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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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äøåúä úëøá
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.sebd xarl zehep
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Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§
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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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èé÷
˜„ˆ ËÙ˘Ó ¯Â·„ ‰¯ÈÓ‡ ‰ÂˆÓ ÌÈ„Â˜Ù ˙Â„Ú ‰¯Â˙ Â‡ Í¯„ Â· ˘È ˜ÂÒÙ ÏÎ·Â ÌÈ˜ÂÒÙ 'Á ˙Â‡ ÏÎÂ ·"‡ ‰ÂÓ˘ ÏÚ „Â„ Â¯·ÁÂ „‡Ó „·Î ¯ÂÓÊÓ‰ ‰Ê
ÔÓÈÒ ‰"Ó„ Ô"· ı"¯Ù) ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ˙„Â·ÚÏ ‰ÏÂ„‚ ‰Î‰ ‡Â‰Â ÌÂÈ ÏÎ· Â¯Ó‡Ï Ì„‡ ÏÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â˘˜·Â ¯ÒÂÓ ‡Â‰ ¯ÂÓÊÓ‰ ÏÎ ,ÌÈ˜Á

:(ÌÏÂÁ Â"ÈÂ· ÍÈ˙Â„Ú ˙ÏÓ Ì‰·˘

ààúøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLà©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬
:ýåýéá:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLà §Ÿ̈«−©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«

â:eëìä åéëøãa äìåò eìòô-àì óàãäzà −©Ÿ¨«£´©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨
éãwô äúéeöì E:ãàî øîLäéëøã eðké éìçà ¦¦¬¨¦¹ª¤À¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈

ìéwç øîL:Eå-ìk-ìà éèéaäa LBáà-àì æà ¦§¬Ÿª¤«¨¬Ÿ¥®§¹©¦¦À¤¨
éúåöî:EæéètLî éãîìa ááì øLéa EãBà ¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤¥®̈§¹¨§¦À¦§§¥¬
:E÷ãöçéwç-úà:ãàî-ãò éðáæòz-ìà øîLà E ¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ

áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
המשך תהלים בעמוד צ

נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
יט – גר אנכי בארץ אל תסתר ממני מצוותיך

גר בגשמיות ותושב קבע ברוחניות
כגר הזה שמעט זמן יושב במקום גירותו  הפירוש1 ב"גר אנכי בארץ – הלא אני בארץ 
ושואף הוא אל מקום מולדתו, כן שני חיי מעטים ושואף אני לשוב למקור נשמתי, ולזה אל 

תסתר ממני פלאי מצוותיך מלהבינם במעט ימי".

ויש לומר שזהו על דרך מ"ש ביעקב אבינו2 “עם יעקב לבן גרתי ואחר עד עתה", ופרש"י 
“גרתי בגימטריא תרי"ג, כלומר, עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו 

הרעים".

כלומר, למרות שהיו לו “שור וחמור צאן ועבד ושפחה"3, ושאר ענינים גשמיים, הנה 
מכיון שהם היו אצלו באופן של “גרתי" בלבד, דבר זר, לכן “ותרי"ג מצוות שמרתי".

והענין בזה, הענינים הגשמיים הם ארעיים וזמניים, ואילו הנשמה שהיא “חלק אלוקה 
ממעל ממש"4, “נשמה שנתת בי טהורה היא"5 היא נצחית. וכאשר מתבוננים בזה, אזי לא 
רק שהענינים הגשמיים אינם מבלבלים לענינים הרוחניים, הנה עוד זאת, מכיון שהם העיקר, 
נמשך מהם גם בגשמיות, באופן שהגשמיות נעשה רוחניות וקדושה. כפי שאמר יעקב “ויהי 
גו'", נעשו שייכים “לי" – לעיקר והעצם של  גו'", שהענינים ד"שור וחמור  לי שור וחמור 

יעקב6.

1( מצו"ד כאן.
2( וישלח לב, ה. 

3( שם, ו.
4( תניא רפ"ב.

5( נוסח ברכת השחר. 
6( ראה אוה"ת וישלח רכח, א ואילך.

המשך בעמוד ביב

תחילת זמן קידוש לבנה: מוצאי שבת־קודש ז' סיון



ד

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

 

כללי   מפתח   

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

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

   בשעה שעלה ה "מאמר ד  ) ג

 ו   ............   ט"כה'תש , בוקר)-ליל א' דחג השבועות (לפנות

  ה וידבר אלקים  "מאמר ד  )ד

 יח   ...........................    ט"כה'תשיום ב' דחג השבועות, 

 לב  ...........  שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשט"ו  )ה

 מא  ........  , ה'תשכ"טבועותב' דחג השיום שיחות   )ו

  מה  ..................  ג י חלק נשאפרשת שיחות -וטילק  )ז

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח  לוי יצחק על התורה  ילקוט  )ח

 מח  .................  המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל 

 נ  ..................  פרשת נשא –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

 אנ  ..........  לשבוע חג השבועותיומי חומש  ישיעור  )י

 ג צ  ...............  לשבוע חג השבועותשיעורי תהלים   )יא

    (מוגה)שיעורים בספר התניא   )יב

 דצ  .....................................  לשבוע חג השבועות  

 הק  ............  לשבוע חג השבועות"היום יום" לוח   ) יג

 חק  ........................  הלכה יומית לעיון ברמב"ם   )יד

 שיעורי רמב"ם 

 יאק  ..........  לשבוע חג השבועותג' פרקים ליום  –  )טו

 חסק   ........  לשבוע חג השבועותפרק אחד ליום  –  )טז

 הפק  ...........  לשבוע חג השבועותות צוספר המ –  )יז

  עם ביאורים סוטהמסכת   ) יח

 חפק  ........................................  ט מעד דף  מה דף מ

  נביאים וכתובים   )יט

 ג יר  ..................................  ג פרק  דניאל , לו-לה פרק  ה רמיי

  כריתותמסכת  –משניות   )כ

 טור  .................................................  ביאור קהתי 

 הכר  ...........................................  מגילה מסכת  עקביעין   )כא

  עם ביאורים שבתמסכת   )כב

 וכר  .............................................  פה עד דף  טעמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   ) כג

 דנר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  ברכת המזוןת שולחן ערוך הלכו  )כד

  הנר  ...............................  ן אדמו"ר הזק  לפי לוח רב יומי

    נשא את ראש בני גרשון התורלקוטי   )כה

 חנר  .................................................  ו"ר הזקן אדמ 

   תורת חיים  )כו

 גסר  ..............................................  אדמו"ר האמצעי 

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כז

 גסר  ........................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כח

 הסר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

   העבודהקונטרס   )כט

 הסר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תש"ב –ם מאמריספר ה  ) ל

 זסר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )לא

 ער  ..............................................  מו''ר מוהריי''צאד

 עאר  ..........................................  ז טפרק  ספר הזכרונות  )לב

  אגרות קודש   ) לג

 עדר  ......................................................  מו"ר מוהריי"צדא

 

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

 עזר  ......................  לשבוע חג השבועותלוח זמנים   ) לה

 עח ר  ...........................................  עירוב תבשילין   ) לו

  חג השבועות  ימי להדלקת נרות סדר מצות   ) לז

 עטר  .................................................  שבת קודשו



ה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:`xnbd daiyn .qxga gpwnyàä ékdyrnd enk ±àcñç áøc ¦¨§©¦§¨
àaøàa éìæà à÷ eåä àðeä áø øa äaøå,dpitqa ebiltd ±eäì äøîà §©¨©©¨£¨¨§¦§©§¨¨§¨§

àúéðBøèî àéää,daeyg zixkp dy` ±eëééãäa ïáúBàeaiyed ± ©¦©§¦¨§©©£©§
,dpitqa mknr ize`äeáúBà àìå`ly oeik .deaiyed `le ± §Ÿ§¨

deaiyedàúléî éäéà äøîàe ,seyik ly xac `id dxn` ±dzøñà ¨§¨¦¦¦§¨£©§¨

àaøàì,dnewnn fefl lkez `ly dpitqd z` dxywe ±eøîà §©§¨¨§
àúléî eäðéàe dxdh my ici lr xac md exn` ±àäeéøLexizde ± ¦§¦§¨©§¨
.dpitqd z`eëì ãéáòéà éàî ,eäì äøîà,mkl zeyrl lke` dn ± ¨§¨§©¤¡¦§

,mkl wifdl dleki ip` oi`y

1
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4
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6

7

8

9

המשך ביאוב למס' שבת ליום שלישי עמ' ב

 

כללי   מפתח   
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zereayd bgc '` lil .c"qa
h"kyz'd ,(xweaÎzeptl)

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰ÚLa מלאכי אמרּו לּמרֹום, מׁשה ׁשעלה ¿»»ְְֲֵֶֶַַָָָָֹ

עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו הּקּב"ה: לפני ְִִֵֵֶַַָָָָהּׁשרת

ּתֹורה  לקּבל להן: אמר ּבינינּו. אּׁשה ּלילּוד ְִִֵֵֵֶַַַָָָָמה

מבּקׁש אּתה וכּו' ּגנּוזה חמּדה לפניו: אמרּו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָָּבא.

מה  ּגֹו' תזּכרּנּו ּכי אנֹוׁש מה לבׂשרֿודם, ְְְְֱִִִֶָָָָָָָליּתנּה

על  הֹוד ּתנה אׁשר  הארץ ּבכל ׁשמ ְְְְֲִִֶֶַַָָָָאּדיר

להן 1הּׁשמים  החזיר למׁשה: הּקּב"ה לֹו אמר . ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

אב  וכּו' ירדּתם למצרים להן: אמר וכּו', ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָּתׁשּובה

מּיד  וכּו', ּביניכם  יׁש יצרֿהרע וכּו' לכם יׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָואם

ּדבר, לֹו ּומסר אֹוהב לֹו נעׂשה ואחד אחד ְֲֵֶֶַַָָָָָָָּכל

לקחּת2ׁשּנאמר  ׁשבי, ׁשבית לּמרֹום עלית ְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּבּקׁשת 3מּתנֹות" ּפׁשיטא הרי להבין, וצרי . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

להם  ׁשּתּנתן היתה ּגֹו' "הֹוד "ּתנה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהּמלאכים

ּגנּוזה" "חמּדה ׁשאמרּו ׁשּזהּו ּברּוחנּיּות, ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָהּתֹורה

ּדהינּו אּגדֹות' ּב'חּדּוׁשי הּמהרׁש"א ּכפרּוׁש ְְְְְִֵֵַַַַַָָכּו',

להם  הׁשיב  מה ואםּֿכן הּתֹורה, ּוגנּוזֹות ְְְִִִֵֵֶַַָָָנסּתר

יׁש יצרֿהרע כּו' ירדּתם "למצרים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹמׁשה

הּתֹורה  להם ׁשּתּנתן ּבּקׁשּו הם הרי ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניכם",

למּטה 4ּברּוחנּיּות  ּגם ׁשהרי מּובן, אינֹו ּוביֹותר . ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָ

רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ּברּוחנּיּות, הּתֹורה ענין ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהיה

מאבֹותינּו,5ז"ל  יׁשיבה ּפסקה לא ְְֲִֵֵֵָָָָֹמעֹולם

יעקב  וכן יצחק  וכן ּביׁשיבה, ויֹוׁשב זקן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹאברהם

מצרים, יציאת לפני היה ׁשּזה וכיון וכּו', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובניו

ּברּוחנּיּות  היה ׁשהּלּמּוד לֹומר ּבהכרח ּדברים, וכּמה ּכּמה ׁשּיכים היּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשאז

ּברּוחנּיּות,6נינים הע  הּתֹורה לּמּוד ׁשּי ׁשּלמעלה ּבמּכלֿׁשּכן מּובן ּומּזה , ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשהּפעּולה  אףֿעלּֿפי ּברּוחנּיּות הענינים ּכל את המׁשיכּו למּטה אם ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי

ׁשל  אֹורחים והכנסת אפה" "מּצֹות ּפעּולת (ּכמֹו ּגׁשמּיים ענינים עלֿידי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהיתה

עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  יעקב), ׁשל והּמקלֹות יצחק ׁשל הּבארֹות חפירת ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹאברהם,
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ב.)1 ח, יט.)2תהלים סח, ואילך.)3שם ב פח, רכב.)4שבת ע' תרכ"ט סה"מ גם ב.)5ראה כח, שם )6יומא גם ראה

רכא. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגמרא: ז"ל חכמינו אמרו תורה מתן אודות

ÌB¯nÏ ‰LÓ ‰ÏÚL ‰ÚLa,ישראל בני עבור התורה את לקבל ¿»»∆»»…∆«»
‰Ó ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ :‰"aw‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»ƒ∆»«

Ô‰Ï ¯Ó‡ .eÈÈa ‰M‡ „eÏÈl:השרת למלאכי הקדושֿברוךֿהוא ƒƒ»≈≈»«»∆
e¯Ó‡ .‡a ‰¯Bz Ïa˜Ï מלאכי ¿«≈»»»¿

הקדושֿברוךÂÈÙÏֿהשרת לפני ¿»»
שהיא  התורה את האם «¿∆cÓÁ‰הוא:

'eÎÂ ‰Êeb ושבעים מאות "תשע ¿»¿
העולם", שנברא קודם דורות וארבעה

מאד  יקר דבר Lw·Óהיינו ‰z‡«»¿«≈
,Ì„ÂŒ¯N·Ï dzÈÏֿבשר והרי ƒ¿»¿»»»»

הכתוב  כלשון נחות, יצור הוא ודם

˙ep¯kÊבתהילים Èk LB‡ ‰Ó»¡ƒƒ¿¿∆
ÏÎa EÓL ¯Èc‡ ‰Ó 'Bb»«ƒƒ¿¿»
ÏÚ E„B‰ ‰z ¯L‡ ı¯‡‰»»∆¬∆¿»¿«

ÌÈÓM‰1 שהתורה טענו והמלאכים «»»ƒ
בשמים. אצלם להיות »«‡Ó¯צריכה

¯ÈÊÁ‰ :‰LÓÏ ‰"aw‰ BÏ«»»¿…∆«¬≈
,'eÎÂ ‰·eLz Ô‰Ï:לפניו "אמר »∆¿»¿

לי  נותן שאתה תורה עולם, של ריבונו

אשר  אלוקיך ה' אנכי בה, כתיב מה

מצרים" מארץ Ô‰Ïהוצאתיך ¯Ó‡»«»∆
השרת: למלאכי ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒמשה

ÌÎÏ LÈ Ì‡Â ·‡ 'eÎÂ Ìz„¯È¿«¿∆¿»»≈≈»∆
ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈ 'eÎÂ¿≈∆»«≈≈≈∆
„Á‡Â „Á‡ Ïk „iÓ ,'eÎÂ¿ƒ»»∆»¿∆»

השרת BÏממלאכי ‰NÚ למשה «¬»
c·¯רבינו  BÏ ¯ÒÓe ·‰B‡≈»«»»

בתהילים ב Ó‡pL2¯במתנה, זה ענין ∆∆¡«
,È·L ˙È·L ÌB¯nÏ ˙ÈÏÚ"»ƒ»«»»ƒ»∆ƒ

"˙BzÓ zÁ˜Ï3. »«¿»«»
‡ËÈLt È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈¿ƒ»

מאליו  ומובן »«»∆LwaL˙פשוט
'Bb "E„B‰ ‰z" ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿»¿
בשמים, להם, תינתן שהתורה היינו

‰¯Bz‰ Ì‰Ï Ô˙pzL ‰˙È‰»¿»∆ƒ»≈»∆«»
e¯Ó‡L e‰fL ,˙eiÁe¯a¿»ƒ∆∆∆»¿
Le¯Ùk ,'eÎ "‰Êeb ‰cÓÁ"∆¿»¿»¿≈
'˙B„b‡ ÈLecÁ'a ‡"L¯‰n‰«««¿»¿ƒ≈«»

eÈ‰c בביטוי לשימוש 'חמדה הטעם ¿«¿
על גנוזה' כוונתו לתורה «¿zÒƒ¯ביחס

,‰¯Bz‰ ˙BÊe‚e דברים היינו ¿«»
‰ÈL·רוחניים, ‰Ó ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«≈ƒ

"ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈ 'eÎ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ" ‰LÓ Ì‰Ï ולכן »∆…∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆≈∆»«≈≈≈∆
להם, מתאימים לא התורה ‰Bz¯‰דברי Ì‰Ï Ô˙pzL eLwa Ì‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿∆ƒ»≈»∆«»

˙eiÁe¯a4? ¿»ƒ
‰hÓÏ Ìb È¯‰L ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·eהזה באותה ‰È‰בעולם ¿≈≈»∆¬≈«¿«»»»

תורה, מתן לפני ‰Bz¯‰שעה, ÔÈÚƒ¿««»
e¯Ó‡ ‰p‰c ,˙eiÁe¯a¿»ƒ¿ƒ≈»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯5בגמראÌÏBÚÓ «≈≈»
‰·ÈLÈ ‰˜Òt ‡Ï לימוד של …»¿»¿ƒ»

Ô˜Êתורה  Ì‰¯·‡ ,eÈ˙B·‡Ó≈¬≈«¿»»»≈
ÔÎÂ ˜ÁˆÈ ÔÎÂ ,‰·ÈLÈa ·LBÈÂ¿≈ƒƒ»¿≈ƒ¿»¿≈
‰fL ÔÂÈÎÂ ,'eÎÂ ÂÈ·e ·˜ÚÈ«¬…»»¿¿≈»∆∆
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÈÙÏ ‰È‰»»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
‰nk ÌÈÎiL eÈ‰ ‡Ï Ê‡L∆»…»«»ƒ«»

ÌÈ¯·c ‰nÎÂ בתורה האמורים ¿«»¿»ƒ
אשר  אלוקיך ה' 'אנכי כמו מכן לאחר

מצרים', מארץ »≈¿∆¿Á¯Î‰aהוצאתיך
„enl‰L ¯ÓBÏ האבות של בתורה «∆«ƒ

תורה מתן לפני יעקב ««‰È‰ובני
ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁe¯a6‰fÓe , ¿»ƒ»ƒ¿»ƒƒ∆

Óa Ô·eÓ‰ÏÚÓlL ÔkLŒÏk »¿ƒ»∆≈∆¿«¿»
רוחנית המציאות כל enÏ„שם CiL«»ƒ

Ì‡ È¯‰L ,˙eiÁe¯a ‰¯Bz‰«»¿»ƒ∆¬≈ƒ
‰hÓÏ גשמית מציאות של מקום ¿«»

eÎÈLÓ‰ למטה Ïkמלמעלה ˙‡ ƒ¿ƒ∆»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙eiÁe¯a ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ

‰ÏeÚt‰L'המשיכו' באמצעותה ∆«¿»
התורה עניני È„ÈŒÏÚאת ‰˙È‰»¿»«¿≈

˙ÏeÚt BÓk) ÌÈiÓLb ÌÈÈÚƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿¿«
˙ÒÎ‰Â "‰Ù‡ ˙BvÓ"«»»¿«¿»«
˙¯ÈÙÁ ,Ì‰¯·‡ ÏL ÌÈÁ¯B‡¿ƒ∆«¿»»¬ƒ«
˙BÏ˜n‰Â ˜ÁˆÈ ÏL ˙B¯‡a‰«¿≈∆ƒ¿»¿««¿

·˜ÚÈ ÏL גשמיות פעולות שהיו ∆«¬…
את  למטה וגילו מלמעלה ו'המשיכו'

קיום  ידי על הנמשך האלוקי האור

תורה), מתן לאחר בגשמיות המצוות

ÏBÎiL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚ««««»¿«»∆»
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ז h"kyz'd ,(xweaÎzeptl) zereayd bgc '` lil

למעלה. ּברּוחנּיּות הּתֹורה ענין להיֹות ְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּיכֹול

לּמלאכים  מׁשה הׁשיב מה ּביֹותר יקׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻואםּֿכן

ּברּוחנּיּות, הּתֹורה להם ׁשּתּנתן ּבּקׁשתם ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָעל

ּביניכם". יׁש יצרֿהרע כּו' ירדּתם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ"למצרים

הּמלאכים  ּבּקׁשת להבין צרי ּגיסא ְְְִִִִִַַַַָָָָָָּולאיד

לכן  מּקדם ּגם הרי הּׁשמים", על הֹוד ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ"ּתנה

ׁשּיׁשנֹו ׁשּמצינּו ּכפי הּתֹורה, ענין את להם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהיה

ּומתיבּתא  ּדרקיע ּבמתיבּתא הּתֹורה ְְְְְִִִִִַַָָָָלּמּוד

קדם 7ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא  ּגם היה זה וענין , ְְְְְִִֶֶַָָָָֹ

חּדּוׁש היה ׁשּמּתןּֿתֹורה ּובפרט ְִִֶַַַַָָָָָמּתןּֿתֹורה.

עד  כּו', ּוברקים קֹולֹות להיֹות הצר ׁשּלכן ְְְִִֵֶַַָָָֻּגדֹול,

ּבמׁש אחת ּפעם רק ׁשהיה ענין ׁשּזהּו ,ּכ ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכדי

הּבריאה  כּו'8ּכל ּדלעתיד מעין וזהּו ואםּֿכן 9, , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

הּׁשמים", על הֹוד "ּתנה הּמלאכים ּבּקׁשּו ְְְְִִִַַַַַָָָָמה

הּתֹורה  ּבנתינת היה חּדּוׁש איזה ְְְִִִִֵֶַַָָָָּדלכאֹורה,

ְְַָלמעלה.

"וידּבר Ô·eÈÂב) ּדּבּורֿהּמתחיל הּמאמר עלּֿפי ¿»ְְֲִִִֵַַַַַַַָ

לאמר" האּלה הּדברים ּכל את ְֱִִֵֵֵֶַָָָֹֹאלקים

תרכ"ט  ּבׁשנת ׁשנה, מאה לפני ׁשּצרי10ׁשּנאמר , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּתבת  ׁשּלכאֹורה "לאמר", ּׁשּכתּוב מה ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלהבין

"לאמר" ּפרּוׁש ּכי והינּו, מיּתרת. היא ְְְִִֵֵֵֶֶַֹֹֻ"לאמר"

נכחּו ׁשּבמּתןּֿתֹורה וכיון לאחרים, לֹומר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָהּוא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּנׁשמֹות, ּפה 11ּכל יׁשנֹו אׁשר את ְְְֲֶֶֶֶַָָָֹ

ּדרּבי  ּב'פרקי וכדאיתא ּפה, אינּנּו אׁשר ואת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹּגֹו'

ּכבר 12אליעזר' ׁשהיּו הּנׁשמֹות ׁשם ׁשהיּו ְְֱִֶֶֶֶַָָָָָ

ואפילּו להיֹות, ׁשעתיד ֹות והּנׁשמֹות ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָּבעֹולםֿהּזה,

הּלׁשֹון  מהּו מּובן אינֹו אםּֿכן הּגרים, ְִִִֵֵֵַַַָָנׁשמֹות

מּפי  ׁשמעּו ׁשחלקם לֹומר אין וגם ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ"לאמר".

ממּצע, עלֿידי ׁשמעּו וחלקם ּבעצמֹו, ְְְְְְְֵֶַַַָָָָָֻהּקּב"ה

ּב'ּילקּוט' ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּכׁשהיה 13ׁשהרי ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָ

אֹומר: מּיׂשראל אחד ּכל היה מדּבר, ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּקּב"ה
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‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï'ה'המשכות כל ÏÚÓÏ‰.ופעולת ˙eiÁe¯a ƒ¿ƒ¿««»¿»ƒ¿«¿»

ÏÚ ÌÈÎ‡ÏnÏ ‰LÓ ·ÈL‰ ‰Ó ¯˙BÈa ‰L˜È ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈À¿∆¿≈«≈ƒ…∆««¿»ƒ«
Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ" ,˙eiÁe¯a ‰¯Bz‰ Ì‰Ï Ô˙pzL Ì˙Lwa«»»»∆ƒ»≈»∆«»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆

"ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈ 'eÎ מציאות אין שלמעלה העובדה גשמית והרי ≈∆»«≈≈≈∆
מניעה  והמשכת איננה בתורה לעיסוק

ברוחניות? התורה עניני

‡ÒÈb C„È‡Ïeשני ˆ¯CÈמצד ¿ƒ»ƒ»»ƒ
˙Lwa ÔÈ·‰ÏוטענתÌÈÎ‡Ïn‰ ¿»ƒ«»«««¿»ƒ

,"ÌÈÓM‰ ÏÚ E„B‰ ‰z"¿»¿««»»ƒ
התורה את להם לתת Ìbהיינו È¯‰¬≈«

ÔÎÏ Ì„wÓ מתןֿתורה זמן לפני ƒ…∆»≈
,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙‡ Ì‰Ï ‰È‰»»»∆∆ƒ¿««»
„enÏ BLiL eÈˆnL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ∆∆¿ƒ

‰¯Bz‰ הרוחניים בעולמות למעלה «»
ÚÈ˜¯c ‡z·È˙Óa המדרש בית ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ«

Œ‡L„e˜cשבשמים ‡z·È˙Óe¿ƒ¿»¿¿»
‡e‰ŒCÈ¯a7 של המדרש בית ¿ƒ

Ê‰הקדושֿברוךֿהוא, ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
למעלה  התורה ˜„Ìלימוד Ìb ‰È‰»»«…∆

ŒÔznL Ë¯Ù·e .‰¯BzŒÔzÓ««»ƒ¿»∆««
ÔÎlL ,ÏB„b LecÁ ‰È‰ ‰¯Bz»»»ƒ»∆»≈
ÌÈ˜¯·e ˙BÏB˜ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰À¿«ƒ¿¿»ƒ

,'eÎ מעורר שהוא חידוש של כטבעו

של  והחידוש רעש, ויוצר התפעלות

ביותר  גדול חידוש הוא תורה »Ú„מתן
˜¯ ‰È‰L ÔÈÚ e‰fL ,Ck È„k¿≈»∆∆ƒ¿»∆»»«
Ïk CLÓa ˙Á‡ ÌÚt««««¿∆∆»

‰‡È¯a‰8, פעמים שמובא וכפי «¿ƒ»
יהיה  לא תורה 'מתן בחסידות רבות

הפעם', האלוקית e‰ÊÂעוד ההתגלות ¿∆
היא  תורה מתן בעת שהיתה בעולם

ÔÈÚÓהאלקות È˙ÚÏc„התגלות ≈≈ƒ¿»ƒ
'eÎ9,המשיח בימות ŒÌ‡Â¿ƒשתהיה
Ôk למעלה היתה כבר שהתורה מאחר ≈

למטה תורה מתן לפני eLwaגם ‰Ó«ƒ¿
ÏÚ E„B‰ ‰z" ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿»¿«
‰ÊÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏc ,"ÌÈÓM‰«»»ƒ¿ƒ¿»≈∆
‰¯Bz‰ ˙È˙a ‰È‰ LecÁƒ»»ƒ¿ƒ««»

‰ÏÚÓÏ נתינת רק כאמור, והרי, ¿«¿»
חידוש? היא למטה התורה

¯Ó‡n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ (·¿»«ƒ««¬»

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacבפסוק ‰ÌÈ¯·cהפותח Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ" ƒ««¿ƒ«¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ
¯Ó‡pL "¯Ó‡Ï ‰l‡‰מהר"ש אדמו"ר ידי L‰,על ‰‡Ó ÈÙÏ »≈∆≈…∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»

Ë"Î¯˙ ˙La10·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯vL זה , פסוק בסיום ƒ¿«∆»ƒ¿»ƒ«∆»
˙·z ‰¯B‡ÎlL ,"¯Ó‡Ï"המילה"¯Ó‡Ï"כאןÈ‰.˙¯zÈÓ ‡ ≈…∆ƒ¿»≈«≈…ƒ¿À∆∆

Èk ,eÈ‰Â בפסוק כמו כלל, בדרך ¿«¿ƒ
לאמר' משה אל ה' ≈Le¯t'וידבר

,ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÓBÏ ‡e‰ "¯Ó‡Ï"≈…««¬≈ƒ
Ïk eÁÎ ‰¯BzŒÔzÓaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿««»»¿»

˙BÓLp‰ בכל ישראל בני כל של «¿»
e˙kL·הדורות, BÓÎe11 בתורה ¿∆»

הקדושֿברוךֿהוא  של הברית שכריתת

עם  היתה תורה במתן ישראל בני עם

ישראל עם BLÈכל ¯L‡ ˙‡"∆¬∆∆¿
'Bb ‰t בגופם ונכחו תורה במתן …

,"‰t epÈ‡ ¯L‡ ˙‡Â הם ¿≈¬∆≈∆…
במתן נכחו שכולם הבאים הדורות 

«È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ˙‡בנשמותיהם תורה 
Èa¯cוכמובא  È˜¯Ù'a¿ƒ¿≈¿«ƒ

'¯ÊÚÈÏ‡12ÌL eÈ‰L במתן ¡ƒ∆∆∆»»
k·¯תורה  eÈ‰L ˙BÓLp‰«¿»∆»¿»

,‰f‰ŒÌÏBÚa הקודמים בדורות »»«∆
˙BÈ‰Ï ˙B„È˙ÚL ˙BÓLp‰Â¿«¿»∆¬ƒƒ¿

eÏÈÙ‡Âהבאים בדורות הזה בעולם  ,«¬ƒ
ÌÈ¯b‰ ˙BÓL עתידים שהיו ƒ¿«≈ƒ

תורה ממתן הזמן במשך להתגייר 

כל מאחר ‡ÔkŒÌוהלאה, שנשמות ƒ≈
במתן  נכחו Ô·eÓתורה הדורות BÈ‡≈»

"¯Ó‡Ï" ÔBLl‰ e‰Ó במשמעות ««»≈…
נכחו  כולם והרי לאחרים, לומר של

בעצמם? הדברים את ושמעו

Ì˜ÏÁL ¯ÓBÏ ÔÈ‡ Ì‚Â בני של ¿«≈«∆∆¿»
הדברות eÚÓLישראל  עשרת את »¿

Ì˜ÏÁÂ ,BÓˆÚa ‰"aw‰ ÈtÓƒƒ«»»¿«¿¿∆¿»
ÚvÓÓ È„ÈŒÏÚ eÚÓL משה הוא »¿«¿≈¿À»

למסור  משמעו 'לאמר' זה ולפי רבנו,

מהקדושֿברוךֿהוא  שמעו שלא לאלה

¯eÈ˙Baבעצמו e¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈»¿«≈
'Ëe˜Ïi'a Ï"Ê13 ילקוט במדרש ««¿

a„Ó¯,שמעוני  ‰"aw‰ ‰È‰Lk¿∆»»«»»¿«≈
¯ÓB‡ Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ‰È‰»»»∆»ƒƒ¿»≈≈

חש: a„Ó¯,שהוא ¯eac‰ ÈnÚƒƒ«ƒ¿«≈
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ׁשּנאמר  מדּבר, הּדּבּור אלקי,14עּמי הוי' אנכי ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּבּמאמר, ׁשּמבאר ּוכפי "אלקיכם", נאמר ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹולא

ׁשּנתיחד  מׁשמע יחיד, ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשּזה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמּמה

ּׁשּכתּוב  מה ּבּמאמר ּומֹוסיף אחד, ּכל עם ֲִִִֶֶַַַַָָָָהּדּבּור

את 15ּבּמדרׁש ׁשמעּו אחד ּכל ׁשל ּכחֹו ׁשּלפי ְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכחן, לפי והּזקנים ּכחן, לפי הּבחּורים ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹהּדּברֹות,

הּדּבּור  ׁשּנתיחד ׁשּזה והינּו, ּכחן, לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹוהּקטּנים

ּגם  אּלא ה'ּנֹותן', מּצד רק לא היה אחד ּכל ִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעם

ׁשמע  מּיׂשראל אחד ׁשּכל ונמצא, ה'ּמקּבל', ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּצד

לממּצעים, צריכים היּו ולא הּדּברֹות, את ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֻּבעצמֹו

"לאמר". ּׁשּכתּוב מה מּובן אינֹו ְִֵֵֵֶַָָֹואםּֿכן

ּׁשּכתּוב Ïe·‡¯ג) מה ּבּמאמר מביא זה, ¿»≈ֲִֵֶֶַַַָָ

סח  קאּפיטל (ּבגימטרּיא 16ּבתהּלים ְְְְִִִִִִַָָ

אדנֿי  ׁשנאן אלפי רּבתים אלקים רכב ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ'חּיים'),

ּב'ּילקּוט' ואיתא ּבּקדׁש, סיני ּבפרּוׁש17ּבם ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּבׁשמֹו מׁשּתף הּקּב"ה ׁשל ׁשּׁשמֹו ּבם", ְְְֲִֶֶַָָָָָֹֻ"אדנֿי

ּומבאר  רפאֿל. ּגבריאֿל מיכאֿל ,מלא ּכל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשל

ׁש ׁשּכיון והרי ּבּמאמר, אֿל, ׁשם ּבהם  ּמׁשּתף ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הּדבר  ׁשל החּיּות ׁשהּוא הּׁשם ּבחינת הּוא ְִִֵֶֶַַַַַָָָָהעּקר

הּמּגיד  הרב ּתֹורת [ּכּידּוע הּפסּוק 18ההּוא 19על ִַַַַַַַַַָָָ

ׁשמֹו", הּוא חּיה נפׁש האדם לֹו יקרא אׁשר ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ"וכל

והאמּונה' הּיחּוד ּב'ׁשער אׁשר 20וכּמבאר ׁשּׁשמֹו ְְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָֹ

הּדבר  ׁשל חּיּותֹו הּוא הּקדׁש, ּבלׁשֹון לֹו ְְְִִֶֶַַַָָֹיקראּו

הּמלאכים  עֹומדים לכן זה], ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּנקרא

הּׁשליחּות  ׁשּבׁשעת ועד הּבּטּול, ְְְְְִִִִֶַַַַַּבתכלית

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמׁשּלח, ּבׁשם וּתקרא 21נקראים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

,הּמלא על ׁשּקאי ּדאף אליה, הּדֹובר הוי' ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשם

מּצד  ׁשּזהּו הוי', ּבׁשם נקרא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמּכלֿמקֹום
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ו.)14 ה, ואתחנן שם. רפכ"ט.)15יתרו סה"מ )16שמו"ר (ראה זו שנה ניסן בי"א לומר שהתחילו הקאּפיטל – יח ַפסוק

ואילך). 1 ע' ח"א ניסן תשצז.)17י"א רמז תהלים רפו. רמז ואילך.)18יתרו סע"ב ד, תורה יט.)19אור ב, בראשית

סע"א).)21פ"א.)20 (קמא, סכ"ה אגה"ק תניא וראה יג. טז, לךֿלך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפרט  אליו מכוון ה' שדבר ‡Ó‡pL14,EÈ˜Ï¯כלומר, 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ∆∆¡«»…ƒ¬»»¡…∆

יחיד  "‡ÌÎÈ˜Ï"בלשון ¯Ó‡ ‡ÏÂ,רבים nL·‡¯בלשון ÈÙÎe ¿…∆¡«¡…≈∆¿ƒ∆¿»≈
מהר"ש  fL‰הנזכר Ó‡na¯אדמו"ר ‰nnL אלקיך', ה' 'אנכי הדיבר ««¬»∆ƒ«∆∆

„Á‡ Ïk ÌÚ ¯eac‰ „ÁÈ˙pL ÚÓLÓ ,„ÈÁÈ ÔBLÏa ·e˙k»ƒ¿»ƒ«¿«∆ƒ¿«≈«ƒƒ»∆»
אין  כן, ואם בפרט, ישראל מבני ואחד

'לאמר' כתוב מדוע השאלה את ליישב

דבר  את ששמעו כאלה שהיו בנימוק

חש  אחד כל שהרי ממוצע, ידי על ה'

בפרט  אליו נאמר ÛÈÒBÓeƒשהדיבור
·e˙kM ‰Ó ¯Ó‡na««¬»«∆»

L¯„na15Ïk ÏL BÁk ÈÙlL «ƒ¿»∆¿ƒ…∆»
,˙B¯ac‰ ˙‡ eÚÓL „Á‡∆»»¿∆«ƒ¿
את  וקלט שמע אחד כל כלומר,

והתפיסה  הקליטה יכולת לפי הדברים

שמעו ‰ÌÈ¯eÁaשלו  הצעירים ««ƒ
ÌÈ˜f‰Âוקלטו ,ÔÁk ÈÙÏ שיש ¿ƒ…»¿«¿≈ƒ

דעת  יותר ÔÁk,להם ÈÙÏ¿ƒ…»
ÌÈpËw‰Â,דעת פחות להם שיש ¿«¿«ƒ

‰fL ,eÈ‰Â ,ÔÁk ÈÙÏ¿ƒ…»¿«¿∆∆
„Á‡ Ïk ÌÚ ¯eac‰ „ÁÈ˙pL∆ƒ¿«≈«ƒƒ»∆»
אחד  לכל והתייחסות התחברות והיתה

בפרט vÓ„ואחד ˜¯ ‡Ï ‰È‰»»…«ƒ«
'Ô˙Bp'‰,הקדושֿברוךֿהוא‡l‡ «≈∆»

'Ïa˜n'‰ „vÓ Ìb,השומע האדם «ƒ««¿«≈
כי  יכלתו לפי והבין שמע אחד כל ולכן

האדם  מבחינת גם התאמה היתה

שלו  הקליטה ÏkLויכולות ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»
BÓˆÚa ÚÓL Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈»«¿«¿
ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ ‡ÏÂ ,˙B¯ac‰ ˙‡∆«ƒ¿¿…»¿ƒƒ

ÔkŒÌ‡Â ,ÌÈÚvÓÓÏ אחד שכל ƒ¿À»ƒ¿ƒ≈
מהקדושֿברוךֿהוא  בעצמו שמע ואחד

e˙kM·בעצמו  ‰Ó Ô·eÓ BÈ‡≈»«∆»
?"¯Ó‡Ï"≈…

‡È·Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe אדמו"ר ‚) ¿»≈∆≈ƒ
Ó‰הנזכרÓ‡na¯מהר"ש  ««¬»«

ÏËÈt‡˜ ÌÈl‰˙a ·e˙kM פרק ∆»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿
ÁÒ16,('ÌÈiÁ' ‡i¯ËÓÈ‚a)¿ƒ«¿ƒ»«ƒ

הפרק  והוא תורה, מתן בעניני העוסק

החל  הרבי של שנותיו למספר המתאים

תשכ"ט, זו, שנה ניסן Ô‡Lמי"א ÈÙÏ‡ ÌÈ˙a¯ ÌÈ˜Ï‡ ·Î¯"∆∆¡…ƒƒ…«ƒ«¿≈ƒ¿»
,"L„wa ÈÈÒ Ìa ÈŒ„‡ לתת סיני בהר נגלה הקדושֿברוךֿהוא כאשר ¬…»»ƒ««…∆

על  שנאן' 'אלפי (הנקראים מלאכים רבבות עם בא הוא לישראל התורה את

וחדים) שנונים שהם ילקוט Ëe˜Ïi'a17'מובא È‡Â˙‡שם במדרש ¿ƒ»««¿
למלאכים Le¯Ùaשמעוני  ביחס זה בפסוק Ìa",האמור ÈŒ„‡" ¿≈¬…»»

,C‡ÏÓ Ïk ÏL BÓLa ÛzLÓ ‰"aw‰ ÏL BÓML ולדוגמא ∆¿∆«»»¿À»ƒ¿∆»«¿»
ÏŒ‡Ù¯ ÏŒ‡È¯·b ÏŒ‡ÎÈÓ שמו שהוא 'אֿל' האותיות את בשמם שיש ƒ»≈«¿ƒ≈¿»≈

הקדושֿברוךֿהוא. ≈«¿Óe·‡¯של
Ì‰a ÛzLnL ÔÂÈkL ,¯Ó‡na««¬»∆≈»∆¿À»»∆

המלאכים  È¯‰Âבשמות ,ÏŒ‡ ÌL≈≈«¬≈
¯wÚ‰דבר כל ÈÁa˙של ‡e‰ »ƒ»¿ƒ«

¯·c‰ ÏL ˙eiÁ‰ ‡e‰L ÌM‰«≈∆««∆«»»
‡e‰‰ השם ידי על נמשכת החיות כי «

„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz Úe„ik]18 «»««»«««ƒ
‰eÒt˜ממעזריטש  ÏÚ19 האמור ««»

בראשית  מעשה לגבי …¿"ÏÎÂבתורה
‰‡„Ìנברא  BÏ ‡¯˜È ¯L‡¬∆ƒ¿»»»»

BÓL",הראשון ‡e‰ ‰iÁ LÙ∆∆«»¿
כל  ששמות היא הדברים ונקודת

קשורים  אינם לשונות בשאר היצורים

שהוסכם  שם רק אלא הדבר בעצם

אבל  לדבר, דבר בין להכיר כדי עליו

קשור  הקודש בלשון דבר כל של שמו

ואדם  הדבר, לעצם ומתייחס בשורשו

כי  בשמם לדברים לקרוא ידע הראשון

למעלה, שורשו את דבר בכל הכיר

„eÁi‰ ¯ÚL'a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿«««ƒ
'‰eÓ‡‰Â20 התניא שבספר ¿»¡»

הזקן כלBÓMLלאדמו"ר דבר של ∆¿
ÔBLÏa BÏ e‡¯˜È ¯L‡¬∆ƒ¿¿ƒ¿
¯·c‰ ÏL B˙eiÁ ‡e‰ ,L„w‰«…∆«∆«»»

ÔÎÏ ,[‰Ê ÌLa ‡¯˜p‰ כיון «ƒ¿»¿≈∆»≈
משמו שהחיות  נמשכת המלאכים של

הקדושֿברוךֿהוא ÌÈ„ÓBÚ¿ƒשל
Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿«¿ƒ«ƒ

ÚÂ„לאלקות  הביטול , הוא כך כדי ¿«
לאלקות המלאכים »¿ÚLaL∆ƒ˙של

˙eÁÈÏM‰ שהמלאכים בשעה «¿ƒ
הקדושֿ של מסוימת שליחות ממלאים

ÌLaהםÌÈ‡¯˜ברוךֿהוא ƒ¿»ƒ¿≈
,ÁlLn‰'ה בשם BÓkהיינו «¿«≈«¿
·e˙kL21 שפחת הגר לגבי בתורה ∆»

משרה  שברחה לאחר מלאך אליה כשהתגלה ‰ÈÂ'שרה, ÌL ‡¯˜zÂ«ƒ¿»≈¬»»
C‡Ïn‰ ÏÚ È‡wL Û‡c ,‰ÈÏ‡ ¯·Bc‰ הקדושֿברוךֿהוא על ולא «≈≈∆»¿«∆»≈«««¿»

‰¯Lbבעצמו, „vÓ e‰fL ,'ÈÂ‰ ÌLa ‡¯˜ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»¿≈¬»»∆∆ƒ«∆¿≈
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ט h"kyz'd ,(xweaÎzeptl) zereayd bgc '` lil

הּׁשליחּות, ּבׁשעת הּמלא ׁשל הּבּטּול ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָהרּגׁש

האלקית  החּיּות מּפני ּכלל מקֹום ּתֹופס ְְֱִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשאינֹו

ּבתֹוכֹו. ְַָהּׁשֹורה

CÈLÓÓe ואל" ׁשם: ה'ּילקּוט' ּבדברי ּבּמאמר «¿ƒְְְְֲִֵַַַַַָָ

אּלא  ּבלבד, (ּבּמלאכים) ּבהם ְְִִֶֶַַַַָָָֹּתאמר

הּזה  ּבּלׁשֹון ליׂשראל, ּתֹורה ליּתן ּכׁשּבא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

מה  וזהּו ,"אלקי הוי' אנכי ּבסיני ּופתח ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹנתנּה,

ׁשּכׁשם  ּבּקדׁש", סיני ּבם "אדנֿי ְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹּׁשּכתּוב

מׁשּתף  הּקּב"ה ׁשל ׁשּׁשמֹו ּבם", ְְֲֶֶֶַָָָָָֹֻש"אדנֿי

ׁשּבמּתןּֿתֹורה  ּבּקדׁש", "סיני ּכמֹוֿכן ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבּמלאכים,

מּיׂשראל, ואחת אחד ּבכל ׁשמֹו את הּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּתף

ׁשּיׁש מּזה, ויתרה ."אלקי הוי' "אנכי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּבאמרֹו

ׁשהרי  הּמלאכים, על יׂשראל ּבנׁשמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָמעלה

ּכתיב  יׂשראל ׁשהם 22ּבנׁשמֹות עּמֹו, הוי' חלק ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

הּמלאכים  מהּֿׁשאיןּֿכן הוי', מּׁשם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמׁשכים

ּב'אּגרת  [ּכּמבאר אלקים מּׁשם ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹֹנמׁשכים

הּמלאכים 23הּתׁשּובה' ואפילּו הּׁשמים צבא ׁשּכל ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָ

ּבׁשם  ׁשּנקראת כּו' החּיּות חיצֹונּיּות מּבחינת ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַהם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּפיו, צבאם,24רּוח ּכל ּפיו ּוברּוח ְְְִִֶַַָָָָ

חיצֹונּיּות  ּבחינת ׁשהּוא אלקים ׁשם ענין ְְְֱִִִִִֵֶַַֹוהּוא

הּנׁשמה  ירידת ׁשּמּצד אּלא הוי'], ׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלגּבי

לבירא  רמה מאגרא ירידה (ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָלמּטה

ענין 25עמיקּתא  ׁשּזהּו הּגּוף, והסּתר והעלם ( ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ

"יצרֿהרע  הּנה זה ׁשּמּׁשּום ירדּתם" ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ"למצרים

א הּבּטּול, ּבהם נרּגׁש לא לכן ּביניכם", ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיׁש

הּגזרה, ּבּטּול ׁשהיה מּתןּֿתֹורה ְְִִֵֶַַַַָָָָּבׁשעת

יעלּו ותחּתֹונים לתחּתֹונים ירדּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַׁש"עליֹונים

ּביׂשראל,26לעליֹונים" ׁשמֹו הּקּב"ה ׁשּתף אזי , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ּגם  אּלא הּנׁשמה, מּצד רק לא הּוא זה ְְִִֶֶַַַַָָָֹוׁשּתּוף

ּכפי  ּגםּֿכן ּבא זה ׁשּתּוף ׁשהרי הּגּוף, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָמּצד

ּגם  נעׂשה ועלֿידיֿזה ּבגּוף, מלּבׁשת ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהּנׁשמה
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ט.)22 לב, א).)23האזינו (צד, ו.)24פ"ד לג, ב.)25תהלים ה, חגיגה – חז"ל ג.)26לשון פי"ב, שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙eÁÈÏM‰ ˙ÚLa C‡Ïn‰ ÏL Ïeha‰ כדי עד גדול ביטול שהוא «ƒ∆««¿»ƒ¿««¿ƒ

ÌB˜Óכך ÒÙBz BÈ‡L וחשיבות ערך כל לו ‰eiÁ˙ואין ÈtÓ ÏÏk ∆≈≈»¿»ƒ¿≈««
BÎB˙a ‰¯BM‰ ˙È˜Ï‡‰.לגמרי בטל הוא ואליה אותו המחיה והיא »¡…ƒ«»¿

¯Ó‡z Ï‡Â" :ÌL 'Ëe˜Ïi'‰ È¯·„a ¯Ó‡na CÈLÓÓe ששם «¿ƒ««¬»¿ƒ¿≈««¿»¿«…«
משותף  (ÌÈÎ‡Ïna)ה' Ì‰a»∆««¿»ƒ

‡aLk Û‡ ‡l‡ ,„·Ïaֿהקדוש ƒ¿«∆»«¿∆»
Ï‡¯NÈÏ,ברוךֿהוא  ‰¯Bz ÔzÈÏƒ≈»¿ƒ¿»≈

,d˙ ‰f‰ ÔBLla שבה בלשון «»«∆¿»»
שממשיךשיתף  כפי שמו, »«Á˙Ùeאת

,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ÈÈÒa¿ƒ«»…ƒ¬»»¡…∆
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ זה בפסוק ¿∆«∆»

ÈÈÒבתהילים Ìa ÈŒ„‡"¬…»»ƒ«
ÈŒ„‡"˘ ÌLkL ,"L„wa«…∆∆¿≈∆¬…»
‰"aw‰ ÏL BÓML ,"Ìa»∆¿∆«»»

,ÌÈÎ‡Ïna ÛzLÓ,לעיל כאמור ¿À»««¿»ƒ
,"L„wa ÈÈÒ" ÔÎŒBÓk¿≈ƒ««…∆

‰¯BzŒÔzÓaL סיני בהר שהיה ∆¿««»
BÓL ˙‡ ‰"aw‰ ÛzL הקדוש ƒ≈«»»∆¿

,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" B¯Ó‡a¿»¿»…ƒ¬»»¡…∆
לכל  התייחס ה' שם ובכך יחיד לשון

בפרט. מישראל אחת ולכל אחד

,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ שנשמות בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
ה' 'אנכי נאמר מהן אחת שלכל ישראל

נמצא  ה' ששם למלאכים שוות אלקיך'

אלא  ÏÚÓ‰בהם, LiL ויתרון ∆≈«¬»
ÏÚ Ï‡¯NÈ ˙BÓLa¿ƒ¿ƒ¿»≈«
˙BÓLa È¯‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆¬≈¿ƒ¿

·È˙k Ï‡¯NÈ22 בשירת בתורה, ƒ¿»≈¿ƒ
BnÚ,האזינו  'ÈÂ‰ ˜ÏÁ Èk כלומר ƒ≈∆¬»»«
Ì‰L ישראל ÌÈÎLÓנשמות ∆≈ƒ¿»ƒ

הוא ומקורם ‰ÈÂ',ושורשם ÌMÓƒ≈¬»»
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««¿»ƒ

ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ÌÈÎLÓ שהוא ƒ¿»ƒƒ≈¡…ƒ
הוי' משם בדרגה «…¿»[nk·‡¯למטה
'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a23 שבספר ¿ƒ∆∆«¿»

הזקן לאדמו"ר ˆ·‡התניא ÏkL∆»¿»
ÌÈÓM‰'וכו והירח eÏÈÙ‡Âהשמש «»«ƒ«¬ƒ

ÌÈÎ‡Ïn‰ רוחניים נבראים שהם ««¿»ƒ
את ‰Ìנעלים ומקבלים נמשכים ≈

מהאלקות שלהם »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙החיות
˙‡¯˜pL 'eÎ ˙eiÁ‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ««∆ƒ¿≈
·e˙kL BÓk ,ÂÈt Áe¯ ÌLa24 מחיה שהקדושֿברוךֿהוא בתהילים ¿≈«ƒ¿∆»

ÔÈÚ ‡e‰Â ,Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e הבאים האלוקית והחיות האור ¿«ƒ»¿»»¿ƒ¿«
ידי  על eiBˆÈÁ˙ונמשכים ˙ÈÁa ‡e‰L ÌÈ˜Ï‡ ÌL האלקות ≈¡…ƒ∆¿ƒ«ƒƒ
'ÈÂ‰ ÌL Èa‚Ï,האלקות פנימיות בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא שם שהוא ¿«≈≈¬»»

ישראל  לנשמות החיות נמשכת ‰ÓLp‰וממנו ˙„È¯È „vnL ‡l‡ ,[∆»∆ƒ«¿ƒ««¿»»
‰hÓÏ וחומרי גשמי בגוף להתלבש ¿«»

הגשמי הזה בעולם È‰L)∆ƒ‡הנמצא
‰„È¯È לירידה שנמשלה מאד גדולה ¿ƒ»

‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯‚‡Ó≈ƒ¿»»»¿≈»
‡z˜ÈÓÚ25 עמוק לבור גבוה )מגג ¬ƒ¿»

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰Â הנשמה על שיש ¿∆¿≈¿∆¿≈
ÔÈÚמצד  e‰fL ,Ûeb‰«∆∆ƒ¿«

"Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ" שלפי ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
של  לירידה הכוונה הדברים פנימיות

וההסתר  והמגבלות ל'מצרים' הנשמה

הגוף Ê‰של ÌeMnL ההעלם בגלל ∆ƒ∆
הזה LÈוההסתר Ú¯‰Œ¯ˆÈ" ‰p‰ƒ≈≈∆»«≈

Lb¯ ‡Ï ÔÎÏ ,"ÌÎÈÈa ולא ≈≈∆»≈…ƒ¿»
בגלוי ישראל Ì‰aניכר בנשמות »∆
Ïeha‰ נעלה הוא שבעצם לאלקות «ƒ

המלאכים, של מהביטול »‡Cיותר
‰È‰L ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLaƒ¿«««»∆»»

,‰¯Êb‰ Ïeha המדרש כדברי ƒ«¿≈»
עליונים  עולמות בין החיבור שהעדר

תורה  מתן קודם תחתונים לעולמות

המדינה  שבני מלך לגזירת דומה

שלמטה, למדינה ירדו לא שלמעלה

למדינה  יעלו לא שלמטה המדינה ובני

הגזירה, ביטול עם אבל שלמעלה.

הוא האלקות ÌÈBÈÏÚ"Lהמצב ∆∆¿ƒ
ÌÈBzÁ˙Ïוהרוחניות  e„¯È ותהיה ≈¿««¿ƒ

התחתון  הזה בעולם השכינה השראת

ÌÈBzÁ˙Â הזה בעולם הנמצאים ¿«¿ƒ
ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ ויתקרבו יתעלו «¬»∆¿ƒ

‡26ÈÊ"לאלקות  שלמטה , למרות ¬«
והסתר העלם ‰aw"‰שורר ÛzLƒ≈«»»

‰Ê ÛezLÂ ,Ï‡¯NÈa BÓL של ¿¿ƒ¿»≈¿ƒ∆
ישראל  נשמות עם האלקות חיבור

,‰ÓLp‰ „vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«ƒ««¿»»
,Ûeb‰ „vÓ Ìb ‡l‡,הוא שגם ∆»«ƒ««

נעשה  גשמית, מציאות היותו עם

לאלקות Ê‰מחובר ÛezL È¯‰L∆¬≈ƒ∆
האלקות עם הנשמה ÔkŒÌbשל ‡a»«≈

Ûe‚a ˙LaÏÓ ‰ÓLp‰L ÈÙk,הגוף על גם חל זה הרי וממילא ¿ƒ∆«¿»»¿À∆∆¿
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mexnlי dyn dlry drya

נעלה  (ּובאפן ּבּמלאכים ּכמֹו הּבּטּול ענין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹאצלם

ולכן  ּכדלקּמן), ּבּמלאכים, ׁשהּוא מּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָיֹותר

ּגֹו' ארצכם מטר "ונתּתי ׁשאמר ּבמׁשה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹמצינּו

וגֹו' עׂשב" הּוא 27ונתּתי ׁש'ּמטר' אףֿעלּֿפי , ְְִִֵֶֶַַַָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר לׁשליח, נמסרּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹמהּדברים

ׁשּלא 28ז"ל  הּקּב"ה ׁשל ּבידֹו מפּתחֹות ְְְֵֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁשה

ׁשל  מפּתח הּוא מהם ואחד ׁשליח, ליד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָנמסרּו

מטר  "ונתּתי מׁשה אמר מּכלֿמקֹום ְְְִִִֶַַַָָָָָֹּגׁשמים,

ּתֹורה' ׁשּב'מׁשנה מאחר ּדלכאֹורה, ּגֹו', ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָארצכם"

עצמֹו ּבעד מׁשה הוהֿליּהֿלמימר 29מדּבר , ְְְְֵֵֵֶַַַַַָֹ

הּוא  הענין א מטר", ה' ׁשּמׁשה 30"ונתן לפי , ְְְִִֶֶַַָָָָָֹ

ּבֹו, ׁשּדּבר הוי' ּדבר לגּבי ּבתכלית ּבטל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהיה

ׁשּכתּוב  מציאּות 31ּוכמֹו היה ׁשּלא מה", "ונחנּו ְְְְִֶֶַָָָָֹ

אחד  ּבכל ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה ּכלל. ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָלעצמֹו

אצל  זה הרי ּובגלּוי ׁשּבפרטּיּות  אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָמּיׂשראל,

ֶֹמׁשה.

נאמר CÈLÓÓeד) זה ׁשעל וידּגּו32ּבּמאמר, «¿ƒְְֱֲִֶֶֶַַַַָ

ּדפרּוׁש הארץ, ּבקרב ְְֵֶֶֶָָָֹלרב

על  ּדקאי ׁשּבּים, ּדגים ּכמֹו הינּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָ"וידגּו"

יּמא' 'נּוני ּבׁשם ׁשּנקראים הינּו33הּמלאכים , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

הם  ׁשּבֹו ׁשהּברּואים עלמאּֿדאתּכסיא, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבחינת

הּוא  ׁשהּים ׁשּמרּגיׁשים ׁשּבּים, ּדגים ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻּבדגמת

נעׂשה  הּים מן ּכׁשּפֹורׁשים ּומּיד חּיּותם, ְְְֲִִִֶַַַָָָָמקֹור

החּיים  הפ הּוא 34אצלם ועלּֿדרֿזה , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָ

מרּגיׁשים  ׁשהם ּדעלמאּֿדאתּכסיא, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבּמלאכים

אֹותם, הּמהּוה  מקֹורם היא מציאּותם ְְְִִֶֶַַָָָָׁשּכל

ענין  ׁשּזהּו ּבעלמאּֿדאתּגליא, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

נאמר  זה ועל הח ּיּות. מק ֹור מרּגׁש ׁשּלא ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַָֹֻּד'ארץ',

נׁשמֹות  ׁשּגם הארץ", ּבקרב לרב ְְְְִֶֶֶֶַָָָָֹ"וידּגּו

ּבחינת  הארץ", "ּבקרב ׁשהם ּבגּופים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּמלּבׁשֹות
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ידֿטו.)27 יא, א.)28עקב ב, עה"ת.)29תענית לפירושו הרמב"ן הקדמת א.)30ראה נ, בחוקותי טז,)31לקו"ת בשלח

ואילך).)32זֿח. ג (מב, הבאה שבהערה האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי גם וראה טז. מח, ב )33ויחי מח, זח"ב ראה

ג). (מא, שם לזהר לאדהאמ"צ ביאוה"ז ובכ"מ. שם. מלך ב.)34ובמקדש ג, ע"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏˆ‡ Ìb ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ההעלם למרות ישראל, נשמות אצל ¿«¿≈∆«¬»«∆¿»

הגוף, של ‰Ïehaוההסתר ÔÈÚ לאלקות) ÌÈÎ‡Ïna BÓk רק ולא ƒ¿««ƒ¿««¿»ƒ
מזה, יותר אלא במלאכים' e‰L‡'כמו BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡·e¿…∆«¬∆≈ƒ¿∆

ÔÎÏÂ ,(Ôn˜Ï„k ,ÌÈÎ‡Ïna נשמות של הביטול ועוצם גודל מפני ««¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈
מלובשות  שהן כפי גם לאלקות, ישראל

LÓa‰בגוף, eÈˆÓרבינו¯Ó‡L »ƒ¿…∆∆»«
את  ויקיימו ישמרו שאם ישראל לבני

אזי  התורה, ËÓ¯מצוות Èz˙Â"¿»«ƒ¿«
"·NÚ Èz˙Â 'Bb ÌÎˆ¯‡«¿¿∆¿»«ƒ≈∆

'B‚Â27, הוא שמשה נראה ולכאורה ¿
המטר את ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒהנותן

‡lL ÌÈ¯·c‰Ó ‡e‰ '¯Ën'L∆»»≈«¿»ƒ∆…
ÁÈÏLÏ e¯ÒÓ ביד נמצאים אלא ƒ¿¿¿»ƒ«

בעצמו, »¬»¿Ó‡Ók¯הקדושֿברוךֿהוא
Ï"Ê eÈ˙Ba¯28בגמרא‰LÏL «≈¿…»

‰"aw‰ ÏL B„Èa ˙BÁzÙÓ«¿≈¿»∆«»»
,ÁÈÏL „ÈÏ e¯ÒÓ ‡lL∆…ƒ¿¿¿«»ƒ«

Á‡ÂÏL ÁzÙÓ ‡e‰ Ì‰Ó „ ¿∆»≈∆«¿≈«∆
ÌÈÓLb מפתח הם האחרים (והשניים ¿»ƒ

תחיית  של ומפתח (יולדת) חיה של

LÓ‰המתים), ¯Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»«…∆
'Bb "ÌÎˆ¯‡ ¯ËÓ Èz˙Â"¿»«ƒ¿««¿¿∆

הנותן, שהוא «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,ומשמע
'‰¯Bz ‰LÓ'aL ¯Á‡Ó חומש ≈««∆¿ƒ¿≈»

הדברים  'אלה במילים הפותח דברים

משה' דבר Úa„אשר ‰LÓ ¯a„Ó¿«≈…∆¿«
BÓˆÚ29, התורה חלקי משאר בשונה «¿

המדבר' 'שלישי של באופן הכתובים

אודות  מספר אחר שמישהו כאילו היינו

משה, ואודות ≈«»‰ŒdÈÏŒ‰Âה'
¯ÓÈÓÏ לומר (למשה) לו היה ¿≈«

"¯ËÓ '‰ Ô˙Â" נאמר ולמה ¿»«»»
‰e‡'ונתתי', ÔÈÚ‰ C‡30ÈÙÏ , «»ƒ¿»¿ƒ

˙ÈÏÎ˙a ÏËa ‰È‰ ‰LnL∆…∆»»»≈¿«¿ƒ
מוחלט  ‰ÈÂ'בביטול ¯·c Èa‚Ï¿«≈¿«¬»»

·e˙kL BÓÎe ,Ba ¯acL31 ∆ƒ∆¿∆»
עצמם  על אמרו ואהרן שמשה

,"‰Ó eÁÂ" ערך ואיזה אנחנו מה ¿«¿»
כיון לנו, e‡ÈˆÓ˙יש ‰È‰ ‡lL∆…»»¿ƒ

ÏÏk BÓˆÚÏ לאלקות בטל אלא ¿«¿¿»
מוחלט. כמו ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰בביטול ¿«∆∆∆

רבינו eiË¯ÙaL˙במשה ‡l‡ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎa Ìb ‡e‰ יותר «¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»∆ƒ¿»ƒ
‰Ê È¯‰ ÈeÏ‚·e יותר ונרגש ניכר לאלקות LÓ‰.הביטול Ïˆ‡ ¿»¬≈∆≈∆…∆

CÈLÓÓe מהר"ש„) Ê‰הנזכר,Ó‡na¯אדמו"ר ÏÚL בין ההבדל «¿ƒ««¬»∆«∆
ישראל  נשמות של לאלקות לביטול המלאכים של לאלקות Ó‡32¯הביטול  ∆¡«

אבינו  יעקב בברכת בתורה, הכתוב

יוסף בני ואפרים Ï¯·למנשה eb„ÈÂ¿ƒ¿»…
"e‚„ÈÂ" Le¯Ùc ,ı¯‡‰ ·¯˜a¿∆∆»»∆¿≈¿ƒ¿

הפנימית  המשמעות BÓkלפי eÈ‰«¿¿
È‡˜c ,ÌiaL ÌÈ‚cוהכוונהÏÚ »ƒ∆«»¿»≈«

ÌÈ‡¯˜pL ÌÈÎ‡Ïn‰ בזוהר ««¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ
'‡nÈ Èe' ÌLa33,,הים דגי ¿≈≈«»

Œ‡ÓÏÚוה'ים' ˙ÈÁa eÈ‰«¿¿ƒ«»¿»
,‡ÈÒk˙‡c מכוסה עולם ¿ƒ¿«¿»

BaL ÌÈ‡e¯a‰L קשורים ∆«¿ƒ∆
ש'מכסה' חיותם במקור ומחוברים

ולכן ÌÈ‚cעליהם, ˙Ó‚„a Ì‰≈¿À¿«»ƒ
ÌÈLÈb¯nL ,ÌiaL בידיעה ∆«»∆«¿ƒƒ

B˜Ó¯והכרה ‡e‰ Ìi‰L∆«»¿
ÌÈL¯BtLk „iÓe ,Ì˙eiÁ«»ƒ»¿∆¿ƒ

‡ˆÌÏהדגים ‰NÚ Ìi‰ ÔÓƒ«»«¬»∆¿»
ÌÈiÁ‰ CÙ‰34‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ , ≈∆««ƒ¿«∆∆∆

ÌÈÎ‡Ïna ‡e‰ נבראים שהם ««¿»ƒ
,‡ÈÒk˙‡cŒ‡ÓÏÚc העולם ¿»¿»¿ƒ¿«¿»

הרוחני, ÌÈLÈb¯Óהמכוסה Ì‰L∆≈«¿ƒƒ
Ì¯B˜Ó ‡È‰ Ì˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒ»ƒ¿»

Œ‰Óהאלוקי ,Ì˙B‡ ‰e‰n‰«¿«∆»«
,‡ÈÏb˙‡cŒ‡ÓÏÚa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»

הגלוי, ÔÈÚהעולם e‰fL∆∆ƒ¿»
Lb¯Ó ‡lL ,'ı¯‡'c אצל ¿∆∆∆…À¿»
דאתגליא' ב'עלמא ¿B˜Ó¯הנבראים

˙eiÁ‰ היבשה בברואי שרואים כפי ««
הם  שעליה לארץ שלהם שהקשר

איננו  מזון מקבלים הם וממנה דורכים

במקור  'מכוסים' לא והם וניכר נראה

"eb„ÈÂחיותם. ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿ƒ¿
,"ı¯‡‰ ·¯˜a ·¯Ï והפירוש »…¿∆∆»»∆

הוא הדברים של »∆ÌbLהפנימי
ÌÈÙe‚a ˙BLaÏn‰ ˙BÓL¿»«¿À»¿ƒ
˙ÈÁa ,"ı¯‡‰ ·¯˜a" Ì‰L∆≈¿∆∆»»∆¿ƒ«

,‡ÈÏb˙‡cŒ‡ÓÏÚ כלל ובדרך »¿»¿ƒ¿«¿»
נראה  אינו לאלקות שלהם הביטול
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יּמא', 'נּוני ּבבחינת יהיּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעלמאּֿדאתּגליא,

הּמהּוה  הּמקֹור היא מציאּותם ׁשּכל ּבהם ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּירּגׁש

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר זה על ּומביא ּגּבי 35אֹותם. ֲִֵֵֵֶַַַַַָ

מקהיל  היה הּמלכּות ּגזרת ׁשּבׁשעת עקיבא, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָרּבי

"אי  לֹו ּוכׁשאמרּו ּבּתֹורה, ועֹוסק ּברּבים ְְְְִִִֵֶַַָָָקהּלֹות

ּבמׁשל  הׁשיב הּמלכּות", מּפני מתירא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָאּתה

נעׂשים  מּיד הּים מן ׁשּכׁשּפֹורׁשים ׁשּבּים, ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָמּדגים

ּביׂשראל, ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה החּיים, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהפ

הּמקֹור  ׁשהיא הּתֹורה, היא מציאּותם ְִִִֶֶַַָָָָׁשּכל

הּמציאּות. ּכל את ְְִֶֶַַַָהּמחּיה

ÛÈÒBÓeוידּגּו" ּׁשּכתּוב מה לבאר ּבּמאמר ƒְְְֲִֵֶַַַָָָ

סתם  'ּדגים' ּבין ׁשהחּלּוק ְִִֵֶַָָָֹלרב",

ׁשּנתּבאר  ההבּדל עלּֿדר הּוא לרב", ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹל"וידּגּו

אחר  ּד"אית 36ּבמקֹום חסד', ל'רב 'חסד' ּבין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

חסד" רב ואית ּדארי37ֿחסד 'חסד ׁשּזהּו , ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַ

לרב", "וידּגּו ענין הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹאנּפין',

ּבעלמאֿ ּגם ּכי ּגבֹוהה, ּדרּגה הּוא עצמֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָׁשּבּים

ּבזה, והענין כּו'. מדרגֹות חּלּוקי יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּדאתּכסיא

ׁשהם  יּמא', 'נּוני נקראים ׁשהּמלאכים אף ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּדהּנה,

ּבעֹולמֹות  הם הרי עלמאּֿדאתּכסיא, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבבחינת

מלאכים  ׁשּיׁש (ּכּידּוע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

נאמר  זה ׁשעל וד'עׂשּיה'), ּד'יצירה' 38ּד'בריאה' ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָ

כּו', מציאּות איזֹו ּכבר ׁשּזֹוהי יּפרד", ְְִִִִֵֵֶָָָ"ּומּׁשם

מלאכים  אין האצילּות ּבעֹולם ,39מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

הּׁשני  ּבּיֹום נבראּו ׁשהּמלאכים מה40ֿוזהּו , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

יחיד  הּקּב"ה היה הראׁשֹון ּבּיֹום ִִֵֵֶַַָָָָָָּׁשאיןּֿכן
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ב.)35 סא, ובכ"מ.)36ברכות ואילך. קיח ע' עטר"ת ואילך. קצח ע' תרכ"ז סה"מ ואילך. א צ, וירא אוה"ת ראה )37ראה

ב. קמ, ב. קלג, (אד"ר) י.)38זח"ג ב, פ"ד.)39בראשית אבי"ע) (שער טז שער פרדס ח.)40ראה פ"ג, ג. פ"א, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הם  גם בגלוי, בהם nÈ‡',וניכר Èe' ˙ÈÁ·a eÈ‰È שבים דגים כמו ƒ¿ƒ¿ƒ«≈«»

¯B˜n‰ ‡È‰ Ì˙e‡ÈˆÓ ÏkL Ì‰a Lb¯iLהאלוקי‰e‰n‰ ∆À¿«»∆∆»¿ƒ»ƒ«»«¿«∆
.Ì˙B‡»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ‰Ê ÏÚ ‡È·Óe35בגמרא,‡·È˜Ú Èa¯ Èab ≈ƒ«∆«¬««≈«≈«ƒ¬ƒ»

˙eÎÏn‰ ˙¯Êb ˙ÚLaL שלא ∆ƒ¿«¿≈«««¿
תורה ˜‰Bl˙ללמוד ÏÈ‰˜Ó ‰È‰»»«¿ƒ¿ƒ

,‰¯Bza ˜ÒBÚÂ ÌÈa¯a»«ƒ¿≈«»
‰z‡ È‡" BÏ e¯Ó‡LÎe¿∆»¿ƒ«»

‡¯È˙Ó מפחד אינך ÈtÓהאם ƒ¿»≈ƒ¿≈
"˙eÎÏn‰ לומד אותו יתפסו שאם ««¿

אותו, יהרגו תורה ÈL‰≈ƒ·ומלמד
,ÌiaL ÌÈ‚cÓ ÏLÓa¿»»ƒ»ƒ∆«»
„iÓ Ìi‰ ÔÓ ÌÈL¯BtLkL∆¿∆¿ƒƒ«»ƒ»

,ÌÈiÁ‰ CÙ‰ ÌÈNÚ אינם ולכן «¬ƒ≈∆««ƒ
אופן בשום מהים לצאת »¿ŒÏÚÂרוצים

,Ï‡¯NÈa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¿ƒ¿»≈
,‰¯Bz‰ ‡È‰ Ì˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒ»ƒ«»
Ïk ˙‡ ‰iÁn‰ ¯B˜n‰ ‡È‰L∆ƒ«»«¿«∆∆»

˙e‡Èˆn‰ ודבוקים קשורים והם «¿ƒ
(ובלשון  בים הדגים כמו במקורם

גזרה  אחת פעם רבנן, "תנו הגמרא:

ישראל  יעסקו שלא הרשעה מלכות

ומצאו  יהודה בן פפוס בא בתורה.

קהילות  מקהיל שהיה עקיבא לרבי

ליה: אמר בתורה, ועוסק ברבים

מלכות  מפני מתירא אתה אי עקיבא,

משל  לך אמשול לו: אמר הרשעה,

מהלך  שהיה לשועל דומה. הדבר למה

שהיו  דגים וראה הנהר גב על

להם  אמר למקום. ממקום מתקבצים

מפני  לו: אמרו בורחים, אתם מה מפני

אמר  אדם. בני עלינו שמביאין רשתות

אני  ונדור ליבשה שתעלו רצונכם להם:

אבותיכם,ואתם עם אבותי שדרו כשם

עליך  שאומרים הוא אתה לו: אמרו

טפש  אלא אתה פקח לא שבחיות, פקח

מתיראין, אנו חיותנו במקום ומה אתה:

עלֿאחתֿכמהֿוכמה, מיתתנו במקום

חייך  הוא כי בה שכתוב בתורה, ועוסקים יושבים שאנו עכשיו אנחנו: אף

עלֿאחתֿכמהֿוכמה..."). ממנה ומבטלים הולכים אנו אם כך, ימיך, ואורך

ÛÈÒBÓe מהר"ש "eb„ÈÂהנזכרÓ‡na¯אדמו"ר ·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ï ƒ««¬»¿»≈«∆»¿ƒ¿
"·¯Ï,לעיל האמור על ביאור 'ÌÈ‚c'ההבדלelÁ‰L˜בתוספת ÔÈa »…∆«ƒ≈»ƒ

ÌB˜Óa ¯‡a˙pL Ïc·‰‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,"·¯Ï eb„ÈÂ"Ï Ì˙Ò¿»¿¿ƒ¿»…«∆∆«∆¿≈∆ƒ¿»≈¿»
¯Á‡36החסידות ÒÁ„',בתורת ·¯'Ï '„ÒÁ' ÔÈa בזוהר כך על ונאמר «≈≈∆∆¿«∆∆

"„ÒÁ ·¯ ˙È‡Â „ÒÁ ˙È‡"c37, ויש רגיל) חסד (סתם, חסד שיש ¿ƒ∆∆¿ƒ«∆∆
יותר) נעלה חסד (שהוא חסד חסד'בחינת e‰fLרב 'ÒÁ„'רב ∆∆∆∆

,'ÔÈt‡ŒCÈ¯‡c פנים של חסד ¿«ƒ«¿ƒ
עליון',ארוכות  'כתר בדרגת (בחינה

'אריך  אור הנקראת על להורות אנפין',

מידת  של רגיל מחסד בשונה רב, ושפע

פנים  אנפין', מ'זעיר חלק שהיא החסד

לענין בדומה ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰קטנות) ¿«∆∆∆
"eb„ÈÂחסד''רב  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ¿

BÓˆÚ ÌiaL ,"·¯Ï הדגים מקום »…∆«»«¿
לעיל, כמבואר חיותם, ‰e‡ומקור

Œ‡ÓÏÚa Ìb Èk ,‰‰B·b ‰b¯c«¿»¿»ƒ«¿»¿»
‡ÈÒk˙‡c והדגים שהים הרוחני ¿ƒ¿«¿»

אליו משל הם È˜elÁשבים LÈ≈ƒ≈
'eÎ ˙B‚¯„Ó'לרוב 'וידגו והביטוי «¿≈

דאתכסיא' ב'עלמא גבוהה דרגה מסמל

ומפרט. שממשיך וכפי עצמו,

Û‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
Èe' ÌÈ‡¯˜ ÌÈÎ‡Ïn‰L∆««¿»ƒƒ¿»ƒ≈

,'‡nÈ הים לדגי שנמשלו והטעם «»
כיון Œ‡ÓÏÚהוא ˙ÈÁ·a Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«»¿»

‡ÈÒk˙‡c הנבראים שבו עולם ¿ƒ¿«¿»
אליו  ובטלים חיותם במקור 'מכוסים'

מכלֿמקום ‰Ìבגלוי, È¯‰ המלאכים ¬≈≈
Œ‰‡È¯aנמצאים ˙BÓÏBÚa»»¿ƒ»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ העולמות שלושת ¿ƒ»¬ƒ»
מעולם  שלמטה הכלליים הרוחניים

ÌÈÎ‡ÏÓהאצילות  LiL Úe„ik)«»«∆≈«¿»ƒ
שונים  סוגים «È¯·'cƒ¿ƒ‡‰'משלושה

ÏÚL ,('‰iNÚ'„Â '‰¯ÈˆÈ'cƒƒ»¿«¬ƒ»∆«
‰Ê בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות על ∆

¯Ó‡38 הנהר על המדבר הכתוב ∆¡«
מעדן tÈ¯„",היוצא ÌMÓe"ƒ»ƒ»≈

היא  כאן הפירוד ענין של והמשמעות

'eÎ ˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ ¯·k È‰BfL∆ƒ¿»≈¿ƒ
אותה, ומחיה המהווה האלוקי מהמקור נפרדת עצמה, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבפני

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa שום ללא מוחלט, ביטול הוא לאלקות הביטול שם ¿»»¬ƒ
נפרדת  למציאות מקום ÌÈÎ‡ÏÓנתינת ÔÈ‡39e‰ÊÂ לכך , הפנימי הטעם ≈«¿»ƒ¿∆

ÈM‰ ÌBia e‡¯· ÌÈÎ‡Ïn‰L40 כדברי בראשית, ימי מששת ∆««¿»ƒƒ¿¿««≈ƒ
במדרש, ז"ל ‰aw"‰חכמינו ‰È‰ ÔBL‡¯‰ ÌBia ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»ƒ»»«»»
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עֹולם 41ּבעֹולמֹו הּוא ּבעֹולמֹות ודגמתֹו , ְְְָָָָָֻ

האחדּות  עֹולם ׁשּנקרא אין 42האצילּות ׁשּבֹו , ְְֲִִֵֶֶַָָָָ

מׁשרׁשים  הם ׁשהּמלאכים ּכפי וגם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻמלאכים.

מה'ּכלים', רק הּוא ׁשרׁשם הרי האצילּות, ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָּבעֹולם

להארה  רק זה הרי ל'אֹור', ׁשּׁשּיכים מה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָוגם

ׁשהּמלאכים  ׁשּמצינּו זאת, ועֹוד ל'ּכלים'. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשּיכת

ּגּוף  להם זה 43יׁש ּומּׁשּום ׁשּגם 44, ׁשּי ִֵֶֶֶַַָָ

ּתהלה" יׂשים ׁשּבׁשעת 45"ּבמלאכיו והינּו, , ְְְְְֳִִֶַַַָָָָָ

ׁשּלכן  ּבתכלית, ּבטל הּוא הּמלא אזי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשליחּות

ּבׁשעת  ׁשּלא אבל (ּכּנ"ל), הוי' ּבׁשם לקראֹו ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּי

העּדר  ּבמלאכים ׁשּי ׁשּלא הגם הּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשליחּות,

ׁשּיחס  להיֹות יכֹול מּכלֿמקֹום הרצֹון, ר מּלּוי ְְִִִֶֶַָָָָָ

ּבתכלית, הּבּטּול יהיה ׁשּלא ּבבּטּול, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹאצלם

ועלּֿפי  ּתהלה". יׂשים "ּבמלאכיו הּנה זה ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָּומּׁשּום

אחר  ּבמקֹום ׁשּיׁש46הּמבאר זה ׁשּמּצד מּובן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּתהלה" יׂשים "ּבמלאכיו ׁשּיהיה ׁשּי ּגּוף, ְְְֳִִֶֶֶַַָָָָָָָלהם

החּדּוׁש עלֿידי אמנם, הּׁשליחּות. ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָאפילּו

ּבבחינת  נעׂשים ׁשּבגּופים ׁשּנׁשמֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּבמּתןּֿתֹורה

נאמר  זה על הּנה ׁשּבּים, ּדגים ּכמֹו ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָהּבּטּול

נעלית  הכי ׁשהּדרּגה הארץ", ּבקרב לרב ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ"וידּגּו

הארץ" "ּבקרב היא לרב") ("וידּגּו ְְְְִִִֶֶֶָָָֹּבבּטּול

יֹותר  נעלית ּבמדרגה הּבּטּול ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּדוקא,

ׁשהּנׁשמֹות  ּדכיון והינּו, ּבמלאכים, ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָמּכמֹו
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ה.)41 א, בראשית פירש"י שם. ובכ"מ.)42ב"ר בתחילתו. שבת מסכת להאריז"ל הש"ס לקוטי שער )43ראה בסוף רמב"ן

א. צח, ברכה לקו"ת ב. ד, בראשית בתו"א הובא ע')44הגמול. ח"א נ"ך באוה"ת הובא ד. עג, דא"ח עם סידור ראה

יח.)45תרסא. ד, ואילך.)46איוב תרס ע' שם נ"ך אוה"ת יג. יט, וירא ו. ג, בראשית בחיי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓÏBÚa „ÈÁÈ41˙BÓÏBÚa B˙Ó‚„Â בנבראים , 'יחיד' לענין המקביל »ƒ¿»¿À¿»»»

˙e„Á‡‰ ÌÏBÚ ‡¯˜pL ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ‡e‰42, שבו עולם »»¬ƒ∆ƒ¿»»»«¿
בגלוי, היא מלבדו, עוד ואין אחד הוא שה' העובדה ה', ‡ÔÈאחדות BaL∆≈

ÌÏBÚa ÌÈL¯LÓ Ì‰ ÌÈÎ‡Ïn‰L ÈÙk Ì‚Â .ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¿«¿ƒ∆««¿»ƒ≈À¿»ƒ¿»
,˙eÏÈˆ‡‰ אין כאמור אמנם כלומר, »¬ƒ

בעולם  אבל האצילות, בעולם מלאכים

למלאכים, ומקור שורש יש האצילות

בטלים  המלאכים אין עדיין זאת ובכל

העמוק  הביטול ברמת לאלקות

כי  האצילות עולם של והמוחלט

ÌL¯Lראשית È¯‰ המלאכים של ¬≈»¿»
האצילות  ¯˜בעולם ‡e‰«

'ÌÈÏk'‰Ó ובאמצעותם שדרכם ≈«≈ƒ
שבעולם  אף ועל הספירות אור מאיר

בביטול  הם הכלים גם האצילות

ה'כלים' מכלֿמקום לאלקות, מוחלט

מה'אורות' נמוכה יותר דרגה הם

ÌÈÎiMLעצמם, ‰Ó Ì‚Â¿««∆«»ƒ
שלמעלה B‡'Ï¯'המלאכים  »
Ï‰‡¯‰מהכלים, ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿∆»»

'ÌÈÏk'Ï ˙ÎiM‰ האורות אבל ««∆∆¿≈ƒ
שלמלאכים  יותר נעלה ענין הם עצמם

שורש  לא אפילו והוא אליו שייכות אין

שלמעשה  נמצא ולכן להם, ומקור

בריאהֿיצירהֿ בעולמות הם המלאכים

בעולם  ולא פירוד בהם שיש עשיה

האחדות. עולם שהוא האצילות

,˙‡Ê „BÚÂ לעיל האמור מלבד ¿…
בריאהֿ בעולמות הם שהמלאכים

יש  האצילות, בעולם ולא יצירהֿעשיה

נוסף  חסרון eÈˆnL∆»ƒלמלאכים
Ûeb Ì‰Ï LÈ ÌÈÎ‡Ïn‰L43 ∆««¿»ƒ≈»∆

כמובן), Ê‰(רוחני, ÌeMÓe44CiL ƒ∆«»
באיוב הכתוב Ï‰z‰"כלשון ÌÈNÈ ÂÈÎ‡ÏÓa" ÌbL45, הן' כתוב ∆«¿«¿»»»ƒ»√»

שעבדיו  הכוונה פשוטו ולפי תהלה' ישים ובמלאכיו יאמין לא בעבדיו

מצד  אמונה לעבדיו אין מעלתם, כל עם הקדושֿברוךֿהוא, של ומלאכיו

('תהלה' משלהם אור בהם אין המלאכים וגם בכוחו קיימים הם אלא עצמם

הפירוש  ולפי ה', מאת להם בא הכל אלא נרי') 'בהלו בכתוב כמו אור מלשון

המלאכים  של ותפקידם בענינם חסרון על מלמד הכתוב ¿»¿eÈ‰Â,הפנימי
˙eÁÈÏM‰ ˙ÚLaL הקדושֿברוךֿהוא של בשליחותו ממלא שהמלאך ∆ƒ¿««¿ƒ

ÏËa ‡e‰ C‡Ïn‰ ÈÊ‡ למשלחו,˙ÈÏÎ˙a מוחלט ÔÎlLבביטול ¬«««¿»»≈¿«¿ƒ∆»≈

B‡¯˜Ï CiLלמלאך,(Ï"pk) 'ÈÂ‰ ÌLa המלאך אין שעה באותה כי «»¿»¿¿≈¬»»««
לעצמו lL‡מציאות Ì‚‰ ‰p‰ ,˙eÁÈÏM‰ ˙ÚLa ‡lL Ï·‡¬»∆…ƒ¿««¿ƒƒ≈¬«∆…

CiLיתכן ‰¯ˆÔB,לא ÈelÓ ¯cÚ‰ ÌÈÎ‡ÏÓa יצר אין למלאכים כי «»¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ»»
קונם רצון עושים תמיד אלא חופשית בחירה להם ואין ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהרע

ÌÏˆ‡ ¯ÒÁiL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆∆¿«∆¿»
Ïeha‰ ‰È‰È ‡lL ,Ïeh·a«ƒ∆…ƒ¿∆«ƒ

˙ÈÏÎ˙a מסוים פרט ישאר אלא ¿«¿ƒ
מוחלט, בביטול בטל ÌeMÓeƒשאינו

ÌÈNÈ ÂÈÎ‡ÏÓa" ‰p‰ ‰Ê∆ƒ≈¿«¿»»»ƒ
"‰Ï‰z איננה המלאכים  ומציאות »√»

בביטול  לאלקות הבטלה מציאות

מוחלט.

ÌB˜Óa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿…»¿»
¯Á‡46החסידות Ô·eÓבתורת «≈»

Ì‰Ï LiL ‰Ê „vnL למלאכים ∆ƒ«∆∆≈»∆
ÂÈÎ‡ÏÓa" ‰È‰iL CiL ,Ûeb«»∆ƒ¿∆¿«¿»»

"‰Ï‰z ÌÈNÈ משהו ויחסר »ƒ»√»
לאלקות  המלאכים של בביטול

˙ÚLa eÏÈÙ‡מילוי˙eÁÈÏM‰ ¬ƒƒ¿««¿ƒ
של  החסרון את יותר עוד מדגיש וזה

לפ  שהרי לעיל,המלאכים, המבואר י

מוחלט  ביטול יש השליחות מילוי בעת

אחרים  מקורות פי שעל מוסיף וכאן

אפילו  הביטול בשלמות חסרון יתכן

השליחות. מילוי כדי תוך

LecÁ‰ È„ÈŒÏÚ ,ÌÓ‡ המיוחד »¿»«¿≈«ƒ
‰¯BzŒÔzÓa כפי ישראל לנשמות ¿««»

והוא  בגופים, מלובשות שהן

ÌÈNÚ ÌÈÙe‚aL ˙BÓLpL∆¿»∆¿ƒ«¬ƒ
Ïeha‰ ˙ÈÁ·a מקור לאלקות, ƒ¿ƒ««ƒ

ÌiaLחיותם  ÌÈ‚c BÓk¿»ƒ∆«»
את  ומרגישים במקורם ה'מכוסים'

למקורם,הקשר  Ê‰שלהם ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆
,"ı¯‡‰ ·¯˜a ·¯Ï eb„ÈÂ" ¯Ó‡ אלא סתם דגים זה שאין היינו ∆¡«¿ƒ¿»…¿∆∆»»∆

הלשון  ודיוק לעיל, כמבואר בביטול, נעלית יותר בדרגה מדובר כי לרוב' 'ידגו

מלמד  הארץ' בקרב לרוב Ïeh·a'וידגו ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‰b¯c‰L∆««¿»¬ƒ«¬≈¿ƒ
("·¯Ï eb„ÈÂ") לנשמות תורה במתן כאן, מדובר שהן שבה כפי ישראל ¿ƒ¿»…

Âc˜‡,בגופים, "ı¯‡‰ ·¯˜a" ‡È‰ הזה בעולם בגופים כנשמות ƒ¿∆∆»»∆«¿»
e‰L‡התחתון  BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa Ïeha‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿≈»«¬≈≈ƒ¿∆

,ÌÈÎ‡ÏÓa כי חסרונות, כמה יש המלאכים של שבביטול לעיל וכמבואר ««¿»ƒ
זהו  מסוימים ובאופנים שאינו במובנים ÔÂÈÎcמושלם ביטול ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»
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יג h"kyz'd ,(xweaÎzeptl) zereayd bgc '` lil

ּגבֹוּה מּמקֹום ׁשּימׁשכּו ּבהכרח ּבגּופים, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻנתלּבׁשּו

את  להׁשּפיל יכֹול יֹותר, הּגבֹוּה ּכל ּכי ְְִִֵֵֶַַַָָָיֹותר,

ּׁשּכתּוב  מה וזהּו ּביֹותר. על 47עצמֹו תרּכב ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

מּתןּֿתֹורה, על ּדקאי יׁשּועה, מרּכבֹותי ְְְְֵֶֶַַַַָָָסּוסי

ׁשּלמעלה  ּדוקא, סּוסים ׁשל למרּכבה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנמׁשל

הּמלאכים  ׁשל קל" ּד"ּכרּוב הּמרּכבה ,34מּבחינת ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

להֹוביל  יכֹול ׁשהּסּוס רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִִֶֶַַָָוהינּו,

להֹוריד  ּוכמֹוֿכן ּגבֹוּה, הר עלּֿגּבי האדם ְְִֵֵֶַַַַָָָָאת

ּבעצמֹו ׁשהאדם מאד נמּו למקֹום ּגבֹוּה ְְְְִֶַַָָָָָָָֹמּמקֹום

ׁשהיה  הּגּלּוי ענין ׁשּזהּו ׁשם, לבא יכֹול היה ְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

והּתחּתֹונים  למּטה ירדּו ׁש"עליֹונים ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָּבמּתןּֿתֹורה,

למעלה". ְְֲַַָיעלּו

הּמלאכים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) ּׁשּבּקׁשּו מה יּובן ¿«ƒ∆ְְִִֶַַַָָ

הּׁשמים", על הֹוד ְְִַַָָָ"ּתנה

ּבאפן  היא והתהּוּותם הּמלאכים ׁשּמציאּות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּדכיון

מציאּות  ּבבחינת הם ׁשּלכן יּפרד", ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּד"מּׁשם

יׂשים  "ּבמלאכיו ׁשּיהיה ׁשּי זה ּומּׁשּום ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֻמרּגׁשת ,

הּׁשמים", על הֹוד "ּתנה ּבּקׁשּו לכן ְְְֳִִֵַַָָָָָָּתהלה",

למּטה  ירדּו לא "עליֹונים ּגזרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּתתּבּטל

ׁשעֹולם  ּדהינּו למעלה", יעלּו לא ְְְְְְֲִֶַַַַָָֹותחּתֹונים

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לעֹולמֹות ירד ְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָהאצילּות

ׁשהרי מּתןּֿתֹורה, ענין מחכמה ׁשּזהּו "אֹוריתא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבחינת 48נפקת" היא ּבעֹולמֹות החכמה ּובחינת , ְְְְִִִַַַַָָָָָ

האצילּות  להם 49עֹולם ּתּנתן ׁשּכאׁשר ונמצא, , ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

האצילּות  עֹולם המׁשכת ּתהיה אזי ְְֲֲִִֶַַַַָָָָהּתֹורה,

ועלֿידיֿזה  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָלעֹולמֹות

ענה  זה ועל ּתהלה". יׂשים "ּבמלאכיו ענין ְְְְְֳִִֶַַַַָָָָָָָֻיתּקן

יׁש יצרֿהרע כּו' ירדּתם "למצרים מׁשה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלהם

הּוא  ּבזה ׁשהּמכּון הּוא 4ּביניכם", ׁשּמּתןּֿתֹורה , ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּכבּקׁשת  ׁשּלא והינּו, העצם', 'המׁשכת ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹענין

"ּתנה ׁשּמּׁשּום LcFdהּמלאכים ּבלבד, הארה ," ְְִַַָָ§ְִִֶֶַָָ
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ואילך.)47 סע"ב יא, שה"ש לקו"ת וראה ח. ג, א.)48חבקוק קכא, א. פה, א. סב, סע"ב.)49זח"ב קכט, דרמ"צ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÙe‚a eLaÏ˙ ˙BÓLp‰L כלל גשמיים קיים שלא דבר וחומריים, ∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒ

eÎLÓiLבמלאכים, Á¯Î‰aהנשמותÏk Èk ,¯˙BÈ dB·b ÌB˜nÓ ¿∆¿≈«∆À¿¿ƒ»»«≈ƒ»
,¯˙BÈa BÓˆÚ ˙‡ ÏÈtL‰Ï ÏBÎÈ ,¯˙BÈ dB·b‰ ממה יותר למטה «»«≈»¿«¿ƒ∆«¿¿≈

(כמשל גבוה שפחות מי לרדת השורות שיכול שאבני הנופלת אבנים חומת

מאבני  יותר רחוק נופלות העליונות

קרוב  הנופלות התחתונות השורות

יותר).

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ47 בנבואת ¿∆«∆»
EÈÒeÒחבקוק  ÏÚ ·k¯˙ Èkƒƒ¿««∆

È‡˜c ,‰ÚeLÈ EÈ˙B·k¯Ó«¿¿∆¿»¿»≈
היא  BzŒÔzÓ¯‰,והכוונה ÏÚ«««»

ÌÈÒeÒ ÏL ‰·k¯ÓÏ ÏLÓpL∆ƒ¿«¿∆¿»»∆ƒ
‰ÏÚÓlL ,‡˜Âc מרכבה שהיא «¿»∆¿«¿»

יותר ‰k¯n·‰חשובה ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««∆¿»»
ÏL "Ï˜ ·e¯k"c¿¿«∆

ÌÈÎ‡Ïn‰34, ז"ל חכמינו אמרו ««¿»ƒ
על  'רוכב שהקדושֿברוךֿהוא בגמרא

אלף  עשר בשמונה ושט שלו קל כרוב

ברכיבה  כאן מבואר כך ועל עולמות',

ישראל) נשמות (ובנמשל, 'סוסים' על

קל' 'כרוב על רכיבה לגבי יתרון יש

מלאכים) BÓk(ובנמשל, ,eÈ‰Â¿«¿¿
ÌÈ‡B¯ e‡L סוסים על ברכיבה ∆»ƒ

ÏÈ·B‰Ïכפשוטו  ÏBÎÈ Òeq‰L∆«»¿ƒ
Ì„‡‰ נמוך‡˙ ÈabŒÏÚממקום ∆»»»««≈

ÔÎŒBÓÎe ,dB·b ידי ‰¯ רכיבה על «»«¿≈
ניתן  סוס האדם È¯B‰Ï„על את ¿ƒ

CeÓ ÌB˜ÓÏ dB·b ÌB˜nÓƒ»»«¿»»
BÓˆÚa Ì„‡‰L „‡Ó סוס ללא ¿…∆»»»¿«¿

e‰fL ,ÌL ‡·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï…»»»»…»∆∆
על  משל היא סוס על »¿ÔÈÚƒהרכיבה

Èelb‰הנעלה È‰L‰האלוקי «ƒ∆»»
ÌÈBÈÏÚ"L ,‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆∆¿ƒ

hÓÏ‰האלקות e„¯È≈¿¿«»
ÌÈBzÁz‰Â ישראל נשמות ¿««¿ƒ

בעולם המלובשות  ¬»eÏÚÈהזהבגופים
‰ÏÚÓÏ לאלקות ".ויתקרבו ¿«¿»

‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆»«
‰z" ÌÈÎ‡Ïn‰ eLwaM∆ƒ¿««¿»ƒ¿»

,"ÌÈÓM‰ ÏÚ E„B‰ ובתחילת ¿««»»ƒ
שאלות, כמה כך על נשאלו המאמר

הוא  e‡ÈˆnL˙והמענה ÔÂÈÎc¿≈»∆¿ƒ
,"„¯tÈ ÌMÓ"c ÔÙ‡a ‡È‰ Ì˙ee‰˙‰Â ÌÈÎ‡Ïn‰ פירוד תוך ««¿»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿…∆¿ƒ»ƒ»≈

בתכלית ביטול אינו לאלקות שלהם והביטול באלקות, ‰Ìממקורם ÔÎlL∆»≈≈
˙Lb¯Ó ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a,נפרדת מציאות CiLבתור ‰Ê ÌeMÓe ƒ¿ƒ«¿ƒÀ¿∆∆ƒ∆«»

,"‰Ï‰z ÌÈNÈ ÂÈÎ‡ÏÓa" ‰È‰iL,באריכות לעיל ÔÎÏכמבואר ∆ƒ¿∆¿«¿»»»ƒ»√»»≈
eLwa מהקדושֿברוךֿהוא ‰ÌÈÓM",המלאכים ÏÚ E„B‰ ‰z" ƒ¿¿»¿««»»ƒ

‡Ï ÌÈBÈÏÚ" ˙¯Êb Ïha˙zL∆ƒ¿«≈¿≈«∆¿ƒ…
‡Ï ÌÈBzÁ˙Â ‰hÓÏ e„¯È≈¿¿«»¿«¿ƒ…

,"‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ מתן עד שהיתה «¬¿«¿»
‰‡ˆeÏÈ˙תורה ÌÏBÚL eÈ‰c¿«¿∆»»¬ƒ

הביטול  ובו האחדות עולם שהוא

מוחלט  ביטול הוא ≈≈È¯„לאלקות
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ אלא פירוד יהיה לא בהם שגם ¬ƒ»
BzŒÔzÓ¯‰,אחדות, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«««»

ותחתונים  עליונים ≈¬∆È¯‰Lחיבור
"˙˜Ù ‰ÓÎÁÓ ‡˙È¯B‡"48, «¿»≈»¿»»¿«

מספירת  ונמשכת באה 'יוצאת', התורה

העליונה  ‰ÓÎÁ‰החכמה ˙ÈÁ·e¿ƒ««»¿»
ÌÏBÚ ˙ÈÁa ‡È‰ ˙BÓÏBÚa»»ƒ¿ƒ«»

˙eÏÈˆ‡‰49 בקבלה כמבואר »¬ƒ
ענין  הם העולמות שארבעת וחסידות

הבאה, החלוקה לפי הספירות עשר

בינה, – בריאה חכמה, – אצילות

המלכות  – עשיה המידות, – יצירה

Ì‰Ï Ô˙pz ¯L‡kL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¬∆ƒ»≈»∆
È‰z‰למלאכים ÈÊ‡ ,‰¯Bz‰«»¬«ƒ¿∆
˙ÎLÓ‰ של החכמה ÏBÚÌספירת «¿»«»

Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿»¿ƒ»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ ירדו 'עליונים ¿ƒ»¬ƒ»

Ôw˙Èלתחתונים' ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¿À«
"‰Ï‰z ÌÈNÈ ÂÈÎ‡ÏÓa" ÔÈÚƒ¿«¿«¿»»»ƒ»√»
המלאכים  של בביטול חסרון יהיה ולא

בריאהֿיצירהֿ בעולמות הנמצאים

עשיה.

‰LÓ Ì‰Ï ‰Ú ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»»»∆…∆
Œ¯ˆÈ 'eÎ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ"¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆≈∆
ÔeÎn‰L ,"ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰»«≈≈≈∆∆«¿À»

‰Êa הזה במענה הפנימי הפירוש »∆
‡e‰4ÔÈÚ ‡e‰ ‰¯BzŒÔznL ,∆««»ƒ¿«

,'ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰' המשכה «¿»«»∆∆
האלקות  עצמיות של ¿»¿eÈ‰Â,והתגלות

ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙Lw·k ‡lL∆…¿«»«««¿»ƒ
,"E„B‰ ‰z"היינו ‰‡¯‰ו'הוד' ¿»¿∆»»

,„·Ïa,העצם Ê‰ולא ÌeMnL הארה לקבל למלאכים להם שדי בגלל ƒ¿«∆ƒ∆
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mexnlיד dyn dlry drya

אּלא  הּתֹורה, את לקּבל הם ּגם יכֹולים ְְִֵֵֶֶֶַַַָָזה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו העצם, מּבחינת נמׁשכה 50הּתֹורה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו חי, ּכל מעיני ואהיה 51נעלמה ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

וכּידּוע  ּגֹו', ׁשעׁשּועים ּגֹו' ּׁשּכתּוב 52אצלֹו ׁשּמה ְְֲִֶֶֶַַַַָָ

היא  ׁשהתּגּלּותּה הינּו נפקת", מחכמה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ"אֹוריתא

ּבאמּתית  אבל ּדיקא, נפקת" "מחכמה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָּבחכמה,

ּפנימּיּות  מּבחינת מהעצם, הּתֹורה נמׁשכת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהענין

"למצרים  מׁשה להם ׁשהׁשיב וזהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּכתר.

למּטה  היא העצם' 'המׁשכת ּכי כּו', ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָירדּתם"

ּגםּֿכן  ּתּובן ועלּֿפיֿזה (ּכדלקּמן). ּדוקא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּביֹותר

האבֹות, ׁשּקּימּו הּמצֹות על מּתןּֿתֹורה ְְֲִִֶַַַַַַָָָמעלת

ּכתיב  ּתּורק 53ּדהּנה ׁשמן טֹובים ׁשמני לריח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּבּמדרׁש ואיתא ,54ׁשמלפני ׁשּקּימּו הּמצֹות ּכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּתּורק  ׁשמן - אנּו אבל היּו, ריחֹות - ֲֵֶֶַָָָָָהאבֹות

הינּו ּכלי, אל מּכלי הּמריק ּכאדם ,ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשמ

ׁשּקּי ּבלבד,ׁשהּמצֹות ריח ּבחינת היּו האבֹות מּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבמּתןּֿתֹורה  מהּֿׁשאיןּֿכן הּדבר, עצם ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

ּכאדם  ,"ׁשמ ּתּורק "ׁשמן ענין ׁשּזהּו העצם, ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָנּתן

הּדבר, עצם ׁשּנמׁש ּכלי, אל מּכלי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּמריק

ּבּזהר  הּפסּוק 55וכדאיתא ּתרּומה,56על לי ויקחּו ְְְְְִִִִַַַַָָָֹ

לֹוקחים  אּתם אֹותי "אֹותי", ּכלֹומר ,57"לי" ְְִִִִֶַַ

ּבמּתןֿ ּׁשּנּתן מה ׁשּזהּו העצם', 'המׁשכת ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּדהינּו

ירדּו לא "עליֹונים ּגזרת ּבטלה ׁשאז ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹּתֹורה,

למעלה". יעלּו לא ותחּתֹונים ְְְְְֲִַַַַָָֹלמּטה

ÔÈÚ‰Â ּבּטּול להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶַָ

למּטה  ירדּו לא ׁש"עליֹונים ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹהּגזרה

לֹומר  ּבהכרח למעלה", יעלּו לא ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָֹותחּתֹונים
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כא.)50ובכ"מ. כח, א.)51איוב קסא, קו"א תניא וראה ל. ח, ובכ"מ.)52משלי א. ז, במדבר לקו"ת א,)53ראה שה"ש

(א).)54ג. ג פ"א, ב.)55שהש"ר קמ, ב.)56ח"ב כה, יג.)57תרומה פ"ל, ויק"ר ו. שם, א. פל"ג, שמו"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ìבלבד Ìb ÌÈÏBÎÈהמלאכים‰¯Bz‰ ‡l‡ ,‰¯Bz‰ ˙‡ Ïa˜Ï ¿ƒ«≈¿«≈∆«»∆»«»

,ÌˆÚ‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓהאלקות e˙kL·עצמיות BÓÎe50 באיוב ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«»∆∆¿∆»
היא  ÈÁ,שהתורה Ïk ÈÈÚÓ ‰ÓÏÚ האלקות לעצמיות שייכת היא כי ∆∆¿»≈≈≈»»

לנבראים מהתגלות e˙kL·שלמעלה BÓÎe51 אומרת שהתורה במשלי ¿∆»
'Bb BÏˆ‡ ‰È‰‡Âֿהקדוש אצל »∆¿∆∆¿

Bb'ברוךֿהוא ÌÈÚeLÚL,ועונג «¬ƒ
בעצמיות  קשור העונג וענין כביכול,

בלבד בהארה בתורת Úe„iÎÂ52ולא ¿«»«
e˙kM·החסידות  ‰nL∆«∆»

,"˙˜Ù ‰ÓÎÁÓ ‡˙È¯B‡"«¿»≈»¿»»¿«
ונמשכת  יוצאת שהתורה כלומר

ולכאורה  העליונה, החכמה מספירת

שהתורה  האמור עם מתיישב זה אין

כוח  היא החכמה שהרי ל'עצם', שייכת

כוח  שבאדם (כשם מוגדר פרטי

מוגדר  פרטי כוח הוא והשכל החכמה

דבר  של לאמתו אבל הנפש), עצם ולא

שהתורה  האמור כי תמיהה זו אין

מהחכמה ¿»‰eÈנמשכת
d˙elb˙‰L התורה ‰È‡של ∆ƒ¿«»ƒ

"˙˜Ù ‰ÓÎÁÓ" ,‰ÓÎÁa«»¿»≈»¿»»¿«
,‡˜Èc'נפקת' הזוהר לשון דיוק «¿»

לידי  באה היינו יוצאת, שהתורה מלמד

החכמה, ספירת באמצעות «¬‡·Ïגילוי,
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡a של השורש »¬ƒƒ»ƒ¿»

החכמה, מספירת יותר גבוה התורה

האמת ‰Bz¯‰ולפי ˙ÎLÓƒ¿∆∆«»
˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓ ,ÌˆÚ‰Ó≈»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

¯˙k‰ של והעמוקה הפנימית הדרגה «∆∆
מהחכמה  שלמעלה עליון' 'כתר

האלקות. בעצמיות ∆¿e‰ÊÂוקשורה
ÌÈ¯ˆÓÏ" ‰LÓ Ì‰Ï ·ÈL‰L∆≈ƒ»∆…∆¿ƒ¿«ƒ

,'eÎ "Ìz„¯È כי למלאכים ואמר ¿«¿∆
בשונה  'למצרים', ירדו שלא מאחר

בגוף  ונתלבשו שירדו ישראל מנשמות

בנתינת  הרי הגשמי, הזה בעולם גשמי

הכוונה  תושלם לא למלאכים התורה

תורה  מתן של '‰ÎLÓ˙והמטרה Èk והתגלות'ÌˆÚ‰,האלקות של ƒ«¿»«»∆∆
ו'הוד', הארה רק BÈa˙¯ולא ‰hÓÏ ‡È‰התחתון הזה Âc˜‡בעולם ƒ¿«»¿≈«¿»

בקשו  שהמלאכים כפי השמים', 'על «»¿ƒ¿(Ôn˜Ï„k).ולא
˙Bˆn‰ ÏÚ ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÏÚÓ ÔkŒÌb Ô·ez ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«≈«¬«««»««ƒ¿

,˙B·‡‰ eÓiwL,תורה מתן È˙k·קודם ‰p‰c53,'השירים ב'שיר ∆ƒ¿»»¿ƒ≈¿ƒ

ואומרת  הקדושֿברוךֿהוא את משבחת ישראל EÈÓLכנסת ÁÈ¯Ï¿≈«¿»∆
‡˙È‡Â ,EÓL ˜¯ez ÔÓL ÌÈ·BËמובאL¯„na54 פסוק על רבה ƒ∆∆«¿∆¿ƒ»«ƒ¿»

‰eÈ,זה  ˙BÁÈ¯ - ˙B·‡‰ EÈÙÏ eÓiwL ˙Bˆn‰ Ïk ריח כמו »«ƒ¿∆ƒ¿¿»∆»»≈»
מתנדף  הוא קצר זמן וכעבור ממשות לו ‡eשאין Ï·‡ והמצוות התורה ¬»»

- מתןֿתורה אחרי ez¯˜שלנו, ÔÓL∆∆«
Ï‡ ÈÏkÓ ˜È¯n‰ Ì„‡k ,EÓL¿∆¿»»«≈ƒƒ¿ƒ∆

ÈÏk מהכלי עובר עצמו והשמן ¿ƒ
השני  הכלי אל ¿»‰eÈהראשון

eÈ‰ ˙B·‡‰ eÓiwL ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿∆ƒ¿»»»
BÈ‡L ,„·Ïa ÁÈ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«≈«ƒ¿«∆≈

¯·c‰ ÌˆÚ התפשטות רק אלא ∆∆«»»
מהעצם,מועטת והארה מסוימת 

Ôz ‰¯BzŒÔzÓa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿««»ƒ«
ישראל התורה ‰ÌˆÚלבני של »∆∆

האלקות, בעצמיות ∆∆e‰fLהקשורה
,"EÓL ˜¯ez ÔÓL" ÔÈÚƒ¿«∆∆«¿∆

˜È¯n‰ Ì„‡k אחר דבר או שמן ¿»»«≈ƒ
ÌˆÚ CLÓpL ,ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓƒ¿ƒ∆¿ƒ∆ƒ¿»∆∆

‡˙È‡„ÎÂ ,¯·c‰ שמובא וכפי «»»¿ƒ¿ƒ»
¯‰fa55˜eÒt‰ ÏÚ56 האמור «…«««»

המשכן  לגבי ÈÏבתורה eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ
¯ÓBÏk "ÈÏ" ,‰Óe¯z¿»ƒ¿«
Ìz‡ È˙B‡ ,"È˙B‡"ƒƒ«∆

ÌÈÁ˜BÏ57, הקמת ידי על כלומר, ¿ƒ
היינו  'לוקחים', ישראל בני המשכן

עצמיות  את ומגלים, ממשיכים

'‰ÎLÓ˙האלקות, eÈ‰c¿«¿«¿»«
e‰fL ,'ÌˆÚ‰ ענין Ó‰אותו »∆∆∆∆«

ÔzpM ישראל לבני ŒÔzÓaוהתגלה ∆ƒ«¿««
˙¯Êb ‰ÏËa Ê‡L ,‰¯Bz»∆»»¿»¿≈«
‰hÓÏ e„¯È ‡Ï ÌÈBÈÏÚ"∆¿ƒ…≈¿¿«»
"‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙Â¿«¿ƒ…«¬¿«¿»

ח  האלקות,ונפעל 'עליונים', בין יבור

אז  כי הגשמית, המציאות ו'תחתונים'

ודבר  למטה, האלקות עצמיות נמשכה

בקיום  היה ולא תורה במתן התחדש זה

וכפי  לעיל כאמור האבות, של המצוות

ומבאר. שממשיך

‰¯Êb‰ Ïeha ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â שגזר ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿≈∆«ƒ¿ƒ«¿≈»
תורה מתן עד קיימת והיתה e„¯Èהקדושֿברוךֿהוא ‡Ï ÌÈBÈÏÚ"L∆∆¿ƒ…≈¿
,"‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙Â ‰hÓÏ עליונים בין חיבור יהיה וכן ¿«»¿«¿ƒ…«¬¿«¿»

הגשמי, הזה בעולם למטה יתגלה האלוקות שעצם כך כדי עד לתחתונים
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טו h"kyz'd ,(xweaÎzeptl) zereayd bgc '` lil

הּתחּתֹון  ׁשּלגּביּה מאד, עליֹון ּכח עלֿידי ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּזהּו

עלּֿפי  ויּובן מּמׁש. ּבהׁשואה הם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָוהעליֹון

הוי'58הּמבאר  ּדעֹות אֿל "ּדעֹות 59ּבענין , ְְְֲִֵֵֵַַָָָֹ

ו'דעת 60ּתרין" עליֹון' 'ּדעת ּדעֹות, ׁשּתי ׁשהן , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַ

ּולמּטה  יׁש ׁשּלמעלה - עליֹון' 'ּדעת ְְְְְֵֶֶַַַַַָָּתחּתֹון',

אין, ּולמעלה יׁש ׁשּלמּטה - ּתחּתֹון' ו'דעת ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָאין,

ויחּודאֿ יחּודאֿעּלאה הּוא ּבעבֹודה ְְְֲִִִִָָָָָָָָוענינם

ּדוקא  זה הרי יחּדו, ׁשּיתחּברּו ּובכדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתּתאה,

מּׁשּתי  לגמרי למעלה ׁשהיא ּכזֹו מדרגה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

"עליֹונים  ּבענין ּגם הּוא ּוכמֹוֿכן אּלּו. ְְְְִִֵֵֵֶַַּדעֹות

ׁשּבכדי  למעלה", יעלּו ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָירדּו

רק  זה הרי ותחּתֹון, עליֹון חּבּור להיֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַׁשּיּוכל

'עליֹונים' ׁשּׁשם מאד, ּגבֹוּה עליֹון ְְְְִֶֶֶַַָָֹֹּבכח

ענין  אמּתית ׁשּזהּו ּבהׁשואה, הם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָו'תחּתֹונים'

ענין  ׁשהּוא הּכתר, ּפנימּיּות ּבחינת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַה'סֹובב',

הוי' "אנכי ּׁשּכתּוב מה ּגםּֿכן וזהּו ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"אנכי".

למּטה  ימׁש הוי' ׁשּׁשם ּדבכדי ,"להיֹות אלקי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

עלֿידי  רק זה הרי ,וחּיּות ּכח ,"אלקי"ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַֹֹ

ענין  וזהּו מּׁשניהם . למעלה ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ"אנכי",

העצם, נמׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה ,"ׁשמ ּתּורק ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ"ׁשמן

ירדּו ׁש"העליֹונים להיֹות יכֹול היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָועלֿידיֿזה

ׁשּמּתןֿ וזהּו למעלה". יעלּו והּתחּתֹונים ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָלמּטה

העצם' ׁש'המׁשכת לפי ּדוקא, למּטה היה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָּתֹורה

הּגׁשמי. ּבעֹולםֿהּזה למּטה ּדוקא להיֹות ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָיכֹולה

הארץ", ּבקרב לרב "וידּגּו ענין ּגםּֿכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹוזהּו

להיֹות  יכֹול הארץ" "ּבקרב למּטה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּדוקא

לרב". ְְִָֹ"וידּגּו
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ובכ"מ.)58 ד. כג, ראה פ' לקו"ת א. סח, יתרו תו"א ג.)59ראה ב, בתחילתו.)60שמואלֿא תס"ט תקו"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
dÈa‚lL ,„‡Ó ÔBÈÏÚ Ák È„ÈŒÏÚ e‰fL ¯ÓBÏ Á¯Î‰a שביחס ¿∆¿≈««∆∆«¿≈…«∆¿¿…∆¿«≈

הזה  העליון LnÓלכוח ‰‡ÂL‰a Ì‰ ÔBÈÏÚ‰Â ÔBzÁz‰ אין ולכן ««¿¿»∆¿≈¿«¿»»«»
מאד  רחוקים הם עצמם שמצד למרות מתחברים, והתחתונים שהעליונים פלא

ומבאר. שממשיך וכפי גדול, חידוש הוא ביניהם והחיבור מזה זה

¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ58 בתורת ¿»«ƒ«¿…»
הפנימי ÔÈÚaהחסידות  הפירוש ¿ƒ¿«

שמואל  בספר חנה בשירת ≈‡Œבכתוב
'ÈÂ‰ ˙BÚc Ï59, כך על ונאמר ≈¬»»

ÔÈ¯z"בזוהר ˙BÚc"60, כלומר ≈¿≈
'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ,˙BÚc ÈzL Ô‰L∆≈¿≈≈««∆¿
מצד  למעלה, מצד הם שהדברים כפי

ÔBzÁz'האלקות  ˙Ú„'Â כפי ¿«««¿
מצד  למטה, מצד הם שהדברים

הוא, הדעות שתי של והתוכן הנבראים,

Y 'ÔBÈÏÚ ˙Úc' הדעה היא ««∆¿
hÓÏe‰והתפיסה  LÈ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¿«»
,ÔÈ‡,שלמעלה שהמציאות כלומר, «ƒ

מציאו  היא הרוחנית קיימת האלקות ת

שלמטה, והמציאות 'יש'. באמת,

מציאות  לא היא הגשמית, המציאות

'אין' אלא ÔBzÁz'אמיתית ˙Ú„'Â¿«««¿
Y להיפך LÈהיא ‰hÓlL∆¿«»≈

ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏe שהמציאות כלומר, ¿«¿»«ƒ
'יש', באמת, קיימת שלמטה הגשמית

הלא  הרוחנית, האלקית והמציאות

'אין' היא שתי ÌÈÚÂמושגת, של ¿ƒ¿»»
הללו  שהוא B·Úa„‰הדעות כפי  »¬»

ואחד  אחד כל של ה' בעבודת משתקף

‰‡lÚŒ‡„eÁÈ ‡e‰'ה אחדות ƒ»ƒ»»
הם  שהדברים כפי העליונה, בדרגה

העולמות  שכל היינו למעלה, מצד

מוחלט, בביטול לאלקות בטלים

ככל  מציאות איננה ומציאותם

אחדות zzŒ‡„eÁÈÂ‡‰הנבראים ¿ƒ»«»»
הם  שהדברים כפי התחתונה, בדרגה ה'

שהעולמות  היינו למטה, מצד

עדיין  אבל לאלקות בטלים והנבראים

כלשהי, מציאות דעתם, ולפי בהרגשתם להם, e¯aÁ˙iLיש È„Î·e שתי ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ו'יחודא  עילאה' 'יחודא הדרגות ושתי תחתון' ו'דעת עליון' 'דעת הדעות

עליון'ÂcÁÈ,תתאה' 'דעת של ההכרה תהיה תחתון' ב'דעת ‰¯Èושגם , «¿»¬≈
ÈzMÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÊk ‰‚¯„Ó È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê∆«¿»«¿≈«¿≈»»∆ƒ¿«¿»¿«¿≈ƒ¿≈

el‡ ˙BÚc.'תחתון מ'דעת וגם עליון' מ'דעת גם למעלה היינו ≈≈
ÌÈBzÁ˙Â ‰hÓÏ e„¯È ÌÈBÈÏÚ" ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈«¿ƒ¿«∆¿ƒ≈¿¿«»¿«¿ƒ

,"‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ,לעיל ÔBÈÏÚהנזכר ¯eaÁ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„ÎaL «¬¿«¿»∆ƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ∆¿
ÌML ,„‡Ó dB·b ÔBÈÏÚ ÁÎa ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,ÔBzÁ˙Â אותו לגבי ¿«¿¬≈∆«¿…«∆¿»«¿…∆»

עליון, ÂL‰a‡‰,כוח Ì‰ 'ÌÈBzÁ˙'Â 'ÌÈBÈÏÚ' מעלת ניכרת ולא ∆¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»»
ה'תחתונים' על ‰'BÒ··',ה'עליונים' ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ e‰fL האלקי האור ∆∆¬ƒƒƒ¿««≈

עלמין' כל ה'סובב גבול ובלי האיןֿסוף

עליונים  העולמות, בכל המאיר

והיא  שוה, במידה »ÈÁa¿ƒ˙ותחתונים,
,¯˙k‰ ˙eiÓÈt הפנימית הדרגה ¿ƒƒ«∆∆

עליון' 'כתר של ∆e‰L‡והעמוקה
"ÈÎ‡" ÔÈÚ על המורה לשון ƒ¿«»…ƒ

האלקות. עצמיות

ÔkŒÌb e‰ÊÂ של הפנימי הפירוש ¿∆«≈
'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ·e˙kM ‰Ó«∆»»…ƒ¬»»
'ÈÂ‰ ÌML È„Î·c ,"EÈ˜Ï‡¡…∆¿ƒ¿≈∆≈¬»»
נעלות  לדרגות המתייחס שם שהוא

BÈ‰Ï˙באלקות  ‰hÓÏ CLÓÈÀ¿«¿«»ƒ¿
E˙eiÁÂ EÁk ,"EÈ˜Ï‡" של ¡…∆…¬¿«∆

למטה, È„ÈŒÏÚהאדם ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆««¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,"ÈÎ‡"»…ƒ∆¿«¿»

Ì‰ÈMÓ וגם הוי' משם גם למעלה ƒ¿≈∆
של  שמות הם שניהם כי אלקים, משם

מתייחס  'אנכי' ואילו שונות, דרגות

מהשמות. שלמעלה האלקות לעצם

"EÓL ˜¯ez ÔÓL" ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«∆∆«¿∆
בני  של ומצוות התורה על שנאמר

והלאה, תורה ממתן »»¿∆ŒÔzÓaLישראל
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌˆÚ‰ CLÓ ‰¯Bz»ƒ¿«»∆∆¿«¿≈
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‰Ê∆»»»ƒ¿
‰hÓÏ e„¯È ÌÈBÈÏÚ‰"L∆»∆¿ƒ≈¿¿«»
"‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ ÌÈBzÁz‰Â כי ¿««¿ƒ«¬¿«¿»

והן  מהעליונים הן נעלה העצם

באריכות. לעיל כמבואר מהתחתונים,

e‰ÊÂ לכך הפנימי ŒÔznLהטעם ¿∆∆««
,‡˜Âc ‰hÓÏ ‰È‰ ‰¯Bz וטענת »»»¿«»«¿»

לא  השמים' על הודך 'תנה המלאכים

ÎLÓ‰'L˙התקבלה  ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»«
‡˜Âc ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ 'ÌˆÚ‰»∆∆¿»ƒ¿«¿»

ÈÓLb‰ ‰f‰ŒÌÏBÚa ‰hÓÏ,יותר למטה יורד ביותר, הגבוה דוקא כי ¿«»»»«∆««¿ƒ
סעיף  הבא, בסעיף לכך יותר העמוק הטעם עוד שיתבאר וכפי לעיל, כמבואר

ÂcL˜‡ו). ,"ı¯‡‰ ·¯˜a ·¯Ï eb„ÈÂ" ÔÈÚ ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒ¿»…¿∆∆»»∆∆«¿»
"ı¯‡‰ ·¯˜a" ‰hÓÏ'דאתגליא 'עלמא של הנמוכות ÏBÎÈבדרגות ¿«»¿∆∆»»∆»
"·¯Ï eb„ÈÂ" ˙BÈ‰Ï לעיל שמבואר וכפי סתם, מ'וידגו' יותר הנעלה ƒ¿¿ƒ¿»…

באריכות.
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הּטעם ‡Cו) מהּו להבין, צרי עדין «ְֲִִִַַַַַָָ

ּדוקא, למּטה היא העצם' ְְְִֶֶֶַַַַָָָָׁש'המׁשכת

ּביֹותר  הּגבֹוּה ׁש"ּכל הּכלל ׁשּיׁשנֹו היֹות ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָּדעם

ּביֹותר" למּטה ּגּופא 61יֹורד הא מּכלֿמקֹום , ְְִֵֵַָָָָָ

עלּֿפי  יּובן והענין ּכן. הּוא לּמה להבין, ְְְִִִִֵַָָָָָָָצרי

יׁש למּטה ׁשּדוקא מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְְֵֶַַַַָָָָֹהּמבאר

ּביֹותר  נעלים מה 62ניצֹוצֹות ּגםּֿכן וזהּו , ְְֲִִֵֵֶַַַ

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָּׁש"נתאּוה

ּברּור 63ּבתחּתֹונים" ׁשּיהיה ּכדי ּדהינּו ּדוקא, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

'המׁשכת  עלֿידי הּוא לזה והּכח אּלּו. ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹניצֹוצֹות

,"אלקי הוי' "אנכי ענין ׁשּזהּו ְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהעצם',

ּכתבית  נפׁשי אנא ראׁשיּֿתבֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁש"אנכי"

הינּו64יהבית  עצמֹו65, את נתן ׁשהּקּב"ה , ְְְִֶֶַַַַָָָָ

ׁשהיה  העצם' 'המׁשכת ענין ׁשּזהּו ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּתֹורה,

"וידּבר  ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ְְְֵֶֶַַַַַַָָּבמּתןּֿתֹורה.

ּגֹו' ּבכּמה 66אלקים" ּכמֹו הוי', וידּבר ּכתיב ולא , ְְְְְֱֲִִֵַַַָָָֹֹ

מקֹום 67מקֹומֹות  ּבכל ּכמֹו זה ׁשאין והינּו, , ְְְְְֵֶֶַָָ

ׁשהיא  הׁשּפעה על ׁשּמֹורה אלקים ׁשם ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנזּכר

ׁשם  ּפרּוׁש אּלא וצמצּומים, ּגבּורֹות ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶָֹּבאפן

ּתקף  על להֹורֹות ה ּוא ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנזּכר ְְְֱִִֶֶַַַַָֹֹאלקים

ההׁשּפעה  ותגּברת מה 68ועצם ּגםּֿכן וזהּו . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

הּמאמר  ּבהמׁש ּגֹו'69ׁשּמבאר "וידּבר ּבפרּוׁש ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

מיּתרת  היא "לאמר" ּתבת ׁשּלכאֹורה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֻלאמר",

אחד  לכל הּכח ׁשּנּתן ׁשּזהּו אּלא ב), סעיף ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ(ּכּנ"ל

יהיה  ּבּתֹורה, יקרא ׁשּכאׁשר מּיׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָואחד

ּכנגּדֹו וׁשֹונה קֹורא 'המׁשכה 70הּקּב"ה ׁשּזֹוהי , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

ּוכמֹוֿכן  מּמׁש, ּבמּתןּֿתֹורה ּוכמֹו ְְְְִֵַַַַָָעצמית',

עֹוׂשה  יׂשראל איׁש ׁשּכאׁשר הּמצֹות, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָּבקּיּום

אֹותּה יע ׂשה ׁשהּקּב"ה ּוממׁשי ּגֹורם אזי ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָמצוה,

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּפסּוק 71ּגםּֿכן, 72על ְֲֵֵַַַַַַָ
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יז h"kyz'd ,(xweaÎzeptl) zereayd bgc '` lil

מה  ליׂשראל, ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב  ּדבריו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֻמּגיד

והינּו, לעׂשֹות, ליׂשראל אֹומר הּוא עֹוׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָּׁשהּוא

עלֿידי  זהּו עֹוׂשה", - יתּבר - ּׁש"הּוא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּמה

כּו' לעׂשֹות" ליׂשראל הּוא 73ׁש"אֹומר זה ׁשּכל , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָ

העצם. נמׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה ְְְִִֶֶֶַַַָָלפי

הּמלאכים e‰ÊÂז) טענת סּפּור ּבכללּות הּבאּור ¿∆ְְֲִִִֵַַַַַָָ

מּתןּֿתֹורה, קדם מׁשה ְֶֶַַַָֹֹּותׁשּובת

את  לּמלאכים להסּביר ּבכדי היה ּבזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּצר

הּוא  למּטה הּתֹורה ׁשּנתינת הּתֹורה, מעלת ְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹּגדל

עלּיה  ׁשּיפעלּו ועלֿידיֿזה העצם', 'המׁשכת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָענין

ּגם  מּמילא  ּבדר יתעּלּו עלֿידיֿזה הּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלמּטה,

וכּידּוע  ּבנין 74הּמלאכים, להגּביּה ׁשּבכדי הּמׁשל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ו  מּתחּתיתֹו, אֹותֹו להרים עלֿידיֿזה צריכים ְְְְְִִִִִֵֶַַָ

ּפעל  זה וענין הּבנין, ּכל מּמילא ּבדר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנגּבּה

מּתנֹות". לֹו ו"נתנּו אֹוהבים הּמלאכים ְְְֲֲִִֶַַַַָָָׁשּנע ׂשּו

ÔÎÂ ּומתעֹוררים ׁשחֹוזרים וׁשנה, ׁשנה ּבכל הּוא ¿≈ְְְְְִִִֶָָָָָ

ּובׁשעה  ּבמּתןּֿתֹורה, ׁשהיּו ְְְִִֶַַָָָָָָהענינים

מּתןּֿתֹורה  יֹום ּבערב  מחליטים ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּיׂשראל

מּתןּֿתֹורה, ּובׁשעת מּתןּֿתֹורה ׁשּלפני ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָּובּלילה

נעׂשה  ּד'הקּדמת ּובבּטּול ּומצֹות, הּתֹורה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָלקּים

מחדׁש ּפעם עֹוד נעׂשה עלֿידיֿזה הּנה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלנׁשמע',

ותחּתֹונים  למּטה ירדּו לא "עליֹונים ּגזרת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹּבּטּול

ּכמֹו הּמתחיל", ּד"אני ּובאפן למעלה", יעלּו ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָֹֹלא

ונמׁשכים 75ׁשּכתּוב  סיני, הר על הוי' וּירד ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּדלעתיד, מעין ׁשּזהּו מּתןּֿתֹורה, ׁשל ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּגּלּויים

את  מעמיד וזה מּתנֹות, נֹותנים הּמלאכים ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָוגם

ּתֹורה  ּובקרן ּברכה ּובקרן אֹורה ּבקרן .76יׂשראל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ
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ואילך.)73 פז ע' תרכ"ח סה"מ רנח.)74ראה ע' תרנ"ד סה"מ גם וראה א. ד, בראשית כ.)75תו"א יט, חסר )76יתרו

) המאמר ).l"endסיום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰M ‰Ó ,Ï‡¯NÈÏהקדושֿברוךֿהוא‰NBÚ החוקים שהם בעצמו ¿ƒ¿»≈«∆∆

שלו  eÈ‰Â,והמשפטים ,˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ האמור ולפי ≈¿ƒ¿»≈«¬¿«¿
ז  מצוה יעשה שהקדושֿברוךֿהוא גורם יהודי של מצוה שקיום פירוש כאן ו,

הוא È„ÈŒÏÚהדברים e‰Ê ,"‰NBÚ - C¯a˙È - ‡e‰"M ‰nL∆«∆ƒ¿»≈∆∆«¿≈
"˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡"L∆≈¿ƒ¿»≈«¬

'eÎ73 את מקיימים ישראל וכאשר

לקדושֿברוךֿ גורם זה ועושים, הציווי

לעשות, ÈÙÏהוא ‡e‰ ‰Ê ÏkL∆»∆¿ƒ
ÌˆÚ‰ CLÓ ‰¯BzŒÔzÓaL∆¿««»ƒ¿«»∆∆
ומעשה  התורה ללימוד שנותן מה וזה

גדול  כל כוח ישראל בני של המצוות

העצם' 'המשכת את בכך יש כי ונעלה,

תורה). מתן בעת שהיה (כמו

¯e‡a‰ e‰ÊÂ (Ê פנימיות לפי ¿∆«≈
ÚË˙הדברים  ¯etÒ ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ«¬«

‰LÓ ˙·eL˙e ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿«…∆
,‰¯BzŒÔzÓ Ì„˜ היה ולכאורה …∆««»

כל  היה בכלל מה לשם לתמוה מקום

(והרי  רבנו למשה המלאכים בין הדיון

לבני  התורה את לתת היה ה' רצון

הוא  ההסבר אלא היה) וכך ישראל

È„Îa ‰È‰ ‰Êa C¯v‰L∆«…∆»∆»»ƒ¿≈
Ï„b ˙‡ ÌÈÎ‡ÏnÏ ¯ÈaÒ‰Ï¿«¿ƒ««¿»ƒ∆…∆

,‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓ ידי שעל «¬««»
משה  מענה את ישמעו שהמלאכים

השמים', על הודך 'תנה לטענתם רבינו

למטה  דוקא להיות צריך תורה שמתן

הרע'), ו'יצר 'מצרים' יש שבו (המקום

ויכירו  יבינו הם »È˙pL∆¿ƒ˙גם
ÔÈÚ ‡e‰ ‰hÓÏ ‰¯Bz‰«»¿«»ƒ¿«

'ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰' וצריך שיכול «¿»«»∆∆
כמבואר  דוקא, למטה נמשך להיות

באריכות, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לעיל
,‰hÓÏ ‰iÏÚ eÏÚÙiL∆ƒ¿¬¬ƒ»¿«»

ל'עליונים' יעלו ≈p‰ƒ‰וה'תחתונים'
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ'ה'למטה שכללות «¿≈∆

Ìbמתעלה ‡ÏÈnÓ C¯„a elÚ˙Èƒ¿«¿∆∆ƒ≈»«
Úe„iÎÂ ,ÌÈÎ‡Ïn‰74 החסידות dÈa‚‰Ïבתורת È„ÎaL ÏLn‰ ««¿»ƒ¿«»««»»∆ƒ¿≈¿«¿ƒ«

ÔÈa קומות וכמה כמה לו שיש ‡B˙Bגבוה ÌÈ¯‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,B˙ÈzÁzÓ,עולה הבנין של התחתון da‚שחלקו ƒ«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»
ÔÈa‰ Ïk ‡ÏÈnÓ C¯„a בענינ גם וכך שלו, הגבוהים החלקים נו,גם ¿∆∆ƒ≈»»«ƒ¿»

ממילא  בדרך פועלת תורה, במתן העולם של ביותר התחתון החלק התעלות

המלאכים, זה ובכלל הבריאה של העליונים הרוחניים בחלקים גם התעלות

‰Ê ÔÈÚÂ למטה להיות צריכה העצם' ש'המשכת בכך המלאכים של ההכרה ¿ƒ¿»∆
עצמם  הם גם יתעלו כך טענו ÏÚtומתוך המלאכים שבתחילה זאת שתמורת »«

'תנה  להיות צריך למטה, התורה את לתת שבמקום ואמרו רבינו משה כנגד

שמשה  לאחר הרי השמים', על הודך

הבינו  והם תשובה להם החזיר רבינו

על  הנפעל והעילוי העצם' 'המשכת את

בה, גם דבר, של בסופו זה, ידי

עד  ‰ÌÈÎ‡Ïnהתהפכו eNÚpL∆«¬««¿»ƒ
ÌÈ·‰B‡ רבינו BÏלמשה e˙"Â ¬ƒ¿»¿

."˙BzÓ«»
‡e‰ ÔÎÂ זמן השבועות, חג בבוא ¿≈
תורה  LÂ‰,מתן ‰L ÏÎa¿»»»¿»»

ÌÈ¯¯BÚ˙Óe ÌÈ¯ÊBÁL מחדש ∆¿ƒƒ¿¿ƒ
‰¯BzŒÔzÓa eÈ‰L ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆»¿««»

סיני, Ï‡¯NiLבהר ‰ÚL·e¿»»∆ƒ¿»≈
ŒÔzÓ ÌBÈ ·¯Úa ÌÈËÈÏÁÓ«¿ƒƒ¿∆∆««
ŒÔzÓ ÈÙlL ‰ÏÈl·e ‰¯Bz»««¿»∆ƒ¿≈««

‰¯Bz שהיתה המאמר אמירת (שעת »
השבועות) חג ŒÔzÓבליל ˙ÚL·eƒ¿«««

,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìi˜Ï ,‰¯Bz»¿«≈«»ƒ¿
Ïeh··e'ה Óc˜‰'c˙לרצון ¿ƒ¿«¿»«
‰NÚ בפועל לקיים ההתחייבות «¬∆

'ÚÓLÏ ולפני הציווי נתינת לפני ¿ƒ¿«
ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰ההבנה, ‰p‰ ההחלטה ƒ≈«¿≈∆

כאמור, ÌÚtוהביטול, „BÚ ‰NÚ«¬»««
ושנה  שנה Ïehaבכל L„ÁÓ≈»»ƒ

e„¯È ‡Ï ÌÈBÈÏÚ" ˙¯Êb¿≈«∆¿ƒ…≈¿
eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙Â ‰hÓÏ¿«»¿«¿ƒ…«¬

"‰ÏÚÓÏ עליונים של חיבור ונפעל ¿«¿»
ירידת  הן הענינים, בשני ותחתונים,

התחתונים  עליית והן למטה העליונים

È‡"cלמעלה, ÔÙ‡·eֿהקדוש ¿…∆¿¬ƒ
BÓkברוךֿהוא ,"ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿
·e˙kL75'ÈÂ‰ „¯iÂ'ה'עליון ∆»«≈∆¬»»

ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ,'ה'תחתוןÌÈÎLÓÂ ««ƒ«¿ƒ¿»ƒ
למטה  האלקיים ‰ÌÈÈelbמלמעלה «ƒƒ

ÔÈÚÓהרוחניים  e‰fL ,‰¯BzŒÔzÓ ÏL האלקות È˙ÚÏc„גילוי ∆««»∆∆≈≈ƒ¿»ƒ
המשיח, בימות BzÓ˙שיהיה ÌÈ˙B ÌÈÎ‡Ïn‰ Ì‚Â,ישראל לבני ¿«««¿»ƒ¿ƒ«»

‰ÊÂושנה שנה בכל תורה במתן מחדש ונמשך המתגלה האמור ÈÓÚÓ„כל ¿∆«¬ƒ
‰¯Bz Ô¯˜·e ‰Î¯a Ô¯˜·e ‰¯B‡ Ô¯˜a Ï‡¯NÈ (כפי 76‡˙ ∆ƒ¿»≈¿∆∆»¿∆∆¿»»¿∆∆»

המאמר). סיום חסר – כאן המו"ל בהערות שמצויין
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הּטעם ‡Cו) מהּו להבין, צרי עדין «ְֲִִִַַַַַָָ

ּדוקא, למּטה היא העצם' ְְְִֶֶֶַַַַָָָָׁש'המׁשכת

ּביֹותר  הּגבֹוּה ׁש"ּכל הּכלל ׁשּיׁשנֹו היֹות ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָּדעם

ּביֹותר" למּטה ּגּופא 61יֹורד הא מּכלֿמקֹום , ְְִֵֵַָָָָָ

עלּֿפי  יּובן והענין ּכן. הּוא לּמה להבין, ְְְִִִִֵַָָָָָָָצרי

יׁש למּטה ׁשּדוקא מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְְֵֶַַַַָָָָֹהּמבאר

ּביֹותר  נעלים מה 62ניצֹוצֹות ּגםּֿכן וזהּו , ְְֲִִֵֵֶַַַ

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָּׁש"נתאּוה

ּברּור 63ּבתחּתֹונים" ׁשּיהיה ּכדי ּדהינּו ּדוקא, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

'המׁשכת  עלֿידי הּוא לזה והּכח אּלּו. ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹניצֹוצֹות

,"אלקי הוי' "אנכי ענין ׁשּזהּו ְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהעצם',

ּכתבית  נפׁשי אנא ראׁשיּֿתבֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁש"אנכי"

הינּו64יהבית  עצמֹו65, את נתן ׁשהּקּב"ה , ְְְִֶֶַַַַָָָָ

ׁשהיה  העצם' 'המׁשכת ענין ׁשּזהּו ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּתֹורה,

"וידּבר  ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ְְְֵֶֶַַַַַַָָּבמּתןּֿתֹורה.

ּגֹו' ּבכּמה 66אלקים" ּכמֹו הוי', וידּבר ּכתיב ולא , ְְְְְֱֲִִֵַַַָָָֹֹ

מקֹום 67מקֹומֹות  ּבכל ּכמֹו זה ׁשאין והינּו, , ְְְְְֵֶֶַָָ

ׁשהיא  הׁשּפעה על ׁשּמֹורה אלקים ׁשם ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנזּכר

ׁשם  ּפרּוׁש אּלא וצמצּומים, ּגבּורֹות ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶָֹּבאפן

ּתקף  על להֹורֹות ה ּוא ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנזּכר ְְְֱִִֶֶַַַַָֹֹאלקים

ההׁשּפעה  ותגּברת מה 68ועצם ּגםּֿכן וזהּו . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

הּמאמר  ּבהמׁש ּגֹו'69ׁשּמבאר "וידּבר ּבפרּוׁש ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

מיּתרת  היא "לאמר" ּתבת ׁשּלכאֹורה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֻלאמר",

אחד  לכל הּכח ׁשּנּתן ׁשּזהּו אּלא ב), סעיף ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ(ּכּנ"ל

יהיה  ּבּתֹורה, יקרא ׁשּכאׁשר מּיׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָואחד

ּכנגּדֹו וׁשֹונה קֹורא 'המׁשכה 70הּקּב"ה ׁשּזֹוהי , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

ּוכמֹוֿכן  מּמׁש, ּבמּתןּֿתֹורה ּוכמֹו ְְְְִֵַַַַָָעצמית',

עֹוׂשה  יׂשראל איׁש ׁשּכאׁשר הּמצֹות, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָּבקּיּום

אֹותּה יע ׂשה ׁשהּקּב"ה ּוממׁשי ּגֹורם אזי ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָמצוה,

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּפסּוק 71ּגםּֿכן, 72על ְֲֵֵַַַַַַָ
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ואילך.)61 א סה, ואילך. א נח, הפורים שער אורה ג.)62שערי יט, ראה פ' לקו"ת נשא )63ראה ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר יעקב).)64טז. עין (כגירסת א קה, סע"ד )65שבת מח, שלח לקו"ת ראה

א.)66ואילך. כ, ואילך).)67יתרו תמח ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת האלה הדברים כל את אלקים וידבר ד"ה ראה )68ראה

ואילך). שלט ע' חשון סה"מ (תו"מ תשכ"ח אלקים ויתןֿלך ד"ה אֿב. רמז, דא"ח עם רכג.)69סידור ע' שם ראה )70סה"מ

רפי"ח. ט.)71תדבא"ר פ"ל, יט.)72שמו"ר קמז, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÎLÓ‰'L ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ (Â והתגלות «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ««««∆«¿»«

'ÌˆÚ‰ האלקות ‰ÏÏkשל BLiL ˙BÈ‰ ÌÚc ,‡˜Âc ‰hÓÏ ‡È‰ »∆∆ƒ¿«»«¿»¿ƒ¡∆∆¿«¿»
¯˙BÈa dB·b‰ Ïk"Lהוא BÈa˙¯"דווקא ‰hÓÏ „¯BÈ61, אור ולכן ∆»«»«¿≈≈¿«»¿≈

אבל  ביותר, למטה עד לרדת יכול לא מהעצם נמוכות יותר בדרגות אלוקי

כי  די, לא זה ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒבביאור
‡Ùeb עצמו ‰‡ ÔÈ·‰Ï,זה CÈ¯ˆ »»»ƒ¿»ƒ

Ôk ‡e‰ ‰nÏ רק באמת ולמה »»≈
ביותר? למטה יורד ביותר הגבוה

¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»«ƒ«¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa,החסידות בתורת ¿«»¿
‰hÓÏ ‡˜ÂcL הגשמי הזה בעולם ∆«¿»¿«»
˙BˆBˆÈ LÈ שירדו אלקות של ≈ƒ

ממקורות למטה, ÌÈÏÚ«¬ƒו'נפלו'
BÈa62ÔkŒÌb˙¯וגבוהים  e‰ÊÂ , ¿≈¿∆«≈

על  הפנימי חכמינו Ó‰הטעם שאמרו «
במדרש  ‰aw"‰ז"ל ‰e‡˙"M∆ƒ¿«»«»»

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï מקום ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
השכינה  והשראת האלקות לגילוי ראוי

"ÌÈBzÁ˙a63 התחתון הזה בעולם ««¿ƒ
eÈ‰c ,‡˜Âc הוא לכך והטעם «¿»¿«¿

¯e¯a ‰È‰iL È„k הטוב הפרדת ¿≈∆ƒ¿∆≈
והעלאת  ‡elמהרע ˙BˆBˆÈƒ≈
העליון. ÊÏ‰למקורם Ák‰Â ל'בירור ¿«…«»∆

ביותר  למטה עד שירדו הניצוצות'

'ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰' È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»«»∆∆
דוקא, למטה העצם ∆∆e‰fLוהתגלות

,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ÔÈÚƒ¿«»…ƒ¬»»¡…∆
בגמרא  ז"ל חכמינו וכמאמר

‡‡ ˙B·zŒÈL‡¯ "ÈÎ‡"L∆»…ƒ»≈≈¬»
˙È·‰È ˙È·˙k ÈLÙ64, את אני «¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

נתתי  כתבתי ,eÈ‰65עצמי «¿
BÓˆÚ ˙‡ Ô˙ ‰"aw‰L∆«»»»«∆«¿
˙ÎLÓ‰' ÔÈÚ e‰fL ,‰¯Bza«»∆∆ƒ¿««¿»«
‰¯BzŒÔzÓa ‰È‰L 'ÌˆÚ‰ ועל »∆∆∆»»¿««»

ונשלמת  הניצוצות' 'בירור נפעל זה ידי

הבריאה  של והתכלית הכוונה

לקדושֿ דירה תהיה שב'תחתונים'

ברוךֿהוא.

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בפסוק ¿∆««∆»

הדברות  לעשרת Bb'הקודם "ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ"66¯a„ÈÂ ·È˙k ‡ÏÂ , «¿«≈¡…ƒ¿…¿ƒ«¿«≈
˙BÓB˜Ó ‰nÎa BÓk ,'ÈÂ‰67, בהם בתורה רבים ממקומות בשונה ¬»»¿¿«»¿

הוי'', 'וידבר Ê‰נאמר ÔÈ‡L ,eÈ‰Â כאן האמור אלקים' BÓk'וידבר ¿«¿∆≈∆¿
ÌB˜Ó ÏÎaאחר‰ÚtL‰ ÏÚ ‰¯BnL ÌÈ˜Ï‡ ÌL ¯kÊpL ¿»»∆ƒ¿«≈¡…ƒ∆∆««¿»»

˙B¯e·b ÏL ÔÙ‡a ‡È‰L∆ƒ¿…∆∆¿
ÌÈÓeˆÓˆÂ הוא 'אלקים' שם כי ¿ƒ¿ƒ

שענינה  הגבורה מידת של השם

השפע, את ולצמצם «∆‡l‡להעלים
¯kÊpL ÌÈ˜Ï‡ ÌL Le¯t≈≈¡…ƒ∆ƒ¿«

‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓa לא הגבורה ענין ¿««»
אלא  השפע והגבלת צמצום של במובן

ÌˆÚÂלהיפך  Û˜z ÏÚ ˙B¯B‰Ï¿«…∆¿…∆
‰ÚtL‰‰ ˙¯a‚˙Â68 ביתר שהיא ¿ƒ¿…∆««¿»»

רגילה. מהשפעה שאת

¯‡·nL ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿»≈
מהר"ש  ≈¿∆¿CLÓ‰aאדמו"ר

¯Ó‡n‰69'Bb ¯a„ÈÂ" Le¯Ùa ««¬»¿≈«¿«≈
˙·z ‰¯B‡ÎlL ,"¯Ó‡Ï≈…∆ƒ¿»≈«
Ï"pk) ˙¯zÈÓ ‡È‰ "¯Ó‡Ï"≈…ƒ¿À∆∆««

· ÛÈÚÒ ישראל נשמות כל שהרי ¿ƒ
תורה  במתן נכחו הדורות ),שבכל

‡l‡ בהקשר 'לאמר' של התוכן ∆»
משמעו  ‰Ákהנידון, ÔzpL e‰fL∆∆∆ƒ»«…«

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‡¯˜È ¯L‡kLוילמד,‰¯Bza ∆«¬∆ƒ¿»«»

‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰ ‰È‰Èƒ¿∆«»»≈¿∆
Bc‚k70‰ÎLÓ‰' È‰BfL , ¿∆¿∆ƒ«¿»»

‰¯BzŒÔzÓa BÓÎe ,'˙ÈÓˆÚ«¿ƒ¿¿««»
,LnÓ שכל מקום ובכל זמן ובכל «»

'המשכת  פועל הוא בתורה, עוסק יהודי

הקדושֿברוךֿהוא  של ¿ŒBÓÎeהעצם'
¯L‡kL ,˙Bˆn‰ Ìei˜a ÔÎ≈¿ƒ«ƒ¿∆«¬∆

Ï‡¯NÈ LÈ‡ יהודי NBÚ‰כל ƒƒ¿»≈∆
CÈLÓÓe Ì¯Bb ÈÊ‡ ,‰ÂˆÓƒ¿»¬«≈«¿ƒ

d˙B‡ ‰NÚÈ ‰"aw‰L את ∆«»»«¬∆»
הזו  Ó‡ÓÎe¯המצוה ,ÔkŒÌb«≈¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯71 במדרשÏÚ «≈«
˜eÒt‰72 בתהיליםÂÈ¯·c „ÈbÓ «»«ƒ¿»»
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¯a„ÈÂ לאמר האּלה הּדברים ּכל את ,1אלקים «¿«≈ְֱִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

הּדּיּוק  "לאמר",2וידּוע ׁשּכתּוב ּבמה ְְִֵֶַַַָָֹ

הּדֹורֹות  ׁשּבכל (הּנׁשמֹות יׂשראל ׁשּכל )3ּדמאחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּדּברֹות  את וׁשמעּו סיני, הר ּבמעמד ְְְְֲִִֶַַַַַָָהיּו

לאמר  "לאמר", ּפרּוׁש מהּו ּבעצמֹו, ְְֵֵֵֵַַַָָֹֹמהּקּב"ה

מבאר 4לאחרים  ׁשּבזה ּבזה, הּבאּור ּונקּדת . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

הרי  ּדלכאֹורה ּדמּתןּֿתֹורה. החּדּוׁש את ְְְֲִִֵֶַַַַָָָהּכתּוב

ּגם  [ּכּמּובן הּתֹורה ּכל למדּו מּתןּֿתֹורה קדם ְֶַַַַַַָָָָָֹּגם

ּכּלּה הּתֹורה ּכל את אבינּו אברהם ׁש"ּקּים ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻמּזה

נּתנה" ׁשּלא צרי5עד הּתֹורה את לקּים ׁשּבכדי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובוּדאי  אֹותּה, ּכל 6ללמד את לּמד ׁשאברהם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ליעקב  לּמדּה ויצחק ּבנֹו, ליצחק ּכּלּה ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָֹֻהּתֹורה

ּדמּתןּֿתֹורה 7ּובניו  החּדּוׁש ּומהּו ּומבאר 8], . ְְִֵַַַַָָָָ

הּוא, ּבמּתןּֿתֹורה האּלה" הּדברים ּכל את אלקים ּד"וידּבר ׁשהחּדּוׁש ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב,

ׁשּלּמּוד  הּדֹורֹות, ׁשּבכל מּיׂשראל ואחד אחד לכל הּכח נּתן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשעלֿידיֿזה

ׁשעלֿידי  אחד] [ּפרּוׁש ּבזה. ּפרּוׁשים ּוׁשני ּד"לאמר". ּבאפן יהיה ׁשּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהּתֹורה

אּלה  ּדּבּורים יאמר ׁשהּקּב"ה ּגֹורם הּוא ׁשּלֹו הּתֹורה הּקֹורא 9לּמּוד "ּכל ּכי , ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכנגּדֹו" וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה "לאמ 10וׁשֹונה, ּפרּוׁש ּדעלּֿפיֿזה (לאמר , ר" ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

להּקּב"ה  אֹומר ּתֹורה הּלֹומד ׁשהאדם הּוא, על 11לאחרים) ׁשּיחזר ּכביכֹול, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לחזר  ּד"לאמר", ּבאפן יהיה האדם ׁשל הּתֹורה ׁשּלּמּוד ועֹוד, ׁשּלֹו. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּדּבּורים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אֹומר, ׁשהּקּב"ה הּדברים ׁשּדּבּורי 12את ,אמרת לׁשֹוני ּתען ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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ב  לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*p"yz ± zereayd bg qxhpew.1(.א כ, ב )2יתרו סז, יתרו תו"א

יתרו  תו"ח ואילך. סע"א מב, שם ב. מ, שה"ש לקו"ת קמט. ע' תקס"ז סה"מ ואילך). תשפג ע' יתרו באוה"ת – הגהות (ועם

בפנים). (דלקמן תרכ"ט אנכי גו' וידבר רד"ה ב]. רנג, ח"ב – החדשה [בהוצאה סע"א שמו"ר )n"kae.3שע, פמ"א. פדר"א

ובכ"מ. א. צא, זח"א יא. יתרו תנחומא ו. *1.)4פכ"ח, הערה שם ובהנסמן ,119 ע' ח"ו לקו"ש קידושין )5ראה ב. כח, יומא

(במשנה). א ד.)6פב, סז, שם בתו"א הלשון זקן )7כ"ה אבינו אברהם .. מהם ישיבה פרשה לא אבותינו של ו"מימיהן

שם). (יומא הי'" בישיבה ויושב זקן אבינו יעקב .. הי' בישיבה ויושב זקן אבינו יצחק .. הי' בישיבה כהדיוק )8ויושב

ד. יג, במדבר לקו"ת שם. לקמן )n"kae.9בתו"א (הובא רג ע' תרכ"ט סה"מ – בפנים) (דלקמן תרכ"ט אנכי גו' וידבר ד"ה

ה). תתרלד.)10סעיף רמז איכה יל"ש פי"ח. תדא"ר (שלח )11ראה הכתוב דפירוש א), (פט, שבת מהרש"א מחדא"ג להעיר

יאמר שמשה היינו אני", שאומר לאמר לי דברת "כאשר הוא לאמר" דברת "כאשר יז) וע"פ d"awdlיד, אד'). כח נא (יגדל

ד"כאשר  (47 הערה שם ובהנסמן שעח), ס"ע סיון סה"מ (תו"מ ה'תשי"ט גו' נא יגדל ועתה סד"ה (ראה בכ"מ המבואר

ד"לאמר". הפירוש גם שכ"ה מסתבר, – לאמר" גו' "וידבר ע"ד הוא לאמר" קעב.)12דברת קיט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ האמורות הדברות עשרת «¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆

‰Ó‡Ï1˜eic¯להלן Úe„ÈÂ הלשוןהשאלה 2, מדיוק Óa‰הנובעת ≈…¿»««ƒ¿«
·e˙kLכאן˙BÓLp‰) Ï‡¯NÈ ÏkL ¯Á‡Óc ,"¯Ó‡Ï" כל של ∆»≈…¿≈««∆»ƒ¿»≈«¿»

ישראל  ‰B¯Bc˙בני ÏÎaL3eÈ‰ ÈÈÒ,נוכחים) ¯‰ „ÓÚÓa ∆¿»«»¿«¬««ƒ«
‰"aw‰Ó ˙B¯ac‰ ˙‡ eÚÓLÂ¿»¿∆«ƒ¿≈«»»

,BÓˆÚa במדרש ז"ל חכמינו כדברי ¿«¿
,"¯Ó‡Ï" Le¯t e‰Ó שבדרך «≈≈…

משמעותו  ÌÈ¯Á‡Ïכלל ¯Ó‡Ï4 ≈…«¬≈ƒ
שהרי  בכך צורך היה לא כאן ואילו

בעצמם? הדברים את שמעו כולם

‰ÊaL ,‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆∆»∆
"לאמר" המילה ≈«¿Ó·‡¯בתוספת

ŒÔzÓc LecÁ‰ ˙‡ ·e˙k‰«»∆«ƒ¿««
‰¯B‡ÎÏc .‰¯Bz לתמוה מקום יש »¿ƒ¿»

במתןֿתורה  שהתחדש החידוש מהו

e„ÓÏ ‰¯BzŒÔzÓ Ì„˜ Ìb È¯‰¬≈«…∆««»»¿
‰fÓ Ìb Ô·enk] ‰¯Bz‰ Ïk»«»«»«ƒ∆
Ïk ˙‡ eÈ·‡ Ì‰¯·‡ Ìiw"L∆ƒ≈«¿»»»ƒ∆»
‡lL „Ú dlk ‰¯Bz‰«»À»«∆…

"‰z5,,בגמרא ז"ל חכמינו כדברי ƒ¿»
‰¯Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«≈∆«»

d˙B‡ „ÓÏÏ CÈ¯ˆ ללא שהרי »ƒƒ¿…»
מה לדעת ניתן לא לעשות,הלימוד

È‡cÂ·e6Ì‰¯·‡L כל את שלמד ¿««∆«¿»»
‰Bz¯‰התורה  Ïk ˙‡ „nÏƒ≈∆»«»

˜ÁˆÈÂ ,Ba ˜ÁˆÈÏ dlkÀ»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»
ÂÈ·e ·˜ÚÈÏ d„nÏ7e‰Óe ,[ ƒ¿»¿«¬…»»«

‰¯BzŒÔzÓc LecÁ‰8? «ƒ¿««»
LecÁ‰L ,·e˙k‰ ¯‡·Óe¿»≈«»∆«ƒ
Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ"c¿«¿«≈¡…ƒ≈»
‰¯BzŒÔzÓa "‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆¿««»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡e‰ֿשהקדוש ∆«¿≈∆
ישראל  לבני התורה את נתן ברוךֿהוא

סיני הר ÏÎaLבמעמד Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ák‰ Ôzƒ««…«¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆¿»
BlL ‰¯Bz‰ „enlL ,˙B¯Bc‰ מקום ובכל זמן ÔÙ‡aבכל ‰È‰È «∆ƒ«»∆ƒ¿∆¿…∆
,"¯Ó‡Ï"c.ומפרט שממשיך כפי ¿≈…

‰Êa ÌÈLe¯t ÈLe.'לאמר' של בצורה התורה לימוד של במשמעות ¿≈≈ƒ»∆
„enÏ È„ÈŒÏÚL [„Á‡ Le¯t]≈∆»∆«¿≈ƒ

‡e‰ BlL ‰¯Bz‰האדםÌ¯Bb «»∆≈
ÌÈ¯eac ¯Ó‡È ‰"aw‰L∆«»»…«ƒƒ

‰l‡9 שהאדם התורה דברי של ≈∆
במדרש Èkלומד, ז"ל חכמינו כדברי ƒ

,‰BLÂ ‡¯Bw‰ Ïk" תורה בדברי »«≈¿∆
‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰«»»≈¿∆

"Bc‚k10Le¯t ‰ÊŒÈtŒÏÚc , ¿∆¿¿«ƒ∆≈
(ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡Ï) "¯Ó‡Ï"≈…≈…«¬≈ƒ
‰¯Bz „ÓBl‰ Ì„‡‰L ,‡e‰∆»»»«≈»

‰"aw‰Ï ¯ÓB‡11,ÏBÎÈ·k ≈¿«»»ƒ¿»
¯ÊÁiLהקדושֿברוךֿהואÏÚ ∆«¬…«

ÌÈ¯eac‰ התורה BlLבדברי «ƒƒ∆
אומר. enlL„שהאדם ,„BÚÂ¿∆ƒ

ÔÙ‡a ‰È‰È Ì„‡‰ ÏL ‰¯Bz‰«»∆»»»ƒ¿∆¿…∆
ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ¯ÊÁÏ ,"¯Ó‡Ï"c¿≈…«¬…∆«¿»ƒ
BÓk ,¯ÓB‡ ‰"aw‰L∆«»»≈¿

·e˙kL12 המלך שדוד בתהילים ∆»
מהקדושֿברוךֿהוא  »»ÔÚzביקש
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ּו"לׁשֹוני  ,"אמרת" הם אֹומר ׁשהאדם ְְִִֵֵֶֶַָָָָָהּתֹורה

הּקֹורא  אחר ּכעֹונה ּב"וידּבר 13ּתען" ּפרּוׁש ועֹוד . ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַ

הּדברים  ּכל את אלקים ׁש"ּוידּבר לאמר", ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּגֹו'

ּכל  ּכללּות ׁשהם הּדּברֹות עׂשרת ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָהאּלה",

(ּתֹורה 14הּתֹורה  הּדּברֹות ׁשעׂשרת "לאמר", הּוא , ְֲִֵֶֶֶַַָָֹ

מאמרֹות' ּב'עׂשרה ימׁשכּו מהעֹולם) ְְְְֲֲֵֶַַָָָָָָָֻׁשּלמעלה

נברא  הּוא 16העֹולם 15ׁשּבהם ועלּֿדרֿזה . ְְִֶֶֶֶֶַָָָָ

ּד"וידּבר  ּבאפן ׁשהּוא האדם, ׁשל הּתֹורה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלּמּוד

אמירה, נעׂשה ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּמּדּבּור לאמר", ֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹּגֹו'

למּטה  ההׁשּפעה מה 17המׁשכת להבין וצרי . ְְְְְִִַַַַַַָָָָָָ

ּב"לאמר". הּנ"ל ענינים ּכל וׁשּיכּות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהּקׁשר

ּדּבּורp‰Âֿ‰ב) מהר"ׁש אדמֹו"ר ׁשל ּבּמאמר ¿ƒ≈ְֲֲִֶַַַַַָ

מאה  לפני ׁשּנאמר הזה, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָהּמתחיל

"לאמר"18ׁשנה  ּתבת ׁשּלכאֹורה הּדּיּוק (לאחרי ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּב'ּילקּוט' ּׁשּכתּוב מה מביא מיּתר), ,19הּוא ְְִֵֶַַַָָֻ

מּיׂשראל  אחד ּכל היה מדּבר, הּקּב"ה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכׁשהיה

ׁשּנאמר  מדּבר, הּדּבּור עּמי הוי'20אֹומר: "אנכי ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּדאיתא  מה ּדזהּו ּומבאר, יחיד. לׁשֹון ,"ְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹאלקי

"אנ 21ּבּמדרׁש הּפסּוק אלקי",על הוי' כי ְֱֲִִֶַַַָָָָָֹֹ

ּכחֹו לפי היה הּדּברֹות ּבעׂשרת ׁשּׁשמעּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּקֹול

לפי  והּזקנים ּכחן לפי הּבחּורים אחד, ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשל

ּדמהּטעמים  לֹומר, ויׁש ּכחן. לפי והּקטּנים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹּכחן

לפי  הּוא, הּמדרׁש, מאמר את ּגם ׁשּמביא זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָעל

מדּבר" הּדּבּור ּד"עּמי ׁשהענין מּובן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעלֿידי ֿזה

ּבנֹוגע  רק לא הּוא ּבפניֿעצמ ֹו) ואחד אחד ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ(לכל

החּלּוק  ׁשהרי לּגּוף, ּבנֹוגע ּגם אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלּנׁשמה

הּגּוף. מּצד הּוא ּוקטּנים" זקנים ְְְִִִִֵַַַַּד"בחּורים

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

לפירוש )13 שגם ולהעיר, ובכ "מ. ב]). רנה, [שם ב שעג, שם (וראה ואילך ב] רנג, [שם ב שע, שם תו"ח ב. סז, שם תו"א

האדם. לימוד ע"י זה נעשה עכשיו, הדברים את אומר שהקב"ה דזה מובן, – אומר שהקב"ה הדברים את חוזר שהאדם זה

הקורא.yexitdאבל אחר כעונה הוא האדם שדיבור אדרבה) אלא למעלה, פועל שהאדם (לא הוא ד"ה )14ד"לאמר" ראה

שכו). ע' סיון סה"מ (תו"מ ס"א ה'תשכ"ח אנכי גו' מ"א.)p"ye.15וידבר פ"ה ואילך.)16אבות סע"ג נז, חוקת לקו"ת ראה

ובכ"מ. ג. כה, שה"ש לקו"ת גם ואילך.)17וראה סע"ב לט, שלח נדפס )18לקו"ת – (תשכ"ט) זה מאמר אמירת משנת

ואילך. קצג ע' תרכ"ט ב.)19בסה"מ כ, יתרו עה"פ שם.)20שמעוני שם.)21יתרו יל"ש רפכ"ט. שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,E˙¯Ó‡ ÈBLÏ,כלומרÌ‰ ¯ÓB‡ Ì„‡‰L ‰¯Bz‰ È¯eacL ¿ƒƒ¿»∆∆ƒ≈«»∆»»»≈≈

,"E˙¯Ó‡"'ה ‰Bw¯‡דבר ¯Á‡ ‰BÚk "ÔÚz ÈBLÏ"e13 וחוזר ƒ¿»∆¿ƒ««¿∆«««≈
קורא. שהוא מה את אחריו

Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„Èe"L ,"¯Ó‡Ï 'Bb ¯a„ÈÂ"a Le¯t „BÚÂ¿≈¿«¿«≈≈…∆«¿«≈¡…ƒ≈»
˙¯NÚ ,"‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆¬∆∆
Ïk ˙eÏÏk Ì‰L ˙B¯ac‰«ƒ¿∆≈¿»»

‰¯Bz‰14, רש"י בפירוש כמובא «»
מאות  שש "כל משפטים פרשת בסוף

עשרת  בכלל מצוות עשרה ושלוש

פירש  סעדיה ורבינו הן, הדברות

מצוות  ודבור דבור לכל שיסד באזהרות

הפירוש  זה ולפי בו", ‰e‡התלויות
˙B¯ac‰ ˙¯NÚL ,"¯Ó‡Ï"≈…∆¬∆∆«ƒ¿

ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰¯Bz) מצד »∆¿«¿»≈»»
ומקורה  בשורשה eÎLÓÈעצמה, (À¿¿
'˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'a,'אור ('יהי »¬»»«¬»

וכו') רקיע' ·¯‡'יהי Ì‰aL15 ∆»∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰16 שמצד) שהתורה היינו »»

תומשך  מהעולם) למעלה היא עצמה

בעולם. ותאיר  ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ותפעל
אמירת  ידי על שנפעל למה בדומה

הקדושֿברוךֿ ידי על הדברות עשרת

מתןֿתורה בעת enÏa„הוא ‡e‰¿ƒ
,Ì„‡‰ ÏL ‰¯Bz‰,יהודי כל «»∆»»»

מקום  ובכל זמן ÔÙ‡aבכל ‡e‰L∆¿…∆
,"¯Ó‡Ï 'Bb ¯a„ÈÂ"c¿«¿«≈≈…

BlL ‰¯Bz‰ ¯eacnL של ∆ƒƒ«»∆
תורה  הלומד «¬»NÚ‰היהודי

‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓ‰ ,‰¯ÈÓ‡¬ƒ»«¿»«««¿»»
התורה  בעולם.hÓÏ17‰של ¿«»

¯Lw‰ ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««∆∆
Ï"p‰ ÌÈÈÚ Ïk ˙eÎiLÂ¿«»»ƒ¿»ƒ««

"¯Ó‡Ï"a הוא כלל (כי לזה זה ¿≈…
אחד, לעניין פירושים כמה יש שכאשר

יש  מזה, זה שונים פירושים שהם אף

הפירושים)? בין ושייכות קשר

¯"BÓ„‡ ÏL ¯Ó‡na ‰p‰Â (·¿ƒ≈««¬»∆«¿
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac L"¯‰Ó הפותח «¬«ƒ««¿ƒ

לאמר',‰Ê‰בפסוק אלוקים... L‰'וידבר ‰‡Ó ÈÙÏ ¯Ó‡pL18 בחג «∆∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»

בשנת  הרבי ידי על זה מאמר אמירת לפני שנה מאה תרכ"ט, השבועות

‰eic˜תשכ"ט È¯Á‡Ï) המאמר בתחילת לעיל הנזכרת השאלה ¿«¬≈«ƒ
˙·z ‰¯B‡ÎlLהמילה‰Ó ‡È·Ó ,(¯zÈÓ ‡e‰ "¯Ó‡Ï" ∆ƒ¿»≈«≈…¿À»≈ƒ«
'Ëe˜Ïi'a ·e˙kM19,שמעוני ילקוט a„Ó¯מדרש ‰"aw‰ ‰È‰Lk ∆»««¿¿∆»»«»»¿«≈

במתןֿתורה, הדברות עשרת ««‰È‰את
ÈnÚ :¯ÓB‡ Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒƒ¿»≈≈ƒƒ

,¯a„Ó ¯eac‰ חש אחד כל כלומר, «ƒ¿«≈
בפרט  אליו מכוון שהדיבור

¯Ó‡pL20'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ∆∆¡«»…ƒ¬»»
,"EÈ˜Ï‡,שלך ÔBLÏאלוקים ¡…∆¿

‰Ó e‰Êc ,¯‡·Óe .„ÈÁÈ»ƒ¿»≈¿∆«
‡˙È‡c מובאL¯„na21ÏÚ ¿ƒ»«ƒ¿»«

,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ˜eÒt‰«»»…ƒ¬»»¡…∆
eÚÓML ÏBw‰L ישראל בני ∆«∆»¿

ÈÙÏ ‰È‰ ˙B¯ac‰ ˙¯NÚa«¬∆∆«ƒ¿»»¿ƒ
BÁkהקליטה ויכולת Ïkכוח ÏL …∆»
„Á‡,שלו הרמה ‰ÌÈ¯eÁaלפי ∆»««ƒ

ÌÈ˜f‰Âהצעירים ÔÁk ÈÙÏ¿ƒ…»¿«¿≈ƒ
ומיושבת  רחבה יותר ÈÙÏ¿ƒשדעתם

ÌÈpËw‰Â ÔÁk קטנה ÈÙÏשדעתם …»¿«¿«ƒ¿ƒ
ÔÁk לא שהדיבור מכך נובע והדבר …»

אלא  כללי באופן ישראל לכלל נאמר

בפרט. ואחד אחד ÓBÏ¯,לכל LÈÂ¿≈«
ÌÈÓÚh‰Ócהסיבות Ê‰אחת ÏÚ ¿≈«¿»ƒ«∆

¯Ó‡Ó ˙‡ Ìb ‡È·nL∆≈ƒ«∆«¬«
L¯„n‰'ה דבר את קלט אחד שכל «ƒ¿»
כוחו, ŒÈ„ÈŒÏÚLלפי ÈÙÏ ,‡e‰¿ƒ∆«¿≈

ÈnÚ"c ÔÈÚ‰L Ô·eÓ ‰Ê∆»∆»ƒ¿»¿ƒƒ
) "¯a„Ó ¯eac‰ האלוקי והדיבור «ƒ¿«≈

מכוון Á‡Â„היה „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»
˜¯ ‡Ï ‡e‰ (BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿…«

‰ÓLpÏ Ú‚Ba אישית בהתאמה ¿≈««¿»»
ואחד  אחד כל של הנשמה למדריגת

,ÛebÏ Ú‚Ba Ìb ‡l‡ בהתאם ∆»«¿≈««
הגוף  מצד וההבנה התפיסה ליכולת

ואחד אחד כל ‰elÁ˜של È¯‰L∆¬≈«ƒ
ÌÈ˜Êההבדלים ÌÈ¯eÁ·"c¿«ƒ¿≈ƒ

Ûeb‰ „vÓ ‡e‰ "ÌÈpË˜e ולא ¿«ƒƒ««
זקן. או צעיר הוא האדם האם הבדל אין שלגביה הנשמה, מצד
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¯‡·Óe ׁשהּדּבּור זה על הּטעם ּבּמאמר ¿»≈ֲִֶֶַַַַַַַָ

ּד"עּמי  ּבאפן היה הּדּברֹות' ְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹּד'עׂשרת

ואחד  אחד לכל יחיד ּבלׁשֹון מדּבר", ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּדּבּור

לכל  הם הּתֹורה צּוּויי ׁשּכל [הגם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבפניֿעצמֹו

"אני  נאמר הּתֹורה ּובכל מּיׂשראל, ואחד ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשם, ּב'ּילקּוט ' ּדאיתא מה עלּֿפי  אלקיכם"], ְְֱִִֵֶַַַַָָֹה'

ּבכל  ׁשמֹו את הּקּב"ה ׁשּתף מּתןּֿתֹורה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָּדבׁשעת

ּׁשּכתּוב  מה ּדזהּו מּיׂשראל. ואחד רכב 22אחד ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּדכמֹו ּבּקדׁש, סיני ּבם אדנֿי ּגֹו' רּבֹותים ְֱִִִִִֶַַַָֹֹאלקים

ּכל  ׁשל ׁשּבׁשמֹו (ּבּמלאכים), ּבם" ְְִִֶֶֶַַָָָׁש"אדנֿי

אֿל  הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו (ּבסֹופֹו) מׁשּתף ְְְְֵֶַַָָָָֻמלא

"סיני  ּבמּתןּֿתֹורה, ּכן רפאל), ּגבריאל ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ(מיכאל

ואחד  אחד ּבכל ׁשמֹו את הּקּב"ה ׁשּתף ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּקדׁש",

ּבּמאמר, ּוממׁשי ."אלקי הוי' "אנכי ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּיׂשראל,

ּבּמלאכים, מׁשּתף הּקּב"ה ׁשל ׁשּׁשמֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻּדעלֿידי

ּבהם. ׁשּמׁשּתף  יתּבר ׁשמֹו לגּבי ּבטלים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻהם

הּקּב"ה  ׁשּׁשּתף ּדעלֿידי ּביׂשראל, הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָּוכמֹוֿכן

ּבארּוכה  ּכּמבאר ּבבּטּול, הם ּביׂשראל, ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹאת

ֲַַָּבּמאמר.

ּביׂשראל,p‰Â23‰ג) ׁשּׁשּתף הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּמׁשּתף  מּׁשמֹו יֹותר למעלה ְְְְִֵֶַָָֻהּוא

ּבם",ּבּמלאכים. "אדנֿי  ּכתיב ּדבּמלאכים ְְְְִִִַַַַָָָ

ּבּתניא  ּבׁשם 24וכּמבאר נקראים ׁשהּמלאכים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ענין  (ּבכללּות) הם ואדנֿי' ּד'אלקים ְְְְֱֱִִִִֵָָֹֹ'אלקים',

ּכתיב 25אחד  ּביׂשראל אבל עּמֹו,26, הוי' חלק ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

הוי' מּׁשם הוי'27חלק ּד"חלק ׁשהענין והגם . ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּד"חלק  הענין ּכי ,(ּכלּֿכ) ּבגּלּוי זה האיר לא מּתןּֿתֹורה, קדם ּגם היה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעּמֹו"

ּומסּתיר  מעלים הּגּוף למּטה, הּנׁשמה ּובירידת הּנׁשמה, מּצד הּוא עּמֹו" ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָהוי'
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יח*.)22 סח, קצד )23תהלים ע' שם (סה"מ תרכ"ט הנ"ל ד"ה רמ. ע' שם לתהלים אור) (יהל אוה"ת ראה לקמן, בהבא

א).)24ואילך). (צד, פ"ד ובכ"מ.)25אגה"ת א. ס, להצ"צ סהמ"צ ד. סה, שובה לשבת דרושים ט.)26לקו"ת לב, האזינו

שם.27) אגה"ת

אמירת  (תשכ"ט) זו שנה ניסן בי"א התחילו – ואילך) 1 ע' ניסן י"א (סה"מ חייו לשנות המתאים תהלים הקאּפיטל יום בכל לומר המנהג ע"פ (*ַ

שבתהלים. סח .המו"ל מזמור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‡·Óe מהר"ש eac‰L¯הנזכרÓ‡na¯אדמו"ר ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ¿»≈««¬»««««∆∆«ƒ

,"¯a„Ó ¯eac‰ ÈnÚ"c ÔÙ‡a ‰È‰ '˙B¯ac‰ ˙¯NÚ'c«¬∆∆«ƒ¿»»¿…∆¿ƒƒ«ƒ¿«≈
ÈÈeeˆ ÏkL Ì‚‰] BÓˆÚŒÈÙa „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ „ÈÁÈ ÔBLÏaƒ¿»ƒ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«¿¬«∆»ƒ≈
¯Ó‡ ‰¯Bz‰ ÏÎ·e ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ì‰ ‰¯Bz‰«»≈¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿»«»∆¡«

"ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È‡" כן ואם ¬ƒ¡…≈∆
לא  יחיד לכל מכוון שהציווי העובדה

אמ  את יחיד,מחייבת בלשון ירתו

עשרת  שמכלֿמקום כך על והביאור

הוא  יחיד בלשון נאמרו כן ],הדברות
‡˙È‡c ‰Ó ÈtŒÏÚ מובא «ƒ«¿ƒ»

ŒÔzÓ ˙ÚL·c ,ÌL 'Ëe˜Ïi'a««¿»¿ƒ¿«««
BÓL ˙‡ ‰"aw‰ ÛzL ‰¯Bz»ƒ≈«»»∆¿
.Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

·e˙kM ‰Ó e‰Êc22 בתהלים ¿∆«∆»
מתןֿתורה, בענייני המדבר ס"ח (בפרק

שנותיו  למספר המתאים הפרק והוא

זו, שנה ניסן מי"א החל הרבי של

¯ÌÈ˙Baתשכ"ט) ÌÈ˜Ï‡ ·Î∆̄∆¡…ƒƒ«ƒ
,L„wa ÈÈÒ Ìa ÈŒ„‡ 'Bb»ƒ««…∆
נגלה  הקדושֿברוךֿהוא כאשר כלומר,

הוא  לישראל התורה את לתת סיני בהר

נאמר  כך ועל מלאכים, רבבות עם בא

Ìa"במדרש ÈŒ„‡"L BÓÎcƒ¿∆»
Ïk ÏL BÓLaL ,(ÌÈÎ‡Ïna)««¿»ƒ∆ƒ¿∆»
BÓL (BÙBÒa) ÛzLÓ C‡ÏÓ«¿»¿À»¿¿

) ÏŒ‡ ,‰"aw‰ ÏL שרואים כפי ∆«»»≈
המלאכים Ï‡È¯·bבשמות Ï‡ÎÈÓƒ»≈«¿ƒ≈

,‰¯BzŒÔzÓa Ôk ,(Ï‡Ù¯ שעל ¿»≈≈¿««»
הכתוב אומר L„wa",כך ÈÈÒ"ƒ««…∆

ÏÎa BÓL ˙‡ ‰"aw‰ ÛzLƒ≈«»»∆¿¿»
ÈÎ‡" ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈»…ƒ

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ הכתוב נאמר ולכן ¬»»¡…∆
נקרא  הוי', ששם להורות יחיד, בלשון

בפרט. מישראל ואחד אחד כל שם על

È„ÈŒÏÚc ,¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»¿«¿≈
ÛzLÓ ‰"aw‰ ÏL BÓML∆¿∆«»»¿À»

ÌÈÎ‡Ïna את בשמם שיש בכך ««¿»ƒ
אֿל, המלאכים ‰Ìהאותיות ≈

Ì‰a ÛzLnL C¯a˙È BÓL Èa‚Ï ÌÈÏËa בטלים והמלאכים ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈∆¿À»»∆
‰aw"‰לאלוקות. ÛzML È„ÈŒÏÚc ,Ï‡¯NÈa ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿≈∆ƒ≈«»»

Ï‡¯NÈa BÓL אלוקיך',‡˙ ה' 'אנכי מישראל אחד לכל בני ‰Ìבאמרו ∆¿¿ƒ¿»≈≈
Ó‡na¯.לאלוקות,Ïeh·aישראל ‰Îe¯‡a ¯‡·nk ¿ƒ«¿…»«¬»««¬»

‰p‰Â (‚23‰"aw‰ ÏL BÓL ¿ƒ≈¿∆«»»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ,Ï‡¯NÈa ÛzML∆ƒ≈¿ƒ¿»≈¿«¿»

¯˙BÈיותר גבוהה של BÓMÓבדרגה ≈ƒ¿
«ÛzLnL∆¿Àהקדושֿברוךֿהוא 

·È˙k ÌÈÎ‡Ïn·c .ÌÈÎ‡Ïna««¿»ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ
הנזכר Ìa",בפסוק ÈŒ„‡" כלומר »

'אדנֿי' שם הוא שבמלאכים ה' שם

‡Èza ¯‡·nÎÂ24 ¿«¿…»««¿»
ÌLa ÌÈ‡¯˜ ÌÈÎ‡Ïn‰L∆««¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈
'ÈŒ„‡Â ÌÈ˜Ï‡'c ,'ÌÈ˜Ï‡'¡…ƒ¿¡…ƒ¿

(˙eÏÏÎa) Ì‰ קדושים שמות ≈ƒ¿»
‡Á„שהם  ÔÈÚ25Ï·‡ , ƒ¿»∆»¬»

·È˙k Ï‡¯NÈa26 בשירת בתורה, ¿ƒ¿»≈¿ƒ
BnÚהאזינו 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ Èk שבני , ƒ≈∆¬»»«

הם ‰ÈÂ'ישראל ÌMÓ ˜ÏÁ27 ≈∆ƒ≈¬»»
שלמעלה  באלוקות לדרגה מכוון שהוא

ו'אלוקים'. 'אדנֿי' »¬»Ì‚‰Âמהשמות
"BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ"c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿≈∆¬»»«
הוי' לשם שייכים ישראל שבני היינו

ממנו, חלק ˜„Ìוהם Ìb ‰È‰»»«…∆
‰¯BzŒÔzÓ הדבר מהו כן ואם ««»

הקדושֿברוךֿהוא  של שמו בשיתוף

במתןֿ והתחדש שנפעל ישראל בבני

מתןֿ שקודם המענה בא כך על תורה,

היה  אמנם עמו' ה' 'חלק עניין תורה

(ŒÏkאבל  Èel‚a ‰Ê ¯È‡‰ ‡Ï…≈ƒ∆¿ƒ»
Ck מתןֿתורה לאחר Èkכמו ,( »ƒ

"BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈∆¬»»«
‰ÓLp‰ „vÓ ‡e‰ האלוקית ƒ««¿»»

יהודי, ‰ÓLp‰שבכל ˙„È¯È·eƒƒ««¿»»
¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ Ûeb‰ ,‰hÓÏ¿«»««¿ƒ«¿ƒ
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כי h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּובמּתןּֿתֹורה  ׁשּבּה, הוי' ׁשם ועל הּנׁשמה ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָעל

זה  נמׁש ,"אלקי הוי' "אנכי הּדּבּור ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹעלֿידי

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר ּדפרּוׁש28ּבגּלּוי. , ְְְְְִִֵֵַָָֹ

מאיר  יהיה ׁשהוי' הּוא, "אלקי הוי' ְֱֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ("אנכי)

,ׁשמ על נקרא ׁשּיהיה עד ּכלּֿכ ּב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּומתּגּלה

לאחרי  [ׁשּגם "אלקי "הוי' על והּכח .ְְֱֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹאלקי

ּבגּלּוי, ּבֹו הוי' יהיה ּבגּוף, מתלּבׁשת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשמה

מעצמּות  הּוא ׁשמֹו] על נקרא ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָועד

ׁשם  ּכי הוי '. מּׁשם ּגם ׁשּלמעלה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאֹורֿאיןֿסֹוף

למעלה  הּוא ׁשּלֹו הּגּלּוי עצמֹו), (מּצד ְְְֲִִֶַַַַָָָהוי'

ּגׁשמי, ּבגּוף למּטה ּבגּלּוי ׁשּיהיה ּובכדי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּדוקא,

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות המׁשכת עלֿידי ְְְֵֵַַַַָהּוא

יֹורד  יֹותר, הּגבֹוּה "ּכל ּכי הוי', מּׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּלמעלה

יֹותר" למּטה הוי'29ּומתּגּלה "אנכי וזהּו . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

,"אלקי" יהיה ׁשהוי' זה על ׁשהּכח ,"ְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאלקי

הוי'. מּׁשם ּגם ׁשּלמעלה "אנכי" מּבחינת  ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהּוא

LÈÂ ׁשּׁשּתף הּקּב"ה ׁשל ׁשּׁשמֹו ּדכיון לֹומר, ¿≈ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

מּׁשם  ׁשּלמעלה הוי' ׁשם הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָּביׂשראל

ׁשל  ׁשהּׁשר ׁש [ּובפרט ּבּמלאכים ׁשּמׁשּתף ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻאדנֿי

"אנכי" מּבחינת הּוא ּביׂשראל ׁשמֹו ְְְְִִִִִֵַָָֹׁשּתּוף

הּבּטּול ׁשּלמע  ּגם לכן, הוי'], מּׁשם ּגם לה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

הּמׁשּתף  יתּבר ׁשמֹו עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּדיׂשראל

הּמלאכים. מּבּטּול יֹותר ּגדֹול ּבּטּול הּוא ְִִִִֵֶַַָָָּבהם,

מבאר ÔÈÚÂד) מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הוי' ׁשם ¿ƒ¿«ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

הוי'30ּבּמאמר  ׁשּבׁשם ׁשהּיּו"ד , ְֲֲֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבׁשם  והה' ׁשּבּנפׁש, החכמה היא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּביׂשראל

מּתֹו ּדבר להבין ׁשּבּנפׁש, הּבינה היא ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָהוי'

ׁשּמתלּבׁש31ּדבר  הוי' ּדבר הּוא ּדבר" ו"תֹו . ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּכפרּוׁש הּנבראים, על 32ּבתֹו ְְְִִֵֵַַַַַָ

ּבּׁשמים,33הּפסּוק  נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְֲִִַַָָָָָָָָ
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ראה.)28 (סה,)29ר"פ ואילך פל"ב שם אֿב). (נח, פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים שער אורה שערי בארוכה ראה

ואילך. כד ס"ע כסלו סה"מ בתו"מ בהנסמן וראה ואילך). לקו"ת )30א ואילך). ב (צד, שם אגה"ת וראה ואילך. קצו ס"ע

ובכ"מ. ב.)31שם. צג, סנהדרין א. יד, חגיגה – חז"ל בתחילתו.)32לשון פט.)33שעהיוה"א קיט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,daL 'ÈÂ‰ ÌL ÏÚÂ ‰ÓLp‰ ÏÚ הנשמה של והשייכות שהקשר כך ««¿»»¿«≈¬»»∆»

ני  ואינו בהעלם הוא בגלוילאלוקות ונרגש È„ÈŒÏÚכר ‰¯BzŒÔzÓ·e¿««»«¿≈
CLÓ ,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ¯eac‰ קשר‰Ê לשם הנשמה של «ƒ»…ƒ¬»»¡…∆ƒ¿«∆

ונרגש וניכר Bz¯‰'הוי' ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ .Èel‚a28,הזקן לאדמו"ר ¿ƒ¿«¿…»¿ƒ≈»
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ (ÈÎ‡)" Le¯Ùc¿≈»…ƒ¬»»¡…∆
¯È‡Ó ‰È‰È 'ÈÂ‰L ,‡e‰∆¬»»ƒ¿∆≈ƒ

Ea ‰lb˙Óeבפרט יהודי ŒÏkבכל ƒ¿«∆¿»
‰È‰iL „Ú Ck'הוי ˜¯‡שם »«∆ƒ¿∆ƒ¿»

EÈ˜Ï‡ ,EÓL ÏÚ שלך האלקים «¿∆¡…∆
"‰ÈÂ'בפרט. ÏÚ Ák‰Â¿«…««¬»»

È¯Á‡Ï ÌbL] "EÈ˜Ï‡¡…∆∆«¿«¬≈
,Ûe‚a ˙LaÏ˙Ó ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿«∆∆«

Ba 'ÈÂ‰ ‰È‰È גם יהודי, בכל ƒ¿∆¬»»
בגופו  וגם ÚÂ„בנשמתו ,Èel‚a¿ƒ¿«

BÓL ÏÚ ‡¯˜ ‰È‰iL'שיהי ∆ƒ¿∆ƒ¿»«¿
הוי' שם על נקרא ‰e‡היהודי [

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈
Èk .'ÈÂ‰ ÌMÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ≈¬»»ƒ
Èelb‰ ,(BÓˆÚ „vÓ) 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ««¿«ƒ

‡˜Âc ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BlL אבל ∆¿«¿»«¿»
ונסתר, נעלם הוא ≈¿È„Î·eƒלמטה

‰È‰iL'הוי רק Èel‚aשם לא ∆ƒ¿∆¿ƒ
גם  אלא Ûe‚aלמעלה ‰hÓÏ¿«»¿

È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,ÈÓLb'תהי שלמטה «¿ƒ«¿≈
˙ÎLÓ‰וגילויŒ¯B‡ ˙eÓˆÚ «¿»««¿

ÌMÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ≈
,¯˙BÈ dB·b‰ Ïk" Èk ,'ÈÂ‰¬»»ƒ»«»«≈
"¯˙BÈ ‰hÓÏ ‰lb˙Óe „¯BÈ29 ≈ƒ¿«∆¿«»≈

הוי') משם גם (שלמעלה בעצמות ורק

למטה, כך כל לרדת הכוח את יש

גשמי  בגוף מלובשת שהיא כפי לנשמה

אבנים  חומת (כמשל הזה בעולם

העליונות  השורות שאבני הנופלת

השורות  מאבני יותר רחוק נופלות

יותר). קרוב הנופלות התחתונות

,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" e‰ÊÂ .¿∆»…ƒ¬»»¡…∆
'ÈÂ‰L ‰Ê ÏÚ Ák‰L השם ∆«…««∆∆¬»»

אדנֿי הנעלה, מהשמות שלמעלה

"‡EÈ˜Ï"ואלוקים  ‰È‰È ויאיר ƒ¿∆¡…∆
נשמה  שהוא כפי יהודי בכל בגלוי

למטה, ÈÁaÓ˙בגוף ‡e‰ƒ¿ƒ«
"ÈÎ‡"העצמות עניין על Ìbהמורה  ‰ÏÚÓlLאפילו.'ÈÂ‰ ÌMÓ »…ƒ∆¿«¿»«ƒ≈¬»»

‡e‰ Ï‡¯NÈa ÛzML ‰"aw‰ ÏL BÓML ÔÂÈÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈»∆¿∆«»»∆ƒ≈¿ƒ¿»≈
ÌÈÎ‡Ïna ÛzLnL ÈŒ„‡ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL כלשון ≈¬»»∆¿«¿»ƒ≈∆¿À»««¿»ƒ

בם' 'אדנֿי המלאכים אודות בתהלים L¯M‰Lהכתוב Ë¯Ù·e] והמקור ƒ¿»∆«…∆
BÓL ÛezL ÏLהקדושֿברוךֿהוא ÈÁaÓ˙של ‡e‰ Ï‡¯NÈa ∆ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«

Ìb ‰ÏÚÓlL "ÈÎ‡" אפילו »…ƒ∆¿«¿»«
Ïeha‰ Ìb ,ÔÎÏ ,['ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»»≈««ƒ

NÚpL‰לאלוקות Ï‡¯NÈc נפעל ¿ƒ¿»≈∆«¬»
ÛzLn‰ C¯a˙È BÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ¿»≈«¿À»
¯˙BÈ ÏB„b Ïeha ‡e‰ ,Ì‰a»∆ƒ»≈

ופנימי  יותר ÏehaÓƒƒעמוק
ÌÈÎ‡Ïn‰ ידי על שנפעל לאלוקות ««¿»ƒ

בם'. ש'אדנֿי

„Á‡ ÏÎaL 'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚÂ („¿ƒ¿«≈¬»»∆¿»∆»
,Ï‡¯NiÓ על שנפעל לעיל הנזכר ƒƒ¿»≈

וגורם  אלקיך' ה' 'אנכי אמירת ידי

נעלית, במדריגה לאלוקות לביטול

¯Ó‡na ¯‡·Ó30,יותר בפרטיות ¿»≈««¬»
'ÈÂ‰ ÌLaL „"ei‰L∆«∆¿≈¬»»

‡È‰ Ï‡¯NÈaLבחינת‰ÓÎÁ‰ ∆¿ƒ¿»≈ƒ«»¿»
LÙpaL,האלוקיתÌLaL '‰‰Â ∆«∆∆¿«∆¿≈

‡È‰ 'ÈÂ‰בחינת‰Èa‰ ¬»»ƒ«ƒ»
,LÙpaLבחסידות שלנפש (כמבואר ∆«∆∆

לעשר  המקבילים כוחות עשרה יש

הוא  הבינה ועניין העליונות), הספירות

¯·c CBzÓ ¯·c ÔÈ·‰Ï31 כפי ¿»ƒ»»ƒ»»
ומפרט. c·¯"שממשיך CB˙"Â¿»»

LaÏ˙nL 'ÈÂ‰ ¯·c ‡e‰¿«¬»»∆ƒ¿«≈
ÌÈ‡¯·p‰ CB˙a להחיותם ¿«ƒ¿»ƒ

‰ŒÌLŒÏÚaולקיימם, Le¯Ùk¿≈«««≈
·BË32˜eÒt‰ ÏÚ33 בתהילים ««»

·v E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ¿»¬»»¿»¿ƒ»
ÌÈÓMa הזקן אדמו"ר (ובלשון «»»ƒ

שבספר  והאמונה' היחוד ב'שער

דברך  ה' לעולם כתיב "הנה התניא:

ז"ל  טוב שם הבעל ופירש בשמים נצב

המים  בתוך רקיע יהי שאמרת דברך כי

נצבות  הן אלו ואותיות תיבות וגו',

השמים  רקיע בתוך לעולם ועומדות

לעולם  הרקיעים כל בתוך ומלובשות

שבכל  הברואים בכל וכן להחיותם...

ואפילו  ותחתונים עליונים העולמות

בדומם  שגם ז"ל האר"י שכתב וזהו ממש... דומם ובחינת הגשמית הלזו ארץ
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מהתלּבׁשּות  ׁשּלמעלה עצמֹו הּדּבּור הּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָו"דבר"

וזהּו הּסֹובב', 'אֹור הּוא ּדבכללּות ְְְְִִִֵֶַַָָּבּנבראים,

ּדבר" מּתֹו ּדבר ׁשעלֿידי 34"להבין , ְְִִֵֶַָָָָָ

הּנבראים  ּבתֹו הּמלּבׁש ה' ּבדבר ְְְְְְִִִִַַַַָָֻההתּבֹוננּות

מּזה  (ּכדמּוכח ּבלבד הארה ׁשהּוא ּדבר") ּתֹו")ְְִִִֶֶֶַָָָָָ

ּבאים  הּנבראים) ּבתֹו מלּבׁש ׁשהּוא ְְְִִִֶַָָָָֻּגּופא

מהתלּבׁשּות  ׁשּלמעלה "ּדבר" ׁשּיׁשנֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלידיעה

ההארה  נמׁשכת ׁשּמּמּנּו הּמקֹור ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבעֹולם,

הּמּדֹות  הן הוי' ׁשּבׁשם והו' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבהתלּבׁשּות.

ה'יראה  היא הוי' ׁשּבׁשם אחרֹונה וה' ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבּנפׁש,

ּבּמאמר, ּוממׁשי ׁשּבּנפׁש. על) (קּבלת ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּתּתאה'

אחד  ׁשּבכל הוי' ׁשּבׁשם האֹותּיֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשארּבע

ּכצּיּור  הּוא ׁשהראׁש ׁשּבֹו. ּבּגּוף ּגם הם ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמּיׂשראל,

הּוא"ו, ּתמּונת ּכצּיּור והּגּוף הּיּו"ד, ְְְְִַַַַַָּתמּונת

הן  ׁשּברגל אצּבעֹות וחמׁש ׁשּבּיד אצּבעֹות ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוחמׁש

לֹומר, ּדיׁש ּבּמאמר, ּומֹוסיף ההי"ן. ְְֲִִֵֵֵַַַָׁשּתי

ועׂשר  ּבּידים אצּבעֹות עׂשר ׁשּיׁשנן ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדהּטעם

הוי  ּבׁשם ּכי  הּוא , ּברגלים ּבמּלּוי אצּבעֹות ' ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

לֹומר  ויׁש ההי"ן. ׁשּתי יׁשנן ה"ה ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָההי"ן,

הּוא  אצּבעֹות עׂשר ׁשהּמסּפר ההֹוספה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָּדעלֿידי

ענין  ּבכללּות ּבאּור מתוּסף ּבמּלּואֹו, ה"ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָּכנגד

ּבענין  ידּוע ּדהּנה ׁשּבּגּוף. הוי' ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָצּיּור

האֹות 35הּמּלּויים  ׁשל ׁשהּמּלּוי זה על ׁשהּטעם , ִִִֶֶֶֶַַַַַַָ

עצמֹו ׁשהא' אל"ף, ּבאֹות [ּוכמֹו ּבהעלם ְְְְֵֶֶֶַָָָהּוא

ׁשּלֹו) הּמּלּוי (ׁשהם והפ' והל' ּבגּלּוי, ְְְִִֵֶֶַַַהּוא

הּוא  ׁשהּמּלּוי לפי הּוא ּבהעלם], ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַּכלּולֹות

מּגּלּוי. ׁשּלמעלה ׁשּלֹו והעצמּיּות ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָהּפנימּיּות
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ד.)34 סז, שובה שבת סע"ב. כה, ראה סע"ג. ו, ואתחנן לקו"ת ג. קיג, ויקהל לפ' הוספות א. א, בראשית תו"א גם ראה

אותיות )35ובכ"מ. מערכת הערכיםֿחב"ד ספר בארוכה וראה ואילך. תקב ס"ע שלח אוה"ת ב. קט, להצ"צ ספהמ"צ

ואילך. יב ע' .ep"yבה"מבוא"

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בחינת  דהיינו רוחנית, וחיות נפש בחינת יש ומים ועפר אבנים כמו ממש

להיות  הדומם את ומהוות המחיות מאמרות מעשרה הדבור אותיות התלבשות

בראשית..."), ימי ששת שלפני ואפס מאין ‰eac¯יש ‡e‰ "¯·„"Â¿»»«ƒ
ÌÈ‡¯·paהאלוקי  ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL BÓˆÚ פנימית בצורה «¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ

'מלמעלה', העולמות על מאיר אלא

'··Bq‰ ¯B‡' ‡e‰ ˙eÏÏÎ·c¿ƒ¿»«≈
ובליֿגבול  האיןֿסוף האלוקי האור

אינו  כי עלמין' כל 'סובב הנקרא

לעניינו  בהתאם נברא בכל מתלבש

העולמות  כל על מאיר אלא המיוחד

בשווה, "ÔÈ·‰Ïוהנבראים e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ
"¯·c CBzÓ ¯·c34È„ÈŒÏÚL , »»ƒ»»∆«¿≈

˙eBa˙‰‰ באמצעות) האדם של «ƒ¿¿
שבנפש) הבינה ‰'כוח ¯·„aƒ¿«

ÌÈ‡¯·p‰ CB˙a LaÏn‰«¿À»¿«ƒ¿»ƒ
CBz")‰¯‡‰ ‡e‰L ("¯·c»»∆∆»»

ומצומצמת ולא Ïa·„מועטת ƒ¿«
האלוקות  fÓ‰עצמיות ÁÎeÓ„k)ƒ¿»ƒ∆

‡Ùebעצמו‡e‰L זה מצומצם אור »∆
ÌÈ‡¯·p‰ CB˙a LaÏÓ רק שהרי ¿À»¿«ƒ¿»ƒ

בתוך  מתלבשת מצומצמת הארה

המוגבלים) ÌÈ‡a»ƒהנבראים
"¯·c" BLiL ‰ÚÈ„ÈÏƒƒ»∆∆¿»»
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
epnnL ¯B˜n‰ ‡e‰L ,ÌÏBÚa»»∆«»∆ƒ∆
˙eLaÏ˙‰aL ‰¯‡‰‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆«∆»»∆¿ƒ¿«¿
להתבונן  מסוגל האדם כלומר,

הנבראים, בתוך המלובשת באלוקות

אבל  דבר') ('תוך המועטת ההארה

להבנה  מובילה בהארה ההתבוננות

('דבר') יותר נעלית דרגה שיש והכרה

של  המקור והיא מוגבלת בלתי שהיא

הנבראים. בתוך מלובשת שכן ההארה

'Â‰Â וא"ו ‰ÈÂ'האות ÌLaL ¿«∆¿≈¬»»
איתם  ומשותף ישראל בני על הנקרא

Ô‰ שש'‰Â ,LÙpaL ˙Bcn‰ ≈«ƒ∆«∆∆¿
ה"א  ‰ÈÂ'אות ÌLaL ‰B¯Á‡«¬»∆¿≈¬»»

'‰‡zz ‰‡¯È'‰ ‡È‰ הדרגה ƒ«ƒ¿»«»»
ביראה  ÏÚהתחתונה ˙Ïa˜) שמים LÙpaLמלכות לכך ) (בהתאם «»«…∆«∆∆

בינה, – ה' חכמה, – י העליונות, הספירות עשר עניין את יש הוי' שבשם

מלכות). – ה' וכו', וגבורה חסד המידות – Ó‡na¯,ו' CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»
Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL 'ÈÂ‰ ÌLaL ˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡L כפי ∆«¿«»ƒ∆¿≈¬»»∆¿»∆»ƒƒ¿»≈

ישראל, מנשמות אחת בכל מלובשות BaLשהן Ûeba Ìb Ì‰ בגוף ≈««∆
כדלהלן, האדם L‡¯‰Lהאדם, ‰ei"„,של ˙eÓz ¯eiˆk ‡e‰ ∆»…¿ƒ¿««

Ûeb‰Â מהראש יותר LÓÁÂהואהארוך ,Â"‡e‰ ˙eÓz ¯eiˆk ¿«¿ƒ¿««»¿»≈
„iaL ˙BÚaˆ‡ אחת Ï‚¯aLביד ˙BÚaˆ‡ LÓÁÂ אחת ברגל ∆¿»∆«»¿»≈∆¿»∆»∆∆

Ô"È‰‰ ÈzL Ô‰'ה שהרי ≈¿≈≈ƒ
חמש. בגימטריא

,¯ÓBÏ LÈc ,¯Ó‡na ÛÈÒBÓeƒ««¬»¿≈«
ÌÚh‰c הדברים פנימיות לפי ¿«««

ÌÈ„ia ˙BÚaˆ‡ ¯NÚ ÔLiL∆∆¿»∆∆∆¿»«»«ƒ
,‡e‰ ÌÈÏ‚¯a ˙BÚaˆ‡ ¯NÚÂ¿∆∆∆¿»»«¿«ƒ
,Ô"È‰‰ ÈelÓa 'ÈÂ‰ ÌLa Èkƒ¿≈¬»»¿ƒ≈ƒ
אותיות  יש האֿב מאותיות אות לכל

של  ה'מילוי' אותיות למשל 'מילוי',

אותיות  ויש וף', ל' הן א' האות

בכמה  להיות יכול שלהן שה'מילוי'

להיות  יכולה ה' האות למשל, אופנים,

יכולה  והיא ה"א היינו א', במילוי

וכאשר  ה"ה, היינו ה' במילוי גם להיות

אזי ה' במילוי הוא הוי' «¿ÏÎaשם
ובה'‰"‰ הוי' שם של ראשונה בה' ≈

הוי' שם של ÈzLאחרונה ÔLÈ∆¿»¿≈
Ô"È‰‰ בגימטריא היא מהן אחת וכל ≈ƒ

עשר  יש ולכן חמש) (פעמיים עשר

ברגלים. והן בידיים הן אצבעות

‰ÙÒB‰‰ È„ÈŒÏÚc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈«»»
NÚ¯במאמר ¯tÒn‰L∆«ƒ¿»∆∆

‰"‰ „‚k ‡e‰ ˙BÚaˆ‡∆¿»¿∆∆≈
,B‡elÓa,עשר ÛqÂ˙Óבגימטריא ¿ƒƒ¿«≈

ÌL ¯eiˆ ÔÈÚ ˙eÏÏÎa ¯e‡a≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ≈
ÛebaL 'ÈÂ‰'מלובש' שהוא כפי ¬»»∆«

כפי  היהודי, של בגופו ו'משותף'

ומפרט. שממשיך

Úe„È ‰p‰c וחסידות בקבלה ¿ƒ≈»«
ÌÈÈeln‰ ÔÈÚa35, אותיות ¿ƒ¿««ƒƒ

האֿב  אותיות של »»»∆ÌÚh‰Lהמילוי
˙B‡‰ ÏL Èeln‰L ‰Ê ÏÚ«∆∆«ƒ∆»

ÌÏÚ‰a ‡e‰ ונכתב נקרא ואינו ¿∆¿≈
B‡a˙למשל [BÓÎeבגלוי  ¿»

,Û"Ï‡,Èel‚a ‡e‰ BÓˆÚ '‡‰L,ובכתיבה Ù‰Â'בקריאה 'Ï‰Â »∆∆»«¿¿ƒ¿«¿«
BlL Èeln‰ Ì‰L)'הא ÈÙÏשל ‡e‰ ,[ÌÏÚ‰a Ba ˙BÏeÏk ( ∆≈«ƒ∆¿¿∆¿≈¿ƒ

BlL ˙eiÓˆÚ‰Â ˙eiÓÈt‰ ‡e‰ Èeln‰L האות ÏÚÓlL‰של ∆«ƒ«¿ƒƒ¿»«¿ƒ∆∆¿«¿»
ÈelbÓ.להתגלות מכדי נעלית היא והעצמיות ‡„Ìוהפנימיות ˙Ó‚„·e ƒƒ¿À¿«»»
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כג h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּבזה  לֹו ויׁש ענין איזה ׁשּמדּבר אדם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובדגמת

ּדזה  מּובן, ּומּזה ּבהעלם. היא ׁשהּכּונה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכּונה,

מּלּוי  ּגם יׁש (ּדוקא) ׁשּבּגּוף הוי' ׁשם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבצּיּור

ּדוקא  ׁשּבּגּוף לפי הּוא הוי', ׁשּבׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהההי"ן

הוי'. ׁשם  ׁשל והעצמ ּיּות הּפנימּיּות (ּגם) ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמתּגּלה

הּגׁשמי, ּבּגּוף הוי' ׁשם המׁשכת להיֹות ּבכדי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּכי

הוי'. ׁשם ועצמּיּות ּפנימּיּות עלֿידי ּדוקא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּוא

ׁשּׁשם  ׁשּבכדי ג), (סעיף לעיל הּמבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹועלּֿדר

ּבהתלּבׁשּותּה ּגם ּבגּלּוי יהיה ׁשּבּנׁשמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהוי'

ׁשּלמעלה  ּד"אנכי" ההמׁשכה עלֿידי הּוא ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹּבּגּוף,

הּוא, הענינים ׁשני ׁשּבין והחּלּוק הוי'. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָמּׁשם

ּגם  ׁשּבּנׁשמה הוי' ׁשם ּבגּלּוי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשהחּדּוׁש

(ּגּוף  לּמקֹום ּבנֹוגע רק הּוא ּבגּוף, ְְְְִֵַַַַַָָּבהתלּבׁשּותּה

ׁשּנמׁש ועלֿידי הּגּלּוי, נמׁש ׁשּׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּגׁשמי)

הוי', מּׁשם ׁשּלמעלה "אנכי" מּבחינת הוי' ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשם

ׁשם  ּבצּיּור והחּדּוׁש למּטה. ׁשּלֹו הּגּלּוי ְְְְִִִִֵֶַַַָָנמׁש

הוי' ׁשם ּכי עצמֹו, הוי' ּבׁשם הּוא ּבּגּוף, ְְֲֲֲִֵֵַַָָָָָָהוי'

ׁשני  הם (ּגׁשמי) וגּוף מהעֹולם) ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָ(ׁשּלמעלה

ּכביכֹול  יצטּיר הוי' ׁשּׁשם ּבכדי ולכן, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהפכים.

המׁשכת  עלֿידי זה אין ּגׁשמי, ּגּוף ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָּבצּיּור

ׁשּנעׂשית  הּפעּולה ּכי מּמּנּו, ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָענין

ׁשּימש רק היא עליֹון ּכח עלֿידי ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבאיזה

ּבּדבר  ׁשּנּוי לא אבל ּבזה, וכּיֹוצא יֹותר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹלמּטה

ּבצּיּור  ּכביכֹול יצטּיר הוי' ׁשּׁשם ּובכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָעצמֹו.

וגּלּוי  המׁשכת עלֿידי הּוא ּגׁשמי, ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַַָׁשל

ׁש ועצמּיּות ּדהוי'),ּפנימּיּות (הּמּלּוי עצמֹו הוי' ם ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

מגּדר  אינֹו ּבפנימּיּותֹו, עצמֹו הוי' ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻׁש(ּגם)

ּגּוף  ׁשל ּבצּיּור ּגם להיֹות ּוביכלּתֹו הרּוחני, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָּבגדר

ְִַּגׁשמי.

ּגֹו'36ּבּמאמר CÈLÓÓeה) "וידּבר ּדפרּוׁש , «¿ƒְְֲֵֵַַַַָ

נּתן  ׁשּבמּתןּֿתֹורה הּוא, ְִֵֶַַַָֹלאמר"

ׁשּכׁשּיקרא  מּיׂשראל ואחד אחד לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכח
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êa BÏ LÈÂ ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ¯a„nL מדבר הוא שבו ek‰בדבר ∆¿«≈≈∆ƒ¿»¿≈»∆«»»

ÌÏÚ‰aמסויימת, ‡È‰ ‰ek‰L.שלו בדיבורים גילוי לידי באה ולא ∆««»»ƒ¿∆¿≈
‰fÓe שלה והעצמות הפנימיות הוא כי נעלם האות של שהמילוי האמור ƒ∆

‡˜Âc) ÛebaL 'ÈÂ‰ ÌL ¯eiˆaL ‰Êc ,Ô·eÓ בשם כן שאין מה »¿∆∆¿ƒ≈¬»»∆««¿»
יכול  המילוי שם אחרים בעניינים הוי'

אחר  באופן גם Ìbלהיות LÈ ביטוי ) ≈«
ÌLaLלעניין Ô"È‰‰‰ ÈelÓƒ«≈ƒ∆¿≈

‡˜Âc ÛebaL ÈÙÏ ‡e‰ ,'ÈÂ‰¬»»¿ƒ∆««¿»
הוי' שם והארת בהתלבשות ולא

‰eiÓÈt˙בנשמה  (Ìb) ‰lb˙Óƒ¿«»««¿ƒƒ
Èk .'ÈÂ‰ ÌL ÏL ˙eiÓˆÚ‰Â¿»«¿ƒ∆≈¬»»ƒ
ÌL ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï È„Îaƒ¿≈ƒ¿«¿»«≈

,ÈÓLb‰ Ûeba 'ÈÂ‰ הנחות ¬»»«««¿ƒ
גדולה  ירידה שהיא ביותר והמוגבל

˙eiÓÈt È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈¿ƒƒ
'ÈÂ‰ ÌL ˙eiÓˆÚÂ מדריגה שרק ¿«¿ƒ≈¬»»

כך  כל יורדת ביותר, הגבוהה למטה זו,

ÏÈÚÏביותר. ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¿…»¿≈
'ÈÂ‰ ÌML È„ÎaL ,(‚ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆ƒ¿≈∆≈¬»»
Ìb Èel‚a ‰È‰È ‰ÓLpaL∆«¿»»ƒ¿∆¿ƒ«

‰a,Ûeba d˙eLaÏ˙ למרות ¿ƒ¿«¿»«
הנשמה, על ומסתיר מעלים שהגוף

‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈««¿»»
"ÈÎ‡"c העצמות על המורה ¿»…ƒ

.'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈¬»»
ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÈaL ˜elÁ‰Â¿«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿»ƒ

,‡e‰ הדמיון הוסבר הקודם בקטע

שם  להתלבשות בגוף הוי' שם ציור בין

בגוף  מלובשת כשהיא גם בנשמה הוי'

העצמיות, גילוי ידי על זהו שבשניהם

כאן  מבאר לזה ובהמשך 'אנכי' בחינת

והוא  הענינים, שני בין ההבדל את

'ÈÂ‰ ÌL Èel‚a LecÁ‰L∆«ƒ¿ƒ≈¬»»
d˙eLaÏ˙‰a Ìb ‰ÓLpaL∆«¿»»«¿ƒ¿«¿»

,Ûe‚a מסתיר עצמו שהגוף למרות «
הנשמה, Ú‚Baעל ˜¯ ‡e‰«¿≈«

ÌML (ÈÓLb Ûeb) ÌB˜nÏ«»«¿ƒ∆»
Â ,Èelb‰ CLÓ אפשרי זה חידוש ƒ¿»«ƒ¿

הבאה, CLÓpLמהסיבה È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿»
"ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»ƒ¿ƒ«»…ƒ
CLÓ ,'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈¬»»ƒ¿»

‰hÓÏ BlL Èelb‰ כזה למקום «ƒ∆¿«»
ואילו  חידוש. היא אליו שההמשכה

שממשיך  כפי יותר, גדול חידוש הוא השני, בעניין LecÁ‰Â¿«ƒהחידוש
‡e‰ ,Ûeba 'ÈÂ‰ ÌL ¯eiˆa מגיעה שאליו (הנמוך) במקום רק לא ¿ƒ≈¬»»«

גם  אלא (ÏÚÓlL‰ההמשכה 'ÈÂ‰ ÌL Èk ,BÓˆÚ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»«¿ƒ≈¬»»∆¿«¿»
Ì‰ (ÈÓLb) Ûe‚Â (ÌÏBÚ‰Ó עצמם ‰ÌÈÎÙומהותם מצד ÈL שם ≈»»¿«¿ƒ≈¿≈¬»ƒ

הוא  והגוף רוחנית, אלוקות הוא הוי'

וחומרית. גשמית ≈«¿ÔÎÏÂ,מציאות
¯iËˆÈ 'ÈÂ‰ ÌML È„Îaƒ¿≈∆≈¬»»ƒ¿«≈
,ÈÓLb Ûeb ÏL ¯eiˆa ÏBÎÈ·kƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ
ורמזים  סמלים יהיו הגשמי הגוף ואברי

הוי' שם È„ÈŒÏÚעל ‰Ê ÔÈ‡≈∆«¿≈
epnÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒ¿»∆¿«¿»ƒ∆

ÈNÚpL˙מהגוף, ‰ÏeÚt‰ Èkƒ«¿»∆«¬≈
ÔBÈÏÚ Ák È„ÈŒÏÚ ¯·c ‰ÊÈ‡a¿≈∆»»«¿≈…«∆¿

מהדבר  ונעלה ¯˜הגבוה ‡È‰ƒ«
C˘ÓiLהדבר¯˙BÈ ‰hÓÏ שגם ∆À¿«¿«»≈

הכוח  עצמו, מצד נמשך אינו אם

המשכתוהעל  את גורם ≈»¿BiÎÂˆ‡יון
Ï·‡ ,‰Êaעליון כוח ידי Ï‡על »∆¬»…

BÓˆÚ.מתחולל ¯·ca ÈepLƒ«»»«¿
¯iËˆÈ 'ÈÂ‰ ÌML È„Î·eƒ¿≈∆≈¬»»ƒ¿«≈
,ÈÓLb Ûeb ÏL ¯eiˆa ÏBÎÈ·kƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ
יותר  נמוך למקום ירידה רק איננה שזו

מהותיים ושינוי 'הצטיירות' ‰e‡אלא
Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«¿ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ˙eiÓˆÚÂ ˙eiÓÈt¿ƒƒ¿«¿ƒ≈¬»»

,('ÈÂ‰c Èeln‰) BÓˆÚ על היינו «¿«ƒ¿¬»»
עניינו  רק לא מתגלה הוי' שבשם ידי

זה  וגילוי שלו, העצמיות אלא החיצוני

בגוף  שלו ה'הצטיירות' את מאפשר

כיוון  ‰ÈÂ'גשמי ÌL (Ìb)L∆«≈¬»»
¯c‚Ó BÈ‡ ,B˙eiÓÈÙa BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒƒ≈À¿»

,ÈÁe¯‰ ¯„‚a וודאי אמנם כלומר, ¿∆∆»»ƒ
אבל  רוחנית, מציאות הוא הוי' ששם

להגדרות  מעל הוא ועצמותו בפנימיותו

ולא  רוחנית מציאות של ולמגבלות

רוחנית  ב'צורה' דווקא להיות מוכרח

ÏL ¯eiˆa Ìb ˙BÈ‰Ï BzÏÎÈ·eƒ»¿ƒ¿«¿ƒ∆
.ÈÓLb Ûeb«¿ƒ

CÈLÓÓe מהר"ש ‰) אדמו"ר «¿ƒ
¯Ó‡na36,הנזכרLe¯Ùc ««¬»¿≈

,‡e‰ "¯Ó‡Ï 'Bb ¯a„ÈÂ"«¿«≈≈…
ז"ל חכמינו «»»¿∆BzŒÔzÓaL¯‰כדברי

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ák‰ Ôzƒ««…«¿»∆»¿∆»
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ּכנגּדֹו". וׁשֹונה קֹורא "הּקּב"ה יהיה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָּבּתֹורה,

ׁשאיׁש ּדעלֿידי ּבמצֹות, הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַועלּֿדרֿזה

ּוממׁשי ּגֹורם הּוא מצוה, עֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶַָָיׂשראל

אֹותּה יעׂשה אחד 37ׁשהּקּב"ה ּבכל ׁשּיׁש והּכח . ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יהיה  ׁשּלֹו הּתֹורה לּמּוד ׁשעלֿידי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּיׂשראל

קּיּום  וׁשעלֿידי  ּכנגּדֹו" וׁשֹונה קֹורא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ"הּקּב"ה

הּמצֹות, את מקּים הּקּב"ה יהיה ׁשּלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּמצֹות

לׁשֹון  "אלקי הוי' "אנכי הּדּבּור עלֿידי ְְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹהּוא

ּבּמאמר. ּכּמבאר ְֲִַַַָָָֹיחיד,

LÈÂ ּבתֹור ּבּמאמר הּמבארים ּדהענינים לֹומר, ¿≈ְְְְֲִִִַַַַָָָָֹ

הּתֹורה  ׁשּלּמּוד "לאמר", לפרּוׁש ְְִֵֵֶַַָָָֹהקּדמה

וׁשֹונה  קֹורא  "הּקּב"ה ׁשּיהיה ּגֹורם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּדהאדם

ׁשהּקּב"ה  עלֿידי ּדיׂשראל הּבּטּול – ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּכנגּדֹו"

יהיה  ׁשהוי' וׁשהּכח ׁשמֹו, את ּבהם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּתף

ּכי  הוי', מּׁשם ׁשּלמעלה מ"אנכי" הּוא "אלקי"ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

לפי  הּוא יֹותר, למּטה היא ׁשההמׁשכה ְְְִִֵֶַַַָָָָּכל

הם  – יֹותר נעלה מּמקֹור היא ההמׁשכה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשרׁש

ּדהּפרּוׁש ּב"לאמר". הּפרּוׁשים ׁשאר ְְְְִֵֵֵַַַָֹֻּדגמת

ּד"ּתען  ּבאפן הּוא הּתֹורה ׁשּלּמּוד ְְְִֵֶֶַַַָֹֹּב"לאמר",

הּוא  – הּקֹורא" אחר ּכעֹונה ,אמרת ְְְִִֵֶֶַַַָלׁשֹוני

ּגֹו' ׁש"ּוידּבר והּפרּוׁש הּבּטּול, ענין ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָהדּגׁשת

הּדּברֹות' ּד'עׂשרת ההמׁשכה הּוא ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹלאמר"

ההמׁשכה  מעלת את מדּגיׁש מאמרֹות', ְְֲֲֲִֶַַַַַַָָָָָָּב'עׂשרה

ׁש"ּל לּפרּוׁש ּכהקּדמה ּבּמאמר ּבאים אּלה ענינים ׁשּׁשני וזה הּוא למּטה. אמר" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכנגּדֹו", וׁשֹונה קֹורא "הּקּב"ה להיֹות ּגֹורם ּדהאדם הּתֹורה לּמּוד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעלֿידי

לזה  זה ׁשּיכים ּב"לאמר" (הענינים) הּפרּוׁשים ּכל ּכי .38הּוא ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

"נֹותן LÈÂו) הּקּב"ה ענינים, ׁשלׁשה ּדבמּתןּֿתֹורה ּבזה, הּבאּור לֹומר ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

עצמּה והּתֹורה הּתֹורה, מקּבלי ויׂשראל ּבּתֹורה 39הּתֹורה", והחּדּוׁש . ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

הן  הּוא - מּתןּֿתֹורה לפני האבֹות ׁשּלמדּו הּתֹורה לגּבי ּבמּתןּֿתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנּתנה

עצמּה. לּתֹורה ּבנֹוגע והן הּתֹורה  למקּבלי ּבנֹוגע והן הּתֹורה", ל"נֹותן ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָּבנֹוגע
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כה h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּכדאיתא  הּוא הּתֹורה" ל"נֹותן ּבנֹוגע ְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשהחּדּוׁש

הּוא 40ּבּגמרא  ּדמּתןּֿתֹורה) (הּפתיחה ׁש"אנכי" ְְְִִֶַַַַָָָָָֹ

ּד"אנא  יהבית, ּכתבית נפׁשי אנא ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָראׁשיּֿתבֹות 

נפׁשי  "אנא ּופרּוׁש ,יתּבר עצמּותֹו הּוא ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ(נפׁשי")

הּוא  יהבית" אריינּגעׁשריּבן 41ּכתבית האט ער אז ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָ

נפׁשי". "אנא אליין, זי אריינּגעּגעּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָאּון

הּמדרׁש ּכביכֹול 42ּובלׁשֹון ּתֹורתי, לכם "מכרּתי ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ

מקּבלי  ליׂשראל ּבנֹוגע והחּדּוׁש עּמּה". ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָנמּכרּתי

לבעלּות  הּתֹורה נּתנה ׁשּבמּתןּֿתֹורה הּוא, ְְְֲִֶַַַַַָָָָהּתֹורה

נּתן  הלכֹות לפסק ׁשהּכח  יׂשראל, ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכביכֹול

ּבבתֿקֹול", מׁשּגיחין ּד"אין ליׂשראל. ְְְְְְִִִֵֵַַַָָּדוקא

נּצחּוני" ּבני "נּצחּוני מּזֹו והחּדּוׁש43ויתרה . ְְְִִִִִִִֵַַָָ

ׁשּנּתנה  ׁשהּתֹורה הּוא עצמּה לּתֹורה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָּבנֹוגע

ּׁשּפֹועל  ּוגזרה צּוּוי ׁשל ּבאפן היא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמּתןּֿתֹורה

הּתֹורה. ּכהֹוראת להיֹות והעֹולם האדם ְְְִַַַָָָָָָָעל

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי לעׂשרת 44וכּמבאר ּבנֹוגע ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשם  הענין (ּומּתכן ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנאמרּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּדּברֹות

הּצּוּויים מּוב  לכל ּבנֹוגע הּוא ׁשעלּֿדרֿזה  ן ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

עתיד, ּבלׁשֹון וגם צּוּוי ּבלׁשֹון ׁשּנאמרּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבּתֹורה)

ּכי  הבטחה, וגם צּוּוי ׁשהּוא תרצח" "לא ְְְְִִִֶַַַָָֹּוכמֹו

והעֹולם  האדם על ּגֹוזר עצמֹו ּופֹועל 45הּדּבּור ְְִֵֵַַַָָָָָ

הּוא  זה ׁשחּדּוׁש [והגם ּכן. להיֹות ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַעליהם

והעֹולם, האדם על הּתֹורה ּבפעּלת רק ְְְִִַַַַָָָָָָָֻלכאֹורה

'ּתֹורה' ׁשּׁשם ּכיון מּכלֿמק ֹום עצמּה, ּבּתֹורה ְְִֵֵֶַַָָָָָָֹולא

ּתכנֹו על מֹורה ּדבר ּכל ׁשל הּוא 46[ׁשּׁשמֹו [ ְְֶֶֶַָָָָ
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על שקאי גו' אמון אצלו ואהי' שם.)dxez.40הדרוש  יל"ש הע"י). (כגירסת א קה, ואילך.)41שבת סע"ד מח, שלח לקו"ת

רפל"ג.)42ובכ"מ. ב.)43שמו"ר נט, ג.)44ב"מ יג, שמצד)45במדבר לומר, d`ixadויש xcb התורה שדיבור מכיון ,

xfeb לבחור שביכלתו הוא חפשית בחירה לאדם שיש וזה התורה. וגזירת כהוראת להיות הם מוכרחים והעולם, האדם על

הבריאה. טבע היפך בתחילתו.)46להיות שעהיוה"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למה  במתן מתןֿתורה כפי שהתחדש ומפרט.תורה LecÁ‰L∆«ƒשממשיך

„k ‡e‰ "‰¯Bz‰ Ô˙B"Ï Ú‚Ba‡˙È‡כמובא‡¯Óba40 ¿≈«¿≈«»ƒ¿ƒ»«¿»»
‰¯BzŒÔzÓc ‰ÁÈ˙t‰) "ÈÎ‡"L במילים הדברות עשרת בתחילת ∆»…ƒ«¿ƒ»¿««»

אלוקיך' ה' È·‰È˙,'אנכי ˙È·˙k ÈLÙ ‡‡ ˙B·zŒÈL‡¯ ‡e‰ אני ) »≈≈¬»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ונתתי כתבתי עצמי «¬»‡"c‡את

,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ‡e‰ "(ÈLÙ)«¿ƒ«¿ƒ¿»≈
˙È·˙k ÈLÙ ‡‡" Le¯Ùe≈¬»«¿ƒ¿»ƒ

‡e‰ "˙È·‰È41Ë‡‰ ¯Ú Ê‡ ¿»ƒ«∆»
Ôe‡ ÔaÈ¯LÚbÈÈ¯‡««¿¿∆¿«¿¿

,ÔÈÈÏ‡ CÈÊ ÔaÚbÚbÈÈ¯‡,שהוא ««¿¿∆∆¿ƒ«≈
התורה  בתוך כתב הקדושֿברוךֿהוא,

עצמו  את התורה בתוך «¬"‡‡ונתן
"ÈLÙ זה ודבר עצמי. את אני «¿ƒ

קודם  היה ולא במתןֿתורה התחדש

‰L¯„nמתןֿתורה, ÔBLÏ·e42 ƒ¿«ƒ¿»
ÏBÎÈ·k ,È˙¯Bz ÌÎÏ Èz¯ÎÓ"»«¿ƒ»∆»ƒƒ¿»

Èz¯kÓעצמי לשון dnÚ"אני (וזה ƒ¿«¿ƒƒ»
שמכרו  שמי מקח לך "ויש המדרש:

אמרֿהקדושֿברוךֿהוא  עמו, נמכר

כביכול  תורתי, לכם מכרתי לישראל,

תרומה', לי 'ויקחו שנאמר עמה נמכרתי

אחד  בא יחידה בת לו שהיה למלך משל

לו  לילך ביקש ונטלה, המלכים מן

בתי  לו אמר לאשתו, וליטול לארצו

ממנה  לפרוש היא, יחידית לך שנתתי

יכול  איני תטלה אל לך לומר יכול, איני

לי  עשה טובה זו אלא אשתך שהיא לפי

אחד  קיטון הולך, שאתה מקום שכל

יכול  שאיני אצלכם שאדור לי עשה

הקדושֿברוךֿ אמר כך בתי, את להניח

התורה, את לכם נתתי לישראל הוא

אל  לכם לומר יכול איני הימנה לפרוש

שאתם  מקום בכל אלא יכול איני תטלוה

בתוכו  שאדור לי עשו אחד בית הולכים

מקדש'"). לי 'ועשו שנאמר

‰¯BzŒÔzÓaL ,‡e‰ ‰¯Bz‰ ÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈÏ Ú‚Ba LecÁ‰Â¿«ƒ¿≈«¿ƒ¿»≈¿«¿≈«»∆¿««»
,Ï‡¯NÈ ÏL ÏBÎÈ·k ˙eÏÚ·Ï ‰¯Bz‰ ‰z בני וממתןֿתורה ƒ¿»«»¿«¬ƒ¿»∆ƒ¿»≈

התורה על כביכול, הבית', 'בעלי הם Ôzישראל ˙BÎÏ‰ ˜ÒÙÏ Ák‰L∆«…«ƒ¿…¬»ƒ«
"ÏB˜Œ˙·a ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡"c .Ï‡¯NÈÏ ‡˜Âc ולא משמים הבאה «¿»¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒƒ¿«

למעשה, הלכה פסיקת לגבי בכך BfÓמתחשבים ‰¯˙ÈÂ ז"ל חכמינו כדברי ƒ≈»ƒ
למטה  ישראל ובני דרקיע' ב'מתיבתא בהלכה מחלוקת הייתה שכאשר בגמרא

הקדושֿברוךֿהוא  אמר הקדושֿברוךֿהוא, כדעת שלא למעשה הלכה פסקו

"ÈeÁv Èa ÈeÁv"43. ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ
ŒÔzÓa ‰zpL ‰¯Bz‰L ‡e‰ dÓˆÚ ‰¯BzÏ Ú‚Ba LecÁ‰Â¿«ƒ¿≈««»«¿»∆«»∆ƒ¿»¿««

ÏÚBtM ‰¯Ê‚e Èeeˆ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ‰¯BzמשפיעÌ„‡‰ ÏÚ »ƒ¿…∆∆ƒ¿≈»∆≈«»»»
˙BÈ‰Ï ÌÏBÚ‰Â ולהתנהג לחיות ¿»»ƒ¿

‰Bz¯‰.בפועל ˙‡¯B‰k¿»««»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ44 ¿«¿…»¿ƒ≈»

הזקן  NÚÏ¯˙לאדמו"ר Ú‚Ba¿≈««¬∆∆
‰¯BzŒÔzÓa e¯Ó‡pL ˙B¯ac‰«ƒ¿∆∆∆¿¿««»
Ô·eÓ ÌL ÔÈÚ‰ ÔÎzÓe)ƒ…∆»ƒ¿»»»
ÏÎÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL∆«∆∆∆¿≈«¿»

‰¯BzaL ÌÈÈeev‰ דווקא ולאו «ƒƒ∆«»
הדברות  עשרת e¯Ó‡pLלגבי (∆∆∆¿

ÔBLÏa של משמעות  גם בו שיש ƒ¿
BÓÎe ,„È˙Ú ÔBLÏa Ì‚Â Èeeƒ̂¿«ƒ¿»ƒ¿
Èeeˆ ‡e‰L "Áˆ¯˙ ‡Ï"…ƒ¿«∆ƒ

לרצוח שלא ‰·ÁË‰והוראה Ì‚Â¿««¿»»
רציחה, תהיה ‰eac¯שלא Èkƒ«ƒ

‰‡„Ìהאלוקי ÏÚ ¯ÊBb BÓˆÚ«¿≈«»»»
ÌÏBÚ‰Â45ÏÚBÙe משפיע ¿»»≈

Ôk ˙BÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ.לציווי בהתאם ¬≈∆ƒ¿≈
‰Ê LecÁL Ì‚‰Â] היינו האחרון, «¬«∆ƒ∆

בתורה ¯˜החידוש ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ƒ¿»«
Ì„‡‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙lÚÙaƒ¿À««»«»»»
dÓˆÚ ‰¯Bza ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ‰Â¿»»¿…«»«¿»
שבתורה  נראה לא זה בעניין ולכאורה

שלא  דבר במתןֿתורה התחדש עצמה

לכן, קודם בה ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהיה
BÓML] '‰¯Bz' ÌML ÔÂÈk≈»∆≈»∆¿
BÎz ÏÚ ‰¯BÓ ¯·c Ïk ÏL46 ∆»»»∆«»¿

והאמונה' היחוד ב'שער (כמבואר

ממש  בדומם שגם ..." התניא: שבספר

נפש  בחינת יש ומים ועפר אבנים כמו

התלבשות  בחינת דהיינו רוחנית, וחיות

מאמרות  מעשרה הדבור אותיות

מאמרות  בעשרה אבן שם הוזכר שלא ואף הדומם... את ומהוות המחיות

אותיות... וחילופי צירופים עלֿידי לאבן חיות נמשך אףֿעלֿפיֿכן שבתורה,

של  חיותו והוא אבן, שם צירוף מהן ונמשך מאמרות מעשרה שמשתלשל

בלשון  בהם שנקראים השמות שבעולם, הנבראים בכל וכן הן האבן. הקדש

שבתורה, מאמרות מעשרה למדרגה ממדרגה המשתלשלות הדיבור אותיות הן

נברא  באותו ומתלבשות שמגיעות עד האותיות... ותמורות חילופים עלֿידי
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`miwlכו xacie

הֹוראה  הֹוראת 47מּלׁשֹון ּבאפן החּדּוׁש הרי , ְְֲִִֵֶַַָָָֹ

והעֹולם  ׁשהאדם אי הּתֹורה [ׁשהֹוראת ְֵֶֶַַַָָָָָָָָהּתֹורה

עליהם], ׁשּפֹועלת ּבאפן היא להיֹות, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֹצריכים

עצמּה לּתֹורה ].48נֹוגע ְֵַַַָָ

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,ּדיׂשראל הּתֹורה ּבלּמּוד הּוא ¿«∆∆∆ְְְִִֵַָָ

ׁשם, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִֵַָָָֹּכּמבאר

ּבּבהמה  טרפֹות "אּלּו לֹומדים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָּדעלֿידי

כּו' ּכׁשרֹות" ואּלּו והבּדלה 49כּו' ּברּור נעׂשה , ְְְְֲֵֵֵַַָָָ

און" ּפעלי ּכל ו"יתּפרדּו לטהֹור טמא 50ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹ

עלֿידי  ׁשּנעׂשית ּבעֹולם הּפעּולה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֻּבדגמת

ּבמּתןּֿתֹורה. הּקּב"ה ׁשּדּבר ְְִִֶֶַַַַָָָהּדּברֹות

,ÛÈÒB‰Ïeׁשעלֿידּה ּבּתֹורה ׁשּנעׂשה ׁשהחּדּוׁש ¿ƒֲִֶֶֶַַַַָָָָ

עֹוד  מדּגׁש ּבעֹולם, ׁשּנּוי ְֲִַָָָָֻנעׂשה

מצֹות  קּיּום ׁשעלֿידי הּתֹורה. ּבמצֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָיֹותר

וזּכּו ּברּור נעׂשה מּתןּֿתֹורה, ּׁשּלאחרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה

ׁשּבכּמה  ועד הּמצוה, נעׂשית ׁשּבֹו הּגׁשמי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבּדבר

ועד  מצוה , ׁשל  חפצא הּגׁשמי נעׂשה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָענינים

קדּׁשה  ׁשל חפצא .51אפילּו ְְֲִֶֶָָֻ

ז"ל e‰ÊÂז) רּבֹותינּו הּפסּוק 52ׁשאמרּו 53על ¿∆ְֵֶַַַָָ

,ׁשמ ּתּורק ׁשמן טֹובים ׁשמני ְְְִֵֶֶֶֶַַָלריח

הּׁשירים  ריחֹות 54"ּכל האבֹות לפני ׁשאמרּו ְְִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשּמֹוריק  ּכאדם "ׁשמ ּתּורק "ׁשמן אנּו אבל ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָהיּו,

האבֹות  לפני ׁשעׂשּו הּמצֹות ּכל לכלי. ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּכלי

ּדיׁש ."ׁשמ ּתּורק "ׁשמן אנּו אבל היּו, ְְֲֵֵֶֶֶַָָָריחֹות

ּכל  מבארים הּזה, ז"ל רּבֹותינּו ׁשּבמאמר ְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹלֹומר,

ּכי  ּבמּתןּֿתֹורה. ׁשּנתחּדׁשּו הענינים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹׁשלׁשת
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הרד )47 בשם בראשית ר"פ גו"א ירה. ערך שלו השרשים ספר ח. יט, לתהלים רד"ק ב.ראה נג, זח"ג וראה ויש )48"ק.

[ולהעיר  הוראות (גם) לכאורה ישנן חכמות שבכמה אף – הוראה מלשון תורה בשם נקראת דוקא שהתורה דזה לומר,

החכמות  שבכל ההוראות כי הוא, – תאמין"] אל בגוים תורה יש .. תאמין בגוים חכמה "יש יג) פ"ב, (איכ"ר ממארז"ל

dnkgdnהן wlgשע"פ)dnkgd illkהוראות אינן אבל וכך) כך להתנהג האדם עליו;mc`dlצריך פעולה להם שאין כיון

להאדם. הוראה היא הטבע) היפך לבחור (שביכלתו האדם על שפועלת התורה נד,)49ודוקא א. (מב, רפ"ג דחולין משנה

י.)50א). צב, תהלים – הכתוב ס"ה )51לשון (תשמ"ט) הש"ס על "הדרן" ואילך. 212 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה

ואילך). קסג ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים – (תו"מ (א).)52ואילך ג פ"א, ג.)53שהש"ר א, הוא )54שה"ש "שירים"

העוסק "כל ב) יב, (חגיגה כמרז"ל ובלילהdxezaתורה, כו' שנאמר כו' dxiy.(102בלילה ע' ה'תש"ו (סה"מ עמי"

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰B¯‡‰להחיותו") ÔBLlÓ ‡e‰ [47˙‡¯B‰ ÔÙ‡a LecÁ‰ È¯‰ , ƒ¿»»¬≈«ƒ¿…∆»«
‰¯Bz‰במתןֿתורה Ì„‡‰Lשהתחדש CÈ‡ ‰¯Bz‰ ˙‡¯B‰L] «»∆»««»≈∆»»»

Ì‰ÈÏÚ ˙ÏÚBtL ÔÙ‡a ‡È‰ ,˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÏBÚ‰Â¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿…∆∆∆∆¬≈∆
והעולם  האדם הנהגת על השפעה יש אכן התורה וציוויי Ú‚Bולהוראות ,[≈«

dÓˆÚ ‰¯BzÏ48 חידוש ונחשב «»«¿»
עצמה  בתורה במתןֿתורה שהתחדש

בעולם  פעולתה באופן רק ].ולא
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעיל לאמור בדומה ¿«∆∆∆

בפעולת  חידוש נפעל שבמתןֿתורה

בעולם  enÏa¿ƒ„גם ‰e‡התורה
¯‡·nk ,Ï‡¯NÈc ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»≈«¿…»
È„ÈŒÏÚc ,ÌL '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»»¿«¿≈

ÌÈ„ÓBÏ Ï‡¯NiL בתורה הלכות ∆ƒ¿»≈¿ƒ
eÎ'כמו ‰Ó‰aa ˙BÙ¯Ë el‡"≈¿≈«¿≈»

באכילה B¯Lk˙"ואסורות el‡Â¿≈¿≈
באכילה eÎ49‰NÚ'ומותרות ,«¬»
‰Ïc·‰Â ¯e¯a‡ÓË ÔÈa ≈¿«¿»»≈»≈

¯B‰ËÏ והטהור נדחה והטמא ¿»
בין  מההפרדה כתוצאה וזאת מתעלה

בתהלים  הכתוב ובלשון והרע, הטוב

"ÔÂ‡ ÈÏÚt Ïk e„¯t˙È"Â50, ¿ƒ¿»¿»…¬≈»∆
הטוב  ורק ונדחה נפרד שהרע היינו

על  זו ופעולה לימוד נשאר, התורה ידי

היא  ישראל בני »¿Ó‚„a¿À˙של
ÌÏBÚa ‰ÏeÚt‰ על המשפיעה «¿»»»

לעיל, כמבואר בפועל, בעולם ההנהגה

˙B¯ac‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈«ƒ¿
‰¯BzŒÔzÓa ‰"aw‰ ¯acL∆ƒ∆«»»¿««»
במתןֿ שנתחדשו החידושים אחד וזהו

תורה.

,ÛÈÒB‰Ïe אודות לעיל האמור על ¿ƒ
ההנהגה  על התורה ופעולת השפעת

להוסיף  יש LecÁ‰L∆«ƒבעולם,
d„ÈŒÏÚL ‰¯Bza ‰NÚpL∆«¬»«»∆«»»
Lb„Ó ,ÌÏBÚa ÈepL ‰NÚ«¬»ƒ»»À¿»

‰¯Bz‰ ˙BˆÓa ¯˙BÈ „BÚ היינו ≈¿ƒ¿«»
התורה. בלימוד מאשר È¯Á‡lMיותר ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒƒ¿«»∆¿«¬≈

¯e¯a ‰NÚ ,‰¯BzŒÔzÓ מהרע הטוב והעלאה CekÊÂהפרדת עידון ««»«¬»≈¿ƒ
¯·ca החפץ‰nÎaL „ÚÂ ,‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ BaL ÈÓLb‰ «»»««¿ƒ∆«¬≈«ƒ¿»¿«∆¿«»

‰NÚ ÌÈÈÚהדברÈÓLb‰ המצווה את קיימו ÏLשבו ‡ˆÙÁ ƒ¿»ƒ«¬»««¿ƒ∆¿»∆
„ÚÂ ,‰ÂˆÓ,המצוה את קיימו שבו הדבר מסויימים שבדברים כך כדי ƒ¿»¿«

ÏLנעשה ‡ˆÙÁ eÏÈÙ‡¬ƒ∆¿»∆
‰M„˜51 יותר דרגה היא וקדושה' ¿À»

הגמרא  (ובלשון מ'מצוה' גבוהה

מצוה  "תשמישי מגילה: במסכת

הן  ואלו נגנזין, קדושה תשמישי נזרקין,

לולב, סוכה, מצוה: שופר,תשמישי

קדושה, תשמישי הן ואלו ציצית,

שק  או (אמתחת ספרים דלוסקמי

תפילין, תורה), לספר המיועדים

של  ונרתיק תורה ספר של ותיק ומזוזות

ורצועותיהן"). תפילין

eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ (Ê¿∆∆»¿«≈
Ï"Ê52במדרש˜eÒt‰ ÏÚ53 ««»

ÔÓL ÌÈ·BË EÈÓL ÁÈ¯Ï¿≈«¿»∆ƒ∆∆
ÌÈ¯ÈM‰ Ïk" ,EÓL ˜¯ez54 «¿∆»«ƒƒ

תורה  דברי EÈÙÏהיינו e¯Ó‡L∆»¿¿»∆
,eÈ‰ ˙BÁÈ¯ ˙B·‡‰ ונחשבים »»≈»

"EÓL ˜¯ez ÔÓL" e‡ Ï·‡¬»»∆∆«¿∆
˜È¯BnL Ì„‡k אחר דבר או שמן ¿»»∆ƒ
ÈÏÎÏ ÈÏkÓ בכלי שהיה שהדבר ƒ¿ƒƒ¿ƒ

השני. לכלי עובר עצמו הוא הקודם

eNÚLהוא,והנמשל  ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿∆»
eÈ‰ ˙BÁÈ¯ ˙B·‡‰ EÈÙÏ ולא ¿»∆»»≈»

המציאות  על השפעה למעשיהם הייתה

ez¯˜הגשמית, ÔÓL" e‡ Ï·‡¬»»∆∆«
"EÓL שלאחר המצוות ומעשה ¿∆

וכפי  בעולם קדושה מחדיר מתןֿתורה

ומבאר. ÓBÏ¯,שממשיך LÈc¿≈«
,‰f‰ Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓaL∆¿«¬««≈«∆

בין  ההבדל האבות על שקיימו המצוות

בני  שמקיימים למצוות מתןֿתורה לפני

מתןֿתורה  אחרי ÌÈ¯‡·Ó¿…»ƒישראל
‰¯BzŒÔzÓa eLcÁ˙pL ÌÈÈÚ‰ ˙LÏL Ïk,לעיל האמורים »¿…∆»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿««»
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כז h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

עצמם, ּבהם הּוא לׁשמן ריח ׁשּבין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהחּלּוק

הּׁשמן, (הארת) התּפּׁשטּות רק ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהריח

ּבמּתןֿ (ׁשּנּתנּו ּובּמצֹות ּבּתֹורה החּדּוׁש על ְְְִִִֶֶַַַַַַָמֹורה

הּמצֹות". ּומצּוה הּתֹורה ל"נֹותן ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַַַָָּתֹורה)

ׁשל  (חכמתֹו מּצדֿעצמּה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָּדהּתֹורה

ואמּתית  ("ריח"), ּבלבד הארה היא ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּקּב"ה)

ּכּוּלא  וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּד"אֹוריתא ְְְְְְִִַָָָָָהענין

ּבּה55חד" נמׁש ׁשאז ּבמּתןּֿתֹורה, נעׂשה ְְֲִֶַַַַַָָָָ

ּבנֹוגע  הּוא ועלּֿדר ֿזה ("ׁשמן"). ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָהעצמּות

העצמּות. ּבהם נמׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָלּמצֹות,

„BÚÂֿׁשעל עצמֹו, לּׁשמן הּׁשמן ריח ּבין חּלּוק ¿ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ

נחסר  לא הּׁשמן ריח את ׁשּמריחים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹידי

את  ּכׁשּלֹוקחים מהּֿׁשאיןּֿכן מהּׁשמן, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמאּומה

ּתחּלה  ּבֹו ׁשהיה ּבּמקֹום נחסר הּוא עצמֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשמן

לכלי). מּכלי ׁשּמֹוריק ּכאדם ,ׁשמ ּתּורק ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ(ׁשמן

למּטה, הּתֹורה נתינת ׁשעלֿידי הּוא, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּובּנמׁשל

"ּתֹורה 56נּטל  ּכי ּדין, לפסק הּכח את מהעליֹונים ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

היא" ּבּׁשמים לׁשמן,57לא ריח ּבין חּלּוק ועֹוד . ְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ

מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא ועד וכלה, הֹול הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּדהריח

ׁשהאדם  ההנאה וגם מהריח,מאּומה, נהנה ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הנאתֹו עֹוברת הריח ׁשּנפסק מה58ֿלאחרי , ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(ׁשמן  הּמאכל ׁשּנתעּכל 59ּׁשאיןּֿכן לאחרי ּגם ,( ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשּנהפ אּלא ּבמציאּות, נׁשאר ּבמעיו, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָהּמזֹון

ּבאדם  ּפֹועל הּוא ועלֿידיֿזה  ּובׂשר, ְְְֵֵֶַַָָָָָלּדם

הּמאכל  ּתכּונֹות ּכפי יהיּו ׁשּלֹו .60ׁשהּתכּונֹות ְְְְֲִִֶֶַַַָ

הּמצֹות  קּיּום עלֿידי ׁשההמׁשכה הּוא, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּובּנמׁשל

ּבפנימּיּותֹו ּבעֹולם נקּבעה לא ּדהאבֹות, הּתֹורה לּמּוד עלֿידי .61ּומּכלֿׁשּכן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
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א.)55 עג, זח"ג שיג).)56ראה ע' סיון סה"מ (תו"מ 53 הערה ה'תשמ"ט אלקיך הוי' אנכי ד"ה בפנים )57ראה מ"ש וע"פ

"כאדם שענין דוקא.wixnyיומתק (תורה) שירים גבי במדרש נאמר אחרונה )58כו'" ברכה הריח על מברכין אין שלכן

רטז). ר"ס או"ח לאדה"ז )59(מג"א הנהנין ברכת (סדר משקין בשאר אותו שמערבין ע"י לשתותו או פת עם לאכלו שאפשר

שמזיק  גופא ה"ז – שם) ברה"נ (סדר להאדם מזיק הוא שאז עצמו, בפני כשהוא אותו כששותין שגם ולהעיר, ה"א). פ"ג

בפנימיות. נכנס שהמאכל זה על יא,)60מורה שמיני עה"פ (רמב"ן וטורפים הדורסים בע"ח אכילת איסור בטעם כידוע

ב. מד, ברכות גם וראה ועוד). פעלו)61יא. דהאבות המצוות שגם ואילך 395 ע' ח"ה לקו"ש בדברים zvwnaראה

(גם המצוות נעשו שבהם שיהי'ixg`lהגשמיים בהכרח לבנים" כח) (ונתינת סימן אבות ש"מעשה דכיון המצוה), קיום

לא שהפעולה אלא מ"ת. שלאחרי למצוות עכ"פ דוגמא איזו המצוהdrawpבהם נעשית בהם .mzeiniptaבדברים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מצד  והחידוש ישראל בני מצד החידוש הקדושֿברוךֿהוא, מצד החידוש

שמפרט. וכפי התורה

˜elÁ‰ ÈkההבדלÁÈ¯‰L ,ÌÓˆÚ Ì‰a ‡e‰ ÔÓLÏ ÁÈ¯ ÔÈaL ƒ«ƒ∆≈≈«¿∆∆»∆«¿»∆»≈«
ÔÓM‰ (˙¯‡‰) ˙eËMt˙‰ ˜¯ ‡e‰L,עצמו השמן BÓ¯‰ולא ∆«ƒ¿«¿∆»««∆∆∆

˙Bˆn·e ‰¯Bza LecÁ‰ ÏÚ««ƒ«»«ƒ¿
Ú‚Ba (‰¯BzŒÔzÓa ezpL)∆ƒ¿¿««»¿≈«
‰eˆÓe ‰¯Bz‰ Ô˙B"Ï¿≈«»¿«∆

,"˙Bˆn‰.הקדושֿברוךֿהוא «ƒ¿
Œ„vÓ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰c¿«»¿∆ƒƒ«

dÓˆÚ מתןֿתורה (B˙ÓÎÁקודם «¿»»¿»
‰¯‡‰ ‡È‰ (‰"aw‰ ÏL∆«»»ƒ∆»»

("ÁÈ¯") „·Ïa מעצמיות ƒ¿«≈«
ממש, העצמות ולא האלוקות

‡˙È¯B‡"c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡Â«¬ƒƒ»ƒ¿»¿«¿»
‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»

"„Á55 והקדושֿברוךֿהוא התורה «
שהקדושֿברוךֿהוא  היינו אחד, הכל

נמצא  ממנו, הארה רק ולא בעצמו,

והתחדש NÚ‰בתורה  נפעל «¬»
da CLÓ Ê‡L ,‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆»ƒ¿«»

("ÔÓL"בתורה ˙eÓˆÚ‰ רק ולא »«¿∆∆
).'ריח'

Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
CLÓ ‰¯BzŒÔzÓaL ,˙BˆnÏ«ƒ¿∆¿««»ƒ¿«

˙eÓˆÚ‰ Ì‰a,האלוקות של »∆»«¿
בימי  לכן, שקודם בעוד שמן, בחינת

הארה  רק במצוות הייתה האבות,

ריח. בחינת האלוקות, של והתפשטות

˜elÁ „BÚÂ נוסף ¯ÁÈהבדל ÔÈa ¿ƒ≈≈«
ÔÓM‰ והתפשטות הארה רק שהוא «∆∆
BÓˆÚמהשמן ÔÓMÏ עצם שהוא «∆∆«¿
‡˙הדבר, ÌÈÁÈ¯nL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿ƒƒ∆

‰Óe‡Ó ¯ÒÁ ‡Ï ÔÓM‰ ÁÈ≈̄««∆∆…∆¿«¿»
ÔÓM‰Ó בדיוק נשארת השמן וכמות ≈«∆∆

ממנו, שהריחו לפני שהייתה »Œ‰Óכפי
˙‡ ÌÈÁ˜BlLk ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿∆¿ƒ∆
¯ÒÁ ‡e‰ BÓˆÚ ÔÓM‰«∆∆«¿∆¿»

‰lÁz Ba ‰È‰L ÌB˜na) המדרש EÓL,וכדברי ˜¯ez ÔÓL «»∆»»¿ƒ»∆∆«¿∆
ÈÏkÓ ˜È¯BnL Ì„‡kÈÏÎÏ הקודם בכלי איננו כבר הדבר ).שאז ¿»»∆ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ

Ïh ,‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙È˙ È„ÈŒÏÚL ,‡e‰ ÏLÓp·e56 נלקח «ƒ¿»∆«¿≈¿ƒ««»¿«»ƒ»
ÔÈc ˜ÒÙÏ Ák‰ ˙‡ ÌÈBÈÏÚ‰Ó,למעשה הלכה Èkולהורות ≈»∆¿ƒ∆«…«ƒ¿…ƒƒ

"‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï ‰¯Bz"57 »…«»«ƒƒ
נתון  למעשה הלכה לפסוק הכוח אלא

למטה. ישראל בני בידי דוקא

˜elÁ „BÚÂ נוסף ¯ÁÈהבדל ÔÈa ¿ƒ≈≈«
CÏB‰ ‡e‰ ÁÈ¯‰c ,ÔÓLÏ¿∆∆¿»≈«≈

‰ÏÎÂ,הזמן L‡¯עם ‡lL „ÚÂ ¿»∆¿«∆…ƒ¿»
‰‡‰‰ Ì‚Â ,‰Óe‡Ó epnÓƒ∆¿»¿««¬»»
,ÁÈ¯‰Ó ‰‰ Ì„‡‰L∆»»»∆¡»≈»≈«
˙¯·BÚ ÁÈ¯‰ ˜ÒÙpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿»»≈«∆∆

B˙‡‰58,רושם ממנה נשאר ולא ¬»»
ÏÎ‡n‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««¬»

ÔÓL)59ÏkÚ˙pL È¯Á‡Ï Ìb ,( ∆∆«¿«¬≈∆ƒ¿«≈
ÂÈÚÓa ÔBÊn‰ את שאכל האדם של «»¿≈»

קיים L‡¯המזון, המזון ƒ¿»
ÌcÏ CÙ‰pL ‡l‡ ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆»∆∆¡«¿«

¯N·e,האדם ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰של »»¿«¿≈∆
Ì„‡a ÏÚBt ‡e‰ עליו ומשפיע ≈»»»
BlL ˙BeÎz‰L האדם eÈ‰Èשל ∆«¿∆ƒ¿

ÏÎ‡n‰ ˙BeÎz ÈÙk60 כמובן ¿ƒ¿««¬»
האיסור  בטעם ראשונים שכתבו ממה

כי  וטורפים, דורסים חיים בעלי לאכול

האוכל  לאדם עוברות שלהם התכונות

בהערה). כאן «¿ÏLÓp·e«ƒ(כמובא
È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰L ,‡e‰∆««¿»»«¿≈

˙Bˆn‰ Ìei˜ שהייתה פי על אף ƒ«ƒ¿
גשמיות  פעולות «ŒÏkÓeƒבאמצעות

‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚ ÔkL∆≈«¿≈ƒ«»
˙B·‡‰c,רוחני עניין Ï‡שהיה ¿»»…

ÌÏBÚa ‰Úa˜ ולא הגשמי הזה ƒ¿¿»»»
בו הלכה B˙eiÓÈÙa61חדרה אלא ƒ¿ƒƒ
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ּתֹורה, מּתן ּׁשּלאחרי הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָועלֿידי

ׁשּנּוי  נעׂשה הּמצֹות, קּיּום עלֿידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּומּכלֿׁשּכן

ּובקביעּות. ּבפנימּיּות ְְִִִִִָָּבעֹולם

הּנ"ל LÈÂח) ענינים ּדבׁשלשה לֹומר, ¿≈ְְְִִִַַַָָֹ

החּדּוׁש ּבמּתןּֿתֹורה, ְְְִִֶַַַַָׁשּנתחּדׁשּו

המׁשכת  נעׂשה ׁשּבמּתןּֿתֹורה הּוא ְְֲִִֶַַַַַָָָָָהעּקרי

ּגם  החּדּוׁש נעׂשה ועלֿידיֿזה ּבּתֹורה, ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָהעצמּות

עצמּה, מּצד ּדהּתֹורה הּתֹורה. ּובמקּבלי ְְְְִִֵַַַַַַָָָָּבּתֹורה

ׁשּנּוי  אין להע ֹולם, לגמרי ּבאיןֿער ׁשהיא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹּכיון

ֿועלּֿדר הּתֹורה, ּדיני עלֿידי ׁשּבעֹולם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּדברים

ׁשּבתֹורהּֿומצֹות  והּכח לּמצֹות. ּבנֹוגע הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹזה

ּכי  הּוא ּבעֹולם, ׁשּנּוי לפעל ּבמּתןּֿתֹורה ְְְִִִִֶַַָָָֹׁשּנּתנּו

ּומצֹותיה, ּבּתֹורה העצמּות נמׁש ְְְְִִֶַַַַַָָָָּבמּתןּֿתֹורה

ּבדברים  ּגם לפעל הּכח ּבהם יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹועלֿידיֿזה

ּכי  לּתֹורהּֿומצֹות, ּבער ׁשאינם ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּבעֹולם

הּוא  ועלּֿדרֿזה מקֹום. ּבכל הּוא ְְְֶֶֶַַָָָהעצמּות

ועד  הלכֹות, לפסק ליׂשראל ׁשּנּתן להּכח ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹּבנֹוגע

נּצחּוני  ואמר חּי ּד"קּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹלאפן

לפי  הּוא ׁשּביׂשראל זה ּדכח נּצחּוני", ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּבני

(למעלה  יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא הּנׁשמֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּׁשרׁש

ֿקּודׁשאּֿברי" ּבּתאר עצמֹו את ׁשּצמצם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹמּכמֹו

ׁשּמׁשרׁשת 62")הּוא  (ּכמֹו הּנׁשמה ׁשרׁש וּגּלּוי .ְְְְִֶֶֶֶַָָֹֻ

ועלֿ ּבהמׁשכה, ׁשּבאה ּכמֹו ּבּנׁשמה ְְְְְְְֶַַַַָָָָָָָּבהעצמּות)

הּוא  ּבגּוף, המלּבׁשת ּבּנׁשמה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָֻאחתּֿכּמהֿוכּמה 

ּדמּתןֿ ׁשהּפתיחה עלֿידי ּכי הּתֹורה. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעלֿידי

נפׁשי  "אנא ראׁשיּֿתבֹות ּב"אנכי" היתה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹּתֹורה

עצמּותֹו את ּכביכ ֹול ׁשהכניס יהבית", ְְְְְִִִִִֶֶַָָָּכתבית

"אלקי (הוי') "אנכי נעׂשה עלֿידיֿזה ְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבּתֹורה,

מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל יחיד) ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ(לׁשֹון

זה  נמׁש ּכדבעי, ׁשּלֹו הּתֹורה עסק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָועלֿידי

ְִּבגּלּוי.
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לב.)62 ע' תשרי סה"מ תו"מ בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שהתנדף. ריח כמו העולם מן È¯Á‡lMוחלפה ‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«»∆¿«¬≈

,‰¯Bz ÔzÓלעולם התורה בין חיבור שנפעל ÔkLŒÏkÓeלאחר ««»ƒ»∆≈
˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ,גשמיים דברים ÈepLבאמצעות ‰NÚ «¿≈ƒ«ƒ¿«¬»ƒ

ÌÏBÚa בעולם וחודרת באה והמצוות התורה של eiÓÈÙa˙והקדושה »»ƒ¿ƒƒ
˙eÚÈ·˜·e.קצר לזמן רק ולא ƒ¿ƒ

‰˘ÏL·c ,¯ÓBÏ LÈÂ (Á¿≈«¿ƒ¿…»
eLcÁ˙pL Ï"p‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«¿

,‰¯BzŒÔzÓaֿהקדושֿברוך מצד ¿««»
ישראל, בני ומצד התורה מצד הוא,

לעיל, ומפורט LecÁ‰«ƒכמבואר
È¯wÚ‰,החידושים שלושת מבין »ƒ»ƒ

‰NÚ ‰¯BzŒÔzÓaL ‡e‰∆¿««»«¬»
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ של והמהות «¿»«»«¿

בעצמו  «»Bza¯‰,הקדושֿברוךֿהוא
הקדושֿברוךֿהוא, מצד החידוש היינו

התורה, NÚ‰נותן ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬»
ÈÏa˜Ó·e ‰¯Bza Ìb LecÁ‰«ƒ««»ƒ¿«¿≈

.‰¯Bz‰ עיקר מה מפני הדבר, וטעם «»
שאז  בכך היא שבמתןֿתורה החידוש

הוא  בתורה, העצמות נמשכה

ÔÂÈk ,dÓˆÚ „vÓ ‰¯Bz‰c¿«»ƒ««¿»≈»
È¯Ó‚Ï C¯ÚŒÔÈ‡a ‡È‰L∆ƒ¿≈¬…¿«¿≈

ÌÏBÚ‰Ï מהעולם נעלית והתורה ¿»»
והשוואה, יחס כל ללא שיעור, לאין

ÌÏBÚaL ÌÈ¯·ca ÈepL ÔÈ‡≈ƒ«¿»ƒ∆»»
‰¯Bz‰ ÈÈc È„ÈŒÏÚ מפני כי «¿≈ƒ≈«»

עצמה) (מצד לתורה אין הערך ריחוק

העולם, על ישירה »¿ŒÏÚÂהשפעה
˙BˆnÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿≈««ƒ¿
בריחוק  מהעולם נעלות המצוות שגם

מצד  המצוות, מעשה ולכן שבאיןֿערוך

העולם. על ישירות משפיע לא עצמו,

ezpL ˙BˆÓeŒ‰¯B˙aL Ák‰Â¿«…«∆¿»ƒ¿∆ƒ¿
ÈepL ÏÚÙÏ ‰¯BzŒÔzÓa¿««»ƒ¿…ƒ

,ÌÏBÚa,האמור הערך ריחוק למרות »»
CLÓ ‰¯BzŒÔzÓa Èk ‡e‰ƒ¿««»ƒ¿«

˙eÓˆÚ‰ האלוקות Bza¯‰של »«¿«»
LÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰È˙BˆÓeƒ¿∆»¿«¿≈∆≈

Ì‰a ומצוות ÏÚÙÏבתורה Ák‰ »∆«…«ƒ¿…
ÌÈ‡L ÌÏBÚaL ÌÈ¯·„a Ìb«ƒ¿»ƒ∆»»∆≈»

,˙BˆÓeŒ‰¯BzÏ C¯Úa פי אף על ¿≈∆«»ƒ¿
לפעול  כוח בהם אין עצמם שמצד

כאמור, ‰e‡זאת, ˙eÓˆÚ‰ Èkƒ»«¿

ÌB˜Ó ÏÎa.ולהשפיע לפעול מניעה איננו הערך ריחוק ולגביו ¿»»
Ï‡¯NÈÏ ÔzpL Ák‰Ï Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ בגופים כנשמות ¿«∆∆∆¿≈«¿«…«∆ƒ«¿ƒ¿»≈

הזה e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜"c‡בעולם ÔÙ‡Ï „ÚÂ ,˙BÎÏ‰ ˜ÒÙÏƒ¿…¬»¿«»…∆¿¿»¿ƒ
,"ÈeÁv Èa ÈeÁv ¯Ó‡Â CiÁ בניגוד למעשה הלכה לפסוק ואפילו ƒ≈¿»«ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ

כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, של לדעתו

הקדושֿ ידי על גם מתקבל והפסק

בני  שבניו, ואמר ש'חייך' ברוךֿהוא

אותו, נצחו שלמטה, Ê‰ישראל ÁÎc¿…«∆
L¯ML ÈÙÏ ‡e‰ Ï‡¯NÈaL∆¿ƒ¿»≈¿ƒ∆…∆

˙BÓLp‰ ישראל בני ‰e‡של «¿»
) C¯a˙È B˙eÓˆÚa היא והעצמות ¿«¿ƒ¿»≈

הדרגות, מכל גם ÏÚÓÏ‰למעלה ¿«¿»
BÓˆÚ ˙‡ ÌˆÓvL BÓkÓƒ¿∆ƒ¿≈∆«¿
"‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜" ¯‡za«…«¿»¿ƒ
ושייכות  קשר להן שיש לדרגות ששייך

‰62‰ÓLp)לעולם  L¯L ÈelbÂ .¿ƒ…∆«¿»»
(˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LnL BÓk)¿∆À¿∆∆¿»«¿
‰‡aL BÓk ‰ÓLpa«¿»»¿∆»»

,‰ÎLÓ‰a ירדה שהנשמה כפי ¿«¿»»
לעצמה  כמציאות »¿ŒÏÚÂונמשכה

‰ÓLpa ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»«¿»»
Ûe‚a ˙LaÏÓ‰,שהעצמות כך «¿À∆∆¿

בגלוי  בנשמה תאיר הנשמה, שורש

הגוף, והסתר העלם ŒÏÚלמרות ‡e‰«
È„ÈŒÏÚ Èk .‰¯Bz‰ È„È¿≈«»ƒ«¿≈
‰¯BzŒÔzÓc ‰ÁÈ˙t‰L∆«¿ƒ»¿««»

הדברות עשרת של «¿«‰È˙‰ההתחלה
‡‡" ˙B·zŒÈL‡¯ "ÈÎ‡"a¿»…ƒ»≈≈¬»

,"˙È·‰È ˙È·˙k ÈLÙ ומשמעות «¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
כאמור, היא, ∆הקדושֿברוךLֿהדברים

‡˙הוא  ÏBÎÈ·k ÒÈÎ‰ƒ¿ƒƒ¿»∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰¯Bza B˙eÓˆÚ«¿«»«¿≈∆
"EÈ˜Ï‡ ('ÈÂ‰) ÈÎ‡" ‰NÚ«¬»»…ƒ¬»»¡…∆
„Á‡ Ïk ÏL ,(„ÈÁÈ ÔBLÏ)¿»ƒ∆»∆»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â שעניין היינו ¿∆»ƒƒ¿»≈
בכל  ונמצא נמשך 'אנכי' העצמות,

בפרט, מישראל ואחד ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂאחד
BlL ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ אחד כל של ≈∆«»∆

מישראל  Ê‰ואחד CLÓ ,ÈÚ·„kƒ¿»≈ƒ¿»∆
העצמות לבני Èel‚aעניין יש ומזה ¿ƒ

ומצוות  שהתורה הכוח את ישראל

ויחדירו  בעולם וישפיעו יפעלו שלהם
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כט h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

LÈÂ],ּדיׂשראל "אלקי ּד"אנכי ׁשהענין לֹומר, ¿≈ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ׁשּבּתֹורה. "אנכי" מּבחינת למעלה ְְְִִִֶַַַָָָֹהּוא

ׁשהם 63וכּידּוע  ּכמֹו ויׂשראל ּדתֹורה ּבּׁשרׁש ׁשּגם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

מּׁשרׁש למעלה הּוא ּדיׂשראל הּׁשרׁש ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבהעצמּות,

מּתןֿ לאחרי ׁשהיא ּכמֹו (ּגם ּדהּתֹורה ְְְֲִֵֶַַַַַַָָהּתֹורה.

היא  יהבית") ּכתבית נפׁשי ּד"אנא הענין ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָּתֹורה,

יׂשראל  אלקי"64ּבׁשביל ּד"אנכי ׁשהּגּלּוי אּלא . ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

ׁשּבּתֹורה]. "אנכי" עלֿידי נמׁש – ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ(ּדיׂשראל)

e‰ÊÂ הּתֹורה לּמּוד עלֿידי ׁשּגם הּטעם ּגם ¿∆ְִֵֶַַַַַַַָ

ׁשּבעֹולם, ּבּדברים ׁשּנּוי נעׂשה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּדיׂשראל

עׂשרת  עלֿידי ּבעֹולם ׁשּנעׂשה הּׁשּנּוי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבדגמת

מ'ּלּקּוטי  ו סעיף (כנ"ל הּקּב"ה ׁשל ְְִִִִֵֶַַָָהּדּברֹות

נמׁש ּבּתֹורה עֹוסק  ׁשּיׂשראל עלֿידי ּכי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּתֹורה'),

"אנכי  וגם ׁשּבּתֹורה, ("אנכי" ּד"אנכי" ְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֹהּגּלּוי

ׁשּבּתֹורה), מ"אנכי" ׁשּלמעלה ּדיׂשראל, "ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאלקי

ּבעֹולם, ׁשּנּוי ּפֹועל ּדהעצמּות (ּכביכֹול) ְְְְִִִֵַַָָָָוהּדּבּור

ַַּכּנ"ל.

ּבעֹולם LÈÂט) הּׁשּנּוי ּבׁשּיכּות ּבאּור להֹוסיף ¿≈ְְִִֵַַָָָ

וקּיּום  הּתֹורה לּמּוד עלֿידי ְְֲִִֵֶַַַָָׁשּנעׂשה

ּבּתֹורה  העצמּות להמׁשכת ּדהאדם ְְְְְִַַַַַָָָָָָהּמצֹות

ּבכד  ּכי ּדהאדם ּומצֹות, הּתֹורה (ּדּבּור) ׁשּבלּמּוד י ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

עלֿידי  הּוא ּד"אנכי", הּדּבּור המׁשכת ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹּתהיה

ֿועלּֿדר הּבּטּול. ּבתכלית הּוא ׁשּלֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַַַׁשהּלּמּוד

הּבּטּול  ואמּתית הּמצֹות. לקּיּום ּבנֹוגע הּוא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַזה

ׁשּבּתֹורה  מּזה ּבא הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּבלּמּוד

המׁשכת  יׁשנּה ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנּתנּו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָּומצֹות

ׁשל  הּמצֹות  וקּיּום הּתֹורה ּדלּמּוד ְְְְִִִֶַַַָָהעצמּות.

האבֹות  ׁשעבֹודת ּכיון מּתןּֿתֹורה, קדם ֲֵֶֶַַַָָָָָָֹהאבֹות

הּנבראים  ׁשרׁש עד רק ׁשרׁש65הּגיעה ּדלגּבי , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ
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וש"נ.)63 ואילך. רפח ע' אייר סה"מ תו"מ כביכול )64ראה תורתי, את "מכרתי ו) סעיף לעיל (הובא ממרז"ל להעיר

ד"אנא  הענין שגם – התורה מקבלי לישראל כביכול נמכר התורה" "נותן שגם בזה הפירוש לומר דיש עמה", נמכרתי

ממש. בעצמותו ששרשם לישראל כביכול טפל והוא ממש, עצמותו אינו שבתורה ובכ"מ.)65נפשי" .23 ע' תש"ג סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ,Ï‡¯NÈc "EÈ˜Ï‡ ÈÎ‡"c ÔÈÚ‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«∆»ƒ¿»¿»…ƒ¡…∆¿ƒ¿»≈

‰¯BzaL "ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ לעיל,,כלומר כמבואר ¿«¿»ƒ¿ƒ«»…ƒ∆«»
בתורה, והן ישראל בבני הן העצמות המשכת עניין התחדש במתןֿתורה

כפי  העניין על ויתרון מעלה יש ישראל בבני העצמות בהמשכת ומכלֿמקום

בתורה. בחסידות Úe„iÎÂ63שהוא ¿«»«
Ï‡¯NÈÂ ‰¯B˙c L¯Ma ÌbL∆««…∆¿»¿ƒ¿»≈

,˙eÓˆÚ‰a Ì‰L BÓk כמבואר ¿∆≈¿»«¿
התורה  גם ששניהם, וחסידות בקבלה

בעצמותו  מושרשים ישראל וגם

הק  של בעצמו,ומהותו דושֿברוךֿהוא

Ï‡¯NÈcומכלֿמקום  L¯M‰«…∆¿ƒ¿»≈
L¯MÓבעצמות ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ…∆
‰¯Bz‰ וטעם בעצמות. הוא שגם אף «»

הוא  BÓkהדבר Ìb) ‰¯Bz‰c¿«»«¿
,‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡Ï ‡È‰L∆ƒ¿«¬≈««»
˙È·˙k ÈLÙ ‡‡"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬»«¿ƒ¿»ƒ

"˙È·‰È לאחר התורה גם היינו ¿»ƒ
עניין  בה נמשך שבמתןֿתורה

Ï‡¯NÈהעצמות  ÏÈ·La ‡È‰ (64 ƒƒ¿ƒƒ¿»≈
אמצעי  כמו היא שהתורה וכיוון

שבני  מובן ישראל, בני שהם למטרה

מהתורה. יותר נעלים «∆‡l‡ישראל
"EÈ˜Ï‡ ÈÎ‡"c Èelb‰L∆«ƒ¿»…ƒ¡…∆
È„ÈŒÏÚ CLÓ Y (Ï‡¯NÈc)¿ƒ¿»≈ƒ¿»«¿≈

‰¯BzaL "ÈÎ‡" העניין מצד »…ƒ∆«»
בישראל  העצמות בהמשכת כשלעצמו,

העצמות  המשכת על מעלה יתרון יש

גילוי  את שני מצד מקום ומכל בתורה

אלקיך') ('אנכי בישראל העצמות

('אנכי' התורה מן ישראל בני מקבלים

].שבתורה)
È„ÈŒÏÚ ÌbL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆««¿≈

Ï‡¯NÈc ‰¯Bz‰ „enÏ הלומדים ƒ«»¿ƒ¿»≈
ובכל  זמן בכל מתןֿתורה, מאז תורה,

ÈepLמקום  ‰NÚ קדושה וחודרת «¬»ƒ
ובקביעות ÌÈ¯·ca«¿»ƒבפנימיות

ÈepM‰ ˙Ó‚„a ,ÌÏBÚaL∆»»¿À¿««ƒ
È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚa ‰NÚpL∆«¬»»»«¿≈
‰"aw‰ ÏL ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ¬∆∆«ƒ¿∆«»»
ÈËewl'Ó Â ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒƒƒ≈

'‰¯Bz הדברות עשרת שאמירת »
בעולם  המציאות על והשפיעה פעלה עתיד ובלשון ציווי בלשון ),שהייתה

Ï‡¯NiL È„ÈŒÏÚ Èkיהודי ‰Èelbכל CLÓ ‰¯Bza ˜ÒBÚ ƒ«¿≈∆ƒ¿»≈≈«»ƒ¿»«ƒ
"ÈÎ‡"c העצמות "‡ÈÎהמשכת Ì‚Â ,‰¯BzaL "ÈÎ‡") ¿»…ƒ»…ƒ∆«»¿«»…ƒ

‰¯BzaL "ÈÎ‡"Ó ‰ÏÚÓlL ,Ï‡¯NÈc "EÈ˜Ï‡ כמבואר ¡…∆¿ƒ¿»≈∆¿«¿»≈»…ƒ∆«»
ÌÏBÚa,לעיל  ÈepL ÏÚBt ˙eÓˆÚ‰c (ÏBÎÈ·k) ¯eac‰Â ,(¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ»»

Ï"pk.(לעיל הנזכר ו (בסעיף ««
¯e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ë מלבד ¿≈¿ƒ≈

באריכות  לעיל כך על המבואר

ÌÏBÚa ÈepM‰ ˙eÎiLa¿«»«ƒ»»
‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈ƒ«»
Ì„‡‰c ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿¿»»»
‰¯Bza ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«»«¿«»

,˙BˆÓe שהדבר נתבאר ולעיל ƒ¿
העצמות  מהמשכת כתוצאה רק אפשרי

המצוות  ומצד עצמה התורה מצד ולא

נעלים  והמצוות שהתורה מאחר עצמן

ובאין  שיעור לאין העולם מענייני

הדבר, בביאור עוד נוסף וכאן ערוך,

(¯eac) „enÏaL È„Îa Èkƒƒ¿≈∆¿ƒƒ
‰È‰z Ì„‡‰c ‰¯Bz‰«»¿»»»ƒ¿∆

¯eac‰ ˙ÎLÓ‰ האלוקי «¿»««ƒ
"ÈÎ‡"c התורה בלימוד תהיה ואכן ¿»…ƒ

העצמות, המשכת האדם ‰e‡של
„enl‰L È„ÈŒÏÚבתורהBlL «¿≈∆«ƒ∆

האדם  ‰Ïehaשל ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰¿«¿ƒ«ƒ
יישות  של תחושה כל מבלי לאלוקות,

‰e‡עצמית. ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆
˙Bˆn‰ Ìei˜Ï Ú‚Ba הוא שאף ¿≈«¿ƒ«ƒ¿
מוחלט. ביטול מתוך ÈzÓ‡Â«¬ƒƒ˙נעשה

‰¯Bz‰ „enÏaL Ïeha‰«ƒ∆¿ƒ«»
‰fÓ ‡a ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ∆
ezpL ˙BˆÓe ‰¯BzaL∆«»ƒ¿∆ƒ¿
˙ÎLÓ‰ dLÈ ‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆¿»«¿»«

˙eÓˆÚ‰ שהביטול לכך הגורם וזה »«¿
מוחלט. ביטול אמיתי, ביטול יהיה

˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏc¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿
,‰¯BzŒÔzÓ Ì„˜ ˙B·‡‰ ÏL∆»»…∆««»
‰ÚÈb‰ ˙B·‡‰ ˙„B·ÚL ÔÂÈk≈»∆¬«»»ƒƒ»
ÌÈ‡¯·p‰ L¯L „Ú ˜¯65, ««…∆«ƒ¿»ƒ

נגעו  למטה האבות מעשי כלומר,

למעלה  הדברים של הרוחני בשורש

האלוקות  דרגת לגבי רק הכוונה אבל

לנבראים  העצמות,השייכת לגבי ולא להם שורש L¯Lוהיא Èa‚Ïcƒ¿«≈…∆
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`miwlל xacie

לכן  לּנבראים, מקֹום ּתפיסת יׁש ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּנבראים

מה  וזה ּו ּבתכלית. ּבּטּול היה לא ׁשּלהם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹהּבּטּול

ּבאברהם  ׁשּגם 66ּׁשּכתּוב ואפר, עפר ואנכי ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מציאּות  הּוא לּמּוד 67"אפר" ׁשעלֿידי והּבּטּול . ְְְִִִֵֵֶֶַַ

הּוא  מּתןּֿתֹורה ׁשּלאחרי הּמצֹות וקּיּום ְְְֲִִֵֶַַַַַָָהּתֹורה

(מקּבל  מׁשה ׁשל הּבּטּול ּבדגמת ּבתכלית, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֻּבּטּול

ּביּה ּדכתיב לֹומר,68הּתֹורה) [ויׁש מה". "ונחנּו ְְְְִִֵֵַַַָָ

להּגיע  יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדזה

לפי  הּוא ּד'מה' לבּטּול ּומצֹות ּתֹורה ְְְְְִִִֵַָָעלֿידי

סעיף  (ּכּנ"ל "אלקי "הוי' נעׂשה ְְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבמּתןּֿתֹורה

מ"ה, ּבגימטרּיא אלפי"ן ּבמּלּוי והוי' וד') ְְְְְֲִִִִַַַָָָג'

העצמּות  המׁשכת עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָוהּבּטּול

ּומצֹותיה, ּבּתֹורה הוי') מּׁשם ׁשּלמעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ("אנכי"

ּדמ"ה]. מהּבּטּול ּגם למעלה ְְְִֵַַַָָהּוא

הענינים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰יו"ד) ׁשּׁשלׁשת לֹומר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֶֶַָָֹ

הם  ּד"לאמר" ְִֵֵֵֹ(ּפרּוׁשים)

ּבמּתןֿ ׁשּנתחּדׁשּו הענינים לׁשלׁשת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבהתאם

נתחּדׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה ּב"לאמר" ּדהּפרּוׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹּתֹורה.

הּבּטּול, ּבתכלית יהיה האדם ׁשל הּתֹורה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּלּמּוד

אחר  ּכעֹונה ,אמרת לׁשֹוני ּד"ּתען ְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹּבאפן

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנעׂשה החּדּוׁש מּצד הּוא ְֲִִֵֶַַַַַַָָהּקֹורא",

ט) (סעיף וכּנ"ל הּתֹורה". ל"נֹותן ְְְְִֵֵַַַַָּבנֹוגע

מּזה  ּבא הּתֹורה ׁשּבלּמּוד הּבּטּול ְֲִִִִִֶֶֶַַָָׁשאמּתית

המׁשכת  יׁשנּה ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנּתנה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבּתֹורה

הּלֹומד  ׁשהאדם ּד"לאמר" והּפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹהעצמּות.

הּדּבּור  על ּכביכֹול ׁשּיחזר להּקּב"ה "אֹומר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּתֹורה

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנעׂשה החּדּוׁש מּצד הּוא ְֲִִֶֶַַַַַָָׁשּלֹו",

הּכח  להם ׁשּנּתן הּתֹורה, מקּבלי ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבנֹוגע

נּצחּוני". ּבני "נּצחּוני ּבהּקּב"ה, ּכביכֹול ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹלפעל

נמׁשכים  הּדּברֹות ׁשעׂשרת ּב"לאמר" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹוהּפרּוׁש

ּבּתֹורה, ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנעׂשה החּדּוׁש מּצד הּוא מאמרֹות', ּב'עׂשרה ְֲֲֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָּופֹועלים

העֹולם. על וׁשֹולטת מֹוׁשלת ְִֶֶֶֶֶַָָׁשהיא
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כז.)66 יח, מציאות.)67וירא הוא אעפ"כ אבל כו'", העץ מהות אל וערך דמיון לו אין "שהאפר סט"ו בשלח )68באגה"ק

ז. טז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡¯·pÏ ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz LÈ ÌÈ‡¯·p‰לכך הסיבה עצמה שדרגה וזו «ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ

לנבראים, שורש היא וקיום ÔÎÏזו התורה בלימוד האבות שעבודת כיוון »≈
הנבראים, שורש עד רק ו'נוגעת' 'מגיעה' Ï‡המצוות Ì‰lL Ïeha‰«ƒ∆»∆…

e‰ÊÂ .˙ÈÏÎ˙a Ïeha ‰È‰ על הפנימית הסיבה היא זו Ó‰עובדה  »»ƒ¿«¿ƒ¿∆«
·e˙kM בתורהÌ‰¯·‡a66 ∆»¿«¿»»

עצמו  על ÙÚ¯שאמר ÈÎ‡Â¿»…ƒ»»
"¯Ù‡" ÌbL ,¯Ù‡Â לאחר הנותר »≈∆∆«≈∆

באש  נשרף e‡ÈˆÓ˙שדבר ‡e‰67 ¿ƒ
ישראל Ïeha‰Âמסויימת. בני של ¿«ƒ

Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»¿ƒ
‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡lL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿«¬≈««»

העצמות' 'המשכת בו שיש ‰e‡כיוון
˙Ó‚„a ,˙ÈÏÎ˙a Ïehaƒ¿«¿ƒ¿À¿«
Ïa˜Ó) ‰LÓ ÏL Ïeha‰«ƒ∆…∆¿«≈

dÈa ·È˙Îc (‰¯Bz‰68 שכתוב «»ƒ¿ƒ≈
עצמו  על שאמר במשה ¿»¿"eÁÂבו,

."‰Ó»
„Á‡ ÏkL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«¿∆∆»∆»
ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈»¿«ƒ«
Ïeh·Ï ˙BˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ¿¿ƒ

,'‰Ó'c רבינו משה של הביטול כמו ¿»
‰NÚ ‰¯BzŒÔzÓaL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆¿««»«¬»

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰" ואחד אחד כל של ¬»»¡…∆
Â„')מישראל  '‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ¿

Ô"ÈÙÏ‡ ÈelÓa 'ÈÂ‰Â«¬»»¿ƒ«¿ƒ
‰"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a'הוי שם כאשר ¿ƒ«¿ƒ»

יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי כתוב

של  הגימטרייא ה"א, וא"ו, ה"א,

אלא  ,(45) מ"ה היא הללו האותיות

נעלה  הכי הביטול אינו זה ביטול שגם

עמוק, NÚpL‰והכי Ïeha‰Â¿«ƒ∆«¬»
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«»«¿
ÌMÓ ‰ÏÚÓlL "ÈÎ‡")»…ƒ∆¿«¿»ƒ≈
‡e‰ ,‰È˙BˆÓe ‰¯Bza ('ÈÂ‰¬»»«»ƒ¿∆»

Ìb ‰ÏÚÓÏאפילוÏeha‰Ó ¿«¿»«≈«ƒ
.[‰"Óc¿»

¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („"ÂÈ¿«ƒ∆≈«
ÌÈÈÚ‰ ˙LÏML(ÌÈLe¯t) ∆¿…∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ

"¯Ó‡Ï"c לעיל (שלימוד האמורים ¿≈…
הקורא, אחר כעונה הוא התורה

ברוך  שהקדוש גורם תורה שהלומד

הדברות  ושעשרת כנגדו, שונה הוא

מאמרות  בעשרה ≈‰Ìפועלים

‰¯BzŒÔzÓa eLcÁ˙pL ÌÈÈÚ‰ ˙LÏLÏ Ì‡˙‰a מצד ¿∆¿≈ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿««»
ומפרט. שממשיך כפי התורה ומצד ישראל בני מצד הקדושֿברוךֿהוא,

‰¯Bz‰ „enlL LcÁ˙ ‰¯BzŒÔzÓaL "¯Ó‡Ï"a Le¯t‰c¿«≈¿≈…∆¿««»ƒ¿«≈∆ƒ«»
Ì„‡‰ ÏL מקום ובכל זמן בכל יהודי ‰Ïehaכל ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰È ∆»»»ƒ¿∆¿«¿ƒ«ƒ

ÈBLÏלאלוקות, ÔÚz"c ÔÙ‡a¿…∆¿««¿ƒ
"‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk ,E˙¯Ó‡ƒ¿»∆¿∆«««≈

ה', דבר על כחוזר אלא ‰e‡ואינו
ŒÔzÓa ‰NÚpL LecÁ‰ „vÓƒ««ƒ∆«¬»¿««
."‰¯Bz‰ Ô˙B"Ï Ú‚Ba ‰¯Bz»¿≈«¿≈«»
˙ÈzÓ‡L (Ë ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ¿««¿ƒ∆¬ƒƒ

‰¯Bz‰ „enÏaL Ïeha‰ שלא «ƒ∆¿ƒ«»
האבות  של התורה בלימוד אפילו היה

‰zpL ‰¯BzaL ‰fÓ ‡a»ƒ∆∆«»∆ƒ¿»
˙ÎLÓ‰ dLÈ ‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆¿»«¿»«

˙eÓˆÚ‰ תורה לומד יהודי ולכן »«¿
מוחלט. ביטול מתוך

Ì„‡‰L "¯Ó‡Ï"c Le¯t‰Â¿«≈¿≈…∆»»»
¯ÓB‡" ‰¯Bz „ÓBl‰«≈»≈
ÏÚ ÏBÎÈ·k ¯ÊÁiL ‰"aw‰Ï¿«»»∆«¬…ƒ¿»«
„vÓ ‡e‰ ,"BlL ¯eac‰«ƒ∆ƒ«
‰¯BzŒÔzÓa ‰NÚpL LecÁ‰«ƒ∆«¬»¿««»
ÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»≈¿«¿≈

,‰¯Bz‰ֿמתן קודם אצלם היה ולא «»
ÏÚÙÏתורה  Ák‰ Ì‰Ï ÔzpL∆ƒ«»∆«…«ƒ¿…

,‰"aw‰a ÏBÎÈ·k כדי כך ועד ƒ¿»¿«»»
הכוח  על אומר, שהקדושֿברוךֿהוא

ולפסוק  להורות ישראל לבני שניתן

למעשה  Èaהלכה ÈeÁv"ƒ¿ƒ»«
"ÈeÁv פועלים ישראל שבני היינו ƒ¿ƒ

הקדושֿברוךֿהוא, על ומשפיעים

כביכול.

˙¯NÚL "¯Ó‡Ï"a Le¯t‰Â¿«≈¿≈…∆¬∆∆
ÌÈÏÚBÙe ÌÈÎLÓ ˙B¯ac‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ¬ƒ

,'˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'a הפעולה »¬»»«¬»
העולם  על התורה של וההשפעה

‰NÚpL LecÁ‰ „vÓ ‡e‰ƒ««ƒ∆«¬»
‰¯Bza ‰¯BzŒÔzÓa,עצמה ¿««»«»

ÏÚ ˙ËÏBLÂ ˙ÏLBÓ ‡È‰L∆ƒ∆∆¿∆∆«
.ÌÏBÚ‰»»
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לי h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

LÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה עם זה 69לקּׁשר ¿≈ְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשעֹוסק  מי אּלא ּבןֿחֹורין ל ְִִֵֵֶֶֶָ"אין

מֹוׁשלת  ׁשהּתֹורה ּדכיון ּתֹורה", ְְְֵֶֶֶַַָָָּבתלמּוד

ׁשהּוא  מי ׁשּיהיה ׁשּי אין ּבּתֹורה עֹוסק ּכׁשהּוא הרי העֹולם, על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוׁשֹולטת

עליו  הּפרטית 70ׁשֹולט ּומהּגאּולה העֹולם. ּכל על וׁשֹולט מֹוׁשל הּוא ּדאּדרּבה, , ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ

ּתהיה  ׁשאז הּכללית, לּגאּולה ּבאים "ּבןֿחֹורין") נעׂשה הּתֹורה עסק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ(ׁשעלֿידי

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה החרּות, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָאמּתית
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מ"ב.)69 פ"ו בהן,)70אבות שולטת ולשון אומה כל אין .. הראשונות לוחות נשתברו לא אלמלי א: נד, עירובין ראה

(בתחילתו). ז פמ"א, שמו"ר וראה חירות. אלא חרות א"ת חרות, שנאמר

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ69 אבות בפרקי ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»¿«≈

ÔÂÈÎc ,"‰¯Bz „eÓÏ˙a ˜ÒBÚL ÈÓ ‡l‡ ÔÈ¯BÁŒÔa EÏ ÔÈ‡"≈¿∆ƒ∆»ƒ∆≈¿«¿»¿≈»
ÏÚ ˙ËÏBLÂ ˙ÏLBÓ ‰¯Bz‰L∆«»∆∆¿∆∆«
˜ÒBÚ ‡e‰Lk È¯‰ ,ÌÏBÚ‰»»¬≈¿∆≈
ÈÓ ‰È‰iL CiL ÔÈ‡ ‰¯Bza«»≈«»∆ƒ¿∆ƒ

‡e‰L עצמה התורה מלבד אחר ∆
ÂÈÏÚ ËÏBL70‡e‰ ,‰a¯c‡c , ≈»»¿«¿«»

תורה  הלומד ËÏBLÂהיהודי ÏLBÓ≈¿≈
‰Ïe‡b‰Óe .ÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ«»»»≈«¿»

˙ÈË¯t‰ העוסק הפרטי היהודי של «¿»ƒ
‰Bz¯‰בתורה  ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚL)∆«¿≈≈∆«»

"ÔÈ¯BÁŒÔa" ‰NÚ לגאולה ‰ÈÏÏk˙וזוכה ‰Ïe‡bÏ ÌÈ‡a של ) «¬»∆ƒ»ƒ«¿»«¿»ƒ
כל  ושל ישראל עם ‰e¯Á˙העולם,כללות ˙ÈzÓ‡ ‰È‰z Ê‡L של ∆»ƒ¿∆¬ƒƒ«≈

‰‡ÈzÓ˙הכל, ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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miwl` xacie

לכן  לּנבראים, מקֹום ּתפיסת יׁש ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּנבראים

מה  וזה ּו ּבתכלית. ּבּטּול היה לא ׁשּלהם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹהּבּטּול

ּבאברהם  ׁשּגם 66ּׁשּכתּוב ואפר, עפר ואנכי ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מציאּות  הּוא לּמּוד 67"אפר" ׁשעלֿידי והּבּטּול . ְְְִִִֵֵֶֶַַ

הּוא  מּתןּֿתֹורה ׁשּלאחרי הּמצֹות וקּיּום ְְְֲִִֵֶַַַַַָָהּתֹורה

(מקּבל  מׁשה ׁשל הּבּטּול ּבדגמת ּבתכלית, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֻּבּטּול

ּביּה ּדכתיב לֹומר,68הּתֹורה) [ויׁש מה". "ונחנּו ְְְְִִֵֵַַַָָ

להּגיע  יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדזה

לפי  הּוא ּד'מה' לבּטּול ּומצֹות ּתֹורה ְְְְְִִִֵַָָעלֿידי

סעיף  (ּכּנ"ל "אלקי "הוי' נעׂשה ְְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבמּתןּֿתֹורה

מ"ה, ּבגימטרּיא אלפי"ן ּבמּלּוי והוי' וד') ְְְְְֲִִִִַַַָָָג'

העצמּות  המׁשכת עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָוהּבּטּול

ּומצֹותיה, ּבּתֹורה הוי') מּׁשם ׁשּלמעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ("אנכי"

ּדמ"ה]. מהּבּטּול ּגם למעלה ְְְִֵַַַָָהּוא

הענינים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰יו"ד) ׁשּׁשלׁשת לֹומר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֶֶַָָֹ

הם  ּד"לאמר" ְִֵֵֵֹ(ּפרּוׁשים)

ּבמּתןֿ ׁשּנתחּדׁשּו הענינים לׁשלׁשת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבהתאם

נתחּדׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה ּב"לאמר" ּדהּפרּוׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹּתֹורה.

הּבּטּול, ּבתכלית יהיה האדם ׁשל הּתֹורה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּלּמּוד

אחר  ּכעֹונה ,אמרת לׁשֹוני ּד"ּתען ְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹּבאפן

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנעׂשה החּדּוׁש מּצד הּוא ְֲִִֵֶַַַַַַָָהּקֹורא",

ט) (סעיף וכּנ"ל הּתֹורה". ל"נֹותן ְְְְִֵֵַַַַָּבנֹוגע

מּזה  ּבא הּתֹורה ׁשּבלּמּוד הּבּטּול ְֲִִִִִֶֶֶַַָָׁשאמּתית

המׁשכת  יׁשנּה ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנּתנה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבּתֹורה

הּלֹומד  ׁשהאדם ּד"לאמר" והּפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹהעצמּות.

הּדּבּור  על ּכביכֹול ׁשּיחזר להּקּב"ה "אֹומר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּתֹורה

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנעׂשה החּדּוׁש מּצד הּוא ְֲִִֶֶַַַַַָָׁשּלֹו",

הּכח  להם ׁשּנּתן הּתֹורה, מקּבלי ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבנֹוגע

נּצחּוני". ּבני "נּצחּוני ּבהּקּב"ה, ּכביכֹול ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹלפעל

נמׁשכים  הּדּברֹות ׁשעׂשרת ּב"לאמר" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹוהּפרּוׁש

ּבּתֹורה, ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנעׂשה החּדּוׁש מּצד הּוא מאמרֹות', ּב'עׂשרה ְֲֲֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָּופֹועלים

העֹולם. על וׁשֹולטת מֹוׁשלת ְִֶֶֶֶֶַָָׁשהיא
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כז.)66 יח, מציאות.)67וירא הוא אעפ"כ אבל כו'", העץ מהות אל וערך דמיון לו אין "שהאפר סט"ו בשלח )68באגה"ק

ז. טז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡¯·pÏ ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz LÈ ÌÈ‡¯·p‰לכך הסיבה עצמה שדרגה וזו «ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ

לנבראים, שורש היא וקיום ÔÎÏזו התורה בלימוד האבות שעבודת כיוון »≈
הנבראים, שורש עד רק ו'נוגעת' 'מגיעה' Ï‡המצוות Ì‰lL Ïeha‰«ƒ∆»∆…

e‰ÊÂ .˙ÈÏÎ˙a Ïeha ‰È‰ על הפנימית הסיבה היא זו Ó‰עובדה  »»ƒ¿«¿ƒ¿∆«
·e˙kM בתורהÌ‰¯·‡a66 ∆»¿«¿»»

עצמו  על ÙÚ¯שאמר ÈÎ‡Â¿»…ƒ»»
"¯Ù‡" ÌbL ,¯Ù‡Â לאחר הנותר »≈∆∆«≈∆

באש  נשרף e‡ÈˆÓ˙שדבר ‡e‰67 ¿ƒ
ישראל Ïeha‰Âמסויימת. בני של ¿«ƒ

Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»¿ƒ
‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡lL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿«¬≈««»

העצמות' 'המשכת בו שיש ‰e‡כיוון
˙Ó‚„a ,˙ÈÏÎ˙a Ïehaƒ¿«¿ƒ¿À¿«
Ïa˜Ó) ‰LÓ ÏL Ïeha‰«ƒ∆…∆¿«≈

dÈa ·È˙Îc (‰¯Bz‰68 שכתוב «»ƒ¿ƒ≈
עצמו  על שאמר במשה ¿»¿"eÁÂבו,

."‰Ó»
„Á‡ ÏkL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«¿∆∆»∆»
ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈»¿«ƒ«
Ïeh·Ï ˙BˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ¿¿ƒ

,'‰Ó'c רבינו משה של הביטול כמו ¿»
‰NÚ ‰¯BzŒÔzÓaL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆¿««»«¬»

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰" ואחד אחד כל של ¬»»¡…∆
Â„')מישראל  '‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ¿

Ô"ÈÙÏ‡ ÈelÓa 'ÈÂ‰Â«¬»»¿ƒ«¿ƒ
‰"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a'הוי שם כאשר ¿ƒ«¿ƒ»

יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי כתוב

של  הגימטרייא ה"א, וא"ו, ה"א,

אלא  ,(45) מ"ה היא הללו האותיות

נעלה  הכי הביטול אינו זה ביטול שגם

עמוק, NÚpL‰והכי Ïeha‰Â¿«ƒ∆«¬»
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«»«¿
ÌMÓ ‰ÏÚÓlL "ÈÎ‡")»…ƒ∆¿«¿»ƒ≈
‡e‰ ,‰È˙BˆÓe ‰¯Bza ('ÈÂ‰¬»»«»ƒ¿∆»

Ìb ‰ÏÚÓÏאפילוÏeha‰Ó ¿«¿»«≈«ƒ
.[‰"Óc¿»

¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („"ÂÈ¿«ƒ∆≈«
ÌÈÈÚ‰ ˙LÏML(ÌÈLe¯t) ∆¿…∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ

"¯Ó‡Ï"c לעיל (שלימוד האמורים ¿≈…
הקורא, אחר כעונה הוא התורה

ברוך  שהקדוש גורם תורה שהלומד

הדברות  ושעשרת כנגדו, שונה הוא

מאמרות  בעשרה ≈‰Ìפועלים

‰¯BzŒÔzÓa eLcÁ˙pL ÌÈÈÚ‰ ˙LÏLÏ Ì‡˙‰a מצד ¿∆¿≈ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿««»
ומפרט. שממשיך כפי התורה ומצד ישראל בני מצד הקדושֿברוךֿהוא,

‰¯Bz‰ „enlL LcÁ˙ ‰¯BzŒÔzÓaL "¯Ó‡Ï"a Le¯t‰c¿«≈¿≈…∆¿««»ƒ¿«≈∆ƒ«»
Ì„‡‰ ÏL מקום ובכל זמן בכל יהודי ‰Ïehaכל ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰È ∆»»»ƒ¿∆¿«¿ƒ«ƒ

ÈBLÏלאלוקות, ÔÚz"c ÔÙ‡a¿…∆¿««¿ƒ
"‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk ,E˙¯Ó‡ƒ¿»∆¿∆«««≈

ה', דבר על כחוזר אלא ‰e‡ואינו
ŒÔzÓa ‰NÚpL LecÁ‰ „vÓƒ««ƒ∆«¬»¿««
."‰¯Bz‰ Ô˙B"Ï Ú‚Ba ‰¯Bz»¿≈«¿≈«»
˙ÈzÓ‡L (Ë ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ¿««¿ƒ∆¬ƒƒ

‰¯Bz‰ „enÏaL Ïeha‰ שלא «ƒ∆¿ƒ«»
האבות  של התורה בלימוד אפילו היה

‰zpL ‰¯BzaL ‰fÓ ‡a»ƒ∆∆«»∆ƒ¿»
˙ÎLÓ‰ dLÈ ‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆¿»«¿»«

˙eÓˆÚ‰ תורה לומד יהודי ולכן »«¿
מוחלט. ביטול מתוך

Ì„‡‰L "¯Ó‡Ï"c Le¯t‰Â¿«≈¿≈…∆»»»
¯ÓB‡" ‰¯Bz „ÓBl‰«≈»≈
ÏÚ ÏBÎÈ·k ¯ÊÁiL ‰"aw‰Ï¿«»»∆«¬…ƒ¿»«
„vÓ ‡e‰ ,"BlL ¯eac‰«ƒ∆ƒ«
‰¯BzŒÔzÓa ‰NÚpL LecÁ‰«ƒ∆«¬»¿««»
ÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»≈¿«¿≈

,‰¯Bz‰ֿמתן קודם אצלם היה ולא «»
ÏÚÙÏתורה  Ák‰ Ì‰Ï ÔzpL∆ƒ«»∆«…«ƒ¿…

,‰"aw‰a ÏBÎÈ·k כדי כך ועד ƒ¿»¿«»»
הכוח  על אומר, שהקדושֿברוךֿהוא

ולפסוק  להורות ישראל לבני שניתן

למעשה  Èaהלכה ÈeÁv"ƒ¿ƒ»«
"ÈeÁv פועלים ישראל שבני היינו ƒ¿ƒ

הקדושֿברוךֿהוא, על ומשפיעים

כביכול.

˙¯NÚL "¯Ó‡Ï"a Le¯t‰Â¿«≈¿≈…∆¬∆∆
ÌÈÏÚBÙe ÌÈÎLÓ ˙B¯ac‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ¬ƒ

,'˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'a הפעולה »¬»»«¬»
העולם  על התורה של וההשפעה

‰NÚpL LecÁ‰ „vÓ ‡e‰ƒ««ƒ∆«¬»
‰¯Bza ‰¯BzŒÔzÓa,עצמה ¿««»«»

ÏÚ ˙ËÏBLÂ ˙ÏLBÓ ‡È‰L∆ƒ∆∆¿∆∆«
.ÌÏBÚ‰»»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו שואל מדוע גם מחשבה קלה בענינא דעלמא, מתקיים בזה לפעמים קרובות, 

שחולם אדם מהרהורי לבו, משא"כ מחשבת תורה ומצות ויר"ש ואפילו כשלומדים בעיון.

]א[ל זהר  )ל"ז ע"א( ומצוי]ן[  והביאור בזה מובן גם מהמבואר בספר תניא קדישא פרק כט 

הק', עיי"ש.

ב( מהו הטעם שחבריו בנקל עולים למעלה מעלה בתורה ויר"ש משא"כ בהנוגע אליו, ומקשר 

זה למ"ש בתניא פרק מ"א בנוגע ללימוד התורה, שלפני הלימוד ולאחרי זה בכל שעה צריך להכין עצמו 

עיי"ש,

והנה בכל כגון זה הובטחנו, אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, 

ובודאי כשישתדל בדבר, יצליח שהרי כן הבטיחונו חז"ל.

ידוע שלא זו הדרך לחפש קושיות ושאלות, כי אם לפרקים רחוקים, והעיקר ללמוד בהתמדה 

ושקידה בשופי תורתנו הק' תורת חיים הנגלה והחסידות, ועיין הפרטים בזה בהלכות תלמוד תורה 

לרבנו הזקן.

בטח שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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אדמו"ר ‡. מו"ח כ"ק סיפר תש"ה, השבועות בחג שנים, עשר מבעשענקאוויטש,1לפני פרץ ר' ָאודות
מהר"ש, אדמו"ר אצל ביחידות בהיותו שפעם, מוהר"ש, אדמו"ר כ"ק אצל עוד שהיו החסידים מזקני
יש  זה ענין להרגיש שכדי מהר"ש, אדמו"ר לו וענה וכלימה. בושה מלא ריקן כלי שהוא פרץ ר' אמר

בבכיות. תהלים יום בכל לומר עליו וצוה מדריגה, בעל להיות צורך

שבועות  ליל תיקון אומר כשהוא בליובאוויטש פרץ ר' את ראה שפעם אדמו"ר, מו"ח כ"ק וסיפר
דבריו  אדמו"ר מו"ח כ"ק וסיים בכיות. לבב.2מתוך ובטוב בשמחה ללכת יש התורה שלקבלת ,

" הלשון נרשם השיחה ברשימת –mezae" וצ"ל טעות, זוהי כנראה אבל (כ"ק aehaeלבב", לבב".
– שניהם!... שיהיו טובים, הם הענינים ששני כיון אופן, ובכל בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר

התורה "קבלת השבועות: לחג הברכה בלשון לומר אדמו"ר מו"ח כ"ק נהג זה dgnyaומטעם
גם  באים שמחה שע"י "בשמחה", לזה הקדים אבל "בפנימיות", גם אמנם אמר הוא – ובפנימיות".

.3לפנימיות 

עד  עדיין שנותר הזמן מעט ובמשך השקיעה. לפני עדיין אנו עומדים שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
ויתרה  חוננתנו", "אתה אומרים שאז מעריב, תפלת עד שנותר הזמן במשך גם מזה, ויתרה השקיעה,
שלא  מה כל הרי – ליו"ט שייכות ישנה זה לזמן שגם הבדלה, שיערכו עד שנותר הזמן כל במשך מזה,

זה. מועט זמן במשך להשלים אפשר היו"ט, כל במשך לפעול סיימו

הכנה זו תהי' – בשמחה התורה את וכשיקבלו בשמחה, עתה להיות יש התורהולכן .zeiniptaלקבלת

בזה:·. והענין

חילוקי zeiniptdענין מצד בזה שינויים שום אצלו אין שאז, עניניו, בכל באדם חודר שהדבר – הוא
והזמנים. המקומות

ענינו  שהרי – התורה לקבלת הפנימיות ענין של השייכות דמעלה 4וזוהי החיבור הוא מתןֿתורה של
התורה. אור בהם ויחדור מוארים יהיו הבדל, בלי העולם, עניני שכל כך ומטה,

בגמרא  מ"ש יובן יש 5ובזה – הסוכות ובחג הפסח בחג לכם": נמי דבעינן בעצרת מודים "הכל
שצריך  "לכם", דבעינן מודים הכל – בעצרת אבל בלבד, רוחניות או בלבד בגשמיות די אשר אומרים
כולה, השנה כל על יפעל אלא עצמו, השבועות בחג רק יישאר שלא עניניו, בכל לחדור בפנימיות, להיות

היוםֿיום  בחיי גם אלא ויו"ט, בשבת רק .6ולא

בהתוועדות ‚. פעם אמר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק לימוד 7הרבי, של שהשעה ,
ניכר  יהי' שעות הכ"ד שבכל השעות, כ"ד כל על טיילן") ("פאנאנדערֿ ולפזרה לחלקה צריך ַַהחסידות

חסידות. הלומד יהודי שזהו
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חב"ד  בבטאון בלה"ק נדפסה (ס"אֿיח) זו משיחה חלק (*
שליט"א, אדמו"ר מכ"ק תיקונים כו"כ עם ואילך) ו ע' יא (חוברת

זו. למהדורא שנעתקו
(1101 ע' תש"ה (סה"ש ס"ג השבועות דחג א' ליל שיחת

ואילך).
(2.(103 ע' שם (סה"ש ס"ז שם
(תורת 3) בתחלתה תשי"א דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

.(142 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם

שליט"א 4) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"ג עד מכאן
זו  במהדורא ואילך. 560 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה בשוה"ג ניתוספו
וש"נ.5) ואילך. 27 ע' חכ"ג לקו"ש גם וראה ב. סח, פסחים
תרצ"ז 6) (סה"ש ס"ז תרצ"ז דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

ואילך). 244 ס"ע
ס"ע 7) תרצ"ט (סה"ש ס"י תרצ"ט דחה"ש ב' יום שיחת ראה

ואילך). 339
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בכל  לחדור צריכה שהתורה התורה, בכללות ג"כ הוא כן בפרט, החסידות בתורת הוא שכן וכשם
ברמב"ם  וכדאיתא המעתֿלעת. כל במשך שם 8הענינים ומונה כו'", במעשיו ניכר שיהי' "צריך שהחכם

האדם  חיי כל את ומקיפים כוללים אלו ענינים שעשרה ענינים, .9עשרה

דוקא, למטה כאן דוקא, בגופים לנשמות וניתנה בגשמיות נתלבשה שהתורה – דמתןֿתורה הסדר וזהו
ונפש  הגוף את הוא מברר שבתחילה והיינו, גשמיים, הענינים כל את שיבררו דורשת שהתורה כיון
דוקא, בירור בדרך אלא ושבירה, דחי' בדרך לא – הוא בזה והסדר בעולם, חלקו את ואח"כ הבהמית

הבעש"ט  פסוק 10כמאמר עמו".11על תעזב "עזב

***

סיני.„. הר על הוי' וירד ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

סיפר ‰. אדמו"ר מו"ח שנהג 12כ"ק בתקופה – שקלאוו דרך הזקן אדמו"ר של נסיעתו שבמהלך ,ָ
"תורה": אמר – קצרות" "תורות לומר

חיצוניים. הם והמלאכים פנימיים הם הנשמות

גדולים. לומדים והיו לחסידות, שייכות להם היתה לא שעדיין אלו של עירם שקלאוו היתה זמן ָבאותו
לומר  זיך") מען ערלויבט ("ווי מעיזים איך בעיר: גדול רעש נעשה – זו "תורה" הזקן אדמו"ר וכשאמר 

" שהם מלאכים ודוקאmiipevigעל בתורה, לדבר מקור להם שיאמרו ותבעו !?"`ilba.דתורה

שזוהי להם אמר ואח"כ אּפטומלען"), זיך זאלן ("זיי מהרעש להרגע הזקן אדמו"ר להם xnb`הניח ָָ
zyxetn:(בגמרא שנתפרש כפי פסוק (דהיינו,

בגמרא  מלאכי 13איתא לחם, אכל ולא למרום עלה משה שהרי המנהג, מן אדם ישנה אל "לעולם :
ושתו". שאכלו כמי נראו אימא אלא דעתך, סלקא ואכלו לחם. ואכלו למטה ירדו השרת

" – למטה ירדו המלאכים כאשר דברe`xpכלומר: של לאמיתו אבל ושתו", שאכלו אכלו.l`כמי
כן. איננו שבפנימיותו דבר בחיצוניות שמראה – חיצון של הנהגתו וזוהי 

" אזי – למרום עלה רבינו משה כאשר `lkמשא"כ `l כמ"ש) גם 14לחם" כלומר: אכל"). לא "לחם
ש" מציאות להיות יכולה היתה ממש d`xpכאן בפועל אלא כן, נאמר לא ואעפ"כ, אוכל", שאינו כמי

פנימי. של הנהגתו וזוהי אכל. לא אכן

.Â בחסידות המבואר ע"פ יובן – זו ב"תורה" הכלים,15הביאור מחיצוניות הוא המלאכים ששרש ,
הכלים. מפנימיות הוא הנשמות ושרש

שבתוכה, האור עם מיוחדת הכלים שפנימיות – הוא הכלים לחיצוניות הכלים פנימיות בין והחילוק
שהרי  להזולת, להשפיע ענינה – הכלים חיצוניות משא"כ האור; עם ולהתאחד לקבל הוא שענינה כיון

הכלי. חיצוניות ע"י מקבל הזולת

ומלאכים  נשמות בענין גם הוא כן הכלים, בענין הוא לחיצוניות) פנימיות (בין זה שחילוק וכשם
דבר  ונעשים מיוחדים הם הכלים מפנימיות ששרשם שהנשמות, – הכלים) וחיצוניות בפנימיות (ששרשם

בפ"ע. נפרד דבר הם המלאכים משא"כ בהם, הנשפע האלקות עם אחד
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רפ"ה.8) דעות הל'
(9.127 ע' ח"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

(נעתק 10) וש"נ סכ"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת כש"ט ראה
שבט). כח יום" ב"היום

ה.11) כג, משפטים

ע'12) תש"ז (סה"ש בתחלתה תש"ז דחה"ש ב' יום שיחת
ואילך). 130

ב.13) פו, ב"מ
כח.14) לד, תשא
ובכ"מ.15) ואילך. סע"ג כו, ראה לקו"ת ראה
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.Ê:ביאור ליתר

שניהם – ומלאכים שליח migelyנשמות לשון "מלאך", בשם נקרא שלכן שליח, הוא מלאך וגם 16: .
"שלוחו  – שליחות של הלשון מצינו לנשמות העליון 17בנוגע אדם אדם 18של של שלוחו (כמו כמותו"

"אדמה  מלשון הוא "אדם" שהרי ).20לעליון"19סתם,

השליחות  עם אחד דבר נעשית שהנשמה – המלאך לשליחות הנשמה שליחות בין חילוק ישנו אבל
מובדל  עצמו, בפני מציאות הוא המלאך ואילו ידה; על ונשפע הנשלח האלקי הענין עם דהיינו שלה,

לשליחותו. שבטל אף משליחותו,

בהמאמר  לעיל זהו21וכמדובר שחומר וצורה, חומר בעלי הם שהמלאכים ,eze`ivnהיא וצורה ,lehiad.
היא (הביטול) שהצורה sqepונמצא, xacהיא מציאותם שהרי המלאכים, של מציאותם אלא xnegdעל ,

בהם sqepשיש xac.השליחות וקיום הביטול –

שלפנ"ז  בהמאמר המדובר ג"כ של 22וזהו להמרכבה מלאכים של המרכבה שבין החילוק בענין
נשמות:

אלא אינה המלאכים של בפרדס r"iaaהמרכבה וכהלשון באצילות, לא אבל ומשמע 24והאריז"ל 23, –
הוא האצילות שעולם דכיון הדבר, וטעם באצילות", כו' מלאך נתן "מי – לזה קודם עוד ,`zewlשמקורו

הוא חומר של שענינו חומר, בעל שהוא למלאך, מקום שם ביטול).zeyiאין הוא מרכבה של שענינה (אף
בבי"ע; אלא אינם המלאכים ולכן

גם ישנם – נשמות כמארז"ל zeliv`aמשא"כ דאצילות 25, המרכבה שזוהי המרכבה" הן הן ,26"האבות
כתיב  בהשבטים באצילות 27וכן שזהו יֿה", שבטי שבטים עלו ישראל,28"ששם נשמות בכל הוא ועד"ז .

שאומר l`xyinוכפי `"e`k"היא טהורה בי שנתת הנשמה 29"נשמה מדריגת על קאי היא" ש"טהורה ,
האצילות  בי"ע.30בעולם – נפחתה" כו' יצרתה כו' בראתה ל"אתה קודם וזהו ,

.Á:בעבודה מהאמור ההוראה

כמ"ש 31יהודי  גשמי, שכר בשביל לא פניות; בגלל לא – מצוה לקיים תלכו 32צריך בחוקותי "אם
הנפש, זיכוך בשביל לא ואפילו והדומה, עדן גן של רוחני שכר בשביל לא גו'", בעתם גשמיכם ונתתי גו'
המצוות  את לקיים יש אלא – הנשמה את ("אויסצולייטערן") לזכך מצוה בכל שישנן הסגולות מצד

וכהלשון  העליון. הרצון הוא שכן אין 33משום עצים דחטיבת שהענין – עצים" לחטוב נצטווינו "אילו :
בחיות. זאת מקיימים היינו אז וגם סגולות, ושום שכר קבלת שום בו

אינו  "חיצון" "חיצון". של סדר – דבר של לאמיתו – הוא שכר וקבלת סגולות בשביל מצוה קיום
אחר  דבר אודות מעשה בשעת הוא חושב – אחד דבר בעשותו עצמו. להענין הוא 34מסור "פנימי" .
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ובכ"מ.16) ב. יא, במדבר לקו"ת רע"א. קנט, קו"א תניא ראה
וש"נ.17) (במשנה). ב לד, ברכות
א.18) ב, ג. א, ויקרא לקו"ת ראה
יד.19) יד, ישעי'
חי 20) כל אם מאמר עש"מ ועוד. ב. כ, רע"א. ג, של"ה ראה

ובכ"מ. פל"ג. ח"ב
(21.(106 ע' (לעיל פ"ד סיני הר על ה' וירד ד"ה
ע'22) (לעיל פ"ד דחה"ש א' דליל תורה מתן ענין להבין ד"ה

ואילך). 96
פ"ד.23) טז) (שער אבי"ע שער
בסופה.24) פע"ח הקדמת
ו.25) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
לקו"ת 26) ג. עח, משפטים ואילך. ד עב, יתרו תו"א ראה

ובכ"מ. ב. יט, שמיני
ד.27) קכב, תהלים
ובכ"מ.28) ואילך. א קב, (בהוספות) ויחי תו"א ראה
נשמה.29) אלקי – השחר ברכות נוסח
ובכ"מ.30) א. כז, ראה לקו"ת ראה
א 31) כ"ק ע"י הוגהו – אלו קטעים שליט"א ב' דמו"ר

עוד  ניתוספו זו במהדורא .280 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסו (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה ענינים כמה ועוד מ"מ, ציוני איזה

בחוקותי.32) ר"פ
ועוד.33) נד. ע' תרס"ו המשך א. מ, שלח לקו"ת ראה
נמצא 34) אינו בפנימיותו אבל המצוה, את הוא מקיים אמנם

(מהנחה  שכר קבלת – אחר ענין אודות שחושב כיון זה, בענין
מוגה). בלתי
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נ"ע  מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק הוא35(כמאמר נמצא מסויים, דבר שבעשותו מי (ixnbl מבלי זה, בענין
אחר  לדבר מקום להניח ומבלי מעשה בשעת .36לחשוב

של  ששרשם שכיון – פנימיים הם שהנשמות הזקן אדמו"ר שאמר הקצרה" ה"תורה של תוכנה וזהו
במתןֿתורה  הקב"ה שאמר וכפי היא"), ("טהורה אלקות הוא ומהותם הכלים, מפנימיות הוא הנשמות

אלקיך" הוי' ד"37"אנכי הענין הוא וחיותך, כחך ש"אלקיך", דהיינו ,'ied ikp`"38 להיות צריך לא הרי –
שכן  כיון בקבלתֿעול, העליון הרצון את לקיים ועליו אחרים, ענינים אנגיין") ניט דארף ("אים לו ַָאיכפת

העליון. הרצון הוא

.Ë יובן במדרש 39ובזה "כיון 41עה"פ 40מ"ש לשבתו", אלקים חמד ההר גבנונים הרים תרצדון "למה
להינתן, התורה צריכה שעליו טען מהם וכאו"א ההרים, כל נתקבצו לישראל" תורה ליתן הקב"ה שביקש
נקראתי  אני אומר וזה .. ההרים מכל גבוה שאני לפי שכינה שתשרה נאה עלי תבור, הר נקראתי אומר "זה
כבר  הקב"ה אמר הים, את עברו ועלי בתוך נתמצעתי שאני לפי שכינה שתשרה נאה עלי הכרמל, הר
– ("תרצדון" לדון תרצו למה תרצדון, למה .. לפני פסולים כולכם בכם, שיש בגבהות לפני נפסלתם

אמר  דאת כמה כלכם, אתם גבנונים הרים סיני, עם דין") "תרצו שהרגש 42מלשון (היינו דק או גבן או
מכולכם" שפל שהוא בסיני אלא רצוני אין לשבתו, אלהים חמד ההר ל"מום"), נחשב והישות המעלה

טוריא" מכל ).43("דמכיך

עליהם  להינתן התורה צריכה וגבהם גדלם שמצד בטענתם ההרים של הקס"ד הי' מה להבין: וצריך
הוא הישות שהרגש ידעו לא וכי –oexqg"שכינה רגלי דוחק כאילו .. זקופה בקומה "המהלך שלכן, ,44,

בעולם" לדור יכולין והוא אני ההרים",45ו"אין מכל גבוה "שאני ישותם, גודל שמצד טענתם, פשר ומה ,
עליהם?! להינתן התורה צריכה

הן אלא הישות, הרגש של ענין אינן ההרים, דיברו שאודותם אלו שמעלות לומר, zelrnובהכרח
zeizin` ההר" שאעפ"כ, אלא עליהם; להינתן צריכה שהתורה לומר בשכל מקום הי' אלו מעלות ומצד ,

דוקא. סיני הר הוא לשבתו" אלקים חמד

" הוא ההר שענין החקירה, ספרי בשם הידוע ע"פ mnecayויובן gnev"46 הדומם ועליית צמיחת –47,
ועפ"ז  יותר. מעלתו גדלה – יותר גבוה הוא שההר שככל ונמצא, אמיתית, מעלה אכן הוא זה שענין

אכן הוא ההרים" מכל גבוה ד"אני שהענין dlecbמובן, dlrn זו מעלה שמצד לומר בשכל מקום שיש ,
זה. הר על התורה תינתן

תרצו "למה גו'", תרצדון "למה הקב"ה להם אמר שאעפ"כ מצדoeclאלא אמנם :"zrce mrh("לדון")
אבל  זו, לטענה מקום יש את 48– להראות להקב"ה בואם הרי – פנימיות דורשת שהתורה הענין מצד

את  עליהם ליתן טעם זה שאין בלבד זו לא הנה התורה, עליהם תינתן זה שמצד ולטעון מעלותיהם
אלא טעם`daxcהתורה, זהו –jtidl.
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ואילך).35) 39 (ע' תרס"ד כסלו י"ט שיחת שלום תורת סה"ש
לז). ע' חי"א (אגרותֿקודש זו שנה ניסן כ"ו במכתב מובא

(סה"ש 36) בתחלתה תרצ"ו דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
קיץ  (סה"ש ואילך ס"ב ה'ש"ת דחה"ש א' ליל .(143 ס"ע תרצ"ו

ואילך). 113 ע' ה'ש"ת
ב.37) כ, יתרו
וש"נ.38) .63 ע' ח"ח התוועדויות – מנחם תורת ראה
ואילך.39) 276 ע' שם לקו"ש גם ראה
מגילה 40) ג"כ וראה בובר). (הוצאת יז סח, תהלים מדרש
א. כט,
שם.41) תהלים

כ.42) כא, אמור
שם.43) תהלים ה. ה, שופטים ס' תיב"ע ראה
סע"ב.44) מג, ברכות
א.45) ה, סוטה
א 46) כ, בראשית תו"ח רפכ"ד. ר"ה שער עט"ר ראה

ב). רנד, – הספר בסוף שם (ובהנסמן
(47.214 ע' תש"ד סה"מ גם ראה
שליט"א 48) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה סוס"י עד מכאן

זו  במהדורא ואילך. 280 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית),
בלתי  מהנחה ענינים כמה ועוד מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו

מוגה.
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ומעלות  ענינים בו לערב אין – מסויים דבר עושים שכאשר הוא, הפנימיות שענין (ס"ח), לעיל וכאמור
אין  שבו במקום רק היא התורה שנתינת – בעניננו ועד"ז זה. לדבר לגמרי להתמסר יש אלא אחרות,

בלבד. התורה בשביל – התורה צדדיים : ענינים מתערבים

אבל  – הדומם עליית – ד"הר" המעלה בו יש סיני הר שגם אף דוקא. סיני הר על תורה ניתנה ולכן
לתורה  כלי הוא הרי צדדיים, ענינים בו נרגשים אין "דמכיך", בו, נרגשת אינה זו שמעלה .49מכיון

.È במדרש מ"ש ג"כ יובן מהר 50ובזה .. בא מהיכן וסיני .. אלים מבית ותבור מאספמיא כרמל "בא
המורי': דהר הענין עם קשורה סיני הר של שמעלתו מובן שמזה המורי'",

צדדיים. ענינים ללא הקב"ה, של רצונו לקיום מסירותֿנפש יצחק, עקידת – היא המורי' הר של מעלתו

וטריא  ושקלא חקירה בזה יש – ושכל חשבונות נביא,51מצד מפי שמע העקידה ענין את שהרי ,
גו'" האדם דם "שופך ואילו אבינו, "ואך 52אברהם גו'"53, לנפשותיכם דמכם מקובל 54את ציווי הי' –

והי' חשבונות, לשום נכנס לא – הקב"ה רצון שזהו בידעו אבל נח; בני גם נצטוו שעליו הקב"ה מפי
לתורה  כלי זהו ובמסירותֿנפש. בפנימיות העליון לרצון לגמרי .55מסור

.‡È:ענינים בשני – יציאתֿמצרים עם קשור מתןֿתורה

כמ"ש  למתןֿתורה, הכנה היא מצרים יציאת האלקים 56א) את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
מצרים. דיציאת התכלית הוא דמתןֿתורה שהענין דהיינו הזה", ההר על

הראשון  הדבור בהתחלת וכמ"ש מצרים, דיציאת הענין את ארויס") ("מאנט דורש מתןֿתורה ַָב)
מצרים" מארץ הוצאתיך "אשר הדברות: ממצרים.37דעשרת יציאה שתהי' דורש שמתןֿתורה דהיינו ,

לאחרי  מ"מ, מתןֿתורה, לפני מצרים יציאת היתה שכבר אף כי לזה, זה בסתירה אינם אלו ענינים וב'
מצרים"): פון ארויס ערשט מען ("דארף ממצרים היציאה ענין עוה"פ צ"ל ַַמתןֿתורה

ממצרים יציאה היא – מתןֿתורה) (שלפני דפסח ממצרים וגבוליםinybdהיציאה מצרים ,f"erlc;
ממצרים גם היציאה שתהי' מתןֿתורה דורש – זה מ"מצרים" היציאה היתה שכבר טעם dyecwcולאחרי ,

הפנימיות). בענין ס"ח (כנ"ל לתורה לגמרי ולהתמסר דקדושה, ודעת

– גאלתנו" "ממצרים הניגון את עתה שינגנו רעכט") ווי ניט מער דאך ("איז מהנכון זה הרי ָולכן,
שבועות'דיקן"). א נאר פסח'דיקן, קיין ("ניט השבועות דחג באופן אלא הפסח, דחג באופן לא ַָאבל,

***

.·È סיפור ובפלפולי 57ישנו בהלכות והקיפוהו אותו לבחון מתנגדים רצו שפעם הצ"צ, אדמו"ר מכ"ק
עלתה גדול, גאון שהוא לדעת שנוכחו ולאחר שו"ע דאורייתא, בדיני אותו לבחון – "סברא" בדעתם

או"ח... יודע אינו מסתמא "לומדים", של כדרכם הרי, "למדן", שהוא שמכיון בחשבם, אורחֿחיים,

כו' מזונות ומיני פירות ועליו שולחן – זו למטרה במיוחד – העמידו מסיבה, בשעת אחת, ,58פעם
משבעת  פירות חביב, ואינו חביב ופרוסה, שלימה הברכות: לסדר בנוגע שונות שאלות שהיו באופן
כדרך  בכך, יכשל שבוודאי בחשבם השולחן, שעל המינים מכל לטעום מהצ"צ וביקשו וכו', המינים

או"ח. יודעים שאינם ה"לומדים"
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ואילך.49) סע"ב טו, במדבר לקו"ת גם ראה
שם.50) תהלים מדרש
(51.9 ע' יח חוברת "רשימות" גם ראה
ו.52) ט, נח
ה.53) שם,
ב.54) צא, ב"ק ראה
שהוא 55) מקום דוקא כי – המורי' מהר בא סיני שהר וזהו

כלי  הוא אחרים, ענינים ע"ד לחשוב מבלי בפנימיות, לגמרי מסור
מוגה). בלתי (מהנחה לתורה

ד.56) פ"ג, משמו"ר – עה"פ פרש"י וראה יב. ג, שמות
ואילך.57) 106 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש גם ראה
גדול 58) סל השולחן על מונח הי' זו שבהתוועדות לציין יש

א' שהביא מתיקה, ומיני מזונות, מיני פירות, מיני כל עם
(המו"ל). "ביכורים" בתור החסידים
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שהצ"צ  והשלימה, הפרוסה – אחד בענין מלבד ב"בחינה", ועמד המינים, מכל טעם הצ"צ ואמנם,
על דוקא .dqextdבירך

הרי  הפרוסה? על שבירך יתכן איך – באו"ח וגם למדן, אכן הוא והצ"צ הואיל ה"בוחנים": שאלוהו
מפורש  דין על59זהו לברך צריכים ופרוסה, שלימה יש שכאשר ,dnilyd?

נוסף  דין ישנו אבל השלימה; על לברך צריך ופרוסה שלימה שיש שבשעה אמת הן הצ"צ: להם וענה
סמכינן  דבעה"ב שאדעתא היא 60– בעלתֿהבית שדעת ניכר סכין, השולחן על שאין כיון ובנדו"ד, ,

על סכין!...dqextdשיבצע מביאה היתה – השלימה על  שיבצע רצתה אילו שהרי דוקא,

***

.‚È(הנ"ל) ה'תש"ה השבועות בחג שנים, עשר שטאקהאמער 61לפני דוד לר' אדמו"ר מו"ח כ"ק צוה ,ַָ
השיחה). ברשימת גם שמופיע (כפי אגדע" רשעים קרני "וכל וניגן שמחה, ניגון לנגן

הניגון  את עתה ינגנו – בנמצא... עדיין הוא הניגון וגם עתה, גם כאן נמצא דוד שר' .62ומכיון

***

.„È ב"תה אתמול שהלכו – מסירתֿנפש של ענין לראשונה פעלו חב"ד" אגודת ולכן,"צעירי לוכה".
"לחיים". עתה יאמרו – להבתיֿכנסיות שהלכו אלה כל

הנני  אבל הלכתי, לא – אני שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר לחיים, אמרו בתהלוכה המשתתפים (כאשר
לחיים. ג"כ אומר – זה חשבון ועל בהם... מקנא

אחת" ד"קומה – ה"הילוך" ענין אמיתית שיהי' השי"ת להם יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
אמה  ומאתיים אמה מאה קומות", ברחבה"63ו"שתי ד"ואתהלכה הענין אצלם ויהי' הפרטים,64, בכל ,

ביתם. ולבני להם המצטרך בכל וברוחניות, בגשמיות

***

.ÂË גופא,66חז"ל 65אמרו זה חז"ל וממאמר תאמין". אל בגוים תורה יש תאמין, בגוים חכמה "יש :
לתורה: חכמה בין החילוק יובן "תורה", לא אבל בגוים יש ש"חכמה"

בלשון  החכמה, וכללי ראשונות מושכלות לראש לכל לאדם שיהיו בהכרח – שכל להבין כדי
השכל. מסקנת את הוא מכריח הראשונות והמושכלות ההגיון כללי שלפי ההגיון, כללי החוקרים:

אבל  ההגיון, וכללי הראשונות המושכלות מצד מוכרחת, אמנם היא השכל שמסקנת נמצא, ובמילא
אלא  אותם, ושמכריח שקדמם ענין מצד יסוד להם אין – עצמם ההגיון וכללי הראשונות המושכלות
מקבל  אזי – לקבלם וברצונו בעיניו חן מוצאות הראשונות המושכלות אם הטוב: ברצונו תלוי הדבר
לקבלם, שלא ברירה לו יש – הראשונות המושכלות את לקבל רוצה אינו אם אבל השכל, מסקנת את הוא

השכל. את גם מקבל אינו וממילא

עצמו  שבשכל כיון מהשכל, שלמעלה לענין שזקוקים עצמו השכל מכריח שעלֿידם הביאורים א' וזהו
שהם  השכל, כל נובע שממנה הראשונה הנקודה שהרי שכל, אינו מגיע הוא שממנו שהשורש נרגש
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או"ח 59) ואדה"ז טושו"ע ה"ד. פ"ז ברכות הל' רמב"ם
רפ"י. לאדה"ז ברה"נ סדר רסקס"ח.

שו"ע 60) (ס"וֿז). ס"בֿה סקע"ט שם (ואדה"ז) טושו"ע ראה
ס" סר"ו שם ס"ה.אדה"ז פ"ט ס"זֿח. פ"ה שם ברה"נ סדר ט.

(61.(110 ע' תש"ה (סה"ש בסופה ב' יום שיחת
זו.62) לשנה השייך מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק של ַמהקאּפיטל

.145 ע' חי"ב התוועדויות – מנחם תורת גם וראה
וש"נ.63) א. עה, ב"ב

מה.64) קיט, תהלים
שליט"א 65) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסי"ז עד מכאן

זו  במהדורא ואילך. 561 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס (באידית),
בלתי  מהנחה ענינים כמה ועוד מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו

מוגה.
ח"ה 66) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה יג. פ"ב, איכ"ר

ואילך. 205 ס"ע
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("אזוי  בעיניו חן מוצא שכך מזה באים הם אלא שכל, מצד מוכרחים אינם הראשונות, ַהמושכלות
בנפש  והנחה אמונה של ענין שזהו אים"), .67געפעלט

לתורה: חכמה בין החילוק וזהו

מסקנא  מהם הוא מסיק – בעיניו חן מוצאים השכל כללי אם הטוב; ברצונו תלוי' – חכמה דבר קבלת
אותו. מכריחה עצמה שהחכמה זה אין אבל מסויימת,

בזהר  כמ"ש – התורה מה 68משא"כ נצרך, מה האדם את מלמדת התורה הוראה, מלשון היא שתורה
מצוה. – מהרשות לעשות דורשת והתורה ומצוה, רשות דאיסור, הפלוגות ג' דהיינו אסור, ומה מותר
התורה  אלא יקבלנו, אזי אצלו, "יונח" הענין שאם בהסכמתו, תלוי אינו – זאת מלמדת שהתורה והאופן

ברצונו. תלוי יהי' שהדבר מבלי כך, שיתנהג ותובעת מלמדת

רצונו  ע"י שמתקבלת חכמה, תאמין": אל בגוים תורה יש תאמין, בגוים חכמה ד"יש הפירוש וזהו
אזי  השכל, של ההגיון וכללי יסודות בעיניו חן מוצאים שאם בגוים, גם ישנה – בעיניו החן ומציאת
"מונח" שיהי' דהיינו הסכמתו, ללא להתקבל שצריכה הוראה, תורה, אבל השכל; את גם הוא מקבל

גוים. אצל אינה – בעיניו חן שמוצא מצד לא ענין אצלו

.ÊË ישראל בני אצל ישנו זה ענין – בעיניו חן שמוצא מצד לא דתורה הענין ש"יונח" האפשרות
אומרים  שאנו כפי הקב"ה, עם הקשורה נשמה יש מישראל שלכאו"א כיון בי",29דוקא, שנתת "נשמה

היו  שכבר הנשמות ואפילו בעתיד, שיהיו הנשמות גם במתןֿתורה, סיני הר על עמדו ישראל בני וכל
.69בעבר 

ביחוד  ואחד אחד לכל לו, אומר שהקב"ה איך שמע יהודי כל הרי אלקיך"70ובמילא, הוי' "אנכי ,37,
קוץ" ובשום אות בשום אתרמיז "דלא ש"אנכי", וחיותך 71היינו, כחך הוא הקב"ה 38, של ש"דיבורו וכיון .

מעשה" זיך 72חשיב ("האט עצמו את הכתיב שהקב"ה ה"אנכי", הוא וחיותו שכחו כך, נעשה אכן –ָ
יהבית" כתבית נפשי "אנא ר"ת ד"אנכ"י" בתורה, .73אריינגעשריבן") ַ

בהקב"ה, האמונה – הקליטה ותכלית ההנחה בתכלית פנימה בנפשו מישראל בכאו"א יש ובמילא
וחיותו  כחו מהותו, כל שזהו כיון לאמונה, זקוק להיות כלל צריך אינו שהוא מאמונה, יותר .74ועוד

פנימה  בנפשו אבל והקליטה, ההנחה על ומסתירים המעלימים דברים אצלו שצמחו יתכן היותר, לכל
והיותה  בעיניו חן שמוצאת מפני לא – כולה התורה אצלו ישנה הוראה. תורה, מישראל לכאו"א יש
מורה  זהו – הוראה" מלשון "תורה אצלו ישנה אלא ובהגבלה, מסויים במקום רק מגיע זה שענין מובנת,
בכל  בפנימיות אצלו חדור זה הרי – הבנתו מצד זה שאין ואף זאת, מבין אינו אם אפילו שלו. הדרך

הוי'". "אנכי היא מהותו שכל כיון עניניו,

.ÊÈ:מזה ההוראה

להתיירא  אין – מזה הוא מרוחק שלעתֿעתה ביהודי ופוגשים ליהדות, יהודים לקרב שהולכים בשעה
ההנחה  ותכלית הקליטה בתכלית לו יש פנימה שבנפשו לדעת שיש כיון ולהתייאש, ("איבערשרעקן")
רק  צורך יש מהותו. כל שזהו כיון הגבלה, ללא היא זו שהנחה בהם, להאמין צריך שיהודי הענינים כל

פנימיותו. מתגלית ואז המעלימים, הדברים את להסיר

שני  הרי – מבחוץ אותו ומעורר אדם בא לזה ונוסף מבפנים, פועלת שפנימיותו שבשעה והיינו,
בהפנימיות. חדור יהי' הוא שגם הזולת) והתעוררות פנימיותו (שבין האמצע על פועלים יחד הדברים
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(67.209 ע' חי"ט לקו"ש גם ראה
ב.68) נג, ח"ג
א.69) צא, זח"א ועייג"כ פמ"א. פדר"א
ועוד.70) רפו. רמז יתרו יל"ש גם ראה
א.71) יא, זח"ג ועייג"כ ב. פ, פינחס לקו"ת ראה

ב.72) פ"ג, ב"ר ב. קיט, שבת ראה
הע"י).73) גירסת (ע"פ א קה, שבת
אלקיך",74) הוי' "אנכי בהדיבור נמצא וחיותו שכחו והיינו,

לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה "כל עד הדברות, שאר בכל ועד"ז
מוגה). בלתי (מהנחה מסיני" למשה נאמר כבר



לט e"hyz'd ,zereaydÎbgc 'a mei zgiy

הנקודה  על המעלימים הדברים את מהם ולהסיר ליהודים ללכת שצריך מישראל, כאו"א על חוב וזהו
וכידוע  "פרו 75הפנימית, היא בתורה הראשונה והמצוה תורה, הוא גם בתורה שסדר הזקן, אדמו"ר פתגם

נוסף 76ורבו" יהודי לעשות צריך שיהודי היא הראשונה שהמצוה הדבר, ופירוש ,77.

***

.ÁÈ בפיך"78כתיב דברי "ואשים ארץ": וליסוד שמים לנטוע כסיתיך ידי ובצל בפיך דברי "ואשים
"לנטוע  נעשה ועי"ז מקיף), "צל", בבחי' (שהם המצוות על קאי – כסיתיך" ידי "ובצל התורה, על קאי –

ארץ" וליסוד .79שמים

היתה העולם בריאת הרי השאלה: אלפים iptlונשאלת ב' בשנת הי' מתןֿתורה (שהרי מתןֿתורה
התומ"צ? ע"י נעשה ארץ" וליסוד שמים ד"לנטוע שהענין לומר אפשר איך וא"כ, לבריאה), תמ"ח

וכן  חדש, עולם ישראל שיהיו גליות "קבוץ על קאי ארץ" וליסוד שמים ש"לנטוע הרד"ק, ומפרש
וכידוע 80אמר  כו'", החדשה והארץ החדשים השמים בורא זה 81הנני וענין חדשות. נשמות גם יהיו שאז

גו'"). בפיך דברי ("ואשים דוקא התומ"צ קיום ע"י נעשה גו'") שמים ("לנטוע

ואפילו  שבדורותינו, הנשמות שהרי חדשות, דנשמות הענין הוא גליות לקיבוץ שהסימן ראי', ומכאן
הגלגולים  בספר באריכות כמבואר חדשות, נשמות אינם ככולם רובם הקודמים, נשמות 82בדורות ואילו .

הסיפור  כידוע – ע"י 83חדשות שנעשה גליות, לקיבוץ סימן זה הרי – חדשה נשמה הי' הזקן רבינו אשר
משיח.

.ËÈ הרמב"ם כותב משיח אודות ויכוף 84והנה, .. במצות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מלך "יעמוד :
ה'". מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה  לילך ישראל כל

"הצבעה" בפני התומ"צ קיום את יביא לא הוא – בתשובה. ישראל בני כל את יחזיר משיח כלומר:
" אלא הרוב... דעת לפי  ..sekiשתוכרע ישראל ישראל mglieכל בני שכל יפעל וכך השם", מלחמות

ומצוה. תורה שומרי יהיו

"רוב  שאותם – דעות" "רוב ע"י שיוחלט כפי להכריע כדי ל"הצבעה", התומ"צ את מעמידים כאשר
נאמר  שעליהם אלו הם הגמרא 85דעות" (כפירוש קשר" הזה העם יאמר אשר לכל קשר תאמרון )86"לא

ה"ז –jtid!"השם מלחמות וילחם .. ישראל כל ד"יכוף הענין

.Î לדאבוננו "87אך בשם אצלם נקרא זה ומצב שמעמד כך, כדי עד וההסתר ההעלם גדול ,`zlgz`
dle`bc...!"

"אתחלתא זו שאין בלבד זו הי'dle`bcלא שלא גדול ומכופל כפול חושך זהו – אדרבה אלא ,"
מעולם! כמוהו
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סה"ש 75) א. תשמו, (לקו"ד תרצ"א תמוז י"ג שיחת ראה
וש"נ). .262 ע' תרצ"א

רע"ג.76) לח, שה"ש לקו"ת וראה כח. א, בראשית
שהקב"ה 77) מצוה היא בגשמיות ורבי' פרי' שמצות וכשם

ומכיון  ובת, בן לכלֿהפחות לו שיהיו מישראל לכאו"א ַמצוה
גם  הוא כן – לזה הכח הוא נותן בודאי זאת, מבקש שהקב"ה
שיקרב  מישראל מכאו"א שתובעים ברוחניות, ורבי' פרי' במצות
הזולת  את שמקרב ועי"ז לזה. הכחות את לו ונותנים נוסף, יהודי

קצת). (חסר אצלו גם הוספה נעשית –
הוא  הזולת) קירוב עבור כח (הנתינת זה שענין אחדים: בזכרון
ד"פרו  הכתוב (שבהתחלת אלקים" אותם ד"ויברך הברכה בדוגמת
(מהנחה  שבהלידה ההשפעה בשביל כח הנתינת שהיא ורבו"),

מוגה). בלתי

טז.78) נא, ישעי'
שיז.79) ס"ע ח"ב ואילך. קנב ס"ע ח"א מלוקט סה"מ ראה

וש"נ.
כב.80) סו, ישעי'
(נ,81) פ"ד כו' החדשים השמים כי ד"ה שה"ש לקו"ת ראה

וש"נ. א).
שם.82) בלקו"ת הובא רפ"ז.
וש"נ.83) .22 ע' ריש תש"ו ואילך. 127 ע' תש"ה סה"ש ראה
ספי"א.84) מלכים הל'
יב.85) ח, ישעי'
א.86) כו, סנהדרין
ובהנסמן 87) ,45 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

.45 בהערה שם
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דין) בעלמא חיותו בחיים עוד (שנדפסה תש"ג הפסח חג בשיחת אדמו"ר מו"ח כ"ק שגלות 88וכדברי ,
שייכות  שום להם שאין כיון העולם, אומות שכן, – העולם אומות אצל מגלות גרועה ישראל בני אצל

של ענין לקחת כ"כ, גדול העלם לגרום בכחם אין שלf"erlלקדושה, ענין שהוא עליו ,dyecwולהכריז
של  ענין ליקח  ביכלתו – לקדושה שייכות לו שיש יהודי, משא"כ לזה; שייכות שום להם שאין כיון

jtid!קדושה של בלבוש אותו ו"להלביש" הקדושה,

הרמב"ן  דברי את הדעות 89מביאים שאר לפי (ואפילו המצוות במנין ארץֿישראל ישוב את ,90שמונה
ארץֿישראל, של חביבותה – זה וענין הקב"ה), ציווי עכ"פ ה"ז המצוות, במנין ארץֿישראל ישוב שאין

בו ומשתמשים מנצלים – ישראל בני בעיני ארץֿישראל, יישוב של חביבותו dyecwdובמילא jtidl,
זה  שעל בארץֿישראל, אמות ארבע ומהלכים בארץֿישראל, שיושבים העובדה עצם שמספיקה באמרם,

חז"ל  הקודש"91אמרו בלשון ש"מדבר גם ומה הבא", עולם בן שהוא לו מעלתם 92ש"מובטח גדלה שאז ,
גאר...") שוין דאך ("איז ח"ו!...93ביותר... המצוות כל קיום חובת ידי יוצאים ובכך – ָָ

אבל  יחד; ישראל בני כל את שיאחד ענין שיהי' כדי – המצוות בקיום צורך הי' עתה שעד טוענים,
עוד  ואין ארץֿישראל, ע"י האחדות ענין כבר נעשה – ישראל בני בידי נמצאת כשארץֿישראל עתה,

ח"ו! בתומ"צ צורך

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ היא של 94ארץֿישראל "פלטרין ,
בהקב"ה!95מלך" ח"ו ולמרוד להילחם כדי גופא ארץֿישראל את לנצל הוא ורצונם .

לקדושה. שייכות שום להם שאין כיון כזה, והסתר העלם לגרום בכוחם אין העולם, אומות וכאמור,
את לשעבד הוא, לעשות, אוה"ע של שביכלתם היחיד הדבר –mitebd אדמו"ר כ"ק כדברי ישראל, דבני

מלכיות".96נ"ע  ושעבוד לגלות נמסרו לא נשמותינו אבל  מלכיות, ובשעבוד בגלות ניתנו גופותינו ש"רק 
לעשות רק בכחם – הגופים בשעבוד xzqdeוגם mlrdעניני לנצל אבל המס"נ), כח את לעורר dyecw(כדי

יכולים; אינם – זה והסתר בהעלם

דבבואה" "בבואה להם שיש ישראל, בני לקחת 97ורק בכחם – לקדושה שייכות להם שיש דהיינו ,
של שהואf"erlענין במרמה אתdyecwולטעון לנצל דהיינו, ,envr dyecway xacdשל (וע"ד f"erlלענין
לתורת 98המבואר  ע"ישההתנגדות להיות מוכרחת היתה "בבואה icediהחסידות לו שיש כיון דוקא,

דבבואה").

בארץֿישראל", אמות ארבע "מהלך להיות האפשריות ישראל לבני שניתנה בכך הם משתמשים
זאת ומנצלים – מלך" של רבונוcbpeהקב"הcbp"פלטרין את "יודע בבחינת eaהתומ"צ, cexnl oeekne"99,

המלכה את ziaa"לכבוש inr"100!

בענין  (שמשתמשים כדוגמתה הי' לא שמעולם גלות בתוך גלות קשה, גלות הוא זה שמצב ולמרות
עצמה, זו קשה שגלות כלֿכך, גדול וההסתר ההעלם הרי – כנ"ל) ח"ו, בו" "למרוד כדי קדושה של

"אתחלתא בשם מכנים – עצמו זה ומכופל כפול "!dle`bcוחושך

– גאולה בשם הגלות את שמכנים – זה xzeiהעלם cer lecb!עצמה הגלות של ההעלם מאשר
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(תמוז 88) כג ח"ג לקוט לקו"ד – סל"ג, ברוקלין) תשג"ה
– מנחם תורת גם וראה .70 ע' תש"ג בסה"ש ולאח"ז א. תיט,

.33 הערה 191 ע' חי"א ואילך. 153 ע' ח"ה התוועדויות
מסעי 89) עה"ת בפי' גם וראה ד'. למ"ע בהוספות בסהמ"צ
נג. לג,
וש"נ.90) רכג. ע' א"י ערך תלמודית אנציק' ראה
הי"א.91) פ"ה מלכים הל' רמב"ם וראה א. קיא, כתובות
סה"ג.92) פ"ט שבת ירושלמי
ח"ג 93) .148 ע' ריש ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
.174 ע'

יב.94) יא, עקב
תתסז.95) רמז עקב יל"ש יג. פי"ט, במדב"ר
(96.169 ע' תרפ"ז (סה"ש תרפ"ז תמוז ג' בשיחת הובא
וש"נ).

ואילך.97) ג לו, תצא לקו"ת וראה וש"נ. א. קכב, יבמות
ובכ"מ.
(98.45 ע' שלום תורת סה"ש
ועוד.99) יד. כו, בחקותי ופרש"י תו"כ

ח.100) ז, אסתר

המשך בעמוד בעה
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מוגה  בלתי

.Ê... נאמרה ופרטות כללות שהתורה מענין 56כיון למעלה היא שהתורה לעיל האמור הענין הנה ,
כמ"ש  התורה, בחי' בו (שיש באדם גם ישנו לגמרי, מהעולם למעלה להיותה התורה 57ה"ראש" "זאת

הגוף), לכל חיות נמשך שממנו המוח (שעיקרו ה"ראש" מענין שלמעלה בחי' יש באדם גם כי – אדם")
הראש. על ומקיף מהראש למעלה שהיא הגולגולת, ענין שזהו

בכור  יש בפרק בד"ה בארוכה צדק הצמח שמבאר פרצוף 58וכפי על אלא מעידין ש"אין ההלכה טעם
החוטם" עם אדם"59פנים "לא בחי' הוא הגולגולת, שזוהי מהחוטם, שלמעלה שהחלק כיון שבאדם,60–

הכתר. בחי'

.Á"אדם "לא בחי' שישנו כשם אדם"dlrnlyוהנה, "לא בחי' גם יש כך מהאדם dhnlyמהאדם,
היא  הגולגולת שגם (כשם מהאדם חלק הוא גם אבל האדם, גוף מציור למטה שהוא הרגל ענין שזהו –

שבאדם). אדם" "לא מהאדם, חלק

באדם  הוא שהענין כפי ולכן, העליון, אדם בדוגמת הוא התחתון האדם שהרי – הספירות מציור ויובן
התחתון. באדם גם הוא כן העליון,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר מה נכ 61ובהקדים נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של אחיו מענדל, שר' נס ,
לסעודה, ידיו שנטל בשעה בליובאוויטש אדנ"ע את לבקר ַפעם

רבו"– בלשון לומר אדם "חייב (שהרי אדמו"ר מו"ח כ"ק שיפסיקו 62וכדברי אהב לא שאאמו"ר ,(
המוציא  לברכת ידים נטילת בין –אותו 

רופא  שגילה מה שמע או שקרא מיד, וסיפר ולהמתין, להתאפק יכול הי' לא התפעלות, בעל ולהיותו
וכאשר  למטה, ראשו מרכין אזי שכל, בדבר להתעמק רוצה אדם שכאשר הטעם מהו גדול, פרופסור או
ולמה  לשכל, השייכים ענינים שניהם הרי דלכאורה, – למעלה ראשו מגבי' אזי מסוים , בדבר להזכר רוצה

כו'. והזכרון ההעמקה כח תלוי שבו מסויים וריד שישנו – הפכיות בתנועות ביטוי לידי ְִבאים

בביכל  האמצעי אדמו"ר של במאמר כבר נמצא זה שענין אמר, המוציא, בירך אדנ"ע שכ"ק ולאחרי
וכו'. הדם במהלך תלוי שזה – הדבר טעם גם מוסיף ושם פלוני,

לפנ"ז! בשנים עשיריות האמצעי אדמו"ר כבר ידע – אדנ"ע כ"ק של בזמנו שנתגלה דבר כלומר:

כיון  אלא הרפואה, חכמת שלמד בגלל לא זאת ידע האמצעי שאדמו"ר – אדנ"ע כ"ק שהוסיף  וכפי
התחתון. באדם גם הוא שכן הבין ומזה העליון, באדם הוא שכן שראה

העליון. באדם שהוא כפי הרגל מענין לידע יכולים התחתון, באדם הרגל שענין – לעניננו בנוגע ועד"ז

מבואר  לפעמים הספירות: במנין אופנים ב' מצינו והיינו,63ובכן, רגלים, גם נכללים נה"י שבבחי'
מבואר  ולפעמים מהגוף. חלק מגופא"64שהם "לבר הם רגלים ואילו מתנים, בחי' הם ונמצא,65שנה"י .

עצמו. בהגוף שהוא כפי מגופא" "לבר הם שרגלים
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מנחם 56) תורת גם וראה וש"נ. ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה
וש"נ. .154 ע' חנ"ד

יד.57) יט, חוקת
ואילך.58) נד ס"ע וענינים מארז"ל על אוה"ת
וש"נ.59) (במשנה). א קכ, יבמות
כט.60) טו, שמואלֿא

וש"נ.61) ואילך. רצ ס"ע היומן רשימת – מנחם תורת ראה
וש"נ.62) א. מז, ברכות מ"ג. פ"א עדיות
ובכ"מ.63) ב. עח, משפטים תו"א ראה
ובכ"מ.64) ג. כז, שה"ש לקו"ת ראה
א).65) (יז, בהקדמה תקו"ז ראה
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בחי' הוא הרגל ואילו שבאדם, ה"אדון" בחלק שהוא כפי אדם" "לא בחי' היא הגולגולת כלומר:
שבאדם. ה"עבד" בחלק שהוא כפי אדם" "לא

.Ë קשור שזה מובן הרי עבדות, בבחי' להיות צריך התורה קבלת שבשביל (ס"ו) לעיל האמור וע"פ
שענינו  הרגל, ענין עם עול.גם קבלת

אדמו"ר מו"ח כ"ק שהנהיג הטוב המנהג עם קשור זה ובתיֿמדרשות jlilוענין לבתיֿכנסיות ביו"ט
יו"ט. בשמחת יהודים לשמח כדי

חז"ל  הפסוק 66ובלשון על רש"י שפירש וכפי למצוה", רץ "הוי לבו 67: ש"נשא רגליו", יעקב "וישא
התענוג, ענין שגם והיינו, מהראש, למעלה הרגלים העלאת שזהו"ע – ללכת" קל ונעשה רגליו את

ברגלים. יומשך (ראש), והשגה מהבנה שלמעלה

גיטין  במסכת בגמרא שמצינו עצם"68וע"ד תדשן טובה "שמועה ענין 69לענין פעולת אודות סיפור –
למטה  היא מציאותו שכללות יהודי לאינו בנוגע שאפילו והיינו, אינוֿיהודי, של הרגל עצם על התענוג
שזהו  הנעל, את שלובשים בחלק – גופא וברגל הרגל, שהוא התחתון בחלק – גופא ואצלו מיהודי,

יבמות  במסכת הגמרא כדברי להלכה, גם שנוגע (כפי תחתון 70העקב הכי החלק וסנדל), לנעל בנוגע
התענוג. ענין ופעל נמשך שם גם הנה שברגל,

.È וגם ההילולא יום הוא השבועות (שחג המלך דוד של ספרו – בתהלים מ"ש עם זה לקשר ויש
ישראל" זמירות "נעים ס"ד)), (כנ"ל רות מגילת אז קורין שלכן שלו, ההולדת אשורי 71יום "תמוך –

פעמי" נמוטו בל :72במעגלותיך

("אשורי" ברגליו בהליכתו הקב"ה של תמיכתו את מבקש שיהודי – הוא בפסוק הפשוט הפירוש
נטי' ללא תהי' שהליכתו הוא בטוח ואז ("במעגלותיך"), התומ"צ בדרך שתהי' כו'.ו"פעמי"),

"פעמי"? ואח"כ "אשורי" תחילה נאמר למה – אחד ענינם ו"פעמי" ש"אשורי" כיון להבין: צריך אך

לשונות  עוד שיש כיון אעפ"כ, אבל המליצה, ליופי לשונות שינויי פסוקים בכו"כ אמנם מצינו
ככל  בדיוק, היא דוקא, זה ובסדר  דוקא אלו לשונות ב' שבחירת בודאי הרי בהם, להשתמש שיכולים

בדיוק  שהם התורה .73עניני

.‡È מקומות בכו"כ הצ"צ מ"ש ע"פ שמביא 74ויובן כפי – אחד שורש להם שיש שונות לתיבות בנוגע
יש  מ"מ זמ"ז, שונה ותוכנם שפירושם שאף – שורש באותו בקונקורדנציא שמופיעים מתיבות דוגמאות

ביניהם. ושייכות קשר

הפוסעים  (רגלים הרגל על שקאי הפשוט הפירוש על שנוסף – "אשורי" לתיבת בנוגע הרי 75וכן ,(
תענוג  מלשון גם בנות"76זה אשרוני "כי כמו "אשרי", מלשון ,77.
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סי"ג.66) ס"צ או"ח אדה"ז שו"ע וראה מ"ב. פ"ד אבות
וש"נ.

א.67) כט, ויצא
ב.68) נו,
ל.69) טו, משלי
אֿב.70) קב,
(א).71) ד פ"ד, שהש"ר וראה א. כג, שמואלֿב
ה.72) יז,
ועוד.73) .232 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
ב 74) (קמז, ג הוספה תשס"ג) (הוצאת החקירה ס' ראה

וש"נ. .53 ע' חמ"ח מנחם תורת גם וראה וש"נ. ואילך).
עה"פ.75) מצו"צ

לשואלים)76) במענה – נשא ש"פ (בשיחת נאמר זה בענין
(של"ד  הע"ח בדברי הוא תענוג מלשון "אשורי" לפירוש שהמקור
ט) כג, (בלק הפסוק על ב) רג, (ח"ג הזהר מאמר שמביא פ"ד)
פסיעה  אושיט דאימא במיעהא דהוי "כיון אשורנו", "מגבעות
תמוך  כמו פסיעה, לשון אשורנו "וביאור ומוסיף: וכו'", לבר

שי  מצד בע"ח הובא זה פסוק שהרי – במעגלותיך" יכותו אשורי
oiprd okezl מעלת עם קשור אשורנו" ד"מגבעות שהענין כיון –

החכמה), (בחי' "הרים" לגבי אפילו בינה) (בחי' ה"גבעות"
הספירות  מכל שלמעלה הכתר לבחי' הכי *שמגיעים לדרגא ועד ,

אשורי  "תמוך שמפרש מוכח ומזה התענוג. ענין – בכתר נעלית
(כתר). תענוג מלשון (גם) גו'"

יג.77) ל, ויצא

*(bw wla v"n`dc`l f"de`ia) zeciqg iyexca x`eandl dpeekd d`xpk,oipra (jli`e `"rq"xal driqt hiye`,"zeklnd 'iga lr i`wc
itk `"f 'igal uegn z`veiy) dpiaa xeair 'igaa lelky"epxey` zerabn"(,) dnkga zellkzdd ote`n jynp xaky ixg`l"mixev y`xn



מג h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

שביניהם: והשייכות

פועל  שלכן מהמוח), למעלה היא שהגולגולת (כשם מהשכל למעלה הוא ("אשרי") התענוג ענין
כמארז"ל  השכל, על פועל 78התענוג והתענוג שהחפץ כיון חפץ", שלבו במקום תורה אדם ילמוד "לעולם

השכל. התגלות

ברגל, גם נמשך – מהשכל) יותר למעלה (שהוא התענוג ודוקא ברגל, נמשך אינו – השכל ואעפ"כ,
השירים  בשיר כמ"ש "פעמי", בלשון כמודגש הנעל, עם הקשור שברגל לעקב פעמייך 79ועד יפו "מה

מ  שמזה שברגל.בנעלים", העקב על שלובשים "נעלים" עם קשור ש"פעמי" וכח

אחרונות  לוחות ניתנו שבו למ"ת, ששייך – ליוהכ"פ בנוגע שמצינו ממה גם שענין 80[ולהעיר –
הנעל  לבישת שלילת עם קשור התענוג , היפך ].81העינוי,

באופן  התומ"צ בדרך יהודי של בהליכתו שיתמוך מהקב"ה שמבקשים – וגו'" אשורי "תמוך וזהו
על  שמורה ברגל, ההליכה שענין היינו, ב"אשורי"), הפירושים (ב' התענוג עם הרגל של החיבור שיהי'
ס"ה); (כנ"ל שלו התענוג נעשה האדון של שהתענוג ועד תענוג, מתוך יהי' העבד, שבעבודת עול הקבלת
ההליכה  תהי' כו', גבשושית המבלבלים, ענינים שיש במקום שגם – פעמי" נמוטו ש"בל בטוחים ואז

כו'. להיזק לחשוש מבלי כדבעי,

.·È:"במעגלותיך אשורי) ד"(תמוך הענין בביאור להוסיף ויש

"נתיבותיך" – הוא כאן "מעגלותיך" בתיבת הפשוט מלשון 75הפירוש גם הוא "מעגלותיך" אבל .
עיגול.

אחר, למקום זה ממקום הולכים ידו שעל הוא ודרך נתיב של ענין כי, הפכיים, ענינים הם ולכאורה
להתחלה. חוזרים ידו שעל באופן הוא עיגול ואילו

במתןֿתורה: מודגשים אלו ענינים שב' – בזה הביאור אך

שהרי  למטה, מלמעלה התורה ירידת על מורה – בלבד) נתיב אלא המלך, דרך (שאינו הנתיב ענין
בעצמותו  המלך שעשועי היא עצמה מצד לבירא 12התורה עד כו', למדרגה ממדרגה וירדה שנסעה אלא ,

בערך. שלא בריחוק עמיקתא,

כפי  התורה את לוקחים למטה התורה ירידת ע"י שדוקא – עיגול של באופן הוא זה נתיב אמנם,
היא" בשמים "לא התורה שהרי בעצמותו, המלך שעשועי בבחי' התורה", "נותן אצל בתחילתה, ,82שהיא

. של ו"קוב"ה והתענוג השמחה על (שמורה חייך קא נצחוני". בני נצחוני ואמר שדוקא 83מעלה) והיינו, ,
בעצמותו. המלך שעשועי בבחי' שהיא כפי שבתורה התענוג את לוקחים למטה התורה ע"י

לתחלתו), שחוזרים בעיגול (כמו למעלה שהיא כפי התורה את לוקחים למטה שבתורה בלבד זו ולא
. עגול ש"הוא בניגון וכמו – יותר נעלה חדש ענין בתורה שממשיכים מזה, יתירה שכשמסיים אלא .

שלו" התחלה יומשך נדרי",84הניגון ל"כל בנוגע ישראל (כמנהג יותר בתוקף מנגנים השני' שבפעם ,
קצת  קולו מגבי' פעם ובכל ג"פ, כתורת 85שמנגנים – הניגונים) לכל בנוגע ישראל של מנהגם הוא וכן ,

הפסוק 86המגיד  כו',87על חיות בהם ממשיכים התומ"צ קיום  שע"י בהם", "וחי
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(78.115 ע' ריש חמ"ז מנחם תורת גם וראה א. יט, ע"ז
וש"נ.

ב.79) ז,
ב.80) ל, שם ובפרש"י. (במשנה) ב כו, תענית ראה
רפ"ח.81) יומא
ב.82) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים

שם.83) ב"מ
ג.84) א, שה"ש לקו"ת
וש"נ.85) ס"ה. סתרי"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
(סק"י).86) אחרי פ' או"ת
ה.87) יח, אחרי

ep`x`"(;xzkd 'igaa eyxyl ribn (`"fl uegn d`ivid ixg`l) f` `wece.eh y"dy z"ewl mb d`xe,b±) zedn`d zlrna"epxey` zerabn"(
) zea`d lr"ep`x` mixev y`xn"(– .המו"ל .



h"kyz'dמד ,zereayd bgc 'a mei zgiy

כנסיות  לבתי נכנסין שישראל ש"בשעה שמצינו כפי – כביכול הקב"ה אצל חיות שממשיכים ועד
ראשו" מנענע הקב"ה מבורך הגדול שמי' יהא ועונין מדרשות (סי"ד)88ולבתי לקמן שיתבאר [וכפי

זיך xמי'yהאiמן`ש" ("געקאכט גדול בלהט הבעש"ט השתדל ולכן התענוג, שהו"ע "אשרי", ר"ת ָבא"
דרגות  חילוקי בה שיש התורה בלימוד כמו ולא קטנים, לילדים גם ששייך איש"ר אמירת בענין ַשטארק")

ומבאר הזקן כו'], אמירת 89רבינו ע"י הקב"ה אצל כביכול שנמשך החיות ענין על מורה בראשו שהנענוע
איש"ר.

שהרי  התורה, בפנימיות כזה מפתגם להתיירא אין בבתֿשחוק:) ואמר הפסיק שליט"א אדמו"ר [(כ"ק
בגמרא  כדאיתא דתורה, בנגלה גם עד"ז .90מצינו למשה הקב"ה לו בדבריך"].ipziigd."שאמר

.‚È,ברוחניות הרגל שזהו"ע עול, דקבלת בעבודה התענוג ענין להמשיך שצריך – בזה הענין וכללות
המצוות  פרטי של השייכות חרדים בספר (כמבואר ברגל התלויות במצוות – בגשמיות הרגל בענין וגם

למצוה" רץ ד"הוי הענין וכמו הגוף ), חלקי בארוכה 66לפרטי פעם באמצע).91(כמדובר ונשאר ,

את  לי  עשה  ידי ועוצם ד"כחי באופן זה אין שהרי – וגו'" אשורי "תמוך מהקב"ה מבקשים זה ועל
הזה" ברגל.92החיל התלויות למצוות עד המצוות, בכל יומשך שהתענוג ומסייע עוזר הקב"ה אלא ,

במהרה  צדקנו, משיח לקראת להריצה ועד מצוה, לדבר רץ להיות כולה, השנה כל על זאת וממשיכים
בימינו.

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

הניגון  ינגנו ואח"כ הרגיל, הניגון וינגנו "לחיים", כולם יאמרו – ב"תהלוכה" שהשתתפו אלו כל
דקוב"ה". עבדא "אנא

דקוב"ה"]. עבדא "אנא ואח"כ נפוליון", "מארש ַ[ניגנו

בהעלותך  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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סע"א.88) ג, ברכות
ואילך.89) ב מח, שלח לקו"ת ראה
סע"א.90) לב, שם

כ"ק 91) ע"י לאח"ז הוגהה – תשכ"ד אמור ש"פ שיחת ראה
ואילך. 371 ע' חי"ז בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר

יז.92) ח, עקב

h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

כנסיות  לבתי נכנסין שישראל ש"בשעה שמצינו כפי – כביכול הקב"ה אצל חיות שממשיכים ועד
ראשו" מנענע הקב"ה מבורך הגדול שמי' יהא ועונין מדרשות (סי"ד)88ולבתי לקמן שיתבאר [וכפי

זיך xמי'yהאiמן`ש" ("געקאכט גדול בלהט הבעש"ט השתדל ולכן התענוג, שהו"ע "אשרי", ר"ת ָבא"
דרגות  חילוקי בה שיש התורה בלימוד כמו ולא קטנים, לילדים גם ששייך איש"ר אמירת בענין ַשטארק")

ומבאר הזקן כו'], אמירת 89רבינו ע"י הקב"ה אצל כביכול שנמשך החיות ענין על מורה בראשו שהנענוע
איש"ר.

שהרי  התורה, בפנימיות כזה מפתגם להתיירא אין בבתֿשחוק:) ואמר הפסיק שליט"א אדמו"ר [(כ"ק
בגמרא  כדאיתא דתורה, בנגלה גם עד"ז .90מצינו למשה הקב"ה לו בדבריך"].ipziigd."שאמר

.‚È,ברוחניות הרגל שזהו"ע עול, דקבלת בעבודה התענוג ענין להמשיך שצריך – בזה הענין וכללות
המצוות  פרטי של השייכות חרדים בספר (כמבואר ברגל התלויות במצוות – בגשמיות הרגל בענין וגם

למצוה" רץ ד"הוי הענין וכמו הגוף ), חלקי בארוכה 66לפרטי פעם באמצע).91(כמדובר ונשאר ,

את  לי  עשה  ידי ועוצם ד"כחי באופן זה אין שהרי – וגו'" אשורי "תמוך מהקב"ה מבקשים זה ועל
הזה" ברגל.92החיל התלויות למצוות עד המצוות, בכל יומשך שהתענוג ומסייע עוזר הקב"ה אלא ,

במהרה  צדקנו, משיח לקראת להריצה ועד מצוה, לדבר רץ להיות כולה, השנה כל על זאת וממשיכים
בימינו.

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

הניגון  ינגנו ואח"כ הרגיל, הניגון וינגנו "לחיים", כולם יאמרו – ב"תהלוכה" שהשתתפו אלו כל
דקוב"ה". עבדא "אנא

דקוב"ה"]. עבדא "אנא ואח"כ נפוליון", "מארש ַ[ניגנו

בהעלותך  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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סע"א.88) ג, ברכות
ואילך.89) ב מח, שלח לקו"ת ראה
סע"א.90) לב, שם

כ"ק 91) ע"י לאח"ז הוגהה – תשכ"ד אמור ש"פ שיחת ראה
ואילך. 371 ע' חי"ז בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר

יז.92) ח, עקב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אייר, תשי"א

ברוקלין

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה כו' מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי הפ"נ בעד מר... ובטח לקח עמדו את התפילין שלו, וכן נתן לו את המעסעדזש מכ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וצריך להזהירו כפול ומשולש שיניח תפילין בכל יום - כמובן 

מלבד ש"ק ויו"ט - ואם אי אפשר לו בבקר, אזי יניחם במשך היום עד הערב שמש, ובכל אופן יניחם אף 

לשעה קלה, אף שיהי' מוכרח לחולצם מיד, ולהסביר לו אשר מצוה זו סגולה מיוחדה היא לאריכות ימים 

ושנים וכמרז"ל כל המניח תפילין מאריך ימים ובמילא אין זה ענין של דת לבד אלא גם הגנה מן הסכנה, 

ועליו להזהר בזה מבלי התחשב עם מעמדו ומצבו בקיום התומ"צ בהיותו בביתו, ובטח ימצא האותיות 

המתאימות בשבילו, ואם זקוק לזה הנה יעתיק לו את הכתוב בזה בלשון אנגלית...

המחכה לבשו"ט.

h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

נאמר  למלך בנוגע גם אעפ"כ, ואף 42אבל "עם". של במציאות צורך שיש כך, עם", בלא מלך ש"אין
עוממות  מלשון "עם" בשם איזה 43שנקראים שיש מורה עם, של במציאות צורך שיש העובדה עצם הרי ,

ממ"ש  גם וכמובן העם. עם המלך בין ומעלה"44שייכות "משכמו – העם" מכל גבוה ומעלה "משכמו
הר  ענין שזהו העם.דייקא, אל בערך הם "שכמו", מזה, שלמטה הענינים אבל וכו', והשכל אש

הוא ערוך אין של הענין אמיתית oec`eאך cara מציאות הוא מהם אחד שכל באופן זה שאין –
מציאות  אינו שהעבד אלא כו', אליו ומציית האדון אל בטל והעבד העבד, ומציאות האדון מציאות בפ"ע,

רבו" קנה עבד שקנה "מה בענין וכידוע כלל, לעצמו,45לעצמו העבד קונה שתחילה באופן זה שאין ,
לזה  ראיות באחרונים שנתבארו (וכפי לרבו  קנוי זה הרי העבד לידי כשבא מיד אלא רבו, קונה ).46ואח"כ

שיש  כשם – והתענוג השמחה ענין וגם כחות, עשר לו שיש עבד, של מציאות אמנם ישנה כלומר:
כדי  בזה) (ולהשתדל בגופו שלם להיות צריך העבד ואדרבה: גידים, ושס"ה אברים רמ"ח בעל גוף לו
בכל  האדון אל לגמרי בטל הוא אבל הרוחניים; לכחותיו בנוגע ועד"ז בשלימות, תפקידו למלא שיוכל
האדון, מציאות היא מציאותו כל אלא כלל, לעצמו מציאות שאינו באופן כחותיו, ובכל מציאותו

בחסידות  האדון.47וכמבואר תענוג הוא העבד של התענוג שאפילו נאמן, עבד בענין

הוא האדון אל העבד כמה xzeiוביטול יש המדינה אנשי בין שהרי – המלך אל העם ביטול מאשר
שהענין  ואע"פ עבדים. בדרגת הם כולם שלא מוכח ומזה המלך, ועבדי המלך שרי הצבא, אנשי דרגות:
בשם  ליואב כשקרא שר, שהי' לאורי', בנוגע נאמר זה שהרי שר, אצל גם הוא כו'" במחוג דמחוי ד"מאן

דוד  בפני לאדון.48"אדון" עבד של הביטול לתכלית דומה זה אין הרי –

.Â התורה את לקבל הכנה בתור שנדרשת ערוך, אין של באופן הנפש והרגש שתנועת מובן, ומזה
של הביטול הרגש זה הרי – ערוך באין .carשהיא

פסוקים  בכו"כ שמצינו בנ"י49וזהו נעשו תורה מתן בנ"י micarשבשעת אמנם היו מ"ת קודם לה':
שבהיותם  זה שתמורת והיינו, דוקא. מ"ת בשעת אצלם נתחדש ד"עבדים" העילוי אבל "בנים", בבחי'

ה'" "צבאות שנעשו (לאחרי ה'" "עבדי במ"ת נעשו פרעה, עבדי היו –50במצרים מצרים) בצאתם מיד
דוקא. דעבד הביטול ע"י היא התורה שקבלת כיון

שבר"ה  עליכם" ד"תמליכוני מהענין יותר נעלה הוא זה למלך,51וענין עם של הביטול הרגש שזהו ,
הביטול. תכלית שזהו לאדון, עבד של הביטול הרגש ישנו השבועות בחג  ואילו

הזהר  "אנא52ובלשון שמי'": ד"בריך בנוסח שאומרים –`car'קמי דסגידנא הוא בריך דקודשא
הביטול. בתכלית שהוא עבד של הרגש  על מורה שזה אורייתי'", דיקר ומקמי

"מאן  – המלך של הכח את לו שיש כיון העולם, על בעה"ב נעשה אזי לה', עבד הוא  יהודי 53וכאשר

רבנן" ,54מלכי

לעולם" להם נשיא עבדי "דוד – משיחא מלכא דוד המשיח, לביאת זוכים .30ועי"ז

עבדא" "אנא הניגון את ללמד טייבל להרש"ז הורה שליט"א אדמו"ר ].55[כ"ק

נשא  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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ב).42) (פא, רפ"ז שעהיוה"א תניא ל. לח, וישב בחיי רבינו
.86 הערה רלד ע' תשרי סה"מ מנחם בתורת נסמן – ועוד.

שם.43) שעהיוה"א
ב.44) תרסד, ד) (כרך וירא אוה"ת וראה ב. ט, שמואלֿא

ועוד. ואילך. תיד ע' ב) (כרך שה"ש
שם.45) הרשב"א ובחידושי ב כג, קידושין ב. פח, פסחים
סקכ"ב.46) סל"ח קידושין הל' מילואים אבני ראה
ואילך.47) שכה ע' תרס"ו המשך ראה
א.48) נו, שבת ראה

נה.49) שם, מב. כה, בהר – לדוגמא – ראה
מא.50) יב, בא
וש"נ.51) סע"א. טז, ר"ה
א.52) רו, ח"ב
(ברע"מ).53) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
(54) קצת ).l"endחסר
ע'55) חנ"ו מנחם (תורת בסופו דחה"ש ב' יום ר"ד ראה

וש"נ. .(233
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וישמע ‡. גו' אתו לדבר גו' משה "ובבא בפסוק
מפרש  אליו" וידבר גו' אליו מדבר הקול את

הדברות".1רש"י  מן אהרן למעט – אליו "וידבר :
"וידבר  התיבות היא: בפשטות רש"י כוונת
לפנ"ז  נאמר כבר כי לכאורה, מיותרות הן אליו"

מדבר  הקול) את מפרש 3אליו"2"(וישמע ולכן ,
" הי' שהדבור להדגיש הכתוב (אל `eilשהכפיל "

dyn"הדברות מן אהרן ו"למעט דוקא (4.

אליו" "וידבר התיבות את שפרש"י לאחרי
הקול" את "וישמע התיבות את הוא מעתיק
הקול  הוא הקול, את ת"ל נמוך קול "יכול ומפרש:
ולא  נפסק הי' לפתח וכשמגיע בסיני עמו שנדבר

לאהל" חוץ יוצא .5הי'

"(את) הכתוב שלשון היא, בפשטות וכוונתו
הידוע  הקול שהוא משמיענו הידיעה בה"א הקול"
זה  וקול בסיני, משה עם שנדבר הקול היינו מכבר,
כל  אותו שמעו שהרי גדול" "קול שהי' ודאי

מישראל  וכו') (ונשים אנשים ריבוא .6הששים

להבין: וצריך

(ואח"כ) הקול את "וישמע נאמר: בכתוב א)
רש"י  משנה ולמה אליו" וידבר גו' אליו מדבר
"וידבר  "מדבר"; ומפרש התיבות, פירושי בסדר

הקול"7אליו" את "וישמע לפירושו ?8קודם

משמע  נמוך" קול "יכול רש"י שכתב מזה ב)
שהקול  היא החיצונית ובא שהסברא נמוך, הי'

בסיני", עמו שנדבר הקול ש"הוא להודיענו הכתוב
הי' שהקול לומר תיתי מהיכא ולא jenpולכאורה,

הרגיל  ע"ד (עכ"פ) ממוצע ?9קול

(בה"א  הקול" "את שנאמר מה ליישב בכדי ג)
ש"הוא  ללמדנו שבא לומר מספיק הרי הידיעה)

כאן  מוסיף ולמה בסיני", עמו שנדבר 10הקול

זה  שאין כו'", נפסק הי' לפתח "וכשמגיע לומר:
כאן? לפרש"י לכאורה, נוגע,

את  "וישמע תיבות גם רש"י מעתיק למה ד)
תיבת  אלא לבאר בא לא לכאורה והרי (הקול)"

"הקול".

בכ"ז:·. והביאור
ixg`l,"אליו "וידבר שהתיבות מפרש שרש"י

גם  שאהרן והיינו הדברות", מן אהרן "למעט באו
הדברות, את שמע לא מועד באהל בהיותו
את  אהרן שמע שלא שמה לומר סברא מתעוררת
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פרשתנו.1) סיום
בהבפו"מ,2) ולא משה בכוונת מדבר – אתו" "לדבר משא"כ

ויקרא. ר"פ לספרא המלבי"ם מפי' ולהעיר
בתחלת 3) מ"ש שמפרש משמע כאן עה"ת זקנים במושב

הקב"ה  על קאי ש"אתו" אתו" לדבר גו') משה "(ובבא הכתוב
לומר  אפשר הי' ולפ"ז הקב"ה. עם ידבר שמשה פי' אתו" ו"לדבר
הקב"ה  עם מדבר הי' שמשה פירושו, אליו" "וידבר מ"ש שגם
כתב  כבר ויקרא בר"פ אבל מיותר. ואינו כאן) בחיי רבנו (כפי'
אתו" ש"לדבר ויקרא) ר"פ ובספרא כאן. בספרי (והוא רש"י
למעט  שנאמרו מיעוטין מהי"ג הם אליו" "וידבר אליו" "מדבר

אהרן.
מובן  כהנ"ל), (דלא משה על קאי ש"אתו" שפרש"י ומה
מועד  לאהל בא הי' שמשה בכ"מ מוכח הפשט ע"ד כי בפשטות,

ועוד.`ezידברd"awdyבכדי ויקרא. ר"פ כב. כה, תרומה ראה .
"(מן)4) רש"י רבים)zexacdומ"ש ובל' הידיעה (בה"א "

"י"ג  ויקרא: בר"פ פירש שכבר מה על ולהזכיר לעורר כוונתו
מיעוטין  י"ג נאמרו וכנגדן ולאהרן למשה בתורה נאמרו דברות
הן  ואלו לאהרן שיאמר למשה אלא נאמרו לאהרן שלא ללמדך

בפעם כי כו'", אליו וידבר באריכות dpey`xdכו' הענין מפרש
עמ"ש  וסומך בכללות הענין על מעורר השני' ובפעם ובפרטיות,

.14 הערה 100 ע' חי"א לקו"ש וראה לפנ"ז.
(5– הקודמת) הערה גם (וראה ויקרא ר"פ פרש"י ראה

תשכ"ח. נשא ש"פ בשיחת ונתבארו בשינויים.
שפרש"י6) מה לפי באין xakובפרט "קולות ב): כ, (יתרו

יט) יט, (שם פרש"י וראה הארץ". ומן השמים ומן רוחות מד'
הקב"ה  כו' לישראל הדברות ומשמיע מדבר משה כ"שהי ' שגם
ה, ואתחנן וראה ונשמע". מגביר קולו להיות כח בו לתת מסייעו

יט.

צ"ל 7) הוא גם (שלכאורה הכרובים שני מבין לד"ה בנוגע
בדפוס  משמע (וכן דפוסים בכמה – הקול) את וישמע ד"ה לאחר
לפנ"ז: רש"י למ"ש בהמשך בא כ"א חדש, דיבור ש)אינו ראשון
מבין  לזה) (ובהמשך הכפורת מעל הבא הקול את שומע "ושם
לאהל  יצא "ומשם רש"י: ל' מסיום גם וכדמשמע הכרובים". שני
ושם  מועד אהל אל בא "משה לפנ"ז למ"ש בהמשך שבא מועד",

לדוד. המשכיל של בפרש"י שהי' משמע וכן כו'". שומע
לומר 8) הכתובים סדר רבנו "הפך כתב: כאן לדוד במשכיל

למימר  דליכא בודאי, אהרן את למעט אליו וידבר דכתיב דהא
ולא  נפסק הי' דהקול מאידך שפיר נשמע כבר דהא אחרים למעט
נכנס  הי' שאפי' אהרן את למעט אלא אינו וע"כ לאהל חוץ יצא

לבדו". משה אלא הדיבור קול שומע הי' לא עמו לפנים
דא"כ מובן, הפי'`daxcואינו להקדים צריך גופא זה טעם מפני

נפסק, הי' שהקול הקול" את "וישמע ש"וידבר k"g`eעל לפרש
כבר. נשללו בנ"י ששאר מאחר אהרן, למעט בא בהכרח אליו"

נמוך 9) שהקול מפני "יכול מ"ש מובן ויקרא בר"פ בפירושו
למ"ש בהמשך בא שם כי הי'f"ptlכו'" ולא נפסק הקול "שהי' :

חוץ  יוצא הי' לא (שהקול "יכול ממשיך: וע"ז לאהל" חוץ יוצא
עדיין iptnלאהל) ביאר לא הרי כאן אבל כו'". נמוך שהקול

וכו'. נפסק הי' שהקול
מ"ש 10) לבאר בא ששם ויקרא בר"פ בפירושו משא"כ
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נמוך, הי' הקול טבעית: סיבה לזה היתה הדברות
"ויבואו כמש"נ גבור שהי' משה mirexdולכן

ויושיען" משה ויקם חושיו 11ויגרשום שכל י"ל –
ושמע  אהרן) בערך (גם בהתגברות היו הטבעיים

אהרן. משא"כ הקול, את

הכתוב  הדגשת גם מבוארת היתה ועפי"ז
ואופן  סדר הכתוב (שתולה הקול" את "וישמע
הי' שהדבור זה – משה) של בשמיעתו הדבור
מפני  ה"ז אהרן") ("למעט לבדו משה) (אל "אליו"

יכול הי' משה אהרן.renylשרק ולא הקול, את

רש"י  כוונת נמוך"12וזוהי קול "יכול באמרו
)ixg`l"אליו "וידבר שדוקא13שמפרש: ,(ixg`l

אהרן  "למעט בא אליו" ש"וידבר כבר לנו שידוע
הי' ולא נמוך הי' שהקול לומר ס"ד הדברות", מן
הקול  הוא הקול, את "ת"ל – לשמעו אהרן ביכולת
כנ"ל. גדול", "קול הי' שבודאי בסיני", עמו שנדבר

הקול  את שמע לא שאהרן מה הרי שכן, ומכיון
לא  נס שע"י אלא טבעית, סיבה מפני זה הי' לא

למשה  אלא נשמע הקול היא 14הי' הכתוב והדגשת .
"rnyie משה שרק בענין הי' חידוש הקול", את

rny.הקול את

השאלה:‚. תתעורר לפי"ז אמנם
הי' לא עכ"פ או נמוך, הי' הקול אם בשלמא
ליכנס  צריך הי' שמשה מה מובן ביותר, גדול
שהי' מאחר אבל הקול; את לשמוע מועד לאהל
הי' הקול טבע מצד הרי בסיני", עמו שנדבר "הקול
לאהל  מחוץ – למרחוק גם נשמע שיהי' אפשר
שגם  כמו – למשה רק נשמע הי' (ובכ"ז מועד
וא"כ  – נס) ע"י לאהרן נשמע הי' לא מועד באהל
את  לשמוע מועד לאהל לבא משה הוצרך למה

הקול.

לאחרי  דוקא (המתעוררת זו שאלה וליישב
ממשיך  בסיני") עמו שנדבר הקול ש"הוא שפירש
יוצא  הי' ולא נפסק הי' לפתח "וכשמגיע רש"י:

שמצד ז.א. לאהל", אפשר rahחוץ הי' הקול
ש(ע"י  אלא מועד, לאוהל מחוץ גם נשמע שיהי'

הי' לפתח "כשמגיע חוץ wqtpנס) יוצא הי' ולא
לשמוע  מועד לאהל לבא משה הוזקק ולכן לאהל",

הקול. את

שבפרש"י:„. תורה" של מ"יינה
שע"פ  מכיון ביאור: דורש עצמו זה לכאורה
לאהל  מחוץ גם למרחוק נשמע צ"ל הקול הי' טבע
הוזקק  כך (ומשום לפתח כשהגיע נפסק למה מועד,
ובפרט  אתו")? לדבר מועד אהל "אל לבוא משה

הקול! את להפסיק מיוחד נס בזה שהי'

מבוארת  הענינים) (בפנימיות בזה וההסברה
בסיני": עמו שנדבר הקול "הוא רש"י במ"ש

של  ענין ג"כ מצינו בסיני" עמו "שנדבר בקול
לא הי' זה שהפסק אלא בקול mewna15הפסק, כמו

אלא "במשך onfa16שבמשכן, מ"ת, שלאחרי ,
שפרש"י  וכמו דמ"ת, הקול נפסק :17היובל",

שכינה סילוק סימן הוא היובל zwqtde"כשימשוך
lewd."

מובן  (בזמן) דמ"ת הקול הפסקת שטעם וכשם
זה  הי' מ"ת לאחרי גם נמשך הי' אילו כי הוא,
של  החפשית בבחירתם התלוי' העבודה ענין שולל

כי "אנכי zelbdaבנ"י, גדול –19הוי'18הקול
הפכי 20אלקיך" באופן לבחירה מקום אין –21,
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" כתב: ולכן מועד" מאהל אליו) הוי' הקול cnln"(וידבר שהי'
וכו'". נפסק

וילך 11) א. (שם, פרש"י ז. לד, מברכה ולהעיר יז. ב, שמות
בקיצור הובא – ב נד, ברכות גם וראה ב). כא,i"yxtaלא, חקת

לה.
פירושו 12) (בסוף ויקרא ר"פ (להט"ז) דוד דברי גם ראה

א'). לפסוק
שאר 13) משא"כ – וידבר ד"ה לאחרי וישמע ד"ה בא ולכן

אליו" "וידבר בד"ה שפירושו ובפרט הסדר. על שבאו הד"ה
ש  ע"ז "xakמיוסד בפנים.xacnנאמר כנ"ל אליו",

מוחשי 14) קול הקול הי' שלפרש"י כאן אברבנאל ראה
ספ"ב. שעהיחוה"א ועיין (גשמי).

א.15) קטז, זבחים ט. ה, שמו"ר ה. כט, תהלים פרש"י ראה
ב. כ, יתרו פרש"י גם וראה ועוד.

(16. . מקום בבחי' שהם מאחר א: צח, ברכה לקו"ת ראה
וראה  אחד. בבחי' . . שניהם והזמן שהמקום זמן בבחי' ג"כ ה"ה

רפ"ז. שעהיחוה"א
מפרש"י 17) ולהעיר עה"פ. מכילתא וראה יג. יט, יתרו

ט. ה, ואתחנן
ב.18) פ, פנחס (לקו"ת וקוץ" אות בשום לא אתרמיז "דלא

ב). רנז, זח"ג וראה
ו,19) (וארא להם נודעתי לא הוי' ושמי עה"פ מדרז"ל עיין

ג).
ה.20) סי' חאו"ח טושו"ע ראה – וחיותך שלך כח
ראה 21) לקו"ת גם וראה ד. (צח, מג"א בתו"א המבואר ע"ד

" סיני הר למעמד בנוגע א) פח, (שבת מרז"ל בפי' א) dtkכב,
לאורייתא": רבא מודעא מכאן . . כגיגית ההר את אליהם הקב"ה
זה  הי' לא כו' מס"נ בבחי' התורה לקבלת בלבם זו "שהתעוררות
הגילוי  שע"י אלא לבד מעצמם אשר ורצון בבחירה מצדם
הרצון  בהם נתעורר דוקא עי"ז אתכם אהבתי בבחי' מלמעלה

`yp zyxt - zegiy ihewl

(במקום) שבמשכן הקול בהפסקות גם הוא כן -
בסיני" עמו שנדבר הקול קולו 22ש"הוא הי' אילו :

(בקביעות  בעולם נמשך הקב"ה של ודיבורו
הי' אז הרי מועד, לאהל מחוץ גם ובתמידות)

מועד  אהל בבחי' כולו העולם הי'23נעשה ולא ,
חפשית. לבחירה ואפשריות מקום

דירה  ית' לו להיות הקב"ה נתאווה ועוד:
mipezgza24 כזה "תחתון" שדוקא היינו דוקא,

הקב"ה, של ודיבורו קולו (בגילוי) בו אין שמצ"ע
עבודת ע"י וייעשה ית' קולו בו ויגלו mc`dימשיכו

ית'. לו לדירה

די ‰. האדם יאמר שאל לכאו"א, ההוראה ומזה
תורה  של באהלה – מועד" ב"אהל בעבודתי 25לי

הקב"ה  של קולו עם שם ולכל 26להתייחד לי ומה ,
וחלקי  ונפה"ב בגופי – זה לאהל מחוץ הנעשה

בעולם 
של  עבודתו עיקר כי יש - שבכאו"א (אף האדם

מרע"ה  עצמו,27מבחי' מועד" "אהל בתוך אינה (
באוה"מ  ששמע מה כולו העולם בכל "לאמר" כ"א
ית'. לו ומשכן דירה כולו העולם כל את ולעשות

(d"kyz `yp t"y zgiyn)

1
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8
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21

ע' במדבר אוה"ת ג. יג, במדבר לקו"ת גם וראה כו'". והאהבה
קסב.

ג).22) ב, (שה"ש היער בעצי כתפוח עה"פ משהש"ר להעיר
(תרומה 23) גו'" שם לך "ונועדתי ע"ש מועד אהל נק' שהרי

למשה. אלא נשמע הקול הי' לא מועד באהל וגם – כב) כה,
טז.24) פרשתנו תנחומא

ואוה"ת 25) ואילך) סע"ב א, במדבר ד. א, (ויקרא לקו"ת ראה
התורה. בחי' הוא מועד שאהל ב) תקפח, (ח"ג בראשית

בחי'26) הוא (תשמעו)" ש"בקולו א), (כ, ראה לקו"ת ראה
התורה.
רפמ"ב.27) תניא
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"א

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מרדכי הכהן שי'

שלום וברכה!

וכל המברך יתברך בברכתו של הקב"ה שהיא בתוספת  בעתו קבלתי מכתבו ליום ההולדת, 

מרובה על העיקר לחיים שלמים ונעימים מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

הרבה מדובר בתורת החסידות בדבר מעלת בעלי עסקים, ובשני פרטים:

הא' - העוסק במשא ומתן באמונה ופעולות גדולות בשדה הצדקה.

הב' - מהקביעות עתים לתורה, למרות טרדת העסק והמסחר, אשר אף שמשך זמן לימודו הוא 

פחות מלימוד יושבי אהל, אבל בהיות שזה בא ע"י דעם אפרייסן זיך פון דעם עסק, הרי זה יקר במאד.

בטח גם לכבודו יש קביעות עתים ללימוד, לא רק בתורת הנגלה כ"א גם בתורת החסידות, ויהי 

רצון שזה יהי' הצנור להשפיע לו הצלחה בעסקיו וטוב גשמי ורוחני.

מוסג"פ החוברת לל"ג בעומר שי"ל זה עתה.

בברכה לו ולכב"ב שי'.



מח

יחר  ואל  תעצבו  אל  ועתה   – ה  מה,  בראשית 
שלחני  למחיה  כי  הנה  אתי  מכרתם  כי  בעיניכם 

אלהים לפניכם

צו

רמז במ"ש "כי למחיה שלחני אליכם", להבירור הניצוצים 
דתהו להחיות האדם דתיקון וכו'

מספר  הם  בשבירה  שנפלו  דתהו  הניצוצין  בירור 

ק"ב.

דהאחוריים  האותיות  כמספר1  ניצוצין  ק"ב  שנפלו 

אותיות  ק"ב  שהם  ב"ן,  מ"ה,  ס"ג,  ע"ב,  שמות  דהד' 

כמ"ש בעץ חיים2 שער אנ"ך פ"ג ע"ש.

אותיות.  ק"ב  שהם  שמות...  דהד'  דאחוריים  האותיות  מספר   )1

פירוש: דשם הוי' יש לו ד' אופני מילוי, ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן. והמספר 

דכל האותיות ה"מלוי" עם ה"אחוריים" הם מספר ק"ב, והוא:

וי"ו,  ה"י,  יו"ד,  הוא:  והאחוריים,  המילוי  אותיות  מספר  ע"ב  שם 

ה"י )10 אותיות(, וכשחושבין המילוי והאחוריים הוא כך: יו"ד, + 

יו"ד, ה"י, + יו"ד, ה"י, וי"ו, + יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י = סך הכל 26 

 16  + עצמו(  ע"ב  דשם  המילוי  )היינו  הפשוט  אותיות   10 אותיות, 

אותיות דאחוריים.

שם ס"ג אותיות המילוי והאחוריים, הוא: יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י )10 

אותיות(, וכשחושבין המילוי והאחוריים הוא כך: יו"ד, + יו"ד, ה"י 

+ יו"ד, ה"י, וא"ו, + יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י  = סך הכל 26 אותיות, 10 

אותיות הפשוט + 16 אותיות האחוריים.

שם מ"ה אותיות המילוי והאחוריים, הוא: יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א )10 

אותיות(, וכשחושבין המילוי והאחוריים הוא כך: יו"ד, + יו"ד, ה"א 

+ יו"ד ה"א, וא"ו, +  יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א = סך הכל 26 אותיות, 

10 אותיות הפשוט + 16 אותיות האחוריים.

 9( ו"ו, ה"ה  יו"ד, ה"ה,  אותיות המילוי והאחוריים, הוא:  שם ב"ן 

אותיות(, וכשחושבין המילוי והאחוריים הוא כך: יו"ד, + יו"ד, ה"ה, 

+ יו"ד, ה"ה, ו"ו, + יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה = סך הכל 24 אותיות, 9 

אותיות הפשוט + 15 אותיות האחוריים.

נמצא, אותיות המלוי עצמן דכל השמות )10 + 10 + 10 + 9 = 39( 

מספר ל"ט, ואותיות האחוריים )16 + 16 + 16 + 15 = 63( מספר 

ס"ג.

 102  = האחוריים(  )אותיות   63  + המילוי(  )אותיות   39 הכל  סך 

אותיות, ק"ב. )וראה הביאור עפ"י חסידות הערה 2(.

2( שער יט. וראה אור התורה משפטים עמוד א'רפח. שיר השירים 

בירידת  לירד  דקדושה  השפע  תוכל  איך  להבין  וז"ל:  רג  עמוד 

המדרגה כ"כ למטה אל החיצונים . ., שאין השפע דקדושה ממקום 

גבוה מאוד נעלה יכולה להתלבש בחיצוניות וקליפות אשר לא יגורך 

כתיב, הענין ע"ד דאיתא בעץ חיים שער אנ"ך פ"ג בפי’ המשנה פ"ו 

דשבת* הקיטע יוצא בקב שלו..., בקב שלו, הם האחוריים של הד' 

חרובין  קב  ונק'  אותיות  ק"ב  בהם  שיש  ב"ן  מ"ה  ס"ג  ע"ב  שמות 

שנשארו חרובין ויבשין אבל מן השמות עצמן אינן יכולים להתפרנס 

כו' ועיין מזה באוצר חיים ]מהרח"ו ז"ל[ שזהו ענין המלך הראשון 

מז' מלכין דתהו בלע גימט' קב כו'.

וביאור הענין, הנה פי' קב הוא כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט לשום 

בו ראש שוקו בתוכו ומשום הכי יוצא בהקב שלו דמנעל דידי' הוא, 

ועיקר מה שנפל מובן שהוא רק האחוריים3 בלבד, 

ולא הפשוט.

דע"ב-ס"ג-מ"ה-ב"ן  הפשוט  להסיר  צריך  כן  אם 

אותיות  ס"ג  מספר  וישאר  מזה,  אותיות  ל"ט  שהם 

דאחוריים בלבד, כי בהסר ל"ט מק"ב נשאר ס"ג.

והיינו מ"ש4 כולו ס"ג יחדו נאלחו.

והיינו מחי"ה בגי' ס"ג.

היינו מה שנמחו  הוא מלשון6 מחה אמחה,  ומחי'5 

והנה ההפרש בין דריסת הרגל ממש לרגל עץ הלזו, הוא, שהרגל ממש 

הוא המנשאת ומעמידו ומוליכו ממקום למקום, משא"כ רגל זו של 

עץ אינה מנשאה את האדם מעצמה כי אם אדרבה הקיטע הוא מנשא 

ומגבי' אותה בכוחו ואחר שאין בה חיות רוחני כלל כ"א הוא דומם 

ממש שאינה ממהות בחי' עצמיות רגל האדם כלל ואעפי"כ הקיטע 

עומד עלי' והולך עלי' ממקום למקום רק הוא המגבי' ומנשאה אותה 

ממקום למקום כו'.

דחירו  מעלמא  שלמעלה  השפע  לירד  כשמצטרך  למעלה  עד"מ  כך 

שהוא חירות לכל שמשם תרד השפע לכולם )בחנם בלא מצות( אל 

החיצונים שרש עובדי כוכבים שלמטה שאין יכולה השפע להתלבש 

בכלים דקדושה ממש לירד אליהם מאחר שאין להם כלים כלל לכך 

היא תתלבש בכלי אחרת שאינה ממהות הכלים דקדושה כלל וע"י 

הכלים ההיא תשפיע השפע עליהם, והיינו ענין הנזכר במשנה הקיטע 

יוצא בקב שלו כו'.

*( שבת דף סה, ב "הקיטע" )פירש"י "שנקטעה רגלו"( "יוצא בקב 

שלו" )פירוש: עושה כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט לשום ראש שוקו 

בתוכו והוא נסמך עליו, ומש"ה יוצא בקב שלו בשבת דמנעל דידי' 

הוא(.

וז"ל  )וכמ"ש בעץ חיים שם  וגו'  גוים  ...פי' כמ"ש מלך אלקים על 

אלא  מתפרנסין  אינן  ולכן  דינין  בסוד  כו'  אלקים  גימ'  מלוי  והנה 

צו,  זח"ב משפטים  ועיין  כנ"ל,  ק"ב  גימ'  עולה  והוא  כו',  מהמילוי 

א(, היינו הקב שלו שמתחלפים צירופים שנשתנה למקום אחר ממש 

שאיננו  האדם,  של  העצמי  רגל  לגבי  הקיטע  עץ  של  רגל  כדוגמת 

ממהותו כלל כנ"ל. ע"ש ביאור כל הענין.

ועיין ביאור בעץ חיים שם, שזהו"ע ק"ב חרובין )ברכות יז, ב. זהר 

וחורבן של המלכים שמלכו בארץ  הי' מיתה  זה  ח"ג רטז, ב( אשר 

אדום ומתו. וראה אור התורה נ"ך עמוד שפו-ז. ספר הערכים חלק ב' 

עמוד ש. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן יב. רלו. חלק ב סימן 

סימן קג. קטז. קכד. קנ.

יד(  )ד,  דניאל  להאריז"ל  תורה  ובלקוטי  שם,  חיים  בעץ  מבואר   )3

נאחזין   – ודינים  וגבורות   – דהקליפות  ע"ש(,  עירין  גזירת  בפסוק 

מבחי' אחוריים.

4( תהלים נג, ד. ראה גם לעיל סימן מז.

5( מבאר דבתיבת “מחיה” מרומז ג’ ענינים:

א( מחי’ מלשון מחה אמחה.

ב( מחי’ מלשון חיים – מזון ומַחיה.

ג( הוא בגי' ס"ג.

וע"ז מבאר, דמספר ס"ג הוא מורה על בחי' ניצוצין דתהו שנפלו – 

בחי' אחוריים כנ"ל, וצריכים למחות ולברר הניצוצין, ואז הם נעשים 

"הדר"  למלך  המרמז  "יוסף"  ע"י  הוא  וכ"ז  חיים,   – ומַחיה  מזון 

דתיקון.

6( שמות יז, יד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מט

הניצוצין הללו שנפלו בשבירה.

ומחי' הוא מלשון מזון וחיות כמו כי למחי' שלחני 

הללו  הניצוצין  כשמתבררים  היינו  לפניכם,  אלקים 

להחיות  ומזון  מחי'  נעשים  הם  חיים,  ונעשו  ממיתתם 

האדם דתיקון7.

והמחבר את הניצוצין הוא מלך הדר8 דתיקון, והיינו 

7( ראה תורה אור פרשת חיי שרה טו, ג. בשלח סה, ד. לקוטי תורה 

המאמרים  ספר   – מנחם  תורת  ואילך.  ג  לז,  אמור  ב.  יג,  צו  פרשת 

ה'תשי"ד )ד"ה באתי לגני סעיף ג( עמוד פג, ועוד.

הנק'  השמיני  במלך  דרק  הדר".  תחתיו  "וימלוך  לט  לו,  וישלח   )8

עולם   – היחוד  על  דמורה  ואשתו  נזכר המלך  יופי(  )מלשון  "הדר" 

התיקון, משא"כ בהז' מלכי אדום )שם לב-לח( לא נזכר בהם אשה, 

דמורה על עולם התוהו כמ"ש )ישעי' מה, יח( "לא לתהו בראה אלא 

לשבת יצרה".

ראה אור התורה פרשת מקץ עמוד 2204 וז"ל: הנה יוסף הי' מבחי' 

הד"ר שהוא מלך הח' שהוא שרש ומקור עולם התיקון דהיינו שהוא 

ולזה הי'  המברר הז' מלכים דתהו ומתקנם שיוכללו בבחי' התיקון 

יוסף שהי' 9יפה תואר ויפה מראה.

וזהו שיוסף אמר כי למחי' שלחני כו' שהוא העושה 

ומתקן את המחי' שיהי' מזון להאדם דתיקון, והוא מה 

שהם  שבמצרים  התבואות  כל  את  וצבר  אסף  שיוסף 

הניצוצין.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רעט

יוסף מלך במצרים על הגוים כי כמ"כ הדר הי' לפני מלוך מלך לבנ"י 

והוא למעלה מהתהו והתיקון כו' ולכן הי' יוסף יפ"ת ויפ"מ וכן הדר 

ויופי, בהיות כי עיקר היופי הוא מהתכללות כמה  הוא לשון הידור 

גוונין יחד שאז נמצא עיקר היופי והתפארת אבל בגוון א' אין כאן 

יופי כ"כ, וזה מרמז על בחי' התיקון ששם נעשה התכללות ומזיגת 

הספירות שהתפארת כולל ומזווג חו"ג יחד, ולפי שיוסף ובחי' הדר 

הוא מקור העושה התיקון וההתכללולת שיוכללו מג' גוונין משא"כ 

בתהו היו בבחי' פירוד זת"ז כו' לכך נז' בהם ל' יופי והידור, ע"ש.

אור  ראה  לו".  הדר  שורו  "בכור  יז(  לג,  )דברים  כתוב  ביוסף  וכן 

התורה ברכה עמוד א'תתעז. ועוד.

9( וישב לט, ו.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ב אייר, תשי"א 

ברוקלין

 הרה"ג הנודע לשם תהלה, משכיל על דבר טוב, 

 בעל מדות תרומיות, עוסק בצ"צ באמונה אי"א כו' וכו' 

מוה"ר אברהם יצחק שי'

שלום וברכה!

רבות שמעתי אודותו מהרה"ח הנו"נ אי"א עוסק בצ"צ כו' וכו' מוה"ר משה ליב שי' ראדשטיין, 

ע"ד פעולותיו בהחזקת היהדות בעירו בכלל, וביותר מהשתתפותו בעניני כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע ומוסדותיו הק' בפרט, ונהניתי לשמוע אשר גם מכאן ולהבא ישתדל בזה, למרות האבדה 

הגדולה שאבד עם ישראל - הוא קברניטו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויותר נכון, לא למרות האבדה, אלא אדרבה, שאחר האבדה הגדולה, הנה גדלה כמה פעמים 

האחריות המוטלת על כל אחד ואחד מאתנו, להחזיק מעמד ביתר שאת נגד כל ההעלמות וההסתרים, 

ובפרט העלם והסתר זה, אשר קשה סלוקן של צדיקים יותר מחורבן ביהמ"ק אשר זה מחייב ומזכה 

את כאו"א כמכירים בצרכי עם ישראל, ובפרט בימי החשך כפול ומכופל אשר שמים אור לחשך וחשך 

ומנהיג  רב  ובפרט  מסויימה  סביבה  על  השפעה  לו  שיש  אחד  וכל  משמרתו,  על  חזקה  לעמוד  לאור, 

קהלה, עליו להשתדל ביותר בחיזוק היהדות ובהפצת התורה

וכבר הובטחנו, שכל המוסיף מוסיפים לו, אשר אחד הפירושים בזה הוא, שכל המוסיף כח 

בעבודתו בתורה ומצות, מוסיפים לו כח ויכולת לילך בזה מחיל אל חיל, ובפרט ראשיכם לשבטיכם - 

רבני הקהלות, שזכות הרבים תלוי בהם לנחותם בדרך העולה בית א-ל.

עדתו  את  וינהג  ובהרחבה,  במנוחה  הקדש  משמרת  משמרתו  על  ימים  ויאריך  השי"ת  יתן 

בשלום, ואין שלום אלא תורה, כמרז"ל )סנהדרין צט, ב( כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא 

של מעלה ובפמליא של מטה, ורבים ישיב מעון לקרב את לבם לאבינו שבשמים.

מוסג"פ החוברת לל"ג בעומר שי"ל לא כבר, עם העתק מכתב הכללי השייך אלי', אשר תקותי 

שיענין את כת"ר שי'.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש וכל טוב בעניניו הפרטיים.



נ

לא  ולאחותו  לאחיו  ולאמו  לאביו   – ז  ו, 
יטמא להם במותם כי נזר אלקיו על ראשו

היין,  מן  עצמו  שפורש  קדוש,  נק'  דנזיר  ביאור 
בעין,  עור  כתנות  וגרם  גפן,  ע"י  הי'  עה"ד  שחטא 
באלף,  אור  כתנות  יהי'  לע"ל  וכן(  החטא,  )דקודם 
קודם  אדה"ר  בגדר  שהוא  עליו"  אלקיו  "נזר  וזהו 

החטא וכו'

על ראשו  אלקיו  נזר  כי  ז(  ו,  )במדבר  הנזיר  כתיב אצל 
כמו שכתוב בכהן כי נזר שמן משחת אלקיו עליו, כי הנזיר 

הוא כמו כהן שלא יטמא למת ונקרא קדוש.
אמנם יש יותר מעלה בנזיר, כי הכהן לא זכה להנזר אלא 
על ידי שמן המשחה, אבל הנזיר נזר אלקיו עליו, ודבר זה 
צריך ביאור, ויתבאר גם כן בזה מה שאמר )שם שם, ב( כי 
ונעלם  מכוסה  פירושו  מופלא  ויהי'  נזיר  נדר  לנדור  יפליא 

כמו כי לא נפלאת היא ממך.
כתנות  קדוש  גופו  הי'  אדם  חטא  לא  אילו  כי  והענין 
אור1 ועתה נעשה כתנות עור ובשר חומר והושם בגן עדן 
ועתה  זר.  הי'  לא  כי  ראוי לעבודה  הי'  כי  ולשמרה  לעבדה 
שהוא  אהרן  בוא  עד  זר  נעשה  עור  כתנות  בהתלבשות 
במקום אדם ונתקן הזרות שבו על ידי שמן משחת קודש. 
משה  בענין  מזה  שכתבתי  מה  תצוה2  בפרשת  לעיל  ועיין 
זר  הי'  שלא  כלומר  לבן,  בחלוק  משמש  שהי'  ע"ה  רבינו 
שלבסוף  עד  אורה  הבית  נתמלא  שנולד  מעת  כי  מעולם, 
חלוק  וזהו  אור,  בכתנות  מלובש  הי'  והוא  פניו  אור  קרן 
הלבן נמצא לא הי' זר ולא הוצרך לתיקון כי לא בא הזרות 
אלא לאחר שנסתלק כתנות אור המאיר ונגנז זה האור עד 
לעתיד כמו שנגנז אור העליון, ומשה רבינו ע"ה זכה תיכף 

לאורה.
לילך  הוא  כוונתו  מהיין  עצמו  את  שפירש  הנזיר  הנה 
במופלא, כלומר במה שנתכסה להיות כאדם קודם שחטא 
מכתנות  נפשט  להיות  לאדם  שגרם  התאוה  היפך  דהיינו 
אור, והי' על ידי גפן כי גפן הי' והוא אומר הריני נזיר כלומר 
במה  זמן  וקובע  יכולתי  בכל  מהתאוות  עצמי  את  אפרוש 
שאפשר לגופו להתקיים כי מה שהוא הכרחיי לקיום הגוף 
כדי שתשאר הנשמה דביקה בגוף אין זה נקרא הולך אחר 

התאוה.
נזרו  ימי  במלאת  כך  ואחר  שער  לגדל  נצטווה  והנה 
לגלח, כי אין ספק שהשער הגדל ביותר אז הגילוח הגמור 

1( אדם הי' גופו קדוש כתנות אור: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן שמ. פרשת ויקרא סימן יב. לג. פרשת צו סימן ו. לקמן סימן קלא. 

פרשת תזריע סימן קס.

התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שכתבתי:  מה  תצוה  בפרשת  לעיל  ועיין   )2

פרשת מצורע סימן כג אות כד. כה. לב.

יפסיד תואר בן אדם, ואינו מבקש תאוה. מה שאין כן בדרך 
אמצעי מסלסל בשערו.

ואיתא בנזיר ריש פרק קמא )ד, ב( אמר שמעון הצדיק 
מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא )בלשון הגמרא חוץ מאדם 
אחד שבא אלי מן הדרום יפה עינים( אלא פעם אחד בא 
אחד לפני מן הדרום ראיתיו יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו 
להשחית  ראית  מה  בני  לו  אמרתי  תלתלים,  לו  סדורות 
והלכתי  בעירי  לאבא  הייתי  רועה  לי  אמר  נאה,  זה  שערך 
בבואה שלי  ונסתכלתי  המעיין  מן  ]לשאוב[ מים  למלאות 
ופחז יצרי עלי ובקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו רשע 
שלך  שאינו  בעולם  מתגאה  אתה  מה[  מפני  ]ריקה  למה 
ותולעה,  רימה  להיות  עתיד  שהוא  במי  להיות[  ]שסופך 
על  ונשקתיו  עמדתי  )מיד(  לשמים.  שאגלחך  העבודה 
ראשו ואמרתי לו )בני( כמותך ירבו )נודרי נזירות( ]נזירים 
יפליא  כי  ב( איש  ו,  )במדבר  בישראל[, עליך הכתוב אמר 

לנדור נדר נזיר להזיר לה', עד כאן.
הראשון  אדם  בגדר  נכנס  כלומר  עליו,  אלקיו  נזר  וזהו 
קודם שחטא שלא הי' זר ואז הי' נזר אלקיו בלי שום אמצעי 
כמו הכהן שהוצרך לשמן, וזה הנזר עליו כל זמן נזרו אבל 
בכלות הזמן וישוב להיות כשאר בני אדם אזי מסתלק ממנו 
הנזר ועל זה הוצרך להביא קרבנות דוגמא של אדם הראשון 
שהוצרך לקרבן אחר שחטא כמו שאמרו רז"ל )שבת כח, 

ב( שור שהקריב אדם וזהו טעם קרבן הנזיר.
של"ה עה"ת

ו, כג – דבר אל אהרן ואל בניו לאמור3 כה 
תברכו את בני ישראל אמור להם

ג' ברכות של ברכת כהנים יתקיים רק לע"ל וזהו 
"אמור" בתוס' וא"ו, כשיבואו תולדות מלא וא"ו – 

משיח, ורמזים בזה

ג' ברכות של ברכת כהנים בעולם הזה לא נתקיימו כלל 
רק לעתיד לבוא, אמור להם מלא בו' כשיבואו תולדות4 מלא 
גבי נחשון, כי שמו של משיח  יתירה5  ו'  וקרבנו  כן  בו', על 
קודם שנברא העולם6, בראשי"ת שית דרגין שמעיטה בהם 

משיח וירם קרן משיחו.
מגלה עמוקות

3( כה תברכו את בני ישראל: עיין בענין ברכת כהנים, ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת תצוה סימן קנב.

4( כשיבואו תולדות מלא בו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בחוקותי 

סימן קמב, ובהנסמן שם.

5( וקרבנו ו' יתירה גבי נחשון: עיין בזה לקמן סימן קיב. )קיד(.

6( שמו של משיח קודם שנברא העולם: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בראשית סימן א, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נשא

ההנהגה בדרך התורה נותנת את הביטחון המלא והשלווה המלאה שמתנהגים נכון.
ממכתב כ"ג סיון תשכ"ה
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(äë)ãòBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà eàNðå§¨̧§¹¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½
-úàå äìòîìî åéìò-øLà Lçzä äñëîe eäñëî¦§¥¾¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧

:ãòBî ìäà çút Cñî̈©½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÔkLn‰ ˙ÚÈ¯ÈŒ˙‡∑ עׂשרâ הּתחּתֹונֹות.Œ˙‡Â ∆¿ƒ…«ƒ¿»ְֶֶַַ¿∆

„ÚBÓ Ï‰‡∑ עּזים עליו ãיריעֹות לאהל .העׂשּויֹות …∆≈ְְֲִִִֶָָָֹ
e‰ÒÎÓ∑ אילים Á˙t.מאּדמים äעֹורֹות CÒÓ∑ וילֹוןå ƒ¿≈ְִִֵָָ»«∆«ִ

.הּמזרחי  ְִִַָ

(åë)Cñî-úàå øöçä éòì÷ úàå|çút|çä øòLøö §¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤¨©´¤´©©´©¤«¨¥À
íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà£¤̧©©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½
íäì äNòé øLà-ìk úàå íúãáò éìk-ìk-úàå§¤¨§¥−£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−

:eãáòå§¨¨«

ÓÈÓÏ¯:כא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È·Ï˙כב  Ôep‡ Û‡ ÔBL¯‚ Èa ÔaLÁ ˙È Ïa«̃≈»À¿«¿≈≈¿«ƒ¿≈
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿«¿¬«¿

ÔÈLÓÁכג  ¯a „Ú ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«««¿ƒ
‡ÏÈÁ ‡ÏiÁÏ È˙‡c Ïk ÔB‰˙È ÈÓz ÔÈL¿ƒƒ¿≈»¿»¿»≈¿«»»≈»

:‡ÓÊ ÔkLÓa ‡ÁÏt ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»¿»»¿«¿«ƒ¿»

ÁÏÙÓÏכד  ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏet ÔÈc≈¿««¿¬«≈¿¿ƒ¿«
:ÏBhÓÏe¿«

ÔkLÓכה  ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙ÚÈ¯È ˙È ÔeÏhÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿¿»¿»«¿«
È‰BÏÚ Èc ‡B‚ÒÒ„ ‰‡ÙBÁÂ d‡ÙBÁ ‡ÓÊƒ¿»»≈¿»»¿«¿»ƒ¬ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡lÚlÓƒ¿≈»¿»¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

„ÏÚÓ‡כו  ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„ È„¯Ò ˙ÈÂ¿»¿»≈«¿»¿»¿»»¿«¬»»
‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ Èc ‡z¯c Ú¯˙cƒ¿««¿»ƒ««¿¿»¿««¿¿»
ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èeh‡ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«≈¿»»»≈
:ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰Ï ¯ÒÓ˙È Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÁÏt»¿«¿¿»»ƒƒ¿¿«¿¿ƒ¿¿

minkg izty

c(ak)àFnM' i"Wx hwpC `d̈§¨©©¦§
FnM' `le 'zdw ipA lr LiziESW¤¦¦¦©§¥§¨§Ÿ§
`l oiicrC mEXn ,'zdw ipal z`UPW¤¨¨¨¦§¥§¨¦©£©¦Ÿ
`N` ,zdw ipA lW W`x z` `Up̈¨¤Ÿ¤§¥§¨¤¨
`VIW dWnl dEv `Ed KExA WFcTd©¨¨¦¨§¤¤¦¨
,xAcOA zWxtA lirl mW`x z ¤̀Ÿ¨§¥§¨¨©©¦§¨
hwp Kkl ,Ff dWxtA aizM dUrOde§©©£¤§¦§¨¨¨§¨¨©
FpFvx ,'zdw ipA lr LiziESW FnM'§¤¦¦¦©§¥§¨§
ipA lr mB LzF` ip` dEvn KM ,xnFl©¨§©¤£¦§©©§¥
mr dwEaC 'mB' zNn didie ,oFWxb¥§§¦§¤¦©©§¨¦
cFre .'ebe 'mzFgRWnl mzFa` zial'§¥£¨§¦§§¨§
Dil dedC ,i"Wxl dWwC ,xnFl Wi¥©§¨¤§©¦©£¨¥
ltFp 'md' zNn iM ,'mzF` mB' xninl§¥©©¨¦¦©¥¥
,EzxWi md Ekli md oFbM xg` xaC lr©¨¨©¥§¥¥§¥§¨§

'md' oFWl ltFp Fpi` '`Up' lr la £̀¨©¨Ÿ¥¥§¥
FnM' WxiR Kkl ,'mzF`' `N ¤̀¨¨§¨¥¥§
lr ltFp Fpi` 'mzF`'e ,'eke ,'LiziESW¤¦¦¦§¨¥¥©
.lrtp lre lrFR lr EN` zFNn iYW§¥¦¥©¥§©¦§©

:iz`vnáFnM' KM hwp `lC `d ¨¨¦¨§Ÿ¨©¨§
z` `Vil zdw ipA lr LiziESW¤¦¦¦©§¥§¨¦¨¤
`l dOl i"Wxl dWwC mEXn ,'mW`xŸ¨¦§¨¤§©¦¨¨Ÿ
`l f`e ,'ebe 'W`x z` mB `Up' azM̈©¨Ÿ©¤Ÿ§¨Ÿ
i`C ,uxznE .'md' aYknl Kixv did̈¨¨¦§¦§©¥§¨¥§¦
rnWn did 'ebe 'mB `Up' aizM ded£¨§¦¨Ÿ©¨¨©§©
Wnge mixUr oAn mpipn lAwY mbC§©§©¥¦§¨¨¦¤¤§¦§¨¥
,dlrne Wcg oAn iOp i` ,dlrne dpẄ¨¨©§¨¦©¦¦¤Ÿ¤¨©§¨
`l 'mb'C Ll xnFl sFQA 'mB' azM Kkl§¨¨©©©©§§©Ÿ
oAn'` i`w `N` lirlC '`UP'` i`ẅ¥©¨Ÿ¦§¥¤¨¨¥©¦¤

hwPW Edfe ,dHnlC 'ebe 'dpW miWlW§¦¨¨¦§©¨§¤¤¨©
oAn EpiidC ,'dcFar llkl EriBdW'¤¦¦¦§©£¨§©§¦¤
.miXng oA cr dpW miWlW§¦¨¨©¤£¦¦

:iz`vnbk dxez ¨¨¦
(dk)âeixg` aizkCn WxiR m"`xd̈§¥¥¥¦¦§¦©£¨

dxUr zg` mdW 'crFn ld` z`e'§¤Ÿ¤¥¤¥©©¤§¥
aizkcM ,'ld`' miExTd miGr zFrixi§¦¦¦©§¦Ÿ¤§¦§¦

zFrixi ziUre':'ld`l miGrãdf lM §¨¦¨§¦¦¦§Ÿ¤¨¤
:ldwIe zWxtA i"Wx WxiRäEN`kE ¥¥©¦§¨¨©©©§¥§¦

EdFnke ,e"`e dxqge 'EdqknE' xn`̈©¦§¥©£¥¨¨§¨
dqkn xkf dOl ,ok `l m`C .miAx©¦§¦Ÿ¥¨¨¨©¦§¥
zFxFrd dqkn `le FCal WgYd©©©§©§Ÿ¦§¥¨

:mili`å.xAcOA zWxtA WxFtn xaM ¥¦§¨§¨§¨¨©©¦§¨
iM ,lCad Fpi` 'igxfOd' WxiRX dnE©¤¥¥©¦§¨¦¥¤§¥¦



yp`נב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÔkLn‰ŒÏÚ ¯L‡∑והּמס הּקלעים ּכלֹומר, ¬∆««ƒ¿»ְְְִַַַָָָ

הּמׁשּכן  על ּומגּנים הּסֹוככים חצר, מזּבח æׁשל çועל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
סביב  Ì‰Ï.הּנחׁשת ‰NÚÈ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְִֶַָֹ¿≈»¬∆≈»∆»∆

להֹון" יתמסר  ּדי ּכל "וית ּגרׁשֹון èּכתרּגּומֹו: לבני –. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

(æë)épLøbä éða úãáò-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìò©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´©¥«§ª¦½
íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe íàOî-ìëì§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§©§¤³£¥¤Æ

:íàOî-ìk úà úøîLîa§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ ממּנה מהּבנים הּכהן éואיזה ּבןֿאהרן איתמר ּביד .עליהם? «ƒ«¬…»»ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

(çë)ãòBî ìäàa épLøbä éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®
ñ :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

Èaכז  ÔÁÏt Ïk È‰È È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¬…¿ƒ¿≈»»¿«¿≈
ÔepÓ˙e ÔB‰ÁÏt ÏÎÏe ÔB‰ÏehÓ ÏÎÏ ÔBL¯‚≈¿¿»«¿¿…»¿«¿¿«

:ÔB‰ÏehÓ Ïk ˙È ‡¯hÓa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»»«¿

ÓÊ‡כח  ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»
:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ÔB‰z¯hÓe««¿¿ƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

minkg izty

uEg crFn ld` gzR lr xg` oFNie oi ¥̀¦©¥©¤©Ÿ¤¥
.xE`iA ztqFY `Ed wx ,igxfOd on¦©¦§¨¦©¤¤¥

(dix` xEbaE)drixi ivg iwER`l mW WxiR §©§¥¥¥¨§©¥£¦§¦¨
gxfnl crFn ld` gzR iptl dlEtMd©§¨¦§¥¤©Ÿ¤¥§¦§¨
`idW ,dnExY zWxR lirlcM§¦§¥¨¨©§¨¤¦
Dl oi`e zFrixid x`W mr zxAEgn§¤¤¦§¨©§¦§¥¨

:Dnvr iptA mWek dxez ¥¦§¥©§¨
(ek)æFnM Eid mirlwC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦§¨¦¨§

oFWl FA ltFp Fpi`e xvgd aiaq zFptC§¨¨¦¤¨¥§¥¥§
didW rnWn 'lr'C ,'oMWOd lr'©©¦§¨§©©§©¤¨¨
ikdC uxznE .oMWOd lr dlrnl§©§¨©©¦§¨§¨¥§¨¦
,oMWOd lr mipibnE mikkFQd ,FWExiR¥©§¦§¦¦©©¦§¨
xW`' zg` daiY DiBdl KixvC xnFlM§©§¨¦§©¦©¥¨©©£¤
oFWNd KxCn iM ,'oMWOd lr mikkFq§¦©©¦§¨¦¦¤¤©¨
eilr mipibnE ,eilr obn `EdW xnFl©¤¥¥¨¨§¦¦¨¨
WxiR `l dOl ,miWwn Wie .aiaq̈¦§¥©§¦¨¨Ÿ¥¥
aizkC xAcOA zWxtA lirl i"Wx©¦§¥§¨¨©©¦§¨¦§¦
xvgd gzR Kqn z`e xvgd irlwe'§©§¥¤¨¥§¤¨¨¤©¤¨¥
'aiaq gAfOd lre oMWOd lr xW £̀¤©©¦§¨§©©¦§¥©¨¦
dn itlE .mElM mW WxiR `le ,'ebe§Ÿ¥¥¨§§¦©
LzFlrdA zWxR Wix m"`xd WxiRX¤¥¥¨§¥¥¨¨©§©£§
zWxtAW 'cinY xp zFlrdl' iAB©¥§©£¥¨¦¤§¨¨©
,mElM mW i"Wx WxiR `NW ,xFn ¡̀¤Ÿ¥¥©¦¨§
mrR ,Wxtnd iM :FpFWl dfe azM̈©§¤§¦©§¨¥©©
lr zFltFPd zFpigAd lM Wxti§¨¥¨©§¦©§©
mrtE ,odn zvw Wxti mrtE ,oFWNd©¨©©§¨¥§¨¥¤©©
xg` mFwnA WxiRX dn lr KFnqi¦§©©¤¥¥§¨©¥
.FpFWl o`M cr ,mElM mW WxiR `le§Ÿ¥¥¨§©¨§
s` dR Wxtl gxkEd i"WxC d`xp ile§¦¦§¤§©¦§©§¨¥Ÿ©
`kdC mEXn ,hEWR `Ed FWExiRW¤¥¨¦§¨¨

,'eke 'xvgd xrW gzR Kqn z`e' aizM§¦§¤¨©¤©©©¤¨¥
gzR EpiidC ,il dOl oFWNd ltM dWwe§¨¤¤¤©¨¨¨¦§©§¤©
lr zFWwdl Wi cFre .xrW Epiide§©§©©§¥§©§©
zNn oiaE 'gzR' zNn oiaC wiqRd©§¦§¥¦©¤©¥¦©
zFrhl drFHd `ai df ipRnE ,'xrW'©©¦§¥¤¨Ÿ©¤¦§
Kqn z`e' xn` EN`M `xTd WxtlE§¨¥©§¨§¦¨©§¤¨©
Wxtie ,'xvgd xrW Kqn z`e ,gzR¤©§¤¨©©©¤¨¥¦¨¥
xrW `Ed 'xvgd gzR Kqn' `xTd©§¨¨©¤©¤¨¥©©
`Ed 'xrW Kqn'E ,xvg lW igxfOd©¦§¨¦¤¨¥¨©©©
`xwp `Ed mBW ,crFn ld` gzR Kqn̈©¤©Ÿ¤¥¤©¦§¨
l` gEzR `EdW ipRn 'xvgd xrW'©©¤¨¥¦§¥¤¨©¤
lr xW`' xn`W Edfe ,oMWOd xvg£©©¦§¨§¤¤¨©£¤©
`Ed xW` xvgd xrW xnFlM ,'oMWOd©¦§¨§©©©¤¨¥£¤
'lr'e ,gAfOd l`e oMWOd l` KEnq̈¤©¦§¨§¤©¦§¥©§©
,`Ed KEnq oFWl WExiR `kd aizkC¦§¦¨¨¥§¨
gzR Kqn z`e' df iptl aizkC `de§¨¦§¦¦§¥¤§¤¨©¤©
KqOd zkFxR `Ed WExiR 'crFn ldŸ̀¤¥¥¨¤©¨¨
`xwpe ,miWcTd iWcw ziA iptNW¤¦§¥¥¨§¥©¢¨¦§¦§¨
cnFr `EdW ipRn 'crFn ld` gzR'¤©Ÿ¤¥¦§¥¤¥
lr dlFr dide ,crFn ld` KFzA§Ÿ¤¥§¨¨¤©
ziA iptNW zkxRd mBW xnFl zrCd©©©©¤©©¨Ÿ¤¤¦§¥¥
,oFWxb ipA `VnA did miWcTd iWcẅ§¥©¢¨¦¨¨§©¨§¥¥§
did KqOd zkxR iM ,zn` Fpi` dfe§¤¥¡¤¦¨Ÿ¤©¨¨¨¨

ipA `VnAzWxtA lirl aizkcM zdw §©¨§¥§¨§¦§¦§¥§¨¨©
z` EcixFde 'ebe oxd` `aE' xAcOA©¦§¨¨©£Ÿ§¦¥
oFx` z` Da EQke KqOd zkxR̈Ÿ¤©¨¨§¦¨¥£
`kd i"Wx WxiR ikd mEXn ,'zEcrd̈¥¦¨¦¥¥©¦¨¨
mirlTd xnFlM ,'oMWOd lr xW`'£¤©©¦§¨§©©§¨¦
:'ek oMWOd lr mipibnE mikkFQd 'eke©§¦§¦¦©©¦§¨

çEid mirlwC oeiM ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨¦§¨¦¨
didW `hiWR ,oMWOd lr miaAqn§©§¦©©¦§¨§¦¨¤¨¨
,cFre .oMWOA didW gAfOd aiaq§¦©¦§¥©¤¨¨©¦§¨§
gAfn lr mipibn Eid miWxTd ixdW¤£¥©§¨¦¨§¦¦©¦§©
`Ed adGd gAfn e`lC ,uxznE .adGd©¨¨§¨¥§©¦§©©¨¨
zWgPd gAfn `N` ,oMWOA didW¤¨¨©¦§¨¤¨¦§©©§¤

:oMWOl uEg didWè`le ,WExiR ¤¨¨©¦§¨¥§Ÿ
lkl oi` iM ,Fl KEnQd 'mzcFar ilk'l¦§¥£¨¨©¨¦¥§¨
`l mB .mixg` milM mzcFar ilM§¥£¨¨¥¦£¥¦©Ÿ
,dIUr `le dxiqn `l mdilr lFRY¦£¥¤Ÿ§¦¨§Ÿ£¦¨
,oFWxb ipA lr zltFp dxiqOd la £̀¨©§¦¨¤¤©§¥¥§
Fl did f` milMd lr i`w i`C ,cFre§§¦¨¥©©¥¦¨¨¨
Kkl .'ocarl mdl dUri xW`' aFYkl¦§£¤¥¨¤¨¤§¨§¨§¨
oFWl dIUrd WxitC mEBxYd `iad¥¦©©§§¥¥¨£¦¨§
oFWxb ipA lr i`w 'mdl' iEPke ,dxiqn§¦¨§¦¨¤¨¥©§¥¥§
z`fA mixEn`d lMW ,lirl mixMfPd©¦§¨¦§¥¤¨¨£¦§Ÿ

:mciA mixqnp dWxRdfk dxez ©¨¨¨¦§¨¦§¨¨
(fk)éixzq miwEqRdC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©§¦¨§¥

oxd` iR lr' xnF` wEqRdC ,dfl df¤¨¤§©¨¥©¦©£Ÿ
oA xnzi` ciA' aizM KM xg`e ,'eipaE¨¨§©©¨§¦§©¦¨¨¤
ipW wEqtC ,uxznE .'odMd oxd ©̀£Ÿ©Ÿ¥§¨¥§¨¥¦
on dfi` ,lirlC wEqRd lr `Ed WExiR¥©©¨¦§¥¥¤¦
WxtnE ,'ek mdilr dPEnn mipAd©¨¦§¤£¥¤§¨¥
oeiM ,xn`Y m`e .oxd` oA xnzi ¦̀¨¨¤©£Ÿ§¦Ÿ©¥¨
aizM dOl ,xnzi` `N` dPEnn oi`C§¥§¤¤¨¦¨¨¨¨§¦
,`iWEw df oi` ,miAx oFWl 'eipaE' lirl§¥¨¨§©¦¥¤§¨
lr miAx oFWl Epivn zFnFwn dOkaC¦§©¨§¨¦§©¦©
ipaE' ,'miWg oc ipaE' FnM ,cg` oA¥¤¨§§¥¨ª¦§¥

:'a`il` `ENtgk dxez ©¡¦¨



נג `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ipy meil inei xeriy

ß oeiq 'a ipy mei ß

(èë)ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬Ÿ
íúà: Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a jxk g"nyz zegiyd xtq)

אתם ּתפקד . . מררי כט)ּבני (ד, ְְְִִֵָָֹֹ
ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלא
ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָויׁש

ּבּטּוי מציאּות לידי ּבא וזה לב. וחכמת הּלב נדיבת – ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, –ּבּטּולּבקהת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבמררי  ּבּטּוי לידי ּבא וזה איׁשּיֹות. ּפנּיֹות ּבלי לׁשמי", ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶָָ"לי
נאמר  לא לכן הּקרׁשים. את ׁשּנׂשא ּובּטּול), מרירּות ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ(לׁשֹון

והּפׁשטּות. הּבּטּול היא מעלתֹו ּכי ראׁש, נׂשיאת ְְְֲִִִִַַַַַָֹּבֹו

(ì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈
ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìk íã÷ôz¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(àì)ìäàa íúãáò-ìëì íàOî úøîLî úàæå§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:åéðãàå åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷ ãòBî¥®©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

(áì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôz¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְֲִֵֵֶֶַ

ויתדֹות  היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּומיתרי
ׁשּלא  מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות היּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּומיתרים

לעּמּודים  היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח, סביב ëּתגּביהם ְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
הּקלעים  ּבהם ּבכלֹונסֹות ìלתלֹות העליֹונה ּבׂשפתם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

הּמׁשּכן"îסין וקנּד ּב"מלאכת ׁשּׁשנּויה .ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֻ

(âì)íúãáò-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(ãì)éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

‡·‰˙‰ÔBכט  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔB‰˙È ÈÓzƒ¿≈»¿

ÔÈLÓÁל  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔepÓz ÔÈL¿ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt»¿««¿«ƒ¿»

ÔB‰ÁÏtלא  ÏÎÏ ÔB‰ÏehÓ ˙¯hÓ ‡„Â¿»«¿««¿¿»»¿«¿
È‰B¯·ÚÂ ‡kLÓ Ètc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«≈«¿¿»¿«¿ƒ

:È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÔB‰ÈÎÓÒÂלב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
ÏÎÏe ÔB‰ÈÓ ÏÎÏ ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈¿»»≈¿…
˙¯hÓ ÈÓ ˙È ÔepÓz Ô‰ÓL·e ÔB‰ÁÏt»¿«¿ƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓ«¿

ÔB‰ÁÏtלג  ÏÎÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿
Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡‰k«¬»

Èaלד  ˙È ‡zLÎ È·¯·¯Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Óe¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰¿̃»¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

minkg izty

(al)ëdidW Epivn okid ,dfA Wxtn§¨¥¨¤¥¨¨¦¤¨¨
m`e .mixzinE zFczi Ediieexzl§©§©§§¥¥¨¦§¦
xAcOA zWxtA lirl `de ,xn`YŸ©§¨§¥§¨¨©©¦§¨
oMWn lW 'eixzin z`' i"Wx WxiR¥¥©¦¥¥¨¨¤¦§¨
WxiR `kde ,xvg lW `le ld`de§¨Ÿ¤§Ÿ¤¨¥§¨¨¥¥
ipal oM mB Eid xvgd ixzinC i"Wx©¦§¥§¥¤¨¥¨©¥¦§¥
i"Wx WxitC `dC xnFl Wie .oFWxb¥§§¥©§¨§¥¥©¦
xnFl FpFvx 'xvg lW `le' lirl§¥§Ÿ¤¨¥§©

`VnA mNEM Eid oMWOd lW mixzinC§¥¨¦¤©¦§¨¨¨§©¨
mNEM Eid `l xvg lW la` ,oFWxb ipA§¥¥§£¨¤¨¥Ÿ¨¨
`VnA mzvw `N` ,oFWxb ipA `VnA§©¨§¥¥§¤¨§¨¨§©¨
ixxn ipA `VnA mzvwE oFWxb ipA§¥¥§§¨¨§©¨§¥§¨¦

:oiadl lwe o`M WxiRW FnMìWxiR §¤¥¥¨§©§¨¦¥¥
mixAEgn zFczid Eide ,m"`xd̈§¥§¨©§¥§¨¦
oiqCpw oirM dUFr didW ,micEOrl̈©¦¤¨¨¤§¥ª§¨¦
dXW oMx` zFczi odW y"elt oixFTW¤¦¤¥§¥¨§¨¦¨

zrAh orvn`aE migth dWlW oAgxe§¨§¨§¨§¨¦§¤§¨¨©©©
eiaiaq mirlTd ztU KxFke ,zWFgp§¤§¥§©©§¨¦§¦¨
dlFze ,cEOr lM cbpM mixzinA§¥¨¦§¤¤¨©§¤
cEOrAW ilwpE`A FYrAh KxC qCpTd©ª§¨¤¤©©§§§§¦¤¨©
sEwf cg` W`x ,e"`e oinM iEUrd¤¨§¦¨Ÿ¤¨¨
:cEOrA rEwY cg` W`xe dlrnl§©§¨§Ÿ¤¨¨©¨©

îi"Wx WExitA dnExY zWxtA§¨¨©§¨§¥©¦
:ahid x`Fanbl dxez §¨¥¥



yp`נד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ipy meil inei xeriy

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æì)ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−

ñ :äLî-ãéa§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦
ìLe úBàî LLå:íéL §¥¬¥−§¦«

(àî)làãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî)úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáà£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiåíéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−
:íéúàîe¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

ÔÈLÓÁלה  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏלו  ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ

ÔkLÓaלז  ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

È·Ïe˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ÈÈÓeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

ÁÏÙcמא  Ïk ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד  ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó‡מה  Èc È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿



נה `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ipy meil inei xeriy

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈§¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑ עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר אחרת ðהּוא OÓ‡.לעבֹודה ˙„·ÚÂñ∑ ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»

.ּכמׁשמעֹו ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכמׁשמעֹו ד, (רש"י ְְַָ
"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ",למּׂשא ּכּונתֹו, ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ורׁש"י  העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָהיינּו
לוּים  ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן זה, ּפרּוׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשֹולל

לגיל  מעל ׁשהּוא לוי על־ידי ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאֹו
כה)חמּׁשים ח, בהעלתך מּבן (רש"י לּמנין ׁשּיכת ואינּה , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

חמּׁשים. ּבן עד ְֲִִִֶַֹׁשלׁשים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr gi jxk y"ewl t"r)

`weC zFxFPke miYlvnA miIeNd zxiW¦©©§¦¦¦§¦§©¦§¦©§¨

ּכל־ ׁשנה ּבן־חמּׁשים ועד ומעלה ׁשנה ׁשלׁשים ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹמּבן
עבדה  עבדת לעבד ֲֲֲַַַָָֹֹֹֽהּבא

לעבֹודה  עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָהּוא
ובפרש"י)אחרת מז. (ד, ֶֶַ

ּבּפה? הּׁשירה את ּכלל מביא רׁש"י אין מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
והרי  וכּנֹורֹות", "מצלּתים רק רׁש"י ּׁשהביא מה לדּיק יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַּכן

ּכלים כו"כ ּבעֹוד מנּגנים הּלוּיים היּו הל'ּבּמקּדׁש רמב"ם (ראה ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ה"ד) פ"ג המקדש ?כלי

הּלוּיים  ׁשרק זה ּדהּנה מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻויׁש
הּמׁשּכן, לעבֹודת ראּויים היּו ׁשנה מחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּצעירים

רׁש"י נשא)מפרׁש ד"ה ג ד, חמּׁשים (במדבר ּבן על "הּיֹותר ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַַָ
מכחיׁש". ְִַֹּכחֹו

וחלילים  ּבנבלים אֹו ּבּפה, ׁשירה הרי להקׁשֹות, יׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָולכאֹורה
ּכֹוח  זֹו לעבֹודה צריכים ואין ּביֹותר, קּלה עבֹודה היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָוכיו"ב,
ּפחּותים  ׁשהם אּלּו רק זֹו לעבֹודה ראּויים מּדּוע וא"כ ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָרב,
ּבּפה, לׁשיר יכֹולים יֹותר הּמבּגרים ּגם הרי ׁשנה, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמחמּׁשים

ּונבלים? ּבחלילים לנׁשף ְְֲִִִִַָֹאֹו
ׁשירה  על ּכאן הּמדּבר אין הּפׁשט ׁשּבדר רׁש"י, מתרץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻולכן
וכּנֹורֹות", "ּבמצלּתים ּבנגינה רק אּלא ּבנבלים, אֹו ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָּבּפה
ּובפרט  יד, ּומלאכת עׂשּיה עם הּקׁשּורֹות עבֹודֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָׁשהם

מּתכת" ׁשל רחבֹות חתיכֹות "ב' ׁשהם ד"ה מצלּתים (רש"י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
ב) יג, ערכין והעבֹודה עבידתא, רק , ולכן רב. ּכח מצריכה ּבהם ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

זֹו. למלאכה ראּויים ׁשנה" חמּׁשים מ"ּבן הּצעירים ְְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָהּלוּיים
וק"ל.

(çî)úBàî Lîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéðîLe§Ÿ¦«

(èî)Léà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ ÂÈ„˜Ùe∑ ׁשנה ׁשלׁשים "מּבן ּבּמצוה היּו הּפקדים חמּׁשים"òואֹותן ּבן .ועד ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ÔÈLÓÁמז  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»

Ó‡‰מח  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»
:ÔÓ˙Â¿«¿»

„LÓ‰מט  ‡„Èa ÔB‰˙È ‡Ó ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ»¿∆
È‰BÈÓe dÏehÓ ÏÚÂ dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b¿«¿««»¿»≈¿««≈ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»∆

minkg izty

(fn)ðEid mipdMdW onfA ,xnFlM§©¦§©¤©Ÿ£¦¨
Eid mIeld ,dcFarA miwqFre miaixwn©§¦¦§§¦¨£¨©§¦¦¨
zFxFPke miYlvnA mipBpnE mixxFWn§§¦§©§¦¦§¦§©¦§¦
:mipdM zcFarl dcFar oiUFre mdNW¤¨¤§¦£¨©£©Ÿ£¦

ñ(d"xxdn)zcFar'W iR lr s` ,xnFlM§©©©¦¤£©
lMn ,dcFarl dcFar DWExiR 'dcFar£¨¥¨£¨©£¨¦¨

DWExiR oi` '`Vn zcFar' mFwn̈£©©¨¥¥¨
dcFar ,FrnWnM `N` ,`Vnl dcFar£¨§©¨¤¨§©§¨£¨

:`Vn `idWgn dxez ¤¦©¨
(hn)òdkxal FpFxkf i"Wx zrC©©©¦¦§¦§¨¨

aizkC ,dWn lr i`w 'eicwtE' i`dC§©§ª¨¨¥©¤¦§¦
xW`'e ,'dWn ciA mzF` cwR' lirl§¥¨©¨§©¤©£¤

,xn`w ikde ,dEv xW`M FnM 'dEv¦¨§©£¤¦¨§¨¦¨¨©
z` 'd dEv xW`M dWn lW micEwtE§¦¤¤©£¤¦¨¤
oA cr miWlW oAn EpiidC ,dWn¤§©§¦¤§¦©¤
ozF`e' i"Wx hwPW Edfe ,miXng£¦¦§¤¤¨©©¦§¨
cr miWlW oAn devOA Eid micEwRd©§¦¨©¦§¨¦¤§¦©
lr i`wC oeiM ,DFnzl oi`e .'miXng oA¤£¦¦§¥¦§©¥¨§¨¥©

`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ipy meil inei xeriy

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æì)ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−

ñ :äLî-ãéa§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦
ìLe úBàî LLå:íéL §¥¬¥−§¦«

(àî)làãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî)úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáà£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiåíéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−
:íéúàîe¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

ÔÈLÓÁלה  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏלו  ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ

ÔkLÓaלז  ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

È·Ïe˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ÈÈÓeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

ÁÏÙcמא  Ïk ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד  ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó‡מה  Èc È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿



yp`נו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b iyily meil inei xeriy

ß oeiq 'b iyily mei ß

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְֱֶָָָָ
ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָּבּיֹום

'הּנּזקין',ôּבּיֹום  ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס (ּכדאיתא .)דף ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ
‰Án‰ŒÔÓ eÁlLÈÂ∑ ׁשם היּו מחנֹות ּבׁשעת öׁשלׁש ƒ«¿ƒ««¬∆ְֲִַַָָָֹ

הלוּים  חנית ׁשכינה, מחנה היא הּקלעים ּתֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָחניתן:
היא  – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹסביב
לכל  הּדגלים מחנה סֹוף ועד ּומּׁשם לוּיה. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמחנה
נׁשּתּלח  הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ÷ארּבע ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָ

מן  ּומׁשּלח יׂשראל ּבמחנה מּתר הּזב לכּלן; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻֻֻחּוץ
ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשּתים.

ׁשכינה  מּׁשל אּלא רּבֹותינּוøמׁשּלח ּדרׁשּו זה וכל . ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות סז)מן LÙÏ.(דף ‡ÓË∑ ְְְִִִֶֶַַָָ»≈»»∆

ׁשהּוא  אני, אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדמסאב
עצמֹות  יׁשùלׁשֹון והרּבה ארמי, ּבלׁשֹון אדם ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

רּבה' אדרּיא (פע"ח)ּב'בראׁשית :– טמיא ׁשחיק נּוס ְְְְִִִִֵַַַָָָ
עצמֹות  .ׁשחיק ְֲִָ

(â)äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

:íëBúa§¨«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»

aÓÏ¯‡ג  ÔeÁlLz ‡·˜e „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»
:ÔB‰ÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

minkg izty

minrR iYW aizM dOl ,lirlC dWn¤¦§¥¨¨§¦§¥§¨¦
mFwnA 'eil`' aFYkl Fl didC ,'dWn'¤§¨¨¦§¥¨¦§
miwEqR dAxdC xnFl Wi .'dWn'¤¥©§©§¥§¦
dlr xn` dWn l`e' FnM ,oM mixAcn§©§¦¥§§¤¤¨©£¥
oke ,'il` dlr' xnFl Fl did ,''d l ¤̀¨¨©£¥¥©§¥
dxFnr lre mFcq lr xihnd 'de'©¦§¦©§§©£¨
xnFl Fl did ,''d z`n W`e zixtB̈§¦¨¥¥¥¨¨©
dcr eiWpl Knl xn`Ie' oke ,'FY`n'¥¦§¥©Ÿ¤¤¤§¨¨¨¨
Fl did ,'Knl iWp ilFw ornW dNve§¦¨§©©¦§¥¤¤¨¨
,xn`Y m`e .oiadl lwe ,'iWp' xnFl©¨©§©§¨¦§¦Ÿ©
dOM `lde ,oM Wxtl i"Wx Kixv i`n©¨¦©¦§¨¥¥©£Ÿ©¨
Wie .'ebe 'miWlW oAn' aizM minrR§¨¦§¦¦¤§¦§¥
mdicEwR EidIe' aEzMW itl ,xnFl©§¦¤¨©¦§§¥¤
,'mipFnWE zF`n Wnge mitl` zpFnW§©£¨¦©£¥¥§¦
,'mzF` cwR 'd iR lr' xn`p KM xg`e§©©¨¤¡©©¦¨©¨
xg` oipn lr Wxtl dvFx dY` `OWe§¤¨©¨¤§¨¥©¦§¨©¥
oAn `EdW LzFlrdA zWxtA xEn`d̈¨§¨¨©§©£§¤¦¤
i"Wx WxiR Kkl ,mipW Wnge mixUr¤§¦§¨¥¨¦§¨¥¥©¦
FzgkFde ,'ek 'micEwRd ozF`e'§¨©§¦§¨¨
,'dWn z` 'd dEv xW`' aizkCn¦¦§¦£¤¦¨¤¤
EN`e ,eilr deEhvp xaMW rnWn©§©¤§¨¦§©¨¨¨§¦
xn`p `l mixUre Wng oAn d`eESd©©¨¨¦¤¨¥§¤§¦Ÿ¤¡©
miWxtn Wie .o`Mn xg`l `N ¤̀¨§©©¦¨§¥§¨§¦
i"Wx WxitE ,eiPEnn WExiR 'eicwtE'§ª¨¥§¨¥¥©¦

mY`e xnFlM ,'eke micEwRd mzF`¨©§¦§©§©¤
miPEnOd xnzi`e xfrl` miPEnOd©§¦¤§¨¨§¦¨¨©§¦
oAn zFidl md s` oikixv mdilr£¥¤§¦¦©¥¦§¦¤
mWA iz`vn .miXng oA cre miWlW§¦§©¤£¦¦¨¨¦§¥

:cg` lFcB` dxez ¨¤¨
d(a)ôdEv `l dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨Ÿ¦¨

,oMWOd mwEdWM cIn Ff dWxR mdl̈¤¨¨¨¦©§¤©©¦§¨
Eid `nzQn oMWOd mwEdW mFiA `dC§¨§¤©©¦§¨¦§¨¨¨
Fl did cIn oM m`e ,zFpgOd oiUFr¦©©£§¦¥¦©¨¨
.dpgOd on `nh lM EgNWIW zFEvl§©¤§©§¨¨¥¦©©£¤
mwEdW mFiA dxn`p zn`aC ,uxznE§¨¥§¤¡¤¤¤§¨§¤©
Epivn okide ,Dil dWw Eze .oMWOd©¦§¨§¨¤¥§¥¨¨¦
mFiA dWxR dfi` cFr mdl dxn`PW¤¤¤§¨¨¤¥¤¨¨¨§
dpFnWE uxznE ,oMWOd mwEdW¤©©¦§¨§¨¥§¤

:'ek zFIWxRöminrR WlW aizkCn ¨¨¦¦¦§¦¨§¨¦
:Ff dWxtA 'dpgn'÷iAB aizkC ©£¤§¨¨¨¦§¦©¥

`dYW rnWn ,'aWi ccA' rxFvn§¨¨¨¥¥©§©¤§¥
mi`nh x`W oi`W mFwnA FzaiWi§¦¨§¨¤¥§¨§¥¦
WlWl uEg EpiidC ,mW miklFd§¦¨§©§§¨
z` E`Ohi `le' aizkCnE ,zFpgn©£¦¦§¦§Ÿ§©§¤
rnWn 'mpgn z`' aizM `le 'mdipgn©£¥¤§Ÿ§¦¤©£¨©§©
`nhl cg` dpgnE afl cg` dpgn©£¤¤¨§¨©£¤¤¨¦§¥
dIel dpgnA xYEn zn `nhCnE ,zn¥¦¦§¥¥¨§©£¥§¦¨
dpgnA `Ed afC DPin rnW ,lirlcM§¦§¥§©¦¨§¨§©£¥

:l`xUiøDil `pn ,xn`Y m`e ¦§¨¥§¦Ÿ©§¨¥
xYEn zn `nhC `d xnFl Wie ,i"Wxl§©¦§¥©¨¦§¥¥¨
eilr EpiAx dWOn sili dIel lWA s ©̀§¤§¦¨¨¥¦¤©¥¨¨
dWn gTIe' aizkE ,iel didW mFlXd©¨¤¨¨¥¦§¦©¦©¤
qpkp dide ,'FOr sqFi zFnvr z ¤̀©§¥¦§¨¨¦§¨

:dIel dpgnAùmEBxYd zrC ,xnFlM §©£¥§¦¨§©©©©©§
WxiR m"`xde .zn lW mvrA `nhPW¤¦§¨§¤¤¤¥§¨§¥¥¥
d`nEh oFWl `Ed m`W `id FzgkFdC§¨¨¦¤¦§§¨
zn `nhA rbFPdW aiIEgn did oM m ¦̀¥¨¨§¨¤©¥©¦§¥¥
gNWl dEvCn ,d`nEHd a` didi¦§¤©©§¨¦§¦¨§©¥©
afM dpgOl uEgn zn `nhA rbFPd©¥©¦§¥¥¦©©£¤§¨
xaCd oi`e ,d`nEHd a` mdW rxFvnE§¨¤¥©©§¨§¥©¨¨
`N` Fpi` zn `nhA rbFPd ixdW ,oM¥¤£¥©¥©¦§¥¥¥¤¨
Kixv KgxM lr KMld ,d`nEHd cle§©©§¨¦§¨©¨§¨¨¦
`N` Fpi` 'eke '`Wtp inhl' xnFl©¦§¥©§¨¥¤¨
zFa` ia` `Ed mvre ,zFnvr oFWNn¦§£¨§¤¤£¦£
m`e .d`nEHd a` FA rbFPde ,d`nEHd©§¨§©¥©©©§¨§¦
lW WExiR `nlC ,Dil `pn xn`YŸ©§¨¥¦§¨¥¤
,mvrA `le zn xUaA `nhPW wEqR̈¤¦§¨¦§©¥§Ÿ§¤¤
`nh' aFYkl Fl did oM m`C xnFl Wie§¥©§¦¥¨¨¦§¨¥
rnWn ,'Wtpl `nh' i`n ,'WtpA§¤¤©¨¥¨¤¤©§©
df dfi`e ,WtPl xAEgOX dnA `nhPW¤¦§¨§©¤§¨©¤¤§¥¤¤
,xnFl Wi cFre .m"`xd .mvrd̈¤¤¨§¥§¥©
`l ,'`Wtp inhl a`qnC' mBxznCn¦¦§©§¥¦§¨©¦§¥©§¨Ÿ
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(ã)õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

ô :ìàøNé¦§¨¥«

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ
äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç-ìkî¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈

:àåää Lôpä©¤¬¤©¦«
i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑ ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר הרי ƒ¿…«««ְֲֵַַַָָָָָ

וּיקרא  ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּגֹוזל
ה) וגֹו'",(ויקרא ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל "ּומעלה :ְְֲֲִִֵַַַַָָ

האחד  ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָונׁשנית

ואׁשם  חמׁש חּיב ׁשאינֹו לֹומר "והתוּדּו", ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכתּוב
הּגר  ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעלּֿפי

לּכהנים  נּתן .ׁשהּוא ֲִִֶַָֹ

(æ)-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤
øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa BîLà£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬

:Bì íLà̈©−«
i"yx£BL‡¯a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא הּקרן (ב"ק עליו úהּוא BÏ.ׁשּנׁשּבע ÌL‡ ¯L‡Ï∑(יט לֹוàלמי (כתובות .ׁשּנתחּיב ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 18 'nr gl jxk y"ewl t"r)
zillM devnM daEWY§¨§¦§¨§¨¦

עׂשּו אׁשר את־חּטאתם ז)והתוּדּו (ה, ְְֲִֶֶַַָָָֽ
הּתׁשּובה  עם אֹותם ולאמר . . העוֹונֹות על להתוּדֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹצּונּו

והתוּדּו . . אמרֹו והּוא . עג). מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ ְְְְִַָ
הרמּב"ם על מקֹומֹות ּבכּמה הקׁשּו שסד.ּכבר מצוה (מנ"ח ְְְְְִַַַַָָָ

לא ועוד) עצמּה הּתׁשּובה ואת למצוה, הּוּדּוי רק מנה מּדּוע ,ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ּובארּו ְֲִִֵַָָמנה.
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

ׁשל  איבריו רמ"ח ּכנגד הם מצֹות־עׂשה ׁשרמ"ח חז"ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמרּו
סע"ב)אדם כג, ּכנגד (מכות הם לא־תעׂשה מצֹות וׁשס"ה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּגידים ב)ׁשס"ה קע, ּבכל (זח"א ׁשּיׁש חסידּות, ּבספרי ּומבאר . ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹ
וחּיּות" ּכחֹות מיני "ּתרי"ג נא)נׁשמה פרק וכאׁשר (תניא , ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

הּוא  אז מצֹות, הּתרי"ג ּכל ּבׁשמירת ׁשלם הּוא ְְְִִִֵַַַָָָָָָָהאדם

חּסר  אם מה־ׁשאין־ּכן כּו', הּנפׁש איברי ּבכל וׁשלם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ"ּתמים
איבר" מחּסר נעׂשה הרי ּבּה ּפגם אֹו אחת תורה מצוה (לקוטי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ג) מה, .נצבים
ּכי  הּפגּומים, האיברים את לתּקן ּבכחּה הּתׁשּובה מצות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹא
מקֹור  ׁשהּוא הּנפׁש, ּומעצם ּדלּבא מעמקא מּגיעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּתׁשּובה
מּׁשם  נמׁש ולכן וחּיּות". ּכחֹות מיני ה"ּתרי"ג ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהחּיּות

הּפגּום. האבר לתּקן חדׁשה ְֲֵֵַַַָָָָָחּיּות
הּמצֹות  ּבמנין ׁשּבּלב הּתׁשּובה מצות נמנית לא ּכי ולכן , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

הּתׁשּובה  מצות א הּנפׁש, ּכחֹות ּכנגד ׁשהן הּמצֹות רק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנמנּו
ׁשּבכחּה עד הּנפׁש, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש מעמק ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹמּגיעה
ּבּפה  ׁשהיא הּוּדּוי מצות ורק ׁשּבּכחֹות, הּפגמים את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹלתּקן

הּמצֹות. ּבמנין להּמנֹות ְְְְְִִִַַָָיכֹולה

ÔB‰˙Èד  eÁlLÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡¯Èו  ‡˙z‡ B‡ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L‡ ·BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

È˙ז  ·˙ÈÂ e„·Ú Èc ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙·BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ ·Á„Ïƒ¿»≈

minkg izty

a`qnC' m` iM mBxzl Fl did̈¨§©§¥¦¦¦§¨©
.rnWn zFnvr 'inhl' `N` ,'`Wtpl§©§¨¤¨¦§¥£¨©§©

:il d`xpb dxez ¦§¤¦
(f)ú.`Ed W`xA mNYWOd oFnnC§¨©¦§©¥§Ÿ

dfi`e ,WxtnEFzF` ,oxw `xwp §¨¥§¥¤¦§¨¤¤

oFnn FzF` xnFl dvFx ,eilr rAWPW¤¦§©¨¨¤©¨
:Wng iwER`l ,eilr rAWPWàdWwC ¤¦§©¨¨§©¥Ÿ¤§¨¤

,'Fl lfB xW`l' aizM `l dOl ,i"Wxl§©¦¨¨Ÿ§¦©£¤¨©
inl rnWn ,'Fl mW` xW`l' `N ¤̀¨©£¤¨©©§©§¦
deld cg` Wi`W oFbM ,FNW oxTdW¤©¤¤¤§¤¦¤¨¦§¨

oYil aiIg ,FcIn lfbe `A dfe lfbPl©¦§¨§¤¨§¨©¦¨©¨¦¥
i"Wx hwPW Edfe ,lfbPl deldW delOl©©§¤¤¦§¨©¦§¨§¤¤¨©©¦
inl xnFl FpFvx ,Fl aiIgzPW inl§¦¤¦§©¥§©§¦

:Fl lfbPd aiIgzPWg dxez ¤¦§©¥©¦§¨
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ß oeiq 'b iyily mei ß

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְֱֶָָָָ
ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָּבּיֹום

'הּנּזקין',ôּבּיֹום  ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס (ּכדאיתא .)דף ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ
‰Án‰ŒÔÓ eÁlLÈÂ∑ ׁשם היּו מחנֹות ּבׁשעת öׁשלׁש ƒ«¿ƒ««¬∆ְֲִַַָָָֹ

הלוּים  חנית ׁשכינה, מחנה היא הּקלעים ּתֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָחניתן:
היא  – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹסביב
לכל  הּדגלים מחנה סֹוף ועד ּומּׁשם לוּיה. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמחנה
נׁשּתּלח  הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ÷ארּבע ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָ

מן  ּומׁשּלח יׂשראל ּבמחנה מּתר הּזב לכּלן; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻֻֻחּוץ
ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשּתים.

ׁשכינה  מּׁשל אּלא רּבֹותינּוøמׁשּלח ּדרׁשּו זה וכל . ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות סז)מן LÙÏ.(דף ‡ÓË∑ ְְְִִִֶֶַַָָ»≈»»∆

ׁשהּוא  אני, אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדמסאב
עצמֹות  יׁשùלׁשֹון והרּבה ארמי, ּבלׁשֹון אדם ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

רּבה' אדרּיא (פע"ח)ּב'בראׁשית :– טמיא ׁשחיק נּוס ְְְְִִִִֵַַַָָָ
עצמֹות  .ׁשחיק ְֲִָ

(â)äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

:íëBúa§¨«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»

aÓÏ¯‡ג  ÔeÁlLz ‡·˜e „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»
:ÔB‰ÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

minkg izty

minrR iYW aizM dOl ,lirlC dWn¤¦§¥¨¨§¦§¥§¨¦
mFwnA 'eil`' aFYkl Fl didC ,'dWn'¤§¨¨¦§¥¨¦§
miwEqR dAxdC xnFl Wi .'dWn'¤¥©§©§¥§¦
dlr xn` dWn l`e' FnM ,oM mixAcn§©§¦¥§§¤¤¨©£¥
oke ,'il` dlr' xnFl Fl did ,''d l ¤̀¨¨©£¥¥©§¥
dxFnr lre mFcq lr xihnd 'de'©¦§¦©§§©£¨
xnFl Fl did ,''d z`n W`e zixtB̈§¦¨¥¥¥¨¨©
dcr eiWpl Knl xn`Ie' oke ,'FY`n'¥¦§¥©Ÿ¤¤¤§¨¨¨¨
Fl did ,'Knl iWp ilFw ornW dNve§¦¨§©©¦§¥¤¤¨¨
,xn`Y m`e .oiadl lwe ,'iWp' xnFl©¨©§©§¨¦§¦Ÿ©
dOM `lde ,oM Wxtl i"Wx Kixv i`n©¨¦©¦§¨¥¥©£Ÿ©¨
Wie .'ebe 'miWlW oAn' aizM minrR§¨¦§¦¦¤§¦§¥
mdicEwR EidIe' aEzMW itl ,xnFl©§¦¤¨©¦§§¥¤
,'mipFnWE zF`n Wnge mitl` zpFnW§©£¨¦©£¥¥§¦
,'mzF` cwR 'd iR lr' xn`p KM xg`e§©©¨¤¡©©¦¨©¨
xg` oipn lr Wxtl dvFx dY` `OWe§¤¨©¨¤§¨¥©¦§¨©¥
oAn `EdW LzFlrdA zWxtA xEn`d̈¨§¨¨©§©£§¤¦¤
i"Wx WxiR Kkl ,mipW Wnge mixUr¤§¦§¨¥¨¦§¨¥¥©¦
FzgkFde ,'ek 'micEwRd ozF`e'§¨©§¦§¨¨
,'dWn z` 'd dEv xW`' aizkCn¦¦§¦£¤¦¨¤¤
EN`e ,eilr deEhvp xaMW rnWn©§©¤§¨¦§©¨¨¨§¦
xn`p `l mixUre Wng oAn d`eESd©©¨¨¦¤¨¥§¤§¦Ÿ¤¡©
miWxtn Wie .o`Mn xg`l `N ¤̀¨§©©¦¨§¥§¨§¦
i"Wx WxitE ,eiPEnn WExiR 'eicwtE'§ª¨¥§¨¥¥©¦

mY`e xnFlM ,'eke micEwRd mzF`¨©§¦§©§©¤
miPEnOd xnzi`e xfrl` miPEnOd©§¦¤§¨¨§¦¨¨©§¦
oAn zFidl md s` oikixv mdilr£¥¤§¦¦©¥¦§¦¤
mWA iz`vn .miXng oA cre miWlW§¦§©¤£¦¦¨¨¦§¥

:cg` lFcB` dxez ¨¤¨
d(a)ôdEv `l dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨Ÿ¦¨

,oMWOd mwEdWM cIn Ff dWxR mdl̈¤¨¨¨¦©§¤©©¦§¨
Eid `nzQn oMWOd mwEdW mFiA `dC§¨§¤©©¦§¨¦§¨¨¨
Fl did cIn oM m`e ,zFpgOd oiUFr¦©©£§¦¥¦©¨¨
.dpgOd on `nh lM EgNWIW zFEvl§©¤§©§¨¨¥¦©©£¤
mwEdW mFiA dxn`p zn`aC ,uxznE§¨¥§¤¡¤¤¤§¨§¤©
Epivn okide ,Dil dWw Eze .oMWOd©¦§¨§¨¤¥§¥¨¨¦
mFiA dWxR dfi` cFr mdl dxn`PW¤¤¤§¨¨¤¥¤¨¨¨§
dpFnWE uxznE ,oMWOd mwEdW¤©©¦§¨§¨¥§¤

:'ek zFIWxRöminrR WlW aizkCn ¨¨¦¦¦§¦¨§¨¦
:Ff dWxtA 'dpgn'÷iAB aizkC ©£¤§¨¨¨¦§¦©¥

`dYW rnWn ,'aWi ccA' rxFvn§¨¨¨¥¥©§©¤§¥
mi`nh x`W oi`W mFwnA FzaiWi§¦¨§¨¤¥§¨§¥¦
WlWl uEg EpiidC ,mW miklFd§¦¨§©§§¨
z` E`Ohi `le' aizkCnE ,zFpgn©£¦¦§¦§Ÿ§©§¤
rnWn 'mpgn z`' aizM `le 'mdipgn©£¥¤§Ÿ§¦¤©£¨©§©
`nhl cg` dpgnE afl cg` dpgn©£¤¤¨§¨©£¤¤¨¦§¥
dIel dpgnA xYEn zn `nhCnE ,zn¥¦¦§¥¥¨§©£¥§¦¨
dpgnA `Ed afC DPin rnW ,lirlcM§¦§¥§©¦¨§¨§©£¥

:l`xUiøDil `pn ,xn`Y m`e ¦§¨¥§¦Ÿ©§¨¥
xYEn zn `nhC `d xnFl Wie ,i"Wxl§©¦§¥©¨¦§¥¥¨
eilr EpiAx dWOn sili dIel lWA s ©̀§¤§¦¨¨¥¦¤©¥¨¨
dWn gTIe' aizkE ,iel didW mFlXd©¨¤¨¨¥¦§¦©¦©¤
qpkp dide ,'FOr sqFi zFnvr z ¤̀©§¥¦§¨¨¦§¨

:dIel dpgnAùmEBxYd zrC ,xnFlM §©£¥§¦¨§©©©©©§
WxiR m"`xde .zn lW mvrA `nhPW¤¦§¨§¤¤¤¥§¨§¥¥¥
d`nEh oFWl `Ed m`W `id FzgkFdC§¨¨¦¤¦§§¨
zn `nhA rbFPdW aiIEgn did oM m ¦̀¥¨¨§¨¤©¥©¦§¥¥
gNWl dEvCn ,d`nEHd a` didi¦§¤©©§¨¦§¦¨§©¥©
afM dpgOl uEgn zn `nhA rbFPd©¥©¦§¥¥¦©©£¤§¨
xaCd oi`e ,d`nEHd a` mdW rxFvnE§¨¤¥©©§¨§¥©¨¨
`N` Fpi` zn `nhA rbFPd ixdW ,oM¥¤£¥©¥©¦§¥¥¥¤¨
Kixv KgxM lr KMld ,d`nEHd cle§©©§¨¦§¨©¨§¨¨¦
`N` Fpi` 'eke '`Wtp inhl' xnFl©¦§¥©§¨¥¤¨
zFa` ia` `Ed mvre ,zFnvr oFWNn¦§£¨§¤¤£¦£
m`e .d`nEHd a` FA rbFPde ,d`nEHd©§¨§©¥©©©§¨§¦
lW WExiR `nlC ,Dil `pn xn`YŸ©§¨¥¦§¨¥¤
,mvrA `le zn xUaA `nhPW wEqR̈¤¦§¨¦§©¥§Ÿ§¤¤
`nh' aFYkl Fl did oM m`C xnFl Wie§¥©§¦¥¨¨¦§¨¥
rnWn ,'Wtpl `nh' i`n ,'WtpA§¤¤©¨¥¨¤¤©§©
df dfi`e ,WtPl xAEgOX dnA `nhPW¤¦§¨§©¤§¨©¤¤§¥¤¤
,xnFl Wi cFre .m"`xd .mvrd̈¤¤¨§¥§¥©
`l ,'`Wtp inhl a`qnC' mBxznCn¦¦§©§¥¦§¨©¦§¥©§¨Ÿ
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(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬

:åéìò Ba-øtëé§©¤−¨¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ׁשּמת ¿ƒ≈»ƒ…≈ְִִֵֵֶֶַַ

יֹורׁשים  לֹו ‡ÂÈÏ.ואין ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑ּכׁשּנמל ְְִֵ¿»ƒ»»»≈»ְְִֶַ
עֹונֹו על להתוּדֹות לáזה יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו . ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים, לֹו ׁשאין ּביׂשראל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָאדם
למעלה  אביו מּמׁשּפחת הּקרֹוב ּבׂשר ׁשאר אֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאח,

הּגר  זה אּלא יעקב? יֹורׁשים âעד לֹו ואין .ׁשּמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
·Len‰ ÌL‡‰∑ הּקרן Ô‰kÏ.והחמׁשãזה '‰Ï∑ »»»«»ְֶֶֶֶַַֹ««…≈

הּׁשם  ׁשּבאֹותֹוäקנאֹו לּכהן ּונתנֹו ,å מׁשמר.„·lÓ ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«
ÌÈ¯tk‰ ÏÈ‡∑'ּב'וּיקרא להביא æהאמּור צרי .ׁשהּוא ≈«ƒÀƒְְְִִִֶַָָָָָ

(è)eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑ וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְִִִֵַַָָ
אחריה  המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹּתרּומה
"אׁשרֿיקריבּו ּתלמּודֿלֹומר ּומה הּגרנֹות?! ְְְְֲִֵֶַַַַַָלבית

ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו כג)לּכהן"? "ּתביא (שמות : ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"אלהי ה' ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבית
ולּמד  הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹּתלמּודֿלֹומר:

לּכהן  נּתנין ׁשּיהיּו הּבּכּורים .על ְִִִִִֵֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr g jxk zegiy ihewl)

הּגרנֹות לבית אחריה הּמחּזר הּוא ט)והלא ה, יׁש(רש"י ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָֹ
" מדּיק מּדּוע "לביתלׁשאל, נקט ולא ּבבית הּגרנֹות", ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹ

הּמסּיעים  . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹהּגרנֹות".
הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש הּגרנֹות ּבבית . .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

לכן  חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה להם נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאין
" ּבזה לבית ּכתב (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית ׁשּמסּיע ולא ," ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק יׁש ּכּמה עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַָנראה

(é)ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑ׁשּנאמרּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְֱִֶֶ
ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ּולוּיה, ּכהּנה ְְְְְְִִִַַָָָָֻמּתנֹות

מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש ְְְֳִִִֶַַַָָּתלמּודֿלֹומר:
לּבעלים  הנאתן ּדרׁשּוçׁשּטֹובת הרּבה מדרׁשים ועֹוד , ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

dÏח  ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿«≈≈¬ƒ

Ï‡¯NÈט  È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

b·¯י  ÔB‰È dÏc dL„e˜ ¯NÚÓ ˙È ¯·‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈

minkg izty

(g)áxtFM olfBW oeiM ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨¤©§¨¥
oM m` ,zn xaM `Ed FriAWdW dfe Fl§¤¤¦§¦§¨¥¦¥
uxznE ,mNWl dvFx dGW `A K`id¥¨¨¤¤¤§©¥§¨¥

:'ek KlnPWMâzWxtA ,xn`Y m`e §¤¦§©§¦Ÿ©§¨¨©
,'l`FB FN didi `l iM Wi`e' aizM xdA§©§¦§¦¦Ÿ¦§¤¥
l`xUiA mc` Ll Wi ike i"Wx WxitE¥¥©¦§¦¥§¨¨§¦§¨¥
l`FB `N` ,uxznE ,l`FB Fl oi`W¤¥¥§¨¥¤¨¥
,xnFl FpFvx .FxMnn lF`bl lkEIW¤©¦§¦§¨§©
l`FB Fl oi`W `N` ,l`FB Fl Wi i`CeC§©©¥¥¤¨¤¥¥
`l dOle ,FxMnn lF`bl lkEIW xiWr̈¦¤©¦§¦§¨§¨¨Ÿ
miWxFi Fl oi`W xbA ixiinC uxzn§¨¥§©§¦§¥¤¥§¦
i` mzdC xnFl Wie .`kd uxzOW FnM§¤§¨¥¨¨§¥©§¨¨¦
xknE' aizM `dC ,xbA xnFl xWt ¤̀§¨©§¥§¨§¦¨©
xblE ,eia` zXExin EpiidC ,'FzGg`n¥£ª¨§©§¦©¨¦§¥
i` `kd mbe ,eia`n dXExi Fl oi ¥̀§¨¥¨¦§©¨¨¦

dvFx mc` lkC ,mzdM uxzl xWt ¤̀§¨§¨¥§¨¨§¨¨¨¤
oiA WnFge oxw EpiidC mW`d lAwl§©¥¨¨¨§©§¤¤¨¤¥

:xiWr oiaE iprãoi` m`e' iAbC `de ¨¦¥¨¦§¨§©¥§¦¥
aYkp `l 'mW`d aiWdl l`B Wi`l̈¦Ÿ¥§¨¦¨¨¨Ÿ¦§©
DiPin lirlC` KnQW ipRn ,'aWEOd'©¨¦§¥¤¨©©¦§¥¦¥
FW`xA FnW` z` aiWde' aizkC¦§¦§¥¦¤£¨§Ÿ

:'ebe 'FzWingeä`Ed m` ,ok `l m`C ©£¦¦§¦Ÿ¥¦
xnFl oi`e .Ktidd oke ,odMl Fpi` 'dl©¥©Ÿ¥§¥©¥¤§¥©
xUAde mixEni`d 'dl ,mdipW§¥¤©¨¥¦§©¨¨
:Dil irAin 'odMle 'dl'C ,mipdMl©Ÿ£¦§©§©Ÿ¥¦¨¥¥

åodM dfi`l `nlC ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¨§¥¤Ÿ¥
FzF`A Fpi`W iR lr s` dvxIW¤¦§¤©©¦¤¥§
eixg` aizkCn xnFl Wie ,xnWn¦§¨§¥©¦¦§¦©£¨
xnFl FpFvx ,'ebe 'mixERMd li` caNn'¦§©¥©¦¦§©
li` FzF` caNn odMl oYi dfC§¤¦¥©Ÿ¥¦§©¥

`weC ozFp mixERMd li`e ,mixERMd©¦¦§¥©¦¦¥©§¨
aizkcM ,xnWn FzF`AW odkl§Ÿ¥¤§¦§¨§¦§¦
'Elk`i wlgM wlg' mihtFW zWxtA§¨¨©§¦¥¤§¥¤Ÿ¥
ozFp Fpi` WnFge oxw s` oM m` ,'ebe¦¥©¤¤¨¤¥¥

:xnWn FzF`AW odkl `N`æ(`fx gprR) ¤¨§Ÿ¥¤§¦§¨©§¥©¨¨

KM aEzMW rnWn 'caNn' oFWNn iM¦¦§¦§©©§©¤¨¨
xnFl Kixv Kkl ,DA aiIgW dxFYA©¨¤©¨¨§¨¨¦©
,dR FxiMfdl KxvEde .'`xwIeA xEn`d'¨¨§©¦§¨§§©§©§¦Ÿ
xifgnC `kid ,`pin` KYrC `wlqC§¨§¨©§¨¨¦¨¥¨§©£¦
xRMzdl oAxw Kixv milrAl dlifBd©§¥¨©§¨¦¨¦¨§¨§¦§©¥
Dil aidiC `kid la` ,minXd on Fl¦©¨©¦£¨¥¨§¨¥¥
rnWn `w ,FzxRM didi df odkl§Ÿ¥¤¦§¤©¨¨¨©§©

:olh dxez ¨
(i)çodM lkl oYIW ,xnFl FpFvx§©¤¦¥§¨Ÿ¥

lhFpe ,d`pd zaFHd `EdC ,dvxIW¤¦§¤§©©£¨¨§¥
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אּגדה ּומדרׁש ּב'ּספרי'. ראה)ּבֹו פ' "ואיׁש(תנחומא : ְְְִִִֵַַַָָ

ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", לֹו ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָאתֿקדׁשיו
עֹוׂשה  ׂשדהּו ׁשאין סֹוף הּמעׂשרֹות, יהיּו לֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָנֹותנן,

למּודה  ׁשהיתה מעׂשרה אחד ‡LÈ.לעׂשֹות èאּלא ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָָָָƒ
Ô‰kÏ ÔzÈŒ¯L‡∑לֹו הראּויֹות È‰È‰.מּתנֹות BÏ∑ ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָƒ¿∆

הרּבה  .ממֹון ְֵַָ

ß oeiq 'c iriax mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑ למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְַַָָ
יהיּו" לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? אּתה éמן אם , ְְְֳִִִִִֶַָָָָָ

להביא  אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, מּתנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעּכב
הּסֹוטה  את ‡LÈ.לֹו LÈ‡∑ ׁשּמֹועלת ,ללּמד ֶַָƒƒְְֶֶֶֶַ

מּלמּטה  ואיׁשּה מעלה, ׁשל מלחמה ּבאיׁש .ּבׁשּתים: ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk∑ המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ƒƒ¿∆ƒ¿ְֲִֵֵַַָָ

ׁשטּות  רּוח ּבהן ׁשּתּכנס עד ּדכתיב:ëנֹואפין , ְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
ּבֹו ּוכתיב ז)"ּכיֿתׂשטה", חסרֿלב".(משלי א ּׁשה "נאף : ְְֲִִִִֵֵֶַָֹ

מּדרכי  ּתט - "ּכיֿתׂשטה" מקרא: ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָּופׁשּוטֹו
ּכמֹוìצניעּות  ּבעיניו, ד)ותחׁשד מעליו (שם "ׂשטה ְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָ
ז)ועבר" לּב"(שם אלּֿדרכיה יׂשט "אל :.‰ÏÚÓe ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹ»¬»

ÏÚÓ B·∑?הּמעל .ּומהּו »«ַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 311 cenr a jxk zegiy ihewl itÎlr)

d"ATd iEEvA zExidGd zEaiWg£¦©§¦§¦©¨¨

אׁשּתֹו ּכי־תׂשטה איׁש יב)איׁש (ה, ְְִִִִִֶֽ
ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס אלא־אם־ּכן עברה עֹובר אדם ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין

ּכתיב "תׂשטה" אׁשּתֹו, תׂשטה ּכי איׁש איׁש (סוטה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַ
א) .ג,

כּו' עברה עֹובר אדם ּדאין לענין ׁשהראיה מה לבאר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָיׁש
סֹוטה: מּדין ְִִִָָנלמד

יׂשראל  והּנה, ּבפנּויה. ולא איׁש ּבאׁשת רק ׁשּי סֹוטה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּדין
ּכׁשרה  אּׁשה ׁש"איזֹוהי ּומּכיון לבעל, והּקּב"ה לאּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנמׁשלּו

ּבעלּה" רצֹון לׁשֹון העֹוׂשה (ּבׁשּנּוי ט ּפרק רּבא אליהּו דבי (ּתּנא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

קל,קצת) רצֹון על אפילּו לעבר ׁשּלא נֹוגע ׁשּבזה ּומּובן ,( ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
זה  אין הרי הּבעל מרצֹון קצת מׁשּנים אם אפילּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהרי
והּקדֹוׁש־ּברּו־ ּביׂשראל הּוא ּכן הרי ּבעלּה", רצֹון ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ"עֹוׂשה
קּלה  עברה על־ידי ׁשּגם מּכיון נֹוגעת עברה ׁשּכל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּוא
לֹומדים  ולכן מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. רחמנא־לצלן ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָנפרדים
להדּגיׁש על־מנת אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָענין

ּובעל. אּׁשה על־דר - נֹוגעת קּלה עברה ֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּגם

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ

:äNtúð¦§¨«¨

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»

qÎÓ‡יג  È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· ÈÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

minkg izty

oal mYzl icM xzFi F` rlq l`xUIn¦¦§¨¥¤©¥§¥§¦¨§¤
dfi` odMdn gTIW `l la` ,odM FYA¦Ÿ¥£¨Ÿ¤¦©¥©Ÿ¥¥¤
Fl' aizM Kkl ,zFpYOd Fl oYIW oFnn̈¤¦¥©©¨§¨§¦
`id d`pd zaFHW xnFlM ,'Eidi¦§§©¤©£¨¨¦

:milrAlè:dlibx - 'dcEnl'`i dxez ©§¨¦§¨§¦¨
(ai)édkxal FpFxkf i"WxW iR lr s`e§©©¦¤©¦¦§¦§¨¨

`NW ozF` `N` mikEnQd WxFC Fpi ¥̀¥©§¦¤¨¨¤Ÿ
EaYkp `l i`CeAW ,onFwnA EaYkp¦§§¦§¨¤§©©Ÿ¦§§
oi`W xg`n mFwn lMn ,`Wxcl `N ¤̀¨¦§¨¨¦¨¨¥©©¤¥
dnExzl zEXi` ipiC oiA oFinC mEW¦§¥¦¥¦¦§¨
Ff lv` Ff Eknqp `l i`Ce miWcwe§¨¨¦©©Ÿ¦§§¥¤

.`Wxcl `N`(dix` xEB)e`lC ,WExiR ¤¨¦§¨¨©§¥¥§©
oM m`C ,Dil dWw dWxRd zEkinq§¦©¨¨¨¨¨¥§¦¥
'miWcwl dhFq zWxR dknqp dOl'¨¨¦§§¨¨¨©¨§¨¨¦
Dil dWw `N` ,FMxcM Dil irAin¦¨¥¥§©§¤¨¨¤¥
Wi`A dWxRd ligzdl Fl did `lC§Ÿ¨¨§©§¦©¨¨¨§¦
dhUz iM dX`' xnFl ,dX`A `N ¤̀¨§¦¨©¦¨¦¦§¤
okl ,`hgd xTir `idW ,'ebe 'dlrnE¨£¨¤¦¦©©¥§¨¥
`EdW ,'ebe 'dlrnl aizM dn' WxiR¥¥©§¦§©§¨¤
'Wi` Wi`' KgxM lr ,`hgd xTir¦©©¥§©¨§¨¦¦
:xzFi mW oiIr ,mipWA zlrFOW cOln§©¥¤¤¤¦§©¦©¥¨¥

ëmdl dxFn rxd mxvIW ,xnFlM§©¤¦§¨¨¨¤¨¤
dOl ok `l m`C ,zEhXd Edfe ,xYid¤¥§¤©§§¦Ÿ¥¨¨
:Eid mihFWC oeiM dzin miaiIg©¨¦¦¨¥¨§¦¨

ì`le 'zEripv ikxCn' i"Wx hwp `weC©§¨¨©©¦¦©§¥§¦§Ÿ
'dxFY ikxCn'C ,'dxFY ikxCn' xn`̈©¦©§¥¨§¦©§¥¨
i`Ce m`e ,dzPiGW `Ed i`CeC rnWn©§©§©©¤¦§¨§¦©©
hwp Kkl ,DzF` oiwWn oi` dzPiGW¤¦§¨¥©§¦¨§¨¨©
d`xW xnFl FpFvx ,'zEripv ikxCn'¦©§¥§¦§©¤¨¨
wtqe xg` Wi` mr zwXpnE zwAgn§©¤¤§©¤¤¦¦©¥§¨¥

:dzpf m` `Edbi dxez ¦¨§¨



yp`ס zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy
i"yx£LÈ‡ ·ÎLÂîd˙‡∑(כו לקטן (סוטה ּפרט איׁש, ¿»«ƒ…»ְְִָָָ

איׁש ׁשאינֹו Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ּומי d˙‡∑(צה ׁשכיבתּה(יבמות ִִֵֶ…»ƒ¿«∆«ְִָָ
אֹותּה ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין אֹותּה ,ðּפֹוסלת ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ

לזֹו זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ÌÏÚÂ.ּכּמעׂשה ְֲֲִֵֶֶַַָָָ¿∆¿«
dLÈ‡ ÈÈÚÓ∑(כז היה (סוטה אם הא לסּומא. ּפרט ≈≈≈ƒ»ְְִָָָָָ

הּמים ñרֹואה  אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

אֹותּה ׁשּתראה ∑zÒÂ¯‰.ּבֹודקין לטמאת òׁשעּור ְִָ¿ƒ¿¿»ְְִֵֶֶַָֻ
da.ּביאה  ÔÈ‡ „ÚÂ∑ אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם ôהא ִָ¿≈≈»ֲִִֵֵֶָָָ

ׁשֹותה  היתה לא נטמאת! da.ׁשאמר: ÔÈ‡ „ÚÂ∑ ְְִֵֶַָָָָֹ¿≈≈»
לסתירה  עדים יׁש אבל ,öנאנסה ∑Nt˙‰.ּבטמאה, ְְֲִִֵֵַַָָָֻƒ¿»»ְֶֶָ

כב)ּכמֹו עּמּה"(דברים וׁשכב "ּותפׂשּה :. ְְְִַָָָָ

(ãé)àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà äàîèð¦§¨®¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½

:äàîèð àì àéäå§¦−¬Ÿ¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ÷∑ לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡˜ Áe¯∑ ¿»«»»ְִֶַָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈

רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּבּה:(סוטה ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ
ּפלֹוני  איׁש עם ּתּסתרי ‡ÚŒB·¯.אל ‰‡ÓË ‡Â‰Â ְְִִִִִַָ¿ƒƒ¿»»»«

'B‚Â ÂÈÏÚ∑ על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, »»¿ְְְְִַַָָָָ
ידּוע  ואין לאו øהתראתֹו, אם נטמאה .אם ְְְְִִִֵַַָָָָָ

‡d˙zיד  ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

minkg izty

(bi)îlrn Fa dlrnE' ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨£¨©©
,md mipipr ipWC rnWn 'Wi` akWe§¨©¦©§©¦§¥¦§¨¦¥
,'ebe akWe lrOd EdnE WxiR okl̈¥¥¥©©©©§¨©
oi`e .'DzF` Wi` akXW' aizM EN`M§¦§¦¤¨©¦¨§¥
f`C ,zn`A DzF` Wi` akXW xnFl©¤¨©¦¨¤¡¤§¨
oM miaEzMd xcqe .DzF` oiwWn oi ¥̀©§¦¨§¥¤©§¦¥
ikxCn dxare 'dhUz iM' :`Ed¦¦§¤§¨§¨¦©§¥
`Pwe d`pw gEx eilr xare' ,zEripv§¦§¨©¨¨©¦§¨§¦¥
xEriWM dxYqp KM xg`e ,'FYW` z ¤̀¦§§©©¨¦§§¨§¦
Wi` akWe lrn Fa dlrn' oiA ,d`nEh§¨¥¨£¨©©§¨©¦
`l oiA ,'EPOn mlrpe rxf zakW DzF`¨¦§©¤©§¤§©¦¤¥Ÿ
wx z`nhp `l `ide DzF` Wi` akẄ©¦¨§¦Ÿ¦§¥©
`iade' ,DRkA qng `NW s` Dl `Pw¦¥¨©¤Ÿ¨¨§©¨§¥¦

'FYW` z` Wi`d:m"`xd .'ebeðikd ¨¦¤¦§¨§¥¨¦
,'rxf zakW DzF` Wi` akWe' ,opiqxB̈§¦©§¨©¦¨¦§©¤©
DzFg` zaikW oi`e DYlqFR DzaikW§¦¨¨©§¨§¥§¦©£¨

DlrAn DYlqFR(dv zFnai),WExiR . ©§¨¦©§¨§¨¥
Dpi` DzFg` mr DlrA akXWM§¤¨©©§¨¦£¨¥¨
DzFg` zEpf zngn FYW` zlqtp¦§¤¤¦§¥£©§£¨
lTn dPlqtIW `pin` dedC ,DlrAn¦©§¨©£¨¨¦¨¤¦§§¤¨¦©
lw xEQi` lr `AW iO dnE ,xngëŸ¤©¦¤¨©¦©
xEQi` lr `AW mFwn ,xqF`d xq`p¤¡¨¨¥¨¤¨©¦
WxiR ,xqF`d xq`PW oiC Fpi` xEng̈¥¦¤¤¡¨¨¥¥¥
Dl WIW Wi` zW` lw xEQi` i"Wx©¦¦©¥¤¦¤¥¨
FYW` dzpf m` ,hB ici lr xYid¤¥©§¥¥¦¨§¨¦§
,mlFrd lkl DxqF`d DlrA DA xq`p¤¡¨¨©§¨¨§¨§¨¨¨
zFg` oFbM xEng xEQi` lr `AW mFwn̈¤¨©¦¨§£
DzFg` z` zxqF` FYW`W FYW ¦̀§¤¦§¤¤¤£¨
xq`PW oiC Fpi` diIg ini lM eilr̈¨¨§¥©¤¨¥¦¤¤¡¨
DlrA lr FYW` xq`YW ,xqF`d̈¥¤¥¨¥¦§©©§¨
Kkl ,Dlral DzFg` z` zxqF`d̈¤¤¤£¨§©§¨§¨
DYlqFR DzaikW xnFl 'DzF`' xn`p¤¡©¨©§¦¨¨©§¨

'eke(`"r dv sC zFnai)ixacA ltp zErhe . §¨©§¨¨©§¦§¥

odM wgvi axd EpxFn oF`Bd iRn i"Wx©¦¦¦©¨¥¨©¦§¨Ÿ¥
i`dC aEzM iz`vnE .dkxal FpFxkf¦§¦§¨¨¨¨¦¨§©
zFidl Kixv 'eke zFig` iYWA dUrn©£¤¦§¥£¨¨¦¦§
i"Wx WxiRW 'Wi` Wi`' wEqtA§¨¦¦¤¥¥©¦
dlrn lW Wi`A mipWA zlrFOW¤¤¤¦§©¦§¦¤©§¨
,WxcOA `zi` ikde ,dHn lW Wi`aE§¦¤©¨§¨¦¦¨©¦§¨
xn` ,dHnNW Wi`aE dlrnNW Wi`A§¦¤§©§¨§¦¤§©¨¨©
Y` KWi`A `Ed KExA WFcTd Dl̈©¨¨§¦¥©§
dUrnE ,zwgUn Y` iA `OW zwgUn§©¤¤¤¨¦©§§©¤¤©£¤

:'eke zFig` iYWAñipWC xnFl FpFvx ¦§¥£¨§©¦§¥
,df wEqRn Ehrnzp mNke md mixaC§¨¦¥§ª¨¦§©£¦¨¤
rcFIW iR lr s` `nEql hxR 'ipirn'¥¥¥§¨§¨©©¦¤¥©
Dpi` d`Fx Fpi`e li`Fd dzPiGW¤¦§¨¦§¥¤¥¨
did m` rnWn 'mlrpe'nE ,dzFW¨¦§¤§©©§©¦¨¨
oi` cgi mdipXW ,mrnrnE d`Fx¤§©§¥¤§¥¤©©¥
FnM 'mrnrnE' .DzF` oiwcFA miOd©©¦§¦¨§©§¥§
lW mEBxY `Ede ,'zFnnFr milgB'¤¨¦§§©§¤

:'ddM'ò'd`nhp `ide' i`d ,WExiR ¥¨¥©§¦¦§¨¨
d`nEh xEriWA ,'dxYqpe' xg` aizkC¦§¦©©§¦§§¨§¦§¨
dviA zFlvl icM `EdW ixiinẅ©§¥¤§¥¦§¥¨
d`nhp KYrC `wlq i`C ;DrnblE§¨§¨§¦¨§¨©§¨¦§§¨
Wi` akWe' lirl aizM xaM `d ,WOn©¨¨§¨§¦§¥§¨©¦
'd`nhp `ide' ,d`nhp Epiide ,'DzF`¨§©§¦§§¨§¦¦§§¨
xEriWl `N` ,Dil dOl `pngx azkC§¨©©£¨¨¨¨¥¤¨§¦

:`z`C `Ed d`nEhô,xn`Y m`e §¨§¨¨§¦Ÿ©
cre' aizkCn df wEIC rnWp `kidn¥¥¨¦§¨¦¤¦¦§¦§¥
mFwn lM ol `niiw `d ,'DA oi ¥̀¨¨©§¨¨¨¨
KxvEdCn ,mipW o`M ixd 'cr' xn`PW¤¤¡©¥£¥¨§©¦¦§§©
'cg` cr mEwi `l' hxtl aEzMd©¨§¨¥Ÿ¨¥¤¨
`N` mipW dxFYAW 'cr' lM rnWn©§©¨¥¤©¨§©¦¤¨
FnM cg` aEzMd FA hxR oM m ¦̀¥¥¥©¨¤¨§
oM m`e ,mihtFW zWxtA i"Wx WxiRW¤¥¥©¦§¨¨©§¦§¦¥
oi` mipW rnWn ,mzq 'cr' aizM `kd̈¨§¦¥§¨©§©§©¦¥

`xwC xnFl Wie .DA Wi cg` la` DÄ£¨¤¨¥¨§¥©¦§¨
`l `ide' lr i`w 'DA oi` cre'§¥¥¨¨¥©§¦Ÿ
FYW` z` `Pwe' lr `le 'dURzp¦§¨¨§Ÿ©§¦¥¤¦§
'odMd l` FYW` z` Wi`d `iade§¥¦¨¦¤¦§¤©Ÿ¥
'DA oi` cr' ,xnFlM .DzF` zFwWdl§©§¨§©¥¥¨
icr ipW o`M oi`W ,dURzp `l `idW¤¦Ÿ¦§¨¨¤¥¨§¥¥¥
,d`nhPW d`x cg` cr `N` d`nEh§¨¤¨¥¤¨¨¨¤¦§§¨

oiwWn oi`lr dxEq` `N` DzF` ¥©§¦¨¤¨£¨©
DlrA('a sC dhFq)`Ed '`d' zNn i`de . ©§¨¨©§©¦©¨

iM `id `wEIC `le ,'Ycnl `de' FnM§§¨¨©§¨§Ÿ¦¨¦¦
`zNnC `pwQn wx `iz` `wEIcl `lŸ§¦¨¨§¨©©§¨¨§¦§¨
Eze .'eke DA Wi la` Ycnl `d ,`Ed¨¨©§¨£¨¥¨§
cg` cr onidn dOl ,i"Wxl dWẅ¤§©¦¨¨§¥¨¥¤¨
oi` cre' ,uxznE ,DlrA lr Dxq`l§¨§¨©©§¨§¨¥§¥¥
,dxizQA micr Wi la` ,'d`nEHA DÄ©§¨£¨¥¥¦©§¦¨
micr ipW Wi dxizQaE li`Fde§¦©§¦¨¥§¥¥¦
ipFlR mr dxYqPW Epi`xW mixnF`W¤§¦¤¨¦¤¦§§¨¦§¦
xn`e `A cg` cre ,d`nEh xEriWM§¦§¨§¥¤¨¨§¨©
onidnC `Ed xaCl milbx ,z`nhPW¤¦§¥©§©¦©¨¨¦§¥¨
,dxizq icr mB WIW oeiM dzPif i`CeC§©©¦§¨¥¨¤¥©¥¥§¦¨
o`M 'DA oi` cre'C `xTd aYkp Kkl§¨¦§©©§¨¦§¥¥¨¨
,lirlC 'd`nhpe'` i`wC LcOll icM§¥§©¤§§¨¥©§¦§§¨¦§¥
onidn KklE dxizq icr WIW ,xnFlM§©¤¥¥¥§¦¨§¨§¥¨
iziid `l o`M aYkp `l i`e ,cg` cr¥¤¨§¦Ÿ¦§©¨Ÿ¨¦¦

:dxizQA micr WIW rcFiöikde ¥©¤¥¥¦©§¦¨§¨¦
mipW xnFlM ,'DA oi` cre' ,`xw xn`ẅ¨©§¨§¥¥¨§©§©¦
'dURzp `l `ide' ,cg` `N` DA oi ¥̀¨¤¨¤¨§¦Ÿ¦§¨¨
dxEq` oFvxA dzUrW cirn `N ¤̀¨¥¦¤¨§¨§¨£¨

:`Ed Fnvr iptA oice .Dlralci dxez §©§¨§¦¦§¥©§
(ci)÷FnM `Ed qxFqn `xwnC rnWn©§©§¦§¨§¨§

:dlrnl WxFtOWørcFPW `l ,WExiR ¤§¨§©§¨¥Ÿ¤©
d`nhp `NW Fl rcFpe d`nhPW Fl¤¦§§¨§©¤Ÿ¦§§¨
`l `ide' 'd`nhp `ide'n oaEOd itM§¦©¨¦§¦¦§¨¨§¦Ÿ



סי `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy

(åè)àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³
íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷-úà¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®
úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò ÷öé-àì«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

:ïåò úøkæî ïBøkæ úçðî àeä úàð÷§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑ ׁשּלאù מּסלת חּטים ∑ÌÈ¯ÚN.יהא ולא ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְִִֹ

יב) מאכל (סוטה וקרּבנּה ּבהמה, מעׂשה עׂשתה היא ;ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ
ÔÓL.ּבהמה  ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑קרּבנּה יהא ׁשּלא ְֵָ…ƒ…»»∆∆ְְֵֶָָָֹ

"אֹור" קרּוי ׁשהּׁשמן ּבחׁשúמהּדר, עׂשתה והיא ,. ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
‰·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈŒ‡ÏÂ∑,"לבֹונה" נקראֹות ׁשהאּמהֹות ¿…ƒ≈»»¿…»ְְִִֶָָָָ

ד)ׁשּנאמר הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל ה): והיא (סוטה ְְְֱִִֶֶֶַַַָ
מּדרכיהן  ‰ÁÓŒÈk‡e˙.ּפירׁשה ˙‡˜∑ הּקמח ְְִִֵֶַָƒƒ¿«¿»…ֶַַ

זכר  לׁשֹון – קמח ˜‡˙.הּזה. ˙ÁÓ∑ מעֹוררת ְֶֶַַָָƒ¿«¿»…ְֶֶ
הּבעל  וקנאת הּמקֹום קנאת קנאֹות: ׁשּתי .עליה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

(æè):ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æé)øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈
ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬

:íénä-ìà¤©¨«¦
i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו לפי (כתובות «ƒ¿…ƒְְִִֶַֻ

וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה
ּבמצרים  לבעליהן נבעלֹות ׁשהיּו מּדרכיהן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפירׁשה
ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, .ּתחת ְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

N¯ÁŒÈÏÎa∑(ז יין (סוטה הּנֹואף את הׁשקתה היא ƒ¿ƒ»∆ְְִִִֵֶַַָ
הּמרים  מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻֻמׁשּבח

חרס  ׁשל ּבזּויה .ּבמקדה ְְִֵֶֶֶָָ

(çé)òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ
ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä Làø-úà¤´Ÿ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷ úçðî¦§©¬§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîä©«§¨«§¦«
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְֱֲֶַַָֹ

מּסיעין  אּלא ה'"? לפני מּמקֹום ú"והעמדּה אֹותּה היּו ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ותֹודה  ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ּכדי ∑Ú¯Ùe.למקֹום ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ»«

ספרי) יד. ׂשערּה(שם קליעת את לבּזֹותּה.àסֹותר ּכדי ְְְְִֵֵֶַַָָָ

È˙טו  È˙ÈÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ da¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ È¯‡ ‡z·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡¯Îec ˙ÁÓƒ¿«¿»»«¿»«»

ÈÈ:טז  Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡‰k d˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

ÙÚ¯‡יז  ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡‰k ·qÈ ‡kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

È˙יח  Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙ÁÓ ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ ‡¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»

minkg izty

'DWi` ipirn mlrpe' `dC ,'d`nhp¦§¨¨§¨§¤§©¥¥¥¦¨
dkxal mpFxkf EpizFAx EWxce ,aizM§¦§¨§©¥¦§¨¦§¨¨
miOd oi` mrnrnE d`Fx did m`W¤¦¨¨¤§©§¥¥©©¦

:DzF` oiwcFAeh dxez §¦¨
(eh)ùricFd axd ,m"`xd azM̈©¨§¥¨©¦©

oi`C ,miHge zlq hrn dOl mrHd©©©¨¨¦¥Ÿ¤§¦¦§¥
'gnT'W ricFdl FzpEkC Wxtl§¨¥§©¨¨§¦©¤¤©
zlq hrnl `xwA aizkC 'mixFrU'E§¦¦§¦¦§¨§©¥Ÿ¤
iA ixw lifC ,`Ed hEWR dGW ,miHge§¦¦¤¤¨§¦§¦¥

:`Ed axúxdvi Epiid 'onW'C ,xnFlM ©§©§¤¤©§¦§¨
LWFxize LpbC' aizkcM onW iExTW¤¨¤¤§¦§¦§¨§§¦§

,'xdv' oFWl `Ed xdvie ,'Lxdvie§¦§¨¤§¦§¨§Ÿ©
:xF` `EdW ,'mixdv'fh dxez ¨¢©¦¤

(gi)ú:`Ed oiwiYrn oFWl 'oiriQn'©¦¦§©§¦¦
à.`Ed dxizq oFWl 'rxt'C rnWn©§©§¨©§§¦¨

i"Wx WxiR mFwn lkA ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨¥¥©¦
iAbC 'rxR',`Ed lECiB oFWl W`x ¤©§©¥Ÿ§¦

`l 'rxti `l' xFn` zWxtA lirl§¥§¨¨©¡Ÿ¦§©Ÿ
mbC xnFl Wie .xifp iAB oOwlE ,lCbi§©¥§©¨©¥¨¦§¥©§©
dizFxrVWkC ,`Ed lECiB oFWl o`M̈§¦¦§¤©£¤¨
,miMEx` opi`e md mixvw mirElw§¦§¨¦¥§¥¨£¦
,oikix`n md drilTd xzFQWkE§¤¥©§¦¨¥©£¦¦

azke .olCbn Ff dxizqC `vnpe§¦§¨¦§¦¨§©§¨§¨©
mFwn lkA rxRdW iR lr s` ,m"`xd̈§¥©©¦¤©¤©§¨¨
axd azMW FnM `Ed iENiB oFWl§¦§¤¨©¨©
'eke dNEbn' ,'`Ed rxt iM' iAB FnvrA§©§©¥¦¨ª©§¤
df oi` ,'dX`d W`x z` rxtE FnM§¨©¤Ÿ¨¦¨¥¤
zrilw xzFqC WxiRX dn xzFq¥©¤¥¥§¥§¦©
zNOn e`l `kd WxiRX dnC ,DxrU§¨¨§©¤¥¥¨¨©¦¦©
,'dX`d'C `xEYIn `N` ,WxC 'rxtE'¨©¨©¤¨¦¦¨§¨¦¨
,'DW`x z` rxtE' aYknl Dil dedC©£¨¥§¦§©¨©¤Ÿ¨
'dX`d' `N` ,i`w lirlC dX`` `dC§¨©¦¨¦§¥¨¥¤¨¨¦¨
dNbnE DxrU xzFQW ,DtEB lM zFAxl§©¨¨¤¥§¨¨§©¤



yp`סב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy
הראׁש ׁשּגּלּוי יׂשראל לבנֹות להן áמּכאן ÈÙÏ.ּגנאי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹƒ¿≈

נּקנֹור (ספרי)∑‰' הּמזרחי,âּבׁשער העזרה ׁשער הּוא , ְְֲִִִַַַַַָָָָָ
הּנכנסים  ּכל ּדר.‰ÈtkŒÏÚ Ô˙Â∑ליּגעּהã אּולי , ְִִֶֶַָָ¿»«««∆»ְְַַָ

המיחד  ׁשם יּמחה ולא ותֹודה, ּדעּתּה על äּתּטרף ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
סֹופן ∑‰ÌÈ¯n.הּמים  ׁשם לּהåעל מרים .ׁשהם ִַַ«»ƒִֵֵֶַָָָ

ÌÈ¯¯‡Ó‰∑לׁשֹון העֹולם, מן אֹותּה (יחזקאל המחּסרים «¿»¿ƒְְְִִַַָָָ
ארּורים,כד) מים לפרׁש יּתכן ולא ממאיר. סּלֹון :ְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹ

אּלא  הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא הן. קדֹוׁשים ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהרי
ליטיא, ּתרּגם לא אֹונקלּוס ואף האחרים. את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹמאררים

זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות מלטטיא, .אּלא ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָ

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ הּׁשבּועה היא לא æּומה אם ? ¿ƒ¿ƒ«¿ְִִַַָֹ

אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשכב
ׁשּמצוה  אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל ּתּנקי), ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני .לפּתח ְְְְְִִִִֵַָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑מׁשּמׁש "אם"ç"ּכי" .ּבלׁשֹון ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל ‰'.ׁשבּועה ÔzÈ ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈
'B‚Â ‰Ï‡Ï C˙B‡∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו »¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ

לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, (סוטה ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»
לי  יארע  לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשארע èׁשּיהיּו ּכדר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

אֹומר הּוא וכן סה)לפלֹונית. ׁשמכם (ישעיה "והּנחּתם : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַ

ּבפרענּותן  נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֻלׁשבּועה
הּברכה לענין וכן רׁשעים, יא)ׁשל "ונברכּו(בראשית : ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

מח)וגֹו'" לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ ְְְְִֵֵֵָָֹ∆¿≈≈
ּבעברה  התחילה ׁשּבּה לפי לבטן, יר הקּדים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּקללה

נפּוחה ∑ˆ·‰.ּתחּלה  .ּכתרּגּומֹו: ְִָ»»ְְְַָ

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

minkg izty

il xWt`e .DpFlwA dAxnE DAl z ¤̀¦¨©§¤¦§¨§¤§¨¦
Ki` dNBzp dxizQd ici lrC ,xnFl©§©§¥©§¦¨¦§©¨¥
mi`xp EidW ,md miMEx` dizFxrVW¤©£¤¨£¦¥¤¨¦§¦

:w"Fce .mixvw mdW mcTnámrHde ¦Ÿ¤¤¥§¨¦§§©©©
dxiar xarW cg`l lWn ,WxcOA©¦§¨¨¨§¤¨¤¨©£¥¨
FW`x z` dQknE WiIAznE wEXl `vFi¥©¦§©¥§©¤¤Ÿ
iEESd lr dxarW dX`d KM ,eipR z`e§¤¨¨¨¨¦¨¤¨§¨©©¦

:DW`x dQknâ`iade ,did lFcB mc` §©¨Ÿ¨¨¨¨¨¨§¥¦
lW `IxCpqMl`n zWgp zFzlC©§§¤¥£¤§©§§¦¨¤
miQp mdA EUrpe ,xrW FzF`l mixvn¦§©¦§©©§©£¨¤¦¦

`nFi zkQnA `ipzcM dAxd(fl sC): ©§¥¦§©§¨§©¤¤¨©

ãlr' FnM dtEpY mEXn xnFl oi`C§¥©¦§¨§©
,mi`ENnC 'eipa iRM lre oxd` iRM©¥©£Ÿ§©©¥¨¨§¦¦
la` ,'Ytpde' DixzA cIn aizM mzdC§¨¨§¦¦¨©§¥§¥©§¨£¨
mixOd in z`wWdA ligzd `kd̈¨¦§¦§©§¨©¥©¨¦
aizM KM xg`e dl`d zrEaWaE¦§©¨¨¨§©©¨§¦

DrBil icM KgxM lr `N` ,'ebe 'sipde'§¥¦¤¨©¨§¨§¥§©§¨
:'ekeä(d"xxdn)df mrh WxiR `lC `d̈§Ÿ¥¥©©¤

Wi mzdC ,DrBil oM mB azMW lirl§¥¤¨©©¥§©§¨§¨¨¥
dYWY `NW icM DrBil dESW xnFl©¤¦¨§©§¨§¥¤Ÿ¦§¤
oi`W oeiM dilr dxFYd dqgW ,zEnze§¨¤¨¨©¨¨¤¨¥¨¤¥
la` ,d`nEHd lr d`xzde micr o`M̈¥¦§©§¨¨©©§¨£¨
WEgl oi`C ,oM xnFl xWt` i` o`M̈¦¤§¨©¥§¥¨
ikxCn dzhVW oeiM KM lM dilr̈¤¨¨¨¥¨¤¨§¨¦©§¥
,dxYqPW iEPiTd lr dxare zEripv§¦§¨§¨©©¦¤¦§§¨
cFaM lr `Ed KExA WFcTd qgW `N ¤̀¨¤¨©¨¨©§

:FnWåmiOd 'mixOd in' WExiR didie §§¦§¤¥¥©¨¦©©¦
'mixnl mixx`nd' WExitE ,mixOd©¨¦¥©§¨§¦§¨¦

:mirxe mixn ditA zFidlhi dxez ¦§§¦¨¨¦§¨¦
(hi)æDriAWIW xn`Y `l ,xnFlM§©ŸŸ©¤©§¦¨

rAWPW WExiRW drEaW lM FnM mXA©¥§¨§¨¤¥¤¦§¨
xn`Y `NW WxiR m"`xde .mXA©¥§¨§¥¥¥¤ŸŸ©

m` .cEgl drEaXde cEgl dxin`d̈£¦¨§§©§¨§¦
`l - akW m` `d .iwPd - akW `lŸ¨©¦¨¦¨¦¨©Ÿ
akW m` `d' :oiqxFB mixtq Wie .iwPY¦¨¦§¥§¨¦§¦¨¦¨©
WFxcl icM c"Ei xqg aizM okle ,'iwPg¦¨¦§¨¥§¦¨¥§¥¦§
iWxW `"dA dzid EN`M ,wpg oFWNnz ¦§¤¤§¦¨§¨§¥¨§¦

'iwPg' WFxcE ,mitNgzn z"ige `"de§¥§¥¦§©§¦§¦¨¦
:zEnYW xnFlMk dxez §©¤¨

(k)çrnWn 'ik'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦©§©
oi` dzPif i`Ce m`e ,dzPif i`CEW¤©©¦§¨§¦©©¦§¨¥

:DzF` oiwWn`k dxez ©§¦¨
(`k)èdn zn` `l m` ,xnFlM§©¦Ÿ¡¤©

,ok `l m`C .'ek il rx`i ,iYxn`X¤¨©§¦¤¡©¦§¦Ÿ¥
c"nle .Dil irAin 'dl` KA 'd oYi'¦¥¨¨¨¦¨¥¥§¨¤
didYW ,'xEarA' mFwnA 'dl`l' zNnC§¦©§¨¨¦§©£¤¦§¤

:riAWnE lNwn lkl ilMak dxez §¦§¨§©¥©§¦©



סג `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeúBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå ïèa|:ïîà ¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות ּכמֹו «¿∆∆ְְְִֶֶֶַ
ׁשהּל וכןּפּתח ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד "לנחתם (שמות : ְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

,"א)הּדר ּתלכּוֿבּה".(דברים אׁשר ּבּדר "לראתכם : ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
הּבטן  את מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוכן

הּיר את C¯È.ּומּפילים ÏtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ּבטנֹו ִִֵֶַַָ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְִ
ּכׁשהּוא  נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָוירכֹו

ׁשל  הרי צבה; ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹאֹומר
אמּור  ‡ÔÓ.נבעלת ÔÓ‡∑ ׁשבּועה "אמן"éקּבלת : ְִֶֶָ»≈»≈ְֵַַָָָ

מאיׁש אם "אמן" הּׁשבּועה. על "אמן" האלה, ְִִֵֵֵַַַָָָָָָעל
ׂשטיתי  ׁשּלא "אמן" אחר. מאיׁש אם "אמן" ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹזה,

ּוכנּוסה  יבם ׁשֹומרת ּונׂשּואה, .ארּוסה ְְֲֶֶָָָָָ

(âë)äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈
:íéønä éî-ìà¤¥¬©¨¦«

(ãë)íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑,הּמעׂשה סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ֲֵֵֶֶֶַַ
מנחתּה מקריב ּבתחּלה מבּׂשרëׁשהרי הּכתּוב אּלא , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ּבּה יבאּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכׁשּיׁשקּנה
בּה,ìמּנין  ּובאּו ּתלמּודֿלֹומר: הּגּוף? ּכל לׁשאר ְְִִִַַַַָָָָ

לפי  ?"ויר "ּבטן ּתלמּודֿלֹומר מה ּכן, אם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻּבכּלּה.
מהם  התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן

רעים ∑ÌÈ¯ÓÏ.הּפרענּות  לּה .ּומרים îלהיֹות ְַָֻ¿»ƒְִִִָָָ

(äë)úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìà¤©¦§¥«©
i"yx£ÛÈ‰Â∑ ּומֹוריד מעלה ּומביא, מֹוליð היא ואף , ¿≈ƒְֲִִִִֵֶַַ

למעלה  ׁשּידּה עּמֹו, ּכהן ñמניפה ׁשל È¯˜‰Â·.מּידֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ
d˙‡∑ ׁשל מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא זֹו …»ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

מנחֹות òמזּבח  ּכׁשאר קמיצה, .קדם ְְְְִִִֵֶַָָָֹ

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ׁשעלֿידי  הּקמץ, .הּוא «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ÈÎÈÚÓaכב  ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

ÙÒa¯‡כג  ‡‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

i¯È¯Ó‡כד  ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

ÁÓ˙כה  ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÁÓ ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡„dz¯Îכו  ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

minkg izty

(ak)éoiWECiwC `Ow wxR zFtqFYsC) ¨¤¤©¨§¦¦©

(f"klr xiRW wiRn 'on`' cgnC ,EWxiR¥§§¦©¨¥©¥©¦©
Wi`e df Wi`e drEaXd lre dl`d̈¨¨§©©§¨§¦¤§¦
dWxRA aEzMX dn lM` ixdW ,xg ©̀¥¤£¥©¨©¤¨©¨¨¨
iaizM `icdA drEaWE dl`e ,i`ẅ¥§¨¨§¨§¤§¨§¦¥
,'KWi` zgY' iOp aizkE ,dWxRA©¨¨¨§¦©¦©©¦¥
,xg` Wi`n oiA df Wi`n oiA rnWnC§©§©¥¥¦¤¥¥¦©¥
zxnFWe dqEx` lr i`w 'on`' Kci`e§¦¨¨¥¨¥©£¨§¤¤
xSiw i"Wxe ,dWxRA iaizM `lC maï¨§¨§¦¥©¨¨¨§©¦¦¥

:FpFWlAbk dxez ¦§

(ck)ëdgAfOd xihwde' aizkcM§¦§¦§¦§¦©¦§¥¨
:'miOd z` dX`d z` dwWi xg`e§©©©§¤¤¨¦¨¤©¨¦

ìlirl aizM df mB `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨©¤§¦§¥
KirnA dN`d mixx`nd miOd E`aE'¨©©¦©§¨§¦¨¥¤§¥©¦
xn`PW itl ,uxznE .'ebe 'ohA zFAvl©§¤¤§¨¥§¦¤¤¡©

:'ekeîmixn mixaC l` mW E`aIW `lŸ¤¨Ÿ¨¤§¨¦¨¦
xaC DphaA oi`C ,DphaA md xaMW¤§¨¥§¦§¨§¥§¦§¨¨¨

:xn xg`dk dxez ©¥©
(dk)ð:xFn` zWxtA iYWxiR¥©§¦§¨¨©¡
ñaizkC minlXn 'ci' 'ci' opitliC§¨§¦©¨¨¦§¨¦¦§¦

milrAd oNdN dn ,'ebe 'dp`iaY eici'¨¨§¦¤¨©§©¨©§¨¦
,odMd mr o`M s` ,odMd mr mitipn§¦¦¦©Ÿ¥©¨¦©Ÿ¥
`N` ,cviM `d ,'odMd gwle' aizkE§¦§¨©©Ÿ¥¨¥©¤¨
,FOr dtipn oM mB `ide sipn odMdW¤©Ÿ¥¥¦§¦©¥§¦¨¦
cIn' on ,cFre .odM lXn dlrnl DcIW¤¨¨§©§¨¦¤Ÿ¥§¦¦©
ci zgYn WExiR ,df cnl 'dX`d̈¦¨¨©¤¥¦©©©
.odM lW FcIn dlrnl DcIW dX`d̈¦¨¤¨¨§©§¨¦¨¤Ÿ¥
odMd gwle' aFYkl Fl did ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦§§¨©©Ÿ¥

dOle ,'dX`d on:'cIn' ilòdWwC ¦¨¦¨§¨¨¦¦©§¨¤
axTW rnWn 'aixwde'C ,i"Wxl§©¦¦§¦§¦©§©¤¨¥

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy
הראׁש ׁשּגּלּוי יׂשראל לבנֹות להן áמּכאן ÈÙÏ.ּגנאי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹƒ¿≈

נּקנֹור (ספרי)∑‰' הּמזרחי,âּבׁשער העזרה ׁשער הּוא , ְְֲִִִַַַַַָָָָָ
הּנכנסים  ּכל ּדר.‰ÈtkŒÏÚ Ô˙Â∑ליּגעּהã אּולי , ְִִֶֶַָָ¿»«««∆»ְְַַָ

המיחד  ׁשם יּמחה ולא ותֹודה, ּדעּתּה על äּתּטרף ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
סֹופן ∑‰ÌÈ¯n.הּמים  ׁשם לּהåעל מרים .ׁשהם ִַַ«»ƒִֵֵֶַָָָ

ÌÈ¯¯‡Ó‰∑לׁשֹון העֹולם, מן אֹותּה (יחזקאל המחּסרים «¿»¿ƒְְְִִַַָָָ
ארּורים,כד) מים לפרׁש יּתכן ולא ממאיר. סּלֹון :ְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹ

אּלא  הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא הן. קדֹוׁשים ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהרי
ליטיא, ּתרּגם לא אֹונקלּוס ואף האחרים. את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹמאררים

זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות מלטטיא, .אּלא ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָ

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ הּׁשבּועה היא לא æּומה אם ? ¿ƒ¿ƒ«¿ְִִַַָֹ

אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשכב
ׁשּמצוה  אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל ּתּנקי), ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני .לפּתח ְְְְְִִִִֵַָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑מׁשּמׁש "אם"ç"ּכי" .ּבלׁשֹון ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל ‰'.ׁשבּועה ÔzÈ ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈
'B‚Â ‰Ï‡Ï C˙B‡∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו »¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ

לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, (סוטה ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»
לי  יארע  לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשארע èׁשּיהיּו ּכדר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

אֹומר הּוא וכן סה)לפלֹונית. ׁשמכם (ישעיה "והּנחּתם : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַ

ּבפרענּותן  נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֻלׁשבּועה
הּברכה לענין וכן רׁשעים, יא)ׁשל "ונברכּו(בראשית : ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

מח)וגֹו'" לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ ְְְְִֵֵֵָָֹ∆¿≈≈
ּבעברה  התחילה ׁשּבּה לפי לבטן, יר הקּדים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּקללה

נפּוחה ∑ˆ·‰.ּתחּלה  .ּכתרּגּומֹו: ְִָ»»ְְְַָ

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

minkg izty

il xWt`e .DpFlwA dAxnE DAl z ¤̀¦¨©§¤¦§¨§¤§¨¦
Ki` dNBzp dxizQd ici lrC ,xnFl©§©§¥©§¦¨¦§©¨¥
mi`xp EidW ,md miMEx` dizFxrVW¤©£¤¨£¦¥¤¨¦§¦

:w"Fce .mixvw mdW mcTnámrHde ¦Ÿ¤¤¥§¨¦§§©©©
dxiar xarW cg`l lWn ,WxcOA©¦§¨¨¨§¤¨¤¨©£¥¨
FW`x z` dQknE WiIAznE wEXl `vFi¥©¦§©¥§©¤¤Ÿ
iEESd lr dxarW dX`d KM ,eipR z`e§¤¨¨¨¨¦¨¤¨§¨©©¦

:DW`x dQknâ`iade ,did lFcB mc` §©¨Ÿ¨¨¨¨¨¨§¥¦
lW `IxCpqMl`n zWgp zFzlC©§§¤¥£¤§©§§¦¨¤
miQp mdA EUrpe ,xrW FzF`l mixvn¦§©¦§©©§©£¨¤¦¦

`nFi zkQnA `ipzcM dAxd(fl sC): ©§¥¦§©§¨§©¤¤¨©

ãlr' FnM dtEpY mEXn xnFl oi`C§¥©¦§¨§©
,mi`ENnC 'eipa iRM lre oxd` iRM©¥©£Ÿ§©©¥¨¨§¦¦
la` ,'Ytpde' DixzA cIn aizM mzdC§¨¨§¦¦¨©§¥§¥©§¨£¨
mixOd in z`wWdA ligzd `kd̈¨¦§¦§©§¨©¥©¨¦
aizM KM xg`e dl`d zrEaWaE¦§©¨¨¨§©©¨§¦

DrBil icM KgxM lr `N` ,'ebe 'sipde'§¥¦¤¨©¨§¨§¥§©§¨
:'ekeä(d"xxdn)df mrh WxiR `lC `d̈§Ÿ¥¥©©¤

Wi mzdC ,DrBil oM mB azMW lirl§¥¤¨©©¥§©§¨§¨¨¥
dYWY `NW icM DrBil dESW xnFl©¤¦¨§©§¨§¥¤Ÿ¦§¤
oi`W oeiM dilr dxFYd dqgW ,zEnze§¨¤¨¨©¨¨¤¨¥¨¤¥
la` ,d`nEHd lr d`xzde micr o`M̈¥¦§©§¨¨©©§¨£¨
WEgl oi`C ,oM xnFl xWt` i` o`M̈¦¤§¨©¥§¥¨
ikxCn dzhVW oeiM KM lM dilr̈¤¨¨¨¥¨¤¨§¨¦©§¥
,dxYqPW iEPiTd lr dxare zEripv§¦§¨§¨©©¦¤¦§§¨
cFaM lr `Ed KExA WFcTd qgW `N ¤̀¨¤¨©¨¨©§

:FnWåmiOd 'mixOd in' WExiR didie §§¦§¤¥¥©¨¦©©¦
'mixnl mixx`nd' WExitE ,mixOd©¨¦¥©§¨§¦§¨¦

:mirxe mixn ditA zFidlhi dxez ¦§§¦¨¨¦§¨¦
(hi)æDriAWIW xn`Y `l ,xnFlM§©ŸŸ©¤©§¦¨

rAWPW WExiRW drEaW lM FnM mXA©¥§¨§¨¤¥¤¦§¨
xn`Y `NW WxiR m"`xde .mXA©¥§¨§¥¥¥¤ŸŸ©

m` .cEgl drEaXde cEgl dxin`d̈£¦¨§§©§¨§¦
`l - akW m` `d .iwPd - akW `lŸ¨©¦¨¦¨¦¨©Ÿ
akW m` `d' :oiqxFB mixtq Wie .iwPY¦¨¦§¥§¨¦§¦¨¦¨©
WFxcl icM c"Ei xqg aizM okle ,'iwPg¦¨¦§¨¥§¦¨¥§¥¦§
iWxW `"dA dzid EN`M ,wpg oFWNnz ¦§¤¤§¦¨§¨§¥¨§¦

'iwPg' WFxcE ,mitNgzn z"ige `"de§¥§¥¦§©§¦§¦¨¦
:zEnYW xnFlMk dxez §©¤¨

(k)çrnWn 'ik'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦©§©
oi` dzPif i`Ce m`e ,dzPif i`CEW¤©©¦§¨§¦©©¦§¨¥

:DzF` oiwWn`k dxez ©§¦¨
(`k)èdn zn` `l m` ,xnFlM§©¦Ÿ¡¤©

,ok `l m`C .'ek il rx`i ,iYxn`X¤¨©§¦¤¡©¦§¦Ÿ¥
c"nle .Dil irAin 'dl` KA 'd oYi'¦¥¨¨¨¦¨¥¥§¨¤
didYW ,'xEarA' mFwnA 'dl`l' zNnC§¦©§¨¨¦§©£¤¦§¤

:riAWnE lNwn lkl ilMak dxez §¦§¨§©¥©§¦©



yp`סד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy

(æë)ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ
íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa ìòî©´©§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½
äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá äúáöå§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈

:dnò áø÷a§¤¬¤©¨«
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑ איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְִִֵֶַָָ

המגּלה ôׁשֹותה  ׁשּנמחקה לאחר !öאֹותּה מערערין , ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָ
אמרה: אּלאֿאםּֿכן ּבעלּֿכרחּה, אֹותּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָּומׁשקין

אני כז)טמאה B‚Â'.(סוטה dË· ‰˙·ˆÂ∑ אףֿעלּֿפי ְֲִֵָ¿»¿»ƒ¿»¿ִַַ
ּתחּלה  יר הזּכיר אּלא ÷ׁשּבּקללה ּבֹודקין אינן הּמים , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּה ּכניסתן ּכדר.‰Ï‡Ï ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ּכמֹו ְְִֶֶָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְ
ׁשּיהיּו ּבּהøׁשּפרׁשּתי, אלין dnÚ.הּכל ·¯˜a∑ ְְִִִֵֶֶַַָָֹ¿∆∆«»

ׁשּנּכר  ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין יׁש לאדם ùהפרׁש , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
נּכר  ׁשאינֹו ּבמקֹום .הּמתנּול ְְִִֵֵֶַַָָ

(çë)äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ äòøæðå§¦§§¨¬¨«©

i"yx£‰M‡‰ ‰‡ÓË ‡ÏŒÌ‡Â∑ ּבסתירהúזֹו. ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ
‡È‰ ‰¯B‰Ëe∑ אחר מּמים ∑wÂ˙‰.מּמקֹום ¿»ƒִֵַָ¿ƒ¿»ִִַ

עֹוד  ולא היתה àהמאררים, אם – זרע" "ונזרעה אּלא ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹ

ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם ּברוח, ּתלד ּבצער, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיֹולדת
לבנים כז)יֹולדת .(סוטה ְִֶֶָ

(èë)úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©
:äàîèðå dLéà¦−̈§¦§¨«¨

(ì)Là Léà Bààp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz ø ´¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´
äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå BzLà-úà¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨

:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר, נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

‡zÒ‡·˙כז  Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈
:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

a¯כט  ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל  ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¬≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡‰k«¬»»»«¿»»»

minkg izty

odMd unwe' KM xg` aizkE ,dgpOd©¦§¨§¦©©¨§¨©©Ÿ¥
,dvnwp `l oicrC rnWn ,'dgpOd on¦©¦§¨©§©©£©¦Ÿ¦§§¨
oicrW unw FzF` axTW aizM K`ide§¥¨§¦¤¨¥Ÿ¤¤£©¦
oFWl 'aixwde'C uxznE ,unwp `lŸ¦§©§¨¥¦§¦§¦§
dgpOd z` WiBOW xnFlM ,`Ed dWBd©¨¨§©¤©¦¤©¦§¨

:zinFxC ziaxrn oxwAek dxez §¤¤©£¨¦§¦
(fk)ôdAEzM `lA EPOn `v` ,xnFlM§©¥¥¦¤§Ÿ§¨

oeiM Dl oirnFW oi` dzFW ipi`e§¥¦¨¥§¦¨¥¨
WExitA xn`YW cr ,mXd wgnPW¤¦§©©¥©¤Ÿ©§¥
mXd wgnPW mcFw la` .ip` d`nh§¥¨£¦£¨¤¤¦§©©¥
`lA `v`e dzFW ipi` xn`Y m ¦̀Ÿ©¥¦¨§¥¥§Ÿ
,DzF` oiwWn oi`e Dl oirnFW dAEzM§¨§¦¨§¥©§¦¨

:d`nEhA dcFn Dpi`W iR lr s`ö ©©¦¤¥¨¨§§¨
oigzFR ,lhFp did wxtA i"Wx WxiR¥¥©¦§¤¤¨¨¥§¦

miOd oiktFWe DzaFhA `NW diR z ¤̀¦¨¤Ÿ§¨¨§§¦©©¦
KExraE .FpFWl o`M cr ,DpFxB KFzl§§¨©¨§¤¨

:xEAW oFWl WxiR 'xr' Kxr÷lr s`e ¥¤¥¥§¦§©©
ohA zFAvl' aizM Dnvr dllTAW iR¦¤©§¨¨©§¨§¦©§¤¤
KM xg`e dNgY ohAd ,'Kxi liRple§©§¦¨¥©¤¤§¦¨§©©¨
lW Dkxie DphaA e`l `idd ,KxId©¨¥©¦©§¦§¨¦¥¨¤
lW Fkxie FphaA `N` ixiinw dhFq¨¨©§¥¤¨§¦§¦¥¤

:lrFAøEidIW WxiR lirNW iR lr s` ¥©©¦¤§¥¥¥¤¦§
o`M ,KiA oillwnE KiA mirAWp lMd©Ÿ¦§¨¦¦§©§¦¦¨
:il dOl oM m`C ,oM Wxtl xWt` i ¦̀¤§¨§¨¥¥§¦¥¨¨¦

ù:Fl `Ed xzFi i`pBWgk dxez ¤§©¥
(gk)úxnFl Kixv did `NW iR lr s ©̀©¦¤Ÿ¨¨¨¦©

Dl `PTW dX`A aEzMd lM `dC ,df¤§¨¨©¨§¦¨¤¦¥¨

iciI` mFwn lMn ,ixiinw dxYqpe§¦§§¨¨©§¥¦¨¨©§¥
mFwOn '`id dxFdhE' iWExtl iraC§¨¥§¨¥§¨¦¦¨
Dl `PTW Wi`dn FWExiRW ,xg ©̀¥¤¥¥¨¦¤¦¥¨
`l m`e'C dNgY WxiR ,FOr dxYqpe§¦§§¨¦¥¥§¦¨¦§¦Ÿ
`PTW Wi`d zxizqA ixiin 'd`nhp¦§§¨©§¥¦§¦©¨¦¤¦¥

:Dlà'rxf drxfpe'C xn`Y `NW ¨¤ŸŸ©¦§¦§§¨¤©
dzTpe xnFlM ,'dzTpe'` KWnp¦§¨©§¦§¨§©§¦§¨
mirpFOd mixaCn 'dzTpe' ,drxfpe§¦§§¨§¦§¨¦§¨¦©§¦
Kkitl ,rxf 'drxfpe' dfaE dciNd©¥¨¨¤§¦§§¨¤©§¦¨
`EdW mixx`nd miOdn 'dzTpe' WxiR¥¥§¦§¨¥©©¦©§¨§¦¤
,Kxi zlitPnE ohA ziIaSn dlSd oipr¦§©©¨¨¦§¦©¤¤¦§¦©¨¥
`le ,Fnvrl oipr 'rxf drxfpe' WExitE¥§¦§§¨¤©¦§¨§©§§Ÿ

:'drxfpe' `N` cFrhk dxez ¤¨§¦§§¨



סה `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy

(àì)-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ∑ אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְִִַַַָָ
הענׁש. מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹידאג

"ונּקה  ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, אחר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדבר
ׁשהּסֹוטה  לבעלּהáמעֹון", .(ספרי)אסּורה ְְֲֵֶַַָָָָ

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְִִִַַָָָָָָ
סֹוטה  סֹוטה âלפרׁשת הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר ?ã ְְֶֶַַָָָָָָ

מ  עצמֹו יּזיר לידי ּבקלקּולּה מביא ׁשהּוא הּיין, ן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ

ב)ניאּוף ÈÊ¯.(סוטה ¯„∑ אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ִ∆∆»ƒְְִֵֶָָָָ
הּיין  מן ׁשּפירׁש ּכאן אף Ï‰'.ּפריׁשה, ¯Èf‰Ï∑ ְִִִִֶַַַַָָ¿«ƒ«

ׁשמים  לׁשם הּיין מן עצמֹו .להבּדיל ְְְְִִִִֵַַַַַָ

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−

:ìëàé àì¬ŸŸ¥«
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑,"ועּתיק חדת "מחמר ּכתרּגּומֹו: ƒ«ƒ¿≈»ְְְֲֲִֵַַַַ

יׁשן äׁשהּיין  ּכׁשהּוא לׁשֹון ∑LÓŒÏÎÂ¯˙.מׁשּכר ְְִֵֶֶַַַָָ¿»ƒ¿«ְ
מׁשקה  ּבכל אֹו ּבמים יׁשåצביעה מׁשנה ּובלׁשֹון . ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו ׁשֹורין "אין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהרּבה:
.ּביין" ְִַ

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין (נזיר ּכענּבל ∑Ê‚.הם ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות .ּבּזּוג æהם «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤´¤¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®
ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãò©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬

:BLàø øòN òøt¤−©§©¬Ÿ«

‰‰È‡לא  ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ ¯„ ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Á„˙ג  ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈

ÙbÓ‡ד  „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה  ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê ¯„ ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

minkg izty

(`l)áWi`d dTpe' aFYkl KxvEdCn¦§§©¦§§¦¨¨¦
xg` Flv` xYidA `idW 'oFrn¥¨¤¦§¤¥¤§©©
mcFw dhFQdW rnWn ,dzzXW¤¨§¨©§©¤©¨¤

:Dlral dxEq` dzzXW` dxez ¤¨§¨£¨§©§¨
e(a)âKinqdl Fl did ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§©§¦

iE`xd DnFwn `Ed iM mixcp zWxtl§¨¨©§¨¦¦§¨¨¨
oFinC Fl oi`W WxiR m"`xde .Dl̈§¨§¥¥¥¤¥¦§
lr dxar FGW ,dhFq zWxR mr Kxre§¤¤¦¨¨©¨¤¨§¨©

xYEOA Fnvr WCw dfe zFxACd zxUr£¤¤©¦§§¤¦¥©§©¨
s` ,Knqp dOl KixR ikd mEXn ,Fl¦¨¦¨¥¨¨¦§©©
:dkxal FpFxkf i"Wx lW xcq df oi`W¤¥¤¥¤¤©¦¦§¦§¨¨

ã,DzF` oileEpOW K`id xnFlM§©¥¨¤§©§¦¨
W`x z` rxtE' aizkcM§¦§¦¨©¤Ÿ

:'dX`db dxez ¨¦¨
(b)ä'oii' Wcg `xwp dOl ,xnFlM§©¨¨¦§¨¨¨©¦

:xMWOW mW lr WxtnE ,'xkW' oWieå §¨¨¥¨§¨¥©¥¤§©¥
F` minA oiliAhOW xaC ,WExiR¥¨¨¤©§¦¦§©¦
`EdW qEAiM lkC ,dwWn lM x`WA¦§¨¨©§¤§¨¦¤
WxiRW FnM ,'rAvie' mBxzn dliahl¦§¦¨§©§¥¦©©§¤¥¥

:rixfY zWxR sFqA i"Wxc dxez ©¦§¨¨©©§¦©
(c)æ'bEf' oFWl 'bf' i"Wx zrC ,xnFlM§©©©©¦¨§

:`Edd dxez

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy

(æë)ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ
íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa ìòî©´©§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½
äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá äúáöå§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈

:dnò áø÷a§¤¬¤©¨«
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑ איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְִִֵֶַָָ

המגּלה ôׁשֹותה  ׁשּנמחקה לאחר !öאֹותּה מערערין , ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָ
אמרה: אּלאֿאםּֿכן ּבעלּֿכרחּה, אֹותּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָּומׁשקין

אני כז)טמאה B‚Â'.(סוטה dË· ‰˙·ˆÂ∑ אףֿעלּֿפי ְֲִֵָ¿»¿»ƒ¿»¿ִַַ
ּתחּלה  יר הזּכיר אּלא ÷ׁשּבּקללה ּבֹודקין אינן הּמים , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּה ּכניסתן ּכדר.‰Ï‡Ï ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ּכמֹו ְְִֶֶָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְ
ׁשּיהיּו ּבּהøׁשּפרׁשּתי, אלין dnÚ.הּכל ·¯˜a∑ ְְִִִֵֶֶַַָָֹ¿∆∆«»

ׁשּנּכר  ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין יׁש לאדם ùהפרׁש , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
נּכר  ׁשאינֹו ּבמקֹום .הּמתנּול ְְִִֵֵֶַַָָ

(çë)äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ äòøæðå§¦§§¨¬¨«©

i"yx£‰M‡‰ ‰‡ÓË ‡ÏŒÌ‡Â∑ ּבסתירהúזֹו. ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ
‡È‰ ‰¯B‰Ëe∑ אחר מּמים ∑wÂ˙‰.מּמקֹום ¿»ƒִֵַָ¿ƒ¿»ִִַ

עֹוד  ולא היתה àהמאררים, אם – זרע" "ונזרעה אּלא ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹ

ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם ּברוח, ּתלד ּבצער, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיֹולדת
לבנים כז)יֹולדת .(סוטה ְִֶֶָ

(èë)úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©
:äàîèðå dLéà¦−̈§¦§¨«¨

(ì)Là Léà Bààp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz ø ´¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´
äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå BzLà-úà¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨

:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר, נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

‡zÒ‡·˙כז  Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈
:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

a¯כט  ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל  ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¬≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡‰k«¬»»»«¿»»»

minkg izty

odMd unwe' KM xg` aizkE ,dgpOd©¦§¨§¦©©¨§¨©©Ÿ¥
,dvnwp `l oicrC rnWn ,'dgpOd on¦©¦§¨©§©©£©¦Ÿ¦§§¨
oicrW unw FzF` axTW aizM K`ide§¥¨§¦¤¨¥Ÿ¤¤£©¦
oFWl 'aixwde'C uxznE ,unwp `lŸ¦§©§¨¥¦§¦§¦§
dgpOd z` WiBOW xnFlM ,`Ed dWBd©¨¨§©¤©¦¤©¦§¨

:zinFxC ziaxrn oxwAek dxez §¤¤©£¨¦§¦
(fk)ôdAEzM `lA EPOn `v` ,xnFlM§©¥¥¦¤§Ÿ§¨

oeiM Dl oirnFW oi` dzFW ipi`e§¥¦¨¥§¦¨¥¨
WExitA xn`YW cr ,mXd wgnPW¤¦§©©¥©¤Ÿ©§¥
mXd wgnPW mcFw la` .ip` d`nh§¥¨£¦£¨¤¤¦§©©¥
`lA `v`e dzFW ipi` xn`Y m ¦̀Ÿ©¥¦¨§¥¥§Ÿ
,DzF` oiwWn oi`e Dl oirnFW dAEzM§¨§¦¨§¥©§¦¨

:d`nEhA dcFn Dpi`W iR lr s`ö ©©¦¤¥¨¨§§¨
oigzFR ,lhFp did wxtA i"Wx WxiR¥¥©¦§¤¤¨¨¥§¦

miOd oiktFWe DzaFhA `NW diR z ¤̀¦¨¤Ÿ§¨¨§§¦©©¦
KExraE .FpFWl o`M cr ,DpFxB KFzl§§¨©¨§¤¨

:xEAW oFWl WxiR 'xr' Kxr÷lr s`e ¥¤¥¥§¦§©©
ohA zFAvl' aizM Dnvr dllTAW iR¦¤©§¨¨©§¨§¦©§¤¤
KM xg`e dNgY ohAd ,'Kxi liRple§©§¦¨¥©¤¤§¦¨§©©¨
lW Dkxie DphaA e`l `idd ,KxId©¨¥©¦©§¦§¨¦¥¨¤
lW Fkxie FphaA `N` ixiinw dhFq¨¨©§¥¤¨§¦§¦¥¤

:lrFAøEidIW WxiR lirNW iR lr s` ¥©©¦¤§¥¥¥¤¦§
o`M ,KiA oillwnE KiA mirAWp lMd©Ÿ¦§¨¦¦§©§¦¦¨
:il dOl oM m`C ,oM Wxtl xWt` i ¦̀¤§¨§¨¥¥§¦¥¨¨¦

ù:Fl `Ed xzFi i`pBWgk dxez ¤§©¥
(gk)úxnFl Kixv did `NW iR lr s ©̀©¦¤Ÿ¨¨¨¦©

Dl `PTW dX`A aEzMd lM `dC ,df¤§¨¨©¨§¦¨¤¦¥¨

iciI` mFwn lMn ,ixiinw dxYqpe§¦§§¨¨©§¥¦¨¨©§¥
mFwOn '`id dxFdhE' iWExtl iraC§¨¥§¨¥§¨¦¦¨
Dl `PTW Wi`dn FWExiRW ,xg ©̀¥¤¥¥¨¦¤¦¥¨
`l m`e'C dNgY WxiR ,FOr dxYqpe§¦§§¨¦¥¥§¦¨¦§¦Ÿ
`PTW Wi`d zxizqA ixiin 'd`nhp¦§§¨©§¥¦§¦©¨¦¤¦¥

:Dlà'rxf drxfpe'C xn`Y `NW ¨¤ŸŸ©¦§¦§§¨¤©
dzTpe xnFlM ,'dzTpe'` KWnp¦§¨©§¦§¨§©§¦§¨
mirpFOd mixaCn 'dzTpe' ,drxfpe§¦§§¨§¦§¨¦§¨¦©§¦
Kkitl ,rxf 'drxfpe' dfaE dciNd©¥¨¨¤§¦§§¨¤©§¦¨
`EdW mixx`nd miOdn 'dzTpe' WxiR¥¥§¦§¨¥©©¦©§¨§¦¤
,Kxi zlitPnE ohA ziIaSn dlSd oipr¦§©©¨¨¦§¦©¤¤¦§¦©¨¥
`le ,Fnvrl oipr 'rxf drxfpe' WExitE¥§¦§§¨¤©¦§¨§©§§Ÿ

:'drxfpe' `N` cFrhk dxez ¤¨§¦§§¨



yp`סו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy
i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ׁשּלֹו הּפרע çהּׂשער לגּדל , »…ƒ¿∆ְֵֵֶֶַַַַָ
ראׁשֹוèׁשל  (סּגֹול),éנקּוד ∑Ú¯t.ׂשער קטן ּפּתח ְֶַֹ∆«ֶַָָָָ

ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו לׂשער ּדבּוק ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָֹלפי

וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול "ּפרע": ׁשל כא)ּופרּוׁש את (ויקרא ְִֵֵֵֶֶֶֶַָ
יפ  לא ּפחֹות ראׁשֹו 'ּפרע' קרּוי ואין מּׁשלׁשים ëרע. ְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹ

.יֹום 
(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék íúîa§Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê ÈÓÈ Ïk∑ הּגּוף קדּׁשת למתים ìזֹו .מּלהּטמא …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

(è)Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑ אנס ויׁש∑Ì‡˙t.זה ׁשֹוגג. זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְֵֵֶ
מקרה  הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע ׁשל îאֹומרים: ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ

ÂÈÏÚ.ּפתאם  ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ ּבאהלðּבֹו ÌBÈa.ׁשהּוא ְִֹ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿
B˙¯‰Ë∑הּזיתֹו ׁשהּוא ñּביֹום ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו . »√»ְְִִֵֶֶַַָָָ

אי  הּׁשביעי. ּבּיֹום ּתלמּודֿלֹומר: לגמרי? ְְְְִִִֵַַַַַָטהֹור
ּביֹום  ּתלמּודֿלֹומר: הּזה? לא אפּלּו יכֹול ְְְֲִִִִַַָָֹׁשביעי,

.טהרתֹו ֳָָ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È ÈÈÓM‰ ÌBi·e∑ את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְִֶ
קבע  הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהּׁשביעי.

הכׁשיר òזמן  ּקרבין מה לּמקריבין: זמן וקבע לּקרבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ

– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני ׁשמיני ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָ
והלאה  .ּומּׁשמיני ְְִִִָָָ

„Ó˙‡ו  ‡LÙ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈ„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז  d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח  Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

ÒÈÂ‡·ט  eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

minkg izty

(d)çi`w `l 'WFcw'C ,xnFl FpFvx§©§¨Ÿ¨¥
wEqtC ,FzgkFde ,xrV` `N` sEB ©̀¤¨©¥¨§¨¨§¨
,xrUA xAcn 'didi WFcw' iptNW¤¦§¥¨¦§¤§©¥§¥¨
,'FW`x lr xari `l xrY' aizkcM§¦§¦©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ
lCB' oM mB aizM 'didi WFcw' xg`e§©©¨¦§¤§¦©¥©¥
,xrUA xAcnC 'FW`x xrU rxR¤©§©Ÿ¦§©¥§¥¨
xAcn `nzQn ,rvn`A aizM 'WFcw'e§¨§¦§¤§©¦§¨¨§©¥

:xrUA oM mBèc"nl siqFdl KxvEd ©¥§¥¨§©§¦¨¤
WFcw' WxiRW xg`W ipRn ,'lCB' lr©©¥¦§¥¤©©¤¥¥¨
WFcw didi WxiR ,FW`x xrU 'didi¦§¤§©Ÿ¥¥¦§¤¨
'rxR' mbe ,EPlCbi wx EPkYgi `NW¤Ÿ©§§¤©§©§¤§©¤©
lCbl xn` EN`M 'FW`x xrU'l KEnq̈¦§©Ÿ§¦¨©§©¥

:FW`x xrU lW xrVd lECiBé,xnFlM ¦©¥¨¤§©Ÿ§©
g"YR mbe ,ohw g"YR `xwp l"FBq¤¦§¨©¨¨¨§©©¨

:W"ixd zgY cEwp WOnë,WExiR ©¨¨©©¨¥¥
'didi' ,'rxR lCB didi Wcw' aizkCn¦¦§¦¨¦§¤©¥¤©¦§¤

:mFi miWlW `IxhnibAe dxez §¦©§¦¨§¦

(g)ì'didi Wcw' zNnM `l ,WExiR¥Ÿ§¦©¨¦§¤
:FNW xrVl x`Y `EdW lirlCh dxez ¦§¥¤Ÿ©©¥¨¤

(h)îzxidn lr mixFn mdipW ,WExiR¥§¥¤¦©§¦©
dedC zEnIW FA WiBxd `NW xaCd©¨¨¤Ÿ¦§¦¤¨§¨¥
zvw iOp ded ok `l m`C ,xEnB qpF`¤¨§¦Ÿ¥¨¥©¦§¨
lr xaFr `EdW xWt`e xaCA xEQi ¦̀©¨¨§¤§¨¤¥©
oeiM ,'`ai `l zn Wtp lr'C e`l©§©¤¤¥Ÿ¨Ÿ¥¨
xdGil Fl did dlFg `EdW d`xW¤¨¨¤¤¨¨¦¨¥
dede zEni `OW ld`d l` `aNn¦¨Ÿ¤¨Ÿ¤¤¨¨§¨¥
WiC xn` okl .cifnl aFxw bbFW¥¨§¥¦¨¥¨©§¥
cg` xaC 'mF`zR rzR' i`dC mixnF`§¦§©¤©¦§¨¨¤¨
oEiM iOp m"`xdC xWt`e ,'eke `Ed§¤§¨§¨§¥©¦¦¥
KRdn i"WxC xiRW iz` `YWde .dfl̈¤§©§¨¨¥©¦§©¦§©¥
rzR' Wxtn dNgYOW ,`xwOd Wxtl§¨¥©¦§¨¤¦§¦¨§¨¥¤©
.'ld`A zEni iM' KM xg`e 'mF`zR¦§§©©¨¦¨§Ÿ¤
iOp xiRW iz` `YWdC xnFlM `N ¤̀¨§©§©§¨¨¥©¦©¦

didW xnFlM ,'eilr' `xTd aEzMX dn©¤¨©§¨¨¨§©¤¨¨
oi`W eilr ltp EN`M mF`zR rztA§¤©¦§§¦¨©¨¨¤¥
df mc` zn KM ,dGn xdGil lFkï¦¨¥¦¤¨¥¨¨¤
`de .dlFg did `NW xnFlM ,mF`zR¦§§©¤Ÿ¨¨¤§¨
WExiR Fpi` 'mF`zR lW dxwn' xn`C§¨©¦§¤¤¦§¥¥
`AW FzF`W wx ,'mF`zR rzR' zFNn¦¤©¦§©¤¤¨
:m"`x .dxwn `Ed mF`zR rztA§¤©¦§¦§¤§¥

ðzn zOd ike ,'eilr' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨¨§¦©¥¥
'eilr' zNnE ,ld`A WExiR `N` ,eilr̈¨¤¨¥¨Ÿ¤¦©¨¨

:'dXpn dHn eilre' FnMñFzF` `xwe §§¨¨©¥§©¤§¨¨
ixnbl xdhp `NW iR lr s` 'Fzxdh'¨¢¨©©¦¤Ÿ¦§©§©§¦
mFIW ipRn ,FzxRM `iad `NW cFr lM̈¤Ÿ¥¦©¨¨¦§¥¤

:Fzxdh zvw `Ed FziGdi dxez ©¨¨§¨¨¢¨
(i)òaizkcM ,zFpAxTl xnFl FpFvx§©©¨§¨§¦§¦

d`lde ipinXd mFInE' xFn` zWxtA§¨¨©¡¦©§¦¦¨¨§¨
:'oAxwl dvxi`i dxez ¥¨¤§¨§¨



סז `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy

(àé)øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî åéìò̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

:àeää©«
i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑ ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר הּיין ôׁשּלא מן .עצמֹו ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

BL‡¯Œ˙‡ Lc˜Â∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל .לחזר ¿ƒ«∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑ מן יעלּו לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ֲִַֹ
.הּמנין  ְִַָ

(âé)àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´
:ãòBî ìäà çút-ìà BúàŸ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ מּׁשלׁשה אחד וזה עצמֹו; את יביא »ƒ…ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה (ויקרא 'אתי"ם' ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכּיֹוצא כב) עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם "והּׂשיאּו :ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
לד)ּבֹו עצמֹו(דברים את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר :. ְְִֶַַַַַָֹֹ

(ãé)íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³
äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì ãçà¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦−̈

ì íéîz ãçà-ìéàå úàhçì:íéîìL §©¨®§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑ ּוׁשלמים עֹולה לפי öׁשל . ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְִִֶָָ
לחם  ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהיּו

ּוׁשלמים  עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו לכללן החזירן –. ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָָ
˙BvÓ È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין ÷עׂשר (מנחות .מּכל «…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

(æè)Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìò-úàå§¤«Ÿ¨«

ÏÚÏ˙‡יא  „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«

a¯יב  ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג  ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Êƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד  ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎÏ ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו  ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

d˙‡hÁטז  ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

minkg izty

(`i)ôon WxiRW `Ed dxiarC rnWn©§©©£¥¨¤¥¥¦
WxiR lirl `de ,xn`Y m`e .oiId©©¦§¦Ÿ©§¨§¥¥¥
DlEwlwA dhFq d`Fxd lMW i"Wx©¦¤¨¨¤¨§¦§¨
icil `ian `EdW oiId on Fnvr xiGi©¦©§¦©©¦¤¥¦¦¥
`Ed devn i`CeC xnFl Wie .sE`ip¦§¥©§©©¦§¨
mFwn lMn la` ,oiId on Fnvr xiGIW¤©¦©§¦©©¦£¨¦¨¨
oiId on Fnvr xriSW `Ed zvw dxiar£¥¨§¨¤¦¥©§¦©©¦
mFlg ziprY dPrzOW inl dedC icin¦¦©£¨§¦¤¦§©¤©£¦£
EN`M dPrzOW df iEPirA dede ,zAWA§©¨§¨¥§¦¤¤¦§©¤§¦
,zAW bpFr `EdW dlFcB devn miIw¦¥¦§¨§¨¤¤©¨

KM xg` zFPrzdl Kixv ikd ENit`e©£¦¨¦¨¦§¦§©©©¨
ikd ,zAWA dPrzdW ipRn cg` mFi¤¨¦§¥¤¦§©¨§©¨¨¦
`aaA zFtqFYd EWxiR KM ,oM iOp©¦¥¨¥§©¨§¨¨

`Ow(`v sC)i`CeC ,xnFl Wi cFre . ©¨©§¥©§©©
oiId on Fnvr WixtdW `Ed devn¦§¨¤¦§¦©§¦©©¦
oii la` ,sE`ip icil `iaOW xMWnd©§©¥¤¥¦¦¥¦£¨©¦
miPvxge miapre xMWn Fpi`W Wcg̈¨¤¥§©¥©£¨¦§©§©¦
Fnvr xriSW `Ed dxiar miBfe§©¦£¥¨¤¦¥©§

:mdnai dxez ¥¤
(eh)öKEnqA aizkCn ,z`Hg iwER`l§©¥©¨¦¦§¦§¨

z`e 'ebe minlW gaf dUri li`d z`e'§¤¨©¦©£¤¤©§¨¦§¤
li` lW EpiidC ,'FMqp z`e Fzgpn¦§¨§¤¦§§©§¤©¦
aFYkl KxvEd dOle ,i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦§¨¨§©¦§
mikqp mipErHd mili` llkA `lde©£Ÿ¦§©¥¦©§¦§¨¦
dn ,eil` WiTdl `N` ,`vi dOle did̈¨§¨¨¨¨¤¨§©¦¥¨©
oErhe dacpaE xcpA mi`A minlX§¨¦¨¦§¤¤¦§¨¨§¨
iwER`l ,'ek lM s` mikqpE dgpn¦§¨§¨¦©¨§©¥
Fpi` dacpaE xcpA `A Fpi`W z`Hg©¨¤¥¨§¤¤¦§¨¨¥

mikqpE dgpn oErh(zFCn iYW wxtA): ¨¦§¨§¨¦§¤¤§¥¦

÷'zFSn' 'zFSn' deW dxifBn opitliC§¨§¦©¦§¥¨¨¨©©

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy
i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ׁשּלֹו הּפרע çהּׂשער לגּדל , »…ƒ¿∆ְֵֵֶֶַַַַָ
ראׁשֹוèׁשל  (סּגֹול),éנקּוד ∑Ú¯t.ׂשער קטן ּפּתח ְֶַֹ∆«ֶַָָָָ

ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו לׂשער ּדבּוק ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָֹלפי

וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול "ּפרע": ׁשל כא)ּופרּוׁש את (ויקרא ְִֵֵֵֶֶֶֶַָ
יפ  לא ּפחֹות ראׁשֹו 'ּפרע' קרּוי ואין מּׁשלׁשים ëרע. ְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹ

.יֹום 
(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék íúîa§Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê ÈÓÈ Ïk∑ הּגּוף קדּׁשת למתים ìזֹו .מּלהּטמא …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

(è)Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑ אנס ויׁש∑Ì‡˙t.זה ׁשֹוגג. זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְֵֵֶ
מקרה  הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע ׁשל îאֹומרים: ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ

ÂÈÏÚ.ּפתאם  ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ ּבאהלðּבֹו ÌBÈa.ׁשהּוא ְִֹ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿
B˙¯‰Ë∑הּזיתֹו ׁשהּוא ñּביֹום ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו . »√»ְְִִֵֶֶַַָָָ

אי  הּׁשביעי. ּבּיֹום ּתלמּודֿלֹומר: לגמרי? ְְְְִִִֵַַַַַָטהֹור
ּביֹום  ּתלמּודֿלֹומר: הּזה? לא אפּלּו יכֹול ְְְֲִִִִַַָָֹׁשביעי,

.טהרתֹו ֳָָ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È ÈÈÓM‰ ÌBi·e∑ את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְִֶ
קבע  הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהּׁשביעי.

הכׁשיר òזמן  ּקרבין מה לּמקריבין: זמן וקבע לּקרבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ

– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני ׁשמיני ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָ
והלאה  .ּומּׁשמיני ְְִִִָָָ

„Ó˙‡ו  ‡LÙ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈ„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז  d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח  Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

ÒÈÂ‡·ט  eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

minkg izty

(d)çi`w `l 'WFcw'C ,xnFl FpFvx§©§¨Ÿ¨¥
wEqtC ,FzgkFde ,xrV` `N` sEB ©̀¤¨©¥¨§¨¨§¨
,xrUA xAcn 'didi WFcw' iptNW¤¦§¥¨¦§¤§©¥§¥¨
,'FW`x lr xari `l xrY' aizkcM§¦§¦©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ
lCB' oM mB aizM 'didi WFcw' xg`e§©©¨¦§¤§¦©¥©¥
,xrUA xAcnC 'FW`x xrU rxR¤©§©Ÿ¦§©¥§¥¨
xAcn `nzQn ,rvn`A aizM 'WFcw'e§¨§¦§¤§©¦§¨¨§©¥

:xrUA oM mBèc"nl siqFdl KxvEd ©¥§¥¨§©§¦¨¤
WFcw' WxiRW xg`W ipRn ,'lCB' lr©©¥¦§¥¤©©¤¥¥¨
WFcw didi WxiR ,FW`x xrU 'didi¦§¤§©Ÿ¥¥¦§¤¨
'rxR' mbe ,EPlCbi wx EPkYgi `NW¤Ÿ©§§¤©§©§¤§©¤©
lCbl xn` EN`M 'FW`x xrU'l KEnq̈¦§©Ÿ§¦¨©§©¥

:FW`x xrU lW xrVd lECiBé,xnFlM ¦©¥¨¤§©Ÿ§©
g"YR mbe ,ohw g"YR `xwp l"FBq¤¦§¨©¨¨¨§©©¨

:W"ixd zgY cEwp WOnë,WExiR ©¨¨©©¨¥¥
'didi' ,'rxR lCB didi Wcw' aizkCn¦¦§¦¨¦§¤©¥¤©¦§¤

:mFi miWlW `IxhnibAe dxez §¦©§¦¨§¦

(g)ì'didi Wcw' zNnM `l ,WExiR¥Ÿ§¦©¨¦§¤
:FNW xrVl x`Y `EdW lirlCh dxez ¦§¥¤Ÿ©©¥¨¤

(h)îzxidn lr mixFn mdipW ,WExiR¥§¥¤¦©§¦©
dedC zEnIW FA WiBxd `NW xaCd©¨¨¤Ÿ¦§¦¤¨§¨¥
zvw iOp ded ok `l m`C ,xEnB qpF`¤¨§¦Ÿ¥¨¥©¦§¨
lr xaFr `EdW xWt`e xaCA xEQi ¦̀©¨¨§¤§¨¤¥©
oeiM ,'`ai `l zn Wtp lr'C e`l©§©¤¤¥Ÿ¨Ÿ¥¨
xdGil Fl did dlFg `EdW d`xW¤¨¨¤¤¨¨¦¨¥
dede zEni `OW ld`d l` `aNn¦¨Ÿ¤¨Ÿ¤¤¨¨§¨¥
WiC xn` okl .cifnl aFxw bbFW¥¨§¥¦¨¥¨©§¥
cg` xaC 'mF`zR rzR' i`dC mixnF`§¦§©¤©¦§¨¨¤¨
oEiM iOp m"`xdC xWt`e ,'eke `Ed§¤§¨§¨§¥©¦¦¥
KRdn i"WxC xiRW iz` `YWde .dfl̈¤§©§¨¨¥©¦§©¦§©¥
rzR' Wxtn dNgYOW ,`xwOd Wxtl§¨¥©¦§¨¤¦§¦¨§¨¥¤©
.'ld`A zEni iM' KM xg`e 'mF`zR¦§§©©¨¦¨§Ÿ¤
iOp xiRW iz` `YWdC xnFlM `N ¤̀¨§©§©§¨¨¥©¦©¦

didW xnFlM ,'eilr' `xTd aEzMX dn©¤¨©§¨¨¨§©¤¨¨
oi`W eilr ltp EN`M mF`zR rztA§¤©¦§§¦¨©¨¨¤¥
df mc` zn KM ,dGn xdGil lFkï¦¨¥¦¤¨¥¨¨¤
`de .dlFg did `NW xnFlM ,mF`zR¦§§©¤Ÿ¨¨¤§¨
WExiR Fpi` 'mF`zR lW dxwn' xn`C§¨©¦§¤¤¦§¥¥
`AW FzF`W wx ,'mF`zR rzR' zFNn¦¤©¦§©¤¤¨
:m"`x .dxwn `Ed mF`zR rztA§¤©¦§¦§¤§¥

ðzn zOd ike ,'eilr' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨¨§¦©¥¥
'eilr' zNnE ,ld`A WExiR `N` ,eilr̈¨¤¨¥¨Ÿ¤¦©¨¨

:'dXpn dHn eilre' FnMñFzF` `xwe §§¨¨©¥§©¤§¨¨
ixnbl xdhp `NW iR lr s` 'Fzxdh'¨¢¨©©¦¤Ÿ¦§©§©§¦
mFIW ipRn ,FzxRM `iad `NW cFr lM̈¤Ÿ¥¦©¨¨¦§¥¤

:Fzxdh zvw `Ed FziGdi dxez ©¨¨§¨¨¢¨
(i)òaizkcM ,zFpAxTl xnFl FpFvx§©©¨§¨§¦§¦

d`lde ipinXd mFInE' xFn` zWxtA§¨¨©¡¦©§¦¦¨¨§¨
:'oAxwl dvxi`i dxez ¥¨¤§¨§¨



yp`סח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy

(æé)ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå úBvnä©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑ הּׁשלמים את הּלחם øיׁשחט את לקּדׁש ‡˙B˙ÁÓŒ.עלֿמנת ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»
BkÒŒ˙‡Â∑ ׁשלù איל. ¿∆ƒ¿ִֶַ

(çé)Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®
-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà ç÷ìå§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçz©−©¤¬©©§¨¦«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי) יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ָ

ּבּזיֹון  ּדר זה הרי ּבעזרה? "וגּלח úיגּלח אּלא ! ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּׁשלמים  ׁשחיטת לאחר – ּבהןàהּנזיר" ׁשּכתּוב (ויקרא , ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

מֹועד"ג) אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו :.Á·Ê ˙ÁzŒ¯L‡ ְֵֶֶַָֹ¬∆««∆«

ÌÈÓÏM‰∑ּבֹו מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד לפי áּתחת , «¿»ƒְְְִֶַַַַָ
ּבעזרה  מתּבּׁשלין היּו נזיר לּטל âׁשּׁשלמי ׁשּצרי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ה' לפני ּולהניף ׁשּנתּבּׁשל אחר הּזר ֹוע .הּכהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

(èé)úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧
étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà ävî©¨³©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpä©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ לאחרã ׁשּנתּבּׁשלה. «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤
äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkì àeäÆ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®

çàå:ïéé øéæpä äzLé ø §©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑ והּזרֹוע והרקיק הן äהחּלה ּתרּומה –å לּכהן.‰Ùez‰ ‰ÊÁ ÏÚ∑ וׁשֹוק חזה מּלבד …∆«…≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹ«¬≈«¿»ְִֶַָָ

ÏÚיז  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙ÁÓ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒƒ¿≈

¯LÈיח  ˙È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Êƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

Îec¯‡יט  ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Êƒ¿≈

˜L„e‡כ  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

minkg izty

oine oin lMn xUr irA mzde ,dcFYn¦¨§¨¨¨¥¤¤¦¨¦¨¦
dcFY iAB oxd` z` evA aizkC¦§¦§©¤©£Ÿ©¥¨
,'dnExY oAxw lMn cg` EPOn aixwde'§¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨§¨
EpiidC xUrn znExY oicM xnFl FpFvx§©§¦§©©£¥§©§

:xUrn cg`fh dxez ¤¨¥¤¤
(fi)øipRn ,hgWi - 'dUri' zNn WxiR¥¥¦©©£¤¦§©¦§¥

m`W ,`zNn `ilY dhigXd zrAW¤§¥©§¦¨©§¨¦§¨¤¦
F` FPnfl uEg Flk`l daWgn aXig¦¥©£¨¨§¨§¦§©
lr' WxiR mB .aixwdNn DlqR FnFwnl¦§§¨¨¦§©§¦©¥¥©
,mgNd z` WCwl zpn lr 'zFSOd lq©©©©§¨§©¥¤©¤¤
zpn lr hgXW oaEi df zlEfAW ipRn¦§¥¤§©¤©¤¨©©§¨
:FAW mgNd z` `le lQd z` WCwlù §©¥¤©©§Ÿ¤©¤¤¤

cg`e cg` lM lW `niY `lC§Ÿ¥¨¤¨¤¨§¤¨
z`Hg iwER`l `aE ,lirl mixMfPdn¥©¦§¨¦§¥¨§©¥©¨

:lirlcM ,`lCgi dxez §Ÿ§¦§¥

(gi)ú,W`x iENibA cFnrl KixSW¤¨¦©£§¦Ÿ
:dxfrA gNbl xEq` KklàEN`kE §¨¨§©¥©¨£¨¨§¦

oAxTd zhigW xg` xifPd gNbl xn`̈©§©¥©©¨¦©©§¦©©¨§¨
`EdW crFn ld` gzR hgWPd©¦§¨¤©Ÿ¤¥¤

:minlXdálr ozpe'C ,i"Wxl dWwC ©§¨¦§¨¤§©¦¦§¨©©
,WOn W`d lr ozFPW rnWn 'W`d̈¥©§©¤¥©¨¥©¨
gaf zgY xW`' aizM KM xg`e§©©¨§¦£¤©©¤©
lW xUAd zgY rnWn 'minlXd©§¨¦©§©©©©¨¨¤
m`e ,cECA lXan did xUAde minlW§¨¦§©¨¨¨¨§©¥©§¦
zgY cECA xrVd oYil mB Kixv oM¥¨¦©¦¥©¥¨©©©
,'eke cECd zgY WxiR okl .minlXd©§¨¦¨¥¥¥©©©
ixiin `l `xwA aizkC 'zgz'C xnFlM§©§©©¦§¦¦§¨¨©§¥
lr `N` ,cECd KFzA xUAd zgY©©©¨¨§©¤¨©

:cECd zgY xW` W`dâxifp inlWC ¨¥£¤©©©§©§¥¨¦
,od oiNEg FnkC ,mFwn lkA oilk`p¤¡¨¦§¨¨¦§¦¥

,dxfrA olXal Kixv mFwn lMn la £̀¨¦¨¨¨¦§©§¨¨£¨¨
xg`l Wcw `idW rFxGd gTil KixSW¤¨¦¦©©§©¤¦Ÿ¤§©©
FzF` mEXnE odMl oYile dlXAzPW¤¦§©§¨§¦¥©Ÿ¥¦
olXal Kixv odMl ozFp `EdW rFxf§©¤¥©Ÿ¥¨¦§©§¨

:dxfrAhi dxez ¨£¨¨
(hi)ãoipzFPW ,xnFlMxg`l odMl §©¤§¦©Ÿ¥§©©

`l Ki` ,zFWwdl oi`e .dlXAzPW¤¦§©§¨§¥§©§¥Ÿ
xUA z` Wcw `idW rFxGd xq`Y¤¡Ÿ©§©¤¦Ÿ¤¤§©
,xnFl Wi .FOr dlXAzPW oeiM li`d̈©¦¥¨¤¦§©§¨¦¥©
,li`dl miXWA cg` `Ed rFxGdC oeiM¥¨§©§©¤¨§¦¦§¨©¦

:miXWA lhA `Ed oM m`k dxez ¦¥¨¥§¦¦
(k)äcg` lr dxFOd '`Ed' zNn iM¦¦©©¤©¤¨

xn`n gkA `EdW spEOd l` aẄ¤©¨¤§Ÿ©©£©
'`Ed' didie ,oYWlW lr dxFOd 'sipde'§¥¦©¤©§¨§¨§¦§¤

:'md' mFwnAåodMl Wcw mdW `l ¦§¥Ÿ¤¥Ÿ¤©Ÿ¥



סט `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy
ׁשלמים  מּכל לֹו נזיר æהראּויים ׁשלמי על מּוסף , ְְְִִִִֵַַָָָָָ

ּבּכלל  נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. ויצאּוçהּזרֹוע , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
להחזירן  הצר – זרֹוע להפרׁשת – החדׁש ּבּדבר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻלּדֹון

וׁשֹוק  ּבחזה אף לּדֹון .לכללן, ְְִִֶַָָָָ

(àë)ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìò©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

ô :Bøæð úøBz ìò äNòé ïk¥´©«£¤½©−©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ נזיר הריני אמר: ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ֲִִִֵֶַָָ

מאה  ועל עֹולֹות מאה על לגּלח .ׁשלמים èעלֿמנת ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָ
ÈÙk‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„∑ ּתֹורת על מּוסף ¿ƒƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ַַָ

יחּסר  ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – ׁשאם éנזרֹו , ְְְִִִֵֶַַַַָָֹ

ג' על לגּלח עלֿמנת נזירּיֹות חמׁש נזיר הריני ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻאמר:
ּכן  יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין הּללּו, ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָֹּבהמֹות

.יעׂשה" ֲֶַ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
ñ :íäì øBîà ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑ זכֹור דישנ"ט ëּכמֹו ּבלע"ז ׁשמֹור. , »»∆ְְַַָָ
Ì‰Ï.(זאגענד) ¯BÓ‡∑(ספרי) ּכּלם .ׁשֹומעים ìׁשּיהיּו »»∆ְְִִֶָֻ

¯BÓ‡∑(תנחומא),ּובבהלּות ּבחּפזֹון ּתברכם לא מלא, »ְְְְִֵֵֶָָָָֹ
ׁשלם  ּובלב ּבכּונה .אּלא ְְֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"i wlg `yp zyxt 'zegiy ihewl')

זכֹור  "ּכמֹו - להם" ל"אמֹור רׁש"י ׁשּמביא הּדגמאֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּתי
את רק מסּבירֹות אינן - אּלא הּמּלים ׁשמֹור" להם", "אמֹור ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכהנים: לברּכת הקּדמה מהּוֹות ְְְְֲִִַַַַָָֹּגם
מפרׁש "יברכ" "יׁשמר"את ועל ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו רׁש"י ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(ורׁש"י  ממֹונ ליטֹול ׁשֹודדים עלי יבֹואּו "ׁשּלא רׁש"י ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹומר
ׁשהּנֹותן  ּבׂשר־ודם) אצל זה ענין מתרחׁש ּכיצד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמרחיב
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  אבל זֹו, ּבמּתנה לֹו יׁש הּנאה מה ְֲֵַַַַַָָָָָָָָָמּתנה...
האריכּות  מּובנת אינּה ולכאֹורה הּׁשֹומר". הּוא הּנֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
מּמּנּו אֹותּה ונֹוטלים לסטים ׁשּבאים "ּכיון רׁש"י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָּבפירּוׁש

זֹו ּבמּתנה לֹו יׁש הּנאה ּפׁשּוט,מה ּדבר זהּו לכאֹורה, ּכי, ," ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
?ּבכ מֹוסיף רׁש"י ְִִַָָּומה

ענינים  ׁשני אינם "ויׁשמר ׁש"יברכ רׁש"י מדּגיׁש ּבכ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

ׁשהּקדֹוׁש־ ּבאפן "נכסי "ׁשּיתרּבּו אחת ּברכה אּלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹונים,
"מה  הרי ,"יׁשמר" לּולא ּכי הּנכסים, את ׁשֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּברּו־הּוא

."ּב"יברכ ּברכה ׁשּום אין לֹו", יׁש ְְְְֵֵֶַָָָָָהּנאה
ׁשני  אינם ׁשלֹום" ל ויׂשם אלי ּפניו ה' "יּׂשא לכ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָּבדֹומה
"ויׂשם  ּוׁשלילה, חּיּוב הּכֹוללת אחת ּברכה אּלא ׁשֹונים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָענינים
ּכעסֹו. יכּבׁש - "אלי ּפניו ה' "יּׂשא ּכאׁשר רק יּתכן ׁשלֹום" ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹל
הּברכֹות), (אמירת להם" "אמֹור על רׁש"י מפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלכן
ּבׁשּבת  והּׁשמירה הּזכירה ׁשמֹור": זכֹור "ּכמֹו היא זֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּברכה
ׁש"זכֹור  עד־ּכדי־ּכ אחד, ענין אּלא ׁשֹונים, ענינים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאינם
ּכאׁשר  מׁשלמת היא הּזכירה נאמרּו" אחד ּבדּבּור ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻוׁשמֹור
ּברכה  ּכל להם": "אמֹור ּגם וכ ׁשּבת. ׁשמירת ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָיׁשנּה
ּוׁשמירה  חּיּוב ּכֹוללת יׂשראל את הּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּמברכים

˜„Ìכא  da¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
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yp`ע zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iriax meil inei xeriy
יתּברכּו - ׁש"יברכ ּכדלעיל, אחד, ענין וזהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ(ׁשלילה),
הּוא  הּנֹותן "הּוא - "ויׁשמר" ׁשל ּבאֹופן הּוא "ְְְְְִֵֶֶֶֶַָנכסי

מׁשלמת.הּׁשֹומר  הּברכה אז ורק ," ְְְֵֶֶַַַָָָֻ
ּכּלם  ׁשּיהיּו להם, "אמֹור רׁש"י מפרׁש ,לכ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהמׁש
ּברכה  - ּכזה ּבאפן ּתהיה ׁשהּברכה לכ ׁשההכנה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשֹומעים",
יׂשראל, אצל ּכאׁשר היא - ּוׁשמירה חּיּוב הּכֹוללת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאחת
היא  הּברכה - החּיּוב הענינים: ׁשני יהיּו הּכהנים ּכּונת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹואצל
והן  הּכהנים ּבאמירת הן ּבמיחד, אחד לכל יחיד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלׁשֹון

"ׁשּיהיּו ׁשני: ּומּצד יׂשראל. ּבני ּובהרּגׁשת ּכּלם ּבׁשמיעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ואת  האחר הּיהּודי את ׁשּמברכים ׁשֹומע יחיד ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשֹומעים",
התּבּטלּות  ׁשלילה, ׁשל ענין וזהּו ּכדלעיל, האחרים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

העצמית. ְְִִַָמציאּותֹו
עד  אבינּו", ל"ּברכנּו הּכלי זהּו - ּכאחד" "ּכּלנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוכאׁשר
ּכנגד  "ׁשקּול ׁשהּוא ׁשלֹום", ל "ויׂשם הּברכה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָלכללּות

ׁש" צדקנּו מׁשיח ּבביאת ּבכ לׁשלמּות ועד "ׁשלֹום הּכל", ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
לקרא  ּברּורה ׂשפה ּכּלם עּמים אל אהּפ" יהיה ׁשאז ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשמֹו,
ּדעה  הארץ מלאה "ּכי - אחד" ׁשכם לעבדֹו ה' ּבּׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכּלם

מכּסים". לּים ּכּמים ה' ְִִֶַַַַָאת

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי ׁשּלא ∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ֶֹ

מּתנה  ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹיבֹואּו
ׁשּבאים  וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול אינֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָלעבּדֹו

לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָליסטים
הּוא  הּנֹותן, הּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל זֹו? ְֲֵַַַָָָָָּבמּתנה

ּב'ּספרי' ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה .הּׁשֹומר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 cenr bl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

Liqkp EkxAzIW ± Lkxai§¨¤§¤¦§¨§§¨¤

:ויׁשמר ה' ְְֶָֽיברכְְְִֶֽ
נכסי ׁשּיתּברכּו – ובפרש"י)יברכ כד. (ו, ְְְְְִֶֶֶָָָ

ּכללית  ּברכה היא "יברכ" ּברּכת ּדבפׁשטּות לעּין, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָיׁש
ּפרׁש מּדּוע ואם־ּכן עניניו, ּבכל האדם את יבר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשהּקּב"ה
הּנכסים  על ׁשהיא "נכסי "יתּברכּו היא ׁשהּברכה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י

ְִַּבלבד?
ּברכֹות  רּבּוי נתּפרׁשּו ּבחּקֹותי ּבפרׁשת ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻויׁש
ּבברּכת  החּדּוׁש מה קׁשה, ואם־ּכן ּומצֹות, ּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָלמקּימי

ּבחּקֹותי ׁשּבפרׁשת הּברכֹות על רזא ּכהנים ּבפענח הקׁשּו (וכן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּכאן) זקנים ?ּומֹוׁשב ְִֵַָ

ׁשהיא  ,"נכסי "ּיתּברכּו היא ּכאן ׁשהּברכה רׁש"י ּפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָולכן

ּבחּקֹותי. ּבפרׁשת נכללת ׁשאינּה מיחדת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻּברכה
הּטֹוב  רּבּוי ּבענין הּוא הּברכֹות עּקר ּבחּקֹותי, ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֻּדבפרׁשת
ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי יׂשראל לבני ׁשּיׁשּפע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּבכּמּות
ׁש"הּפרֹות  רק היא הּברכה והּפרֹות, הּתבּואה על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּוכׁשמדּבר

מׁשּתּמרין" ואכלתם)יהיּו ד"ה י שם, .(רש"י ְְְִִִַ
ּדפרּוׁשֹו ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו היא הּברכה ּכאן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמה־ׁשאין־ּכן
ויתרּבּו יתּברכּו ,("נכסי") ּכבר להאדם לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּנכסים
– ּביצחק ׁשּמצינּו על־דר וטבעם. מּדתם מּכפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָיֹותר

ׁשערים" מאה ההיא ּבּׁשנה יב)"וּימצא כו, דאף־על־(תולדות , ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
אחת  על "עׂשתה קׁשה", והּׁשנה קׁשה ׁש"הארץ ְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּפי

מאה" שם)ׁשאמדּוה .(פרש"י ֲֵֶָָָ

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ¯‡È∑ צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן (ספרי)∑jÁÈÂ.יראה ל .יּתן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו .יכּבׁש ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay xn`nn)

הּוא  ּכהנים ּדברּכת והחֹותם ׁשהּסּיּום זה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּמהּטעמים
לריּבּוי  ועד ּברכה, לריּבּוי הּכלי ּכי הּוא ׁשלֹום", ל ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ"ויׂשם
הּוא  ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה [ּדריּבּוי מּוגּבל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּבלּתי
ההׁשּפעה  ׁשׁשֹורׁש וכּנ"ל מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ(ּבׁשרׁשֹו)
הּׁשלֹום, הּוא מהׁשּתלׁשלּות], למעלה הּוא ּכהנים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹּדברּכת

מצא ליׂשראל הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּד"לא ּברכה מחזיק ּכלי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
ּדמעלת  הּׁשּיכּות לבאר יׁש ועל־ּפי־זה הּׁשלֹום". ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא
ענין  אמיּתית ּכי ּדׁשקדים, הּמהירּות לענין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָהאתהּפכא

הּוא  ּבריּבּוי היא ההׁשּפעה למּטה ׁשּגם ּדזה הּוא, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּמהירּות
אּלא  מתעּכבת אינּה ׁשּמּלמעלה ׁשההמׁשכה מּפני רק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא
ואמיּתית  ׁשּבֹו, הּׁשלֹום על־ידי לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּגם

לטֹוב. נהּפ הּמּוטב ּכׁשּגם הּוא הּׁשלֹום ְְְְִֶֶַַַַַָָענין
לאֹוהב) נהּפ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלימּות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוּתכלית
ׁשלֹום  יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיהיה
ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ּבריּבּוי, ּוברכה ְְְְְְִִִִִֶָָָָּבריּבּוי

והגּבלֹות. מדידֹות ּבלי ירּוׁשלים, ּתׁשב ְְְְְְִִִֵֵַַָָָּפרזֹות

Cp¯hÈÂ:כד  ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ»

C˙È:כה  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ dzÎL ÈÈ ¯‰È«¿«¿»¿ƒ¿≈¿»»ƒ««»»

ÌÏL:כו  CÏ ÈeLÈÂ C˙ÂÏ dt‡ ÈÈ ·qÈƒ«¿»«≈¿»»ƒ«≈»¿»
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i"yx£ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑(ספרי)המפרׁש ּבּׁשם ‡·¯ÌÎ.יברכּום È‡Â∑(מט ואסּכים (חולין הּכהנים.îליׂשראל, עם ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָֹ
אברכם" "ואני אחר: לּכהנים ðּדבר –. ֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 'nr b"lg y"ewl t"r)

ּבאֹופן ויהי־רצֹון ּובפרט ועבֹודתנּו, מעׂשינּו ׁשעל־ידי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשמי  את וׂשמּו ּכאן ּׁשּכתּוב מה יקּים הּדין, מּׁשּורת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֻּדלפנים
נקרא  אני ּכ נכּתב ׁשאני ּכׁשם הויה, ׁשם ּגילּוי ׁשּיהיה ,גֹו', ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּיהיה  ׁשּבמקֹום לעֹולם", ׁשמי "זה אּלא זכרי" "זה רק ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹלא
היה  ּוכבר ּבגּלּוי, הויה ׁשם יהיה העלם, מּלׁשֹון ּכתיב' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ'לעלם
ּדיׁש ּבּתניא, ּכמבֹואר מּתן־ּתֹורה, ּבׁשעת זה מעין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלעֹולמים
ב' ּבֹו יׁש רּבים, לׁשֹון "לעֹולמים" ׁשּכתּוב ׁשּמה ְְִִֵֶֶַַַָָלֹומר

אצילּות־ּבריאה־ עֹולמֹות ּבכל הּגילּוי ׁשּנמׁש א' ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָּפירּוׁשים,
ּולעֹולמי  לעד נצחי, ּבאֹופן הּוא ׁשהּגילּוי ב' ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָיצירה־עׂשּיה,
ּבהּגהה  ּכמבֹואר הּׁשביעי, ּבאלף זה יהיה ּובגלּוי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָעֹולמים,
הּׂשכר  קּבלת ּדעיקר ּדרּוׁשים) ּבכּמה (ּובארּוכה ׁשם ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָּבּתניא
וטֹועמים  זכּו", חּיים "טֹועמיה אמנם הּׁשביעי, ּבאלף ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּוא
ּבמהרה  ׁשּבת, ּבערב הּׁשּׁשי ּבאלף ּגם ותבׁשיל ּתבׁשיל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּכל

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ְְְְִִִֵֵַַַָָּבימינּו

ß oeiq 'd iying mei ß

æ(à)ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈
çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©

:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה "ּכּלֹות"(במדבר «¿ƒ¿«…∆ַ

ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ְְְְְְִִַַָָָָֹּכתיב
הּנכנסת  ּככּלה יׂשראל היּו הּמׁשּכן הקמת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָיֹום

LÓ‰.לחּפה  ˙Blk∑ חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ַָֻ«…∆ְְְְֲֳִֵַַָָָ
לפי  ּבמׁשה, הּכתּוב ּותלאֹו הּמׁשּכן את עׂשּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹלב

נפׁשֹו ודבר,ñׁשּמסר ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
ולא  הּמלאכה לעֹוׂשי להֹורֹות ּבהר ׁשהראהּו ְְְְְְֵֶֶַָָָָָֹּכמֹו
ׁשּמסר  לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָטעה

ׁשּנאמר: ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על קלב)נפׁשֹו :(תהילים ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָ

לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את לדוד ה' ְְְֲִִֵֶַַָָֻ"זכֹור
ׁשּנאמר ׁשמֹו, על נקרא לפיכ יב)וגֹו'", א :(מלכים ְְְְֱִִֶֶַַָָ

ּדוד" בית ÌÈ˜‰Ï."ראה ‰LÓ ˙Blk ÌBÈa∑ ְְִֵֵָ¿«…∆¿»ƒ
ימי  ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹולא
הּיֹום  ּובאֹותֹו ּומפרקֹו, מעמידֹו מׁשה היה ְְְֲִִִֶַַַָָָֹהּמּלּואים
מׁשה  ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַָֹֹהעמידֹו
וראׁשֿחדׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו ְְֲִֶַָָָָֹֹלהקים",

היה ס)ניסן הּפרה (גיטין נׂשרפה ּבּׁשני .ò ּבּׁשליׁשי , ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּובּׁשביעי  ראׁשֹונה הּזיה .ּגּלחּוôהּזּו ְְִִִִִַַָָָ

Ï‡¯NÈכז  Èa ÏÚ ÈÓL ˙k¯a ˙È ÔeÂLÈÂƒ«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
:ÔepÎ¯·‡ ‡‡Â«¬»¬»≈ƒ
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Fnvr oMWOd ixcBn ied zFlbrd̈£¨©¥¦¦§¥©¦§¨©§

נׂשיאי  . . את־הּמׁשּכן להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹויהי
על־ׁשני  עגלה . . ה' לפני את־קרּבנם וּיביאּו . . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל

א)הּנׂשאים  (ז, ְִִַ
ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָולכאֹורה
. . "דּים הּכתּוב (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבני

ז)והֹותר" לו, ּגדֹול (ויקהל ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּתרּומתם  [ּובפרט נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָּכל־ּכ
עּכּובם  לתּקן מנת על ּגדֹולה, ּבזריזּות היתה זה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּביֹום

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמ ּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָּבנדבֹות
ּבּמדרׁש איתא ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, להם (במדב"ר נתן "ּומי : ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מׁשּכן  להם: אמרּו ׁשּכ יּׂששכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהעצה
ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, הּוא ּפֹורח ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשעׂשיתם

ׁשעל־ידי  ׁשּכיון לֹומר, יׁש ועל־ּפי־זה ּבהם". אֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנֹוׂשאים
ּבאויר" "ּפֹורח מּמׁשּכן הּמׁשּכן נעׂשה העגלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתנּדבּות
לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלמׁשּכן
ׁשּנעׂשה  עצמֹו מהּמׁשּכן חלק הּותה ּתרּומתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכי־אם
מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלמׁשּכן
העגלֹות  ׁשאּלּולי הרי למקֹום, מּמקֹום נּׂשא ׁשהּוא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשענינֹו

עצמֹו. הּמׁשּכן ּבׁשלמּות חסר ְְְִִֵֵַַָָָָהיה
ּכלי  ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשׁש רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובזה
יּתּור  ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו ְְְְְְְְִִִִִַַָָָֹֻֻהּמׁשּכן
ׁשּמטרתם  ּכיון העגלֹות, על־דר־זה הּכלי, ּובגדל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבכּמּות
הּצר ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹֻׁשלמּות

ּבתרּומתם. הּנׂשיאים הפליגּו לא ּולכ ְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹּדהּמׁשּכן,

(á)íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ
:íéã÷tä-ìò íéãîòä íä úhnä éàéNð§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«

i"yx£˙hn‰ È‡ÈN Ì‰∑(ספרי) עליהם ׁשֹוטרים ׁשהיּו ≈¿ƒ≈««…ְֲִֵֶֶָ
ׁשּנאמרöּבמצרים  עליהם, מּכים והיּו ה), "וּיּכּו(שמות : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֻֻ

וגֹו'" יׂשראל ּבני ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ׁשטרי ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ ְְְְִֵֵֵָֹ≈»…¿ƒ««¿Àƒ

ׁשּנאמר  יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשעמדּו
א) וגֹו'"(במדבר יהיּו "ואּתכם :. ְְְְִִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 40 cenr gk jxk zegiy ihewl itÎlr)

'd zcFarl WOYWdl Kixv hxR lkA§¨§¨¨¦§¦§©¥©£©

עגלה  צב.. ׁשׁש־עגלת . . יׂשראל נׂשיאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוּיקריבּו
הּנׂשאים  ב־ג)על־ׁשני (ז, ְְִִֵַַ

נׂשיאת  לצר ּבהם הׁשּתּמׁשּו הּנׂשיאים ׁשּנדבּו אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעגלֹות
ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּמׁשּכן, ז־ח)הּקרׁשים העגלֹות (ז, ׁשּתי "את ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

גֹו' העגלֹות ארּבע ואת עבֹודתם. ּכפי ּגרׁשֹון לבני נתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָגֹו'
עבֹודתם". ּכפי מררי לבני ְְְֲִִִֵַָָָָנתן

ּולבית  לּמׁשּכן ׁשּבנֹוגע ּדאף ּביֹותר, הּדבר ּתמּוּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָולכאֹורה
עׁשירּות" ּבמקֹום ענּיּות ׁש"אין ּכלל יׁש קב,הּמקּדׁש (שבת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָ

לצרב) עגלֹות ארּבע רק הּנׂשיאים נּדבּו מּכל־מקֹום ,ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ
לנׂשיאת  הסּפיקּו ּבדחק ׁשרק הּמרּבים, הּקרׁשים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָֹֻנׂשיאת

א)הּקרׁשים צט, שבת .(עיין ְִַָ
להיֹות  צרי הּכל היה ׁשּבּמׁשּכן ּדאף ּבזה, לבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויׁש
מנּצל  ּבּמׁשּכן ּדבר ּכל היה מּכל־מקֹום ּובעׁשירּות, ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָֻּברחבּות

אחד  ּפרט אפילּו ׁשהיה מּבלי ּפרטיו, ּובכל לתכליתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלגמרי
ּבספרי וכדאיתא פה)מיּתר. ז, הּמקּדׁש(פרשתנו ּכלי "היּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻ

כּו'". ריבה לא ּכאחד, ּכּלן ּבמׁשקלן ְְְְִִִֶָָָָָָֹֻֻמכּונים
הּקרׁשים, לנׂשיאת הסּפיקּו עגלֹות ׁשארּבע מּכיון ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָואם־ּכן,
אּלּו עגלֹות היּו לא עגלֹות, ּבעֹוד מׁשּתּמׁשים היּו אם ְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָֹהרי

ּתכליתן. ּולכל לגמרי ְְְְְִֵַַָָָֻמנּצלֹות
,יתּבר הׁשם עבֹודת ּבדרכי נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּומּזה
אחד  ּדבר ּברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹׁש"ּכל

ב)לבּטלה" עז, הּיֹום (שבת  ׁשעֹות רב הרי האדם: יאמר ּדאל . ְְְֲֵַַַַָָָָָֹֹ
רגעים  ּכּמה ילכּו אם ּבכ ּומה ה', לעבֹודת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהקּדׁשּתי
צרי ּבחּייו ּופרט רגע ׁשּכל לדעת עליו אּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלבּטלה?

.יתּבר ולכבֹודֹו ה' לעבֹודת לגמרי מנּצל ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֻלהיֹות

‡·‰˙‰ÔBב  ˙Èa ÈLÈ¯ Ï‡¯NÈ È·¯·¯ e·È¯˜e¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈≈¬»«¿
ÏÚ ÔÈÓÈ˜c Ôep‡ ‡iË·L È·¯·¯ Ôep‡ƒ«¿¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

:‡iÈÓƒ¿»«»

minkg izty

(a)ödfA ozFp oniQ dn ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©¦¨¥¨¤
df lre .'zFHOd i`iUp md' xn`W¤¨©¥§¦¥©©§©¤
,mixvnA mdilr mixhFW EidW ,WxiR¥¥¤¨§¦£¥¤§¦§©¦
EidW mi`iUPd md :`xw xn`w ikde§¨¦¨¨©§¨¥©§¦¦¤¨

,mixvnA mdilr mixhFW miPEnn§¦§¦£¥¤§¦§©¦
mixhFW mzF` micFx miUbFPd EidW¤¨©§¦¦¨§¦
z` EwgC `NW lr zFlwnA mixvnA§¦§©¦§©§©¤Ÿ¨£¤
s`e .mipaNd oipn milWdl l`xUi ipA§¥¦§¨¥§©§¦¦§©©§¥¦§©

oicr micEwRd lr micnFrdW iR lr©¦¤¨§¦©©§¦£©¦
xnFl Wi ,xiI`A cg` cr EPnzp `lŸ¦§©©¤¨§¦¨¥©
lr EcnrIW cizrd lr xAC aEzMdW¤©¨¦¤©¤¨¦¤©©§©

:xiI`A cg`A micEwRdb dxez ©§¦§¤¨§¦¨



עג `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iying meil inei xeriy

(â)áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ
ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò éðLe§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®

:ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«
i"yx£·ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑ וכן מחּפים, אּלא "צב" אין ≈∆¿…»ְְִֵֵֶָָֻ

סו) קרּויים (ישעיה מכּסים עגלֹות – ּובּפרדים" "ּובּצּבים :ְְְֲִִִִַַַָָֻ
‰ÔkLn."צּבים" ÈÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑ קּבל ׁשּלא ִַ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ִֵֶֹ

לֹו ׁשּנאמר עד מּידם רּבי ÷מׁשה אמר הּמקֹום. מּפי ֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבתחּלה, ּכאן להתנּדב הּנׂשיאים ראּו מה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָנתן:
אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּובמלאכת

ּׁשּמחּסרין  ּומה ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור יתנּדבּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַהּנׂשיאים:
הּכל, את צּבּור  ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאנּו

לו)ׁשּנאמר אמרּו:(שמות ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְֱֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשהם  אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה ְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹמעּתה
ּתחּלה  ּכאן התנּדבּו לכ ולחׁשן, לאפֹוד .והּמּלּואים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑ והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(ç)úàå|ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«

(è)íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
:eàOé óúka©¨¥−¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

k„ג  ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Èa¯˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È e·È¯˜Â „ÁÏ ¯B˙Â ‡i·¯·«̄¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡kLÓ«¿¿»

ÓÈÓÏ¯:ד  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה  ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:dÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו  È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

È‰·ז  È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

È·Ïח  ·‰È È¯B˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

minkg izty

(b)÷,'oMWOd iptl' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦§¥©¦§¨
mpAxw z` E`iaIe' aizM xaM `dC§¨§¨§¦©¨¦¤¨§¨¨
mXW oMWOd iptl EpiidC ''d iptl¦§¥§©§¦§¥©¦§¨¤¨

EWxC df mrHnE .dNrzi FcFaM okẄ©§¦§©¤¦©©¤¨§
,mdn lAw `NW 'gAfOd iptl'A oM mB©¥§¦§¥©¦§¥©¤Ÿ¦¥¥¤
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`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 40 'nr g"kg y"ewl t"r)

Fnvr oMWOd ixcBn ied zFlbrd̈£¨©¥¦¦§¥©¦§¨©§

נׂשיאי  . . את־הּמׁשּכן להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹויהי
על־ׁשני  עגלה . . ה' לפני את־קרּבנם וּיביאּו . . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל

א)הּנׂשאים  (ז, ְִִַ
ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָולכאֹורה
. . "דּים הּכתּוב (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבני

ז)והֹותר" לו, ּגדֹול (ויקהל ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּתרּומתם  [ּובפרט נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָּכל־ּכ
עּכּובם  לתּקן מנת על ּגדֹולה, ּבזריזּות היתה זה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּביֹום

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמ ּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָּבנדבֹות
ּבּמדרׁש איתא ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, להם (במדב"ר נתן "ּומי : ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מׁשּכן  להם: אמרּו ׁשּכ יּׂששכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהעצה
ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, הּוא ּפֹורח ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשעׂשיתם

ׁשעל־ידי  ׁשּכיון לֹומר, יׁש ועל־ּפי־זה ּבהם". אֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנֹוׂשאים
ּבאויר" "ּפֹורח מּמׁשּכן הּמׁשּכן נעׂשה העגלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתנּדבּות
לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלמׁשּכן
ׁשּנעׂשה  עצמֹו מהּמׁשּכן חלק הּותה ּתרּומתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכי־אם
מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלמׁשּכן
העגלֹות  ׁשאּלּולי הרי למקֹום, מּמקֹום נּׂשא ׁשהּוא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשענינֹו

עצמֹו. הּמׁשּכן ּבׁשלמּות חסר ְְְִִֵֵַַָָָָהיה
ּכלי  ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשׁש רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובזה
יּתּור  ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו ְְְְְְְְִִִִִַַָָָֹֻֻהּמׁשּכן
ׁשּמטרתם  ּכיון העגלֹות, על־דר־זה הּכלי, ּובגדל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבכּמּות
הּצר ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹֻׁשלמּות

ּבתרּומתם. הּנׂשיאים הפליגּו לא ּולכ ְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹּדהּמׁשּכן,

(á)íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ
:íéã÷tä-ìò íéãîòä íä úhnä éàéNð§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«

i"yx£˙hn‰ È‡ÈN Ì‰∑(ספרי) עליהם ׁשֹוטרים ׁשהיּו ≈¿ƒ≈««…ְֲִֵֶֶָ
ׁשּנאמרöּבמצרים  עליהם, מּכים והיּו ה), "וּיּכּו(שמות : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֻֻ

וגֹו'" יׂשראל ּבני ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ׁשטרי ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ ְְְְִֵֵֵָֹ≈»…¿ƒ««¿Àƒ

ׁשּנאמר  יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשעמדּו
א) וגֹו'"(במדבר יהיּו "ואּתכם :. ְְְְִִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 40 cenr gk jxk zegiy ihewl itÎlr)

'd zcFarl WOYWdl Kixv hxR lkA§¨§¨¨¦§¦§©¥©£©

עגלה  צב.. ׁשׁש־עגלת . . יׂשראל נׂשיאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוּיקריבּו
הּנׂשאים  ב־ג)על־ׁשני (ז, ְְִִֵַַ

נׂשיאת  לצר ּבהם הׁשּתּמׁשּו הּנׂשיאים ׁשּנדבּו אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעגלֹות
ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּמׁשּכן, ז־ח)הּקרׁשים העגלֹות (ז, ׁשּתי "את ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

גֹו' העגלֹות ארּבע ואת עבֹודתם. ּכפי ּגרׁשֹון לבני נתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָגֹו'
עבֹודתם". ּכפי מררי לבני ְְְֲִִִֵַָָָָנתן

ּולבית  לּמׁשּכן ׁשּבנֹוגע ּדאף ּביֹותר, הּדבר ּתמּוּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָולכאֹורה
עׁשירּות" ּבמקֹום ענּיּות ׁש"אין ּכלל יׁש קב,הּמקּדׁש (שבת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָ

לצרב) עגלֹות ארּבע רק הּנׂשיאים נּדבּו מּכל־מקֹום ,ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ
לנׂשיאת  הסּפיקּו ּבדחק ׁשרק הּמרּבים, הּקרׁשים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָֹֻנׂשיאת

א)הּקרׁשים צט, שבת .(עיין ְִַָ
להיֹות  צרי הּכל היה ׁשּבּמׁשּכן ּדאף ּבזה, לבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויׁש
מנּצל  ּבּמׁשּכן ּדבר ּכל היה מּכל־מקֹום ּובעׁשירּות, ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָֻּברחבּות

אחד  ּפרט אפילּו ׁשהיה מּבלי ּפרטיו, ּובכל לתכליתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלגמרי
ּבספרי וכדאיתא פה)מיּתר. ז, הּמקּדׁש(פרשתנו ּכלי "היּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻ

כּו'". ריבה לא ּכאחד, ּכּלן ּבמׁשקלן ְְְְִִִֶָָָָָָֹֻֻמכּונים
הּקרׁשים, לנׂשיאת הסּפיקּו עגלֹות ׁשארּבע מּכיון ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָואם־ּכן,
אּלּו עגלֹות היּו לא עגלֹות, ּבעֹוד מׁשּתּמׁשים היּו אם ְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָֹהרי

ּתכליתן. ּולכל לגמרי ְְְְְִֵַַָָָֻמנּצלֹות
,יתּבר הׁשם עבֹודת ּבדרכי נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּומּזה
אחד  ּדבר ּברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹׁש"ּכל

ב)לבּטלה" עז, הּיֹום (שבת  ׁשעֹות רב הרי האדם: יאמר ּדאל . ְְְֲֵַַַַָָָָָֹֹ
רגעים  ּכּמה ילכּו אם ּבכ ּומה ה', לעבֹודת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהקּדׁשּתי
צרי ּבחּייו ּופרט רגע ׁשּכל לדעת עליו אּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלבּטלה?

.יתּבר ולכבֹודֹו ה' לעבֹודת לגמרי מנּצל ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֻלהיֹות

‡·‰˙‰ÔBב  ˙Èa ÈLÈ¯ Ï‡¯NÈ È·¯·¯ e·È¯˜e¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈≈¬»«¿
ÏÚ ÔÈÓÈ˜c Ôep‡ ‡iË·L È·¯·¯ Ôep‡ƒ«¿¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

:‡iÈÓƒ¿»«»
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yp`עד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iying meil inei xeriy
i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְַַ

לּבם  נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשהתנּדבּו
קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÌÈ‡Np.נֹות e·È¯˜iÂ ְְְְְְְִִֵֵַַַַָ««¿ƒ«¿ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ
לֹו ׁשּנאמר הּגבּורה øעד .מּפי ְֱִִֶֶַַַָ

(àé)àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא (זבחים «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«
ּכסדר  אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועדין

מּפי  לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר אם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָּתֹולדֹותם,
יקריבּו יֹומֹוùהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: איׁש .לּמּסעֹות ְִִַַַַָָָ

(áé)ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑:עטרֹות עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒֲֶֶַַָָ
וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵַַראׁשֹון

עֹולם' ּב'סדר e‰È„‰.ּכדאיתא ‰hÓÏ∑ הּכתּוב יחסֹו ְְִִֵֶָָ¿«≈¿»ֲִַָ

והקריב על  מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא אינֹוúׁשבטֹו, אֹו . ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹ
והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא יהּודה", "למּטה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר

הביא  מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה .ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִִֵֶֶַַַַָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ למנחתà נדבה. ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ ׁשקלי עׂשר מׁשקל ּכתרּגּומֹו: ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶַַ
ּבּהáהּקדׁש ˜Ë¯˙.היה ‰‡ÏÓ∑ קטרת מצינּו לא ֶַָָָֹ¿≈»¿…∆ְִֶָֹֹ

והֹוראת âליחיד  ּבלבד. זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
היתה  .ׁשעה ְָָָָ

Á„יא  ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

˜¯daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡יד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

minkg izty

(i)ø'gAfOd iptl' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦§¥©¦§¥©
'ebe 'dWn l` 'd xn`Ie' EdnE ,xn`wC§¨¨©©©Ÿ¤¤¤
Fl xn` `l m`W rnWnC ,eixg` `Ad©¨©£¨§©§©¤¦Ÿ¨©
`de .mlAwn did `l KxAzi mXd©¥¦§¨¥Ÿ¨¨§©§¨§¨
'mFIl cg` `iUp' KxAzi 'd Fl xn`C§¨©¦§¨¥¨¦¤¨©
dWn wRYqPW Epivn `NW s` ,'ebe©¤Ÿ¨¦¤¦§©¥¤
m` `N` i"Wx WxiR `l ixdW ,dfÄ¤¤£¥Ÿ¥¥©¦¤¨¦
'dC xnFl Wi ,'eke mzFclFY xcqM§¥¤§¨¥©§
oR ,dWn zl`W iYlA Fnvrn Fl aiWd¥¦¥©§¦§¦§¥©¤¤
Eaixwi mNEMW xnFle zFrhl `aïŸ¦§§©¤¨©§¦
cgiA mNEMW oeiM ,cg` mFiA mpAxẅ§¨¨§¤¨¥¨¤¨§©©
mifixf mNEM Eide mpAxw E`iad¥¦¨§¨¨§¨¨§¦¦
mieW mNEM EidIW `Ed oiC zFvnA§¦§¦¤¦§¨¨¦
`iUp' xnFl 'd KxvEdW cr ,ozaxwdA§©§¨¨¨©¤§©©¨¦
azM m"`xde .oiadl lwe ,'mFIl cg ¤̀¨©§©§¨¦§¨§¥¨©
Eaixwi mNEM m` dfA mB wRYqPW¤¦§©¥©¨¤¦¨©§¦
cIn ,FnFiA cg` lM F` cg` mFiA§¤¨¨¤¨§¦©
cg` `iUp' KxAzi mXd Fl aiWd¥¦©¥¦§¨¥¨¦¤¨

uxize dWwdX dn mW oiIre ,'mFIl©§©¥¨©¤¦§¨§¥¥
mEXn hWRd KxFv KM lM oi`e ,mẄ§¥¨¨¤©§¨¦

:eiz`ad `le iYxSw ikd`i dxez ¨¦¦©§¦§Ÿ£¥¦
(`i)ùK`id DFnzl Wie ,m"`xd azM̈©¨§¥§¥¦§©¥¨

m` miaixwOd xcqA dWn wRYqp¦§©¥¤§¥¤©©§¦¦¦
oiicr `lde ,mrQn itM F` mzFclFzM§§¨§¦©¨¨©£Ÿ£©¦
cg` cr zFrQOd xcq Exn`p `lŸ¤¤§¥¤©©¨©¤¨
.xAcOA zWxtA WxFtOW FnM xiI`A§¦¨§¤§¨§¨¨©©¦§¨
xdA ddXW f`OW ,xnFl Wi `OWe§¤¨¥©¤¥¨¤¨¨§©
FricFd mipFxg` mini mirAx` ipiq¦©©§¨¦¨¦©£¦¦
mIeld mr mixFkAd sENig mXd©¥¦©§¦¦©§¦¦
.zFpgOd rQn xcqe milbCd wENige§¦©§¨¦§¥¤©¨©©£
dWn rcIW d`xp ile .FpFWl o`M cr©¨§§¦¦§¤¤¨©¤
awrIn milbCd wENige zFrQn xcq¥¤©¨§¦©§¨¦¦©£Ÿ
i"Wx WxiRW FnM ,mFlXd eilr Epia`̈¦¨¨©¨§¤¥¥©¦
FlbC lr Wi`' wEqRA xAcOA zWxtA§¨¨©©¦§¨©¨¦©¦§
mdl xqOW zFzF`A 'ebe 'zFzF`A§§¤¨©¨¤
Eid zFrQOd mB `nzQnE ,'eke mdia £̀¦¤¦§¨¨©©©¨¨

zFrQOd EidIW `xaq oi`C ,oM¥§¥§¨¨¤¦§©©¨
lwe .milbCd on miPEWn§¦¦©§¨¦§©

:oiadlai dxez §¨¦
(ai)údHnl' c"nl WExiR oi` ,xnFlM§©¥¥¨¤§©¥

didIW ,'il ixn`' c"nlM 'dcEdi§¨§¨¤¦§¦¦¤¦§¤
daBW ,'dcEdi dHn xEarA' FWExiR¥©£©¥§¨¤¨¨
FnM 'dHnl' WExitE .aixwde FhaXn¦¦§§¦§¦¥§©¤§

:'dHOn'bi dxez ¦©¤
(bi)àdxEn`d dpFW`x dgpn `idW¤¦¦§¨¦¨¨£¨

`EdW ,mikqp zgpnl `le ,`xwIeA§©¦§¨§Ÿ§¦§©§¨¦¤
'zxhw d`lO' dn ,Fpiprn cnNd xaC̈¨©¨¥¥¦§¨©§¥¨§Ÿ¤

:dacp 'zlq d`ln' s` ,dacpci dxez §¨¨©§¥¨Ÿ¤§¨¨
(ci)á'adf dxUr'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£¨¨¨¨

lW miaEdf dxUr didW rnWn©§©¤¨¨£¨¨§¦¤
m`C ,df zFidl lFki K`ide ,rAhn©§¥©§¥¨¨¦§¤§¦
:adf lW rAhn did `l sM did̈¨©Ÿ¨¨©§¥©¤¨¨

â`iai cigi mEXW Epivn `l ,WExiR¥Ÿ¨¦¤¨¦¨¦
s`e ,zFgAfn ipXn cg` lr zxhw§Ÿ¤©¤¨¦§¥¦§§§©



עה `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iying meil inei xeriy

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ מיחדãׁשּבעדרֹו. «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ קבר על ברא"ם)הּתהֹוםäלכּפר ספק (עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé):øëùOé àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMäíBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ "הקריב"∑‰˜¯· ּתלמּודֿלֹומר מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְִִַַַ
הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר, ׁשל ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשבטֹו
יהּודה  ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפי
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאחי,
אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנאמר
מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ"הקרב
"הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ"הקרב"
ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּומהּו

יֹודעים  ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדברים
ׁשּנאמר יב)ּבּתֹורה, א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָ

להתנּדב  לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלעּתים",
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבנֹות
הּׁשיאן  צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאמר

זֹו ּבגימטרּיא åמנין ∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.עצה אֹותּיֹותיו ֵָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ
הראׁשֹון  אדם ׁשל ׁשנֹותיו ּכנגד ÌÈLÏL.תתק"ל, ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ

dÏ˜LÓ ‰‡Óe∑ לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָ

a¯טו  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ„ ‡a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

minkg izty

gAfOd lr `N` zxhwp Dpi` zxhTd©§Ÿ¤¥¨¦§¤¤¤¨©©¦§¥©
ipW EUrp o`ke ,inipRd©§¦¦§¨©£§¥

:miiEPiWeh dxez ¦¦
(eh)ãmEW Flv` aizM oi` o`M ixdW¤£¥¨¥§¦¤§

cr cg`n xzFi `EdW xg` xRqn¦§¨©¥¤¥¥¤¨©
'cg`' zNn WExitA aFYkl KxvEdW¤§©¦§§¥¦©¤¨
`N` ,ipXd xRqOd on FliCadl§©§¦¦©¦§¨©¥¦¤¨
dPWCn ,xnFl Wi cFre .iz`w `Wxcl¦§¨¨¨¨¥§¥©¦§¦¨
aizM `le 'xwA oA cg` xR' azke `xw§¨§¨©©¤¨¤¨¨§Ÿ§¦
`Wxcl `N` ,'cg` xwA oA xR'©¤¨¨¤¨¤¨¦§¨¨

:iz`wfh dxez ¨¨¥

(fh)ä`NW `Ed 'mFdYd xaw' ,WExiR¥¤¤©§¤Ÿ
`Ed EN`M xnFlM ,mc` DA xiMd¦¦¨¨¨§©§¦
mc`d KxC oi`W mFdYA rTEWn§¨©§¤¥¤¤¨¨¨
mikixv Eide ,xaw mW WIW biVdl§©¦¤¥¨¤¤§¨§¦¦
wtq zribPnE Ff d`nEHn xdHdl§¦©¥¦§¨¦§¦©§¥
oi`Xx Eid `l ok `l m`C ,d`nEh§¨§¦Ÿ¥Ÿ¨©¨¦
zF`nEhC ,dxfrl F` WCwOl `al̈Ÿ©¦§¨¨£¨¨§§
ici lr mdilr xRkl xWt`W zFwtQd©§¥¤¤§¨§©¥£¥¤©§¥
la` ,dxRM dkxvEd z`Hg xirU§¦©¨§§¨©¨¨£¨
xEAv oAxw ipRn zigcp i`Ce d`nEh§¨©©¦§¥¦§¥¨§©¦
eipRn d`nEHd zigcPW gqRd FnM§©¤©¤¦§¥©§¨¦¨¨

aizkcM ,mi`nh xEASd aFx Eid m ¦̀¨©¦§¥¦§¦§¦
m"`xde .d`nEhA ENit` 'FcrFnA'§££¦§§¨§¨§¥

:iYxSw ip`e Kix`dfi dxez ¤¡¦©£¦¦©§¦
(hi)åmzFidl EN`d zFWxcn `iad¥¦¦§¨¨¥¦§¨

`l m`C ,`xwn lW FhEWtl miaFxw§¦¦§¤¦§¨§¦Ÿ
mxRqnA ElNd milMd oipr dn ok¥¨¦§©©¥¦©¨§¦§¨¨
lMW cr ElNd zFndAd oke mlwWnaE§¦§¨¨§¥©§¥©¨©¤¨
rFxbl `NW mA EniMqd mi`iUPd©§¦¦¦§¦¨¤Ÿ¦§©
`iadl axd bdpn oi`W s`e ,siqFdlE§¦§©¤¥¦§©¨©§¨¦

:m"`xd .dN`M zFWxcnk dxez ¦§¨¨¥¤¨§¥

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iying meil inei xeriy
i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְַַ

לּבם  נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשהתנּדבּו
קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÌÈ‡Np.נֹות e·È¯˜iÂ ְְְְְְְִִֵֵַַַַָ««¿ƒ«¿ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ
לֹו ׁשּנאמר הּגבּורה øעד .מּפי ְֱִִֶֶַַַָ

(àé)àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא (זבחים «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«
ּכסדר  אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועדין

מּפי  לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר אם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָּתֹולדֹותם,
יקריבּו יֹומֹוùהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: איׁש .לּמּסעֹות ְִִַַַַָָָ

(áé)ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑:עטרֹות עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒֲֶֶַַָָ
וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵַַראׁשֹון

עֹולם' ּב'סדר e‰È„‰.ּכדאיתא ‰hÓÏ∑ הּכתּוב יחסֹו ְְִִֵֶָָ¿«≈¿»ֲִַָ

והקריב על  מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא אינֹוúׁשבטֹו, אֹו . ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹ
והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא יהּודה", "למּטה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר

הביא  מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה .ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִִֵֶֶַַַַָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ למנחתà נדבה. ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ ׁשקלי עׂשר מׁשקל ּכתרּגּומֹו: ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶַַ
ּבּהáהּקדׁש ˜Ë¯˙.היה ‰‡ÏÓ∑ קטרת מצינּו לא ֶַָָָֹ¿≈»¿…∆ְִֶָֹֹ

והֹוראת âליחיד  ּבלבד. זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
היתה  .ׁשעה ְָָָָ

Á„יא  ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

˜¯daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡יד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

minkg izty

(i)ø'gAfOd iptl' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦§¥©¦§¥©
'ebe 'dWn l` 'd xn`Ie' EdnE ,xn`wC§¨¨©©©Ÿ¤¤¤
Fl xn` `l m`W rnWnC ,eixg` `Ad©¨©£¨§©§©¤¦Ÿ¨©
`de .mlAwn did `l KxAzi mXd©¥¦§¨¥Ÿ¨¨§©§¨§¨
'mFIl cg` `iUp' KxAzi 'd Fl xn`C§¨©¦§¨¥¨¦¤¨©
dWn wRYqPW Epivn `NW s` ,'ebe©¤Ÿ¨¦¤¦§©¥¤
m` `N` i"Wx WxiR `l ixdW ,dfÄ¤¤£¥Ÿ¥¥©¦¤¨¦
'dC xnFl Wi ,'eke mzFclFY xcqM§¥¤§¨¥©§
oR ,dWn zl`W iYlA Fnvrn Fl aiWd¥¦¥©§¦§¦§¥©¤¤
Eaixwi mNEMW xnFle zFrhl `aïŸ¦§§©¤¨©§¦
cgiA mNEMW oeiM ,cg` mFiA mpAxẅ§¨¨§¤¨¥¨¤¨§©©
mifixf mNEM Eide mpAxw E`iad¥¦¨§¨¨§¨¨§¦¦
mieW mNEM EidIW `Ed oiC zFvnA§¦§¦¤¦§¨¨¦
`iUp' xnFl 'd KxvEdW cr ,ozaxwdA§©§¨¨¨©¤§©©¨¦
azM m"`xde .oiadl lwe ,'mFIl cg ¤̀¨©§©§¨¦§¨§¥¨©
Eaixwi mNEM m` dfA mB wRYqPW¤¦§©¥©¨¤¦¨©§¦
cIn ,FnFiA cg` lM F` cg` mFiA§¤¨¨¤¨§¦©
cg` `iUp' KxAzi mXd Fl aiWd¥¦©¥¦§¨¥¨¦¤¨

uxize dWwdX dn mW oiIre ,'mFIl©§©¥¨©¤¦§¨§¥¥
mEXn hWRd KxFv KM lM oi`e ,mẄ§¥¨¨¤©§¨¦

:eiz`ad `le iYxSw ikd`i dxez ¨¦¦©§¦§Ÿ£¥¦
(`i)ùK`id DFnzl Wie ,m"`xd azM̈©¨§¥§¥¦§©¥¨

m` miaixwOd xcqA dWn wRYqp¦§©¥¤§¥¤©©§¦¦¦
oiicr `lde ,mrQn itM F` mzFclFzM§§¨§¦©¨¨©£Ÿ£©¦
cg` cr zFrQOd xcq Exn`p `lŸ¤¤§¥¤©©¨©¤¨
.xAcOA zWxtA WxFtOW FnM xiI`A§¦¨§¤§¨§¨¨©©¦§¨
xdA ddXW f`OW ,xnFl Wi `OWe§¤¨¥©¤¥¨¤¨¨§©
FricFd mipFxg` mini mirAx` ipiq¦©©§¨¦¨¦©£¦¦
mIeld mr mixFkAd sENig mXd©¥¦©§¦¦©§¦¦
.zFpgOd rQn xcqe milbCd wENige§¦©§¨¦§¥¤©¨©©£
dWn rcIW d`xp ile .FpFWl o`M cr©¨§§¦¦§¤¤¨©¤
awrIn milbCd wENige zFrQn xcq¥¤©¨§¦©§¨¦¦©£Ÿ
i"Wx WxiRW FnM ,mFlXd eilr Epia`̈¦¨¨©¨§¤¥¥©¦
FlbC lr Wi`' wEqRA xAcOA zWxtA§¨¨©©¦§¨©¨¦©¦§
mdl xqOW zFzF`A 'ebe 'zFzF`A§§¤¨©¨¤
Eid zFrQOd mB `nzQnE ,'eke mdia £̀¦¤¦§¨¨©©©¨¨

zFrQOd EidIW `xaq oi`C ,oM¥§¥§¨¨¤¦§©©¨
lwe .milbCd on miPEWn§¦¦©§¨¦§©

:oiadlai dxez §¨¦
(ai)údHnl' c"nl WExiR oi` ,xnFlM§©¥¥¨¤§©¥

didIW ,'il ixn`' c"nlM 'dcEdi§¨§¨¤¦§¦¦¤¦§¤
daBW ,'dcEdi dHn xEarA' FWExiR¥©£©¥§¨¤¨¨
FnM 'dHnl' WExitE .aixwde FhaXn¦¦§§¦§¦¥§©¤§

:'dHOn'bi dxez ¦©¤
(bi)àdxEn`d dpFW`x dgpn `idW¤¦¦§¨¦¨¨£¨

`EdW ,mikqp zgpnl `le ,`xwIeA§©¦§¨§Ÿ§¦§©§¨¦¤
'zxhw d`lO' dn ,Fpiprn cnNd xaC̈¨©¨¥¥¦§¨©§¥¨§Ÿ¤

:dacp 'zlq d`ln' s` ,dacpci dxez §¨¨©§¥¨Ÿ¤§¨¨
(ci)á'adf dxUr'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£¨¨¨¨

lW miaEdf dxUr didW rnWn©§©¤¨¨£¨¨§¦¤
m`C ,df zFidl lFki K`ide ,rAhn©§¥©§¥¨¨¦§¤§¦
:adf lW rAhn did `l sM did̈¨©Ÿ¨¨©§¥©¤¨¨

â`iai cigi mEXW Epivn `l ,WExiR¥Ÿ¨¦¤¨¦¨¦
s`e ,zFgAfn ipXn cg` lr zxhw§Ÿ¤©¤¨¦§¥¦§§§©



yp`עו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iying meil inei xeriy
ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ּבן (בראשית העֹולם, ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבדמּותֹוה) וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
ÛÒk.וגֹו'" „Á‡ ˜¯ÊÓ∑ ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ְƒ¿»∆»∆∆ְְִִֵַַָ

עׂשרים  ׁשם ועל ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנח
ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ּגזרת ׁשּנגזרה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשנה

אצל ה)ׁשּפרׁשּתי ׁשנה",(שם ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
"מזרק  נאמר: ולא ּכסף" אחד "מזרק נאמר: ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
אֹותּיֹות  ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד" ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכסף

לּמנין  מצטרפֹות "אחד" Ï˜L.ׁשל ÌÈÚ·L∑ ּכנגד ְְְִִֶֶַָָָƒ¿ƒ∆∆ְֶֶ
מּבניו  ׁשּיצאּו אּמֹות .ׁשבעים ְְִִִֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£˙Á‡ Ûk∑ ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַָָָ
Ê‰·.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ‰¯NÚ∑ עׂשרת ּכנגד ַָָ¬»»»»ְֲֶֶֶֶ

˜Ë¯˙.הּדּברֹות  ‰‡ÏÓ∑"קטרת" ׁשל ּגימטרּיא ְִַ¿≈»¿…∆ְְִִֶֶַָֹ

עלֿידי  ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּתרי"ג
ד"ק  ג"ר ב"ש .א"ת

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד :(בראשית «∆»ְְֱֶֶֶֶַַָָ
ּבןּֿבקר" ‡Á„."וּיּקח ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד :(שם ִֶַַָָ«ƒ∆»ְְִֶֶָ

וגֹו'" אתֿהאיל יעקב∑Á‡ŒN·k„."וּיּקח (שם ּכנגד ְִִֶַַַָ∆∆∆»ְֲֶֶַֹ
יעקב"ל) הפריד והּכׂשבים :. ְְְֲִִִַַָֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr g jxk zegiy ihewl)

יֹוסף מכירת על כב)לכּפר ז, (רש"י ְְִֵֵַַַ
לכּפר, עּזים ׂשעיר ּבנימין נׂשיא ּגם הביא מּדּוע לׁשאל, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹיׁש
ויׁש יֹוסף. ׁשל למכירתֹו ּכלל קׁשּור היה לא ּבנימין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹוהרי

לֹומר, יׁש אֹו הּׁשנים. אֹותן ּכל אֹותֹו חּפׂש ׁשּלא על ִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹומר,
ּוׁשני  לׁשכם. יֹוסף את ׁשּׁשלח אביו, יעקב על לכּפר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכדי

וׁשבט. ׁשבט לכל ׁשּיכים ְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּדברים

(âë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

:øòeö-ïa¤¨«
i"yx£ÌÈL ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe∑ ואהרן מׁשה ּכנגד ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְֲֶֶֶַֹֹ

ׁשּבּׁשמים  לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ‡ÌÏÈ.ׁשּנתנּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ≈ƒ
ÌÈN·k ÌÈ„zÚ∑ ּולוּים ּכהנים ּכנגד – מינים ׁשלׁשה «Àƒ¿»ƒְְְֲִִִִִֶֶָֹֹ

ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ּוכנגד ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹויׂשראלים,

הּדּברֹות  וחמׁש חּמׁשין, חמּׁשה ּכנגד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָֻחמּׁשּיֹות
הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח על ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּכתּובין

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו ּכאן .עד ְִִֶֶַַַַָָֹ

(ãë):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‡ÈN ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְִִַַָָ
ּבנתנאל æנׂשיא  אבל ּכּלם, וכן זבּולן, לבני הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻ

הּלׁשֹון  אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ּבֹו: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנאמר
ׁשמֹו הזּכיר ׁשּכבר לפי יּׂששכר", "נׂשיא ְְְְְִִִִִֶַָָָלֹומר

נֹופל  "הקריב", ּבהן נאמר ׁשּלא – ּובּׁשאר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהקרבתֹו,
היה  הּיֹום אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהן

ּפלֹוני  לׁשבט הּמקריב .הּנׂשיא ְְְִִִֵֶַַַָ

„„‰·כ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯כא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡כג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ Ôa¯À̃¿«¿«¿≈«»

‡ÈÏ‡·כד  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯ ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

minkg izty

(ck)æ:`iUp did `l KM xg` la` `iUp did iWilXd mFIaC rnWn '`iUp iWilXd mFIa'C ,i"Wxl dWwCdk dxez §¨¤§©¦§©©§¦¦¨¦©§©§©©§¦¦¨¨¨¦£¨©©¨Ÿ¨¨¨¦



עז `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd iying meil inei xeriy

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :ïìç-ïa áàéìà¡¦−̈¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(åì)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−
Léøeö-ïa:éc ¤¦«©¨«

ÔÈ˙Ï˙eכה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡כו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯כז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל  Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

ÔÈ˙Ï˙eלא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡לב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯לג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו  È·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»



yp`עח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iyiy meil inei xeriy

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ß oeiq 'e iyiy mei ß

(áî):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«

(âî)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãî):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äî)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(åî):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈

ô :ìàeòc-ïa¤§¥«

(çî)òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éòéáMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈
:ãeäénò-ïa¤©¦«

ÔÈ˙Ï˙eלז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡לח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯לט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מ  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcמא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¿Àƒ≈«ƒ«»

a¯מב  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈ˙Ï˙eמג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡מד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯מה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡מז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡ Ôa¯À̃¿«∆¿»»«¿≈

‡ÌÈ¯Ùמח  È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈∆¿»ƒ
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡¡ƒ»»««ƒ



עט `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iyiy meil inei xeriy

(èî)ðaø÷ìL úçà óñk-úøò÷ Bäàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(áð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈

ô :ãeäénò-ïa¤©¦«

(ãð)ìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

(äð)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

ô :øeöäãt-ïa¤§¨«

(ñ):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

ÔÈ˙Ï˙eמט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·נ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯נא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנג  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbנד  ‰MÓ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

ÔÈ˙Ï˙eנה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡נו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯נז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¿ƒ≈«¿»

‡·Ô„Èס  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈLz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈÚ„b ¯a«ƒ¿…ƒ



yp`פ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'e iyiy meil inei xeriy

(àñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
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BîkeáLçL elàìëàììàøNé úà §¥¤¨§¤«¡¬Ÿ¤¦§¨¥

äéäLéðríúBlëìe äpeòîøzñna ¤¨¨¨¦−§¤§©¨©¦§¨«
íäéøçà eôãøL íéøöî Bîk ,øaãna©¦§¨§¦§©¦¤¨§©£¥¤

íéøönî íúàöa ìàøNé úà úBlëì: §©¤¦§¨¥§¥¨¦¦§©¦

åèzëøczñîøíiáañeñéEíä ¨©¬§¨¨©§¨©−̈§¤®¥

íäéìò íéððòäøîçúîøòáeíéî ¨£¨¦£¥¤−Ÿ¤©£¥©©¬¦

íéaøíãaàìe íänò íçläì úàa:æèàéápä øîàézrîLeéäiL äøväî ©¦«¨¨§¦¨¥¦¨¤§©§¨¨©©¨¦¨©´§¦¥©¨¨¤¦§

døeáòáe ,âBâ àa íBéa àéää úòa ìàøNé daæbøzåãøçzìB÷ì éðèa ¨¦§¨¥¨¥©¦§Ÿ©£¨©¦§©´¤¡©¦§¦À§¸
äòeîMäeììöeãòø,éúôNøòvä áBøîá÷ø àBáéïBáwøézçúå éîöra ©§¨¨«§´¨£§¨©½¥©©©¨¬¨¨²¦¨©«£¨©−§©§©´

éãîò íB÷î ìëaæbøàézòîL ék ,ãøçàçeðà øLàçeðàL áeLç éúééä §¨§¨§¦¤§®̈¤¡©¦¨©§¦£¤³¨¸©̧¨¦¦¨¤¨©

äpäå ,éöøàì úeìbäî éáeL øçà éöøàa§©§¦©©¦¥©¨§©§¦§¦¥

éúçeðî äëôäðäøö íBéìàeä ék ¤¤§¨§¨¦§´¨½̈¦

âBb áLçL íBiäírì úBìrì ©¤¨©©«£−§©¬
ìàøNéå íéìLeøéepãeâéåéìò àéáéå §¨©¦§¦§¨¥§¤«§¨¦¨¨

íénòä éãeãb:æéäðàú-ékìàøNé §¥¨©¦¦«§¥¨´¦§¨¥

çøôú-àìäøeáb eð÷ àì ïéãò «Ÿ¦§À̈£©¦Ÿ¨§¨

íìeîì äîçìîa ãBîòì álä úeöîàå§©§©¥©£§¦§¨¨§¨

ìeáé ïéàåéøt ïéà ïéãòíéðôba §¥³§¸£©¦¥§¦©§¨¦½
LçkLeçkúBîãLe úéæ-äNrî ¦¥¸¨©«£¥©½¦§¥−

äàeáz úBãNeìëà äNr-àìïéãò §§¨«Ÿ¨´¨®Ÿ¤£©¦

ìëàî eçéîöä àìïàö äìënî øæb Ÿ¦§¦©£¨¨©³¦¦§¨¸½Ÿ
eèòî ék Bàìk íB÷nî úøëð ïàvä ïéc¦©Ÿ¦§¨¦§¦§¦¨£

íéúôøa ø÷a ïéàåìàøNé äpä §¥¬¨−̈¨«§¨¦«¦¥¦§¨¥

éàå ,eèòîúð ìááa íúBéäaìeî eãîòé C ¦§¨§¨¤¦§©£§¥©©§

äfä áøä ïBîä:çéäæ ìk íòéðàå ¨¨©©¤¦¨¤©«£¦−
ìàøNé úñðkäæBìrà ýåýéa §¤¤¦§¨¥©«Ÿ̈´¤«¡®¨

äìéâàúBøeáâáe 'ä úðòLîa çîNà ¨¦−¨¤§©§¦§¤¤¦§

:érLé éýìûaèéeðçðà ék íò ¥«Ÿ¥¬¦§¦«¦¦£©§

äpä ,èòîäéðãà äåäéíB÷îa éì ©§©¦¥¡Ÿ¦´£Ÿ¨̧¦¦§

éìâø íNiå éìéçúBl÷úBìiàk ¥¦½©¨³¤©§©̧©¨«©¨½
áéBàä øçà óBcøìéúBîa-ìrå ¦§©©¨¥§©¨«©−

éðëéøãééøãééäáb ìò óBcøì éúBà C ©§¦¥®¦©§¦¦¦§©¨§¥

,íéìLeøé úBáéáñ øLà íéøääçöðîì ¤¨¦£¤§¦§¨©¦©§©¥−©
øéLa çvðîä éåì ïáìéúBðéâðadðbðì §¤¥¦©§©¥©§¦¦§¦«¨«§©§¨

dì ézãçé øLà ïebpa: ©¦£¤¦©§¦¨

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ycew zayl inei xeriy

ß oeiq 'f ycew zay ß

:áéáñ Bì dâðå Là-äàøîkçëäàøîk §©§¥¥½§¬Ÿ©−¨¦«§©§¥´

ïk íLbä íBéa ïðrá äéäé øLà úLwä©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧¤«¨¹̈§´©¤À¤¥´
-ãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä äàøî©§¥³©Ÿ̧©¸¨¦½¾©§¥−§´§«

ìB÷ òîLàå éðt-ìr ìtàå äàøàå ýåýé§Ÿ̈®¨«¤§¤¸¨«¤´Ÿ©¨©½¨«¤§©−¬

:øaãîâáéìB÷ éøçà òîLàå çeø éðàOzå §©¥«©¦¨¥´¦½©¨«¤§©´©«£©½−

:BîB÷nî ýåýé-ãBák Ceøa ìBãb Lrø©´©¨®¨¬§«§Ÿ̈−¦§«

ì"åçá úåòåáù ìù éðù íåéì äøèôä

á ÷øô ÷å÷áç

áë-ìk åéðtî ñä BLã÷ ìëéäa ýåýéå©«Ÿ̈−§¥©´¨§®©¬¦¨−̈¨
:õøàäâàìr àéápä ÷ewáçì älôz ¨¨«¤§¦−̈©«£©´©¨¦®©−

:úBðéâLáýåýé éúàøé ErîL ézrîL ýåýé ¦§Ÿ«§Ÿ̈À¨©´§¦¦§£»¨¥¼¦¼§Ÿ̈À

réãBz íéðL áø÷a eäéiç íéðL áø÷a Eìrẗ«¨§¸§¤³¤¨¦¸©¥½§¤¬¤¨¦−¦®©

:øBkæz íçø æâøaâLBã÷å àBáé ïîézî dåìà §−Ÿ¤©¥¬¦§«¡¸Ÿ©̧¦¥¨´¨½§¨¬

Búläúe BãBä íéîL äqk äìñ ïøàt-øäî¥«©¨−̈¤®¨¦¨³¨©̧¦¸½§¦¨−

:õøàä äàìîãíéðø÷ äéäz øBàk dâðå ¨«§¨¬¨¨«¤§Ÿ̧©¸¨´¦«§¤½©§©¬¦

:Bfr ïBéáç íLå Bì Bãiîäøác Cìé åéðôì ¦¨−®§−̈¤§¬ª«§¨−̈¥¤́®̈¤

:åéìâøì óLø àöéååãîr|äàø õøà ããîéå §¥¥¬¤−¤§©§¨«¨©´©§´Ÿ¤¤À¤¨¨¸

úBòáb eçL ãr-éøøä eöötúiå íéBb øziå©©¥´¦½©¦§«Ÿ§¸©§¥©½©−¦§´

:Bì íìBò úBëéìä íìBòæéúéàø ïåà úçz ¨®£¦¬−̈«©´©½̈¤¨¦−¦

:ïéãî õøà úBòéøé ïeæbøé ïLeë éìäàç-íà ýåýé äøç íéøäðáä ¨«¢¥´¨®¦§§¾§¦−¤¬¤¦§¨«£¦§¨¦¸¨¨´§Ÿ̈½¦

éñeñ-ìr ákøú ék Eúøár íia-íà Età íéøäpaéúákøî E:äreLé E ©§¨¦¸©¤½¦©−̈¤§¨¤®¦³¦§©¸©¤½©§§Ÿ¤−§¨«

è:õøà-òwáz úBøäð äìñ øîà úBhî úBòáL EzL÷ øBòú äéør¤§¨³¥¸©§¤½§ª¬©−´Ÿ¤¤®¨§¨−§©©¨«¤

mixn zxhrmixn zxhr

mixn zxhrmixn zxhr

àeä ïkäìrîìe åéðúî äàønî ¥¦©§¥¬¨§−̈§®̈§¨
ìáàähîìe åéðúî äàønîe £¨¦©§¥³¨§¨¸§©½¨

dâðå Là-äàøîk éúéàøäøàä ¨¦̧¦¸§©§¥¥½§¬Ÿ©¤¨¨

äéä äçéøæe:áéáñ Bìçëäàøîk §¦¨¨¨−¨¦«§©§¥´
íBéa ïðrá äéäé øLà úLwä©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧¤«¨¹̈§´
áéáñ dâpä äàøî ïk íLbä©¤À¤¥´©§¥³©¸Ÿ©¸¨¦½
ýåýé-ãBák úeîc äàøî àeä¾©§¥−§´§«§Ÿ̈®
áLBé Cìî úeîãk Lc÷nä úéaî òñBð¥©¦¥©¦§¨¦§¤¤¥

òñBðå äákønä ìòäàøàåìk úà ©©¤§¨¨§¥©¨«¤§¤¸¤¨

æà ,äæéðt-ìr ìtàåúBåçzLäì ¤¨¨«¤´Ÿ©¨©½§¦§©£

'ä ìeîøaãî ìB÷ òîLàåøîàiå ¨«¤§©−¬§©¥«©Ÿ¤

éìâø ìò ãBîò íãà ïa éìà'åâå E: ¥©¤¨¨£©©§¤

áéçeøä ìà äeö åéøác øîbL øçàì§©©¤¨©§¨¨¦¨¤¨©

íL äìBbä éða øLà íB÷nä ìà BúàNì§¥¤©¨£¤§¥©¨¨

éøçà òîLàå çeø éðàOzå©¦¨¥´¦½©¨«¤§©´©«£©½
íL éúééäL äàeápä íB÷nîìB÷ ¦§©§¨¤¨¦¦¨−

ìBãb LrøøîBà äéäLCeøa ©´©¨®¤¨¨¥¨¬
BîB÷nî ýåýé-ãBákäéäL Bîk §«§Ÿ̈−¦§«§¤¨¨

íéLãwä Lã÷ úéáa BîB÷îa BúBéäa¦§¦§§¥Ÿ¤©¢¨¦

BîB÷nî øqL ét-ìò-óà: ©©¦¤¨¦§

ë,BLã÷ ìëéä éìk ízìlçå BúBà íúéæa øLà 'ä íìeàýåýéåàeä ïëBL ïéãò ¨£¤§¦¤§¦©§¤§¥¥©¨§©«Ÿ̈−£©¦¥

BLã÷ ìëéäaäæ ìk íò ,ìònî íéîMañäíé÷úBLåéðtîBúîéà éðtî §¥©´¨§®©¨©¦¦©©¦¨¤©¬§¦¦¨−̈¦§¥¥¨

õøàä-ìkíäéNòî ìk äàBøå íäa çébLnä àeä ék:à÷ewáçì älôz ¨¨¨«¤¦©©§¦©¨¤§¤¨©£¥¤§¦−̈©«£©´
úBðéâL ìr àéápä'ä ìeî íòøúäå ââML øeáòa:áézrîL ýåýé ©¨¦®©−¦§Ÿ«©£¤¨©§¦§©¥§Ÿ̈À¨©´§¦

ErîLBkøàå úeìbäî éì zøîàM äî ¦§£»©¤¨©§¨¦¥©¨§¨§

äpäåéúàøéLwáà ïëì .ãàî ãò §¦¥¨¥¼¦¼©§Ÿ¨¥£©¥

äzà EnîEìrt ýåýé,ìàøNé íò ¦§©¨§Ÿ̈À¨«¨§¸¦¦§¨¥

éãk íäéìò øBîLíéðL áø÷aälàä §£¥¤§¥§¤³¤¨¦¸¨¥¤

,eìëé àìeäéiçíâå ,eäáéLäå eäøøBò Ÿ¦§©¥½§¥©£¦¥§©

íéðL áø÷aãçôa eðàL älàä §¤¬¤¨¦−¨¥¤¤¨§©©

réãBzóà ékæâøaæâBøä úòaíçø ¦®©¦©§−Ÿ¤§¥¨¤©¥¬
:øBkæzâàeä äzà àìädåìà ¦§«£Ÿ©¨¡¸Ÿ©̧

åNò ìò zøæç äøBzä úà ïzéì úàaLk§¤¨¨¦¥¤©¨¨©§¨©¥¨

ïîézîøçàå ,äeìa÷ àìå íBãà õøà ¦¥¨´¤¤¡§Ÿ¦§¨§©©

Ckïøàt-øäî LBã÷å àBáéõøàî ¨¨½§¨¬¥«©¨−̈¥¤¤

äeìa÷ àì íä íb ék ìàòîLéäìñ ¦§¨¥¦©¥Ÿ¦§¨¤®¨
éúîe ,íìBòìBãBä íéîL äqk §¨¨©¦¨³¨©̧¦¸½

éðéña ìàøNéì äøBzä ïzî úòa§¥©©©¨§¦§¨¥§¦©

Búläúeæà Bøäæå:õøàä äàìî §¦¨−§¨¢¨¨«§¨¬¨¨«¤
ãúBàøì eëæ äøBzä ïzîadâðå §©©©¨¨¦§§Ÿ̧©¸

Làøa úìëBà Làk 'ä ãBáë äàøî©§¥§§¥¤¤§Ÿ

øääøBàkíBiäíéðø÷ äéäzïø÷ ¨¨¨´©¦«§¤½©§©¬¦¨©

ék äLî éðt øBòBãiîúàæ àa 'ä ãiî §¥¤¦¦¨−¦©¨Ÿ

Bì,äLîìíLåéðéñaïBéáçäî ®§¤§−̈§¦©¤§¬©

äìâð àeää íBiä ãò àaçð äéäMBfr ¤¨¨¤§¨©©©¦§¨ª«
úBçelä:äõøàä Leaëaåéðôìéðôì ©§¦¨¨¤§¨−̈¦§¥

ïBøàäCìéä CìäøácâBøäì äòøöä ¨¨¥¤́¨©©¨®¤©¦§¨©£

íéðòðkä úàóLø àöéåLà éwéæ ¤©§©£¦§¥¥¬¤−¤¦¥¥

áBø÷ CìBä øácä úà íéàéáîä©§¦¦¤©¤¤¥¨

:åéìâøìåøLàkãîrõøàa ïBøàä §©§¨«©£¤¨©´¨¨¨¨¤

ìàøNé dúBà eLákõøà ããîéå ¨§¨¦§¨¥©§´Ÿ¤¤À¤

øLàk ,äcîa íéèáMì äe÷ìçåäàøõøàa Bðéò íNå ïBøàäøziå÷ézòî äéä §¦§¨©§¨¦§¦¨©£¤¨¨¸¨¨§¨¥¨¨¤©©¥´¨¨©§¦

íéBbíöøàî íLøâì íéðòðkä úàeöötúiåeøazLðåãr-éøøäéøN ¦½¤©§©£¦§¨§¨¥©§¨©¦§«Ÿ§¸§¦§©§©§¥©½¨¥

íéðòðkäeçLeìôðå eòøkíìBò úBòábøçàî ,íälL íéöéøòäå íéôéwzä ©§©£¦©−¨§§¨§¦§´¨®©©¦¦§¤¨¦¦¤¨¤¥©©

ìkLíìBò úBëéìäíìBòä éâéäðîe éëéìBîBìúBNòì àeä-Ceøa íB÷nä ìL ¤¨£¦¬−̈¦¥©§¦¥¨¨«¤©¨¨©£

BðBöøk íäa:æúBøeáb äzò øékæä ¨¤¦§¦§¦©¨§

ìò íéúòLø ïLek úBîçìîa eðì äNòL¤¨¨¨§¦§£©¦§¨©¦©

íò ïBòãb úîçìîáe æð÷ ïa ìàéðúò éãé§¥¨§¦¥¤§©§¦§¤¤¦§¦

øîàå ,ïéãîïåà úçzàlL íB÷îa ¦§¨§¨©©´©½̈¤§¨¤Ÿ

úà 'ä íé÷ä ék íei÷å äãîòä íäì äéä̈¨¨¤©£¨¨§¦¦¥¦¤

íéìäà íúBà ìétäå ìàéðúòéúéàø ¨§¦¥§¦¦¨Ÿ¨¦¨¦−¦
õøà úBòéøé ïeæbøé ïLeë éìäà̈«¢¥´¨®¦§§¾§¦−¤¬¤

:ïéãîçíéøäðáäíéøäða éëå ¦§¨«£¦§¨¦¸§¦¦§¨¦

äøçóàýåýéïcøiä úà òøwLk ¨¨´©§Ÿ̈½§¤¨©¤©©§¥

ìàøNé éðôìEtà íéøäpa-íà ¦§¥¦§¨¥¦©§¨¦¸©¤½
,åéîéî áéøçäìEúøár íia-íà §©£¦¥¨¦©−̈¤§¨¤®

àlà ,íiä úà òøwLk åéîéî áéøçäì§©£¦¥¨§¤¨©¤©¨¤¨

äúéä äaqäákøú ékzáëøL éôì ©¦¨¨§¨¦³¦§©¸§¦¤¨©§¨

éñeñ-ìréúákøî EäreLé E ©¤½©§§Ÿ¤−§¨«
úëìì íénä zò÷a ïëìå Enò òéLBäì§¦©©§§¨¥¨©§¨©©¦¨¤¤

äöéìî ïéðò ìkäå .äòé÷aä Cøc: ¤¤©§¦¨§©Ÿ¦§©§¦¨

èøBòú äéørúéìâð äìâðEzL÷ ¤§¨³¥¸¦§Ÿ¦§¥©§¤½
,EúøeábúBhî úBòáLúBòeáMa §¨¤§ª¬©−©§

íéèáMì zòaLpLäìñ øîààeä ¤¦§©§¨©§¨¦´Ÿ¤¤®¨
Bîëe ,íìBòì íi÷únä øîàîúBøäð ©£¨©¦§©¥§¨§§¨−

òwázä íäì zò÷aõøàíäì úúì §©©¨©§¨¨¤¨¨«¤¨¥¨¤



yp`פו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ycew zayl inei xeriy
ז)אֹומר אתם"(ויקרא מׁשחֹו "ּביֹום :ç ׁשּנמׁשח למדנּו , ְְְְִֵֶַַָָָֹ

ּבּיֹום  אתֹו"? הּמׁשח "ּביֹום ּתלמּודֿלֹומר: ּומה ְְִַַַַַַָֹּבּיֹום.
הקריב  – NÚ¯‰.ׁשּנמׁשח ÌÈzL ÛÒk ˙¯Ú˜∑ ספרי) ְְִִִֶַ«¬…∆∆¿≈∆¿≈

ׁשהתנּדבּובמ"ר) הם ּפסּול èהם ּבהם ארע .ולא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

(äô)ìLíéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàî¥−§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ַ

ּומאה  "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי ְְְֱִִֵֶֶַַַָֹּתלמּודֿלֹומר?
ׁשקל  ּבאיזֹו ּפירׁש ולא ּוׁשנאּהéמׁשקלּה", חזר לכ , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל .ּכאן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

'B‚Â ÌÈÏk‰ ÛÒk Ïk∑(ספרי)הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד …∆∆«≈ƒ¿ְְְִִֵֶֶַָָ
ּכּלן  וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָֻֻמכּונים

מעט ëּכאחד  ולא רּבה לא ,. ְְִִֵֶָָֹֹ

(åô)äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯
íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNò£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬

:äàîe¥¨«
i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑ לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְֱִֶַָָ

זהב  ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ìׁשּנאמר ֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכף  אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים עׂשרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּומׁשקלּה

וׁשקלי  זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחת
ּתלמּודֿלֹומר  ּכסף? לׁשל ׁשוה מׁשקלם אין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזהב

היּו זהב ׁשל – זהב" .(ספרי)"ּכּפֹות ֶַָָָָָ
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פז `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ycew zayl inei xeriy

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
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:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæµŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ
ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãòä̈«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«

i"yx£‰LÓ ‡··e∑ את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים ׁשני ¿……∆ְְְִִִֵֶֶַַ
אֹומר: אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשלי ׁשי ּבא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָזה,

א) חּוץ (ויקרא והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' "וידּבר :ְְֵֵֵֵֶַַָֹ
אֹומר: אחד וכתּוב כח)לּפרכת, אּת(שמות "ודּברּתי : ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

אל  ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ּבא הּכּפרת". ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעל
הּכּפרת  מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד, .אהל ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ÌÈ·e¯k‰ ÈL ÔÈaÓ∑ לבין הּׁשמים מן יֹוצא הּקֹול ƒ≈¿≈«¿ƒְִִֵֵַַַָ

מֹועד  לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים, ּכמֹו∑acÓ¯.ׁשני ְְְִִֵֵֶַָָָֹƒ«≈ְ
ּבינֹו מדּבר ּכן: לֹומר מעלה ׁשל ּכבֹודֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָ"מתּדּבר".

מאליו  ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו, ‡ÂÈÏ.לבין ¯a„ÈÂ∑(ספרי) ְְֵֵֵֵֶַַָֹ«¿«≈≈»
הּדּברֹות  מן אהרן את ‡˙ÏBw‰Œ.למעט ÚÓLiÂ∑ ְְֲִִֵֶַַַֹ«ƒ¿«∆«

קֹול  הּוא יכֹול "אתֿהּקֹול", ּתלמּודֿלֹומר: ?נמּו ְֶַַַָָ
נפסק  היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, עּמֹו ׁשּנדּבר ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּקֹול

לאהל חּוץ יֹוצא היה רבה)ולא :(במדבר ְֵֶָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`yp zyxt bi jxk zegiy ihewl)

רׁש"י: ׁשּבּפרּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְִִֵֵֶֶַָָמ"יינּה
היה  טבע ׁשעל־ּפי מּכיון ּבאּור: ּדֹורׁש עצמֹו זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכאֹורה
מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם למרחֹוק נׁשמע להיֹות צרי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהּקֹול
לבֹוא  מׁשה הּוזקק ּכ (ּומּׁשּום לּפתח ּכׁשהּגיע נפסק ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹלּמה
מיחד  נס ּבזה ׁשהיה ּובפרט אּתֹו")? לדּבר מֹועד אהל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ"אל

הּקֹול! את ְְִֶַַלהפסיק
ׁשּכתב  ּבמה מבֹוארת הענינים) (ּבפנימּיּות ּבזה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוההסּברה

ּבסיני": עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול "הּוא ְְִִִִֶַַַַרׁש"י
הפסק, ׁשל ענין ּכן ּגם מּצינּו ּבסיני" עּמֹו "ׁשּנדּבר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבקֹול

לא היה זה ׁשהפסק ׁשּבמׁשּכן,ּבמקֹום אּלא ּבקֹול ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
נפסק ּבּזמן אּלא הּיֹובל", ּבמׁש" ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הּוא  הּיֹובל ּכׁשּימׁש" רׁש"י: ׁשּפרׁש ּוכמֹו ּתֹורה, דמּתן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּקֹול
ׁשכינה סּלּוק הּקֹול סימן ".והפסקת ְְְִִִַַַָָָ

הּוא, מּובן (ּבּזמן) ּתֹורה דמּתן הּקֹול הפסקת ׁשּטעם ְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָּוכׁשם

את  ׁשֹולל זה היה ּתֹורה, מּתן לאחרי ּגם נמׁש היה איּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכי
יׂשראל, ּבני ׁשל החפׁשית ּבבחירתם הּתלּויה העבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָענין

מקֹום ּבהּגלֹות ּכי אין - "אלקי - הוי' "אנכי ּגדֹול' ה'ּקֹול ְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹ
הפכי, ּבאפן ְְְִִִֶָָֹלבחירה

ׁש"הּוא  (ּבמקֹום) ׁשּבמׁשּכן הּקֹול ּבהפסקֹות ּגם הּוא ּכן -ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשל  ודּבּורֹו קֹולֹו היה איּלּו ּבסיני": עּמֹו ׁשנדּבר ְְְִִִִִֶֶַַַָָהּקֹול

ּגם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ּובתמידּות) (ּבקביעּות ּבעֹולם נמׁש ְְְִִִִִַַַָָָָ
ּבבחינת  ּכּלֹו העֹולם נעׂשה היה אז הרי מֹועד, לאהל ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמחּוץ

חפׁשית. לבחירה ואפׁשרּות מקֹום היה ולא מֹועד, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹאהל
נתאוּה ּדירה הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ועֹוד: יתּבר לֹו להיֹות ְְְְִִִִֵַַָָָָָ

ׁשּמּצד־עצמֹוּבתחּתֹונים  ּכזה "ּתחּתֹון" ׁשּדוקא הינּו ּדוקא, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשל ודּבּורֹו קֹולֹו (ּבגיּלּוי) ּבֹו ימׁשיכּוהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אין , ְְְִִִֵֶַַָָ

עבֹודת על־ידי ויעׂשה ,יתּבר קֹולֹו את ּבֹו האדם ויגּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
.יתּבר לֹו ְְִִֵָָלדירה

סימן. עמו"ס פסוקים, נשא קע"ו פרשת חסלת

ÔÈ¯NÚפח  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ È¯Bz ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»«¿ƒ
ÔÈzL ÔÈ„b ÔÈzL ÔÈ¯Îc ÔÈ¯Bz ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»ƒƒ¿ƒƒƒ«¿«ƒƒ
‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c ÔÈzL ‡L Èa ÔÈ¯Ó‡ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¬À««¿¿»
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ÏlÓÏ‡פט  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ¿«»ƒ∆¿«¿«ƒ¿»¿«»»
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È ÚÓLe dnÚƒ≈¿«»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tÎ«À¿»ƒ«¬»¿«¬»ƒ≈¿≈
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,àéä íé áìa äiðà`id dip`d jxcy xnel weqtd jxvp recne ¢¦¨§¤¨¦
`l` ,mi alaïì òîLî à÷ àäepcnln df `xwn -dpitq oicy ¨¨©§©¨

øBäè íi äî ,íikoke ,d`neh lawl leki epi`e xedh midy myk - ©¨©¨¨
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.d`neh zlawn dpi`e
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:`xnbd zx`an .dippg zyxcl epzpyna `pzdeäééðéa àkéà- ¦¨¥©§
dy ote`a zeyxcd oia welig yiäðéôñ`idøîàc ïàî ,ñøç ìL §¦¨¤¤¤©§¨©
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àéä 'íé,mle` .d`neh zlawn dpi` dpitqy cnlndøîàc ïàîì ¨¦§©§¨©
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.mipy dnke dnk dywen didy
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,'dxFYd z`f'.äøBza ÷ñBò àäz Ÿ©¨§¥¥©¨
:df weqtn sqep cenil d`ian `xnbdéøác ïéà ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¥¦§¥
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,wgcd jezn s` cinzøîàpL(my)úeîé ék íãà äøBzä úàæ' ¤¤¡©Ÿ©¨¨¨¦¨

,'ìäàam` ,mc`d lv` zniiwzny dxezd `id z`f ,xnelk §Ÿ¤
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:dpitq z`neha dippg ixaca dpc `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
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צג

יום ראשון - א' סיון
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום רביעי - ד' סיון
פרק כ, מפרק כג
עד סוף פרק כח

יום שני - ב' סיון
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז

יום חמישי - ה' סיון
פרק כ, מפרק כט
עד סוף פרק לד

יום שלישי - ג' סיון
פרק כ, מפרק יח
עד סוף פרק כב

יום שישי - ו' סיון
פרק כ, מפרק לה
עד סוף פרק לח

שבת קודש - ז' סיון
פרק כ

מפרק לט עד סוף פרק מג

שיעורי תהלים לשבוע חג השבועות

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



oeiqצד '` oey`x mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  א' ראשון יום
פרק נג  ,cr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éäùë äðäå âð ÷øô,148 'nr cr.[ç"éì

.âð ÷øtxe` `edy ,dpikyd xe`y ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
.mlera xi`dl lkeiy ick "yeal"l wewf ,llka mlerdn dlrnly

mdy ,dxezde oigend mieedn ,mler lkae ;"dxez" ± `ed ,df yeal

eze` ly "miycw iycw lkid" ± mler eze` ly zrce dpia ,dnkgd

;dpiky dxey eay ,mler

zrcÎdpiaÎdnkgy ixg`le

dxey oday) mler eze` ly

zpigaa zecxei (dpikyd

± mler eze` ly "zekln"

mipiprde mi`xapd mieedzn

.mler eze` lyiciÎlr

ly "zekln"a zeyalzdd

mb cxeie jynp ,mler eze`

xi`dl lkeiy ,dpikyd xe`

ly "miycw iycw lkid"a

dhnl `edy ,mler eze`

.dbixcnadiyrd mlerl cr ,zenlerd lkl qgia mixacd mixaqen jk

xe`y ,owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze` ,b"p wxta .ipgexd

miiw did ycwnd ziay onfa .inybd dfd mlera mb xi`n dpikyd

ixg`l ,eli`e .ycwnd ziaay "miycw iycw lkid"a dpikyd xe` xi`d

od ,miiwn icediy zeevnde cnel icediy dxezd ± ycwnd zia oaxeg

,b"p wxt jynda .meik dpikyd dxey eay ,"miycw iycw lkid" md

dxi`dy dpikyd xe` zbixcn oiay milcadd z` ,owfd epax xiaqi

ziaa dxi`dy dpikyd xe` zbixcn oial ,oey`xd ycwnd ziaa

dxez iciÎlr meik dxi`nd dpikyd zbixcn oiale ,ipyd ycwnd

.zeevne

úBçeläå ïBøàä äéä BaL ,íi÷ ïBLàø úéa äéäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨©¦¦©¨¤¨¨¨¨§©
úeëìî àéäL ,äðéëMä äúéä ¯ íéLã÷-éLã÷ úéáa§¥¨§¥¨¨¦¨§¨©§¦¨¤¦©§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéäL ,úeìéöàc- ©£¦¤¦§¦©¦¥¨

dlbzn ± "mler"n dlrnle "seqÎoi`" mvra `edy xe`y
- dzid ef dpiky ixd ,mlera,íL äøBLmiycwÎiycwa - ¨¨

,ycwnd ziaay,úBøacä úøNòa úLaìîezegelay - §ª¤¤©£¤¤©¦§
,miycwÎiycway oex`a migpen eidy ,zixadúàN øúéa§¤¤§¥
déelbî øúBé íeöòå áø éelâa ,æò øúéå,dpikyd ly ± §¤¤¨§¦©§¨¥¦¦¨

.íéðBéìò úBîìBòa äìòîlL íéLã÷-éLã÷ úBìëéäa± §¥§¨§¥¨¨¦¤§©§¨§¨¤§¦
"dxivi"e "diyr" zenlerl dpeekd1"dxivid mler"a mb ik ,

`idy itk dpiky zbixcn wx dxi`n ixdixg`ldzeyalzd
dzeyalzd ixg`le ,"d`ixad mler"ay miycwÎiycw lkida
"d`ixa"ay "zekln"a
zxyt`n ,ef zeyalzdy)
lkida xi`dl lkezy
mler" ly miycwÎiycw
dpikyd ,eli`e .("dxivid
ycwnd ziaa dzxyy
,my s`y mbd ,oey`xd
iciÎlr df did
"zekln"a dzeyalzd
j` ,"d`ixad mler"ay
dxzqddy ote`a df did

zeyalzdnefdzid ,
dxzqd ixg` (ycwnd ziaa) xi`dy xe` eze`e ,xzei dhrn
± ."dxivid mler"l `le "d`ixad mler"l wx jiiy oiicr ,ef
,cvike ,inybd dfd mlera ixd `ed ycwnd ziay zexnle
xzei dwfge ,dlrp dxeva ,dpiky zbixcn my dxi`d `eti`

:meyn ,df ixd ± ?mipeilrd zenlera xy`n ,ielib xziaeék¦
,dlk äøBzä úeììk ïä úBøacä úøNòz` zellek od - £¤¤©¦§¥§¨©¨ª¨

cvik ,oe`b dicrq iax zexdf`a xaqeny itk ,dlek dxezd lk
xirdle) ,dxezd zeevn b"ixz lk ,zexacd zxyra zelelk

,('k wxt zlgzdn,äàlò äîëç Bbî à÷ôðc`idy - §¨§¨¦¨§¨¦¨¨
,("zeliv`d mler"ay dnkg) "d`lir dnkg"n d`a (dxezd)

,àéìbúàã àîìòî àìéòì àìéòìcdlrn dlrnly - ¦§¥¨§¥¨¥©§¨§¦§©§¨
,"zeliv`d mler" ly "zekln" enk ,zelbzd ly mlerdn
idef ik ,"`ilbz`c `nlr" z`xwpd ,"dpiky"d zpiga
dlrnl `id dxez ,ixde ± zenlera seqÎoi` xe` ly zelbzdd
dxezd geka yi okle ;"dpiky"n dlrnl ,"`ilbz`c `nlr"n
eze`a yalznd dpikyd xe` ipta lhazi `ly "yeal" zeidl
oipra cxei `edyk `wec `ed ,xizqnd yeal ,j` .yeal

ed okly ,dpikyn dhnlylkeiy dpikyd xe` lr xizqn `
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íéøîà éèå÷éì
äðäå âð ÷øôäéä åáù íéé÷ ïåùàø úéá äéäùë

äúéä ÷"÷ úéáá úåçåìäå ïåøàä
øåà éåìéâ 'éçá àéäù úåìéöàã úåëìî àéäù äðéëùä
øúéá úåøáãä úøùòá úùáåìîå íù äøåù ä"á ñ"à
úåìëéäá äéåìéâî øúåé íåöòå áø éåìéâá æò øúéå úàù
ïä úåøáãä úøùò éë íéðåéìò úåîìåòá äìòîìù ÷"÷
àìéòìã äàìéò äîëç åâî à÷ôðã äìåë äøåúä úåììë
íéðáà úåçåìá ï÷÷çì éãëå àéìâúàã àîìòî àìéòì
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" וכהטעם ועשי') ליצירה רק (דהכוונה הלשון מפשטות משמע כן "לכאורה :ÈÎ'דאצי כו' עשה"ד
האריכותÔ„·ÏוהןÔ„·Ïובריאה צ"ע (2 כו', כללות הן שעשה"ד האריכות כל צע"ג עפ"ז (1 אלא עז ˘Ê"ÙÏכו'", ויתר שאת "ביתר

ד) צ"ח, (סידור הת"ת בשער – ועיקר (3 דיצירה, במלכות ההתלבשות רק החילוק באם וכו' וכו' ביתר זה איך ועצום" רב בגילוי
בפי' כמעט ·˙È‡משמע 'ÈÙ‰˘ וצע"ק ט"ז) ע' (סוף לבמדבר באוה"ת ג"כ וכ"מ עליונים, עולמות מכל למע' שזהו – קאי דעלי' –

בתניא דמפרש – נלפענ"ד ולכן רלג. ע' ריש בביאור ·'שם ג"כ (ראה כו' כללות הן עשה"ד – האור מצד (1 שבביהמ"ק: מעלות
– לחקקן") ("וכדי המשכתו אופן מצד (2 קארף). שי' [בסי'Ï‡הר"י כו' והמעלה ירדה תחתונים]. שבדברים – שלישית מעלה – שם

) הנ"ל" ומטעם שם שהיו הלוחות "מפני כו' אוא"ס עצמות גילוי (1 העליונים: עולמות כל ˘‰ÂÁÂÏ˙לגבי ‡Ï‡ Ì˘ 'ÈÒ שעי"ז פעלו
כשמאיר ‚Ìניתוסף או מצ"ע  בריאה – בחילוק (עט"ז ) באוה"ת וכמוש"כ ובי', מיני' בסי' יוקשה שלא כדי כצ"ל – דבריאה ק"ק בהיכל

המהות השגת (2 באוה"ת Ï‡מאצי'), (כ"מ העליון עונג בחי' וממלא, מסובב שלמע' בחי' (3 עט"ז), באוה"ת (כ"מ המציאות ידיעת רק
משניהם שלמע' הבחי' הרי ממקום, למע' – ומסובב מקום, נמשך שמממלא [וכיון (ÌÂ˜Óנמשך:ÓÓ‰ערל"ג) זה)ÁÈ·Â„ארון עם

ÂÈ‡."[המדה מן



צה oeiq 'a ipy mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ב' שני יום
,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðù úéááå,148 'nr cr.àúøá ãñé

,zegelay zexacd zxyra d`ay itk ,dxezd ,mxa ;lawzdl
itk ± `l` ,inybd mleray mipiprd enk didzy ote`a dppi`
dlrnly dbixcn dze`a dx`yp `id ± oldl xaqeiy

.mixen`d mipeilrd zenlerdnï÷÷çì éãëezxyr z` ± §¥§¨§¨
,zexacdíéðáà úBçeìa§£¨¦

äãøé àì ¯ íéiîLb± ©§¦¦Ÿ¨§¨
`idy "d`lir dnkg"

,dxez,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨
ìzLä CøãkúeìL §¤¤¦§©§§

úBîìBòä± ¨¨
mlern milylzynd
oezgz mlerl xzei oeilr
ixd `ed jky ,xzei

`idy cry ,xcqdzcxei
`id ,inybd dfd mlerl
xearl dkixv
ly zelylzydd
diyre dxivi zenler
dlrnly ,miipgexd
wxe ,inybd dfd mlerdn
dfd mlerl `a df ,f`

,inybdâäðúî éîLbä äfä íìBò ék ,éîLbä äfä íìBò ãò©¨©¤©©§¦¦¨©¤©©§¦¦§©¥
,éîLbä òáhä úeLaìúäazcxeid ziwl`d drtydd - §¦§©§©¤©©©§¦

eli`e ,"rah" ly yeala zyalzn ,inybd dfd mlera
,`l` ,jk did `l ,"zegel"a,änä íéäìà äNòî úçläå"§©ªŸ©£¥¡Ÿ¦¥¨

,rah `le ,zewl` zi`xp day ,ziwl` dxivi -ázënäå§©¦§¨
"àeä íéäìà ázëî2,,zewl` zi`xp eay ,iwl` azk - ¦§©¡Ÿ¦

òtLpä ,éîLbä äfä íìBò ìL òáhäî äìòîìmlerd ± §©§¨¥©¤©¤¨©¤©©§¦©¦§¨
,ezrtyd lawn inybd dfdìëéäaL äðéëMä úøàäî¥¤¨©©§¦¨¤§¥©

äpnnL ,äiNòc íéLã÷-éLã÷dpiky zx`dn ±ef- ,CLîð ¨§¥¨¨¦©£¦¨¤¦¤¨¦§¨
,Bììëa äfä íìBò íbL ,äiNòä íìBòì úeiçå øBà- §©§¨¨£¦¨¤©¨©¤¦§¨

d mlerdmler"a lelk ,dfd mlerd `ed `edy ,inybd df
Îiycw lkiday dpikyd zx`dn ezeig z` lawnd "diyrd

ixg`l) "diyrd mler" ly miycw"zekln"a dzeyalzd

,jk did `l ,"zegel"a ,j` ;("diyr"cäîëç úðéça àlà¤¨§¦©¨§¨
äàlò,dpeilr dnkg ±äøBzä úeììk àéäL ,úeìéöàc ¦¨¨©£¦¤¦§¨©¨

LúøNòaäàéøáãå úeìéöàc úeëìîa äLaìúð ,úBøacä ¤©£¤¤©¦§¦§©§¨§©§©£¦§¦§¦¨
,ïcáì,mdn dhnly zenlera dzeyalzd icrla -ïcáì ïäå §©¨§¥§©¨

itk "zeliv`c dnkg" ±
zeklna zyaeln `idy
zeklnae zeliv`c
icrla ,d`ixac
,odixg`ly zeyalzdd
óBñ-ïéà øBàa úBãçéîä©§ª¨§¥
úBàø÷pä ïä ¯ ïëBúaL¤§¨¥©¦§¨
äøBMä ,"äðéëL" íLa§¥§¦¨©¨
úéác íéLã÷-éLã÷a§¨§¥¨¨¦§©¦
éãé-ìò ,ïBLàø¦©§¥

dúeLaìúäly ± ¦§©§¨
,dpikydúøNòa©£¤¤

úB÷e÷çä úBøacä©¦§©£
ñða ïBøàaL úBçela± ©¤¨¨§¥

zewewgd zeize`d
meyn oda did ,zegela
xn`nk ,"qp" ly oipr

l"f epinkg3eid qpa" ± zegelay "q"e "n" zeize`dy ,
- cenrl elki `l ,xarl xarn zewewg ozeida ik ,"micner
zexacd zxyre ,qtzidl dna odl ozip `l ixdy ,qpa wx

eid ,zegelayíéiç íéäìà äNòîezxitqay myd `ed ± ©£¥¡Ÿ¦©¦
,"d`ixad mler"a xi`nd ,"zeliv`d mler" ly "dpia"

:oldlckàeä]ly dpia zxitq `ed ,zexitqa "miig miwl`" ±
z`xwpd ,zeliv`d mler,"àéñkúàc àîìò"mlerd - ¨§¨§¦§©§¨

,dqekndïp÷îä,xi`ne ±éòãBéì òãBpk ,äàéøaä íìBòa ©§©¥§¨©§¦¨©¨§§¥
ïç±gdnkpdlawd zxez `id ,dxzq[ly "dpia" zxitqy ¥

oipr oiicr `edy ,"d`ixad mler"a dxi`n ,"zeliv`d mler"
e dqekn mler) "`iqkz`c `nlr" ly"d`ixa" :xnelk ,(mlrp

xac ,"yi" ly ze`ivna `l oiicr la` ,"mler" `ed
.zelbzday

,úBçeläå ïBøàä Ba äéä àlL éðL úéááezyng oia - §©¦¥¦¤Ÿ¨¨¨¨§©
,ipy ziaa exqgy mixacd
,zegelde oex`d eid
-íðBøëæ eðéúBaø eøîà̈§©¥¦§¨

äëøáì4äúéä àlL ¦§¨¨¤Ÿ¨§¨
Leøt ,Ba äøBL äðéëL§¦¨¨¥
ycwnd ziaay ,`l ±
z`xyd dzid `l ipyd

:dpeekd `l` ,llk dpikydäøBL äúéäL äðéëL úâøãî©§¥©§¦¨¤¨§¨¨
Cøãk àlL ïBLàø úéáa§©¦¦¤Ÿ§¤¤

ìzLä,úBîìBòä úeìL ¦§©§§¨¨
-dze`dpikyd zbixcn

ziaa dxey dzid `l ±
dphw dpiga `l` ,ipyd
dpi`y ,dpiky ly xzei
zbixcnl llk jxra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåìùìúùä êøãë äâøãîì äâøãîî äãøé àì íééîùâ
âäðúî éîùâä æ"äåò éë éîùâä æ"äåò ãò úåîìåòä
äîä íéäìà äùòî úåçåìäå éîùâä òáèä úåùáìúäá
æ"äåò ìù òáèäî äìòîì àåä íéäìà áúëî áúëîäå
äéùòã ÷"÷ ìëéäáù äðéëùä úøàäî òôùðä éîùâä
æ"äåò íâù äéùòä íìåòì úåéçå øåà êùîð äðîîù
úåììë àéäù úåìéöàã äàìéò äîëç 'éçá àìà åììëá
'àéøáãå 'éöàã úåëìîá äùáìúð úåøáãä 'éáù äøåúä
ïä ïëåúáù ñ"à øåàá úåãçåéîä ïãáì ïäå ïãáì
é"ò ïåùàø úéáã ÷"÷á äøåùä äðéëù íùá úåàø÷ðä
ïåøàáù úåçåìá úå÷å÷çä úåøáãä 'éá äúåùáìúä
ïð÷îä àéñëúàã àîìò àåä] íééç íéäìà äùòîå ñðá

[ç"éì òãåðë äàéøáä íìåòá

äéä àìù éðù úéááå
äøåù äðéëù äúéä àìù ì"æøîà úåçåìäå ïåøàä åá
ïåùàø úéáá äøåù äúéäù äðéëù úâøãî 'éô .åá
éðù úéáá àìà úåîìåòä úåìùìúùä êøãë àìù
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טז.2. כה, ב.3.שמות ב, ב.4.מגילה ט, יומא



oeiqצו 'a ipy mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,oey`x ziaay dpikydäøBL äúéä éðL úéáa àlà± ¤¨§©¦¥¦¨§¨¨
,dpikydìzLä Cøãkúeìéöàc úeëìî úeLaìúäå úeìL §¤¤¦§©§§§¦§©§©§©£¦

zyalzn `idy itk ±äàéøáãå ,äàéøác úeëìîazekln ± §©§¦§¦¨§¦§¦¨
,d`ixad mler lyäøéöéãå ,äøéöéc úeëìîaly zeklne ± §©§¦¦¨§¦¦¨

`idy itk "dxivid mler"
zyalzn--éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥

,äiNòc íéLã÷- ¨¨¦©£¦¨
,zrcÎdpiaÎdnkga

Îiycw lkid" ze`xwpd
mler ly ,"miycw

,diyrdíéLã÷-éLã÷å§¨§¥¨¨¦
äiNòczeyalzdd ila ± ©£¦¨

lyzeklnmler" ly
,"diyrdLaìúî äéä̈¨¦§©¥

úéáaL íéLã÷-éLã÷a§¨§¥¨¨¦¤§¥
,ähîlL Lc÷nä©¦§¨¤§©¨

Ba äúøLåziaa ± §¨§¨
,ipyd ycwndäðéëMä©§¦¨

Ydpiky zbixcn dze`
lyäøéöéc úeëìî©§¦¦¨

-éLã÷a úLaìîä©§ª¤¤§¨§¥
ïëìå .äiNòc íéLã÷± ¨¨¦©£¦¨§¨¥

miycwÎiycway iptn
dzid ,ycwnd ziaay

,dpikyd z`xydàìŸ
,íL ñðkì íãà íeL éàMø äéäziaay miycwÎiycwa - ¨¨©©¨¨¦¨¥¨

,ipye oey`xìBãb ïäk ãáì,my qpkidl el xzen did ±íBéa §©Ÿ¥¨§
Y Lc÷nä úéa áøçMî"e .íéøetkäiycw lkid" mb llek ©¦¦¦¤¨©¥©¦§¨

miycwÎiycw ly lkid dfi`a ixd ,ycwnd ziaay "miycw
wx `id dpikyd zeyalzd ,xen`k ,ixdy ?dpikyd zyalzn
epax xiaqi ± dpikyd xe`l yeal `edy "miycwÎiycw lkid"a
"miycwÎiycw lkid" md od dizeevne dxezy ,oldl owfd

,dpikyd xe`l "yeal"deBîìBòa àeä-Ceøa-LBãwäì Bì ïéà¥§©¨¨§¨
"ãáìa äëìä ìL úBnà 'ã àlà5,lkid"d `id ,dxez - ¤¨©¤£¨¨¦§©

,"yecwd"y ,mlerd mr d"awd z` zcg`nd "miycwÎiycw
oeyln) "jexa" didi ,dpikyd xe` ,lcaene yecw `edy xe`

.mlera jynii ± (dkyndäøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôà"å©£¦¤¨¤¥§¥©¨
àúéàãk ,"Bnò äðéëL ¯aezky enk ±,àn÷ ÷øt úBëøáa §¦¨¦¦§¦¨¦§¨¤¤©¨

zekxa zkqn ly oey`x wxta -20-Y "Bnò äðéëL" Leøt¥§¦¨¦
- ,dpikyd xe` ea xi`n ,inybd dfd mler ly `xap ezeiday

- ?xaecn ,dpikyd zx`d ly dbixcn efi`aCøãk§¤¤
ìzLäúeëìîa úeìéöàc úeëìî úeLaìúäå úeìL ¦§©§§§¦§©§©§©£¦§©§

.äiNòå äøéöéå äàéøácÎiycwa dpikyd z`xydk `ly ± ¦§¦¨¦¦¨©£¦¨
zeyalzd iciÎlr dzid `ly ,ipy zia ly (elit`) miycw
dxezay dpikyd z`xyd oiay lcadd ."diyr"c zeklna
jxc ok mb d`ay ,llka mlera dpikyd zx`de zkynd oial

iciÎlr `a df ,mleray jka `hazn ± zelylzyd xcq eze`
ly enrh .zeevne dxeza okÎoi`yÎdn ,"dbep ztilw" ly yeal

pikyd z`xyd recn ,xacok mb dkixv ,dxez iciÎlry d
xaqei ± "diyrd mler" ly zeklna zeyalzdd jxc xearl
iptn ,`edy ,oldl
od ,dxezde zeevndy
zeevn ,lecbd oaexa
yiy zeevn ± zeiyrn
ixd ± "dyrn"a ozeyrl
o`k `a dpikyd xe`y
"dyrn" ly oipra
jixv df okl ,"diyr"e
zeyalzd iciÎlr zeidl
mler"ay "zekln"a mb

"diyrd;â"éøz ék± ¦©§©
,613ïaø ,äøBzä úBöî¦§©¨ª¨

úBöî ïä ïlëk§ª¨¥¦§
íâå ,úBiNòî,zeevnd ± ©£¦§©

øeaãa úBéeìzä©§§¦
ãeîìz Bîk ,äáLçîe©£¨¨§©§
ïBænä úkøáe äøBz¨¦§©©¨
Y älôúe òîL-úàéø÷e§¦©§©§¦¨
el` zeevny mbdy
± daygna zexeyw
dn oiadle aeygl
± dlitzaye rny z`ixway dpeeka yibxdle yegle micnely

,"diyr"l zekiiy dxe`kl od oi`y ixdïì àîé÷ àälaewn ± ¨©§¨¨
,epilr,"éîc øeaãk åàì øeäøä"cenk dppi` daygn - §¦§¨§¦¨¥
,xeaicãáì äðeëå øeäøäa BúáBç éãé àöBé Bðéàå`l mb ± §¥¥§¥¨§¦§§©¨¨§©

`xwp dfy ,xacl cvik aeygl ,xeaicl aexwd xedxda
,"xedxd"ïì àîé÷å ,åéúôNa àéöBiL ãòepilr laewne ± ©¤¦¦§¨¨§©§¨¨

,xzeia xexad ote`aåéúôN úîé÷ò"c,xeaicd zrya ±éåä ©£¦©§¨¨¨¥
,`ed ±"äNòîzeevna mby ,jk ±el`dyrn ly oiprd epyi , ©£¤
.diyre`"hily x"enc` w"k zxrd`"cc weicd l"v oiicre" :

lydkldmewna `a `wecw"dws` mzq dxeza wqer `le ,
yd f` mbyzlrn mb yi dfay x`ane ± enr dpikoevxd- ,

."h"kq w"db`a dkex`aâ"éøúå,613 ±íò äøBzä úBöî §©§©¦§©¨¦
,"øúk" àiøèîéâa ïðaøc úBöî òáL,620ïBöø àeäL ¤©¦§§©¨¨§¦©§¦¨¤¤¤§

àeä-Ceøa ïBéìòäly oipr `ed oevx ik ,xzk `xwp oevx ± ¨¤§¨
d`x ± oigende y`xd lr siwn `edy xzkd enk ,siwn

,h"k oniq "ycewd zxb`"a onwl dkex`aLaìîäoevxd ± ©§ª¨
,yaeln oeilrd,Cøaúé Búîëça`id dxezdy dfl :xnelk - §¨§¨¦§¨¥

`id ,zenlerd zelylzyda dzcixiay ± jxazi eznkg
oiprd mb o`k sqezin ± dpikyl "miycw iycw lkid" deedn
xac"a cgeina edfe ,dnkgn dlrnl `edy oeilrd oevx ly

,d"awd oevx mdy zeevne "dkldúBãçéîäepevxe eznkg ± ©§ª¨
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íéøîà éèå÷éì
úåëìî úåùáìúäå úåìùìúùä êøãë äøåù äúéä
'éöéãå äøéöéã 'åëìîá 'àéøáãå äàéøáã úåëìîá 'éöàã
÷"÷á ùáìúî äéä 'éùòã ÷"÷å 'éùòã ÷"÷ ìëéäá
äøéöéã úåëìî äðéëùä åá äúøùå äèîìù ÷"îäááù
íåù éàùø äéä àì ïëìå .äéùòã ÷"÷á úùáåìîä
úéá áøçùîå ë"äéá ìåãâ ïäë ãáì íù ñðëéì íãà
äëìä ìù à"ã àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä
åîò äðéëù äøåúá ÷ñåòå áùåéù ãçà åìéôàå ãáìá
úåìùìúùä êøãë åîò äðéëù 'éô ÷"ô 'åëøáá 'úéàãë
äøéöéå äàéøáã úåëìîá úåìéöàã úåëìî úåùáìúäå

öî â"éøú éë äéùòåúåöî ïä ïìåëë ïáåø äøåúä úå
æ"îäáå ú"ú åîë äáùçîå øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä äìôúå ù"÷å
àéöåéù ãò ãáì äðååëå øåäøäá åúáåç éãé àöåé åðéàå
â"éøúå äùòî éåä åéúôù úîé÷òã ì"é÷å åéúôùá
ø"úë àéøèîéâá ïðáøã úåöî òáù íò äøåúä úåöî
êøáúé åúîëçá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø àåäù
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א.5. ו, ברכות



צז oeiq 'b iyily mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ג' שלישי יום
פרק נג  ,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åðéä ù"æå,dr 'nr cr.'úéå 'úé

,jxazi.ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàaxywda ± §¥¨§©§¦©¦
owfd epax xiaqi ± "d`lir dnkg"n d`a dxezy epcnly dnl

Îlray dxez mby ,oldl
,"dnkg"n d`a dt

:"`ipz"d oeylae'ä"å§
"õøà ãñé äîëça6¯ §¨§¨¨©¨¤
ät-ìòaL äøBz àéä± ¦¨¤§©¤

"ux`"e ,"ux`" z`xwpy

,"dnkg"a d"awd "cqi" efà÷ôðcdxez `idy ,ef "ux`" ± §¨§¨
z`vei ,dtÎlrayäàlò äîëçîdpeilrd dnkgn ±Bîk , ¥¨§¨¦¨¨§

àaà"c øäfa áeúkL± ¤¨©Ÿ©§©¨
,dnkg"àzøa ãñé± ¨©§©¨

dxez `idy ;zekln
,dt zekln" ,dtÎlray
opixw dtÎlray dxez

"dl.

ztqeza (`"p wxta) xiaqdl lgdy dn ,owfd epax miiqn ,oldl
xi`nd dpikyd xe`y xn`y ,"xdef"a "`wepi"d oeyl ,xe`ia
oepi`e" siqen `wepide ,onyl ,"`gyn"l jixv ± mc`d y`x lr
lka ;zeevnd dyrn ,miaeh miyrn md dl`e ± "oiah oicaer

z` "ony" oiivn mewn
efi` ± "dnkg"d oiprd
yi ,`eti` ,zekiiy
,zeevnd dyrnl
z`xwpd "dnkg"l
xaqei ± ?ony ± "`gyn"
dpikyd xe` lry ,oldl
`idy ,dnkga yalzdl
,oigen ,dnkgy iptn ,ony
xe`l yeale ilk `id
dnkgd `ide ,dpikyd
,mxa ;dxeza zyaelnd
xe` z` jiyndl ick
eytpa xi`iy dpikyd
± icedi ly ziwl`d

mb `l` ,xe`l elek jtdpd (dnkg) onyl wx `l mikixv
drahy) y`dy zlret (onyd iciÎlr) `idy "dlizt"l
,mc`d ytpa "dlizt"d ± xpa dnvr wifgz (dlrnl jynidl
idef ,miinyb miiga ,sebd z` dignd zipeigd ytpd `id
,zinyb "dlizt"a enk :zeevne dxez iciÎlr ztxypd dliztd
iciÎlry ,mc`a mb jk ,y`dn sxyp ± dly oeilrd wlgdy
dyrne xeaic ,daygn ly miyeald mitxyp ,zeevne dxez
,daygnd iciÎlr ,dpikyd xe` ly y`a ,zindad ytpd ly
`hazdl "ony"d lr ,okle ;zeevne dxez ly dyrne xeaic

mi`ad ,zeevnd dyrn ,"oiah oicaer"aeznkgn`le ,jxazi
y) cala dxeza ic`iddyrn ik ,"ony"l ynyzy (dnkg ixd

± "dlizt"a jynii dpikyd xe`y jkl mi`ian `wec zeevnd
xe`a ztxyp zipeigd ytpdy iciÎlr z`fe ,zipeigd ytpa

:"`ipz"d oeylae .ey`x lr xi`nd dpikydøîàL äæå§¤¤¨©
:à÷eðiä:d"l wxta lirl `aen ,"xdef"a -äàlò àøBäðc" ©¨¨¦§¨¦¨¨

éøèöà" ¯ àzðéëL àéä ¯ "déLéø ìò ÷éìãàc,"àçLîì C §©§¦©¥¥¦§¦§¨¦§¨¦§¦§¨

"dpiky" `edy ,(icedi ly) ey`x lr xi`nd oeilrd xe`d -
,"ony"l jixv ±ïîL" àø÷pä ,äîëça Laìúäì Leøt¥§¦§©¥©¨§¨©¦§¨¤¤
,"Lã÷ úçLî,"dnkg" df "ycw" -øäfa áeúkL Bîk± ¦§©Ÿ¤§¤¨©Ÿ©

lr"y dpikyd xe`e ± "dnkg" `ed "ycw zgyn ony"y
,"ony"l jixv ,"ey`x
yalzdl eilr :xnelk
,yeald `idy dnkga
± dpikyd xe`l ,ilkd
z` ,my miiqn "xdef"de

:`wepid ixacïeðéà"å§¦
Y "ïéáè ïéãáBòdl`e ¨¦¨¦

miyrn ,md (onyd)
,zeevnd dyrn ,miaehïä¥

â"éøz,613 ±úBöî± ©§©¦§
efi` :oiadl jixv ,dxe`kl
dyrnl yi zekiiy
?dnkg ,"ony"l ± zeevnd
b"ixz mdy iptn ,`l`

,zeevndúBëLîpä©¦§¨
,Cøaúé Búîëçî,cala dxez ,jkl dwitqn `l recne - ¥¨§¨¦§¨¥

dyrnl ± "oiah oicaer"l mb mikixve ,dnkg ,ony `idy
zeevndmikynpdÎ ?dnkgnäðéëMä øBà æçàì éãk§¥¤¡Ÿ©§¦¨

äìéút úàø÷pä ,óebaL úéðeiçä Lôð àéä ,äìéúta©§¦¨¦¤¤©¦¦¤©©¦§¥§¦¨
éãé-ìò øéàî øBàä éîLbä øpaL Bîk ék .ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨¦§¤©¥©©§¦¨¥¦©§¥
äðéëMä øBà Ck ¯ Làì úëtäpä äìéútä úôøNe ïBélk¦¨§¥©©§¦¨©¤§¤¤§¥¨©§¦¨

úéäìàä Lôð ìò äøBL,"mc` znyp 'd xp" ± "xp" `idy ± ¤©¤¤¨¡Ÿ¦
àøBäðì àëBLçî dúeëtäúäå úéîäaä Lôð ïBélk éãé-ìò©§¥¦§¤¤©©£¦§¦§©§¨¥£¨¦§¨

,(dyecwd) xe`l (dtilwd) jyegn ±à÷úîì eøéønîe± ¦§¦§¦§¨
(dyecwd) zewiznl (dtilwd) zexixnn,íé÷écöamday - §©¦¦

zenvre zedn z` miktdn mdy ,'i wxt lirl xen`k ,jk xacd
,dyecwe aehl rxn ,dlkye dizecn ,zindad ytpúBçôì Bà§¨

äéLeáì ïBéìk éãé-ìò,zindad ytpd ly ±äáLçî ïäL ©§¥¦§§¤¨¤¥©£¨¨
,äNòîe øeac,zindad ytpd ly miyeal ok iptl eidy - ¦©£¤

,dtilw ly ytp `idy'ä øBàì úBtìwä CLçî ïúeëtäúäå§¦§©§¨¥Ÿ¤©§¦§
øeac äáLçîa ãçéîe ùaìîä ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©§ª¨§ª¨§©£¨¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'äå ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à øåàá úåãçåéîä
à÷ôðã äô ìòáù äøåú àéä õøà ãñé äîëçá
.àúøá ãñé àáàã øäæá ù"îë äàìéò äîëçî

ù"æå
âð

àéä äéùéø ìò ÷éìãàã äàìéò àøåäðã à÷åðéä
'÷ðä äîëçá ùáìúäì 'éô àçùîì êéøèöà àúðéëù
ïä ïéáè ïéãáåò ïåðéàå øäæá ù"îë ùã÷ úçùî ïîù
øåà æåçàì éãë 'úé åúîëçî úåëùîðä úåöî â"éøú
úàø÷ðä óåâáù úéðåéçä ùôð àéä äìéúôá äðéëùä
é"ò øéàî øåàä éîùâä øðáù åîë éë î"ãò äìéúô
äðéëùä øåà êë ùàì úëôäðä äìéúôä úôéøùå ïåéìë
úéîäáä ùôð ïåéìë éãé ìò úéäìàä ùôð ìò äøåù
íé÷éãöá à÷úîì åøéøîîå àøåäðì àëåùçî äúåëôäúäå
äùòîå øåáã äáùçî ïäù äéùåáì ïåéìë é"ò úåçôì åà
ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåàì úåôéì÷ä êùçî ïúåëôäúäå
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יט.6. ג, משלי

oeiq 'a ipy mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,oey`x ziaay dpikydäøBL äúéä éðL úéáa àlà± ¤¨§©¦¥¦¨§¨¨
,dpikydìzLä Cøãkúeìéöàc úeëìî úeLaìúäå úeìL §¤¤¦§©§§§¦§©§©§©£¦

zyalzn `idy itk ±äàéøáãå ,äàéøác úeëìîazekln ± §©§¦§¦¨§¦§¦¨
,d`ixad mler lyäøéöéãå ,äøéöéc úeëìîaly zeklne ± §©§¦¦¨§¦¦¨

`idy itk "dxivid mler"
zyalzn--éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥

,äiNòc íéLã÷- ¨¨¦©£¦¨
,zrcÎdpiaÎdnkga

Îiycw lkid" ze`xwpd
mler ly ,"miycw

,diyrdíéLã÷-éLã÷å§¨§¥¨¨¦
äiNòczeyalzdd ila ± ©£¦¨

lyzeklnmler" ly
,"diyrdLaìúî äéä̈¨¦§©¥

úéáaL íéLã÷-éLã÷a§¨§¥¨¨¦¤§¥
,ähîlL Lc÷nä©¦§¨¤§©¨

Ba äúøLåziaa ± §¨§¨
,ipyd ycwndäðéëMä©§¦¨

Ydpiky zbixcn dze`
lyäøéöéc úeëìî©§¦¦¨

-éLã÷a úLaìîä©§ª¤¤§¨§¥
ïëìå .äiNòc íéLã÷± ¨¨¦©£¦¨§¨¥

miycwÎiycway iptn
dzid ,ycwnd ziaay

,dpikyd z`xydàìŸ
,íL ñðkì íãà íeL éàMø äéäziaay miycwÎiycwa - ¨¨©©¨¨¦¨¥¨

,ipye oey`xìBãb ïäk ãáì,my qpkidl el xzen did ±íBéa §©Ÿ¥¨§
Y Lc÷nä úéa áøçMî"e .íéøetkäiycw lkid" mb llek ©¦¦¦¤¨©¥©¦§¨

miycwÎiycw ly lkid dfi`a ixd ,ycwnd ziaay "miycw
wx `id dpikyd zeyalzd ,xen`k ,ixdy ?dpikyd zyalzn
epax xiaqi ± dpikyd xe`l yeal `edy "miycwÎiycw lkid"a
"miycwÎiycw lkid" md od dizeevne dxezy ,oldl owfd

,dpikyd xe`l "yeal"deBîìBòa àeä-Ceøa-LBãwäì Bì ïéà¥§©¨¨§¨
"ãáìa äëìä ìL úBnà 'ã àlà5,lkid"d `id ,dxez - ¤¨©¤£¨¨¦§©

,"yecwd"y ,mlerd mr d"awd z` zcg`nd "miycwÎiycw
oeyln) "jexa" didi ,dpikyd xe` ,lcaene yecw `edy xe`

.mlera jynii ± (dkyndäøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôà"å©£¦¤¨¤¥§¥©¨
àúéàãk ,"Bnò äðéëL ¯aezky enk ±,àn÷ ÷øt úBëøáa §¦¨¦¦§¦¨¦§¨¤¤©¨

zekxa zkqn ly oey`x wxta -20-Y "Bnò äðéëL" Leøt¥§¦¨¦
- ,dpikyd xe` ea xi`n ,inybd dfd mler ly `xap ezeiday

- ?xaecn ,dpikyd zx`d ly dbixcn efi`aCøãk§¤¤
ìzLäúeëìîa úeìéöàc úeëìî úeLaìúäå úeìL ¦§©§§§¦§©§©§©£¦§©§

.äiNòå äøéöéå äàéøácÎiycwa dpikyd z`xydk `ly ± ¦§¦¨¦¦¨©£¦¨
zeyalzd iciÎlr dzid `ly ,ipy zia ly (elit`) miycw
dxezay dpikyd z`xyd oiay lcadd ."diyr"c zeklna
jxc ok mb d`ay ,llka mlera dpikyd zx`de zkynd oial

iciÎlr `a df ,mleray jka `hazn ± zelylzyd xcq eze`
ly enrh .zeevne dxeza okÎoi`yÎdn ,"dbep ztilw" ly yeal

pikyd z`xyd recn ,xacok mb dkixv ,dxez iciÎlry d
xaqei ± "diyrd mler" ly zeklna zeyalzdd jxc xearl
iptn ,`edy ,oldl
od ,dxezde zeevndy
zeevn ,lecbd oaexa
yiy zeevn ± zeiyrn
ixd ± "dyrn"a ozeyrl
o`k `a dpikyd xe`y
"dyrn" ly oipra
jixv df okl ,"diyr"e
zeyalzd iciÎlr zeidl
mler"ay "zekln"a mb

"diyrd;â"éøz ék± ¦©§©
,613ïaø ,äøBzä úBöî¦§©¨ª¨

úBöî ïä ïlëk§ª¨¥¦§
íâå ,úBiNòî,zeevnd ± ©£¦§©

øeaãa úBéeìzä©§§¦
ãeîìz Bîk ,äáLçîe©£¨¨§©§
ïBænä úkøáe äøBz¨¦§©©¨
Y älôúe òîL-úàéø÷e§¦©§©§¦¨
el` zeevny mbdy
± daygna zexeyw
dn oiadle aeygl
± dlitzaye rny z`ixway dpeeka yibxdle yegle micnely

,"diyr"l zekiiy dxe`kl od oi`y ixdïì àîé÷ àälaewn ± ¨©§¨¨
,epilr,"éîc øeaãk åàì øeäøä"cenk dppi` daygn - §¦§¨§¦¨¥
,xeaicãáì äðeëå øeäøäa BúáBç éãé àöBé Bðéàå`l mb ± §¥¥§¥¨§¦§§©¨¨§©

`xwp dfy ,xacl cvik aeygl ,xeaicl aexwd xedxda
,"xedxd"ïì àîé÷å ,åéúôNa àéöBiL ãòepilr laewne ± ©¤¦¦§¨¨§©§¨¨

,xzeia xexad ote`aåéúôN úîé÷ò"c,xeaicd zrya ±éåä ©£¦©§¨¨¨¥
,`ed ±"äNòîzeevna mby ,jk ±el`dyrn ly oiprd epyi , ©£¤
.diyre`"hily x"enc` w"k zxrd`"cc weicd l"v oiicre" :

lydkldmewna `a `wecw"dws` mzq dxeza wqer `le ,
yd f` mbyzlrn mb yi dfay x`ane ± enr dpikoevxd- ,

."h"kq w"db`a dkex`aâ"éøúå,613 ±íò äøBzä úBöî §©§©¦§©¨¦
,"øúk" àiøèîéâa ïðaøc úBöî òáL,620ïBöø àeäL ¤©¦§§©¨¨§¦©§¦¨¤¤¤§

àeä-Ceøa ïBéìòäly oipr `ed oevx ik ,xzk `xwp oevx ± ¨¤§¨
d`x ± oigende y`xd lr siwn `edy xzkd enk ,siwn

,h"k oniq "ycewd zxb`"a onwl dkex`aLaìîäoevxd ± ©§ª¨
,yaeln oeilrd,Cøaúé Búîëça`id dxezdy dfl :xnelk - §¨§¨¦§¨¥

`id ,zenlerd zelylzyda dzcixiay ± jxazi eznkg
oiprd mb o`k sqezin ± dpikyl "miycw iycw lkid" deedn
xac"a cgeina edfe ,dnkgn dlrnl `edy oeilrd oevx ly

,d"awd oevx mdy zeevne "dkldúBãçéîäepevxe eznkg ± ©§ª¨
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íéøîà éèå÷éì
úåëìî úåùáìúäå úåìùìúùä êøãë äøåù äúéä
'éöéãå äøéöéã 'åëìîá 'àéøáãå äàéøáã úåëìîá 'éöàã
÷"÷á ùáìúî äéä 'éùòã ÷"÷å 'éùòã ÷"÷ ìëéäá
äøéöéã úåëìî äðéëùä åá äúøùå äèîìù ÷"îäááù
íåù éàùø äéä àì ïëìå .äéùòã ÷"÷á úùáåìîä
úéá áøçùîå ë"äéá ìåãâ ïäë ãáì íù ñðëéì íãà
äëìä ìù à"ã àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä
åîò äðéëù äøåúá ÷ñåòå áùåéù ãçà åìéôàå ãáìá
úåìùìúùä êøãë åîò äðéëù 'éô ÷"ô 'åëøáá 'úéàãë
äøéöéå äàéøáã úåëìîá úåìéöàã úåëìî úåùáìúäå

öî â"éøú éë äéùòåúåöî ïä ïìåëë ïáåø äøåúä úå
æ"îäáå ú"ú åîë äáùçîå øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä äìôúå ù"÷å
àéöåéù ãò ãáì äðååëå øåäøäá åúáåç éãé àöåé åðéàå
â"éøúå äùòî éåä åéúôù úîé÷òã ì"é÷å åéúôùá
ø"úë àéøèîéâá ïðáøã úåöî òáù íò äøåúä úåöî
êøáúé åúîëçá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø àåäù
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oeiqצח 'c iriax mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ד' רביעי יום
חנוך לנער  ,150 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøîà éèå÷éì,er 'nr cr.úåëéøàá

Bzä úBöî â"éøz ìL äNòîeíéðBðéaa ,äøepcnly itk ± ©£¤¤©§©¦§©¨©¥¦
ytpd zenvre zedn zektdp `l "mipepia"ay ,a"i wxta
wx `l` ,miwicva xacdy itk ,dyecwle aehl zindad
miktdp ,zindad ytpd ly dyrne xeaic ,daygn ,miyeald

,daygn iciÎlr aehl
dxezd ly dyrne xeaic
qgiae ± mdly zeevnde
oeilk `xwp df "mipepia"l
ytpd ly ,"dlizt"d
zktdpd ,mdly zipeigd

dyecwle xe`l-ìò ék .¦©
Lôð úeëtäúä éãé§¥¦§©§¤¤
útìwî äàaä úéîäaä©©£¦©¨¨¦§¦©
àøBäðì àëBLçî dâðŸ©¥£¨¦§¨

Y 'eëåjyegn zktdpd §
,dyecwd xe`l dtilwd

,"ïéá÷eð ïéî úàìòä" úðéça äNòð,epcnl xaky itk - ©£¤§¦©©£¨©©¦§¦
,dlrnl zxxern ,lawnd ly dceardy zexxerzdl dpeekde

éLîäì,äðéëMä øBà C`edy ± dxez ± dnkgÎony wx `l - §©§¦©§¦¨
z` dkiynn `id `l` ,xe`d z` "helwl" ,dpikyd xe`l ilk

,dpikyd xe`ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéä¦§¦©¦¥¨©

BLàøaL ïéçnaL úéäìàä BLôð"`wepi"d xne` okly ± ©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ¦¤§Ÿ
ly (oigend lr) ey`x lry xe`d ± "diyix lrc `xedp `edd"
oicaer oepi`e" ,"ony"l jixv ± "`gynl jixhvi`" ± icedi

miaeh miyrn md dl`e ± "oiahäî áèéä ïáeé äæáe .¨¤¨¥¥©
áeúkM7éäìà 'ä ék" :E ¤¨¦¡Ÿ¤

,"àeä äìëà Là- ¥Ÿ§¨
xyt`Îi`y enk :xnelk
wx ,xaca fg`idl y`l
sxyp xac eze`y iciÎlr
jk ± y`d iciÎlr dlkpe
'dy ,dpikyd xe` xi`n

didijiwl`dwl` ±
jlyytp lr xi`iy ,

Îlr `wec df ixd ± icedi
,"dlke` y`" `edy ici
z` dlkne ztxey y`
d`a `idy zipeigd ytpdy ,zipeigd ytpd ly dliztd

dpe ztxyp ± dtilwn,dyecw ly y`l zktøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
øçà íB÷îa8z` lhany ,icedi ly ezelhazd `wecy - §¨©¥

ca`ne "sxyp"y xac enk ± eze`ivnn lhazne ,d"awdl envr
dpikyd xe` z` eilr jiynn `wec df xac ± eze`ivn z`:

ohw jepig
èwìî "ïè÷ Cepç" íLa àø÷pä éðL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤¥¦©¦§¨§¥¦¨¨§ª¨

íéøôBñ étîe íéøôñ étîly yecwd epeyl mb `ed jk ± ¦¦§¨¦¦¦§¦
ly xrydÎsca owfd epax
hweln" ± oey`xd wlgd
"mixteq itne mixtq itn
mcewd iaxdy itke ±
`ian ocrÎeznyp
,zeyecwd eizegiya
dpeekdy laewn
d"lyd ixtql "mixtq"a
,b`xtn l"xdnde yecwd
ÎmyÎlral ± "mixteq"ae
cibnd axdle aeh

,yhixfnnïBéìò éLBã÷§¥¤§
*òîL úàéø÷ ìL äðBLàø äLøt ìò ãqéî ,ïãò-íúîLð¦§¨¨¥¤§ª¨©¨¨¨¦¨¤§¦©§©

¯ipy xiaqdl ick el` milin ze`a ,oldl owfd epax ixac itl
jexa"ae "l`xyi rny"a mi`haznd ,'d zecg`a dpadd ipte`
"l`xyi rny"y ,xdfa xn`p mdilr ,"'ek ezekln ceak my
,'d zecg` zpada xzei dlrpd otd ± "d`lir `cegi" `ed

zecg` zpada xzei jenpd otd ± "d`zz `cegi" ± "my jexa"e
`xwpd ,"mixn` ihewl" ly ipyd wlgd cqein dl` ipy lr .'d

."dpen`de cegid xry"
mb od el` zxzek zeln)
epax ,xagnd oeyl ok

(owfd:
ðç"ét ìò øòpì C £Ÿ©©©©¦

àì ïé÷æé ék íb ,Bkøc©§©¦©§¦Ÿ
"äpnî øeñé1,äpä . ¨¦¤¨¦¥

áéúëcîweqtdy dnn ± ¦¦§¦
xne`,"Bkøc ét ìò" :©¦©§

xrpd z` jpgl yiy -
jxcd itlely,òîLî©§©

dðéàL,ef jxc ±Cøc ¤¥¨¤¤
,Bzîàì úîàäidef - ¨¡¤©£¦

,zizin`d jxcd dpi`e ,cala xrpl jxcéàî ïk-íàå§¦¥©
àúeiìòî,cr jka dlrnd idn ±øeñé àì ïé÷æé ék íb"L ©£¦¨¤©¦©§¦Ÿ¨
?"äpnîly ekxcn xeql ,ok` ,eilr ± xbaziyk ,daxc` ± ¦¤¨

,`eti` ,dlrnd idn .zizin`d jxcl ribdl ick ,"xrp"d
?ef jxcn xeqi `ly,úàæ úòãeî äpä ,Càreci xac - ©¦¥©©Ÿ
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íéøîà éèå÷éì
äøåúä úåöî â"éøú äùòîå øåáã äáùçîá ãçåéîå
'ôéì÷î äàáä úéîäáä ùôð úåëôäúä é"ò éë íéðåðéáá
ï"î úàìòä 'éçá äùòð 'åëå àøåäðì àëåùçî äâåð
ìò ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéä äðéëùä øåà êéùîäì
ù"î áèéä ïáåé äæáå åùàøáù ïéçåîáù úéäìàä åùôð

:à"îá ù"îëå àåä äìëåà ùà êéäìà 'ä éë

'úéå 'úé ä"æòá ïåùàø ÷ìç íìùð¨

éðù ÷ìç íéøîà éèå÷éìéòéáø íåé

ïè÷ êåðéç íùá àø÷ðä

ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøô ìò ãñåéî:

êåðç

àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì

åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî
ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì
äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ
ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä

(*‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח שבסו"ס להוסיף "כדאי :
(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת נמצאו –

כד.7. ד, ˘ËÈÏ"‡8.דברים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אחרי ר"פ בלקו"ת להנדפס הכוונה "אולי ו.1.: כב, משלי



צט oeiq 'c iriax mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,`edäéúBãBñéå 'ä úãBáò éLøL ék2,eîéçøe eìéçc ïä ¦¨§¥£©¦¤¨¥§¦§¦
,'d zcear ly zeceqide miyxyd od 'd zad`e 'd z`xi -
± dyrne xeaic daygna zeevne dxez meiwa z`haznd

:dyrÎzeevn lk miiwle dyrzÎ`l zeevn lkn xdfidlz`xi
'dzlrete drityn

Î`l lkn xnyii icediy
,dyrz'd zad`e

miiwiy zlrete drityn
jezn dyrÎzevn lk
ytpd ly inipt ybx

)x"enc` w"k zxrd
`"hily,(c"tx lirlck :

:oldl xaqend itk
ãBñéå LøL ¯ äàøiä©¦§¨Ÿ¤¦

,"òøî øeñ"ì`ly - §¥¨
zeyrl xeq`y dn zeyrl3,Y äáäàäå,ceqie yxey `id §¨©£¨

,ïðaøãe àúéøBàc äNò-úBöî ìk íei÷å ,"áBè äNòå"ì§©£¥§¦¨¦§£¥§©§¨§©¨¨
,opaxcny zeevne dxezd ony zeevn -øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥

.ïîB÷îaoia laewnd itk ."`ipz"d xtq ly oey`xd wlga ± ¦§¨
xtqn ipyd) df wlgy ,owfd epax lv` `xaq dzid ,miciqg
ly miwxtd dylye miyinge ,oey`xd wlgd didi ("`ipz"d
o`k qgiizn `edyk ,okl .ipyd wlgd eidi ,oey`xd wlgd

lglenk" oeyla ynzyn `ed ,oey`xd w"x`aziy.oldl
Cepçä úåöîe),ohwd z` jpgl ±,äNò-úåöîa ïk-íb àéä ¦§©©¦¦©¥§¦§©£¥

:(âîù ïîéñ 'íéiç çøà'a áeúkL Bîkjpgl yiy oeeik - §¤¨§Ÿ©©¦¦¨
,dyrÎzeevna mb `l` dyrzÎ`l zeevna wx `l ohwd z`
dyrÎzeevn lkl ceqide yxeyd `id 'd zad`y xg`ne

)`"hily x"enc` w"k zxrdoke ± dnvr dad`y f"r sqep" :
dad` zpiga zniiwy xnel yi ("zeihxt r"n od ± d`xi

Îzeevnl ceqie yxey zynyndd.jepig cvn miniiwny dyr
zynynd dad`d zbixcnl dnec dpi` ef dad` ,xnelk
ly avna mc`d iciÎlr zeyrpd dyrdÎzeevnl ceqie yxey
ef dad`y oeikn ,`l` .zeevna aiiegne lecb ezeida ,zeicinz
xeza oze` miniiwny dyrdÎzeevn meiwl yxey zynyn
dad` `l ± jepig ly beqa ef dad` mb zllkp ,cala jepig
jepigd ote` xaqei oldl .cinzl dz` x`yidl xyt`y ,daivi
,"ekxc it lr xrpl jepg" xnel mi`zn dilr mby ,ef dad`l

.dpnn xeqi `l "oiwfi ik" mby dlrn o`k zniiw ,oky,äpäå§¦¥
áéúk äáäàa,aezk ±éëðà øLà" :á÷ò úLøt óBña ¨©£¨§¦§¨¨©¥¤£¤¨Ÿ¦

éøöå ."'Bâå 'ä úà äáäàì ,dúNòì íëúà äeöî,ïéáäì C §©¤¤§¤©£Ÿ¨§©£¨¤§§¨¦§¨¦
éàiL Cì Cäáäà éab "äiNò" ïBLybx `idy ±?álaL± ¥©¨§£¦¨©¥©£¨¤©¥

,`eti` ,cvik .dyrn ly xac lr mi`zn "diyr" oeyld
?alay ybx `idy dad` iabl diyr oeyla ynzydl mi`zn
iciÎlr dze` biyn mc`y dad` dpyiy ,xaqei oldl ±

okl .ef dad` mixxernd mipipra ezewnrzd iciÎlr ,zeppeazd
dad` iabl ynzydl mi`znefxevil ± diyr ly oeyla

oeicd ixg` oldl xaqei df xac .ef dad` ekeza gztle
mi`zn `l diably ,dad` ly xzei dpeilrd dbixcna
,diyr oeyla ynzydl
dad` ef oi`y iptn
iciÎlr zlrtpe zxvepd
dyer wx `ed :mc`d
lkez ef dad`y dpkd

.elv` zelbzdlCà©
éðL Léc ,àeä ïéðòä̈¦§¨§¥§¥
,úçàä .'ä úáäà éðéî¦¥©£©¨©©
Lôpä úBìk àéä¦§©¤¤

,dàøBa ìà dòáèa- §¦§¨¤§¨
dad` dpyi ytpd raha
dwl` wlg" `id ziwl`d ytpd ixdy ."ytpd zelk" ly efk
cvn ,da yi okl ± "seqÎoi`"d mvrn wlg `id ,"ynn lrnn
.`edÎjexa "seqÎoi`"l ,dzenvrl oeilk ly efk dad` ,rahd
xevil zleki oi` s`e ± xevil jxev oi` ef dad`y oaen ixd
zelbl yi j` ;ziwl`d ytpd raha z`vnp `idy oeeik ± dze`
yibxi inybd xyad al mby ,ziwl`d ytpd ly ef dad`

?dlbzn ok` `id cvik .el` ytpd zelkae dad`aøLàk©£¤
øîçä ìò úéìëOä Lôð øabúz,sebd ly ±eäìétLúå ¦§©¥¤¤©¦§¦©©Ÿ¤§©§¦¥

,äézçz eäòéðëúåziwl`d ytpd zceara `haznd xac - §©§¦¥©§¤¨
ytpd iciÎlr sebd z` jkfle zindad ytpd z` owzl ±
ly lkyd ,oky .zewl` ipipr oian lkydy iciÎlr :zilkyd
xzei dlrpe mnexn avna md zewl`a ezbyde ziwl`d ytpd
lkyd `idy zilkyd ytpd eli`e ,sebd lr ritydl xy`n
aexw xak df ixd ,zewl` oian `ed xy`k ,mc`d ly irahd
ly ote`a ytpd l` eripkdl ,sebd xneg lr rityne sebl
zltyd zxvei zilkyd ytpdyke ."xnegd lr dxevd zxabd"

- sebd xneg zrpkdeèäìúúå áäìúz éæà,ytpd ± £©¦§©¥§¦§©¥
,äéìàî äìBòä úáäìLazxvepd dad` ly zadly `l - §©§¤¤¨¨¥¥¤¨

ytpa zgwlznd dad` ly zadly `l` ,zeppeazd iciÎlr
dilr dqik dligzay `l` ,ef dad` zniiw ytpa ,oky ;dnvr
,dlbzn `id dzre ± zelbzdl dzexyt`a did `le sebd xneg

'ä ìò âpòúúå ,dNBò 'äa çîNúå ìâúå,d"awa ±âeðòz §¨¥§¦§©©¨§¦§©¥©©£
.àìôð,dceard lr xkyk beprzd ynyn xg` beqn dceara ± ¦§¨

.onvr dcearae dad`a `ed beprzd ,ef dceare dad`a eli`e
,íé÷écö íéàø÷pä íä ¯ Bæ äaø äáäà úìòîì íéëBfäå- §©¦§©£©©£¨©¨¥©¦§¨¦©¦¦

,dgnye beprza `ed miwicv ly dad`d ote`:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky4:"'äa íé÷écö eçîN"dceard ote` ,xnelk ± ¦§©¦¦©

,lirl xen`ky zexnl .beprze dgnya dad` `ed miwicva
,l`xyin cg` lka z`vnpd ziwl`d ytpd cvny dad` idef
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
íåé÷å áåè äùòåì äáäàäå òøî øåñì
'áúéù åîë ïðáøãå 'úééøåàã ò"î ìë
ë"â àéä êåðéçä úåöîå) ïîå÷îá
:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá
øùà á÷ò ô"ñá áéúë äáäàá äðäå
äáäàì äúåùòì íëúà äåöî éëðà
êééù êéà ïéáäì êéøöå 'åâå 'ä úà
êà áìáù äáäà éáâ äééùò ïåùì
'ä úáäà éðéî éðù ùéã àåä ïéðòä

ìà äòáèá ùôðä úåìë àéä úçàä
úéìëùä ùôð øáâúú øùàë äàøåá
äéúçú åäòéðëúå åäìéôùúå øîåçä ìò
äìåòä úáäìùá èäìúúå áäìúú éæà
äùåò 'äá çîùúå ìâúå äéìàî
íéëåæäå àìôð âåðòú 'ä ìò âðòúúå
íéàø÷ðä íä åæ äáø äáäà úìòîì
'äá íé÷éãö åçîù áéúëãë íé÷éãö
äæì éë äæì äëåæ íãà ìë àì êà

.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:יל"ה הל' "ב' ונמשכים.˘¯˘: נמצאים שממנו –„ÂÒÈ עי"ז מתקיים המצוה מעשה בשעת שגם –
אמיתי]". קיום נמשכות... ˘ËÈÏ"‡3.[ובפ"ד: ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וכדלעיל באהבה. כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא "וצ"ע :

תיבה נשמטה ואולי מ"ע‡Á˙בפ"ד. 'כל לקמן יב.4.דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל צז, תהלים

oeiq 'c iriax mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ד' רביעי יום
חנוך לנער  ,150 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøîà éèå÷éì,er 'nr cr.úåëéøàá

Bzä úBöî â"éøz ìL äNòîeíéðBðéaa ,äøepcnly itk ± ©£¤¤©§©¦§©¨©¥¦
ytpd zenvre zedn zektdp `l "mipepia"ay ,a"i wxta
wx `l` ,miwicva xacdy itk ,dyecwle aehl zindad
miktdp ,zindad ytpd ly dyrne xeaic ,daygn ,miyeald

,daygn iciÎlr aehl
dxezd ly dyrne xeaic
qgiae ± mdly zeevnde
oeilk `xwp df "mipepia"l
ytpd ly ,"dlizt"d
zktdpd ,mdly zipeigd

dyecwle xe`l-ìò ék .¦©
Lôð úeëtäúä éãé§¥¦§©§¤¤
útìwî äàaä úéîäaä©©£¦©¨¨¦§¦©
àøBäðì àëBLçî dâðŸ©¥£¨¦§¨

Y 'eëåjyegn zktdpd §
,dyecwd xe`l dtilwd

,"ïéá÷eð ïéî úàìòä" úðéça äNòð,epcnl xaky itk - ©£¤§¦©©£¨©©¦§¦
,dlrnl zxxern ,lawnd ly dceardy zexxerzdl dpeekde

éLîäì,äðéëMä øBà C`edy ± dxez ± dnkgÎony wx `l - §©§¦©§¦¨
z` dkiynn `id `l` ,xe`d z` "helwl" ,dpikyd xe`l ilk

,dpikyd xe`ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéä¦§¦©¦¥¨©

BLàøaL ïéçnaL úéäìàä BLôð"`wepi"d xne` okly ± ©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ¦¤§Ÿ
ly (oigend lr) ey`x lry xe`d ± "diyix lrc `xedp `edd"
oicaer oepi`e" ,"ony"l jixv ± "`gynl jixhvi`" ± icedi

miaeh miyrn md dl`e ± "oiahäî áèéä ïáeé äæáe .¨¤¨¥¥©
áeúkM7éäìà 'ä ék" :E ¤¨¦¡Ÿ¤

,"àeä äìëà Là- ¥Ÿ§¨
xyt`Îi`y enk :xnelk
wx ,xaca fg`idl y`l
sxyp xac eze`y iciÎlr
jk ± y`d iciÎlr dlkpe
'dy ,dpikyd xe` xi`n

didijiwl`dwl` ±
jlyytp lr xi`iy ,

Îlr `wec df ixd ± icedi
,"dlke` y`" `edy ici
z` dlkne ztxey y`
d`a `idy zipeigd ytpdy ,zipeigd ytpd ly dliztd

dpe ztxyp ± dtilwn,dyecw ly y`l zktøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
øçà íB÷îa8z` lhany ,icedi ly ezelhazd `wecy - §¨©¥

ca`ne "sxyp"y xac enk ± eze`ivnn lhazne ,d"awdl envr
dpikyd xe` z` eilr jiynn `wec df xac ± eze`ivn z`:

ohw jepig
èwìî "ïè÷ Cepç" íLa àø÷pä éðL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤¥¦©¦§¨§¥¦¨¨§ª¨

íéøôBñ étîe íéøôñ étîly yecwd epeyl mb `ed jk ± ¦¦§¨¦¦¦§¦
ly xrydÎsca owfd epax
hweln" ± oey`xd wlgd
"mixteq itne mixtq itn
mcewd iaxdy itke ±
`ian ocrÎeznyp
,zeyecwd eizegiya
dpeekdy laewn
d"lyd ixtql "mixtq"a
,b`xtn l"xdnde yecwd
ÎmyÎlral ± "mixteq"ae
cibnd axdle aeh

,yhixfnnïBéìò éLBã÷§¥¤§
*òîL úàéø÷ ìL äðBLàø äLøt ìò ãqéî ,ïãò-íúîLð¦§¨¨¥¤§ª¨©¨¨¨¦¨¤§¦©§©

¯ipy xiaqdl ick el` milin ze`a ,oldl owfd epax ixac itl
jexa"ae "l`xyi rny"a mi`haznd ,'d zecg`a dpadd ipte`
"l`xyi rny"y ,xdfa xn`p mdilr ,"'ek ezekln ceak my
,'d zecg` zpada xzei dlrpd otd ± "d`lir `cegi" `ed

zecg` zpada xzei jenpd otd ± "d`zz `cegi" ± "my jexa"e
`xwpd ,"mixn` ihewl" ly ipyd wlgd cqein dl` ipy lr .'d

."dpen`de cegid xry"
mb od el` zxzek zeln)
epax ,xagnd oeyl ok

(owfd:
ðç"ét ìò øòpì C £Ÿ©©©©¦

àì ïé÷æé ék íb ,Bkøc©§©¦©§¦Ÿ
"äpnî øeñé1,äpä . ¨¦¤¨¦¥

áéúëcîweqtdy dnn ± ¦¦§¦
xne`,"Bkøc ét ìò" :©¦©§

xrpd z` jpgl yiy -
jxcd itlely,òîLî©§©

dðéàL,ef jxc ±Cøc ¤¥¨¤¤
,Bzîàì úîàäidef - ¨¡¤©£¦

,zizin`d jxcd dpi`e ,cala xrpl jxcéàî ïk-íàå§¦¥©
àúeiìòî,cr jka dlrnd idn ±øeñé àì ïé÷æé ék íb"L ©£¦¨¤©¦©§¦Ÿ¨
?"äpnîly ekxcn xeql ,ok` ,eilr ± xbaziyk ,daxc` ± ¦¤¨

,`eti` ,dlrnd idn .zizin`d jxcl ribdl ick ,"xrp"d
?ef jxcn xeqi `ly,úàæ úòãeî äpä ,Càreci xac - ©¦¥©©Ÿ
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íéøîà éèå÷éì
äøåúä úåöî â"éøú äùòîå øåáã äáùçîá ãçåéîå
'ôéì÷î äàáä úéîäáä ùôð úåëôäúä é"ò éë íéðåðéáá
ï"î úàìòä 'éçá äùòð 'åëå àøåäðì àëåùçî äâåð
ìò ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéä äðéëùä øåà êéùîäì
ù"î áèéä ïáåé äæáå åùàøáù ïéçåîáù úéäìàä åùôð

:à"îá ù"îëå àåä äìëåà ùà êéäìà 'ä éë

'úéå 'úé ä"æòá ïåùàø ÷ìç íìùð¨

éðù ÷ìç íéøîà éèå÷éìéòéáø íåé

ïè÷ êåðéç íùá àø÷ðä

ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøô ìò ãñåéî:

êåðç

àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì

åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî
ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì
äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ
ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä

(*‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח שבסו"ס להוסיף "כדאי :
(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת נמצאו –

כד.7. ד, ˘ËÈÏ"‡8.דברים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אחרי ר"פ בלקו"ת להנדפס הכוונה "אולי ו.1.: כב, משלי



oeiqק 'c iriax mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ribdl icedi lka zleki zeidl dkixv dzid ixd ,jk m`e
,jkl ribdl leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen ± efk dad`l
jkfl ick ,c`n dlecb dceare dax dcear zyxcp jk myl ik

efk dad` zhilw zlekil rixti `ly xnegd z`ìk àì ,Cà .©Ÿ¨
,äæì äëBæ íãàribdl - ¨¨¤¨¤

`ed f`y ,ef dad`l
,wicv zbixcnaäæì ék¦¨¤

éøöC,yxcp jk myl ± ¨¦
øîçä Cekæ,sebd ly ± ¦©Ÿ¤

íâå ,ãàî ãàîa± ¦§Ÿ§Ÿ§©
cenil ,jk myl miyxcp
íéáBè íéNòîe äøBz¨©£¦¦

,äaøäickúBkæì ©§¥¦§
äðBéìò äîLðì¦§¨¨¤§¨
çeø úâøãnî äìòîlL¤§©§¨¦©§¥©©
mc`d dkef dfÎiciÎlry ±
`idy "dnyp" zbxcl
yly oia dpeilrd
,"gex" ,"ytp" :zebxcd
cvn ,oky ,"dnyp"
dceard "gex"d zbixcn

,alay zecna `id,Lôðåzeevnd meiw ote` "ytp"d cvn - ¨¤¤
dzpigany ,dnyp ly dbixcn ef `l` ± ler zlawa `ed
± "mpiaz icy znype" :aezkd oeylk ± lky ly `id dceard

.ekkfle eripkdl xnegd lr rityndúéLàø'a áúkL Bîk§¤¨©§¥¦
.äáäàä øòL 'äîëçly dbixcna dxeyw efk dad`y ± ¨§¨©©¨©£¨

mi`zn `l ef dad` lry ,oaen miptÎlkÎlr ± `wec dnyp
ezexyt`a oi` ,oky ± ekeza dze` xviie lrti mc`dy xnel

z` jkfle xiykdl wx leki `ed ;dze` xevilenvrjk ,
cg` lk zlekia oi` oke ,ekeza dlbzz ytpdny dad`dy

.jkl ribdl,úéðMäådad` ly dipyd dpigad -äáäà àéä §©¥¦¦©£¨
,äéìà òébäì ìëeé íãà ìkLribdl leki mc` lk - ¤¨¨¨©§©¦©¥¤¨

- ?cvik - ,ef dad` zbixcnlàaìc à÷îòa áèéä ïðBaúiLk§¤¦§¥¥¥§¨§¨§¦¨
,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddy ,ald wnera ±
.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàä úà íéøøBònä íéøáca± ©§¨¦©§§¦¤¨©£¨©§¥¨¦§¨¥

ala d"awdl (dipyd) dad`d z` mixxernd mipipr mpyi
- dl` mipipra opeazi `ed xy`ke ± icedi,ììk Cøc ïämb- ¥¤¤§¨

,illk ote`a opeazn `edykàeä ék,d"awd ±,Lnî eðéiç ¦©¥©¨
-`"hily x"enc` w"k zxrd,"c"nt lirl x`eank" :øLàëå§©£¤

øLàk ,'ä úà áäàé ïk ¯ åéiçå BLôð úà áäBà íãàä̈¨¨¥¤©§§©¨¥Ÿ©¤©£¤
åéiçå úézîàä BLôð àeä 'ä ék Baì ìà íéNéå ïðBaúé¦§¥§¨¦¤¦¦©§¨£¦¦§©¨

,Lnî`linne ,eytp ly zeigde ytpd `ed d"awd ixdy - ©¨
okl ± miizin`d eiig `ed d"awdea xxerz dfa zewnrzdd

,eiigle eytpl mc`d zad`k ,d"awdl dad`áeúkL Bîk§¤¨
."'Bâå Eúéeà éLôð" :÷eñt ìò øäfa"iytp"y ,yxtn xdfd ± ©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦§

`ed ,mler ly epeaix ,dz`y iptn ,"iytp" :d"awd lr dpeekd
jl de`zne jze` ade` ip` ,"jizie`" okl ,iige iytp5.Cøc ïäå§¥¤¤

,èøt± "e"nt lirl x`eank" ± ihxt ote`a opeaziyk mbe - §¨
`"hily x"enc` w"k zxrd,ìL Búlãâa ìékNéå ïéáiLkL¤§¤¨¦§©§¦¦§ª¨¤

íéëìnä éëìî Cìî¤¤©§¥©§¨¦
Cøc àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤¤

úéèøtihxta ,oebk ± §¨¦
d"awdy ,zewl`d zelcb
oinlr lk `lnn" `ed
`leke ,oinlr lk aaeqe
ixd ± "iaiyg `lk dinw
,zelcbd ihxta opeaziyk
úàN ìëeé øLàk©£¤©§¥
äìòîlM äîe BìëNa§¦§©¤§©§¨

.BìëOîgekay mipipr ± ¦¦§
mze` oiai ,oiadl elky
mipipre ± "aeigd zrici"a
oiai ,ezpadn dlrnly
,"dlilyd zrici"a mze`
xacd z` oian `ed oi`y
itk wx `l` ,envr
ipipr ,xnelk .miniieqn mixcbe mipiprn llyen xacdy
ji` zegtdÎlkl mze` oiai ,ezpadn dlrnly zewl`d
dcn mb xak yi jka ± dfe df byene oiiprn llyen d"awdy

;zewl`a drici ly zniieqnCk-øçàåihxta opeaziy ixg` ± §©©¨
,'d zelcb,eðéìà äàìôðå äìBãbä 'ä úáäàa ïðBaúéipa - ¦§¥§©£©©§¨§¦§¨¨¥¥

:mipipr ihxt dnkl d`iady dad` ,l`xyiãøéì,zcxl ± ¥¥
,"õøàä úåøò" íéøöîì,d"awd lekiak "cxi" my -àéöBäì §¦§©¦¤§©¨¨¤§¦

àðîçø "àøçà-àøèñ"ä àeäL ,"ìæøaä øek"î eðéúBîLð¦§¥¦©©§¤¤©¦§¨¨¢¨©£¨¨
,ïìvì-mzeida olvilÎ`pngx mirewy l`xyi ipa eid da - ¦§¨

,myn ep`ived jxazi `ede ± mixvnaeð÷áãìe åéìà eðáø÷ì§¨§¥¥¨§¨§¥
,ãçà BîLe àeäå ,Lnî BîLaenya miweac epzeid iciÎlre - ¦§©¨§§¤¨

.jxazi ea epwaczd,eðéäc:xnelk -úéìëzî eðîîBøL §©§¤§¨¦©§¦
ïéàL Cøaúé Búlãâe ,äMãwä úéìëúì äàîhäå úeìôMä©¦§§©ª§¨§©§¦©§ª¨§ª¨¦§¨¥¤¥

úéìëúå õ÷ dì6,,d"awd zelcb z` hxetna oiaiy ixg`e - ¨¥§©§¦
- l`xyi ipal dlecbd d"awd zad`a wnrziy ixg`leéæà£©

Y "íéðt ìà íéðtä íénk",ald ,"mc`l mc`d al" ixd ©©¦©¨¦¤¨¦
;eil` zlefdn zxfeg dad` zxxern ,ezlefl mc` ygy dad`d

pipra mb jk,l`xyi ipal d"awd d`xne d`xdy dad`d ,ep
y ,"miptl miptd mink" rityzìk áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥¨

,àaìc à÷îòa äæ ïéðòa ïðBaúîe ìékNî,ald wnera - ©§¦¦§¥§¦§¨¤§¨§¨§¦¨
Bîk ,Lôðå áìa Ba ä÷áãìe ,äfò äáäà 'ä úà áäàì¤¡Ÿ¤©£¨©¨§¨§¨§¥¨¤¤§

.úeëéøàa dîB÷îa øàaúiL¤¦§¨¥¦§¨©£¦
`ede ,"miptd mink" zpigaay dad`d zece` xaecny okid ±

.h"n cr e"n miwxta "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
íâå ãàî ãàîá øîåçä êåëéæ êéøö
úåëæì äáøä íéáåè íéùòîå äøåú
çåø úâøãîî äìòîìù äðåéìò äîùðì
.äáäàä øòù ç"øá ù"îë ùôðå
ìëåé íãà ìëù äáäà àéä úéðùäå
à÷îåòá áèéä ïðåáúéùë äéìà òéâäì
äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá àáìã
ììë êøã ïä .ìàøùé ìë áìá 'äì
íãàä øùàëå ùîî åðééç àåä éë
úà áäàé ïë .åééçå åùôð úà áäåà
éë åáì ìà íéùéå ïðåáúé øùàë 'ä
ùîî åééçå úéúéîàä åùôð àåä 'ä
.'åâå êéúéåà éùôð ô"ò øäæá ù"îë
ìéëùéå ïéáéùëù èøô êøã ïäå
úéèøô êøã ä"á÷ä ä"îî ìù åúìåãâá

äìòîìù äîå åìëùá úàù ìëåé øùàë
'ä úáäàá ïðåáúé ë"çàå åìëùî
íéøöîì ãøéì åðéìà äàìôðå äìåãâä
øåëî åðéúåîùð àéöåäì õøàä úåøò
åéìà åðáø÷ì ì"ø à"ñä àåäù ìæøáä
ãçà åîùå àåäå ùîî åîùá åð÷áãìå

ééäãúåìôùä úéìëúî åðîîåøù åð
åúìåãâå äùåã÷ä úéìëúì äàîåèäå
íéîë éæà úéìëúå õ÷ äì ïéàù 'úé
áìá äáäàä øøåòúú íéðô ìà íéðôä
à÷îåòá äæ ïéðòá ïðåáúîå ìéëùî ìë
äæò äáäà 'ä úà áåäàì àáìã
øàáúéù åîë ùôðå áìá åá ä÷áãìå

.úåëéøàá äîå÷îá

.5‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו ופרטים דבקות חילוקי (כ"כ) בזה שייך ואין חיים. ואהבת חיים – כללי ענין הוא "שכ"ז :

.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ו עיין – האהבה יותר תגדל וכו' הערך ריחוק יותר בפרטיות שידע "וככל :



קי oeiq 'd iying mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ה' חמישי יום
,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äáäà ïéðò äðäå,er 'nr cr.äîå÷îá 'úéù

Y Bæ äáäà ïéðò ,äpäå,zeppeazdn d`ad dad`däöø §¦¥¦§©©£¨¨¨
òhì íBìMä-åéìò eðaø äLî,zrhl ±,ìàøNé ìk áìa Ÿ¤©¥¨¨©¨¦©§¥¨¦§¨¥

äLøôa7éäìà 'äì ïä" :÷eñta ,"'Bâå ìàøNé äzòå" :E §¨¨¨§©¨¦§¨¥§©¨¥©¡Ÿ¤
,'Bâå íéîMämiweqtae ;'d zelcb zece` xaecn df weqta - ©¨©¦§

mi`aen eixg` mi`ad
lr mi`xnd mipipr
ly dlecbd ezad`

:l`xyi ipal d"awd÷ø©
éúBáàa,'Bâå ÷Lç E ©£¤¨©§

íéòáLa ,'Bâå ízìîe©§¤§§¦§¦
,'Bâå Lôðjizea` ecxi - ¤¤§

'd jny dzre dnixvn
minyd iakekk jiwl`
itk ,yxecd xac ,aexl
z` ,oldl xne` weqtdy

:ly oiprd"'Bâå záäàå8. §¨©§¨§
.'d zad`l ribdl ±ïëìå§¨¥

åéøác íiñ,ef dyxta ±äeöî éëðà øLà" :Bæ äáäà ìò ¦¥§¨¨©©£¨£¤¨Ÿ¦§©¤
"dúNòì íëúà9,xnel mi`zn cvik ,oaen `l dxe`kly - ¤§¤©£Ÿ¨

iptn ,`l` ± ?diyr oeyl ± alay ybx `idy ± dad` lr
`zn dilr ,zeppeazdn d`ad dad` lr xaecnyoeyld mi

,meyn ,"dzeyrl"äðéaä éãé-ìò ,ála äéeNò äáäà àéäL¤¦©£¨£¨©¥©§¥©¦¨
úòcäå,dwnrde dpadd ±.äáäàä úà íéøøBònä íéøáãa §©©©¦§¨¦©§§¦¤¨©£¨

ef dad` xxerl yiy oeeikn :le`yl xyt` dxe`kl ,mxa ±
mikixvy dligza zexedl weqtd lr did ,zeppeazd iciÎlr

:ok`y ,cin owfd epax xirn ?opeazdlälçz øák äeö äæ ìòå§©¤¦¨§¨§¦¨
"rny z`ixw" ly dpey`x dyxta ±älàä íéøácä eéäå" :§¨©§¨¦¨¥¤
"Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà10àáz äæ-éãé-ìòL éãk , £¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤§¥¤©§¥¤¨Ÿ

àúéàãk ,'ä úà äáäàì`aeny itk ±÷eñt ìò 'éøôq'a §©£¨¤¦§¦¨©¦§¥©¨
äæ11úéðMä Bæ äáäà ìò ,äpäå .,zeppeazdn d`ad ±iLC ¤§¦¥©©£¨©¥¦©¨
ì,éeeöå äåöî ïBLmkz` devn ikp` xy`" weqtd oeylk - §¦§¨§¦

iabl ynzydl mi`zn `l ,dxe`kl ,ixdy ."dad`l dzeyrl
,ald ybx ixd `id dad`y oeeik ,ieeiv ly oeyla ef dad`
el xqg m`e ;ieeivd ixd xzein ,df ybx el yi m` :jytp dnne

dad` iabl ,mxa ± ?ieeivd lirei dn ,df ybxef`idy oeikn
opeaziy ieeiv :ieeiv oeyla ynzydl mi`zn ,zeppeazdn d`a

.dad`d z` xxerieeðéäc:`id ieeivd zpeek ,xnelk ±íeNì §©§¨
äáäàa ìáà .äáäàä úà íéøøBònä íéøáãa Bzòãå Baì¦§©§¦§¨¦©§§¦¤¨©£¨£¨§©£¨

,äðBLàøxaec dzece` dpey`xd dad`d zbixcn iabl - ¦¨

,lirl,äéìàî äìBòä úáäìL àéäLdad` `id oi`e - ¤¦©§¤¤¨¨¥¥¤¨
,dze` mixveiyiL àìì C,ãBò àìå .ììk äåöîe éeeö ïBL Ÿ©¨§¦¦§¨§¨§Ÿ

xevil xyt` i` ef dpey`x dad` zbixcny cala ef `l -
iciÎlr,ieeiv oeyl diabl mi`zn `l okly ,zeppeazdàlà¤¨

àéäL`id ef dad` ± ¤¦
,íé÷écö ìL ïøëN ïzî©©§¨¨¤©¦¦
àaä íìBò ïéòî íòèì¦§Ÿ¥¥¨©¨

,äfä íìBòamlerd - ¨¨©¤
ly oiprd ixd `ed `ad
± "dpikyd eifn oipdp"
dfne ,zewl`n beprz
,dfd mlera miwicv mipdp

,ef dad`aäéìòLlr ± ¤¨¤¨
,ef dad` zbixcn

øîàð12äðzî úãBáò" : ¤¡©£©©¨¨
"íëúpäk úà ïzà13,- ¤¥¤§ª©§¤

`ay dcear ote` epyiy
,dlrnln dpznkdîB÷îa øàaúiL Bîkxaecny okid ± §¤¦§¨¥¦§¨

mibeprza dad` zbixcn zece`.z` owfd epax miiqn oldl
it lr xrpl jepg" zlrn z`hazn dna xiaqdl ligzd xy`
,"oiwfi"yk ,xnelk ,"dpnn xeqi `l oiwfi ik mb"y cr ,"ekxc
`idy dceard jxcn xeqi `l ,xzei dpeilr dbixcnl ribiyk
ixd ,oiprd zpad lr lwdl ick .cala "xrpl jepg" ly oipr
d`ad ,xzei dkenpd dad`dy zexnl :`ed dxvwa xe`iad
ly dceard jxc) "jepig" ly dpigaa `id ,zeppeazd iciÎlr
dbixcnl d`eeyda (dil` ribdl leki cg` lky "xrp"
zkiiyde) zicinze zizenvr `idy ,dad` ly xzei dpeilrd
mby ,dlrn ("jepig" ly dad`a) da yi ixd ± (cala miwicvl
dpeilrd dad`d zbixcn zllekd ,wicv zbixcna `vnpyk
iciÎlr d`ad "jepig" ly dad`dl f` mb wwcfdl eilr ± xzei
dbixcndy ,mrtÎi` zeidl leki wicva mb ,oky .zeppeazd
cgeina ;ieliba elv` didz `l mibeprza dad`a ely dpeilrd

,dbixcnl dbixcnn mileryky meynyxcpmiribny iptl ,
ick z`fe ,zncewd dbixcndn zbql ,xzei dpeilrd dbixcnl
,f`e ± xzei dpeilrd dbixcnl ribdl rixtz `l `idy

dbixcnd el dxqgykelydna 'd z` caer `ed ,dad`a
ly dad`d ,ely dpey`xd dad`d zbixcnn el x`ypy
ribdy iptl "jpgzd" da ,zeppeazd iciÎlr d`ad "jepig"

.wicv zbixcnl
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äáäà ïéðò äðäå
ìàøùé ìë áìá òèéì ä"òøî äöø åæ
ïä ÷åñôá 'åâå ìàøùé äúòå äùøôá
êéúåáàá ÷ø 'åâå íéîùä êéäìà 'äì
ùôð íéòáùá 'åâå íúìîå 'åâå ÷ùç
ìò åéøáã íééñ ïëìå .'åâå úáäàå 'åâå
íëúà äåöî éëðà øùà åæ äáäà
áìá äéåùò äáäà àéäù äúåùòì
íéøøåòîä íéøáãá úòãäå äðéáä é"ò
åéäå äìçú øáë äåö æ"òå äáäàä úà
íåéä êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä

äáäàì àáú æ"éòù éãë êááì ìò
.äæ ô"ò éøôñá àúéàãë 'ä úà
ïåùì êééù úéðùä åæ äáäà ìò äðäå
åúòãå åáì íåùì åðééäã éååöå äåöî
ìáà äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá
äìåòä úáäìù àéäù 'ðåùàø äáäàá
ììë äåöîå éååö ïåùì êééù àì äéìàî
ìù ïøëù ïúî àéäù àìà ãåò àìå
æä"òá áä"åò ïéòî íåòèì íé÷éãö
úà ïúà äðúî úãåáò øîàð äéìòù

äîå÷îá 'áúéù åîë íëúðåäë

כד.7. – טז – טו – יד – יב י, א.8.עקב יא, כב.9.שם ו.10.יא, ו, ˘ËÈÏ"‡11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובנים "עפ"ז :
הספרי בכל‰ÌÈÓÂ˙Òדברי ה"א את ואהבת שם) (ומובא מש"נ על בזה מוסיף מה – לבבך כו' ת"ל כו' יודע איני וק"ל".Í··Ïשם:

ז.12. יח, כתב13.קרח בתענוגים, אהבה מדריגת היא האדם בעבודת כהונה שבחינת הפירוש ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î אם "צע"ג :
רסי"ח". אגה"ק ויל"ע – הוא כן

oeiq 'c iriax mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ribdl icedi lka zleki zeidl dkixv dzid ixd ,jk m`e
,jkl ribdl leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen ± efk dad`l
jkfl ick ,c`n dlecb dceare dax dcear zyxcp jk myl ik

efk dad` zhilw zlekil rixti `ly xnegd z`ìk àì ,Cà .©Ÿ¨
,äæì äëBæ íãàribdl - ¨¨¤¨¤

`ed f`y ,ef dad`l
,wicv zbixcnaäæì ék¦¨¤

éøöC,yxcp jk myl ± ¨¦
øîçä Cekæ,sebd ly ± ¦©Ÿ¤

íâå ,ãàî ãàîa± ¦§Ÿ§Ÿ§©
cenil ,jk myl miyxcp
íéáBè íéNòîe äøBz¨©£¦¦

,äaøäickúBkæì ©§¥¦§
äðBéìò äîLðì¦§¨¨¤§¨
çeø úâøãnî äìòîlL¤§©§¨¦©§¥©©
mc`d dkef dfÎiciÎlry ±
`idy "dnyp" zbxcl
yly oia dpeilrd
,"gex" ,"ytp" :zebxcd
cvn ,oky ,"dnyp"
dceard "gex"d zbixcn

,alay zecna `id,Lôðåzeevnd meiw ote` "ytp"d cvn - ¨¤¤
dzpigany ,dnyp ly dbixcn ef `l` ± ler zlawa `ed
± "mpiaz icy znype" :aezkd oeylk ± lky ly `id dceard

.ekkfle eripkdl xnegd lr rityndúéLàø'a áúkL Bîk§¤¨©§¥¦
.äáäàä øòL 'äîëçly dbixcna dxeyw efk dad`y ± ¨§¨©©¨©£¨

mi`zn `l ef dad` lry ,oaen miptÎlkÎlr ± `wec dnyp
ezexyt`a oi` ,oky ± ekeza dze` xviie lrti mc`dy xnel

z` jkfle xiykdl wx leki `ed ;dze` xevilenvrjk ,
cg` lk zlekia oi` oke ,ekeza dlbzz ytpdny dad`dy

.jkl ribdl,úéðMäådad` ly dipyd dpigad -äáäà àéä §©¥¦¦©£¨
,äéìà òébäì ìëeé íãà ìkLribdl leki mc` lk - ¤¨¨¨©§©¦©¥¤¨

- ?cvik - ,ef dad` zbixcnlàaìc à÷îòa áèéä ïðBaúiLk§¤¦§¥¥¥§¨§¨§¦¨
,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddy ,ald wnera ±
.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàä úà íéøøBònä íéøáca± ©§¨¦©§§¦¤¨©£¨©§¥¨¦§¨¥

ala d"awdl (dipyd) dad`d z` mixxernd mipipr mpyi
- dl` mipipra opeazi `ed xy`ke ± icedi,ììk Cøc ïämb- ¥¤¤§¨

,illk ote`a opeazn `edykàeä ék,d"awd ±,Lnî eðéiç ¦©¥©¨
-`"hily x"enc` w"k zxrd,"c"nt lirl x`eank" :øLàëå§©£¤

øLàk ,'ä úà áäàé ïk ¯ åéiçå BLôð úà áäBà íãàä̈¨¨¥¤©§§©¨¥Ÿ©¤©£¤
åéiçå úézîàä BLôð àeä 'ä ék Baì ìà íéNéå ïðBaúé¦§¥§¨¦¤¦¦©§¨£¦¦§©¨

,Lnî`linne ,eytp ly zeigde ytpd `ed d"awd ixdy - ©¨
okl ± miizin`d eiig `ed d"awdea xxerz dfa zewnrzdd

,eiigle eytpl mc`d zad`k ,d"awdl dad`áeúkL Bîk§¤¨
."'Bâå Eúéeà éLôð" :÷eñt ìò øäfa"iytp"y ,yxtn xdfd ± ©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦§

`ed ,mler ly epeaix ,dz`y iptn ,"iytp" :d"awd lr dpeekd
jl de`zne jze` ade` ip` ,"jizie`" okl ,iige iytp5.Cøc ïäå§¥¤¤

,èøt± "e"nt lirl x`eank" ± ihxt ote`a opeaziyk mbe - §¨
`"hily x"enc` w"k zxrd,ìL Búlãâa ìékNéå ïéáiLkL¤§¤¨¦§©§¦¦§ª¨¤

íéëìnä éëìî Cìî¤¤©§¥©§¨¦
Cøc àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤¤

úéèøtihxta ,oebk ± §¨¦
d"awdy ,zewl`d zelcb
oinlr lk `lnn" `ed
`leke ,oinlr lk aaeqe
ixd ± "iaiyg `lk dinw
,zelcbd ihxta opeaziyk
úàN ìëeé øLàk©£¤©§¥
äìòîlM äîe BìëNa§¦§©¤§©§¨

.BìëOîgekay mipipr ± ¦¦§
mze` oiai ,oiadl elky
mipipre ± "aeigd zrici"a
oiai ,ezpadn dlrnly
,"dlilyd zrici"a mze`
xacd z` oian `ed oi`y
itk wx `l` ,envr
ipipr ,xnelk .miniieqn mixcbe mipiprn llyen xacdy
ji` zegtdÎlkl mze` oiai ,ezpadn dlrnly zewl`d
dcn mb xak yi jka ± dfe df byene oiiprn llyen d"awdy

;zewl`a drici ly zniieqnCk-øçàåihxta opeaziy ixg` ± §©©¨
,'d zelcb,eðéìà äàìôðå äìBãbä 'ä úáäàa ïðBaúéipa - ¦§¥§©£©©§¨§¦§¨¨¥¥

:mipipr ihxt dnkl d`iady dad` ,l`xyiãøéì,zcxl ± ¥¥
,"õøàä úåøò" íéøöîì,d"awd lekiak "cxi" my -àéöBäì §¦§©¦¤§©¨¨¤§¦

àðîçø "àøçà-àøèñ"ä àeäL ,"ìæøaä øek"î eðéúBîLð¦§¥¦©©§¤¤©¦§¨¨¢¨©£¨¨
,ïìvì-mzeida olvilÎ`pngx mirewy l`xyi ipa eid da - ¦§¨

,myn ep`ived jxazi `ede ± mixvnaeð÷áãìe åéìà eðáø÷ì§¨§¥¥¨§¨§¥
,ãçà BîLe àeäå ,Lnî BîLaenya miweac epzeid iciÎlre - ¦§©¨§§¤¨

.jxazi ea epwaczd,eðéäc:xnelk -úéìëzî eðîîBøL §©§¤§¨¦©§¦
ïéàL Cøaúé Búlãâe ,äMãwä úéìëúì äàîhäå úeìôMä©¦§§©ª§¨§©§¦©§ª¨§ª¨¦§¨¥¤¥

úéìëúå õ÷ dì6,,d"awd zelcb z` hxetna oiaiy ixg`e - ¨¥§©§¦
- l`xyi ipal dlecbd d"awd zad`a wnrziy ixg`leéæà£©

Y "íéðt ìà íéðtä íénk",ald ,"mc`l mc`d al" ixd ©©¦©¨¦¤¨¦
;eil` zlefdn zxfeg dad` zxxern ,ezlefl mc` ygy dad`d

pipra mb jk,l`xyi ipal d"awd d`xne d`xdy dad`d ,ep
y ,"miptl miptd mink" rityzìk áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥¨

,àaìc à÷îòa äæ ïéðòa ïðBaúîe ìékNî,ald wnera - ©§¦¦§¥§¦§¨¤§¨§¨§¦¨
Bîk ,Lôðå áìa Ba ä÷áãìe ,äfò äáäà 'ä úà áäàì¤¡Ÿ¤©£¨©¨§¨§¨§¥¨¤¤§

.úeëéøàa dîB÷îa øàaúiL¤¦§¨¥¦§¨©£¦
`ede ,"miptd mink" zpigaay dad`d zece` xaecny okid ±

.h"n cr e"n miwxta "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
íâå ãàî ãàîá øîåçä êåëéæ êéøö
úåëæì äáøä íéáåè íéùòîå äøåú
çåø úâøãîî äìòîìù äðåéìò äîùðì
.äáäàä øòù ç"øá ù"îë ùôðå
ìëåé íãà ìëù äáäà àéä úéðùäå
à÷îåòá áèéä ïðåáúéùë äéìà òéâäì
äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá àáìã
ììë êøã ïä .ìàøùé ìë áìá 'äì
íãàä øùàëå ùîî åðééç àåä éë
úà áäàé ïë .åééçå åùôð úà áäåà
éë åáì ìà íéùéå ïðåáúé øùàë 'ä
ùîî åééçå úéúéîàä åùôð àåä 'ä
.'åâå êéúéåà éùôð ô"ò øäæá ù"îë
ìéëùéå ïéáéùëù èøô êøã ïäå
úéèøô êøã ä"á÷ä ä"îî ìù åúìåãâá

äìòîìù äîå åìëùá úàù ìëåé øùàë
'ä úáäàá ïðåáúé ë"çàå åìëùî
íéøöîì ãøéì åðéìà äàìôðå äìåãâä
øåëî åðéúåîùð àéöåäì õøàä úåøò
åéìà åðáø÷ì ì"ø à"ñä àåäù ìæøáä
ãçà åîùå àåäå ùîî åîùá åð÷áãìå

ééäãúåìôùä úéìëúî åðîîåøù åð
åúìåãâå äùåã÷ä úéìëúì äàîåèäå
íéîë éæà úéìëúå õ÷ äì ïéàù 'úé
áìá äáäàä øøåòúú íéðô ìà íéðôä
à÷îåòá äæ ïéðòá ïðåáúîå ìéëùî ìë
äæò äáäà 'ä úà áåäàì àáìã
øàáúéù åîë ùôðå áìá åá ä÷áãìå

.úåëéøàá äîå÷îá

.5‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו ופרטים דבקות חילוקי (כ"כ) בזה שייך ואין חיים. ואהבת חיים – כללי ענין הוא "שכ"ז :

.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ו עיין – האהבה יותר תגדל וכו' הערך ריחוק יותר בפרטיות שידע "וככל :



oeiqקב 'e iyiy mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ו' שישי יום
,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...òåãé äðä êà,er 'nr cr.'úéå êøáúé

:áéúëc éàî àø÷c àîòè ,íéòãBiì òeãé äpä Càmrh - ©¦¥¨©©§¦©£¨¦§¨©¦§¦
:xn`py dn weqtd"í÷å ÷écö ìBté òáL ék"14,mby - ¦¤©¦©¦¨¨

xg`l dlere ezbixcnn ltep `edy ,"dlitp"d oipr jiiy wicva
,mibeprza dad` zbixcna `ed oi`y onf epyiy ,jk ± aey okn

èøôáexcq cvny ± ¦§¨
mipnfay yxcp dceard
cenri `l miniieqn
iptn ,ezbixcna wicvd
"Cläî" àø÷ð íãàäL¤¨¨¨¦§¨§©¥

,"ãîBò" àìåmc`d - §Ÿ¥
jled `ed ,"jldn" `xwp
dbixcnn dlere
ote`ae ,dbixcnl
ribd dil` dbixcndy
dlrnl jexrÎoi`a `id
edf ,zncewd dbixcndn
ly izin`d epipr
"cner" `le ,"jldn"

dbixcnd ly zepeilrdyk mb e` ,zg` dbixcna cinz `vnpd
yxcp `l f`y ,dpey`xd dbixcnl miieqn qgia `id dipyd
`ed ,dipyd dbixcnl ribn `edy iptly (oldl xaqeiy itk)
dpey`xd dbixcnd ,jtidl .dpey`xd ezbixcnn xeql gxken
dlere jledd ,izin` "jldn"a eli`e .dipyd dbixcnl zriiqn
± jxra `ly dpeilr `idy ,dipy dbixcnl zg` dbixcnn
okle ,dipyd dpeilrd dbixcnl dpey`xd dbixcnd f` drixtn
lkeiy ick ,dpey`xd ezbixcnn ixnbl xeqiy gxkdd on

dipyd dbixcnl ribdl15,éøöåC,jldnd mc`d ±Cìéì± §¨¦¥¥
,zkll,íìBòì úçà äâøãîa ãîòì àìå ,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨§Ÿ©£Ÿ§©§¥¨©©§¨

jxra `id dipyd (dpeilrd) dbixcndyk mb ,xen`ky -
dbixcn odizy ze`xwp od ,dpey`xd dbixcnlzg`,ïéáe¥

àeä ,äpnî äðBéìò äâøãîì òébiL íøè äâøãîì äâøãî©§¥¨§©§¥¨¤¤¤©¦©§©§¥¨¤§¨¦¤¨
âøãnî "äìéôð" úðéçáa.äðBLàøä äz` el oi` f`y ,jk ± ¦§¦©§¦¨¦©§¥¨¨¦¨

.mibeprza dad` ly ddeabd ezbixcn"ìèeé àì ìté ék" Cà©¦¦ŸŸ¨
áéúk16,,ezcearn ixnbl lhip `ed oi` ,ltep `edyk mb- §¦

äìéôð úàø÷ð dðéàåmixne`y dn ±"leti ik"ray"eleti §¥¨¦§¥§¦¨
`xwp df oi` ,dlitp ly avna `ed wicvd minrtly ,"wicv

,dlitp,äðBLàøä Búâøãî éaâì àlàezbixcnl d`eeyda - ¤¨§©¥©§¥¨¨¦¨
,dlitp `xwp df ,"dlitp"d iptl zncewd dlerndéaâì àìå§Ÿ§©¥

,íBìLå-ñç íãà ìk øàLdl`n dhnl dlilg didiy - §¨¨¨¨©§¨
,wicv zbixcna mpi`yïë-ét-ìò-óàL"dlitp"d zexnl ± ¤©©¦¥

,elyda øàLð ék ,BúãBáòa íãàä ìkî äìòîì àeä± §©§¨¦¨¨¨¨©£¨¦¦§©¨
,ezcearaeîéLø úðéça,myex ±Cà .äðBLàøä Búâøãnî §¦©§¦¦©§¥¨¨¦¨©

døwòf` d`a ezcear xwir ±pçúpL äáäàîda ìbøäå C ¦¨¨¥©£¨¤¦§©¥§ª§©¨
íøèa ,åéøeòpî,iptl ±.÷écö úâøãîì òébäLdbixcnle ± ¦§¨§¤¤¤¦¦©§©§¥©©¦

;dad` ly xzei dpeilrd
ezcear dzid f`y
d`ad z`fd dad`a
ly dad`d ,zeppeazdn
zrk mb dpd ± "jepig"
dad`a `ed ezcear xwir

.efék íb" :áeúkL eäæå§¤¤¨©¦
."'Bâå ïé÷æéda ,"ekxc"n ± ©§¦§

`l ± ."xrp"d z` mikpgn
xeqi `l ezpwfa mb" xn`p
didiyk mby ,"dpnn

ywda jxcdn xeqi `l yi
ik" aezk `l` ,jpgzp
jildza `edyk ± "oiwfi
,dbixcnl dbixcnn eziilre ezkilda :xnelk zexbazd ly
jildza `edy ,"oiwfi ik" dfy) dipyl zg` dbixcn oia ezeidae
xeqi `l ± (xzei dpeilr dbixcnl zelrzd lye zexbazd ly

.ezexrpa jpgzp da (dad`dn) jxcdn f`úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦
Y ïãBñéå äàøiäå äáäàä íéøøBònä íéøácäd`xie dad` ©§¨¦©§§¦¨©£¨§©¦§¨¦¨

ceqie ziy`xe ,'d zcearl ceqide yxeyd ,xen`k ,ixd od
d`xide dad`d17,Bãeçéa äðîàðå äøBähä äðeîàä àéä¦¨¡¨©§¨§¤¡¨¨§¦

:älòúéå Cøaúé Búecçàålky dn epiid "ezecg`" - §©§¦§¨¥§¦§©¤
,dxedh dpen` ± .eil` ixnbl milhae ez` micge`n mi`xapd
lkydn dlrnly mipiprd z` dpen`a "migwel"y epiid
dpen`d gek oipr ixd df ,oky .cala dpen`d geka miqtzpe
qetzl leki lkydy xac ixdy .lkydn dlrnly dn qetzl
ik ,oekpd gekae yega dqitz ef oi` ,dpen`a eze` "migwel"e
lre ,lky ly mipipr "zgwl" lky lr :"eygen qtez yeg lk"
mipipray oeeike .lkydn dlrnly mipipr "zgwl" dpen`
ef oi` ± mze` oiadl xyt`y dl`k mpyi mda oin`n `edy
,dpadl ozipy dn mipian lkyayk `wec .dxedh dpen`
.dxedh dpen` `id f` ,dpadn dlrnly dna wx `id dpen`de
jixve leki lkydy mipipr ea mpyiy ,'d zecg` oipra enk
mikixv ,dpadn dlrnl mdy mipipr ea mpyie ,mze` oiadl
ick ,mpiadl lkyd zlekiay mipiprd z` xiaqdl `eti`
.dpadn dlrnly mipipra wx diwpe dxedh didz dpen`dy
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äðä êà
áéúëã éàî àø÷ã àîòè íéòãåéì òåãé
íãàäù èøôáå í÷å ÷éãö ìåôé òáù éë
êìéì êéøöå ãîåò àìå êìäî àø÷ð
äâøãîá ãåîòì àìå äâøãîì äâøãîî
íøè äâøãîì äâøãî ïéáå íìåòì úçà
àåä äðîî äðåéìò äâøãîì òéâéù
éë êà 'ðåùàøä 'âøãîî äìéôð 'éçáá
úàø÷ð äðéàå áéúë ìèåé àì ìåôé
äðåùàøä åúâéøãî éáâì àìà äìéôð

ë"ôòàù å"ç íãà ìë øàù éáâì àìå
éë åúãåáòá íãàä ìëî äìòîì àåä
åúâéøãîî åîéùø 'éçá äá øàùð
êðçúðù äáäàî äø÷éò êà äðåùàøä
òéâäù íøèá åéøåòðî äá ìâøåäå
.'åâå ïé÷æé éë íâ ù"æå ÷éãö úâøãîì
äáäàäíéøøåòîäíéøáãäúéùàøäðäå
äøåäèä äðåîàä àéä ïãåñéå äàøéäå
:'úéå êøáúé åúåãçàå åãåçéá äðîàðå

¨

טז.14. כד, ˘ËÈÏ"‡15.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(א פה, (ב"מ כו' בבלי דלישכח צם דר"ז "בדוגמא כד.16.: לז, ‰Ú¯˙17.תהלים
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îזהו שלפ"ז אלא הרמון, בפלח גם הפי' (קצת) כ"מ "לכאורה :Ï"‰ ¯˙ÂÒ,היפך) כו' ודעת הבינה ע"י שבאים –

(יחו"ע  כו' ביחודו הטהורה האמונה שצ"ל הפי' וכנראה – גו'). באבותיך (דרק – העליונה האהבה ע"י או טהורה), – ובפרט דאמונה,
עתה) לבארם שבא וכו'. וכו'.ÍÈ‡Âויחו"ת כו') חייו והוא גו' חשק באבותיך (ושאעפ"כ בכ"ז ודעת הבינה ע"י כו'? האהוי"ר מעוררת

' הפי': כדלעיל)¯‡˘È˙ולפ"ז – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנם 'דברים' שכמה – ע"ד È˘‡¯Â˙הדברים' והוא כו'. האמונה כולם



קג oeiq 'f ycew zay mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ז' קודש שבת יום
פרק א  ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðåîàäå ãåçéä øòù,152 'nr cr.úéùàøá éîé

äðeîàäå ãeçiä øòL©©©¦§¨¡¨
("dpen`de cegid xry"l `eank zeynyn ,oldlc zexeyd)
"'eë ìàøNé òîL"c ,øäfa áeúkM äî øòfî èòî ïéáäì§¨¦§©¦§¥©¤¨©Ÿ©¦§©¦§¨¥
íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøá"e ,äàlò àãeçé àeä ¯¦¨¦¨¨¨¥§©§§¨

àãeçé àeä ¯ "ãòå̈¤¦¨
.äàzz±w"k zxrd ©¨¨

`"hily x"enc`okez" :
dpen`de cegid xry
hrna ele ,oiadl ± "`ed
xdfa aezky dnn edyn

.` ,ai .` ,gi `"g),(cere
epiwl` 'd l`xyi rny"y
ote`d `ed "cg` 'd
zpada xzeia oeilrd
my jexa"e ,'d zecg`
"cre mlerl ezekln ceak
iteliga "cre" dlnd)
,"cg`" `id zeize`
ote`d `ed ,(xdfa xn`pk
zpada xzei oezgzd
ji` ,oiadl ,'d zecg`
dpad ipte` ipy epkzi
,oezgze oeilr ,'d zecg`a

± mxe`iae
.à ÷øtaezk1:zòãéå" ¤¤§¨©§¨

,Eááì ìà úáLäå íBiä©©£¥Ÿ¨¤§¨¤
ïéà ¯ úçzî õøàä ìòå ìònî íéîMa íéäìàä àeä 'ä ék¦¨¡Ÿ¦©¨©¦¦©©§©¨¨¤¦¨©¥

"ãBò2minya sqep lÎ` oi`y ,`ed weqtd ly heytd eyexit ±
.ux`l zgzne ux`d lre lrnnéøöåìò äìòz éëå :ïéáäì C §¨¦§¨¦§¦©£¤©
äøLð íéäìà LiL Ezòciexy ±,õøàì úçzî íéna ©§§¤¥¡Ÿ¦¦§¤©©¦¦©©¨¨¤

éøvL?"Eááì ìà úáLäå" Ck-ìk øéäæäì C,xnelk ± ¤¨¦§©§¦¨¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤
?jk xacd oi` ik al miyle ahid opeazdláéúk ,äpä3: ¦¥§¦

áBè-íL-ìòaä Løôe ,"íéîMa ávð Eøác ,'ä ,íìBòì"§¨§¨§¦¨©¨¨¦¥©©©©¥
:ì"ædvtd ly ote`a xe`iaae ,zekix`a xiaqd -4yexity ©

:`ed weqtdEøác ék,d"awd ly ±CBúa òé÷ø éäé" zøîàL ¦§¨§¤¨©§¨§¦¨¦©§
"'Bâå íénä,minyd riwx `xap el` zeize`e xeaicny -úBáz ©¨¦§¥

òé÷ø CBúa íìBòì úBãîBòå úBávð ïä ,elà úBiúBàå§¦¥¥¦¨§§§¨§§¦©
ìk CBúa úBLaìîe ,íéîMä,íúBéçäì íìBòì íéòé÷øä- ©¨©¦§ª¨§¨¨§¦¦§¨§©£¨
`"hily x"enc` w"k zxrdxn`p xacdy ± w"le" :xakniptl ,

- "dpy mitl` dnk:áéúëãkaezky enk -5:eðéäìà øáãe" §¦§¦§©¡Ÿ¥
"'eë ãòì íéîi÷å íéiç åéøáãe" ,"íìBòì íe÷écala ef `le ± ¨§¨§¨¨¨¦§©¨¦¨©

cinz miiwd ,"minya" enk `xapl miqgiizn mixacdy
hxt lk :"yi`a miniiw" 'ek gxie yny minyd `ave minyd)
`l` ± (cinz miiw mday
oiniiw"d) ux`d `av mb
,miiw cala oind :"oina
miihxtd mi`xapd eli`e
gxkdd on (mitlgzn
miiwzz `xap lkay
ziwl`d zeigd cinz
xevize ,eze` d`xay
itk ,ycgn eze` digze
iabl `ed xacdy
gxken xeaicdy ,"miny"
itk ,cinz ea cenrl

,oldl x`an `edyék¦
úBiúBàä eéä elàly ± ¦¨¨¦

z` `xay iwl`d xn`nd
,minydòâøk úB÷lzñî¦§©§§¤©

úBøæBçå íBìLå-ñç©§¨§§
ïøB÷îìdbxc dze`l - ¦§¨

ze`a dpnny zewl`a
,zeize`díéîMä ìk eéä̈¨©¨©¦

,miriwxd lk ±ñôàå ïéà©¦¨¤¤
eéä àìk eéäå ,Lnî©¨§¨§Ÿ¨

Lnî "'eë òé÷ø éäé" øîàî íã÷ Bîëe ,ììk`l f`y ± §¨§Ÿ¤©£©§¦¨¦©©¨
dzid `l dzr mb jk ,riwx ly ze`ivn mey llk zniiw dziid
zewlzqn eid zeize`d eli` riwx ly ze`ivn mey zniiw
iabl wx `l mixen` mixacdy ,owfd epax xiaqn oldl .epnn

:mi`xapd lka mb xacd jk `l` ,riwxíéàeøaä ìëa ïëå§¥§¨©§¦
Bælä õøà elôàå ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìëaL¤§¨¨¨¤§¦§©§¦©£¦¤¤©¥

,Lnî íîBc úðéçáe úéîLbä`l mday minnecd mixacd - ©©§¦§¦©¥©¨
zeigd `l mb ,zeipgex lye zeig ly drepz mey zi`xp
enk ,"mnec"a eli`e ,lecbl ohwn lcbyk "gnev"a zi`xpd
cala xneg `l` ,zeig mey zi`xp `l ,dnecke mipa` ,dnc`
`xay iwl`d gekd cinz miiw "mnec"a mb okÎitÎlrÎs` ±

,eze`úBiúBàä íBìLå-ñç òâøk äpnî úB÷lzñî eéä elà¦¨¦§©§¦¤¨§¤©©§¨¨¦
éîé úLLa õøàä úàøáð ïäaL úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§¥¨¨¤§¥¤§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äàìéò àãåçé àåä 'åë ìàøùé òîùã øäæá ù"î øòæî èòî ïéáäì

é àåä å"ìîëùáå:äàúú àãåç
úòãéå à ÷øôàåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä

õøàä ìòå ìòîî íéîùá íéäìàä
.ãåò ïéà úçúîùéù êúòã ìò äìòú éëå ïéáäì êéøöå

ë"ë øéäæäì êéøöù õøàì úçúî íéîá äøùð íéäìà
áöð êøáã 'ä íìåòì áéúë äðä .êááì ìà úåáùäå

úøîàù êøáã éë ì"æ è"ùòáä 'éôå íéîùáòé÷ø éäé
úåãîåòå úåáöð ïä åìà úåéúåàå úåáéú 'åâå íéîä êåúá

íéîùä òé÷ø êåúá íìåòìíéòé÷øä ìë êåúá úåùáåìîå
íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå áéúëãë íúåéçäì íìåòì

íééç åéøáãåúåéúåàä åéä åìéà éë 'åë ãòì íéîéé÷å
íéîùä ìë åéä ïøå÷îì úåøæåçå å"ç òâøë úå÷ìúñî
øîàî íãå÷ åîëå ììë åéä àìë åéäå ùîî ñôàå ïéà

íéàåøáä ìëá ïëå ùîî 'åë òé÷ø éäéúåîìåòä ìëáù
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà 'éôàå íéðåúçúå íéðåéìò

åéä åìéà ùîîúåéúåàä å"ç òâøë äðîî úå÷ìúñî
éîé úùùá õøàä úàøáð ïäáù úåøîàî äøùòî
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אמונת  :(226 ע' סוף (דרמ"צ להצ"צ באגה"ק ועד"ז מצות'. התרי"ג כל כו' ה' ביחוד באמונתו כו' באמונה כו' 'כשיעמיק פל"ג מש"כ
ע"י כו' בגילוי שיבוא... כדי אך כו' אחד כו'ה' האמונה חיזוק ואחר :(14 (ע' האמונה לשער הקדמה ועייג"כ (עיי"ש). כו' התבוננות

ÂÁÈÂ"˙התבוננות Ú"ÂÁÈ·'כו¯"ÈÂ‰‡."'לט.1.כו ד, ˘ËÈÏ"‡2.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הראת אתה לקודמו בהמשך בא "שזה :
במים אשר דגה מטה) מלמטה -) גו' תשחיתון פן יב) (ד, גו' וידבר שאז מ"ת), השמימה Á˙Ó˙(בעת עיניך תשא למעלה) (ועד לארץ

פט.3.גו'". קיט, ˘ËÈÏ"‡4.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.[הפסוק [על במד"ת" היא הענין שנקודת אחרי ר"פ בלקו"ת "וכמובא :
ח.5. מ, ישעי'

oeiq 'e iyiy mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ו' שישי יום
,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...òåãé äðä êà,er 'nr cr.'úéå êøáúé

:áéúëc éàî àø÷c àîòè ,íéòãBiì òeãé äpä Càmrh - ©¦¥¨©©§¦©£¨¦§¨©¦§¦
:xn`py dn weqtd"í÷å ÷écö ìBté òáL ék"14,mby - ¦¤©¦©¦¨¨

xg`l dlere ezbixcnn ltep `edy ,"dlitp"d oipr jiiy wicva
,mibeprza dad` zbixcna `ed oi`y onf epyiy ,jk ± aey okn

èøôáexcq cvny ± ¦§¨
mipnfay yxcp dceard
cenri `l miniieqn
iptn ,ezbixcna wicvd
"Cläî" àø÷ð íãàäL¤¨¨¨¦§¨§©¥

,"ãîBò" àìåmc`d - §Ÿ¥
jled `ed ,"jldn" `xwp
dbixcnn dlere
ote`ae ,dbixcnl
ribd dil` dbixcndy
dlrnl jexrÎoi`a `id
edf ,zncewd dbixcndn
ly izin`d epipr
"cner" `le ,"jldn"

dbixcnd ly zepeilrdyk mb e` ,zg` dbixcna cinz `vnpd
yxcp `l f`y ,dpey`xd dbixcnl miieqn qgia `id dipyd
`ed ,dipyd dbixcnl ribn `edy iptly (oldl xaqeiy itk)
dpey`xd dbixcnd ,jtidl .dpey`xd ezbixcnn xeql gxken
dlere jledd ,izin` "jldn"a eli`e .dipyd dbixcnl zriiqn
± jxra `ly dpeilr `idy ,dipy dbixcnl zg` dbixcnn
okle ,dipyd dpeilrd dbixcnl dpey`xd dbixcnd f` drixtn
lkeiy ick ,dpey`xd ezbixcnn ixnbl xeqiy gxkdd on

dipyd dbixcnl ribdl15,éøöåC,jldnd mc`d ±Cìéì± §¨¦¥¥
,zkll,íìBòì úçà äâøãîa ãîòì àìå ,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨§Ÿ©£Ÿ§©§¥¨©©§¨

jxra `id dipyd (dpeilrd) dbixcndyk mb ,xen`ky -
dbixcn odizy ze`xwp od ,dpey`xd dbixcnlzg`,ïéáe¥

àeä ,äpnî äðBéìò äâøãîì òébiL íøè äâøãîì äâøãî©§¥¨§©§¥¨¤¤¤©¦©§©§¥¨¤§¨¦¤¨
âøãnî "äìéôð" úðéçáa.äðBLàøä äz` el oi` f`y ,jk ± ¦§¦©§¦¨¦©§¥¨¨¦¨

.mibeprza dad` ly ddeabd ezbixcn"ìèeé àì ìté ék" Cà©¦¦ŸŸ¨
áéúk16,,ezcearn ixnbl lhip `ed oi` ,ltep `edyk mb- §¦

äìéôð úàø÷ð dðéàåmixne`y dn ±"leti ik"ray"eleti §¥¨¦§¥§¦¨
`xwp df oi` ,dlitp ly avna `ed wicvd minrtly ,"wicv

,dlitp,äðBLàøä Búâøãî éaâì àlàezbixcnl d`eeyda - ¤¨§©¥©§¥¨¨¦¨
,dlitp `xwp df ,"dlitp"d iptl zncewd dlerndéaâì àìå§Ÿ§©¥

,íBìLå-ñç íãà ìk øàLdl`n dhnl dlilg didiy - §¨¨¨¨©§¨
,wicv zbixcna mpi`yïë-ét-ìò-óàL"dlitp"d zexnl ± ¤©©¦¥

,elyda øàLð ék ,BúãBáòa íãàä ìkî äìòîì àeä± §©§¨¦¨¨¨¨©£¨¦¦§©¨
,ezcearaeîéLø úðéça,myex ±Cà .äðBLàøä Búâøãnî §¦©§¦¦©§¥¨¨¦¨©

døwòf` d`a ezcear xwir ±pçúpL äáäàîda ìbøäå C ¦¨¨¥©£¨¤¦§©¥§ª§©¨
íøèa ,åéøeòpî,iptl ±.÷écö úâøãîì òébäLdbixcnle ± ¦§¨§¤¤¤¦¦©§©§¥©©¦

;dad` ly xzei dpeilrd
ezcear dzid f`y
d`ad z`fd dad`a
ly dad`d ,zeppeazdn
zrk mb dpd ± "jepig"
dad`a `ed ezcear xwir

.efék íb" :áeúkL eäæå§¤¤¨©¦
."'Bâå ïé÷æéda ,"ekxc"n ± ©§¦§

`l ± ."xrp"d z` mikpgn
xeqi `l ezpwfa mb" xn`p
didiyk mby ,"dpnn

ywda jxcdn xeqi `l yi
ik" aezk `l` ,jpgzp
jildza `edyk ± "oiwfi
,dbixcnl dbixcnn eziilre ezkilda :xnelk zexbazd ly
jildza `edy ,"oiwfi ik" dfy) dipyl zg` dbixcn oia ezeidae
xeqi `l ± (xzei dpeilr dbixcnl zelrzd lye zexbazd ly

.ezexrpa jpgzp da (dad`dn) jxcdn f`úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦
Y ïãBñéå äàøiäå äáäàä íéøøBònä íéøácäd`xie dad` ©§¨¦©§§¦¨©£¨§©¦§¨¦¨

ceqie ziy`xe ,'d zcearl ceqide yxeyd ,xen`k ,ixd od
d`xide dad`d17,Bãeçéa äðîàðå äøBähä äðeîàä àéä¦¨¡¨©§¨§¤¡¨¨§¦

:älòúéå Cøaúé Búecçàålky dn epiid "ezecg`" - §©§¦§¨¥§¦§©¤
,dxedh dpen` ± .eil` ixnbl milhae ez` micge`n mi`xapd
lkydn dlrnly mipiprd z` dpen`a "migwel"y epiid
dpen`d gek oipr ixd df ,oky .cala dpen`d geka miqtzpe
qetzl leki lkydy xac ixdy .lkydn dlrnly dn qetzl
ik ,oekpd gekae yega dqitz ef oi` ,dpen`a eze` "migwel"e
lre ,lky ly mipipr "zgwl" lky lr :"eygen qtez yeg lk"
mipipray oeeike .lkydn dlrnly mipipr "zgwl" dpen`
ef oi` ± mze` oiadl xyt`y dl`k mpyi mda oin`n `edy
,dpadl ozipy dn mipian lkyayk `wec .dxedh dpen`
.dxedh dpen` `id f` ,dpadn dlrnly dna wx `id dpen`de
jixve leki lkydy mipipr ea mpyiy ,'d zecg` oipra enk
mikixv ,dpadn dlrnl mdy mipipr ea mpyie ,mze` oiadl
ick ,mpiadl lkyd zlekiay mipiprd z` xiaqdl `eti`
.dpadn dlrnly mipipra wx diwpe dxedh didz dpen`dy
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äðä êà
áéúëã éàî àø÷ã àîòè íéòãåéì òåãé
íãàäù èøôáå í÷å ÷éãö ìåôé òáù éë
êìéì êéøöå ãîåò àìå êìäî àø÷ð
äâøãîá ãåîòì àìå äâøãîì äâøãîî
íøè äâøãîì äâøãî ïéáå íìåòì úçà
àåä äðîî äðåéìò äâøãîì òéâéù
éë êà 'ðåùàøä 'âøãîî äìéôð 'éçáá
úàø÷ð äðéàå áéúë ìèåé àì ìåôé
äðåùàøä åúâéøãî éáâì àìà äìéôð

ë"ôòàù å"ç íãà ìë øàù éáâì àìå
éë åúãåáòá íãàä ìëî äìòîì àåä
åúâéøãîî åîéùø 'éçá äá øàùð
êðçúðù äáäàî äø÷éò êà äðåùàøä
òéâäù íøèá åéøåòðî äá ìâøåäå
.'åâå ïé÷æé éë íâ ù"æå ÷éãö úâøãîì
äáäàäíéøøåòîäíéøáãäúéùàøäðäå
äøåäèä äðåîàä àéä ïãåñéå äàøéäå
:'úéå êøáúé åúåãçàå åãåçéá äðîàðå

¨

טז.14. כד, ˘ËÈÏ"‡15.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(א פה, (ב"מ כו' בבלי דלישכח צם דר"ז "בדוגמא כד.16.: לז, ‰Ú¯˙17.תהלים
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îזהו שלפ"ז אלא הרמון, בפלח גם הפי' (קצת) כ"מ "לכאורה :Ï"‰ ¯˙ÂÒ,היפך) כו' ודעת הבינה ע"י שבאים –

(יחו"ע  כו' ביחודו הטהורה האמונה שצ"ל הפי' וכנראה – גו'). באבותיך (דרק – העליונה האהבה ע"י או טהורה), – ובפרט דאמונה,
עתה) לבארם שבא וכו'. וכו'.ÍÈ‡Âויחו"ת כו') חייו והוא גו' חשק באבותיך (ושאעפ"כ בכ"ז ודעת הבינה ע"י כו'? האהוי"ר מעוררת

' הפי': כדלעיל)¯‡˘È˙ולפ"ז – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנם 'דברים' שכמה – ע"ד È˘‡¯Â˙הדברים' והוא כו'. האמונה כולם
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deydy ongp axk `le ,caern epi`y xern ohw exeriy caern

.mdipia
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.dphw zlewyn
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õéôò àìå.mivtra dxyp `l oiicr la` -BøeòéL änëåaiigzdl §Ÿ£¦§©¨¦

ea yi m` `ed exeriy ,zaya e`ived m`úà åéìò áBzëì éãk§¥¦§¨¨¤
,èbälrad mye ,'mc` lkl zxzen z` ixd' aezkl epiidc ©¥

ohwd `ed df xeriye ,hbd xwir edfy ,onfde micrd ,dy`de
.mlekn

:`iyewd z` zniiqn `xnbdúäéî éðz÷,epcnl mewn lkn ± ¨¨¥¦©
exeriy [dvn-] llk caern epi`y xeryúìB÷Lî Ba øBöì éãk§¥¨¦§¤
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ick `edy [dtig-] ecarl ligzdy xera jxvpd xeriydn lecb
epi`y xerl caern xer oia deydy ongp axk `le ,rinw zeyrl

.caern
:`xnbd zvxznàìeMéáa íúä`y xery exn`yk my ±epi ¨¨§¦¨

cin gl xera xaecn ,dphw zlewyn xevl ick exeriy caern
xer la` ,ceairl ie`x epi` oiicry ,dndadn hytedy xg`l

.caern xerl dey exeriy ,ceairl ie`xd yai
:ongp axl zeywdl `xnbd dtiqenïðúäåf"kt milk) dpyna §¨§©
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קה היום יום . . . 

ה'תש"גא סיון, מה לעומר, ר"חיום ששי
ֲחנּון. ְכָלל – ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ֹחֶדׁש - ְוַעד ּבִ ַעד י"ב ּבַ

חומש: במדבר, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומהו הלבוש . . . ־עג־ התורה.

ַיֲחֹזר[.  ִמיד  ּתָ הּוא  ִלְמקֹורֹו  רֹו'  'ִעּקָ ַעל   – ַלֲאִויר  ל  ַמּקֵ ]=ְזרֹק  ָקֵאי"  ֵריּה  ַאִעּקָ ַלֲאִויָרא,  חּוְטָרא  "ְזרֹוק 
ֵניֶהם  ֵני ּבְ ר ּבְ ים ִלְכבֹוד ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים, ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ִלי ְמָצִרים ִהְנִחילּו ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ַנֲחָלה ּבְ
ְוהּוא  ֵריּה",  ָה"ִעּקָ אֹותֹו  ֶאְצָלם  ִיְהֶיה  ְהיּו,  ּיִ ׁשֶ ּוְסִביָבה  ְמִדיָנה  ֵאיֶזה  ּבְ ְלדֹורֹוֵתיֶהם,  נֹוֵתיֶהם  ּבְ ּוְבֵני 
ים, ְוֹזאת  ה ְלבּוׁשִ ַכּמָ ה ְוֶנְעָלם ּבְ ֵריּה" ְמֻכּסֶ ב ֶאל צּור ַמְחַצְבּתֹו. ִלְפָעִמים ָה"ִעּקָ ִניִמּיּות ַהּלֵ ַכת ּפְ ַהְמׁשָ
ְוִלְנֹהג  ַהֲחִסידּות  תֹוַרת  ּבְ ִלּמּוד  י  ְזַמּנֵ לֹו  ְוִלְקּבַֹע  ּסּוִיים  ַהּכִ ֶאת  ְלָהִסיר  ים,  ַחּיִ ּבַ ֶהָחֵפץ  ֲעבֹוַדת  ִהיא 

ִמְנֲהֵגי ֲעַדת ַהֲחִסיִדים. ּבְ

ה'תש"גב סיון, מו לעומרשבת

חומש: במדבר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובירידתה . . . בשם שכינה.

ַלַחׁש.  ת - אֹוְמִרים ּבְ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ֹכַח - ּדְ א ּבְ ָאּנָ
ֲעִמיָדה. ת - ּבַ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו כו' - ּבְ

ַמח  ַה"ּצֶ ָאַמר  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ֹקֶדם  ִסיָון.  ּבְ ה'  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ ָחל  ַנת תקפ"ט  ׁשְ ּבִ
א ֶאת  י ִתּשָׂ ן־ֶעְזָרא, ֵמִעְנָין "ּכִ ֵפרּוׁש ָהַרב ִאּבְ אּו' ּכְ ֵרׁש 'ׂשְ אּו ֶאת רֹאׁש ּגֹו' ֲאבֹוָתם". ּפֵ ֶצֶדק" ַמֲאָמר "ׂשְ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוֶעֶצם  רֹאׁש  ּבְ ה  ֲעִלּיָ ה  ַנֲעׂשֶ ּגּוף,  ּבַ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוַדת ֶהָאַרת  ׁשֶ ָהִעְנָין,  ּוֵבאּור  רֹאׁש". 
רּוׁש  נּו ַהּדְ ֳהַרִים ָאַמר ַרּבֵ ּצָ ת ּבַ ּבָ ׁשַ סּוִקים ּוַמַאְמֵרי ֹזַהר ּוִמְדָרׁש. ּבְ ה ּפְ ּמָ יר ּכַ ִהיא ְלַמְעָלה. ְוִהְסּבִ מֹו ׁשֶ ּכְ
נּו ֶאת  ַרּבֵ בּועֹות ָאַמר  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום א'  ּבְ ּתֹוָרה".  "ִלּקּוֵטי  ּבְ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ּוֵבאּורֹו  ִלי ְלעֹוָלם"  יְך  ּתִ "ְוֵאַרׂשְ
ְסעּוַדת  בּועֹות ּבִ ָ ַחג ַהּשׁ ִני ּדְ ֵ ּיֹום ַהּשׁ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ּבַ סּו ּבְ ְדּפְ ּנִ ם ָלֶכם" ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ רּוׁש "ּוְסַפְרּתֶ ַהּדְ
ים  ִ רּו ֲחִמּשׁ ְסּפְ ִעְנַין "ּתִ ִני ּבְ ֵ אּור ַהּשׁ ֵצא", ְוהּוא ּבֵ ּמָ רּוׁש "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ נּו ֶאת ַהּדְ יֹום־טֹוב ָאַמר ַרּבֵ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ס ּבְ ְדּפָ יֹום" ַהּנִ

ה'תש"גג סיון, מז לעומריום ראשון

חומש: נשא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק נג. והנה . . . ־148־ לי"ח.

ה. "ּב[ נֹוָחה ִמּזֶ י ]ָהַרׁשַ בּועֹות, ֹלא ָהְיָתה רּוַח ֲאדֹוִני־ָאִבי־מֹוִרי־ְוַרּבִ ָלה, ֹקֶדם ֶעֶרב ַחג ַהּשָׁ יֵמי ַהְגּבָ רּו ּבִ ּפְ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ

הּוא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ׁשֶ ָיִבין,  א(  פט.  ת  ּבָ )ׁשַ "ּתֹוָרה"  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ 'ּתֹוָספֹות'  יַטת  ׁשִ ּבְ ן  ַהְמַעּיֵ
ַעת  ׁשְ ּבִ ַהְטָרָדתֹו  ֻדְגַמת  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ַהְמַקְטֵרג  ֶאת  ַמְטִריד  ֵרְך  ִיְתּבָ ַוה'  ְלַמְעָלה,  ָרצֹון  ֵעת  ְזַמן 

ּפּוִרים. צֹום ּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ִקיעֹות ּבְ ַהּתְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

oeiq 'f ycew zay mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úéLàøa,mlerd z`ixa zligza ±äúéä,ux`d ±úøæBç §¥¦¨§¨¤¤
Lnî úéLàøa éîé úLL éðôì Bîk ,Lnî ñôàå ïéàì± §©¦¨¤¤©¨§¦§¥¥¤§¥§¥¦©¨

zniiw dzid `l ixd f`y
jk ,ux` ly ze`ivn mey
dzr mb zniiw dziid `l
.ux` ly ze`ivn mey

áúkL eäæå6,ì"æ é"øàä §¤¤¨©¨£¦©
Bîk ,Lnî íîBãa íbL¤©§¥©¨§

,íéîe øôòå íéðáà- £¨¦§¨¨©¦
zeig mey zi`xp `l mda

,zeipgex meyeúðéça Lé¥§¦©
,eðéäc .úéðçeø úeiçå Lôðdpyi zipgex zeig efi` - ¤¤§©£¦§©§

z`vnp dppi` ,"gnev"a zniiwy zeigd mby xg`n ,"mnec"a

ef ± ?eaúBøîàî äøNòî ,øeacä úBiúBà úeLaìúä úðéça§¦©¦§©§¦©¦¥£¨¨©£¨
úBéäì ,íîBcä úà úBeäîe úBiçnämnecd `diy ±Lé ©§©§©¤©¥¦§¥

úLL éðôlL ñôàå ïéàî¥©¦¨¤¤¤¦§¥¥¤
úéLàøa éîémewnay ± §¥§¥¦

ini zyy iptly avnd
dzid `l f`y ziy`xa
ly ze`ivn mey zniiw
oi`" wx `l` ,"mnec"
eiykr didz ± "qt`e
,"mnec" ly ze`ivn
ly zeize`d zervn`a
od "zexn`n dxyr" ly zeize`d ,ok m`e ± "zexn`n dxyr"

."mnec"d ly zipgexd zeigde ytpd
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äúéä úéùàøáúùù éðôì åîë ùîî ñôàå ïéàì úøæåç

ùîî íîåãá íâù ì"æ é"øàä ù"æå ùîî úéùàøá éîé
åîëúéðçåø úåéçå ùôð 'éçá ùé íéîå øôòå íéðáà

äøùòî øåáãä úåéúåà úåùáìúä 'éçá åðééäã'åøîàî
ñôàå ïéàî ùé úåéäì íîåãä úà úååäîå úåéçîä

úéùàøá éîé úùù éðôìù
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(יוד (פ"ב, ש"נ מע"ח "להעיר :

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zay(oey`x meil)

`ivendèéèexeriy ,laebnøek ét ïäa úBNòì éãkz` mezql ± ¦§¥©£¨¤¦
ea qpkiy ick ,getnd z` mipzep eay ,mitxevd xepzay awpd
hih iabl xn`py xeriydn ohw `ed df xeriye ,wgeca getnd
xery xnel yi ,xer `ivend iabl mb ,`linne ,laebn epi`y
deydy ongp axk `le ,caern epi`y xern ohw exeriy caern

.mdipia
:`xnbd zvxznïøîàãk énð íúäenk wlgl mrh yi my mb ± ¨¨©¦§©£¨¨

,my epxn`yèéhä úà ìaâì (ïäa) çøBè íãà ïéàL éôìxeriya §¦¤¥¨¨¥©¨¤§©¥¤©¦
ie`xd,øek ét Ba úBNòìzk`lny meyn ,hren xeriy `edy ©£¦

,xek it mezql ick hih jixv m`e ,dlecb dgxih da yi leaibd
epi` eleaib mcew okle ,mitqep mixacl ea ynzyne xzei labn
xeriya mb ecarl gxeh mc` ,xera la` ,df hren xeriya aeyg
xeriya `ed aeyg ,caern epi`yk s` okle ,rinwl wizl ie`xd

.df
:ongp ax lr dywn `xnbdòîL àz,xacl di`x rnye `a ± ¨§©

déîMî énà øa àéiç éaø øîàc[enyn-]ìL ,àleòcäLipinúBøBò §¨©©¦¦¨©©¦¦§¥§¨§Ÿ¨
ïä,zaya d`ved oiprl mdixeriyae mdizenya miwelgd,ävî ¥©¨

.àøzôéãå ,ätéçå§¦¨§¦§§¨
:mxeriy dnke el` zexer ipin dyly md dn zx`an `xnbd

BòîLîk 'ävî'mey ea dyrp `ly ,dvn dlind zernynk ± ©¨§©§¨
xer edfe ,oewizçéìî àìc,glnp `l oiicry ±çéî÷ àìãe`le - §Ÿ§¦©§Ÿ§¦©

,mine gnwa eze` exydõéôò àìãe,mivtra eze` exyd `le §Ÿ£¦
da dyrp `ly dvnl dnece ,xerd ceaira miyrpd mixac mdy

.libxd mgla dyrpd uenigdBøeòéL änëådvn iexwd xerd ly §©¨¦
.zaya e`ived m` aiigzdl,äãeäé áø øa ìàeîL áø éðzexeriy ¨¥©§¥©©§¨

øBöì éãk[zeqkl±]äpè÷ úìB÷Lî Ba.zxtern dieyrdänëå §¥¨¦§¤§©¨§©¨
,ef zlewyn ly dlcebàúéãaîeôc àòáéøc àòáéø ,ééaà øîà± ¨©©©¥¦§¨§¦§¨§§§¦¨

.`zicanet ly `xhil raex
'ätéç'xer `edçéìîc,xak glnpy -õéôò àìå çéî÷ àìåla` ± ¦¨¦§¦©§Ÿ§¦©§Ÿ£¦

.mivtra `le ,mine gnwa dxyp `l oiicrBøeòéL änëåaiigzdl §©¨¦
,zaya e`ived m`ïðúãk,epzpynaøBòexeriyúBNòì éãkepnn §¦§©§¥©£

l wiz,òéî÷xevl jxvpd xeriydn zegt `ed df xeriye ¨¦©
.dphw zlewyn

'àøzôéc'xer `edçéî÷e çéìîc,mine gnwa dxype glnp xaky ± ¦§§¨¦§¦©§¦©
õéôò àìå.mivtra dxyp `l oiicr la` -BøeòéL änëåaiigzdl §Ÿ£¦§©¨¦

ea yi m` `ed exeriy ,zaya e`ived m`úà åéìò áBzëì éãk§¥¦§¨¨¤
,èbälrad mye ,'mc` lkl zxzen z` ixd' aezkl epiidc ©¥

ohwd `ed df xeriye ,hbd xwir edfy ,onfde micrd ,dy`de
.mlekn

:`iyewd z` zniiqn `xnbdúäéî éðz÷,epcnl mewn lkn ± ¨¨¥¦©
exeriy [dvn-] llk caern epi`y xeryúìB÷Lî Ba øBöì éãk§¥¨¦§¤

ééaà øîàå ,äpè÷`edy,àúéãaîeôc àòáéøc àòáéødf xeriye §©¨§¨©©©¥¦§¨§¦§¨§§§¦¨
ick `edy [dtig-] ecarl ligzdy xera jxvpd xeriydn lecb
epi`y xerl caern xer oia deydy ongp axk `le ,rinw zeyrl

.caern
:`xnbd zvxznàìeMéáa íúä`y xery exn`yk my ±epi ¨¨§¦¨

cin gl xera xaecn ,dphw zlewyn xevl ick exeriy caern
xer la` ,ceairl ie`x epi` oiicry ,dndadn hytedy xg`l

.caern xerl dey exeriy ,ceairl ie`xd yai
:ongp axl zeywdl `xnbd dtiqenïðúäåf"kt milk) dpyna §¨§©

,(a"nãâaäea yiyìLäLmigthìL ìòäL`ed ie`x ,migth ©¤¤§Ÿ¨©§Ÿ¨
ìz`neh law,ñøãîdaiyil ie`x epi` df xeriyn zegta la` §¦§¨

.qxcn z`neh `nhp epi`e÷Oä,mifr ly dvepn bex`d cba - ©©
exeriyäòaøàmigthäòaøà ìò.migthøBòäexeriy ,dnda ly ©§¨¨©©§¨¨¨
äMîçmigthäMîç ìò.migthõtîexeriy ,mipw ly zlvgn ± £¦¨©£¦¨©¨
äMLmigthäML ìòel` mixeriye :dpynd zniiqn .migth ¦¨©¦¨

md ,utne xere wya epxn`yì ïéaz`neh oiprì ïéa ñøãîoipr ¥§¦§¨¥§
z`nehdìò éðàúå .úî,ef dpyn lr `ziixaa epipye ±÷Oäå ãâaä ¥§¨¥£¨©¤¤§©©

øeòéLk ,øBòäåmda xn`pyìoiprCk ,äàîeèd `edøeòéLmdly §¨§¦§§¨¨¦
ìoipräàöBädyng exeriy caern epi`y xery ixd .zaya §¨¨

caern xer ly exeriyl dey epi`e ,migth dyng lr migth
.mdipia deydy ongp axk `le ,rinwl wiz zeyrl ick `edy

:`xnbd zvxznàìáeèøB÷a àeääxeriyy my xn`py dn ± ©§§§¨
xaecn ,migth dyng lr migth dyng `ed d`ved oiprl xerd
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היום יום . . . קו

ה'תש"גד סיון, מח לעומריום שני

חומש: נשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובבית שני . . . ־148־ ברתא.

ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ ְוָהֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְלטֹוַבת  ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות  ר  ְכׁשָ ַהּמֻ ְזַמן  הּוא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג 
רֹאׁש  ִקיעֹות ּבְ ֻדְגַמת ְזַמן ַהּתְ ָטן ַהְמַקְטֵרג, ּכְ ֵאין ַמְפִריַע ִמּשָׂ ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוָרה ּבְ ְתׁשּוָבה ּבְ ק ּבִ ְוֵכן ְלִהְתַעּסֵ

ּפּוִרים. צֹום ַהּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ָ ַהּשׁ

ה'תש"גה סיון, עחה"ש, מט לעומריום שלישי

חומש: נשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וז"ש הינוקא . . . במ"א.

ערב חג השבועות תקנ"ז אמר רבינו הזקן תורה:
וקדשתם היום ומחר גו' וקדשתם היום ומחר זהו מלמעלה, אבל וכבסו שמלותם 
דָאס דארף מען אליין. דָאס איז געווען די גַאנצע תורה. דער צ"צ הָאט מבאר געווען: 
וקדשתם איז געזָאגט געווָארען צו משה'ן, און אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ווָאס 
זיי קענען הייליג מַאכען דעם היינט און דעם מָארגען, ָאבער מ'דארף דערצו וכבסו 

שמלותם - לבושי מחשבה דבור ומעשה, ווָאס דָאס דארף מען אליין.

ֵקן 'ּתֹוָרה': נּו ַהּזָ בּועֹות תקנ"ז ָאַמר ַרּבֵ ָ ֶעֶרב ַחג ַהּשׁ

ְמלָֹתם"  ׂשִ סּו  "ְוִכּבְ ֲאָבל  ַמְעָלה,  ִמּלְ ֶזהּו  ּוָמָחר"  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ּגֹו'".  ּוָמָחר  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ
ה,  ְלֹמשֶׁ ֶנֱאַמר  ם"  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ֵאר:  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַה'ּתֹוָרה'.  ל  ּכָ ָהְיָתה  זֹו  ְלַבד.  ]ַלֲעׂשֹות[  ָצִריְך  ֶזה 
ָחר'; ַאְך ָנחּוץ ְלָכְך  ׁש ֶאת 'ַהּיֹום' ְוֶאת ַה'ּמָ ֵהם ְיכֹוִלים ְלַקּדֵ ָרא ְוָדָרא – ׁשֶ ָכל ּדָ ה ּבְ ֹמשֶׁ טּוָתא ּדְ ׁשְ ְוִאְתּפַ

ה ָצִריְך ]ַלֲעׂשֹות[ ְלַבד. ּזֶ ה, ׁשֶ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ י ַמֲחׁשָ ְמלָֹתם" – ְלבּוׁשֵ סּו ׂשִ "ְוִכּבְ

ה'תש"גו סיון, א דחה"שיום רביעי
מּות. ֶפר ּתֹוָרה, ֵאין אֹוְמִרים ַאְקּדָ רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

חומש: נשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: לקוטי אמרים .. הנקרא בשם . . . ואחדותו ית'.

מֶעִזיּבּוׁש.  בֹוד ּבְ בּועֹות תק"ך, ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ָ ַחג ַהּשׁ יֹום ָהְרִביִעי א ּדְ ם־טֹוב – ּבַ ַעל־ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ִהְסּתַ
אֹורֹות. לּו ַהּמְ ּיֹום ָהְרִביִעי ִנּטְ פֶעטֶעְרּבּוְרג – ּבַ ִכְסֵלו תקנ"ט ּבְ ֵקן ָאַמר ַעל ֶזה – יֹום ד כ ּבְ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ה'תש"גז סיון, ב דחג השבועות ]בחו"ל[יום חמישי

חומש: נשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: שער היחוד . . . כולא חד.

ִים:  ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ
ֹמאל  ׂשְ ִהיא  ׁשֶ ִליִמינֹו,  רֹאׁשֹו  ֵמֵסב   - ה'  ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו  ֵרְך  ְתּבָ ַהּמִ  - ְיָבֶרְכָך  ַבת  ּתֵ אֹוְמִרים  ׁשֶ ּכְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



קז היום יום . . . 

ֶאְמַצע.  ּבָ רֹאׁשֹו   - לֹום  ׁשָ ְוכּו'.  ַהְמָבֵרְך  ְיִמין  ִהיא  ׁשֶ ֹמאלֹו  ִלׂשְ  - ָיֵאר  ֶאְמַצע.  ּבָ  - ְמֶרָך  ְוִיׁשְ ַהְמָבֵרְך. 
מֹוַע.  בֹות ָצִריְך ִלׁשְ אֹוְמִרים ַהּתֵ ׁשֶ ְוָקא, ֲאָבל ּכְ ִנים ּדַ ַהּכֲֹהִנים ְמַנּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל עֹוָלם - ּבְ ֲאִמיַרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
 .  .  . ְוִאם   - "ְלָך"  ְלֵתַבת  ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ יק.  ּדִ ַהּצַ  .  .  . עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  אֹוְמִרים  ם",  ְל"ְוָיׂשֵ ִנים  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ְמֵרִני  ָהל[ "ְוִתׁשְ לֹום" - אֹוְמִרים ]ַהּקָ אֹוְמִרים ]ַהּכֲֹהִנים[ "ׁשָ ׁשֶ ם . . . ְלטֹוָבה. ּכְ לֹום" - ּוְכׁשֵ ע. ְל"ׁשָ ֱאִליׁשָ

ָניו. ית ַעל ּפָ ּלִ ֲעַדִין ַהּטַ ׁשֶ ת ָאֵמן, ּכְ רֹום" אֹוְמִרים ַאַחר ֲעִנּיַ ּמָ יר ּבַ ִני ְוִתְרֵצִני". "ַאּדִ ּוְתָחּנֵ

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

diepy ef `ziixay,äøBz øôña.axl di`x dpnn oi` ok m`e §¥¤¨
:ax ixack gikedl dqpn `xnbddéì òéiñî àîéìxn`p m`d ± ¥¨§©©¥
ipyy `ziixadn axl reiq yiy,epøôñå eìaL ïéléôz ,Ba àöBik©¥§¦¦¤¨§¥¤

ïéà ,äìaL äøBzm` dide' zyxte 'rny' zyxt mdn milhep ¨¤¨¨¥
e 'renyäøeîç äMeãwî ïéãéøBî ïéàL éôì ,äæeæî ïäî ïéNBò¦¥¤§¨§¦¤¥¦¦¦§¨£¨

.äl÷ äMeã÷ì¦§¨©¨
:`xnbd zwiicnàîòèdxez xtqn dfefn miyer oi`y mrhd ± ©£¨

,oilitzeïéãéøBî ïéàc,dlw dyecwl dxeng dyecwnàäla` ± §¥¦¦¨
eid m`ïéãéøBîeid ,dlw dyecwl dxeng dyecwnïéNBòmdn ¦¦¦

,xxal yie .dfefnéànà àáéúëcdxez xtq eazkp dn lr ± ¦§¦¨©©
,el` oilitzeñeèñeñëecà àáéúëc åàìlr eazkp `l m`d ± ¨¦§¦¨©§§

mb dfefnl mileqt eid slwd lr eazkp m` ixdy ,qehqeqkec
,dlw dyecwl dxeng dyecwn micixen oi`y mrhd `lel
lr eazkpy oilitzy axl `ziixadn di`x yi ,`linne

.zexiyk qehqeqkec
:`xnbd dgecàì`l` ,qehqeqkec lr eazkpy xaecn oi` ± Ÿ

àáéúëc[eazkpy-],óìwä ìòeazkpy oilitzy axl di`x oi`e ¦§¦¨©©§¨

.zexyk qehqeqkec lr
lr `xnbd dywn:digcdïðéáúk éî óìwà äæeæîemiazek m`d ± §¨©§¨¦¨§¦©

lr dfefn azke dpiy m`y jenqa lirl epipy ixd ,slw lr dfefn
zvxzn .dfefn odn zeyrl ozip cvik ok m`e ,dleqt dfefnd slw

:`xnbdïéà,dxiyk slw lr dazkpy dfefny xaeq df `pz ,ok` ± ¦
àéðúäåy dfefn ,`ziixaa epipy oke ±ìòå øéépä ìò óìwä ìò dáúk §¨©§¨§¨¨©©§¨©©§¨§©

dáúBk äéä øéàî éaø ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà .äìeñt ,úéìènä©©§¦§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨©¦¥¦¨¨§¨
L éðtî óìwä ìòok ici lr,úønzLnxzei xnyp slwdy ©©§¨¦§¥¤¦§©¤¤

.xi`n iaxk xaeq ef `ziixa dpyy `pzd s`e ,qehqeqkecdn
:`xnbd zxne`éëäì úéúàc àzLä,jk yxtn dz`y eiykr ± ©§¨§¨¥§¨¦

,dxiyk slw lr dazkpy dfefny xaeqd `pz yiyàì énð áøì§©©¦Ÿ
àîézy eixaca yxtze xn`z l` ax itl mb ±àeä éøä ñeèñeñëec ¥¨§§£¥
,óìwk,slwk oilitz zaizkl `ed xyky epiideàîéà àlà± ©§¨¤¨¥¨

y ,eixac z` yxtze xn`zäî ,ñeèñeñëeck àeä éøä óì÷§¨£¥©§§©
.äæeæî åéìò ïéáúBk óì÷ óà ,äæeæî åéìò ïéáúBk ñeèñeñëec§§§¦¨¨§¨©§¨§¦¨¨§¨

`ivend :dpyna epipy,BécexeriyáBzëì éãk.zeize` izy §§¥¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc zay(ipy meil)

:df xeriy edn zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨
exeriy ,qbd leg `ivendïéãéiñ ìL ók ét ìò ïzéì éãkxeriyk ± §¥¦¥©¦©¤©¨¦

.miciiq ly ska yiy xeriya ,ciqa axrl ie`xd
:`xnbd zl`eyãéñì déì éìòî ìBçc àpz ïàî`pzd edin ± ©©¨§©£¥¥§¦

:`xnbd daiyn .ciql liren legy xaeqdéaø ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©¦
àéðúc ,àéä äãeäé,`ziixaaãéña Búéa úà íãà ãeñé àìlxg` §¨¦§©§¨Ÿ¨¨¨¤¥§¦

,milyexi lr zelia` meyn ,oaxegdBà ïáz Ba áøéò ïk íà àlà¤¨¦¥¥©¤¤
,ìBç.jk lk oal `di `ly ick,øîBà äãeäé éaøea axir m`,ïáz ©¦§¨¥¤¤
øzeîea axir m` la` ,ea ceqlãéñkøè àeäL éðtî ,øeñà ,ìBç ¨¨¦§¥¤§©§¦

legd dcedi iax zhiyly ixde .legd ici lr wfg dyrpy ±
.ezhiyk diepy dpynd ok m`e ,ciql liren

àîéz eléôà ,øîà àáøk epzpyny xn`z m` elit` ±ïðaø ¨¨¨©£¦¥¨©¨¨
`ed xeriyd recn oaen ,ciqd z` lwlwn legdy mixaeqd

y meyn ,ciqa axrl jxvpd xeriykBðe÷éz eäæ Bìe÷ìé÷dn ± ¦§¤¦
xzen ok ici lry ,epewiz edf ,exigyne ciqd z` lwlwn legdy
lr miaiig okle ,ciql etiqedl `id jxcd df mrhne ,ea ciiql

.df xeriya ez`ved
`ivend :dpyna epipy,äð÷exeriy.ñBîìe÷ úBNòì éãk`xnbd ¨¤§¥©£§

:df xeriy edn zx`and `ziixa d`ianàðz`ivend ,`ziixaa ¨¨
zeyrl ick exeriy ,dpwòébnä ñBîìe÷crúBòaöà éøL÷ìåély §©©¦©§¦§¥¤§§¨

.ea aezkl gep jky ,azekd
,éMà áø éòal dpeekd m`dïBéìòä øL÷z` xagnd wxtl ± ¨¥©©¦¤¤¨¤§
,cil rav`dBàlïBzçzä øL÷dwiqn .rav`d rvn`ay wxtl ± ¤¤©©§

:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:dpyna epipyäéä íàådpwd'åë äáòick exeriy ,qqexn e` §¦¨¨¨¤

.qtli`a dpezpe dtexh `idyk ,miviaay dlw dvia ea lyal
:df xeriy zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨

dvia ea lyal ick exeriy ,qqexn e` dar dpw `ivendäôeøè± §¨
zaxernñtìéàa äðeúðe ïîLazaxern `idy ici lry ,zagna ± §¤¤§¨¨¦§¨

.lyazdl zxdnn onya
:dlw dvia idn zxxan `xnbd,déøáì àðéáøc déøa øî déì øîà̈©¥©§¥§©¦¨¦§¥

àéä éàî äl÷ äöéa Cì òéîL éî.dlw dvia idn zrny m`d ± ¦§¦©¨¥¨©¨©¦
déì øîà,epaàìöìéöc àúòéa`xwpd ohw ser ly dvia ± ¨©¥¥£¨§¦§§¨

.miviad x`yn dlwe dphw `idy ,`lvliv
:epa z` `piaxc dixa xn l`yàîòè éàîdz`y mrhd dn ± ©©£¨

m`d ,dlw dvia `id efy yxtneæc íeMîàøèdvia `idy ± ¦§§¨
,ok m` ,dphwàzøtéöc àîéàly dvia epiid dlw dviay xen` ± ¥¨§¦¨§¨

.xzei dphw `idy `zxtiv `xwpd ser
÷ézLéàe ,aiydl ecia did `ly ,epa wzy ±déì øîà,eia`léãéî ¦§¦¨©¥¦¦

àäa Cì òéîL.df oipra xac dfi` zrny m`d ± §¦©¨§¨
déì øîà],eia`éëäjk ±,úLL áø øîà [`id miviaay dlw dvia ¨©¥¨¦¨©©¥¤

äl÷ äöéa dì eø÷ éàîe ,úìBâðøz úöéa`idy mrhd edne ± ¥©©§§¤©¨¨¥¨©¨
y meyn ,dlw dvia z`xwpíéîëç eøòéLyäöéa Eì ïéà`idy ¦££¨¦¥§¥¨

ìMáì äl÷lyazdl zxdnn -].úìBâðøz úöéaî øúBé [ ©¨§©¥¥¦¥©©§§¤
:epa eze` l`yàðL éàîemipey dne ±úaL éøeòéL ìkmilke`a ©§¨¨¦¥©¨
a mze` exriyyàëäå ,úøâBøbëa mixryn o`ke ±déì øîà .äöéaë ©§¤¤§¨¨©¥¨¨©¥

,epaléëäjk ±,ïîçð áø øîàick `ed xeriydy epipyy dn ¨¦¨©©©§¨
`l` ,dnily dlw dvial dpeekd oi` ,miviaay dlw dvia lyal

.äl÷ äöéaî úøâBøbk©§¤¤¦¥¨©¨

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

המשך ביאוב למס' שבת ליום שני עמ' ב



v"ndqeקח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כדין עליה ", לכוף מחוייבין מטה  של דין  בית  אין "ולכן

בצידה  שכרה  שמתן ב)מצות ֿעשה  קי, בחולין .(כמבואר

בגמרא ,והנה ב)נאמר  ח, בתרא לתת(בבא עשיר  שכופים 

התוספות  והקשו  אכפיה):צדקה . ד"ה על (שם כופים  אין הרי

מפורש שכרה  צדקה  ומצות בצידה , שכרה  שמתן מצוה 

טו)כנאמר אלקיך"?(דברים ה ' יברכך הזה הדבר  בגלל "כי 

מצות גם  בה יש  שבצדקה מצות ֿעשה  מלבד ותירצו :

ידך '), את  תקפוץ  ולא  לבבך  את  תאמץ  ('לא  לא ֿתעשה

הלאו. מצד היא  והכפייה

החושן' ה'קצות כתב זה  סק"ט)ולפי שם שלדעת(חו"מ

מלבד  שהרי  כופים, העבוט השבת  מצות על גם  התוספות 

ולא "עבר כאן הרמב"ם  שכתב  כמו  'לאו ' גם בה  יש  ה 'עשה '

הרשב "א  אבל בלא ֿתעשה ". עובר שהביא השיב ... הדין (מקור

כופים .הרמ"א) אין העבוט בהשבת  וגם  בצדקה  שגם  סובר 

הצדקה על  שכופים  הלכה  שנפסקה  שכיון ה'קצות' ומסיק 

ס"א) רמ"ח סי' העבוט.(יו"ד השבת על גם  כופים ,

למלך ' הי"ג)וה 'משנה פ"ג עבדים בצדקה(הל' אם  שאף סובר 

שבה ה'לאו ' משום  התוספות)כופים  אין(כדברי העבוט בהשבת -

בהש ה 'לאו' כי ל'עשה 'כופים  ניתק  העבוט  ה"ד).בת  (לעיל

סופר ' קעז)וה 'חתם  סי' חו"מ מבאר :(שו"ת,

מחסורם למנוע  כדי גם  שבה  ה 'לאו ' משום  כופים  בצדקה 

השבת כן שאין  מה  לחיות , ממה  להם  שיהיה  וכדי עניים  של

המלוה על לא - לו הוא  שזקוק  אף  העני, לבעליו העבוט

להשיב רק  המצוה  ועליו הציבור , על כיֿאם צרכיו לספק 

אותה . כופים  ואין  בצידה שכרה  שמתן מצוה  וזו  העבוט,

ה'תש"פ  סיון ד' רביעי יום התורה? מן מצוה חכמים מבטלים מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰íéîëç eøñà̈§£¨¦
.åéiç éãëa àlà ,äöeö÷ úéaøa éBbä úà äåìî éìàøNé äéäiL¤¦§¤¦§§¥¦©§¤¤©§¦¦§¨¤¨¦§¥©¨

.Bnò BúáéLé áøa ,åéNònî ãîìé ànL eøæb̈§¤¨¦§Ÿ¦©£¨§Ÿ§¦¨¦
הרמב "ם  קצח)לדעת  מ"ע המצוות ספר ה"א. מצותֿעשה(לעיל

בספרי  כנאמר  בריבית, לגוי  רסג)להלוות  פ' תשיך (דברים "לנכרי

בלאו שהוזהרנו  "כמו  עוז ', ה 'מגדל ופירש  מצות ֿעשה ". זו

הוזהרנו חנם, מתנות להם ניתן שלא  לומר  תחנם ', 'לא  על

חינם". אותם  נלווה  שלא  אותם, כשנלווה  אף ב 'עשה '

ילמד  "שמא בריבית  לגוי להלוות  לא  חכמים  גזרו  ומכלֿמקום 

מחייתו. לצורך רק  והתירו עמו", ישיבתו  ברוב  ממעשיו 

הריטב "א  כתב  ב)והנה , לב, לעשות(ר"ה לחכמים  כח יש  :

כמו תעשה ' ואל ב 'שב התורה  מן  דבר  ולעקור לתורה  סייג

אין כי בשבת , שחל השנה  בראש  בשופר לתקוע שלא  גזירה 

את ויעביר  לחכם  ילך ושמא  שופר  בתקיעת  בקיאים הכל 

מדוע כן, אם  והקשה : הרבים . ברשות  אמות  ארבע  השופר 

שיר כלי יתקן  שמא  השנה  ראש  בכל  לתקוע  חכמים  אסרו לא 

טוב) ויום שבת בכל בשופר לתקוע אסרו זה ?(שמטעם

אין לגמרי , המצוה  תתבטל  גזירתם  ידי על אם  ותירץ :

מכל  מתבטלת  זו מצוה  נמצאת  כן "שאם  לאסור  בכוחם 

מה ויסתרו לגמרי יאסרו  והאיך נעשית , ואינה  לעולם ישראל

הט"ז כתב  וכן תורה ". סק"ה)שציותה  תקפח סי' שאין(או"ח

התורה . מן מצוה  עוקרת  היא  אם  גזירה  גוזרים  חכמים 

אחרונים  יו"ד והקשו סופר חתם שו"ת סב, סי' מהדו"ת ביהודה (נודע

קט) הריסי' בריבית , לגוי  להלוות חכמים  אסרו כיצד  כן, אם

התורה ? מן מצותֿעשה ביטלו זו בגזרה 

ז)ותירצו מח, סי' או"ח נזר אבני שם. ביהודה :(נודע

התירו וכן  חייו" "בכדי בריבית  לגוי להלוות  שהתירו כיון 

הגוי עם מתחבר  שאינו חכם  לתלמיד ללמוד זאת  בו רגיל ("שאינו

חכמיםממעשיו") יכולים  ולכן  לגמרי, המצוה  נעקרה  לא  ,

לאסור .

פערלא  כה)והגרי"פ מ"ע לרס"ג ביאר :(סהמ"צ

היינו ההלואה, בעצם  המצוה  אין  הרמב"ם  לדעת  גם 

מצוה לגוי מלווה  שאם  אלא  ריבית , לקחת כדי  לגוי  להלוות 

ריבית  ממנו  מ"ע)ליטול  על עובר ריבית בלא ילווהו וכלשונו(ואם .

המצוות  נלווה(שם)ב 'ספר  ואז הגוי מן  ריבית  לבקש "שציוונו 

אוסרים  חכמים  כאשר  כן, ואם כדיzeeldlלו". בריבית  לגוי

מצוה . וביטול עקירה  כאן  אין ממעשיו, ללמוד לא 

ה'תש"פ  סיון ה' חמישי יום שליח? או קונה

Ï‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰:‚ ‰Îïéé ìL úéáç̈¦¤©¦
úðî ìò ,õéwä ãò íézLa Bì døëîe ,øðéc äzò äåL àéäL¤¦¨¨©¨¦¨§¨¨¦§©¦©©©¦©§¨
äpøkîiL ãò øëBnä úeLøa àéä éøä ,äìwz da òøàz íàL¤¦¤¡©¨©¨¨£¥¦¦§©¥©¤¦§§¤¨
ílLî Bðéà ,äøaLð Bà äãáà íàL ;øzî äæ éøä ¯ ç÷Blä©¥©£¥¤ª¨¤¦¨§¨¦§§¨¥§©¥
ét ìò óà ;øzî äæ éøä ...íézLa Bì døëî íà ïëå ...íeìk§§¥¦§¨¨¦§©¦£¥¤ª¨©©¦

.ç÷Blä úeLøa äéäz ,äöéîçä Bà äáðâð Bà äãáà íàL¤¦¨§¨¦§§¨¤§¦¨¦§¤¦§©¥©
ואם להתייקר , צפוי שמחירו חפץ  לחברו  במוכר  מדובר 

לפי זמן  לאחר ישלם  שהלוקח לקבוע  אסור מיד חלה  המכירה 

המעות המתנת  כשכר  נחשבת  התוספת  כי אז , שיהיה  השער

אלא עכשיו חלה  לא  שהמכירה  ניכר  כאשר  אך  ריבית , והיא

ואין אז  של  השער  כפי יהיה שהתשלום  הוא  בדין זמן , לאחר 

ריבית . זו 

חלה לא  שהמכירה ניכר  יהיה  כיצד אפשרויות  שתי  ויש 

אם למוכר  החפץ  את  להחזיר  רשאי הלוקח כאשר א . מיד:

התשלום ) (עד  בינתיים כאשר  ב. אותו. למכור יצליח לא 

לא הקונה יאבד או יינזק ואם המוכר, על  היא  החפץ  אחריות 

לשלם . יצטרך

הראשון באופן אופנים: שני  בין  הרמב "ם  מחלק זה  ובענין 

mi`pzdנדרשים  ipy על תישאר  שהאחריות – להתיר  כדי

בכך  די השני  ובאופן  להחזיר , רשאי יהיה ושהלוקח המוכר

האחריות בינתיים  אם אף  החפץ , את להחזיר  הקונה  שיוכל 

עליו. חלה 
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ה'תש"פ  סיון א' ראשון יום באונסין? השואל חייב מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰Bì øîà̈©
äNòå ,'äéìàî éìà àBáz àéäå ,ìwîa dLékä' :ìàBMä©¥©¦¨§©¥§¦¨¥©¥¥¤¨§¨¨
ìáà ;BúeLøì ñðkzL ãò ,da áiç ìàBMä ïéà ¯ ïk ìéàLnä©©§¦¥¥©¥©¨¨©¤¦¨¥¦§£¨

.øeèt ,Cøca äúî¥¨©¤¤¨
במקל 'הכישה  למשאיל שאמר  הפרה  את  את השואל (הכה

במקל) והוציאההפרה כן המשאיל  ועשה  אלי', תבוא  והיא 

רב  לדעת  – ומתה  א)מרשותו  צט, מציעא השואל (בבא נתחייב 

עצמו את  שיעבד  באמירתו כי נעשה)בתשלומיה  ד"ה שם .(רש "י

אין במקל...' 'הכישה  השואל אמר אם  גם  שמואל, ולדעת

בתשלומיה חייב  ואינו לפרה  שאירע  לאונס אחראי השואל

לרשותו. שתיכנס  עד

משנה ': ה 'כסף וכתב 

רב מדברי וגם  כמותו , שהלכה כשמואל פסק  הרמב "ם 

שם)אשי השואל (ב"מ אמר  אם  שגם  כשמואל שסובר  משמע 

לפרה . שאירע  האונס  בתשלומי  מתחייב  אינו במקל ', 'הכישה 

התוספות  כתבו אמר)וכן ד"ה .(שם

משנה ': ה 'לחם והקשה 

ביאר  כשמואל הסובר  אשי אמר(שם)רב אם שגם  זה  שדין

לידו שתגיע עד באונסין חייב אינו במקל...' 'הכישה  השואל

לחצר המשאיל מחצר  לצאת  צריכה היתה הפרה  אם  רק  נאמר 

על  סומך אינו זה במקרה  כי הרבים , רשות  דרך השואל

כן יעשה  שאכן  שומר המשאיל ללא הרבים ברשות אותה ישאיר לא (כי

לפנים) ד"ה רש"י לרשותו,- שתגיע  עד להתחייב התכוון  ולא

של  מחצרו  לפנים  נמצאת  השואל של  חצרו כאשר  אבל 

כאשר כי  באונסין  השואל נתחייב  – לה  ופתוחה המשאיל

לחצרו  מיד  שתבוא לשואל הרבים)ברור  רשות דרך הוא(ולא הרי 

עצמו. את  לחייב מתכוון 

חצרות שאם  זו הלכה  הרמב "ם  הביא  לא מדוע  ואם ֿכן

באונסין השואל  חייב לזו  זו סמוכות  והמשאיל השואל

במקל ...'? 'הכישה  כשאמר 

גבורים ' ה 'מגן שם)וביאר  :(ב"מ

ואין המשאיל של לחצרו פתוחה  השואל של  חצרו כאשר 

בחצר רגל דריסת  לשואל  יש  ביניהם , מפסיקה הרבים  רשות 

הרמב "ם  פסק  וכבר שניהם . של  כחצר  זו  והרי (הל'המשאיל 

ה"ג) פ"ד השואל מכירה ואם  שניהם  של בחצר קונה  שמשיכה 

זו הרי  מאליה' אלי  תבוא  והיא  במקל 'הכישה  למשאיל אמר

כאן. זאת  לכתוב  הרמב "ם  הוצרך  לא  ולכן  כמשיכה .

ה'תש"פ  סיון ב' שני יום דעת  שיקול פי על פסיקה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰:øîàå àaL éî¦¤¨§¨©
àöîðå ,ïé÷äáî ïéðîéñ ïúðå ,'íëéáà ìöà ézã÷ôä Cëå Ck'¨§¨¦§©§¦¥¤£¦¤§¨©¦¨¦ª§¨¦§¦§¨
äfL ãeîà únä äéä àlL òãBé ïicä äéäå ,øîàL Bîk ïBãwtä©¦¨§¤¨©§¨¨©©¨¥©¤Ÿ¨¨©¥¨¤¤
.ïéðîéqä ïúpL äæì ïBãwtä ïzì äfä ïicì Lé ¯ BlL ïBãwtä©¦¨¤¥©©¨©¤¦¥©¦¨¨¤¤¨©©¦¨¦

שבכוחו הדיין  של  דעתו  לשיקול  תוקף  כאן נותן  הרמב "ם 

ראיה וללא  דעת  אומדן  פי  על  המוחזק  מן  חפץ להוציא 

אותו ולתת  היתומים  מיד החפץ  את  להוציא  וכגון  חותכת ,

בבעלות היה לא זה  כגון שחפץ ההסתברות  מכוח לתובע

האב .

הגמרא  מדברי א)מאידך , פה, הדיין(כתובות אין  כי נראה 

בו להתחשב  רק  אלא  אישי , דעת שיקול  פי על לפסוק יכול 

על  חוב  שטר  המוציא  ולכן  נוספת. ראיה  המצריך כשיקול

לדיין מוכר  העד אם  גם  - פרוע  שהוא  מעיד אחד ועד חברו 

ע סומך והוא נאמן אתכאדם  לבטל יכול  אינו לחלוטין, ליו

התובע את  לחייב  היותר לכל אלא  דבריו  סמך על השטר

החוב  את  שיגבה  קודם  א)להישבע  כד, סנהדרין הלכות רמב"ם .(ראה

דרכים : שתי מצינו הדינים  בין החילוק  ובביאור 

יצחק ' ה 'נחל טו)לדעת סי' פי(חו"מ על לפסוק יכול הדיין ,

על  מבוסס  אינו  השיקול כאשר  אך כאן , כמבואר  דעת  שיקול 

ידיעה נחשבת  זו  אין אחד, עד עדות על אלא  אישית ידיעה 

שהוא יתכן עדיין נאמן , כאדם  לו מוכר  העד  אם  גם כי  ברורה,

drehלחייב כדי  זו בהוכחה  להשתמש  ניתן ולכן בדבריו

וודאית . לפסיקה לא  אך שבועה

האזל ' ה 'אבן ה"א)ואילו פכ"ד אין(סנהדרין לעולם  כי מבאר

דעת  שיקול  פי על דין  לפסוק יכול ('אומדנא')אפשרות  והוא

פרוע שהוא  שטר  על  המעיד אחד בעד ולכן  ספק , ליצור רק

את לאמת  התובע את  לחייב  רק  ניתן  אחרת , אומדנא  בכל או

שבועה . ידי על  טענתו 

את מוכיח  שהתובע  משום  האומדנא  מועילה  זו ובהלכה 

סימנים באמצעות  כמו דבריו  הפקדון ונמצא מובהקין סימנין ("ונתן

כנגד שאמר") להכריע  הסימנים  בכוח אין כלל  שבדרך אלא  ,

המוחזק של  נגדית  שלו טענה  שהחפץ שהטוען באבדה רק מועילים (והם

מוחזק) מערערתאינו היא הרי  ספק , יוצרת  והאומדנא  מאחר אך ,

בכוח  מהם להוציא אפשר ושוב  היתומים מוחזקות  את 

הסימנים .

ה'תש"פ  סיון ג' שלישי יום בצידה  שכרה שמתן מצוה - העבוט השבת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰,àeä éðò Léà íà¦¦¨¦
éøö àeäL øác BðkLîeèBáòä Bì øéæçäì äåöî äæ éøä ¯ Bì C ¦§§¨¨¤¨¦£¥¤¦§¨§©§¦¨£

éøö àeäL úòa."èBáòä úà Bì áéLz áLä" :øîàpL ...Bì C §¥¤¨¦¤¤¡©¨¥¨¦¤¨£

הרמ"א  לרמב"ן וכתב  המיוחסות הרשב"א משו"ת סט"ז, צז סי' (חו"מ

פח) שכרהסי' שמתן מצותֿעשה היא  העבוט השבת  מצות  :

אלקיך', ה' לפני  צדקה  תהיה  'ולך שנאמר  בצידה , כתוב 
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כדין עליה ", לכוף מחוייבין מטה  של דין  בית  אין "ולכן

בצידה  שכרה  שמתן ב)מצות ֿעשה  קי, בחולין .(כמבואר

בגמרא ,והנה ב)נאמר  ח, בתרא לתת(בבא עשיר  שכופים 

התוספות  והקשו  אכפיה):צדקה . ד"ה על (שם כופים  אין הרי

מפורש שכרה  צדקה  ומצות בצידה , שכרה  שמתן מצוה 

טו)כנאמר אלקיך"?(דברים ה ' יברכך הזה הדבר  בגלל "כי 

מצות גם  בה יש  שבצדקה מצות ֿעשה  מלבד ותירצו :

ידך '), את  תקפוץ  ולא  לבבך  את  תאמץ  ('לא  לא ֿתעשה

הלאו. מצד היא  והכפייה

החושן' ה'קצות כתב זה  סק"ט)ולפי שם שלדעת(חו"מ

מלבד  שהרי  כופים, העבוט השבת  מצות על גם  התוספות 

ולא "עבר כאן הרמב"ם  שכתב  כמו  'לאו ' גם בה  יש  ה 'עשה '

הרשב "א  אבל בלא ֿתעשה ". עובר שהביא השיב ... הדין (מקור

כופים .הרמ"א) אין העבוט בהשבת  וגם  בצדקה  שגם  סובר 

הצדקה על  שכופים  הלכה  שנפסקה  שכיון ה'קצות' ומסיק 

ס"א) רמ"ח סי' העבוט.(יו"ד השבת על גם  כופים ,

למלך ' הי"ג)וה 'משנה פ"ג עבדים בצדקה(הל' אם  שאף סובר 

שבה ה'לאו ' משום  התוספות)כופים  אין(כדברי העבוט בהשבת -

בהש ה 'לאו' כי ל'עשה 'כופים  ניתק  העבוט  ה"ד).בת  (לעיל

סופר ' קעז)וה 'חתם  סי' חו"מ מבאר :(שו"ת,

מחסורם למנוע  כדי גם  שבה  ה 'לאו ' משום  כופים  בצדקה 

השבת כן שאין  מה  לחיות , ממה  להם  שיהיה  וכדי עניים  של

המלוה על לא - לו הוא  שזקוק  אף  העני, לבעליו העבוט

להשיב רק  המצוה  ועליו הציבור , על כיֿאם צרכיו לספק 

אותה . כופים  ואין  בצידה שכרה  שמתן מצוה  וזו  העבוט,

ה'תש"פ  סיון ד' רביעי יום התורה? מן מצוה חכמים מבטלים מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰íéîëç eøñà̈§£¨¦
.åéiç éãëa àlà ,äöeö÷ úéaøa éBbä úà äåìî éìàøNé äéäiL¤¦§¤¦§§¥¦©§¤¤©§¦¦§¨¤¨¦§¥©¨

.Bnò BúáéLé áøa ,åéNònî ãîìé ànL eøæb̈§¤¨¦§Ÿ¦©£¨§Ÿ§¦¨¦
הרמב "ם  קצח)לדעת  מ"ע המצוות ספר ה"א. מצותֿעשה(לעיל

בספרי  כנאמר  בריבית, לגוי  רסג)להלוות  פ' תשיך (דברים "לנכרי

בלאו שהוזהרנו  "כמו  עוז ', ה 'מגדל ופירש  מצות ֿעשה ". זו

הוזהרנו חנם, מתנות להם ניתן שלא  לומר  תחנם ', 'לא  על

חינם". אותם  נלווה  שלא  אותם, כשנלווה  אף ב 'עשה '

ילמד  "שמא בריבית  לגוי להלוות  לא  חכמים  גזרו  ומכלֿמקום 

מחייתו. לצורך רק  והתירו עמו", ישיבתו  ברוב  ממעשיו 

הריטב "א  כתב  ב)והנה , לב, לעשות(ר"ה לחכמים  כח יש  :

כמו תעשה ' ואל ב 'שב התורה  מן  דבר  ולעקור לתורה  סייג

אין כי בשבת , שחל השנה  בראש  בשופר לתקוע שלא  גזירה 

את ויעביר  לחכם  ילך ושמא  שופר  בתקיעת  בקיאים הכל 

מדוע כן, אם  והקשה : הרבים . ברשות  אמות  ארבע  השופר 

שיר כלי יתקן  שמא  השנה  ראש  בכל  לתקוע  חכמים  אסרו לא 

טוב) ויום שבת בכל בשופר לתקוע אסרו זה ?(שמטעם

אין לגמרי , המצוה  תתבטל  גזירתם  ידי על אם  ותירץ :

מכל  מתבטלת  זו מצוה  נמצאת  כן "שאם  לאסור  בכוחם 

מה ויסתרו לגמרי יאסרו  והאיך נעשית , ואינה  לעולם ישראל

הט"ז כתב  וכן תורה ". סק"ה)שציותה  תקפח סי' שאין(או"ח

התורה . מן מצוה  עוקרת  היא  אם  גזירה  גוזרים  חכמים 

אחרונים  יו"ד והקשו סופר חתם שו"ת סב, סי' מהדו"ת ביהודה (נודע

קט) הריסי' בריבית , לגוי  להלוות חכמים  אסרו כיצד  כן, אם

התורה ? מן מצותֿעשה ביטלו זו בגזרה 

ז)ותירצו מח, סי' או"ח נזר אבני שם. ביהודה :(נודע

התירו וכן  חייו" "בכדי בריבית  לגוי להלוות  שהתירו כיון 

הגוי עם מתחבר  שאינו חכם  לתלמיד ללמוד זאת  בו רגיל ("שאינו

חכמיםממעשיו") יכולים  ולכן  לגמרי, המצוה  נעקרה  לא  ,

לאסור .

פערלא  כה)והגרי"פ מ"ע לרס"ג ביאר :(סהמ"צ

היינו ההלואה, בעצם  המצוה  אין  הרמב"ם  לדעת  גם 

מצוה לגוי מלווה  שאם  אלא  ריבית , לקחת כדי  לגוי  להלוות 

ריבית  ממנו  מ"ע)ליטול  על עובר ריבית בלא ילווהו וכלשונו(ואם .

המצוות  נלווה(שם)ב 'ספר  ואז הגוי מן  ריבית  לבקש "שציוונו 

אוסרים  חכמים  כאשר  כן, ואם כדיzeeldlלו". בריבית  לגוי

מצוה . וביטול עקירה  כאן  אין ממעשיו, ללמוד לא 

ה'תש"פ  סיון ה' חמישי יום שליח? או קונה

Ï‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰:‚ ‰Îïéé ìL úéáç̈¦¤©¦
úðî ìò ,õéwä ãò íézLa Bì døëîe ,øðéc äzò äåL àéäL¤¦¨¨©¨¦¨§¨¨¦§©¦©©©¦©§¨
äpøkîiL ãò øëBnä úeLøa àéä éøä ,äìwz da òøàz íàL¤¦¤¡©¨©¨¨£¥¦¦§©¥©¤¦§§¤¨
ílLî Bðéà ,äøaLð Bà äãáà íàL ;øzî äæ éøä ¯ ç÷Blä©¥©£¥¤ª¨¤¦¨§¨¦§§¨¥§©¥
ét ìò óà ;øzî äæ éøä ...íézLa Bì døëî íà ïëå ...íeìk§§¥¦§¨¨¦§©¦£¥¤ª¨©©¦

.ç÷Blä úeLøa äéäz ,äöéîçä Bà äáðâð Bà äãáà íàL¤¦¨§¨¦§§¨¤§¦¨¦§¤¦§©¥©
ואם להתייקר , צפוי שמחירו חפץ  לחברו  במוכר  מדובר 

לפי זמן  לאחר ישלם  שהלוקח לקבוע  אסור מיד חלה  המכירה 

המעות המתנת  כשכר  נחשבת  התוספת  כי אז , שיהיה  השער

אלא עכשיו חלה  לא  שהמכירה  ניכר  כאשר  אך  ריבית , והיא

ואין אז  של  השער  כפי יהיה שהתשלום  הוא  בדין זמן , לאחר 

ריבית . זו 

חלה לא  שהמכירה ניכר  יהיה  כיצד אפשרויות  שתי  ויש 

אם למוכר  החפץ  את  להחזיר  רשאי הלוקח כאשר א . מיד:

התשלום ) (עד  בינתיים כאשר  ב. אותו. למכור יצליח לא 

לא הקונה יאבד או יינזק ואם המוכר, על  היא  החפץ  אחריות 

לשלם . יצטרך

הראשון באופן אופנים: שני  בין  הרמב "ם  מחלק זה  ובענין 

mi`pzdנדרשים  ipy על תישאר  שהאחריות – להתיר  כדי

בכך  די השני  ובאופן  להחזיר , רשאי יהיה ושהלוקח המוכר

האחריות בינתיים  אם אף  החפץ , את להחזיר  הקונה  שיוכל 

עליו. חלה 
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שזמן מדובר  הראשון שבאופן משום  הוא  החילוק  וטעם

מיד, החבית את  ימכור  הקונה  אם  ואף  בקיץ , הוא התשלום 

לקבוע מותר  זה ובמקרה  כהלוואה, אז  עד בידו המעות  יהיו

באופן אך האמורים , התנאים  בשני  היוקר  כשעת  התשלום את 

החפץ , את ימכור  כאשר מיד למוכר  לשלם  הלוקח על השני 

הוא אלא  וקונה מוכר  כאל  אליהם  מתייחסים  אין  זה ובמקרה 

xkendנחשב  ly egelyk בכך די ולכן החפץ , את  למכור

אותו, למכור יצליח  לא  אם  למוכר  החפץ  את  להחזיר  שיכול 

עליו מוטלת  החפץ שלימות  על האחריות  אם  יו"ד אף  (פרישה

סקכ"ז) קעג .סי'

ה'תש"פ  סיון ו' שישי יום דין  בעל בפני שלא עדות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ïéìa÷î ïéàL¤¥§©§¦
àeä ïàk ãîBò Bðéà elàk ïèwäå ,ïéc ìòa éðôa àlL íéãò¥¦¤Ÿ¦§¥©©¦§©¨¨§¦¥¥¨

.áeLç̈
דין, בעל בפני שלא  עדות  מקבלים  שאין  הדין בטעם 

הסברים : כמה  נאמרו

לטעון הדין  לבעל לאפשר  כדי  הוא שהטעם  אומרים יש 

להכחישם  או  העדים  ב)כנגד  כח, ב"ב את(רש"י להם  להזכיר  או 

האירוע  של  המדויקים  קמח).הפרטים א, יעקב אומרים(שבות ויש 

או לשקר  עלול הוא  הדין בעל בפני שלא  מעיד  העד  שכאשר 

מעיז אינו  הדין בעל בפני אך  בדבריו, לדייק  להקפיד שלא 

סט"ו)פניו כב סי' חו"מ .(לבוש

הרשב "א  שעט)ואילו ח"ב, גזירת(שו"ת הוא זה  שדין  כתב 

היינו בבעליו ', 'והועד שנגח בשור מהנאמר ונלמד  הכתוב,

בעליו. בפני 

ט)והרמ"א  קי, ברור(חו"מ שבדבר  האומרים  דעת  את  הביא

שלא אף  העדות  את  מקבלים  שקר, חשש  כך כל בו שאין 

אדם של  צוואתו  על  עדות  לקבל  אפשר  ולכן  דין, בעל  בפני

קטנים  יתומים  כאן")בפני  עומד אינו כאילו ש"הקטן ונראה(למרות ,

כאמור . שקר , חשש  משום הוא  הדין  שטעם  מדבריהם 

הסכימו הדין  בעלי אם  הטעמים , בין מינה' 'נפקא  ועוד

הסוברים לדעת  בפניהם : שלא ימסרו שהעדויות מראש 

בעל  בפני דווקא להימסר  צריכה שעדות  היא  הכתוב  שגזירת 

פסולה  עדות  קבלת  על  כהסכמה  היא  זו הסכמה (כמו הדין,

פסול) או לחזורקרוב ואפשר מסוימים  בתנאים  רק  המועילה

הדין גמר  קודם  חו"ממנה  כב)(שו"ע סי' של מ זכותו  זו  אם  אך ,

להכחישה , או  להזימה  כדי  העדות  את  לשמוע  הדין  בעל 

בעל  מזכויות  אחת  על מחילה  כדין כך  על מחילה  מועילה 

ממנה  לחזור  אפשרות  ואין תוקף  ברת שהיא  (משפטיך הדין

יב) עמ' ח, .ליעקב

זה רואים  שהמשוחחים  באופן  עדות  בקבלת  לדון  יש  וכן

ולבעלי הדין לבית  נראים  העדים  שפני בכך  די האם זה : את 

בגופם נוכחים  להיות  צריכים  העדים  שמא  או  ולהיפך  הדין

הדין. בעל בפני

לטעון הדין בעל שיוכל כדי  הוא  הטעם אם  כי ונראה ,

גם מתקיים  זה  הרי – בפניו לשקר  יעזו  שלא כדי  או  כנגדם 

הכתוב , מגזירת  הוא זה  שדין הסוברים  לדעת  אך זה, באופן

פסולה עדות  והיא  הדין  בעל  בפני נאמרת  אינה  העדות הרי

קעג) עמ' ו, המשפט .(בינת

ה'תש"פ  סיון ז' קודש שבת סתמית  בהלוואה הפירעון זמן

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰¯ äåìî íúñ§¨¦§¨
ìL.íBé íéL §Ÿ¦

המלווה כאשר  כי לכאורה  לומר נראה  היה הדין  בטעם 

אנו הפירעון  זמן  את  במפורש  ביניהם  סיכמו לא  והלווה 

שהוא שיערו  וחז "ל ומקובל, ממוצע לזמן שכוונתם  מניחים 

יום . שלושים 

המלווה התנה שאם הרמב"ם  כתב ההלכה  בהמשך אך

תנאו יום  שלושים  קודם  לתבוע  שיוכל ההלוואה בשעת

שלכך  משום  יום  לשלושים  היא הלוואה  סתם  ואם  מועיל,

בפירוש אומר כאשר שייך  זה  שאין ברור המלווה, דעת  היתה 

'תנאי '. לדין  להגיע  צריך ואין יותר, קצר לזמן  להלוות  שרוצה 

המלווה דעת  היתה  שכך  משום  אינו הדין  טעם  כן ואם 

קודם חובו  את  לתבוע  למלווה  שאסור תורה  דין  אלא

אוסרת שהתורה  כספים  שמיטת  לדין  בדומה  יום , שלושים

השביעית . עליו שעברה חוב לגבות 

היה ניתן  המלווה , דעת  על  מבוסס אינו והדין ומאחר 

שלושים קודם  לגבות  שרוצה  בפירוש  יתנה  אם  שאף  לומר 

מועיל  שהתנאי  הרמב "ם  מחדש  כך  ועל  התנאי , יועיל לא  יום 

תורה . דין כנגד  להתנות  אדם יכול ממון בענייני  כי 

להלן הרמב"ם  דברי גם  מובנים  ה"ב)ובכך שאין(פכ"ב ,

מיום יום  שלושים  אחר עד  מערב  להיפרע  יכול המלווה 

מהלווה לגבות  יכול שאינו  כשם לשלם , דין  בבית  שנתחייב 

לגבות יכול אינו ואם  להלוואה . יום  שלושים  בתוך עצמו 

לא מדוע  יום שלושים  לאחר  נקבע  הפירעון זמן  כי מהלווה 

יום שלושים עברו  שכבר  מאחר מהערב  לגבות  יוכל 

תוך  לגבות  יכול המלוה  שאין  מוכח אלא  מההלוואה ?

לא יום  אלאשלושים  הגיע לא  עדיין  הפירעון שזמן משום 

החיוב זמן  אם  אף  יום  שלושים  בתוך  לגבות אסרה  שהתורה

הערב . לגבי הדין והוא  מיד, חל 

(f"ixbd iyecig)
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ה'תש"פ  סיון א' ראשון יום

-mihtynxtq
oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל דין מבאר

ושכר  אחת שאל ודין היום, חצי ושכרה היום חצי שאלה
מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה אומר זה אחת,

.‡Ï‡BM‰2ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏLe ,B¯·ÁÓ ‰¯t‰ ˙‡ «≈∆«»»≈¬≈¿»»««¿ƒ
aBa „È3Bc·Ú „Èa B‡ BÁeÏL „Èa B‡4dÁÏL elÙ‡ , ¿«¿¿«¿¿««¿¬ƒ¿»»

Ï‡BL ÏL BÁeÏL „Èa B‡ Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa BÏ5, ¿«¿¿««¿¿«¿∆≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙eL¯Ï ÒkzL Ì„˜ ‰˙Óe6. ≈»…∆∆ƒ»≈ƒ¿«≈¬≈∆»
,Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ÈÏ ‰ÁlL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»««≈«¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ
,EÁeÏL „Èa B‡ È¯·Ú‰ Ec·Ú „Èa B‡ ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿¬
,Ea „Èa dÁlLÓ ÈÈ¯‰ :ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L B‡∆»«««¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»¿«ƒ¿
,È¯·Ú‰ Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ,EÁeÏL „Èa ,Ec·Ú „Èa¿««¿¿¿«¿¬¿«¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰˙Óe ,dÁÏLe ,ÁÏL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿»««≈¿«¿»»≈»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - C¯ca7Bc·Ú „Èa ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏL . «∆∆¬≈∆«»¿»»««¿ƒ¿««¿
‰˙ÓÂ ,ÁÏL Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰«¿«¬ƒ««ƒ∆»««≈¿«»≈»

¯eËt -8˙‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk B„iL ÈtÓ ; »ƒ¿≈∆»¿«««¬«ƒ…»»
.ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ó≈¿««¿ƒ

צח:2) מציעא בבא המשאיל.3)משנה עבד 4)של בין
כנעני. ובין את 5)עברי לקבל שליח אותו עשה השואל

פלוני. ביד לי שלח למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה
לעשאו 6) בעדים שליח עשאו בין כאן מחלק אינו רבינו

ומשמע  שואל" של "שלוחו סתם: כתב וגם בעדים שלא
קד.) קמא (בבא חסדא רב דעת נגד וזה ממש שליח אפילו
או  לו המושכר (באדם ולקיטו בשכירו במשנה שהמדובר
שליח  שעשאו עדים ואין בקביעות) שיבולים אצלו לוקט
הלכה  ז פרק גזילה בהלכות שהרי היא, ופליאה זה. לדבר
שרבינו  מקומות בכמה מצאנו אולם חיסדא. כרב פסק י
שנאמרו  הביאורים על וסומך ככתבה המשנה לשון מביא

כך. נהג כאן שגם ונראה שאמר 7)בגמרא מכיוון
ממש. כידו השליח יד עשה "שלח" במשנה 8)למשאיל:

חילקו  ולא חייב וכו' עבדך וכו' ביד לי שלחה סתם: נאמר
מפרש  (צט.) שם בגמרא אלא כנעני, לעבד עברי עבד בין
בעבד  היינו חייב" עבדך ביד לי "שלחה ששנינו מה שמואל
מפני  פטור כנעני בעבד אבל לבעליו, קנוי גופו שאין עברי

הבאה. הלכה ראה מרשותו. יצאה שלא

.·‡B·z ‡È‰Â ÏwÓa dLÈk‰ :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡»««≈«ƒ»¿«≈¿ƒ»
„Ú da ·iÁ Ï‡BM‰ ÔÈ‡ - Ck ÏÈ‡Ln‰ ‰OÚÂ ,‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿»»««¿ƒ»≈«≈«»»«

B˙eL¯Ï ÒkzL9‰ÚLa ÔÎÂ .¯eËt - C¯ca ‰˙Ó Ï·‡ , ∆ƒ»≈ƒ¿¬»≈»«∆∆»¿≈¿»»
d¯ÈÊÁnL10ÌÈÏÚaÏ Ï‡BM‰11,¯Á‡ „Èa dÁÏL Ì‡ , ∆«¬ƒ»«≈«¿»ƒƒ¿»»¿««≈

,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ï ÚÈbzL Ì„˜ ‰˙Óe≈»…∆∆«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¬≈∆«»
˙ÚcÓ dÁÏL Ì‡Â .Ï‡BM‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡È‰ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒƒ¿«¬»«≈¿ƒ¿»»ƒ««

„Èa dÁÏL .¯eËt - ‰˙ÓÂ ,¯Á‡ È„È ÏÚ ÏÈ‡Ln‰««¿ƒ«¿≈«≈»≈»»¿»»¿«
,ÁÏL ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰ Bc·Ú«¿«¿«¬ƒ««ƒ∆»«««¿ƒ¿«
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;·iÁ - C¯ca ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»«∆∆«»∆«»∆∆¿«««¬«ƒ…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡BM‰ „iÓ ˙‡ˆÈ12? »»ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ

¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;d˙Ï‡L ÈÓÈ CB˙a d¯ÈÊÁ‰La¿∆∆¡ƒ»¿¿≈¿≈»»¬»ƒ∆¡ƒ»««
C¯c· ‰˙Ó Ì‡ ,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - d˙Ï‡L ÈÓÈ13¯Á‡L ; ¿≈¿≈»»¬≈∆»ƒ≈»«∆∆∆««

¯ÓBLk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Ï‡L ÔÈcÓ ˙‡ˆÈ d˙Ï‡L ÈÓÈ¿≈¿≈»»»»ƒƒ¿≈»«¬≈¿≈
¯ÎO14ÈÓÈ È¯Á‡ ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»«¬≈¿≈

d˙Ï‡L15¯eËt -16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈»»»¿≈…«≈»∆

עבדך 9) "ביד האומרת, שהמשנה רב, אמר שם בגמרא
יכישה  שהעבד שאמר וכגון כנעני לעבד גם התכוונה חייב"
בלבד, עברי בעבד מעמידה ושמואל מאליה, ותלך במקל
במקל, הכישה בדין רב על חולק ששמואל מזה, רבינו ולמד
כנעני, בעבד המשנה את להעמיד אפשרות מצא לא ולפיכך
- ממונות בדיני כשמואל הלכה שבידינו: לכלל ובהתאם

משנה). (מגיד כמותו צח:10)פסק שם הרי 11)משנה
או  המשאיל ליד הגיעה שלא זמן כל השואל ברשות היא
ידו. על לשלוח מראש הסכים שהמשאיל אדם ליד

אונסים 12) חיוב לעניין השואל של ברשותו נשארת שהפרה
שם). (רש"י המשאיל לרשות הגיעה שלא זמן כל

פא.13) שם חיסדא רב של והוא 14)מימרא שם, אמימר
תיקנו  שאלתה בימי הפרה מן נהנה שהשואל מכיוון מנמק:
השאלה  ימי שכלו אחר גם ואבידה בגניבה חייב שיהא

יב). קטן סעיף שמ סימן משפט חושן אפילו 15)(סמ"ע
השואל. בבית עדיין רבינו,16)נמצאת מלמדנו מאונסין.

המשאיל  לרשות הגיעה וטרם החזירה בין הבדל כל שאין
הלכה  נפסקה וכן החזרה. של פעולה שום עשה לא ובין
יוסף  בית ראה ח שמ, סימן משפט חושן ערוך בשולחן

שם).

.‚B¯·ÁÓ ‰¯t Ï‡BM‰17d¯ÎOe ÌBi‰ ÈˆÁ dÏ‡L , «≈»»≈¬≈¿»»¬ƒ«¿»»
˙Á‡ Ï‡L ,¯ÁÓÏ d¯ÎOe ÌBi‰ dÏ‡L ,ÌBi‰ ÈˆÁ¬ƒ«¿»»«¿»»¿»»»«««
:¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ˙Á‡ ¯ÎOÂ¿»«««≈»««≈∆««¿ƒ≈

‰˙Ó ‰Ïe‡L18‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L ÌBia ,19, ¿»≈»«∆»¿»¿»≈»
‰ÚMa20ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L «»»∆»¿»¿»≈»¿«≈≈≈ƒ

ÌBia ,‰˙Ó ‰¯eÎO :Ï‡BM‰ ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»««≈¿»≈»«
,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L ‰ÚMa ,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L∆»¿»¿»≈»«»»∆»¿»¿»≈»
ÈÈ‡ :‰Ê ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰Â¿««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»«∆≈ƒ
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Ú„BÈ≈«¿∆≈≈ƒ≈««ƒ≈¬≈»»
ÏÚ ¯ÎBO‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰»¿»»…»¿»»¿»»ƒ»««≈«

¯ËtÈÂ ,Ú„BÈ BÈ‡L B‡ ,‰˙nL ‰¯eÎO‰21¯ÓB‡ ‰Ê . «¿»∆≈»∆≈≈«¿ƒ»≈∆≈
ÏÚ ¯ÓBM‰ Ú·MÈ - ‰¯eÎO ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ïe‡L¿»¿∆≈¿»ƒ»««≈«

dk¯„k ‰˙nL ‰¯eÎO‰22ÂÈÏÚ ÏbÏ‚ÈÂ ,ÔÚhL BÓk «¿»∆≈»¿«¿»¿∆»«ƒ«¿≈»»
.‰˙nL ‡È‰ ‰¯eÎO‰L∆«¿»ƒ∆≈»

שנתבארה17) כפי צז: שם צח.משנה שם זה 18)בגמרא
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אחת. ושכר אחת שאל לדין שאלה 19)נמשך לדין שייך
למחר. ושכרה ולשכרה 20)היום יום חצי לשאלה שייך

יום. ברי 21)חצי טוען משאיל בין מחלק אינו רבינו
ובנימוקי  וייפטר. השוכר יישבע אמר ובשניהם שמא לטוען
איני  כשטוען פטור הוא למה מקשה שלנו בסוגייה יוסף
באונסין  אז ונתחייב הפרה את ששאל מודה הוא הלא יודע?
כלשון  שהלכה ו) הלכה א (פרק למעלה רבינו שיטת לפי
שהייתה  בזמן מתה אם יודע שאינו אלא רבא, של ראשון
לוויתי  כאומר זה הרי כן ואם זה, זמן שעבר אחר או שאולה
מהלכות  א פרק (ראה חייב שהוא פרעתי, אם יודע ואיני
שלנו  בסוגייה מקובצת ובשיטה ט)? הלכה ונטען טוען
שבשעת  האומר לדעת שאפילו הריטב"א, בשם מתרץ
שהרי  גמור, חיוב זה אין באונסין נתחייב הפרה משיכת
נכסיו  לשעבוד הכוונה אלא ושלימה, בריאה עודה הפרה
אותו  בתוקף המשאיל יגבה אונס יארע ואם השואל של
ולפיכך  בינתיים, ימכרם אפילו הנכסים את השעבוד
הרי  - שאולה כשהייתה מתה אם יודע איני טוען כשהשואל
ונפטר  נשבע שהוא נתחייבתי אם יודע איני כאומר זה
א  בפרק למעלה שכתבנו מה ראה ח. הלכה שם (רבינו
ושבועה  כאן). משנה לחם וראה משנה הכסף בשם ה הלכה
המשנה  מדין אבל נחמן, רב מתקנת היסת שבועת היא זו
בהלכות  רבינו שפסק ומה משנה). (כסף משבועה גם פטור
שמא  טענת על היסת אפילו נשבעים שאין שם, ונטען טוען
אבל  לא, או הלווה אם לידע התובע שעל בהלוואה, היינו
אם  לדעת יכול אינו האונס בזמן נוכח היה שלא המשאיל
מבוססת  שלו שמא וטענת לא או השאלה בתקופת אירע זה

משנה). (לחם להישבע השואל על פשע 22)ולפיכך ולא
אלה  בכל חייב השוכר שהרי אבדה, או נגנבה לא וגם בה,
גֿד  קטן סעיף שדמ סימן משפט חושן ש"ך (ראה האירועים

ד). הלכה כאן וראה

.„ÈˆÁÂ ‰Ï‡La ÌBi‰ ÈˆÁ ,˙B¯t ÈzL BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ¿≈»«¬ƒ
ÏÈ‡Ln‰ ,˙e¯ÈÎOa ÌBi‰23‰Ï‡M‰ ÔÓÊa :¯ÓB‡ «ƒ¿ƒ««¿ƒ≈ƒ¿««¿≈»

‰˙Ó ˙Á‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,e˙Ó24‰Ï‡M‰ ÔÓÊa25, ≈¿«»≈««≈»ƒ¿««¿≈»
Ú„BÈ ÈÈ‡ ˙¯Á‡‰Â26Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ -27 ¿»«∆∆≈ƒ≈«ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÎÂ .ÌÈzL‰ ÌlLÈ28ÌÈzL ,˙B¯t LÏL BÏ ¯ÒÓ Ì‡ ¿«≈«¿«ƒ¿≈ƒ»«»»¿«ƒ

ÌÈzL :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,‰¯eÎO ˙Á‡Â ˙BÏe‡L¿¿««¿»««¿ƒ≈¿«ƒ
‰Ïe‡M‰ ˙Á‡ :¯ÓB‡ Ï‡BM‰Â ,e˙nL Ô‰ ˙BÏe‡M‰«¿≈∆≈¿«≈≈«««¿»
Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰˙nL ‰iM‰ Ï·‡ ,È‡cÂ ‰˙Ó≈»««¬»«¿ƒ»∆≈»≈ƒ≈«ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ - ‰¯eÎO‰ B‡ ˙¯Á‡‰ ‰Ïe‡M‰«¿»»«∆∆«¿»ƒ∆≈»
.ÌÈzL‰ ÌlLÈ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ È¯‰L ,Ú·MÏƒ»«∆¬≈≈≈ƒ≈«¿«≈«¿«ƒ
ÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÔÈc ¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ∆¿«≈ƒ»
,ÔÈÓlLÓ „ˆÈÎÂ ,Ú·M‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÔÈÚBh‰«¬ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»«¿≈«¿«¿ƒ

.ÌÈÓlLÓ Ì‰ ÌÚË ‰Ê È‡Óe≈≈∆««≈¿«¿ƒ

צד.23) מלאכה.24)שם מחמת לשלם 25)שלא ועליו
שחייב 26)דמיה. מודה והוא מאה תבעו כדין זה הרי

במקצת. מודה שבועת התורה עליו שהטילה חמישים
אחת 27) פרה בשואל ולמה יודע. אינו שהרי חייב, שאינו

שבועת  עליו מטילים אין יודע איני וטוען הקודמת) (בהלכה
גלגול  ידי ועל בה פשע ולא כדרכה שמתה השומרים,

- להישבע יכול שאינו ומתוך מתה ששכורה לישבע יחוייב
אין  שמא טענת על היא פשע שלא ששבועת מפני ישלם?
[בש"ך  משנה). (מגיד גלגול ידי על ממון לחייבו יפה כוחה
או  כדרכה שמתה עדים כשיש שהמדובר, מפרש שם
היסת  ששבועת כותב שם יוסף והבית לו, מאמין שהמשאיל
ביאר  ולא גלגול מטעם היא יודע איני האומר השואל של
ראה  וכו'. מתוך ואומרים התורה שבועת מגלגלים אין למה
זו]. סוגייה לברר שהאריכו וש"ך סמ"ע שם, ערוך שולחן

שם.28) גמרא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ישמור 1) כיצד הפיקדון, שמירת ודין חינם שומר דיני מבאר

ובניו. לאשתו שמסר שומר ודין אותו,

.‡ÌpÁa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰2È¯‰ - „·‡ B‡ ·‚Â , ««¿ƒ≈∆¬≈¿ƒ»¿ƒ¿«»«¬≈
ÚaL ‰Ê3,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ;¯ËÙÂ ∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa ·¯˜Â4B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ¿ƒ¿«««««ƒ∆»¡…ƒƒ…»«»
e‰Ú¯ ˙Î‡ÏÓa5‰Úe·M‰ CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Óe .6: ƒ¿∆∆≈≈¿«¿¿ƒ»»¿«¿»

ÁÏL ‡ÏÂ ,ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓL ‡l‡ ,ÚLt ‡lL∆…»«∆»»«¿∆∆«¿ƒ¿…»«
„È ÁÏML ¯Á‡ ·‚ Ì‡L ;·‚ ¯Á‡Â „È Ba»¿««ƒ¿«∆ƒƒ¿«««∆»«»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ÔB„wta7. «ƒ»«»¿«¬»

שמירתו.2) בעד כלום מקבל נאבדה.3)אינו או שנגנבה
שבועות: שלוש אותו שמשביעים אמרו קז: בבבאֿקמא
(שלא  יד בה שלחתי שלא כראוי), (ששמרתי פשעתי שלא
ושיטת  ברשותי. ושאינה עצמי) לטובת בפקדון השתמשתי
ברשותו  שאינה היא, בתורה שנאמרה השבועה שעיקר רבינו

כטענתו. - נאבדה או נגנבה שיקרב 4)אלא והכוונה
סג:) (בבאֿקמא להישבע רבינו:5)לביתֿדין מפרש

במלאכת  ידו שלח לא "אם - ונפטר שנגנבה נשבע אימתי
נאבדה. או נגנבה אפילו חייב - יד בה שלח אם אבל רעהו",

השבועות 6) שתי גם בה כוללים שנגנבה, נשבע כשהוא
והולך. רבינו שמבאר כמו מא:7)האחרות, בבאֿמציעא
שם). ובהערות ה"ג פ"ו לקמן (ראה

.·,‰·b‰ ÔÓ ÌpÁ ¯ÓBL ˙‡ ·e˙k‰ ¯ËÙe ÏÈ‡B‰ƒ»««»∆≈ƒ»ƒ«¿≈»
‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰ ÔÓ ¯ÓÁÂ Ï«̃»…∆ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»

„wta „È ÁÏL ‡lL ‡e‰Â .‰˙Óe„È ÁÏL Ï·‡ ;ÔB ≈»¿∆…»«»«ƒ»¬»»«»
ÂÈÒ‡a ·iÁ - ÔB„wta8Ïk‰ ?ÌÈ¯ÓBM‰ C¯c „ˆÈk . «ƒ»«»»√»»≈«∆∆«¿ƒ«…

ÔB„wt‰ ÈÙÏ9BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈ : ¿ƒ«ƒ»≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ
¯ÚL ˙È·a10,ÔB„wt LÈÂ ;ÌÈ·‡‰Â ˙B¯Bw‰ ÔB‚k , ¿≈««¿«¿»¬»ƒ¿≈ƒ»

¯ˆÁa BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL11ÔzLt ˙BÏÈ·Á ÔB‚k , ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ∆»≈¿¬ƒƒ¿»
B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈÂ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏB„b‰«¿¿«≈»∆¿≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»
,ÔB„wt LÈÂ ;˙ÈlËÂ ‰ÏÓO ÔB‚k ,˙Èaa BÁÈp‰Ï¿«ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ»

Ïc‚Óa B‡ ‰·˙a BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL12ÏÚBÂ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿≈
‡ˆBiÎÂ ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏÎe ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆∆¿≈»»¿«≈

.Ô‰a»∆

גזלן,8) נעשה - בעלים ברשות שלא יד בה ששלח מכיון
שם). (ב"מ  באונסין גם  מב.9)שחייב שטח 10)שם

שער  דרך לו ונכנסים גדר מוקף אלא מקורה שאינו גדול
והדברים 11)שבגדר. מגורים, בתי מוקפת שהיא
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קיג oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - oeiq '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שער. מבבית יותר נשמרים בו גדול 12)הנמצאים ארון
בבית. העומד

.‚,BÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa ÔB„wt‰ ÁÈp‰L ¯ÓBM‰«≈∆ƒƒ««ƒ»¿»∆≈»
‰ÏÙpL ÔB‚k ,ÌL Ò‡ elÙ‡ ,„·‡ B‡ ÌMÓ ·‚Â¿ƒ¿«ƒ»»«¬ƒ∆¡«»¿∆»¿»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ Ïk Û¯OÂ ‰˜Ï„¿≈»¿»«»««ƒ¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13Ì‡ :BlL ÌÚ ÔB„wt‰ ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«≈¿««ƒ∆ƒƒ««ƒ»ƒ∆ƒ
‰¯ÈÓLÏ Èe‡¯14Èe‡¯ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ,¯eËt - »ƒ¿ƒ»»¿ƒ≈«»»
·iÁ - ‰¯ÈÓLÏ15È‡M¯ ‡e‰ BlLa ;16È‡M¯ BÈ‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿∆««¿≈««

.ÌÈ¯Á‡ ÏLa¿∆¬≈ƒ

וסופו 13) בפשיעה תחילתו והילכתא, אמרו: מב: שם
בה  "פשע בדין ה"ו פ"ג שכירות [בהלכות חייב. - באונס
בפשיעה  תחילתו אמרו שלא נתבאר, ומתה" לאגם ויצאה
בין  שהוא קשר איזה כשיש אלא חייב, באונס וסופו
אירע  לא הפשיעה מעשה ולולא האונס, ובין הפשיעה
אחר  במקום הפקדון מניח היה שאם כאן, כגון האונס,
בין  קשר כל כשאין אבל נשרף, היה לא לשמירה הראוי
היתה  לא יעילה שמירה וגם האונס, ובין בשמירה הפשיעה
שלנו  בסוגיא הרי"ף פטור. השומר - האונס מן מצילה

שם]. ראה זו. סברא בהבהרת המבואר 14)מאריך לפי
הקודמת. ה"ח,15)בהלכה פ"ג בבאֿמציעא ירושלמי

כ. סימן שם וברא"ש ברי"ף ולא 16)מובא להתרשל
כראוי. לשמור

.„ÌÈÙÒk‰17ÔÈ¯Èc‰Â18‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«ƒ»ƒ≈»∆¿ƒ»∆»
Ú˜¯wa19Ï˙ka ÌÓËÈ B‡ .¯ÙÚ ÁÙË Ì‰ÈÏÚ ÔzÈÂ ,20 ««¿«¿ƒ≈¬≈∆∆«»»ƒ¿¿≈«…∆

‰¯BwÏ CeÓq‰ ÁÙha21,Ï˙k‰ ÚˆÓ‡a ‡Ï Ï·‡ ; «∆««»«»¬»…¿∆¿««…∆
e¯tÁÈ ‡nL22e·‚ÈÂ ÌL ÌÈ·pb‰23ÏÚ elÙ‡ . ∆»«¿¿««»ƒ»¿ƒ¿¿¬ƒ»«

ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ì˙B‡ ‡ÈaÁ‰ B‡ ,‰·˙a Èe‡¯k Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿≈»∆¿ƒ»¿»∆≈
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ba LÈb¯Ó ‡ÏÂ B¯ÈkÓ Ì„‡»»«ƒ¿…«¿ƒ¬≈∆≈«¿«»
¯·c ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÌÈÈ·n‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ .ÌlLÏ¿«≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆«ƒ¿»»»

B˙B‡ ˙„a‡Ó Ú˜¯w‰ ÔÈ‡Â Ï˜ B‡OnL24,‰¯‰Óa ∆«»«¿≈««¿«¿«∆∆ƒ¿≈»
˙BBLÏ ÔB‚k25˙BBLÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÛÒk ÏL26 ¿¿∆∆∆¿≈»ƒ«¿

‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,˙B·BË ÌÈ·‡Â ·‰Ê ÏL∆»»«¬»ƒ∆≈»∆¿ƒ»∆»
‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .Ú˜¯wa27. ««¿«¿»∆«¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."rwxwa `l` dxiny mdl oi` mixpicde mitqkd"

"ונפשי  כמ"ש ביטול על מורה "קרקע" העניינים ובפנימיות
אדם  של רצונו שאם היא וההוראה תהיה", לכל כעפר
שהכל  הכרה ומתוך בביטול לחיות עליו עשיר, להיות
הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כוחי ולא ית' מאתו

וכו'. בעסקים ומוצלח ממולח היותו בזכות היינו
עליו  "ויתן בגמרא) מופיע שאינו (ענין הרמב"ם ומוסיף
ביטול, של תנועה שישנה בכך די שלא היינו עפר" טפח
להורות  עפר" ב"טפח הכספים את לכסות שצריך אלא

העולם. עייני בכל עיקרי עניין שזהו
שנאמר  כמו בתורה, לעשירות לכל־לראש נאמרת זו עצה

לבי  ל"פתח תנאי שהוא תהיה" לכל כעפר "ונפשי
בפועל. עשירות גם לו תושפע ומשם בתורתך"

(e oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

למטה).17) יבוארו כסף, גושי (דין כסף של מטבעות
זהב.18) כתוב 19)דינרי שלפנינו, בספרים שם. כשמואל,

גנבים  ששכיחים (בזמנינו גשושאי דשכיחי "והאידנא שם:
בקרקע שפודים להן התוחבים אין בו) הטמון את לגשש כדי

זו  פיסקא השמיט הרי"ף אולם קורה". בשמי אלא שמירה
ורבינו  כשמואל, ופסק שבידו), בספרים נמצאה שלא (אפשר
לכסות  שצריך אמרו שם בגמרא כדרכו. בשיטתו, הולך
וצריך  בקרקע בטומן שהמדובר הרי"ף ומפרש טפח, בעובי
כותב, וה'טור' כאן. רבינו כותב וכן טפח, להעמיק
טפח  להעמיק שצריך היינו, בכותל, גם אמורים שהדברים

(לחםֿמשנה). הכותל רבא:20)בעובי אמר שם, בגמרא
בכותל. שמואל הסמוך 21)ומודה "בטפח בגמרא:

הרי"ף. גם כתב וכן קורה", לשמי הסמוך בטפח או לקרקע

הראשונה. הפיסקא את רבינו השמיט למה נתבאר ולא
"אבל  שאמר מה על מסתמך שרבינו מתרץ, בלחםֿמשנה
זה, דחוק ישוב לקבל מאוד וקשה הכותל", באמצע לא
השניה  הפיסקא את להשמיט לו היה - התכוון לכך שאם

הראשונה. את הארץ"22)ולא את "לחפור מלשון
דפיקות, ע"י כגון היטב יבדקו פירוש, ג). ב, (יהושע
להטמנת  מתאימים חלולים מקומות שם יש אם ולקבוע

ערך. יקרי קשה 23)חפצים לקרקע או קורה לשמי בסמוך
ולקבוע. הקרקע.24)לבדוק מרטיבות מתקלקל אינו

והזהב 25) הכסף את להתיך היה דרכם מהתכים. גושים
לשון. בתבנית מארכים טעונים 26)לגושים כספים

הרבה  ויטרחו אחריהם להוטים שגנבים מפני יתירה, שמירה
בקרקע  מתקלקלים שאינם ולפי לגונבם, כדי נפשם ויסכנו
להוטים  הגנבים שאין דברים אבל שם, להטמינם הצריכו
לגונבם, כדי בסכנה עצמם מעמידים ואין אחריהם כלֿכך
וכן  מיימוניות). (הגהות יעילה פחות שמירה מספיקה
להטמינם  השומר את חכמים הטריחו לא כבדים בדברים
דומים  טובות אבנים וכן וזהב כסף גושי אבל בקרקע,
שמירה  טעונים ולפיכך הקובעות, הבחינות מכל למטבעות
של  דינו מה שאלו, אמר, ד"ה שם [ב'תוספות' בקרקע.
לחייבו  לצדד מקום יש ונגנבו. בקרקע שהטמין שכר שומר
יש  ומאידך ואבידה, גניבה אחריות עליו שקיבל מפני

מעו  שמירה אין כי כאונס, זו גניבה מזו,להגדיר יותר לה
ומוחלטת. ברורה הלכה אמרו ולא עוד. לעשות לו היה ומה
שצריך  חייב, שכר ששומר בפשיטות פסק כאן המגיד והרב
ממש. באונס אלא תורה פטרתו ולא ומשמר, יושב להיות
כאן): הרא"ש (הביאו ויצא פ' בשאילתות אחאי רב כתב וכן
(בראשית  שנאמר ובליליא, ביממא ולנטורי למיתב דבעי
וכו'". בלילה וקרח חורב אכלני ביום "הייתי מ) לא,
(לפי  וז"ל פ"ח, שבועות מהירושלמי מביא שם והרא"ש
בשומר  שמירה נאמרה יוחנן, רבי בשם אבא "רבי גירסתו):
שמירה  דמיא ולא שכר, בשומר שמירה ונאמרה חינם
שכר. בשומר האמורה לשמירה חינם בשומר האמורה
פטור, צרכו כל ששמר כיון בש"ח האמורה דשמירה
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אחת. ושכר אחת שאל לדין שאלה 19)נמשך לדין שייך
למחר. ושכרה ולשכרה 20)היום יום חצי לשאלה שייך

יום. ברי 21)חצי טוען משאיל בין מחלק אינו רבינו
ובנימוקי  וייפטר. השוכר יישבע אמר ובשניהם שמא לטוען
איני  כשטוען פטור הוא למה מקשה שלנו בסוגייה יוסף
באונסין  אז ונתחייב הפרה את ששאל מודה הוא הלא יודע?
כלשון  שהלכה ו) הלכה א (פרק למעלה רבינו שיטת לפי
שהייתה  בזמן מתה אם יודע שאינו אלא רבא, של ראשון
לוויתי  כאומר זה הרי כן ואם זה, זמן שעבר אחר או שאולה
מהלכות  א פרק (ראה חייב שהוא פרעתי, אם יודע ואיני
שלנו  בסוגייה מקובצת ובשיטה ט)? הלכה ונטען טוען
שבשעת  האומר לדעת שאפילו הריטב"א, בשם מתרץ
שהרי  גמור, חיוב זה אין באונסין נתחייב הפרה משיכת
נכסיו  לשעבוד הכוונה אלא ושלימה, בריאה עודה הפרה
אותו  בתוקף המשאיל יגבה אונס יארע ואם השואל של
ולפיכך  בינתיים, ימכרם אפילו הנכסים את השעבוד
הרי  - שאולה כשהייתה מתה אם יודע איני טוען כשהשואל
ונפטר  נשבע שהוא נתחייבתי אם יודע איני כאומר זה
א  בפרק למעלה שכתבנו מה ראה ח. הלכה שם (רבינו
ושבועה  כאן). משנה לחם וראה משנה הכסף בשם ה הלכה
המשנה  מדין אבל נחמן, רב מתקנת היסת שבועת היא זו
בהלכות  רבינו שפסק ומה משנה). (כסף משבועה גם פטור
שמא  טענת על היסת אפילו נשבעים שאין שם, ונטען טוען
אבל  לא, או הלווה אם לידע התובע שעל בהלוואה, היינו
אם  לדעת יכול אינו האונס בזמן נוכח היה שלא המשאיל
מבוססת  שלו שמא וטענת לא או השאלה בתקופת אירע זה

משנה). (לחם להישבע השואל על פשע 22)ולפיכך ולא
אלה  בכל חייב השוכר שהרי אבדה, או נגנבה לא וגם בה,
גֿד  קטן סעיף שדמ סימן משפט חושן ש"ך (ראה האירועים

ד). הלכה כאן וראה

.„ÈˆÁÂ ‰Ï‡La ÌBi‰ ÈˆÁ ,˙B¯t ÈzL BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ¿≈»«¬ƒ
ÏÈ‡Ln‰ ,˙e¯ÈÎOa ÌBi‰23‰Ï‡M‰ ÔÓÊa :¯ÓB‡ «ƒ¿ƒ««¿ƒ≈ƒ¿««¿≈»

‰˙Ó ˙Á‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,e˙Ó24‰Ï‡M‰ ÔÓÊa25, ≈¿«»≈««≈»ƒ¿««¿≈»
Ú„BÈ ÈÈ‡ ˙¯Á‡‰Â26Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ -27 ¿»«∆∆≈ƒ≈«ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÎÂ .ÌÈzL‰ ÌlLÈ28ÌÈzL ,˙B¯t LÏL BÏ ¯ÒÓ Ì‡ ¿«≈«¿«ƒ¿≈ƒ»«»»¿«ƒ

ÌÈzL :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,‰¯eÎO ˙Á‡Â ˙BÏe‡L¿¿««¿»««¿ƒ≈¿«ƒ
‰Ïe‡M‰ ˙Á‡ :¯ÓB‡ Ï‡BM‰Â ,e˙nL Ô‰ ˙BÏe‡M‰«¿≈∆≈¿«≈≈«««¿»
Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰˙nL ‰iM‰ Ï·‡ ,È‡cÂ ‰˙Ó≈»««¬»«¿ƒ»∆≈»≈ƒ≈«ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ - ‰¯eÎO‰ B‡ ˙¯Á‡‰ ‰Ïe‡M‰«¿»»«∆∆«¿»ƒ∆≈»
.ÌÈzL‰ ÌlLÈ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ È¯‰L ,Ú·MÏƒ»«∆¬≈≈≈ƒ≈«¿«≈«¿«ƒ
ÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÔÈc ¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ∆¿«≈ƒ»
,ÔÈÓlLÓ „ˆÈÎÂ ,Ú·M‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÔÈÚBh‰«¬ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»«¿≈«¿«¿ƒ

.ÌÈÓlLÓ Ì‰ ÌÚË ‰Ê È‡Óe≈≈∆««≈¿«¿ƒ

צד.23) מלאכה.24)שם מחמת לשלם 25)שלא ועליו
שחייב 26)דמיה. מודה והוא מאה תבעו כדין זה הרי

במקצת. מודה שבועת התורה עליו שהטילה חמישים
אחת 27) פרה בשואל ולמה יודע. אינו שהרי חייב, שאינו

שבועת  עליו מטילים אין יודע איני וטוען הקודמת) (בהלכה
גלגול  ידי ועל בה פשע ולא כדרכה שמתה השומרים,

- להישבע יכול שאינו ומתוך מתה ששכורה לישבע יחוייב
אין  שמא טענת על היא פשע שלא ששבועת מפני ישלם?
[בש"ך  משנה). (מגיד גלגול ידי על ממון לחייבו יפה כוחה
או  כדרכה שמתה עדים כשיש שהמדובר, מפרש שם
היסת  ששבועת כותב שם יוסף והבית לו, מאמין שהמשאיל
ביאר  ולא גלגול מטעם היא יודע איני האומר השואל של
ראה  וכו'. מתוך ואומרים התורה שבועת מגלגלים אין למה
זו]. סוגייה לברר שהאריכו וש"ך סמ"ע שם, ערוך שולחן

שם.28) גמרא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ישמור 1) כיצד הפיקדון, שמירת ודין חינם שומר דיני מבאר

ובניו. לאשתו שמסר שומר ודין אותו,

.‡ÌpÁa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰2È¯‰ - „·‡ B‡ ·‚Â , ««¿ƒ≈∆¬≈¿ƒ»¿ƒ¿«»«¬≈
ÚaL ‰Ê3,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ;¯ËÙÂ ∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa ·¯˜Â4B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ¿ƒ¿«««««ƒ∆»¡…ƒƒ…»«»
e‰Ú¯ ˙Î‡ÏÓa5‰Úe·M‰ CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Óe .6: ƒ¿∆∆≈≈¿«¿¿ƒ»»¿«¿»

ÁÏL ‡ÏÂ ,ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓL ‡l‡ ,ÚLt ‡lL∆…»«∆»»«¿∆∆«¿ƒ¿…»«
„È ÁÏML ¯Á‡ ·‚ Ì‡L ;·‚ ¯Á‡Â „È Ba»¿««ƒ¿«∆ƒƒ¿«««∆»«»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ÔB„wta7. «ƒ»«»¿«¬»

שמירתו.2) בעד כלום מקבל נאבדה.3)אינו או שנגנבה
שבועות: שלוש אותו שמשביעים אמרו קז: בבבאֿקמא
(שלא  יד בה שלחתי שלא כראוי), (ששמרתי פשעתי שלא
ושיטת  ברשותי. ושאינה עצמי) לטובת בפקדון השתמשתי
ברשותו  שאינה היא, בתורה שנאמרה השבועה שעיקר רבינו

כטענתו. - נאבדה או נגנבה שיקרב 4)אלא והכוונה
סג:) (בבאֿקמא להישבע רבינו:5)לביתֿדין מפרש

במלאכת  ידו שלח לא "אם - ונפטר שנגנבה נשבע אימתי
נאבדה. או נגנבה אפילו חייב - יד בה שלח אם אבל רעהו",

השבועות 6) שתי גם בה כוללים שנגנבה, נשבע כשהוא
והולך. רבינו שמבאר כמו מא:7)האחרות, בבאֿמציעא
שם). ובהערות ה"ג פ"ו לקמן (ראה

.·,‰·b‰ ÔÓ ÌpÁ ¯ÓBL ˙‡ ·e˙k‰ ¯ËÙe ÏÈ‡B‰ƒ»««»∆≈ƒ»ƒ«¿≈»
‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰ ÔÓ ¯ÓÁÂ Ï«̃»…∆ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»

„wta „È ÁÏL ‡lL ‡e‰Â .‰˙Óe„È ÁÏL Ï·‡ ;ÔB ≈»¿∆…»«»«ƒ»¬»»«»
ÂÈÒ‡a ·iÁ - ÔB„wta8Ïk‰ ?ÌÈ¯ÓBM‰ C¯c „ˆÈk . «ƒ»«»»√»»≈«∆∆«¿ƒ«…

ÔB„wt‰ ÈÙÏ9BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈ : ¿ƒ«ƒ»≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ
¯ÚL ˙È·a10,ÔB„wt LÈÂ ;ÌÈ·‡‰Â ˙B¯Bw‰ ÔB‚k , ¿≈««¿«¿»¬»ƒ¿≈ƒ»

¯ˆÁa BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL11ÔzLt ˙BÏÈ·Á ÔB‚k , ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ∆»≈¿¬ƒƒ¿»
B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈÂ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏB„b‰«¿¿«≈»∆¿≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»
,ÔB„wt LÈÂ ;˙ÈlËÂ ‰ÏÓO ÔB‚k ,˙Èaa BÁÈp‰Ï¿«ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ»

Ïc‚Óa B‡ ‰·˙a BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL12ÏÚBÂ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿≈
‡ˆBiÎÂ ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏÎe ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆∆¿≈»»¿«≈

.Ô‰a»∆

גזלן,8) נעשה - בעלים ברשות שלא יד בה ששלח מכיון
שם). (ב"מ  באונסין גם  מב.9)שחייב שטח 10)שם

שער  דרך לו ונכנסים גדר מוקף אלא מקורה שאינו גדול
והדברים 11)שבגדר. מגורים, בתי מוקפת שהיא
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- ברזל של בחומה הקיפהו אפילו בש"ש האמורה ושמירה
לאו  ואם חייב להציל יכול אם שם היה אם אותו רואין אין
אולם  להציל". יכול היה שם היה אם אומרים אלא פטור,
בגופו". אלא אותו משערין "אין הגירסא: שלפנינו בספרים
ובהגהות  עי"ש. כך, כל חזקה ראייתו אין זו גירסא ולפי
פטור]. שהוא התרומות' 'ספר בשם כתב שם מיימוניות

שם.27) גמרא

.‰„È˜Ùn‰28ÔÈa ˙aL ·¯Ú ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ∆∆«»≈
È‡ˆBÓ „Ú Ô˙B‡ ¯a˜ÏÂ Á¯ËÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙BLÓM‰«¿»≈«»ƒ¿…«¿ƒ¿…»«»≈

˙aL29Ï È„k ˙aL È‡ˆBÓÏ ¯Á‡˙ Ì‡Â .‡ÏÂ Ô¯·˜ «»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»¿≈¿»¿»¿…
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡Â .·iÁ - eÒ‡ B‡ e·‚Â ,Ô¯·¿̃»»¿ƒ¿¿∆∆¿«»¿ƒ«¿ƒ»»

‡e‰30È„k ÏÈc·iL ¯Á‡ ‰‰LiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -≈«»«∆ƒ¿∆««∆«¿ƒ¿≈
.Ô¯·˜Ï¿»¿»

מיד.28) לקוברם מחוייב נוסחת 29)ובמוצאיֿשבת
המפקיד. הוא תלמידֿחכם המפקיד 30)המגידֿמשנה:

מצוות  לקיים חרדים חכמים תלמידי משנהֿלמלך). (ע"פ
הנפקד  רשאי ולפיכך ביוקר, בימיהם והיין היין, על הבדלה
כסף  לקחת המפקיד יצטרך שמא הכספים, הטמנת לעכב
אבל  רש"י), פירוש ע"פ שם (גמרא להבדלה יין לקנות
הפקדון  את ולהטמין מיד להבדיל מחוייב עצמו הנפקד
אור  עד שזמנו כב, סי' שם הרא"ש וכתב (משנהֿלמלך),
חייב  הבדיל, כבר שהמפקיד הנפקד ידע שאם מובן הבוקר.
תלמידֿחכם, הנפקד אם מפרש: [הראב"ד מיד. להטמינם
פשוט, אדם ובין תלמידֿחכם בין ההבדל מה לי נתבאר ולא

רצא]. סי' יוסף' 'בית ראה

.Â„È˜Ù‰31ÌÎÈÏB‰Ï C¯ca ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ»
- ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÚÓ BnÚ ÁÏML B‡ ,B˙È·Ï¿≈∆»«ƒ»ƒ»¿»
ÌÈ¯eL˜ B‡ ,B„Èa ÌÈÁpÓe ÌÈ¯e¯ˆ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿¿ƒÀ»ƒ¿»¿ƒ
B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú ,ÂÈt „‚kÓ BËa ÏÚ Èe‡¯k»»«ƒ¿ƒ¿∆∆»»«∆«ƒ«¿≈
elÙ‡ ,˙‡f‰ C¯ca Ô¯L˜ ‡Ï Ì‡Â .Èe‡¯k Ì¯a˜ÈÂ¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ…¿»»«∆∆«…¬ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - eÒ‡32‰ÚÈLÙa B˙lÁz È¯‰L ,33. ∆∆¿«»¿«≈∆¬≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‰OÚÓ34ÌÁÈp‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆¬≈¿ƒƒ»

,‰ˆÈÁn‰ È·Úa ÌÈeÓË eÈ‰Â ,ÌÈ˜ ÏL ‰ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»√ƒ«¿ƒ»
‰¯ÈÓL BfL Èt ÏÚ Û‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌMÓ e·‚Â¿ƒ¿¿ƒ»¿»¿¬»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
ÔÈÚÏ Èe‡¯k ‰¯ÈÓL dÈ‡ - ‰·b ÔÈÚÏ ‰lÚÓ¿À»¿ƒ¿«¿≈»≈»¿ƒ»»»¿ƒ¿«
- ÔÈa Ï˙Îa B‡ Ú˜¯wa BÓË ‡lL ¯Á‡Óe ;L‡‰»≈≈««∆…¿»««¿«¿…∆ƒ¿»
- Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÏÎÂ ;‡e‰ ÚLBt≈«¿…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ35. «»¿≈…«≈»∆

שם.31) וגמרא והפשילן 32)משנה "צררן אמרו: במשנה
(מה  למעבד" ליה הוה "מה ובגמרא חייב", וכו' לאחוריו
לו  שהיה ומתרצים שמירה)? לשם לעשות עוד יכול היה
הכסף  "וצרת כה): יד, (דברים שנאמר כמו בידיו, להחזיקם
מבידו. יעילה יותר לפניו הבטן על וקשירה בידך",

ה 33) שאילו במקרה קשורים המדובר או בידו הכספים יו
שגם  במקרה אבל להציל, יכול שהיה אפשר - בטנו על
כמו  פטור, - להציל לו היה איֿאפשר זו מעולה בשמירה

בה"ג. למעלה והמסקנה:34)שנתבאר שם, בגמרא מובא

חייב. - באונס וסופו בפשיעה תחילתו בכל 35)והילכתא,
שם  רש"י האונס. קורה היה לא הפשיעה שלולא מקרה,
אונס, כדין אצלו גניבה ודין חינם, בשומר שהמדובר מפרש

באונס. וסופו אמרו: לכן

.Ê„È˜Ùn‰36¯Ó‡Â ,˙BÚÓ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈≈ƒ≈»¿»«
‰‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓBM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈB„˜t ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒƒ¿ƒ¿»««≈≈ƒ≈«»»
,ÌÈÙÒk‰ Èz¯·˜ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a B‡ ,‰Ê ÔB„wt ÈzÁp‰ƒ«¿ƒƒ»∆¿≈∆»»«¿ƒ«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - EÏ ¯ÈÊÁ‡Â ‡ˆÓ‡Â Lw·‡L „Ú ÈÏ ÔzÓ‰«¿≈ƒ«∆¬«≈¿∆¿»¿«¬ƒ¿¬≈∆

.„iÓ ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt≈«¿«»¿«≈ƒ»

פשיעותא 36) ידענא' 'לא כל (שם) רבא ואמר שהיה, מעשה
היא.

.Á„È˜Ùn‰ Ïk37ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ »««¿ƒ≈∆««««ƒ≈≈ƒ≈
ÂÈ·e BzL‡ ˙Úc ÏÚ - ˙BÚÓ38B˙È· È·e39ÌÈÏB„b‰ »«««ƒ¿»»¿≈≈«¿ƒ

B˙È· È·e ÂÈ·Ï Ô¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ .„È˜ÙÓ ‡e‰«¿ƒ¬»ƒ¿»»¿»»¿≈≈
ÌÈpËw‰40B‡ ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,ÂÈ„·ÚÏ B‡ , «¿«ƒ«¬»»≈¿ƒ≈¿«ƒ

¯wÓ „Á‡ÏÔÈ‡Â ˙Èaa BnÚ ÔÈÈe¯L ÔÈ‡L ÂÈ·B ¿∆»ƒ¿»∆≈»¿ƒƒ««ƒ¿≈
BÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ41Ô¯ÒÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«À¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï¿«≈¬≈∆≈«¿«»¿«≈∆»ƒ≈
ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰42BÓk , ≈ƒ«≈«≈ƒ¿»»∆…»«¿

e¯‡aL43„Á‡a ‰OÚÓ .44Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L , ∆≈«¿«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆
B¯·Á45Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰Â ,Bn‡Ï ¯ÓBM‰ Ì˙e ,46‡ÏÂ ¬≈¿»»«≈¿ƒ¿∆¿ƒ»»¿…

Ô˙B‡ ‰ÓË47ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;e·‚Â ,48¯ÓBM‰ ÔÈ‡ : »¿»»¿ƒ¿¿¿»¿¬»ƒ≈«≈
ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ,Bn‡Ï Ì˙pL ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈∆¿»»¿ƒ∆»««¿ƒ«
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;„È˜ÙÓ ‡e‰ B˙È· È·e ÂÈa ˙Úc««»»¿≈≈«¿ƒ¿««ƒ∆…
‡È‰L ÔkL Ïk :ÔÚËÏ BÏ LÈ - Ì‰ ÔB„wt :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ»≈≈ƒ¿…»∆≈∆ƒ

ÈlL Ô‰L ‰¯e·Ò ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ˙¯‰Ê49ÔÈ‡ ÔÎÂ ; ƒ¿∆∆»∆ƒ»¿»¿»∆≈∆ƒ¿≈≈
ÔB„wt Ô‰L dÏ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ˙·iÁ Bn‡50. ƒ«∆∆¿«≈∆¬≈…»«»∆≈ƒ»

ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡L ¯ÓBM‰ Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ»««≈∆»«»«¿»
Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰L Ì‡‰ Ú·M˙Â ,Bn‡Ï Ô˙pL Ô‰≈∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«»≈∆∆¿ƒ»»

Ì‰ÈL e¯ËtÈÂ ,e·‚Â51.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿¿ƒ»¿¿≈∆¿≈…«≈»∆

לו.37) שם רבא, של מראש 38)מימרא מסכים הוא
ולבניו. לאשתו שמירתם ימסור מוסיף 39)שהנפקד רבינו

ה  מהמעשה זה ולמד ביתו", "ובני גם רבא דברי מובא על
לאמו. במסר מב.40)למטה שם אינם 41)משנה,

בביתו. מזונותם ברורה 42)מקבלים ראיה מביא אינו ואם
יכול  פשע, שלא להישבע רוצה שהוא אףֿעלֿפי פשע, שלא
איני  ולשני בשבועה, מאמין אני לראשון לטעון: המפקיד

ה"ד.43)מאמין. פ"א שכירות שם 44)בהלכות גמרא,
חינם.45)מב. או 47)בארגז.46)שומר בקרקע

עליו.48)בכותל. חולק ואין שם, נזהרת 49)רבא שהיא
בנה. יפסיד פשיעה.50)שלא זה אין כך ומשום

בשם 51) כתבו המפקיד, כל ד"ה ע"ב, שם ב'תוספות'
ובניו  אשתו דעת על המפקיד "כל שאמרו: שמה רבינוֿתם,
מאמין  אינני לטעון יוכל שלא לענין היינו מפקיד" הוא
מחוייב  - לשלם מה להם ואין פשעו אם אבל לשבועתם,
למסור  שומר כל יכול כן, תאמר לא שאם לשלם. הנפקד
תוציא  או הראויים דברים תאכל והיא לאשתו, הפקדון
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קטו oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - oeiq '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בסימן  וה'טור' הרא"ש פסקו וכן המפקיד. ויפסיד הכספים
הבאה. בהלכה שיתבאר כמו כן אינו רבינו דעת אולם רצא,

.ËÔ‡kÓ52ÔB„wt‰ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆«≈∆»««ƒ»
e¯ÓL ‡ÏÂ ,ÔB„wt ‡e‰L ÔÚÈ„B‰Â ,B˙Èa È·e BzL‡Ï¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ»∆ƒ»¿…»¿
,ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰L - ÔÈ¯ÓBM‰ C¯ck¿∆∆«¿ƒ∆≈«»ƒ¿«≈¿«««ƒ»

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚ·e53BzL‡ ˙Úc ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ; ««««ƒ»∆»««¿ƒ«««ƒ¿
„Á‡a ‰OÚÓ .„È˜ÙÓ ‡e‰ ÂÈ·e54˙eLk „È˜Ù‰L55 »»«¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¿

¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ˙eLk ¯ÓBMÏ BÏ ‰È‰Â ,„Á‡ Ïˆ‡≈∆∆»¿»»«≈¿«∆∆¿»«
CÏ‰Â ,¯ÎM‰ CB˙Ï CÈÏLz ˙eLk‰ ‰fÓ :BLnLÏ¿«»ƒ∆«¿«¿ƒ¿«≈»¿»«
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÔB„wt ÏL ˙eLkÓ CÈÏL‰Â LnM‰««»¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ»»¿¬»ƒ
‰fÓe CÏL‰ ‰fÓ :¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,¯eËt LnM‰L∆««»»∆¬≈…»«ƒ∆«¿≈ƒ∆

ÌB˜Ó ‰‡¯Ó ‡e‰L ‰n„Â ,CÏLz Ï‡56„Èt˜Ó BÈ‡Â ««¿≈¿ƒ»∆«¿∆»¿≈«¿ƒ
‰fÓ :BÏ ¯Ó‡ È¯‰L ,¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ ;‰Ê ÏÚ«∆¿≈««««ƒ»∆¬≈»«ƒ∆

‰‰pM ‰Ó ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ;CÏL‰57.„·Ïa «¿≈¿≈¿«≈∆»¿≈«∆∆¡»ƒ¿«
ıÓÁ ¯ÎM‰ ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ58.ÌlLlÓ ¯eËt - ¿ƒ»ƒ«¬»«≈»…∆»ƒ¿«≈

.Ú¯‡ CkL ‰Úe·L ¯ÓBM‰ ·iÁ - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e≈»≈»«»«≈¿»∆»≈«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ידעה 52) שלא מפני פטורה שהאם שם: שאמרו מזה
פקדון. הם לשלם 53)שהמעות ממה להם אין אפילו

סכ"ד). רצא סי' חושןֿמשפט רמ"א וראה (מגידֿמשנה,
ב.54) עמוד של 55)שם שכר לתוך שנותנים צמח מין

טעמו. להשביח של 56)שעורים מקומה איפה לו מראה
שם.57)הכשות. עמרם, כרב - השכר לא 58)מהשבחת

השכר  לבעל הנאה כל אין כן ואם החמיץ, אלא השכר תסס
נמצא  השכר בעל של הכשות שאם אמרו, שם [במסקנא
הפקדון  בעל ושל השכר, תעשיית למקום קרוב במקום
- הכשות שהביא עד רב זמן השליח ושהה רחוק, במקום
הדעת  על להעלות לו היה שהרי לשלם, השכר בעל חייב

הביא]. רחוק שממקום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שניים 1) ודין הפיקדון, בממון עצמו מציל דין מבאר

ואחד  גדול אחד כלים או מאתיים, וזה מנה זה שהפקידו
בעל  הוא אני אומר אחד כל שניים, תבעוהו ודין קטן,
ודין  יוציא, חסרונות כמה פירות מפקיד ודין הפיקדון,

הפקיד. כמה והנפקד המפקיד בין שיש מחלוקת

.‡BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L ÈÓ2ÏL B‡ ÌÈiÚ ÏL ˙BÚÓ ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿»∆¬ƒƒ∆
ÌÈÈe·L ÔBÈ„t3:¯Ó‡pL ;¯eËt - e·‚Â Ì‰a ÚLÙe , ƒ¿¿ƒ»«»∆¿ƒ¿¿»∆∆¡«

ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ‡ÏÂ - ¯ÓLÏƒ¿…¿…¿«≈«¬ƒƒ«¬≈»∆≈
ÌÈÚ·Bz BÏ4ÏÈv‰Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡a elÙ‡ . ¿ƒ¬ƒ»»»«»ƒ¿»«¿ƒƒ

¯eËt - ÌÈÈe·L ÔBÓÓa BÓˆÚ5ÔBÈ„t EÏ ÔÈ‡ ; «¿¿»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰fÓ ÏB„b ÌÈÈe·L6ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰Ê ÌB˜Ó ÈiÚÏ „˜ÙÓ ÔBÓn‰ ‰Ê7;el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ ∆«»À¿»«¬ƒ≈»∆ƒ¿ƒ≈
È¯‰Â ,el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ el‡ ÌÈiÚÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¬ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈«¬≈

Ô‰Ï ıeˆ˜ ‡e‰8ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ÔBÓn‰ ‰Ê È¯‰ -9, »»∆¬≈∆«»∆≈¿ƒ
Ïk C¯„k ,ÚLt ‡lL Ú·MÈ B‡ ,ÚLt Ì‡ ÌlLÈÂƒ«≈ƒ»«ƒ»«∆…»«¿∆∆»

.ÌÈ¯ÓBM‰«¿ƒ

צג.2) שבויים 3)בבאֿקמא פדיון מעות דין מדמה רבינו

עניים. של למעות בכלל 4)- אינן אלו מעות ולמה
מי  אין לעניים, לחלקן כדי לידו שנמסרו מפני "לשמור"?
הסתלק  כבר המעות את לו שמסר זה הנפקד, את שיתבע
לומר  הוא יכול שהרי לתבוע, יכולים אינם והעניים מהן,
האריך  [רש"י שם). (רש"י אתן אחרים לעניים לתובעים:
שאין  מסיני למשה הלכה אינה זו שדרשה לברר, כדי קצת
שאמרה  ממה חז"ל, של הגיונית מסקנא אלא לנמקה, צורך
כדי  שהוא מי כלפי חובה היא שמירה וכל "לשמור", תורה
כאן, רבינו של מלשונו משמע וכן בשלימותו. הדבר להחזיר
כאן  אין כלומר, תובעים" לו שאין ממון הוא "והרי שכתב:

(ראה  הדרשה של ביאורה אלא נימוקים שא שני סימן סמ"ע
פטור  ואעפ"כ תובעים שישנם אפשרות על שמעיר ט, ס"ק

הכתוב)]. רבה.5)מגזירת ופטרו שהיה, מעשה קיז: שם
שהוא 6) מפני פטור זה בלי הרי זה? לנימוק הוצרך ולמה

שם  יוסף' ב'נמוקי למעלה? כאמור תובעים, לו שאין ממון
שהמדובר  הרא"ש, בשם והשיב רבה, דברי על כן שאל
המפקיד. לידי שיחזירן עלֿמנת לשמירה לידו כשנמסרו
במסרו  שהמדובר משמע, כאן רבינו של מלשונו אמנם
זה  נימוק הביא ואףֿעלֿפיֿכן להחזיר, ולא לחלק
ויש  להחזירן עלֿמנת לו בנמסרו שאפילו להשמיענו,
שיש  הממון זה "הרי רבינו: שכתב ומה פטור. – תובעים
הלחםֿמשנה). (עלֿפי עניים של למעות הכוונה תובעין" לו
פדיון  אין אמרו ולא לשלם, חייב ידועים בשבויים ולמה
אסור  זה, לשבוי המיועד שבכסף מפני מזה? גדול שבויים
הרשב"א). בשם רצא סי' יוסף' ('בית אחר לשבוי להשתמש
הנפקד  ביד היה שאם כתבו לך, אין ד"ה שם [ב'תוספות'
לשלם. חייב - השבויים כסף לגנבים ונתן משלו, כסף

בזה]. דעתו גילה ולא סתם ע"י 7)ורבינו להם מיועד
צדקה. גבאי או לאחרים 8)המנדבים ולא להם רק מיוחד

הופקדו,9)(כסףֿמשנה). שבשבילם העניים היינו,
ששני  מפרש [במגידֿמשנה "לשמור". בכלל הן ולפיכך
אחד, לכל קצוב סכום ב. ידועים. עניים א. נאמרו: תנאים

זה]. דחוק לפירוש הכריחו מה להבין וקשה

.·„È˜Ùn‰10,ÔÈ·eLÁ ÌÈÏk B‡ ÔBÓÓ B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈»≈ƒ¬ƒ
ÏÈv‰Ï ÔB„wt‰ Ì‰Ï Ô˙Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡·e»»»«»ƒ¿»«¿»«»∆«ƒ»¿«ƒ
,·iÁ - ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L „eÓ‡ ‰È‰ Ì‡ :BÓˆÚ«¿ƒ»»»∆««»«»
ÏÈvÓ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·pb‰ e‡a BÏÏ‚aL B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆ƒ¿»»««»ƒ¿ƒ¿»∆«ƒ

B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ11‡lL B˙˜ÊÁ - „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ; «¿¿»¬≈¿ƒ≈»∆¿»∆…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËÙe ,ÔB„wt‰ ÌLÏ ‡l‡ e‡a»∆»¿≈«ƒ»»¿≈…«≈»∆

שהיה.10) מעשה המלך 11)שם, שדוד אמרו ס: שם
חבירו. בממון עצמו להציל מותר אם הסנהדרין את שאל

לשלם. חייב הציל שאם ומובן אסור. והשיבו:

.‚„È˜Ùn‰12ÌÈ·p‚ e‡·e ,˙B¯t B‡ ÌÈÏk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈ƒ≈»«»ƒ
Ì„‡ Èa ÔÈ‡a eÈ‰ ÁÂBˆ ‰È‰ el‡Â ,ÂÈÙa Ìe·‚e¿»¿»»¿ƒ»»≈«»»ƒ¿≈»»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ÁÂˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓe«ƒƒ»ƒ¿…»«¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿≈…«≈»∆

לא 13)שם.12) ובין הגנב הוכר בין חילקו שם בגמרא
מבואר  ה"ו בפ"ח ולקמן הוכר. בלא המדובר וכאן הוכר,

שם). (ראה הוכר דין
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- ברזל של בחומה הקיפהו אפילו בש"ש האמורה ושמירה
לאו  ואם חייב להציל יכול אם שם היה אם אותו רואין אין
אולם  להציל". יכול היה שם היה אם אומרים אלא פטור,
בגופו". אלא אותו משערין "אין הגירסא: שלפנינו בספרים
ובהגהות  עי"ש. כך, כל חזקה ראייתו אין זו גירסא ולפי
פטור]. שהוא התרומות' 'ספר בשם כתב שם מיימוניות

שם.27) גמרא

.‰„È˜Ùn‰28ÔÈa ˙aL ·¯Ú ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ∆∆«»≈
È‡ˆBÓ „Ú Ô˙B‡ ¯a˜ÏÂ Á¯ËÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙BLÓM‰«¿»≈«»ƒ¿…«¿ƒ¿…»«»≈

˙aL29Ï È„k ˙aL È‡ˆBÓÏ ¯Á‡˙ Ì‡Â .‡ÏÂ Ô¯·˜ «»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»¿≈¿»¿»¿…
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡Â .·iÁ - eÒ‡ B‡ e·‚Â ,Ô¯·¿̃»»¿ƒ¿¿∆∆¿«»¿ƒ«¿ƒ»»

‡e‰30È„k ÏÈc·iL ¯Á‡ ‰‰LiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -≈«»«∆ƒ¿∆««∆«¿ƒ¿≈
.Ô¯·˜Ï¿»¿»

מיד.28) לקוברם מחוייב נוסחת 29)ובמוצאיֿשבת
המפקיד. הוא תלמידֿחכם המפקיד 30)המגידֿמשנה:

מצוות  לקיים חרדים חכמים תלמידי משנהֿלמלך). (ע"פ
הנפקד  רשאי ולפיכך ביוקר, בימיהם והיין היין, על הבדלה
כסף  לקחת המפקיד יצטרך שמא הכספים, הטמנת לעכב
אבל  רש"י), פירוש ע"פ שם (גמרא להבדלה יין לקנות
הפקדון  את ולהטמין מיד להבדיל מחוייב עצמו הנפקד
אור  עד שזמנו כב, סי' שם הרא"ש וכתב (משנהֿלמלך),
חייב  הבדיל, כבר שהמפקיד הנפקד ידע שאם מובן הבוקר.
תלמידֿחכם, הנפקד אם מפרש: [הראב"ד מיד. להטמינם
פשוט, אדם ובין תלמידֿחכם בין ההבדל מה לי נתבאר ולא

רצא]. סי' יוסף' 'בית ראה

.Â„È˜Ù‰31ÌÎÈÏB‰Ï C¯ca ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ»
- ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÚÓ BnÚ ÁÏML B‡ ,B˙È·Ï¿≈∆»«ƒ»ƒ»¿»
ÌÈ¯eL˜ B‡ ,B„Èa ÌÈÁpÓe ÌÈ¯e¯ˆ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿¿ƒÀ»ƒ¿»¿ƒ
B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú ,ÂÈt „‚kÓ BËa ÏÚ Èe‡¯k»»«ƒ¿ƒ¿∆∆»»«∆«ƒ«¿≈
elÙ‡ ,˙‡f‰ C¯ca Ô¯L˜ ‡Ï Ì‡Â .Èe‡¯k Ì¯a˜ÈÂ¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ…¿»»«∆∆«…¬ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - eÒ‡32‰ÚÈLÙa B˙lÁz È¯‰L ,33. ∆∆¿«»¿«≈∆¬≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‰OÚÓ34ÌÁÈp‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆¬≈¿ƒƒ»

,‰ˆÈÁn‰ È·Úa ÌÈeÓË eÈ‰Â ,ÌÈ˜ ÏL ‰ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»√ƒ«¿ƒ»
‰¯ÈÓL BfL Èt ÏÚ Û‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌMÓ e·‚Â¿ƒ¿¿ƒ»¿»¿¬»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
ÔÈÚÏ Èe‡¯k ‰¯ÈÓL dÈ‡ - ‰·b ÔÈÚÏ ‰lÚÓ¿À»¿ƒ¿«¿≈»≈»¿ƒ»»»¿ƒ¿«
- ÔÈa Ï˙Îa B‡ Ú˜¯wa BÓË ‡lL ¯Á‡Óe ;L‡‰»≈≈««∆…¿»««¿«¿…∆ƒ¿»
- Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÏÎÂ ;‡e‰ ÚLBt≈«¿…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ35. «»¿≈…«≈»∆

שם.31) וגמרא והפשילן 32)משנה "צררן אמרו: במשנה
(מה  למעבד" ליה הוה "מה ובגמרא חייב", וכו' לאחוריו
לו  שהיה ומתרצים שמירה)? לשם לעשות עוד יכול היה
הכסף  "וצרת כה): יד, (דברים שנאמר כמו בידיו, להחזיקם
מבידו. יעילה יותר לפניו הבטן על וקשירה בידך",

ה 33) שאילו במקרה קשורים המדובר או בידו הכספים יו
שגם  במקרה אבל להציל, יכול שהיה אפשר - בטנו על
כמו  פטור, - להציל לו היה איֿאפשר זו מעולה בשמירה

בה"ג. למעלה והמסקנה:34)שנתבאר שם, בגמרא מובא

חייב. - באונס וסופו בפשיעה תחילתו בכל 35)והילכתא,
שם  רש"י האונס. קורה היה לא הפשיעה שלולא מקרה,
אונס, כדין אצלו גניבה ודין חינם, בשומר שהמדובר מפרש

באונס. וסופו אמרו: לכן

.Ê„È˜Ùn‰36¯Ó‡Â ,˙BÚÓ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈≈ƒ≈»¿»«
‰‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓBM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈB„˜t ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒƒ¿ƒ¿»««≈≈ƒ≈«»»
,ÌÈÙÒk‰ Èz¯·˜ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a B‡ ,‰Ê ÔB„wt ÈzÁp‰ƒ«¿ƒƒ»∆¿≈∆»»«¿ƒ«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - EÏ ¯ÈÊÁ‡Â ‡ˆÓ‡Â Lw·‡L „Ú ÈÏ ÔzÓ‰«¿≈ƒ«∆¬«≈¿∆¿»¿«¬ƒ¿¬≈∆

.„iÓ ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt≈«¿«»¿«≈ƒ»

פשיעותא 36) ידענא' 'לא כל (שם) רבא ואמר שהיה, מעשה
היא.

.Á„È˜Ùn‰ Ïk37ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ »««¿ƒ≈∆««««ƒ≈≈ƒ≈
ÂÈ·e BzL‡ ˙Úc ÏÚ - ˙BÚÓ38B˙È· È·e39ÌÈÏB„b‰ »«««ƒ¿»»¿≈≈«¿ƒ

B˙È· È·e ÂÈ·Ï Ô¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ .„È˜ÙÓ ‡e‰«¿ƒ¬»ƒ¿»»¿»»¿≈≈
ÌÈpËw‰40B‡ ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,ÂÈ„·ÚÏ B‡ , «¿«ƒ«¬»»≈¿ƒ≈¿«ƒ

¯wÓ „Á‡ÏÔÈ‡Â ˙Èaa BnÚ ÔÈÈe¯L ÔÈ‡L ÂÈ·B ¿∆»ƒ¿»∆≈»¿ƒƒ««ƒ¿≈
BÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ41Ô¯ÒÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«À¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï¿«≈¬≈∆≈«¿«»¿«≈∆»ƒ≈
ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰42BÓk , ≈ƒ«≈«≈ƒ¿»»∆…»«¿

e¯‡aL43„Á‡a ‰OÚÓ .44Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L , ∆≈«¿«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆
B¯·Á45Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰Â ,Bn‡Ï ¯ÓBM‰ Ì˙e ,46‡ÏÂ ¬≈¿»»«≈¿ƒ¿∆¿ƒ»»¿…

Ô˙B‡ ‰ÓË47ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;e·‚Â ,48¯ÓBM‰ ÔÈ‡ : »¿»»¿ƒ¿¿¿»¿¬»ƒ≈«≈
ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ,Bn‡Ï Ì˙pL ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈∆¿»»¿ƒ∆»««¿ƒ«
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;„È˜ÙÓ ‡e‰ B˙È· È·e ÂÈa ˙Úc««»»¿≈≈«¿ƒ¿««ƒ∆…
‡È‰L ÔkL Ïk :ÔÚËÏ BÏ LÈ - Ì‰ ÔB„wt :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ»≈≈ƒ¿…»∆≈∆ƒ

ÈlL Ô‰L ‰¯e·Ò ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ˙¯‰Ê49ÔÈ‡ ÔÎÂ ; ƒ¿∆∆»∆ƒ»¿»¿»∆≈∆ƒ¿≈≈
ÔB„wt Ô‰L dÏ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ˙·iÁ Bn‡50. ƒ«∆∆¿«≈∆¬≈…»«»∆≈ƒ»

ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡L ¯ÓBM‰ Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ»««≈∆»«»«¿»
Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰L Ì‡‰ Ú·M˙Â ,Bn‡Ï Ô˙pL Ô‰≈∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«»≈∆∆¿ƒ»»

Ì‰ÈL e¯ËtÈÂ ,e·‚Â51.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿¿ƒ»¿¿≈∆¿≈…«≈»∆

לו.37) שם רבא, של מראש 38)מימרא מסכים הוא
ולבניו. לאשתו שמירתם ימסור מוסיף 39)שהנפקד רבינו

ה  מהמעשה זה ולמד ביתו", "ובני גם רבא דברי מובא על
לאמו. במסר מב.40)למטה שם אינם 41)משנה,

בביתו. מזונותם ברורה 42)מקבלים ראיה מביא אינו ואם
יכול  פשע, שלא להישבע רוצה שהוא אףֿעלֿפי פשע, שלא
איני  ולשני בשבועה, מאמין אני לראשון לטעון: המפקיד

ה"ד.43)מאמין. פ"א שכירות שם 44)בהלכות גמרא,
חינם.45)מב. או 47)בארגז.46)שומר בקרקע

עליו.48)בכותל. חולק ואין שם, נזהרת 49)רבא שהיא
בנה. יפסיד פשיעה.50)שלא זה אין כך ומשום

בשם 51) כתבו המפקיד, כל ד"ה ע"ב, שם ב'תוספות'
ובניו  אשתו דעת על המפקיד "כל שאמרו: שמה רבינוֿתם,
מאמין  אינני לטעון יוכל שלא לענין היינו מפקיד" הוא
מחוייב  - לשלם מה להם ואין פשעו אם אבל לשבועתם,
למסור  שומר כל יכול כן, תאמר לא שאם לשלם. הנפקד
תוציא  או הראויים דברים תאכל והיא לאשתו, הפקדון
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.„e„È˜Ù‰L ÌÈL14‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ,„Á‡ Ïˆ‡ ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆∆»∆≈»¿∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÌÈ˙‡n‰ Èz„˜Ù‰L∆ƒ¿«¿ƒ«»«ƒ¿«≈≈≈ƒ≈«
ÔÈ„k ,ÏËBÂ ÌÈ˙‡Ó „È˜Ù‰L Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú·MÈƒ»«»∆»≈∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ

ÏËBÂ ÚaL Ïk15˙‡Óe ‰ÊÏ ÌÈ˙‡Ó ÔzÈÂ ,,‰ÊÏ ÌÈ »ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»«ƒ»∆»«ƒ»∆
BÏ ‰È‰L ,ÚLBt ‡e‰ È¯‰L ;B˙ÈaÓ ‰‡Ó „ÈÒÙÓe«¿ƒ≈»ƒ≈∆¬≈≈«∆»»
e‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BlL ÒÈk ÏÚ „Á‡ Ïk ÌL ·zÎÏƒ¿…≈»∆»«ƒ∆¿ƒ»ƒ≈ƒ
e‡·e ,„Á‡ C¯Îa ˙B‡Ó LÏL „Á‡k ÌÈM‰ BÏ«¿«ƒ¿∆»¿≈¿∆∆∆»»
‰Ó Ô˙B - ÈlL ÌÈ˙‡n‰ :¯ÓB‡ „Á‡ ÏÎÂ ,eÚ·˙Â¿»¿¿»∆»≈«»«ƒ∆ƒ≈»∆

BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â ,‰ÊÏ ‰Óe ‰ÊÏ16ÌÏBÚÏ „Ú »∆»∆»∆¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«¿»
:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú B‡«∆∆»∆»«¬≈∆¬≈≈»∆
Ì˙‡·‰Â ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó Ìz‡ ÔÈ‡L È˙È‡¯L ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ∆≈«∆«¿ƒƒ∆«∆¿≈≈∆
„ÈÓz ¯kÊÏÂ Ú„ÈÏ ÈÓˆÚ ÈzÁ¯Ë‰ ‡Ï ,„Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»…ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿…»ƒ

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ÈÓe ‰‡n‰ ÏÚa ÈÓ17e„È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ«««≈»ƒ«««»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏk ÈL BÏˆ‡18„Á‡ ÏÎÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ , ∆¿¿≈≈ƒ∆»»¿∆»»»¿»∆»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÏB„b‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈¬ƒ«««»¿«≈≈
,Ì‰Ó „Á‡Ï ÏB„b‰ ÔzÈÂ ,Ì‰ÈL eÚ·MÈ - Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«ƒ»¿¿≈∆¿ƒ≈«»¿∆»≈∆
Ìe‡È·‰ Ì‡Â .ÔËw‰ BÏ ¯‡MÈÂ ,ÈMÏ ÏB„b‰ ÈÓ„e¿≈«»«≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿ƒ¡ƒ
ÔËw‰ ÈÓ„e ,„Á‡Ï ÔËw‰ Ô˙B - „Á‡k „Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»¿∆»≈«»»¿∆»¿≈«»»

ÈMÏ19„Á‡‰ ‰„BiL „Ú BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â , «≈ƒ¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«∆∆»∆»
e‰eÚ·zL ÈÓ ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ „Ú B‡ B¯·ÁÏ20‰Ê ,ÌÈL «¬≈«¿»¿≈ƒ∆¿»¿«ƒ∆

,‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔB„wt‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡≈¬ƒ«««ƒ»¿∆≈¬ƒ
‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,‡e‰ ÌkÓ „Á‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â¿«≈≈∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«ƒ
˙BÓ‰a ÈzL e„È˜Ù‰L ÌÈL ÔÎÂ .Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈

‰ÚB¯ Ïˆ‡21Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,22ÈÓ ÏL Ú„BÈ BÈ‡Â , ≈∆∆≈»««≈∆¿≈≈«∆ƒ
‰˙È‰23Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -24B¯„Úa e„È˜Ù‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿

BzÚcÓ ‡lL25˜lzÒÓe Ì‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ÁÈpÓ -26, ∆…ƒ«¿«ƒ««¿≈»≈≈∆ƒ¿«≈
eˆ¯iL „Ú B‡ B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆À«««∆∆»∆»«¬≈«∆ƒ¿

.d˙B‡ ˜ÏÁÏ«¬…»

לז.14) בבאֿמציעא וגמרא מהלכות 15)משנה בפ"ד
מאה  מחבירו שהתובע רבינו, כותב ה"ט ונטען טוען
וחמישים  ממך, שלויתי יודע אני חמשים אומר: והנתבע
להישבע. צריך התובע ואין מאה, לשלם חייב - יודע אינני
אחד: לכל משיב הנפקד הרי שבועה? הצריכוהו כאן ולמה
בשם  מבאר במגידֿמשנה יודע? אינני ומאה יודע אני מאה
טוען  שבהלכות לדין דומה אינו כאן שהנידון הרשב"א
מאות, שלוש רק הפקידו שביחד ברור הדבר כאן ונטען.
את  מחייבים ולפיכך ודאי, מפסיד הוא שפשע מפני אלא
מפסיד, שהוא ברור הדבר אין אם אבל שבועה, התובעים
[ובש"ך  שבועה. בלי נוטל ולפיכך מאה, חייב שהוא אפשר
לטוען  דומה זה שאין מפרש ד ס"ק עו סימן חושןֿמשפט
משלוש  יותר לקח שלא 'ברי' טוען שהוא מפני יודע, איני
באו  כשלא אבל תובעים, כשהמפקידים זה וכל מאות].
לעשות, מה ושואל לביתֿדין בא עצמו והנפקד ותבעו,
כמו  מונח, יהא והשאר לזה ומנה לזה מנה תן לו אומרים
הנפקד  ואם הדין, מן זה הבאה. בבבא אחד בכרך בהפקידו
על  עוון שמץ בו יהיה שלא שמים, ידי גם לצאת רוצה

מאתיים  אחד לכל לשלם עליו - מהם לאחד הפסד שגרם
שם). ומפרש 16)(רי"ף "ויניח". אמרו: ב, עמוד שם

בביתֿדין). יניח - מפרשים (ויש אצלו יניח רבינו:
מפרש,17) רבינו פטור. - שמים ידי לצאת אפילו ובזה

מלשונו  גם משמע וכן ממש, אחד לכרך מתכוון שם שרבא
דוקא, לאו אחד שכרך מפרש רש"י אולם שם, הרי"ף של
אחת  בבת שניהם באו אם כריכות, בשתי אפילו אלא
כך. לטעון הנפקד יכול - זה בפני זה אצלו והפקידו

שם.18) דמי 19)משנה, נותן הגדול "ומתוך במשנה:
לשני  ויתן הגדול את שישבר מפרש שם ורש"י לשני". קטן
שהכוונה  (נראה, הקטן הכלי של שוויו כדי מהכלי חלק
של  מלשונו אולם ערך), לשבריהם שיש כסף או זהב לכלי
שמוכר  משמע הגדול", "ומתוך המלים את שהשמיט רבינו,
שם  שבגמרא מפני שישברנו, לפרש נדחק [רש"י הגדול. את
אין  הרי מוכרו ואם דגדול", פסידא (שיש) "דאיכא אמרו:
הפסד, גורמת כלי שמכירת סובר רבינו אולם הפסד, כל
המכירה. ממחיר במקצת גבוה הקניה מחיר המקרים שברוב
(לחםֿמשנה)]. כזה כלי לקנות ימצא לא שמא ועוד,

מעצמו נ 20) בא והוא תבעוהו לא שאם למעלה, תבאר
לשלם  אותו מחייבים אין לעשות, עליו מה ושואל לביתֿדין
ולא  (מגידֿמשנה. שמים ידי לצאת רוצה אם אלא לשניהם
אצלו  מונח יהא שהכסף ונראה, ביתֿהדין. פוסק מה ביאר
שפטור  כתב, ש סימן וב'טור' ויתבע). המפקיד שיבוא עד
ש  סי' חושןֿמשפט רמ"א (ראה שמים ידי לצאת אפילו

לז:21)ס"ג). מלשלם.22)ב"מ פטור והרועה כדרכה,
החיה.23) הבהמה את למסור עליו כלומר,24)ולמי

דמיה. ולשני הבהמה את יתן אףֿעלֿפי 25)לאחד
שבעל  אלא לשמירה, הבהמה את לקבל הסכים שהרועה
ד"ה  שם ('תוספות' בנוכחותו שלא לעדר הכניסה הבהמה

ולהבחין 26)שלא). לציין האפשרות לו היתה שלא לפי
היכר. בסימני

.‰Ì·¯ÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t „È˜Ùn‰««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…¿»¿≈
ÂÈ˙B¯t ÌÚ27·¯ÚÂ ¯·Ú .28‰È‰ ‰nk ·MÁÈ - ƒ≈»»«¿≈«¿«≈«»»»

Ïk‰ ¯ÒÁ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔB„wt‰29ÔB¯ÒÁ ·MÁÈÂ , «ƒ»¿ƒ¿∆«»»««…ƒ«≈∆¿
ÔB„wt‰30Ú·MiL ¯Á‡ BÏ ÔzÈÂ31Ô‰Ó ˜tzÒ .32, «ƒ»¿ƒ≈««∆ƒ»«ƒ¿«≈≈∆

BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÈ - ˜tzÒ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ33ÌÈhÁÏ : ¿…»««»ƒ¿«≈ƒ∆¿¿ƒƒ
¯Bk ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ÛeÏ˜ Ê¯‡Ïe34, ¿…∆»«¿»»«ƒ∆¡»¿»

ÔÈÓqÎÏ ,¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰ÚLz - ÔÁ„Ïe ÌÈ¯BÚOÏƒ¿ƒ¿…«ƒ¿»«ƒ¿»¿À¿ƒ
ÂÈÏBÚ·‚a ÔzLt Ú¯ÊÏe35LÏL - ÛeÏ˜ BÈ‡L Ê¯‡Ïe ¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¿…∆∆≈»»
‰ ‰cnÎÂ .¯k ÏÎÏ ÔÈ‡Ò‰LÂ ‰L ÏÎÏ ˙‡f36‰na . ¿ƒ¿»…¿«ƒ»«…¿»»»¿»»«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c37Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏ „„nL38¯ÈÊÁ‰Â , ¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,Ô¯b‰ ˙BÓÈa „„Ó Ï·‡ ;Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏƒ«…∆¬»»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
Ô‰L ÈtÓ ,BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈

˙B¯È˙BÓ39ÔÎÂ .40ÔÈÈÏ ˙e˙L BÏ ‡ÈˆBÓ41‰LBÏLe , ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»
‚ÏÂ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï :ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÔÓL ÔÈbÏÀƒ∆∆¿≈»Àƒ…∆¡»¿»ƒ¿…

ÚÏa ‰ˆÁÓe42BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˜wÊÓ ‰È‰ Ì‡ . ∆¡»∆«ƒ»»¿À»≈ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈLÈ ÌÈp˜w‰ eÈ‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÓL¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ

ÚÏa43. ∆«

יגע 27) לא וכו' חבירו אצל פירות "המפקיד לח. שם משנה,
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מ.28)בהן". שם וגמרא החסירה 29)משנה כמה
פוחת  מדתם או משקלם מאוחסנים, פירות התערובת.

הפירות.30)והולך. כל לכמות כמותם יחס לפי
דברים 31) במה בפשיעתו. שלא בא שהחסרון הנפקד

אבל  לחסור, פירות של שדרכם ממה יותר כשחסרו אמורים,
רצב  סי' (סמ"ע משבועה פטור מזה, גדול אינו החסרון אם

כב). ס"ק שם וש"ך כח, התערובת 32)ס"ק מן נטל
עצמו. מנכה 33)לצורך פירותיו, למפקיד מחזיר כשהוא

המקובל. החסרון והסאה 34)לו סאה, שלושים הכור
קבים. ששה של 35)מחזיקה לשבולת דומה הגבעול

הפשתן. זרע שהם גרעינים גדלים הגבעולים ובראש תבואה,
שם.36) כשנסתפק 37)ברייתא, המדובר שם. ברייתא,

יבישים.38)מהם. והם לגורן הפירות כשהוכנסו בקיץ
הרטיבות.39) מן שם.40)מתנפחות משנה,
מששה.41) אחד בולעים הקנקנים.42)הקנקנים בליעת

הרבה. סופגים הקנקנים ואין סמיך, הוא מפני 43)השמן
שביעה. כדי כבר שבלעו

.Â„È˜Ù‰44ÔÈ„e„Ó ÔÈ‡L ˙B¯t BÏˆ‡45ÌÚ Ô·¯ÚÂ , ƒ¿ƒ∆¿≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ
ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ô„„Ó ‡ÏÂ ÂÈ˙B¯t46ÔB„wt‰ ÏÚa . ≈»¿…¿»»¬≈∆≈««««ƒ»

- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ CÎÂ Ck :¯ÓB‡≈»¿»»¿«≈≈≈ƒ≈«
,ÔÈÓeÏL˙a BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ;‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÈ¿«≈¿…¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿«¿ƒ
‰Úe·L ·iÁ ‡ˆÓÂ ,·iÁ ‡e‰ ‰nk Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈««»«»¿ƒ¿»«»¿»
Èa¯ ·¯‰ È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿»∆««»««ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk ÔÎÂ .Ï"Ê Ba¯Â ÈÂl‰ ÛÒBÈ≈«≈ƒ¿««¿≈»≈∆ƒ¿«≈¿«≈
,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ÌÈÓ„ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»»ƒ¬ƒ«»¿«≈
‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CÎÂ ,ÔÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»»»∆
Ô‰L ¯·„ eÚËiL ‡e‰Â .‰Úe·L ‡Ïa eÏhÈ -ƒ¿¿…¿»¿∆ƒ¿¬»»∆≈

Ba ÔÈ„eÓ‡47ÌÈ¯Á‰Ï ¯ÓBMÏ LÈÂ .48Á˜BlL ÈÓ ÏÚ ¬ƒ¿≈«≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«
Úb‰ ?‡e‰ Ck ÔÈc‰L ÔÈpÓe .BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È epnÓƒ∆»≈ƒ»»ƒ«ƒ∆«ƒ»««

EÓˆÚ49ÚLÙe ,ÌÈ·e‰Ê ‡ÏÓ ÒÈk BÏˆ‡ „È˜Ù‰L , «¿¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»≈¿ƒ»«
¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ ¯Èc ÌÈ˙‡Ó :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰ ,Ba«¿»ƒ¿ƒ»«ƒƒ»»¿«≈
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ¯È„ Ba eÈ‰L È‡cÂ :¯ÓB‡≈««∆»ƒ»ƒ¬»≈ƒ≈««»
,˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ÌÈ˙‡Ó ÔÚBËk ‰Ê ‡ˆÓ - eÈ‰»ƒ¿»∆¿≈»«ƒ¿»¿ƒ¿»
BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯‡M‰ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈ƒ≈«∆¿À»¿»¿≈

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ50. »ƒ»«¿«≈¿∆ƒ¿»≈

בפ"ד 44) שנתבאר הדין על מיוסדים זו שבהלכה הדינים כל
יכול  ואינו שבועה שהמחוייב ה"ז, ונטען טוען מהלכות

משלם. - במשקל.45)לישבע או במידה לנפקד מסרם לא
שנתערבו 46) כגון פשיעה, כל לו לייחס אין שאם משמע

אותו  דנים אין - ברשות שלא שנכנס אחר ע"י או מאליהם
יודע  אני חמשים שהאומר ללמוד יש ומזה זה. כלל לפי
שעליו  מפני פושע, קצת כן גם הוא יודע, אינני וחמשים
(בבאֿמציעא  אמרו לזה ובדומה לרשום. או ולזכור לדייק
ה"ז). פ"ד למעלה (ראה פשיעותא - ידענא' 'לא כל מב:)

פירות 47) או כלים לקנות להם מאפשר הכלכלי מצבם
התובע.48)כאלה. שם להזכיר בלי סתם חרם להטיל

השגת 50)התבונן.49) (ראה שם ונטען טוען בהלכות
חושןֿ ובש"ך כג. סי' פ"ב שבועות וראה כאן, הראב"ד
תלונות  כל והסיר הרבה, האריך נ ס"ק ערב סי' משפט

מקום  כאן ואין כמותם. ופסק רבו ועל רבינו על המשיגים
דברי  פירוש בגבולות מצטמצמים ואנו הזה, לסבך להכנס

רבינו).

.ÊÏˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,¯e¯ˆ ˜O BÏ ÁÈp‰Â ÂÈ·‡ ˙Ó≈»ƒ¿ƒƒ««»¿ƒ¿ƒ≈∆
‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe ,B¯·Á¬≈»«««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»»

Ó ‡nL ,BaÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰ ÔÎÂ ,Ba eÈ‰ ˙BiÏb¯ ∆»«¿»ƒ»¿≈«≈≈≈ƒ
‡ÏÓ ‰È‰ ˙ÈÎeÎÊ ‡nL ,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ‰nk Ú„BÈ≈««»¬ƒ«»¿«≈∆»¿ƒ»»»≈
Ú·MiL :BÊ ‰ÚËa ¯ÓB‡ È‡L ÔÈc‰ ˙¯eL -««ƒ∆¬ƒ≈¿«¬»∆ƒ»«
ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ¯ÓBM‰«≈¿«»«¬»ƒ∆≈ƒ¿¿ƒ¿…
‰ÂL ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L B˙Úe·Laƒ¿»∆≈≈«¿««∆»»»≈«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÈÂ ,CÎÂ Ck»¿»ƒ«≈«∆»¿≈…«≈»∆

‰OÚÓ51,B¯·Á Ïˆ‡ ¯e¯ˆ ˜O „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ«»≈∆¬≈
˙BiÏb¯Óe ·‰Ê ÈÏÁ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe»«««¿ƒ≈¬ƒ»»«¿»ƒ
,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,Ba eÈ‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»¿«≈≈≈ƒ≈«
Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;Ba eÈ‰ ÏBÁ B‡ ÌÈ‚ÈÒ ‡nL∆»ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒ»«
„eÓ‡ ‡e‰L ¯·c ÔÚËiL ‡e‰Â .ÏhÈÂ ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»¿ƒ…¿∆ƒ¿«»»∆»
ÏÚa Ô‡k ÚaL ‰nÏÂ .BÏˆ‡ B„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ba»¿«¿ƒ∆¿¿»»ƒ¿»»««

?ÔB„wt‰52‰Úe·L ·iÁÓ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ53; «ƒ»¿ƒ∆≈«≈¿À»¿»
,ÌÈ‚ÈÒ ‡ÏÓ ‰È‰L ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â ‰„B‰ elÙ‡L∆¬ƒ»¿»«»ƒƒ∆»»»≈ƒƒ
˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ - eÈ‰ ˙BiÏb¯Ó :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰Â¿««¿ƒ≈«¿»ƒ»«≈ƒ¿»∆≈

¯ËÙÂ54ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ BÚhL BÓk ,55. ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»¬

.ÌÈ¯·c‰ È¯wÚƒ¿≈«¿»ƒ

ה"ז.51) פ"ב בבאֿקמא אינו 52)ירושלמי למה כלומר,
אינו  אומר וזה היו, מאתים בטוען כמו שבועה בלא נוטל

הקודמת). ההלכה (ראה מקום 53)יודע? אין ולפיכך
משלם. לישבע יכול שאינו מתוך מחייבים 54)לומר: ואין
במקצת. כמודה התורה בשבועת טוען 55)אותו בהלכות

שבועה  חייב אינו במקצת שמודה מבואר, ה"ח פ"ג ונטען
הר"י  רבו מפי הוא זה ביאור הטענה. ממין הודה אם אלא
כן, אם עוד, שאל מיגש והר"י מ. לשבועות בפירושו מיגש
למה  שבועה, מחוייב ואינו במקצת מודה תורת עליו שאין
לי  מנה לאומר דומה זה הלא ונוטל? הפקדון בעל נשבע
יודע  שאינו נשבע שהנתבע יודע, איני אומר והנתבע בידך
ונפטר, יודע שאינו היסת נשבע אמרו שלא ותירץ, ונפטר?
שנתחייב  מודה כשהוא אבל בכלום, מודה כשאינו אלא
ונוטל. התובע נשבע - כמה יודע שאינו אלא לשלם
לדברי  מנוגדים כאן רבינו שדברי מקשה, [בכסףֿמשנה
והנתבע  חיטים בתבעו ה"ח פ"א ונטען טוען בהלכות עצמו
נשבע  שם: שפסק שעורים, או חיטים אם יודע אינני אומר
סי' חושןֿמשפט חדש' וב'בית שעורים. וישלם יודע שאינו
הכל  לשלם הנפקד את מחייבים כאן שבנידון מתרץ, פח
שהוכחנו  מה לפי אולם כמזיק. ופשיעה שפשע, מפני
מיגש  הר"י ע"פ ה"ג, ופ"ב ה"ג, פ"א שכירות בהלכות
מקום  אין - כמזיק פשיעה אמרו לא בשמירה שבפשיעה
בין  מהותי הבדל שיש זו, סתירה ליישב ונראה לתירוצו.
אין  כאן ונטען. טוען שבהלכות זה ובין כאן בנידון ההודאה
תובע  והוא נגנבו שהרי מרגליות, לי תן טוען המפקיד
קטן  בסכום התביעה במקצת 'ברי' מודה והנתבע דמיהם

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

oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - oeiq '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„e„È˜Ù‰L ÌÈL14‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ,„Á‡ Ïˆ‡ ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆∆»∆≈»¿∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÌÈ˙‡n‰ Èz„˜Ù‰L∆ƒ¿«¿ƒ«»«ƒ¿«≈≈≈ƒ≈«
ÔÈ„k ,ÏËBÂ ÌÈ˙‡Ó „È˜Ù‰L Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú·MÈƒ»«»∆»≈∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ

ÏËBÂ ÚaL Ïk15˙‡Óe ‰ÊÏ ÌÈ˙‡Ó ÔzÈÂ ,,‰ÊÏ ÌÈ »ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»«ƒ»∆»«ƒ»∆
BÏ ‰È‰L ,ÚLBt ‡e‰ È¯‰L ;B˙ÈaÓ ‰‡Ó „ÈÒÙÓe«¿ƒ≈»ƒ≈∆¬≈≈«∆»»
e‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BlL ÒÈk ÏÚ „Á‡ Ïk ÌL ·zÎÏƒ¿…≈»∆»«ƒ∆¿ƒ»ƒ≈ƒ
e‡·e ,„Á‡ C¯Îa ˙B‡Ó LÏL „Á‡k ÌÈM‰ BÏ«¿«ƒ¿∆»¿≈¿∆∆∆»»
‰Ó Ô˙B - ÈlL ÌÈ˙‡n‰ :¯ÓB‡ „Á‡ ÏÎÂ ,eÚ·˙Â¿»¿¿»∆»≈«»«ƒ∆ƒ≈»∆

BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â ,‰ÊÏ ‰Óe ‰ÊÏ16ÌÏBÚÏ „Ú »∆»∆»∆¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«¿»
:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú B‡«∆∆»∆»«¬≈∆¬≈≈»∆
Ì˙‡·‰Â ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó Ìz‡ ÔÈ‡L È˙È‡¯L ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ∆≈«∆«¿ƒƒ∆«∆¿≈≈∆
„ÈÓz ¯kÊÏÂ Ú„ÈÏ ÈÓˆÚ ÈzÁ¯Ë‰ ‡Ï ,„Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»…ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿…»ƒ

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ÈÓe ‰‡n‰ ÏÚa ÈÓ17e„È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ«««≈»ƒ«««»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏk ÈL BÏˆ‡18„Á‡ ÏÎÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ , ∆¿¿≈≈ƒ∆»»¿∆»»»¿»∆»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÏB„b‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈¬ƒ«««»¿«≈≈
,Ì‰Ó „Á‡Ï ÏB„b‰ ÔzÈÂ ,Ì‰ÈL eÚ·MÈ - Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«ƒ»¿¿≈∆¿ƒ≈«»¿∆»≈∆
Ìe‡È·‰ Ì‡Â .ÔËw‰ BÏ ¯‡MÈÂ ,ÈMÏ ÏB„b‰ ÈÓ„e¿≈«»«≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿ƒ¡ƒ
ÔËw‰ ÈÓ„e ,„Á‡Ï ÔËw‰ Ô˙B - „Á‡k „Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»¿∆»≈«»»¿∆»¿≈«»»

ÈMÏ19„Á‡‰ ‰„BiL „Ú BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â , «≈ƒ¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«∆∆»∆»
e‰eÚ·zL ÈÓ ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ „Ú B‡ B¯·ÁÏ20‰Ê ,ÌÈL «¬≈«¿»¿≈ƒ∆¿»¿«ƒ∆

,‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔB„wt‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡≈¬ƒ«««ƒ»¿∆≈¬ƒ
‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,‡e‰ ÌkÓ „Á‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â¿«≈≈∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«ƒ
˙BÓ‰a ÈzL e„È˜Ù‰L ÌÈL ÔÎÂ .Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈

‰ÚB¯ Ïˆ‡21Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,22ÈÓ ÏL Ú„BÈ BÈ‡Â , ≈∆∆≈»««≈∆¿≈≈«∆ƒ
‰˙È‰23Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -24B¯„Úa e„È˜Ù‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿

BzÚcÓ ‡lL25˜lzÒÓe Ì‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ÁÈpÓ -26, ∆…ƒ«¿«ƒ««¿≈»≈≈∆ƒ¿«≈
eˆ¯iL „Ú B‡ B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆À«««∆∆»∆»«¬≈«∆ƒ¿

.d˙B‡ ˜ÏÁÏ«¬…»

לז.14) בבאֿמציעא וגמרא מהלכות 15)משנה בפ"ד
מאה  מחבירו שהתובע רבינו, כותב ה"ט ונטען טוען
וחמישים  ממך, שלויתי יודע אני חמשים אומר: והנתבע
להישבע. צריך התובע ואין מאה, לשלם חייב - יודע אינני
אחד: לכל משיב הנפקד הרי שבועה? הצריכוהו כאן ולמה
בשם  מבאר במגידֿמשנה יודע? אינני ומאה יודע אני מאה
טוען  שבהלכות לדין דומה אינו כאן שהנידון הרשב"א
מאות, שלוש רק הפקידו שביחד ברור הדבר כאן ונטען.
את  מחייבים ולפיכך ודאי, מפסיד הוא שפשע מפני אלא
מפסיד, שהוא ברור הדבר אין אם אבל שבועה, התובעים
[ובש"ך  שבועה. בלי נוטל ולפיכך מאה, חייב שהוא אפשר
לטוען  דומה זה שאין מפרש ד ס"ק עו סימן חושןֿמשפט
משלוש  יותר לקח שלא 'ברי' טוען שהוא מפני יודע, איני
באו  כשלא אבל תובעים, כשהמפקידים זה וכל מאות].
לעשות, מה ושואל לביתֿדין בא עצמו והנפקד ותבעו,
כמו  מונח, יהא והשאר לזה ומנה לזה מנה תן לו אומרים
הנפקד  ואם הדין, מן זה הבאה. בבבא אחד בכרך בהפקידו
על  עוון שמץ בו יהיה שלא שמים, ידי גם לצאת רוצה

מאתיים  אחד לכל לשלם עליו - מהם לאחד הפסד שגרם
שם). ומפרש 16)(רי"ף "ויניח". אמרו: ב, עמוד שם

בביתֿדין). יניח - מפרשים (ויש אצלו יניח רבינו:
מפרש,17) רבינו פטור. - שמים ידי לצאת אפילו ובזה

מלשונו  גם משמע וכן ממש, אחד לכרך מתכוון שם שרבא
דוקא, לאו אחד שכרך מפרש רש"י אולם שם, הרי"ף של
אחת  בבת שניהם באו אם כריכות, בשתי אפילו אלא
כך. לטעון הנפקד יכול - זה בפני זה אצלו והפקידו

שם.18) דמי 19)משנה, נותן הגדול "ומתוך במשנה:
לשני  ויתן הגדול את שישבר מפרש שם ורש"י לשני". קטן
שהכוונה  (נראה, הקטן הכלי של שוויו כדי מהכלי חלק
של  מלשונו אולם ערך), לשבריהם שיש כסף או זהב לכלי
שמוכר  משמע הגדול", "ומתוך המלים את שהשמיט רבינו,
שם  שבגמרא מפני שישברנו, לפרש נדחק [רש"י הגדול. את
אין  הרי מוכרו ואם דגדול", פסידא (שיש) "דאיכא אמרו:
הפסד, גורמת כלי שמכירת סובר רבינו אולם הפסד, כל
המכירה. ממחיר במקצת גבוה הקניה מחיר המקרים שברוב
(לחםֿמשנה)]. כזה כלי לקנות ימצא לא שמא ועוד,

מעצמו נ 20) בא והוא תבעוהו לא שאם למעלה, תבאר
לשלם  אותו מחייבים אין לעשות, עליו מה ושואל לביתֿדין
ולא  (מגידֿמשנה. שמים ידי לצאת רוצה אם אלא לשניהם
אצלו  מונח יהא שהכסף ונראה, ביתֿהדין. פוסק מה ביאר
שפטור  כתב, ש סימן וב'טור' ויתבע). המפקיד שיבוא עד
ש  סי' חושןֿמשפט רמ"א (ראה שמים ידי לצאת אפילו

לז:21)ס"ג). מלשלם.22)ב"מ פטור והרועה כדרכה,
החיה.23) הבהמה את למסור עליו כלומר,24)ולמי

דמיה. ולשני הבהמה את יתן אףֿעלֿפי 25)לאחד
שבעל  אלא לשמירה, הבהמה את לקבל הסכים שהרועה
ד"ה  שם ('תוספות' בנוכחותו שלא לעדר הכניסה הבהמה

ולהבחין 26)שלא). לציין האפשרות לו היתה שלא לפי
היכר. בסימני

.‰Ì·¯ÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t „È˜Ùn‰««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…¿»¿≈
ÂÈ˙B¯t ÌÚ27·¯ÚÂ ¯·Ú .28‰È‰ ‰nk ·MÁÈ - ƒ≈»»«¿≈«¿«≈«»»»

Ïk‰ ¯ÒÁ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔB„wt‰29ÔB¯ÒÁ ·MÁÈÂ , «ƒ»¿ƒ¿∆«»»««…ƒ«≈∆¿
ÔB„wt‰30Ú·MiL ¯Á‡ BÏ ÔzÈÂ31Ô‰Ó ˜tzÒ .32, «ƒ»¿ƒ≈««∆ƒ»«ƒ¿«≈≈∆

BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÈ - ˜tzÒ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ33ÌÈhÁÏ : ¿…»««»ƒ¿«≈ƒ∆¿¿ƒƒ
¯Bk ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ÛeÏ˜ Ê¯‡Ïe34, ¿…∆»«¿»»«ƒ∆¡»¿»

ÔÈÓqÎÏ ,¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰ÚLz - ÔÁ„Ïe ÌÈ¯BÚOÏƒ¿ƒ¿…«ƒ¿»«ƒ¿»¿À¿ƒ
ÂÈÏBÚ·‚a ÔzLt Ú¯ÊÏe35LÏL - ÛeÏ˜ BÈ‡L Ê¯‡Ïe ¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¿…∆∆≈»»
‰ ‰cnÎÂ .¯k ÏÎÏ ÔÈ‡Ò‰LÂ ‰L ÏÎÏ ˙‡f36‰na . ¿ƒ¿»…¿«ƒ»«…¿»»»¿»»«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c37Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏ „„nL38¯ÈÊÁ‰Â , ¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,Ô¯b‰ ˙BÓÈa „„Ó Ï·‡ ;Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏƒ«…∆¬»»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
Ô‰L ÈtÓ ,BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈

˙B¯È˙BÓ39ÔÎÂ .40ÔÈÈÏ ˙e˙L BÏ ‡ÈˆBÓ41‰LBÏLe , ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»
‚ÏÂ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï :ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÔÓL ÔÈbÏÀƒ∆∆¿≈»Àƒ…∆¡»¿»ƒ¿…

ÚÏa ‰ˆÁÓe42BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˜wÊÓ ‰È‰ Ì‡ . ∆¡»∆«ƒ»»¿À»≈ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈLÈ ÌÈp˜w‰ eÈ‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÓL¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ

ÚÏa43. ∆«

יגע 27) לא וכו' חבירו אצל פירות "המפקיד לח. שם משנה,
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במקצת, מודה שבועת לענין הטענה ממין זה אין (ואעפ"כ
היא  ההודאה ועיקר מרגליות, היא הטענה שעיקר מפני
איני  לדין דומה זה שאין מיגש הר"י הסביר ובזה סייגים).
ואין  ממש חיטים היא התביעה שם אבל הלויתני, אם יודע
אם  יודע איני כאומר זה הרי ולכן בחיטים, הודאה כל
לשלם  חייב למה יתבאר שם ונטען טוען ובה' הלויתני.

לה). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה שעורים

ה'תש"פ  סיון ב' שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) להישבע, רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר

ודין  כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי שאמר מי
מפקיד  ודין לך החזרתיו או הפיקדון את ממך קניתי טוען

אחר. חפץ אצלך הפקדתי אני טוען

.‡ÌpÁ ¯ÓBL2,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ≈ƒ»∆»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»
˙B˜Ï ˜eMa ÈeˆÓe ‰ÂL BÈÓ ÏkL ¯·c ÔB„wt‰ Ì‡ƒ«ƒ»»»∆»ƒ»∆»«ƒ¿
ÔzLt ÏLÂ ¯Óˆ ÏL ˙BÚÈ¯È B‡ ,˙B¯t ÔB‚k ,B˙BÓk¿¿≈¿ƒ∆∆∆¿∆ƒ¿»
ÏÎÂ ,˙B¯iˆÓ ÔÈ‡L ˙B¯B˜ B‡ ,ÌÈÚ ÏÎa ˙BÂM‰«»¿»ƒ¿»»∆≈»¿À»¿…
Ì‡ Ï·‡ .ÚaL BÈ‡Â ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿«≈¿≈ƒ¿»¬»ƒ
B‡ Ôw˙Ó ÈÏk B‡ ¯iˆÓ „‚a B‡ ‰Ó‰a ÔB„wt‰ ‰È‰»»«ƒ»¿≈»∆∆¿À»¿ƒ¿À»
ÔÈLLBÁ - ˜eMa B˙BÓk ˙B˜Ï ‡ˆBÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈≈ƒ¿¿«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,Ba Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»««¿ƒƒ¿«»«¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰Úe·L¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈ƒ¿¿««»
Ï‡BM‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌlLÓ¿«≈¿«ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈
¯ÎBO‰Â ¯ÎO ¯ÓBLÂ ,‰·‚ B‡ ‰˙Ó :¯Ó‡L∆»«≈»ƒ¿¿»¿≈»»¿«≈

B‡ ‰·‚ :¯Ó‡LÔÈ·iÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡L ∆»«ƒ¿¿»∆»¿»««ƒ∆≈«»ƒ
,Ô˙eL¯a dÈ‡L ‰Úe·L Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ¿«≈«¿ƒƒ»¿»∆≈»ƒ¿»
e‡L ;ıÙÁ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«¿ƒ¿≈«¿≈»«≈∆∆»
:ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡ Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»≈»»«»¿ƒ»¿«¿»ƒ

B˙Úe·La ÏÏBk - ‰ÂL ‰È‰ ‰Ê ÏÚ ¯˙È3‰ÂL dÈ‡L »≈«∆»»»∆≈ƒ¿»∆≈»»»
˙Úe·L ÚaLpL ¯ÓBL Ïk ,‡ˆÓ .CÎÂ Ck ‡l‡∆»»¿»ƒ¿»»≈∆ƒ¿»¿«

ÌÈ¯·„ ‰LÏL B˙Úe·La ÏÏBk - ÔÈ¯ÓBM‰4¯ÓML : «¿ƒ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ∆»«
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k5,B˙eL¯a BÈ‡Â CÎÂ Ck BÚ¯‡LÂ , ¿∆∆«¿ƒ¿∆≈¿»¿»¿≈ƒ¿

„È Ba ÁÏL ‡lLÂ6¯ËBt‰ Ú¯‡Ó‰ BÚ¯‡L Ì„˜ ¿∆…»«»…∆∆≈¿«¿…»«≈
,B˙eL¯a BÈ‡L ÚaL - ÌlLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .B˙B‡¿ƒ»»¿«≈ƒ¿»∆≈ƒ¿

.‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CkL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ¿≈ƒ¿»∆»¿»»»»∆

שבועה 2) אותו "משביעין הונא: רב אמר לד: מציעא בבבא
נתן  עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה
שוויו  לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה",
מצוי  כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. ולהשאירו

אותו. משביעים אין בשוק "גלגול 3)לקנות נקרא זה
חייב  היה לא עליו המוטלת אחרת שבועה שלולא שבועה",

זו. שבועות 4)שבועה שלוש ששת רב אמר קז: קמא בבא
אותו. בשמירתו.5)משביעין פשע השתמש 6)שלא לא

חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח שאם עצמו, לצורך בו
באונסים. גם וחייב כגזלן דינו

.·˙B˙‰Ï ¯ÓBLÏ LÈ7C¯„k ¯ÓBL BÈ‡L ≈¿≈¿«¿∆≈≈¿∆∆

˙ÈÂÊa - ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰L el‡ ˙BÚÓ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆»»≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ
Ô˙B‡ ÁÈpÓ È‡ È˙Èa8,¯ÓBM‰ ÔÚË .‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ≈ƒ¬ƒ«ƒ«»¿«≈»∆»««≈

‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔB„wt‰ ÏÚ·e ,eÈÈa ‰È‰ È‡zL∆¿«»»≈≈«««ƒ»≈…»»
ÌÈ„Úa BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡z ÌL9CBzÓ - »¿«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿¿≈ƒƒ

ÈzÒ‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k Èz¯ÓL :¯ÓBÏ ÏBÎiL10, ∆»«»«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ
È‡z Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯ÓBÏ ÔÓ‡11Ú·MÈ CÎÈÙÏ .12 ∆¡»«∆»»≈≈∆¿«¿ƒ»ƒ»«

Ô‰ÈÈa ‰È‰LÂ ,B˙eL¯a BÈ‡LÂ ,Ba „È ÁÏL ‡lL∆…»«»¿∆≈ƒ¿¿∆»»≈≈∆
.È‡z¿«

משבועה 7) פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
ביארו  שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל
האמור  נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר תנאי שכל הטעם,

קיים. - ונגנבו 8)בתורה שהתנה במקום אותן הניח ואם
בקרקע  אלא שמירה להם אין שכספים פי על אף פטור, -

ד). הלכה ד פרק למעלה את 9)(כאמור שמעו לא והם
בשבועה.10)התנאי. נאמן לפני 11)והיה כלומר,

ואחר  שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד
טען  ואם עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך
מיגו  אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר

משנה). (כסף דבריו מכחישים נראה,12)כשעדים
שבועת  חייב נאנסו הטוען גם שהרי התורה, שבועת שנשבע

משנה). (מגיד התורה

.‚da ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÌpÁ ¯ÓBL13¯eËt - ≈ƒ»∆≈ƒ¿»»∆…»«»»
‰Úe·MÓ14„È Ba ÁÏL ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,15Ì„˜ ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»»«»…∆

¯ÓBM‰ ÚLtL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÔB„wt‰ ÏÚ·e .„·‡iL∆…««««ƒ»∆≈ƒ¿»»∆»««≈
eÈÈa ‰È‰ È‡z :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â .ÌlLÓ -16BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ»«¿»«¿«»»≈≈≈
ÚLtL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,ÔÓ‡17. ∆¡»∆¬≈≈≈ƒ∆»«

א 14)ונגנבה.13) הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל
הוא  התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
כשאין  כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה
אמנם  האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה חיוב עליו
בה  פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה
שנגנבה, בשבועה כלולה שהיא כאן דעתו מגלגלים.

בפשיעה. שלא נגנבה איסי 15)שפירושה למד שם בגמרא
ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן
ראייה  יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה

השומרים.16)וייפטר. כדרך מעולה שמירה אשמור שלא
ונאנסתי.17) השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין

לא  שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן
הנח  לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,
נשבע  והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום
רק  אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען ולפיכך ונפטר היסת
וכסף  ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה

משנה).

.„‰fL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ù‰ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ»≈ƒ∆∆
ıÙÁ‰18ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡ - BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ eÈÙa «≈∆¿»≈ƒ¿ƒ∆¿≈«≈»

epnÓ ÂÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ19ÈÏ B˙ B‡ ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ
ÔB„wt‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÓBM‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰zÓa¿«»»¿ƒ»ƒ≈«≈ƒƒ«ƒ»

ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ BÓˆÚ20‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Úe·L ‡Ïa «¿ƒ«¿ƒ¿…¿»¿…∆»
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קיט oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - oeiq 'a ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡aL ÈÓ21¯Ó‡Â22,ÌÎÈ·‡ Ïˆ‡ Èz„˜Ù‰ CÎÂ Ck : ƒ∆»¿»«»¿»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆
¯Ó‡L BÓk ÔB„wt‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â23, ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ»¿∆»«

Ôic‰ Ú„BÈ ‰È‰Â24‰fL „eÓ‡ ˙n‰ ‰È‰ ‡lL ¿»»≈«««»∆…»»«≈»∆∆
‰ÊÏ ÔB„wt‰ ˙˙Ï ‰f‰ ÔicÏ BÏ LÈ - BlL ÔB„wt‰«ƒ»∆≈««»«∆»≈«ƒ»»∆
Òk‰Ï ÏÈ‚¯ „È˜Ùn‰ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÂÈÓÈÒ Ô˙pL∆»«ƒ»»¿∆…ƒ¿∆««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈
- BÏˆ‡ ÒkÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙nL ‰Ê Ïˆ‡≈∆∆∆≈¬»ƒ»»»ƒƒ»≈∆¿

‡nL25BlL ÔÈÓÈq‰ ¯Èk‰Â ‡e‰ ¯Á‡ ÏL26e‡a . ∆»∆«≈¿ƒƒ«ƒ»ƒ∆»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - „eÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L ÔicÏ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ««»∆≈∆»≈ƒƒ
‰¯e¯a ‰È‡¯ ‰Ê ÔÈ‡L ;Ô˙e„Úa ÌÈÓB˙È‰ „iÓ27, ƒ««¿ƒ¿≈»∆≈∆¿»»¿»

Úc ÔcÓ‡ÂBzÚc „Ó‡ BÈ‡ Ôz28‡l‡ ÔicÏ BÏ ÔÈ‡Â , ¿À¿««¿»≈…∆«¿¿≈««»∆»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcM ‰Ó«∆«¿∆∆»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

„Á‡a ‰˘ÚÓ .ÔÈ¯„‰Ò29Ïˆ‡ ÔÈÓLÓL „È˜Ù‰L , «¿∆¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈∆
¯Ó‡ .ÌÈz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÚ·˙Ï ‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á¬≈¿≈ƒ»¿»¿¿»«∆¡«¿ƒ»«
Ì‰ È¯‰Â ,Ì˙cÓ ‡È‰ CÎÂ Ck ‡Ï‰Â :„È˜Ùn‰ BÏ««¿ƒ«¬…»¿»ƒƒ»»«¬≈≈
,EÏ Èz¯ÊÁ‰ ElL :BÏ ¯Ó‡ .E˙È·Áa EÏˆ‡ ÌÈÁpÓÀ»ƒ∆¿¿¿»ƒ¿»«∆¿∆¡«¿ƒ¿

el‡Â30ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Ô‰ ÌÈ¯Á‡ ¿≈¬≈ƒ≈¿»¿¬»ƒ≈ƒƒ
Ô‰ ¯ÓBL ÏL ÔÈÓLÓM‰ el‡ ‡nL ,B„iÓ31‡l‡ , ƒ»∆»≈«À¿¿ƒ∆≈≈∆»

BÓk ,¯ÈÊÁ‰L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ¯ÓBM‰ Ú·MÈƒ»««≈ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡ƒ¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

משנה).18) (מגיד עתה  אותו רואים בבא 19)שאנו רי"ף
שלישי. פרק סוף ליתומים:20)מציעא טוען דין בית ואין

אנו  שאין דבר, של וטעמו מהמפקיד, אביהם קנה שמא
לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים

שהיה.21) מעשה פה: זה.22)כתובות על עדים לו ואין
הסימנים 23) אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון נמצא

התובע. -24)שמסר שלו הפיקדון שזה דעתו מאומדן
הוא  ובטוח הנפקד של הכלכלי מצבו את מכיר הדיין

שלו. אינו הזה וכו'.25)שהפיקדון "שמא" אנו חוששים
ופסק 26) נחמן רב בשם שם בגמרא נאמרו זה דין פרטי כל

שם. מציעא בבבא הרי"ף הוכחה 27)כן אינה זו עדותם
דעתם. אומדן אלא זה 28)ברורה למד רבינו הדיין. של

דלא  הנפקד) (שם בחסא ביה "ידענא נחמן: רב של מלשונו
משנה). (מגיד הוא עצמו דעת שאומדן הדגיש ובכן אמיד"

קטו:29) בחבית.30)יבמות שם שמניין 31)המונחים
פי  על אף זה לעניין מובהקים סימנים אינם ומשקל
הלכות  (ראה אבידה החזרת לעניין כמובהקים שנידונים
המגיד  התכוון ולזה ט"ו) הלכה י"ג פרק ואבידה, גזילה
"לגמרי". מובהק סימן מניין שאין באמרו, משנה

או 32) הפקיד שאם י"ב, הלכה שכירות מהלכות ב בפרק
במיגו  נאמן הוא החזרתי, טוען והשומר בשטר השאיל
בנקיטת  שבועה אותו ומחייבים נאנסתי. לטעון יכול שהיה
לדין  עדים דין כאן רבינו ומדמה נאנסתי, בטוען כמו חפץ
במיגו  נאמן הוא עדים ולא שטר לא שם כשאין אבל שטר,
היסת  נשבע כך ומשום מעולם דברים היו לא טענת של

מעולם". דברים היו "לא בטענת כמו ונפטר,

.‰,¯ÓBM‰ BÏ Ô˙Â ,BB„˜t Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»∆»«ƒ¿¿»««≈
B‡ ;‡e‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,ÈB„˜t ‰Ê ÔÈ‡ :„È˜Ùn‰ ¯Ó‡Â¿»«««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆»«≈
zLnzLÂ ,‰È‰ L„Á B‡ ;Bz¯aL ‰z‡Â ,‰È‰ ÌÏL»≈»»¿«»ƒ«¿»»»»¿ƒ¿««¿»

‡l‡ el‡ ÔÈ‡Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ;Ba≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿≈≈∆»
,EÓˆÚa z„˜Ù‰L e‰Ê :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ;ÌÈMÓÁ¬ƒƒ««««ƒ≈∆∆ƒ¿«¿»¿«¿¿
˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ - ÏËB ‰z‡ z˙pM ‰Óe33, «∆»«»«»≈¬≈«≈ƒ¿»∆≈

˙Úe·L ÚaL ¯ÓBL Ïk ÔÈ‡L .ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«ƒ¿»ƒ∆≈»≈ƒ¿»¿«
‰„BnL ÔÓÊa ‡l‡ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ»¬»«»∆»ƒ¿«∆∆
ÔÚBËÂ ,¯ÓB‡ „È˜Ùn‰L BÓk ÔB„wt ÏÚ BÓˆÚa¿«¿«ƒ»¿∆««¿ƒ≈¿≈
¯ËÙÏ ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk .‰aL B‡ ˙Ó B‡ ·‚pL∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»∆»»≈ƒ¿…
.[ÔÈ¯ÓBL ˙Úe·L ÚaL] - ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ«¿ƒ««¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ
B‡ ÈÏ z¯kO‰L B‡ ÈzÏ‡L‰L e‰Ê :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆∆ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
BÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â ,È˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÈzÏËpL∆»«¿ƒ»»«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÓkÓ ‰pzL B‡ ,¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê¯ÎBO‰ - ‰È‰L ∆∆»«≈ƒ¿«»ƒ¿∆»»«≈
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ÚaL34. ƒ¿»∆≈¿««»ƒ»¿ƒ¿»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿«≈≈
˙Úe·L ÚaL - ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬ƒƒƒ¿»¿«
˙Úe·L ÌeMÓ ‡Ï ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈtÓ ‰¯Bz‰«»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»…ƒ¿«
‡e‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÌÈhÁ ÏL ¯Bk ‰‡Ó .ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ≈»∆ƒƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿
- ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ó ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï :¯ÓB‡≈…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»≈»∆¿ƒ
.BÊk ‰ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿«¬»»

שבועת 33) בפרק וגמרא משנה מקורו מציין משנה במגיד
אלו. טענות מכל מאומה שם נמצא לא אולם הדיינים.
למה  שהתכוון כותב רצו סימן משפט חושן יוסף ובבית
שבמידה, דבר על אלא נשבעין "אין (מב:): שם ששנינו
מכאן  הוציא כיצד להבין מאוד וקשה ושבמניין". שבמשקל
הוא  אלה שבכל מפרש שם ובפרישה האלה. הדינים כל את
בידי  לך אין כאומר שזה מפני במקצת מודה משבועת פטור
פטור  הילך הטוען וכל לך) (הא והילך וכך כך ֵאלא
א  פרק ונטען טוען הלכות (ראה במקצת מודה משבועת

ג). תורה 34)הלכה אותו שחייבה במקצת מודה מדין
הלכה  בסוף (כמבואר שמירה עליו קיבל לא אפילו להישבע
בעין  הם סאה החמישים שאפילו משמע רבינו מלשון זו).
עליו. חולקים והרשב"א והרמב"ן התורה. שבועת חייב
שפיקדון  מפני במקצת, מודה משבועת שפטור ודעתם,
זה  והרי שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו תמיד נשאר

משנה). (מגיד כהילך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אפילו 1) בהם ייגע לא חבירו אצל פירות מפקיד דין מבאר

מוכר  ודין כסות, או תורה ספר מפקיד ודין מתקלקלים, הם
מפקיד  ודין חיסרון, מכדי יותר כשחסר דין בבית פיקדון
חבירו  אצל מפקיד ודין חנווני, או שולחני אצל  מעות
הקטנים  ומן הנשים מן פיקדונות מקבלים ושאין ונשברה,

הים. למדינת שהלך נפקד ודין העבדים, ומן

.‡„È˜Ùn‰2ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t ««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…ƒ«
ÔÈËÚÓ˙Óe ÔÈ¯ÒBÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô‰a3.ÔÈÎÏB‰Â »∆¿««ƒ∆≈¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÔB¯qÁ e¯ÒÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na4 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ»»»»∆
- ÔB¯ÒÁ È„kÓ ¯˙BÈ e¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰L ÏÎa¿»»»¬»ƒ»¿≈ƒ¿≈∆¿»

Ô¯ÎBÓ5ÔÈc ˙È·a6‰„·‡ ·ÈLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,7 ¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¬≈»
ÈÓ„a ÌÈ‰ÎÏ ¯kÓÈ - Ô¯ÎBÓ ‡e‰LÎe .ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿∆¿»ƒ¿…¿…¬ƒƒ¿≈
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במקצת, מודה שבועת לענין הטענה ממין זה אין (ואעפ"כ
היא  ההודאה ועיקר מרגליות, היא הטענה שעיקר מפני
איני  לדין דומה זה שאין מיגש הר"י הסביר ובזה סייגים).
ואין  ממש חיטים היא התביעה שם אבל הלויתני, אם יודע
אם  יודע איני כאומר זה הרי ולכן בחיטים, הודאה כל
לשלם  חייב למה יתבאר שם ונטען טוען ובה' הלויתני.

לה). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה שעורים

ה'תש"פ  סיון ב' שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) להישבע, רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר

ודין  כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי שאמר מי
מפקיד  ודין לך החזרתיו או הפיקדון את ממך קניתי טוען

אחר. חפץ אצלך הפקדתי אני טוען

.‡ÌpÁ ¯ÓBL2,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ≈ƒ»∆»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»
˙B˜Ï ˜eMa ÈeˆÓe ‰ÂL BÈÓ ÏkL ¯·c ÔB„wt‰ Ì‡ƒ«ƒ»»»∆»ƒ»∆»«ƒ¿
ÔzLt ÏLÂ ¯Óˆ ÏL ˙BÚÈ¯È B‡ ,˙B¯t ÔB‚k ,B˙BÓk¿¿≈¿ƒ∆∆∆¿∆ƒ¿»
ÏÎÂ ,˙B¯iˆÓ ÔÈ‡L ˙B¯B˜ B‡ ,ÌÈÚ ÏÎa ˙BÂM‰«»¿»ƒ¿»»∆≈»¿À»¿…
Ì‡ Ï·‡ .ÚaL BÈ‡Â ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿«≈¿≈ƒ¿»¬»ƒ
B‡ Ôw˙Ó ÈÏk B‡ ¯iˆÓ „‚a B‡ ‰Ó‰a ÔB„wt‰ ‰È‰»»«ƒ»¿≈»∆∆¿À»¿ƒ¿À»
ÔÈLLBÁ - ˜eMa B˙BÓk ˙B˜Ï ‡ˆBÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈≈ƒ¿¿«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,Ba Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»««¿ƒƒ¿«»«¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰Úe·L¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈ƒ¿¿««»
Ï‡BM‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌlLÓ¿«≈¿«ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈
¯ÎBO‰Â ¯ÎO ¯ÓBLÂ ,‰·‚ B‡ ‰˙Ó :¯Ó‡L∆»«≈»ƒ¿¿»¿≈»»¿«≈

B‡ ‰·‚ :¯Ó‡LÔÈ·iÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡L ∆»«ƒ¿¿»∆»¿»««ƒ∆≈«»ƒ
,Ô˙eL¯a dÈ‡L ‰Úe·L Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ¿«≈«¿ƒƒ»¿»∆≈»ƒ¿»
e‡L ;ıÙÁ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«¿ƒ¿≈«¿≈»«≈∆∆»
:ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡ Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»≈»»«»¿ƒ»¿«¿»ƒ

B˙Úe·La ÏÏBk - ‰ÂL ‰È‰ ‰Ê ÏÚ ¯˙È3‰ÂL dÈ‡L »≈«∆»»»∆≈ƒ¿»∆≈»»»
˙Úe·L ÚaLpL ¯ÓBL Ïk ,‡ˆÓ .CÎÂ Ck ‡l‡∆»»¿»ƒ¿»»≈∆ƒ¿»¿«

ÌÈ¯·„ ‰LÏL B˙Úe·La ÏÏBk - ÔÈ¯ÓBM‰4¯ÓML : «¿ƒ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ∆»«
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k5,B˙eL¯a BÈ‡Â CÎÂ Ck BÚ¯‡LÂ , ¿∆∆«¿ƒ¿∆≈¿»¿»¿≈ƒ¿

„È Ba ÁÏL ‡lLÂ6¯ËBt‰ Ú¯‡Ó‰ BÚ¯‡L Ì„˜ ¿∆…»«»…∆∆≈¿«¿…»«≈
,B˙eL¯a BÈ‡L ÚaL - ÌlLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .B˙B‡¿ƒ»»¿«≈ƒ¿»∆≈ƒ¿

.‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CkL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ¿≈ƒ¿»∆»¿»»»»∆

שבועה 2) אותו "משביעין הונא: רב אמר לד: מציעא בבבא
נתן  עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה
שוויו  לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה",
מצוי  כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. ולהשאירו

אותו. משביעים אין בשוק "גלגול 3)לקנות נקרא זה
חייב  היה לא עליו המוטלת אחרת שבועה שלולא שבועה",

זו. שבועות 4)שבועה שלוש ששת רב אמר קז: קמא בבא
אותו. בשמירתו.5)משביעין פשע השתמש 6)שלא לא

חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח שאם עצמו, לצורך בו
באונסים. גם וחייב כגזלן דינו

.·˙B˙‰Ï ¯ÓBLÏ LÈ7C¯„k ¯ÓBL BÈ‡L ≈¿≈¿«¿∆≈≈¿∆∆

˙ÈÂÊa - ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰L el‡ ˙BÚÓ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆»»≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ
Ô˙B‡ ÁÈpÓ È‡ È˙Èa8,¯ÓBM‰ ÔÚË .‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ≈ƒ¬ƒ«ƒ«»¿«≈»∆»««≈

‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔB„wt‰ ÏÚ·e ,eÈÈa ‰È‰ È‡zL∆¿«»»≈≈«««ƒ»≈…»»
ÌÈ„Úa BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡z ÌL9CBzÓ - »¿«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿¿≈ƒƒ

ÈzÒ‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k Èz¯ÓL :¯ÓBÏ ÏBÎiL10, ∆»«»«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ
È‡z Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯ÓBÏ ÔÓ‡11Ú·MÈ CÎÈÙÏ .12 ∆¡»«∆»»≈≈∆¿«¿ƒ»ƒ»«

Ô‰ÈÈa ‰È‰LÂ ,B˙eL¯a BÈ‡LÂ ,Ba „È ÁÏL ‡lL∆…»«»¿∆≈ƒ¿¿∆»»≈≈∆
.È‡z¿«

משבועה 7) פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
ביארו  שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל
האמור  נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר תנאי שכל הטעם,

קיים. - ונגנבו 8)בתורה שהתנה במקום אותן הניח ואם
בקרקע  אלא שמירה להם אין שכספים פי על אף פטור, -

ד). הלכה ד פרק למעלה את 9)(כאמור שמעו לא והם
בשבועה.10)התנאי. נאמן לפני 11)והיה כלומר,

ואחר  שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד
טען  ואם עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך
מיגו  אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר

משנה). (כסף דבריו מכחישים נראה,12)כשעדים
שבועת  חייב נאנסו הטוען גם שהרי התורה, שבועת שנשבע

משנה). (מגיד התורה

.‚da ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÌpÁ ¯ÓBL13¯eËt - ≈ƒ»∆≈ƒ¿»»∆…»«»»
‰Úe·MÓ14„È Ba ÁÏL ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,15Ì„˜ ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»»«»…∆

¯ÓBM‰ ÚLtL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÔB„wt‰ ÏÚ·e .„·‡iL∆…««««ƒ»∆≈ƒ¿»»∆»««≈
eÈÈa ‰È‰ È‡z :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â .ÌlLÓ -16BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ»«¿»«¿«»»≈≈≈
ÚLtL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,ÔÓ‡17. ∆¡»∆¬≈≈≈ƒ∆»«

א 14)ונגנבה.13) הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל
הוא  התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
כשאין  כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה
אמנם  האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה חיוב עליו
בה  פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה
שנגנבה, בשבועה כלולה שהיא כאן דעתו מגלגלים.

בפשיעה. שלא נגנבה איסי 15)שפירושה למד שם בגמרא
ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן
ראייה  יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה

השומרים.16)וייפטר. כדרך מעולה שמירה אשמור שלא
ונאנסתי.17) השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין

לא  שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן
הנח  לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,
נשבע  והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום
רק  אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען ולפיכך ונפטר היסת
וכסף  ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה

משנה).

.„‰fL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ù‰ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ»≈ƒ∆∆
ıÙÁ‰18ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡ - BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ eÈÙa «≈∆¿»≈ƒ¿ƒ∆¿≈«≈»

epnÓ ÂÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ19ÈÏ B˙ B‡ ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ
ÔB„wt‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÓBM‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰zÓa¿«»»¿ƒ»ƒ≈«≈ƒƒ«ƒ»

ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ BÓˆÚ20‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Úe·L ‡Ïa «¿ƒ«¿ƒ¿…¿»¿…∆»
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‰Óe¯z8˙Óe¯z B‡ ‰Óe¯z ÌÈÏÚa‰ Ô˙B‡ eOÚ ‡nL , ¿»∆»»»«¿»ƒ¿»¿«
˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ ¯OÚÓ9. «¬≈«≈¬≈

לח.2) בבאֿמציעא וגמרא, שם.3)משנה כתנאֿקמא
שמעון  כרבן הלכה ב) עמ' (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
שרב  משום וטעמו, ביתֿדין. בפני שימכרם גמליאל בן
שם. הרי"ף כתב וכן כתנאֿקמא. פסק אחרון, שהוא נחמן,

ה"ה)4) (פ"ה למעלה להחסיר. אלו פירות של שדרכם
שונים. פירות למיני החסרון שיעור יוחנן 5)נתבאר כרבי

שמוכרם. תנאֿקמא מודה - חסרונם מכדי שביותר שם,
הכמות.6) ועל המחיר על -7)בפיקוחם יניחם שאם

כאן, במגידֿמשנה הובא [הרמב"ן, הרבה המפקיד יפסיד
חסרונן  מכדי "יותר (שם) בגמרא שאמרו מה מפרש
שדרכם  כפי משנה בפחות שחסרו הכוונה מוכרן" דבריֿהכל
מזה, יצא - כפשוטו תפרש שאם תמימה, בשנה לחסור
יותר  חסרו כשלא אפילו מוכרם גמליאל בן שמעון שלרבן
בזה  (קדמוהו הדעת על מתקבל אינו וזה הרגיל, מן
מוסיף  והמגידֿמשנה מחלוקת). ד"ה שם ה'תוספות'

כאן]. רבינו דברי את גם כך לפרש מחיר 8)שאפשר
עליה. קופצים הרבה שאין מפני חולין, ממחיר נמוך תרומה

לזרים.9) באכילה ואסורים אחר במקום לו שיש טבל
תורמין  שאין המקומות באלו "ועכשיו כותב: הראב"ד
ברור  שירצה". למי מוכרן לחוצהֿלארץ) (הכוונה ומעשרין
ומעשר  בתרומה החייבים למקומות התכוון רבינו שגם
בפקדון  בד"א רבינו: כותב בה"ד לקמן (מגידֿמשנה).
הארץ  באותה עמו היו אם אבל הים, למדינת בעליו שהלכו
זו  שהסתייגות ונראה שאבד. אףֿעלֿפי בו יגע לא זה הרי

(מגידֿמשנה). זו בהלכה להאמור גם יפה כוחה

.·„È˜Ùn‰10L·c ,e·È˜¯‰Â ˙B¯t B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ‰wz ‰OBÚ - ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ,„ÒÙÂ¿ƒ¿««ƒ¿∆¡ƒ∆«»»¿«««ƒ»

e„ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓe11ÔÈ‡Â Ô„ÒÙ‰a ¿»¿≈ƒ««ƒ∆»¿¿∆¿≈»¿≈
‰OBt „ÒÙ‰‰12ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈlq‰Â ÌÈp˜w‰ È¯‰ ,Ô‰a «∆¿≈∆»∆¬≈««¿«ƒ¿««ƒƒƒ

„ÒÙ‰13. ∆¿≈

שם.10) יוסיפו 11)ברייתא שלא פירוש, שיעמדו. צ"ל
קלקולם. ה):12)על יג, (ויקרא הכתוב מלשון מתרבה,

פשה. כרבנן 13)לא פסק אותם. מקלקל הנפסד הנוזל
מועט. להפסד גם שחוששים שם,

.‚ıÓÁ „È˜Ùn‰14È¯‰ - ÁÒt‰ ÚÈb‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈≈∆¬≈¿ƒƒ««∆«¬≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL „Ú Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê15‰Úa¯‡ ÌBiÓ ∆…ƒ««»»¬ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ16˜eMa B¯ÎBÓe ‡ˆBÈ ClÈ‡Â Ô‡kÓ ;17BzÚLÏ18, »»ƒ»¿ƒ«≈¿«¿«¿
ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ19¯‡LÏ ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ¿«ƒƒ¿»

Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÚbÈ ‡lL ,˙BB„˜t‰«ƒ¿∆…ƒ«»∆««ƒ∆≈«
,CÏn‰ Ì˙B‡ Ò‡È B‡ ÈBÏt ÔÓÊa eÏeÊiL È‡cÂa¿««∆»ƒ¿«¿ƒ∆¡…»«∆∆

.ÌBÓÓ eÏhÈÂ Ì„wÓ Ô‰ÈÏÚa e‡B·È ‡nL∆»»«¿≈∆ƒ…∆¿ƒ¿»»

יג.14) חמץ 15)פסחים אכילת איסור התחלת שהיא 
פסח. ההלכה.16)בערב בסוף - דבר של טעמו בניסן.

להאכילו 17) גם ואפשר לנכרים". "מוכרן שם: בגמרא
ועוף. חיה שמותר 18)לבהמה זמן כל ממש, שעה באותה

אסור  מכאן ולאחר חמישית, שעה סוף עד היינו - בהנאה

מדרבנן. שוודאי 19)בהנאה בפסח מחמץ מכלֿשכן
הכל. יפסיד

.„‰¯Bz ¯ÙÒ „È˜Ùn‰20BÏÏBb - B¯·Á Ïˆ‡21ÌÚt ««¿ƒ≈∆»≈∆¬≈¿««
BÏÏB‚ ‡e‰Lk Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡22BÁ˙Bt ««ƒ¿≈»»…∆¿ƒ¿∆¿¿

BÓˆÚ ÏÏ‚a ÁzÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;¯zÓ - B· ‡¯B˜Â23 ¿≈À»¬»…ƒ¿«ƒ¿««¿
ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÔÈc‰ ‡e‰Â .‡¯˜ÈÂ24‡¯˜Â Á˙t Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿»»

·iÁ˙Â ,ÔB„wta „È ÁÏL È¯‰ - BÓˆÚ ÏÏ‚a ÏÏ‚Â¿»«ƒ¿««¿¬≈»«»«ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Óˆ ÏL ˙eÒk BÏˆ‡ „È˜Ù‰ .ÔÈÒ‡a25dÚÚÓ - »√»ƒƒ¿ƒ∆¿¿∆∆∆¿«¿¿»

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯„k .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
ÔB„wÙa26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27ÂÈÏÚ ‰·BÁ BfL . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆∆»»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓƒ»≈¬≈»«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»¬»ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ d˙B‡a BnÚƒ¿»»»∆¬≈∆…ƒ«««ƒ

„·‡ ‡e‰L28. ∆»≈

שם.20) בגמרא שנתפרשה כפי כט: בבאֿמציעא ברייתא
יתעפש.21) שלא לאווררו הספר.22)כדי לצורך
גאון 23) האי דרב משמיה "אמרו מיימוניות: בהגהות כתב

חבר  אבל בבור, אמורים) דברים (במה מילי והני ז"ל...
אפילו  ברשות שלא ממנו להעתיק ומותר בו, לקרות מותר
"שלא  מובן בו". כיוצא לו שאין (בתנאי) והוא לכתחילה,
כשהוא  אבל מהמפקיד, רשות נטל שלא הכוונה ברשות"
סי' סוף חו"מ יוסף' וב'בית לחבר. גם אסור - מסכים אינו
(הגאון) והוא גאון, יהודאי רב בשם זה דין מביא רצב,
בו, שילמוד היה יודע אצלו כשהפקידו לפי טעמו : מבאר
הטעם  ושמא . . . אצלו הפקיד כן) מנת (על דהכי ואדעתא
לגנב  יבוזו "לא (הכתוב) על משלי במדרש דאיתא משום
תורה  דברי שגונב מי לבזות שאין ל), ו, (משלי יגנוב" כי

כמגילה 24)ומעתיקן. עשויים הספרים כל בזמנם,
פי"ג  ואבידה גזילה [בהלכות בגלילה. ונסגרים ונפתחים
לשלושים  אחת בהם קורא ספרים שהמוצא רבינו, כתב הי"ג
מה  ויפרש לפקדון, אבידה בין מחלק שהוא ברור יום.
אמרו  כך באבידה, שאמרו "כדרך ל) (שם בברייתא שאמרו
סוף  (חו"מ ה'טור' ודעת ספרים. לדין נוגע אינו בפקדון"
שרבינו  ונראה יום. שלשים כל גוללם בפקדון שגם רצב) סי'
המשנה  שבין הסתירה את ליישב כדי זה, הבדל קבע

ראה כט: (שם הבדל והברייתא עוד אנו ומוצאים שם). ב"ח
כאן  האמור ובין ואבידה, גזילה בהלכות האמור בין גדול
בהם  ילמוד "לא הסתייגויות כמה הוסיף שם ספרים. בדין
יקרא  ולא מעולם), למדו שלא חדש דבר (פירוש, לכתחילה
יותר  בו יפתח ולא ויתרגם, פרשה יקרא ולא וישנה, פרשה
שמא  ענינים, משני קורין שנים יהיו ולא דפין, משלושה
בענין  הם קורין אבל הספר, ויבלה זה וימשוך זה ימשוך
וכאן  אחד, בענין ואפילו בספר שלושה יקראו ולא אחד.
רק  וכתב שם, דבריו על כאן סמך כנראה זאת. כל השמיט
שם]. נכתבו שלא או דומים שאינם הדינים את

אחת 25) מנערה - כסות "מצא סתם: נאמר שם, במשנה,
צמר  של כסות בין מחלקים שם ובגמרא יום", לשלושים
קשה  שהניעור רבינו, ומפרש פירשו. ולא פשתן, לשל
[בהלכות  להיפך. מפרש שם ורש"י לצמר. ומועיל לפשתן
הגמרא  ע"פ תנאים שני רבינו מוסיף שם, ואבידה גזילה
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מה  על כאן וסמך במקל. יחבוט ולא שנים ינערו שלא שם:
שם. זה 26)שאמר דין אמרו במשנה ל. שם ברייתא

המשנה. את מפרשת והברייתא מקום 27)באבידה, בכל
ולמנעו. לטרוח הנפקד מחויב - להפסד לחשוש שיש

להיפסד.28) עלול שהפקדון לו מודיע אלא

.‰ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔB„wt ¯ÎBn‰ Ïk29‰Ê È¯‰ - »«≈ƒ»«ƒ≈ƒ¬≈∆
BÓˆÚÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÎBÓ30„LÁ‰ ÈtÓ ,31. ≈«¬≈ƒ¿≈≈¿«¿ƒ¿≈«¬»

BÏˆ‡ ÌÈÁpÓ eÈ‰È ÌÈÓc‰Â32.Ô‰a LnzL‰Ï BÏ LÈÂ , ¿«»ƒƒ¿À»ƒ∆¿¿≈¿ƒ¿«≈»∆
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎO ¯ÓBL Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ È¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬≈¬≈∆≈»»««ƒ

Ô‰a LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚL33. ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈»∆

ה"א.29) למעלה "מוכרן 30)ראה לח. שם ברייתא
מוכרן  ואינו לאחרים מוכרן - מוכרן וכשהוא בביתֿדין.

מקום 31)לעצמו". יש ביתֿדין ע"פ שמוכר אףֿעלֿפי
שם  [ה'טור' המחיר. את להוריד משתדל שהוא בו  לחשוד
מפורש  דין השמיט למה נתבאר ולא זה, דין השמיט

שם]. ו'פרישה' 'דרישה' ראה שם 32)בברייתא. משנה,
זה. בדין לאבידה פקדון משווה ורבינו אבידה. גבי כח:

בהן 33) להשתמש רשאי שהוא מזה לו שיש ההנאה,
גזילה  מהלכות בפי"ג כשכר. נחשבת להן, כשיצטרך
אבידה  דמי באונסי חייב שהמוצא רבינו כתב הי"ז, ואבידה
חייב  אינו בפקדון אבל עדיין, בהם נשתמש לא אפילו
אבידה  שומר ההבדל: נימוק מבאר ובמגידֿמשנה באונסין.
שהוא  מפני הנאה, כל לו כשאין אפילו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  גזילה (הלכות אחרות ממצוות ופטור מצוה עושה
לדרגת  התחייבותו העלו הנאה לו כשיש ולפיכך, ה"י).
ובמקרה  חנם, כשומר דינו נפקד אבל באונסין, שחייב שואל
שומר  ונעשה אחת בדרגה כן גם עלה - הנאה מקבל שהוא

שכר.

.Â„È˜Ùn‰34ÈÁÏM‰ B‡ ÈÂÁ Ïˆ‡ ˙BÚÓ35Ì‡ : ««¿ƒ»≈∆∆¿»ƒ«À¿»ƒƒ
‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ B‡ ,ÔÈÓe˙ÁÂ ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰36È¯‰ - »¿ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆¿À∆¬≈

- e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡37‡ÏÂ ÔÈÓe˙Á ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«¬»»¿ƒ≈»¬ƒ¿…

LÈ - ÔÈ¯e¯ˆ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL¿̃ƒ∆∆¿À∆««ƒ∆≈¿ƒ≈
Ô‰a LnzL‰Ï BÏ38Ì‰ÈÏÚ ‰OÚ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»«¬∆¬≈∆

¯ÎO ¯ÓBL39;Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡Â . ≈»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«»¿«¬»»
‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa e„·‡L ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡Â¿ƒ∆∆¿¿∆»¿¿ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆

.¯eËt»

מג.34) שם מטבע.35)משנה, על מטבע שמחליף חלפן,
הרגיל.36) מהקשר חזק ויותר נראה 37)משונה,

למעלה  שנתבארו השמירה כדרכי כששמרן שהמדובר
צריכים 38)בפ"ד. והשולחני שהחנוני יודע המפקיד

מסכים  שהוא המפקיד דעת את אומדים ואנו מעות, להרבה
מעותיו  לצרור אדם כל של ודרכו במעותיו. שישתמשו

שעה. כל בהן להשתמש שעומדות נתבאר 39)אףֿעלֿפי
הקודמת. בהלכה

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40;Ô‰a LnzLiL Ì„˜ «∆¿»ƒ¬ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆
ÏÎk ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ - Ô‰a LnzLpL ¯Á‡ Ï·‡¬»««∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿«≈¿«¬»»¿»

ÌÏBÚaL ‰ÂÏÓ41.ÌÈÏÚaÏ Ì¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿»∆»»«∆«¬ƒ≈«¿»ƒ

גאון.40) האי רב בשם הרי 41)רי"ף בהן, השתמש אם
להחזיר  חיוב עליו וחל שלו, הן והרי בהלוואה אותן לקח
(למעלה  שאמרנו פקדון במוכר והואֿהדין אחר, כסף לנפקד

שכר. כשומר שדינו ה"ה)

.Á˙BÚÓ „È˜Ùn‰42ÔÈa ÔÈ¯e¯ˆ ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ≈¿ƒ≈
e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¬≈∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿
ÌÓËiL ‡e‰Â .Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - e·‚ B‡ƒ¿¿≈«»¿«¬»»¿∆ƒ¿¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wa43. ««¿«¿∆≈«¿

שם.42) חנם.43)משנה שומר גבי ה"ד פ"ד למעלה

.Ë˙È·Á „È˜Ùn‰44dÏ e„ÁiL ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»ƒ≈∆¬≈≈∆ƒ¬»
ÌÈÏÚa‰45dÏËÏËÂ ,ÌB˜Ó dÏ e„ÁÈ ‡Ï ÔÈa ÌB˜Ó «¿»ƒ»≈…ƒ¬»»¿ƒ¿¿»
Bk¯ˆÏ46B„È CBzÓ ÔÈa ,‰¯aLÂ47¯Á‡ ÔÈa ‰¯aL ¿»¿¿ƒ¿¿»≈ƒ»ƒ¿¿»≈««

ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯aL dÏ e„ÁiL ÌB˜nÏ d¯ÈÊÁ‰L48. ∆∆¡ƒ»«»∆ƒ¬»ƒ¿¿»«»¿«≈
ÔÈa B„È CBzÓ ‰¯aLpL ÔÈa ,dk¯ˆÏ dÏËÏËƒ¿¿»¿»¿»≈∆ƒ¿¿»ƒ»≈

¯Á‡ ÌB˜Óa dÁÈp‰MÓ ‰¯aLpL49¯eËt -50. ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒƒ»¿»«≈»

מא.44) וגמרא מ: שם את 45)משנה, קבע החבית בעל
החבית. להנחת החבית 46)המקום את טלטל הנפקד

מהמפקיד. רשות נטילת בלי עצמו בשעה 47)לצורך
בה. והשתמש שחזרה 48)שטלטלה שם, עקיבא כרבי

והחזיר  שלקח לבעלים הודיע לא ואם בעלים, דעת צריכה
יד  שולח כדין באונסין וחייב החזיר, לא כאילו זה הרי -

למקומה.49)בפקדון. החזירה אם קיבל 50)ומכלֿשכן
שהרישא  האומר, יוחנן כרבי שהלכה שם, הרי"ף רבו דעת
למקומה  שחזרה ישמעאל רבי כדעת היא שם המשנה של
והסיפא  נטלה. לא כאילו זה והרי בעלים, דעת צריכה אינה
ששתי  זו משנה מסתם כלום ללמוד ואין עקיבא רבי כדעת
לפי  עקיבא כרבי הלכה ולפיכך זו, את זו סותרות בבותיה
פסק  למה לי נתברר [לא מחבירו. עקיבא כרבי הלכה הכלל:
שהלכה  בידינו הוא כלל הרי ששת, רב נגד יוחנן כרבי
פ"א  ובכסףֿמשנה להם)? הקודמים נגד (כאחרונים כבתראי
כתב  לבהמה, מאכל תנו אמר בדין ה"ח, ברכות מהלכות
כבתראי  שהלכה מפני יוחנן רבי נגד ששת כרב פסק שרבינו
מאוחרת, לתקופה הזה הכלל את מגביל אינו הוא (כנראה,

ואילך)]. ורבא מאביי

.ÈÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡51ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t52ÔÓ ‡ÏÂ ≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈ„·Ú‰53- ‰M‡‰ ÔÓ Ïa˜ .˙B˜BÈz‰ ÔÓ ‡ÏÂ »¬»ƒ¿…ƒ«ƒƒ≈ƒ»ƒ»

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ54dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó ;55ÔÓ Ïa˜ . «¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ
„·Ú‰56Ba¯Ï ¯ÈÊÁÈ - ˙Ó ;„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ -57ÔÓ Ïa˜ . »∆∆«¬ƒ»∆∆≈«¬ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÔËw‰58ÏÎ‡iL Ï˜„ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - «»»ƒ¿∆≈∆»∆∆∆…«

ÂÈ˙B¯t Ô‰a59e¯Ó‡L ÔlÎÂ .60ÏL :Ô˙˙ÈÓ ˙ÚLa »∆≈»¿À»∆»¿ƒ¿«ƒ»»∆
BÏ ÔÈÓ‡ Ì‡ ,Ì‰ ÈBÏt61ÔLe¯Ùk ‰OÚÈ -62Ì‡Â , ¿ƒ≈ƒ∆¡»ƒ«¬∆¿≈»¿ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï63. »«¬ƒ¿¿≈∆

נב.51) נא: בבאֿבתרא הם 52)ברייתא שמא הנשואות,
אצל  אותם מפקידה היא מעיניו להסתירם וכדי הבעל, של
נשים  (לפעמים, עבירה עוברי ידי לסייע ואסור אחרים,
ברשות). שלא בעליהן מרכוש לקחת לעצמן היתר מורות

שם).53) (רשב"ם הגזל על חשודים עבדים סתם
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‰Óe¯z8˙Óe¯z B‡ ‰Óe¯z ÌÈÏÚa‰ Ô˙B‡ eOÚ ‡nL , ¿»∆»»»«¿»ƒ¿»¿«
˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ ¯OÚÓ9. «¬≈«≈¬≈

לח.2) בבאֿמציעא וגמרא, שם.3)משנה כתנאֿקמא
שמעון  כרבן הלכה ב) עמ' (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
שרב  משום וטעמו, ביתֿדין. בפני שימכרם גמליאל בן
שם. הרי"ף כתב וכן כתנאֿקמא. פסק אחרון, שהוא נחמן,

ה"ה)4) (פ"ה למעלה להחסיר. אלו פירות של שדרכם
שונים. פירות למיני החסרון שיעור יוחנן 5)נתבאר כרבי

שמוכרם. תנאֿקמא מודה - חסרונם מכדי שביותר שם,
הכמות.6) ועל המחיר על -7)בפיקוחם יניחם שאם

כאן, במגידֿמשנה הובא [הרמב"ן, הרבה המפקיד יפסיד
חסרונן  מכדי "יותר (שם) בגמרא שאמרו מה מפרש
שדרכם  כפי משנה בפחות שחסרו הכוונה מוכרן" דבריֿהכל
מזה, יצא - כפשוטו תפרש שאם תמימה, בשנה לחסור
יותר  חסרו כשלא אפילו מוכרם גמליאל בן שמעון שלרבן
בזה  (קדמוהו הדעת על מתקבל אינו וזה הרגיל, מן
מוסיף  והמגידֿמשנה מחלוקת). ד"ה שם ה'תוספות'

כאן]. רבינו דברי את גם כך לפרש מחיר 8)שאפשר
עליה. קופצים הרבה שאין מפני חולין, ממחיר נמוך תרומה

לזרים.9) באכילה ואסורים אחר במקום לו שיש טבל
תורמין  שאין המקומות באלו "ועכשיו כותב: הראב"ד
ברור  שירצה". למי מוכרן לחוצהֿלארץ) (הכוונה ומעשרין
ומעשר  בתרומה החייבים למקומות התכוון רבינו שגם
בפקדון  בד"א רבינו: כותב בה"ד לקמן (מגידֿמשנה).
הארץ  באותה עמו היו אם אבל הים, למדינת בעליו שהלכו
זו  שהסתייגות ונראה שאבד. אףֿעלֿפי בו יגע לא זה הרי

(מגידֿמשנה). זו בהלכה להאמור גם יפה כוחה

.·„È˜Ùn‰10L·c ,e·È˜¯‰Â ˙B¯t B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ‰wz ‰OBÚ - ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ,„ÒÙÂ¿ƒ¿««ƒ¿∆¡ƒ∆«»»¿«««ƒ»

e„ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓe11ÔÈ‡Â Ô„ÒÙ‰a ¿»¿≈ƒ««ƒ∆»¿¿∆¿≈»¿≈
‰OBt „ÒÙ‰‰12ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈlq‰Â ÌÈp˜w‰ È¯‰ ,Ô‰a «∆¿≈∆»∆¬≈««¿«ƒ¿««ƒƒƒ

„ÒÙ‰13. ∆¿≈

שם.10) יוסיפו 11)ברייתא שלא פירוש, שיעמדו. צ"ל
קלקולם. ה):12)על יג, (ויקרא הכתוב מלשון מתרבה,

פשה. כרבנן 13)לא פסק אותם. מקלקל הנפסד הנוזל
מועט. להפסד גם שחוששים שם,

.‚ıÓÁ „È˜Ùn‰14È¯‰ - ÁÒt‰ ÚÈb‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈≈∆¬≈¿ƒƒ««∆«¬≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL „Ú Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê15‰Úa¯‡ ÌBiÓ ∆…ƒ««»»¬ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ16˜eMa B¯ÎBÓe ‡ˆBÈ ClÈ‡Â Ô‡kÓ ;17BzÚLÏ18, »»ƒ»¿ƒ«≈¿«¿«¿
ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ19¯‡LÏ ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ¿«ƒƒ¿»

Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÚbÈ ‡lL ,˙BB„˜t‰«ƒ¿∆…ƒ«»∆««ƒ∆≈«
,CÏn‰ Ì˙B‡ Ò‡È B‡ ÈBÏt ÔÓÊa eÏeÊiL È‡cÂa¿««∆»ƒ¿«¿ƒ∆¡…»«∆∆

.ÌBÓÓ eÏhÈÂ Ì„wÓ Ô‰ÈÏÚa e‡B·È ‡nL∆»»«¿≈∆ƒ…∆¿ƒ¿»»

יג.14) חמץ 15)פסחים אכילת איסור התחלת שהיא 
פסח. ההלכה.16)בערב בסוף - דבר של טעמו בניסן.

להאכילו 17) גם ואפשר לנכרים". "מוכרן שם: בגמרא
ועוף. חיה שמותר 18)לבהמה זמן כל ממש, שעה באותה

אסור  מכאן ולאחר חמישית, שעה סוף עד היינו - בהנאה

מדרבנן. שוודאי 19)בהנאה בפסח מחמץ מכלֿשכן
הכל. יפסיד

.„‰¯Bz ¯ÙÒ „È˜Ùn‰20BÏÏBb - B¯·Á Ïˆ‡21ÌÚt ««¿ƒ≈∆»≈∆¬≈¿««
BÏÏB‚ ‡e‰Lk Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡22BÁ˙Bt ««ƒ¿≈»»…∆¿ƒ¿∆¿¿

BÓˆÚ ÏÏ‚a ÁzÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;¯zÓ - B· ‡¯B˜Â23 ¿≈À»¬»…ƒ¿«ƒ¿««¿
ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÔÈc‰ ‡e‰Â .‡¯˜ÈÂ24‡¯˜Â Á˙t Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿»»

·iÁ˙Â ,ÔB„wta „È ÁÏL È¯‰ - BÓˆÚ ÏÏ‚a ÏÏ‚Â¿»«ƒ¿««¿¬≈»«»«ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Óˆ ÏL ˙eÒk BÏˆ‡ „È˜Ù‰ .ÔÈÒ‡a25dÚÚÓ - »√»ƒƒ¿ƒ∆¿¿∆∆∆¿«¿¿»

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯„k .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
ÔB„wÙa26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27ÂÈÏÚ ‰·BÁ BfL . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆∆»»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓƒ»≈¬≈»«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»¬»ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ d˙B‡a BnÚƒ¿»»»∆¬≈∆…ƒ«««ƒ

„·‡ ‡e‰L28. ∆»≈

שם.20) בגמרא שנתפרשה כפי כט: בבאֿמציעא ברייתא
יתעפש.21) שלא לאווררו הספר.22)כדי לצורך
גאון 23) האי דרב משמיה "אמרו מיימוניות: בהגהות כתב

חבר  אבל בבור, אמורים) דברים (במה מילי והני ז"ל...
אפילו  ברשות שלא ממנו להעתיק ומותר בו, לקרות מותר
"שלא  מובן בו". כיוצא לו שאין (בתנאי) והוא לכתחילה,
כשהוא  אבל מהמפקיד, רשות נטל שלא הכוונה ברשות"
סי' סוף חו"מ יוסף' וב'בית לחבר. גם אסור - מסכים אינו
(הגאון) והוא גאון, יהודאי רב בשם זה דין מביא רצב,
בו, שילמוד היה יודע אצלו כשהפקידו לפי טעמו : מבאר
הטעם  ושמא . . . אצלו הפקיד כן) מנת (על דהכי ואדעתא
לגנב  יבוזו "לא (הכתוב) על משלי במדרש דאיתא משום
תורה  דברי שגונב מי לבזות שאין ל), ו, (משלי יגנוב" כי

כמגילה 24)ומעתיקן. עשויים הספרים כל בזמנם,
פי"ג  ואבידה גזילה [בהלכות בגלילה. ונסגרים ונפתחים
לשלושים  אחת בהם קורא ספרים שהמוצא רבינו, כתב הי"ג
מה  ויפרש לפקדון, אבידה בין מחלק שהוא ברור יום.
אמרו  כך באבידה, שאמרו "כדרך ל) (שם בברייתא שאמרו
סוף  (חו"מ ה'טור' ודעת ספרים. לדין נוגע אינו בפקדון"
שרבינו  ונראה יום. שלשים כל גוללם בפקדון שגם רצב) סי'
המשנה  שבין הסתירה את ליישב כדי זה, הבדל קבע

ראה כט: (שם הבדל והברייתא עוד אנו ומוצאים שם). ב"ח
כאן  האמור ובין ואבידה, גזילה בהלכות האמור בין גדול
בהם  ילמוד "לא הסתייגויות כמה הוסיף שם ספרים. בדין
יקרא  ולא מעולם), למדו שלא חדש דבר (פירוש, לכתחילה
יותר  בו יפתח ולא ויתרגם, פרשה יקרא ולא וישנה, פרשה
שמא  ענינים, משני קורין שנים יהיו ולא דפין, משלושה
בענין  הם קורין אבל הספר, ויבלה זה וימשוך זה ימשוך
וכאן  אחד, בענין ואפילו בספר שלושה יקראו ולא אחד.
רק  וכתב שם, דבריו על כאן סמך כנראה זאת. כל השמיט
שם]. נכתבו שלא או דומים שאינם הדינים את

אחת 25) מנערה - כסות "מצא סתם: נאמר שם, במשנה,
צמר  של כסות בין מחלקים שם ובגמרא יום", לשלושים
קשה  שהניעור רבינו, ומפרש פירשו. ולא פשתן, לשל
[בהלכות  להיפך. מפרש שם ורש"י לצמר. ומועיל לפשתן
הגמרא  ע"פ תנאים שני רבינו מוסיף שם, ואבידה גזילה
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אנו 54) בעלה, קנה אשה שקנתה מה שכל ואףֿעלֿפי
הר"י  בשם (מגידֿמשנה אצלה מישהו הפקיד שמא אומרים
רשות  לבעלה שאין ע"מ מישהו לה נתן שמא ועוד, מיגש).

הוא 55)בו. הפקדון ואם אשתו. את יורש הבעל שהרי
מבעלה. ויתבע יבוא - אחרים הנימוקים 56)של מאותם

באשה. שכל 57)שאמרנו הפקר, כנכסי הפקדון דין ואין
גונבים  עבדים שסתם משום והטעם, בהם. זכה הקודם
שנטל, למקום מחזיר חי כשהוא ואףֿעלֿפיֿכן, מאדוניהם.
שם, הרשב"ם [וכתב גנב. או שגזל הדבר נתברר שלא מכיון
ליורשיה, נותנים - מתה ואחרֿכך האשה נתגרשה שאם
גזלנים  עבדים שסתם לרבו, נותנים - ומת שנשתחרר ועבד

ויאבדו.58)הם]. עליו ישמור לא שמא לו, להחזיר ואין 
נאמרו 59) ובגמרא סגולה". לו "יעשה כתוב: שם בברייתא

רבינו  וקיבל דקל, - והשני ספרֿתורה, – אחד פירושים, שני
אבל  שש, בן עד הכוונה - שאמרו וקטן הפירושים. שני
אין  ומתן משא בטיב ומבין חריף הוא אם משש למעלה
(ראה  ממכר וממכרו מקח מקחו שהרי לאיבוד, חוששים
(מגידֿ לו מחזירים ולפיכך ה"ו), פכ"ט מכירה הלכות
לאשה, "יחזיר רבינו שאמר מה מפרש [והרשב"א משנה).
להם  להחזיר שאסור תחשוב שלא ללמדנו, בא לעבד" יחזיר
אם  גם אבל הבעלים, של הוא שהפקדון להניח שיש מפני
הוא  שהרי להם, מחזיר ולכתחילה פטור, - לבעלים החזיר
אבןֿהעזר  רמ"א וראה (מגידֿמשנה). שנוטל למקום מחזיר
ובהגהות  ח. ס"ק שם שמואל' ו'בית ס"א, פו סימן
יחזירו  הבעלים תבעו שאם הראב"ן, בשם כתב מיימוניות

להם. שם.60)הנפקד מאמין 61)גמרא הנפקד אם
שאמרו.62)להם. בשעת 63)כמו כשאמרה ודוקא

הנפקד, מיד הפקדון לקחת האפשרות לה כשאין מיתתה
מאמין  הנפקד אין אפילו לפלוני יתן - בריאה כשהיא אבל
ולהחזירו  הפקדון את ממנו לקחת יכולה היא שהרי לה,

שם). אבןֿהעזר ('טור' לידו בעצמה

.‡È‰„·‡‰Â ÔB„wt‰64‡l‡ Ú·zÏ ez ‡Ï «ƒ»¿»¬≈»…ƒ¿ƒ»«∆»
BÈ‡ - ÌÈÏLe¯Èa BÏˆ‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk .ÌÓB˜Óaƒ¿»≈«ƒ¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈

·a BÚ·˙Ï ÏBÎÈ65BÏa˜Ó - ·a BÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ; »¿»¿¿…¿ƒ∆¡ƒ¿…¿«¿
epnÓ66¯a„na BB„˜t ‡È·‰Â ,·eMia BÏˆ‡ „È˜Ù‰ . ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»

epnÓ BÏa˜Ó BÈ‡ -67BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ;68‡e‰ È¯‰ : ≈¿«¿ƒ∆∆»…«¬≈
Èz„˜Ù‰L C¯„k ,·eMia ÈÏ ep¯ÈÊÁzL „Ú E˙eÈ¯Á‡a¿«¬»¿«∆«¬ƒ∆ƒ«ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ

.·eMia EÏˆ‡∆¿¿«ƒ

קיח.64) או 65)בבאֿקמא מהנפקד לדרוש יכול אינו
לנוב. אליו להביאו אבידה לטעון:66)ממוצא יכול ואינו

שם. לי החזיר בירושלים, אצלך מחויב 67)הפקדתי אינו
השמירה. מחובת הנפקד את ולפטור הוא 68)לקבלו יכול

להוציאו  הוכרח שאם מיימוניות, בהגהות (כתב לנפקד לומר
הפקדון  את להטמין מקום לו היה שלא משום למדבר
או  הפקדון אתו ולקח למסור, אסור אחר ולשומר ביישוב,

פטור). שהוא ראבי"ה דעת - ונאנס למדבר האבידה את

.·È˙È„ÓÏ ÔB„wt‰ ÏÚa CÏ‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰««¿ƒ≈∆¬≈¿»««««ƒ»ƒ¿ƒ«
˙‡ˆÏ B‡ ÌiÏ ‰LaiÓ O¯ÙÏ ‰ˆ¯ ¯ÓBM‰ È¯‰Â ,Ìi‰«»«¬≈«≈»»¿»≈ƒ«»»«»»≈

‡¯iLa69‡È·‰Â ¯ÓBM‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿«»»≈ƒ∆»∆ƒ»«≈¿≈ƒ

.B˙¯ÈÓL ˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙ - ÔÈc ˙È·Ï ÔB„wt‰«ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈«¬»¿ƒ»
BÊ ‰È„Óa ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆««≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
BÎÈÏB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,CÏ‰L ‰Ê ÏL ÔB„wt ÈtÓƒ¿≈ƒ»∆∆∆»«¿ƒ∆¿»¿ƒ
˙È·e .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰È‰ÈÂ Ò‡ BÏ Ú¯‡È ‡nL ,BnÚƒ∆»∆¡«…∆¿ƒ¿∆«»¿«¬»≈
·L‰ ÌeMÓ ,ÌÏˆ‡ ÔÓ‡ „Èa B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈcƒ«¿ƒƒ¿«∆¡»∆¿»ƒ»≈

ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡70. ¬≈»«¿»ƒ

רחוקה.69) שמירה 70)לדרך ללא הפקדון ישאיר שאם
עצמו). (סברת יאבד או ייגנב -

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שומר 1) ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין

מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר
והוכר  שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים תבעוהו ודין
מן  או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב,
כך  ואחר באונס הפיקדון נגנב ודין לבעלה, ושילם האשה

הגנב. הוכר

.‡„È˜Ùn‰2B‡ e·‚Â ,ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿
e„·‡3‡ˆÓÂ ,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ , »¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»

ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰««»¿«≈«¿≈∆∆»«»«¿«≈
‰È‰L ÈÓÏ ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ∆»»

BÏˆ‡ ÔB„wt‰4ÌlL‡ ¯Ó‡ È¯‰L ,5‰Ó‰a‰ ‰¯ÊÁ . «ƒ»∆¿∆¬≈»«¬«≈»¿»«¿≈»
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - dÓˆÚ6‰È˙Bf‚Â ‡È‰7;‰È˙B„ÏÂe «¿»∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ∆»¿»∆»

Á·L ‡l‡ ,dÙebÓ ‡a‰ Á·L ‰B˜ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆««»ƒ»∆»∆«
ÂÈÏ‡Ó ‡a‰8e¯‡a ¯·Îe .9˙Bfb ¯ÈÊÁÓ ·pb‰ ÔÈ‡L , «»≈≈»¿»≈«¿∆≈««»«¬ƒƒ

Le‡È ÈÙÏ ‡l‡ ˙B„ÏÂe10‰ˆ¯ ‡ÏÂ ¯ÓBM‰ ÚaL . ¿»∆»ƒ¿≈≈ƒ¿««≈¿…»»
ÌlLÏ11ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â , ¿«≈¿««»ƒ¿»««»¿«≈«¿≈

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙk∆∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
¯ÎBO‰ ÔÎÂ .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ12 «¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿«««ƒ»¿≈«≈
ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,‰·‚Â B¯·ÁÓ ‰¯t»»≈¬≈¿ƒ¿¿»¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLƒ¿»¿««»À«««»¿«≈«¿≈∆∆
‰ˆ¯ el‡L ;¯ÎBOÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈∆ƒ»»

‰È‰ ,¯ÎBO‰.¯ËÙÂ Ò‡a ‰·‚pL ÚaL «≈»»ƒ¿»∆ƒ¿¿»¿…∆¿ƒ¿»

לג:2) פטור 3)בבאֿמציעא שהוא חנם בשומר המדובר
שבועת  לישבע מחויב שהוא אלא ואבידה, מגניבה

"נעשה 4)השומרים. רבא: מפרש (לד.) שם בגמרא
לך  קנויה פרתי הרי - ותשלמני ותרצה לכשתגנב לו כאומר
ראה  לך, קנויה לגניבתה סמוך אומרים: (ויש מעכשיו"
המפקיד, של דעתו אומדים שאנו דבר, של וטעמו שם).
הגנב) ימצא (אם הכפל ספק על לוותר מעדיף שהוא

שם). (רש"י לו בטוח יהיה שהקרן רבינו 5)עלֿמנת
שילם  לא שאפילו (שם) יוחנן כרבי שהלכה כאן מדגיש
[למעלה  לשלם. עליו שקיבל מכיוון שלו, הכפל - עדיין
ברשותו, שאינה השומר את שמשביעים נתבאר ה"א) (פ"ו
שלדעת  כותב, שלנו בסוגיא והרא"ש בה. נתן עיניו שמא
שאינה  שנשבע אחר אלא הכפל את קונה השומר אין הרי"ף
מכיון  הרי"ף, לדברי זה פירושו דחה יוסף' וב'בית ברשותו.
גרידא  שאמירה ומשמע משלם", הריני "אמר סתם שנאמר
נפקאֿמינה  יש כפל בעיית שאין באבדה, וגם מספיקה].
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אין  הפקדון, מחיר בינתיים עלה אם כגון רבא, מסברת
ואם  ה"ג). לקמן (ראה הקודם מחירו אלא משלם השומר
שני  בין הבדל יש הגניבה, לפני מסוים זמן שויו עלה
קנוי  הפקדון אם למעלה: שנאמרו רבא בדעת הלשונות
מחירו  משלם - ראשון כלשון השמירה התחלת משעת
מחירו  לפי משלם - לגניבתו סמוך קנוי הוא ואם הקודם,
שתי  בית לבין הבדל שיש אמרו שם [בגמרא שעה. באותה
לא  שהבהמה במקרה רבא, לדעת למעלה שהובאו השיטות
לזכות  יכול ואינו הגניבה בשעת הנפקד של ברשותו נמצאה
קנה. לא - שניה ולשיטה הכפל, קנה - ראשונה לשיטה בה:
לא  אפילו בכפל שזכה שכתב, רצה סי' חו"מ 'טור' ראה
שם  יוסף' וב'בית ראשונה. שיטה שקיבל הרי ברשותו, היתה
שדווקא  כתב ולא סתם כי כך, הרי"ף דעת שגם כתב
מחלק  אינו רבינו שגם יוצא, מדבריו קנה. ברשותו בעומדת

ברשותו]. עומדת ללא עומדת קח:6)בין בבאֿקמא
הרשב"א). תלמידי בשם הגנב.7)(כסףֿמשנה שגזז הצמר

לשיטה 8) זירא רבי של ביאורו לפי שם בב"מ אמרו זה טעם
הפרה, את שקיבל משעה קונה שהשומר רבא, של הראשונה
גיזות  לענין זו לסברא צריכים אנו שני ללשון גם אולם
(לפי  רבינו שלדעת הגנב, בבית ושילדה שנטענה וולדות

המפקיד. של הם המגידֿמשנה) של בהלכות 9)ביאורו
הי"א. פ"א שנתייאשו 10)גניבה לפני שגזז הצמר כלומר,

הגניבה), להחזרת מלקוות חדלו הבעלים = (יאוש הבעלים
אם  אפילו לבעלים, חוזרים יאוש לפני שילדה והוולדות

יאוש. אחר לג:11)חזרה שם בפ"א 12)משנה, למעלה
בשכר, כשומר דינו ששוכר נתבאר שכירות, מהלכות

מאונסין. ופטורים ואבידה בגניבה חייבים ושניהם

.·¯ÓBL13È¯‰L .ÏÙka ‰ÎÊ - ÈzÚLt :¯Ó‡L ÌpÁ ≈ƒ»∆»«»«¿ƒ»»«∆∆∆¬≈
ÌlLÏ BÓˆÚ ·iÁ14B‡ ‰·‚ :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ; ƒ≈«¿¿«≈¿ƒ»»»«ƒ¿¿»
¯eËÙ ‰È‰Â ,‰„·‡15¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB ÔÎÂ .16 »¿»¿»»»¿≈≈»»¿«≈

BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÏÙk‰ ‰˜ - ‰·‚ :¯Ó‡L∆»«ƒ¿¿»»»«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿
‰˙Ó :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ;ÌlLÏ17Ï·‡ .¯ËÙ ‰È‰Â , ¿«≈¿ƒ»»»«≈»¿»»ƒ¿»¬»

BÓˆÚÓ ÌlLiL „Ú ÏÙk‰ ‰B˜ BÈ‡ - Ï‡BM‰18. «≈≈∆«∆∆«∆¿«≈≈«¿
ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,BÓˆÚÓ ÌlLÂ Ì„»̃«¿ƒ≈≈«¿¿««»À«««»¿«≈

Ï‡BMÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz19. «¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈

לד.13) שם פפא, רב של שאמר 14)מימרא בזה
אףֿעלֿפי  בכפל וזכה לשלם עצמו חייב כבר "פשעתי",
שם). חו"מ יוסף' ('בית משלם הריני בפירוש: אמר שלא

כך.15) על נשבע היה שם.16)אם פפא, כרב
שילם 18)כדרכה.17) ולא משלם, הריני כשאמר אבל

ופסק  שם, זביד ורב פפא רב מחלוקת הכפל. קנה לא  - עדיין
כמותו. בברייתא ששנינו מפני זביד, שם 19)כרב בגמרא

שהרי  שלו, הנאה כל - שואל לשומר: שואל בין מה נתבאר
מקנים  הבעלים אין כך ומשום לבעלים, כלום משלם אינו
על  שמוטל הם סבורים כי לשלם, ההבטחה בזכות הכפל לו
וקיבלו  כששילם ואףֿעלֿפיֿכן ההפסד, את לפצות השואל

שם). (רש"י הכפל את לו הקנו - מלא פיצוי

.‚‰Bw‰ Ïk20.ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·M‰ ‰B˜ - ÏÙk‰ »«∆«∆∆∆«∆««»≈≈»
ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ÔÈ‡Ò Úa¯‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ≈∆¬≈«¬≈≈»ƒ

ÚÏÒ ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,e„·‡ B‡ e·‚Â ,ÚÏÒ∆«¿ƒ¿¿»¿¿»«¬≈ƒ¿«≈∆«
Úa¯‡ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,ÚaL ÈÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»¿««»ƒ¿¿«¬≈≈»ƒ«¿«
‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÓBL ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¬≈≈∆≈¿≈¿«≈∆»

ÚÏÒ21ÔÁÈ¯Ë‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ»
˙Èa e‰e·iÁÂ ,ÚLtL ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈca ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ«ƒ¬»ƒ»∆»«¿ƒ¿≈
ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰eÙkL „Ú BBˆ¯a Ô˙ ‡ÏÂ ,ÔzÏ ÔÈcƒƒ≈¿…»«ƒ¿«∆»≈ƒ«
‡ˆÓ B‡ ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,epnÓ eÏËÂ BÁ¯k»¿¿»¿ƒ∆¿««»À«««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‡e‰L ˙BÓk ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁÈ - ÔB„wt‰«ƒ»«¬…«¿»ƒ¿∆«¬ƒƒ
Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÏk Ì‡Â .epnÓ eÁ˜lL ÌÈÓc‰ ¯ÓBMÏ«≈«»ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ«¿«

‡ÓeLa epnÓ ÔÈc ˙Èa e·b22ÂÈÏk ¯ÓBMÏ ¯ÈÊÁÓ - »≈ƒƒ∆¿»«¬ƒ«≈≈»
e‰„O B‡23. »≈

(נזמים).20) בכיפי מעשה לד. שם 21)שם במסקנא
הטריחו: לבין בביתֿדין הבעלים את הטריח לא בין חילקו
למפקיד. - השני ובמקרה לנפקד, הרווח - ראשון במקרה
הבא  בשבח זוכה אינו שהנפקד כותב בהשגותיו הראב"ד
רבינו  שדעת ונראה משלם. הריני אמירתו שלפני מאליו
יאוש  לפני (והמדובר גניבה משעת שקנה וסובר כן, אינה
קנה  - בעלים יאוש אחר מאליו הבא שבח שהרי בעלים,
בשבח  אפילו שזכה שאפשר מוסיף, והמגידֿמשנה הגנב).
בשיטת  ראשון כלשון הפקדון, את שקיבל משעה שהשביח
עצמה). הבהמה חזרה בדין למעלה ביאורנו (ראה רבא

למפקיד 22) אותם ונתנו שויים, את העריכו הדיינים
הפסדו. ולתת 23)לתשלום לעצמו לעכבם יכול ואינו

נחמן  רב פסק כך הדיינים. שהעריכו כפי דמיהם את לנפקד
הניחם. מקום באיזה שכח שהנפקד הנזמים במעשה שם
ביתֿדין  ששומת הסוברים לשיטת שאפילו שם, וביארו
למלוה  ונתנום לווה של כליו ביתֿדין שמו ואם חוזרת, אינה
החזרת  ודורש מזומן כסף והביא הלוה בא ואחרֿכך בחובו
עיקרה  שהשומא מפני מחזירים כאן לו, שומעים אין - כליו
הנפקד, של ברשותו היו שהנזמים הוברר שהרי בטעות,
שהואֿהדין  רבינו וסובר הניחם. מקום באיזה זכר שלא אלא
דעת  מביא [ובמגידֿמשנה הפקדון. נמצא או הגנב בהוכר
דומה  זה שאין ואומרים זה, בדין רבינו על החולקים
שלא  והוברר שהניחם במקום שנמצאו הנזמים למעשה
לאבידה, או לגניבה וגרם פשע הרי כאן בנידון אבל פשע,
למלוה]. לוה נכסי של השומות ככל דינה זו שומא ולפיכך

.„e‰eÚ·z24ÚaLÂ ,¯ÓBMÏ ÌÈÏÚa25Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿««»
ÌlL26‰ÎÊ - BBˆ¯a ÌlLÂ ÏÈ‡B‰ ,·pb‰ ¯k‰Â , ƒ≈¿À«««»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»»
ÏÙka27„Ú ÔÈcÏ ‰lÁza ÔÁÈ¯Ë‰L Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ«

¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ‡ :‰lÁza ¯ÓBM‰ ¯Ó‡ .ÚaLpL∆ƒ¿»»««≈«¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿»«
ÏÙka ‰ÎÊ - ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â28. ¿»«¬≈ƒ¿«≈»»«∆∆

קח.24) בבבאֿקמא ורבא אביי חנם 25)מחלוקת שומר
בפשיעה. שלא שנגנב הדין 26)נשבע משורת לפנים

שם). נגד 27)(רש"י מקום בכל כמותו שהלכה שם, כרבא
תיבות  בראשי בגמרא המסומנות הלכות לשש חוץ אביי,

קג"ם". הוא 28)"יע"ל (הרי קאמר הא "פשיטא, לד. ב"מ
משלם". הריני אומר)

.‰¯Ó‡29ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »«¬≈ƒ¿«≈¿»«¿»«≈ƒ
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אנו 54) בעלה, קנה אשה שקנתה מה שכל ואףֿעלֿפי
הר"י  בשם (מגידֿמשנה אצלה מישהו הפקיד שמא אומרים
רשות  לבעלה שאין ע"מ מישהו לה נתן שמא ועוד, מיגש).

הוא 55)בו. הפקדון ואם אשתו. את יורש הבעל שהרי
מבעלה. ויתבע יבוא - אחרים הנימוקים 56)של מאותם

באשה. שכל 57)שאמרנו הפקר, כנכסי הפקדון דין ואין
גונבים  עבדים שסתם משום והטעם, בהם. זכה הקודם
שנטל, למקום מחזיר חי כשהוא ואףֿעלֿפיֿכן, מאדוניהם.
שם, הרשב"ם [וכתב גנב. או שגזל הדבר נתברר שלא מכיון
ליורשיה, נותנים - מתה ואחרֿכך האשה נתגרשה שאם
גזלנים  עבדים שסתם לרבו, נותנים - ומת שנשתחרר ועבד

ויאבדו.58)הם]. עליו ישמור לא שמא לו, להחזיר ואין 
נאמרו 59) ובגמרא סגולה". לו "יעשה כתוב: שם בברייתא

רבינו  וקיבל דקל, - והשני ספרֿתורה, – אחד פירושים, שני
אבל  שש, בן עד הכוונה - שאמרו וקטן הפירושים. שני
אין  ומתן משא בטיב ומבין חריף הוא אם משש למעלה
(ראה  ממכר וממכרו מקח מקחו שהרי לאיבוד, חוששים
(מגידֿ לו מחזירים ולפיכך ה"ו), פכ"ט מכירה הלכות
לאשה, "יחזיר רבינו שאמר מה מפרש [והרשב"א משנה).
להם  להחזיר שאסור תחשוב שלא ללמדנו, בא לעבד" יחזיר
אם  גם אבל הבעלים, של הוא שהפקדון להניח שיש מפני
הוא  שהרי להם, מחזיר ולכתחילה פטור, - לבעלים החזיר
אבןֿהעזר  רמ"א וראה (מגידֿמשנה). שנוטל למקום מחזיר
ובהגהות  ח. ס"ק שם שמואל' ו'בית ס"א, פו סימן
יחזירו  הבעלים תבעו שאם הראב"ן, בשם כתב מיימוניות

להם. שם.60)הנפקד מאמין 61)גמרא הנפקד אם
שאמרו.62)להם. בשעת 63)כמו כשאמרה ודוקא

הנפקד, מיד הפקדון לקחת האפשרות לה כשאין מיתתה
מאמין  הנפקד אין אפילו לפלוני יתן - בריאה כשהיא אבל
ולהחזירו  הפקדון את ממנו לקחת יכולה היא שהרי לה,

שם). אבןֿהעזר ('טור' לידו בעצמה

.‡È‰„·‡‰Â ÔB„wt‰64‡l‡ Ú·zÏ ez ‡Ï «ƒ»¿»¬≈»…ƒ¿ƒ»«∆»
BÈ‡ - ÌÈÏLe¯Èa BÏˆ‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk .ÌÓB˜Óaƒ¿»≈«ƒ¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈

·a BÚ·˙Ï ÏBÎÈ65BÏa˜Ó - ·a BÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ; »¿»¿¿…¿ƒ∆¡ƒ¿…¿«¿
epnÓ66¯a„na BB„˜t ‡È·‰Â ,·eMia BÏˆ‡ „È˜Ù‰ . ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»

epnÓ BÏa˜Ó BÈ‡ -67BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ;68‡e‰ È¯‰ : ≈¿«¿ƒ∆∆»…«¬≈
Èz„˜Ù‰L C¯„k ,·eMia ÈÏ ep¯ÈÊÁzL „Ú E˙eÈ¯Á‡a¿«¬»¿«∆«¬ƒ∆ƒ«ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ

.·eMia EÏˆ‡∆¿¿«ƒ

קיח.64) או 65)בבאֿקמא מהנפקד לדרוש יכול אינו
לנוב. אליו להביאו אבידה לטעון:66)ממוצא יכול ואינו

שם. לי החזיר בירושלים, אצלך מחויב 67)הפקדתי אינו
השמירה. מחובת הנפקד את ולפטור הוא 68)לקבלו יכול

להוציאו  הוכרח שאם מיימוניות, בהגהות (כתב לנפקד לומר
הפקדון  את להטמין מקום לו היה שלא משום למדבר
או  הפקדון אתו ולקח למסור, אסור אחר ולשומר ביישוב,

פטור). שהוא ראבי"ה דעת - ונאנס למדבר האבידה את

.·È˙È„ÓÏ ÔB„wt‰ ÏÚa CÏ‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰««¿ƒ≈∆¬≈¿»««««ƒ»ƒ¿ƒ«
˙‡ˆÏ B‡ ÌiÏ ‰LaiÓ O¯ÙÏ ‰ˆ¯ ¯ÓBM‰ È¯‰Â ,Ìi‰«»«¬≈«≈»»¿»≈ƒ«»»«»»≈

‡¯iLa69‡È·‰Â ¯ÓBM‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿«»»≈ƒ∆»∆ƒ»«≈¿≈ƒ

.B˙¯ÈÓL ˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙ - ÔÈc ˙È·Ï ÔB„wt‰«ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈«¬»¿ƒ»
BÊ ‰È„Óa ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆««≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
BÎÈÏB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,CÏ‰L ‰Ê ÏL ÔB„wt ÈtÓƒ¿≈ƒ»∆∆∆»«¿ƒ∆¿»¿ƒ
˙È·e .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰È‰ÈÂ Ò‡ BÏ Ú¯‡È ‡nL ,BnÚƒ∆»∆¡«…∆¿ƒ¿∆«»¿«¬»≈
·L‰ ÌeMÓ ,ÌÏˆ‡ ÔÓ‡ „Èa B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈcƒ«¿ƒƒ¿«∆¡»∆¿»ƒ»≈

ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡70. ¬≈»«¿»ƒ

רחוקה.69) שמירה 70)לדרך ללא הפקדון ישאיר שאם
עצמו). (סברת יאבד או ייגנב -

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שומר 1) ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין

מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר
והוכר  שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים תבעוהו ודין
מן  או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב,
כך  ואחר באונס הפיקדון נגנב ודין לבעלה, ושילם האשה

הגנב. הוכר

.‡„È˜Ùn‰2B‡ e·‚Â ,ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿
e„·‡3‡ˆÓÂ ,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ , »¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»

ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰««»¿«≈«¿≈∆∆»«»«¿«≈
‰È‰L ÈÓÏ ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ∆»»

BÏˆ‡ ÔB„wt‰4ÌlL‡ ¯Ó‡ È¯‰L ,5‰Ó‰a‰ ‰¯ÊÁ . «ƒ»∆¿∆¬≈»«¬«≈»¿»«¿≈»
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - dÓˆÚ6‰È˙Bf‚Â ‡È‰7;‰È˙B„ÏÂe «¿»∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ∆»¿»∆»

Á·L ‡l‡ ,dÙebÓ ‡a‰ Á·L ‰B˜ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆««»ƒ»∆»∆«
ÂÈÏ‡Ó ‡a‰8e¯‡a ¯·Îe .9˙Bfb ¯ÈÊÁÓ ·pb‰ ÔÈ‡L , «»≈≈»¿»≈«¿∆≈««»«¬ƒƒ

Le‡È ÈÙÏ ‡l‡ ˙B„ÏÂe10‰ˆ¯ ‡ÏÂ ¯ÓBM‰ ÚaL . ¿»∆»ƒ¿≈≈ƒ¿««≈¿…»»
ÌlLÏ11ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â , ¿«≈¿««»ƒ¿»««»¿«≈«¿≈

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙk∆∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
¯ÎBO‰ ÔÎÂ .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ12 «¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿«««ƒ»¿≈«≈
ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,‰·‚Â B¯·ÁÓ ‰¯t»»≈¬≈¿ƒ¿¿»¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLƒ¿»¿««»À«««»¿«≈«¿≈∆∆
‰ˆ¯ el‡L ;¯ÎBOÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈∆ƒ»»

‰È‰ ,¯ÎBO‰.¯ËÙÂ Ò‡a ‰·‚pL ÚaL «≈»»ƒ¿»∆ƒ¿¿»¿…∆¿ƒ¿»

לג:2) פטור 3)בבאֿמציעא שהוא חנם בשומר המדובר
שבועת  לישבע מחויב שהוא אלא ואבידה, מגניבה

"נעשה 4)השומרים. רבא: מפרש (לד.) שם בגמרא
לך  קנויה פרתי הרי - ותשלמני ותרצה לכשתגנב לו כאומר
ראה  לך, קנויה לגניבתה סמוך אומרים: (ויש מעכשיו"
המפקיד, של דעתו אומדים שאנו דבר, של וטעמו שם).
הגנב) ימצא (אם הכפל ספק על לוותר מעדיף שהוא

שם). (רש"י לו בטוח יהיה שהקרן רבינו 5)עלֿמנת
שילם  לא שאפילו (שם) יוחנן כרבי שהלכה כאן מדגיש
[למעלה  לשלם. עליו שקיבל מכיוון שלו, הכפל - עדיין
ברשותו, שאינה השומר את שמשביעים נתבאר ה"א) (פ"ו
שלדעת  כותב, שלנו בסוגיא והרא"ש בה. נתן עיניו שמא
שאינה  שנשבע אחר אלא הכפל את קונה השומר אין הרי"ף
מכיון  הרי"ף, לדברי זה פירושו דחה יוסף' וב'בית ברשותו.
גרידא  שאמירה ומשמע משלם", הריני "אמר סתם שנאמר
נפקאֿמינה  יש כפל בעיית שאין באבדה, וגם מספיקה].
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ÌlLÓ30e¯Ó‡Â ,˙Óe ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ; ¿«≈∆»«¬≈ƒ¿«≈≈¿»¿
ÔÈÓlLÓ e‡ ÔÈ‡ :ÌÈa‰31Úa˙Ï ˜ÈtÒ‰ ‡lL B‡ ; «»ƒ≈»¿«¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿…«

ÌÈa‰ Ú·˙Â ,˙nL „Ú ¯ÓBM‰ ˙‡32Èa eÓlLÂ , ∆«≈«∆≈¿»««»ƒ¿ƒ¿¿≈
ÌÈaÏ ÌÈa‰ eÓlML B‡ ;¯ÓBM‰33ÌlML B‡ ; «≈∆ƒ¿«»ƒ«»ƒ∆ƒ≈

‰ˆÁÓ ¯ÓBM‰34˙Á‡ ÌlLÂ ,˙B¯t ÈzL Ï‡L ; «≈∆¡»»«¿≈»¿ƒ≈««
Ô‰Ó35ÔÈÙzL ;Ô‰Ó „Á‡Ï ÌlLÂ ,ÔÈÙzM‰Ó Ï‡L ; ≈∆»«≈«À»ƒ¿ƒ≈¿∆»≈∆À»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÌlLÂ ,eÏ‡ML36‰M‡‰ ÔÓ Ï‡L ;37, ∆»¬¿ƒ≈∆»≈∆»«ƒ»ƒ»
dÏÚ·Ï ÌlLÂ38‰Ï‡ML ‰M‡ ;39dÏÚa ÌlLÂ ,40- ¿ƒ≈¿«¿»ƒ»∆»¬»¿ƒ≈«¿»

„È ˙Áz BÈ‡Â ˜ÙÒa ÏhÓ ÏÙk‰ È¯‰Â ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈«¬≈«∆∆À»¿»≈¿≈«««
Ô‰Ó „Á‡41ÏÙk‰ ÔÈ˜ÏBÁ CÎÈÙÏ ,42ÔÈa Á·M‰ B‡ ∆»≈∆¿ƒ»¿ƒ«∆∆«∆«≈

Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÓBM‰ ÔÈ·e ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»≈«≈¿ƒ»«∆»≈∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ ÒÙ˙Â43‰ˆeÁa elÙ‡Â , ¿»««…≈ƒƒƒ»«¬ƒ¿»

ı¯‡Ï44. »»∆

ונשארו 29) לד: שם בגמרא נשאלו זו שבהלכה הדינים כל
יכול 30)בתיקו. ואינו משלם הריני בבי"ד אמר אם אפילו

בבי"ד  שהטריחו מפני הכפל קנה שלא אפשר בו, לחזור
מסכימים 31)(מגידֿמשנה). שהם אפשר הם: הספק צדדי

חוסר  מחמת מה, לזמן התשלום לדחות וכוונתם לשלם,
מאי?32)מזומנים. - בנים שילמו סתם: שאלו בגמרא

עד  לתובעו הספיק כשלא שהמדובר, וביאר, הוסיף והרי"ף
שיטת  לקבל מקום בכל כדרכו ביאורו, קיבל ורבינו שמת.
שהמדובר  ללמדנו, באה זו שהוספה ונראה רבו. של רבו
ספק  כל אין שמת אחר נגנבה שאם השומר, בחיי בנגנבה
אין  שהרי ששילמו, אףֿעלֿפי בכפל זוכים אינם שהיורשים
דומה  זה ואין מלשלם, ופטורים כלל שמירה חובת עליהם
אמרנו, אמנם ה"ה בפ"א למעלה ד. שבהלכה ושילם לנשבע
בשואל, המדובר שם אולם שכר, כשומר דינם שהיורשים
בשומר  וכאן בפקדון. להשתמש שיכולים ליורשים הנאה ויש
תבעו  שאם עוד, להוסיף ונראה בפקדון. להשתמש ואסור
אמר  שאם בעיא, לכל מקום אין - ומת השומר את הבעלים
אמר  ואם בכפל, שזכו פשיטא - הבנים ושילמו משלם הריני
אין  שהרי זכו, שלא ולרמב"ם לרי"ף היה ברור - משלם איני
דקדקו  ולפיכך שבועה, חובת ולא תשלום חובת לא עליהם
בעיא: עוד נשאלה שם [בגמרא לתבוע. הספיק שלא וכתבו
ליורשיו. השומר ושילם הבעלים מתו פירוש, לבנים" "שילם
שלא  ונראה זו. בעיא השמיטו - בעקבותיו ורבינו - והרי"ף
שאם  זו, לבעיא מקום שאין ונימוקם: בגמרא, אותה גרסו
אין  שהרי בכפל, בניו זכו לא בוודאי - הבעלים בחיי נגנבה
נגנבה  ואם כאן). כסףֿמשנה (ראה לבניו קנס מוריש אדם
כשהשומר  שלדעתם, אפשר שם), פירש"י (וכן שמתו אחר
זה  הרי בחזרה, הפקדון לקחו לא והיורשים בשמירה ממשיך
לבנים, בנים ובשילמו הפקדון. את הם לו מסרו כאילו
בשמירתו  ממשיך והשומר הבעלים כשמתו המדובר
שני  כאן ויש השומר, מת ואחרֿכך ונגנבה בניו בהסכמת
מיתת  ב. הבעלים; מיתת א. היורשים: של לטובתם נימוקים

הדין]. מה שאלו ולפיכך בהערה 33)השומר, נתבאר
(רש"י).34)הקודמת. מחצה משלם הריני אמר: כשתבעו,

משום  בו, זכה לא או הכפל במחצית זכה אם היא והבעיא
ההפסד. כל את מפצה כשאינו כלום לו הקנה לא שהמפקיד

הדין 35) מה כלום, קנה לא מחצה בשילם אםֿתמציֿלומר

[ידועה  (רש"י). שלם דבר דמי ושילם שלמים דברים בשני
ולמה  כאםֿתמציֿלומר, מקום בכל לפסוק רבינו של שיטתו

כבר זכה? שלא מחצה בשילם כאן פסק רושמיֿלא קבעו
זה  שכלל טז) אות הרמב"ם כללי מלאכי, יד (ראה כללים
"אםֿתמציֿלומר", בגמרא בפירוש כשאמרו רק יפה כוחו
השניה]. הבעיא של ממשמעותה יוצא כשזה לא אבל

חלקו,36) כל שילם שהרי הכפל, חצי קנה אם היא הבעיא
באםֿתמציֿלומר  נשאלה זו בעיא שגם [מובן לא? או

כלום]. קנה לא מחצה שלה,37)ששילם מלוג מנכסי
שלה. והקרן פירותיהם אוכל אם 38)שהבעל שם, ושאלו

נכסיה  על כאפוטרופוס שהוא מפני הכפל את קונה הבעל
(ע"פ  שלו אינו שהקרן מפני קנה, לא או פירותיהם אוכל וגם

שם). רש "י שלה.39)פירוש מלוג נכסי צדדי 40)לצורך
הקודמת, בבעיה שנאמרו עצמם הנימוקים אותם הם זו בעיא

שאל). ד"ה שם 'תוספות' (ראה הפוך שאם 41)ובכיוון
המוציא  אומרים היינו הדינים, מבעלי אחד ביד תפוס היה

הראיה. עליו ורבינו 42)מחבירו בהלכותיו, הרי"ף פסק כן
את  לדון שיש ואומר שיטתם, דחה כאן והרא"ש דעתו. קיבל
שהוא  מקום בכל שלו הוא הפקדון שהרי כמוחזק, המפקיד
סי' חו"מ יוסף' [וב'בית לו. שייך הכפל כל כך ומשום נמצא,
הוא  המפקיד שאמנם והרמב"ם, הרי"ף שיטת מסביר רצה
כאן, רא"ש (ראה בכפל מוחזק אינו אבל בפקדון, מוחזק

ד)]. אות חריפתא שהרי 43)ופלפולא הכפל, בכל וזכה
בממון. מחזיק בחוץ 44)הוא קנסות מגבים ביתֿדין שאין

אין  הבעלים תפסו אם אףֿעלֿפיֿכן הוא, קנס וכפל לארץ,
בחוצהֿלארץ, "אפילו" רבינו שאמר [מה מידם. מוציאים
התופס, של כוחו הורע שבחוצהֿלארץ בכסףֿמשנה: מפרש
א. הכפל, לחצי בנוגע לחובתו נימוקים שני שישנם משום
אם  אפילו ב. בחוץֿלארץ; כפל כלל מגבים ביתֿדין  אין
רק  יש ישראל בארץ אבל בלבד. חציו מקבל היה מגבים,
ולפיכך  חצי. לו נותנים היו שביתֿדין היינו אחד, נימוק

ואפשר הדג  קצת. דחוק זה פירושו "אפילו". וכתב רבינו יש
"אפילו" המלה והוא: פשוט, יותר באופן רבינו כוונת לפרש
רבותא  שם שהרי והנפקד, המפקיד שבין לדין נמשכת אינה
חצי  נותנים היו והביתֿדין קנס שמגבים בא"י גדולה יותר
אין  הכול אחד תפס אם ואףֿעלֿפיֿכן לזה, וחצי לזה
קנס  תפיסת לדין אפוא נמשך ה"אפילו" מידו. מוציאים
- קנס מגבים שאין אףֿעלֿפי כלומר, בלבד, בחוצהֿלארץ

מידו]. מוציאים אין תפס אם

.Â·‚45Ò‡a ÔB„wt‰46·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,47- ƒ¿««ƒ»¿…∆¿««»À«««»
ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ ¯ÓBL „Á‡∆»≈ƒ»¿∆»≈»»∆ƒƒ

·pb‰48ÚaL BÈ‡Â49¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ì„˜ . ««»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿««»À«
·pb‰50„ÓBÚ ‰ˆ¯ - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ : ««»ƒ≈ƒ»»»≈

B˙Úe·La51·pb‰ ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ‰ˆ¯ ,52¯ÓBL Ì‡Â ; ƒ¿»»»∆ƒƒ««»¿ƒ≈
‰ ¯ÎOÔÈ„ BnÚ ‰OBÚ - ‡e53Ò‡a ÔB„wt‰ ·‚ .54, »»∆ƒƒƒ¿««ƒ»¿…∆

,‰Ó‰· ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÓBM‰ ˙È·Ï ·pb‰ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ««»¿≈«≈«¬≈¿≈»
‰˙Ïk Ì‡ ˜ÙÒ ¯·ca LÈ - ‰ÚÈLÙa ÌL ‰˙Óe≈»»ƒ¿ƒ»≈«»»»≈ƒ»¿»

B˙¯ÈÓL55B˙¯ÈÓL ‰˙Ïk ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ,¯ËÙÂ56. ¿ƒ»¿ƒ¿«¬«ƒ…»¿»¿ƒ»
ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLlÓ ¯eËt ¯ÓBM‰ :CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ

.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קכה dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קח:45) אינו 46)בבאֿקמא שהשומר מזוין בליסטים
שלא  הסתתר אלא בפרהסיא לקח ולא מידו, להציל יכול
כפל  תשלומי המחייבת כגניבה נידון שכזה מעשה יראוהו.
שומר  לפטור כאונס ונידון ה"ד) גניבה מהלכות פ"ד (רבינו

רגילה. בגניבה שחייב את 47)שכר ממנו להוציא ואפשר
דמיה. או דין".48)הגניבה עמו "עושה כתוב: בגמרא

לטרוח  מוטל השומר על כלומר, הגנב", "עם ביאר ורבינו
כלום. מכיסו לשלם מחויב אינו אבל הגנב, מיד ולהוציא
מהגנב  וגובה לבעלים משלם שהשומר שם, מפרש ורש"י
ס"ק  שם וש"ך ז, ס"ק רצד סימן סמ"ע ראה (מגידֿמשנה.

בה 49)ז). שלחתי שלא אשבע לטעון: יכול אינו פירוש,
ואסתלק. - ברשותי שאינה גם ואולי כתוב 50)יד, בגמרא

שהוכר  לפני שקדם רבינו, ומפרש ונשבע", "שקדם סתם:
הרי"ף). פירש (וכן נשבעתי 51)הגנב לטעון: הוא יכול

הזה. הענין מכל והסתלקתי נתבארה 52)ונפטרתי לא
לא  וגם זאת, לעשות מחויב אינו אם יטרח מה לשם כוונתו.
על  שעמד רצד סי' חו"מ ב"ח (ראה כלום מזה ירוויח
מצוה). לעשות שרוצה בדוחק: ותירץ זו, תמיהה

לטרוח 53) עליו מוטל שמירתו, עבור שכר שקיבל מכיון
כשאפשר  כאונס, נידון זה שאין משום הגנב, מיד ולהוציא
שיטות  כמה הובאו שם מקובצת' [ב'שיטה מידו. להוציא
המגידֿ על בעיקר מסתמך כאן ופירושנו זו. סוגיא בפירוש

שם.54)משנה]. נפשטה, שלא כשנגנבה 55)בעיא
שהיה  השמירה חיוב ונפסק לגמרי, השומר נפטר באונס
שניה. שמירה עצמו על קיבל לא וכשהוחזרה עליו, מוטל

לבעלים 56) החזירה לא והוא השומר, ליד שהוחזרה מכיוון
הראשון. השמירה חיוב עדיין קיים -

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תש"פ  סיון ג' שלישי יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
˙BÂÏ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿

ObÈ ‡lL (· .CÓÂ ÈÚÏ1ObÏ (‚ .B˙B‡2„·BÚ‰ ˙‡ ¿»ƒ»»∆…ƒ…ƒ…∆»≈
(‰ .ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL („ .ÌÈ·ÎBk»ƒ∆…¿«¿≈««ƒ¿«

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓfa ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï3(Â . ¿«¬ƒ««¿ƒ¿»»«¿«∆»ƒ
CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰ ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈««¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈∆»ƒ
ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á .‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL (Ê .BÏ∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ
.˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë .LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL∆ƒ»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ

˜qÚ˙È ‡lL (‡È .˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL (È4Ì„‡ ∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»
·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡lL :˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ÔÈa≈«¿∆¿…∆¿ƒƒ∆…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È .·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ»≈»ƒ

˙BÂÏ‰Ïe5.˙Èa¯a BÏ ¿«¿¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

יחזיר"1) מה לו שאין יודע "והוא בתקיפות יתבע ילחוץ,
ב). הלכה א פרק לקמן זאת 2)(רבינו אין הרמב"ן לדעת

ה). הלכה שם ביאורנו (ראה ביום,3)מצוה יום כסות
ה). הלכה ג פרק (לקמן בלילה לילה ייתן 4)כסות שלא

פרק 5)יד. ביאורנו ראה מצוה. זאת אין הרמב"ן לדעת
א. הלכה ה

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואין 1) לפרוע חייב ושהלווה לעני, להלוות שמצוה מבאר

חוב. לבעל ומסדרין בדין מרחמים

.‡‡¯OÈ ÈiÚÏ ˙BÂÏ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓÏ2Ì‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ
˙eL¯ ÏBÎÈ .CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk3? ∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»»¿

‰ÏB„b BÊ ‰ÂˆÓe .'B‚Â epËÈ·Úz Ë·Ú‰ :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿««¬≈«¬ƒ∆¿ƒ¿»¿»
‰˜„v‰ ÔÓ4Ï‡BM‰ ÈÚ‰ Ï‡5C¯ˆ ¯·k ‰fL ; ƒ«¿»»∆∆»ƒ«≈∆∆¿»ƒ¿«

BÊ ‰cÓÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,Ï‡LÏ6‰¯Bz‰Â . ƒ¿…¿∆¬«ƒ…ƒƒ«¿ƒ»¿«»
:¯Ó‡pL ,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰lÓ ÚniL ÈÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ»«ƒ¿«¿∆»ƒ∆∆¡«

'B‚Â ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡a EÈÚ ‰Ú¯Â7. ¿»»≈¿¿»ƒ»∆¿¿

ãycew zegiyn zecewpã

"l`xyi iiprl zeeldl dyrÎzevn"

להלוות  החיוב גם הרמב"ם כתב לא מדוע להבין וצריך
הוא  כלל שבדרך הגם מסוים בזמן להלוואה הצריך לעשיר
לעניים  בין חסד ש"גמילות בגמרא מפורש והלא עשיר,

הנ"ל. כהגמרא הרמב"ם פסק לא ומדוע לעשירים" ובין
"מצות־עשה  הרמב"ם לשון הביא הזקן אדמו"ר בשו"ע
עני, אלא לי "אין אח"כ הוסיף אבל ישראל" לעניי להלוות
"את  לומר תלמוד שעה, לפי להלוותו שמצוה מניין עשיר
לעשיר. גם היא הלוואה שמצות נוסף לימוד ומכאן עמי""
אופנים: בשני לפרש אפשר לעשירים ההלוואה חיוב את
שעה, באותה כעני הוא להלוואה הזקוק שעשיר א.
האמור  עני ב. לעניים. ההלוואה בחיוב נכלל וממילא
צורך  יש ולכן עשיר, על ולא ממש עני על מדבר בתורה

כו'". מנין עשיר עני, אלא לי אין מיוחד: נוסף בלימוד
משמע  הרמב"ם, לשון את העתיק הזקן שהאדמו"ר מזה
מדוע  השאלה חוזרת כן ואם לשיטתו, בהתאם הם שדבריו

בפירוש. לעשירים הלוואה מצות הרמב"ם כתב לא
למנות והב  שאין כתב, ב' שורש המצוות, בספר בזה: יאור

שהתורה  מדות בי"ג חכמים שלמדו מה כל המצוות במניין
בעצמם  פירשו כן אם (אלא דקרא מריבוי או בהם נדרשת
שנתפרש  שמה הרי שכך, ומכיון מהתורה). הוא זה שדין
את  מה־שאין־כן ישראל, לעניי ההלוואה הוא בתורה
עמי") ("את דקרא מריבוי חכמים למדו לעשירים ההלוואה

מהתורה. מצות־עשה בתור למנותה אין ולכן
על  הרמב"ם סומך לעשירים, ההלוואה עניין לעצם ובנוגע

דעות בהלכות שכתב ה"ג)מה אדם (פ"ו כל על "מצות־עשה
ואהבת  שנאמר כגופו, מישראל ואחד אחד כל את לאהוב
ממונו  על ולחוס בשבחו לספר צריך לפיכך כמוך, לרעך

לעשירים. ההלוואה מצוות את גם כלל ובזה כו'"
(f oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

מצויות 2) מעות שאין בשעה להלוותו מצוה עשיר ואפילו
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ÌlLÓ30e¯Ó‡Â ,˙Óe ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ; ¿«≈∆»«¬≈ƒ¿«≈≈¿»¿
ÔÈÓlLÓ e‡ ÔÈ‡ :ÌÈa‰31Úa˙Ï ˜ÈtÒ‰ ‡lL B‡ ; «»ƒ≈»¿«¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿…«

ÌÈa‰ Ú·˙Â ,˙nL „Ú ¯ÓBM‰ ˙‡32Èa eÓlLÂ , ∆«≈«∆≈¿»««»ƒ¿ƒ¿¿≈
ÌÈaÏ ÌÈa‰ eÓlML B‡ ;¯ÓBM‰33ÌlML B‡ ; «≈∆ƒ¿«»ƒ«»ƒ∆ƒ≈

‰ˆÁÓ ¯ÓBM‰34˙Á‡ ÌlLÂ ,˙B¯t ÈzL Ï‡L ; «≈∆¡»»«¿≈»¿ƒ≈««
Ô‰Ó35ÔÈÙzL ;Ô‰Ó „Á‡Ï ÌlLÂ ,ÔÈÙzM‰Ó Ï‡L ; ≈∆»«≈«À»ƒ¿ƒ≈¿∆»≈∆À»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÌlLÂ ,eÏ‡ML36‰M‡‰ ÔÓ Ï‡L ;37, ∆»¬¿ƒ≈∆»≈∆»«ƒ»ƒ»
dÏÚ·Ï ÌlLÂ38‰Ï‡ML ‰M‡ ;39dÏÚa ÌlLÂ ,40- ¿ƒ≈¿«¿»ƒ»∆»¬»¿ƒ≈«¿»

„È ˙Áz BÈ‡Â ˜ÙÒa ÏhÓ ÏÙk‰ È¯‰Â ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈«¬≈«∆∆À»¿»≈¿≈«««
Ô‰Ó „Á‡41ÏÙk‰ ÔÈ˜ÏBÁ CÎÈÙÏ ,42ÔÈa Á·M‰ B‡ ∆»≈∆¿ƒ»¿ƒ«∆∆«∆«≈

Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÓBM‰ ÔÈ·e ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»≈«≈¿ƒ»«∆»≈∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ ÒÙ˙Â43‰ˆeÁa elÙ‡Â , ¿»««…≈ƒƒƒ»«¬ƒ¿»

ı¯‡Ï44. »»∆

ונשארו 29) לד: שם בגמרא נשאלו זו שבהלכה הדינים כל
יכול 30)בתיקו. ואינו משלם הריני בבי"ד אמר אם אפילו

בבי"ד  שהטריחו מפני הכפל קנה שלא אפשר בו, לחזור
מסכימים 31)(מגידֿמשנה). שהם אפשר הם: הספק צדדי

חוסר  מחמת מה, לזמן התשלום לדחות וכוונתם לשלם,
מאי?32)מזומנים. - בנים שילמו סתם: שאלו בגמרא

עד  לתובעו הספיק כשלא שהמדובר, וביאר, הוסיף והרי"ף
שיטת  לקבל מקום בכל כדרכו ביאורו, קיבל ורבינו שמת.
שהמדובר  ללמדנו, באה זו שהוספה ונראה רבו. של רבו
ספק  כל אין שמת אחר נגנבה שאם השומר, בחיי בנגנבה
אין  שהרי ששילמו, אףֿעלֿפי בכפל זוכים אינם שהיורשים
דומה  זה ואין מלשלם, ופטורים כלל שמירה חובת עליהם
אמרנו, אמנם ה"ה בפ"א למעלה ד. שבהלכה ושילם לנשבע
בשואל, המדובר שם אולם שכר, כשומר דינם שהיורשים
בשומר  וכאן בפקדון. להשתמש שיכולים ליורשים הנאה ויש
תבעו  שאם עוד, להוסיף ונראה בפקדון. להשתמש ואסור
אמר  שאם בעיא, לכל מקום אין - ומת השומר את הבעלים
אמר  ואם בכפל, שזכו פשיטא - הבנים ושילמו משלם הריני
אין  שהרי זכו, שלא ולרמב"ם לרי"ף היה ברור - משלם איני
דקדקו  ולפיכך שבועה, חובת ולא תשלום חובת לא עליהם
בעיא: עוד נשאלה שם [בגמרא לתבוע. הספיק שלא וכתבו
ליורשיו. השומר ושילם הבעלים מתו פירוש, לבנים" "שילם
שלא  ונראה זו. בעיא השמיטו - בעקבותיו ורבינו - והרי"ף
שאם  זו, לבעיא מקום שאין ונימוקם: בגמרא, אותה גרסו
אין  שהרי בכפל, בניו זכו לא בוודאי - הבעלים בחיי נגנבה
נגנבה  ואם כאן). כסףֿמשנה (ראה לבניו קנס מוריש אדם
כשהשומר  שלדעתם, אפשר שם), פירש"י (וכן שמתו אחר
זה  הרי בחזרה, הפקדון לקחו לא והיורשים בשמירה ממשיך
לבנים, בנים ובשילמו הפקדון. את הם לו מסרו כאילו
בשמירתו  ממשיך והשומר הבעלים כשמתו המדובר
שני  כאן ויש השומר, מת ואחרֿכך ונגנבה בניו בהסכמת
מיתת  ב. הבעלים; מיתת א. היורשים: של לטובתם נימוקים

הדין]. מה שאלו ולפיכך בהערה 33)השומר, נתבאר
(רש"י).34)הקודמת. מחצה משלם הריני אמר: כשתבעו,

משום  בו, זכה לא או הכפל במחצית זכה אם היא והבעיא
ההפסד. כל את מפצה כשאינו כלום לו הקנה לא שהמפקיד

הדין 35) מה כלום, קנה לא מחצה בשילם אםֿתמציֿלומר

[ידועה  (רש"י). שלם דבר דמי ושילם שלמים דברים בשני
ולמה  כאםֿתמציֿלומר, מקום בכל לפסוק רבינו של שיטתו

כבר זכה? שלא מחצה בשילם כאן פסק רושמיֿלא קבעו
זה  שכלל טז) אות הרמב"ם כללי מלאכי, יד (ראה כללים
"אםֿתמציֿלומר", בגמרא בפירוש כשאמרו רק יפה כוחו
השניה]. הבעיא של ממשמעותה יוצא כשזה לא אבל

חלקו,36) כל שילם שהרי הכפל, חצי קנה אם היא הבעיא
באםֿתמציֿלומר  נשאלה זו בעיא שגם [מובן לא? או

כלום]. קנה לא מחצה שלה,37)ששילם מלוג מנכסי
שלה. והקרן פירותיהם אוכל אם 38)שהבעל שם, ושאלו

נכסיה  על כאפוטרופוס שהוא מפני הכפל את קונה הבעל
(ע"פ  שלו אינו שהקרן מפני קנה, לא או פירותיהם אוכל וגם

שם). רש "י שלה.39)פירוש מלוג נכסי צדדי 40)לצורך
הקודמת, בבעיה שנאמרו עצמם הנימוקים אותם הם זו בעיא

שאל). ד"ה שם 'תוספות' (ראה הפוך שאם 41)ובכיוון
המוציא  אומרים היינו הדינים, מבעלי אחד ביד תפוס היה

הראיה. עליו ורבינו 42)מחבירו בהלכותיו, הרי"ף פסק כן
את  לדון שיש ואומר שיטתם, דחה כאן והרא"ש דעתו. קיבל
שהוא  מקום בכל שלו הוא הפקדון שהרי כמוחזק, המפקיד
סי' חו"מ יוסף' [וב'בית לו. שייך הכפל כל כך ומשום נמצא,
הוא  המפקיד שאמנם והרמב"ם, הרי"ף שיטת מסביר רצה
כאן, רא"ש (ראה בכפל מוחזק אינו אבל בפקדון, מוחזק

ד)]. אות חריפתא שהרי 43)ופלפולא הכפל, בכל וזכה
בממון. מחזיק בחוץ 44)הוא קנסות מגבים ביתֿדין שאין

אין  הבעלים תפסו אם אףֿעלֿפיֿכן הוא, קנס וכפל לארץ,
בחוצהֿלארץ, "אפילו" רבינו שאמר [מה מידם. מוציאים
התופס, של כוחו הורע שבחוצהֿלארץ בכסףֿמשנה: מפרש
א. הכפל, לחצי בנוגע לחובתו נימוקים שני שישנם משום
אם  אפילו ב. בחוץֿלארץ; כפל כלל מגבים ביתֿדין  אין
רק  יש ישראל בארץ אבל בלבד. חציו מקבל היה מגבים,
ולפיכך  חצי. לו נותנים היו שביתֿדין היינו אחד, נימוק

ואפשר הדג  קצת. דחוק זה פירושו "אפילו". וכתב רבינו יש
"אפילו" המלה והוא: פשוט, יותר באופן רבינו כוונת לפרש
רבותא  שם שהרי והנפקד, המפקיד שבין לדין נמשכת אינה
חצי  נותנים היו והביתֿדין קנס שמגבים בא"י גדולה יותר
אין  הכול אחד תפס אם ואףֿעלֿפיֿכן לזה, וחצי לזה
קנס  תפיסת לדין אפוא נמשך ה"אפילו" מידו. מוציאים
- קנס מגבים שאין אףֿעלֿפי כלומר, בלבד, בחוצהֿלארץ

מידו]. מוציאים אין תפס אם

.Â·‚45Ò‡a ÔB„wt‰46·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,47- ƒ¿««ƒ»¿…∆¿««»À«««»
ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ ¯ÓBL „Á‡∆»≈ƒ»¿∆»≈»»∆ƒƒ

·pb‰48ÚaL BÈ‡Â49¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ì„˜ . ««»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿««»À«
·pb‰50„ÓBÚ ‰ˆ¯ - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ : ««»ƒ≈ƒ»»»≈

B˙Úe·La51·pb‰ ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ‰ˆ¯ ,52¯ÓBL Ì‡Â ; ƒ¿»»»∆ƒƒ««»¿ƒ≈
‰ ¯ÎOÔÈ„ BnÚ ‰OBÚ - ‡e53Ò‡a ÔB„wt‰ ·‚ .54, »»∆ƒƒƒ¿««ƒ»¿…∆

,‰Ó‰· ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÓBM‰ ˙È·Ï ·pb‰ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ««»¿≈«≈«¬≈¿≈»
‰˙Ïk Ì‡ ˜ÙÒ ¯·ca LÈ - ‰ÚÈLÙa ÌL ‰˙Óe≈»»ƒ¿ƒ»≈«»»»≈ƒ»¿»

B˙¯ÈÓL55B˙¯ÈÓL ‰˙Ïk ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ,¯ËÙÂ56. ¿ƒ»¿ƒ¿«¬«ƒ…»¿»¿ƒ»
ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLlÓ ¯eËt ¯ÓBM‰ :CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ

.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»»
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ערוך  ושולחן טור א. משנה א פרק אבות יונה (רבינו בידו
בין  נוהג חסד גמילות מט: סוכה פי על א, סעיף צג סימן
עימך: "העני דרשב"י: (ובמכילתא לעשירים. בין לעניים
אם  וכו'. עימך לומר תלמוד מניין? עשיר עני, אלא לי אין
מן  יתר עני ידי על ליפרע ממהרני עני? נאמר למה כן
דווקא, לאו ישראל" "לעניי רבינו שכתב ומה העשיר").
הזקוק  עשיר כי להלוואה, וזקוק שצריך מי כל אלא
תמח  מצוה החינוך ספר (השווה הוא עני בכלל להלוואה

קוק). הרב מוסד יט:3)הוצאת פרשה משפטים מכילתא
מזה  חוץ רשות, - שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל "רבי
כסף  "אם וכו'. כאשר), בלשון משמש (שאם שניים ועוד
אלא  אינו או חובה אומר אתה רשות, ולא חובה - תלוה"
- תעביטנו העבט ציווי): (בלשון אומר כשהוא רשות?

רשות". ולא "גדול 4)חובה סג (שבת צדקה נתינת מצות
צדקה") הנותן מן יותר מי 6)המבקש.5)המלוה "כי

עניינו  צרת אין האנשים מידי לשאול פניו וגילה שנתבזה
עניינו  יתגלה שלא עד להיעזר שירצה המכוסה כמו (מצבו)

קצז). עשין המצוות בספר (רבינו יתבזה" "ולא 7)ולא
חטא". בך והיה ה' אל עליך וקרא לו תיתן

.·O‚Bp‰ Ïk8¯ÈÊÁi ‰Ó BÏ ÔÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÈÚ‰ »«≈∆»ƒ¿≈«∆≈««¬ƒ
BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - BÏ≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆

‰Lk9ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ObÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»≈»ƒ
BÏ ¯ˆ‰Ïe10È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ,11‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Obz ¿»≈∆∆¡««»¿ƒƒ…ƒƒ«¿»

e„ÓÏ12‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL ,13. »¿∆ƒ¿«¬≈

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek el xvdle y"ekrd z` yebpl dyrÎzevne"

פרטי  מצינו העולם לאומות בנוגע גם הרי להבין וצריך
ולדוגמא  והרחמים, החסד במדת הנהגה של דינים
נח  לבני ובנוגע ישראל. עם עכו"ם עניי ומכסין "מפרנסין

מלכים בהלכות פ"ח)כתב והעזות (סוף האכזריות "אין שכן
של  זרעו אבל עבודה־זרה... עובדי בגויים אלא מצויה

הכל". על הם רחמנים ... ישראל והם אברהם
שהלא  תורה, הזהירה חיים בעלי על שאפילו אלא עוד ולא
הרמב"ם  שכתב כמו התורה, מן הוא חיים בעלי צער איסור

נבוכים ספי"ז)במורה .(ח"ג
את  לנגוש ה"מצוה עם הנ"ל כל מתאים אין ולכאורה
שכתב: לריבית בנוגע הוא כן וכמו לו", ולהצר העכו"ם

כו'". לעכו"ם להשיך "ומצות־עשה
כדי  לא היא לנכרי בריבית להלוות שהמצוה לומר ויש
שהרי  ישראל, ממון להפסיד שלא כדי אלא לו להצר
דין  שיש אלא בריבית מלווים עצמם לבין בינם הגויים

בריבית. לישראל להלוות שאין מיוחד
להם, ולהצר העכו"ם את ליגוש בעניין הוא שהכוונה וכן

ההלוואה  להשיב ולאלצו ישראל ממון להציל היא בזה
על  שכן לישראל, ממון הפסד לגרום שלא כדי  בזמנה

ממון. (הגויים) משלמים הפירעון זמן הרווחת
(h oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

בחזקה.8) תובע בבא 9)לוחץ, (ראה ותובע דוחק כמלוה
עה:). להרוויח 10)מציעא ולא בזמן, החוב לפרוע לאלצו

תמז). חינוך (השווה הפירעון זמן את 11)לו להיות: צריך
קיג.12)הנכרי. - ראה דברים הרמב"ן 13)ספרי ודעת

ובפירוש  השישי בשורש לרבינו המצוות ספר על (בהשגותיו
שאמרו  ומה מצוה, הגוי נגישת שאין טו), דברים התורה
מצוות  משמיענו זה שכתוב הכוונה עשה, מצוות שזו בספרי
ולא  ליגוש רשאי את לנכרי נדרש: הוא וכך באחיך. עשה
ולומר  עשה, נקרא שהוא עשה מכלל הבא לאו והוא לאחיך,

תעשה. ולא בעשה עובר הישראל את שהנוגש לך

.‚˙B‡¯‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡14ÔÓÊa B·BÁ ÏÚ·Ï BÓˆÚ »¿»»¿«¿«¿¿««ƒ¿«
B„ÈÁÙÈ ‡lL ,ÂÈÙÏ ¯·ÚÏ elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡L Ú„BiL∆≈«∆≈¬ƒ«¬…¿»»∆…«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÚ·Bz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÈÏÎÈ B‡«¿ƒ««ƒ∆≈¿¿≈»ƒ

BÚ·z Ì‡ ¯ÓBÏ15Ck ,Úa˙Ï ‰ÊÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe . «ƒ¿»¿≈∆»»∆ƒ¿…«»
LaÎÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡16:BÏ ¯ÓBÏÂ B„ÈaL B¯·Á ÔBÓÓ »«…∆ƒ¿»¬≈∆¿»¿«

EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL .BÏ LiL ‡e‰Â .·eLÂ CÏ≈»¿∆≈∆∆¡««…«¿≈¬
d‡ÈˆB‰Ïe ‰‡ÂÏ‰ ÁwÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .·eLÂ CÏ≈»¿≈»«…∆ƒ««¿»»¿ƒ»

d„a‡Ïe C¯ˆÏ ‡lL17·BÁ ÏÚa ‡ˆÓÈ ‡lL „Ú , ∆…¿…∆¿«¿»«∆…ƒ¿»««
‰OBÚÂ .ÏB„b ¯ÈLÚ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰a‚È ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ¿∆««ƒ∆««¿∆»ƒ»¿∆
ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ :¯Ó‡pL ;‡e‰ ÚL¯ - ‰Ê18. ∆»»∆∆¡«…∆»»¿…¿«≈

ÌÈÓÎÁ eeˆÂ19.ClLk EÈÏÚ ·È·Á E¯·Á ÔBÓÓ È‰È : ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¬≈¿»ƒ»∆¿∆»

"לא 14) - כנושה": לו תהיה "לא יט: משפטים מכילתא
לנושה  מניין אמרו: עה: מציעא בבבא זמן". בכל לו תראה
תהיה  "לא לומר תלמוד לפניו? לעבור שאסור וכו' בחבירו
שיראה  בו כנושה בעיניו תראה "לא שם (ברש"י כנושה לו

ידע 15)וייבוש"). שלא כגון, תבעו, כבר אם לומר, רוצה
(אבן  ואילך מכאן לפניו לעבור לו שאסור ותבעו, לו שאין

להשהות.16)האזל). מן 17)לעכב, לאבדה וגורם
לא,18)המלווה. רבה שמות ט. משנה ב פרק אבות ראה

יב.19)טו. משנה שם, אבות

.„B˙‡ÂÏ‰ ‰ÂÏn‰ Úa˙iLk20‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«««¿∆«¿»»««ƒ∆
˙BBÊÓa „e¯ËÂ ˜eÁc ‰Âl‰Â ¯ÈLÚ21ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿«…∆»¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ

ÔÈca22ÏkÓ ‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ BÏ ÔÈ·B‚ ‡l‡ , «ƒ∆»ƒ«¿»«¬»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ e˜ÈtÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .BÏ e‡ˆÓiL ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ…ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -23ÔÈÓÈ¯ÁnL ¯Á‡ ,24ÈÓ ÏÚ ƒƒ««¿«««∆«¬ƒƒ«ƒ
BÏ Ú„iL ÈÓ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL25‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ ∆≈ƒ«¿¿ƒƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·È26Û‡ .BÏ LiL Ú˜¯˜ ÏkÓ ÔÈ·B‚Â . ¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒƒ»«¿«∆≈«
B·BÁ ÏÚ·Ï B‡ BzL‡ ˙a˙ÎÏ ˙„aÚLÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿À¿∆∆ƒ¿À«ƒ¿¿««

Ì„wL27‰ÊÏ ÔÈ·Bb -28‡B·È Ì‡Â ,29Û¯ËÈÂ ÔBL‡¯‰ ∆»«ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿…
Û¯ËÈ -30ÔÈ‡ È„ÈaL el‡ ÔÈÏËÏhnL :‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿…»««…∆∆ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ≈»

- ÔÈÏe‡L B‡ ÔÈ¯eÎO B‡ È„Èa Ì‰ ÔB„wt ‡l‡ ,ÈlL∆ƒ∆»ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡31‡È·È B‡ ,32‰È‡¯33Ô‰Ó ‰a‚È B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿»»«¿∆≈∆

.B·BÁ ÏÚa««

דין.20) בפרק 21)בבית להתפרנס. כדי הרבה הוא טורח
זה  הוא עני תאמר "אל רבינו: כותב ד הלכה מסנהדרין כ
לפרנסו  חייבין והעשיר (הדיין) ואני הואיל עשיר, דינו ובעל

בכבוד". מתפרנס ונמצא בדין פד.22)אזכנו כתובות
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ונאמר  בריבו" תהדר לא "ודל התורה הזהירה זה "ועל
תורת  פי על שם (רבינו דל" פני תשא "לא טו) יט, (ויקרא

ד). פרק קדושים לגבייה 23)כוהנים קודמים שהמטלטלין
גבייתו  תחילת כך - היה בממון שהמלוה שכשם הקרקע, ִמן
יד.). קמא בבא כממון. (שדינם ממטלטלים או מממון
אחת, בדרגה וממון מטלטלין שמעמיד נראה רבינו מלשון
משלם  רצה - מטלטלין לו ויש ממון לו יש שאם היינו
מהלכות  י פרק רבינו (השווה מטלטלין מגבהו רצה ממון,
פרק  בתחילת בתרא בבבא הרי"ף דעת ברם ממון). נזקי
כתב  (וכן המטלטלין מן לגבייה קודמים שהממון שישי
בבא  הרא"ש וכן חננאל) רבינו בשם צב: בתרא בבא רשב"ם

תם. רבינו בשם ד סימן א פרק חרם 24)קמא "הטלת
ספרי  בכל נמצא כן אבל בגמרא מצאנו לא אלו לדברים
משנה  (מגיד אצלם" בקבלה שהדבר ונראה ז"ל. הגאונים

ז). הלכה י"א פרק ללווה.25)להלן לו לא 26)שיש או
דין. לבית הבא 27)הודיע מזה שלווה לפני ממנו לווה

הכתובה  וכן פרעונו, זמן הגיע לא עדיין אבל לגבות, עכשיו
אישות  מהלכות י"ט בפרק כמבואר מחיים נגבית אינה

ג. למנוע 28)הלכה והאשה חוב הבעל ביד ואין מיד,
ולכשיבוא.29)גבייתו. אין 30)כלומר, למה נימוק זה

לאחרים, משועבדת שהיא פי על אף הקרקע גביית מונעים
שהרי  השיעבוד, לבעל הפסד כל גורמת אינה שהגביה לפי
שכל  ראשון, שגבה מה יטרוף - חובו פירעון זמן כשיגיע
ועיין  רט קיד, סימן הרי"ף תשובת פי (על זכה בחובו הקודם

ו). הלכה י פרק כתובות מה 31)ירושלמי כל "חזקה
מצא  זו להלכה והמקור משנה). (מגיד שלו" הוא אדם שביד

אמנה. שטר בסוגיית יט בכתובות אלא 32)רבינו פירוש,
יביא. כדבריו.33)או הוא שכן עדים,

.‰ÏL ÂÈ·e BzL‡ ˙eÒkÓ ‡Ï ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆…ƒ¿ƒ¿»»∆
ÏÂ ,‰ÂÏÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈÚe·ˆ ÌÈ„‚aÓ ‡34ÏÚ Û‡ , …∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿»««

ÌÈL„Á ÌÈÏcqÓ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ eL·Ï ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
Ô‰lL el‡ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓLÏ ÔÁ˜lL35ÌÈ¯·c ‰na . ∆¿»»ƒ¿»∆»¬≈≈∆»∆«∆¿»ƒ

- „ÚBn‰Â ˙aL È„‚a Ï·‡ ;ÏÁ‰ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈«…¬»ƒ¿≈«»¿«≈
·BÁ ÏÚa Ô˙B‡ ‰·Bb36eÈ‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»««¿≈»ƒ«ƒ»

ÛÒk B‡ ·‰Ê ÈÏÎe ˙BÚaË Ô‰a37.B·BÁ ÏÚ·Ï Ïk‰L , »∆«»¿≈»»∆∆∆«…¿««

ובניו.34) אשתו לקחם 35)לשם או שנתנם שמשעה
(רי"ף  שלהם הם והרי בהם וזכו מרשותו יצאו לשמן

כד.). ערכין פי על ריט, סימן שהם 36)בתשובה מתוך
נותנם  הבעל אין יום, יום לשימוש ואינם מכובדים, בגדים
להם  יצטרך אם למכרם יוכל שלא דעת על גמורה במתנה
א  פרק קידושין ירושלמי פי על רנה סימן בתשובה (רי"ף

ד). ואם 37)הלכה שתתקשט, מנת על קונה "שאדם
רי"ף  פרנסתו. לשם ימכור (כלומר, מהם" יתפרנס הוצרך

רט). סימן שם

.ÂÈ¯ËL ÂÈÏÚ È¯‰Â ,Ú˜¯˜ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰»ƒ«¿¿ƒ«¿««¬≈»»ƒ¿≈
ÈÒÎ Ïk È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ˙B·BÁ¿¿≈»ƒ¿»«¬≈»¿»«
Ô˙B‡ eÏhÈ Ì‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ÔÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È˙B‡ e¯Ò‡È ,Ì·BÁa ÌÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ

È˙Ba¯ e¯B‰ - ‰È·Ma ‰È‰‡Â Ô·BÁa38ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L , ¿»¿∆¿∆«ƒ¿»««∆≈¿ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‡B·iLÎe ;ÌÈÏ‡¯Oi‰ ea‚ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿≈»ƒ
B˙BcÙÏ ÔÈeˆÓ Ï‡¯OÈ Ïk È¯‰ - e‰e¯Ò‡ÈÂ39. ¿««¿¬≈»ƒ¿»≈¿Àƒƒ¿

שם.38) על 39)הרי"ף מוטלת אינה להצילו המצוה
מישראל. ואחד אחד כל על מאשר יותר התובע

.ÊÔÈ¯cÒÓ40·BÁ ÏÚ·Ï41ÔÈÎ¯Úa ÔÈ¯cÒnL C¯„k ,42. ¿«¿ƒ¿««¿∆∆∆¿«¿ƒ«¬»ƒ
‡·‰ :‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk43LiL ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ≈«¿ƒ«…∆»≈»«ƒ«¿¿ƒ∆≈

Ïk‰ ÔÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .˙Á‡ ËÁÓ elÙ‡ ÁÈpz ‡ÏÂ ,EÏ¿¿…«ƒ«¬ƒ««««¿¿ƒƒ«…
ÔBÊÓ44˙eÒkÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ¿¿ƒ¿¿≈»»…∆ƒ¿

˙ÙˆÓ B‡ ÈLÓ È„‚a LaÏiL ‡ÏÂ .BÏ ‰Èe‡¯‰»¿»¿…∆ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆
‰·e‰Ê45epnÓ d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ‡l‡ ,46BÏ ÔÈ˙BÂ , ¿»∆»«¬ƒƒ»ƒ∆¿¿ƒ

BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk47‰hÓe .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ48·LÈÏ ¿»¿»ƒ¿≈»»…∆ƒ»≈≈
Ì‡Â .Ì‰ÈÏÚ ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÚvÓe ‰hÓe ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ»«»»¿ƒƒ…¬≈∆¿ƒ

ıtÓe ‰hÓ - ÈÚ ‰È‰49ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ »»»ƒƒ»«»ƒ…»»¿≈¿ƒ
el‡k ÌÈÏk50ÂÈ·e BzL‡Ï51·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ»≈¿ƒ¿»»««ƒ∆«»
Ì‰È˙BBÊÓa52ÂÈlÙ˙e ÂÈÏcÒ BÏ ÔÈ˙BÂ .53‰È‰ . ƒ¿≈∆¿¿ƒ«¿»»¿ƒ»»»

Ôn‡54.ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»ƒ»ƒ
L¯Á ‰È‰L ÔB‚k55ÈzLe ÔÈ„ˆÚÓ ÈL BÏ ÔÈ˙B - ¿∆»»»»¿ƒ¿≈«¬»ƒ¿≈

˙B¯‚Ó56ËÚeÓ „Á‡ ÔÈÓe ‰a¯Ó „Á‡ ÔÈÓ BÏ ‰È‰ .57 ¿≈»»ƒ∆»¿À∆ƒ∆»»
ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ,‰a¯Ó‰ ÔÓ ÌÈL BÏ ÔÈ˙B -¿ƒ¿«ƒƒ«¿À∆¿»∆≈ƒ

‰a¯Ó‰ ÈÓcÓ ÌÈÏk BÏ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ËÚen‰58‰È‰ . «»¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈«¿À∆»»
BcÓˆ ‡Ï BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ¯nÁ B‡ ¯k‡59‡ÏÂ ƒ»«»≈¿ƒ…ƒ¿¿…

B¯BÓÁ60BÏ ÌÈ˙B ÔÈ‡ - ÔtÒ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬¿≈ƒ»»«»≈¿ƒ
B˙ÈÙÒ61- el‡Ó ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ»««ƒ∆≈¿∆»≈≈

ÌÈÏk el‡ ÔÈ‡62ÌÈÒÎ ‡l‡ ,63¯‡L ÌÚ e¯ÎnÈÂ , ≈≈≈ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
.B·BÁ ÏÚ·Ï e˙pÈÂ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿¿««

שאינו 40) פי על אף עני הוא ואם הלווה, נכסי "מעריכין
משיירין  אלא לו, שיש מה כל נוטלין אין כולו, החוב נשלם
והולך. רבינו שמבאר וכמו סדר) ערך (ערוך כבודו" לפי לו

לגבות 41) דין לבית המלוה ויבוא הפירעון זמן כשיגיע
כג). צז, סימן ערוך (שולחן לתת 42)חובו שהתחייב מי

רכושו  כל לוקח דין בית אחרים, ערך או עצמו ערך להקדש
כג:) (ערכין ושנינו להקדש, הדמים ונותן ומוכרו
מציעא  (בבא רבינו בדברי כאן המפורט כל לו שמשאירים

י"ב.43)קיג:). הלכה ב פרק לקמן כד.44)ראה שם
מערכך" הוא מך "ואם ח): כז, (ויקרא הכתוב מן זה דרשו

מערכך. החייהו זהב.45)- מציעא 46)רקומה בבא
לשבתות 47)שם. לא אבל החול, ימי לצורך כמותו לאיש

טו. הלכה ערכין מהלכות ג בפרק (רבינו טובים וימים
פי  על ה הלכה למעלה מהמבואר שהוא נראה ומקורו

שם). בביאורנו הובא קידושין כיסא.48)ירושלמי
בהם 49) להשתמש רגילים שעניים מקנים ארוג גס מצע

לבד. של מצע לדרוש יכול לא 50)ואינו וגם כסות לא
הקטנים.אפיל 51)מזון. י"ב 52)ו בפרק כמבואר

להחיות  המלוה על הוטל שלא יד. ב, הלכה אישות מהלכות
ולא  מערכך, (החייהו) "הוא שם: ערכין ובניו. אשתו את

מערכך". ובניו כשם 53)אשתו - (שם) יד ושל ראש של
קיג). פסחים (והשווה כסות לו שם.54)שנותנין

שלושה 57)משורים.56)נגר.55) לו שיש כגון,

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

dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ערוך  ושולחן טור א. משנה א פרק אבות יונה (רבינו בידו
בין  נוהג חסד גמילות מט: סוכה פי על א, סעיף צג סימן
עימך: "העני דרשב"י: (ובמכילתא לעשירים. בין לעניים
אם  וכו'. עימך לומר תלמוד מניין? עשיר עני, אלא לי אין
מן  יתר עני ידי על ליפרע ממהרני עני? נאמר למה כן
דווקא, לאו ישראל" "לעניי רבינו שכתב ומה העשיר").
הזקוק  עשיר כי להלוואה, וזקוק שצריך מי כל אלא
תמח  מצוה החינוך ספר (השווה הוא עני בכלל להלוואה

קוק). הרב מוסד יט:3)הוצאת פרשה משפטים מכילתא
מזה  חוץ רשות, - שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל "רבי
כסף  "אם וכו'. כאשר), בלשון משמש (שאם שניים ועוד
אלא  אינו או חובה אומר אתה רשות, ולא חובה - תלוה"
- תעביטנו העבט ציווי): (בלשון אומר כשהוא רשות?

רשות". ולא "גדול 4)חובה סג (שבת צדקה נתינת מצות
צדקה") הנותן מן יותר מי 6)המבקש.5)המלוה "כי

עניינו  צרת אין האנשים מידי לשאול פניו וגילה שנתבזה
עניינו  יתגלה שלא עד להיעזר שירצה המכוסה כמו (מצבו)

קצז). עשין המצוות בספר (רבינו יתבזה" "ולא 7)ולא
חטא". בך והיה ה' אל עליך וקרא לו תיתן

.·O‚Bp‰ Ïk8¯ÈÊÁi ‰Ó BÏ ÔÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÈÚ‰ »«≈∆»ƒ¿≈«∆≈««¬ƒ
BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - BÏ≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆

‰Lk9ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ObÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»≈»ƒ
BÏ ¯ˆ‰Ïe10È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ,11‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Obz ¿»≈∆∆¡««»¿ƒƒ…ƒƒ«¿»

e„ÓÏ12‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL ,13. »¿∆ƒ¿«¬≈

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek el xvdle y"ekrd z` yebpl dyrÎzevne"

פרטי  מצינו העולם לאומות בנוגע גם הרי להבין וצריך
ולדוגמא  והרחמים, החסד במדת הנהגה של דינים
נח  לבני ובנוגע ישראל. עם עכו"ם עניי ומכסין "מפרנסין

מלכים בהלכות פ"ח)כתב והעזות (סוף האכזריות "אין שכן
של  זרעו אבל עבודה־זרה... עובדי בגויים אלא מצויה

הכל". על הם רחמנים ... ישראל והם אברהם
שהלא  תורה, הזהירה חיים בעלי על שאפילו אלא עוד ולא
הרמב"ם  שכתב כמו התורה, מן הוא חיים בעלי צער איסור

נבוכים ספי"ז)במורה .(ח"ג
את  לנגוש ה"מצוה עם הנ"ל כל מתאים אין ולכאורה
שכתב: לריבית בנוגע הוא כן וכמו לו", ולהצר העכו"ם

כו'". לעכו"ם להשיך "ומצות־עשה
כדי  לא היא לנכרי בריבית להלוות שהמצוה לומר ויש
שהרי  ישראל, ממון להפסיד שלא כדי אלא לו להצר
דין  שיש אלא בריבית מלווים עצמם לבין בינם הגויים

בריבית. לישראל להלוות שאין מיוחד
להם, ולהצר העכו"ם את ליגוש בעניין הוא שהכוונה וכן

ההלוואה  להשיב ולאלצו ישראל ממון להציל היא בזה
על  שכן לישראל, ממון הפסד לגרום שלא כדי  בזמנה

ממון. (הגויים) משלמים הפירעון זמן הרווחת
(h oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

בחזקה.8) תובע בבא 9)לוחץ, (ראה ותובע דוחק כמלוה
עה:). להרוויח 10)מציעא ולא בזמן, החוב לפרוע לאלצו

תמז). חינוך (השווה הפירעון זמן את 11)לו להיות: צריך
קיג.12)הנכרי. - ראה דברים הרמב"ן 13)ספרי ודעת

ובפירוש  השישי בשורש לרבינו המצוות ספר על (בהשגותיו
שאמרו  ומה מצוה, הגוי נגישת שאין טו), דברים התורה
מצוות  משמיענו זה שכתוב הכוונה עשה, מצוות שזו בספרי
ולא  ליגוש רשאי את לנכרי נדרש: הוא וכך באחיך. עשה
ולומר  עשה, נקרא שהוא עשה מכלל הבא לאו והוא לאחיך,

תעשה. ולא בעשה עובר הישראל את שהנוגש לך

.‚˙B‡¯‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡14ÔÓÊa B·BÁ ÏÚ·Ï BÓˆÚ »¿»»¿«¿«¿¿««ƒ¿«
B„ÈÁÙÈ ‡lL ,ÂÈÙÏ ¯·ÚÏ elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡L Ú„BiL∆≈«∆≈¬ƒ«¬…¿»»∆…«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÚ·Bz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÈÏÎÈ B‡«¿ƒ««ƒ∆≈¿¿≈»ƒ

BÚ·z Ì‡ ¯ÓBÏ15Ck ,Úa˙Ï ‰ÊÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe . «ƒ¿»¿≈∆»»∆ƒ¿…«»
LaÎÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡16:BÏ ¯ÓBÏÂ B„ÈaL B¯·Á ÔBÓÓ »«…∆ƒ¿»¬≈∆¿»¿«

EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL .BÏ LiL ‡e‰Â .·eLÂ CÏ≈»¿∆≈∆∆¡««…«¿≈¬
d‡ÈˆB‰Ïe ‰‡ÂÏ‰ ÁwÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .·eLÂ CÏ≈»¿≈»«…∆ƒ««¿»»¿ƒ»

d„a‡Ïe C¯ˆÏ ‡lL17·BÁ ÏÚa ‡ˆÓÈ ‡lL „Ú , ∆…¿…∆¿«¿»«∆…ƒ¿»««
‰OBÚÂ .ÏB„b ¯ÈLÚ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰a‚È ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ¿∆««ƒ∆««¿∆»ƒ»¿∆
ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ :¯Ó‡pL ;‡e‰ ÚL¯ - ‰Ê18. ∆»»∆∆¡«…∆»»¿…¿«≈

ÌÈÓÎÁ eeˆÂ19.ClLk EÈÏÚ ·È·Á E¯·Á ÔBÓÓ È‰È : ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¬≈¿»ƒ»∆¿∆»

"לא 14) - כנושה": לו תהיה "לא יט: משפטים מכילתא
לנושה  מניין אמרו: עה: מציעא בבבא זמן". בכל לו תראה
תהיה  "לא לומר תלמוד לפניו? לעבור שאסור וכו' בחבירו
שיראה  בו כנושה בעיניו תראה "לא שם (ברש"י כנושה לו

ידע 15)וייבוש"). שלא כגון, תבעו, כבר אם לומר, רוצה
(אבן  ואילך מכאן לפניו לעבור לו שאסור ותבעו, לו שאין

להשהות.16)האזל). מן 17)לעכב, לאבדה וגורם
לא,18)המלווה. רבה שמות ט. משנה ב פרק אבות ראה

יב.19)טו. משנה שם, אבות

.„B˙‡ÂÏ‰ ‰ÂÏn‰ Úa˙iLk20‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«««¿∆«¿»»««ƒ∆
˙BBÊÓa „e¯ËÂ ˜eÁc ‰Âl‰Â ¯ÈLÚ21ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿«…∆»¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ

ÔÈca22ÏkÓ ‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ BÏ ÔÈ·B‚ ‡l‡ , «ƒ∆»ƒ«¿»«¬»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ e˜ÈtÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .BÏ e‡ˆÓiL ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ…ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -23ÔÈÓÈ¯ÁnL ¯Á‡ ,24ÈÓ ÏÚ ƒƒ««¿«««∆«¬ƒƒ«ƒ
BÏ Ú„iL ÈÓ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL25‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ ∆≈ƒ«¿¿ƒƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·È26Û‡ .BÏ LiL Ú˜¯˜ ÏkÓ ÔÈ·B‚Â . ¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒƒ»«¿«∆≈«
B·BÁ ÏÚ·Ï B‡ BzL‡ ˙a˙ÎÏ ˙„aÚLÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿À¿∆∆ƒ¿À«ƒ¿¿««

Ì„wL27‰ÊÏ ÔÈ·Bb -28‡B·È Ì‡Â ,29Û¯ËÈÂ ÔBL‡¯‰ ∆»«ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿…
Û¯ËÈ -30ÔÈ‡ È„ÈaL el‡ ÔÈÏËÏhnL :‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿…»««…∆∆ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ≈»

- ÔÈÏe‡L B‡ ÔÈ¯eÎO B‡ È„Èa Ì‰ ÔB„wt ‡l‡ ,ÈlL∆ƒ∆»ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡31‡È·È B‡ ,32‰È‡¯33Ô‰Ó ‰a‚È B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿»»«¿∆≈∆

.B·BÁ ÏÚa««

דין.20) בפרק 21)בבית להתפרנס. כדי הרבה הוא טורח
זה  הוא עני תאמר "אל רבינו: כותב ד הלכה מסנהדרין כ
לפרנסו  חייבין והעשיר (הדיין) ואני הואיל עשיר, דינו ובעל

בכבוד". מתפרנס ונמצא בדין פד.22)אזכנו כתובות
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האחת. והמגירה המעצד 58)מעצדים מוכרים אין
מגירות, שתי לו שיהיו כדי בדמיה, מגירה לקנות השלישי
שם). (ערכין אחת אם כי לו היו לא קודם גם שהרי

לאיכר.59) בקר (שם).60)צמד חמר היה שם 61)אם
אומנות.62)יח. קמא.63)כלי תנא לדעת בגמרא שם

.Á‰ÂÏÓ64ÔB‚k ,‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯t‰Ï ‡aL «¿∆∆»¿ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆¿
‰M‡‰ ‰ÒÙ˙Â ,‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰L∆»»«…∆ƒ¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ»
ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ó ÔBfzL È„k ÏÚa‰ ÈÒÎpÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒƒƒ¿≈«««¿≈∆ƒ≈∆ƒƒ

d„iÓ Ô˙B‡65dÏÚa ‰È‰ elÙ‡L ;·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ »ƒ»»¿¿ƒ¿««∆¬ƒ»»«¿»
„Ú ÂÈ·e BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï - ‰nÚƒ»…»»»»∆ƒ¿»»«

B·BÁ Ïk BÏ Ú¯ÙiL66. ∆ƒ¿«»

צז.64) סימן בטור הובאה הרי"ף פי 65)תשובת על ואף
מיעט  שבערכין "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב
שקדמו  פי על אף כג:) בערכין (כמבואר ובניו אשתו מזון
בשם  משנה (כסף חוב" לבעל גם הדין הוא - המעריך לחוב

התרומות). ז.66)בעל הלכה למעלה כמבואר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לו,1) שאין הטוען ללווה להשביע הגאונים תקנת מבאר

לאחרים, שחב במקום זה הוא אמנה שטר שאמר מלווה ודין
לווה  ודין עדים, בלא מעותיו להלוות שאסור שם וכלל

ושחררו. מעבדו

.‡Ì‡ :B·BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ Úa˙iL ÔÓÊaL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿«««¿∆∆ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒÓ - ÌÈÒÎ ‰ÂlÏ e‡ˆÓƒ¿¿«…∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿««

e¯‡aL BÓk ,¯‡M‰ ˙‡ B·BÁ2‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ∆«¿»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿»
„·Ïa BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·„ BÏ e‡ˆÓ B‡ ,ÌeÏk ‰ÂlÏ«…∆¿ƒ¿¿¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ¿«

B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡Â .Bk¯„Ï ‰Âl‰ CÏÈ -3ÔÈ‡Â , ≈≈«…∆¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈÚÈaLÓ ‡ÏÂ ,ÈÚ ‰z‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈¿»»∆«»»ƒ¿…«¿ƒƒ

B˙B‡4‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈcL C¯„k ,¿∆∆∆»ƒ»¿≈»ƒ∆∆¡«…
‰Lk BÏ ‰È‰˙5‰z‡ Ì‡ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ . ƒ¿∆¿∆∆»¿ƒ««¿∆ƒ«»

.Ô˙B‡ ÒÙ˙e CÏ - EÏ ·iÁÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÒÎ Ú„BÈ≈«¿»ƒ»∆«¿À»¿≈¿…»

ז.2) הלכה פ"א מצאנו 3)למעלה "לא כי בביתֿהסוהר,
עונש  או מאסר (היינו הגוף חיוב (בתלמוד) מקום בשום

(מגידֿמשנה). ממון" מחמת בזה) וכיוצא שאין 4)מלקות
כלום. הם.5)לו נגישה אמצעי - אלו ודרכים

.·ÔÚË6B˙Èa CB˙a Ô‰ È¯‰Â Ô˙B‡ ‡ÈaÁ‰Â BÏ LiL »«∆≈¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿≈
ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,B˙È·Ï ÒkiL ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‡ -≈ƒ«ƒ∆ƒ»≈¿≈…¿…¿ƒ«

ÔÈc ˙Èa7ıeÁa :¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÚ ‰„Èt˜‰ ‰¯Bz‰L ; ≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ»«∆∆∆¡««
ÏÚ·Ï ÔzÈ ‡ÏÂ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ Ï·‡ .„ÓÚz«¬…¬»«¬ƒƒ«ƒ∆≈¿…ƒ≈¿««

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰ e‡¯Lk .B·BÁ8¯Á‡ e„ÓÚL ¿∆»«¿ƒ»ƒƒ∆»¿««
ÌÈ‡n¯‰ ea¯L ,‡¯Ób‰ ¯eaÁ9ÈÙa ˙Ï„ ‰ÏÚÂ , ƒ«¿»»∆«»«»ƒ¿ƒ¿¬»∆∆ƒ¿≈

ÔÈÂÏ10‰¯eÓÁ ‰Úe·L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLnL eÈ˜˙‰ , …ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆«…∆¿»¬»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz ÏL ÔÈÚk11¯˙È ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L : ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿»≈

,ÌÈ¯Á‡ „Èa Ô‡ÈaÁ‰ ‡lLÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿∆…∆¿ƒ»¿«¬≈ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ Ô˙ ‡lLÂ12‰Úe·La ÏÏBÎÂ . ¿∆…»««»»«¿»¿«¬ƒ¿≈ƒ¿»

B˙eL¯Ï B‡ B„ÈÏ ‡B·iL ÏÎÂ ÁÈÂ¯iL ÏkL :BÊ∆…∆«¿ƒ«¿…∆»¿»ƒ¿
BzL‡Ï ‡Ï ÌeÏk epnÓ ÏÈÎ‡È ‡Ï - B„È ‚ÈOz ¯L‡Ó≈¬∆«ƒ»…«¬ƒƒ∆¿…¿ƒ¿

ÂÈ·Ï ‡ÏÂ13‡ÏÂ ,Ô‰a ÏthÈ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ LÈaÏÈ ‡ÏÂ , ¿…¿»»¿…«¿ƒ»¿…ƒ«≈»∆¿…
¯L‡ ÏkÓ ‡ÈˆBÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔzÈƒ≈«»»¿»»»»∆»ƒƒ»¬∆
,L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ B„È ‚ÈOz«ƒ»¿¿ƒ¿¿≈»»…∆

BÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎe BÏ Èe‡¯‰ ÔBÊÓ14˙ÏÈÎ‡ ‡Ï , »»»¿»»…¬ƒ«
ÈLeaÏÓ ‡ÏÂ ÌÈÎÏÓ Èa B‡ ÔÈ‡·Bq‰Â ÌÈÏÏBf‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿…«¿≈

ÌÈ‚q‰Â ˙BÁt‰15Bk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,Bk¯„k ‡l‡ , ««¿«¿»ƒ∆»¿«¿¿»«»≈«»¿
.B·BÁ Ïk epa‚iL „Ú ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈƒ≈¿««ƒƒ«∆«¿∆»
ÔÈÈeÏb ,ÌÈÒÎ ÈBÏÙÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ‰lÁz ÔÈÓÈ¯ÁÓe«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰wz‰ ¯Á‡ Ìb .ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BÈ ‡ÏÂ ,ÔÈeÓË B‡¿ƒ¿…ƒ«¿≈ƒ«««««»»
ÏL B˙Èa CB˙Ï Òk‰Ï ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ ,˙‡f‰«…≈««»¿ƒ»≈¿≈∆
¯˜ÚÏ ewz ‡lL ;ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,‰ÂÏ…∆…¿…¿ƒ«≈ƒ∆…ƒ¿«¬…

‰¯Bz‰ Ûeb16B‡ ,ÂÈÏk ‡ÈˆBÈ BÓˆÚ ‰Âl‰ ‡l‡ . «»∆»«…∆«¿ƒ≈»
,BÏ Èe‡¯‰ ÔÈÁÈpÓ ;ÈÏ LiL ‡e‰ CÎÂ Ck :¯Ó‡È…«»¿»∆≈ƒ«ƒƒ»»
Ï‡¯OÈ ÔÈc ‰ÊÎÂ .BÊ ‰w˙a Ú·MÈÂ ,¯‡M‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«¿»¿ƒ»«¿«»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Úe·L ÚaLpL ¯Á‡ ÔBÓÓ BÏ ‰‡¯ .Ô˙BÓB˜Ó ÏÎa¿»¿»ƒ¿»»««∆ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ - È„Èa ‡e‰ ˜ÒÚ B‡ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL :¯Ó‡Â ,BÊ¿»«∆¬≈ƒ≈∆¿»ƒ≈

BÏ ÔÈÚÓBL17È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,18. ¿ƒ«∆»ƒ¿»»¿≈««

ג.7)המלוה.6) הל' פ"ג לקמן ראה קיג. בבאֿמציעא
מיימוניות).8) (הגהות סבוראי  ממונם,9)רבנן המסתירים

לי. אין לאחרים 10)ואומרים ממון מלהלוות שנמנעו
לי. אין ויטענו: להם אשר כל יחביאו שמא החשש, מפני

ברשותו 11) שאינו השבועה כדוגמת בידו, כשס"ת היינו
מפני  משלם, הריני האומר השומר על חכמים שתיקנו
כמבואר  לשמירתו, שנמסר בחפץ נתן עיניו שמא החשש
א. ס"ק צט סי' (הגר"א א הל' ופקדון שאלה מהל' בפ"ו

שם). דינה 12)עיין להחזיר, עלֿמנת שמתנה ואע"פ
נתנו  שלא לדבר רגלים כי מתנה, מתנתו אין כאן - כמתנה
גובה  בעלֿחוב הדין ומן הבעלֿחוב, מן להבריח כדי אלא
החשד" "שבועת זו: לשבועה קראו והראשונים אותה,

שם). ז.13)(כסףֿמשנה הל' פ"א למעלה השווה
שם.14) גבוהים.15)השווה מלוכה דבר 16)פקידי

חכמים  באו ולא הלווה. לבית הכניסה על שהקפידה תורה
לווים. בפני דלת תנעול שלא וגדר סייג לעשות אלא

למעלה 17) (השווה שלו שהוא אדם שביד מה כל - חזקה
ד). הל' קסט.18)פ"א סי' בתשובה מיגאש, הר"י

.‚‰Ó ÏÎÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ,BÊ ‰Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»∆≈¿¿»«
ÈÏÚaÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈ ÁÈÂ¯iM∆«¿ƒ«ƒ≈¿««≈»∆»ƒ«¬≈

BÚÈaLÓe ‡a ˙B·BÁ19Ïk ˙ÏÏBk ˙Á‡ ‰Úe·ML , »«¿ƒ∆¿»««∆∆»
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙Â .˙B·BÁ ÈÏÚa20ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ «¬≈¿«»««¬ƒƒ¿≈¿«¿¿ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da21.Ï˜‰Ï ‡l‡ »¿«¿ƒ∆»¿»≈

שבועה.19) אותה ותקנת 20)שנית הואיל כלומר,
היא. מבעלי21ֿ)הגאונים אחד לכל שבועה לחייבו

ומשנהֿ (לחםֿמשנה להם גם יתן שירוויח שכל חובות,
למלך).

.„¯LÎÂ ÈÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ22,Ìza CÏB‰Â ƒ∆À¿«∆»ƒ¿»≈¿≈«…
B·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÌÚ‰ ·¯Ïe ÔicÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ¯·c‰Â¿«»»»¿»«««»¿…»»»««

Ú·Bz‰ ˜ÊÁ‰Â ,BÊ ‰w˙a BÚÈaL‰Ï23˜tzÒÓ BÈ‡L ¿«¿ƒ¿«»»¿À¿««≈«∆≈ƒ¿«≈
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‰Ê ˙eiÚa24¯ˆ‰Ï ,BÊ ‰Úe·La B¯ÚˆÏ ‰ˆB¯ ‡l‡ , «¬ƒ∆∆»∆¿«¬ƒ¿»¿»≈
CÏiL È„k B‡ ,epnÓ Ì˜p‰Ï È„k ,ÌÈa¯a BLi·Ïe BÏ¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ∆¿≈∆≈≈

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ‰ÂÏÈÂ25BzL‡ ÈÒÎ ÁwÈ B‡ ,26 ¿ƒ¿∆ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿
¯eÒ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - BÊ ‰Úe·MÓ ÏˆpiL „Ú ,‰ÊÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»∆«∆ƒ»≈ƒ¿»≈»∆ƒ∆»
BÚÈaL‰ Ì‡Â ;BÊ ‰Úe·L BÚÈaL‰Ï ÌÈÓL ‡¯È Ôi„Ï¿«»¿≈»«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ
.‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :‰¯Bz ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïha -ƒ≈…«¬∆∆»…ƒ¿∆¿∆
B„¯ËÏe Ú·Bza ¯Ú‚Ï ÔicÏ Èe‡¯ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ27, ¿…∆»»««»ƒ¿…«≈«¿»¿

ewz ‡lL .BaÏ ˙e¯È¯La CÏB‰Â ¯ËB ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿ƒƒ∆…ƒ¿
ÔÈ‡n¯‰ ÈtÓ ‡l‡ BÊ ‰wz ÌÈB‡b‰28È¯‰Â , «¿ƒ«»»∆»ƒ¿≈»«»ƒ«¬≈

¯Ó‡29‡e‰ È‡n¯ Ì‡ e‰L¯c - B˙‡ EÈÁ‡ L¯c „Ú : ∆¡««¿»ƒ…»¿≈ƒ««
BÈ‡LÂ ÈÚ ‡e‰L ‰Ê ˜ÊÁ‰L ¯Á‡Óe ,È‡n¯ BÈ‡ B‡≈««≈««∆À¿«∆∆»ƒ¿∆≈
ÈnL :¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ .BÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡ - È‡n«̄«»¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈∆ƒ
È¯‰Â ,BzÓe B‡OÓa ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈÎ¯„e ,È‡n¯ ˜ÊÁ‰L∆À¿«««¿»»¿À¿»ƒ¿«»«»«¬≈
È¯‰Â ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ÔÚËÂ ,ÔBÓÓ BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰»∆≈»¿»«∆≈¿«¬≈
BÚÈaL‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L - BÊ ‰w˙a Ú·M‰Ï ı¯ ‡e‰30. »¿ƒ»«¿«»»∆≈»¿«¿ƒ

B˙BOÚÏ Ôica Ák LÈ Ì‡ ‡l‡31ÏÚa Ú¯ÙiL „Ú ∆»ƒ≈…«««»¿««∆ƒ¿«««
‡e‰L ¯Á‡Ó ,‰OÚÈ - ÔziL „Ú B˙BcÏ B‡ ,B·BÁ¿««∆ƒ≈¿«∆≈««∆

‰ÂˆÓ ·BÁ ÏÚa ˙ÚÈ¯tL ,„eÓ‡32:¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿ƒ«««ƒ¿»¿»∆»»
˜„v‰ Ûc¯Ï B˙eÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·cÓ Ôic‰ ‰OÚiL Ïk…∆«¬∆««»ƒ¿»ƒ≈¿«»»ƒ¿…«∆∆

BÙ„¯Ï eÈeËˆpL ,„·Ïa33¯·ÚÏ ‡ÏÂ ,34ÏÚ ÔÈc‰ ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿»¿¿…«¬…«ƒ«
Ïa˜Óe ,˙BOÚÏ ‰L¯Ó ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆À¿∆«¬¿«≈

ÌÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰iL ‡e‰Â .¯ÎO35. »»¿∆ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ

ישר.22) רבים.23)אדם בו ספק,24)יודעים לו אין
באופיו  כלומר זה", של "בענין גורסים: ויש עני. הוא שכן

צט). סי' 'פרישה' (עיין הנתבע של בריבית.25)ובמצבו
שאינם 26) ברזל, צאן נכסי ובין מלוג נכסי בין לו שהכניסה

סי' שו"ע (השווה מהם גובה ואינו לבעלֿחוב משועבדים
כו). סעיף פניו.27)צז מעל לעיל 28)לגרשו כמבואר

ב. אבידה.29)הל' מוצא בענין כח, בבבאֿמציעא
שהוא 30) למי השבועה את נותנין "אין ג: פ"ו, רבה ויקרא

קיב). ס"ק פז סימן (הגר"א השבועה" אחר לכופו.31)רץ
נפשו 32) שתצא עד אותו שמכין נתבאר ושם פו. כתובות

זו. מצוה יקיים צדק 33)או כ): טז, (דברים שנאמר כמו
מרומה  בדין שהמדובר פירשו לו: ובסנהדרין תרדוף. צדק

ג). הל' סנהדרין מהל' פכ"ב רדב"ז להטות.34)(עיין
יהיו 35) מעשיך "וכל יב משנה פ"ב (אבות שאמרו כמו
האחרונים לש  המפרשים בשם המגידֿמשנה וכתב שמים". ם

ב"ד  הוא אלאֿאםֿכן בכך מורשה ב"ד כל "שלא ז"ל:
שאינן  הדיינין ומשרבו וחסידות. בחכמה ומוחזק חשוב
דרך  לו לעשות פורץ אחד כל יהא שלא לחוש יש - מומחין
עצמו: רבינו כתב ב, הל' סנהדרין מהל' ובפכ"ד לעצמו".
כראוי  חכמים אינם וכו' הגונים שאינם דינים בתי "משרבו
ידון  ולא וכו' ישראל דיני בתי רוב הסכימו בינה, ובעלי
מאמין  לבי הדיוט כל יאמר שלא כדי דעתו, בסמיכות הדיין
לפי  דין כתב שכאן ונראה זה". על סומכת ודעתי זה, לדברי

(לחםֿמשנה). שם שכתב מה על וסמך הגמרא,

.‰,ÂÈÏÚL ·BÁ ¯ËL ÈtÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆»»
‰„B‰Â36ÌÈ¯Á‡ ˙B·BÁa ÌÈ¯Á‡Ï37¯˙È B„È ‰‚ÈO‰Â , ¿»«¬≈ƒ¿¬≈ƒ¿ƒƒ»»»≈

˙B¯ËL ÈÏÚa ‡l‡ ¯˙i‰ eÏhÈ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ÏÚ«»»…ƒ¿«»≈∆»«¬≈¿»
„·Ïa38‡Èe˜ ‡nL ,39ÂÈÒÎ ÏÚ B˙‡„B‰a ‰OBÚ ƒ¿«∆»¿¿»∆¿»»«¿»»

.‰Ê ÏL∆∆

עדי 36) יש אפילו או הלוואה עדי כאן ואין מעצמו,
שלא  מודה והוא פרעתי, לטעון יכול שהלווה אלא הלוואה,

ג). צט, סי' ש"ך (ראה -37)פרע לדבריו - הקודמים
שבשטר. והם 38)להלוואה הלוואה עדי יש אם אבל

בעדים  אלא יפרע שלא והלוה המלוה בין שהותנה מעידים
ה"ו). וראה (מגידֿמשנה, לגביה קודמת שטר בלי המלוה -

המלוה.39) מן נכסיו להבריח והאחרים, הלווה בין תחבולה

.ÂÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L Ô·e‡¯40·iÁ ÈÂÏÂ ,‰‡Ó ¿≈∆»»«»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ«»
.ÔBÚÓLÏ ÔÈ˙BÂ ÈÂlÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰‡Ó Ô·e‡¯Ïƒ¿≈≈»ƒƒƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

ÌÈÒÎ Ô·e‡¯Ï ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ41·BÁ È¯ËL BÏ eÈ‰Â , ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL :ÈÂÏ ¯Ó‡Â ,ÈÂÏ ÏÚ42‡e‰ Úe¯t ,43, «≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¬»»»«

Ô·e‡¯ BÏ ‰„B‰Â44B˙‡„B‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ -45, ¿»¿≈≈«¿ƒƒ«»»
a‡Ï ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL;ÔBÚÓL ÏL B˙eÎÊ „46 ∆»¿¿»≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¿

ÔBÚÓL Ú·MÈ ‡l‡47Û¯BË Ïk ÔÈ„k ,ÈÂlÓ ÏhÈÂ48 ∆»ƒ»«ƒ¿¿ƒ…ƒ≈ƒ¿ƒ»≈
‰Úe·La ‡l‡ Ú¯Ù BÈ‡L49ÂÈÏÚ LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿≈»ƒ∆≈»»

¯Á‡ ·BÁa BÓˆÚÓ ¯Á‡Ï ‰„B‰Â ,·BÁ ¯ËL50Ì‡ , ¿«¿»¿«≈≈«¿¿«≈ƒ
¯ËM‰ ÏÚa ‰·Bb - Ì‰ÈL ea‚iL È„k ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡≈¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆«««¿»

‰Ê ÏL B¯ËL ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡lL ,„·Ïa51. ƒ¿«∆…«¬¿¿»«¿»∆∆

וחבירו 40) מנה בחבירו לנושה "מנין נתן: כרבי יט. כתובות
תלמודֿלומר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו,
הלוהו  לאשר (כלומר, לו" אשם לאשר "ונתן ז): ח, (במדבר
שהקרן  למי דהיינו שלו, האשם לאשר אלא כאן, כתוב אין

רש"י). - גובה 41)שלו שמעון אין - נכסים לו יש אם כי
כשאין  אלא נאמרה שלא לפי נתן, רבי של מדרשתו מלוי
(מגידֿמשנה). מ. בבבאֿקמא כמבואר אחרים, נכסים ללוה

יתבענו 42) שלא אימון מתוך לו מסרו אלא כלום, לוה לא
ילווהו. אם ראובן.43)אלא בידי השטר ונשאר

אמנה.44) או פרוע ראובן.45)שהשטר של
ו 46) שם, אביי.כתובות של חפץ,47)כפירושו בנקיטת

רבינו  (ע"פ לאחר מכרו או מחלו ולא זה חוב נפרע שלא
י). הל' פכ"ב משועבדים 48)להלן או המכורים מנכסים

מה).49)לאחרים. שבועות ע"פ שם (פכ"ב לקמן כמבואר
הלוואה 50) עדי כאן ואין - בשטר להלוואה לדבריו, שקדם,

לו). הערה ה"ה למעלה רבינו 51)(ראה לימדנו כבר
הודאתו  מקבלים ואין לקנוניא, שחוששים ה') הל' (למעלה
שאין  לפי שנית, זה דין וכתב רבינו וחזר אחרים. בחובות
בהל' להמבואר דומה כאן הנידון של לקנוניא החשד רקע
הסידור, שבועת כבר כשנשבע המדובר, ה בהל' כי ה,
שאינו  ובניו, אשתו לפרנסת דאגתו הוא לקנוניא והגורם
לבעלֿחובו  ראשון ראשון פורע אלא אותם להאכיל רשאי
עשוי  שאדם זה על מבוסס החשד ובכן שם, כמבואר
שגם  ואפשר ובניו, אשתו פרנסת בגלל לעצמו היתר להורות
קטנים. וילדים אשה לפרנס מצוה בזה רואים האחרים
הגורם  הסידור, שבועת לפני שמודה שלפנינו, ובנידון
ולכן  מנכסיו, ערום ישאר שלא כדי הוא, האפשרית לקנוניא
(ולצד  זו סיבה בגלל גם לקנוניא שחוששים רבינו, מלמדנו
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האחת. והמגירה המעצד 58)מעצדים מוכרים אין
מגירות, שתי לו שיהיו כדי בדמיה, מגירה לקנות השלישי
שם). (ערכין אחת אם כי לו היו לא קודם גם שהרי

לאיכר.59) בקר (שם).60)צמד חמר היה שם 61)אם
אומנות.62)יח. קמא.63)כלי תנא לדעת בגמרא שם

.Á‰ÂÏÓ64ÔB‚k ,‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯t‰Ï ‡aL «¿∆∆»¿ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆¿
‰M‡‰ ‰ÒÙ˙Â ,‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰L∆»»«…∆ƒ¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ»
ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ó ÔBfzL È„k ÏÚa‰ ÈÒÎpÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒƒƒ¿≈«««¿≈∆ƒ≈∆ƒƒ

d„iÓ Ô˙B‡65dÏÚa ‰È‰ elÙ‡L ;·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ »ƒ»»¿¿ƒ¿««∆¬ƒ»»«¿»
„Ú ÂÈ·e BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï - ‰nÚƒ»…»»»»∆ƒ¿»»«

B·BÁ Ïk BÏ Ú¯ÙiL66. ∆ƒ¿«»

צז.64) סימן בטור הובאה הרי"ף פי 65)תשובת על ואף
מיעט  שבערכין "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב
שקדמו  פי על אף כג:) בערכין (כמבואר ובניו אשתו מזון
בשם  משנה (כסף חוב" לבעל גם הדין הוא - המעריך לחוב

התרומות). ז.66)בעל הלכה למעלה כמבואר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לו,1) שאין הטוען ללווה להשביע הגאונים תקנת מבאר

לאחרים, שחב במקום זה הוא אמנה שטר שאמר מלווה ודין
לווה  ודין עדים, בלא מעותיו להלוות שאסור שם וכלל

ושחררו. מעבדו

.‡Ì‡ :B·BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ Úa˙iL ÔÓÊaL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿«««¿∆∆ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒÓ - ÌÈÒÎ ‰ÂlÏ e‡ˆÓƒ¿¿«…∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿««

e¯‡aL BÓk ,¯‡M‰ ˙‡ B·BÁ2‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ∆«¿»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿»
„·Ïa BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·„ BÏ e‡ˆÓ B‡ ,ÌeÏk ‰ÂlÏ«…∆¿ƒ¿¿¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ¿«

B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡Â .Bk¯„Ï ‰Âl‰ CÏÈ -3ÔÈ‡Â , ≈≈«…∆¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈÚÈaLÓ ‡ÏÂ ,ÈÚ ‰z‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈¿»»∆«»»ƒ¿…«¿ƒƒ

B˙B‡4‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈcL C¯„k ,¿∆∆∆»ƒ»¿≈»ƒ∆∆¡«…
‰Lk BÏ ‰È‰˙5‰z‡ Ì‡ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ . ƒ¿∆¿∆∆»¿ƒ««¿∆ƒ«»

.Ô˙B‡ ÒÙ˙e CÏ - EÏ ·iÁÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÒÎ Ú„BÈ≈«¿»ƒ»∆«¿À»¿≈¿…»

ז.2) הלכה פ"א מצאנו 3)למעלה "לא כי בביתֿהסוהר,
עונש  או מאסר (היינו הגוף חיוב (בתלמוד) מקום בשום

(מגידֿמשנה). ממון" מחמת בזה) וכיוצא שאין 4)מלקות
כלום. הם.5)לו נגישה אמצעי - אלו ודרכים

.·ÔÚË6B˙Èa CB˙a Ô‰ È¯‰Â Ô˙B‡ ‡ÈaÁ‰Â BÏ LiL »«∆≈¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿≈
ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,B˙È·Ï ÒkiL ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‡ -≈ƒ«ƒ∆ƒ»≈¿≈…¿…¿ƒ«

ÔÈc ˙Èa7ıeÁa :¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÚ ‰„Èt˜‰ ‰¯Bz‰L ; ≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ»«∆∆∆¡««
ÏÚ·Ï ÔzÈ ‡ÏÂ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ Ï·‡ .„ÓÚz«¬…¬»«¬ƒƒ«ƒ∆≈¿…ƒ≈¿««

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰ e‡¯Lk .B·BÁ8¯Á‡ e„ÓÚL ¿∆»«¿ƒ»ƒƒ∆»¿««
ÌÈ‡n¯‰ ea¯L ,‡¯Ób‰ ¯eaÁ9ÈÙa ˙Ï„ ‰ÏÚÂ , ƒ«¿»»∆«»«»ƒ¿ƒ¿¬»∆∆ƒ¿≈

ÔÈÂÏ10‰¯eÓÁ ‰Úe·L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLnL eÈ˜˙‰ , …ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆«…∆¿»¬»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz ÏL ÔÈÚk11¯˙È ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L : ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿»≈

,ÌÈ¯Á‡ „Èa Ô‡ÈaÁ‰ ‡lLÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿∆…∆¿ƒ»¿«¬≈ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ Ô˙ ‡lLÂ12‰Úe·La ÏÏBÎÂ . ¿∆…»««»»«¿»¿«¬ƒ¿≈ƒ¿»

B˙eL¯Ï B‡ B„ÈÏ ‡B·iL ÏÎÂ ÁÈÂ¯iL ÏkL :BÊ∆…∆«¿ƒ«¿…∆»¿»ƒ¿
BzL‡Ï ‡Ï ÌeÏk epnÓ ÏÈÎ‡È ‡Ï - B„È ‚ÈOz ¯L‡Ó≈¬∆«ƒ»…«¬ƒƒ∆¿…¿ƒ¿

ÂÈ·Ï ‡ÏÂ13‡ÏÂ ,Ô‰a ÏthÈ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ LÈaÏÈ ‡ÏÂ , ¿…¿»»¿…«¿ƒ»¿…ƒ«≈»∆¿…
¯L‡ ÏkÓ ‡ÈˆBÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔzÈƒ≈«»»¿»»»»∆»ƒƒ»¬∆
,L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ B„È ‚ÈOz«ƒ»¿¿ƒ¿¿≈»»…∆

BÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎe BÏ Èe‡¯‰ ÔBÊÓ14˙ÏÈÎ‡ ‡Ï , »»»¿»»…¬ƒ«
ÈLeaÏÓ ‡ÏÂ ÌÈÎÏÓ Èa B‡ ÔÈ‡·Bq‰Â ÌÈÏÏBf‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿…«¿≈

ÌÈ‚q‰Â ˙BÁt‰15Bk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,Bk¯„k ‡l‡ , ««¿«¿»ƒ∆»¿«¿¿»«»≈«»¿
.B·BÁ Ïk epa‚iL „Ú ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈƒ≈¿««ƒƒ«∆«¿∆»
ÔÈÈeÏb ,ÌÈÒÎ ÈBÏÙÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ‰lÁz ÔÈÓÈ¯ÁÓe«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰wz‰ ¯Á‡ Ìb .ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BÈ ‡ÏÂ ,ÔÈeÓË B‡¿ƒ¿…ƒ«¿≈ƒ«««««»»
ÏL B˙Èa CB˙Ï Òk‰Ï ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ ,˙‡f‰«…≈««»¿ƒ»≈¿≈∆
¯˜ÚÏ ewz ‡lL ;ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,‰ÂÏ…∆…¿…¿ƒ«≈ƒ∆…ƒ¿«¬…

‰¯Bz‰ Ûeb16B‡ ,ÂÈÏk ‡ÈˆBÈ BÓˆÚ ‰Âl‰ ‡l‡ . «»∆»«…∆«¿ƒ≈»
,BÏ Èe‡¯‰ ÔÈÁÈpÓ ;ÈÏ LiL ‡e‰ CÎÂ Ck :¯Ó‡È…«»¿»∆≈ƒ«ƒƒ»»
Ï‡¯OÈ ÔÈc ‰ÊÎÂ .BÊ ‰w˙a Ú·MÈÂ ,¯‡M‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«¿»¿ƒ»«¿«»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Úe·L ÚaLpL ¯Á‡ ÔBÓÓ BÏ ‰‡¯ .Ô˙BÓB˜Ó ÏÎa¿»¿»ƒ¿»»««∆ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ - È„Èa ‡e‰ ˜ÒÚ B‡ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL :¯Ó‡Â ,BÊ¿»«∆¬≈ƒ≈∆¿»ƒ≈

BÏ ÔÈÚÓBL17È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,18. ¿ƒ«∆»ƒ¿»»¿≈««

ג.7)המלוה.6) הל' פ"ג לקמן ראה קיג. בבאֿמציעא
מיימוניות).8) (הגהות סבוראי  ממונם,9)רבנן המסתירים

לי. אין לאחרים 10)ואומרים ממון מלהלוות שנמנעו
לי. אין ויטענו: להם אשר כל יחביאו שמא החשש, מפני

ברשותו 11) שאינו השבועה כדוגמת בידו, כשס"ת היינו
מפני  משלם, הריני האומר השומר על חכמים שתיקנו
כמבואר  לשמירתו, שנמסר בחפץ נתן עיניו שמא החשש
א. ס"ק צט סי' (הגר"א א הל' ופקדון שאלה מהל' בפ"ו

שם). דינה 12)עיין להחזיר, עלֿמנת שמתנה ואע"פ
נתנו  שלא לדבר רגלים כי מתנה, מתנתו אין כאן - כמתנה
גובה  בעלֿחוב הדין ומן הבעלֿחוב, מן להבריח כדי אלא
החשד" "שבועת זו: לשבועה קראו והראשונים אותה,

שם). ז.13)(כסףֿמשנה הל' פ"א למעלה השווה
שם.14) גבוהים.15)השווה מלוכה דבר 16)פקידי

חכמים  באו ולא הלווה. לבית הכניסה על שהקפידה תורה
לווים. בפני דלת תנעול שלא וגדר סייג לעשות אלא

למעלה 17) (השווה שלו שהוא אדם שביד מה כל - חזקה
ד). הל' קסט.18)פ"א סי' בתשובה מיגאש, הר"י

.‚‰Ó ÏÎÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ,BÊ ‰Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»∆≈¿¿»«
ÈÏÚaÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈ ÁÈÂ¯iM∆«¿ƒ«ƒ≈¿««≈»∆»ƒ«¬≈

BÚÈaLÓe ‡a ˙B·BÁ19Ïk ˙ÏÏBk ˙Á‡ ‰Úe·ML , »«¿ƒ∆¿»««∆∆»
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙Â .˙B·BÁ ÈÏÚa20ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ «¬≈¿«»««¬ƒƒ¿≈¿«¿¿ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da21.Ï˜‰Ï ‡l‡ »¿«¿ƒ∆»¿»≈

שבועה.19) אותה ותקנת 20)שנית הואיל כלומר,
היא. מבעלי21ֿ)הגאונים אחד לכל שבועה לחייבו

ומשנהֿ (לחםֿמשנה להם גם יתן שירוויח שכל חובות,
למלך).

.„¯LÎÂ ÈÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ22,Ìza CÏB‰Â ƒ∆À¿«∆»ƒ¿»≈¿≈«…
B·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÌÚ‰ ·¯Ïe ÔicÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ¯·c‰Â¿«»»»¿»«««»¿…»»»««

Ú·Bz‰ ˜ÊÁ‰Â ,BÊ ‰w˙a BÚÈaL‰Ï23˜tzÒÓ BÈ‡L ¿«¿ƒ¿«»»¿À¿««≈«∆≈ƒ¿«≈
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שבנידון  לפי כאן, מהמבואר נלמד ה בהל' הנידון אין שני,
ולכך  קנוניא, שום יעשה שלא בשבועה התחייב כבר ה הל'
– הודאתו לאמת מסייעתו זו שבועה שאין רבינו מלמדנו

ג). ס"ק צט סי' ש"ך עיין כסףֿמשנה.

.ÊÌÈ„Ú ‡Ïa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÂÏ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡52elÙ‡Â , »¿»»¿«¿¿»¿…≈ƒ«¬ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï53ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,54. ¿«¿ƒ»»∆»ƒ≈ƒ¿»«««¿

¯˙BÈ ÁaLÓ - ¯ËLa ‰ÂÏn‰Â55‡Ïa ‰ÂÏn‰ ÏÎÂ . ¿««¿∆ƒ¿»¿À»≈¿»««¿∆¿…
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ - ÌÈ„Ú56, ≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

BÓˆÚÏ ‰ÏÏ˜ Ì¯B‚Â57. ¿≈¿»»¿«¿

(ב"מ 52) להכחיש הלווה של דעתו על עולה כך שמתוך
שם). וברש"י והטעם 53)עה: שיכחיש, בו לחשוד שאין

שהיה). מעשה (שם, ישכח משנתו טרדת מתוך שמא -
הל'54) יג פרק להלן שיתבאר כמו בשבועה, נאמן שהמלוה

במלוה 55)ג. אבל בו, רשום המלוה סכום שבשטר לפי
שלוה  לטעון ללווה ואפשר ידוע, הסכום אין המשכון על
ד). ס"ק ע, סי' (סמ"ע תובע שהמלוה מהסכום פחות

כפירה.56) לידי שמביאהו ללווה מכשול שגורם
שאינו 57) מה מחבירו שתובע על אותו מקללים אדם שבני

לו. חייב

.Á·¯‰58‰ÂÏ B‡ ,B¯¯ÁL Ck ¯Á‡Â Bc·ÚÓ ‰ÂlL »«∆»»≈«¿¿««»ƒ¿¿»»
ÏkL ;ÌeÏk ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ - dL¯b Ck ¯Á‡Â BzL‡Ó≈ƒ¿¿««»≈¿»≈»∆»»¿∆»
‰M‡‰ „ÈaL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ,Ba¯ ‰˜ - „·Ú ‰wM ‰Ó«∆»»∆∆»»«¿»«»∆¿«»ƒ»

dÏÚa ˙˜ÊÁa -59Ô‰L ‰È‡¯ ‰‡È·‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿∆¿««¿»∆»ƒ≈ƒ»¿»»∆≈
d˙Èe„pÓ60. ƒ¿¿»»

נא).58) (בבאֿבתרא העבד של משל 59)בעלו כלומר,
מהם  להוציא כדי הלוואה בתור באמתלא ולקחם הם, בעלה
אישות  מהל' פכ"ב רבינו והשווה שם. ב"ב גמ' (עיין ממונו

שם). ולחםֿמשנה ובמגידֿמשנה כט, נכסים 60)הל'
הימנו  "לוה כח. כתובות (עיין שנישאו בשעה לו שהכניסה

וכו'"). אביה מנכסי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אוכל 1) בהם שעושים כלים ולא אלמנה, לחבול שלא מבאר

שבא  דין בית שליח ודין המשכון, להחזיר ושמצוה נפש,
למשכן.

.‡ÔÈ‡ - ‰¯ÈLÚ ‡È‰L ÔÈa ‰iÚ ‡È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈∆ƒ¬ƒ»≈∆ƒ¬ƒ»≈
d˙B‡ ÔÈkLÓÓ2‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡Ï ,3‡lL ‡ÏÂ ¿«¿¿ƒ»…ƒ¿««¿»»¿…∆…

‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»¿…«ƒ≈ƒ∆∆¡«¿…
‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙4ÏÚa epnÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â . «¬…∆∆«¿»»¿ƒ»««¬ƒƒƒ∆¿«

BÁ¯k5ÌlLz - BÏ ‰„Bz Ì‡Â .6¯tÎz Ì‡Â ,7- »¿¿ƒ∆¿«≈¿ƒƒ¿…
Ú·Mz8- ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ . ƒ»«»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ

‰˜BÏ9. ∆

קטו.2) ב"מ משנה, למד 3)כסתם זה ומדעתה. מרצונה
אותה", ממשכנין "אין המשנה: לשון מסתימת רבינו
הלוואה  בשעת שלא ובין הלוואה בשעת בין ומשמע
אין  הלוואה "בשעת וכותב: משיג והראב"ד (מגידֿמשנה).
בגד  תחבול "ולא בזה קורא אני ואין כלומר: חובל", זה
לו. מביאה וברצונה שבעצמה מאחר אלמנה"

לחבול 4) "ואסור ואומר: רבינו מסביר שם, ובפירושו
בשביל  הממשכן אצל כשתתעכב חשד משום האלמנה
דבר  לידי (שיבואו קלקול ביניהם שיארע או שלה, המשכון
(עיין  והעשירה" העניה בדבר השווה ולפיכך איסור),

מילתא 5)לחםֿמשנה). "כל ד): (תמורה רבא כדברי
כל  בעברית: מהני". לא עביד אי - תעביד לא רחמנא דאמר
וכאילו  מועילה, עשייתו אין - לעשות התורה שאסרה דבר

תפח). סי' (ריב"ש עשה גובה 6)לא ביתֿדין כלומר,
את  למשכן שלא אלא תורה אמרה שלא בעלֿכרחה, ממנה
וגובים  ממנה. להגבות שלא תורה אמרה לא אבל האלמנה,
סי' ריב"ש (מגידֿמשנה, אדם מכל שגובים כדרך מאלמנה

בשטר.7)תפח). ההלוואה היתה שלא  כשאר 8)כגון,
ונטען. טוען אינו 9)כל - בעין שהמשכון עוד כל אבל

זמן  כל עליו", לוקין אין - לעשה שניתק לאו "שכל  לוקה,
השבת  של ל'עשה' ניתק זה ולאו ה'עשה', לקיים שבידו
את  לו תשיב "השב יג) כד, (דברים שנאמר הוא המשכון,

ד). הל' בסמוך (ראה השמש" כבוא העבוט

.·ÂÏn‰ ÔÎÂÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,B¯·Á ˙‡ ‰10 ¿≈««¿∆∆¬≈≈∆ƒ¿»«««¿
ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ B‡ B„Èa ,‰‡ÂÏ‰ ¯Á‡ BkLnL ÔÈa≈∆ƒ¿¿«««¿»»¿»«ƒ≈ƒ
ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡Ï -…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆¿

ÌÈÁ¯‰11ıÚ ÏL ˙B·¯Ú‰Â ,12ÔÈÏM·nL ˙B¯BÈÂ , »≈«ƒ¿»¬≈∆≈¿∆¿«¿ƒ
‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒÂ ,Ì‰a13Èk :¯Ó‡pL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆¿«ƒ∆¿ƒ»¿«≈»∆∆∆¡«ƒ

Ï·Á ‡e‰ LÙ14BÁ¯k ÏÚa ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â .15. ∆∆…≈¿ƒ»««¬ƒ¿«»¿
‰˜BÏ - ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡Â16. ¿ƒ»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ∆

החולק 10) והראב"ד א. הל' למעלה (השווה הלוואה בשעת
זו). בהלכה גם עליו השיג שם, רבינו יד,11)על של

מים  של ריחיים כגון בקרקע, הקבועים אבל המיטלטלים.
ו). סעיף צז, סי' (שו"ע כלל משכון בגדר אינם

ללישה.12) קטז.13)המשמשות שם 14)שם שנינו
שעושין  דבר כל אלא אמרו, בלבד ורכב רחיים "ולא קטו.

חובל". הוא נפש כי שנאמר: נפש, אוכל כדברי 15)בו
ד). הערה למעלה (השווה ד. בתמורה כל 16)רבא, אבל

(סוף  למעלה כמבואר לוקה, אינו - קיים שהמשכון זמן
אלמנה. חובל גבי ה"א)

.‚Ï·ÁL ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ ÏL ‰a¯‰ ÌÈÏk Ï·Á»«≈ƒ«¿≈∆…∆∆∆¿∆»«
ÈÙa ÈÏÎe ÈÏk Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈkÒÂ ‰¯BÈÂ ‰·¯Ú¬≈»¿»¿«ƒ«»«»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ17˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏk ÈL elÙ‡ .18 «¿¬ƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ¿»»««
ÏÚ ÌÈzL ‰˜BÏÂ ,ÌÈÏk ÈL ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ -«»¬≈∆ƒ¿≈≈ƒ¿∆¿«ƒ«

Ì‰ÈL19·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .20·iÁÏ - ¿≈∆∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆¿«≈
.BÓˆÚ ÈÙa ·Î¯‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁ¯‰ ÏÚ«»≈«ƒƒ¿≈«¿¿«»∆∆ƒ¿≈«¿

ÌLk21ÌÈÏk ÈL Ô‰L ,ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ¯‰Â ·Î¯‰L ¿≈∆»∆∆¿»≈«ƒ¿À»ƒ∆≈¿≈≈ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁÂ ,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLÓe¿«¿ƒ¿»»««¿«»«∆ƒ¿≈«¿
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÈL Ïk Ck ;BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿≈«¿»»¿≈≈ƒ««ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLnL∆¿«¿ƒ¿»»«««»«∆ƒ¿≈«¿
¯˜a „Óˆ Ï·Á Ì‡ ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ22 ¿«∆ƒ¿≈«¿¿≈ƒ»«∆∆»»

L¯BÁ‰23.ÌÈzL ‰˜BÏ - «≈∆¿«ƒ

שם.17) תיעשה 18)גמרא לא - יחד אותם כשמרכיבים
האחר. בלתי משניהם באחד יהודה,19)המלאכה כרב
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לוקה  רכב אחת, לוקה ריחיים "חבל קטו:): (שם האומר
שתיים". לוקה ורכב ריחיים על 20)אחת, "לא" הטל

(רבינו  רכב ולא ריחיים, יחבול לא כלומר רכב, ועל ריחיים
[ריחיים  רעב). פיסקא כיֿתצא דברים ל'ספרי' בפירושו הלל
העליונה  זו, על זו מונחות אבנים משתי מורכבים יד, של
הגרעינים  נטחנים אותה וכשמסובבים "רכב" נקראת
"ריחיים"]. הנקראת התחתונה האבן ובין בינה הנופלים

קטז.21) משני 22)שם מורכב חרישה כלי הם הצמד
[באבןֿהאזל  (מגידֿמשנה). שתיים חייב ולפיכך חלקים,
וראייתו  פירושו. לקבל מאוד וקשה לפרות, שהכוונה מפרש
קשה  ג"כ - "החורשת" ולא "החורש" כתב שרבינו מזה
ד"ה  שם 'תוספות' ראה יחיד. לשון הוא בקר שהרי להבינה,
משמע  שתים, חייב ד"ה שם רש"י דברי סיום וגם צמד,
שכתב  צז, סי' חו"מ יוסף' 'בית וראה בכלי. שהמדובר
לתמוה  ויש חבלה. איסור בכלל ואינן ככלי אינן שפרות
דעתו  על המגדלֿעוז דעת את אבןֿהאזל בעל העדיף למה

המגידֿמשנה]. שהתורה 23)של כאן, משמיענו רבינו
ממש, נפש באוכל אינה שמלאכתם כלים גם לחבול אסרה
כאלה  כלים תורה אסרה שלא האומרים, מדעת להוציא

צז). סי' ח"מ 'טור' (ראה

.„‡Ï - ¯ÈLÚ „Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ…
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ epkLÓÈ24ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL elÙ‡Â . ¿«¿¿∆∆»¿≈ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈ƒ

‡l‡ ,epkLÓÈÂ B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï - ÔkLÓÏ ‡aL∆»¿«¿≈…ƒ»≈¿≈ƒ«¿¿∆∆»
BÏ ‡ÈˆBÓe B˙È·Ï ÒÎ ‰Âl‰Â ,ıeÁa „ÓBÚ≈«¿«…∆ƒ¿»¿≈ƒ

„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰25Ôk Ì‡ .26ÔÈa ‰Ó , ««¿∆∆¡«««¬…ƒ≈«≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏML ?ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ·BÁ ÏÚa27LÈ - ««ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¿ƒ«≈ƒ≈

‰Âl‰ „iÓ ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ28ÚB¯Êa29B˙BÂ ƒ«««¿ƒ««…∆ƒ¿«¿¿
ÔziL „Ú ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ ÔÈ‡ - ·BÁ ÏÚ·e ,‰ÂÏnÏ««¿∆««≈ƒ«««¿«∆ƒ≈

BzÚcÓ ‰Âl‰ BÏ30‰Âl‰ ˙È·Ï ÒÎÂ ·BÁ ÏÚa ¯·Ú . «…∆ƒ«¿»«««¿ƒ¿«¿≈«…∆
BÈ‡ - ÚB¯Êa B„iÓ ÔBkLn‰ ÛËÁL B‡ ,BkLÓeƒ¿¿∆»«««¿ƒ»ƒ¿«≈

·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z È¯‰L ;‰˜BÏ31BÏ ∆∆¬≈ƒ««¬≈∆∆¡«»≈»ƒ
,daL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â .LÓM‰ ‡B·k ËB·Ú‰ ˙‡∆»¬¿«∆∆¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»

‰˜BÏ - Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡L ÔB‚k32Óe .·MÁ ¿∆»«««¿ƒ¿«∆¿«≈
ÔBkLn‰ ÈÓc33.ÔÈca ¯‡M‰ Ú·B˙Â , ¿≈««¿¿≈««¿»«ƒ

שליח.24) וע"י הדיין אשר 25)במצוות "והאיש וגומר:
(שם  בגמרא החוצה". העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
יודע  איני תעמוד" "בחוץ שנאמר ממשמע אמרו: קיג.)
תלמודֿלומר  מה אלא יוציא, בו נושה אתה אשר שהאיש
תעמוד" "בחוץ (כלומר, כמלוה ב"ד שליח לרבות והאיש?
נושה  אתה ואשר - ב"ד) שליח (שהוא והאיש (המלוה) אתה

שם). (רש"י החוצה העבוט אליך יוציא מאחר 26)בו,
ב"ד. לשליח גם אסורה, לשניהם הלווה לבית שהכניסה

ששליח 27) משמע בב"ד", אלא ימשכננו "לא אמרנו: הרי
אסור. והמלוה למשכן, רשאי לביתו,28)ב"ד חוץ במצאו

שם). (כשמואל, דברים,30)בחזקה.29)בשוק 'ספרי'
ימשכננו  לא יכול ביתו, אל תבוא "לא רעו: פיסקא כיֿתצא
לעבוט  ת"ל מבחוץ, ימשכננו אבל בבית) (כלומר מבפנים

מבחוץ). (אפילו דרשו:31)עבוטו" לא: בבבאֿמציעא
שמשכנו  אלא לי אין למה), לשון כפל (כלומר תשיב "השב

השב  ת"ל מנין? - ב"ד ברשות שלא משכנו ב"ד, ברשות
מכלֿמקום". טו.32)תשיב, הערה למעלה השווה

החוב 33) מסכום עליו, שאחריותו המשכון דמי מנכה
- המגיד הרב ולדעת א. הל' שכירות מהל' בפ"י (כמבואר
אונסין). באחריות אפילו ברשות, שלא במשכנו חייב,

בת  חייב שהוא מאחר ומקשה: משיג למה [הראב"ד שלומין,
(מכות  עליו לוקים אין לתשלומין שניתן לאו הרי לוקה?
ניתן  נקרא שאינו רבינו, שיטת מבאר והמגידֿמשנה טז.)?
הם  - הממון כלומר, – שהתשלומין במקום אלא לתשלומין
הפקעת  על הוא שהלאו גזילה, כגון וסיבתו, הלאו תיקון
אין  במשכון אבל מתקנו, - וכשמשלם חבירו, ממון
הפקעתֿממון  על אינו הלאו כי הלאו, עם קשר לתשלומין
בתור  החפץ נטילת עצם על אלא לגוזלו, כוונתו אין שהרי -
מפני  הוא התשלומין וחיוב - תורה הקפידה משכון
שניתן  לאו זה אין כך ומשום באחריותו, שנתחייב
המשכון, השבת של ל'עשה' שניתק לאו אלא לתשלומין
מיישב  זו ובסברא לוקה. - ה'עשה' קיים ולא שנאבד ומאחר
אדם  אין והרי לוקה, למה שהקשו מה גם המגידֿמשנה
שלפי  א), הל' גניבה מהל' פ"ג (ראה ומשלם? לוקה
שהלאו  כאחת, באים אינם והתשלומין המלקות המבואר
אבידתו, שעת על הם והתשלומין המשכון, נטילת על הוא
והתשלומין  המלקות שאם שם, גניבה בהל' נתבאר וכבר

ומשלם]. לוקה - כאחת באים אינם

.‰BkLnL B‡ ÔÈc ˙È·a B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÓ‰ „Á‡∆»«¿«¿≈∆¬≈¿≈ƒ∆ƒ¿¿
‡e‰ ÈÚ LÈ‡ Ì‡ ,‰Âl‰ ˙ÚcÓ B‡ ÚB¯Êa ,B„Èa34 ¿»ƒ¿«ƒ«««…∆ƒƒ»ƒ

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·„ BkLÓe35‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¿»»∆»ƒ¬≈∆¿À∆
BÏ ¯ÈÊÁÓ :BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»¬»≈∆»ƒ«¬ƒ
ÌBia ‰L¯Án‰ ˙‡Â ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ‰ÏÈla ¯k‰ ˙‡∆««««¿»¿≈ƒ…»»¿∆««¬≈»«

BzÎ‡ÏÓ da ˙BOÚÏ È„k36BÏ ·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ; ¿≈«¬»¿«¿∆∆¡«»≈»ƒ
ËB·Ú‰ ˙‡37ÌBia ÌBi‰ ÈÏk BÏ ·ÈL‰ ‡ÏÂ ¯·Ú . ∆»¬»«¿…≈ƒ¿ƒ««

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe38:¯Ó‡pL , ¿ƒ««¿»««¿»≈¿…«¬∆∆∆¡«
BÊ .EÏˆ‡ BËB·ÚÂ ·kL˙ ‡Ï - BË·Úa ·kL˙ ‡Ï…ƒ¿««¬……ƒ¿««¬∆¿¿
ÌBia BzÎ‡ÏÓ Ô‰a ‰OBÚ ‡e‰L ÌÈÏÎ·e .‰ÏÈÏ ˙eÒk¿«¿»¿≈ƒ∆∆»∆¿«¿«
.BÏ ep·ÈLz LÓM‰ ‡a „Ú :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔL·BÏ B‡¿»≈«…«∆∆¿ƒ∆

ÌBi‰ Ïk B¯ÈÊÁiL ,„nÏÓ39¯ÈÊÁnL ,‡e‰ Ôk Ì‡ . ¿«≈∆«¬ƒ»«ƒ≈∆«¬ƒ
ÔBkLn‰ BÏ40˙Úa B˙B‡ Á˜BÏÂ BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ««¿»≈∆»ƒ¿≈«»≈

‡lL È„k ?ÔBkLn‰ ÏÈÚBi ‰Ó ,BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ««¿¿≈∆…
˙ÈÚÈ·Ma ·BÁ‰ ËÓMÈ41Ïˆ‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰OÚÈ ‡ÏÂ , ƒ»≈««¿ƒƒ¿…≈»∆ƒ«¿¿ƒ≈∆

ÂÈa42ÔBkLn‰ ÔÓ Ú¯tÈ ‡l‡ ,43.‰Âl‰ ˙nL ¯Á‡ »»∆»ƒ»«ƒ««¿««∆≈«…∆
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·c ÈÚ‰ ˙‡ ÔkLÓÓ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆«¿«¿≈∆∆»ƒ»»∆»ƒ
‰LÏL ÌeMÓ ¯·BÚ - BpÓÊa BÏ B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿«≈ƒ¿»

˙BÓL44·L‰ ÌeMÓe ,B˙Èa Ï‡ ‡·˙ ‡Ï ÌeMÓ : ≈ƒ…»…∆≈ƒ»≈
.BË·Úa ·kL˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ…ƒ¿««¬…
˙ÚLa ‡lL BkLnL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿«

B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙‡ÂÏ‰45BÈ‡ - «¿»»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈
ÏÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ46˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ¯·BÚ BÈ‡Â , «»¿«¬ƒ¿»¿≈≈¿≈ƒ«≈

.el‡‰»≈

ועבוטו 34) תשכב לא הוא, עני איש "אם קיד: שם הלוה.
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dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבנידון  לפי כאן, מהמבואר נלמד ה בהל' הנידון אין שני,
ולכך  קנוניא, שום יעשה שלא בשבועה התחייב כבר ה הל'
– הודאתו לאמת מסייעתו זו שבועה שאין רבינו מלמדנו

ג). ס"ק צט סי' ש"ך עיין כסףֿמשנה.

.ÊÌÈ„Ú ‡Ïa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÂÏ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡52elÙ‡Â , »¿»»¿«¿¿»¿…≈ƒ«¬ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï53ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,54. ¿«¿ƒ»»∆»ƒ≈ƒ¿»«««¿

¯˙BÈ ÁaLÓ - ¯ËLa ‰ÂÏn‰Â55‡Ïa ‰ÂÏn‰ ÏÎÂ . ¿««¿∆ƒ¿»¿À»≈¿»««¿∆¿…
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ - ÌÈ„Ú56, ≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

BÓˆÚÏ ‰ÏÏ˜ Ì¯B‚Â57. ¿≈¿»»¿«¿

(ב"מ 52) להכחיש הלווה של דעתו על עולה כך שמתוך
שם). וברש"י והטעם 53)עה: שיכחיש, בו לחשוד שאין

שהיה). מעשה (שם, ישכח משנתו טרדת מתוך שמא -
הל'54) יג פרק להלן שיתבאר כמו בשבועה, נאמן שהמלוה

במלוה 55)ג. אבל בו, רשום המלוה סכום שבשטר לפי
שלוה  לטעון ללווה ואפשר ידוע, הסכום אין המשכון על
ד). ס"ק ע, סי' (סמ"ע תובע שהמלוה מהסכום פחות

כפירה.56) לידי שמביאהו ללווה מכשול שגורם
שאינו 57) מה מחבירו שתובע על אותו מקללים אדם שבני

לו. חייב

.Á·¯‰58‰ÂÏ B‡ ,B¯¯ÁL Ck ¯Á‡Â Bc·ÚÓ ‰ÂlL »«∆»»≈«¿¿««»ƒ¿¿»»
ÏkL ;ÌeÏk ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ - dL¯b Ck ¯Á‡Â BzL‡Ó≈ƒ¿¿««»≈¿»≈»∆»»¿∆»
‰M‡‰ „ÈaL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ,Ba¯ ‰˜ - „·Ú ‰wM ‰Ó«∆»»∆∆»»«¿»«»∆¿«»ƒ»

dÏÚa ˙˜ÊÁa -59Ô‰L ‰È‡¯ ‰‡È·‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿∆¿««¿»∆»ƒ≈ƒ»¿»»∆≈
d˙Èe„pÓ60. ƒ¿¿»»

נא).58) (בבאֿבתרא העבד של משל 59)בעלו כלומר,
מהם  להוציא כדי הלוואה בתור באמתלא ולקחם הם, בעלה
אישות  מהל' פכ"ב רבינו והשווה שם. ב"ב גמ' (עיין ממונו

שם). ולחםֿמשנה ובמגידֿמשנה כט, נכסים 60)הל'
הימנו  "לוה כח. כתובות (עיין שנישאו בשעה לו שהכניסה

וכו'"). אביה מנכסי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אוכל 1) בהם שעושים כלים ולא אלמנה, לחבול שלא מבאר

שבא  דין בית שליח ודין המשכון, להחזיר ושמצוה נפש,
למשכן.

.‡ÔÈ‡ - ‰¯ÈLÚ ‡È‰L ÔÈa ‰iÚ ‡È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈∆ƒ¬ƒ»≈∆ƒ¬ƒ»≈
d˙B‡ ÔÈkLÓÓ2‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡Ï ,3‡lL ‡ÏÂ ¿«¿¿ƒ»…ƒ¿««¿»»¿…∆…

‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»¿…«ƒ≈ƒ∆∆¡«¿…
‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙4ÏÚa epnÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â . «¬…∆∆«¿»»¿ƒ»««¬ƒƒƒ∆¿«

BÁ¯k5ÌlLz - BÏ ‰„Bz Ì‡Â .6¯tÎz Ì‡Â ,7- »¿¿ƒ∆¿«≈¿ƒƒ¿…
Ú·Mz8- ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ . ƒ»«»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ

‰˜BÏ9. ∆

קטו.2) ב"מ משנה, למד 3)כסתם זה ומדעתה. מרצונה
אותה", ממשכנין "אין המשנה: לשון מסתימת רבינו
הלוואה  בשעת שלא ובין הלוואה בשעת בין ומשמע
אין  הלוואה "בשעת וכותב: משיג והראב"ד (מגידֿמשנה).
בגד  תחבול "ולא בזה קורא אני ואין כלומר: חובל", זה
לו. מביאה וברצונה שבעצמה מאחר אלמנה"

לחבול 4) "ואסור ואומר: רבינו מסביר שם, ובפירושו
בשביל  הממשכן אצל כשתתעכב חשד משום האלמנה
דבר  לידי (שיבואו קלקול ביניהם שיארע או שלה, המשכון
(עיין  והעשירה" העניה בדבר השווה ולפיכך איסור),

מילתא 5)לחםֿמשנה). "כל ד): (תמורה רבא כדברי
כל  בעברית: מהני". לא עביד אי - תעביד לא רחמנא דאמר
וכאילו  מועילה, עשייתו אין - לעשות התורה שאסרה דבר

תפח). סי' (ריב"ש עשה גובה 6)לא ביתֿדין כלומר,
את  למשכן שלא אלא תורה אמרה שלא בעלֿכרחה, ממנה
וגובים  ממנה. להגבות שלא תורה אמרה לא אבל האלמנה,
סי' ריב"ש (מגידֿמשנה, אדם מכל שגובים כדרך מאלמנה

בשטר.7)תפח). ההלוואה היתה שלא  כשאר 8)כגון,
ונטען. טוען אינו 9)כל - בעין שהמשכון עוד כל אבל

זמן  כל עליו", לוקין אין - לעשה שניתק לאו "שכל  לוקה,
השבת  של ל'עשה' ניתק זה ולאו ה'עשה', לקיים שבידו
את  לו תשיב "השב יג) כד, (דברים שנאמר הוא המשכון,

ד). הל' בסמוך (ראה השמש" כבוא העבוט

.·ÂÏn‰ ÔÎÂÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,B¯·Á ˙‡ ‰10 ¿≈««¿∆∆¬≈≈∆ƒ¿»«««¿
ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ B‡ B„Èa ,‰‡ÂÏ‰ ¯Á‡ BkLnL ÔÈa≈∆ƒ¿¿«««¿»»¿»«ƒ≈ƒ
ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡Ï -…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆¿

ÌÈÁ¯‰11ıÚ ÏL ˙B·¯Ú‰Â ,12ÔÈÏM·nL ˙B¯BÈÂ , »≈«ƒ¿»¬≈∆≈¿∆¿«¿ƒ
‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒÂ ,Ì‰a13Èk :¯Ó‡pL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆¿«ƒ∆¿ƒ»¿«≈»∆∆∆¡«ƒ

Ï·Á ‡e‰ LÙ14BÁ¯k ÏÚa ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â .15. ∆∆…≈¿ƒ»««¬ƒ¿«»¿
‰˜BÏ - ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡Â16. ¿ƒ»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ∆

החולק 10) והראב"ד א. הל' למעלה (השווה הלוואה בשעת
זו). בהלכה גם עליו השיג שם, רבינו יד,11)על של

מים  של ריחיים כגון בקרקע, הקבועים אבל המיטלטלים.
ו). סעיף צז, סי' (שו"ע כלל משכון בגדר אינם

ללישה.12) קטז.13)המשמשות שם 14)שם שנינו
שעושין  דבר כל אלא אמרו, בלבד ורכב רחיים "ולא קטו.

חובל". הוא נפש כי שנאמר: נפש, אוכל כדברי 15)בו
ד). הערה למעלה (השווה ד. בתמורה כל 16)רבא, אבל

(סוף  למעלה כמבואר לוקה, אינו - קיים שהמשכון זמן
אלמנה. חובל גבי ה"א)

.‚Ï·ÁL ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ ÏL ‰a¯‰ ÌÈÏk Ï·Á»«≈ƒ«¿≈∆…∆∆∆¿∆»«
ÈÙa ÈÏÎe ÈÏk Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈkÒÂ ‰¯BÈÂ ‰·¯Ú¬≈»¿»¿«ƒ«»«»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ17˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏk ÈL elÙ‡ .18 «¿¬ƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ¿»»««
ÏÚ ÌÈzL ‰˜BÏÂ ,ÌÈÏk ÈL ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ -«»¬≈∆ƒ¿≈≈ƒ¿∆¿«ƒ«

Ì‰ÈL19·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .20·iÁÏ - ¿≈∆∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆¿«≈
.BÓˆÚ ÈÙa ·Î¯‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁ¯‰ ÏÚ«»≈«ƒƒ¿≈«¿¿«»∆∆ƒ¿≈«¿

ÌLk21ÌÈÏk ÈL Ô‰L ,ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ¯‰Â ·Î¯‰L ¿≈∆»∆∆¿»≈«ƒ¿À»ƒ∆≈¿≈≈ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁÂ ,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLÓe¿«¿ƒ¿»»««¿«»«∆ƒ¿≈«¿
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÈL Ïk Ck ;BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿≈«¿»»¿≈≈ƒ««ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLnL∆¿«¿ƒ¿»»«««»«∆ƒ¿≈«¿
¯˜a „Óˆ Ï·Á Ì‡ ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ22 ¿«∆ƒ¿≈«¿¿≈ƒ»«∆∆»»

L¯BÁ‰23.ÌÈzL ‰˜BÏ - «≈∆¿«ƒ

שם.17) תיעשה 18)גמרא לא - יחד אותם כשמרכיבים
האחר. בלתי משניהם באחד יהודה,19)המלאכה כרב
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ויש  לו, צריך שאינו דבר משכנו (כלומר, עשיר הא אצלך.
אצלך". ועבוטו שכב במקומו) להחליף "ואינו 35)לו

כמו  במקומו, שיחליף מה אצלו ואין בלתו, לעמוד יכול
לבדה  כסותה היא כי כו) כב, (שמות יתברך השם שביאר
שם, המשנה בפירוש (רבינו ישכב" במה לעורו, שמלתו היא
במכילתא  הדברים ומקור רמ. לאוין המצוות' וב'ספר

נה). הערה להלן ראה של 36)דרשב"י, שאינה מלאכה
בכלל, למשכנו אסור נפש אוכל של כלי כי נפש, אוכל

מח). הערה להלן (ראה ב הל' למעלה שם 37)כמבואר
"השב  דרשו: רעז, פיסקה כיֿתצא דברים, וב'ספרי' קיד:
וכלי  ביום היום כלי לו שמחזיר מלמד העבוט: תשיב
וכו'". ביום ומחרישה בלילה (כר) סגוס בלילה, הלילה

(מגידֿמשנה).38) מעשה בו שאין לפי עליו, לוקה ואינו
כב,39) שמות רש"י יט. פרשה משפטים מכילתא קיד:, שם

תחזור  השמש וכבוא כלומר, השמש" בוא "עד מפרש: כה
מחר. של בוקר שיבוא עד המלוה,40)ותטלנו להבטחת

לו? צריך כשהוא ללווה מחזירו הוא בשנת 41)הרי
חוץ  ההלוואות כל (מפקיעה) משמטת שהיא השמיטה
[רבינו  מ"ב. פ"י, בשביעית ששנינו כמו המשכון, על ממלוה
(המלוה) בעלֿחוב אצלנו, "והעיקר מנמק: שם) (בפירושו
כאילו  יהיה - המשכון על אותו כשילוה לפיכך משכון, קונה
ואינו  ידוע לזמן שהלוהו ההוא בממון המשכון הקנהו
(בפסחים  יצחק רבי של דעתו כאן שקיבל ברור, משמט".
פ"י  החזקה ביד אולם משכון. קונה שבעלֿחוב לא:),
דינו  המשכון על שהמלווה פסק ה"א שכירות מהלכות
(ראה  חובו כל גובה - המשכון נאנס ואם שכר, כשומר
מפירושו  כאן בו שחזר מזה ויוצא שם), הראב"ד השגת
(מפרשי  הרי"ף של דעתו וקיבל בצעירותו, שכתב הנ"ל
ונראה  כאלו). חזרות כמה על העירו האחרונים, ידֿהחזקה
(שביעית  בירושלמי שמואל של דרשתו כאן מקבל שרבינו
אחיך  את לך יהיה "ואשר ג) טו, (דברים הכתוב על שם)
שלא  ואע"פ בידך. לאחיך שיש לזה פרט - ידיך" תשמט
משמט  אינו מחט משכונו שאפילו שמואל, של דעתו קיבל
חלק  את שמשמט הי"ד) ויובל משמיטה (בפ"ט ופסק כלום,
דמי  לגבי דרשתו את קיבל - המשכון דמי על היתר החוב
זו]. דרשה ע"פ מנמק שם במשנה הרע"ב גם המשכון.

צב.):42) (כתובות שאמרו מפני ממנו, לגבות יוכל ולא
של  (מטלטלין משתעבדי" לא חוב לבעל - דיתמי "מטלטלי
אביהם). של לבעלֿחוב משועבדים אינם - יתומים

החוב 43) - שמשכנו שבשעה והטעם, קטו. בבאֿמציעא
ועשה.44)כגבוי. לאוין שני - שבתורה מקראות שלוש

ד:)]. מכות (רש"י מקרא = הלוה.45)[שם של מרצונו
ולחם46ֿ) [במגידֿמשנה רבא. דעת כפי קיד: שם ברייתא

וכן  אלמנה בחובל למה מקשים, וה"ב ה"א למעלה משנה
אסור. הלוואתו בשעת שגם פסק נפש, אוכל כלי בחובל
לשלא  הלוואתו בשעת בין מחלק הוא חזרה, בדין וכאן,
נאמרו  האלו המצוות שלוש כל והרי הלוואתו? בשעת
(וכמו  אלמנה בדין משיג א בהל' והראב"ד חבלה? בלשון
חובל". זה אין הלוואה "בשעת נפש): באוכל ב בהל' כן

שרבי  שלא ונראה משמעותו חבלה שסתם להראב"ד מודה נו
להחזיר  חייב שאינו פסק כך ומשום הלוואה, בשעת
גילתה  נפש אוכל בכלי אולם הלוואתו, בשעת במשכנו

ונימוק  חובל", הוא נפש "כי ואמרה: האיסור, טעם התורה
להסביר  יש לזה ובדומה הלוואתו. בשעת גם יפה כוחו זה
החינוך' ב'ספר כי אלמנה, בגד בחובל רבינו שיטת גם
מנמק  תשי"ד) קוק הרב מוסד הוצאת ע"פ - תקצח (מצוה
שבור  שלבבה האלמנה, על לרחם וציונו באמרו: זה איסור
נימוק  על מסתמך רבינו שגם ומסתבר למשכנה. שלא ודואג,
מחלק  אינו שהרי קיבל, לא רע שם הוצאת של (הטעם זה
כל  מצא לא כך ומשום שם) גמרא ראה - לעשירה עניה בין
אבל  הלוואתו, בשעת ללא הלוואתו שעת בין לחלק טעם
חבלה  המונח את להוציא נימוק מצא לא החזרה במצוות

הרגילה]. ממשמעותו

.ÂÔkLÓÏ ‡aL ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL47ÌÈ¯·c ÔkLÓÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈ƒ∆»¿«¿≈…¿«¿≈¿»ƒ
ÔBkLÓ Ì˙B‡ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L48„‚a ÔB‚k , ∆ƒ∆¿»¿»»ƒ≈»«¿¿∆∆

Ba ÏÎB‡L ÈÏÎe ÂÈÏÚL49‰hÓ ÁÈpÓe .el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»»¿ƒ∆≈¿«≈»≈«ƒ«ƒ»
ÚvÓe50ıtÓe ‰hÓe ,¯ÈLÚÏ51ÈÚÏ52‡ˆÓp‰ ÏÎÂ . «»¿»ƒƒ»«»¿»ƒ¿»«ƒ¿»

el‡Ó ıeÁ B„È·53BkLÓÏ BÏ LÈ -54ÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ . ¿»≈≈≈¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe ,ÌBia ÌBi‰««¿ƒ««¿»««¿»»¿»»¿≈

ÌÈÏk55„Á‡ ÏËB -56„Á‡ ¯ÈÊÁÓe57Ú .È˙Ó „58‡e‰ ≈ƒ≈∆»«¬ƒ∆»«»«
?ÁwÏÂ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ59ÌÏBÚÏ „Ú60‰È‰ Ì‡Â . «»¿«¬ƒ¿ƒ««¿»¿ƒ»»

Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÌÈ¯·cÓ ÔBkLn‰61ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ««¿ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿≈«ƒƒ
‰ÂlÏ Ô˙B‡62ÌÈLÏL „Ú BÏˆ‡ BÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - »«…∆¬≈∆«ƒ∆¿«¿ƒ

ÌBÈ63¯ÎBÓ ClÈ‡Â ÌBÈ ÌÈLÏMÓe ,64˙È·a ÔBkLn‰ ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««¿¿≈
ÔÈc65ÂÈ·Ï ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ - ‰Âl‰ ˙Ó .66‰Âl‰ ˙Ó . ƒ≈«…∆≈«¬ƒ¿»»≈«…∆

BËÓBL - ÔBkLn‰ BÏ ·ÈL‰L ¯Á‡67ÏÚÓ ‰ÂÏn‰ ««∆≈ƒ««¿¿««¿∆≈«
ÂÈa68.¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , »»¿≈«¬ƒ

בשוק 47) או המשכון, את מוציא כשהוא - לוה של לביתו
בזרוע. אפילו בלילה.48)- ובין ביום בין להם שצריך

הל'49) אישות מה' יג פרק (השווה וכוס קערה קדירה כגון
צז  (בסי' הגר"א מציין לזה והמקור כאן), ראב"ד וראה ג,
כמבואר  לו, שמניחים ומצע, ממיטה מכלֿשכן נו) ס"ק
גירסת  היתה שכן אומר יז אות בסוף שם וה'דרישה' בסמוך.
נראה  ויותר בו". שאוכל "וכלי קיג:) (שם בברייתא רבינו
נפש" חיי שהן דברים ימשכנו "ולא היא: רבינו  שגירסת
ימשכנו  "ולא היא: שלפנינו והנוסחא שם, דק"ס (השווה
צריך  שהוא דברים כלומר נפש"), אוכל בהן שעושין דברים

ובלילה. ביום בלעדם לו שאיֿאפשר לחייו, וכן 50)להם
מפני  לכותבו, רבינו חש ולא - עליו לישב כסא לו מניח
סידור  לענין ז הל' פ"א למעלה שכתב מה על שסמך

מקנים.51)(כסףֿמשנה). ארוגה - גס שם 52)מצע
דברים 53)קיג: שהם אע"פ כר, או אומנותו כלי כגון

ובלילה. ביום להם זקוק אינו - חייו לכדי לו הנחוצים
סידור 54) גבי אלא אומנותו כלי לו מניחים אמרו שלא

- למשכן אבל הפרעון, זמן כשהגיע שם) למעלה (ראה
אמרו  וכן לו. צריך שהוא בעת מחזירו שהרי ממשכנים,
ה, הל' למעלה (וראה ביום" המחרישה "ואת (קיג.) במשנה

בהלכה ו  ובלחםֿמשנה שם, מגידֿמשנה ועיין לו. בהערה
והוא 55)שלפנינו). מחרישות, שתי או כרים שני כגון

לאחד. רק ה"ג 56)צריך פ"י בבאֿמציעא תוספתא
מקובצת' ב'שיטה הובא הרשב"א וכפירוש קיג, שם (משנה
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ד, הל' למעלה כמבואר מחזירו, ואינו המשנה) בפירוש
במכילתא  אמרו וכן לו. הצריך כלי אלא מחזיר שאינו
ואין  כלים שני לו היו אפילו "יכול כו כב, שמות דרשב"י
והיא  כסותה, היא תלמודֿלומר (=מחזיר), מהם לאחד צריך
אומר  עזאי בן ישכב. במה לעורו, והיא שמלתו (=משמשת)
ומונחת  למקופלת פרט בה, משתמש שעורו את 'לעורו'

לו.57)בתיבה". שצריך כחכמים.58)זה שם
גבייה.59) בתורת אצלו מחליטו שבא 60)ואינו מאחר

העבוט  השבת במצוות הוא הרי - משכון בתורת לידו
מחזיר  חובו? לגבות רוצה אם עושה, הוא "וכיצד לעולם.
ובא  בלילה, גם המחרישה ואת ביום גם ומשאירו הכר את

(מגידֿמשנה). חובו" לו ומגבים על 61)לב"ד שאין
העבוט. השבת מצות שמניחים 62)המלוה דברים אבל

ולא  במשכון נלקחים שאינם אעפ"י ומצע, מיטה כגון לו,
מוכרם  אינו העבוט, השבת במצות המלוה עליהם נתחייב
לבעלֿחוב  שמסדרים מהדברים הם אלו דברים כי - לעולם
סמ"ע  (עיין ז הל' פ"א למעלה כמבואר גבייה, בתורת ואינם

מא). ס"ק צ"ז לאחר 63)סי' אפילו המשכון נטילת כי
מלווהו  כאילו זה והרי היא, מחודשת כהלוואה - שהלווהו
בפחות  לתובעו רשאי שאינו בסתם, המשכון על עתה

ה. הל' פי"ג להלן שיתבאר כמו יום, שם 64)משלושים
סא. צז, סי' הגר"א ב"ד.65)ועיין שומת עלֿפי כלומר,

לו 66) לו: "תשיבנו שנאמר בביתֿדין המשכון מוכר אלא
דרשב"י  (מכילתא ליורשיו" מחזיר אתה ואי מחזיר, אתה
המלים: חמש שם. במשנה ברש"י והובאה כה, כב, שמות
ולא  (ר"מ) רומי בדפוס אינן לבניו" מחזיר אינו הלוה "מת
בבבא  נכלל זה שדין מפני נמחקו כנראה תימן, בכת"י

יוחנן.67)אחרונה). רבי של מאמר קיד: אמנם 68)שם
כמבואר  אביהם, חוב לשלם יתומים של מטלטלין גובים אין

גובין. משכון - ז, הל' פי"א להלן

.Ê·¯Ú‰69¯zÓ70B˙È·Ï Òk‰Ïe ÚB¯Êa BkLÓÏ ∆»≈À»¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ»≈¿≈
¯Ê ·¯Ú Èk B„‚a Á˜Ï :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰ ÏhÏÂ71. ¿ƒ…««¿∆∆¡«¿«ƒ¿ƒ»«»

¯ÎO BÏ LiL ÈÓ ÔÎÂ72¯ÎO ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ¿≈ƒ∆≈»»≈∆¬≈≈¿«
BzÎ‡ÏÓ73- B˙Èa ¯ÎO ÔÈa ÂÈÏÎÂ BzÓ‰a ¯ÎO ÔÈa ¿«¿≈¿«¿∆¿¿≈»≈¿«≈

ÒÎÂ ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡lL BkLÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿«¿¿∆…«ƒ≈ƒ¿ƒ¿«
B˙È·Ï74Û˜Ê Ì‡Â .B¯ÎOa ÔBkLn‰ ÏËBÂ75ÂÈÏÚ ¿≈¿≈««¿ƒ¿»¿ƒ»«»»

‰ÂÏÓa ¯ÎO‰76EÚ¯· ‰M˙ Èk :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - «»»¿ƒ¿»»∆∆¡«ƒ«∆¿≈¬
'B‚Â ‰Óe‡Ó ˙‡MÓ77. ««¿»¿

הערב.69) ב"ד.70)את ע"פ שלא למלוה 71)אפילו
(שם  זר בשביל ערב כי ערב, של בגדו קח הכתוב אומר
אל  תבא "לא שנאמר ממה שם בגמרא למדוהו וכן קטו.).
אתה  אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו - לעבוט" ביתו
ולא  ממשלי, הפסוק רבינו (והביא ערב" של לביתו נכנס
לפי  נראה וטעמו תורה. של הפסוק על הדרש את הביא
הערב  של חובתו כי גם למדים אנו משלי של שמהפסוק
קעג:). ב"ב (עיין בלבד באמירה אפילו הוא המלוה כלפי

שכירות.72) של למלאכה.73)חוב עצמו את שהשכיר
נכנס 74) אתה אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו שם,

פעולה. שכר אלא מלוה, שאינו אחר חוב למשכנו

שם).75) ובב"י יד, סז, סי' חו"מ שו"ע (עיין רשם
הלוואה.76) בתור אצלו השכר מלוה 77)השאיר סוג כל

(שם). שהוא

.ÁB¯ÎO ‰È‰ Ì‡ ,ÈÚ ÏL BBkLÓ B„Èa ‰È‰L ÈÓ78 ƒ∆»»¿»«¿∆»ƒƒ»»¿»
B˙Át ÏÚ ¯˙È79Ìc¯˜ ÔB‚k ,80‡ˆBiÎÂ [ÏB„b‰] ¯qÓe »≈«¿»¿«¿…«»«»¿«≈

„ÈÓz B¯ÎO ‰kÓe ,B¯ÈkO‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆À»¿«¿ƒ¿«∆¿»»ƒ
˙eL¯ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰„·‡ ·ÈLÓk ‰fL ÈtÓ ;B·BÁa¿ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ¬≈»¿≈»ƒ¿

ÌÈÏÚa81. ¿»ƒ

בו.78) השימוש מחמת 79)שכר נפחת שהכלי מה
מעדר.80)השימוש. פב:81)את, פ: שם

ה'תש"פ  סיון ד' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומצא 1) לחבירו המלווה ודין ותרבית נשך איסור דין מבאר

המטבע, על מלווה ודין טועה, שהדעת מכדי יותר הלווה
ורחוק  לשכר קרוב יתומים של נכסים להלוות שמותר ודין

להפסד.

.‡‡e‰ „Á‡ ˙Èa¯Óe CL2‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL . ∆∆«¿ƒ∆»∆∆¡«∆«¿¿…
‡e‰ Ôl‰Ïe ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï ˙Èa¯Ó·e ,CLa BÏ Ôzƒ̇≈¿∆∆¿«¿ƒ…ƒ≈»¿∆¿«»
.CMÈ ¯L‡ ¯·c Ïk CL ÏÎ‡ CL ÛÒk CL :¯ÓB‡≈∆∆∆∆∆∆…∆∆∆»»»¬∆ƒ»

BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ3¯ÚˆnL ,CLB ‡e‰L ÈtÓ ?CL ¿»»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆¿«≈
B¯Oa ˙‡ ÏÎB‡Â B¯·Á ˙‡4‰nÏÂ .5·e˙k‰ Ô˜lÁ6? ∆¬≈¿≈∆¿»¿»»ƒ¿»«»

ÔÈÂ‡Ï ÈLa ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ7. «¬…»»ƒ¿≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek `ed cg` ziaxne jyp"

תתן  לא ובמרבית בנשך לו תתן לא כספך "את האיסור
אוכל, על נוסף ואיסור כסף, על נפרד איסור אינו אכלך"
"לא  האיסור כמו (שלא בריבית ההלוואה כללות על אלא
של  הפעולה כללות על שאינו גו"' בשעריך לאכול תוכל
מעשר  לחוד, דגן על אלא לחומה חוץ שני מעשר אכילת

לחוד). יצהר ומעשר לחוד, תירוש
רבינו  למד "איך משנה' ה'לחם קושיית תתורץ זה פי ועל
דנשך  בכסף) וריבית באוכל נשך איסור (שיש אלו מדברים
ומרבית  בכסף איסור היה נשך אם כי הוא" אחד ומרבית

באוכל, שונים,איסור לאוין שני שהם ללמוד אפשר היה
הלוואה  - הוא אחד בשניהם האיסור הנ"ל פי שעל אלא

בריבית.
כספך... את "שנאמר שכתב שאחרי הסיבה גם שזו וי"ל
מפני  נשך שמו נקרא "ולמה הוסיף, כו'" ישך אשר דבר כל
שנשך  העניין כללות מסיים אח"כ ורק כו'", נושך שהוא
ששני  אף כי כו'". הכתוב חילקן "ולמה הוא אחד ומרבית
לאוין  שני שהם לומר מקום היה דבר, בכל הם האיסורים
שנקרא  שהסיבה הוסיף ולכן והמרבית, הנשך מצד שונים
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ויש  לו, צריך שאינו דבר משכנו (כלומר, עשיר הא אצלך.
אצלך". ועבוטו שכב במקומו) להחליף "ואינו 35)לו

כמו  במקומו, שיחליף מה אצלו ואין בלתו, לעמוד יכול
לבדה  כסותה היא כי כו) כב, (שמות יתברך השם שביאר
שם, המשנה בפירוש (רבינו ישכב" במה לעורו, שמלתו היא
במכילתא  הדברים ומקור רמ. לאוין המצוות' וב'ספר

נה). הערה להלן ראה של 36)דרשב"י, שאינה מלאכה
בכלל, למשכנו אסור נפש אוכל של כלי כי נפש, אוכל

מח). הערה להלן (ראה ב הל' למעלה שם 37)כמבואר
"השב  דרשו: רעז, פיסקה כיֿתצא דברים, וב'ספרי' קיד:
וכלי  ביום היום כלי לו שמחזיר מלמד העבוט: תשיב
וכו'". ביום ומחרישה בלילה (כר) סגוס בלילה, הלילה

(מגידֿמשנה).38) מעשה בו שאין לפי עליו, לוקה ואינו
כב,39) שמות רש"י יט. פרשה משפטים מכילתא קיד:, שם

תחזור  השמש וכבוא כלומר, השמש" בוא "עד מפרש: כה
מחר. של בוקר שיבוא עד המלוה,40)ותטלנו להבטחת

לו? צריך כשהוא ללווה מחזירו הוא בשנת 41)הרי
חוץ  ההלוואות כל (מפקיעה) משמטת שהיא השמיטה
[רבינו  מ"ב. פ"י, בשביעית ששנינו כמו המשכון, על ממלוה
(המלוה) בעלֿחוב אצלנו, "והעיקר מנמק: שם) (בפירושו
כאילו  יהיה - המשכון על אותו כשילוה לפיכך משכון, קונה
ואינו  ידוע לזמן שהלוהו ההוא בממון המשכון הקנהו
(בפסחים  יצחק רבי של דעתו כאן שקיבל ברור, משמט".
פ"י  החזקה ביד אולם משכון. קונה שבעלֿחוב לא:),
דינו  המשכון על שהמלווה פסק ה"א שכירות מהלכות
(ראה  חובו כל גובה - המשכון נאנס ואם שכר, כשומר
מפירושו  כאן בו שחזר מזה ויוצא שם), הראב"ד השגת
(מפרשי  הרי"ף של דעתו וקיבל בצעירותו, שכתב הנ"ל
ונראה  כאלו). חזרות כמה על העירו האחרונים, ידֿהחזקה
(שביעית  בירושלמי שמואל של דרשתו כאן מקבל שרבינו
אחיך  את לך יהיה "ואשר ג) טו, (דברים הכתוב על שם)
שלא  ואע"פ בידך. לאחיך שיש לזה פרט - ידיך" תשמט
משמט  אינו מחט משכונו שאפילו שמואל, של דעתו קיבל
חלק  את שמשמט הי"ד) ויובל משמיטה (בפ"ט ופסק כלום,
דמי  לגבי דרשתו את קיבל - המשכון דמי על היתר החוב
זו]. דרשה ע"פ מנמק שם במשנה הרע"ב גם המשכון.

צב.):42) (כתובות שאמרו מפני ממנו, לגבות יוכל ולא
של  (מטלטלין משתעבדי" לא חוב לבעל - דיתמי "מטלטלי
אביהם). של לבעלֿחוב משועבדים אינם - יתומים

החוב 43) - שמשכנו שבשעה והטעם, קטו. בבאֿמציעא
ועשה.44)כגבוי. לאוין שני - שבתורה מקראות שלוש

ד:)]. מכות (רש"י מקרא = הלוה.45)[שם של מרצונו
ולחם46ֿ) [במגידֿמשנה רבא. דעת כפי קיד: שם ברייתא

וכן  אלמנה בחובל למה מקשים, וה"ב ה"א למעלה משנה
אסור. הלוואתו בשעת שגם פסק נפש, אוכל כלי בחובל
לשלא  הלוואתו בשעת בין מחלק הוא חזרה, בדין וכאן,
נאמרו  האלו המצוות שלוש כל והרי הלוואתו? בשעת
(וכמו  אלמנה בדין משיג א בהל' והראב"ד חבלה? בלשון
חובל". זה אין הלוואה "בשעת נפש): באוכל ב בהל' כן

שרבי  שלא ונראה משמעותו חבלה שסתם להראב"ד מודה נו
להחזיר  חייב שאינו פסק כך ומשום הלוואה, בשעת
גילתה  נפש אוכל בכלי אולם הלוואתו, בשעת במשכנו

ונימוק  חובל", הוא נפש "כי ואמרה: האיסור, טעם התורה
להסביר  יש לזה ובדומה הלוואתו. בשעת גם יפה כוחו זה
החינוך' ב'ספר כי אלמנה, בגד בחובל רבינו שיטת גם
מנמק  תשי"ד) קוק הרב מוסד הוצאת ע"פ - תקצח (מצוה
שבור  שלבבה האלמנה, על לרחם וציונו באמרו: זה איסור
נימוק  על מסתמך רבינו שגם ומסתבר למשכנה. שלא ודואג,
מחלק  אינו שהרי קיבל, לא רע שם הוצאת של (הטעם זה
כל  מצא לא כך ומשום שם) גמרא ראה - לעשירה עניה בין
אבל  הלוואתו, בשעת ללא הלוואתו שעת בין לחלק טעם
חבלה  המונח את להוציא נימוק מצא לא החזרה במצוות

הרגילה]. ממשמעותו

.ÂÔkLÓÏ ‡aL ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL47ÌÈ¯·c ÔkLÓÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈ƒ∆»¿«¿≈…¿«¿≈¿»ƒ
ÔBkLÓ Ì˙B‡ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L48„‚a ÔB‚k , ∆ƒ∆¿»¿»»ƒ≈»«¿¿∆∆

Ba ÏÎB‡L ÈÏÎe ÂÈÏÚL49‰hÓ ÁÈpÓe .el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»»¿ƒ∆≈¿«≈»≈«ƒ«ƒ»
ÚvÓe50ıtÓe ‰hÓe ,¯ÈLÚÏ51ÈÚÏ52‡ˆÓp‰ ÏÎÂ . «»¿»ƒƒ»«»¿»ƒ¿»«ƒ¿»

el‡Ó ıeÁ B„È·53BkLÓÏ BÏ LÈ -54ÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ . ¿»≈≈≈¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe ,ÌBia ÌBi‰««¿ƒ««¿»««¿»»¿»»¿≈

ÌÈÏk55„Á‡ ÏËB -56„Á‡ ¯ÈÊÁÓe57Ú .È˙Ó „58‡e‰ ≈ƒ≈∆»«¬ƒ∆»«»«
?ÁwÏÂ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ59ÌÏBÚÏ „Ú60‰È‰ Ì‡Â . «»¿«¬ƒ¿ƒ««¿»¿ƒ»»

Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÌÈ¯·cÓ ÔBkLn‰61ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ««¿ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿≈«ƒƒ
‰ÂlÏ Ô˙B‡62ÌÈLÏL „Ú BÏˆ‡ BÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - »«…∆¬≈∆«ƒ∆¿«¿ƒ

ÌBÈ63¯ÎBÓ ClÈ‡Â ÌBÈ ÌÈLÏMÓe ,64˙È·a ÔBkLn‰ ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««¿¿≈
ÔÈc65ÂÈ·Ï ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ - ‰Âl‰ ˙Ó .66‰Âl‰ ˙Ó . ƒ≈«…∆≈«¬ƒ¿»»≈«…∆

BËÓBL - ÔBkLn‰ BÏ ·ÈL‰L ¯Á‡67ÏÚÓ ‰ÂÏn‰ ««∆≈ƒ««¿¿««¿∆≈«
ÂÈa68.¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , »»¿≈«¬ƒ

בשוק 47) או המשכון, את מוציא כשהוא - לוה של לביתו
בזרוע. אפילו בלילה.48)- ובין ביום בין להם שצריך

הל'49) אישות מה' יג פרק (השווה וכוס קערה קדירה כגון
צז  (בסי' הגר"א מציין לזה והמקור כאן), ראב"ד וראה ג,
כמבואר  לו, שמניחים ומצע, ממיטה מכלֿשכן נו) ס"ק
גירסת  היתה שכן אומר יז אות בסוף שם וה'דרישה' בסמוך.
נראה  ויותר בו". שאוכל "וכלי קיג:) (שם בברייתא רבינו
נפש" חיי שהן דברים ימשכנו "ולא היא: רבינו  שגירסת
ימשכנו  "ולא היא: שלפנינו והנוסחא שם, דק"ס (השווה
צריך  שהוא דברים כלומר נפש"), אוכל בהן שעושין דברים

ובלילה. ביום בלעדם לו שאיֿאפשר לחייו, וכן 50)להם
מפני  לכותבו, רבינו חש ולא - עליו לישב כסא לו מניח
סידור  לענין ז הל' פ"א למעלה שכתב מה על שסמך

מקנים.51)(כסףֿמשנה). ארוגה - גס שם 52)מצע
דברים 53)קיג: שהם אע"פ כר, או אומנותו כלי כגון

ובלילה. ביום להם זקוק אינו - חייו לכדי לו הנחוצים
סידור 54) גבי אלא אומנותו כלי לו מניחים אמרו שלא

- למשכן אבל הפרעון, זמן כשהגיע שם) למעלה (ראה
אמרו  וכן לו. צריך שהוא בעת מחזירו שהרי ממשכנים,
ה, הל' למעלה (וראה ביום" המחרישה "ואת (קיג.) במשנה

בהלכה ו  ובלחםֿמשנה שם, מגידֿמשנה ועיין לו. בהערה
והוא 55)שלפנינו). מחרישות, שתי או כרים שני כגון

לאחד. רק ה"ג 56)צריך פ"י בבאֿמציעא תוספתא
מקובצת' ב'שיטה הובא הרשב"א וכפירוש קיג, שם (משנה
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את  ואוכל חבירו את ומצער נושך שהוא "מפני נשך שמו
תרבית  בלא לנשך אפשר שאי מובן שמזה בשרו"

נשך. בלא ולתרבית
(32 'rd 184 'r 'e wlg y"ewl it lr)

מנת 2) על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה
תעשה  לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה יותר לשלם
שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי אחת,
נשך  בו יש דבר, כל הן אוכל הן כסף הן בריבית, המלווה
דברי  ושיעור ס: מציעא בבא (עיין למלווה ומרבית ללווה
אזהרות, בכמה תורה שאסרתם ומרבית נשך הוא: כך רבינו
להלן  וכן וכו' ובמרבית בנשך לו תיתן לא כספך את שנאמר
כלומר, הוא, אחד - וגו'" כסף "נשך ואומר מזהיר הוא

משנה). (לחם היא אחת תעשה לא של 3)מצוות
"למה 4)התוספת. אמרו: ל"א פרשה רבה ְַובשמות

עד  ידע ולא הרגיש ולא נחש שנשכו למי דומה? הריבית
מרגיש  אדם אין הריבית כך - מבצבץ) (מבעבע שנתבטבט

עליו". שתתבטבט עד שהנשך 5)בו כן אם כלומר,
היא. אחת לאֿתעשה מצוות אזהרות 6)והמרבית בשתי

כתבן  ולא וכו', תיתן לא ובמרבית וכו', תיתן לא כספך את -
בנשך. לו תיתן לא אכלך ואת כספך את כאחד:

האיסור,7) לחזק כדי בריבית, הלוואה על באזהרות להרבות
(בחשבון  למנות ראוי "שאין כאחת, הן המצוות במניין אבל
לחיזוק), - בתורה (=הנכפלים והעשה הלאווין המצוות)
בספר  (רבינו בהם" והמצווה מהם המוזהר הדברים אלא

רלה). ובלאווין שם עיין התשיעי בשורש המצוות

.·˙Èa¯a ˙BÂÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡L C¯„k8; ¿∆∆∆»¿«¿»»ƒ¿¿ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL9, ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒƒƒ«¿»»¿

EÈÁ‡Ï CLpz ‡Ï :¯ÓBÏk .‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL10ÔÎÂ . ∆«¿»»«…∆¿«…ƒ»≈¿»ƒ¿≈
˜qÚ˙‰Ï ¯eÒ‡11ÈÓ ÏÎÂ .˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa »¿ƒ¿«≈≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿»ƒ

¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÈa „Ú B‡ ¯ÙBÒ B‡ ·¯Ú ‰È‰L∆»»»≈≈≈≈≈∆¬≈∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa12BÊ .CL ÂÈÏÚ ¿…«¬∆∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆

Û‡ ‰¯‰Ê‡13¯ÙBqÏÂ ·¯ÚÏÂ ÌÈ„ÚÏ14,z„ÓÏ ‡‰ . «¿»»«»≈ƒ¿∆»≈¿«≈»»«¿»
‰ML ÏÚ ¯·BÚ - ˙Èa¯a ‰ÂÏn‰L15‰È‰˙ ‡Ï :ÔÈÂ‡Ï ∆««¿∆¿ƒƒ≈«ƒ»»ƒ…ƒ¿∆

‰Lk BÏ16˙Èa¯Ó·e ;CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ ; ¿∆∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿«¿ƒ
‡Ï ;˙Èa¯˙Â CL Bz‡Ó Áwz Ï‡ ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈»¿∆«ƒ«≈ƒ∆∆¿«¿ƒ…
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ;CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈO˙17. ¿ƒ»»∆∆¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

ÌÈLa ¯·BÚ ‰Âl‰Â18¯eÚ ÈÙÏÂ ;EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï : ¿«…∆≈ƒ¿«ƒ…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈
¯Ú .ÏLÎÓ Ôz˙ ‡ÏÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÚÂ · …ƒ≈ƒ¿…»≈¿≈ƒ¿«≈»∆≈

ÔeÓÈO˙ ‡Ï ÌeMÓ ‡l‡ ÔÈ¯·BÚ19ÈÓ ÏÎÂ .CL ÂÈÏÚ ¿ƒ∆»ƒ…¿ƒ»»∆∆¿»ƒ
¯eÒ¯Ò ‰È‰L20B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÚiqL B‡ ,Ì‰ÈL ÔÈa ∆»»«¿≈¿≈∆∆ƒ«∆»≈∆

.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏ ÌeMÓ ¯·BÚ - e‰¯B‰»≈ƒƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

(כלומר 8) האונאה עושה שיעבור לאונאה דומה זה "ואין
המצוות  בספר (רבינו האונאה" לו שנעשית מי ולא האונה)

רלו). עה:9)לאווין מציעא תינשך 10)בבא לא  כלומר,
ע:). מציעא בבא (עיין ישיך שאחיך תגרום לא הימנו,

ביניהם.11) לסרסר או עד או סופר להיות כגון יד, לתת
"לא 12) תלווה", כסף "אם יחיד בלשון כתובה הפרשה כל

"לא  רבים: בלשון וכתב שינה וכאן כנושה" לו תהיה

ובמדרש  ו, לא, פרשה רבה שמות מדרש (עיין תשימון"
תקכז). עמוד כד, משפטים המלווה 13)הגדול על נוסף

כחכמים).14)והלווה. - עה: מציעא ובבבא (שם,
נושה,16)שם.15) של דרכו היא בריבית שהלוואה

העני  הנוגש גם זה לאו ובכלל בחינם. מעותיו מלווה שאינו
יחזיר, מה לו שאין יודע והוא בריבית שלא במלווה אפילו
הנושים  מדרך זה שגם ב, הלכה א פרק למעלה כמבואר

משנה). (מגיד הלווה.17)הוא את  שם 18)שמכשיל
רלז  לאווין המצוות בספר רבינו העתיק וכן הרי"ף וכנוסחת
תיתן  לא עיוור לפני ומשום תשיך לא משום עובר "לווה
עובר  שהלווה מבואר, שלפנינו הנוסחה ולפי מכשול".

תשיך". לא "ולאחיך על גם לפני 19)בשלושה, על אבל
גורם  מהווים אינם כשהעדים המדובר עוברים. אינם עיוור
בלעדיהם  גם מלווה היה שהמלווה כגון ההלוואה, לביצוע

העדים). המתחיל בדיבור שם בתוספות מתווך 20)(ראה
בשימת  מתעסק אינו אבל ההלוואה לביצוע גורם המהווה

משנה). לחם (עיין הריבית

.‚el‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯·BÚ ‰Âl‰Â ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿∆¿«…∆¿ƒ«»≈
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡l‰21. «»ƒ≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ»
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÏkL22, ∆»««¿∆¿ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L23ÔÈica ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ -24, ∆ƒ¬»ƒ«»¬≈¿»««»ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe25Ì‡Â .‰ÂlÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ƒƒ»ƒ««¿∆«¬ƒƒ«…∆¿ƒ

ÌÈa‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó26. ≈««¿∆≈ƒƒƒ««»ƒ

הפסוק 21) (בסיום עימך" אחיך "וחי שנאמר סב: שם
ליה  "אהדר - נשך) מאיתו תיקח אל ריבית באזהרת הפותח
השב  - לקחת ואם תיקח. אל (כלומר, בהדך" דניחי היכי כי
לוקים  אין להישבון שניתן לאו וכל עימך), שיחיה כדי לו,
ובנוגע  - א הלכה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר עליו.
מתוך  ברם לוקים, אם רבינו ביאר לא ולסופר לערב לעדים,
ד  הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק רבינו פירטם שלא זה
אומר  הדבר ובטעם לוקים. שאין דעתו נראה הלוקים, בין
שהם  פי על (אף עליו לוקין אין "אבל עג): (מצוה החינוך
עדות) וחתימת השטר בכתיבת במעשה, הלאו על עוברים
ואינו  להישבון ניתן שהרי במלקות, אינו המלווה שאפילו
יתחייבו  בסיבתו) הבאים (שאלו מחמתיה דאתו דהני בדין

הלוואה,22)במלקות". בשעת התוספת שקצץ קצובה,
דינרים. חמישה לו שישלם מנת על סלע שהלווהו כגון

בשעת 23) התוספת קצץ שלא כגון, ריבית, מאבק להבדיל
בדיינים  יוצאה ואינה מדבריהם, אסור שהוא ההלוואה,

ג). ב, א, הלכה א פרק להלן רבינו בית 24)(ראה עלֿפי
המלוה. מידי להוציאה לכך נזקקים דין בית כלומר, דין,

סא:).25) (שם כורחו הטילה 26)בעל לא שהתורה
(=למלווה) "לדידיה קיב.) קמא (בבא השבה חיוב עליהם
לבריה  - השב) - לקחת ואם תיקח (אל רחמנא ליה מזהר קא

רחמנא". מזהר לא

.„ÁÈp‰27Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯ ÏL ˙BÚÓ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ƒƒ«»∆¬ƒ∆»∆ƒƒ««ƒ
.¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Èa¯ ÏL Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆≈∆ƒƒ≈»«»ƒ¿«¬ƒ
ÌiÒÓ‰ ¯·c ÏÎÂ ˙Èa¯ ÏL ˙ÈlËÂ ‰¯t Ì‰Ï ÁÈp‰28 ƒƒ«»∆»»¿«ƒ∆ƒƒ¿»»»«¿À»
ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰È·‡ „B·k ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ -«»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈¿¬ƒ∆«∆¿»ƒ
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„Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ‰·eLz ‰OÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¿»¿…ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰·eLz ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙nL∆≈¬»ƒ…»»¿»≈¿ƒ

B„B·ÎÏ29.ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ÌiÒÓ‰ ¯·„ elÙ‡Â , ƒ¿«¬ƒ»»«¿À»≈«¬ƒƒ

סב.27) מציעא בבא עליו,28)ברייתא בעליו ששם דבר
אביהם  שלקח הוא שזה לרבים וניכר סימן, בו שיש דהיינו

לקלון. זה ידי על נזכר ושמו ריבית שאין 29)בתור מפני
שאין  אמורים דברים במה (שם). רשע אב לכבד מחוייב הבן
אבל  תשובה, עשה ולא כשמת רשע? אב בכבוד חייב הבן
ממרים  מהלכות ו פרק (רבינו לכבדו הבן מחוייב בחייו,
תשובה  יעשה שמא שם, הרב"ז מפרש והטעם יא). הלכה
משנה  כסף (ראה עמך מעשה עושה אב מבזה הבן ונמצא

שם). משנה ולחם

.‰e¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰30ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈¿«¿ƒ
Ô‰Ó31‰·eL˙Ï C¯c Ô‰Ï ÁzÙÏ È„k ,32Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ . ≈∆¿≈ƒ¿…«»∆∆∆ƒ¿»¿»«¿«≈

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe¯ ÔÈ‡ - Ô‰Ó33‰˙È‰ Ì‡ . ≈∆≈«¬»ƒ»≈∆ƒ»¿»
ÌiÒÓ‰ ¯·c ˙Èa¯‰Â ˙Ói˜ ‰ÏÊ‚34‡e‰ È¯‰Â ¿≈»«∆∆¿»ƒƒ»»«¿À»«¬≈

BÓˆÚa35Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó -36. ¿«¿¿«¿ƒ≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

geztl ick mdn oilawn oi` exifgdy ziaixa ielne oiplfbd
."daeyz jxc odl

דעת  בריבית; מחילה יש אם הפוסקים מחלוקת ידועה
מחילת  אין הריבית את גבה כבר המלוה אם שגם הגאונים
כי  ללוה, מלהחזירה המלוה את לפטור מועילה הלוה

זו". מחילה אסרה "התורה
שיש  בשו"ע) ההלכה נפסקה (וכך הרא"ש דעת אבל
ריבית  ללקיחת מועילה אינה ואמנם בריבית, מחילה
להחזירה  וצריך זו ריבית לקח כבר אם אבל מעיקרא,

הלוה. מחילת מועילה
והכא  ... שבלע איסור כמו "שהוא הריטב"א: ומבאר
והיינו  חבירו" מחילת תועיל לא שכן וכיון חייב הוא לשמים
דין  בגדר אינו ריבית לקיחת שאיסור היא הגאונים שכוונת
שהתורה  ואיסור ענין שהוא אלא לחבירו חייב שהוא ממון
שיחזיר  עד לשמים וחיוב מצוה בגדר המלוה על הטילה

שבלע". ה"איסור את
היות  שעם לומר צריך מחילה, שמהני הרא"ש ובדעת
מצד  הרי לשמים, חיוב הוא ללוה הריבית להחזיר שהחיוב
מהני  כך ומשום ללוה הממון את להשיב התחייב זו מצוה

מחילה.
ממון  נחשב הרא"ש לדעת וגם הגאונים לדעת שגם ונמצא
מצד  להחזירו חיוב עליו ואין המלוה, של לממונו בריבית

התורה. שחייבה החיוב מצד אלא כשלעצמו ממון דין
לעשות  בא אם בריבית שהמלוה הרמב"ם פסק ולכן
לו  לפתוח כדי ממנו, מקבלין אין הריבית ולהחזיר תשובה

תשובה. דרך
(118 'r a"ig y"ewl it lr)

להחזיר.30) רצונם ומביעים מעצמם אלא 31)שבאו
צד:). קמא (בבא להם לחזור 32)מוחלים עליהם להקל

(שהובא  מעשה כאותו בפניהם, דלת לנעול ולא בתשובה
תשובה, לעשות שביקש אחד באדם "מעשה שם): בברייתא
עושה  אתה אם מבינה) ריק (אדם ריקה אשתו: לו אמרה
כדי  למוכרו, צריך (שאתה שלך אינו אבנט אפילו תשובה
ומסיימת  תשובה". עשה ולא ונמנע הגזילות) כל את להחזיר
בריבית  ומלווי הגזלנין אמרו: שעה "באותה הברייתא:

מהם". מקבלים אין נוחים 33)שהחזירו מעשיו אין
סוף  המשנה בפירוש רבינו (השווה החכמים בעיני וישרים
י). משנה ג פרק אבות טוב יום תוספות וראה שביעית,

לקלון.34) בה משנה 35)ונזכר (עיין שהיה כמו בעין
קסא). דעה יורה הכסף ונקודות דייק 36)למלך רבינו

ומשמע  קיימת" גזילה הייתה "אם גזלנים: גבי וכתב בלשונו
"דבר  כתב בריבית ואילו מסויים, שאינו דבר אפילו
משנה  ראה מחזיר. אינו מסויים כשאינו אבל המסויים"
בין  - הגזלן קנה לא גזילה ההבדל: את ונימק בזה, למלך
נקודות  (ראה קנה ריבית אבל בעין, שאינה בין בעין שהוא

ז). קסא, דעה יורה הכסף

.Â˙Èa¯ Ba ·e˙kL ¯ËL37ÏL ÔÈa ‰ˆeˆ˜ ÔÈa , ¿»∆»ƒƒ≈¿»≈∆
˙Èa¯‰ ˙‡ ‰·B‚ BÈ‡Â ,Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - Ì‰È¯·c38. ƒ¿≈∆∆∆«∆∆¿≈∆∆»ƒƒ

Ïk‰ ‰·‚Â Ì„˜39‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -40; »«¿»»«…ƒƒƒ∆»ƒƒ¿»
˜·‡ Ï·‡41‰·B‚ BÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙Èa¯42 ¬»¬«ƒƒ∆ƒƒ¿≈∆≈∆

‰ÂÏn‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓƒ«…∆««¿∆¿≈«¬ƒƒƒ««¿∆
‰ÂlÏ43. «…∆

פלוני"37) לזמן וכך כך בריבית מנה מפלוני לווה "פלוני
עב.). מציעא בבא המלוה,38)(רש"י את קונסין ואין

כרבי  ולא כחכמים (שם הריבית משום הקרן את שיפסיד
לא  גובה ואינו איסורא משום היתרא קנסינן האומר מאיר

הריבית). את ולא הקרן הריבית.39)את את אף
ג.40) הלכה למעלה כמבואר בדיינין, כעין 41)שיוצאה

עפר  ולא עפר כעין שהוא כאבק - ממש ריבית ולא ריבית
דין.42)ממש. אבק 43)בית  שאין וגבה , קדם אם

א. הלכה ו פרק להלן שיתבאר כמו בדיינים, יוצאה ריבית

.Ê„ÈÚÓe ·˙BÎk ‰Ê È¯‰ - ˙Èa¯ ¯ËL ·˙Bk‰ Ïk»«≈¿«ƒƒ¬≈∆¿≈≈ƒ
ÂÈÏÚ44Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ¯ÙkL ÌÈ„Ú45Ïk ÔÎÂ . »»≈ƒ∆»««≈¡…≈ƒ¿»≈¿≈»

Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰Âl‰«…∆«¿∆¿ƒƒ≈»¿≈«¿»¬≈≈
˙‡ÈˆÈa e¯ÙÎÂ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ÌÈ¯ÙBÎk¿¿ƒ«≈¡…≈ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ46,'B‚Â CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿
È‰Ï‡ ÈÈ È‡ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ÌÎ47. ¬ƒ¿»¡…≈∆¬∆≈ƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒ

עצמו.44) יוסי 45)על רבי אמר "תניא עא: מציעא בבא
קורא  אדם בריבית, מלווי של עיניהם סמיות וראה בוא
ולבלר  עדים מביאים והם לחייו, עימו יורד - רשע לחבירו
לישראל  (שהלווה זה פלוני וחותמין וכותבין ודיו וקולמוס

ישראל". באלוקי כפר ה'46)בריבית) בהשגחת כלומר,
שכן  מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על
העולם  על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה
ההלוואה  שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה
להמציא  ברואיו על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית
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את  ואוכל חבירו את ומצער נושך שהוא "מפני נשך שמו
תרבית  בלא לנשך אפשר שאי מובן שמזה בשרו"

נשך. בלא ולתרבית
(32 'rd 184 'r 'e wlg y"ewl it lr)

מנת 2) על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה
תעשה  לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה יותר לשלם
שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי אחת,
נשך  בו יש דבר, כל הן אוכל הן כסף הן בריבית, המלווה
דברי  ושיעור ס: מציעא בבא (עיין למלווה ומרבית ללווה
אזהרות, בכמה תורה שאסרתם ומרבית נשך הוא: כך רבינו
להלן  וכן וכו' ובמרבית בנשך לו תיתן לא כספך את שנאמר
כלומר, הוא, אחד - וגו'" כסף "נשך ואומר מזהיר הוא

משנה). (לחם היא אחת תעשה לא של 3)מצוות
"למה 4)התוספת. אמרו: ל"א פרשה רבה ְַובשמות

עד  ידע ולא הרגיש ולא נחש שנשכו למי דומה? הריבית
מרגיש  אדם אין הריבית כך - מבצבץ) (מבעבע שנתבטבט

עליו". שתתבטבט עד שהנשך 5)בו כן אם כלומר,
היא. אחת לאֿתעשה מצוות אזהרות 6)והמרבית בשתי

כתבן  ולא וכו', תיתן לא ובמרבית וכו', תיתן לא כספך את -
בנשך. לו תיתן לא אכלך ואת כספך את כאחד:

האיסור,7) לחזק כדי בריבית, הלוואה על באזהרות להרבות
(בחשבון  למנות ראוי "שאין כאחת, הן המצוות במניין אבל
לחיזוק), - בתורה (=הנכפלים והעשה הלאווין המצוות)
בספר  (רבינו בהם" והמצווה מהם המוזהר הדברים אלא

רלה). ובלאווין שם עיין התשיעי בשורש המצוות

.·˙Èa¯a ˙BÂÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡L C¯„k8; ¿∆∆∆»¿«¿»»ƒ¿¿ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL9, ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒƒƒ«¿»»¿

EÈÁ‡Ï CLpz ‡Ï :¯ÓBÏk .‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL10ÔÎÂ . ∆«¿»»«…∆¿«…ƒ»≈¿»ƒ¿≈
˜qÚ˙‰Ï ¯eÒ‡11ÈÓ ÏÎÂ .˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa »¿ƒ¿«≈≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿»ƒ

¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÈa „Ú B‡ ¯ÙBÒ B‡ ·¯Ú ‰È‰L∆»»»≈≈≈≈≈∆¬≈∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa12BÊ .CL ÂÈÏÚ ¿…«¬∆∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆

Û‡ ‰¯‰Ê‡13¯ÙBqÏÂ ·¯ÚÏÂ ÌÈ„ÚÏ14,z„ÓÏ ‡‰ . «¿»»«»≈ƒ¿∆»≈¿«≈»»«¿»
‰ML ÏÚ ¯·BÚ - ˙Èa¯a ‰ÂÏn‰L15‰È‰˙ ‡Ï :ÔÈÂ‡Ï ∆««¿∆¿ƒƒ≈«ƒ»»ƒ…ƒ¿∆

‰Lk BÏ16˙Èa¯Ó·e ;CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ ; ¿∆∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿«¿ƒ
‡Ï ;˙Èa¯˙Â CL Bz‡Ó Áwz Ï‡ ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈»¿∆«ƒ«≈ƒ∆∆¿«¿ƒ…
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ;CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈO˙17. ¿ƒ»»∆∆¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

ÌÈLa ¯·BÚ ‰Âl‰Â18¯eÚ ÈÙÏÂ ;EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï : ¿«…∆≈ƒ¿«ƒ…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈
¯Ú .ÏLÎÓ Ôz˙ ‡ÏÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÚÂ · …ƒ≈ƒ¿…»≈¿≈ƒ¿«≈»∆≈

ÔeÓÈO˙ ‡Ï ÌeMÓ ‡l‡ ÔÈ¯·BÚ19ÈÓ ÏÎÂ .CL ÂÈÏÚ ¿ƒ∆»ƒ…¿ƒ»»∆∆¿»ƒ
¯eÒ¯Ò ‰È‰L20B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÚiqL B‡ ,Ì‰ÈL ÔÈa ∆»»«¿≈¿≈∆∆ƒ«∆»≈∆

.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏ ÌeMÓ ¯·BÚ - e‰¯B‰»≈ƒƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

(כלומר 8) האונאה עושה שיעבור לאונאה דומה זה "ואין
המצוות  בספר (רבינו האונאה" לו שנעשית מי ולא האונה)

רלו). עה:9)לאווין מציעא תינשך 10)בבא לא  כלומר,
ע:). מציעא בבא (עיין ישיך שאחיך תגרום לא הימנו,

ביניהם.11) לסרסר או עד או סופר להיות כגון יד, לתת
"לא 12) תלווה", כסף "אם יחיד בלשון כתובה הפרשה כל

"לא  רבים: בלשון וכתב שינה וכאן כנושה" לו תהיה

ובמדרש  ו, לא, פרשה רבה שמות מדרש (עיין תשימון"
תקכז). עמוד כד, משפטים המלווה 13)הגדול על נוסף

כחכמים).14)והלווה. - עה: מציעא ובבבא (שם,
נושה,16)שם.15) של דרכו היא בריבית שהלוואה

העני  הנוגש גם זה לאו ובכלל בחינם. מעותיו מלווה שאינו
יחזיר, מה לו שאין יודע והוא בריבית שלא במלווה אפילו
הנושים  מדרך זה שגם ב, הלכה א פרק למעלה כמבואר

משנה). (מגיד הלווה.17)הוא את  שם 18)שמכשיל
רלז  לאווין המצוות בספר רבינו העתיק וכן הרי"ף וכנוסחת
תיתן  לא עיוור לפני ומשום תשיך לא משום עובר "לווה
עובר  שהלווה מבואר, שלפנינו הנוסחה ולפי מכשול".

תשיך". לא "ולאחיך על גם לפני 19)בשלושה, על אבל
גורם  מהווים אינם כשהעדים המדובר עוברים. אינם עיוור
בלעדיהם  גם מלווה היה שהמלווה כגון ההלוואה, לביצוע

העדים). המתחיל בדיבור שם בתוספות מתווך 20)(ראה
בשימת  מתעסק אינו אבל ההלוואה לביצוע גורם המהווה

משנה). לחם (עיין הריבית

.‚el‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯·BÚ ‰Âl‰Â ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿∆¿«…∆¿ƒ«»≈
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡l‰21. «»ƒ≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ»
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÏkL22, ∆»««¿∆¿ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L23ÔÈica ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ -24, ∆ƒ¬»ƒ«»¬≈¿»««»ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe25Ì‡Â .‰ÂlÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ƒƒ»ƒ««¿∆«¬ƒƒ«…∆¿ƒ

ÌÈa‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó26. ≈««¿∆≈ƒƒƒ««»ƒ

הפסוק 21) (בסיום עימך" אחיך "וחי שנאמר סב: שם
ליה  "אהדר - נשך) מאיתו תיקח אל ריבית באזהרת הפותח
השב  - לקחת ואם תיקח. אל (כלומר, בהדך" דניחי היכי כי
לוקים  אין להישבון שניתן לאו וכל עימך), שיחיה כדי לו,
ובנוגע  - א הלכה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר עליו.
מתוך  ברם לוקים, אם רבינו ביאר לא ולסופר לערב לעדים,
ד  הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק רבינו פירטם שלא זה
אומר  הדבר ובטעם לוקים. שאין דעתו נראה הלוקים, בין
שהם  פי על (אף עליו לוקין אין "אבל עג): (מצוה החינוך
עדות) וחתימת השטר בכתיבת במעשה, הלאו על עוברים
ואינו  להישבון ניתן שהרי במלקות, אינו המלווה שאפילו
יתחייבו  בסיבתו) הבאים (שאלו מחמתיה דאתו דהני בדין

הלוואה,22)במלקות". בשעת התוספת שקצץ קצובה,
דינרים. חמישה לו שישלם מנת על סלע שהלווהו כגון

בשעת 23) התוספת קצץ שלא כגון, ריבית, מאבק להבדיל
בדיינים  יוצאה ואינה מדבריהם, אסור שהוא ההלוואה,

ג). ב, א, הלכה א פרק להלן רבינו בית 24)(ראה עלֿפי
המלוה. מידי להוציאה לכך נזקקים דין בית כלומר, דין,

סא:).25) (שם כורחו הטילה 26)בעל לא שהתורה
(=למלווה) "לדידיה קיב.) קמא (בבא השבה חיוב עליהם
לבריה  - השב) - לקחת ואם תיקח (אל רחמנא ליה מזהר קא

רחמנא". מזהר לא

.„ÁÈp‰27Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯ ÏL ˙BÚÓ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ƒƒ«»∆¬ƒ∆»∆ƒƒ««ƒ
.¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Èa¯ ÏL Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆≈∆ƒƒ≈»«»ƒ¿«¬ƒ
ÌiÒÓ‰ ¯·c ÏÎÂ ˙Èa¯ ÏL ˙ÈlËÂ ‰¯t Ì‰Ï ÁÈp‰28 ƒƒ«»∆»»¿«ƒ∆ƒƒ¿»»»«¿À»
ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰È·‡ „B·k ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ -«»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈¿¬ƒ∆«∆¿»ƒ
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הכשרה. בדרך פרנסתו אחד פרשת 47)לכל כהנים בתורת
מארץ  אתכם הוצאתי כך תנאי "על שנינו: ה פרשה בהר
המודה  שכל ריבית, מצוות את שתקבלו תנאי על מצרים,
במצוות  הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות

מצרים". ביציאת כופר - ריבית

.ÁÌ„‡Ï ¯eÒ‡48˙BÂÏ‰Ï49˙Èa¯a B˙È· È·e ÂÈa50. »¿»»¿«¿»»¿≈≈¿ƒƒ
„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡51Ô‰Ï Ô˙BpL ‡e‰ ‰zÓe52 ««ƒ∆≈«¿ƒ«»»∆≈»∆

‰Ê ¯·„a ÌÏÈb¯È ‡nL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -53. ¬≈∆»∆»«¿ƒ≈¿»»∆

עה.48) מציעא בניו,49)בבא אצל הלוואה לעשות
מבניו. ללוות טעם 50)כלומר, להטעימן כוונה מתוך

גדול, שכרם שיהיה כדי - ריבית, הנאת כלומר , ריבית,
טעמו  שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם
בשיטה  מובא והרי"ף חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת
הלחםֿמשנה  לפני היו לא והרי"ף הר"ח ודברי מקובצת.

עליהם). עיין והטוריֿזהב, נוהג 51)והמשנהֿלמלך
הבנים. עם ביחסיו בממונו בתור 52)בוותרנות ולא

לאחרים 53)ריבית. גם להלוות ויבואו ריבית בקבלת
בריבית.

.ËBÏ Ô˙Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz54¯˙È «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆¿»«»≈
Úe„È ¯·c‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰ÂlM ‰Ó ÏÚ««∆»»ƒ∆¬≈∆À»∆«»»»«
¯eq‡ ¯ÓÁ ÔÈÚ„BÈ Ô‰ È¯‰L ,‰zÓ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«∆»«»»∆¬≈≈¿ƒ…∆ƒ

˙Èa¯‰55. »ƒƒ

בשעת 54) כך על שהתנו מבלי מעצמו הפירעון בשעת
קצוצה  ריבית זה הרי ההלוואה בשעת קצץ אם (כי ההלוואה
אלא  חכם לתלמיד התירו ולא ג). הלכה ו פרק להלן (ראה
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין

חכם,55) תלמיד שאינו למי אבל ריבית, בתור נותנם ואינו
בתור  שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע שאינו
פי  על "ואף כתוב: מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא ריבית
שלא  בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי נכון אין כן
בתשובותיו  מיגא"ש והר"י זה. בדבר העם המון ירגילו
היחידים  אלא זה על לסמוך "שאין דעתו קפ"ב ) (סימן

זולתם". לא הכשרים

.ÈB¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰56B‡] ,¯˙BÈ ‰Âl‰ ‡ˆÓe ««¿∆∆¬≈»»«…∆≈
¯˙BÈ ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓe B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰L57È„Îa Ì‡ :[ ∆∆¡ƒ»»««¿∆≈ƒƒ¿≈

‰ÚBË ˙Úc‰L58Â‡Ï Ì‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -59‰zÓ - ∆«««»«»¿«¬ƒ¿ƒ»«»»
BÏ Ô˙pL ‡e‰60‰ÏÊ‚ B‡ ,61B„Èa BÏ ‰˙È‰62ÚÈÏ·‰Â ∆»«¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«
ÔBaLÁa BÏ63¯Á‡ B‡ ,64‰nÎa .BÏ ÚÈÏ·‰Ï ‰eˆ «∆¿«≈ƒ»¿«¿ƒ«¿«»

„Á‡a ?‰ÚBË ˙Úc‰65ÌÈL·e66‰MÓÁa B‡67B‡ «««»¿∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»
‰Ó ‡nL ;‰¯OÚa68‰¯OÚ B‡ ‰MÓÁ ‰MÓÁ «¬»»∆»»»¬ƒ»¬ƒ»¬»»

˙BiLÈÓÁ‰ ÔÈÓ ¯˙È ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰¯OÚ69ÔÈÓ B‡ ¬»»¿≈ƒ»»»≈ƒ¿««¬ƒƒƒ¿«
„Á‡ „Á‡ ˙Bi¯ÈOÚ‰70‡nL ;BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - »¬ƒƒ∆»∆»«»¿«¬ƒ∆»

ÌÈ„Á‡‰71B‡ ˙BiLÈÓÁ‰ Ô‰a ‰BÓ ‰È‰L »¬»ƒ∆»»∆»∆«¬ƒƒ
Ì‰nÚ e·¯Ú˙ ˙Bi¯ÈOÚ‰72. »¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»∆

סג:56) בקטע 57)שם ונציא) (רומא, הראשונים בדפוסים
שגרסו. נראה כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר
הדעת  שאין בכדי יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור

רבינו  שגירסת שנראה אומר הוא להחזיר, חייב אינו טועה
ואשכח  לחבריה פשיטי דאוזיף מאן "האי הייתה שם בגמרא
(יותר)". טופיאתא הלווה) לו שהחזיר בכסף (מצא בהו

מבאר 58) (בסמוך המעות במניין לטעות עלולה כלומר,
או  שהמלווה, להניח ויש - טועה) הדעת בכמה רבינו

בחשבון. טעה הדעת 59)הלווה, שאין בכדי - שמצא
ט)60)טועה. (בהלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

מקום  מכל בלבד, חכמים לתלמידי מותרת סתם שתוספת
להחזיר  חייב אינו - ידיעתו בלי המלווה ליד כשהגיעה
סימן  דעה יורה דעת (חוות חכם תלמיד שאינו למי אפילו

ב). קטן סעיף לתלות 61)קס שאין ובמקום כלומר,
חינם  מתנת נותן שאינו לב קשה אדם שהלווה כגון, במתנה,
שטעה  להניח שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו -

שם). (גמרא חוזר 62)בחשבון ועתה רבים, ימים זה
הגזילה 63)בתשובה. השבת מצוות ידי בזה ויוצא

ח. הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר
ביניהם 64) היה שלא כגון, בגזילה, לתלות שאין במקום

וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם
בגמרא). המעות 65)(שם מונה כשהוא - אחד מטבע

יותר, אחד מטבע ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה
במניין. שטעה היינו 66)תולים זוגית ספירה מונה כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי בשניים,
יש 67) עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,

בטעות. למנות 68)לתלות זה לווה או מלווה של מנהגו
עשיריות  או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא

משנה). לחם לפי 69)(עיין ספירה של החישוב לפי
עשר.70)חמישיות. אחד או שישה שמצא כגון,

מטבע 71) בצד להניח עשיריות או בחמישיות המונים דרך
סופרים  המניין גמר ואחר עשירייה או חמישייה לכל אחד
או  החמישיות מספר וקובעים האלה המטבעות את

הרי"ף.72)העשיריות. וכפירוש שם

.‡È‰ÂÏn‰73ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡74·˙Bk‰ ÔÎÂ , ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿≈«≈
BÏ˜LÓ L¯Ùe ,Úe„È ÚaËÓ d˙a˙Îa BzL‡Ï75, ¿ƒ¿ƒ¿À»»«¿≈«»«≈≈ƒ¿»

eÙÈÒB‰Â76˙ÓÁÓ ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡ :BÏ˜LÓ ÏÚ ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈≈¬«
˙ÙÒBz‰77eÙÈÒB‰ elÙ‡Â ,˙ÙÒBz‰ ¯eÚL BÏ ‰kÓ - «∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¬ƒƒ

- ˙ÙÒBz‰ ˙ÓÁÓ eÏÊe‰ ‡Ï Ì‡Â ;‡e‰L Ïk ÂÈÏÚ»»»∆¿ƒ…¿≈¬««∆∆
d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,BÏ ‰kÓ BÈ‡≈¿«∆∆»≈ƒ«¿≈««≈¿»

‰ÚL78ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .79„Ú ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰La ? »»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ»»«
e‰eOÚÂ ‰Úa¯‡ BÏ˜LÓ ‰È‰L ÔB‚k ,B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆»»ƒ¿»«¿»»¿»
B˙ÈLÈÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ eÙÈÒB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰MÓÁ80- ¬ƒ»¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ

˙ÙÒBz‰ Ïk BÏ ‰kÓ81eÏÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»«∆∆««ƒ∆…¿
e˙ÁÙe ÚaËn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .˙B¯t‰«≈¿«ƒ¿«¿∆«««¿≈«ƒ¬

epnÓ82. ƒ∆

צז:73) קמא פה 74)בבא בעל או בשטר - בפירוש התנה
וכדומה. זוז דינר, כגון מטבע, באותו שיפרענו

יחידות 75) למספר המטבעות ערכי התאימו בתקופתם
- הקטן המטבע ממשקל כפול שמשקלו מטבע משקלם:

כפול. המלכות.76)ערכו עלה 77)מטעם המטבע שער
התוספת, עם מטבע באותו כשנפרע משתכר המלווה ונמצא

ריבית. זה אינו 78)והרי המלווה שהרי הפירעון, בשעת
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לקנות  יכול אינו כי המשקל, תוספת ידי על כלום מרוויח
בשעת  לקנות יכול שהיה ממה יותר מקבל שהוא במטבע

שם. ותוספות רש"י ראה מנכה.79)ההלוואה. שאינו
המתכת 80) לעניין המטבע הושבחה מהתוספת שכתוצאה

עד  אבל יותר. יקבל כסף של לגוש יתיכו ואם שבו,
ואין  מועט, השבח ההתכה, הוצאות עם בהתחשב חמישיתו,
שיטה  (עיין מתנה בתור ונותנם זה על להקפיד אדם בני דרך

שם). התוספת 81)מקובצת של ההפרש את אפילו
מחמישיתו. הפחת 82)שלמטה מחמת הפירות הוקרו אם

ממטבע  לו נותן הוקרו לא ואם ההפרש. למלווה, לו, מוסיף
עד  שפחתו אמורים, דברים במה שעה. באותה היוצא
(רי"ף  הפחת כל משלים כך על יתר פחתו אם אבל חמישיתו

שם).

.·ÈÏÒÙÂ ,ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰83Ì‡ : ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿ƒ¿«ƒ
d˙B‡Ï C¯„ BÏ LÈÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆∆¿»
CÏ :BÏ ¯ÓB‡Â ,e‰ÂÏ‰L ÚaËnÓ BÏ Ô˙B - ‰È„Ó¿ƒ»≈ƒ«¿≈«∆ƒ¿»¿≈≈
- ÌLÏ C¯„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÈBÏt ÌB˜Óa B‡ÈˆB‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈∆∆¿»

‰ÚL d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B84ÔÎÂ . ≈ƒ«¿≈««≈¿»»»¿≈
‰a˙Îa85. ƒ¿À»

המלכות.83) מטעם מהמחזור צח.84)הוצאה שם
י.85) הלכה אישות מהלכות ט"ז בפרק ביארו

.‚ÈÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰86‰ÂÏnÏ ÏÁnL ‰Âl‰L : ƒ¿»«¿ƒ∆«…∆∆»«««¿∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁwÏ „È˙ÚL B‡ epnÓ Á˜lL ˙Èa¯a»ƒƒ∆»«ƒ∆∆»ƒƒ«««ƒ
ÏÈÚBÓ BÈ‡ - ‰zÓ Ô˙ B‡ ÏÁnL B„iÓ ewL∆»ƒ»∆»«»««»»≈ƒ

ÌeÏk87‰ÏÈÁÓ ÌÏBÚaL ˙Èa¯ ÏkL ;88Ï·‡ ,‡È‰ ¿∆»ƒƒ∆»»¿ƒ»ƒ¬»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,BÊ ‰ÏÈÁÓ ‰¯Ò‡Â ‰ÏÁÓ ‡Ï ‰¯Bz‰«»…»¬»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈
.Ì‰È¯·c ÏL ˙Èa¯a elÙ‡ ,˙Èa¯a ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰«¿ƒ»∆∆¿ƒƒ¬ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆
¯Á‡Ó ‡l‡ .‰BÎ BÊ ‰‡¯B‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈»»¿»∆»≈««

‰ÂÏn‰ Ú„ÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L89¯·cL ∆¿ƒ««¿∆¿«¬ƒ¿»«««¿∆∆¿«
BÏ LÈÂ ‰OÚ ¯eq‡90epnÓ ÏhÏ91ÏÁÓÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ƒ»»¿≈ƒ…ƒ∆ƒ»»ƒ¿…

e¯Ó‡ Le¯Ù·e .ÏÊb‰ ÏÁBnL C¯„k ,ÏÁBÓ -≈¿∆∆∆≈«»≈¿≈»¿
ÌÈÓÎÁ92ÔÈ‡ - e¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰L , ¬»ƒ∆««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈

˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰L ÏÏkÓ .Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó93. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆«¿ƒ»∆∆

ב.86) סימן שם בראש ועיין סא. מציעא בבא פי על
גבהו.87) כבר אם הלאו לתיקון או נתינתו להתיר
נותנו.88) מדעתו הנוסחה:89)הלווה אחרים בספרים

הך. והיינו - להוציא 91)ללווה.90)הלווה הוא יכול 
דין. בבית למעלה 92)מהמלווה (השווה צב: קמא בבא

ה). הלכה ד על 93)פרק חולק שאינו מורה רבינו לשון
מועילה  שהמחילה משום כבר, שגבה בריבית אלא הגאונים
שאין  מסכמת, דעתו לגבות העתיד ריבית על אבל כחשבון,
נתינת  להתיר מועילה במתנה שנותנו רצונו והבעת המחילה
משנה, (מגיד היא מחילה ריבית נתינת כל שכן ריבית,

י). הלכה למעלה והשווה

.„ÈÌ˙B‡ ÔzÏ ¯zÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ94‡Ï,ÔÓ‡ Ì„ ƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ≈»¿»»∆¡»
ÌÈ·BË ÌÈÒÎ BÏ LiL95.„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ , ∆≈¿»ƒƒ»¿»»¿»¿∆¿≈

LÈ Ì‡ ;Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«¿ƒƒ¿∆≈¿≈»∆ƒ≈

ÌL LÈ Ì‡Â ;ÁÂ¯‰ ÔÓ Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ôz - ÁÂ¯ ÌL»∆«≈»∆∆¿»ƒ»∆«¿ƒ≈»
‰fL .Ec·Ï ‰z‡ „ÈÒÙz - „ÒÙ‰96‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡97, ∆¿≈«¿ƒ«»¿«¿∆∆¬«ƒƒ

ÈÒÎ·e ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡ ÏÎÂ¿»¬«ƒƒ≈»¬»∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈
e¯Ê‚ ‡Ï ÌÈÓB˙È98. ¿ƒ…»¿

ע.).94) מציעא (בבא עיסקא קרקעות,95)בתור היינו,
נחלות  מהלכות י"א פרק (רבינו משובח) (קרקע עידית ויהיו
"דמשפר  שם בגמרא רבינו נוסחת הנראה וכפי - א) הלכה
בהלכות  - ושם שם. רש"י ועיין "דמשפו" ולפנינו ניכסיה",
אפוטרופוס: למינוי הנוספים התנאים יתבארו - נחלות
פרטם  ולא - נידוי" קיבל לא ומעולם התורה, דיני "ושומע
ששם  - נחלות בהלכות שיתבאר מה על וסמך כאן רבינו
(לחם  יתומים לנכסי הנוגעים הדינים ביאור מקום עיקר

אלו.96)משנה). תנאים לפי העסק נתינת היינו,
קצוצה,97) ריבית זה ואין - ח, הלכה ה פרק להלן כמבואר

שם  שיהיה ייתכן הרי כי ובטוח, קצוץ הריווח שאין מאחר
מעותיהם 98)הפסד. יכלו "שלא היתומים לתקנת

שם). רש"י וראה (שם, פרוטה" פרוטה להאכילם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שלווה 1) ישראל ודין בריבית, הגוי מן ללוות שמותר מבאר

לגוי  ערב להיות לו ושאסור לו, להחזיר וביקש הגוי מן
ונתגייר, הגוי מן מעות לווה ודין בריבית, לישראל שהלווה
ואין  להפסד, ורחוק לשכר קרוב מעותיו ליתן ושאסור
שלא  חבירו עם משתתף ודין שכר, למחצית חנווני מושיבין
ודין  מאוחרת, או מוקדמת ריבית ודין הקרן, עם השכר יצרף
אמירה  שכר ודין ומותרים, - ריבית כמו שהם דברים
ודין  ריבית, הערמת משום האסורים דברים ודין שמותר,

דינרים. משכיר

.‡ÔÈÂÏÓe Ô‰Ó ÔÈÂÏ - ·LBz ¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿≈»…ƒ≈∆«¿ƒ
Ô˙B‡˙Èa¯a2EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;3EÈÁ‡Ï - »¿ƒƒ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÏBÚ‰ ¯‡LÏÂ ,¯eÒ‡4CÈM‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯zÓ »¿ƒ¿»»»À»ƒ¿«¬≈¿«ƒ
CÈM˙ È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5ÈtÓ . ¿≈»ƒ∆∆¡««»¿ƒ«ƒƒƒ

‰ÚeÓM‰6‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL e„ÓÏ7.‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ . «¿»»¿∆ƒ¿«¬≈¿∆ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."iebl jiydl dyrÎzevne"

ש"אסור  אף מעכו"ם ריבית לקחת התורה שהתירה מה
אסור  וגם מנכרי בין מישראל בין תורה דין כל־שהוא לגזול
ישראל  ואחד עכו"ם ואחד וממכר, במקח אדם בני לרמות
שריבית  והונאה, מגזל ריבית שונה כי הזה", בדבר שוים
מעכו"ם  בריבית התורה הקילה ולכן הלוה, מדעת נלקחת
לעכו"ם. גם אסורים ולכן מדעתו שלא הם והונאה גזל אבל
לעכו"ם, להשיך מצות־עשה יש מדוע להבין צריך אבל
ומהו  ממון, חיסרון בו יש כי "נשך" קראתו התורה הלא

עכו"ם. של ממון לחסר שנצטווינו הטעם
ישראל  של בממונם העניינים: פנימיות פי על בזה והביאור
ומכיון  נשמתו" לשורש השייכים קדושים "ניצוצין ישנן
על  בכספו להרוויח יכול שאדם בעולמו הקב"ה שהטביע
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הכשרה. בדרך פרנסתו אחד פרשת 47)לכל כהנים בתורת
מארץ  אתכם הוצאתי כך תנאי "על שנינו: ה פרשה בהר
המודה  שכל ריבית, מצוות את שתקבלו תנאי על מצרים,
במצוות  הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות

מצרים". ביציאת כופר - ריבית

.ÁÌ„‡Ï ¯eÒ‡48˙BÂÏ‰Ï49˙Èa¯a B˙È· È·e ÂÈa50. »¿»»¿«¿»»¿≈≈¿ƒƒ
„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡51Ô‰Ï Ô˙BpL ‡e‰ ‰zÓe52 ««ƒ∆≈«¿ƒ«»»∆≈»∆

‰Ê ¯·„a ÌÏÈb¯È ‡nL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -53. ¬≈∆»∆»«¿ƒ≈¿»»∆

עה.48) מציעא בניו,49)בבא אצל הלוואה לעשות
מבניו. ללוות טעם 50)כלומר, להטעימן כוונה מתוך

גדול, שכרם שיהיה כדי - ריבית, הנאת כלומר , ריבית,
טעמו  שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם
בשיטה  מובא והרי"ף חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת
הלחםֿמשנה  לפני היו לא והרי"ף הר"ח ודברי מקובצת.

עליהם). עיין והטוריֿזהב, נוהג 51)והמשנהֿלמלך
הבנים. עם ביחסיו בממונו בתור 52)בוותרנות ולא

לאחרים 53)ריבית. גם להלוות ויבואו ריבית בקבלת
בריבית.

.ËBÏ Ô˙Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz54¯˙È «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆¿»«»≈
Úe„È ¯·c‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰ÂlM ‰Ó ÏÚ««∆»»ƒ∆¬≈∆À»∆«»»»«
¯eq‡ ¯ÓÁ ÔÈÚ„BÈ Ô‰ È¯‰L ,‰zÓ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«∆»«»»∆¬≈≈¿ƒ…∆ƒ

˙Èa¯‰55. »ƒƒ

בשעת 54) כך על שהתנו מבלי מעצמו הפירעון בשעת
קצוצה  ריבית זה הרי ההלוואה בשעת קצץ אם (כי ההלוואה
אלא  חכם לתלמיד התירו ולא ג). הלכה ו פרק להלן (ראה
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין

חכם,55) תלמיד שאינו למי אבל ריבית, בתור נותנם ואינו
בתור  שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע שאינו
פי  על "ואף כתוב: מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא ריבית
שלא  בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי נכון אין כן
בתשובותיו  מיגא"ש והר"י זה. בדבר העם המון ירגילו
היחידים  אלא זה על לסמוך "שאין דעתו קפ"ב ) (סימן

זולתם". לא הכשרים

.ÈB¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰56B‡] ,¯˙BÈ ‰Âl‰ ‡ˆÓe ««¿∆∆¬≈»»«…∆≈
¯˙BÈ ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓe B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰L57È„Îa Ì‡ :[ ∆∆¡ƒ»»««¿∆≈ƒƒ¿≈

‰ÚBË ˙Úc‰L58Â‡Ï Ì‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -59‰zÓ - ∆«««»«»¿«¬ƒ¿ƒ»«»»
BÏ Ô˙pL ‡e‰60‰ÏÊ‚ B‡ ,61B„Èa BÏ ‰˙È‰62ÚÈÏ·‰Â ∆»«¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«
ÔBaLÁa BÏ63¯Á‡ B‡ ,64‰nÎa .BÏ ÚÈÏ·‰Ï ‰eˆ «∆¿«≈ƒ»¿«¿ƒ«¿«»

„Á‡a ?‰ÚBË ˙Úc‰65ÌÈL·e66‰MÓÁa B‡67B‡ «««»¿∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»
‰Ó ‡nL ;‰¯OÚa68‰¯OÚ B‡ ‰MÓÁ ‰MÓÁ «¬»»∆»»»¬ƒ»¬ƒ»¬»»

˙BiLÈÓÁ‰ ÔÈÓ ¯˙È ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰¯OÚ69ÔÈÓ B‡ ¬»»¿≈ƒ»»»≈ƒ¿««¬ƒƒƒ¿«
„Á‡ „Á‡ ˙Bi¯ÈOÚ‰70‡nL ;BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - »¬ƒƒ∆»∆»«»¿«¬ƒ∆»

ÌÈ„Á‡‰71B‡ ˙BiLÈÓÁ‰ Ô‰a ‰BÓ ‰È‰L »¬»ƒ∆»»∆»∆«¬ƒƒ
Ì‰nÚ e·¯Ú˙ ˙Bi¯ÈOÚ‰72. »¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»∆

סג:56) בקטע 57)שם ונציא) (רומא, הראשונים בדפוסים
שגרסו. נראה כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר
הדעת  שאין בכדי יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור

רבינו  שגירסת שנראה אומר הוא להחזיר, חייב אינו טועה
ואשכח  לחבריה פשיטי דאוזיף מאן "האי הייתה שם בגמרא
(יותר)". טופיאתא הלווה) לו שהחזיר בכסף (מצא בהו

מבאר 58) (בסמוך המעות במניין לטעות עלולה כלומר,
או  שהמלווה, להניח ויש - טועה) הדעת בכמה רבינו

בחשבון. טעה הדעת 59)הלווה, שאין בכדי - שמצא
ט)60)טועה. (בהלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

מקום  מכל בלבד, חכמים לתלמידי מותרת סתם שתוספת
להחזיר  חייב אינו - ידיעתו בלי המלווה ליד כשהגיעה
סימן  דעה יורה דעת (חוות חכם תלמיד שאינו למי אפילו

ב). קטן סעיף לתלות 61)קס שאין ובמקום כלומר,
חינם  מתנת נותן שאינו לב קשה אדם שהלווה כגון, במתנה,
שטעה  להניח שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו -

שם). (גמרא חוזר 62)בחשבון ועתה רבים, ימים זה
הגזילה 63)בתשובה. השבת מצוות ידי בזה ויוצא

ח. הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר
ביניהם 64) היה שלא כגון, בגזילה, לתלות שאין במקום

וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם
בגמרא). המעות 65)(שם מונה כשהוא - אחד מטבע

יותר, אחד מטבע ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה
במניין. שטעה היינו 66)תולים זוגית ספירה מונה כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי בשניים,
יש 67) עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,

בטעות. למנות 68)לתלות זה לווה או מלווה של מנהגו
עשיריות  או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא

משנה). לחם לפי 69)(עיין ספירה של החישוב לפי
עשר.70)חמישיות. אחד או שישה שמצא כגון,

מטבע 71) בצד להניח עשיריות או בחמישיות המונים דרך
סופרים  המניין גמר ואחר עשירייה או חמישייה לכל אחד
או  החמישיות מספר וקובעים האלה המטבעות את

הרי"ף.72)העשיריות. וכפירוש שם

.‡È‰ÂÏn‰73ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡74·˙Bk‰ ÔÎÂ , ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿≈«≈
BÏ˜LÓ L¯Ùe ,Úe„È ÚaËÓ d˙a˙Îa BzL‡Ï75, ¿ƒ¿ƒ¿À»»«¿≈«»«≈≈ƒ¿»

eÙÈÒB‰Â76˙ÓÁÓ ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡ :BÏ˜LÓ ÏÚ ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈≈¬«
˙ÙÒBz‰77eÙÈÒB‰ elÙ‡Â ,˙ÙÒBz‰ ¯eÚL BÏ ‰kÓ - «∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¬ƒƒ

- ˙ÙÒBz‰ ˙ÓÁÓ eÏÊe‰ ‡Ï Ì‡Â ;‡e‰L Ïk ÂÈÏÚ»»»∆¿ƒ…¿≈¬««∆∆
d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,BÏ ‰kÓ BÈ‡≈¿«∆∆»≈ƒ«¿≈««≈¿»

‰ÚL78ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .79„Ú ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰La ? »»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ»»«
e‰eOÚÂ ‰Úa¯‡ BÏ˜LÓ ‰È‰L ÔB‚k ,B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆»»ƒ¿»«¿»»¿»
B˙ÈLÈÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ eÙÈÒB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰MÓÁ80- ¬ƒ»¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ

˙ÙÒBz‰ Ïk BÏ ‰kÓ81eÏÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»«∆∆««ƒ∆…¿
e˙ÁÙe ÚaËn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .˙B¯t‰«≈¿«ƒ¿«¿∆«««¿≈«ƒ¬

epnÓ82. ƒ∆

צז:73) קמא פה 74)בבא בעל או בשטר - בפירוש התנה
וכדומה. זוז דינר, כגון מטבע, באותו שיפרענו

יחידות 75) למספר המטבעות ערכי התאימו בתקופתם
- הקטן המטבע ממשקל כפול שמשקלו מטבע משקלם:

כפול. המלכות.76)ערכו עלה 77)מטעם המטבע שער
התוספת, עם מטבע באותו כשנפרע משתכר המלווה ונמצא

ריבית. זה אינו 78)והרי המלווה שהרי הפירעון, בשעת
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ריבית  של הניצוצין שגם מובן הרי בריבית אותו שילווה ידי
שהתורה  מאחר אלא נשמתו לשורש שייכות איזו להם יש
כמו  דחי'ה של בדרך אלא לבררן ניתן לא ריבית אסרה

האסורים. הדברים כל של בניצוצין
לגוי  להלוות שמותר רק שלא אומרים שיש מה יובן ובזה
ממנו  לקחת כדי לו להלוות מצוה שאף אלא בריבית
מוכח  הישראל להלוואת זקוק שהנכרי בזה כי הריבית,

בממונו. נמצאים ישראל של שניצוצין
(115 'r a"ig y"ewl)

ע:2) שכוונת 3)ב"מ מורה, זה פסוק על רבינו הסתמכות
בריבית, - תושב וגר הגוי מן ההלוואה היתר להוכיח רבינו
אזהרה  זה שפסוק ב, הל' פ"ד למעלה למבואר בהתאם
דבר  הגוי מן ההלוואה שלהתיר תימה, וזה הוא. ללווה
הלוואה  ולהתיר שם). ורש"י גמרא (עיין שמותר הוא פשוט
בזה  התעורר וכבר זה, מפסוק ללמוד אין בריבית לגוי
רבינו  בדברי לגרוס מציע והמשנהֿלמלך הלחםֿמשנה.
תשיך", "לנכרי עם אחד בפסוק הנאמר תשיך" לא "ולאחיך
הערה  בסמוך (ראה תישוך הכוונה: תשיך" ש"לנכרי וכשם
לא  כלומר תישוך, לא הכוונה: תשיך" לא "לאחיך כך ד),
רק  רבינו בדברי לגרוס נראה (ויותר בריבית תלווהו
ימוך  (כי "אחיך" נאמר ריבית שבפרשת וכוונתו: "לאחיך",
מותר  העולם שלשאר משמע נשך) מאתו תקח אל וגו' אחיך
קנט). סי' יורהֿדעה 'טור' (השווה להלוות ובין ללוות בין

משנה4ֿ) (עיין תושב וגר גוי כגון אחיך, נקראים שאינם
(כסף5ֿ)למלך). בריבית הלווהו היינו תישוך, כלומר,
רסג.6)משנה). פיסקא כיֿתצא פרשת דברים, 'ספרי'

על 7) בלאו שהוזהרנו "כמו להם כשנלוה ריבית מהם לקבל
(כמבואר  חנם מתנת להם ליתן שלא לומר תחנם", "לא
אותם, כשנלוה אף ב'עשה'. הוזהרנו א) הל' ע"ז מהל' בפ"י
והשווה  (מגדלֿעוז, בריבית" אלא חנם אותם נלוה שלא
זאת  שאין הראב"ד ודעת קצח). עשין המצוות' 'ספר רבינו
שזה  הכוונה, מצותֿעשה" "זו ב'סיפרי' שאמרו ומה מצוה,
כלומר, אחיך, אצל - 'עשה' שנקרא - עשה מכלל הבא לאו
שהמשיך  לך ולומר לאחיך, ולא להשיך רשאי אתה לנכרי
הרמב"ן  דעת הוא (וכן 'עשה' על אף עובר הישראל את

ב). הל' פ"א למעלה והשווה התורה, בפירוש

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡8„·BÚ‰ ˙‡ ‰ÂÏÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰iL »¿¬»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»≈«¿∆∆»≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk9ÂÈiÁ È„Îa ‡l‡ ,10e¯Êb . »ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿≈«»»¿

BnÚ B˙·ÈLÈ ·¯a ÂÈOÚnÓ „ÓÏÈ ‡nL11CÎÈÙÏ . ∆»ƒ¿«ƒ«¬»¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ∆¬≈

ÂÈÙlÓ Á¯Ba12,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â .BÏˆ‡ ÏÈ‚¯ BÈ‡Â ≈«ƒ¿»»¿≈»ƒ∆¿¿«¿ƒ»»
Ba ÏÈ‚¯ BÈ‡L13˙BÂÏ‰Ï ¯zÓ - ÂÈOÚnÓ „ÓÏÏ ∆≈»ƒƒ¿…ƒ«¬»À»¿«¿

ÁÈÂ¯‰Ï elÙ‡ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ14˜·‡ ÏÎÂ . ¿≈»ƒ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿ƒ«¿»¬«
ÏkÏ ˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ˙Èa¯15. ƒƒƒ»≈»ƒÀ∆∆«…

ע:8) רבינו 9)ב"מ שמבאר כמו מותר, – ריבית אבק אבל
ההלכה. להרווחה.10)בסוף לא - מחייתו לצורך

(שם).11) גזרו לא - חייו כדי עצמו 12)ועל מונע
יתבענו. שלא - הגוי אצל שמדרך 13)מלהראות הגוי, עם

מישיבת  וכ"ש הארץ עמי מישיבת להתרחק תלמידֿחכם
מהל' ופ"ו יא, הל' התורה יסודי מהל' פ"ה (השווה גוים
'מקור  (עיין ממעשיו ילמוד שמא לחוש ואין א) הל' דעות

קנט). סי' יורהֿדעה על "ועכשיו 14)חיים' כרבינא. שם
עצמם  אדם כל "עשו - המגידֿמשנה אומר - בארצותינו"
- רש"י משם שמעתי הרשב"א, וכתב כתלמידיֿחכמים.
וכן  חייו". לכדי שיעור ואין וארנונות מיסים שרבו מפני
מותר  (עכשיו) "והאידנא קנט: סי' בשו"ע הלכה נפסקה

ענין". ריבית 15)בכל שאבק לפי להרויח, ואפי' אדם לכל
בריבית  לגוי ההלוואה וכן מדבריהם, אלא אסורה אינו
לגזירה  וגזירה לגזירה, גזירה זו והרי הוא, מדבריהם איסור
ג). אות ג, חלק מו שער ה'תרומות' (בעל רבנן בה גזרו לא

.‚Ó ˙BÚÓ ‰ÂlL Ï‡¯OÈ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô16, ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz17„·BÚÏ ‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆»≈
Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¬≈ƒƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ≈∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏhiL „Ú . »≈»ƒ«∆ƒ…»≈»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ19.¯Á‡‰ Ï‡¯OÈ „Èa ÌzÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿«¬…¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»≈»«≈

עא:16) אלא 17)ב"מ דוקא, לאו "לך" הריבית, את
ליד  ישר הריבית במעלה גם כי (במקומך), תחתיך כלומר
עלֿמנת  לך אלוה לחבירו כהאומר זה הרי כי אסור, - הגוי
קסח). סי' שם ('טור' אסור שהוא לגוי הריבית שתתן

ובמצות 18) - חובו לפרוע דעת על הגוי אצל המעות הביא
שאין  לפי אסור, - חבירו לישראל נתנם ובשליחותו הגוי
שמישראל  ומאחר הגוי, עם ישראל ביחסי שליחות תורת
בריבית  המלווהו הוא שהישראל נמצא - הכסף מקבל הוא

ונותנם 19)(שם). כשנוטלם דוקא ולאו - הישראל, מיד
גבי  על הניחם לישראל הגוי אמר אם הואֿהדין אלא ביד,
מאחר  מותר, - השני הישראל (משם) ונטלם והפטר, קרקע

שם). (גמרא הישראל באמצעות לידו באו שלא

.„,˙Èa¯a Ï‡¯OiÓ ˙BÚÓ ‰ÂlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»»ƒƒ¿»≈¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz20‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ21,Ï‡¯OÈ Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈¬≈∆À»¿ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿»≈

B„Èa ˙BÚn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡22, ««ƒ∆»«»≈»ƒ«»¿»
˙ÚcÓe ÏÈ‡B‰23‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô˙ Ï‡¯OÈ24. ƒƒ««ƒ¿»≈»«¬≈ƒƒ¿»

במישרין.20) (לישראל לו" אעלה "ואני באומר והואֿהדין
שם). הגוי 21)'טור' ובשביל (שם). לוה הוא הגוי שמן

נותנם. השני.22)הוא הישראל במצוותו,23)של
כי 24)בשליחותו. מלווהו, הישראל כאילו זה והרי

ישראל, אצל לגוי שליחות יש חכמים אמרו לחומרא
(כסףֿמשנה  בדיינים שיוצאת קצוצה ריבית כחומר ועשאום
והרשב"א  והרמב"ן רבינו). בדעת הרשב"א תלמידי בשם
ואינה  ריבית אבק אלא זה אין ולדעתם רבינו, על חולקים

מגידֿמשנה). (עיין בדיינים יוצאת

.‰„·BÚ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÏ˙Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿«≈
ÌÈ·ÎBk25„·BÚÂ .Ï‡¯OÈÏ ˙Èa¯a Ô˙BÂÏ‰Ï È„k , »ƒ¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÂÏ‰L ÌÈ·ÎBk26 »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿ƒ¿»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קלט dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'c iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·¯Ú‰ Ú·BzL Ì‰ÈÈ„aL ÔÂÈkL ;·¯Ú BÏ ˙BÈ‰Ï ¯Á‡«≈ƒ¿»≈∆≈»∆¿ƒ≈∆∆≈«∆»≈
‰lÁz27˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ Ú·Bz ·¯Ú‰ ‡ˆÓ , ¿ƒ»ƒ¿»∆»≈≈«∆ƒ¿»≈»ƒƒ

Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ da ·iÁ ·¯Ú‰L∆∆»≈«»»»≈»ƒ¿ƒ»ƒƒ≈
- ‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡lL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈÏÚ»»»≈»ƒ∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰28. ¬≈∆À»

בריבית 25) אותם ילוה והגוי גוי, ביד להפקיד כלומר,
הוא  וכן הרי"ף, וכנוסחת סא: ב"מ ע"פ (כ "מ לישראל

ח). הל' ה פרק שם את 27)שם.26)בתוספתא ורואים
שתובעים  ישראל, לדיני (בניגוד כלווה - המלוה כלפי הערב
ונפרע  הערב אצל חוזר אז לו נתן לא ואם תחילה, הלווה את
כאילו  זה, והרי ג) הל' פכ"ה להלן שיתבאר כמו ממנו,

לישראל. והלווה וחזר הגוי מן לוה בשעה 28)הערב כי
הקרן  הלווה של חובו ממנו ונפרע הערב, אצל הגוי שחוזר
לישראל  מלוה הוא שעה באותה כאילו זה הרי והריבית,
ותובע  חוזר והריבית) הקרן (היינו שהלווהו ומה - חבירו

ממנו.

.Â‰ÂlL Ï‡¯OÈ29,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÚÓ ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Êe30¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ :¯ib˙Â , ¿»»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«∆…ƒ¿«≈

Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê31Ì‡Â ;˙Èa¯‰Â ¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿»ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê ¯ib˙pMÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿…

˙Èa¯‰32ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .33Ï‡¯OiÓ ‰ÂlL »ƒƒ¬»≈»ƒ∆»»ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂÏÓa ˙Èa¯‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ ,˙Èa¯a¿ƒƒ¿»«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿»««ƒ
˙‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ¯ib˙pL ¯Á‡ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL∆¿»»»»««∆ƒ¿«≈∆∆«∆∆¿∆

ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La :e¯Ó‡È ‡lL ;˙Èa¯‰34.‰Ê ¯ib˙ »ƒƒ∆……¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
˙Èa¯‰ ˙BÚÓ Ïk ¯ib˙pL ¯Á‡ epnÓ Ï‡¯Oi‰ ‰·B‚Â¿∆«ƒ¿»≈ƒ∆««∆ƒ¿«≈»¿»ƒƒ

·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk Ô‰a ·iÁ˙pLÌÈ35. ∆ƒ¿«≈»∆¿∆»»≈»ƒ

עב.29) לחשבון 30)שם והקרן הריבית צירף זמן לאחר
לפלוני. חייב אני וכך כך עליהם: שטר לו וכתב אחד,

שם).31) (רש"י הוא וכקרן כגבוי, חשוב שזקפו שמשעה
מכיון 32) שהתגייר, קודם שהצטבר הריבית את לא ואפילו

של  ריבית כזקיפת הדבר נראה - שנתגייר לאחר שזוקפו
קעא). סי' ושו"ע 'טור' (מגידֿמשנה, לישראל ישראל

ריבית.34)שם.33) של מחוב עצמו אבל 35)לפטור
דעת  (וכן שנתגייר לאחר שעלה הריבית את גובה אינו

כרא"ש). ולא שם, ב'טור' הרמ"ה

.Ê‰ÂˆÓ36ÌÈc˜‰Ï37˙‡ÂÏ‰Ï ÌpÁa Ï‡¯OÈ ˙‡ÂÏ‰ ƒ¿»¿«¿ƒ«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»¿«¿»«
˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ38. ≈»ƒ¿ƒƒ

עא.36) ללוות.37)שם הבאים וגוי כלומר,38)ישראל
הגוי  הלואת למצות קודמת בחנם ישראל הלוואת מצות
ונכרי  "עמי (שם הריבית את מפסיד שהמלוה אע"פ בריבית,

קודם"). עמי -

.ÁÂÈ˙BÚÓ ÔziL Ì„‡Ï ¯eÒ‡39˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ »¿»»∆ƒ≈¿»»¿»»¿»
„ÒÙ‰Ï40‡¯˜ - Ôk ‰OBÚ‰Â .‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡ ‰fL , ¿∆¿≈∆∆¬«ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
ÚL¯41Ô˙ Ì‡Â .42ÔÈ„k „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ÔÈ˜ÏBÁ - »»¿ƒ»«¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ
˜ÒÚ‰43˜BÁ¯Â „ÒÙ‰Ï ·B¯˜ ÂÈ˙BÚÓ Ô˙Bp‰Â . »≈∆¿«≈¿»»¿∆¿≈¿»

¯ÎOÏ44„ÈÒÁ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -45. ¿»»¬≈∆ƒ¿»»ƒ

נושא 39) יהיה לבדו המעות שמקבל דהיינו עיסקא, בתור
מהל' פ"ו (ראה מהרווח חלק יקבל הממון ובעל ונותן,

מב). הערה ולהלן וה"ב, א הל' ושותפין שם 40)שלוחין
חלקו  המעות בעל יקבל - רווח ישא העסק אם דהיינו ע.
המתעסק  על ההפסד אחריות הפסד, יהיה ואם שהתנו, כפי
"קרוב  שכתב ומה יד). הל' פ"ד למעלה (השווה בלבד
נותן  אפילו הואֿהדין כי דוקא, לאו להפסד" ורחוק לשכר
הרווח  של שווה חלוקה יסוד על דהיינו שכר, למחצית
כל  של עמלו שכר לו נותן אלאֿאםֿכן אסור, - וההפסד
מקובצת' ב'שיטה ריטב"א (ועיין ט הל' לקמן כמבואר יום,

ב'שיטה 41)שם). יהונתן (רבינו חכמים דברי על שעובר
הרשעים, ממדת הוא שזה שהכוונה ונראה שם). מקובצת'
רשעים", מדת "זו ד): פרק (ב"מ בתוספתא הנוסחא הוא וכן
שלי  ושלך שלי, שלי י) משנה (פ"ה באבות שאמרו עלֿדרך

רשע. חלוקה.42)- תנאי שום ביניהם התנו ולא בסתם,
שבעל 43) ב, א, הל' ושותפין שלוחין מהל' בפ"ו שנתבאר

מימי  יום כל של עמלו שכר למתעסק ליתן צריך הממון
ואם  ה"ט). פ"ד שכירות הלכות (ראה בטל כפועל השותפות
ברווח  חלקו שיהיה חכמים תיקנו עמלו, שכר ליתן רצה לא
אם  היינו ההפסד, באחריות חלקו מאשר יותר המתעסק של
המעות  ובעל הרווח שלישי שני המתעסק יטול רווח שם יש
ובעל  בשליש המתעסק נושא - הפסד של ובמקרה שליש,
חכמים  ש"תיקנו לפי הדבר, וטעם שלישים. בשני המעות
הממון  חצי יהיה בהם, להתעסק לחבירו מעות הנותן שכל
זו  תקנה ולפי פקדון, בתורת האחר והחצי הלוואה, בתורת
לאמצע  הממון כל של ההפסד או השכר שיהיה איֿאפשר
שכר  נוטל הממון בעל נמצא כן, אומר אתה שאם בשוה,
זה  אלא כלום, עושה ואינו פקדון שהם מעותיו חצי
שהלווהו  מעותיו מפני פקדון של בחצי לו טורח המתעסק
ב). הל' שם (רבינו ריבית" אבק לידי באים ונמצא

(עיין 44) חכמים שתיקנו משליש פחות ברווח שחלקו היינו
שם). מקובצת' ב'שיטה למעלה 45)ריטב"א והשווה שם,

מ. הערה

.ËÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡46ÈÂÁ47¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ48ÔzÈ ‡ÏÂ , ≈ƒƒ∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿…ƒ≈
˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ49ÌÈˆÈa ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ »ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»¿…≈ƒ

BlL ÔÈÏB‚¯z‰ ˙Áz ·ÈLB‰Ï50¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ51, ¿ƒ««««¿¿ƒ∆¿«¬ƒ»»
ÔÈÓL ÔÈ‡Â52ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú53˙ÈˆÁÓÏ ÔÓhÙÏ ¿≈»ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«¬ƒ

¯ÎO54BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,55B‡ . »»∆»ƒ≈»«¿«¬»¿
e¯‡aL BÓk ,B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ¯ ‰È‰È56 ƒ¿∆∆««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿∆≈«¿

˙eÙzM‰ ÔÈÚa57. ¿ƒ¿««À»

סח.46) פירותיו.47)שם חלוקה 48)למכור יסוד על
וההפסד. הרווח של (שם).49)שווה הזול במקום

בגידול 50) לטפל יהיה ועליו הביצים, מקבל של
שווין 51)האפרוחים. שיהיו מה האפרוחים, רווח של

הביצים. דמי על וימסרם 52)יותר עתה, שווים הם כמה
לפטמם. ב"ב 53)לרועה בפירושו (רבינו צעירים חמורים

הפיטום.54)עח:). שבח של 55)של עמלו כלומר,
התרנגולים  בעל של ומזונו עמלו ושכר פירות, ולוקח חנווני
על  נוסף והעגלים האפרוחים למזון שמוציאים והרועה,
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ריבית  של הניצוצין שגם מובן הרי בריבית אותו שילווה ידי
שהתורה  מאחר אלא נשמתו לשורש שייכות איזו להם יש
כמו  דחי'ה של בדרך אלא לבררן ניתן לא ריבית אסרה

האסורים. הדברים כל של בניצוצין
לגוי  להלוות שמותר רק שלא אומרים שיש מה יובן ובזה
ממנו  לקחת כדי לו להלוות מצוה שאף אלא בריבית
מוכח  הישראל להלוואת זקוק שהנכרי בזה כי הריבית,

בממונו. נמצאים ישראל של שניצוצין
(115 'r a"ig y"ewl)

ע:2) שכוונת 3)ב"מ מורה, זה פסוק על רבינו הסתמכות
בריבית, - תושב וגר הגוי מן ההלוואה היתר להוכיח רבינו
אזהרה  זה שפסוק ב, הל' פ"ד למעלה למבואר בהתאם
דבר  הגוי מן ההלוואה שלהתיר תימה, וזה הוא. ללווה
הלוואה  ולהתיר שם). ורש"י גמרא (עיין שמותר הוא פשוט
בזה  התעורר וכבר זה, מפסוק ללמוד אין בריבית לגוי
רבינו  בדברי לגרוס מציע והמשנהֿלמלך הלחםֿמשנה.
תשיך", "לנכרי עם אחד בפסוק הנאמר תשיך" לא "ולאחיך
הערה  בסמוך (ראה תישוך הכוונה: תשיך" ש"לנכרי וכשם
לא  כלומר תישוך, לא הכוונה: תשיך" לא "לאחיך כך ד),
רק  רבינו בדברי לגרוס נראה (ויותר בריבית תלווהו
ימוך  (כי "אחיך" נאמר ריבית שבפרשת וכוונתו: "לאחיך",
מותר  העולם שלשאר משמע נשך) מאתו תקח אל וגו' אחיך
קנט). סי' יורהֿדעה 'טור' (השווה להלוות ובין ללוות בין

משנה4ֿ) (עיין תושב וגר גוי כגון אחיך, נקראים שאינם
(כסף5ֿ)למלך). בריבית הלווהו היינו תישוך, כלומר,
רסג.6)משנה). פיסקא כיֿתצא פרשת דברים, 'ספרי'

על 7) בלאו שהוזהרנו "כמו להם כשנלוה ריבית מהם לקבל
(כמבואר  חנם מתנת להם ליתן שלא לומר תחנם", "לא
אותם, כשנלוה אף ב'עשה'. הוזהרנו א) הל' ע"ז מהל' בפ"י
והשווה  (מגדלֿעוז, בריבית" אלא חנם אותם נלוה שלא
זאת  שאין הראב"ד ודעת קצח). עשין המצוות' 'ספר רבינו
שזה  הכוונה, מצותֿעשה" "זו ב'סיפרי' שאמרו ומה מצוה,
כלומר, אחיך, אצל - 'עשה' שנקרא - עשה מכלל הבא לאו
שהמשיך  לך ולומר לאחיך, ולא להשיך רשאי אתה לנכרי
הרמב"ן  דעת הוא (וכן 'עשה' על אף עובר הישראל את

ב). הל' פ"א למעלה והשווה התורה, בפירוש

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡8„·BÚ‰ ˙‡ ‰ÂÏÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰iL »¿¬»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»≈«¿∆∆»≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk9ÂÈiÁ È„Îa ‡l‡ ,10e¯Êb . »ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿≈«»»¿

BnÚ B˙·ÈLÈ ·¯a ÂÈOÚnÓ „ÓÏÈ ‡nL11CÎÈÙÏ . ∆»ƒ¿«ƒ«¬»¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ∆¬≈

ÂÈÙlÓ Á¯Ba12,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â .BÏˆ‡ ÏÈ‚¯ BÈ‡Â ≈«ƒ¿»»¿≈»ƒ∆¿¿«¿ƒ»»
Ba ÏÈ‚¯ BÈ‡L13˙BÂÏ‰Ï ¯zÓ - ÂÈOÚnÓ „ÓÏÏ ∆≈»ƒƒ¿…ƒ«¬»À»¿«¿

ÁÈÂ¯‰Ï elÙ‡ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ14˜·‡ ÏÎÂ . ¿≈»ƒ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿ƒ«¿»¬«
ÏkÏ ˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ˙Èa¯15. ƒƒƒ»≈»ƒÀ∆∆«…

ע:8) רבינו 9)ב"מ שמבאר כמו מותר, – ריבית אבק אבל
ההלכה. להרווחה.10)בסוף לא - מחייתו לצורך

(שם).11) גזרו לא - חייו כדי עצמו 12)ועל מונע
יתבענו. שלא - הגוי אצל שמדרך 13)מלהראות הגוי, עם

מישיבת  וכ"ש הארץ עמי מישיבת להתרחק תלמידֿחכם
מהל' ופ"ו יא, הל' התורה יסודי מהל' פ"ה (השווה גוים
'מקור  (עיין ממעשיו ילמוד שמא לחוש ואין א) הל' דעות

קנט). סי' יורהֿדעה על "ועכשיו 14)חיים' כרבינא. שם
עצמם  אדם כל "עשו - המגידֿמשנה אומר - בארצותינו"
- רש"י משם שמעתי הרשב"א, וכתב כתלמידיֿחכמים.
וכן  חייו". לכדי שיעור ואין וארנונות מיסים שרבו מפני
מותר  (עכשיו) "והאידנא קנט: סי' בשו"ע הלכה נפסקה

ענין". ריבית 15)בכל שאבק לפי להרויח, ואפי' אדם לכל
בריבית  לגוי ההלוואה וכן מדבריהם, אלא אסורה אינו
לגזירה  וגזירה לגזירה, גזירה זו והרי הוא, מדבריהם איסור
ג). אות ג, חלק מו שער ה'תרומות' (בעל רבנן בה גזרו לא

.‚Ó ˙BÚÓ ‰ÂlL Ï‡¯OÈ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô16, ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz17„·BÚÏ ‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆»≈
Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¬≈ƒƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ≈∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏhiL „Ú . »≈»ƒ«∆ƒ…»≈»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ19.¯Á‡‰ Ï‡¯OÈ „Èa ÌzÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿«¬…¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»≈»«≈

עא:16) אלא 17)ב"מ דוקא, לאו "לך" הריבית, את
ליד  ישר הריבית במעלה גם כי (במקומך), תחתיך כלומר
עלֿמנת  לך אלוה לחבירו כהאומר זה הרי כי אסור, - הגוי
קסח). סי' שם ('טור' אסור שהוא לגוי הריבית שתתן

ובמצות 18) - חובו לפרוע דעת על הגוי אצל המעות הביא
שאין  לפי אסור, - חבירו לישראל נתנם ובשליחותו הגוי
שמישראל  ומאחר הגוי, עם ישראל ביחסי שליחות תורת
בריבית  המלווהו הוא שהישראל נמצא - הכסף מקבל הוא

ונותנם 19)(שם). כשנוטלם דוקא ולאו - הישראל, מיד
גבי  על הניחם לישראל הגוי אמר אם הואֿהדין אלא ביד,
מאחר  מותר, - השני הישראל (משם) ונטלם והפטר, קרקע

שם). (גמרא הישראל באמצעות לידו באו שלא

.„,˙Èa¯a Ï‡¯OiÓ ˙BÚÓ ‰ÂlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»»ƒƒ¿»≈¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz20‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ21,Ï‡¯OÈ Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈¬≈∆À»¿ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿»≈

B„Èa ˙BÚn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡22, ««ƒ∆»«»≈»ƒ«»¿»
˙ÚcÓe ÏÈ‡B‰23‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô˙ Ï‡¯OÈ24. ƒƒ««ƒ¿»≈»«¬≈ƒƒ¿»

במישרין.20) (לישראל לו" אעלה "ואני באומר והואֿהדין
שם). הגוי 21)'טור' ובשביל (שם). לוה הוא הגוי שמן

נותנם. השני.22)הוא הישראל במצוותו,23)של
כי 24)בשליחותו. מלווהו, הישראל כאילו זה והרי

ישראל, אצל לגוי שליחות יש חכמים אמרו לחומרא
(כסףֿמשנה  בדיינים שיוצאת קצוצה ריבית כחומר ועשאום
והרשב"א  והרמב"ן רבינו). בדעת הרשב"א תלמידי בשם
ואינה  ריבית אבק אלא זה אין ולדעתם רבינו, על חולקים

מגידֿמשנה). (עיין בדיינים יוצאת

.‰„·BÚ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÏ˙Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿«≈
ÌÈ·ÎBk25„·BÚÂ .Ï‡¯OÈÏ ˙Èa¯a Ô˙BÂÏ‰Ï È„k , »ƒ¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÂÏ‰L ÌÈ·ÎBk26 »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿ƒ¿»≈
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ביאורנו 56)עמלו. (וראה שם ושותפין שלוחין בהל'
מב). הערה עיסקא.57)למעלה יסוד על

.ÈÛzzLn‰58B‡ ,Ú˜¯˜a B‡ ˙BÚÓa B¯·Á ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ¬≈¿»¿«¿«
˜ÒÚ BÏ Ô˙Bp‰59¯ÎO‰ Û¯ˆÈ ‡Ï -60Ô¯w‰ ÌÚ61; «≈≈∆…¿»≈«»»ƒ«∆∆

¯ÎO ÌL ‰È‰È ‡Ï ‡nL62.˙Èa¯ È„ÈÏ ÔÈ‡a e‡ˆÓÂ , ∆»…ƒ¿∆»»»¿ƒ¿¿»ƒƒ≈ƒƒ
˙BÚÓ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ63·zÎÈÂ ˙eÙzL B‡ ˜ÒÚ ˙¯B˙a ¿≈…ƒ≈»¿«≈∆À»¿ƒ¿…

Ô˙B‡64„Èa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,˙eÓÈ ‡nL ;‰ÂÏÓ »ƒ¿»∆»»¿ƒ¿»«¿»¿«
˙Èa¯‰ ˙‡ Ba ‰·B‚Â ,L¯Bi‰65. «≈¿∆∆»ƒƒ

נושאים 58) ששניהם דהיינו שותפות, יסוד על בקרקע
שם). ושותפין שלוחין בהל' (רבינו השיתוף בממון ונותנים

המעות)59) (מקבל בלבד שאחד דהיינו עיסקא, יסוד על
חכמים  שהתירו בדרך (שם), השיתוף בממון ונותן נושא

בה"ח. הרווח.60)כמבואר או 61)אומדן בעסק כחלקו
ע"פ 62)בשותפות. ויגבה לו, יאמין לא המעות ובעל

סח.). (שם בו הנקוב כפי (כסף63ֿ)שטרו, קרקע או
בלבד.64)משנה). הקרן שמא 65)אפילו כלומר שם,

הקרן, של בהפסד חלקו לישא המעות בעל ועל הפסד יהיה
ישא  שהמוריש שביניהם התנאי את יודע שאינו - והיורש
בא  ונמצא ההפסד ניכוי ללא הקרן כל יגבה בהפסד, חלק

ריבית. גביית לידי

.‡ÈB˙B‡ ¯Á‡Ï B‡ ˙Èa¯‰ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡66?„ˆÈk . »¿«¿ƒ»ƒƒ¿«≈≈«
˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â ,epnÓ ˙BÂÏÏ ÂÈÈÚ Ô˙67 »«≈»ƒ¿ƒ∆¿»»¿«≈«ƒ¿

e‰ÂÏiL ÏÈ·La68epnÓ ‰ÂÏ .˙Óc˜Ó ˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒƒƒÀ¿∆∆»»ƒ∆
ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â69˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â , ¿∆¡ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ¿

˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - BÏˆ‡ ÔÈÏËa eÈ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»∆»¿≈ƒ∆¿ƒƒƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡Ó70. ¿À∆∆¿ƒ»«¿»»≈¬≈∆¬«ƒƒ

עה:66) מתנות.67)שם כתב 68)דורונות, רבינו
כנוסחת  שלא בירושלמי, המשנה (כנוסחת נסתר בלשון
ומשמע  נוכח) בלשון - שתלווני" "בשביל בבבלי המשנה
אלא  הסבלונות, בשליחות כוונתו את פירש לא שאפילו
קס). סי' יורהֿדעה יוסף' ו'בית ('טור' אסור - סתם משלחו

בשביל 69) לו "ואומר הבבלי: ונוסחת הירושלמי, כנוסחת
הקודמת). הערה (ראה בדיינים 70)מעותיך" יוצאה ואינה

סב:). (שם

.·È‰ÂlL ÈÓ71Ì„wÓ ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÓ ƒ∆»»≈¬≈¿…»»»ƒƒ…∆
ÔÈ‡Â ,ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈
BÁ˙ÙÏ ÌÈkLÈ B‡ ÌÈ¯·„a BÒl˜iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72; »ƒ«∆¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·„ elÙ‡ - ¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL73ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆»»»¬ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈

‡¯˜Ó ‰ÂÏn‰ ˙‡ „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡74‡¯Ó‚ B‡75Ïk »¿«≈∆««¿∆ƒ¿»¿»»»
;Ì„wÓ ‰Êa ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,B„Èa ÂÈ˙BÚnL ÔÓÊ¿«∆¿»¿»ƒ…»»»ƒ»∆ƒ…∆

¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL76. ∆∆¡«∆∆»»»

עה:71) יד.).72)שם ברכות (השווה בשלומו לשאול
בלבד.73) דיבור אפילו במקום 74)כלומר, אפילו - בחנם

(ראה  מקרא לימוד על שכר ליקח שלא עצמם, על שהחמירו
ז). הל' תורה תלמוד מהל' הדין 75)פ"א שמצד אע"פ

שם). ת"ת (בהל' כמבואר בשכר ללמד כלומר,76)אסור
אסור. - בלבד דיבור הנאת אפי'

.‚ÈÚc :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰77‡a Ì‡ ««¿∆∆¬≈……««ƒ»
¯ÓBÏk .ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt LÈ‡78B„aÎzL , ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿«∆¿«¿

¯k e‰˜L˙Â BÏÈÎ‡˙ÂÈe‡79.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¬ƒ¿«¿≈»»¿≈…«≈»∆

שבירושלמי).77) המשנה וכנוסחת עה: (שם תתוודע
וכו'".78) "דע באומרו: המלוה כוונת רבינו 79)כך דברי

- ולהשקותו להאכילו שכוונתו כן, אם לכאורה. תמוהים
בקבוצת  רבינו כללו ולמה גמור, ממון ריבית זה הרי
כך  על תמה וכבר דברים? ריבית משום האסורות ההלכות
הט"ז  בזה שכתב מה ראה קס. סי' יורהֿדעה יוסף' ב'בית
דברי  לפרש הכרח כל רואה איני ברם, ה. ס"ק קס בסי'
כוונתו  אלא בחנם, ושתיה אכילה על שהמדובר רבינו
ריבית  משום אסור ואעפ"כ כסף, תמורת מארחו כשהוא
(השווה  המלוה ובקשת הוראת ע"פ מארחו שהוא דברים,

דברי  פלוני").'ספרי' בשלום לשאול "לך רסב, ם

.„È˙Èa¯ BÓk Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ80?„ˆÈk .ÔÈ¯zÓe , ≈¿»ƒ∆≈¿ƒƒÀ»ƒ≈«
Ì„‡ Á˜BÏ81B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL82˙BÁÙa83BÈ‡Â ≈«»»¿»»∆¬≈¿»¿≈

LLBÁ84‰ÂÏiL È„k ,¯È„ B¯·ÁÏ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ≈À»¿»»ƒ≈«¬≈ƒ»¿≈∆«¿∆
˙Èa¯ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈBÏÙÏƒ¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆…»¿»»∆»ƒƒ

‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓ ‰‡a‰85:B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ . «»»ƒ«…∆««¿∆¿≈≈»»«¬≈
‡l‡ Ô˙ ‡lL ;ÈÂÏiL ÈBÏÙÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ¯È„ EÏ ‡‰≈¿ƒ»∆∆¡…ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒ∆…»«∆»

‰¯ÈÓ‡ ¯ÎO86. ¿«¬ƒ»

מתרבה.80) שממונו - כריבית ב"מ 81)נראין תוספתא
ה"ב. אחרים.82)פ"ד על לו הנקוב 83)שיש מהסכום

השטר  אחריות עליו מקבל כשהלוקח ודוקא בשטר.
לפרוע  ממה לו יהיה ולא הלוה יעני שאם כגון והמלוה,
זה  אין - המוכר על היא האחריות אם אבל ללוקח, ההפסד
ורחוק  לשכר קרוב שהוא לפי ואסור, הלוואה אלא מכר
קעג  סי' יורהֿדעה שו"ע רמב"ן, בשם (מגידֿמשנה להפסד

ד). ריבית 84)סעיף אלא תורה אסרה שלא - ריבית משום
דוד  (חסדי בסמוך רבינו שמבאר כמו למלווה, מלווה הבאה

שם). התוספתא סט:85)על שם.86)ב"מ

.ÂËÈtÓ Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈À»ƒ¿»«¬»ƒ¿≈
˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰87‰Ó ÈÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .88¯Ó‡ ; «¬»«ƒƒ≈«»««¿≈ƒ»∆»«

ÌÈhÁ BÏ Ô˙Â ;‰Óa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ,ÈÏ ÔÈ‡ ‰Ó :BÏ»∆≈ƒƒƒ≈ƒ¿»∆¿»«ƒƒ
‰Óa89ÔÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ,90ÌÈÚL˙a epnÓ91‰Ê È¯‰ - ¿»∆¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¬≈∆
¯zÓ92Ô˙ È¯‰L ,˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ e‰e¯Ò‡ Ï·‡ , À»¬»¬»ƒ¿≈«¬»«ƒƒ∆¬≈»«

È¯‰ - ‰Êk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰Ó Á˜BÏÂ ÌÈÚLz BÏƒ¿ƒ¿≈«»∆¿ƒ»«¿»»»∆¬≈
epnÓ ‡ÈˆBÓ ‡e‰93‰‡Ó94ÔÈca95˙Èa¯ ˜·‡ elÙ‡L , ƒƒ∆≈»«ƒ∆¬ƒ¬«ƒƒ

Ô‡k ÔÈ‡96B„Èa ˙kLÓÓ ‰„O ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .97- ≈»¿≈ƒ∆»¿»»∆¿À¿∆∆¿»
‡Ï˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ ,‰„O‰ ÏÚ·Ï d˙B‡ ¯ÈkOÈÂ ¯ÊÁÈ …«¬…¿«¿ƒ»¿«««»∆ƒ¿≈«¬»«
˙Èa¯98‰ÊÏ Ô˙BÂ ,‰È‰Lk e‰„Oa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰L ; ƒƒ∆¬≈∆≈¿»≈¿∆»»¿≈»∆

.e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La L„Á ÏÎa ¯ÎO»»¿»…∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿»

סב:87) זוז.88)שם מאה = השער 89)מנה כמחיר
מנה. לו לשלם התחייב והלוקח המלוה 90)בשוק, חזר

דמי 91)וקנאן. - מנה לו להחזיר הלוה ועל זוז,
ומוכר 92)ההלוואה. כחוזר אלא זה שאין ריבית, מתורת

השוק. משער נמוך הלוה.93)במחיר מן מוציא המלוה
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ההלואה.94) דמי כל נזקקין 95)היינו, ביתֿדין כלומר,
יוצאה  שאינה ריבית, כאבק שלא למלוה, הלוה מן להוציא
שיתבאר  כמו ללוה, ממלוה ולא למלוה מלוה לא - בדיינים

א. הל' פ"ו שאמרו 96)לקמן הברייתא מלשון רבינו למדו
במה  ריבית. אבק אפילו בזה שאין משמע מותרין", "שהן
את  לו שימכור מתחילה התנה כשלא אמורים? דברים
(מגידֿמשנה). אסור - כשהתנה אבל בתשעים, החטים

חובו,97) הלוה יפרע שלא זמן כל פירותיה שיאכל עלֿמנת
שאינה  ריבית אבק אלא קצוצה ריבית זה שאין רבינו ודעת

ה"ז). פ"ו (לקמן בדיינים משכנתא 98)יוצאה הדין מצד
להמשכיר  ומשכיר וחוזר כשוכר זה והרי היא, כשכירות
ומפרש  נרשאי", כחכירי "ולא סח. (שם שמותר - ביותר
ריבית  שזהו רש"י דעת אבל הערמה, מפני שאיסורו רבינו

מגידֿמשנה). (עיין גמור

.ÊË¯eÒ‡99¯ÈkO‰Ï100‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .ÔÈ¯Èc‰ »¿«¿ƒ«ƒ»ƒ∆≈∆∆
BÓˆÚa ¯ÊBÁ ÈÏk‰L ,ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÈkOÓÏ101‰ÊÂ , ¿«¿ƒ∆«¿ƒ∆«¿ƒ≈¿«¿¿∆

˜·‡ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯È„ ‡È·Óe el‡ ‡ÈˆBÓƒ≈≈ƒƒ»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¬«
˙Èa¯102. ƒƒ

סט:99) אלא 100)שם הלוואה בלשון אומר שאינו
שכירות. הפחת,101)בלשון באחריות נושא השוכר ואין
מלאכה. אסור 102)מחמת שאינו נראה, רבינו מדברי

דעת  על משכירם אם אבל הוצאה, דעת על במשכירם אלא
- בהם להתנאות ששכרם כגון בעין, ויחזירם אצלו שיעמדו
פ"ד  ב"ד בתוספתא שנינו וכן ומותר, כלי כמשכיר זה הרי

(מגידֿמשנה).

.ÊÈCÏÓ103Òn‰ ÔziL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L104 ∆∆∆»ƒ»∆»ƒ∆ƒ≈««
È„È ÏÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆw‰105Ô˙ ‡lL ‰Ê «»«»ƒ»ƒ«¿≈∆∆…»«

Èt ÏÚ Û‡ ,¯È„ B„È ÏÚ Ô˙Â ,Ba „aÚzLÈƒ¿«¿≈¿»««»ƒ»««ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈcÓ ¯˙È Ba „aÚzLnL106Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿≈»≈ƒƒ»¬≈∆À»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בני 103) הסכימו שהרי הארצות, באותן יוצא "שמטבעו
עבדים" לו והם אדוניהם שהוא דעתם וסמכה הארץ אותה

יח). הל' גזילה מהל' פ"ה גולגולת.104)(רבינו מס
עבור.105) שדין 106)בעד, - כמכר אלא הלוואה זה שאין

ומפרש  עג:). ב"מ עיין דינא. דמלכותא (דינא הוא דין המלך
ובאיסור  ריבית באיסור נוגעת שם בגמ' שהשאלה רבינו
בשניהם  להיתר ופשטוה - מדאי יותר בישראל ההשתעבדות
ח. הל' עבדים מהל' ובפ"א שם, גזילה הל' רבינו (השווה
המשנה'). 'מרכבת – שם עבדים בהל' הראב"ד השגת וראה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
סאתיים 1) או דינרין, בחמישה סלע מלווה דין מבאר

מוכר  ודין בחצירו, לדור והתנה מלווה ודין בשלוש,
חבירו  מלווה ודין הם, ריבית שאכל שהפירות באסמכתא
חינם, בחצירו ידור ולא אצלו. שיעבוד עבדו ימשוך שלא
זמן  עד לי תחזיר לא אם לו ואמר השדה על מלווה ודין
כשיהיו  ואמר שדה או בית מוכר ודין שלי, היא הרי ידוע

ניכוי. בלא או בניכוי משכונה ודין לי, תחזירם מעות לי

.‡ÚÏÒ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2B‡ ,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁa ««¿∆∆¬≈∆««¬ƒ»ƒ»ƒ

LÏL B‡ ,‰‡Òe ÚÏÒa ÚÏÒ B‡ ,LÏLa ÌÈhÁ ÌÈ˙‡Ò»«ƒƒƒ¿»∆«¿∆«¿»»
‰‡ÂÏ‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,¯È„Â ÔÈ‡Ò LÏLa ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»»«¿»»

e‰L Ïk ˙ÙÒB˙a3‰‡ˆBÈÂ ,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ¿∆∆»∆¬≈ƒƒ∆»¿¿»
ÔÈica4BnÚ ‰˙‰Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ .5¯e„iL ««»ƒ¿≈««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌpÁ B¯ˆÁa6¯ÎOL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú «¬≈ƒ»«∆«¬ƒ«¿»»∆»«
˙BÁÙa epnÓ7¯ÎO‰ ÔÓ BÏ ˙ÁBtL ,¯·c‰ ·ˆ˜Â , ƒ∆¿»¿»««»»∆≈ƒ«»»

ÌB˜Ó B„Èa ÔkLnL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú«∆«¬ƒ«¿»»∆ƒ¿≈¿»»
B¯ˆÁ ÔkLnL ÔB‚k ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL8 ∆≈»¿ƒ¿≈««¿»»¿∆ƒ¿≈¬≈
,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌpÁa Ba ¯e„iL ˙Ó ÏÚ«¿»∆»¿ƒ»¬≈ƒƒ∆»

‰„O ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .ÔÈica ‰‡ˆBÈÂ9¯ˆÁ B‡ ¿¿»««»ƒ¿≈«≈»∆»≈
‡zÎÓÒ‡a10˙B¯t‰ Ïk È¯‰ - Ûeb‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿«¿»ƒ¿…»»«¬≈»«≈

Â .Ô˙B‡ ¯ÈÊÁÓe ,˙Èa¯ ÏÎ‡LÈÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰ ∆»«ƒƒ«¬ƒ»¿«ƒ¿»ƒ
‰lÁzÓ ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ [‡lL]11˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰L , ∆…»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ∆

˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ˙B¯t‰ ˙‡ ÏÎ‡ Ì‡L ÈtÓ ;˙B¯t‰12 «≈ƒ¿≈∆ƒ»«∆«≈¬≈ƒƒ
ıeÁ ˙Èa¯ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ .‰¯Bz ÏL∆»¿»»»∆»ƒƒƒ
‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - el‡Ó≈≈¬≈»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»

˙Èa¯ ˜·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .‰¯Bz ÏL ˙Èa¯Ï13BÈ‡Â . ¿ƒƒ∆»¿«ƒ¿»¬«ƒƒ¿≈
ÔÈica ‡ÈˆBÓ14. ƒ««»ƒ

ס:2) הן 3)בבאֿמציעא - שהיא תוספת באיזו כלומר,
כסף, הלוואת על אוכל של הן אוכל הלוואת על כסף של
יורהֿדעה  ו'טור' קצג, סמ"ג (ראה שהוא דבר כל תוספת הן
רבינו. בדעת הלחםֿמשנה כהבנת לא וזה קסא). סי'

ג).4) הל' פ"ד למעלה (ראה סא: ההלוואה 5)שם בשעת
ג). הל' לקמן עשויה 6)(ראה החצר שאין אע"פ סד: שם

להשכיר  החצר בעל דרך ואין להשכרה) (עומדת לשכר
כא). ובהערה ב, הל' להלן המקובל 7)(ראה השער מאשר

בין 8)בשוק. לחלק לדעתו בהתאם חצר, רבינו תפס
וכרם  שדה ובין תורה, של ריבית שהיא חצר, של משכנתא
ז. הל' להלן שיתבאר וכמו מדבריהם, אלא ריבית שאינה

נז.9) הערה ז הל' להלן ד.10)ראה הל' להלן יתבאר
ה.11) הל' להלן בהמשך 12)יתבאר והולכים המתבארים

הבאים. ממש,13)הפרקים ריבית ולא כריבית כלומר,
ממש. עפר ואינו עפר שהוא האבק סא:14)כעין שם

.·CLÓÈ ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰15È„k Bc·Ú ˙‡ ««¿∆∆¬≈…ƒ¿…∆«¿¿≈
·LBÈ „·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚiL∆«¬∆¿»»««ƒ∆»∆∆≈

ÏË·e16ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌpÁ B¯ˆÁa ¯e„È ‡ÏÂ . »≈¿…»«¬≈ƒ»««ƒ∆≈
¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰17¯ˆÁ‰ ÏÚa C¯c ÔÈ‡Â , ∆»≈¬»¿»»¿≈∆∆««∆»≈

¯ÈkO‰Ï18¯c Ì‡Â .19¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ -20. ¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«¬»»
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï Ì‡Â21‡lL ÈÙÏ , ¿ƒ…∆¡»¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…

BnÚ ‰˙‰22e‰ÂÏiLCÎÈÙÏ .B¯ˆÁa ¯e„ÈÂ23Ì‡ , ƒ¿»ƒ∆«¿≈¿»«¬≈¿ƒ»ƒ
¯ˆÁ‰ ¯ÎO ˙BkÏ ‡·e ,B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡ƒ»¿«¿«∆»≈
- ·BÁ‰ „‚k ¯ÎO‰ ‰È‰ Ì‡ ,·BÁ‰ ÔÓ da ¯cL∆»»ƒ«ƒ»»«»»¿∆∆«
ÌÈic‰ e‡¯iL BÓk ‡l‡ ,Ïk‰ BÏ ‰kÓ BÈ‡24. ≈¿«∆«…∆»¿∆ƒ¿««»ƒ

‡ÈˆB‰L BÓk ‰Ê È¯‰ - ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L∆ƒ¿«≈¿…¿¬≈∆¿∆ƒ
ÔÈica B˙B‡25.ÔÈica ‰‡ˆBÈ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡Â , ««»ƒ«¬«ƒƒ≈»¿»««»ƒ

סד:).15) (שם לרשותו ומושך הדין,16)תוקף ומצד
מלשלם  פטור ובטל יושב כשהוא אחר של עבד המעביד
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ביאורנו 56)עמלו. (וראה שם ושותפין שלוחין בהל'
מב). הערה עיסקא.57)למעלה יסוד על

.ÈÛzzLn‰58B‡ ,Ú˜¯˜a B‡ ˙BÚÓa B¯·Á ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ¬≈¿»¿«¿«
˜ÒÚ BÏ Ô˙Bp‰59¯ÎO‰ Û¯ˆÈ ‡Ï -60Ô¯w‰ ÌÚ61; «≈≈∆…¿»≈«»»ƒ«∆∆

¯ÎO ÌL ‰È‰È ‡Ï ‡nL62.˙Èa¯ È„ÈÏ ÔÈ‡a e‡ˆÓÂ , ∆»…ƒ¿∆»»»¿ƒ¿¿»ƒƒ≈ƒƒ
˙BÚÓ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ63·zÎÈÂ ˙eÙzL B‡ ˜ÒÚ ˙¯B˙a ¿≈…ƒ≈»¿«≈∆À»¿ƒ¿…

Ô˙B‡64„Èa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,˙eÓÈ ‡nL ;‰ÂÏÓ »ƒ¿»∆»»¿ƒ¿»«¿»¿«
˙Èa¯‰ ˙‡ Ba ‰·B‚Â ,L¯Bi‰65. «≈¿∆∆»ƒƒ

נושאים 58) ששניהם דהיינו שותפות, יסוד על בקרקע
שם). ושותפין שלוחין בהל' (רבינו השיתוף בממון ונותנים

המעות)59) (מקבל בלבד שאחד דהיינו עיסקא, יסוד על
חכמים  שהתירו בדרך (שם), השיתוף בממון ונותן נושא

בה"ח. הרווח.60)כמבואר או 61)אומדן בעסק כחלקו
ע"פ 62)בשותפות. ויגבה לו, יאמין לא המעות ובעל

סח.). (שם בו הנקוב כפי (כסף63ֿ)שטרו, קרקע או
בלבד.64)משנה). הקרן שמא 65)אפילו כלומר שם,

הקרן, של בהפסד חלקו לישא המעות בעל ועל הפסד יהיה
ישא  שהמוריש שביניהם התנאי את יודע שאינו - והיורש
בא  ונמצא ההפסד ניכוי ללא הקרן כל יגבה בהפסד, חלק

ריבית. גביית לידי

.‡ÈB˙B‡ ¯Á‡Ï B‡ ˙Èa¯‰ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡66?„ˆÈk . »¿«¿ƒ»ƒƒ¿«≈≈«
˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â ,epnÓ ˙BÂÏÏ ÂÈÈÚ Ô˙67 »«≈»ƒ¿ƒ∆¿»»¿«≈«ƒ¿

e‰ÂÏiL ÏÈ·La68epnÓ ‰ÂÏ .˙Óc˜Ó ˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒƒƒÀ¿∆∆»»ƒ∆
ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â69˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â , ¿∆¡ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ¿

˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - BÏˆ‡ ÔÈÏËa eÈ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»∆»¿≈ƒ∆¿ƒƒƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡Ó70. ¿À∆∆¿ƒ»«¿»»≈¬≈∆¬«ƒƒ

עה:66) מתנות.67)שם כתב 68)דורונות, רבינו
כנוסחת  שלא בירושלמי, המשנה (כנוסחת נסתר בלשון
ומשמע  נוכח) בלשון - שתלווני" "בשביל בבבלי המשנה
אלא  הסבלונות, בשליחות כוונתו את פירש לא שאפילו
קס). סי' יורהֿדעה יוסף' ו'בית ('טור' אסור - סתם משלחו

בשביל 69) לו "ואומר הבבלי: ונוסחת הירושלמי, כנוסחת
הקודמת). הערה (ראה בדיינים 70)מעותיך" יוצאה ואינה

סב:). (שם

.·È‰ÂlL ÈÓ71Ì„wÓ ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÓ ƒ∆»»≈¬≈¿…»»»ƒƒ…∆
ÔÈ‡Â ,ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈
BÁ˙ÙÏ ÌÈkLÈ B‡ ÌÈ¯·„a BÒl˜iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72; »ƒ«∆¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·„ elÙ‡ - ¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL73ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆»»»¬ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈

‡¯˜Ó ‰ÂÏn‰ ˙‡ „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡74‡¯Ó‚ B‡75Ïk »¿«≈∆««¿∆ƒ¿»¿»»»
;Ì„wÓ ‰Êa ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,B„Èa ÂÈ˙BÚnL ÔÓÊ¿«∆¿»¿»ƒ…»»»ƒ»∆ƒ…∆

¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL76. ∆∆¡«∆∆»»»

עה:71) יד.).72)שם ברכות (השווה בשלומו לשאול
בלבד.73) דיבור אפילו במקום 74)כלומר, אפילו - בחנם

(ראה  מקרא לימוד על שכר ליקח שלא עצמם, על שהחמירו
ז). הל' תורה תלמוד מהל' הדין 75)פ"א שמצד אע"פ

שם). ת"ת (בהל' כמבואר בשכר ללמד כלומר,76)אסור
אסור. - בלבד דיבור הנאת אפי'

.‚ÈÚc :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰77‡a Ì‡ ««¿∆∆¬≈……««ƒ»
¯ÓBÏk .ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt LÈ‡78B„aÎzL , ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿«∆¿«¿

¯k e‰˜L˙Â BÏÈÎ‡˙ÂÈe‡79.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¬ƒ¿«¿≈»»¿≈…«≈»∆

שבירושלמי).77) המשנה וכנוסחת עה: (שם תתוודע
וכו'".78) "דע באומרו: המלוה כוונת רבינו 79)כך דברי

- ולהשקותו להאכילו שכוונתו כן, אם לכאורה. תמוהים
בקבוצת  רבינו כללו ולמה גמור, ממון ריבית זה הרי
כך  על תמה וכבר דברים? ריבית משום האסורות ההלכות
הט"ז  בזה שכתב מה ראה קס. סי' יורהֿדעה יוסף' ב'בית
דברי  לפרש הכרח כל רואה איני ברם, ה. ס"ק קס בסי'
כוונתו  אלא בחנם, ושתיה אכילה על שהמדובר רבינו
ריבית  משום אסור ואעפ"כ כסף, תמורת מארחו כשהוא
(השווה  המלוה ובקשת הוראת ע"פ מארחו שהוא דברים,

דברי  פלוני").'ספרי' בשלום לשאול "לך רסב, ם

.„È˙Èa¯ BÓk Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ80?„ˆÈk .ÔÈ¯zÓe , ≈¿»ƒ∆≈¿ƒƒÀ»ƒ≈«
Ì„‡ Á˜BÏ81B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL82˙BÁÙa83BÈ‡Â ≈«»»¿»»∆¬≈¿»¿≈

LLBÁ84‰ÂÏiL È„k ,¯È„ B¯·ÁÏ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ≈À»¿»»ƒ≈«¬≈ƒ»¿≈∆«¿∆
˙Èa¯ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈBÏÙÏƒ¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆…»¿»»∆»ƒƒ

‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓ ‰‡a‰85:B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ . «»»ƒ«…∆««¿∆¿≈≈»»«¬≈
‡l‡ Ô˙ ‡lL ;ÈÂÏiL ÈBÏÙÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ¯È„ EÏ ‡‰≈¿ƒ»∆∆¡…ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒ∆…»«∆»

‰¯ÈÓ‡ ¯ÎO86. ¿«¬ƒ»

מתרבה.80) שממונו - כריבית ב"מ 81)נראין תוספתא
ה"ב. אחרים.82)פ"ד על לו הנקוב 83)שיש מהסכום

השטר  אחריות עליו מקבל כשהלוקח ודוקא בשטר.
לפרוע  ממה לו יהיה ולא הלוה יעני שאם כגון והמלוה,
זה  אין - המוכר על היא האחריות אם אבל ללוקח, ההפסד
ורחוק  לשכר קרוב שהוא לפי ואסור, הלוואה אלא מכר
קעג  סי' יורהֿדעה שו"ע רמב"ן, בשם (מגידֿמשנה להפסד

ד). ריבית 84)סעיף אלא תורה אסרה שלא - ריבית משום
דוד  (חסדי בסמוך רבינו שמבאר כמו למלווה, מלווה הבאה

שם). התוספתא סט:85)על שם.86)ב"מ

.ÂËÈtÓ Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈À»ƒ¿»«¬»ƒ¿≈
˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰87‰Ó ÈÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .88¯Ó‡ ; «¬»«ƒƒ≈«»««¿≈ƒ»∆»«

ÌÈhÁ BÏ Ô˙Â ;‰Óa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ,ÈÏ ÔÈ‡ ‰Ó :BÏ»∆≈ƒƒƒ≈ƒ¿»∆¿»«ƒƒ
‰Óa89ÔÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ,90ÌÈÚL˙a epnÓ91‰Ê È¯‰ - ¿»∆¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¬≈∆
¯zÓ92Ô˙ È¯‰L ,˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ e‰e¯Ò‡ Ï·‡ , À»¬»¬»ƒ¿≈«¬»«ƒƒ∆¬≈»«

È¯‰ - ‰Êk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰Ó Á˜BÏÂ ÌÈÚLz BÏƒ¿ƒ¿≈«»∆¿ƒ»«¿»»»∆¬≈
epnÓ ‡ÈˆBÓ ‡e‰93‰‡Ó94ÔÈca95˙Èa¯ ˜·‡ elÙ‡L , ƒƒ∆≈»«ƒ∆¬ƒ¬«ƒƒ

Ô‡k ÔÈ‡96B„Èa ˙kLÓÓ ‰„O ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .97- ≈»¿≈ƒ∆»¿»»∆¿À¿∆∆¿»
‡Ï˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ ,‰„O‰ ÏÚ·Ï d˙B‡ ¯ÈkOÈÂ ¯ÊÁÈ …«¬…¿«¿ƒ»¿«««»∆ƒ¿≈«¬»«
˙Èa¯98‰ÊÏ Ô˙BÂ ,‰È‰Lk e‰„Oa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰L ; ƒƒ∆¬≈∆≈¿»≈¿∆»»¿≈»∆

.e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La L„Á ÏÎa ¯ÎO»»¿»…∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿»

סב:87) זוז.88)שם מאה = השער 89)מנה כמחיר
מנה. לו לשלם התחייב והלוקח המלוה 90)בשוק, חזר

דמי 91)וקנאן. - מנה לו להחזיר הלוה ועל זוז,
ומוכר 92)ההלוואה. כחוזר אלא זה שאין ריבית, מתורת

השוק. משער נמוך הלוה.93)במחיר מן מוציא המלוה

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



deleקמב deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'c iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שנראה  אסור, כאן - ז) הל' גזילה מהל' בפ"ג (כמבואר
ריבית. בתור להשכרה.17)שמעבידו עומדת אינה

(כמבואר 18) שכר מלהעלות פטור בה, הדר אחר שאדם
בתור  בו שדר שנראה לפי אסור, למלוה - שם) גזילה בהל'

(שם). ודר.19)ריבית עבר על 20)ואם יעבור שלא כדי
ריבית. בדיינין.21)איסור יוצאת כך 22)ואינה משום

בשעת  עמו התנה שאם ומכאן, קצוצה. ריבית כאן אין
שאין  אע"פ א) הל' לעיל (ראה בחצרו שידור ההלוואה
הרי  - להשכיר החצר בעל דרך ואין לשכר, עשויה החצר
('בית  בדיינים ויוצאה היא תורה של וריבית כשוכרו זה

קסו). סי' יורהֿדעה הוא,23)יוסף' ריבית ואבק הואיל
מוציאים  ב"ד שאין ההלוואה החזיר כבר אם לומר צריך אין
לנכות  ובא החוב החזיר לא עדיין אם אפילו אלא השכר,
בסמוך  רבינו שמבאר וכמו הכל, מנכה אינו - השכר את

א). הל' ז פרק להלן השכירות 24)(השווה שער ע"פ
הניכוי  סכום יגיע שלא ובתנאי - מקום באותו הנהוג

והולך. רבינו שמבאר וכמו החוב, לכל דעת 25)כשיעור
כל  שהרי צ"ע, מלא לניכוי חלקי ניכוי בין המחלק רבינו
כהוצאה. זה הרי אחד, זוז אפילו ממנו, מנכה שאתה מה
האזל' 'אבן ועיין סז) דף (בב"מ הרשב"א בכך תמה וכבר
נכונה  פירש כאן, המשיג שהראב"ד [נראה, בזה. שכתב מה
בממשכן  לנכות המקום מנהג לפי שמנכה רבינו, כוונת
שזה  מפני חצירו, להשכיר דרכו אין שהלווה ואע"פ חצירו
לדברי  בהתאם חובו כל לו מנכה אינו ואעפ"כ ריבית, אבק
לא  וכו' זוזי שיעור "אכל משכנתא: גבי סז.) (שם אשי רב
ריבית. אבק אפילו כאן אין ולכן זוזי" בלא ליה מסלקינן

המגיד]. הרב ע"י נדחתה הראב"ד של והשגתו

.‚ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈¿««¿«
È¯ˆÁa ¯ec :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú·z26„Ú »«¿»««…∆«¬≈ƒ«

‡lL ÈÙÏ ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - E·BÁ EÏ ¯ÈÊÁ‡L∆«¬ƒ¿¿¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…
Ôz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ıˆ˜27.CLa BÏ »«ƒ¿««¿»»∆∆¡«…ƒ≈¿∆∆

קסז,26) סי' בהגהותיו (הרמ"א שהוא ריבית כל והואֿהדין
בהלוואה,27)ב). כספך את נותן שאתה בשעה כלומר,

הנשך  על אלא תורה הקפידה שלא הרי בנשך, לו תתן לא
זו  (דרשה הפרעון זמן הרווחת בעד ולא ההלוואה, בעד
דרשוה  רבינו של שרבותיו וכנראה שלפנינו, במקורות אינה
ב"מ  הגמרא מסוגיית סמוכין יש ההוראה, ולגוף מעצמם.
שגם  וסוברים זו, הוראה על חולקים יש אולם עיי"ש, סד:
ראב"ד  (עיין היא קצוצה ריבית - זמן הרווחת בעד

כאן). ולחםֿמשנה בהשגותיו,

.„BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰28‡Ï Ì‡ : ««¿∆∆¬≈««»∆¿»«ƒ…
È¯‰ - ÈlL ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈL LÏL „Ú Ô‡kÓ ÈÏ ¯ÈÊÁ«̇¬ƒƒƒ»«»»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¬≈

‰˜ ‡Ï ‰Ê29‡zÎÓÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,30‰kÓ CÎÈÙÏ . ∆…»»ƒ¿≈∆ƒ«¿«¿»¿ƒ»¿«∆
ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk31‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ ‡e‰L ÈtÓ ,32. »«≈∆»«ƒ¿≈∆ƒƒ∆»

¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡33„Ú EÏ ¯ÈÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ : ¬»ƒ»««≈ƒ…«¬ƒ¿«
ÂLÎÚÓ d˙B‡ ‰˜ ,ÌÈL LÏL34CB˙a BÏ ‡È·‰Â , »»ƒ¿≈»≈«¿»¿≈ƒ¿

˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - LÏL35È¯‰ - LÏL ¯Á‡Ï BÏ ‡È·‰ ; »≈≈≈ƒ¿««»¬≈
Á˜BlÏ ˙B¯t‰ Ïk36. »«≈«≈«

מעות.28) מתן בשעת תוך 29)המלוה, החזיר שלא אע"פ

שנים. לפי 30)שלוש להקנותו, בלבו גמר לא שהרי
הקבוע  בזמן לשלם מעות לו יהיו שמא סומכת עדיין שדעתו

ו). ב, הל' פי"א מכירה הל' סמך 31)(ראה על בינתיים
המכר 32)המכר. שמעות נמצא והקנהו, גמר ולא הואיל

המעות  בשביל פירות אוכל (הלוקח) והמלוה הם, הלוואה
ה"ז). לקמן ראה הרי"ף דעת וכן כרבינא, סז. (ב"מ שהלווהו

תחזיר 33) לא אם (המלוה) הלוקח אמר והואֿהדין הלווה.
(לחםֿמשנה). שאילו 34)וכו' וקנה, - אסמכתא זה שאין

מכירה  הל' (רבינו מעכשיו הקנהו לא להקנותו, גמר לא
שאכל.35)שם). הפירות כל ומנכה שם.36)להלוקח,

מלמפרע, מכור שהשדה נמצא - התנאי קיים ולא הואיל
שלו. - שנים ג' תוך של אפי' הפירות כל לפיכך

.‰:Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ»∆¿»««≈«≈«
‰˜ ‡Ï - ÈÚ˜¯˜ ÈÏ ¯ÈÊÁz ˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLÎÏ37; ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ«¿»ƒ…»»

‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ - ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ38Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»«≈∆»«ƒƒ¿»ƒƒ»
BzÚcÓ Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈica39eÈ‰iLk : ««»ƒ¬»ƒ»««≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿

Á˜Bl‰Â ,¯zÓ - ‰Ê Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡ È‡ ˙BÚÓ EÏ¿»¬ƒ«¬ƒ¿«¿«∆À»¿«≈«
˙B¯t ÏÎB‡40.ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈≈«∆«¬ƒ¿»

ד.37) הל' למעלה סה:38)השווה שם.39)שם
בכסףֿמשנה  ועיין יא. הל' שם מכירה הל' רבינו (השווה

מדעתו 40)שם). הלוקח שהרי ריבית, אבק בזה "ואין
התנאי  בלי גם למכור הסכים והמוכר זה", בתנאי עצמו חייב

שם). (רבינו

.ÂÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,‰„O‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ41Ì‡ : »«∆«»∆¿»«ƒ¿»«»ƒƒ
EÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ‰˜ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡42Ïk - »««≈«≈«¿≈¿ƒ¿∆»

¯Ó‡ .ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ˙B¯t ÏÎB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ¿»»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰43 «≈«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆
¯ÎBn‰ :„iÓ ˙B¯t‰ ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÂLÎÚÓ≈«¿»¿≈∆¬ƒ∆¡…«≈ƒ»«≈
˙‡ˆÓÂ ,˙BÚn‰ ¯‡L Á˜Bl‰ ‡È·È ‡nL - ¯eÒ‡»∆»»ƒ«≈«¿»«»¿ƒ¿≈

BlL ‰„O‰44˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰ ‡ˆÓÂ ,45ÏÈ·La «»∆∆¿ƒ¿»«≈≈≈ƒ¿ƒ
Á˜Bl‰ Ïˆ‡ BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰46Á˜Bl‰ ÔÎÂ ; «»∆ƒ¿¬≈∆«≈«¿≈«≈«

˙ˆ˜Ó ÏÈ·La ÏÎ‡L ‡ˆÓÂ ,‡È·È ‡Ï ‡nL - ¯eÒ‡»∆»…»ƒ¿ƒ¿»∆»«ƒ¿ƒƒ¿»
¯ÎBn‰ Ïˆ‡ BÏ LiL ˙BÚn‰47˙‡ ÔÈÁÈpÓ CÎÈÙÏ . «»∆≈≈∆«≈¿ƒ»«ƒƒ∆

¯Ó‡ .Ô‰Ó „Á‡Ï e˙piL „Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰«≈«¿≈»ƒ«∆ƒ»¿¿∆»≈∆»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :¯ÎBn‰ BÏ48È¯‰ - «≈ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆¬≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ‡È·iL „Ú ˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰«≈≈≈«∆»ƒ«≈«¿ƒ»«
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Á˜Bl‰49‰˜ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ . «≈«ƒƒƒ∆»««≈¿≈

ÂLÎÚÓ50È¯‰ - EÏˆ‡ ·BÁ Ô‰ È¯‰ ˙BÚn‰ ¯‡Le , ≈«¿»¿»«»¬≈≈∆¿¿¬≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÎBn‰ ÏÎ‡ Ì‡Â ;˙B¯t ÏÎB‡ Á˜Bl‰«≈«≈≈¿ƒ»««≈ƒƒ

epnÓ51.ÏÎ‡M ‰Ó Ïk ƒ∆»«∆»«

שם.41) בבבאֿמציעא – ההלכה מעכשיו,42)מקור
המעות. מותר כשתביא תקנה הקרקע כל 43)ושאר

כלום. לו מקנה אינו המעות שיביא וקודם השדה,
מעכשיו.44) לו אמר שהרי בינתיים.45)למפרע,
שאר 48)בהלוואה.47)בהלואה.46) הבאת משעת

לו 49)המעות. שיש המעות מקצת בשביל שאכל שנמצא
המוכר. מעכשיו.50)אצל השדה, כל משום 51)קנה

מעותיו. המתנת בשביל שאוכל
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.ÊBÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈ƒ¿≈
,‡BkLn‰ ÈÓÈ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡iL ˙Ó ÏÚ e‰„O»≈«¿»∆…«≈∆»»¿≈««¿»
˜·‡ BÊ È¯‰ - ÌeÏk BÏ ‰kÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«∆¿¬≈¬«

ˆBÈ dÈ‡Â ,˙Èa¯˙‡ ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡L .ÔÈÈca d‡ ƒƒ¿≈»¿»««»ƒ∆≈«¿«¿≈∆
˙Èa ÔkLÓÓÏ ‰ÓBc ‰„O‰52˙B¯t ‰„Oa ÔÈ‡ È¯‰L , «»∆∆ƒ¿«¿≈«ƒ∆¬≈≈«»∆≈

ÌL eÈ‰ÈÂ ÁÈÂ¯iL ¯LÙ‡Â ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ¿ƒ¿≈««¿»»¿∆¿»∆«¿ƒ«¿ƒ¿»
CÎÈÙÏe ,d˙„B·ÚÂ d˙ÚÈ¯Êa „ÈÒÙiL ¯LÙ‡Â ,˙B¯t53 ≈¿∆¿»∆«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬»»¿ƒ»
¯ÎnL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‡BkLn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ ‡È‰ƒ¬«ƒƒ¿≈≈««¿»»¿ƒ∆»«

‡zÎÓÒ‡a54¯Ó‚ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡a ¯ÎBn‰L ; ¿«¿«¿»∆«≈¿«¿«¿»…»«
e‰˜‰Â55ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê Ûe‚ e‰˜‰Â ¯Ób ÔkLÓÓ‰Â ,56. ¿ƒ¿»¿«¿«¿≈»«¿ƒ¿»∆¿≈»

‡¯Ób‰ ÔÓ ‰‡¯È ‰ÊÎÂ57,˙Èa¯ ˜·‡ ‡BkLn‰L , ¿»∆≈»∆ƒ«¿»»∆««¿»¬«ƒƒ
d„ÈÓÚ‰Ï EÏ ÔÈ‡Â58BÓk ,e‰„O ÔkLÓÓa ‡l‡ ¿≈¿¿«¬ƒ»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿

È˙Ba¯ e¯B‰L59:Ô‰ ˙BBkLÓ LÏML ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆««ƒ¿≈»»≈∆»«¿≈
˜·‡ ‡È‰L ‡BkLÓe ,‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰L ‡BkLÓ«¿»∆ƒƒƒ¿»«¿»∆ƒ¬«
BÏ ÔkLÓ ?„ˆÈk .˙¯zÓ ‡È‰L ‡BkLÓe ,˙Èaƒ̄ƒ«¿»∆ƒÀ∆∆≈«ƒ¿≈
ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ ÔB‚k ,¯È„z ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL ÌB˜Ó»∆≈»¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»
.‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,˙eÁ B‡¬¿»«≈≈∆¬≈ƒƒ¿»
ÔÏÎ‡Â ˙B¯t ÌL e‡·e ,da ‡ˆBiÎÂ ‰„O BÏ ÔkLÓƒ¿≈»∆¿«≈»»»≈«¬»»
‡ˆBiÎÂ B¯ˆÁ ÔkLÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬«ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈¬≈¿«≈
Èeka e‰„O ÔkLÓ .˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Èeka da»¿ƒ¬≈∆¬«ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ
e‰ÂÏ‰L ÔB‚k ?Èekp‰ ‡e‰ „ˆÈk .¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»≈««ƒ¿∆ƒ¿»
¯Ó‡Â ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆¬≈»≈¿»«
‰L ÏÎa ÛÒk ‰ÚÓ EÏ ‰kÓ ÈÈ¯‰ :‰ÂÏn‰ BÏ««¿∆¬≈ƒ¿«∆¿»»∆∆¿»»»
¯ˆÁa ,ÈlL ÂÈ˙B¯t Ïk eÈ‰iL È„k ,BÊ Ú˜¯˜ ¯ÎOaƒ¿««¿«¿≈∆ƒ¿»≈»∆ƒ¿»≈

¯eÒ‡ - da ‡ˆBiÎÂ60¯zÓ - da ‡ˆBiÎÂ ‰„O·e ,61. ¿«≈»»¿»∆¿«≈»À»

תורה.52) של ריבית שהוא א הל' לעיל שנתבאר
ברור.53) הרווח שאין דבר על היא והקציצה הואיל
ו.54) - ד הל' לעיל של 55)שנתבאר פירות שאוכל נמצא

בהלוואה. המוכר שאצל המעות בשביל המוכר,
השדה 56) של ההקנאה ועצם גדלים. הם המלוה וברשות

רווח  על עמו קצץ לא שהרי קצוצה, ריבית אינה לפירותיו
וב'אבן  הלוי, חיים רבינו חידושי (עיין שנתבאר כמו ברור

והרי 57)האזל'). אשי, לרב רבינא ליה אמר סב. ב"מ
אין  ישראל) (בדיני ובדינינו וכו', נכייתא בלא משכנתא

הוא). ריבית (שאבק ללוה ממלוה לכאורה 58)מחזיקין
באסמכתא  מכר בדין בשמו שמסופר מה נוגדים הנ"ל דבריו
רבינא  (עשה ואפיק וחשיב עובדא רבינא עבד סז.): (שם
למה  וכן הלוקח), מיד הפירות והוציא וחישב מעשה
חנם  בחצרו ידור לא חבירו את המלוה סד:): (שם ששנינו
ערכין  (ועיין תורה של ריבית כלומר ריבית, שהוא מפני וכו'
רבינא  דברי את נפרש אם אלא אלו סתירות לסלק ואין לא).
משכנתא  דומה שאין ונפרש שדה, של במשכנתא סב. בדף
לאסמכתא, דומה המשכנתא אין וכן בית, לשל שדה של

שנתבאר. אצל 59)כמו אבל רבותיו, דעת הוא כן
הנ"ל, לסתירות אחרים ישובים מוצאים אנו הראשונים
ומנאם  משכנתא, בענין שונות דעות גם - מזה וכתוצאה

ח. הל' להלן וראה קעב, סי' ביור"ד משום 60)הגר"א
פחות  מנכה שהוא אע"פ קצוצה רבית זה ואין ריבית, אבק

שמנכה  בפירוש קצץ שלא לפי והטעם, בשכירות. מהמקובל
ההלוואה. בעד כתשלום אינו 61)פחות שהרווח לפי

בטוח. הרווח שאין מפני בזול הפירות כקונה זה הרי ברור,
למטה  הניכוי שהוזלת נמצא ברור, שהרווח בחצר אבל
מותר  בשכר בפחות, השכירה כאילו המקובל, ממחיר
למעלה  השווה סד: שם רש"י (ע"פ בהלוואה שהם המעות

א). הל'

.ÁÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰62‡BkLÓ ÏkL :63da ÔÈ‡L ƒ¿»¿ƒ∆»«¿»∆≈»
˜ÓÚÏ e„¯È ‡ÏÂ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰ È¯‰ - ÏÏk Èekƒ¿»¬≈ƒƒƒ¿»¿…»¿¿…∆
Ô‰Ï eM˜˙ CÎÈÙÏe ,¯ˆÁÏ ‰„O ÔÈa LÈ¯Ù‰Ï ¯·c‰«»»¿«¿ƒ≈»∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»∆

‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ È¯·c64,‡BkLÓ ÏkL :e¯B‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈«¿≈«¿»»¿≈∆»«¿»
¯eÒ‡ - Èeka elÙ‡65ÔÈ‡Â .‰„Oa ÔÈa ¯ˆÁa ÔÈa ¬ƒ¿ƒ»≈¿»≈≈¿»∆¿≈

?„ˆÈk :˙‡f‰ C¯ca ‡l‡ ˙¯zÓ ‡BkLÓ Ì‰Ï66 »∆«¿»À∆∆∆»«∆∆«…≈«
B‡ ˙Èa Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿»≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆«ƒ
BÊ Ú˜¯˜ ¯ÊÁz ÌÈL ¯OÚ ¯Á‡L BnÚ ‰˙‰Â ,‰„O»∆¿ƒ¿»ƒ∆««∆∆»ƒ«¬…«¿«
¯OÚ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌpÁ ‰ÈÏÚ·Ïƒ¿»∆»ƒ»¬≈∆À»∆¡…≈∆»»∆∆
,‰L ÏÎa ÌÈ¯Èc ÛÏ‡ ‰ÂL d¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈL»ƒ¬ƒ»»¿»»»∆∆∆ƒ»ƒ¿»»»

˙BÁÙa ¯ÎOL ÈÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L67˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ ∆≈∆∆»¿ƒ∆»«¿»¿≈ƒƒ¿»
·MÁÈ ,˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ÔÓÊ ÏkL :BnÚ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆ƒ∆»¿«∆»ƒ»¿«≈

‰L ÏÎa ¯OÚ BÏ68‰pnÓ B˜lÒÈÂ69‰Ê È¯‰ - ∆∆¿»»»ƒ«¿ƒ∆»¬≈∆
¯zÓ70‰Âl‰ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .71,‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏkL : À»¿≈ƒƒ¿»«…∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÌÈÓc‰ ¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,Ba ¯cM ‰Ó BÏ ·MÁÓ¿«≈«∆»¿«¬ƒ¿»«»ƒ
,˙e¯ÈÎOk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈¬≈∆À»∆≈∆∆»ƒ¿ƒ
.e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - ˙e¯ÈÎOaL È‡z ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿ƒÀ»¿∆≈«¿

שם.62) הרי"ף דעת הוא שגם 63)כן לפי שדה, של גם
ההלוואה. בשכר בפחות כשוכרה זה הרי ראה 64)בשדה

רבינא  דברי להעמיד לך אין הרי"ף ולדעת נו. הערה למעלה
לקמן. שיתבאר בדרך במשכנתא אלא סב.) כרב 65)(בדף

סז:). (שם אשי ורב פפא ורב היא 66)כהנא זו ומשכנתא
דסורא". "משכנתא בשם בגמרא ומותר 67)המוזכרת

פ"ח  להלן שיתבאר כמו קעב), סי' ב"י (עיין בחצר אפילו
הקרקע. בשכר להרבות שמותר ח: מן 68)הל' ינכה

שאכל. פירות בעד לשנה דינרים עשר עשר ההלוואה
מותר 69) ולגבות השדה להחזיר רצה אם המלוה, אבל

השדה  את נהר שטף אם ואפילו לו, שומעים אין - המעות
של  אחרים מנכסים לגבות יכול אינו - פירות מוציאה ואינה

בשאר 70)הלוה. מהֿשאיןֿכן – כשכירות אלא זה שאין
וגובה  מחזיר - השדה להחזיר המלוה רצה שאם משכנתות,
בפחות, שוכרו שהוא נמצא - הלוה נכסי מכל הלוואתו
(מגידֿמשנה). בהלוואה שהם המעות מותר מחמת

הדברים 71) הם הם שהרי צ"ע, לפנינו שהיא כפי זו פיסקא
ויש  וכו'". השדה בעל התנה אם "וכן לפניֿזה רבינו שכתב
פירושו  (וראה המלוה" "התנה בהם שכתוב נוסחאות

ב  ובאורֿשמח). רבינו במשנהֿלמלך משמיענו זו פיסקא
שדקדק  וזה ברור. הרווח כי אם בבית, אפילו מותר שזה
"מה  אומר וכאן השדה", "בעל הראשונה בבבא וכתב רבינו
ס"ק  קעב, סי' יורהֿדעה ש"ך ועיין (כסףֿמשנה, בו" שדר

ד).
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שנראה  אסור, כאן - ז) הל' גזילה מהל' בפ"ג (כמבואר
ריבית. בתור להשכרה.17)שמעבידו עומדת אינה

(כמבואר 18) שכר מלהעלות פטור בה, הדר אחר שאדם
בתור  בו שדר שנראה לפי אסור, למלוה - שם) גזילה בהל'

(שם). ודר.19)ריבית עבר על 20)ואם יעבור שלא כדי
ריבית. בדיינין.21)איסור יוצאת כך 22)ואינה משום

בשעת  עמו התנה שאם ומכאן, קצוצה. ריבית כאן אין
שאין  אע"פ א) הל' לעיל (ראה בחצרו שידור ההלוואה
הרי  - להשכיר החצר בעל דרך ואין לשכר, עשויה החצר
('בית  בדיינים ויוצאה היא תורה של וריבית כשוכרו זה

קסו). סי' יורהֿדעה הוא,23)יוסף' ריבית ואבק הואיל
מוציאים  ב"ד שאין ההלוואה החזיר כבר אם לומר צריך אין
לנכות  ובא החוב החזיר לא עדיין אם אפילו אלא השכר,
בסמוך  רבינו שמבאר וכמו הכל, מנכה אינו - השכר את

א). הל' ז פרק להלן השכירות 24)(השווה שער ע"פ
הניכוי  סכום יגיע שלא ובתנאי - מקום באותו הנהוג

והולך. רבינו שמבאר וכמו החוב, לכל דעת 25)כשיעור
כל  שהרי צ"ע, מלא לניכוי חלקי ניכוי בין המחלק רבינו
כהוצאה. זה הרי אחד, זוז אפילו ממנו, מנכה שאתה מה
האזל' 'אבן ועיין סז) דף (בב"מ הרשב"א בכך תמה וכבר
נכונה  פירש כאן, המשיג שהראב"ד [נראה, בזה. שכתב מה
בממשכן  לנכות המקום מנהג לפי שמנכה רבינו, כוונת
שזה  מפני חצירו, להשכיר דרכו אין שהלווה ואע"פ חצירו
לדברי  בהתאם חובו כל לו מנכה אינו ואעפ"כ ריבית, אבק
לא  וכו' זוזי שיעור "אכל משכנתא: גבי סז.) (שם אשי רב
ריבית. אבק אפילו כאן אין ולכן זוזי" בלא ליה מסלקינן

המגיד]. הרב ע"י נדחתה הראב"ד של והשגתו

.‚ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈¿««¿«
È¯ˆÁa ¯ec :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú·z26„Ú »«¿»««…∆«¬≈ƒ«

‡lL ÈÙÏ ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - E·BÁ EÏ ¯ÈÊÁ‡L∆«¬ƒ¿¿¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…
Ôz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ıˆ˜27.CLa BÏ »«ƒ¿««¿»»∆∆¡«…ƒ≈¿∆∆

קסז,26) סי' בהגהותיו (הרמ"א שהוא ריבית כל והואֿהדין
בהלוואה,27)ב). כספך את נותן שאתה בשעה כלומר,

הנשך  על אלא תורה הקפידה שלא הרי בנשך, לו תתן לא
זו  (דרשה הפרעון זמן הרווחת בעד ולא ההלוואה, בעד
דרשוה  רבינו של שרבותיו וכנראה שלפנינו, במקורות אינה
ב"מ  הגמרא מסוגיית סמוכין יש ההוראה, ולגוף מעצמם.
שגם  וסוברים זו, הוראה על חולקים יש אולם עיי"ש, סד:
ראב"ד  (עיין היא קצוצה ריבית - זמן הרווחת בעד

כאן). ולחםֿמשנה בהשגותיו,

.„BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰28‡Ï Ì‡ : ««¿∆∆¬≈««»∆¿»«ƒ…
È¯‰ - ÈlL ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈL LÏL „Ú Ô‡kÓ ÈÏ ¯ÈÊÁ«̇¬ƒƒƒ»«»»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¬≈

‰˜ ‡Ï ‰Ê29‡zÎÓÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,30‰kÓ CÎÈÙÏ . ∆…»»ƒ¿≈∆ƒ«¿«¿»¿ƒ»¿«∆
ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk31‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ ‡e‰L ÈtÓ ,32. »«≈∆»«ƒ¿≈∆ƒƒ∆»

¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡33„Ú EÏ ¯ÈÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ : ¬»ƒ»««≈ƒ…«¬ƒ¿«
ÂLÎÚÓ d˙B‡ ‰˜ ,ÌÈL LÏL34CB˙a BÏ ‡È·‰Â , »»ƒ¿≈»≈«¿»¿≈ƒ¿

˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - LÏL35È¯‰ - LÏL ¯Á‡Ï BÏ ‡È·‰ ; »≈≈≈ƒ¿««»¬≈
Á˜BlÏ ˙B¯t‰ Ïk36. »«≈«≈«

מעות.28) מתן בשעת תוך 29)המלוה, החזיר שלא אע"פ

שנים. לפי 30)שלוש להקנותו, בלבו גמר לא שהרי
הקבוע  בזמן לשלם מעות לו יהיו שמא סומכת עדיין שדעתו

ו). ב, הל' פי"א מכירה הל' סמך 31)(ראה על בינתיים
המכר 32)המכר. שמעות נמצא והקנהו, גמר ולא הואיל

המעות  בשביל פירות אוכל (הלוקח) והמלוה הם, הלוואה
ה"ז). לקמן ראה הרי"ף דעת וכן כרבינא, סז. (ב"מ שהלווהו

תחזיר 33) לא אם (המלוה) הלוקח אמר והואֿהדין הלווה.
(לחםֿמשנה). שאילו 34)וכו' וקנה, - אסמכתא זה שאין

מכירה  הל' (רבינו מעכשיו הקנהו לא להקנותו, גמר לא
שאכל.35)שם). הפירות כל ומנכה שם.36)להלוקח,

מלמפרע, מכור שהשדה נמצא - התנאי קיים ולא הואיל
שלו. - שנים ג' תוך של אפי' הפירות כל לפיכך

.‰:Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ»∆¿»««≈«≈«
‰˜ ‡Ï - ÈÚ˜¯˜ ÈÏ ¯ÈÊÁz ˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLÎÏ37; ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ«¿»ƒ…»»

‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ - ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ38Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»«≈∆»«ƒƒ¿»ƒƒ»
BzÚcÓ Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈica39eÈ‰iLk : ««»ƒ¬»ƒ»««≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿

Á˜Bl‰Â ,¯zÓ - ‰Ê Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡ È‡ ˙BÚÓ EÏ¿»¬ƒ«¬ƒ¿«¿«∆À»¿«≈«
˙B¯t ÏÎB‡40.ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈≈«∆«¬ƒ¿»

ד.37) הל' למעלה סה:38)השווה שם.39)שם
בכסףֿמשנה  ועיין יא. הל' שם מכירה הל' רבינו (השווה

מדעתו 40)שם). הלוקח שהרי ריבית, אבק בזה "ואין
התנאי  בלי גם למכור הסכים והמוכר זה", בתנאי עצמו חייב

שם). (רבינו

.ÂÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,‰„O‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ41Ì‡ : »«∆«»∆¿»«ƒ¿»«»ƒƒ
EÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ‰˜ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡42Ïk - »««≈«≈«¿≈¿ƒ¿∆»

¯Ó‡ .ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ˙B¯t ÏÎB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ¿»»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰43 «≈«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆
¯ÎBn‰ :„iÓ ˙B¯t‰ ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÂLÎÚÓ≈«¿»¿≈∆¬ƒ∆¡…«≈ƒ»«≈
˙‡ˆÓÂ ,˙BÚn‰ ¯‡L Á˜Bl‰ ‡È·È ‡nL - ¯eÒ‡»∆»»ƒ«≈«¿»«»¿ƒ¿≈

BlL ‰„O‰44˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰ ‡ˆÓÂ ,45ÏÈ·La «»∆∆¿ƒ¿»«≈≈≈ƒ¿ƒ
Á˜Bl‰ Ïˆ‡ BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰46Á˜Bl‰ ÔÎÂ ; «»∆ƒ¿¬≈∆«≈«¿≈«≈«

˙ˆ˜Ó ÏÈ·La ÏÎ‡L ‡ˆÓÂ ,‡È·È ‡Ï ‡nL - ¯eÒ‡»∆»…»ƒ¿ƒ¿»∆»«ƒ¿ƒƒ¿»
¯ÎBn‰ Ïˆ‡ BÏ LiL ˙BÚn‰47˙‡ ÔÈÁÈpÓ CÎÈÙÏ . «»∆≈≈∆«≈¿ƒ»«ƒƒ∆

¯Ó‡ .Ô‰Ó „Á‡Ï e˙piL „Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰«≈«¿≈»ƒ«∆ƒ»¿¿∆»≈∆»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :¯ÎBn‰ BÏ48È¯‰ - «≈ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆¬≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ‡È·iL „Ú ˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰«≈≈≈«∆»ƒ«≈«¿ƒ»«
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Á˜Bl‰49‰˜ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ . «≈«ƒƒƒ∆»««≈¿≈

ÂLÎÚÓ50È¯‰ - EÏˆ‡ ·BÁ Ô‰ È¯‰ ˙BÚn‰ ¯‡Le , ≈«¿»¿»«»¬≈≈∆¿¿¬≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÎBn‰ ÏÎ‡ Ì‡Â ;˙B¯t ÏÎB‡ Á˜Bl‰«≈«≈≈¿ƒ»««≈ƒƒ

epnÓ51.ÏÎ‡M ‰Ó Ïk ƒ∆»«∆»«

שם.41) בבבאֿמציעא – ההלכה מעכשיו,42)מקור
המעות. מותר כשתביא תקנה הקרקע כל 43)ושאר

כלום. לו מקנה אינו המעות שיביא וקודם השדה,
מעכשיו.44) לו אמר שהרי בינתיים.45)למפרע,
שאר 48)בהלוואה.47)בהלואה.46) הבאת משעת

לו 49)המעות. שיש המעות מקצת בשביל שאכל שנמצא
המוכר. מעכשיו.50)אצל השדה, כל משום 51)קנה

מעותיו. המתנת בשביל שאוכל
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ה'תש"פ  סיון ה' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במקום 1) משכנתא וסידור קרקע, על משכונה דין מבאר

השכר. על מרבים ודין ידוע. לזמן שמסלקים

.‡ÔÓÊ „Ú ‰„O‰ ˙‡ BÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿≈∆«»∆«¿«
·eˆ˜2˙BÚÓ BÏ ‡È·iL „Ú B‡3˜lzÒÈÂ4‰È‰Â , »«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰ÂÏn‰5B·BÁ ¯eÚLk ÏÎ‡ elÙ‡ , ««¿∆≈»≈∆»¬ƒ»«¿ƒ
ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -6B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L ; ≈¿«¿ƒ¿…¿∆ƒ¿«≈

ÔÈ‡Â .ÔÈica epnÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ ‡Ïa¿…»¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ∆««»ƒ¿≈
ÂÈ˙BÚÓ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ7ÔÈ‡ - »ƒ«∆ƒ»«»≈«¿»≈

¯ËLÏ ¯ËMÓ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ8 ƒƒƒ∆¿≈≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»
ÏL B„Èa ˙kLÓÓ‰ Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ .‡BkLÓa¿«¿»»¿»««¿««¿À¿∆∆¿»∆
‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - B·BÁ ¯eÚL ÏÎ‡Â ,ÌÈÓB˙È¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ¿…
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ ;ÌeÏÎ¿»«»≈«≈ƒƒƒ∆

¯˙i‰9ÔÈ·MÁÓ „ˆÈk .¯ËLÏ ¯ËMÓ BÏ ÔÈ·MÁÓe . «»≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿«¿ƒ
ÓBÏ ˙kLÓÓ BÊ ‰„O ‰˙È‰L È¯‰ ?¯ËLÏ ¯ËMƒ¿»ƒ¿»¬≈∆»¿»»∆¿À¿∆∆

¯Á‡ ¯ËLa BÏ ˙kLÓÓ ˙¯Á‡ ‰„OÂ ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿»∆«∆∆¿À¿∆∆ƒ¿»«≈
˙B¯tÓ ÏÎ‡Â ,„Á‡ Ì„‡Ï ˙B„O‰ ÈzLe ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿≈«»¿»»∆»¿»«ƒ≈
‰‡Óa ‰iM‰ ˙B¯tÓe ,ÌÈMÓÁa ˙Á‡‰ ‰„O‰«»∆»«««¬ƒƒƒ≈«¿ƒ»¿≈»

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌÈMÓÁÂ10˙B¯t‰ ÔÓ zÏÎ‡ È¯‰ : «¬ƒƒ¿ƒ¬≈»«¿»ƒ«≈
¯ËL ˙B¯ËL ÈM‰ el‡Îe .ÌeÏk EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿≈¿¿¿ƒ«¿≈¿»¿»

˙Á‡ ‡BkLÓe „Á‡11. ∆»«¿»««

הזמן 2) לפני החוב פירעון לדרוש יוכל לא שהמלווה
הקצוב.3)הקצוב. הזמן בתוך מן 4)אפילו המלווה

לללווה. ויחזירו בפרק 5)השדה שנתבאר כמו באיסור,
מקום  בין הבדל שאין רבינו שדעת ודע, ז. הלכה הקודם
הזמן  לפני החוב את לפרוע יכול שהלווה (שנהגו שמסלקים
מסלקים, שאין מקום ובין המלוה) את ולסלק מראש ִהקצוב
בגמרא  (ועיין ריבית אבק משום המשכונא אסורה ובשניהם
שני  בין הבדל שיש דעתם הראשונים מן כמה אבל סז:)
ב. הלכה הקודם בפרק משנה בלחם ועיין המקומות

(ראה 6) הדיינים שיראו כפי מנכים אלא סז. מציעא בבא
ב). הלכה החוב.7)שם בסמוך 8)מעות מבאר רבינו

ליה;9)כיצד. מסלקין - זוזי שיעור אכל "ובדיתמי שם
מיניה" מפקינן לא - ההלוואה) מדמי (יותר טפי  אכל
היתומים. כוח יפה - סילוק שלעניין הרי"ף), (כנוסחת

אבל 11)למלווה.10) יתומים. של הקרקע הייתה אם
מחוייב  הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם בשאר
בחמישים, רק שאכל השטר בעד דינרים חמישים לו לשלם
הדיינים  עיני ראות לפי מנכים השני שבשטר ומההלוואה

המותר. את וגובה

.·e‚‰pL ÌB˜Ó12BÏ ‡È·iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ »∆»¬¿«≈««¿∆»¿«∆»ƒ
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ13¯·c »¬≈∆¿∆≈≈¿≈»ƒ¿»≈»»

ÛBÒ „Ú ‰ÂÏn‰ ˜lzÒÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈»∆»¬∆…ƒ¿«≈««¿∆«
ÔkLÓÓ‰ ÏÎÂ .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ¿«««¿»¬≈∆¿∆≈≈¿»«¿«¿≈

Ì˙Ò14.L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿»≈»¿«¿«¿≈»»…∆

תשאל 13)שם.12) ואם נעשה. המנהג דעת על הסתם שמן

אסורה? כזו משכנתא והרי במנהג זה דבר שיהיה ייתכן איך
אפשר  ומשיב: ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל זו שאלה

וכו'. בטעות זה מנהג שלא 14)שיהיה שנהגו במקום
משנה  (לחם הפירעון זמן על עימו התנה ולא לסלק,
משנה  והכסף משנה והמגיד שם) הריטב"א וכפירוש
בעניין  וידוע מקובל מנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים,

המלוה). ִסילוק

.‚‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»¿«≈««¿∆»¿«∆ƒ¿∆
‰ÂÏn‰ BnÚ ‰˙‰Â ,‰Âl‰15ÛBÒ „Ú ˜lzÒÈ ‡lL «…∆¿ƒ¿»ƒ««¿∆∆…ƒ¿«≈«

B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ16‰È‰ . ¿«««¿»¬≈∆≈»¿«¿»»
Ïa˜Â ,BpÓÊ ÛBÒ „Ú ˜lzÒÓ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L ‚‰n‰«ƒ¿»∆≈««¿∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒ≈

ÂÈÏÚ ‰ÂÏn‰17ÂÈ˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ˙Ú ÏÎa ˜lzÒiL ««¿∆»»∆ƒ¿«≈¿»≈∆»ƒ¿»
˙B˜Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -18.Ck ÏÚ B„iÓ ¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»«»

וכרש"י).15) (שם, מעות מתן שאדם 16)בשעת שכשם
במשכונא. מתנה כך בשכירות תנאי מדעת 17)מתנה

כיוון 18)עצמו. ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,
להתנות  המעוניין הוא והלווה לסלק, שלא המקום שמנהג
אלה  התנה, המלווה ואם עצמו. לטובת זה אין - כך על
סימן  דעה יורה יוסף (בית בו לחזור ויכול בעלמא, דברים
ובכמה  ו הלכה מכירה מהלכות י"א פרק השווה קעב.

שם). מקומות

.„‡BkLn‰19ÏÎa ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ì‚‰nL ÌB˜Óa , ««¿»¿»∆ƒ¿»»¿«≈««¿∆¿»
‡È·iL ˙Ú20‰ÂÏÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÂÈ˙BÚÓ21 ≈∆»ƒ¿»≈««∆«¿∆
‰pnÓ ‰·B‚22Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰·BbL C¯„k23ÔÈ‡Â ; ∆ƒ∆»¿∆∆∆∆ƒ««¿«¿≈

ÌÈL Èt da ÏËB ¯BÎa‰24dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·Le ;25. «¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿««¿»
eÏLaL ˙B¯t elÙ‡ ÏËB BÈ‡ - B˙B‡ ˜lÒnLÎe¿∆¿«≈≈≈¬ƒ≈∆»¿

ı¯‡Ï eÏÙÂ26- B˜lÒiL Ì„˜ Ô˙B‡ dÈa‚‰ Ì‡Â . ¿»¿»»∆¿ƒƒ¿ƒ«»…∆∆¿«¿
BpÓÊ ÛBÒ „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óe .Ô˙B‡ ‰˜27 »»»»∆≈»¿«¿«¿«

epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa -28Èt da ÏËB ¯BÎa‰Â ; ««∆≈∆¿«¿≈»ƒ
dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈL29. ¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»

סז:19) ממנו.21)הלווה.20)שם לווה הזה שהמלווה
המלווה.22) בכל 23)מיורשי לסלקו יכול והלווה הואיל

הפירות  לשיעבוד אלא הקרקע בגוף קניין לאביהם אין עת,
אינם  יתומים של ומטלטלין מטלטלין. כדין ודינו
יא  (פרק שיתבאר כמו אביהם של חוב לבעל משועבדים

ז). הבכור 24)הלכה שהבן ז.) כא, (דברים תורה אמרה
האחרים  הבנים מחלק אביו בנכסי כפול חלק יורש
שהם  - המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו
(כמבואר  אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות
הממושכן  והקרקע ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג פרק להלן
שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי לו קנוי אינו בידו

(כמבואר 25) משמטת שאינה משכון כל כדין דינה שאין
של  לפי ה), הלכה ג פרק על למעלה המלווה אמרו א

הלווה  שאין במשכון אלא משמטת שביעית אין המשכון
הרי  - עת בכל מסלקו רצה שאם בנידון אבל לסלקו, יכול
משמטת  למה הקשה: [הרשב"א שבשטר. מלוה ככל ִהוא
לדרוש  יכול אינו המלווה הלא לסלקו? יכול כשהלווה
שאין  שנים לעשר כמלווה זה והרי זמנו לפני החוב פירעון
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פרע  לא כשהלווה כאן שהמדובר ותירץ, משמטת? שביעית
יצא  כך ומתוך הפירעון. זמן אחר שביעית והגיעה בזמנו
זמן  שלאחר שביעית אין - לסלקו יכול אינו שאם לנו
פירעון  עד למלווה קנוי שהמשכון משום משמטת, הפירעון

משנה). (מגיד זכה 26)החוב ולא נפלו לווה של בשדה כי
המלווה. בבא 27)בהם בחידושיו מיגאש הר"י רבו כדעת

קכה. שהיא 28)בתרא לפי - הקרקע מן שגובה כדרך שם,
המשכונא. סוף עד למלוה מהלכות 29)קנויה ט פרק עיין

שם. משנה ובכסף ו, הלכה ויובל שמיטה

.‰BÊ ‡BkLnL Èt ÏÚ Û‡30˜·‡Â ‡È‰ ‰¯eÒ‡ ««ƒ∆«¿»¬»ƒ«¬«
e¯‡aL BÓk ,˙Èa¯31‰Ê ‚‰Ó ‰È‰iL ¯LÙ‡ , ƒƒ¿∆≈«¿∆¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ ,˙eÚËa32ÈÓ Ïk C¯„ B‡ , ¿»¿¿≈»ƒ∆∆»ƒ
˙Èa¯ ˜·‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È„Ó d˙B‡a ÔkLÓe ‡ËBÁL∆≈ƒ¿≈¿»¿ƒ»ƒ«¬«ƒƒ

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰33˙‡fL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿ƒ«««ƒ¿»¿≈ƒ∆»∆…
Èeka ‡BkLn‰34. ««¿»¿ƒ

אוכל.30) שהמלווה הפירות בעד ניכוי בפרק 31)בלי
ז. הלכה עם 32)הקודם הישראל של במשכנתא כלומר,

כוכבים  העובדי אצל נהוג שכן לפרש ואין כוכבים העובד
בדיני  קובעים אינם הגויים שמנהגי לפי מקום, שבאותו

להוציא.33)ישראל. נזקקין דין בית ואין שם. רי"ף
שם.34) רבינו, לדעת - מותרת שהיא

.Â¯ÊÁÂ ,Ï‡¯OÈÏ B¯ˆÁ ÔkLnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿»≈¿»«
ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿«¿≈
,Ï‡¯Oi‰ ‰wL ˙ÚÓ Ï‡¯OiÏ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ«»¿«¬»»«ƒ¿»≈≈≈∆»»«ƒ¿»≈

¯ÎO ‡Ïa ¯ˆÁa ¯„ ‡l‡35„·BÚ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ∆»»∆»≈¿…»»«∆«¬ƒ»≈
‡e‰ È¯‰L ;BÊ ¯ˆÁ ÏÚ BÏ LiL ˙BÚn‰ ˙‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆«»∆≈«»≈∆¬≈

Ì‰ÈÈ„a ÔkLÓÓ‰ ˙eL¯a36ÂÈ˙BÚÓ BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿«¿≈¿ƒ≈∆«∆ƒ≈¿»
.˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈

לא 35) כשהקונה שהמדובר, מפרש, שם רש"י עג: שם
- עליו קיבל שאם ומשמע, החוב. את לפרוע עליו קיבל
שכר  נוטל כאילו זה שהרי שכר, בלי לדור למלווה אסור
שכן  משנה, המגיד וכתב הפירעון. זמן הרחבת בעד הדיור
סוברים, והרשב"א שהרמב"ן מוסיף, והוא רבינו, דעת גם

שם. ראה מותר. - הקונה עליו קיבל בדיני 36)שאפילו
לזמן. כמכר המשכנתא את שדנים הגויים,

.ÊÏÚa ‰È‰Â ,B¯·Á „Èa ‰„O B‡ ˙Èa ÔkLÓÓ‰«¿«¿≈«ƒ»∆¿«¬≈¿»»««
‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ú˜¯w‰37:‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â , ««¿«≈≈∆»¿»«««¿∆

ÌÈÓ„a ÈÏ ‡l‡ ‰p¯kÓz ‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ¯kÓzLÎÏƒ¿∆ƒ¿…«¿«…ƒ¿¿∆»∆»ƒ¿»ƒ
el‡38¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -39‰p¯kÓz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ≈¬≈∆»¿ƒ»««ƒ¿¿∆»

È¯‰ - E˙B‡ ‰ÂÏÓ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚÂ ,dÈÂLa ÈÏ ‡l‡∆»ƒ¿»¿»¿«¿»≈¬ƒ«¿∆¿¬≈
¯zÓ ‰Ê40. ∆À»

ולדעת 37) וכו'". שדה לו משכן בית לו "משכן סה: שם
- בנכייתא אפילו היתר צד בית של במשכנתא שאין רבינו
אלא  "בית" בה שנזכר הברייתא לפרש לך אין בהכרח

משנה). (מגיד פירות אוכל וכך,38)כשהלווה כך בסכום
שם). (רש"י משווייה פחות זה בפחות 39)וסכום שמוכרו

ההלוואה. השדה 40)מחמת קונה היאך תשאל ואם שם.

מעכשיו  באמר פה, המדובר בהכרח - היא אסמכתא והרי
מהלכות  ח בפרק רבינו בדברי שמבואר וכמו מידו וקנו
אלו, תנאים בכאן רבינו ביאר לא ואמנם כ. ז, הלכה מכירה
והיתרו  ריבית לאיסור שנוגע במה אלא כאן דן שאינו לפי

משנה). מגיד ראב"ד, (עיין

.ÁÚ˜¯w‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯zÓ41BÏ ¯ÈkO‰ ?„ˆÈk . À»¿«¿ƒ¿«««¿«≈«ƒ¿ƒ
È¯‰ ,ÈÏ Ô˙B ‰z‡ ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ˙‡∆∆»≈¿»«ƒ≈«¿»«»≈ƒ¬≈
¯ÎO Ôzz Ì‡Â ;‰L ÏÎa ÌÈÚÏÒ ¯OÚa EÏ ‡È‰ƒ¿¿∆∆¿»ƒ¿»»»¿ƒƒ≈¿«
‰Ê È¯‰ - L„Á ÏÎa ÚÏÒa ‡È‰ È¯‰ ,L„Áa L„Á…∆¿…∆¬≈ƒ¿∆«¿»…∆¬≈∆

¯zÓ42. À»

סה.41) פי 42)שם על (שם) בגמרא אמרו בזה והטעם
זמן  (בסוף לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הכלל
הוא  הרי בחודש חודש "אם לו: כשאומר נמצא, השכירות).
כי  - השכירות דמי המתנת בשביל תוספת זה אין בסלע",
שער  הוא שכך אלא - גבייתו זמן הגיע לא עדיין הרי
היא  הרי מעכשיו "אם לו שאומר וזה בשוק. השכירות
המעות  הקדמת מפני אצלו הוא מוזיל סלעים" בעשר
אסור  המכר על אבל בשכירות, ודווקא בפחות. ומשכירו

א. הלכה ח פרק לקמן שיתבאר כמו להוסיף

.Ë¯ÈkOn‰43,‰LÏ ÌÈ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÏ ‰„O ««¿ƒ»∆«¬≈«¬»»ƒ¿»»
ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â44˙‡ Ô‰a Ò¯Ù‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»«≈ƒ»«ƒ∆¬«¿≈»∆∆

‰„O‰45- ‰L ÏÎa ¯Bk ¯OÚ ÌÈL EÏ Ôz‡ È‡Â , «»∆«¬ƒ∆≈¿¿≈»»¿»»»
ÔÈ¯È„a ‰„O‰ ˙‡ Ò¯ÙÈ Ì‡L ÈtÓ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈∆«»∆¿ƒ»ƒ

d¯ÎO ‰È‰È ,el‡46¯˙BÈ47˙eÁ BÏ ¯ÈkO‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿∆¿»»≈¿≈ƒƒ¿ƒ¬
ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,‰La ÔÈ¯È„ ‰¯OÚa ‰ÈÙÒ B‡¿ƒ»«¬»»ƒ»ƒ¿»»¿»«≈ƒ

˙eÁ Ô‰a ‰·‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó48¯iˆ‡Â BÊ‰p »«ƒ∆∆¿∆»∆¬«¬«¿∆»
‰p¯iÎ‡Â49,‰ÈLÈÓLz ÈÏÎe BÊ ‰ÈÙÒ Ô‰a Ôw˙‡ B‡ , «¬«¿∆»¬«≈»∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ∆»

‰Ê È¯‰ - ‰L ÏÎa ¯Èc ¯OÚ ÌÈL EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â«¬ƒ«¬∆¿¿≈»»ƒ»¿»»»¬≈∆
¯zÓ50È„k ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . À»¬»ƒ»«≈ƒ»«ƒ¿≈

‰¯BÁÒa Ì‡ÈˆB‡ B‡ ,˙eÁa Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï51ÏL ¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ≈ƒ¿»∆
¯ÎOa EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÔÈÁlÓ Ô‰a ¯kO‡ B‡ ,‰ÈÙÒ¿ƒ»∆¿…»∆«»ƒ«¬ƒ«¬∆¿«»»

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆»

סט:43) הלוויני.44)שם ניכוש 45)כלומר, בזיבול,
וכו'. השדה.46)וחרישה שתוציא (הפירות) הריווח

שדה 47) מאשר גבוה משובחת, שדה חכירת שער והרי,
"החנות".48)זיבורית. להיות שצריך כדי 49)נראה

הקונה. עין את את 50)למשוך ישפץ שאם מפני שם,
יותר. שכרה יהיה - הספינה צרכי את יתקן או החנות

למקום.51) ממקום בספינה הובלתה מאחר 52)לשם שם,
תוספת  הרי - הספינה או החנות בגוף המעות משקיע שאינו

המעות. המתנת בשביל השכר

.ÈÌ„‡‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡53¯Ó‡È ‡Ï ?„ˆÈk . »¿«¿ƒ¿«»»»≈«……«
,ÛÒk ‰ÂL ‡È‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ ÌBi‰ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ¬≈ƒƒ«¿»»∆ƒ»»∆∆
‰ÂL ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ¯Á‡ Úe·La EnÚ ‰OÚ‡ È‡Â«¬ƒ∆¡∆ƒ¿¿»««≈¿»»∆ƒ»»

ÌÈzL54. ¿«ƒ

שנתבאר 53) בדרך אמנם והולך. רבינו שמבאר וכדוגמא
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ה'תש"פ  סיון ה' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במקום 1) משכנתא וסידור קרקע, על משכונה דין מבאר

השכר. על מרבים ודין ידוע. לזמן שמסלקים

.‡ÔÓÊ „Ú ‰„O‰ ˙‡ BÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿≈∆«»∆«¿«
·eˆ˜2˙BÚÓ BÏ ‡È·iL „Ú B‡3˜lzÒÈÂ4‰È‰Â , »«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰ÂÏn‰5B·BÁ ¯eÚLk ÏÎ‡ elÙ‡ , ««¿∆≈»≈∆»¬ƒ»«¿ƒ
ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -6B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L ; ≈¿«¿ƒ¿…¿∆ƒ¿«≈

ÔÈ‡Â .ÔÈica epnÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ ‡Ïa¿…»¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ∆««»ƒ¿≈
ÂÈ˙BÚÓ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ7ÔÈ‡ - »ƒ«∆ƒ»«»≈«¿»≈

¯ËLÏ ¯ËMÓ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ8 ƒƒƒ∆¿≈≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»
ÏL B„Èa ˙kLÓÓ‰ Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ .‡BkLÓa¿«¿»»¿»««¿««¿À¿∆∆¿»∆
‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - B·BÁ ¯eÚL ÏÎ‡Â ,ÌÈÓB˙È¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ¿…
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ ;ÌeÏÎ¿»«»≈«≈ƒƒƒ∆

¯˙i‰9ÔÈ·MÁÓ „ˆÈk .¯ËLÏ ¯ËMÓ BÏ ÔÈ·MÁÓe . «»≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿«¿ƒ
ÓBÏ ˙kLÓÓ BÊ ‰„O ‰˙È‰L È¯‰ ?¯ËLÏ ¯ËMƒ¿»ƒ¿»¬≈∆»¿»»∆¿À¿∆∆

¯Á‡ ¯ËLa BÏ ˙kLÓÓ ˙¯Á‡ ‰„OÂ ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿»∆«∆∆¿À¿∆∆ƒ¿»«≈
˙B¯tÓ ÏÎ‡Â ,„Á‡ Ì„‡Ï ˙B„O‰ ÈzLe ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿≈«»¿»»∆»¿»«ƒ≈
‰‡Óa ‰iM‰ ˙B¯tÓe ,ÌÈMÓÁa ˙Á‡‰ ‰„O‰«»∆»«««¬ƒƒƒ≈«¿ƒ»¿≈»

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌÈMÓÁÂ10˙B¯t‰ ÔÓ zÏÎ‡ È¯‰ : «¬ƒƒ¿ƒ¬≈»«¿»ƒ«≈
¯ËL ˙B¯ËL ÈM‰ el‡Îe .ÌeÏk EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿≈¿¿¿ƒ«¿≈¿»¿»

˙Á‡ ‡BkLÓe „Á‡11. ∆»«¿»««

הזמן 2) לפני החוב פירעון לדרוש יוכל לא שהמלווה
הקצוב.3)הקצוב. הזמן בתוך מן 4)אפילו המלווה

לללווה. ויחזירו בפרק 5)השדה שנתבאר כמו באיסור,
מקום  בין הבדל שאין רבינו שדעת ודע, ז. הלכה הקודם
הזמן  לפני החוב את לפרוע יכול שהלווה (שנהגו שמסלקים
מסלקים, שאין מקום ובין המלוה) את ולסלק מראש ִהקצוב
בגמרא  (ועיין ריבית אבק משום המשכונא אסורה ובשניהם
שני  בין הבדל שיש דעתם הראשונים מן כמה אבל סז:)
ב. הלכה הקודם בפרק משנה בלחם ועיין המקומות

(ראה 6) הדיינים שיראו כפי מנכים אלא סז. מציעא בבא
ב). הלכה החוב.7)שם בסמוך 8)מעות מבאר רבינו

ליה;9)כיצד. מסלקין - זוזי שיעור אכל "ובדיתמי שם
מיניה" מפקינן לא - ההלוואה) מדמי (יותר טפי  אכל
היתומים. כוח יפה - סילוק שלעניין הרי"ף), (כנוסחת

אבל 11)למלווה.10) יתומים. של הקרקע הייתה אם
מחוייב  הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם בשאר
בחמישים, רק שאכל השטר בעד דינרים חמישים לו לשלם
הדיינים  עיני ראות לפי מנכים השני שבשטר ומההלוואה

המותר. את וגובה

.·e‚‰pL ÌB˜Ó12BÏ ‡È·iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ »∆»¬¿«≈««¿∆»¿«∆»ƒ
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ13¯·c »¬≈∆¿∆≈≈¿≈»ƒ¿»≈»»

ÛBÒ „Ú ‰ÂÏn‰ ˜lzÒÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈»∆»¬∆…ƒ¿«≈««¿∆«
ÔkLÓÓ‰ ÏÎÂ .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ¿«««¿»¬≈∆¿∆≈≈¿»«¿«¿≈

Ì˙Ò14.L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿»≈»¿«¿«¿≈»»…∆

תשאל 13)שם.12) ואם נעשה. המנהג דעת על הסתם שמן

אסורה? כזו משכנתא והרי במנהג זה דבר שיהיה ייתכן איך
אפשר  ומשיב: ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל זו שאלה

וכו'. בטעות זה מנהג שלא 14)שיהיה שנהגו במקום
משנה  (לחם הפירעון זמן על עימו התנה ולא לסלק,
משנה  והכסף משנה והמגיד שם) הריטב"א וכפירוש
בעניין  וידוע מקובל מנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים,

המלוה). ִסילוק

.‚‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»¿«≈««¿∆»¿«∆ƒ¿∆
‰ÂÏn‰ BnÚ ‰˙‰Â ,‰Âl‰15ÛBÒ „Ú ˜lzÒÈ ‡lL «…∆¿ƒ¿»ƒ««¿∆∆…ƒ¿«≈«

B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ16‰È‰ . ¿«««¿»¬≈∆≈»¿«¿»»
Ïa˜Â ,BpÓÊ ÛBÒ „Ú ˜lzÒÓ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L ‚‰n‰«ƒ¿»∆≈««¿∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒ≈

ÂÈÏÚ ‰ÂÏn‰17ÂÈ˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ˙Ú ÏÎa ˜lzÒiL ««¿∆»»∆ƒ¿«≈¿»≈∆»ƒ¿»
˙B˜Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -18.Ck ÏÚ B„iÓ ¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»«»

וכרש"י).15) (שם, מעות מתן שאדם 16)בשעת שכשם
במשכונא. מתנה כך בשכירות תנאי מדעת 17)מתנה

כיוון 18)עצמו. ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,
להתנות  המעוניין הוא והלווה לסלק, שלא המקום שמנהג
אלה  התנה, המלווה ואם עצמו. לטובת זה אין - כך על
סימן  דעה יורה יוסף (בית בו לחזור ויכול בעלמא, דברים
ובכמה  ו הלכה מכירה מהלכות י"א פרק השווה קעב.

שם). מקומות

.„‡BkLn‰19ÏÎa ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ì‚‰nL ÌB˜Óa , ««¿»¿»∆ƒ¿»»¿«≈««¿∆¿»
‡È·iL ˙Ú20‰ÂÏÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÂÈ˙BÚÓ21 ≈∆»ƒ¿»≈««∆«¿∆
‰pnÓ ‰·B‚22Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰·BbL C¯„k23ÔÈ‡Â ; ∆ƒ∆»¿∆∆∆∆ƒ««¿«¿≈

ÌÈL Èt da ÏËB ¯BÎa‰24dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·Le ;25. «¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿««¿»
eÏLaL ˙B¯t elÙ‡ ÏËB BÈ‡ - B˙B‡ ˜lÒnLÎe¿∆¿«≈≈≈¬ƒ≈∆»¿

ı¯‡Ï eÏÙÂ26- B˜lÒiL Ì„˜ Ô˙B‡ dÈa‚‰ Ì‡Â . ¿»¿»»∆¿ƒƒ¿ƒ«»…∆∆¿«¿
BpÓÊ ÛBÒ „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óe .Ô˙B‡ ‰˜27 »»»»∆≈»¿«¿«¿«

epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa -28Èt da ÏËB ¯BÎa‰Â ; ««∆≈∆¿«¿≈»ƒ
dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈL29. ¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»

סז:19) ממנו.21)הלווה.20)שם לווה הזה שהמלווה
המלווה.22) בכל 23)מיורשי לסלקו יכול והלווה הואיל

הפירות  לשיעבוד אלא הקרקע בגוף קניין לאביהם אין עת,
אינם  יתומים של ומטלטלין מטלטלין. כדין ודינו
יא  (פרק שיתבאר כמו אביהם של חוב לבעל משועבדים

ז). הבכור 24)הלכה שהבן ז.) כא, (דברים תורה אמרה
האחרים  הבנים מחלק אביו בנכסי כפול חלק יורש
שהם  - המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו
(כמבואר  אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות
הממושכן  והקרקע ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג פרק להלן
שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי לו קנוי אינו בידו

(כמבואר 25) משמטת שאינה משכון כל כדין דינה שאין
של  לפי ה), הלכה ג פרק על למעלה המלווה אמרו א

הלווה  שאין במשכון אלא משמטת שביעית אין המשכון
הרי  - עת בכל מסלקו רצה שאם בנידון אבל לסלקו, יכול
משמטת  למה הקשה: [הרשב"א שבשטר. מלוה ככל ִהוא
לדרוש  יכול אינו המלווה הלא לסלקו? יכול כשהלווה
שאין  שנים לעשר כמלווה זה והרי זמנו לפני החוב פירעון
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כיצד? באדם, גם מותר - החצר בהיתר ח בהלכה למעלה
- מעכשיו תשלם אם הפועל: לו ואמר לשנה, פועל שכר
שכרי  הרי - בחודש חודש של ואם סלעים, עשר שכרי הרי

כל  כי חודש, בכל אלא סלע משתלמת אינה ששכירות זה ל
משנה). (מגיד אמור באדם גם מה 54)לבסוף, מתוך יוצא

ואעדור  עימי, נכש לו יאמר "לא יא) (הלכה בסמוך שיתבאר
עימך".

.‡È¯zÓ55ÌBi‰ ÈnÚ Lk :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»««¬≈«≈ƒƒ«
EnÚ ¯cÚ‡Â ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú ,¯ÁÓÏ EnÚ Lk‡Â«¬«≈ƒ¿¿»»¬…ƒƒ«¿∆¿…ƒ¿
CnÚ ¯cÚ‡Â ÈnÚ Lk :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯ÁÓÏ56, ¿»»¬»……««≈ƒƒ¿∆¿…ƒ»

„È¯‚ ÈÓÈ Ïk .CnÚ Lk‡Â ÈnÚ ¯„Ú57˙Á‡ -58ÏÎÂ , ¬…ƒƒ«¬«≈ƒ»»¿≈»ƒ««¿»
‰ÚÈ·¯ ÈÓÈ59ÈnÚ L¯Á :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .˙Á‡ - ¿≈¿ƒ»««¿……«¬ƒƒ

Á¯Ë È¯‰L ;‰ÚÈ·¯a EnÚ L¯Á‡ È‡Â ,„È¯ba«»ƒ«¬ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…«
ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰LÈ¯Á‰60¯˙È61‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ»ƒ«¿»ƒ»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

עה.55) זו 56)שם מלאכה שפעמים מפני פלוני, לזמן
עליו  מקבל עבודתו שכר המתנת שבשביל ונמצא מזו קשה

קשה. במלאכה יובש 57)לפרוע לשון גריד, החמה. ימות
"יבשה  הפסוק על לז) פרק (סוף רבה בבראשית שאמרו כמו

כגריד. נעשית יד): ח, (בראשית להם 58)הארץ" אחד דין
גריד  של זה ביום עימי נכש לחבירו אדם ואומר כלומר
יום  שמא לחוש ואין - גריד של פלוני ביום עימך ואנכש
בכך. להקפיד אדם בני דרך שאין מחבירו, ארוך אחד

תרביע 59) לא ובהמתך מלשון רביעה, הגשמים. ימות
(תענית  הקרקע את (מפרה) רובע שהגשם יט) יט, (ויקרא

לחה.60)ו:). הגריד.61)כשהשדה ימי מאשר

.·ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰62BnÚ ˙BOÚÏ Û¯Á‰ ÈÓÈa «≈∆«≈ƒ≈«…∆«¬ƒ
¯w‰ ÈÓÈa63¯ÎO‰ BÏ Ô˙Â ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a64È¯‰Â , ƒ≈«…¿ƒ»¿»¿»««»»«¬≈

‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ Û¯Á‰ ÈÓÈa ‰ÂL B¯ÎO¿»»∆ƒ≈«…∆∆«¿»¬≈∆
ÏÈÊBiL È„k ÌBi‰ B˙B‡ ‰ÂÏÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«¿∆«¿≈∆ƒ
ÌBi‰Ó ÈnÚ ‰OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÎOa BÏ65 ƒ¿»¬»ƒ»«¬≈ƒƒ≈«
‰ÂML Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ÈBÏt ÔÓÊ „ÚÂ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»¿»««ƒ∆»∆
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ B¯ÎO¿»∆«¿»¬≈∆À»ƒ¿
¯ÎO ÏËBk ‰‡¯ BÈ‡ - ‰zÚÓ ˙BOÚÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈«»≈ƒ¿∆¿≈¿«

B¯ÎOa BÏ Ô˙e ÌÈc˜‰L ,ÂÈ˙BÚÓ66. ¿»∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»

פו.62) בתרא לעבוד.63)בבא תיכף מתחיל ואינו
העבודה.64) התחלת ולפני ששכרו והוא 65)בשעה

ביום. בו לעבוד והרי 66)מתחיל בפחות, ששכר כמי אלא
ח. בהלכה למעלה שנתבאר לדין דומה זה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בזול 1) פירות מכירת ודין המכר, על מרבין שאין מבאר

ודין  השדות, שומרי ודין זמורות קוני ודין הבשלתם, לפני
ואם  יין חביות דמי זוז מאתיים לך הא לומר לאדם שמותר
טבת, עד נוטלים ואין בתשרי קונים ודין תפסיד, יחמיצו
ודין  ברזל, צאן נכסי קבלת ודין ונשברה, ספינה משכיר ודין

ביצים. על להושיבה תרנגולת השכרת

.‡¯În‰ ÏÚ ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡2B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk . »¿«¿««∆∆≈««≈«¬≈

ÈÏ Ôzz ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯«̃¿«ƒ«¿¿ƒ¿»«ƒ≈«¿»ƒ≈ƒ
‰‡Óa ElL Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓc‰3,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú Ì‡Â ; «»ƒ¬≈≈∆¿¿≈»¿ƒ«¿«¿ƒ

˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Óe ÌÈ¯OÚa ElL Ì‰ È¯‰4, ¬≈≈∆¿¿∆¿ƒ≈»¬≈∆¬«ƒƒ
BÏ Ô˙pL ÏÈ·La ÌÈ¯OÚ ÏËBpL ÈÓk ‰ÓB„ ‰fL∆∆∆¿ƒ∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ∆»«

ÈBÏt ÔÓÊ „Ú da LnzL‰Ï ‰‡Ó5epÚa˙ÈLÎe .6 ≈»¿ƒ¿«≈»«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙ÚLa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó ‡l‡ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ÔÈca«ƒ≈«»ƒ≈∆»«∆»»»∆ƒ¿«

¯În‰7¯ÈÊÁÈ B‡ ,8ÔÎÂ .Ìi˜ ‰È‰ Ì‡ ,B„iÓ B¯kÓÓ «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒ»»«»¿≈
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú ÔÈÏËÏhÓ BÏ ¯ÎÓ Ì‡9eÈ‰Â ,‰‡Óa ƒ»«ƒ«¿¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÚLz „iÓ ÂÈ˙BÚÓa ‰BwL ÈÓÏ ˜eMa ÔÈÂL10- »ƒ«¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰11B‡ ,ÌÈÚLz ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ; ¬≈∆»¿≈≈∆»ƒ¿ƒ

.˙Ói˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,B˙¯BÁÒ B„iÓ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ»¿»«∆∆

סה.2) בשוק.3)ב"מ השער הוא שהלוקח 4)וכך
נמצא, לרשותו, המקח כשעבר מיד המעות בנתינת מתחייב
מהֿשאיןֿכן  מעותיו, המתנת בשביל המכר על שמרבה
על  להרבות מותר לבסוף, אלא משתלמת שאינה - בשכירות

ח. הל' הקודם בפרק כמבואר שהמתין 5)השכר כלומר,
פלוני. זמן עד המקח בפרעון מאה 6)לו ויתבע המוכר,

כמו 7)ועשרים. בדיינים, יוצא אינו ריבית שאבק
א. הל' ו בפרק למעלה רצה 8)שנתבאר אם או כלומר,

אבל  שמכר, הדבר את חזרה ונוטל חוזר - בו לחזור המוכר
דעת  על אפילו לקנותו, גמר הלוקח שכן חוזר, אינו הלוקח
משנהֿלמלך). ועיין (לחםֿמשנה, ועשרים מאה

מסוים.9) זמן לאחר לו מכרו 10)שישלם אם אפילו
מעכשיו  ואם מאה, פלוני זמן עד אם פירש ולא בסתם,

מתיר 11)תשעים. שם נחמן [רב כריבית. שנראה לפי
אמרו: שם שבגמרא מפני כמותו, פסק לא ורבינו בסתם,
הלכתא  אמרו ולא אלעזר, כרבי והלכתא חמא, כרב הלכתא
שבקרקע  לפי מטלטלין", לו "מכר רבינו כתב נחמן]. כרב
כל  - ח) הל' מכירה מהל' בפי"ג (כמבואר אונאה לו שאין
וכך  כך מעכשיו אם אמר לא וגם וממכר, מקח דרך שהוא
ומותר  - כריבית נראה אינו - וכך כך פלוני לזמן ואם

(מגידֿמשנה).

.·Á˜Bl‰12e‰ÂLa ıÙÁ B¯·ÁÓ13BÏ ÔziL ˙Ó ÏÚ «≈«≈¬≈≈∆¿»≈«¿»∆ƒ≈
OÚ ÌÈL „ÚÂ Ô‡kÓ¯ÓBÏ È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯ ƒ»¿«¿≈»»…∆¬≈∆«««

.˙Èa¯ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â ,˙BÁÙa „iÓ [ÈÏ] Ôz :BÏ≈ƒƒ»¿»¿≈≈ƒƒƒ

ה"ד.12) פ"ו ב"מ אסור,13)תוספתא משויו ביותר אבל
קעג  יו"ד יוסף' וב'בית הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו
ואח"כ  תחילה החפץ את קנה כשהלוקח רק שהתירו מבאר
דוד' 'חסדי ראה מיד. לו ישלם אם פחות שיקח המוכר אמר

התוספתא. על

.‚ÔÈÈ ÏL ˙È·Á14BÏ d¯ÎÓe ,¯È„ ‰zÚ ‰ÂL ‡È‰L »ƒ∆«ƒ∆ƒ»»«»ƒ»¿»»
ıÈw‰ „Ú ÌÈLa15˙Ó ÏÚ ,16da Ú¯‡z Ì‡L ƒ¿«ƒ«««ƒ«¿»∆ƒ∆¡«»

‰Ïwz17‰p¯kÓiL „Ú ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ «»»¬≈ƒƒ¿«≈«∆ƒ¿¿∆»
Á˜Bl‰18- ‰¯aL B‡ ‰„·‡ Ì‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «≈«¬≈∆À»∆ƒ»¿»ƒ¿¿»

ÁÈÂ¯‰Ïe d¯ÎÓÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÌeÏk ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈¿¿ƒ…»»¿»¿»¿«¿ƒ«
ÌÈÏÚaÏ d¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ‰È‰ - da19BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »»»¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌÈLa20E¯ÎO ‰È‰È ÌÈL ÏÚ ¯˙i‰ :BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿«ƒ¿»««»≈«¿«ƒƒ¿∆¿»¿
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‡ˆÓz ‡Ï Ì‡Â ,d¯ÎÓÏ ÏthÓ ‰z‡L ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆«»ƒ«≈¿»¿»¿ƒ…ƒ¿»
Û‡ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ ‰¯ÈÊÁ‰ ‰ˆ¯zL BÓk d¯ÎÓÏ¿»¿»¿∆ƒ¿∆«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆À»«
‰È‰z ‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ‰·‚ B‡ ‰„·‡ Ì‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿¿»∆¿ƒ»ƒ¿∆

Á˜Bl‰ ˙eL¯a21. ƒ¿«≈«

בלשון 14) (מגידֿמשנה, חמא" דרב "טרשא סה. שם
לג). ד, חלק מו שער התרומות' 'ספר ועיין "אולי",

עולה,15) היין כששער הקיץ, עד המעות בפרעון לו ממתין
בקיץ. מתייקר ביניהם.16)שהיין והתנו כלומר,

תשבר.17) או תאבד אם אינם 18)כגון היין שדמי נמצא
ממתין  הלוקח רצה ואם מכרה, שלא זמן כל אצלו בהלוואה
בשער  מוכרה הוא ואם ביותר, או בשנים ומוכרה הקיץ עד

בהפסדו. אשם עצמו הוא הרי - "ואם 19)הזול זה קטע
לבעלים" להחזירה לו היה בה, ולהרויח למכרה מצא לא
(ראה  ההלכה בסוף לקמן ומקומו בטעות, כאן נשתרבב

כ). דינר.20)הערה עתה שוה צריך 21)והיא כאן
בה, ולהרויח למכרה מצא לא "שאם שלמעלה הקטע לגרוס
מותר  למה טעם נתינת והוא לבעלים" להחזירה לו היה
לו  שהיה לפי רבינו ומסביר הלוקח, על כשהאחריות אפילו
בפ"ז  שנתבאר סרסור ככל דינו כן ואם לבעלים, להחזירו
יכול  כשאינו המדובר, הראשונה ובבבא שותפין. מהל'
יו"ד  (ש"ך המוכר על שהאחריות רק התירו ולכן להחזירה
ו'פרישה' ובב"ח כאן, בלחםֿמשנה ועיין כט, ס"ק קעג סי'

השלמות). וראה שם,

.„‰ˆ¯È Ì‡L ,˙B¯t BÏ eÈ‰22ÁwÏÂ ˜eMa Ô¯ÎÓÏ »≈∆ƒƒ¿∆¿»¿»«¿ƒ«
‰¯OÚa Ô¯ÎBÓ ,„iÓ Ô‰ÈÓc23Ú·z Ì‡Â ;24Ô˙B‡ ¿≈∆ƒ»¿»«¬»»¿ƒ»«»

ÌÈLa Ô˙B‡ ‰˜È ,„iÓ ˙BÚn‰ ÔzÈÂ Ô˙B˜Ï Á˜Bl‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ»ƒ¿∆»ƒ¿≈
¯OÚ25ÌÈL „Ú ¯OÚ ÌÈLa Ô¯ÎÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈»»«¿≈

L„Á ¯OÚ26‰Ê ‡È·‰ elÙ‡L ;27,‰zÚ ÂÈ˙BÚÓ »»…∆∆¬ƒ≈ƒ∆¿»«»
Ô˙B‡ ‰B˜ ‰È‰ ¯OÚ ÌÈLa28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈»»»»∆»¿≈…«≈»∆

המוכר.22) מצד 23)יציע תבוא בשוק המכר כשהצעת
קונים. עליהם שיקפצו כדי אותו להוזיל יהיה צריך המוכר,

מצד 25)יבקש.24) באה ההצעה כאשר הפירות, כשער
ב"מ,26)הלוקח. הירושלמי (ע"פ ריבית משום בזה ואין

מגידֿמשנה). – דר"ח כיתנא גבי ו הל' הלוקח 27)פ"ה
לקנותן. וזה 28)המבקש - הוא כך הפירות ששווי הרי

ומוכר  המקח שמוזיל מפני אלא זה אין בעשר, מוכרן שהוא
קעג). סי' יו"ד, (ב"י למעות דוחקו מסיבת בפחות,

.‰˙B˜Ï ¯eÒ‡29¯ÓbiL Ì„˜ Òc¯t‰ È¯t »ƒ¿¿ƒ««¿≈…∆∆ƒ»≈
ÏMa˙ÈÂ30,¯OÚa ,‰zÚ ÏBÊa ¯ÎBnL ‰fL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆∆≈¿«»¿∆∆

˙ÙÒBz‰ ˙‡ˆÓ ,¯ÓbiLk ÌÈ¯OÚ ‰ÂML È¯t ‡e‰¿ƒ∆»∆∆¿ƒ¿∆ƒ»≈ƒ¿≈«∆∆
‰Ùw‰‰ ÏÈ·La31ÏBÊa Ï‚Ú ‰˜ Ì‡ Ï·‡ .32‰È‰ÈÂ , ƒ¿ƒ««»»¬»ƒ»»≈∆¿¿ƒ¿∆

Ì‡ È¯‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈc‚iL „Ú ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡≈∆«¿»ƒ«∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈ƒ
‰˙Èn‰Â LÁk‰Â ,‡e‰ Á˜Bl‰ ˙eL¯a - LÁk B‡ ˙Ó≈»«ƒ¿«≈«¿«¿»¿«ƒ»

ˆÓ ¯·c„ÈÓz Èe33. »»»»ƒ

עג.29) בב"מ כרב תיכף. עודנו 30)ולשלם כשהוא היינו,
בעיבוד  המוכר מטפל ובינתיים לו. יתנו ולכשיבשל - בוסר

י). הל' פ"ט לקמן (מגידֿמשנה שאם 31)הפרדס ואע"פ
בהפסד  נושא הלוקח יהיה קרה, או ברד כגון תקלה, תארע

לזה  תקנה יש "אמנם מצויים. זה הפסד גורמי שאין לפי -
ויחזיק  שנה, אותה של לפירותיהן הפרדס אילנות שיקנה -
בתחילת  רבינו שדקדק וזה (כסףֿמשנה). לקנותן" מיד בהם
ו). הל' לקמן (השווה הפרדס" "פרי ואמר: ההלכה

הבוקר 32) מן עגל בקונה פירוש, בתוורי", רב "מודה שם,
הם  רבים ההפסד (מקרי פסידא" "דנפיש (תוורי=בוקרים).

ב'תוספות'). עיי"ש הר"ח, כנוסחת שאין 33)- נמצא
ההפסד  אחריות בעד אלא ההקפה, בשביל התוספת

בו. נושא שהלוקח

.ÂÏÚÂ ÌÈ‚È¯O‰ ÏÚ Ì¯k‰ ÏÚ·Ï ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»¿«««∆∆««»ƒƒ¿«
˙B¯BÓf‰34Ô˙B‡ ‰B˜ ‡e‰Â ,¯˜Èa Ì‰L ,e˙¯kiLÎÏ «¿ƒ¿∆ƒ»¿∆≈¿…∆¿∆»

Ô‰a Ct‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - e˙¯kÈÂ eL·ÈiL „Ú ÏBÊa35 ¿«∆ƒ¿¿ƒ»¿¬≈∆»ƒ¿«≈»∆
‰B˜k ‡ˆÓpL ,ÌÈ¯aÁÓ Ì‰Lk36.ÂÈ˙B¯BÓÊÏ ÔÏÈ‡ ¿∆≈¿À»ƒ∆ƒ¿»¿∆ƒ»ƒ¿»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÚn‰ e‡ˆÓ - Ct‰ ‡Ï Ì‡Â37ÔÈÁ˜BÏ Ô‰Â , ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿¿«»«¿»»¿≈¿ƒ
.¯eÒ‡Â ,‰Ùw‰‰ ÈtÓ ÏBÊa¿ƒ¿≈««»»¿»

להו 34) "אמר (שם: קטנים כשעודם הזימור, עונת לפני
הובא  הר"ח וכפירוש וכו'" שיבשא דשבשי להנהו שמואל

שם). וב'תוספות' שיבשא, ערך בקרקע 35)ב'ערוך'
שער  התרומות' 'ספר (עיין וניכוש בעידור - הגפנים שתחת

קעג). סי' יוסף' ב'בית ועיין ד, חלק בשעת 36)מ, עכשיו,
מעות. הזמירה.37)מתן עונת עד

.Ê˙B„O‰ È¯ÓBL38Ô¯ÎOa ÌÈhÁ Ì‰Ï ÔÈ˙BpL39 ¿≈«»∆¿ƒ»∆ƒƒƒ¿»»
ÏBÊa40˜qÚ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ,Ô¯bÏ e‡B·iLk - Ô¯b‰ ÔÓ ¿ƒ«…∆¿∆»«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

Ô¯ba ‰Î‡ÏÓa Ô‰nÚ41el‡‰ ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL È„k , ƒ»∆ƒ¿»»«…∆¿≈∆ƒ¿«ƒƒ»≈
˙e¯ÈÎO‰ ÔÓÊ ÛBÒa eÏËpL42- Ck eOÚ ‡Ï Ì‡Â . ∆»¿¿¿««¿ƒ¿ƒ…»»

˙e¯ÈÎO‰ ˙‡ˆÓ43‰ÊÂ ,‰ÂÏÓk ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡ ƒ¿≈«¿ƒ≈∆«¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆
b‰ „Ú Ô¯ÎO e¯Á‡L ÈtÓ ÏBÊa eÁ˜lL.Ô¯ ∆»¿¿ƒ¿≈∆≈¬¿»»««…∆

הקציר.39)שם.38) עד הקמה שמירת מאשר 40)בעד
בשוק. ובירורה.41)השער התבואה, כי 42)בדישת

מלאכתם  כאילו זה הרי בגורן, במלאכה מסייעים הם כאשר
השכירות, תשלום זמן הגיע שעתה נמצא הגורן, עד נמשכת
בזה  אין ולפיכך לבסוף, אלא משתלמת אינה השכירות כי
מאשר  בפחות ומוכר שמוזיל כמי אלא בזול להם כשנותן

בשוק. הקציר.43)השער אחר תיכף פרעונה שזמן

.ÁÔÈÒÈ¯‡44ÔÈ˜lÒÓ ˙B„O‰ ÈÏÚa eÈ‰L45ÔÓ Ô˙B‡ ¬ƒƒ∆»«¬≈«»¿«¿ƒ»ƒ
¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎa ÔÈÒÈ¯‡‰ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,ÔÒÈa ‰„O‰46 «»∆¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¬ƒƒ¿»∆«…∆

ÔÈ‡Ò Úa¯‡47,¯i‡ „Ú e‰„O CB˙a ÔÈÒÈ¯‡ ‰Ê ÁÈp‰Â , «¿«¿ƒ¿ƒƒ«∆¬ƒƒ¿»≈«ƒ»
ÌL ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡Ò LL Ô‰Ó ÏËÂ¿»«≈∆≈¿ƒ¬≈∆À»¿≈»

˙Èa¯48. ƒƒ

בניסן 45)שם.44) התבואה לקצור האריסים את מאלצים
כור.46)ולהסתלק. בית של החכירות.47)שטח שכר

מפני 48) אלא סאין, הארבע המתנת בשביל התוספת, אין כי
זה  זמן ובמשך אייר, עד בשדהו התבואה את שמשאיר

האריס. ומרוויח גדל והיבול צרכה כל התבואה מתבשלת

.ËÌÈhÁ Á˜Bl‰49,¯ÚM‰ ÔÎÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ «≈«ƒƒ«¿«¿ƒ¿∆«¿≈«««
ÌÈhÁ‰ ˙‡ ˙Ba‚Ï ‡aLÎe ,˙BÚn‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â¿»«∆«»¿∆»ƒ¿∆«ƒƒ

‰cna BÏ ÛÈÒB‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï50‰Ê È¯‰ - ¯˙È BÏ Ô˙Â ¿««¿«ƒ«ƒ»¿»«»≈¬≈∆
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כיצד? באדם, גם מותר - החצר בהיתר ח בהלכה למעלה
- מעכשיו תשלם אם הפועל: לו ואמר לשנה, פועל שכר
שכרי  הרי - בחודש חודש של ואם סלעים, עשר שכרי הרי

כל  כי חודש, בכל אלא סלע משתלמת אינה ששכירות זה ל
משנה). (מגיד אמור באדם גם מה 54)לבסוף, מתוך יוצא

ואעדור  עימי, נכש לו יאמר "לא יא) (הלכה בסמוך שיתבאר
עימך".

.‡È¯zÓ55ÌBi‰ ÈnÚ Lk :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»««¬≈«≈ƒƒ«
EnÚ ¯cÚ‡Â ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú ,¯ÁÓÏ EnÚ Lk‡Â«¬«≈ƒ¿¿»»¬…ƒƒ«¿∆¿…ƒ¿
CnÚ ¯cÚ‡Â ÈnÚ Lk :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯ÁÓÏ56, ¿»»¬»……««≈ƒƒ¿∆¿…ƒ»

„È¯‚ ÈÓÈ Ïk .CnÚ Lk‡Â ÈnÚ ¯„Ú57˙Á‡ -58ÏÎÂ , ¬…ƒƒ«¬«≈ƒ»»¿≈»ƒ««¿»
‰ÚÈ·¯ ÈÓÈ59ÈnÚ L¯Á :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .˙Á‡ - ¿≈¿ƒ»««¿……«¬ƒƒ

Á¯Ë È¯‰L ;‰ÚÈ·¯a EnÚ L¯Á‡ È‡Â ,„È¯ba«»ƒ«¬ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…«
ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰LÈ¯Á‰60¯˙È61‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ»ƒ«¿»ƒ»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

עה.55) זו 56)שם מלאכה שפעמים מפני פלוני, לזמן
עליו  מקבל עבודתו שכר המתנת שבשביל ונמצא מזו קשה

קשה. במלאכה יובש 57)לפרוע לשון גריד, החמה. ימות
"יבשה  הפסוק על לז) פרק (סוף רבה בבראשית שאמרו כמו

כגריד. נעשית יד): ח, (בראשית להם 58)הארץ" אחד דין
גריד  של זה ביום עימי נכש לחבירו אדם ואומר כלומר
יום  שמא לחוש ואין - גריד של פלוני ביום עימך ואנכש
בכך. להקפיד אדם בני דרך שאין מחבירו, ארוך אחד

תרביע 59) לא ובהמתך מלשון רביעה, הגשמים. ימות
(תענית  הקרקע את (מפרה) רובע שהגשם יט) יט, (ויקרא

לחה.60)ו:). הגריד.61)כשהשדה ימי מאשר

.·ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰62BnÚ ˙BOÚÏ Û¯Á‰ ÈÓÈa «≈∆«≈ƒ≈«…∆«¬ƒ
¯w‰ ÈÓÈa63¯ÎO‰ BÏ Ô˙Â ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a64È¯‰Â , ƒ≈«…¿ƒ»¿»¿»««»»«¬≈

‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ Û¯Á‰ ÈÓÈa ‰ÂL B¯ÎO¿»»∆ƒ≈«…∆∆«¿»¬≈∆
ÏÈÊBiL È„k ÌBi‰ B˙B‡ ‰ÂÏÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«¿∆«¿≈∆ƒ
ÌBi‰Ó ÈnÚ ‰OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÎOa BÏ65 ƒ¿»¬»ƒ»«¬≈ƒƒ≈«
‰ÂML Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ÈBÏt ÔÓÊ „ÚÂ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»¿»««ƒ∆»∆
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ B¯ÎO¿»∆«¿»¬≈∆À»ƒ¿
¯ÎO ÏËBk ‰‡¯ BÈ‡ - ‰zÚÓ ˙BOÚÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈«»≈ƒ¿∆¿≈¿«

B¯ÎOa BÏ Ô˙e ÌÈc˜‰L ,ÂÈ˙BÚÓ66. ¿»∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»

פו.62) בתרא לעבוד.63)בבא תיכף מתחיל ואינו
העבודה.64) התחלת ולפני ששכרו והוא 65)בשעה

ביום. בו לעבוד והרי 66)מתחיל בפחות, ששכר כמי אלא
ח. בהלכה למעלה שנתבאר לדין דומה זה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בזול 1) פירות מכירת ודין המכר, על מרבין שאין מבאר

ודין  השדות, שומרי ודין זמורות קוני ודין הבשלתם, לפני
ואם  יין חביות דמי זוז מאתיים לך הא לומר לאדם שמותר
טבת, עד נוטלים ואין בתשרי קונים ודין תפסיד, יחמיצו
ודין  ברזל, צאן נכסי קבלת ודין ונשברה, ספינה משכיר ודין

ביצים. על להושיבה תרנגולת השכרת

.‡¯În‰ ÏÚ ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡2B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk . »¿«¿««∆∆≈««≈«¬≈

ÈÏ Ôzz ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯«̃¿«ƒ«¿¿ƒ¿»«ƒ≈«¿»ƒ≈ƒ
‰‡Óa ElL Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓc‰3,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú Ì‡Â ; «»ƒ¬≈≈∆¿¿≈»¿ƒ«¿«¿ƒ

˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Óe ÌÈ¯OÚa ElL Ì‰ È¯‰4, ¬≈≈∆¿¿∆¿ƒ≈»¬≈∆¬«ƒƒ
BÏ Ô˙pL ÏÈ·La ÌÈ¯OÚ ÏËBpL ÈÓk ‰ÓB„ ‰fL∆∆∆¿ƒ∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ∆»«

ÈBÏt ÔÓÊ „Ú da LnzL‰Ï ‰‡Ó5epÚa˙ÈLÎe .6 ≈»¿ƒ¿«≈»«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙ÚLa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó ‡l‡ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ÔÈca«ƒ≈«»ƒ≈∆»«∆»»»∆ƒ¿«

¯În‰7¯ÈÊÁÈ B‡ ,8ÔÎÂ .Ìi˜ ‰È‰ Ì‡ ,B„iÓ B¯kÓÓ «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒ»»«»¿≈
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú ÔÈÏËÏhÓ BÏ ¯ÎÓ Ì‡9eÈ‰Â ,‰‡Óa ƒ»«ƒ«¿¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÚLz „iÓ ÂÈ˙BÚÓa ‰BwL ÈÓÏ ˜eMa ÔÈÂL10- »ƒ«¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰11B‡ ,ÌÈÚLz ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ; ¬≈∆»¿≈≈∆»ƒ¿ƒ

.˙Ói˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,B˙¯BÁÒ B„iÓ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ»¿»«∆∆

סה.2) בשוק.3)ב"מ השער הוא שהלוקח 4)וכך
נמצא, לרשותו, המקח כשעבר מיד המעות בנתינת מתחייב
מהֿשאיןֿכן  מעותיו, המתנת בשביל המכר על שמרבה
על  להרבות מותר לבסוף, אלא משתלמת שאינה - בשכירות

ח. הל' הקודם בפרק כמבואר שהמתין 5)השכר כלומר,
פלוני. זמן עד המקח בפרעון מאה 6)לו ויתבע המוכר,

כמו 7)ועשרים. בדיינים, יוצא אינו ריבית שאבק
א. הל' ו בפרק למעלה רצה 8)שנתבאר אם או כלומר,

אבל  שמכר, הדבר את חזרה ונוטל חוזר - בו לחזור המוכר
דעת  על אפילו לקנותו, גמר הלוקח שכן חוזר, אינו הלוקח
משנהֿלמלך). ועיין (לחםֿמשנה, ועשרים מאה

מסוים.9) זמן לאחר לו מכרו 10)שישלם אם אפילו
מעכשיו  ואם מאה, פלוני זמן עד אם פירש ולא בסתם,

מתיר 11)תשעים. שם נחמן [רב כריבית. שנראה לפי
אמרו: שם שבגמרא מפני כמותו, פסק לא ורבינו בסתם,
הלכתא  אמרו ולא אלעזר, כרבי והלכתא חמא, כרב הלכתא
שבקרקע  לפי מטלטלין", לו "מכר רבינו כתב נחמן]. כרב
כל  - ח) הל' מכירה מהל' בפי"ג (כמבואר אונאה לו שאין
וכך  כך מעכשיו אם אמר לא וגם וממכר, מקח דרך שהוא
ומותר  - כריבית נראה אינו - וכך כך פלוני לזמן ואם

(מגידֿמשנה).

.·Á˜Bl‰12e‰ÂLa ıÙÁ B¯·ÁÓ13BÏ ÔziL ˙Ó ÏÚ «≈«≈¬≈≈∆¿»≈«¿»∆ƒ≈
OÚ ÌÈL „ÚÂ Ô‡kÓ¯ÓBÏ È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯ ƒ»¿«¿≈»»…∆¬≈∆«««

.˙Èa¯ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â ,˙BÁÙa „iÓ [ÈÏ] Ôz :BÏ≈ƒƒ»¿»¿≈≈ƒƒƒ

ה"ד.12) פ"ו ב"מ אסור,13)תוספתא משויו ביותר אבל
קעג  יו"ד יוסף' וב'בית הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו
ואח"כ  תחילה החפץ את קנה כשהלוקח רק שהתירו מבאר
דוד' 'חסדי ראה מיד. לו ישלם אם פחות שיקח המוכר אמר

התוספתא. על

.‚ÔÈÈ ÏL ˙È·Á14BÏ d¯ÎÓe ,¯È„ ‰zÚ ‰ÂL ‡È‰L »ƒ∆«ƒ∆ƒ»»«»ƒ»¿»»
ıÈw‰ „Ú ÌÈLa15˙Ó ÏÚ ,16da Ú¯‡z Ì‡L ƒ¿«ƒ«««ƒ«¿»∆ƒ∆¡«»

‰Ïwz17‰p¯kÓiL „Ú ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ «»»¬≈ƒƒ¿«≈«∆ƒ¿¿∆»
Á˜Bl‰18- ‰¯aL B‡ ‰„·‡ Ì‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «≈«¬≈∆À»∆ƒ»¿»ƒ¿¿»

ÁÈÂ¯‰Ïe d¯ÎÓÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÌeÏk ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈¿¿ƒ…»»¿»¿»¿«¿ƒ«
ÌÈÏÚaÏ d¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ‰È‰ - da19BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »»»¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌÈLa20E¯ÎO ‰È‰È ÌÈL ÏÚ ¯˙i‰ :BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿«ƒ¿»««»≈«¿«ƒƒ¿∆¿»¿
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‡Ï - ‰ˆ¯ el‡Â ,BÏ ÛÈÒB‰ BBˆ¯a È¯‰L ;¯zÓÀ»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»»…
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÛÈÒB‰51. ƒ∆¬≈…»»»¿«

עג:49) מתנה.50)שם לשם - התוספת 51)מרצונו על
ובלחםֿמשנה  יא, הל' פ"ה י; הל' פ"ד לעיל (ועיין

שם) ובביאורנו

.È¯zÓ52ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc ÔzÏ Ì„‡Ï53B¯·ÁÏ À»¿»»ƒ≈¿≈»ƒ∆«ƒ«¬≈
- ÈBÏt ÌBÈ „Ú Ô‡kÓ ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ¿«ƒ∆¿ƒ»ƒ»«¿ƒ
‡È‰ È¯‰ - ‰¯È˜B‰ B‡ ‰ÏÈÊB‰ Ì‡ Ï·‡ ,E˙eL¯aƒ¿¿¬»ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ
¯ÎOÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ ,ÏBf‰ ÂÈÏÚ ÏawL ÔÂÈkL ;ÈlL∆ƒ∆≈»∆ƒ≈»»«¬≈∆»¿»»

„ÒÙ‰Ïe54Ì„‡Ï ¯zÓ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .55 ¿∆¿≈¿≈…«≈»∆¿≈À»¿»»
ÏÔÈÈ ÏL ÔÈck ‰‡Ó È¯L˙a B¯·ÁÓ ˙B˜56,¯È„a ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿≈≈»«ƒ∆«ƒ¿ƒ»

¯ÈÊÁÓe ,˜„Ba ÔÏËBpLÎe ,˙·Ë „Ú ÔÏËB BÈ‡Â¿≈¿»«≈≈¿∆¿»≈«¬ƒ
ÔÈÈ ‡l‡ epnÓ ‰˜ ‡lL ;·Bh‰ ÔÈi‰ Á˜BÏÂ ıÓÁ‰«…∆¿≈«««ƒ«∆…»»ƒ∆∆»«ƒ
ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ ‰lÁzÓ - eˆÈÓÁ‰L el‡Â ,·BË¿≈∆∆¿ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ

ıÈÓÁ‰Ï57ÔÓf‰ ¯Á‡ „Ú ¯·c‰ Ú„B ‡Ï Ï·‡ ,58. ¿«¿ƒ¬»…««»»««««¿«

סד.52) (מגידֿמשנה).53)שם שקנה החבית את וציין 
קרוב 54) זה הרי - הזול סיכון עליו קיבל לא אם אולם

או  החמיצה אם שהרי - להפסד ורחוק הוקירה) (אם לשכר
לתנאי  הסכים המוכר כי ואסור, – המוכר יפסיד הוזלה

שם). רמב"ן (עיין המעות הקדמת מפני שם 55)שכזה
אינו 56)עג: וגם קונה, שהוא הכדים את בורר ואינו

יוסף'סי' ('בית ברשותך" - החמיצה "אם המוכר עם מתנה
שם). השו"ע במפרשי וראה כבר 57)קעג; בהם היה

ניכר. בלתי ראויים 58)קלקול היו לא - טבת לאחר אבל
אותם  יבדוק ואם החמיצו, הלוקח וברשות להחמיץ,
המעות  הקדמת שבשביל נמצא החומץ, ויחזיר כשנוטלם
'בית  (עיין טוב ביין החומץ את לו להחליף המוכר הסכים

שם). השו"ע ובמפרשי יוסף'

.‡Èe‚‰pL ÌB˜Ó59,d¯ÎO ÏhÏÂ ‰ÈÙq‰ ¯kOÏ »∆»¬ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ…¿»»
‰˙ÁtM ‰Ó BÏ ÔÈÓL ,‰¯aL Ì‡Â60ÌlLÓe61¯˙È ¿ƒƒ¿¿»»ƒ«∆»¬»¿«≈»≈
¯zÓ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d¯ÎO ÏÚ62¯ÈÒ ¯ÈkO‰Ï «¿»»¬≈∆À»¿≈À»¿«¿ƒƒ

˙ÁtM ‰Ó ÈÓ„e ¯ÎO‰ ÏËBÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙LÁ ÏL∆¿∆¿«≈¿≈«»»¿≈«∆»«
BÏ˜LnÓ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒƒ¿»¿≈…«≈»∆

סט:59) בשעת 60)שם שווה שהיתה למה בהקבלה
ובמגידֿמשנה). יג, הל' להלן (השווה את 61)שכירה

את 62)הפחת. עליו שקיבל מכיון אומרים: אנו ואין
השכר  ואםֿכן בהלוואה, אצלו הם הספינה דמי הרי הפחת,
הספינה  לו מחזיר וכשהשוכר תוספת, הוא משלם שהוא
של  וטעמו כריבית. זה הרי - השכר את מוסיף הפחת ודמי
מחיים  דמים עשאה "שלא לפי (שם), בגמרא אמרו דבר
- דמים עשאה לא כלומר (=שבירה)", מיתה לאחר אלא
עצמו  על קיבל לא אבל שבירה, של אלא הפחת את לשלם
בחיים  מחזירה כשהוא שימוש מחמת הבא הפחת אחריות
כל  שאין - וכך והואיל שהיא, כמות ומחזירה (=בעין)
כשכירות, אלא כמלוה זה אין - השוכר באחריות הפחת
בשכירות, מותר - אונסין אחריות עליו לקבל - זה ודבר
הפקדון  בעל "מתנה ט: הל' שכירות, מהל' בפ"ב כמבואר

(עיין  כשואל" בכל חייבים להיות ושוכר שכר נושא על
יג). הל' לקמן והשווה שם. הרשב"א, כי 63)חידושי אם

שכרו, נוטל - הקודמת) הערה (ראה בעין מחזירו הוא הרי
עלייהו  מקבלי "דהא (שם) בגמרא אמרו הדבר ובטעם
כמה  דכל הנחושת) דמי (פחת דנחשא חוסכא (הבעלים)
מחמת  נפחתים דמיה (שהנחושת דמיה" בצרי דמיקלי

שם). רשב"א הנחושת. את ששורפת באש השימוש

.·ÈÏÊ¯a Ô‡ˆ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡64Ï‡¯OiÓ65‡e‰L ÈtÓ , ≈¿«¿ƒ…«¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆
˙Èa¯ ˜·‡66BÏ ‰È‰L È¯‰ ?ÏÊ¯a Ô‡ˆ Ô‰ „ˆÈÎÂ . ¬«ƒƒ¿≈«≈…«¿∆¬≈∆»»

˙Bfb‰ eÈ‰ÈÂ ,Ô‰a Ïth‰Ï epnÓ ÌÏa˜Â ,Ô‡ˆ ‰‡Ó≈»…¿ƒ¿»ƒ∆¿ƒ«≈»∆¿ƒ¿«ƒ
„Ú ,ÚÈ·¯Ï B‡ LÈÏLÏ ,ÚˆÓ‡Ï ·ÏÁ‰Â ˙B„Ïe‰Â¿«¿»¿∆»»»∆¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ««
e˙Ó Ì‡Â ;Ì‰ÈÈa e˙‰L BÓk ,ÌÈ˙L „Ú B‡ ‰L»»«¿»«ƒ¿∆ƒ¿≈≈∆¿ƒ≈

Ì‰ÈÓc ÌlLÓ Ïa˜Ó‰ È¯‰ ,Ô‡v‰67,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «…¬≈«¿«≈¿«≈¿≈∆¬≈∆»
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ Ô‡v‰ ÏÚa È¯‰L68. ∆¬≈«««…»¿»»¿»¿∆¿≈

B‡ e¯˜e‰ Ì‡L ,Ô‡v‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ≈»»«««…∆ƒ¿
eÙ¯Ë Ì‡ B‡ eÏÊe‰69‰Ê È¯‰ - B˙eL¯a Ô‰ È¯‰ ¿ƒƒ¿¿¬≈≈ƒ¿¬≈∆

¯zÓ70.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿≈…«≈»∆

מתו.64) אם האחריות עליו מקבל שהמקבל עיסקא, ע: שם
מהו. ברזל צאן רבינו מבאר או 65)ובסמוך הגוי מן אבל

מדבריהם, אפילו הגוי עם מותר ריבית שאבק מותר, לגוי
ב. הל' פ"ה למעלה קרובה 66)כמבואר שהיא עיסקא כל

ריבית. כאבק דינה - הממון לבעל להפסד ורחוקה לשכר
ובטוח 67) קיים שהקרן ברזל", "צאן נקראו כך שם על

המקבלים  היו כלל שבדרך ולפי כברזל. פוחת ואינו לבעליו
סחורה  בכל - עיסקא כל נקראת דקה, בהמה לקבל נוהגים
שם). רש"י (ע"פ ברזל" "צאן בשם אלו, בתנאים - שהיא

ואסור 68) הוא ריבית אבק - להפסד ורחוק לשכר קרוב וכל
ח). הל' שם, כל 69)(כמבואר הנותן עליו שמקבל כלומר,

אונסין. של ובין הוזלה של בין משמע,70)האחריות,
סי' הגר"א (ב"י; אסור - בלבד הוזלה אחריות קיבל שאם
הוזלו, או הוקרו שאם הנוסחא: תימן ובכת"י ג. ס"ק קעז,
זו  ולנוסחא ברשותו. הן הרי נטרפו אם או ברשותו. הן הרי
בלבד  הזול אחריות עליו מקבל אם שגם רבינו דדעת משמע

שם). ב'טור', הובא הריב"ן כדעת מותר, –

.‚ÈÌM‰71È¯‰ ,‰˙Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÓ ‰¯t «»»»≈¬≈¿»«ƒ≈»¬≈
ÌÈLÏLa ÈÏÚ ‰zÚ ‡È‰72EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÌÈ¯Èc73 ƒ«»»«ƒ¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ«¬∆¿

ÌÈiÁÓ d‡OÚ ‡lL ÈÙÏ ;¯zÓ - L„Á ÏÎa ÚÏÒ∆«¿»…∆À»¿ƒ∆…¬»»≈«ƒ
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÌÈÓc74. »ƒ∆»¿««ƒ»

שם.71) בשעת 72)ברייתא כך שוויה יהיה לא ואפילו
חיה.73)מיתה. שהיא זמן כל מלאכתה, אם 74)בשכר

שהיא, כמות מחזירה - בחיים שהיא עוד כל אבל תמות,
האחריות  כל שאין והואיל מלאכה. מחמת שהכחישה אע"פ
ומותר  להפסד, ורחוק לשכר קרוב זה אין - המקבל על
יא, הל' למעלה והשווה (מגידֿמשנה, שכר לו להעלות
(הי"א) ספינה דין הקדים שרבינו הדבר, [תמוה סא). הערה
ספינה  דין ששת רב מבסס שם בגמרא והרי פרה, שם לדין

פרה"]. "השם הברייתא על

.„È˙¯kOÓ75ÏÚ ·LÈÏ ˙Ï‚¯z dz¯·ÁÏ ‰M‡ «¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¿¿…∆≈≈«
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קמט dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'd iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ÌÈÁB¯Ù‡ ÈLa ÌÈˆÈa‰76ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒƒ
.˙Èaƒ̄ƒ

סח:75) מצוי 76)שם הפחת אין כי אם התרנגולת, בשכר
פירש  (כך מלאכה מחמת שנכחשת בבהמה כאשר בתרנגולת
לשון  מורה וכך שם. מקובצת' ב'שיטה הובא הראב"ד,
ההלכות  קבוצת בתוך רבינו שסידרו מזה משמע וכן רבינו,
'חסדי  – אחרת שמפרש שם רש"י ועיין ופחת. שכר של

טז. הל' פ"ה למעלה והשווה ד. פרק התוספתא, על דוד'

.ÂËÏL ÌÈ¯È„ ‰Úa¯‡ B¯·Áa ‰LB ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆«¬≈«¿»»ƒ»ƒ∆
˙Èa¯77Ô‰a BÏ Ô˙Â ,78ıÙÁ79‰MÓÁ ‰ÂML80, ƒƒ¿»«»∆≈∆∆»∆¬ƒ»

epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk81‰MÓÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -82, ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒƒ∆¬ƒ»
Ô‰a BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .B„ÈÏ ‡a ˙Èa¯ ˙¯B˙·e ÏÈ‡B‰ƒ¿«ƒƒ»¿»¿≈ƒ»«»∆

ÈÏk B‡ ˙eÒk83BÓˆÚ ÈÏk‰ ˙‡ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -84 ¿¿ƒƒƒƒ∆∆«¿ƒ«¿
Ô‰a BÏ ¯ÈkO‰ .BÓˆÚ ˙eÒk‰ B˙B‡Â85‰ÂML ÌB˜Ó ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»∆»∆»∆

ÔÈ‡ÈˆBÓ - epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk ,ÔÈ¯È„ ‰LÏL B¯ÎO¿»¿»ƒ»ƒ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒ
,‰Ê ÌB˜Ó epnÓ ¯ÎO ‰Úa¯‡a È¯‰L ;‰Úa¯‡ epnÓƒ∆«¿»»∆¬≈¿«¿»»»«ƒ∆»∆

ÂÈÏÚ ÏawL86. ∆ƒ≈»»

כלומר,79)תמורתם.78)קצוצה.77) מסוים, שאינו
שאינו  בהם, וכיוצא פירות כגון עליהם הבעלים שם שאין

בסמוך). (ראה ריבית של שהוא שהשער 80)ניכר כגון
סאים. חמש לו ונתן דינרים, בארבעה סאים ארבע בשוק

קצוצה 81) שריבית א), הל' פ"ה (למעלה שנתבאר כמו
בדיינים. החפץ 82)יוצאה של כשווי רבא. בשם סה. שם

אין  - בעין עדיין הוא אפילו - עצמו החפץ אבל בשוק,
שבא  אע"פ קיים המקח מסוים, שאינו שכל אותו, מוציאים
של  משכון גבי ה"א בפ"ג למעלה איסור. מחמת לידו
בשם  וכתבנו ממנו. מוציאים משכן שאם רבינו פסק אלמנה,
דבר  שכל ד:) (תמורה כרבא שפסק לפי הטעם, הריב"ש
מועילה, עשייתו אין - ועשה ועבר לעשות התורה שאסרה
איסור  כל אין כאן שבנידון מפני קיים? הקנין כאן ולמה
ומעכב  בעדו ללווה משלם שאינו בזה אלא החפץ, בהקנאת

הרבית. בשביל תמורתו המסויים,83)בידו דבר כל וכן
הרמב"ן  בשם (מגידֿמשנה ריבית של שהוא בו שניכר

"כי 84)והרשב"א). (שם) בגמרא אמרו הדבר, ובטעם
דרביתא  גלימתא - וקאי דמכסי גלימא לימרו דלא היכי
בו  מתלבש שהוא הלבוש הבריות: יאמרו שלא =) היא"

הוא). ריבית של לבוש - ארבעת 85)תדיר תמורת שם,
(בכת"י 86)הדינרים. ארבעה לשלם עליו קיבל המלוה

עליו). קיבל והרי תימן:

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
דין 1) שם וכולל הכלים, על או הפירות על פוסק דין מבאר

מוליך  ודין הזול, למקום היוקר ממקום המעלים חמרים
קטנים, כשהם בזול פירות קונה ודין למקום, ממקום פירות

שיגדלו. עד בשדה שיישארו ומתנה

.‡ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡2˙B¯t‰ ÏÚ3¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú4‡ˆÈ . ≈¿ƒ««≈«∆≈≈«««»»
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈ˜ÒBt - ¯ÚM‰5‰ÊÏ LÈ -6. «««¿ƒ««ƒ∆≈»∆≈»∆

ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˜eMÏ Úe·˜ ÌÈhÁÏ ¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«««¿ƒƒ»«««¿«¿ƒ
BÏ Ô˙BÂ ,ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ÏÚ BnÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa¿∆«¬≈∆≈ƒ«≈»¿ƒ¿≈

ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó BÏ ÔzÈ Ì‡Â ;ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈≈»¿»∆
- ÚÏÒa ‰‡Ò ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL ˙Úa ,ÔÓÊ ¯Á‡ ÌÈhÁƒƒ««¿«¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿»¿∆«
¯ÎBnÏ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÏk ˙Èa¯ ‰Êa ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿»««ƒ∆…»»«≈

˜ÒtL ˙Úa ÏÏk ÌÈhÁ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8 ƒƒ¿»¿≈∆»««∆¿»ƒ¬ƒ
ÌeÏk BÏ ‰È‰ ‡lLa9˜ÒtL ˙Úa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¿∆…»»¿≈«ƒ»≈∆»«

ÂÈÏÚ10ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¯ÎBnÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;11, »»¬»ƒ»»«≈≈«ƒ¿
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡12‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¬≈∆

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈÏÚ ˜ÒÙÏ ¯zÓ13. À»ƒ¿…»»««ƒ∆¬«ƒ…»»«««
ÏÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯ˆBwÏ ‰lÁz ‡e‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿ƒ»«¿ƒ¬≈∆≈«

LÈ„b Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÌÈhÁ‰14ÔÈi‰ ÏÚ ˜ÒBÙe . «ƒƒ««ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ≈«««ƒ
ËÈ·Úa ÌzÈÂ ÌÈ·Ú‰ ¯ˆ·iMÓ15- ÔÓM‰ ÏÚÂ ; ƒ∆ƒ¿…»¬»ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿««∆∆

ÔËÚna ÌÈ˙ÈÊ Ô˙pMÓ16‰pÚwLiMÓ - „Èq‰ ÏÚÂ ; ƒ∆»«≈ƒ««¬»¿««ƒƒ∆¿«¿∆»
¯ˆBi‰ ‰OÚiMÓ O¯Á ÈÏk ÏÚ ˜ÒBt ÔÎÂ .ÔL·ka«ƒ¿»¿≈≈«¿≈∆∆ƒ∆«¬∆«≈

ÌÈˆÈa17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰lL18‰È‰La ≈ƒ∆»∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
Ô¯ÙÚ19Ô·Ï20‰ ÏÚ ˜ÒBt - ¯ÁL ¯ÙÚ Ï·‡ ;ÌÈÏk ¬»»»»¬»»»»…≈««≈ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ epnÓ ÔÈOÚp‰««¬ƒƒ∆««ƒ∆…«¬ƒ¿≈∆
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ21ÔÎÂ .‰ÊÏ LÈ - »«…¿««ƒ∆≈»∆≈»∆¿≈

Ï·f‰ ÏÚ BnÚ ˜ÒBt22Èt ÏÚ Û‡ ‰M‰ ˙BÓÈ Ïk ≈ƒ««∆∆»¿«»»««ƒ
.„ÈÓz ÈeˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ï·Ê BÏ ÔÈ‡L∆≈∆∆ƒ¿≈∆»»ƒ

עב:2) בבאֿמציעא בכך 3)משנה זמן לאחר לו ליתנם
המעות. לו ומקדים - בינתיים יתייקרו אם ואפילו וכך,

ד.4) הל' לקמן כאלה.5)ראה פירות אין ללווה
לקנותם 6) - הלוקח והן המוכר הן - הם ויכולים לאחר,

המקח  וחל לו, שיש כמו זה והרי בשוק, הללו במעות
בגמרא  (עיין נתייקרו לוקח ברשות - וכשיתייקרו מעכשיו,
בזה  שכתב מה וראה סב: שם וברש"י עב: סג: שם

הראב"ד. בשם -7)הריטב"א בו לחזור יכול הוא והרי
בפכ"ב  (רבינו שפרע" ב"מי הוא הרי בו, חוזר שאם מכיון
עצמו  על לקבל רצונו שאין אנו מניחים ג) הל' מכירה, מהל'
הפירות  כאילו אנו רואים כך ומשום הזו, ביה"ד קללת
קללת  נוסח אע"פ. ד"ה סב: שם ('תוספות' הלווה ברשות

ה"ב). פ"ז מכירה בהלכות מבוארת שפרע" שם 8)"מי
השער. שיצא עד פוסקים שאין אלא 9)סב: דוקא. לאו

המעות  סך כנגד פירות כמות בידו היתה שלא לומר, התכוון
לו. לו 10)שמקדים שאין לפי לוקח לרשות באו ולא

מאותו  למוכר עתה לו שאין מאחר לחול, מה על למקח
לו  יתנם והוא יתייקרו ואם השער, יצא לא  ועדיין המין,
הקדמת  מפני בזול לו שנותנם נמצא - הפסיקה כשער

כשי 11)המעות. (מגידֿמשנה).כלומר, מעותיו עור
הבאה.12) בהלכה כאן 13)יתבאר אין - לו שיש מכיון

נתייקרו, ברשותו נתייקרו ואם לו קנוי הוא שמעכשיו ריבית,
מדרבנן, אלא איסורו אין לו כשאין גם כי משך, שלא ואע"פ
בתשובה  הרי"ף וראה עב:, שם (רש"י גזור לא לו וכשיש

שם). מקובצת' ב'שיטה עודם 14)הובא הגרעינים שם,
- (=פעולות) מלאכות שתי עדיין מחוסרים והם בשבלים,

ב. בהל' רבינו שמבאר כמו וזרייה, "שם 15)דישה
ריכוכם), (לשם הענבים בו יקובצו אשר לחפירה (=כינוי)
המשנה, בפירוש (רבינו מעטן" הזיתים חפירות שיקראו כמו

ד). משנה פ"י שם 16)טהרות שמקבצים המקום "שם
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‡Ï - ‰ˆ¯ el‡Â ,BÏ ÛÈÒB‰ BBˆ¯a È¯‰L ;¯zÓÀ»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»»…
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÛÈÒB‰51. ƒ∆¬≈…»»»¿«

עג:49) מתנה.50)שם לשם - התוספת 51)מרצונו על
ובלחםֿמשנה  יא, הל' פ"ה י; הל' פ"ד לעיל (ועיין

שם) ובביאורנו

.È¯zÓ52ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc ÔzÏ Ì„‡Ï53B¯·ÁÏ À»¿»»ƒ≈¿≈»ƒ∆«ƒ«¬≈
- ÈBÏt ÌBÈ „Ú Ô‡kÓ ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ¿«ƒ∆¿ƒ»ƒ»«¿ƒ
‡È‰ È¯‰ - ‰¯È˜B‰ B‡ ‰ÏÈÊB‰ Ì‡ Ï·‡ ,E˙eL¯aƒ¿¿¬»ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ
¯ÎOÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ ,ÏBf‰ ÂÈÏÚ ÏawL ÔÂÈkL ;ÈlL∆ƒ∆≈»∆ƒ≈»»«¬≈∆»¿»»

„ÒÙ‰Ïe54Ì„‡Ï ¯zÓ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .55 ¿∆¿≈¿≈…«≈»∆¿≈À»¿»»
ÏÔÈÈ ÏL ÔÈck ‰‡Ó È¯L˙a B¯·ÁÓ ˙B˜56,¯È„a ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿≈≈»«ƒ∆«ƒ¿ƒ»

¯ÈÊÁÓe ,˜„Ba ÔÏËBpLÎe ,˙·Ë „Ú ÔÏËB BÈ‡Â¿≈¿»«≈≈¿∆¿»≈«¬ƒ
ÔÈÈ ‡l‡ epnÓ ‰˜ ‡lL ;·Bh‰ ÔÈi‰ Á˜BÏÂ ıÓÁ‰«…∆¿≈«««ƒ«∆…»»ƒ∆∆»«ƒ
ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ ‰lÁzÓ - eˆÈÓÁ‰L el‡Â ,·BË¿≈∆∆¿ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ

ıÈÓÁ‰Ï57ÔÓf‰ ¯Á‡ „Ú ¯·c‰ Ú„B ‡Ï Ï·‡ ,58. ¿«¿ƒ¬»…««»»««««¿«

סד.52) (מגידֿמשנה).53)שם שקנה החבית את וציין 
קרוב 54) זה הרי - הזול סיכון עליו קיבל לא אם אולם

או  החמיצה אם שהרי - להפסד ורחוק הוקירה) (אם לשכר
לתנאי  הסכים המוכר כי ואסור, – המוכר יפסיד הוזלה

שם). רמב"ן (עיין המעות הקדמת מפני שם 55)שכזה
אינו 56)עג: וגם קונה, שהוא הכדים את בורר ואינו

יוסף'סי' ('בית ברשותך" - החמיצה "אם המוכר עם מתנה
שם). השו"ע במפרשי וראה כבר 57)קעג; בהם היה

ניכר. בלתי ראויים 58)קלקול היו לא - טבת לאחר אבל
אותם  יבדוק ואם החמיצו, הלוקח וברשות להחמיץ,
המעות  הקדמת שבשביל נמצא החומץ, ויחזיר כשנוטלם
'בית  (עיין טוב ביין החומץ את לו להחליף המוכר הסכים

שם). השו"ע ובמפרשי יוסף'

.‡Èe‚‰pL ÌB˜Ó59,d¯ÎO ÏhÏÂ ‰ÈÙq‰ ¯kOÏ »∆»¬ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ…¿»»
‰˙ÁtM ‰Ó BÏ ÔÈÓL ,‰¯aL Ì‡Â60ÌlLÓe61¯˙È ¿ƒƒ¿¿»»ƒ«∆»¬»¿«≈»≈
¯zÓ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d¯ÎO ÏÚ62¯ÈÒ ¯ÈkO‰Ï «¿»»¬≈∆À»¿≈À»¿«¿ƒƒ

˙ÁtM ‰Ó ÈÓ„e ¯ÎO‰ ÏËBÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙LÁ ÏL∆¿∆¿«≈¿≈«»»¿≈«∆»«
BÏ˜LnÓ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒƒ¿»¿≈…«≈»∆

סט:59) בשעת 60)שם שווה שהיתה למה בהקבלה
ובמגידֿמשנה). יג, הל' להלן (השווה את 61)שכירה

את 62)הפחת. עליו שקיבל מכיון אומרים: אנו ואין
השכר  ואםֿכן בהלוואה, אצלו הם הספינה דמי הרי הפחת,
הספינה  לו מחזיר וכשהשוכר תוספת, הוא משלם שהוא
של  וטעמו כריבית. זה הרי - השכר את מוסיף הפחת ודמי
מחיים  דמים עשאה "שלא לפי (שם), בגמרא אמרו דבר
- דמים עשאה לא כלומר (=שבירה)", מיתה לאחר אלא
עצמו  על קיבל לא אבל שבירה, של אלא הפחת את לשלם
בחיים  מחזירה כשהוא שימוש מחמת הבא הפחת אחריות
כל  שאין - וכך והואיל שהיא, כמות ומחזירה (=בעין)
כשכירות, אלא כמלוה זה אין - השוכר באחריות הפחת
בשכירות, מותר - אונסין אחריות עליו לקבל - זה ודבר
הפקדון  בעל "מתנה ט: הל' שכירות, מהל' בפ"ב כמבואר

(עיין  כשואל" בכל חייבים להיות ושוכר שכר נושא על
יג). הל' לקמן והשווה שם. הרשב"א, כי 63)חידושי אם

שכרו, נוטל - הקודמת) הערה (ראה בעין מחזירו הוא הרי
עלייהו  מקבלי "דהא (שם) בגמרא אמרו הדבר ובטעם
כמה  דכל הנחושת) דמי (פחת דנחשא חוסכא (הבעלים)
מחמת  נפחתים דמיה (שהנחושת דמיה" בצרי דמיקלי

שם). רשב"א הנחושת. את ששורפת באש השימוש

.·ÈÏÊ¯a Ô‡ˆ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡64Ï‡¯OiÓ65‡e‰L ÈtÓ , ≈¿«¿ƒ…«¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆
˙Èa¯ ˜·‡66BÏ ‰È‰L È¯‰ ?ÏÊ¯a Ô‡ˆ Ô‰ „ˆÈÎÂ . ¬«ƒƒ¿≈«≈…«¿∆¬≈∆»»

˙Bfb‰ eÈ‰ÈÂ ,Ô‰a Ïth‰Ï epnÓ ÌÏa˜Â ,Ô‡ˆ ‰‡Ó≈»…¿ƒ¿»ƒ∆¿ƒ«≈»∆¿ƒ¿«ƒ
„Ú ,ÚÈ·¯Ï B‡ LÈÏLÏ ,ÚˆÓ‡Ï ·ÏÁ‰Â ˙B„Ïe‰Â¿«¿»¿∆»»»∆¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ««
e˙Ó Ì‡Â ;Ì‰ÈÈa e˙‰L BÓk ,ÌÈ˙L „Ú B‡ ‰L»»«¿»«ƒ¿∆ƒ¿≈≈∆¿ƒ≈

Ì‰ÈÓc ÌlLÓ Ïa˜Ó‰ È¯‰ ,Ô‡v‰67,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «…¬≈«¿«≈¿«≈¿≈∆¬≈∆»
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ Ô‡v‰ ÏÚa È¯‰L68. ∆¬≈«««…»¿»»¿»¿∆¿≈

B‡ e¯˜e‰ Ì‡L ,Ô‡v‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ≈»»«««…∆ƒ¿
eÙ¯Ë Ì‡ B‡ eÏÊe‰69‰Ê È¯‰ - B˙eL¯a Ô‰ È¯‰ ¿ƒƒ¿¿¬≈≈ƒ¿¬≈∆

¯zÓ70.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿≈…«≈»∆

מתו.64) אם האחריות עליו מקבל שהמקבל עיסקא, ע: שם
מהו. ברזל צאן רבינו מבאר או 65)ובסמוך הגוי מן אבל

מדבריהם, אפילו הגוי עם מותר ריבית שאבק מותר, לגוי
ב. הל' פ"ה למעלה קרובה 66)כמבואר שהיא עיסקא כל

ריבית. כאבק דינה - הממון לבעל להפסד ורחוקה לשכר
ובטוח 67) קיים שהקרן ברזל", "צאן נקראו כך שם על

המקבלים  היו כלל שבדרך ולפי כברזל. פוחת ואינו לבעליו
סחורה  בכל - עיסקא כל נקראת דקה, בהמה לקבל נוהגים
שם). רש"י (ע"פ ברזל" "צאן בשם אלו, בתנאים - שהיא

ואסור 68) הוא ריבית אבק - להפסד ורחוק לשכר קרוב וכל
ח). הל' שם, כל 69)(כמבואר הנותן עליו שמקבל כלומר,

אונסין. של ובין הוזלה של בין משמע,70)האחריות,
סי' הגר"א (ב"י; אסור - בלבד הוזלה אחריות קיבל שאם
הוזלו, או הוקרו שאם הנוסחא: תימן ובכת"י ג. ס"ק קעז,
זו  ולנוסחא ברשותו. הן הרי נטרפו אם או ברשותו. הן הרי
בלבד  הזול אחריות עליו מקבל אם שגם רבינו דדעת משמע

שם). ב'טור', הובא הריב"ן כדעת מותר, –

.‚ÈÌM‰71È¯‰ ,‰˙Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÓ ‰¯t «»»»≈¬≈¿»«ƒ≈»¬≈
ÌÈLÏLa ÈÏÚ ‰zÚ ‡È‰72EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÌÈ¯Èc73 ƒ«»»«ƒ¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ«¬∆¿

ÌÈiÁÓ d‡OÚ ‡lL ÈÙÏ ;¯zÓ - L„Á ÏÎa ÚÏÒ∆«¿»…∆À»¿ƒ∆…¬»»≈«ƒ
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÌÈÓc74. »ƒ∆»¿««ƒ»

שם.71) בשעת 72)ברייתא כך שוויה יהיה לא ואפילו
חיה.73)מיתה. שהיא זמן כל מלאכתה, אם 74)בשכר

שהיא, כמות מחזירה - בחיים שהיא עוד כל אבל תמות,
האחריות  כל שאין והואיל מלאכה. מחמת שהכחישה אע"פ
ומותר  להפסד, ורחוק לשכר קרוב זה אין - המקבל על
יא, הל' למעלה והשווה (מגידֿמשנה, שכר לו להעלות
(הי"א) ספינה דין הקדים שרבינו הדבר, [תמוה סא). הערה
ספינה  דין ששת רב מבסס שם בגמרא והרי פרה, שם לדין

פרה"]. "השם הברייתא על

.„È˙¯kOÓ75ÏÚ ·LÈÏ ˙Ï‚¯z dz¯·ÁÏ ‰M‡ «¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¿¿…∆≈≈«
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(רבינו  שמנם" להוציא ראויים ויהיו שיתרככו עד הזיתים
הכתוב  מלשון והוא - ג). משנה פ"ד מעשרות בפיה"מ
בערכו). (הערוך, חלב מלאו עטיניו כד): כא, (איוב

בצה 17) מלשון שהוא מפרש שם (רש"י גולמים חמר גושי
בלא  גומא "היגאה יא) ח, (שם הכתוב כלשון חרוקה), (בית
ביצה) (ערך וה'ערוך' במים. מגובל שהעפר שם על - בצה"
שהבית  משמע ביצה, כצורת עגול החמר עושה . . . אומר:
מקובצת' 'שיטה (ועיין תבניתן שם על כך ונקראו צרויה,

הראב"ד). בשם שיעשה 18)שם עד פוסק שאינו עד. שם
שלהם. ביצים ממנו.19)היוצר הנעשים החרש, כל של

מצוי.20) וב'שיטה 21)שאינו 'תוספות' (עיין ביצים
שם). עב:22)מקובצת' במשנה שם

.·- ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ¯qÁÓ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿À»¿»»««¿«ƒ
BÈ‡ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL ¯qÁÓ ‰È‰ .ÂÈÏÚ BnÚ ˜ÒBt≈ƒ»»»»¿À»»¿»≈

˜ÒBt23¯qÁÓ ‡e‰L ÔÂÈkL ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈∆»ƒ≈»»«««∆≈»∆¿À»
ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL»¿»¬≈∆¿ƒ∆≈≈«ƒ

ÌeÏk24?„ˆÈk .ÔÈ„Ú ÌÏBÚÏ ‡a ‡Ï BÓÎe ,25LÈ„b ¿¿…»»»¬«ƒ≈«»ƒ
LÓMa ‰Áp‰ ¯qÁÓ ‰È‰L26L·ÈiL27‰i¯Êe ‰LÈ„Â ∆»»¿À»«»»«∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»

‰È‰ ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˜ÒBt BÈ‡ -≈≈»»∆»ƒ≈»»«««»»
.ÂÈÏÚ ˜ÒBt - ‰i¯Êe ‰LÈ„ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â ,L·È»≈¿≈¿À»∆»ƒ»¿ƒ»≈»»

‰ÙÈÙÏ ÔÈ¯qÁÓ eÈ‰L ¯ˆBÈ ÏL ÌÈˆÈa28LeaÈÂ ≈ƒ∆≈∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰Ù¯Oe ÔL·kÏ ‰ÎÏB‰Â29˜ÒBt BÈ‡ - ‰‡ˆB‰Â ¿»»«ƒ¿»¿≈»¿»»≈≈

‰ÎÏB‰ ‡l‡ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È eÈ‰ ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿À»ƒ∆»»»
‡e‰Â .Ô‰ÈÏÚ ˜ÒBt - ‰Ù¯Oe ÔL·kÏ30C¯„ ‰È‰iL «ƒ¿»¿≈»≈¬≈∆¿∆ƒ¿∆∆∆

‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔL·k‰ ÔÓ B˙B‡ ‡ÈˆB‰Ï Á˜Bl‰«≈«¿ƒƒ«ƒ¿»¬»ƒ»»
,LÏL ÔÈ¯qÁÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈˆBnL ‡e‰ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¬≈≈¿À»ƒ»

˜ÒBt BÈ‡Â31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈¬≈∆«∆≈≈«««¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שלש 23) - פוסק שתים "מחוסר עד.): (שם האומר כרב,
פוסק". השער.24)אינו שיצא עד פוסקים שאין

שם.25) בגמרא בשקלאֿוטריא מובאות אלו דוגמאות
בחמה.26) העומרין "לשון 28)שיתיבש.27)שטוח

מדתן, לפי "שמגלגלן - קכט:) (שבת התינוק" את מלפפין
ב"מ  (רש"י קיבול" בית להן ועושה קטנות, אם גדולות אם
ו). משנה פ"ד טהרות המשנה בפירוש רבינו וראה שם.

בכבשן.29) שם.31)ובלבד.30)צירוף

.‚CÏB‰‰32ÂÈÏÁ¯ ˙‡ ÊÊ‚ÏÂ ÂÈfÚ ˙‡ ·ÏÁÏ «≈«¬…∆ƒ»¿ƒ¿…∆¿≈»
˙Bc¯ÏÂ33‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓe ,Bz¯ek ˙‡ ¿ƒ¿∆««¿¿»¬≈¿»««

CÏ ¯eÎÓ ˙B·ÏBÁ ÈfÚM34¯eÎÓ ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó , ∆ƒ«¿»»«∆¿≈«¿»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯eÎÓ ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÏ35. »«∆««¿ƒ»»»¬≈∆À»

CÎÂ Ck ˙B·ÏBÁ ÈfÚM ‰Ó :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡36EÏ ¯eÎÓ ¬»»««∆ƒ«¿»¿»»¿
CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó ,CÎÂ CÎa¿»¿»«∆¿≈«¿»¿»»¿¿»
ÎÂ CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÎÂC ¿»«∆««¿ƒ»»¿»»¿¿»¿»

¯eÒ‡ -37ÔÎÂ .˜eMaL ¯ÚMk BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ ‡l‡ , »∆»ƒ≈»«ƒ«««∆«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

סד.32) ודבוקות 33)שם חלות חלות שעשויות שם "על
דבר  כל של הבדלה לשון רדייה, נקרא - דופן אל מדופן

ראה  שם; (רש"י בתנור" מדובקת פת כרדיית הנדבק,
ט). יד, והלוקח 34)שופטים הכללי, המחיר את וקבע

הדמים. את תניב 35)שילם אם ההפסד עליו שקיבל כיון
ולהפסד. לשכר קרוב זה הרי - שנתן הדמים  מכדי פחות
שנתבאר  כמו להפסד, ורחוק לשכר קרוב אלא אסרו ולא

השער.36)למעלה. יצא לא מפני 37)ועדיין לו שמוזיל
לו. שהקדים מעותיו

.„ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯ÈÚ ÏL ¯ÚL ÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡≈¿ƒ«««∆¬»ƒ¿≈∆≈
Úe·˜ ¯ÚM‰38‰È„naL ¯ÚL ÏÚ ‡l‡ ,39eÈ‰ . «««»«∆»«««∆«¿ƒ»»

˙BLÈÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ‰È„na ˙BL„Á‰ ÌÈhÁ‰«ƒƒ«¬»«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«ƒ»
ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ÚÏÒa LÏL40¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú41 »¿∆«≈¿ƒ«∆≈≈«««

ÔLiÏÂ L„ÁÏ42˙BËB˜Ï ÏL ÔÈhÁ eÈ‰ .43ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ∆»»¿«»»»ƒƒ∆»«¿«¿ƒ
ÚÏÒa44˙BËB˜lÏ ˜ÒBt - LÏL ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ , ¿∆«¿∆««««ƒ»≈«»

˙BËB˜Ï ¯ÚLk45˙Èa‰ ÏÚ·Ï ˜ÒÙÈ ‡ÏÂ ,46„Ú ¿««»¿…ƒ¿…¿««««ƒ«
˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÚM‰ Ú·wiL47. ∆ƒ»««««¿««««ƒ

עב:38) ושלשה 39)שם שנים ומתמיד קבוע שהשער
שם). מקובצת' ב'שיטה הובא בתשובה, (רי"ף חדשים

גירסת 40) וכן (שם, הישנות על בין החדשות על בין
אחיד.41)הרי"ף). הפרשי 42)שער שיש  עוד שכל

הוא  ועתיד מתמיד, השער אין - ולישן לחדש שער
והן  חדש על הן אחד בשער ולעמוד קצר זמן תוך להשתנות
מפני  עליו פוסקים שאין עיירות של כשער זה והרי ישן, על

(מגידֿמשנה). קבוע לקט 43)שאינו המלקט "עני שם,
ולא  זרע ולא חרש לא כלומר לקוט, נקרא: - ופאה שכחה
חננאל, (רבינו בלקיטה" אלא בפירות זכה לא וכו' קצר

שם). מקובצת' ב'שיטה תבואות 44)הובא "סתם כי
ומערבין  שדות, מכמה שלוקטין מתוך יפין אינן לקוטות

שם). (רש"י חיטין" שיבלי עם שיפון ששער 45)שיבלי
השער  ישתווה לא הסתם שמן הוא, קבוע שער הלקוטות
הבית  בעל תבואות לשער יפות שאינן הלקוטות תבואות של

ג). ס"ק קעה סי' יו"ד ט"ז בסלע 46)(עיין סאים ארבע
- הבית בעל עם הפוסק הסתם שמן לפי הלקוטות, כשער
ובט"ז  עיי"ש שם, (גמרא מעותיו נותן יפים פירות דעת על
עתיד  ואינו הוא שקבוע פוסק, - שלש על אבל שם), וש"ך,
שם). ט"ז, (מגידֿמשנה, הלקוטות שער עם להשתוות

הבית 47) בעל של השער שנקבע כך אירע אם אלא כלומר,
חלק  מו, שער תרומה' 'גידולי (עיין לקוטות כשל בארבע,

ס). אות ד,

.‰˜ÒÙÏ ¯zÓ ¯ÚM‰ Úa˜pL ÔÂÈk48¯ÚM‰ ÏÚ ≈»∆ƒ¿««««À»ƒ¿…««««
dB·b‰49ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ ÌÈhÁ‰ eÈ‰ ?„ˆÈk . «»«≈«»«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

ÌÈhÁ‰ BÏ ÔziL BnÚ ˜ÒÙe ,ÚÏÒa50,ÏBf‰ ¯ÚMk ¿∆«»«ƒ∆ƒ≈«ƒƒ««««
¯OÚ BÏ Ô˙B - ÚÏÒa ÔÈ‡Ò ¯OÚ Ôk ¯Á‡ e„ÓÚ Ì‡ƒ»¿««≈∆∆¿ƒ¿∆«≈∆∆
¯ÚLa BnÚ ˜Òt È¯‰L ,˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ,ÔÈ‡Ò¿ƒ«««∆»»«∆¬≈»«ƒ¿««

dB·b51¯ÚMa BnÚ ˜Òt ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ˙BÚn‰ BÏ Ô˙ . »«»««»¿»¿…»«ƒ«««
BÏ Ô˙pLk ÔÈÂL eÈ‰L ¯ÚMk Ô˙B - eÏÊe‰Â ,dB·b‰«»«¿¿≈«««∆»»ƒ¿∆»«

¯ÊÁL ÈÓe ;˙BÚn‰52Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -53‰na . «»ƒ∆»«¿«≈ƒ∆»««∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c54Ì‡ Ï·‡ ;BÓˆÚ ˙Úc ÏÚ ˜ÒBÙa ¿»ƒ¬ƒ¿≈««««¿¬»ƒ

BÈ‡ - Á˜Bl‰ ÔÈa ¯ÎBn‰ ÔÈa ,ÌÈ¯Á‡Ï ÁÈÏL ‰È‰»»»ƒ««¬≈ƒ≈«≈≈«≈«≈
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קני dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'd iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÈ‡Â ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ B‡ ÏBf‰ ¯ÚMk ‡l‡ ÏËB≈∆»«««««¬ƒ∆«»ƒ¿≈
ÁÈÏLa Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó55:¯ÓB‡ ÁlLÓ‰ È¯‰L , ¿«≈ƒ∆»«¿»ƒ«∆¬≈«¿«≈«≈

˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL Ôw˙Ï56e¯‡aL BÓk ,57. ¿«≈¿«¿ƒ¿…¿«≈¿∆≈«¿

במשנה.48) זול,49)שם במחיר היינו פירות, של
וכמו  שם), (רש"י מועטים" בדמים נמכרים הרבה "שפירות

בסמוך. רבינו יוזלו.50)שמבאר אם פלוני, לזמן
גם 51) עכשיו לקנות יכול שהרי - רבית משום בזה ואין

שבידו. במעות הגבוה בשער שחזר 52)מאחרים בין
הלוקח. שחזר ובין הדין 53)המוכר מצד כי אם עד: שם

נקנים  המטלטלין אין חכמים שמתקנת לפי בו, לחזור יכול
לא  - בו החוזר כל ברם במשיכה. או בהגבהה אלא במעות,
(אוררין  שפרע" "מי עליו לקבל וחייב ישראל מעשה עשה
המבול  דור מאנשי שפרע "מי ואומרים: בביתֿדין אותו
שטבעו  וממצרים ועמורה סדום ומאנשי הפלגה דור ומאנשי
בהל' (רבינו בדיבורו" עומד שאינו ממי יפרע הוא בים,

ב). א, הל' פ"ז א; הל' פ"ג, לא 54)מכירה שאם שם,
בעת  שווים שהיו כשער נותן - הגבוה בשער עמו פסק

וכו'. שליחו 55)הפסיקה השליח עיוות (עיין אם תו
השער 56)מגידֿמשנה). על ולפסוק לפרש לך והיה

בו  וחזר לו, שאמר ממה השליח שינה לא ואם הגבוה.
שפרע". ב"מי – המשלח - הוא הרי - בפ"א 57)המשלח

שהוא  בכל שטעה שהשליח ב, הל' ושותפין שלוחין מהל'
חוזר. - במטלטלין בין בקרקע בין -

.ÂÌÈhÁ‰ eÈ‰58ÏËÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ »«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ¿∆«¿»«
Ô˙Â ,ÌÈÓc‰ ˙‡59BÏ LÈ Ì‡ ,ÚÏÒa LÓÁ BÏ ∆«»ƒ¿»«»≈¿∆«ƒ≈

ÌÈhÁ60¯zÓ -61ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ·BÁ ÌÈhÁ BÏ eÈ‰ .62, ƒƒÀ»»ƒƒ≈∆¬≈ƒ
;¯eÒ‡ - BÏ ÔzÈÂ ÂÈhÁ ‰a‚iL „Ú ˙BÚn‰ ÏËÂ¿»««»«∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ≈»
‰Ê È¯‰Â ,ÌÈ‡ el‡Îe ,‰i·b ÔÈ¯qÁÓ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»«¬≈∆

.BÙÈwnL ÈtÓ BÏ ÏÈÊB‰Â ÔÓÊ BÏ Ú·B˜k¿≈«¿«¿ƒƒ¿≈∆«ƒ

סג:58) ובס"א;59)שם רומא בדפוס הוא (כן ויתן צ"ל:
פלוני. לזמן שיתן עלֿמנת כלומר שיתן), תימן: ובכת"י

והוא 60) מחסנו של המפתח אבד או אחר במקום שהם אלא
למעות. בפחות.61)דחוק כמוכרו זה הרי - לו שיש כיון

שם.62)

.ÊÚa¯‡ ‰È„na ÌÈhÁ‰ eÈ‰,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò »«ƒƒ«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«
ÌÈ¯Ùk·e63¯bzÏ ÚÏÒ ÔzÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa LL «¿»ƒ≈¿∆«¬≈∆À»ƒ≈∆«««»

‡È·iL È„k64eÈ‰iL ‡e‰Â .¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ‡Ò LL ¿≈∆»ƒ≈¿ƒƒ«¿»¿∆ƒ¿
e„·‡ - e·‚ B‡ C¯ca e„·‡ Ì‡ ,Á˜Bl‰ ˙eL¯aƒ¿«≈«ƒ»¿«∆∆ƒ¿¿»¿

·eLÁ Ì„‡Â .BÏ65‰Ê ˙BOÚÏ ¯eÒ‡66‰¯BÁÒ ÈÈÓ·e . ¿»»»»«¬∆¿ƒ≈¿»
ÔÈÈeˆÓ ‰¯BÁÒ ÈÈÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ -»¿»»»¿ƒ∆≈ƒ≈¿»¿ƒ

˙B¯Ùk67. ¿≈

אזלן 63) בכפרי ארבעה, ארבעה אזלי "בסורא עג. שם
ורש"י  בכפרים. ר"ל בכפרי, רבינו (ומפרש חמשא" חמשא

מקום). שם בכפרי: מפרש (שו"ע 64)שם פלוני" "לזמן
ריבית  משום חוששים ואין בש"ך). ועיי"ש טז, ס"ק קעג סי'
לפי  ו), הל' (השווה למפרע הכסף לו שנתן מפני לו שמוזיל
כמוכר  זה והרי השער, יצא וכבר בכפרים מצויים שהפירות

אחריות  עליו לקבל הלוקח על ולפיכך הזול, במקום לו
ברש"י  שם ועיין בגמ', (שם רבינו שמבאר כמו הדרך,

קעג). סי' ט"ז ועיין ביותר 65)ו'תוספות', להזהר שעליו
הדין. משורת לפנים מהתגר 66)ולהתנהג נוטל אם אבל

הסאה  שכר בעד שהרי חשוב, לאדם אפילו מותר - חמש
בגמרא). (שם, טורח - התגר - תימן:67)הוא בכת"י

לפי  בפירות, אלא התירו ולא כלומר, כפירות. תמיד מצויין
תרומה' ב'גידולי וראה שם, בגמ' (עיין תמיד מצויים שהם

מא). ד, חלק מו, שער

.ÁÔÈ¯nÁ‰68Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ È¯‰Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ«¬≈«ƒƒ«¿«
Ô‰È¯ÈkÓÏ e¯ÎÓe eÏÈÊB‰ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò69B‡ ¿ƒ¿∆«ƒ»¿¿«ƒ≈∆

‰lÁz Ô‰Ï e˙pL ˙BÚÓa ,ÚÏÒa LÓÁ Ô‰È¯ÒÙÒÏ¿«¿¿≈∆»≈¿∆«¿»∆»¿»∆¿ƒ»
eÒkiLk70¯ÈÚÏ71ÏÎÏ e¯kÓÈÂ Ô‰ÈwO eÁzÙiL „Ú ¿∆ƒ»¿»ƒ«∆ƒ¿¿«≈∆¿ƒ¿¿¿»

ÏBÊa Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ el‡ ÔÈ‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡»»¬≈∆À»∆≈≈¿ƒ»∆¿
,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ eÁ˜È ‡ÏÂ ‰zÚ ˙BÚÓ e˙pL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»¿…ƒ¿∆»¿««¿«
ÔÈ„ÚÒÓe ¯ÚM‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÚÈ„BnL ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆∆«««¿«¬ƒ

Ì˙B‡72. »

הנוסחא 68) והשווה עג: (שם למכור לעיר תבואה המביאים
ה). הלכה פ"ד שם ובכת"י,69)בתוספתא רומא בדפוס

להם  המוכרים החנויות לבעלי כלומר למוכריהן, הנוסחא:
סעודתם. כשנכנסו.70)צרכי תימן: בפרעון 71)בכת"י

עד  הלוואה בתורת לעיר כניסתם בשעת להם שנתנו המעות
בדרך  להם נתנו אם כי החיטים, וימכרו שקיהם שיפתחו
- בסמוך רבינו שמבאר הטעמים בלי אפילו מותר - מכר
שנתבאר  כמו - אותו ומסעדים השכר להם שמודיעים
שיתן  וכו' סאין ד' נמכרות החיטים "היו ו: בהל' למעלה
להם  יש כאן הרי מותר", חיטים לו יש אם בסלע ה' לו

מגידֿמשנה). וראה (משנהֿלמלך. שמספקים 72)חטים
(ריטב"א. לחמוריהם ומזון סעודתם צרכי מוזל במחיר להם

שם). בגמרא ועיין

.ËÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙B¯t CÈÏBn‰73B¯·Á B‡ˆÓ , «ƒ≈»ƒ»¿»¿»¬≈
ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡Â74ÈÏ LiL ˙B¯t EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â , ¿»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿≈∆≈ƒ

¯zÓ - ÌL BÏ LÈ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ÈBÏt ÌB˜Óa75, ¿»¿ƒ¿»ƒ≈»À»
¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â76‰¯BÁÒ CÈÏBÓ ‰È‰ .77ÌB˜nÓ ¿ƒ»»»»ƒ¿»ƒ»

BÓk ‰ÈÓ„ EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡ ,ÌB˜ÓÏ¿»»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿»∆»¿
¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ‰ÂML78„Ú ∆»»¿»ƒ»¿»ƒ¿«≈«

¯zÓ - ÌLÏ ÚÈb‰L79- Á˜BÏ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡Â , ∆ƒƒ«¿»À»¿ƒ»¿»ƒ¿≈«
¯eÒ‡80. »

היוקר.73) למקום הזול ממקום בהלוואה.74)שם,
העמידם 75) מעכשיו היוקר, במקום פירות לו שיש כיון

כאן  אין - בסאה סאה לו ומחזיר משך, שלא ואע"פ ברשותו
(רש"י  גזרו לא - לו יש ואם ריבית, אבק אלא קצוצה ריבית

ב). הלכה פ"י לקמן וראה המתנתו,76)שם, "שבשכר
שם). (רש"י, היוקר" במקום זה לו שם.77)נותן

או 78) אבדו שאם המוכר, על הסחורה אחריות אם היינו,
מפסיד. הוא - שתמכר,79)נגנבו עד מלוה כאן "שאין

(רש"י  הוא" הראשונים בעלים של - ביוקר שנמכר מה וכל
ג. הלכה פ"ח, למעלה השווה מעכשיו 80)שם). שהרי
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(רבינו  שמנם" להוציא ראויים ויהיו שיתרככו עד הזיתים
הכתוב  מלשון והוא - ג). משנה פ"ד מעשרות בפיה"מ
בערכו). (הערוך, חלב מלאו עטיניו כד): כא, (איוב

בצה 17) מלשון שהוא מפרש שם (רש"י גולמים חמר גושי
בלא  גומא "היגאה יא) ח, (שם הכתוב כלשון חרוקה), (בית
ביצה) (ערך וה'ערוך' במים. מגובל שהעפר שם על - בצה"
שהבית  משמע ביצה, כצורת עגול החמר עושה . . . אומר:
מקובצת' 'שיטה (ועיין תבניתן שם על כך ונקראו צרויה,

הראב"ד). בשם שיעשה 18)שם עד פוסק שאינו עד. שם
שלהם. ביצים ממנו.19)היוצר הנעשים החרש, כל של

מצוי.20) וב'שיטה 21)שאינו 'תוספות' (עיין ביצים
שם). עב:22)מקובצת' במשנה שם

.·- ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ¯qÁÓ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿À»¿»»««¿«ƒ
BÈ‡ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL ¯qÁÓ ‰È‰ .ÂÈÏÚ BnÚ ˜ÒBt≈ƒ»»»»¿À»»¿»≈

˜ÒBt23¯qÁÓ ‡e‰L ÔÂÈkL ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈∆»ƒ≈»»«««∆≈»∆¿À»
ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL»¿»¬≈∆¿ƒ∆≈≈«ƒ

ÌeÏk24?„ˆÈk .ÔÈ„Ú ÌÏBÚÏ ‡a ‡Ï BÓÎe ,25LÈ„b ¿¿…»»»¬«ƒ≈«»ƒ
LÓMa ‰Áp‰ ¯qÁÓ ‰È‰L26L·ÈiL27‰i¯Êe ‰LÈ„Â ∆»»¿À»«»»«∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»

‰È‰ ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˜ÒBt BÈ‡ -≈≈»»∆»ƒ≈»»«««»»
.ÂÈÏÚ ˜ÒBt - ‰i¯Êe ‰LÈ„ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â ,L·È»≈¿≈¿À»∆»ƒ»¿ƒ»≈»»

‰ÙÈÙÏ ÔÈ¯qÁÓ eÈ‰L ¯ˆBÈ ÏL ÌÈˆÈa28LeaÈÂ ≈ƒ∆≈∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰Ù¯Oe ÔL·kÏ ‰ÎÏB‰Â29˜ÒBt BÈ‡ - ‰‡ˆB‰Â ¿»»«ƒ¿»¿≈»¿»»≈≈

‰ÎÏB‰ ‡l‡ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È eÈ‰ ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿À»ƒ∆»»»
‡e‰Â .Ô‰ÈÏÚ ˜ÒBt - ‰Ù¯Oe ÔL·kÏ30C¯„ ‰È‰iL «ƒ¿»¿≈»≈¬≈∆¿∆ƒ¿∆∆∆

‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔL·k‰ ÔÓ B˙B‡ ‡ÈˆB‰Ï Á˜Bl‰«≈«¿ƒƒ«ƒ¿»¬»ƒ»»
,LÏL ÔÈ¯qÁÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈˆBnL ‡e‰ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¬≈≈¿À»ƒ»

˜ÒBt BÈ‡Â31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈¬≈∆«∆≈≈«««¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שלש 23) - פוסק שתים "מחוסר עד.): (שם האומר כרב,
פוסק". השער.24)אינו שיצא עד פוסקים שאין

שם.25) בגמרא בשקלאֿוטריא מובאות אלו דוגמאות
בחמה.26) העומרין "לשון 28)שיתיבש.27)שטוח

מדתן, לפי "שמגלגלן - קכט:) (שבת התינוק" את מלפפין
ב"מ  (רש"י קיבול" בית להן ועושה קטנות, אם גדולות אם
ו). משנה פ"ד טהרות המשנה בפירוש רבינו וראה שם.

בכבשן.29) שם.31)ובלבד.30)צירוף

.‚CÏB‰‰32ÂÈÏÁ¯ ˙‡ ÊÊ‚ÏÂ ÂÈfÚ ˙‡ ·ÏÁÏ «≈«¬…∆ƒ»¿ƒ¿…∆¿≈»
˙Bc¯ÏÂ33‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓe ,Bz¯ek ˙‡ ¿ƒ¿∆««¿¿»¬≈¿»««

CÏ ¯eÎÓ ˙B·ÏBÁ ÈfÚM34¯eÎÓ ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó , ∆ƒ«¿»»«∆¿≈«¿»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯eÎÓ ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÏ35. »«∆««¿ƒ»»»¬≈∆À»

CÎÂ Ck ˙B·ÏBÁ ÈfÚM ‰Ó :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡36EÏ ¯eÎÓ ¬»»««∆ƒ«¿»¿»»¿
CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó ,CÎÂ CÎa¿»¿»«∆¿≈«¿»¿»»¿¿»
ÎÂ CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÎÂC ¿»«∆««¿ƒ»»¿»»¿¿»¿»

¯eÒ‡ -37ÔÎÂ .˜eMaL ¯ÚMk BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ ‡l‡ , »∆»ƒ≈»«ƒ«««∆«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

סד.32) ודבוקות 33)שם חלות חלות שעשויות שם "על
דבר  כל של הבדלה לשון רדייה, נקרא - דופן אל מדופן

ראה  שם; (רש"י בתנור" מדובקת פת כרדיית הנדבק,
ט). יד, והלוקח 34)שופטים הכללי, המחיר את וקבע

הדמים. את תניב 35)שילם אם ההפסד עליו שקיבל כיון
ולהפסד. לשכר קרוב זה הרי - שנתן הדמים  מכדי פחות
שנתבאר  כמו להפסד, ורחוק לשכר קרוב אלא אסרו ולא

השער.36)למעלה. יצא לא מפני 37)ועדיין לו שמוזיל
לו. שהקדים מעותיו

.„ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯ÈÚ ÏL ¯ÚL ÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡≈¿ƒ«««∆¬»ƒ¿≈∆≈
Úe·˜ ¯ÚM‰38‰È„naL ¯ÚL ÏÚ ‡l‡ ,39eÈ‰ . «««»«∆»«««∆«¿ƒ»»

˙BLÈÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ‰È„na ˙BL„Á‰ ÌÈhÁ‰«ƒƒ«¬»«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«ƒ»
ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ÚÏÒa LÏL40¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú41 »¿∆«≈¿ƒ«∆≈≈«««

ÔLiÏÂ L„ÁÏ42˙BËB˜Ï ÏL ÔÈhÁ eÈ‰ .43ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ∆»»¿«»»»ƒƒ∆»«¿«¿ƒ
ÚÏÒa44˙BËB˜lÏ ˜ÒBt - LÏL ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ , ¿∆«¿∆««««ƒ»≈«»

˙BËB˜Ï ¯ÚLk45˙Èa‰ ÏÚ·Ï ˜ÒÙÈ ‡ÏÂ ,46„Ú ¿««»¿…ƒ¿…¿««««ƒ«
˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÚM‰ Ú·wiL47. ∆ƒ»««««¿««««ƒ

עב:38) ושלשה 39)שם שנים ומתמיד קבוע שהשער
שם). מקובצת' ב'שיטה הובא בתשובה, (רי"ף חדשים

גירסת 40) וכן (שם, הישנות על בין החדשות על בין
אחיד.41)הרי"ף). הפרשי 42)שער שיש  עוד שכל

הוא  ועתיד מתמיד, השער אין - ולישן לחדש שער
והן  חדש על הן אחד בשער ולעמוד קצר זמן תוך להשתנות
מפני  עליו פוסקים שאין עיירות של כשער זה והרי ישן, על

(מגידֿמשנה). קבוע לקט 43)שאינו המלקט "עני שם,
ולא  זרע ולא חרש לא כלומר לקוט, נקרא: - ופאה שכחה
חננאל, (רבינו בלקיטה" אלא בפירות זכה לא וכו' קצר

שם). מקובצת' ב'שיטה תבואות 44)הובא "סתם כי
ומערבין  שדות, מכמה שלוקטין מתוך יפין אינן לקוטות

שם). (רש"י חיטין" שיבלי עם שיפון ששער 45)שיבלי
השער  ישתווה לא הסתם שמן הוא, קבוע שער הלקוטות
הבית  בעל תבואות לשער יפות שאינן הלקוטות תבואות של

ג). ס"ק קעה סי' יו"ד ט"ז בסלע 46)(עיין סאים ארבע
- הבית בעל עם הפוסק הסתם שמן לפי הלקוטות, כשער
ובט"ז  עיי"ש שם, (גמרא מעותיו נותן יפים פירות דעת על
עתיד  ואינו הוא שקבוע פוסק, - שלש על אבל שם), וש"ך,
שם). ט"ז, (מגידֿמשנה, הלקוטות שער עם להשתוות

הבית 47) בעל של השער שנקבע כך אירע אם אלא כלומר,
חלק  מו, שער תרומה' 'גידולי (עיין לקוטות כשל בארבע,

ס). אות ד,

.‰˜ÒÙÏ ¯zÓ ¯ÚM‰ Úa˜pL ÔÂÈk48¯ÚM‰ ÏÚ ≈»∆ƒ¿««««À»ƒ¿…««««
dB·b‰49ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ ÌÈhÁ‰ eÈ‰ ?„ˆÈk . «»«≈«»«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

ÌÈhÁ‰ BÏ ÔziL BnÚ ˜ÒÙe ,ÚÏÒa50,ÏBf‰ ¯ÚMk ¿∆«»«ƒ∆ƒ≈«ƒƒ««««
¯OÚ BÏ Ô˙B - ÚÏÒa ÔÈ‡Ò ¯OÚ Ôk ¯Á‡ e„ÓÚ Ì‡ƒ»¿««≈∆∆¿ƒ¿∆«≈∆∆
¯ÚLa BnÚ ˜Òt È¯‰L ,˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ,ÔÈ‡Ò¿ƒ«««∆»»«∆¬≈»«ƒ¿««

dB·b51¯ÚMa BnÚ ˜Òt ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ˙BÚn‰ BÏ Ô˙ . »«»««»¿»¿…»«ƒ«««
BÏ Ô˙pLk ÔÈÂL eÈ‰L ¯ÚMk Ô˙B - eÏÊe‰Â ,dB·b‰«»«¿¿≈«««∆»»ƒ¿∆»«

¯ÊÁL ÈÓe ;˙BÚn‰52Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -53‰na . «»ƒ∆»«¿«≈ƒ∆»««∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c54Ì‡ Ï·‡ ;BÓˆÚ ˙Úc ÏÚ ˜ÒBÙa ¿»ƒ¬ƒ¿≈««««¿¬»ƒ

BÈ‡ - Á˜Bl‰ ÔÈa ¯ÎBn‰ ÔÈa ,ÌÈ¯Á‡Ï ÁÈÏL ‰È‰»»»ƒ««¬≈ƒ≈«≈≈«≈«≈
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ביוקר  דמיה אח"כ לו וכשנותן אצלו, כמלוה היא הסחורה
הוא. ריבית -

.ÈÔ˙Bp‰81ÈÓc ,el‡ ÔÈ‡eM˜ ‰¯OÚ ÈÓc ‰pb‰ ÏÚ·Ï «≈¿«««ƒ»¿≈¬»»ƒƒ≈¿≈
BnÚ ‰˙‰Â ,ÌÈpË˜ Ô‰ È¯‰Â ,el‡ ÌÈÁÈh·‡ ‰¯OÚ¬»»¬«ƒƒ≈«¬≈≈¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÈc‚iLÎÏ BÏ ÌziL82‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈
Ô‰ÈÏ‡Ó ÌÈÏ„b Ì‰Â ÔÁÈpÓ83Ô‰Lk ‰zÚ Ôˆˆ˜ el‡Â , «ƒ»¿≈¿≈ƒ≈¬≈∆¿ƒ¿»»«»¿∆≈

Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡a eÈ‰ ‡Ï - ÌÈpË˜84Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ…»»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈…
ÏÚ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ Ba ÔÈ‡L ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ»»∆≈∆¿≈¿…ƒ»«

.¯ÎBn‰«≈

כרבא.81) סד. שנתבאר 82)שם למה דומה זה ואין
למה  וכן פרדס, בפירות זה בכגון ה, הלכה פ"ח למעלה
לאסור, - חולבות שעזי מה בדין ג הלכה למעלה שנתבאר

והולך. רבינו שמבאר וברשות 83)כמו נוסף טיפול ללא
הן  שעדיין פרדס בפירות מהֿשאיןֿכן – גדלו הלוקח
(מגידֿמשנה). ומפסיד. חנם מטפל והמוכר טיפול, מחוסרים

כי 84) מתרבה, הוא מאליו כי אם בחלב, מהֿשאיןֿכן
אינו  זמן לאחר הבא החלב הרי רבו" קא מיניה "לאו החלב
תחלוב  (ואם מכר, בשעת בבהמה שהיה החלב מכח גדל
מכח  גדלים קישואים אבל במקומו). אחר יבוא עתה הבהמה
והולכים  גדלים עצמם והם מכר, בשעת היו שכבר הקטנים

רש"י). פירוש וע"פ שם, (גמרא

ה'תש"פ  סיון ו' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השער 1) לפי סתם ולפרוע סתם לשאול שמותר דין מבאר

את  מלווה ודין קבוע, לזמן פירות משאיל ודין שבשוק,
אחרים. פירות על הלוואה מעמיד ודין אריסיו,

.‡¯ÎBnÏ ¯znL ÌLk2˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ3, ¿≈∆À»«≈ƒ¿…«««∆«
˙B¯t‰ ˙BÂÏÏ ¯zÓ Ck4Ì˙Ò5‡Ïa Ì˙Ò ÔÈÚ¯BÙe »À»ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿»¿…

˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜6¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk . ¿ƒ«¿««««∆«≈«»»«««
Ì‰ÈLÏ Úe„ÈÂ Úe·˜7- ÔÈ‡Ò ¯OÚ B¯·ÁÓ ‰ÂÏÂ , »«¿»«ƒ¿≈∆¿»»≈¬≈∆∆¿ƒ

e¯˜e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Ò ¯OÚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ«»¿«¬ƒ∆∆¿ƒ««ƒ∆¿
el‡Â ,Úe„È ¯ÚM‰ ‰È‰ epnÓ ‰ÂlLk È¯‰L ;ÌÈhÁ‰«ƒƒ∆¬≈¿∆»»ƒ∆»»«««»«¿ƒ

BÏ ¯ÈÊÁÓe ‰B˜ ‰È‰ ‰ˆ¯8.ÔÓÊ BÏ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , »»»»∆«¬ƒ∆¬≈…»«¿«

ללוקח.2) יד: א.3)בכתב הלכה ט בפרק כמבואר
ונמצא 4) - יתייקרו שמא בסאה, סאה ללוות חכמים שאסרו

דמים  אותן שיעשה לא אם שהלווהו, ממה יותר לו פורע
ב. הלכה להלן דמים,5)כמבואר אותם שיעשה מבלי

(בבא  בסמוך רבינו שמבאר כמו זמן קביעת בלא ודווקא
סתם", ופורעין סתם "לווין שאמרו כחכמים עה. מציעא
של  פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו ומפרש
רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב"א. ועיין שם רש"י
שהיה  או המין מאותו לו שיש פי על אף זמן, שקובע שכל
ובטעם  ב. הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע השער
שמחירו  דבר על זמן, הקובע שכל משנה המגיד אומר הדבר
פלוני, זמן שקבע נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד
אסור. כך ומפני הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום

פירות 6) בו לקנות שאפשר שבשוק השער על בהסתמך
שם). ברש"י הובא הבה"ג וכפירוש עב: שיצא 7)(שם

שם). עיין קסב סימן יוסף (בית -8)השער מייד פורעו
סאה  ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי

ב. הלכה בסמוך כמבואר בסאה

.·BÏ ‰È‰9¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL ÔÈn‰ B˙B‡Ó »»≈«ƒ∆»»¬≈∆À»
˙BÂÏÏ10ÏÚ Û‡ ,Ì˙Ò Ú¯BÙe ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜ ‡Ïa Ì˙Ò ƒ¿¿»¿…¿ƒ«¿«≈«¿»««

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt11‰‡Ò BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¬«ƒ…»»««««¬ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Ò ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - „·Ïa12˙Á‡ ‰tË BÏ ‰˙È‰ . ƒ¿«…∆»∆»«»¿ƒ»¿»ƒ»««

Èa¯‚ ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - ÔÈÈ ÏL B‡ ÔÓL ÏL13ÔÈÈ ∆∆∆∆«ƒ…∆»∆»«»«¿≈«ƒ
Úa˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï .ÔÓLÂ»∆∆…»»≈«ƒ¿¿…ƒ¿«
È¯‰ - ˜eM‰ ¯ÚL eÚ„È ‡lL B‡ ÔÈ„Ú ˜eM‰ ¯ÚL«««¬«ƒ∆…»¿«««¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê14‰‡Òa ‰‡Ò ˙BÂÏÏ15˙B¯t‰ ¯‡La ÔÎÂ .16 ∆»ƒ¿¿»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«≈
ÌÈÓc Ô˙B‡ ‰OÚiL „Ú Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡Ï -17‰ÂÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆»«∆«¬∆»»ƒ¿ƒ»»

˙B¯t BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰Â ,[ÌÈÓc] Ô˙B‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…»»»»ƒ¿¿«¬ƒ≈
e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ï˜Lnk B‡ ‰ÂlL ‰cnk18ÌÈÓc ÏËB - «ƒ»∆»»«ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ

B˙B‡Ó BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L∆»»ƒƒ¿««¿»»««ƒ∆≈≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Úe·˜ ¯ÚM‰ ‰È‰L B‡ ÔÈn‰«ƒ∆»»«««»««¬≈∆»

Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯Ùa ˙B¯t ˙BÂÏÏ19,Ì˙Ò ‰ÂÏ ‡l‡ ; ƒ¿≈¿≈«¿«»«∆»…∆¿»
.Ú¯ÙiL ÔÓÊ ‰ÊÈ‡a Ú¯BÙe≈«¿≈∆¿«∆ƒ¿«

עה.9) למלווה 10)שם פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
התירו  ממש קניין זה שאין פי, על ואף הוקרו, וברשותו
נשך  משום בה אין בסאה סאה שהלוואת משום חכמים,

מד:). רש"י פי (על גזרו לא לו וכשיש שם 11)דאורייתא,
הלכה  ט בפרק (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו וכדרך עה.

סאה 12)א). כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי שם,
כלווה  - רואים אנו ושוב שתיים, לו שיש ונמצא - לו שיש
בסאה, סאה שהלוואה לפי לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים
משנה). (מגיד בה הקלו - התורה מן איסור בה אין

שם).13) עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות שם
שהלווהו.15) ממה יותר לו פורע ונמצא יתייקרו שמא
מד:).16) מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר שדרכם
וזוקף 17) בשוק השער כפי החיטים דמי עימו קוצץ היינו

הוקרו  בין לו פורע - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, ִהמלוה
(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי הוזלו, בין הפירות

שהוא 19)שם.18) נראה זמן שקובע שכל שביארנו, כמו
שאמרו  ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך
אדם  יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו ומביאו (עה. שם
מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני חיטין כור הלווני לחבירו
זמן  לו שקבע מפני ואסרו לו, ביש אפילו הוא שהמדובר
"עד  ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן

משנה). (מגיד לו ביש הוא שהמדובר בני", שיבוא

.‚È‡Â ÌÈhÁ ¯Bk ÈÂÏ‰ :B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡È ‡Ï……«»»«¬≈«¿≈ƒƒƒ«¬ƒ
Ô¯bÏ ¯Bk EÏ ¯ÈÊÁ‡20„Ú ÈÂÏ‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ; «¬ƒ¿«…∆∆»≈«¿≈ƒ«

Èa ‡B·iL21ÁzÙn‰ ‡ˆÓ‡L „Ú B‡22. ∆»¿ƒ«∆∆¿»««¿≈«

לפירעון 20) זמן לו קובע דהיינו הגורן, לזמן כלומר,
לו). ביש אפילו כאן מדובר רבינו שבידו 21)(ולדעת

למחסנו. במשנה).22)המפתח (שם, לי שאבד
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.„BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰ Ì‡ :Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯t ‰ÂÏ»»≈«¿«»«ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÓ„ BÏ Ô˙B - e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ú·wL ÔÓfa ˙B¯t≈«¿«∆»«¿ƒ¿≈»ƒ

‰‡ÂÏ‰‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L23. ∆»»ƒƒ¿«««¿»»

ב.23) הלכה בסוף למעלה כמבואר

.‰ÌÈhÁa ÌÈhÁ ÂÈÒÈ¯‡ ˙‡ Ì„‡ ‰ÂÏÓ24Ú¯ÊÏ25, «¿∆»»∆¬ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿∆«
‰„OÏ ÒÈ¯‡‰ „¯iL Ì„˜ ÔÈa26„¯iL ¯Á‡ ÔÈa27. ≈…∆∆»«»»ƒ«»∆≈««∆»«

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28?ÒÈ¯‡‰ ÔziL e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬∆ƒ≈»»ƒ
ÔÓÊ Ïk B˜lÒÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa „Èa È¯‰L ,Ú¯f‰ ˙‡∆«∆«∆¬≈¿«««««¿«¿«¿»¿«

Ô˙ ‡lL29˙‡ ÔzÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa C¯cL ÌB˜Óa Ï·‡ . ∆…»«¬»¿»∆∆∆««««¿«ƒ≈∆
Ú¯f‰30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÒÈ¯‡‰ „¯È ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ : «∆«ƒ¬«ƒ…»«»»ƒ¬≈∆À»

‡ˆÓ ,B˜lÒÏ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ;ÌÈhÁa ÌÈhÁ ˙BÂÏ‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒƒ∆¬«ƒ≈¿«¿ƒ¿»
ÌÈhÁ BÏ ¯ÈÊÁiL ˙Úc ÏÚ „¯È ‰„OÏ „¯iL ˙Úa»≈∆»««»∆»««««∆«¬ƒƒƒ

e‰ÂÏ‰L31‰„OÏ „¯iL ¯Á‡ Ï·‡ .32BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿»¬»««∆»««»∆ƒ¿≈
B˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡Â ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - B˜lÒÏ ÏBÎÈ»¿«¿¬≈¿»»»¿»¿«¿

Ì˙Ò e‰ÂÏÓ Ï·‡ ,Ú¯ÊÏ ÌÈhÁa ÌÈhÁ33¯ÚL ÏÚ ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¬»«¿≈¿»«««
˜eMaL34. ∆«

בסאה.24) באריסות 25)סאה שקיבל בשדה זריעתם לשם
עד:). (שם לגורן לפורעם האריס ועל בשום 26)- לעבדה

בו. זכה לא ועדיין בו.27)עבודה זכה שאף 28)שכבר
מלווהו. - ירד לסלקו 29)אם הקרקע בעל וביד הואיל

היבול  כשיאסוף להחזירו מנת על הזרע ממנו שלווה בשעה
פחות  השדה מתבואת ליטול הסכים אלא הלוואה, זו אין -
(שם  שקיבל. הזרע כשיעור - אריסים שאר משנוטלים

והטיל 30)וברש"י). המקום ממנהג הקרקע בעל ושינה
הזרע. הבאת האריס כשיעור 31)על מחלקו לו וינכה

הקרקע 32)הזרע. בעל ונתחייב - האריס בה זכה וכבר
נימוק  מאיזה - כן אחרי הסכים שהאריס אלא הזרע, בנתינת

זו. הוצאה עצמו על לקבל - זמן.33)שהוא קביעת בלא
אדם.34) בכל שהתירו כדרך

.Â‰LB ‰È‰L ÈÓ35ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,˙BÚÓ B¯·Áa ƒ∆»»∆«¬≈»¿»«≈ƒ
‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ‰ˆB¯ È‡L ,È˙BÚÓ¿«∆¬ƒ∆ƒ«»∆ƒƒ»«≈
ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰ÈÂ ,ÂLÎÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏÚ Ô˙B‡ ‰OÚÂ«¬≈»»«¿««∆«¿»¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ
ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ÌÈhÁ BÏ LÈ Ì‡ :‰‡ÂÏ‰a ÌÈhÁ36 ƒƒ¿«¿»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»

¯zÓ -37¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ B˙B‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;38. À»¿ƒ≈«ƒ¬≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL39˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ ¯znL ∆…»¿¬»ƒ∆À»ƒ¿…«««∆«

Ô˙Ba ‡l‡ ,ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿≈«ƒ∆»¿≈
˙B¯t Ô‰a ˙B˜Ï ÂÈ˙BÚÓ40„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»∆≈¬»»∆¿«¬ƒ

¯eÒ‡ - ˙B¯t‰ ·b ÏÚ B˙‡ÂÏ‰41BÏ eÈ‰iL „Ú , «¿»»«««≈»«∆ƒ¿
,ÌÈhÁ ÂÈÏÚ B˙‡ÂÏ‰ ‰OÚÂ ,ÌÈhÁ ‰ÂlÏ ‰È‰ .˙B¯t≈»»«…∆ƒƒ¿»»«¿»»»»ƒƒ
‰ˆB¯ È‡L ,ÌÈhÁ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÓÊ ¯Á‡ ‡·e»««¿«¿»«≈ƒƒƒ∆¬ƒ∆

‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÔÈÈ Ô‰ÈÓ„a ÁwÏÂ Ô¯ÎÓÏÔ˙B‡ ‰OÚÂ ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈∆«ƒ»«≈«¬≈»
È¯‰ - ÔÈÈ BÏ LÈ Ì‡ :‰zÚ ˜eMaL ¯ÚMk ÔÈÈ ÈÏÚ»««ƒ«««∆««»ƒ≈«ƒ¬≈
ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÈ BÏˆ‡ B˙‡ÂÏ‰ ˙ÈOÚÂ ,¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¬≈«¿»»∆¿«ƒ¿ƒ≈«ƒ

BÏ ‰È‰ ‡lL È¯‰ .¯eÒ‡ -42¯ÈÊÁ‰Â ¯·ÚÂ ,43 »¬≈∆…»»¿»«¿∆¡ƒ
- Ck ¯Á‡ ˙B¯t ‰wL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯t ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»≈««ƒ∆»»≈««»

˙BÚÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˙B¯t BÏ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈≈∆»≈»
e‰ÂÏ‰L44. ∆ƒ¿»

סג.35) על 36)שם עימו פוסק סאה לו יש אם כלומר,
ב) (בהלכה שנתבאר כלווה, המוכר שאין יותר על ולא סאה
אלא  כן אמרו שלא סאין", כמה עליה לווה סאה לו "יש
ונמצא  סאה כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו הטעם מתוך
שמשעה  מפני במוכר, שייך אינו זה וטעם שתיים, לו שיש
(הלווה) המוכר מרשות לגמרי יוצאת היא הרי עליה שפסק
הרשב"א. בשם משנה מגיד - (המלווה) הלוקח לרשות

א. הלכה ט פרק למעלה בפוסק 37)וראה שאמרו וכדרך
א. ט, פרק למעלה כמבואר מעותיו פי 38)ונותן על אף

השער. למעלה.39)שיצא פי 40)כמבואר על שאף משום
פרק  (ראה שקיבל במעות לקנותם ויכול לזה יש לזה שאין

בביאורנו). שם במה 41)ט - מעות בידו שאין מאחר
בפרק  כמבואר ואסור, - השער יצא לא כאילו זה והרי יקנה,

רש"י). פי על סג. (שם שם לבבא 42)ט נמשך זה
באיסור.43)הראשונה. פירות על ההלוואה זקף

שאין 44) ו) ד, פרק (למעלה בו שאמרנו ריבית אבק כדין
למלווה. מלֹווה ִֶמוציאים

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ידו 1) כתב מוציא ודין בעדים, חבירו את מלווה דין מבאר

היורשים  מן שגובה בשטר מלווה ודין לו, חייב שהוא
ודין  מהיורשים, נגבית אם פה על מלוה ודין ִומהלקוחות,
על  מצוה ודין קרקע, לו ויש מטלטלין לו שאין לווה
ודין  תפס, שמחיים טוען ודין אביהם, חוב לפרוע היתומים
באחריות  שדה מוכר ודין אביהם, בחוב קרקע שגבו יתומים

במלוה. השדה דמי עליו ִוזקף

.‡ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2¯Ó‡L B‡ , ««¿∆∆¬≈ƒ¿≈≈ƒ∆»«
ÌÈ„ÚÏ3:B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ : ¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆

È„Ú Ìz‡4‰ÂÏÓ ˙‡¯˜ BÊ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L «∆≈«∆¬ƒ«»»∆»∆ƒ¿≈ƒ¿»
‰t ÏÚ5ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,6ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «∆¿≈»ƒ¿»¿¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«

˙q‰ ÚaL - ÈzÚ¯t :Ck ¯Á‡ ¯Ó‡Â7Ï·‡ .¯ËÙÂ ¿»«««»»«¿ƒƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»
.ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ - ¯ËLa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿»»ƒ¿»¿¿≈ƒ
BÈ‡ - ‰Ê ¯ËL ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«»«¿ƒ¿»∆≈

ÔÓ‡8ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,9ÌÈ„Ú ‡·‰ B‡ :BÏ10„ÓÚ B‡ ∆¡»∆»¿ƒ»≈≈ƒ¬…
ÌlLÂ11ÈÏÚ eÈ‰ :ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .B·BÁ BÏ ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈ƒ¡»«

Ô˙e„Ú ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆≈¿ƒ≈»
˙e„Ú ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓÏ e¯ÈÊÁÈ ‡lL ,‰ÂÏnÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ««¿∆∆…«¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈

¯ËLa12¯ËL e·˙k :‰Âl‰ Ô‰Ï ¯Ó‡iL „Ú ,13 ƒ¿»«∆…«»∆«…∆ƒ¿¿»
Ck Ô‰Ï ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ .BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ14ÔÈÎÈ¯ˆ , ¿ƒ¿¿««ƒ∆»«»∆»¿ƒƒ

Ba CÏn‰Ï15ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ,¯ËMa eÓ˙ÁL ¯Á‡ ¿ƒ»≈««∆»¿«¿»¿««»¿ƒ
B„iÓ e˜ .‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰16‰Ó BÏ ·iÁ ‡e‰L «¿»¿«««¿∆»ƒ»∆«»»∆

¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆…»«
„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ ÔÈ˜ Ì˙qL ,e·˙k Ô‰Ï17ÔÈ‡Â , »∆¿…∆¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»

Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ18. ¿ƒƒ¿ƒ»≈

קעה.2) כט.).3)בבאֿבתרא (סנהדרין עדים בפני הודה
עדי.4) אתם בלשון: או ממלוה 5)כלומר, להבדיל
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ביוקר  דמיה אח"כ לו וכשנותן אצלו, כמלוה היא הסחורה
הוא. ריבית -

.ÈÔ˙Bp‰81ÈÓc ,el‡ ÔÈ‡eM˜ ‰¯OÚ ÈÓc ‰pb‰ ÏÚ·Ï «≈¿«««ƒ»¿≈¬»»ƒƒ≈¿≈
BnÚ ‰˙‰Â ,ÌÈpË˜ Ô‰ È¯‰Â ,el‡ ÌÈÁÈh·‡ ‰¯OÚ¬»»¬«ƒƒ≈«¬≈≈¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÈc‚iLÎÏ BÏ ÌziL82‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈
Ô‰ÈÏ‡Ó ÌÈÏ„b Ì‰Â ÔÁÈpÓ83Ô‰Lk ‰zÚ Ôˆˆ˜ el‡Â , «ƒ»¿≈¿≈ƒ≈¬≈∆¿ƒ¿»»«»¿∆≈

Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡a eÈ‰ ‡Ï - ÌÈpË˜84Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ…»»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈…
ÏÚ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ Ba ÔÈ‡L ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ»»∆≈∆¿≈¿…ƒ»«

.¯ÎBn‰«≈

כרבא.81) סד. שנתבאר 82)שם למה דומה זה ואין
למה  וכן פרדס, בפירות זה בכגון ה, הלכה פ"ח למעלה
לאסור, - חולבות שעזי מה בדין ג הלכה למעלה שנתבאר

והולך. רבינו שמבאר וברשות 83)כמו נוסף טיפול ללא
הן  שעדיין פרדס בפירות מהֿשאיןֿכן – גדלו הלוקח
(מגידֿמשנה). ומפסיד. חנם מטפל והמוכר טיפול, מחוסרים

כי 84) מתרבה, הוא מאליו כי אם בחלב, מהֿשאיןֿכן
אינו  זמן לאחר הבא החלב הרי רבו" קא מיניה "לאו החלב
תחלוב  (ואם מכר, בשעת בבהמה שהיה החלב מכח גדל
מכח  גדלים קישואים אבל במקומו). אחר יבוא עתה הבהמה
והולכים  גדלים עצמם והם מכר, בשעת היו שכבר הקטנים

רש"י). פירוש וע"פ שם, (גמרא

ה'תש"פ  סיון ו' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השער 1) לפי סתם ולפרוע סתם לשאול שמותר דין מבאר

את  מלווה ודין קבוע, לזמן פירות משאיל ודין שבשוק,
אחרים. פירות על הלוואה מעמיד ודין אריסיו,

.‡¯ÎBnÏ ¯znL ÌLk2˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ3, ¿≈∆À»«≈ƒ¿…«««∆«
˙B¯t‰ ˙BÂÏÏ ¯zÓ Ck4Ì˙Ò5‡Ïa Ì˙Ò ÔÈÚ¯BÙe »À»ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿»¿…

˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜6¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk . ¿ƒ«¿««««∆«≈«»»«««
Ì‰ÈLÏ Úe„ÈÂ Úe·˜7- ÔÈ‡Ò ¯OÚ B¯·ÁÓ ‰ÂÏÂ , »«¿»«ƒ¿≈∆¿»»≈¬≈∆∆¿ƒ

e¯˜e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Ò ¯OÚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ«»¿«¬ƒ∆∆¿ƒ««ƒ∆¿
el‡Â ,Úe„È ¯ÚM‰ ‰È‰ epnÓ ‰ÂlLk È¯‰L ;ÌÈhÁ‰«ƒƒ∆¬≈¿∆»»ƒ∆»»«««»«¿ƒ

BÏ ¯ÈÊÁÓe ‰B˜ ‰È‰ ‰ˆ¯8.ÔÓÊ BÏ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , »»»»∆«¬ƒ∆¬≈…»«¿«

ללוקח.2) יד: א.3)בכתב הלכה ט בפרק כמבואר
ונמצא 4) - יתייקרו שמא בסאה, סאה ללוות חכמים שאסרו

דמים  אותן שיעשה לא אם שהלווהו, ממה יותר לו פורע
ב. הלכה להלן דמים,5)כמבואר אותם שיעשה מבלי

(בבא  בסמוך רבינו שמבאר כמו זמן קביעת בלא ודווקא
סתם", ופורעין סתם "לווין שאמרו כחכמים עה. מציעא
של  פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו ומפרש
רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב"א. ועיין שם רש"י
שהיה  או המין מאותו לו שיש פי על אף זמן, שקובע שכל
ובטעם  ב. הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע השער
שמחירו  דבר על זמן, הקובע שכל משנה המגיד אומר הדבר
פלוני, זמן שקבע נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד
אסור. כך ומפני הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום

פירות 6) בו לקנות שאפשר שבשוק השער על בהסתמך
שם). ברש"י הובא הבה"ג וכפירוש עב: שיצא 7)(שם

שם). עיין קסב סימן יוסף (בית -8)השער מייד פורעו
סאה  ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי

ב. הלכה בסמוך כמבואר בסאה

.·BÏ ‰È‰9¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL ÔÈn‰ B˙B‡Ó »»≈«ƒ∆»»¬≈∆À»
˙BÂÏÏ10ÏÚ Û‡ ,Ì˙Ò Ú¯BÙe ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜ ‡Ïa Ì˙Ò ƒ¿¿»¿…¿ƒ«¿«≈«¿»««

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt11‰‡Ò BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¬«ƒ…»»««««¬ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Ò ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - „·Ïa12˙Á‡ ‰tË BÏ ‰˙È‰ . ƒ¿«…∆»∆»«»¿ƒ»¿»ƒ»««

Èa¯‚ ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - ÔÈÈ ÏL B‡ ÔÓL ÏL13ÔÈÈ ∆∆∆∆«ƒ…∆»∆»«»«¿≈«ƒ
Úa˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï .ÔÓLÂ»∆∆…»»≈«ƒ¿¿…ƒ¿«
È¯‰ - ˜eM‰ ¯ÚL eÚ„È ‡lL B‡ ÔÈ„Ú ˜eM‰ ¯ÚL«««¬«ƒ∆…»¿«««¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê14‰‡Òa ‰‡Ò ˙BÂÏÏ15˙B¯t‰ ¯‡La ÔÎÂ .16 ∆»ƒ¿¿»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«≈
ÌÈÓc Ô˙B‡ ‰OÚiL „Ú Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡Ï -17‰ÂÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆»«∆«¬∆»»ƒ¿ƒ»»

˙B¯t BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰Â ,[ÌÈÓc] Ô˙B‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…»»»»ƒ¿¿«¬ƒ≈
e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ï˜Lnk B‡ ‰ÂlL ‰cnk18ÌÈÓc ÏËB - «ƒ»∆»»«ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ

B˙B‡Ó BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L∆»»ƒƒ¿««¿»»««ƒ∆≈≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Úe·˜ ¯ÚM‰ ‰È‰L B‡ ÔÈn‰«ƒ∆»»«««»««¬≈∆»

Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯Ùa ˙B¯t ˙BÂÏÏ19,Ì˙Ò ‰ÂÏ ‡l‡ ; ƒ¿≈¿≈«¿«»«∆»…∆¿»
.Ú¯ÙiL ÔÓÊ ‰ÊÈ‡a Ú¯BÙe≈«¿≈∆¿«∆ƒ¿«

עה.9) למלווה 10)שם פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
התירו  ממש קניין זה שאין פי, על ואף הוקרו, וברשותו
נשך  משום בה אין בסאה סאה שהלוואת משום חכמים,

מד:). רש"י פי (על גזרו לא לו וכשיש שם 11)דאורייתא,
הלכה  ט בפרק (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו וכדרך עה.

סאה 12)א). כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי שם,
כלווה  - רואים אנו ושוב שתיים, לו שיש ונמצא - לו שיש
בסאה, סאה שהלוואה לפי לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים
משנה). (מגיד בה הקלו - התורה מן איסור בה אין

שם).13) עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות שם
שהלווהו.15) ממה יותר לו פורע ונמצא יתייקרו שמא
מד:).16) מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר שדרכם
וזוקף 17) בשוק השער כפי החיטים דמי עימו קוצץ היינו

הוקרו  בין לו פורע - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, ִהמלוה
(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי הוזלו, בין הפירות

שהוא 19)שם.18) נראה זמן שקובע שכל שביארנו, כמו
שאמרו  ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך
אדם  יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו ומביאו (עה. שם
מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני חיטין כור הלווני לחבירו
זמן  לו שקבע מפני ואסרו לו, ביש אפילו הוא שהמדובר
"עד  ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן

משנה). (מגיד לו ביש הוא שהמדובר בני", שיבוא

.‚È‡Â ÌÈhÁ ¯Bk ÈÂÏ‰ :B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡È ‡Ï……«»»«¬≈«¿≈ƒƒƒ«¬ƒ
Ô¯bÏ ¯Bk EÏ ¯ÈÊÁ‡20„Ú ÈÂÏ‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ; «¬ƒ¿«…∆∆»≈«¿≈ƒ«

Èa ‡B·iL21ÁzÙn‰ ‡ˆÓ‡L „Ú B‡22. ∆»¿ƒ«∆∆¿»««¿≈«

לפירעון 20) זמן לו קובע דהיינו הגורן, לזמן כלומר,
לו). ביש אפילו כאן מדובר רבינו שבידו 21)(ולדעת

למחסנו. במשנה).22)המפתח (שם, לי שאבד
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לקמן. שיתבאר כמו בדיניהם שחלוקים בשטר,
צריך 6) אינו - בעדים חבירו את "המלוה מא: שבועות

בעדים". מ:).7)לפורעו (שם הגמרא חכמי מתקנת
את 8) בידי השארת למה פרעת, אם אומר: המלוה שהרי

אולם,11)שפרעת.10)ביתֿדין.9)השטר? מא. שם
נוטל  ואח"כ נשבע פרעתיך, שלא לי השבע הלוה: טען אם

ב. הל' פי"ד להלן שיתבאר כמו לוה,12)- של לחובתו
מלוה  עלֿפה, עדות תימן: (בכת"י בעדים לפורעו שיצטרך

כט:13)בשטר). סנהדרין מ. ותנו.14)ב"ב כתבו
בדיבורו.15) עומד עדיין פרק 16)אם (עיין חליפין בקנין

לפרעון  נכסיו שעבוד על ה) הל' מכירה מהלכות ה
(עיין  השטר נכתב לא אפילו הלקוחות מן וגובה ההלוואה,
ה'טור'). על שם יוסף' וב'בית א. לט, סימן חו"מ שו"ע

כוחו שכשם 17) ייפה הסתם, מן כך, - בקנין כוחו שמייפה
וברשב"ם). מ. (ב"ב כתיבה לפי 18)לענין הנתינה, לפני

נה.). (כתובות כלום" קנין לאחר ש"אין

.·¯ËL ·˙kL ‰ÂÏ19B„È ·˙Îa20ÌÈ„Ú Ba „ÈÚ‰Â ,21, …∆∆»«¿»ƒ¿«»¿≈ƒ≈ƒ
¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ - ‰ÂÏnÏ B˙e22·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿»««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ»«

ÌÈ„Ú Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ËL23ÈÙa ‰ÂÏnÏ B˙e , ¿»««ƒ∆≈≈ƒ¿»««¿∆ƒ¿≈
ÌÈ„Ú24¯ËLa ‰ÂÏÓ BÊ È¯‰ -25·˙k ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈ƒ¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»

ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L26¯ÒÓpL ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ e‡¯˜ÈÂ , ∆≈»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»≈ƒ∆ƒ¿«
Ì‰ÈÙa27ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .28¯ÓBÏ CÈ¯vL ,‰¯B‰L ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ∆»∆»ƒ«

e„ÈÚ‰Â eÓ˙Á :Ì‰ÈÙa B¯ÒnL ÌÈ„ÚÏ29¯ÒÓpL »≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«
ÌÎÈÙa30. ƒ¿≈∆

החתום 20)הודאה.19) על הבא פלוני בן פלוני אני כגון:
א). סט, סי' ושו"ע 'טור' (ראה . . . חייב שאני מודה

(ש"ך 21) הוא שכתבֿידו החתימה, לקיום לא - תוכנו על
ח). ס"ק ו,22)סי' ס"ק מ סי' הגר"א (עיין פו. גיטין

טו). ס"ק סט סי' וסמ"ע יוסף' חתימה.23)ו'בית עדי
מסירה.24) הלכה 25)עדי האומר: כשמואל, פ: גיטין

בשטרות. אף כרתי) מסירה (עדי אלעזר כב:26)כרבי שם
בשאר  אבל בגיטין, אלא המזדייף) (כתב ר"א הכשיר "לא
למען  חרש בכלי ונתתם יד) לב, (ירמיה דכתיב לא, שטרות
שאינם  בשטרות הוא הכתוב ("גזירת רבים" ימים יעמדו
ר"י  - רבים" ימים לעמוד ראויים הם אם אלא כשרים

אבל). ד"ה שם, יקראוהו 27)ב'תוספות' לא שאם
יא:). (שם זמן לאחר מעידים הם מה על רב 28)בפניהם,

סימן  (הגר"א קעו. ב"ב ע"פ (מגידֿמשנה) האי ורב שרירא
יב). ס"ק העדתכם 29)מ, כתבו כלומר, העידו. או חתמו

אינם  אם - או וחתמו, ההודאה של על לא נפרד, בשטר
(תשב"ץ, ב"ד בפני בעלֿפה כך על העידו - לחתום יודעים

הלחםֿמשנה). וכהבנת בכסףֿמשנה, שיצא 30)הובא כדי
אינם  - להם אומר וכשאינו הדבר), (שיתפרסם קול לזה
(מגידֿ קול לו ואין הם, רשאים כי אם וכותבים מעידים

משנה).

.‚B„È ·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰31ÌL ÔÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»»¿«»∆«»¿≈»
˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú32È¯‰ - ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ≈ƒ««ƒ∆À¿«¿«»¿≈ƒ¬≈

‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‰Ê33- Ú¯tL ÔÚË Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ∆¿ƒ¿»«∆¿»»»¿ƒ»«∆»«

¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL34ÔÓ ‡Ï ‰Ê ·˙Îa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»∆…ƒ
ÔÈL¯Bi‰35˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‡ÏÂ36. «¿ƒ¿…ƒ«»

במשנה.31) קעה: הוא.32)ב"ב שכתבֿידו בב"ד נתקיים
על 33) אלא תוכנו, על אישור - ב"ד של הקיום שאין

בגמ'). קעו. (שם הוא שכתבֿידו כי 34)הכתיבה אם
בידי  "שטרך לטעון: יכול המלוה אין - המלוה ביד השטר
נזהר  הלוה שאין מפני אצלי) שטרך (למה בעי" מאי
כשר  השטר ואין הואיל הפרעון, אחר מלוה ביד מלהשאירו
(שם  בסמוך כמבואר המשועבדים, הנכסים מן בו לגבות

להרמב"ן). ה' ובמלחמות אביהם.35)ברי"ף, פרעו שמא
דברים  משלשה אחד ע"פ כגון פרע, שלא ברי אם אבל
(כסףֿ עלֿפה כמלוה גובה - ו) הלכה (לקמן שיתבאר

ד.36)משנה). הלכה להלן כמבואר עלֿפה, כמלוה

.„¯ËLa ‰ÂÏÓ Ïk37ÔÓe ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡ ‰·Bb - »ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ«¿ƒƒ
˙BÁB˜l‰38¯‡a˙iL BÓk ,39‰·Bb - ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓe ; «»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»«∆∆

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡40ÔÓ d˙B‡ ‰·B‚ BÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ¿≈∆»ƒ
˙BÁB˜l‰41dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ .42Û¯ËÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÏB˜ «»¿ƒ∆≈»¿ƒ»…ƒ¿…

da43Á˜Bl‰Â ,dÏ LÈ ÏB˜ - ¯ËLaL ‰ÂÏÓ Ï·‡ . »¬»ƒ¿»∆ƒ¿»≈»¿«≈«
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰44ÏL ÂÈÒÎpL Ú„iL „Ú Ï‡L ƒ¿ƒ««¿∆…»««∆≈«∆¿»»∆

˙Áz ‰Âl‰ ÈÒÎ ÏkL ;ÂÈÏÚL ‰ÂÏÓa ÔÈ„aÚLÓ ‰Ê∆¿À¿»ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»ƒ¿≈«…∆««
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ „eaÚL45. ƒ¿««¿∆ƒ«»

כמבואר 37) בו. מפורשת נכסים אחריות שאין גם לרבות
שלא  "שאחריות א, הל' ואבידה גזילה מהלכות בפי"ח
בין  הלוואה בשטרי בין היא, טעותֿסופר - בשטר נתפרשה

וממכר". מקח שלווה,38)בשטרי לאחר הלוה מן שקנו
למלוה. נכסיו יח.39)ונשתעבדו פרק שכבר 40)להלן

קעו. ב"ב ועיין יג: (קידושין אביהם בחיי הנכסים נשתעבדו
שם). חכמים.41)וברי"ף עלֿפה 42)מתקנת למלוה

לווה. בצינעא - הלווה שכל הפסד 43)קול, משום
לכל. ידוע שאין בדבר, להזהר יכולים שאין לקוחות,

בדבר.44) אשר 45)חקר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
והואֿהדין  – החוצה" העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
לקוחות, הפסד משום אלא שם) ב"ב (רשב"ם מקרקעין
כמבואר  הלקוחות מן גובה אינו עלֿפה מלוה חכמים אמרו
בבבאֿ כעולא תורה, של על העמידוהו ובשטר - למעלה
מלוה  ואחד בשטר מלוה אחד תורה, "דברי קעה: בתרא

שיעב  טעמא מאי משועבדים, מנכסים גובה ודא עלֿפה
גובה  אינו עלֿפה מלוה אמרו: טעם מה ואלא דאורייתא,

וכו'". דלקוחות פסידא משום חורין, בני מנכסים אלא

.‰ÌÈ„Úa e‰„O ¯ÎBn‰46È„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆÈÂ , «≈»≈¿≈ƒ¿»»ƒ««¿≈
Á˜Bl‰47¯ËL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,48Á˜Bl‰ „Èa «≈«««ƒ∆≈»¿»¿««≈«

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BËÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ -49BÓk , ¬≈∆≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿
¯‡a˙iL50¯ÎBÓ ‡ÈÒ‰¯Ùa - ¯ÎBn‰ ÏkL ;51ÏB˜Â , ∆ƒ¿»≈∆»«≈¿«¿∆¿»≈¿

BÏ LÈ52. ≈

מא:46) מידו.47)שם אותה הוציא מוכר של בעלֿחוב
מכר.48) שדה 49)שטר מכירת אחר שעבדם או שמכרם
א.50)זו. הלכה כא, פרק עליו 51)להלן שיקפצו כדי
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במקח. ויוסיפו - -52)קונים נזהר שלא השני והלוקח
(שם). עצמו על הפסיד

.Â‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙Èa‚ ‰t ÏÚL ‰‡ÂÏ‰‰ ÔÈ‡≈««¿»»∆«∆ƒ¿≈ƒ«¿ƒ∆»
‰eˆÂ ,da ‰„BÓ ·iÁLk :el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈¿∆«»∆»¿ƒ»

BÈÏÁa53ÂÈÏÚ ÈBÏÙÏ LiL‰˙È‰L B‡ .ÔÈ„Ú ·BÁ ¿»¿∆≈ƒ¿ƒ»»¬«ƒ∆»¿»
‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,dÚ¯ÙÏ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,ÔÓÊÏ ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»ƒ¿«¿…ƒƒ«¿«¿»¿»«¬»»ƒ

BpÓÊ CB˙a Ú¯Bt Ì„‡ ÔÈ‡L54e‰ecpL B‡ .55„Ú ∆≈»»≈«¿¿«∆ƒ«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈ·B‚ el‡ Ïk .BÈeca ˙Óe ÔziL56‡Ïa ∆ƒ≈≈¿ƒ»≈ƒƒ«¿ƒ¿…

‰Úe·L57,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ ‰È‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ»≈ƒ∆»»«»»∆»∆
,ÌeÏk L¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡ - e‰ÂÏ‰ eÈÙa B‡¿»≈ƒ¿»≈∆ƒ«≈¿

BÚ¯t ‡nL58ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;59ÔÈ‡ - ∆»¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈
Ô‰È·‡ „È ·˙k ‡ÈˆBÓ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯»̂ƒ¿»¿¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿««¬ƒ∆
e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ - BÏ ·iÁ ‡e‰L60. ∆«»≈∆¿¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

."epnf jez rxet mc` oi` dwfg"

שלפעמים  סוברים ורבא אביי אבל לקיש, ריש דעת והוא
כדי  לשלם ורוצה הפירעון זמן קודם מעות לאדם מזדמנים

אותו. יטרידו שלא
הגיע  לא שעדיין שבמקום לקיש לריש ורבא אביי ומודים
אם  כגון זמנו" תוך פורע אדם ש"אין חזקה יש החיוב, זמן
השוכר  כי זמנך, תוך פרעתיך לומר נאמן שאינו בית השכיר
ביתו  או הבית יפול אם כלל חיוב לידי יבוא שלא חושש
חיוב  לידי יבוא ולא זה מבית ויוציאנו עצמו המשכיר של

כלל.
בחזקת  בנו הרי האב מת שאם הבן, בפדיון ועל־דרך־זה
ימות  שמא חושש עדיין נתחייב ולא שמאחר נפדה, שלא
זמן  קודם פורע אינו וממילא כלל, חיוב לידי יבוא ולא הבן

החיוב.
ההלוואה  בשעת שנתחייב כיון במלווה, מה־שאין־כן
עשוי  שאדם ורבא אביי סוברים מיד, נכסיו ונשתעבדו

זמנו. תוך לפרוע
למלווה. גם קשורה זמנו, תוך פורע אדם שאין החזקה
יפות  פנים בסבר לעני ליתן שצריך הוא בצדקה הדין שהרי
לדרוש  יכול המלווה ואין גמ"ח היא גם הלוואה והלא
יפות. פנים סבר של ההנהגה היפך זמנו תוך ההלוואה
אסור  לפרוע לו שאין יודע אם זמנו לאחר גם הרי ובנוסף,
לבעל  עצמו להראות לאדם ש"אסור אלא עוד ולא לנוגשו,
שלא  לפניו לעבור אפילו לו, שאין שיודע בזמן חובו
המלווה  שגם ומובן תובעו" שאינו אע"פ יכלימו או יפחידו

זמנו. תוך חובו תובע אינו
ישראל  בכורו בנו את לפדות הקב"ה של ל"חיוב" בנוגע
"מה  הרי ולכאורה אחישנה", "זכו נאמר הנה מהגלות,
יפרע  ומדוע לעשות" לישראל מצוה הוא עושה שהקב"ה

זמנו. תוך "חובו" הקב"ה

שאין  הסיבה הבן, לפדיון שבנוגע כיון בזה: והביאור
לחשוש  מקום שיש מפני היא אביו פדאו שמא לחשוש

זו ש  סיבה שייך לא כאן הרי החיוב, לזמן יגיע לא מא
ישראל  בנו את לפדות כביכול "חייב" שהקב"ה ובוודאי
תוך  פורע אדם שאין הסיבה לקיש, לריש וגם מהגלות.
זמנו, תוך לפרוע יוכל שלא דעתו שגילה כיון היא זמנו
סיבה  כל אין וממילא הקב"ה אצל שייך אינו שבוודאי דבר
"שכינתא  שגם ובפרט מהגלות, הפדיה את ח"ו לדחות

הגאולה? את לעכב מה ולשם בגלותא"
(i oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

קעד:).53) (שם מיתתו לקיש 54)קודם כריש ה: שם
מיתמי. ואפילו קעד:).55)שאמר: (שם לפרוע סירובו על

ובמגיד56ֿ) א פי"ד, להלן (עיין קטנים בין גדולים בין
ה:).57)משנה). (שם נפרע לא שעדיין הוברר שהרי

טוען 58) היה בחיים היה ואילו בחיים, בהיותו אביהם
נאמן. והיה - -59)פרעתי יתומים בשביל טוענים ואנו

בה. נאמן היה שאביהם טענה ג.60)כל הלכה למעלה

.ÊÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏ61Ú„B Ì‡ :Ú˜¯˜ BÏ LÈÂ …∆∆≈ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿«ƒ«
ÌÈ¯Á‡ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ‰ÏBzL ÔÈc ˙È·Ï62B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈ƒ∆∆¿»¿«¬≈ƒƒ

¯kÓÏ63¯·c Ì‰Ï Ú„B ‡Ï Ì‡Â ;B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÏÂ ƒ¿…¿ƒ≈¿««¿ƒ…«»∆»»
ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ‰Ê64‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ BÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ∆«¬ƒƒ«ƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈa‚Óe ÂÈÒÎaL ˙ÈBÈaÏ ÔÈ„¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,Ì‡È·È¿ƒ≈¿««»¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿»»«¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,B·BÁ ÏÚ·Ï65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .66 ¿««¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙpL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»ƒƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
ÔÓ Ú¯tÈ ‡Ï - ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,L¯Bi‰«≈≈»»≈»…ƒ»«ƒ
Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ B‡ ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¬ƒ»À¿»ƒƒ¿»≈∆

ÌÈ¯Á‡67ÔÈÏËÏhn‰L ;68ÏÚa „eaÚL ˙Áz ÔÈ‡ ¬≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈»««ƒ¿««
‰¯Bz‰ ÔÓ ·BÁ69. ƒ«»

להגבות 61) ורוצה מטלטלין או ממון לו שאין האומר:
קודמים  מטלטלין הדין ומצד - הקרקע מן לבעלֿחובו
וראה  ד. הל' ס"א, (למעלה כמבואר הקרקע מן לגבייה

שם). המלוה.62)בביאורנו מן לטרוח 63)להבריח
במעות. לבעלֿחובו ופורע - הקרקע מתקנת 64)ולמכור

כג). הערה פ"א למעלה ביאורנו (ראה להלן 65)הגאונים
כבינונית. דינו בעלֿחוב – חכמים שמתקנת א. פי"ט,

המטלטלין.66) מן לרשות 67)שגובה באו לא ועדיין
עקיבא). כרבי פד: (כתובות יתומים.68)היתומים של

דעל 69) מגלימא אפי' גובה - קיים הלווה בעוד כי שם,
מעותיו  הלוה לו שהרי כתפיו) שעל (מהמעיל כתפיה
משכונו, ויטול ב"ד שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
יוציא  בו נושה אתה אשר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
עם  לו מה הלוה, כשמת אבל החוצה". העבוט את אליך
קרקעות  אבל לו. נשתעבדו ולא ממנו לוו לא הרי היתומים?
שנכסיו  ערב, מדין מחיים למלוה נשתעבדו כבר - שירשו
אבל  כשהלוהו, המלוה סמך ועליהם ערביו, הם אדם של
סמך  עליהם לא שהרי להם, אין ערב דין אפילו - מטלטלין
רש"י  (ע"פ ולאבדם להצניעם הלוה וביד הואיל המלוה,
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לקמן. שיתבאר כמו בדיניהם שחלוקים בשטר,
צריך 6) אינו - בעדים חבירו את "המלוה מא: שבועות

בעדים". מ:).7)לפורעו (שם הגמרא חכמי מתקנת
את 8) בידי השארת למה פרעת, אם אומר: המלוה שהרי

אולם,11)שפרעת.10)ביתֿדין.9)השטר? מא. שם
נוטל  ואח"כ נשבע פרעתיך, שלא לי השבע הלוה: טען אם

ב. הל' פי"ד להלן שיתבאר כמו לוה,12)- של לחובתו
מלוה  עלֿפה, עדות תימן: (בכת"י בעדים לפורעו שיצטרך

כט:13)בשטר). סנהדרין מ. ותנו.14)ב"ב כתבו
בדיבורו.15) עומד עדיין פרק 16)אם (עיין חליפין בקנין

לפרעון  נכסיו שעבוד על ה) הל' מכירה מהלכות ה
(עיין  השטר נכתב לא אפילו הלקוחות מן וגובה ההלוואה,
ה'טור'). על שם יוסף' וב'בית א. לט, סימן חו"מ שו"ע

כוחו שכשם 17) ייפה הסתם, מן כך, - בקנין כוחו שמייפה
וברשב"ם). מ. (ב"ב כתיבה לפי 18)לענין הנתינה, לפני

נה.). (כתובות כלום" קנין לאחר ש"אין

.·¯ËL ·˙kL ‰ÂÏ19B„È ·˙Îa20ÌÈ„Ú Ba „ÈÚ‰Â ,21, …∆∆»«¿»ƒ¿«»¿≈ƒ≈ƒ
¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ - ‰ÂÏnÏ B˙e22·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿»««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ»«

ÌÈ„Ú Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ËL23ÈÙa ‰ÂÏnÏ B˙e , ¿»««ƒ∆≈≈ƒ¿»««¿∆ƒ¿≈
ÌÈ„Ú24¯ËLa ‰ÂÏÓ BÊ È¯‰ -25·˙k ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈ƒ¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»

ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L26¯ÒÓpL ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ e‡¯˜ÈÂ , ∆≈»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»≈ƒ∆ƒ¿«
Ì‰ÈÙa27ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .28¯ÓBÏ CÈ¯vL ,‰¯B‰L ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ∆»∆»ƒ«

e„ÈÚ‰Â eÓ˙Á :Ì‰ÈÙa B¯ÒnL ÌÈ„ÚÏ29¯ÒÓpL »≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«
ÌÎÈÙa30. ƒ¿≈∆

החתום 20)הודאה.19) על הבא פלוני בן פלוני אני כגון:
א). סט, סי' ושו"ע 'טור' (ראה . . . חייב שאני מודה

(ש"ך 21) הוא שכתבֿידו החתימה, לקיום לא - תוכנו על
ח). ס"ק ו,22)סי' ס"ק מ סי' הגר"א (עיין פו. גיטין

טו). ס"ק סט סי' וסמ"ע יוסף' חתימה.23)ו'בית עדי
מסירה.24) הלכה 25)עדי האומר: כשמואל, פ: גיטין

בשטרות. אף כרתי) מסירה (עדי אלעזר כב:26)כרבי שם
בשאר  אבל בגיטין, אלא המזדייף) (כתב ר"א הכשיר "לא
למען  חרש בכלי ונתתם יד) לב, (ירמיה דכתיב לא, שטרות
שאינם  בשטרות הוא הכתוב ("גזירת רבים" ימים יעמדו
ר"י  - רבים" ימים לעמוד ראויים הם אם אלא כשרים

אבל). ד"ה שם, יקראוהו 27)ב'תוספות' לא שאם
יא:). (שם זמן לאחר מעידים הם מה על רב 28)בפניהם,

סימן  (הגר"א קעו. ב"ב ע"פ (מגידֿמשנה) האי ורב שרירא
יב). ס"ק העדתכם 29)מ, כתבו כלומר, העידו. או חתמו

אינם  אם - או וחתמו, ההודאה של על לא נפרד, בשטר
(תשב"ץ, ב"ד בפני בעלֿפה כך על העידו - לחתום יודעים

הלחםֿמשנה). וכהבנת בכסףֿמשנה, שיצא 30)הובא כדי
אינם  - להם אומר וכשאינו הדבר), (שיתפרסם קול לזה
(מגידֿ קול לו ואין הם, רשאים כי אם וכותבים מעידים

משנה).

.‚B„È ·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰31ÌL ÔÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»»¿«»∆«»¿≈»
˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú32È¯‰ - ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ≈ƒ««ƒ∆À¿«¿«»¿≈ƒ¬≈

‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‰Ê33- Ú¯tL ÔÚË Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ∆¿ƒ¿»«∆¿»»»¿ƒ»«∆»«

¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL34ÔÓ ‡Ï ‰Ê ·˙Îa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»∆…ƒ
ÔÈL¯Bi‰35˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‡ÏÂ36. «¿ƒ¿…ƒ«»

במשנה.31) קעה: הוא.32)ב"ב שכתבֿידו בב"ד נתקיים
על 33) אלא תוכנו, על אישור - ב"ד של הקיום שאין

בגמ'). קעו. (שם הוא שכתבֿידו כי 34)הכתיבה אם
בידי  "שטרך לטעון: יכול המלוה אין - המלוה ביד השטר
נזהר  הלוה שאין מפני אצלי) שטרך (למה בעי" מאי
כשר  השטר ואין הואיל הפרעון, אחר מלוה ביד מלהשאירו
(שם  בסמוך כמבואר המשועבדים, הנכסים מן בו לגבות

להרמב"ן). ה' ובמלחמות אביהם.35)ברי"ף, פרעו שמא
דברים  משלשה אחד ע"פ כגון פרע, שלא ברי אם אבל
(כסףֿ עלֿפה כמלוה גובה - ו) הלכה (לקמן שיתבאר

ד.36)משנה). הלכה להלן כמבואר עלֿפה, כמלוה

.„¯ËLa ‰ÂÏÓ Ïk37ÔÓe ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡ ‰·Bb - »ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ«¿ƒƒ
˙BÁB˜l‰38¯‡a˙iL BÓk ,39‰·Bb - ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓe ; «»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»«∆∆

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡40ÔÓ d˙B‡ ‰·B‚ BÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ¿≈∆»ƒ
˙BÁB˜l‰41dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ .42Û¯ËÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÏB˜ «»¿ƒ∆≈»¿ƒ»…ƒ¿…

da43Á˜Bl‰Â ,dÏ LÈ ÏB˜ - ¯ËLaL ‰ÂÏÓ Ï·‡ . »¬»ƒ¿»∆ƒ¿»≈»¿«≈«
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰44ÏL ÂÈÒÎpL Ú„iL „Ú Ï‡L ƒ¿ƒ««¿∆…»««∆≈«∆¿»»∆

˙Áz ‰Âl‰ ÈÒÎ ÏkL ;ÂÈÏÚL ‰ÂÏÓa ÔÈ„aÚLÓ ‰Ê∆¿À¿»ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»ƒ¿≈«…∆««
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ „eaÚL45. ƒ¿««¿∆ƒ«»

כמבואר 37) בו. מפורשת נכסים אחריות שאין גם לרבות
שלא  "שאחריות א, הל' ואבידה גזילה מהלכות בפי"ח
בין  הלוואה בשטרי בין היא, טעותֿסופר - בשטר נתפרשה

וממכר". מקח שלווה,38)בשטרי לאחר הלוה מן שקנו
למלוה. נכסיו יח.39)ונשתעבדו פרק שכבר 40)להלן

קעו. ב"ב ועיין יג: (קידושין אביהם בחיי הנכסים נשתעבדו
שם). חכמים.41)וברי"ף עלֿפה 42)מתקנת למלוה

לווה. בצינעא - הלווה שכל הפסד 43)קול, משום
לכל. ידוע שאין בדבר, להזהר יכולים שאין לקוחות,

בדבר.44) אשר 45)חקר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
והואֿהדין  – החוצה" העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
לקוחות, הפסד משום אלא שם) ב"ב (רשב"ם מקרקעין
כמבואר  הלקוחות מן גובה אינו עלֿפה מלוה חכמים אמרו
בבבאֿ כעולא תורה, של על העמידוהו ובשטר - למעלה
מלוה  ואחד בשטר מלוה אחד תורה, "דברי קעה: בתרא

שיעב  טעמא מאי משועבדים, מנכסים גובה ודא עלֿפה
גובה  אינו עלֿפה מלוה אמרו: טעם מה ואלא דאורייתא,

וכו'". דלקוחות פסידא משום חורין, בני מנכסים אלא

.‰ÌÈ„Úa e‰„O ¯ÎBn‰46È„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆÈÂ , «≈»≈¿≈ƒ¿»»ƒ««¿≈
Á˜Bl‰47¯ËL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,48Á˜Bl‰ „Èa «≈«««ƒ∆≈»¿»¿««≈«

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BËÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ -49BÓk , ¬≈∆≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿
¯‡a˙iL50¯ÎBÓ ‡ÈÒ‰¯Ùa - ¯ÎBn‰ ÏkL ;51ÏB˜Â , ∆ƒ¿»≈∆»«≈¿«¿∆¿»≈¿

BÏ LÈ52. ≈

מא:46) מידו.47)שם אותה הוציא מוכר של בעלֿחוב
מכר.48) שדה 49)שטר מכירת אחר שעבדם או שמכרם
א.50)זו. הלכה כא, פרק עליו 51)להלן שיקפצו כדי
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המטלטלין, מן גובה שבעלֿחוב הגאונים ומתקנת סז:). ב"מ
יא. הלכה לקמן שיתבאר כמו

.Á‰ÂˆÓ70ÔÓ Ô‰È·‡ ·BÁ Ú¯ÙÏ ÔÈÓB˙È‰ ÏÚ ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«¬ƒ∆ƒ
ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰71ÔÈ‡ - ÔzÏ L¯Bi‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¿ƒ…»»«≈ƒ≈≈

B˙B‡ ÔÈÙBk72ÌÈiÁÓ ·BÁ ÏÚa ÒÙz Ì‡Â .73‰·Bb - ƒ¿ƒ»«««≈«ƒ∆
‰˙ÈÓ ¯Á‡L ÔÚË L¯Bi‰Â ,ÔÒÙz ÌÈiÁnL ÔÚË .Ô‰Ó≈∆»«∆≈«ƒ¿»»¿«≈»«∆««ƒ»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï L¯Bi‰ ÏÚ - ÒÙz74B‡ ;75Ú·MÈ »«««≈¿»ƒ¿»»ƒ»«
‰ÂÏn‰76È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ ,BÏ ·iÁ ‡e‰ CÎÂ CkL ««¿∆∆»¿»«»¿»ƒ¿…«¿≈
Ô‰ÈÓ„77eÈ‰ .ÒÙz ÌÈiÁnL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ , ¿≈∆¿≈ƒ¿»∆≈«ƒ»«»

˙B¯ËL ÒÙzL ÌÈ¯·c‰78ÔBkLÓ Ô‰L ÔÚËÂ ,79ÈaB„80 «¿»ƒ∆»«¿»¿»«∆≈«¿¿»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÂÏn‰ ÏÚ - ÒÙz ÌÈiÁnLÂ B·BÁ ÏÚ«¿∆≈«ƒ»««««¿∆¿»ƒ¿»»
¯ÈÊÁÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .ÒÙz ÌÈiÁnL∆≈«ƒ»«¿ƒ…≈ƒ¿»»«¬ƒ

ÌÙeb ˙B˜Ï ÔÚBË BÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈL¯BiÏ81‡l‡ , «¿ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿»∆»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï82. »¿»»∆»∆

שיעבוד 70) תחת אינם המטלטלין הדין מן כי אם כלומר,
(בבאֿ לפרוע אביהם, כבוד משום היתומים, על מצוה -

קנז.). עליהם 71)בתרא אין - משלהם אבל שהורישם,
- אב) כיבוד (מצות כיבוד (לב.) בקידושין כמבואר מצוה,
"הגהות  מגידֿמשנה. שם, בבאֿבתרא (ע"פ אב משל

הכותב). פרק כתובות, מצות 72)אשר"י" לקיים כדי
מודיעה  (שהתורה בצדה שכרה שמתן מצוה ש"כל כיבוד,
יאריכון  "למען בה שנאמר אב בכיבוד כגון המצוה, שכר
את  להכריח עליה" מוזהרים מטה של ביתֿדין אין ימיך")

קז). סי' ('טור' קי: בחולין כמבואר בהיות 73)המסרבים,
פד:). (כתובות היתומים בהם זכו לא ועדיין בחיים, אביהם

גם 74) נאמן - בידי היא לקוחה לטעון: שיכול שמתוך
שלאחר  ראיה להביא היורש ועל תפסתי, מחיים לטעון:

שם). (גמרא תפסם ליורש.75)מיתה - עדים אין אם
לקמן 76) (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדרך - חפץ בנקיטת

ג). הלכה אומר 77)פי"ג רצה שאילו שתפס, החפץ של
בידי. הוא פה.78)לקוח (שם אחרים על חוב שטרי

איתתא"). ד"ההיא שם.79)בעובדא ונתבאר 80)רי"ף
אצל  מטלטלין נעשה המשכון שאין ה), הלכה (פ"ג למעלה

אומרים 81)בניו. ב"ד שהרי נאמן, אינו - כך טען אם וגם
הל' מכירה מהלכות (בפ"ו כמבואר מכר, שטר הבא לו:
מסר  שלא לידו, השטר במסירת נקנה חוב שטר "שאין יֿיא)
יקנה  וכיצד ביד. נתפסת הראיה ואין שבו, הראיה אלא לו
וימסור  . . . פלוני שטר קנה המקנה: לו שיכתוב השטר?
ומסירה" בכתיבה שנקנה ונמצא - החוב) (=שטר השטר לו
ז). הל' פט"ז ולקמן מגידֿמשנה, ועיין שם, (רי"ף

וצ"ע).82) לחםֿמשנה, (ועיין ביד נתפסת הראיה ואין

.ËÏˆ‡ Ô‰È·‡Ï ‰È‰L ·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ÌÈÓB˙È¿ƒ∆»«¿«¿∆»»«¬ƒ∆≈∆
˙Ba‚ÏÂ ¯ÊÁÏ Ì‰È·‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï LÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈¿««∆¬ƒ∆«¬…¿ƒ¿

Ô‰Ó d˙B‡83‡È‰ Ì‰È·‡ ÏL BÊ Ú˜¯˜ È¯‰L ;84. »≈∆∆¬≈«¿«∆¬ƒ∆ƒ

בעלֿחוב 83) של שיעבודו תחת אינו עצמו החוב כי אם
לא.). של 84)(פסחים שיעבוד תחת שהיו מנכסים כלומר,

היא  כך - אביהם של שיעבוד תחת שהיא וכשם אביהם,
למעלה  כמבואר אביהם, של בעלֿחוב של שיעבוד תחת

חייב  ולוי מאה, לשמעון חייב שהיה "ראובן ו): הלכה (פ"ב
(ב'תוספות' לשמעון" ונותנין מלוי מוציאין מאה, לראובן
על  לאביהם שיש בחוב כן אומרים אין למה שאלו: שם
משועבד  עצמו החוב גם והלא קרקע? גבו ולא אחרים
שעבוד  תחת הוא שקרקע ותירצו, אביהם? של לבעלֿחוב
הלוקח, מן ויטרוף בעלֿחוב יבוא אותו ימכור שאם מלא,
גובה  בעלֿחוב אין המלוה ימכרם שאם מטלטלין אבל
אביהם  להם שהניח וחוב גמור, שעבוד שעבודם אין אותם,

כמטלטלין). דינו -

.ÈÔ·e‡¯85˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL86Û˜ÊÂ , ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿¿«¬»¿»«
˙Óe ,Ô·e‡¯Ï ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰„O‰ ÈÓc ÔBÚÓLƒ¿¿≈«»∆»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

Ô·e‡¯87ÔBÚÓMÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e , ¿≈»««∆¿≈ƒ¿…ƒ¿¿
˙BÚÓa ÔBÚÓL BÒiÙe ,‰„O‰88ÔÈc‰ - BÏ CÏ‰Â «»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿»««ƒ

‰ÂÏna ÔBÚÓL eÚa˙ÈÂ Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ e‡B·iL ,Ô˙B≈∆»¿≈¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»
È¯‰L ,ÂÈÏÚ Û˜fL89ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ˙„aÚLÓ dÈ‡ ∆»«»»∆¬≈≈»¿À¿∆∆¿««∆

Ô·e‡¯90CÎÈÙÏ .91Ô‰Ï Ô˙B - Áwt ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ≈«≈»∆
Ô·e‡¯Ó Á˜lL Ú˜¯w‰92‰ÂÏna93,BÓˆÚ ÏÚ Û˜fL ««¿«∆»«≈¿≈«ƒ¿»∆»«««¿
Ô‰Ó d˙B‡ Û¯BËÂ ¯ÊBÁÂ94ÏÚ·Ï Ô˙pL ˙BÚn‰ ÈtÓ ¿≈¿≈»≈∆ƒ¿≈«»∆»«¿««

È¯‰L ,epnÓ d˙B‡ Û¯ËÈ ‡lL È„k Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ∆¿≈¿≈∆…ƒ¿…»ƒ∆∆¬≈
Ô·e‡¯Ó dÁ˜Ï ˙eÈ¯Á‡a95. ¿«¬»¿»»≈¿≈

צב.85) -86)כתובות בדין בעלֿחוב אותו יטרוף שאם
מעותיו. לו חורין 87)יחזיר בני ניידי דלא נכסי הניח ולא

נשתעבדו). ולא נמכרו שלא דמי 88)(קרקעות של בחוב
ליתומים. שחייב הקרקע.89)השדה דמי של זה חוב

לפייס 90) לך היה ולא כלומר, – ז) (הלכה למעלה כמבואר
שירשנו  אלו מעות שהרי השדה, בדמי אבינו של בעלֿחוב

לבעלֿחוב. משועבדות אינן לאו 92)שם.91)מאבינו,
מן  מגבים שאין ואע"פ שהוא, קרקע כל והואֿהדין – דוקא
שלא  כדי מגבים, כאן - מטלטלין ללווה כשיש הקרקע
מיימוניות). בהגהות כתוב וכן (מגידֿמשנה, שמעון יפסיד

החוב.93) פרעון ט)94)בתור (הלכה למעלה כמבואר
מגידֿ (ועיין יתומים שגבו הקרקע מן גובה שבעלֿחוב

מיימוניות). והגהות על 95)משנה חוזר ובדין אביהם,
היתומים.

.‡ÈÌÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡‚ ewz ¯·k96ÏÚa ‰È‰iL ,Ìlk ¿»ƒ¿¿ƒ»«¬ƒÀ»∆ƒ¿∆««
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈÏËÏhÓ ‰·Bb ·BÁ97Ï‡¯OÈ ÔÈc ÔÎÂ . ∆ƒ«¿¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»≈

·¯Úna Ï·‡ .ÌÏBÚaL ÔÈc ˙Èa ÏÎa98ÔÈ·˙Bk eÈ‰ ¿»≈ƒ∆»»¬»««¬»»¿ƒ
ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï LiL :˙B·BÁ È¯ËLa¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ««¿«ƒ
‰·B‚ ‡ˆÓÂ ;B˙BÓ ¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ≈¿«»≈««¿ƒ¿»∆

ÏÚ99‰Ê È‡z100‰wz‰ ÔÓ ¯˙BÈ101ÏB„b ‚ÈÒe . «¿«∆≈ƒ««»»¿»»
eOÚ102BÊ ‰w˙a ‰Âl‰ Ú„È ‡Ï ‡nL .¯·ca103, »«»»∆»…»««…∆¿«»»

ÔÈck ‡lL ‡ˆBÈ ÌÈÓB˙È ÔBÓÓ ‡ˆÓÂ104Ák ÔÈ‡L . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈∆…«ƒ∆≈…«
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a105ÌÈÓB˙È da ·iÁÏ106. ¿«»««¬ƒ¿«≈»¿ƒ

אוצר 96) (ראה יצחק בר מר בר גאון הלוי הונא רב בימי
ואילך). 210 מעמוד כתובות, רוב 97)הגאונים שכיום,

עליהם  סומך ובעלֿחוב במטלטלין, מסחרם עיקר אדם, בני
ח). הלכה אישות מהלכות טז פרק מגידֿמשנה, (ראה

אפריקה.98) לפי.99)צפון תימן: שכל 100)בכת"י
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קיים, - בתורה שכתוב מה על אפילו שבממון, בדבר תנאי,
ט. הלכה שכירות מהלכות בפ"ב שעלֿפי 101)כמבואר

להם  כשאין אלא יתומים של מטלטלין גובה אינו התקנה,
קרקע  להם כשיש אפילו גובה התנאי לפי אבל קרקע,

חשובה 102)(מגידֿמשנה). תועלת עוד שיש כלומר,
הלכות  והשווה (מגידֿמשנה. התקנה על נוסף זה, בתנאי
גדולים  ואנשים הוא, גדול תיקון זה "ודבר שם: אישות
מן  גובה האלמנה ונמצא כו' זה דבר הנהיגו ונבונים

אחרונים"). בתקנת ולא זה בתנאי של 103)המטלטלין
שיעבד 104)הגאונים. לא - זו בתקנה ידע שלא מכיון

לזה  שקרא ומה מותו. לאחר מהם שיגבו עלֿמנת מטלטליו
שמצד  מפני הדין, משורת לפנים כעין שזה ומשמעו "סייג",
המטלטלין  מן גובה עלֿפה) במלוה (אפילו בעלֿחוב - הדין
מתוך  כתב, לא אפילו המנהג) (וכן הגאונים תקנת יסוד על
אפילו  נכסיו כל ושיעבד זו תקנה יודע אדם שכל ההנחה
מתוך  לתקן, המערב גאוני ראו ואףֿעלֿפיֿכן המטלטלין.
כך  על שיתנה - הוא רחוק כי אם - ידע לא שמא החשש
כאן). בכסףֿמשנה המובאים הריב"ש דברי (ע"פ בפירוש

התלמוד.105) חתימת לאחר אף 106)שעמדו בה ולדון
אומרים  שאנו כדרך פשטה, כאילו - פשטה שלא במקומות
שם  אישות בהל' רבינו דברי (ע"פ הגדולה הסנהדרין בתקנת
"והיות  תורה'): (ל'משנה בהקדמה רבינו דברי והשווה ה"ט.
יחידים, התלמוד) אחר (שעמד מדינה אותה של ב"ד
. . . שנים מכמה בטל ואחד שבעים של הגדול וביתֿדין
. . אחרת מדינה כמנהג לנהוג זו מדינה כופין אין לפיכך

.(".

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נזקקים 1) ומתי היתומים מן נפרעים כיצד דין מבאר

ודין  חבירו, של בשדה או בעבדיו שתקף קטן ודין לנכסיהם,
שלקחה  וטען אחד ובא יתומים בחזקת שהוא קרקע

דין. בית שעושים והכרזה היתומים שום ודין מאביהם,

.‡ÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡2eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ≈ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ∆»ƒ≈»
ÌÈpË˜ ÔÈL¯BÈ Ï·‡ ,ÌÈÏB„‚3Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡ - ¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ≈∆
.·BÁ ¯ËL¿«

זו 2) בהלכה רבינו דברי כב. וערכין קעד, בבאֿבתרא ע"פ
שהזכירם  הדברים משלושת אחד בו וכשאין חוב, בשטר הם
יתומים  דין שונה זה ובמקרה ו. הלכה יא פרק למעלה רבינו
הנ"ל  מהדברים אחד בו שיש במקום אבל מקטנים. גדולים
בשטר  מלוה גרוע יהיה לא קטנים, מיורשים אף גובה -
מדברי  יוצא וכן וכסףֿמשנה, (מגידֿמשנה בעלֿפה ממלוה

ששי). פרק לערכין בפירושו קטנים,3)רבינו "בעודם
סעיף  קח סי' חו"מ (שו"ע שנה" עשרה שלוש בני שאינם

ג).

.·elÙ‡Â4È‡z Ïk Ba ‰È‰5Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÏBÚaL «¬ƒ»»»¿«∆»»…ƒ»«
LÈ ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iL „Ú ÌeÏk ‰ÂÏn‰ Ba««¿∆¿«∆«¿ƒ«¿ƒ∆»≈

.¯ËM‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯·BML ‰È‡¯ Ô‰Ï»∆¿»»∆¿ƒ∆«¿»

וציון 4) הקודמת, ההלכה של סופה עם מקושר זה משפט
'מרכבת  בעל כך על העיר וכבר במקומו. אינו "ב" ההלכה

לפי 5)המשנה'. טו), פרק להלן (ראה נאמנות כגון

וקטנים  בוטלו, שמא אנו וחוששים התנאים, לבטל שאפשר
(מגידֿמשנה). הביטול את להוכיח יכולים אינם

.‚˙Èa¯ ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰6ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL7È¯‰L , »¿»«ƒ¿»ƒƒ∆≈»ƒ∆¬≈
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô‰ÈÒÎa ˙ÏÎB‡ ˙Èa¯‰»ƒƒ∆∆¿ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»∆
ÔÈÚ¯BÙe ÔÈ¯ÎBÓe Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜ÊÂ ,ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ

d˙a˙k ‰Ú·zL ‰M‡ ÔÎÂ .·BÁ‰8ÔÈa ‰ÓÏ‡ ÔÈa , «¿≈ƒ»∆»¿»¿À»»≈«¿»»≈
ÌeMÓ ,ÔÈ˜˜ÊÂ ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰Le¯b¿»«¬ƒƒ»∆«¿¿ƒ¿»ƒƒ
‰M‡‰ Ba ‡OpzL ÌeÏk dÏ ‰È‰iL È„k ,‰M‡‰ ÔÁ≈»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿∆ƒ»≈»ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ ‰M‡‰ ‰ˆÙ˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡Ï¿«≈¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ≈¿««»
dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ d˙a˙k Úa˙Ï ˙‡a»ƒ¿…«¿À»»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú9È¯‰Â , «∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¬≈≈»¿«¬≈
˙‡O10. ƒ≈

ריבית.6) שנושאת לדון 7)הלוואה עליו וקיבל הגוי, מן
(ערכין  שיגדלו עד היתומים מן יתבע שלא ישראל בדיני

בגמרא 8)כב.). נאמרו - הדבר ובטעם יוחנן. כרבי שם,
(שכל  מזונות משום הוא הטעם אחד, ללשון לשונות. שתי
כמבואר  היתומים, מנכסי ניזונת כתובתה גובה שאינה זמן
מפסידים). היתומים ונמצא אישות, מהלכות יח פרק בריש
כדי  כלומר (=חן), חינא משום הוא הטעם שני, וללשון
אותה  לישא גברים בעיני חן ותמצא מעות לה שיהיו
וההבדל  ניזונת). אלמנה פרק בכתובות, הרי"ף (כפירוש
אלא  נזקקים אין ראשון, ללשון הוא: הלשונות שבין
יתומים  מנכסי ניזונת שאינה מכיון לגרושה, אבל לאלמנה.
אף  שני, ללשון ואילו כתובתה. לפרעון נזקקים אין -
ההלכה. בהמשך הטעמים שני מביא ורבינו נזקקים. לגרושה
של  הטעם על חולק אינו שני שלשון מפרש, שהוא נראה
סיבה  מהווה האשה חן שאף מוסיף, שהוא אלא מזונות

(כסףֿמשנה). כתובתה לגביית בהל'9)להזקק כמבואר
מזונותיה. אבדה - האלמנה ומשתתארס הנ"ל: אישות

חן.10) של הטעם גם ואין כלומר,

.„„‚k ÌÈÒÎp‰ eÈ‰ Ì‡L :ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ»«¿»ƒ¿∆∆
,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÌÈ˙eÁt B‡ „·Ïa ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»ƒ»

˙eÎÊ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L11ÔÈ˜˜Ê :e¯Ó‡ ‡lL .ÌÈÓB˙ÈÏ ∆¬≈≈»¿«¿ƒ∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡lL È„k ‡l‡ ,‰a˙k‰ Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈∆«¿À»∆»¿≈∆…

˙BBÊn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰ e˙ÁÙÈ12ÏÈ‡B‰ ,˙‡ÊÂ ; ƒ¿¬«¿»ƒ≈¬««¿¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÌÈÓB˙ÈÏ LÈ ˙eÎf ‰Ó - Ïk‰ ˙ÏËB ‡È‰Â¿ƒ∆∆«…«¿≈«¿ƒ«¿«ƒ
‰M‡‰ ÔÁÏ eLÁ ‡ÏÂ ?Ô‰Ï ÔÈ˜˜ÊpL „Ú ‰Ê ¯·„a13. ¿»»∆«∆ƒ¿»ƒ»∆¿…»¿≈»ƒ»

רווח.11) (ראה 12)טובה, למעלה שהבאנו ראשון כלשון
ז). הוא 13)הערה האשה", לחן חשו "ולא זה משפט

יפה  כיוונו ולא - כלומר הנ"ל, מהוראה הסתייגות לשון
שני  לשון של לטעם חשו לא שכן בהוראתם, הגאונים
ונזקקים  זה בלשון לפסוק יש רבינו ולדעת חינא". "משום
הכתובה  על עודפים הנכסים כשאין אף כתובתה, לפרעון

(מגידֿמשנה).

.‰ÔLÈ¯Bn‰ ‰eˆ14‰Ó ez :¯Ó‡Â15- ÈBÏÙÏ ƒ»«ƒ»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,ÔÈ˜˜Ê16ÔÚËÏ ƒ¿»ƒ««∆«¬ƒƒ»∆«¿ƒ¿…

BÊ ‰„O B‡ ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó ez :¯Ó‡ .Ì˙ÚË«¬»»»«¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆
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dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'e iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המטלטלין, מן גובה שבעלֿחוב הגאונים ומתקנת סז:). ב"מ
יא. הלכה לקמן שיתבאר כמו

.Á‰ÂˆÓ70ÔÓ Ô‰È·‡ ·BÁ Ú¯ÙÏ ÔÈÓB˙È‰ ÏÚ ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«¬ƒ∆ƒ
ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰71ÔÈ‡ - ÔzÏ L¯Bi‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¿ƒ…»»«≈ƒ≈≈

B˙B‡ ÔÈÙBk72ÌÈiÁÓ ·BÁ ÏÚa ÒÙz Ì‡Â .73‰·Bb - ƒ¿ƒ»«««≈«ƒ∆
‰˙ÈÓ ¯Á‡L ÔÚË L¯Bi‰Â ,ÔÒÙz ÌÈiÁnL ÔÚË .Ô‰Ó≈∆»«∆≈«ƒ¿»»¿«≈»«∆««ƒ»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï L¯Bi‰ ÏÚ - ÒÙz74B‡ ;75Ú·MÈ »«««≈¿»ƒ¿»»ƒ»«
‰ÂÏn‰76È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ ,BÏ ·iÁ ‡e‰ CÎÂ CkL ««¿∆∆»¿»«»¿»ƒ¿…«¿≈
Ô‰ÈÓ„77eÈ‰ .ÒÙz ÌÈiÁnL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ , ¿≈∆¿≈ƒ¿»∆≈«ƒ»«»

˙B¯ËL ÒÙzL ÌÈ¯·c‰78ÔBkLÓ Ô‰L ÔÚËÂ ,79ÈaB„80 «¿»ƒ∆»«¿»¿»«∆≈«¿¿»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÂÏn‰ ÏÚ - ÒÙz ÌÈiÁnLÂ B·BÁ ÏÚ«¿∆≈«ƒ»««««¿∆¿»ƒ¿»»
¯ÈÊÁÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .ÒÙz ÌÈiÁnL∆≈«ƒ»«¿ƒ…≈ƒ¿»»«¬ƒ

ÌÙeb ˙B˜Ï ÔÚBË BÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈL¯BiÏ81‡l‡ , «¿ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿»∆»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï82. »¿»»∆»∆

שיעבוד 70) תחת אינם המטלטלין הדין מן כי אם כלומר,
(בבאֿ לפרוע אביהם, כבוד משום היתומים, על מצוה -

קנז.). עליהם 71)בתרא אין - משלהם אבל שהורישם,
- אב) כיבוד (מצות כיבוד (לב.) בקידושין כמבואר מצוה,
"הגהות  מגידֿמשנה. שם, בבאֿבתרא (ע"פ אב משל

הכותב). פרק כתובות, מצות 72)אשר"י" לקיים כדי
מודיעה  (שהתורה בצדה שכרה שמתן מצוה ש"כל כיבוד,
יאריכון  "למען בה שנאמר אב בכיבוד כגון המצוה, שכר
את  להכריח עליה" מוזהרים מטה של ביתֿדין אין ימיך")

קז). סי' ('טור' קי: בחולין כמבואר בהיות 73)המסרבים,
פד:). (כתובות היתומים בהם זכו לא ועדיין בחיים, אביהם

גם 74) נאמן - בידי היא לקוחה לטעון: שיכול שמתוך
שלאחר  ראיה להביא היורש ועל תפסתי, מחיים לטעון:

שם). (גמרא תפסם ליורש.75)מיתה - עדים אין אם
לקמן 76) (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדרך - חפץ בנקיטת

ג). הלכה אומר 77)פי"ג רצה שאילו שתפס, החפץ של
בידי. הוא פה.78)לקוח (שם אחרים על חוב שטרי

איתתא"). ד"ההיא שם.79)בעובדא ונתבאר 80)רי"ף
אצל  מטלטלין נעשה המשכון שאין ה), הלכה (פ"ג למעלה

אומרים 81)בניו. ב"ד שהרי נאמן, אינו - כך טען אם וגם
הל' מכירה מהלכות (בפ"ו כמבואר מכר, שטר הבא לו:
מסר  שלא לידו, השטר במסירת נקנה חוב שטר "שאין יֿיא)
יקנה  וכיצד ביד. נתפסת הראיה ואין שבו, הראיה אלא לו
וימסור  . . . פלוני שטר קנה המקנה: לו שיכתוב השטר?
ומסירה" בכתיבה שנקנה ונמצא - החוב) (=שטר השטר לו
ז). הל' פט"ז ולקמן מגידֿמשנה, ועיין שם, (רי"ף

וצ"ע).82) לחםֿמשנה, (ועיין ביד נתפסת הראיה ואין

.ËÏˆ‡ Ô‰È·‡Ï ‰È‰L ·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ÌÈÓB˙È¿ƒ∆»«¿«¿∆»»«¬ƒ∆≈∆
˙Ba‚ÏÂ ¯ÊÁÏ Ì‰È·‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï LÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈¿««∆¬ƒ∆«¬…¿ƒ¿

Ô‰Ó d˙B‡83‡È‰ Ì‰È·‡ ÏL BÊ Ú˜¯˜ È¯‰L ;84. »≈∆∆¬≈«¿«∆¬ƒ∆ƒ

בעלֿחוב 83) של שיעבודו תחת אינו עצמו החוב כי אם
לא.). של 84)(פסחים שיעבוד תחת שהיו מנכסים כלומר,

היא  כך - אביהם של שיעבוד תחת שהיא וכשם אביהם,
למעלה  כמבואר אביהם, של בעלֿחוב של שיעבוד תחת

חייב  ולוי מאה, לשמעון חייב שהיה "ראובן ו): הלכה (פ"ב
(ב'תוספות' לשמעון" ונותנין מלוי מוציאין מאה, לראובן
על  לאביהם שיש בחוב כן אומרים אין למה שאלו: שם
משועבד  עצמו החוב גם והלא קרקע? גבו ולא אחרים
שעבוד  תחת הוא שקרקע ותירצו, אביהם? של לבעלֿחוב
הלוקח, מן ויטרוף בעלֿחוב יבוא אותו ימכור שאם מלא,
גובה  בעלֿחוב אין המלוה ימכרם שאם מטלטלין אבל
אביהם  להם שהניח וחוב גמור, שעבוד שעבודם אין אותם,

כמטלטלין). דינו -

.ÈÔ·e‡¯85˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL86Û˜ÊÂ , ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿¿«¬»¿»«
˙Óe ,Ô·e‡¯Ï ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰„O‰ ÈÓc ÔBÚÓLƒ¿¿≈«»∆»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

Ô·e‡¯87ÔBÚÓMÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e , ¿≈»««∆¿≈ƒ¿…ƒ¿¿
˙BÚÓa ÔBÚÓL BÒiÙe ,‰„O‰88ÔÈc‰ - BÏ CÏ‰Â «»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿»««ƒ

‰ÂÏna ÔBÚÓL eÚa˙ÈÂ Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ e‡B·iL ,Ô˙B≈∆»¿≈¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»
È¯‰L ,ÂÈÏÚ Û˜fL89ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ˙„aÚLÓ dÈ‡ ∆»«»»∆¬≈≈»¿À¿∆∆¿««∆

Ô·e‡¯90CÎÈÙÏ .91Ô‰Ï Ô˙B - Áwt ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ≈«≈»∆
Ô·e‡¯Ó Á˜lL Ú˜¯w‰92‰ÂÏna93,BÓˆÚ ÏÚ Û˜fL ««¿«∆»«≈¿≈«ƒ¿»∆»«««¿
Ô‰Ó d˙B‡ Û¯BËÂ ¯ÊBÁÂ94ÏÚ·Ï Ô˙pL ˙BÚn‰ ÈtÓ ¿≈¿≈»≈∆ƒ¿≈«»∆»«¿««

È¯‰L ,epnÓ d˙B‡ Û¯ËÈ ‡lL È„k Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ∆¿≈¿≈∆…ƒ¿…»ƒ∆∆¬≈
Ô·e‡¯Ó dÁ˜Ï ˙eÈ¯Á‡a95. ¿«¬»¿»»≈¿≈

צב.85) -86)כתובות בדין בעלֿחוב אותו יטרוף שאם
מעותיו. לו חורין 87)יחזיר בני ניידי דלא נכסי הניח ולא

נשתעבדו). ולא נמכרו שלא דמי 88)(קרקעות של בחוב
ליתומים. שחייב הקרקע.89)השדה דמי של זה חוב

לפייס 90) לך היה ולא כלומר, – ז) (הלכה למעלה כמבואר
שירשנו  אלו מעות שהרי השדה, בדמי אבינו של בעלֿחוב

לבעלֿחוב. משועבדות אינן לאו 92)שם.91)מאבינו,
מן  מגבים שאין ואע"פ שהוא, קרקע כל והואֿהדין – דוקא
שלא  כדי מגבים, כאן - מטלטלין ללווה כשיש הקרקע
מיימוניות). בהגהות כתוב וכן (מגידֿמשנה, שמעון יפסיד

החוב.93) פרעון ט)94)בתור (הלכה למעלה כמבואר
מגידֿ (ועיין יתומים שגבו הקרקע מן גובה שבעלֿחוב

מיימוניות). והגהות על 95)משנה חוזר ובדין אביהם,
היתומים.

.‡ÈÌÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡‚ ewz ¯·k96ÏÚa ‰È‰iL ,Ìlk ¿»ƒ¿¿ƒ»«¬ƒÀ»∆ƒ¿∆««
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈÏËÏhÓ ‰·Bb ·BÁ97Ï‡¯OÈ ÔÈc ÔÎÂ . ∆ƒ«¿¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»≈

·¯Úna Ï·‡ .ÌÏBÚaL ÔÈc ˙Èa ÏÎa98ÔÈ·˙Bk eÈ‰ ¿»≈ƒ∆»»¬»««¬»»¿ƒ
ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï LiL :˙B·BÁ È¯ËLa¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ««¿«ƒ
‰·B‚ ‡ˆÓÂ ;B˙BÓ ¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ≈¿«»≈««¿ƒ¿»∆

ÏÚ99‰Ê È‡z100‰wz‰ ÔÓ ¯˙BÈ101ÏB„b ‚ÈÒe . «¿«∆≈ƒ««»»¿»»
eOÚ102BÊ ‰w˙a ‰Âl‰ Ú„È ‡Ï ‡nL .¯·ca103, »«»»∆»…»««…∆¿«»»

ÔÈck ‡lL ‡ˆBÈ ÌÈÓB˙È ÔBÓÓ ‡ˆÓÂ104Ák ÔÈ‡L . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈∆…«ƒ∆≈…«
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a105ÌÈÓB˙È da ·iÁÏ106. ¿«»««¬ƒ¿«≈»¿ƒ

אוצר 96) (ראה יצחק בר מר בר גאון הלוי הונא רב בימי
ואילך). 210 מעמוד כתובות, רוב 97)הגאונים שכיום,

עליהם  סומך ובעלֿחוב במטלטלין, מסחרם עיקר אדם, בני
ח). הלכה אישות מהלכות טז פרק מגידֿמשנה, (ראה

אפריקה.98) לפי.99)צפון תימן: שכל 100)בכת"י
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Ô‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈ˙B - ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»∆
ÒBtB¯ËBt‡17. «¿

שם.14) צורי 15)ערכין למנה כוונתו אם פירש ולא
מדינה  של למנה או זוז, מאה שהוא צור) מדינת של (מטבע

וחצי. זוז עשר שנים התובע 16)שהוא עם שיתדיין
- סתם ובשדה מדינה, של למנה התכוון שהמוריש ויטעון:

יפה. חלק ליתומים לאפוטרופוס 17)יברר לו יהיה לא כי
ואמר: פירש שהרי היתומים, לטובת להשתדל או לטעון מה
ט). ס"ק ק"י סי' סמ"ע ראה שם, אשי רב של (כמסקנה זו

.ÂÔ‰lL dÈ‡L Ú˜¯˜ ˙‡ˆÓ18ÔÚBh‰ ÔÚË ‡l‡ , ƒ¿≈«¿«∆≈»∆»∆∆»»««≈
ÌÈ„ÈÓÚÓe ,Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê - ÔLÈ¯BÓ „Èa ÏÊ‚ ‡È‰L∆ƒ»≈¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆«¬ƒƒ

Ôe„ÏÂ ÔÚËÏ ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï19‰ÏeÊb ˙‡ˆÓ Ì‡ ;20 »∆«¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿≈¿»
ÂÈ„·Úa Û˜zL ÔË˜ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ·Ï d˙B‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ -21 «¬ƒƒ»ƒ¿»∆»¿≈»»∆»««¬»»
ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - dL·Îe B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿¿≈¬≈¿»»≈¿ƒ«¿ƒ

ÏÈc‚iL „Ú BÏ22,B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , «∆«¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ»
ÂÈ„Ú ‡È·È ,ÌÈ„Ú BÏ LÈ Ì‡ ,ÏÈc‚iLÎÏÂ23. ¿ƒ¿∆«¿ƒƒ≈≈ƒ»ƒ≈»

היתומים 18) שברשות הקרקע על ערעור יצא שם, ערכין
בגזל. בידו שהיתה מורישם, של כלומר: שלהם, שאינו

המערער.19) עם המערער 20)להתדיין שהביא כגון
להם  מעמידים אין זה ובמקרה שלו, שהיא עדים
טענת  מצטמצמת עדים שיש שכיון אפוטרופוס,
בשיקרא, סהדי "ואחזוקי העדות לאמיתות רק האפוטרופוס
לפיכך  משקרים), שהעדים חושדים אנו (אין מחזיקינן" לא
שלפנינו, הגמרא נוסחת (ע"פ מיד לבעליה אותה מחזירים
מגידֿמשנה). שם. בגמרא אחרת נוסחא ולהרשב"א

קיב:).21) (בבאֿקמא עבדיו עדים 22)בסיוע לו יש שמא
שלו. ביתֿדין.23)שהקרקע ע"י השדה את ויוציא

.ÊÌÈpË˜ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰L Ú˜¯˜24ÔÚËÂ ¯Á‡ ‡·e , «¿«∆»¿»¿∆¿«¿«ƒ»«≈¿»«
‰Áe˜Ï ‡È‰L25da ˜ÈÊÁ‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÔLÈ¯BnÓ ∆ƒ¿»ƒƒ»¿≈≈ƒ∆∆¡ƒ»

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡Â26ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ ÈiÁa «¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆≈ƒƒ
eÏÈc‚iL „Ú Ô„iÓ d˙B‡27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ;28ÌÈ„Ú »ƒ»»«∆«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ≈ƒ

Ô‡k „ÓBÚ BÈ‡ el‡k ÔËw‰Â ,ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL∆…ƒ¿≈««ƒ¿«»»¿ƒ≈≈»
‰Áe˜Ï ‡È‰L ¯ËL ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·eLÁ ‡e‰»¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿»

¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - B„È·29d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»¬≈∆¿«≈∆«¿»ƒƒ»
.ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,Ô„iÓƒ»»««∆«¬ƒƒ»∆«¿

לטענת 24) מקום ואין אביהם, של שהיתה הדבר וידוע
(מגידֿמשנה). המוריש בידי לו.25)גזילה היא קנויה

ואביהם 26) רצופות, שנים שלש הקרקע פירות שאכל היינו,
ואילך). מפי"א ונטען טוען הלכות להלן (עיין בו מחה לא

שם.27) אף 29)שם.28)ב"ק שטר כל שמקיימים כשם
הלכה  עדות מהלכות פ"ג להלן כמבואר בעלֿדין, בפני שלא
עדות  בהלכות רבינו ביאר שטרות, (=אישור) קיום ודרך יא.

ב. הלכה ו פרק

.ÁÔÈÓL - ¯kÓÏ ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜˜ÊpLk30 ¿∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¿««»«¿ƒƒ»∆»¿ƒ

ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌBÈ ÌÈML B‡ ,ÔÈÙeˆ¯31ÌÈÊÈ¯ÎÓe . ¿ƒƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ
˙‡ˆB‰ ˙ÚL·e ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa ,·¯Ú·e ¯˜aa«…∆»∆∆ƒ¿««¿»«¬ƒƒ¿«»«

ÔÈÏÚBt‰ CÈÏBÈ - ˙B˜Ï ‰ˆB¯L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÏÚBt¬ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ
BÏ ¯w·Ï32‰„O‰ ˙‡ ÌÈÓiÒÓ - ÔÈÊÈ¯ÎnL ‰ÚL·e . ¿«≈¿»»∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆«»∆
‰È¯ˆÓa33‰ÙÈ ‰nk ÔÈÚÈ„BÓe ,34‡È‰ ‰nÎ·e , ƒ¿»∆»ƒƒ«»»»¿«»ƒ
‰ÓeL35ÏÚa ˙Ba‚‰Ï Ì‡ ,d¯ÎÓÏ ÌÈˆB¯ ‰Ó ÈtÓe , »ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿««
·BÁ36ÔzÏ ‰ˆB¯L ÈÓ LiL ÈÙÏ ;‰M‡ ˙a˙ÎÏ B‡ƒ¿À«ƒ»¿ƒ∆≈ƒ∆∆ƒ≈

‰M‡Ï ˙Ba‚‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ LÈÂ ,·BÁ ÏÚ·Ï37. ¿««¿≈ƒ∆∆¿«¿¿ƒ»

כא:30) במשך 31)ערכין וחמישי שני ימי כל או כלומר,
בימי  ההכרזה כי הכרזה, ימי עשרה שמונה שהם יום, ששים
לפניהם  באים ורבים ביתֿדין, ישיבת ימי שהם וחמישי שני

רצופים. יום שלושים כהכרזת שקולה - לבדוק 32)לדון
וערכה. טיבה השדה, גבולותיה 33)את את מודיעים

עושה.34)המדויקים. היא פירות וכך וכך 35)כך בכך
ביתֿדין. אותה טיב 36)שמו על מקפיד שאינו לפי

(גמרא  וחסרות שבורות מעות אפילו נוטל והוא המעות,
שם). מחיר 37)ורש"י את לקבל מסכימה שהיא לפי

(שם). בתשלומים אף השדה

.Ë‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙BkLÎe38ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¿∆¿ƒ»«¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ≈
ÌÈÒÎp‰L e¯k‰Â :da ÔÈ·˙Bk - ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿∆«¿»ƒ

el‡‰39È¯‰ - Ck e·˙k ‡Ï Ì‡Â .˙n‰ ÈBÏt ÏL Ô‰ »≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ…»¿»¬≈
‰ÏeÒt BÊ ‡zÎ¯„‡40elÙ‡ ˙B¯t da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â , «¿«¿»¿»¿≈¿ƒ»≈¬ƒ

˙BÊ¯Î‰‰ eÓÏML ¯Á‡Ï41. ¿««∆»¿««¿»

בכל 38) הנתבע מנכסי לגבות התובע את המרשה דין פסק
פכ"ב). להלן וראה קד: כתובות (רש"י ימצאו אשר

זו.39) אדרכתא נותנים אנו שם.40)שעליהם
לקמן 41) כמבואר השדה, פירות אוכל התובע זו שמשעה

הרי  פסולה, שהאדרכתא כאן אולם יב. הלכה פכ"ב
לא  ולפיכך היו, בטעות האדרכתא יסוד על שנעשו ההכרזות
(רש"י  השדה לתוך שירד עד - בפירותיה התובע עדיין זכה

שם).

.ÈeÚhL ÈÓk eOÚ - ‰Ê¯Î‰a ‡lL e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿∆…¿«¿»»«¬¿ƒ∆»
‰LÓ ¯·„a42‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ¯ÊBÁÂ ,43˙È·e . ƒ¿«ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»»≈

˙eÈ¯Á‡‰ - e¯ÎnL ÔÈc44ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ45. ƒ∆»¿»«¬»««¿ƒ

ריש 42) בערכין שנינו והרי במשנה, המפורש לדבר בניגוד
וערב", בוקר ומכריזין יום שלושים היתומים "שום ו: פרק
עיי"ש). פד: (כתובות חוזר - משנה בדבר והטועה

דיין 43) "שכל הל"א) סנהדרין מהלכות (בפ"ו שיתבאר כמו
כשהיה, הדבר ומחזירין הדין חוזר - משנה בדבר וטעה שדן

כהלכה". בו שאינה 44)ודנים תמצא אם השדה, על
ק:).45)שלהם. (שם מהם וגובה הלוקח חוזר

.‡È,‰ÙÈ ‰ÙÈ e˜„·e ,Èe‡¯k eÊÈ¯Î‰L ÔÈc ˙È·e≈ƒ∆ƒ¿ƒ»»»¿»∆»∆
‰Ó ‰ÂL e¯ÎÓe eÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓeMa e˜c˜„Â¿ƒ¿¿«»««ƒ∆»»¿»∆»∆

Ìi˜ Ô¯ÎÓ È¯‰ - ‰Óa ÌÈ˙‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Óa46Ï·‡ . ¿»«ƒ»«ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»«»¬»
‡ÓeMa e˜„a ‡Ï Ì‡47˙¯wa ˙¯b‡ e·˙k ‡ÏÂ ,48, ƒ…»¿«»¿…»¿ƒ∆∆ƒ…∆

e¯È˙B‰Â ,eÚËÂ ,‰Ê¯Î‰‰Â ‡ÓeM‰ ˜ec˜„ ‡È‰L∆ƒƒ¿«»¿««¿»»¿»¿ƒ
˙e˙L49˙e˙L e˙Át B‡50˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ¿ƒ¬¿ƒ¿»»≈»

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ51˙Úa Ú˜¯˜ e¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»«»¿≈ƒ»¿«¿«¿≈
ÊÈ¯Î‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L52B‡ ˙e˙L eÚËÂ ,‰ÈÏÚ ∆≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»¿»¿
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eÊÈ¯Î‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰53; ƒ¿ƒ¿»»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ
,eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ¿»«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ
˙Ú‰ e‰ÊÈ‡ .˙Ú‰ B˙B‡a ‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿»≈≈∆»≈
Ú˜¯˜ e¯kÓiL ˙Úa ?‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ¿¿«¿«

‰¯e·˜Ï54˙Ó ÔzÏ B‡ ,˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ B‡ ,55 ƒ¿»ƒ¿»ƒ»¿«»ƒ≈¿»
ıeÁ ¯·c‰L ÈÙÏ ,‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - CÏn‰56ÔÎÂ . «∆∆≈¿ƒƒ«¿»»¿ƒ∆«»»»¿≈

‰Ê¯Î‰ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa57, ≈ƒ∆»¿¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¿»»
Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙La eÚËÂ¿»ƒ¿ƒ¿»»≈»ƒ¿ƒ¿»
:Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .Ìi«̃»¿≈≈«¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆

ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰58‡nL - ÌÈ„·Ú‰ . »¬»ƒ¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ»¬»ƒ∆»
‡nL - ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ;eÁ¯·ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¿¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ∆»

e·bÈ59Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈÓL CÎÈÙÏ . ƒ»¿¿ƒ»»ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»
‰È„nÏ ·B¯˜ ˜eM‰ Ì‡Â .„iÓ60Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - ƒ»¿ƒ«»«¿ƒ»ƒƒ»
.˜eMÏ«

טעות 46) כאן אין כמשפט, והכריזו "הואיל צט: כתובות
(מאירי  הקופצים" שנזדמנו מה לפי שמכרו אלא בפשיעה
מכרו  אם אבל במנה, מאתים שוה ודוקא .(456 עמ' שם
הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה המכר בטל - ממנה בפחות
הסוברים  לדעת רק אפשר שזה מוסיף, ובכסףֿמשנה

לקרקעות. גם אונאה יש ממחצה רבינו 47)שביותר
לא  אבל הכריזו אם לבין כלל הכריזו לא אם בין מבחין
בטל, מכרם - כלל הכריזו בלא כמשפט: בשומא בדקו
השומא  בדקו לא אלא כשהכריזו אבל י. הלכה כלמעלה
הבנת  (ע"פ משתות בפחות טעו אם קיים מכרם  - כראוי

בזה, אחרת דרך ולמגידֿמשנה בלחםֿהכסףֿמשנה. ועיין
ביתֿהדין 48)משנה). ותוכנו: ועיון חקירה שטר היינו,

והכרזה  בשומא שדקדקו לאחר נמכרו אלו שנכסים מאשר
שם). לרבינו פיהמ"ש (ראה שוה 49)כמשפט שמכרו כגון

(השווה  בשבע - מאות שש שוה או בשש, - מאות חמש
שם). מגידֿמשנה וראה ה"ב, מכירה מהלכות פי"ב רבינו

בשש.50) - מאות שבע או בחמש, - מאות שש שוה
שהשליח 51) ואף למחול. הכל דרך - משתות פחות שכל

בפי"ג  (כמבואר בטל מכרו שהוא בכל אפילו שטעה
שם). (ב"מ יפה ב"ד כח - ט) הלכה מכירה מהלכות

בסמוך.52) רבינו שמבאר כמו קבורה, לצרכי כגון
מייפה 53) זו הכרזה אין הכרזה, צריך אין הדין שמצד כיון

ע"פ  שם, כתובות הרי"ף, (כדעת בשתות כשטעו ב"ד, כח
מגידֿמשנה). – בדאכרוז" וסיפא "רישא בגמ' נוסחתו

שם).54) (כתובות קבורה גולגולת.55)לצרכי מס
שיכריזו.56) עד להמתין שהות ואין כגון 57)דחוף,

והולך. רבינו שמבאר וכמו ואף 58)עבדים, שם,
לבעלֿחוב  משועבדים אינם יתומים של שהמטלטלין
בעוד  שתפסם במקרה לפרש יש - פי"א) למעלה (כמבואר
(שם) נתבאר וכבר שם). (כמבואר מהם שגובה חי, אביהם
יתומים. של המטלטלין מן אף גובים הגאונים שמתקנת

ללקוחות.59) להראות אותם שיציגו כלומר,60)בשעה
אף  רחוק, השוק אם אבל אלו. דברים נמצאים שבה לעיר
משום  מוליכים, אין - יותר גבוה מחיר שם להשיג שניתן
יניח  אם הפסד חשש כשאין נאמר, וזה בדרך. אונס חשש

כגון  שיתקלקלו, לחוש כשיש אבל במקומם, המטלטלין את
אפילו  מוליכים - מהר יימכרו לא אם שיחמיצו יין או שכר
נחלות  מהלכות פי"א רבינו ועיין ק: שם (גמ' רחוק למקום

שם). ובמגידֿמשנה בֿג הל'

ה'תש"פ  סיון ז' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
על 1) מלווה ודין חבירו, בפני שלא ליפרע הבא דין מבאר

את  מלווה ודין שווה, היה כמה ומתדיינים ואבד  המשכון
ודין  הזמן, לפני לתבוע יכול אם פירעון, זמן לו וקבע חבירו

במדבר. לתובעו יכול ביישוב חבירו מלווה

.‡ÈÙa ‡lL B„ÈaL ¯ËLa Ú¯t‰Ï ‡aL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»¿ƒ»«ƒ¿»∆¿»∆…ƒ¿≈
‰ÂÏ2BÚÈ„B‰Ïe ÂÈÏ‡ ÁÏLÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :3„Ú …∆ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿…«≈»¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBL - ÔÈca BnÚ „ÓÚiL4È‡ Ì‡Â ; ∆«¬…ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ
‰¯‰Óa BÚÈ„B‰Ï ¯LÙ‡5Ú·MiL ‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ∆¿»¿ƒƒ¿≈»¿ƒ««¿∆∆ƒ»«

ÏhÈÂ6,ÌÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈa ,ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ…ƒ¿»»≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
¯·BLÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â7ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ÔÈ„Â .8,‡e‰ ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ∆«»«¬»ƒ

ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÏËB „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»∆»¿∆»≈¿»∆
ÏÚB ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa BÏ ·LBÈÂ CÏB‰Â B¯·Á¬≈¿≈¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc9. ∆∆ƒ¿≈…ƒ

פח.2) בכתובות נחמן קרוב.3)כרב במקום שהיה כגון
עד 4) קרוב, במקום הוא אם לווה של לנכסיו יורדין שאין

קעד.). בתרא בבא ומקורו שם, (רי"ף תחילה שיודיעוהו

מהם). גובה ערב מדין (כלומר, ערביו הם אדם של שנכסיו
תובע  אלא תחילה הערב את יתבע לא חבירו את והמלווה

א). הלכה כ"ב, פרק להלן (וראה הלווה שהיה 5)את כגון,
מהלכות  ט"ז פרק (השווה להודיעו שטורח רחוק במקום
הרשב"א  בו נחלקו המרחק? הוא ומה טז). הלכה אישות
אם  דהיינו: יום, שלושים מהלך הרא"ש לדעת והרא"ש,
ואם  מודיעים, - יום שלושים תוך ויחזור השליח שילך בכדי
הוא: המרחק הרשב"א ולדעת מודיעים. אין - כך על יותר
משנה, ולחם משנה כסף (עיין אחד יום מהלך בכדי
חולק. בלי הרא"ש דעת הובאה א קו, סימן ערוך ובשולחן

שלא 6) לי יישבע טוען: והיה בפנינו הלווה היה אילו שכן
פרק  לקמן כמבואר ייטול, כך ואחר אותו משביעים - פרעתי
במקומו  טוענים בפנינו, הלווה שאין - עתה ב, הלכה י"ד

פז.). שם רש"י פי על פח. ללווה 7)(כתובות לו יש שמא
(ערכין  המלווה שביד השטר על - פירעון שטר - שובר
הלווה  היה אם אבל חוששים, אין לשובר ודווקא כב:).
פרעתי  לטעון שנאמן פה, על מלווה כגון, שובר, בלא נאמן
בפנינו  היה אילו שמא בפניו, שלא גובין אין ראייה, כל בלא

ב). הלכה להלן משנה (מגיד פרעתי טוען כתובות 8)היה
יצאו 9)שם. שמא לנצרכים, כסף מלהלוות יימנעו

לגבות. יוכלו ולא למרחקים

.·Ck ¯Á‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ˙BÈ‡¯ LÏL»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««»
¯ËM‰ Ìi˜Ï - ‰BL‡¯ ‰È‡¯ :ÂÈÙa ‡lL Ú¯tÈƒ»«∆…¿»»¿»»ƒ»¿«≈«¿»

B„ÈaL10,˙¯Á‡ ‰È„Óa B·BÁ ÏÚaL - ‰iL ‰È‡¯ . ∆¿»¿»»¿ƒ»∆««ƒ¿ƒ»«∆∆
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Ô‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈ˙B - ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»∆
ÒBtB¯ËBt‡17. «¿

שם.14) צורי 15)ערכין למנה כוונתו אם פירש ולא
מדינה  של למנה או זוז, מאה שהוא צור) מדינת של (מטבע

וחצי. זוז עשר שנים התובע 16)שהוא עם שיתדיין
- סתם ובשדה מדינה, של למנה התכוון שהמוריש ויטעון:

יפה. חלק ליתומים לאפוטרופוס 17)יברר לו יהיה לא כי
ואמר: פירש שהרי היתומים, לטובת להשתדל או לטעון מה
ט). ס"ק ק"י סי' סמ"ע ראה שם, אשי רב של (כמסקנה זו

.ÂÔ‰lL dÈ‡L Ú˜¯˜ ˙‡ˆÓ18ÔÚBh‰ ÔÚË ‡l‡ , ƒ¿≈«¿«∆≈»∆»∆∆»»««≈
ÌÈ„ÈÓÚÓe ,Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê - ÔLÈ¯BÓ „Èa ÏÊ‚ ‡È‰L∆ƒ»≈¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆«¬ƒƒ

Ôe„ÏÂ ÔÚËÏ ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï19‰ÏeÊb ˙‡ˆÓ Ì‡ ;20 »∆«¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿≈¿»
ÂÈ„·Úa Û˜zL ÔË˜ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ·Ï d˙B‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ -21 «¬ƒƒ»ƒ¿»∆»¿≈»»∆»««¬»»
ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - dL·Îe B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿¿≈¬≈¿»»≈¿ƒ«¿ƒ

ÏÈc‚iL „Ú BÏ22,B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , «∆«¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ»
ÂÈ„Ú ‡È·È ,ÌÈ„Ú BÏ LÈ Ì‡ ,ÏÈc‚iLÎÏÂ23. ¿ƒ¿∆«¿ƒƒ≈≈ƒ»ƒ≈»

היתומים 18) שברשות הקרקע על ערעור יצא שם, ערכין
בגזל. בידו שהיתה מורישם, של כלומר: שלהם, שאינו

המערער.19) עם המערער 20)להתדיין שהביא כגון
להם  מעמידים אין זה ובמקרה שלו, שהיא עדים
טענת  מצטמצמת עדים שיש שכיון אפוטרופוס,
בשיקרא, סהדי "ואחזוקי העדות לאמיתות רק האפוטרופוס
לפיכך  משקרים), שהעדים חושדים אנו (אין מחזיקינן" לא
שלפנינו, הגמרא נוסחת (ע"פ מיד לבעליה אותה מחזירים
מגידֿמשנה). שם. בגמרא אחרת נוסחא ולהרשב"א

קיב:).21) (בבאֿקמא עבדיו עדים 22)בסיוע לו יש שמא
שלו. ביתֿדין.23)שהקרקע ע"י השדה את ויוציא

.ÊÌÈpË˜ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰L Ú˜¯˜24ÔÚËÂ ¯Á‡ ‡·e , «¿«∆»¿»¿∆¿«¿«ƒ»«≈¿»«
‰Áe˜Ï ‡È‰L25da ˜ÈÊÁ‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÔLÈ¯BnÓ ∆ƒ¿»ƒƒ»¿≈≈ƒ∆∆¡ƒ»

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡Â26ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ ÈiÁa «¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆≈ƒƒ
eÏÈc‚iL „Ú Ô„iÓ d˙B‡27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ;28ÌÈ„Ú »ƒ»»«∆«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ≈ƒ

Ô‡k „ÓBÚ BÈ‡ el‡k ÔËw‰Â ,ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL∆…ƒ¿≈««ƒ¿«»»¿ƒ≈≈»
‰Áe˜Ï ‡È‰L ¯ËL ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·eLÁ ‡e‰»¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿»

¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - B„È·29d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»¬≈∆¿«≈∆«¿»ƒƒ»
.ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,Ô„iÓƒ»»««∆«¬ƒƒ»∆«¿

לטענת 24) מקום ואין אביהם, של שהיתה הדבר וידוע
(מגידֿמשנה). המוריש בידי לו.25)גזילה היא קנויה

ואביהם 26) רצופות, שנים שלש הקרקע פירות שאכל היינו,
ואילך). מפי"א ונטען טוען הלכות להלן (עיין בו מחה לא

שם.27) אף 29)שם.28)ב"ק שטר כל שמקיימים כשם
הלכה  עדות מהלכות פ"ג להלן כמבואר בעלֿדין, בפני שלא
עדות  בהלכות רבינו ביאר שטרות, (=אישור) קיום ודרך יא.

ב. הלכה ו פרק

.ÁÔÈÓL - ¯kÓÏ ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜˜ÊpLk30 ¿∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¿««»«¿ƒƒ»∆»¿ƒ

ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌBÈ ÌÈML B‡ ,ÔÈÙeˆ¯31ÌÈÊÈ¯ÎÓe . ¿ƒƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ
˙‡ˆB‰ ˙ÚL·e ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa ,·¯Ú·e ¯˜aa«…∆»∆∆ƒ¿««¿»«¬ƒƒ¿«»«

ÔÈÏÚBt‰ CÈÏBÈ - ˙B˜Ï ‰ˆB¯L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÏÚBt¬ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ
BÏ ¯w·Ï32‰„O‰ ˙‡ ÌÈÓiÒÓ - ÔÈÊÈ¯ÎnL ‰ÚL·e . ¿«≈¿»»∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆«»∆
‰È¯ˆÓa33‰ÙÈ ‰nk ÔÈÚÈ„BÓe ,34‡È‰ ‰nÎ·e , ƒ¿»∆»ƒƒ«»»»¿«»ƒ
‰ÓeL35ÏÚa ˙Ba‚‰Ï Ì‡ ,d¯ÎÓÏ ÌÈˆB¯ ‰Ó ÈtÓe , »ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿««
·BÁ36ÔzÏ ‰ˆB¯L ÈÓ LiL ÈÙÏ ;‰M‡ ˙a˙ÎÏ B‡ƒ¿À«ƒ»¿ƒ∆≈ƒ∆∆ƒ≈

‰M‡Ï ˙Ba‚‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ LÈÂ ,·BÁ ÏÚ·Ï37. ¿««¿≈ƒ∆∆¿«¿¿ƒ»

כא:30) במשך 31)ערכין וחמישי שני ימי כל או כלומר,
בימי  ההכרזה כי הכרזה, ימי עשרה שמונה שהם יום, ששים
לפניהם  באים ורבים ביתֿדין, ישיבת ימי שהם וחמישי שני

רצופים. יום שלושים כהכרזת שקולה - לבדוק 32)לדון
וערכה. טיבה השדה, גבולותיה 33)את את מודיעים

עושה.34)המדויקים. היא פירות וכך וכך 35)כך בכך
ביתֿדין. אותה טיב 36)שמו על מקפיד שאינו לפי

(גמרא  וחסרות שבורות מעות אפילו נוטל והוא המעות,
שם). מחיר 37)ורש"י את לקבל מסכימה שהיא לפי

(שם). בתשלומים אף השדה

.Ë‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙BkLÎe38ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¿∆¿ƒ»«¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ≈
ÌÈÒÎp‰L e¯k‰Â :da ÔÈ·˙Bk - ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿∆«¿»ƒ

el‡‰39È¯‰ - Ck e·˙k ‡Ï Ì‡Â .˙n‰ ÈBÏt ÏL Ô‰ »≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ…»¿»¬≈
‰ÏeÒt BÊ ‡zÎ¯„‡40elÙ‡ ˙B¯t da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â , «¿«¿»¿»¿≈¿ƒ»≈¬ƒ

˙BÊ¯Î‰‰ eÓÏML ¯Á‡Ï41. ¿««∆»¿««¿»

בכל 38) הנתבע מנכסי לגבות התובע את המרשה דין פסק
פכ"ב). להלן וראה קד: כתובות (רש"י ימצאו אשר

זו.39) אדרכתא נותנים אנו שם.40)שעליהם
לקמן 41) כמבואר השדה, פירות אוכל התובע זו שמשעה

הרי  פסולה, שהאדרכתא כאן אולם יב. הלכה פכ"ב
לא  ולפיכך היו, בטעות האדרכתא יסוד על שנעשו ההכרזות
(רש"י  השדה לתוך שירד עד - בפירותיה התובע עדיין זכה

שם).

.ÈeÚhL ÈÓk eOÚ - ‰Ê¯Î‰a ‡lL e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿∆…¿«¿»»«¬¿ƒ∆»
‰LÓ ¯·„a42‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ¯ÊBÁÂ ,43˙È·e . ƒ¿«ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»»≈

˙eÈ¯Á‡‰ - e¯ÎnL ÔÈc44ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ45. ƒ∆»¿»«¬»««¿ƒ

ריש 42) בערכין שנינו והרי במשנה, המפורש לדבר בניגוד
וערב", בוקר ומכריזין יום שלושים היתומים "שום ו: פרק
עיי"ש). פד: (כתובות חוזר - משנה בדבר והטועה

דיין 43) "שכל הל"א) סנהדרין מהלכות (בפ"ו שיתבאר כמו
כשהיה, הדבר ומחזירין הדין חוזר - משנה בדבר וטעה שדן

כהלכה". בו שאינה 44)ודנים תמצא אם השדה, על
ק:).45)שלהם. (שם מהם וגובה הלוקח חוזר

.‡È,‰ÙÈ ‰ÙÈ e˜„·e ,Èe‡¯k eÊÈ¯Î‰L ÔÈc ˙È·e≈ƒ∆ƒ¿ƒ»»»¿»∆»∆
‰Ó ‰ÂL e¯ÎÓe eÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓeMa e˜c˜„Â¿ƒ¿¿«»««ƒ∆»»¿»∆»∆

Ìi˜ Ô¯ÎÓ È¯‰ - ‰Óa ÌÈ˙‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Óa46Ï·‡ . ¿»«ƒ»«ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»«»¬»
‡ÓeMa e˜„a ‡Ï Ì‡47˙¯wa ˙¯b‡ e·˙k ‡ÏÂ ,48, ƒ…»¿«»¿…»¿ƒ∆∆ƒ…∆

e¯È˙B‰Â ,eÚËÂ ,‰Ê¯Î‰‰Â ‡ÓeM‰ ˜ec˜„ ‡È‰L∆ƒƒ¿«»¿««¿»»¿»¿ƒ
˙e˙L49˙e˙L e˙Át B‡50˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ¿ƒ¬¿ƒ¿»»≈»

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ51˙Úa Ú˜¯˜ e¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»«»¿≈ƒ»¿«¿«¿≈
ÊÈ¯Î‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L52B‡ ˙e˙L eÚËÂ ,‰ÈÏÚ ∆≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»¿»¿
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deleקס deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'f w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‡Îa ÈeˆÓ BÈ‡Â11˙ÈLÈÏL ‰È‡¯ .ÔÈca BnÚ „ÓÚÏ ¿≈»¿»«¬…ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ
ÈBÏt ÏL ÌÈÒÎ el‡L -12.Ì‰ ‰Âl‰ ∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«…∆≈

יט:)10) (כתובות שאמרו למה בדומה הוא, מזוייף שמא
בפרק  לדין). (ובואו לדינא וחותו שטרייכו קיימו תנאי: גבי
השטר. קיום דרך יתבאר א הלכה עדות מהלכות ו

משנה 11) (כסף יום שלושים מהלך תוך היינו, קרוב במקום
אחד). יום מהלך תוך הרשב"א ולדעת הרא"ש, בשם

משנה).12) (כסף הלווה בידי מוחזקים שהיו

.‚‰ÂÏÓ13,B„Èa ÔBkLÓ ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·Ï ‡aL «¿∆∆»¿≈ƒ¿≈ƒ«¿¿»
‡Â‡e‰ ÈBÏt ÏL BBkLÓ ‰Ê :¯Ó14‰ˆB¯ È‡Â , ¿»«∆«¿∆¿ƒ«¬ƒ∆

¯ÓBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - È·BÁ Ú¯t‰Ïe B¯ÎÓÏ¿»¿¿ƒ»«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ«
‰ÂÏ ‡B·iL „Ú ÔzÓ‰ :BÏ15‰ˆB¯ Ì‡L ;ÔÚËÈÂ «¿≈«∆»…∆¿ƒ¿«∆ƒ∆

Áe˜Ï :¯ÓBÏ16¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰17‰ˆÚ BÏ ÔÈ‡ÈOÓe . «»«¿»ƒ≈«ƒƒ≈»
¯kÓ ‰nÎa ‰ÂÏ Ú„iL È„k ,ÌÈ„Ú ÈÙa B¯ÎÓÏ18. ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈«…∆¿«»ƒ¿«

‰Âl‰ ˙Óe ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ¿≈««¿∆∆¬≈«««¿≈«…∆
‰ÂÏn‰Â19‰lÁz ‰Âl‰ ˙nL ÔÈa ,20‰ÂÏÓ ˙nL ÔÈa ¿««¿∆≈∆≈«…∆¿ƒ»≈∆≈«¿∆

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰lÁz21el‡Â ,B„È ˙ÁzM ‰nÓ Ú¯Ù ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆««»¿ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ ,¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ ‰ˆ¯22 »»«»«¿»ƒ≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a23. ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

˙q‰ ÚaL BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe24ÏÚ ÚaL BÈ‡L ÈÙÏ ? ƒ¿≈»≈ƒ¿»∆≈¿ƒ∆≈ƒ¿»«
ÔBkLÓ ÏL BÓˆÚ25Á˜BlL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,26. «¿∆«¿∆»««»∆≈«

el‡L27Bz¯ÎÓ ‰z‡ :‰Ê ıÙÁ ÏL BÓˆÚ ÏÚ ¯Ó‡ ∆ƒ»«««¿∆≈∆∆«»¿«¿
Ï·‡ ;¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰ - ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ28 ƒ«»¿«ƒ»»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»
eÚ„È ‡ÏÂ ,B„Èa ÔBkLÓ ‰Ê ıÙÁL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ∆≈∆∆«¿¿»¿…»¿
‰Úe·La ‡l‡ ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰nÎÂ ‰nk ÏÚ29; ««»¿«»≈»ƒ…∆»ƒ¿»

ÏÈ‡B‰Â30- ‡e‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡Â ¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»«∆ƒ
dÓˆÚ ‰Úe·Ma ,CÎÂ Ck ÂÈÏÚ ÈÏ LÈ :¯ÓBÏ ÔÓ‡31 ∆¡»«≈ƒ»»»¿»«¿»«¿»
ÔÈ‡L .ÔBkLÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ ÚaL ‰È‰L∆»»ƒ¿»ƒ»»≈ƒ∆«¿∆≈
B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ 'BbÓ' ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÔBÓnÓ32.ÔÚhM ‰Ó ÏhiL „Ú ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁÈ ‡lL , ƒ»∆…«¬ƒ««¿«∆ƒ…«∆»«

ו.13) שער גאון, האי לרב המקח ספר וכבר 14)עיין
ג  פרק למעלה כמבואר שמשכנו, מעת יום שלושים עברו
- יום שלושים עד אצלו מניחו שהמשכון ו, הלכה
בשם  משנה (כסף דין בבית מוכרו ואילך יום ומשלושים

לו 15)הריב"ש). יש שמא - ללווה שנודיע עד פירוש,
נגדית. עשויים 16)טענה שאינם מדברים שהוא וכגון,

ידוע  הדבר שאין אלא להשאיל עשויים אפילו או להשאיל
בתורת  לידו שבא עדים אין וכן הנתבע של הוא זה שכלי
טוען  מהלכות ט ופרק ח פרק להלן שיתבאר כמו משכון

שמבאר 17)ונטען. כמו ובשבועה, להאמינו יש לפיכך,
בסמוך. מן 18)רבינו ביותר שמכרו לערער, יבוא ולא

שולחן  הריב"ש, בשם משנה (כסף דין בית ששמוהו השומא
מ). קטן סעיף ש"ך ועיין טו, סעיף עג, סימן ערוך

אבא.19) אצל פלוני של משכונו זה ואמר: היורש ובא
נשבע 20) היורש הרי תחילה לווה מת שנא לא ְָכלומר,

י"ז  (פרק לקמן יתבאר חוב שטר שלגבי פי על אף ונוטל
נוטלין  מלווה יורשי אין תחילה, הלווה "מת שאם ג),

המלווה  נתחייב הלווה שמת שבשעה - כלום לווה מיורשי
שאני  משכון - לבניו" שבועה מוריש אדם ואין ִַלהישבע,
כגבוי  היה שכבר מזה (כלומר, והולך: רבינו שמבאר וכמו

אביהם). יד המשכון.21)תחת על המלווה של היורש
(כנוסחת 22) פרוע זה שמשכון אבא פקדני שלא המלווה:

ב). י"ז פרק להלן כמבואר היורשים היא 23)שבועת כן
הגאונים. לא 24)דעת נשבע והוא בידו כבר המשכון הרי

מלהחזירו. להיפטר כדי אלא ליטול טוען 25)כדי אינו
וליטול  למוכרו רוצה אלא שלו שהוא משכון של גופו על
הנשבעים  ככל זה הרי לפיכך, החוב, לפירעון דמיו את
א  פרק (להלן כמבואר חפץ בנקיטת שנשבעים ונוטלים

משנה). מגיד - ב הלכה ונטען טוען היינו,26)מהלכות
המשכון. מן להיפרע רוצה והוא - לו חב שפלוני

משנה).27) (מגיד ברורה כוונתו אבל משובשת, הגירסה
חפץ.28) בנקיטת נשבע למה הטעם המשך הוא זה
בידו,29) שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ ובנקיטת

דלקוח  מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים
עב  סימן ש"ך ב, הלכה מט שער בעה"ת ועיין משנה (מגיד

סח). קטן עדים 30)סעיף היו שאם וכן, והואיל כלומר,
(על  וכו' עדים שם אין אפילו מעתה - חפץ בנקיטת נשבע

שם). ש"ך משנה, מגיד לו 31)פי יש לומר נאמן כלומר,
באות  אבל וכך כך אם עליו נשבע שהיה עצמה שבועה ה

שם  אין הרי תאמר? מה חפץ. בנקיטת היינו עדים שם היו
משיב  זה על בידי, הוא לקוח אומר היה רצה אם עדים,
הר"י  וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו,
ובביאורנו  ח, הלכה שכירות מהלכות ב פרק ראה מיגאש.
משנה). המגיד פי על רבינו דברי הצעת נראה (כן שם

דלקוח 32) במיגו נאמן שהוא משכון גבי אמרו לא כלומר,
ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא (ראה בידי הוא
שאם  - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו
שעל  המלוה סכום על מחולקים והמלווה הלווה ִהיו
של  דמיו כדי עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון,
(בבא  בידי הוא לקוח אומר הוא רצה שאם מתוך משכון,
ב. הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ולהלן שם, מציעא

עיון). וצריך קט קטן סעיף עב סימן ש"ך ועיין

.„‰ÂÏn‰33·‚ B‡ „·‡Â ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈«««¿¿»«ƒ¿«
BÓk ,ÔBkLn‰ ÈÓ„a ·iÁ ‰ÂÏn‰ È¯‰L ,Ò‡ ‡Ïa¿……∆∆¬≈««¿∆«»ƒ¿≈««¿¿

e¯‡aL34ÚÏÒ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,35ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ∆≈«¿¿»«««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈
ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆¿…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»

ÚÏÒÂ36‰lÁz ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ‰ÂL ‰È‰37 ¿∆«»»»∆¬≈««¿∆ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L38ÚaL ‰Âl‰Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ¿««¿ƒ∆≈ƒ¿¿«…∆ƒ¿»

˙q‰39¯Ó‡ .¯ËÙÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰ÂL ‰È‰L ∆≈∆»»»∆¿∆∆«¿ƒ¿»»«
‰ÂÏn‰40Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :41‰ÂL ‰È‰42, ««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿»ƒ»ƒ
‰ÂL ‰È‰43,B˙eL¯a BÈ‡L ‰lÁz ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - »»»∆ƒ»«««¿∆¿ƒ»∆≈ƒ¿

‰Âl‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â44‰„B‰ È¯‰L ,‰ÂL ‰È‰ ‰nk ¿««»ƒ»««…∆«»»»»∆∆¬≈»
‰Âl‰ ¯Ó‡ .¯Èc‰ ÌlLÈÂ ,˙ˆ˜Óa45È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : ¿ƒ¿»ƒ«≈«ƒ»»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈzLe ÂÈÏÚ46ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL ‰È‰ »»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈∆«
ÏÒÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ Ú ƒ¿ƒƒ»»¿∆«»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈

B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a47„‚k ÔBkLn‰ ‰È‰L ƒ¿¿≈ƒ¿»∆»»««¿¿∆∆
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קסי dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'f w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Âl‰ ¯Ó‡ .·BÁ‰48‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : «»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»
‰MÓÁÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL»∆¿««¿∆≈∆«ƒ¿ƒƒ»»«¬ƒ»
,B˙eL¯a BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈ƒ¿

ÏÏÎÈÂ49,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰ ‡lL ¿ƒ¿…∆…»»»∆»≈«¬ƒ»ƒ»ƒ
‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ .¯Èc‰ ÌlLÈÂƒ«≈«ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈ƒ»ƒ»»
‰ÂÏÓ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,‰ÂL50 »∆¿«…∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»««¿∆
‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈML B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿»∆¿≈ƒ»ƒ»»
Ú„BÈ ‡e‰ È¯‰L ;·BÁ‰ ¯‡L ‰Âl‰ ÌlLÈÂ ,‰ÂL»∆ƒ«≈«…∆¿»«∆¬≈≈«

BÚ¯t Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L È‡cÂa51‡Ï Ì‡ ¿««∆«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ…
BÚ¯t52,‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ . ¿»∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆

‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â¿««¿∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»«««¿∆
ÏÚ ¯˙È ÂÈÓcL Ú„BÈ BÈ‡L ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿ƒ¿…∆≈≈«∆»»»≈«
·iÁ ‡Ï È¯‰L ;¯ËtÈÂ ,˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ·BÁ‰«¬ƒ¿»««¿ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈

ÌeÏÎa BÓˆÚ53Ú„BÈ È‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿ƒ¿¬»ƒ»«««¿∆¬ƒ≈«
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,·BÁ‰ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰L54- ∆»»»∆»≈««¬»≈ƒ≈««»
‰Úe·L ‡Ïa ‰Âl‰ ÔÚhM ‰Ó Ïk ÌlLÓ ‰Ê È¯‰55; ¬≈∆¿«≈»«∆»««…∆¿…¿»

ÈÈ‡ ÌÈMÓÁÂ È„Èa EÏ LÈ ÌÈMÓÁ :¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬ƒƒ≈¿¿»ƒ«¬ƒƒ≈ƒ
Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ56, ≈«∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«

¯‡a˙iL BÓk57ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .58ÏÚÔÚBhL ÈÓ ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈
¯˜L59. ∆∆

מג.33) שבועות שכירות 34)משנה מהלכות י בפרק
שכר. שומר - המשכון על שהמלווה א, ארבעה 35)הלכה

בכתבֿיד.36)דינרים. הוא כן 37)וכן ואחרי בראשונה,
יישבע  אומר אתה שאם בסמוך), (כמבואר הלווה נשבע
הלה  ויוציא (הלווה) זה יישבע "שמא תחילה, הלווה
לבטלה  - הלווה שבועת ונמצאת המשכון", את (המלווה)

לד:). מציעא בבבא הר"ח פי על 38)(על חכמים שהטילו
שאינו  חפץ בנקיטת שבועה משלם, כשהוא אפילו השומר,
ו  בפרק כמבואר בו, נתן עיניו שמא החשש מפני ברשותו,
לד.). מציעא (בבא א הלכה ופיקדון שאלה מהלכות

בכול.39) כופר דינרין.41)שם.40)כדין שני = סלע חצי
דינרים.42) שני אחד.43)ותובע דינר לך ומגיע
מודה44) ככל התורה, מן שם.45)במקצת.שבועה
סלעים.46) מדין 47)שני להישבע שעליו השבועה גם

סלע. תובעו הלווה שהרי בכול, שם.48)כופר
מודה 49) מדין להישבע שעליו השבועה גם בשבועתו

מודה  של השבועה תחילה נשבע אינו ולמה במקצת,
שבועות  שתי שנתחייב מי כדין התורה, מן שהיא במקצת
בפרק  להלן כמבואר תחילה, החמורה על אותו שמשביעים
שקיים  עוד שכל לפי יד? הלכה ונטען טוען מהלכות א
בלא  שוויו על לעמוד וניתן ברשותו הוא שעדיין החשש
סימן  הטור על (דרישה שוויו על להשביעו אין - שבועה
אינו  לשבועת השווי שבועת מקדים (שם) והטור עב.

מה). קטן סעיף שם ש"ך ועיין לא 50)ברשותו. זו הלכה
לרבינו  לו יצא כן אבל משכון, בדיני (שם) בגמרא נתבארה
הלוויתני  שהאומר קיח. קמא בבא במשנה המבואר פי על
מהלכות  א פרק לקמן (ראה חייב החזרתי אם יודע ואיני

ט). הלכה ונטען המשכון.51)טוען וכל 52)באבידת
לו  יש הדין ומצד חייב. - החזרתי אם יודע איני האומר

ונטען  טוען (בהלכות כמבואר שבועה בלא ליטול למלווה
לו  יש ברשותו שאינו להישבע שעליו מתוך אלא שם)
(מגיד  שווה היה דינרים ששני גלגול, מדין להישבע,

איני 53)משנה). אומר והלה בידך לי מנה האומר וכל
נשבע  היה ברשותו שאינו שבועה ואלמלא פטור. - יודע
מדין  אבל ח) הלכה שם (כמבואר ונפטר יודע שאינו היסת

חפץ. בנקיטת להישבע הוא חייב חייב 54)גלגול הרי
חייב. הוא כמה יודע אינו אלא בתשלומים מצד 55)עצמו

טוען 57)שמשלם.56)הלווה. מהלכות ד פרק להלן
בידי  לך יש חמישים (האומר זה "הרי ז: הלכה ונטען
במקצת  שמודה מפני שבועה, מחוייב יודע) איני וחמישים
יודע, אינו שהרי בו, שכפר במקצת להישבע יכול ואינו

רבינו (לשון שבועה" בלא המנה משלם שם),לפיכך
"בעל  ו: הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ה פרק והשווה
ישלם  יודע איני אומר והשומר הוא וכך כך אומר הפיקדון
(ראה  הלוי יוסף רבי הרב רבותי הורו וכזה ... שבועה בלא
והראב"ד  ז"ל". ורבו מג:) שבועות בחידושיו מיגאש ר"י
דומה  שאינו ואומר: רבותיו בשם רבינו על השיג שם
לו  היה ששם יודע, איני וחמישים בידי לך יש לחמישים
ראב"ד  (עיין הערמה אלא יודע איני בטענת ואין לידע

כאן). השיגו וכן שם, ופיקדון שם.58)שאלה מיגאש, ר"י
כדין.59) שלא ממון ממנו ומוציא

.‰ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÙÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿»¿««
BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ ‡lL Èt60ÛBÒ „Ú ƒ∆…»ƒ»≈»¿»¿«

ÔÈa ¯ËLa ‰ÂÏÓa ÔÈa ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ÔÈa ;ÔÓf‰«¿«≈¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈
,ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L61‰ÂÏ ˙nL ÔÈa62˙nL ÔÈa ∆ƒ¿»«««¿≈∆≈…∆≈∆≈
‰ÂÏÓ Ì˙Òe .‰ÂÏÓ63ÌBÈ ÌÈLÏL -64ÔÈa ¯ËLa ÔÈa , «¿∆¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈

ÔÓÊ ÏÎa Úa˙iL ‰˙‰ Ì‡Â .ÔBkLn‰ ÏÚ ÔÈa ‰t ÏÚ«∆≈«««¿¿ƒƒ¿»∆ƒ¿«¿»¿«
‡e‰ ÔBÓÓ È‡zL ,BÓBÈa BÚ·˙Ï BÏ LÈ - ‰ˆ¯iL65. ∆ƒ¿∆≈¿»¿¿∆¿«»

השביעית 60) אין שנים לעשר חבירו את "המלווה ג: מכות
לתובעו  יכול שאינו יגוש" "בלא שאינו מפני משמטתו",

הזמן. על 61)תוך במלווה עסקינן במאי "הכא שם
על  מלווה שכן וכל - דין" לבית שטרותיו ובמוסר המשכון

ה.62)פה. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות א פרק השווה
קבוע.63) מנהג להם שאין ובמקום זמן קביעת בלא
שם).64) (מכות יום משלושים בפחות לתובעו יכול אינו
קיים.65) בממון תנאי וכל

.Â,ÈzÚ·wL ÔÓf‰ ÛBÒ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÂÏn‰ ÔÚË»«««¿∆¿»«««¿«∆»«¿ƒ
ÚaL ‰Âl‰ - zÚ·˜ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ „Ú :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈«¬»»»ƒ»«¿»«…∆ƒ¿»

˙q‰66- BpÓÊ ÛBÒ ÌBi‰L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»»≈∆»∆«¿«
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰67.˙BÚh‰ ¯‡Lk , ¬≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿»«¿»

של 66) תביעה חבירו את שהטוען בממון, בכל כופר כדין
ערך  הזמן שרווח הוא, ממון כתובעו הפירעון) (זמן זמן
שהוא  פלוני באיש אנו "מעידים ג: מכות (ראה לו ממון
אומר  והוא יום שלושים ועד מכאן ... זוז אלף לחבירו חייב
אדם  כמה אומדים זוממים) (ונמצאו שנים עשר ועד מכאן
יום  ל' ועד מכאן נותנן בין - זוז אלף בידו ויהיו ליתן רוצה
משלמים)". (וכך שנים עשר ועד מכאן נותנן בין

מקום 67) "שכל השמועה מפי למדו שכן העד, להכחיש
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Ô‡Îa ÈeˆÓ BÈ‡Â11˙ÈLÈÏL ‰È‡¯ .ÔÈca BnÚ „ÓÚÏ ¿≈»¿»«¬…ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ
ÈBÏt ÏL ÌÈÒÎ el‡L -12.Ì‰ ‰Âl‰ ∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«…∆≈

יט:)10) (כתובות שאמרו למה בדומה הוא, מזוייף שמא
בפרק  לדין). (ובואו לדינא וחותו שטרייכו קיימו תנאי: גבי
השטר. קיום דרך יתבאר א הלכה עדות מהלכות ו

משנה 11) (כסף יום שלושים מהלך תוך היינו, קרוב במקום
אחד). יום מהלך תוך הרשב"א ולדעת הרא"ש, בשם

משנה).12) (כסף הלווה בידי מוחזקים שהיו

.‚‰ÂÏÓ13,B„Èa ÔBkLÓ ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·Ï ‡aL «¿∆∆»¿≈ƒ¿≈ƒ«¿¿»
‡Â‡e‰ ÈBÏt ÏL BBkLÓ ‰Ê :¯Ó14‰ˆB¯ È‡Â , ¿»«∆«¿∆¿ƒ«¬ƒ∆

¯ÓBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - È·BÁ Ú¯t‰Ïe B¯ÎÓÏ¿»¿¿ƒ»«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ«
‰ÂÏ ‡B·iL „Ú ÔzÓ‰ :BÏ15‰ˆB¯ Ì‡L ;ÔÚËÈÂ «¿≈«∆»…∆¿ƒ¿«∆ƒ∆

Áe˜Ï :¯ÓBÏ16¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰17‰ˆÚ BÏ ÔÈ‡ÈOÓe . «»«¿»ƒ≈«ƒƒ≈»
¯kÓ ‰nÎa ‰ÂÏ Ú„iL È„k ,ÌÈ„Ú ÈÙa B¯ÎÓÏ18. ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈«…∆¿«»ƒ¿«

‰Âl‰ ˙Óe ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ¿≈««¿∆∆¬≈«««¿≈«…∆
‰ÂÏn‰Â19‰lÁz ‰Âl‰ ˙nL ÔÈa ,20‰ÂÏÓ ˙nL ÔÈa ¿««¿∆≈∆≈«…∆¿ƒ»≈∆≈«¿∆

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰lÁz21el‡Â ,B„È ˙ÁzM ‰nÓ Ú¯Ù ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆««»¿ƒ
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ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a23. ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

˙q‰ ÚaL BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe24ÏÚ ÚaL BÈ‡L ÈÙÏ ? ƒ¿≈»≈ƒ¿»∆≈¿ƒ∆≈ƒ¿»«
ÔBkLÓ ÏL BÓˆÚ25Á˜BlL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,26. «¿∆«¿∆»««»∆≈«

el‡L27Bz¯ÎÓ ‰z‡ :‰Ê ıÙÁ ÏL BÓˆÚ ÏÚ ¯Ó‡ ∆ƒ»«««¿∆≈∆∆«»¿«¿
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ÏÈ‡B‰Â30- ‡e‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡Â ¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»«∆ƒ
dÓˆÚ ‰Úe·Ma ,CÎÂ Ck ÂÈÏÚ ÈÏ LÈ :¯ÓBÏ ÔÓ‡31 ∆¡»«≈ƒ»»»¿»«¿»«¿»
ÔÈ‡L .ÔBkLÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ ÚaL ‰È‰L∆»»ƒ¿»ƒ»»≈ƒ∆«¿∆≈
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ÔBÓnÓ32.ÔÚhM ‰Ó ÏhiL „Ú ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁÈ ‡lL , ƒ»∆…«¬ƒ««¿«∆ƒ…«∆»«

ו.13) שער גאון, האי לרב המקח ספר וכבר 14)עיין
ג  פרק למעלה כמבואר שמשכנו, מעת יום שלושים עברו
- יום שלושים עד אצלו מניחו שהמשכון ו, הלכה
בשם  משנה (כסף דין בבית מוכרו ואילך יום ומשלושים

לו 15)הריב"ש). יש שמא - ללווה שנודיע עד פירוש,
נגדית. עשויים 16)טענה שאינם מדברים שהוא וכגון,

ידוע  הדבר שאין אלא להשאיל עשויים אפילו או להשאיל
בתורת  לידו שבא עדים אין וכן הנתבע של הוא זה שכלי
טוען  מהלכות ט ופרק ח פרק להלן שיתבאר כמו משכון

שמבאר 17)ונטען. כמו ובשבועה, להאמינו יש לפיכך,
בסמוך. מן 18)רבינו ביותר שמכרו לערער, יבוא ולא

שולחן  הריב"ש, בשם משנה (כסף דין בית ששמוהו השומא
מ). קטן סעיף ש"ך ועיין טו, סעיף עג, סימן ערוך

אבא.19) אצל פלוני של משכונו זה ואמר: היורש ובא
נשבע 20) היורש הרי תחילה לווה מת שנא לא ְָכלומר,

י"ז  (פרק לקמן יתבאר חוב שטר שלגבי פי על אף ונוטל
נוטלין  מלווה יורשי אין תחילה, הלווה "מת שאם ג),

המלווה  נתחייב הלווה שמת שבשעה - כלום לווה מיורשי
שאני  משכון - לבניו" שבועה מוריש אדם ואין ִַלהישבע,
כגבוי  היה שכבר מזה (כלומר, והולך: רבינו שמבאר וכמו

אביהם). יד המשכון.21)תחת על המלווה של היורש
(כנוסחת 22) פרוע זה שמשכון אבא פקדני שלא המלווה:

ב). י"ז פרק להלן כמבואר היורשים היא 23)שבועת כן
הגאונים. לא 24)דעת נשבע והוא בידו כבר המשכון הרי

מלהחזירו. להיפטר כדי אלא ליטול טוען 25)כדי אינו
וליטול  למוכרו רוצה אלא שלו שהוא משכון של גופו על
הנשבעים  ככל זה הרי לפיכך, החוב, לפירעון דמיו את
א  פרק (להלן כמבואר חפץ בנקיטת שנשבעים ונוטלים

משנה). מגיד - ב הלכה ונטען טוען היינו,26)מהלכות
המשכון. מן להיפרע רוצה והוא - לו חב שפלוני

משנה).27) (מגיד ברורה כוונתו אבל משובשת, הגירסה
חפץ.28) בנקיטת נשבע למה הטעם המשך הוא זה
בידו,29) שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ ובנקיטת

דלקוח  מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים
עב  סימן ש"ך ב, הלכה מט שער בעה"ת ועיין משנה (מגיד

סח). קטן עדים 30)סעיף היו שאם וכן, והואיל כלומר,
(על  וכו' עדים שם אין אפילו מעתה - חפץ בנקיטת נשבע

שם). ש"ך משנה, מגיד לו 31)פי יש לומר נאמן כלומר,
באות  אבל וכך כך אם עליו נשבע שהיה עצמה שבועה ה

שם  אין הרי תאמר? מה חפץ. בנקיטת היינו עדים שם היו
משיב  זה על בידי, הוא לקוח אומר היה רצה אם עדים,
הר"י  וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו,
ובביאורנו  ח, הלכה שכירות מהלכות ב פרק ראה מיגאש.
משנה). המגיד פי על רבינו דברי הצעת נראה (כן שם

דלקוח 32) במיגו נאמן שהוא משכון גבי אמרו לא כלומר,
ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא (ראה בידי הוא
שאם  - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו
שעל  המלוה סכום על מחולקים והמלווה הלווה ִהיו
של  דמיו כדי עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון,
(בבא  בידי הוא לקוח אומר הוא רצה שאם מתוך משכון,
ב. הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ולהלן שם, מציעא

עיון). וצריך קט קטן סעיף עב סימן ש"ך ועיין

.„‰ÂÏn‰33·‚ B‡ „·‡Â ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈«««¿¿»«ƒ¿«
BÓk ,ÔBkLn‰ ÈÓ„a ·iÁ ‰ÂÏn‰ È¯‰L ,Ò‡ ‡Ïa¿……∆∆¬≈««¿∆«»ƒ¿≈««¿¿
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ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆¿…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»

ÚÏÒÂ36‰lÁz ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ‰ÂL ‰È‰37 ¿∆«»»»∆¬≈««¿∆ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L38ÚaL ‰Âl‰Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ¿««¿ƒ∆≈ƒ¿¿«…∆ƒ¿»

˙q‰39¯Ó‡ .¯ËÙÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰ÂL ‰È‰L ∆≈∆»»»∆¿∆∆«¿ƒ¿»»«
‰ÂÏn‰40Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :41‰ÂL ‰È‰42, ««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿»ƒ»ƒ
‰ÂL ‰È‰43,B˙eL¯a BÈ‡L ‰lÁz ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - »»»∆ƒ»«««¿∆¿ƒ»∆≈ƒ¿

‰Âl‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â44‰„B‰ È¯‰L ,‰ÂL ‰È‰ ‰nk ¿««»ƒ»««…∆«»»»»∆∆¬≈»
‰Âl‰ ¯Ó‡ .¯Èc‰ ÌlLÈÂ ,˙ˆ˜Óa45È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : ¿ƒ¿»ƒ«≈«ƒ»»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈzLe ÂÈÏÚ46ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL ‰È‰ »»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈∆«
ÏÒÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ Ú ƒ¿ƒƒ»»¿∆«»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈

B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a47„‚k ÔBkLn‰ ‰È‰L ƒ¿¿≈ƒ¿»∆»»««¿¿∆∆
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שבועה" מחייבו אחד עד - ממון אותו מחייבין עדים ששני
א). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק להלן רבינו (מדברי

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔÓf‰ ÔÓ ¯‡L ÌÈÓÈ ‰MÓÁ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¬ƒ»»ƒƒ¿«ƒ«¿«¿∆≈
ÛBÒ „Ú „BÚ ÔzÓ‰ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰¯OÚ¬»»¿ƒ««¿∆«¿≈«

‰MÓÁ‰68.ÌÈÓÈ ‰MÓÁ „BÚ ¯‡LpL ˙q‰ Ú·MÈÂ , «¬ƒ»¿ƒ»«∆≈∆ƒ¿«¬ƒ»»ƒ

יודה 68) ושמא הזמן, עדיין הגיע לא המלווה, לדברי אף כי
משנה). (כסף מיותרת השבועה ונמצאה בינתיים

.Ê¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰69zÚ·˜ ÔÓfL :‰Âl‰ ÔÚËÂ , »¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿»««…∆∆¿«»«¿»
BÏ Ú·˜ ‡lL ˙q‰ ·BÁ ÏÚa Ú·MiL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÏƒ≈»∆ƒ∆ƒ»«««∆≈∆…»«

„iÓ ‰ÂÏn‰ ÏhÈÂ ,ÔÓÊ70. ¿«¿ƒ…«ƒ¿»ƒ»

זמן.69) בו מייד.70)ואין וייטול תימן: יד בכתב

.Á‰ÂÏn‰71‰ÂÏn‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏÎa Ú·zÏ ‰z «ƒ¿»ƒ¿»ƒ»«¿»»≈«««¿∆
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯a„na BÚ·˙e ,·eMia B¯·Á ˙‡∆¬≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»
.epÚa˙iL ÌB˜Ó ÏÎa BÏ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‡l‡ ,B˙BÁ„Ïƒ¿∆»«»ƒ¿…«¿»»∆ƒ¿»∆

¯a„na BÚ¯ÙÏ ‰Âl‰ ‡a72:‰ÂÏn‰ „Èa ˙eL¯‰ - »«…∆¿»¿«ƒ¿»»¿¿«««¿∆
Ú¯Ù ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ïa˜Ó - ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«≈¿ƒ»»≈≈ƒƒ¿»
Ô‰ È¯‰Â .·eMia EÏ Èz˙pL C¯„k ,·eMia ‡l‡∆»«ƒ¿∆∆∆»«ƒ¿«ƒ«¬≈≈

.·eMia epÚ¯ÙiL „Ú B˙eL¯aƒ¿«∆ƒ¿»∆«ƒ

קיח.71) קמא ביישוב 72)בבא כשהלווהו המדובר
מלשון  נראה וכן משנה), במגיד מובא בתשובה, (הרמב"ן

להלן. רבינו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מוציא 1) ודין שפרעו, מעידו עד או שטרו פוגם דין מבאר

מחצה  פרעתי או כולו הוא פרוע ואומר חבירו על שטר
מזוייף  שטר שאמר לווה ודין כולו, שפרעו מעידים ועדים
בפני  פרעתיך הלווה וטען מקויים שטר מוציא ודין הוא,
אוחזים  ולווה מלווה ודין שאבד, שטר ודין ופלוני, פלוני
בידך  לי מנה אומר ודין הוא. שלי אומר ומלווה בשטר,
שטר  בידך שיש אני ויודע כלום בידי לך אין אומר והלווה

פרוע. והוא עלי

.‡Ì‚Bt‰2B¯ËL ˙‡3ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚL B‡ , «≈∆¿»∆≈∆»≈ƒ«
Úe¯t ‡e‰L B¯ËL4‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯tÏ ‡a‰Â ,5, ¿»∆»«¿«»ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆

L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯Ùp‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓ Û¯Bh‰Â6ÔË˜ ÔÈa ,7 ¿«≈ƒ««≈«¿«ƒ¿»ƒ«≈≈»»
ÏB„b ÔÈa8‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï -9ÏL ÔÈÚk ≈»…ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈∆

‰¯Bz10BÏ ¯ÓB‡Â .11Ck ¯Á‡Â Ú·M‰ :Úa˙iLk »¿≈¿∆ƒ¿«ƒ»«¿««»
BpÓÊa Ú·˙Â ,ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ïhz12Ú¯tÈ - ƒ…¿ƒ»»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«ƒ»«

‰Úe·La ‡lL13‡l‡ ‰a‚È ‡Ï - BpÓÊ ¯·Ú ; ∆…ƒ¿»»«¿«…ƒ¿∆∆»
.‰Úe·Laƒ¿»

מגרע.2) זוז,3)מחסר, אלף סך על השטר היה כיצד?
נפרעתי  לא אומר: השטר ובעל כולו, נפרעת הלוה: וטען
פז. (כתובות בשבועה אלא השאר יפרע לא - וכך כך אלא
דמיפרע  דייק, "דפרע (שם:) בגמרא אמרו והטעם במשנה).
והנפרע  שפרע, כמה וזוכר מדייק לחבירו (הפורע דייק" לא
ולפיכך  ושכח), הכל נפרע שכבר ויתכן כלֿכך, מדייק אינו

שידייק. כדי שבועה חכמים עליו טוען:4)הטילו והמלוה

ושבועה  (שם). בשבועה אלא יפרע לא - כלום נפרעתי לא
כל  שהרי העד, להכחיש כדי התורה שבועת אינה זו
נשבע  הלא וזה משלמים, ולא נשבעים התורה מן הנשבעים
הנתבע. של דעתו להפיס כדי היא חכמים תקנת אלא ונוטל,

כמבואר 5) להודיעו, הדבר שטורח רחוק, במקום הנמצא
א). הלכה (פי"ג בפי"ב 6)למעלה למעלה שנתבארו אלו

אֿג. אשה 7)הל' ובכתובת קטן, כשהיורש בין כלומר:
כמבואר  קטנים, מנכסי אפילו לגבותה שנזקקים כאן, מדובר

(לחםֿמשנה). שם נ:8)למעלה שאילו 9)גיטין משום
פרעתי, שלא לי ישבע טוען: והיה בפנינו, הלוה היה
ב). (הלכה בסמוך כמבואר נוטל, ואח"כ אותו משביעים
ליורשים  וכן במקומו, טוענים אנו בפנינו, הלוה שאין עתה

וברש"י). שם, (כתובות שבועות 10)וללקוחות ירושלמי
א. הל' (וכן 11)פ"ז בכת"י הוא וכן לו, ואומרים צ"ל:

ב"ד  - כשיתבע כלומר, מדעתו), המשנהֿלמלך הגיה
טענו  לא הנתבעים אם אף תטול, ואח"כ השבע לו אומרים
ח. הערה לעיל שביארנו כמו להם, טוענים שבי"ד מפני כך,

(הגהות 12) החוב לפרעון שנקבע ביום או זמנו, תוך
שכירות. מהל' פ"ח וראה ה:13)מיימוניות). בבאֿבתרא

לכל  שהואֿהדין רבינו וסובר מיתמי", "ואפילו לקיש: כריש
(מגידֿמשנה). בשבועה הנפרעים שאר

.·¯ËL Ú¯tL ‰Âl‰ ÔÚËÂ ,BÚ¯ÙÏ B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»¿¿»««…∆∆»«¿»
ÌeÏk zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ËM‰ ÏÚ·e ,B˙ˆ˜Ó B‡ ‰Ê∆ƒ¿»«««¿»≈…»«¿»¿

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -14BÏ ÌlL :15Ú·MÈ :¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ¿ƒ«≈»««…∆¿»«ƒ»«
˙ËÈ˜a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÏhÈÂ ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«

ıÙÁ16Ck ‡l‡ BÚ¯t ‡lL B‡ ÌeÏk BÚ¯t ‡lL ≈∆∆…¿»¿∆…¿»∆»»
ÂCÎ17ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÏhÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»ƒ…¿ƒ»»««¿∆«¿ƒ»»

B˙Úe·LÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -18. ≈ƒ¿»ƒƒ¿»

ללווה.14) משביעים 15)ב"ד בי"ד אין בפנינו כשהלווה
שבין  ההבדל וזהו זאת. דורש כשהלווה אלא המלוה את
בפנינו  הלוה אם אף שבפוגם: פוגם, אינו לבין שטרו פוגם
את  ומשביעים לו טוענים - לי" "ישבע הלוה טען ולא
טען  לא אותו, משביעים - לוה טען פוגם: ובאינו המלוה,

מא.). (שבועות "שלם" ללוה: אומרים שם,16)- רי"ף
בפוגם. שאמרו שטענתו 17)כדרך לפרש צריך בהכרח

פרעת  "לא היתה: שבועה, עליו שהטילו לפני הקודמת,
לישבע  וכשבא בפירוש, למעלה רבינו שאומר וכמו כלום",
שפרעו  טען בתחילה גם שאם מקצת, שפרעו וטוען חוזר
נשבע. כן גם - הלוה טען ובלא שטרו, פוגם זה הרי - מקצת
ונאמן  לטענה מטענה חוזר זה שאין רבינו, ומלמדנו
עדים  ע"י הוכחשה לא הראשונה וטענתו הואיל בשבועה
'גידולי  גם וראה ה"ח, ונטען טוען מהל' פ"ז להלן (ראה
גם  בה שנתקשה הקושיא בישוב א חלק כא, שער תרומה'

שנראה 18)הלחםֿמשנה). הלווה, בקשת לפי להשביעו
אין  וגם פרוע, בשטר לגבות בעינינו הוא חשוד כאילו
מידו, מוציאים אין תפס אם "אלא מא.) (שבועות בו מגבים
לו" שומעים - לגבות כדי לישבע רוצה מעצמו הוא אם וכן

ו). סעיף פב סי' (שו"ע

.‚Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰19:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‰Âl‰Â , ƒ»»¿»¿À»¿«…∆≈¿≈
B‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰ ÛiÊÓ ¯ËL¿»¿À»≈»…»«¿ƒ¿»∆
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˙Èa¯ ˜·‡ B‡ ‡e‰ ˙Èa¯ ‰Ê ·BÁL ÔÚhL20B‡ , ∆»«∆∆ƒƒ¬«ƒƒ
‰Ó‡ ¯ËL ‡e‰L ÔÚhL21Èz·˙k :¯Ó‡L B‡ , ∆»«∆¿«¬»»∆»«»«¿ƒ

È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ ˙BÂÏÏ22,‰ÚË ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ¿¿…»ƒƒ¿»∆»»≈«¬»
‰ÂÏn‰Â ,ÏËa ¯ËM‰ ‰È‰ ¯ËM‰ ÏÚa ‰„B‰ Ì‡L∆ƒ»«««¿»»»«¿»»≈¿««¿∆
:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,ÔÚBË ¯˜L ‰fL ¯ÓB‡Â ,B¯ËLa „ÓBÚ≈ƒ¿»¿≈∆∆∆∆≈¿»««…∆
LÈ :ÌÈB‡b‰ ÔÈa ˙˜ÏÁÓ BÊ È¯‰ - ÏhÈÂ ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ¿ƒ…¬≈«¬…∆≈«¿ƒ≈
ÏL ÔÈÚk Ú·M‰Ï ¯ËM‰ ÏÚa ·iÁL ,‰¯B‰L ÈÓƒ∆»∆«»«««¿»¿ƒ»«¿≈∆

‰¯Bz23BÚ¯tL ÂÈÏÚ ÔÚhL ÈÓk ,24È˙Ba¯Â ;25,e¯B‰ »¿ƒ∆»«»»∆¿»¿««
BÚ¯tL ‰Âl‰ ÂÈÏÚ ÔÚË Ì‡ ‡l‡ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ ‡lL∆…ƒ»«««¿∆∆»ƒ»«»»«…∆∆¿»

¯ËMa ‰„B‰ È¯‰L ,„·Ïa26;„ÓBÚ ‡e‰ ÔBÚ¯ÙÏe ƒ¿«∆¬≈»«¿»¿≈»≈
˙BÚh‰ el‡ Ïk Ï·‡27¯ËL Ïh·Ï epÓÈ‰ Ïk ‡Ï - ¬»»≈«¿»……≈∆¿«≈¿»

‰na ‰ÂÏn‰ ÏÚ ÔÚËÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌlLÈ ‡l‡ ,Ìi˜Ó¿À»∆»¿«≈¿««»ƒ¿««««¿∆«∆
‰ˆ¯iL28Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â ,BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‰„BÈ Ì‡L , ∆ƒ¿∆∆ƒ∆«¬ƒ¿ƒ»«ƒ»«

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .˙q‰∆≈¿»∆«¿ƒ»

בב"ד.19) אושרו עדיו נזקקים 20)שחתימת ב"ד שאין
כמבואר  ללווה, ממלווה ולא למלווה מלווה לא - להוציאו

א. הל' פ"ו אימון 21)למעלה יסוד על ומסרו שכתבו
לוה. שלא וטוען - ילוונו אם אלא יתבענו אלא 22)שלא

פב). סי' יוסף' ('בית זה ומצאו נפל, בנקיטת 23)ממני
הלכה 24)חפץ. למעלה כמבואר פרעתיו, שלא לי ישבע

שבועות 25)א. בחידושיו מיגאש והר"י בתשובה, הרי"ף
טענה 26)מא. שטוען אלא מעיקרו, השטר בכשרות

עומד, לפרעון השטר שהרי הזמן, במשך להתהוות העשויה
המלוה. את משביעים -27)ולפיכך למעלה שנפרטו

הם. מעיקרו השטר כשרות לעקירת בפני 28)טענות טענה
ממנו. הוציא כדין לא שלדבריו לו, שנתן הדמים על עצמה

.„·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰29‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ ,B¯·Á ÏÚ «ƒ¿««¬≈«¿∆≈…
ÌÈ„Ú‰Â ,‰ˆÁÓ ÈzÚ¯t :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,ÌeÏk ÈzÚ¯Ùƒ¿«¿ƒ¿¿…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿»≈ƒ

ÌÈ„ÈÚÓ30‰Âl‰ ÚaL - Blk BÚ¯tL31,‰ˆÁÓ Ô˙BÂ ¿ƒƒ∆¿»Àƒ¿»«…∆¿≈∆¡»
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L32‰„·‡ ·ÈLÓk BÈ‡Â .33ÈtÓ , ∆¬≈»¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ¬≈»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ¯ËM‰ ˙ÓÈ‡L34‰ˆÁn‰ ‰·B‚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â . ∆≈««¿»»»¿≈««¿∆∆«∆¡»
ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡35e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙BÁB˜l‰ È¯‰L ; ∆»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«»¿ƒ»

CÓÒ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ36.‰Ê ¯ËL eÏha È¯‰Â , «»≈ƒƒ¿…«¬≈ƒ¿¿»∆

קכח:29) על 30)בבאֿבתרא הלוה הודה שכבר לאחר
לז). ס"ק פב סי' ש"ך ועיין שם, (רש"י שפרע 31)מחצה

היא.32)מחצה. עדים כמאה בעלֿדין והודאת
מח:)33) (גיטין ששנינו כמו השבועה, מן חכמים שפטרוהו

ובגמרא  העולם". תיקון מפני ישבע לא - מציאה "המוצא
או  לשתוק לנתבע לו שאפשר דבר שכל אמרו, (נא:) שם
את  ומחייב מודה והוא פטור, ויהיה אחרת טענה לטעון
פרעתי  אמר אם וכאן - אבידה כמשיב דינו - במקצת עצמו

שפרעו. עדים יש שהרי נאמן, היה בעת 34)הכל,
יעידו  שמא וחושש העידו, שהעדים קודם ההודאה,
ועיין  הרי"ף, כנוסחת (שם במחצה הודה ולפיכך לחובתו,

יוסף'). -35)ב'נמוקי לוה של רשותו תחת שהם מנכסים
הלקוחות. מן גובה שם.36)ואינו

.‰ÏBÎÈ BÈ‡L ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰37,BÓi˜Ï ƒ»»¿«∆≈»¿«¿
Ï·‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k È‡L ˙Ó‡ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â¿»««…∆¡∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿»∆¬»

‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙BÂÏÏ Èz·˙k B‡ ,‡e‰ ‰Ó‡ B‡ ,ÂÈzÚ¯t¿«¿ƒ¬»»»«¿ƒƒ¿«¬«ƒ…
‡Ï :¯Ó‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,È˙ÈÂÏ»ƒƒ¿…«≈»∆ƒ¿ƒ»»»«…
‰Ê È¯‰ - Ìi˜˙ ÂÈtÓ È¯‰Â ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»«¬≈ƒƒƒ¿«≈¬≈∆

ÔÓ‡38tÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,¯Á‡ ‰ÂÏn‰ BÓi˜ Ì‡Â .¯Ë ∆¡»¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿««¿∆««
˙B¯ËM‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - ÔÈc ˙È·a Ck39. »¿≈ƒ¬≈ƒ¿»«¿»

לקיימו.37) עדים עתה מוצא האומר 38)שאינו כדברי
ואם  לקיימו", צריך - שכתבו בשטר "מודה יט.) (כתובות

פרעתי. לטעון: הלוה יכול - מקיימו בו.39)אינו וגובה
שקיבלו  כיון האומר: כרב, ולא קו.) (ב"ק נחמן כרב
לקמן  (ראה ממון. משלם אינו שוב הנתבע, שבועת הבעלים

ד). ס"ק מו סי' והגר"א יא, הל' ונטען טוען מהל' פ"ב

.ÂÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰40Ìi˜Ó ¯ËL41ÛiÊÓ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â , ƒ»»¿»¿À»¿»««…∆¿À»
¯Ó‡Â ,‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL B‡ ,ÂÈz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰≈»…¿«¿ƒ¿«¬»»¿»«
ÈÏ ‰È‰ ¯Lk ¯ËL Ï·‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ôk :‰ÂÏn‰««¿∆≈«¿»ƒ¬»¿»»≈»»ƒ

„·‡Â42,B¯ËL ˙‡ ¯aML ‡e‰ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿»«««ƒ∆««¿∆∆ƒ≈∆¿»
ÔÈc ˙È·a Ìi˜˙ È¯‰L ,ÛiÊÓ BÈ‡ :¯Ó‡ ‰ˆ¯ el‡Â¿ƒ»»»«≈¿À»∆¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ

ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ -43˙q‰ ‰Âl‰ ÚaL ‡l‡ , ≈∆¿∆»ƒ¿»«…∆∆≈
¯ËM‰ ‰Ê È¯‰L ,¯ËÙÂ44·eLÁ ‡e‰ Ò¯Ák45. ¿ƒ¿»∆¬≈∆«¿»¿∆∆»

יוסף.40) כרב ופסק לב. בב"ב מפרש 41)מעשה רבינו
עליו, חולקים והרשב"א והרמב"ן מקוים, בשטר שם הגמרא
מזויף  שהוא שהודה בשעה מקוים באינו המדובר ולדעתם

(מגידֿמשנה). קיימו כדי 42)ואח"כ שטר, זייפתי ולכן
שיודה. חורין.43)לאלצו מבני ולא ממשועבדים לא

פיו.44) על לגבות לפנינו נאמינהו 45)שהציג תאמר? מה
חורין  בני מנכסים ויגבה אצלו לו יש שחוב עלֿכלֿפנים
להוציא  'מיגו' – מזויף אינו אומר היה רצה שאילו ב'מיגו'
האדם  את לפטור אלא 'מיגו' לומר לנו ("אין אמרינן לא
מיגו" לטעון כשיזדמן בטענתו מאחרים שיגבה לא מחוב,
ועיין  - ה. משנה פ"י שביעית המשנה בפירוש רבינו לשון -

ט). ז, ס"ק פג סי' ש"ך

.ÊBa ‰ÂÏÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - BÚ¯Ùe Ba ‰ÂlL ¯ËL46; ¿»∆»»¿»≈≈¿…∆
.Ò¯Ák ‰OÚÂ B„eaÚL ÏÁÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»¿∆∆

בו 46) זה בשטר ולוה חוזר אינו - שלוה ביום פרע ואפילו
יז.). (ב"מ עלֿפה כמלוה זה הרי לוה ואם ביום,

.Á:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,B¯·Á ÏÚ Ìi˜Ó ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«¿À»«¬≈¿»««…∆
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ,EÈzÚ¯t ‡Ï‰¬…¿«¿ƒ¿»«««¿∆≈»»¬»

Èz¯ÊÁ‰Â Èz¯ÊÁ47ÌÚt E˙B‡ È˙ÈÂÏ‰Â ˙BÚn‰ EÏ »«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ¿«»¿ƒ¿≈ƒ¿««
Ú¯ÙpL ;¯ËM‰ ÏËa È¯‰ - ‰iL48‡e‰ È¯‰Â , ¿ƒ»¬≈»««¿»∆ƒ¿««¬≈

Ò¯Ák49ÈtÓ ˙BÚn‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆∆¬»ƒ»«∆¡«¿ƒ¿«»ƒ¿≈
¯ËM‰ ÏËa ‡Ï - ÌÙÈÏÁzL „Ú ˙B·BË eÈ‰ ‡lL50, ∆…»«∆«¬ƒ≈…»««¿»

Ìi˜ B„eaÚL ÔÈ„ÚÂ51. «¬«ƒƒ¿«»

לב:47) ח.48)ב"ב בהלכה כמבואר שעבודו, נמחל וכבר
והלוהו,49) שחזר המלוה טענת על היסת, הלווה ונשבע

בתחילה 51)שם.50)ונפטר. בהן הכיר שאילו מכיון
(ראה  פרעון זה אין - מקבלן היה לא טובות, שאינן

מגידֿמשנה).
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שבועה" מחייבו אחד עד - ממון אותו מחייבין עדים ששני
א). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק להלן רבינו (מדברי

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔÓf‰ ÔÓ ¯‡L ÌÈÓÈ ‰MÓÁ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¬ƒ»»ƒƒ¿«ƒ«¿«¿∆≈
ÛBÒ „Ú „BÚ ÔzÓ‰ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰¯OÚ¬»»¿ƒ««¿∆«¿≈«

‰MÓÁ‰68.ÌÈÓÈ ‰MÓÁ „BÚ ¯‡LpL ˙q‰ Ú·MÈÂ , «¬ƒ»¿ƒ»«∆≈∆ƒ¿«¬ƒ»»ƒ

יודה 68) ושמא הזמן, עדיין הגיע לא המלווה, לדברי אף כי
משנה). (כסף מיותרת השבועה ונמצאה בינתיים

.Ê¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰69zÚ·˜ ÔÓfL :‰Âl‰ ÔÚËÂ , »¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿»««…∆∆¿«»«¿»
BÏ Ú·˜ ‡lL ˙q‰ ·BÁ ÏÚa Ú·MiL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÏƒ≈»∆ƒ∆ƒ»«««∆≈∆…»«

„iÓ ‰ÂÏn‰ ÏhÈÂ ,ÔÓÊ70. ¿«¿ƒ…«ƒ¿»ƒ»

זמן.69) בו מייד.70)ואין וייטול תימן: יד בכתב

.Á‰ÂÏn‰71‰ÂÏn‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏÎa Ú·zÏ ‰z «ƒ¿»ƒ¿»ƒ»«¿»»≈«««¿∆
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯a„na BÚ·˙e ,·eMia B¯·Á ˙‡∆¬≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»
.epÚa˙iL ÌB˜Ó ÏÎa BÏ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‡l‡ ,B˙BÁ„Ïƒ¿∆»«»ƒ¿…«¿»»∆ƒ¿»∆

¯a„na BÚ¯ÙÏ ‰Âl‰ ‡a72:‰ÂÏn‰ „Èa ˙eL¯‰ - »«…∆¿»¿«ƒ¿»»¿¿«««¿∆
Ú¯Ù ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ïa˜Ó - ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«≈¿ƒ»»≈≈ƒƒ¿»
Ô‰ È¯‰Â .·eMia EÏ Èz˙pL C¯„k ,·eMia ‡l‡∆»«ƒ¿∆∆∆»«ƒ¿«ƒ«¬≈≈

.·eMia epÚ¯ÙiL „Ú B˙eL¯aƒ¿«∆ƒ¿»∆«ƒ

קיח.71) קמא ביישוב 72)בבא כשהלווהו המדובר
מלשון  נראה וכן משנה), במגיד מובא בתשובה, (הרמב"ן

להלן. רבינו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מוציא 1) ודין שפרעו, מעידו עד או שטרו פוגם דין מבאר

מחצה  פרעתי או כולו הוא פרוע ואומר חבירו על שטר
מזוייף  שטר שאמר לווה ודין כולו, שפרעו מעידים ועדים
בפני  פרעתיך הלווה וטען מקויים שטר מוציא ודין הוא,
אוחזים  ולווה מלווה ודין שאבד, שטר ודין ופלוני, פלוני
בידך  לי מנה אומר ודין הוא. שלי אומר ומלווה בשטר,
שטר  בידך שיש אני ויודע כלום בידי לך אין אומר והלווה

פרוע. והוא עלי

.‡Ì‚Bt‰2B¯ËL ˙‡3ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚL B‡ , «≈∆¿»∆≈∆»≈ƒ«
Úe¯t ‡e‰L B¯ËL4‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯tÏ ‡a‰Â ,5, ¿»∆»«¿«»ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆

L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯Ùp‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓ Û¯Bh‰Â6ÔË˜ ÔÈa ,7 ¿«≈ƒ««≈«¿«ƒ¿»ƒ«≈≈»»
ÏB„b ÔÈa8‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï -9ÏL ÔÈÚk ≈»…ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈∆

‰¯Bz10BÏ ¯ÓB‡Â .11Ck ¯Á‡Â Ú·M‰ :Úa˙iLk »¿≈¿∆ƒ¿«ƒ»«¿««»
BpÓÊa Ú·˙Â ,ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ïhz12Ú¯tÈ - ƒ…¿ƒ»»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«ƒ»«

‰Úe·La ‡lL13‡l‡ ‰a‚È ‡Ï - BpÓÊ ¯·Ú ; ∆…ƒ¿»»«¿«…ƒ¿∆∆»
.‰Úe·Laƒ¿»

מגרע.2) זוז,3)מחסר, אלף סך על השטר היה כיצד?
נפרעתי  לא אומר: השטר ובעל כולו, נפרעת הלוה: וטען
פז. (כתובות בשבועה אלא השאר יפרע לא - וכך כך אלא
דמיפרע  דייק, "דפרע (שם:) בגמרא אמרו והטעם במשנה).
והנפרע  שפרע, כמה וזוכר מדייק לחבירו (הפורע דייק" לא
ולפיכך  ושכח), הכל נפרע שכבר ויתכן כלֿכך, מדייק אינו

שידייק. כדי שבועה חכמים עליו טוען:4)הטילו והמלוה

ושבועה  (שם). בשבועה אלא יפרע לא - כלום נפרעתי לא
כל  שהרי העד, להכחיש כדי התורה שבועת אינה זו
נשבע  הלא וזה משלמים, ולא נשבעים התורה מן הנשבעים
הנתבע. של דעתו להפיס כדי היא חכמים תקנת אלא ונוטל,

כמבואר 5) להודיעו, הדבר שטורח רחוק, במקום הנמצא
א). הלכה (פי"ג בפי"ב 6)למעלה למעלה שנתבארו אלו

אֿג. אשה 7)הל' ובכתובת קטן, כשהיורש בין כלומר:
כמבואר  קטנים, מנכסי אפילו לגבותה שנזקקים כאן, מדובר

(לחםֿמשנה). שם נ:8)למעלה שאילו 9)גיטין משום
פרעתי, שלא לי ישבע טוען: והיה בפנינו, הלוה היה
ב). (הלכה בסמוך כמבואר נוטל, ואח"כ אותו משביעים
ליורשים  וכן במקומו, טוענים אנו בפנינו, הלוה שאין עתה

וברש"י). שם, (כתובות שבועות 10)וללקוחות ירושלמי
א. הל' (וכן 11)פ"ז בכת"י הוא וכן לו, ואומרים צ"ל:

ב"ד  - כשיתבע כלומר, מדעתו), המשנהֿלמלך הגיה
טענו  לא הנתבעים אם אף תטול, ואח"כ השבע לו אומרים
ח. הערה לעיל שביארנו כמו להם, טוענים שבי"ד מפני כך,

(הגהות 12) החוב לפרעון שנקבע ביום או זמנו, תוך
שכירות. מהל' פ"ח וראה ה:13)מיימוניות). בבאֿבתרא

לכל  שהואֿהדין רבינו וסובר מיתמי", "ואפילו לקיש: כריש
(מגידֿמשנה). בשבועה הנפרעים שאר

.·¯ËL Ú¯tL ‰Âl‰ ÔÚËÂ ,BÚ¯ÙÏ B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»¿¿»««…∆∆»«¿»
ÌeÏk zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ËM‰ ÏÚ·e ,B˙ˆ˜Ó B‡ ‰Ê∆ƒ¿»«««¿»≈…»«¿»¿

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -14BÏ ÌlL :15Ú·MÈ :¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ¿ƒ«≈»««…∆¿»«ƒ»«
˙ËÈ˜a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÏhÈÂ ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«

ıÙÁ16Ck ‡l‡ BÚ¯t ‡lL B‡ ÌeÏk BÚ¯t ‡lL ≈∆∆…¿»¿∆…¿»∆»»
ÂCÎ17ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÏhÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»ƒ…¿ƒ»»««¿∆«¿ƒ»»

B˙Úe·LÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -18. ≈ƒ¿»ƒƒ¿»

ללווה.14) משביעים 15)ב"ד בי"ד אין בפנינו כשהלווה
שבין  ההבדל וזהו זאת. דורש כשהלווה אלא המלוה את
בפנינו  הלוה אם אף שבפוגם: פוגם, אינו לבין שטרו פוגם
את  ומשביעים לו טוענים - לי" "ישבע הלוה טען ולא
טען  לא אותו, משביעים - לוה טען פוגם: ובאינו המלוה,

מא.). (שבועות "שלם" ללוה: אומרים שם,16)- רי"ף
בפוגם. שאמרו שטענתו 17)כדרך לפרש צריך בהכרח

פרעת  "לא היתה: שבועה, עליו שהטילו לפני הקודמת,
לישבע  וכשבא בפירוש, למעלה רבינו שאומר וכמו כלום",
שפרעו  טען בתחילה גם שאם מקצת, שפרעו וטוען חוזר
נשבע. כן גם - הלוה טען ובלא שטרו, פוגם זה הרי - מקצת
ונאמן  לטענה מטענה חוזר זה שאין רבינו, ומלמדנו
עדים  ע"י הוכחשה לא הראשונה וטענתו הואיל בשבועה
'גידולי  גם וראה ה"ח, ונטען טוען מהל' פ"ז להלן (ראה
גם  בה שנתקשה הקושיא בישוב א חלק כא, שער תרומה'

שנראה 18)הלחםֿמשנה). הלווה, בקשת לפי להשביעו
אין  וגם פרוע, בשטר לגבות בעינינו הוא חשוד כאילו
מידו, מוציאים אין תפס אם "אלא מא.) (שבועות בו מגבים
לו" שומעים - לגבות כדי לישבע רוצה מעצמו הוא אם וכן

ו). סעיף פב סי' (שו"ע

.‚Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰19:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‰Âl‰Â , ƒ»»¿»¿À»¿«…∆≈¿≈
B‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰ ÛiÊÓ ¯ËL¿»¿À»≈»…»«¿ƒ¿»∆
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.Ë,‰Ó ÂÈÏÚ BÏ LiL Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»»¿»¿À»∆≈»»»∆
;ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡Ï‰ :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â¿»««…∆¬…¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
˙‡ BÏ ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ï·‡ ,BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â el‡ e‡·e»≈¿≈ƒ∆¿»¬»…ƒ¿ƒ∆
·BÁ Ï·‡ ,zÚ¯tL ‡e‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ;¯ËM‰«¿»¿»«««¿∆≈∆»«¿»¬»

È¯‰ - EÏˆ‡ ÈÏ ‰È‰L zÚ¯t ¯Á‡¯ËM‰ ÏËa52. «≈»«¿»∆»»ƒ∆¿¿¬≈»««¿»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53˙¯B˙a BÏ Ô˙pL e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ∆»«¿«

eÚ„È ‡ÏÂ ,˙BÚÓ BÏ Ô˙B e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚ¯t54 ≈»¬»ƒ»≈»¿…»¿
˙¯B˙a B‡ ÔB„wt ˙¯B˙a B‡ ÔBÚ¯t ˙¯B˙a ‡e‰ Ì‡ƒ¿«≈»¿«ƒ»¿«

¯ËM‰ ÏÚa ¯Ó‡ Ì‡ :‰zÓ55ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï : «»»ƒ»««««¿»…»¿»ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ56Ì‡Â ;¯ËM‰ ÏË·e , ≈»¬≈À¿««¿»»««¿»¿ƒ

,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯Ó‡»«≈»∆«≈¬≈∆∆¡»
BÚ¯t ‡Ï È¯‰L ;¯ËMaM ‰Ó ÏËBÂ ÚaLÂ¿ƒ¿»¿≈«∆«¿»∆¬≈…¿»

ÌÈ„Úa57ÏBÎiL CBzÓ ,58,ÈÏ Ì˙ ‰zÓ :¯ÓBÏ ¿≈ƒƒ∆»««»»¿»»ƒ
BÏ ¯Ó‡ .Ô‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«≈»∆«≈≈»«

¯BL ÈÓc ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡Ï‰Â :‰Âl‰59EnÓ ÈzÁ˜lL «…∆«¬…¿«∆¿≈∆»«¿ƒƒ¿
B¯Oa ÈÓ„ ˙È·‚ ‰z‡Â ,‡e‰60:¯ËM‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , ¿«»»ƒ»¿≈¿»¿»««««¿»

ÈÏ ‰È‰L ¯Á‡ ·BÁÓ ÂÈÓc ˙‡ È˙È·‚ È‡ ,Ôk≈¬ƒ»ƒƒ∆»»≈«≈∆»»ƒ
EÏˆ‡61‡e‰ ¯BM‰ ÈÓcL BÓˆÚÓ ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¿¿ƒ¿»≈«¿∆¿≈«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ËM‰ ÏËa - Ú¯Ù ÂÈÓcÓe ·BÁ‰«ƒ»»ƒ¿«»««¿»¿««ƒ∆≈
ÂÈÓcÓ Ú¯tL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ62˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈ , »»≈ƒ∆»«ƒ»»ƒ»««…∆∆≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÚ¯tL∆¿»¿≈…«≈»∆

הימנו 52) כל לא - סתם שפרעו מעידים שעדים מאחר
שטרא", "איתרע מב. (שבועות פרעת אחר חוב לטעון:
בטל  - שהכוונה שם, הרי"ף והביאם הגאונים וכפירוש
ולא  עדים בפני כשפרעו דוקא וזה שם: ובגמרא  השטר).
שיכול  מתוך לבינו, בינו פרעו אבל השטר, את לו הזכיר
פרעת. אחר חוב לומר נאמן מעולם, דברים היו לא לומר

בסמוך. רבינו מדברי מתבאר השטר.53)וכן שבטל
ורבינו 54) לד: שם הגמרא דברי ע"פ שם, מיגאש ר"י

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן קודם 55)הביאם
עדים. שם.56)שבאו ונטען טוען הל' שהרי 57)ראה

החוב. לפרעון הכסף נתן אם יודעים אינם העדים
דמיו 59)המלוה.58) עלי וזקפת ממך, לקחתי שור

(שם). הבשר 60)במלוה דמי וגבית שלי, באיטליז ישבת
שם). מיגאש (הר"י זה על מעידים והעדים השור אותו של

על 61) שגבה טוען אבל הבשר, דמי שגבה הוא מודה
אחר. חוב פרעון 62)חשבון לשם השור, דמי שכשנתן

השור  בשר שמדמי המלוה והודה הואיל נתנם. השטר אותו
בעד  שזקף החוב פרעון לשם שקיבלתם לדבר רגלים גבה,

לא). ס"ק נח סי' הש"ך (ע"פ שמכר השור דמי

.È„Á‡ „Úa ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰63ÔÚË ‰ÂÏÂ , ƒ»»¿«¿≈∆»¿…∆»«
‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯t64Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â65, »«¿ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ÔÚË .ÌlLÓe¿«≈»«¿»«ƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈
:¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ÈL ¯ËMa eÈ‰ elÙ‡L ;ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»¿≈≈ƒ¿»«
BÓk ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿

e¯‡aL66. ∆≈«¿

דעת 63) הוא (וכן רבינו וסובר בלבד. אחד עד בו שחתום

רא"ש  ועיין במגידֿמשנה, הובא גדולות' הלכות 'בעל
כשר  השטר שאין שאע"פ ז) אות פשוט גט פרק בבאֿבתרא
מחייבים  ששנים כדרך לשבועה הוא זוקק - פיו על לגבות
עד  - ממון אותו מחייבים ששנים מקום שכל ממון, אותן
טוען  מהל' פ"א להלן שיתבאר כמו שבועה, מחייבו אחד

א. הלכה נשבע 64)ונטען שאינו עוד וכל העד, להכחיש
נפרע. שלא בחזקתו השטר הרי מודה 65)- הוא "שהרי

שטוען  אלא ההלוואה, עיקר על (היינו העד בו שהעיד במה
שיכחיש  עד נשבע, אחד עד בהעדאת הנשבע ואין פרעתי)
רבינו  (מדברי כפירתו" על וישבע בעדותו ויכפור העד את
שבועה  המחויב וכל ח), הלכה ונטען טוען מהל' פ"ד להלן
הל' ועיין לב. בבאֿבתרא (ע"פ משלם - לישבע יכול ואינו
הרי  ושאל: זה, דין על תמה [במגידֿמשנה שם). ונטען טוען
וכיצד  פרעתי, לומר נאמן עלֿפה, עדים בשני לוה אם
ערך. כל לו אין דהשטר אחד עד ע"פ ממון נחייבהו
הרשב"א, תשובת ע"פ רבינו דברי מבאר ובכסףֿמשנה
ואח"כ  לויתי, לא ואמר בבי"ד בתחילה כשכפר שהמדובר,
ואין  כפרן הוחזק כן ואם ופרעתי, לויתי ואמר: בו חזר
ההלכה  וראה שם, הראב"ד השגת ראה ב'מיגו'. לו מאמינים

הראב"ד]. של ופירושו ה"ב.66)הבאה למעלה

.‡È˙È·a ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ¯ÙBk‰L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈««∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL „Á‡ „Ú ‡·e ,ÔÈc67˙Úe·L Ú·MÈ ƒ»≈∆»∆»»¬≈∆ƒ»«¿«

ÏÁÓ B‡ ,ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰¯Bz‰«»»«¿»«≈»»»ƒƒ»«¿ƒ»«
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÈÏ ·iÁ˙ B‡ ,ÈÏƒƒ¿«≈ƒƒ»«≈¬≈∆¿À»

ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L68. ¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

כמו 67) התורה, שבועת חייב הכופר זה שהרי כלומר,
א. הלכה טוען מהלכות בפ"א הראב"ד 68)שיתבאר

זה  הרי לויתי, לא שטען מכיון רבינו: דברי כאן מבאר
יכול  אינו - שלוה והודה וכשחזר פרע, שלא הודה כאילו
הוכחש  לא ואם פרע. שלא הראשונה מהודאתו בו לחזור
ונאמינו  ופרעתי, לויתי ולטעון בו לחזור יכול אחד, עד ע"י
לוה  שלא הראשונה בטענתו לעמוד יכול שהיה ב'מיגו'
הוכחשה  שם שהרי הקודמת, להלכה דומה זה ואין כלל.

העד. ע"י הראשונה טענתו

.·È‰ÂÏn‰ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,¯ËM‰ Ú¯tL ÔÚhL ÈÓƒ∆»«∆»««¿»¿»«ƒ»«««¿∆
Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈ˙BÚÓ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÏhÈÂ¿ƒ…¿ƒ»≈¿»¿««»ƒ»«

ÏhÈÂ69ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .70B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ ¿ƒ…ƒ≈¿¿«≈«¿ƒƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙k71ÔzÈ B„È ‚ÈOzLÎÏÂ BÏ ÔÈ‡L : ¿«»««¿ƒ∆≈¿ƒ¿∆«ƒ»ƒ≈

BÚÈaLÈÂ ,B·BÁ ÏÚ·Ï72È Ck ¯Á‡Â Ú¯t ‡lL.BÏ Ôz ¿««¿«¿ƒ∆…»«¿««»ƒ≈

ממה 69) ללוה לו אין ושמא תחילה, המלוה נשבע למה כי
מגידֿמשנה). פה. כתובות (ע"פ אין 70)לפרוע אמר צ"ל:

עשין  הסמ"ג העתיק וכן תימן, בכת"י הוא (וכן כלום לי
כלום. לי אין הלוה: טען כלומר, שנתבאר 71)צד).

הטוען  את להשביע הגאונים שתיקנו ב, הל' פ"ב למעלה
שירוויח, שכל בשבועתו וכולל . . . כלום לו "שאין לי: אין
לבעל  יתן . . . ידו תשיג מאשר לרשותו או לידו שיבא וכל

ראשון". ראשון ידו,72)חובו כשתשיג ואז, כלומר:
הצעת  נראה (כן לו יתן ואח"כ פרעו שלא המלוה את ישביע
אותו  משביעין צד): (עשין הסמ"ג העתקת ע"פ רבינו, דברי
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יתן  ידו ולכשתגיע לו, שאין הגאונים מתקנת תחילה
לו, יתן ואח"כ פרעו שלא ישביענו ואז - לבעלֿחוב
והיא  לפניה, האמור עם קשורה וכו' ידו ולכשתשיג שפיסקא
שביארנו. וכמו אותו, שמשביעין השבועה מנוסחת חלק
"וכשתשיג  ח"א: ב, שער התרומות' 'בעל מהעתקת אולם
יתן  ואח"כ פרוע שטרו שאין ישביעו לבעלֿחובו ליתן ידו
בשו"ע): ומשם פב, (סי' ה'טור' מהעתקת וכן לו",
פיסקת  שאין נראה וכו', לב"ח" ויתן ידו "וכשתשיג
קשורה  שהיא אלא השבועה לנוסחת שייכת "ולכשתשיג"

ו  לאחריה, האמור אותו עם משביעין רבינו: דברי הצעת כך
לבעלֿ ליתן כדי ידו ולכשתשיג לו, שאין הגאונים בתקנת

לו). יתן ואח"כ פרעו שלא ישביעו חובו,

.‚È„·‡Â ,¯ËLa B¯·Á ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓ73 ƒ∆»»«¬≈ƒ¿»¿»«
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,¯ËM‰74, «¿»«¬≈»≈ƒ«»ƒ««ƒ∆»ƒ»

ÔÚËÂ75˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Ú¯tL76:È˙Ba¯ e¯B‰Â . ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»∆≈¿««
ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡L77BpÓÊ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ∆¬ƒ»»«ƒ¿««¬«ƒ…ƒƒ«¿«

Ú¯t‰Ï78,¯ËL B„Èa ÔÈ‡Â ¯ËM‰ BÏ e·˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»«ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»¿»
;BÚ¯tL ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ - ÈzÚ¯t ÔÚBË ‰Âl‰Â¿«…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

BÚ¯t ‡nL ÔÈLLBÁ e‡L79B‡ ¯ËM‰ Ú¯˜ CÎÈÙÏe , ∆»¿ƒ∆»¿»¿ƒ»»««¿»
‡ˆBÈ ¯ËM‰ ‰È‰ elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .BÙ¯O¿»¿≈««∆¬ƒ»»«¿»≈
¯Á‡ ÏÙ ÈpnÓ :ÔÚBË ‰Âl‰Â ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈«≈¿«…∆≈ƒ∆ƒ»«««
˙q‰ ÚaL - BpÓÊ CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈzÚ¯tL∆»«¿ƒ««ƒ∆¿¿«ƒ¿»∆≈
ÌL ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;¯ËÙÂ¿ƒ¿»∆≈»∆≈«¿»¿«««¿∆≈»

‰˜ÊÁ80. ¬»»

אבד.73) - לי שהיה שטר המלוה: והקנין 74)אמר
כמבואר  עומד לכתיבה קנין שסתם כשטר, חשוב כשלעצמו
ה). א, לט, סי' שו"ע ועיין א, הלכה פי"א (למעלה

חוששין 76)הלווה.75) המלוה, ביד אינו והשטר הואיל
בבאֿבתרא  (ע"פ בסמוך רבינו שמבאר וכמו פרעו, שמא
. . . החובות "בשטרי יא: הל' פכ"ג להלן והשווה קמח.
שכתבתם  שטר ואמר . . . מידו וקנו קיימים שעדיו אע"פ
מחלו"). או פרעו שמא - שני שטר לו כותבין אין אבד, לי

או 77) הפרעון זמן עדיין הגיע שלא מודה שהלווה כגון
כך. על מעידים תוך 78)שהעדים פורע אדם שאין וחזקה

ו). הל' פי"א למעלה (כמבואר תוך 79)זמנו שהוא אע"פ
מגידֿמשנה). ז: בבאֿמציעא (ע"פ אדם 80)הזמן שאין

וכסףֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה זמנו תוך פורע

.„È¯ËLa ÔÈÊÁB‡ Ô‰L ÌÈL81ÈlL :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰ , ¿«ƒ∆≈¬ƒƒ¿»««¿∆≈∆ƒ
EnÓ Ba Ú¯t‰Ï ÂÈ˙‡ˆB‰Â ‡e‰82:¯ÓB‡ ‰Âl‰Â , ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿«…∆≈

BÓi˜Ï ÏBÎiL ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :ÏÙ ÈpnÓe ÂÈzÚ¯t83 ¿«¿ƒƒ∆ƒ»«ƒ»»«¿»∆»¿«¿
ÚaL ‰Ê -84ÔÈˆÁÓ ˙BÁt el‡ ÌÈÓ„a BÏ ÔÈ‡L85, ∆ƒ¿»∆≈¿»ƒ≈»≈∆¿»

ÌlLÈÂ ,ÔÈˆÁÓ ˙BÁt ÌÈÓca BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ‰ÊÂ¿∆ƒ»«∆≈«»ƒ»≈∆¿»ƒ«≈
‰ˆÁÓ ‰Âl‰86‰Âl‰ Ú·MÈ - BÓi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «…∆∆¡»¿ƒ≈»¿«¿ƒ»««…∆

BÚ¯tL ˙q‰87.BÏ CÏÈÂ , ∆≈∆¿»¿≈≈

ז.81) נפל.82)בבאֿמציעא בעדים.83)וממני
הולך 84) ואחד אחד כל יהא שלא כדי חכמים, מתקנת

ולקמן  ה:, (שם הוא שלי ואומר חבירו של בטליתו ותוקף
ז.). הלכה ונטען טוען מהל' בזה 85)פ"ט לי יש כלומר:

קלח  סמ"ע ועיין ה: ב: שם (ראה מחציו פחות ולא השטר,
שם  גמרא (ע"פ מבאר שם למשנה בפירושו ורבינו ה, ס"ק
לא  בשבועתו, דבר שום הנוטל שהנשבע מעיקרנו "כי ה:):
ולפיכך  שבועה, באותה ליטול שראוי ממה יותר על ישבע
כולה  שהיא ישבע ולא מחצייה, פחות בה לו שאין ישבע

חציה". אלא נוטל שאינו מאחר שם 86)שלי, יוחנן כרבי
ובכל  אוחזים, השטר מן חלק באיזה הבדל כל שאין ז:
מ). ס"ק סה סי' וש"ך מגידֿמשנה (ועיין חולקים - האופנים

כולו 87) ואפילו מקוים, שאינו שטר בכל פרעתי טוען כדין
ה). הלכה למעלה (כמבואר המלוה ביד

.ÂË:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿«»≈
BÏ ¯Ó‡ ;EÈzÚ¯t :¯ÓB‡L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿∆≈¿«¿ƒ»«

˙q‰ ÈÏ Ú·M‰ :Ú·Bz‰88‡Ï‰Â :Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡ ; «≈«ƒ»«ƒ∆≈»««ƒ¿»«¬…
È˙B‡ ÚÈaL‰Ï ‰ˆB¯ ‰z‡Â ,ÈÏÚ EÏ LÈ ¯ËL¿»≈¿»«¿«»∆¿«¿ƒ«ƒ

‰lÁz89Úe¯t‰ ¯ËM‰ ‡ÈˆBz Ck ¯Á‡Â ,90Ba ‰a‚˙Â ¿ƒ»¿««»ƒ«¿»«»«¿ƒ¿∆
¯ËM‰ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -91ÈÏ ÔÈ‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ . ¿ƒ»≈«¿»»«««¿∆≈ƒ

e¯B‰ - „·‡Â ÈÏ ‰È‰ ¯ËL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÂÈÏÚ ¯ËL¿»»»≈»¿»»»ƒ¿»«
EÏ LiL ¯ËL Ïk Ïha :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L ,È˙Ba«̄«∆¿ƒ««¿∆«≈»¿»∆≈¿

ÈaLz Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Ì¯Á‰ B‡ ;˙q‰ e‰Ú92 …∆¿«∆¿««»«¿ƒ≈∆≈«¬≈
Lw·e CÏÂ ,Ì˙Ò Ì¯Á93.¯ËM‰ ‡ˆÓzL „Ú ≈∆¿»¿≈«≈«∆ƒ¿»«¿»

הכל.88) כופר חנם.89)כדין טענתו 90)על סותר אינו
שכוונתו: דבריו מבאר אלא כלום", בידי לך "אין הקודמת
בידי  לך "אין שלשון שפרעתיך, - כלום בידי לך אין עתה
(לחםֿ ופרעון בהלוואה כפירה דוֿמשמעי: הוא כלום"
א). הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן והשווה משנה,

נשבע 91) שהמלוה המשכון, על במלוה שאמרו כדרך
ונמצא  המשכון את הלה ויוציא הלוה ישבע שמא תחילה,
ובביאורנו  ד, הל' פי"ג למעלה כמבואר לבטלה שבועתו

-92)(מגידֿמשנה). לבטל רוצה אינו ואם כלומר,
סתם. חרם הלווה על להחרים אלא לך אין לו: אומרים

חפש.93)

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ראובן 1) בפני או בעדים אלא תפרעני אל אומר דין מבאר

שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה מלווה ודין ושמעון,
שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה לווה ודין נפרע, שלא
אינו  שבועה, בלא גובה שיהיה המלווה היתנה ודין פרעתי,

שבועה. בלא מיתומים גובה

.‡‰ÂÏn‰2ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ
¯Ó‡L ÔÈa ‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,ÌÈ„Úa ‡l‡∆»¿≈ƒ≈∆»«ƒ¿««¿»»≈∆»«

e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ3ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -4, ««∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿»¿¿≈ƒ
È‡z‰ ÈtÓ5,È˙ÈOÚ ÔÎÂ :BÏ ¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿≈«¿»»««…∆¿»«¿≈»ƒƒ

˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯Ùe¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆ƒ¿ƒ«
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - e˙Ó B‡ Ìi‰6˙q‰ ˙Úe·L ÚaLÂ , «»≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»¿«∆≈

È„ÈÓÏz ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈
Ì‰ÈÙa :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ‡ÙB¯ ÈÙa B‡ ÌÈÓÎÁ7 ¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆
B‡ e˙Ó Ì‰ÈÙa EÈzÚ¯tL ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Â ,EÈzÚ¯t¿«¿ƒ¿»»≈ƒ∆¿«¿ƒƒ¿≈∆≈
˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰»¿»∆ƒ¿ƒ««»¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈
ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¬»ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈
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.Ë,‰Ó ÂÈÏÚ BÏ LiL Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»»¿»¿À»∆≈»»»∆
;ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡Ï‰ :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â¿»««…∆¬…¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
˙‡ BÏ ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ï·‡ ,BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â el‡ e‡·e»≈¿≈ƒ∆¿»¬»…ƒ¿ƒ∆
·BÁ Ï·‡ ,zÚ¯tL ‡e‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ;¯ËM‰«¿»¿»«««¿∆≈∆»«¿»¬»

È¯‰ - EÏˆ‡ ÈÏ ‰È‰L zÚ¯t ¯Á‡¯ËM‰ ÏËa52. «≈»«¿»∆»»ƒ∆¿¿¬≈»««¿»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53˙¯B˙a BÏ Ô˙pL e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ∆»«¿«

eÚ„È ‡ÏÂ ,˙BÚÓ BÏ Ô˙B e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚ¯t54 ≈»¬»ƒ»≈»¿…»¿
˙¯B˙a B‡ ÔB„wt ˙¯B˙a B‡ ÔBÚ¯t ˙¯B˙a ‡e‰ Ì‡ƒ¿«≈»¿«ƒ»¿«

¯ËM‰ ÏÚa ¯Ó‡ Ì‡ :‰zÓ55ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï : «»»ƒ»««««¿»…»¿»ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ56Ì‡Â ;¯ËM‰ ÏË·e , ≈»¬≈À¿««¿»»««¿»¿ƒ

,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯Ó‡»«≈»∆«≈¬≈∆∆¡»
BÚ¯t ‡Ï È¯‰L ;¯ËMaM ‰Ó ÏËBÂ ÚaLÂ¿ƒ¿»¿≈«∆«¿»∆¬≈…¿»

ÌÈ„Úa57ÏBÎiL CBzÓ ,58,ÈÏ Ì˙ ‰zÓ :¯ÓBÏ ¿≈ƒƒ∆»««»»¿»»ƒ
BÏ ¯Ó‡ .Ô‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«≈»∆«≈≈»«

¯BL ÈÓc ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡Ï‰Â :‰Âl‰59EnÓ ÈzÁ˜lL «…∆«¬…¿«∆¿≈∆»«¿ƒƒ¿
B¯Oa ÈÓ„ ˙È·‚ ‰z‡Â ,‡e‰60:¯ËM‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , ¿«»»ƒ»¿≈¿»¿»««««¿»

ÈÏ ‰È‰L ¯Á‡ ·BÁÓ ÂÈÓc ˙‡ È˙È·‚ È‡ ,Ôk≈¬ƒ»ƒƒ∆»»≈«≈∆»»ƒ
EÏˆ‡61‡e‰ ¯BM‰ ÈÓcL BÓˆÚÓ ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¿¿ƒ¿»≈«¿∆¿≈«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ËM‰ ÏËa - Ú¯Ù ÂÈÓcÓe ·BÁ‰«ƒ»»ƒ¿«»««¿»¿««ƒ∆≈
ÂÈÓcÓ Ú¯tL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ62˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈ , »»≈ƒ∆»«ƒ»»ƒ»««…∆∆≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÚ¯tL∆¿»¿≈…«≈»∆

הימנו 52) כל לא - סתם שפרעו מעידים שעדים מאחר
שטרא", "איתרע מב. (שבועות פרעת אחר חוב לטעון:
בטל  - שהכוונה שם, הרי"ף והביאם הגאונים וכפירוש
ולא  עדים בפני כשפרעו דוקא וזה שם: ובגמרא  השטר).
שיכול  מתוך לבינו, בינו פרעו אבל השטר, את לו הזכיר
פרעת. אחר חוב לומר נאמן מעולם, דברים היו לא לומר

בסמוך. רבינו מדברי מתבאר השטר.53)וכן שבטל
ורבינו 54) לד: שם הגמרא דברי ע"פ שם, מיגאש ר"י

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן קודם 55)הביאם
עדים. שם.56)שבאו ונטען טוען הל' שהרי 57)ראה

החוב. לפרעון הכסף נתן אם יודעים אינם העדים
דמיו 59)המלוה.58) עלי וזקפת ממך, לקחתי שור

(שם). הבשר 60)במלוה דמי וגבית שלי, באיטליז ישבת
שם). מיגאש (הר"י זה על מעידים והעדים השור אותו של

על 61) שגבה טוען אבל הבשר, דמי שגבה הוא מודה
אחר. חוב פרעון 62)חשבון לשם השור, דמי שכשנתן

השור  בשר שמדמי המלוה והודה הואיל נתנם. השטר אותו
בעד  שזקף החוב פרעון לשם שקיבלתם לדבר רגלים גבה,

לא). ס"ק נח סי' הש"ך (ע"פ שמכר השור דמי

.È„Á‡ „Úa ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰63ÔÚË ‰ÂÏÂ , ƒ»»¿«¿≈∆»¿…∆»«
‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯t64Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â65, »«¿ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ÔÚË .ÌlLÓe¿«≈»«¿»«ƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈
:¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ÈL ¯ËMa eÈ‰ elÙ‡L ;ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»¿≈≈ƒ¿»«
BÓk ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿

e¯‡aL66. ∆≈«¿

דעת 63) הוא (וכן רבינו וסובר בלבד. אחד עד בו שחתום

רא"ש  ועיין במגידֿמשנה, הובא גדולות' הלכות 'בעל
כשר  השטר שאין שאע"פ ז) אות פשוט גט פרק בבאֿבתרא
מחייבים  ששנים כדרך לשבועה הוא זוקק - פיו על לגבות
עד  - ממון אותו מחייבים ששנים מקום שכל ממון, אותן
טוען  מהל' פ"א להלן שיתבאר כמו שבועה, מחייבו אחד

א. הלכה נשבע 64)ונטען שאינו עוד וכל העד, להכחיש
נפרע. שלא בחזקתו השטר הרי מודה 65)- הוא "שהרי

שטוען  אלא ההלוואה, עיקר על (היינו העד בו שהעיד במה
שיכחיש  עד נשבע, אחד עד בהעדאת הנשבע ואין פרעתי)
רבינו  (מדברי כפירתו" על וישבע בעדותו ויכפור העד את
שבועה  המחויב וכל ח), הלכה ונטען טוען מהל' פ"ד להלן
הל' ועיין לב. בבאֿבתרא (ע"פ משלם - לישבע יכול ואינו
הרי  ושאל: זה, דין על תמה [במגידֿמשנה שם). ונטען טוען
וכיצד  פרעתי, לומר נאמן עלֿפה, עדים בשני לוה אם
ערך. כל לו אין דהשטר אחד עד ע"פ ממון נחייבהו
הרשב"א, תשובת ע"פ רבינו דברי מבאר ובכסףֿמשנה
ואח"כ  לויתי, לא ואמר בבי"ד בתחילה כשכפר שהמדובר,
ואין  כפרן הוחזק כן ואם ופרעתי, לויתי ואמר: בו חזר
ההלכה  וראה שם, הראב"ד השגת ראה ב'מיגו'. לו מאמינים

הראב"ד]. של ופירושו ה"ב.66)הבאה למעלה

.‡È˙È·a ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ¯ÙBk‰L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈««∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL „Á‡ „Ú ‡·e ,ÔÈc67˙Úe·L Ú·MÈ ƒ»≈∆»∆»»¬≈∆ƒ»«¿«

ÏÁÓ B‡ ,ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰¯Bz‰«»»«¿»«≈»»»ƒƒ»«¿ƒ»«
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÈÏ ·iÁ˙ B‡ ,ÈÏƒƒ¿«≈ƒƒ»«≈¬≈∆¿À»

ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L68. ¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

כמו 67) התורה, שבועת חייב הכופר זה שהרי כלומר,
א. הלכה טוען מהלכות בפ"א הראב"ד 68)שיתבאר

זה  הרי לויתי, לא שטען מכיון רבינו: דברי כאן מבאר
יכול  אינו - שלוה והודה וכשחזר פרע, שלא הודה כאילו
הוכחש  לא ואם פרע. שלא הראשונה מהודאתו בו לחזור
ונאמינו  ופרעתי, לויתי ולטעון בו לחזור יכול אחד, עד ע"י
לוה  שלא הראשונה בטענתו לעמוד יכול שהיה ב'מיגו'
הוכחשה  שם שהרי הקודמת, להלכה דומה זה ואין כלל.

העד. ע"י הראשונה טענתו

.·È‰ÂÏn‰ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,¯ËM‰ Ú¯tL ÔÚhL ÈÓƒ∆»«∆»««¿»¿»«ƒ»«««¿∆
Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈ˙BÚÓ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÏhÈÂ¿ƒ…¿ƒ»≈¿»¿««»ƒ»«

ÏhÈÂ69ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .70B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ ¿ƒ…ƒ≈¿¿«≈«¿ƒƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙k71ÔzÈ B„È ‚ÈOzLÎÏÂ BÏ ÔÈ‡L : ¿«»««¿ƒ∆≈¿ƒ¿∆«ƒ»ƒ≈

BÚÈaLÈÂ ,B·BÁ ÏÚ·Ï72È Ck ¯Á‡Â Ú¯t ‡lL.BÏ Ôz ¿««¿«¿ƒ∆…»«¿««»ƒ≈

ממה 69) ללוה לו אין ושמא תחילה, המלוה נשבע למה כי
מגידֿמשנה). פה. כתובות (ע"פ אין 70)לפרוע אמר צ"ל:

עשין  הסמ"ג העתיק וכן תימן, בכת"י הוא (וכן כלום לי
כלום. לי אין הלוה: טען כלומר, שנתבאר 71)צד).

הטוען  את להשביע הגאונים שתיקנו ב, הל' פ"ב למעלה
שירוויח, שכל בשבועתו וכולל . . . כלום לו "שאין לי: אין
לבעל  יתן . . . ידו תשיג מאשר לרשותו או לידו שיבא וכל

ראשון". ראשון ידו,72)חובו כשתשיג ואז, כלומר:
הצעת  נראה (כן לו יתן ואח"כ פרעו שלא המלוה את ישביע
אותו  משביעין צד): (עשין הסמ"ג העתקת ע"פ רבינו, דברי
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e˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙa EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒƒ¿≈¬≈ƒ≈
ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰ B‡8ÈtnL ; »¿»∆ƒ¿ƒ««»≈∆¡»∆ƒ¿≈

‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰˙‰ BÊ ‰ÚË«¬»ƒ¿»»»¿»««ƒ¿»≈ƒ∆»
‡lL È„k ,BnÚ ÌÈ„ÓBÚ Ì‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÈÙaƒ¿≈¿≈¿ƒ¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆…
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÈzÚ¯t ÌÈ¯Á‡ ÈÙa :¯Ó‡ÈÂ B˙B‡ ‰Á„Èƒ¿∆¿…«ƒ¿≈¬≈ƒ»«¿ƒ¿»¿»∆

אולם 2) היום. שבידינו הדפוסים לפי לח: שבועות משנה,
זו  ארוכה משנה חולקה דפוסים) בכמה (וגם בכתביֿיד
במשנה  החלוקה גם (וכן משניות לארבע או לשלש
שניה  במשנה הוא שלפנינו הדין של ומקומו שבמשניות),

לט: המשנה.3)בדף מלשון מוכח אם 4)זה אפילו
שם, הר"ן של פירושם (ע"פ לכך בפירוש התנגד הלוה
שם  מיגאש יוסף רבינו רבו פסק וכן כאן). והמגידֿמשנה
לנו, (ברור סהדי אנן שם: בר"ן מבואר דבר, של וטעמו מא.
בעדים  שלא פרעתיך הטוען: שהלוה לזה) עדים היינו כאילו
התראת  על שיעבור הדעת על מתקבל זה שאין משקר, -
ע  סי' חו"מ [בש"ך כפרן. של שם עצמו על ויוציא המלוה
התנגד  שאם ראשונים פוסקים כמה דעת מביא ט, ס"ק
הרא"ש  ודעת בעדים, לפורעו צריך אינו זה לתנאי בפירוש
- שהלוהו אחר המלוה אמר שאם ירוחם, ורבינו וה'טור'
ומכלֿשכן  בעדים, לפורעו צריך אינו הלוה כששתק אפילו
צריך  - בשתק מכריע: עצמו והש"ך בפירוש. כשהתנגד

צריך]. אינו - בפירוש ובמוחה בעדים, אם 5)לפורעו אבל
שהלווהו  אע"פ בעדים לפרוע צריך אינו - בפירוש התנה לא
פלוני  בפני אלא תפרעני "אל בדין וכן זה, [בדין בעדים.
ה"ב) (ראה בפניהם שפרע מעידים אחרים ועדים ופלוני",
רבי  - כרבותיו מקום בכל לפסוק הסלולה מדרכו רבינו נטה
בניגוד  פסק אלו הלכות ובשתי - הרי"ף ורבו מיגא"ש יוסף
נוסחאות  בחילופי מקורה זו מחלוקתם לשיטתם. גמור
בהשגותיו  והראב"ד הבאה. בהלכה שיתבאר כמו בגמרא,
הלוה  אין עדים בפני התנה שאם ואומר, לפשרה נכנס כאן
לא  לטעון: שיכול ב'מיגו' נאמן - בעדים שלא ואם נאמן,

שם)]. וש"ך מגידֿמשנה (ראה כזה תנאי אפילו 6)היה
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ראה עדים בפני המלוה כשהתנה
"פרעתיך  אמר אם אבל ופלוני", פלוני "בפני כשאמר ודוקא
והש"ך  שם), ו'טור' (רמ"ה נאמן אינו - סתם עדים" בפני

רבינו. דעת גם כך מסביר תלמידיֿחכמים,7)(שם) בפני
שמותיהם. שבפניהם 8)ופירש והעידו עדים באו ואם

ה"ב). (ראה פטור - פרע

.·¯ÓB‡‰L ,Ô‰a ·e˙kL ‡¯Ób‰ ÔÓ ˙B‡ÁÒ LÈ≈À¿»ƒ«¿»»∆»»∆∆»≈
EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :B¯·ÁÏ«¬≈«ƒ¿»≈ƒ∆»¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ
.ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««»≈∆¡»

ÌÈ¯Bn‰ eÚË CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ9Èt ÏÚ ¿»¿»ƒ¿ƒ»»«ƒ«ƒ
.ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ

מיגא"ש 9) הר"י דעת היא שזאת נתבאר, הקודמת בהלכה
שרבינו  התמיהה, [גדולה בגמרא. נוסחתם ע"פ והרי"ף
להתייחס  שדרכו רבותיו, כלפי כזה חריף בביטוי משתמש

יתירה]. כבוד ביראת אליהם

Ô‰a È˙‡ˆÓe ,˙BLÈ‰ ˙B‡ÁÒp‰ ÏÚ Èz¯˜Á ¯·Îe¿»»«¿ƒ««À¿»«¿»»»ƒ»∆
Ï ÚÈb‰Â .ÔÓ‡ ‡e‰L‡¯Ób ˙ˆ˜Ó ÌÈ¯ˆÓa È„È ∆∆¡»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿»»

Ì„˜ ÔÈ·˙Bk eÈ‰L BÓk ,ÌÈÏÈÂb‰ ÏÚ ·e˙k ,‰LÈ¿»»»««¿ƒƒ¿∆»¿ƒ…∆
˙B‡ÁÒ ÈzLe .‰L ˙B‡Ó LÓÁ ·e¯˜a ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿≈¬≈≈»»¿≈À¿»
:·e˙k Ì‰ÈzL·e ,BÊ ‰ÎÏ‰a ÌÈÏÈÂb‰ ÔÓ È˙‡ˆÓ»»ƒƒ«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿≈∆»
Ô‰Ï eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ÈzÚ¯t ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆
˙ˆ˜ÓÏ Ú¯‡L BÊ ˙eÚË ÈtÓe .ÔÓ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»∆¡»ƒ¿≈»∆≈«¿ƒ¿»
Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ»««
ÌÈ¯Á‡ ÈÙa BÚ¯Ùe ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùzƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¬≈ƒ
BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡L -∆≈∆¡»««ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»
Ì‡L :˙Ó‡‰ ÔÈc‰Â .‰ÏB„b ˙eÚË BÊ Ì‚Â .Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿«»¿»¿«ƒ»¡∆∆ƒ
ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯ËÙ - Ì‰ÈÙa BÚ¯tL ÌÈ„Ú e‡a»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈»¿
·e˙kL ,Ô‰È¯ÙÒ Èt ÏÚ - ˙‡f‰ ‰‡¯B‰‰ Ìb .LLÁ¬»««»»«…«ƒƒ¿≈∆∆»
eML ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÚ¯t B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B˙B‡a Ô‰a»∆¿∆»««¬≈¿»≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

˙BÎÏ‰10ÌÈ„Ú ÈÙa BÚ¯Ùe CÏ‰Â :11ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈ·Ï dÈa dÚ¯t ÏÊ‡ :·e˙k ÌÈÏÈÂba È˙‡ˆÓe .‡e‰»»ƒ«¿ƒƒ»¬««¿≈≈≈¿≈

dÏÈc12,e¯‡aL BÓk ,ÔÈ‰bÓ ÌÈ¯Ùq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ≈««ƒ∆«¿»ƒÀ»ƒ¿∆≈«¿
Ô‰ ˙Úc ÏL ÌÈ¯·c ,„BÚÂ .‡¯Ób‰ ÔÈcÓ ‰‡¯È Ck13: »≈»∆ƒƒ«¿»»»¿»ƒ∆««≈

‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ ?˙BOÚÏ BÏ ‰È‰ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ∆»»«¬»««ƒ¿»≈ƒ∆»
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï BÏ LÈ ÈÎÂ !ÌÈ„Úa BÚ¯t - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ≈∆¡…∆»≈ƒ
,e˙Ó Ì‡ :„BÚÂ !?eÎÏÈ ‡lL Ì‰ÈÓÈ Ïk ¯‰q‰ ˙È·a¿≈«…«»¿≈∆∆…≈¿»ƒ≈
,ÌÏBÚÏ ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ú¯Bt ‰Ê ‡ˆÓ ?‰OÚi ‰Ó««¬∆ƒ¿»∆≈«««««««¿»

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú14˙e„Ú BÊ ˙e„Ú ˙ÈOÚ ,Ôk Ì‡ . «∆»ƒ≈ƒƒ≈«¬≈≈≈
¯ËLa15‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,‰Ê ‡ˆÓÂ . ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈»∆»««ƒ¿»≈ƒ∆»

BaÏ ÏÚ ‰ÏÚL ÈÓ ÔÈ‡Â .¯ËLa ‰ÂÏÓ ˙ÈOÚ ,ÌÈ„Úa¿≈ƒ«¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ∆»»«ƒ
‡e‰ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa :¯Ó‡ Ì‡ ,È‡cÂ Ï·‡ .‰Ê∆¬»««ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ú¯tL ,BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ««¿∆»«ƒ¿≈¬≈ƒ¿»¿»∆

e‡a Ì‡ Ï·‡16˙Èa Ô‡k ÔÈ‡ - BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â ¬»ƒ»¿≈ƒ∆¿»≈»≈
.˙B¯B‰Ïe Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .LBÁÓ≈¿»∆»»¿

"פלוני 10) ייחד ולא הלכות, לומדי תלמידיֿחכמים
הלכות.11)ופלוני". לומדי עצמו.12)שאינם לבין בינו

רב  לפני שבא מעשה מובא שם, בגמרא הדברים: ביאור
הלכות, שוני בפני אלא תפרעני אל המלוה שאמר נחמן,
(לפי  הלכות שוני שאינם עדים בפני שפרע הלווה וטען
שהודה  מכיון נחמן: רב ופסק אותו), דוחה שרבינו הנוסח
לא  שאם הרי"ף, למד ומזה גמור. פרעון זה הרי – המלוה
אל  לו אמר אם והואֿהדין נאמן, הלוה אין - המלוה הודה
שהנוסח  כאן, רבינו ואומר ופלוני. פלוני בפני אלא תפרעני
שפרע  טען הלוה היינו דיליה", לבין "ביניה הוא: הנכון
נאמן, הלוה אין - מכחיש כשהמלוה ולפיכך בעדים, שלא

פטור. - שפרע אחרים עדים מביא כשהוא השכל 13)אבל
זאת. מחייב ויביאם 14)הישר אחרים עדים שימצא עד
להעיד. פרעתי.15)לביתֿדין לטעון נאמן אינו שהלווה

מקיימים 16) מיגא"ש והר"י והרי"ף האחרים. העדים
בגמרא  הלכה שנפסקה וסוברים רבינו, שדחה הנוסחאות
מבואר  ונימוקם לשלם. שחייב שלמעלה, הדינים בשני
כל  של עדותם את למפרע פסל כאילו זה שהרי ברי"ף,
קיים. - שבממון תנאי וכל זה, חוב פרעון לענין העדים
למלוה  נתן שהלווה לעדים מאמינים שאנו הראב"ד וביאר
חוב  לפרעון הוא שקבלתי הכסף לטעון יכול אבל וכך, כך
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סימן  שבועות [ב'מרדכי' הגמרא. בלשון "סיטראי" - ישן
'יש  בשם ד, סעיף שם חו"מ ברמ"א (מובא תשעא
ומלשון  "סיטראי". לטעון יכול שהמלוה כתב מפרשים')
- רבינו שיטת גם שהיא - המחבר שלדעת משמע, הרמ"א
יוצא  ומזה בזה), שפלפל טו ס"ק שם ש"ך (ראה זאת אמר
בטוען  כי רבותיו, לבין רבינו בין זה בדין מחלוקת כל שאין
וכשהעדים  לשלם, חייב שהלוה רבינו מודה "סיטראי"
- החוב אותו לפרעון המעות שנותן בפירוש שאמר מעידים
(ראה  שפטור מודה - הראב"ד של ביאורו לפי  - הרי"ף גם
שגם  הראב"ד, דעת פירש טז, ס"ק שם ובש"ך מגידֿמשנה).
לטעון  המלוה יכול זה, חוב בפירוש שפרע מעידים אם
ששיטתו  משמע רבינו של מלשונו אולם וצ"ע. "סיטראי"
טוען  שהמלוה מפרש שם רש"י אגב, רבותיו. שיטת נוגדת

כראב"ד]. לא וזה הם, שקר עדי

.‚‰˙‰17˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ,‰Âl‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆««…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê È¯‰ - BÚ¯Ù ‡lL ¯Ó‡iL18, ∆…«∆…¿»¬≈∆≈¿…¿»

BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡Â .BÚ¯tL ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«∆¿»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆¿»
ÌeÏk ÏËB BÈ‡ -19. ≈≈¿

מב.17) שבועה,18)שם בלא פירושו נאמנות סתם
דרש  המלוה שאם נוטה, הדעת עלֿפה. במלוה ואפילו
התכוון  בוודאי פרעתי, הלווה יטעון שמא וחשש נאמנות
(סמ"ע  שבועה לחיוב עצמו להכניס לו למה כי שבועה, בלי
תפרעני  אל "ואמר רבינו: כתב א, בהלכה ב). ס"ק עא סי'
מלמדנו, זה שינוי "התנה", וכתב שינה וכאן בעדים " אלא
אין  הלוואה בשעת שלא כי ההלוואה, בשעת המדובר שכאן
ואףֿעלֿפיֿכן  הלוה, ביד כבר הכסף שהרי לתנאים, מקום
ההלוואה  אחר אפילו מועיל קנין) קבלת (עשו מידו כשקנו

קיבל 19)(מגידֿמשנה). הלווה שאמר: שם פפא כרב
עדים. נגד לא אבל עצמו, נגד המלוה נאמנות

.„Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈLk ÔÓ‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»»∆ƒ¿∆««¿∆∆¡»ƒ¿≈≈ƒ«
epnÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ20 «ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»¬≈∆∆ƒ∆

‰Úe·L ‡Ïa21ÌÈ„Ú ÈLk BÈÓ‡‰ È¯‰L ,22elÙ‡Â . ¿…¿»∆¬≈∆¡ƒƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ
‡Ïa epnÓ ‰·B‚ È¯‰ - BÚ¯tL) ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»¬≈∆ƒ∆¿…
;Ì‰ÈÙa BÚ¯tL (ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰ elÙ‡Â ,‰Úe·L¿»«¬ƒ≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰‡Ók ÌÈM‰L23Ï·‡ .24‰z‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆«¿«ƒ¿≈»¬»ƒ»«¬≈«»
„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰LÏLk ÈÏÚ ÔÓ‡25ÔÈÓÏ26BÚ¯t Ì‡ , ∆¡»»«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»
Úe¯t ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÈÙa27‰ÂÏn‰ ÔÈÓ‡‰L ‰Ê . ƒ¿≈«¿»»¬≈∆»«∆∆∆¡ƒ««¿∆

B˙wz ‰È‰z ‰Ó ,ÌÈ„Ú ÈLk28Ú¯˜È ?Ú¯ÙiLk ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿∆«»»¿∆ƒ¿«ƒ¿«
„ÈÚÈ B‡ ;¯ËM‰29BÓˆÚ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ‰Ê30Ïk ÏhaL «¿»»ƒ∆««¿∆««¿∆ƒ≈»

‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÈ B‡ ;ÈBÏt ÏÚ BÏ LiL ¯ËL¿»∆≈«¿ƒ»ƒ««¿∆…
‰Âl‰ ÈÙa31ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LiL ·BÁ Ïk ÏawL32. ƒ¿≈«…∆∆ƒ≈»∆≈≈∆¿ƒ

מב.20) נאמנות 21)שם שסתם יז, בהערה נתבאר
[במלוה  עלֿפה. במלוה ואפילו שבועה, בלא משמעותה
בלי  גם שהרי שבועה, ללא שהכוונה פשוט הדבר בשטר,
פרעתי]. טוען: כשהלוה בשבועה, נוטל נאמנות

ב),22) ס"ק שם בש"ך (מובא כו שער התרומות' ב'ספר
בעלים, בחזקת ממון העמד אומרים אנו אין למה שואל:
שאנו  ומסביר, זו? את זו המכחישות עדים כתי בשתי כמו

וביטל  עדים, כשני לו שהאמין עצמו הלוה על סומכים
המלוה  טענת להגדיר אין ולפיכך נגדו, עצמו טענות לגמרי
שבעולם  עדויות כל למפרע פסל כאילו זה והרי כמוכחשת,

זה. חוב פרעון ה"ג.23)לגבי פי"ח עדות הלכות ראה
שם.24) הגמרא מספר 26)הלוה.25)מסקנת פירש

משנים. אבל 27)גדול האמינו, כשלשה אומרים, שאנו
אלא  העדים מספר קבע לא "כשנים" כשאמר כארבעה. לא

משנים. פחות שאינה רגילה, לעדות כיצד 28)התכוון
ויתבע. יחזור לא שהמלוה עצמו, בפני 29)יבטיח יצהיר

עלֿפה.30)עדים. מה 31)במלוה כוונתו, נתבארה לא
משנהֿ (ראה בפניו שלא או הלוה בפני בין ההבדל הוא

ההודאה 32)למלך). עדי יביא - שנית המלוה וכשיתבע
פרעתי  טענת לגבי שהנאמנות למד, אתה מכאן לביתֿדין.
הוא  אחר ענין שהודאה המלוה, הודאת לגבי יפה כוחה אין
והודאה  פרעון אם היא ראשונים [מחלוקת התנה. לא שעליו
מביא  כו בשער התרומות' 'בעל לא. או ענינים כשני נידונים
אולם  כאן. רבינו כדברי הם, ענינים ששני הרי"ף, תשובת
שהמלוה  להלכה, פוסק שם בשבועות הלוי זרחיה רבינו
(הובא  ישעיה רבינו דעת וכן הודאה, עדי נגד גם נאמן
עא  סי' ב'דרישה' (מובא הרשב"א גם כתב וכן שם), ב'טור'
לבין  נאמנות בין מחלק שם במלחמותיו והרמב"ן סק"ח).
נפרע, שלא לומר האמינו אם בעדים", אלא תפרעני "אל
אבל  עצמו, הודאת לבין עדים בין לחלק טעם כל אין
כאילו  זה הרי - ופלוני פלוני בפני אלא תפרעני אל כשאמר
להעיד  פסלם לא אבל פרע, שבפניהם להעיד אחרים פסל
אל  שבדין רבינו, שיטת נתבארה בה"ב למעלה שהודה.

פרע]. שבפניהם להעיד אחרים גם נאמנים וכו' תפרעני

.‰BÚ¯tL È¯‰33BÚ¯Ùe ,Ú¯Ù ‡lL ‰ÂÏn‰ ÔÚËÂ , ¬≈∆¿»¿»«««¿∆∆…ƒ¿«¿»
È‡z‰ ÈtÓ ‰iL ÌÚt34Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ‰Âl‰ È¯‰ - ««¿ƒ»ƒ¿≈«¿«¬≈«…∆≈¿≈«

,ÈÏ ·iÁ ‰z‡ CÎÂ Ck :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÔÈca ‰ÂÏn‰ ˙‡∆««¿∆«ƒ¿≈»¿»«»«»ƒ
;ÌlLÈ - ‰„B‰ Ì‡ .ÌÈÓÚt ÈzL EÈzÚ¯tL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿«≈

˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â35BÚ¯t ‡lL Ck ÏÚ ¿ƒ»«ƒ»«¿«∆≈«»∆…¿»
˙Á‡ ÌÚt ‡l‡36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. ∆»««««¿≈…«≈»∆

שפרעו 33) הלווה וטען בעדים, שיפרענו בהתנה המדובר
בעדים. ונפטר.34)שלא נשבע היה - התנה לא שאם

כופר.35) וזה בידך, לי מנה טוען כל שם 36)כדין בר"ן
עדים, כשני למלוה הלווה כשהאמינו בזה, ונותן נושא מא:
הלווה  יכול השני הפרעון שאחר הראב"ד, דעת ומביא
משום  העדים, אותם עלֿפי הפרעון החזרת מהמלוה לגבות
טענת  לענין לא בלבד, הפרעון על רק למלוה שהאמינו
גאון) האי רב בשם זו שיטה מביא שם (ה'טור' כפול  פרעון
הנאמנות  כי כן, אינה כאן רבינו שדעת הר"ן שם ומסיים
הר"י  כתב וכן זה. לפרעון הנוגע לכל יפה כוחה עדים נגד
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה שם לשבועות בפירושו מיגא"ש

שם).37)שם). מיגא"ש (הר"י עדים כשני שהאמינו כגון
שבועה? בלא האמינו הלא היסת, שבועת חייב למה וצ"ע
כדין  תורה של כעין משבועה פטרו שהלווה כוונתו, ואולי
כפירה  טענת לכל חכמים שתיקנו היסת אבל ונוטל, נשבע

בנידון. גם חלה -

.Â‰Âl‰ ‰˙‰38¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ƒ¿»«…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈∆…«
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e˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙa EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒƒ¿≈¬≈ƒ≈
ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰ B‡8ÈtnL ; »¿»∆ƒ¿ƒ««»≈∆¡»∆ƒ¿≈

‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰˙‰ BÊ ‰ÚË«¬»ƒ¿»»»¿»««ƒ¿»≈ƒ∆»
‡lL È„k ,BnÚ ÌÈ„ÓBÚ Ì‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÈÙaƒ¿≈¿≈¿ƒ¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆…
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÈzÚ¯t ÌÈ¯Á‡ ÈÙa :¯Ó‡ÈÂ B˙B‡ ‰Á„Èƒ¿∆¿…«ƒ¿≈¬≈ƒ»«¿ƒ¿»¿»∆

אולם 2) היום. שבידינו הדפוסים לפי לח: שבועות משנה,
זו  ארוכה משנה חולקה דפוסים) בכמה (וגם בכתביֿיד
במשנה  החלוקה גם (וכן משניות לארבע או לשלש
שניה  במשנה הוא שלפנינו הדין של ומקומו שבמשניות),

לט: המשנה.3)בדף מלשון מוכח אם 4)זה אפילו
שם, הר"ן של פירושם (ע"פ לכך בפירוש התנגד הלוה
שם  מיגאש יוסף רבינו רבו פסק וכן כאן). והמגידֿמשנה
לנו, (ברור סהדי אנן שם: בר"ן מבואר דבר, של וטעמו מא.
בעדים  שלא פרעתיך הטוען: שהלוה לזה) עדים היינו כאילו
התראת  על שיעבור הדעת על מתקבל זה שאין משקר, -
ע  סי' חו"מ [בש"ך כפרן. של שם עצמו על ויוציא המלוה
התנגד  שאם ראשונים פוסקים כמה דעת מביא ט, ס"ק
הרא"ש  ודעת בעדים, לפורעו צריך אינו זה לתנאי בפירוש
- שהלוהו אחר המלוה אמר שאם ירוחם, ורבינו וה'טור'
ומכלֿשכן  בעדים, לפורעו צריך אינו הלוה כששתק אפילו
צריך  - בשתק מכריע: עצמו והש"ך בפירוש. כשהתנגד

צריך]. אינו - בפירוש ובמוחה בעדים, אם 5)לפורעו אבל
שהלווהו  אע"פ בעדים לפרוע צריך אינו - בפירוש התנה לא
פלוני  בפני אלא תפרעני "אל בדין וכן זה, [בדין בעדים.
ה"ב) (ראה בפניהם שפרע מעידים אחרים ועדים ופלוני",
רבי  - כרבותיו מקום בכל לפסוק הסלולה מדרכו רבינו נטה
בניגוד  פסק אלו הלכות ובשתי - הרי"ף ורבו מיגא"ש יוסף
נוסחאות  בחילופי מקורה זו מחלוקתם לשיטתם. גמור
בהשגותיו  והראב"ד הבאה. בהלכה שיתבאר כמו בגמרא,
הלוה  אין עדים בפני התנה שאם ואומר, לפשרה נכנס כאן
לא  לטעון: שיכול ב'מיגו' נאמן - בעדים שלא ואם נאמן,

שם)]. וש"ך מגידֿמשנה (ראה כזה תנאי אפילו 6)היה
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ראה עדים בפני המלוה כשהתנה
"פרעתיך  אמר אם אבל ופלוני", פלוני "בפני כשאמר ודוקא
והש"ך  שם), ו'טור' (רמ"ה נאמן אינו - סתם עדים" בפני

רבינו. דעת גם כך מסביר תלמידיֿחכמים,7)(שם) בפני
שמותיהם. שבפניהם 8)ופירש והעידו עדים באו ואם

ה"ב). (ראה פטור - פרע

.·¯ÓB‡‰L ,Ô‰a ·e˙kL ‡¯Ób‰ ÔÓ ˙B‡ÁÒ LÈ≈À¿»ƒ«¿»»∆»»∆∆»≈
EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :B¯·ÁÏ«¬≈«ƒ¿»≈ƒ∆»¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ
.ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««»≈∆¡»

ÌÈ¯Bn‰ eÚË CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ9Èt ÏÚ ¿»¿»ƒ¿ƒ»»«ƒ«ƒ
.ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ

מיגא"ש 9) הר"י דעת היא שזאת נתבאר, הקודמת בהלכה
שרבינו  התמיהה, [גדולה בגמרא. נוסחתם ע"פ והרי"ף
להתייחס  שדרכו רבותיו, כלפי כזה חריף בביטוי משתמש

יתירה]. כבוד ביראת אליהם

Ô‰a È˙‡ˆÓe ,˙BLÈ‰ ˙B‡ÁÒp‰ ÏÚ Èz¯˜Á ¯·Îe¿»»«¿ƒ««À¿»«¿»»»ƒ»∆
Ï ÚÈb‰Â .ÔÓ‡ ‡e‰L‡¯Ób ˙ˆ˜Ó ÌÈ¯ˆÓa È„È ∆∆¡»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿»»

Ì„˜ ÔÈ·˙Bk eÈ‰L BÓk ,ÌÈÏÈÂb‰ ÏÚ ·e˙k ,‰LÈ¿»»»««¿ƒƒ¿∆»¿ƒ…∆
˙B‡ÁÒ ÈzLe .‰L ˙B‡Ó LÓÁ ·e¯˜a ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿≈¬≈≈»»¿≈À¿»
:·e˙k Ì‰ÈzL·e ,BÊ ‰ÎÏ‰a ÌÈÏÈÂb‰ ÔÓ È˙‡ˆÓ»»ƒƒ«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿≈∆»
Ô‰Ï eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ÈzÚ¯t ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆
˙ˆ˜ÓÏ Ú¯‡L BÊ ˙eÚË ÈtÓe .ÔÓ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»∆¡»ƒ¿≈»∆≈«¿ƒ¿»
Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ»««
ÌÈ¯Á‡ ÈÙa BÚ¯Ùe ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùzƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¬≈ƒ
BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡L -∆≈∆¡»««ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»
Ì‡L :˙Ó‡‰ ÔÈc‰Â .‰ÏB„b ˙eÚË BÊ Ì‚Â .Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿«»¿»¿«ƒ»¡∆∆ƒ
ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯ËÙ - Ì‰ÈÙa BÚ¯tL ÌÈ„Ú e‡a»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈»¿
·e˙kL ,Ô‰È¯ÙÒ Èt ÏÚ - ˙‡f‰ ‰‡¯B‰‰ Ìb .LLÁ¬»««»»«…«ƒƒ¿≈∆∆»
eML ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÚ¯t B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B˙B‡a Ô‰a»∆¿∆»««¬≈¿»≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

˙BÎÏ‰10ÌÈ„Ú ÈÙa BÚ¯Ùe CÏ‰Â :11ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈ·Ï dÈa dÚ¯t ÏÊ‡ :·e˙k ÌÈÏÈÂba È˙‡ˆÓe .‡e‰»»ƒ«¿ƒƒ»¬««¿≈≈≈¿≈

dÏÈc12,e¯‡aL BÓk ,ÔÈ‰bÓ ÌÈ¯Ùq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ≈««ƒ∆«¿»ƒÀ»ƒ¿∆≈«¿
Ô‰ ˙Úc ÏL ÌÈ¯·c ,„BÚÂ .‡¯Ób‰ ÔÈcÓ ‰‡¯È Ck13: »≈»∆ƒƒ«¿»»»¿»ƒ∆««≈

‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ ?˙BOÚÏ BÏ ‰È‰ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ∆»»«¬»««ƒ¿»≈ƒ∆»
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï BÏ LÈ ÈÎÂ !ÌÈ„Úa BÚ¯t - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ≈∆¡…∆»≈ƒ
,e˙Ó Ì‡ :„BÚÂ !?eÎÏÈ ‡lL Ì‰ÈÓÈ Ïk ¯‰q‰ ˙È·a¿≈«…«»¿≈∆∆…≈¿»ƒ≈
,ÌÏBÚÏ ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ú¯Bt ‰Ê ‡ˆÓ ?‰OÚi ‰Ó««¬∆ƒ¿»∆≈«««««««¿»

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú14˙e„Ú BÊ ˙e„Ú ˙ÈOÚ ,Ôk Ì‡ . «∆»ƒ≈ƒƒ≈«¬≈≈≈
¯ËLa15‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,‰Ê ‡ˆÓÂ . ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈»∆»««ƒ¿»≈ƒ∆»

BaÏ ÏÚ ‰ÏÚL ÈÓ ÔÈ‡Â .¯ËLa ‰ÂÏÓ ˙ÈOÚ ,ÌÈ„Úa¿≈ƒ«¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ∆»»«ƒ
‡e‰ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa :¯Ó‡ Ì‡ ,È‡cÂ Ï·‡ .‰Ê∆¬»««ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ú¯tL ,BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ««¿∆»«ƒ¿≈¬≈ƒ¿»¿»∆

e‡a Ì‡ Ï·‡16˙Èa Ô‡k ÔÈ‡ - BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â ¬»ƒ»¿≈ƒ∆¿»≈»≈
.˙B¯B‰Ïe Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .LBÁÓ≈¿»∆»»¿

"פלוני 10) ייחד ולא הלכות, לומדי תלמידיֿחכמים
הלכות.11)ופלוני". לומדי עצמו.12)שאינם לבין בינו

רב  לפני שבא מעשה מובא שם, בגמרא הדברים: ביאור
הלכות, שוני בפני אלא תפרעני אל המלוה שאמר נחמן,
(לפי  הלכות שוני שאינם עדים בפני שפרע הלווה וטען
שהודה  מכיון נחמן: רב ופסק אותו), דוחה שרבינו הנוסח
לא  שאם הרי"ף, למד ומזה גמור. פרעון זה הרי – המלוה
אל  לו אמר אם והואֿהדין נאמן, הלוה אין - המלוה הודה
שהנוסח  כאן, רבינו ואומר ופלוני. פלוני בפני אלא תפרעני
שפרע  טען הלוה היינו דיליה", לבין "ביניה הוא: הנכון
נאמן, הלוה אין - מכחיש כשהמלוה ולפיכך בעדים, שלא

פטור. - שפרע אחרים עדים מביא כשהוא השכל 13)אבל
זאת. מחייב ויביאם 14)הישר אחרים עדים שימצא עד
להעיד. פרעתי.15)לביתֿדין לטעון נאמן אינו שהלווה

מקיימים 16) מיגא"ש והר"י והרי"ף האחרים. העדים
בגמרא  הלכה שנפסקה וסוברים רבינו, שדחה הנוסחאות
מבואר  ונימוקם לשלם. שחייב שלמעלה, הדינים בשני
כל  של עדותם את למפרע פסל כאילו זה שהרי ברי"ף,
קיים. - שבממון תנאי וכל זה, חוב פרעון לענין העדים
למלוה  נתן שהלווה לעדים מאמינים שאנו הראב"ד וביאר
חוב  לפרעון הוא שקבלתי הכסף לטעון יכול אבל וכך, כך
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L¯Bi‰ ÔÓ ‡Ï ‰Ê ¯ËLa ‰·B‚ BÈ‡ - ÈzÚ¯t39‡ÏÂ »«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆…ƒ«≈¿…
Á˜Bl‰ ÔÓ40ÔÈ‡ - ÈzÚ¯t ‡Ï :‰ÂÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ«≈««¬ƒ»«…∆…»«¿ƒ≈

eOÚ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰««¿∆≈ƒ¿»∆ƒ«»∆»»
‡Èe˜41‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ42‰Ê ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÚË . ¿¿»«¿»»∆∆»««…∆ƒ¿»∆

Ú¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,B˙ˆ˜Ó ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒƒ¿»¿««¿∆≈…»«
˙Úe·L ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ÌlLÓ - ÌeÏk¿¿«≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿«

˙q‰43BÈÓ‡‰ È¯‰L ;44‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆≈∆¬≈∆¡ƒ¿ƒƒ¿»»»∆ƒ¿∆
.ÚaL BÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿«∆≈≈ƒ¿»

והמדובר 38) שמו), (אות פ"ט כתובות ברי"ף זה דין מקור
בשטר. הלווה.39)במלוה מת נכסי 40)אם הקונה

ליורש  טוענים שביתֿדין למלוה, משועבדים שהיו הלווה
נאמן  הלווה והרי לטעון, יכול שהלווה מה כל ללוקח וכן
פרע. הלווה הדין: בית טוען ולפיכך פרעתי, לומר

תרמית.41) למעשה את 42)הסכם ביניהם ויחלקו
היסת.43)הגזילה. שבועת חייב הכל כשכופר גם

נשבע  אינו במקצת כשהודה שאפילו רבותא, ומשמיענו
היסת. אלא התורה משבועת 44)שבועת פטור למה נימוק

שם  ברי"ף מבואר היסת? שבועת חייב ולמה התורה.
טוען  הלווה אם בשטר, המלוה דבריו: ותמצית באריכות.
- עלֿפה ובמלוה ונוטל, נפרע שלא המלוה נשבע - פרעתי
את  מפרשים אנו ולפיכך ונפטר, היסת הלווה נשבע
כמלוה  ויהיה בלבד, השטר של כוחו לביטול הנאמנות
סי' חו"מ חדש' [ב'בית היסת. נשבע פרעתי שהטוען עלֿפה
רק  הנאמנות הועילה שאם רבים, תמיהת מביא לה אות עא

ישבע  לא למה עלֿפה, מלוה ונשאר השטר של כוחו לבטל
שנימקו  מה עלֿפי ותירץ, במקצת? מודה שבועת הלווה
שהלווה  מפני במקצת, מודה שבועת ג.) (בבבאֿמציעא
בעלֿחובו  בפני פניו מעיז אדם שאין אלא הכל, לכפור רוצה

ומעיז]. מעיז - שהאמינו וכאן וכו',

.Ê‰˙‰45È¯‰ - ‰Úe·L ‡Ïa ‰·B‚ ‰È‰iL ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿∆∆¿…¿»¬≈
˙Ba‚Ï ‡a Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ‡Ïa epnÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ∆¿…¿»¬»ƒ»ƒ¿

Ú·MÈ - ÂÈL¯BiÓ46‰a‚È Ck ¯Á‡Â47‰˙‰ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ»«¿««»ƒ¿∆¿ƒƒ¿»
‡Ïa ‰·Bb - ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ‰a‚iL∆ƒ¿∆«ƒ«≈¿…¿»∆¿…

‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L48˙ÈcÚ‰ ÔÓ ‰a‚iL49‰·Bb - ¿»¿≈ƒƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ∆
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ˙ÈcÚ‰ ÔÓ50- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ; ƒ»ƒƒ«ƒ«¿ƒ∆»¿«∆¿»

‡l‡ Û¯ËÈ ‡Ï - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ìi«̃»»ƒ¿ƒ«≈«…ƒ¿…∆»
‰Úe·La51.B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï ‰˙Ó ‰Ê ÔÈ‡L ; ƒ¿»∆≈∆«¿∆¿«≈»¬≈

שם.45) ברי"ף זה בנקיטת 46)גם התורה, שבועת כעין
יתומים.47)חפץ. מנכסי לגבות הבא כל כדין

נ.48) בגיטין אמוראים המעולה 49)מחלוקת השדה
(זיבורית), מהגרוע גובה מלוה התורה, דין לפי שבשדותיו.

מבינונית. שיגבה תיקנו בפירוש 50)וחכמים כשהתנה
מן  "גם פירש לא אם אבל היורשים, מן גם עידית שיגבה
מפני  והטעם, שם. נחמן כרב מזיבורית, גובה היורשים"
אין  הזיבורית, מן יתומים מנכסי לגבות חכמים שתיקנו
פירושו  (עלֿפי בפירוש התנה אלאֿאםֿכן זו תקנה לעקור

כאן). במגידֿמשנה מובא הרמב"ן, התנה 51)של אפילו
שבועה. בלי מהלוקח שיגבה בפירוש
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוטים 1) בעדות שונים שלבים בעדים. פסלות מיני עשרה

נכפה. וחולי

.‡„Á‡ Ba ‡ˆÓpL ÈÓ Ïk .Ì‰ ˙eÏÒt ÈÈÓ ‰¯OÚ¬»»ƒ≈«¿≈»ƒ∆ƒ¿»∆»
,ÌÈLp‰ .Ô‰ el‡Â .˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»¿≈¿≈≈«»ƒ
,ÌÈL¯Á‰Â ,ÌÈËBM‰Â ,ÌÈpËw‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÓeq‰Â2ÌÈÚL¯‰Â ,3ÔÈÈeÊa‰Â ,4Â ,ÔÈ·B¯w‰5, ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
Ô˙e„Úa ÔÈÚ‚Bp‰Â6‰¯OÚ el‡ È¯‰ .7. ¿«¿ƒ¿≈»¬≈≈¬»»

זה.2) בפרק לפנינו מפורשים אלה וכל כגון 3)העורים. ְִִ
שאינו  ממון שלקח או מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר

ה"בֿד. פ"י, לקמן כמבואר בחמס, שאינם 4)שלו
ה"ה. פי"א לקמן וכמבואר ּבשתם, על לבעלי 5)מקפידים

עצמם, לבין בינם לזה זה קרובים שהעדים או הדין,
ה"ו. ופי"ד ה"א, פי"ג לקמן מביאה 6)וכמבואר שעדותו

פט"ו, לקמן עצמו", על כ"מעיד זה והרי והנאה, תועלת לו
ה"ד.7)הֿא. פט"ז, עד מכאן והולכים מתבארים וכולם

.·Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ˙BÏeÒt ÌÈL»ƒ¿¿≈ƒ«»∆∆¡««ƒ
‰·˜ ÔBLÏ ‡ÏÂ ,¯ÎÊ ÔBLÏ - ÌÈ„Ú ÌÈL8. ¿«ƒ≈ƒ¿»»¿…¿¿≈»

שני 8) "ועמדו דרשו: א ל, ובשבועות שתים. ולא שנים,
(=ללמדך  מדבר הכתוב - בעדים יז) יט, (דברים האנשים
להלן  ונאמר שני, כאן ...נאמר רש"י), בנשים, עדות שאין
אף  - בעדים להלן מה עדים), שני (=עלֿפי שני טו) (שם,
רבינו  דרשת ומקור קצ. אות שם ב'ספרי' וכן בעדים". כאן

ידוע. אינו -

.‚ÌeËÓh‰ ÔÎÂ9ÒBÈ‚B¯c‡‰Â10ÏeÒtÔ‰L ÈtÓ ,ÔÈ ¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
‰M‡ ˜ÙÒ11- ÏeÒt ˜ÙÒ ¯Lk ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ . ¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿≈»≈¿≈»

ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ ‡a „Ú‰ ÔÈ‡L .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰¬≈»∆≈»≈»∆»¿ƒ»
·iÁÏ B‡ ÂÈt ÏÚ12ÂÈt ÏÚ13ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒƒ»

˜ÙqÓ14‰¯Bz ÔÈc ˜ÙqÓ ÔÈLBÚ ÔÈ‡Â15. ƒ»≈¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»

אטומה.9) וערוותו נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
פ"ב,10) אישות (הל' נקבות ואבר זכרות אבר לו שיש
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לכל 11)הכ"דֿכה). "ופסול מ"ד: פ"ב, ביכורים תוספתא
כנשים". שבתורה מיתה.12)עדות או מכות עונש,

טו.13) יט, לדברים רומז עוון. פיו על תימן: ובכת"י
א.14) מו, ובבאֿקמא א כ, ממון 15)כתובות שאם

(ע"פ  כלֿשכן לא הגוף עונש מוציאין, אין לחזרה) (=שניתן
הרמ"א: כתב יד, סעיף לה, סי' חו"מ ובשו"ע הכסףֿמשנה).
להיות, רגילים אנשים שאין שבמקום היא, קדמונים תקנת
אנשים... ולא רגילה ...שאשה נשים, של בביתֿהכנסת כגון

נאמנות. נשים

.„:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
ÏÏkÓ .ÂÈÁ‡Ï ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ«¬ƒ∆«¬∆»««¬¿»ƒƒ¿»

˙È¯a Ôa ÂÈÁ‡ ‰Ó :e‰BÓk ÂÈÁ‡L16Ôa „Ú‰ Û‡ , ∆»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ«»≈∆
˙È¯a17ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .18,ÌÈ„·Ú Ì‡ : ¿ƒ«»…∆¿¿≈»ƒƒ¬»ƒ

Ïk ‡Ï ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ;ÔÈÏeÒt ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa Ô‰L∆≈¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿≈»ƒ…»
ÔkL19!? ∆≈

(שם 16) ככתוב בברית, עליהן שנכרת המצוות, בכל שחייב
לכרות  משה את ה' צוה אשר הברית דברי "אלה סט) כח,

ישראל". בני במצוות 17)את אלא חייב אינו והעבד
את  אביא אני "אף א): פח, (בבאֿקמא חייבות שהנשים

להעיד". ופסול המצוות בכל שאינו שאינם 18)העבד
בלבד. מצוות בשבע ב)19)אלא יד, (שם אמרו וכן

טו, שם בגמרא, ופירשו ברית". בני חורין בני עדים "ועלֿפי
נכרים. למעט - ברית בני עבדים; למעט - חורין בני א:
ככתוב  הוא, בןֿברית - עבד ב כג, בגיטין רש"י ולדעת
לעברך  מימיך, שואב עד עציך "מחוטב יֿיא) כט, (דברים
לומר, אלא רבינו נתכוון שלא ויתכן, אלקיך". ה' בברית

שמח). (אור המצוות" "בכל שאינו

.‰ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ20ÏeÒt -21. ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ»

חלקו,20) מהם אחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
ה"ד. פ"ז, עבדים הל' בן 21)ראה אינו שעדיין להעיד,

ישראל, בבת הוא אסור וכן לגמרי, שישתחרר עד ברית
אשה  "ומה אמרו: א פח, ובבבאֿקמא ה"ז. שם, כמבואר
ראוי  שאינו עבד לעדות, פסולה - בקהל לבוא ראויה שהיא

לעדות". שפסול דין אינו - בקהל לבוא

.Â¯¯ÁzLpL ÈÓ Ïk22¯e¯ÁL Ëb ¯qÁÓ ‡e‰ È¯‰Â23 »ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈¿À«≈ƒ¿
ÏeÒt -24B„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ;25Èa ÏÏkÓ ‰OÚÈÂ , »«∆«ƒ«≈¿»¿≈»∆ƒ¿«¿≈

„ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â ,˙È¯·26. ¿ƒ¿««»»ƒ

עוד,22) בו להשתעבד יכול שאינו רבו, שהפקירו כגון
האסורין  מבית שברח עבד או ב, לח, בגיטין כמבואר

א. עמ' שם רבו, ממנו להתירו 23)ונתייאש שחרור שטר
שם. ישראל, גמור.24)בבת בןֿברית אינו שעדיין

והכוונה 25) ויעשה. ויטבול לידו, הגט תימן: ובכת"י
בהל' כמבואר שחרורו, אחר שהיא גירות לשם לטבילה

הי"ב. פי"ג, ביאה בירושלמי 26)איסורי הדברים, ומקור
הרי  שפחתה, בולד ולדה שנתערב כהנת ה"ה: פי"א, יבמות
חייבים  וכשיגדילו עבד, ספק - כהן ספק הוא מהם אחד כל
שם  אמרו זאת ובכל ה"ו, שם כמבואר זה את זה לשחרר
שום  להעיד יכולים אינם נשתחררו שלא עוד שכל ה"ה,

כמבואר  בלבד, שחרור גט כמעוכבי דינם הללו והרי עדות,
ומכאן  שמח). (אור מעידים אינם זאת ובכל - ב מב, בגיטין
מעיד  אינו - פסול ספק כשר ספק שכל ג', להלכה המקור גם

מלך). (קרית

.Ê¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‡ÏÂ - ÌÈL‡ .ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿¿≈»¬»ƒ¬»ƒ¿…

ÌÈpË˜27‡e‰ È¯‰ - ÌÎÁÂ ÔB· ÔËw‰ ‰È‰ elÙ‡ . ¿«ƒ¬ƒ»»«»»»¿»»¬≈
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú ,ÏeÒt28‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ »«∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈

‡È·‰ ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .˙B¯eÓ‚ ‰L»»¿¿ƒƒƒ«¿∆¿ƒ»»¿…≈ƒ
Òe¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba „ÏBÂ ,˙B¯ÚO ÈzL29È¯‰ - ¿≈¿»¿«ƒ»ƒƒ»≈≈¬≈

ÒÈ¯Ò ‰Ê30„Ú „ÈÚÈ ‡Ï - Ba „ÏB ‡Ï Ì‡Â .„ÈÚÈÂ , ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ…«…»ƒ«
˙BL ·¯ÂÈ31˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32. …¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

ב.27) קנה, הידועים 28)בבאֿבתרא במקומות למטה,
ה"י). פ"ב, אישות (הל' ובשרו 29)לשיער לקוי, ששערו

הי"ג). (שם, ועוד מחמיצים, רגליו מימי ואין מחליק,
לכל 30) גדול כדין ודינו שערות, שתי הביא לא ולפיכך

הי"א). (שם, שנים 31)דבריו וחמש שלשים בן שיהיה עד
האדם, חיי שני שהן שנה, שבעים של רובן שזהו אחד, ויום
(שם, שנה" שבעים בהם שנותינו "ימי י) צ, (תהלים ככתוב

ב). קנה, שם.32)ובבבאֿבתרא פ"ב,

.ÁÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÂÈ˙BL ÏÏÎÏ ÚÈb‰L ÔË»̃»∆ƒƒ«ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»≈
‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a33‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ -34Â‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

˜„aiL „Ú B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -35‰¯OÚ LÏL Ô·e . ≈¿«¿ƒ≈«∆ƒ»≈∆¿∆¿≈
Ú„BÈ BÈ‡Â ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¿≈≈«

ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa36,˙BÚ˜¯˜a ˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡ - ¿ƒ«»«»≈≈≈¿«¿»
Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,ÌÈ¯·ca ˜c˜„Ó BÈ‡L ÈtÓ37. ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«¿»ƒ∆¬≈≈≈«

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÏËÏhÓ ˙e„Úa Ï·‡¬»¿≈ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿
ÏB„‚38. »

השחי.33) בית ושערות הזקן של 34)שערות בסימנים
בא  שלא עד לבוא לעליון "איֿאפשר הוא: שכלל מטה,
פ"ב, אישות להל' בפירושנו וראה א). מח, (נדה התחתון"

ע. כמפורש 35)אות מטה, של סימנים בו יש אם לראות
העליון". בא שלא עד לבוא לתחתון "אפשר שם: במשנה

וממכר.36) קרקעות 37)מקח ועדות ב. קנה, בבאֿבתרא
(רדב"ז). בהן תלויה האדם שחיות גדול, דקדוק צריכה

מכירה 38) הל' והשווה שם). (בבאֿבתרא שוטה ואינו
בקי  הוא אפילו מאבותיו, שירש שבקרקע הי"בֿיג, פכ"ט,
בן  שיהיה עד ממכר ממכרו אין גדול, והוא ומתן במשא
אחר  נוטה שדעתו מפני בזול, ימכור "שמא שנה, עשרים

העולם". בדרכי דעתו נתיישבה לא ועדיין המעות,

.ËÔa BÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰ËBM‰«∆»¿≈ƒ«»¿ƒ∆≈∆
˙BˆÓ39ÌÈÏk ¯aLÓe Ì¯Ú Cl‰Ó ‡e‰L ‰ËBL ‡ÏÂ . ƒ¿¿…∆∆¿«≈»…¿«≈≈ƒ

‰Ù¯ËpL ÈÓ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈ·‡ ˜¯BÊÂ40,BzÚ„ ¿≈¬»ƒƒ¿«∆»»ƒ∆ƒ¿¿»«¿
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„a „ÈÓz ˙LaLÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ41, ¿ƒ¿≈«¿¿À∆∆»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈÚk Ï‡BLÂ ¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
·LÁÈ ÌÈËBL ÏÏÎ·e ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -42‰tÎp‰ .43: ¬≈∆»ƒ¿«ƒ≈»≈«ƒ¿∆

¯Lk - ‡È¯a ‡e‰L ˙Ú·e ,ÏeÒt - B˙iÙk ˙Úa44. ¿≈¿ƒ»»»≈∆»ƒ»≈
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L¯Bi‰ ÔÓ ‡Ï ‰Ê ¯ËLa ‰·B‚ BÈ‡ - ÈzÚ¯t39‡ÏÂ »«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆…ƒ«≈¿…
Á˜Bl‰ ÔÓ40ÔÈ‡ - ÈzÚ¯t ‡Ï :‰ÂÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ«≈««¬ƒ»«…∆…»«¿ƒ≈

eOÚ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰««¿∆≈ƒ¿»∆ƒ«»∆»»
‡Èe˜41‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ42‰Ê ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÚË . ¿¿»«¿»»∆∆»««…∆ƒ¿»∆

Ú¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,B˙ˆ˜Ó ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒƒ¿»¿««¿∆≈…»«
˙Úe·L ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ÌlLÓ - ÌeÏk¿¿«≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿«

˙q‰43BÈÓ‡‰ È¯‰L ;44‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆≈∆¬≈∆¡ƒ¿ƒƒ¿»»»∆ƒ¿∆
.ÚaL BÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿«∆≈≈ƒ¿»

והמדובר 38) שמו), (אות פ"ט כתובות ברי"ף זה דין מקור
בשטר. הלווה.39)במלוה מת נכסי 40)אם הקונה

ליורש  טוענים שביתֿדין למלוה, משועבדים שהיו הלווה
נאמן  הלווה והרי לטעון, יכול שהלווה מה כל ללוקח וכן
פרע. הלווה הדין: בית טוען ולפיכך פרעתי, לומר

תרמית.41) למעשה את 42)הסכם ביניהם ויחלקו
היסת.43)הגזילה. שבועת חייב הכל כשכופר גם

נשבע  אינו במקצת כשהודה שאפילו רבותא, ומשמיענו
היסת. אלא התורה משבועת 44)שבועת פטור למה נימוק

שם  ברי"ף מבואר היסת? שבועת חייב ולמה התורה.
טוען  הלווה אם בשטר, המלוה דבריו: ותמצית באריכות.
- עלֿפה ובמלוה ונוטל, נפרע שלא המלוה נשבע - פרעתי
את  מפרשים אנו ולפיכך ונפטר, היסת הלווה נשבע
כמלוה  ויהיה בלבד, השטר של כוחו לביטול הנאמנות
סי' חו"מ חדש' [ב'בית היסת. נשבע פרעתי שהטוען עלֿפה
רק  הנאמנות הועילה שאם רבים, תמיהת מביא לה אות עא

ישבע  לא למה עלֿפה, מלוה ונשאר השטר של כוחו לבטל
שנימקו  מה עלֿפי ותירץ, במקצת? מודה שבועת הלווה
שהלווה  מפני במקצת, מודה שבועת ג.) (בבבאֿמציעא
בעלֿחובו  בפני פניו מעיז אדם שאין אלא הכל, לכפור רוצה

ומעיז]. מעיז - שהאמינו וכאן וכו',

.Ê‰˙‰45È¯‰ - ‰Úe·L ‡Ïa ‰·B‚ ‰È‰iL ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿∆∆¿…¿»¬≈
˙Ba‚Ï ‡a Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ‡Ïa epnÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ∆¿…¿»¬»ƒ»ƒ¿

Ú·MÈ - ÂÈL¯BiÓ46‰a‚È Ck ¯Á‡Â47‰˙‰ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ»«¿««»ƒ¿∆¿ƒƒ¿»
‡Ïa ‰·Bb - ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ‰a‚iL∆ƒ¿∆«ƒ«≈¿…¿»∆¿…

‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L48˙ÈcÚ‰ ÔÓ ‰a‚iL49‰·Bb - ¿»¿≈ƒƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ∆
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ˙ÈcÚ‰ ÔÓ50- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ; ƒ»ƒƒ«ƒ«¿ƒ∆»¿«∆¿»

‡l‡ Û¯ËÈ ‡Ï - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ìi«̃»»ƒ¿ƒ«≈«…ƒ¿…∆»
‰Úe·La51.B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï ‰˙Ó ‰Ê ÔÈ‡L ; ƒ¿»∆≈∆«¿∆¿«≈»¬≈

שם.45) ברי"ף זה בנקיטת 46)גם התורה, שבועת כעין
יתומים.47)חפץ. מנכסי לגבות הבא כל כדין

נ.48) בגיטין אמוראים המעולה 49)מחלוקת השדה
(זיבורית), מהגרוע גובה מלוה התורה, דין לפי שבשדותיו.

מבינונית. שיגבה תיקנו בפירוש 50)וחכמים כשהתנה
מן  "גם פירש לא אם אבל היורשים, מן גם עידית שיגבה
מפני  והטעם, שם. נחמן כרב מזיבורית, גובה היורשים"
אין  הזיבורית, מן יתומים מנכסי לגבות חכמים שתיקנו
פירושו  (עלֿפי בפירוש התנה אלאֿאםֿכן זו תקנה לעקור

כאן). במגידֿמשנה מובא הרמב"ן, התנה 51)של אפילו
שבועה. בלי מהלוקח שיגבה בפירוש
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ה'תש"פ  סיון א' ראשון יום

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוטים 1) בעדות שונים שלבים בעדים. פסלות מיני עשרה

נכפה. וחולי

.‡„Á‡ Ba ‡ˆÓpL ÈÓ Ïk .Ì‰ ˙eÏÒt ÈÈÓ ‰¯OÚ¬»»ƒ≈«¿≈»ƒ∆ƒ¿»∆»
,ÌÈLp‰ .Ô‰ el‡Â .˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»¿≈¿≈≈«»ƒ
,ÌÈL¯Á‰Â ,ÌÈËBM‰Â ,ÌÈpËw‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÓeq‰Â2ÌÈÚL¯‰Â ,3ÔÈÈeÊa‰Â ,4Â ,ÔÈ·B¯w‰5, ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
Ô˙e„Úa ÔÈÚ‚Bp‰Â6‰¯OÚ el‡ È¯‰ .7. ¿«¿ƒ¿≈»¬≈≈¬»»

זה.2) בפרק לפנינו מפורשים אלה וכל כגון 3)העורים. ְִִ
שאינו  ממון שלקח או מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר

ה"בֿד. פ"י, לקמן כמבואר בחמס, שאינם 4)שלו
ה"ה. פי"א לקמן וכמבואר ּבשתם, על לבעלי 5)מקפידים

עצמם, לבין בינם לזה זה קרובים שהעדים או הדין,
ה"ו. ופי"ד ה"א, פי"ג לקמן מביאה 6)וכמבואר שעדותו

פט"ו, לקמן עצמו", על כ"מעיד זה והרי והנאה, תועלת לו
ה"ד.7)הֿא. פט"ז, עד מכאן והולכים מתבארים וכולם

.·Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ˙BÏeÒt ÌÈL»ƒ¿¿≈ƒ«»∆∆¡««ƒ
‰·˜ ÔBLÏ ‡ÏÂ ,¯ÎÊ ÔBLÏ - ÌÈ„Ú ÌÈL8. ¿«ƒ≈ƒ¿»»¿…¿¿≈»

שני 8) "ועמדו דרשו: א ל, ובשבועות שתים. ולא שנים,
(=ללמדך  מדבר הכתוב - בעדים יז) יט, (דברים האנשים
להלן  ונאמר שני, כאן ...נאמר רש"י), בנשים, עדות שאין
אף  - בעדים להלן מה עדים), שני (=עלֿפי שני טו) (שם,
רבינו  דרשת ומקור קצ. אות שם ב'ספרי' וכן בעדים". כאן

ידוע. אינו -

.‚ÌeËÓh‰ ÔÎÂ9ÒBÈ‚B¯c‡‰Â10ÏeÒtÔ‰L ÈtÓ ,ÔÈ ¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
‰M‡ ˜ÙÒ11- ÏeÒt ˜ÙÒ ¯Lk ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ . ¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿≈»≈¿≈»

ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ ‡a „Ú‰ ÔÈ‡L .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰¬≈»∆≈»≈»∆»¿ƒ»
·iÁÏ B‡ ÂÈt ÏÚ12ÂÈt ÏÚ13ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒƒ»

˜ÙqÓ14‰¯Bz ÔÈc ˜ÙqÓ ÔÈLBÚ ÔÈ‡Â15. ƒ»≈¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»

אטומה.9) וערוותו נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
פ"ב,10) אישות (הל' נקבות ואבר זכרות אבר לו שיש
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a „ÈÓz ‰tÎp‰ B‡ ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰tÎp‰ „Á‡Â˙Ú ‡Ï ¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…≈
Úe·˜45,„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â . »«¿∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ

ÌzÚc Ì˙e‡È¯a ˙Úa ÌbL ÌÈtÎ ÌL LÈ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»
ÔÈtÎp‰ ˙e„Úa ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ì‰ÈÏÚ ˙Ù¯hÓƒ»∆∆¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ

‰a¯‰46. «¿≈

דעת,39) בר ואינו הואיל המצוות, מכל פטור שהוא
"שפוי  אמרו: א קכח, ובבבאֿבתרא ב. ב, בחגיגה כמבואר
פ"ג, שבועות בתוספתא ומקורו פסול". ונשתטה (=חכם)
את  להוציא - א) ה, (ויקרא ידע או עד... "והוא ה"ו:

את 41)נתבלבלה.40)השוטה". מקרע שהוא כגון
נדה 42)בגדיו. וראה שם. יוחנן רבי וכדעת ב ג, חגיגה

שוטה". היינו דעתה, "שנטרפה ב: לארץ 43)יג, נופל
לעתים. אותו המשגע חולי מחמת השנה 44)בהכרח ראש

א. בריא.45)כח, כשהוא כשר זה שאמרו 46)הרי כמו
לראות  רש"י ומפרש אותו". בודקין "נשתתק... ב) סז, (גיטין
יח). ס"ק לה, סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מיושבת דעתו אם

.È‰Ê ÔÈ¯˙BqL ÌÈ¯·c ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa ÌÈ‡˙t‰«¿»ƒ¿≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
‰Ê ˙‡47¯‡L ÔÈÈ·nL C¯„k ¯·c‰ ÈÈÚ eÈ·È ‡ÏÂ , ∆∆¿…»ƒƒ¿¿≈«»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿»

ÌzÚ„a ÌÈÊtÁp‰Â ÌÈÏ‰·Ó‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚ48 «»»∆¿≈«¿…»ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿»
¯˙BÈa ÌÈÚbzLn‰Â49ÌÈËBM‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ -50. ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿««ƒ

ÔeÎÏ ¯LÙ‡ È‡L ,Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆ƒ∆¿»¿«≈
˙Úc‰51.·˙Îa «««ƒ¿»

מטורפת 47) דעתו שהשוטה לשוטה, פתי בין ההבדל זה
בשום  לגמרי מטורף אינו והפתי מהדברים, בדבר לגמרי
מבין  ואינו גמור שכל לו שאין מהשוטה גרוע אבל דבר,
בעוד  אדם. בני שאר אותו שמבינים כדרך דבר, שום
(סמ"ע  אדם בני כשאר מבין הוא דברים בשאר שהשוטה,

כא). ס"ק שם, הענין 48)לחו"מ לסוף לרדת מבינים אינם
המעשה. ב)49)ולתכלית קנה, (בבאֿבתרא שאמרו כמו

וביטל  יתירה), שטות בו (=ראה ביה" חזא יתירתא "שטותא
בטל. שממכרו שוטה כדין ממכרו, מקורו 50)את

(כסףֿמשנה). ק אות ב"העיטור" הובאה הרי"ף, בתשובת
הדעות.51) תימן: ובכת"י

.‡ÈÔa BÈ‡Â ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ,‰ËBLk - L¯Á‰«≈≈¿∆∆≈«¿¿»¿≈∆
˙BˆÓ52ÚÓBL B‡ ,ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á „Á‡Â . ƒ¿¿∆»≈≈¿«≈¿≈≈«≈«

¯a„Ó BÈ‡Â53‰lÚÓ ‰i‡¯ B˙i‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈¿«≈««ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»¿À»
ÂÈÙa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰BÎ BzÚ„Â54B‡ , ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÂÈÙa „ÈÚ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL55ÚÓLÏ Èe‡¯ ‰È‰ÈÂ , ∆ƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿…«
ÂÈÏÚ ÔÈÓi‡nL Ìei‡‰Â ÌÈic‰56˜zzL Ì‡ ÔÎÂ .57, ««»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿«≈

ÔÈhb ÔÈÚÏ ÔÈ˜„BaL C¯ca ˜c·pL Èt ÏÚ Û‡58 ««ƒ∆ƒ¿««∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
- B„È ·˙Îa eÈÙa „ÈÚ‰Â ,˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈≈¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

ÏÏk ˙e„Ú BÈ‡59‰M‡ ˙e„ÚÓ ıeÁ .60ÈÙÏ , ≈≈¿»≈≈ƒ»¿ƒ
el˜‰ ‰e‚ÚaL61. ∆»«»≈≈

שאמרו 52) כמו מדבר, ואינו שומע שאינו בחרש, וזה
(=להשוותו  מקום בכל חכמים שדיברו "חרש ב) ב, (חגיגה
שאינו  רש"י: ומפרש מדבר", ואינו שומע שאינו - כשוטה)

דעת. פסולה.53)בן שנאמר 54)עדותו א עא, גיטין

מפי  ולא מפיהם - עדים" שנים "עלֿפי ו) יז, (דברים
עדותו 55)כתבם. שלח פיקח שאם משמע, זה מלשון

וכן  בפיו. להעיד הוא ראוי שהרי כשירה, עדותו - בכתב
זה  על העירונו וכבר ב, לא, ביבמות ה'תוספות' דעת
לה, סימן חו"מ ה'טור' אבל לב. אות פ"ג לעיל בפירושנו
ויהיה  בפיו, בביתֿדין להעיד צריך כך: רבינו דברי מצטט

ויתכן רא  ראיה, מכאן אין כן, ואם הדיינים. לשמוע וי
שולח  אדם שאין טו) יט, (דברים רש"י כדעת סובר שרבינו

פנים. בשום בכתב ה"ב.56)עדותו פי"ז, לקמן כמבואר
את  להוציא - "ושמעה שנינו: ה"ו פ"ג, שבועות ובתוספתא
האילם". את להוציא - עוונו את ונשא יגיד לא אם החרש...

מדבר"57) ואינו ל"שומע בניגוד חולי, מחמת אילם נעשה
מלידה. שהוא שונות 58)- שאלות אותו ששואלים

סימן  הן, - הן ועל לאו, - לאו על אמר אם בסירוגין,
הט"ז. פ"ב, גירושין בהל' כמבואר עליו, מיושבת שדעתו

א.59) עא, להתירה 60)גיטין בעלה שמת עליה להעיד
(שם). שפחה 61)להנשא או וקרוב עד, מפי עד שאפילו

הט"ו. פי"ב, גירושין בהל' כמבואר עגונה, בעדות התירו
הכ"ט. פי"ג,

.·ÈÏBw‰ ÔÈ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓeq‰62eÚ„ÈÂ «ƒ««ƒ∆«ƒƒ«¿»¿
ÌÈL‡‰63‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -64:¯Ó‡pL . »¬»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«»∆∆¡«

‡e‰ - ˙B‡¯Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓ .‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â¿≈»»ƒ∆»ƒ¿
„ÈÚnL65„ÈÚ‰Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â .66. ∆≈ƒ¿«»¿««≈≈»»≈¿»ƒ

א.62) כג, הדין.63)גיטין בעלי את הם מכירים
א.64) קכח, ה"ו:65)בבאֿבתרא פ"ג, שבועות תוספתא

נדה  רש"י דברי והשווה הסומא". את להוציא - ראה "או
ב  ראה".מט, או דכתיב פסול, עיניו בשתי "אבל :

הי"א.66) פי"א, סנהדרין הל' לעיל והשווה שם. נדה

ה'תש"פ  סיון ב' שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איזהו שאסור1) אמת. בעדות אפילו הרשע לעדות להצטרף

לעדות. הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע

.‡Ï‡ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ÚL¯ ÌÚ E„È ˙Lz»∆»¿ƒ»»ƒ¿…≈»»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ2„Ú ÚL¯ ˙Lz Ï‡ :3Ú„BiL ¯Lk „Ú elÙ‡Â . »¿«»∆»»≈«¬ƒ≈»≈∆≈«
- BÚL¯ ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈic‰ ÔÈ‡Â ,ÚL¯ ‡e‰L B¯·Áa«¬≈∆»»¿≈««»ƒ«ƒƒƒ¿
;˙Ó‡ ˙e„Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ „ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡»¿»ƒƒ««ƒ∆≈¡∆
ÌÚ B„È ˙ÈL‰ ¯Lk‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,BnÚ Û¯ËˆnL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»∆«»≈≈ƒ»ƒ

B˙e„Ú ‰Ïa˜˙pL „Ú ÚL¯‰4„Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»«∆ƒ¿«¿»≈¿≈»ƒ«≈
ÈM‰ „Ú‰L Ú„ÈÂ ,B¯·ÁÏ ˙e„Úa Ú„BÈ ‡e‰L ¯Lk»≈∆≈«¿≈«¬≈¿»«∆»≈«≈ƒ
˙Lz Ï‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡L ,¯˜L „Ú BnÚƒ≈∆∆∆»¿»ƒ∆∆¡««»∆

ÚL¯ ÌÚ E„È5. »¿ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

."..dxezd on zecrl oileqt miryxd"

פענח" ב"צפנת חקירה ישנה רשע, עד של הפסול בגדר
שקר  עדות על חשוד רשעותו שמפני הוא הפסול האם
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שהוא  אלא נאמנות עם קשור זה שאין או נאמן, אינו ולכן
לעדות. פסלתו שהתורה עצמי פסול

מכיון  אלא נאמנות מצד הפסול שאין החקירה לפשוט ויש
לדבר: ראיות ושלוש תורה, שפסלתו

שחייבין  עבירה שעבר כל רשע, הוא זה "אי הוא הדין א:
מלקות" ה"ב)עליה פ"י עדות שנחשד (הל' שמי מצינו והרי ,

ייחשד  מדוע וא"כ אחר, עניין על חשוד אינו אחד דבר על
לגדר  כלל שייכת שאינה עבירה כשעבר שקר עדות על

נאמנות.
לו  אסור רשע... שהוא בחברו שיודע כשר עד "אפילו ב:

אמת" עדות שהוא אע"פ עמו מהל'להעיד פ"י ריש (רמב"ם 

לו עדות) אסור - שקר עדות של חשש כאן שאין והגם ,
רשע". עם ידך תשת "אל משום להעיד

קידושין) (כעדי קיום בעדי גם הוא רשע עד של הפסול ג:
של  שנוכחותם אלא למציאות בנוגע ספק שם שאין
וא"כ  פסול, זאת ובכל הדבר חלות את פועלת העדים
עצמי  פסול שהוא אלא הנאמנות מצד פסול שאינו משמע

התורה. שפסלתו
(eh oniq mihtey xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) כז, עם 3)סנהדרין ידך תשת אל הכתוב: שכוונת
רפו: ל"ת לרבינו, המצוות" וב"ספר כעד. לקבלו לא - רשע
והוא  עד", חומס תשת אל עד, רשע תשת אל הפירוש: "בא

זה. לפסוק משפטים פ' ב 4)ב"מכילתא" ל, שבועות
אחד  עד אלא כאן ואין עדים, שנים ע"פ הדין לפסוק שגורם

שם). את 5)(רש"י ברמותו הוא רשע זה, שקר ועד
להיות  הופך עמו המצטרף הכשר העד גם ונמצא ביתֿהדין.
ראה  כדין. שלא עלֿפיו ממון להוציא גורם בהיותו חמס, עד

א. ס"ק לד סי' לחו"מ בסמ"ע

.·‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL Ïk ?ÚL¯ e‰Ê È‡≈∆»»…∆»«¬≈»∆«»ƒ»∆»
˙e˜ÏÓ6ÏeÒÙe ,ÚL¯ e‰Ê -7‰‡¯˜ ‰¯Bz‰ È¯‰L . «¿∆»»»∆¬≈«»»¿»

˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ÚL¯ ˙e˜ÏÓ ·iÁÓÏƒ¿À««¿»»∆∆¡«¿»»ƒƒ«
‡e‰L ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÚL¯‰»»»¿≈»ƒ«¿À«ƒ«≈ƒ∆

L‡ :¯Ó‡pL .ÏeÒt.˙eÓÏ ÚL¯ ‡e‰ ¯ »∆∆¡«¬∆»»»

עבירה 6) איזו על ה"א, פי"ח סנהדרין הל' לעיל ראה
מלקות. "ארבעים 7)חייבים ב) כו, (סנהדרין אמרו וכן

יתכן  לא מלקות, חייב הוא שאם הרי - וכשר"? בכתפיה
לעדות. שיכשר

.‚- ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆«»ƒ»∆»«¿ƒ«»
daL ·eiÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«»¿ƒ»»«ƒ∆»
ÏÎ‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬≈∆»ƒƒ¿≈∆≈«»«

˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ,·ÏÁa ‰Ó‰a ¯Oa8ÌÈˆ˜Le9 ¿«¿≈»¿»»∆»«¿≈¿»ƒ
ÔB·‡˙Ï ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa11ÏlÁL B‡ , ¿«≈»∆≈¿≈»≈¿«¿ƒ∆ƒ≈

‡e‰L ÊËÚL L·lL B‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ˙‡∆»ƒ∆»«««¿≈∆
ÚeL12ÈeÂË B‡13Êe B‡14ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»¿≈ƒ

ÏlÁL B‡ ,·ÏÁa ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz‰«»¬»ƒ»«¿«¿»»∆ƒ≈

˙BiÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ15¯Óˆ „‚a L·lL B‡ , ≈ƒ∆»À∆»«∆∆∆∆
ÔzLt ÏL ËeÁ Ba „·‡L16‡e‰ È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ∆»«∆ƒ¿»¿«≈¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt17eÈÓ ¯·Îe .18ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú Ïk »ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»¬≈»∆«»ƒ
ÌÈ¯·c ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa ¯‡a˙ ¯·Îe .˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ»∆»«¿¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡L19.Ì‰È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·„e ‰¯Bz‰ ÔÓ ∆¬ƒƒ«»¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈∆

הרי 8) בשחיטתה פיסול שאירע או מאליה, שמתה בהמה
ה"א. פ"ד, אסורות מאכלות בהל' כמבואר כמתה, היא
אלא  נבלה מידי מוציא "שאין הי"ח: פ"ג, שחיטה ובהל'

כשרה". התורה 9)שחיטה שאסרתם הטמאים המינים כל
לכם, יהיו "ושקץ יא): יא, (ויקרא הכתוב כלשון באכילה,
מ"ב. פ"ג, למכות יו"ט בתוספות וראה תאכלו". לא מבשרם

מהמינים 10) יותר בזול הם הטמאים שהמינים כגון
מממון  חימוד שמשום לעדות, פסול בוודאי וזה הטהורים,

חמס". "עד זה והרי שקר, להעיד הוא חשוד אע"פ 11)-
הוא, "רשע" זאת בכל - ממון חימוד על חשוד שאינו
וכדעת  א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת אל אמרה: והתורה

ופשתים.12)אביי. מצמר ומעורב במסרק, וסרוק חלק,
חוטים.13) מהם וטווה ופשתים, צמר שארג 14)שמערב

פ"ט, כלאים והשווה כאחד. ופשתים צמר מחוטי אריגה
ונוז". טווי שוע שהוא דבר - שעטנז תלבש "לא מ"ח:
ירושלמי  בתרגום וכן ונוז. טווי שוע נוטריקון: - שעטנ"ז
אמר  וכן וניז". (=טווי) ועזיל דשיע "בכסו יא) כב, (דברים
וראה  נוז". או טווי או שוע "או ב) סא, (נדה אשי רב
של  ערבי נוסח המצטט ה"ב, פ"י כלאים להל' ברדב"ז
אצלי  "וזה לרבינו: מ"ח) פ"ט, (כלאים המשנה פירוש
של  כלאים מהם, אחד שכל אלא אמיתי, בלתי מאמר

מתי 15)תורה". ידעו שלא בגולה, רק אותו שעושים
ישראל. בארץ החודש של 16)נקבע אחד חוט בו שארוג

שהוא  בוודאי ידוע שהוא ולא ניכר, מקומו ואין פשתן
ב  יש כן, שאם אלא בבגד, ב), סא, נדה (ראה תורה איסור ו

הל' והשווה (לחםֿמשנה), לא או שם נארג אם ספק שהוא
- ספיקות איסור שכל ביארנו... "וכבר הכ"ז: פ"י כלאים

סופרים". אלא 17)מדברי התורה מן איסורם אין אלה כל
בלבד, מרדות מכת אלא עליהם לוקה ואינו חכמים, מדברי
לפסול  התורה מן לעדות פסול בין וההבדל מדבריהם. שהיא

ה"ו. פי"א, לקמן מבואר הל'18)מדבריהם, לעיל
כל  "נמצאו רבינו: שם מסכם הפרק ובסוף פי"ט, סנהדרין

ר"ז". שאיסורם.19)הלוקים תימן: בכת"י

.„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L ÌÈÚL¯ ÌL LÈ „BÚÂÏÚ Û‡ ,˙e„ ¿≈»¿»ƒ∆≈¿ƒ¿≈««
˙e˜ÏÓ Èa ÔÈ‡Â ÔÈÓeÏLz Èa Ô‰L Èt20ÏÈ‡B‰ . ƒ∆≈¿≈«¿ƒ¿≈»¿≈«¿ƒ

ÔÈÏeÒt - ÒÓÁa Ì‰lL BÈ‡L ÔBÓÓ ÌÈÁ˜BÏÂ21. ¿¿ƒ»∆≈∆»∆¿»»¿ƒ
ÌÈ·pb‰ ÔB‚k .LÈ‡a ÒÓÁ „Ú Ìe˜È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»≈»»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈÒÓÁ‰Â22˙e„ÚÏ ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ»¿≈
ÏÊ‚ B‡ ·bL ˙ÚÓ23ÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ .24Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈∆»«»«¿≈≈≈««ƒ
ÔBÓÓ ˙e„Úa ÌÊe‰L25ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌlLÂ ∆«¿≈»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ
˙e„Ú ÏÎÏ ‰¯Bz‰26˙ÚÓ ?ÏÒÙ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe . «»¿»≈≈≈»«ƒ¿»≈≈

d˙B‡ ÏÚ ÌÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ««ƒ∆…««»
ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú27,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ . ≈∆»«««»»ƒ¿≈««¿∆¿ƒƒ

˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ì‰ÈL - ‰Âl‰ „Á‡Â ‰ÂÏn‰ „Á‡28. ∆»««¿∆¿∆»«…∆¿≈∆¿ƒ¿≈
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a „ÈÓz ‰tÎp‰ B‡ ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰tÎp‰ „Á‡Â˙Ú ‡Ï ¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…≈
Úe·˜45,„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â . »«¿∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ

ÌzÚc Ì˙e‡È¯a ˙Úa ÌbL ÌÈtÎ ÌL LÈ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»
ÔÈtÎp‰ ˙e„Úa ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ì‰ÈÏÚ ˙Ù¯hÓƒ»∆∆¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ

‰a¯‰46. «¿≈

דעת,39) בר ואינו הואיל המצוות, מכל פטור שהוא
"שפוי  אמרו: א קכח, ובבבאֿבתרא ב. ב, בחגיגה כמבואר
פ"ג, שבועות בתוספתא ומקורו פסול". ונשתטה (=חכם)
את  להוציא - א) ה, (ויקרא ידע או עד... "והוא ה"ו:

את 41)נתבלבלה.40)השוטה". מקרע שהוא כגון
נדה 42)בגדיו. וראה שם. יוחנן רבי וכדעת ב ג, חגיגה

שוטה". היינו דעתה, "שנטרפה ב: לארץ 43)יג, נופל
לעתים. אותו המשגע חולי מחמת השנה 44)בהכרח ראש

א. בריא.45)כח, כשהוא כשר זה שאמרו 46)הרי כמו
לראות  רש"י ומפרש אותו". בודקין "נשתתק... ב) סז, (גיטין
יח). ס"ק לה, סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מיושבת דעתו אם

.È‰Ê ÔÈ¯˙BqL ÌÈ¯·c ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa ÌÈ‡˙t‰«¿»ƒ¿≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
‰Ê ˙‡47¯‡L ÔÈÈ·nL C¯„k ¯·c‰ ÈÈÚ eÈ·È ‡ÏÂ , ∆∆¿…»ƒƒ¿¿≈«»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿»

ÌzÚ„a ÌÈÊtÁp‰Â ÌÈÏ‰·Ó‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚ48 «»»∆¿≈«¿…»ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿»
¯˙BÈa ÌÈÚbzLn‰Â49ÌÈËBM‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ -50. ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿««ƒ

ÔeÎÏ ¯LÙ‡ È‡L ,Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆ƒ∆¿»¿«≈
˙Úc‰51.·˙Îa «««ƒ¿»

מטורפת 47) דעתו שהשוטה לשוטה, פתי בין ההבדל זה
בשום  לגמרי מטורף אינו והפתי מהדברים, בדבר לגמרי
מבין  ואינו גמור שכל לו שאין מהשוטה גרוע אבל דבר,
בעוד  אדם. בני שאר אותו שמבינים כדרך דבר, שום
(סמ"ע  אדם בני כשאר מבין הוא דברים בשאר שהשוטה,

כא). ס"ק שם, הענין 48)לחו"מ לסוף לרדת מבינים אינם
המעשה. ב)49)ולתכלית קנה, (בבאֿבתרא שאמרו כמו

וביטל  יתירה), שטות בו (=ראה ביה" חזא יתירתא "שטותא
בטל. שממכרו שוטה כדין ממכרו, מקורו 50)את

(כסףֿמשנה). ק אות ב"העיטור" הובאה הרי"ף, בתשובת
הדעות.51) תימן: ובכת"י

.‡ÈÔa BÈ‡Â ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ,‰ËBLk - L¯Á‰«≈≈¿∆∆≈«¿¿»¿≈∆
˙BˆÓ52ÚÓBL B‡ ,ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á „Á‡Â . ƒ¿¿∆»≈≈¿«≈¿≈≈«≈«

¯a„Ó BÈ‡Â53‰lÚÓ ‰i‡¯ B˙i‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈¿«≈««ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»¿À»
ÂÈÙa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰BÎ BzÚ„Â54B‡ , ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÂÈÙa „ÈÚ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL55ÚÓLÏ Èe‡¯ ‰È‰ÈÂ , ∆ƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿…«
ÂÈÏÚ ÔÈÓi‡nL Ìei‡‰Â ÌÈic‰56˜zzL Ì‡ ÔÎÂ .57, ««»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿«≈

ÔÈhb ÔÈÚÏ ÔÈ˜„BaL C¯ca ˜c·pL Èt ÏÚ Û‡58 ««ƒ∆ƒ¿««∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
- B„È ·˙Îa eÈÙa „ÈÚ‰Â ,˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈≈¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

ÏÏk ˙e„Ú BÈ‡59‰M‡ ˙e„ÚÓ ıeÁ .60ÈÙÏ , ≈≈¿»≈≈ƒ»¿ƒ
el˜‰ ‰e‚ÚaL61. ∆»«»≈≈

שאמרו 52) כמו מדבר, ואינו שומע שאינו בחרש, וזה
(=להשוותו  מקום בכל חכמים שדיברו "חרש ב) ב, (חגיגה
שאינו  רש"י: ומפרש מדבר", ואינו שומע שאינו - כשוטה)

דעת. פסולה.53)בן שנאמר 54)עדותו א עא, גיטין

מפי  ולא מפיהם - עדים" שנים "עלֿפי ו) יז, (דברים
עדותו 55)כתבם. שלח פיקח שאם משמע, זה מלשון

וכן  בפיו. להעיד הוא ראוי שהרי כשירה, עדותו - בכתב
זה  על העירונו וכבר ב, לא, ביבמות ה'תוספות' דעת
לה, סימן חו"מ ה'טור' אבל לב. אות פ"ג לעיל בפירושנו
ויהיה  בפיו, בביתֿדין להעיד צריך כך: רבינו דברי מצטט

ויתכן רא  ראיה, מכאן אין כן, ואם הדיינים. לשמוע וי
שולח  אדם שאין טו) יט, (דברים רש"י כדעת סובר שרבינו

פנים. בשום בכתב ה"ב.56)עדותו פי"ז, לקמן כמבואר
את  להוציא - "ושמעה שנינו: ה"ו פ"ג, שבועות ובתוספתא
האילם". את להוציא - עוונו את ונשא יגיד לא אם החרש...

מדבר"57) ואינו ל"שומע בניגוד חולי, מחמת אילם נעשה
מלידה. שהוא שונות 58)- שאלות אותו ששואלים

סימן  הן, - הן ועל לאו, - לאו על אמר אם בסירוגין,
הט"ז. פ"ב, גירושין בהל' כמבואר עליו, מיושבת שדעתו

א.59) עא, להתירה 60)גיטין בעלה שמת עליה להעיד
(שם). שפחה 61)להנשא או וקרוב עד, מפי עד שאפילו

הט"ו. פי"ב, גירושין בהל' כמבואר עגונה, בעדות התירו
הכ"ט. פי"ג,

.·ÈÏBw‰ ÔÈ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓeq‰62eÚ„ÈÂ «ƒ««ƒ∆«ƒƒ«¿»¿
ÌÈL‡‰63‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -64:¯Ó‡pL . »¬»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«»∆∆¡«

‡e‰ - ˙B‡¯Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓ .‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â¿≈»»ƒ∆»ƒ¿
„ÈÚnL65„ÈÚ‰Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â .66. ∆≈ƒ¿«»¿««≈≈»»≈¿»ƒ

א.62) כג, הדין.63)גיטין בעלי את הם מכירים
א.64) קכח, ה"ו:65)בבאֿבתרא פ"ג, שבועות תוספתא

נדה  רש"י דברי והשווה הסומא". את להוציא - ראה "או
ב  ראה".מט, או דכתיב פסול, עיניו בשתי "אבל :

הי"א.66) פי"א, סנהדרין הל' לעיל והשווה שם. נדה

ה'תש"פ  סיון ב' שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איזהו שאסור1) אמת. בעדות אפילו הרשע לעדות להצטרף

לעדות. הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע

.‡Ï‡ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ÚL¯ ÌÚ E„È ˙Lz»∆»¿ƒ»»ƒ¿…≈»»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ2„Ú ÚL¯ ˙Lz Ï‡ :3Ú„BiL ¯Lk „Ú elÙ‡Â . »¿«»∆»»≈«¬ƒ≈»≈∆≈«
- BÚL¯ ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈic‰ ÔÈ‡Â ,ÚL¯ ‡e‰L B¯·Áa«¬≈∆»»¿≈««»ƒ«ƒƒƒ¿
;˙Ó‡ ˙e„Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ „ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡»¿»ƒƒ««ƒ∆≈¡∆
ÌÚ B„È ˙ÈL‰ ¯Lk‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,BnÚ Û¯ËˆnL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»∆«»≈≈ƒ»ƒ

B˙e„Ú ‰Ïa˜˙pL „Ú ÚL¯‰4„Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»«∆ƒ¿«¿»≈¿≈»ƒ«≈
ÈM‰ „Ú‰L Ú„ÈÂ ,B¯·ÁÏ ˙e„Úa Ú„BÈ ‡e‰L ¯Lk»≈∆≈«¿≈«¬≈¿»«∆»≈«≈ƒ
˙Lz Ï‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡L ,¯˜L „Ú BnÚƒ≈∆∆∆»¿»ƒ∆∆¡««»∆

ÚL¯ ÌÚ E„È5. »¿ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

."..dxezd on zecrl oileqt miryxd"

פענח" ב"צפנת חקירה ישנה רשע, עד של הפסול בגדר
שקר  עדות על חשוד רשעותו שמפני הוא הפסול האם
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zecrקעב zekld - mihtey xtq - oeiq 'a ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ Ì‡29,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ƒƒƒ¿»»¬≈≈¿ƒƒ«»
˙Èa¯ ˜·‡ Ì‡Â30.Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ¿ƒ¬«ƒƒ»¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊb ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»≈«»≈∆ƒ¿≈∆¬≈»
Ú˜¯˜ ÌÈÁ˜Bl‰ Ì‰Â ,ÌÈÒÓÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆≈«««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL ÔÈÏËÏhÓ B‡ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓc‰ ÔÈ˙BpL31ÔÎÂ . ∆¿ƒ«»ƒ¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈
‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡ ,ÌÈÚB¯‰32‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡Â »ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈¿≈»

‰q‚33ÔÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ;ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÏL «»∆«¿»¬≈≈¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ
˙B„Oa ˙BÚ¯Ï ÔzÓ‰a ÌÈÁÈpÓe ,ÏÊ‚a Ô‰È„È¿≈∆¿»≈«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»

‰ÚB¯ ÌzÒ ,CÎÈÙÏe .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÒc¯Ùe34- «¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»¿«∆
ÏeÒt35Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÈÏc‚Óe .36- »¿«¿≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈÏeÒt37ÔÈ¯Lk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;38Ïc‚Ï ¯zÓe . ¿ƒ¬»¿»»»∆¿≈ƒÀ»¿«≈

ÌB˜Ó ÏÎa ‰q‚ ‰Ó‰a39ÔÈÒÎBn‰ ÔÎÂ .40ÔÓ˙Ò - ¿≈»«»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»
Ì‰Ï ·eˆw‰ ¯·cÓ ¯˙BÈ ÁwÏ Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ;ÔÈÏeÒt¿ƒƒ¿≈∆∆¿»»ƒ«≈ƒ»»«»»∆

ÔÓˆÚÏ ¯˙i‰ ÔÈÁ˜BÏÂ ,˙eÎÏn‰ ÔÈ„a41È‡ab Ï·‡ . ¿ƒ««¿¿¿ƒ«»≈¿«¿»¬»«»≈
CÏn‰ ˙Ó42ÔÓ˙Ò -43eÁ˜lL Ú„B Ì‡Â .ÌÈ¯Lk ¿»«∆∆¿»»¿≈ƒ¿ƒ«∆»¿

È¯‰ - ˙Ba‚Ï Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ˙Á‡ ÌÚt elÙ‡¬ƒ««««»≈ƒ»»»∆ƒ¿¬≈
ÔÈÏeÒt el‡44;ÔÈÏeÒt - ·eMÈa ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌpÁa ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈBÈ ÌÈÏÊBbL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ45. ƒ¿≈∆∆¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»
,ÌÈÏËa ÔÈ·LBiL Ì„‡ Èa Ì‰Â .˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ÔÎÂ¿≈¬≈¿ƒƒ¿≈¿≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

˙ÈÚÈ·L ‰‡aL ÔÂÈÎÂ46ÔÈÏÈÁ˙Óe Ô‰È„È ÌÈËLBt ¿≈»∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙B¯Ùa ÔzÏÂ ‡OÏ47˙B¯t ÔÈÙÒB‡ Ô‰L el‡ ˙˜ÊÁL ; ƒ»¿ƒ≈¿≈∆∆¿«≈∆≈¿ƒ≈

‰¯BÁÒ Ô‰a ÔÈOBÚÂ ˙ÈÚÈ·L48‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔÎÂ .49. ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»¿≈¿«≈¿¿»
È‰z ‡lL ‡e‰Â˙en‡ BÏ ‰50BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‡e‰ ‡l‡ ¿∆…ƒ¿∆À»∆»ƒ¿≈

ÏÎB‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B·eMÈa ˜ÒBÚ≈¿ƒ∆»¬≈∆¿∆¿«∆≈
ÏÊb ˜·‡ ‡e‰L ,‡È·ew‰ ÔÓ51,„·Ïa ‡È·e˜a ‡ÏÂ . ƒ«¿»∆¬«»≈¿…¿¿»ƒ¿«

ÌÈBn¯ ÈtÏ˜e ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜a ÌÈ˜ÁOÓ elÙ‡ ‡l‡52. ∆»¬ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒ
e¯Ó‡ „·Ïa ÌÈBÈ ‡Ï ÔÎÂ53ÌÈ˜ÁOÓ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,54 ¿≈…ƒƒ¿«»¿∆»¬ƒ«¿«¬ƒ

B‡ ,B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ Ïk :¯ÓB‡Â ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿≈»«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ô‰ÈL ˙‡ ÂÈÏÚa ÏhÈ - B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ Ïk»«≈«∆¬≈ƒ…¿»»∆¿≈∆¿≈
˙en‡ BÏ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â .‰Ê ˜BÁOa ‡ˆBik Ïk…«≈ƒ¿∆¿∆…ƒ¿∆À»
ÔÈÏeÒt el‡ ÏÎÂ .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ˜BÁO ‡l‡∆»¿∆¬≈»¿»≈¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ55. ƒƒ¿≈∆

תגזול 20) לא כגון לתשלומין, שניתן לאו "כל הוא: וכלל
פי"ח, סנהדרין הל' (לעיל עליו" לוקים אין - תגנוב ולא

לו. ונפטר שגזל מה משלם אלא הם 21)ה"ב) שחשודים
שקר. ולהעיד ממון חפץ 22)לקבל מהבעלים שחוטף

למכרו  רוצים הבעלים אין דמיו, שנותן ואע"פ בעלֿכרחם,
אינו  שחמסן אמרו ב כה, שבסנהדרין להעיר, ויש בכלל.
זו  בהלכה להלן מביאו עצמו ורבינו מדבריהם, אלא פסול
הכסףֿמשנה  החליט ולפיכך מדבריהם, שפסולים אלה בין
הגנבים  הנוסח: תימן בכת"י ואמנם והגזלנים, כאן: לגרוס

הרעה,23)והגזלנים. מדרכו בו שחזר ויודע שישוב ִַָעד
אחר  שראה העדות ואפילו ה"ד. פי"ב, לקמן כמבואר
יש  שעדיין בתשובה, שיחזור עד לה, פסול הכסף החזרת
שקר  יעיד שהחזיר, מזה יותר גדול סכום משום שמא לחוש,
חזרתן... "ואימתי ב) כה, (סנהדרין אמרו וכן (רדב"ז).

גמורה". חזרה בהם ונודע 24)ויחזרו בשקר, שהעיד
ה"א. פי"ח, לקמן רבינו כלשון בשקר, שהעיד בעדים

לוקה,25) הוא הרי - ממון של שאינה בעדות הוזם אם כי
ובוודאי  ה"ד, פי"ב לקמן לכשרותו, חוזר - שלקה ומכיון
להכשרו, לחזור שהוא סכום כל לו יועיל לא ילקה לא אם
פסול  הממון, והחזיר ממון בעדות שהוזם זה אפילו אלא

(כסףֿמשנה). בתשובה שישוב עד לעדות 26)הוא גם
אמרה: והתורה הוא, רשע שהרי נפשות, לעדות וגם ממון,

א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת ולא אל שם. מאיר וכרבי
לדיני  כשר - ממונות בדיני "הוזם שם: האומר יוסי, כרבי
חמור. לדבר חשוד אינו - קל לדבר שהחשוד נפשות",

רשע 27) עם יד לשית ואסור הוא, רשע - שהעיד שמשעה
וכאביי). על 28)(שם, עוברים ששניהם א, כה, שם

זה  הרי דת, על מעבירו ממון שחימוד וכיון לאֿתעשה,
כלום  לוקח אינו שהלווה ואע"פ שם). (רש"י חמס" כ"עד
שהוא  ממון, חימוד מחמת הלווה גם - למלווה נותן אלא
לאחיך  תשיך לא לאו: על עובר עסקיו, בו לעשות חושב
השטר  את הכותב והסופר והעדים הערב אבל שם). (רא"ש
כמבואר  נשך, עליו תשימון לא לאו: על שעוברים אע"פ
אינם  שהרי לעדות, נפסלים אינם - ה"ב פ"ד מלוה בהל'
כך  על ממון נטלו לא וגם זה, לאו על מלקות חייבים
המגידֿמשנה  ולדעת (כסףֿמשנה). חמס כעידי שיחשבו
זה  שלאו משום נפסלים העדים אין ה"ו), (שם מלוה בהל'
סוברים  ורבים לכל, ידוע אינו נשך) עליו תשימון (=לא

בלבד. למלוה אזהרה אלא קבוע 29)שאינו ששיעורה
לו  להחזיר דינרים ארבעה חבירו את המלוה כגון מראש,

התורה. מן האסורה והיא כאבק 30)חמשה, ריבית, מעין
מעות  הנותן כגון עפר. כעין אלא ממש עפר שאינו הזה
שאם  מהפסד, ורחוק לשכר קרוב בהן, וליתן לישא לחבירו
יפסיד  הפסד יהיה ואם הרווח, מן חלקי לי תתן רווח יהיה

א  אסור ואינו ריבית, אבק זה הרי לבד, מדבריהם הלווה לא
ה"ח). ופ"ה הי"ד, פ"ד מלוה ב 31)(הל' כה, סנהדרין

חשוד  - ממון חימוד שמשום לחוש יש הם, שחוטפים כיון
"התאוה  הי"א: פ"א, גזילה הל' והשווה שקר. להעיד הוא
רצו  לא שאם גזל, לידי מביא והחימוד חימוד, לידי מביאה
ברעים, והפציר בדמים להם שהרבה אע"פ למכור, הבעלים

וגזלו". בתים וחמדו שנאמר: גזל, לידי כגון 32)יבוא
וצאן. בו.33)עזים  וכיוצא ראינו 34)בקר לא  שעדיין

אחרים. בשדות בהמותיו אבל 35)שיכניס שם, סנהדרין
- בוולדות אפילו חלק לו ואין בשכר, אחרים בהמות רועה
שלא  יפה ונזהר לו, ולא חוטא אדם שאין לעדות, כשר

(בבאֿמציעא  אחרים בשדות שדקדק יכנסו וזהו ב), ה,
עצמם. של גסה בהמה וכתב: בביתם 36)רבינו, אפילו

כלל. בשדה אותה מרעים ואינם סנהדרין 37)ובחצרם,
לשדות  ובורחת משתמטת והיא לשמרה, שאיֿאפשר שם,

ומפסידתן. ישראל 38)אחרים בארץ אלא גזרו שלא
זו, של היזקה ע"י תחרב שלא ישראל, ארץ ישוב משום
פ"ה, ממון נזקי הל' והשווה ב. עט, בבבאֿקמא כמבואר

וגם 39)ה"ב. תזיק, שלא לשמרה שאפשר בא"י, אפילו
שם). (בבאֿקמא ולחרישה למשא ליישוב מאד דרושה היא
היא  שהרי אסור, בשדה לרעותה אבל בביתו, לגדל זה וכל
לא  אם לעיל, וכאמור ומפסידתם אחרים בשדות נכנסת
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תזיק. שלא לשמרה עליה המלך 40)שעומד מנת קונה
יחיד  מכל לעצמו המס את גובה והוא לשנה, קצוב בסכום

(כסףֿמשנה). שם).41)ויחיד (סנהדרין כגזלנים הם והרי
וארנונא 42) גולגולת מס לגבות המלך מטעם ממונים

מאת  המסים הכנסת את קונים ואינם חבריהם, מישראל
לשנה. קצוב בסכום שהם 43)המלך שמענו לא עוד כל

מהראוי. יותר לד 44)לוקחים סי' לחו"מ ובסמ"ע שם.
הסחורה  לפי למלך הגובה הוא - מוכסן מגדיר: לד, ס"ק
ליטול  יוכל לכל, ידוע שאינו ובדבר אדם, של ממונו לפי או
- גבאי פסול; סתמו ולפיכך בו, מרגיש ואין מהראוי, יותר
לכל, השוה דבר הבתים לפי או הגולגולת לפי שגובה
כשר. סתמו ולפיכך מקצבתו, יותר ליטול יוכל ובקושי
- לעצמו היתר לוקח שהוא שנודע כל הכסףֿמשנה ולדעת
ה'תוספות' ולדעת גמור. כגזלן התורה מן פסול הוא הרי
למי  יודעים שאינם מגזלן, גרועים אלה שם, בסנהדרין
ובמוכסנות  בגבאות עדיין עוסקים שהם כיון וגם, להחזיר.

לקלקולם. לחזור הם חשודים אותן 45)- שמלמדים
ויש  עלֿכרחן, בעלים לבית אחרים משובכות יונים להביא
בהל' רבינו של וכנימוקו א). כה, (סנהדרין גזל משום בזה
מפני  כדין, שלא אחרים ממון לוקח "שהרי ה"ז: פ"ו, גזילה
זכר, ותביא נקבה או אחר משובך נקבה ויביא זכר שמשלח
חיה  או עופות בשאר כזה העושה כל אלא בלבד, יונים ולא
אבל  בישוב, ודוקא מדבריהם". גזלן זה הרי - ובהמה
הישוב  מן השובך את מרחיק שאם לכך, לחוש אין במדבר
ששנינו  כמו יונים, משם להפריח לו מותר מילין, ארבעה
ללכוד  (=פחים נישובים פורסים "אין ב) עט, (בבאֿקמא
שלשים  הישוב מן רחוק היה אלאֿאםֿכן ליונים, יונים) בהן

ה"ח. שם גזילה הל' והשווה השמיטה.46)ריס". שנת
לכל.47) הפקר ו)48)שהם כה, (ויקרא אמרה והתורה

לסחורה, ולא לאכלה - לאכלה" לכם הארץ שבת "והיתה
על  מעבירם ממון שחימוד ומתוך א. סב, בע"ז כמבואר
שנוטים  להעיד ופסולים חמס, כרשעי הם הרי - תורה דברי
פ"ג, שם ובירושלמי וברש"י). ב כד, (סנהדרין הבצע אחרי
שני  כל ובטל שיושב זה שביעית, תגר "איזהו אמרו: ה"ה
ונותן  ונושא ידיו מפשט התחיל שביעית שבאה כיון שבוע,
אינם  אם אבל רבינו. דברי והםֿהם שביעית", בפירות
פירות  במכירת עוסקים הם אם אפילו אזי השנים, כל בטלים
של  פירות מוכרים שהם לתלות שיש לפסלם, אין בשביעית,
(כסףֿמשנה). שביעית בפירות עסק להם ואין הששית השנה

שונים,49) מזל משחקי בהן שמשחקים אבנים או עצמות
"שחוק  מ"ג): פ"ג, (סנהדרין לרבינו המשנה וכפירוש
שלא  או כך שיעשה למי כספים, שמשימין תנאי על ידוע...
השחוק". באותו שמסכימים כפי אותם שיקח יעשה,

וכפירוש 51)התעסקות.50) ב). כד, שם (משנה, גזל מעין
בעולם  להתעסק לו אין שהאדם התורה, "מיסודי שם: רבינו
נפשו  שתשלם כדי בתורה או דברים: משני באחד אלא הזה
המציאות... בהתמדת לו שתועיל במלאכה או בחכמתה,
הוי  שאמרו: כמו בתורה, ולהרבות בה, למעט שראוי אלא
ה"יֿיא, פ"ו, גזילה ובהל' בתורה". ועסוק בעסק ממעט
שמשחקים  אלו כיצד, בקוביא "המשחקים רבינו: כותב
ביניהם, תנאי ועושים בעצמות... או בצרורות או בעצים
וכך... כך ממנו יקח שחוק, באותו חבירו את הנוצח שכל

הבע  שברצון חבירו אע"פ ממון ולקח הואיל לקח, לים
בקוביא  והמשחק גוזל... זה הרי והיתול שחוק דרך בחינם
בדברים  עוסק איסור בו יש אבל גזל, איסור בו אין הגוי עם

ב 52)בטלים". כה, (סנהדרין לכך מיוחדים שאינם אע"פ
שממרים 53)וברש"י). אלו - יונים "מפריחי שם,

היונים". את רש"י) - זו עם זו להלחם אותן (=מרגיזים
הממירין 54) ווינציאה: רומי בדפוסי וכן תימן, ובכ"י

מדבריהם 55)(=מתערבים). גזל אלו, שכל שם. סנהדרין
שה'טור' להעיר, וראוי ה"י. פ"ו, גזילה בהל' כמבואר הוא,
עוסקים  שאינם אלה כל שלפיכך סובר, - לד סימן בחו"מ
כמה  יודעים שאינם מפני להעיד, פסולים עולם של ביישובו
שקר  להעיד בעיניהם ונקל הממון, אחר האדם טורח
אחרת  אומנות להם יש אם ולפיכך חבריהם, ממון להפסיד

ממונו. להשיג אדם של טרחתו להעריך שיודעים כשרים,

.‰ÒÈ¯‡56e¯kaL ˙B¯t‰ ÔÓ ËÚeÓ ¯·c Á˜lL57 »ƒ∆»«»»»ƒ«≈∆ƒ¿
È¯Lz ÈÓÈÂ ÔÒÈ ÈÓÈa58Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ ƒ≈ƒ»ƒ≈ƒ¿≈…∆∆ƒ»≈¿«¿»«

·p‚ BÈ‡ - ‰„O‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡lL Á˜lL Èt ÏÚ59 «ƒ∆»«∆…ƒ«««««»∆≈«»
˙e„ÚÏ ¯LÎÂ60ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡L ;61. ¿»≈¿≈∆≈«««»∆«¿ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חלק 56) לעצמו שיקח בתנאי אחרים, אדמת המעבד פועל
לבעלים. נותן והשאר היבול להתבשל.57)מן הקדימו

ואסיף.58) בציר זמן - תשרי קציר; זמן - ניסן
לו 59) מותר - במלאכה שעוסק כיון לעצמו, היתר שמורה

שום  כאן אין מלאכתם משנגמרה אבל מועט, דבר ליקח
ופסול. נוטל הוא גניבה ודרך ב,60)היתר, כו, סנהדרין

כגירסת  מלאכתו, נגמרה שלא ובדבר שם: גורס ורבינו
שנגמרה  ובדבר שלפנינו: התלמוד וגירסת שם, הרי"ף

שם. ברש"י וראה ולוקח 61)מלאכתו. אריס והוא הואיל
פועל, שאר אבל מועט. הפירות,דבר בגוף חולק שאינו

הריהו  - מועט דבר לקח אפילו בלבד, שכרו אלא נוטל ואינו
שם). הסוגיא משמעות ע"פ (כסףֿמשנה לעדות ופסול כגנב

ה'תש"פ  סיון ג' שלישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
פסול 1) בין ההבדל ומהבזויים. הארץ מעם עדות קבלת

דבר, על החשוד עדות מדבריהם. לפסול התורה מן לעדות
גדול. וכהן ישראל מלכי על העדות אחרים. כלפי

.‡‰LÓa ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï BÈ‡L ÈÓ2C¯„a ‡ÏÂ ƒ∆≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿…¿∆∆
ı¯‡3˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ,ÚL¯ ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ∆∆¬≈∆¿∆¿«»»»¿≈

Ì‰È¯·cÓ4‡e‰L ‰˜ÊÁ - Ck „Ú „¯iL ÈÓ ÏkL . ƒƒ¿≈∆∆»ƒ∆»««»¬»»∆
B„ÈÏ e‡B·iL ˙B¯·Ú‰ ·¯ ÏÚ ¯·BÚ5. ≈«…»¬≈∆»¿»

משנה.2) שנה ולא מקרא קרא ומתנו 3)שלא משאו שאין
ורבינו  י). משנה א, פרק לקידושין (רע"ב הבריות עם בנחת
חבורה  אדם, בני חבורת - ארץ "דרך אומר: שם בפירושו

ובמוסר". בנחת ב.4)טובה מ, רש"י 5)קידושין כפירוש
היישוב" מן ש"אינו כיוון לעדות: ופסול המתחיל דיבור שם

פנים. בושת לו ואין עצמו על מקפיד הוא אין

.·ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ6ÔÈ‡Â ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙e„Ú ¿ƒ»≈¿ƒ≈¿«»»∆¿≈
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‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ Ì‡29,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ƒƒƒ¿»»¬≈≈¿ƒƒ«»
˙Èa¯ ˜·‡ Ì‡Â30.Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ¿ƒ¬«ƒƒ»¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊb ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»≈«»≈∆ƒ¿≈∆¬≈»
Ú˜¯˜ ÌÈÁ˜Bl‰ Ì‰Â ,ÌÈÒÓÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆≈«««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL ÔÈÏËÏhÓ B‡ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓc‰ ÔÈ˙BpL31ÔÎÂ . ∆¿ƒ«»ƒ¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈
‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡ ,ÌÈÚB¯‰32‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡Â »ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈¿≈»

‰q‚33ÔÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ;ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÏL «»∆«¿»¬≈≈¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ
˙B„Oa ˙BÚ¯Ï ÔzÓ‰a ÌÈÁÈpÓe ,ÏÊ‚a Ô‰È„È¿≈∆¿»≈«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»

‰ÚB¯ ÌzÒ ,CÎÈÙÏe .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÒc¯Ùe34- «¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»¿«∆
ÏeÒt35Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÈÏc‚Óe .36- »¿«¿≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈÏeÒt37ÔÈ¯Lk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;38Ïc‚Ï ¯zÓe . ¿ƒ¬»¿»»»∆¿≈ƒÀ»¿«≈

ÌB˜Ó ÏÎa ‰q‚ ‰Ó‰a39ÔÈÒÎBn‰ ÔÎÂ .40ÔÓ˙Ò - ¿≈»«»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»
Ì‰Ï ·eˆw‰ ¯·cÓ ¯˙BÈ ÁwÏ Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ;ÔÈÏeÒt¿ƒƒ¿≈∆∆¿»»ƒ«≈ƒ»»«»»∆

ÔÓˆÚÏ ¯˙i‰ ÔÈÁ˜BÏÂ ,˙eÎÏn‰ ÔÈ„a41È‡ab Ï·‡ . ¿ƒ««¿¿¿ƒ«»≈¿«¿»¬»«»≈
CÏn‰ ˙Ó42ÔÓ˙Ò -43eÁ˜lL Ú„B Ì‡Â .ÌÈ¯Lk ¿»«∆∆¿»»¿≈ƒ¿ƒ«∆»¿

È¯‰ - ˙Ba‚Ï Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ˙Á‡ ÌÚt elÙ‡¬ƒ««««»≈ƒ»»»∆ƒ¿¬≈
ÔÈÏeÒt el‡44;ÔÈÏeÒt - ·eMÈa ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌpÁa ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈBÈ ÌÈÏÊBbL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ45. ƒ¿≈∆∆¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»
,ÌÈÏËa ÔÈ·LBiL Ì„‡ Èa Ì‰Â .˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ÔÎÂ¿≈¬≈¿ƒƒ¿≈¿≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

˙ÈÚÈ·L ‰‡aL ÔÂÈÎÂ46ÔÈÏÈÁ˙Óe Ô‰È„È ÌÈËLBt ¿≈»∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙B¯Ùa ÔzÏÂ ‡OÏ47˙B¯t ÔÈÙÒB‡ Ô‰L el‡ ˙˜ÊÁL ; ƒ»¿ƒ≈¿≈∆∆¿«≈∆≈¿ƒ≈

‰¯BÁÒ Ô‰a ÔÈOBÚÂ ˙ÈÚÈ·L48‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔÎÂ .49. ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»¿≈¿«≈¿¿»
È‰z ‡lL ‡e‰Â˙en‡ BÏ ‰50BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‡e‰ ‡l‡ ¿∆…ƒ¿∆À»∆»ƒ¿≈

ÏÎB‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B·eMÈa ˜ÒBÚ≈¿ƒ∆»¬≈∆¿∆¿«∆≈
ÏÊb ˜·‡ ‡e‰L ,‡È·ew‰ ÔÓ51,„·Ïa ‡È·e˜a ‡ÏÂ . ƒ«¿»∆¬«»≈¿…¿¿»ƒ¿«

ÌÈBn¯ ÈtÏ˜e ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜a ÌÈ˜ÁOÓ elÙ‡ ‡l‡52. ∆»¬ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒ
e¯Ó‡ „·Ïa ÌÈBÈ ‡Ï ÔÎÂ53ÌÈ˜ÁOÓ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,54 ¿≈…ƒƒ¿«»¿∆»¬ƒ«¿«¬ƒ

B‡ ,B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ Ïk :¯ÓB‡Â ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿≈»«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ô‰ÈL ˙‡ ÂÈÏÚa ÏhÈ - B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ Ïk»«≈«∆¬≈ƒ…¿»»∆¿≈∆¿≈
˙en‡ BÏ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â .‰Ê ˜BÁOa ‡ˆBik Ïk…«≈ƒ¿∆¿∆…ƒ¿∆À»
ÔÈÏeÒt el‡ ÏÎÂ .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ˜BÁO ‡l‡∆»¿∆¬≈»¿»≈¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ55. ƒƒ¿≈∆

תגזול 20) לא כגון לתשלומין, שניתן לאו "כל הוא: וכלל
פי"ח, סנהדרין הל' (לעיל עליו" לוקים אין - תגנוב ולא

לו. ונפטר שגזל מה משלם אלא הם 21)ה"ב) שחשודים
שקר. ולהעיד ממון חפץ 22)לקבל מהבעלים שחוטף

למכרו  רוצים הבעלים אין דמיו, שנותן ואע"פ בעלֿכרחם,
אינו  שחמסן אמרו ב כה, שבסנהדרין להעיר, ויש בכלל.
זו  בהלכה להלן מביאו עצמו ורבינו מדבריהם, אלא פסול
הכסףֿמשנה  החליט ולפיכך מדבריהם, שפסולים אלה בין
הגנבים  הנוסח: תימן בכת"י ואמנם והגזלנים, כאן: לגרוס

הרעה,23)והגזלנים. מדרכו בו שחזר ויודע שישוב ִַָעד
אחר  שראה העדות ואפילו ה"ד. פי"ב, לקמן כמבואר
יש  שעדיין בתשובה, שיחזור עד לה, פסול הכסף החזרת
שקר  יעיד שהחזיר, מזה יותר גדול סכום משום שמא לחוש,
חזרתן... "ואימתי ב) כה, (סנהדרין אמרו וכן (רדב"ז).

גמורה". חזרה בהם ונודע 24)ויחזרו בשקר, שהעיד
ה"א. פי"ח, לקמן רבינו כלשון בשקר, שהעיד בעדים

לוקה,25) הוא הרי - ממון של שאינה בעדות הוזם אם כי
ובוודאי  ה"ד, פי"ב לקמן לכשרותו, חוזר - שלקה ומכיון
להכשרו, לחזור שהוא סכום כל לו יועיל לא ילקה לא אם
פסול  הממון, והחזיר ממון בעדות שהוזם זה אפילו אלא

(כסףֿמשנה). בתשובה שישוב עד לעדות 26)הוא גם
אמרה: והתורה הוא, רשע שהרי נפשות, לעדות וגם ממון,

א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת ולא אל שם. מאיר וכרבי
לדיני  כשר - ממונות בדיני "הוזם שם: האומר יוסי, כרבי
חמור. לדבר חשוד אינו - קל לדבר שהחשוד נפשות",

רשע 27) עם יד לשית ואסור הוא, רשע - שהעיד שמשעה
וכאביי). על 28)(שם, עוברים ששניהם א, כה, שם

זה  הרי דת, על מעבירו ממון שחימוד וכיון לאֿתעשה,
כלום  לוקח אינו שהלווה ואע"פ שם). (רש"י חמס" כ"עד
שהוא  ממון, חימוד מחמת הלווה גם - למלווה נותן אלא
לאחיך  תשיך לא לאו: על עובר עסקיו, בו לעשות חושב
השטר  את הכותב והסופר והעדים הערב אבל שם). (רא"ש
כמבואר  נשך, עליו תשימון לא לאו: על שעוברים אע"פ
אינם  שהרי לעדות, נפסלים אינם - ה"ב פ"ד מלוה בהל'
כך  על ממון נטלו לא וגם זה, לאו על מלקות חייבים
המגידֿמשנה  ולדעת (כסףֿמשנה). חמס כעידי שיחשבו
זה  שלאו משום נפסלים העדים אין ה"ו), (שם מלוה בהל'
סוברים  ורבים לכל, ידוע אינו נשך) עליו תשימון (=לא

בלבד. למלוה אזהרה אלא קבוע 29)שאינו ששיעורה
לו  להחזיר דינרים ארבעה חבירו את המלוה כגון מראש,

התורה. מן האסורה והיא כאבק 30)חמשה, ריבית, מעין
מעות  הנותן כגון עפר. כעין אלא ממש עפר שאינו הזה
שאם  מהפסד, ורחוק לשכר קרוב בהן, וליתן לישא לחבירו
יפסיד  הפסד יהיה ואם הרווח, מן חלקי לי תתן רווח יהיה

א  אסור ואינו ריבית, אבק זה הרי לבד, מדבריהם הלווה לא
ה"ח). ופ"ה הי"ד, פ"ד מלוה ב 31)(הל' כה, סנהדרין

חשוד  - ממון חימוד שמשום לחוש יש הם, שחוטפים כיון
"התאוה  הי"א: פ"א, גזילה הל' והשווה שקר. להעיד הוא
רצו  לא שאם גזל, לידי מביא והחימוד חימוד, לידי מביאה
ברעים, והפציר בדמים להם שהרבה אע"פ למכור, הבעלים

וגזלו". בתים וחמדו שנאמר: גזל, לידי כגון 32)יבוא
וצאן. בו.33)עזים  וכיוצא ראינו 34)בקר לא  שעדיין

אחרים. בשדות בהמותיו אבל 35)שיכניס שם, סנהדרין
- בוולדות אפילו חלק לו ואין בשכר, אחרים בהמות רועה
שלא  יפה ונזהר לו, ולא חוטא אדם שאין לעדות, כשר

(בבאֿמציעא  אחרים בשדות שדקדק יכנסו וזהו ב), ה,
עצמם. של גסה בהמה וכתב: בביתם 36)רבינו, אפילו

כלל. בשדה אותה מרעים ואינם סנהדרין 37)ובחצרם,
לשדות  ובורחת משתמטת והיא לשמרה, שאיֿאפשר שם,

ומפסידתן. ישראל 38)אחרים בארץ אלא גזרו שלא
זו, של היזקה ע"י תחרב שלא ישראל, ארץ ישוב משום
פ"ה, ממון נזקי הל' והשווה ב. עט, בבבאֿקמא כמבואר

וגם 39)ה"ב. תזיק, שלא לשמרה שאפשר בא"י, אפילו
שם). (בבאֿקמא ולחרישה למשא ליישוב מאד דרושה היא
היא  שהרי אסור, בשדה לרעותה אבל בביתו, לגדל זה וכל
לא  אם לעיל, וכאמור ומפסידתם אחרים בשדות נכנסת
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˙e„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó7l‡ .˜ÒBÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡ ¿«¿ƒƒ∆≈∆»ƒ≈À¿«∆≈
ÌÈ¯LÈ‰ ÈÎ¯„a ‚‰BÂ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ˙BˆÓa8, ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈¿«¿≈«¿»ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ı¯‡ C¯„ Ba LÈÂ¿≈∆∆∆∆¿«¿ƒ≈««ƒ∆

‰LÓa ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï BÈ‡Â ı¯‡‰ ÌÚ9. «»»∆¿≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»

עד.6) להיות מתחילה אותו מייחדים ייחדוהו 7)אין אם
ב). מט, (פסחים עדותו ממנו מקבל הדין בית הרגלים 8)אין

שאינו  מוסיף: שם בפסחים והרי"ף נאים. ונימוסים טובים
וגזל. שקר שבועת על א):9)חשוד כב, (חגיגה שאמרו זהו

שרבי  כלומר, יוסי, כרבי - הארץ מעם עדות היום מקבלים כמי
שאנו  שנאה, הארץ עם לנו ייטור שלא לאיבה, חושש יוסי
רק  וזה עדות, ממנו מקבלים לפיכך מחברתנו, אותו מרחיקים

שם). לפסחים (רי"ף ארץ בדרך פנים כל על כשישנו

.‚,¯Lk ˙˜ÊÁa - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈»«¿ƒ»»¿∆¿«»≈
ÏÒtiL „Ú10ı¯‡‰ ÌÚ Ïk .11‡e‰L ˙˜ÊÁa - «∆ƒ»≈»«»»∆¿∆¿«∆

ÏeÒt12ÌÈ¯LÈ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‡e‰L ˜ÊÁiL „Ú ,13. »«∆À¿«∆≈¿«¿≈«¿»ƒ

ד.10) הלכה י, פרק לעיל המנויים גזל באיסורי או בעבירה,
ובמשנה.11) במקרא בדרך 12)שאינו גם אינו הסתם שמן

עם  שסתם ב מט, בפסחים הסוגייא לשון וכמשמעות ארץ,
בכולן. אינו על 13)הארץ - א כב, בחגיגה הכשירו ואותו

עדות  מקבלי כמה טועים ובזה הרדב"ז: וכתב יוסי, רבי פי
ישראל  כל לומר: וסומכים לפניהם הבא מכל עדות שמקבלים
בחזקת  שהם פי על שאף אינו, וזה הם. כשרים בחזקת
כשרים  בחזקת אינם - עבירות עוברים שאינם כשרות,

חכמים. תלמידי הם אםֿכן אלא להעיד

.„BÏ ‰È‰zL Ì¯Ë ı¯‡‰ ÌÚ ˙e„Ú Ïa˜iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆¿«≈≈«»»∆∆∆∆ƒ¿∆
‚‰B ‡e‰L e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ B‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ¬»»…∆∆»≈ƒ¿»ƒ∆≈
˙‡ ÔzÏ „È˙ÚÂ ,ËBÈ„‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡ C¯„·e ˙BˆÓa¿ƒ¿¿∆∆∆∆¬≈∆∆¿¿»ƒƒ≈∆

ÔÈc‰14Èt ÏÚ Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓÓ „a‡Ó È¯‰L ; «ƒ∆¬≈¿«≈»»∆ƒ¿»≈«ƒ
.ÌÈÚL¿̄»ƒ

ראוי 14) שאינם עדותם כיוון שקיבל הדיין נמצא להעיד ים
אמרו: ב מ, ובקידושין כדין. שלא ישראל של ממון מוציא
היישוב" מן אינו ארץ בדרך ולא במקרא... לא שאינו "כל
אבל  העולם, ביישוב בו תועלת אין שם: רבינו ומפרש

למדינה. תועלת - המקום מן להוציאו

.‰Ì‰Â .Ì‰È¯·cÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÔÈÈeÊa‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈
ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ˜eMa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ÌÈL‡‰15, »¬»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈»»»

˜eMa ÌÈn¯Ú ÔÈÎÏB‰L el‡ ÔB‚Îe16Ô‰L ˙Úa ¿≈∆¿ƒ¬Àƒ«¿≈∆≈
el‡a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÏeÓ ‰Î‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚ17ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿»»¿À∆∆¿«≈¿≈∆≈

ÔÈ‡Â ,·ÏÎk ÔÈ·eLÁ el‡ ÏkL .˙La‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««…∆∆»≈¬ƒ¿∆∆¿≈
¯˜L ˙e„Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó18ÔÈÏÎB‡‰ :el‡ ÏÏkÓe . «¿ƒƒ«≈∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .‡ÈÒ‰¯Ùa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ‰˜„¿̂»»∆¿≈»ƒ¿«¿∆¿»««ƒ
ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÌÈf·Ó ,‰Úˆa eBfiL Ô‰Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»»∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ«¿»¿≈»

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ Ïk .ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

."mdixacn zecrl oileqt oiiefad oke"

שכתב  מה על־פי יובן הבזויין, של הפסול לסיבת ההסבר

כח  אותם "ומודיעין העדים את שמזהירים ה"ב בפי"ז
הבא", ובעולם הזה בעולם בה המעיד ובושת שקר, עדות
שהעונש  בעבירות אפילו דוגמתה מצינו שלא אזהרה
של  תוכנו כל הוא: והביאור בית־דין. מיתות ארבע עליהם
הטובה  הנהגתו על־ידי כי הקב"ה, על עדות הוא יהודי
הקב"ה  של ו"היושר" ה"טוב" על מעיד הוא והישרה

על  נאמר שהרי עדי"כביכול, "אתם ישראל מג,עם (ישעיהו

כל י.) את הסותר מעשה זה הרי שקר עדות כשמעיד לכן, .
שקר  יעיד שאם אותו מזהירים כך ומשום ותכנו, עניינו
כמו  ממש תוכנו כל את מאבד כי כו' הזה בעולם לו בושת
אלא  ממשי בדבר ניזק שאינו אותו, שמביישים אדם

תוכנו. ערך את ממנו נוטל שהמביישו
כיון  מדבריהם, הבזויין את פסלו מדוע גם יובן ובזה
הקב"ה, של ה"טוב" על עד להיות הוא יהודי של שתוכנו
תוכנו  כל את נוגד הוא כי בזוי איש להיות יכול לא ולכן
- הקב"ה על להעיד יכול אינו ואם עדי", "אתם - ועניינו

לעדות. ופסול עד גדר ממנו מופקע
(58 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

."`iqdxta miieb ly dwcv oilke`d oke

ב.)בגמרא כו, אחר (סנהדרין דבר אוכלי נחמן, רב "אמר
כו'". לא בצנעא אבל בפרהסיא מילי הני לעדות, פסולים

אפ  אי כל ואם ופירשו בפרהסיא". אף מותר לי' שר
מעכו"ם". צדקה לוקחי היינו אחר, דבר ש"אוכלי המפרשים
ממון, מחמת ה' "חילול שהוא רש"י כתב האיסור ובטעם
כתב  כאן הרמב"ם אבל ממון". מחמת חמס עד לי' והוי
בכלל  הם בפרהסיא גויים של צדקה שהאוכלין הטעם,

לעדות. שפסולים הבזויין
כי  ה'יד', בספר לרמב"ם רש"י בין החילוק סיבת לומר ויש
פ"א  בסוף הוא לעדות פסולים שהבזויין הדין מקור

הישוב, מן שאינו למי בנוגע `mixneדקידושין, yie שפסול
פנים  בושת לו ואין עצמו על מקפיד שאינו כיון לעדות

וליפסל. בעצמו לזלזל בוש ואינו
כה'יש  רק ולא דכו"ע, אליבא פירש בסנהדרין רש"י
וממילא  לעדות, פסול בשוק האוכל שדווקא אומרים'
לכולי־עלמא, לפסול נחשב לא העכו"ם מן צדקה הלוקח
מצד  אסור מעכו"ם צדקה שלקיחת לפרש הוצרך ולכן

ה'. חילול
ה'יש  של דהלכתא אליבא פירש הי"ד בספר הרמב"ם אבל
ש"מכלל  כתב ולכן לעדות", "פסול בשוק שאוכל אומרים'
את  מבזין כו' בפרהסיא עכו"ם של צדקה האוכלים אלו

חוששין". ואינן עצמן
(`"q h"w ,'g zeniyx t"r)

אינו 15) העם כל בפני שלא בשוק האוכל אבל ב. מ, קידושין
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כמו  חכם, לתלמיד גנאי משום בו יש אבל לעדות, נפסל
של  שבחו "אין ב) הלכה ג, פרק (מעשרות בירושלמי שאמרו
הב"ח  ולדעת משנה). (כסף בשוק" אוכל להיות חכם תלמיד
אלא  לעדות נפסל שאינו רבינו כוונת לד סימן משפט לחושן
בשוק  אוכל ואם מהלך כשהוא הכול בפני בשוק כשאוכל
לתלמיד  גנאי משום אלא בו אין אחד במקום יושב כשהוא

בלבד. המקום 16)חכם לפני ומתועב משוקץ לך "שאין
ב). סג, (יבמות ערום" בשוק שמהלך ממי "הגרע 17)יותר

פסולים  אומר יוסי רבי והבורסקי... והבלן דם) (=מקיז
ט"ז). פרק זוטא אליהו דבי (תנא הם" קידושין 18)לעדות

אינו  כבודו על מקפיד ואינו "הואיל שם: רש"י וכדברי ב מ,
ולהיפסל. בעצמו לזלזל "אוכלי 19)בוש ב כו, סנהדרין

מן  צדקה מקבלי רש"י: ומפרש לעדות" פסולים אחר דבר
הלכות  והשווה ממון. מחמת השם חילול זה והרי הגויים,
צדקה  ליטול לישראל "אסור ט: הלכה ח, פרק עניים מתנות

וכו'. בפרהסיא" הגוי מן

.Â‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ÔÈa ‰Ó20ÏeÒÙÏ «≈»¿≈ƒ«»¿»
B˙e„Ú - „ÈÚ‰L ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt‰L ?Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆∆«»ƒ«»∆≈ƒ≈
˙BiÒÎ Èz·a ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa¿≈»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»»¿»≈¿≈ƒ

˙BL¯„Ó Èz··e21CÈ¯ˆ - Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt‰Â ; ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒƒ¿≈∆»ƒ
‰Ê¯Î‰22eÊÈ¯Î‰L Ì„˜ „ÈÚ‰L ˙e„Ú Ïk ,CÎÈÙÏ . «¿»»¿ƒ»»≈∆≈ƒ…∆∆ƒ¿ƒ

,ÌÚ‰ ˙eÎÊ „a‡Ï ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈¿»»
ÏeÒt ‡e‰L eÚ„È ‡Ï È¯‰L23‡l‡ BÏeÒt ÔÈ‡Â , ∆¬≈…»¿∆»¿≈¿∆»
Ì‰È¯·cÓ24. ƒƒ¿≈∆

גֿד.20) הלכה י, פרק לעיל שלו 21)ראה שעבירה
וברש"י). שם (סנהדרין לכל פסולו 22)מפורסמת להודיע

ממונם.23)ברבים. על עדות לו כל 24)ומסרו ולפיכך,
ומי  עדותו. לבטל חכמים תיקנו לא פסולו נודע שלא עוד
אין  בקובייא, ששחק מפני הכנסת מבית הקהל שהוציאוהו

לד משפט לחושן יוסף (בית מזו גדולה הכרזה בשם לך
הראב"ן).

.ÊÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „Ú25ÏeÒt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈∆»∆¡»¿ƒƒ««ƒ∆»
‰¯·Úa ÚL¯ È¯‰L .˙Bi„Ú ¯‡LÏ26- ËÁML ƒ¿»≈À∆¬≈»»«¬≈»∆»«

‰¯Lk B˙ËÈÁL27.ÈzËÁL ‰ÎÏ‰k :¯ÓBÏ ÔÓ‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿∆¡»««¬»»»«¿ƒ
BlL ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ Ï·‡28Ï·‡ , ¬»∆»«»»≈∆¡»«∆¬»

ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡29. ∆¡»«¬≈ƒ

היתר 25) של אחת חתיכות שתי לפנינו שהיו כגון להתיר,
ב). ב, (גיטין היתר של זו לומר נאמן איסור, של ואחת
בו  שהוחזק בדבר אפילו להתיר נאמר לתקן שבידו ובדבר
אחד  כל תורה האמינה "שהרי שם: רש"י וכדברי איסור,
ניקור  ועל השחיטה ועל תרומה הפרשת על מישראל ואחד
לנידה  תורה שהאמינה ממה הדברים, ומקור והחלב". הגיד
כח) טו, (ויקרא שנאמר נקיים, שבעה לעצמה לספור
בכתובות  כמבואר לעצמה, לה - ימים" שבעת לה  "וספרה
ובנוגע  נאמן). אחד עד המתחיל דיבור שם (תוספות א עב,
איסור  להחזיק נאמן אחד שעד וודאי איסור, דבר לקביעת
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר לנו, ידוע טיבו שאין בדבר

שם. ובביאורנו ו הלכה ט"ז, ופסול 26)פרק עבירה שעבר
ממון. נבילות 27)לעדות אוכל מומר ישראל א ג, חולין

"מומר  אמרו: ב ד, ושם משחיטתו" לאכול מותר לתיאבון...
הלכות  והשווה כולה", התורה לכל מומר הוי לא אחד לדבר

י"דֿט"ו. הלכה ד, פרק דבר 28)שחיטה אותו על להעיד
לעצמו. נוגעת שהעדות בשעה עליו, חשוד שהוא

כדי 29) בבכור, מום בעצמו להטיל חשוד שהוא כהן, כגון
להעיד  נאמן - קרבן להביאו יצטרך ולא במדינה שישחטנו
אדם, בידי לבוא הראוי במום אחר כהן של בכור על
א) לה, (בכורות בידיים בעליו הטילו ולא נפל, שמאליו

שם. גמליאל בן שמעון רבן וכדעת

.ÁBa Ôe„Ï BÏ LÈ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»«»»≈»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«¬≈ƒ¬»»≈»»≈¿≈

ÌÈ¯Á‡ e‰iL30:¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ ?„ˆÈk . ∆≈»¬≈ƒ≈«∆¡»«»»∆«
Ó ÈBÏt ˙B¯tÌ‰ ÌÈw˙31¯kÓÏ „LÁp‰ ÔÓ‡Â , ≈¿ƒ¿À»ƒ≈¿∆¡»«∆¿»ƒ¿…

¯BÎa ¯Oa32ÔÈlÁ ÈBÏt ¯ÎBnL ‰Ê ¯Oa :¯ÓBÏ ¿«¿«»»∆∆≈¿ƒÀƒ
ÈÙÏ .ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‡e‰¿≈…«≈»∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ

ÌÈÚL¯‰ ÏÚ ÌÈ¯eq‡‰ ˙ÓÈ‡L33˙ÓÈ‡ ÔÈ‡Â , ∆≈«»ƒƒ«»¿»ƒ¿≈≈«
ÔBÓn‰34.Ì‰ÈÏÚ «»¬≈∆

חוטא 30) אדם אין "חזקה ב): ה, מציעא (בבא שאמרו כמו
לו". חשוד 31)ולא הארץ שעם פי על ואף הם, מעושרים

אחרים, על הוא נאמן - שלו מפירות מעשרות להפריש שלא
בהלכות  רבינו כלשון - קנוניא" כעושה ייראה "שלא ובלבד

י"ז. הלכה י"ב, פרק אינו 32)מעשר שבכור באטליז,
נפל  ואפילו כהן, של בביתו אלא טבחים, של בשוק נמכר
י"ב. הלכה א, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר מום, בו

בכ  בשר למכור חשוד שהוא שהוא או פי על אף תמים, ור
מום. בו שייפול עד לשחטו אין הזה ובזמן קרבן,

איסור.33) באכילת אחרים להכשיל עלול ואינו
איכפת 34) שלא והכוונה, הממון. בעל קדומים: בדפוסים

כדין, שלא אחרים ממון בעדותם ולהפסיד שקר להעיד להם
רבינו  דברי ומקור ממון. בעדות להעיד נאמנים אינם ולפיכך
ואינו  לעיר "הנכנס ו) משנה ד, פרק (דמאי המשנה מסתימת
לו  אמר מעשר? כאן מי נאמן, כאן מי אמר שם, אדם מכיר
נאמן" זה הרי נאמן, פלוני איש נאמן, איני אני אחד,
רבן  דעת וכן לו. ולא חוטא אדם שאין שם, רבינו וכפירוש
חבירו  של על הוא "נאמן א לה, בבכורות גמליאל בן שמעון
הלכה  ב עמוד שם בגמרא וקבעו עצמו", של על נאמן ואין
נאמן  החשוד אין הראב"ד ולדעת א. עח, ביומא וכן כמותו,
משנה  ד, פרק (בכורות משנה סתם כדברי אחרים. של על
סובר  רבינו אולם מעידו". ולא דנו לא דבר על "החשוד י)
שם  שמעון רבן עם החולק היא, מאיר רבי פי על זו שמשנה
הלכה  אין מחלוקת כן ואחרי שסתם וידוע, ד, משנה ה, פרק
שמעון  כרבן הלכה קבעו ב לה, שם שבגמרא גם ומה כסתם.
הלכה  ח, פרק שמיטה הלכות והשווה וכנ"ל. גמליאל בן
בסנהדרין  רבינו דברי מקור אפרים" "מחנה בעל ולדעת י"ז.
מת  (=לומר להוציאה נאמן אינו העריות על החשוד ב: כו,
להכניסה  ונאמן פנויה), שתהיה לו נוח כי ותינשא, בעלה

לעולם). ואסורה קידשה, פלוני (=לומר

.ËÏ‡¯OÈ ÈÎÏÓ35ÔÈ„ÈÚÓ ‡Ï -36ÔÈ„ÈÚÓ ‡ÏÂ «¿≈ƒ¿»≈…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ
ÌÈÓl‡ Ô‰L ÈÙÓ ;Ô‰ÈÏÚ37ÔÈ‡Â ,ÚB¯Ê ÈÏÚa , ¬≈∆ƒ¿≈∆≈«»ƒ«¬≈¿«¿≈»

ÌÈic‰ ÏÚ ˙Áz ÔÈÚÎ38ÔÈ„ÈÚÓ - ÏB„b Ô‰k Ï·‡ . ƒ¿»ƒ««…««»ƒ¬»…≈»¿ƒƒ
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˙e„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó7l‡ .˜ÒBÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡ ¿«¿ƒƒ∆≈∆»ƒ≈À¿«∆≈
ÌÈ¯LÈ‰ ÈÎ¯„a ‚‰BÂ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ˙BˆÓa8, ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈¿«¿≈«¿»ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ı¯‡ C¯„ Ba LÈÂ¿≈∆∆∆∆¿«¿ƒ≈««ƒ∆

‰LÓa ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï BÈ‡Â ı¯‡‰ ÌÚ9. «»»∆¿≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»

עד.6) להיות מתחילה אותו מייחדים ייחדוהו 7)אין אם
ב). מט, (פסחים עדותו ממנו מקבל הדין בית הרגלים 8)אין

שאינו  מוסיף: שם בפסחים והרי"ף נאים. ונימוסים טובים
וגזל. שקר שבועת על א):9)חשוד כב, (חגיגה שאמרו זהו

שרבי  כלומר, יוסי, כרבי - הארץ מעם עדות היום מקבלים כמי
שאנו  שנאה, הארץ עם לנו ייטור שלא לאיבה, חושש יוסי
רק  וזה עדות, ממנו מקבלים לפיכך מחברתנו, אותו מרחיקים

שם). לפסחים (רי"ף ארץ בדרך פנים כל על כשישנו

.‚,¯Lk ˙˜ÊÁa - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈»«¿ƒ»»¿∆¿«»≈
ÏÒtiL „Ú10ı¯‡‰ ÌÚ Ïk .11‡e‰L ˙˜ÊÁa - «∆ƒ»≈»«»»∆¿∆¿«∆

ÏeÒt12ÌÈ¯LÈ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‡e‰L ˜ÊÁiL „Ú ,13. »«∆À¿«∆≈¿«¿≈«¿»ƒ

ד.10) הלכה י, פרק לעיל המנויים גזל באיסורי או בעבירה,
ובמשנה.11) במקרא בדרך 12)שאינו גם אינו הסתם שמן

עם  שסתם ב מט, בפסחים הסוגייא לשון וכמשמעות ארץ,
בכולן. אינו על 13)הארץ - א כב, בחגיגה הכשירו ואותו

עדות  מקבלי כמה טועים ובזה הרדב"ז: וכתב יוסי, רבי פי
ישראל  כל לומר: וסומכים לפניהם הבא מכל עדות שמקבלים
בחזקת  שהם פי על שאף אינו, וזה הם. כשרים בחזקת
כשרים  בחזקת אינם - עבירות עוברים שאינם כשרות,

חכמים. תלמידי הם אםֿכן אלא להעיד

.„BÏ ‰È‰zL Ì¯Ë ı¯‡‰ ÌÚ ˙e„Ú Ïa˜iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆¿«≈≈«»»∆∆∆∆ƒ¿∆
‚‰B ‡e‰L e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ B‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ¬»»…∆∆»≈ƒ¿»ƒ∆≈
˙‡ ÔzÏ „È˙ÚÂ ,ËBÈ„‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡ C¯„·e ˙BˆÓa¿ƒ¿¿∆∆∆∆¬≈∆∆¿¿»ƒƒ≈∆

ÔÈc‰14Èt ÏÚ Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓÓ „a‡Ó È¯‰L ; «ƒ∆¬≈¿«≈»»∆ƒ¿»≈«ƒ
.ÌÈÚL¿̄»ƒ

ראוי 14) שאינם עדותם כיוון שקיבל הדיין נמצא להעיד ים
אמרו: ב מ, ובקידושין כדין. שלא ישראל של ממון מוציא
היישוב" מן אינו ארץ בדרך ולא במקרא... לא שאינו "כל
אבל  העולם, ביישוב בו תועלת אין שם: רבינו ומפרש

למדינה. תועלת - המקום מן להוציאו

.‰Ì‰Â .Ì‰È¯·cÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÔÈÈeÊa‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈
ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ˜eMa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ÌÈL‡‰15, »¬»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈»»»

˜eMa ÌÈn¯Ú ÔÈÎÏB‰L el‡ ÔB‚Îe16Ô‰L ˙Úa ¿≈∆¿ƒ¬Àƒ«¿≈∆≈
el‡a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÏeÓ ‰Î‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚ17ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿»»¿À∆∆¿«≈¿≈∆≈

ÔÈ‡Â ,·ÏÎk ÔÈ·eLÁ el‡ ÏkL .˙La‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««…∆∆»≈¬ƒ¿∆∆¿≈
¯˜L ˙e„Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó18ÔÈÏÎB‡‰ :el‡ ÏÏkÓe . «¿ƒƒ«≈∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .‡ÈÒ‰¯Ùa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ‰˜„¿̂»»∆¿≈»ƒ¿«¿∆¿»««ƒ
ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÌÈf·Ó ,‰Úˆa eBfiL Ô‰Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»»∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ«¿»¿≈»

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ Ïk .ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

."mdixacn zecrl oileqt oiiefad oke"

שכתב  מה על־פי יובן הבזויין, של הפסול לסיבת ההסבר

כח  אותם "ומודיעין העדים את שמזהירים ה"ב בפי"ז
הבא", ובעולם הזה בעולם בה המעיד ובושת שקר, עדות
שהעונש  בעבירות אפילו דוגמתה מצינו שלא אזהרה
של  תוכנו כל הוא: והביאור בית־דין. מיתות ארבע עליהם
הטובה  הנהגתו על־ידי כי הקב"ה, על עדות הוא יהודי
הקב"ה  של ו"היושר" ה"טוב" על מעיד הוא והישרה

על  נאמר שהרי עדי"כביכול, "אתם ישראל מג,עם (ישעיהו

כל י.) את הסותר מעשה זה הרי שקר עדות כשמעיד לכן, .
שקר  יעיד שאם אותו מזהירים כך ומשום ותכנו, עניינו
כמו  ממש תוכנו כל את מאבד כי כו' הזה בעולם לו בושת
אלא  ממשי בדבר ניזק שאינו אותו, שמביישים אדם

תוכנו. ערך את ממנו נוטל שהמביישו
כיון  מדבריהם, הבזויין את פסלו מדוע גם יובן ובזה
הקב"ה, של ה"טוב" על עד להיות הוא יהודי של שתוכנו
תוכנו  כל את נוגד הוא כי בזוי איש להיות יכול לא ולכן
- הקב"ה על להעיד יכול אינו ואם עדי", "אתם - ועניינו

לעדות. ופסול עד גדר ממנו מופקע
(58 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

."`iqdxta miieb ly dwcv oilke`d oke

ב.)בגמרא כו, אחר (סנהדרין דבר אוכלי נחמן, רב "אמר
כו'". לא בצנעא אבל בפרהסיא מילי הני לעדות, פסולים

אפ  אי כל ואם ופירשו בפרהסיא". אף מותר לי' שר
מעכו"ם". צדקה לוקחי היינו אחר, דבר ש"אוכלי המפרשים
ממון, מחמת ה' "חילול שהוא רש"י כתב האיסור ובטעם
כתב  כאן הרמב"ם אבל ממון". מחמת חמס עד לי' והוי
בכלל  הם בפרהסיא גויים של צדקה שהאוכלין הטעם,

לעדות. שפסולים הבזויין
כי  ה'יד', בספר לרמב"ם רש"י בין החילוק סיבת לומר ויש
פ"א  בסוף הוא לעדות פסולים שהבזויין הדין מקור

הישוב, מן שאינו למי בנוגע `mixneדקידושין, yie שפסול
פנים  בושת לו ואין עצמו על מקפיד שאינו כיון לעדות

וליפסל. בעצמו לזלזל בוש ואינו
כה'יש  רק ולא דכו"ע, אליבא פירש בסנהדרין רש"י
וממילא  לעדות, פסול בשוק האוכל שדווקא אומרים'
לכולי־עלמא, לפסול נחשב לא העכו"ם מן צדקה הלוקח
מצד  אסור מעכו"ם צדקה שלקיחת לפרש הוצרך ולכן

ה'. חילול
ה'יש  של דהלכתא אליבא פירש הי"ד בספר הרמב"ם אבל
ש"מכלל  כתב ולכן לעדות", "פסול בשוק שאוכל אומרים'
את  מבזין כו' בפרהסיא עכו"ם של צדקה האוכלים אלו

חוששין". ואינן עצמן
(`"q h"w ,'g zeniyx t"r)

אינו 15) העם כל בפני שלא בשוק האוכל אבל ב. מ, קידושין
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ÂÈÏÚ39BÓk ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a CÏnÏ ‡e‰ „ÈÚÓe , »»≈ƒ«∆∆¿≈ƒ«»¿
e¯‡aL40. ∆≈«¿

דוד 35) בית למלכי בניגוד השבטים, עשרת לממשלת
כב. כג, מלכיםֿב ראה יהודה, מלכי הנקראים:

אין 36) שמלך אינן, אלו תיבות ווינציאה רומי בדפוסי
הולכים  אינם הכשרים דוד בית מלכי ואפילו להעיד, כבודו
מעיד, שאינו גדול מכהן וחומר קל כבודם, משום להעיד
מלכים  הלכות לקמן וראה ג. הלכה א, פרק לעיל כמבואר

ז. הלכה ג, מהם 38)אימתנים.37)פרק תבוא ו"שמא
בן תקל  שמעון בימי והסנהדרין המלך בינאי שאירע כמו ה"

הלכות  לעיל וכמבואר א יט, בסנהדרין כמסופר שטח,
מתבאר  דינם יהודה למלכי ובנוגע ה. הלכה ב, פרק סנהדרין

שם. מלכים הלכות א.39)לקמן יח, לעיל 40)סנהדרין
שם. ובביאורנו ג הלכה א, פרק

.ÈÔÈ¯ÒBn‰41ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰Â42ÌÈ¯Óen‰Â43‡Ï - «¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«»ƒ…
‡lL ;˙e„Ú ÈÏeÒt ÏÏÎa Ô˙BÓÏ ÌÈÓÎÁ eÎÈ¯ˆ‰ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈≈∆…

Ï‡¯OÈ ÈÚL¯ ‡l‡ eÓ44ÔÈ„¯Bn‰ el‡ Ï·‡ , »∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»≈«¿ƒ
È„·BÚ‰L .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Ô‰ ÔÈ˙eÁt - ÔÈ¯ÙBk‰«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ∆»¿≈

ÔÈÏÚÓ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk45ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ46LÈÂ , »ƒ…«¬ƒ¿…ƒƒ¿≈
Ô‰È„ÈÒÁÏ47‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ48‡ÏÂ ÔÈ„È¯BÓ el‡Â ; «¬ƒ≈∆≈∆»»«»¿≈ƒƒ¿…

ÔÈÏÚÓ49‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,50. «¬ƒ¿≈»∆≈∆»»«»

חבירו 41) ממון המוסר או להורגו, גוי ביד חבירו המוסר
י"ב. הלכה ג, פרק תשובה בהלכות כמבואר בידו,

מעשה 42) יודע הבורא שאין או כלל, נבואה שאין האומר
שעושה  מי כל האפיקורסין ובכלל ח). הלכה (שם, אדם בני
ב, הלכה י"א, פרק גזילה בהלכות כמבואר להכעיס, עבירה
אכל  "אפילו י: הלכה ד, פרק רוצח בהלכות רבינו וכלשון
אפיקורוס". זה הרי להכעיס שעטנז לבש או נבילה

"כאילו 43) בה, ונתפרסם שהורגל אחת, לעבירה מומר
לכל  מומר שהוא או אצלו" העולם מן זו מצוה בטלה
גזירה  שגוזרים בשעה הגויים לדתי החוזר כגון, התורה,
שהם  בישראל להידבק לי בצע "מה ויאמר: בהם ויידבק
תקיפה" שידם באלו שאדבק לי טוב ונרדפים, שפלים
משנה" ה"לחם ובנוסח ט). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות
ראה  האפיקורסים, בכלל שהיא אינה, "והמומרים" תיבת
שי"א  ווינציאה רומי שנוסח להעיר וראוי ב. כו, זרה עבודה
והמשומדים". והמינים והאפיקורסים "המוסרים הוא:

ברשעם 44) עומדים ואינם עצמם, להנאת עבירה העוברים
הלכה  ד, פרק רוצח הלכות ראה בליבם, ה' ואמונת תמיד,

להצילם.45)י"ב. הבור ראה 46)מן להמיתם, לבור,
י, פרק זרה עבודה והלכות י"א, הלכה שם, רוצח הלכות

א. נח.47)הלכה בני מצוות שבע ראה 48)המקיימים
בסנהדרין  ומקורו י"א הלכה ח, פרק מלכים הלכות  לקמן

א. העם 49)קה, את ומסירים לישראל מצרים שהם ְִֵ"מפני
ירקב" רשעים שם ותלמידיהם ובייתוס כצדוק ה', מאחרי
(עבודה  שאמרו כמו א), הלכה י, פרק זרה עבודה (הלכות
ולא  מורידים והמומרים והמסורות "המינים שם) זרה

על 50)מעלים". ו, הלכה ג, פרק תשובה הלכות השווה
א. יז, השנה בראש הסוגיא פי

ה'תש"פ  סיון ד' רביעי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נפסל.1) אינו איזו ועל לעדות, אדם נפסל עבירה איזו על

משום  עדות פסולי של תשובתם עצמו. פי על נפסל אדם אם
חזרתם. ודרכי ממון,

.‡ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰¯·Úa ÏÒÙp‰ Ïk»«ƒ¿»«¬≈»ƒ≈ƒ»»¿≈≈ƒ
Ba e¯˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈBÏt ‰¯·Ú ‰OÚL2, ∆»»¬≈»¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿

È¯‰L3‰˜BÏ BÈ‡4˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -5‰na . ∆¬≈≈∆¬≈∆»¿≈«∆
ËLtL ÌÈ¯·c ÏÚ ¯·ÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c6 ¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ∆»«

¯˜MÏ ÚaLpL ÔB‚k ,‰¯·Ú Ô‰L Ï‡¯OÈa7B‡ ¿ƒ¿»≈∆≈¬≈»¿∆ƒ¿««∆∆
‡ÂMÏ8·‚ B‡ ÏÊ‚ B‡ ,9;Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· ÏÎ‡ B‡ , «»¿»«»«»«¿≈»¿«≈

‰OBÚ‰ ·B¯wL ¯·c ÏÚ ¯·BÚ ÌÈ„Ú e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ≈«»»∆»»∆
‚‚BL ˙BÈ‰Ï10.ÏÒtÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯È‰Ê‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««»ƒ»≈

¯LB˜ e‰e‡¯ ?„ˆÈk11ÔÈÎÈ¯ˆ - ˙aLa ¯ÈzÓ B‡ ≈«»≈«ƒ¿«»¿ƒƒ
ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ,˙aL ÏelÁ ‰fL BÚÈ„B‰Ï¿ƒ∆∆ƒ«»ƒ¿≈∆…»»≈»
B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆¿≈ƒ»∆¿»»¿«»
‡nL ,˙aL ÌBi‰L BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ·BË ÌBÈa¿¿ƒƒ¿ƒ∆««»∆»
ÈÓ B‡ ,„ÈÓz ‡È·e˜a ˜ÁOÓ‰ ÔÎÂ .‡e‰ ÁÎBL≈«¿≈«¿«≈¿¿»»ƒƒ

BÓˆÚÏ ÛÈÒBnL È‡a‚ B‡ ÒÎBÓ ‰OÚpL12ÔÈÎÈ¯ˆ - ∆«¬»≈««∆ƒ¿«¿¿ƒƒ
.˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰L BÚÈ„B‰Ï ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆»∆»»∆»¿≈

el‡ ÌÈ¯·c ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L13‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆…»»≈»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈…«≈
‰Êa14ÌÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ‰¯·Ú Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿»∆»»»¬≈»∆«¿»ƒ«¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔB„Êa ¯·ÚÂ ÚL¯ ‡e‰L Ú„È ‰fL ÌÈ„ÚÏ»≈ƒ∆∆»«∆»»¿»«¿»««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡Â ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL15. ∆…ƒ¿¬≈∆»¿≈¿≈∆

לעשותה.2) והרי.3)שלא כתוב: היה אין 4)כאילו כי
ה"ד, פט"ז סנהדרין בהל' כמבואר התראה, בלא מלקות

ה"ב. פי"ב, שם עבירה 5)וראה וזוהי הואיל התורה, מן
(ש"ך  ה"ב פ"י, לעיל ראה בו, התרו אילו מלקות, בה שיש

כד). ס"ק לד סי' וידוע.6)לחו"מ והתורה 7)נפוץ
לשקר". בשמי תשבעו "ולא יב) יט, (ויקרא אמרה

כגון 8) כן, שהוא לאדם ספק בו שאין ידוע, דבר על שנשבע
ה"ה), פ"א שבועות (הל' אבן שהיא זו, אבן על שנשבע
אלהיך  ה' שם את תשא "לא ו) כ, (שמות אמרה והתורה

לאו 9)לשוא". שהרי עליהן, לוקים אין עבירות אלו
זאת  ובכל ה"ב), פי"ח סנהדרין (הל' לתשלומין ניתן שלהן
שלהם  שאינו ממון ולוקחים הואיל להעיד, הם פסולים
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר חמס", "עדי והם בחמס,

עבירה.10) שזוהי יודע והוא 11)שאינו קיימא, של קשר
שבת  (הל' הסּפנים וקשר הגמלים קשר כגון אומן מעשה

ה"א). המלכות,12)פ"י, בדין לו שקצוב מה על יתר
ה"ד. פ"י, לעיל רבינו (בבא13ֿ)כלשון שאמרו כמו

בעוד  כסף, בלא לאנשים משמע - תחמוד לא ב): ה, מציעא
אסור  למכרו, רוצה המוכר ואין כסף יתן אפילו הדין שלפי
מן  לעדות פסול החמסן אין זאת ובכל ממנו, החפץ לחמוס
(ביאור  עבירה שזוהי יודע שאינו משום ועלֿכרחך התורה,

נג). ס"ק לד סי' לחו"מ (סנהדרין 14)הגר"א שאמרו כמו
לעדות, לפסלם אין ביוםֿטוב מת הקוברים אלה ב) כו,
- ממון שכר משום יוםֿטוב שמחללים רשעים, שהם אע"פ
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בקבורת  עושים הם שמצוה וסוברים טועים שהם משום
לעדות 15)המת. לפסול (שם) בגמרא רצו בתחילה שהרי

התרו  שלא אע"פ רשעים". והם "הואיל הקברנים אלה את
התר  שאילו - הם בהם מצוה ולומר: להצדיקם אין בהם, ו

בפועל, לוקים ואינם בהם, התרו לא שאפילו הרי - עושים
להצדיקם, שיש לא אם לעדות, שיפסלו הוא בדין זאת בכל

(כסףֿמשנה). עושים הם שמצוה לחשוב, הם טועים כי

.·‰¯·Úa ÏÒÙ Ì„‡ ÔÈ‡16?„ˆÈk .BÓˆÚ Èt ÏÚ ≈»»ƒ¿»«¬≈»«ƒ«¿≈«
‰ÂÏ‰ B‡ ÏÊ‚ B‡ ·bL ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡aL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿»«∆»«»«ƒ¿»

BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯a17BÈ‡ - ¿ƒƒ««ƒ∆¿«≈«ƒ«¿≈
ÏÒÙ18‰¯eÒ‡ ÏÚa B‡ ‰Ï· ÏÎ‡L ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .19 ƒ¿»¿≈ƒ»«∆»«¿≈»»«¬»

Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú ,ÏÒÙ BÈ‡ -≈ƒ¿»«∆ƒ¿»¿≈≈ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ˙‡ ÌÈOÓ20ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L Ô·e‡¯ ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿≈∆≈ƒ»»

‰ÂÏ‰ ÈÏ :¯Ó‡Â ÈÂÏ „ÈÚ‰Â ,˙Èa¯a ‰ÂÏ‰L ÔBÚÓL21 ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ¿»
Û‡ .ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ˙e„Úa ÏÒÙ Ô·e‡¯ È¯‰ - ˙Èa¯a¿ƒƒ¬≈¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿¿≈ƒ«

˙Èa¯a ‰ÂlL ÈÂÏ ‰„B‰ È¯‰L Èt ÏÚ22ÌÈOÓ BÈ‡ - «ƒ∆¬≈»≈ƒ∆»»¿ƒƒ≈≈ƒ
ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÚL¯ BÓˆÚ«¿»»¿∆¡»«¿≈¿≈∆¡»«

BÓˆÚ23BÚ·¯ ÈBÏtL „ÈÚ‰L ÈÓ ÔÎÂ .24BÒ‡a ÔÈa ,25 «¿¿≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»≈¿»¿
ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - BBˆ¯a ÔÈa Úa¯ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿ƒ

B‚¯‰Ï26ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - ÈzL‡ ÏÚ ‡a ÈBÏt . ¿»¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ
d‚¯‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,B‚¯‰Ï27‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. ¿»¿¬»…¿»¿»¿≈…«≈»∆

B‚¯‰Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - È¯BL ˙‡ Ú·¯ ÈBÏt29; ¿ƒ»«∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿
BBÓÓ Ïˆ‡ ·B¯˜ Ì„‡ ÔÈ‡L30. ∆≈»»»≈∆»

איננה.16) זו תיבה תימן, בעלֿדין 17)בכת"י שהודאת
ב. ג, בבבאֿמציעא כמבואר היא, עדים לעדות.18)כמאה

נדה.19) אשתו כגון לו, האסורה ביאת או לו, האסורה אשה
קרוב 20) פסלה והתורה עצמו, אצל הוא קרוב שאדם

וברש"י). ב ט, (סנהדרין ראובן.21)לעדות אותו
ורשע 22) ה"ד), פ"י, לעיל (ראה רשע הוא שגם נמצא,

להעיד. (=חולקים)23)פסול "פלגינן א כה, סנהדרין
לגבי  ולא המלוה, לגבי אותו מאמינים כלומר דיבורו",
ה"י. פי"ג, גירושין הל' והשווה א, י, שם כמבואר עצמו,

זכור.24) כרחו.25)במשכב שלדבריו,26)על אע"פ
כך  משום נפסל אינו רשע, זה הרי - "ברצונו" שנרבע
הוא  נאמן ולפיכך רשע, עצמו משים אדם שאין להעיד,
שפלוני  לו ומאמינים עצמו, כלפי נאמן ואינו חבירו כלפי
שם). וב'תוספות' ב ט, (סנהדרין אותו רבע ולא רבע,

וחולקים 27) עליה, נאמן ואינו אשתו אצל הוא שקרוב לפי
י, (שם אשתו על לא אבל איש אשת על בא לומר: דיבורו,

ה"ב.28)א). פ"ז, עבדים הל' הרובע 29)השווה את
בסקילה. שהוא נרבע שור כדין שורו, ואין 30)ואת

נאמן, ממונו על גם כי דיבורו", "חולקים בזה: אומרים
משלם  אדם לעיל: נתבאר שכבר קרבה, פסול בזה שאין
(סנהדרין  לעצמו קרבה של דין בזה שאין הרי עצמו, ע"פ

רש"י). וכפירוש שם,

.‚‰¯·Úa ÏeÒt ‡e‰L „Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«∆»∆»«¬≈»
˙B¯·Ú‰ el‡Ó31‰·eLz ‰OÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e , ≈≈»¬≈»¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»

‰˜lL B‡ ,Ba ¯ÊÁÂ32¯Lk ‰Ê È¯‰ -33e‡a Ì‡ Ï·‡ . ¿»«∆»»¬≈∆»≈¬»ƒ»

‡ÏÂ BÊ ‰¯·Ú ‰OÚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,ÌeLÈÁÎ‰Â ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…»»¬≈»¿…
ÏeÒt ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÏÒÙ34ÔÈ‡Â ,„ÈÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ƒ¿«¬≈∆¿≈»¿ƒ»…»ƒ¿≈
B˙e„Úa ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ35Ôe„È ‡ÏÂ ,36Ú„eiL „Ú , ƒƒ»¿≈¿…»«∆ƒ»«

.‰·eLz ‰OÚL∆»»¿»

לעדות.31) עליהן נפסל בהלכה 32)שאדם ובסמוך
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שמ"שלקה יתבאר, הבאה

השווה 33) תשובה". שעשה בו אנו "יודעים א: כב, כתובות
ה"ז. פ"ו, זה 34)לעיל הרי - הם שנים נגד ששנים מאחר

רש"י). וכפירוש (שם, כשר ספק פסול, ואין 35)ספק
ממון  שחזקת כשרותו, חזקת על זה עד העמד אומרים
ואין  חזקתו על ממון העמד ולפיכך עדיפה, שכנגדה
וכן  שם). (רי"ף זו מסופקת בעדות המוחזק מידי להוציאו
ממון  והעמד שנים, נגד שנים העמד א): כ, (שם אמרו
ממון  להוציא בין יעיד לא הרדב"ז ולדעת בעליו. בחזקת

להעמיד. לדון,36)בין גם פסול - להעיד שפסול כל
ד"ה  ב כד, בסנהדרין רש"י פירש וכן ב. מט, בנדה  כמפורש
שאר  "וכן ה"ד: פט"ז, לקמן והשווה הפסולים. הן ואלו
בדיינים". פוסלים כך - בעדים שפסולים כשם פסולין, מיני

.„‰·eLz ‰OÚL ÔÈa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk37ÔÈa »ƒ∆ƒ¿«≈«¿≈∆»»¿»≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ÔÈc ˙È·a ‰˜lL38¯‡L Ï·‡ . ∆»»¿≈ƒ≈¿«¿¬»¿»

B‡ eÒÓÁL ÔBÓÓ ÌeMÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,˙e„Ú ÈÏeÒt¿≈≈∆≈¿ƒƒ»∆»¿
‰·eLz ÔÈÎÈ¯ˆ - eÓlML Èt ÏÚ Û‡ ,eÏÊbL39È¯‰Â , ∆»¿««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»«¬≈

Ú¯‰ Ôk¯cÓ Ô‰a e¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ÔÈÏeÒt Ô‰40. ≈¿ƒ«∆ƒ»«∆»¿»∆ƒ«¿»»»

מהתנאים 37) דבר שחסר או התראה, שם היתה כשלא
בלבד  התשובה לו ומספיקה מלקות, אותו המחייבים

ה"ז:38)(כסףֿמשנה). פי"ז, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שלקה, כיון - לעיניך" אחיך "ונקלה ג) כה, (דברים "שנאמר
טוען  ובהל' א. כג, במכות המשנה ע"פ אחיך", הוא הרי
החשוד  (=על עליו היו "אם רבינו: כותב ה"י, פ"ב ונטען
לכשרותו  יחזור תשובה, ועשה שלקה עדים השבועה) על
כל  לקה, שאפילו מדבריו, נראה לשבועות". בין לעדות בין
שתצטרף  עד לכשרותו חוזר אינו - לבו נכנע שלא עוד
שם. בלחםֿמשנה וראה (כסףֿמשנה). המלקות עם התשובה
מי  "כל הוא: כך כאן, הנוסח תימן שבכת"י להעיר וראוי
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שלקה כיון מלקות, שנתחייב
לאוין  בסמ"ג הנוסח וכן אינן. תשובה" שעשה "בין ותיבות:

ורע 39)ריד. לשמים "רע הוא הרי גזל, או שחמס כיון
לשמים  גם שישוב עד לכשרותו חוזר ואינו לבריות"

שגזלן ומדבר 40)(רדב"ז). משמע ה"ז, פ"ו לעיל רבינו י
אלא  להעיד כשרים אינם חמס מחמת עדות פסולי וכל
וכל  בתשובה, שחזרו בביתֿדין עליהם שיעידו משעה
עד  התשובה (=בין בינתיים עליהם שחתמו השטרות
וכן  שם), (כסףֿמשנה פסולים בביתֿדין) עליהם שהעידו
לד). ס"ק שם (ש"ך כ"ו סעיף מ"ו סימן חו"מ משו"ע נראה

.‰eÚ¯˜iMÓ ?˙Èa¯a ÌÈÂÏÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
Ô‰È˙B¯ËL41‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ ,ÔÓˆÚÓ ¿»≈∆≈«¿»¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…

·ÎBk È„·BÚÏ elÙ‡ ˙Èa¯a eÂÏÈÌÈ42. «¿¿ƒƒ¬ƒ¿¿≈»ƒ

את 41) וגובים קורעים, - וריבית קרן בהם שכתוב השטרות
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ÂÈÏÚ39BÓk ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a CÏnÏ ‡e‰ „ÈÚÓe , »»≈ƒ«∆∆¿≈ƒ«»¿
e¯‡aL40. ∆≈«¿

דוד 35) בית למלכי בניגוד השבטים, עשרת לממשלת
כב. כג, מלכיםֿב ראה יהודה, מלכי הנקראים:

אין 36) שמלך אינן, אלו תיבות ווינציאה רומי בדפוסי
הולכים  אינם הכשרים דוד בית מלכי ואפילו להעיד, כבודו
מעיד, שאינו גדול מכהן וחומר קל כבודם, משום להעיד
מלכים  הלכות לקמן וראה ג. הלכה א, פרק לעיל כמבואר

ז. הלכה ג, מהם 38)אימתנים.37)פרק תבוא ו"שמא
בן תקל  שמעון בימי והסנהדרין המלך בינאי שאירע כמו ה"

הלכות  לעיל וכמבואר א יט, בסנהדרין כמסופר שטח,
מתבאר  דינם יהודה למלכי ובנוגע ה. הלכה ב, פרק סנהדרין

שם. מלכים הלכות א.39)לקמן יח, לעיל 40)סנהדרין
שם. ובביאורנו ג הלכה א, פרק

.ÈÔÈ¯ÒBn‰41ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰Â42ÌÈ¯Óen‰Â43‡Ï - «¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«»ƒ…
‡lL ;˙e„Ú ÈÏeÒt ÏÏÎa Ô˙BÓÏ ÌÈÓÎÁ eÎÈ¯ˆ‰ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈≈∆…

Ï‡¯OÈ ÈÚL¯ ‡l‡ eÓ44ÔÈ„¯Bn‰ el‡ Ï·‡ , »∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»≈«¿ƒ
È„·BÚ‰L .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Ô‰ ÔÈ˙eÁt - ÔÈ¯ÙBk‰«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ∆»¿≈

ÔÈÏÚÓ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk45ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ46LÈÂ , »ƒ…«¬ƒ¿…ƒƒ¿≈
Ô‰È„ÈÒÁÏ47‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ48‡ÏÂ ÔÈ„È¯BÓ el‡Â ; «¬ƒ≈∆≈∆»»«»¿≈ƒƒ¿…

ÔÈÏÚÓ49‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,50. «¬ƒ¿≈»∆≈∆»»«»

חבירו 41) ממון המוסר או להורגו, גוי ביד חבירו המוסר
י"ב. הלכה ג, פרק תשובה בהלכות כמבואר בידו,

מעשה 42) יודע הבורא שאין או כלל, נבואה שאין האומר
שעושה  מי כל האפיקורסין ובכלל ח). הלכה (שם, אדם בני
ב, הלכה י"א, פרק גזילה בהלכות כמבואר להכעיס, עבירה
אכל  "אפילו י: הלכה ד, פרק רוצח בהלכות רבינו וכלשון
אפיקורוס". זה הרי להכעיס שעטנז לבש או נבילה

"כאילו 43) בה, ונתפרסם שהורגל אחת, לעבירה מומר
לכל  מומר שהוא או אצלו" העולם מן זו מצוה בטלה
גזירה  שגוזרים בשעה הגויים לדתי החוזר כגון, התורה,
שהם  בישראל להידבק לי בצע "מה ויאמר: בהם ויידבק
תקיפה" שידם באלו שאדבק לי טוב ונרדפים, שפלים
משנה" ה"לחם ובנוסח ט). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות
ראה  האפיקורסים, בכלל שהיא אינה, "והמומרים" תיבת
שי"א  ווינציאה רומי שנוסח להעיר וראוי ב. כו, זרה עבודה
והמשומדים". והמינים והאפיקורסים "המוסרים הוא:

ברשעם 44) עומדים ואינם עצמם, להנאת עבירה העוברים
הלכה  ד, פרק רוצח הלכות ראה בליבם, ה' ואמונת תמיד,

להצילם.45)י"ב. הבור ראה 46)מן להמיתם, לבור,
י, פרק זרה עבודה והלכות י"א, הלכה שם, רוצח הלכות

א. נח.47)הלכה בני מצוות שבע ראה 48)המקיימים
בסנהדרין  ומקורו י"א הלכה ח, פרק מלכים הלכות  לקמן

א. העם 49)קה, את ומסירים לישראל מצרים שהם ְִֵ"מפני
ירקב" רשעים שם ותלמידיהם ובייתוס כצדוק ה', מאחרי
(עבודה  שאמרו כמו א), הלכה י, פרק זרה עבודה (הלכות
ולא  מורידים והמומרים והמסורות "המינים שם) זרה

על 50)מעלים". ו, הלכה ג, פרק תשובה הלכות השווה
א. יז, השנה בראש הסוגיא פי

ה'תש"פ  סיון ד' רביעי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נפסל.1) אינו איזו ועל לעדות, אדם נפסל עבירה איזו על

משום  עדות פסולי של תשובתם עצמו. פי על נפסל אדם אם
חזרתם. ודרכי ממון,

.‡ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰¯·Úa ÏÒÙp‰ Ïk»«ƒ¿»«¬≈»ƒ≈ƒ»»¿≈≈ƒ
Ba e¯˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈBÏt ‰¯·Ú ‰OÚL2, ∆»»¬≈»¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿

È¯‰L3‰˜BÏ BÈ‡4˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -5‰na . ∆¬≈≈∆¬≈∆»¿≈«∆
ËLtL ÌÈ¯·c ÏÚ ¯·ÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c6 ¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ∆»«

¯˜MÏ ÚaLpL ÔB‚k ,‰¯·Ú Ô‰L Ï‡¯OÈa7B‡ ¿ƒ¿»≈∆≈¬≈»¿∆ƒ¿««∆∆
‡ÂMÏ8·‚ B‡ ÏÊ‚ B‡ ,9;Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· ÏÎ‡ B‡ , «»¿»«»«»«¿≈»¿«≈

‰OBÚ‰ ·B¯wL ¯·c ÏÚ ¯·BÚ ÌÈ„Ú e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ≈«»»∆»»∆
‚‚BL ˙BÈ‰Ï10.ÏÒtÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯È‰Ê‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««»ƒ»≈

¯LB˜ e‰e‡¯ ?„ˆÈk11ÔÈÎÈ¯ˆ - ˙aLa ¯ÈzÓ B‡ ≈«»≈«ƒ¿«»¿ƒƒ
ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ,˙aL ÏelÁ ‰fL BÚÈ„B‰Ï¿ƒ∆∆ƒ«»ƒ¿≈∆…»»≈»
B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆¿≈ƒ»∆¿»»¿«»
‡nL ,˙aL ÌBi‰L BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ·BË ÌBÈa¿¿ƒƒ¿ƒ∆««»∆»
ÈÓ B‡ ,„ÈÓz ‡È·e˜a ˜ÁOÓ‰ ÔÎÂ .‡e‰ ÁÎBL≈«¿≈«¿«≈¿¿»»ƒƒ

BÓˆÚÏ ÛÈÒBnL È‡a‚ B‡ ÒÎBÓ ‰OÚpL12ÔÈÎÈ¯ˆ - ∆«¬»≈««∆ƒ¿«¿¿ƒƒ
.˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰L BÚÈ„B‰Ï ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆»∆»»∆»¿≈

el‡ ÌÈ¯·c ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L13‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆…»»≈»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈…«≈
‰Êa14ÌÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ‰¯·Ú Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿»∆»»»¬≈»∆«¿»ƒ«¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔB„Êa ¯·ÚÂ ÚL¯ ‡e‰L Ú„È ‰fL ÌÈ„ÚÏ»≈ƒ∆∆»«∆»»¿»«¿»««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡Â ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL15. ∆…ƒ¿¬≈∆»¿≈¿≈∆

לעשותה.2) והרי.3)שלא כתוב: היה אין 4)כאילו כי
ה"ד, פט"ז סנהדרין בהל' כמבואר התראה, בלא מלקות

ה"ב. פי"ב, שם עבירה 5)וראה וזוהי הואיל התורה, מן
(ש"ך  ה"ב פ"י, לעיל ראה בו, התרו אילו מלקות, בה שיש

כד). ס"ק לד סי' וידוע.6)לחו"מ והתורה 7)נפוץ
לשקר". בשמי תשבעו "ולא יב) יט, (ויקרא אמרה

כגון 8) כן, שהוא לאדם ספק בו שאין ידוע, דבר על שנשבע
ה"ה), פ"א שבועות (הל' אבן שהיא זו, אבן על שנשבע
אלהיך  ה' שם את תשא "לא ו) כ, (שמות אמרה והתורה

לאו 9)לשוא". שהרי עליהן, לוקים אין עבירות אלו
זאת  ובכל ה"ב), פי"ח סנהדרין (הל' לתשלומין ניתן שלהן
שלהם  שאינו ממון ולוקחים הואיל להעיד, הם פסולים
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר חמס", "עדי והם בחמס,

עבירה.10) שזוהי יודע והוא 11)שאינו קיימא, של קשר
שבת  (הל' הסּפנים וקשר הגמלים קשר כגון אומן מעשה

ה"א). המלכות,12)פ"י, בדין לו שקצוב מה על יתר
ה"ד. פ"י, לעיל רבינו (בבא13ֿ)כלשון שאמרו כמו

בעוד  כסף, בלא לאנשים משמע - תחמוד לא ב): ה, מציעא
אסור  למכרו, רוצה המוכר ואין כסף יתן אפילו הדין שלפי
מן  לעדות פסול החמסן אין זאת ובכל ממנו, החפץ לחמוס
(ביאור  עבירה שזוהי יודע שאינו משום ועלֿכרחך התורה,

נג). ס"ק לד סי' לחו"מ (סנהדרין 14)הגר"א שאמרו כמו
לעדות, לפסלם אין ביוםֿטוב מת הקוברים אלה ב) כו,
- ממון שכר משום יוםֿטוב שמחללים רשעים, שהם אע"פ
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עג). ס"ק לד, סי' לחו"מ (סמ"ע בעלֿפה הקרן
חייו,42) כדי בריבית להם להלוות מותר כלל שבדרך

צריכים  הפסולים אלה אבל ה"ב, פ"ה מלוה בהל' כמבואר
שם  מהם שישתכח כדי בריבית, להם מלהלוות להזהר

וברש"י). ב כה, (סנהדרין ריבית

.Â˙‡ e¯aLiMÓ ?‡È·e˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿«¬ƒ¿¿»ƒ∆¿«¿∆
Ì‰ÈÒÙÈÒt43eOÚÈ ‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , ¿ƒ»≈∆¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…«¬

ÌpÁa elÙ‡44. ¬ƒ¿ƒ»

וראה 43) מעצמם. פסיסיהן תימן: ובכת"י משחקם, אבני
משחקים  אפילו אלא בלבד, בקוביא "ולא ה"ד: פ"י, לעיל

הרימונים". וקליפי אגוזים שם.44)בקליפי

.Ê˙‡ e¯aLiMÓ ?ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ≈ƒƒ∆¿«¿∆
Ô‰a ÔÈ„vL ÌÈÏk‰45‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , «≈ƒ∆»ƒ»∆¿«¿¿»∆¬»»¿»

¯a„na elÙ‡L46eOÚÈ ‡Ï47. ∆¬ƒ«ƒ¿»…«¬

ה"ד.45) פ"י, לעיל כמבואר אחרים, של יונים וגוזלים
יונים,46) שם לצוד מותר כלל ובדרך הפקר, מקום שהוא

בעלים. שום להן הרמ"א 47)שאין וכתב שם. סנהדרין
ובמשחקים  כאן, שגם אומרים "יש לא: סעיף לד סי' בחו"מ

שהרויחו". המעות להחזיר צריכים בקוביא,

.Á?˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó48ÚÈbzMÓ ≈≈»«¬»«¬≈¿ƒƒƒ∆«ƒ«
e˜„aÈÂ ˙ÈÚÈ·L49„·Ïa ÌÈ¯·c ˙¯ÊÁ ‡ÏÂ .50‡l‡ , ¿ƒƒ¿ƒ»¿¿…¬»«¿»ƒƒ¿«∆»

·˙Bk51ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈzÒpk ÈBÏt Ôa ÈBÏt È‡ : ≈¬ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
.ÌÈiÚÏ ‰zÓa ÌÈe˙ Ì‰ È¯‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓƒ≈¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»»«¬ƒƒ

פירות 48) אוספים שהם אלו "שחזקת ה"ד: פ"י, לעיל ראה
סחורה". בהם ועושים שם:49)שביעית בסנהדרין

ויתנו  ישאו שלא כלומר, ויבדלו", אחרת שביעית "משתגיע
וכן  שם). (רש"י לעניים גינותיהם ויפקירו בפירותיהם,
גירסת  אחר נמשך ורבינו לב. סעיף שם, בשו"ע הנוסח
אחרת  שמיטה שתגיע "עד ה"ב: פ"ה, שם התוספתא
עוד. ונותן נושא אינו אם אחריו יבדקו כלומר, ויבדק",

רש"י:50) ומפרש שם. הגמרא כלשון ממון", חזרת "אלא
חזרה "לא  אלא עוד, נוסיף לא לומר: - דברים חזרת

לעניים". שבגינותיהם שביעית פירות שיפזרו הניכרת,
כותב,51) מציין: ורבינו וכו', פלוני אני אומר: שם: בגמרא

(סמ"ע  עצמו על שקיבל מה לעשות שישמור קיום, ליתר
עט). ס"ק לד סי' לחו"מ

.Ë?‰Úe·La ÏÚBn‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó52‡B·iMÓ ≈≈»«¬»««≈ƒ¿»ƒ∆»
„eLÁ :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆≈«ƒƒ¿…«»∆»

È‡53ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙È B‡ . ¬ƒƒ¿«≈¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa B˙B‡54Ú·M‰Ï ‰ˆ¯È ‡ÏÂ ÌlLÈÂ ,55. ¿»»ƒ«≈¿…ƒ¿∆¿ƒ»«

ÁaË ÔÎÂ56˜„Ba ‰È‰L57˙‡ˆÈÂ ,¯ÎBÓe BÓˆÚÏ ¿≈«»∆»»≈¿«¿≈¿»»
B„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë58‰Ù¯Ë ÈÏÎB‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰L ,59 ¿≈»ƒ««»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»

„Ú ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L∆≈¿ƒ¿≈¬≈∆»¿≈«
ÌÈ¯ÁL LaÏÈÂ .B˙Ú¯ ÏÚ ÌÁpL ÂÈOÚnÓ ‰‡¯iL60, ∆≈»∆ƒ«¬»∆ƒ««»»¿ƒ¿«¿…ƒ

,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈÂ ,ÌÈ¯ÁL ‰qÎÈÂƒ«∆¿…ƒ¿≈≈¿»∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ61‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ . ¿«¬ƒ¬≈»¿»»ƒ¿≈»

·eLÁ ¯·„a B„È ˙ÁzÓ62. ƒ««»¿»»»

ה"א.52) לעיל ראה לשקר, להשבע ואיני 53)החשוד
לא  ממילא שהרי חזרה, זו אין בעירו אבל  להשבע, כשר
שם  לחו"מ (סמ"ע חשוד שהוא אותו מכירים כי ישביעוהו,

פ). גדול.54)ס"ק בירושלמי 55)בסכום זה כל
שם. הפנים" ב"מראה וראה ה"ד, פ"ז שוחט.56)שבועות

שלו.57) בבהמות הריאה סירכות ואת סכינו, בודק
טריפה.58) באכילת הציבור את שהכשיל נמצא
אוכל 59) עצמו שהוא חזקה טריפה, מאכיל שהוא מכיון

בו  שיש לאו על שעבר לעדות, הוא פסול וממילא טריפה,
(כסףֿמשנה). את 60)מלקות מכניעה שחורים שלבישת

שם: רש"י דברי א מ, קידושין השווה שבאדם, הרע היצר
לבבו  ירך אולי בכבודו, עצמו יראה שלא - שחורים "ילבש

חננאל. רבינו בשם שם ב'תוספות' וכן כיון 61)בכך",
ממון  מחמדת בו חזר ודאי חשוב, בדבר אבידה שמחזיר
שמא  כי ראיה, זו אין בעירו אבל וברש"י). א כה, (סנהדרין

שם). (גמרא כן עשה משלו 62)בהערמה בהמה ששחט
ממון  והפסיד לגויים, מכרה אלא אכלה לא טריפה, ויצאה
"ילבש  שגורס: שם הרי"ף וכגירסת שם). (סנהדרין הרבה
בדבר  ידו מתחת טריפה יוציא שחורים... ויתכסה שחורים
שילבש  נזכר לא שלפנינו, התלמוד ובנוסח ומשלו". חשוב
ידו  מתחת טריפה יצאה יוסף': ה'נמוקי וכתב וכו'. שחורים
אותו  העבירו שהרי לאחרים, למכרה ולא לעצמו שחטה -
שאין  למקום הלך כך ולשם לאחרים, טבח מלהיות בעירו
על  ויעבור לאחרים ימכור ואיך בתשובה, לשוב מכירים,

הדיינים. גזירת

.ÈÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ63,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏ‰L ¿≈≈≈∆»«¿»∆≈«ƒƒ
È¯‰ - ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,¯˜La „ÈÚ‰Ï ·eLÁ ÔBÓÓ BÏ e˙Â¿»¿»»¿»ƒ¿∆∆¿…»»¬≈

B˙e¯LÎÏ ¯ÊÁÂ ,‰·eLz ‰OÚ ‰Ê64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»»¿»¿»«¿«¿¿≈…«≈
.‰Êa»∆

רבינו 63) כלשון שקר, שהעיד בעדים ונודע שקר שהעיד
ה"א. פי"ח, הנזכר 64)לקמן טבח, של מהדין נלמד זה

(כסףֿמשנה). הקודמת בהלכה

ה'תש"פ  סיון ה' חמישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וקרוביה 1) ארוסה דין להעיד. הפסולים הקרובים הם מי

עדות. לעניין

.‡:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï2,e„ÓÏ …¿»«»ƒƒƒ«¿»»¿

ÌÈa Èt ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎaL3, ∆ƒ¿«»∆∆…¿»«ƒ»ƒ
˙B·‡ Èt ÏÚ ÌÈa ‡ÏÂ4ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .5. ¿…»ƒ«ƒ»¿«ƒƒ¿»¿ƒ

·‡ ˙ÁtLnÓ ÌÈ·B¯˜ ‡l‡ ‰¯Bz ÔÈcÓ ÔÈÏeÒt ÔÈ‡≈¿ƒƒƒ»∆»¿ƒƒƒ¿««»
„·Ïa6ÔÓ ÔÈÁ‡‰Â ,Ôa‰ Ôa ÌÚÂ Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ :Ì‰Â , ƒ¿«»≈»»ƒ«≈¿ƒ∆«≈¿»«ƒƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‰È·e ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ·‡‰»»∆ƒ∆¿≈∆∆ƒ∆¿≈»ƒ«
ÌÈ„Bc‰7Ì‡‰ ÔÓ ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÁ‡ Ôa ÌÚ «ƒƒ∆»ƒ¬»¿»«¿ƒƒ»≈

˙eLÈ‡‰ C¯cÓ B‡8Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ôlk -9. ƒ∆∆»ƒÀ»¿ƒƒƒ¿≈∆

בהל'2) לקמן כמבואר ממשה, שקיבלו שבעלֿפה, מתורה
ה"ב. פ"א, בנים.3)ממרים עדות ללמד 4)עלֿפי שאם
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קעט zecr zekld - mihtey xtq - oeiq 'd iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"איש  (שם) נאמר כבר הרי אבות, בעוון בנים יומתו שלא
וכו' אבות בעדות בנים יומתו לא אלא יומתו", בחטאו

ב). כז, "אבות 5)(סנהדרין ונאמר: הואיל שם, כמבואר
עצמם  הבנים שאפילו מכאן - בן על נאמר: ולא בנים", על
האב, אחי בני שהם האבות, בני כלומר: לזה, זה פסולים
לזה, זה להעיד פסולים ה"ג), לקמן (ראה בשני שני והם
וראה  א. כח, שם כמבואר לאחרים, שניהם יעידו לא וכן
לא  הכתוב, גזירת אלא אינו הקרובים שפסול הט"ו, לקמן
שם. בביאורנו ועיין זה, את זה אוהבים שהם מפני

ליורשו",6) הראוי "וכל שם במשנה עקיבא רבי כדברי
אינם  האם קרובי אבל האב, קרובי שהם רש"י: ומפרש
"ואחי  א): קח, (בבאֿבתרא ששנינו כמו ליורשו, ראויים
לרבינו  המשנה בפירוש וראה נוחלים", ולא מנחילים האם

שם. הדוד.7)בסנהדרין תימן: ע"י 8)בכת "י לו שבאו
בתה. או אשתו אחות כגון שאמרו 9)נישואין, ואע"פ

פעמים, שתי "אבות" "אבות" קרא, "אמר א כח, בסנהדרין
סובר  - האם" לקרובי ענין תנהו האב, לקרובי ענין אינו אם
(קידושין  שאמרו וכמו בלבד, אסמכתא אלא זו שאין רבינו
שחרור) גט צריך (=שהעבד עקיבא רבי דברי "נראים ב) כד,
ואע"פ  הוא", חכמים ...ומדרש הואיל איברים, בשאר
כמדרש  אלא תוקף להם אין וכלל, ופרט בכלל שדרשום
יב). ס"ק לג סי' לחו"מ הגר"א (ביאור בלבד חכמים
האם, קרובי לרבות הגמרא שכוונת מסביר, ספר" וה"קרית
לבני  ראובן בני כגון האב, מצד מוצאה קריבתם שתחילת

תחילת דינה  אבל אמם, דינה מצד להם קרובים שהם ,
הוא  פסולם ואלה ודינה, ראובן אבי יעקב מצד היא קריבתם
האם  מצד אלא קריבתם שאין האם קרובי אבל התורה, מן
תחילת  שאין האב, מן ולא מאם אחים שני כגון בלבד,
חכמים  מדברי אלא פסולם אין האם, מצד אלא קריבתם

מדבריהם. אלא שאינם לומר רבינו עוסק ובהם בלבד,

.·ÌÈÁ‡ ÈL elÙ‡ .ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ„a ÔÈ‡ ÌÈ¯b‰«≈ƒ≈»¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿≈«ƒ
ÌÈÓB‡z10¯ib˙pL ¯b‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - e¯ib˙pL ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆«≈∆ƒ¿«≈

·eLÁ ‡e‰ „ÏBpL ÔË˜k -11. ¿»»∆«»

ובוודאי 10) לשתים", ונחלקה היתה אחת ש"טיפה אע"פ
א). צח, (יבמות הם אחד לזה,11)מאב זה זרים הם והרי

עדות  כי ישראל, אחים עדות להתיר יבואו שמא לגזור ואין
אחוה  דין להם אין שגרים יודע, וביתֿדין מסורה, לביתֿדין
ואם  הי"אֿיב. פי"ד, ביאה איסורי הל' והשווה א), כב, (שם
כגון  בקדושה, ולידתם בקדושה שלא הורתם היתה
זה  להעיד הם פסולים מעוברת, בהיותה אמם שנתגיירה
בהל' כמבואר אח, אשת משום כרת הם חייבים שהרי לזה,
גמורים, אחים הם התורה שמן הרי הי"ד, שם ביאה איסורי

ז). ס"ק לג סי' לחו"מ (ש"ך לזה זה יעידו ואיך

.‚·‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÁ‡‰12- »«ƒ∆ƒ∆≈ƒ»≈≈ƒ»»
ÈL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È·e .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒ∆≈ƒ
ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È· È·e .ÈLa13. ¿≈ƒ¿≈¿≈∆∆ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ

מן 12) אחיו - וקתני האב. מן אחיו "תנא, ב כח, סנהדרין
א.13)האם". עמ' שם

.„ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ÌÏBÚÏe14¯Lk -15CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»≈¿≈»ƒ
ÈLa ÈLÈÏL ¯ÓBÏ16ÈLa ÈL Ï·‡ .17CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈ƒ¬»≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÔBL‡¯a ÈL ¯ÓBÏ18ÌÈÏeÒt Ì‰ÈL -19. «≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ

אבי 14) שמעון אחי לראובן שמעון, של בנו ימואל בן כגון
רבינו15ֿ)אביו. ולדעת רבא. וכדעת א קכח, בבאֿבתרא

שם, רב כדעת פסול, בראשון שלישי א כח, בסנהדרין תם
מהו  "משה, ששאלו: ה"ו, פ"ג שם בירושלמי משמע וכן
אהרן  של בנו אלעזר (=בן פינחס" באשת מותר שיהא
משמע  פינחס, לאשת אלא שאלו שלא ומתוך אחיו),
פסול, בשלישי שראשון הרי - הוא פסול עצמו שלפינחס
הירושלמי  נגד בבבאֿבתרא הבבלי כסוגיית מכריע ורבינו

בן 16)(רדב"ז). לימואל ראובן, של בנו חנוך בן כגון
- בראשון שלישי הפוסל רב שאפילו ראובן, אחי שמעון

שם. בסנהדרין כמבואר בשני, שלישי בני 17)מכשיר שני
לזה. זה אביו.18)אחים אחי לראובן שמעון בן ימואל

בנים"19) על אבות יומתו "לא שנאמר: ב. כז, שם משנה
ובניהם  אחים בשני ועלֿכרחך בניהם, בעדות אבות שני -
קוראם: הכתוב היה לא ובנו שבאב מדבר, הכתוב -
לשני  הכוונה ובוודאי לבניו, הוא אחד אב שהרי "אבות",
אחיהם, לבני הם יעידו שלא לבניהם, אבות שני שהם אחים
מכאן  - לזה זה האחים בני ולא להם , אחיהם בני ולא

שם). (רש"י להעיד שפסולים בשני, ושני בשני, לראשון

.‰:CÎÈÙÏ .‡e‰ ÔBL‡¯a ÔBL‡¯k - Ba ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÏeÒt - Ba Ôa ÌÚ ·‡‰20‡e‰L ,Ba Ôa Ôa ÌÚÂ ; »»ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¿∆

ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ‡e‰L ÈtÓ ,¯Lk - epnÓ ÈÚÈ·¯21. ¿ƒƒƒ∆»≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ
Á‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ?„ˆÈk .˙B·˜a C¯c‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆ƒ¿≈≈«¿≈¬»»
ÔBL‡¯ Ì‰ È¯‰ - Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,B˙BÁ‡Â«¬≈ƒ»»≈ƒ»≈¬≈≈ƒ
.ÈLa ÈL - ˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ì‰Èa .ÔBL‡¯a¿ƒ¿≈∆≈¿»ƒ≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ
.ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - Ô‰È˙Ba ˙Ba B‡ Ì‰Èa Èa¿≈¿≈∆¿¿≈∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ
Ck ,ÈLÈÏLe ÈL ÔBL‡¯ ÌÈ¯ÎÊa ‰BÓ ‰z‡L C¯„k¿∆∆∆«»∆ƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ»

˙B·˜a ‰BÓ ‰z‡22. «»∆ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."xyk epa oa oa mre"

אביו, אבי אבי את לכבד הנין על חיוב אין אב, כיבוד לעניין
בהלכה שמצינו סכ"ד)וכל ר"מ סי' לכבד (שו"ע שחייב הוא

אביו, אבי
אביו  לאלקי זבחים "ויזבח הפסוק על ברש"י הוא ומקורו

א.)יצחק מו, אביו (ויגש מאבי יותר אביו בכבוד אדם "חייב
פחות), שהוא אלא אביו, אבי על חיוב גם שיש (והיינו כו'"

כשר. בנו בן בן עם - ולכן
משלושה  יותר ואם אב לכיבוד ראיה מצינו שלא והגם

חז"ל ממאמר לכך רמז יש ב.)דורות, צא, בתרא על (בבא
ומדבר  בשלמה האמור המלך", לאם כסא "וישם הפסוק
הלכה, ולעניין בעלמא. רמז אלא זה אין ומ"מ ברות,

בנו. בן עד ובעדות אביו, אבי עד הוא ואם אב בכיבוד
(644 cenr 'k wlg y"ewl t"r)
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עג). ס"ק לד, סי' לחו"מ (סמ"ע בעלֿפה הקרן
חייו,42) כדי בריבית להם להלוות מותר כלל שבדרך

צריכים  הפסולים אלה אבל ה"ב, פ"ה מלוה בהל' כמבואר
שם  מהם שישתכח כדי בריבית, להם מלהלוות להזהר

וברש"י). ב כה, (סנהדרין ריבית

.Â˙‡ e¯aLiMÓ ?‡È·e˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿«¬ƒ¿¿»ƒ∆¿«¿∆
Ì‰ÈÒÙÈÒt43eOÚÈ ‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , ¿ƒ»≈∆¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…«¬

ÌpÁa elÙ‡44. ¬ƒ¿ƒ»

וראה 43) מעצמם. פסיסיהן תימן: ובכת"י משחקם, אבני
משחקים  אפילו אלא בלבד, בקוביא "ולא ה"ד: פ"י, לעיל

הרימונים". וקליפי אגוזים שם.44)בקליפי

.Ê˙‡ e¯aLiMÓ ?ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ≈ƒƒ∆¿«¿∆
Ô‰a ÔÈ„vL ÌÈÏk‰45‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , «≈ƒ∆»ƒ»∆¿«¿¿»∆¬»»¿»

¯a„na elÙ‡L46eOÚÈ ‡Ï47. ∆¬ƒ«ƒ¿»…«¬

ה"ד.45) פ"י, לעיל כמבואר אחרים, של יונים וגוזלים
יונים,46) שם לצוד מותר כלל ובדרך הפקר, מקום שהוא

בעלים. שום להן הרמ"א 47)שאין וכתב שם. סנהדרין
ובמשחקים  כאן, שגם אומרים "יש לא: סעיף לד סי' בחו"מ

שהרויחו". המעות להחזיר צריכים בקוביא,

.Á?˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó48ÚÈbzMÓ ≈≈»«¬»«¬≈¿ƒƒƒ∆«ƒ«
e˜„aÈÂ ˙ÈÚÈ·L49„·Ïa ÌÈ¯·c ˙¯ÊÁ ‡ÏÂ .50‡l‡ , ¿ƒƒ¿ƒ»¿¿…¬»«¿»ƒƒ¿«∆»

·˙Bk51ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈzÒpk ÈBÏt Ôa ÈBÏt È‡ : ≈¬ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
.ÌÈiÚÏ ‰zÓa ÌÈe˙ Ì‰ È¯‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓƒ≈¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»»«¬ƒƒ

פירות 48) אוספים שהם אלו "שחזקת ה"ד: פ"י, לעיל ראה
סחורה". בהם ועושים שם:49)שביעית בסנהדרין

ויתנו  ישאו שלא כלומר, ויבדלו", אחרת שביעית "משתגיע
וכן  שם). (רש"י לעניים גינותיהם ויפקירו בפירותיהם,
גירסת  אחר נמשך ורבינו לב. סעיף שם, בשו"ע הנוסח
אחרת  שמיטה שתגיע "עד ה"ב: פ"ה, שם התוספתא
עוד. ונותן נושא אינו אם אחריו יבדקו כלומר, ויבדק",

רש"י:50) ומפרש שם. הגמרא כלשון ממון", חזרת "אלא
חזרה "לא  אלא עוד, נוסיף לא לומר: - דברים חזרת

לעניים". שבגינותיהם שביעית פירות שיפזרו הניכרת,
כותב,51) מציין: ורבינו וכו', פלוני אני אומר: שם: בגמרא

(סמ"ע  עצמו על שקיבל מה לעשות שישמור קיום, ליתר
עט). ס"ק לד סי' לחו"מ

.Ë?‰Úe·La ÏÚBn‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó52‡B·iMÓ ≈≈»«¬»««≈ƒ¿»ƒ∆»
„eLÁ :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆≈«ƒƒ¿…«»∆»

È‡53ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙È B‡ . ¬ƒƒ¿«≈¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa B˙B‡54Ú·M‰Ï ‰ˆ¯È ‡ÏÂ ÌlLÈÂ ,55. ¿»»ƒ«≈¿…ƒ¿∆¿ƒ»«

ÁaË ÔÎÂ56˜„Ba ‰È‰L57˙‡ˆÈÂ ,¯ÎBÓe BÓˆÚÏ ¿≈«»∆»»≈¿«¿≈¿»»
B„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë58‰Ù¯Ë ÈÏÎB‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰L ,59 ¿≈»ƒ««»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»

„Ú ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L∆≈¿ƒ¿≈¬≈∆»¿≈«
ÌÈ¯ÁL LaÏÈÂ .B˙Ú¯ ÏÚ ÌÁpL ÂÈOÚnÓ ‰‡¯iL60, ∆≈»∆ƒ«¬»∆ƒ««»»¿ƒ¿«¿…ƒ

,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈÂ ,ÌÈ¯ÁL ‰qÎÈÂƒ«∆¿…ƒ¿≈≈¿»∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ61‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ . ¿«¬ƒ¬≈»¿»»ƒ¿≈»

·eLÁ ¯·„a B„È ˙ÁzÓ62. ƒ««»¿»»»

ה"א.52) לעיל ראה לשקר, להשבע ואיני 53)החשוד
לא  ממילא שהרי חזרה, זו אין בעירו אבל  להשבע, כשר
שם  לחו"מ (סמ"ע חשוד שהוא אותו מכירים כי ישביעוהו,

פ). גדול.54)ס"ק בירושלמי 55)בסכום זה כל
שם. הפנים" ב"מראה וראה ה"ד, פ"ז שוחט.56)שבועות

שלו.57) בבהמות הריאה סירכות ואת סכינו, בודק
טריפה.58) באכילת הציבור את שהכשיל נמצא
אוכל 59) עצמו שהוא חזקה טריפה, מאכיל שהוא מכיון

בו  שיש לאו על שעבר לעדות, הוא פסול וממילא טריפה,
(כסףֿמשנה). את 60)מלקות מכניעה שחורים שלבישת

שם: רש"י דברי א מ, קידושין השווה שבאדם, הרע היצר
לבבו  ירך אולי בכבודו, עצמו יראה שלא - שחורים "ילבש

חננאל. רבינו בשם שם ב'תוספות' וכן כיון 61)בכך",
ממון  מחמדת בו חזר ודאי חשוב, בדבר אבידה שמחזיר
שמא  כי ראיה, זו אין בעירו אבל וברש"י). א כה, (סנהדרין

שם). (גמרא כן עשה משלו 62)בהערמה בהמה ששחט
ממון  והפסיד לגויים, מכרה אלא אכלה לא טריפה, ויצאה
"ילבש  שגורס: שם הרי"ף וכגירסת שם). (סנהדרין הרבה
בדבר  ידו מתחת טריפה יוציא שחורים... ויתכסה שחורים
שילבש  נזכר לא שלפנינו, התלמוד ובנוסח ומשלו". חשוב
ידו  מתחת טריפה יצאה יוסף': ה'נמוקי וכתב וכו'. שחורים
אותו  העבירו שהרי לאחרים, למכרה ולא לעצמו שחטה -
שאין  למקום הלך כך ולשם לאחרים, טבח מלהיות בעירו
על  ויעבור לאחרים ימכור ואיך בתשובה, לשוב מכירים,

הדיינים. גזירת

.ÈÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ63,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏ‰L ¿≈≈≈∆»«¿»∆≈«ƒƒ
È¯‰ - ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,¯˜La „ÈÚ‰Ï ·eLÁ ÔBÓÓ BÏ e˙Â¿»¿»»¿»ƒ¿∆∆¿…»»¬≈

B˙e¯LÎÏ ¯ÊÁÂ ,‰·eLz ‰OÚ ‰Ê64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»»¿»¿»«¿«¿¿≈…«≈
.‰Êa»∆

רבינו 63) כלשון שקר, שהעיד בעדים ונודע שקר שהעיד
ה"א. פי"ח, הנזכר 64)לקמן טבח, של מהדין נלמד זה

(כסףֿמשנה). הקודמת בהלכה

ה'תש"פ  סיון ה' חמישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וקרוביה 1) ארוסה דין להעיד. הפסולים הקרובים הם מי

עדות. לעניין

.‡:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï2,e„ÓÏ …¿»«»ƒƒƒ«¿»»¿

ÌÈa Èt ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎaL3, ∆ƒ¿«»∆∆…¿»«ƒ»ƒ
˙B·‡ Èt ÏÚ ÌÈa ‡ÏÂ4ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .5. ¿…»ƒ«ƒ»¿«ƒƒ¿»¿ƒ

·‡ ˙ÁtLnÓ ÌÈ·B¯˜ ‡l‡ ‰¯Bz ÔÈcÓ ÔÈÏeÒt ÔÈ‡≈¿ƒƒƒ»∆»¿ƒƒƒ¿««»
„·Ïa6ÔÓ ÔÈÁ‡‰Â ,Ôa‰ Ôa ÌÚÂ Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ :Ì‰Â , ƒ¿«»≈»»ƒ«≈¿ƒ∆«≈¿»«ƒƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‰È·e ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ·‡‰»»∆ƒ∆¿≈∆∆ƒ∆¿≈»ƒ«
ÌÈ„Bc‰7Ì‡‰ ÔÓ ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÁ‡ Ôa ÌÚ «ƒƒ∆»ƒ¬»¿»«¿ƒƒ»≈

˙eLÈ‡‰ C¯cÓ B‡8Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ôlk -9. ƒ∆∆»ƒÀ»¿ƒƒƒ¿≈∆

בהל'2) לקמן כמבואר ממשה, שקיבלו שבעלֿפה, מתורה
ה"ב. פ"א, בנים.3)ממרים עדות ללמד 4)עלֿפי שאם
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בשני.20) ראשון דיבורֿהמתחיל:21)שזה שם, רי"ף
אשי. רב בר מר ובגמרא.22)קסבר שם משנה

.ÂdÏ ÏeÒt ‰z‡L ‰M‡ Ïk23ÏeÒt ‰z‡ Ck , »ƒ»∆«»»»»«»»
ÏeÒt ‰z‡L ÏÚa ÏÎÂ .BzL‡k ÏÚa‰L ;dÏÚ·Ï¿«¿»∆«««¿ƒ¿¿»««∆«»»

BÏ24dÏÚ·k ‰M‡‰L ;BzL‡Ï ÏeÒt ‰z‡ Ck ,25. »«»»¿ƒ¿∆»ƒ»¿«¿»

אביך.23) אחות או אחותך אביך.24)כגון אחי כגון
יח,25) (ויקרא דכתיב כבעלה, שהאשה "מנין ב כח, שם

דודתך  תקרב לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי ערות יד),
וראה  כבעלה". דאשה מכלל היא, דודו אשת והלא היא,

הי"ג. לקמן

.ÊÈLa ÈL BÊ ÌÚ BÊ Ô‰L ÌÈL ÈzL Ïk26- »¿≈»ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈÏÚa27ÔBL‡¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¿≈∆¿ƒƒ∆»∆¬»ƒ»ƒ

dza ‰ÊÂ ‰M‡ ‰Ê Á˜lL ÔB‚k ,ÔBL‡¯a28ÔÈ‡ - ¿ƒ¿∆»«∆ƒ»¿∆ƒ»≈
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ29. ¿ƒƒ∆»∆

אחיות.26) שתי בנות פעמים 27)כגון שתי אומרים שאין
רחוקה  בקריבה אבל קרובה, בקריבה אלא כאשתו" "בעל
דעת  וכן כאשתו, בעל בה אומרים אין בשני", כ"שני
בכל  מצינו לא וכן (רדב"ז). ב כח, בסנהדרין ה'תוספות'
בעל  כגון בשני", "ראשון אלא כאשתו בעל שם הסוגיא
בעל  מצינו לא אבל חורגו, ואשת אשתו) (=בת חורגתו
שלא  מה שכל א, עמ' שם ומבואר בשני" ב"שני כאשתו
שם: הגמרא כלשון ממילא, כשר הוא הרי לפסול, נשנה
(ביאור  תנן" לא - בראשון שלישי תנן, – בראשון "שני

יד). ס"ק לג סי' לחו"מ בראשון,28)הגר"א ראשון והן
ה"ה. לעיל ה"ו,29)כמבואר פ"ג שם בירושלמי כמבואר

חורגתו. לבעל להעיד לו שאסור

.ÁÔ‰ È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏeÒt - ˙BÈÁ‡ ÈÏÚa ÔÎÂ¿≈«¬≈¬»¿ƒ∆»∆«¬≈≈
ÔBL‡¯a ÔBL‡¯30. ƒ¿ƒ

רש"י:30) ומפרש ב, כז, שם במשנה ששנינו "גיסו" וזהו
אשתו. אחות בעל

.ËBzL‡ ˙BÁ‡ Ô·Ï „ÈÚÈ ‡Ï ÔÎÂ31˙a ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿≈…»ƒ¿∆¬ƒ¿¿…¿«««
BzL‡ ˙BÁ‡32˙BÁ‡ ÏÚa Ô·Ï ‡e‰ „ÈÚÓ Ï·‡ . ¬ƒ¿¬»≈ƒ¿∆««¬

˙¯Á‡ ‰M‡Ó BÏ LiL BzL‡33. ƒ¿∆≈≈ƒ»«∆∆

בשני.31) ראשון זה רא 32)שהרי לו בשני,שהוא שון
כאשתו. מי 33)שהבעל יש - "גיסו" שם ירושלמי

ואסורים  קרובים, (=שהם וחתנים בנים לו יש ששונה:
שאומר  מי וחתנים; בנים לו אין ששונה: מי ויש להעיד),
- לו אין שאומר מי אשתו); (=מאחות ממנה - לו יש
פוסק  וכן אחרת, מאשה לו שיש כלומר אחר", ממקום

שם. בסנהדרין הרי"ף

.ÈÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L LÈ‡ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙·B¯˜34ÔB‚k ,ÂÈ·B¯˜ ¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ¿»¿¬≈«»≈ƒƒ¿»¿»¿

Ba35ÈtÓ dÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ‰M‡ Ïk ÔÎÂ .ÂÈÁ‡Â ¿¿»ƒ¿≈»ƒ»∆≈«»≈ƒ»ƒ¿≈
E·B¯˜ ˙L‡ ‡È‰L36¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ∆ƒ≈∆¿¿¬≈«»≈ƒƒ¿»

‰È·B¯˜37. ¿∆»

אחותך.34) בעל אחרת.35)כגון מאשה לו שיש

אחיך.36) אשת להם 37)כגון ואין הואיל מאחיך. שאינם
בסמוך  הנזכר האח" "אחי מדין נלמד וזה עמך, קריבה שום

(כסףֿמשנה). הי"ב

.‡ÈÔ˙Á È·‡Â ‰lk È·‡38‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ -39. ¬ƒ«»«¬ƒ»»¿ƒƒ∆»∆

כיום:38) נקראים והם הצעיר, הזוג נישואי לאחר אפילו
מחמת 39)מחותנים. אומרים ואין ב. כח, סנהדרין

יפסל  חתנו) (=שנעשה לשמעון ראובן של בנו שנתקרב
אכלא  "כי אלא לזה זה קרובים אינם כי לשמעון, ראובן

לחבית. דומה שאינה (=מכסה) כמגופה לדנא",

.·ÈÌ‡‰ ÔÓ Á‡‰ ÈÁ‡40È¯‰L ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - ¬≈»»ƒ»≈¿ƒƒ∆»∆∆¬≈
ÛÒBÈÏ ˙‡OpL ÏÁ¯ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰·¯˜ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡≈≈≈∆À¿»¿»≈«»≈∆ƒ≈¿≈

Â ,Ô·e‡¯ enÓ ‰„ÏÈÂ˙¯Á‡ ‰M‡Ó Ôa ÛÒBÈÏ ‰È‰ ¿»¿»ƒ∆¿≈¿»»¿≈≈≈ƒ»«∆∆
‰MÓ ‡e‰Â41‰„ÏÈÂ ÔBÚÓLÏ ˙‡OÂ ,ÛÒBÈ ˙Óe , ¿¿«∆≈≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿»¿»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ ‰„e‰ÈÂ ‰MÓ È¯‰ - ‰„e‰È epnÓ42. ƒ∆¿»¬≈¿«∆ƒ»¿ƒƒ∆»∆

האב.40) מצד אח מאמו לאחיו מנשה 41)שיש נמצאים
האב. מן אחים קריבה,42)וראובן, שום ביניהם שאין

אביו, מצד מנשה אחי הוא - מאמו יהודה אחי שראובן אלא
ומכאן  האח". באחי הכשיר חסדא, "רב שם: שאמרו וזהו

לו. אות לעיל וכמבואר ה"י, לעיל הנזכר דינו רבינו למד

.‚ÈBÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ - BzL‡ ÌÚ LÈ‡‰»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
d·Ï ‡Ï „ÈÚÓ43da ˙L‡Ï ‡ÏÂ44‡ÏÂ dz·Ï ‡ÏÂ , ≈ƒ…ƒ¿»¿…¿≈∆¿»¿…¿ƒ»¿…

dza ÏÚ·Ï45‰È·‡Ï ‡ÏÂ ,46dn‡Ï ‡ÏÂ47ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿««ƒ»¿…¿»ƒ»¿…¿ƒ»¿…¿««
dn‡48‰È·‡ ˙L‡Ï ‡ÏÂ49. ƒ»¿…¿≈∆»ƒ»

בשני.43) ראשון זה כבעלה.44)שהרי שאשה
ראשון 45) זה שהרי כשר, בנה לבן אבל כאשתו, שבעל

בנו  ולא - לבדו" "וחורגו ב) כז, (שם שנינו וכן בשלישי,
שהיא  בבןֿבנה, להעיד פסולה שאשתו ואע"פ וחתנו,
נחשב  הבעל - ה"ה? לעיל כמבואר בשני, ראשון נקראת
בראשון  ראשון ואשתו שהוא בשלישי, ראשון בנה בן לגבי
לחו"מ  (סמ"ע לו שלישי הוא לאשתו והשני אחד, גוף ואינם

טו). ס"ק לג וחמיו.46)סי' שם: שנינו שכן
א 47) כח, שם כמבואר להעיד, אסור חמותו לאחי שאפילו

כלֿשכן. לא לחמותו שהבעל 48)- חמיו, שאינו אע"פ
אבל 49)כאשתו. חמותו. שאינה ואע"פ כבעלה, שהאשה

שלישי  אלא שאינו להעיד, כשר אמה אבי או אביה לאבי
"שני  נחשבת היא - להם אסורה שהיא ואע"פ בראשון,
(סמ"ע  מד אות לעיל וכמבואר כגופה, אינו והוא בראשון"

שם. בביאורו הגר"א דעת וכן טז), ס"ק שם

.„È˙eLÈ‡‰ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Òe¯‡ BzL‡50 ƒ¿¬»««ƒ∆…ƒ¿¿»»ƒ
‰‡eOk ‡È‰ È¯‰ -51ÌÈ¯·c ‰na] .˙e„Ú ÔÈÚÏ ¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¿«≈«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;dÏ „ÈÚÓ BÈ‡L ,dÓˆÚ B˙Òe¯‡a [?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ«¬»«¿»∆≈≈ƒ»¬»
da B‡ d˙BÁ‡ ÏÚa ÔB‚k ,B˙Òe¯‡ È·B¯˜Ï „ÈÚ‰ Ì‡ƒ≈ƒƒ¿≈¬»¿««¬»¿»

d˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dz·e52„Ú ƒ»¿«≈»∆≈¿ƒ»«
‰p‡OiL53. ∆ƒ»∆»

לחופה.50) נכנסה לא  שהרי 51)שעדיין ב כח, סנהדרין
אליה. דעתו שי"א,52)נתקרבה וינציאה ובדפוס העדות.
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אותו. תימן: בכת"י דעתו 53)וכן נתקרבה לא שעדיין
לו  אסור לכתחילה ודאי לומר, רבינו וכוונת קרוביה. כלפי
עדותו  פוסלים אין העיד אם אבל לקרוביה, גם להעיד
מרדכי  בהגהות הובאו גאון, דעת וכן בתשובותיו, (הרי"ף
וכתב  עדות). קבלת ק אות ב"העיטור" וכן שם, לסנהדרין
שידוכין  אבל ארוסה, דוקא ט: סעיף לג סי' בחו"מ הרמ"א
אפשר  בממונות, לזכותה מעיד אם אולם פוסלים, אינם

ופסול. בדבר נוגע שהוא

.ÂËÈtÓ ‡Ï - ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÏÒtL ‰Ê∆∆»¿»»≈«¿ƒ…ƒ¿≈
BÏ „ÈÚÓ BÈ‡ È¯‰L ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·‰B‡ ˙˜ÊÁa Ô‰L∆≈¿∆¿«¬ƒ∆∆∆∆¬≈≈≈ƒ

B˙Ú¯Ï ‡ÏÂ B˙·BËÏ ‡Ï54‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ‡l‡ ,55. …¿»¿…¿»»∆»¿≈««»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„ÚÏ ¯Lk - ‡BO‰Â ·‰B‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈¿«≈»≈¿≈««ƒ

˙ei„Ï ÏeÒt ‡e‰L56ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ê‚ ‡lL ; ∆»¿«»∆…»¿»»∆»«
ÌÈ·B¯w‰57. «¿ƒ

זו 54) והרי וגו', בנים על אבות יומתו לא הכתוב: כדברי
לאב. רבינו 55)חובה משה שאפילו א קנט, בבאֿבתרא

אלא  לשקר, חשוד שאינו ועלֿכרחך לחותנו, להעיד פסול
כותב: רפז, ל"ת לרבינו המצוות ובספר היא". מלך "גזירת
אלא  להעיד), הקרובים (=פסולים ממונות לדיני "והואֿהדין
כאן  שיש כיון נאמר: שלא הפלגה, דרך נפשות בדיני שנזכר
דבריו... ע"פ ונעשה כך על חשוד הקרוב אין נפש, איבוד
וגדולה  חזקה שאהבתם הקרובים את למשל הביא לפיכך
לחייבו  היא ואפילו הבן, על האב עדות אפילו ביותר...
כלל". טעם לה שאין הכתוב גזירת וזוהי - נקבל לא מיתה,

שם.56) ובביאורנו ה"ו, פכ"ג סנהדרין הל' ראה
זו:57) גזירה להטעים משתדל תקצו, מצוה החינוך' וב'ספר

ישיבתם  זה, אצל זה תמיד שוכנים הקרובים מהיות "כי
עם  זה יתקוטטו שלא להנצל, להם איֿאפשר יחד וקימתם
בכעסם  אולי זה, על זה בעדותם יאמינו ואילו לפעמים, זה
לפני  ויבואו שעה, לפי חמתם תעלה אלו, עם אלו תמיד
כמעט  החימה, וכשוך למלך, ראשם את ויחייבו הדין
וכל  מעשהו, ועל קרובו על מדאגתו הקרוב עצמו שיחנוק

ישרים". השם דרכי

ה'תש"פ  סיון ו' שישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שתחילתה 1) עדות עדות. לעניין - ונתרחק קרוב דין

להעיד  נאמן שאדם הדברים בכשרות. וסופה בפסלות
מתנה  מקבלי שני בקטנו. שראה מה על בגדלו, עליהם
דינו  מה מהם, לאחד קרובים ועדים אחד, בשטר רשומים

השטר. של

.‡ÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙·B¯˜2BÏ ‰ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ‰˙Ó Ì‡ , ¿»¿ƒ≈»ƒ¿««ƒ∆ƒƒ»

¯LÎÂ ˜Á¯˙ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa3. »ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¿»≈

ו.2) הלכה י"ג, פרק לעיל כמבואר כאשתו, ובעל
בסנהדרין 3) (משנה שנתרחק לאחר שיראה עדות על להעיד

זה  הרי אשתו, נתגרשה אם וכן החכמים). וכדעת ב כז,

בפירוש  ומקורו ח קטן סעיף לג משפט לחושן (ש"ך נתרחק
שם). לרבינו המשנה

.·‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú B¯·ÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈≈«∆…«¬»
Áwt ‡e‰Â ˙e„Ú‰ Ú„iL B‡ ;B˙Á ‰OÚÂ ,B˙Á4, ¬»¿«¬»¬»∆»«»≈¿ƒ≈«

L¯Á˙ Ck ¯Á‡Â5Áe˙t ;6‡nzÒÂ7Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»ƒ¿»≈»«¿ƒ¿«≈««ƒ
da „ÈÚÓ ‡e‰L Ú˜¯w‰ ˙cÓ ÔeÎÏ ÏBÎiL8ÌiÒÓe ∆»¿«≈ƒ«««¿«∆≈ƒ»¿«≈

‰È¯ˆÓ9ÈeÙL ;10‰hzLÂ11ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -12Ï·‡ . ¿»∆»»¿ƒ¿«»¬≈∆»¬»
‰OÚÂ ,B˙Á ‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈«≈«∆…«¬»¬»¿«¬»
;Áwt˙Â ¯ÊÁÂ ,L¯Á˙Â ÁwÙ ;Bza ‰˙Óe ,B˙Á¬»≈»ƒƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««
¯ÊÁÂ ,‡nzÒÂ Áe˙t ;‰tzLÂ ¯ÊÁÂ ,‰hzLÂ ÈeÙL»¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»»«¿ƒ¿«≈¿»«

B˙lÁzL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯Lk - Ázt˙Â13BÙBÒÂ14 ¿ƒ¿««»≈∆«¿»…∆¿ƒ»¿
B˙lÁz ;¯Lk - ÌÈ˙Èa ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯LÎa¿«¿««ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»≈¿ƒ»
ÏeÒt - ˙e¯LÎa BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÏÒÙa15. ¿«¿««ƒ∆¿«¿»

CÎÈÙÏ16‡·e ,ÔË˜ ‡e‰Â ˙e„Úa Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»»≈«¿≈¿»»»
ÌeÏk dÈ‡ - ÏB„‚ ‡e‰Lk da „ÈÚ‰Â17. ¿≈ƒ»¿∆»≈»¿

לשמוע.4) פקוחות שומע,5)שאזניו ואינו אוזניו נאטמו
לשמוע  ראוי "ויהיה י"א: הלכה ט, פרק לעיל וראה

עליו". שמאיימים והאיום פתוחות 6)הדיינים, שעיניו
פיתח. א): קכח, בתרא (בבא התלמוד ונוסח ורואות,

ט,7) פרק לעיל נתבאר וכבר רואה, ואינו עיניו מאור נסתם
או  עד "והוא שנאמר: להעיד, פסול שהסומא י"ב הלכה

ומתכוון 8)ראה". שלהם, הוא היכן עד בעליה, לטובת
שם). בתרא לבבא (רשב"ם גבולם משיגי מידי להוציאה

הסמוכות 9) השדות בשאר סימנים לו שיש גבולותיה, מסמן
רוחותיה. בדעתו.10)לארבע מיושב יצא 11)חכם,

הלכה  ט, פרק לעיל כמבואר לעדות, פסול והשוטה מדעתו,
בתרא 12)ט. (בבא הוא פסול העדות הגדת בשעת שהרי

העדות.13)שם). ראיית העדות.14)שעת הגדת שעת
משעת 15) - ראה" או עד "והוא א): ה, (ויקרא שנאמר שם,

שם). (רשב"ם זו לעדות ראוי יהיה המעשה ראיית
ההלכה.16) התחלת כאן תימן יד שהרי 17)בכתב

אדם  אין "אבל א) כח, (כתובות שנינו וכן בפסלות. תחילתו
הזה". במקום לפלוני היה דרך לומר נאמן שנתגדל) (קטן

.‚ÌÈ¯·c LÈÂ18„ÈÚnL ˙e„Ú ÏÚ Ô‰a ÔÈÎÓBqL ¿≈¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈∆≈ƒ
el‡Â .Ì‰È¯·c ÏL ÌÈ¯·c Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk¿∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¿≈
‰Ó ÏÚ BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ Ì„‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆»»∆¡»¿»ƒ¿»¿««
ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ :BË˜a ‰‡¯M∆»»¿»¿∆¡»»»«∆¿«»∆

È·‡19ÌeiwL ÈtÓ ;ÈÁ‡ ÏL B‡ ,Èa¯ ÏL B‡ , »ƒ∆«ƒ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ
Ì‰È¯·cÓ ˙B¯ËL20,˙‡OpL ˙ÈBÏÙa È‡ ¯eÎÊ . ¿»ƒƒ¿≈∆»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ≈

˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó dÏ ‰OÚÂ21ÌÈL ·¯Â ÏÈ‡B‰ ; ¿«¬»»ƒ¿««¿ƒ¿…»ƒ
˙B‡O ˙BÏe˙a22Ì‰È¯·cÓ ‰a˙Îe ,23‰f‰ ÌB˜n‰L . ¿ƒ»¿À»ƒƒ¿≈∆∆«»«∆

Ò¯t‰ ˙Èa24Ì‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ ;25Ô‡k „ÚÂ . ≈«¿»ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¿«»
˙aLa ÔÈ‡a eÈÈ‰26ÌÈtÏ‡ „Ú ÌeÁz‰ ÌeˆÓvL ; »ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿«¿««¿«ƒ

Ì‰È¯·cÓ „·Ïa ‰n‡27‡ˆBÈ ÈBÏt LÈ‡ ‰È‰L . «»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆»»ƒ¿ƒ≈
¯Ùq‰ ˙ÈaÓ28ÏaËÏ29·¯ÚÏ B˙Óe¯˙a ÏÎ‡ÏÂ30; ƒ≈«≈∆ƒ¿…¿∆¡…ƒ¿»»∆∆

‰Óe¯z enÚ ˜ÏBÁ ‰È‰LÂ31‰lÁ ÌÈÎÈÏBÓ eÈÈ‰LÂ ; ¿∆»»≈ƒ»¿»¿∆»ƒƒƒ«»
˙BzÓe32BÓˆÚ È„È ÏÚ Ô‰k ÈBÏÙÏ33ÈÏ ¯Ó‡Â ; «»ƒ¿ƒ…≈«¿≈«¿¿»«ƒ
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בשני.20) ראשון דיבורֿהמתחיל:21)שזה שם, רי"ף
אשי. רב בר מר ובגמרא.22)קסבר שם משנה

.ÂdÏ ÏeÒt ‰z‡L ‰M‡ Ïk23ÏeÒt ‰z‡ Ck , »ƒ»∆«»»»»«»»
ÏeÒt ‰z‡L ÏÚa ÏÎÂ .BzL‡k ÏÚa‰L ;dÏÚ·Ï¿«¿»∆«««¿ƒ¿¿»««∆«»»

BÏ24dÏÚ·k ‰M‡‰L ;BzL‡Ï ÏeÒt ‰z‡ Ck ,25. »«»»¿ƒ¿∆»ƒ»¿«¿»

אביך.23) אחות או אחותך אביך.24)כגון אחי כגון
יח,25) (ויקרא דכתיב כבעלה, שהאשה "מנין ב כח, שם

דודתך  תקרב לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי ערות יד),
וראה  כבעלה". דאשה מכלל היא, דודו אשת והלא היא,

הי"ג. לקמן

.ÊÈLa ÈL BÊ ÌÚ BÊ Ô‰L ÌÈL ÈzL Ïk26- »¿≈»ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈÏÚa27ÔBL‡¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¿≈∆¿ƒƒ∆»∆¬»ƒ»ƒ

dza ‰ÊÂ ‰M‡ ‰Ê Á˜lL ÔB‚k ,ÔBL‡¯a28ÔÈ‡ - ¿ƒ¿∆»«∆ƒ»¿∆ƒ»≈
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ29. ¿ƒƒ∆»∆

אחיות.26) שתי בנות פעמים 27)כגון שתי אומרים שאין
רחוקה  בקריבה אבל קרובה, בקריבה אלא כאשתו" "בעל
דעת  וכן כאשתו, בעל בה אומרים אין בשני", כ"שני
בכל  מצינו לא וכן (רדב"ז). ב כח, בסנהדרין ה'תוספות'
בעל  כגון בשני", "ראשון אלא כאשתו בעל שם הסוגיא
בעל  מצינו לא אבל חורגו, ואשת אשתו) (=בת חורגתו
שלא  מה שכל א, עמ' שם ומבואר בשני" ב"שני כאשתו
שם: הגמרא כלשון ממילא, כשר הוא הרי לפסול, נשנה
(ביאור  תנן" לא - בראשון שלישי תנן, – בראשון "שני

יד). ס"ק לג סי' לחו"מ בראשון,28)הגר"א ראשון והן
ה"ה. לעיל ה"ו,29)כמבואר פ"ג שם בירושלמי כמבואר

חורגתו. לבעל להעיד לו שאסור

.ÁÔ‰ È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏeÒt - ˙BÈÁ‡ ÈÏÚa ÔÎÂ¿≈«¬≈¬»¿ƒ∆»∆«¬≈≈
ÔBL‡¯a ÔBL‡¯30. ƒ¿ƒ

רש"י:30) ומפרש ב, כז, שם במשנה ששנינו "גיסו" וזהו
אשתו. אחות בעל

.ËBzL‡ ˙BÁ‡ Ô·Ï „ÈÚÈ ‡Ï ÔÎÂ31˙a ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿≈…»ƒ¿∆¬ƒ¿¿…¿«««
BzL‡ ˙BÁ‡32˙BÁ‡ ÏÚa Ô·Ï ‡e‰ „ÈÚÓ Ï·‡ . ¬ƒ¿¬»≈ƒ¿∆««¬

˙¯Á‡ ‰M‡Ó BÏ LiL BzL‡33. ƒ¿∆≈≈ƒ»«∆∆

בשני.31) ראשון זה רא 32)שהרי לו בשני,שהוא שון
כאשתו. מי 33)שהבעל יש - "גיסו" שם ירושלמי

ואסורים  קרובים, (=שהם וחתנים בנים לו יש ששונה:
שאומר  מי וחתנים; בנים לו אין ששונה: מי ויש להעיד),
- לו אין שאומר מי אשתו); (=מאחות ממנה - לו יש
פוסק  וכן אחרת, מאשה לו שיש כלומר אחר", ממקום

שם. בסנהדרין הרי"ף

.ÈÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L LÈ‡ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙·B¯˜34ÔB‚k ,ÂÈ·B¯˜ ¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ¿»¿¬≈«»≈ƒƒ¿»¿»¿

Ba35ÈtÓ dÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ‰M‡ Ïk ÔÎÂ .ÂÈÁ‡Â ¿¿»ƒ¿≈»ƒ»∆≈«»≈ƒ»ƒ¿≈
E·B¯˜ ˙L‡ ‡È‰L36¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ∆ƒ≈∆¿¿¬≈«»≈ƒƒ¿»

‰È·B¯˜37. ¿∆»

אחותך.34) בעל אחרת.35)כגון מאשה לו שיש

אחיך.36) אשת להם 37)כגון ואין הואיל מאחיך. שאינם
בסמוך  הנזכר האח" "אחי מדין נלמד וזה עמך, קריבה שום

(כסףֿמשנה). הי"ב

.‡ÈÔ˙Á È·‡Â ‰lk È·‡38‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ -39. ¬ƒ«»«¬ƒ»»¿ƒƒ∆»∆

כיום:38) נקראים והם הצעיר, הזוג נישואי לאחר אפילו
מחמת 39)מחותנים. אומרים ואין ב. כח, סנהדרין

יפסל  חתנו) (=שנעשה לשמעון ראובן של בנו שנתקרב
אכלא  "כי אלא לזה זה קרובים אינם כי לשמעון, ראובן

לחבית. דומה שאינה (=מכסה) כמגופה לדנא",

.·ÈÌ‡‰ ÔÓ Á‡‰ ÈÁ‡40È¯‰L ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - ¬≈»»ƒ»≈¿ƒƒ∆»∆∆¬≈
ÛÒBÈÏ ˙‡OpL ÏÁ¯ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰·¯˜ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡≈≈≈∆À¿»¿»≈«»≈∆ƒ≈¿≈

Â ,Ô·e‡¯ enÓ ‰„ÏÈÂ˙¯Á‡ ‰M‡Ó Ôa ÛÒBÈÏ ‰È‰ ¿»¿»ƒ∆¿≈¿»»¿≈≈≈ƒ»«∆∆
‰MÓ ‡e‰Â41‰„ÏÈÂ ÔBÚÓLÏ ˙‡OÂ ,ÛÒBÈ ˙Óe , ¿¿«∆≈≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿»¿»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ ‰„e‰ÈÂ ‰MÓ È¯‰ - ‰„e‰È epnÓ42. ƒ∆¿»¬≈¿«∆ƒ»¿ƒƒ∆»∆

האב.40) מצד אח מאמו לאחיו מנשה 41)שיש נמצאים
האב. מן אחים קריבה,42)וראובן, שום ביניהם שאין

אביו, מצד מנשה אחי הוא - מאמו יהודה אחי שראובן אלא
ומכאן  האח". באחי הכשיר חסדא, "רב שם: שאמרו וזהו

לו. אות לעיל וכמבואר ה"י, לעיל הנזכר דינו רבינו למד

.‚ÈBÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ - BzL‡ ÌÚ LÈ‡‰»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
d·Ï ‡Ï „ÈÚÓ43da ˙L‡Ï ‡ÏÂ44‡ÏÂ dz·Ï ‡ÏÂ , ≈ƒ…ƒ¿»¿…¿≈∆¿»¿…¿ƒ»¿…

dza ÏÚ·Ï45‰È·‡Ï ‡ÏÂ ,46dn‡Ï ‡ÏÂ47ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿««ƒ»¿…¿»ƒ»¿…¿ƒ»¿…¿««
dn‡48‰È·‡ ˙L‡Ï ‡ÏÂ49. ƒ»¿…¿≈∆»ƒ»

בשני.43) ראשון זה כבעלה.44)שהרי שאשה
ראשון 45) זה שהרי כשר, בנה לבן אבל כאשתו, שבעל

בנו  ולא - לבדו" "וחורגו ב) כז, (שם שנינו וכן בשלישי,
שהיא  בבןֿבנה, להעיד פסולה שאשתו ואע"פ וחתנו,
נחשב  הבעל - ה"ה? לעיל כמבואר בשני, ראשון נקראת
בראשון  ראשון ואשתו שהוא בשלישי, ראשון בנה בן לגבי
לחו"מ  (סמ"ע לו שלישי הוא לאשתו והשני אחד, גוף ואינם

טו). ס"ק לג וחמיו.46)סי' שם: שנינו שכן
א 47) כח, שם כמבואר להעיד, אסור חמותו לאחי שאפילו

כלֿשכן. לא לחמותו שהבעל 48)- חמיו, שאינו אע"פ
אבל 49)כאשתו. חמותו. שאינה ואע"פ כבעלה, שהאשה

שלישי  אלא שאינו להעיד, כשר אמה אבי או אביה לאבי
"שני  נחשבת היא - להם אסורה שהיא ואע"פ בראשון,
(סמ"ע  מד אות לעיל וכמבואר כגופה, אינו והוא בראשון"

שם. בביאורו הגר"א דעת וכן טז), ס"ק שם

.„È˙eLÈ‡‰ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Òe¯‡ BzL‡50 ƒ¿¬»««ƒ∆…ƒ¿¿»»ƒ
‰‡eOk ‡È‰ È¯‰ -51ÌÈ¯·c ‰na] .˙e„Ú ÔÈÚÏ ¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¿«≈«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;dÏ „ÈÚÓ BÈ‡L ,dÓˆÚ B˙Òe¯‡a [?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ«¬»«¿»∆≈≈ƒ»¬»
da B‡ d˙BÁ‡ ÏÚa ÔB‚k ,B˙Òe¯‡ È·B¯˜Ï „ÈÚ‰ Ì‡ƒ≈ƒƒ¿≈¬»¿««¬»¿»

d˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dz·e52„Ú ƒ»¿«≈»∆≈¿ƒ»«
‰p‡OiL53. ∆ƒ»∆»

לחופה.50) נכנסה לא  שהרי 51)שעדיין ב כח, סנהדרין
אליה. דעתו שי"א,52)נתקרבה וינציאה ובדפוס העדות.
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‰ÏeÒt BÊ ‰ÁtLÓ ,‰¯Lk BÊ ‰ÁtLÓ :‡a‡34; «»ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»¿»
ÈeÏÈÎ‡‰L ,ÈBÏt ÏL ‰ˆˆ˜a eÏÎ‡Â35È„k ÂÈÁ‡ ¿»«¿ƒ¿»»∆¿ƒ∆∆¡ƒƒ∆»¿≈

˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡O ÈBÏt Ì‰ÈÁ‡L ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»»ƒ»∆≈»∆∆
BÏ36ÏÎ‡Ï Ô‰k‰ ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Ï - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL .∆»≈«¿»ƒ¿«¬ƒ∆«…≈∆¡…

Ì‰È¯·c ÏL ‰Óe¯˙a37‰pnÓ B˙BÁ„Ï B‡38. ƒ¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ∆»

הקודמת 18) להלכה מחובר זה משפט תימן יד בכתב
וכו'. הדברים" הם בֿ"ואלו מתחילה הבאה וההלכה

כעד.19) השטר על עדים 20)החתום התורה שמן
בבית  עדותם שנחקרה כמו הם הרי - השטר על החתומים
בו  הכשירו והם השטר, לקיים עדים הצריכו וחכמים דין,
והשווה  וברש"י), שם (כתובות בקטנותו שראה גדול עדות
שיצטרף  "והוא רבינו: מוסיף ושם ב, הלכה ז, פרק לעיל
פי  על והוא גדול" כשהוא ידם כתב שמכיר אחר עימו

שם. בכתובות כתרים 21)התלמוד או שמחה מיני כגון,
(הלכות  לבתולה" אלא כך עושים שאין ידוע... מלבוש או
זוז, מאתיים - בתולה וכתובת כ"ה), הלכה ט"ז, פרק אישות

מאה. שכתובתה לבעולה גילוי 22)בניגוד אלא זה ואין
שיצא  לפרסם אלא עדות צריך הדבר "שאין בלבד, הדבר
וברש"י). שם (כתובות גמגום" בלא לאור הדין

שם 23) כמבואר ישראל, לבנות כתובה שתיקנו הם חכמים
קטנותו. בימי שראה הגדול, עדות בה האמינו ולפיכך א י,

אמה,24) מאה הפרס" "בית עושה זה הרי הקבר את החורש
המת  עצמות את מוליכה שהמחרישה חכמים, שיערו שכך
שם  ללכת להם אסור כהנים ולפיכך סביב, אמה מאה עד
שנחרש  גדולה בבקעה מוחזקים היינו ואם הטומאה, מפני
לומר  זה נאמן טומאה, בספק כולה והבקעה קבר בה
ממנו  חוץ שהוא מה וכל הוא הפרס בית הזה" "המקום
בתוספות  ב עמוד שם וראה ובר"ן), א כח, (כתובות טהור
מקום  - הפרס בית הזה. ושהמקום המתחיל דיבור
לשון  - פרס מפרשים ויש שם. ומתפשטת פרושה שהטומאה
(רע"ב  שם (=נשברו) נפרסו מת של שעצמות שבירה,
פרק  מת טומאת הלכות וראה א) משנה י"ז, פרק לאהלות

א. הלכה ט,25)י, פרק מת טומאת בהלכות רבינו כדברי
משום  שהן הטומאות... אלו שכל ידוע "דבר י"ב: הלכה
מי  אלא התורה מן טמא ואין דבריהם של הן הרי ספק,

וודאי". טומאת לעירנו.26)שנטמא התחום הוא שכאן
"מדברי 27) א הלכה כ"ז, פרק שבת בהלכות רבינו כדברי

אמה... אלפיים עד אלא לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים
"מורחב" תחום יש אבל העיר" מגרש הוא אמה שאלפיים
טז, (שמות ככתוב התורה, מן והלאה ממנו לצאת שאסור
הוא  זה ותחום השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל כט)
מחנה  כנגד מיל) הם אמה (=אלפיים מיל עשר לשנים "חוץ

שם. רבינו כלשון בהיותנו 28)ישראל", שם כשלמדנו
מג 29)ילדים. כגון וכדומה.מטומאתו, מת שרץ ע

מן 30) יאכל ואחר וטהר השמש "ובא ז) כב, (ויקרא ככתוב
תרומה 31)הקדשים". מחלק השדה כשבעל בגורן,

חולקים  ש"אין היה, כהן עבד שמא חוששים ואין לכהנים,
ב). כ, (כתובות עימו" רבו כן אם אלא לעבד תרומה

מתנות 32) שהן והקיבה והלחיים הזרוע או תרומה כגון,
ג. יח, בדברים ככתוב אביו 33)לכהנים, היה ידו שעל

כל  דקדק לא שמא לא, אחר ידי על אבל המתנות, שולח
ובר"ן). (שם עליה 34)כך שיצא כהנים, במשפחת מדובר

אבות  בתי לכמה נחלקת משפחה ואותה כהונה פסול חשש
בית  על חשש אותו לומר אחד, אב בית להכשיר זה ומעיד
דבריו  על וסומכים זה, אב בית על ולא הוא, פלוני אב
אם  אבל מדבריהם, תרומה לאכילת אב בית אותו להכשיר
לפסול  נאמן הקטן אין המשפחה על חשש שום יצא לא
היה  לא אביו ואפילו מדבריהם, לתרומה אפילו משפחה
(ר"ן  משניים פחות ערעור אין הוא: שכלל כך, על נאמן

שהאכילונו.35)שם). תימן: יד ששנינו 36)ובכתב כמו
אשה  שנשא האחים מן אחד קצצה? "כיצד שם: בברייתא
מלאה  חבית ומביאים המשפחה בני באים לו, הוגנת שאינה
בית  אחינו ואומרים: רחבה, באמצע אותה ושוברים פירות
לו  הוגנת שאינה אשה נשא פלוני אחינו שימעו, ישראל
לכם  וקחו בואו בזרעינו, זרעו יתערב שמא אנו ומתייראים
וזוהי  בזרעינו" זרעו יתערב שלא לדורות (=זיכרון) דוגמא
ביתֿאבותיו. ומייחוס ממשפחתו פלוני שנקצץ קצצה,
"התינוקות  ה הלכה א, פרק קידושין ירושלמי והשווה
שהוא  ובשעה - ממשפחתו פלוני נקצץ ואומרים מלקטים
למשפחתו". פלוני חזר ואומרים: כן עושים היו מגרשה

פי 37) תרומת או לארץ, חוץ תרומת לדגן כגון, מחוץ רות,
וברש"י). ב כח, (כתובות ויצהר פי 38)תירוש על לא

שהיה  אלא בתרומה, לאכול כשר כהן יופסל זה של עדותו
נקבל  לא ואם כהונה, פסול חשש איזה מחמת מכבר פסול
שם  (ר"ן כמקודם דחוי הכהן נמצא להכשירו הקטן עדות
א  עמוד שם שבגמרא פי על ואף רבינו). דברי בהבנת
זה  שאין רבינו סובר - עימו" גדול שיש "והוא הדגישו:
הדברים  שאר כל אבל בלבד, שטרות קיום על אלא מוסב
אישות  להלכות משנה (מגיד לבדו הוא אפילו עליהם נאמן

כ"ה). הלכה ט"ז, פרק

.„‰È‰Lk Ú„iL ‰na ÏB„b‰ Ô‰a „ÈÚnL el‡ Ïk»≈∆≈ƒ»∆«»«∆∆»«¿∆»»
ÌÈ¯·„ ‰‡¯Lk „·Ú B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡ ,ÔË»̃»ƒ»»≈»ƒ∆∆¿∆»»¿»ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡ - ¯¯ÁzLÂ ¯ib˙pL ¯Á‡ „ÈÚ‰Â ,el‡39. ≈¿≈ƒ««∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿≈≈∆¡»

שראה 39) מה על נאמן אינו להתגייר, בדעתו היה אפילו
ב). כח, (כתובות הצורך כל דקדק לא אז כי בגייותו,

.‰‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Úa B¯·ÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈¿≈«∆…«¬»
B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰ - ÔÏÊ‚ ‰OÚÂ ,ÔÏÊ‚40; «¿»¿«¬»«¿»≈≈ƒ«¿«»

Ì„˜ ÔÈc ˙È·a ‰Ê ¯ËLaL B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒÀ¿«¿«»∆ƒ¿»∆¿≈ƒ…∆
ÔÏÊ‚ ‰OÚiL41¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ -42‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿»¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ«¬»

B˙Á43B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰ -44ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ¬»≈≈ƒ«¿«»¬»¬≈ƒ
¯Á‡ ‡l‡ ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ««ƒ∆…À¿«¿≈ƒ∆»««
ÏeÒt‰ ‰ÓB„ BÈ‡L .¯Lk ‰Ê È¯‰ - B˙Á ‰OÚpL∆«¬»¬»¬≈∆»≈∆≈∆«»

‰¯·Úa45„eLÁ ‰¯·Úa ÏeÒt‰L ,‰·È¯˜a ÏeÒÙÏ «¬≈»¿»ƒ¿ƒ»∆«»«¬≈»»
ÛiÊÏ46. ¿«≈

וכתב 40) זייף שהוא לחוש יש כי חתימתו, לקיים שבשטר,
שלפני  תאריך בו לכתוב והקדים בו, וחתם היום, השטר

בכתב 41)פסולו. חתום זה שטר ראה עצמו הדין שבית
שנפסל. קודם וכפירוש 42)ידו א קנט, בתרא בבא
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שם. בשטרו.43)התוספות לחותנו שחתם לאחר
להעיד.44) פסול בו.45)שהקרוב וכיוצא גזלן כגון,
למרות 46) בשקר, היום בו וחתם כתבו שהוא לחוש ויש

בקריבה" "פסול אבל פיסולו, זמן לפני הוא השטר שתאריך
חשוד  שהוא משום ולא הכתוב", "גזירת משום אלא אינו
לחותנו, להעיד פסול רבינו משה אפילו שהרי לזייף,
ולפיכך  היא, מלך" "גזירת אלא נאמן, שהוא ובוודאי
זייף  חתנו, שמשנעשה בו, לחשוד שאין לו, מעידים אחרים
י"ג, פרק לעיל והשווה וברשב"ם). שם בתרא (בבא וכתב

ט"ו. הלכה

.Â„·Ïa ÌÈ„Ú ÈL Ba LiL ¯ËL47ÌÈ·B¯˜ Ì‰ÈLe , ¿»∆≈¿≈≈ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê48Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯·Úa ÏeÒt Ì‰ÈMÓ „Á‡ B‡ ∆»∆∆»ƒ¿≈∆»«¬≈»««ƒ

BÏ ¯ÒnL49ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈÙa ¯ËM‰50‡e‰ È¯‰ - ∆»««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¬≈
BÎBzÓ ÛiÊÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ò¯Ák51. ¿∆∆ƒ¿≈∆¿À»ƒ

אפילו 47) כשר, הוא הרי עדים, הרבה בו חתמו אילו כי
ו. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר לזה, זה קרובים מהם שניים

הירושלמי 48) כדברי לאחרים, להעיד פסולים הם והרי
קרובים  העדים יהו שלא "מניין ט) הלכה ג, פרק (סנהדרין
עד  נהרג כלום מהם, אחד הוזם שאם עצמך, הגע לזה? זה
שיזומו  עד זוממים נעשים העדים אין (=שהרי חבירו שיוזם
נמצאה  פיו"? על נהרג היה לא כן, אומר אתה אם שניהם),
עימו, מעיד היה לא שאילו להיהרג, לו גרמה הקרוב, עדות
שניהם. שיזומו עד זומם נעשה אינו שהרי נהרג, היה לא

כ  סנהדרין בבבלי זה א.וכעין או 49)ח, ללוקח המוכר
למלווה. עדים 50)הלווה בו חתמו שלא שטר הוא: וכלל

חותמים  העדים שאין כשר, עדים, בפני שנתנו אלא כלל,
מסירה, עדי ימותו שמא העולם, תיקון מפני אלא השטר על
יראו  ימותו שאם לחתום, נהגו לפיכך עדות, לו אין ושוב
והשווה  וברש"י) ב ג, (גיטין ויכירוה לאחרים חתימתם

ט"ו. הלכה א, פרק גירושין עדים 51)הלכות בו שחתמו
פסולים, עדים בו יש רש"י: מפרש ב י, ובגיטין פסולים,
הגט  (=את למוסרו (=הבעל) יבוא שמא מדרבנן, פסול
שם  גירושין הלכות והשווה עליהם, ויסמוך בפניהם לאשה)

י"ז. הלכה

.Ê˙Á‡ ˙e„Úa Ì„‡ Èa ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ·˙Bk‰52, «≈»¿»»ƒ¿≈¿≈»»¿≈««
ÔÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰zn‰ ÈÏa˜nÓ „Á‡Ï ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈««»»¿ƒƒ
˙Á‡ ˙e„Ú ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ¯ËM‰ È¯‰ - ÈM‰53. «≈ƒ¬≈«¿»»ƒ¿≈∆≈««

¯ˆÁ Ô·e‡¯Ï Èz˙pL :„Á‡ ¯ËLa ·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿»∆»∆»«ƒƒ¿≈»≈
˙ÈBÏt ‰„O ÔBÚÓLÏ Èz˙pLÂ ,˙ÈBÏt54e‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿¿

Ì‰L ‰Ê - ‰fÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰ÊÏ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ∆∆∆≈
˙Bi„Ú ÈzL el‡L ;˙Ói˜ B˙zÓ epnÓ ÌÈ˜BÁ¯55, ¿ƒƒ∆«¿»«∆∆∆≈¿≈≈À

?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .„Á‡ ¯ËLa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»∆∆
,CÎÂ Ck Ô·e‡¯Ï Èz˙pL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯ÓB‡Ï¿≈¡»«≈ƒ∆»«ƒƒ¿≈»¿»

Èz˙pLÂ56;CÎÂ Ck ÈÂlÓ È˙ÈÂlLÂ ,CÎÂ Ck ÔBÚÓLÏ ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿∆»ƒƒƒ≈ƒ»¿»
„Á‡ ¯ËLa ·˙kL Èt ÏÚ Û‡L57„Á‡ LÈ‡ ‰˜n‰Â , ∆««ƒ∆»«ƒ¿»∆»¿««¿∆ƒ∆»

BÊa BÊ ˙BÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bi„Ú LÏL el‡ È¯‰ -58. ¬≈≈»≈À∆≈»¿»

עצמו.52) בפני חלקו את אחד לכל פירש ולא אחד, בשטר
מכות 53) (ירושלמי כולה בטלה מקצתה שבטלה ועדות

יוחנן  וכרבי א הלכה א, פרק בגיטין וכן ז הלכה א, פרק
הרי  ולפלוני, לפלוני נתונים נכסי כל וכתב: שהואיל שם).
"חולקים  בזה: אומרים ואין גופים, בשני אחד כמעשה זה
(כסף  היא אחת עדות שהכל הרחוק, עדות להכשיר דיבורו"

גופים.54)משנה). לשני נפרדים מעשים שני אלו הרי
לשני 55) המעידות נפרדות, עדים כיתי כשתי הם והרי

קיימת. השנייה הכת אחת, כת בטלה שאפילו גופים,
וכו'.56) לשמעון ושמכרתי תימן: יד שהם 57)בכתב

נא, משפט חושן ערוך השולחן ולשון אחד, בשטר כתובים
אחד". בשטר שהם פי על "אף ו: אמרו 58)סעיף וכן

ש"בשתי א) קכט, בתרא אדם"(בבא בני ושני שדות
והשווה  בחבירו. תלוי דיבורו מקצת ואין דיבורו, חולקים
(=שחרור) גט שהביא "עבד ב: הלכה ז, פרק עבדים הלכות
בן  הוא והרי קנה עצמו לך, קנוים ונכסיי עצמך בו: וכתוב
בחותמיו  הגט שיתקיים עד קנה לא הנכסים אבל חורין
קנה, עצמו ואומרים, הדיבור שחולקים השטרות... כשאר
לקיימו, צריך ואין שיחרורו גט להביא נאמן שהוא מפני
ברורה, בראייה אלא אותם קונה אדם שאין הנכסים אבל
הדברים  שאלו והטעם, השטר". שיתקיים עד אותם יקנה לא
ונתינת  לחוד, העבד שחרור נפרדים, מעשים כשני הם
לומר  יוצדק ולפיכך בזה, זה תלויים ואינם לחוד, הנכסים
נידון  אחד, גוף שהעבד פי על ואף הדיבור", "חולקים בהם
פנים  חורין, בן הוא הרי וכשישתחרר הואיל גופים, כשני
פלוני  משחרר הריני כאומר: זה והרי לכאן, באו חדשות

משנה). (כסף פלוני לאיש מתנה נכסיי נותן והריני עבדי,

ה'תש"פ  סיון ז' ש"ק יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לעדות.1) כולם הפסולים עיר ובני בעדותו, הנוגע דין

הערב  של עדותו המערער. נגד והשוכר האריס של עדותם
הלווה. נכסי על המערער נגד

.‡BÈ‡ - ‰pnÓ Ì„‡Ï ‰‡‰ ‡B·zL ˙e„Ú Ïk»≈∆»¬»»¿»»ƒ∆»≈
BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÓk ‡e‰ ‰fL ;da „ÈÚÓ2Èa ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ»∆∆¿≈ƒ««¿¿ƒ»¿≈

ıÁ¯Óa Ì‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ¯ÈÚ‰3B‡ »ƒ∆»¿«¿≈¿«¿≈¬≈∆¿∆¿»
¯ÈÚ ÏL ·BÁ¯a4„ÈÚÓ ¯ÈÚ‰ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ≈∆»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ

‰Ê ¯·„a5BÓˆÚ ˜lÒiL „Ú ,Ô„ ‡ÏÂ6¯eÓb ÔÈ˜a*6, ¿»»∆¿…»«∆¿«≈«¿¿ƒ¿»»
ÔÈ„È B‡ „ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â7. ¿««»»ƒ»ƒ

סי'2) לחו"מ ובסמ"ע א מג, (בבאֿבתרא לשקר הוא וחשוד
עצמו, אצל קרוב שאדם מנמק: ספר" וב"קרית א). ס"ק לז
חשד, מחמת נפסל אינו ולפיֿזה ה"ב, פי"ב לעיל כמבואר
לעיל  כמבואר הכתוב, גזירת שהביא קריבה, משום אלא

הט"ו. שלהם.3)פי"ג שאינו לומר לכולם, המשותף
יז)4) יג, (דברים הכתוב מלשון ידים, רחב ציבורי מגרש

(ביכורים  שנינו וכן רחובה", תוך אל תקבוץ שללה כל "ואת
עיר". של ברחובה "ולנים מ"ב) עירו,5)פ"ג, בני לטובת

בעדותם. נוגעים והם בדבר, שותפים כולם שהרי
חלקו 6) את ונותן זה, מרחץ על לי אין ודברים דין שיכתוב:

מעדותו. עצמית הנאה כל לו אין ומעתה העיר, אנשי לשאר
מועיל.6*) סילוקו ואז ממנו, סודר קנין בבא8ֿ)בקבלת
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‰ÏeÒt BÊ ‰ÁtLÓ ,‰¯Lk BÊ ‰ÁtLÓ :‡a‡34; «»ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»¿»
ÈeÏÈÎ‡‰L ,ÈBÏt ÏL ‰ˆˆ˜a eÏÎ‡Â35È„k ÂÈÁ‡ ¿»«¿ƒ¿»»∆¿ƒ∆∆¡ƒƒ∆»¿≈

˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡O ÈBÏt Ì‰ÈÁ‡L ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»»ƒ»∆≈»∆∆
BÏ36ÏÎ‡Ï Ô‰k‰ ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Ï - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL .∆»≈«¿»ƒ¿«¬ƒ∆«…≈∆¡…

Ì‰È¯·c ÏL ‰Óe¯˙a37‰pnÓ B˙BÁ„Ï B‡38. ƒ¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ∆»

הקודמת 18) להלכה מחובר זה משפט תימן יד בכתב
וכו'. הדברים" הם בֿ"ואלו מתחילה הבאה וההלכה

כעד.19) השטר על עדים 20)החתום התורה שמן
בבית  עדותם שנחקרה כמו הם הרי - השטר על החתומים
בו  הכשירו והם השטר, לקיים עדים הצריכו וחכמים דין,
והשווה  וברש"י), שם (כתובות בקטנותו שראה גדול עדות
שיצטרף  "והוא רבינו: מוסיף ושם ב, הלכה ז, פרק לעיל
פי  על והוא גדול" כשהוא ידם כתב שמכיר אחר עימו

שם. בכתובות כתרים 21)התלמוד או שמחה מיני כגון,
(הלכות  לבתולה" אלא כך עושים שאין ידוע... מלבוש או
זוז, מאתיים - בתולה וכתובת כ"ה), הלכה ט"ז, פרק אישות

מאה. שכתובתה לבעולה גילוי 22)בניגוד אלא זה ואין
שיצא  לפרסם אלא עדות צריך הדבר "שאין בלבד, הדבר
וברש"י). שם (כתובות גמגום" בלא לאור הדין

שם 23) כמבואר ישראל, לבנות כתובה שתיקנו הם חכמים
קטנותו. בימי שראה הגדול, עדות בה האמינו ולפיכך א י,

אמה,24) מאה הפרס" "בית עושה זה הרי הקבר את החורש
המת  עצמות את מוליכה שהמחרישה חכמים, שיערו שכך
שם  ללכת להם אסור כהנים ולפיכך סביב, אמה מאה עד
שנחרש  גדולה בבקעה מוחזקים היינו ואם הטומאה, מפני
לומר  זה נאמן טומאה, בספק כולה והבקעה קבר בה
ממנו  חוץ שהוא מה וכל הוא הפרס בית הזה" "המקום
בתוספות  ב עמוד שם וראה ובר"ן), א כח, (כתובות טהור
מקום  - הפרס בית הזה. ושהמקום המתחיל דיבור
לשון  - פרס מפרשים ויש שם. ומתפשטת פרושה שהטומאה
(רע"ב  שם (=נשברו) נפרסו מת של שעצמות שבירה,
פרק  מת טומאת הלכות וראה א) משנה י"ז, פרק לאהלות

א. הלכה ט,25)י, פרק מת טומאת בהלכות רבינו כדברי
משום  שהן הטומאות... אלו שכל ידוע "דבר י"ב: הלכה
מי  אלא התורה מן טמא ואין דבריהם של הן הרי ספק,

וודאי". טומאת לעירנו.26)שנטמא התחום הוא שכאן
"מדברי 27) א הלכה כ"ז, פרק שבת בהלכות רבינו כדברי

אמה... אלפיים עד אלא לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים
"מורחב" תחום יש אבל העיר" מגרש הוא אמה שאלפיים
טז, (שמות ככתוב התורה, מן והלאה ממנו לצאת שאסור
הוא  זה ותחום השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל כט)
מחנה  כנגד מיל) הם אמה (=אלפיים מיל עשר לשנים "חוץ

שם. רבינו כלשון בהיותנו 28)ישראל", שם כשלמדנו
מג 29)ילדים. כגון וכדומה.מטומאתו, מת שרץ ע

מן 30) יאכל ואחר וטהר השמש "ובא ז) כב, (ויקרא ככתוב
תרומה 31)הקדשים". מחלק השדה כשבעל בגורן,

חולקים  ש"אין היה, כהן עבד שמא חוששים ואין לכהנים,
ב). כ, (כתובות עימו" רבו כן אם אלא לעבד תרומה

מתנות 32) שהן והקיבה והלחיים הזרוע או תרומה כגון,
ג. יח, בדברים ככתוב אביו 33)לכהנים, היה ידו שעל

כל  דקדק לא שמא לא, אחר ידי על אבל המתנות, שולח
ובר"ן). (שם עליה 34)כך שיצא כהנים, במשפחת מדובר

אבות  בתי לכמה נחלקת משפחה ואותה כהונה פסול חשש
בית  על חשש אותו לומר אחד, אב בית להכשיר זה ומעיד
דבריו  על וסומכים זה, אב בית על ולא הוא, פלוני אב
אם  אבל מדבריהם, תרומה לאכילת אב בית אותו להכשיר
לפסול  נאמן הקטן אין המשפחה על חשש שום יצא לא
היה  לא אביו ואפילו מדבריהם, לתרומה אפילו משפחה
(ר"ן  משניים פחות ערעור אין הוא: שכלל כך, על נאמן

שהאכילונו.35)שם). תימן: יד ששנינו 36)ובכתב כמו
אשה  שנשא האחים מן אחד קצצה? "כיצד שם: בברייתא
מלאה  חבית ומביאים המשפחה בני באים לו, הוגנת שאינה
בית  אחינו ואומרים: רחבה, באמצע אותה ושוברים פירות
לו  הוגנת שאינה אשה נשא פלוני אחינו שימעו, ישראל
לכם  וקחו בואו בזרעינו, זרעו יתערב שמא אנו ומתייראים
וזוהי  בזרעינו" זרעו יתערב שלא לדורות (=זיכרון) דוגמא
ביתֿאבותיו. ומייחוס ממשפחתו פלוני שנקצץ קצצה,
"התינוקות  ה הלכה א, פרק קידושין ירושלמי והשווה
שהוא  ובשעה - ממשפחתו פלוני נקצץ ואומרים מלקטים
למשפחתו". פלוני חזר ואומרים: כן עושים היו מגרשה

פי 37) תרומת או לארץ, חוץ תרומת לדגן כגון, מחוץ רות,
וברש"י). ב כח, (כתובות ויצהר פי 38)תירוש על לא

שהיה  אלא בתרומה, לאכול כשר כהן יופסל זה של עדותו
נקבל  לא ואם כהונה, פסול חשש איזה מחמת מכבר פסול
שם  (ר"ן כמקודם דחוי הכהן נמצא להכשירו הקטן עדות
א  עמוד שם שבגמרא פי על ואף רבינו). דברי בהבנת
זה  שאין רבינו סובר - עימו" גדול שיש "והוא הדגישו:
הדברים  שאר כל אבל בלבד, שטרות קיום על אלא מוסב
אישות  להלכות משנה (מגיד לבדו הוא אפילו עליהם נאמן

כ"ה). הלכה ט"ז, פרק

.„‰È‰Lk Ú„iL ‰na ÏB„b‰ Ô‰a „ÈÚnL el‡ Ïk»≈∆≈ƒ»∆«»«∆∆»«¿∆»»
ÌÈ¯·„ ‰‡¯Lk „·Ú B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡ ,ÔË»̃»ƒ»»≈»ƒ∆∆¿∆»»¿»ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡ - ¯¯ÁzLÂ ¯ib˙pL ¯Á‡ „ÈÚ‰Â ,el‡39. ≈¿≈ƒ««∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿≈≈∆¡»

שראה 39) מה על נאמן אינו להתגייר, בדעתו היה אפילו
ב). כח, (כתובות הצורך כל דקדק לא אז כי בגייותו,

.‰‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Úa B¯·ÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈¿≈«∆…«¬»
B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰ - ÔÏÊ‚ ‰OÚÂ ,ÔÏÊ‚40; «¿»¿«¬»«¿»≈≈ƒ«¿«»

Ì„˜ ÔÈc ˙È·a ‰Ê ¯ËLaL B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒÀ¿«¿«»∆ƒ¿»∆¿≈ƒ…∆
ÔÏÊ‚ ‰OÚiL41¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ -42‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿»¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ«¬»

B˙Á43B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰ -44ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ¬»≈≈ƒ«¿«»¬»¬≈ƒ
¯Á‡ ‡l‡ ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ««ƒ∆…À¿«¿≈ƒ∆»««
ÏeÒt‰ ‰ÓB„ BÈ‡L .¯Lk ‰Ê È¯‰ - B˙Á ‰OÚpL∆«¬»¬»¬≈∆»≈∆≈∆«»

‰¯·Úa45„eLÁ ‰¯·Úa ÏeÒt‰L ,‰·È¯˜a ÏeÒÙÏ «¬≈»¿»ƒ¿ƒ»∆«»«¬≈»»
ÛiÊÏ46. ¿«≈

וכתב 40) זייף שהוא לחוש יש כי חתימתו, לקיים שבשטר,
שלפני  תאריך בו לכתוב והקדים בו, וחתם היום, השטר

בכתב 41)פסולו. חתום זה שטר ראה עצמו הדין שבית
שנפסל. קודם וכפירוש 42)ידו א קנט, בתרא בבא
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אלא  מועיל ש"סילוק" שם נתפרש שלא ואע"פ שם. בתרא
עדות  לגבי שהואֿהדין רבינו סובר בלבד, דיינים לגבי
עדות  שכל ה"ב) (פי"ד, לעיל שנתבאר והגם (רדב"ז).
שסופה  אע"פ בפסלות, ראייתה) (=שעת שתחילתה
של  עדותם כשרה זאת בכל פסולה? - בכשרות (=הגדתה)
שאין  כיון מתחילה, היו שפסולים למרות ה"מסתלקים",
ממון, מצד אלא עדות, פסולי כשאר - בגוף תלוי פיסולם
נסתלקו  - שנסתלקו וכיון לטובתם, בדבר נוגעים שהם
א  נ, בנדה ה'תוספות' ולדעת וליסלקו). ד"ה שם ('תוספות'
לא  אבל לדון, אלא כשר המסתלק אין מאיר, ורבי ד"ה
לז  סי' חו"מ השו"ע ודעת בפסול. תחילתו שהרי להעיד,

רבינו. כדעת יח סעיף

.·ÏÈ‡B‰ ,Ô‰lL ‰¯Bz ¯ÙÒ ·‚pL ¯ÈÚ‰ Èa¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈∆»∆»∆ƒ
ÈeOÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLÏÂ8BÓˆÚ ˜lÒÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ∆¿»¿»»¿«≈«¿

epnÓ9¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ -10ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â , ƒ∆≈»ƒ¿«»≈»»ƒ¿≈¿ƒƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡¯11.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»≈«¿≈»»ƒ¿≈…«≈»∆

הקריאה.8) בימי בו שקוראים מה נהנה 9)לשמוע שהרי
בשמיעתו. ויוצא בדמים,10)בו לקחתיו הטוען: הגנב את

אחרת. טענה שום או 11)או גונב, שראוהו המעידים
ונוגעים  בו שותפים שכולם עירם, של ספר שזה מעידים
מכשיר  יב סעיף ז סימן ובחו"מ שם). (בבאֿבתרא בעדותם
הדיינים  אפילו ואז אחר, תורה ספר להם יש אם להעיד,
להם, הנאה זו שאין הספר, באותו לקרוא להם מותר עצמם

ואם  בית הואיל באותו הנמצא אחר, מספר הם קוראים רצו
כח). ס"ק שם (סמ"ע כנסת

.‚Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ - È¯ÈÚ ÈiÚÏ ‰Ó ez :¯ÓB‡‰»≈¿»∆«¬ƒ≈ƒƒ≈»ƒ¿«»≈
.¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡¯ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»≈«¿≈»»ƒ
ÌÈÎeÓÒ ÌÈiÚ‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬ƒƒ¿ƒ

Ì‰ÈÏÚ12‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBÙe ,13ÌÈL e¯Ó‡ elÙ‡ . ¬≈∆¿ƒ¬≈∆¿»»¬ƒ»¿¿«ƒ
eÈÏÚ ·eˆw‰ ¯·c Ôz e‡ :¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó14 ≈«¿≈»»ƒ»ƒ≈»»«»»≈
Ì‰Ï ‡e‰ ‰‡‰L ;Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - „ÈÚÂ¿»ƒ≈¿ƒ»∆∆¬»»»∆

el‡ ÌÈiÚ e¯MÚ˙iL15Èa ÏÚ ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«¿¬ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«¿≈
¯ÈÚ‰16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿≈…«≈»∆

העיר.12) אנשי אם 13)על שהרי בעדותם, נוגעים נמצאו
להם  לתת והעדים הדיינים יצטרכו לא לעניים, המנה ינתן

ושנה.14)משלהם. שנה בכל יצטרכו 15)לתת ולא
הבאות. בשנים עוד להם וכתב 16)לתת שם. בבאֿבתרא

כגון  העיר, בני על סמוכים שאינם עניים הרדב"ז:
ששולחים  ממה אלא מתפרנסים הם שאין כיום, בירושלים,
לדון  יועיל שה"סילוק" נראה לארץ, חוץ קהילות להם

ולהעיד.

.„ÔÈaL Ú˜¯˜17d‡ÈˆB‰Ï ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ÔÈÙzL ÈL «¿«∆≈¿≈À»ƒ∆»¿«¿≈¿ƒ»
ÛzM‰ „È ˙ÁzÓ18‰ÈÏÚ BÙzLÏ „ÈÚÓ BÈ‡ -19; ƒ««««À»≈≈ƒ¿À»»∆»

‰pnÓ BÓˆÚ ˜lÒ Ì‡ ‡l‡20d˙pL B„iÓ e˜Â , ∆»ƒƒ≈«¿ƒ∆»¿»ƒ»∆¿»»
Ì‡LÂ ,ÛzMÏ21BlL ·BÁ ÏÚa ‡a22„iÓ dÙ¯Ëe «À»¿∆ƒ»««∆¿»»ƒ«

ÛzM‰23‰ÈÓ„ BÏ ÌlLÓ -24BÏ „ÈÚÓ Ck ¯Á‡Â , «À»¿«≈»∆»¿««»≈ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ25. »∆»¿≈…«≈»∆

שותפים.17) שני של הנוסח: א, סעיף לז סימן בחו"מ
ממנו.18) גזלה להם שמכרה שזה עדי 19)לומר, לפסול

זמן  שכל יעיד, לא השותף של חלקו על ואפילו המערער,
השדה, מן כלום המערער יטול אם ביניהם, חלקו שלא
א  מג, (בבאֿבתרא לעצמו מעיד זה ונמצא שניהם יפסידו

שדה 20)וברשב"ם). על לי אין ודברים דין לו: שכתב
שלך. שהכל זה.21)זו, תנאי עצמו על יקבל גם כלומר,

חלקו.22) את לשותפו שהקנה קודם ממנו שלוה המלוה,
ודינו 23) חוב, לבעל משועבדת חציה שהרי מידו, יקחנה

הקונה. השותף מידי חובו כנגד אינו 24)לטרוף שעכשיו
בעל  מפני השותף אצל להעמידה ירצה שאם בדבר, נוגע
פט"ז, לקמן (ראה ישלם" ולא רשע "לווה יהיה שלא חובו,
שקיבל  השותף כלפי רשע" "לווה ישאר ממילא הרי ה"ג),
קיבל  שלא ומדובר, שם). (בבאֿבתרא דמיה לשלם עליו
ויטעון  מערער איזה יבוא שאם אחרת, אחריות שום עליו
הרי  כן, לא שאם לו, אחראי זה נותן אין בידו, היתה גזולה
לפצותו  יצטרך שלא השותף, לטובת בעדותו נוגע זה נותן

(שם). ממנו טוען 25)כשיקחוה המערער אין אם אבל
זה  יכול השותף, לו שמכרה בלבד, השותף חלק על אלא
סי' (חו"מ בעדותו נוגע אינו שאז תנאי, שום בלא לו להעיד

א). סעיף לז

.‰‰„O‰ ÏÚ ¯¯BÚ‰26ÔÈ‡ - ˙B¯t da LÈ Ì‡ : »≈««»∆ƒ≈»≈≈
ÒÈ¯‡‰27ÒÈ¯‡‰ ‰ˆB¯ È¯‰L ,‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ »»ƒ≈ƒ»∆»∆¬≈∆»»ƒ

˙B¯ta B˜ÏÁ ÏhiL È„k ,‰ÈÏÚa „Èa d„ÈÓÚ‰Ï28; ¿«¬ƒ»¿«¿»∆»¿≈∆ƒ…∆¿«≈
˙B¯t da ÔÈ‡ Ì‡Â29„ÈÚÓ -30¯ÎBO‰ Ï·‡ .31Ì‡ , ¿ƒ≈»≈≈ƒ¬»«≈ƒ

˙e¯ÈÎO‰ Á˜Ï32‰„O Ìi˜˙zL ÈÓ Ïk :¯Ó‡Â B„Èa »««¿ƒ¿»¿»«»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
˙e¯ÈÎO‰ Ô˙ ¯·k Ì‡Â ;„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÏhÈ B„Èa BÊ¿»ƒ…¬≈∆≈ƒ¿ƒ¿»»««¿ƒ
‰„O‰ ‡ˆz Ì‡L ÔÂÈk .„ÈÚÓ BÈ‡ - ‰„O‰ ÏÚ·Ï¿«««»∆≈≈ƒ≈»∆ƒ≈≈«»∆
,da ·LiL ÌÈM‰ Ïk ¯ÎO BÏ ÔzÏ ·iÁ - ¯Ú¯ÚÓÏ«¿«¿≈«»ƒ≈¿«»«»ƒ∆»«»

„ÈÚÓ BÈ‡33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈≈ƒ¿≈…«≈»∆

ממני.26) גזלתיה למחזיק: שדה 27)שטוען לעבד היורד
כפי  בפירות, מסויים חלק בשכרו לו שיתן עלֿמנת חבירו

המדינה. עם 28)מנהג השדה יטול המערער, יזכה שאם
נגזל. כל כדין זו 29)פירותיה בשנה בה טרח לא וגם

אינו  וגם הקודמות, בשנים כבר שאכל פירות ממנו להוציא
לידי  תעבור השדה אם - שיפסיד אריסותו, עבודת על חש
מי  וגם באריסות, ימצא כמותה שדות שהרבה המערער,
זו, בשדה לאריסות שוב יורידוהו הקודמים בעליה אם יודע
וברשב"ם). ב מו, (בבאֿבתרא יפסיקוהו ירצו אם

להוציא 30) יכול הנגזל שאין מעדותו, הנאה שום לו שאין
על  חש אינו וגם הקודמות, בשנים כבר שאכל פירות ממנו
המערער, לידי תעבור השדה אם שיפסיד, אריסותו, עבודת
אם  יודע מי וגם באריסות, ימצא כמותה שדות שהרבה
ירצו  אם זו, בשדה לאריסות שוב יורידוהו הקודמים בעליה

וברשב"ם). ב מו, בתרא (בבא השדה,31)יפסיקוהו את
השדה  שכירות דמי שמשלם אלא שלו, הפירות וכל

שילם.32)לבעליה. לא שעדיין השכירות, שם 33)דמי
מידי  השכירות ולהוציא לחזור השוכר שיכול ואע"פ א. כט,
(רמב"ן  ולהתדיין בדין לעמוד לאדם לו נוח לא - המשכיר
קבלן. ד"ה א מז, שם ה'תוספות' דברי והשווה שם),
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המשכיר  לקח "אם פסק: יב, סעיף לז, סי' חו"מ ובשו"ע
בדין  שיזכה למי שיתנם כדי לשוכר, והחזירם השכירות דמי

לו". מעיד (=השוכר) זה הרי -

.Â·¯Ú Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,‰ÂlL ÔBÚÓL34‰„e‰È ‡·e , ƒ¿∆»»¿»»¿≈»≈»¿»
B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ ‡ÈˆB‰Â ‰Âl‰ ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ35, ¿«¿≈«ƒ¿«…∆¿ƒ«¿«ƒ««»

Ï LÈ Ì‡·BÁ‰ „‚k ˙¯Á‡ ‰„O ÔBÚÓL36È¯‰ - ƒ≈¿ƒ¿»∆«∆∆¿∆∆«¬≈
BÏ LÈ ·¯Ú‰ Ô·e‡¯37‡È‰L Ú˜¯˜ d˙B‡ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¿≈∆»≈≈¿»ƒ«»«¿«∆ƒ

‰„e‰È dÁ˜Ï Ì‡L ;‰Êa ‰‡‰ BÏ ÔÈ‡L .ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿∆≈¬»»»∆∆ƒ¿»»¿»
B·BÁ ÏÚa ‰pnÓ Ú¯tiL ˙¯Á‡ ‰„O È¯‰ -38ÔÎÂ . ¬≈»∆«∆∆∆ƒ»«ƒ∆»««¿≈

‰fL ÂÈ¯Á‡ Á˜lL ÈL Á˜BÏÏ „ÈÚÓ ÔBL‡¯ Á˜BÏ≈«ƒ≈ƒ¿≈«≈ƒ∆»««¬»∆∆
BlL ‰„O‰39ÔÈ¯BÁ Ôa ‰„O ¯ÎBnÏ LiL ‡e‰Â .40 «»∆∆¿∆≈«≈»∆∆ƒ

Á˜BÏÏ ÔÈ‡L .ÔBL‡¯ Á˜BÏ ÏL ‰„O ÈÓc „‚k¿∆∆¿≈»∆∆≈«ƒ∆≈¿≈«
;ÈL Á˜BÏ „Èa ‰„O‰ ‰Ê ˙„ÈÓÚa ‰‡‰ ÔBL‡ƒ̄¬»»«¬ƒ«∆«»∆¿«≈«≈ƒ

ÔBL‡¯‰ Á˜BÏ - Û¯Ë elÙ‡L41‡e‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ ∆¬ƒƒ¿«≈«»ƒ««≈
¯ÊBÁ42‰pnÓ ‰a‚iL ˙¯Á‡ ‰„O BÏ LÈ È¯‰Â ,43. ≈«¬≈≈»∆«∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆»

מה 34) ללווה יהיה לא אם חובו, לו לפרוע למלוה אחראי
שהיא.35)לשלם. טענה סכום 36)באיזו שוה שהיא
לו.37)החוב. שדה 38)מותר ללווה אין אם אבל

שיפרע  כדי הלווה, ביד להעמידה לערב הנאה יש אחרת,
והואֿהדין  שם). (בבאֿבתרא, מעיד ואינו חובו, בעל ממנה
כנגד  אחרת שדה לו יש אם ללווה להעיד שיכול במלוה

שם. כמבואר שדות 39)החוב, שתי שקנו ויהודה לוי כגון
ובא  באייר, - והשני בניסן, – הראשון זה, אחר זה מראובן
בידו, גזולה שהיא לומר יהודה, של שדהו על לערער אחד
לטובת  להעיד הראשון הלוקח ללוי לו מותר בזה, וכיוצא

שדהו. בידו להעמיד יד,40)יהודה סעיף לז סי' בחו"מ
לאיזה  נשתעבדה ולא נמכרה שלא שדה חורין. בת הנוסח:

מוקדם. ראובן 41)בעלֿחוב של בעלֿחובו שבא כגון
לגבות  אצלו מצא ולא האחרון, הלוקח יהודה אצל המוכר,
ממנו  לטרוף ללוי והלך המערער, בה שזכה מפני כלום,

בחובו. באחריות.42)שדהו לו ולפיכך 43)שמכרה
שדה  למוכר אין אם אבל יהודה, לטובת בעדותו נוגע אינו
את  השני ללוקח להעמיד הראשון ללוקח הנאה יש  אחרת,
שדהו, לטרוף ראובן של בעלֿחובו יבוא שאם כדי שדהו,
גובה  בעלֿחוב אין הדין: ע"פ השני, הלוקח אצל ידחנו
ה"ה, פי"ט מלוה בהל' כמבואר האחרון, הלוקח מן אלא
לגבות  מקום לך הנחתי לטורף: אומר הקודם הלוקח "שהרי
בעדותו  הוא נוגע שהרי לו, יעיד לא ולפיכך ממנו",

שם). (בבאֿבתרא
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ה'תש"פ  סיון א' ראשון יום

רמד. עשה מצות
― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

ה'תש"פ  סיון ב' שני יום

רמב. עשה מצות
― הרמ"ב חּנם,הּמצוה ׁשֹומר ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

אֹוֿ ּכסף אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָוהּוא
לׁשמר" e)כלים ,k zeny)זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ

מ ט' מ(aa`)ּבפרק ג' ּופרק ח'(aa`)קּמא ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
ְִמּׁשבּועֹות.

ה'תש"פ  סיון ג' שלישי יום
יום ראשוןֿ שלישי א ֿ'ג 'סיון 

רלד. תעשה לא מצות קצז. עשה מצות
― הקצ"ז ּכדיהּמצוה לעני, להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ויֹותר חֹובה יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלהרחיב
ּפניו ּומגּלה ונתּבּזה ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחמּורה

זה ּבדבר וצערֹו מצּוקתֹו אין מּבניֿאדם, (zhiytaלבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
(dwcvl eciזקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין זה ְְֲִִֶֶַָָָָֹּכמֹו

נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה ׁשּלא ּכדי (ezwevneלעזרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
(zilklk wx `le ziytp mb `idהּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְִִַָ

"עּמ אתֿהעני אתֿעּמי ּתלוה "אםּֿכסף יתעּלה: ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמרֹו
(ck ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִַָ

האחד: מּׁשלׁשה, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ"ּכלֿאם
― ּתלוה אםּֿכסף אמרּו: אתֿעּמי". ּתלוה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָאםּֿכסף

חֹובה, אֹומר אּתה ּתלמּודחֹובה. רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֵֵֶַַָָָָ
מחסרֹו ּדי ּתעביטּנּו העבט g)לֹומר: ,eh mixac)חֹובה ― ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹ

ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹולא
ּבכתּבֹות .(g.)ּבתרא(aa`)ּוב(gn.)מקֹומֹות ְְְְִַָֻ

― הרל"ד מּלתּבֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
והּוא חֹובֹו, לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם אתֿהּלוה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה

ּכנׁשה" לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: ck)אמרֹו ,bk zeny). ְְְְִִֶֶֶַָֹֹ
מציעא ּבבא ּבחברֹו(dr:)ּובגמרא לנֹוׁשה "מּנין אמרּו: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

לפניו לעבֹור ׁשאסּור לֹו, ׁשאין ּבֹו ויֹודע deldמנה iptl) ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
(eizeaeg exikfi `ly ickלֹו "לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ?ְְִֶַַֹ

ּובּמכלּתא my)ּכנׁשה". mihtey zyxt)לֹו "לאֿתהיה : ְְְְִִֶֶַָֹֹ
ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ּבכלֿזמן". לֹו ּתראה ׁשּלא ― ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנׁשה
ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ הרּבית, חֹוב הּתֹובע את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגם
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אלא  מועיל ש"סילוק" שם נתפרש שלא ואע"פ שם. בתרא
עדות  לגבי שהואֿהדין רבינו סובר בלבד, דיינים לגבי
עדות  שכל ה"ב) (פי"ד, לעיל שנתבאר והגם (רדב"ז).
שסופה  אע"פ בפסלות, ראייתה) (=שעת שתחילתה
של  עדותם כשרה זאת בכל פסולה? - בכשרות (=הגדתה)
שאין  כיון מתחילה, היו שפסולים למרות ה"מסתלקים",
ממון, מצד אלא עדות, פסולי כשאר - בגוף תלוי פיסולם
נסתלקו  - שנסתלקו וכיון לטובתם, בדבר נוגעים שהם
א  נ, בנדה ה'תוספות' ולדעת וליסלקו). ד"ה שם ('תוספות'
לא  אבל לדון, אלא כשר המסתלק אין מאיר, ורבי ד"ה
לז  סי' חו"מ השו"ע ודעת בפסול. תחילתו שהרי להעיד,

רבינו. כדעת יח סעיף

.·ÏÈ‡B‰ ,Ô‰lL ‰¯Bz ¯ÙÒ ·‚pL ¯ÈÚ‰ Èa¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈∆»∆»∆ƒ
ÈeOÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLÏÂ8BÓˆÚ ˜lÒÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ∆¿»¿»»¿«≈«¿

epnÓ9¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ -10ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â , ƒ∆≈»ƒ¿«»≈»»ƒ¿≈¿ƒƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡¯11.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»≈«¿≈»»ƒ¿≈…«≈»∆

הקריאה.8) בימי בו שקוראים מה נהנה 9)לשמוע שהרי
בשמיעתו. ויוצא בדמים,10)בו לקחתיו הטוען: הגנב את

אחרת. טענה שום או 11)או גונב, שראוהו המעידים
ונוגעים  בו שותפים שכולם עירם, של ספר שזה מעידים
מכשיר  יב סעיף ז סימן ובחו"מ שם). (בבאֿבתרא בעדותם
הדיינים  אפילו ואז אחר, תורה ספר להם יש אם להעיד,
להם, הנאה זו שאין הספר, באותו לקרוא להם מותר עצמם

ואם  בית הואיל באותו הנמצא אחר, מספר הם קוראים רצו
כח). ס"ק שם (סמ"ע כנסת

.‚Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ - È¯ÈÚ ÈiÚÏ ‰Ó ez :¯ÓB‡‰»≈¿»∆«¬ƒ≈ƒƒ≈»ƒ¿«»≈
.¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡¯ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»≈«¿≈»»ƒ
ÌÈÎeÓÒ ÌÈiÚ‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬ƒƒ¿ƒ

Ì‰ÈÏÚ12‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBÙe ,13ÌÈL e¯Ó‡ elÙ‡ . ¬≈∆¿ƒ¬≈∆¿»»¬ƒ»¿¿«ƒ
eÈÏÚ ·eˆw‰ ¯·c Ôz e‡ :¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó14 ≈«¿≈»»ƒ»ƒ≈»»«»»≈
Ì‰Ï ‡e‰ ‰‡‰L ;Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - „ÈÚÂ¿»ƒ≈¿ƒ»∆∆¬»»»∆

el‡ ÌÈiÚ e¯MÚ˙iL15Èa ÏÚ ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«¿¬ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«¿≈
¯ÈÚ‰16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿≈…«≈»∆

העיר.12) אנשי אם 13)על שהרי בעדותם, נוגעים נמצאו
להם  לתת והעדים הדיינים יצטרכו לא לעניים, המנה ינתן

ושנה.14)משלהם. שנה בכל יצטרכו 15)לתת ולא
הבאות. בשנים עוד להם וכתב 16)לתת שם. בבאֿבתרא

כגון  העיר, בני על סמוכים שאינם עניים הרדב"ז:
ששולחים  ממה אלא מתפרנסים הם שאין כיום, בירושלים,
לדון  יועיל שה"סילוק" נראה לארץ, חוץ קהילות להם

ולהעיד.

.„ÔÈaL Ú˜¯˜17d‡ÈˆB‰Ï ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ÔÈÙzL ÈL «¿«∆≈¿≈À»ƒ∆»¿«¿≈¿ƒ»
ÛzM‰ „È ˙ÁzÓ18‰ÈÏÚ BÙzLÏ „ÈÚÓ BÈ‡ -19; ƒ««««À»≈≈ƒ¿À»»∆»

‰pnÓ BÓˆÚ ˜lÒ Ì‡ ‡l‡20d˙pL B„iÓ e˜Â , ∆»ƒƒ≈«¿ƒ∆»¿»ƒ»∆¿»»
Ì‡LÂ ,ÛzMÏ21BlL ·BÁ ÏÚa ‡a22„iÓ dÙ¯Ëe «À»¿∆ƒ»««∆¿»»ƒ«

ÛzM‰23‰ÈÓ„ BÏ ÌlLÓ -24BÏ „ÈÚÓ Ck ¯Á‡Â , «À»¿«≈»∆»¿««»≈ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ25. »∆»¿≈…«≈»∆

שותפים.17) שני של הנוסח: א, סעיף לז סימן בחו"מ
ממנו.18) גזלה להם שמכרה שזה עדי 19)לומר, לפסול

זמן  שכל יעיד, לא השותף של חלקו על ואפילו המערער,
השדה, מן כלום המערער יטול אם ביניהם, חלקו שלא
א  מג, (בבאֿבתרא לעצמו מעיד זה ונמצא שניהם יפסידו

שדה 20)וברשב"ם). על לי אין ודברים דין לו: שכתב
שלך. שהכל זה.21)זו, תנאי עצמו על יקבל גם כלומר,

חלקו.22) את לשותפו שהקנה קודם ממנו שלוה המלוה,
ודינו 23) חוב, לבעל משועבדת חציה שהרי מידו, יקחנה

הקונה. השותף מידי חובו כנגד אינו 24)לטרוף שעכשיו
בעל  מפני השותף אצל להעמידה ירצה שאם בדבר, נוגע
פט"ז, לקמן (ראה ישלם" ולא רשע "לווה יהיה שלא חובו,
שקיבל  השותף כלפי רשע" "לווה ישאר ממילא הרי ה"ג),
קיבל  שלא ומדובר, שם). (בבאֿבתרא דמיה לשלם עליו
ויטעון  מערער איזה יבוא שאם אחרת, אחריות שום עליו
הרי  כן, לא שאם לו, אחראי זה נותן אין בידו, היתה גזולה
לפצותו  יצטרך שלא השותף, לטובת בעדותו נוגע זה נותן

(שם). ממנו טוען 25)כשיקחוה המערער אין אם אבל
זה  יכול השותף, לו שמכרה בלבד, השותף חלק על אלא
סי' (חו"מ בעדותו נוגע אינו שאז תנאי, שום בלא לו להעיד

א). סעיף לז

.‰‰„O‰ ÏÚ ¯¯BÚ‰26ÔÈ‡ - ˙B¯t da LÈ Ì‡ : »≈««»∆ƒ≈»≈≈
ÒÈ¯‡‰27ÒÈ¯‡‰ ‰ˆB¯ È¯‰L ,‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ »»ƒ≈ƒ»∆»∆¬≈∆»»ƒ

˙B¯ta B˜ÏÁ ÏhiL È„k ,‰ÈÏÚa „Èa d„ÈÓÚ‰Ï28; ¿«¬ƒ»¿«¿»∆»¿≈∆ƒ…∆¿«≈
˙B¯t da ÔÈ‡ Ì‡Â29„ÈÚÓ -30¯ÎBO‰ Ï·‡ .31Ì‡ , ¿ƒ≈»≈≈ƒ¬»«≈ƒ

˙e¯ÈÎO‰ Á˜Ï32‰„O Ìi˜˙zL ÈÓ Ïk :¯Ó‡Â B„Èa »««¿ƒ¿»¿»«»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
˙e¯ÈÎO‰ Ô˙ ¯·k Ì‡Â ;„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÏhÈ B„Èa BÊ¿»ƒ…¬≈∆≈ƒ¿ƒ¿»»««¿ƒ
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ממני.26) גזלתיה למחזיק: שדה 27)שטוען לעבד היורד
כפי  בפירות, מסויים חלק בשכרו לו שיתן עלֿמנת חבירו

המדינה. עם 28)מנהג השדה יטול המערער, יזכה שאם
נגזל. כל כדין זו 29)פירותיה בשנה בה טרח לא וגם

אינו  וגם הקודמות, בשנים כבר שאכל פירות ממנו להוציא
לידי  תעבור השדה אם - שיפסיד אריסותו, עבודת על חש
מי  וגם באריסות, ימצא כמותה שדות שהרבה המערער,
זו, בשדה לאריסות שוב יורידוהו הקודמים בעליה אם יודע
וברשב"ם). ב מו, (בבאֿבתרא יפסיקוהו ירצו אם

להוציא 30) יכול הנגזל שאין מעדותו, הנאה שום לו שאין
על  חש אינו וגם הקודמות, בשנים כבר שאכל פירות ממנו
המערער, לידי תעבור השדה אם שיפסיד, אריסותו, עבודת
אם  יודע מי וגם באריסות, ימצא כמותה שדות שהרבה
ירצו  אם זו, בשדה לאריסות שוב יורידוהו הקודמים בעליה

וברשב"ם). ב מו, בתרא (בבא השדה,31)יפסיקוהו את
השדה  שכירות דמי שמשלם אלא שלו, הפירות וכל

שילם.32)לבעליה. לא שעדיין השכירות, שם 33)דמי
מידי  השכירות ולהוציא לחזור השוכר שיכול ואע"פ א. כט,
(רמב"ן  ולהתדיין בדין לעמוד לאדם לו נוח לא - המשכיר
קבלן. ד"ה א מז, שם ה'תוספות' דברי והשווה שם),
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ּכנׁשה", לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו על ּגם עֹובר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּברּבית
לקּמן. ׁשאבאר ְְֲֵֶַָָּכמֹו

ה'תש"פ  סיון ד' רביעי יום

קמב. עשה מצות
― הקמ"ב אתֿהּמצוה לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ

ׁשּנצטּוינּו ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו וללחֹוץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּנכרי
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל על ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻלחמֹול

ּתּגׂש" b)"אתֿהּנכרי ,eh mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִִֵֶַָֹ
(d`x."עׂשה מצות זֹו ― ּתּגׂש "אתֿהּנכרי :ְְֲִִִֵֶַַָֹ

ה'תש"פ  סיון ה' חמישי יום

רלט. תעשה לא מצות
― הרל"ט מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ׁשלּוחֹו, ועלֿידי הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאתֿהחּיב,
והּוא ּונמׁשּכנּנּו. ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹולא

עבטֹו" לעבט אלּֿביתֹו "לאֿתבא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
(i ,ckהּמׁשנה ּולׁשֹון .(bi dpyn h wxt `rivn `aa): ְְִַָ

יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו לא אתֿחברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"הּמלוה
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: אתֿמׁשּכֹונֹו, לּטֹול (my,לביתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹ

(`iהׁשב" יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ולאו .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
אתֿהעבֹוט" לֹו bi)ּתׁשיב ,my)אחרֹון ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ

מּכֹות עׂשה(fh.)ּבגמרא קּים ולא החזירֹו לא ׁשאם ודע . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ְְְְְֵֵֶַַַַַָָׁשּבּה

ּדמּכֹות ּבאחרֹון מצוה(fh.)ׁשּנתּבאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
מציעא מּבבא ט' ּבפרק .(biw.)זֹו ְְִִֶֶָָָ

ה'תש"פ  סיון ו' שישי יום
יום רביעיֿ שבתֿ קודש ד ֿ'ז 'סיון 

רמ. תעשה לא מצות קצט. עשה מצות
― הקצ"ט אתֿהּמצוה להחזיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

אם לֹו. צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמׁשּכֹון
עבֹודתֹו ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּמׁשּכֹון
הּוא ואם ּבּלילה: וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָּומלאכּתֹו
ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ּבּלילה לֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָמּמהּֿׁשּנזקקים

(dlil ikxve ,zekiny)ּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבּיֹום. ihtynוימׁשּכנם zyxt)(mֿעד" : ְְְְְִִֵַַַַָ

לֹו" ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש dk)ּבא ,ak zeny)יֹום ּכסּות זֹו ― ְְִֶֶֶַֹ
מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ּכלֿהּיֹום; לֹו מחזיר ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָׁשאּתה
לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכלֿהּלילה ְְִִִֵַַַַַָָָָלֹו

הּׁשמׁש(oekynd)אתֿהעבֹוט bi)ּכבֹוא ,ck mixac)מּכאן ְֲִֶֶֶַָָ
ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה יֹום ּכסּות ממׁשּכנין ְְְְְְְְִַַַַַָָָאמרּו:
ּוכבר ּבּלילה. לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ּכסּות ְְְְְֲִִַַַַַָָָּומחזירין

מּכֹות ּבגמרא אלּֿביתֹו(fh.)נתּבאר "לאֿתבא ׁשאמרּו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
עבטֹו" i)לעבט ,my)לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא ―miiwnd) ֲֲֲִֵֶַַַָֹֹ

(e`ld z` lhane wzpn ,"dyr"d z`:אמרֹו הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֵֶָָ
ספרי ּולׁשֹון אתֿהעבֹוט". לֹו ּתׁשיב vzÎik`"הׁשב zyxt) ְְֲִִֵֵֶָָָ

(my,ּבּיֹום יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ּתׁשיב "הׁשב :ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
סגֹוס ּבּלילה: לילה xnv)ּוכלי zkiny)ּומחרׁשה ּבּלילה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ

מ ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (aa`)ּבּיֹום". ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
.(biw.)מציעא ְִָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמצוה
ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה
ּוכליֿלילה ּבּיֹום ּכליֿיֹום לֹו נחזיר אּלא לֹו, צרי ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּמׁשנה ׁשאמרה ּכמֹו dpynּבּלילה, h wxt `rivn `aa) ְְְְִֶַַַָָָָ
(bi."ּבּיֹום ואתֿהּמחרׁשה ּבּלילה אתֿהּכר "מחזיר :ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּלאו
ai)ּבעבטֹו" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz ik zyxt)לא" : ְְֲִֵַֹֹ

לֹו אפׁשר מהּֿׁשאי לֹו מחזיר אּלא ."עּמ ועבֹוטֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָתׁשּכב
yeniyl)ּבלעדיו silgz el oi`)ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, מחמת ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה כסּותה הוא "ּכי (zenyואמר: ְְְְְִִִִַַָָָֹֹ
(ek ,akמּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

.(my)מציעא ְִָ

ה'תש"פ  סיון ז' ש"ק יום

רמב. רמא. תעשה לא מצות
― הרמ"א מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

תחבל "ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ּבין ְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֹֹאלמנה
אלמנה" fi)ּבגד ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון .`rivn `aa) ְְְִֶֶַַָָָ

(bi dpyn h wxtׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: אֹותּה, ממׁשּכנין אין ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעׁשירה
מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאלמנה".

.(my)מציעא ְִָ

― הרמ"ב מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
מזֹונֹותיהם, ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלים
ׁשחיטת ּוכלי הּבּׁשּול ּוכלי הּליׁשה ּוכלי הּטחינה ּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּכגֹון
ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם מּמהּֿׁשּכֹוללֹו וזּולתם החּיים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעלי
ורכב רחים "לאֿיחבל יתעּלה: אמרֹו והּוא נפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאכל

(miigxd ly Ð "akex"d Ð oeilrd wlgd)הּוא ִֶֶּכיֿנפׁש
e)חבל" ,my)הּמׁשנה ּולׁשֹון .(my)ורכב רחים "לא : ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלּֿדבר אּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבלבד,
"וחּיב אמרם: ּכאן ל ׁשּנבאר ונׁשאר חבל". הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכיֿנפׁש

ּכל ׁשני ורכב",מּׁשּום רחים "לאֿיחבל ׁשּנאמר: ים, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
וכלֿׁשּכן מצות, ׁשּתי ׁשהן זה עלּֿפי לחׁשֹוב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאפׁשר

fhw.)ּבאמרם `rivn `aa)עצמן ּבפני הרחים על "וחּיב : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשּכלֿהממׁשּכן זה, ּדבר וענין עצמֹו". ּבפני הרכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל
מצות על עֹובר זה הרי ― נפׁש אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּכלי
ׁשּכלֿ רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאֿתעׂשה,
ּוכלי, ּכלּֿכלי על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו עֹוׂשין מהם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאחד
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וזה ליׁשה. ּוכלי אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ׁשּמׁשּכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָּכגֹון
ׁשחבל למי ּדֹומה ׁשהּוא לפי לבארֹו, צרי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּמהּֿׁשאין
לוי אלמנת ּובגד ׁשמעֹון אלמנת ּובגד ראּובן אלמנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבגד
ּבמי הּדבר ענין אבל ּובגד. ּכלּֿבגד על עֹובר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ואין נפׁש אכל נעׂשה יחד ׁשּבׁשניהם ּכלים, ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשחבל
האם האחר, ּבלעדי נפׁש אכל לעׂשּית מסּפיק מהם ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאחד
הם הרי יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ׁשאין ּכיון ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
ׁשני ׁשהם ּכיון אֹו אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּככלי
לנּו ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ואחד ּכלֿאחד על חּיב ― ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכלים
אףֿעלּֿפי ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהם חּיב ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהּוא
ׁשאין ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה נעׂשית יחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבׁשניהם
ורכב רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי מהם ּבאחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטֹוחנים
ׁשני ׁשהם הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ׁשחבל ּכמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיהיה
אמרם: ענין וזהּו למלאכּתֹו, מיחד מהם ׁשּכלֿאחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכלים

לׁשֹון וזה מצות. ׁשּתי ׁשהן לא ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹוחּיב
vz`)ספרי ik zyxt)מה" אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי זה ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

אחת מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין ורכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻרחים
ּכלֿׁשני ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוחּיבין
עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכלים
אףֿעלּֿפי ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ּבפני זה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָועל
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמׁשּמׁשין
ויּוׁשב מּידֹו מֹוציאים ― ּומׁשּכן עבר ואם עצמֹו. ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָּבפני
לֹוקה. ― ׁשּיחזירּנּו קדם נׂשרף אֹו אבד ואם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלבעליו,
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אלמנה ּבבגד הּדין ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוכ

מציעא. מּבבא ְִִָָָט'
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ּכנׁשה", לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו על ּגם עֹובר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּברּבית
לקּמן. ׁשאבאר ְְֲֵֶַָָּכמֹו

ה'תש"פ  סיון ד' רביעי יום

קמב. עשה מצות
― הקמ"ב אתֿהּמצוה לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ

ׁשּנצטּוינּו ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו וללחֹוץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּנכרי
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל על ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻלחמֹול

ּתּגׂש" b)"אתֿהּנכרי ,eh mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִִֵֶַָֹ
(d`x."עׂשה מצות זֹו ― ּתּגׂש "אתֿהּנכרי :ְְֲִִִֵֶַַָֹ

ה'תש"פ  סיון ה' חמישי יום

רלט. תעשה לא מצות
― הרל"ט מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ׁשלּוחֹו, ועלֿידי הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאתֿהחּיב,
והּוא ּונמׁשּכנּנּו. ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹולא

עבטֹו" לעבט אלּֿביתֹו "לאֿתבא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
(i ,ckהּמׁשנה ּולׁשֹון .(bi dpyn h wxt `rivn `aa): ְְִַָ

יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו לא אתֿחברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"הּמלוה
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: אתֿמׁשּכֹונֹו, לּטֹול (my,לביתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹ

(`iהׁשב" יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ולאו .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
אתֿהעבֹוט" לֹו bi)ּתׁשיב ,my)אחרֹון ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ

מּכֹות עׂשה(fh.)ּבגמרא קּים ולא החזירֹו לא ׁשאם ודע . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ְְְְְֵֵֶַַַַַָָׁשּבּה

ּדמּכֹות ּבאחרֹון מצוה(fh.)ׁשּנתּבאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
מציעא מּבבא ט' ּבפרק .(biw.)זֹו ְְִִֶֶָָָ

ה'תש"פ  סיון ו' שישי יום
יום רביעיֿ שבתֿ קודש ד ֿ'ז 'סיון 

רמ. תעשה לא מצות קצט. עשה מצות
― הקצ"ט אתֿהּמצוה להחזיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

אם לֹו. צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמׁשּכֹון
עבֹודתֹו ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּמׁשּכֹון
הּוא ואם ּבּלילה: וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָּומלאכּתֹו
ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ּבּלילה לֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָמּמהּֿׁשּנזקקים

(dlil ikxve ,zekiny)ּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבּיֹום. ihtynוימׁשּכנם zyxt)(mֿעד" : ְְְְְִִֵַַַַָ

לֹו" ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש dk)ּבא ,ak zeny)יֹום ּכסּות זֹו ― ְְִֶֶֶַֹ
מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ּכלֿהּיֹום; לֹו מחזיר ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָׁשאּתה
לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכלֿהּלילה ְְִִִֵַַַַַָָָָלֹו

הּׁשמׁש(oekynd)אתֿהעבֹוט bi)ּכבֹוא ,ck mixac)מּכאן ְֲִֶֶֶַָָ
ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה יֹום ּכסּות ממׁשּכנין ְְְְְְְְִַַַַַָָָאמרּו:
ּוכבר ּבּלילה. לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ּכסּות ְְְְְֲִִַַַַַָָָּומחזירין

מּכֹות ּבגמרא אלּֿביתֹו(fh.)נתּבאר "לאֿתבא ׁשאמרּו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
עבטֹו" i)לעבט ,my)לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא ―miiwnd) ֲֲֲִֵֶַַַָֹֹ

(e`ld z` lhane wzpn ,"dyr"d z`:אמרֹו הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֵֶָָ
ספרי ּולׁשֹון אתֿהעבֹוט". לֹו ּתׁשיב vzÎik`"הׁשב zyxt) ְְֲִִֵֵֶָָָ

(my,ּבּיֹום יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ּתׁשיב "הׁשב :ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
סגֹוס ּבּלילה: לילה xnv)ּוכלי zkiny)ּומחרׁשה ּבּלילה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ

מ ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (aa`)ּבּיֹום". ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
.(biw.)מציעא ְִָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמצוה
ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה
ּוכליֿלילה ּבּיֹום ּכליֿיֹום לֹו נחזיר אּלא לֹו, צרי ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּמׁשנה ׁשאמרה ּכמֹו dpynּבּלילה, h wxt `rivn `aa) ְְְְִֶַַַָָָָ
(bi."ּבּיֹום ואתֿהּמחרׁשה ּבּלילה אתֿהּכר "מחזיר :ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּלאו
ai)ּבעבטֹו" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz ik zyxt)לא" : ְְֲִֵַֹֹ

לֹו אפׁשר מהּֿׁשאי לֹו מחזיר אּלא ."עּמ ועבֹוטֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָתׁשּכב
yeniyl)ּבלעדיו silgz el oi`)ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, מחמת ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה כסּותה הוא "ּכי (zenyואמר: ְְְְְִִִִַַָָָֹֹ
(ek ,akמּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

.(my)מציעא ְִָ

ה'תש"פ  סיון ז' ש"ק יום

רמב. רמא. תעשה לא מצות
― הרמ"א מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

תחבל "ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ּבין ְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֹֹאלמנה
אלמנה" fi)ּבגד ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון .`rivn `aa) ְְְִֶֶַַָָָ

(bi dpyn h wxtׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: אֹותּה, ממׁשּכנין אין ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעׁשירה
מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאלמנה".

.(my)מציעא ְִָ

― הרמ"ב מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
מזֹונֹותיהם, ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלים
ׁשחיטת ּוכלי הּבּׁשּול ּוכלי הּליׁשה ּוכלי הּטחינה ּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּכגֹון
ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם מּמהּֿׁשּכֹוללֹו וזּולתם החּיים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעלי
ורכב רחים "לאֿיחבל יתעּלה: אמרֹו והּוא נפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאכל

(miigxd ly Ð "akex"d Ð oeilrd wlgd)הּוא ִֶֶּכיֿנפׁש
e)חבל" ,my)הּמׁשנה ּולׁשֹון .(my)ורכב רחים "לא : ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלּֿדבר אּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבלבד,
"וחּיב אמרם: ּכאן ל ׁשּנבאר ונׁשאר חבל". הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכיֿנפׁש

ּכל ׁשני ורכב",מּׁשּום רחים "לאֿיחבל ׁשּנאמר: ים, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
וכלֿׁשּכן מצות, ׁשּתי ׁשהן זה עלּֿפי לחׁשֹוב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאפׁשר

fhw.)ּבאמרם `rivn `aa)עצמן ּבפני הרחים על "וחּיב : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשּכלֿהממׁשּכן זה, ּדבר וענין עצמֹו". ּבפני הרכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל
מצות על עֹובר זה הרי ― נפׁש אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּכלי
ׁשּכלֿ רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאֿתעׂשה,
ּוכלי, ּכלּֿכלי על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו עֹוׂשין מהם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאחד
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יום ראשון - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dheq(iyily meil)
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.äòáLmixzein mpi` 'eccne' 'e`vie' el` miln ,`xnbd zvxzn ¦§¨
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àöîð`edy mewnaøéòì ìéìòa,ef xirl jenqy heyte ielb -eéä ¦§¨©£¦¨¦¨
mipwfd.äãéãîa ÷Bñòì äåönL ,ïéããBî§¦¤¦§¨©£¦§¦¨
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éàîì ,äåöî øáãìlk `vzy jxev yi devn efi` jxevl - ¦§©¦§¨§©

,oixcdpqdäìâò úãéãîì åàìxird zcicn jxevl `l m`d - ¨¦§¦©¤§¨
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,'dcya'n ehrnl jxved recndéì ÷etézax ixack'äçëM'î ¥¥¦¦§¨
'øéö÷'c àéîec,`xnbd daiyn .weqtd zligza xen`déëä ïéà §¨§¨¦¥¨¦

énð,`xnbd zl`ey .df ywidn z`f cnl dcedi iax ok` -àlàå ©¦§¤¨
jk m`'äãOa'z` daxn epi`y dcedi iax ixacl ,dxez dazky ©¨¤
,oenhd.él änì,`xnbd daiynúBaøì déì éòaéîepnnúçëL ¨¨¦¦¨¥¥§©¦§©

äî÷dpit gkyy ,zxaegn d`eaza dgkyd dzid m` s`y - ¨¨
jky ,'ezgwl aeyz `l' ly xeqi`d eilr lg ,dxvwln gipde dcya

.dnw zgky zeaxl 'dcya zgkye' e` 'xner zgkye' ,rnyn
,`xnbd zl`eyïðaøå,'dcya'n oenhd xnerd z` miaxndúçëL §©¨¨¦§©
eäì àðî äî÷,`xnbd daiyn ,aiigløBö÷ú éë'î eäì à÷ôð ¨¨§¨§©§¨§¦¦¦§

EãNá Eøéö÷zgkye'gkyy rnyn ,'zgkye'l 'jcy' zekinqne §¦§§¨¤
,`xnbd zl`ey .dnw zgky zeaxl ,edcyn zvwnäãeäé éaøå§©¦§¨

.'zgkye jcya'n cnli dn ,'dcya'n dnw zgky zeaxl cnly
,`xnbd daiynøîàc ,øæòìà éaø øîà eäaà éaøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¦©¨¨©©¦¤§¨¨§¨©

,øæòìà éaø øîà eäaà éaøhrnl yi 'zgkye jcya'nyèøt ©¦©¨¨©©¦¤§¨¨§¨
ìïéøîBò eôvLeltpe gexd ici lr xie`aBøéáç äãN CBúìjezne §¤¨¨¦§§¥£¥

oeik ,dgky oic mda bdep oi`y ,mgky exag ly mdy xeaq didy
.jcya mpi`y

,`xnbd zl`eyïðaøåoipn ,dnw zgky zeaxl 'jcya'n ecnly §©¨¨
daiyn .dgky mpi`y exiag dcyl oixner etv hrnl ecnli

,df oic micnl minkg ,`xnbd'EãNa' 'äãOa'îdzidy dnn - ¦©¨¤§¨§
s"kn ,'jcya' dazke ,'dcya' jxivw xevwz ik aezkl dxez dleki
la` ,dgky dpi` ,jcya `ly dgkyd dzid m`y opax micnl ef

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

המשך בעמוד בר



קפט

oifge` mipy` cenr dn sc oey`x wxtdheq
:mipW cFr `iadl `pipnl dcEdi 'x WixC LihtFWeC e"ie.øéòì ìéìòahEWtE .dNbnA ¦§§¤¨¥§¨§¦§¨¨§¨¦§©¦©£¦§¦¦§ª¤¨

:FfM daFxw xir oi`W.'éðúî`lC:awri oA xfril` 'xM `lC lFcB odke Kln ipYwéaøk éà ¤¥¦§¨¨©§¦§Ÿ¨¨¥¤¤§Ÿ¥¨§Ÿ§©¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§©¦
.äãeäé:oixcdpq DNM irA `le ,dWlW oFrnW iAxM i` ,dXng.àøîî ï÷æ ïàöîc"al §¨£¦¨¦§©¦¦§§Ÿ¨§Ÿ¨¥ª¨©§¤§¦§¨¨¨¥©§¥

:oixcdpqC `Ow wxtA silicM cg`e miraW lW c"aa `N` `xnn dUrp Fpi`W .lFcBd©¨¤¥©£¨©§¥¤¨¤¦§¦§¤¨¦§¨¥§¤¤©¨§©§¤§¦

.éâàt éaàlW oFvigd sTd KFzA `EdW lM ©¥©¦¨¤§¤¥©¦¤

oFWl `EdW d`xp ile .ib`R iA iExw milWExi§¨©¦¨¥©¦§¦¦§¤¤§

xFng FnM ,xir lW `"lbiv oixFTW FnM dWiag£¦¨§¤¦¤¦§£

ib`R ziaE(.h sC n"a)lW W`x ziA `"xecichya ¥©¦©¥Ÿ¤

:oM oixFw xqt`.ïäéìò äøîäådn lr xnFlM ©§¨¦¥§¦§¨£¥¤§©©©

Fxirl Kld dkldd Fl Exn`e mW mdn l`XW¤¨©¥¤¨§¨§©£¨¨¨©§¦

dedC ,dNgzA dxFn didW KxcM zFUrl dxFde§¨©£§¤¤¤¨¨¤¦§¦¨©£¨

:mdiR lr `xnn Dil.íB÷nä,hRWOl cgind ¥©§¥©¦¤©¨©§ª¨©¦§¨

:zifBd zMWl `Ede.änk eäéépî ÷éôðcial §¦§©©¨¦§¨¦¦©§©¨§¥

mEXn xEhtC opirEnW`l Kixhvi`C ,ib`R©¦§¦§§¦§©§¦¨§¨¦

:c"al uEgC `nrhðä àîìcéàeb àkéàc C ©£¨§¦§¨¨¨§¦¨©¨¥
.eäì àøéáñ déúåk`aEIg ol iziY `kidnE §¨¥§¦¨§¥¥¨¥¥¨¦¨

:Dixhtinl `xw Kixhvi`C.CøøLoixcdpq df §¦§§¦¨¨§¦§§¥¨§¥¤©§¤§¦

:i"` lW DxEAhA zaWFIW.øäqä ïbàoiiEUrW ¤¤¤§¦¨¤©©©©©¤£¦

oNM EdIW icM ozaiWi zxEWA dNbr dpal ivgM©£¦§¨¨£ª¨§©§¦¨¨§¥¤§ª¨

:df z` df oi`Fx.âænämiwlg ipW ,bfn xEriWM ¦¤¤¤©¨¤§¦¤¤§¥£¨¦

:WilW xIYWIW Kixv o`M s`e ,oii cg`e minòì ©¦§¤¨©¦§©¨¨¦¤¦§©¥§¦©
.øéò:milWExi lr.óñBé áøk àéðziAx xn`C ¦©§¨©¦©§¨§©¥§¨©©¦

:irA ixcdpq EdNM awri oA xfril`.'éðúîsiliC ¡¦¤¤¤©£Ÿª§©§¤§¦¨¦©§¦§¨¥

:`id dcEdi iAx oEnhl hxR.äãOaxnr YgkWe §¨§¨©¦§¨¦©¨¤§¨©§¨Ÿ¤

ipR lr dcVA rnWn dcEdi iAxl ,dcVA©¨¤§©¦§¨©§©©¨¤©§¥

:dcVd KFzA rnWn opAxlE ,dcVdíúä ©¨¤§©¨¨©§©§©¨¤¨¨
.àø÷c déðéðòî`kde ,DiWxcinl oikixv ¥¦§¨¥¦§¨§¦¦§¦§§¥§¨¨

iM aizM llg iAB .Dil WFxcY `xwC Dipiprn¥¦§¨¥¦§¨¦§¥©¥¨¨§¦¦

,oEnh 'it`e gMYWnC `kid lM ,llg `vOi¦¨¥¨¨¨¥¨§¦§©©©£¦¨

oEnh ihErnl dnc`A `z` iM LgxM lr KMld¦§¨©¨§£¦¨¨¨£¨¨§¦¥¨

iiEaxl i`C ,dnc`d ipR lr DiA WFxczC `Ä§¦§¥©§¥¨£¨¨§¦¦§¥
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קצ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dheq(iyily meil)

äeúéðzlirl dxkfedy `ziixad on df wtqn wlg heytl yi - §¦¨
,da epipyy ,`ibeqaìò Bçépäå øéòì BëéìBäì Ba ÷éæçäL øîBò¤¤¤¡¦§¦¨¦§¦¦©

éabxneréaø .äçëL Bðéà ïBéìòäå äçëL ïBzçzä ,BçëLe Bøéáç ©¥£¥§¨©©§¦§¨§¨¤§¥¦§¨©¦
,äçëL ïðéà ïäéðL ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL¦§¤§¨¥¦©¦¦§§¥¤¥¨¦§¨

.óö àeäL éðtî ïBéìòäå ,ïeîè àeäL éðtî ïBzçzäzx`ane ©©§¦§¥¤¨§¨¤§¦§¥¤¨
,`ziixad on di`xd z` `xnbdäeøáñ,yxcnd zia ipa exaq - ©§¨

éàpz éðäcin s`e ,oezgzd xnerd oica ewlgpy `ziixaay §¨¥©¨¥
dgkya ea aiignyèøt 'äãOa' ,øîàc ,eäì àøéáñ äãeäé éaøk§©¦§¨§¦¨§§¨©©¨¤§¨

ïeîèìdgky oic ea bdep oi`y,z` `nw `pz aiign jk zexnle §¨
.dgky oica oezgzd xnerdéâìôéî à÷ àäa åàì éàî`nw `pz ©¨§¨¨¦§§¥

,dcedi oa oerny iaxeøîcxhety dcedi oa oerny iax -,øáñ §©¨©
ly ote`a `id dpnhddyk mbyBðéîa ïéîxnerdy eppiipra enk ¦§¦

epin `edy oeilrd xnerd zgz onhp oezgzdéåä ,jkaïeîèepi`e ¨¥¨
.dgky oic ea bdepøîeaiigny `nw `pz -,øáñdpnhddyky ©¨©

jkle ,wqtdk aeyg oeilrd oi` ,epina oin ly ote`a `idéåä àìŸ¨¥
ïeîè,iia` z` el`yy dl`ydy ,jk m` `vnp .dgky oic ea bdepe ¨

,`l e` oenh `xwi `ly oiprl `id dpekp epina oin zxaq m`d
.dcedi oa oerny iaxe `nw `pz jka ewlgp

,`xnbd dgec,àì`nw `pz ewlgp jka `le ,ef `ziixan heytl oi` Ÿ
`l` ,oerny iaxeäãeäé éaøk éàdideäì àøéáñxnera xhety ¦§©¦§¨§¦¨§

,oenhàîìò éleëcly ote`a `id dpnhddyk mby mixne` eidïéî §¥¨§¨¦
ïeîè éåä Bðéîa.dgky oic eilr lg did `leàëäå,ef `ziixaa §¦¨¥¨§¨¨

dcedi oa oerny iaxe minkgïðaøå äãeäé éaøc àzâeìôa¦§§¨§©¦§¨§©¨¨
ïðaøc ,éâìôéî÷mixaeq dgky oic oezgzl yiy exn`yïðaøk ¨¦§§¥§©¨¨§©¨¨

.oenhd xnerd z` miaiignyäãeäé ïa ïBòîL éaøåoi`y xn`y §©¦¦§¤§¨
xaq dgky oic oezgzläãeäé éaøk.oenhd xnerd z` xhety §©¦§¨

,`xnbd dywnéëä éàlka dgky oica miaiign `ziixaay opaxy ¦¨¦
,oenh xneràéøéà éàîote`a zwelgnd z` `ziixad dhwpy ©¦§¨

xnerd z` gipdyéab ìòxnerBøéáçoi`y xnel mewn yi jkay ©©¥£¥
jixacl ixd ,epina `id dpnhddy meyn oenh oic oezgzleléôà£¦

ynn epnh m`énð øBøöáe øôòa,`xnbd zvxzn .opax miaiign §¨¨¦§©¦
énð éëä ïéàxtra epnhyk mb zwelgnd z` hewpl `ziixad dlki ¥¨¦©¦

,xexva e`éåä Bðéîa ïéî eléôà øîàc äãeäé éaøc Bçk EòéãBäìe§¦£Ÿ§©¦§¨§¨©£¦¦§¦¨¥
ïeîèonhpyk zwelgnd z` `ziixad dhwp ,dgky oic ea bdep oi`e ¨

.exag xner zgz
,ïðaø eðz`vnpy weqta xn`p'ììç'ernynylfxa ilka bexd, ¨©¨¨¨¨

àìå`vnpyk.÷eðçok enke'ììç'bexd xaky ernynàìå §Ÿ¨¨¨§Ÿ
`vnpyk.øtøôîxn`pàìå 'äîãàa'`vnpyk.ìâa ïeîèxn`p §©§¥¨£¨¨§Ÿ¨§©

àìå 'ìôBð'`vnpyk.ïìéàa éeìzxn`pàìå 'äãOa'`vnpykóö ¥§Ÿ¨§¦¨©¨¤§Ÿ¨
ïleëa ,øîBà øæòìà éaø .íénä éðt ìòoia ,`vnpy avn lka - ©§¥©©¦©¦¤§¨¨¥§¨

,sv e` ielz e` oenh e` xtxtn `ed m`ììç äéä íàzkna bexd - ¦¨¨¨¨
axg.ïéôøBò§¦

Bì eøîà ,äãeäé øa éñBé éaø øîà ,àéðzminkg,øæòìà éaøì ©§¨¨©©¦¦©§¨¨§§©¦¤§¨¨
ïéôøBò ïéàL ,ätLàa ìheîe ÷eðç äéä íàL äãBî äzà éà¦©¨¤¤¦¨¨¨¨§©§¨¤¥§¦

,llg iexw df oi` ,axg zkna dked `ly oeiky ,eilràîìàmb ©§¨
miyxec jixaclénð àëä ,÷eðç àìå 'ììç'yexczàìå 'äîãàa' ¨¨§Ÿ¨¨¨©¦¨£¨¨§Ÿ

ìôBð' ,ìâa ïeîè,íéî éab ìò óö àìå 'äãOa' ,ïìéàa éeìz àìå ' ¨§©¥§Ÿ¨§¦¨©¨¤§Ÿ¨©©¥©¦
,`xnbd zxne` .epilr welg dz` el` zeyxca recneøæòìà éaøå§©¦¤§¨¨

ik `ed enrh ,zeyxcd xzi z` `le 'llg' z` wx yxecy'ììç'¨¨
áéúk àøéúéhrnl yxec `ed xezid one ,zeax minrt ef dyxta §¥¨§¦

dnvr zernynd one ,mixzein mpi` mixg`d miweqtd la` ,wepg
.hrnl el rnyn `l

,dpyna epipyíéáëBk éãáBò daeøL øéòì Bà øôqì Ceîñ àöîð¦§¨¨©§¨¨¦¤¨§¥¨¦
,'eë,oitxer eid `l el` ipyay mrhd z` `xnbd zx`anáéúëc¦§¦

àöîé ék'llg',libx epi`y xac `vnpy rnynyéeöîì èøt- ¦¦¨¥§¨§¨
icaer daexa oke xtql dkenqd xirae ,`vniy libx `edy xacl

millg eidiy xacd ievn ,miakek.

,dpyna epipy.ïéc úéa da ïéàL øéòì Bàmrhdy ,`xnbd zx`an ¨¦¤¥¨¥¦
meyn `ed ,oic zia da oi`y xirl oiccen oi`yàðéòácyiy - ¦§¦¨

dyxta xn`py dn miiwziy jxev'øéòä éð÷æ',.àkéìå ¦§¥¨¦§¥¨
,dpynd seqa epipyøéòì àlà ïéããBî ïéàoic zia da yiy.'eë ¥§¦¤¨§¦

,`xnbd dywnàðúc ïåék ,àèéLtoiccen oi`y xakïéàL øéòì §¦¨¥¨§¨¨§¦¤¥
a LiL øéòì àlà ïéããBî ïéàc àðòãé àðà ,ïéc úéa daúéa d ¨¥¦£¨¨©§¨§¥§¦¤¨§¦¤¥¨¥

.ïécoi` oic zia da oi`y xiry `l` epipy `l eli` ,`xnbd zvxzn ¦
zia da oi` llgd l` daexwd xird m`y ,mixne` epiid ,dl oiccen

dpynay ef ztqezae ,llk dtexr dlbr mi`ian oi` ,oicà÷ àä̈¨
àéðúãk ,ïì òîLî,`ziixaa iepyd oicd z` -àöîð íàL ïépî ©§©¨¦§©§¨¦©¦¤¦¦§¨

llgdïéããBîe dúBà ïéçépnL ,ïéc úéa da ïéàL øéòì Ceîñ̈§¦¤¥¨¥¦¤©¦¦¨§¦
"àéää øéòä éð÷æ eç÷ìå" øîBì ãeîìz ,ïéc úéa da LiL øéòì§¦¤¥¨¥¦©§©§¨§¦§¥¨¦©¦
ep` xezid one ,dipwf egwle xnel leki didy ,`id dxizi 'xir' zlne

,oic zia da oi` daexwd xirdyk mby micnlíB÷î ìkîd`ian ¦¨¨
oic zia da yiy xzeia daexwd xird.

àöîð .äðùîbexddúBøééò ézL ïéa ïåeëîzcin dze`a weica ¦§¨§ª¨¥§¥£¨
daxiwïéàå .øæòéìà éaø éøác ,úBìâò ézL úBàéáî ïäézL ,§¥¤§¦§¥¤§¦§¥©¦¡¦¤¤§¥

äôeøò äìâò äàéáî íéìLeøé.llgd l` daexwd xird `idyk mb §¨©¦§¦¨¤§¨£¨
BLàø àöîðbexdd lyãçà íB÷îa,cegl,øçà íB÷îa Bôeâå ¦§¨Ÿ§¨¤¨§§¨©¥

,øîBà àáé÷ò éaø .øæòéìà éaø éøác ,óebä ìöà Làøä ïéëéìBî¦¦¨Ÿ¥¤©¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨¥
oikilen.Làøä ìöà óebä©¥¤¨Ÿ

ïéàîseba mewn dfi`n -,øîBà øæòéìà éaø ,ïéããBî eéäoiccen ¥©¦¨§¦©¦¡¦¤¤¥
,øîBà àáé÷ò éaø .Bøeaéhîoiccenïa øæòéìà éaø .BîèBçî ¦¦©¦£¦¨¥¥§©¦¡¦¤¤¤

,øîBà á÷òéoiccenäNòpL íB÷nîea,ììçepiidc.Bøàevî ©£Ÿ¥¦¨¤©£¤¨¨¦©¨
.àøîâ,`xnbd zxne`øæòéìà éaøc àîòè éàîm`y xn`y dna ©©£¨§©¦¡¦¤¤

,ze`ian odizy ,zexiir izy oia oeekn `vnpíöîöì øLôà ,øáñ÷̈¨©¤§¨§©§¥
zepeekn zexiird izy e`vnpy dny ,wiicle mvnvl zexyt` yi -
zg` oi`e ,dey dcina od zeaexwe `id dpekp dcicn ok` ,dcna
,mvnvl xyt` i`y xn`p m`y ,edyna elit` dzxagn daexw
lre ,daexwd odn in wtq df ixd ,zwiiecn dpi` eply dcicnde
xird dpi` `id m`y ,zepzdle ,zetzeya zg` dlbr `iadl odizy
xaq cere .zxg`d xirl dlbra dwlg z` dpwn `id ixd ,daexwd
`citw oi` ,cigi oeyla 'daexw' dxez dxn` s`y ,xfril` iax

,`ed `weec e`l `l` ,d`iany zg` wx didzyeléôàå 'äáBø÷'e§¨©£¦
.úBáBø÷§

,dpyna epipy.äôeøò äìâò äàéáî íéìLeøé ïéàå`xnbd zx`an §¥§¨©¦§¦¨¤§¨£¨
,mrhd z`' àø÷ øîàcjl ozep jiwl` 'd xy` dnc`a'dúLøì §¨©§¨§¦§¨

,lxeba wlgpe dlry mewn `edy ,ernynyøáñ÷åly `pzd §¨¨©
dpyndì ä÷lçúð àì íéìLeøéíéèáLzlgp `id `l` ,lxebd itl §¨©¦Ÿ¦§©§¨¦§¨¦

lkdl.
,dpyna epipyíB÷îa BLàø àöîðoikilen ,xg` mewna etebe cg` ¦§¨Ÿ§¨

lv` sebd xne` `aiwr iax ,xfril` iax ixac sebd lv` y`xd
y`xd.'eë`aiwr iaxe xfril` iax ,`xnbd zl`eyéâìôî÷ éàîa§©¨¦§§¥

,ewlgp dn oiprl -äãéãî ïéðòì àîéìéàdaexwd xird ly ¦¥¨§¦§©§¦¨
,éâìôéî÷sebdn oicceny epiid ,sebd lv` y`xd oikileneàä , ¨¦§§¥¨

àôéñ éðz÷cîmi`pz ewlgpy dpynd jyndaïéããBî eéä ïéàî ¦§¨¨¥¥¨¥©¦¨§¦
,ex`evn e` enhegn e` exeaihn m`dàLéøc ììkîzwqery ¦§¨§¥¨

zenewn ipya eid sebde y`xdyk,ïðé÷ñò äãéãîa àìoiprl ixdy Ÿ¦§¦¨¨§¦©
miccen okidn dhiy lk itl epl xexa dcicn.

,÷çöé éaø øîàmiwqer mpi` ,dpynay `aiwr iaxe xfril` iax ¨©©¦¦§¨
`l` ,dtexr dlbr zcicnaBîB÷î äð÷ äåöî úîazny df oica - §¥¦§¨¨¨§

my exaewl enewn z` dpwy dcya `vnpy devnéëäå ,éâìôéî÷̈¦§§¥§¨¦
øîà÷oiprl ,`vnpy df bexd ,dpynd ly `pzdäð÷ ,BøáB÷ì ¨¨©§§¨¨
BîB÷î,my eze` mixaewe ea `vnpyíB÷îa BLàø àöîðc àëéäå §§¥¨§¦§¨Ÿ¦§

óebä ìöà Làøä ïéëéìBî ,øçà íB÷îa Bôeâå ãçàeze` mixaewe ¤¨§§¨©¥¦¦¨Ÿ¥¤©
,sebd `vnpy mewna,øîBà àáé÷ò éaø ,øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨¥

oikilenLàøä ìöà óebä.y`xd `vnpy mewna eze` mixaewe ©¥¤¨Ÿ
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oifge` mipya cenr dn sc oey`x wxtdheq
.äeúéðz`pniwF` `dC DPn Dl hWR `l sv la` ,oEnhA `id `YbEltC EdiiPn `cgl §¦¨©£¨¦©§¦§§¨¦§¨£¨¨Ÿ¨©¨¦©§¨¦§¨

:Dlr ied i`n opirci `l sve `Ed DiA wifg`C mEXn oFilrC `nrh.äeøáñiaC opAx ©£¨§¤§¦§©£¦¥§¨Ÿ¨§¦©©¨¥£¨¨§¨©¨¨§¥

`Ow `PY ENt` i`PY ipdC ,`Ed FpinA oinC oEnhA `YbEltC DPn hWtinl EraC `WxCn¦§¨¨§¨§¦§©¦©¦§§¨§¨§¦§¦§¨¥©¨¥£¦©¨©¨

oinC mEXn `nrhe ,oEnhl hxR dcVA xn`C Dil `xiaq dcEdi 'xM dgkW oFYgY xn`C§¨©©§¦§¨§©§¨§¦¨¥§¨©©¨¤§¨§¨§©£¨¦§¦

:oEnh ied `l FpinA.ììçilkA `N` ixTn `l §¦Ÿ¨¥¨¨¨Ÿ¦§¥¤¨¦§¦

:axg oirM lfxA.ïlëaoEnhe sv xRxtn ENt`e ©§¤§¥¤¤§ª¨©£¦§©§¥¨§¨

:iElze.ätLàa ìhîe`le oEnh `le sv ied `lC §¨ª¨¨©§¨§Ÿ¨¥¨§Ÿ¨§Ÿ

`nl` ,irAw llgC oitxFr oi` ikd ENt`e iElŸ©£¦¨¦¥§¦§¨¨¨¨¥©§¨

:zirA aizkcM `xw.áéúk àøúé ììçmiaFxTd §¨§¦§¦¨¦¨¨§¥¨§¦©§¦

`weC llg Wxcnl `aEh millg cFre llgd l ¤̀¤¨¨§£¨¦¨§¦§¨¨¨©§¨

:wEpg `le.éeöîì èøtxir F` xtq oFbM ,xicY §Ÿ¨§¨§¨¨¦§§¨¦

:miakFM icaFr DAxW.'eë àéðúãk ì"î÷ikde ¤ª¨§¥¨¦¦§©§¨§¨¦

oi` ,c"a DA oi`W xirl KEnq `vnp ,xn`ẅ¨©¦§¨¨§¦¤¥¨¥

Ffi` ,oiccFn c"a DA WIW xirl `N` Dl oiccFn§¦¨¤¨§¦¤¥¨§¦¥

xcd `l i`e ,Fl daFxw c"a DA WIW xir `id¦¦¤¥¨§¨§¦Ÿ¨©

:llM oiccFn oi` `pin` ded `ipYeç÷ìå ì"ú ©§¨£¨£¥¨¥§¦§¨§¨§
.íB÷î ìkî øéòä éð÷æ`xzi `xw xird i`dC ¦§¥¨¦¦¨¨§©¨¦§¨§¥¨

l` daFxTd xird dzide aYknl ivnC ,`Ed§¨¥§¦§©§¨§¨¨¦©§¨¤

:xwA zlbr dipwf Egwle llgd.ïeëî .'éðúî ¤¨¨§¨§§¥¤¨¤§©¨¨©§¦§ª¨
:hEg `lnM ENt` FGn Fl daFxw Ff oi`W ,mvnvn§ª§¨¤¥§¨¦£¦¦§Ÿ

.'eë íéìLeøé ïéàå:'nba `nrh WxtnïéëéìBî §¥§¨©¦§¨¥©£¨¦¦
.óebä ìöà Làøä`zkld i`nl Wxtn 'nba ¨Ÿ¥¤©§¨¥§©¦§§¨

:oikilFn.'îâ.íöîöì øLôàEkl xWt`o ¦¦¤§¨§©§¥¤§¨§©¥

llM FGn Fl daFxw Ff oi`W Fccn zO`e dCOd©¦¨§©©§¨¤¥§¨¦§¨

:zFaFxw odiYW Edl Eede.øáñ÷ådaFxw iOp ©£§§¥¤§§¨¨©©¦§¨

dndaE FnM rnWnA zFaFxw ENt` `xwA aizkC¦§¦¦§¨£¦§§©§©§§¥¨

dAx(c dpFi)id opirci `lC `Ed op`e zg` `N` daFxw o`M oi` mvnvl xWt` i` c"q`c , ©¨¨¦¤§¨§©§¥¥¨§¨¤¨©©©£¨§Ÿ©§¦¨¥

Epl iEpw `di mkwlg daFxw EpNW m` Epzie zEtYWA dlbr E`iai xninl Dil dede ,EdiPn¦©§©£¨¥§¥©¨¦¤§¨§ª¨§©§¦¤¨§¨¤§§¤§¥¨¨

:mkl iEpw `di Epwlg daFxw mkxir m`e.äãéãî ïéðòì àîéìéàlv` W`xd E`iai xn`w §¦¦§¤§¨¤§¥§¥¨¨¤¦¥¨§¦§©§¦¨¨¨©¨¦¨Ÿ¥¤

:'Ek ipYwCn `de ,o`kl W`xd E`iaie cFCnl Kixv mW sEBd `vnPW mFwOnC ,sEBdäð÷ ©§¦¨¤¦§¨©¨¨¦¦§§¨¦¨Ÿ§¨§¨¦§¨¨¥¨¨
.BîB÷îdpzdW mi`pY 'in cg` dfC ,mW Fxawl §§¨§¨§¤¤¨¦§¨¦¤¦§¨

dAxn wxtA rWFdi(.`t sC w"a):.'eë àúeiç øwò §ª©§¤¤§ª¤©¦©©¨
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ïBéìòäå ,ïeîè àeäL éðtî ïBzçzä ,äçëL ïðéà ïäéðL§¥¤¥¨¦§¨©©§¦§¥¤¨§¨¤§
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מה עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבמלכות(



קצי יום ראשון - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dheq(iyily meil)
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.dcedi oa oerny iaxe `nw `pz jka ewlgp
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.hrnl el rnyn `l

,dpyna epipyíéáëBk éãáBò daeøL øéòì Bà øôqì Ceîñ àöîð¦§¨¨©§¨¨¦¤¨§¥¨¦
,'eë,oitxer eid `l el` ipyay mrhd z` `xnbd zx`anáéúëc¦§¦

àöîé ék'llg',libx epi`y xac `vnpy rnynyéeöîì èøt- ¦¦¨¥§¨§¨
icaer daexa oke xtql dkenqd xirae ,`vniy libx `edy xacl

millg eidiy xacd ievn ,miakek.

,dpyna epipy.ïéc úéa da ïéàL øéòì Bàmrhdy ,`xnbd zx`an ¨¦¤¥¨¥¦
meyn `ed ,oic zia da oi`y xirl oiccen oi`yàðéòácyiy - ¦§¦¨

dyxta xn`py dn miiwziy jxev'øéòä éð÷æ',.àkéìå ¦§¥¨¦§¥¨
,dpynd seqa epipyøéòì àlà ïéããBî ïéàoic zia da yiy.'eë ¥§¦¤¨§¦

,`xnbd dywnàðúc ïåék ,àèéLtoiccen oi`y xakïéàL øéòì §¦¨¥¨§¨¨§¦¤¥
a LiL øéòì àlà ïéããBî ïéàc àðòãé àðà ,ïéc úéa daúéa d ¨¥¦£¨¨©§¨§¥§¦¤¨§¦¤¥¨¥

.ïécoi` oic zia da oi`y xiry `l` epipy `l eli` ,`xnbd zvxzn ¦
zia da oi` llgd l` daexwd xird m`y ,mixne` epiid ,dl oiccen

dpynay ef ztqezae ,llk dtexr dlbr mi`ian oi` ,oicà÷ àä̈¨
àéðúãk ,ïì òîLî,`ziixaa iepyd oicd z` -àöîð íàL ïépî ©§©¨¦§©§¨¦©¦¤¦¦§¨

llgdïéããBîe dúBà ïéçépnL ,ïéc úéa da ïéàL øéòì Ceîñ̈§¦¤¥¨¥¦¤©¦¦¨§¦
"àéää øéòä éð÷æ eç÷ìå" øîBì ãeîìz ,ïéc úéa da LiL øéòì§¦¤¥¨¥¦©§©§¨§¦§¥¨¦©¦
ep` xezid one ,dipwf egwle xnel leki didy ,`id dxizi 'xir' zlne

,oic zia da oi` daexwd xirdyk mby micnlíB÷î ìkîd`ian ¦¨¨
oic zia da yiy xzeia daexwd xird.

àöîð .äðùîbexddúBøééò ézL ïéa ïåeëîzcin dze`a weica ¦§¨§ª¨¥§¥£¨
daxiwïéàå .øæòéìà éaø éøác ,úBìâò ézL úBàéáî ïäézL ,§¥¤§¦§¥¤§¦§¥©¦¡¦¤¤§¥

äôeøò äìâò äàéáî íéìLeøé.llgd l` daexwd xird `idyk mb §¨©¦§¦¨¤§¨£¨
BLàø àöîðbexdd lyãçà íB÷îa,cegl,øçà íB÷îa Bôeâå ¦§¨Ÿ§¨¤¨§§¨©¥

,øîBà àáé÷ò éaø .øæòéìà éaø éøác ,óebä ìöà Làøä ïéëéìBî¦¦¨Ÿ¥¤©¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨¥
oikilen.Làøä ìöà óebä©¥¤¨Ÿ

ïéàîseba mewn dfi`n -,øîBà øæòéìà éaø ,ïéããBî eéäoiccen ¥©¦¨§¦©¦¡¦¤¤¥
,øîBà àáé÷ò éaø .Bøeaéhîoiccenïa øæòéìà éaø .BîèBçî ¦¦©¦£¦¨¥¥§©¦¡¦¤¤¤

,øîBà á÷òéoiccenäNòpL íB÷nîea,ììçepiidc.Bøàevî ©£Ÿ¥¦¨¤©£¤¨¨¦©¨
.àøîâ,`xnbd zxne`øæòéìà éaøc àîòè éàîm`y xn`y dna ©©£¨§©¦¡¦¤¤

,ze`ian odizy ,zexiir izy oia oeekn `vnpíöîöì øLôà ,øáñ÷̈¨©¤§¨§©§¥
zepeekn zexiird izy e`vnpy dny ,wiicle mvnvl zexyt` yi -
zg` oi`e ,dey dcina od zeaexwe `id dpekp dcicn ok` ,dcna
,mvnvl xyt` i`y xn`p m`y ,edyna elit` dzxagn daexw
lre ,daexwd odn in wtq df ixd ,zwiiecn dpi` eply dcicnde
xird dpi` `id m`y ,zepzdle ,zetzeya zg` dlbr `iadl odizy
xaq cere .zxg`d xirl dlbra dwlg z` dpwn `id ixd ,daexwd
`citw oi` ,cigi oeyla 'daexw' dxez dxn` s`y ,xfril` iax

,`ed `weec e`l `l` ,d`iany zg` wx didzyeléôàå 'äáBø÷'e§¨©£¦
.úBáBø÷§

,dpyna epipy.äôeøò äìâò äàéáî íéìLeøé ïéàå`xnbd zx`an §¥§¨©¦§¦¨¤§¨£¨
,mrhd z`' àø÷ øîàcjl ozep jiwl` 'd xy` dnc`a'dúLøì §¨©§¨§¦§¨

,lxeba wlgpe dlry mewn `edy ,ernynyøáñ÷åly `pzd §¨¨©
dpyndì ä÷lçúð àì íéìLeøéíéèáLzlgp `id `l` ,lxebd itl §¨©¦Ÿ¦§©§¨¦§¨¦

lkdl.
,dpyna epipyíB÷îa BLàø àöîðoikilen ,xg` mewna etebe cg` ¦§¨Ÿ§¨

lv` sebd xne` `aiwr iax ,xfril` iax ixac sebd lv` y`xd
y`xd.'eë`aiwr iaxe xfril` iax ,`xnbd zl`eyéâìôî÷ éàîa§©¨¦§§¥

,ewlgp dn oiprl -äãéãî ïéðòì àîéìéàdaexwd xird ly ¦¥¨§¦§©§¦¨
,éâìôéî÷sebdn oicceny epiid ,sebd lv` y`xd oikileneàä , ¨¦§§¥¨

àôéñ éðz÷cîmi`pz ewlgpy dpynd jyndaïéããBî eéä ïéàî ¦§¨¨¥¥¨¥©¦¨§¦
,ex`evn e` enhegn e` exeaihn m`dàLéøc ììkîzwqery ¦§¨§¥¨

zenewn ipya eid sebde y`xdyk,ïðé÷ñò äãéãîa àìoiprl ixdy Ÿ¦§¦¨¨§¦©
miccen okidn dhiy lk itl epl xexa dcicn.

,÷çöé éaø øîàmiwqer mpi` ,dpynay `aiwr iaxe xfril` iax ¨©©¦¦§¨
`l` ,dtexr dlbr zcicnaBîB÷î äð÷ äåöî úîazny df oica - §¥¦§¨¨¨§

my exaewl enewn z` dpwy dcya `vnpy devnéëäå ,éâìôéî÷̈¦§§¥§¨¦
øîà÷oiprl ,`vnpy df bexd ,dpynd ly `pzdäð÷ ,BøáB÷ì ¨¨©§§¨¨
BîB÷î,my eze` mixaewe ea `vnpyíB÷îa BLàø àöîðc àëéäå §§¥¨§¦§¨Ÿ¦§

óebä ìöà Làøä ïéëéìBî ,øçà íB÷îa Bôeâå ãçàeze` mixaewe ¤¨§§¨©¥¦¦¨Ÿ¥¤©
,sebd `vnpy mewna,øîBà àáé÷ò éaø ,øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨¥

oikilenLàøä ìöà óebä.y`xd `vnpy mewna eze` mixaewe ©¥¤¨Ÿ
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יום שני - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבמלכות(קצב

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dheq(iriax meil)

ïzz ìàå ['ä] úéãt øLà ìàøNé Eîòì øtk" ,íéøîBà íéðäkäå§©Ÿ£¦§¦©¥§©§¦§¨¥£¤¨¦¨§©¦¥
,"ìàøNé Eîò áø÷a é÷ð íã,'mcd mdl xtkpe' miiqn weqtdy s`e ¨¨¦§¤¤©§¦§¨¥

,"íãä íäì øtkðå" øîBì ïéëéøö eéä àì,dxin`d llka df oi`y Ÿ¨§¦¦©§¦©¥¨¤©¨
ïzøOáî LãBwä çeø àlà,dxeza zxne`eäëk eNòzL éúîéà ¤¨©©¤§©©§¨¥¨©¤©£¨¨

.íäì øtkúî ícä©¨¦§©¥¨¤
.àøîâ,`xnbd dywn .dlbra lqet mend oi`y dpyna epipyàäéå¦¥

äøt äîe ,øîBçå ìwî äìâòa ìñBt íeîdnec`íéðMä ïéàL ¥§¤§¨¦©¨¤©¨¨¤¥©¨¦
da úBìñBt,dizepyl xeriy oi` ixdyda ìñBt íeîxn`p ixdy §¨¥¨

,'men da oi` xy`' dada úBìñBt íéðML äìâòdiexw oi` ixdy ¤§¨¤¨¦§¨
,dpy za cr `l` dlbr.da ìñBt íeî àäiL ïéc Bðéàzvxzn ¥¦¤§¥¥¨

,`xnbdíúä éðàL,dxtn dlbr ea dwelgy men oiprlàø÷ øîàc ©¦¨¨§¨©§¨
dxta,'íeî da ïéà øLà' ,`weec ,hrnl d`a 'da' zlneíeî da £¤¥¨¨

äìâòa ìñBt íeî ïéàå ,ìñBt.xnege lwd zxaqn `iven herinde ¥§¥¥§¤§¨
,`xnbd dywnäzòî àlà,herin rnyn 'da'yøàL eäé àì ¤¨¥©¨Ÿ§§¨

úBãBáòler dilr dlr calnda úBìñBt,dxta -øîà äîlà £§¨©¨¨¨©
äéìò çéðä ,áø øîà äãeäé éaødnec` dxt lr -äãeòdceb` - ©¦§¨¨©©¦¦©¨¤¨¨

äìeñt ïéwN ìLdk`ln meyn,oiprly ,dlbrl dxt oia yi welige ¤©¦§¨
`l xy`' da aezk oky ,dlqetl ick dilr `ynd ziilra ic dxt

,'dilr dlräìâòáe`yn zk`lna zlqtp dpi`ãòCBLîzLz` §¤§¨©¤¦§
dey df oiprly ixd ,'dkyn `l xy`' da aezk oky ,hrn `ynd
`l` da xn`p `ly s` ,da zlqet `yn zk`lny ,dlbrl dxt
onwlck dlbrn xnege lwa dxt micnly meyn `l` ,ler
xnege lwn `iven dxtay 'da'y zxn`y jixacle ,`ziixaa
,'da caer `l xy`' da xn`py dlbray 'da'y mb xn`p ,dlbrl
x`y dlbra 'da' `weecy xn`pe ,dxtl xnege lwd on `ivei
dpleqtz `l ,ler `l` da xn`p `ly dxta la` ,zelqet zecear

.zecear x`y da
,`xnbd zvxznäøt éðàLepi` ,da zelqet zecear x`yy dny ©¦¨¨

meyn `l` ,xnege lwn micnly meynïðéôìécdey dxfba'ìBò' §¨§¦©
'ìBò'dxt,äìâòîjk ,da zelqet zecear x`y dlbry myky ¥¤§¨

,dey dxfbl zipten ef dlny oeike ,da zelqet zecear x`y dxt
ly herinde ,da zelqet zecear x`yy da yxetn eli`k `ed ixd
,jk m` ,`xnbd dywn .xg` xacl epyxcp gxkda ,dlbray 'da'

énð äìâò,da lqet mend oi` recnéúézdey dxfba `id mb'ìBò' ¤§¨©¦¥¥
,äøtî 'ìBò'myky xn`pe.dlbra leqti jk ,dxta lqet mendy ¦¨¨

ik ,men oiprl ef dey dxfbn cenll xyt` i` ,`xnbd zvxznàä̈
àðîçø èòéîdxta'da',`le da `l` lqet mend oi`y xnel ¦¥©£¨¨¨

y oiprl recn ,jk m` ,`xnbd dywn .dlbra,dxta zecear x`
ixd ,zecear x`y leqtl dey dxfbn micnly zxn`énð äìâòa§¤§¨©¦

'da' áéúkoeik ,zecear x`y oiprl dey dxfb cenll oi`y xn`pe , §¦¨
`le zelqet zecear x`y da wxy xnel dlbra dxez dhriny

.dxta
,`xnbd zvxznàeäädlbra `weecy hrnny 'da' herind - ©

`l` ,mze` hrnn dxtn `l xg` xaca `le zecear x`y zelqet
,äãBáò eäa äìñt àìc íéLã÷ éèeòîì déì éòaéî`lely ¦¨¥¥§©¥¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨

,df herinéúéì àðéîà Czòc à÷ìñmiycwäìâòî øîBçå ì÷a ¨§¨©§¨£¦¨¥¥§©¨¤¥¤§¨
,dcear mda leqtzyäìâò äîe`id dlwy,da ìñBt íeî ïéàL ¨¤§¨¤¥¥¨

íéLã÷ ,da úìñBt äãBáòmd mixengyBðéà ,ïäa úìñBt íenL £¨¤¤¨¨¨¦¤¤¤¨¤¥
,ïäa úìñBt äãBáòL ïéc,'da' dlbra xnel aezkd jxved jkle ¦¤£¨¤¤¨¤

`l dxt la` ,miycwa `le dcear zlqet dlbra wxy xnel
zecear x`y s`y dlbrn dey dxfbn dcnle ,o`kn dhrnzp

.da zelqet
oi`y hrnl jxved dlbray 'da'y zxn` cvik ,`xnbd dywn
,dlbrn xnege lwa mze` cnlp `ly ick ,miycwa zlqet dcear

ixdCøôéîì àkéà,xnege lwd lräìâòl äîda zlqet jkly ¦¨§¦§©©§¤§¨
jka `id dxengy ,dcear,da úBìñBt íéðL ïkLdpi` ixdy ¤¥¨¦§¨

oi`y jka md milwy miycw la` ,dzpy za `l` dlbr diexw

lw o`k oi`y oeike ,mda leqtz `l dcear s` ,mda zelqet mipyd
x`yn dxt hrnl `a gxkdae ,'da'n mze` hrnl jxev oi` ,xnege

zecear x`y s`y ax xn` recne ,ler mpi`y zecearlqetze
,`xnbd zvxzn .dxtaíéðL eäa éìñôc àkéì éî íéLã÷ eèà̈¨¨¦¦¥¨§¨§¥¨¨¦

miycw yiy oeike ,mipy mda milqety miycw ep`vn `l ike -
,'ezpy oa' mda xn`py z`hge gqt oebk ,mipy mda milqetyék¦

éøèöéààø÷ C,'da' dlbra xn`pyðäìeäa äìñôc íéLã÷ C ¦§§¦§¨§¨¨¨¨¦§¨§¨§
íéðL,dcear mda leqtzy dlbrn xnege lwa cenll ozip mday ¨¦

'da'y xnel ozip jkle ,mipy leqt ly ef `kxit mda oi`e li`ed
.dxt `le miycw wx hrnn df

,`xnbd dywn,íéLã÷ådn,äãBáò eäa äìñt àìcikeàëäî §¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨¥¨¨
à÷ôðixd ,'da' herindn,à÷ôð íúäîxn`py dnnzyxta ©§¨¥¨¨©§¨
,oinenàì úôìé Bà áøâ Bà úìaé Bà õeøç Bà øeáL Bà úøeò"©¤¤¨¨©¤¤¨¨©¤¤Ÿ

,"'äì älà eáéø÷úwxy ,wiiecn 'dl`' dlndneälàoinen mdy ©§¦¥¤©¥¤
,äãBáò ïäa äãáòpL íéLã÷ áéø÷î äzà ìáà ,áéø÷î äzà éà¦©¨©§¦£¨©¨©§¦¨¨¦¤¤¤§¨¨¤£¨
'da'n yexcp gxkday ,dywi aeye ,'da'n z`f cenll jixv oi`e

.ax ixac lr dywe ,dxta zelqet zecear x`y oi`yzvxzn
oiicr ,'dl` eaixwz `l' xn`p xaky s` ,`xnbdéøèöéàChrnl ¦§§¦

y ,'da'n z`f,'dl` eaixwz `l' wx xn`p eli`Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨
,àðéîà,miycwa zlqet dcear oi`y dnyãáòc àëéä éléî éðä £¦¨¨¥¦¥¥¨§¨©

ìáà ,øzéä úãBáò ïäamda carøeqéà úãBáòmda cary oebk ¨¤£©¤¥£¨£©¦
xenge xey ly mi`lka yxgy e` ,zayaeøñzéì àîéà ,,daxwdl ¥¨¦©§

jklàëéøö.'da'n mb z`f hrnl §¦¨
,`xnbd dywnénð àäåixd ,xeqi` zcear mda carykàëäî §¨©¦¥¨¨

,à÷ôð,sqep weqt oinen zyxta xn`pyeáéø÷ú àì øëð ïa ãéîe" ©§¨¦©¤¥¨Ÿ©§¦
,"älà ìkî íëéäìà íçì úàwxy ,'dl`' dlndn wiiecn o`k mbe ¤¤¤¡Ÿ¥¤¦¨¥¤

älàoinen mdyíéLã÷ áéø÷î äzà ìáà ,áéø÷î äzà éà ¥¤¦©¨©§¦£¨©¨©§¦¨¨¦
,äãBáò ïäa äãáòpLyexcl yi i`ce ,miweqt ipy exn`py oeike ¤¤¤§¨¨¤£¨

'da'n z`f cenll jxev oi` aeye ,xeqi` zcearl ipyd z`
,dxta zelqet zecear x`y oi`y 'da'n yexcp gxkdae ,dlbray
miweqt ipy exn`py s` ,`xnbd zvxzn .ax ixac lr dywi aeye

oiicr ,oinen zyxtaéøèöéàCexn`p `l eli`y ,'da'n z`f hrnl ¦§§¦
,el` miweqt `l`,àðéîà Czòc à÷ìñzlqet dcear oi`y dny ¨§¨©§¨£¦¨

,xeqi` zcear oiae xzid zcear oia ,miycwaãáòc àëéä ,éléî éðä̈¥¦¥¥¨§¨©
ìáà ,ïéleç ïäLk ïäam`eøñzéì àîéà ,íéLã÷ ïäLk ïäa ãáò ¨¤§¤¥¦£¨¨©¨¤§¤¥¨¨¦¥¨¦©§

jkl ,daxwdn jkaàëéøödf oiprle ,dlbray 'da'n mb z`f hrnl §¦¨
mb leqtl dlbrn micnly ax ixacke ,dxt hrnl `le ,'da' yxcp

.dxta zecear x`y
äéìò çéðä ,áø øîà äãeäé áø øîà ,àôebdnec` dxt lr - ¨¨©©§¨¨©©¦¦©¨¤¨

äãeòdceb` -äìeñt ,ïéwN ìLdk`ln meyn,dxt oia yi welige ¨¤©¦§¨
oky ,dlqetl ick dilr `ynd ziilra ic dxt oiprly ,dlbrl

'dilr dlr `l xy`' da aezkäìâòáe ,`yn zk`lna zlqtp dpi` §¤§¨
CåLîzL ãò'dkyn `l xy`' da aezk oky ,hrn `ynd z`. ©¤¦§Ÿ

,dlbrl dxt oia wligy ax ixac lr ,`ziixan `xnbd dywn
,éáéúéîdilr dlr `l xy`' dxta xn`péì ïéà ,'ìBòda lqety ¥¦¥¥¦

ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà,dxta zelqetyøîBçå ì÷ ,zøîà ¤¨§¨£¦©¦¨§©§©¨¤
,`edäìâò äîejka `id dlwyøàL ,da ìñBt íeî ïéàL ¨¤§¨¤¥¥¨§¨

da úBìñBt úBãBáò,'da caer `l xy`' da aezk okyäøt £§¨¨¨
jka `id dxengyda ìñBt íenLda oi` xy`' da aezk oky ¤¥¨

,'menBðéàøîBì CLôð íàå .da ïéìñBt úBãBáò øàML ïécoi`y ¥¦¤§¨£§¦¨§¦©§¨©
,dey dxfbn z`f cenll yi ,xnege lw dfïàk øîàðxy`' dxta ¤¡©¨

dilr dlr `lïläì øîàðå ,'ìBòa dkyn `l xy`' dlbra'ìBò §¤¡©§©¨
ïläl äîdlbraïàk óà ,da úBìñBt úBãBáò øàLdxtaøàL ©§©¨§¨£§¨©¨§¨

úBìñBt úBãBáò.da £§
dpnn dywz jk xg`e ,`ziixad ixac z` dligz `xnbd zx`ane

,`xnbd zl`ey .`iyewd z`'øîBì CLôð íà' éàîdxn`y ©¦©§¨©
recn ,xnege lwn z`f cenll oi`y xn`z m`y eyexity ,`ziixad
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מו עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבמלכות(



קצה יום שני - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבמלכות(
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÷étà ?÷ñBò äzà Cëa ,òLø :déì øîà .úBèeøè äéðéò ,éaø :éøöBpä eLé déì øîà !Bæ àéðñëà äàð änk ,çazLî à÷å áéúé̈¥§¨¦§©©©¨¨¨©§©§¨¨©¥¥©§¦©¦¥¤¨§¨©¥¨¨§¨©¨¥©¥
déìea÷ì dézòãa äåä ,dén÷ì àúà ,òîL úiø÷ éø÷ äåä ãç àîBé .déìa÷ àìå déî÷ì àúà àîBé ìk .dézîLå éøetL äàî òaøà©§©¥¨¦¥§©§¥¨¨£¨§©¥§¨©§¥¨©£¨¨¥§¦©§©£¨§©¥£¨§©§¥§©¥
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'ø àéðz .ìàøNé úà àéèçäå çécäå úéñäå óMék éøöBpä eLé :øî øîàã .äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçîe©§¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨©£§¨§¨©¨¥©§¦¦¥§¥¦§¦¦©§¤§¦¤¦§¨¥©§¨

:úáø÷î ïéîéå äçBc ìàîN àäz ,äMàå ÷Bðéz ,øöé :øîBà øæòìà ïa ïBòîL'éðúîàöz ,äìâòä äôøòð àlL ãò âøBää àöîð ¦§¤¤§¨¨¥¥¤¦§¦¨§¥§¨§¨¦§¨¤¤¦§¨©¥©¤Ÿ¤¡§¨¨¤§¨¥¥
øçàå äìâòä äôøòð .dì äëìäå ,d÷éôñ äøték .dúléçzî äúàa ÷ôñ ìòL ,dîB÷îa øáwú ,äìâòä äôøòpMî .øãòa äòøúå§¦§¤¨¤¤¦¤¤¤§¨¨¤§¨¦¨¥¦§¨¤©¨¥¨¨¦§¦¨¨¦§¨§¥¨§¨§¨¨¤¡§¨¨¤§¨§©©
äMàå "éúéàø" úøîBà äMà ,"úéàø àì" øîBà ãçà ãòå "âøBää úà éúéàø" øîBà ãçà ãò .âøäé äæ éøä ,âøBää àöîð Ck̈¦§¨©¥£¥¤¥¨¥¥¤¨¥¨¦¦¤©¥§¥¤¨¥Ÿ¨¦¨¦¨¤¤¨¦¦§¦¨
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,úBìkLàä eìèa ,íéìLeøé Léà äãeäé ïa éñBéå äãéøö Léà øæòBé ïa éñBé únMî ."'Bâå íä ék äðôàðú ék íëéúBlk ìòå äðéðæú¦§¤¨§©©¥¤¦§¨©§¨¦¥§¦¤¥¥¤¤¤¦§¥¨§¥¤§¨¦§¨©¦¨§¨¤§Ÿ
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יום שלישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dheq(iying meil)

ìàeîLe áø,dyrp cvik df dyrna ewlgp,øîà ãçea dyrpy ©§¥©¨©
wxñð,cg`øîà ãçåea dyrpy.ñð CBúa ñð,`xnbd zx`ane ¥§©¨©¥§¥

ñð øîàc ïàî,xaq cg`äåä øòé,xakn myeåä àì íéaec,ea ©§¨©¥©©£¨¦Ÿ£
.miaec e`ae qp dyrpeøîàc ïàîdyrpyñð CBúa ñð,xaqàì ©§¨©¥§¥Ÿ

äåä øòémy,eåä íéaec àìå,qp cere ,xri my didpe qp dyrpe ©©£¨§Ÿ¦£
.miaec ea eidydid dn myl ,xri my did `l m` ,`xnbd zl`ey

,df qpl jixvéåäéìåwx.øòé éåäéì àìå íéaec,`xnbd daiyn §¤¡¥¦§Ÿ¤¡¥©©
meynéúéòácxri mdl oi`yk miwifn mpi`e miaecd mi`xi - ¦§¦¥

.miqp ipy ekxved jkle ,ea xzzqdl
÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà ìéáLa ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦§¦©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨

áàBî Cìî,mllwl ecia dzlr `le ,l`xyi z` llwl mrla `ayk ¤¤¨
jk ici lre ,ryil` zllw mdilr legzy z`f ecia dlreò÷áeä§§

íéãìé íéðLe íéòaøà ìàøNiî.eizepaxw xtqnk,`xnbd dywn ¦¦§¨¥©§¨¦§©¦§¨¦
éðéà,exky did df ike -÷Bñòé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàäå ¥¦§¨¨©©§¨¨©©§¨©£

ì àlL ét ìò óàå úBöîáe äøBza íãààlL CBznL ,dîL ¨¨©¨§¦§§©©¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ
ìì àa dîLáéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL ,dîL ¦§¨¨¦§¨¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦

áàBî Cìî ÷ìalawl `l` ,devnl ezpeek dzid `ly zexnl ¨¨¤¤¨
,l`xyi z` llwl zeyxúeø epnî äúöéå äëædia`endàöiL , ¨¨§¨§¨¦¤¤¨¨

éaø øîàå ,"äîìL äìòé úBìBò óìà" déa áeúkL ,äîìL dpnî¦¤¨§ŸŸ¤¨¥¤¤©£¤§ŸŸ§¨©©¦
,éðBç ïa éñBéik ,`ed jk ok`y÷ìa ìL Bða ïBìâò ìL Bza úeø ¦¤¦¦¤¤§§¤¨¨

,äúéä,`xnbd zvxzn .eizepaxw lr el did xg` xkyy ixd ¨§¨
ixdy ,exkyl ribd `l jka ,zex dpnn d`viy did exkyy zexnl

àäéî Búåàzel` zepaxw ici lréåä äìì÷ìz` llwl lkeiy - ©£¨¦¨¦§¨¨£¥
.el` zewepiza ecia z`f dzlre ,l`xyi

.day mind z` `txl ick egixil `ay ,ryil` oiprl zxfeg `xnbd
,my xn`pøéòä áLBî àð äðä òLéìà ìà øéòä éLðà eøîàéå"©Ÿ§©§¥¨¦¤¡¦¨¦¥¨©¨¦

äàBø éðãà øLàk áBèzlkyn ux`de mirx minde,'Bâå "ddnze ©£¤£Ÿ¦¤§
,`xnbd.dúáBh äî àlà ,úìkLî õøàå íéòø íéîc øçàî éëå§¦¥©©§©¦¨¦§¤¤§©¤¤¤¨©¨¨

,ïéðç éaø øîàik ,`ed aeh mewnd iayei ipira ,rx mewn elit`ïç ¨©©¦¨¦¥
.åéáLBé ìò íB÷î̈©§¨

ìL ,ïðçBé éaø øîàäLipinïä úBpéçd`xp rexb xac mb mday ¨©©¦¨¨§Ÿ¨¦¥
aeh elìò çwî ïç ,dìòa ìò äMà ïç ,åéáLBé ìò íB÷î ïç ,¥¨©§¨¥¦¨©©§¨¥¦¨©
Bçwî[egwel]. ¦¨

ìL ,ïðaø eðzãçà ,òLéìà äìç ïéàìç äLoeeraíéaec äøébL ¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¨¡¦¨¤¨¤¥¨¦
ãçàå ,úB÷Bðéúaxearaéæçâì BôçcLepnn eyxbe,íéãé ézLa §¦§¤¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨©¦

,jynda x`aziy itkúà äìç òLéìàå" ,øîàpL ,Ba únL ãçàå§¤¨¤¥¤¤¡©¤¡¦¨¨¨¤
,"Ba úeîé øLà Béìç,'eilg z`' ,'dlg' ,mixen` mi`lg dyly ixd ¨§£¤¨

.'ea zeni xy`'e
ìàîN àäz íìBòì ,ïðaø eðzmc` lyäçBc`hegd z`ïéîéå ¨©¨¨§¨§¥§Ÿ¨§¨¦

úáø÷î,eze`àìå ,åéãé ézLa éæçâì BôçcL òLéìàk àì §¨¤¤Ÿ¤¡¦¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨¨§Ÿ
.åéãé ézLa åéãéîìzî ãçàì BôçcL äéçøt ïa òLBäék¦ª©¤§©§¨¤§¨§¤¨¦©§¦¨¦§¥¨¨

,`xnbd zx`anàéä éàî òLéìà,áéúëcryil` `tixy drya ¡¦¨©¦¦§¦
jld ,ozn lk epnn lawl axiqe ,ezrxvn mx` `av xy onrp z`

,zetilg izye sqk xkk epnn ywae ezxyn ifgb eixg`øîàéå"©Ÿ¤
"íéøkk ç÷ ìàBä ïîòðzetilg izye ,sqk zexkk izy ifgbl ozpe ©£¨¥©¦¨¨¦

,micbaáéúëeryil` egiked ,ryil` l` ayykàì åéìà øîàiå" §¦©Ÿ¤¥¨Ÿ
úç÷ì úòä Eúàø÷ì Bzákøî ìòî Léà Côä øLàk Cìä éaì¦¦¨©©£¤¨©¦¥©¤§©§¦§¨¤¨¥¨©©
íéãáòå ø÷áe ïàöå íéîøëe íéúéæå íéãâa úç÷ìå óñkä úà¤©¤¤§¨©©§¨¦§¥¦§¨¦§Ÿ¨¨©£¨¦

"úBçôLe,`xnbd ddnze ,o`k exkfed mixac dpeny ixdìé÷L éîe §¨¦¨¦
éàä élek`ld ,gwl `ed jk lk ike -íéãâáe óñkcalaàeä ¥©¤¤§¨¦

ìé÷Lc.my aezkkäòL dúBàa ,÷çöé éaø øîàiptl onrp `ay §¨¦¨©©¦¦§¨§¨¨¨
ryil`÷ñBò òLéìà äéäifgb mre eicinlz mríéöøL äðîLa ¨¨¡¦¨¥¦§Ÿ¨§¨¦

zepwl ick mda yiy ,micbae sqk ifgb gwlyke ,d`nehd a` mdy
,elld mixac lkBì øîà,ryil`øëN ìBhéì úò òébä ,òLø ¨©¨¨¦¦©¥¦§©

ziibeqa zwqry jzxezíéöøL äðîLxeriyk zlaw df cbpke §Ÿ¨§¨¦
,jk lr sqepe ,`ad mlerl dgcize ,dfd mlera mixac dpeny

."íìBòì Eòøæáe Ea ÷aãz ïîòð úòøöå",mikln xtqa xn`p §¨©©©£¨¦§©§§©§£§¨
íéLðà äòaøàå""íéòøBöî eéäoexney xry gzta eayieøîà , §©§¨¨£¨¦¨§¨¦¨©

,ïðçBé éaøel` mirxevn drax`ìLe éæçâ äæåéða úLyprpy ©¦¨¨¤¥£¦§Ÿ¤¨¨
.erxfe `ed zrxva
`xnbd d`ian cerifgb dyrn xg` cin xn`py dnòLéìà Cìiå'©¥¤¡¦¨

,'÷Nnc,`xnbd zl`eyCìä änìwyncl ryil`éaø øîà . ©¤¤¨¨¨©¨©©¦
Bì øîà ,øæç àìå ,äáeLúa éæçâì Bøéæçäì CìäL ,ïðçBéryil` ¨¨¤¨©§©£¦§¥£¦¦§¨§Ÿ¨©¨©

ifgblBì øîà ,Ca øBæç,ifgbàèçL éî ìk ,Enî épìae÷î Ck £¨¨©¨§§©¦¦§¨¦¤¨¨
.äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçäåzx`ane §¤¡¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨©£§¨

,`xnbdãáò éàî,miaxd z` `ihgdl ifgbïáà ,éøîàc àkéà ©¨©¦¨§¨§¦¤¤
úáàBLux`d on zkznd z` zdabny -íòáøé úàhçì Bì äìz ¤¤¨¨§©©¨¨§¨

,mraxi cinrdy adfd ilbrl -,õøàì íéîL ïéa Bãéîòäådrhde §¤¡¦¥¨©¦¨¨¤
micner mdil`ny exaqy miaxd z` jkaíL ,éøîàc àkéàå .§¦¨§¨§¦¥

dnetà dì ÷÷ç,mraxi z`hg ly dit lr -éëðà úøîBà äúéäå ¨©¨©¨§¨§¨¤¤¨Ÿ¦
,Eì äéäé àìå.zxacn dil`ny exaqy miaxd z` jka drhde §Ÿ¦§¤§

ù éøîàc àkéàålv` did cer lky ,miaxd z` ifgb `ihgd jka §¦¨§¨§¦
ryil`déîwî äçc ïðaø`ealn micinlzd z` dgec did - ©¨¨¨¨¦©¥

,ryil` iptl cenlláéúëcifgb yxeby xg` cinéðá eøîàéå" ¦§¦©Ÿ§§¥
íL íéáLBé eðçðà øLà íB÷îä àð äðä òLéìà ìà íéàéáðä©§¦¦¤¡¦¨¦¥¨©¨£¤£©§§¦¨

éðôì÷éçc äåä àì àðãéàä ãòc ììkî ,"epîî øö Ernyn - §¨¤©¦¤¦§¨§©¨¦§¨Ÿ£¨§¦
,ifgb jldyk dzry meyn ,wegc mewnd did `l dzr cry ,jkn

.micinlzd etqep
,`xnbd zxne`äéçøt ïa òLBäécg` z` dgcy lirl epxn`y §ª©¤§©§¨

mici izya eicinlznàkìî éàpé ìéè÷ à÷ äåäãk ,àéä éàî©¦§©£¨¨¨¦©©©§¨
ïðaøì,l`xyi inkg z` jlnd i`pi bxdyk -çèL ïa ïBòîL §©¨¨¦§¤¨©

déúçà eäðéîèàly ezy` dzidy ,ghy oa oerny ly ezeg` - ©§¦¥£¨¥
,lvip jke eze` d`iagd jlnd i`piäéçøt ïa òLBäé éaømb lvip ©¦§ª©¤§©§¨

dry dze`ay ,`ed÷øò ìæàgxa -ék ,íéøöî ìL àiøcðñkìàì ¨©¨©©£¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦
àîìL äåä,minkgd mr jlnd i`pi milydyk -ïBòîL déì çìL £¨§¨¨¨©¥¦§

çèL ïa,el azk jke ,eax digxt oa ryedi iaxl zxb`épîipnn - ¤¨©¦¦
,LãBwä øéò íéìLeøézxb` dgelyíéøöî ìL àiøcðñkìà Cì §¨©¦¦©¤¨£¤§©§§¦¨¤¦§©¦

éìòa ,éúBçàl`xyi `iyp `edy digxt oa ryedi iax -éeøL £¦©£¦¨
êëBúaøîà ,äîîBL úáLBé éðàå ,laiwyk digxt oa ryedi iax §¥§©£¦¤¤¥¨¨©

,zxb`ddpéî òîL,el` mixacnàîìL déì äåämely yi xak - §©¦¨£¨¥§¨¨
.aeyl ilre ,minkglàúà ék,l`xyi ux`làeääì òìwà ¦¨¨¦§©§©

àæétLeà,zg` `ipqk`l oncfp -øétL àø÷éa eäéén÷ í÷mw - §¦¨¨©©§¦¨¨©¦
,ie`x ceaka eicinlze digxt oa ryedi iax iptl `ipqk` lraéãáò̈§¥

àáeè àø÷é déì,daxd ceak el eyre -áéúédigxt oa ryedi iax ¥§¨¨¨¨¦
çazLî à÷å,ef `ipqk`aBæ àéðñëà äàð änkz` zcakny §¨¦§©¥©©¨¨¨©§©§¨

,minkgddéðéò ,éaø ,åéãéîìzî ãçà déì øîàzlra ly ¨©¥¤¨¦©§¦¨©¦¥¥
`ipqk`dúBèeøè,ze`p opi`e zelebr -Bì øîàoa ryedi iax §¨©

,digxtdézîLå éøetL äàî òaøà ÷étà ,÷ñBò äzà Cëa ,òLø̈¨§¨©¨¥©¥©§©¥¨¦¥§©§¥
,edcipe zextey ze`n rax` `ived -dén÷ì àúà àîBé ìkeze` ¨¨¨¨§©¥

,eiecip el xizdl cinlzdéìa÷ àìåryedi iaxäåä ãç àîBé ,iax §Ÿ©§¥¨©£¨
ryedi,òîL úéø÷ éø÷jk jezaedén÷ì àúà,cinlz eze` ¨¥¦§©§©¨¨§©¥

mei eze`aedézòãa äåädigxt oa ryedi iax ly,déìea÷ìoeike £¨§©§¥§©¥
wiqtdl leki did `lydéãéa déì éåçàecia oniq el d`xd - ©§¥¥¦¥

cinlzd j` ,oizniyøáñryedi iax df oniqaydéì éçc àçãî ¨©¦§¨¨¥¥
,ixnblàçìt àúðéáì ó÷æ ìæàdxf dcearl dpal swfe jld - ¨©¨©§¥§¨©§¨
,dcaredéì øîà,digxt oa ryedi iaxCk ,déì øîà ,Ca øBæç ¨©¥£¨¨©¥¨

Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçîe àèBçä ìk ,Enî épìae÷î§§©¦¦§¨©¥©§¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨
,äáeLz úBNòì,miaxd z` `ihgd cvike,øî øîàccinlz eze` ©£§¨§¨©©

.ìàøNé úà àéèçäå çéãäå úéñäå óMék¦¥§¥¦§¥¦©§¤¡¦¤¦§¨¥
øöé ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz,yinyz ly,÷Bðéz ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¤¦

,äMàå`l` ,mici izya mze` mc` dgci `läçBc ìàîN àäz §¦¨§¥§Ÿ¨
.úáø÷î ïéîéå§¨¦§¨¤¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

המשך בעמוד בח



קצז

oifge` mipy` cenr fn sc oey`x wxtdheq
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבמלכות(
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,dpyna epipy,ïðaø eðz .'eë ïéôàBðä eaøMîdheq zyxta xn`p ¦¤©©£¦¨©¨¨

,'ïBòî Léàä ä÷ðå',micnl ep` o`kn,ïBòî äweðî LéàäL ïîæa §¦¨¨¦¥¨¦§©¤¨¦§¤¥¨
BzLà úà ïé÷ãBa íénäm` la` ,`l e` d`hg m`Léàä ïéà ©©¦§¦¤¦§¥¨¦

,BzLà úà ïé÷ãBa íénä ïéà ,ïBòî äweðî,mit`epd eaxy oeike §¤¥¨¥©©¦§¦¤¦§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

oifge` mipya cenr fn sc oey`x wxtdheq
.íéìLeøéa äkî Léht äéä åéîé ãòxaC zk`ln zFUrl crFn lW FNgA migRPd ziaA ©¨¨¨¨©¦©¤¦¨©¦§¥©©¨¦§ª¤¥©£§¤¤¨¨

olFTW ipRn ,ca`d xacA ENt` migRPd lr xfbe `Ed cnre ,crFOA zxYOW ca`d̈¨¥¤ª¤¤©¥§¨©§¨©©©©¨¦£¦§¨¨¨¨¥¦§¥¤¨

ohw crFnA Dl opixn` ikde ,ca`d xacl `idW oircFi lMd oi`e wFgxnl rnWp(.`i): ¦§©§¥¨§¥©Ÿ§¦¤¦§¨¨¨¨¥§¨¦¨§¦©¨§¥¨¨

ì íãà Cøöä àì åéîé ìk.éàîcä ìò Bøáçì ìàLoiwzd `EdW ,e`l m` xVrn m` ¨¨¨Ÿª§©¨¨¦§Ÿ©£¥©©§©¦§ª¨¦¨¤¦§¦

:oixVrn ux`d mrn oigwFNd lM EdIW'îâ ¤§¨©§¦¥©¨¨¤§©§¦

.íìBòä óBña ãçà elôà:FA xiMdøîà àäå £¦¤¨§¨¨¦¦§¨¨©
.'eë àìeòin wxtA diYWxR DNM Ff `ibEq ¨§¨ª¨¥©§¦¨§¤¤¦

`PTW(:`l lirl):mElM o`M dwElg Dpi`eàlà ¤¦¥§¥§¥¨£¨¨§¤¨
.÷ôqä ìò:md in mibxFdd z` mircFi eiWkre ©©¨¥§©§¨§¦¤©§¦¦¥

.ïBòî äwðîFGn oiA ,Fl dxEq`d dX`A sE`p §ª¤¥¨¦§¦¨¨£¨¥¦

:zxg`n oiA dxYqPW.déúðáãå déðác ïBòmdW ¤¦§§¨¥¥©¤¤£¦§¥§¦§¨¥¤¥

:oit`Fp.àì:wcANn FYW` z` rpFn Fpi`àz £¦Ÿ¥¥©¤¦§¦¦¨¥¨
.ãB÷ôà àì òîLmrH dnE ,miWPd z` wFcal §©Ÿ¤§¦§¤©¨¦©©©

:dpipfY iM mkizFpA lr.ïéðécä eúeòúðKFYnC ©§¥¤¦¦§¤¨¦§©§©¦¦§¦

oiCA oIrl onvr oigixhn oi` d`pd ilrA mdW¤¥©£¥£¨¨¥©§¦¦©§¨§©¥©¦

KM KFYnE ,xEASl zFxFdl xYde xEQ`aE§¦§¤¥§©¦¦¨

zgp d"ATdl oi` oMW oeike ,mdiUrn Elwlwzp¦§©§§©£¥¤§¥¨¤¥¥§©¨¨©©

:Fl gFp FnlFr oi`e FnlFrA gEx.úBLéçì éLçBì ©§¨§¥¨©£¥§¦
gFYtl oipICd mr miWglznE ,oipICd ikxFr§¥©©¨¦¦§©£¦¦©©¨¦¦§©

:df lW FzaFgaE df lW FzEkfA gzR mdläaø ¨¤¤©¦§¤¤§¨¤¤©¨
.óà ïBøç,`A s` oFxg hRWOd ziHd lrW £©¤©©¨©©¦§¨£©¨

xn`PW(ak zFnW)dxge 'Fbe FzF` dPrz dPr m` ¤¤¡©§¦©¥§©¤§§¨¨

:iR`.ìà úãòa ávð:hFRWi midl` axwAW onfA.íòöa øçà éëìBä:mz`pdlíéøîBàä ©¦¦¨©£©¥¦§©¤§¤¤¡Ÿ¦¦§§¥©©¦§¨©£¨¨¨¨§¦
.áBè òøì:mirWxd z` oigAWOW.éBä éBä eaø:`aEh `zWxR `iddA iFd iFd aizkC ¨©¤§©§¦¤¨§¨¦©¦§¦§©¦©§§¨¨

.÷Bøä éëLBî:`Ed de`B zCnE ,wFxd oikix`n.íéãéîìzä eèòîúðål"iwcksC oiWECw) §¥¨©£¦¦¨¦©©£¨§¦§¨£©©§¦¦¦¦©

(:hn:dxFY lW zEIpr gExd zEQbl oniq.äéãîBì ìò úøæBç:dicnFl `vnY ilE` zxGgn ¦¨§©¨©£¦¤¨¤¤©§¤¨§©¤¤©¦§¨§¤¨

.eäéìò ìéfzî óBqáìe:mdipirA q`npéìéèî §©¦©¦£©§¦§¨§¥¥¤§¦¥
.éàìîmdNW `ihnwxR i`ln oilihn mipICd §©©©¨¦§¦¦§©§©§©§¨¤¨¤

dxFgq aihA mircFId miYA ilrA lr©©£¥¨¦©§¦§¦§¨

:Fci lr oipICd ExMYUIWåéðéòa øLiä Léà eaø ¤¦§©§©©¨¦©¨©¦©¨¨§¥¨
.äNòéipRn mipR Fl mixiAqn oipICdW d`FxdW ©£¤¤¨¤¤©©¨¦©§¦¦¨¦¦§¥

:mdn `xizn Fpi`e Fl dUrW daFhíéìôL ¨¤¨¨§¥¦§¨¥¥¤§¨¦
.eäaâäoi`e ,miPhTd lr milFcBd zni` oi`W ª§§¤¥¥©©§¦©©§©¦§¥

:ltWl DFaB oiA xMp.àúeëìîelW mzEkln ¦¨¥¨©§¨¥©§¨©§¨¤

:zlEpznE zklFd ,`lepe `lf` l`xUi.ïéò éøö ¦§¨¥¨§¨§¨§¨¤¤¦§©¤¤¨¥©¦
:mpFnnA mixg` zFpdNn.óøè éôøBèmiplfB ¦¥¨£¥¦§¨¨§¥¤¤©§¨¦

:mgxl miIprd on aNd ivO`nEíéî eaø §©§¥©¥¦¨£¦¦§©¥©©¦
.íéønäminl dide mdizFWpl mi`Pwnd EAx ©¨¦©©§©§¦¦§¥¤§¨¨§©¦

:zFAxdl mixOd.íúB÷Lälî e÷ñtL àlà ©¨¦§©§¤¨¤¨§¦§©§¨
:mit`pnd EAxXn oiwcFA miOd oi`W opixn`cM¦§©§¦¨¤¥©©¦§¦¦¤©©§¨£¦

.álä éçeçædti rFnWl mpf` z` oiHn oi`W §¥©¥¤¥©¦¤¨§¨¦§©¨¤

:mzrEnW wCwcl mzpiA lr miknFqe mAx iRn¦¦©¨§§¦©¦¨¨§©§¥§¨¨

.íéðôì ìàøNé:`Ed iEPM.Ba ìkäLdxFY ¦§¨¥§¨¦¦¤©Ÿ¨

:zwlgnE dgkWe itC oi`e DYn`A: ©£¦¨§¥Ÿ¦§¦§¨©£Ÿ¤
ïðàå

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

éøö ïéà åéîéae ,íéìLeøéa äkî Léht äéä åéîé ãòC ©¨¨¨¨©¦©¤¦¨©¦§¨¨¥¨¦
ì:éàîcä ìò ìBàL'îâäôøòð íàL ïépî :ïðaø eðz ¦§©©§©¨©¨¨¦©¦¤¦¤¡§¨

?BúBà úøèBt ïéàL ,âøBää àöîð Ck øçàå äìâòä̈¤§¨§©©¨¦§¨©¥¤¥¤¤
da CtL øLà ícì øtëé àì õøàìå" :øîBì ãeîìz©§©§¨¨¤Ÿ§ª©©¨£¤ª©¨
úà éúéàø" øîBà ãçà ãò :"BëôL íãa íà ék¦¦§©§¥¤¨¥¨¦¦¤
Léçëî àì àä ,déì Léçëîã àîòè :'eëå "âøBää©¥§©£¨§©§¦¥¨Ÿ©§¦
àì" :ïðaø eðúc ?éléî éðäðî ,ïîéäî ãçà ãò ,déì¥¥¤¨§¥©§¨¨¥¦¥§¨©¨¨Ÿ
ãçà eléôà ,eäkä éî òãBð àä "eäkä éî òãBð©¦¦¨¨©¦¦¨£¦¤¨
ïépî :øîBà àáé÷ò 'ø .ïéôøBò eéä àì íìBòä óBña§¨¨Ÿ¨§¦£¦¨¥¦©¦

ìïéøékî ïéàå Lôpä úà âøäL ãçà eàøL ïéøãäðñ §©§¤§¦¤¨¤¨¤¨©¤©¤¤§¥©¦¦
àì eðéðéòå" :øîBì ãeîìz ?ïéôøBò eéä àlL ,BúBà¤Ÿ¨§¦©§©§¥¥Ÿ
,ïîéäî ãçà ãò zøîàc àzLä .eàø àìäå "eàø̈©£Ÿ¨¨§¨§¨§©§¥¤¨§¥©
ìk :àleò øîàäå ?déì Léçëî éöî éëéä ãç Cãéà¦¨©¥¦¨¥©§¦¥§¨¨©¨¨
ïéàå íéðL ïàk éøä ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î̈¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥¨§©¦§¥

:éðz :øîà àéiç 'øå .ïéôøBò eéä àì :éðz :÷çöé 'ø øîà ïëå .ïéôøBò eéä àì :éðz :àleò Eì øîà !íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác§¨¨¤¤¨¦§§©¦¨©§¨§¥Ÿ¨§¦§¥¨©¦§¨§¥Ÿ¨§¦§¦¨¨©§¥
"âøBää úà éúéàø" øîBà ãçà ãò :ïðz .äæ øçà äæa ïàk ,úçà úáa ïàk ,àéL÷ àì !àleòã àéL÷ àéiç 'øìe .ïéôøBò eéä̈§¦§¦¨©§¨§¨¨©§¨¨§©©©¨§¤©©¤§©¥¤¨¥¨¦¦¤©¥

éîòèéìå .àéiç éaøã àzáeéz .ïéôøBò eéä àì ,ãçå ãç àä .ïéôøBò eéä "úéàø àì" íéøîBà íéðLeíéøîBà íéðL :àôéñ àîéà ,C §©¦§¦Ÿ¨¦¨¨§¦¨©§©Ÿ¨§¦§§¨§©¦¦¨§¦©£¦¥¨¥¨§©¦§¦
:øîàã ,äéîçð 'øëe ,úeãò éìeñta ïéúéðúî àlà .ïéôøBò eéä ,ãçå ãç àä ,ïéôøBò eéä àì "íúéàø àì" øîBà ãçà ãòå "eðéàø"¨¦§¥¤¨¥Ÿ§¦¤Ÿ¨§¦¨©§©¨§¦¤¨©§¦¦¦§¥¥§§¤§¨§¨©
,éøîàc àkéàå .ãçà Léàa íéLðà éðLk ãçà Léà íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà Clä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk̈¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥©©¥§¨§¥¨¦¦¤¨§§¥£¨¦§¦¤¨§¦¨§¨§¦
.àøwéòî äMà éàúàc ïBâk ?ïðé÷ñò éàîa àëäå .ïééîc ãçà ék íéLð äàî eléôà ,àøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìk̈¥¨©£¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨£¦¥¨¨¦¦¤¨¨§¨§¨¨§©¨§¦©§©£©¦¨¥¦¨¨
äMàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà Clä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :øîBà äéîçð 'ø ,éëä äéîçð éaøãì döøúå§©§¨¦§©¦§¤§¨¨¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥©©¥§¨§¥¨¦§¦¨
ék :àîéúc eäî ?éì änì úeãò éìeñô ézøzå .éîc àbìôe àbìt ék ,ãçà Léàa íéLð ézL ìáà .ãçà Léàa íéLðà éðLk úçà©©¦§¥£¨¦§¦¤¨£¨§¥¨¦§¦¤¨¦©§¨©§¨¨¥§©§¥§¥¥¨¨¦©§¥¨¦
äìâò äìèa ïéðçöBøä eaøMî :ïðaø eðz :'eë ïéçöBøä eaøMî :ïì òîLî à÷ ,àì àle÷ì ìáà àøîeçì úBòc áBø øúa ïðéìæà̈§¦©¨©¥§§¨£¨§¨Ÿ¨©§©¨¦¤¨¨§¦¨©¨¨¦¤¨¨§¨¦¨§¨¤§¨

å" ,ïðaø eðz :'eë ïéôàBpä eaøMî :äôeøò äìâò äìèa ,éeìâa ïéðçöBøä eaøMî .÷ôqä ìò àlà äàa dðéàL éôì ,äôeøòäwð £¨§¦¤¥¨¨¨¤¨©©¨¥¦¤©¨§¨¦§¨¨§¨¤§¨£¨¦¤©©£¦¨©¨¨§¦¨
:øîBàå .BzLà úà ïé÷ãBa íénä ïéà ,ïBòî äweðî Léàä ïéà .BzLà úà ïé÷ãBa íénä ,ïBòî äweðî LéàäL ïîæa "ïBòî Léàä̈¦¥¨¦§©¤¨¦§¤¥¨©©¦§¦¤¦§¥¨¦§¤¥¨¥©©¦§¦¤¦§§¥
ìò ãB÷ôà àì" òîL àz ,àì déúðáãå déðác ,ïéà déãéc ïBò :àîéz éëå ?øîBàå éàî .'eë "äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì"Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨©§¥§¦¥¨£¦¥¦§¨¥§¦§¨¥Ÿ¨§©Ÿ¤§©
úBðfä íò íä ék" òîL àz ,àì äéeðtã ïBò ,ïéà Léà úLà ïBò :àîéz éëå ."äðôàðú ék íëéúBlk ìòå äðéðæú ék íëéúBða§¥¤¦¦§¤¨§©©¥¤¦§¨©§¨§¦¥¨£¥¤¦¦£¦§¨Ÿ¨§©¦¥¦©Ÿ
ìò ïéãét÷î ízà íà :ìàøNéì àéáð íäì øîà :øæòìà 'ø øîà ?"èálé ïéáé àì íòå" éàî .'Bâå "eçaæé úBLãwä íòå eãøôé§¨¥§¦©§¥§©¥§©§¨Ÿ¨¦¦¨¥¨©¤§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥¦©¤©§¦¦©
ïéàå íéNònä eì÷ì÷úðå ïéðécä eúeòúð ,äàðä éìòa eaøMî .íëéúBLð ïé÷ãBa íénä ïéà ,åàì íàå .íëéúBLð ïé÷ãBa íéî ,íëîöò©§§¤©¦§¦§¥¤§¦¨¥©©¦§¦§¥¤¦¤©©£¥£¨¨¦§©§©¦¦§¦§©§§©©£¦§¥
eaøMî .íãå øNa ìBò íäéìò eðúðå ,íéîL ìBò e÷øôe "eøékú àì" ÷ñôe "eøeâú àì" ìèa ,ïéca íéðô éàBø eaøMî .íìBòa çBð©¨¨¦¤©¥¨¦©¦¨¥Ÿ¨¨©Ÿ©¦¨§¨©¦§¨§£¥¤¨¨¨¨¦¤©
íaì íòöá éøçà" eaøMî ."ètLé íéäìà áø÷a" :øîàpL íeMî ,äðéëMä ä÷lzñðå ,ìàøNéa óà ïBøç äaø ,ïéca úBLéçì éLçBì£¥§¦©¦©¨£©§¦§¨¥§¦§©§¨©§¦¨¦¤¤¡©§¤¤¡Ÿ¦¦§Ÿ¦¤©©£¥¦§¨¦¨
,÷Bøä éëLBî eaøMî .íìBòa ,"éBä éBä" eaø ,òø áBhìå áBè òøì íéøîBàä eaøMî ."òø áBhìå áBè òøì íéøîàä" eaø ,"CìäŸ¥©¨Ÿ§¦¨©§©¨¦¤©¨§¦¨©§©¨©¨¨¦¤©§¥¨
eðéøBc ïéàL ,íéøéäiì àNpäì ìàøNé úBða eìéçúä ,íéøéäiä eaøMî .äéãîBì ìò úøæBç äøBzäå ,íéãéîìzä eèòîúðå íéøéäiä eaø©©§¦¦§¦§©£©©§¦¦§©¨¤¤©§¤¨¦¤©©§¦¦¦§¦§¦§¨¥§¦¨¥©§¦¦¤¥¥
äåðé àì "äåðé àìå øéäé øáb" :øîàpL ,ìawéî àì déúéá éLðéàà eléôà ,øäéîc ïàî éàä :øî øîàäå ?éðéà .íéðtì àlà äàBø¤¤¨©¨¦¦¦§¨¨©¨©©¦§©©£¦©¦§¥¥¥¨¦©©¤¤¡©¤¤¨¦§Ÿ¦§¤Ÿ¦§¤
,ètLî úééhäå ãçBMä äaø ,íézá éìòa ìò éàìî éìéèî eaøMî .eäééìò ìéæúéî óBñì ,déìò äöô÷ àøwéòî ,BlL äåpa eléôà£¦©¨¤¤¥¦¨¨¨§¨£¥§¦§¦£©§¦¤©§¦¥§©©©£¥¨¦©¨©©§©¨©¦§¨
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מז עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבמלכות(



קצט יום שלישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dheq(iying meil)

åéîé ãòlecb odk opgei lyíéìLeøéa äkî Léht äéäziaa ©¨¨¨¨©¦©¤¦¨©¦
lega zxzend ,ca`d xac zk`ln jxevl ,crend lega migtpd
,wgxnl mlew rnypy meyn ,z`f xq`e jk lr xfb `ede ,crend

.ca`d xac zk`ln `idy mircei mlek oi`e
åéîéáelecb odk opgei lyïéàzexyrna xdfpd mc`éøöì CìBàL §¨¨¥¨¦¦§

éàîcä ìòexiagn mze` dpewyk ux`d mr ly eizexit lr - ©©§©
zexit dpewd lky owizy meyn ,`l e` mixyern md m`d ,xagd

zexyrn mdn yixtdl aiig ux`d mrn.
àöîð Ck øçàå äìâòä äôøòð íàL ïépî ,ïðaø eðz .àøîâ¨©¨¨¦©¦¤¦¤¤§¨¨¤§¨§©©¨¦§¨

ïéàL ,âøBäädlbrd ztixrBúBà úøèBt,dzinn,øîBì ãeîìz ©¥¤¥¤¤©§©
."äëôL íãa íà ék da CtL øLà íãì øteëé àì õøàìå"§¨¨¤Ÿ§©©¨£¤ª©¨¦¦§©¨§Ÿ

,dpyna epipyâøBää úà éúéàø øîBà ãçà ãòxne` cg` cre ¥¤¨¥¨¦¦¤©¥
izi`x `l'eëoitxer eid.,`xnbd zwiicndéì Léçëîc àîòè- ©£¨§©§¦¥

,eyigkn xg` cryk `weecàäm`déì Léçëî àì,xg`ãçà ãò ¨Ÿ©§¦¥¥¤¨
ïîéäî,dlbrd ztixrn jka xehtle ,bxedd z` d`xy cirdl §¥¨

,`xnbd zx`anéléî épäðî,jka on`p cg` cry,ïðaø eðúc §¨©¥¦¥§¨©¨¨
weqta xn`pì'àä ,'eäkä éî òãBð àm`y ,o`kn rnyn -òãBð Ÿ©¦¦¨¨©

edyinlíìBòä óBña ãçà eléôà ,eäkä éî,exikdeéä àì ¦¦¨£¦¤¨§¨¨Ÿ¨
ïéôøBòon`p cg` cry o`kneïéøãäðñì ïépî ,øîBà àáé÷ò éaø . §¦©¦£¦¨¥¦©¦§©§¤§¦

eéä àlL ,BúBà ïéøékî ïéàå ,Lôpä úà âøäL ãçà eàøL¤¨¤¨¤¨©¤©¤¤§¥©¦¦¤Ÿ¨
øîBì ãeîìz ,ïéôøBòxnel mipwfd lry weqta xn`py dneðéðéòå' §¦©§©§¥¥

,eàø àìäå ,'eàø àìzxhet dcal dii`x mb oixcdpqay o`kne Ÿ¨©£Ÿ¨
.`ed in xikiy cr zxhet dpi` cr zii`x la` ,dtixrn

,`xnbd dywnzøîàc àzLädlbr ztixray,ïîéäî ãçà ãò ©§¨§¨§©§¥¤¨§¥¨
déì Léçëî éöî éëéä ãç Cãéà,eyigkdl xg`d crd leki cvik - ¦¨©¥¦¨¥©§¦¥

,dlbrd sxrzye ezecr lhazzy jka mexbleìk ,àìeò øîàäå§¨¨©¨¨
ïàk éøä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î`ed eli`k dxenb zecr ¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥¨

ãçà ìL åéøác ïéàå ,íéðLmicner eyigkdl `ad.íéðL íB÷îa §©¦§¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
,`xnbd zvxznàìeò Cì øîàeid' dxn`y dpynd oeyl oi` ¨©¨¨

`l` ,owezn 'oitxeréðzbxedd z` izi`x xne` cg` cr' ,dpyna ¨¥
,zi`x `l xne` cg` cre'ïéôøBò eéä àìleki cg` cr oi` ik Ÿ¨§¦

.dpey`xd zecrd z` lhaléðz ,÷çöé éaø øîà ïëådpynaàì' §¥¨©©¦¦§¨¨¥Ÿ
éðz ,øîà àéiç éaøå .'ïéôøBò eéädpyna'ïéôøBò eéä'oeyld itk ¨§¦§©¦¦¨¨©¨¥¨§¦

.dpey`xd z` lhal dipyd zecrd dlireny ,epiptly
,`xnbd dywnàéiç éaøìe,dpynd oeyl z` owzn epi`yàéL÷ §©¦¦¨©§¨

àìeòccrd cbpk micner oexg`d crd ly eixac oi` xn`y §¨
,`xnbd zvxzn .xen`ke ,oey`xdïàk ,àéL÷ àìepizpyna Ÿ©§¨¨

ipy e`ay xaecn ,dpey`xd z` lhal dipyd zecrd dlireny
micrdúçà úáaoeike ,oey`xd ly xeaic ick jeza ipyd cirde §©©©

dyigkdl ipyd leki ,oey`xd ly ezecr dlawzp `l oiicry
la` ,lawzz `ly mexbleïàkleki ipyd oi`y xn`y `ler ixaca ¨

micrd e`ayk `ed ,oey`xd z` yigkdl,äæ øçà äæaoeiky §¤©©¤
leki ipyd oi`e ,mipyk `id ixd ,oey`xd ly zecrd dlawzp xaky

.eyigkdl
,`xnbd dywnïðz,dpynd jyndaúà éúéàø øîBà ãçà ãò §©¥¤¨¥¨¦¦¤

,ïéôøBò eéä ,úéàø àì íéøîBà íéðLe ,âøBääjka oi` dxe`kle ©¥§©¦§¦Ÿ¨¦¨¨§¦
dpyp i`ce `l` ,cg` ly ezecr milhan micr ipyy ,yecig mey
,oey`xd z` miyigknd md mipyy meyn wxy ,epnn wcwcl df oic

,dpey`xd zecrd dlhaàäeid m`ïéôøBò eéä àì ,ãçå ãçmeyn ¨©§©Ÿ¨§¦
`ler ixacke ,dyigkdl leki xg` oi`e ,oey`xd zecr dlawzpy

o`kne ,oitxer eid `l cg`e cg`ay dpyna zepyl yiyàzáeéz§§¨
àéiç éaøc.oitxer eid cg`e cg`a mby dpyy §©¦¦¨

,`xnbd zvxznéîòèéìåCoicd dpyp `ly ,`yixa zyxity - §¦©§¥
,cg` cbpk cg`a oicd z` epnn wcwcl `l` eteblàôéñ àîéà¥¨¥¨

,dpynd jyndaeðéàø íéøîBà íéðLbxedd z`øîBà ãçà ãòå §©¦§¦¨¦§¥¤¨¥
,ïéôøBò eéä àì ,íúéàø àìoi`y ,jka yecig mey oi` my mb ixde Ÿ§¦¤Ÿ¨§¦

meyn wxy ,wcwcl lkez o`k mb ike ,mipy yigkdl leki cg` cr
,dlha dpey`xd zecrd oi` mipyd z` yigkn cg`yàäeid m` ¨

ïéôøBò eéä ,ãçå ãç,jk m`e ,zlhazn dpey`xd zecrdy meyn ©§©¨§¦
.`tiql `yixd on jka dxizq yi ixdàlàgxkdadlek ïéúéðúî ¤¨©§¦¦¨

,da diepyd mipyd ly zecrd ,`tiqd ode `yixd odúeãò éìeñôa¦§¥¥
cbpk cg` yiyk zipyp dteble ,zwqer cg` cr cbpk micirnd

,cg` cbpk cg` oic o`kn wcwcl `le ,mipy,øîàc ,äéîçð éaøãëå§¦§©¦§¤§¨§¨©
,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìkmixg` micr e`ayk ¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨

,eyigkdlúBòc áBø øçà Clä,xzei zeax zerc da yiy zecrde ©¥©©¥
,zrxknd `ideNòåzecr jk meynãçà Léàa íéLð ézL- §¨§¥¨¦§¦¤¨

eixac z` zelhany ,cg` yi` cbpk zecirndLéàa íéLðà éðLk¦§¥£¨¦§¦
ãçà,dpynd epl drinyne ,miypl miyp` oia jka lcad oi`e ¤¨

,eze` zerixkn zerc aex ,dxenb zecr dpi` cg` cr zecry oeiky
miyp izye bxedd z` izi`x xne` xyk cg` cr ,dpynd yexit jke
cg` cre ,epi`x zexne` miyp izy ,oitxer eid ,zi`x `l zexne`

.oitxer eid `l ,ozi`x `l xne` xyk
eléôà ,àøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìk ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨¥¨§¨¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨£¦

íéLð äàîecbpk zecirnyïééîc ãçà ékcg`k od ixd - ¥¨¨¦¦¤¨¨§¨
leki cg` cr oi` oey`x ly ezecr dlawzpy xg`e ,eyigknd

,eyigkdl,lirl xen`keàëäådze` epcnrdy ,epizpyna §¨¨
,miyp oebk ,zecr ileqt md micirnd mipydy,ïðé÷ñò éàîa§©¨§¦©

,zecr ileqtn did `ed mb ,dpyna xen`d cg`d crdykïBâk§
àøwéòî äMà éàúàcz` izi`x dxn`e dligzn dy` d`ay - ©£¨¥¦¨¥¦¨¨

,zi`x `l exn`e miyp izy e`a jk xg`e ,dzecr dlawzpe ,bxedd
zerixkn zerc aex ,dzecr dlawzpy s`y ,dpynd drinyne

,dpynd yexit `ed jke ,dze`éëä äéîçð éaøãì döøúåitle - §©§¨¦§©¦§¤§¨¨¦
,lirl epxn`y dingp iax ixac z` jk yxtz dføîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥

,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìkmixg` micr e`ayk ¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
,eyigkdlúBòc áBø øçà Clä,xzei zeax zerc da yiy zecrde ©¥©©¥

,zrxknd `id,yexit siqez jk lreúçà äMàa íéLð ézL eNòå§¨§¥¨¦§¦¨©©
dze` zrxknyãçà Léàa íéLðà éðLk`weece ,eze` mirixkny ¦§¥£¨¦§¦¤¨

,dy` cbpk zecirnd miyp izyék ,ãçà Léàa íéLð ézL ìáà£¨§¥¨¦§¦¤¨¦
éîc àbìôe àbìtzaa e`ayk ,jkle ,dvgn lr dvgnk md ixd ©§¨©§¨¨¥

xg` e`ayk la` ,ztxrp dlbrde eze` zeyigkn od ixd ,zg`
zeleki miyp izy oi`e ,mipyk cg`d zecr ziyrp ,ezecr dlawzpy

.ezecr z` yigkdl
dyecige ,zecr ileqta dpynd z` epcnrdy xg` ,`xnbd zl`ey

,zerc aex xg` mda mikledy `edézøúålr zeaaúeãò éìeñt §©§¥§¥¥
él änìcg` cryk ,`yixa epl ic jkl ixdmipye izi`x xne` ¨¨¦

mixne` mipyyk ,`tiqd dkxved dn myle ,zi`x `l mixne`
wx zipyp dzid m` ,`xnbd daiyn .mzi`x `l xne` cg`e epi`x

,`yixdàîéúc eäî,xne` ziid -,úBòc áBø øúa ïðéìæà ékwx ©§¥¨¦¨§¦©¨©¥
`edy `yixd oebkaàøîeçì,dlbrd z` sexrp jk ici lryìáà §§¨£¨

`edykàle÷ìmileqt ipyy oebk dlbrd z` sexrp `l jk ici lry §¨
mzi`x `l xne` cg`e epi`x mixne`àìlkeie ,zerc aex xg` jlp Ÿ

,dlbrd z` sexrpe ,myigkdl cg`dïì òîLî à÷mby ,`tiqd ¨©§©¨
mitxer oi`e ,myigkdl leki cg`d oi`e ,zerc aex xg` mikled f`

.dlbrd z`
,dpyna epipyïéðçöBøä eaøMî ,ïðaø eðz .'eë ïéçöBøä eaøMî¦¤©¨§¦¨©¨¨¦¤©¨§¨¦

L éôì ,äôeøò äìâò äìèa÷ôqä ìò àlà äàa dðéàoi`y ¨§¨¤§¨£¨§¦¤¥¨¨¨¤¨©©¨¥
jkle ,bxedd in mirceiéeìâa ïéðçöBøä eaøMîmibxedd ixde ¦¤©¨§¨¦§¨

,epl mixken.äôeøò äìâò äìèä§¨¤§¨£¨
,dpyna epipy,ïðaø eðz .'eë ïéôàBðä eaøMîdheq zyxta xn`p ¦¤©©£¦¨©¨¨

,'ïBòî Léàä ä÷ðå',micnl ep` o`kn,ïBòî äweðî LéàäL ïîæa §¦¨¨¦¥¨¦§©¤¨¦§¤¥¨
BzLà úà ïé÷ãBa íénäm` la` ,`l e` d`hg m`Léàä ïéà ©©¦§¦¤¦§¥¨¦

,BzLà úà ïé÷ãBa íénä ïéà ,ïBòî äweðî,mit`epd eaxy oeike §¤¥¨¥©©¦§¦¤¦§
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יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבמלכות(ר

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dheq(iyiy meil)

íéðäkì ïðéáäé à÷ ïðàåqpwy itl ,mipdkl eze` mipzep ep`e - ©£©¨¨£¦©©Ÿ£¦
leki epi` jkle ,laan enr elr `ly lr ,miield z` xteqd `xfr

,`xnbd zl`ey .'ipziev xy` jizevn lkk' xneléãBìådceezi - §¥
úBøNòî øàMà.oick ozp mze`yïéàL úéa ìk ,Lé÷ì Léø øîà ©§¨©©§¨©¥¨¦¨©¦¤¥

.úBøNòî øàL ìò äcåúî ïéà áeL ,ïBLàø øNòî ìò äcåúî¦§©¤©©£¥¦¥¦§©¤©§¨©©§
,`xnbd zxne`áeúkä Ba çúôe ìéàBä ,éiaà øîà ,àîòè éàî©©£¨¨©©©¥¦¨©©¨

zexyrn iecie zyxtaäléçzmezil xbl ,iell zzpe' xn`py §¦¨
azkp `edy oeike ,miell ozipd oey`x xyrn `ed 'iell'e ,'dpnl`le
xzi lr s` dcezn epi` ,eilr dcezn epi` m`e ,xwird `ed ,dligz

.zexyrnd
,`xnbd dywnììkîeid `ly ,`pipg xa iqei iax ly enrh jezn - ¦§¨

rnyn ,epick oey`x xyrn mipzepéLøôî eåä éLeøôàcz` §©§¥£©§§¥
,dpick dzid `l dpizpdy `l` ,epick xyrndàeä óà ,àéðz àäå§¨©§¨©

lecb odk opgei -éàîcä ìò øæâå ,éecéeä úà ìhéamr zexit lr - ¦¥¤©¦§¨©©©§©
,ux`dçìML éôìwecalìàøNé ìeáb ìëazenexz miyixtn m`d §¦¤¨©§¨§¦§¨¥

,ie`xk zexyrneïéàL äàøåmrdäìBãb äîeøz àlà ïéLéøôî §¨¨¤¥©§¦¦¤¨§¨§¨
ãáìa,miny icia dzin oeer dlke`d lr yiy itlïBLàø øNòîe ¦§¨©£¥¦

,íäì øîà ,ïéøOòî ïéà ïúö÷îe ïéøOòî ïúö÷î ,éðL øNòîe©£¥¥¦¦§¨¨§©§¦¦§¨¨¥§©§¦¨©¨¤
,äúéî ïBò da Lé äìBãb äîeøzL íLk ,íëì øîBàå eàBa ,éðä©§©¨¤§¥¤§¨§¨¥¨£¦¨
íäì ïé÷úäå ãîò ,äúéî ïBò ïäa Lé ìáèå øNòî úîeøz Ck̈§©©£¥§¤¤¥¨¤£¦¨¨©§¦§¦¨¤
,cala dlecb dnexz lr `l` zexyrnd lr on`p ux`d mr oi`y

jkitlïBLàø øNòî ïäî Léøôî ,õøàä íòî úBøét ç÷Blä ,©¥©¥¥©¨¨¤©§¦¥¤©£¥¦
äpnî Léøôî ,ïBLàø øNòî ,éðL øNòîemyl zixiyrúîeøz ©£¥¥¦©£¥¦©§¦¦¤¨§©

,íéìLeøéa BìëBàå äìBò ,éðL øNòîe ,ïäëì äðúBðå ,øNòî©£¥§§¨§Ÿ¥©£¥¥¦¤§§¦¨©¦
éðò øNòîe ïBLàø øNòî,mixyern wtq md el` zexity oeik ©£¥¦©£¥¨¦

äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnäe` miell wtqn mpzil aiig epi`e ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
xd ,lah icin m`ivedl my mdl `xew `l` ,miiprlopgei iniay i

.oey`x xyrn miyixtn mrd lk eid `l ,lecb odk
,`xnbd zvxznézøzzepey zepwzïwz,lecb odk opgeiìhéa ©§¥¦¥¦¥

éecéåzexyrndíéøéáçcowize ,oey`x xyrn yixtdl mixidfd ¦©£¥¦
.miell eze` mipzep oi`y meyn eceezi `lyìL éàîc ìò øæâå§¨©©§©¤

zexit,õøàä énò,lirl hxetnk zexyrn yixti mdn gweldy ©¥¨¨¤
zexyrnd lr miceygy meyn.

,dpyna epipy.íéøøBònä úà ìhéa àeä óàå,`xnbd zl`eyéàî §©¦¥¤©§§¦©
ïëec ìò íiåì íéãîBò eéäL íBéå íBé ìëa ,äáçø øîà .íéøøBòî§§¦¨©©£¨§¨§¤¨§¦§¦¦©¨

íéøîBàåxenfnd z`,''ä ïLéú äîì äøeò',mixxern e`xwp jkl §§¦¨¨¨¦©
jke ,lecb odk opgei lhia mze`eïäì øîà,lecb odk opgeiLé éëå ¨©¨¤§¦¥

ïLéé àìå íeðé àì äðä" ,øîàð øák àìäå ,íB÷nä éðôì äðéL¥¨¦§¥©¨©£Ÿ§¨¤¡©¦¥Ÿ¨§Ÿ¦¨
éãáBòå ,øòöa ïééeøL ìàøNiL ïîæa ,àlà ,"ìàøNé øîBL¥¦§¨¥¤¨¦§©¤¦§¨¥§¦§©©§§¥

,äåìLå úçða íéáëBk,eiptl dpiy yi eli`k dnec df ixdCëì ¨¦§©©§©§¨§¨
.'ä ïLéú änì äøeò' øîàð¤¡©¨¨¨¦©

dpyna epipy.íéô÷Bpä úàå,`xnbd zl`eyøîà .íéô÷Bð éàî §¤©§¦©§¦¨©
éãk ,åéðø÷ ïéa ìâòì ïéèøñî eéäL ,ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥¤¨§¨§¦¨¥¤¥©§¨§¥

éòa íc ìBtiLåéð,ehgyl mikledyk d`xi `le,ìéèa eäéà àúà ¤¦¨§¥¨¨¨¦¨¦
àîeî ék éæçéîc íeMî.menk d`xpy meyn -,àðz àúéðúîa ¦§¤¡¥¦¨§©§¦¨¨¨

úBì÷îa BúBà ïéèáBç eéäLux`l elitdlBúBà ïéNBòL Cøãk ¤¨§¦§©§§¤¤¤¦
íéáëBk úãBáò éðôì,dkn oeyln `ed 'mitwep'eíäì øîàopgei ¦§¥£©¨¦¨©¨¤

,lecb odk,çaæîì úBìéáð ïéìéëàî ízà éúî ãò,`xnbd ddnze ©¨©©¤©£¦¦§¥§¦§¥©
ikeúBìéáð,odàlà ,eäì èéçL àämz` izn cr ,xn` jk §¥¨¨¦§¤¨

oilik`núBôéøèyegl yi ixd ,gafnlànLzehagd ici lráwéð §¥¤¨¦©
ò÷ø÷a úBòaè íäì ïé÷úäå ãîò ,çBî ìL íeø÷mda qipkdl §¤©¨©§¦§¦¨¤©¨§©§©

dndad y`x z`.
,dpyna epipy.íéìLeøéa äkî Léht äéä åéîé ãò,`xnbd zxne` ©¨¨¨¨©¦©¥¦¨©¦

edfyãòBî ìL Bleçajxevl gtpd ziaa dk`ln miyer eidy §¤¥
,wgxnl mlew rnypy meyn ,z`f xq`e lecb odk opgei `ae ,crend

.ca`d xac zk`ln `idy mircei mlek oi`e

,dpyna epipyéøö íãà äéä àì åéîé ìkì C.éàîcä ìò ìBàL ¨¨¨Ÿ¨¨¨¨¨¦¦§©©§©
,`xnbd zxne`ïøîàãklr xfb lecb odk opgeiy ,`ibeqa lirl §©£¨¨

,zexyrn mdn yixtdl eilr ux`d mrn zexit dpewdy ,i`ncd
mixyern m` ux`d mrn zexit gwly xag mil`ey eid `l jkle

.lecb odk opgei zpwzk ,mxyir i`cey ,md
.äðùîzekled eidy zeaehd zelrnd z` zepnl dkiynn dpynd

,dbxcda l`xyin zewqeteúéaî øéMä ìèa ,ïéøãäðñ äìèaMî¦¤¨§¨©§¤§¦¨©©¦¦¥
íéàéáð eúnMî .'Bâå 'ïéé ezLé àì øéMa' øîàpL ,úBàzLnä©¦§¨¤¤¡©©¦Ÿ¦§©¦§¦¤¥§¦¦
ìèa ,Lc÷nä úéa áøçMî .íéneúå íéøeà eìèa ,íéðBLàøä̈¦¦¨§¦§¦¦¤¨©¥©¦§¨¨©
,øîàpL ,ìàøNiî äðîà éLðà e÷ñôe ,íéôeö úôBðå ,øéîMä©¨¦§¤¦¨§©§¥£¨¨¦¦§¨¥¤¤¡©

'Bâå 'ãéñç øîb ék 'ä äòéLBä'ipan mipen` eqt ik' weqtd miiqne ¦¨¦¨©¨¦§
.'mc`

úéa áøçL íBiî ,òLBäé éaø ãéòä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¥¦©¦§ª©¦¤¨©¥
ìhéðå ,äëøáì ìhä ãøé àìå ,äìì÷ Ba ïéàL íBé ïéà Lc÷nä©¦§¨¥¤¥§¨¨§Ÿ¨©©©¦§¨¨§¦©
éaø .úBøétä ïîeL ìhéð óà ,øîBà éñBé éaø .úBøétä íòè©©©¥©¦¦¥©¦©©©¥©¦

äøähä ,øîBà øæòìà ïa ïBòîLdxnyp `lyíòhä) úà äìèð ¦§¤¤§¨¨¥©¨¢¨¨§¨¤©©©
úBøNònä ,çéøä (úàåepzip `lyíéîëçå .ïâcä ïîeL úà eìèð §¤¨¥©©©©§¨§¤©©¨¨©£¨¦

.ìkä úà elék íéôLkäå úeðfä ,íéøîBà§¦©§§©§¨¦¦¤©Ÿ
.àøîâzian xiyd lha oixcdpq dlhayny ,dpyna epipy

,`xnbd zl`ey .'oii ezyi `l xiya'n z`f ecnle ,ze`zynd
áéúk éøãäðñ äìèaMîc éànîe.df `xwndéøa àðeä áø øîà ¦©§¦¤¨§¨©§¤§¥§¦¨©©¨§¥

àø÷ øîàc ,òLBäé áøc,dki`a ,xg`eúáL øòLî íéð÷æ" §©§ª©§¨©§¨§¥¦¦©©¨¨
,"íúðéâðî íéøeçazzayda dielz dpibpdn dziaydy ixd ©¦¦§¦¨¨

xcdpqd.oi
àøîæ àòîLc àðãeà ,áø øîàxnf zrneyy ofe` -øîà .ø÷òz ¨©©§¨§¨§¨¦§¨¥¨¥¨©

àøîæ ,àáøzrnypyàáøeç ,àúéáazpnefnàôéñaoztna - ¨¨¦§¨§¥¨§¨§¥¨
ziad"äøò äæøà ék óqa áøç ïBìça øøBLé ìB÷" ,øîàpL ,¤¤¡©§¥©©Ÿ¤©©¦©§¨¥¨

.ziad oztna axeg didi ,oelga xxeynd lew oeeray ,eyxcne
,`xnbd zxne`,÷çöé éaø øîà ,'äøò äæøà ék' éàîikeúéa ©¦¨§¨¥¨¨©©¦¦§¨©¦

àeä øéò íéæøàa Caeñnä,daixgdl dywy xirk `ed m`d - ©§¨©£¨¦¦
íéæøàa Caeñnä úéa eléôà àlà`ed mbòòBøúî.xaypeøîà ¤¨£¦©¦©§¨©£¨¦¦§¥©¨©

dpéî òîL ,éMà áø,df weqtnàáøeç ìéçúî ék,ziaaàtéña ©©¦§©¦¨¦©§¦§¨§¦¨
`ed ziad oztna -àîéà úéòaéàå .'óqa áøç' øîàpL ,ìéçúî©§¦¤¤¡©Ÿ¤©©§¦¨¥¥¨

df xac cenll yi'øòL úkeé äéàLe' ,àëäîoi`n mnyd zia - ¥¨¨§¦¨©¨©
eixry z` mizzkn micyd ,ayeiéæç éãéãì ,éMà áø øa øî øîà .¨©©©©©¦§¦¦£¦

déìcy eze`l eizi`x ip` -àøBz ék çbðîeixry z` gbpne - ¥§©¥©¦¨
.xeyk ziad

éãâðc àøîæ ,àðeä áø øîà,zepitqd ikyen mixnfny xnfd - ¨©©¨¦§¨§©§¥
,mzk`lna mfxfl ezxhnyéøwáãe,mixeeya miyxegd lye - §©¨¥

,mdinlzl mixeeyd z` oeekl ezxhnyéøLjka oi`e ,mixzen - ¨¥
la` .xnf xeqi` meynéàcøâcmibxe` ly -øéñàezxhny itl §©§¨¥¨¦

,`xnbd zxtqn .wegyl `idàøîæ ìéèa àðeä áøipa lr xq` - ©¨¨¦¦§¨
,mlerl rty `a jk awr ,dzynd ziaae mziaa xnfl execí÷̈

àæeæa éhéç äàñ äàîe àæeæa éæåeà äàîmifee` d`n ecnr - ¥¨©¨¥§¨¥¨§¨¦¥§¨
,fefa mihig d`q d`ne ,fef xignaéòaéà àìåmzepwl evx `le - §Ÿ¦¨¥

,jka elit`déa ìéæìæ ,àcñç áø àúà,`ped ax ly ezxfba lflf - ¨¨©¦§¨©§¥¥
,rtyd wqted jk awr ,mixnfna zegnl citwd `leàæåeà éàòaéà¦¨¥©¨¨

çkzLî àìå àæeæa.`vnp `le fefa cg` fee` ywazd - §¨§Ÿ¦§©©
éLð éðòå éøáb éøîæ ,óñBé áø øîàmdl zepere miyp` mixnfn - ¨©©¥¨§¥©§¦§¨¥¨¥

xcba df ixd ,miypàúeöéøteli`e ,'dexr ,dy`a lew'y itl ,éøîæ §¦¨¨§¥
éøáb éðòå éLðxiran df ixd ,miyp` odl mipere miyp zexnfn - ¨¥§¨¥©§¥

xvid z`Làkzfg`py,úøBòðaipyy xg`n ,`xnbd zl`ey §¥¦§¤
,mixeq` mixacddpéî à÷ôð éànì,xeng xzei dfi` zrcl epilr §©©§¨¦¨

,`xnbd dperàä énwî àä éìeháìxengd z` lhal sicrdl - §©¥¨¦©¥¨
xnf z` lhal epilr ,mdipy z` lhal epgeka oi` m`y ,lwd iptn

.zxerpa y`k `edy ,miyp`d ziipre miypd
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רי

oifge` mipy` cenr gn sc oey`x wxtdheq
.íéðäkì déì éáäé ïðàåzFnaiA 'ixn`cM `xfr Edpiqpw(:et sC)opwzM oipzFp opi`C oeike , ©£¨¨£¥¥©Ÿ£¦©§¦§¤§¨¦§¨§¦¦¨©§¥¨§¥¨§¦§¦§¨

:Lzevn lkM ieNl eiYzp mbe xnFl oilFki oi`.älçzxBl ,oFW`x xUrn df ieNl Yzpe ¥§¦©§©§©¦©¥¦§¨¦§¨§§¦¨§¨©¨©¥¦¤©£¥¦©¥

LixrWA lFk`l lkEz `l aizkC ipW xUrn df LixrWA ,ipr xUrn df(ai mixaC):óà ¤©£¥¨¦¦§¨¤¤©£¥¥¦¦§¦Ÿ©¤¡¦§¨¤§¨¦©
.àeä:lFcB odM opgFi.äúéî ïBò øNòî úîeøúe ìáèoitxUPd od EN`A(.bt oixcdpq)'itli ¨¨Ÿ¥¨¤¤§©©£¥£¦¨§¥¥©¦§¨¦©§¤§¦¨§¦

`l mde ux`d mrn oigwFl mY`WkE ,Dl̈§¤©¤§¦¥©¨¨¤§¥Ÿ

zFxUrOl lah EPcFr dnExY `N` EWixtd¦§¦¤¨§¨¤¤¤©©£§

:dzin miWprp mY`eøNòî úîeøz Léøôî §©¤¤¡¨¦¦¨©§¦§©©£¥
.ïäkì dðúBðådPOn zFxUrOd lM Wixtn §§¨©Ÿ¥©§¦¨©©©§¦¤¨

KFYn Wixtn KM xg`e ,lah icin `ivFdl§¦¦¥¤¤§©©¨©§¦¦

ieNd lrX dn xUrn znExY oFW`x xUrn©£¥¦§©©£¥©¤©©¥¦

oFr DiA zi`C mEXn ,odMl FpzFpe Wixtdl§©§¦§§©Ÿ¥¦§¦¥£

xFMnle Flv` FaMrl `NW Edilr xEng` dzin¦¨©§£©§¤Ÿ§©§¤§§¦§

oFW`x xUrn Flv` aMrn `EdW mWM odMl©Ÿ¥§¥¤§©¥¤§©£¥¦

,di`xd eilr Fxagn `ivFOd xnF`e ipr xUrnE©£¥¨¦§¥©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

la` .Dil lik` DiAB Dil idWn iM `nlC dxfB§¥¨¦§¨¦©§¥¥©¥¨¦¥£¨

oi`e mixfl mixYn ipr xUrnE oFW`x xUrn©£¥¦©£¥¨¦ª¨¦§¨¦§¥

FOd KMld ,odM lfB `N` odAeilr Fxagn `iv ¨¤¤¨¤¤Ÿ¥¦§¨©¦¥£¥¨¨

Y`e iWxtn Eed `l iOp iWExt` `nl` ,di`xd̈§¨¨©§¨©§¥©¦Ÿ£©§§¥§©§

iWExt` `d opwzM FzF` oipzFp oi`W itl Yxn`̈©§§§¦¤¥§¦§¦§¨¨©§¥

:Dil iWxtn.ïewz ézøzzxard mlFrl ©§§¥¥©§¥¦§¨©£¨©

mIeNl FzF` oipzFp mpi`W mEXn xUrn zF`cFd¨©£¥¦¤¥¨§¦©§¦¦

z` lHA` e`l 'Ek glXW itl `ipzC `de ,`Ed§¨§©§¨§¦¤¨©¨©¦¥¤

iYxze ,i`w i`nCd lr xfB` `N` i`w iECEd©¦¨¥¤¨©¨©©©§©¨¥§©§¥
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מח עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבמלכות(



רג יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dheq(iyiy meil)
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"da æìòå dðBàLeelti elld miryxd oend lk ,xac ly eteqay §¨§¨¥¨

mpdiba.
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.äpeäkä åéæ äìèa éáàt ïa ìàòîLé 'ø únMî .úeLéøôe äøäè äúîe ,äøBzä ãBák ìèa ï÷fä ìàéìîb ïaø únMî .äîëçä åéæ ìèä©¦©¨§¨¦¤¥©¨©§¦¥©¨¥¨©§©¨¥¨¨¢¨§¦¦¤¥¦§¨¥¤¨¦¨§¨¦©§¨

:àèç úàøéå äåðò ìèa éaø únMî'îâeôçå ïéøBç éðáe íéøáç eLBa Lc÷nä úéa áøçMî :øîBà øéàé ïa ñçðt 'ø :[ïðaø eðz] ¦¤¥©¦¨©£¨¨§¦§©¥§¨©¨¨¦§¨¤¨¦¥¦¤¨©¥©¦§¨£¥¦§¥¦§¨
ì éìòáe òBøæ éìòa eøáâå ,äNòî éLðà eìcìcðå ,íLàø.íéîMaL eðéáà ìò ïòMäì eðì éî ìò ,ìàBL ïéàå Lwáî ïéàå LøBc ïéàå ,ïBL ¨§¦©§§©§¥©£¤§¨§©£¥§©©£¥¨§¥¥§¥§©¥§¥¥©¦¨§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àòøàc ànòå ,àòøàc ànòk àiðfçå ,àiðfçk àiøôñå ,àiøôñk éåäîì àiîékç eøL ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî :øîBà ìBãbä øæòéìà 'ø¡¦¤¤©¨¥¦¤¨©¥©¦§¨¨©¦©¨§¤¡¥§¨§©¨§¨§©¨§©¨©¨§©¨©¨§©¨§©§¨§©¨§©§¨
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מט עמוד א 
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יום חמישי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבמלכות(



רו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dheq(ycew zay meil)

äìcìãå àìæà,lclcine jled ux`d mre -ìàBL ïéàål`xyil ©§¨§¦§§¨§¥¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå§¥§©¥©¦¥§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àbñé àtöeç àçéLî úBáwòagiynd z`ia z`xwl -daxz §¦§§¦¨§¨¦§¥
,mlera dtvegdøéîàé ø÷Béå,lcbi xweid -ïéiäå äiøt ïzz ïôbä §¤©£¦©¤¤¦¥§¦¨§©©¦

ok zexnlø÷éadzynl lkd ea eynzyiy meynCôäz úeëìîe , §Ÿ¤©§¥¨¥
úçëBz ïéàå ,úeðéîì,gikedl ie`xy in didi `l -ãòåå úéaly §¦§¥©©¥©©

df zgze micneld on mny didi minkgdúeðæì äéäémewnl - ¦§¤¦§
,dnf ilra ea mitq`znyìéìbäåminkg icinlz my didy , §©¨¦

miciqgeíBMé ïìábäå ,áøçé,mny didi -ìeábä éLðàåiyp` - ¤§©§©©§¨¦§©§¥©§
l`xyi ux` leabeððBçé àìå ,øéòì øéòî eááBñéoegiy in oi` - §§¥¦§¦§Ÿ§¥

,mze`çøqz íéøôBñ úBîëçåfeal didi -,eñàné àèç éàøéå , §¨§§¦¦¨©¦¥¥¥§¦¨£
éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð ,úøcòð àäz úîàäå§¨¡¤§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥

dnàá äî÷ úa ,áà ìåeðî ïá" ,íépè÷dyiiale dtxglälk , §©¦¥§©¥¨©¨¨§¦¨©¨
áìkä éðôk øBcä éðt ,"Búéá éLðà Léà éáéBà ,dúîçadidzy - ©£Ÿ¨§¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤

dfn df eyiiazi `le zefrLi äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,©¥¥¦§©¥¥¨¦§©©¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì eðì̈§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤

úìéç ìLå íéð÷mina lcbd `neb oink gnv -,øîà éåìå .øzeî ¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©
óàdxhrdéúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL- ©¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa iel dpy oke.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt -

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøepal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sez oinäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axàìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨

ànet ãçc,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edyìéæ §©¨¦
déì ãéáòsezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bà £¦¥©¨§©§¨©¨¦§¦¨

slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy ilk it lr -
qexi`a.

,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§
,`xnbd zl`eyøîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©

áäæ ìL øéò ,ïðçBé éaøadf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ©¦¨¨¦¤¨¨
.dilr zxiievn,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨

úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà.iwp xnv ly raek oink - £¨¤¨¦¨¤¥¨
àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©

úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçmireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨
.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevx eaelà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥

íéðúç úteç ïä,zexeq`yäNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ¥©£¨¦§¦©§¨£¨¤
úéøétt,dtik oink urn milebir -äöøiM äî ìk da äìBúåoebk ©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤

.adf ly zerevx
,dpyna epipyéëìî eøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥

,äæ ìò äæ éàðBîLç úéadkelnd lr mig`d ipy englpy,`iade ¥©§©¤©¤
,exfrl inex lig z` enr qepwxedõeçaî ñBð÷øBä äéä,dnegl ¨¨§§¦©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa ,íéðôaî ñeìaBèñéøàåïéìLmiptay el` §©¦§§¦¦§¦§¨¨¨§©§§¦
äte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,mi`lh uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦
íäì æòìuegay mze`lúéðååé úîëça,mipian lkd oi`y ote`a ¨©¨¤§¨§©§¨¦

ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk ,ïäì øîàøçîì ,íëãéa ïéøñîð ¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨
ìLíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` ¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨

f`e ,daäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðlelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨
miny ceakeøîà äòL dúBà ,minkg,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦

äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàåe`ay §¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨
,milyexi zeaiaq z` eaixgde mi`nexdøîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤

øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøö úBbbîzenewn mdy ¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny s` ,miwegx

.milyexi
,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§
ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦

blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨
ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,ixd §©¤§©§¦

,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixaca x`eanìïBL §
ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé,zxzen zipeei oeyl mpn`yla` §¨¦§§¨§©§¨¦§

`idy ,zipeei znkg,da miynzyn zeklnl miaexwdy mifnx zty
.dxeq`

,`xnbd dywn aeyäãeäé áø øîàäå ,àøéñà éî úéðååé úîëçå§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨
áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîàdki`a ¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦

"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò"leeple zekal xrhvdl yi il ¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦
ixir zegtyn lkn xzei ipir z`àaà úéáa eéä íéãìé óìà ,- ¤¤§¨¦¨§¥©¨

,dpaic l`ilnb oaxúBàî LîçmdnúBàî Lîçå ,äøBz eãîì £¥¥¨§¨©£¥¥
mdnïäî øéizLð àìå ,úéðååé úîëç eãîìoaxegd xg`éðà àlà ¨§¨§©§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦

,àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk.zipeei znkg cnll xzeny ixd ¨¥£¦©¨§©§¨
,`xnbd zvxzneåä úeëìîì ïéáBø÷c ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL©¦¤¥©¨©§¦¥¦§¦§©§£

,l`xyi jxevl zipeei znkga ynzydl jxev mdl dide,àéðúcin §©§¨
`edyéîB÷ øtñî,eixeg`n zixela gipne eiptln xtzqn -äæ éøä §©¥¦£¥¤

éøBîàä éëøcîdxf dcear myl jk zeyrl mibdep eidy,mle` ¦©§¥¨¡¦
eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáàminkg el,éîB÷ øtñìitláBø÷ àeäL ©§¤§¥¦¦§©¥¦¤¨

,úeëìîìokeïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìLcenllúîëç §©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©
.úeëìîì ïéáBøwL éðtî úéðååé§¨¦¦§¥¤§¦§©§

,dpyna epipyïBéøtàa älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨§©¦§
'eëåef dxfb exizd epizeaxy my epipye.,`xnbd zxne`éàî §©

àîòè,oeixt`a dlkd `vzy epizeax exizdàúeòéðö íeMî- ©£¨¦§¦¨
dlra zial dia` zian dz`va dqekn dlkd didzy.

,dpyna epipyïðçBé ïaø únMîi`kf oaäìèaeifeðz .äîëçä ¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨
øæòéìà éaø únMî ,ïðaøqepwxed oaäøBz øôñ æðâð ,eidy - ©¨¨¦¤¥©¦¡¦¤¤¦§©¥¤¨

xtqa zeaezkk eita zexecq dt lray dxezay zekldúnMî .¦¤¥
äáLçîe äöò äìèa ,òLBäé éaøiwae zeyxca xidf didy - ©¦§ª©¨§¨¥¨©§¨¨

.mipind zeiyew lr aiydl rceie ,zeklda,àáé÷ò éaø únMî¦¤¥©¦£¦¨
äøBz éòBøæ eìèadxeza `xaqd wner -úBðééòî eîzzñðå , ¨§§¥¨§¦§©§©©§

äîëçäzeyxc lr dt lray dxez zekld z` jneq didy - ©¨§¨
`xwna mipzynd zepeylde zexizid zeize`d lre miweqtd.

äîëç úBøèò eìèa ,äéøæò ïa øæòìà éaø únMîdidy - ¦¤¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§©§¨§¨
,blten xiyrïa àðéðç éaø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥©¦£¦¨¤

,àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa ,àñBc¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¦¤¨§¨
äéäL ,àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç eìèä§£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¦¤¨§¨¤¨¨

épèwîly mteqe.ïéðã÷Mä eìèa ,éàfò ïa únMî .íéãéñç ¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦
ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä eìèa ,àîBæ ïa únMî¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤
.úBøö eìtëeä ,éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ,ìàéìîb©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨

,dpyna epipyáø déì øîà .àèç úàøéå äåðò äìèa ,éaø únMî¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©
àpúì óñBé,dpynd z` dpeydéðúéz àìjzpynaàkéàc ,äåðò ¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨

àðà.eipr ip`y ,ize` yi ixdy -àì ,àpúì ïîçð áø déì øîà £¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ
éðúézjzpynaàðà àkéàc ,àèç úàøéip`y ,ize` yi ixdy - ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨

`hg `xi.
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oifge` mipya cenr hn sc oey`x wxtdheq
.àìåðå àìæà:milEpznE miNce miklFd.çéLnä úBáwòa:giWn z`iA iptl zElBd sFqA ¨§¨§¨§¨§¦§©¦¦§©§¦§¦§©¨¦©§©¨¦§¥¦©¨¦©

.ø÷éa ïéiäå:zF`YWnA oiwqFr lMdW.äçëBz ïéàåmNMW ,gikFdl lkEIW mc` Ll oi` §©©¦§Ÿ¤¤©Ÿ§¦§¦§¨§¥¥¨¥§¨¨¤©§¦©¤ª¨

:ipFnM dY` Fl xnF` oigikFOWkE zF`HgA milWkp.ãòeä úéáeg lWzial Eidi mink ¦§¨¦§©¨§¤¦¦¥©¨¨¦¥©©©¤£¨¦¦§§¥

mW miccFBzn dnif ilraE ,Wi` oi`n axg `die ,dxFY cnFl oi`e minkgd ElMW ,zEpf§¤¨©£¨¦§¥¥¨¦¥¨¥¥¥¦©£¥¦¨¦§§¦¨

:mdNW zFWxcn iYA Eid xirl uEgW ipRn.'îâ ¦§¥¤¨¦¨¨¥¦§¨¤¨¤

.úéøôb ìLå çìî ìLoa`n oiUFr dxhr oipr ¤¤©§¤¨§¦¦§©£¨¨¦¥¤¤

oixFwe glcAd oa`M lElv `EdW gln lW¤¤©¤¨§¤¤©§Ÿ©§¦

zixtbA oixEIv oinM DzF` oiraFve ,`"iniily§§¦¨§¦¦¦§¨§¦

:`"le`p oixFwe sqke adf ilkA oiUFrW mWM§¥¤¦¦§¥¨¨§¤¤§¦

.úìéç:miOA lcBd `nB oinM `"wyilàìáè ¦¨§¦Ÿ¤©¨¥©©¦©§¨
.àîet ãçcFA oiWwWwOW cg` lApr lW bEf §©¨¤¦§¨¤¨¤§©§§¦

:zF`YWOd ziaA xiWl.àøeaðèFzF` oixFw KM ¨¦§¥©¦§¨©§¨¨¦

zFNbr eizFptC iEUr `Ede ,xEAph frl oFWlA¦§©©©§§¨¨§¨£ª

lfxA lW oihEg eizFptcA oixWFwe dtp oirM§¥¨¨§§¦§¨§¨¦¤©§¤

`Ede gzFnE gl `EdWM xFr eiR lr oighFWe§§¦©¦§¤©¥©§

`Ed wC lTnA eilr oiMOWkE ,eil`n mW WAizn¦§©¥¨¥¥¨§¤©¦¨¨§©¥©

zFMdl oircFIW oipnE` Wie ,lElv lFw `ivFn¦¨§¥¨¦¤§¦§©

oinM rnWPW cr xcQM dMn xg` dMn eilr̈¨©¨©©©¨©¥¤©¤¦§©§¦

:xiW.àîet ãçc àìáèa ólçéîlApr lW bEf ¦¦©©§©§¨§©¨¤¦§¨

iz`e ,lFTA Fl dnFC zF`YWn ziaA miWFrW¤¦§¥¦§¨¤©§¨¥

:Dilr xEfbC `Edd cArnl.àæéô÷'b wifgn ilM §¤§©©§¨£¥§¦¨§¦©£¦

:oibEl.áäæ ìL øéòadf lW xire adf lW dxhr ¦¦¤¨¨£¨¨¤¨¨§¦¤¨¨

:dilr zxIvn.ätkoal xnv lW raFM FnM §ª¤¤¨¤¨¦¨§©¤¤¤¨¨

:`"xhlit oixFTW.úBáäænä úéøBäæziNh ¤¦§¦©ª§¨©¦

oicinrOW cr adf iQh oirEaw FaE ipW drEav§¨¨¦§¦©¥¨¨©¤©£¦¦

:dRM oinM DzF`áà.øéôéøt àeä äNBò ìoinM ¨§¦¦¨£¨¤§¦¦§¦

DA oilFze ,oiUFr Ep`W FnM ur ilBrn lW dRM¦¨¤©§§¥¥§¤¨¦§¦¨

:oiUFr Ep`W FnM adf icicxE oitipv.úéðåé úîëç §¦¦§¦¥¨¨§¤¨¦¨§©§¨¦
x`W oi`e oihlR ipA FA mixAcOW dnkg oFWl§¨§¨¤§©§¦§¥¨¨¦§¥§¨

:FA oixiMn mrd.éàðBîLç úéa éëìîmig` ipW ¨¨©¦¦©§¥¥©§©§¥©¦

qFpwxFd dkElOd lr oihhFwzn EidW¤¨¦§§¦©©§¨§§

:qElAFhqix`e.õeçaî ñBð÷øBä äéälr xv §©¦§§¨¨§§¦©¨©

:miInFx lig FOr `iade milWExiìLîíäì íéìL §¨©¦§¥¦¦¥¦¦§©§§¦¨¤
.ätwa óñk éøðéc:micinYl dMWNd znExYn ¦¨¥¤¤©ª¨¦§©©¦§¨©§¦¦

.ãçà ï÷æ íL äéä:miptAn.íäì æòìozF`l ¨¨¨¨¥¤¨¦¦§¦¨©¨¤§¨

:uEgAW.äòæòcæð åéðøtö õòðKlOd zngn ¤©¨©¦¨§¨¦§©§§¨¥£©©¤¤

:FnW lENg lr dxrAW.'eë eðéðL äðL dúBà ìòåz` zFligd Eaixgd dpW DzF`W ¤¨£¨©¦§§©¨¨¨¨¦¤¨¨¨¤¡¦©¥¤

,mitixv zFBBn xnrd z` dpW DzF` `iadl Kxvde milWExi zpicn zFaiaQW mirxGd©§¨¦¤§¦§¦©§¨©¦§ª§©§¨¦¨¨¨¤¨Ÿ¤¦©§¦¦

aizkcM milWExil aFxTd on `iadl xnrd zevn mipXd x`WaE(bk `xwIe)EaixwY lnxM ¦§¨©¨¦¦§©¨Ÿ¤§¨¦¦©¨¦¨©¦§¦§¦©¦§¨©§¤©§¦

zlAXd xM oi`e KrnznE WAizn wFgxn `A `EdWkE ,EPOn `ln xMde gl rxGd `dIW¤§¥©¤©©§©¨¨¥¦¤§¤¨¥¨¦§©¥¦§©¥§¥¨©¦Ÿ¤

:oirxBd on `lnì.éñøeñ ïBLoFWll `Ed aFxw ¨¥¦©©§¦¨§¦¨¦§

,inlWExi zxnB oFWl dGW ip` xnF`e ,inx £̀¨¦§¥£¦¤¤§§¨©§©§¦

:`"iixey `"bpil FzF` oixFw mlFrd zFO`eBà §ª¨¨¦

ì.éðåé ïBLdti oei oFWlE ,oei ux`l oiaFxw EidW §§¨¦¤¨§¦§¤¤¨¨§¨¨¨¨

:FA xRql Fl dide dGn.áéúëc éàî`N` qxB `l ¦¤§¨¨§©¥©¦§¦Ÿ¨©¤¨

eilrW xn`e Fnvr lr df `xwn `xw y"x¨¨¦§¨¤©©§§¨©¤¨¨

lMd on xzFi ikaA eipir z` llFrl:.äììBò §¥¤¥¨¦§¦¥¦©Ÿ§¨
:ipir z` zlEpn.éLôðì:izFxFw ipRn iWtp lr §©¤¤¤¥©§©§¦©©§¦¦§¥©

.éîB÷ øtñîzixFlA giPnE eiptNW FxrU §©¥¥§¨¤§¨¨©¦©§¦

:eixFg`n.éøBîàä éëøcîzixFlA oigiPn odW ¥£¨¦©§¥¨¡¦¤¥©¦¦§¦

:miakFM zcFar mWl.äøBz øôñ æðâðlrA didW §¥£©¨¦¦§¨¥¤¨¤¨¨©©

EN`M eitA zFxEcqE ,dAxd drEnW iRn zFkld£¨¦¦§¨©§¥§§¦§¦

oixcdpqA xn`cM xtQA aEzM(.gq sC)dAxd ¨©¥¤¦§¨©§©§¤§¦©©§¥

dpFW ip`W `N` cFr `le ,izFAxn iYcnl dxFY¨¨©§¦¥©©§Ÿ¤¨¤£¦¤

WlWE oi`EXw zFrihpA zFkld mitl` zWlW§Ÿ¤£¨¦£¨¦§¦¦¦§Ÿ

:dGr zxdaA zF`n.äáLçîe äöòxidf didW ¥§©¤¤©¨¥¨©£¨¨¤¨¨¨¦

miqxFwiR`d zaEWzaE zFkldA iwaE zFWxcA¦§¨¨¦©£¨¦§©¨¡¦§¦

dbibgC w"ta 'ixn`cM mdifnxA oiadlE(:d sC) §¨¦§¦§¥¤¦§¨§¦©£¦¨©

olr iedY i`n opAx Dil Exn` DiWtp gp iM¦©©§¥¨§¥©¨¨©¤¡¥£¨

l`xUi ipAn dvr dca` odl xn` ,mipiOn¦¦¦¨©¨¤¨§¨¥¨¦§¥¦§¨¥

:miakFM icaFr lW dnkg dgxqp.äøBz éòBøæ ¦§§¨¨§¨¤§¥¨¦§¥¨
lr dR lrAW dxFY inrh KFnqle `xaq wnrŸ¤§¨¨§¦§©£¥¨¤§©¤©

zFpFWlE mixzid zFIzF`e zF`xwOd iWxcn¦§§¥©¦§¨§¦©§¥¦§

:`xwOA miPYWOd.äéøæò ïa øæòìà éaøxiWr ©¦§©¦©¦§¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¦

'ixn`cM ded(:cp sC zAW)ded ilbr itl` xqixY £¨¦§¨§¦©¨©§¥©©§¥¦§¥£¨

:`YW lM Dixcrn xVrn.àðà àkéàcip`W §©¥¥¤§¥¨©¨§¦¨£¨¤£¦

:ozepr©§§¨

äôeøò äìâò Cìò ïøãä©§¨£¨¤§¨£¨
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Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå ìàBL ïéàå ,äìcìãå àìæà̈§¨§©§§¨§¥¥§¥§©¥©¦¥
ïòMäìàtöeç ,àçéLî úBáwòa .íéîMaL eðéáà ìò §¦¨¥©¨¦¤©¨©¦§¦§§¦¨§¨

,ø÷Béa ïéiäå déøt ïzz ïôbä .øéîàé ø÷Béå àbñé¦§¥§¤©£¦©¤¤¦¥¦§¨§©©¦§¤
äéäé ãòåå úéa .úçëBz ïéàå úeðéîì Côäz úeëìîe©§¥¨¥§¦§¥©©¥©©¦§¤
ìeábä éLðàå ,íBMé ïìábäå ,áøçé ìéìbäå ,úeðæì¦§§©¨¦¤¡©§©©§¨¦§©§¥©§
,çøqz íéøôBñ úBîëçå ,eðpBçé àìå øéòì øéòî eááBñé§§¥¦§¦§Ÿ§¨§¨§§¦¦¨©
éðt íéøòð .úøãòð àäz úîàäå ,eñàné àèç éàøéå§¦§¥¥§¦¨£§¨¡¤§¥¤¡¤¤§¨¦§¥
,áà ìåeðî ïa ,íépè÷ éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥§©¦¥§©¥¨
,Búéá éLðà Léà éáéà ,dúîça älk ,dnàa äî÷ úa©¨¨§¦¨©¨©£¨Ÿ§¥¦©§¥¥
ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,áìkä éðôk øBcä éðt§¥©¦§¥©¤¤©¥¥¦§©¥¥¨¦§©

:íéîMaL eðéáà ìò ïòMäì eðì Lé äî'îâ:áø øîà ¨¥¨§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦¨©©
eðL àììLå ñãä ìL ìáà ,úéøôâå çìî ìL àlà Ÿ¨¤¨¤¤©§¨§¦£¨¤£©§¤

ãøåå ìLå ñãä ìL óà :øîBà ìàeîLe .øzeî ãøåå¤¤¨§¥¥©¤£©§¤¤¤
ìL óà :øîà éåìå .øzeî úìéç ìLå íéð÷ ìL ,øeñà̈¤¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©©¤
ìL óà :déúéðúîa éåì éðz ïëå .øeñà úìéç ìLå íéð÷̈¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥©¤
?"ñeøéà" éàî :ñeøéàä ìòå :øeñà úìéç ìLå íéð÷̈¦§¤¥¨¨§©¨¦©¦
,àðeä áø øa äaø .àîet ãçc àìáè :øæòìà 'ø øîà̈©¤§¨¨©§¨§©¨©¨©©¨
øîà .déøáz ,deáà àúà .àøeaðè déøáì déì ãáò£©¥¦§¥©§¨£¨£©§¥¨©
àîetà déì ãéáò ìéæ ,àîet ãçc àìáha óìçéî :déì¥¦£©©©§¨§©¨¦£¦¥©¨
eøæb ñeèéè ìL ñeîìeta :àæéô÷c àîetà Bà àáöçc©£¨¨©¨¦§¦¨©§¤¦¨§
äaø øîà ?"úBlk úBøèò" éàî :'eëå úBlk úBøèò ìò©©§©©©§©¨©©¨
éîð àéðz .áäæ ìL ,øéò :ïðçBé 'ø øîà äðç øa øa©©¨¨¨©¨¨¦¤¨¨©§¨©¦
äNBò ìáà ,áäæ ìL øéò ?úBlk úBøèò eäæéà :éëä̈¦¥¤©§©¦¤¨¨£¨¤
íéðúç úteç ìò óà :àðz .úìéî ìL äték dúBà¨¦¨¤¥¨¨¨©©©£¨¦

úéøBäæ ,íéðúç úteç ïä elà :éëä éîð àéðz .úBáäæenä úéøBäæ ?"íéðúç úteç" éàî .eøæb̈§©©£¨¦§¦©§£©§¨©¦¨¦¥¥©£¨¦§¦
ìò äæ éàðBîLç úéa éëìî eøvLk ,ïðaø eðz :úéðååé Bða úà ãnìé àlL :äöøiM äî ìk da äìBúå úéøétt äNBò ìáà ,úBáäæenä©§££¨¤©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥¥©§©¤©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa .íéðôaî ñeìaBèñéøàå õeçaî ñBð÷øeä äéä äæãçà ï÷æ íL äéä .íéãéîz ïäì ïéìòîe ,äte÷a íéøðéc ïéìL ¤¨¨§¨¦©§©¦§§¦¦§¦§¨§¨§©§§¦¦¨¦§¨©£¦¨¤§¦¦¨¨¨¨¥¤¨
ìL ,øçîì .íëãéa ïéøñîð ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk :ïäì øîà ,úéðååé úîëça íäì æòì ,úéðååé úîëça øékî äéäLíäì eìL ¤¨¨©¦§¨§©§¨¦¨©¨¤§¨§©§¨¦¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨¦§§¨¤

:eøîà äòL dúBà .äñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæð ,åéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék .øéæç íäì eìòäå äte÷a íéøðéc¦¨¦§¨§¤¡¨¤£¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨¨¨¨¨§
ézLe ,íéôéøö úBbbî øîBò àáe äNòî :eðéðL äðL dúBà ìòå .úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàå ,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà̈¨¨¤§©¥£¦¦§¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨¨¦©£¤¨¤¦©§¦¦§¥

ì ìàøNé õøàa :éaø øîàäå ?éðéà ,øëBñ ïéò úò÷aî íçläì éà ,àlà ?änì éñøeñ ïBLì éà LãBwä ïBLóñBé áø øîàå .úéðååé ïBL ©¤¤¦¦§©¥¥¦¦§¨¨©©¦§¤¤¦§¨¥¨§¦¨¨¤¨¦§©¤¦¨§¨¦§¨©©¥
ì ìááaì Bà ,àlà ?änì énøà ïBLì Bà LãBwä ïBLì .éñøt ïBL?àøéñà éî úéðååé úîëçå .ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé ïBL §¨¤¨£©¦¨¨¤¨§©¤¨©§¦¨§¨¦§§¨§©§¨¦§§¨§©§¨¦¦£¦¨

eéä íéãìé óìà ?"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò" áéúëc éàî :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦¤¤§¨¦¨
éðàL .àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk éðà àlà ïäî øéizLð àìå ,úéðååé äîëç eãîì úBàî Lîçå ,äøBz eãîì úBàî Lîç ,àaà úéáa§¥©¨¨¥¥¨§¨§¨¥¥¨§¨§¨§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦¨¤£¦©¨§©§¨¨¥
,éîB÷ øtñì Bì eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáà .éøBîàä éëøcî äæ éøä ,éîB÷ øtñî àéðúc ,eåä úeëìnì ïéáBø÷ã ,ìàéìîb ïaø úéa ìL¤¥©¨©§¦¥¦§¦©©§¨§©§¨§©¥¦£¥¤¦©§¥¨¡¦©§¤§¥¦¦§©¥¦
älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta :úeëìnì ïéáBøwL éðtî úéðååé äîëç ïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìL .úeëìnì áBø÷ àeäL¤¨©©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©§¨¦¦§¥¤§¦©©§©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨
únMî .äøBz øôñ æðâð øæòéìà 'ø únMî :ïðaø eðz :äîëçä äìèa ïðçBé ïaø únMî :àúeòéðö íeMî ?àîòè éàî :'eëå ïBéøtàä©¦§§©©£¨¦§¦¨¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨©¨¨¦¤¥¡¦¤¤¦§©¥¤¨¦¤¥
eìèa äéøæò ïa øæòìà 'ø únMî .äîëçä úBðééòî eîzzñðå äøBú éòBøæ eìèa àáé÷ò 'ø únMî .äáLçîe äöò äìèa òLBäé 'ø§ª©¨§¨¥¨©£¨¨¦¤¥£¦¨¨§§¥¨§¦§©§©§§©¨§¨¦¤¥¤§¨¨¤£©§¨¨§
,íéãéñç eìèa àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa àñBc ïa àðéðç 'ø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L ,äîëç úBøèò©§¨§¨¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥£¦¨¤¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¥¤¨§¨¨§£¦¦
.ïéðLøcä eìèa àîBæ ïa únMî .ïéðc÷Mä eìèa éàfò ïa únMî .íéãéñç épèwî äéäL ?àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå§¨¨¦§¨§©¨¥¤¨§¨¤¨¨¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦
áø déì øîà :àèç úàøéå äåðò äìèa éaø únMî :úBøö eìtëeä éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø únMî¦¤¥©¨¦§¤©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©

:àðà àkéàc ,àèç úàøé éðúéz àì :àpúì ïîçð áø déì øîà .àðà àkéàc ,äåðò éðúéz àì :àpúì óñBé¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨£¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מט עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבמלכות(



רז יום חמישי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dheq(ycew zay meil)

äìcìãå àìæà,lclcine jled ux`d mre -ìàBL ïéàål`xyil ©§¨§¦§§¨§¥¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå§¥§©¥©¦¥§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àbñé àtöeç àçéLî úBáwòagiynd z`ia z`xwl -daxz §¦§§¦¨§¨¦§¥
,mlera dtvegdøéîàé ø÷Béå,lcbi xweid -ïéiäå äiøt ïzz ïôbä §¤©£¦©¤¤¦¥§¦¨§©©¦

ok zexnlø÷éadzynl lkd ea eynzyiy meynCôäz úeëìîe , §Ÿ¤©§¥¨¥
úçëBz ïéàå ,úeðéîì,gikedl ie`xy in didi `l -ãòåå úéaly §¦§¥©©¥©©

df zgze micneld on mny didi minkgdúeðæì äéäémewnl - ¦§¤¦§
,dnf ilra ea mitq`znyìéìbäåminkg icinlz my didy , §©¨¦

miciqgeíBMé ïìábäå ,áøçé,mny didi -ìeábä éLðàåiyp` - ¤§©§©©§¨¦§©§¥©§
l`xyi ux` leabeððBçé àìå ,øéòì øéòî eááBñéoegiy in oi` - §§¥¦§¦§Ÿ§¥

,mze`çøqz íéøôBñ úBîëçåfeal didi -,eñàné àèç éàøéå , §¨§§¦¦¨©¦¥¥¥§¦¨£
éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð ,úøcòð àäz úîàäå§¨¡¤§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥

dnàá äî÷ úa ,áà ìåeðî ïá" ,íépè÷dyiiale dtxglälk , §©¦¥§©¥¨©¨¨§¦¨©¨
áìkä éðôk øBcä éðt ,"Búéá éLðà Léà éáéBà ,dúîçadidzy - ©£Ÿ¨§¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤

dfn df eyiiazi `le zefrLi äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,©¥¥¦§©¥¥¨¦§©©¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì eðì̈§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤

úìéç ìLå íéð÷mina lcbd `neb oink gnv -,øîà éåìå .øzeî ¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©
óàdxhrdéúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL- ©¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa iel dpy oke.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt -

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøepal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sez oinäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axàìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨

ànet ãçc,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edyìéæ §©¨¦
déì ãéáòsezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bà £¦¥©¨§©§¨©¨¦§¦¨

slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy ilk it lr -
qexi`a.

,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§
,`xnbd zl`eyøîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©

áäæ ìL øéò ,ïðçBé éaøadf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ©¦¨¨¦¤¨¨
.dilr zxiievn,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨

úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà.iwp xnv ly raek oink - £¨¤¨¦¨¤¥¨
àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©

úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçmireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨
.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevx eaelà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥

íéðúç úteç ïä,zexeq`yäNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ¥©£¨¦§¦©§¨£¨¤
úéøétt,dtik oink urn milebir -äöøiM äî ìk da äìBúåoebk ©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤

.adf ly zerevx
,dpyna epipyéëìî eøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥

,äæ ìò äæ éàðBîLç úéadkelnd lr mig`d ipy englpy,`iade ¥©§©¤©¤
,exfrl inex lig z` enr qepwxedõeçaî ñBð÷øBä äéä,dnegl ¨¨§§¦©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa ,íéðôaî ñeìaBèñéøàåïéìLmiptay el` §©¦§§¦¦§¦§¨¨¨§©§§¦
äte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,mi`lh uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦
íäì æòìuegay mze`lúéðååé úîëça,mipian lkd oi`y ote`a ¨©¨¤§¨§©§¨¦

ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk ,ïäì øîàøçîì ,íëãéa ïéøñîð ¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨
ìLíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` ¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨

f`e ,daäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðlelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨
miny ceakeøîà äòL dúBà ,minkg,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦

äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàåe`ay §¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨
,milyexi zeaiaq z` eaixgde mi`nexdøîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤

øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøö úBbbîzenewn mdy ¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny s` ,miwegx

.milyexi
,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§
ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦

blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨
ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,ixd §©¤§©§¦

,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixaca x`eanìïBL §
ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé,zxzen zipeei oeyl mpn`yla` §¨¦§§¨§©§¨¦§

`idy ,zipeei znkg,da miynzyn zeklnl miaexwdy mifnx zty
.dxeq`

,`xnbd dywn aeyäãeäé áø øîàäå ,àøéñà éî úéðååé úîëçå§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨
áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîàdki`a ¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦

"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò"leeple zekal xrhvdl yi il ¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦
ixir zegtyn lkn xzei ipir z`àaà úéáa eéä íéãìé óìà ,- ¤¤§¨¦¨§¥©¨

,dpaic l`ilnb oaxúBàî LîçmdnúBàî Lîçå ,äøBz eãîì £¥¥¨§¨©£¥¥
mdnïäî øéizLð àìå ,úéðååé úîëç eãîìoaxegd xg`éðà àlà ¨§¨§©§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦

,àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk.zipeei znkg cnll xzeny ixd ¨¥£¦©¨§©§¨
,`xnbd zvxzneåä úeëìîì ïéáBø÷c ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL©¦¤¥©¨©§¦¥¦§¦§©§£

,l`xyi jxevl zipeei znkga ynzydl jxev mdl dide,àéðúcin §©§¨
`edyéîB÷ øtñî,eixeg`n zixela gipne eiptln xtzqn -äæ éøä §©¥¦£¥¤

éøBîàä éëøcîdxf dcear myl jk zeyrl mibdep eidy,mle` ¦©§¥¨¡¦
eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáàminkg el,éîB÷ øtñìitláBø÷ àeäL ©§¤§¥¦¦§©¥¦¤¨

,úeëìîìokeïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìLcenllúîëç §©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©
.úeëìîì ïéáBøwL éðtî úéðååé§¨¦¦§¥¤§¦§©§

,dpyna epipyïBéøtàa älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨§©¦§
'eëåef dxfb exizd epizeaxy my epipye.,`xnbd zxne`éàî §©

àîòè,oeixt`a dlkd `vzy epizeax exizdàúeòéðö íeMî- ©£¨¦§¦¨
dlra zial dia` zian dz`va dqekn dlkd didzy.

,dpyna epipyïðçBé ïaø únMîi`kf oaäìèaeifeðz .äîëçä ¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨
øæòéìà éaø únMî ,ïðaøqepwxed oaäøBz øôñ æðâð ,eidy - ©¨¨¦¤¥©¦¡¦¤¤¦§©¥¤¨

xtqa zeaezkk eita zexecq dt lray dxezay zekldúnMî .¦¤¥
äáLçîe äöò äìèa ,òLBäé éaøiwae zeyxca xidf didy - ©¦§ª©¨§¨¥¨©§¨¨

.mipind zeiyew lr aiydl rceie ,zeklda,àáé÷ò éaø únMî¦¤¥©¦£¦¨
äøBz éòBøæ eìèadxeza `xaqd wner -úBðééòî eîzzñðå , ¨§§¥¨§¦§©§©©§

äîëçäzeyxc lr dt lray dxez zekld z` jneq didy - ©¨§¨
`xwna mipzynd zepeylde zexizid zeize`d lre miweqtd.

äîëç úBøèò eìèa ,äéøæò ïa øæòìà éaø únMîdidy - ¦¤¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§©§¨§¨
,blten xiyrïa àðéðç éaø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥©¦£¦¨¤

,àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa ,àñBc¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¦¤¨§¨
äéäL ,àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç eìèä§£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¦¤¨§¨¤¨¨

épèwîly mteqe.ïéðã÷Mä eìèa ,éàfò ïa únMî .íéãéñç ¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦
ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä eìèa ,àîBæ ïa únMî¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤
.úBøö eìtëeä ,éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ,ìàéìîb©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨

,dpyna epipyáø déì øîà .àèç úàøéå äåðò äìèa ,éaø únMî¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©
àpúì óñBé,dpynd z` dpeydéðúéz àìjzpynaàkéàc ,äåðò ¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨

àðà.eipr ip`y ,ize` yi ixdy -àì ,àpúì ïîçð áø déì øîà £¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ
éðúézjzpynaàðà àkéàc ,àèç úàøéip`y ,ize` yi ixdy - ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨

`hg `xi.

äèBñ úëqî dì à÷éìñe äôeøò äìâò Cìò ïøãä©§¨£¨¤§¨£¨§¦¨¨©¤¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dheq(iyily meil)

dnw zgky zeaxl ecnl 'dcya' dlnd xwirnäãeäé éaøå .`ly §©¦§¨
etv hrnl weqtd xwir z` el jxvp meyn ,dnw zgky o`kn cnl
,s"kd ly xezid on z`f cenll dvx `l ,exag dcy jezl mixner

ikdéì òîLî àì 'EãNa' 'äãOa'mby ,eyxecl ozipy xezi edfy ©¨¤§¨§Ÿ©§©¥
jixv `ed 'dcya'n ok m` ,s"k mr 'jcya' aezkl ozip dyxc `ll

.oenh hrnl dyxc el oi`e ,dnw zgky cenll
,exag dcy jezl oixner etv ,dgky oipra xkfedy df oicl xywda

.dinxi iax ly ewtq z` `xnbd d`ianeôö ,äéîøé éaø éòä¥©¦¦§§¨¨
eäãN CBúì ïéøîBòedcy lr `le ,edcy xie`a mixnerd eid - ¨¦§¨¥

,mgkye ,mixg` mixner lr e` ,cenr e` oa` iab lr oebk ,ynn
,eäîm`d ,`ed wtqde ,`l e` dgky oic mdilr lg m`døéåà ©£¦

.éîc äãNk åàì Bà éîc äãNk äãN̈¤§¨¤¨¥¨§¨¤¨¥
,ãéáæ áøì àðäk áø ,dì éøîàå ,étt áøì àðäk áø déì øîà̈©¥©©£¨§©©¦§¨§¦¨©©£¨§©§¦

déì èBLôz,dinxi iax ly ewtq z`éaø øîà eäaà éaøcî ¦§¥¦§©¦©¨¨©©¦
ì èøt ,øîàc ,øæòìàBøéáç äãN CBúì ïéøîBò eôvL`l f`y ¤§¨¨§¨©§¨§¤¨¨¦§§¥£¥

mixnerdy eyexit 'etv'y ,`pdk ax oiade ,dgky oic mdilr lg
,ynn edcy lr mpi`e ,edyn iab lr exag dcy xie`a micner
,ynn dcyd iab lr mpi`e mitv mixnerd m` mby ,jka x`eane

ïéà Bøéáçcla` ,dgky oicn dxez ezhrin f` -úì,eäãN CBmb ©£¥¥§¨¥
ynn dcyd lr mpi` m`àì.dgky oic mdilr lge ,dxez dhrin Ÿ

,`pdk axl xn`e ,di`xd z` ciaf ax e` itt ax dgcéîòèéìåC §¦©§¥
dcy xie`a ecnry eyexit ,xfrl` iax xikfdy 'etv'y zpady

mby ,rnyn jk m` ,exagïéà eôö ,Bøéáç äãN CBúìezhrin f` - §§¥£¥¨¥
md m` la` ,dgky oicn dxezïéçpeîynn exag dcyaàìdhrin ¨¦Ÿ

,jk xnel xyt` cvike ,dgky oic mdilr lge ,dxezàäå,seq seq §¨
ixdïðéòagkyi xnerdy'EãNa'ixdy ,dgky oic eilr legiy ick §¦¨§¨§

,xfrl` iax ly ecenil edfàkéìå,ux`d lr mixnrdyk mbe - §¥¨
.df i`pz miiwzn epi` oiicràlà,i`ceBøéáç äãN CBúìxn`y ¤¨§§¥£¥

ezpeek ,dgky mda bdep oi`y xfrl` iaxeléôàåmdïéçpeîlr ©£¦¨¦
,ynn exag dcyøîà÷c éàäåxfrl` iaxeôömdy eyexit oi` §©§¨¨©¨

eyexit `l` ,migpen mpi`e ,edyn iab lr exag dcy xie`a mitv
meyn jk hwpe ,ynn exag dcy jezl eltpe gexa ennexzdyàìc§Ÿ

dì úçkLî,exag dcya ely mixner egkyiyeôöa àlàgexa ©§©©¨¤¨§¨
,exag dcy jezl eltp jke ,edcy xie`axie`a migpenyk la`

.dgky oic mdilr lg `l edcya s`y okzii
mixner etva ,dinxi iax ly ewtq z` heytl di`x d`ian `xnbd

.edcy jezaòîL àz,`ziixan di`xBa ÷éæçäL øîBòeilra ¨§©¤¤¤¡¦
BëéìBäìdcyd onéab ìò Bçépäå ,øéòìxner,BçëLe ,Bøéáç §¦¨¦§¦¦©©¥£¥§¨

xnerdïBzçzä`ed ixdïBòîL éaø .äçëL Bðéà ïBéìòäå ,äçëL ©©§¦§¨§¨¤§¥¦§¨©¦¦§
,äçëL ïðéà íäéðL ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïaxnerd ¤§¨¥¦©¦¦§§¥¤¥¨¦§¨

ïBzçzädgky epi`ïeîè àeäL éðtî,oeilrd xnerd zgz ©©§¦§¥¤¨
ïBéìòäådgky epi`óö àeäL éðtîedcy lr epi`e ,edcy xie`a §¨¤§¦§¥¤¨

,o`kn `xnbd zwcwcne .ynnéâéìt àì ïàk ãò`ziixaa mi`pzd ©¨Ÿ§¦¥
ïBzçúa àlà,`l e` dgky `ed m`àì ìkä éøác ïBéìòa ìáà ¤¨§©§£¨¨¤§¦§¥©ŸŸ
,äçëL éàåäedcya `le edcy xie`a xnerdy lky yxetn ixd £©¦§¨

xnera mb dgky oic bdep mlerl ,`xnbd dgec .dgky epi` ,ynn
,dgky epi` o`k oeilrd xnerdy dne ,edcy xie`a cnerdéðàL©¦

déa ÷éæçàc ïåék íúä,xg` xner lr egipdy iptl ziad lra ¨¨¥¨§©§¦¥
,`ziixad zwqer jka ixdydéa äëæoicn xwtd aey dyrp epi`e ¨¨¥

.dgky
,`xnbd dywnéëä éàmeyn `ed oeilrd xnera xehtd mrhy ¦¨¦

,ea dkfyàéøéà éàîegipdy `ziixad dhwpy,Bøéáç éab ìò ©¦§¨©©¥£¥
eléôàepgipi m`énð äãNa`ziixad dhwp recne ,df mrhn xeht £¦§¨¤©¦

,`xnbd zvxzn .df ote`a `weec xehtd z`énð éëä ïéàok` - ¥¨¦©¦
xehty ,rwxw iab lr egipdyk mb exeht z` hewpl `ziixal did

,ea dkf xaky meynéðz÷c éàäåegipdy `ziixaa,Bøéáç éab ìò §©§¨¨¥©©¥£¥
íeMîxner ly epic z` mb yxtl dzvxyïBzçz`pz ea ewlgpy ¦©§

ly xehtd mrhy xn`z cvik ,`xnbd dywn .dcedi iaxe `nw
,ea dkfy meyn `ed oeilrd xnerdøîà÷ 'óö àeäL éðtî' àäå§¨¦§¥¤¨¨¨©

zvxzn .xie`a svy meyn `ed mrhdy yxetn ixd ,`ziixaa
,`xnbdàîéà,`ziixaa xen` -'óök' àeäL éðtîs"k ztqeza ¥¨¦§¥¤§¨

eli`k `ed ixd ,ecin egipdy s` ,ea dkfy oeiky ,eyexite ,oeincd
.dgky oic eilr lg `le ,ecia gpene dcyd on oiicr sv `ed

.dtexr dlbr oiprl zxfeg `xnbdéðéøä ,éiaà øîào`k ¨©©©¥£¥¦
zetixgae wnera l`ey lkl aiydl oken `zicanetaéàfò ïák§¤©©

yxece ayei dide sixg didy.àéøáè é÷eLa,jky oeikdéì øîà §¥§¤§¨¨©¥
íéììç éðL ,éiaàì ïðaøcî àeäämilhen mibexd ipy -éab ìò äæ ©¦§©¨¨§©©¥§¥£¨¦¤©©¥

äæexagn hrn jeyn cg`e,xir mdn cg` lkl yi jk jezne ¤
,zxg` daexwããBî àeä ïëéäî.dtexr dlbr d`iand xird z` ¥¥¨¥

,'oenh' iexw oezgzd bexddy okzi ixdy ,miccv dnk ef dl`ya yie
bexddy okzie .dtexr dlbr eilr mi`ian oi`e ,exizqn oeilrdy
eilr mi`ian oi` ixde ,ux`a rbep epi`y xg`n 'sv' iexw oeilrd
dtexr dlbr oi`ian oi`y dpyna epcnly itk ,dtexr dlbr
`id ddabdd e` dpnhddy oeiky okzi jci`ne .sv llg `vnpa
'oenh' df oi`e ,wqtd aygp epi` ,ezenk mc` `edy ,epina oin jxc
`xwi `ly iabl wx dpekp 'epina oin' zxaqy mb okzie .'sv' e`
iabl `le 'sv' iabl wx ,jtidd e` .'sv' `xwi `ly iabl `le 'oenh'
`id dpnhddyk mby xn`p m`d ,wtqd z` l`eyd x`iae .'oenh'

jxcBðéîa ïéîdf oebka mb ,ezenk mc` `ed ixdyéåäoezgzd ¦§¦¨¥
,ïeîèla` ,'oenh' `xwi `ly oiprl dpekp epina oin zxaq oi`y ¨

,`id dpekp epina oin zxaq 'sv' `xwi `ly oiprlBðéîa ïéîe- ¦§¦
epina oin jxc `id ddabddykeéåä àìjkaããBî ïBéìòîe ,óö- Ÿ¨¥¨¥¤§¥

.oezgzl daexwd `le dtexr dlbr d`ian oeilrl daexwd xirde
,àîìc Bàjxc `id ddabddyk mbéåä ,Bðéîa ïéîoeilrd bexdd ¦§¨¦§¦¨¥

,óöoiprl la` ,'sv' `xwi `ly oiprl dpekp epina oin zxaq oi`y ¨
,`id dpekp epina oin zxaq 'oenh' `xwi `lyBðéîa ïéîe- ¦§¦

epina oin jxc `id dpnhddykeéåä àìjkaããBî ïBzçzîe ,ïeîè Ÿ¨¥¨¦©§¥
.oeilrl daexwd `le dtexr dlbr d`ian oezgzl daexwd xirde -

,àîìc Bàjxc `id ddabddyk mbéåä Bðéîa ïéîjkaïéîe ,ïeîè ¦§¨¦§¦¨¥¨¦
éåä Bðéîaok enkóö`ly oiprl `l dpekp epina oin zxaq oi`y §¦¨¥¨

,sv `xwi `ly oiprl `le oenh `xwiàìå ããBî ïBzçzî àìå§Ÿ¦©§¥§Ÿ
ããBî ïBéìòî,oezgzl daexwd od ,oeilrl daexwd xird ode - ¥¤§¥

.dtexr dlbr ze`ian opi` odizy
déì øîà,iia` ¨©¥
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,zwelgnd mrh z` `xnbd zx`aneøî ,éâìôéî÷ éàîaiax - §©¨¦§§¥©
xfril`ìéôð dézëeãa déôeb ,øáñcnry mewna bexdd ly eteb - ¨©¥§§¥¨¦

eli`e ,ltp my dknd zrya eaìéôðå éãàðc àLéøekxc y`xd - ¥¨§¨¥§¨¦
,sebd mewna eze` mixaew jkle ,xg` mewna letile enewnn cepl

.ezlitp `id myyøîe`aiwr iax -ìéôð ìéôðc àëéä àLéø ,øáñ ©¨©¥¨¥¨§¨¦¨¦
eli`e ,bxdpe fzedy mewna letil ekxc y`xd -èéäøc àeä àôeb¨§¨¦

ìéæàjkle ,xg` mewna letile dkedy xg` uexl ekxc sebd - ¨¦
ezlitp `id myy ,y`xd mewna eze` mixaew.

,dpyna epipy,ïéããBî eéä ïéàîiax ,exeaihn xne` xfril` iax ¥©¦¨§¦
,`xnbd zx`an .enhegn xne` `aiwréâìôéî÷ éàîami`pzd §©¨¦§§¥

,dpynayøî`aiwr iax -détàa àúeiç øwéò ,øáñxwir - ©¨©¦¨¦¨§©¥
,eay dbixdd xwir `id my `linne ,et`a `id mc`d ly ezeig

.enhegn oiccen jkleøîexfril` iax -øáñàúeiç øwéò , ©¨©¦¨¦¨
déøeaéèa`id my `linne ,exeaiha `id mc`d ly ezeig xwir - §¦¥

.exeaihn oiccen jkle ,ezbixd xwir
,`xnbd zl`eyàîéì,`aiwr iaxe xfril` iax zwelgnéðä ék ¥¨¦¨¥

éàpz,`ziixaa epipyy ,el` mi`pz zwelgna dielz -ïëéäî ©¨¥¥¥¨
øöBð ãìeä,en` irna xveedl ligzn -øîBà àeä ïëå ,BLàøî ©¨¨©¥Ÿ§¥¥

"éæBâ äzà éîà éòîî"iy`xn in` irna ipzxvi dz` ,eyexity, ¦§¥¦¦©¨¦
,y`xl iepik `ed 'ifeb'y oipne''Bâå éëéìLäå Cøæð éæâ' ,øîBàå§¥¨¦¦§¥§©§¦¦§

.y`xd xry zfifb eyexity,øîBà ìeàL àaàligzn cleed ©¨¨¥
xveedl,Cìéàå Cìéà BLøL çlLîe ,Bøeaéhî,xn`p jk m`e ¦¦§©¥©¨§¥¨§¥¨

meyn `ed ,et`a `id mc` ly ezeig xwiry xn`y `aiwr iaxy
xfril` iaxe ,ey`xn `id ezxivi zligzy `nw `pzk xaqy
xaqy meyn `ed ,exeaiha `id mc` ly ezeig xwiry xn`y

.exeaihn `id ezxivi zligzy le`y `a`k
,`xnbd daiynàîéz eléôàenhegn oicceny xaeqd `aiwr iaxy £¦¥¨

zhiyk xaqìeàL àaàexeahn `id cled zxiviy,yàì ïàk ãò ©¨¨©¨Ÿ

ìeàL àaà øîà÷,éðòì àlàãìå øözéî éëc ,äøéöé ï ¨¨©©¨¨¤¨§¦§©§¦¨§¦¦§©¨¨
øözéî déúòéönî,xvep ezrivn`n cleed xvepyky -ïéðòì ìáà ¦§¦£¥¦§©£¨§¦§©

àîìò éleëc ,àúeiçzeigd xwiry eceiìk" ,áéúëc ,àeä détàa ¦¨§¥¨§¨§©¥¦§¦Ÿ
."'Bâå åétàa íééç çeø úîLð øLà£¤¦§©©©¦§©¨§

,ziyily dhiy dpyna epipy cer,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
.Bøàevî ,ììç äNòpL íB÷nî,`xnbd zx`anéaøc àîòè éàî ¦¨¤©£¨¨¨¦©¨©©£¨§©¦

,"íéòLø éììç éøàeö ìà CúBà úúì" áéúëãk ,á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦§¦¨¥¨¤©§¥©§¥§¨¦
xy`' xn`p `ld eppiiprae ,x`evd my lr diexw 'zellg'dy ixd

'llgd zeaiaq.
.äðùî,daexwd xird l` oixcdpqd ipwf eccny xg`éð÷æ eøèôð¦§§¦§¥

øéòä dúBà éð÷æ ,ïäì eëìäå íéìLeøédaexw z`vnpyïéàéáî §¨©¦§¨§¨¤¦§¥¨¨¦§¦¦
ìBòa äëLî àì øLà ø÷a úìâòdndad lr eze` migipny ilk - ¤§©¨¨£¤Ÿ¨§¨§
ie`xk didzy dyixgd oeekl ickïéãéøBîe ,da ìñBt íenä ïéàå ,§¥©¥¨¦¦

,ïúéà ìçðì dúBàedneäL÷ ,BòîLîk ,ïúéàux`a `edy - ¨§©©¥¨¥¨§©§¨¨¤
mewn lkne ,dyw `idy ,rlq,øLk ïúéà BðéàL ét ìò óà`ly ©©¦¤¥¥¨¨¥

.devnl `l` ozi` xn`põéôB÷a dúBà ïéôøBòålecb oikqa - §§¦¨§¦
äéøBçàîdtxr lenndîB÷îe ,ea dtxrpyòBøælî øeñà ¥£¤¨§¨¨¦¦§©
ãBáòlîemlerl eaøwðìe ,ïzLt íL ÷Bøñì øzeîe ,zzql -íL ¦©£¨¦§¨¦§¨§©¥¨

íéðáà.rwxw zcear mpi`y oeikn ,dtixrd xg`øéòä dúBà éð÷æ £¨¦¦§¥¨¨¦
eðéãé' ,íéøîBàå ,äìâò ìL äôéøò íB÷îa íéîa ïäéãé úà ïéöçBø£¦¤§¥¤§©¦¦§£¦¨¤¤§¨§§¦¨¥

,'eàø àì eðéðéòå äæä íãä úà äëôL àì,`pzd dnzìò éëå Ÿ¨§¨¤©¨©¤§¥¥Ÿ¨§¦©
ïä íéîc éëôBL ïéc úéa éð÷fL äúìò eðézòcxnel ekxvedy ©§¥¨§¨¤¦§¥¥¦§¥¨¦¥

,'mcd z` ekty `l epici'àlàepnxb `ly ,dpeekd 'ekty `l epici' ¤¨
,epiide ,enc jtyiyàa àlLbexddàìa) eäeðøèôe eðéãé ìò ¤Ÿ¨©¨¥§©§§Ÿ

(ïBæîjxved jk ici lry yegl yi ,oefn `ll eze` epgly m`y ¨
,bxdp jk jezne zeixad on lefbl,dpeekd 'e`x `l epipir'eàìå§Ÿ

eäeðçpäå eäeðéàøicigi ekxcl zkll,(äééåì àìa) §¦§¦©§§Ÿ§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dheq(iying meil)

àöz ,äìâòä äôøòð àlL ãò âøBää àöîð .äðùîdlbrd ¦§¨©¥©¤Ÿ¤¤§¨¨¤§¨¥¥
øãòa äòøúå,`id oileg oiicry`vnpøáwz ,äìâòä äôøòpMî §¦§¤¨¥¤¦¤¤¤§¨¨¤§¨¦¨¥

dîB÷îaitl ,zerha dtxrpy mixne` oi`e ,d`pda dxeq`eìòL ¦§¨¤©
dúléçzî äúàa ÷ôñdtixr zryae ,bxedd in rcep `lyäøték ¨¥¨¨¦§¦¨¨¦§¨

dì äëìäå ä÷éôñ,wtqd lr dxtike ,dly z` dzyr `id - §¥¨§¨§¨¨
.jka dzxtk dlha `l bxedd jk xg` `vnpykeäìâòä äôøòð¤¤§¨¨¤§¨

,âøBää àöîð Ck øçàå`l` ,dlbrd ztixra eypern xhtp epi` §©©¨¦§¨©¥
.âøäé äæ éøä£¥¤¥¨¥

,úéàø àì øîBà ãçà ãòå ,âøBää úà éúéàø øîBà ãçà ãòoke ¥¤¨¥¨¦¦¤©¥§¥¤¨¥Ÿ¨¦¨
äMàå ,éúéàø úøîBà äMàzxg`,ïéôøBò eéä ,úéàø àì úøîBà ¦¨¤¤¨¦¦§¦¨¤¤Ÿ¨¦¨¨§¦

.zecr mey epiptl oi` ,dygkd yiy jezny
éúéàø øîBà ãçà ãò,bxedd z`eéä ,úéàø àì íéøîBà íéðLe ¥¤¨¥¨¦¦§©¦§¦Ÿ¨¦¨¨

,ïéôøBò.mipy mewna micner cg` ly eixac oi`yíéøîBà íéðL §¦§©¦§¦
ïéôøBò eéä àì ,íúéàø àì ïäì øîBà ãçàå ,eðéàøcg` cr oi`y ¨¦§¤¨¥¨¤Ÿ§¦¤Ÿ¨§¦

.edkd in rcep ixde ,mipy yigkdl leki
äôeøò äìâò äìèa ïéðçöBøä eaøMîlibx in eid mixikn ixdy ¦¤©¨§¨¦¨§¨¤§¨£¨

lgd df xace ,edkd in rcepy ink df ixde ,bexdløæòéìà àaMî¦¤¨¡¦¤¤

éàðéc ïa,reci gvex didyàø÷ð äéä äLéøt ïa äpéçúe,dligz ¤¦©§¦¨¤§¦¨¨¨¦§¨
gvex dyrpyne.ïçöøä ïa BúBø÷ì eøæç̈§¦§¤¨©§¨

éàkæ ïa ïðçBé éaøå ,íéønä íénä e÷ñt íéôàðnä eaøMî¦¤©©§¨£¦¨§©©¦©¨¦§©¦¨¨¤©©
ìòå äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì" øîàpL ,ï÷éñôä¦§¦¨¤¤¡©Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨§©

íä ék äðôàðú ék íëéúBìkecxti zepefd mr"Bâå`l ,jk yxite ©¥¤¦§¨©§¨¦¥§
milrad s`e ,dpipfz mkizepay meyn ,mkizeyp z` wecal cewt`

micxtk miievn zepefd mr mnvr.
,íéìLeøé Léà äãeäé ïa éñBéå äãéøö Léà øæBòé ïa éñBé únMî¦¤¥¥¤§¥¦§¥¨§¥¤§¨¦§¨©¦

úBìBkLàä eìèaseq cry ,mzxeza mbt oi`e mda lkdy miyp` - ¨§¨¤§
mc`y di`xe ,mdizeaxn elawy dna zewelgn eid `l mdini

,'leky`' `xwp mlydäúeà äøeka ìBëàì ìBkLà ïéà" øîàpL¤¤¡©¥¤§¤¡¦¨¦§¨
"éLôð.'oi` mc`a xyie ux`d on ciqg ca`' `ed jyndde ©§¦

øéáòä ìBãb ïäk ïðçBél`xyinøNòîä úééãBäiecie - ¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©©£¥
,ziriaye ziriax dpy ly gqta zeceezdl deevny ,zexyrnd

.lecb odk opgei elhiae ,'ziad on ycwd izxra'úà ìha àeä óà©¦¥¤
ïéøøBònä,,ïéô÷Bpä úàå.`xnba x`azi ©§§¦§¤©§¦

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

המשך ביאוב למסכת סורה ליום אבבעים ושבעה לעומב עמוד א



רט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dheq(iyily meil)

dnw zgky zeaxl ecnl 'dcya' dlnd xwirnäãeäé éaøå .`ly §©¦§¨
etv hrnl weqtd xwir z` el jxvp meyn ,dnw zgky o`kn cnl
,s"kd ly xezid on z`f cenll dvx `l ,exag dcy jezl mixner

ikdéì òîLî àì 'EãNa' 'äãOa'mby ,eyxecl ozipy xezi edfy ©¨¤§¨§Ÿ©§©¥
jixv `ed 'dcya'n ok m` ,s"k mr 'jcya' aezkl ozip dyxc `ll

.oenh hrnl dyxc el oi`e ,dnw zgky cenll
,exag dcy jezl oixner etv ,dgky oipra xkfedy df oicl xywda

.dinxi iax ly ewtq z` `xnbd d`ianeôö ,äéîøé éaø éòä¥©¦¦§§¨¨
eäãN CBúì ïéøîBòedcy lr `le ,edcy xie`a mixnerd eid - ¨¦§¨¥

,mgkye ,mixg` mixner lr e` ,cenr e` oa` iab lr oebk ,ynn
,eäîm`d ,`ed wtqde ,`l e` dgky oic mdilr lg m`døéåà ©£¦

.éîc äãNk åàì Bà éîc äãNk äãN̈¤§¨¤¨¥¨§¨¤¨¥
,ãéáæ áøì àðäk áø ,dì éøîàå ,étt áøì àðäk áø déì øîà̈©¥©©£¨§©©¦§¨§¦¨©©£¨§©§¦

déì èBLôz,dinxi iax ly ewtq z`éaø øîà eäaà éaøcî ¦§¥¦§©¦©¨¨©©¦
ì èøt ,øîàc ,øæòìàBøéáç äãN CBúì ïéøîBò eôvL`l f`y ¤§¨¨§¨©§¨§¤¨¨¦§§¥£¥

mixnerdy eyexit 'etv'y ,`pdk ax oiade ,dgky oic mdilr lg
,ynn edcy lr mpi`e ,edyn iab lr exag dcy xie`a micner
,ynn dcyd iab lr mpi`e mitv mixnerd m` mby ,jka x`eane

ïéà Bøéáçcla` ,dgky oicn dxez ezhrin f` -úì,eäãN CBmb ©£¥¥§¨¥
ynn dcyd lr mpi` m`àì.dgky oic mdilr lge ,dxez dhrin Ÿ

,`pdk axl xn`e ,di`xd z` ciaf ax e` itt ax dgcéîòèéìåC §¦©§¥
dcy xie`a ecnry eyexit ,xfrl` iax xikfdy 'etv'y zpady

mby ,rnyn jk m` ,exagïéà eôö ,Bøéáç äãN CBúìezhrin f` - §§¥£¥¨¥
md m` la` ,dgky oicn dxezïéçpeîynn exag dcyaàìdhrin ¨¦Ÿ

,jk xnel xyt` cvike ,dgky oic mdilr lge ,dxezàäå,seq seq §¨
ixdïðéòagkyi xnerdy'EãNa'ixdy ,dgky oic eilr legiy ick §¦¨§¨§

,xfrl` iax ly ecenil edfàkéìå,ux`d lr mixnrdyk mbe - §¥¨
.df i`pz miiwzn epi` oiicràlà,i`ceBøéáç äãN CBúìxn`y ¤¨§§¥£¥

ezpeek ,dgky mda bdep oi`y xfrl` iaxeléôàåmdïéçpeîlr ©£¦¨¦
,ynn exag dcyøîà÷c éàäåxfrl` iaxeôömdy eyexit oi` §©§¨¨©¨

eyexit `l` ,migpen mpi`e ,edyn iab lr exag dcy xie`a mitv
meyn jk hwpe ,ynn exag dcy jezl eltpe gexa ennexzdyàìc§Ÿ

dì úçkLî,exag dcya ely mixner egkyiyeôöa àlàgexa ©§©©¨¤¨§¨
,exag dcy jezl eltp jke ,edcy xie`axie`a migpenyk la`

.dgky oic mdilr lg `l edcya s`y okzii
mixner etva ,dinxi iax ly ewtq z` heytl di`x d`ian `xnbd

.edcy jezaòîL àz,`ziixan di`xBa ÷éæçäL øîBòeilra ¨§©¤¤¤¡¦
BëéìBäìdcyd onéab ìò Bçépäå ,øéòìxner,BçëLe ,Bøéáç §¦¨¦§¦¦©©¥£¥§¨

xnerdïBzçzä`ed ixdïBòîL éaø .äçëL Bðéà ïBéìòäå ,äçëL ©©§¦§¨§¨¤§¥¦§¨©¦¦§
,äçëL ïðéà íäéðL ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïaxnerd ¤§¨¥¦©¦¦§§¥¤¥¨¦§¨

ïBzçzädgky epi`ïeîè àeäL éðtî,oeilrd xnerd zgz ©©§¦§¥¤¨
ïBéìòäådgky epi`óö àeäL éðtîedcy lr epi`e ,edcy xie`a §¨¤§¦§¥¤¨

,o`kn `xnbd zwcwcne .ynnéâéìt àì ïàk ãò`ziixaa mi`pzd ©¨Ÿ§¦¥
ïBzçúa àlà,`l e` dgky `ed m`àì ìkä éøác ïBéìòa ìáà ¤¨§©§£¨¨¤§¦§¥©ŸŸ
,äçëL éàåäedcya `le edcy xie`a xnerdy lky yxetn ixd £©¦§¨

xnera mb dgky oic bdep mlerl ,`xnbd dgec .dgky epi` ,ynn
,dgky epi` o`k oeilrd xnerdy dne ,edcy xie`a cnerdéðàL©¦

déa ÷éæçàc ïåék íúä,xg` xner lr egipdy iptl ziad lra ¨¨¥¨§©§¦¥
,`ziixad zwqer jka ixdydéa äëæoicn xwtd aey dyrp epi`e ¨¨¥

.dgky
,`xnbd dywnéëä éàmeyn `ed oeilrd xnera xehtd mrhy ¦¨¦

,ea dkfyàéøéà éàîegipdy `ziixad dhwpy,Bøéáç éab ìò ©¦§¨©©¥£¥
eléôàepgipi m`énð äãNa`ziixad dhwp recne ,df mrhn xeht £¦§¨¤©¦

,`xnbd zvxzn .df ote`a `weec xehtd z`énð éëä ïéàok` - ¥¨¦©¦
xehty ,rwxw iab lr egipdyk mb exeht z` hewpl `ziixal did

,ea dkf xaky meynéðz÷c éàäåegipdy `ziixaa,Bøéáç éab ìò §©§¨¨¥©©¥£¥
íeMîxner ly epic z` mb yxtl dzvxyïBzçz`pz ea ewlgpy ¦©§

ly xehtd mrhy xn`z cvik ,`xnbd dywn .dcedi iaxe `nw
,ea dkfy meyn `ed oeilrd xnerdøîà÷ 'óö àeäL éðtî' àäå§¨¦§¥¤¨¨¨©

zvxzn .xie`a svy meyn `ed mrhdy yxetn ixd ,`ziixaa
,`xnbdàîéà,`ziixaa xen` -'óök' àeäL éðtîs"k ztqeza ¥¨¦§¥¤§¨

eli`k `ed ixd ,ecin egipdy s` ,ea dkfy oeiky ,eyexite ,oeincd
.dgky oic eilr lg `le ,ecia gpene dcyd on oiicr sv `ed

.dtexr dlbr oiprl zxfeg `xnbdéðéøä ,éiaà øîào`k ¨©©©¥£¥¦
zetixgae wnera l`ey lkl aiydl oken `zicanetaéàfò ïák§¤©©

yxece ayei dide sixg didy.àéøáè é÷eLa,jky oeikdéì øîà §¥§¤§¨¨©¥
íéììç éðL ,éiaàì ïðaøcî àeäämilhen mibexd ipy -éab ìò äæ ©¦§©¨¨§©©¥§¥£¨¦¤©©¥

äæexagn hrn jeyn cg`e,xir mdn cg` lkl yi jk jezne ¤
,zxg` daexwããBî àeä ïëéäî.dtexr dlbr d`iand xird z` ¥¥¨¥

,'oenh' iexw oezgzd bexddy okzi ixdy ,miccv dnk ef dl`ya yie
bexddy okzie .dtexr dlbr eilr mi`ian oi`e ,exizqn oeilrdy
eilr mi`ian oi` ixde ,ux`a rbep epi`y xg`n 'sv' iexw oeilrd
dtexr dlbr oi`ian oi`y dpyna epcnly itk ,dtexr dlbr
`id ddabdd e` dpnhddy oeiky okzi jci`ne .sv llg `vnpa
'oenh' df oi`e ,wqtd aygp epi` ,ezenk mc` `edy ,epina oin jxc
`xwi `ly iabl wx dpekp 'epina oin' zxaqy mb okzie .'sv' e`
iabl `le 'sv' iabl wx ,jtidd e` .'sv' `xwi `ly iabl `le 'oenh'
`id dpnhddyk mby xn`p m`d ,wtqd z` l`eyd x`iae .'oenh'

jxcBðéîa ïéîdf oebka mb ,ezenk mc` `ed ixdyéåäoezgzd ¦§¦¨¥
,ïeîèla` ,'oenh' `xwi `ly oiprl dpekp epina oin zxaq oi`y ¨

,`id dpekp epina oin zxaq 'sv' `xwi `ly oiprlBðéîa ïéîe- ¦§¦
epina oin jxc `id ddabddykeéåä àìjkaããBî ïBéìòîe ,óö- Ÿ¨¥¨¥¤§¥

.oezgzl daexwd `le dtexr dlbr d`ian oeilrl daexwd xirde
,àîìc Bàjxc `id ddabddyk mbéåä ,Bðéîa ïéîoeilrd bexdd ¦§¨¦§¦¨¥

,óöoiprl la` ,'sv' `xwi `ly oiprl dpekp epina oin zxaq oi`y ¨
,`id dpekp epina oin zxaq 'oenh' `xwi `lyBðéîa ïéîe- ¦§¦

epina oin jxc `id dpnhddykeéåä àìjkaããBî ïBzçzîe ,ïeîè Ÿ¨¥¨¦©§¥
.oeilrl daexwd `le dtexr dlbr d`ian oezgzl daexwd xirde -

,àîìc Bàjxc `id ddabddyk mbéåä Bðéîa ïéîjkaïéîe ,ïeîè ¦§¨¦§¦¨¥¨¦
éåä Bðéîaok enkóö`ly oiprl `l dpekp epina oin zxaq oi`y §¦¨¥¨

,sv `xwi `ly oiprl `le oenh `xwiàìå ããBî ïBzçzî àìå§Ÿ¦©§¥§Ÿ
ããBî ïBéìòî,oezgzl daexwd od ,oeilrl daexwd xird ode - ¥¤§¥

.dtexr dlbr ze`ian opi` odizy
déì øîà,iia` ¨©¥
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שכלו של האדם הוא מוגבל באופן תמידי, ואינו יכול לקלוט את הכול ולהחליט לפי זה את דרך חייו – וזה יכול להיעשות רק על־ידי 
בורא העולם, שגילה את רצונו בתורה.

ממכתב כ"ג סיון תשכ"ה



רי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dheq(iying meil)

mixnd in elha jkle ,oeern miwepn miyp`d oi` ixdøîBàå ,weqt §¥
,sqep"eë äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì"lr `xnbd zl`ey Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨

,`ziixad ixacøîBàå éàî,`xnbd daiyn .df weqt epcnln dn - ©§¥
ïéà déãéc ïBò ,àîéz éëå,mixnd in zwica z` akrn cala `ed - §¦¥¨£¦¥¥

oeer la`àì déúðáãe déðácjkl ,dwicad z` miakrnòîL àz §¨¥§¨§¥Ÿ¨§©
sqep weqték íëéúBlk ìòå äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì"Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨§©©¥¤¦
"äðôàðúdwicad z` miakrn eizelke eizepa oeer s`y.zx`ane §¨©§¨

,epcnll jxved weqtd jynd mby `xnbdïBò ,àîéz éëåyi`d §¦¥¨¨
lreadïéà Léà úLàla` ,dwicad z` akrn cala `ed -ïBò ¥¤¦¥¨

àì äéeðôcjkl ,akrnòîL àz,weqtd jynd z`íò íä ék" ¦§¨Ÿ¨§©¦¥¦
"Bâå eçaæé úBLã÷ä íòå eãøôé úBðBæä,diept rnyn 'zepefd'e ©§¨¥§¦©§¥§©¥§

cer .ezy` z` miwcea mind oi` diept mr zepf oeera s`y xnel
,weqt eze` seq z` `xnbd zx`an,"èáìé ïéáé àì íòå" éàî©§¨Ÿ¨¦¦¨¥

ïéãét÷î ízà íà ,ìàøNéì àéáð íäì øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥¦©¤©§¦¦
íëîöò ìòf` ,zepfa lykdln,åàì íàå ,íëéúBLð ïé÷ãBa íéî ©©§§¤©¦§¦§¥¤§¦¨

f`e ,oern miwepn mkpi` ixdíëéúBLð ïé÷ãBa íénä ïéà. ¥©©¦§¦§¥¤
,`ziixad dkiynn,äàðä éìòa eaøMîmigxeh mpi` jk jezne ¦¤©©£¥£¨¨

,exey`l xacd `ivedle oica oiirleì÷ì÷úðå ïéðécä eúeòúð¦§©§©¦¦§¦§©§§
íéNònäjk jeznçBð ïéàå ,`ed jexa yecwl.íìBòa ©©£¦§¥©¨¨

ïéca íéðt éàBø eaøMîipt lr cg` oic lra micaknd mipiic - ¦¤©¥¨¦©¦
,exageøeâú àì' ìèayi` iptneøékz àì' ÷ñôe 'htyna mipt,' ¨¥Ÿ¨¨©Ÿ©¦

íéîL ìBò e÷øôe,mdilrnNa ìBò íäéìò eðúðå.íãå ø ¨§¨©¦§¨§£¥¤¨¨¨¨
ïéca úBLéçì éLçBì eaøMîmr miyglznd mipiicd ikxer - ¦¤©£¥§¦©¦

ziihd jka znxbp ,df ly ezaege df ly ezekf xaca mipiicd
f`e ,htyndíeMî ,äðéëMä ä÷lzñðå ,ìàøNéa óà ïBøç äaø©¨£©§¦§¨¥§¦§©§¨©§¦¨¦

,'èBtLé íéäìà áø÷a' øîàpLyiyk diexy dpikyy o`kn ¤¤¡©§¤¤¡Ÿ¦¦§
.zwlzqn `id htynd ziihdae ,htyn

eaøMîxn`p mdilry ,mz`pdl mdiyrn miyerd miyp`déøçà' ¦¤©©£¥
,'CìBä íaì íòöájk ici lreaø,miryxd z` migaynd ¦§¨¦¨¥©

xn`p mdilryòø áBhìå áBè òøì íéøîBàä'.' ¨§¦¨©§©©
eaø ,'òø áBhìå áBè òøì íéøîBàä' eaøMîzewrvéBä éBä ¦¤©¨§¦¨©§©©©

,íìBòa.'rx aehle aeh rxl mixne`d ied' ,xn`p jky ¨¨
eaøMîzeidl mkxcy gexd iqb÷Bøä éëLBî,mditaeaø ¦¤©§¥¨©

eèòîúðå ,íéøéäiäjk awrìò úøæBç äøBzäå ,íéãéîìzä ©§¦¦§¦§©£©©§¦¦§©¨¤¤©
äéãîBì.gexd iqba zniiwzn dpi`y oeik ,mze` zytgne §¤¨

,íéøéäiì àNpäì ìàøNé úBða eìéçúä ,íéøéäiä eaøMîitl ¦¤©©§¦¦¦§¦§¦§¨¥§¦¨¥©§¦¦
íéðtì àlà äàBø eðéøBc ïéàLodl mi`xp mzexidi ici lre ¤¥¥¤¤¨©¨¦

,`xnbd dywn .miaeygéðéàmixididy ,`ed jk ok` ike - ¥¦
,mdizeyp lr milaewneléôà ,øäiîc ïàî éàä ,øî øîàäå§¨¨©©©©§¦©©£¦

'äåðé àìå øéäé øáâ' ,øîàpL ,ìawéî àì déúéa éLðéààeyexite ©¦§¥¥¥Ÿ¦©©¤¤¡©¤¤¨¦§Ÿ¦§¤
.BlL äåpa eléôà 'äåðé àì',`xnbd zvxzndéìò äöô÷ àøwéòî Ÿ¦§¤£¦©¨¤¤¥¦¨¨¨§¨£¥

mle` ,eilr zvtew dligzn -eäééìò ìéæzéî óBñìq`np seqa - §¦©¦£©§
.odipira

íéza éìòa ìò éàìî éìéhî eaøMîdxegq mipzepd mipiic - ¦¤©©¦¥§©©©£¥¨¦
,mipiicl geix zeyrle da wqrzdl miza ilralãçBMä äaø©¨©©

ètLî úééhäåinl mal dhepe jka micgeyn mipiicd ixdy §©¨©¦§¨
,mdl giexdy.äáBè ä÷ñôe¨§¨¨

eaøMîdaeh mdl dyery inl mixne`d mipiicd'EúáBè éðìa÷î' ¦¤©§©§¥¦¨§
éúBáBè éð÷æçîe','Ejk awre ,mipiicd on mi`xi mpi`Léà' eaø ©£¦©¦¤©¦

,'äNòé åéðéòa øLéäf`e ,miphwd lr milecbd zni` oi`eíéìôL ©¨¨§¥¨©£¤§¨¦
eìtLeä íéäBábäå eäaâeä,ltyl deab oia xkip oi`eàúeëìîe §¨§©§¦§¨©§¨

àìåðå àìæà.zleepzne zkled l`xyi zeklne - ©§¨§©§¨
ïéò éøö eaøMî,mixg`l zepdlnóøè éôøBèå,miplfb -eaø ¦¤©¨¥©¦§§¥¤¤©

álä éönàîdwcv mdl zzln miiprd on,úBåìälî íéãé éöôB÷å §©§¥©¥§§¥¨©¦¦§©§
ïô Eì øîLä" äøBza áeúkM äî ìò eøáòåjaal mr xac didi §¨§©©¤¨©¨¦¨¤§¤

lrila'Bâå'd l` jilr `xwe el ozz `le oeia`d jig`a jpir drxe §
"`hg ja dide.

eaøMîzekledd miyp'íéðéò úBø÷Nîe ïBøâ úBéeèð'lr ze`ae ¦¤©§¨§©§¥¨¦
se`ip icil jk icieaø ,mikixve ,mdizeypl mi`pwnd milrad ©

ozewydle÷ñtL àlà ,íéønä íéîxen`k ,wecaln mixnd mind ©¦©¨¦¤¨¤¨§
.lirl

íéîiä eèòîúð ,úBðzî éìa÷î eaøMîmc`d iig lyeøv÷úðå ¦¤©§©§¥©¨¦§©£©¨¦§¦§©§
.'äéçé úBðzî àðBNå' áéúëc ,íéðMä©¨¦¦§¦§¥©¨¦§¤

álä éçeçæ eaøMîrenyl mivn`zn mpi`e mzpia lr mikneqd - ¦¤©§¥©¥
jk awre ,mdizeax z` micinlzd epiad `l ,max itn ahideaø©

.ìàøNéa úB÷Bìçî©£§¦§¨¥
eaø ,ïkøBö ìk eLnéL àlL ìléäå éànL éãéîìz eaøMî¦¤©©§¦¥©©§¦¥¤Ÿ¦§¨§¨©

.úBøBz ézLk äøBz úéNòðå ,ìàøNéa úB÷Bìçî©£§¦§¨¥§©£¥¨¦§¥
eéä ,íéáëBk éãáBòä ïî ä÷ãö éìa÷î eaøMîlekiakìàøNé ¦¤©§©§¥§¨¨¦¨§¥¨¦¨¦§¨¥

øBçàì íäå íéðôì ìàøNé ,ähîì íäå äìòîì,diwp oeyla §©§¨§¥§©¨¦§¨¥§¨¦§¥§¨
jtidl `id dpeekde.

,dpyna epipy'eë øæòBé ïa éñBé únMîzeleky`d elha.zl`ey ¦¤¥¥¤¤¤
,`xnbdìkäL Léà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .úBìBkLà éàî©¤§¨©©§¨¨©§¥¦¤©Ÿ

Ba.dgky `le ,mbt da oi`e zn` ezxezy -
,dpyna epipy.'eë øOònä úééãBä øéáòä ìBãb ïäk ïðçBézl`ey ¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©§©¥

,`xnbdàîòè éàî.zexyrnd iecie z` lhiaéaøa éñBé éaø øîà ©©£¨¨©©¦¦§©¦
BúBà ïéðúBð ïéàL éôì ,àðéðçoey`x xyrn z` -,Bðewéúk £¦¨§¦¤¥§¦§¦

íiåìì éáäéc øîà àðîçøc,miiell edepziy - §©§¨¨¨©§¨£¥©§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dheq(iyiy meil)

áéúëãk ,BîB÷î íLjk enyy mewn yiy ryediaéæ'íìèå ó ¥§§¦§¦¦¨¤¤
øîBà äzà øáca àöBik ,'úBìòáe,milidza xn`py dnaàBáá" §¨©¥©¨¨©¨¥§

ì eøîàéå íéôéæä,"Bâå ãåã àìä ìeàLel`y my s`e,íéôéæ éàî ©¦¦©Ÿ§§¨£Ÿ¨¦§©¦¦
,ïðçBé éaø øîàel`íäéøác ïéôéiænä íãà éðaixac mixne`e ¨©©¦¨¨§¥¨¨©§©§¦¦§¥¤

.zelikxe xwy,øîBà øæòìà éaøåjk miiexw,ïîB÷î íL ìò §©¦¤§¨¨¥©¥§¨
éæ' áéúëãk.'úBìòáe íìèå ó §¦§¦¦¨¤¤§¨

,dpyna epipy,÷çöé éaø øîà .äðîà éLðà e÷ñôedpn` iyp` ¨§©§¥£¨¨¨©©¦¦§¨
àeä Ceøa LBãwäa ïéðéîàî ïäL íãà éða elàoenn mi`ivene ¥§¥¨¨¤¥©£¦¦§©¨¨

,mib`ec mpi`e zeevnléî ìk ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¨¦
Blña út Bì LéL,meidlàlà Bðéà ,øçîì ìëBà äî ,øîBàå §¥©§©§¥¨©§¨¨¥¤¨

.äðîà épèwî,jk xn` xfrl` iax s`y ,`xnbd d`ianeeðééäå ¦§©¥£¨¨§©§
íøb éî ,'úBðè÷ íBéì æá éî ék' áéúëc éàî ,øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦¦©§§©¦¨©

ïðçìeL æaæaúiL íé÷écvìmly didi `leúeðè÷ ,àáì ãéúòì ©©¦¦¤¦§©§¥§¨¨¤¨¦¨Ÿ©§
,øîà àáø .àeä Ceøa LBãwäa eðéîàä àlL ,ïäa äéäLmei' ¤¨¨¨¤¤Ÿ¤¡¦§©¨¨¨¨¨©

'zephwìàøNé éòLø éða épè÷ elàmiphw mcera ezny, ¥§©¥§¥¦§¥¦§¨¥
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ריי

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

,`xnbd daiyn .jk xn`zCøôéîì àkéà ,àîéz éëåxnege lw lr §¦¥¨¦¨§¦§©
,dfäìâòl äîjka `id dxengy ,dcear da zlqet jklyïkL ©§¤§¨¤¥

da úBìñBt íéðLdzpy za `l` dlbr diexw dpi` ixdy,xn`z ¨¦§¨
da elqti `l jkl ,da zelqet mipyd oi`y jka `id dlwy dxta

.zecear x`yénð éàxnege lwd z` jextl ozip ceríéLã÷ , ¦©¦¨¨¦
,ïäa úìñBt äãBáò ïéàå ,ïäa ìñBt íenL ,eçéëBéleqt oi`y ixd ¦¤¥¨¤§¥£¨¤¤¨¤

cenll yiy `ziixad dxn` jkl ,da elqti zeceary mxeb mend
,dey dxfbn z`fïläl äî ,'ìBò' ïläì øîàðå ,'ìBò' ïàk øîàð¤¡©¨§¤¡©§©¨©§©¨

dlbra,s`úBãBáò øàL,zelqetïàk óàdxta,s`øàL §¨£©¨§¨
úBãBáòdpnn dywn ,`ziixad dx`azpy xg` ,dzre .zelqet £

,ax ixac lr `xnbdäúàaL íB÷nîedxta elqtiy xewnd ixd - ¦¨¤¨¨
,jk m`e ,dlbrn `l` epi` ,ler caln zecear x`yïläì äî©§©¨

da zlqet `yn zcear oi` ,dlbraïàk óà ,CåLîzL ãò,dxta ©¤¦§Ÿ©¨
`yn zcear da leqtz `l,CåLîzL ãòoia jka ax wlig recne ©¤¦§Ÿ

.dlbrl dxt
,`xnbd zvxznàéä éàpzzecear x`yy xewnd edn ,df xac - ©¨¥¦

,mi`pz zwelgna iepy ,dxta zelqet ler calnàkéàc`pz §¦¨
dì éúééîcdey dxfbaäìâòî,dxen`d `ziixad `ideàkéàå §©§¦¨¥¤§¨§¦¨

`pzdì éúééîcdxta zelqet zecear x`yyäøôc äôebî- §©§¦¨¦¨§¨¨
,dnvr dnec` dxt zyxtn,àéðúcdlr `l xy`' dxta xn`p §©§¨

dilrél ïéà ,'ìBòda leqtiy,ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà ¥¦¤¨§¨£¦©¦
,'ìò äéìò äìò àì øLà' ,øîBì ãeîìzdlr `l xy`' xn`p `le ©§©£¤Ÿ¨¨¨¤¨Ÿ

r ler'dilr dlr `l xy`' miyxec okl ,'dilíB÷î ìkîm` mb ¦¨¨
,ler dpi`,ïk íà,da lqet ler `weec e`ly oeikøîBì ãeîìz äî ¦¥©©§©

,'ìBò',xnelìñBt ìBòda,äãBáò úòLa ïéalerd gipdy xnelk ¥¥¦§©£¨
jxevl,lerd z` `yiz dxtdyäãBáò úòLa àlL ïéaepi`y - ¥¤Ÿ¦§©£¨

ick dxtd lr lerd gipd `l` ,lerd z` eykr `yiz dxtdy jixv
eli`e ,ecin e`yn lwdlúBìñBt ïéà úBãBáò øàLdaàlà §¨£¥§¤¨

äãBáò úòLagipdyk `le ,ekiledl ick `yn dilr gipdy oebk - ¦§©£¨
dxt oia wligy ax ,dzrne .ecin e`yn lwdl i`xw`a dilr
,jeynzy cr dlbrae ,`ynd ziilr zryn zlqet dxty ,dlbrl
,ef `ziixak xaq `l` ,dlbrn dxta zecear x`y leqt cnl `l

.dnvr dnec` dxt zyxtn dxta zecear x`y dcnly
dtebn zeceard x`y z` dcnly `ziixad ixacl ,`xnbd dywn

,dxta zecear x`y daxn dz` recn ,dxt lyàì øLà' ,àîéàå§¥¨£¤Ÿ
'äéìò äìò`ed ixd ,dk`ln xac lk rnyny,ììkxn`py dne ¨¨¨¤¨§¨

eixg`,'ìBò'`ed ixd,èøt`edy `vnp,èøôe ììk,`id dcnde §¨§¨§¨
hxte llk yiyky,èøôaM äî àlà ììëa ïéàeyexit hxtdy ¥¦§¨¤¨©¤¦§¨

`vnp ,llk lyïéà ìBò ,la` ,da leqti -àì àðéøçà éãéîleqti ¥¦¦©£¦¨Ÿ
' ,`xnbd zvxzn .da'øLào`k xn`py,àeä àéeaøz` daxne £¤¦¨

.hxte llk o`k miyxec oi` jkle ,zeceard x`y

,`xnbd zxne`àðååb éàä ék äìâò éab énð àéðúåmze`k - §©§¨©¦©¥¤§¨¦©©§¨
a dkyn `l xy`' dtexr dlbra xn`p ,dxta epipyy zeyxc,'ìBò

éì ïéàda lqetyïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà,da zelqety ¥¦¤¨§¨£¦©¦
øîBì ãeîìz,weqta df iptl,'da ãaò àì øLà'dceary ixd ©§©£¤Ÿª©¨

íB÷î ìkî,da zlqetøîBì ãeîìz äî ,ïk íàweqtd jynda ¦¨¨¦¥©©§©
,'ìBò',xnelìñBt ìBòdaúòLa àlL ïéa äãBáò úòLa ïéa ¥¥¦§©£¨¥¤Ÿ¦§©

äãBáòlwdl oebk ,dcear myl `ly dilr xac egipd m` elit` - £¨
eli`e ,ecin e`ynúBìñBt ïéà úBãBáò øàLdaúòLa àlà §¨£¥§¤¨¦§©

äãBáòdilr gipdyk `le ,ekiledl ick `yn dilr gipdy oebk - £¨
i`xw`a.

,dlbra zecear x`y miaxn recn ,`xnbd dywnàîéàådny §¥¨
weqtd zligza xn`py'da ãaò àì øLà',dcear lk rnyny £¤Ÿª©¨

`ed ixd,ììkjk xg` xn`py dne,'ìBò'`ed ixd,èøt`vnp §¨§¨
`edy,èøôe ììkixde,èøôaM äî àlà ììëa ïéà`vnpìBò §¨§¨¥¦§¨¤¨©¤¦§¨

ïéàla` ,da leqti -àì àðéøçà éãéî,`xnbd zvxzn .da leqti ¥¦¦©£¦¨Ÿ
'øLà'o`k xn`pyàeä àéeaøoi` jkle ,zeceard x`y z` daxne £¤¦¨

.hxte llk o`k miyxec
ïðçBé éaøî dépéî éòa ,eäaà éaø øîà,opgei iax z` izl`y - ¨©©¦©¨¨¦¦¥¥©¦¨¨

ìBò úëéLî,dlbra zlqetyänëa.zlqet `idéì øîà §¦©§©¨¨©¦
jeynzynìBò àìîk.zlqtp `ideäì àéòaéàzia ipa ewtzqd - ¦§Ÿ¦©§¨§

m`d ,opgei iax xn`y 'ler `lnk' ,yxcndBkøàì,xn` ler ly §¨§
éãéãì ,déîL á÷òé éaøå ïðaøî àeää eäì øîà .Baçøì Bà§¨§¨©§©¥©¨¨§©¦©£Ÿ§¥§¦¦

ïðçBé éaøc dépéî éì àLøtî,opgei iax yxit il -ìBò úëéLî ¦¨§¨¦¦¥§©¦¨¨§¦©
Baçøì`edy.çôè,`xnbd zl`eyàîéìåxeriyy jk m` §¨§¤©§¥¨

`ed dkiyndçôè,`xnbd daiyn .ler xkfed dn myleà÷ àä ¤©¨¨
ïì òîLî,jka opgei iaxìBòc àøeòéLeagxléàîì ,éåä çôè ©§©¨¦¨§¤©¨¥§©

dpéî à÷ôð,gth `ed ler xeriyy jkaøkîîe çwîìwqetdy - ©§¨¦¨§¦¨¦§¨
.gth agexa ler el zzl jixv ,mzq ler el xeknl exag mr

äìâò àéáä äøBz äøîà äî éðtî ,ìeàL ïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤¨¦§¥¨¨§¨¨¨¦¤§¨
àáé ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,ìçða`idy dlbräNò àlL øác §©©¨©©¨¨¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨¨

oiicrúBøétdcli `le `id dzpy za ixdyóøòéå ,ozi` lgpa ¥§¥¨¥
`edyíB÷îadywBçépä àlL éî ìò øtëéå ,úBøét äNBò ïéàL ¦§¤¥¤¥¦©¥©¦¤Ÿ¦¦

df llgl.úBøét úBNòì,`xnbd zxxanéàîoa opgei iax zpeek ©£¥©
zeyrl el egipd `ly le`yàîéìéà ,úBøétzexitäiáøe äiøt ¥¦¥¨§¦¨§¦¨
,da weqrl bexdl egipd `lyñéøqàå ï÷fà äzòî àlàe`vnpy ¤¨¥©¨©¨¥§©¨¦

,millgïðéôøò àìc énð éëäoeikn ,dlbr mdilr mitxer oi` ike - ¨¦©¦§Ÿ¨§¦©
,zcll miie`x mpi`yàlàel egipd `ly dpeekd el` zexit ¤¨

cer zeyrl.úBöî¦§
,dpyna epipy.äL÷ BòîLîk ïúéà ,ïúéà ìçð ìà dúBà ïéãéøBîe¦¦¨¤©©¥¨¥¨§©§¨¨¤

øîàpL ,äL÷ àeäL ïúéàì ïépî ,ïðaø eðz,mrla zyxta ¨©¨¨¦©¦§¥¨¤¨¤¤¤¡©
,ipiwd z` d`xyk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dheq(iyiy meil)

äúBMä ìk ,ïðçBé éaø øîàoiiLîç àéáî ,øîæ éðéî äòaøàa ¨©©¦¨¨¨©¤§©§¨¨¦¥¤¤¥¦¨¥
,eôãøé øëL ø÷aá éîékLî éBä" ,øîàpL ,íìBòì úBiðòøet§¨ª¨¨¤¤¡©©§¦¥©Ÿ¤¥¨¦§Ÿ
ïééå ìéìçå óBz ìáðå øBðë äéäå ,í÷éìãé ïéé óLðá éøçàî§©£¥©¤¤©¦©§¦¥§¨¨¦¨¤¤§¨¦¨©¦

,"eèéaé àì 'ä ìòBt úàå ,íäézLî,oiia xnf ipin drax` ixd ¦§¥¤§¥©Ÿ©¦
.lilge sez lape xepkäîzeprxeténò äìb ïëì' ,åéøçà áéúk ©§¦©£¨¨¥¨¨©¦

,'úòã éìaîefzg` zeprxetéúî BãBáëe' .íìBòì úeìb ïéîøBbL ¦§¦¨©¤§¦¨¨¨§§¥
,'áòødipy zeprxet ef,'àîö äçö BðBîäå' .íìBòì áòø ïéàéánL ¨¨¤§¦¦¨¨¨¨©£¦¥¨¨

ziyily zeprxet ef,äéãîBlî çkzLzL äøBzì ïéîøBbL¤§¦©¨¤¦§©©¦§¤¨
minl dxez dlynpy,'Léà ìtLéå íãà çNéå' .ziriax zeprxet ef ©¦©¨¨©¦§©¦

ïéîøBbLlekiakàeä Ceøa LBãwä ìL BàðBNì úeìôLibq oeyla ¤§¦¦§§§¤©¨¨
xedpLéà ïéàå ,o`k xen`d'ä' øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä àlà §¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©

,'äðìtLz íéäBáâ éðéòå' .'äîçìî Léàziying zeprxet ef ¦¦§¨¨§¥¥§¦¦§©§¨
åéøçà áéúk äîe .ìàøNé ìL úeìôL ïéîøBbLyng lk xg` - ¤§¦¦§¤¦§¨¥©§¦©£¨

,zeiprxetdïëì"¨¥
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elÎdlריב wxt dinxi - mi`iap

äì-÷øô äéîøéhiÎi

é:eðéáà áãðBé eðeö-øLà ìëk Nòpå òîLpå íéìäàa áLpåàéìáa-Cìî øvàøãëeáð úBìòa éäéå ©¥−¤¨«¢¨¦®©¦§©´©©½©§¬Ÿ£¤¦−̈¨¨¬¨¦«©§¦À©£¸§©§¤©¬¤«¤¨¤»
:íìLeøéa áLpå íøà ìéç éðtîe íécNkä ìéç éðtî íìLeøé àBáðå eàa øîàpå õøàä-ìàáééäéå ¤¨¨¤¼©ÀŸ¤µŸ§¨´§¨©¦ ½¦§¥Æ¥´©©§¦½¦§¥−¥´£¨®©¥−¤¦¨¨¦«©«§¦Æ

:øîàì eäéîøé-ìà ýåýé-øácâéäãeäé Léàì zøîàå Cìä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk §©§½̈¤¦§§−̈¥«Ÿ«Ÿ¨©º§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¨³Ÿ§¨«©§¨Æ§¦´§½̈
ì øñeî eç÷ú àBìä íìLeøé éáLBéìe:ýåýé-íàð éøác-ìà òîLãéáëø-ïa áãðBäé éøác-úà í÷eä §«§¥−§«¨¨®¦£¸¦§¬¨²¦§¬Ÿ©¤§¨©−§ª§¨«©¿¤¦§¥´§¨¨´¤¥Â¨

ézøac éëðàå íäéáà úåöî úà eòîL ék äfä íBiä-ãò eúL àìå ïéé-úBúL ézìáì åéða-úà äeö-øLà£¤¦¨̧¤¨¹̈§¦§¦´§«©À¦§³Ÿ¨Æ©©´©¤½¦´¨«§½¥−¦§©´£¦¤®§¨̧Ÿ¦¹¦©³§¦
:éìà ízòîL àìå øaãå íkLä íëéìàåè| çìLå íékLä | íéàápä éãáò-ìk-úà íëéìà çìLàå £¥¤Æ©§¥´§©¥½§¬Ÿ§©§¤−¥¨«¨¤§©´£¥¤´¤¨£¨©´©§¦¦´©§¥´§¨´Ÿ©

eáLe íãáòì íéøçà íéýìà éøçà eëìz-ìàå íëéììòî eáéèéäå äòøä Bkøcî Léà àð-eáL øîàì¥¿Ÿª¿̈¦Á¦©§¸¨¨¹̈§¥¦´©«©§¥¤À§©¥̧§¹©£¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ§¨§½̈§Æ
à íúéhä àìå íëéúáàìå íëì ézúð-øLà äîãàä-ìà:éìà ízòîL àìå íëðæà-úæèéða eîé÷ä ék ¤¨´£¨½̈£¤¨©¬¦¨¤−§©£«Ÿ¥¤®§³Ÿ¦¦¤Æ¤«¨§§¤½§¬Ÿ§©§¤−¥¨«¦´¥¦À§¥Æ

:éìà eòîL àì äfä íòäå íeö øLà íäéáà úåöî-úà áëø-ïa áãðBäéæééýìà ýåýé øîà-äk ïëì §¨¨´¤¥½̈¤¦§©¬£¦¤−£¤´¦¨®§¨¨´©¤½¬Ÿ¨§−¥¨«Â̈¥«Ÿ¨©̧§¹̈¡Ÿ¥³
íäéìò ézøac øLà äòøä-ìk úà íìLeøé éáLBé-ìk ìàå äãeäé-ìà àéáî éððä ìàøNé éýìà úBàáö§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦§¦¯¥¦´¤§À̈§¤³¨«§¥Æ§´¨©¦ ½¥µ¨¨´¨½̈£¤¬¦©−§¦£¥¤®

:eðò àìå íäì àø÷àå eòîL àìå íäéìà ézøac ïòéçéýåýé øîà-äk eäéîøé øîà íéáëøä úéáìe ©©́¦©³§¦£¥¤Æ§´Ÿ¨¥½¨¤§¨¬¨¤−§¬Ÿ¨«§¥̧¨¥¨¦¹¨©´¦§§À̈«Ÿ¨©º§¨³
ìëk eNòzå åéúBöî-ìk-úà eøîLzå íëéáà áãðBäé úåöî-ìò ízòîL øLà ïòé ìàøNé éýìà úBàáö§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©µ©£¤´§©§¤½©¦§©−§¨¨´£¦¤®©«¦§§Æ¤¨¦§½̈©«©£½§¬Ÿ

:íëúà äeö-øLàèéãîò áëø-ïa áãðBéì Léà úøké-àì ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà äk ïëì £¤¦−̈¤§¤«¨¥À¬Ÿ¨©²§¨¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®«Ÿ¦¨¥̧¦¹§¨¨¯¤¥¨²Ÿ¥¬
:íéîiä-ìk éðôì§¨©−¨©¨¦«
åì-÷øô äéîøéaÎ`

à:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà äfä øácä äéä äãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäéì úòéáøä äðMa éäéå©«§¦Æ©¨¨´¨§¦¦½¦¨¦¬¤Ÿ¦−̈¤´¤§¨®¨º̈©¨¨³©¤Æ¤¦§§½̈¥¥¬§−̈¥«Ÿ
áéìà ézøac-øLà íéøácä-ìk úà äéìà záúëå øôñ-úlâî Eì-ç÷äãeäé-ìòå ìàøNé-ìò E ©§»§¦©¥¤¼§¨©§¨´¥¤À¨¥´¨©§¨¦º£¤¦©¯§¦¥¤²©¦§¨¥¬§©§−̈

éìà ézøac íBiî íéBbä-ìk-ìòå:äfä íBiä ãòå eäiLàé éîéî E §©¨©¦®¦º¦©³§¦¥¤ÆÆ¦¥´Ÿ¦½̈§©−©¬©¤«
i"yx

(‡È).øöàøãëåáð úåìòá éäéå:בבתים יושבים אנו עכשיו לכך העיר, באנו כרחנו על

cec zcevn
(È).·˘Â:באהלים ישבנו  הנה ÚÂ˘.עד ÚÓ˘Âכמו ר"ל

וכו ': אשר ככל עשינו כן עצמינו על È‰ÈÂ(È‡)שקבלנו 
.˙ÂÏÚ·כי היא  הסיבה  העיר בבתי  עתה שנשב ומה ר "ל 

הכשדים מפחד  לירושלים  ונבוא בואו לאלו  אלו אמרנו אז במ "ב) כמ"ש  יהויקים בימי שעלה  מה (וזהו  הארץ אל נ"נ בעלות
בירושלים: נשב  ולכן  אותנו ישללו לבל  עמהם אשר ארם  Â‰È„‰.(È‚)ואנשי  ˘È‡Ï:יהודה ÒÂÓ¯.לאנשי  ÂÁ˜˙ ‡Ï‰לומר רצה

דברי: אל לשמוע ללמוד  לכם יש הזה  מהדבר וכו':‰Ì˜Â.(È„)באמת  יהונדב  דברי את נתקיים  ˘˙Â.הנה ‡ÏÂלא הם והנה 
אלו): כן  ולא בעיניהם  ראו היין שתיית מניעת כי  וכרם ושדה בית לקחת  שמנעו מה  אמר (ולא ˘ÂÚÓ.שתו  ÈÎמנעו לא  ר"ל 

אביהם : מצות  לשמוע כיֿאם  נפשם  שמעתם:‰˘ÌÎ.מרצון לא  ועכ "ז הנביאים  ע "י אליכם מדבר אני בהשכמה רב בזריזות ר"ל 
(ÂË).ÁÏ˘‡Âמדרכו איש  כל  עתה שובו לאמר ובזריזות בהשכמה הנביאים אליכם  שלחתי דברי על  שעברתם ואחר  לומר , רצה

מעלליכם : היטיבו ומעתה וכו ':Â·˘Â.הרעה האדמה על תשבו  ‰˜ÂÓÈ.(ÊË)ואז  ÈÎהקימו יהונדב בני כי ובעבור  לומר, רצה
מהם: למדו  ולא אלי שמעו לא הזה והעם אביהם  וכו':ÔÎÏ.(ÊÈ)מצות  לכן מהם  למדו ולא שמעו ולא „·¯˙Èהואיל  ¯˘‡

.Ì‰ÈÏÚ:' הנביאי ע"י  שיעדתי שמעו:ÔÚÈ.הפורעניות ולא דברי עליהם שדברתי Ì‰Ï.בעבור  ‡¯˜‡Â:אלי ‡˘¯(ÁÈ)לשוב 
.Ì˙ÚÓ˘:מאמריו ÂˆÓ˙.לקבל  ÏÚ:מצות בהם:Â¯Ó˘˙Â.אל שכחתם ולא  בלב  שמרתם  אשרÂ˘Ú˙Â.ר"ל ככל  עשיתם וגם

המה: רבים כי עם אתכם  ÂÎÂ'.(ËÈ)צוה ˙¯ÎÈ ‡Ïהימים כל  לפני עומד  מהם  איש  מלהיות  יונדב  מזרע נפסק יהיה  לא  ר"ל 
לעבודתו: ונכנעים שמו וחושבי ה ' יראי  שיהיו או ארז"ל, כן תורה בדברי ומורים בסנהדרין יושבים מהם  יהיו עולם עד  כלומר

(·).¯ÙÒ ˙Ï‚Óוכן בה כתב  לא עדיין כשלקחה  כי סופה  ע"ש  וקראה ספר  מגילת קרויה  כתובה  וכשהיא מגילה  קרוי  הקלף
מו ): (ישעיה  קמח  עליה :‡ÈÏ‰.וטחני ‰„·¯ÌÈ.כמו ÏÎ וכו'‡˙ הדברים כל את  שאמר  ומה  איכה מגילת  היתה  שזאת  ארז"ל 

מאז ייעד אשר רעות  המאורעות כל  את  בה  שיזכיר לבוא :ר "ל  העתידים היעודים וגם באו  כן אשר יהודה  ועל  ישראל ÌÂÈÓעל 
.È˙¯·„כולם את הזה , היום ועד  יאשיהו מימי  והוא  אליך לדבר  שהתחלתי  מיום אליך  דברתי אשר היעודים כל  לומר, רצה

בה: תזכור

oeiv zcevn
(ÂË).‡:עתה.ÌÎÈÏÏÚÓ:מעשיכם(ËÈ).˙¯ÎÈ ‡Ïלא

יפסק:

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dheq(iriax meil)

,el` milwc oke ,yi` da xar `l jkle ,aeyil oey`xd mc` dilr
`l` ea didi `ly ,oey`xd mc` xfb jk ik ,milwc wx yi df mewna
mc` zepyn milwcdy mixne`y dna mipeekzn jkle ,milwc aeyi

oey`xd.,`xnbd zxtqnéMà áøì déåìà éëcøî áøeax ©¨§§©©§¥§©©¦
.àøec éa ãò ,dì éøîàå ,éték éa ãòå àéðBøâäî¥©§§¨§©¥¦¥§¨§¦¨©¥¨

äeìúîe äeìî BðéàL ìk ,øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîàlk - ¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¨¤¥§©¤¦§©¤
`ed ixd ,edeeliy gipn epi`y in oke ,exag z` deln epi`yeléàk§¦

òLéìàì Bçéøé éLðà eäeeéì éìîìéàL ,íéîc CôBLjldyk ¥¨¦¤¦§¨¥¦©§¥§¦¤¡¦¨
jke ,ea miqlwzn zewepizd eid `l ,mxirníéaec äøéb àìŸ¦¨¦

.úB÷Bðézì,dyrnd z` `xnbd d`ianeøîàpL`iapd ryil` lr ©¦¤¤¡©
mind z` `tixy xg`egixiaäìò àeäå ìà úéa íMî ìòéå" ,©©©¦¨¥¥§Ÿ¤

äìò Bì eøîàéå Bá eñì÷úéå øéòä ïî eàöé íépè÷ íéøòðe Cøcá©¤¤§¨¦§©¦¨§¦¨¦©¦§©§©Ÿ§£¥
,"çø÷ äìò çø÷,`xnbd zyxtnezçø÷äL äìò ,Bì eøîà- ¥¥©£¥¥¥©¨§£¥¤¦§©§¨

zpwexyíB÷nä úà eðéìòepiid ,mirx mind eidy cer lky ¨¥¤©¨
eiykre ,epxkne xg` mewnn min ep`ady ici lr miqpxtzn

.epizqpxt z` zgtw ,mind z` z`txy
,`xnbd zx`an cerpè÷ íéøòðe' éàî'íémd milecb mixrp ixd ©§¨¦§©¦

mixrp mpi` miphwe ,miphw mpi`e,øæòìà éaø øîà ,e`xwp mixrp ¨©©¦¤§¨¨
my lríépè÷ ,úBönä ïî íéøòBðnLmy lr mi`xwpépèwî eéäL ¤§¨¦¦©¦§§©¦¤¨¦§©¥
äðîà.mind ietix ici lr mzqpxt wqtd lr eb`cy jkaàðz £¨¨¨¨

,jk lr xg` yexit `ziixaaïîöò eæaæáe ,eéä íéøòðz` ebidpd - §¨¦¨¦§§©§¨
oeifaa mnvré÷úî .íépè÷k,óñBé áø dì óiyewd dnjka ¦§©¦©§¦¨©¥

,miphw mbe mixrp mb miiexwyàîìãå`l` mlibl iepik epi` mixrp §¦§¨

jk miiexwïîB÷î íL ìò,eid miphwe ,'oxerp' dnyy xirn e`ay ©¥§¨
áéúk àì éî,df oirk xn`p `l ike -eaLéå íéãeãâ eàöé íøàå" ¦Ÿ§¦©£¨¨§§¦©¦§

ïì àéL÷å ,"äðè÷ äøòð ìàøNé õøàî`id cvik ,ok enkäøòð ¥¤¤¦§¨¥©£¨§©¨§©§¨¨©£¨
äpè÷e,dphw dpi`e `id dxyr mizy za dxrp `ldéaø øîàå §©¨§¨©©¦

äpè÷ ,úãtdzidïøBòð ïîco`k mb xn`p jke ,oxerp xird on - §¨§©¨§¦§¨
,`xnbd zvxzn .miphw mixrp oipraíúädphw dxrp oipraàì ¨¨Ÿ

LøôîaezkddîB÷î`ed 'dxrp'y yxtl ozip jkl ,d`a `id oi`n §¨¥§¨
eli`e ,dnewn my lràëämiphwd mixrpd oipraïîB÷î LøBôî ¨¨§¨§¨

.mnewn my lr `ed 'mixrp'y yxtl oi` jkle ,egixin e`viy
,my xn`p cer,"'ä íLa íìì÷éå íàøéå åéøçà ïôéå"zyxtn ©¦¤©£¨©¦§¥©§©§¥§¥

,`xnbdLnî äàø ,áø øîà ,äàø äî,ezii`xa myiprdy - ¨¨¨¨©©¨¨©¨
íéîëç eðúpL íB÷î ìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðúãk¦§©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨¨¤¨§£¨¦

íäéðéòdrxl,dzid d`vezd,øîà ìàeîLe .éðBò Bà äúéî Bà ¥¥¤¦¨¦§¥¨©
äàøycwd gexaíéøetkä íBéa ïnà ïäa äøaòúð ïlekL`edy ¨¨¤¨¦§©§¨¨¤¦¨§©¦¦

.dhnd yinyza xeq`y meiúéøBìa ,øîà àçôð ÷çöé éaøå- §©¦¦§¨©§¨¨©§¦
sxerd ixeg` milcbny xryäàøyiyíéiøBîàk ïäìjkle ¨¨¨¤¨¡¦¦

mllwäàø ,øîà ïðçBé éaøå .ycwd gexaïäa äúéä àlL §©¦¨¨¨©¨¨¤Ÿ¨§¨¨¤
äåöî ìL úéçeìçìmllw jkle.,`xnbd zl`eyeäééòøæa àîìãå ©§¦¤¦§¨§¦§¨§©§©§

äåä äåäéð.mllwl ie`x oi`e ,zilelgl didz -øæòìà éaø øîà ¤¡¨£¨¨©©¦¤§¨¨
zigelgl oi`y d`xúBøBcä ìk óBñ ãò íòøæa àìå ía àìjkle Ÿ¨§Ÿ§©§¨©¨©

mllw.
,my xn`p mllw ryil`y ixg`øòiä ïî íéaec íézL äðàözå"©¥¥¨§©¦¦¦©©©
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המשך ביאוב למסכת סורה ליום אבבעים ושישה לעומב עמוד ב

ועל בחי' זו נאמר7 “שלושה )האבות( הטעימן הקב"ה בעולם הזה מעין עולם הבא", כי 
בעוה"ז הם פעלו את הגילוי שיש בעוה"ב.

עפ"י מאמר המדרש8 “אין דור שאין בו כאברהם, ואין דור שאין בו כיעקב, ואין דור שאין 
בו כמשה כו'", מובן, שבכל דור יש צדיקים שמאיר אצלם מעין דרגת האבות, ועל ידם נקל 
לכל אחד ואחד מישראל להרגיש שעניניו העיקרים הם הענינים הרוחניים, הקשורים לנשמה 
שלו, וכל שאר הענינים הגשמיים הם רק “גר אנכי בארץ". עד שזה נהפך להיות ההסתכלות 
שלו במשך “שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה"9, וזה גורם ומזרז עוד יותר את הגאולה 

האמיתית והשלימה, שאז הגשמיות תהי' מלאה וחדורה בענינים רוחניים10.

7( ב"ב טז, סע"ב.
8( ב"ר פנ"ו, ז. פע"ד, ג. ועוד.

9( תהלים צ, י. וראה "תהלות מנחם עה"פ.
10( משיחת ש"פ וישלח ה'תשט"ז )חלק נדפס בלקו"ש ח"א ע' 68 ואילך(.

המשך ביאוב תהלים מתוך "תהילות מנחם" מעמוד ג
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äì-÷øô äéîøéhiÎi

é:eðéáà áãðBé eðeö-øLà ìëk Nòpå òîLpå íéìäàa áLpåàéìáa-Cìî øvàøãëeáð úBìòa éäéå ©¥−¤¨«¢¨¦®©¦§©´©©½©§¬Ÿ£¤¦−̈¨¨¬¨¦«©§¦À©£¸§©§¤©¬¤«¤¨¤»
:íìLeøéa áLpå íøà ìéç éðtîe íécNkä ìéç éðtî íìLeøé àBáðå eàa øîàpå õøàä-ìàáééäéå ¤¨¨¤¼©ÀŸ¤µŸ§¨´§¨©¦ ½¦§¥Æ¥´©©§¦½¦§¥−¥´£¨®©¥−¤¦¨¨¦«©«§¦Æ

:øîàì eäéîøé-ìà ýåýé-øácâéäãeäé Léàì zøîàå Cìä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk §©§½̈¤¦§§−̈¥«Ÿ«Ÿ¨©º§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¨³Ÿ§¨«©§¨Æ§¦´§½̈
ì øñeî eç÷ú àBìä íìLeøé éáLBéìe:ýåýé-íàð éøác-ìà òîLãéáëø-ïa áãðBäé éøác-úà í÷eä §«§¥−§«¨¨®¦£¸¦§¬¨²¦§¬Ÿ©¤§¨©−§ª§¨«©¿¤¦§¥´§¨¨´¤¥Â¨

ézøac éëðàå íäéáà úåöî úà eòîL ék äfä íBiä-ãò eúL àìå ïéé-úBúL ézìáì åéða-úà äeö-øLà£¤¦¨̧¤¨¹̈§¦§¦´§«©À¦§³Ÿ¨Æ©©´©¤½¦´¨«§½¥−¦§©´£¦¤®§¨̧Ÿ¦¹¦©³§¦
:éìà ízòîL àìå øaãå íkLä íëéìàåè| çìLå íékLä | íéàápä éãáò-ìk-úà íëéìà çìLàå £¥¤Æ©§¥´§©¥½§¬Ÿ§©§¤−¥¨«¨¤§©´£¥¤´¤¨£¨©´©§¦¦´©§¥´§¨´Ÿ©

eáLe íãáòì íéøçà íéýìà éøçà eëìz-ìàå íëéììòî eáéèéäå äòøä Bkøcî Léà àð-eáL øîàì¥¿Ÿª¿̈¦Á¦©§¸¨¨¹̈§¥¦´©«©§¥¤À§©¥̧§¹©£¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ§¨§½̈§Æ
à íúéhä àìå íëéúáàìå íëì ézúð-øLà äîãàä-ìà:éìà ízòîL àìå íëðæà-úæèéða eîé÷ä ék ¤¨´£¨½̈£¤¨©¬¦¨¤−§©£«Ÿ¥¤®§³Ÿ¦¦¤Æ¤«¨§§¤½§¬Ÿ§©§¤−¥¨«¦´¥¦À§¥Æ

:éìà eòîL àì äfä íòäå íeö øLà íäéáà úåöî-úà áëø-ïa áãðBäéæééýìà ýåýé øîà-äk ïëì §¨¨´¤¥½̈¤¦§©¬£¦¤−£¤´¦¨®§¨¨´©¤½¬Ÿ¨§−¥¨«Â̈¥«Ÿ¨©̧§¹̈¡Ÿ¥³
íäéìò ézøac øLà äòøä-ìk úà íìLeøé éáLBé-ìk ìàå äãeäé-ìà àéáî éððä ìàøNé éýìà úBàáö§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦§¦¯¥¦´¤§À̈§¤³¨«§¥Æ§´¨©¦ ½¥µ¨¨´¨½̈£¤¬¦©−§¦£¥¤®

:eðò àìå íäì àø÷àå eòîL àìå íäéìà ézøac ïòéçéýåýé øîà-äk eäéîøé øîà íéáëøä úéáìe ©©́¦©³§¦£¥¤Æ§´Ÿ¨¥½¨¤§¨¬¨¤−§¬Ÿ¨«§¥̧¨¥¨¦¹¨©´¦§§À̈«Ÿ¨©º§¨³
ìëk eNòzå åéúBöî-ìk-úà eøîLzå íëéáà áãðBäé úåöî-ìò ízòîL øLà ïòé ìàøNé éýìà úBàáö§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©µ©£¤´§©§¤½©¦§©−§¨¨´£¦¤®©«¦§§Æ¤¨¦§½̈©«©£½§¬Ÿ

:íëúà äeö-øLàèéãîò áëø-ïa áãðBéì Léà úøké-àì ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà äk ïëì £¤¦−̈¤§¤«¨¥À¬Ÿ¨©²§¨¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®«Ÿ¦¨¥̧¦¹§¨¨¯¤¥¨²Ÿ¥¬
:íéîiä-ìk éðôì§¨©−¨©¨¦«
åì-÷øô äéîøéaÎ`

à:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà äfä øácä äéä äãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäéì úòéáøä äðMa éäéå©«§¦Æ©¨¨´¨§¦¦½¦¨¦¬¤Ÿ¦−̈¤´¤§¨®¨º̈©¨¨³©¤Æ¤¦§§½̈¥¥¬§−̈¥«Ÿ
áéìà ézøac-øLà íéøácä-ìk úà äéìà záúëå øôñ-úlâî Eì-ç÷äãeäé-ìòå ìàøNé-ìò E ©§»§¦©¥¤¼§¨©§¨´¥¤À¨¥´¨©§¨¦º£¤¦©¯§¦¥¤²©¦§¨¥¬§©§−̈

éìà ézøac íBiî íéBbä-ìk-ìòå:äfä íBiä ãòå eäiLàé éîéî E §©¨©¦®¦º¦©³§¦¥¤ÆÆ¦¥´Ÿ¦½̈§©−©¬©¤«
i"yx

(‡È).øöàøãëåáð úåìòá éäéå:בבתים יושבים אנו עכשיו לכך העיר, באנו כרחנו על

cec zcevn
(È).·˘Â:באהלים ישבנו  הנה ÚÂ˘.עד ÚÓ˘Âכמו ר"ל

וכו ': אשר ככל עשינו כן עצמינו על È‰ÈÂ(È‡)שקבלנו 
.˙ÂÏÚ·כי היא  הסיבה  העיר בבתי  עתה שנשב ומה ר "ל 

הכשדים מפחד  לירושלים  ונבוא בואו לאלו  אלו אמרנו אז במ "ב) כמ"ש  יהויקים בימי שעלה  מה (וזהו  הארץ אל נ"נ בעלות
בירושלים: נשב  ולכן  אותנו ישללו לבל  עמהם אשר ארם  Â‰È„‰.(È‚)ואנשי  ˘È‡Ï:יהודה ÒÂÓ¯.לאנשי  ÂÁ˜˙ ‡Ï‰לומר רצה

דברי: אל לשמוע ללמוד  לכם יש הזה  מהדבר וכו':‰Ì˜Â.(È„)באמת  יהונדב  דברי את נתקיים  ˘˙Â.הנה ‡ÏÂלא הם והנה 
אלו): כן  ולא בעיניהם  ראו היין שתיית מניעת כי  וכרם ושדה בית לקחת  שמנעו מה  אמר (ולא ˘ÂÚÓ.שתו  ÈÎמנעו לא  ר"ל 

אביהם : מצות  לשמוע כיֿאם  נפשם  שמעתם:‰˘ÌÎ.מרצון לא  ועכ "ז הנביאים  ע "י אליכם מדבר אני בהשכמה רב בזריזות ר"ל 
(ÂË).ÁÏ˘‡Âמדרכו איש  כל  עתה שובו לאמר ובזריזות בהשכמה הנביאים אליכם  שלחתי דברי על  שעברתם ואחר  לומר , רצה

מעלליכם : היטיבו ומעתה וכו ':Â·˘Â.הרעה האדמה על תשבו  ‰˜ÂÓÈ.(ÊË)ואז  ÈÎהקימו יהונדב בני כי ובעבור  לומר, רצה
מהם: למדו  ולא אלי שמעו לא הזה והעם אביהם  וכו':ÔÎÏ.(ÊÈ)מצות  לכן מהם  למדו ולא שמעו ולא „·¯˙Èהואיל  ¯˘‡

.Ì‰ÈÏÚ:' הנביאי ע"י  שיעדתי שמעו:ÔÚÈ.הפורעניות ולא דברי עליהם שדברתי Ì‰Ï.בעבור  ‡¯˜‡Â:אלי ‡˘¯(ÁÈ)לשוב 
.Ì˙ÚÓ˘:מאמריו ÂˆÓ˙.לקבל  ÏÚ:מצות בהם:Â¯Ó˘˙Â.אל שכחתם ולא  בלב  שמרתם  אשרÂ˘Ú˙Â.ר"ל ככל  עשיתם וגם

המה: רבים כי עם אתכם  ÂÎÂ'.(ËÈ)צוה ˙¯ÎÈ ‡Ïהימים כל  לפני עומד  מהם  איש  מלהיות  יונדב  מזרע נפסק יהיה  לא  ר"ל 
לעבודתו: ונכנעים שמו וחושבי ה ' יראי  שיהיו או ארז"ל, כן תורה בדברי ומורים בסנהדרין יושבים מהם  יהיו עולם עד  כלומר

(·).¯ÙÒ ˙Ï‚Óוכן בה כתב  לא עדיין כשלקחה  כי סופה  ע"ש  וקראה ספר  מגילת קרויה  כתובה  וכשהיא מגילה  קרוי  הקלף
מו ): (ישעיה  קמח  עליה :‡ÈÏ‰.וטחני ‰„·¯ÌÈ.כמו ÏÎ וכו'‡˙ הדברים כל את  שאמר  ומה  איכה מגילת  היתה  שזאת  ארז"ל 

מאז ייעד אשר רעות  המאורעות כל  את  בה  שיזכיר לבוא :ר "ל  העתידים היעודים וגם באו  כן אשר יהודה  ועל  ישראל ÌÂÈÓעל 
.È˙¯·„כולם את הזה , היום ועד  יאשיהו מימי  והוא  אליך לדבר  שהתחלתי  מיום אליך  דברתי אשר היעודים כל  לומר, רצה

בה: תזכור

oeiv zcevn
(ÂË).‡:עתה.ÌÎÈÏÏÚÓ:מעשיכם(ËÈ).˙¯ÎÈ ‡Ïלא

יפסק:
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‡íéøetë éøqçî äòaøà,äââMk ïBãfä ìò ïéàéáî äòaøàå.íéøetë éøqçî ïä elà:áfä,äáfäå,úãìBiäå, ©§¨¨§ª§¥¦¦§©§¨¨§¦¦©©¨©§¨¨¥¥§ª§¥¦¦©¨§©¨¨§©¤¤

òøönäå.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:äøtk øqçî øb,ícä åéìò ÷øfiL ãò;øéæðå–Búàîèå Bzçìâúå Bðééì. §©§Ÿ̈©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥§ª©©¨¨©¤¦¨¥¨¨©¨§¨¦§¥§¦§©§§ª§¨
·äââMk ïBãfä ìò ïéàéáî elà:äçôMä ìò àaä,àîèpL øéæðå,úeãòä úòeáL ìòå,ïBãwtä úòeáL ìòå. ¥§¦¦©©¨©§¨¨©¨©©¦§¨§¨¦¤¦§¨§©§©¨¥§©§©©¦¨

a`.dxtk ixqegn drax`:íéùã÷á ìåëàì àìà àèç ìò àìå äøôë ïéàéáîù.rxevnde,äáæå áæ áéùçã éëéä éë úòøåöîäå éîð áéùç àìã àäå
äàøúù ãò ïáø÷ äàéáî äðéà äáæå ,ïáø÷ àéáîå àîè ,ãçà íåéá úåéàø ùìù äàø åìéôàå úåéàøá àîèî áæù ,ä÷åìç ïúàîåè ø÷éò äáæå áæù éôì

:ñéøâëá ïúàîåè øåòéù íäéðùã ,ä÷åìç ïúàîåè ø÷éò ïéà úòøåöîå òøåöî ìáà ,éúøúì åäðéáùç êëìä ,äæ øçà äæ íéîé äùìùá.dxtk xqegn xb
:äøôë éøñåçî ììëá äéì áéùç àì êëìä ,ìä÷á àåáìî àìà åáëòî ïáø÷ ïéàå ,íéùã÷á ìåëàì øúåî ìáèå ìîù ïåéë øâ ,øáñ àî÷ àðúåwxfiy cr

.mcd eilr:çáæîä øé÷ ìò åîã äöîúéù ãò ,àéáä óåòä úìåò íàå .äîäá ïáø÷ àéáä íà.ezglbze epiil xifpeúçìâúìå ïéé úåúùì åì øéúî øéæð ïáø÷
ééåøúùéàìã êðä àìà éðú àìã ,øéæð áéùç àì ÷"úå .ïáø÷ àéáéù ãò íéúîì àîèäìå úçìâúáå ïééá øúåî åðéà åøæð éîé åîìùù ô"òàù ,íéúîì àîèäìå

:àåä ïéìåçã ïééá ééåøúùéàì ,ïáø÷ éúééîã øéæðå ,íéùã÷á
a.dtexg dgty lr `adàø÷ øîàã(è"é àø÷éå)áéúë øãäå ,åúàèç ìò 'åâå íùàä ìéàá ïäëä åéìò øôëå(íù)úåáøì ,àèç øùà åúàèçî åì çìñðå

:ââåùë ãéæî.`nhpy xifpeáéúëã('å øáãîá)øîåà àåä ïëå ââåù äæ ,òúô ,íåàúô òúôá åéìò úî úåîé éëå(ä""ì íù)äæ ,íåàúô .äáéà àìá òúôá íàå
øîåà àåä ïëå ,ãéæî(æ"ë éìùî):ãéæîä ìò àìà ùðåò ïéàã ,ãéæî åðééäå ,åùðòðå åøáò íéàúô.zecrd zreay lre,úåãòä úòåáùá øåîàä ãøåéå äìåò ïáø÷

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

äòaøà:נקראים במשנתנו , להלן המנויים –íéøetë éøqçî– ÇÀÈÈÀËÀÅÄÄ
גורסים: dxtk,ויש  ixqegn מטומאתו שטהר  פי על אף מהם, אחד שכל

בקדשים  לאכול כדי  טהרתו נגמרה לא עדיין  שמשו , והעריב וטבל
קרבנו שיביא וקודם טבילתו, למחרת קרבנו שיביא אסור(ezxtk)עד 

קדשים, הבאה,äòaøàåבאכילת במשנה המנויים –ìò ïéàéáî ÀÇÀÈÈÀÄÄÇ
äââMk ïBãfä. קרבן מביאים במזיד  חטאו שאפילו –ïä elà ÇÈÇÀÈÈÅÅ

áfä :íéøetë éøqçîבו שנאמר יג-טו):– טו, יטהר(ויקרא  "וכי  ÀËÀÅÄÄÇÈ
בשרו  ורחץ בגדיו, וכבס לטהרתו  ימים שבעת לו וספר מזובו הזב

יונה... בני  שני או תורים שתי לו יקח השמיני  וביום וטהר. חיים במים
עולה, והאחד חטאת אחד הכהן  אותם ועשה הכהן . אל  xtkeונתנם

e ilreaefn 'd iptl odkd;"äáfäåבה שנאמר  כח -ל ):– שם , "ואם (שם  ÀÇÈÈ
השמיני וביום תטהר . ואחר ימים שבעת לה וספרה מזובה, טהרה

ועשה  הכהן ... אל אותם והביאה יונה, בני שני או תורים שתי לה תקח
עולה, האחד  ואת חטאת האחד את dilrהכהן xtke'ה לפני הכהן 

טומאתה"; בהúãìBiäåמזוב שנאמר  ו -ח ):– יב, ימי(שם "ובמלאת ÀÇÆÆ
לבן mei)טהרה mirax`)לבת mei)או mipeny) שנתו בן  כבש תביא

ה' לפני והקריבו  הכהן. אל לחטאת... תור או יונה ובן  xtkeלעולה
dxdhe dilrשתי ולקחה שה די ידה תמצא לא ואם דמיה... ממקור 

לחטאת, ואחד לעולה אחד  יונה בני שני או odkdתורים dilr xtke
dxdhe;"òøönäå לטהרתו השמיני  ביום בו  שנאמר יד,– (ויקרא  ÀÇÀÙÈ

ואילך ): בת י אחת וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני  "וביום

תמימה אותו (z`hgl)...שנתה והקריב האחד הכבש את הכהן ולקח
החטאת את הכהן ועשה ez`nehnלאשם... xdhnd lr xtke.ואחר

העולה... את הכהן והעלה העולה... את xdheישחט odkd eilr xtke.
ול משגת ידו  ואין הוא דל  או ואם תורים ושתי  אשם... אחד כבש  קח

ביום  אותם והביא עולה. והאחד  חטאת אחד  והיה יונה... בני שני 
הכהן ... אל  לטהרתו d'השמיני  iptl xdhnd lr odkd xtke בגמרא ."

לפי ומצורעת, מצורע מונה ואינה וזבה זב מונה שמשנתנו  מבואר,
שאם  בראיות, תלויה הזב שטומאת שונה, טומאתם דין  וזבה שזב

וחייב  גמור , זב הריהו  אחד, ביום אפילו זיבה של  ראיות שלוש ראה
בראיות  תלויה אינה הזבה טומאת ואילו  השמיני, ביום קרבן להביא

הכל נחשב אחד ביום פעמים הרבה ראתה ואפילו בימים, אלא בלבד
כן  אם אלא בקרבן  להתחייב גמורה זבה נעשית ואינה אחת כראייה

שווים  ומצורעת מצורע אבל רצופים; ימים שלושה זיבה דם ראתה
כגריס. בנגע טומאתם שניהם שכן  טומאתם, ïaבעיקר  øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆ

äøtk øqçî øb :øîBà á÷òé עדיין וטבל , נימול שכבר גר – ÇÂÙÅÅÀËÇÇÈÈ
בקדשים, לאכול ואסור כפרה ícäמחוסר  åéìò ÷øfiL ãòשל – ÇÆÄÈÅÈÈÇÈ

עד לעולתו, קן  הביא ואם לקרבנו ; בהמה הביא אם עולתו , קרבן 

המזבח קיר  על דמם ze`xwndשיתמצה on my miyxecy ,`xnba oiir)
mdipye ,mixez izy e` dpei ipa ipy e` ,dnda zler xbd ly epaxwy

.(zelerøéæðå,כפרה מחוסר  עדיין נזרו , ימי שלמו  שכבר  –Bðééì ÀÈÄÀÅ
Búàîèå Bzçìâúå וליטמא ולהתגלח יין לשתות לו שאסור  – ÀÄÀÇÀÀËÀÈ

שלא  קמא, תנא של  טעמו מבואר בגמרא קרבן. שיביא עד  למתים
מחוסר נקרא שלא לפי  כפרה, מחוסרי בכלל  נזיר  ולא גר לא חשב

אין  – גר  ואילו  בקדשים, מלאכול  מעכבו  שקרבנו  מי  אלא כפרה
להתירו  אלא בא קרבנו  אין  – ונזיר בקהל , מלבוא אלא מעכבו קרבנו

הוא. שחולין  ביין ,

אליעזר רבי על חולק קמא שתנא לעיל ), שהבאנו הגמרא (לפי מפרשים יש
מעכבו קרבנו ואין  בקדשים, לאכול מותר וטבל שמל שגר וסובר , יעקב בן 

בקהל מלבוא l`xyi").אלא zx`tz" oiir ;`xephxa)בפירושו הרמב"ם כותב וכן
הרמב"ם: כותב ב) א, כפרה מחוסרי  (הל ' תורה" ב"משנה אבל למשנתנו.

קרבנו, הביא לא ועדיין וטבל שמל miycwa"גר lek`l xeq` `edy it lr s`
,epaxw `iaiy crומפני גמור ... גר  מלהיות עכבו שקרבנו כפרה, ממחוסרי אינו

חכמים  אף זה ולפי  ישראל". ככשרי  נעשה לא שעדיין בקדשים, אוכל  אינו זה
מקום  שמכל  אלא קרבנו, שהביא קודם קדשים באכילת אסור  שגר מודים,

ברמב"ם הטעם כמבואר  כפרה, מחוסרי בכלל לחשבו  לדעתם ראוי  (oiirאינו
.("l`xyi zx`tz" ;xbi` `aiwr iax zetqez

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïéàéáî elà, קרבן –äââMk ïBãfä ìò בשוגג שחטאו בין – ÅÀÄÄÇÇÈÇÀÈÈ
במזיד: שחטאו äçôMäובין  ìò àaäכמבואר) חרופה שפחה על – ÇÈÇÇÄÀÈ

שנאמר ה), משנה כ-כב):להלן יט, אשה (ויקרא  את ישכב כי "ואיש

איל לה'... אשמו  את והביא לאיש... נחרפת שפחה והיא זרע שכבת
חטא, אשר  חטאתו  על  ה' לפני  האשם באיל הכהן  עליו וכפר  אשם.

חטא" אשר  "מחטאתו הלשון והרי  חטא", אשר מחטאתו  לו ונסלח
אלא  חטא", אשר חטאתו  "על  למעלה: כתוב כבר  שהרי  הוא, מיותר 

"מחטאתו  המיותר  שהלשון כלומר כשוגג, המזיד  את לרבות הכתוב בא
במזיד ואפילו קרבן, חייב שחטא אופן שבכל לרמז, בא חטא" אשר

àîèpL(גמרא ); øéæðå שנאמר במת, ט-יב):– ו , ימות (במדבר  "וכי  ÀÈÄÆÄÀÈ
עליו  me`ztמת rzta ביום טהרתו, ביום ראשו  וגלח נזרו  ראש  וטמא

יונה... בני  שני או  תורים שתי יביא השמיני וביום יגלחנו . השביעי 
נזרו  ימי את לה' והזיר לעולה... ואחד  לחטאת oaאחד  yak `iade

my`l ezpy:בברייתא ודרשו  ו), ו, נזיר (עיין  "rzta וכן שוגג, זה –
אומר כב):הוא לה, הדפו";(במדבר  איבה בלא בפתע me`zt"ואם

izdw - zex`ean zeipyn

b wxt l`ipc - miaezk

â-÷øô ìàéðãgiÎi

éàëaN ñBøú÷ (ñøúé÷) àúé÷øLî àðø÷ ì÷ òîLé-éc Lðà-ìë éc íòh zîN àkìî zðà (äúðà)©´§§©§¨»¨´§¨§¥¼¦´¨¡¿̈¦«¦§©¿¨´©§¨´©Â§Ÿ¦¨©§¸©§¨³
:àáäc íìöì ãbñéå ìté àøîæ éðæ ìëå äéðteñå (äéðôéñå) ïéøzðñôàéàîøúé ãbñéå ìté àì-éc-ïîe §©§¥¦Æ§´Ÿ§½̈§−Ÿ§¥´§¨¨®¦¥¬§¦§ª−§¤¬¤©£¨«©¦¨¬¦¥−§¦§ª®¦§§¥¾

:àzã÷é àøeð ïezà-àBâìáéCLéî CøãL ìáa úðéãî úãéáò-ìò ïBäúé úépî-éc ïéàãeäé ïéøáb éúéà §«©¬−̈¨¦«§¨«¦©ºª§¦´§¨¦À¦«©¦³¨¨§Æ©£¦©Æ§¦©´¨¤½©§©¬¥©−
àáäc íìöìe ïéçìô àì Cäìàì (êéäìàì) íòè àkìî Cìò (êéìò) eîN-àì Clà àiøáb Bâð ãáòå©£¥´§®ª§©¨´¦¥À¨¨̧«£¨³©§¨Æ§¥½¥«¨¨Æ¨´¨§¦½§¤¯¤©£¨²

(ñ) :ïéãâñ àì zîé÷ä écâéì äéúéäì øîà äîçå æâøa øvðãëeáð ïéãàaBâð ãáòå CLéî CøãL ¦¬£¥−§¨¨¬¨§¦«¥©³¦§©§¤©Æ¦§©´©£½̈£©Æ§©§¨½̈§©§©¬¥©−©£¥´§®
:àkìî íã÷ eéúéä Clà àiøáb ïéãàaãéBâð ãáòå CLéî CøãL àcöä ïBäì øîàå øvðãëáð äðò ¥©Æ¦Æª§©¨´¦¥½¥−̈¢¨¬©§¨«¨¥³§ª«©§¤©Æ§¨©´§½©§¾̈©§©¬¥©−©£¥´§®

:ïéãâñ àì úîé÷ä éc àáäc íìöìe ïéçìt ïBëéúéà àì éäìàìåèàðcòá éc ïéãéúò ïBëéúéà ïä ïòk ¥«¨©À¨³¦«¥Æ¨«§¦½§¤¯¤©£¨²¦¬£¥−¤¨¬¨«§¦«§©º¥¯¦«¥´£¦¦À¦´§¦¨¿̈
ïeìtz àøîæ éðæ | ìëå äéðtîeñå ïéøzðñt àëaN ñBøú÷ (ñøúé÷) àúé÷BøLî àðø÷ ì÷ ïeòîLú-éc¦«¦§§¿¨´©§¨´©§¦¨´©§´©§¿̈§©§¥¦Á§§¸Ÿ§¹̈§´Ÿ§¥´§¨À̈¦§´
dìà àeä-ïîe àzã÷é àøeð ïezà-àBâì ïBîøúú äúòL-da ïeãbñú àì ïäå úãáò-éã àîìöì ïeãbñúå§¦§§»§©§¨´¦«©§¥¼§¥Æ¨´¦§§½©©£¨´¦§§½§«©¬−̈¨¦«§¨®©´¡½̈

:éãé-ïî ïBëðáæéLé écæèäðçðà ïéçLç-àì øvðãëeáð àkìîì ïéøîàå Bâð ãáòå CLéî CøãL Bðò ¥¬§¥«§¦§−¦§¨«£À©§©³¥©Æ©£¥´§½§¨§¦−§©§¨®§«©§¤©½¨«©§¦̧£©¯§¨
:Cúeáúäì íâút äðc-ìòæéì ìëé ïéçìô àðçðà-éc àðäìà éúéà ïäàzã÷é àøeð ïezà-ïî àðúeáæéL ©§¨²¦§−̈©£¨¨«¥´¦©À¡¨©Æ¨Æ¦«£©´§¨¨«§¦½¨¦−§¥¨©®¨¦©¸¨¯¨¦«§¨²

:áæéLé àkìî Cãé-ïîeçééäìàì éc àkìî Cì-àåäì òéãé àì ïäåíìöìe ïéçìô àðúéà (àðéúéà)-àì C ¦§¨¬©§−̈§¥¦«§¥´½̈§¦¬©¤¡¥−̈©§¨®¦³¥«¨¨¦Æ¨¦©´¨¨«§¦½§¤¯¤
(ñ) :ãbñð àì zîé÷ä éc àáäc©£¨²¦¬£¥−§¨¨¬¦§ª«

i"yx
(È).íòè úîù:דבר ïéàãåäé.יש:éúéà.(È·)גזירת

יהודה: åîùאלה:êìà.משבט àì.íòè àëìî êìò
גזרותיך: על לחוש לעצמן עצה לתת חשו øîà(È‚)לא

.äéúéäì:להביא שמא àãöä.(È„)הובאו:åéúéä.צוה
שדרך  אתם בעיניכם היא ריק ודבר ושממה צדו גזרותי
של  ה''א עובדים, אינכם לאלוהי אשר נגו ועבד מישך

תמיהה: בלשון משמשת úî÷ä.הצדא éã:שהקמותי
(ÂË).ïéãéúò ïåëéúéà ïä ïòë על עתידים הנכם עתה

עליכם: זו לקבל ïåãâñú.כרחכם àì ïäå לא ואם
מושלכים: תהיו äìà.לתוך:åâì.תשתחוו àåä ïîå ומי

מידי: אתכם שיציל אלוה שום àëìîì(ÊË)הוא
.øöðãëåáð לקבל אם לו אמרו כך אלא שמו הוזכר למה

מלך  אתה וגולגליות וארנוניות מסין לתת גזירתך עלינו
אנשים  שפל נבוכדנצר בהקב''ה לכפור אם עלינו

אתה: עם ובזוי àðçðà.בעינינו ïéçùç àì חוששין לא
מוכן  המענה כי להשיבך מה עצה ליטול זאת על אנו

בפינו: àðúåáæùì.(ÊÈ)ושגור ìéëé מכל להצילנו יכול
àøåð.צרה: ïåúà ïî.áéæùé àëìî êãé ïîå הכבשן מן

יציל: ידך àì.(ÁÈ)ומן ïäå להציל יחפוץ לא ואם
êìגופינו éåäì òéãé:

cec zcevn
(È).˙‡אשר איש כל  אשר  אומר  גזירת עשית המלך אתה

פניו על יפול  זמר מיני שאר וכל  וכו' השופר  קרן קול  ישמע 
הצלם: אל וישתחוהÔÓÂ.(È‡)וישתחוה יפול  לא אשר ומי

הבוערת: אש  תנור לתוך  יהודים‡È˙È.(È·)יושלך  אנשים יש 
מישאל  חנניה  והם בבל  מדינת מלאכת  על  אותם הפקדת אשר

הצלם‚È¯·Â‡.ועזריה: ואל  עובדים  אינם  לאלהיך  מאמרך  לקיים המלך עליך  לחוש  ועצה טעם  לעצמן עשו  לא האלה האנשים 
הצלם: אל  הוא ישתחוה ואיך  לאלוה  חשבו שהמלך  ראו  כי בעבור דניאל  על  הלשינו (ולא השתחוו  לא העמדת אשר 

(‚È).ÔÈ„‡·:ועזריה מישאל  לחנניה להביא וחמה בכעס נ"נ אמר המלך :·‡„ÔÈ.אז לפני הובאו האלה האנשים  Ú‰.(È„)אז 
עליהם: ואמר קולו את  נ "נ ישכם‰ˆ„‡.הרים  לא אלוהי אל  ועזריה  מישאל  חנניה  אתם ושממה ריק  דברי היא גזרתי חוק וכי

תשתחוו: לא העמדתי אשר הזהב ולצלם  וכל ÔÚÎ.(ÂË)עובדים  וכו' קרן  קול תשמעון  אשר בעת אשר מוכנים  ישכם אם  עתה 
לא אשר על  רע מאומה  לכם אעשה לא תשתחוו  עתה אם וכאומר  עשיתי אשר להצלם ותשתחוו  תפלון  אז זמר מיני שאר 

בראשונה: אשרÔ‰Â.השתחויתם האלוה הוא  ומי הבוערת אש תנור תוך  אל  תושלכו  הזאת  בעת מיד  אזי תשתחוו  לא  ואם
מידי: אתכם  למלך :ÂÚ.(ÊË)יציל ואמרו ועזריה מישאל  חנניה כאומר„ÎÂ·ˆ¯.השיבו  מלך בשם קראוהו  ולא נ "נ אתה

בנו: תמשול  ולא עלינו תמלוך לא  זה  ÔÈÁ˘Á.בדבר ‡Ï:וטענות ריצוי אמרי להשיבך  הזה הפחד  על  חוששין אנחנו אין
(ÊÈ).È˙È‡ Ô‰ המלך ידך  מן ואף  הבוערת  אש תנור  מן אותנו להציל  יכול הוא  עובדים  אנחנו אשר אלהינו הוא אלהים יש  הנה

להמי שתרצה אופן ובכל כאומר מכולם:יציל להציל  הוא  יכול אותנו Ï‡.(ÁÈ)ת  Ô‰Âיהיה ידוע להציל  יחפוץ לא  אם  ואף
נשתחוה: לא העמדת אשר הזהב צלם  ואל לאלהיך לעבוד עמנו יש  לא עכ"ז אשר המלך לך 

oeiv zcevn
(È).ÌÚËולא בטעם הנעשה ממש  בו שיש דבר בכ "מ ענינו

בכך: מה של ובהו‰ˆ„‡.(È„)דבר תהו  כי שממה ענין 
ורקניא: צדיא ת"א א ) חוששיןÔÈÁ˘Á.(ÊË)(בראשית  כמו

בדרז "ל : הידוע
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéøetë éøqçî äòaøà,äââMk ïBãfä ìò ïéàéáî äòaøàå.íéøetë éøqçî ïä elà:áfä,äáfäå,úãìBiäå, ©§¨¨§ª§¥¦¦§©§¨¨§¦¦©©¨©§¨¨¥¥§ª§¥¦¦©¨§©¨¨§©¤¤

òøönäå.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:äøtk øqçî øb,ícä åéìò ÷øfiL ãò;øéæðå–Búàîèå Bzçìâúå Bðééì. §©§Ÿ̈©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥§ª©©¨¨©¤¦¨¥¨¨©¨§¨¦§¥§¦§©§§ª§¨
·äââMk ïBãfä ìò ïéàéáî elà:äçôMä ìò àaä,àîèpL øéæðå,úeãòä úòeáL ìòå,ïBãwtä úòeáL ìòå. ¥§¦¦©©¨©§¨¨©¨©©¦§¨§¨¦¤¦§¨§©§©¨¥§©§©©¦¨

a`.dxtk ixqegn drax`:íéùã÷á ìåëàì àìà àèç ìò àìå äøôë ïéàéáîù.rxevnde,äáæå áæ áéùçã éëéä éë úòøåöîäå éîð áéùç àìã àäå
äàøúù ãò ïáø÷ äàéáî äðéà äáæå ,ïáø÷ àéáîå àîè ,ãçà íåéá úåéàø ùìù äàø åìéôàå úåéàøá àîèî áæù ,ä÷åìç ïúàîåè ø÷éò äáæå áæù éôì

:ñéøâëá ïúàîåè øåòéù íäéðùã ,ä÷åìç ïúàîåè ø÷éò ïéà úòøåöîå òøåöî ìáà ,éúøúì åäðéáùç êëìä ,äæ øçà äæ íéîé äùìùá.dxtk xqegn xb
:äøôë éøñåçî ììëá äéì áéùç àì êëìä ,ìä÷á àåáìî àìà åáëòî ïáø÷ ïéàå ,íéùã÷á ìåëàì øúåî ìáèå ìîù ïåéë øâ ,øáñ àî÷ àðúåwxfiy cr

.mcd eilr:çáæîä øé÷ ìò åîã äöîúéù ãò ,àéáä óåòä úìåò íàå .äîäá ïáø÷ àéáä íà.ezglbze epiil xifpeúçìâúìå ïéé úåúùì åì øéúî øéæð ïáø÷
ééåøúùéàìã êðä àìà éðú àìã ,øéæð áéùç àì ÷"úå .ïáø÷ àéáéù ãò íéúîì àîèäìå úçìâúáå ïééá øúåî åðéà åøæð éîé åîìùù ô"òàù ,íéúîì àîèäìå

:àåä ïéìåçã ïééá ééåøúùéàì ,ïáø÷ éúééîã øéæðå ,íéùã÷á
a.dtexg dgty lr `adàø÷ øîàã(è"é àø÷éå)áéúë øãäå ,åúàèç ìò 'åâå íùàä ìéàá ïäëä åéìò øôëå(íù)úåáøì ,àèç øùà åúàèçî åì çìñðå

:ââåùë ãéæî.`nhpy xifpeáéúëã('å øáãîá)øîåà àåä ïëå ââåù äæ ,òúô ,íåàúô òúôá åéìò úî úåîé éëå(ä""ì íù)äæ ,íåàúô .äáéà àìá òúôá íàå
øîåà àåä ïëå ,ãéæî(æ"ë éìùî):ãéæîä ìò àìà ùðåò ïéàã ,ãéæî åðééäå ,åùðòðå åøáò íéàúô.zecrd zreay lre,úåãòä úòåáùá øåîàä ãøåéå äìåò ïáø÷

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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äòaøà:נקראים במשנתנו , להלן המנויים –íéøetë éøqçî– ÇÀÈÈÀËÀÅÄÄ
גורסים: dxtk,ויש  ixqegn מטומאתו שטהר  פי על אף מהם, אחד שכל

בקדשים  לאכול כדי  טהרתו נגמרה לא עדיין  שמשו , והעריב וטבל
קרבנו שיביא וקודם טבילתו, למחרת קרבנו שיביא אסור(ezxtk)עד 

קדשים, הבאה,äòaøàåבאכילת במשנה המנויים –ìò ïéàéáî ÀÇÀÈÈÀÄÄÇ
äââMk ïBãfä. קרבן מביאים במזיד  חטאו שאפילו –ïä elà ÇÈÇÀÈÈÅÅ

áfä :íéøetë éøqçîבו שנאמר יג-טו):– טו, יטהר(ויקרא  "וכי  ÀËÀÅÄÄÇÈ
בשרו  ורחץ בגדיו, וכבס לטהרתו  ימים שבעת לו וספר מזובו הזב

יונה... בני  שני או תורים שתי לו יקח השמיני  וביום וטהר. חיים במים
עולה, והאחד חטאת אחד הכהן  אותם ועשה הכהן . אל  xtkeונתנם

e ilreaefn 'd iptl odkd;"äáfäåבה שנאמר  כח -ל ):– שם , "ואם (שם  ÀÇÈÈ
השמיני וביום תטהר . ואחר ימים שבעת לה וספרה מזובה, טהרה

ועשה  הכהן ... אל אותם והביאה יונה, בני שני או תורים שתי לה תקח
עולה, האחד  ואת חטאת האחד את dilrהכהן xtke'ה לפני הכהן 

טומאתה"; בהúãìBiäåמזוב שנאמר  ו -ח ):– יב, ימי(שם "ובמלאת ÀÇÆÆ
לבן mei)טהרה mirax`)לבת mei)או mipeny) שנתו בן  כבש תביא

ה' לפני והקריבו  הכהן. אל לחטאת... תור או יונה ובן  xtkeלעולה
dxdhe dilrשתי ולקחה שה די ידה תמצא לא ואם דמיה... ממקור 

לחטאת, ואחד לעולה אחד  יונה בני שני או odkdתורים dilr xtke
dxdhe;"òøönäå לטהרתו השמיני  ביום בו  שנאמר יד,– (ויקרא  ÀÇÀÙÈ

ואילך ): בת י אחת וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני  "וביום

תמימה אותו (z`hgl)...שנתה והקריב האחד הכבש את הכהן ולקח
החטאת את הכהן ועשה ez`nehnלאשם... xdhnd lr xtke.ואחר

העולה... את הכהן והעלה העולה... את xdheישחט odkd eilr xtke.
ול משגת ידו  ואין הוא דל  או ואם תורים ושתי  אשם... אחד כבש  קח

ביום  אותם והביא עולה. והאחד  חטאת אחד  והיה יונה... בני שני 
הכהן ... אל  לטהרתו d'השמיני  iptl xdhnd lr odkd xtke בגמרא ."

לפי ומצורעת, מצורע מונה ואינה וזבה זב מונה שמשנתנו  מבואר,
שאם  בראיות, תלויה הזב שטומאת שונה, טומאתם דין  וזבה שזב

וחייב  גמור , זב הריהו  אחד, ביום אפילו זיבה של  ראיות שלוש ראה
בראיות  תלויה אינה הזבה טומאת ואילו  השמיני, ביום קרבן להביא

הכל נחשב אחד ביום פעמים הרבה ראתה ואפילו בימים, אלא בלבד
כן  אם אלא בקרבן  להתחייב גמורה זבה נעשית ואינה אחת כראייה

שווים  ומצורעת מצורע אבל רצופים; ימים שלושה זיבה דם ראתה
כגריס. בנגע טומאתם שניהם שכן  טומאתם, ïaבעיקר  øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆ

äøtk øqçî øb :øîBà á÷òé עדיין וטבל , נימול שכבר גר – ÇÂÙÅÅÀËÇÇÈÈ
בקדשים, לאכול ואסור כפרה ícäמחוסר  åéìò ÷øfiL ãòשל – ÇÆÄÈÅÈÈÇÈ

עד לעולתו, קן  הביא ואם לקרבנו ; בהמה הביא אם עולתו , קרבן 

המזבח קיר  על דמם ze`xwndשיתמצה on my miyxecy ,`xnba oiir)
mdipye ,mixez izy e` dpei ipa ipy e` ,dnda zler xbd ly epaxwy

.(zelerøéæðå,כפרה מחוסר  עדיין נזרו , ימי שלמו  שכבר  –Bðééì ÀÈÄÀÅ
Búàîèå Bzçìâúå וליטמא ולהתגלח יין לשתות לו שאסור  – ÀÄÀÇÀÀËÀÈ

שלא  קמא, תנא של  טעמו מבואר בגמרא קרבן. שיביא עד  למתים
מחוסר נקרא שלא לפי  כפרה, מחוסרי בכלל  נזיר  ולא גר לא חשב

אין  – גר  ואילו  בקדשים, מלאכול  מעכבו  שקרבנו  מי  אלא כפרה
להתירו  אלא בא קרבנו  אין  – ונזיר בקהל , מלבוא אלא מעכבו קרבנו

הוא. שחולין  ביין ,

אליעזר רבי על חולק קמא שתנא לעיל ), שהבאנו הגמרא (לפי מפרשים יש
מעכבו קרבנו ואין  בקדשים, לאכול מותר וטבל שמל שגר וסובר , יעקב בן 

בקהל מלבוא l`xyi").אלא zx`tz" oiir ;`xephxa)בפירושו הרמב"ם כותב וכן
הרמב"ם: כותב ב) א, כפרה מחוסרי  (הל ' תורה" ב"משנה אבל למשנתנו.

קרבנו, הביא לא ועדיין וטבל שמל miycwa"גר lek`l xeq` `edy it lr s`
,epaxw `iaiy crומפני גמור ... גר  מלהיות עכבו שקרבנו כפרה, ממחוסרי אינו

חכמים  אף זה ולפי  ישראל". ככשרי  נעשה לא שעדיין בקדשים, אוכל  אינו זה
מקום  שמכל  אלא קרבנו, שהביא קודם קדשים באכילת אסור  שגר מודים,

ברמב"ם הטעם כמבואר  כפרה, מחוסרי בכלל לחשבו  לדעתם ראוי  (oiirאינו
.("l`xyi zx`tz" ;xbi` `aiwr iax zetqez

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïéàéáî elà, קרבן –äââMk ïBãfä ìò בשוגג שחטאו בין – ÅÀÄÄÇÇÈÇÀÈÈ
במזיד: שחטאו äçôMäובין  ìò àaäכמבואר) חרופה שפחה על – ÇÈÇÇÄÀÈ

שנאמר ה), משנה כ-כב):להלן יט, אשה (ויקרא  את ישכב כי "ואיש

איל לה'... אשמו  את והביא לאיש... נחרפת שפחה והיא זרע שכבת
חטא, אשר  חטאתו  על  ה' לפני  האשם באיל הכהן  עליו וכפר  אשם.

חטא" אשר  "מחטאתו הלשון והרי  חטא", אשר מחטאתו  לו ונסלח
אלא  חטא", אשר חטאתו  "על  למעלה: כתוב כבר  שהרי  הוא, מיותר 

"מחטאתו  המיותר  שהלשון כלומר כשוגג, המזיד  את לרבות הכתוב בא
במזיד ואפילו קרבן, חייב שחטא אופן שבכל לרמז, בא חטא" אשר

àîèpL(גמרא ); øéæðå שנאמר במת, ט-יב):– ו , ימות (במדבר  "וכי  ÀÈÄÆÄÀÈ
עליו  me`ztמת rzta ביום טהרתו, ביום ראשו  וגלח נזרו  ראש  וטמא

יונה... בני  שני או  תורים שתי יביא השמיני וביום יגלחנו . השביעי 
נזרו  ימי את לה' והזיר לעולה... ואחד  לחטאת oaאחד  yak `iade

my`l ezpy:בברייתא ודרשו  ו), ו, נזיר (עיין  "rzta וכן שוגג, זה –
אומר כב):הוא לה, הדפו";(במדבר  איבה בלא בפתע me`zt"ואם

izdw - zex`ean zeipyn

b wxt l`ipc - miaezk

â-÷øô ìàéðãgiÎi

éàëaN ñBøú÷ (ñøúé÷) àúé÷øLî àðø÷ ì÷ òîLé-éc Lðà-ìë éc íòh zîN àkìî zðà (äúðà)©´§§©§¨»¨´§¨§¥¼¦´¨¡¿̈¦«¦§©¿¨´©§¨´©Â§Ÿ¦¨©§¸©§¨³
:àáäc íìöì ãbñéå ìté àøîæ éðæ ìëå äéðteñå (äéðôéñå) ïéøzðñôàéàîøúé ãbñéå ìté àì-éc-ïîe §©§¥¦Æ§´Ÿ§½̈§−Ÿ§¥´§¨¨®¦¥¬§¦§ª−§¤¬¤©£¨«©¦¨¬¦¥−§¦§ª®¦§§¥¾

:àzã÷é àøeð ïezà-àBâìáéCLéî CøãL ìáa úðéãî úãéáò-ìò ïBäúé úépî-éc ïéàãeäé ïéøáb éúéà §«©¬−̈¨¦«§¨«¦©ºª§¦´§¨¦À¦«©¦³¨¨§Æ©£¦©Æ§¦©´¨¤½©§©¬¥©−
àáäc íìöìe ïéçìô àì Cäìàì (êéäìàì) íòè àkìî Cìò (êéìò) eîN-àì Clà àiøáb Bâð ãáòå©£¥´§®ª§©¨´¦¥À¨¨̧«£¨³©§¨Æ§¥½¥«¨¨Æ¨´¨§¦½§¤¯¤©£¨²

(ñ) :ïéãâñ àì zîé÷ä écâéì äéúéäì øîà äîçå æâøa øvðãëeáð ïéãàaBâð ãáòå CLéî CøãL ¦¬£¥−§¨¨¬¨§¦«¥©³¦§©§¤©Æ¦§©´©£½̈£©Æ§©§¨½̈§©§©¬¥©−©£¥´§®
:àkìî íã÷ eéúéä Clà àiøáb ïéãàaãéBâð ãáòå CLéî CøãL àcöä ïBäì øîàå øvðãëáð äðò ¥©Æ¦Æª§©¨´¦¥½¥−̈¢¨¬©§¨«¨¥³§ª«©§¤©Æ§¨©´§½©§¾̈©§©¬¥©−©£¥´§®

:ïéãâñ àì úîé÷ä éc àáäc íìöìe ïéçìt ïBëéúéà àì éäìàìåèàðcòá éc ïéãéúò ïBëéúéà ïä ïòk ¥«¨©À¨³¦«¥Æ¨«§¦½§¤¯¤©£¨²¦¬£¥−¤¨¬¨«§¦«§©º¥¯¦«¥´£¦¦À¦´§¦¨¿̈
ïeìtz àøîæ éðæ | ìëå äéðtîeñå ïéøzðñt àëaN ñBøú÷ (ñøúé÷) àúé÷BøLî àðø÷ ì÷ ïeòîLú-éc¦«¦§§¿¨´©§¨´©§¦¨´©§´©§¿̈§©§¥¦Á§§¸Ÿ§¹̈§´Ÿ§¥´§¨À̈¦§´
dìà àeä-ïîe àzã÷é àøeð ïezà-àBâì ïBîøúú äúòL-da ïeãbñú àì ïäå úãáò-éã àîìöì ïeãbñúå§¦§§»§©§¨´¦«©§¥¼§¥Æ¨´¦§§½©©£¨´¦§§½§«©¬−̈¨¦«§¨®©´¡½̈

:éãé-ïî ïBëðáæéLé écæèäðçðà ïéçLç-àì øvðãëeáð àkìîì ïéøîàå Bâð ãáòå CLéî CøãL Bðò ¥¬§¥«§¦§−¦§¨«£À©§©³¥©Æ©£¥´§½§¨§¦−§©§¨®§«©§¤©½¨«©§¦̧£©¯§¨
:Cúeáúäì íâút äðc-ìòæéì ìëé ïéçìô àðçðà-éc àðäìà éúéà ïäàzã÷é àøeð ïezà-ïî àðúeáæéL ©§¨²¦§−̈©£¨¨«¥´¦©À¡¨©Æ¨Æ¦«£©´§¨¨«§¦½¨¦−§¥¨©®¨¦©¸¨¯¨¦«§¨²

:áæéLé àkìî Cãé-ïîeçééäìàì éc àkìî Cì-àåäì òéãé àì ïäåíìöìe ïéçìô àðúéà (àðéúéà)-àì C ¦§¨¬©§−̈§¥¦«§¥´½̈§¦¬©¤¡¥−̈©§¨®¦³¥«¨¨¦Æ¨¦©´¨¨«§¦½§¤¯¤
(ñ) :ãbñð àì zîé÷ä éc àáäc©£¨²¦¬£¥−§¨¨¬¦§ª«

i"yx
(È).íòè úîù:דבר ïéàãåäé.יש:éúéà.(È·)גזירת

יהודה: åîùאלה:êìà.משבט àì.íòè àëìî êìò
גזרותיך: על לחוש לעצמן עצה לתת חשו øîà(È‚)לא

.äéúéäì:להביא שמא àãöä.(È„)הובאו:åéúéä.צוה
שדרך  אתם בעיניכם היא ריק ודבר ושממה צדו גזרותי
של  ה''א עובדים, אינכם לאלוהי אשר נגו ועבד מישך

תמיהה: בלשון משמשת úî÷ä.הצדא éã:שהקמותי
(ÂË).ïéãéúò ïåëéúéà ïä ïòë על עתידים הנכם עתה

עליכם: זו לקבל ïåãâñú.כרחכם àì ïäå לא ואם
מושלכים: תהיו äìà.לתוך:åâì.תשתחוו àåä ïîå ומי

מידי: אתכם שיציל אלוה שום àëìîì(ÊË)הוא
.øöðãëåáð לקבל אם לו אמרו כך אלא שמו הוזכר למה

מלך  אתה וגולגליות וארנוניות מסין לתת גזירתך עלינו
אנשים  שפל נבוכדנצר בהקב''ה לכפור אם עלינו

אתה: עם ובזוי àðçðà.בעינינו ïéçùç àì חוששין לא
מוכן  המענה כי להשיבך מה עצה ליטול זאת על אנו

בפינו: àðúåáæùì.(ÊÈ)ושגור ìéëé מכל להצילנו יכול
àøåð.צרה: ïåúà ïî.áéæùé àëìî êãé ïîå הכבשן מן

יציל: ידך àì.(ÁÈ)ומן ïäå להציל יחפוץ לא ואם
êìגופינו éåäì òéãé:

cec zcevn
(È).˙‡אשר איש כל  אשר  אומר  גזירת עשית המלך אתה

פניו על יפול  זמר מיני שאר וכל  וכו' השופר  קרן קול  ישמע 
הצלם: אל וישתחוהÔÓÂ.(È‡)וישתחוה יפול  לא אשר ומי

הבוערת: אש  תנור לתוך  יהודים‡È˙È.(È·)יושלך  אנשים יש 
מישאל  חנניה  והם בבל  מדינת מלאכת  על  אותם הפקדת אשר

הצלם‚È¯·Â‡.ועזריה: ואל  עובדים  אינם  לאלהיך  מאמרך  לקיים המלך עליך  לחוש  ועצה טעם  לעצמן עשו  לא האלה האנשים 
הצלם: אל  הוא ישתחוה ואיך  לאלוה  חשבו שהמלך  ראו  כי בעבור דניאל  על  הלשינו (ולא השתחוו  לא העמדת אשר 

(‚È).ÔÈ„‡·:ועזריה מישאל  לחנניה להביא וחמה בכעס נ"נ אמר המלך :·‡„ÔÈ.אז לפני הובאו האלה האנשים  Ú‰.(È„)אז 
עליהם: ואמר קולו את  נ "נ ישכם‰ˆ„‡.הרים  לא אלוהי אל  ועזריה  מישאל  חנניה  אתם ושממה ריק  דברי היא גזרתי חוק וכי

תשתחוו: לא העמדתי אשר הזהב ולצלם  וכל ÔÚÎ.(ÂË)עובדים  וכו' קרן  קול תשמעון  אשר בעת אשר מוכנים  ישכם אם  עתה 
לא אשר על  רע מאומה  לכם אעשה לא תשתחוו  עתה אם וכאומר  עשיתי אשר להצלם ותשתחוו  תפלון  אז זמר מיני שאר 

בראשונה: אשרÔ‰Â.השתחויתם האלוה הוא  ומי הבוערת אש תנור תוך  אל  תושלכו  הזאת  בעת מיד  אזי תשתחוו  לא  ואם
מידי: אתכם  למלך :ÂÚ.(ÊË)יציל ואמרו ועזריה מישאל  חנניה כאומר„ÎÂ·ˆ¯.השיבו  מלך בשם קראוהו  ולא נ "נ אתה

בנו: תמשול  ולא עלינו תמלוך לא  זה  ÔÈÁ˘Á.בדבר ‡Ï:וטענות ריצוי אמרי להשיבך  הזה הפחד  על  חוששין אנחנו אין
(ÊÈ).È˙È‡ Ô‰ המלך ידך  מן ואף  הבוערת  אש תנור  מן אותנו להציל  יכול הוא  עובדים  אנחנו אשר אלהינו הוא אלהים יש  הנה

להמי שתרצה אופן ובכל כאומר מכולם:יציל להציל  הוא  יכול אותנו Ï‡.(ÁÈ)ת  Ô‰Âיהיה ידוע להציל  יחפוץ לא  אם  ואף
נשתחוה: לא העמדת אשר הזהב צלם  ואל לאלהיך לעבוד עמנו יש  לא עכ"ז אשר המלך לך 

oeiv zcevn
(È).ÌÚËולא בטעם הנעשה ממש  בו שיש דבר בכ "מ ענינו

בכך: מה של ובהו‰ˆ„‡.(È„)דבר תהו  כי שממה ענין 
ורקניא: צדיא ת"א א ) חוששיןÔÈÁ˘Á.(ÊË)(בראשית  כמו

בדרז "ל : הידוע



cרטז dpyn ipy wxt zezixk zkqn

„äaøä úBãìå äãìiL äMàä:äìétääá÷ð íéðBîL CBúa,CBúa äìétäå äøæçåäá÷ð íéðBîL,úìtnäå ¨¦¨¤¨§¨§¨©§¥¦¦¨§§¦§¥¨§¨§¨§¦¦¨§§¦§¥¨§©©¤¤
íéîBàz.äãeäé éaøøîBà:ïBLàøä ìò äàéáî,éðMä ìò äàéáî dðéàå,éLéìMä ìò äàéáî,ìò äàéáî dðéàå §¦©¦§¨¥§¦¨©¨¦§¥¨§¦¨©©¥¦§¦¨©©§¦¦§¥¨§¦¨©
éòéáøä.ãøBéå äìBò ïaø÷ ïéàéáî elà:ìBwä úòéîL ìò,íéúôN éeha ìòå,åéLã÷å Lc÷î úàîè ìòå,úãìBiäå, ¨§¦¦¥§¦¦¨§¨¤§¥©§¦©©§©¦§¨©¦§©ª§©¦§¨§¨¨¨§©¤¤

áéúëã ,íìåë ìò(ã"é àø÷éå):äáøä íéîòô òøåöîì úçà äøåú ,òøåöîä úøåú äéäú úàæ.rbpzpe mixetv `iadåìò àì ,éðú÷ éëäã ùøôî àøîâá
àéáî éðòäå øéùò äéä íàå .øéùò ïáø÷ àéáäì êéøö ,åúàèç àéáéù íãå÷ øéùòäå íéøåôö [úàáä] úòùá éðò äéä íàù .úåøéùòáå úåéðòá òá÷äì íéøåôö

áéúëã ,úåøéùòá ïéá úåéðòá ïéá ïðéìæà úàèç øúáã .åúàèç àéáéù ãò úåìã ïáø÷(íù)àéáé åúøäè úòùá åãé âéùú àìùë ,åúøäèá åãé âéùú àì øùà
:åúøôë àåäù úàèç åðééä åúøäè éàäå ,ïë øçà øéùòäù ô"òàå úåìãá.eny` `iaiy cråøéùëîå åéúåðåäá ìò åîãî ïúåðù ,òîùî åîùà ,åúøäèáã

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íéùã÷á ìåëàì
c.daxd zecle dcliy dy`däìéôäå ,äøáòúðå äùîùå äàîåèã íééòåáù øçàì äìáèù ,äá÷ð ìù íéðåîù êåúá äìéôä ïåâë ,ãöéë ùøôîå ìéæà÷å

åæ ìù òáøàå íéùîç óåñì äìéôäå äøæçå ,äðåùàøä äãéìì òáøàå íéùîç åðééäã ,äøéöé ìù íéòáøà øçàì äá÷ðøîéîì àëéì íéøëæáã ,äá÷ð è÷ð éëäìå .
:íåé íéòáøà ãò øöåð ãìåä ïéàã ,àåä àîìòá àéî éðù éàä ,øëæã íéòáøà êåúá äìéôä éàã ,éëä.mine`z zltnde,äùìù äøáòúð ïåâë .íéøëæ åìéôà

áéúëã ,ãçà ïáø÷ àìà úåàéáî ïéà åìà ìë .éðùã øäåè éîé êåúá éùéìùå ,ïåùàøä øäåè éîé êåúá àöéå ääúùð éðùäå ,íéòáøà øçàì ãçà äìéôäå
(á"é àø÷éå)ïáø÷ àìà äàéáî äðéà éîð úàìî øçà ìùå úàìî éðôìù äãéìä ìò ìåëé .äáøä úåãìå ìò ãçà ïáø÷ äàéáîù ãîìî ,úãìåéä úøåú úàæ

:úàæ øîåì ãåîìú ,ãçà.ipyd lr d`ian dpi`e oey`xd lr d`ian xne` dcedi iaxãìåä ìò äàéáî øîåàå ,íéîåàúà ïéá úåãìåà ïéá âéìô äãåäé 'ø
äéúéìã ïàîëã ,éðùì úàìî ïðéáùç àìã ,úàìî êåú ãìåð àì àåäã íåùî ,éùéìùä ìò äàéáîå .ïåùàø ìù úàìî êåúá ãìåðù éðùä ìò àìå ,ïåùàøä
êåú ãìåð àì éùéìù ìáà ,éùéìùã úàìî êåú ãìåðå ìéàåä ,éòéáøä ìò äàéáî äðéàå .äãéì úìéçú éåä éùéìùå ,ïåùàø ìù úàìî êåú ãìåðå ìéàåä éîã
äéì úéàå àéä àúëéøà äãéì àãç ïðéøîà àì ,úçàë ïøåáéòã â"òàå .äãåäé 'ø âéìô éîð íéîåàú éáâå .ïåùàøã åúàîåè éîé åøáò àäã ïåùàøã úàìî
àì éðùã úàìî ìòå ,éùéìùä ìò ïáø÷ äàéáîã äãåäé éáø øáñ ïåùàøã úàìî øçàì éùéìù ãìåð íà àìà ,àåä ïáø÷ øá åàì éùéìùå ,éðùì éîð úàìî
äãåî äàîåè ïéðòì ìáà ,ãìåð ïåùàø ïáø÷ ìù åðîæ êåúáå ìéàåä ïáø÷ ïéðòì ,éîã äéúéìã ïàîë éðù ãìå äãåäé 'ø øîà÷ éëå .éîã äéúéìã ïàîëã ïì úôëà
íéòåáù äéìò úáùåé äá÷ð úìôî àéäù ïîæ ìëå ,[øäåè íãã ùìùå íéùìùå äàîåè éîé úòáù åéìò úáùåé øëæ úìôî àéäù ïîæ ìëå] äì úéà äàîåè éîéã

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .øäåè íãã ùùå íéùùå äàîåèã.cxeie dleríéøåú éðò íàå ,äøéòù åà äáùë àéáî øéùò àåä íàù .éðòì ãøåéå ,øéùòì äìåò

`xephxa yexit

ואחד לעולה אחד  יונה: בני שני או  תורים שתי מביא כבשים, שלושה

לאשם וכבש י-כב ),לחטאת, יד , שאם (ויקרא  להשמיענו, המשנה ובאה
צריך חטאתו , שהביא קודם והעשיר הצפרים, הבאת בשעת עני  היה

מביא  והעני , הצפרים הבאת בשעת עשיר היה ואם עשיר , קרבן להביא
עני, ez`hgקרבן `Iaiy cr הבאת בשעת מעמדו אחר  הולך  שהכל  –

שנאמר לב):חטאתו, יד , אשר(ויקרא צרעת נגע בו  אשר תורת "זאת
קרבן  יביא טהרתו  בשעת ידו  תשיג כשלא – בטהרתו " ידו תשיג לא

כפרתו. שהיא חטאתו  היינו  ו"טהרתו " ãòעני, :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ
BîLà úà àéáiL יהודה רבי שלדעת הגמרא, לפי טעמו ומבואר – ÆÈÄÆÂÈ

בקדשים. לאכול ומכשירו  בהונותיו על מדמו  שנותן  אשמו , היינו  טהרתו 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

הרבה  עברות על אחד קרבן המביאים בענין הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
ויורד. עולה קרבן  והמביאים

äaøä úBãìå äãìiL äMàä:והולכת מפרשת שהמשנה כמו  – ÈÄÈÆÈÀÈÀÈÇÀÅ
אם CBúaכגון, äìétäå äøæçå ,äá÷ð íéðBîL CBúa äìétäÄÄÈÀÀÄÀÅÈÀÈÀÈÀÄÄÈÀ

äá÷ð íéðBîL וחזרה נקבה, ללידת שמונים בתוך נקבה שהפילה – ÀÄÀÅÈ
נאמר נקבה ביולדת שכן זו , להפלה יום שמונים בתוך נקבה והפילה

ה): יב, תשב (ויקרא ימים וששת יום וששים כנדתה שבועים "וטמאה
טהרה. דמי אתעל  ל מ לעולה וב שנתו  בן  כבש תביא טהרה... ימי

"מלאת" בתוך והפילה הואיל  וזו  לחטאת", תור או יונה (jezaובן 
,(dltdl e` dcill mei mipeny ונקטה אחד. קרבן אלא מביאה אינה

שמונים  שתוך  לפי לזכר , ארבעים תוך ולא לנקבה שמונים תוך  המשנה
לאחר שטבלה כגון קרבן , המחייבת הפלה של אפשרות יש  לנקבה

יום  ארבעים לאחר והפילה ונתעברה, וחזרה ללידתה, שבועיים
תוך אבל הראשונה, ללידה ימים וארבעה חמישים דהיינו משנתעברה,

יולדת  שהרי קרבן, המחייבת הפלה של  אפשרות אין  לזכר  ארבעים
ימים, שבעת לאחר נתעברה ואם ימים, שבעה לבעלה אסורה זכר 

נפל זה אין הלידה, של  יום ארבעים תוך  היינו "מלאת", תוך  והפילה
קרבן ; חיוב בכלל זה ואין  בלבד, מים אם íéîBàzכי úìtnäå– ÀÇÇÆÆÀÄ

אחד. קרבן  אלא מביאה נתעברה אינה אם כגון מבואר , במפרשים
משנתעברה, ּיום ארבעים לאחר אחד  והפילה זכרים, אפילו בשלושה,

ימי בתוך ושלישי הראשון, של  הטוהר  ימי בתוך ויצא נשתהה והשני

אחד קרבן  אלא מביאה אינה השני , של  ברטנורא).הטוהר  éaøÇÄ(רש "י;
ïBLàøä ìò äàéáî :øîBà äãeäéעל יולדת קרבן  מביאה – ÀÈÅÀÄÈÇÈÄ

הראשון, éðMäהולד ìò äàéáî dðéàåבתוך שיצא הנפל  על – ÀÅÈÀÄÈÇÇÅÄ
הראשון, של  éLéìMäמלאת ìò äàéáî מלאת אחר  שיצא – ÀÄÈÇÇÀÄÄ

הראשון , של מלאת תוך  והוא הואיל  נחשב, אינו והשני  לראשון;
éòéáøä ìò äàéáî dðéàå,השלישי של מלאת בתוך  שהוא – ÀÅÈÀÄÈÇÈÀÄÄ

קרבן . עליו dcedi.שהביאה iaxk dkld oi`eïaø÷ ïéàéáî elàÅÀÄÄÈÀÈ
ãøBéå äìBò:(ג (משנה לעיל שבארנו כמו –ìBwä úòéîL ìò ÆÀÅÇÀÄÇÇ

במשנתנו  ונקראת ב), (משנה לעיל  שבארנו  כמו העדות, שבועת היינו –
הכתוב לשון פי  על הקול " א):"שמיעת ה , תחטא (ויקרא  כי  "ונפש 

dl` lew drnye," עד íéúôNוהוא éeha ìòåהביטוי שבועת – ÀÇÄÀÈÇÄ
שכתוב כמו ז ), ג, שבועות משנה ד):(עיין שם , תשבע (שם  כי נפש  "או 

miztya `hal,"בשבועה האדם יבטא אשר  לכל  להיטיב או להרע
å Lc÷î úàîè ìòååéLã÷שכתוב כמו  ב◌ֿג):– שם , נפש(שם  "או  ÀÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ

כלומר ואשם"... טמא והוא ממנו  ונעלם טמא... דבר  בכל תגע אשר
בשר אכל או  למקדש  בטומאתו  ונכנס טומאתו ממנו שנעלמה טמא

נאמר אלו בשלושה ה-יא):קודש; שם, לאחת (שם יאשם כי "והיה
חטאתו  על לה' אשמו את והביא עליה. חטא אשר והתודה מאלה,
לא  ואם לחטאת... עזים שעירת או  כשבה הצאן  מן נקבה חטא אשר

בני שני  או  תורים שתי חטא אשר  אשמו את והביא שה די  ידו תגיע
תורים  לשתי  ידו תשיג לא ואם לעולה... ואחד  לחטאת אחד  לה' יונה

סולת  האפה עשירית חטא אשר  קרבנו את והביא יונה בני לשני או
בהúãìBiäåלחטאת"; שנאמר ו -ח ):– יב , טהרה (שם ימי "ובמלאת ÀÇÆÆ

לחטאת... תור או יונה ובן  לעולה שנתו בן כבש תביא לבת או לבן 
אחד יונה בני שני או  תורים שתי  ולקחה שה די  ידה תמצא לא ואם

לחטאת"; ואחד בוòøöîäåלעולה שנאמר  כא -כב):– י; יד, (ויקרא  ÀÇÀÙÈ
תמימים כבשים שני  יקח השמיני  my`le)"וביום dlerl) אחת וכבשה

תמימה שנתה כבש(z`hgl)...בת ולקח משגת ידו ואין הוא דל ואם
אחד והיה ידו  תשיג אשר יונה בני  שני או תורים ושתי  אשם... אחד 

ולא  ביולדת לא נאמרו  לא דלים דלי  ברם, עולה". והאחד  חטאת
äçôMäבמצורע. ïéa äîeהחרופהàHL ?úBéøòä ìk ïéáì ÇÅÇÄÀÈÀÅÈÈÂÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚äaøä úBøáò ìò ãçà ïaø÷ ïéàéáî äMîç,ãøBéå äìBò ïaø÷ íéàéáî äMîçå.ìò ãçà ïaø÷ ïéàéáî elà £¦¨§¦¦¨§¨¤¨©£¥©§¥©£¦¨§¦¦¨§¨¤§¥¥§¦¦¨§¨¤¨©
äaøä úBøáò:äaøä úBàéa äçôMä ìò àaä,äaøä úBàîè àîèpL øéæðå,íéLðà éãé ìò BzLàì àp÷îäå £¥©§¥©¨©©¦§¨¦©§¥§¨¦¤¦§¨ª§©§¥§©§©¥§¦§©§¥£¨¦

äaøä,äaøä íéòâð òbðúpL òøöîe.òbðúðå åéøtö àéáä–àGBì eìò,Búàhç úà àéáiL ãò.äãeäé éaø ©§¥§Ÿ̈¤¦§©©§¨¦©§¥¥¦¦¢¨§¦§©©¨©¤¨¦¤©¨©¦§¨
øîBà:BîLà úà àéáiL ãò. ¥©¤¨¦¤£¨

:íìòðå øîàð àì ïàëå íìòðå øîàð ïìåëáã ,ââåùë ãéæî ìò áåúëä áééç.oecwtd zreay lreéìéã ,ââåùë ãéæî åá áééç ïåã÷ôä úòåáùá øåîàä íùàó
:úåãòä úòåáùî äåù äøéæâì àèçú àèçú

b.daxd ze`ia dtexg dgty lr `adáéúëã(è"é àø÷éå),÷åúùìå åúàèç ìò áúëîì éöî äåäå ,àèç øùà åúàèç ìò 'åâå íùàä ìéàá ïäëä åéìò øôëå
äçôù ìë ìò áééç ,ãçà íìòäá åìéôàå äáøä úåçôù ìò àá ìáà ,úçà äçôù ìò äáøä úåàéá àáùë éìéî éðäå .äáøä íéàèç úåáøì ,àèç øùà éàî

éúëã ,äçôùå:äçôùå äçôù ìë ìò áééçì ,äçôù àéäå á.daxd ze`neh `nhpy xifpeåðéàã øîéîì àëéøö àì åúàîåè éîé úòáù êåúá àîèðùë
áéúëã àø÷ã àðú éàä øáñå .åúçìâú íåé àåäù éòéáùä íåéá àîèðì àëéøö éë ,àéä àúëéøà äàîåèã ,ãçà ïáø÷ àìà àéáî('å øáãîá)åùàø úà ùã÷å

åäì ååä éòéáùá éðîéæ éøú àîèð éë àðéîà êúòã à÷ìñ àúùäå ,íåé åúåàá åéìò äìç äøäè úåøéæðù ,øîà÷ åúçìâú íåé àåäù éòéáù íåéá ,àåää íåéá
,ïáø÷ì äéåàøä äòùì äæ àúà àìã ,ãç àìà áééçéî àì ïáø÷ ïéðòìã ïì òîùî÷ ,úåðáø÷ éúù áééçéìå ,äøäèã úåøéæð äìéçúä àäã ,äáøä úåàîåè

:éðéîùä íåéî àìà äðéà ïáø÷ì äéåàøä äòù ,éòéáùä íåéî äì äìçúà äøäè úåøéæðã â"òàã.daxd miyp` i"r ezy`l `pwndáéúëã('ä íù)úàæ
:äáøä úåàð÷ì úçà äøåú úåàð÷ä úøåú.daxd mirbp rbpzpy rxevneãçà ïáø÷ àìà àéáî åðéà ,äáøä íéîòô àôøúðå òâðúð àôøúðå òâðúðù ïåâë

`xephxa yexit

אומר הוא וכן מזיד , זה ּג):– כב, והיינו (משלי  ונענשו", עברו  "ופתיים
שנזיר מלמד המזיד; על  אלא מטה של  דין מבית עונש  שאין מזיד ,

קרבן ; מביא במזיד, בין בשוגג בין úeãòäשנטמא úòeáL ìòåÀÇÀÇÈÅ
מהם  וכשדרש כסף, לחברו  חייב שאחד ממון , עדות שידעו  עדים –

עדות, לו יודעים שאינם לו נשבעו דין, בבית לו  ויעידו  שיבואו התובע
המשנה בלשון נקראת זו שבועה zecrd",הרי zreay" עליה וחייבים

בתורה כמפורש  ויורד, עולה d),קרבן `xwie)שוגגים שהיו  (ly`בין
,(ef dreay lr oaxw miaiigy erciמזידים שהיו שבועות בין  משנה  (עיין

א -ב). ברייתא:ד , מובאת באותה olekaבגמרא האמורים הדברים (בכל 

וטומאת  ביטוי שבועת כגון ויורד, עולה קרבן עליהם שחייבים פרשה,
o`keמקדש) ,"mlrpe" oda xn`p(העדות "mlrpe"(בשבועת da xn`p `l

;bbeyk cifnd lr aiigl ÐïBãwtä úòeáL ìòåכפר אדם שאם – ÀÇÀÇÇÄÈ
וכדומה, גזילה או הלואה או  פיקדון  כגון בידו , לחברו  שיש בממון 

נקראת זו שבועה הרי כלום, אצלו  לו שאין לשקר "zreayונשבע
,"oecwitdבתורה כמפורש  אשם, קרבן  עליה כא -כב),וחייב ה, (ויקרא

מזיד  שהיה בין  שוגג שהיה א ).בין  ה, שבועות משנה בגמרא (עיין
העדות  משבועת תחטא" "תחטא, שווה בגזירה שלמדים הטעם, מבואר

לפי שבועות , במסכת המפרשים בשם  שמביא טוב " יום  "תוספות  (עיין

"ונעלם "). הפיקדון בשבועת  נאמר שלא 
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äaøä úBøáò ìò ãçà ïaø÷ ïéàéáî äMîç עשו שאם – ÂÄÈÀÄÄÈÀÈÆÈÇÂÅÇÀÅ
אחד, קרבן  אלא חייבים אינם פעמים, הרבה עבירה äMîçåÇÂÄÈאותה

ãøBéå äìBò ïaø÷ íéàéáî, הצאן מן קרבנו  מביא שהעשיר – ÀÄÄÈÀÈÆÀÅ
לתורים  משגת ידו שאין ומי  יונה, בני שני  או תורים שתי מביא והעני 

לחטאת. סולת האיפה עשירית מביא יונה לבני ïéàéáîאו  elàÅÀÄÄ
äçôMä ìò àaä :äaøä úBøáò ìò ãçà ïaø÷ שפחה על  – ÈÀÈÆÈÇÂÅÇÀÅÇÈÇÇÄÀÈ

äaøäחרופה, úBàéaבו שנאמר  כב):– יט, עליו (ויקרא  "וכפר ÄÇÀÅ
חטא" "אשר והרי חטא", אשר  חטאתו  על  ה' לפני  האשם באיל  הכהן 

על "הבא הרמב"ם: וכותב הרבה; חטאים לרבות ודרשו : מיותר ,
וחזר לו ונודע בשגגה עליה שבא או בזדון, הרבה ביאות השפחה

העלמות במאה פעמים מאה אפילו  לו , ונודע בּׁשגגה עליה (m`yובא
zg` z`hg `l` aiig epi` mixeqi` x`ya mb ixd ,el rcep `l―

טוב" יום  על)"תוספות  הכל , על לו  ומתכפר  אחד, אשם מקריב –
הבא  אבל אחת; בשפחה אמורים? דברים במה השגגות. ועל  הזדונות

שפחה  כל על אשם חייב אחד , בהעלם אפילו הרבה שפחות על 
ה),ושפחה" ט, שגגות  שנאמר (הל' ממה בגמרא זה שם ,ולמדים (שם 

dgty"כ): `ide";ושפחה שפחה כל  על  לחייב –àîèpL øéæðåÀÈÄÆÄÀÈ
äaøä úBàîèימי שבעת בתוך נטמא שאם מבואר , בגמרא – ËÀÇÀÅ

טומאות  על אחד קרבן  אלא מביא שאינו  לומר  צורך  אין טומאתו ,
להשמיע, באה שמשנתנו אלא אחת, ארוכה כטומאה שהן לפי  הרבה,

ומשנתנו  תגלחתו, יום שהוא לטהרתו, השביעי  ביום נטמא שאפילו 
נזירות  מחדש  עליו  חלה כבר  יום שבאותו  הסובר, יהודה בר יוסי כרבי 

שנאמר יא):טהרה, ו, ראשו (במדבר את edd`"וקדש  meiaומפרש ,"
יהודה: בר יוסי edd`רבי  meia) תגלחתו ביום היינו –zrcl cebipa

:yxtny ,`iypd dcedi iax`edd meiaמכל קרבנותיו), הבאת ביום –

ובשעה  הואיל  אחד, קרבן אלא הטומאות כל על  חייב אינו מקום
נטמא  אם ברם, לקרבן . הראויה שעה עדיין זו  היתה לא שנטמא

קרבן  חייב קרבנותיו, להביא ראוי שהוא השמיני , ביום הרבה טומאות
הרמב"ם  אבל קרבנותיו . הביא שלא זמן  כל  וטומאה, טומאה כל  על 

a),פוסק ,gi xifp zkqna minkg zrck) הרבה טומאות נטמא שאפילו 
אחד, קרבן אלא מביא אינו קרבנותיו, שהביא קודם השמיני , ביום

חטאתו , שהביא לאחר  שניה פעם ונטמא חטאתו כבר הביא אם ורק
השניה טומאתו על אחרות קרבנות טו).חייב ו, נזירות àp÷îäåÀÇÀÇÅ(הל'

äaøä íéLðà éãé ìò BzLàì שמתרה הרבה, אנשים בשביל – ÀÄÀÇÀÅÂÈÄÇÀÅ
מהם  ואחד אחד  כל  עם נסתרה ואם ופלוני, פלוני  עם תתיחד  שלא בה

המים  את אותה משקה כשהוא לכולם, אחת שעורים מנחת  מביא
סוטה בפרשת שנאמר  כט ):המאררים, ה , ze`pwd"(במדבר zxez z`f"

הרבה; לקינויין אחת תורה –äaøä íéòâð òbðúpL òøöîe– ÀÙÈÆÄÀÇÇÀÈÄÇÀÅ
אלא  מביא אינו הרבה, פעמים ונתרפא, נתנגע ונתרפא, שנתנגע כגון

שנאמר כולם, על  אחד מצורע ב):קרבן יד, תורת (ויקרא תהיה "זאת
הרבה פעמים למצורע אחת תורה – åéøtö(גמרא).המצורע" àéáäÅÄÄÃÈ

òbðúðåנאמר מצרעתו  שנרפא במצורע שכן ד -ּז):– יד , "וצוה (ויקרא  ÀÄÀÇÇ
הצפור את ושחט טהורות... חיות צפרים שתי למטהר  ולקח הכהן 

שבע  הצרעת מן המטהר  על  והזה חיים... מים על חרש כלי  אל האחת
המשנה  ובאה השדה", פני על החיה הצפור  את ושלח וטהרו , פעמים

ונתנגע, וחזר הצפרים שתי את הביא שאם Bìללמד, eìò àG– È
אומרים, שאין כלומר  טהרה, לגמר  לו  להיות הראשון , לנגע הצפרים
וצריך אחר , נגע זה הרי הצפרים, את שהביא לאחר  ונתנגע הואיל 

מביא  ואינו  אחת, כצרעת נחשבים הנגעים שני  אלא אחר , קרבן להביא
שניהם על אחד קרבן  ישראל"),אלא Búàhç("תפארת  úà àéáiL ãòÇÆÈÄÆÇÈ

הנגע  על אחר  קרבן  מביא חטאתו, קרבן  שהביא לאחר  נתנגע שאם –
הצפרים  לו  עלו  שלא היא, המשנה שכוונת מבואר , בגמרא ברם, השני .

אחד כבשים: שני  קרבנו – המצורע שכן  ובעשירות; בעניות לקבוע
להביא  משגת ידו  ואין הוא דל  ואם לחטאת. וכבשה אשם, ואחד עולה

izdw - zex`ean zeipyn
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„äaøä úBãìå äãìiL äMàä:äìétääá÷ð íéðBîL CBúa,CBúa äìétäå äøæçåäá÷ð íéðBîL,úìtnäå ¨¦¨¤¨§¨§¨©§¥¦¦¨§§¦§¥¨§¨§¨§¦¦¨§§¦§¥¨§©©¤¤
íéîBàz.äãeäé éaøøîBà:ïBLàøä ìò äàéáî,éðMä ìò äàéáî dðéàå,éLéìMä ìò äàéáî,ìò äàéáî dðéàå §¦©¦§¨¥§¦¨©¨¦§¥¨§¦¨©©¥¦§¦¨©©§¦¦§¥¨§¦¨©
éòéáøä.ãøBéå äìBò ïaø÷ ïéàéáî elà:ìBwä úòéîL ìò,íéúôN éeha ìòå,åéLã÷å Lc÷î úàîè ìòå,úãìBiäå, ¨§¦¦¥§¦¦¨§¨¤§¥©§¦©©§©¦§¨©¦§©ª§©¦§¨§¨¨¨§©¤¤

áéúëã ,íìåë ìò(ã"é àø÷éå):äáøä íéîòô òøåöîì úçà äøåú ,òøåöîä úøåú äéäú úàæ.rbpzpe mixetv `iadåìò àì ,éðú÷ éëäã ùøôî àøîâá
àéáî éðòäå øéùò äéä íàå .øéùò ïáø÷ àéáäì êéøö ,åúàèç àéáéù íãå÷ øéùòäå íéøåôö [úàáä] úòùá éðò äéä íàù .úåøéùòáå úåéðòá òá÷äì íéøåôö

áéúëã ,úåøéùòá ïéá úåéðòá ïéá ïðéìæà úàèç øúáã .åúàèç àéáéù ãò úåìã ïáø÷(íù)àéáé åúøäè úòùá åãé âéùú àìùë ,åúøäèá åãé âéùú àì øùà
:åúøôë àåäù úàèç åðééä åúøäè éàäå ,ïë øçà øéùòäù ô"òàå úåìãá.eny` `iaiy cråøéùëîå åéúåðåäá ìò åîãî ïúåðù ,òîùî åîùà ,åúøäèáã

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íéùã÷á ìåëàì
c.daxd zecle dcliy dy`däìéôäå ,äøáòúðå äùîùå äàîåèã íééòåáù øçàì äìáèù ,äá÷ð ìù íéðåîù êåúá äìéôä ïåâë ,ãöéë ùøôîå ìéæà÷å

åæ ìù òáøàå íéùîç óåñì äìéôäå äøæçå ,äðåùàøä äãéìì òáøàå íéùîç åðééäã ,äøéöé ìù íéòáøà øçàì äá÷ðøîéîì àëéì íéøëæáã ,äá÷ð è÷ð éëäìå .
:íåé íéòáøà ãò øöåð ãìåä ïéàã ,àåä àîìòá àéî éðù éàä ,øëæã íéòáøà êåúá äìéôä éàã ,éëä.mine`z zltnde,äùìù äøáòúð ïåâë .íéøëæ åìéôà

áéúëã ,ãçà ïáø÷ àìà úåàéáî ïéà åìà ìë .éðùã øäåè éîé êåúá éùéìùå ,ïåùàøä øäåè éîé êåúá àöéå ääúùð éðùäå ,íéòáøà øçàì ãçà äìéôäå
(á"é àø÷éå)ïáø÷ àìà äàéáî äðéà éîð úàìî øçà ìùå úàìî éðôìù äãéìä ìò ìåëé .äáøä úåãìå ìò ãçà ïáø÷ äàéáîù ãîìî ,úãìåéä úøåú úàæ

:úàæ øîåì ãåîìú ,ãçà.ipyd lr d`ian dpi`e oey`xd lr d`ian xne` dcedi iaxãìåä ìò äàéáî øîåàå ,íéîåàúà ïéá úåãìåà ïéá âéìô äãåäé 'ø
äéúéìã ïàîëã ,éðùì úàìî ïðéáùç àìã ,úàìî êåú ãìåð àì àåäã íåùî ,éùéìùä ìò äàéáîå .ïåùàø ìù úàìî êåúá ãìåðù éðùä ìò àìå ,ïåùàøä
êåú ãìåð àì éùéìù ìáà ,éùéìùã úàìî êåú ãìåðå ìéàåä ,éòéáøä ìò äàéáî äðéàå .äãéì úìéçú éåä éùéìùå ,ïåùàø ìù úàìî êåú ãìåðå ìéàåä éîã
äéì úéàå àéä àúëéøà äãéì àãç ïðéøîà àì ,úçàë ïøåáéòã â"òàå .äãåäé 'ø âéìô éîð íéîåàú éáâå .ïåùàøã åúàîåè éîé åøáò àäã ïåùàøã úàìî
àì éðùã úàìî ìòå ,éùéìùä ìò ïáø÷ äàéáîã äãåäé éáø øáñ ïåùàøã úàìî øçàì éùéìù ãìåð íà àìà ,àåä ïáø÷ øá åàì éùéìùå ,éðùì éîð úàìî
äãåî äàîåè ïéðòì ìáà ,ãìåð ïåùàø ïáø÷ ìù åðîæ êåúáå ìéàåä ïáø÷ ïéðòì ,éîã äéúéìã ïàîë éðù ãìå äãåäé 'ø øîà÷ éëå .éîã äéúéìã ïàîëã ïì úôëà
íéòåáù äéìò úáùåé äá÷ð úìôî àéäù ïîæ ìëå ,[øäåè íãã ùìùå íéùìùå äàîåè éîé úòáù åéìò úáùåé øëæ úìôî àéäù ïîæ ìëå] äì úéà äàîåè éîéã

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .øäåè íãã ùùå íéùùå äàîåèã.cxeie dleríéøåú éðò íàå ,äøéòù åà äáùë àéáî øéùò àåä íàù .éðòì ãøåéå ,øéùòì äìåò

`xephxa yexit

ואחד לעולה אחד  יונה: בני שני או  תורים שתי מביא כבשים, שלושה

לאשם וכבש י-כב ),לחטאת, יד , שאם (ויקרא  להשמיענו, המשנה ובאה
צריך חטאתו , שהביא קודם והעשיר הצפרים, הבאת בשעת עני  היה

מביא  והעני , הצפרים הבאת בשעת עשיר היה ואם עשיר , קרבן להביא
עני, ez`hgקרבן `Iaiy cr הבאת בשעת מעמדו אחר  הולך  שהכל  –

שנאמר לב):חטאתו, יד , אשר(ויקרא צרעת נגע בו  אשר תורת "זאת
קרבן  יביא טהרתו  בשעת ידו  תשיג כשלא – בטהרתו " ידו תשיג לא

כפרתו. שהיא חטאתו  היינו  ו"טהרתו " ãòעני, :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ
BîLà úà àéáiL יהודה רבי שלדעת הגמרא, לפי טעמו ומבואר – ÆÈÄÆÂÈ

בקדשים. לאכול ומכשירו  בהונותיו על מדמו  שנותן  אשמו , היינו  טהרתו 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

הרבה  עברות על אחד קרבן המביאים בענין הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
ויורד. עולה קרבן  והמביאים

äaøä úBãìå äãìiL äMàä:והולכת מפרשת שהמשנה כמו  – ÈÄÈÆÈÀÈÀÈÇÀÅ
אם CBúaכגון, äìétäå äøæçå ,äá÷ð íéðBîL CBúa äìétäÄÄÈÀÀÄÀÅÈÀÈÀÈÀÄÄÈÀ

äá÷ð íéðBîL וחזרה נקבה, ללידת שמונים בתוך נקבה שהפילה – ÀÄÀÅÈ
נאמר נקבה ביולדת שכן זו , להפלה יום שמונים בתוך נקבה והפילה

ה): יב, תשב (ויקרא ימים וששת יום וששים כנדתה שבועים "וטמאה
טהרה. דמי אתעל  ל מ לעולה וב שנתו  בן  כבש תביא טהרה... ימי

"מלאת" בתוך והפילה הואיל  וזו  לחטאת", תור או יונה (jezaובן 
,(dltdl e` dcill mei mipeny ונקטה אחד. קרבן אלא מביאה אינה

שמונים  שתוך  לפי לזכר , ארבעים תוך ולא לנקבה שמונים תוך  המשנה
לאחר שטבלה כגון קרבן , המחייבת הפלה של אפשרות יש  לנקבה

יום  ארבעים לאחר והפילה ונתעברה, וחזרה ללידתה, שבועיים
תוך אבל הראשונה, ללידה ימים וארבעה חמישים דהיינו משנתעברה,

יולדת  שהרי קרבן, המחייבת הפלה של  אפשרות אין  לזכר  ארבעים
ימים, שבעת לאחר נתעברה ואם ימים, שבעה לבעלה אסורה זכר 

נפל זה אין הלידה, של  יום ארבעים תוך  היינו "מלאת", תוך  והפילה
קרבן ; חיוב בכלל זה ואין  בלבד, מים אם íéîBàzכי úìtnäå– ÀÇÇÆÆÀÄ

אחד. קרבן  אלא מביאה נתעברה אינה אם כגון מבואר , במפרשים
משנתעברה, ּיום ארבעים לאחר אחד  והפילה זכרים, אפילו בשלושה,

ימי בתוך ושלישי הראשון, של  הטוהר  ימי בתוך ויצא נשתהה והשני

אחד קרבן  אלא מביאה אינה השני , של  ברטנורא).הטוהר  éaøÇÄ(רש "י;
ïBLàøä ìò äàéáî :øîBà äãeäéעל יולדת קרבן  מביאה – ÀÈÅÀÄÈÇÈÄ

הראשון, éðMäהולד ìò äàéáî dðéàåבתוך שיצא הנפל  על – ÀÅÈÀÄÈÇÇÅÄ
הראשון, של  éLéìMäמלאת ìò äàéáî מלאת אחר  שיצא – ÀÄÈÇÇÀÄÄ

הראשון , של מלאת תוך  והוא הואיל  נחשב, אינו והשני  לראשון;
éòéáøä ìò äàéáî dðéàå,השלישי של מלאת בתוך  שהוא – ÀÅÈÀÄÈÇÈÀÄÄ

קרבן . עליו dcedi.שהביאה iaxk dkld oi`eïaø÷ ïéàéáî elàÅÀÄÄÈÀÈ
ãøBéå äìBò:(ג (משנה לעיל שבארנו כמו –ìBwä úòéîL ìò ÆÀÅÇÀÄÇÇ

במשנתנו  ונקראת ב), (משנה לעיל  שבארנו  כמו העדות, שבועת היינו –
הכתוב לשון פי  על הקול " א):"שמיעת ה , תחטא (ויקרא  כי  "ונפש 

dl` lew drnye," עד íéúôNוהוא éeha ìòåהביטוי שבועת – ÀÇÄÀÈÇÄ
שכתוב כמו ז ), ג, שבועות משנה ד):(עיין שם , תשבע (שם  כי נפש  "או 

miztya `hal,"בשבועה האדם יבטא אשר  לכל  להיטיב או להרע
å Lc÷î úàîè ìòååéLã÷שכתוב כמו  ב◌ֿג):– שם , נפש(שם  "או  ÀÇËÀÇÄÀÈÀÈÈÈ

כלומר ואשם"... טמא והוא ממנו  ונעלם טמא... דבר  בכל תגע אשר
בשר אכל או  למקדש  בטומאתו  ונכנס טומאתו ממנו שנעלמה טמא

נאמר אלו בשלושה ה-יא):קודש; שם, לאחת (שם יאשם כי "והיה
חטאתו  על לה' אשמו את והביא עליה. חטא אשר והתודה מאלה,
לא  ואם לחטאת... עזים שעירת או  כשבה הצאן  מן נקבה חטא אשר

בני שני  או  תורים שתי חטא אשר  אשמו את והביא שה די  ידו תגיע
תורים  לשתי  ידו תשיג לא ואם לעולה... ואחד  לחטאת אחד  לה' יונה

סולת  האפה עשירית חטא אשר  קרבנו את והביא יונה בני לשני או
בהúãìBiäåלחטאת"; שנאמר ו -ח ):– יב , טהרה (שם ימי "ובמלאת ÀÇÆÆ

לחטאת... תור או יונה ובן  לעולה שנתו בן כבש תביא לבת או לבן 
אחד יונה בני שני או  תורים שתי  ולקחה שה די  ידה תמצא לא ואם

לחטאת"; ואחד בוòøöîäåלעולה שנאמר  כא -כב):– י; יד, (ויקרא  ÀÇÀÙÈ
תמימים כבשים שני  יקח השמיני  my`le)"וביום dlerl) אחת וכבשה

תמימה שנתה כבש(z`hgl)...בת ולקח משגת ידו ואין הוא דל ואם
אחד והיה ידו  תשיג אשר יונה בני  שני או תורים ושתי  אשם... אחד 

ולא  ביולדת לא נאמרו  לא דלים דלי  ברם, עולה". והאחד  חטאת
äçôMäבמצורע. ïéa äîeהחרופהàHL ?úBéøòä ìk ïéáì ÇÅÇÄÀÈÀÅÈÈÂÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚äaøä úBøáò ìò ãçà ïaø÷ ïéàéáî äMîç,ãøBéå äìBò ïaø÷ íéàéáî äMîçå.ìò ãçà ïaø÷ ïéàéáî elà £¦¨§¦¦¨§¨¤¨©£¥©§¥©£¦¨§¦¦¨§¨¤§¥¥§¦¦¨§¨¤¨©
äaøä úBøáò:äaøä úBàéa äçôMä ìò àaä,äaøä úBàîè àîèpL øéæðå,íéLðà éãé ìò BzLàì àp÷îäå £¥©§¥©¨©©¦§¨¦©§¥§¨¦¤¦§¨ª§©§¥§©§©¥§¦§©§¥£¨¦

äaøä,äaøä íéòâð òbðúpL òøöîe.òbðúðå åéøtö àéáä–àGBì eìò,Búàhç úà àéáiL ãò.äãeäé éaø ©§¥§Ÿ̈¤¦§©©§¨¦©§¥¥¦¦¢¨§¦§©©¨©¤¨¦¤©¨©¦§¨
øîBà:BîLà úà àéáiL ãò. ¥©¤¨¦¤£¨

:íìòðå øîàð àì ïàëå íìòðå øîàð ïìåëáã ,ââåùë ãéæî ìò áåúëä áééç.oecwtd zreay lreéìéã ,ââåùë ãéæî åá áééç ïåã÷ôä úòåáùá øåîàä íùàó
:úåãòä úòåáùî äåù äøéæâì àèçú àèçú

b.daxd ze`ia dtexg dgty lr `adáéúëã(è"é àø÷éå),÷åúùìå åúàèç ìò áúëîì éöî äåäå ,àèç øùà åúàèç ìò 'åâå íùàä ìéàá ïäëä åéìò øôëå
äçôù ìë ìò áééç ,ãçà íìòäá åìéôàå äáøä úåçôù ìò àá ìáà ,úçà äçôù ìò äáøä úåàéá àáùë éìéî éðäå .äáøä íéàèç úåáøì ,àèç øùà éàî

éúëã ,äçôùå:äçôùå äçôù ìë ìò áééçì ,äçôù àéäå á.daxd ze`neh `nhpy xifpeåðéàã øîéîì àëéøö àì åúàîåè éîé úòáù êåúá àîèðùë
áéúëã àø÷ã àðú éàä øáñå .åúçìâú íåé àåäù éòéáùä íåéá àîèðì àëéøö éë ,àéä àúëéøà äàîåèã ,ãçà ïáø÷ àìà àéáî('å øáãîá)åùàø úà ùã÷å

åäì ååä éòéáùá éðîéæ éøú àîèð éë àðéîà êúòã à÷ìñ àúùäå ,íåé åúåàá åéìò äìç äøäè úåøéæðù ,øîà÷ åúçìâú íåé àåäù éòéáù íåéá ,àåää íåéá
,ïáø÷ì äéåàøä äòùì äæ àúà àìã ,ãç àìà áééçéî àì ïáø÷ ïéðòìã ïì òîùî÷ ,úåðáø÷ éúù áééçéìå ,äøäèã úåøéæð äìéçúä àäã ,äáøä úåàîåè

:éðéîùä íåéî àìà äðéà ïáø÷ì äéåàøä äòù ,éòéáùä íåéî äì äìçúà äøäè úåøéæðã â"òàã.daxd miyp` i"r ezy`l `pwndáéúëã('ä íù)úàæ
:äáøä úåàð÷ì úçà äøåú úåàð÷ä úøåú.daxd mirbp rbpzpy rxevneãçà ïáø÷ àìà àéáî åðéà ,äáøä íéîòô àôøúðå òâðúð àôøúðå òâðúðù ïåâë

`xephxa yexit

אומר הוא וכן מזיד , זה ּג):– כב, והיינו (משלי  ונענשו", עברו  "ופתיים
שנזיר מלמד המזיד; על  אלא מטה של  דין מבית עונש  שאין מזיד ,

קרבן ; מביא במזיד, בין בשוגג בין úeãòäשנטמא úòeáL ìòåÀÇÀÇÈÅ
מהם  וכשדרש כסף, לחברו  חייב שאחד ממון , עדות שידעו  עדים –

עדות, לו יודעים שאינם לו נשבעו דין, בבית לו  ויעידו  שיבואו התובע
המשנה בלשון נקראת זו שבועה zecrd",הרי zreay" עליה וחייבים

בתורה כמפורש  ויורד, עולה d),קרבן `xwie)שוגגים שהיו  (ly`בין
,(ef dreay lr oaxw miaiigy erciמזידים שהיו שבועות בין  משנה  (עיין

א -ב). ברייתא:ד , מובאת באותה olekaבגמרא האמורים הדברים (בכל 

וטומאת  ביטוי שבועת כגון ויורד, עולה קרבן עליהם שחייבים פרשה,
o`keמקדש) ,"mlrpe" oda xn`p(העדות "mlrpe"(בשבועת da xn`p `l

;bbeyk cifnd lr aiigl ÐïBãwtä úòeáL ìòåכפר אדם שאם – ÀÇÀÇÇÄÈ
וכדומה, גזילה או הלואה או  פיקדון  כגון בידו , לחברו  שיש בממון 

נקראת זו שבועה הרי כלום, אצלו  לו שאין לשקר "zreayונשבע
,"oecwitdבתורה כמפורש  אשם, קרבן  עליה כא -כב),וחייב ה, (ויקרא

מזיד  שהיה בין  שוגג שהיה א ).בין  ה, שבועות משנה בגמרא (עיין
העדות  משבועת תחטא" "תחטא, שווה בגזירה שלמדים הטעם, מבואר

לפי שבועות , במסכת המפרשים בשם  שמביא טוב " יום  "תוספות  (עיין

"ונעלם "). הפיקדון בשבועת  נאמר שלא 

i p y m e i
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äaøä úBøáò ìò ãçà ïaø÷ ïéàéáî äMîç עשו שאם – ÂÄÈÀÄÄÈÀÈÆÈÇÂÅÇÀÅ
אחד, קרבן  אלא חייבים אינם פעמים, הרבה עבירה äMîçåÇÂÄÈאותה

ãøBéå äìBò ïaø÷ íéàéáî, הצאן מן קרבנו  מביא שהעשיר – ÀÄÄÈÀÈÆÀÅ
לתורים  משגת ידו שאין ומי  יונה, בני שני  או תורים שתי מביא והעני 

לחטאת. סולת האיפה עשירית מביא יונה לבני ïéàéáîאו  elàÅÀÄÄ
äçôMä ìò àaä :äaøä úBøáò ìò ãçà ïaø÷ שפחה על  – ÈÀÈÆÈÇÂÅÇÀÅÇÈÇÇÄÀÈ

äaøäחרופה, úBàéaבו שנאמר  כב):– יט, עליו (ויקרא  "וכפר ÄÇÀÅ
חטא" "אשר והרי חטא", אשר  חטאתו  על  ה' לפני  האשם באיל  הכהן 

על "הבא הרמב"ם: וכותב הרבה; חטאים לרבות ודרשו : מיותר ,
וחזר לו ונודע בשגגה עליה שבא או בזדון, הרבה ביאות השפחה

העלמות במאה פעמים מאה אפילו  לו , ונודע בּׁשגגה עליה (m`yובא
zg` z`hg `l` aiig epi` mixeqi` x`ya mb ixd ,el rcep `l―

טוב" יום  על)"תוספות  הכל , על לו  ומתכפר  אחד, אשם מקריב –
הבא  אבל אחת; בשפחה אמורים? דברים במה השגגות. ועל  הזדונות

שפחה  כל על אשם חייב אחד , בהעלם אפילו הרבה שפחות על 
ה),ושפחה" ט, שגגות  שנאמר (הל' ממה בגמרא זה שם ,ולמדים (שם 

dgty"כ): `ide";ושפחה שפחה כל  על  לחייב –àîèpL øéæðåÀÈÄÆÄÀÈ
äaøä úBàîèימי שבעת בתוך נטמא שאם מבואר , בגמרא – ËÀÇÀÅ

טומאות  על אחד קרבן  אלא מביא שאינו  לומר  צורך  אין טומאתו ,
להשמיע, באה שמשנתנו אלא אחת, ארוכה כטומאה שהן לפי  הרבה,

ומשנתנו  תגלחתו, יום שהוא לטהרתו, השביעי  ביום נטמא שאפילו 
נזירות  מחדש  עליו  חלה כבר  יום שבאותו  הסובר, יהודה בר יוסי כרבי 

שנאמר יא):טהרה, ו, ראשו (במדבר את edd`"וקדש  meiaומפרש ,"
יהודה: בר יוסי edd`רבי  meia) תגלחתו ביום היינו –zrcl cebipa

:yxtny ,`iypd dcedi iax`edd meiaמכל קרבנותיו), הבאת ביום –

ובשעה  הואיל  אחד, קרבן אלא הטומאות כל על  חייב אינו מקום
נטמא  אם ברם, לקרבן . הראויה שעה עדיין זו  היתה לא שנטמא

קרבן  חייב קרבנותיו, להביא ראוי שהוא השמיני , ביום הרבה טומאות
הרמב"ם  אבל קרבנותיו . הביא שלא זמן  כל  וטומאה, טומאה כל  על 

a),פוסק ,gi xifp zkqna minkg zrck) הרבה טומאות נטמא שאפילו 
אחד, קרבן אלא מביא אינו קרבנותיו, שהביא קודם השמיני , ביום

חטאתו , שהביא לאחר  שניה פעם ונטמא חטאתו כבר הביא אם ורק
השניה טומאתו על אחרות קרבנות טו).חייב ו, נזירות àp÷îäåÀÇÀÇÅ(הל'

äaøä íéLðà éãé ìò BzLàì שמתרה הרבה, אנשים בשביל – ÀÄÀÇÀÅÂÈÄÇÀÅ
מהם  ואחד אחד  כל  עם נסתרה ואם ופלוני, פלוני  עם תתיחד  שלא בה

המים  את אותה משקה כשהוא לכולם, אחת שעורים מנחת  מביא
סוטה בפרשת שנאמר  כט ):המאררים, ה , ze`pwd"(במדבר zxez z`f"

הרבה; לקינויין אחת תורה –äaøä íéòâð òbðúpL òøöîe– ÀÙÈÆÄÀÇÇÀÈÄÇÀÅ
אלא  מביא אינו הרבה, פעמים ונתרפא, נתנגע ונתרפא, שנתנגע כגון

שנאמר כולם, על  אחד מצורע ב):קרבן יד, תורת (ויקרא תהיה "זאת
הרבה פעמים למצורע אחת תורה – åéøtö(גמרא).המצורע" àéáäÅÄÄÃÈ

òbðúðåנאמר מצרעתו  שנרפא במצורע שכן ד -ּז):– יד , "וצוה (ויקרא  ÀÄÀÇÇ
הצפור את ושחט טהורות... חיות צפרים שתי למטהר  ולקח הכהן 

שבע  הצרעת מן המטהר  על  והזה חיים... מים על חרש כלי  אל האחת
המשנה  ובאה השדה", פני על החיה הצפור  את ושלח וטהרו , פעמים

ונתנגע, וחזר הצפרים שתי את הביא שאם Bìללמד, eìò àG– È
אומרים, שאין כלומר  טהרה, לגמר  לו  להיות הראשון , לנגע הצפרים
וצריך אחר , נגע זה הרי הצפרים, את שהביא לאחר  ונתנגע הואיל 

מביא  ואינו  אחת, כצרעת נחשבים הנגעים שני  אלא אחר , קרבן להביא
שניהם על אחד קרבן  ישראל"),אלא Búàhç("תפארת  úà àéáiL ãòÇÆÈÄÆÇÈ

הנגע  על אחר  קרבן  מביא חטאתו, קרבן  שהביא לאחר  נתנגע שאם –
הצפרים  לו  עלו  שלא היא, המשנה שכוונת מבואר , בגמרא ברם, השני .

אחד כבשים: שני  קרבנו – המצורע שכן  ובעשירות; בעניות לקבוע
להביא  משגת ידו  ואין הוא דל  ואם לחטאת. וכבשה אשם, ואחד עולה

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂúBéøòä ìk:ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà–øeèt ïèwä;ïLé ãçàå øò ãçà–øeèt ïLiä.ãéæî ãçàå ââBL ãçà ¨¨£¨¤¨¨§¤¨¨¨©¨¨¨¤¨¥§¤¨¨¥©¨¥¨¤¨¥§¤¨¥¦
–úøkäa ãéænäå úàhça ââBMä. ©¥§©¨§©¥¦§¦¨¥

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡Bì eøîà:áìç zìëà–úàhç àéáî.øîBà ãò:ìëà,øîBà ãòå:ìëà àG;úøîBà äMà:ìëà,äMàå ¨§¨©§¨¥¤¥¦©¨¥¥¨©§¥¥¨©¦¨¤¤¨©§¦¨

úøîBà:ìëà àG–éeìz íLà àéáî.øîBà ãò:ìëà,øîBà àeäå:ézìëà àG–øeèt.íéøîBà íéðL:ìëà, ¤¤¨©¥¦¨¨¨¥¥¨©§¥¨©§¦¨§©¦§¦¨©
øîBà àeäå:ézìëà àG–øéàî éaøáiçî.øîàøéàî éaø:äøeîç äúéîì íéðL eäeàéáä íà,eäeàéáé àG §¥¨©§¦©¦¥¦§©¥¨©©¦¥¦¦¡¦§©¦§¦¨£¨§¦
ìwä ïaø÷ì?Bì eøîà:øîBì äöøé íà äî:éúééä ãéæî. §¨§¨©©¨§¨¦¦§¤©¥¦¨¦¦

·ãçà íìòäa áìçå áìç ìëà–úçà úàhç àlà áiç Bðéà.ãçà íìòäa ìebôe øúBðå íãå áìç ìëà–áiç ¨©¥¤§¥¤§¤§¥¤¨¥©¨¤¨©¨©©¨©¥¤§¨§¨¦§¤§¥¤¨©¨

.ïéøåç úá äéöçå äçôù äéöçì äðéî òîù .éì äîì äúãôð àì äãôäå ,äùôåç àì éë áéúëãî ,éðàù àëä åäéî ,íãà éðá ïåùìë äøåú äøáãã éì àøéáñ
:àáé÷ò 'øë äëìäå

e.zeixrd lkùå÷úà àäã ,øåèô éîð ìåãâ ,ïè÷ ãçàä íàã ,ïë åðéà äçôùáå .áééç ìåãâå øåèô ïè÷ä ,ïè÷ øçàäå ,äùàä åà ùéàä ,ìåãâ ãçàä íà
:ïáø÷ àéáî ùéàä ïéà ä÷åì äùàä ïéà ,ïáø÷ àéáî àåä ä÷åì àéäù ïîæá ,åîùà úà àéáäå äéäú úøå÷á ,éããäì.xeht oyi oyi cg`e xr cg`øòå

:ïøîàãë éããäì ùå÷úéà àäã ,øåèô éîð øò äôåøç äçôùáå .áééç.zxkda cifne z`hga bbey,ïéøåèô ïäéðù ,úââåù àéäå ãéæî àåä íà ,äôåøç äçôùå
:íùàá àåäå ä÷åì àéä ,äãéæî àéäå ââåù àåä íàå .íùà àéáî ùéàä ïéà ä÷åì äùàä ïéàå ìéàåäã

b`.el exn`:åùéçëî åðéàå ÷úåù àåäå áìç úìëà åì øîåà ãçà åìéôà.z`hg `ian:åéô ìò.alg zlk` el mixne` mipyàåäå .äàî åìéôàå
áéúëã ,íäéô ìò ïáø÷ àéáî åðéà ,éúìëà àìù éì éøá øîåàå íùéçëî('ã àø÷éå):íéøçà åäåòéãåéù àìå ,åúàèç åéìà òãåä åà.aiign xi`n iaxïéàå

:øéàî 'øë äëìä.'ek mipy ede`iad m`:ùôðä úà âøäù åéìò åãéòä íà ïåâë.iziid cifn xnel dvxi m`ìåëé äéä ø÷ùá åîöò øåèôì äöåø äéä íà
:ïáø÷î øåèô ãéæîå ,éúééä ãéæî øîåì

a.alge alg:áìç éúéæ éðù.cg` mlrda:ïé÷ìçî úåîìòä ïì àîéé÷ã ,ãçàå ãçà ìë ìò áééç úåîìòä éðùá ìáà.aiig cg` oinnïì òîùî÷ àä

`xephxa yexit
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עוד להוסיף משנתנו  ובאה העריות; כל  לבין השפחה בין  מה שנינו ד במשנה
העריות כל  לבין שבינה tqezהבדלים ziiyew `iany ,"dnly zk`ln" oiir)ze

.(c dpyna dlrnl epzpyn dxceq `l dnl ,y"`xd

úBéøòä ìk,העריות מכל  אחת על הבא –ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà ÈÈÂÈÆÈÈÀÆÈÈÈ
האשה, ובין האיש  בין קטן, ואחד גדול  אחד היה אם –øeèt ïèwäÇÈÈÈ

שנים  שלוש  בת בהיותה ערווה על הבא גדול כגון חייב; והגדול  –

קטן , עליה שבא גדולה אשה וכן פטורה; והיא חייב הוא אחד, ויום
פטור  והוא חייבת היא אחד , ויום שנים תשע בן הל'שהיה (רמב"ם 

יג ); א, ביאה  ïLéאיסורי  ãçàå øò ãçàואחד ער אחד  היה אם – ÆÈÅÀÆÈÈÅ
øeètישן, ïLiä;חייב והער –ãéæî ãçàå ââBL ãçà אם – ÇÈÅÈÆÈÅÀÆÈÅÄ

מזיד , ואחד שוגג אחד  úàhçaהיה ââBMä להביא חייב השוגג – ÇÅÀÇÈ
חטאת, úøkäaקרבן ãéænäå בשפחה כן  שאין מה כרת; חייב – ÀÇÅÄÀÄÈÅ

פטורים, שניהם שוגגת, או ישנה שהיתה או  קטנה היתה שאם חרופה,

בה כ ):שנאמר  יט, ודרשו:(ויקרא  אשמו", את והביא תהיה... "בקורת
קרבן; מביא האיש  ומזידה, גדולה כשהיתה היינו  לוקה, שהאשה בזמן 

או  ישנה שהיתה או קטנה שהיתה כגון  לוקה, האשה שאין  בזמן 
קרבן  מביא האיש  אין dfaשוגגת, yi ,oyi e` ohw did `ed m` mxa)

Ð zerc iwelig השגת שם  ועיין יז ; ג, ביאה  איסורי הל' רמב"ם  עיין

משנה" "מגיד ).הראב"ד;
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כרת. זדונו על  שחייבים חטא על הבאה בחטאת עוסק זה פרק

Bì eøîà:לאדם –áìç zìëàאחד אפילו  מבואר : בגמרא – ÈÀÈÇÀÈÅÆ
הכחישו , ולא שתק והוא כך , לו  úàhçאמר àéáî להביא חייב – ÅÄÇÈ

חטאת. ìëàקרבן  àG :øîBà ãòå ,ìëà :øîBà ãòיש – ÅÅÈÇÀÅÅÈÇ
של ואחת חלב של  אחת חתיכות, שתי  לפניו שהיו בכגון  מפרשים
שומן  אלא חלב אכל  לא אומר : ואחד  אכל , חלב אומר : ואחד  שומן,

ג); ח , שגגות  הל' רמב"ם  על משנה  כסף  עיין מבואר,(ראב "ד; ובתוספות
בזה  העידו  שאילו אחת, בבת העדים שני שהעידו בכגון כאן  שמדובר

בעדות  מתחשבים אין  שוב הראשון  עדות שנתקבלה כיון זה, אחר 
כשניים; נאמן  הוא הרי אחד  עד  תורה שהאמינה מקום שכל השני ,

אם ìëàוכן àG :úøîBà äMàå ,ìëà :úøîBà äMà והוא – ÄÈÆÆÈÇÀÄÈÆÆÈÇ
ישראל "),שותק éeìz("תפארת íLà àéáîעל הבא אשם קרבן – ÅÄÈÈÈ

עבירה. ìëàספק :øîBà ãò,חלב –ézìëà àG :øîBà àeäå ÅÅÈÇÀÅÈÇÀÄ
יודע איני  אמר: אם הדין  והוא מקרבן.øeèt(תוספות ),– –íéðL ÈÀÇÄ

ézìëà àG :øîBà àeäå ,ìëà :íéøîBà,אכלתי שלא לי  ברי  – ÀÄÈÇÀÅÈÇÀÄ
áiçî øéàî éaø.חטאת קרבן להביא אותו –,eze` mixhet minkge ÇÄÅÄÀÇÅ

כג ):שנאמר ד, ez`hg"(ויקרא eil` rced e`",אחרים שיודיעוהו ולא –
.dkld okeøéàî éaø øîà:לחכמים –äúéîì íéðL eäeàéáä íà ÈÇÇÄÅÄÄÁÄÀÇÄÀÄÈ
äøeîç, דין בית מיתת בה שיש  עבירה שעבר  עליו  העידו  שאם – ÂÈ

מיתה, ìwäחייב ïaø÷ì eäeàéáé àG שעשה עליו כשמעידים – ÀÄÀÈÀÈÇÇ
קרבן?! עליה שחייב Bìעבירה eøîà: מאיר לרבי  חכמים –äî ÈÀÈ

éúééä ãéæî :øîBì äöøé íà,לומר היה יכול  רוצה, היה אילו – ÄÄÀÆÇÅÄÈÄÄ
עצמו  לפטור היה שיכול ומתוך  הקרבן , מן פטור והיה במזיד , שאכל 
שלדעת  כלומר  נאמן , הריהו  אכלתי ", "לא כשאומר אף זו, בטענה

"מיגו" משום הוא נאמן שאין (גמרא).חכמים מבואר, בתוספות ברם,

"מיגו " אומרים ואין  עדים, כאן  יש  שהרי  "מיגו ", משום להאמינו 
דיבורו , את מתרצים שאנו היא, חכמים שכוונת אלא עדים, במקום

במזיד, אלא בשוגג אכלתי לא היינו: אכלתי ", "לא שאמר : שמה
הקרבן מן  הוא פטור ולכן העדים, את הכחיש  לא זה (עיין שבכגון

ישראל"). "תפארת 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

áìçå áìç ìëàואכל וחזר  והפסיק, זית כשיעור  חלב אכל – ÈÇÅÆÀÅÆ
זית, ãçàכשיעור íìòäaשאכל לכזית כזית בין  לו  נודע שלא – ÀÆÀÅÆÈ

úçàחלב, úàhç àlà áiç Bðéà,העלמות בשני אכל  אם אבל  – ÅÇÈÆÈÇÈÇÇ
לו  ונודע כזית, ואכל אסור , שחלב או  חלב שזה ממנו שנעלם דהיינו
ואכל וחזר כבתחילה ממנו  נעלם ושוב איסור , דבר  שאכל כך אחר 

ה  הרי מחלקים.כזית, העלמות שכן חטאות, שתי חייב áìçוא ìëàÈÇÅÆ
ãçà íìòäa ìebôe øúBðå íãå,איסור דברי שאוכל ידע שלא – ÀÈÀÈÄÀÆÀÅÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipy wxt zezixk zkqn

òøöîäå.úBéøòä ìk ïéáì äçôMä ïéa äîe?ïaøwa àGå Lðòa àG ïäì äúåL àHL:úàhça úBéøòä ìkL, §©§Ÿ̈©¥©¦§¨§¥¨¨£¨¤¨§¨¨¤¨Ÿ¤§©¨§¨¤¨¨£¨§©¨
íLàa äçôMäå;äá÷ða úBéøòä ìk,øëæa äçôLå;ïaøwáe úBkîa ïéåL äMàä ãçàå Léàä ãçà úBéøòä ìk, §©¦§¨§¨¨¨¨£¨¦§¥¨§¦§¨§¨¨¨¨£¨¤¨¨¦§¤¨¨¦¨¨¦§©©¨§¨

úBkîa äMàì Léàä úà äåLä àG äçôMáe,ïaøwa Léàì äMàä úà àGå.äøòîä úà ïäa äNò úBéøòä ìk ©¦§¨¦§¨¤¨¦¨¦¨§©§¤¨¦¨¨¦©¨§¨¨¨£¨¨¨¨¤¤©§¨¤
øîBbk,äàéáe äàéa ìk ìò áiçå.äçôMa øéîçä øîç äæ,ââBMk ãéænä úà da äNòL. ©¥§©¨©¨¦¨¦¨¤Ÿ¤¤¡¦©¦§¨¤¨¨¨¤©¥¦©¥
‰äçôL àéä Bæéà?déöçå äçôL déöçL ìkïéøBç úa,øîàpL(ë ,èé àø÷éå):"äúcôð àG äcôäå",éøácéaø ¥¦¦§¨¨¤¤§¨¦§¨§¤§¨©¦¤¤¡©§¨§¥¦§¨¨¦§¥©¦

àáé÷ò.ìàòîLé éaøøîBà:úéàcå äçôL àéä Bæ.äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:úBLøôî úBéøòä ìk,øeiM äîe? £¦¨©¦¦§¨¥¥¦¦§¨©¨¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¨¨£¨§Ÿ̈©¦
eðì ïéà,ïéøç úa déöçå äçôL déöçL àlà. ¥¨¤¨¤¤§¨¦§¨§¤§¨©Ÿ¦

:úìåñ äôéàä úéøéùò úåìã éìãáå ,äðåé éðáå.lewd zrinyäùøôá àéãäá íéáåúë ïúùìù ,éåèéá úòåáùå ,ââåùá åéùã÷å ùã÷î úàîåèå ,äìà ìå÷ äòîùå
:úåìã éìãáå úåìãá ïéàéáîù àø÷éå.zcleideéìãå .ùáë úçú óåòã äãéøô åðééäã íéøåú éúù ,úåìãá .úàèçì øåú åà äðåé ïáå äìåòì ùáë ,úåøéùòá

:åá ïéà úåìã éìãå ,íéùáë éðù úçú íéøåú éúù úåìãá ,íéùáë éðù úåøéùòá ,òøåöî ïëå .úãìåéá øîàð àì úåìã.oaxwae zekna oieyïéãéæî íà
íãàä úàèç ìëî åùòé éë äùà åà ùéà ïì àîéé÷ãë ,ïé÷åì íäéðù('ç øáãîá)íéàéáî íäéðù ïéââåù íàå .äøåúáù ïéùðåò ìëì ùéàì äùà áåúëä äåùä ,

áéúëã ,ãéæîá úøë áéúë åäééååøúáã ,ïáø÷(ç"é àø÷éå):úàèç åúââù úøë åðåãæù ìëå ,úåùåòä úåùôðä åúøëðå.deyd `l dgtyaeáéúëãë ä÷åì äùàäù
(è"é íù),éîð éà .'åâå 'ä äìôäå úåùòì øåîùú àì íà ä÷åìä ìò ïéøå÷ù éôì ,äàéø÷á ,úøå÷á ïåùìå .íùà ìéà ïáø÷á àåäå úå÷ìîá àéä ,äéäú úøå÷á

:ìá÷ì ìåëé úåëî äîë ä÷åìä úà íéãîåàå íéø÷áî ïéã úéáù ,øå÷á ïåùì úøå÷á.dxrnd oda dyr:ãáìá äøèò ñéðëîäxnebkàìù ìò áééçå .åúàéá
:òéøæäì äéåàøù ,äá áéúë òøæ úáëùã ,äëøãë äàéá øîâ ìò àìà áééç åðéà äçôùáå .áéúë äùà éáëùîã ,äëøãë åîë äëøãëlr aiig zeixrd lke

.d`iae d`ia lkïé÷øéôá ìéòì ïøîà äçôùáå['è óã]:äáøä úåàéá ìò ãçà ïáø÷ àéáîù.bbeyk cifnd z` da dyryââåù àåä åà ïéãéæî ïäéðù íà
.åîùà úà àéáäå øãäå ,äéäú úøå÷á áéúëã ,íéøåèô ïäéðù ,ãéæî àåäù ïéá ââåù àåäù ïéá ,úââåù àéä íà ìáà .ïáø÷á àåäå úå÷ìîá àéä ,äãéæî àéäå

ïáø÷ àéáî ùéàä ïéà ,ä÷åì äùàä ïéà ,ïáø÷ àéáî ùéà ä÷åì äùàäù ïîæá:
d.oixeg za divge dgty divgãö éðôî äá øåñà àåä éøäù ,éðòðë ãáòì àì ìáà .ïéøåç úáá øúåîå äçôùá øúåî àåäù ,éøáò ãáòì úñøåàîä

ïéñôåú ïéàå ,äáù úåøéç ãö éðôî úö÷ äá ïéñôåú ïéùåãé÷ åéùëò ìáà ,ïéâøäð ïäéðùå ,äá ïéñôåú ïéùåãé÷ä åéä äçôù äéöç äúéä àì åìéàå .äáù úåøéç
áéúëã åðééäå ,äáù úåãáò ãö éðôî éøîâì äá(è"é àø÷éå):íéáééç äùôåç àä ,äùôåç àì éë åúîåé àì.dzctp `l dctdeäéåãô äðéàå úö÷ äéåãô òîùî

:éøîâì.zi`ce dgty `id ef:íãà éðá ïåùìë äøåú äøáã ,äúãôð àì äãôäå áéúëã éàäå .äøåîâ äçôù øîåìë.zeyxetn zeixrd lkïéøåç úåðá ïäù
êúååë àîìòá àðà ìàòîùé éáøì äéì øîàã àìà ,àáé÷ò 'ø åðééä äéøæò ïá øæòìà 'øå .ïéøåç úá äéöçå äçôù äéöç àéä äðåùî éàãå åæå ,åðì ïéà øåéùå

`xephxa yexit

ïaøwa àGå Lðòa àG ïäì äúåL מפרשת שהמשנה כמו  – ÈÀÈÈÆÈÙÆÀÇÈÀÈ
úàhçaוהולכת: úBéøòä ìkL,חטאת חייב בשוגג עליהן הבא – ÆÈÈÂÈÀÇÈ

íLàa äçôMäåהבא אשם;– קרבן להביא חייב úBéøòäעליה ìk ÀÇÄÀÈÀÈÈÈÈÂÈ
äá÷ða,נקבה באה שהחטאת נקבה, בקרבן –øëæa äçôLå– ÄÀÅÈÀÄÀÈÀÈÈ

זו , פיסקה גורסים שאין נוסחאות ויש זכר . בא שהאשם זכר , בקרבן 

הקודמת. בפיסקה כלול  זה הבדל Léàäשהרי  ãçà úBéøòä ìkÈÈÂÈÆÈÈÄ
ïaøwáe úBkîa ïéåL äMàä ãçàå בהן שיש בעריות שכן  – ÀÆÈÈÄÈÈÄÀÇÇÈÀÈ

שוגגים, שניהם ואם לוקה; אחד  כל מזידים, שניהם אם מלקות, חיוב
בעריות שנאמר  חטאת, להביא חייב אחד  כט ):כל  יח , "ונכרתו (ויקרא 

חטאת, שגגתו  כרת, שזדונו  וכל העושות", àGהנפשות äçôMáeÇÄÀÈ
äåLä,הכתוב –úBkîa äMàì Léàä úà,לוקה שהאשה – ÄÀÈÆÈÄÈÄÈÀÇ

חרופה בשפחה שנאמר  אשם, קרבן להביא חייב יט ,והאיש (ויקרא

הוא.כ): ולא לוקה השפחה ופירשו: תהיה", לשון "zxewa""בקורת

) הלוקה על  שקורים לפי שבית zxewaמלקות, לפי  או  בקריאה), –
) לקבל  יכול  הוא כמה הלוקה את אומדים ביקור,zxewaדין לשון  –

לרע"), טוב בין יבקר  "לא ïaøwaכמו Léàì äMàä úà àGå– ÀÆÈÄÈÈÄÇÈÀÈ
שכתוב כמו בקרבן , מתחייב האיש כא):שרק שם , את (שם  "והביא

øîBbkאשמו"; äøòîä úà ïäa äNò úBéøòä ìk שאף – ÈÈÂÈÈÈÈÆÆÇÀÈÆÇÅ
שגמר  כמי  דינו  ביאתו  את גמר  חרופה כשלא בשפחה אבל ביאתו, את

בה שנאמר ביאה, גמר  על אלא חייב כ ):אינו  שם, ישכב (שם  כי "ואיש 
אשה rxfאת zaky;להזריע הראויה ודרשו : ,"äàéa ìk ìò áiçåÀÇÈÇÈÄÈ
äàéáe שאין מה ואחת, אחת כל על חייב הרבה, בעילות בעל  אם – ÄÈ

לעיל ששנינו כמו הרבה, ביאות על  אחד  קרבן  שמביא בשפחה, כן 
ג). äçôMa(משנה øéîçä øîç äæ הכתוב החמיר  זה בדבר – ÆÙÆÆÁÄÇÄÀÈ

חרופה, ââBMkבשפחה ãéænä úà da äNòLמזיד שהוא בין – ÆÈÈÈÆÇÅÄÇÅ
היא  אם ברם, אשם. קרבן מביא הריהו מזידה, היא רק אם שוגג, בין 

"בקורת  שנאמר : פטורים, שניהם מזיד , בין שוגג שהוא בין  שוגגת,
לוקה  שהיא בזמן  מכאן: ודרשו  אשמו ", את "והביא כך  ואחר תהיה",

קרבן מביא הוא אין לוקה, היא אין  קרבן; מביא "תוספות הוא (עיין

טוב"). יום
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כ): יט, (ויקרא בתורה נאמר בפרקנו , לעיל נפרטו שדיניה חרופה, שפחה בענין 

זרע שכבת אשה את ישכב כי  dzctp"ואיש `l dctde yi`l ztxgp dgty `ide
תנאים  ונחלקו חופשה", לא כי  יומתו לא תהיה בקורת לה, נתן לא חופשה או 

הכתוב במשמעות dzctp".במשנתנו  `l dctde yi`l ztxgp dgty `ide",ברם

כנענית לשפחה הכתוב כוונת הכל epweqtלדברי  yxtny ,`xfr oa` zrck `ly)
.(dixar dn`a

äçôL àéä Bæéà?חרופה –úa déöçå äçôL déöçL ìk ÅÄÄÀÈÈÆÆÀÈÄÀÈÀÆÀÈÇ
ïéøBç,שחררה מהם ואחד שותפים, שני  של  שפחה שהיתה כגון – Ä

מוסיפים: בגמרא ובברייתא חלקו; כפי  לשני  משועבדת ide`ונשארה
,ixar carl zqxe`n קידושיו והרי חורין , ובבת בשפחה מותר שהוא

גמורים, קידושים אינם אבל שבה, החירות צד  מפני  קצת בה תופסים

שבה; עבדות צד äúcôð"מפני  àG äcôäå" :øîàpL:ומשמע – ÆÆÁÇÀÈÀÅÄÀÈÈ
,"dctde"אבל קצת, פדויה dzctp"שכבר  `l" היא שעדיין לגמרי ,

שפחה; àéäחצי Bæ :øîBà ìàòîLé éaø .àáé÷ò éaø éøácÄÀÅÇÄÂÄÈÇÄÄÀÈÅÅÄ
úéàcå äçôL המאורסת גמורה שפחה היינו  חרופה שפחה כלומר  – ÄÀÈÇÈÄ

בני כלשון  תורה דברה נפדתה" לא "והפדה שכתוב ומה עברי. לעבד
שפחה. היא ועדיין  נפדתה שלא הכתוב, שכוונת היינו  éaøÇÄאדם,

úBLøôî úBéøòä ìk :øîBà äéøæò ïa øæòìà,בתורה הן – ÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÈÈÂÈÀÙÈ
øeiM äîe"נפדתה לא "והפדה הלשון שיור  אותו ללמדנו  בא ומה – ÇÄ

חרופה? בשפחה déöçåהאמור  äçôL déöçL àlà ,eðì ïéàÅÈÆÈÆÆÀÈÄÀÈÀÆÀÈ
ïéøç úaכרבי אמנם סובר עזריה בן  אלעזר  שרבי  מבואר, בגמרא – ÇÙÄ

אני מקום שבכל  פי  על אף ישמעאל : לרבי  להשיב שבא אלא עקיבא,
שונה  כאן  מקום מכל אדם, בני  כלשון  תורה שדברה כמותך, סובר

לומר הכתוב צריך  למה חופשה", לא "כי וכתוב שהואיל הדבר,
היינו  קצת, בפדויה מדבר  שהכתוב מכאן, אלא נפדתה"? לא "והפדה

מקום, בכל  סובר  עקיבא רבי  ברם, חורין . בת וחציה שפחה בחציה
אדם". בני  כלשון תורה "דברה אומרים שאין 

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂúBéøòä ìk:ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà–øeèt ïèwä;ïLé ãçàå øò ãçà–øeèt ïLiä.ãéæî ãçàå ââBL ãçà ¨¨£¨¤¨¨§¤¨¨¨©¨¨¨¤¨¥§¤¨¨¥©¨¥¨¤¨¥§¤¨¥¦
–úøkäa ãéænäå úàhça ââBMä. ©¥§©¨§©¥¦§¦¨¥

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡Bì eøîà:áìç zìëà–úàhç àéáî.øîBà ãò:ìëà,øîBà ãòå:ìëà àG;úøîBà äMà:ìëà,äMàå ¨§¨©§¨¥¤¥¦©¨¥¥¨©§¥¥¨©¦¨¤¤¨©§¦¨

úøîBà:ìëà àG–éeìz íLà àéáî.øîBà ãò:ìëà,øîBà àeäå:ézìëà àG–øeèt.íéøîBà íéðL:ìëà, ¤¤¨©¥¦¨¨¨¥¥¨©§¥¨©§¦¨§©¦§¦¨©
øîBà àeäå:ézìëà àG–øéàî éaøáiçî.øîàøéàî éaø:äøeîç äúéîì íéðL eäeàéáä íà,eäeàéáé àG §¥¨©§¦©¦¥¦§©¥¨©©¦¥¦¦¡¦§©¦§¦¨£¨§¦
ìwä ïaø÷ì?Bì eøîà:øîBì äöøé íà äî:éúééä ãéæî. §¨§¨©©¨§¨¦¦§¤©¥¦¨¦¦

·ãçà íìòäa áìçå áìç ìëà–úçà úàhç àlà áiç Bðéà.ãçà íìòäa ìebôe øúBðå íãå áìç ìëà–áiç ¨©¥¤§¥¤§¤§¥¤¨¥©¨¤¨©¨©©¨©¥¤§¨§¨¦§¤§¥¤¨©¨

.ïéøåç úá äéöçå äçôù äéöçì äðéî òîù .éì äîì äúãôð àì äãôäå ,äùôåç àì éë áéúëãî ,éðàù àëä åäéî ,íãà éðá ïåùìë äøåú äøáãã éì àøéáñ
:àáé÷ò 'øë äëìäå

e.zeixrd lkùå÷úà àäã ,øåèô éîð ìåãâ ,ïè÷ ãçàä íàã ,ïë åðéà äçôùáå .áééç ìåãâå øåèô ïè÷ä ,ïè÷ øçàäå ,äùàä åà ùéàä ,ìåãâ ãçàä íà
:ïáø÷ àéáî ùéàä ïéà ä÷åì äùàä ïéà ,ïáø÷ àéáî àåä ä÷åì àéäù ïîæá ,åîùà úà àéáäå äéäú úøå÷á ,éããäì.xeht oyi oyi cg`e xr cg`øòå

:ïøîàãë éããäì ùå÷úéà àäã ,øåèô éîð øò äôåøç äçôùáå .áééç.zxkda cifne z`hga bbey,ïéøåèô ïäéðù ,úââåù àéäå ãéæî àåä íà ,äôåøç äçôùå
:íùàá àåäå ä÷åì àéä ,äãéæî àéäå ââåù àåä íàå .íùà àéáî ùéàä ïéà ä÷åì äùàä ïéàå ìéàåäã

b`.el exn`:åùéçëî åðéàå ÷úåù àåäå áìç úìëà åì øîåà ãçà åìéôà.z`hg `ian:åéô ìò.alg zlk` el mixne` mipyàåäå .äàî åìéôàå
áéúëã ,íäéô ìò ïáø÷ àéáî åðéà ,éúìëà àìù éì éøá øîåàå íùéçëî('ã àø÷éå):íéøçà åäåòéãåéù àìå ,åúàèç åéìà òãåä åà.aiign xi`n iaxïéàå

:øéàî 'øë äëìä.'ek mipy ede`iad m`:ùôðä úà âøäù åéìò åãéòä íà ïåâë.iziid cifn xnel dvxi m`ìåëé äéä ø÷ùá åîöò øåèôì äöåø äéä íà
:ïáø÷î øåèô ãéæîå ,éúééä ãéæî øîåì

a.alge alg:áìç éúéæ éðù.cg` mlrda:ïé÷ìçî úåîìòä ïì àîéé÷ã ,ãçàå ãçà ìë ìò áééç úåîìòä éðùá ìáà.aiig cg` oinnïì òîùî÷ àä

`xephxa yexit
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עוד להוסיף משנתנו  ובאה העריות; כל  לבין השפחה בין  מה שנינו ד במשנה
העריות כל  לבין שבינה tqezהבדלים ziiyew `iany ,"dnly zk`ln" oiir)ze

.(c dpyna dlrnl epzpyn dxceq `l dnl ,y"`xd

úBéøòä ìk,העריות מכל  אחת על הבא –ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà ÈÈÂÈÆÈÈÀÆÈÈÈ
האשה, ובין האיש  בין קטן, ואחד גדול  אחד היה אם –øeèt ïèwäÇÈÈÈ

שנים  שלוש  בת בהיותה ערווה על הבא גדול כגון חייב; והגדול  –

קטן , עליה שבא גדולה אשה וכן פטורה; והיא חייב הוא אחד, ויום
פטור  והוא חייבת היא אחד , ויום שנים תשע בן הל'שהיה (רמב"ם 

יג ); א, ביאה  ïLéאיסורי  ãçàå øò ãçàואחד ער אחד  היה אם – ÆÈÅÀÆÈÈÅ
øeètישן, ïLiä;חייב והער –ãéæî ãçàå ââBL ãçà אם – ÇÈÅÈÆÈÅÀÆÈÅÄ

מזיד , ואחד שוגג אחד  úàhçaהיה ââBMä להביא חייב השוגג – ÇÅÀÇÈ
חטאת, úøkäaקרבן ãéænäå בשפחה כן  שאין מה כרת; חייב – ÀÇÅÄÀÄÈÅ

פטורים, שניהם שוגגת, או ישנה שהיתה או  קטנה היתה שאם חרופה,

בה כ ):שנאמר  יט, ודרשו:(ויקרא  אשמו", את והביא תהיה... "בקורת
קרבן; מביא האיש  ומזידה, גדולה כשהיתה היינו  לוקה, שהאשה בזמן 

או  ישנה שהיתה או קטנה שהיתה כגון  לוקה, האשה שאין  בזמן 
קרבן  מביא האיש  אין dfaשוגגת, yi ,oyi e` ohw did `ed m` mxa)

Ð zerc iwelig השגת שם  ועיין יז ; ג, ביאה  איסורי הל' רמב"ם  עיין

משנה" "מגיד ).הראב"ד;

i r i a x m e i
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כרת. זדונו על  שחייבים חטא על הבאה בחטאת עוסק זה פרק

Bì eøîà:לאדם –áìç zìëàאחד אפילו  מבואר : בגמרא – ÈÀÈÇÀÈÅÆ
הכחישו , ולא שתק והוא כך , לו  úàhçאמר àéáî להביא חייב – ÅÄÇÈ

חטאת. ìëàקרבן  àG :øîBà ãòå ,ìëà :øîBà ãòיש – ÅÅÈÇÀÅÅÈÇ
של ואחת חלב של  אחת חתיכות, שתי  לפניו שהיו בכגון  מפרשים
שומן  אלא חלב אכל  לא אומר : ואחד  אכל , חלב אומר : ואחד  שומן,

ג); ח , שגגות  הל' רמב"ם  על משנה  כסף  עיין מבואר,(ראב "ד; ובתוספות
בזה  העידו  שאילו אחת, בבת העדים שני שהעידו בכגון כאן  שמדובר

בעדות  מתחשבים אין  שוב הראשון  עדות שנתקבלה כיון זה, אחר 
כשניים; נאמן  הוא הרי אחד  עד  תורה שהאמינה מקום שכל השני ,

אם ìëàוכן àG :úøîBà äMàå ,ìëà :úøîBà äMà והוא – ÄÈÆÆÈÇÀÄÈÆÆÈÇ
ישראל "),שותק éeìz("תפארת íLà àéáîעל הבא אשם קרבן – ÅÄÈÈÈ

עבירה. ìëàספק :øîBà ãò,חלב –ézìëà àG :øîBà àeäå ÅÅÈÇÀÅÈÇÀÄ
יודע איני  אמר: אם הדין  והוא מקרבן.øeèt(תוספות ),– –íéðL ÈÀÇÄ

ézìëà àG :øîBà àeäå ,ìëà :íéøîBà,אכלתי שלא לי  ברי  – ÀÄÈÇÀÅÈÇÀÄ
áiçî øéàî éaø.חטאת קרבן להביא אותו –,eze` mixhet minkge ÇÄÅÄÀÇÅ

כג ):שנאמר ד, ez`hg"(ויקרא eil` rced e`",אחרים שיודיעוהו ולא –
.dkld okeøéàî éaø øîà:לחכמים –äúéîì íéðL eäeàéáä íà ÈÇÇÄÅÄÄÁÄÀÇÄÀÄÈ
äøeîç, דין בית מיתת בה שיש  עבירה שעבר  עליו  העידו  שאם – ÂÈ

מיתה, ìwäחייב ïaø÷ì eäeàéáé àG שעשה עליו כשמעידים – ÀÄÀÈÀÈÇÇ
קרבן?! עליה שחייב Bìעבירה eøîà: מאיר לרבי  חכמים –äî ÈÀÈ

éúééä ãéæî :øîBì äöøé íà,לומר היה יכול  רוצה, היה אילו – ÄÄÀÆÇÅÄÈÄÄ
עצמו  לפטור היה שיכול ומתוך  הקרבן , מן פטור והיה במזיד , שאכל 
שלדעת  כלומר  נאמן , הריהו  אכלתי ", "לא כשאומר אף זו, בטענה

"מיגו" משום הוא נאמן שאין (גמרא).חכמים מבואר, בתוספות ברם,

"מיגו " אומרים ואין  עדים, כאן  יש  שהרי  "מיגו ", משום להאמינו 
דיבורו , את מתרצים שאנו היא, חכמים שכוונת אלא עדים, במקום

במזיד, אלא בשוגג אכלתי לא היינו: אכלתי ", "לא שאמר : שמה
הקרבן מן  הוא פטור ולכן העדים, את הכחיש  לא זה (עיין שבכגון

ישראל"). "תפארת 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

áìçå áìç ìëàואכל וחזר  והפסיק, זית כשיעור  חלב אכל – ÈÇÅÆÀÅÆ
זית, ãçàכשיעור íìòäaשאכל לכזית כזית בין  לו  נודע שלא – ÀÆÀÅÆÈ

úçàחלב, úàhç àlà áiç Bðéà,העלמות בשני אכל  אם אבל  – ÅÇÈÆÈÇÈÇÇ
לו  ונודע כזית, ואכל אסור , שחלב או  חלב שזה ממנו שנעלם דהיינו
ואכל וחזר כבתחילה ממנו  נעלם ושוב איסור , דבר  שאכל כך אחר 

ה  הרי מחלקים.כזית, העלמות שכן חטאות, שתי חייב áìçוא ìëàÈÇÅÆ
ãçà íìòäa ìebôe øúBðå íãå,איסור דברי שאוכל ידע שלא – ÀÈÀÈÄÀÆÀÅÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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òøöîäå.úBéøòä ìk ïéáì äçôMä ïéa äîe?ïaøwa àGå Lðòa àG ïäì äúåL àHL:úàhça úBéøòä ìkL, §©§Ÿ̈©¥©¦§¨§¥¨¨£¨¤¨§¨¨¤¨Ÿ¤§©¨§¨¤¨¨£¨§©¨
íLàa äçôMäå;äá÷ða úBéøòä ìk,øëæa äçôLå;ïaøwáe úBkîa ïéåL äMàä ãçàå Léàä ãçà úBéøòä ìk, §©¦§¨§¨¨¨¨£¨¦§¥¨§¦§¨§¨¨¨¨£¨¤¨¨¦§¤¨¨¦¨¨¦§©©¨§¨

úBkîa äMàì Léàä úà äåLä àG äçôMáe,ïaøwa Léàì äMàä úà àGå.äøòîä úà ïäa äNò úBéøòä ìk ©¦§¨¦§¨¤¨¦¨¦¨§©§¤¨¦¨¨¦©¨§¨¨¨£¨¨¨¨¤¤©§¨¤
øîBbk,äàéáe äàéa ìk ìò áiçå.äçôMa øéîçä øîç äæ,ââBMk ãéænä úà da äNòL. ©¥§©¨©¨¦¨¦¨¤Ÿ¤¤¡¦©¦§¨¤¨¨¨¤©¥¦©¥
‰äçôL àéä Bæéà?déöçå äçôL déöçL ìkïéøBç úa,øîàpL(ë ,èé àø÷éå):"äúcôð àG äcôäå",éøácéaø ¥¦¦§¨¨¤¤§¨¦§¨§¤§¨©¦¤¤¡©§¨§¥¦§¨¨¦§¥©¦

àáé÷ò.ìàòîLé éaøøîBà:úéàcå äçôL àéä Bæ.äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:úBLøôî úBéøòä ìk,øeiM äîe? £¦¨©¦¦§¨¥¥¦¦§¨©¨¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¨¨£¨§Ÿ̈©¦
eðì ïéà,ïéøç úa déöçå äçôL déöçL àlà. ¥¨¤¨¤¤§¨¦§¨§¤§¨©Ÿ¦

:úìåñ äôéàä úéøéùò úåìã éìãáå ,äðåé éðáå.lewd zrinyäùøôá àéãäá íéáåúë ïúùìù ,éåèéá úòåáùå ,ââåùá åéùã÷å ùã÷î úàîåèå ,äìà ìå÷ äòîùå
:úåìã éìãáå úåìãá ïéàéáîù àø÷éå.zcleideéìãå .ùáë úçú óåòã äãéøô åðééäã íéøåú éúù ,úåìãá .úàèçì øåú åà äðåé ïáå äìåòì ùáë ,úåøéùòá

:åá ïéà úåìã éìãå ,íéùáë éðù úçú íéøåú éúù úåìãá ,íéùáë éðù úåøéùòá ,òøåöî ïëå .úãìåéá øîàð àì úåìã.oaxwae zekna oieyïéãéæî íà
íãàä úàèç ìëî åùòé éë äùà åà ùéà ïì àîéé÷ãë ,ïé÷åì íäéðù('ç øáãîá)íéàéáî íäéðù ïéââåù íàå .äøåúáù ïéùðåò ìëì ùéàì äùà áåúëä äåùä ,

áéúëã ,ãéæîá úøë áéúë åäééååøúáã ,ïáø÷(ç"é àø÷éå):úàèç åúââù úøë åðåãæù ìëå ,úåùåòä úåùôðä åúøëðå.deyd `l dgtyaeáéúëãë ä÷åì äùàäù
(è"é íù),éîð éà .'åâå 'ä äìôäå úåùòì øåîùú àì íà ä÷åìä ìò ïéøå÷ù éôì ,äàéø÷á ,úøå÷á ïåùìå .íùà ìéà ïáø÷á àåäå úå÷ìîá àéä ,äéäú úøå÷á

:ìá÷ì ìåëé úåëî äîë ä÷åìä úà íéãîåàå íéø÷áî ïéã úéáù ,øå÷á ïåùì úøå÷á.dxrnd oda dyr:ãáìá äøèò ñéðëîäxnebkàìù ìò áééçå .åúàéá
:òéøæäì äéåàøù ,äá áéúë òøæ úáëùã ,äëøãë äàéá øîâ ìò àìà áééç åðéà äçôùáå .áéúë äùà éáëùîã ,äëøãë åîë äëøãëlr aiig zeixrd lke

.d`iae d`ia lkïé÷øéôá ìéòì ïøîà äçôùáå['è óã]:äáøä úåàéá ìò ãçà ïáø÷ àéáîù.bbeyk cifnd z` da dyryââåù àåä åà ïéãéæî ïäéðù íà
.åîùà úà àéáäå øãäå ,äéäú úøå÷á áéúëã ,íéøåèô ïäéðù ,ãéæî àåäù ïéá ââåù àåäù ïéá ,úââåù àéä íà ìáà .ïáø÷á àåäå úå÷ìîá àéä ,äãéæî àéäå

ïáø÷ àéáî ùéàä ïéà ,ä÷åì äùàä ïéà ,ïáø÷ àéáî ùéà ä÷åì äùàäù ïîæá:
d.oixeg za divge dgty divgãö éðôî äá øåñà àåä éøäù ,éðòðë ãáòì àì ìáà .ïéøåç úáá øúåîå äçôùá øúåî àåäù ,éøáò ãáòì úñøåàîä

ïéñôåú ïéàå ,äáù úåøéç ãö éðôî úö÷ äá ïéñôåú ïéùåãé÷ åéùëò ìáà ,ïéâøäð ïäéðùå ,äá ïéñôåú ïéùåãé÷ä åéä äçôù äéöç äúéä àì åìéàå .äáù úåøéç
áéúëã åðééäå ,äáù úåãáò ãö éðôî éøîâì äá(è"é àø÷éå):íéáééç äùôåç àä ,äùôåç àì éë åúîåé àì.dzctp `l dctdeäéåãô äðéàå úö÷ äéåãô òîùî

:éøîâì.zi`ce dgty `id ef:íãà éðá ïåùìë äøåú äøáã ,äúãôð àì äãôäå áéúëã éàäå .äøåîâ äçôù øîåìë.zeyxetn zeixrd lkïéøåç úåðá ïäù
êúååë àîìòá àðà ìàòîùé éáøì äéì øîàã àìà ,àáé÷ò 'ø åðééä äéøæò ïá øæòìà 'øå .ïéøåç úá äéöçå äçôù äéöç àéä äðåùî éàãå åæå ,åðì ïéà øåéùå

`xephxa yexit

ïaøwa àGå Lðòa àG ïäì äúåL מפרשת שהמשנה כמו  – ÈÀÈÈÆÈÙÆÀÇÈÀÈ
úàhçaוהולכת: úBéøòä ìkL,חטאת חייב בשוגג עליהן הבא – ÆÈÈÂÈÀÇÈ

íLàa äçôMäåהבא אשם;– קרבן להביא חייב úBéøòäעליה ìk ÀÇÄÀÈÀÈÈÈÈÂÈ
äá÷ða,נקבה באה שהחטאת נקבה, בקרבן –øëæa äçôLå– ÄÀÅÈÀÄÀÈÀÈÈ

זו , פיסקה גורסים שאין נוסחאות ויש זכר . בא שהאשם זכר , בקרבן 

הקודמת. בפיסקה כלול  זה הבדל Léàäשהרי  ãçà úBéøòä ìkÈÈÂÈÆÈÈÄ
ïaøwáe úBkîa ïéåL äMàä ãçàå בהן שיש בעריות שכן  – ÀÆÈÈÄÈÈÄÀÇÇÈÀÈ

שוגגים, שניהם ואם לוקה; אחד  כל מזידים, שניהם אם מלקות, חיוב
בעריות שנאמר  חטאת, להביא חייב אחד  כט ):כל  יח , "ונכרתו (ויקרא 

חטאת, שגגתו  כרת, שזדונו  וכל העושות", àGהנפשות äçôMáeÇÄÀÈ
äåLä,הכתוב –úBkîa äMàì Léàä úà,לוקה שהאשה – ÄÀÈÆÈÄÈÄÈÀÇ

חרופה בשפחה שנאמר  אשם, קרבן להביא חייב יט ,והאיש (ויקרא

הוא.כ): ולא לוקה השפחה ופירשו: תהיה", לשון "zxewa""בקורת

) הלוקה על  שקורים לפי שבית zxewaמלקות, לפי  או  בקריאה), –
) לקבל  יכול  הוא כמה הלוקה את אומדים ביקור,zxewaדין לשון  –

לרע"), טוב בין יבקר  "לא ïaøwaכמו Léàì äMàä úà àGå– ÀÆÈÄÈÈÄÇÈÀÈ
שכתוב כמו בקרבן , מתחייב האיש כא):שרק שם , את (שם  "והביא

øîBbkאשמו"; äøòîä úà ïäa äNò úBéøòä ìk שאף – ÈÈÂÈÈÈÈÆÆÇÀÈÆÇÅ
שגמר  כמי  דינו  ביאתו  את גמר  חרופה כשלא בשפחה אבל ביאתו, את

בה שנאמר ביאה, גמר  על אלא חייב כ ):אינו  שם, ישכב (שם  כי "ואיש 
אשה rxfאת zaky;להזריע הראויה ודרשו : ,"äàéa ìk ìò áiçåÀÇÈÇÈÄÈ
äàéáe שאין מה ואחת, אחת כל על חייב הרבה, בעילות בעל  אם – ÄÈ

לעיל ששנינו כמו הרבה, ביאות על  אחד  קרבן  שמביא בשפחה, כן 
ג). äçôMa(משנה øéîçä øîç äæ הכתוב החמיר  זה בדבר – ÆÙÆÆÁÄÇÄÀÈ

חרופה, ââBMkבשפחה ãéænä úà da äNòLמזיד שהוא בין – ÆÈÈÈÆÇÅÄÇÅ
היא  אם ברם, אשם. קרבן מביא הריהו מזידה, היא רק אם שוגג, בין 

"בקורת  שנאמר : פטורים, שניהם מזיד , בין שוגג שהוא בין  שוגגת,
לוקה  שהיא בזמן  מכאן: ודרשו  אשמו ", את "והביא כך  ואחר תהיה",

קרבן מביא הוא אין לוקה, היא אין  קרבן; מביא "תוספות הוא (עיין

טוב"). יום
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כ): יט, (ויקרא בתורה נאמר בפרקנו , לעיל נפרטו שדיניה חרופה, שפחה בענין 

זרע שכבת אשה את ישכב כי  dzctp"ואיש `l dctde yi`l ztxgp dgty `ide
תנאים  ונחלקו חופשה", לא כי  יומתו לא תהיה בקורת לה, נתן לא חופשה או 

הכתוב במשמעות dzctp".במשנתנו  `l dctde yi`l ztxgp dgty `ide",ברם

כנענית לשפחה הכתוב כוונת הכל epweqtלדברי  yxtny ,`xfr oa` zrck `ly)
.(dixar dn`a

äçôL àéä Bæéà?חרופה –úa déöçå äçôL déöçL ìk ÅÄÄÀÈÈÆÆÀÈÄÀÈÀÆÀÈÇ
ïéøBç,שחררה מהם ואחד שותפים, שני  של  שפחה שהיתה כגון – Ä

מוסיפים: בגמרא ובברייתא חלקו; כפי  לשני  משועבדת ide`ונשארה
,ixar carl zqxe`n קידושיו והרי חורין , ובבת בשפחה מותר שהוא

גמורים, קידושים אינם אבל שבה, החירות צד  מפני  קצת בה תופסים

שבה; עבדות צד äúcôð"מפני  àG äcôäå" :øîàpL:ומשמע – ÆÆÁÇÀÈÀÅÄÀÈÈ
,"dctde"אבל קצת, פדויה dzctp"שכבר  `l" היא שעדיין לגמרי ,

שפחה; àéäחצי Bæ :øîBà ìàòîLé éaø .àáé÷ò éaø éøácÄÀÅÇÄÂÄÈÇÄÄÀÈÅÅÄ
úéàcå äçôL המאורסת גמורה שפחה היינו  חרופה שפחה כלומר  – ÄÀÈÇÈÄ

בני כלשון  תורה דברה נפדתה" לא "והפדה שכתוב ומה עברי. לעבד
שפחה. היא ועדיין  נפדתה שלא הכתוב, שכוונת היינו  éaøÇÄאדם,

úBLøôî úBéøòä ìk :øîBà äéøæò ïa øæòìà,בתורה הן – ÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÈÈÂÈÀÙÈ
øeiM äîe"נפדתה לא "והפדה הלשון שיור  אותו ללמדנו  בא ומה – ÇÄ

חרופה? בשפחה déöçåהאמור  äçôL déöçL àlà ,eðì ïéàÅÈÆÈÆÆÀÈÄÀÈÀÆÀÈ
ïéøç úaכרבי אמנם סובר עזריה בן  אלעזר  שרבי  מבואר, בגמרא – ÇÙÄ

אני מקום שבכל  פי  על אף ישמעאל : לרבי  להשיב שבא אלא עקיבא,
שונה  כאן  מקום מכל אדם, בני  כלשון  תורה שדברה כמותך, סובר

לומר הכתוב צריך  למה חופשה", לא "כי וכתוב שהואיל הדבר,
היינו  קצת, בפדויה מדבר  שהכתוב מכאן, אלא נפדתה"? לא "והפדה

מקום, בכל  סובר  עקיבא רבי  ברם, חורין . בת וחציה שפחה בחציה
אדם". בני  כלשון תורה "דברה אומרים שאין 

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøetkä íBéáe.øéàî éaøøîBà:åéôa BàéöBäå úaL äúéä íà–áiç.Bì eøîà:íMä ïî Bðéà. §©¦¦©¦¥¦¥¦¨§¨©¨§¦§¦©¨¨§¥¦©¥
‰úçà äàéa àa Lé,úBàhç LL äéìò áiçå:Bza ìò àaä–Bza íeMî äéìò áiç,BúBçàå,åéçà úLàå, ¥¨¦¨©©§©¨¨¤¨¥©¨©¨©¦©¨¨¤¨¦¦©£§¥¤¨¦

åéáà éçà úLàå,Léà úLàå,äcðå.Bza úa ìò àaäå–Bza úa íeMî äéìò áiç,Búlëå,BzLà úBçàå,úLàå §¥¤£¦¨¦§¥¤¦§¦¨§©¨©©¦©¨¨¤¨¦©¦§©¨©£¦§§¥¤

éñåî àìå ììåë àì åðéàù àãéøâ øåñéà àåäù éôì äìéáð íåùî áééç åðéà äàîè äîäá úìéáð ìëåàä ïåâë ,àãéøâ øåñéàá éìéî éðä ,øåñéà ìò ìç øåñéà.ó
íåùî íéùã÷ øùá ìù úåëéúç øàùá øñàðã åâî ,àîè äùòð .íéùã÷ ìù øùá øàùá øúåîå áìçá øåñà äéä ,øåäè äìéçúî äéäù íãà ,àëä ìáà
åì íéøúåî åéäù íãàä ìò íéøçà íéøáã øñåàå ììåë ïåøçàä øåñéàäù ,ììåë øåñéà åðééäå ,äìéçúî äøåñà äúéäù ô"òà áìçá éîð øñúà ,äàîåè
øåñéà åðééä ,øúåð áìçä äæ äùòð .äéøåñàá éàäì éîð ìééëå øéøâå éðéøçà éáâì àøåñéà óñåúà àøáâà àìà ,àöôçà àøåñà óñåúà àì åäéîå .äìéçúî

éñåîøúåð øåñéà íù äéìò ìçù êåúîå .äåáâì åìéôà øñàéì äîöò äëéúçä ìò øåñéà óñåð øúåð äùòðù ïåéë ,éøù äåáâìå øåñà èåéãäì àø÷éòîã ,ó
óñåúàã åâî ,íéøåôëä íåé äéìò ìç .èåéãäì äøåñà äúéä éëä åàìáã â"òà ,øúåð íåùî äéìò áééçúäì èåéãä éáâì øúåð íù éîð äéìò ìç ,äåáâì äøñàì
:íéøåôéëä íåé íåùî åéìò áééçúäì äéãäá íéùã÷åî ìù áìç éàäì éîð ììåëå øøåâ ,íéøåôëä íåé íãå÷ åì íéøúåî åéäù ïéìåçá åøñàì àøáâ éáâì àøåñéà

.cg` my`eéñåî øåñéà äæ óàå .ââåùá ùã÷ä ïî äðäðù ìò úåìéòî íùàäìéëàá øåñà äæ áìç äéä äùéã÷äã íãå÷ã ,àöôç ìò àøåñéà óñåúàã ,ó
ìò ùã÷ä íù ìçù êåúîå ,äàðäá åìéôà äøñàð ,äùã÷à ,äàðäá øúåîåïî äðäð íåùî åúìéëàá åéìò áééçúäì éîð åéìò ìç ,äàðäá åøñàì áìçä

:ùã÷ääede zaya did m`.eita e`iv:åìëåà äéäùë.aiigúáùá úåéäì ìçù íéøåôëä íåé äéä íà ,øîà÷ éëäã ùøôî àøîâáå .äàöåää ìò íâ
äàöåäå áåøéòù íùëå .ë"äåéì éîð ùã÷ úáùì íåéä ùã÷ù äòùáù ,ãçàë íéàá íäéðùù ,ë"äåé íåùîå úáù íåùî ,äàöåää ìò íéúù áééç ,åàéöåäå

:úçà úá øåñéàá øåñéà ìò ìç øåñéàå .ë"äåéì äàöåäå áåøéò êë úáùì.myd on epi`éàäå ,äìéëà éðôî úåàáä úåàèç àìà áéùç÷ àì àðú øîåìë
:àåä äàöåä éðôî

d.ezeg`e ezaéçà äàùð åúúéî øçàìå ,úîå ïëì íãå÷ åì úàùéðù åéçà úùàå ,åîàî åúåçàå åúá àéä éøäå úá äðîî ãéìåäå åîà ìò àáù ïåâë
ïéñôåú ïéùåãé÷ äéáà éçàì úàùéðùë ,ìä÷á àåáì äøåñàå úøæîî àéäù ô"òàå .úçàë ïéàá åúåçàå åúá øåñéà àúùäå ,äúãðá äéìò äéáà äæ àáå åéáà
àåäù éôì åéçà úùà íåùî äéáà ìò äøñàðå ,äìéçúëì äúåà àùéì íéøúåî íéøæîî äéáà éçà åéä íà ,éîð éà .ïéåàì éáééçá ïéñôåú ïéùåãé÷ù éôì ,äá

éñåî øåñéàøàù éáâì çà úùà íù äéìò ìçù êåúîå ,ïéçàä øàù ìë ìò äøñàð ïäî ãçàì úàùéðùëå ,ïìåë äéáà éçàì úøúåî äúéä äìéçúîù ,ó
óñåúàã åâî ,äéáà éáà éçàì úàùéðå åéçà úî .åéçà úùà íåùî éîð äéìò áééçúäì äéáà éáâì çà úùà íù éîð äéìò ìç ,ïäì úøúåî äúéäù íéçàä
.äéãéã éáâì àøåñéà óñåúà ,àîìò éáâì äøåñéà óñåúàã åâî ,ùéà úùà äì äéåä .äéãéã éáâì éîð àøåñéà äá óñåúà ,åéáà éçà øàù éáâì àøåñéà äá

`xephxa yexit

על חל  שאיסור  הוא הדין  כולל ובאיסור  מוסיף באיסור  מקום מכל

במשנתנו: ששנינו וזהו algdאיסור . z` lk`y `nh קדשים מבהמת –
שכן  הוא, כולל איסור  בטומאה קדשים אכילת ואיסור  הואיל  קלים,

ומשנטמא  בחלבה, ואסור הבהמה בבשר  מותר היה שנטמא קודם
חל הבשר, שאר על זה איסור שחל  מתוך  לפיכך  בבשרה, אף נאסר

אכילת  משום וגם חלב משום גם אכילתו  על להתחייב החלב על גם
בטומאה; xzepקדשים dide שנעשה קודם שהרי מוסיף, איסור  היינו –

לגבוה מותר  החלב היה gafnd)נותר , lr eaixwdl),להדיוט ואסור 
הזה  החלב על  שחל  מתוך הלכך  לגבוה; אף נאסר  נותר ומשנעשה

להתחייב  ההדיוט לגבי  אף זה איסור  עליו  חל גבוה, לגבי  נותר איסור 
נותר ; משום גם אכילתו  mixetikdעל meiae,כולל איסור שוב הרי  –

איסור שחל ומתוך שבעולם, המאכלים כל  כולל  הכיפורים יום שהרי 
חל הכיפורים, יום קודם לו  מותרים שהיו  דברים על  הכיפורים יום
הכיפורים. יום משום גם אכילתו על להתחייב הזה, החלב על  אף איסורו 

אשם  גם הוא חייב וכן חטאות. ארבע זו אכילתו על  שחייב נמצא,
הוא, מוסיף איסור זה איסור  שאף ההקדש , מן  שנהנה על  מעילות

באכילה, אלא אסור  ואינו בהנאה, מותר  חולין  בהמת של החלב שהרי 
קדשים, מחמת הנאה איסור גם החלב על נוסף הבהמה, את ומשהקדיש 

להתחייב  גם עליו  חל  בהנאה, לאסרו החלב על  הקדש  שם שחל ומתוך 
ההקדש מן  נהנה משום yxtnyבאכילתו m"anxdl dpynd yexit oiir)

oiire ;hi-gi ,ci zexeq` zelk`n 'ld m"anx oiire ;zxg` jxca zvw
.("l`xyi zx`tz"úaL äúéä íà :øîBà øéàî éaø בזמן – ÇÄÅÄÅÄÈÀÈÇÈ

åéôaאכילתו , BàéöBäå,הרבים לרשות היחיד  מרשות –áiç– ÀÄÀÄÇÈ
המשנה  שכוונת מבואר , בגמרא בשבת. הוצאה איסור על  אף חטאת,

zayaהיא: zeidl lgy mixetikd mei did m`היחיד מרשות והוציאו 
שבת  משום ההוצאה, על  נוספות חטאות שתי  חייב הרבים, לרשות

ואף  הכיפורים; ביום אף הוצאה איסור  שיש הכיפורים, יום ומשום
היום  שקדש  בשעה שהרי  אחת, בבת באים האיסורים ששני  זה, בכגון

איסור. על חל  שאיסור הוא הדין הכיפורים, ליום גם קדש לשבת
Bì eøîà:מאיר לרבי חכמים –íMä ïî Bðéà זו חטאת חיוב – ÈÀÅÄÇÅ

אלא  מונה אינו התנא ואילו  הוצאה, משום אלא אכילה משום אינו
אכילה איסור  משום הבאות ישראל").חטאות "תפארת  (עיין
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או כולל  באיסור או  מוסיף שבאיסור  ללמד, מוסיפות שלאחריה והמשנה משנתנו

המשניות  מביאות ומכאן  איסור , על  חל  איסור  אחת בבת הבאים איסורים בשני 

חטאות. כמה עליהן וחייב אחת עבירה העושה של  דוגמאות כמה

,Bza ìò àaä :úBàhç LL äéìò áiçå ,úçà äàéa àa LéÅÈÄÈÇÇÀÇÈÈÆÈÅÇÈÇÈÇÄ
éçà úLàå ,åéçà úLàå ,BúBçàå ,Bza íeMî äéìò áiçÇÈÈÆÈÄÄÇÂÀÅÆÈÄÀÅÆÂÄ

äcðå ,Léà úLàå ,åéáà גם שהיא בתו על  בשוגג הבא כלומר  – ÈÄÀÅÆÄÀÄÈ
נידה. וגם איש אשת וגם אביו  אחי  אשת וגם אחיו  אשת וגם אחותו 
ושמה  בת, ממנה והוליד אמו  על  בא שראובן כגון מבואר , בגמרא

שרה  נישאה מאמו ; אחותו וגם ראובן  של  בתו  גם שרה נמצאת שרה;
או  שמעון  מת אחיו ; אשת היא והרי  מאביו, ראובן  אחי  לשמעון ,

ראובן , עליה בא כך ואחר  ראובן, של  אביו  לאחי  שרה ונישאה גירשה
משום  חטאות שש זו ביאה על  חייב ראובן נמצא נידה; כשפירסה

ראובן  על חלו  שרה משנולדה שכן במשנתנו; הנמנים האיסורים ששת
שבשני לעיל, הזכרנו  וכבר כאחד , ואחותו בתו של  האיסורים שני 

שרה  וכשנישאה איסור; על חל איסור אחת בבת הבאים איסורים
איסור לראובן בה נוסף מאחרלשמעון , אחיו , אשת משום שלישי 

שהיתה  האחים, שאר על עכשיו שנאסרה שמתוך  מוסיף, איסור  שהוא
גם  עליה להתחייב ראובן , לגבי אף זה איסור  עליה חל  להם, מותרת

בקהל, לבוא ואסורה ממזרת היא ששרה פי על  ואף אחיו ; אשת משום
שקידושין  לפי בה, תפסו קידושיו לשמעון, כשנישאה מקום מכל

היא  והרי ממזרים, ראובן  אחי  שהיו  ואפשר לאוין; בחייבי  תופסין
לכתחילה להם ברטנורא );מותרת אביו (רמב "ם; לאחי שרה וכשנישאה

ושל אביו אחי אשת של האיסורים שני לראובן  בה נוספו  ראובן , של
שמתוך מוסיף, איסור  משום עליו  חלו  ושניהם כאחד , איש אשת
האיסור חל  בתחילה, להם מותרת שהיתה אביו, אחי שאר  על שנאסרה

העולם, כל על שנאסרה מתוך  וכן ראובן , על  אף אביו אחי  אשת משום
משום  גם חייב ראובן  ונמצא עליו , אף איש אשת משום האיסור חל 

איש אשת משום וגם אביו  אחי  ישראל").אשת מפרשים,("תפארת  ויש
לאחר ונישאה שרה, את גירש  או  ראובן  של  אביו  אחי (רמב"ם שמת

izdw - zex`ean zeipyn
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ãçàå ãçà ìk ìò.ãçà ïénî äaøä ïéðéîa øîç äæ.äaøä ïéðénî ãçà ïéîa øîçå:úéæ éöçk ìëà íàL,øæçå ©¨¤¨§¤¨¤Ÿ¤§¦¦©§¥¦¦¤¨§Ÿ¤§¦¤¨¦¦¦©§¥¤¦¨©©£¦©¦§¨©
ãçà ïénî úéæ éöçk ìëàå–áiç.ïéðéî éðMî–øeèt. §¨©©£¦©¦¦¦¤¨©¨¦§¥¦¦¨

‚ïìëBàä ääLé änëå?úBéì÷ ïìëà elàk;éøácéaøøéàî.íéîëçåíéøîBà:óBñ ãòå älçzî ääLiL ãò §©¨¦§¤¨§¨§¦£¨¨§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤¦§¤¦§¦¨§©
ñøt úìéëà éãk.ïéàîè ïé÷Lî äúLå ïéàîè ïéìëà ìëà,Lc÷nì ñðëðå ïéé úéòéáø äúLúìéëà éãk ääLå §¥£¦©§©¨©Ÿ¨¦§¥¦§¨¨©§¦§¥¦¨¨§¦¦©¦§¦§©©¦§¨§¨¨§¥£¦©

ñøt.øæòìà éaøøîBà:da ÷éñôä íà,ïäL ìk íéî BëBúì ïúpL Bà–øeèt. §©©¦¤§¨¨¥¦¦§¦¨¤¨©§©¦¨¤¥¨
„úçà äìéëà ìëBà Lé,ãçà íLàå úBàhç òaøà äéìò áiçå:áìçä úà ìëàL àîè,íéLc÷nä ïî øúBð äéäå, ¥¥£¦¨©©§©¨¨¤¨©§©©¨§¨¨¤¨¨¥¤¨©¤©¥¤§¨¨¨¦©ª§¨¦

:ïé÷ìçî ïééåçîú ïéàù éôì ïéôøèöî ä"ôà ,ïé÷åìç ïéìéùáúî íä àìà ,ãçà ìéùáúî åðééäã ãçà éåçîúî íéúéæ éàöç éðùä ïéàã â"òàã
b.olke`d ddyi dnk:ïéôøèöî ïðéøîàã íéúéæ éàöç éðùì.zeilw olke` eli`kúçà úçà ïìëåàå úåéì÷ë [ïé÷ã] ïéøåøéôì åøøôúð åìéàë ïúåà ïéàåø

äù íà ,øçà úéæ éöç ìëà äòù øçàìå ÷éñôäå úéæ éöç ìëà íà ïðéøòùî àéääáå ,åæ øçà åæ êåîñáåæ êåîñá úåéì÷ úìéëà éãë óåñ ãòå äìéçúî ä
:øéàî 'ø éøáãì ïéôøèöî ,åìåë íåéä ìë åìéôà ïúòéìáå ïúñéòìá ääùù àìà äìéëàî ÷éñôä àì íà ìáà .ïéôøèöî ,åæìddyiy cr mixne` minkge

.qxt zlik` ick seq cre dligznúìéëà éãë íéúéæ éàöç éðù úñéòìá ääùù àìà ,øçàä éöç úìéëàì úéæ éöç úìéëà ïéá ÷éñôä àì åìéôà øîåìë
:íéîëçë äëìäå .ïéôøèöî ïéà ,ñøô úìéëà éãëî øúåéá .ïéôøèöî ,ïúòéìá óåñ ãò äìéëàä úìéçúî ñøô.qxt,áåøéò ìù øëë éöç àåäå .äñåøô ïåùì

:íéöéá ùìù àåäù øîåà í"áîøå .éúåáø åùøéô êë .íéöéá òáøà øëë éöç àöîð ,íéöéá äðåîù øëë ìëù ,á÷ì úåøëë ùìùî.mi`nh milke` lk`
íéàîè ïé÷ùî äúåùä ïëå .äîåøúá ìåëàìî åúééååâ äìñôð ,äöçîå äöéá í"áîø éøáãìå ,éúåáø ùåøéôì íéöéá éðù àåäù ñøô éöçë íéàîè íéìëåà ìëåàä
ìù ñøô éöç úìéëàá ääù íàù ,øîà÷ àúùäå .úøë áééç ,ùã÷îì ñðëðå ïéé úéòéáø äúåùäå .ìåáèéù ãò äîåøúá ìåëàìî åúééååâ äìñôð ,úéòéáøë
,äæ øåòéùî øúåé ääù íàå .äîåøúá ìåëàìî åúééååâ äìñôðå øåòéùëì ïéôøèöî ,ñøô úìéëà éãë ,ïéàîè ïé÷ùî ìù úéòéáø úééúùá åà ,íéàîè íéìëåà

:øåèô ,ïë ìò øúåé .áééç ,úåçô åà ñøô úìéëà éãë åúééúùá ääù íàù ,ùã÷î úñéðë ìù ïéé úéòéáø øåòéùì ïéãä àåäå .ïéôøèöî ïéà.da wiqtd m`
áéúëã ,øåèô ,ùã÷îì ñðëðå úçà úáá úéòéáøä ìë äúù àìù('é àø÷éå)êøã äæ ïéà ,úçà úáá åäúåù åðéà íàå .åúåøëù êøã ïéé ,úùú ìà øëùå ïéé

åìåë äúù àì åìéôà áééçã øæòìà éáø äãåî ,úéòéáøî øúåé äúù ìáà ,ùîî úéòéáø äúåùá éìéî éðäå .øæòìà 'øë äëìäå .íéî åá ïúð íà ïëå .åúåøëù
:úçà úáá

c.ze`hg rax`ïéàã äìåë äøåúä ìëá ïì àîéé÷ã àäå .íéøåôëä íåé íåùî ãçå ,øúåð íåùî ãçå ,äàîåèá ùãå÷ ìëåà íåùî ãçå ,áìç íåùî ãç

`xephxa yexit

ãçàå ãçà ìk ìò áiç. לחוד קרבן  ומין מין  כל על  –øîç äæ ÇÈÇÈÆÈÀÆÈÆÙÆ
ãçà ïénî äaøä ïéðéîa במינים יש לעיל האמור  זה לענין – ÀÄÄÇÀÅÄÄÆÈ

אחד . במין  שאינה חומרה äaøäהרבה ïéðénî ãçà ïéîa øîçåÀÙÆÀÄÆÈÄÄÄÇÀÅ
הרבה: במינים שאינה אחד במין חומרה ויש –éöçk ìëà íàLÆÄÈÇÇÂÄ

ãçà ïénî úéæ éöçk ìëàå øæçå ,úéæ היתה ולא איסור, של  – ÇÄÀÈÇÀÈÇÇÂÄÇÄÄÄÆÈ
בינתיים, ידיעה שונים,áiçלו  תבשילים בשני  היו  ואפילו  חטאת; – ÇÈ

כזית לשיעור מצטרפים מקום ïéðéî(גמרא );מכל éðMîשכל – ÄÀÅÄÄ
איסור , של  אחר ממין  היה זית מצטרפים øeètכחצי  שאינם מקרבן, – È

כזית. לשיעור

i y i n g m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

ממין זית כחצי  ואכל וחזר זית כחצי אכל  שאם הקודמת, במשנה ששנינו לאחר 
כמה  ללמד משנתנו  באה חטאת, לחייבו כזית לשיעור מצטרפים הם הרי אחד ,
אכילה  לשיעור  יצטרפו הזיתים כחצאי ששני  כדי אכילתו , להימשך יכולה זמן

אחת.

ïìëBàä ääLé änëå,אחד ממין זיתים כחצאי שני האוכל  – ÀÇÈÄÀÆÈÀÈ
באכילתם? ישהה כמה כזית, לשיעור שמצטרפים לעיל  elàkÀÄששנינו 

ì÷ ïìëàúBé פירורים קליות, כגרעיני  אכלם כאילו  אותו  רואים – ÂÈÈÀÈ
זה, אחר  בזה øéàîפירורים éaø éøác שהה אם שלדעתו, – ÄÀÅÇÄÅÄ

אין  מכן, יותר  מצטרפים; זית, בשיעור קליות אכילת כדי באכילתם
בלעיסתם  ששהה אלא באכילתו , הפסיק לא אם ברם, מצטרפים.

מצטרפים. כולו, היום כל אפילו ãòובבליעתם, :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇ
ñøt úìéëà éãk óBñ ãòå älçzî ääLiL אפילו כלומר  – ÆÄÀÆÄÀÄÈÀÇÀÅÂÄÇÀÇ

מתחילת  הזיתים כחצאי שני בלעיסת ששהה אלא באכילתם, הפסיק לא

מצטרפים; אין פרס, אכילת מכדי ביותר בליעתם סוף ועד האכילה
מצטרפים. פרס, אכילת כדי  אלא שהה לא qxtואם zlik` ick היינו

ונחלקו  חיטים, מקב כיכרות שלוש כשעושים כיכר , חצי אכילת כדי 
הכיכר  במידת ב ),תנאים ח, כיכר(עירובין ברוקה בן יוחנן  רבי שלדעת

שמעון  רבי  ולדעת ביצים; שלוש  וחציה ביצים, שש  מידתה שלימה
כרבי פוסק והרמב"ם ביצים. ארבע וחציה ביצים, שמונה הכיכר  מידת

ברוקה. בן ïéàîèיוחנן  ïéìëà ìëà,פרס חצי כשיעור  –äúLå ÈÇÙÈÄÀÅÄÀÈÈ
שתה או  –ïéàîè ïé÷Lî גווייתו שנפסלה רביעית, כשיעור  – ÇÀÄÀÅÄ

שיטבול , עד בתרומה ïééמלאכול úéòéáø äúL ששתה כהן  – ÈÈÀÄÄÇÄ
יין , הלוג Lc÷nìרביעית ñðëðåעבודה ועבד  שחייב (תוספות),– ÀÄÀÇÇÄÀÈ

שמים, בידי בשתיה,ääLåמיתה או  באכילה –ñøt úìéëà éãk ÀÈÈÀÅÂÄÇÀÇ
השהייה שיעור  באכילת – שהה לא שאם כלומר  פרס, אכילת כדי  הוא

טמאים  משקים של רביעית בשתיית או טמאים אוכלים של פרס חצי 
לפסול הטמאים המשקים או  האוכלים מצטרפים פרס, אכילת כדי אלא

היין  בשתיית הכהן  שהה לא אם וכן  בתרומה. מלאכול  גווייתו את
אבל למקדש ; כניסתו  על לחייבו  היין  מצטרף פרס, אכילת מכדי יותר 

הטמאים  המשקים או האוכלים אין  פרס, אכילת מכדי יותר שהה אם
היין  ואין בתרומה, מלאכול  גווייתו  לפסול כדי לכשיעור מצטרפים

למקדש. כניסתו  על  הכהן את לחייב כדי  לכשיעור øæòìàמצטרף éaøÇÄÆÀÈÈ
da ÷éñôä íà :øîBà בבת אותה שתה שלא היין , ברביעית – ÅÄÄÀÄÈ

BëBúìאחת, ïúpL Bà, היין לתוך  –ïäL ìk íéîפי על אף – ÆÈÇÀÇÄÈÆÅ
אחת, בבת רביעית שנאמר øeètששתה למקדש, כשנכנס (ויקרא – È

ט): כדרךי, יין תשתה אל אלעזר : רבי ודרש  תשת", אל ושכר "יין 

אין  מים, בו  שנתן או יין רביעית בשתיית הפסיק אם אבל שכרותו,
ופטור. שכרותו, דרך  `xfrl.זה iaxk dklde?אמורים דברים במה

רבי מודה מרביעית, יותר  שתה אם אבל בלבד , יין רביעית בשותה
אחת. בבת כולו שתה לא אפילו שחייב אלעזר 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íLàå úBàhç òaøà äéìò áiçå ,úçà äìéëà ìëBà LéÅÅÂÄÈÇÇÀÇÈÈÆÈÇÀÇÇÈÀÈÈ
íéLc÷nä ïî øúBð äéäå ,áìçä úà ìëàL àîè :ãçà– ÆÈÈÅÆÈÇÆÇÅÆÀÈÈÈÄÇËÀÈÄ

הקרבתו , זמן  לאחר החלב íéøetkäשנותר íBéáe חייב הריהו – ÀÇÄÄ
בטומאה, קדשים אכילת ומשום חלב, אכילת משום חטאות: ארבע
הוא  חייב וכן  הכיפורים; ביום אכילה ומשום נותר, אכילת ומשום

שאף להב  מבואר, בגמרא ההקדש. מן  ההנאה על  מעילות אשם יא
איסור, על חל איסור שאין שבתורה, האיסורים בכל הוא שכלל  פי על 

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøetkä íBéáe.øéàî éaøøîBà:åéôa BàéöBäå úaL äúéä íà–áiç.Bì eøîà:íMä ïî Bðéà. §©¦¦©¦¥¦¥¦¨§¨©¨§¦§¦©¨¨§¥¦©¥
‰úçà äàéa àa Lé,úBàhç LL äéìò áiçå:Bza ìò àaä–Bza íeMî äéìò áiç,BúBçàå,åéçà úLàå, ¥¨¦¨©©§©¨¨¤¨¥©¨©¨©¦©¨¨¤¨¦¦©£§¥¤¨¦

åéáà éçà úLàå,Léà úLàå,äcðå.Bza úa ìò àaäå–Bza úa íeMî äéìò áiç,Búlëå,BzLà úBçàå,úLàå §¥¤£¦¨¦§¥¤¦§¦¨§©¨©©¦©¨¨¤¨¦©¦§©¨©£¦§§¥¤

éñåî àìå ììåë àì åðéàù àãéøâ øåñéà àåäù éôì äìéáð íåùî áééç åðéà äàîè äîäá úìéáð ìëåàä ïåâë ,àãéøâ øåñéàá éìéî éðä ,øåñéà ìò ìç øåñéà.ó
íåùî íéùã÷ øùá ìù úåëéúç øàùá øñàðã åâî ,àîè äùòð .íéùã÷ ìù øùá øàùá øúåîå áìçá øåñà äéä ,øåäè äìéçúî äéäù íãà ,àëä ìáà
åì íéøúåî åéäù íãàä ìò íéøçà íéøáã øñåàå ììåë ïåøçàä øåñéàäù ,ììåë øåñéà åðééäå ,äìéçúî äøåñà äúéäù ô"òà áìçá éîð øñúà ,äàîåè
øåñéà åðééä ,øúåð áìçä äæ äùòð .äéøåñàá éàäì éîð ìééëå øéøâå éðéøçà éáâì àøåñéà óñåúà àøáâà àìà ,àöôçà àøåñà óñåúà àì åäéîå .äìéçúî

éñåîøúåð øåñéà íù äéìò ìçù êåúîå .äåáâì åìéôà øñàéì äîöò äëéúçä ìò øåñéà óñåð øúåð äùòðù ïåéë ,éøù äåáâìå øåñà èåéãäì àø÷éòîã ,ó
óñåúàã åâî ,íéøåôëä íåé äéìò ìç .èåéãäì äøåñà äúéä éëä åàìáã â"òà ,øúåð íåùî äéìò áééçúäì èåéãä éáâì øúåð íù éîð äéìò ìç ,äåáâì äøñàì
:íéøåôéëä íåé íåùî åéìò áééçúäì äéãäá íéùã÷åî ìù áìç éàäì éîð ììåëå øøåâ ,íéøåôëä íåé íãå÷ åì íéøúåî åéäù ïéìåçá åøñàì àøáâ éáâì àøåñéà

.cg` my`eéñåî øåñéà äæ óàå .ââåùá ùã÷ä ïî äðäðù ìò úåìéòî íùàäìéëàá øåñà äæ áìç äéä äùéã÷äã íãå÷ã ,àöôç ìò àøåñéà óñåúàã ,ó
ìò ùã÷ä íù ìçù êåúîå ,äàðäá åìéôà äøñàð ,äùã÷à ,äàðäá øúåîåïî äðäð íåùî åúìéëàá åéìò áééçúäì éîð åéìò ìç ,äàðäá åøñàì áìçä

:ùã÷ääede zaya did m`.eita e`iv:åìëåà äéäùë.aiigúáùá úåéäì ìçù íéøåôëä íåé äéä íà ,øîà÷ éëäã ùøôî àøîâáå .äàöåää ìò íâ
äàöåäå áåøéòù íùëå .ë"äåéì éîð ùã÷ úáùì íåéä ùã÷ù äòùáù ,ãçàë íéàá íäéðùù ,ë"äåé íåùîå úáù íåùî ,äàöåää ìò íéúù áééç ,åàéöåäå

:úçà úá øåñéàá øåñéà ìò ìç øåñéàå .ë"äåéì äàöåäå áåøéò êë úáùì.myd on epi`éàäå ,äìéëà éðôî úåàáä úåàèç àìà áéùç÷ àì àðú øîåìë
:àåä äàöåä éðôî

d.ezeg`e ezaéçà äàùð åúúéî øçàìå ,úîå ïëì íãå÷ åì úàùéðù åéçà úùàå ,åîàî åúåçàå åúá àéä éøäå úá äðîî ãéìåäå åîà ìò àáù ïåâë
ïéñôåú ïéùåãé÷ äéáà éçàì úàùéðùë ,ìä÷á àåáì äøåñàå úøæîî àéäù ô"òàå .úçàë ïéàá åúåçàå åúá øåñéà àúùäå ,äúãðá äéìò äéáà äæ àáå åéáà
àåäù éôì åéçà úùà íåùî äéáà ìò äøñàðå ,äìéçúëì äúåà àùéì íéøúåî íéøæîî äéáà éçà åéä íà ,éîð éà .ïéåàì éáééçá ïéñôåú ïéùåãé÷ù éôì ,äá

éñåî øåñéàøàù éáâì çà úùà íù äéìò ìçù êåúîå ,ïéçàä øàù ìë ìò äøñàð ïäî ãçàì úàùéðùëå ,ïìåë äéáà éçàì úøúåî äúéä äìéçúîù ,ó
óñåúàã åâî ,äéáà éáà éçàì úàùéðå åéçà úî .åéçà úùà íåùî éîð äéìò áééçúäì äéáà éáâì çà úùà íù éîð äéìò ìç ,ïäì úøúåî äúéäù íéçàä
.äéãéã éáâì àøåñéà óñåúà ,àîìò éáâì äøåñéà óñåúàã åâî ,ùéà úùà äì äéåä .äéãéã éáâì éîð àøåñéà äá óñåúà ,åéáà éçà øàù éáâì àøåñéà äá
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על חל  שאיסור  הוא הדין  כולל ובאיסור  מוסיף באיסור  מקום מכל

במשנתנו: ששנינו וזהו algdאיסור . z` lk`y `nh קדשים מבהמת –
שכן  הוא, כולל איסור  בטומאה קדשים אכילת ואיסור  הואיל  קלים,

ומשנטמא  בחלבה, ואסור הבהמה בבשר  מותר היה שנטמא קודם
חל הבשר, שאר על זה איסור שחל  מתוך  לפיכך  בבשרה, אף נאסר

אכילת  משום וגם חלב משום גם אכילתו  על להתחייב החלב על גם
בטומאה; xzepקדשים dide שנעשה קודם שהרי מוסיף, איסור  היינו –

לגבוה מותר  החלב היה gafnd)נותר , lr eaixwdl),להדיוט ואסור 
הזה  החלב על  שחל  מתוך הלכך  לגבוה; אף נאסר  נותר ומשנעשה

להתחייב  ההדיוט לגבי  אף זה איסור  עליו  חל גבוה, לגבי  נותר איסור 
נותר ; משום גם אכילתו  mixetikdעל meiae,כולל איסור שוב הרי  –

איסור שחל ומתוך שבעולם, המאכלים כל  כולל  הכיפורים יום שהרי 
חל הכיפורים, יום קודם לו  מותרים שהיו  דברים על  הכיפורים יום
הכיפורים. יום משום גם אכילתו על להתחייב הזה, החלב על  אף איסורו 

אשם  גם הוא חייב וכן חטאות. ארבע זו אכילתו על  שחייב נמצא,
הוא, מוסיף איסור זה איסור  שאף ההקדש , מן  שנהנה על  מעילות

באכילה, אלא אסור  ואינו בהנאה, מותר  חולין  בהמת של החלב שהרי 
קדשים, מחמת הנאה איסור גם החלב על נוסף הבהמה, את ומשהקדיש 

להתחייב  גם עליו  חל  בהנאה, לאסרו החלב על  הקדש  שם שחל ומתוך 
ההקדש מן  נהנה משום yxtnyבאכילתו m"anxdl dpynd yexit oiir)

oiire ;hi-gi ,ci zexeq` zelk`n 'ld m"anx oiire ;zxg` jxca zvw
.("l`xyi zx`tz"úaL äúéä íà :øîBà øéàî éaø בזמן – ÇÄÅÄÅÄÈÀÈÇÈ

åéôaאכילתו , BàéöBäå,הרבים לרשות היחיד  מרשות –áiç– ÀÄÀÄÇÈ
המשנה  שכוונת מבואר , בגמרא בשבת. הוצאה איסור על  אף חטאת,

zayaהיא: zeidl lgy mixetikd mei did m`היחיד מרשות והוציאו 
שבת  משום ההוצאה, על  נוספות חטאות שתי  חייב הרבים, לרשות

ואף  הכיפורים; ביום אף הוצאה איסור  שיש הכיפורים, יום ומשום
היום  שקדש  בשעה שהרי  אחת, בבת באים האיסורים ששני  זה, בכגון

איסור. על חל  שאיסור הוא הדין הכיפורים, ליום גם קדש לשבת
Bì eøîà:מאיר לרבי חכמים –íMä ïî Bðéà זו חטאת חיוב – ÈÀÅÄÇÅ

אלא  מונה אינו התנא ואילו  הוצאה, משום אלא אכילה משום אינו
אכילה איסור  משום הבאות ישראל").חטאות "תפארת  (עיין
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או כולל  באיסור או  מוסיף שבאיסור  ללמד, מוסיפות שלאחריה והמשנה משנתנו

המשניות  מביאות ומכאן  איסור , על  חל  איסור  אחת בבת הבאים איסורים בשני 

חטאות. כמה עליהן וחייב אחת עבירה העושה של  דוגמאות כמה

,Bza ìò àaä :úBàhç LL äéìò áiçå ,úçà äàéa àa LéÅÈÄÈÇÇÀÇÈÈÆÈÅÇÈÇÈÇÄ
éçà úLàå ,åéçà úLàå ,BúBçàå ,Bza íeMî äéìò áiçÇÈÈÆÈÄÄÇÂÀÅÆÈÄÀÅÆÂÄ

äcðå ,Léà úLàå ,åéáà גם שהיא בתו על  בשוגג הבא כלומר  – ÈÄÀÅÆÄÀÄÈ
נידה. וגם איש אשת וגם אביו  אחי  אשת וגם אחיו  אשת וגם אחותו 
ושמה  בת, ממנה והוליד אמו  על  בא שראובן כגון מבואר , בגמרא

שרה  נישאה מאמו ; אחותו וגם ראובן  של  בתו  גם שרה נמצאת שרה;
או  שמעון  מת אחיו ; אשת היא והרי  מאביו, ראובן  אחי  לשמעון ,

ראובן , עליה בא כך ואחר  ראובן, של  אביו  לאחי  שרה ונישאה גירשה
משום  חטאות שש זו ביאה על  חייב ראובן נמצא נידה; כשפירסה

ראובן  על חלו  שרה משנולדה שכן במשנתנו; הנמנים האיסורים ששת
שבשני לעיל, הזכרנו  וכבר כאחד , ואחותו בתו של  האיסורים שני 

שרה  וכשנישאה איסור; על חל איסור אחת בבת הבאים איסורים
איסור לראובן בה נוסף מאחרלשמעון , אחיו , אשת משום שלישי 

שהיתה  האחים, שאר על עכשיו שנאסרה שמתוך  מוסיף, איסור  שהוא
גם  עליה להתחייב ראובן , לגבי אף זה איסור  עליה חל  להם, מותרת

בקהל, לבוא ואסורה ממזרת היא ששרה פי על  ואף אחיו ; אשת משום
שקידושין  לפי בה, תפסו קידושיו לשמעון, כשנישאה מקום מכל

היא  והרי ממזרים, ראובן  אחי  שהיו  ואפשר לאוין; בחייבי  תופסין
לכתחילה להם ברטנורא );מותרת אביו (רמב "ם; לאחי שרה וכשנישאה

ושל אביו אחי אשת של האיסורים שני לראובן  בה נוספו  ראובן , של
שמתוך מוסיף, איסור  משום עליו  חלו  ושניהם כאחד , איש אשת
האיסור חל  בתחילה, להם מותרת שהיתה אביו, אחי שאר  על שנאסרה

העולם, כל על שנאסרה מתוך  וכן ראובן , על  אף אביו אחי  אשת משום
משום  גם חייב ראובן  ונמצא עליו , אף איש אשת משום האיסור חל 

איש אשת משום וגם אביו  אחי  ישראל").אשת מפרשים,("תפארת  ויש
לאחר ונישאה שרה, את גירש  או  ראובן  של  אביו  אחי (רמב"ם שמת

izdw - zex`ean zeipyn
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ãçàå ãçà ìk ìò.ãçà ïénî äaøä ïéðéîa øîç äæ.äaøä ïéðénî ãçà ïéîa øîçå:úéæ éöçk ìëà íàL,øæçå ©¨¤¨§¤¨¤Ÿ¤§¦¦©§¥¦¦¤¨§Ÿ¤§¦¤¨¦¦¦©§¥¤¦¨©©£¦©¦§¨©
ãçà ïénî úéæ éöçk ìëàå–áiç.ïéðéî éðMî–øeèt. §¨©©£¦©¦¦¦¤¨©¨¦§¥¦¦¨

‚ïìëBàä ääLé änëå?úBéì÷ ïìëà elàk;éøácéaøøéàî.íéîëçåíéøîBà:óBñ ãòå älçzî ääLiL ãò §©¨¦§¤¨§¨§¦£¨¨§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤¦§¤¦§¦¨§©
ñøt úìéëà éãk.ïéàîè ïé÷Lî äúLå ïéàîè ïéìëà ìëà,Lc÷nì ñðëðå ïéé úéòéáø äúLúìéëà éãk ääLå §¥£¦©§©¨©Ÿ¨¦§¥¦§¨¨©§¦§¥¦¨¨§¦¦©¦§¦§©©¦§¨§¨¨§¥£¦©

ñøt.øæòìà éaøøîBà:da ÷éñôä íà,ïäL ìk íéî BëBúì ïúpL Bà–øeèt. §©©¦¤§¨¨¥¦¦§¦¨¤¨©§©¦¨¤¥¨
„úçà äìéëà ìëBà Lé,ãçà íLàå úBàhç òaøà äéìò áiçå:áìçä úà ìëàL àîè,íéLc÷nä ïî øúBð äéäå, ¥¥£¦¨©©§©¨¨¤¨©§©©¨§¨¨¤¨¨¥¤¨©¤©¥¤§¨¨¨¦©ª§¨¦

:ïé÷ìçî ïééåçîú ïéàù éôì ïéôøèöî ä"ôà ,ïé÷åìç ïéìéùáúî íä àìà ,ãçà ìéùáúî åðééäã ãçà éåçîúî íéúéæ éàöç éðùä ïéàã â"òàã
b.olke`d ddyi dnk:ïéôøèöî ïðéøîàã íéúéæ éàöç éðùì.zeilw olke` eli`kúçà úçà ïìëåàå úåéì÷ë [ïé÷ã] ïéøåøéôì åøøôúð åìéàë ïúåà ïéàåø

äù íà ,øçà úéæ éöç ìëà äòù øçàìå ÷éñôäå úéæ éöç ìëà íà ïðéøòùî àéääáå ,åæ øçà åæ êåîñáåæ êåîñá úåéì÷ úìéëà éãë óåñ ãòå äìéçúî ä
:øéàî 'ø éøáãì ïéôøèöî ,åìåë íåéä ìë åìéôà ïúòéìáå ïúñéòìá ääùù àìà äìéëàî ÷éñôä àì íà ìáà .ïéôøèöî ,åæìddyiy cr mixne` minkge

.qxt zlik` ick seq cre dligznúìéëà éãë íéúéæ éàöç éðù úñéòìá ääùù àìà ,øçàä éöç úìéëàì úéæ éöç úìéëà ïéá ÷éñôä àì åìéôà øîåìë
:íéîëçë äëìäå .ïéôøèöî ïéà ,ñøô úìéëà éãëî øúåéá .ïéôøèöî ,ïúòéìá óåñ ãò äìéëàä úìéçúî ñøô.qxt,áåøéò ìù øëë éöç àåäå .äñåøô ïåùì

:íéöéá ùìù àåäù øîåà í"áîøå .éúåáø åùøéô êë .íéöéá òáøà øëë éöç àöîð ,íéöéá äðåîù øëë ìëù ,á÷ì úåøëë ùìùî.mi`nh milke` lk`
íéàîè ïé÷ùî äúåùä ïëå .äîåøúá ìåëàìî åúééååâ äìñôð ,äöçîå äöéá í"áîø éøáãìå ,éúåáø ùåøéôì íéöéá éðù àåäù ñøô éöçë íéàîè íéìëåà ìëåàä
ìù ñøô éöç úìéëàá ääù íàù ,øîà÷ àúùäå .úøë áééç ,ùã÷îì ñðëðå ïéé úéòéáø äúåùäå .ìåáèéù ãò äîåøúá ìåëàìî åúééååâ äìñôð ,úéòéáøë
,äæ øåòéùî øúåé ääù íàå .äîåøúá ìåëàìî åúééååâ äìñôðå øåòéùëì ïéôøèöî ,ñøô úìéëà éãë ,ïéàîè ïé÷ùî ìù úéòéáø úééúùá åà ,íéàîè íéìëåà

:øåèô ,ïë ìò øúåé .áééç ,úåçô åà ñøô úìéëà éãë åúééúùá ääù íàù ,ùã÷î úñéðë ìù ïéé úéòéáø øåòéùì ïéãä àåäå .ïéôøèöî ïéà.da wiqtd m`
áéúëã ,øåèô ,ùã÷îì ñðëðå úçà úáá úéòéáøä ìë äúù àìù('é àø÷éå)êøã äæ ïéà ,úçà úáá åäúåù åðéà íàå .åúåøëù êøã ïéé ,úùú ìà øëùå ïéé

åìåë äúù àì åìéôà áééçã øæòìà éáø äãåî ,úéòéáøî øúåé äúù ìáà ,ùîî úéòéáø äúåùá éìéî éðäå .øæòìà 'øë äëìäå .íéî åá ïúð íà ïëå .åúåøëù
:úçà úáá

c.ze`hg rax`ïéàã äìåë äøåúä ìëá ïì àîéé÷ã àäå .íéøåôëä íåé íåùî ãçå ,øúåð íåùî ãçå ,äàîåèá ùãå÷ ìëåà íåùî ãçå ,áìç íåùî ãç
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ãçàå ãçà ìk ìò áiç. לחוד קרבן  ומין מין  כל על  –øîç äæ ÇÈÇÈÆÈÀÆÈÆÙÆ
ãçà ïénî äaøä ïéðéîa במינים יש לעיל האמור  זה לענין – ÀÄÄÇÀÅÄÄÆÈ

אחד . במין  שאינה חומרה äaøäהרבה ïéðénî ãçà ïéîa øîçåÀÙÆÀÄÆÈÄÄÄÇÀÅ
הרבה: במינים שאינה אחד במין חומרה ויש –éöçk ìëà íàLÆÄÈÇÇÂÄ

ãçà ïénî úéæ éöçk ìëàå øæçå ,úéæ היתה ולא איסור, של  – ÇÄÀÈÇÀÈÇÇÂÄÇÄÄÄÆÈ
בינתיים, ידיעה שונים,áiçלו  תבשילים בשני  היו  ואפילו  חטאת; – ÇÈ

כזית לשיעור מצטרפים מקום ïéðéî(גמרא );מכל éðMîשכל – ÄÀÅÄÄ
איסור , של  אחר ממין  היה זית מצטרפים øeètכחצי  שאינם מקרבן, – È

כזית. לשיעור
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ממין זית כחצי  ואכל וחזר זית כחצי אכל  שאם הקודמת, במשנה ששנינו לאחר 
כמה  ללמד משנתנו  באה חטאת, לחייבו כזית לשיעור מצטרפים הם הרי אחד ,
אכילה  לשיעור  יצטרפו הזיתים כחצאי ששני  כדי אכילתו , להימשך יכולה זמן

אחת.

ïìëBàä ääLé änëå,אחד ממין זיתים כחצאי שני האוכל  – ÀÇÈÄÀÆÈÀÈ
באכילתם? ישהה כמה כזית, לשיעור שמצטרפים לעיל  elàkÀÄששנינו 

ì÷ ïìëàúBé פירורים קליות, כגרעיני  אכלם כאילו  אותו  רואים – ÂÈÈÀÈ
זה, אחר  בזה øéàîפירורים éaø éøác שהה אם שלדעתו, – ÄÀÅÇÄÅÄ

אין  מכן, יותר  מצטרפים; זית, בשיעור קליות אכילת כדי באכילתם
בלעיסתם  ששהה אלא באכילתו , הפסיק לא אם ברם, מצטרפים.

מצטרפים. כולו, היום כל אפילו ãòובבליעתם, :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇ
ñøt úìéëà éãk óBñ ãòå älçzî ääLiL אפילו כלומר  – ÆÄÀÆÄÀÄÈÀÇÀÅÂÄÇÀÇ

מתחילת  הזיתים כחצאי שני בלעיסת ששהה אלא באכילתם, הפסיק לא

מצטרפים; אין פרס, אכילת מכדי ביותר בליעתם סוף ועד האכילה
מצטרפים. פרס, אכילת כדי  אלא שהה לא qxtואם zlik` ick היינו

ונחלקו  חיטים, מקב כיכרות שלוש כשעושים כיכר , חצי אכילת כדי 
הכיכר  במידת ב ),תנאים ח, כיכר(עירובין ברוקה בן יוחנן  רבי שלדעת

שמעון  רבי  ולדעת ביצים; שלוש  וחציה ביצים, שש  מידתה שלימה
כרבי פוסק והרמב"ם ביצים. ארבע וחציה ביצים, שמונה הכיכר  מידת

ברוקה. בן ïéàîèיוחנן  ïéìëà ìëà,פרס חצי כשיעור  –äúLå ÈÇÙÈÄÀÅÄÀÈÈ
שתה או  –ïéàîè ïé÷Lî גווייתו שנפסלה רביעית, כשיעור  – ÇÀÄÀÅÄ

שיטבול , עד בתרומה ïééמלאכול úéòéáø äúL ששתה כהן  – ÈÈÀÄÄÇÄ
יין , הלוג Lc÷nìרביעית ñðëðåעבודה ועבד  שחייב (תוספות),– ÀÄÀÇÇÄÀÈ

שמים, בידי בשתיה,ääLåמיתה או  באכילה –ñøt úìéëà éãk ÀÈÈÀÅÂÄÇÀÇ
השהייה שיעור  באכילת – שהה לא שאם כלומר  פרס, אכילת כדי  הוא

טמאים  משקים של רביעית בשתיית או טמאים אוכלים של פרס חצי 
לפסול הטמאים המשקים או  האוכלים מצטרפים פרס, אכילת כדי אלא

היין  בשתיית הכהן  שהה לא אם וכן  בתרומה. מלאכול  גווייתו את
אבל למקדש ; כניסתו  על לחייבו  היין  מצטרף פרס, אכילת מכדי יותר 

הטמאים  המשקים או האוכלים אין  פרס, אכילת מכדי יותר שהה אם
היין  ואין בתרומה, מלאכול  גווייתו  לפסול כדי לכשיעור מצטרפים

למקדש. כניסתו  על  הכהן את לחייב כדי  לכשיעור øæòìàמצטרף éaøÇÄÆÀÈÈ
da ÷éñôä íà :øîBà בבת אותה שתה שלא היין , ברביעית – ÅÄÄÀÄÈ

BëBúìאחת, ïúpL Bà, היין לתוך  –ïäL ìk íéîפי על אף – ÆÈÇÀÇÄÈÆÅ
אחת, בבת רביעית שנאמר øeètששתה למקדש, כשנכנס (ויקרא – È

ט): כדרךי, יין תשתה אל אלעזר : רבי ודרש  תשת", אל ושכר "יין 

אין  מים, בו  שנתן או יין רביעית בשתיית הפסיק אם אבל שכרותו,
ופטור. שכרותו, דרך  `xfrl.זה iaxk dklde?אמורים דברים במה

רבי מודה מרביעית, יותר  שתה אם אבל בלבד , יין רביעית בשותה
אחת. בבת כולו שתה לא אפילו שחייב אלעזר 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íLàå úBàhç òaøà äéìò áiçå ,úçà äìéëà ìëBà LéÅÅÂÄÈÇÇÀÇÈÈÆÈÇÀÇÇÈÀÈÈ
íéLc÷nä ïî øúBð äéäå ,áìçä úà ìëàL àîè :ãçà– ÆÈÈÅÆÈÇÆÇÅÆÀÈÈÈÄÇËÀÈÄ

הקרבתו , זמן  לאחר החלב íéøetkäשנותר íBéáe חייב הריהו – ÀÇÄÄ
בטומאה, קדשים אכילת ומשום חלב, אכילת משום חטאות: ארבע
הוא  חייב וכן  הכיפורים; ביום אכילה ומשום נותר, אכילת ומשום

שאף להב  מבואר, בגמרא ההקדש. מן  ההנאה על  מעילות אשם יא
איסור, על חל איסור שאין שבתורה, האיסורים בכל הוא שכלל  פי על 

izdw - zex`ean zeipyn
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äcðå.BúBîç íà ìò àaä ïëå,åéîç íà ìòå.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:BúBîç ìò àaä–íeMî äéìò áiç §¦¨§¥©¨©¥£§©¥¨¦©¦¨¨¤¦¥©¨©£©¨¨¤¨¦
BúBîç,BúBîç íàå,åéîç íàå.Bì eøîà:ìLïä ãçà íL ïzL. £§¥£§¥¨¦¨§§¨§¨¥¤¨¥

Êøîààáé÷ò éaø:úà ézìàLòLBäé éaø úàå ìàéìîb ïaø,íBànà ìL ñéìèàa,äzLîì äîäa çwì eëìäL ¨©©¦£¦¨¨©§¦¤©¨©§¦¥§¤©¦§ª©¨¦§¦¤¤¨¤¨§¦©§¥¨§¦§¥
ìL Bðáìàéìîb ïaø:Bnà úBçà ìòå åéáà úBçà ìòå BúBçà ìò àaä,ãçà íìòäa,eäî?ïlk ìò úçà áiç, §¤©¨©§¦¥©¨©£§©£¨¦§©£¦§¤§¥¤¨©©¨©©©ª¨

ìk ìò úçà Bàúçàå úçà?éì eøîàå:eðòîL àG.ìáàeðòîL:ãçà íìòäa úBcð åéLð Lîç ìò àaä, ©©©¨©©§©©§¨§¦¨©§£¨¨©§©¨©¨¥¨¨¦§¤§¥¤¨
úçàå úçà ìk ìò áiç àeäL;eðà ïéàBøå,øîçå ì÷ íéøácäL. ¤©¨©¨©©§©©§¦¨¤©§¨¦©¨Ÿ¤

äùøéâ åà åéçà úî .åéçà úùà øåñéà äéìò óñåð ,åéçàì úàùéðå äùøéâ åà ïáåàø ìù åðá úî .åúìë íåùî øåñéà äéìò óñåð ïáåàø ìù åðáì úàùéð
áééç éøä ,äãðå ùéà úùà äãåòá ïáåàø äéìò àáå .äãð äñøéôå ùéà úùà àéäå àîìòì úàùéð .åéáà éçà úùà øåñéà äéìò óñåð ,åéáà éçàì úàùéðå

:åììä úåîùä ìë íåùî äéìò.ezeng m` lr `ad okeäàì åéìò äøñàð ,çøñ àùåðä ,çøñ äîùå úá äðîî ãéìåäå åúá äàì úá äðéã ìò àá ïáì
ë"çàå ,åéçàì ë"çàå ,åúìë úéùòðå çøñ ìù äìòá ïáì äàì úàùéð .ïáì úåðá ïäéúù äàìå åúùà çøñ éøäù ,åúùà úåçà íåùîå åúåîç íà íåùî

:åììä úåîùä ìë íåùî äéìò áééç ,äãðå ùéà úùà äãåòá çøñ ìù äìòá äéìò àáå ,åéáà éçàì.eing m`eäàì íà ,ïáì úùà åúð÷æ ìò àá ïáåàø
úá äðîî ãéìåäå ,åîàíà äàìå åúùà äðéã éøäù ,åúùà úåçà íåùîå åéîç íà íåùî ïáåàø ìù åîà äàì åéìò äøñàð äðéã úà àùåðä ,äðéã äîùå

:åììä úåîùä ìë íåùî äéìò áééç ,äãðå ùéà úùàå åéáà åéçà úùà ë"çàå åéçà úùà ë"çàå åúìë úéùòð .ïáì úùà úåðá ïäéúù åéîçezeng lr `ad
.'ek dilr aiigúá çøñå äàì úá ãáëåéå ìçø úà àùðå ÷åùä ïî ãçà àáå ,çøñ øùà úá íùå ,øùà åîùå ãçà ïáå ,ìçøå äàì úåðá éúù ïáì úùàì

íåùîå .åúùà ìçø íà àéä éøäù ,åúåîç íåùî .åéîç íàå åúåîç íàå åúåîç íåùî äéìò áééç ,ïáì úùà ìò åììä íéùð ùìù àùåðä àá ë"çàå ,øùà
:åéîç øùà ìù åîà àéäù éôì ,åéîç íà íåùîå .åúåîç äàì íà àéä éøäù ,åúåîç íà.md cg` my ozylyïéà êëìä .åàì ãçáå éáéúë àø÷ ãçá

:äëìä ïëå .ïäéðéá úåàèç ÷åìéç
f.qilh`a:øùá íù íéøëåîù ÷åù.me`n` ly:øéòä íù.'eke ezeg` lr `adúçëùîå .åîà úåçàå åéáà úåçà àéäù åúåçà ìò àáä ,øîà÷ éëä

:åîà úåçàå åéáà úåçà àéäù åúåçà ìò ïáä àáå ,ïá äðîî ãéìåäå åìà åéúåðáî úçà ìò àáå øæçå úåðá éúù äðîî ãéìåäå åîà ìò ïáåàø àáù ïåâë ,äì
.xnege lw mixacdyúåçàå åéáà úåçà àéäù åúåçà ìò àáä .úçàå úçà ìë ìò áééç ,áø÷ú àì äãðì ,ãçà íù íäù úåãð åéùð ùîç ìò àáä äîå

ïäù úåãð íéùð ùîçì äîã ,àåä àëéøô øîåçå ì÷ éàäå .úçàå úçà ìë ìò áééç àäéù ïéã åðéà ,ïé÷ìåçî ïéåàì äùìù øîåìë úåîù äùìù ïäù åîà
àø÷ øîàã íåùî ,àîòè àìà .íé÷ìçåî íéôåâ('ë àø÷éå)é àø÷å ,'åâå äìâ åúåçà úåøòäàøå åúåçà úà ç÷é øùà ùéàå áéúë àø÷ã äéùéøáã ,àåä àøéú

:úçàå úçà ìë ìò áééçù åîà úåçàå åéáà úåçà àéäù åúåçà ìò ãîìì àìà ,äìâ åúåçà úåøò åú øãäîì éì äîì ,'åâå äúåøò úà
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הר נידה, וכשפירסה הללו ,איש, האיסורים כל משום עליה חייב יהו

הקודמת במשנה שבארנו ישראל"כמו  "תפארת  עיין ברטנורא; (רמב"ם ;

היתר ). של בדרך  זה  ענין שמפרשים הרש"ש  íàוחידושי ìò àaä ïëåÀÅÇÈÇÅ
BúBîç, חמותו על הבא כמו חטאות שבע אותן  חייב שהוא יש – Â

ונשא  רחל ; ושמה בת ממנה והוליד  בתו, לאה בת על לבן  שבא כגון

חמותו  אם משום יעקב על אסורה לאה נמצאת רחל ; את (`mיעקב
,(lgx ly dn`אשתו אחות oal);ומשום zepa odizy lgxe d`l ixdy)

של לאחיו  נישאה כך ואחר  כלתו, ונעשתה יעקב, לבן  לאה נישאה
ונידה, איש  אשת בעודה יעקב עליה ובא אביו , לאחי  כך  ואחר יעקב,

אחיו  ואשת וכלתו אשתו  ואחות חמותו  אם משום עליה חייב הריהו
ונידה; איש ואשת אביו  אחי åéîçואשת íà ìòåעל הבא וכן – ÀÇÅÈÄ

לבן  כגון הללו , האיסורים כל משום עליה חייב שהוא יש  חמיו, אם

רחל, ושמה בת, ממנה והוליד  לאה, אם חוה, זקנתו על בא לאה בן
חמיו  אם משום יעקב על  אסורה לאה נמצאת רחל ; את יעקב ונשא

(lgx ia` ,eing `edy ,oal ly en`)אשתו אחות d`lומשום ixdy)
;(oal ly ezpwf ,deg zepa odizy ,lgxe ונאסרה יעקב, לבן לאה נישאה

זה  גם מת יעקב; של  לאחיו ונישאה יעקב בן מת כלתו; משום עליו
איש אשת בעודה יעקב עליה ובא יעקב, של  אביו  לאחי  ונישאה

ואשת  וכלתו  אשתו  ואחות חמיו אם משום עליה חייב הריהו  ונידה,
ונידה. איש ואשת אביו אחי ואשת øîBà:אחיו  éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅ

BúBîç ìò àaäשהוא יש –íàå ,BúBîç íeMî äéìò áiç ÇÈÇÂÇÈÈÆÈÄÂÀÅ
åéîç íàå ,BúBîç ובן ולאה, רחל  בנות: שתי לחוה שהיו כגון – ÂÀÅÈÄ

לבן , בת ואת לאה בת ואת רחל את יעקב ונשא לבן, ושמו  אחד ,
משום יעקב על  אסורה חוה lgx),נמצאת m`) ezeng אם ומשום

ezeng),חמותו  `idy ,d`l m`) חמיו אם eing);ומשום `edy ,oal m`)
הללו ; האיסורים כל משום עליה חייב יעקב, עליה בא eøîàÈÀואם

Bì: נורי בן  יוחנן  לרבי חכמים –ïä ãçà íL ïzLìL שנאמרו – ÀÈÀÈÅÆÈÅ
אחד  יז):בכתוב יח , בנה (ויקרא  בת את תגלה, לא ובתה אשה "ערות

עשאן  – היא" זמה הנה שארה ערותה לגלות תקח לא בתה בת ואת

שלושת  שנחשבים ומכאן אחד , כגוף היינו  אחת, זימה לכולן הכתוב

אחת. חטאת אלא עליהן  חייב אינו הלכך אחד, כשם השמות

y c e w z a y
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,òLBäé éaø úàå ìàéìîb ïaø úà ézìàL :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÈÇÀÄÆÇÈÇÀÄÅÀÆÇÄÀËÇ
ñéìèàa,ובשר בהמות בו שמוכרים בשוק –íBànà ìL שם – ÈÄÀÄÆÆÈ

גורסים: ויש  qe`n`ìL,עיר ; Bðá äzLîì äîäa çwì eëìäLÆÈÀÄÇÀÅÈÀÄÀÅÀÆ
ìàéìîb ïaøבנו של הנישואין לסעודת –ick Ð elld mihxtd lk) ÇÈÇÀÄÅ

Ð .dxez ixaca miwqer eid ,micexh eidy it lr s`y ,mgay ricedl
:("l`xyi zx`tz" oiire ;zetqezåéáà úBçà ìòå BúBçà ìò àaäÇÈÇÂÀÇÂÈÄ

ïlk ìò úçà áiç ?eäî ,ãçà íìòäa ,Bnà úBçà ìòå– ÀÇÂÄÀÆÀÅÆÈÇÇÈÇÇÇËÈ
"אחות", משום עבר  כולן  שעל שלשתן , על אחת úçàחטאת BàÇÇ

úçàå úçà ìk ìò שאין מבואר , בגמרא חטאות. שלוש היינו – ÇÈÇÇÀÇÇ
לשון  כמשמעות מחולקים, בגופים עקיבא רבי שאלת את לפרש 

`en",המשנה: zeg` lre eia` zeg` lre ezeg` lr" זה בכגון  שהרי 

וגם  מחולקים הגופים שגם מאחר חטאות, שלוש שחייב וברור פשוט
אלא  כך . על ישאל עקיבא שרבי  מסתבר, זה ואין מחולקים, השמות

הוא: שאלתו  `en,פירוש  zeg`e eia` zeg` `idy ezeg` lr `ad
ודינה, פנינה, בנות, שתי  ממנה והוליד לאה, אמו  על  שבא ראובן  כגון

דינה, על אשר  ובא אשר; בן , ממנה והוליד בתו , פנינה על  ובא וחזר 
מאביו  אחותו  dpice)שהיא xy` ly mdia` `ed oae`x ixdy) ואחות

מאמו dpice),אביו  oae`x ly mn` `id d`l ixdy)אמו (ixdyואחות
;(d`le oae`x zepa od dpipte dpic אינו האם עקיבא: רבי שאל  כך  ועל

שחייב  או  אחד , גוף אלא כאן שאין  מאחר אחת חטאת אלא חייב

מחולקים? שמות שלושה כאן  ויש  הואיל  חטאות, itlשלוש ,mxa)
" zeaizl mewn oi` df yexitcg` mlrdaoi`y ze`gqep yi mpn`e ."

.(cala "mlrda" miqxeby yie .el` zeaiz miqxebéì eøîàå רבן – ÀÈÀÄ
יהושע: ורבי eðòîLגמליאל àG.זה בענין  הלכה רבותינו מפי  – ÈÇÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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åéçà,åéáà éçà úLàå,úLàåLéà,äcðå.éñBé éaøøîBà:dàNðe ï÷fä øáò íà–áà úLà íeMî äéìò áiç. ¨¦§¥¤£¦¨¦§¥¤¦§¦¨©¦¥¥¦¨©©¨¥§¨¨©¨¨¤¨¦¥¤¨
BzLà úa ìò àaä ïëå,BzLà úa úa ìòå. §¥©¨©©¦§§©©©¦§

ÂBúBîç ìò àaä–BúBîç íeMî äéìò áiç,Búlëå,BzLà úBçàå,åéçà úLàå,åéáà éçà úLàå,Léà úLàå, ©¨©£©¨¨¤¨¦£§©¨©£¦§§¥¤¨¦§¥¤£¦¨¦§¥¤¦

:äéãéã éáâì éîð àøåñéà óñåúà .äìòá éáâì àøåñéà óñåúàã åâî ,äãð äñøéô.ezlke eza za meyn dilr aiig:åðá äàùðù ïåâë.ezy` zeg`eäéäù
:áàä ïî åúá úá úåçà àéäù åðúç úá úà éåùð.eig` zy`e:äæ ìù åéçà äàùðå åðá úîù.eia` ig` zy`e:åéáà éçà äàùðå åéçà úîùxar m`

.owfdàîìà ,åéáà éçà úùà íåùî äéøáì äéì ïðéáééçî àäã ,àéä åéçà úùàã â"òàå .áàä úùà ìò óà áééç ,äæ äéìò àá ë"çàå ,äàùðå ,äæ ìù åéáà
øáò éàäå ,äàùðå àåä äîáéå íéðá àìá úîù ,åéçàî íåáéì åéðôì äìôðù ïåâë ïðé÷ñò éàîá àëä ,äá úåùéà äì ïéàå çà úùà íåùî åéáàì äéì äøåñà

ï÷æäàäã ,àéä åúìë ,øîàú íàå .íéøôåñ éøáãî úåéðù ïäéúùã åðá úìë íåùîå åðá úá úá íåùî ,ãáìá äéðù øåñéàá åì àéäù íåùî åðééä ,ïðúã
úøúåîå åâøåç úùà àìà ,àéä áà ìù åúìë àìå ,àéä åîàî åðá ìù åéçà úùàã éî÷åàì àëéàã ,àéä àëøô åàì .çà úùà íåùî äéøáì äéì ïðéáééçî

éñåî øåñéà éàîå ,øîàú íàå .åìïåâë ,åöøéúå ,àøîâá äì åòá àúìî àä .áà úùà íåùî éîð äéì úáééçî à÷ã äàùðå åéáà øáòùë åúá úáá àëéà ó
:äéãéã éáâ éîð óñåúà ,áà úùà íåùî àøá àåää éáâ àøåñéà äá óñåúàã åâîã ,àåä äæ ìù åéçàå àáñì àøá àëéàã.ezy` za lr `ad okeáééç

:åúáá áééçù åìà ìë íåùî äéìò.ezy` za za lreåà ñðà åéáàù ïåâë ,äì úçëùî åúåçà àéäù åúùà úáå .åúá úá ìò áééçù åìà ìë íåùî áééç
úåçàå åúùà úá úáå .åúùà úáå åúåçà úáä äúåà éøä ,åì úøúåî àéäù åéáà úúåôî åà åéáà úñåðà àåä àùð ë"çàå ,úá äðîî ãéìåäå äùà äúô

:åúùà úåçàå åúùà úá úá àéä úáä äúåà ,úá äðîî ãéìåäå åúùà úá ìò åúùà éáà àáù ïåâë ,äì úçëùî åúùà
e.ezy` zeg`e ezlke ezeng meyn.åúùà úåçàå åúåîç íåùî åéìò äøåñà äîà éøä ,úáä úàæ ïáåàø àùð ,úá äðîî ãéìåäå åúá ìò àáù áàä
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למשנתנו); האיסורבפירושו גם לראובן  בה נוסף נידה שפירסה וכיון
ראובן , לגבי  גם נידה איסור  חל  לבעלה, שנאסרה שמתוך  נידה, משום

חטאות. שש  זו  ביאה על חייב הלכך  נידה; משום אף עליה להתחייב
Bza úa ìò àaäå,חטאות שבע זו  ביאה על חייב שהוא יש  – ÀÇÈÇÇÄ

יעקב oal)כגון ly eza `idy ,lgx ly dlra) מאשתו בת לו  היתה
תמנע את לבן  נשא תמנע. ושמה dtlfזלפה, ixdy ,el zxzen `idy)

,(ezaexw dpi`של בתו  בת לאה נמצאת לאה. ושמה בת, ממנה והוליד 

awri),יעקב ly eza `idy ,rpnz za)מאביה אשתו  (`zegואחות
.(lgxיעקב בן לראובן לאה zxzeneנישאה ,rpnz ,ezeg` za `idy)
,(elלאחי לאה ונישאה גירשה, או ראובן  מת יעקב. של  כלתו היא והרי 

ונישאה  גירשה, או  יעקב, של אחיו  מת אחיו ; אשת היא והרי  יעקב,

אביו; אחי אשת היא והרי  אביו ), יצחק (אחי יעקב של דודו לישמעאל,
בעלה, ישמעאל בחיי  נידה כשהיא לאה על  בשגגה יעקב בא áiçÇÈאם

äéìò:איסורים שבעה משום חטאות שבע –(`Bza úa íeMî– ÈÆÈÄÇÄ
תמנע; עליו aBúlëå)בת שנאסרה ראובן , בנו  אשת כלתו, ומשום – ÀÇÈ

שגירשה; לאחר או בנו  מות לאחר bBzLà)גם úBçàå ומשום – ÇÂÄÀ
יעקב, אשת רחל אחות והיא לבן, של בתו שהיא לפי אשתו , אחות

בה  חלו  לאה, שמשנולדה אלו, איסורים שלושה משום חיובו  וטעם
האיסורים, `ezy,שני zeg` meyne eza za meyn;יעקב על כאחד 

אח, אשת משום יעקב, בני  על  שנאסרה מתוך  לראובן , וכשנישאה
וכלתו  אח שאשת פי על  ואף כלתו; משום ליעקב, גם איסור  בה נוסף

מוסיף איסור זה הרי  מקום מכל  שמות, שני  דיבור הם תוספות  (עיין

המתחיל  דיבור  ישנים  תוספות  ב; לב, יבמות  כולל ", "איסור  המתחיל

ד) ב ); יד , כריתות åéçà"מיגו", úLàåשהרי אחיו, אשת ומשום – ÀÅÆÈÄ
על שנאסרה שמתוך  מוסיף, איסור  כאן ויש יעקב, של  לאחיו נישאה

יעקב; לגבי אף אח אשת איסור  בה נוסף האחים, dúLàåÀÅÆ)שאר 
åéáà éçàאחי לישמעאל , נישאה שהרי אביו, אחי אשת ומשום – ÂÄÈÄ

מוסיף; איסור  כאן ואף יצחק, eLéà)אביו úLàå אשת ומשום – ÀÅÆÄ
שנאסרה  ומתוך בעלה, ישמעאל  תחת בעודה עליה בא שהרי  איש,
יעקב; לגבי  אף זה איסור בה נוסף העולם, כל על איש  אשת משום

(fäcðå נוסף לבעלה, נידה משום שנאסרה שמתוך נידה, ומשום – ÀÄÈ
יעקב. לגבי אף זה איסור ï÷fäבה øáò íà :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÄÈÇÇÈÅ

יעקב, של  שמת dàNðeאביו  כגון מבואר, בגמרא לאה; את ונשא – ÀÈÈ
ואף  יעקב; של  אביו שהוא אחיו, יצחק וייבמה בנים, בלא ישמעאל 

פי  כאן על מדובר  שכן  כלתו, איננה בנו  יעקב של  אחיו  אשת שהיא
נשאה  מקום ומכל יצחק; של  בנו היה שלא האם, מן  יעקב באחי 

שהן  בנו, כלת ומשום בנו בת בת משום לו אסורה שכן בעבירה,
לאחר עליה בא יעקב ואם סופרים; מדברי  לו  האסורות לעריות שניות

אביו , äéìòשייבמה áiç,נוספת חטאת יעקב –áà úLà íeMî ÇÈÈÆÈÄÅÆÈ
בנו  על  הייבום מחמת שנאסרה בכגון  כאן שמדובר  מבואר , בגמרא –

אותו  על שנאסרה שמתוך מוסיף, איסור זה והרי יצחק, של  האחר 
ויש האיסור . אותו יעקב לגבי  אף בה נוסף אב, אשת משום הבן

יצחק  אחי על  שנאסרה שמתוך מוסיף, איסור  של הטעם מפרשים
הזכרנו , וכבר אב, אשת איסור  יעקב לגבי אף בה נוסף אח, אשת משום
השני האיסור  גוף עם אחד  משם אינה האיסור  שתוספת בכגון  שאף

מוסיף איסור  זה הרי  אחר , משם טוב").אלא יום  àaä("תוספות  ïëåÀÅÇÈ
BzLà úa ìò היינו בתו, על הבא כמו החטאות אותן  שחייב יש – ÇÇÄÀ

ונידה. איש ואשת אביו  אחי  ואשת אחיו  ואשת ואחותו בתו  משום
או  אנס יעקב של שאביו  כגון  אחותו? תהא אשתו  שבת ייתכן  וכיצד

אנוסת  ונשא יעקב והלך רחל, ושמה בת ממנה והוליד אשה פיתה
אחותו  וגם אשתו בת רחל והרי  לו , מותרת שהיא מפותתו, או  אביו 

מת  אחיו; אשת גם היא הרי  יעקב, של לאחיו  רחל  נישאה מאביו .
אביו , אחי אשת גם היא הרי  אביו, לאחי  רחל ונישאה גירשה או  אחיו 

נידה, שפירסה בזמן בשוגג, עליה יעקב אז בא ואם איש; אשת וגם
חטאות. שש aחייב ìòåBzLà úa úיש אשתו בת בת על הבא – ÀÇÇÇÄÀ

וכלתו  אשתו  ואחות בתו בת משום היינו  בתו , בת על הבא כמו שחייב
בת  שבת אפשר  וכיצד ונידה. איש ואשת אביו  אחי ואשת אביו ואשת

אשתו  בת על אשתו אבי  שבא כגון  אשתו? אחות תהיה (oalאשתו
,(d`l za lr `a ,awri ly ezy` ,d`l ia` ושמה בת, ממנה והוליד 

יעקב של  אשתו בת בת היא רחל  הרי  d`l)רחל , ly dza za) ואחות
dia`n);אשתו d`l zeg`),אחרת מאשה יעקב של לבנו  רחל נישאה

מת  ושוב יעקב, לאחי ונישאה גירשה, או  בנו מת כלתו; גם היא הרי
אביו לאחי ונישאה גירשה, או יעקב אשת אחי גם היא הרי יעקב, של 

יעקב  אז בא שאם נמצא איש; אשת וגם אביו , אחי אשת וגם אחיו 

חטאות שבע חייב נידה, שפירסה בזמן ישראל").עליה ("תפארת 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

BúBîç ìò àaä, אשתו אם –`edy yi,BúBîç íeMî äéìò áiç ÇÈÇÂÇÈÈÆÈÄÂ
úLàå ,åéáà éçà úLàå ,åéçà úLàå ,BzLà úBçàå ,BúlëåÀÇÈÇÂÄÀÀÅÆÈÄÀÅÆÂÄÈÄÀÅÆ

äcðå ,Léà;דינה בת, ממנה והוליד  בתו  לאה על  לבן  שבא כגון – ÄÀÄÈ
חמותו משום יעקב על אסורה לאה ונמצאת דינה, את יעקב (`mנשא

,(dpicאשתו אחות dia`n).ומשום d`l zeg`), לראובן לאה נישאה

גירשה  או ראובן מת כלתו ; משום יעקב על  נאסרה והרי יעקב, של  בנו 
אחיו; אשת משום יעקב על  נאסרה הרי יעקב, של לאחיו  לאה ונישאה

על נאסרה הרי יעקב, של  אביו לאחי ונישאה גירשה או  אחיו  מת
אשת  בעודה לאה, על  יעקב אז  בא ואם אביו ; אחי  אשת משום יעקב

izdw - zex`ean zeipyn
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äcðå.BúBîç íà ìò àaä ïëå,åéîç íà ìòå.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:BúBîç ìò àaä–íeMî äéìò áiç §¦¨§¥©¨©¥£§©¥¨¦©¦¨¨¤¦¥©¨©£©¨¨¤¨¦
BúBîç,BúBîç íàå,åéîç íàå.Bì eøîà:ìLïä ãçà íL ïzL. £§¥£§¥¨¦¨§§¨§¨¥¤¨¥

Êøîààáé÷ò éaø:úà ézìàLòLBäé éaø úàå ìàéìîb ïaø,íBànà ìL ñéìèàa,äzLîì äîäa çwì eëìäL ¨©©¦£¦¨¨©§¦¤©¨©§¦¥§¤©¦§ª©¨¦§¦¤¤¨¤¨§¦©§¥¨§¦§¥
ìL Bðáìàéìîb ïaø:Bnà úBçà ìòå åéáà úBçà ìòå BúBçà ìò àaä,ãçà íìòäa,eäî?ïlk ìò úçà áiç, §¤©¨©§¦¥©¨©£§©£¨¦§©£¦§¤§¥¤¨©©¨©©©ª¨

ìk ìò úçà Bàúçàå úçà?éì eøîàå:eðòîL àG.ìáàeðòîL:ãçà íìòäa úBcð åéLð Lîç ìò àaä, ©©©¨©©§©©§¨§¦¨©§£¨¨©§©¨©¨¥¨¨¦§¤§¥¤¨
úçàå úçà ìk ìò áiç àeäL;eðà ïéàBøå,øîçå ì÷ íéøácäL. ¤©¨©¨©©§©©§¦¨¤©§¨¦©¨Ÿ¤

äùøéâ åà åéçà úî .åéçà úùà øåñéà äéìò óñåð ,åéçàì úàùéðå äùøéâ åà ïáåàø ìù åðá úî .åúìë íåùî øåñéà äéìò óñåð ïáåàø ìù åðáì úàùéð
áééç éøä ,äãðå ùéà úùà äãåòá ïáåàø äéìò àáå .äãð äñøéôå ùéà úùà àéäå àîìòì úàùéð .åéáà éçà úùà øåñéà äéìò óñåð ,åéáà éçàì úàùéðå

:åììä úåîùä ìë íåùî äéìò.ezeng m` lr `ad okeäàì åéìò äøñàð ,çøñ àùåðä ,çøñ äîùå úá äðîî ãéìåäå åúá äàì úá äðéã ìò àá ïáì
ë"çàå ,åéçàì ë"çàå ,åúìë úéùòðå çøñ ìù äìòá ïáì äàì úàùéð .ïáì úåðá ïäéúù äàìå åúùà çøñ éøäù ,åúùà úåçà íåùîå åúåîç íà íåùî

:åììä úåîùä ìë íåùî äéìò áééç ,äãðå ùéà úùà äãåòá çøñ ìù äìòá äéìò àáå ,åéáà éçàì.eing m`eäàì íà ,ïáì úùà åúð÷æ ìò àá ïáåàø
úá äðîî ãéìåäå ,åîàíà äàìå åúùà äðéã éøäù ,åúùà úåçà íåùîå åéîç íà íåùî ïáåàø ìù åîà äàì åéìò äøñàð äðéã úà àùåðä ,äðéã äîùå

:åììä úåîùä ìë íåùî äéìò áééç ,äãðå ùéà úùàå åéáà åéçà úùà ë"çàå åéçà úùà ë"çàå åúìë úéùòð .ïáì úùà úåðá ïäéúù åéîçezeng lr `ad
.'ek dilr aiigúá çøñå äàì úá ãáëåéå ìçø úà àùðå ÷åùä ïî ãçà àáå ,çøñ øùà úá íùå ,øùà åîùå ãçà ïáå ,ìçøå äàì úåðá éúù ïáì úùàì

íåùîå .åúùà ìçø íà àéä éøäù ,åúåîç íåùî .åéîç íàå åúåîç íàå åúåîç íåùî äéìò áééç ,ïáì úùà ìò åììä íéùð ùìù àùåðä àá ë"çàå ,øùà
:åéîç øùà ìù åîà àéäù éôì ,åéîç íà íåùîå .åúåîç äàì íà àéä éøäù ,åúåîç íà.md cg` my ozylyïéà êëìä .åàì ãçáå éáéúë àø÷ ãçá

:äëìä ïëå .ïäéðéá úåàèç ÷åìéç
f.qilh`a:øùá íù íéøëåîù ÷åù.me`n` ly:øéòä íù.'eke ezeg` lr `adúçëùîå .åîà úåçàå åéáà úåçà àéäù åúåçà ìò àáä ,øîà÷ éëä

:åîà úåçàå åéáà úåçà àéäù åúåçà ìò ïáä àáå ,ïá äðîî ãéìåäå åìà åéúåðáî úçà ìò àáå øæçå úåðá éúù äðîî ãéìåäå åîà ìò ïáåàø àáù ïåâë ,äì
.xnege lw mixacdyúåçàå åéáà úåçà àéäù åúåçà ìò àáä .úçàå úçà ìë ìò áééç ,áø÷ú àì äãðì ,ãçà íù íäù úåãð åéùð ùîç ìò àáä äîå

ïäù úåãð íéùð ùîçì äîã ,àåä àëéøô øîåçå ì÷ éàäå .úçàå úçà ìë ìò áééç àäéù ïéã åðéà ,ïé÷ìåçî ïéåàì äùìù øîåìë úåîù äùìù ïäù åîà
àø÷ øîàã íåùî ,àîòè àìà .íé÷ìçåî íéôåâ('ë àø÷éå)é àø÷å ,'åâå äìâ åúåçà úåøòäàøå åúåçà úà ç÷é øùà ùéàå áéúë àø÷ã äéùéøáã ,àåä àøéú

:úçàå úçà ìë ìò áééçù åîà úåçàå åéáà úåçà àéäù åúåçà ìò ãîìì àìà ,äìâ åúåçà úåøò åú øãäîì éì äîì ,'åâå äúåøò úà

`xephxa yexit

הר נידה, וכשפירסה הללו ,איש, האיסורים כל משום עליה חייב יהו

הקודמת במשנה שבארנו ישראל"כמו  "תפארת  עיין ברטנורא; (רמב"ם ;

היתר ). של בדרך  זה  ענין שמפרשים הרש"ש  íàוחידושי ìò àaä ïëåÀÅÇÈÇÅ
BúBîç, חמותו על הבא כמו חטאות שבע אותן  חייב שהוא יש – Â

ונשא  רחל ; ושמה בת ממנה והוליד  בתו, לאה בת על לבן  שבא כגון

חמותו  אם משום יעקב על אסורה לאה נמצאת רחל ; את (`mיעקב
,(lgx ly dn`אשתו אחות oal);ומשום zepa odizy lgxe d`l ixdy)

של לאחיו  נישאה כך ואחר  כלתו, ונעשתה יעקב, לבן  לאה נישאה
ונידה, איש  אשת בעודה יעקב עליה ובא אביו , לאחי  כך  ואחר יעקב,

אחיו  ואשת וכלתו אשתו  ואחות חמותו  אם משום עליה חייב הריהו
ונידה; איש ואשת אביו  אחי åéîçואשת íà ìòåעל הבא וכן – ÀÇÅÈÄ

לבן  כגון הללו , האיסורים כל משום עליה חייב שהוא יש  חמיו, אם

רחל, ושמה בת, ממנה והוליד  לאה, אם חוה, זקנתו על בא לאה בן
חמיו  אם משום יעקב על  אסורה לאה נמצאת רחל ; את יעקב ונשא

(lgx ia` ,eing `edy ,oal ly en`)אשתו אחות d`lומשום ixdy)
;(oal ly ezpwf ,deg zepa odizy ,lgxe ונאסרה יעקב, לבן לאה נישאה

זה  גם מת יעקב; של  לאחיו ונישאה יעקב בן מת כלתו; משום עליו
איש אשת בעודה יעקב עליה ובא יעקב, של  אביו  לאחי  ונישאה

ואשת  וכלתו  אשתו  ואחות חמיו אם משום עליה חייב הריהו  ונידה,
ונידה. איש ואשת אביו אחי ואשת øîBà:אחיו  éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅ

BúBîç ìò àaäשהוא יש –íàå ,BúBîç íeMî äéìò áiç ÇÈÇÂÇÈÈÆÈÄÂÀÅ
åéîç íàå ,BúBîç ובן ולאה, רחל  בנות: שתי לחוה שהיו כגון – ÂÀÅÈÄ

לבן , בת ואת לאה בת ואת רחל את יעקב ונשא לבן, ושמו  אחד ,
משום יעקב על  אסורה חוה lgx),נמצאת m`) ezeng אם ומשום

ezeng),חמותו  `idy ,d`l m`) חמיו אם eing);ומשום `edy ,oal m`)
הללו ; האיסורים כל משום עליה חייב יעקב, עליה בא eøîàÈÀואם

Bì: נורי בן  יוחנן  לרבי חכמים –ïä ãçà íL ïzLìL שנאמרו – ÀÈÀÈÅÆÈÅ
אחד  יז):בכתוב יח , בנה (ויקרא  בת את תגלה, לא ובתה אשה "ערות

עשאן  – היא" זמה הנה שארה ערותה לגלות תקח לא בתה בת ואת

שלושת  שנחשבים ומכאן אחד , כגוף היינו  אחת, זימה לכולן הכתוב

אחת. חטאת אלא עליהן  חייב אינו הלכך אחד, כשם השמות

y c e w z a y
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,òLBäé éaø úàå ìàéìîb ïaø úà ézìàL :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÈÇÀÄÆÇÈÇÀÄÅÀÆÇÄÀËÇ
ñéìèàa,ובשר בהמות בו שמוכרים בשוק –íBànà ìL שם – ÈÄÀÄÆÆÈ

גורסים: ויש  qe`n`ìL,עיר ; Bðá äzLîì äîäa çwì eëìäLÆÈÀÄÇÀÅÈÀÄÀÅÀÆ
ìàéìîb ïaøבנו של הנישואין לסעודת –ick Ð elld mihxtd lk) ÇÈÇÀÄÅ

Ð .dxez ixaca miwqer eid ,micexh eidy it lr s`y ,mgay ricedl
:("l`xyi zx`tz" oiire ;zetqezåéáà úBçà ìòå BúBçà ìò àaäÇÈÇÂÀÇÂÈÄ

ïlk ìò úçà áiç ?eäî ,ãçà íìòäa ,Bnà úBçà ìòå– ÀÇÂÄÀÆÀÅÆÈÇÇÈÇÇÇËÈ
"אחות", משום עבר  כולן  שעל שלשתן , על אחת úçàחטאת BàÇÇ

úçàå úçà ìk ìò שאין מבואר , בגמרא חטאות. שלוש היינו – ÇÈÇÇÀÇÇ
לשון  כמשמעות מחולקים, בגופים עקיבא רבי שאלת את לפרש 

`en",המשנה: zeg` lre eia` zeg` lre ezeg` lr" זה בכגון  שהרי 

וגם  מחולקים הגופים שגם מאחר חטאות, שלוש שחייב וברור פשוט
אלא  כך . על ישאל עקיבא שרבי  מסתבר, זה ואין מחולקים, השמות

הוא: שאלתו  `en,פירוש  zeg`e eia` zeg` `idy ezeg` lr `ad
ודינה, פנינה, בנות, שתי  ממנה והוליד לאה, אמו  על  שבא ראובן  כגון

דינה, על אשר  ובא אשר; בן , ממנה והוליד בתו , פנינה על  ובא וחזר 
מאביו  אחותו  dpice)שהיא xy` ly mdia` `ed oae`x ixdy) ואחות

מאמו dpice),אביו  oae`x ly mn` `id d`l ixdy)אמו (ixdyואחות
;(d`le oae`x zepa od dpipte dpic אינו האם עקיבא: רבי שאל  כך  ועל

שחייב  או  אחד , גוף אלא כאן שאין  מאחר אחת חטאת אלא חייב

מחולקים? שמות שלושה כאן  ויש  הואיל  חטאות, itlשלוש ,mxa)
" zeaizl mewn oi` df yexitcg` mlrdaoi`y ze`gqep yi mpn`e ."

.(cala "mlrda" miqxeby yie .el` zeaiz miqxebéì eøîàå רבן – ÀÈÀÄ
יהושע: ורבי eðòîLגמליאל àG.זה בענין  הלכה רבותינו מפי  – ÈÇÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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åéçà,åéáà éçà úLàå,úLàåLéà,äcðå.éñBé éaøøîBà:dàNðe ï÷fä øáò íà–áà úLà íeMî äéìò áiç. ¨¦§¥¤£¦¨¦§¥¤¦§¦¨©¦¥¥¦¨©©¨¥§¨¨©¨¨¤¨¦¥¤¨
BzLà úa ìò àaä ïëå,BzLà úa úa ìòå. §¥©¨©©¦§§©©©¦§

ÂBúBîç ìò àaä–BúBîç íeMî äéìò áiç,Búlëå,BzLà úBçàå,åéçà úLàå,åéáà éçà úLàå,Léà úLàå, ©¨©£©¨¨¤¨¦£§©¨©£¦§§¥¤¨¦§¥¤£¦¨¦§¥¤¦

:äéãéã éáâì éîð àøåñéà óñåúà .äìòá éáâì àøåñéà óñåúàã åâî ,äãð äñøéô.ezlke eza za meyn dilr aiig:åðá äàùðù ïåâë.ezy` zeg`eäéäù
:áàä ïî åúá úá úåçà àéäù åðúç úá úà éåùð.eig` zy`e:äæ ìù åéçà äàùðå åðá úîù.eia` ig` zy`e:åéáà éçà äàùðå åéçà úîùxar m`

.owfdàîìà ,åéáà éçà úùà íåùî äéøáì äéì ïðéáééçî àäã ,àéä åéçà úùàã â"òàå .áàä úùà ìò óà áééç ,äæ äéìò àá ë"çàå ,äàùðå ,äæ ìù åéáà
øáò éàäå ,äàùðå àåä äîáéå íéðá àìá úîù ,åéçàî íåáéì åéðôì äìôðù ïåâë ïðé÷ñò éàîá àëä ,äá úåùéà äì ïéàå çà úùà íåùî åéáàì äéì äøåñà

ï÷æäàäã ,àéä åúìë ,øîàú íàå .íéøôåñ éøáãî úåéðù ïäéúùã åðá úìë íåùîå åðá úá úá íåùî ,ãáìá äéðù øåñéàá åì àéäù íåùî åðééä ,ïðúã
úøúåîå åâøåç úùà àìà ,àéä áà ìù åúìë àìå ,àéä åîàî åðá ìù åéçà úùàã éî÷åàì àëéàã ,àéä àëøô åàì .çà úùà íåùî äéøáì äéì ïðéáééçî

éñåî øåñéà éàîå ,øîàú íàå .åìïåâë ,åöøéúå ,àøîâá äì åòá àúìî àä .áà úùà íåùî éîð äéì úáééçî à÷ã äàùðå åéáà øáòùë åúá úáá àëéà ó
:äéãéã éáâ éîð óñåúà ,áà úùà íåùî àøá àåää éáâ àøåñéà äá óñåúàã åâîã ,àåä äæ ìù åéçàå àáñì àøá àëéàã.ezy` za lr `ad okeáééç

:åúáá áééçù åìà ìë íåùî äéìò.ezy` za za lreåà ñðà åéáàù ïåâë ,äì úçëùî åúåçà àéäù åúùà úáå .åúá úá ìò áééçù åìà ìë íåùî áééç
úåçàå åúùà úá úáå .åúùà úáå åúåçà úáä äúåà éøä ,åì úøúåî àéäù åéáà úúåôî åà åéáà úñåðà àåä àùð ë"çàå ,úá äðîî ãéìåäå äùà äúô

:åúùà úåçàå åúùà úá úá àéä úáä äúåà ,úá äðîî ãéìåäå åúùà úá ìò åúùà éáà àáù ïåâë ,äì úçëùî åúùà
e.ezy` zeg`e ezlke ezeng meyn.åúùà úåçàå åúåîç íåùî åéìò äøåñà äîà éøä ,úáä úàæ ïáåàø àùð ,úá äðîî ãéìåäå åúá ìò àáù áàä

`xephxa yexit

למשנתנו); האיסורבפירושו גם לראובן  בה נוסף נידה שפירסה וכיון
ראובן , לגבי  גם נידה איסור  חל  לבעלה, שנאסרה שמתוך  נידה, משום

חטאות. שש  זו  ביאה על חייב הלכך  נידה; משום אף עליה להתחייב
Bza úa ìò àaäå,חטאות שבע זו  ביאה על חייב שהוא יש  – ÀÇÈÇÇÄ

יעקב oal)כגון ly eza `idy ,lgx ly dlra) מאשתו בת לו  היתה
תמנע את לבן  נשא תמנע. ושמה dtlfזלפה, ixdy ,el zxzen `idy)

,(ezaexw dpi`של בתו  בת לאה נמצאת לאה. ושמה בת, ממנה והוליד 

awri),יעקב ly eza `idy ,rpnz za)מאביה אשתו  (`zegואחות
.(lgxיעקב בן לראובן לאה zxzeneנישאה ,rpnz ,ezeg` za `idy)
,(elלאחי לאה ונישאה גירשה, או ראובן  מת יעקב. של  כלתו היא והרי 

ונישאה  גירשה, או  יעקב, של אחיו  מת אחיו ; אשת היא והרי  יעקב,

אביו; אחי אשת היא והרי  אביו ), יצחק (אחי יעקב של דודו לישמעאל,
בעלה, ישמעאל בחיי  נידה כשהיא לאה על  בשגגה יעקב בא áiçÇÈאם

äéìò:איסורים שבעה משום חטאות שבע –(`Bza úa íeMî– ÈÆÈÄÇÄ
תמנע; עליו aBúlëå)בת שנאסרה ראובן , בנו  אשת כלתו, ומשום – ÀÇÈ

שגירשה; לאחר או בנו  מות לאחר bBzLà)גם úBçàå ומשום – ÇÂÄÀ
יעקב, אשת רחל אחות והיא לבן, של בתו שהיא לפי אשתו , אחות

בה  חלו  לאה, שמשנולדה אלו, איסורים שלושה משום חיובו  וטעם
האיסורים, `ezy,שני zeg` meyne eza za meyn;יעקב על כאחד 

אח, אשת משום יעקב, בני  על  שנאסרה מתוך  לראובן , וכשנישאה
וכלתו  אח שאשת פי על  ואף כלתו; משום ליעקב, גם איסור  בה נוסף

מוסיף איסור זה הרי  מקום מכל  שמות, שני  דיבור הם תוספות  (עיין

המתחיל  דיבור  ישנים  תוספות  ב; לב, יבמות  כולל ", "איסור  המתחיל

ד) ב ); יד , כריתות åéçà"מיגו", úLàåשהרי אחיו, אשת ומשום – ÀÅÆÈÄ
על שנאסרה שמתוך  מוסיף, איסור  כאן ויש יעקב, של  לאחיו נישאה

יעקב; לגבי אף אח אשת איסור  בה נוסף האחים, dúLàåÀÅÆ)שאר 
åéáà éçàאחי לישמעאל , נישאה שהרי אביו, אחי אשת ומשום – ÂÄÈÄ

מוסיף; איסור  כאן ואף יצחק, eLéà)אביו úLàå אשת ומשום – ÀÅÆÄ
שנאסרה  ומתוך בעלה, ישמעאל  תחת בעודה עליה בא שהרי  איש,
יעקב; לגבי  אף זה איסור בה נוסף העולם, כל על איש  אשת משום

(fäcðå נוסף לבעלה, נידה משום שנאסרה שמתוך נידה, ומשום – ÀÄÈ
יעקב. לגבי אף זה איסור ï÷fäבה øáò íà :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÄÈÇÇÈÅ

יעקב, של  שמת dàNðeאביו  כגון מבואר, בגמרא לאה; את ונשא – ÀÈÈ
ואף  יעקב; של  אביו שהוא אחיו, יצחק וייבמה בנים, בלא ישמעאל 

פי  כאן על מדובר  שכן  כלתו, איננה בנו  יעקב של  אחיו  אשת שהיא
נשאה  מקום ומכל יצחק; של  בנו היה שלא האם, מן  יעקב באחי 

שהן  בנו, כלת ומשום בנו בת בת משום לו אסורה שכן בעבירה,
לאחר עליה בא יעקב ואם סופרים; מדברי  לו  האסורות לעריות שניות

אביו , äéìòשייבמה áiç,נוספת חטאת יעקב –áà úLà íeMî ÇÈÈÆÈÄÅÆÈ
בנו  על  הייבום מחמת שנאסרה בכגון  כאן שמדובר  מבואר , בגמרא –

אותו  על שנאסרה שמתוך מוסיף, איסור זה והרי יצחק, של  האחר 
ויש האיסור . אותו יעקב לגבי  אף בה נוסף אב, אשת משום הבן

יצחק  אחי על  שנאסרה שמתוך מוסיף, איסור  של הטעם מפרשים
הזכרנו , וכבר אב, אשת איסור  יעקב לגבי אף בה נוסף אח, אשת משום
השני האיסור  גוף עם אחד  משם אינה האיסור  שתוספת בכגון  שאף

מוסיף איסור  זה הרי  אחר , משם טוב").אלא יום  àaä("תוספות  ïëåÀÅÇÈ
BzLà úa ìò היינו בתו, על הבא כמו החטאות אותן  שחייב יש – ÇÇÄÀ

ונידה. איש ואשת אביו  אחי  ואשת אחיו  ואשת ואחותו בתו  משום
או  אנס יעקב של שאביו  כגון  אחותו? תהא אשתו  שבת ייתכן  וכיצד

אנוסת  ונשא יעקב והלך רחל, ושמה בת ממנה והוליד אשה פיתה
אחותו  וגם אשתו בת רחל והרי  לו , מותרת שהיא מפותתו, או  אביו 

מת  אחיו; אשת גם היא הרי  יעקב, של לאחיו  רחל  נישאה מאביו .
אביו , אחי אשת גם היא הרי  אביו, לאחי  רחל ונישאה גירשה או  אחיו 

נידה, שפירסה בזמן בשוגג, עליה יעקב אז בא ואם איש; אשת וגם
חטאות. שש aחייב ìòåBzLà úa úיש אשתו בת בת על הבא – ÀÇÇÇÄÀ

וכלתו  אשתו  ואחות בתו בת משום היינו  בתו , בת על הבא כמו שחייב
בת  שבת אפשר  וכיצד ונידה. איש ואשת אביו  אחי ואשת אביו ואשת

אשתו  בת על אשתו אבי  שבא כגון  אשתו? אחות תהיה (oalאשתו
,(d`l za lr `a ,awri ly ezy` ,d`l ia` ושמה בת, ממנה והוליד 

יעקב של  אשתו בת בת היא רחל  הרי  d`l)רחל , ly dza za) ואחות
dia`n);אשתו d`l zeg`),אחרת מאשה יעקב של לבנו  רחל נישאה

מת  ושוב יעקב, לאחי ונישאה גירשה, או  בנו מת כלתו; גם היא הרי
אביו לאחי ונישאה גירשה, או יעקב אשת אחי גם היא הרי יעקב, של 

יעקב  אז בא שאם נמצא איש; אשת וגם אביו , אחי אשת וגם אחיו 

חטאות שבע חייב נידה, שפירסה בזמן ישראל").עליה ("תפארת 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

BúBîç ìò àaä, אשתו אם –`edy yi,BúBîç íeMî äéìò áiç ÇÈÇÂÇÈÈÆÈÄÂ
úLàå ,åéáà éçà úLàå ,åéçà úLàå ,BzLà úBçàå ,BúlëåÀÇÈÇÂÄÀÀÅÆÈÄÀÅÆÂÄÈÄÀÅÆ

äcðå ,Léà;דינה בת, ממנה והוליד  בתו  לאה על  לבן  שבא כגון – ÄÀÄÈ
חמותו משום יעקב על אסורה לאה ונמצאת דינה, את יעקב (`mנשא

,(dpicאשתו אחות dia`n).ומשום d`l zeg`), לראובן לאה נישאה

גירשה  או ראובן מת כלתו ; משום יעקב על  נאסרה והרי יעקב, של  בנו 
אחיו; אשת משום יעקב על  נאסרה הרי יעקב, של לאחיו  לאה ונישאה

על נאסרה הרי יעקב, של  אביו לאחי ונישאה גירשה או  אחיו  מת
אשת  בעודה לאה, על  יעקב אז  בא ואם אביו ; אחי  אשת משום יעקב

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁïìàL ãBòåàáé÷ò éaø:eäî äîäaa ìcìãîä øáà?Bì eøîà:eðòîL àG.íãàa ìcìãîä øáàa eðòîL ìáà, §§¨¨©¦£¦¨¥¤©§ª§¨©§¥¨©¨§¨©§£¨¨©§§¥¤©§ª§¨¨¨¨
øBäè àeäL;ïéNBò íéìLeøéaL ïéçL ékî eéä CkL:àôBøä ìöà çñt áøò Bì CìBä,çépî àeäL ãò BëúBçå ¤¨¤¨¨ª¥§¦¤¦¨©¦¦¥¤¤¤©¥¤¨¥§§©¤©¦©
äøBòNk Ba,ña BáçBúåäøé,epnî CLîð àeäå,Bçñt äNBò äläå,Bçñt äNBò àôBøäå;íéøácäL eðà ïéàBøå ¦§¨§£§¦¨§¦§¨¦¤§©¨¤¦§§¨¥¤¦§§¦¨¤©§¨¦
øîçå ì÷. ©¨Ÿ¤

g.dndaa lclecnd xa`.åúö÷îá äøåòîå åáåø ùåìú.ednéçä ïî øáàã ,áèåøäå øåòäá ïì àîéé÷å .éøîâì ùìúð åìéàë éçä ïî øáà íåùî àîèéù
:úîë àîèî éøîâì íãàä ïî ùìúðä øáàå .äìéáðë àîèî.mc`a lclecnd xa`a:øåäè ,úö÷ äøåòîù.oigy iken:ïéìôåð ïäéøáàù.dkzegeàì

:ìãìåãîä øáàá ìâøá ñåàî àäé àìù àìà .øåäè éîð ïëì íãå÷ù ,äøäè íåùî.dxryk ea gipnyòâåðù åëúåçä úà àîèé àìù ,éøîâì åëúåç åðéàå
:äùéøô úòùá åá.eageze:øáàì.dxiqa:ò÷ø÷ì øáåçîä õå÷á.`ede:äìåçä.jynpçëá åîöò êùåîù éôì àîè åðéà äìåçäå .åéìàî øáàä ùìúðå

:äùéøô úòùá äòéâð àëéìå çëá åðîî ùìúð øáàäå úçà úáá.xnege lw mixacdy,øåäè åðîî ìãìåãîä øáàä ,íééçî äàîåè ìá÷îù íãà äîå
:øåäè äðîî ìãìåãîä øáàä àäéù ïéã åðéà íééçî äàîåè úìá÷î äðéàù äîäá
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àeäL ,ãçà íìòäa úBcð åéLð Lîç ìò àaä :eðòîL ìáàÂÈÈÇÀÇÈÇÈÅÈÈÄÀÆÀÅÆÈÆ
úçàå úçà ìk ìò áiç.חטאות חמש להביא שחייב היינו  – ÇÈÇÈÇÇÀÇÇ

øîçå ì÷ íéøácäL ,eðà ïéàBøå נשיו חמש  על  הבא ומה – ÀÄÈÆÇÀÈÄÇÈÙÆ
"ואל אחד  לאו  משום עליהן שחייב דהיינו אחד , שם שכולן  נידות,
על הבא ואחת, אחת כל  על חייב תקרב", לא טומאתה בנדת אשה

דהיינו  שמות, שלושה שהן  אמו , ואחות אביו אחות שהיא אחותו 
לאוין  שלושה עליהן  יא-יג),מחולקיםשיש  יח, שיהא (ויקרא  דין  אינו

בחמש שכן הוא, מופרך זה וחומר קל ברם, ואחת? אחת כל על חייב
אשה  על  בא שהוא כאן  כן  שאין מה מחולקים, הגופים נידות נשיו 

חטאות, שלוש  שחייב היא, הגמרא מסקנת מקום שמכל אלא אחת.
שנאמר  ממה זה למדים יז ):שכן כ , שפסוק (ויקרא  גלה", אחותו "ערות

אביו  אחות שהיא אחותו  על שהבא ממנו  ודורשים הוא, מיותר זה
ואחת. אחת כל על חייב אמו , ואחות

ח ה נ ש מ ר ו א ב

àáé÷ò éaø ïìàL ãBòå:יהושע ורבי  גמליאל רבן  את –øáà ÀÀÈÈÇÄÂÄÈÅÆ
äîäaa ìcìãîä אין אבל  בה, תלוי  והוא הבהמה מן שנתלש – ÇÀËÀÈÇÀÅÈ

ויתרפא, בגופה שידבק סיכויים משום eäîכל כנבילה, שיטמא – Ç
לגמרי? נתלש  כאילו החי, מן Bìאבר  eøîàורבי גמליאל  רבן  – ÈÀ

eðòîLיהושע: àG,זה בענין הלכה –øáàa eðòîL ìáà ÈÇÀÂÈÈÇÀÀÅÆ
øBäè àeäL ,íãàa ìcìãîä,(ח ט , חולין ékî(משנה eéä CkL ÇÀËÀÈÈÈÈÆÈÆÈÈËÅ

,àôBøä ìöà çñt áøò Bì CìBä :ïéNBò íéìLeøéaL ïéçLÀÄÆÄÈÇÄÄÅÆÆÆÇÅÆÈÅ

BëúBçåשהרי טהרה, משום לא המדולדל , האבר  את חותך והרופא – ÀÀ
מאוס  יהא שלא כדי  אלא טהור, הריהו  קצת מחובר  שהאבר  זמן  כל

המדולדל באבר  מפרשים ,ברגל ויש  לא (רש "י); המדולדל  שהאבר כדי

פסח לאכילת שחין  המוכה שיטבול בטבילתו חוצץ (חידושייהיה

àeäLהרש "ש), ãòäøBòNk Ba çépî,לגמרי חותכו ואינו – ÇÆÇÄÇÄÀÈ
לגמרי, יחתכנו  שהוא שאם בשעה בו  שנוגע הרופא, את האבר  יטמא

הגוף, מן האבר,BáçBúåפורש  את –äøéña בקרקע התקוע בקוץ – ÀÂÀÄÈ
בכותל , epnîאו  CLîð àeäå, שחין המוכה מן  נמשך  והאבר  – ÀÄÀÈÄÆ

ואינו  אחת, במשיכה ממנו  נתלש  שהאבר  עד  בכוח, עצמו  מושך שהוא

מגופו , פורש  שהוא בשעה באבר Bçñtנוגע äNBò äläå המוכה – ÀÇÈÆÄÀ
פסחו, עושה Bçñtשחין  äNBò àôBøäåבאבר נגעו לא ששניהם – ÀÈÅÆÄÀ

המדולדל שאבר והרי בו ; נטמאו ולא הגוף מן פרישתו בשעת המדולדל 
טהור , הוא øîçåבאדם ì÷ íéøácäL eðà ïéàBøå אדם ומה – ÀÄÈÆÇÀÈÄÇÈÙÆ

מצורע, או זב כשהוא מעצמו בחייו  מיטמא וגם מחיים, טומאה שמקבל

טומאה  מקבלת שאינה בהמה טהור , בו המדולדל  אבר כן  פי  על אף
המדולדל אבר  שיהא שכן  מכל  בחייה, טומאה בגופה אין  וגם מחיים,

טהור  אחרת ).בה בדרך  שמפרש רמב"ם  ועיין ישראל "; "תפארת  (רש "י ;

שבתלוש אדם של  אבר ומה וחומר : הקל הוא שכך  מפרשים, ויש 

חמורה טומאה miniמטמא dray ez`nehe ,lde`a `ed `nhn oky)
,(eilr glbn xifpe ,eilr xdfen odke ,d`fd jixve; טהור הוא במדולדל 

שבמדולדל שכן כל  כנבילה, אלא מטמא אינו  שבתלוש בהמה של אבר 
טהור  הרש"ש).יהא (חידושי

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zay(ipy meil)

:dfàðzexeriy ,dery `ivend ,`ziixaaïè÷ á÷ð ét ìò ïzéì éãk ¨¨§¥¦¥©¦¤¤¨¨
ìLziag,ïééawp znizql jxvpd xeriydn hren xeriy `edy ¤©¦

.(ohw awpn mi`vei `le miar mdy ,yace ony ziaga
`ivend :dpyna epipy,÷ácexeriyóLôMä Làøa ïzéì éãkxqp ± ¤¤§¥¦¥§Ÿ©©§¨

:df xeriy zx`and `ziixa d`ian `xnbd .ohwàðz,`ziixaa ¨¨
exeriy ,wac `ivendóLôL Làøa ïzéì éãkohw xqp ±LàøaL §¥¦¥§Ÿ©§¨¤§Ÿ

,ïéãéiö ìL äð÷mipzepe ,dpw y`xa ohw xqp miaiyen miciivdy ¨¤¤©¨¦
wac daxd zzl jixve ,ea wacpe xqpd lr ayei serde ,wac ea

.ea waci serdy ick
`ivend :dpyna epipyôâå úôæúéømxeriy'åë úBNòì éãk± awp ¤¤§¨§¦§¥©£

:df xeriy zx`and `ziixa d`ian `xnbd .awp mezqlàðz̈¨
mxeriy zixtbe ztf ,`ziixaa,ïè÷ á÷ð úBNòì éãkilka epiide §¥©£¤¤¨¨

.ig sqk ea mipzepy
`ivend :dpyna epipyúéñøçdxeriy ,dyezk dpial ±éãk ©§¦§¥

'åë øek ét úBNòìly xepzay awpd z` mezql - adf itxev ly ©£¦
.wgeca getnd ea qpkiy ick ,getnd z` mipzep eay adf itxev

eilry ok - hethit zeyrl ick exeriy ,xne` dcedi iax
iax ly exeriya dpc `xnbd .mitxevd ly xekd z` miaiyen

:`xnbd dywn .dcediàøîéîìxnel ozip m`d -éaøc àøeòéLc §¥§¨§¦¨§©¦
Léôð äãeäé,opax ly xeriydn lecb dcedi iax ly xeriydy ± §¨§¦

Léôð ïðaøc àøeòéLc ïì àîéé÷ àämxeriyy epicia laewn ixd ± ¨¨§¨¨§¦¨§©¨¨§¦
,xzei lecb opax lyïðúcexeriy ,inb `ivend ,epzpyna epipyy ± ¦§©

,dxakle dtpl dlzn zeyrl ickøîBà äãeäé éaøexeriyéãk ©¦§¨¥§¥
ïè÷ì ìòðî úcî epîéä ìBhéìze`xdle ohw ly elbx enr cecnl ± ¦¥¤¦©¦§¨§¨¨

aiigne xingn dcedi iaxy gken ,ef dcna lrp dyriy one`l
.opax ly mxeriyn ohw xeriya

:`xnbd zvxznàîéà`id dcedi iax zpeeky xen` ±ãeñì éãk± ¥¨§¥¨
ay mirwad z` `lnlèetèétmiaiyen eilry ok ±,äpè÷ äøék ¦§¦¨§©¨

.opax exn`y xeriydn ohw df xeriye ,envr okd z` zeyrl `le
`ivend :dpyna epipy)ïéaeñexeriyìL øek ét ìò ïzéì éãk ¦§¥¦¥©¦¤

.(áäæ éôøBö§¥¨¨
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רכה dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כו במשנה:דף åëå'.שנינו íìBò økîî BúBà ïéøëBî íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦§¦¦§©¨

בזיון. לשימושי כך אחר בו ולהשתמש חצר לשם מכירה בדין מחלוקת מבואר במשנה

תפילה: במקום רגלים מי בהטלת דנה øzeîהגמרא ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨
älôz ìL úBnà òaøà CBúa íéî ïézLäì íãàì.בהן שהתפללו יוסף - רב §¨¨§©§¦©¦§©§©©¤§¦¨

שמואל: של חידושו על ïìתמה òîLî à÷ éàî ,óñBé áø øîà הלא שמואל, ¨©©¥©¨©§©¨
àðéðz,במשנתינוì dúBà ïéøëBî ,øîBà äãeäé éaøäî ç÷Bìå øöç íeL ¨¦¨©¦§¨¥§¦¨§¨¥§¥©©

,äNòé äöøiM תשמיש ואף צרכיו כל בו לעשות הכנסת בית לקונה שמותר ומבואר ¤¦§¤©£¤
צרכיו, כעשיית ïðaøבזוי elôàåהם גם ואסרו, àlàשחלקו éøîà÷ àì בúéá ©£¦©¨¨Ÿ¨¨§¥¤¨¥

ìáà ,déúMeã÷ òéá÷c úñðkä בúBnà òaøàבהן ÷òéáשהתפללו àìc ©§¤¤¦§¦©§¨¥£¨©§©©§Ÿ§¦©
àì ,eäééúLeã÷ זאת .אסרו §¨©§Ÿ

זה: בענין ìltúnäברייתא ,ïîçð áøc dén÷ àpz éðz,להשתין רוצה כך ואחר ¨¥©¨©¥§©©§¨©¦§©¥
úBnà òaøà ÷éçøîתפילתו åממקום .ïézLîeכןïézLnä,להתפלל ורוצה ©§¦©§©©©§¦§©©§¦
úBnà òaøà ÷éçøîשם שהשתין déìממקום øîà .ìltúîe,הברייתא לשונה ©§¦©§©©¦§©¥¨©¥

àîìLaדיןàðéðz ,ìltúîe úBnà òaøà ÷éçøî ïézLnäכב:)במשנה ,(ברכות ¦§¨¨©©§¦©§¦©§©©¦§©¥¨¦¨
ïäî ÷éçøé änkהרגלים ממי -àlà .úBnà òaøà ,äàBvä ïîeדיןìltúnä ©¨©§¦¥¤¦©¨©§©©¤¨©¦§©¥

,ïézLîe úBnà òaøà ÷éçøîעליו éìקשה änìהרי éëäלהרחיק, éà ©§¦©§©©©§¦¨¨¦¦¨¦
,àòcøäðc éìéáL eäleëì eäðézLc÷ בהן התפללו שלא אמות ארבע בה שאין ¦©§¦§§§§¦¥¦§©§§¨

בו. להשתין ומותר זה במקום קדושה אין ודאי אלא דרכים, עוברי

הגמרא: מקום ääLéבברייתאéðzמיישבת מאותו להרחיק צריך אין ששהה אחר אך שישתין, קודם אמות ארבע הילוך .כדי ¨¥¦§¤
הגמרא: שה àîìLaמקשה úBnàהדין òaøà Celéä éãk ääLé ïézLîהטעם úBöBöéðויתפלל, íeMî בהטלת שנתזים ¦§¨¨©§¦¦§¤§¥¦©§©©¦¦

מהם  בגדיו יטנפו שלא רגלים, שה àlà,מי úBnàהדין òaøà Celéä éãk ääLé ìltúî,ישתין כך éì,ואחר änì אין הרי ¤¨¦§©¥¦§¤§¥¦©§©©¨¨¦
כמבואר. זה במקום קדושה

הגמרא: éMà,מתרצת áø øîàמשום לשהות הילוךìkLצריך כדי של úBnà,הזמן òaøàעדיין,åéôa äøeãñ Búlôz ¨©©©¦¤¨©§©©§¦¨§¨§¦
déúååôN ïLçøî éLeçøå.התפילה תיבות את מרחשות שפתותיו - §©¥§©£¨¦§¨¥

האחרון: בענין  הוא שבהם שהראשון שונים, מטעמים ימים שהאריכו תנאים כמה מביאה ïîéñ,הגמרא ï"ôìæ נוטריקון והוא ¦¨
הקנה]. בן נ'חוניא ורבי פ'רידא, רבי שמוע, בן אל'עזר רבי ז'כאי, [רבי המוזכרים התנאים éàkæ,שמות éaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦©©

änaזכות באיזו -íéîé zëøàäälôz ìL úBnà òaøà CBúa íéî ézðzLä àì éîiî ,íäì øîà לבית . מחוץ אף ©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¦§©§¦©¦§©§©©¤§¦¨
גמור  היתר כשהוא ואף éøéáçì,הכנסת, íL éúépk àìå גנאי של שאינו בכינוי ézìha,אף àìåעשייתíBiä Lecé÷ בשבת §Ÿ¦¦¦¥©£¥¦§Ÿ¦©§¦¦©

עניותי  אף על יין, פת על על לקדש ניתן שבדיעבד אף ועל ש , זה, בענין מעשה והיה .,éì äúéä äðé÷æ ànà וúçà íòô לא ¦¨§¥¨¨§¨¦©©©©
ו  ממון, בידי ätkהיה äøëî[צעיף-]éì äàéáäå dLàøaL ל יין לקניית íBiäתמורתה Lecé÷. וàðz השכר את בברייתא ¨§¨¦¨¤§Ÿ¨§¥¦¨¦¦©¨¨

ìLאמו,äúnLkשקיבלו, Bì äçéðäéaøb úBàî L[חביות-]ïéé, וìL åéðáì çépä ,àeä únLë.ïéé éaøb íéôìà úL §¤¥¨¥¦¨§Ÿ¥©§¥©¦§¤¥¦¦©§¨¨§Ÿ¤£¨¦©§¥©¦
זה: בענין נוסף àúéøמעשה øñà äåä àðeä áø,בגמי מתניו חגר -déì øîà .áøc dén÷ éà÷å,רב,éàä éàî אינך מדוע ©¨£¨¨©¦¨§¨¥©¥§©¨©¥©©

רגיל. אבנט déìחוגר øîà,הונא éìרב äåä àì ל יין לקנות éàðééîäìממון dézðkLîe ,àLecé÷ במשכון אבנטי את נתתי - ¨©¥Ÿ£¨¦¦¨¦§©§¥§¤§¨©
בהלואה, ממון ÷àLecéוקיבלתי déa éàúàå.יין בו וקניתי -déì øîà,רבéàøéLa íeèéúc àåòø àäé שתתכסה רצון יהי - ©£©¥¦¨¨©¥§¥©£¨§¦§¦¨¥

משי  שכןבבגדי הונא, ברב רב ברכת התקיימה ואכן .ììkéà ékלחופה כשנכנס -àöeb Léðéà àðeä áø ,déøa äaø נמוך-] ¦¦©©©¨§¥©¨¦¦¨
àéøetàוכאשר,äåäקומה] àðb,זמן באותו מיטה על ישן -déúlëå déúða ïééúà ו נמוך, היותו מתוך בו הבחינו ïçìLשלא £¨¨¨©§¨©§¨§¨¥§©¨¥¨§¨

déìò eäééðî ïééãLå,עליו והשליכו שעליהן המשי בגדי את ופשטו  -éàøéLa íeèéàc ãò כברכת משי בבגדי  שנתכסה  עד - §¨§¨¨©§£¥©§¦§¦¨¥
ו  áøרב. òîLברכתו הונא,ãt÷éàåשנתקיימה רב ézëøaעל ék éì zøîà àì àîòè éàî ,øîàE,[כשבירכתיך-]ïëå ¨©©§¦§©¨©©©£¨Ÿ¨§©§¦¦¥©§¦§¥

,øîì לעשירות זוכה והייתי בי מתקיימת הברכה והיתה בכך, אתברך אני שאף .כלומר §¨

i"yx

àøîâäìôú ìù úåîà òáøàáÐ
.onf xg`låäìåëì åäðéúùã÷

àòãøäðã éìéáùÐjl oi`y
elltzd `ly oda zen` rax`

.mikxc ixaer odaääùé éðúÐ
.zen` rax` jelid ickíåùî

úåöåöéðÐeicba etphi `ly
.ezn`ay zevevipaúëøàä äîá

íéîéÐ.zekf dfi`aäôë=.sirv
àúéø øñàÐ.inb oiníåèéúã

éàøéùáÐ.oilirna dqekne mezq
oipenh enebxz "mizylt menzq"

.(ek ziy`xa) i`zyltììëéàÐ
.dtegl qpkpyk[ïçìù]Ðeid
.odicba zehyetøîì ïëåÐs`

did `ny ,jkl jxean `dz dz`
.ia s` miiwzze ,oevx zr

g dpyn iyily wxt zezixk zkqn

ÁïìàL ãBòåàáé÷ò éaø:eäî äîäaa ìcìãîä øáà?Bì eøîà:eðòîL àG.íãàa ìcìãîä øáàa eðòîL ìáà, §§¨¨©¦£¦¨¥¤©§ª§¨©§¥¨©¨§¨©§£¨¨©§§¥¤©§ª§¨¨¨¨
øBäè àeäL;ïéNBò íéìLeøéaL ïéçL ékî eéä CkL:àôBøä ìöà çñt áøò Bì CìBä,çépî àeäL ãò BëúBçå ¤¨¤¨¨ª¥§¦¤¦¨©¦¦¥¤¤¤©¥¤¨¥§§©¤©¦©
äøBòNk Ba,ña BáçBúåäøé,epnî CLîð àeäå,Bçñt äNBò äläå,Bçñt äNBò àôBøäå;íéøácäL eðà ïéàBøå ¦§¨§£§¦¨§¦§¨¦¤§©¨¤¦§§¨¥¤¦§§¦¨¤©§¨¦
øîçå ì÷. ©¨Ÿ¤

g.dndaa lclecnd xa`.åúö÷îá äøåòîå åáåø ùåìú.ednéçä ïî øáàã ,áèåøäå øåòäá ïì àîéé÷å .éøîâì ùìúð åìéàë éçä ïî øáà íåùî àîèéù
:úîë àîèî éøîâì íãàä ïî ùìúðä øáàå .äìéáðë àîèî.mc`a lclecnd xa`a:øåäè ,úö÷ äøåòîù.oigy iken:ïéìôåð ïäéøáàù.dkzegeàì

:ìãìåãîä øáàá ìâøá ñåàî àäé àìù àìà .øåäè éîð ïëì íãå÷ù ,äøäè íåùî.dxryk ea gipnyòâåðù åëúåçä úà àîèé àìù ,éøîâì åëúåç åðéàå
:äùéøô úòùá åá.eageze:øáàì.dxiqa:ò÷ø÷ì øáåçîä õå÷á.`ede:äìåçä.jynpçëá åîöò êùåîù éôì àîè åðéà äìåçäå .åéìàî øáàä ùìúðå

:äùéøô úòùá äòéâð àëéìå çëá åðîî ùìúð øáàäå úçà úáá.xnege lw mixacdy,øåäè åðîî ìãìåãîä øáàä ,íééçî äàîåè ìá÷îù íãà äîå
:øåäè äðîî ìãìåãîä øáàä àäéù ïéã åðéà íééçî äàîåè úìá÷î äðéàù äîäá

`xephxa yexit

àeäL ,ãçà íìòäa úBcð åéLð Lîç ìò àaä :eðòîL ìáàÂÈÈÇÀÇÈÇÈÅÈÈÄÀÆÀÅÆÈÆ
úçàå úçà ìk ìò áiç.חטאות חמש להביא שחייב היינו  – ÇÈÇÈÇÇÀÇÇ

øîçå ì÷ íéøácäL ,eðà ïéàBøå נשיו חמש  על  הבא ומה – ÀÄÈÆÇÀÈÄÇÈÙÆ
"ואל אחד  לאו  משום עליהן שחייב דהיינו אחד , שם שכולן  נידות,
על הבא ואחת, אחת כל  על חייב תקרב", לא טומאתה בנדת אשה

דהיינו  שמות, שלושה שהן  אמו , ואחות אביו אחות שהיא אחותו 
לאוין  שלושה עליהן  יא-יג),מחולקיםשיש  יח, שיהא (ויקרא  דין  אינו

בחמש שכן הוא, מופרך זה וחומר קל ברם, ואחת? אחת כל על חייב
אשה  על  בא שהוא כאן  כן  שאין מה מחולקים, הגופים נידות נשיו 

חטאות, שלוש  שחייב היא, הגמרא מסקנת מקום שמכל אלא אחת.
שנאמר  ממה זה למדים יז ):שכן כ , שפסוק (ויקרא  גלה", אחותו "ערות

אביו  אחות שהיא אחותו  על שהבא ממנו  ודורשים הוא, מיותר זה
ואחת. אחת כל על חייב אמו , ואחות

ח ה נ ש מ ר ו א ב

àáé÷ò éaø ïìàL ãBòå:יהושע ורבי  גמליאל רבן  את –øáà ÀÀÈÈÇÄÂÄÈÅÆ
äîäaa ìcìãîä אין אבל  בה, תלוי  והוא הבהמה מן שנתלש – ÇÀËÀÈÇÀÅÈ

ויתרפא, בגופה שידבק סיכויים משום eäîכל כנבילה, שיטמא – Ç
לגמרי? נתלש  כאילו החי, מן Bìאבר  eøîàורבי גמליאל  רבן  – ÈÀ

eðòîLיהושע: àG,זה בענין הלכה –øáàa eðòîL ìáà ÈÇÀÂÈÈÇÀÀÅÆ
øBäè àeäL ,íãàa ìcìãîä,(ח ט , חולין ékî(משנה eéä CkL ÇÀËÀÈÈÈÈÆÈÆÈÈËÅ

,àôBøä ìöà çñt áøò Bì CìBä :ïéNBò íéìLeøéaL ïéçLÀÄÆÄÈÇÄÄÅÆÆÆÇÅÆÈÅ

BëúBçåשהרי טהרה, משום לא המדולדל , האבר  את חותך והרופא – ÀÀ
מאוס  יהא שלא כדי  אלא טהור, הריהו  קצת מחובר  שהאבר  זמן  כל

המדולדל באבר  מפרשים ,ברגל ויש  לא (רש "י); המדולדל  שהאבר כדי

פסח לאכילת שחין  המוכה שיטבול בטבילתו חוצץ (חידושייהיה

àeäLהרש "ש), ãòäøBòNk Ba çépî,לגמרי חותכו ואינו – ÇÆÇÄÇÄÀÈ
לגמרי, יחתכנו  שהוא שאם בשעה בו  שנוגע הרופא, את האבר  יטמא

הגוף, מן האבר,BáçBúåפורש  את –äøéña בקרקע התקוע בקוץ – ÀÂÀÄÈ
בכותל , epnîאו  CLîð àeäå, שחין המוכה מן  נמשך  והאבר  – ÀÄÀÈÄÆ

ואינו  אחת, במשיכה ממנו  נתלש  שהאבר  עד  בכוח, עצמו  מושך שהוא

מגופו , פורש  שהוא בשעה באבר Bçñtנוגע äNBò äläå המוכה – ÀÇÈÆÄÀ
פסחו, עושה Bçñtשחין  äNBò àôBøäåבאבר נגעו לא ששניהם – ÀÈÅÆÄÀ

המדולדל שאבר והרי בו ; נטמאו ולא הגוף מן פרישתו בשעת המדולדל 
טהור , הוא øîçåבאדם ì÷ íéøácäL eðà ïéàBøå אדם ומה – ÀÄÈÆÇÀÈÄÇÈÙÆ

מצורע, או זב כשהוא מעצמו בחייו  מיטמא וגם מחיים, טומאה שמקבל

טומאה  מקבלת שאינה בהמה טהור , בו המדולדל  אבר כן  פי  על אף
המדולדל אבר  שיהא שכן  מכל  בחייה, טומאה בגופה אין  וגם מחיים,

טהור  אחרת ).בה בדרך  שמפרש רמב"ם  ועיין ישראל "; "תפארת  (רש "י ;

שבתלוש אדם של  אבר ומה וחומר : הקל הוא שכך  מפרשים, ויש 

חמורה טומאה miniמטמא dray ez`nehe ,lde`a `ed `nhn oky)
,(eilr glbn xifpe ,eilr xdfen odke ,d`fd jixve; טהור הוא במדולדל 

שבמדולדל שכן כל  כנבילה, אלא מטמא אינו  שבתלוש בהמה של אבר 
טהור  הרש"ש).יהא (חידושי

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zay(ipy meil)

:dfàðzexeriy ,dery `ivend ,`ziixaaïè÷ á÷ð ét ìò ïzéì éãk ¨¨§¥¦¥©¦¤¤¨¨
ìLziag,ïééawp znizql jxvpd xeriydn hren xeriy `edy ¤©¦

.(ohw awpn mi`vei `le miar mdy ,yace ony ziaga
`ivend :dpyna epipy,÷ácexeriyóLôMä Làøa ïzéì éãkxqp ± ¤¤§¥¦¥§Ÿ©©§¨

:df xeriy zx`and `ziixa d`ian `xnbd .ohwàðz,`ziixaa ¨¨
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,ïéãéiö ìL äð÷mipzepe ,dpw y`xa ohw xqp miaiyen miciivdy ¨¤¤©¨¦
wac daxd zzl jixve ,ea wacpe xqpd lr ayei serde ,wac ea

.ea waci serdy ick
`ivend :dpyna epipyôâå úôæúéømxeriy'åë úBNòì éãk± awp ¤¤§¨§¦§¥©£

:df xeriy zx`and `ziixa d`ian `xnbd .awp mezqlàðz̈¨
mxeriy zixtbe ztf ,`ziixaa,ïè÷ á÷ð úBNòì éãkilka epiide §¥©£¤¤¨¨

.ig sqk ea mipzepy
`ivend :dpyna epipyúéñøçdxeriy ,dyezk dpial ±éãk ©§¦§¥

'åë øek ét úBNòìly xepzay awpd z` mezql - adf itxev ly ©£¦
.wgeca getnd ea qpkiy ick ,getnd z` mipzep eay adf itxev

eilry ok - hethit zeyrl ick exeriy ,xne` dcedi iax
iax ly exeriya dpc `xnbd .mitxevd ly xekd z` miaiyen

:`xnbd dywn .dcediàøîéîìxnel ozip m`d -éaøc àøeòéLc §¥§¨§¦¨§©¦
Léôð äãeäé,opax ly xeriydn lecb dcedi iax ly xeriydy ± §¨§¦

Léôð ïðaøc àøeòéLc ïì àîéé÷ àämxeriyy epicia laewn ixd ± ¨¨§¨¨§¦¨§©¨¨§¦
,xzei lecb opax lyïðúcexeriy ,inb `ivend ,epzpyna epipyy ± ¦§©

,dxakle dtpl dlzn zeyrl ickøîBà äãeäé éaøexeriyéãk ©¦§¨¥§¥
ïè÷ì ìòðî úcî epîéä ìBhéìze`xdle ohw ly elbx enr cecnl ± ¦¥¤¦©¦§¨§¨¨

aiigne xingn dcedi iaxy gken ,ef dcna lrp dyriy one`l
.opax ly mxeriyn ohw xeriya

:`xnbd zvxznàîéà`id dcedi iax zpeeky xen` ±ãeñì éãk± ¥¨§¥¨
ay mirwad z` `lnlèetèétmiaiyen eilry ok ±,äpè÷ äøék ¦§¦¨§©¨

.opax exn`y xeriydn ohw df xeriye ,envr okd z` zeyrl `le
`ivend :dpyna epipy)ïéaeñexeriyìL øek ét ìò ïzéì éãk ¦§¥¦¥©¦¤
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dY`Won FxaFW xFnWl Fkixvn,mixAkrd ¤©¨©§¦¦§§¦¨©§¨¦

Fl xifgn `N`xEq`e FtxFUe.FzFdWdl'xe ¤¨©£¦§§§¨§©§§
xYEn xaFW ici lre ,xaFW oiazFM xaq dcEdi§¨¨©§¦¥§©§¥¥¨
`le .FzigFlv t"r xFvl rExR xhW zFdWl©§§¨¨©¨§¦§Ÿ
rExR xhW zFdWl xEq`C oeikC :`cg ,`id¦£¨§¥¨§¨©§§¨¨©
,FzFdWdl xEq` inp xaFW ici lr ENit` -£¦©§¥¥©¦¨§©§

`OWca`i,cFre .FA daFbe xfFg dfe xaFXd ¤¨Ÿ©©¥§¤¥§¤§
Dil opirnW "xaFW oiazFM oi`" dcEdi iAxl§©¦§¨¥§¦¥¨§¦©¥

`xzA `aaA):rw sc,(rxRW in :opzCzvwn §¨¨©§¨¦§©¦¤¨©¦§¨
x ,FaFg:xnF` iqFi iAx ,silgi :xnF` dcEdi '§¨¥©£¦©¦¥¥

.xaFW miazFM xaq w"z :b"de .xaFW aFYki¦§¥§¨©§¦¥
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Yxn` i`e .Fl Kixv Fpi`W ,xEhR - zAWA§©¨¨¤¥¨¦§¦¨§©§
iraC `Ed FzigFlv t"r xFvl iE`xC oeiM¥¨§¨¨§¦§¨¥
icil`ai`OW ,Dil idWn`l-deNl ixEcd ©̀£¥©Ÿ¤¨©§¥¥¤¨¨Ÿ¦¥

xFfgie deln.EPrAzieDil xcdn `l inp i`e ©§¤§©£§¦§§¤§¦©¦¨©£©¥
azM delnC ,deNl Dil zRki` `l - deln©§¤¨¦§©¥©Ÿ¤§©§¤¨©
:xaq dcEdi iAxe .DieNir xaFW deNl Dil¥©Ÿ¤¥¦¨¥§©¦§¨¨©
delOd `Ed Kixv KMld .xaFW oiazFM oi ¥̀§¦¥¦§¨¨¦©©§¤
xfFg - Dil xcdn `l i`e ,ixEcd` iraC§¨¥©£¥§¦¨©£©¥¥

FraFze,xaFWA Dil ibq `lC .FrxRX dn Fl §§©¤§¨§¨©¦¥§¥
mixAkrd on FxnFWl KixvC:øîà éLà áø. §¨¦§§¦¨©§¨¦©©¦¨©

F`ivFdWM EdiiYbElR`Ed dnE .`Ed del §§©§§¤¦Ÿ¤©
xn`wC Fl Kixv-mEXnC ,xFvl `l i`Ce ¨¦§¨¨©©©Ÿ¨§¦

znizq`OW ,Dil idWn `l zigFlv iR §¦©¦§¦¨©§¥¥¤¨
FzF`xdl Dil idWn `N` .delOd cil `aïŸ§©©©§¤¤¨©§¥¥§©§

lNdzdlE ,zFaFg ilrA x`WlrxFR `EdW ¦§¨©£¥§¦§©¥¤¥©
eizFaFg:änëa øBò àéöBnä.iraC mEXn ¨©¦§©¨¦§¨¥
irainl`rA ,`ziipxg` iirA Kpd DiPin §¦§¦¦¥¨¨§¨¥©£©§¨¨¨¨

`id 'ipznC aB lr s`e ,`d DiPin:ãaòì. ¦¥¨§©©©§©§¦¦§©¥
`l oiicre ,FcArl cnFrd xFr,FcArdOkA ¨¥§©§©£©¦Ÿ¦§§©¨

Fz`vFd xEriW?ïaìîä.xnv:èéñ.icM ¦¨¨©§©¥¤¤¦§¥
rAv` WxtddO`dn:ìeôk.ipWoihiq: ¤§¥¤§©¥¨©¨¨§¥¦¦

àîìà.uRpnC oeiMoAlnE,i`w diIeehl ©§¨¥¨¦§©¥§©¥¦§¦¨¨¥
dIeehM DixEriW:Bãaòì àlL.cnFr Fpi` ¦¥¦§¦¨¤Ÿ§©§¥¥

cArl:àîâec.oi`xOW oirM ,hrn :xnFlM §©¥§¨§©§©§¥¤©§¦
,`nbEcldfA dY` dvFx :xnFl?àøéàì. §§¨©¤©¨§¤§¦¨

KixSd xEriWM `Ede`xi`l,iCxB lW §§¦©¨¦§¦¨¤©§¦
iR mFzqlzirwRW dpwFA dpEzp axrd: ¦§¦¨¤¤§¨¦¨¥¤§¨

íéæBâà étéì÷.iRilw lrW dgl dRilw §¦¥¡¦§¦¨©¨¤©§¦¥
fFb`d:ñéèñ.`ceyie:etäà.`"vpxee:ét ¨¡¨¦¨¦
äëáñ..`"tewi`de ,Dzirvn`A cbA oipzFp §¨¨§¦¤¤§¤§¨¦¨§©

Witp `xEriW:'åë çøBè íãà ïéàL.m`e ¦¨¨¦¤¥¨¨¥©§¦
`Ait icM dxFW DzFxWl.dkaqxFr la` ¨¦§¨¤§¥¦§¨¨£¨

cAErnE .rinw icM cArl mc` gxFhaiWg `l rinw icMn zFgR ,inp:äMîç.oipirxB:eäðéòøæc øúa eléàåïðz.glwCaEWg cg`:kàLéø.hFltw:àä ¥©¨¨§©¥§¥¨¥©§¨©¦¨¦§¥¨¥©¨£¦£¦¨©§¦¦§¦¨©§©§¦§§©§¤©¤¨¨§¦¨©§¨
dìò øîúéà.ikd `RR ax Dl uxzn "`aiwr iAx" wxtA oOwl:àîéð.oipirxB:BòîLîk ävî.oETiY mEW Dl oi`W:çéî÷.minE gnwA FzF` oidWn:õéôò. ¦§©£¨§©¨§¤¤©¦£¦¨§¨¥¨©©¨¨¦¥¨©§¦¦©¨§©§¨¤¥¨¦§¦©©§¦§¤©©¦£¦

zwigWA FzF` oipTzn`ph oixFTW ,fx` zRilw zwigWA o`M oiUFrW FnM ,mivtr:BøeòéL änëå.zAW z`vFdl:àòáøc àòáøàúéãaîeôc.`xhil raFx §©§¦¦§¦©£¨¦§¤¦¨¦§¦©§¦©¤¤¤¦§©¨¦§¨©©¨¦§¨§¦§¨§§©¦¨©¦§¨
KxC .`zicAnER lWmixgFQdxFvlzlFwWnlWzxtFr,zgtY `NW icMzkYOdW itlzwgWp,cinYzgtpeeil`n:òéî÷.xFvl icMn DixEriW xivA ¤§©¦¨¤¤©£¦¨¦§¤¤¤¤§¥¤Ÿ¦§©§¦¤©©¤¤¦§¤¤¨¦§¦§¨¥¥¨¨¥©§¦¦¥¦§¥¨

zlFwWn:èb áBzëì.opzE)sc oihibdt.:(hB lW FtEB-micrde DnWE FnWE ,mc` lkl zxYEn Y` ixd.onGdexEriWeoNEMn ohw df:'åë úäéî éðú÷å. ¦§¤¦§¥§©¤¥£¥©§¤¤§¨¨¨§§¨§¨¥¦§©§©§¦¤¨¨¦¨§¨¨¥¦©
Witp cAErn oi`C xEriW :`nl`:aàìeMéá.hWtEdW FnM glifg `l iYM`C .gl `EdW lEXA oFWl ,`lEXA ixw.cEAirlWai la`-oeike ,cEAirl ifg ©§¨¦§¥§¨¨¦§¦¨©§¤§©§¦¦¨§¦¤©§©©¦¨£¦§¦£¨¨¥£¦§¦§¥¨
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÷"úxaey oiazek xaq.wewf oi`c ,xeht ± rxtyn jkle ,xaey el yi xaky ixiine

:dywe .xaeyd azkp `l oiicry rnyn qxhpewd yexit jezne .xhyd xifgdl

xaey aezkl jxhvi `ly ,dell exifgdl jixv ixdc:éæç`p` rxtc `xabc.axk

,aiig `edy lk rext xhy `ivend s` :xne` dcedi 'x ,oizliknc `ztqeza `ipz iy`

i`xen` x`yle .aeg lral exnyny iptn

`"ayxl .dyw:

àîìài`w dieehlc oeik.:hwpinl dil ded

.xzei wegx `edy ,i`w dbix`lc oeik

dbix`l iniiw edlek e`l `ny ,`l`:

éãëhbd z` eilr aezkl.iaxk dil `xiaq

'xlc .izxk dxiqn icr :xn`c ,xfril`

oihba opzc ,`xztcd lr oiazek oi` xi`n)sc

:`k:(,`xztcd lre wegn xiip lr oiazek oi`

'x ± minkg o`n :'nba xn`e .oixiykn minkge

ohw hb xeriyc qxhpewa 'it mpgae .xfril`

kneilr aezkl ick slwc ogky` `dc ,ole

± ith rxbc xiipe .oilitzay dphw dyxt

slwc ,`nrhe .oiqken xyw eilr aezkl exeriy

,oiqken xywl eze` oiripvn oi` ± aeyg `edy

o`k yxtl yi oke:éðú÷åxevl ick `din

iia` xn`e.iiez`l dil ded `lc :i"xl dyw

`kd iia`c `zlin!
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äpéb éðBòøæ :ïðz eäðéòøæc énwîcY.äMîç :øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø ,úøâBøbkî úBçt §¦©¥§©§¦§§©¥§¥¦¨¨¦©§¤¤©¦§¨¤§¥¨¥£¦¨

÷cä ìBçå ìáæ :ïðz eäðéòøæc øúa eléàåY,àáé÷ò éaø éøác ,áeøk ìL çì÷ Ba ìaæì éãk §¦¨©§©§¦§§©¤¤§©©§¥§©¥¤©¤§¦§¥©¦£¦¨
àä :àtt áø øîà ,dìò øîúéà àä !àLéøk ìaæì éãk :íéøîBà íéîëçåYàä ,òéøæcYàìc ©£¨¦§¦§¥§©¥§¦¨¨¦§©£¨¨©©©¨¨¦§¦©¨§¨

:àéðz déìaâéìc énwîc ,èéè éøäå .äòéøæì úçà àîéð àéöBäì çøBè íãà ïéàL éôì ,òéøæ§¦©§¦¤¥¨¨¥©§¦¦¨©©¦§¦¨©£¥¦§¦©¥§¦©§¥©§¨
ïéëôBL :[da] ïðéåäå .úéòéáøa ïøeòéML ,ø"äøì ïéëôBL àéöBîa ïBòîL éaøì íéîëç íéãBî¦£¨¦§©¦¦§§¦¨¦¦¤¦¨¨§¦¦§¨¥©¨¨¦

èéè :àéðz déìaâc øúa eléàå .èéhä úà ïäa ìaâì :äéîøé ø"àå ?eæç éàîìYúBNòì éãk §©¨§¦§§¨§©¥¨¤¤©¦§¦¨©§©§¥©§¨¦§¥©£
ét Ba úBNòì èéhä úà ìaâì (ïäa) çøBè íãà ïéàL éôì :ïøîàãk éîð íúä !øek ét ïää¤¦¨¨©¦§©£©©§¦¤¥¨¨¥©¨¤§©¥¤©¦©£¦

;àleòc déîMî éîà øa àéiç éaø øîàc ,ù"ú .øekìL;àøzôéãå äôéçå ävî ,ïä úBøBò äL §¨©©¦¦¨©©¦¦§¥§¨−§¨¥©¨§¦¨§¦§§¨
BòîLîk ,ävîYáø øa ìàeîL áø éðz ?BøeòéL änëå .õéôò àìãe çéî÷ àìãe çéìî àìc ©¨§©§¨§¨§¦©§¨§¦©§¨£¦§©¨¦¨¥©§¥©©

äôéç .àúéãaîeôc àòáéøc àòáéø :ééaà øîà ?änëå .äpè÷ úìB÷Lî Ba øBöì éãk :äãeäé§¨§¥¨¦§¤§©¨§©¨£©©©¥¦§¨§¦§¨§§©¦¨¦¨
Yàøzôéc .òéî÷ úBNòì éãk øBò :ïðúãk ?BøeòéL änëå ,õéôò àìå çéî÷ àìå çéìîcY ¦§¦©§¨§¦©§¨£¦§©¨¦§¦§©§¥©£¨¥©¦§§¨

Ba øBöì éãk :úäéî éðú÷ .èbä úà åéìò áBzëì éãk ?BøeòéL änëå ,õéôò àìå çéî÷e çéìîc¦§¦©§¦©§¨£¦§©¨¦§¥¦§¨¨¤©¥¨¨¥¦©§¥¨
íúä !àúéãaîeôc àòáéøc àòáéø :ééaà øîàå .äpè÷ úìB÷LîYãâaä :ïðúäå .àìeMéáa ¦§¤§©¨©£©©©¥¦§¨§¦§¨§§©¦¨¨¨§¦¨§¨§©©¤¤

ìLìL ìò äL.úîì ïéa ñøãîì ïéa ,'å ìò 'å õtî ,'ä ìò 'ä øBòä ,'ã ìò 'ã ÷Oä ,ñøãîì äL §¨©§¨§¦§¨©©©¨©©¨©¥§¦§¨¥§¥
.àìáBèøB÷a àeää !äàöBäì øeòéL Ck äàîeèì øeòéLk ,øBòäå ÷Oäå ãâaä :dìò éðàúå§¨¥£¨©¤¤§©©§¨§¦§§¨¨¦§¨¨©§§§¨

óì÷
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zay(oey`x meil)

,`id dpeekdøîàiL ãòd,ézòøt àìå ézòøt äåìm`y ,epiid ©¤Ÿ©Ÿ¤¨©§¦§Ÿ¨©§¦
epi` deldy xnelk ,'erxt `ly cr' xhyd z` delnd `ived
deldy xnelk ,'erxtyn' e`ived m` la` ,aiig ,erxty oreh
,ez`ved lr aiig delnd oi` ,xhya aezkd aegd z` rxty oreh
oreh m` mby xaeqe wleg dcedi iaxe .melkl ie`x epi`y iptn
eaeg z` zeabl delnd leki xhya aezkd aegd z` rxty deld

.ez`ved lr aiig jkle ,df xhya
:mzwelgn xe`iaa sqep ote`àîìò éleëc ,øîà àáømicen lkd ± ¨¨¨©§¥¨§¨

aéøvL ,BáúkL øèLa äãBîCdeldBîéi÷ì,erxt `ly zecedle ¤¦§¨¤§¨¤¨¦§©§
epi`y oeik ,xhyd z`ved lr miaiig oi` erxty deld oreh m`e

,miiewn xhya xaecne ,melkl ie`xéâìôéî÷ øáBL ïéáúBëa àëäå§¨¨§§¦¨¨¦§§¦
orehyk m`d dcedi iaxe `nw `pz ewlgp `ziixaa o`ke ±
xaey el ozi delnde ,erxtl deld aiig ,xhyd el ca`y delnd
`diy xaey lawl dvex epi`y xnel deld lekiy e` ,oerxtd lr
dne ,mixakrd edelk`i `lye ca`i `ly eini lk exnyl jixv
xg`l zaya delnd e`ivedy epiid ,'erxtyn' `ziixaa epipyy

.deld erxtyøáBL ïéáúBk ,øáñ àn÷ àpzsekl leki delnd ± ©¨©¨¨©§¦¨
,`linne ,xhyd z` `le oerxtd lr xaey epnn lawl deld z`
m` xeht jkitle ,rxtpy xg`l xhyd z` delnd jixv `l

.e`ivedøáBL ïéáúBk ïéà ,øáñ äãeäé éaøåsekl leki delnd oi` ± §©¦§¨¨©¥§¦¨
xifgiy eze` sekl leki deld `l` ,xaey epnn lawiy deld z`
exifgdl ick xhyd z` delnd jixv ,`linne ,xhyd z` el
dn el aiyiy deld razi ,el epxifgi `l m`y meyn ,dell

.ez`ved lr aiig jkitle ,erxty
:mzwelgn xe`iaa sqep ote`,øîà éMà áødcedi iaxe `nw `pz ©©¦¨©

aegd z` rxty xg`l xhyd z` deld `ivedy ote`a ewlgp
aeg xhy `ivend `ziixaa epipyy dne ,delnd el exifgde
`nw `pz ,xhyd z` lhpe aegd z` deld rxty epiid 'erxtyn'
aiigy xaq dcedi iaxe ,xhyl jixv epi`y oeikn xehty xaq

éøvL éðtîCxhyléðL áBç ìòáì BúBàøäì±`edy xg` mc`l ¦§¥¤¨¦§©§§©©¥¦
,epnn zeell dvexàðà òøôc àøáb éæç déì øîàcxnel dvexy ± §¨©¥£¥©§¨§¨©£¨

.eizeaeg rxety ip` on`p mc`y d`x ,el
`ivend :dpyna epipy,øBòexeriy'åë úBNòì éãk.rinwl wiz §¥©£

:ez`ved lr miaiigy xerd xeriya dpc `xnbdàáø dépéî àòa§¨¦¥¨¨
øBò àéöBnä ,ïîçð áøî,caernänëalr aiigzdl exeriy ¥©©§¨©¦§©¨

.ez`veddéì øîà,ongp axïðúãk,epzpyna epipyy enk ± ¨©¥§¦§©
`ivend,øBòexeriyúBNòì éãkl wiz epnn.òéî÷ §¥©£¨¦©

]:l`y cer,Bãaòîä,ezgiln ici lränëaeilr aiigzdl exeriy ©§©§§©¨
.carn zk`ln meyndéì øîà,ongp axàðL àìdpey epi` ± ¨©¥Ÿ§¨

wiz zeyrl ick `edy ,d`ved oiprl eilr miaiigy xeriydn
rinwl.[

cnerd xer `ivend :l`y cer,Bãaòì,ecair `l oiicreänëa §©§§©¨
.ez`ved lr aiigzdl exeriydéì øîà,ongp axàðL àìepi` ± ¨©¥Ÿ§¨

zeyrl ick `edy ,caern xer z`ved lr aiigy xeriydn dpey
.rinwl wiz

:eixacl di`x `ian ongp axàøîéz àðîe,ok xnel izcnl oipne ± §¨¥§¨
,caern xerk exeriy caern epi`y xeryïðúãkoldl) dpyna §¦§©

,(:dwïaìîä,mina xnvd z` qaknd -õtðîäåz` ecia cixtn ± ©§©¥§©§©¥
,dfn df xnvd ihegòáBväå,eze`äåBhäå,miheg epnn dyerd ± §©¥©§©¤

BøeòéL`ed el` zek`ln meyn aiigzdlìeôk èéqä áçBø àìîk ¦¦§Ÿ©©¦¨
oail m`y ,oaigxnyk dn`l rav`d oia yiy geexdn mipy it ±

.aiig dfd xeriyk jex` heg deh e` rav e` utip e`éðL âøBàäå§¨¥§¥
ïéèeç,izyd iheg jeza axr iheg ipy qipknd ±BøeòéLaiigzdl ¦¦

cbad agexa bx` m` `ed bxe` meyn(ìeôk) èéqä áçBø àìîk± ¦§Ÿ©©¦¨
oalndy jkne .oaigxnyk dn`l rav`d oia yiy geexd enk

,deehd aiigy xeriya miaiig utpndeàîìày gken ±ïåék ©§¨¥¨
éeåèk àøeòéL éà÷ äéiåèìcexeriy diehl cner xnvdy oeik ± §¦§¦¨¨¥¦¨§¨

,ieeh xnvk ea zeyrpd zek`lnd lk oiprlénð àëäo`k mb ± ¨¨©¦
,caern epi`y xeraãaeòîk BøeòéL éà÷ Bãaòìc ïåékoeik ± ¥¨¦§©§¨¥¦¦§¨

.caern xerk exeriy ceairl cner xerdy
:l`y ceråcaern epi`y xeràlLcneränëa ,Bãaòìexeriy §¤Ÿ§©§§©¨

.ez`ved lr aiigzdldéì øîà,ongp axàðL àìdpey epi` ± ¨©¥Ÿ§¨
wiz zeyrl ick `edy ,caern xer z`ved lr aiigy xeriydn

.rinwl
:ongp ax lr dywn `axéðL àìåwelig oi` ike ±ïéaxer `ivend §Ÿ¨¦¥

ì ãaeòîxer `ivendéáéúéà ,ãaeòî BðéàLaxl `ax dywd ± §¨§¤¥§¨¥¦¥
,`ziixaa epipy ,ongpïéðnñ àéöBnärav lyïéeøLxaky ,mina ©¦©¨¦§¦

mxeriy ,mda reavl miie`xàîâec ïäa òBaöì éãkhrn reavl ± §¥¦§©¨¤§¨
`ede ,df rav dvex m` zrcl gwell `nbeck eze`xdle xnv

jxvpd xnv xeriy eze`kàøéàìozep eay dpwd it z` mezql - §¦¨
.axrd heg z`ïéeøL ïðéàL ïéðnña eléàå,minaïðzoldl) dpyna §¦§©¨¦¤¥¨§¦§©
`ivend ,(:htíéæBâà étéì÷feb`d ztilw lr dlcbd dgl dtilw - §¦¥¡¦
,gl ecerañéèñ ,ïéðBnø étéì÷erav epnn mi`iveny gnv oin ± §¦¥¦¦§¦

,legkäàeôeel` lky ,mec` rav epnn mi`iveny gnv oin ± ¨
ie`x `diy mxeriy ,rav mdn zeyrl mina mzexyl micner

rav mdn zeyrläëáñ [éôì] ïè÷ ãâa ïäa òBaöì éãkohw cba ± §¥¦§©¨¤¤¤¨¨§¦§¨¨
lecb xeriy `ede .odiy`x lry ieqikd rvn`a miypd zepzepy
epi`y ravd xeriyy gkene ,`xi`l `nbec reavl ickn xzei
xer `ivend iabl mb ,`linne ,okend ravd xeriyn lecb oken
axk `le ,caern xern lecb exeriy caern epi`y xery ,xnel yi

.mdipia deydy ongp
:`xnbd zvxzndìò øîzéà àäef dpyn lr xn`p xak ixd ± ¨¦§©£¨

mpi`y mipnnql ,yeniyl mipkend rav ipnnq oia weligd mrh
,yeniyl mipkeníãà ïéàL éôì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©§¦¤¥¨¨

ì çøBèúBøLly hren xeriyïéðnñwx miie`xdàîâec ïäa òBaöì ¥©¦§©¨¦¦§©¨¤§¨
jxvpd xeriyk,àøéàìmiaeyg mpi` ,miiexy mpi` oiicryk okle §¦¨

ie`xd xeriya mb ecarl gxeh mc` ,xera la` ,df hren xeriya
.df xeriya `ed aeyg caern epi`yk s` okle ,rinwl wizl

:ongp axl zeywdl siqen `axéøäå`ivendénwîc ,äpéâ éðBòøæ ©£¥¥§¥¦¨§¦©¥
eäðéòøæcmzrixf mcew mz`ved oiprly ±ïðz(.v oldl) dpyna §©§¦§§©

äpéâ éðBòøæmxeriy,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø ,úøâBøbkî úBçt ¥§¥¦¨¨¦©§¤¤©¦§¨¤§¥¨¥
`l` `ived `l m` elit`äMîç.aiig miperxføúa eléàå £¦¨§¦¨©

eäðéòøæcerxfpy xg`l miperxf oiprl ±ïðz,(:t oldl) dpyna §©§¦§§©
`ivend,÷cä ìBçå ìáæ`ed exeriyçì÷ Ba ìaæì éãkcg`ìL ¤¤§©©§¥§©¥¤©¤

,íéøîBà íéîëçå ,àáé÷ò éaø éøác ,áeøk`ed exeriyìaæì éãk §¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦§¥§©¥
.àLéøk,drixfd iptln xzei ohw xeriyd drixfd xg`ly ,gkene §¥¨

er `ivend iabl mb ok m`e ,`ed aeyg cg` rxf elit`eyi ,x
axk `le ,caern epi`y xern ohw exeriy caern xery xnel

.mdipia deydy ongp
:`xnbd zvxzndìò øîzéà àäef dpyn lr xn`p xak ixd ± ¨¦§©£¨

,zeipynd oiay weligd mrhòéøæc àä ,àtt áø øîàdpynd ± ¨©©¨¨¨¦§¦©
,`ed aeyg cg` rxfy da x`azny laf z`veda zwqerd

e ,erxfpy miperxfa zxacnòéøæ àìc àäzwqerd dpynd ± ¨§Ÿ§¦©
,zxbexbkn zegt `ed xeriydy da x`azny miperxf z`veda
lr aiigzn `ivend oi` jkle ,erxfp `l oiicry miperxfa zxacn

,cg` rxf z`vedàîéð àéöBäì çøBè íãà ïéàL éôì[oirxb±]úçà §¦¤¥¨¨¥©§¦¦¨©©
,äòéøæìmc` oi`e dlecb dgxih da yi drixfd zk`lny meyn ¦§¦¨

cg` oirxb oi` drixfd mcew ,okl ,cala cg` oirxb rexfl gxeh
wizl ie`xd xeriya mb ecarl gxeh mc` ,xera la` .aeyg

.df xeriya `ed aeyg ,caern epi`yk s` okle ,rinwl
:ongp axl zeywdl siqen `axdéìaâéìc énwîc ,èéè éøäå± ©£¥¦§¦©¥§¦§§¥

mina elaib `l oiicrykyàéðz,`ziixaaéaøì íéîëç íéãBî ©§¨¦£¨¦§©¦
ïéëôBL àéöBîa ,ïBòîLmigexq min ±ïøeòéML ,íéaøä úeLøì ¦§§¦§¦¦§¨©¦¤¦¨

,úéòéáøa,melkl miie`x mpi` dfn zegtay[da] ïðéåäåep`ype ± ¨§¦¦©£¦©¨
,(.gr lirl) ef `ziixa ixaca epzpeeæç éàîì ïéëôBLmd dnl ± §¦§©£

,miie`x,äéîøé éaø øîàåmd miie`x.èéhä úà ïäa ìaâìoi`y ixd §¨©©¦¦§§¨§©¥¨¤¤©¦
xvy xeriy ea yi ok m` `l` aeyg hihd.min ziriaxa labl ji

déìaâc øúa eléàåmina elaib xaky hih iabl ±àéðz,`ziixaa §¦¨©§©§¥©§¨
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רכז oii `ivend` cenr hr sc ± ipiny wxtzay
'ézòøt àì'å 'ézòøt' øîàiL ãò.,aiIg - 'iYrxR' xn` `NW cr :xnFlMxn`Xn ©¤Ÿ©¨©§¦§Ÿ¨©§¦§©©¤Ÿ¨©¨©§¦©¨¦¤¨©

lHaC ,xEhR - 'iYrxR'Dil:éøö àîìò éleëcBîéi÷ì C.FrxtA `kde`le ¨©§¦¨§¦¥¥§¥¨§¨¨¦§©§§¨¨¦§¨§Ÿ
FrxRxhWaE ,xn`w WOn,miIEwnrExR xhW zFdWl xEq` `nlr iNEkcE:àëäå §¨©¨¨¨©¦§¨§¨§¥¨§¨¨©§§¨¨©§¨¨

ïéáúBëaéâìtéî à÷ øáBL.,rExR xhW lr xaFW oiazFM oi` xaq w"z :oiqxFB Wi §§¦¥¨¦©§¦¥§¦¨©¥§¦¥©§¨¨©
dY`Won FxaFW xFnWl Fkixvn,mixAkrd ¤©¨©§¦¦§§¦¨©§¨¦

Fl xifgn `N`xEq`e FtxFUe.FzFdWdl'xe ¤¨©£¦§§§¨§©§§
xYEn xaFW ici lre ,xaFW oiazFM xaq dcEdi§¨¨©§¦¥§©§¥¥¨
`le .FzigFlv t"r xFvl rExR xhW zFdWl©§§¨¨©¨§¦§Ÿ
rExR xhW zFdWl xEq`C oeikC :`cg ,`id¦£¨§¥¨§¨©§§¨¨©
,FzFdWdl xEq` inp xaFW ici lr ENit` -£¦©§¥¥©¦¨§©§

`OWca`i,cFre .FA daFbe xfFg dfe xaFXd ¤¨Ÿ©©¥§¤¥§¤§
Dil opirnW "xaFW oiazFM oi`" dcEdi iAxl§©¦§¨¥§¦¥¨§¦©¥

`xzA `aaA):rw sc,(rxRW in :opzCzvwn §¨¨©§¨¦§©¦¤¨©¦§¨
x ,FaFg:xnF` iqFi iAx ,silgi :xnF` dcEdi '§¨¥©£¦©¦¥¥

.xaFW miazFM xaq w"z :b"de .xaFW aFYki¦§¥§¨©§¦¥
:xn`w ikdedeln F`ivFde del FrxRXn §¨¦¨¨©¦¤§¨Ÿ¤§¦©§¤

Yxn` i`e .Fl Kixv Fpi`W ,xEhR - zAWA§©¨¨¤¥¨¦§¦¨§©§
iraC `Ed FzigFlv t"r xFvl iE`xC oeiM¥¨§¨¨§¦§¨¥
icil`ai`OW ,Dil idWn`l-deNl ixEcd ©̀£¥©Ÿ¤¨©§¥¥¤¨¨Ÿ¦¥

xFfgie deln.EPrAzieDil xcdn `l inp i`e ©§¤§©£§¦§§¤§¦©¦¨©£©¥
azM delnC ,deNl Dil zRki` `l - deln©§¤¨¦§©¥©Ÿ¤§©§¤¨©
:xaq dcEdi iAxe .DieNir xaFW deNl Dil¥©Ÿ¤¥¦¨¥§©¦§¨¨©
delOd `Ed Kixv KMld .xaFW oiazFM oi ¥̀§¦¥¦§¨¨¦©©§¤
xfFg - Dil xcdn `l i`e ,ixEcd` iraC§¨¥©£¥§¦¨©£©¥¥

FraFze,xaFWA Dil ibq `lC .FrxRX dn Fl §§©¤§¨§¨©¦¥§¥
mixAkrd on FxnFWl KixvC:øîà éLà áø. §¨¦§§¦¨©§¨¦©©¦¨©

F`ivFdWM EdiiYbElR`Ed dnE .`Ed del §§©§§¤¦Ÿ¤©
xn`wC Fl Kixv-mEXnC ,xFvl `l i`Ce ¨¦§¨¨©©©Ÿ¨§¦

znizq`OW ,Dil idWn `l zigFlv iR §¦©¦§¦¨©§¥¥¤¨
FzF`xdl Dil idWn `N` .delOd cil `aïŸ§©©©§¤¤¨©§¥¥§©§

lNdzdlE ,zFaFg ilrA x`WlrxFR `EdW ¦§¨©£¥§¦§©¥¤¥©
eizFaFg:änëa øBò àéöBnä.iraC mEXn ¨©¦§©¨¦§¨¥
irainl`rA ,`ziipxg` iirA Kpd DiPin §¦§¦¦¥¨¨§¨¥©£©§¨¨¨¨

`id 'ipznC aB lr s`e ,`d DiPin:ãaòì. ¦¥¨§©©©§©§¦¦§©¥
`l oiicre ,FcArl cnFrd xFr,FcArdOkA ¨¥§©§©£©¦Ÿ¦§§©¨

Fz`vFd xEriW?ïaìîä.xnv:èéñ.icM ¦¨¨©§©¥¤¤¦§¥
rAv` WxtddO`dn:ìeôk.ipWoihiq: ¤§¥¤§©¥¨©¨¨§¥¦¦

àîìà.uRpnC oeiMoAlnE,i`w diIeehl ©§¨¥¨¦§©¥§©¥¦§¦¨¨¥
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;àleòc déîMî éîà øa àéiç éaø øîàc ,ù"ú .øekìL;àøzôéãå äôéçå ävî ,ïä úBøBò äL §¨©©¦¦¨©©¦¦§¥§¨−§¨¥©¨§¦¨§¦§§¨
BòîLîk ,ävîYáø øa ìàeîL áø éðz ?BøeòéL änëå .õéôò àìãe çéî÷ àìãe çéìî àìc ©¨§©§¨§¨§¦©§¨§¦©§¨£¦§©¨¦¨¥©§¥©©

äôéç .àúéãaîeôc àòáéøc àòáéø :ééaà øîà ?änëå .äpè÷ úìB÷Lî Ba øBöì éãk :äãeäé§¨§¥¨¦§¤§©¨§©¨£©©©¥¦§¨§¦§¨§§©¦¨¦¨
Yàøzôéc .òéî÷ úBNòì éãk øBò :ïðúãk ?BøeòéL änëå ,õéôò àìå çéî÷ àìå çéìîcY ¦§¦©§¨§¦©§¨£¦§©¨¦§¦§©§¥©£¨¥©¦§§¨

Ba øBöì éãk :úäéî éðú÷ .èbä úà åéìò áBzëì éãk ?BøeòéL änëå ,õéôò àìå çéî÷e çéìîc¦§¦©§¦©§¨£¦§©¨¦§¥¦§¨¨¤©¥¨¨¥¦©§¥¨
íúä !àúéãaîeôc àòáéøc àòáéø :ééaà øîàå .äpè÷ úìB÷LîYãâaä :ïðúäå .àìeMéáa ¦§¤§©¨©£©©©¥¦§¨§¦§¨§§©¦¨¨¨§¦¨§¨§©©¤¤

ìLìL ìò äL.úîì ïéa ñøãîì ïéa ,'å ìò 'å õtî ,'ä ìò 'ä øBòä ,'ã ìò 'ã ÷Oä ,ñøãîì äL §¨©§¨§¦§¨©©©¨©©¨©¥§¦§¨¥§¥
.àìáBèøB÷a àeää !äàöBäì øeòéL Ck äàîeèì øeòéLk ,øBòäå ÷Oäå ãâaä :dìò éðàúå§¨¥£¨©¤¤§©©§¨§¦§§¨¨¦§¨¨©§§§¨

óì÷

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

שבת. פרק שמיני - המוציא יין דף עט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc zay(oey`x meil)

zeqkl e` ,eilr ayil ie`x didie dywziy ick migzexa elyiay
`l` ie`x epi` df xere ,ogley epnn zeyrl e` ,dhne `qk ea
,aeyg epi`e ,mdl ie`x epi` df xeriyn zegtae ,el` miyeniyl
ie`xd xer mzq la` ,df yeniyl jxvpy dn itk exeriy jkle

.caern xerl dey exeriy ,caern epi` oiicry s` ,ceairl
`ivend :dpyna epipy,óì÷exeriyäpè÷ äLøt åéìò áBzëì éãk §¨§¥¦§¨¨¨¨¨§©¨

xeriya dpc `xnbd .'l`xyi rny' zyxt `idy oilitzay
:`xnbd dywn .slwdeäðéîøe,epipyy `ziixadn dywe ± §¦§

`ivendóì÷eze` miwlegyk dndad xer ly ipevigd wlgd ± §¨
,mipylñeèñeñëeãåxeriyd ,dndad xer ly iniptd wlgd ± §§§

`ed,äæeæî åéìò áBzëì éãkm` dide' zyxte 'rny' zyxt epiide §¥¦§¨¨§¨
x`eany enk `le ,dfefna zeaezkd zeiyxtd mdy 'reny
aezkl ick `ed ez`ved lr miaiigy slwd xeriyy epzpyna

.dcal 'rny' zyxt
:`xnbd zvxznäæeæî éàîdxn`y dna `ziixad zpeek dn ± ©§¨

,dfefn aezkl ick `ed xeriydy,ïéléôzaL äæeæîdyxt xnelk §¨¤©§¦¦
mday dphwd dyxtd epiide ,oilitzay zeiyxt rax`n zg`

.'rny' zyxt `idy
:`xnbd zl`eyeäì éø÷åmi`xew ike ±ìay zeiyxt,ïéléôú §¨¥§©§¦¦

.'äæeæî':`xnbd daiynïéàod mb oilitzay zeiyxtd ,ok` ± §¨¦
,dfefn zeiexwàéðúäå,`ziixaa epipy oke ±ïéléôz úBòeöø §¨©§¨§§¦¦

zexaegnd,íéãiä úà úBànèî ,ïéléôzä íò,zerevxa rbepdy ¦©§¦¦§©§¤©¨©¦
od zerevxd m` la` ,ezribpa dnexzd z` `nhn `ed ixdéðôa¦§¥

,ïîöò,oilitzl zexaegn opi`eïBòîL éaø .íéãiä úà úBànèî ïéà ©§¨¥§©§¤©¨©¦©¦¦§
íeMî øîBà äãeäé ïa[ly enyn-]äòeöøa òâBpä ,ïBòîL éaøly ¤§¨¥¦©¦¦§©¥©¨§¨

,oilitzl zxaegn `idyk s` ,oilitzøBäèopi`e zexedh eici ± ¨
,dnexzd z` zelqetäöéöwa òbiL ãòoilitzd ly ziaa ± ©¤¦©©§¦¨

.ekeza zeiyxtdyBîMî éàkæ éaøoerny iax ly,øîBàm` s` ©¦©©¦§¥
dvivwa rbpdîöò äæeæna òbiL ãò ,øBäèixde .onvr zeiyxta ± ¨©¤¦©©§¨©§¨

.dfefn zeiexw oilitzd zeiyxty i`kf iax ly epeyla epl
slw' `ziixaa epipyy dn z` x`al ozip ji` :`xnbd dywn
,oilitzay dfefnl dpeekdy 'dfefn eilr aezkl ick qehqeqkece

àôéñ éðz÷cî àäå,`ziixad ly `tiqa epipyy jkn ixde ± §¨¦§¨¨¥¥¨
`ivendóì÷exeriy,ïéléôzaL äpè÷ äLøt åéìò áBzëì éãk §¨§¥¦§¨¨¨¨¨§©¨¤©§¦¦

àLéøc ììkî ,ìàøNé òîL àéäLepipyy `yixay dfn rnyn ± ¤¦§©¦§¨¥¦§¨§¥¨
,'dfefn eilr aezkl ick' mxeriyy qehqeqkece slw z`ved iabl

ïðé÷ñò dîöò äæeænazeiyxta `le ,ynn dfefna xaecn ± ©§¨©§¨¨§¦©
`yixay ,`tiql `yixdn dyw ok m`e .dfefn zeiexwd oilitzd
epipy `tiqa eli`e ,dfefn aezkl ick `ed slwd xeriyy epipy

.oilitzay dphw dyxt aezkl ick `ed slwd xeriyy
:`xnbd zvxznéðz÷ éëä`ivend ,`ziixaa zepyl yi jk ±óì÷ ¨¦¨¨¥§¨

,änëa ïøeòéL ñeèñeñëeãåd,ñeèñeñëecexeriyåéìò áBzëì éãk §§§¦¨§©¨§§§¥¦§¨¨
,äæeæîzeaezkd 'reny m` dide' zyxte 'rny' zyxt epiide §¨

de ,oilitz eilr aezkl xyk epi` qehqeqkecdy ,dfefnaóì÷§¨
exeriyòîL àéäL ,ïéléôzaL äpè÷ äLøt åéìò áBzëì éãk§¥¦§¨¨¨¨¨§©¨¤©§¦¦¤¦§©
,ìàøNé.oilitz eilr aezkl xyk slwdy ¦§¨¥

:slwe qehqeqkec oipra cer dpc `xnbdéøä ñeèñeñëec ,áø øîà̈©©§§£¥
åéìò ïéáúBk óìw äî ,óìwk àéäeilr aezkl `ed xyk ±,ïéléôz ¦©§¨©§¨§¦¨¨§¦¦

.ïéléôz åéìò ïéáúBk ñeèñeñëec óà©§§§¦¨¨§¦¦
:`xnbd dywnïðz`ivend ,epzpyna epipy -,óì÷exeriyéãk §©§¨§¥

áBzëìeilràéäL ,ïéléôzaL äpè÷ äLøtzyxt,ìàøNé òîL ¦§¨¨¨§©¨¤©§¦¦¤¦§©¦§¨¥
`ivendy rnyn ,slw iabl wx df xeriy `pzd hwpy jkneóì÷)§¨

ïéàzyxt aezkl ick hren xeriya ez`ved lr aiig ok` ± ¦
`ivend la` ,'rny'àì ñeèñeñëechren xeriya aiig epi` - §§Ÿ

dfk,('rny' zyxt epiidc ,dfefn zaizkl ie`xd xeriya `l`
zaizkl xyk qehqeqkecy xaeqd axle .'reny m` dide' zyxte
xeriya qehqeqkec z`ved lr aiigzi `l recn ,slwk oilitz

ie`xd.slwk 'rny' zyxt eilr aezkl
:`xnbd zvxznäåöîìoilitz aezkl xgaend on devn zn`a ± §¦§¨

zeyrl mc` ipa jxcy oeike ,qehqeqkecd lr `le slwd lr
,oilitzl qehqeqkec miripvn mpi`e ,dligzkl `idy enk devnd
i`yx i`ceea mpn` .df xeriya ez`ved lr miaiig oi` jkitl

.ax ixacke qehqeqkecd lr s` oilitz aezkl
:ax lr zeywdl `xnbd dtiqenòîL àzxacl di`x rnye `a ± ¨§©

,`ziixan,éðéqî äLîì äëìäd zeiyxt z`ïéléôzmiazekìò £¨¨§Ÿ¤¦¦©§¦¦©
óìwä,dndad xer ly ipevigd wlgd ±åd z`äæeæîmiazekìò ©§¨§§¨©

ñeèñeñëecd lr .dndad xer ly iniptd wlgd -óì÷miazek §§§¨
øNa íB÷îalre ,xyad oeeikl dpetd iniptd eciva ± ¦§¨¨

dñeèñeñëecmiazekøòéN íB÷îaoeeikl dpetd ipevigd eciva ± §§¦§¥¨
lr oilitz miazeky xaeqd axl dywe .dndad xriy
lr zeazkp oilitzdy epipyy dn :`xnbd zvxzn .qehqeqkec

wx `ed slwdìäåöîlr azk m` s` carica la` ,dligzkl §¦§¨
.ax xn`y enk ,xyk qehqeqkec

:`xnbd dywnàéðúäåm` ,`ziixaa epipy `lde ±äpéLlr azke §¨©§¨¦¨
jixvy mewna qehqeqkec lr e` qehqeqkec jixvy mewna slw

,slw.ìeñtoilitzdy epipyy dny uxzl xyt` i` ok m`e ¨
:`xnbd zvxzn .akrn epi`e devnl wx `ed slwd lr miazkp

äæeænàdpiy m`y ,dfefn iabl wx xn`p leqt dpiy m`y df oic ± ©§¨
lr oazke dpiy m` s` oilitza la` ,dleqt slwd lr dazke

.zexiyk qehqeqkec
:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaa epipy `lde ±äæáe äæa äpéL± §¨©§¨¦¨¨¤¨¤

,dfa e`,ìeñt,qehqeqkec lr oilitz azke dpiy m` oiay ,epiide ¨
zn`a :`xnbd zvxzn .leqt slwd lr dfefn azke dpiy m` oiae

`l` ,oilitzl mb `ziixad zpeek oi`éãéàå éãéàxnelk ,dfe df ± ¦¦§¦¦
'dfae dfa' mdilr zazeke mda zwqer `ziixady mipte`d ipy

mikledàäå ,äæeænàote`a `ed leqt dpiy m`y cg`d ote`de ± ©§¨§¨
óìwà eäðéáúëceazk m` elit`e ,slwd lr dfefnd z` azky ± §¨§¦§©§¨
,øòéN íB÷îa,xya mewna eazk m` oky lkeénð éàote`de ± ¦§¥¨¦©¦

dfefnd z` azky `ed ,leqt dpiy m`y xg`dñeèñeñëecà©§§
dazke dpiyy `l` ,epickøNa íB÷îa.xriy mewna `le ¦§¨¨

:dziiyew lr sqep uexiz d`ian `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨
'dfae dfa' `ziixad zpeek zn`ay ,jk z`f ayiil lkez dvxz
oilitzd qehqeqkec lr oilitz azk m`y ,dfefnle oilitzl
ixac zegcl oi`e ,dleqt dfefnd slw lr dfefn azk m`e ,zeleqt
,ef `ziixa gkn qehqeqkecd lr eazkpy oilitz xiykdy ax

oicy iptnàéä éàpz 'äæáe äæa äpéL',mi`pz ea ewlgp ±àéðúc ¦¨¨¤¨¤©¨¥¦§©§¨
,`ziixaaäæáe äæa äpéLlr oilitz azky ,dfefnae oilitza - ¦¨¨¤¨¤

,slw lr dfefne qehqeqkecíeMî øéLëî àçà éaø .ìeñtenyn-] ¨©¦£¨©§¦¦
[lydì éøîàå ,àðéðç øa éçà éaøxn` `g` iaxy mixne` yie ± ©¦©¦©£¦¨§¨§¦¨

ef dkld.àðéðç éaøa á÷òé éaø íeMî`g` iaxy cinrn axe ¦©¦©£Ÿ§©¦£¦¨
.ezenk xaeqe ,qehqeqkec lr eazkpy oilitza epiid xiykny

:`ziixadn `iyewd z` ayiil sqep ote`,øîà àtt áømpn` ©¨¨¨©
m` oiay ,eheytk `id 'leqt dfae dfa dpiy' `ziixad zpeek
lr dfefn azke dpiy m` oiae ,qehqeqkec lr oilitz azke dpiy

y meyn ,ef `ziixan axl dyw `l j` ,leqt slwdøîàc áø©§¨©
äMðî éác àðúkwlegd dypn ly eyxcn zian `pzk xaeq ax ± §¨¨§¥§©¤
,ef `ziixa lrøéépä ìò dáúk ,äMðî éác àðúcmiayrn ieyrd §¨¨§¥§©¤§¨¨©©§¨
úéìènä ìòå,ca zkizg ±,äìeñtdazk m` la`ìòå óìwä ìò §©©©§¦§¨©©§¨§©

.äøLk ,ñeèñeñëec ìòå ìéåbä©§¦§©§§§¥¨
:evexiz z` `tt ax miiqnéàî dáúkm`y `pzd xn` dn lr ± §¨¨©

,dxyk qehqeqkece lieb slw lr dazkàîéìéàxn`y xn`p m` ± ¦¥¨
lr okïðéáúk éî óìwà äæeæî ,äæeæîazkidl dxiyk dfefn ike ± §¨§¨©§¨¦¨§¦©

,slw lråàì àlàlr `pzd ok xn`y i`ce `l` ±,ïéléôzxaqe ¤¨¨§¦¦
s`y xnel yi `linne ,mixyk qehqeqkec lr eazkpy oilitzy

.ezenk xaq ax
:evexiz z` `xnbd dgecéîòèéìåCz` zcnrdy jzhiyle ± §¦©§¨

,dyw oiicr oilitza `ziixadïðéáúk éî ìéåbà ïéléôzoilitz ike ± §¦¦©§¦¦¨§¦©
,lieb lr azkidl zexiyk[àlà]c ,xnel jixvàéää àéðz ék± ¤¨¦©§¨©¦
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óì÷'ek qehqeqkece.xn`c epiide .xriyd exiydy `l` ,mly xer `ed lieb

`xza `aa yixa).b sc(owezn epi`y :`nl` .oiityn `lc ipa` ± lieb :

± xya itlke ,slw iexw xriy itlky eze` ,mipyl eze` oiwlegyke .lieb ixw

enk ,mewn 'it jece ,qehqeq xyal oixew oei oeylac :z"x xne`e .qehqeqekc `ed

:xnelk ,qehqeqkec dil ixw jkl .olt jec

,slw oic odl yi eply mitlwe .xya mewn

.xya cvl zefefne oilitz z"q odilr oiazeke

,qehqeqkec md eply mitlwy xne`k `lce

oztilw oze` mipwznd oipne`d oixxbny itl

j`id ± k"`c ,qehqeqkecd x`ype ,dpeilrd

oilitzc `kd opiwqnc ,oilitz mdilr oiazek

mpi` qehqeqkece slwc :n"ie .slwd lr `wec

odilr aezkl leqt ,k"`c :dywe .mivtern

liqt ikdle xtq opirac ,zefefne oilitze z"q

dlibn zkqna)mye :hi sc(dlibn aezkl

onwle ,xtq z`xwpc meyn ± `xztcd lr

,ovitr `lc eply mitlw :z"`e .oixykc rnyn

aiyg eply oewizc :z"x xne`e ?ixykzin ikid

"dax unewd"a rnyn oke .uetirk)zegpn

:`l,(± 'ba ,xetzi 'aa `ad rxw :xn`wc

l` 'ca xetzi ylya :jci` `ipze .xetzi l`

.ovitr `lc `d ovitrc `d ,ibilt `le .xetzi

aeh oewiza epiide ,uitr `la xyk z"q :`nl`

oihibc `nw w"tae .eplyk).`i sc(:xhy iab

:ipyne ?siicfdl leki epi`y xac opira `de

,siicfdl leki ± ovitr `l i`c rnyn ovitrc

,siicfdl leki epi` eplyc icdq op`e leqte

uitrk aeyg :`nl`:àäå'ek `tiq ipzwcn.

,`tiql `yix `teb `ziixa jxtinl ivn ded

okc :i"x xne`e .ikextl xcdn 'ipzn`c rnyne

"ciwtnd"a epivn).fl sc n"a(lfb inxe :iab

c i`nn .oetxh iax ixac ,'ek lfb`'x 'ipzn

ivn dede .'ek `iddc dlr ipzwcn ,`id oetxh

oizipzn` jixte ,iccd` izxz edpd jxtinl

"ciwtnd"c:ïðú'ek eilr aezkl ick slw.

llkn ± slw hwpcn :jixt ikdc yxtl oi`

dfefn i`n ipync lirl ,k"`c ,`l qehqeqkecc

oizipzn dil dywz izk` ,oilitzay dfefn ±

`ziixae ,qehqeqkec `le rnyne ,slw ipzwc

`kd `l` !slwk qehqeqkecl xeriy zpzep

lirlc `ziixa` jnq:éãéàdfefn` ici`e

'ek dazkc `d.ici` xn`w `l i`n` :z"`e

qehqeqkece xriy mewna slw ,oilitz` ici`e

ineiwl dil `gipc :xnel yie ?xya mewna

xninl n"dc d"de .dfefn` ipyc `nw `iepiyl

oilitz` ici`e ici`:éáøåxiykn i`g`.

slw inp `nil ,i`g` iaxk ax xaq i`e :z"`e

iaxc yxtn ax :l"ie !qehqeqkeck `ed ixd

oilitz` `l` dyxtn `l i`g`:àìàe`l

oilitz`.± dawp oeyl "dazk" ipzwc `de

oilitzay dfefn epiid:ïéìéôúin lieb`

opiazk.dlibnc w"ta opzc `d :z"`e):g 'c:(`l i`n` .zixey` oeyla `l` zeazkp oi` zefefne oilitze ,oeyl lka miazkp mixtqdy `l` zefefne oilitzl mixtq oia oi`

miazkpc `d la` .qehqeqkeca dfe slwa epic dfy meyn `l` ,`nrh cgn lieba ilqtin `lc meyn dl ipzw `lc :i"x xne`e ?liebd lr oiazkp oi` zefefne oilitzy inp ipzw

mixtqdy ipzinl ivn dedc :dyw edine .qehqeqkecd lr dfe slwd lr dfy ,oiey opi` onvr 'it`c :cere .edi oziieeda ± "eide" `xnba mzd opiyxcck ,`nrh cgn ied ± zixey`

"mivxy dpeny" wxt yixa gkenck ,xerd lr `l` miazkp oi` oilitz la` mixteq zkqna ,z"q leqt wegn xiip lr `wecc ,wegn epi`y xiipd lr miazkp).gw onwl,(r"ve

epiid ± [dheqc] dlibna ipzwc inp xiipc d`xpe !"xtqa" aizkc meyn dheqc dlibn opilqtck dxez xtqa liqtil inp wegn epi`y xiip xn`z m`e .dlibnc w"ta inlyexia

s`e ,wegnamixteq zkqna opixn`ck ,wegna ixiine ,mzq xiip ipzwc dxez xtq iab `kd ogky`ck .yixt `lc ab lr:àäoiyer oicixen."reny m` dide" zyxtc b"r`

aezki cenrd y`xa "reny m` dide" zyxt did m` e` .oeilba "reny m` dide" dixg` aezki cenrd seqa daezk rny zyxt m`y epiid ,xn`wc oiyer rny zyxtn wegx

rny zyxt oeilba dlrnl:àúùä'ek ikdl ziz`c.oilitz oiprlc dligza xeaq dide .miey qehqeqkece slwc ,yxcnd ziaa zipyp `nzq axc dizlinc :i"x xne`

oizrnyc `pwqn itk `lf` "unewd"c `ibeqe ,oilitz` ici`e ici` ,leqt ± dfae dfa dpiy lirl `ipzc `de .xn`w dfefn oiprlc `zyd wiqnc cr i`w ivn `le ,xn`w:
ze`
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc zay(oey`x meil)

zeqkl e` ,eilr ayil ie`x didie dywziy ick migzexa elyiay
`l` ie`x epi` df xere ,ogley epnn zeyrl e` ,dhne `qk ea
,aeyg epi`e ,mdl ie`x epi` df xeriyn zegtae ,el` miyeniyl
ie`xd xer mzq la` ,df yeniyl jxvpy dn itk exeriy jkle

.caern xerl dey exeriy ,caern epi` oiicry s` ,ceairl
`ivend :dpyna epipy,óì÷exeriyäpè÷ äLøt åéìò áBzëì éãk §¨§¥¦§¨¨¨¨¨§©¨

xeriya dpc `xnbd .'l`xyi rny' zyxt `idy oilitzay
:`xnbd dywn .slwdeäðéîøe,epipyy `ziixadn dywe ± §¦§

`ivendóì÷eze` miwlegyk dndad xer ly ipevigd wlgd ± §¨
,mipylñeèñeñëeãåxeriyd ,dndad xer ly iniptd wlgd ± §§§

`ed,äæeæî åéìò áBzëì éãkm` dide' zyxte 'rny' zyxt epiide §¥¦§¨¨§¨
x`eany enk `le ,dfefna zeaezkd zeiyxtd mdy 'reny
aezkl ick `ed ez`ved lr miaiigy slwd xeriyy epzpyna

.dcal 'rny' zyxt
:`xnbd zvxznäæeæî éàîdxn`y dna `ziixad zpeek dn ± ©§¨

,dfefn aezkl ick `ed xeriydy,ïéléôzaL äæeæîdyxt xnelk §¨¤©§¦¦
mday dphwd dyxtd epiide ,oilitzay zeiyxt rax`n zg`

.'rny' zyxt `idy
:`xnbd zl`eyeäì éø÷åmi`xew ike ±ìay zeiyxt,ïéléôú §¨¥§©§¦¦

.'äæeæî':`xnbd daiynïéàod mb oilitzay zeiyxtd ,ok` ± §¨¦
,dfefn zeiexwàéðúäå,`ziixaa epipy oke ±ïéléôz úBòeöø §¨©§¨§§¦¦

zexaegnd,íéãiä úà úBànèî ,ïéléôzä íò,zerevxa rbepdy ¦©§¦¦§©§¤©¨©¦
od zerevxd m` la` ,ezribpa dnexzd z` `nhn `ed ixdéðôa¦§¥

,ïîöò,oilitzl zexaegn opi`eïBòîL éaø .íéãiä úà úBànèî ïéà ©§¨¥§©§¤©¨©¦©¦¦§
íeMî øîBà äãeäé ïa[ly enyn-]äòeöøa òâBpä ,ïBòîL éaøly ¤§¨¥¦©¦¦§©¥©¨§¨

,oilitzl zxaegn `idyk s` ,oilitzøBäèopi`e zexedh eici ± ¨
,dnexzd z` zelqetäöéöwa òbiL ãòoilitzd ly ziaa ± ©¤¦©©§¦¨

.ekeza zeiyxtdyBîMî éàkæ éaøoerny iax ly,øîBàm` s` ©¦©©¦§¥
dvivwa rbpdîöò äæeæna òbiL ãò ,øBäèixde .onvr zeiyxta ± ¨©¤¦©©§¨©§¨

.dfefn zeiexw oilitzd zeiyxty i`kf iax ly epeyla epl
slw' `ziixaa epipyy dn z` x`al ozip ji` :`xnbd dywn
,oilitzay dfefnl dpeekdy 'dfefn eilr aezkl ick qehqeqkece

àôéñ éðz÷cî àäå,`ziixad ly `tiqa epipyy jkn ixde ± §¨¦§¨¨¥¥¨
`ivendóì÷exeriy,ïéléôzaL äpè÷ äLøt åéìò áBzëì éãk §¨§¥¦§¨¨¨¨¨§©¨¤©§¦¦

àLéøc ììkî ,ìàøNé òîL àéäLepipyy `yixay dfn rnyn ± ¤¦§©¦§¨¥¦§¨§¥¨
,'dfefn eilr aezkl ick' mxeriyy qehqeqkece slw z`ved iabl

ïðé÷ñò dîöò äæeænazeiyxta `le ,ynn dfefna xaecn ± ©§¨©§¨¨§¦©
`yixay ,`tiql `yixdn dyw ok m`e .dfefn zeiexwd oilitzd
epipy `tiqa eli`e ,dfefn aezkl ick `ed slwd xeriyy epipy

.oilitzay dphw dyxt aezkl ick `ed slwd xeriyy
:`xnbd zvxznéðz÷ éëä`ivend ,`ziixaa zepyl yi jk ±óì÷ ¨¦¨¨¥§¨

,änëa ïøeòéL ñeèñeñëeãåd,ñeèñeñëecexeriyåéìò áBzëì éãk §§§¦¨§©¨§§§¥¦§¨¨
,äæeæîzeaezkd 'reny m` dide' zyxte 'rny' zyxt epiide §¨

de ,oilitz eilr aezkl xyk epi` qehqeqkecdy ,dfefnaóì÷§¨
exeriyòîL àéäL ,ïéléôzaL äpè÷ äLøt åéìò áBzëì éãk§¥¦§¨¨¨¨¨§©¨¤©§¦¦¤¦§©
,ìàøNé.oilitz eilr aezkl xyk slwdy ¦§¨¥

:slwe qehqeqkec oipra cer dpc `xnbdéøä ñeèñeñëec ,áø øîà̈©©§§£¥
åéìò ïéáúBk óìw äî ,óìwk àéäeilr aezkl `ed xyk ±,ïéléôz ¦©§¨©§¨§¦¨¨§¦¦

.ïéléôz åéìò ïéáúBk ñeèñeñëec óà©§§§¦¨¨§¦¦
:`xnbd dywnïðz`ivend ,epzpyna epipy -,óì÷exeriyéãk §©§¨§¥

áBzëìeilràéäL ,ïéléôzaL äpè÷ äLøtzyxt,ìàøNé òîL ¦§¨¨¨§©¨¤©§¦¦¤¦§©¦§¨¥
`ivendy rnyn ,slw iabl wx df xeriy `pzd hwpy jkneóì÷)§¨

ïéàzyxt aezkl ick hren xeriya ez`ved lr aiig ok` ± ¦
`ivend la` ,'rny'àì ñeèñeñëechren xeriya aiig epi` - §§Ÿ

dfk,('rny' zyxt epiidc ,dfefn zaizkl ie`xd xeriya `l`
zaizkl xyk qehqeqkecy xaeqd axle .'reny m` dide' zyxte
xeriya qehqeqkec z`ved lr aiigzi `l recn ,slwk oilitz

ie`xd.slwk 'rny' zyxt eilr aezkl
:`xnbd zvxznäåöîìoilitz aezkl xgaend on devn zn`a ± §¦§¨

zeyrl mc` ipa jxcy oeike ,qehqeqkecd lr `le slwd lr
,oilitzl qehqeqkec miripvn mpi`e ,dligzkl `idy enk devnd
i`yx i`ceea mpn` .df xeriya ez`ved lr miaiig oi` jkitl

.ax ixacke qehqeqkecd lr s` oilitz aezkl
:ax lr zeywdl `xnbd dtiqenòîL àzxacl di`x rnye `a ± ¨§©

,`ziixan,éðéqî äLîì äëìäd zeiyxt z`ïéléôzmiazekìò £¨¨§Ÿ¤¦¦©§¦¦©
óìwä,dndad xer ly ipevigd wlgd ±åd z`äæeæîmiazekìò ©§¨§§¨©

ñeèñeñëecd lr .dndad xer ly iniptd wlgd -óì÷miazek §§§¨
øNa íB÷îalre ,xyad oeeikl dpetd iniptd eciva ± ¦§¨¨

dñeèñeñëecmiazekøòéN íB÷îaoeeikl dpetd ipevigd eciva ± §§¦§¥¨
lr oilitz miazeky xaeqd axl dywe .dndad xriy
lr zeazkp oilitzdy epipyy dn :`xnbd zvxzn .qehqeqkec

wx `ed slwdìäåöîlr azk m` s` carica la` ,dligzkl §¦§¨
.ax xn`y enk ,xyk qehqeqkec

:`xnbd dywnàéðúäåm` ,`ziixaa epipy `lde ±äpéLlr azke §¨©§¨¦¨
jixvy mewna qehqeqkec lr e` qehqeqkec jixvy mewna slw

,slw.ìeñtoilitzdy epipyy dny uxzl xyt` i` ok m`e ¨
:`xnbd zvxzn .akrn epi`e devnl wx `ed slwd lr miazkp

äæeænàdpiy m`y ,dfefn iabl wx xn`p leqt dpiy m`y df oic ± ©§¨
lr oazke dpiy m` s` oilitza la` ,dleqt slwd lr dazke

.zexiyk qehqeqkec
:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaa epipy `lde ±äæáe äæa äpéL± §¨©§¨¦¨¨¤¨¤

,dfa e`,ìeñt,qehqeqkec lr oilitz azke dpiy m` oiay ,epiide ¨
zn`a :`xnbd zvxzn .leqt slwd lr dfefn azke dpiy m` oiae

`l` ,oilitzl mb `ziixad zpeek oi`éãéàå éãéàxnelk ,dfe df ± ¦¦§¦¦
'dfae dfa' mdilr zazeke mda zwqer `ziixady mipte`d ipy

mikledàäå ,äæeænàote`a `ed leqt dpiy m`y cg`d ote`de ± ©§¨§¨
óìwà eäðéáúëceazk m` elit`e ,slwd lr dfefnd z` azky ± §¨§¦§©§¨
,øòéN íB÷îa,xya mewna eazk m` oky lkeénð éàote`de ± ¦§¥¨¦©¦

dfefnd z` azky `ed ,leqt dpiy m`y xg`dñeèñeñëecà©§§
dazke dpiyy `l` ,epickøNa íB÷îa.xriy mewna `le ¦§¨¨

:dziiyew lr sqep uexiz d`ian `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨
'dfae dfa' `ziixad zpeek zn`ay ,jk z`f ayiil lkez dvxz
oilitzd qehqeqkec lr oilitz azk m`y ,dfefnle oilitzl
ixac zegcl oi`e ,dleqt dfefnd slw lr dfefn azk m`e ,zeleqt
,ef `ziixa gkn qehqeqkecd lr eazkpy oilitz xiykdy ax

oicy iptnàéä éàpz 'äæáe äæa äpéL',mi`pz ea ewlgp ±àéðúc ¦¨¨¤¨¤©¨¥¦§©§¨
,`ziixaaäæáe äæa äpéLlr oilitz azky ,dfefnae oilitza - ¦¨¨¤¨¤

,slw lr dfefne qehqeqkecíeMî øéLëî àçà éaø .ìeñtenyn-] ¨©¦£¨©§¦¦
[lydì éøîàå ,àðéðç øa éçà éaøxn` `g` iaxy mixne` yie ± ©¦©¦©£¦¨§¨§¦¨

ef dkld.àðéðç éaøa á÷òé éaø íeMî`g` iaxy cinrn axe ¦©¦©£Ÿ§©¦£¦¨
.ezenk xaeqe ,qehqeqkec lr eazkpy oilitza epiid xiykny

:`ziixadn `iyewd z` ayiil sqep ote`,øîà àtt áømpn` ©¨¨¨©
m` oiay ,eheytk `id 'leqt dfae dfa dpiy' `ziixad zpeek
lr dfefn azke dpiy m` oiae ,qehqeqkec lr oilitz azke dpiy

y meyn ,ef `ziixan axl dyw `l j` ,leqt slwdøîàc áø©§¨©
äMðî éác àðúkwlegd dypn ly eyxcn zian `pzk xaeq ax ± §¨¨§¥§©¤
,ef `ziixa lrøéépä ìò dáúk ,äMðî éác àðúcmiayrn ieyrd §¨¨§¥§©¤§¨¨©©§¨
úéìènä ìòå,ca zkizg ±,äìeñtdazk m` la`ìòå óìwä ìò §©©©§¦§¨©©§¨§©

.äøLk ,ñeèñeñëec ìòå ìéåbä©§¦§©§§§¥¨
:evexiz z` `tt ax miiqnéàî dáúkm`y `pzd xn` dn lr ± §¨¨©

,dxyk qehqeqkece lieb slw lr dazkàîéìéàxn`y xn`p m` ± ¦¥¨
lr okïðéáúk éî óìwà äæeæî ,äæeæîazkidl dxiyk dfefn ike ± §¨§¨©§¨¦¨§¦©

,slw lråàì àlàlr `pzd ok xn`y i`ce `l` ±,ïéléôzxaqe ¤¨¨§¦¦
s`y xnel yi `linne ,mixyk qehqeqkec lr eazkpy oilitzy

.ezenk xaq ax
:evexiz z` `xnbd dgecéîòèéìåCz` zcnrdy jzhiyle ± §¦©§¨

,dyw oiicr oilitza `ziixadïðéáúk éî ìéåbà ïéléôzoilitz ike ± §¦¦©§¦¦¨§¦©
,lieb lr azkidl zexiyk[àlà]c ,xnel jixvàéää àéðz ék± ¤¨¦©§¨©¦
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רל
oii `ivend` cenr t sc ± ipiny wxtzay

Béca úBiúBà 'á.Wai FiC:ñBîìewa úBiúBà ézL.wiRnC `kid lM xnFlM ¦©§§¨¥§¥¦©§§©¨¥¨§©¥
zFIzF` iYWM FxEriW Dil:ïéøîì÷.zqwxtFQd:úçà úBà Béca úçà úBà ¥¦¦§¥¦©§¨¦¤¤©¥©©©§©©

ñBîìewa.in,itxhvin`l - qFnlEw mEXn Dil wFRiY :Yxn` i`e ?`l F` ©§¦¦§¨§¦¨§¦¨§©§¥¥¦§¨
oOwl opzC ,xEriXMn zFgtl lth `EdW mEXn ,Dilr aiIgn):bv sc:(`ivFOd ¦©©£¥¦¤¨¥§¨¦©¦¦§©§©¨©¦

s` xEhR - ilkA xEriXMn zFgR oilkF`¨¦¨¦©¦¦§¦¨©
Fl dlith ilMdW ipRn ,ilMd lr:àeäLk ©©§¦¦§¥¤©§¦§¥¨§¤

Cläî.FtEB zgPd iedzC WEtl cnr `NW §©¥¤Ÿ¨©¨§¤¡¥©¨©
dgPdFiC zgPd xTirC ,aiIg ikd ENit` - ©¨¨£¦¨¦©¨§¦©©¨©§

`Ed azMd lr -:àéöBäå øæçå.mlrdA ©©§¨§¨©§¦§¤§¥
cg`:øñç)d(àúéén÷c øeòéL.zWAiizOWM ¤¨£©¦§©¨§¨§¤¦§©¤¤

opiraC d`vFd dxnB iklE ,xEriXd xqgp¤§¨©¦§¦¨§¨¨¨§¨¥©
DtExvlzFIzF` 'a xEriW o`M oi` -:éànàå §¨¨¥¨¦¦§©©

äçðî àä.cg` mlrdaC oeike)(eitxhvn - ¨©§¨§¥¨¦§¤§¥¤¨¦§¨§¦
d`vFd dxnB ikl:dèìwL éîkáìk.opzC §¦¨§¨¨¨§¦¤§¨¨¤¤¦§©

oOwl).aw sc:(DhlwE wxFGd,xEhR alM §©¨©¥§¨¨¤¤¨
dxnB iM inp `kde .FgMn dgPd `ied `lC§¨¨§¨©¨¨¦Ÿ§¨¨©¦¦¨§¨

dgPdl dlhA d`vFd`ziiOwo`nM `iede , ¨¨¨§¨§©¨¨©¨§¨§¨§¨§©
`zilC:ïðaøì.zile "wxFGd"A oOwl ibiltC §¥¨§©¨©¦§¦¦§©¨§©¥§¥

KEnq dxar ENit` ,dgpEdW FnM dhElw Edl§§¨§¤§¨£¦¨§¨¨
gEpYW craiIgin`l-rwxTl,EdXn iAB lr ©©§©¨¦©©©¤¨©©©¥©¤

c mFwn opirA `le ,`EdW lM mFwnli`Fd ' ¨¨¤§¨¨¥©§¦
b KFzaEopirA EdC lM dgPd n"n ,`Ed ': §©¨¨¨§¨¥©
øéáòî.,FciA dgpn `dC ,dgPd Kixv `l ©£¦Ÿ¨¦©¨¨§¨©§¨§¨

rwxTl dkEnq FciC:ìúBieLø ézL.odiYWE §¨§¨©©§©¦§¥§§¥¤
x"dxmdipiA wqtd WIW `N`:LiL àeäå ¤¨¤¥¤§¥¥¥¤§¤¥

íäéðéa úàhç áeiç.zFwqtEOWla` .i"dxA ¦©¨¥¥¤¤§¨¦£¨
,owiqtn zilnxM did m`xzFi sRxw oFbM ¦¨¨©§§¦©§¦¨§©§¥¥
aE drwA F` ,miz`q ziAn,migEzR miYA ' ¦¥¨©¦¦§¨¨¦§¦

ivg `ivFde ,dfl cg`e df x"dxl cg ¤̀¨¦¤§¤¨§¤§¦£¦
df ziAn zxbFxBzxbFxB ivge ,df zEWxl §¤¤¦©¦¤§¨¤©£¦§¤¤

- Dl dgEzR `idW df zEWxl df ziAn¦©¦¤§¨¤¤¦§¨¨
`cg - i"dx Dl wiqtn `lC oeikC ,aiIg©¨§¥¨§¨©§¦¨£¨

`Ed `zEWx:tàìñé.lW FAgxl akFW ur §¨¦§¨¥¥§¨§¤
zxbFxB ivg `ivFde ,FAgx lM `NnnE x"dx§©¥¨¨§§¦£¦§¤¤

o`Mn zxbFxB ivge ,o`Mn FziAn:úeLøk ¦¥¦¨©£¦§¤¤¦¨¦§
éîc ïéhéb.DiWtpl zEWx `lqiR oiHiB oiprlE ¦¦¨¥§¦§©¦¦¦§¨§§©§¥

"wxFGd"A oxn`cM ,`Ed)sc oihibfr::(`Edd §©£©©§©¥©
xCpBi` ,FxivgA Edziacl `HiB wxfC `xaB©§¨¦§©¦¨¦§¥§©£¥¦©§©
li`WdW mzd iwF`e .`lqitA ltpE `HiB¦¨§©§¦§¨§¥¨¨¤¦§¦
ilWFn - mFwn cg ,FxivgA mFwn Dl̈¨©£¥©¨§¥
iWpi` ilWFn `l - zFnFwn ixY ,iWpi`: ¡¨¥§¥§¨§¥¡¨¥

éìçk àì àä.mipir iYW `N`:úBòeðö. ¨¨¨§¦¤¨§¥¥©¦§
zFklFdW,zFtHErnoir `N` zFNbn oi`e ¤§§¨§¥§©¤¨©¦

,zF`xl cg`zFlgFkeFzF`:aúBiðøéò.zFpA ¤¨¦§§£§¦¨¦§
mixtMoi`W ,KM lM zEripv zFkixv opi` , §¨¦¥¨§¦§¦¨¨¤¥
wFgUzENwe,mW iEvn W`x,oihrEn DOre §§©Ÿ¨¨§©¨¨¦

mdipir 'a zFlgFke mdipR oiQkn opi`e:LóLô §¥¨§©¦§¥¤§£¥¥¤©§¨
LàøaLïéãéiö ìL äð÷.ohw xqp oiaiWFn ¤§Ÿ¨¤¤©¨¦¦¦¤¤¨¨

,waC eilr oipzFpe ,dpw W`xAsFrdeaWFi §Ÿ¨¤§§¦¨¨¤¤§¨¥
dAxd mW oYil Kixve .FA wAcpe dilr̈¤¨§¦§¨§¨¦¦¥¨©§¥

FA wAcp sFrd `dIW icM:ïéé ìL.ihErnl §¥¤§¥¨¦§¨¤©¦§©¥
xzFi ohw awp KxC af oiIdW ,WacE onW¤¤§©¤©©¦¨¤¤¤¤¨¨¥

WacE onXn:ãeñì.gEhlmirwAFAW: ¦¤¤§©¨¨©§¨¦¤
øòéù
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úåàoixnlwa zz` ze`e qenlewa zg`.b"dk ,itxhvn miqenlew ipyy t"r`

itxhvn `l `ny:

äøéáòäådilr jxc.dxiard m` ,dilr jxc `ly 'it` d"dc :zxet axd yxtn

aiig cg` mlrda ,jenqa opixn` `dc .sxhvn ± rwxwl dyly jez

ira `l iqei iax elit`e .zeieyx izyl elit`

hwpe .ira `l ± dilr la` ,zg` zeyx `l`

aiig migth 'b rwxwd on deab 'it`c dilr jxc

b"r zgpend zxbexb ivgl 'b jez iedc oeik

rwxw:

àäåjixv opaxl dyly jez `ax xn`

edyn b"r dgpd.opzc :i"xl dniz

"wxefd" yixa onwl).ev sc:(i"dxn wxefd

minkge aiign `aiwr 'x ,rvn`a x"dxe i"dxl

] `xnba dlr ipze oixhet.fvd"cl ± 'b jez :[

edyn b"r dgpd opira `l r"kl :`nl` aiig

`vend"c dcedi iaxk xaq `axc :uxize !'b jez

"oilitz):fv oiaexir,(y`x lr `xew did iab

on wleqn epi` elit` :xne` dcedi iax ,'ek bbd

`nrhe .elv` elleb ± hegd `ln `l` ux`d

m` xeqi` `kil ecia ecebi` oi` elit`c ±

xn`ck ,edyn b"r dgpd irac ,elv` e`ian

`ax `nil ,mzd jixt i`ne :z"`e .`xnba mzd

,dxn` i`pzk k"rc !dizrnyl dxn` i`pzk

l"ie !dizeek xaq `l "wxefd"c `ziixac `pzc

mzdc oizipznc i`pzk `nil ,jixt ikdc

,dizrnyl dxn``pz m` citw `l `dac

dilr ebltil `lc `l` ,dilr bilt `ziixac

onwlc :i"xl dniz ,edin .mzdc oizipznc opax

"wxefd"a):fv sc(miaxd zeyxl i"dxn :`pz

minkge aiign dcedi 'x ± x"dxa zen` 'c xare

`ed `cg dcedi iax mlerl :wiqne oixhet

dl zgkyne ixnbl oixhet minkge ,aiignc

xaq dcedi iaxc ,gepz x"dxl `wtpc cr xn`c

`l :`nl` .`inc dgpedy ink dhelw 'ixn`

:i"xl d`xpe !edyn b"r dgpd dcedi iaxl opira

x`yn sicre ,x"dxa lblbzna ixiin mzdc

`de .dcedi iaxl gpenk iede xie`a dhelw

rax` jezl wxf ipzwc mzdc 'ipznn dywc

] my ± 'ek rax`l ueg lblbzpe zen`d"ca

ezfg`d"fra yxtp [:íìòäázeyxl cg`

aiig cg`."dpead"a xn`c mz epiax dywd

):cw onwl:(zg` ze`e `ixaha zg` ze` azk

zeyxn :g"x zqxibk el d`xpe .aiig ± ixetiva

dxiwr 'irac ,xeht ± zeieyx 'an ,aiig ± zg`

zi` daizk iab i`cec xne` i"xe .cg` mewnn

dyrn xqegnk e`l daixw xqegn xninl ol

ediiexz iziinc cr `ied `l d`ved la` ,inc

cg` zeyxl:ìáà`l `lqit.wxta oihiba

"wxefd"):fr sc(lr zen` 'c dia zi`c rnyn

!'c agx epi`e 'i deab p"` ,'i deab epi`e zen` 'c

`kd yxtl jixv `nw `pyillc :`"aix xne`e

.eilr oitzkn miaxy oebk ± miaxd zeyx `edy

.zilnxk elit` :iia` xn`d ± zilnxk i`c

`edy it lr s` xaq ,`lqit elit` xn`c `axe

mewn aeyg oihib oiprlc oeik ,miaxd zeyx

zlhlhin dpi`yl zlhlhind zilnxk oia iia`l del ipye ,zilnxk `edy `lqit elit` :d`xp i"xle .zeieyx wlgn inp ikd ± envr ipta:éáéúéîxne` `"ayx.`ped axl

d`etxl 'ipzn inwen ded `ped ax e`l i`c ,jixt:íàd`etxl.dil zi` `"ayxlc ,zg` oir legkl ick mlerd lk eilr oiaiig ± df eripvd d`etxl m` :l`eny epiax 'it

`l` d`etxl eripvd `l m` :xnelk ,hywl m`e .df ly ezaygna df aiigzpcoir legkl ick mc :`pz lirlc ,i"xl d`xp oi`e .heyiwl cner enzqc ,mipir izy ick ± hywl

legkl ick exeriy ± d`etxl ie`x legk eze`y ,d`etxl m` :t"dc i"xl d`xpe !zg` oir ea legkln zegta aiig ripvna :`nl` .`edy lka ± ripvna la` ,`ivena ± `"ca ,zg`

izy legkl ick ± d`etx epnn zeyrl oilibx oi`e ,heyiwl eze` oiyery ± hywl m`e ,d`etxl eze` oiyer mewn eze`ay ± d`etxl m` :inp i` .jkl eripvd `l 'it` ,zg` oir

mipir:úéñøçxek it zeyrl ick.lirl xn`c b"r`).hr sc:(itxev ly xek it zeyrl eze` oiripvnc ,hihn ith aiyg ziqxg ,xek it ea zeyrl ick hih labl gxeh mc` oi`

laebna ixiin `kd :inp i` .adf:
`ivend
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:àðz,ñBîìewa úBiúBà (ézLe) ,Béca úBiúBà ézL ¨¨§¥¦©§§¥¦©§
,Béca úçà úBà :àáø éòa .ïéøîìwa úBiúBà ézL§¥¦©©§¨¦¨¥¨¨©©©§
.e÷éz ?eäî ïéøîìwa úçà úBà ,ñBîìewa úçà úBà©©©§©©©©§¨¦©¥
Cläî àeäLk ïáúëe ,úBiúBà ézL àéöBä :àáø øîà̈©¨¨¦§¥¦§¨¨§¤§©¥

YàéöBä :àáø øîàå .ïúçpä àéä Bæ ïúáéúk ,áéiç©¨§¦¨¨¦©¨¨¨§¨©¨¨¦
dáúëe úçà úBà àéöBäå øæçå ,dáúëe úçà úBà©©§¨¨§¨©§¦©©§¨¨

Yàúééøúáì à÷tàc àðcéòa ?àîòè éàî .øeèẗ©©§¨§¦¨¨§©§¨§¨§©§¨
Yì déì øñç:àáø øîàå .àúéén÷c àøeòéLàéöBä £©¥§¦¨§©©§¨§¨©¨¨³¦

úøâBøb éöç àéöBäå øæçå ,äçépäå úçà úøâBøb éöç£¦§¤¤©©§¦¦¨§¨©§¦£¦§¤¤
Bà [áìk] dèìwL éîk äNòð äðBLàø ,äçépäå úçà©©§¦¦¨¦¨©£¨§¦¤§¨¨¤¤

äôøNpLY:øîà÷ éëä !äçðî àä ?éànàå .øeèôe ¤¦§§¨¨§©©¨©§¨¨¦¨¨©
äéiðL úçpä íãB÷ äðBLàø déaâäå íã÷ íàåYúéNòð §¦¨©§¦§¦©¦¨¤©¨©§¦¨©£¥

:àáø øîàå .øeèôe äôøNpL Bà äèì÷pL éîk äðBLàø¦¨§¦¤¦§§¨¤¦§§¨¨§¨©¨¨
úøâBøb éöç àéöBäå øæçå ,äçépäå úøâBøb éöç àéöBä¦£¦§¤¤§¦¦¨§¨©§¦£¦§¤¤

äéìò Cøc døéáòäåY!çð àì àä ?éànàå .áéiç §¤¡¦¨¤¤¨¤¨©¨§©©¨Ÿ¨
ìL CBz døéáòäL ïBâkìL CBz :àáø øîàäå .äLäL §¤¤¡¦¨§¨§¨¨©¨¨§¨

éøö ïðaøìïàk ,àéL÷ àì !eäMî éab ìò äçpä CY §©¨©¨¦©¨¨©©¥©¤¨©§¨¨
ïàk ,÷øBæaY,úøâBøb éöç àéöBä :ïðaø eðz .øéáòîa §¥¨§©£¦¨©¨©¦£¦§¤¤

ãçà íìòäa ,úøâBøb éöç àéöBäå øæçåYézLa ,áéiç §¨©§¦£¦§¤¤§¤§¥¤¨©¨¦§¥
úBîìòäYúeLøì ãçà íìòäa :øîBà éñBé éaø .øeèt ¤§¥¨©¦¥¥§¤§¥¤¨¦§

ãçàYì ,áéiçúBéeLø ézLY:äaø øîà .øeèt ¤¨©¨¦§¥§¨¨©©¨
úéìîøk ìáà .íäéðéa úàhç áeiç LiL àeäåY.àì §¤¥¦©¨¥¥¤£¨©§§¦Ÿ

àáøå .àì àìñét ìáà ,úéìîøk eléôà :øîà ééaà©©¥¨©£¦©§§¦£¨¦§¨Ÿ§¨¨
:àáø øîàc ,déîòèì àáø àãæàå .àìñét eléôà :øîà̈©£¦¦§¨§¨§¨¨¨§©§¥§¨©¨¨
ìBçëì éãk ìBçk" .àéîc ïéhéb úeLøk úaL úeLø§©¨¦§¦¦¨§¨§§¥¦§

!éìçk àì àä úçà ïéò ."úçà ïéòY:àðeä áø øîà ©¦©©©¦©©¨¨¨§¦¨©©¨
ïa ïBòîL éaø ,éáéúéî .úçà ïéò úBìçBk úBòeðö ïkL¤¥§£©¦©©¥¦¦©¦¦§¤

äàeôøì íà ,ìBçk :øîBà øæòìàYïéò ìBçëì éãk ¤§¨¨¥§¦¦§¨§¥¦§©¦
èM÷ì íà .úçàYdéøa ìléä àîbøz !íéðéò 'áa ©©¦§©¥§¥©¦©§§¨¦¥§¥

àeää àéðz ék :éðîçð øa ìàeîL 'øcY.úBiðøéòa §©§¥©©£¨¦¦©§¨©§¦¨¦
ô"ò ïzéì éãk :àðz ."ïè÷ á÷ð ô"ò ïzéì éãk äåòL")©£¨§¥¦¥¤¤¨¨¨¨§¥¦¥
."óLôMä Làøa ïzéì éãk ÷ác" .(ïéé ìL ïè÷ á÷ð¤¤¨¨¤©¦¤¤§¥¦¥§Ÿ©©§¨
.ïéãéiö ìL äð÷ LàøaL óLôL Làøa ïzéì éãk :àðz̈¨§¥¦¥§Ÿ©§¨¤§Ÿ¨¤¤©¨¦
úBNòì éãk :àðz ."'åë úBNòì éãk úéøôâå úôæ"¤¤§¨§¦§¥©£¨¨§¥©£
àøîéîì ."'åë øek ét úBNòì éãk úéñøç" .ïè÷ á÷ð¤¤¨¨©§¦§¥©£¦§¥§¨
ïðaøc àøeòéLc ì"éé÷ àä .Léôð äãeäé éaøc àøeòéLc§¦¨§©¦§¨¨¥¨§¦¨§©¨©
epîéä ìBhéì éãk :øîBà äãeäé éaø ,ïðúc !Léôð̈¥¦§©©¦§¨¥§¥¦¥¤
äøék èetèét ãeñì éãk :àîéà !ïè÷ì ìòðî úcî¦©¦§¨§¨¨¥¨§¥¨¦§¦¨
.("áäæ éôøBö ìL øek ét ìò ïzéì éãk ïéaeñ") .äpè÷§©¨¦§¥¦¥©¦¤§¥¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zay(ipy meil)

:zaya eic z`ved xeriy oipra dpc `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨
`ivedyk oia `ed ,zeize` izy zaizk ick ly xeriydézL§¥

Béãa úBiúBà`ivedy oiae ,yai,ñBîìe÷a úBiúBà [ézL] (éúùå) ¦¦§§¥¦§§
`ivedy oiaeïéøîì÷a úBiúBà ézLz` ea gipn xteqdy ilka ± §¥¦§©§¨¦

izy zaizk icka `ed exeriy eic `iveny ote` lkay ,eicd
.zeize`

òa,àáø é`ivendBéãa úçà úBàe yaiñBîìe÷a úçà úBàeúBà ¨¥¨¨©©¦§©©§§
,eäî ,ïéøîì÷a úçàzeize` izy zaizk xeriyl mitxhvn m`d ©©§©§¨¦©

:`xnbd dwiqn .xehte mitxhvn mpi` e` ,mz`ved lr aiigee÷éz¥
.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz -

àéöBä ,àáø øîàzaizk xeriya miaxd zeyxl cigid zeyxn eic ¨©¨¨¦
áéiç ,Cläî àeäLk ïáúëe ,úBiúBà ézLy ,ef d`ved lrïúáéúk §¥¦§¨¨§¤§©¥©¨§¦¨¨

,ïúçpä àéä Bæ.miaxd zeyxa dgpd dyry aygpe ¦©¨¨¨
àéöBä ,àáø øîàåzaizk xeriya eicøæçå ,dáúëe úçà úBà §¨©¨¨¦©©§¨¨§¨©

àéöBäåzaizk xeriya eic cg` mlrdaøeèt ,dáúëe úçà úBà §¦©©§¨¨¨
,d`vedd lràîòè éàîmeyn ,mitxhvn mpi`y mrhd dn ± ©©£¨

cì déì øñç àúééøúáì à÷tàc àðcéòaàúéén÷c àøeòéLonfa ± §¦§¨§©§¨§©§©§¨¨©¥§¦¨§©©§¨
dpey`xd mrta `ivedy eicd yaiizd xak dpexg`d d`vedd
ep`e d`vedd zk`ln z` miiqnyk ,`linne ,exeriy zgtpe
mrta `ivedy dn mr dpey`xd mrta `ivedy dn sxvl mivex
izy zaizk xeriy o`k oi` ,ef d`ved lr eaiigl ick dipyd

.zeize`
d`ian ,eic ly xeriy ivg z`ved oipra zncewd dkldd ab`

:xeriy ivg oipra dkld cer `xnbdéöç àéöBä ,àáø øîàå§¨©¨¨¦£¦
úçà úøâBøbmiaxd zeyxl cigid zeyxn lke` lyøæçå ,dçépäå §¤¤©©§¦¦¨§¨©

àéöBäåcg` mlrdaúçà úøâBøb éöçzeyxl cigid zeyxn §¦£¦§¤¤©©
miaxd.dçépäåd zxbexb ivg[áìk] dèìwL éîk äNòð äðBLàø §¦¦¨¦¨©£¤§¦¤§¨¨¤¤

drlae eitaäôøNpL Bàdyrn o`k oi`y ,ux`d lr dgpy mcew ¤¦§§¨
dgpdd dlha xak ipyd ivgd z` `ivedy drya o`k s`e ,dgpd

,dgpd dyrn o`k oi`y `vnpe ,dpey`xd.øeèôe¨
:`xnbd dywnéànàå,ef d`ved lr xeht recn ±äçpî àäixd ± §©©¨©§¨

ivgd my gpen oiicr ,ipyd ivgd z` miaxd zeyxl `ivenyk
etxhvi cg` mlrda mdipy z` `ivedy oeike ,`ivedy oey`xd
dtxyp e` alk dlk`l dnec epi`e ,aiig `die zxbexb xeriyl

.llk mlera `vnp epi`y
`l` :`xnbd zvxznøîà÷ éëä,xnel `ax ly ezpeek jk ±íàå ¨¦¨¨©§¦

déaâäå íã÷d zxbexb ivgúçpä íãB÷ äðBLàøzxbexb ivg,äéiðL ¨©§¦§¦©¦¨¤©¨©§¦¨
úéNòðdäèì÷pL éîk äðBLàøalk itaäôøNpL Bàdgpy mcew ©£¥¦¨§¦¤¦§§¨¤¦§§¨

dgpdd oi`e ,dzgpd dlha ux`d on ddiabdy oeiky ,ux`d lr
,dpey`xd dgpdl ztxhvn dipyd.øeèôe¨

:xeriy ivg oipra ztqep dkldúøâBøb éöç àéöBä ,àáø øîàåly §¨©¨¨¦£¦§¤¤
miaxd zeyxl cigid zeyxn lke`àéöBäå øæçå ,dçépäåmlrda §¦¦¨§¨©§¦

cg`úøâBøb éöçmiaxd zeyxl cigid zeyxn zxg`døéáòäå £¦§¤¤§¤¡¦¨
äéìò Cøc,dpey`xd lrn ±,áéiç.dgipd `ly it lr s`e ¤¤¨¤¨©¨

:`xnbd dywnéànàå,aiig recn ±çð àì àäz` gipd `l ixd ± §©©¨Ÿ¨
.dnly zxbexb xeriya dgpd dyr `ly `vnpe ,ipyd ivgd

xaecn :`xnbd zvxzndøéáòäL ïBâka dipyd zxbexb ivglCBú §¤¤¡¦¨
ìLäLxbexb ivgl mikenqd migth,ceal `ed ixde ,dpey`xd z §Ÿ¨

ivgl ztxhvne ,rwxwd lr zgpenk `id mb zaygp okle
.mz`ved lr aiigl oey`xd

:`xnbd dywnàáø øîàäåutgy xn` envr `ax `lde - §¨¨©¨¨
a `vnpdìL CBúäL,rwxwl mikenqd migthïðaøìmixaeqd §Ÿ¨§©¨¨

,rwxwa gpen eli`k aygp epi` xie`a xaerd utgy (.fv oldl)
éøöeäMî éab ìò äçpä Cick `edy lk mewn iab lr gepiy ± ¨¦©¨¨©©¥©¤

jeza zxbexb ivg xiard m`y o`k eixacl xzeqe ,gpenk aygiy
.llk dgipd `ly s` aiig migth dyly

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìgepiy jixvy `ax xn`y dn ± Ÿ©§¨¨
xaecn ,edyn iab lr÷øBæae ,zeyxl zeyxn utgdïàëdn ± §¥¨

aygp migth dyly jeza zxbexb ivg xiard m`y `ax xn`y

xaecn ,dgipdyøéáòîaoeike ,zeyxl zeyxn ecia zxbexbd §©£¦
.aiige ,`edy lk mewn lr dgpd dyry aygp ,ecia gpen utgdy

:xeriy ivg oipra zwqerd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaúøâBøb éöç àéöBäzeyxl cigid zeyxn lke` ly ¦£¦§¤¤
,miaxdúøâBøb éöç àéöBäå øæçåmiaxd zeyxl cigid zeyxn §¨©§¦£¦§¤¤

ãçà íìòäa`ivedy xg` cr zay meidy miizpa el rcep `ly ± §¤§¥¤¨
,ipyd ivgd z`áéiçm`ived m`e .z`hg,úBîìòä ézLaxkfpy ©¨¦§¥¤§¥

e xfge ,dpey`xd z` `ivedy xg` zay meidyz` `ivede gky
e ,zetxhvn ze`vedd oi` ,dipyd,øeètoia xeqi`d zriciy ¨

.zebby izyk od ixde ,odipia zwlgn ze`vedd,øîBà éñBé éaøs` ©¦¥¥
mdipy z` `ived m`,ãçà íìòäam`ived m` wxúeLøìmiaxd §¤§¥¤¨¦§

,áéiç ,ãçà`ived m` la`ìúBéeLø ézLwqtd yiy miaxd ¤¨©¨¦§¥§
zxbexb ivge zg` miaxd zeyxl zxbexb ivg `ivedy ,mdipia

e ,zetxhvn ze`vedd oi` ,zxg` miaxd zeyxl,øeètenky ¨
zeieyxd wqtd jk ze`vedd oia zwlgn xeqi`d zriciy

.ze`vedd oia zewlgn
aygp `diy oiprl wqtd aygp dn zerc dyly d`ian `xnbd

:iqei iax zrcl zeieyx izyàeäå ,äaø øîàiqei iax xn`y dn ± ¨©©¨§
xaecn ,xeht miaxd zeieyx izyl zxbexb i`vg ipy `ived m`y

úàhç áeiç LiLdwiqtnd zeyxa,íäéðéaef zeyxy ,epiide ¤¥¦©¨¥¥¤
dpnn `iven did m`y ,cigid zeyx dpid mdipia dwiqtnd
zeyxl miaxd zeieyxn zg`n qipkn e` ,miaxd zeieyxn zg`l
,mdipia dwiqtne `id daeyg zeyx okle ,z`hg aiigzn did ef

ìáàmdipia yi m`úéìîøk,opaxcn wx dxeqi`yàìdpi` ± £¨©§§¦Ÿ
zilnxkd dlha dxezdny oeikny ,zeieyxd oia wiqtdl daeyg
,zg` zeyxl odizy zeaygp ,dl zekenqd miaxd zeieyxl
miaxd zeyxl zxbexb ivg `ived m`y iqei iax da dcene
xg`d dcivay miaxd zeyxl zxbexb ivge cg`d dcivay

.z`hg aiig cg` mlrda
eléôà ,øîà ééaàmdipia yi m`úéìîøk,wqtd daeygìáàm` ©©¥¨©£¦©§§¦£¨

mdipia yiàìñét,miaxd zeyx agex lk lr zgpend ur zkizg ± ¦§¨
àìm`y iqei iax da dcene ,zeieyxd oia wiqtdl daeyg dpi` ± Ÿ

zxbexb ivge cg`d dcivay miaxd zeyxl zxbexb ivg `ived
.z`hg aiig cg` mlrda xg`d dcivay miaxd zeyxl

eléôà ,øîà àáøåmdipia yi m`àìñét.wqtd daeygàáø àãæàå §¨¨¨©£¦¦§¨§¨§¨¨¨
déîòèì,exn` ezhiyl ,`ax xn`y df xace -úeLø ,àáø øîàc §©§¥§¨©¨¨§

àéîc ïéèéb úeLøk úaLmdizeklda minec zay zeieyx ± ©¨¦§¦¦¨§¨
`lqity oihib iabl exn`y enke ,oihib iabl zeyx zekldl
mewnk `lqitd zaygp zay iabl jk ,dnvr ipta zeyx daeyg

.zeieyxd z` zwlgne ,envr ipta
`ivend :dpyna epipyìBçkexeriy ,oirl rav ±ïéò ìBçëì éãk §§¥¦§©¦

.úçàrecn :`xnbd dywn .df xeriyl mrhd dn x`az `xnbd ©©
legkl ick exeriyéìçk àì àä ,úçà ïéòlegkl jxcd oi` ixd ± ©¦©©¨Ÿ¨£¦

:`xnbd zvxzn .mipir izy `l` ,zg` oirïkL ,àðeä áø øîà̈©©¨¤¥
miypúBòeðöick zg` oir `l` zelbn oi`e zethern zekledy §

,ze`xl,úçà ïéò úBìçBk.da ze`ex ody dielbd oird epiidc £©¦©©
:`xnbd dywnéáéúéî,`ped ax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø`ivendíà ,ìBçk`ed ©¦¦§¤¤§¨¨¥§¦
ieyrd legk oin,äàeôøìexeriy,úçà ïéò ìBçëì éãkeíà`ed ¦§¨§¥¦§©¦©©¦
ieyrd legk oinèM÷ìlegkl ick exeriy ,ea.íéðéò ézLadywe §©¥¦§¥¥©¦

zg` oir legkl ick exeriyy epipyy dn cinrdy `ped axl
:`xnbd zvxzn .hywl ieyrd legkaàîbøzx`iae cinrd ± ©§§¨

éðîçð øa ìàeîL éaøc déøa ìléä,`ziixad z`àeää àéðz ék± ¦¥§¥§©¦§¥©©§¨¦¦©§¨©
legkl ick exeriy heyiwl ieyrd legky `ziixaa epipyy dn
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ceexz `lnk ,awx ceexz `ln ± dqb dcin

zay z`vedl `kd la` mi`tex ly lecb

`ed aeyg ohw ceexze ,opira aiygc icin ±

.daxd)p"`(,lb sg `edy jzrc `wlq sg

miphw ody zgzet itga ipyne ,lecb `edy:
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:ø"úøòéN àéöBnäY[èéè] ,èéhä úà Ba ìaâì éãk ©¦¥¨§¥§©¥¤©¦¦
Y."ãeñì éãk ãéñ" .áäæ éôøBö ìL øek ét úBNòì©£¦¤§¥¨¨¦§¥¨

äãeäé áø øîà .úBðaaL äpè÷ òaöà ãeñì éãk :àðz̈¨§¥¨¤§©§©¨¤©¨¨©©§¨
eòébä àìå ï÷øétì eòébäL ìàøNé úBða :áø øîà̈©©§¦§¨¥¤¦¦§¦§¨§Ÿ¦¦

íéiðò úBða ,[íéðMì]YúBða ,ãéña ïúBà úBìôBè ©¨¦§£¦¦§¨§¦§
íéøéLòYíéëìî úBða ,úìBña ïúBà úBìôBèY £¦¦§¨§¤§§¨¦

íéLãç äML" øîàpL ,øBnä ïîLa ïúBà úBìôBè§¨§¤¤©¤¤¡©¦¨¢¨¦
àéiç øa àðeä áø ?øBnä ïîL éàî ."øBnä ïîLa§¤¤©©¤¤©©¨©¦¨
àlL úéæ ïîL :øîà àaà øa äéîøé áø ,zkèñ :øîà̈©§©§©¦§§¨©©¨¨©¤¤©¦¤Ÿ
ïBð÷éôðà :øîBà äãeäé éaø ,àéðz .LéìL äàéáäY ¥¦¨§¦©§¨©¦§¨¥©§¦§
BúBà ïéëñ änìå ,LéìL äàéáä àlL úéæ ïîLY ¤¤©¦¤Ÿ¥¦¨§¦§¨¨¨¦

déì àéåä éáéa áø .øNaä ïcòîe ,øòéOä úà øéMnL¤©¦¤©¥¨§©¥©¨¨©¥¨¨§¨¥
äåä .éæeæ úBàî 'ã da ì÷L øáà øáà dìôè ,àzøa§©¨§©¨¥¤¥¤¨©¨¥¥£¨
ãça dìôè àzøa déì àéåä ,déúeááLa éBb àeää©¦§¨¥¨§¨¥§©¨§©¨§©

àðîéæYáø øîà .ézøáì éáéa áø ìè÷ :øîà .äúîe ¦§¨¥¨£©§©©¥¨¦§©¦£©©
àøëéL éúLc éáéa áø :ïîçðY,àìôè déúða ïééòa ©§¨©¥¨¦§¥¦§¨¨§¨§¨¥©§¨

àøëéL ïðéúL àìc ïðàYéàî ."ìekìk ãeñì éãk :øîBà äãeäé 'ø" .àìôè ïúða ïééòa àì £©§¨¨¥©¦§¨¨¨§¨§¨©©§¨§¨¥§¥¨¦§©
c àøîéîì .àòãéö úáe àòãéö :áø øîà ?éôécðà éàîe ìekìkàä ,Léôð äãeäé 'øc àøeòéL ¦§©©§¦¦£©©¦§¨©¦§¨§¥§¨§¦¨§©§¨¨¥¨

!Léôð ïðaøc àøeòéLc ì"éé÷éøác ïéàøð :ø"à ,éáéúéî .äéîçð éaøcî Léôðå ,ïðaøcî àèeæ §¦¨§©¨©¨¥¨¦§©¨©§¨¥¦§©¦§¤§¨¥¦¦¦§¦¦§¥
éãéàå éãéà ,àòãéö úáe àòãéö ã"ñ éàå .ãéqä( úöéáa äéîçð éaø éøáãå ,èeáça äãeäé éaø©¦§¨§¨§¦§¥©¦§¤§¨§¥©©¦§¦¦§¨©¦§¨¦¦§¦¦

é÷úî .àôécðàà :éîà éaø éác éøîà ÷çöé éaø øîà àlà !èeáçíãà éëå :àðäk áø dì ó ¨¤¨¨©©¦¦§¨¨§¦§¥©¦©¦©©§¦¨©§¦¨©¨£¨§¦¨¨
,øôì ïàk ãò ,ïéäa eéä úBúðL :ïðúãk ;úBúðL :àðäk áø øîà àlà !úBøtðà åéúBòî äNBò¤§¨©§¨¤¨¨©©¨£¨§¨§¦§©§¨¨©¦©¨§©

àôécðà éàî :àîéà úéòaéàå .Náëì ïàk ãò ,ìéàì ïàk ãòYøa àeääc àä éëå .àúetà ©¨§©¦©¨§¤¤§¦¨¥¥¨©©§¦¨©¨§¦¨§©©
äNòîa eðì LBøc íe÷ :déì eøîàc ,[ìááì òì÷éàc] ìéìbeëì LBøãà :eäì øîà .äákøî ¨¦§¦§©§¨¤©£©¥§¨§©£¥¤§¨¨¨©§¤§§

ïî àúéòøò à÷ôðå .déøáçì äéîçð éaø Løããk:déì eøîàå ,úéîe éôécðàa déúçîe ìúBk ¦§¨©©¦§¤§¨§©§¥§¨§¨©§¦¨¦¤©§¥§©§¦¦¦©£©¥
.déì àc déìéc ïî'éðúîäîãàY:íéøîBà íéîëçå ,àáé÷ò éaø éøác ,ïéôeöønä íúBçk ¦¦¥¨¥©§¦£¨¨§©©©§¦¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦

÷cä ìBçå ìáæ .úBøbéàä íúBçkYéãk :à"ëçå ,àáé÷ò éaø éøác ,áeøk ìL çì÷ ìaæì éãk §©¨¦§¤¤§©©§¥§©¥¤©¤§¦§¥©¦£¦¨§§¥
ñbä ìBç .àLéøk ìaæìYäð÷ ,ãéñ óë àìî ìò ïzéì éãkYäéä íàå ,ñBîìe÷ úBNòì éãk §©¥§¥¨©¨§¥¦¥©§Ÿ©¦¨¤§¥©£§§¦¨¨

ñqeøî Bà äáòY.ñtìéàa äðeúðe äôeøè ,íéöéaaL äl÷ äöéa Ba ìMáì éãk'îbàìî ìò" ¨¤§¨§¥§©¥¥¨©¨¤©¥¦§¨§¨¨¦§¨§¨©§Ÿ
áø øîà ?ãéqì déì éìòî ìBçc àpz ïàî .ïéãéiñ ìL ók ét ìò ïzéì éãk :àðz ."ãéñ óë©¦¨¨§¥¦¥©¦©¤©¨¦©©¨§©£¥¥©¦¨©©

áøéò ë"àà ãéqa Búéa úà íãà ãeñé àì :àéðúc ;àéä äãeäé éaø :àcñç.ìBç Bà ïáz Ba ¦§¨©¦§¨¦§©§¨Ÿ¨¨¨¤¥©¦¥¥¤¤
ïáz :øîBà é"øYìBç ,øzeîY,ïðaø àîéz eléôà :øîà àáø .ãéñkøè àeäL éðtî ,øeñà ¥¤¤¨¨¦§¥¤§©§¦¨¨¨©£¦¥¨©¨©

éòa .åéúBòaöà éøL÷ì òébnä ñBîìe÷ :àðz ."ñBîìe÷ úBNòì éãk äð÷" .Bðewéz eäæ Bìe÷ìé÷¦§¤¦¨¤§¥©£§¨¨§©©¦©§¦§¥¤§§¨¨¥
?ïBzçzä øL÷ Bà ïBéìòä øL÷ :éLà áøYïîMa äôeøè :àðz ."'åë äáò äéä íàå" .e÷éz ©©¦¤¤¨¤§¤¤©©§¥§¦¨¨¨¤¨¨§¨©¤¤

øîà ?àéä éàî äl÷ äöéa Cì òéîL éî :déøáì àðéáøc déøa øî déì øîà .ñtìéàa äðeúðe§¨¨¦§¨£©¥¨§¥§¨¦¨¦§¥¦§¦©¨¥¨©¨©¦£©
:déì øîà .÷ézLéà !àzøtéöc àîéà ,àøèeæc íeMî ?àîòè éàî .àìöìéöc àúòéa :déì¥¥£¨§¦§§¨©©§¨¦§§¨¥¨§¦¨§¨¦§¦£©¥

úìBâðøz úöéa :úLL áø øîà [éëä :déì øîà] ?àäa Cì òéîL écéîäöéa dì eø÷ éàîe . ¦¥§¦©¨§¨¨©¥¨¦¨©©¥¤¥©©§§¤©¨¨¥¨
äl÷YéøeòéL ìk àðL éàîe .úìBâðøz úöéaî øúBé ìMáì äl÷ äöéa Eì ïéà íéîëç eøòéL ©¨¦££¨¦¥§¥¨©¨§©¥¥¦¥©©§§¤©§¨¨¦¥

.äl÷ äöéaî úøâBøbk :ïîçð áø øîà éëä :déì øîà ?äöéak àëäå ,úøâBøbk úaL©¨©§¤¤§¨¨©¥¨¨©¥¨¦¨©©©§¨©§¤¤¦¥¨©¨
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc zay(ipy meil)

:xriy z`ved oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
,øòéN àéöBnäexeriy,èéhä úà Ba ìaâì éãkgiayn xriydy ©¦¥¨§¥§©¥¤©¦

`ivend .hihd z`[èéè]ick exeriy ,laebnìL øek ét úBNòì ¦©£¦¤
áäæ éôøBöz` ea mipzepy [mitxevd xepzay] awpd z` mezql ± §¥¨¨

.wgeca getnd ea qpkiy ick ,getnd
`ivend ,dpyna epipy,ãéñexeriyãeñì éãk.zepaay dphw ¦§¥¨

:df xeriy edn zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨
exeriy ,ciq `ivendkúBðaaL äpè÷ òaöà ãeñì éãdnic`dl §¥¨¤§©§©¨¤©¨

.d`p `dzy
:zepad z` oicq eid recn zx`an `xnbd,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

ï÷øéôì eòébäL ìàøNé úBða,zexry izy e`iady -eòébä àìå §¦§¨¥¤¦¦§¦§¨§Ÿ¦¦
ì][íéðL,xaca zeyiiazne ,jkl ie`xd libl eribd `le ±úBða §¨¦§

úBìôBè íéiðòzegyen ±ãéña ïúBà,oxiydlúBìôBè íéøéLò úBða £¦¦§¨§¦§£¦¦§
úìBña ïúBàe ,oxiydløBnä ïîLa ïúBà úBìôBè íéëìî úBðá ¨§¤§§¨¦§¨§¤¤©

,oxiydløîàpLzbixd xg` yexeyg`l e`ay zexrpd oipra ¤¤¡©
(ai a xzq`) izye,'øBnä ïîLa íéLãç äML'oze` mikq eidy ¦¨¢¨¦§¤¤©

.xend onya
:`xnbd zl`eyéàî[edn-].øBnä ïîL:`xnbd daiynàðeä áø ©¤¤©©¨

äàéáä àlL úéæ ïîL ,øîà àaà øa äéîøé áø .úëèñ ,øîà àéiç øa©¦¨¨©§¨©©¦§§¨©©¨¨©¤¤©¦¤Ÿ¥¦¨
LéìL.mlecib yilyl eribd `ly mizifn dyrpd ± §¦
àéðz,`ziixaaïBð÷étðà ,øîBà äãeäé éaø(:dt zegpn) epipyy ©§¨©¦§¨¥©§¦§

epiid ,zegpnl xyk epi`yïéëñ änìå .LéìL äàéáä àlL úéæ ïîL¤¤©¦¤Ÿ¥¦¨§¦§¨¨¨¦
BúBàmeyn .xend onya mikln zepa mikq dnl ±úà øéMnL¤©¦¤

ïcòîe ,øòéOäz` dtin ±.øNaä ©¥¨§©¥©¨¨
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàzøa déì àéåä éáéa áødzid ± ©¥©©§¨¥§©¨

,za eldìôèciqa dgyn ±,øáà øáàeda ì÷Ldxear laiwe ± ©§¨¥¤¥¤§©¨
`ipecpl,éæeæ úBàî òaøà.ciqd ici lr dztiizdy meynäåä ©§©¥¥£¨

déúeáaLa éøëð àeää,iaia axl zepikya xc didy ixkp did ± ©¨§¦§¦§¥
àzøa déì àéåä,za el dzid ±àðîéæ ãça dìôèlk z` gyn ± ©§¨¥§©¨©§¨§©¦§¨

,dzetil ick zg` mrta ciqa dtebøîà ,äúîe,ixkp eze`ìè÷ ¥¨¨©§©
ézøáì éáéa áøz` gyny izi`xy oeikny ,iza z` iaia ax bxd ± ©¥©¦§©¦

.zenl dl iznxbe ,izal ip` s` ok iziyr ,ciqa eza
àøëéL éúLc éáéa áø ,ïîçð áø øîà,xkiy dzeyy ±déúða ïééòa ¨©©©§¨©¥©§¨¥¦§¨¨£¨§¨¥

àìôèocrle oxry xiydl ick ciqa oteb geynl eizepa zekixv ± ©§¨
,xyad z` darne xriyd z` daxn xkiydy ,oxya z`àìc ïðà£©§Ÿ

àøëéL ïðéúL,xkiy mizey eppi`y ep` ±àìôè ïúða ïééòa àì± ¨¦©¦§¨Ÿ¨£¨§¨¨©§¨
.dgiynl zekixv epizepa oi`

:dpyna epipy,øîBà äãeäé éaøexeriy ciq `ivendãeñì éãk ©¦§¨¥§¥¨
,ìekìk`xnbd .itcpe` ceql ick exeriy ,xne` dingp iax ©§

:`xnbd zl`ey .itcpe`e leklk md dn zx`anéàî[edn-] ©
éàîe ìekìk[edne-].éôécðà:`xnbd daiyn,áø øîàepiid leklk ©§©©§¦¦¨©©

àòãéö,dilry xriyd aikydl dze` micqe ,dwx ±åepiid iticp` ¦§¨§
àòãéö úáxriyd xiydl eze` micqe ,dwxd zgzy mewnd ± ©¦§¨

.`rcivl jxvpd xeriydn ohw df xeriye ,my lcbd
:`xnbd dywnàøîéîìxnel ozip m`d ±äãeäé éaøc àøeòéLc §¥§¨§¦¨§©¦§¨

Léôðiax xn`y xeriydn lecb dcedi iax ly xeriydy ± §¦
,dingpLéôð ïðaøc àøeòéLc ïì àîéé÷ àäepicia laewn ixd ± ¨¨§¨¨§¦¨§©¨¨§¦

zay ixeriya xingn dcedi iaxy ,xzei lecb opax ly mxeriyy
.minkgd x`yn xzei

ok` dcedi iax ly exeriy :`xnbd zvxznïðaøcî àèeæohw ± ¨¦§©¨¨
,opax lynäéîçð éaøcî Léôðeiaxy ,dingp iax lyn lecbe ± §¦¦§©¦§¤§¨

.epnn xzei xingn dingp
:`xnbd dywn .ax ly xe`iad lr dywn `xnbdéáéúéîeywd - ¥¦¥

epipy ,iticp`e leklk edn yxity ax ixac lr daiyid ipa
,`ziixaaïéàøð ,éaø øîàk rixkdl d`xp ±äãeäé éaø éøáã ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨

,leklk ceql ick `ed xeriydyaciqèeáçaxernd ciq - §¨
,leklk ceql ieyr `edy ,min daxdaåoi`xpäéîçð éaø éøáã §¦§¥©¦§¤§¨

,iticp` ceql ick `ed xeriydy xn`yãéqä úöéáaciqa ± §¥©©¦
ieyr `edy ,miviak d`xpe miyeb ea yie min hrna laebnd

.iticp` ceqlCzòc à÷ìñ éàåleklky yxtl jzrca dler m`e ± §¦¨§¨©§¨
epiid iticp`e,àòãéö úáe àòãéöixdy ,dywãéàèeáç éãéàå é± ¦§¨©¦§¨¦¦§¦¦¨

ciqa geynl milibx `rciv zad z` oiae `rcivd z` oia
dingp iaxk dkldy iax xn` recne ,min daxda axernd

.`rciv za ea ceql jxcd oi` ixd ,ciqd zviaa
:xg` ote`a iticp` edn x`al dqpn `xnbd,÷çöé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¦§¨

énà éaø éác éøîàepiid iticp` ,in` iax ly eyxcn ziaa exn` ± ¨§¦§¥©¦©¦
àôécðàà,dhnl cg`e dlrnl cg` ,miawp ipy ea yiy qxg ilk ± ©©§¦¨

dingp iaxle ,ciqa oezgzd xegd z` mzeq eze`lnl dvexyke
znizql ie`xd xeriya `ed ez`ved lr miaiigy ciqd xeriy
znizql miynzyn enry dar ciqa ezenk wqt iaxe ,df xeg

.xegd
:`xnbd dgecé÷úîdì ódywd ±àðäk áø,wgvi ax lríãà éëå ©§¦¨©©£¨§¦¨¨

úBøtðà åéúBòî äNBògipne ,ociqtdl eizern z` gipn mc` ike ± ¤¨¨©§¨
ciqd z` dgnn oiide ciqa mezq ely awpdy ilka oiid z`

.`veie
:mipte` ipya iticp` edn x`an `pdk ax,àðäk áø øîà àlà¤¨¨©©©£¨

epiid iticp`úBúðL,dcnd oeniq jxevl dcicn ilkay zehila ± §¨
dingp iaxle ,zexkipe zepal eidiy ick ciqa el` zehila micqe
wqt iaxe ,aiig zg` dhila ceql ie`xd xeriya ciq `ivend

.zehilad zriavl miynzyn enry dar ciqa ezenk
zezpy zeyrl milibx eid ok`y df yexitl di`x d`ian `xnbd

:milkaïðúãk,(:ft zegpn) dpyna epipyy enk ±úBúðL-] §¦§©§¨
[zehilaïéäa eéäeid eae ,ycwnd ziaa oid zcina didy ilka ± ¨©¦

y onql ick e`a el` zehilae ,mikqpl oiid z` miccenïàk ãòyi ©¨
oii ze`lnlìikqp,øte ,oid ivg jixv didy,ìéàì ïàk ãòdidy §¨©¨¨©¦

e ,oid yily jixv,Nákì ïàk ãò.oid rax jixv didy ©¨©¤¤
àîéà úéòaéàå,jk z`f x`al lkez dvxz m`e ±,àôécðà éàî §¦¨¥¥¨©©§¦¨

àúetàick ciqa eze` migyene ,xriy ea oi`y mewna gvn ± ©¨
ceql ie`xd xeriya ciq `ivend dingp iaxle ,ezetile enic`dl
miynzyn enry dar ciqa ezenk wqt iaxe ,aiig gvnd z`

.gvnd z` ceql
:df yexitl di`x d`ian `xnbdòìwéàc] àìéìb øa àeääc àä éëå§¦¨§©©§¦¨§¦§©

[ìááì,laal oncfpy lilb oaa didy enke ±déì eøîàclaa ipa §¨¤§¨§¥
äákøî äNòîa eðì LBøc íe÷,l`wfgiay,eäì øîàmivex ike §¨§©£¥¤§¨¨¨©§

y mz`déøáçì äéîçð éaø Løããk eëì LBøãàenk mkl yexc`y ± ¤§§¦§¨©©¦§¤§¨§©§¥
,dakxn dyrna exiagl dingp iax yxcyeiax yxcykdingp

ìúBk ïî àúéòøò ú÷ôð,lzekdn drxiv d`vi ±éôécðàa dézçîe §¨©¨¨¦¨¦¤©§¥§©§¦¦
úéîe,zne ely iticp`a eze` dvwre ±déì eøîàåeilr exn`e ± ¦§¨§¥

,eixagdéì àc déìéc ïîyexcl el did `ly ,z`f el dzid ecin ± ¦¦¥¨¥
.dakxn dyrna

äðùî
mz`ved lr miaiigy mixeriyd z` x`al dkiynn ef dpyn

`ivend :zaya zeyxl zeyxnäîãàexeriy ,mec` hih ±íúBçk £¨¨§©
ïéôeöønä,miwyd lr dnizgl jixvy enk ±.àáé÷ò éaø éøác ©©§¦¦§¥©¦£¦¨

,íéøîBà íéîëçåexeriyúBøbéàä íúBçkdnizgl jixvy enk ± ©£¨¦§¦§©¨¦§
.zexbi`d lr

`ivend,÷cä ìBçå ìáæexeriyéaø éøác ,áeøk ìL çì÷ ìaæì éãk ¤¤§©©§¥§©¥¤©¤§¦§¥©¦
,íéøîBà íéîëçå .àáé÷òexeriy.àLéøk ìaæì éãk`ivendìBç £¦¨©£¨¦§¦§¥§©¥§¥¨

,ñbäexeriy.ãéñ ók àìî ìò ïzéì éãk`ivend,äð÷exeriyéãk ©©§¥¦¥©§Ÿ©¦¨¤§¥
úBNòìepnnäéä íàå .ñBîìe÷dpwñqeøî Bà äáòepi`y ,wecq ± ©£§§¦¨¨¨¤§¨

exeriy ,daizkl ie`x,íéöéaaL äl÷ äöéa Ba ìMáì éãk`idyk §¥§©¥¥¨©¨¤©¥¦
äôeøè,zaxern ±ñtìéàa äðeúðe.zagna - §¨§¨¨¦§¨

àøîâ
ozil ick exeriy qbd leg `ivend :dpyna epipy.ãéñ ók àìî ìò©§Ÿ©¦
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xeriydn ohw df xeriye ,envr lerpnd `le ,mvrn miieyrd

.opax exn`y
:d`neh oiprl zgzet itg oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaúçúBt éôçoiicr erawp `ly lerpnd ipiy ± ¨©¨¨¨¥©©
,lerpnaïéøBäèmxaig `ly onf lky ,d`neh milawn mpi` - §¦

m`e .ilk miaygp mpi`e ,melkl miie`x mpi`úçúBta ïòá÷± §¨¨©©©
e ilk md miaygp ,lerpnaïéàîè.d`neh milawn ±åoi` m` §¥¦§

`l` milk ly lerpndìb ìL,oipa zlc ±ïøaéçL ét ìò óàz`-] ¤©©©¦¤¦§¨
[lerpnd ipiyá÷e úìca,ïéøBäè ,íéøîñîa ïòzlcdy oeiky ©¤¤§¨¨§©§§¦§¦

meyn ,d`neh zlawn dpi` ,rwxwl zxaegnøaeçîä ìkL¤¨©§¨
,ò÷øwk àeä éøä ò÷øwì.d`neh lawn epi`y ©©§©£¥©©§©
`ivend :dpyna epipy,úéëeëæexeriyBa øBøâì éãky`x z` §¦§¥¦§

:zikekfd xeriy oipra `ziixa d`ian `xnbd .xkxkdàðz̈¨
`ivend ,`ziixaa,úéëeëñexeriyúçàk ïéîéð éðL da òBöôì éãk §¦§¥¦§©¨§¥¦¦§©©

.zg` zaa bix`dn miheg ipy jezgl ±
`ivend :dpyna epipy,ïáà Bà øBøömxeriyóBòa ÷Bøæì éãkick §¤¤§¥¦§¨

.egixadløæòìà éaøxne` awri xa,'åëwexfl ick exeriy ©¦¤§¨¨
:xfrl` iax ly exeriya dpc `xnbd .dndaaøîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©

àeäå ,ïðçBé éaøwexfl ick exeriyy xfrl` iax xn`y dn ± ©¦¨¨§
zngn zgxeay epiid ,dgixadle dndaaúLbønLda[oa`a±] ¤©§¤¤¨

d`exyk zldapy meyn zgxeay jka ic oi` mpn` ,da rbetyk
.dxarl wxfp oa`d z` e` xexvd z`

:`xnbd zl`eyBøeòéL änëådaiyn .oa`d e` xexvd ly §©¨¦
,`xnbdàéðz,`ziixaaäøNò ì÷Lî ,øîBà á÷òé ïa øæòìà éaø ©§¨©¦¤§¨¨¤©£Ÿ¥¦§©£¨¨

.æeæ
:`qkd ziaa oda migpwny mipa`d xeriya dpc `xnbdìò ïéðeæ¦¨

àLøãî éáì,yxcnd zial qpkp ±eäì øîà,minkglíéðáà ,éúBaø §¥¦§§¨¨©§©©£¨¦
àqkä úéa ìLmda gpwl miieyrd.änëa ïøeòéL ¤¥©¦¥¦¨§©¨

Bì eøîà`ed zg` lcebyk mipa` yly `ed xeriyd ,minkgd ¨§
úéfkzg`å æBâàkzg`.äöéak ©©¦¨¡§©¥¨

eäì øîà,oipeféðèøeè éëå[mipf`n±]ñéðëéz` lewyl ick enr ¨©§§¦§§¦©§¦
.mipa`d

eðîðoipnl minkgdeøîâåzercd aex itl erawe ±lhlhl lekiy , ¦§§¨§
a zeqpkpy mipa` dnk enr.ãiä àìî§Ÿ©¨

àéðz :íéàðú êëá å÷ìçðù äàéáî àøîâä,`ziixaa,øîBà éñBé éaø ©§¨©¦¥¥
`ed oxeriyy mipa` yly `qkd zial lhlhl xzen,æBâàk ,úéfk©©¦¨¡

,åéáà íeMî øîBà éñBé éaøa ïBòîL éaø .äöéaëådnk lhlhl xzen §©¥¨©¦¦§§©¦¥¥¦¨¦
a zeqpkpy mipa`.ãiä àìî§Ÿ©¨

:mipa` z`ved oipra zetqep zerc d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaìL (úaMa)úBìæøe÷î íéðáà Lzeie`x ody] zeccegn ± ©©¨¨Ÿ£¨¦§§¨

[gepiwlïøeòéL änëå .àqkä úéáì ñéðëäì øzeî.mipa` oze` ly ¨§©§¦§¥©¦¥§©¨¦¨
,øîBà øéàî éaødxeriy zg` lk,øîBà äãeäé éaø .æBâàkzg` lk ©¦¥¦¥¨¡©¦§¨¥

dxeriy.äöéak©¥¨
:ef zwelgna zercd z` xekfl oniq zxne` `xnbdøa íøôø øîà̈©©§¨©

ïàk ú÷Bìçnk ,àcñç áø øîà àtt`ziixaa o`k ewlgpy enk ± ¨¨¨©©¦§¨©©£¤¨
,mipa`d xeriyaâBøúàa ú÷Bìçî Ckdkeq) dpyna ewlgp jk ± ¨©£¤§¤§

xi`n iaxly ,devnl ie`xd xzeia ohwd bexz`d xeriya (:cl
.dviak exeriy dcedi iaxle ,feb`k exeriy

ixd :`xnbd dywnïéúéðúî íúädiepy bexz`a my zwelgnd ± ¨¨©§¦¦
,micinlzd lkl dreci `ide ,dpynaàúééøa àëäeli`e ± ¨¨¨©§¨

lkl dreci dpi` `idy ,`ziixaa diepy mipa`a o`k zwelgnd
efa drecid zwelgnd z` `cqg ax dlez recne ,micinlzd

.dreci dpi`y
:`xnbd zxne` okleàlà,`cqg ax xn` jkú÷Bìçnkewlgpy ¤¨©©£¤
dcedi iaxe xi`n iax,ïàk ú÷Bìçî Ck ,âBøúàaok xn`e ,mipa`a §¤§¨©£¤¨

iax ixac silgze `ziixaay zwelgnd z` gkyz m`y ,oniql
`idy ,dpynay zwelgnd ici lr xkfiz ,dcedi iax ixaca xi`n

.dl dnec
:gepiw meyn olhlhl exizd `ly mixac yiy zx`an `xnbd

àì ìáà ,äãeäé áø øîàlhlhi.ñééàtä úà ¨©©§¨£¨Ÿ¤©¨¥
:`xnbd zl`ey.ñééàt éàî:`xnbd daiynéðéLøk ,àøéæ éaø øîà ©¨¥¨©©¦¥¨©§¦¥

àúééìáadlrn dyixgnde dgl ux` `idy] laaay xtr iyeb ± ©§§¨¨
okle ,gepiwl miie`x mpi` ,mixxetzn mdy oeikny ,[xtr iyeb

zaya mlhlhl xeq`.
:zaya `qkd ziaa xexva yeniyl rbepd oic d`ian `xnbd

LîLîì øeñà ,àáø øîàirxd itaLîLînL Cøãk úaMa øBøöa ¨©¨¨¨§©§¥¦§©©¨§¤¤¤§©§¥
,ìBça.jka zexry xiyny oeik ©

:`xnbd dywné÷úîdì ódywd ±àøèeæ øî,`axlïkzñéì± ©§¦¨©§¨¦§©¥
.el `id dpkq ,dptp epi`e zeptidl jxvpd ixdy ,envr okqi m`d
ezpeek `l` ,llk ynyni `ly `ax zpeek oi` :`xnbd zvxzn
`ed i`yx la` ,lega ynynny jxck ynyni `ly ,`id

ynynl,ãé øçàìk`le eizerav` izya xexvd z` fge`y oebk ¦§©©¨
.eci lka

:gepiw jxevl dvwen lehlh oipra oecl day `xnbdéaø øîà̈©©¦
,àqkä úéáì òeá÷ íB÷î Lé íà ,éàpémipa` dnk lehil xzen ©©¦¥¨¨©§¥©¦¥

a zeqpkpy,ãiä àìîod eynyi ,olekl jixv `di `l m` s`y §Ÿ©¨
e .zayd jynda gepiwlåàì íàoa` lehil xzen ,reaw epi` m` ± ¦¨

zg`òøëäk,dlrnl mixkfpd mixeriydn irvn`d xeriyk ± §¤§©
.feb`k epiide ,dviake feb`k zifk mdy

äëBãîzyzkn ±,íéîNa ìL äpè÷xeqi`l ezk`lny ilk `idy §¨§©¨¤§¨¦
,dlhlhl xeq`eãò äéìò Lé íà ,úLL áø øîà,gepiw ly myex ± ¨©©¥¤¦¥¨¤¨¥

,jkl zcnery cirndøzeîoeiky ,da gpwl ick zaya dlhlhl ¨
da jecl ick `le ,gepiw myl zcner `id ixd ,zklkeln `idy

.minya
:`xnbd dywnéáéúéîepipy ,zyy ax ixac lr daiyid ipa eywd ¥¦¥

,`ziixaaúBiðBzçz éãéì íãàä úà ïéàéáî íéøác äøNò,mixegh ± £¨¨§¨¦§¦¦¤¨¨¨¦¥©§¦
íéðôâ éáìeìå ,íéðôâ éìòå ,íéð÷ éìò ìëBàä ,ïä elàåmitpr ± §¥¥¨¥£¥¨¦©£¥§¨¦§§¥§¨¦

,otbd aiaq milcbdäîäá éâéøBîeepi`y zenewna dndad xya ± ¦¥§¥¨
wlgàìaztqedBøãLå ,çìîdxcyd heg ±àlL çéìî âãå ,âc ìL §Ÿ¤©§¦§¤¨§¨¨¦©¤Ÿ
ìMéa[lyazd-]çp÷îäå ,ïéé éøîL äúBMäå ,BkøBö ìkenvr,ãéña ¦¥¨§§©¤¦§¥©¦§©§©¥©§¦

úéñøçáee` ,[dyezk dpial-]Bøáç Ba çpéwL øBøöá,íéøîBà Léå . §©§¦¦§¤¦©£¥§¥§¦
àqkä úéáa Bîöò äìBzä óàcner `l` ,dptznyk ayei epi`y ± ©©¤©§§¥©¦¥

epi` exiag ea gpiwy xacy ,ef `ziixan gken ixde .eikxa lr
myex dkecnd lr yi m`y xn`y zyy axl dywe ,gepiwl ie`x

.gepiwl zcnery oeik dlhlhl xzen gepiw ly
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdpkq yiy epipyy `ziixad ± Ÿ©§¨¨

epiid ,exiag ea gpiwy xexva gpwlçìaoiicr eilry myexdy ± §©
e ,glàäly myex dilr yiy dkecny zyy ax xn`y dn ± ¨

epiid ,sqep gepiwl zcner ,gepiwamyex.Láé §¨¥
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éôçoixedh zgzet..geztl zgzeta mze` oipzepe ,mvr ly mipiy :qxhpewa 'it

zekznk mvr ilkc ,oi`nh ± zgzeta oraw ,melkl oie`x oi` erawp `ly mcewe

"oihgey lkd"a xn`ck ,mi`nh mdiheyte):dk sc oileg(zgzetl xaegnc meyn i`e

iheytc yxity dne .gztn zlawnc ,leaiw zia dl yi zgzet ± xedh xedhl xaegnde

`l ± "oihgey lkd"a xn`ck ,mi`nh mvr ilk

,mvr ilk inleba `l` ixii` `l mzdc ,wc

w"ta dl iziine ,opz `d ± mvr ilk iheyt la`

):fh sc:(zikekf ilk mvr ilk xer ilk ur ilk

ly od oitgc yxity dne .oixedh odiheyt ±

`ipzin zekzn ilk iabc ,i"xl dyw ± mvr

oi` erawp `lya i`c :cere !milkc `ztqeza

dne !oixedhc `hiyt ok m` ± melkl oiie`x

gztnd lawl leaiw zia dl yi zgzety 'ity

ieyr gztnd oi`y ,leaiw zia aiyg `l `d ±

`vei rhiwd enk ,leaiw zia eze` i"r lhlhl

ely awa).eq sc lirl(zia ea oi`yk xedhc

y`x gipny dnc :'hpewa 'itc .oizizk leaiw

weyd oi`y ,leaiw zia aiyg `l ± ekeza ewey

znxeb zgzetc 'itc :cere .eci lr lhlhin

b"ita milk 'qna opz daxc` sgl d`neh

)e dpyn:(± zkzn ly oitge ur ly zgzet
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zay(iyily meil)

âbì åéøçà íúBìòäì eäî ,àcñçmipa`d z` zelrdl xzen m`d ± ¦§¨©§©£¨©£¨©¨
dfa yiy meyn xeq`y e` ,eikxv zeyrl my dler m` bbl

.daexn dgxh
déì øîà,`liy ax xa daxl `cqg axäçBcL úBiøaä ãBák ìBãb ¨©¥¨§©§¦¤¤

,äøBzaL äNòú àì úàeceak itl epi`y owfy epivn oky ¤Ÿ©£¤¤©¨
ly e`la xaer epi`e dpnn mlrzdl i`yx ,dcia`a wqrzdl
lhlhl opax exq`y s` okle ,(b ak mixac) 'mNrzdl lkEz `l'Ÿ©§¦§©¥
xW` xaCd on xEqz `l' ly e`la xaer dlhlhnde ,zaya oa`Ÿ¨¦©¨¨£¤
iptn df e`l dgcp mewn lkn ,(`i fi my) 'l`nUE oini Ll EciBi©¦§¨¦§Ÿ
dfa yiy s` ,bbl mipa`d z` zelrdl xzen okle ,zeixad ceak

.daexn dgxh
àzòîL àäì dì øîà÷å øîéøî áéúédreny xn`e xnixn ayi ± ¨¦§¥©§¨¨©¨§¨§©§¨

.efdéáéúéàdywd ±,øîéøîì àðéáø,`ziixaa epipyøæòéìà éaø ¥¦¥©¦¨¦§¥©©¦¡¦¤¤
íãà ìèBð ,øîBàaeh meia÷î íñéminqiwdåéðôlMrwxwd iab lr ¥¥¨¨¥¨¥¤§¨¨
åépéL Ba úBöçì.odipia uevgle mipiyd oiay xyad lehil - ©£¦¨

ìBhé àì ,íéøîBà íéîëçåmqiwäîäa ìL ñeáàä ïî àlàdxrw ± ©£¨¦§¦Ÿ¦¤¨¦¨¥¤§¥¨
my migpend minqiwdy ,dpnn lek`l zendad iptl mipzepy
xeq` la` ,aeh mei axrn yeniyl mipken zendal dlik`l
xyad lehil ick rwxwd lr eiptl migpend minqiwdn lehil
xyad d`xp minrtly ,el `ed i`pby s`y ixde .mipiyd oiay
ixacn gkene .mlhlhl el exizd `l ,uegan mipiyd oiay
dywe ,zeixad ceak meyn dvwen lhlhl xzed `ly ,minkg
ceak meyn zaya bbl mipa` zelrdl xizdy `cqg axl

.zeixad
:`xnbd zvxznàzLä éëäyiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

xnele wlgl yi ixd ,`cqg ax ixac lr ef `ziixan zeywdl
cíúä`l ,aeh mei axrn oked `ly mqiw zlihp oiprl my ± ¨¨

y oeik ,zeixad ceak meyn elhlhl exizdíB÷î òáB÷ íãà̈¨¥©¨
,äceòqì,oikd `le ryty oeike ,lenz`n mqiw my oikdl el dide ©§¨

la` ,zeixad ceak meyn elhlhl el exizd `làëäoiprl o`k ± ¨¨
ike ,oda gpwl bbl mipa` z`lrd,àqkä úéáì íB÷î òáB÷ íãà̈¨¥©¨§¥©¦¥

mipa` oiki m` s`y ,dpti okid zay axrn zrcl leki epi` ixd
,xg` mewnl `ed jli oikdy mewna mc` `vOi m` ,zay axrn¦¨¥
`gxih dfa yiy s` zaya bbl mipa` zelrdl exizd okle

.zeixad ceak meyn ,daexn
:zaya eikxv ziiyr oipra cer dpc `xnbdøeñà ,àðeä áø øîà̈©©¨¨

øéð äãNa úBðtì,rxfidl zcnere dyxgpy dcy ±.úaMa ¦¨¦§¥¦©©¨
:`xnbd zl`eyàîòè éàî,my zeptdl xeq`y mrhd dn ± ©©£¨

àîéìéà`ed mrhde ,exiag dcya xaecny xn`p m` ±íeMî ¦¥¨¦
àLååcdyixgd z` lwlwne my qxecy ,dcya lbxd zqixc ± ©§¨

ok m` ,exiagl wifne,énð ìBça eléôàwx `ped ax xq` recne £¦©©¦
.zayaàlàå`ed mrhdy xn`píeMîzyilz,íéáNòyiy §¤¨¦£¨¦

gpwiyke ,oda gpwl miayr odilr elcby mipa` lehiy yeygl
,miayrd eylziåc jk x`al oi` ixdeìòL øBøö ,Lé÷ì Léø øîàä §¨¨©¥¨¦§¤¨

da çp÷ì øzeî ,íéáNò Bayelzl oiekzn epi`y meyn ,zaya £¨¦¨§©¥©¨
,miayrìBzäåäpnî Ldligz dpeeka miayrúàhç áéiç ,úaMa. §©¥¦¤¨©©¨©¨©¨

gpwi `ny meyn zaya exag dcya zeptil xeq`l oi`y ixd
.miayr ea elry xexva

:`xnbd daiynàlàzeptil `ped ax xq`y mrhdy xnel jixv ¤¨
meyn `ed zaya xip dcyaéàzúì àãLå éàléòî èé÷ð àîìéc± ¦§¨¨¦¥¦©§¨¨§©©

egipie ,ea gpwl [dcya yiy lzn] dlrnln xexv lehi `ny
,[dcya yiy `neba] dhnláéiçéîe`neba xexvd zgpd lríeMî ¦©©¦

dîîèe ,àîeb Bì äúéä ,äaø øîàc ,äaøcok dyr m` ,dnzqe ± §©¨§¨©©¨¨§¨¨§¨¨
,äðBa íeMî áéiç ,úéaaok dyr m`e ,dtvxd oipal siqedy oeik ©©¦©¨¦¤

,LøBç íeMî áéiç ,äãOaietx epid ,`neba gipdy xtrdy oeik ©¨¤©¨¦¥
.drixfl dpikde rwxwd ipt z` deyde ,drixfl aehe

:miayr ea elry xexv oipra yiwl yix ixaca dpc `xnbdàôeb¨
,mze` x`ape yiwl yix ixac mvrl aeyp ±øBøö ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦§

da çp÷ì øzeî ,íéáNò Ba eìòL,zayaìBzäåäpnî Lmiayr ¤¨£¨¦¨§©¥©¨§©¥¦¤¨

.úàhç áéiç ,úaMa©©¨©¨©¨
dpéî òîL ,éôt áø øîàgken ±Lé÷ì Léøcîlehil xzeny xn`y ¨©©¨¦§©¦¨¦§¥¨¦

z` diabnyky mixne` `le ,ea gpwl ick miayr ea elry xexv
miwpeiy rwxwdn eilry miayrd z` ylezy aygp xexvd

,dpnnàñétøt éàä,ea erxfy aewp uivr ±éìeèìèì éøLxzen ± ©©§¦¨¨¦§©§¥
mewnn mirxfd z` ylezk aygp epi`e ,zaya elhlhle ediabdl

.mlecib
:`xnbd dgecé÷úîdì ódywd ±àðäk áøike ,itt axleøîà íà ©§¦¨©©£¨¦¨§

miayr ea elry xexv lehil xzenyCøBöìmeyn ea yiy ,gepiw §¤
,zeixad ceakeøîàé`edy s` aewp uivr lhlhl xzenyàlL Ÿ§¤Ÿ

,CøBöìjxevl wxe opaxcn ylez xeqi` lr dfa xaery xyt`y §¤
.exizd zeixad ceak

uivr oipra ztqep dkld `xnbd zxne` zncewd dkldd ab`
:aewpàñétøt ,ééaà øîà,aewp uivr ±déa àîéì ïãéì àúàå ìéàBä ¨©©©¥©§¦¨¦©£¨¦¨¥¨¥

àúléî,xac dfi` ea xnel siqep ,epicil `ay oeik ±äéäuivrd ¦§¨¨¨
,ò÷ø÷ éab ìò çpeîenixdeíeMî áéiçéî ,úBãéúé éab ìò Bçépäå ¨©©¥©§©§¦¦©©¥§¥¦©©¦

ìBzL,m`eäéäuivrdúBãéúé éab ìò çpeîecixedeéab ìò Bçépäå ¥¨¨¨©©¥§¥§¦¦©©¥
.òèBð íeMî áéiç ,ò÷ø÷©§©©¨¦¥©

:zaya gepiw oipra cer dpc `xnbdçp÷ì øeñà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨§©¥©
aixay.úaMa ñøç §¤¤©©¨

:`xnbd zl`eyàîòè éàî,xeq`y mrhd dn ±àîéìéàm` ± ©©£¨¦¥¨
`edy xn`p,äðkñ íeMîok m` ,`zykxkd ipiy ewzpi `ny ¦©¨¨

énð ìBça eléôàwx opgei iax xq` recne ,ok zeyrl xeq` mb ± £¦©©¦
.zayaàlàå`ed mrhdy xn`p,íéôLk íeMîqxga gpwndy §¤¨¦§¨¦

mby meyn ,ok x`al xyt` i` ,seyik ici lr ewifdl xyt`
,dywi df mrhlàì énð ìBça eléôàiax xq` recne ,qxga gpwi £¦©©¦Ÿ
.zaya wx opgeiàlàå`ed zaya ea gpwl xeq`y mrhdy xn`p §¤¨

ïéîéð úøMä íeMîtay xriyd z` xiyny ±`edy oeik zrahd i ¦©¨©¦¦
xriyd zxyd ixdy ,jk x`al oi` ,cg,àeä ïéekúî ïéàL øác̈¨¤¥¦§©¥

.xzen oiekzn epi`y xacy (jenqa oldl) xaeq opgei iaxe
,àéòLBà øa ïúð áø eäì øîày oeikàúléî øîà äaø àøáâmc` ± ¨©§©¨¨©©§¨©§¨©¨¨©¦§¨

jkitl ,df xac xn` lecbàîòè da àîéð,mrh ea xnel epl yi ± ¥¨¨©£¨
,ezpeek jky yxtl yie ,miywen eixac eidi `lyìBça àéòaéî àìŸ¦©§¨©

øeñàc,mityk meyn qxga gpwl xeq` legay xnel jxev oi` ± §¨
åéìò éìk úøBz àkéàå ìéàBä úaMa ìáàilk oic el yiy oeik ± £¨©©¨¦§¦¨©§¦¨¨

,dvwen epi`e [min hrn ea lawl e` y`d z` ea zezgl ie`xy]
c xnel cv didéîc øétLgpwiy aheny ,ea gpwiy xacd aeh ± ©¦¨¥

,dvwen `edy xexv lhlhiyn eaïì òîLî à÷iax eprinyn ± ¨©§©¨
ixaya gpwi `le xexva gpwi zaya s` `l` ,ok xacd oi`y opgei

.miqxg
dì éðúî àáøixaya gpwl opgei iax xq`y mrhdy cnel `ax ± ¨¨©§¥¨

`ed qxgïéîéð úøMä íeMî,zrahd itay xriyd z` xiyny ± ¦©¨©¦¦
déì àéL÷åel dywe ±éî ,ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc[ike±]éaø øîà §©§¨¥§©¦¨¨©§©¦¨¨¦¨©©¦

ïðçBéyúaMa ñøça çp÷ì øeñà,zexry xiyi `ny yygd meyn ¨¨¨§©¥©§¤¤©©¨
àîìày xaeqy gken ok m` ±,øeñà ïéekúî ïéàL øácepi` ixdy ©§¨¨¨¤¥¦§©¥¨

,xriyd zxydl oiekznåc ,ok xnel xyt` i` ixdéaø øîàä §¨¨©©¦
,ïðçBédäëìäzwqtpäðLî íúñk`le mzqa zipypy dpynk ± ¨¨£¨¨¦§¨¦§¨

,d`pyy `pzd my xkfedïðúe,(.an xifp) dpyn mzqa epipye ± §©
óôBç øéæð,ey`x zexry wilgn ±ñtñôîes`e ,odipia cixtn ± ¨¦¥§©§¥

,xzen oiekzn epi`y xace ,jkl oiekzn epi` exry xiyn m`ìáà£¨
÷øBñ àìxacy xaeqd s`e ,jka xriy xiyn i`ce oky ,wxqna Ÿ¥

iax ok m`e .xeq`y 'diyix wiqt'a dcen xzen oiekzn epi`y
ef dpynk dklddy xaeq ,dpyn mzqk dkldy xaeqd opgei

.xzen oiekzn epi`y xacy
:`xnbd dwiqnàzøåeçî àlàly enrhy xnel jixvy xexa ± ¤¨§©©§¨

`ed zaya qxg ixaya gpwl xq`y opgei iaxøa ïúð áøãk¦§©¨¨©
àéòLBà.mityk meyn e` dpkq meyn `edy x`iay ©§¨

.qxg ilka gpwnl miyrpd mitykd oipr z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`eyíéôLk éàîina mihleyd mitykd oipr edn ± ©§¨¦
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aiwr`רלח iax xn`` cenr at sc ± iriyz wxtzay
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øBøva.`Ed lEhlh xA e`lC t"r` ,zAWA ©§§©¨§¨©¦§
`nlrA:ñøça çp÷î Bðéàå.dpMq mEXn: §¨§¨§¥§©¥©©¤¤¦©¨¨

ñøça çp÷î.Dilr ilM zxFY WIW:aéðâBà §©¥©©¤¤¤¥©§¦£¥§§¥
íéìë.xUAd z` oirxwn opi`e ,miwlg mdW: ¥¦¤¥£¨¦§¥¨§¨§¦¤©¨¨

íéáNòa çp÷î Bðéàå.miaUrdW,migl §¥§©¥©¨£¨¦¤¨£¨¦©¦
oikzFgemEXn :miWxtn EpizFAxe .xUAd z` §§¦¤©¨¨§©¥§¨§¦¦

miaUrA i`C ,Edn rcFi ipi`e .dWilY§¦¨§¥¦¥©©§¦©£¨¦
ip` dOEcnke ?ixWC o`n `Mi` in - oixAEgn§¨¦¦¦¨©§¨¥§¦§¤£¦
oxEAigA odA gPwnE ,oixAEgnA Dl inwFnC: §§¥¨¦§¨¦§©¥©¨¥§¦¨

øBøva çp÷î Bðéàå..`Ed lEhlh xA e`lC §¥§©¥©©§§¨©¦§
`le ,xAEgnA odWM miaUrA gPwn ,KMld¦§¨§©¥©¨£¨¦§¤¥¦§¨§Ÿ
,xQYin `l xAEgnA WEOiW mEXnE .mfifi§¦¥¦¦¦§¨¨¦©©

b wxtA oiaExirA 'ixn`cM'):cl sc(`lC ¦§¨§¦§¥¦§¤¤§Ÿ
odW itl ,oicxfEr mipwaE oli`A `N` Exq`̈§¤¨§¦¨§¨¦§¨¦§¦¤¥

oiWw:úBøLBð åépéL.dRd iPiW`WMxMn: ¨¦¦¨§¦¥©¤¦©§¨¨
ïéçì.FA hlFW xE` oi`:äòø çeø.dRd gix ©¦¥¥©¨¨¥©©¤

laGdWaTxneiR KxC gix `vFie ,miirOA: ¤©¤¤§©¥©¥©¦§¥¥©¤¤¦
àîäeæ çeø..zgxqn drifA gixqn FtEB lM ©£¨¨©§¦©§¥¨©§©©

drifl FA dede ,eixa`aE FxUaA rlap gixdW¤¨¥©¦§¨¦§¨§¥¨¨§¨¥§¥¨
zndFfn:úBðtì ìBëé Bðéàå.gYtp awPd oi`W: §¤¤§¥¨¦¨¤¥©¤¤¦§¨
÷lzñéïéããöì.wNYqi ,Ff ziefA FnvrwcAWM ¦§©¥¦§¨¦§¤¨©©§§¨¦¦§©¥

zxg` zieflwFCaie:àòéiè.l`rnWi:ñðëpä §¨¦©¤¤§¦§©¨¨¦§¨¥©¦§¨
òá÷ úceòñì.cFnrl Kxhvi m` Fl`Ed i`pbE ¦§©¤©§©¦¦§¨¥©£
dCErQd onzFpRle:éíéîòt '.mrR oiA oiYni ¦©§¨§¦¨§¨¦©§¦¥©©

,mrtlFnvr wFCaie:ã dì éøîàåíéîòt ' §©©§¦§©§§¨§¦¨§¨¦
ìLé''é.KENidW ,ith sicr ikdCdAExn ¤§¨¦¨¦§¥¤¦§¤

eiawpl laGdcixFn:'éðúîBøáçì íévt ïéa. ¦©¤¤¦§¨¨¥©¦©£¥
oixCqOWMzFxFwe micEOre oiniSRoiUFre §¤§©§¦©¦¦§©¦§§¦

df oiA llg Wie ,ux`d lr zFxFw lW x`eq§¨¤©¨¨¤§¥¨¨¥¤
,dfl`NW eiYgYn oknFqmTrzi:øácì øëæ. ¨¤§¨¦©§¨¤Ÿ¦§©¥¥¤©¨¨

xE` ziIzgA aiWg qxgC:óBNçì..zFlcl §¤¤¨¦©£¦©©§¦§
"laFW iRUg" Fxiage)fn diryi(min iRUg - ©£¥¤§¦¤¤§¦©¦

lrW,daizPdminWBd xFarl ikxhvYW ¤©©§¦¨¤¦§¨§¦©£©§¨¦
zrixUEzFxdp:àábî.oivAwp miOW `OEB §¦©§¨¦¤¤¨¤©¦¦§¨¦
DkFzA:'îâ)b(éñBé éaøc àøeòéL àøazñî §¨¦§©§¨¦¨§©¦¥

àøeòéL àøwîe LéôðLéôð øéàî 'øc. ¨¥¦§¨¦¨§¥¦¨¥
d`xp mdixac itl ,xnFlM :`id `Ytwz ©̀§©§¨¦§©§¦¦§¥¤¦§¤
,"xE` FA zFYgl" xn`C ,xingn xi`n iAxW¤©¦¥¦©§¦§¨©©§

,`xEriW 'iR `le`cgl ifg `YxER qxge §Ÿ¥¦¨§¤¤§¨£¦©£¨
min ziriax lAwl ENi`e .zlgB-Witp ©¤¤§¦§©¥§¦¦©¦¨¥

`xwA Ypiirn ike .`xEriW" -sFUgl"min ¦¨§¦§©§©§¦§¨©§©¦
Witp min sFUgl c"q i`C .xhEf-Dl hiil ¨§¦©§©¦¨¥¨¥¨

xn` xcde ,ohw ilM ENit` DA xzEi `NW¤Ÿ¦¨¥¨£¦§¦¨¨©£©£©
KxC ike ,lFcB ilMmillwndoM!?ééaà øîà §¦¨§¦¤¤©§©§¦¥¨©©©¥

'éðúî.xE` zFYgl xi`n iAx xn`wC- §¨¨©©¦¥¦©§
dciwindPhw zlgB ENit`W ,xn`w dlFcB ¦¦¨§¨¨¨©¤£¦©¤¤§©¨

qxgA `N` DA zFYgl iE`x Fpi`dekp `EdW ipRn ,lFcB:ø øîà÷ øétLéñBé '.hiilCnCifgC n"y ,DA Dl:áéLç àìc éãéî eléôà..DA gMYWil `l ,min sFUgl oFbM ¥¨©§¨¤¨§¤¤¨¦§¥¤¦§¤©¦¨¨©¥§¦§¨¥¨¨©£¦£¦¦¥§¨£¦§©§©¦¨¦§©©¨
xE` zFYgl `N` `xEriW aiWg `l mlFrlE: §¨¨£¦¦¨¤¨©§

ïéé àéöBnä Cìò ïøãä©§¨£¨©¦©¦

øîà'åë äøæ äãBáòì ïéépî àáé÷ò éaø.oivigxOW oiiPn" EdiicdA ipzinl iraC mEXnDl oiincC Kpdl Edl liiM "dliOd z`:àOîa.mc`D`UFPd:zíøæäåc Bîk ¨©©¦£¦¨¦©¦©£¨¨¨¦§¨¥§¦§¥©£©§¦©¦¤©§¦¦¤©¦¨¨¥§§¨¨§¨§¨¨§©¨¨¨©§¨¦§¥§¨¨
'åâå.irYWn dxf dcFarA:'îâäøæ äãBáòì Ceîñ BìúBk.dxf dcFar zial s` dvign lzFM FzF` didW:BúBðáì øeñà.dxf dcFarl iPdnwC: ©£¨¨¨¦§¨¥§¨©£¨¨¨¤¨¨¤§¦¨©§¥£¨¨¨¨¦§§¨§©¥©£¨¨¨
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øîà'ek f"rl oiipn `aiwr iax.ipzinl irac meyn `kd dl hwpc :qxhpewa 'it

:cere !ligzdl dil ded `edda k"`c ,d`xp oi`e .ohwd z` oivigxny oipn

l dil dedcseqa lirl `pzc ab` d`xp `l` ."dlinc xfril` iax" wxta diipzn

"'ek mxfzc" `xwe .`zknq`c i`xw ipd inp hwp ,qxg iab `zknq`c i`xw "`ivend"

`vni `l" lirl izii`c i`xw `iddl jenq `ed

"'ebe yxg ezzikna:

øåñàezepal.'qnc `nw wxta c"nl elit`

f"r).bi sc:(± dpdn ,xeq` ± dpdp

f"rl jk lk d`xp oi`y ,qkn iabl ± n"d .xzen

la` .xearl edegipiy ick ozepy `l` ,ezpeek

i"x .zia dl dpea eli`k d`xp ± `kd:ñðåë
`"c ely jezl.`de :dlr jixt f"r zkqna

dl ipyne !dxf dcearl `geex wiay:
eipa`
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,eëééðnà àpék eëì ìéè÷ àìå ,àtñça eëì çp÷î àìc§¨§©©§§©§¨§¨¨¥§¦¨©¨©§
éìL àìå.äàpéb øéñàc àLékî eëì ìéëàå à÷øé eëì ó §¨¨¥§©§¨©£¦§¦¦¨§¨¥¦¨¨

zçéëL àì àîòè éàî :déøa äaøì àðeä áø déì øîà£©¥©¨§©¨§¥©©§¨¨§¦©§
éàî :déì øîà ?déúòîL ïãcçîc àcñç áøc dén÷©¥§©¦§¨¦§©§¨§©£¥£©¥©
éléîa éì áéúBî déaâì àðìéæà éëc ?déaâì ìéæéà¥¦§©¥§¦¨¥§¨§©¥¦¦§¦¥
,àéãäa áéúéì àì àqkäúéáì ìééòc ïàî :ì"à .àîìòc§¨§¨©§¨¥§¥©¦¥¨¥¦§¤§¨
,áéúé épéL úìzà àzLkøk éàäc .éôè çøèéì àìå§¨¦§©§¥§©©§©§¨©§¨¦¥¨¥
.äðkñ éãéì éúàå àzLkøëc épéL àèîzLî àîìéc¦§¨¦§©§¨¦¥§©§©§¨§¨¥¦¥©¨¨

åéðôì eéä .déaâì ìéæ ,L"ë !?àîìòc éléîa zøîà zàå àúéiøác éiça ÷éñò àeä :ì"àøBøö ¨¥§©¥¦§¦¨¨§©§¨§©§§¦¥§¨§¨¦§©¥¨§¨¨§
ïéàå ,ñøça çp÷î :øîà àcñç áøå .ñøça çp÷î ïéàå ,øBøva çp÷î :øîà àðeä áø ,ñøçå§¤¤©¨¨©§©¥©©§§¥§©¥©©¤¤§©¦§¨¨©§©¥©©¤¤§¥

ñøçå øBøö åéðôì eéä :éáéúéî .øBøva çp÷îYáøc àzáeéz ,øBøva çp÷î ïéàå ñøça çp÷î §©¥©©§¥¦¦¨§¨¨§§¤¤§©¥©©¤¤§¥§©¥©©§§§¨§©
.íéìë éðâBàa :àðeä áøc àaélà àcñç áøc dén÷ àtt øa íøôø àîbøz !àðeäøBøö åéðôì eéä ¨©§§¨©§©©©¨©¥§©¦§¨©¦¨§©¨§§¥¥¦¨§¨¨§

çp÷î :øîà ãçå ,íéáNòa çp÷î ïéàå øBøva çp÷î :øîà ãç ;àðeðîä áøå àcñç áø ,íéáNòå©£¨¦©¦§¨§©©§¨©¨©§©¥©©§§¥§©¥©¨£¨¦§©¨©§©¥©
Ba úèìBL øeàäL øáãa çp÷îä :éáéúéî .øBøva çp÷î ïéàå íéáNòaYúBðBzçzä åépéL ¨£¨¦§¥§©¥©©§¥¦¦©§©¥©§¨¨¤¨¤¤¦¨©©§

àä ,àéL÷ àì !úBøLBðY;àðéáøå àcñç áø ,äðôð Bðéàå úBðtì Cøöpä .ïéLáéa àä ,ïéçìa §¨©§¨¨§©¦¨¦¥¦©¦§¨¦¨§¥¦§¤©¦§¨§¨¦¨
çeø øîàc ïàîk àéðz .Ba úèìBL àîäeæ çeø :øîà ãçå ,Ba úèìBL äòø çeø :øîà ãç©¨©©¨¨¤¤§©¨©©£¨¤¤©§¨§©§¨©©
Bæå ,Bøôà áb ìò eäe÷éqäL øepúì äîBc ,ìëBàå åéá÷ðì Cøöpä :àéðúc ,Ba úèìBL àîäeæ£¨¤¤§©§¨©¦§¨¦§¨¨§¥¤§©¤¦¦©©¤§§
ãBîòé ,áLéå ãBîòé :àcñç áø øîà ,úBðtéì ìBëé Bðéàå úBðtéì Cøöeä .àîäeæ çeø úlçz àéä¦§¦©©£¨§©¦¨§¥¨¦¨¨©©¦§¨©£§¥¥©£
.íB÷î BúBàa øBøöa LîLîé :øîà àðeðîä áø .ïéããöì ÷lzñé :øîà àòcøäpî ïðç áø .áLéå§¥¥©¨¨¦§©§§¨¨©¦§©¥¦§¨¦©©§¨¨©§©§¥¦§§¨
déúòc çqî éëc ,ïkL ìk :éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà .Bzòc çéqé :éøîà ïðaøå§©¨©¨§¦©¦©©§¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¨¤¥§¦©©©£¥
àeää éì éæç éãéãì :ézôécî äéîøé áø øîà .íéøçà íéøácî Bzòc çéqé :déì øîà !épôî àì̈§©¥¨©¥©¦©©§¦§¨¦£¥¦£©©¦§§¨¦¦§¦§¦¦£¦¦©

CôLc ãò áéúéå í÷å áéúéå í÷c àòéièìL íéîòt 'é Cläé òá÷ úceòñì ñðëpä :ø"ú .äøã÷k ©¨¨§¨§¨¥§¨§¨¥©¦§©¦§¥¨©¦§¨¦§©¤©§©¥§¨¦¤
éøîàå ,úBnà [òaøà] òaøà.BîB÷îa áLéå ñðëðå äðôðå ,úBnà øNò øNò ìL íéîòt 'ã dì ©§©©§©©§¨§¦¨§¨¦¤¤¤¤¤©§¦§¤§¦§¨§¥¥¦§

'éðúîñøçYBa úBzçì éãk :øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøác ,Bøáçì íévt ïéa ïzéì éãk ©§¦¤¤§¥¦¥¥©¦©£¥¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥§¥©§
øácì äéàø ïéàL ét ìò óà :øéàî éaø øîà .úéòéáø Ba ìa÷ì éãk :øîBà éñBé éaø ,øeàä úà¤¨©¦¥¥§¥§©¥§¦¦¨©©¦¥¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨

øácì øëæY!?äéàø íMî :éñBé éaø déì øîà "ãe÷iî Là úBzçì Nøç Búzëîá àöné àì" ¥¤©¨¨Ÿ¦¨¥¦§¦¨¤¤©§¥¦¨¨©¥©¦¦¦¨§¨¨
. ."àábî íéî óBNçìå"'îbéñBé éaøc àøeòéL Bà ,Léôð øéàî éaøc àøeòéL :eäì àéòaéà) §©§©¦¦¤¤§¨¦©£¨§¦¨§©¦¥¦¨¥¦¨§©¦¥

àøwîe .Léôð éñBé éaøc àøeòéL :àøazñî (?LéôðYà÷ìñ éàc ,Léôð øéàî éaøc àøeòéL ¨¥¦§©§¨¦¨§©¦¥¨¥¦§¨¦¨§©¦¥¦¨¥§¦¨§¨
Léôð éñBé éaøc àøeòéL CzòcYøîà !?äaø àðîa dì èééì øãäå àøèeæ àðîa dì èééì ©£¨¦¨§©¦¥¨¥¨¥¨§¨¨§¨©£©¨¥¨§¨¨©¨¨©

[éîð 'éðúî] :ééaàYøîà÷ øétL ."äéàø íMî :øîBà éñBé éaø" .äìBãb äãé÷éî Là úBzçì ©©¥©§¦©¦©§¥¦¦¨§¨©¦¥¥¦¨§¨¨©¦¨¨©
øéàî éaøå !øéàî éaøì éñBé éaø déìYéLðéàì áéLçc éãéî àéòaéî àì ,øîà÷ àéòaéî àì ¥©¦¥§©¦¥¦§©¦¥¦¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¦¥©£¦¤¡¨¥

éLðéàì áéLç àìc éãéî eléôà àlà ,déì çkzLéì àìcY.déì çkzLéì àì §¨¦§©©¥¤¨£¦¦¥§¨£¦¤¡¨¥¨¦§©©¥

ïéé àéöBnä Cìò ïøãä©§¨£¨©¦©¦

øîàäcpkàOîaäànènLäøæäãBáòì ïéépî :àáé÷ò éaøYøîàzàöäåc Bîkíøæz" øîàpL ¨©©¦£¦¨¦©¦©£¨¨¨¤§©§¨§©¨©¦¨¤¤¡©¦§¥§¨¨¥Ÿ©
àOîa äànèî äcp äî ,"BìY.àOîa äànèî äøæ äãBáò óà'îb:íúä ïðzäéäL éî ©¦¨§©§¨§©¨©£¨¨¨§©§¨§©¨§¨§©¨¨¦¤¨¨

ìôðå äøæ äãBáòì Ceîñ BúéaYäNòé ãöék .BúBðáì øeñàY.äðBáe úBnà 'ã BlL CBúì ñðBk ¥¨©£¨¨¨§¨©¨¦§¥©©£¤¥§¤©¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc zay(iriax meil)

meynàtñça eëì çp÷î àìc.qxga migpwn mz` oi`y ±àìå §Ÿ§©©§§©§¨§Ÿ
eëééðnà àðék eëì ìéè÷.mkicbaa dpik mibxed mz` oi`e ±àìå ¨¦§¦¨©¨©§§Ÿ

éìLäàðéb øéñàc àLékî eëì ìéëàå à÷øé eëì ómz` oi`e ± ¨¦§©§¨§¨¦§¦¦¨©£¦¦¨¨
mz` `l` ,milke`e mippbd miyery dceb`dn wxi mi`iven
mz` oi`y xg`ny .milke` jk xg`e dligz dceb`d mixizn
.seyik ici lr mkl wifdl dleki ipi` el`d mixacdn cg` miyer

.seyik ici lr el wifdl xyt` qxga gpwndy gken o`kne
:mikxvd ziiyr oipra dyrn d`ian `xnbdàðeä áø déì øîà̈©¥©¨

déøa äaøì,epa ±àcñç áøc dén÷ úçéëL àì àîòè éàîrecn ± §©¨§¥©©£¨Ÿ§¦©©¥§©¦§¨
,epnn cenll `cqg ax iptl ievn jpi`dézòîL ïãcçîc± ¦§©§¨§©§¥

.zeccegn eitay zeklddydéì øîà,daxdéaâì ìéæéà éàî± ¨©¥©¥¦§©¥
,elv` jl` recnàîìòc éléîa éì áéúBî déaâì àðìéæà éëc± §¦£¦§¨§©¥¦¦§¦¥§¨§¨

mzq mixaca izi` xacne eiptl ipaiyen elv` jled ip`yky
elv` izkldyky ,dxez ixac mpi`yìééòc ïàî ,éì øîàin ± ¨©¦©§¨¦

qpkpyàéãäa áéúéì àì ,àqkä úéáì,wfegae dxdna ayi `l ± §¥©¦¥Ÿ¥¦§¤§¨
éôè çøèéì àìå,zeptil ick i`cn xzei un`zi `le ±éàäc §Ÿ¦§©§¥§©

áéúé épéL úìzà àzLkøklr ayei zrahd ita ielzd irndy ± ©§©§¨©§¨¦¥¨¦
,i`cn xzei un`ziy e` wfegae dxdna ayi m`e ,mipiy yly

äðkñ éãéì éúàå àzLkøëc épéL àènzLî àîìécehnyi `ny ± ¦§¨¦§©§¨¦¥§©§©§¨§¨¥¦¥©¨¨
.dpkq icil `eaie onewnn `zykxkd ipiydéì øîà,epal `ped ax ¨©¥

àúéiøác éiça ÷éñò àeäiigl zerbepd zebdpda wqer `ed ± ¨¦§©¥¦§¦¨¨
,zeixadàîìòc éléîa úøîà zàåwqer `edy xne` dz`e ± §©§¨§©§¦¥§¨§¨

,mzq mixacadéaâì ìéæ ïkL ìk.elv` zkll jl yiy i`ce ± ¨¤¥¦§©¥
:zaya mda gpwl mixzende mixeq`d mixaca oecl day `xnbd

e ,zaya eikxvl dptpdçp÷î øîà àðeä áø ,ñøçå øBøö åéðôì eéä̈§¨¨§¨¤¤©¨¨©§©¥©
,øBøva,lehlha dxeq` oa`y it lr s`,ñøça çp÷î ïéàås` ©§§¥§©¥©©¤¤

,dpkq meyn ,dvwen epi`y,ñøça çp÷î ,øîà àcñç áøåepi`y §©¦§¨¨©§©¥©©¤¤
,dvwen,øBøva çp÷î ïéàå.dvwen `edy meyn §¥§©¥©©§

:`xnbd dywnéáéúéî,`ped ax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
:`ziixaa epipyçp÷î ïéàå ñøça çp÷î ,ñøçå øBøö åéðôì eéä̈§¨¨§¨¤¤§©¥©©¤¤§¥§©¥©

àðeä áøc àúáeéz .øBøvaax ixacl `kxit `id ef `ziixae ± ©§§§¨§©¨
.`ped

:`xnbd zvxznàîbøzx`iae cinrd ±àtt øa íøôøz` ©§§¨©§¨©¨¨
`ziixaddén÷[eiptl-]àðeä áøc àaélà ,àcñç áøcax zrcl ± ©¥§©¦§¨©¦¨§©¨

zxacn `ziixady ,`pedíéìë éðâBàamdy ,milkd ileya ± §§¥¥¦
.xyad z` mirxew mpi`e ,miwlge milebr

eikxvl dptpd :legd zenia gepiwl miie`xd mixaca dpc `xnbd
e,íéáNòå øBøö åéðôì eéädfa ewlgpãç ,àðeðîä áøå àcñç áø ¨§¨¨§©£¨¦©¦§¨§©©§¨©

øBøva çp÷î ,øîà,jk lk wlg epi`y it lr s`çp÷î ïéàå ¨©§©¥©©§§¥§©¥©
,íéáNòamiwifne ,xyad z` mikzege ,md migl miayrdy meyn ¨£¨¦

,xexvdn xzei,øBøva çp÷î ïéàå ,íéáNòa çp÷î ,øîà ãçåmeyn §©¨©§©¥©¨£¨¦§¥§©¥©©§
.xzei xexa ewifde ,wlg epi`y

:`xnbd dywnéáéúéîxne`d ixac lr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
:`ziixaa epipy ,miayra gpwnyøeàäL øáãa çp÷îäy`dy ± ©§©¥©§¨¨¤¨

úBðBzçzä åépéL ,Ba úèìBLzrahd itay irnd z` zexagnd ¤¤¦¨©©§
.úBøLBð.mda zhley y`d ixdy ,miayra gpwl oi`y gkene §

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìxaic ,miayra gpwny xn`y df ± Ÿ©§¨¨
amiayr,ïéçìe ,mda gpwl dpkq oi`e ,mda zhley y`d oi`yàä §©¦¨

epiid ,ea zhley y`dy xaca gpwl oi`y epipyy dn ±ïéLáéa¦¥¦
.mda zhley y`dy

:mikxv ziiyr oipra cer d`ian `xnbd,äðôð Bðéàå úBðtì Cøöpä©¦§¨¦¨§¥¦§¤
dfa ewlgp,Ba úèìBL äòø çeø ,øîà ãç ,àðéáøå àcñç áø,epiid ©¦§¨§©¦¨©¨©©¨¨¤¤
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àeää éì éæç éãéãì :ézôécî äéîøé áø øîà .íéøçà íéøácî Bzòc çéqé :déì øîà !épôî àì̈§©¥¨©¥©¦©©§¦§¨¦£¥¦£©©¦§§¨¦¦§¦§¦¦£¦¦©

CôLc ãò áéúéå í÷å áéúéå í÷c àòéièìL íéîòt 'é Cläé òá÷ úceòñì ñðëpä :ø"ú .äøã÷k ©¨¨§¨§¨¥§¨§¨¥©¦§©¦§¥¨©¦§¨¦§©¤©§©¥§¨¦¤
éøîàå ,úBnà [òaøà] òaøà.BîB÷îa áLéå ñðëðå äðôðå ,úBnà øNò øNò ìL íéîòt 'ã dì ©§©©§©©§¨§¦¨§¨¦¤¤¤¤¤©§¦§¤§¦§¨§¥¥¦§

'éðúîñøçYBa úBzçì éãk :øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøác ,Bøáçì íévt ïéa ïzéì éãk ©§¦¤¤§¥¦¥¥©¦©£¥¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥§¥©§
øácì äéàø ïéàL ét ìò óà :øéàî éaø øîà .úéòéáø Ba ìa÷ì éãk :øîBà éñBé éaø ,øeàä úà¤¨©¦¥¥§¥§©¥§¦¦¨©©¦¥¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨

øácì øëæY!?äéàø íMî :éñBé éaø déì øîà "ãe÷iî Là úBzçì Nøç Búzëîá àöné àì" ¥¤©¨¨Ÿ¦¨¥¦§¦¨¤¤©§¥¦¨¨©¥©¦¦¦¨§¨¨
. ."àábî íéî óBNçìå"'îbéñBé éaøc àøeòéL Bà ,Léôð øéàî éaøc àøeòéL :eäì àéòaéà) §©§©¦¦¤¤§¨¦©£¨§¦¨§©¦¥¦¨¥¦¨§©¦¥

àøwîe .Léôð éñBé éaøc àøeòéL :àøazñî (?LéôðYà÷ìñ éàc ,Léôð øéàî éaøc àøeòéL ¨¥¦§©§¨¦¨§©¦¥¨¥¦§¨¦¨§©¦¥¦¨¥§¦¨§¨
Léôð éñBé éaøc àøeòéL CzòcYøîà !?äaø àðîa dì èééì øãäå àøèeæ àðîa dì èééì ©£¨¦¨§©¦¥¨¥¨¥¨§¨¨§¨©£©¨¥¨§¨¨©¨¨©

[éîð 'éðúî] :ééaàYøîà÷ øétL ."äéàø íMî :øîBà éñBé éaø" .äìBãb äãé÷éî Là úBzçì ©©¥©§¦©¦©§¥¦¦¨§¨©¦¥¥¦¨§¨¨©¦¨¨©
øéàî éaøå !øéàî éaøì éñBé éaø déìYéLðéàì áéLçc éãéî àéòaéî àì ,øîà÷ àéòaéî àì ¥©¦¥§©¦¥¦§©¦¥¦¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¦¥©£¦¤¡¨¥

éLðéàì áéLç àìc éãéî eléôà àlà ,déì çkzLéì àìcY.déì çkzLéì àì §¨¦§©©¥¤¨£¦¦¥§¨£¦¤¡¨¥¨¦§©©¥

ïéé àéöBnä Cìò ïøãä©§¨£¨©¦©¦

øîàäcpkàOîaäànènLäøæäãBáòì ïéépî :àáé÷ò éaøYøîàzàöäåc Bîkíøæz" øîàpL ¨©©¦£¦¨¦©¦©£¨¨¨¤§©§¨§©¨©¦¨¤¤¡©¦§¥§¨¨¥Ÿ©
àOîa äànèî äcp äî ,"BìY.àOîa äànèî äøæ äãBáò óà'îb:íúä ïðzäéäL éî ©¦¨§©§¨§©¨©£¨¨¨§©§¨§©¨§¨§©¨¨¦¤¨¨

ìôðå äøæ äãBáòì Ceîñ BúéaYäNòé ãöék .BúBðáì øeñàY.äðBáe úBnà 'ã BlL CBúì ñðBk ¥¨©£¨¨¨§¨©¨¦§¥©©£¤¥§¤©¤
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רמ
`aiwr iax xn`a cenr at sc ± iriyz wxtzay

æ"ò ìLå BlL äéä.f"r lW lzFMd mFwn ivg didW:äöçî ìò äöçî ïBcð. ¨¨¤§¤¤¨¨£¦§©¤¤¦¤¡¨©¤¡¨
dvgOdFNWzaWgpminkg EdEaiIgW itl ,dqipM lW zFO` rAx`AFwigxdl ©¤¡¨¤¤§¤¤§©§©©¤§¦¨§¦¤¦§£¨¦§©§¦

FNW KFzA FNEM qpMile ,zFO` rAx` FNXn:wLepöwLz õ.uxWM ,uwW oFWl ¦¤©§©©§¦¨¥§¤©¥§©§¤§¤¤§¤¤
`VnA `Ohn Fpi`W:àOîa äànèî äcð.afl Wwzi`C ,D`UFPd mc`" -deCde ¤¥§©¥§©¨¦¨§©§¨§©¨¨¨©§¨§¦§©§¨§©¨¨

DzCpAaGde'ebe "FaFf z`)`xwieeh,(afe §¦¨¨§©¨¤§¨
aizkC ,`VnA `Ohn)my(lkA rbFPd lke" §©¥§©¨¦§¦§¨©¥©§Ÿ

`UFPde axrd cr `nhi eiYgz didi xW £̀¤¦§¤©§¨¦§¨©¨¨¤§©¥
mzF` rnWnA aGd s` ,'ebe "mzF`:ïáàa ¨©©¨§©§©¨§¤¤

àîñî.dEnVW oa`milke ,zFcizi iAB lr §¨¨¤¤¤¨¨©©¥§¥§¥¦
aizkcM ,diYgY)e l`ipc("ideziz`cg oa` ©§¤¨§¦§¦§¥¨¦¤¤£¨
mER lrznUe,"`AEB,dilr oiaWFi af F`dCpe §ª©©¨§¦¨¨§¦¨¤¨

mi`nh - milMd lr EciAkd `NW t"r`¤Ÿ¦§¦©©¥¦§¥¦
"eiYgz didi xW` lM" aizkC ,milMd: ©¥¦¦§¦Ÿ£¤¦§¤©§¨

ïéLnLîì.mi`Ohn oiWOWnd milMd oi`W ¦§©§¦¤¥©¥¦©§©§¦§©§¦
`nqn oa`A `le `VnA `l:àOîì.`l la` Ÿ§©¨§Ÿ§¤¤§¨¨§©¨£¨Ÿ

ikdlC ,`nqn oa`lipd`uxWC `WTid: §¤¤§¨¨¦§¨¦£©¦¤¥¨§¤¤
dL÷Bìåäìáðì.oa` DA zile `Vn DA zi`C §§¨¦§¥¨§¦¨©¨§¥¨¤¤

DWFT`l Kixv `l EzC ,sicr ikde .`nqn§¨¨§¨¦¨¦§¨§¦§©¨
ihFrnl uxWl`nqn oa`n:íéøáàì dðéà. §¤¤§©¥¥¤¤§¨¨¥¨¨¥¨¦

ld`aE `VnA `Ohn - dPOn xa` KYgp m ¦̀¤§©¥¤¦¤¨§©¥§©¨§Ÿ¤
mEXn `l la` ,igd on xa` zxFY mEXn¦©¥¤¦©©£¨Ÿ¦
`lC - DPin `wtpe .dCPd on xa` zxFY©¥¤¦©¦¨§¨§¨¦¨§¨

`nqn oa`A `Ohn:íéøáàì dðéà æ"ò óà. §©¥§¤¤§¨¨©¥¨¨¥¨¦
oFbMf"rFpi` dPOn xa` xa` ,zFilEg lW §¤§¥¤¥¤¦¤¨¥

f"r mEXn llM `Ohn:àîç áø éòác.oOwl §©¥§¨¦§¨¥©¨¨§©¨
):bt sc(:dì éòa àáé÷ò éaøc àaélà. ©¦¨§©¦£¦¨¨¥¨

DWw`CdCpl)`Vnl,(inp `dl opixn` in §©§¨§¦¨§©¨¦¨§¦©§¨©¦
`NEwl ,opiWTn `xnEgl :`nliC F` ,Wwzi ¦̀§©¦§¨§§¨©§¦©§¨

opiWTn `l:äànèî àìc.Wwzi` `dC ¨©§¦©§¨§©§¨§¨¦§©
`Vn aizM `le ,rBn aizM uxWaE ,uxWl: §¤¤§¤¤§¦©¨§¨§¦©¨

äéLnLîì.`id `vExiY: ¦§©§¤¨¥¨¦
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åéðáàuxyk mi`nhn eixtre eivre.f"r zkqnc b"ta c"nl 'it`e):`n sc:(f"r

oa` lkl degzydy oebk inlyexia dl iwen `d ,zxzen ± dil`n dxazypy

dnily f"r iedc ,xtre xtr lkle ,ure ur lkle ,oa`e:øîà`l r"k `yna dax

dcpl ywzi` `dc d`nhnc ibilt.xn`c `d edl zi` i` ?opaxc h"n :z"xl dyw

oizrny seqa):bt sc(,`id opaxc f"rc d`neh

?`yna d`nhn i`n` k"` ± opiywn `lewle

mixai`l dpi`c ± dcpc `yiwidc `nip

i`e !`yna d`nhn `lc ± uxyc `yiwide

ipd` :`ni` ± opiywn `xneglc opax ixaq

uxyce ,`nqn oa`a iienhl dcpc `ywid

`xnegl i` ,inp `aiwr 'xle .dycrka iienhl

uxyc `yiwidc xninl jixhvi` i`n` ± yiwn

`lewl i`e !dycrka iienhl `nil ?diynynl

`yiwide .`yna elit` `nhz `l ± yiwn

`lc uxyc `yiwide ,mixa`l dpi`c dcpc

'xc `ail` xfrl` 'xl oke .`yna `nhn

xn` ,mixtqa lirl 'iqxbc z"xl d`xpe .`aiwr

`v ,xfk jpin edpixkp ± `xw xn`c mxfz :dax

oeik :yexit ,el xn`z l` qpkd el xn`z

iliqt ietv z` mz`nhe" `yixa xak aizkc

?"dec enk mxfz" xninl ez l"l "'ebe jtqk

xninl `z`e .wigxdl yi c`ny xnel `l`

meyn ,`lewl zeyxcp i`xw x`yc b"r`

,`xnegl opitli dcpn opaxc f"r z`nehc

zi`c ,`yna `nhn r"kl :dax xn`w d"yn

`nhn zied inp opaxle ,mxfzc `yxc edl

nnc e`l i` ,dcpk `nqn oa`aywzi`cn oihr

uxyl:

ïáàá`nqn.lr zgpen oa` :qxhpewa 'it

milke ,dilr zayei dcpe zecizi iab

."eizgz didi xy` lke"n `nhe ,oa`d zgz

."akynd lken" `nqn oa` witn k"zac :dywe

wxta opinwen ± eizgz didi xy` lkc `xwe

"mizek zepa"):al dcp(k"zae .af ly epeilrl

didi xy` lke"n i`c :cere .akxna dl iwen

ie`x oi`y milk 'it` k"` ,`wtp "eizgz

epiid ± `nqn oa`c :z"x yxtne !inp zecizi b"r sc 'it` ?oa` hwp i`n` :cere !dlw d`neh 'it` mdl oi` ± ayene akynl oiie`x oi`y milkc `icda gken k"zae ,ayene akynl

."`aeb met lr znye `cg oa` zizide" aizkck ,dniy dkixvy ,dlecb `yn epiid ± `nqne .oa`d caek zngn dcpde afd caek miyibxn milkd oi`e ,dciak `idy dlecb oa`

dcpc `xza 'tae ,`yn dil ixw 'ipznac ,`yn mrhn iedc rnyn q"yd lkae ,ayene akyn drhn daxnc rnyn "akynd lken" `nqn oa` daxn k"zac :dyw j`):hq sc(

] "dcpd mc" yixae .`nqn oa` ± `yn i`n :`xnba yxtne .`yna oi`nhn dafde afd :opz.dp dcpd`neh oi` :`ipz milkc `ztqezae ."mze` `yepde"n `nqn oa`n decn hrnn [

"ahexde xerd"a xn`ck `yn [epiid] hqide `nqn oa` b"r afd hqidae exie`n `l` qxg ilkl):ckw sc oileg(b"r milkdy `nqn oa` b"r rnyn `ed hqid e`l `yep eh`

xedhd ciyk la` dizgz milkde oa`d b"r afdyk epiid ayene akyn mrhn `nqn oa` k"za daxnc `dc l"ie .xedh qxg ilk qxcnc cere ayene akynl llk jiiy `lc oa`d

`nqn oa` b"r afd hiqid epiide afd `yn epiidc hqid mrhn `nh dilr milkde oa`d zgz af ly erav`yk e` `nhd z` `yep xedhdy `yn mrhn ied oa`d zgz elbx e`

"dcpd mc" yixa z"`e .`ztqezc):cp sc dcp(`nqn oa`a d`nhn inp decn s` ,`nqn oa`a d`nhn `id dn i` ez jixt i`n ,zayei `idn ayene akynn dcpd mc hrnnc

oilke` `l` `nhn `lc dyxc meyn dl `wtp `nqn oa`c i"xe`e .`nqn oa`a `nhnc xninl ez jzrc `wlq ikid ayene akynn decn zayei `id xy`n hrin xakc oeik

mzd jixhvi` ikdl oiwynedlw d`neh `idy `nqn oa`n s` decn ihernl:ïðáøå'ek uxyk ixaq.ywzi`cn dil wetiz ?`nqn oa` ihernl uxy jixhvi` i`n` :z"`e

znl):bt sc onwl?(xeriyl znc `yiwid jixhvi`c oeik ,f"ra `nqn oa` znn ihrnn ded `l ± `xnegl dcpl iieyw`l ol zi`c ,xfk jpin edpixkpc `xw ol ilbc oeikc :l"ie

"oicd xnbp" wxta xn`ckl :p"` .zifk):fn sc oixcdpq:(xqzin `l xaegna xaw s` ,`xqzin `l xaegna f"r dn:iaxle'ek uxyl ywzi` `zkld i`nl `aiwr.:i"xl dniz

dpi` dcpc b"r` ,mixa`l dpyi i` jenqa `ixeb xa `ng ax ira `dc `lew mey opitli `l `nlic dcpnc ,znd ld`a `nhi `ly iwet`l jixhvi` `d ?dil `irainw i`n

`lc meyn ± mixa` oiprl dil `wtqnc `de .slinl ol zi` inp `lew ± `xnegl dcpc `yiwidc b"r`e dcpn opitli xity ± znc `xneg f"ra `kilc oiprlc :xnel yie !mixa`l

dcpn `lew opitlic l"z` epiid ± oiynynl ipyn `wc `d oke ,`zkld i`nl xn`wc `d p"` .mxifgdl leki one` `din f"r ixa`e mxifgdl leki mc` oi` dcp ixa`c ,inc:

.äéùîùîìopaxlc :dnize .`nqn oa`a f"rk inhn eed ± uxyl ywzi`c e`l i`c rnyn .`nqn oa`a `le `yna `l ,oi`nhn f"rl oiynynd milk oi`y :qxhpewa yxit

ehiqdy mixg` oia mixg` ehiqdy od oia ,oiynyn :daxc `ail` iy` ax xn`w onwlc ?dnvr f"r enk `yna enhn `l oiynync olpn .diynynl `z` `l uxyc `yiwidc

`edy xac lk rnyn ± "`ed mxg ik epvwyz uwy" aizkcn ,diynynl enhnc opaxe .llk edl opinhn ded `l ± uxyl oiynyn ywzi`c e`l i`c :i"xl d`xpe .oixedh ± oze`

xezi mey oi`c ,`yna enhn `lc oiynyn ihernl rnyn `l "`ed mxg iknc" ,qxhpewd 'it ayiizi `l dfae .d`pda xeq` oiynyne .uxyk ied ± d`pda xeq`y :yxit ,mxg

xity rnzyn ± `nh diynync `d la` .jkl:äù÷åìådlapl `pngx.."oicd xnbp"a opiyxcckl ,znl jixhvi` `dc ± dlapl ywelc jxtinl `kil znl dywedc i`n`

uxyl dyew`l jixv ded `l f`c meyn ,dlapl dywele :jixt ikdc 'it 'hpewae:éáøå'ek xn` xfrl`."xe" b"l xfrl` 'xc dizlinac :l`eny epiax 'itywzi` `zkld i`nl r

df itle "uxyl ywzi` `dc" b"lc mixtq yie .uxyl ywzi` `dc ,`nqn oa`a `nhn `lc ibilt `l r"kc xn`ck ,`nqn oa`n dhernl jixhvi` `dc ± "diynynl uxyl

df itle .`nqn oa`a ze`nhl i`d ilek opixngn `l xezi mey `la `l` ,uxyl ywzi`c meyn e`l ± `nqn oa`a `nhn `lc ibilt `l r"kc xfrl` 'xc `nrhc xninl opivn

meyn iyew`l jixv `l inp `zydc ,uxyl dyew`l jixv `l eze dlapl dywel jixt `l ± "dlapl `pngx dywele" ikd xza jixtc `de .'ek "`zkld i`nl r"xe" xity 'iqxb

f"ra k"`yn ,`nqn oa`a d`nhn dcpc ,`inc `l dcpl la` ,dlapl ynn `incc ,dlapl dyew`l ith dil dedc :jixt ikd `l` .uxyl ikd:
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æ"ò ìLå BlL äéäYåéðáà .äöçî ìò äöçî ïBcéð ¨¨¤§¤¦¤¡¨©¤¡¨£¨¨
epöwLz õwL" øîàpL ,õøMk íéànèî åéøôòå åéöòå§¥¨©£¨¨§©§¦©¤¤¤¤¡©©¥§©§¤
Bîk íøæz" øîàpL ,äcpk :øîBà àáé÷ò éaø ."'åâå©¦£¦¨¥©¦¨¤¤¡©¦§¥§

àOîa äànèî äcp äî "äåcYäànèî æ"ò óà ¨¨©¦¨§©§¨§©¨©§©§¨
àø÷ øîàc 'íøæz' :äaø øîà .àOîaYeäðéøkð §©¨¨©©¨¦§¥§¨©§¨©§¦§

péî"Bì øîàz àö" ,øfk CY.Bì øîàz ìà ñðkä ¦¨©¨¥Ÿ©¦¨¥©Ÿ©
àOîa :äaø øîàåY,äànèîc éâéìt àì ò"ëc §¨©©¨§©¨§¨§¦¦¦§©§¨

éâéìt ék .äcpì L÷úà àäcYéaø ;àîñî ïáàa §¨¦§©©¦¨¦§¦¦§¤¤§¨¨©¦
àîñî ïáàa äànèî äcp äî ,äcpk :øáñ àáé÷ò£¦¨¨©©¦¨©¦¨§©§¨§¤¤§¨¨

Y,õøMk :éøáñ ïðaøå .àîñî ïáàa äànèî æ"ò óà©§©§¨§¤¤§¨¨§©¨©¨§¦©¤¤
àîñî ïáàa ànèî àì õøM äîYàì æ"ò óà ©¤¤Ÿ§©¥§¤¤§¨¨©Ÿ

àúëìä éàîì ,àáé÷ò 'øìe àîñî ïáàa äànèî§©§¨§¤¤§¨¨§©£¦¨§©¦§§¨
àúëìä éàîì ,ïðaøìe .'éLnLîì ?õøMì L÷úéà¦§©©¤¤¦§©§¤§©¨©§©¦§§¨
ïéà !äìáðì àðîçø dL÷Bìå .àOîì ?äcpì L÷úéà¦§©©¦¨§©¨§§¨©£¨¨¦§¥¨¦

ïéøáàì dðéà äcp äî :àlà .éîð éëäYdðéà æ"ò óà ¨¦©¦¤¨©¦¨¥¨¨¥¨¦©¥¨
dðLé æ"ò :àéøeb øa àîç áø éòác àä àlàå .ïéøáàì̈¥¨¦§¤¨¨§¨¥©¨¨©§¨¤§¨
ïðaøìc ,àäî déì èBLôéz ?ïéøáàì dðéà Bà ,ïéøáàì̈¥¨¦¥¨¨¥¨¦¦§¥¥¨¦§©¨©
àáé÷ò éaøc àaélà àéøeb øa àîç áø !ïéøáàì dðéà¥¨¨¥¨¦©¨¨©§¨©¦¨§©¦£¦¨

àîñî ïáàa :øîà à"øå .dì éòaYéâéìt àì ò"ëc ¨¥¨§¨©§¤¤§¨¨§¨§¦¦
éâéìt ék ,äànèî àìcY:øáñ àáé÷ò éaø .àOîa §¨§©§¨¦§¦¦§©¨©¦£¦¨¨©

àOîa äànèî äcp äî ,äcpkY'ànèî æ"ò óà ©¦¨©¦¨§©§¨§©¨©§©§¨
äànèî àì õøM äî ,õøMk :éøáñ ïðaøå ,àOîa§©¨§©¨©¨§¦©¤¤©¤¤Ÿ§©§¨

àOîaY.'éLnLîì ?õøMì L÷úéà àúëìä éàîì ,ò"øå .àOîa äànèî àì æ"ò óà §©¨©Ÿ§©§¨§©¨§§©¦§§¨¦§©©¤¤¦§©§¤
îì ,ïðaøåíéøáàì dðéà äcp äî ?äcpì L÷úéà àúëìä éàY.íéøáàì dðéà æ"ò óà §©¨©§©¦§§¨¦§©©¦¨©¦¨¥¨¨¥¨¦©¥¨¨¥¨¦
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc zay(iriax meil)

äéältpy lzekd,äøæ äãBáò ìLå BlLlzekd dpapy ote`a epiide ¨¨¤§¤£¨¨¨
,mdipy ly mewn lr zetzeyaïBcéðlzekd mewnäöçî ìò äöçî ¦¤¡¨©¤¡¨

qpekyke ,dxf dceard zia ly eivge l`xyid ly eivgy -
,ycgd lzekd z` zepal ick ely jezl zen` rax` l`xyid

.qpeky zen` rax`d jeza lzekd mewnn ivg dpen `ed
:dpynd dtiqenåéøôòå åéöòå åéðáà,lzekd eze` lyíéànèî £¨¨§¥¨©£¨¨§©§¦
øîàpL ,õøMk,(ek f mixac) dxf dcear ceai` zevn iablõwL' ©¤¤¤¤¡©©¥
'åâå epöwLzyiy aezkd xn`y ixd ,'`Ed mxg iM EParzY arze §©§¤§©¥§©£¤¦¥¤

mle` .uxyk didiy epiide dxf dceard z` uwylàáé÷ò éaø©¦£¦¨
,øîBàmi`nhn ,eipa`e eivr ,lzekd ipa`øîàpL ,äcpkdiryi) ¥©¦¨¤¤¡©
,(ak l,äåã Bîk íøæz'mrn cg` lky ,xnelk ,'Fl xn`Y `v ¦§¥§¨¨¥Ÿ©

dqe`n dcpdy myk eipira qe`n didie eilqt z` jilyi l`xyi
oeyln cenll yie .dvegd `v lqtl exn`ie etiqeie ,dlra lr

,dcpl dxf dceard z` dnicy weqtdàOîa äànèî äcp äî- ©¦¨§©§¨§©¨
,da rbep epi` m` s` d`yep z` z`nhn dcpy mykäãBáò óà©£¨

.àOîa äànèî äøæ̈¨§©§¨§©¨
`aiwr iax yxc epnn weqtd oeyla xe`ia d`ian `xnbd

:`yna z`nhn dxf dceary,äaø øîàywidd z` epcy dn ¨©©¨
enk lwdl edepc `le dxf dcear z`neha xingdl dcpl

oeyly meyn `ed ,znle uxyl miywidaíøæz''dec FnMøîàc ¦§¥§¨¨§¨©
àø÷,ezernyn ,dxf dcear iabl (my) aezkd xn`y -eäðéøkð §¨©§¦§
péîøæë Cxne`e aezkd miiqn df lre .xf l`k eil` xkpzz -àö' ¦¨§¨¥

'Bì øîàzxnele lwdl eli`e ,ea xingdl ,dxf dcearlìà ,ñðkä Ÿ©¦¨¥©
.Bì øîàzŸ©

:minkge `aiwr iax zwelgn xe`iaa zehiy izy d`ian `xnbd
a ,äaø øîàåz`nehîäànèîc éâéìt àì àîìò éìeëc ,àOoia - §¨©©¨§©¨§¥¨§¨Ÿ§¦¦§§©§¨

,z`nhn dxf dceary miwleg mpi` minkg oiae `aiwr iaxàäc§¨
äcðì L÷zà.dcpl dxf dcear aezkd yiwd ixdy -éâéìt ék- ¦§©§¦¨¦§¦¦

,ewlgp ote` dfi`aeànqî ïáàamilk iab lr zgpend oa`a - §¤¤¦©¨
dcear egipde ,dizgzy milkd z` fifn dilr ayeid oi`y ote`a

dfay ,ef oa` lr dxf,øáñ àáé÷ò éaødcpl dywed dxf dceary ©¦£¦¨¨©
dpic jkleànqî ïáàa äànèî äcp äî ,äcpkdcpy myk - §¦¨©¦¨§©§¨§¤¤¦©¨

,oa`d zgzy milkd z` z`nhn `nqn oa` lr dayiyóà©
éøáñ ïðaøå .ànqî ïáàa äànèî äøæ äãBáòminkg eli`e - £¨¨¨§©§¨§¤¤¦©¨§©¨¨¨§¦
dpic jkle ,uxyl dywed dxf dceary ,mixaeqõøM äî ,õøMk§¤¤©¤¤

ànqî ïáàa ànèî àìepi` `nqn oa` lr gpedy uxyy myk - Ÿ§©¥§¤¤¦©¨
ef d`neh dzaxzd `l ixdy ,oa`d zgzy milkd z` `nhn

,dcpe af iabl `l`.ànqî ïáàa äànèî àì äøæ äãBáò óà©£¨¨¨Ÿ§©§¨§¤¤¦©¨
:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøìeoa`a d`nhn dxf dceary xaeqd §©¦£¦¨

,dcpk `nqnì L÷zéà àúëìä éàîìõøLxn`p dkld efi` iabl - §©¦§§¨¦§©§¤¤
`xnbd daiyn .uxyl dxf dcear ly df ywidxn`p df ywid :

ìoipräéLnLî`le `yna `l mi`nhn mpi`y ,dxf dceard ly §§©§¤¨
.uxyk rbna wx `l` ,`nqn oa`a

:`xnbd dywnïðaøìeoa`a d`nhn dpi` dxf dceary mixaeqd §©¨¨
ixd ,uxyl ywidd zngn `nqnL÷zéà àúëìä éàîìdcear §©¦§§¨¦§©

dxfì ,äcðìz`neh oipr,àOî,d`yep z` d`nhn dcpy myky §¦¨¦©¨
aezkd jxved recn ,dywe ,d`yep z` d`nhn dxf dcear jk
dxf dceary cenll ick uxyle dcpl dxf dcear z` zeeydl

,`nqn oa`a `le `yna d`nhnäìáðì àðîçø dL÷Bìådid - §§¨©£¨¨¦§¥¨
oa`a `le `yna d`nhny dlapl wx dyiwdl leki aezkd

:`xnbd zayiin .`nqnénð éëä ïéàcenild m`y ,`ed jk ok` - ¦¨¦©¦
dxf dcear oic cenll ozip did ,`yna d`nhny wx did dcpn
uxyl dxf dcear dywed ok minkg zhiyly oeike ,dlapn wx

,`yn z`neh oiprl wx dcpn cenll oi`y jgxk lr ,dcpeàlà¤¨
,sqep cenil dcpn cenll yiïéøáàì dðéà äcp äîm`y myk - ©¦¨¥¨§¥¨¦

,igd on xa` oicn `ynae lde`a `nhn `ed ,dcpd on xa` ltp
mpi` dcpd ixa`y oeik ,dcp oicn `nqn oa`a `nhn epi` j`

,dcpk mi`nhndðéà äøæ äãBáò óàd`nhn,ïéøáàìdzid m`e ©£¨¨¨¥¨§¥¨¦
dpi` dilegd dze` ,zg` dileg dpnn dwxtzde zeilegn dieyr

dxf dcear oicn z`nhn.
:zl`eye `xnbd zxfegéòác àä àlàåwtzqdy df xac `l`e - §¤¨¨§¨¥

àéøeb øa àîç áø,(:bt onwl)dðéà Bà ïéøáàì dðLé ,äøæ äãBáò ©¨¨©§¨£¨¨¨¤§¨§¥¨¦¥¨
,ïéøáàì,wtqa my `xnbd dx`ypeàäî déì èBLôézozip ixd - §¥¨¦¦§¥¥¨

,df oicn wtqd z` heytlïðaøìcoi`y dcpl dxf dcear dywed ¦§©¨¨
dxf dcear s`e ,dcp oicn mi`nhn dixai`ïéøáàì dðéàoi` - ¥¨§¥¨¦

daiyn .dnvr dxf dceark z`nhn dpnn dcxtzdy dileg
mle` ,df oica wtzqdl oi` minkg zhiyl ok` :`xnbdàîç áø©¨¨

àéøeb øa,wtzqdydì éòa àáé÷ò éaøc àaélàwtzqd `ed - ©§¨©¦¨§©¦£¦¨¨¥¨
oa`a d`nhn dxf dceary dcpn cnely `aiwr iax zhiya
dxf dceary df ywidn cenll ozip ezhiyl m`d ,`nqn
`le `xnegl wx `ed dcpl ywiddy e` ,mixai`l z`nhn

.`lewl
`aiwr iax zwelgn xe`iaa dipyd dhiyd z` d`ian `xnbd

:minkgea ,øîà øæòìà éaøåz`nehàì àîìò éleëc ,ànqî ïáà §©¦¤§¨¨¨©§¤¤¦©¨§¥¨§¨Ÿ
,äànèî àìc éâéìtepi` uxye ,uxyl dxf dcear dywed ixdy §¦¦§Ÿ§©§¨

oa`a `nhn.`nqnéâéìt ék,ewlgp ote` dfi`ae -az`nehàOî ¦§¦¦§©¨
.d`yep z` z`nhnd,øáñ àáé÷ò éaødcpl dywed dxf dceary ©¦£¦¨¨©

dpic jkleàOîa äànèî äcp äî ,äcpk,[d`yep z`-]äãBáò óà §¦¨©¦¨§©§¨§©¨©£¨
å .àOîa äànèî äøæeli`,éøáñ ïðaø,uxyl dywed dxf dceary ¨¨§©§¨§©¨§©¨¨¨§¦

dpic jkleàì äøæ äãBáò óà ,àOîa ànèî àì õøM äî ,õøLk§¤¤©¤¤Ÿ§©¥§©¨©£¨¨¨Ÿ
.àOîa äànèî§©§¨§©¨
:`xnbd zl`eyezhiylàáé÷ò éaø`yna d`nhn dxf dceary ©¦£¦¨

,dcpl ywidd zngnL÷zéà àúëìä éàîìdxf dcearì.õøL §©¦§§¨¦§©§¤¤
myiwd aezkd :`xnbd daiynìoipräéLnLî,dxf dcear ly §§©§¤¨

.`yn z`neh `le rbn z`neh mi`nhny
:zl`eye `xnbd zxfegezhiylïðaødpi` dxf dceary mixaeqd ©¨¨

,uxyl ywidd zngn `yna d`nhnL÷zéà àúëìä éàîì§©¦§§¨¦§©
dxf dcear.äcðì,df ywidn micnl minkg :`xnbd daiynäî §¦¨©

dðéà äøæ äãBáò óà ,íéøáàì dðéà äcpd`nhn.íéøáàì ¦¨¥¨§¥¨¦©£¨¨¨¥¨§¥¨¦
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ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח למוסדות חב"ד ולאנ"ש שי' בירושלים עיה"ק תובב"א

לקראת חג השבועות, ה'תשכ"ט

יום טוב וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות, ולקבל תיכף שכר קבלתה שלא תהי' אומה ולשון 

שולטת בהן וכנאמר למען ייטב להם ולבניהם לעולם.

מנחם שניאורסאהן



רמב
`aiwr iax xn`` cenr bt sc ± iriyz wxtzay

àOîì äcpì L÷úéà àúëìä éàîì àáé÷ò 'øå.,DcEglDWwFldlapl:äaøk §£¦¨§©¦§§¨¦§©©¦¨§©¨§¨§¨¦§¥¨§©¨
dì éðúî."xC :lirl xn`CrDWFT`l ivn `le ,dCpl DWT` inp `nqn oa`l ©§¥¨©£©§¥§§¤¤§¨¨©¦©§¨§¦¨§¨¨¥§©¨
dlapl:àáé÷ò 'øc àaélà dì éòáe.F` ,mixa`l Dpi`C dCp oiprl inp WiTn in ¦§¥¨¨¥¨©¦¨§£¦¨¦©¦©¦§¦§©¦¨§¥¨¨¥¨¦

`l:àçéð.`l `nl` ,uxWM opAxl ipzwC`inhn`VnA:'éðúnî.:f"r zkQnC Ÿ¦¨§¨¨¥§©¨©§¤¤©§¨¨§©§¨§©¨¦©§¦§©¤¤
'ek eivre eipa`:b"d :éBbäéBâå"òåæäéLnLîe £¨¨§¥¨§¨©§©§¤¨

'åë."le:biFB rBndiFbeodilr minkg ExfBW §©©§¨¤¨§£¨¦£¥¤
oiaf z`nEh:àìå ïäïèqéä.- ohQid c"qw §©¨¦¥§Ÿ¤¥¨¤¥¨

,EhqEdW rnWnx`WM `le .`Vn EpiidC ©§©¤§§©§©¨§Ÿ¦§¨
zFhiQid`nHdW FrnWnC ,cEnlYAWhiqd ¤¥¤©©§§©§¨¤©¨¥¥¦
mixg`d:àîìLaà"øìàçéð.`le" ipzwC ¨£¥¦¦§¨¨§¦¨§¨¨¥§Ÿ

oOwlE .`VnA `Ohn `lC rnWnC ,"ohQid¤¥¨§©§©§Ÿ§©¥§©¨§©¨
!`hiWR - xn`w oi`nh od i` ?"od" i`n :KixR̈¥©¥¦¥§¥¦¨¨©§¦¨
irAi` ikd !?`irAin md ,`nh ohQid `YWd̈§¨¤¥¨¨¥¥¦©§¨¨¦¦¨¥

ohQid `le orBn :ipznl Dil:ìëì ¥§¦§¥©¨¨§Ÿ¤¥¨§¨
íäéøác)`(.`l i`C .`VnA E`Ohn `nl` ¦§¥¤©§¨§©§§©¨§¦¨

rBnA `N` E`Ohn-?oiafM i`n`nil §©§¤¨§©¨©§¨¦¥¨
i`nhMmizn!àlà.,`id `YWAWn `d ¦§¥¥¥¦¤¨¨§©©§¨¦

,ivExzl iraEdAxeiAxe ,Dinrhl uxzn ¨¥§¨¥§©¨§¨¥§©§¥§©¦
Dinrhl xfrl`:oa`e'iqxB odNW `nqn ¤§¨¨§©§¥§¤¤§¨¨¤¨¤¨§¦

oiA ,dAxC `YvxzA oiA ,zixkpe ixkp iAB©¥¨§¦§¨§¦¥§¨¤§¨§©¨¥
xcA`xzA wxtA opixn` ikde .xfrl` ' ¦§¤§¨¨§¨¦¨§¦©§¤¤©§¨

dCp zkQnC):hq sc:(oi`Ohn diFbe iFB §©¤¤¦¨§¨§©§¦
`nqn oa`A:ø'åë déîòèì õøúî øæòìà ' §¤¤§¨¨¤§¨¨§¨¥§©§¥
àìå àéä æ"òdèqéä.`le,D`VnDpi`W ¦§Ÿ¤¥¨§Ÿ©¨¨¤¥¨

`VnA d`Ohn:é÷úîéàî éLà áø dì ó §©§¨§©¨©§¦¨©©¦©
ïä.`ziixaC hQid xfrl` iAxe dAx i` ¥¦©¨§©¦¤§¨¨¤¥§¨©§¨

mixg` EhiqdW ,Edl rnWn `Vn oFWl- §©¨©§©§¤¥¦£¥¦
od" i`n ,`Vn EpiidC`le od" "ohQide §©§©¨©¥§¤¥¨¥§Ÿ

i` ?opAxl oiA `aiwr 'xl oiA ipzwC "ohQid¤¥¨§¨¨¥¥§£¦¨¥§©¨©¦
mi`nh onvr odC `xninl-i`C !`hiWR §¥§¨§¥©§¨§¥¦§¦¨§¦

`irAi` ikd ?Edl `pn hQid ,md mixFdh§¦¥¤¥§¨§¨¦¦©£¨
:ibElti`lf"rx ,`nh DhQid oi``aiwr ' §¦§¥¥¤¥¨¨¥£¦¨

`nh DhQid :xnF`:éëä éLà áø øîà àlà ¥¤¥¨¨¥¤¨¨©©©¦¨¦
íéøçà eèéñäL ïä ïéa äéBâå éBb øîà÷. ¨¨©§¨¥¥¤¥¦£¥¦
hQid lkM ,DA ipzwC ohQid Epiide§©§¤¥¨§¨¨¥¨§¨¤¥

dpWOAW:ïúBà eèéñäL íéøçà ïéa.EpiidC ¤©¦§¨¥£¥¦¤¥¦¨§©§
ikde .`ziixaA ipzwC "od" Edfe ,`Vn©¨§¤¥§¨¨¥§¨©§¨§¨¦

`pXilC .ohQide od rnWn`ziixaC-`Vn ©§©¥§¤¥¨§¦¨¨§¨©§¨©¨
ExiMfdWohQid oiA ,mc` ici lr EhqEdW od oiA diFbe iFbA minkg-od EhiqdX dn xnFlM-hqEdW afC ,mdilr oiaf zxFzC ,oi`nhi"rz`e mc`d z` hiqd F` mc` ¤¦§¦£¨¦§§¨¥¥¤§©§¥¨¨¥¤¥¨§©©¤¥¦¥§¥¦§©¨¦£¥¤§¨¤©¨¨¥¦¤¨¨¨§¤

opzC ,EdE`Oh xaC lM)oiafd"tdpyna:(lM`ViPdaf iAB lr-dCp zkQnA Dl opitlie ,hQid Epiide .`nh)c.bl '(lke"n'inwFnE ,"eiYgz didi xW` lkA rbFPd ¨¨¨¦§¦§©¨©¦¨©©¥¨¨¥§©§¤¥§¨§¦©¨§©¤¤¦¨¦§¨©¥©§Ÿ£¤¦§¤©§¨§¦
"dC k"r mzd `xwl:waGd iAB lr `Vip EpiidC ,eiYgY aGd didi xW` lkA rbFPd lke:äèéñäL æ"òíéøBäè íéøçà úà.hQidA `l `OhY `NW ,ikdl uxWl Wwzi`C ¦§¨¨¨§§¨©¥©§Ÿ£¤¦§¤©¨©§¨§©§¦¨©©¥©¨¤¥¦¨¤£¥¦§¦§¦§©§¤¤§¨¦¤Ÿ§©¥Ÿ§¤¥

dAxC `AiN`e .`nqn oa`A `leuxznwiW` ax Dl:äeèéñäL íéøçàíéàîè.EcFnE ,`Vn EpiidCdCpl Wwzi`C `VnA d`OhnC opAx:øîBà àáé÷ò éaø.inp f"r §Ÿ§¤¤§¨¨§©¦¨§©¨¨§¨¥¨©©¦£¥¦¤¥¦¨§¥¦§©§©¨©¨©¦§©§¨§©¨§¦§©§¦¨©¦£¦¨¥©¦
iFbMdhiqdW oiA ,diFbe,dhqEdW oiA,od diFbe iFB :dAxC `AiN` `ziixal iW` ax ipY ikde .dCpl Wwzi`C `nqn oa`l d"de`VOdf"r .ohQide ,odNW-`VOd `id §§¨¥¤¥¦¨¥¤§¨§§¤¤§¨¨§¦§©§¦¨§¨¦¨¥©©¦§¨©§¨©¦¨§©¨§¨¥©©¨¤¨¤§¤¥¨¦©©¨

diWOWn .DhQid `le ,DNW-x .ohQid `le od `lf"r ,diFbe iFB :xnF` `aiwr '-diWOWn .ohQide od-iW` ax Dl uxzn xfrl` 'xl `liOnE .ohQid `le od `l ¤¨§Ÿ¤¥¨§©§¤¨Ÿ¥§Ÿ¤¥¨£¦¨¥§¨¥§¤¥¨§©§¤¨Ÿ¥§Ÿ¤¥¨¦¥¨§¤§¨¨§¨¥¨©©¦
,ohQide od diFbe iFB :ikdf"rdiWOWnE-x .ohQid `le od `lf"r ,ohQide od diFbe iFB :xnF` `aiwr '-`VnaC .DhQid `le `id`iOhn`inEC `EdC ,`nqn oa`A `le ¨¦§¨¥§¤¥¨§©§¤¨Ÿ¥§Ÿ¤¥¨£¦¨¥§¨¥§¤¥¨¦§Ÿ¤¥¨¦§©¨§©§¨§Ÿ§¤¤§¨¨§§¨

.hQidCoiWOWn-"od i`n" :EWxiR mde .oM EpizFAx EWxiR `le ,Ff `ibEq il d`xp KM .ohQid `le od `l-`Ytwz`CDil `iWw `le .i`w `aiwr iAxC` iW` axC §¤¥§©§¦Ÿ¥§Ÿ¤¥¨¨¦§¤¦§¨§Ÿ¥§©¥¥§¥¥§©¥§©§©§¨§©©¦©§©¦£¦¨¨¥§¨©§¨¥
"xC oeiM :Dil `iWw ikde ,miAx oFWlA Dl ipzC `N`r"r`f`aEh il `iWwC ,il `xidp `le !ipzinl Dil `irAi` DhQide `id ?"ohQide od" `pY i`O` ,i`w DcEgl ¤¨§¨¥¨¦§©¦§¨¦©§¨¥¥¨§©§¨¨¥©©¨¨¥§¤¥¨¦§¤¥¨¦©£¨¥§¦§¥§¨§¦¨¦§©§¨¦¨
'ipznC oxn`C oeikC ,`id `Ytwz` `lC :`cg :DEbA`YxQgn,`iditFqF`eopitqFnDlr-xn`we ,i`w EdNEM` r"x xn`wC dAxl oiA ,r"xl [od] DA ipzin xiRW"od §©¨£¨§¨©§©§¨¦§¥¨©£©©§©§¦§©©§¨¦§¥§¦©£¨©¦¦§¥¨¥§¥§©¨§¨¨©©§¨¥§¨¨©¥
xn`w ikdC ,EdNEM` i`w inp xfrl` 'xl "ohQidex:`aiwr 'f"r`Vn EpiidC hQid oiprl-iFbMf"r diFbe iFB :xnF` `aiwr iAx ,ipzw ikde .ohQide od oNEke ,diFbe- §¤¥¨§¤§¨¨©¦¨¥©§§¨¦¨¨©£¦¨§¦§©¤¥§©§©¨§§¨§¨¥§¤¥¨§¨¦¨¨¥©¦£¦¨¥§¨

hQide odoiA iblRin `lC y"n :cFre .oEhiqd`YvxzA `N` EhqEdlDil rnWn ohQide EhqEdW Dil rnWn `ziixaC odC e`l i` ,EdA ibEltl DiwgFC i`nE ;iW` axC ¥§¤¥¨§§¨¦©§¦¥¥¦§§¤¨§¨¤§¨§©©¦©§¥¦§¥§¦¨§¥§¨©§¨©§©¥¤§§¤¥¨©§©¥
`l iW` axC `vExizA sFq sFqC :cFre ?EhiqdWdvxYin,DiYtwz`xn`w diWOWn rBn mEXn od i`C-x ENi`e ,`Ed ohQid `le od [`l].xn`w ohQide od `aiwr ' ¤¥¦§§§¥¨§©©¦¨¦©§¨©§©§¥§¦¥¦©©§©§¤¨¨¨©Ÿ¥§Ÿ¤¥¨§¦£¦¨¥§¤¥¨¨¨©

i`ediFbe iFB`-DiYtwz` i`nE ,`Ow `pXilM ivExzl n"d inp `kd?dì zçkLî éëéä.utgdWhiqixg` utg F` mc`:ïéàîè áfä òøk..af ohiqd ixdWFhQide §¦©§¨¨¨©¦§¨¥§¦¨¨©¨©©§©§¥¥¦©§©©§¨¤©¥¤¨¦¨¨¥¤©¥¨©©¨§¥¦¤£¥¥¦¨¨§¤¥
lFki :k"zA `ipze ,"aGd FA rBi xW` Uxg ilkE" aizM milkA .oiwWnE oilkF`A oiA mc`A oiA milkA oiA aizM `peeB i`d iM af lWEP`Ohi"FA" o`M xn`p ?eixFg`n ¤¨¦©©§¨§¦¥§¥¦¥§¨¨¥§¨¦©§¦§¥¦§¦§¦¤¤£¤¦©©¨§©§¨§¨§©§¤¥£¨¤¡©¨

oNdN dn ,"FA lXEaY xW`" oNdl xn`peFxie`n-"FA rBi xW`" xn`p dOl k"` .Fxie`n o`M s`-oeiM oxie`n qxg ilM oi`OhOW zF`nEh x`Xn rxB in ,`hiWR §¤¡©§©¨£¤§©©§©¨¥£¦©¨¥£¦¨¨¤¡©£¤¦©§¦¨¦¨©¦§¨§¤§©§¦§¥¤¤¥£¦¨¥¨
,FNEkM `EdW FrBn `iadl `N` ?`kd 'iaYknl l"l mivxW iAB aizkCEdfi`e ,eixFg`n 'it`e-df.FhQidrBn mEXn i`e ,"aGd FA rBi xW` lke" inp mc` iAbe-`d ¦§¦©¥§¨¦§¦§§¥¨¨¤¨§¨¦©¨¤§©£¦¥£¨§¥¤¤¤¥§©¥¨¨©¦§¨£¤¦©©¨§¦¦©¨¨

df dfi`e ,eixFg`n 'it`e ,FNEkM `EdW FrBn `iadl `N` ,"aGd xUaA rbFp" aizM-ur ilM lke" :`pY oiwWnE oilkF` iAbe .FhQidshXi,"miOAx xn`dnE :oFrnW ' §¦¥©¦§©©¨¤¨§¨¦©¨¤§©£¦¥£¨§¥¤¤¤¥§©¥¨¦©§¦¨¨§¨§¦¥¦¨¥©¨¦¨©¦§©
`l Fnvr `Ed ,rBnA shW ilM odW eicbA qAki FA rbFPd m` ,"eicbA qAki aGd xUaA rbFPd" xn`p xaM `lde - rBnA shW ilM aGd `OhIW cOll m` ?EpcOll df `Ä¤§©§¥¦§©¥¤§©¥©¨§¥¤¤§©¨©£Ÿ§¨¤¡©©¥©¦§©©¨§©¥§¨¨¦©¥©§©¥§¨¨¤¥§¥¤¤§©¨©§Ÿ

milke oiwWnE oilkF` `iadl - 'ebe "ur ilM lke" xn`p dOl `N` !?rBnA shW ilM `Ohioi`ViPdDitiqaC .aGd b"rxW`"C `xwCopinwF`C ,aizM "aGd FA rBiirYWnC §©¥§¥¤¤§©¨¤¨¨¨¤¡©§¨§¦¥§¨¦¨¦©§¦§¥¦©¦¨¦©¨¦§¥¥¦§¨©£¤¦©©¨§¦§§¦©§¦§¨¥
`nh - aGd iAB lr `ViPd lM :opzC Epiide ,hQidA: §¤¥§©§¦§©¨©¦¨©©¥©¨¨¥
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éáéúéîuxyk diynyne uxyk f"r.meyn ,'ipznn jxtinl dil mil` `ziixan

`yna enhn `lc ,diynync `inec f"rc rnyn "diynyn" da ipzwc:

äéùîùîå'ek ehiqdy od oia.iedc meyn ± diynyn xkcn `l `nw `iiepya

,ohqid `le od `l diynync yxtl jxved iy` ax la` .`ziixac ohqid `le od llka

`le od `ziixaa ipzwc `d llka ied `le

ohqid:

éáøå`aiwr.qixb `l z"xet axd

bilt `lc ,r"xc dizlina "diynyn"

opax` diynyna:áæä'ek mipf`n ska.

miaf 'qna)d dpyn c"t(ska afd :opiqxb

± afd rxk ,diipy ska ayene akyne mipf`n

hqid oick oi`nh n"ne ,qxcnn :'it .oixedh

afdy oeik ,qxcnn :'it .mi`nh ± od erxk .afd

ayein 'hpewd zqxibe ,odilr oryp ixd dlrnl

`id `ziixay `l m` ,ok `vnp `l j` .xzei

mewn meya:
f"r
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äcpì L÷úéà àúëìä éàîì ,àáé÷ò éaøåYàOîì §©¦£¦¨§©¦§§¨¦§©©¦¨§©¨
dðéà äcp äî :àlà ,éîð éëä ïéà !äìáðì déL÷Bì§¥¦§¥¨¦¨¦©¦¤¨©¦¨¥¨

ïéøáàìYáø éòác àä àlà .éøáàì dðéà æ"ò óà ¨¥¨¦©¥¨¨¥¨¦¤¨¨§¨¥©
?íéøáàì dðéà Bà íéøáàì dðLé æ"ò :àéøeb øa àîç̈¨©§¨¤§¨¨¥¨¦¥¨¨¥¨¦
dðéàc àáé÷ò éaøì ïéa ïðaøì ïéa àäî déì èBLôéz¦§¥¥¨¥§©¨©¥§©¦£¦¨§¥¨
dì éòáe ,éðúî äaøk àéøeb øa àîç áø !íéøáàì̈¥¨¦©¨¨©§¨§©¨©§¥¨¥¨
äéLnLîe ,õøMk æ"ò :éáéúéî .àáé÷ò éaøc àaélà©¦¨§©¦£¦¨¥¦¦©¤¤§©§¤¨
.õøMk äéLnLîe ,äcpk æ"ò :øîBà àáé÷ò éaø .õøMk©¤¤©¦£¦¨¥©¦¨§©§¤¨©¤¤

øæòìà éaøì àîìLaYøîà !àéL÷ äaøì àlà ,àçéð ¦§¨¨§©¦¤§¨¨¦¨¤¨§©¨©§¨£©
åéøôòå åéðáàå åéöò" éðú÷c ,'éðúnî àîélà éî :äaø Cì̈©¨¦©¦¨¦©§¦§¨¨¥¥¨©£¨¨©£¨¨

õøMk éàî :àðîé÷Bàå "õøMk ïéànèîYànèî àìc :ð"ä .àîñî ïáàa ànèî àìcïáàa §©§¦©¤¤§¦§¨©©¤¤§¨§©¥§¤¤§¨¨§¨§©¥§¤¤
äéLnLîe æ"ò ,äéBâå éBb :éáéúéî .àîñîY.ïèqéäå ïä :øîBà àáé÷ò éaø ,ïèqéä àìå ïä §¨¨¥¦¦§¨§©§¤¨¥§Ÿ¤¥¨©¦£¦¨¥¥§¤¥¨

øæòìà éaøì àîìLaYéîòèéìå :äaø Eì øîà !àéL÷ äaøì àlà ,àçéðïä éîð äéBâå éBb C ¦§¨¨§©¦¤§¨¨¦¨¤¨§©¨©§¨¨©§©¨§¦©§¦§¨©¦¥
ïéànèî íéBb ïéàå ,äáéæa ïéànèî ìàøNé éða "'åâå ìàøNé éða ìà øac" :àéðúäå ?ïèqéä àìå§Ÿ¤¥¨§¨©§¨©¥¤§¥¦§¨¥§¥¦§¨¥§©§¦§¦¨§¥¦§©§¦
ïä äéBâå éBb :déîòèì õøúî äaø àlà !ïäéøác ìëì ïéáæk eäiL ïäéìò eøæb ìáà ,äáéæa§¦¨£¨¨§£¥¤¤§§¨¦§¨¦§¥¤¤¨©¨§¨¥§©§¥§¨¥

dèqéäå àéä æ"ò ,ïälL àîñî ïáàå ïèqéäåY:øîBà àáé÷ò éaø .dlL àîñî ïáà àì ìáà §¤¥¨§¤¤§¨¨¤¨¤¦§¤¥¨£¨Ÿ¤¤§¨¨¤¨©¦£¦¨¥
áàå dèéqäå å àéä æ"òäéBâå éBb :déîòèì õøúî øæòìà éaøå .dlL àîñî ïYïèqéäå ïä ¦§¤¥¨§¤¤§¨¨¤¨§©¦¤§¨¨§¨¥§©§¥§¨¥§¤¥¨
æ"ò ,ïälL àîñî ïáàåYé÷úî .dèéqäå àéä æ"ò :øîBà àáé÷ò éaøå ,dèqéä àìå àéädì ó §¤¤§¨¨¤¨¤¦§Ÿ¤¥¨§©¦£¦¨¥¦§¤¥¨©§¦¨

,íéøçà úà eèéñäL ïä ïéa ,äéBâå éBb :øîà÷ éëä :éLà áø øîà àlà ?"ïä" éàî :éLà áø©©¦©¥¤¨¨©©©¦¨¦¨¨©§¨¥¥¤¥¦¤£¥¦
ïúBà eèéñäL íéøçà ïéáeYíéøçà äèéñäL æ"ò .íéàîèYdúBà eèéñäL íéøçà ,ïéøBäè ¥£¥¦¤¥¦¨§¥¦¤¥¦¨£¥¦§¦£¥¦¤¥¦¨

YïúBà eèéñäL íéøçà ïéáe ,íéøçà úà eèéñäL ïä ïéa ,äéLnLî .íéàîèYéaø .íéøBäè §¥¦§©§¤¨¥¥¤¥¦¤£¥¦¥£¥¦¤¥¦¨§¦©¦
ïúBà eèéñäL íéøçà ïéáe íéøçà úà eèéñäL ïä ïéa ,æ"òå äéBâå éBb :øîBà àáé÷òY.íéàîè £¦¨¥§¨§¥¥¤¥¦¤£¥¦¥£¥¦¤¥¦¨§¥¦

ïúBà eèéñäL íéøçà ïéáe íéøçà eèéñäL ïä ïéa ,äéLnLîYíéøçà àîìLa ,æ"ò .ïéøBäè §©§¤¨¥¥¤¥¦£¥¦¥£¥¦¤¥¦¨§¦¦§¨¨£¥¦
dúBà eèéñäLYéîø øîà ?dì zçkLî éëéä íéøçà úà äèéñäL àéä àlà ,dì zçkLî ¤¥¦¨©§©©§¨¤¨¦¤¥¦¨¤£¥¦¥¦©§©©§¨¨©¨¦

áfä òøk ,äéiðL óëa ïé÷Lîe ïéìëBàå íéðæàî óëa áfä :ïðúãk ,àáéé áøc déøaY,ïéàîè §¥§©¥¨§¦§©©¨§©Ÿ§©¦§¨¦©§¦§©§¦¨¨©©¨§¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc zay(iying meil)

:`xnbd dywnezhiylàáé÷ò éaødpi` dxf dceary xaeqd ©¦£¦¨
ixd ,uxyl ywidd zngn `nqn oa`a z`nhnàúëìä éàîì§©¦§§¨

ì ,äcðì L÷zéàz`neh oipr,àOî,dywe .(:at) lirl x`eanke ¦§©§¦¨§©¨
cenll ick ,uxye dcpl dxf dcear yiwdl aezkd jxved recn

,`nqn oa`a `le `yna z`nhn dxf dceary mdipyndéL÷Bì§¥
äìáðì`yna d`nhny dlapl wx dyiwdl leki aezkd did - ¦§¥¨

zayiin .dxf dcear z`neh oic dpnn cenlle ,`nqn oa`a `le
:`xnbd,énð éëä ïéàz`nhny wx did dcpn cenild m`y ¦¨¦©¦

zhiyly oeike ,dlapn dxf dcear oic cenll ozip did ,`yna
oi`y jgxk lr ,dcpe uxyl dxf dcear dywed ok ,`aiwr iax

,`yn z`neh oiprl wx dcpn cenllàlàcenil dcpn cenll yi ¤¨
,sqepdðéà äcp äîz`nhn,ïéøáàì,dnvr dcpd seb wx `l`óà ©¦¨¥¨§¥¨¦©

äøæ äãBáò,dizeilegn zg` dwxtzdydðéàd`nhnïéøáàì- £¨¨¨¥¨§¥¨¦
.dxf dcear oicn d`nhn dpi` dileg dze`

:zl`eye `xnbd zxfegéòác àä àlàl`yy df xac -àîç áø ¤¨¨§¨¥©¨¨
àéøeb øa,(a"r onwl),íéøáàì dðéà Bà íéøáàì dðLé ,äøæ äãBáò ©§¨£¨¨¨¤§¨§¥¨¦¥¨§¥¨¦

,wtqa my `xnbd dx`ypeàäî déì èBLôézixdy ef `ibeqn - ¦§¥¥¨
ïðaøì ïéae,àáé÷ò éaøì ïéadcpl dxf dcear ly ywid yi ¥§©¨¨¥§©¦£¦¨

cdxf dceardðéàz`nhn.íéøáàì:`xnbd daiynøa àîç áø §¥¨§¥¨¦©¨¨©
àéøeb,wtzqdyéðúî äaøkminkg zwelgn xe`iaa dpy `ed - §¨§©¨©§¥

dxf dcear m`d `id zwelgndy dax ixack `aiwr iaxe
,`nqn oa`a z`nhndì éòáel`y `ede -àáé÷ò éaøc àaélà ¨¥¨©¦¨§©¦£¦¨

ezhiyl m`d ,`nqn oa`a z`nhn dxf dceary dcpn cnely
ywiddy e` ,mixai`l z`nhn dpi` dxf dceary mb cenll ozip

.`lewl `le `xnegl wx `ed dcpl
:`xnbd dywn .xfrl` iaxe dax zwelgna dpc `xnbd,éáéúéî¥¦¥

,`ziixaa epipyäøæ äãBáòz`nhnå ,õøMkokäéLnLîmi`nhn £¨¨¨©¤¤§§©§¤¨
äøæ äãBáò ,øîBà àáé÷ò éaø .õøMkz`nhnå ,äcpkeli`äéLnLî ©¤¤©¦£¦¨¥£¨¨¨©¦¨§§©§¤¨

mi`nhn.õøMk,ef `ziixan zeywdl yieàîìLaef `ziixa - ©¤¤¦§¨¨
zayeinìixacøæòìà éaøewlgp `aiwr iaxe minkgy xaeqd §©¦¤§¨¨

eixacly meyn ,`yna z`nhn dxf dcear m`dàçéðmipaen - ¦¨
dxf dcear m`d ewlgp `aiwr iaxe minkgy `ziixad ixac

.uxyk e` dcpk z`nhnäaøì àlàoiae minkgl oiay xaeqd ¤¨§©¨
,`yna z`nhn dxf dcear `aiwr iaxlàéL÷`ziixad ixacn ©§¨

epiide uxyk z`nhn dxf dceary minkg zhiy da d`aedy
:`xnbd daiyn .cala rbn z`nehäaø Cì øîàjl aiyi dax - ¨©¨©¨

,`ziixad xe`iaaïéúéðúnî àîélà éîdpynd oeyln m`d - ¦©¦¨¦©§¦¦
,(:at) lirl d`aedy dpynd oeyln dywy dnn xzei dyw

éðz÷c,dae ,'õøMk ïéànèî åéøôòå åéðáàå åéöò'z`f lkaàðîé÷Bà §¨¨¥¥¨©£¨¨©£¨¨§©§¦©¤¤¦§¨
,dpynd ixac xe`iaa epcnrd -éàîoi`nhn' oeyl,'õøMk ©©¤¤

cdxf dcear zia ly lzekd eze`ànqî ïáàa ànèî àìenk §Ÿ§©¥§¤¤¦©¨
e ,dcpk `yna `nhn la` ,`nqn oa`a `nhn epi` uxyyàëä̈¨

énðepiid 'uxyk'y ,x`al yi `ziixaa,ànqî ïáàa ànèî àìc ©¦§Ÿ§©¥§¤¤¦©¨
.dcpk `yna `nhn la`

:`xnbd dywn .dax zhiy lr zeywdl dtiqen `xnbd,éáéúéî¥¦¥
,`ziixaa epipyïä ,äéLnLîe äøæ äãBáò ,úéøëðå éøëðmi`nhàìå ¨§¦§¨§¦£¨¨¨§©§¤¨¥§Ÿ

ïèqéämi`nhn mpi` md mze` [e`yp-] ehiqd m` ,xnelk ,`nhn ¤¥¨
.hqid z`neh,øîBà àáé÷ò éaødxf dcear ,zixkpe ixkp ©¦£¦¨¥

,diynyneïä,mi`nhïèqéäå,mze` [e`yp-] ehiqd m` `nhn ¥§¤¥¨
,ef `ziixan zeywdl yie .afd z` `yep oickàîìLa`ziixa - ¦§¨¨

zayein efìixacøæòìà éaøewlgp `aiwr iaxe minkgy xaeqd §©¦¤§¨¨
eixacly meyn ,`yna z`nhn dxf dcear m`dàçéðmipaen - ¦¨

m`d `aiwr iaxe minkg ewlgpy x`ean da `ziixad ixac
.`yna z`nhn dxf dcearäaøì àlàoiae minkgl oiay xaeqd ¤¨§©¨

z`nhn m`d ewlgpe ,`yna z`nhn dxf dcear `aiwr iaxl
,`nqn oa`aàéL÷minkg ixaca da x`eany `ziixad ixacn ©§¨

.`yna z`nhn dpi` dxf dceary
:`xnbd daiynéîòèéìå ,äaø Cì øîàCxe`iaa jzhiy itl ike - ¨©¨©¨§¦©§¨

dyw `l `ziixady `ziixaa x`ean ixde ,ïä ,énð úéøëðå éøëð̈§¦§¨§¦©¦¥

mi`nh,ïèqéä àìå,jk lr zeywdl yieàéðúäå,zxg` `ziixaa §Ÿ¤¥¨§¨©§¨
(a eh `xwie) af ipic iabl xn`p'åâå ìàøNé éða ìà [e]øac'©§¤§¥¦§¨¥

,'`Ed `nh FaFf FxUAn af didi iM Wi` Wi` mdl` mYxn`e©©©§¤£¥¤¦¦¦¦§¤¨¦§¨¨¥
,weqtd oeyln minkg eyxceíéøëð ïéàå ,äáéæa ïéànèî ìàøNé éða§¥¦§¨¥§©§¦§¦¨§¥¨§¦

ìáà ,äáéæa ïéànèî,mewn lkneøæbminkgìëì ïéáæk eäiL ïäéìò §©§¦§¦¨£¨¨§£¥¤¤§§¨¦§¨
.ïäéøác,`yna mi`nhn zixkpe ixkpy ef `ziixaa x`eany ixd ¦§¥¤

ixkpy xaeq `nw `pzy ,x`ean lirl d`aedy `ziixaa eli`e
.`yna mi`nhn mpi` zixkpe

:`xnbd dwiqnàlà,zyaeyn ef `ziixay xnel yi jgxk lr ¤¨
.xg` ote`a dx`ai `xen` lkedéîòèì õøúî äaøuxzi dax - ©¨§¨¥§©§¥

m`d ewlgp `aiwr iaxe minkgy ezhiy it lr `ziixad z`
,`nqn oa`a z`nhn dxf dcearïä ,úéøëðå éøëðmi`nhïèqéäå ¨§¦§¨§¦¥§¤¥¨

xedhd ici lrïälù ànqî ïáàålr exfb minkgy oeik ,mi`nhn §¤¤¦©¨¤¨¤
ixac lkl afk e`nhiy mixkpdeli`e ,mdàéä ,äøæ äãBáòd`nh £¨¨¨¦

dèqéäå,`nhn,dlL ànqî ïáà àì ìáàmixaeq minkgy meyn §¤¥¨£¨Ÿ¤¤¦©¨¤¨
.`yna `l` `nqn oa`a z`nhn dpi` dxf dcearyàáé÷ò éaø©¦£¦¨

àéä äøæ äãBáò ,øîBàd`nhälL ànqî ïáàå dèqéäå,mi`nhn ¥£¨¨¨¦§¤¥¨§¤¤¦©¨¤¨
x`eanke ,`nqn oa`a s` z`nhn dxf dcear ezhiyly meyn

.(:at) lirl
déîòèì õøzî øæòìà éaøåm`d `aiwr iaxe minkg ewlgpy §©¦¤§¨¨§¨¥§©§¥
,`yna z`nhn dxf dcearïä ,úéøëðå éøëðmi`nhïáàå ïèqéäå ¨§¦§¨§¦¥§¤¥¨§¤¤

ïälù ànqîeli`e ,afd oick ,mi`nhnàéä ,äøæ äãBáò,d`nhàìå ¦©¨¤¨¤£¨¨¨¦§Ÿ
dèqéä.`nhn xedhd ici lràéä ,äøæ äãBáò ,øîBà àáé÷ò éaøå ¤¥¨§©¦£¦¨¥£¨¨¨¦
,d`nhdèqéäå.(my) lirl x`eanke ,`nhn §¤¥¨

:`xnbd dywné÷úî,éMà áø dì óxfrl` iaxl oiae daxl oia m` ©§¦¨©©¦
,`yn z`neha zwqer `ziixadéàîoeyl'ïä'ixd ,`pzd hwpy ©¥

oecl dn did `l mixedh eid m`y ,mi`nh mdy `ed heyt xac
,`nh dhqid oi` dxf dcear' xnel `pzl dide ,`yn z`neha

'`nh dhqid xne` `aiwr iax.
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,éMà áø øîà àlàxnel yi jk - ¤¨¨©©©¦¨¦¨¨©

,`ziixad ixac xe`iaaúéøëðå éøëðoick mpicy mdilr exfby ¨§¦§¨§¦
,afdíéøçà úà eèéñäL ïä ïéaepiide ,mixg` ehiqd md m` oia - ¥¥¤¥¦¤£¥¦

,dpyna mewn lka miyxtn ep`y itk 'hqid'ïéáed m`íéøçàmd ¥£¥¦
eèéñäL[e`ypy-],ïúBàmixg`d ,mewn lkay '`yn' epiide ¤¥¦¨
miyrp,íéàîèm` oiae xedhd z` hiqdyk oia `nhny afd oick §¥¦

mle` .ehiqd xedhdäèéñäL äøæ äãBáòd z`,íéøçàmixg`d £¨¨¨¤¥¦¨£¥¦
,ïéøBäèdpi`y cnll ,uxyl dxf dcear dywed jkly oeik §¦

e ,hqida `le `nqn oa`a `l z`nhn,dúBà eèéñäL íéøçà£¥¦¤¥¦¨
miyrp,íéàîè.`yna z`nhny cnll dcpl dywed dfly oeik §¥¦
eli`eäéLnLî,dxf dceard lyúà eèéñäL ïä ïéadïéáe ,íéøçà §©§¤¨¥¥¤¥¦¤£¥¦¥

,ïúBà eèéñäL íéøçàmixg`d,íéøBäèly diynyny oeik £¥¦¤¥¦¨§¦
.dnvr dxf dceardn dzegt dbxca mi`nhn dxf dcearéaø©¦

úéøëðå éøëð ,øîBà àáé÷ò,mdipic lkl afk mdyåokäøæ äãBáò £¦¨¥¨§¦§¨§¦§£¨¨¨
,dcpl dywedyeèéñäL íéøçà ïéáe ,íéøçà úà eèéñäL ïä ïéa¥¥¤¥¦¤£¥¦¥£¥¦¤¥¦

,ïúBàmixg`d.íéàîèmle`äéLnLî,dxf dceard lyïä ïéa ¨§¥¦§©§¤¨¥¥
,ïúBà eèéñäL íéøçà ïéáe ,íéøçà eèéñäLmixg`d,ïéøBäèoeik ¤¥¦£¥¦¥£¥¦¤¥¦¨§¦

z`nehn dxf dceard iynyn z` hrnl uxyn cenil yiy
.`yn

:`xnbd dywnàîìLa ,äøæ äãBáòepipyy dneèéñäL íéøçà £¨¨¨¦§¨¨£¥¦¤¥¦
dì úçkLî ,dúBàxedh mc`y didiy okziy epiidc ,ep`vnz ¨©§©©¨
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dúBà eèéñäLYéîø øîà ?dì zçkLî éëéä íéøçà úà äèéñäL àéä àlà ,dì zçkLî ¤¥¦¨©§©©§¨¤¨¦¤¥¦¨¤£¥¦¥¦©§©©§¨¨©¨¦

áfä òøk ,äéiðL óëa ïé÷Lîe ïéìëBàå íéðæàî óëa áfä :ïðúãk ,àáéé áøc déøaY,ïéàîè §¥§©¥¨§¦§©©¨§©Ÿ§©¦§¨¦©§¦§©§¦¨¨©©¨§¥¦
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xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc zay(iying meil)

m` mle`ïä eòøkskd z` erixkde ecixed [miwynde milke`d-] ¨§¥
md ,afd z` mi`yepe mihiqn mdy `vnpe dipydïéøBäèz`nehn §¦

akynl ie`xd xac `l` afd `yna `nhp oi`y oeik ,hqid
mnec xac ea ote` yiy `ziixaa x`eany ixd .mc`de ayene
hiqdl dlekiy ,dxf dcear iabl xnel ozip ok enke ,hiqdl leki

.mipf`nd sk zrxkd ici lr mixedhd z`
ink zxxane ,dhiqnd d`neh oipra `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey .`ziixad dzpypàéðúc àä àìæà ïàîkzhiyk - §©¨§¨¨§©§¨
,da epipyy `ziixad zkled inúBèéñnä úBàîhä ìkxedhd z` ¨©ª§©§¦

,xedh hiqdy zn `nh mc` e` ,mipf`nd sk ici lrúBøBäè`l - §
,hqidd zngn mixedhd e`nhpáæ ìL Bèqéäî õeç,`nhnyàlL ¥¤¥¤¨¤Ÿ

øáç Bì eðéöî[el dnecd ote`-],dlek äøBzä ìëahqida `nhiy ¨¦¨¥§¨©¨¨
.ezenkàîéì`id `ziixay ,xn`p m`d -k àìczhiyéaø ¥¨§Ÿ§©¦

àáé÷ò éaøk éàc ,àáé÷ò`nhy epivn `ly `pzd dpy recn ,`id £¦¨§¦§©¦£¦¨
ezhiyl ixde ,afa `l` e`nhn xedhd z` hiqdyénð àkéàyi-] ¦¨©¦

[mbäøæ äãBáòdaiyn .(`"r) lirl x`eanke ,hqida z`nhny £¨¨¨
:`xnbdàîéz eléôàk `ziixady xn`z m` s` -,àáé÷ò éaøoi` £¦¥¨©¦£¦¨

y oeik ,hqida `nhn af wxy da x`eandn zeywdl] àðz`pzd- ¨¨
oeyl [dpyå ,áæl ezpeekìëze`nehddéì éîãcel zenecd - ¨§¨§¨¥¥

,hqida ze`nhny ,zcleie dcp ,daf epiide ,epnn zecnlpe
.dcpn cnlp dz`neh ixdy ,ollka dxf dceare

dceardn ewxtzdy dxf dcear ixa` m`d wtq d`ian `xnbd
:`xnbd zwtzqn .`l e` mi`nhn dxféòa[wtzqd-]øa àîç áø ¨¥©¨¨©

,àéøebz`neh,äøæ äãBáòm`dïéøáàì dðLés`e xa`e xa` lka - §¨£¨¨¨¤§¨§¥¨¦
dieyrd dxf dcear ,ok m`e ,dxf dceard sebl xaegn epi` m`

,envr ipta `nhn xa` lk ,dwxtzde zeilegnïéøáàì dðéà Bà¥¨§¥¨¦
dxf dcear ,ok m`e ,dnly dxf dceard zxevyk wx `l`
ote` dfi`a `xnbd zx`ane .mi`nhn mpi` dixa` ,dwxtzdy

:wtq yiàëéä[ote`a-]cmbèBéãä[one` epi`y mc`-]ìBëé ¥¨§¤§¨
døéæçäìdligzn dzidy itklCì éòaéz àì,dfa wtzqdl oi` - §©£¦¨Ÿ¦¨¥¨

`ed heyt `l`éîc úøaçîc ïàîëcdceard z` aiygdl yiy - ¦§©¦§ª¤¤¨¥
.dnly dxf dceark mi`nhn dixa`e ,zxaegn `idy ink dxf

`l`Cì éòaéz ék,wtzqdl jl yi ote` dfi`a -èBéãä ïéàc àëéä ¦¦¨¥¨¥¨§¥¤§
äøéæçäì ìBëé,dligzn dzidy itk zeidléàîdceard oic dn - ¨§©£¦¨©

m`d ,dxfdøéæçäì ìBëé èBéãä ïéàc ïåék,dpey`xd dzxevlïàîk ¥¨§¥¤§¨§©£¦¨§©
éîc àøaúîcdf ote`ay ,dxf dceard dxaypy ink df ixd - ¦§©§¨¨¥

,mi`nhn mixayd oi` i`ceàîìéc Bà,xnel yi `ny e` -àì àä ¦§¨¨Ÿ
äøqçîone`e epiptl dizeileg lke melk dxevd dxqg `l ixd - §©§¨

.mi`nhn dixa` jkle ,oxagl leki
:`ixeb xa `ng ax ly ewitq xe`ial sqep ote` `xnbd d`iane

àñéb Cäì dì éòác àkéàå,xg` ote`a df oipra ewtzqdy yie - §¦¨§¨¥¨§©¦¨
døéæçäì ìBëé èBéãä ïéàc àëéä,dligzn dzidy itkéòaéz àì ¥¨§¥¤§¨§©£¦¨Ÿ¦¨¥

,Cì`ed heyt xac `l`cdzxevl lwa zxfeg dpi`y oeik ¨¦
dpey`xdéîc àøaúîc ïàîkdceard dxaypy ink df ixd - §©¦§©§¨¨¥

.mi`nhn dixa` oi`e dxfdøéæçäì ìBëé èBéãäc àëéä ,Cì éòaz ék¦¦¨¥¨¥¨§¤§¨§©£¦¨
,dpey`xd dzxevléàîm`d ,dxf dceard ixa` oic dn -ïåék ©¥¨

døéæçäì ìBëé èBéãäc,dpey`xd dzxevléîc àøaçîc ïàîk- §¤§¨§©£¦¨§©¦§©§¨¨¥
aegnk zaygp `id.dnily dxf dceark mi`nhn dixa`e zxBà

,àîìécdzxevl dxifgdl leki one` epi`y mc` mby s` lr ¦§¨
mewn lkn ,dpey`xdäôìL÷ àäéî àzLädzxev ixd zrk - ©§¨¦¨¨¨§¨

,mixaegn dixa` oi`e dwxtzdàéøLådcear dxdhp `linne - §¨§¨
:`xnbd dwiqn .dnily dzxev oi`y oeik dz`nehn ef dxfe÷éz¥

.wtqa cenrz `l` df wtqa drxkd oi` -
zwtzqn .dxf dcear z`neh oipra sqep wtq zwtzqn `xnbd

:`xnbdäøæ äãBáò ,énà øa éBácçà áø éòad dnilyäúeçt ¨¥©©§§©©¦£¨¨¨§¨
dlcebaeäî ,úéfkîdxf dceark dpic m`d ,xnelk ,dpic dn - ¦©©¦©

.dxf dceark dpic oi` `ny e` ,dphew s` lré÷úîóñBé áø dì ó ©§¦¨©¥
,df wtq lr sqei ax dywd -éàîìwtzqdl yi oipr dfi` iabl - §©

,zifk xeriyn dphwd dxf dcearaàîéìéàwtqdy xn`p m` - ¦¥¨

`edàøeqéà ïéðòìxac m`d ,dxf dceardn d`pd xeqi` oiprl - §¦§©¦¨
xeriya s`y e` d`pda xq`p `l carpy zifk xeriyn zegtd

y meyn ,dfa wtzqdl oi` ixd ,d`pda xq`p dfàlà àäé àìŸ§¥¤¨
kïBø÷ò ìòa áeáæ,d`pda xq`pe xzeia ohw didyàéðúc §©©¤§§©§¨

oFrcB zn xW`M idie' (bl g mihtey) weqta xn`p ,`ziixaa©§¦©£¤¥¦§
milrAd ixg` EpfIe l`xUi ipA EaEWIeìòa [íäì] (ïäì) eîéNiå ©¨§¥¦§¨¥©¦§©£¥©§¨¦©¨¦¨¤©©

,'íéäìàì úéøadnyy dxf dcear del`l mnvrl enyy ,xnelk §¦¥Ÿ¦
,ef dxf dceary `ziixad zx`ane .'zixa lra'ìòa áeáæ äæ¤§©©

.ïBø÷ò:`ziixad zx`aneúeîc äNò ãçàå ãçà ìkL ,ãnìî ¤§§©¥¤¨¤¨§¤¨¨¨§
Búàøé,caer `ed dl dxf dceard -,Bñék CBúa dçépîeeïåék ¦§¨©¦¨§¦¥¨

døëBfL,[da xkfpy mrt lkae-]d÷açîe Bñék CBzî dàéöBî ¤§¨¦¨¦¦§©§¨
,d÷Mðîe`ziixad oeyln gken ixd .'zixa lra' z`xwp jkle §©§¨

,dcarpy zifk xeriyn dphw `idy aeaf zxeva dxf dcear s`y
.zxq`p `id `linne dxf dcear my dl yiàlàewitq jgxk lr ¤¨

`ed in` xa ieacg` ax lyäàîeè ïéðòì,dxf dcear lyéàî- §¦§©§¨©
m`d ,d`neh oiprl dxf dceard oic dnì Lé÷zéàc ïåékõøL ¥¨§¦§¦§¤¤

,da xnel yi ,(:at) lirl x`eankõøM äîez`neh xeriy ©¤¤
,énð äøæ äãBáò óà ,äLãòëadz`neh xeriy,àîìéc Bà .äLãòëa §©£¨¨©£¨¨¨©¦§©£¨¨¦§¨

Lé÷zéà àädxf dcear,úîìm`e ,jenqa x`eanke,xnel yi ok ¨¦§¦§¥
úéfëa ún äîxeriya `le zifk xeriya wx `nhn zny myk - ©¥§©©¦

,dycrkäøæ äãBáò óàwx z`nhnúéfëa.dycrka `le ©£¨¨¨§©©¦
:wtqd z` `xnbd zhyetàîézéàå ,àéåà áø øîàmixne` yie - ¨©©©§¨§¦¥¨

z`f xn`yàéðúc ,òîL àz ,àìeò øa äaø,`ziixaaäøæ äãBáò ©¨©¨¨§©§©§¨£¨¨¨
yî äúeçtxeriyøîàpL ,øwéò ìk äàîeè da ïéà ,úéfkxy`k §¨¦©©¦¥¨§¨¨¦¨¤¤¡©

da dzidy dxf dceard lkn milyexi z` xdih jlnd ediy`i
z` `vIe' ,(e bk 'a mikln) eiptl eklny oen`e dypn inin©Ÿ¥¤

xtrl wcIe oFxcw lgpA Dz` sxUIe 'ebe 'd ziAn dxW`dCìLiå ¨£¥¨¦¥©¦§ŸŸ¨§©©¦§©¨¤§¨¨©©§¥
.'íòä éða øá÷ [ìò] (ìà) døôò úàweqtd oeyln yexcl yie ¤£¨¨©¤¤§¥¨¨
,znd xawl dxf dceard z` yiwdyún äîwx `nhnóà ,úéfëa ©¥§©©¦©

äøæ äãBáòz`nhn.úéfëa £¨¨¨§©©¦
.dxf dceara exn`py zeywidd ly zeyxca oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywnïðaøådxf dceary [xfrl` iax zhiyl] mixaeqd §©¨¨
ixd ,rbna wx z`nhnì L÷zéà àúëìä éàîìõøLdfi` iabl - §©¦§§¨¦§©§¤¤

iwd dklddf oiprl ,uxyl dxf dceard z` aezkd yànèî àìc§Ÿ§©¥
àOîaoick rbna wx `l` `yna z`nhn dxf dcear oi`y - §©¨

dxf dcear ly ywidde .rbna `l` `yna `nhn epi`y uxyd
,äcðìdf oiprl `eddðéàcz`nhn,ïéøáàìdzid m` ,xnelk §¦¨§¥¨§¥¨¦

dileg dpnn dwxtzde zeileg zeileg dieyrd dxf dceard
ywidde ,dxf dcear oicn z`nhn dpi` dilegd dze` ,zg`

,úîìef dkld iabl `edànèî àìcdxf dceardäLãòëauxyk §¥§Ÿ§©¥§©£¨¨
recn ,el` micenil lr le`yl yie .znk zifk xeriyn `l`

,lwdl el` zeywid lk eyxcpàîéàyexcl yiy xn`z - ¥¨
el` zeywid,àøîeçì,epiideàðîçø dLwà àúëìä éàîìz` §§¨§©¦§§¨©§¨©£¨¨
dxf dceardì,õøLe dilr xingdläLãòëa ééenèìxak - §¤¤§©¥§©£¨¨

ywiddye .zifk xeriyn wx `le uxy enk dycrk xeriynäcðì§¦¨
e xingdl `edééenèìs`,ànqî ïáàac dneàðîçø dLwà`z §©¥§¤¤¦©¨©§¨©£¨¨
dxf dceard,úîìe xingdl ickl `edìäàa ééenèìdceary - §¥§©¥§Ÿ¤

:`xnbd zvxzn .lde`a `nhn zndy myk ,ld`a `nhz dxf
àéä ïðaøc äøæ äãBáò úàîeè,dxeza dxn`p `leem` ,jk meyn §©£¨¨¨§©¨¨¦

l yexcl zexyt` yiå àle÷l yexcl zexyt` yiàle÷ì ,àøîeç ¨§§¨§¨
ïðéLwîeli`e ,oica lwind ote`a ywidd z` miyxec -àøîeçì ©§¦©§§¨

.ïðéLwî àìŸ©§¦©

äðùî
:ze`xwnl eknqedy mipic zyxca dkiynn epzpynäðéôñì ïépî¦©¦¦§¦¨

äøBäè àéäL,qxg ly `id elit`e d`neh zlawn dpi`y - ¤¦§¨
øîàpL,(hi l ilyn).'íé áìá äiðà Cøc' ¤¤¡©¤¤¢¦¨§¤¨
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`aiwr iax xn`a cenr bt sc ± iriyz wxtzay
ïä eòøk.E`UpeaGd z` od:ïéøBäè.aGdW lM :opzCon uEg ,xFdh - eilr `Vip ¨§¥§¨§¥¤©¨§¦¦§©¨¤©¨¦¨¨¨¨¦

zngn oi`OHin oi` - milkF`e milM x`W lM la` .mc`d aWFnE aMWnl iE`xd̈¨§¦§©©¨¨¨£¨¨§¨¥¦§¨¦¥¦©§¦¥£©
`ipzcM .aWFnE aMWn).hp sc lirl:(cFnr mixnF`W df `vi ,daiWil cgEinW in ¦§¨¨¦§©§¨§¥¦¤§¨¦¦¨¨¨¤¤§¦£

oFW`x ENit` iednlE .EpYk`ln dUrpe,`l inp - aGd `Vn zngn d`nEhlikC §©£¤§©§¥§¤¡¥£¦¦§§¨¥£©©¨©¨©¦Ÿ§¦
`UFPde" ,aizM mc`A - aGd `Vn aizM§¦©¨©¨§¨¨§¦§©¥
f"re diFbe iFB :lirl xn`C `de .'ebe "mzF`¨§¨§¨©§¥§¨©

mEhiqdWopixn`w mc`A - mi`nh mixg`: ¤¥¦£¥¦§¥¦§¨¨¨¨§¦©
ìk'BàîhäúBèéñnä.skA oFbM ,mixg` ¨©ª§©§¦£¥¦§§©

hiqdW zn `nh mc` F` ,mipf`nFxag z` Ÿ§©¦¨¨§¥¥¤¥¦¤£¥
oixFdh:Bì eðéöî àlL.zF`nEh x`WA §¦¤Ÿ¨¦¦§¨§

afA `N` dxFYAW:déì éîãc ìëå.iz`C ¤©¨¤¨§¨§¨§¨¥¥§¨¥
.afC `iEAixn"reaf EpiidC ,ixnB dCPn f: ¦¦¨§¨©¦¦¨¨§¦§©§¨

íéøáàì dðLé.DpWi ,zFilEg lW oFbM ¤§¨¨¥¨¦§¤§¤§¨
Dz`nEhl`l F` xa` xa`?ìBëé èBéãäc §§¨¨¥¤¥¤Ÿ§¤§¨
døéæçäì.Kkl oOE` Kixv oi`W:äúeçt §©£¦¨¤¥¨¦¨§¨§¨
úéfkî.dnlW `ide:øeqéà ïéðòì.xq`il ¦©©¦§¦§¥¨§¦§©¦¥¨¥
d`pdA:d÷Mðîe d÷açîe.zixA oFWl Edfe ©£¨¨§©§¨§©§¨§¤§§¦
dad` -,dAge,DA miwEc` `nl`"ref`id: ©£¨§¦¨©§¨£¦¨©¦

únì L÷úéà àä.oOwlcM""mrd ipA xawl`: ¨¦§©©¥§¦§©¨¤¤¤§¥¨¨
'åë àúëìä éàîì ïðaøå.:`id `Ytwz` §©¨©§©¦§§¨©§©§¨¦

i`nl ,`VnA d`Ohn Dpi` ixn`C opAxl§©¨©§¨§¦¥¨§©§¨§©¨§©
Exn` `zkld- dCPl Wwzi`C EdiiAiN` ¦§§¨£©©¦©§§¦§©©¦¨

`lC - uxXle ,mixa`l Dpi`CopiOhn §¥¨¨¥¨¦§©¤¤§¨§©¦©
.dWcrkA d`Ohn Dpi`C - zOl ,`VnA§©¨©¥§¥¨§©§¨§©£¨¨

`NEwl EdNEM:àîéà.`xnEgl EdNEM:ïðaøc. §§¨¥¨§§§¨§©¨©
Kpd lkCzFWTid,Edpip dlAw ixaC §¨¨¨¤¥¦§¥©¨¨¦§

.`nlrA `Yknq`euTW"e"EPvTWYe`l §©§©§¨§¨§¨§©¥§©§¤¨
`xw xTir `N` ,`Ed WOn uxW oFWl§¤¤©¨¤¨¦©§¨

zFPkl`z` i`pbl mW Dl:'éðúîàéäL §©¨¥¦§©¨¨¤¦
äøBäè.d`nEh zlAwn Dpi`W:íé áìa. §¨¤¥¨§©¤¤§¨§¤¨

mIM `id ixd:'îâàèéLtäiðàíé áìa £¥¦©¨§¦¨¢¦¨§¤¨
àéä.'ipznl WExiR `N` ,`id `kxiR e`l: ¦¨¦§¨¦¤¨¥§©§¦

äpãîìð÷Oî.,`id ur ilM ixdWdWwEde ¦§§¤¨¦©¤£¥§¦¥¦§§¨
d`nEh oiprl wUl:'åë óà.Dpi` Ffe §©§¦§©§¨©§¥¨

`id dlFcbC ,d`ln 'lhlHin:ìL äðéôñ ¦©§¤¤§¥¨¦§¨¦§¦¨¤
ñøç.wUl Wwzi` `lC:éîð éàúðéôñ ¤¤§¨¦§©§©¦©¦§¦©
ïcøiä.dPhw `idW ,EdiipiA `Mi` ©©§¥¦¨¥©§¤¦§©¨

zlhlHinEohw xdPdW itl ,zipwixe d`ln: ¦©§¤¤§¥¨§¥¨¦§¦¤©¨¨¨¨
íé áìa éîð àä.miClke ,`weC e`l ¨©¦§¤¨§¨¨©§¨§¨

od oixFdh inp zFxdPd:Bæ äðLî úéðLð.lW ©§¨©¦§¦¥¦§¥¦§¨¤
" DA ipzC ,milM zkQn,"d`nh oCxId zpitq ©¤¤¥¦§¨¥¨§¦©©©§¥§¥¨

dOl mrHd dNBzp `le: §Ÿ¦§©¨©©©¨¨
àéððçìå
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æ"ò'ek mixai`l dpyi.dil `hiyt ± dxazypy f"r la` .dil `iran zeileg lya

ixnbl `incc ,dxazypa dil `hiyt dcpc `yiwid meyn `le .d`nhn `lc

`ail` dil `iranc lirl xn`w i`n` k"`c ± dxifgdl leki mc` oi`y dcpl'xc

ipd ,dcpn mixai`l dpi` f"rc edl `wtpc `dc ,irainl ivn inp opaxc `ail` ?`aiwr

dcp `la i`ce `l` .ixnbl dxazypyk ilin

dxedh dxazypc dil `hiyt:éëjl iraz

'ek heicd oi`c `kid.`iran d`neh oiprl

`zbelt` iziin inp lirle .'hpewd 'itck dil

`xeqi` oiprl la` ,opaxe `aiwr iaxc

b"r`e .dcpn slinl jiiy `l ± `ziixe`c

i` dil `irain opaxc d`neha ,d`pda xeq`c

dxifgdl leki heicdac rnyn .e`l i` dgxt

iracn ,`xza `pyill elit` dxiq`c `hiyt

xeqi` i`c .dxifgdl leki heicda d`neh oiprl

dywe .`nhn `lc y"k ± ixy `ziixe`c d`pd

f"r zkqnc 'b wxtac :i"xl):hk 'c(ax ibilt

:xn` axc ,dil`n dxazypy f"ra l`enye

:xn` l`enye ,mqiwe mqiw lk lhal dkixv

irae .dzlicb jxc `l` lhal dkixv f"r oi`

,wiqne .mixay ixaya ediizbelt `nwe`l

leki heicde ,opiwqr zeileg ly f"rac

heicdc oeik :xaq axc .ibltin `w dxifgdl

oi`ac :rnyn .dlha `l ± 'ek dxifgdl leki

.`ixyc dcen ax 'it` ± dxifgdl leki heicd

,miphw zeilega ibilt mzdc :i"xl d`xpe

xn`wc ,mixay ixay oirk eed oiwxtznykc

zeilega ixiin `kd la` ,`xwirn mzd

,d`pda ixiq`c dcen l`eny 'it`c ,zelecb

dxifgdl leki heicd oi` 'it`:åîéùéåmdl

'ebe zixa lra.,aizk mihteya `xw i`d

miklnc `xw `iad `l dnl :i"xl dywe)` a(

?`ziixa iiez`l dil dnle "oexwr lra aeaf"

`l` ,did lecb aeaf ± `"d mzdn i`c :l"ie

didy ,`kdn iziin jkl .aeaf zenc el didy

jeza dgipne" ipzwck ,miaeaf x`yk ohw

rnyn "zixa lra" aizkcn dl yixce ."eqik

,mlv` dry lk zeidl zixa odl ezxky

oexwr lra aeaf df :xn`w `xaqne:

äîzifka f"r s` zifka zn.:[i"xl] dniz

i`d iwep mixa`l dpyi i` ,`aiwr iaxl

f"r la` .mixa`` zifk irac ,`lewl `yiwid

,znc `inec .zifk da oi` elit` ,dnily

.zifk ea oi` elit` `nhnc ± mly `edyk

"b"k" wxta xifpa xn`ck).p sc!(:xnel yie

,`nh ± zifk ea oi`y mly xa` 'it` ,znac

enk cg` xa` il jk ,k"` .mzd inp opixn`ck

`yiwid `nwe`l ivn izk` :xn`z m`e .dlek

pky ,zg` `ilega!xa` aiyg `l zna dcb

ixaykc ,`nhn `l zifk elit` `iddc :l"ie

`aiyg mixay:äðãîìðwyn.dpitqc

dry lky it lr s` ,qxcnl zcgein dpi`

zeieyr oxwir mewn lkn mc` ipa da oiayei

.epzk`ln dyrpe cenr da xne`e ,`ihnbxtl

opitli ded `l ± qxcnl zcgein dpitq i`c

"oinen el`" yixa opixn`ck ,wyn)gexeka

.gl(wyl yewzi` `l zeqxcnc:é÷åôàì
d`iln zlhlhin dpi`y dpitq.dne

oeik ,lehlh dil aiyg `l ± mia zlhlhiny

mind zngn dkelid xwirc:
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ïä eòøkYúBàîhä ìk :àéðúc àä àìæà ïàîk .ïéøBäè ¨§¥§¦§©¨§¨¨§©§¨¨©ª§
Bì eðéöî àlL áæ ìL Bèqéäî õeç ,úBøBäè úBèéñnä©§¦§¥¤¥¤¨¤Ÿ¨¦

dlek äøBzä ìëa øáçYéàc ,àáé÷ò éaøk àìc àîéì ¨¥§¨©¨¨¥¨§¨§©¦£¦¨§¦
,àáé÷ò 'ø àîéz eléôà !æ"ò éîð àkéà àáé÷ò éaøk§©¦£¦¨¦¨©¦£¦¥¨©£¦¨
æ"ò :àéøeb øa àîç áø éòa .déì éîãc ìëå áæ àðz§¨¨§¨§¨¥¥¨¥©¨¨©§¨
ìBëé èBéãäc àëéä ?íéøáàì dðéà Bà ,íéøáàì dðLé¤§¨¨¥¨¦¥¨¨¥¨¦¥¨§¤§¨

døéæçäìYék .éîc úøaçîc ïàîëc ,Cì éòaéz àì §©£¦¨¨¦¨¥¨¦§©¦§ª¤¤¨¥¦
Cì éòaézY?éàî ,døéæçäì ìBëé èBéãä ïéàc àëéä ¦¨¥¨¥¨§¥¤§¨§©£¦¨©

døéæçäì ìBëé èBéãä ïéàc ïåékY,éîc àøaúîc ïàîk ¥¨§¥¤§¨§©£¦¨§©¦§©§¨¨¥
Cäì dì éòác àkéàå !äøqçî àì àä :àîìéc Bà¦§¨¨¨¥©§¨§¦¨§¨¥¨§©

døéæçäì ìBëé èBéãä ïéàc àëéä :àñébYéòaéz àì ¦¨¥¨§¥¤§¨§©£¦¨¨¦¨¥
Cì éòaz ék ,éîc àøaúîc ïàîëc CìYèBéãäc àëéä ¨¦§©¦§©§¨¨¥¦¦¨¥¨¥¨§¤§

døéæçäì ìBëé èBéãäc ïåék ?éàî ,døéæçäì ìBëéY ¨§©£¦¨©¥¨§¤§¨§©£¦¨
:àîìéc Bà ,éîc àøaçîc ïàîkäôìL÷ àäéî àzLä §©¦§©§¨¨¥¦§¨¨§¨¦¨¨¨§¨

äúeçt æ"ò :éîà øa éBáãçà áø éòa .e÷éz ?àéøLå§©§¨¥¨¥©©©§©©¦§¨
é÷úî ?eäî ,úéækîàîéìéà ?éàîì :óñBé áø dì ó ¦©©¦©©§¦¨©¥§©¦¥¨

àøeqéà ïéðòìY:àéðúc ,ïBø÷ò ìòa áeáæ àlà àäé àì §¦§©¦¨Ÿ§¥¤¨§©©¤§§©§¨
,ïBø÷ò ìòa áeáæ äæ "íéäìàì úéøa ìòa (ïäì) eîéNiå"©¨¦¨¤©©§¦¥Ÿ¦¤§©©¤§
äçépîe Búàøé úeîc äNò ãçàå ãçà ìkL ãnìî§©¥¤¨¤¨§¤¨¨¨§¦§¨©¦¨
d÷açîe Bñék CBzî dàéöBî døëBfL ïåék ,Bñék CBúa§¦¥¨¤§¨¦¨¦¦§©§¨
,õøMìùé÷úéàc ïåék ?éàîäàîeè ïéðòì àlà .d÷Mðîe§©§¨¤¨§¦§©§¨©¥¨§¦§¦©¤¤

äLãòëa õøM äîY:àîìéc Bà ,äLãòëa éîð æ"ò óà ©¤¤§¨£¨¨©©¦§¨£¨¨¦§¨
úéfëa ún äî ,únì Lé÷úéà àäY?úéfëa æ"ò óà ¨¦§¦©¥©¥§©©¦©§©©¦

:àéðúc ,ù"ú :àleò øa äaø àîéúéàå àéåà áø øîà̈©©¨§¨§¦¥¨©¨©¨§©§¨
úéfkî äúeçt æ"òYøîàpL ,øwéò ìk äàîeè da ïéà §¨¦©©¦¥¨§¨¨¦¨¤¤¡©

úéfëa ún äî ."íòä éða øá÷ (ìà) døôò úà CìLiå"©©§¥¤£¨¨¤¤¤§¥¨¨©¥§©©¦
YõøMì L÷úéà àúëìä éàîì ,ïðaøå .úéfëa æ"ò óà©§©©¦§©¨©§©¦§§¨¦§©©¤¤
Yäcpì ,àOîa ànèî àìcYúnì ,ïéøáàì dðéàcY §¨§©¥§©¨©¦¨§¥¨¨¥¨¦©¥

àúëìä éàîì :àøîeçì àîéà .äLãòëa ànèî àìc§Ÿ§©¥§¨£¨¨¥¨§§¨§©¦§§¨
õøMì àðîçø dL÷àYäcpì ,äLãòëa ééBnèìY ©§¨©£¨¨©¤¤§©¥§¨£¨¨©¦¨

únì àðîçø dL÷à ,àîñî ïáàa ééBnèìY,àéä ïðaøc äøæ äãBáò úàîeè !ìäàa ééBnèì §©¥§¤¤§¨¨©§¨©£¨¨©¥§©¥¨Ÿ¤§©£¨¨¨§©¨©¦
àøîeçå àle÷åY.ïðéL÷î àì àøîeçì ,ïðéL÷î àle÷ì'éðúîàéäL äðéôqì ïépîäøBäèY §¨§§¨§¨©§¦©§§¨¨©§¦©©§¦µ¦©¦©§¦¨¤¦§¨

."íé áìá äiðà Cøc" øîàpL'îbøBäè íi äî ,íik :ì"î÷ àä !àéä íé áìa äiðà àèéLt ¤¤¡©¤¤¢¦¨§¤¨§¨§¦¨¢¦¨§¤¨¦¨©¨©¨¨
Yï÷éøå àìî ìèìhéî ÷O äî ,÷Oî äãîìð :øîBà äéððç ,àéðz .äøBäè äðéôñ óàYìk óà ©§¦¨§¨©§¨£©§¨¥¦§§¨¦©©©¦©§¥¨¥§¥¨©¨

eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .ï÷éøå àìî úìèìhéî dðéàc äðéôñ é÷Btàì ,ï÷éøå àìî ìèìhéî¦©§¥¨¥§¥¨§©¥§¦¨§¥¨¦©§¤¤¨¥§¥¨©¥©§¦¨¥©§
íé áìa äiðà øîàc ïàî .ñøç ìL äðéôñY÷Ok ã"îì ,àéä íé áìa éîð àäYðä(àéä) C §¦¨¤¤¤©§¨©¢¦¨§¤¨¨©¦§¤¨¦©©¨¨¦
ï÷éøå àìî úìèìhéî éàc ÷N éab éáéúëcYàì éà ,ïéàYñøç ìL äðéôñ ìáà ,àìYâ"òà ¦§¦¦©¥©§¦¦©§¤¤¨¥§¥¨¦¦¨¨£¨§¦¨¤¤¤

àéä íé áìa äiðà ã"îì .ïcøiä úðéôñ :éîð éà ,ï÷éøå àìî úìèìhéî dðéàcYäiðà éîð àä §¥¨¦©§¤¤¨¥§¥¨¦©¦§¦©©©§¥¢¦¨§¤¨¦¨©¦¢¦¨
ï÷éøå àìî úìèìhéî ã"îì ,àéä íé áìaYïa àðéðç ø"àc .ï÷éøå àìî úìèìhéî éîð àä §¤¨¦¦©§¤¤¨¥§¥¨¨©¦¦©§¤¤¨¥§¥¨§£¦¨¤

äàîè ïcøiä úðéôñ eøîà äî éðtî :àéá÷òYdúBà ïéãéøBîe ,äLaia dúBà íéðòBhL éðtî £©§¨¦§¥¨¨§§¦©©©§¥§¥¨¦§¥¤£¦¨©©¨¨¦¦¨
,úçà äòL 'éôàå Løãnä úéaî Bîöò úà íãà òðîé ìà íìBòì :áø øîà äãeäé ø"à .íénì©©¦§¨¨©©§¨©¦§©¨¨¤©§¦¥©¦§¨©£¦¨¨©©
ïa àðéðç éaø àaL ãò dîòè älbúð àìå Løãnä úéáa Bæ äðLî úéðLð íéðL änk éøäL¤£¥©¨¨¦¦§¥¦§¨§¥©¦§¨§Ÿ¦§©¨©§¨©¤¨©¦£¦¨¤

.dLøéôe àéá÷òúéaî Bîöò úà íãà òðîé ìà íìBòì :ïúðBé éaø øîàLøãnääøBú éøácîe £©§¨¥§¨¨©©¦¨¨§¨©¦§©¨¨¤©§¦¥©¦§¨¦¦§¥¨
'àpL äúéî úòLa 'éôàå""ìäàa úeîé ék íãà äøBzä úàæY÷ñBò àäz äúéî úòLa 'éôà ©£¦¦§©¦¨¤¤¡Ÿ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤£¦¦§©¦¨§¥¥

øîà .äøBza:ì"øàa úeîé ék íãà äøBzä úàæ" øîàpL ,äéìò Bîöò úéînL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBz éøác ïéà:àáø øîà ."ìä ©¨¨©¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦¤¥¦©§¨¤¨¤¤¡©Ÿ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤¨©¨¨
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc zay(iying meil)

m` mle`ïä eòøkskd z` erixkde ecixed [miwynde milke`d-] ¨§¥
md ,afd z` mi`yepe mihiqn mdy `vnpe dipydïéøBäèz`nehn §¦

akynl ie`xd xac `l` afd `yna `nhp oi`y oeik ,hqid
mnec xac ea ote` yiy `ziixaa x`eany ixd .mc`de ayene
hiqdl dlekiy ,dxf dcear iabl xnel ozip ok enke ,hiqdl leki

.mipf`nd sk zrxkd ici lr mixedhd z`
ink zxxane ,dhiqnd d`neh oipra `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey .`ziixad dzpypàéðúc àä àìæà ïàîkzhiyk - §©¨§¨¨§©§¨
,da epipyy `ziixad zkled inúBèéñnä úBàîhä ìkxedhd z` ¨©ª§©§¦

,xedh hiqdy zn `nh mc` e` ,mipf`nd sk ici lrúBøBäè`l - §
,hqidd zngn mixedhd e`nhpáæ ìL Bèqéäî õeç,`nhnyàlL ¥¤¥¤¨¤Ÿ

øáç Bì eðéöî[el dnecd ote`-],dlek äøBzä ìëahqida `nhiy ¨¦¨¥§¨©¨¨
.ezenkàîéì`id `ziixay ,xn`p m`d -k àìczhiyéaø ¥¨§Ÿ§©¦

àáé÷ò éaøk éàc ,àáé÷ò`nhy epivn `ly `pzd dpy recn ,`id £¦¨§¦§©¦£¦¨
ezhiyl ixde ,afa `l` e`nhn xedhd z` hiqdyénð àkéàyi-] ¦¨©¦

[mbäøæ äãBáòdaiyn .(`"r) lirl x`eanke ,hqida z`nhny £¨¨¨
:`xnbdàîéz eléôàk `ziixady xn`z m` s` -,àáé÷ò éaøoi` £¦¥¨©¦£¦¨

y oeik ,hqida `nhn af wxy da x`eandn zeywdl] àðz`pzd- ¨¨
oeyl [dpyå ,áæl ezpeekìëze`nehddéì éîãcel zenecd - ¨§¨§¨¥¥

,hqida ze`nhny ,zcleie dcp ,daf epiide ,epnn zecnlpe
.dcpn cnlp dz`neh ixdy ,ollka dxf dceare

dceardn ewxtzdy dxf dcear ixa` m`d wtq d`ian `xnbd
:`xnbd zwtzqn .`l e` mi`nhn dxféòa[wtzqd-]øa àîç áø ¨¥©¨¨©

,àéøebz`neh,äøæ äãBáòm`dïéøáàì dðLés`e xa`e xa` lka - §¨£¨¨¨¤§¨§¥¨¦
dieyrd dxf dcear ,ok m`e ,dxf dceard sebl xaegn epi` m`

,envr ipta `nhn xa` lk ,dwxtzde zeilegnïéøáàì dðéà Bà¥¨§¥¨¦
dxf dcear ,ok m`e ,dnly dxf dceard zxevyk wx `l`
ote` dfi`a `xnbd zx`ane .mi`nhn mpi` dixa` ,dwxtzdy

:wtq yiàëéä[ote`a-]cmbèBéãä[one` epi`y mc`-]ìBëé ¥¨§¤§¨
døéæçäìdligzn dzidy itklCì éòaéz àì,dfa wtzqdl oi` - §©£¦¨Ÿ¦¨¥¨

`ed heyt `l`éîc úøaçîc ïàîëcdceard z` aiygdl yiy - ¦§©¦§ª¤¤¨¥
.dnly dxf dceark mi`nhn dixa`e ,zxaegn `idy ink dxf

`l`Cì éòaéz ék,wtzqdl jl yi ote` dfi`a -èBéãä ïéàc àëéä ¦¦¨¥¨¥¨§¥¤§
äøéæçäì ìBëé,dligzn dzidy itk zeidléàîdceard oic dn - ¨§©£¦¨©

m`d ,dxfdøéæçäì ìBëé èBéãä ïéàc ïåék,dpey`xd dzxevlïàîk ¥¨§¥¤§¨§©£¦¨§©
éîc àøaúîcdf ote`ay ,dxf dceard dxaypy ink df ixd - ¦§©§¨¨¥

,mi`nhn mixayd oi` i`ceàîìéc Bà,xnel yi `ny e` -àì àä ¦§¨¨Ÿ
äøqçîone`e epiptl dizeileg lke melk dxevd dxqg `l ixd - §©§¨

.mi`nhn dixa` jkle ,oxagl leki
:`ixeb xa `ng ax ly ewitq xe`ial sqep ote` `xnbd d`iane

àñéb Cäì dì éòác àkéàå,xg` ote`a df oipra ewtzqdy yie - §¦¨§¨¥¨§©¦¨
døéæçäì ìBëé èBéãä ïéàc àëéä,dligzn dzidy itkéòaéz àì ¥¨§¥¤§¨§©£¦¨Ÿ¦¨¥

,Cì`ed heyt xac `l`cdzxevl lwa zxfeg dpi`y oeik ¨¦
dpey`xdéîc àøaúîc ïàîkdceard dxaypy ink df ixd - §©¦§©§¨¨¥

.mi`nhn dixa` oi`e dxfdøéæçäì ìBëé èBéãäc àëéä ,Cì éòaz ék¦¦¨¥¨¥¨§¤§¨§©£¦¨
,dpey`xd dzxevléàîm`d ,dxf dceard ixa` oic dn -ïåék ©¥¨

døéæçäì ìBëé èBéãäc,dpey`xd dzxevléîc àøaçîc ïàîk- §¤§¨§©£¦¨§©¦§©§¨¨¥
aegnk zaygp `id.dnily dxf dceark mi`nhn dixa`e zxBà

,àîìécdzxevl dxifgdl leki one` epi`y mc` mby s` lr ¦§¨
mewn lkn ,dpey`xdäôìL÷ àäéî àzLädzxev ixd zrk - ©§¨¦¨¨¨§¨

,mixaegn dixa` oi`e dwxtzdàéøLådcear dxdhp `linne - §¨§¨
:`xnbd dwiqn .dnily dzxev oi`y oeik dz`nehn ef dxfe÷éz¥

.wtqa cenrz `l` df wtqa drxkd oi` -
zwtzqn .dxf dcear z`neh oipra sqep wtq zwtzqn `xnbd

:`xnbdäøæ äãBáò ,énà øa éBácçà áø éòad dnilyäúeçt ¨¥©©§§©©¦£¨¨¨§¨
dlcebaeäî ,úéfkîdxf dceark dpic m`d ,xnelk ,dpic dn - ¦©©¦©

.dxf dceark dpic oi` `ny e` ,dphew s` lré÷úîóñBé áø dì ó ©§¦¨©¥
,df wtq lr sqei ax dywd -éàîìwtzqdl yi oipr dfi` iabl - §©

,zifk xeriyn dphwd dxf dcearaàîéìéàwtqdy xn`p m` - ¦¥¨

`edàøeqéà ïéðòìxac m`d ,dxf dceardn d`pd xeqi` oiprl - §¦§©¦¨
xeriya s`y e` d`pda xq`p `l carpy zifk xeriyn zegtd

y meyn ,dfa wtzqdl oi` ixd ,d`pda xq`p dfàlà àäé àìŸ§¥¤¨
kïBø÷ò ìòa áeáæ,d`pda xq`pe xzeia ohw didyàéðúc §©©¤§§©§¨

oFrcB zn xW`M idie' (bl g mihtey) weqta xn`p ,`ziixaa©§¦©£¤¥¦§
milrAd ixg` EpfIe l`xUi ipA EaEWIeìòa [íäì] (ïäì) eîéNiå ©¨§¥¦§¨¥©¦§©£¥©§¨¦©¨¦¨¤©©

,'íéäìàì úéøadnyy dxf dcear del`l mnvrl enyy ,xnelk §¦¥Ÿ¦
,ef dxf dceary `ziixad zx`ane .'zixa lra'ìòa áeáæ äæ¤§©©

.ïBø÷ò:`ziixad zx`aneúeîc äNò ãçàå ãçà ìkL ,ãnìî ¤§§©¥¤¨¤¨§¤¨¨¨§
Búàøé,caer `ed dl dxf dceard -,Bñék CBúa dçépîeeïåék ¦§¨©¦¨§¦¥¨

døëBfL,[da xkfpy mrt lkae-]d÷açîe Bñék CBzî dàéöBî ¤§¨¦¨¦¦§©§¨
,d÷Mðîe`ziixad oeyln gken ixd .'zixa lra' z`xwp jkle §©§¨

,dcarpy zifk xeriyn dphw `idy aeaf zxeva dxf dcear s`y
.zxq`p `id `linne dxf dcear my dl yiàlàewitq jgxk lr ¤¨

`ed in` xa ieacg` ax lyäàîeè ïéðòì,dxf dcear lyéàî- §¦§©§¨©
m`d ,d`neh oiprl dxf dceard oic dnì Lé÷zéàc ïåékõøL ¥¨§¦§¦§¤¤

,da xnel yi ,(:at) lirl x`eankõøM äîez`neh xeriy ©¤¤
,énð äøæ äãBáò óà ,äLãòëadz`neh xeriy,àîìéc Bà .äLãòëa §©£¨¨©£¨¨¨©¦§©£¨¨¦§¨

Lé÷zéà àädxf dcear,úîìm`e ,jenqa x`eanke,xnel yi ok ¨¦§¦§¥
úéfëa ún äîxeriya `le zifk xeriya wx `nhn zny myk - ©¥§©©¦

,dycrkäøæ äãBáò óàwx z`nhnúéfëa.dycrka `le ©£¨¨¨§©©¦
:wtqd z` `xnbd zhyetàîézéàå ,àéåà áø øîàmixne` yie - ¨©©©§¨§¦¥¨

z`f xn`yàéðúc ,òîL àz ,àìeò øa äaø,`ziixaaäøæ äãBáò ©¨©¨¨§©§©§¨£¨¨¨
yî äúeçtxeriyøîàpL ,øwéò ìk äàîeè da ïéà ,úéfkxy`k §¨¦©©¦¥¨§¨¨¦¨¤¤¡©

da dzidy dxf dceard lkn milyexi z` xdih jlnd ediy`i
z` `vIe' ,(e bk 'a mikln) eiptl eklny oen`e dypn inin©Ÿ¥¤

xtrl wcIe oFxcw lgpA Dz` sxUIe 'ebe 'd ziAn dxW`dCìLiå ¨£¥¨¦¥©¦§ŸŸ¨§©©¦§©¨¤§¨¨©©§¥
.'íòä éða øá÷ [ìò] (ìà) døôò úàweqtd oeyln yexcl yie ¤£¨¨©¤¤§¥¨¨
,znd xawl dxf dceard z` yiwdyún äîwx `nhnóà ,úéfëa ©¥§©©¦©

äøæ äãBáòz`nhn.úéfëa £¨¨¨§©©¦
.dxf dceara exn`py zeywidd ly zeyxca oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywnïðaøådxf dceary [xfrl` iax zhiyl] mixaeqd §©¨¨
ixd ,rbna wx z`nhnì L÷zéà àúëìä éàîìõøLdfi` iabl - §©¦§§¨¦§©§¤¤

iwd dklddf oiprl ,uxyl dxf dceard z` aezkd yànèî àìc§Ÿ§©¥
àOîaoick rbna wx `l` `yna z`nhn dxf dcear oi`y - §©¨

dxf dcear ly ywidde .rbna `l` `yna `nhn epi`y uxyd
,äcðìdf oiprl `eddðéàcz`nhn,ïéøáàìdzid m` ,xnelk §¦¨§¥¨§¥¨¦

dileg dpnn dwxtzde zeileg zeileg dieyrd dxf dceard
ywidde ,dxf dcear oicn z`nhn dpi` dilegd dze` ,zg`

,úîìef dkld iabl `edànèî àìcdxf dceardäLãòëauxyk §¥§Ÿ§©¥§©£¨¨
recn ,el` micenil lr le`yl yie .znk zifk xeriyn `l`

,lwdl el` zeywid lk eyxcpàîéàyexcl yiy xn`z - ¥¨
el` zeywid,àøîeçì,epiideàðîçø dLwà àúëìä éàîìz` §§¨§©¦§§¨©§¨©£¨¨
dxf dceardì,õøLe dilr xingdläLãòëa ééenèìxak - §¤¤§©¥§©£¨¨

ywiddye .zifk xeriyn wx `le uxy enk dycrk xeriynäcðì§¦¨
e xingdl `edééenèìs`,ànqî ïáàac dneàðîçø dLwà`z §©¥§¤¤¦©¨©§¨©£¨¨
dxf dceard,úîìe xingdl ickl `edìäàa ééenèìdceary - §¥§©¥§Ÿ¤

:`xnbd zvxzn .lde`a `nhn zndy myk ,ld`a `nhz dxf
àéä ïðaøc äøæ äãBáò úàîeè,dxeza dxn`p `leem` ,jk meyn §©£¨¨¨§©¨¨¦

l yexcl zexyt` yiå àle÷l yexcl zexyt` yiàle÷ì ,àøîeç ¨§§¨§¨
ïðéLwîeli`e ,oica lwind ote`a ywidd z` miyxec -àøîeçì ©§¦©§§¨

.ïðéLwî àìŸ©§¦©

äðùî
:ze`xwnl eknqedy mipic zyxca dkiynn epzpynäðéôñì ïépî¦©¦¦§¦¨

äøBäè àéäL,qxg ly `id elit`e d`neh zlawn dpi`y - ¤¦§¨
øîàpL,(hi l ilyn).'íé áìá äiðà Cøc' ¤¤¡©¤¤¢¦¨§¤¨
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המשך בעמוד צב



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

,äéððçìelr ,d`neh zlawn d`ln zlhlhind dpitqy xaeqd ©£©§¨
y xnel yi jgxkìeèìéè déîL íéøååL éãé ìò ìeèìéèilk mb - ¦§©§¥§¨¦§¥¦§

mixeey ici lr `l` elceb zngn mc` ipa ici lr lhlhin epi`y
.`nhidl lekie ,lhlhind ilkk aygp(ïéà)di`x `ax `iane ¦

,eixaclïðúc,(a"n c"kt milk) dpynaìLïä úBìâò Lyi - ¦§©¨Ÿ£¨¥
,mpica miwelgd zelbr ibeq dylyàøãéz÷k äéeNòdlbr - £¨§©¤§¨

,miccv dylyn swend `qkk dieyre dxvw `idyñøãî äàîè§¥¨¦§¨
zaiyil zcgein `idy itl ,qxcn z`neh s` `nhidl dleki -

.mc`ähîk,awp lk `ll dnily dzizgze dkex` dlbr - §¦¨
úî àîè äàîècaln ze`nehd x`y lka `nhidl dleki - §¥¨§¥¥

ayei m`e ,`ynl `l` qxcnl zcgein dpi`y itl ,qxcn z`neh
dlbr eli`e .'epzk`ln da dyrpe cenr' el mixne` ,da akey e`

íéðáà ìLmiawp dzizgzae ,zelecb mipa` da mikileny - ¤£¨¦
,milecbíeìkî äøBäèdiawpy oeik llk `nhidl dleki dpi` - §¨¦§

'oenix `iven' xeriyk awp ea yiy ilk lke ,oenix xeriyn milecb
.d`neh lawn epi`ïðçBé éaø øîàå,ef dpyn lríàåly diawp §¨©©¦¨¨§¦

e miphw ef dlbrìea÷ úéa da Lél,úî àîè äàîè ,íéðBnøoicke ¤¨¥¦¦¦§¥¨§¥¥
dlbry opgei iax ixacn gkeny ixd .dhink dieyrd dlbr
xeriyn miphw diawpy m` `nhidl dleki mipa` dperhd
lr `l` zlhlhin dpi`e dciak `idy s` lr ,'mipenix `iven'

.mixeey ici
:(c"n c"kt) milk zkqna zeipynd jynd z` `xnbd d`iane

ìLLibeqïä úBáéz,mpica miwelgd,dcvî dçútL äáézoi`e ¨Ÿ¥¥¥¨¤¦§¨¦¦¨
gztd jxc dyrpd ixwird dyeniy z` zakrn dilr daikyd

,daizd cvay,ñøãî äàîèdilr akeyl mixne` oi`y oeik §¥¨¦§¨
daiz .daikyl s` zcreiny `vnpe ,'epzk`ln dyrpe cenr'

dgzty,äìòîìîixwird dyeniy z` zakrn dilr daikyde ¦§©§¨
,daizd bbay gztd jxc dyrpdäàîès`,úî àîè`l la` §¥¨§¥¥

el mixne`e dzk`ln z` rpen dab lr ayeidy itl ,qxcna
dzk`lnl wx `id zcgeiny `vnpe ,'epzk`ln dyrpe cenr'

.daikyl `leådaiz eli`äcîa äàaäjixvy cr dlecb `idy - §©¨¨§¦¨
dgzte ,dlceb zngn zlhlhin dpi`e dagexe dkxe` z` cecnl

,dlrnln,íeìkî äøBäèixdy qxcnl die`x dpi`y meyn §¨¦§
dpi` ixdy ,ze`neh x`yl die`x dpi` oke ,dlrnl dgzt

.dlceb zngn d`iln zlhlhin
:dinrh z` zxxane dpitq z`neh oipra `ziixa d`ian `xnbd

ñøç éìk ñøãî ,ïðaø eðz,afd zaiyil cgeind qxg ilk -,øBäè ¨©¨¨¦§¨§¦¤¤¨
x`eank exie`n afd zribpa `l` qxcn x`yk `nhp epi`e

.jenqa.äðéôqä óà ,øîBà éñBé éaø:`xnbd zl`eyøîà÷ éàî- ©¦¥¥©©§¦¨©¨¨©
:`xnbd daiyn .'dpitqd s`' eixaca iqei iax zpeek dnáø øîà̈©©

øîà÷ éëä ,ãéáæ,`ziixad ixaca x`al yi jk -ñøç éìk ñøãî §¦¨¦¨¨©¦§¨§¦¤¤
,øBäè,jenqa x`eankBòbîe,exie`n d`neh ea drbp m` mle` - ¨©¨
ilkdå ,àîèokäàîè ñøç ìL äðéôñ`nw `pz xaeqy itl ,rbna ¨¥§§¦¨¤¤¤§¥¨

,àéððçkdpi`y oeik z`nhp dpi` urn dieyrd dpitqy cnely ©£©§¨
zlhlhin,ur ilk z`neh zcnlp epnn 'wy'k zipwixe d`ln

mde wyl eywed `l qxg ilky oeik z`nhp qxg ly dpitq jkle
.mi`ln milhlhin mpi` m` s` mi`nhnóà ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥©

äøBäè äðéôqäxaeq `edy itl ,rbnaïãéc àpúk`pzd - ©§¦¨§¨§©¨¦¨
KxC' (hi l ilyn) aezkdn dpitq oic cnely (:bt lirl) epzpyna¤¤

.qxg ly dpitq s` df llkae ,'mi ala dIp ¢̀¦¨§¤¨
:`xnbd dywné÷úîàtt áø dì óixd ,ciaf ax ly exe`ia lr ©§¦¨©¨¨

dpitqd z` xdhl iqei iax zpeeky x`al yi jgxk lr eixac itl
,ok m`e .rbn z`nehn s`éàîexne`a iqei iax zpeekóàdpitqd ©©

dn lre ,rbn z`nehn qxg ilk xdih `l `nw `pz ixd ,dxedh
.rbn z`nehn dxedh dpitqd s`y xne`e iqei iax siqen

:`xnbd zayiinñøç éìk ñøãî ,øîà÷ éëä ,àtt áø øîà àlà¤¨¨©©¨¨¨¦¨¨©¦§¨§¦¤¤
øBäè,jenqa x`eankå .àîè Bòbîeilkïéáe Bñøãî ïéa ,õò ìL ¨©¨¨¥§¤¥¥¦§¨¥

àîè Bòbî,daiyil ieyrd ur ilk lkkåeli`,äøBäè ïcøiä úðéôñ ©¨¨¥§§¦©©©§¥§¨
xaeq `nw `pzy itlïãéc àpúkcnlp dpitq oicy (:at lirl) §©¨¦¨

dpitq s` df llkae ,'mi ala dIp` KxC' (hi l ilyn) aezkdn¤¤¢¦¨§¤¨
mle` .d`ln `idyk dlhlhl ozipy dphwBà éñBé éaøóà ,øî ©¦¥¥©

äðéôqäe ur ilk x`yk `id ixd ,`nw `pz xikfdy,äàîèitl ©§¦¨§¥¨
iqei iax xaeqyàéððçkmeyn z`nhp dpi` dpitqy cnely ©£©§¨

zlhlhin dpi`y dlecb dpitqa `weec dfe ,wyl dnec dpi`y
ozipe dphw `idy ocxid zpitq mle` ,wyk zipwixe d`ln

.z`nhp ,d`ln `idyk s` dlhlhl
.qxcna `nhp epi` qxg ilky micnel okidn xxal zxfeg `xnbd

:`xnbd zxxanøBäèc ïìðî ,ñøç éìk ñøãîemicnl okidn - ¦§¨§¦¤¤§¨¨§¨
:`xnbd zx`an .qxcna `nhp epi`y,äi÷æç øîàcnlp df oic ¨©¦§¦¨

nàø÷ øîàc,(d eh `xwie) afd z`neh oipraòbé øLà Léàå' §¨©§¨§¦£¤¦©
BákLîay ixd ,'axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAkiLéwî §¦§¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¨¤©¦

z` aezkdBákLî,afd lyBì,eteb z`nehl -déì úéà ,àeä äî ¦§¨©¦¥
etebl yi -äøäèlaehy ici lrénð BákLî óà ,äå÷naxn`py ¨¢¨©¦§¤©¦§¨©¦

`xwnam` wx `id ez`neh ,,äå÷na äøäè déì úéàilk mle` ¦¥¨¢¨©¦§¤
.afd akyn oicn `nhp epi` dewna elit` dxdh el oi`y qxgéác§¥

[ly eyxcn ziaa-]àðz ìàòîLé éaødf oicl xewndy ,[ecnl-] ©¦¦§¨¥¨¨
lM' ,(ek eh my) dafd z`neh oipra xn`py ,xg` `xwnn `ed¨

DaFf ini lM eilr aMWY xW` aMWOddl äéäé dúcð ákLîklke ©¦§¨£¤¦§©¨¨¨§¥¨§¦§©¦¨¨¦§¤¨§¨
y ixd ,'DzCp z`nhM didi `nh eilr aWY xW` ilMdLéwî ©§¦£¤¥¥¨¨¨¥¦§¤§ª§©¦¨¨©¦

z` aezkddì dákLî,dnvr dafl -äøäè dì úéà ,àéä äî ¦§¨¨¨©¦¦¨¨¢¨
énð dákLî óà ,äå÷nam` wx `nhp,äå÷na äøäè dì úéà,epiide ©¦§¤©¦§¨¨©¦¦¨¨¢¨©¦§¤

é÷etàì[`ivedl-]ñøç éìkmeyn ,qxcn oicnäøäè déì úéìc §©¥§¦¤¤§¥¥¨¢¨
.äå÷na©¦§¤

:`xnbd dywn,àòléà éaø áéúî,`ziixaa epipyïépî úîa õtî ¥¦©¦¦¨¨©¨§¥¦©¦
`ed `l` leaiw zia dl oi`e daikyl dieyrd mipw zlvgn -
,`nhp `ed znd ea rbp m`y oipn ,qxcnl ie`xd 'ur ilk iheyt'
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ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תשכ"ט

שבתא ויומא טבא ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

מנחם שניאורסאהן



רמז `aiwr iax xn`` cenr ct sc ± iriyz wxtzay
àéððçìå.lr `N` zlhlHin Dpi` ENit` ,d`nh d`ln zlhlHiOd dpitq :xn`C §©£©§¨§¨©§¦¨©¦©§¤¤§¥¨§¥¨£¦¥¨¦©§¤¤¤¨©

DlcFB aFxn mixeeW ici-ied,lEhlihd`nhE:kàøãéz÷.ztTEnE dxvwylXn §¥§¨¦¥§¨¨¥¦§§¥¨§©¤§¨§¨¨¤¤¦¨Ÿ
oiccv:ñøãî äàîè.`id zcgEin daiWiNW:kähî.diYgYnE ,dMEx` `idW §¨¦§¥¨¦§¨¤¦¦¨§¤¤¦§¦¨¤¦£¨¦©§¤¨

dHnM ,zlAwnawp mEW DA oi`W xFr lW:úî úàîeè äàîè.zlAwn :xnFlM §©¤¤§¦¨¤¤¥¨¤¤§¥¨§©¥§©§©¤¤
.qxcn z`nEHn uEg ,oNEM zF`nEh x`W§¨§¨¦§©¦§¨
Dpi` daiWile .d`nEh lAwl ded ilkC¦§¦¨¥§©¥§¨§¦¦¨¥¨

,`ihnbxR DA oiprFHW ,zcgEinFl xnF`e §¤¤¤£¦¨§©§©§¨§¥
zn `nh hwpC `de .EpYk`ln dUrpe cFnr£§©£¤§©§¥§¨¦§©§¥¥

-a` :xn`w ikde .`Ed d`nEHd a`C mEXn¦§©©§¨§¨¦¨¨©©
af ici lr `le ,zn ici lr `Ed d`nEHd: ©§¨©§¥¥§Ÿ©§¥¨

íéðáà ìLå.mipa` DA KilFdl diEUrd: §¤£¨¦¨£¨§¦¨£¨¦
íeìkî äøBäè.,d`nEh mEW zlAwn Dpi` §¨¦§¥¨§©¤¤§¨
dvExRW itlmilFcB miawp diYgYn-`le §¦¤§¨¦©§¤¨§¨¦§¦§Ÿ

mipFOxM oxEriW milMd lkC ,`Ed ilM: §¦§¨©¥¦¦¨¨¦¦
ø øîàå'åë ïðçBé '.lWC aB lr s` :`nl` §¨©¨¨©§¨©©©§¤

`ln lhlHin opiraC ,wUl Wwzi` ur¥¦§©§©§¨¥©¦©§¥¨¥
ici lr `N` zlhlHin Dpi` Ffe ,owixe§¥¨§¥¨¦©§¤¤¤¨©§¥

mixeeW-zn `nh d`nh xn`w:äáéz §¨¦¨¨©§¥¨§¥¥¥¨
dçútLdcvîñøãî äàîè.itl ¤¦§¨¦¦¨§¥¨¦§¨§¦

,DYk`ln mr daikW zWOWOW¤§©¤¤§¦¨¦§©§¨
xnFl Kixv oi`e ,DgzR KxC DA oiWOYWOW¤¦§©§¦¨¤¤¦§¨§¥¨¦©
EpYk`ln dUrpe cFnr dilr akFXl: ©¥¨¤¨£§©£¤§©§¥

äìòîìî.ozF`M DgzREpNW:àîè äàîè ¦§©§¨¦§¨§¨¤¨§¥¨§¥
úî.,zn ici lr d`nEHd a` dUrp :xnFlM ¥§©©£¤©©§¨©§¥¥

,d`nEh lAwl oiiE`xd milMd lM x`WM¦§¨¨©¥¦¨§¦§©¥§¨
m`Wlid`da` oiUrp odilr zOd ld` ¤¦¤¡¦Ÿ¤©¥£¥¤©£¦©

oFW`x oiied zF`nEh x`W oiprlE .d`nEHd©§¨§¦§©§¨§¨§¨¦
opirnW `le .milMd lkM ,d`nEhl§§¨§¨©¥¦§¨¨§¦©
qxcnE .d`nEhl `Ed ilkC `N` oizipzOn¦©§¦¦¤¨¦§¦§§¨¦§¨
KixvC ,daikWl zcgEin Dpi`C ,`ied `l̈¨§¨§¥¨§¤¤¦§¦¨§¨¦

Wi .cFnr Fl xnFloiWwn:Ff dpWn lr lad ©£¥©§¦¤¤©¦§¨
x xn`C `d"dX` dOA" wxtA opgFi ')lirl ¨§¨©¨¨§¤¤©¤¦¨§¥

.hp sc(dUrpe cFnr zn z`nEhA xnF` s ©̀¥§§©¥£§©£¤
,EpYk`lnladexnzi` ikC .mditA `Ed §©§¥§¤¤§¦¤§¦¦§©

`idd-xAWPW ilM oiprlEPcFre.dpFW`x dk`ln oirn `le ,dk`lnl iE`x ©¦§¦§©§¦¤¦§©§¤¨¦§¨¨§Ÿ¥¥§¨¨¦¨
xFdhC opgFi iAx xn`weEpYk`ln dUrpe cFnr :FA xnF`e .dpFW`x Fz`nEHn §¨¨©©¦¨¨§¨¦§¨¦¨§¥£§©£¤§©§¥

dk`lnl `le znl zcgEin `dYW xnFl la` .iE`x Fpi` `Ed ixde ,dpFW`xd̈¦¨©£¥¥¨£¨©¤§¥§¤¤§¥§Ÿ¦§¨¨
zxg`-aizM `dC ,l`xUiA z`f `dY `l)hi xacna(,`nhi ld`A xW` lM" ©¤¤Ÿ§¥Ÿ§¦§¨¥§¨§¦¨£¤¨Ÿ¤¦§¨

qxcn lv` xMfPd cEnlYAW zn `nh lke .'ebe "gEzt ilM lke-oiCd `Ed`nhl §Ÿ§¦¨©§¨§¥¥¤©©§©¦§¨¥¤¦§¨©¦¦§¥
a` dUrp zn ici lrC mEXn `N` zn xMfEd `le .dlap z`nEhl F` ,uxW¤¤§§©§¥¨§Ÿ§©¥¤¨¦§©§¥¥©£¤©
lM lAwn ilM `EdW xnFl `N` EpcOll `A `NW .qxcn ici lr [FnM] ,d`nEHd©§¨§©§¥¦§¨¤Ÿ¨§©§¥¤¨©¤§¦§©¥¨

d`nEHd a` dUrp Fpi` ,af eilr aWi m` qxcn z`nEHn uEg ,d`nEh:äàaä §¨¦§©¦§¨¦¨©¨¨¨¥©£¤©©§¨©¨¨
äcna.DkFzA WOYWdl dlrnln oFNg Dl Wie ,zlhlHin Dpi`W dlFcB daiY: ©¦¨¥¨§¨¤¥¨¦©§¤¤§¥¨©¦§©§¨§¦§©¥§¨

íeìkî äøBäè.qxcnl`ifg `l-li`FddaikW zWOWn Dpi` dlrnln dlElge §¨¦§§¦§¨¨©§¨¦©£¨¦§©§¨¥¨§©¤¤§¦¨
`le .d`iln zlhlHn Dpi`C ,`ifg `l zF`nEh x`Wle .DYk`ln mrWxRzi` ¦§©§¨§¦§¨§¨©§¨§¥¨¦©§¤¤§¥¨§¨¦§¨©

cFnl dkixSW :xnFlM ,"zFCn iWp`" mW lr d`xp ile ."dCOA d`A" oFWN dn©§¨¨©¦¨§¦¦§¤©¥©§¥¦§©¤§¦¨¨
DAgxe DMx`:øBäè ñøç éìk ñøãî.Fxie`A rbp `le aGd eilr aWi m`W-,xFdh ¨§¨§¨§¨¦§©§¦¤¤¨¤¦¨©¨¨©¨§Ÿ¨©©£¦¨

`xTn Dl sili DiOwlE .qxcn mEXn `Ohn Fpi`e:øîà÷ éàî.dpitq oipr dn §¥§©¥¦¦§¨§©¥¨¥¨¦§¨©¨¨©¨¦§©§¦¨
qxcnlE ,rBn z`nEHn s` dxFdh dpitq ?qxcn lv``ifg `l:eBòbîàîè.m` ¥¤¦§¨§¦¨§¨©¦§©©¨§¦§¨¨©§¨©¨¨¥¦

FkFzA aGd rbp:äàîè ñøç ìL äðéôñe.DrBnA:kàéððç.`nrh siliC,wVn ¨©©¨§§¦¨¤¤¤§¥¨§©¨¨©£©§¨§¨¥©§¨¦©
wUl Wwzi` `l qxge:ïãéc àpúk.siliCalA"n`id mi alA inp `de ,"mi:éàî §¤¤¨¦§©§©§©¨¦©§¨¥¦§¤¨§¨©¦§¤¨¦©

äðéôñ óà.dxFdh KigxM lr`Ow `PY xdih `l `d ,"s`" i`nE ,xn`w rBOn ©§¦¨©¨§¥§¨¦©¨¨¨©©©¨Ÿ¦¥©¨©¨
FA `vFIM Ff s` `nipC ,rBOn ilM:eïãéc àpúk äøBäè ïcøiä úðéôñ.alA"n siliC §¦¦©¨§¥¨©©¥§¦©©©§¥§¨§©¨¦©§¨¥¦§¤

opiktnC xzA ,dxFdh qxg lW dpitqE ivExzl ivnC inp oiCd `Ede .dPhw `pW `l dlFcB `pW `l ,"milXn ur lW ith `gikWC mEXn `N` .iqFi iAxl `Ow `PzC ¨¨§¨§¨¨§¨§©¨§©¦©¦§¨¥§¨¥§¦¨¤¤¤§¨¨©§©§¦©§©¨©¨§©¦¥¤¨¦¦§¦¨§¥¤¥¦¤
qxg:BákLî.`EdaMWOdeo`M xMfEd:äå÷îa äøäè Bì ïéà ñøç éìk.aizkC""xaXi-FzxiaW `N` dxdh Fl oi`:õtî.mipw lW:naúïéépî.itl .`nh `EdW ¤¤¦§¨§©¦§¨§©¨§¦¤¤¥¨¢¨§¦§¤¦§¦¦¨¥¥¨¢¨¤¨§¦¨©¨¤¨¦©¥¦©¦¤¨¥§¦

ihEWRW EpivOWilMW oiiPn ,uxW rBn z`nEHn oixFdh ur ilkznA rBn z`nEh lAwn aWFnE aMWnl iE`xd? ¤¨¦¤§¥§¥¥§¦¦§©©¨¤¤¦©¦¤§¦¨¨§¦§¨¨§©¥§©©¨§¥
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àéððçìålehlih diny mixeey ici lr lehlih.'n da yia elit` :i"xl d`xp

dnc !`da ibilt `l inp opax `d ?`ippg hwp i`n` :wgvi 'xl dniz .d`q

"mi ala dip` jxc" meyn epiid ± ocxid zpitq oixdhny)l ilyn,(`lc meyn e`le

dpi` i`c .mc` ipa ici lr elit` zlhlhin ocxid zpitqc d`xpc ,cere .lehlih diny

ok m` ± mixeey ici lr `l` zlhlhin

± d`nh ocxid zpitq :opzc milkc oizipznn

lehlih diny dippglc igeke`l ivn ied:

øîàåleaiw zia da yi m` opgei iax

'ek mipenix.dhna ipzwc `dn

,dii`x iiez`l ivn `l ± zn `nh d`nh

mc` ipa ici lr zlhlhiny xninl `ki`c:

ùìùod zeaiz.iziin i`n`c :i"xl dyw

'bc `iddc `tiq `idc meyn i`c ?dl

'bc `idd iiez`l dil ded ok m` ± od zelbr

mizpia ody zeaixr:

äàáämelkn dxedh dcna.dgzt`

`ifgc dcivn dgztc ,i`w dlrnl

'ixn`ck ,owixe `ln lhlhin ira `l ± qxcnl

zexekaa).gl sc(:

àìàoia ur lye 'ek w"d `tt ax xn`

`nh erbn oia eqxcn.epiaxl dniz

`l ?ocxid zpitqe ur ly dibdl el dnlc :mz

w"zlc ,`nw `iepiy iket`l `l` dil ded

s` iqei 'xle .ocic `pzk dxedh qxg ly dpitq

rbn` ± iqei iaxc "s`"e .dippgk d`nh dpitqd

'ibk mz epiaxl d`xp ok lr !`nhc w"z xn`wc

ly dpitqe :ciaf axc dizlina opiqxbc ,g"x

s` :xne` iqei iaxe .ocic `pzk ,dxedh qxg

.[qxg ilkc] rbn enk ,`ippgk ,d`nh dpitqd

xwir` i`w `l `zydc ?"s`" i`n :jixte

opiwiicc ,eixac wecwc` `l` ,w"zc dizlin

.'ek w"d `tt xn` `l` .`nh ± erbn `d

:xne` iqei 'x ,`ippgk d`nh mxg ly dpitqe

ilk qxcn enk .ocic `pzk ,dxedh dpitqd s`

xedhc `icda `nw `pz ipzwc ,qxg:äîdewna dxdh dil zi`c `ed.`wec e`l

.ayene akyn iab dewn hwpinl irac meyn `l` .miig min ira af `dc ,dewn hwp

dil incc `l` opira `lc ,afk ayene akyna oerh `diy 'ikxvn `l miig min oiprle

dxdh dil zi`c ,`zxet:é÷åôàìdewna dxdh dil zilc qxg ilk.`dc :dniz

"ahexde xerd"a opixn`ck ,qxcn d`nh ± daiyil dcgiy xe`y ztek).hkw sc oileg(

,dewna dxdh rwxw eleciba epina yic :mz epiax xne`e !dewna dxdh dil zilc b"r`

ur ilk oebk:

õôîoiipn zna.`dc ,mz epiaxl d`xp oi`e .ur ly utna ixiinc :qxhpewa yxit

dkeqc `nw wxta gkenck ,dewna dxdh mdl yi ur ilk iheyt).fh sc,(

.mirxk izye dkex` oebk ,ur ilk iheyta dl iwene .mixai` zxdhin dhn :xn`c

cal opaxcn `l` d`neh mey el oi`c ,inb lye dtiy ly utna `kdc :z"x xne`e

"dy` dna" wxta lirl yxitck qxcn z`nehn).eq sc.(zi` ur ilk iheytc `de

aizkcn ol `wtpc i"x xne` ± dewna dxdh edl)`l xacna("e`hgzz ur ilk lke"

dyrn lke" aizkc ab lr s` .mzd iaizkc zekzn ilkc `inec ,iheyt elit` rnync ±

slinl jiiy `lc .ur ilk s` ,owixe `ln lhlhin mifr dyrn dn slinl `kil ."mifr

aizkck ,wyn `l` ikd)an ziy`xa(lka inp hwp ikdle ."mdiwy miwixn md idie"

s` ,"owixe `ln lhlhin cba dn" hwp `le ."'ek owixe `ln lhlhin wy dn" `zkec

"wy e` xer e` cba e`" wy iab aizk inp cbac ab lr:
dn
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,ïðúcìLàøãéz÷käéeNò:ïäúBìâòLY,ñøãîäàîè ¦§©®¨£¨¥£¨§©¤§¨§¥¨¦§¨
ähîkYíéðáà ìL ,úî àîè äàîèY,íeìkî äøBäè §¦¨§¥¨§¥¥¤£¨¦§¨¦§

íéðBnø ìea÷ úéa da Lé íàå :ïðçBé 'ø øîàåYäàîè §¨©©¨¨§¦¥¨¥¦¦¦§¥¨
.úî àîèìLdcvî dçútL äáéz :ïä úBáéz LY §¥¥¨Ÿ¥¥¥¨¤¦§¨¦¦¨

äìòîlî ,ñøãî äàîèYäàaäå ,úî àîè äàîè §¥¨¦§¨¦§©§¨§¥¨§¥¥§©¨¨
äcnaY:ø"ú .íeìkî äøBäèñøç éìk ñøãîY,øBäè ©¦¨§¨¦§³¦§©§¦¤¤¨

:ãéáæ áø øîà ?øîà÷ éàî ,äðéôqä óà :øîBà éñBé 'ø©¥¥©©§¦¨©¨¨©¨©©§¦
ñøç éìkñøãî ,øîà÷ éëäYäðéôñe ,àîè Bòbîe ,øBäè ¨¦¨¨©¦§©§¦¤¤¨©¨¨¥§¦¨

ñøç ìLYäðéôqä óà :øîBà éñBé 'ø .àéððçk ,äàîè ¤¤¤§¥¨©£©§¨©¥¥©©§¦¨
é÷úî .ïãéc àpúk ,äøBäè'óà' éàî :àtt áø dì ó? §¨§©¨¦©©§¦¨©©¨©©

Yñøç éìk ñøãî ,øîà÷ éëä :àtt áø øîà àlà¤¨¨©©©¨¨¦¨¨©¦§©§¦¤¤
YBòbî ïéáe Bñøãî ïéa õò ìLå ,àîè Bòbîe ,øBäè̈©¨¨¥§¤¥¥¦§¨¥©¨
Yïcøiä úðéôñe ,àîèYéñBé 'ø .ïãéc àpúk ,äøBäè ¨¥§¦©©©§¥§¨§©¨¦©©¥

.àéððçk ,äàîè äðéôqä óà :øîBàñøç éìk ñøãîe ¥©©§¦¨§¥¨©£©§¨¦§©§¦¤¤
òbé øLà Léàå" àø÷ øîàc :äi÷æç øîà ?øBäèc ïìðî§¨¨§¨¨©¦§¦¨§¨©§¨§¦£¤¦©

àeä äî ;Bì BákLî Léwî "BákLîaYäøäè déì úéà §¦§¨©¦¦§¨©¦¥¨¢¨
éîð BákLîóà ,äå÷îaYäè déì úéà'ø éác .äå÷îaäø §¦§¤©¦§¨©¦¦¥¨¢¨§¦§¤§¥©

dákLîLéwî "dì äéäé dúcð ákLîk" :àðz ìàòîLé¦§¨¥§¨§¦§©¦¨¨¦§¤¨©¦¦§¨¨
àéä äî ;dìYdákLî óà ,äå÷îa äøäè dì úéà ¨©¦¦¨¨¢¨§¦§¤©¦§¨¨

éîðYúéìc ñøç éìk é÷Btàì ,äå÷îa äøäè dì úéà ©¦¦¨¨¢¨§¦§¤§©¥§¦¤¤§¥
déì,ïépî úna õtî :àòìéà 'ø áéúî .äå÷îa äøäè ¥¨¢¨§¦§¤§¦©¦§¨©¨©¥¦©¦
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xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc zay(iyiy meil)

:`ziixad zx`anàeä ïéãå,xnege lwn cnlp df xace -ïékt äîe §¦©©¦
íépè÷,mda zqpkp mc` rav` oi`e xv odity qxgnáæa ïéøBähL §©¦¤§¦§¨

mpi`e ,dewna dxdh mdl oi` oke qxcnl miie`x mpi`y meyn
`le exie`n `l` `nhp epi` qxg ilk ixdy rbna mi`nhp

md mewn lkne ,mkeza zrbl ozip `l el` mikte eixeg`níéàîè§¥¦
ad ld`a àîhL õtî ,úîd qxcn,áæakynl ie`x `edy oeik §¥©¨¤¨¥§¨

,afda àîè àäiL ïéc Bðéàd ld`å .úî,`rli` iax dywdéànà ¥¦¤§¥¨¥§¥§©©
,qxcna `nhp utnd,äå÷na äøäè déì úéì àälirl epipye ¨¥¥¨¢¨©¦§¤

.qxcna `nhp epi` dewna dxdh el oi`y lky (`"r)
:`xnbd zayiinàðéðç éaø déì øîà,`rli` iaxlíúä éðàL- ¨©¥©¦£¦¨¨¦¨¨

`ed dewna dxdh el oi`y s` lry ,qxg ilkn ur utn oic dpey
,qxcna `nhpBðéîa àkéàå ìéàBämdl yiy milk utnd ly ¦§¦¨§¦

utnd s` jkle ,leaiw zia mdl yiy ur ilk oebk ,dewna dxdh
mihrnnd micenild ici lr qxcn z`nehn hrnzn epi`
ilk mle` ,dewna dxdh mdl oi`y milkd z` qxcn z`nehn
mi`nhp mpi` ,dewna mxdhl ozipy milk mpina oi`y qxg

.qxcna
déì øîà,`pipg iaxl `rli` iaxàzòc éàäî ïìvéì àðîçø- ¨©¥©£¨¨¦§¨¥©©§¨

xac lk qxcna `nhn dz`y ,ef `xaqn eplivi `ed jexa yecwd
xdhp envr utnd oi`y oeiky heyt ixdy ,dewna xdhp epiny
,`rli` iaxl `pipg iax aiyd .qxcna `nhp epi` `ed ,dewna

äaøcà,jtidl -,Cãéc àzòcî ïìvéì àðîçøoia wlgn dz`y ©§©¨©£¨¨¦§¨¦©§¨¦¨
oi`y milkl ,dewna dxdh mdl yiy milk mpina yiy milk

.dewna dxdh mdl yiy milk mpina
:`xnbd zxxanéàî àîòèå`pipg iax ly enrh dn ok`e - §©£¨©

m` s` `nhidl leki dewna xdhpy epina yiy xacy xaeqd
xdhp didi envr `edy jixvn epi`e ,dewna xdhp epi` `ed
:`xnbd zx`an .dliaha ezxdh oic cnlp epnn af enk dliaha

éáéúk éàø÷ éøzcg` weqta ,afd qxcn iabl exn`p miweqt ipy - §¥§¨¥§¦¦
áéúk,(d eh `xwie)BákLîa òbé øLà Léàå'ugxe eicbA qAki §¦§¦£¤¦©§¦§¨§©¥§¨¨§¨©

eqxcn z`neh aezkd yiwny ixd ,'axrd cr `nhe miOA©©¦§¨¥©¨¨¤
,eteb z`nehleipyd weqtaáéúk(c eh my)øLà ákLnä ìëå' §¦§¨©¦§¨£¤

àîèé áfä åéìò ákLéixd ,'`nhi eilr aWi xW` ilMd lke ¦§©¨¨©¨¦§¨§¨©§¦£¤¥¥¨¨¦§¨
lk xikfd `l` etebl afd akyn z` aezkd yiwd `l df weqtay
lke' oeyla akynd oic z` zeaxl jxvp s`e ,ecal mdn cg`§¨

'aMWOd,le`yl yie .ãöék àä,el` miweqt ipy ex`azi cvik - ©¦§¨¨¥©
xg`d weqta eli`e ,etebl ywed afd akyny rnyn cg`ay
,xnel yi jgxk lr `l` .etebl afd akyn ywed `ly rnyn

y ilk lkyBðéîa Léoeyln cenll yi ,dewna xdhpy xg` ilk ¥§¦
oick akynd oic oi`e mdipia aezkd wligy 'aMWOd lke' aezkd§¨©¦§¨

e ,ynn afdc áb ìò óàenvr akynd,äå÷na äøäè déì úéì`ed ©©©§¥¥¨¢¨©¦§¤
dyrp utnd jkle ,dewna xdhpy xg` xac yi epina m` `nhp
eli`e .dewna dxdh mdl yiy ur ilk epina yiy oeik qxcn

y ilkaBðéîa ïéàoeyln cenll yi ,dewna xdhpy xg` ilk ¥§¦
y ,'FaMWnA' aezkdBákLî Léwîafd lyBìepice ,envr afl - §¦§¨©¦¦§¨

ilk mle` ,dliaha xdhdl lekiy zngn `id ez`nehy afd oick
jkle ,envr afl dnec epi` dewna xdhpy xg` ilk epina oi`y

.qxcna `nhp epi` dewna dxdh el oi`y utnd
qxg ilky (`"r) lirl `aedy oicl sqep xewn d`ian `xnbd

:qxcn z`neha `nhp epi`,øîà àáøy df oicñøç éìk ñøãî ¨¨¨©¦§¨§¦¤¤
,øBäècnlpàëäîqxg ilk z`neh oipra xn`py df weqtn - ¨¥¨¨

,(eh hi xacna) znd ld`aìéút ãéîö ïéà øLà çeúô éìk ìëå'§Ÿ§¦¨©£¤¥¨¦¨¦
òåéìeze` xbeqy dqkn el oi`y qxg ilk lky ,epiide ,'`Ed `nh ¨¨¨¥

,znd ld`a `nhp ,eil` weaceàäm`øBäè ,åéìò ìéút ãéîö Lé ¨¥¨¦¨¦¨¨¨
,àeä.d`neh lawln ekeza mi`vnpd milke`d z` livn `ed oke

xn`p qxg ilk el`a welig oi` weqtd oeylae xg`n :`ax wiicne
,df oicïðé÷ñò àì éîote`a s`eäðéãçécdf ilklìzaiyiBzLà ¦Ÿ¨§¦©§©£¦§§¦§
,äcð,dcp `idyk ezy` mdilr dayi ok`eemewn lknøîà÷ ¦¨¨¨©

àðîçøilkdyøBäèdid ok` m`e .ekezay milke`d z` livne ©£¨¨¨
z` livn `ed cvik ,qxcn z`neha `nhp qxg ilky oicd
`nh envr `edy oeik `ld ,d`neh lawln ekezay milke`d
epi` qxg ilky df oicn gken `l` ,d`nehd ipta uveg epi` `ed

.qxcn dyrp

äðùî
zxxan .mirxf i`lk oipra ,`xwnl jnqedy sqep oic dpey `pzd

:dpyndäâeøòì ïépîwxi ly,íéçôè äML ìò äML àéäLyiy ¦©¦©£¨¤¦¦¨©¦¨§¨¦
ote`ïéðBòøæ äMîç dëBúa ïéòøBfLjka oi`e ,mipey mipin ly ¤§¦§¨£¦¨¥§¦

rxfyk epiide ,mi`lke aeaxräòaøà,oiperxf ipinòaøà ìò ©§¨¨©©§©
,äâeøòä úBçeø,[` xeiv] oxwl jenq cr cv lka oinúçàå ¨£¨§©©
cg` oirxbe-][øîàpL ,òöîàa(`i `q diryi)àéöBz õøàë ék' ¨¤§©¤¤¡©¦¨¨¤¦

'äéòeøæ' àlà øîàð àì dòøæ ,'çéîöú äéòeøæ äpâëe dçîöoeyla ¦§¨§©¨¥¤¨©§¦©©§¨Ÿ¤¡©¤¨¥¤¨
miperxf dyng mdy o`kn rnyn cvik x`azi `xnbae .miax

.migth dyya

àøîâ
:`xnbd zxxan .dpynd zyxc z` zx`an `xnbdòîLî éàî- ©©§©

dyy zbexra oiperxf dyng oirxefy `xwndn rnyn cvik
:`xnbd daiyn .migth,äãeäé áø øîà`xwnay jknõøàë ék' ¨©©§¨¦¨¨¤

'dçîö àéöBz,mirxf geniv ly zepeyl dyng e`aed,ãç 'àéöBz' ¦¦§¨¦©
éøz éøä ,ãç 'dçîö',mipy md cgia -'äéòeøæ'miax oeyla,éøz ¦§¨©£¥§¥¥¤¨§¥

àäixd -,äMîç àä ,ãç 'çéîöz' ,òaøàipin dyngl fnx ixd ¨©§©©§¦©©¨£¦¨
dyy za dbexra mdy df weqtn cenll oi` mpn` .mirxfp

,migth
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`aiwr iax xn`a cenr ct sc ± iriyz wxtzay
íépè÷ ïékt äîe àeä ïéãå.oixFdHW ,qxg lWFci lr oi`OHn opi`W ,afA §¦©©¦§©¦¤¤¤¤§¦§¨¤¥¨¦©§¦©¨

qxcnlC .d`nEh mEWA,qxg lW odW ,cFre .daiWil oiiEUr oi`C - Efg `l §§¨¦§¦§¨¨£§¥£¦¦¦¨§¤¥¤¤¤
rBnaEFrAv` qipkdl lFki oi`e ,oxie`n `N` zF`OHn oi`C - E`OHl `l §©¨¨¦©§§¥¦©§¤¨¥£¦¨§¥¨§©§¦¤§¨

odiRW ipRn ,okFzlhQidaE .xvlkC ,dribp oFWlA `pngx DiwR`C - `l §¨¦§¥¤¦¤©§¤¥Ÿ§©§¥©£¨¨¦§§¦¨§¨
.hQidA `OHn Fpi` rBnA `OHn Fpi`W¤¥¦©¥§©¨¥¦©¥§¤¥

xFrd"aE"ahFxde)oilegckw:(ikd inp xn` §¨§¨¤¨©©¦¨¦
- rBn llkl `AW z` :`Vn z`nEh iAbl§©¥§©©¨¥¤¨¦§©©¨
hEgA rBil xWt`W t"r` .`Vn llkl `Ä¦§©©¨¤¤§¨¦©§

xriUC k"zA `ipze ,dxrVd- `Ohn aGd ©©£¨§©§¨§§¥©©¨§©¥
iE`xd ilM n"pdzribplDiwR` ikdlE ,FxUA §¦¨¨¦§¦©§¨§¨¦©§¥

aizkcM ,xUA zribp oFWlA `pngx)`xwie ©£¨¨¦§§¦©¨¨§¦§¦
eh("rbFPde"aGd xUaA:úna ïéàîè.ld`A §©¥©¦§©©¨§¥¦©¥§Ÿ¤

aizkC ,zOd)hi xacna("gEzt ilM lke": ©¥¦§¦§Ÿ§¦¨©
áfa àîhL õtî.aizkE ,aMWnl ifg `dC ©¨¤¨¥©¨§¨£¦§¦§¨§¦

lke"`nlrA ol `wtp `kdnE ,'ebe "aMWOd §¨©¦§¨¥¨¨¨§¨¨§¨§¨
):hn sc dcp(qxcnA `OHOd lkC`OHn - §¨©¦©¥§¦§¨¦©¥

ur ilk ihEWR ENit`e ,zn z`nEh:éànàå. §©¥©£¦§¥§¥¥§©©
qxcn z`nEh afA `nh:äøäè úéì àäå ¨¥§¨§©¦§¨§¨¥¨¢¨

äå÷îa.mivxW zWxtA dliah aizM ikC §¦§¤§¦§¦§¦¨§¨¨©§¨¦
iaizkC milM Kpde .`aizM oicn zWxtaE§¨¨©¦§¨§¦¨§¨¨¥¦¦§¦¦
ilk ihEWR la` .dliah Edl opitli - mzd̈¨¨§¦©§§¦¨£¨§¥§¥
opitli `l ,d`nEh oiprl mW EaYkp `NW ur¥¤Ÿ¦§§¨§¦§©§¨¨¨§¦©
`dC .dewnA dxdh Edl zile ,dliah Edl§§¦¨§¥§¨¢¨§¦§¤§¨
oi` dwWnE lkF`C ikid iM EdA `aizM `l̈§¦¨§¦¥¦§¤©§¤¥
mdl Epcnl `NW itl ,dewnA dxdh mdl̈¤¨¢¨§¦§¤§¦¤Ÿ¨©§¨¤

dxFYA dliah:éðàLBðéîa àkéàc íúä. §¦¨©¨¨¥¨¨§¦¨§¦
oFbM dewnA dxdh odl WIW ur ilkA Wi¥¦§¥¥¤¥¨¤¨¢¨§¦§¤§

milAwn:àzòc éàäî ïìöéì àðîçø.oeikC §©§¦©£¨¨¦§¨¥©©§¨§¥¨
ilMn ip`W `l ,dewnA dxdh `Mil DiciclC¦§¦¥¥¨¨¢¨§¦§¤¨¨¥¦§¥

qxg:éàî àîòèå.mEXnC `aizM `kid ¤¤§©§¨©¥¨§¦¨§¦
li`Fd :[`nip ?`OHin] - `Mil DicicaC b"r` ,FpinA `Mi`CDiziWw`eFnvr afl §¦¨§¦¦§¦¥¥¨¦©¥¥¨¦§©§¦¥§¨©§

Dicicl dxdh Dil iedizC irA:BákLî áéúk.Fl FaMWn WiTn:ìëå áéúëe ¨¥§¤¡¥¥¨¢¨§¦¥§¦¦§¨©¦¦§¨§¦§¨
ákLnä.b"r`FaMWn aizM `l `dC ,afl inC `lC:çeúô éìk ìëå.qxg ilM ©¦§¨§¨¨¥§¨§¨¨§¦¦§¨§Ÿ§¦¨©§¦¤¤

FgzR KxC Fl zqpkp d`nEHdW ,xn`w:ïðé÷ñò àì éî.`xwOA rnWn `l in ¨¨©¤©§¨¦§¤¤¤¤¦§¦¨¨§¦©¦Ÿ©§©©¦§¨
'it`CFcgiiliSnC `xw xn` dini lM eilr aWil dCp FYW`l ilM FzF`llr ©£¦¦£§§¦§¦§¦¨¥¥¨¨¨¨¤¨£©§¨§©¦©

oi` d`nEh xaC lM `de ?liSn ikid - qxcn `nh i`e .zOd ld`A FkFzAX dn©¤§§Ÿ¤©¥§¦¨¥¦§¨¥¦©¦§¨Ÿ§©§¨¥
swEOd qxg ilM :KMld .qxg ilkA qxcn oi`C :n"y `N` .d`nEHd iptA uvFg¥¦§¥©§¨¤¨§¥¦§¨¦§¦¤¤¦§¨§¦¤¤©¨

`l inp hQidaE .d`nEh llMn xFdh - lizR cinv`inhn:lirl ziWixtcM ,Dil ¨¦¨¦¨¦§©§¨§¤¥©¦¨§©§¨¥§¦§¦¦§¥
FkFzAX dn lr liSn Kkitl ,`Vn llkl `A `l rBn llkl `A `NW lkC: §Ÿ¤Ÿ¨¦§©©¨Ÿ¨¦§©©¨§¦¨©¦©©¤§

'éðúîä dëBúa ïéòøBfL'ïéðBòøæ.ied `le,aEAxirWixtdl icM DA WIW ¤§¦§¨¥§¦§¨¨¥¦§¤¥¨§¥§©§¦
iE`xd Wxtd mdipiA:ã'ãîäâeøòä úBçeø '.oxTl KEnq cr gExd lM z` `Nnn: ¥¥¤¤§¥¨¨¦¨£¨§©¥¤¨¨©©¨©¤¤

òöîàa úçàå.oirxBmdipiA oi`e ,dfl df oikEnq zFpxTd lv` lMW t"r`e .cg` §©©¨¤§©©§¦¤¨§¤¨¥¤©§¨§¦¤¨¤§¥¥¥¤
b dwgxd,migth 'miwpFie`xMid mi`lM iAbC ,WFgin ziA o`M oi` - dGn df ©§¨¨§¨¦§§¦¤¦¤¥¨¥¥§©¥¦§©¦¤¥¨

`dC .aEAxir iedl `lC opiraC `Edmi`lM`la` ,`xw citwdwipilopiWiig `l §¨¥©§¨¤¡¥¦§§¨©¦§©¦¨¥§¨£¨¦¦¨¨¨§¦©
opzcM .`ziixF`C mxMd i`lkA ENit`).ek sc a"a:(KnFq dfxcBlKnFq dfe ,o`Mn £¦§¦§¥©¤¤§©§¨§¦§©¤¥©¨¥¦¨§¤¥

EwpiC b"r`e ,o`Mn xcBlopiWiig `lC opAxC mirxf i`lM y"ke .i`YYn.dwipil ©¨¥¦¨§§¨§¦©©§¦§¥§¨¦§©¨©§¨¨§¦©¦¦¨
;lFcB xMid o`M Wi ixde .zFxEW 'a iAbe ,oiYrnWA oOwl xFY W`x iAB opzcM§¦§©©¥Ÿ§©¨¦§©§¦§©¥©£¥¥¨¤¥¨

irvn`d rxf oiA la` .axrnE gxfn drExf Ffe ,mFxce oFtv drExf Ff gExipFrxfl ©§¨¨§¨§§¨¦§¨©£¨£¨¥¤©¨¤§¨¦§¥§¥
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äîafa oixedhy miphw oikt.leki dlrnl dgzty daize awxze d`qnc :dniz

`nhiy oic epi` ± qxcn `nhny utn ,zna `nhn qxcn `nhn `lc :e"w zeyrl

el oi`y oeikc ,utna ok oi`y dn ,d`nehd a` oiyrp oky ± jpdl dnc :l"ie !zna

oiaexirc `xza wxta gkenck ,d`nehd a` dyrp epi` dewna dxdh):cw sc.(la`

`lc ,e"w carinl ivn milecb miktnc :dyw

qxg ilk qxcnc ,`kd xn`ck qxcn enhn

dil `gip ithc :l"ie !zna `nhne xedh

lkn oixedhy ,miphw miktn e"w carinl

olpn afd zepiirnac :dywe .ixnbl afd z`neh

`l afd xriyac idpc ?miphw oikt enhin `lc

xya zribpl ie`x `irac meyn epiid ± enhin

z`neh `wtp "afd xyan"c ,qxhpewa yxitck

afd wexi ike" `icda aizkc ewex la` xriy

.xya zribpl ie`x `ira `lc `hiyt "xedha

oiktl dn ?miphw oiktn e"w ciar ikide :z"`e

.'ek utna xn`z ,oxie`n oi`nhn oky miphw

oi`y lwd af dn :ikd e"w ciarc xninl `kile

xengd zn ,utn `nhn ± miphw oikt `nhn

.utn `nhiy oic epi` ± miphw oikt `nhnc

yie !ayene akyna `nhn [oky ± afl] dnc

oi`y ,egikei milk x`y xninl `ki`c :xnel

`ia` ip` s` ,zna oi`nhne ± oxie`n oi`nhn

d`nehd a` oiyrp oky milk x`yl dn .utn

egikei miphw oikt ±:

íéøåäèùafa.,mkeza rbil leki epi`y

`l inp hqidae .xv mdity itl

llkl `a epi`y z`c mxhpewa yxitck ,enhn

qxg ilk k"` :z"`e .hqid llkl `a epi` ± rbn

w"tae ,hqida `nhi `l lizt cinv swend

dcpc):d sc(zrl zrna levip epi`y xn`

"oiwfipd" 'tae !dcpay):`q sc oihib(:z"xe`e !dcp ezy` mhiqz `ny yegile :jixt inp

'n`c ,dlap zilewl inc `le ,gztil cnery itl ,rbn llkl `a aiyg lizt cinvc

"ahexde xerd"a):ekw oileg(dilr ayigy t"r`e ,inc dyrn xqegnk awp xqegn

la` .daygn i"r `l` daiwpl zcner dpi` `nzq mzdc .`yna d`nh oi` ± dawepl

swengztil cner enzq ± lizt cinv:

õôîzna `nhiy oic epi` afa `nhy.`nhnd lkc `zkec lka l"iw `kdc .e"wn

,afa `nhy gikei lizt cinv swend qxg ilk :z"`e .zn `nh `nhn qxcn

cinvn gikei xninl jiiy `lc :z"x xne`e !zna xedhe ,lirl ziyixtck hqida `nhnc

rbn edfi` 'ixn`ck ,ekeza afd rbp eli`k iedc meyn epiid afd hqida `edy dnc ,lizt

`nh did ekeza epnn zifk did m` znae ehqid df xne` ied ,elekk `edy:àäåzil

dewna dxdh dil."lbxd cvik" seqac :dniz):dk sc w"a(,`kdc utnc dlr xn`w

oeik ,'fe axr z`neh xikfdl jiiy dn .'f z`nehl oia axr z`nehl oia dl iziin `we

,qxcnl micgeind ur ilk iheytl inp ipd` e"w i`dc :l"ie ?mlerl dxdh el oi`c

oia ur utna oia ,mivtn lka ixii` `ziixa :inp i` .'f z`nehl `d iziine ,zna mi`nhc

dxdh dil zi`c ,dray z`nehl dil iziinc mzd xn`w ur utnae .inbe dtiy utna

dewna:éîdcp ezy`l edpicgiic opiwqr `l.ikid ± qxcn `nhin i`e :qxhpewa 'it

,jkld .qxcn `nhin `lc n"y `l` !d`nehd ipta uveg epi` `nh xac lk `lde ?livn

`a `ly c"kc ± `nhn `l inp hqidae .d`neh lkn xedh ± lizt cinv swend qxg ilk

cinv swen qxg ilk hqida `nhn i`cec ,d`xp oi`e .`yn llkl `a epi` ± rbn llkl

dcpa gkenck ,lizt):d(oihibae):`q(,exdhl epl yi ab jxc ze`ad ze`neh lkc .dcp ezy`l edpicgic opiwqr `l inc ,wiic "ilk lke" aizkcnc z"x yxtne .lirl izyxitck

xne` ied ± elekk `edy erbn edfi` :opixn`ck ,mipta rbp eli`k opiaygc `ed jez jxc d`ad d`nehc ,enhn hqida la` .mixedh ± daiyil edl cgii elit` ,jklid ."lke" aizkcn

i`c .qxcn `nhn qxg ilk oi`c ,xedh ± dcp ezy`l qxg ilk cgii m` `l` ,ohiqid e` dcp ezy` mdilr dayi 'it` oipr lka `xw ixiinc xninl ira `lc :yxtn i"xe .ehqid df

)cgii(jka i"x wteqne .znd ld`a uegl el oi` ± d`neh lawl leki qxcnac oeik ,eabn d`neh lawn epi` znay t"r`c .eilr dayi `lc b"r` lizt cinva livi `l ± `nh:oiipn
'ek 'e `idy dbexrl.gl" aizkcn ol `wtp 'e dbexrc `"i"myead zbexrk eii)d xiy(`id ok inp dbexrc llkn ,'e lr 'e eid mde ,zegel oeyl eiigl rnyne:òáøàrax` lr

dbexrd zegex."xyad lk" 'ta 'ixn` `dc ,i"xl d`xp epi` ± opaxc mirxf i`lkc qxhpewd yxity dne .d"fra yxt`y dn itl ,`xnba gkenck gexd rvn`a).ehw oileg:(i`lk

oiyeciwc w"tqac meyn ,mirxf i`lk ixw oli`d zakxdlc xnel d`xp oi`e !`ed jl izariz `dc ,exqzil mirxf).hl sc(mzdc ,cere ."mi`lk rxfz `l jcy"n oli`d zakxd witn

jcy s` ± l"ega oia ux`a oia bdep jznda dne ,dakxda jcy s` ± draxda jznda dn ,"mi`lk rxfz `l jcy ,mi`lk riaxz `l jznda" `teb `zlin `idd` xn` oiyeciwa

l"egay mirxf ihernl `edd :ipyne !jcy aizk `d `l`e :jixte .l"ega oia ux`a oia bdep)`iand 'tae(rxfiy cr aiig epi` xn`c diy`i 'xl 'it`e .`ziixe`cn ixiq` i"`ac rnyn .

aiigc dcen ± "jcy rxfz `l"c e`l` la` ,"jnxk rxfz `l"c ,mxkd i`lk meyn aiigzdl epiid ± ci zletna ovxze dxerye dhg:
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áfa ïéøBähL íépè÷ ïékt äîe :àeä ïéãåYíéàîè §¦©©¦§©¦¤§¦©¨§¥¦
áfa àîhL õtî ,únaY!?úna àîè àäiL ïéc Bðéà ©¥©¨¤¨¥©¨¥¦¤§¥¨¥©¥

:àðéðç 'ø ì"à !äå÷îa äøäè déì úéì àä ,éànàå§©©¨¥¥¨¢¨§¦§¤©£¦¨
íúä éðàLYïìöéì àðîçø :ì"à .Bðéîa àkéàå ìéàBä ¨¥¨¨¦§¦¨§¦©£¨¨¦§©

àúòc éàäîY!Cãéc àúòcî ïìöéì àðîçø ,äaøcà ¥©©£¨©§©¨©£¨¨¦§©¦©£¨¦¨
òbé øLà Léàå" áéúk ,éáéúk éàø÷ éøz ?éàî àîòèå§©§¨©§¥§¨¥§¦¦§¦§¦£¤¦©
áfä åéìò ákLé øLà ákLnä ìëå" áéúëe "BákLîa§¦§¨§¦§¨©¦§¨£¤¦§©¨¨©¨

Bðéîa Lé ,ãöék àä ."àîèéYäøäè déì úéìc â"òà ¦§¨¨¥©¥§¦§¥¥¨¢¨
Bðéîa ïéà ,äå÷îaY:øîà àáø .Bì BákLî Léwî §¦§¤¥§¦©¦¦§¨¨¨¨©

àëäî øBäè ñøç éìk ñøãîYøLà çeút éìk ìëå" ¦§©§¦¤¤¨¥¨¨§Ÿ§¦¨©£¤
åéìò ìéút ãéîö Lé àä "åéìò ìéút ãéîö ïéàYøBäè ¥¨¦¨¦¨¨¨¥¨¦¨¦¨¨¨

øîà÷å ,äcð BzLàì eäðéãçéc ïðé÷ñò àì éî ,àeä¦¨¨§¦©§¦©¦§§¦§¦¨§¨¨©
àðîçøY.øBäè'éðúîìò äML àéäL ,äâeøòì ïépî ©£¨¨¨©§¦¦©¦©£¨¤¦¦¨©

'ã ìò 'ã ,ïéðBòøæ äMîç dëBúa ïéòøBfL ,íéçôè äML¦¨§¨¦¤§¦§¨£¦¨¥§¦©
òöîàa úçàå äâeøòä úBçeøY" 'àpLàéöBz õøàë ék ¨£¨§©©¨¤§©¤¤¡¦¨¨¤¦

àlà ,øîàð àì 'dòøæ' "çéîöz äéòeøæ äpâëe dçîö¦§¨§©¨¥¤¨©§¦©©§¨Ÿ¤¡©¤¨
.'äéòeøæ''îbõøàë ék" :äãeäé áø øîà ?òîLî éàî ¥¤¨§¨©©§©¨©©§¨¦¨¨¤

'àéöBz' ,"dçîö àéöBzY'dçîö' ,ãçY,éøz éøä ,ãç ¦¦§¨¦©¦§¨©£¥§¥
'äéòeøæ'Y'çéîöz' ,òaøà àä ,éøzY.äMîç àä ,ãç ¥¤¨§¥¨©§©©§¦©©¨£¦¨
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שבת. פרק תשיעי - אמר רבי עקיבא דף פד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



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

:`ziixad zx`anàeä ïéãå,xnege lwn cnlp df xace -ïékt äîe §¦©©¦
íépè÷,mda zqpkp mc` rav` oi`e xv odity qxgnáæa ïéøBähL §©¦¤§¦§¨

mpi`e ,dewna dxdh mdl oi` oke qxcnl miie`x mpi`y meyn
`le exie`n `l` `nhp epi` qxg ilk ixdy rbna mi`nhp

md mewn lkne ,mkeza zrbl ozip `l el` mikte eixeg`níéàîè§¥¦
ad ld`a àîhL õtî ,úîd qxcn,áæakynl ie`x `edy oeik §¥©¨¤¨¥§¨

,afda àîè àäiL ïéc Bðéàd ld`å .úî,`rli` iax dywdéànà ¥¦¤§¥¨¥§¥§©©
,qxcna `nhp utnd,äå÷na äøäè déì úéì àälirl epipye ¨¥¥¨¢¨©¦§¤

.qxcna `nhp epi` dewna dxdh el oi`y lky (`"r)
:`xnbd zayiinàðéðç éaø déì øîà,`rli` iaxlíúä éðàL- ¨©¥©¦£¦¨¨¦¨¨

`ed dewna dxdh el oi`y s` lry ,qxg ilkn ur utn oic dpey
,qxcna `nhpBðéîa àkéàå ìéàBämdl yiy milk utnd ly ¦§¦¨§¦

utnd s` jkle ,leaiw zia mdl yiy ur ilk oebk ,dewna dxdh
mihrnnd micenild ici lr qxcn z`nehn hrnzn epi`
ilk mle` ,dewna dxdh mdl oi`y milkd z` qxcn z`nehn
mi`nhp mpi` ,dewna mxdhl ozipy milk mpina oi`y qxg

.qxcna
déì øîà,`pipg iaxl `rli` iaxàzòc éàäî ïìvéì àðîçø- ¨©¥©£¨¨¦§¨¥©©§¨

xac lk qxcna `nhn dz`y ,ef `xaqn eplivi `ed jexa yecwd
xdhp envr utnd oi`y oeiky heyt ixdy ,dewna xdhp epiny
,`rli` iaxl `pipg iax aiyd .qxcna `nhp epi` `ed ,dewna

äaøcà,jtidl -,Cãéc àzòcî ïìvéì àðîçøoia wlgn dz`y ©§©¨©£¨¨¦§¨¦©§¨¦¨
oi`y milkl ,dewna dxdh mdl yiy milk mpina yiy milk

.dewna dxdh mdl yiy milk mpina
:`xnbd zxxanéàî àîòèå`pipg iax ly enrh dn ok`e - §©£¨©

m` s` `nhidl leki dewna xdhpy epina yiy xacy xaeqd
xdhp didi envr `edy jixvn epi`e ,dewna xdhp epi` `ed
:`xnbd zx`an .dliaha ezxdh oic cnlp epnn af enk dliaha

éáéúk éàø÷ éøzcg` weqta ,afd qxcn iabl exn`p miweqt ipy - §¥§¨¥§¦¦
áéúk,(d eh `xwie)BákLîa òbé øLà Léàå'ugxe eicbA qAki §¦§¦£¤¦©§¦§¨§©¥§¨¨§¨©

eqxcn z`neh aezkd yiwny ixd ,'axrd cr `nhe miOA©©¦§¨¥©¨¨¤
,eteb z`nehleipyd weqtaáéúk(c eh my)øLà ákLnä ìëå' §¦§¨©¦§¨£¤

àîèé áfä åéìò ákLéixd ,'`nhi eilr aWi xW` ilMd lke ¦§©¨¨©¨¦§¨§¨©§¦£¤¥¥¨¨¦§¨
lk xikfd `l` etebl afd akyn z` aezkd yiwd `l df weqtay
lke' oeyla akynd oic z` zeaxl jxvp s`e ,ecal mdn cg`§¨

'aMWOd,le`yl yie .ãöék àä,el` miweqt ipy ex`azi cvik - ©¦§¨¨¥©
xg`d weqta eli`e ,etebl ywed afd akyny rnyn cg`ay
,xnel yi jgxk lr `l` .etebl afd akyn ywed `ly rnyn

y ilk lkyBðéîa Léoeyln cenll yi ,dewna xdhpy xg` ilk ¥§¦
oick akynd oic oi`e mdipia aezkd wligy 'aMWOd lke' aezkd§¨©¦§¨

e ,ynn afdc áb ìò óàenvr akynd,äå÷na äøäè déì úéì`ed ©©©§¥¥¨¢¨©¦§¤
dyrp utnd jkle ,dewna xdhpy xg` xac yi epina m` `nhp
eli`e .dewna dxdh mdl yiy ur ilk epina yiy oeik qxcn

y ilkaBðéîa ïéàoeyln cenll yi ,dewna xdhpy xg` ilk ¥§¦
y ,'FaMWnA' aezkdBákLî Léwîafd lyBìepice ,envr afl - §¦§¨©¦¦§¨

ilk mle` ,dliaha xdhdl lekiy zngn `id ez`nehy afd oick
jkle ,envr afl dnec epi` dewna xdhpy xg` ilk epina oi`y

.qxcna `nhp epi` dewna dxdh el oi`y utnd
qxg ilky (`"r) lirl `aedy oicl sqep xewn d`ian `xnbd

:qxcn z`neha `nhp epi`,øîà àáøy df oicñøç éìk ñøãî ¨¨¨©¦§¨§¦¤¤
,øBäècnlpàëäîqxg ilk z`neh oipra xn`py df weqtn - ¨¥¨¨

,(eh hi xacna) znd ld`aìéút ãéîö ïéà øLà çeúô éìk ìëå'§Ÿ§¦¨©£¤¥¨¦¨¦
òåéìeze` xbeqy dqkn el oi`y qxg ilk lky ,epiide ,'`Ed `nh ¨¨¨¥

,znd ld`a `nhp ,eil` weaceàäm`øBäè ,åéìò ìéút ãéîö Lé ¨¥¨¦¨¦¨¨¨
,àeä.d`neh lawln ekeza mi`vnpd milke`d z` livn `ed oke

xn`p qxg ilk el`a welig oi` weqtd oeylae xg`n :`ax wiicne
,df oicïðé÷ñò àì éîote`a s`eäðéãçécdf ilklìzaiyiBzLà ¦Ÿ¨§¦©§©£¦§§¦§
,äcð,dcp `idyk ezy` mdilr dayi ok`eemewn lknøîà÷ ¦¨¨¨©

àðîçøilkdyøBäèdid ok` m`e .ekezay milke`d z` livne ©£¨¨¨
z` livn `ed cvik ,qxcn z`neha `nhp qxg ilky oicd
`nh envr `edy oeik `ld ,d`neh lawln ekezay milke`d
epi` qxg ilky df oicn gken `l` ,d`nehd ipta uveg epi` `ed

.qxcn dyrp

äðùî
zxxan .mirxf i`lk oipra ,`xwnl jnqedy sqep oic dpey `pzd

:dpyndäâeøòì ïépîwxi ly,íéçôè äML ìò äML àéäLyiy ¦©¦©£¨¤¦¦¨©¦¨§¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"א 

ברוקלין

להתלמיד מו"ה שמואל מנחם מענדיל שי'

שלום וברכה!

חומש  השיעור  שלומדים  נוהגים  בכלל  הנה  פרש"י,  עם  החומש  לימוד  בענין  ששואל  ...ומה 

במשך היום, ואם לא הספיקו במשך היום משלימים בלילה שלאחריו...

לא שמעתי שידייקו בהסדר דחומש תהלים תניא.

בברכה להס' הנכונה בגו"ר.
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"éøç" :øîà á÷òé øa àçà áøYïéøBç éða eNòpL ©©¨©©£Ÿ¨©Ÿ¦¤©£§¥¦

.äéìeábî õeç ,'å dëBz äâeøò :éñà áø øîà .ïäéñëpî¦¦§¥¤¨©©©¦£¨¨¦§¤¨
?änëa äéìeáb ,äML dëBz äâeøò :éëä éîð àéðz©§¨©¦¨¦£¨¨¦¨§¤¨§©¨
.äñøt áçBø àìîk áçBø :øîBà äãeäé éaø ,ïðúãk§¦§©©¦§¨¥©¦§Ÿ©©§¨
äãeäé 'øc è"î :àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ ø"à¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©©¨§©§¨

Yáéúëcçôè ìâø äî "÷øiä ïâk Eìâøa úé÷Läå" ¦§¦§¦§¦¨§©§§§©©¨¨¨¤¤¤©
Y.eðéðL äaøeça äâeøò :áø øîà .çôè éîð ìeáb óà©§©¦¤©¨©©£¨§§¨¨¦

àlîîa :áøcdéîMîáø éa éøîà !úBðø÷íB÷îàkéàäå§¨¦¨§§¨¨§¦¥©¦§¥§©¦§©¥
!éàebî élnéì àìå ,éàøaàî òøæéìå .úBðøwä úà¤©§¨§¦§©¥©§©§¨¦©¥¦©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc zay(ycew zay meil)

,x`al `xnbd dkiynne
ïðaøì eäì íé÷ådbexr mzqy ,df oipra minkg eid mi`iwae - §¦§§©¨¨

,migth dyy za zeidl dkixv ,mirxf ipin dyng da mirexfy
,mrhde ,mi`lk meyn da didi `ly ickàzéLa àLîçc- §©§¨§¦¨

,dyy zbexra mirexfd mirxf dyngyéããäî é÷ðé àìwpei epi` - Ÿ¨§¦¥£¨¥
,epnn miwpei md `le ,zegexd rax`ay mirxfdn irvn`d rxfd
,rxfd mewn mr dvgne gth cr `id rxf zwipi xeriyy itl
rxfl dbexrd zeleabay mirxfd oia dwgxdd xeriyy `vnp
,exiaga cg` oin zwipi axrzz `ly icka [llka `ede] irvn`d
dyy lr dyy dbexrd xeriyy gxkda ixd ,migth dyly `ed
,ecbpky cvl dylye df cvl irvn`dn migth dyly] migth
rexfl ozip df oeayg itle ,[a-` mixeiv] [mipeeikd lkl jke

.migth dyy lr dyy ly dbexra mirxf ipin dyng
:`xnbd zxxan(àzéLa àLîçc) ïðaøì eäì íé÷c àäc ïìðîe§¨¨§¨§¦§§©¨¨§©§¨§¦¨

àéä àúléî,rwxw zcear oipra minkg ly mze`iway oipne - ¦§¨¦
xnele dxez ipica eilr jenql xyt`y mkqene xexa xac `id
:`xnbd zx`an .xac lk ly ezwipi xeriy zrcl mileki ok`y

,dxezdn jnq jkl yiy,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
áéúëc éàî(ci hi mixac) aezkd zernyn dn -ìeáb âéqú àì' ©¦§¦Ÿ©¦§

,['íéðBLàø eìáb øLà] Eòømipey`x elab `ly jrx leab ike ¥££¤¨§¦¦
y ,xg` oipr epcnln `xwnd `l` ,biqdl xzeneìábL ìeáb§¤¨§

íéðBLàøexriyy ,[mipey`x mze` md in jenqa x`eaiy itk] ¦¦
leab eze` ,rxfd zwipi xeriy edn elabeéqú àì,â`l xnelk Ÿ©¦

edcyn wpii rxfdy ote`a ,jxiag dcy leabl jenq rxfz
mze`iwae mznkg lr dknq dxezdy o`kn epcnl ixd ,dyigkie

.dfa mc` ipa ly
:`xnbd zxxan'íéðBLàø eìáb' éàîelaby mipey`xd md in - ©¨§¦¦

:`xnbd zx`an .z`f,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
áéúëc (éàî)mcew mec` ux`a eayiy ,xiry ipa oipra xn`py - ¦§¦

,eyr myixedy'õøàä éáLBé éøBçä øéòN éðá älà'el ziy`xa) ¥¤§¥¥¦©¦§¥¨¨¤
,denz weqtd oeyle ,(kàîìò élek eèàmlerd iayei lk ike - ¨¥¨§¨

,xiry ipan uegeäðéð òé÷ø éáLBémdilr `weec recne ,[md-] §¥¨¦©¦§
.'ux`d iayei' xn`àlàitlõøà ìL dáeMéa ïéàé÷a eéäL- ¤¨¤¨§¦¦§¦¨¤¤¤

,ux`a mewn lka rehpl ie`x dn erciyäð÷ àìî ,íéøîBà eéäL¤¨§¦§Ÿ¨¤
äæie`x ,[zerwxwd zecn z` ea eccny dcnd dpw `ed dpw-] ¤
ìzrihpå .íéðàzì äæ äð÷ àìî ,íéðôbì äæ äð÷ àìî ,úéfdpik ¦©¦§Ÿ¨¤¤©§¨¦§Ÿ¨¤¤©§¥¦§

mze`,'éøBç'my lrLeid,õøàä úà íéçéønmircei eid df it lre ¦¤§¦¦¤¨¨¤
.lcbl die`x `id dnåzene`d zrayn zg` d`xwpy dn ok §

l`xyi ux`ay,àtt áø øîà ,'éeç'iptn ,xacd mrhïéîòBè eéäL ¦¦¨©©¨¨¤¨£¦
àéeçk õøàä úàdie`x drihp efi` ercie [xtr elk`ny ygpk-] ¤¨¨¤§¦§¨

.dløîà á÷òé øa àçà áøxiry ipa e`xwpy dnl xg` mrh ©£¨©©£Ÿ¨©
,'éøBç'my lrî ïéøBç éða eNòpLa gexhl,ïäéñëpmdn melhpy ¦¤©£§¥¦¦¦§¥¤

.eyr ipa
lr dyy dbexrd xeriyy dpyna epipyy dn zx`an `xnbd

:migth dyy,éqà áø øîàdäâeøòepipyy migth dyy ly ¨©©©¦£¨
`diy jixv ,miperxf ipin dyng da rexfl ozipy ,epzpynadëBz¨

,äéìeábî õeç äMLrexf epi`y mewn gipdl zepib irxef jxcy ¦¨¦§¤¨
leab `ede dze` dwynyk jldn `ed myy ,dbexrd aiaq
mewn millek mpi` migth dyyy ,iq` ax eprinyne ,dbexrd

.dféëä énð àéðz,iq` ax xn`y enk `ziixaa ok epipy -äâeøò ©§¨©¦¨¦£¨
äML 'dëBz'rnyn ,migth dyy dxeriy dnvr dbexrd - ¨¦¨

.mileabd caln `edy
dbexrd leab agex xeriy `ed dnk x`al dtiqen `xnbd

:`xnbd zxxan .ueganänëa äéìeábly eagex xeriy `ed dn - §¤¨§©¨
:`xnbd zx`an .uegan dze` siwnd dbexrd leabïðúãkenk - §¦§©

dkeza rhil dvexe wxi drehp edcy dzidy in oipra epipyy
,xg` wxi ly dxey,øîBà äãeäé éaøwxidn wigxdl `ed jixv ©¦§¨¥

dxeyl dcyayäñøt áçBø àìîk,gth epiidc ,lbx sk zqxt - ¦§Ÿ©©§¨
x`eaiy enk ,gth `ed dbexr leab ok enky eixacn cenll yie

.jenqa
àîézéàå ,àøéæ éaø øîày mixne` yie -àtt øa àðéðç éaø,exn` ¨©©¦¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©¨¨

déîòè éàîenrh dn -äãeäé éaøcgth eagexy mewny xaqy ©©£¥§©¦§¨
,dxeyl dcyd oia lican zeidl zeaiyg el yiáéúëcxn`py - ¦§¦

ziiwyda gexhl jixv oi`y l`xyi ux` z` gayny weqta
mixvn ux`k dpi`e ,minyd xhnl dzey `id ik ,dizecy

(i `i mixac) xn`p dilry,'÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå'jixv dz`y §¦§¦¨§©§§§©©¨¨
zaize ,dzewydl dizeaiaq jlbxa jldle jtzk lr min oirhdl

,cnll zxzein 'jlbxa'äîd zqxty myk -ìâødagxóà ,çôè ¨¤¤¤©©
ìeáb,dziiwyd jxevl ieyry dbexrdénðexeriy [ok mb-],çôè §©¦¤©

aeyg `edy rnyn ,df mewn dxezd daiygdy jkn cenll yie
,eppiprl ok enke ,aeaxr icin `ivene oird zi`xn oiprl mb
mewnk dze` aiygn `ed ixd ,gth leaba dbexrd ztwenyk
`veide dkezl qpkpd xez y`x da lireiy oiprl ,envr ipta
seqa ghyl iepik `ed 'xez y`x'] dcya lireny myk ,dpnn
,ef dxeva drexfd wxi zbexr e` ,yleyn zxeva rexfy dcyd
ea oi` ,[b xeiv] wxi ly xg` oin ly dcy jezl qpkp `ed m`e
ly dcyd seqk d`xp xezd y`xy iptn ,mi`lk xeqi` meyn

.[aeaxr o`k oi`e ,cg`d oind
:epzpynay dbexrd drexf mewn dfi`a zx`an `xnbd,áø øîà̈©©

eðéðL äáøeça äâeøòrexfl xzedy ,epzpyna epipyy ef dbexr - £¨§§¨¨¦
daiaq oi`y ote`a wx `ed ,migth dyya miperxf dyng da
z` `l` dpynd dyxit `l ixdy ,mixg` mipinn zetqep zebexr
mirexf mdn drax`y ,dkezay miperxfd dyng zrixf mewn
zebexra ztwen `id m`e ,rvn`a cg`e zegexd rax`a
ly leabd agex xeriyk] migth ipy odipia wgxndy ,dizeaiaq
zegexay mirxfd zrax` z` wigxdl lkei `l [dbexr lk
mirxfd z` wigxdl jixv ixdy ,ie`xd xeriyk irvn`dn
,migth dyly daiaqy zebexray mirxfdn dizegex zrax`ay
.migth ipy wx irvn`dn zeleabay mirxfd zwgxdl exzepe

:ax lr dywn `xnbdúBðø÷ íB÷î àkéàäåax z` wgc dn - §¨¦¨§§¨
m` elit` ixde ,zebexrd oiay dbexra dpynd z` cinrdl `ly
dpeny eidi cgiae day cv lkn zebexr yly ztwen didz
dwigxi mbe miperxf dyng da rxfiy xacd xyt` ,zebexr
dbexrd zegex z` rxfiy ,epiide ,ie`xd xeriyk zebexrd x`yn
zekenqd zebexrd z`e ,gexd ivgl aexw cr oxwdn zirvn`d
ly wgxn mdipia x`yiy jk ,zegexd ly ipyd miivga rxfi dl

cere ,[ef len ef z` cinrpyk] agexa gthagex z` dfl siqep
,[c xeiv] migth dyly md cgiae ,zebexrd izy ly leabd

.daxegay dbexra `weec xaecny xnel ax wwfed recne
:`xnbd zvxznáøc déîMî áø éa éøîàly daiyid ipa exn` - ¨§¦¥©¦§¥§©

dwqr epzpyn ,ax mya axa`edy ote`úBðøwä úà àlîî- §§©¥¤©§¨
oxwl ziaxrn oxwn ,mexcae oetva dbexrd zegex lk z` rxfy
,drvn`a cg` oirxb rxf ziaxrne zigxfn gexae ,zigxfn
.[d xeiv] inexcde ipetvd cva dl jenq rexfl leki epi`y `vnpe

,`xnbd dywnéàebî élîéì àìå éàøáàî òøæéìåz` rxfiy ± §¦§©¥©§©§Ÿ¦©¥¦©©
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השם יתברך הוא עצם הטוב – האיר את דרך חייו של יהודי בנר תורתו, הקרוייה אכן תורת חיים, הוראה בחיים – בכל מצב, בכל מקום 
ובכל זמן – כיצד להתנהג באופן שיהיה טוב עבורו, טוב אמיתי.

ממכתב כ"ג סיון תשכ"ה



רני
`aiwr iax xn`` cenr dt sc ± iriyz wxtzay

icM dwgxd Kixv - zFgExd,dwipi,aEAxir ied iaxwn Eed i`e .xMid mW oi`C ¨¨¦©§¨¨§¥§¦¨§¥¨¤¥§¦£§¨§¦¨¥¦§
Wxtndeci`C .drFh - zFgExd 'cA oipirxB 'dwgxddh - dwipi mEXn'oipFrxfWi §©§¨¥©§¦¦§¨¤§¦©©§¨¨¦§¦¨¥§¦¥
rFxflc ;FA,Frvn`A gExe gEx lkA cg`e ,zFpxTd 'cA '`eWie ,dbExrd rvn`A ' ¦§©§©§¨§¤¨§¨©§©§¤§¨§§¤§©¨£¨§¥

b cg`e cg` lM oiAgExd lkl KMld .cg` lkl dvgnE gth dwipi xEriWM migth ' ¥¨¤¨§¤¨§¨¦§¦§¦¨¤©¤¡¨§¨¤¨¦§¨§¨¨©
oiA oi` ENit`e ,oxTl KEnq cr `Nnn `Ed§©¥©¨©¤¤©£¦¥¥

b Ff gExAW rxfl Ff gExAW rxf`l migth ' ¤©¤§©§¤©¤§©§¨¦¨
`Ed `nlrA xMid mi`lM oiprlC ,ol zRki ¦̀§©¨¦§¦§©¦§©¦¤¥§¨§¨

ziWixtcM opiraC:äéòeøæ.ikid Wxtn 'nBaE §¨¥©§¦§¦¦¥¤¨©§¨§¨¥¥¦
d rnWn'mipFrxfeAmigth ':'îâàéöBz¯ ©§©¥§¦§§¨¦¦

dçîö ,ãç¯äéòeøæ ,ãç¯çéîöz ,éøz¯ ©¦§¨©¥¤¨§¥©§¦©
ãç.,`xTn slinl `MilC migth dXWemiw ©§¦¨§¨¦§¥¨§¥©¦§¨¦

dbExr mzqC opAxl EdlzrxfPdd DA' §§©¨©¦§¨£¨©¦§©©¨
oipFrxfdXngC ,DzCn `id KMoipFrxf ¥§¦¨¦¦¨¨©£¦¨¥§¦

irvn` iwpi `l migth `YiWAzFgExAWe §¦¨§¨¦¨¨§¥¤§¨¦§¤¨
xEriWC .iccdnzwipidvgnE gth rxf lM ¥£¨¥§¦§¦©¨¤©¤©¤¡¨

rxfPd rxGd on ixd ,rxGd mFwn mr)KEnq ¦§©¤©£¥¦©¤©©¦§¨¨
DlEabl(lEabA],irvn`d cbpM [dbExrd ¦§¨¦§¨£¨§¤¤¨¤§¨¦

EN`nE .h"b irvn`d cremicnl Ep` mipXd §©¨¤§¨¦¥¥©§©¦¨§¥¦
zwipIW ociC `PY xaqCdvgnE gth rxGd §¨©©¨¦©¤§¦©©¤©¤©¤¡¨

lEaBd lv` rxfPd rxGl mFwn raw `lCn -¦§¨¨©¨©¤©©¦§¨¥¤©§
FaiWFdl`A m` 'it` `N` ,oxTd lv` §¦¥¤©¤¤¤¨£¦¦¨
FrxFflcbpMDzirvn`:`nl` ,FrxFf - §§§¤¤¤§¨¦¨§©§¨

zwgxdAbmigth '.ibqoiprlC b"r`e §©§¨©§¨¦©¦§¦§¦§©
opiWiig `le ,opirA `nlrA `xMid mi`lM¦§©¦¤¥¨§¨§¨¨¥©§¨¨§¦©

,dwipilW`x iAB oiYrnWA oOwl opzcM ¦¦¨§¦§©§©¨¦§©§¦©¥Ÿ
Wxtd Edin - zFxEW 'a iAbe ,xFYipFrxf §©¥¦¤§¥¥§¥

iedl `lC dbExraEAxrxivaA `xMid `Mil £¨§¨¤¡¥¦§¥¨¤¥¨¦§¦
zFxEW iYWE xFY W`x iAbC .dwipi xEriXn¦¦§¦¨§©¥Ÿ§¥

iM KMld ,`xMid `Mi` - oOwlCfinxol ¦§©¨¦¨¤¥¨¦§¨¦§¦¨
d `xwmigth 'e lWA - dbExrA oipFrxf ' §¨¥§¦©£¨§¤§¨¦
xn`w:ïðaøì eäì íé÷c àäc ïì àðîe. ¨¨©§¨¨§¨§¦§§©¨©

xEriWA`id `zNin dwipiKnqinlzcFarA minkgd od oi`iwA xnFle ,Dlr §¦§¦¨¦§¨¦§¦§©£¨§©§¦¦¥©£¨¦©£©
in :xnFl DnzY `NW .miwpFi dOM rcil ,dnc`ricFdKi`e ,dwipi xEriW zFIxAl £¨¨¥©©¨§¦¤Ÿ¦§©©¦¦©©§¦¦§¦¨§¥

oM lr cFnrl ElkEi:Eòø ìeáb.Wigkdl ,xviOl KEnq rHilFrwxwxW` xEriWM §©£©¥§¥£¦©¨©¤¤§©§¦©§¨§¦£¤
ElaBmiIxFn` - mipFW`x md inE .mipFW`xd,miIEge,KkA mi`iwA EidW ¨§¨¦¦¦¥¦¦¡¦¦§¦¦¦¤¨§¦¦§¨

xirU ipaA ogMW`cM:äæ äð÷ àìî.rwxTd oiccFn FAW dCOd dpw:úéæì.iE`x ¦§©§©©¦§¥¥¦§Ÿ¨¤¤§¥©¦¨¤§¦©©§©§©¦¨
dfe ,mizif lCbldpw oiA ux`d z` Wixtdl oircFi Eide .dp`zldpwlDgixA §©¥¥¦§¤¦§¥¨§¨§¦§©§¦¤¨¨¤¥¨¤§¨¤§¥¨

,Dnrhemi`iwaC `liOnE ,mip`zl `Ed okide mizifl okiddwipi xEriWA Eid: §©§¨¥¨§¥¦§¥¨¦§¥¦¦¥¨¦§¦¦¨§¦§¦¨
nLïéçéø.daiYd z` qxqDWxFce:éeçå.iEg `xwp dOl:BhLïéîòõøàä úà. ¤§¦¦¨¥¤©¥¨§§¨§¦¦¨¨¦§¨¦¦¤£¦¤¨¨¤

diE`x xaC dfi`l:àéåéçk.Flk`OW ,WgpMxtr:pLïéNòíäéñëpî íéøBç éða. §¥¤¨¨§¨§¦§¨§¨¨¤©£¨¨¨¤©£¦§¥¦¦¦§¥¤
EcxhPW,mzlgPn"mEWxii eUr ipaE" aizkcM .oznc` cFarl EkxvEd `le)mixac ¤¦§§¦©£¨¨§Ÿ§§©£©§¨¨§¦§¦§¥¥¨¦¨

a(:äâeøò éLà áø øîà.uEg 'e zFidl dkixv Exn`W,dilEaBnoigiPn EidW ¨©©©¦£¨¤¨§§¦¨¦§¦§¤¨¤¨©¦¦
zFaiaq wlg rwxw dbExrAdrixGdKNdn mirxGd dwWn `EdWM ,dWiC mFwnl ¨£¨©§©¨¨§¦©§¦¨¦§¦¨§¤©§¤©§¨¦§©¥

mr 'e `niY `lC iW` ax opirnW`e .oilEaBA,oilEaBdgiPdWkEo`kl wlg gth ©§¦§©§§¦©©©¦§¨¥¨¦©§¦§¤¦¦©¤©¨¨§¨
gthemFwn dbExr `dY `l o`kl wlgDzwipiirvn` oiA Wxtd oi`e ,rAx` `N` §¤©¨¨§¨Ÿ§¥£¨§§¦¨¨¤¨©§©§¥¤§¥¥¤§¨¦

FCbPWklmiigth `N` lEaBd lv`:änëa.,DzkldM dbExr zFidl oAgx dOM ¦§¤¤§¥¤©§¤¨§¨©¦§©¨©¨¨§¨¦§£¨§¦§¨¨
Dl qpkPd wxi xFY W`x xiYdl oOwlcM ,dixaC lkl dbExrd zxFY dilr `dzE§¥¨¤¨©¨£¨§¨§¨¤¨§¦§©¨§©¦Ÿ¨¨©¦§¨¨

`xEriWM `zil ikC dPOn `vFIdeaiWg `l -dcU iNEw Dl iedinl:äñøt.zqxR §©¥¦¤¨§¦¥¨§¦¨¨£¦§¤¡¥¨¥¨¤©§¨©§©
lbx:úé÷LäåEìâøá.oirhdlLRzM lrKNdlE ,min.DzFwWdl dizFaiaq LlbxA ¤¤§¦§¦¨§©§§§©§¦©¦§§©¦§©¥§©§§§¦¤¨§©§¨

mFwnAW xnFl - "Llbx" aYknl l"nl`Ed lbx xEriWM - DzFwWdl Fkldn: §¦§©©§§©¤¦§©£¨§©§¨§¦¤¤
eðéðL äaøeça äâeøò áø øîà.d DA xiYdl ,EpzpWnA'.oipFrxf`l la` ¨©©£¨§§¨¨¦§¦§¨¥§©¦¨¥§¦£¨Ÿ

dizFaiaQWm`e ,DkFzAW oipFrxf Wxtd `N` Ll EWxiR `l ixdW - zFbExr ¤§¦¤¨£¤£¥Ÿ¥§§¤¨¤§¥¥§¦¤§¨§¦
ozF` rFxfle DkFzAW ozF` oiA wigxdl lkEY `l - dizFaiaq zFbExr rxfY¦§©£§¦¤¨Ÿ©§©§¦¥¨¤§¨§¦§©¨

KEnq dbExrd zFgExAWlEaBldY`W itl .FxEriWM irvn`d on Dwigxdl ¤§¨£¨¨©§§©§¦¨¦¨¤§¨¦§¦§¦¤©¨
Faixwnrxf lv`rxfPdlW migth ipW `N` odipiA oi`W ,DlEaB lv` DYxagA ©§¦¥¤¤©©¦§¨©£¤§¨¥¤§¨¤¥¥¥¤¤¨§¥§¨¦¤

b op`e ,dbExrd ilEaBopirA ':úBðø÷ íB÷î àkéà àäå.`lC DiwgFC i`n §¥¨£¨©£©¨¥©§¨¦¨§§¨©§¥§¨
dbExrA DinFwF`lb cv lMn ztTEn ,zFbExrd oiAg odW zFbExr 'dfM ',rFxfle §¥©£¨¥¨£¤¤¦¨©£¤¥¨¤§¦§©

d oNEkA oke ,rvn`A'.oipFrxfzFpxw mFwn dbExr lkA `Mi` `de,dizFIefdY`e ¨¤§©§¥§¨¥§¦§¨¦¨§¨£¨§©§¨¦¤¨§©¨
olEaB cvA rxfYW oirxB rxf KiWndl lFkiFf lW ,mFxCl Ff lWe ,oFtSl Ff lW ¨§©§¦¤©©§¦¤¦§©§©§¨¤©¨§¤©¨¤

Kixv Lpi`e ,zFpxTd lv` oipirxB ozF` rFxfle .axrOl Ff lWe ,gxfOlokiWndlFxiagAW ozF` cbpMndAxEgAW dbExrA ax xn` i`O`e .gth Wxtd `N` ,miptAn ©¦§¨§¤©©£¨§¦§©¨©§¦¦¥¤©§¨§¥§¨¦§©§¦¨¦§¤¤¨¤©£¥¦¦§¦¤¨¤§¥¤©§©©¨©©©£¨¤§§¨
EpipW?úBðøwä úà àlîîa.oizipzn iwFn axigxfOd la` .inFxC gEx oke ,axrOl gxfOd on oFtvl dbExr lW gExd lM z` `NnnAiaxrOdeWxtd giPie ,hrn rxFf ¨¦¦§©¥¤©§¨©¥©§¦¦¦§©¥¤¨¨©¤£¨§¨¦©¦§¨©©£¨§¥©§¦£¨©¦§¨¦§©©£¨¦¥©§©§©¦©¤§¥

.o`MnE o`Mn)dfM(cFr rFxfl lFki dY` i` ,KMlddbExrADlv`We oFtvl Dlv`WmFxcl-zFbExrd 'a lW aEAxir ipRn:òøæéìåéàøaàî.dPtiTie,cv lMn zFbExr ¦¨¦¨¨¤¦§¨¦©¨¨¦§©©£¨¤¤§¨§¨§¤¤§¨§¨¦§¥¦§¤¨£§¦§©¥©§©§©¦¤¨£¦¨©
`Nni `l DkFzAW zFpxTd z`e)`(DinwF`l axC DiwgFC i`nE .dbExrA,dAxEgAW`id `N` mW oi`W: §¥©§¨¤§¨Ÿ§©¥©§¥§©§§¥©£¨¤§§¨¤¥¨¤¨¦
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íé÷åiwpi `l `ziya `yngc opaxl edl.,`xw jixhvi` mewn lknc :z"x xne`e

b"dkac `xw l"nw ,xeq`e ,aeaxir `ki` ± iwpi `lc b"r` `"d `xw e`l i`c

la` .`xw ixy dnka `yng opirci ded `lc ,ibq `l inp dicegl `xwae .aeaxir `kil

:z"`e .`ziya `xw inwe`l ol zi` ± iwpi `l `ziya `yngc opaxl edl miwc `zyd

rxf oia migth 'b o`k oi`c ,iccdn iwpi izk`

dpi` dbexrd lky mirxfd mewn xqgc ,rxfl

,icin dyw `lc :z"x xne`e !migth dyy wx

yixa zkenck ,od zewgey mi`lk ly zen`c

oiaexir):b sc.(`yngc ixinb p"dc :i"x xne`e

erxfi :z"`e .mirxfd mewn mr iwpi `l `ziya

lk rvn`a 'ce ,zepxw 'ca 'c ,dbexra oipin 'h

'b exiagn wegx cg` lkc rvn`a cg`e ,gex

f`c :cere .aeaxir ied i`d ilekac :l"ie !migth

oin lkn cg` oirxb `l` rexfl leki did `l

rax`n rexfl leki miperxf dynga la` ,oine

edine .gex lkl daxd mipinolpnc :i"xl dyw

,inp zegt elit` ?'e lr 'e dbexra `xw inwe`l

zg`e zepxw 'cl 'c rxfie 'e dpeqkl`a yiy wx

:l"ie !iccdn iwpi `l inp `zydc ,rvn`a

rexfl wcwci `l ot ± xeq` df oiprac ,`xaqc

la` .dwipil yegl yie ,oxwd seqa ynn

oirxba `l` wcwcl jixv oi` `zyd

oi`y xity iz` inp `nrh i`dne .zirvn`d

iwelc :`"ayxl dyw la` .dbexra 'h oirxef

dpeqkl`a yi `zydc ,'d lr 'd dbexra)(e]f,[

,iyneg ixze `zn` reaixa `zn` lkc

!wecwc `la zepxwa rexfl lekie dpeqkl`a

,df oipra `xwnd cinrdl oi`c :i"x el uxize

xac meyl `le dwipil `l xeriy epi`y:àì
jrx leab biqz.mi`lk rxefd k"` :z"`e

`l" meyne "rxfz `l" meyn ,mizy dwli

"epa z`e eze`" wxtae ,"leab biqz):at oileg(dwel ± [mi`lk] mi`lk rxefd :xn`

`xwc meyn e`l i`d` iwl `lc :l"ie !zg` `l` dwel epi` mi`lk cgac rnyn .mizy

zellkay e`l iedc ,cere .oeaydl ozipc e`la oiwel oi`c ynn leab zbqda ixii` inp:

.éåç`l` .ok mny dnl melk yxec epi` ixdy ,oinnr drayc ieg epiid e`lc :z"xe`

"iegd oerav za" aizkck ,ieg exwi` diteb xiry ipa)el ziy`xa(:

äéìåáâdnka.jenqa xn`wc `de .xez y`x oiprl dpin `wtpc :qxhpewa yxit

dpin `wtpc :xne` i"xe .dbexrl dbexrn epiid ± dbexra xez y`x oi`c

dileabe dbexr el xkn m` ,xknne gwnl:

ïðúã'ek xne` dcedi iax.wqtda `l` ,leaba icin ixiin `l dcedi iaxc ab lr s`

mi`lkc b"ta `zi`ck ,xg` wxil wxi zcear oiay)b dpyn,(edcy dzid :opzc

'x ,yletn mlzd `diy cr :xne` oerny 'x ,xg` wxi my rhil ywane wxi drexf

oiprl wqtd aiygc ikid ikc q"ydl d`xp .dqxt agex `lnk agex :xne` dcedi

dbexrl leab zeidl inp aiyg ± mi`lk:

øîàepipy daxega dbexr ax.rxef `l` ,gexd lk `lnn epi`y c"qwc :z"x yxit

ynege miigth zepxw cvl cv lkn gipne ,oiyneg 'be gth gex lk rvn`a.axg

ynege miigth ly oeqkl` xeriyk zxg`d gex iperxfn oiwegx df gex iperxf `zydc

,zepxw mewn `ki` `de :jixte .yneg iyneg ipy xzeie h"b iedc ,ynege miigth lr

`ki` `zydc ,mileabd 'a xeriy `l` wigxi `ly t"r` zebexr my zeyrl lekiy

`ki` `dc ,oxwd cv ly dpevigd rxf oiae zegexd rvn`ay ziniptd rxf oia `aeh

ly zepxwd z` `lnna :ipyne oxw lka ynege migth 'a `edy axg mewne oileab 'a

`ki` dbexr dze`ac xiivz xy`k ,gex lkl oirxb mexce oetv gexae axrne gxfn

'b dwzxd)dfk.(,zebexra daaql z`a m`e)elit`(migth 'b eidi `l ± zepxw mewna

ipy xeriy `l` mdipia yxtd oi`y ,zepxway dbexr iperxfl irvn` dbexr iperxf oia

`ny opixfbc wiqn `d ± zipevigd oxw lka cg` oirxb rexfl oiicr lkeiy t"r` .oileab

`lni `ny zepeviga opixfb inp ikd ,zepxw `lnie wcwci `l:

òøæéìåi`xa`n.,zepxwd `lni `le ,ziyixtck irvn`d zepxw cvl zebexr rxfile

zebexra zeaxdl lekiy ith sicr ikdc:
dxifb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

ïìðîe .éããäî é÷ðé àì àzéLa àLîçc ïðaøì eäì íé÷å§¦§§©¨©§©§¨§¦¨¨¨§¦¥£¨¥§¨¨
àéä àúléî (àzéLa àLîçc) ïðaøì eäì íé÷c àäc§¨§¦§§©¨©§©§¨§¦¨¦§¨¦

Yàì" áéúëc éàî :ïðçBé ø"à àaà øa àéiç ø"àc§¦¨©©¨¨¨©¦§¦Ÿ
"[íéðBLàø eìáb øLà] Eòø ìeáb âéqúYeìábL ìeáb ©¦§¥££¤¨§¦¦§¤¨§

éaø øîà ?'íéðBLàø eìáb' éàî .âéqz àì íéðBLàø¦¦Ÿ©¦©¨§¦¦¨©©¦
älà" áéúëc (éàî) :ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL§¥©©£¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦¥¤
éáLBé àîìò éleë ehà ;"õøàä éáLé éøçä øéòN éðá§¥¥¦©Ÿ¦Ÿ§¥¨¨¤©¥¨§¨§¥
eéäL õøà ìL dáeMéa ïéàé÷a eéäL àlà ?eäðéð òé÷ø̈¦©¦§¤¨¤¨§¦¦§¦¨¤¤¤¤¨

äæ äð÷ àìî :íéøîBàYäæ äð÷ àìî ,úéæìY,íéðôâì §¦§Ÿ¨¤¤§©¦§Ÿ¨¤¤¦§¨¦
äæ äð÷ àìîY"éøç"å íéðàúìY,õøàä úà íéçéønL §Ÿ¨¤¤¦§¥¦§Ÿ¦¤§¦¦¤¨¨¤

"éeç"åY.àéåçk õøàä úà ïéîòBè eéäL :àtt áø øîà §¦¦¨©©©¨¤¨£¦¤¨¨¤§¦§¨
"éøç" :øîà á÷òé øa àçà áøYïéøBç éða eNòpL ©©¨©©£Ÿ¨©Ÿ¦¤©£§¥¦

.äéìeábî õeç ,'å dëBz äâeøò :éñà áø øîà .ïäéñëpî¦¦§¥¤¨©©©¦£¨¨¦§¤¨
?änëa äéìeáb ,äML dëBz äâeøò :éëä éîð àéðz©§¨©¦¨¦£¨¨¦¨§¤¨§©¨
.äñøt áçBø àìîk áçBø :øîBà äãeäé éaø ,ïðúãk§¦§©©¦§¨¥©¦§Ÿ©©§¨
äãeäé 'øc è"î :àtt øa àðéðç éaø àîéúéàå àøéæ ø"à¥¨§¦¥¨©¦£¦¨©©¨§©§¨

Yáéúëcçôè ìâø äî "÷øiä ïâk Eìâøa úé÷Läå" ¦§¦§¦§¦¨§©§§§©©¨¨¨¤¤¤©
Y.eðéðL äaøeça äâeøò :áø øîà .çôè éîð ìeáb óà©§©¦¤©¨©©£¨§§¨¨¦

àlîîa :áøcdéîMîáø éa éøîà !úBðø÷íB÷îàkéàäå§¨¦¨§§¨¨§¦¥©¦§¥§©¦§©¥
!éàebî élnéì àìå ,éàøaàî òøæéìå .úBðøwä úà¤©§¨§¦§©¥©§©§¨¦©¥¦©©
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רנב
`aiwr iax xn`a cenr dt sc ± iriyz wxtzay

àlîé ànL äøéæb.,zirvn`drxf xW`MDkFYnlEaBd lv`DYxagArxfi KMxg`e §¥¨¤¨§©¥§©©¨¦§©©£¤§¨¥¤©§¦¨©£¤¨©¨¤§¨¦
miUi `leFAllaEAxirzFbExrd iYW lW:øBz Làø àlà àäé àìå.ENit` :xnFlM §Ÿ¨¦§¦¦§¤§¥¨£§Ÿ§¥¤¨Ÿ§©£¦

cg` oirxB rxf KM xg`e FzF` `Ninrxf oial FpiA xEriWM Wxtd oi`e ,DYxagA ¦¨§©©¨¨©©§¦¤¨©£¤§¨§¥¤§¥§¦¥§¥¤©
FfAW-W`xM `N` oFCp `di `l ,KkA dndcUl Ff dcVn `aE KWnPd wxi xFY ¤§¨§¨Ÿ§¥¦¤¨§Ÿ¨¨©¦§¨¨¦¨¤§¨¤

`N` ,Dl qpkPW FGn Fpi`W dti d`xPW ,Ff¤¦§¤¨¤¤¥¦¤¦§¨¨¤¨
.`xiMid`Mi`e ,dPOn `vFIW FGndwipile`l ¦¤¥¦¤¨§¦¨¤¥¨§¦¦¨¨

KxC oMW itl ,Dil ixw xFY W`x .opiWiig̈§¦©Ÿ¨¥¥§¦¤¥¤¤
zFidl dcVd sFql,dWixgd zxSwzn §©¨¤¦§¦§©¤¤©£¦¨

KWOilexFY W`xM oFqkl`A)dfM(:Làø ïéà §¦¨¥©£©§§Ÿ¨¤¥Ÿ
äâeøòa øBz.xFY W`x xYid zxFY oi` ¨£¨¥©¤¥Ÿ

,dbExrl dbExrnKFzl dlFcB dcVn `N` ¥£¨©£¨¤¨¦¨¤§¨§
dbExrn F` ,dbExrF` ,dlFcB dcU KFzl £¨¥£¨§¨¤§¨

iYW la` .dlFcB dcU KFzl dlFcB dcVn¦¨¤§¨§¨¤§¨£¨§¥
zFbExr-od ENi`M dnFC `N` ,xMid ied `l £¨¨¥¤¥¤¨¤§¦¥

DWtp DiR`A `cg lM `aiWg `lC ,zg`: ©©§¨£¦¨¨£¨§©¥©§¨
à÷ àäå)`(éáøòîéããäa.dbExr lW oilrd §¨¨§¨§¦©£¨¥¤¨¦¤£¨

odipiA oi`W ,dlrnln DYxag lW oilrA Ff¤¨¦¤£¤§¨¦§©§¨¤¥¥¥¤
oilEaB lW migth ipW `N`:aäèBðäøeL ¤¨§¥§¨¦¤§¦§¤¨

ïàëì äøeLå ïàëì.cvA Ff gEx lW KiWnn §¨§¨§¨©§¦¤©§©
ziaxrn cvl Ff gEx lWe ,zipFtv zigxfn oxw¤¤¦§¨¦§¦§¤©§©©£¨¦

oNEM oke ,zinFxCowigxdlcbpM df Eidi `NW §¦§¥¨§©§¦¨¤Ÿ¦§¤§¤¤
mFwnC lirlC `Ytwz` iAB 'iRW FnM ,df¤§¤¥©¥©§©§¨¦§¥¦§
z` `Nni `OW l`EnW xfB `le .zFpxw§¨§Ÿ¨©§¥¤¨§©¥¤
EWxiR `le .ipirA Ff dHiW zi`xp KM .zFpxTd©§¨¨¦§¥¦¨§¥©§Ÿ¥§

zFpxw :EWxiR mdW .oM izFAx-.oilEaB EN` ©©¥¤¥¥§§¨¥§¦
minEBnB il WiecEnlYd lkA mB ,dAxd DA §¥¦¦§¦¨©§¥©§¨©©§

`N`zFpxw iYrnW`lKnq il iz`vnE .zFIef Ÿ¨©§¦§¨¤¨¨¦¨¨¦¦¤¤
FcFqiAiRn iO` ig` owGd oFrnW iAx lW ¦¤©¦¦§©¨¥£¦¦¦¦¦

zaEWzE .dlFBd ia` mFWxB EpiAxwgvi EpiAx ©¥¥§£¦©¨§©©¥¦§¨
DaiWFdW dcEdi oAmipR 'bA-`lExWi ¤§¨¤¦¨§¨¦Ÿ¨§

ipirA:òé÷ôä.,drixw oFWlrxFTW.rwxTd §¥©¦§¦©§§¦¨¤¥©©©§©
"oiriwtn Eid mipdMd iqpkn i`lAn" FnM§¦§¨¥¦§§¥©Ÿ£¦¨©§¦¦

)dkeq.`p sc(:íìz.dxEW ,dprn:dleë éðt ìò.oFtSAW rxGn xiardWrxfl ¤¤©£¨¨©§¥¨¤¤¡¦¦¤©¤©¨§¤©
zxFY lHan in ?Edn ,iXW oiOn F` oipiOd cg`n FrxfE ,irvn`d KxC mFxCAW¤©¨¤¤¨¤§¨¦§¨¥¤¨©¦¦¦¦¦¦©¦§©¥©

`l F` ,cg` mlY liaWA dbExr zFkld dxEW:ìhéáe áeaøéò àaäøeMä úà. ¨¦§£¨¦§¦¤¤¤¨Ÿ¨¦§¦¥¤©¨
xEq`e:íéàeMé÷ ìL úBøeL ézL.olv`eolv`e ,oirElC lW zFxEW iYWzFxEW 'a §¨§¥¤¦¦§¤§¨§¥¤§¦§¤§¨

dlFcB dcUA `N` ,dbExrA`le .ixvOd lFR lW:øzeî.iedinl iaiWgzFxEW iYWC ¤©¦§¦§Ÿ©£¨¤¨§¨¤§¨¨¦§¥£¦¦§¤¡¥
DiWtp iRp`A `zNin oinE oin lkC `xiMid iede ,EdiiWtpl dcU:úçà äøeL.lMn ¨¤§©§©§§¨¥¤¥¨§¨¦¦¦§¨§©§¥©§¥¨©©¦¨
Y :`nl` ,DWtpl dcU cg lM `aiWg `lC] ,aEAxir ied cg`[aEAxir ied cg` ml: ¤¨¨¥¦§§¨£¦¨¨©¨¤§©§¨©§¨¤¤¤¨¨¥¦§

àëàøL àkéàc.odizFxFnfd`xpe ,dlrnln dAxd zFaxrznE zFMEx`oaEAxir §¦¨§¨¨§¥¤£¦§¨§©§¥¦§©§¨§¦§¤¦§¨
zFnFwnAdAxd:÷øé Búpb ìk.oipin dAxd lW:äNBò.lMdizFbExr'e zFrAExn: ¦§©§¥¨¦¨¨¨¤©§¥¦¦¤¨£¤¨§¨

ìâBòå.d dbExr lkA,'rxFfelbFrAKixv oi`e ,xaCl dAxd xMid Wie .cg` oin §¥§¨£¨§¥©¨¤¦¤¨§¥¤¥©§¥©¨¨§¥¨¦
gth ivg rxFfe ,DYxagl dbExr oiA aigxdlaaFQdx`Xn dbExre dbExr lM z` §©§¦¥£¨©£¤§¨§¥©£¦¤©©¥¤¨£¨©£¨¦§¨

Fnvrl wElg FnFwn d`xp cg`e cg` lMW itl ,oipin:éðéáe éðéác àkéàäå.ilEaB od ¦¦§¦¤¨¤¨§¤¨¦§¤§¨§©§§¨¦¨§¥¥¥¥¥§¥
uEg 'e dbExr :dlrnl Epxn`WdbExrdoilEaBn-mrxfIWM oilEaB ozF`e-mixAgn ¨£¨¤¨©§§©§¨£¨¦§¦§¨§¦§¤¦§§¥§©§¦

oipin ipWlWmd ixdW ,aEAxir iede ,zFbExrdrEAix sTid z`:aáéøçîïéaíééðéaä. ¤¤¥¦©¨£§¨¥¦§¤£¥¥¤§¥¦¦§©£¦¥©¥©¦
Fpi`ezF`NnlE .orxFfx xn`wCopgFi '-lM zF`Nnl `weC e`ldPBd`N` ,xn`w §¥§¨§©§¨¨©¨¨¨©§¨§©¨©¦¨¨¨©¤¨

dizFbExr lM EidIW,zF`ilnuEg mlFrlEodilEaBn:eéä íà.oirExf zFbExrd rEAix ¤¦§¨£¤¨§¥§¨¦§¥¤¦¨¦©¨£§¦
izW-oiA rxFfmiipiAdaxr:÷øéa ÷øé úãBáòøçà.wigxdl FzcFar xEriW dOM §¦¥©¥©¥©¦¥¤£©¨¨§¨¨©¥©¨¦£¨§©§¦

FzcFar icM EPOn Fxiag:íéçôè 'å.dl',oipFrxfEpipXW FnM: £¥¦¤§¥£¨§¨¦§¥§¦§¤¨¦
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äøéæâxez y`x `l` `di `le 'ek `lni `ny.oi` ± zepxwd z` `lni elit`e

,dizeaiaqy zebexrd reaix cbpk zekled zervn` zepxw `dc ,aeaxir o`k

y`x oi` .xkid oda yiy oeik ± migth 'b dwgxd oi`c b"r` ixyc xez y`x oirk iede

`xikid `kile ,`id dphwy itl ± dbexra xez:

ìàåîùå)(bzebexr oia dbexr xn`

epipy.`ln 'it`c ,zepxwd cvle

xez y`x yic xaqc ,melk jka oi` ± zepxwd

dbexra:

àäåiccd` eaaxrin `w.odilry

`ki`c b"r`e .cgi miaaxern dlrnly

dlrnl iaxrnc oeik ,xeq` ± dhnln xez y`x

± iccdn iwpi `l 'it`c ,lalan `xie`c oilrd

opixn`ck .xq`)f"t mi`lkc dpyn:(jkqnd

`xie`c meyn ,yciw ± ez`eaz b"r eptb

`kile ,drici zg` dbexra la` .lalan

meyn xizdl `xaq oi` i`d ileke .aeaxir

xez y`x.)(co`kl dxeye o`kl dxey dhepa

opzck ,dkezl efe dkezl ef dbexr xry dhepa

'qna)h"n c"t mi`lk,(a"aa dl iziine):at:(

dxey xry jted dide ,'ek oenlva dyrn

mi`lkc b"ta opz cere .o`kl)d dpyn:(rhep

`dzy calae ,`neb jeza zrlce zeyiw mc`

ef cvl efe ef cvl dhep ef:øîàera `ler

dlek ipt lr cg` mlz riwtd `axrna

edn.'cl dizeaiaq ipt lr '` mlz winrd :'it

oia axl oia ± winrd `lac ?edn dizegex

la` dizeaiaq zebexr zeyrl xeq` l`enyl

ira ,gth epiidc ,mlz xeriyk winrde xtgyk

opzck ,`xikid iedc ,dcya enk `xikid ied i`

mi`lka)b dpyn b"t:(wxi drexf edcy dzid

lirle .yletn mlzd didiy cr :`"yx 'ek

z` lhiae aeaxir `a :zyy x"` .diz`ad

ux` ipae ,dxey epiid mlze .`xikid ied `le ,mlzd wqtd lhan :yexit .dxeyd

dxeyd lhan aeaxir oi` :xn` iy` ax .dxey dil exw laa ipae ,mlz dil exw l`xyi:

äéáéúéàxzen 'ek zexey izy rhepd.oia oiwiqtn oirelc ly zexey izyc

,jdc `tiqa opzck ixkpinc ,mi`lk ied `l oirelce oi`eyiwc ,ixvnd letl oi`eyiw

ixvnd lete oirelc oke .'ek calae ,`neb jeza zrlce zeyiw mc` rhep :diz`ad lirle

,xeq` ± 'ek oi`eyiw ly dxey la` .mi`lk ied ± ixvnd lete oi`eyiw la` .ixkpin

lete oi`eyiwc ikid ike ixvnd letl oi`eyiw oia dwqtn `l oirelc ly zg` dxeyc

mlz lhan zebexrd iperxf aeaxir p"d ± rvn`ay oirelc ly dxey oilhan ixvnd

oiwc miperxfa `kde ,miqbe milecb ody ± `k`xy `ki`c mzd ip`y :ipyne .riwtdy

wiqtne mlzd wner ilhan `lc:øîàwxi ezpib lk ze`lnl dvexd opgei 'x

'ek lbere 'e lr 'e dbexr da dyer.dkezae ,'e lr 'e zraexn dbexr dyer :yexit

da lbere .cv lkn gth ivg oevigl irvn`d oia wqtd didie ,'d lr 'd cer raexn

ptd reaix zepxwae cg` oina lberd `lnie ,'d lr 'd iniptd reaixd jezaoin rxfi ini

oxwe oxw lka '`)dfk.(jezay rxf oiay t"r`e ,oipin 'd iniptd reaixa ied `zyde

`diy cala .`xikid ied lberc ,yegl oi` ± edyn wx wqtd oi` zepxway rxfl lebrd

,df oipra dizeaiaq lka zebexr zeyrl leki oke ,df oxwl df oxw rxf oia migth 'b

ixd ± zxg`l oke ,axg gth ivg oevigd reaixc .dbexrl dbexr oia h"b yi `zydc

,inp 'd lr 'd 'it` ,dyy `ixi` i`n :z"`e .h"b ixd ± migth 'a eidy oileab 'ae .gth

'c la` ,`xikid aiyg 'd lberc :xnel yie !`xikid aiyg lberc oeik ,rax` da lbere

`l:

àäåipiae ipia `ki`.aixgna :epyne .mileabd ipy ly migth ipy `l` zxg`l ef dbexr oia wqtd oi` ixde ,leabd cr oevigd reaix zepxwa rxefe ,zepxwd lk `lnnc c"q

gipnc xity dl rcic :inp i` .migth yly dwgxd yi `zydc ± iniptd reaix ly zepxw `l` `lnn epi`e ,axg lkd iniptd reaix aaeqd gth ivg gipny ± miipiad oia

.xn`w miipiad on cal ± wxi ezpib lk ze`lnl xn`wc opgei 'xe .'ek aixgna :ipyne .ezpib lk `lnn epi` `zydc ± ezpib lk ze`lnl xn`wc i`n` jixtc `l` ,axg gth ivg

zraexn `lahk .zraexn `lahk dze` oi`ex ± xg` wxia wxi zcear epiidc ,miperxf dyng da exizdy dbexr :'it .migth dyy xg` wxia wxi zcear :iy` axl `piax diaizi`

:ipyne :`xkid `pz aiyg `lc ,xeq` ± 'd lber la` ,`zkldk dbexra `l` aeaxir ixy `lc ,xeq` ± ikd e`l `d ,dlrnln oilre mitpr zaexrz `ki`c ab lr s` ,ixyc `ed

± dbexrl wxi xez y`x oi` lirl xn`c `de .xkip xez y`x oi` dlebra la` ,ixy zraexnac .dpnn `veide dl qpkpd wxi xez y`x xizdl ,lwdl `l` xingdl `pz `a `lc

mbe .eyexitk rnyn `l ± "zepxw mewn oeyl" ,"zepxw mewn `ki` `de" 'hpewd 'itle .drenyd 'it xwir ok ,xez y`x yi ± dbexrl dlecb dcyn la` ,xn`w dbexrl dbexrn

dzxagay eze` cbpkn ekiyndl jixv oi`e ,mexcl ef lye oetvl ef ly jiyndl lekie ,zepxw mewn `ki` `de :i"yxity dne .z"x 'itk zayein `ibeqd lke .xez y`xl dncnc dn

y ,miyneg ipye migth ipyl 'it` dler epi`e ,gth lr miigth ly oeqkl`d dlery enk `l` oiwgexn mpi` k"`c .wc `l ± gth `l`oeqkl`n zegt miigth lr gth ly oeqkl`
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc zay(ycew zay meil)

wx rxfi `l` ,`lni `l ziniptd z`e ,dze` zetiwnd zebexrd
recne ,dlrnl x`azpy ote`a ,dbexrd dvway dxeydn wlg
dbexr my oi`y,daxega dbexra dpynd z` cinrdl ax wgcp

.zxg`
:`xnbd zvxznúBðøwä úà àlîé ànL äøéæbm`y xaeq ax - §¥¨¤¨§©¥¤©§¨

z` rxefy drya `ny yeygl yi ,daiaq zebexr rexfl el xizp
z` rxfi jk xg`e ,dteqay zexeyd z` `lnie gkyi zirvn`d
miyi `le ,zirvn`d dbexrd z` rxfy itk daiaqy zebexrd
mirxfd oia oi` ixde ,zebexrd izy ly mirxfd aeaxirl eal
zeleabd ly] migth ipy wx ,dzxiagay el`l ef dbexr seqay

zebexrd izy ly
:uexizd lr `xnbd dywnàäé àìåcdbexrd oiàlàoickLàø §Ÿ§¥¤¨Ÿ

,÷øé øBzxeiv] dcyl dcyn `ae jynpy yleyn zxevk `edy ¨¨
,dpnn `viy efn `l` dil` qpkpy efn epi`y xkipe li`edy ,[a

,dfn df miwpei mdy s`e ,mi`lk meyn ea oi`ïðz àì éîike - ¦Ÿ§©
,(b"n b"t mi`lk) epipy jk `l÷øé øBz Làø äéäly zief oxw - ¨¨Ÿ¨¨

,yleynk zi`xpd wxi dcyäãN CBúì ñðëðwxi ly,øçàlr s` ¦§¨§¨¤©¥
,mdipia geex oi`y itäàøpL éðtî ,øzeî`edy xkipeóBñdäãN ¨¦§¥¤¦§¤¨¤

li`edy ,ok xn`p eppecipa mby dywe ,aeaxir o`k oi`e dkenqd
rxfiy jka dne ,aeaxirl yeygl oi` odipia zexkip zebexrde

:`xnbd zvxzn .ef dbexrl jenq dizeaiaqy zebexrd z`ïéà¥
äâeøòa 'øBz Làø'z` xizn xez y`x ly xzid oi`y xaeq ax - Ÿ©£¨

e` ,dcyl dcyn `vei `ed m` wxe ,dbexrl dbexrn `veid
ef zelcaene zexkip el`y ,dbexrl dcyn e` ,dcyl dbexrn
lk zxkip `dzy ick oiic zeaeyg opi` zebexr izy la` ,efn

.zg` dbexrk od ze`xpe ,dnvr ipta odn zg`
:ax lr wlegd l`eny zhiyúBâeøòä ïéa äâeøò ,øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¥¨£

eðéðLlr wlege ,zebexr oia drehpd dbexra zxacn epzpyn - ¨¦
daxega dbexra xaecny xn`y ax:l`eny lr `xnbd dywn .

éããäa éáøòúéî à÷ àäåipy `l` zebexrd oia oi`y jezn `lde - §¨¨¦§¨§¦©£¨¥
zvxzn .el` mr el` zebexrd ilr miaxrzn ,oileab ly migth

:`xnbdïàëì äøeLå ïàëì äøeL äèBðacinrd l`enyy dn - §¨¨§¨§¨§¨
lk z` `liny ote`a oiekzp `l ,zebexr oia dbexra dpynd z`
z` rxf ef dbexray oebk ,oiivg z` wx ,aiaq zebexrd zegex
ziaxrn cvn rxf dl dkenqae ,zipetv zigxfn oxw cvn divg
`ki`de' `xnbd ziiyewa (`"r) lirl x`azpy enk ,zinexc
dyly dfn df wegx zebexrd izya rexfdy `vnpe ,'zepxw mewn
`lni `ny'l yyeg epi` l`enye ,miaxrzn milrd oi`e migth

.ax yygy itk 'zepxwd z`
:epzpyna diepyd dbexrd oipra oecl dtiqen `xnbd,àleò øîà̈©¨

àáøòîa eòa,ewtzqp l`xyi ux`ay minkgd -òé÷ôäoeyln - ¨§©£¨¨¦§¦©
rwxwa xtge rxwy ,drixwãçà íìzagxe gth wenr uixg - ¤¤¤¨

gthdleë éðt ìòly dxey ea xiarde ,dbexrd lk ipt lr - ©§¥¨
my rxfe ,mexcay rexfd mewnl oetvay rexfd mewndn mirxf
ef dxey ixde ,iying oin e` ,mexca e` oetvay mipindn cg`n
ixdy ,dbexrd zegexay mirxfl migth dylyn zegta drexf

,[b xeiv] gth dagexeäîlry yeygl yi m`d ,dbexrd oic dn - ©
zrbet `id ixdy ,aeaxir dyrp rvn`a xiardy dxeyd ici
dying zrixf ly xzidd lhae ,zegexay mirxfl dyly jeza
rvn`a icigi rxf zrixf wx minkg exizd `ly ,miperxf
mb `ny e` ,milcaen mirxfdy xkip df ote`ay ,dbexrd

.xkid epyi dnily dxey zxardaàa ,úLL áø øîàdáeaøò ¨©©¥¤¨¦§
,dbexrd zegexay mirxfd mr mlzay mirxfd oiayúà ìhéáe¦¥¤

äøeMä.xeq`e dpyna epipyy dbexrd zekld z` -,øîà éqà áø ©¨©©¦¨©
,äøeMä úà ìháî Báeøéò ïéà.xzene ¥¥§©¥¤©¨
:iq` ax lr dywn `xnbddéáéúéàdywd -éMà áøì àðéáølr ¥¦¥©¦¨§©©¦

,(c"n b"t mi`lk) epipy `lde ,iq` ax ixacòèBpäedcyaézL ©¥©§¥
,ïéàeMé÷ ìL úBøeLmcivle,ïéòeléc ìL úBøeL ézLmcivleézL ¤¦¦§¥¤¦¦§¥

,øzeî ,éøönä ìBt ìL úBøeLoin lke li`edy ,aeaxir df oi`e ¤©¦§¦¨
ka yie envr ipta dcyk aeyg `ed ixd ,zexey izya rehpj

rhepd la` ,xkide ,ïéàeMé÷ ìL úçà äøeLdcivlìL úçà äøeL ¨©©¤¦¦¨©©¤
e ïéòelécdcivl,øeñà ,éøönä ìBt ìL úçà äøeLdxey oi`y itl ¦¦¨©©¤©¦§¦¨

mby xn`y iq` axl dywe ,envr ipta dcyk zaygp zg`
dxey mlerl :`xnbd zvxzn .xkid epyi zg` dxey zrixfa
zrixf mi`lka dpynd dxizd `ly mrhde ,xkid zaygp zg`

c ,zg` dxeyàëä éðàL,dpyna o`k xacd dpey -àkéàc ¨¦¨¨§¦¨
àëàøL,zenewn daxda dfa df miaxrzne mikex` milrdy - §¨¨

oinn dxey zrixf dliren oi` jkle ,mi`lka erxfp eli`k d`xpe
mirxf mzqa mle` ,zexey izy md m` `l` ,df oinn dxeye df

.xkid epyi zg` dxey zrixfa mb
,dbexra mipin dnk rexfl xyt`y epipyy epzpyn oicl jynda
wxi ipina ezpib ze`lnl mc` lkei cvik opgei iax eprinyn

:mipey÷øé Búðéb ìk úBàlîì äöBøä ,ïðçBé éaø øîà àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©¦¨¨¨¤§©¨¦¨¨¨
,mipin daxdnäNBòe dbexr lkäâeøòzraexn ,dcyd zebexrn ¤£¨
äML ìò äML,migthda ìâBòåagexa lebir,äMîçeze` rxefe ¦¨©¦¨§¥¨£¦¨

,cg` oinnäéúBðø÷ àlîîenäöøiM äî ìkrxef dbexrd dvwa - §©¥©§¤¨¨©¤¦§¤
oiay dribpd oi`e ,wxi ly xg` oin ,aiaqn gth ivg agexa
daeyg eaiaq dx`ypy dbexrd zwlgl lebird ileabay mirxfd
rexfy lebird zxev iptn envr ipta xkip oin lky itl ,aeaxir
meyn ,zebexrd oia wigxdl jixv epi` ok enke ,mipind cg`

.dnvrl dbexr lk zxkipe xkid dl yi df ote`a drixfdy
:opgei iax lr dywn `xnbdéðéáe éðéác àkéà àäåxn` cvik - §¨¦¨§¥¥¥¥

rxefyk ixd ,mipey mipina ezpib z` ze`lnl lekiy opgei iax
zg` lk ixdy ,odipia zebexrd zeaxrzn zebexrd zeleab z`

,`xnbd zvxzn .xg` oin drexfïéa áéøçîa ,éàpé éaø éác éøîà̈§¦§¥©¦©©§©£¦¥
íééðéaäz` `lnny xn` opgei iaxy dne ,zeleabd z` rxef epi`e ©¥©¦

`la zebexrd z` wx `lnny ezpeeke ,`weec e`l `ed ,ezpib
odipia zebexrd zexkip ,axg oleab z` gipny xg`ne ,odizeleab

.aexir o`k oi`e
,øîà éMà áøz` rxfyk mb opgei iax ly epic z` cinrdl xyt` ©©¦¨©

m`y ,oldlcke zeleabdéúL ïéòeøæ eéämirexfy mirxfd m` - ¨§¦§¦
,dkex` zg` dxey mirexf lebird aiaqy raexnd gthd ivga

,bix`d jxe`l mibex`d izyd ihegkïòøBædbexrd ileab z`áøò §¨¥¤
axr ihegk ,agex zxev ly zexeya mipey`xd cbpk mze` rxef -
mirexf zebexrd ireaix eid m`e ,[e xeiv] bix`d agexl mibex`y

ïòøBæ ,áøòmileabl,éúLzebexrd zeleab mixkipy jk ici lre ¥¤§¨§¦
oi` mirexf zeleabdy s`y `vnpe ,dnvrl dbexr lk zxkip

.zebexrd oia aexir
rexfl dxizn lebira drixfy xn`y opgei iax lr dywn `xnbd

:daiaqdéáéúéàdywd -éMà áøì àðéáøopgei iax zhiy lr ¥¦¥©¦¨§©©¦
dnn ,lebira rexf mdn cg`y ici lr mipin ipy zrixf xizdy

,`ziixaa epipyyøçà ÷øéa ÷øé úãBáòzcear xeriy `ed dnk - £©¨¨§¨¨©¥
cer yeygp `le ,ezcear ick epnn xg` wxi wigxdl ,wxi

,aeaxrlíéçôè äML,epzpyna epipyy enk ,miperxf dyngl ¦¨§¨¦
åf`íúBà ïéàBømirxfd z` - §¦¨
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כל אחד, כמה שיהיה מוכשר ובעל חושים, מובן שאין ביכולתו לקלוט ולהבין את כל הדברים שבעולם – שהם גדולים ממנו, והעיקר, 
שהם נוצרו על־ידי הקדוש־ברוך־הוא שהוא אין סוף ואין גבול.

ממכתב כ"ג סיון תשכ"ה



c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åíéëéøëúå ïBøà eðéäc ,úî éëøö Bà älë éëøö íeçzì õeç úBNòì éãk íeçzä ìò ïéëéLçî ,Cëéôì§¦¨©§¦¦©©§§¥©£©§¨§¥©¨¨§¥¥§©§¨§©§¦¦
øéòì íàéáäìå[hkÎgkéLçiL Bøáçì øîBì ìBëéå ,Bì íàéáäìå elà íéøác úBNòì íeçzä ìò C[lìBëéå , §©£¦¨¨¦§¨©©£¥¤©§¦©©§©£§¨¦¥§©£¦¨§¨

úeLøä øáãlL ét ìò óà ,éðBìt íB÷îì Cì éðBìt íB÷îa [àöîú] àì íàå øçîì éðBìt íB÷îì Cì Bì øîBì©¥§¨§¦§¨¨§¦Ÿ¦§¨§¨§¦¥§¨§¦©©¦¤¦§©¨§
ìa Bì øîBì øeñàlL éðtî ,äæ ïBLúBð÷ì BçlLnL çéëBî äæ ïBL[`løeñàä øáã àeäL ,õôç äæéà ¨©§¨¤¦§¥¤¨¤¦©¤§©§¦§¥¤¥¤¤¨¨¨¨

úaLa69.íéúàîa ç÷ ¯ äðîa [àöîú] àì íàå ,äðîa ç÷ :Leøôa ïk íb Bì øîBì ìBëéå , §©¨§¨©©¥§¥©§¨¤§¦Ÿ¦§¨§¨¤©§¨©¦
¯ íéîc íL øékænLkL éðtî ,ììk íéîc íL Bì øékæäì øeñà úaLa éðåðçî ìëàî éðéî ç÷BläL óàL)¤©¤©¥©¦¥©£¨¥¤§¨¦§©¨¨§©§¦¥¨¦§¨¦§¥¤§¤©§¦¥¨¦
,äìàLk àlà økîîe çwîk äàøð Bðéà íéîc íL Bì øékæî BðéàLk ïk ïéàM äî ,øeîb økîîe çwî äæ éøä£¥¤¦¨¦§¨¨©¤¥¥§¤¥©§¦¥¨¦¥¦§¤§¦¨¦§¨¤¨¦§¥¨

â"ëù ïnña øàaúiL Bîk70íéîc íL Bì øékæî íà úaL éàöBîa úBð÷ì úaLa BçlLnLk íb ïk íàå , §¤¦§¨¥§¦¨§¦¥©§¤§©§§©¨¦§§¨¥©¨¦©§¦¥¨¦
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dkld ixe`ia
øéòì íàéáäìå [çë ממצוא" איסור אלא התירו לא -

אסורה  - לנכרי" "אמירה אבל .65חפצך",
øéòì íàéáäìå [èë סמוך ללכת, לאדם מותר -

לנסוע  כדי שם ולהמתין לתחנתֿאוטובוסים לחשיכה
השבת  צאת עם מיד מצוה .66לדבר

åì íàéáäìå [ì משמע מצוה לדבר דהותר מהא -
על  שיחשיך לחבירו לומר אסור הרשות שלדבר

נאסר  לא עצמו התחום על שלהחשיך אף התחום,
חפצך" "ממצוא משום אלא שבות .67משום

úåð÷ì åçìùîù [àì ממקום ארון "הבא כשאומר: -
לו  השייך לארון שכוונתו ייתכן אך 68פלוני" ,

למקום  לך פלוני במקום תמצא לא "אם כשמוסיף:
אמר  וכאילו בלבד להבאה כוונתו שאין נתברר פלוני",

לקנותו. בפירוש לו

zetqede mipeiv
צרכי 65) לעניין סכ"א שכה בסי' ועד"ז ס"ה, ריש כדלעיל

בשבת. נכרי ידי על שנעשה המת
ד.66) אות לעיל וראה סי"ג, פכ"ט שש"כ
התחום 67) על להחשיך לחבירו לומר שמותר ייתכן אמנם

לעשות  שתוכל כדי התחום על ("החשך הרשות לדבר
לחבירו  לומר היה אסור דידן בנדון אך בערב"), מלאכתך
שאין  כיון המת, לצורכי ממש מלאכה השבת לאחר לעשות
ודווקא  השבת), לאחר לו לומר (שיכל זו באמירה תועלת
כדי  תועלת) בזה (ויש התחום על להחשיך לו כשאומר
שמים, כחפצי זו אמירה נחשבת למחר, מלאכה שיעשה
מצוה. לדבר התחום על להחשיך היתר כאן הוזכר ולכך

ל. הערה לעיל וראה
כיון 68) השבת לאחר שיביאנו בשבת לחבירו לומר ומותר

ג. סעיף כדלעיל היתר צד בזה שיש
יכתוב).69) שמא (גזירה ד סעיף כדלעיל
זה 70) כלי לי מלא בשבת לחבירו לומר מותר א: סעיף

מתירין  ויש השבת... אחר לך ואשלם והשקיני פלוני משקה
סכום  לו יזכיר שלא רק מדה ושם דמים שם להזכיר אפילו
החנוני  מן ליקח מותר ס"א: תקיז ובסי' מדה. סכום או דמים
סכום  לו יזכיר שלא ובלבד טוב ביום ומשקה מאכל מיני
כמקח  נראה יהא שלא כדי דמים שם ולא מדה שם ולא מנין

כשאלה. אלא וממכר
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שישתה „ מעכב אין מעכבת ברכה של כוס ששתיית אע"פ
מטעים  ואפילו אחר בשתיית די אלא בעצמו המברך
חובה  ידי יצא תינוק) של לוגמיו (כמלא לתינוק ממנו
הגדול  שהוא מה לפי אדם בכל הוא לוגמיו מלא (ששיעור
מחויב  אינו שהתינוק אע"פ קטנו) לפי והקטן גדלו לפי
החיוב  חל לא המברך על שגם לפי כלום בכך אין בדבר
ממנו  שישתה היין על שירה לומר אלא חייבוהו שלא כלל
לו  הנאה חשובה שהיא שתיה שיהיה מישראל אדם איזה

יומו). בן תינוק (ואפילו

קצת  גדול לתינוק להטעים צריך לכתחלה מקום ומכל
ברכת  לברך שיוכל כדי הנהנין ברכת חינוך לכלל שהגיע
ממנו  שומעה שהתינוק מפני לבטלה ברכתו תהא ולא היין
לחינוך  הגיע שלא לקטן יטעים אם משא"כ ושותה ומברך
מעכבת. שאינה אע"פ לאמרה יוכל שלא היין ברכת יפסיד

היין  ברכת בעצמו שיברך לגדול להטעים הוא רשאי (אבל
נדר  משום או אותו ששונא מפני יין שותה אינו הוא אם
בעצמו  שיטעום המובחר מן מצוה יין שותה שהוא מי אבל
ואחד  אחד לכל א"צ אך עליהם שזימן המסובים לכל וכן

שהוא). כל בטעימה די אלא לוגמיו כמלא

הצריכו  לא מקידוש חוץ כוס הטעון דבר שכל אומרים ויש
היין  לברכת גנאי יהא שלא משום אלא ממנו לטעום
לבטלה  כברכה ונראית זו ברכה הוא לצורך שלא שיאמרו
שירה  בכל חכמים תקנו שכך לצורך הוא באמת אבל
עיקר  שהוא היין ברכת אצל אותה שיסדרו היין על הנאמרת
היין  ברכת לברך רשאי לפיכך ליין המיוחדת שירה
אינו  ואפילו ברכות לחינוך הגיע שלא אע"פ לקטן ולהטעים
דיה  גנאי משום אלא אינה שהטעימה שכיון לדבר יודע

כזה. קטן בתינוק

בענין  אפשר ואי הואיל הכיפורים שביום במילה נוהגין וכן
קידוש  כגון שאפשר במקום אבל תרכ"א בסי' כמ"ש אחר
הראשונה  לסברא לחוש יש טוב ויום בשבת הכנסת שבבית
בסי' שיתבאר כמו ברכה לחינוך שהגיע לקטן להטעים

רס"ט.

אומרים  יש חובתו ידי בו יוצא שאדם שבבית קידוש (אבל
לפי  לתינוק אפילו שיטעים במה די שלא האחרונה סברא

לטעום  צריך בעצמו המקדש אלא לגדול שיטעים אפילו ולא
יום  את זכור שנאמר משום יצא לא לאו ואם לוגמיו כמלא
על  כלומר היין על זכרהו חכמים ואמרו לקדשו השבת
הוא  היין על המזכירו לפיכך היום לכבוד היין שתיית
לכתחלה  לזה לחוש וראוי בעצמו ממנו שותה המקדש

רע"א). בסי' כמ"ש

* * *
כוס  הטעון דבר בכל הוא חכמים שתקנת זו סברא ולפי
אי  יין שותה שאינו מי א"כ היין ברכת על אותו שיסדרו

ממנו  יטעים א"כ אלא הכוס על המזון ברכת לברך לו אפשר
לפי  בעצמו שיברך לגדול לא אבל לחינוך שהגיע לקטן
היין  ברכת לברך צריך בעצמו הוא המזון ברכת שהמברך
אף  לחבירו היין ברכת לברך רשאי אינו והוא זו סברא לפי
היין  ברכת שלדבריהם כוס טעונה המזון שברכת להאומרים
ידי  חבירו להוציא יכול שאדם המצות כברכת חובה היא
לברך  יכול שחבירו כיון מקום מכל קס"ז בסי' כמ"ש חובתו
רשאי  והבדלה בקידוש (אבל לו לברך לאחר אין בעצמו
עצמו  בשביל והבדלה קידוש ברכת לברך שצריך שכיון
קידוש  ברכת קודם שנתקנה היין ברכת גם לומר יכול

ער"ב). בסימן כמ"ש והבדלה

המזון  ברכת לברך מאד חפץ שבמצותיו מי מקום (ומכל
להקל  הראשונה סברא על לסמוך יוכל הכוס על בזימון

סופרים. בדברי

ולהבדיל  לחזור א"צ לוגמיו כמלא טעם לא אם בהבדלה וכן
האחרונה): כסברא להקל דבריהם של ברכות שספק

מכוס ‰ יטעמו המסובים שכל המובחר מן שמצוה אע"פ
אחד  כל יכול אלא המברך מכוס לטעום א"צ ברכה של
שכוס  לפי אפשר אם כן לעשות טוב ויותר לפניו כוסו ליתן

המברך. ממנו ששתה לאחר פגום הוא המברך

אחד  כל לשתות יין בו שיוסיפו ע"י לתקנו שאפשר ואף
של  מיין שיטעימו טוב יותר מקום מכל מהמסובין ואחד
המזון  ברכת בשעת כוסו ואחד אחד כל לפני שכשיש ברכה

המברך. כוס כמו ברכה של כוסות הן כולם הרי

הברכה  מכוס ליתן יכול ריקנים כוסות הן המסובין לפני ואם
הגפן  פרי בורא שבירך אחר שלהם וכוס כוס לכל מעט
בזה  ואין פגום שאינו מכוס שיטעימו כדי שתייתו קודם

לשתיה  ברכה בין הפסק שתיית משום לצורך שהוא כיון
הם  שהרי מברכים הם כאלו הוא מברך שהוא ומה המסובים
שהם  אלא מלאים שלפניהם כוסות אם וכן בברכתו יוצאים

שישתה. קודם לתקנם שלו מכוס לשפוך יכול פגומים

הוא  שיטעום עד לטעום להם אין לכוסו זקוקים שהם וכיון
לכוסו  זקוקים אינם אם אבל קס"ז בסי' שנתבאר כמו
קודם  לטעום יכולים פגומים ואינן מלאים שלהם שכוסות

הוא: שיטעום

* * *
Â בכוס לוגמיו בכמלא די ברכה של כוס שטעימת אע"פ

ספק  מידי לצאת רביעית לשתות טוב המזון ברכת של
רביעית  רוב הוא בינוני באדם לוגמיו שכמלא אחרונה ברכה
אם  מסתפקים יש רביעית עד ומכזית מכזית יותר שהוא

ר"[י]. בסי' כמ"ש אחרונה ברכה לברך צריך

שכמלא  גדול אדם הוא אם אף לשתות א"צ מרביעית ויותר
מרביעית. יותר הוא לוגמיו

מצוה: חיבוב משום גסות גמיעות לגמוע ומצוה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



c"agרנו i`iyp epizeax zxezn

Ê לבסוף עד אחרונה ברכה יברך לא עוד לשתות דעתו אם
שמא  לחוש יש שאל"כ מיד עוד לשתות שדעתו והוא
היה  ואם קפ"ד בסימן שנתבאר כמו ששתה מה יתעכל
לברך  א"צ אחרונה ברכה ובירך וטעה מיד לשתות בדעתו
בטעות  ובירך עוד לשתות בדעתו שהיה כיון ראשונה ברכה
צריך  עוד לשתות שדעתו אע"פ במתכוין בירך אם אבל
והיסח  סילוק היא אחרונה ברכה שכל ראשונה ברכה לברך
לשתות  אפשר ואי הואיל ומפסקת שלפניה למה הדעת

למעלה: שנתבאר כמו מברך בעודו

Á שבירך היין בברכת יוצאים המסובים שכל אע"פ
חובתן  ידי להוציאם מתכוין שהוא המזון ברכת המברך
אין  ואחד אחד לכל הכוס שיגיע עד שהות איזה שיש ואף
מקום  מכל בדיבור הפסיק שלא כל הפסק משום בזה
יגיע  היכן עד יודעים ואין רבים שהמסובים גדולה בסעודה
לו  יגיע אם מהמסופקים אחד כל הרי המזון ברכת של כוס
שהוא  מפני לעצמו הגפן פרי בורא ולברך לחזור צריך
אם  ידע לא המברך ברכת שמיעתו שבשעת מפני כנמלך
חובתו  ידי שיצא לו יגיע שאם בשמיעתו נתכוין ואם לו יגיע

לעצמו: ולברך לחזור וא"צ יצא זו בשמיעה

ודיניו: הברכה אחר היין שתיית קצ סימן א' חלק

* * *
הבית ‡ בעל אצל מלאכה העושים יום שכירי פועלים

בעל  ממלאכת לבטל שלא כדי המזון בברכת מקצרין
במלאכה  לעסוק אפשר אי המזון ברכת שבשעת הבית
פותח  שנייה כתיקונה ראשונה ברכה כיצד קפ"ג בסי' כמ"ש
הארץ  בברכת וחותם ירושלים בונה בה וכולל הארץ בברכת
כוללן  לכן דומות הן ירושלים ובונה הארץ שברכת מפני
אחת  בברכה כי התורה מן אינן הברכות שמנין אחת בברכה
כמו  התורה מן חובתו ידי יוצא שלשתן מעין בה שכולל
תקנו  ושלמה ודוד ויהושע משה אלא קס"ח בסימן שנתבאר
הקילו  הבית בעל מלאכת ביטול ומשום שלשתן מטבע
הפועלים  אין סופרים מדברי שעיקרה רביעית וברכה
אחר  מפי ששומעין בין שמברכין בין כלל אותה אומרים
עומדין  הן הרי כתיקונה המזון ברכת ומברך המזמן

ירושלים. ברכת כשחותם למלאכתם

מלבד  מלאכתם על שכר כשנוטלים אמורים דברים במה
שאוכלים  הסעודה אלא שכר נוטלים אין אם אבל סעודתן
הבית  בעל אם וכן כתיקונן ברכות הד' כל מברכין לבד
מלבד  שכר שנוטלים פי על אף בסעודה עמהם מיסב

ברכות. ד' כל מברכין הסעודה

אדם  בני דרך שאין לפי ברכות ד' כל מברכין לעולם ועכשיו
שיברכו  פועלים שוכרים כן דעת על הסתם ומן בכך להקפיד

ברכות: הד' כל

אחד: סעיף ובו לברך מחוייבים הפועלים אם קצא סימן א' חלק

דומה ‡ אינה הנהנין שברכת קס"ז בסי' נתבאר כבר

בברכת  אבל בברכתו חבירו מוציא שאחד המצות לברכת
חבירו  ואין הנאתו על בעצמו מברך הוא שנהנה מי הנהנין
בו  מועלת שקביעות בדבר יחד נקבעו א"כ אלא פוטרו
אחד  כגוף נחשבים להיות מצרפתם שקביעותם בכך שדרכו

לכולם. אחת וברכה

להתחבר  שדעתם ראשונה בברכה אמורים דברים במה
שכבר  כיון אחרונה בברכה אבל יחד לאכול עצמן ולקבוע
זה  עם זה מצטרפין אינן מזה זה מתפרדים והם אכלו
הם  א"כ אלא מהם אחת בברכה שיפטרו אחד כגוף להחשב

וקלוס שבח שיש ולמעלה כשמצטרפין משלשה יותר
יחד  להזדמן כלומר לזמן ראוים שהם לפי אחת לברכה

רבים. בלשון ברכה לצירוף

ברוך  אומרים והשנים משלו שאכלנו נברך מהם אחד ואומר
חיינו. ובטובו משלו שאכלנו

כיון  משלו שאכלנו ברכו לומר יכול המברך בלא ג' הם ואם
טוב  יותר מקום ומכל בלעדו רבים בלשון לברך ראוים שהם
ואע"פ  המברכים מכלל עצמו להוציא שלא נברך לומר
המברכים  לכלל עצמו ולהכניס לחזור הוא צריך נברך שאמר
ובטובו  משלו שאכלנו ברוך אחריהם ולומר ולחזור לגמור

וכו'. אמ"ה א"י ברוך מתחיל ואח"כ חיינו

אותו: מוחין אין חיינו ובטובו בראשונה גם שאומר ומי

* * *
קודם · שמו וברוך הוא ברוך להוסיף נוהגין יש

ברכת  על תוספת והוא וכו' הזן אמ"ה בא"י שמתחילין
בזימון  (וגם לאמרו מקום אין ביחיד כשמברך אבל הזימון

המסובין). ולא לבדו המזמן אומרו

ברוך  לומר להם אין כו' אמ"ה בא"י אומר כשהמזמן (וגם
או  קכ"ד בסי' כמ"ש וישמעו ישתקו אלא שמו וברוך הוא

קפ"ג). בסי' כמ"ש במלה מלה עמו יאמרו

יענו  שאכלנו ברוך המברך שחזר שאחר אומרים ויש
הזימון. ברכת נשלמה בכאן כי אחריו אמן המסובין

אלא  שאכלנו ברוך אחר לענות אמרו שלא אומרים ויש
שאכלנו  ברוך כשעונין חבורה אצל שנכנס השוק מן באחד
המברך  של שאכלנו ברוך אחר ולא המסובין מן שומע והוא
א"צ  שאכלנו נברך המברך שאומר בשעה אצלם כשבא וכן
שעונה  במה די אלא המסובין של שאכלנו ברוך אחר לענות
בסי' שיתבאר כמו המברך של נברך אחר ומבורך ברוך
לענות  חייב פעמים ב' אחת ברכה שהשומע ואע"פ קצ"ח
על  ענייה היא שאכלנו שברוך כיון מקום מכל פעמים ב'
שוב  לענות לו שראוי מה נברך אחר כבר ענה והוא נברך
אינה  וגם כענייתם ענה שלא אע"פ ענייתם אחר לענות א"צ
שאכלנו  נברך אומר שהוא המברך אמירת על גמורה ענייה
ברוך  שענו שהמסובין שכן כל שאכלנו ברוך עונה אינו וזה
שחוזר  המברך אחר ולענות לחזור צריכים שאינם שאכלנו
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של  שאכלנו ברוך אחר אמן עונה אינו המברך הכל ולדברי
שאמרו  מה מיד אחריהם בפיו לומר שחוזר כיון המסובין

הם.

הכנסת): בבית ברכו בעניית זה בכל הדין (וכן

הזימון ‚ בברכת השם להזכיר חייבים עשרה הם אם
עונין  והם משלו שאכלנו אלהינו נברך אומר שהמברך

חיינו. ובטובו משלו שאכלנו אלהינו ברוך אחריו

אלא  למ"ד במקרא מצינו לא כי לאלהינו נברך לומר ואין
בברכה  אבל לה' הודו לה' שירו כמו והודאה שיר אצל
וגו' אלהינו עמים ברכו וגו' אלהים ברכו במקהלות נאמר

למ"ד. בלא כולם כמותם ורבים

מברכים: הם כך ריבוא או אלף הם אפי' ולמעלה ומעשרה

* * *
המזון „ על נברך שאומר כגון הנוסח מזה המשנה כל

הרי  משלו שאכלנו למי נברך שאומר או משלו שאכלנו
למזון  כמברך נראה המזון על נברך שכשאומר בור זה
זה  את זן זה הם שמרובים משמע שאכלנו למי וכשאומר
שאכלנו  משא"כ הבית בעל את מברך דבריו ולפי  זה את וזה
ומה  משלו אוכלים שהכל יחידי שהוא משמע סתם משלו
הנסים  כל את ולנו לאבותינו שעשה למי בהגדה שאומרים
זולתי  נסים שעושה לטעות אפשר אי שבנסים לפי זהו האלו
בעל  את שמברך לטעות אפשר בברכה משא"כ הקב"ה
מקום  אין השם את שמזכירין כיון עשרה וכשהם הבית
המזון  על אלהינו נברך לומר ויכול המזון שמברכין לטעות
לדבריו  פירוש יהיה לא כי שאכלנו למי לא אבל שאכלנו
סימן  מה כי בורות זה הרי שאכלנו מי יאמר אם ואף כלל

לתת: צריך

או ‰ חיינו ומטובו חיינו ובטובו במקום האומר וכן
מועט  דבר משמע שמטובו בור ה"ז חיים ובטובו
מטובך  שבענו שאומרים ומה מקום של בתגמוליו וממעט
שאינו  בפתח כעני מועט דבר שואל שהשואל בשאלה זהו
שאר  משמע חיים ובטובו גדולה שאלה לשאול ראש מרים

הכלל: מן עצמו ומוציא הוא ולא חיים העולם

Â השם את הזכירו ולא והעונים בעשרה המזמן טעה אם
כיון  בשם ולזמן לחזור יכולים אינם הזימון בברכת
השם  הזכרת מצות שבטלו אלא זימון חובת ידי יצאו שכבר
אחריו  ענו לא עדיין אם אבל הוא לתקן יוכל שלא ומעוות
ויזמן  המברך יחזור זימון מצות עדיין נתקיימה שלא כיון

אחריו: יענו כך ואחר בשם

Ê הכוס לנו תן המזון ברכת קודם בפיו לומר הזהירו בזוהר
צריך  שבקדושה דבר שכל לפי ונברך באו או ונברך
ולהעביר  הקדושה להמשיך כדי לעשייתו עובר בפה הזמנה
מי"ר  (רבותי אשכנז בלשון לומר נוהגים ומזה שכנגדה מה

ועד  מעתה מבורך ה' שם יהי עונין והם בענטשי"ן) וועלי"ן
עולם:

בעשרה: או בשלשה זימון ברכת קצב סימן א' חלק

* * *
לצרף ‡ המועלת בקביעות נקבעו אם כאחת שאכלו שנים

ולכן  לזימון ראוים אין ששנים אע"פ בשלשה לזימון
אחד  אם מקום מכל לכתחלה לעצמו לברך אחד כל צריך
שאינו  מי ומוציא היודע מברך יודע אינו והשני לברך יודע

יודע.

והמברך  המברך שיאמר מה לכל במלה מלה לכוין וצריך
חובתו. ידי להוציאו לכוין צריך

נתבאר  הקודש בלשון מבין הארץ העם שיהיה צריך ואם
קפ"ה: בסימן

על · כשהסיבו לזימון המצטרפת קביעות היא איזו
במפה  שולחן בלא או אחד בשולחן שישבו או המטות

[חסר]: שקבעו או הסיבה לנו שאין הזה בזמן אחת

לאו: אם לזימון מצטרפין אם קצג סימן א' חלק

בטל ‡ לעצמו אחד כל ובירך ושכחו כאחת שאכלו שלשה
זימון  שאין ולזמן לחזור יכולים ואין הזימון מהם
לזמן  יכול השלישי אין מהם שנים בירכו אם וכן למפרע
השנים  יכולים לעצמו ובירך שכח מהם אחד אם אבל עמהם
פי  על אף שאכלנו ברוך לענות ויכול עמו לזמן האחרים
שכבר  מפני המזון ברכת שבירך אחר כלום אכל שלא
על  ואף המזון ברכת שבירך קודם באכילתו עמהם נצטרף
שאם  להאומרים כלום בכך אין אכילתו אחר בירך שכבר פי
לא  אפילו לזימון עמהם מצטרף השלישי פת אכלו שנים
כלל  המזון בברכת נתחייב ולא ירק אלא פת עמהם אכל

קצ"ז. בסימן כמ"ש

שוב  אחרונה ברכה אחריו ומברך ירק שהאוכל פי על ואף
כאן  מקום מכל מהם נסתלק שכבר מפני לזימון מצטרף אינו
לעצמו  בברכתו מהם נסתלק לא עמהם ונקבע פת שאכל

עמו. לזמן האחרים יוכלו שלא לענין

פת  כזית אכל א"כ אלא לג' מצטרף שאין להאומרים ואפי'
מקום  מכל שם שיתבאר כמו לכתחלה לדבריהם לחוש ויש
אלא  לזימון עמהם ונצטרף עמהם פת אכל כבר הרי כאן
שאין  מפני ממנו הזימון בטל לעצמו בירך שכבר שמפני
מהאחרים  לא אבל ממנו אלא בטל לא ולכן למפרע זימון
אינו  הוא אבל זימון ידי יוצאים הם לפיכך עדיין בירכו שלא

יוצא.

אינו  אחרים שנים עם זימן אלא לעצמו בירך לא האחד ואם
עמו: לזמן יכולים ואין עמו שאכלו השנים עם מצטרף

ומה  הזימון לענין ונפרדו כאחד שאכלו שלשה קצד סימן א' חלק
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מסעי"].1. "אּלה ּפסּוק על מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ[ועּיין
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`N` ,xn`p `l FkFzA" :l"fx Exn`e ."mkFzAmkFzA." §¨§¨§©©§Ÿ¤¡©¤¨§¨
zpigA zFUrl Kixv l`xUIn cg`e cg` lMW itl§¦¤¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¨¦©£§¦©

oMWnFWtpAzEwl` iENiB zpigA KiWndl ,Epiide . ¦§¨§©§§©§§©§¦§¦©¦¡Ÿ
,xFdh Faal didIWM ,dNtz Ff aNAW dcFarA ,FWtpA§©§§£¨¤©¥§¦¨§¤¦§¤§¨¨

aEzMW FnM(ai ,`p miNdY)miwl` il `xA xFdh al" ".כּו': §¤¨§¦¦¥¨§¨¦¡Ÿ¦

aEzMW FnkE(c ,ck miNdY)aal xaE" Faalכּו': xW`kC :" §¤¨§¦¦©¥¨§©£¤§¨
"FCal 'dl iYlA" ,biq lMn xFdh(hi ,ak zFnW)`xwp if` , ¨¦¨¦¦§¦©§©§£©¦§¨

aEzMW FnkE .'d xF` iENiB FA oFMWl ± oMWn,ck miNdY) ¦§¨¦§¦§¤¨§¦¦

(dÎcaal xaE miRk iwp" VidkxaWExitC`כּו': ."d z`n §¦©©¦©¥¨¦¨§¨¨¥¥§¥
l` iENiB zkWnd `Ed ,'dkxA'FWtpA zEw'2כּוici lre . §¨¨©§¨©¦¡Ÿ§©§§©§¥

zindAdÎWtp lW xYqdd oM mB ripkie dgci ,df¤¦§¤§©§¦©©¥©¤§¥¤¤¤©©£¦
xace Wi zpigal mlFrd Fl d`xpe ,liCanE xiYqOd©©§¦©§¦§¦§¤¨¨¦§¦©¥§¨¨

.zindAd FWtp xnFg zEQb ipRn Epiide ,cxtp¦§¨§©§¦§¥©¤©§©©£¦

Kf FaaNWM la`oi`W Ki` FlkU oirA d`xi ,xExaE £¨§¤§¨©¨¦§¤§¥¦§¥¤¥
`lM ± Dinw"C dlrnl `EdW FnkE ,zn`A xiYqn'כּו," ©§¦¤¡¤§¤§©§¨§©¥§¨

zpigaA mB zEwl` iENiB KWnp FAl zEMf ici lr iM¦©§¥©¦¦§¨¦¡Ÿ©¦§¦©
.xiYqi `NW mlrdde xYqdd©¤§¥§©¤§¥¤Ÿ©§¦

lrW ,xAcn zpigaA oMWOd zriqp didW FnM ,Edfe§¤§¤¨¨§¦©©¦§¨¦§¦©¦§¨¤©
xAcOd z` ripkn did df ici'כּוeiWkr WtPA `Ed Kke ± §¥¤¨¨©§¦©¤©¦§¨§©©¤¤©§¨

`EdW ,xAcn zpigA oM mb `EdW ,rxd xvid zrpkd ±©§¨©©¥¤¨¨¤©¥§¦©¦§¨¤
"drExf `l ux`"(a ,a Edinxi)mixEACde miUrOd ,EpiidC . ¤¤Ÿ§¨¦§§¨§©§©©£¦§©¦¦

dOd 'dl `l" xW` zFaWgOde'כו"(i ,d Edinxi). §©©§¨£¤Ÿ©¥¨¦§§¨

`l" xW`" Edfemc` aWi"mW(e ,a Edinxi):WExiR , §¤£¤Ÿ¨©¨¨¨¦§§¨¥
aEzMX dn `Ed "mc`"(ek ,` l`wfgi)`QMd zEnC lre" : ¨¨©¤¨§¤§¥§©§©¦¥

mc` d`xnM zEnC'כּוil EUre" iM ,"mW aWi `l" - " §§©§¥¨¨Ÿ¨©¨¦§¨¦
"mkFzA iYpkWe WCwn(g ,dk zFnW)aizM3Kixv oM lre , ¦§¨§¨©§¦§¨§§¦§©¥¨¦

lr ,Epiide .rxd xvId `EdW ,df xAcn zpigA ripkdl§©§¦©§¦©¦§¨¤¤©¥¤¨¨§©§©
.FWtpA zEwl` iENiB zkWnd ici§¥©§¨©¦¡Ÿ§©§

d`p dNM ± mixnF` lNd ziA" oiprA ,x`Azp xg` mFwnaE]§¨©¥¦§¨¥§¦§©¥¦¥§¦©¨¨¨
,dAxC` `N` ,d`lrdd itl dkWndd didi `NW :"dcEqge©£¨¤Ÿ¦§¤©©§¨¨§¦©©£¨¨¤¨©§©¨
dUrOdW EpiidC ,dHnlÎdlrnln dkWndd didi dNgY§¦¨¦§¤©©§¨¨¦§©§¨§©¨§©§¤©©£¤
oiYni `le ,zETcA "rxn xEq"l mcFw ENit` didi aFHd©¦§¤£¦¤§¥¨§©§Ÿ©§¦

.zilkzA "rxn xEq" dNgY didIW cr "aFh dUre"A§©£¥©¤¦§¤§¦¨¥¨§©§¦

if` ,"aFh dUre"AW dkWndd df ici lrW mEXn ,Epiide§©§¦¤©§¥¤©©§¨¨¤§©£¥£©
on dAxd dgFC ,xF` hrn" iM .mipFvigd lM ElRi `liOn¦¥¨¦§¨©¦¦¦§©¤©§¥¦

zilkzA "rxn xEq"l `Faie ,"KWFgd'כּוoipr `Ed df KxC lre . ©¤§¨§¥¨§©§¦§©¤¤¤¦§¨

,zEwl` iENiB zkWnd ici lrW ± xAcOA oMWOd zFrQn©¨©¦§¨©¦§¨¤©§¥©§¨©¦¡Ÿ
aEzMW FnM zFRilTd Erpkp `liOn(dl ,i xAcOA)rqpA idie" : ¦¥¨¦§§©§¦§¤¨©¦§¨©§¦¦§Ÿ©

oFx`d'כּוLi`pUn EqEpie'כּו." ¨¨§¨§©§¤

Îdlrnln zEwl` zkWnd ici lrW :WtpA Ff dpigA Kke§¨§¦¨§¤¤¤©§¥©§¨©¡Ÿ¦§©§¨
rpMi `liOn if` ,dNtzE dxFYd wqraE aFHd dUrnA ,dHnl§©¨§©£¥©§¥¤©¨§¦¨£©¦¥¨¦¨©

zindAdÎWtpe ,sEBd zEInWB'כּו.[ ©§¦©§¤¤©©£¦

"oMWOd iWxw" :mixaC 'b Eid oMWOA ,dPde,ek zFnW) §¦¥©¦§¨¨§¨¦©§¥©¦§¨§

(cFre .fi"oMWOd zFrixi"e ;(dk ,c xAcOA)Epiid ± "milMd"e ; §¦¦©¦§¨©¦§¨§©¥¦©§
gAfnE dxFpnE ,oFx`'כּו. ¨§¨¦§¥©

E`xwPW miWxTd oipr oiadl Wi dNgY ,dPdeFnW)z §¦¥§¦¨¥§¨¦¦§¨©§¨¦¤¦§§§

(eh ,ekmiHW ivr" :micnFrmik`lOdW KxCÎlr mdW ," £¥¦¦§¦¤¥©¤¤¤©©§¨¦
aEzMW FnM ,'micnFr' mi`xwp(a ,e EdirWi)mitxU" ¦§¨¦§¦§¤¨§©§¨§¨¦

sFq ,dAx mixiXd xiW WxcnA aEzMW FnkE ."micnFr§¦§¤¨§¦§©¦©¦¦©¨
s` ,'micnFr mitxU' ± dlrnl :"dpi`xE dpi`v" wEqR̈§¤¨§¤¨§©§¨§¨¦§¦©
,"micnFr mitxU" WExitE .'micnFr miHW ivr' ± dHnl§©¨£¥¦¦§¦¥§¨¦§¦
mlFr mExA micnFr mNEM eizxWn xW`e" :xn`nM Epiid©§§©£¨©£¤§¨§¨¨§¦§¨

d`xiA mirinWnE'4"כו. ©§¦¦§¦§¨

`N` dcinr oi`" iM :`Ed oiprdedwizW"(` ,hl dhFq). §¨¦§¨¦¥£¦¨¤¨§¦¨¨

.lke lMn zEnvrd lEHiA zpigA Epiid ,"dwizW" WExitE¥§¦¨©§§¦©¦¨©§¦Ÿ¨Ÿ
xg` oFvx mc`l `di `NW ,oFvxdÎlEHiA zpigA Epiide§©§§¦©¦¨¨¤Ÿ§¥§¨¨¨©¥

aEzMW FnkE .cg` 'dl oFvxd zlEf(dk ,br miNdY)LOre" : ©¨¨©¤¨§¤¨§¦¦§¦§
iYvtg `l'כּוLpFvx lHA" :l"fx xn`nkE .5"כּו'". Ÿ¨©§¦§©£©©©©¥§§

WIWM dPd iM :`Ed "dcinr" Ff dpigA `xwPW mrHde§©©©¤¦§¨§¦¨£¦¨¦¦¥§¤¥
FnkE ,"KNdn" zpigA Edf ± 'dA zEwiaCde dad`d Fl¨©£¨§©§¥©¤§¦©§©¥§

rFqpe KFld" :(h ,ai ziW`xA) mdxa`A aEzMW'כּוK` ." ¤¨§©§¨¨§¥¦¨§¨©©
zFidl jixv ,Ff dad`e KENid zpigal riBIW mcFw¤¤©¦©¦§¦©¦§©£¨¨¦¦§
on wFYWle cFnrl ,Epiid .z`f dcinr zpigA dNgY§¦¨§¦©£¦¨Ÿ©§©£§¦§¦
,zFxf zFpFvxd ode .dfÎzOErlAW KENide zEhXRzd¦§©§§¦¤¦§©¤§¥¨§¨
`xwp Edf ± mixf mixacl wwFYWnE utge dvFx mc`dW¤¨¨¨¤§¨¥¦§¥¦§¨¦¨¦¤¦§¨

`aIe" :aEzMX dn KxCÎlr ."KENid" oM mBKldWi`l ©¥¦©¤¤©¤¨©¨Ÿ¥¤§¦
"xiWrd('ד י"ב , ב' dfÎzOErlC.(ּבׁשמּואל KENidd `EdW , ¤¨¦ְְֵ¤©¦¦§©¤

gxF`M `Ed dNgzOW .wfgznE KlFdW ± "Kld" Edfe.'כּו §¤¥¤¤¥¦§©¥¤¦§¦¨§¥©
רׁש"י  ּבפירּוׁש ׁשם  xFXd.6עּיין ,lbx igNWn" zFidl jixve ְִֵֵַַָ§¨¦¦§§©§¥¤¤©

rxd xvId lW KENid rFpnl EpiidC ,"xFngde7. §©£§©§¦§©¦¤©¥¤¨¨

± zEwl`A KENidd zFidl df KENidn KRdzIW ickE§¥¤¦§©¥¥¦¤¦§©¦¤¡Ÿ
zpigA `Ede .dcinr zpigal dNgY `aIW ici lr `Ed©§¥¤¨Ÿ§¦¨¦§¦©£¦¨§§¦©
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.2."dXEcw icil d`ian dxdh" l"fx Exn`X dn oM mB Edfe]§¤©¥©¤¨§©©¨¢¨§¦¨¦¥§¨
חכמה"]. ּב"ראׁשית ְְִֵֵַָָעין

לדֹודי".3. "אני הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָּכמֹו

א').4. עּמּוד ק"ע, וּדף א'. עּמּוד קס"ט, ּדף ּתרּומה, ּבזהר: ְְְְֵַַַַַַָֹ(ועּיין

בינה"].5. להׂשּכיל" הּמתחיל ּדּבּור ּב"אּגרת־הּקדׁש", ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ[עיין

.6dUrPW ,gxF`l KM xg`e ,FMxcl xaFrW ,Kldl dNgY rxd xvi z` dOiC]¦¨¤¥¤¨¨§¦¨§¥¤¤¥§©§§©©©§¥©¤©£¤
.[ziAd lrA `EdW ,Wi`l KM xg`e ,i`pqk ©̀§§©§©©©§¦¤©©©©¦

ּובפירּוׁש7. ב'. עּמּוד ה', ּדף זרה, דעבֹודה קּמא ּפרק ּבגמרא, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ(ּכדאיתא
ּדף  ּבׁשּלח, ב'. עּמּוד סֹוף ה' ּדף ׁשמֹות, ב': חלק זהר, ועּיין ׁשם. ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָֹרׁש"י

מּקץ). ּפרׁשת ריׁש ּובהרמ"ז ב'. עּמּוד סֹוף ְִֵֵַַַַַָָס"ד,
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oFvxÎlEHiA8miWxw" oipr did dfe .micnFrdcinre ." ¦¨§¤¨¨¦§¨§¨¦§¦©£¦¨
micnFr mNEM" Edfe ,d`xi ici lr KWnp df oFvx lEHiaE¦¨¤¦§¨©§¥¦§¨§¤¨§¦

A mirinWnE ,mlFr mExAd`xi." §¨©§¦¦§¦§¨
icMW ,miWxTd i`UFp ixxn ipA zcFar oipr did dfe§¤¨¨¦§¨£©§¥§¨¦§¥©§¨¦¤§¥

ici lr Edf ± Ff dcinre d`xi zpigal `FalzExixOd. ¨¦§¦©¦§¨©£¦¨¤©§¥©§¦
mAEx xW` ,FClg ini lr "`pAWEgc ix`O"n FzFidA¦§¦¨¥§§¨¨©§¥¤§£¤¨

Kli KWFgA" mNEkM'כּו"(c ,e zldw)xxFrn df ici lre . §¨©¤¥¥Ÿ¤¤§©§¥¤§¥
"LpFvx lHA" zpigal `Fal lkEIW miAx mingx9. ©£¦©¦¤©¨¦§¦©©¥§§

KM xg` KWnp dfn ,dPdedad`d zbxcnl `al §¦¥¦¤¦§¨©©©¨Ÿ§©§¥©¨©£¨
zFrixId oipr Edfe ."WtPd zFlM" zpigaA 'dl oFvxde§¨¨©¦§¦©§©¤¤§¤¦§¨©§¦

onBx`e zlkY"'כּו"(` ,ek zFnW)oFiNM oFWl `Ed zlkY iM , §¥¤§©§¨¨§¦§¥¤§¦¨
" ±dlM"iaalE ix`W10(ek ,br miNdY)lr dtFgd `Ede . ¨¨§¥¦§¨¦§¦¦§©¤©

.l"Pd oFvxÎlEHiAd zpigA `EdW miWxTd©§¨¦¤§¦©©¦¨©©
,xUA Wie ,zFnvr mc`A WIW oFincM oM mb `Ede§©¥§¦§¤¥¨¨¨£¨§¥¨¨

:mdilr mittFgd micibe§¦¦©§¦£¥¤
xUAd dpap mdilrW cFqId Edf zFnvrd zpigaE§¦©¨£¨¤©§¤£¥¤¦§¨©¨¨
LFnk in 'd ± dpxn`Y izFnvr lM" zpigA `Ede ,oiciBde§©¦¦§§¦©¨©§©Ÿ©§¨¦¨

i)"כּו' ,dl miNdY)zFidl Kixv dfe .oFvxÎlEHiA zpigA , §¦¦§¦©¦¨§¤¨¦¦§
.mFId lM mc`Ä¨¨¨©

zpigA `Ed micibe xUA zpigal KM xg` `ai dfnE¦¤¨Ÿ©©©¦§¦©¨¨§¦¦§¦©
dad`["gExe mC" zpigA micibe ,"W`d cFqi" `Ed xUa iM]. ©£¨¦¨¨§¨¥§¦¦§¦©¨§©

."oFWxb ipA" zcFar Edfe§¤£©§¥¥§

,dPde b± l"Pd oFvxÎlEHiA zpigA ,dNtzA 'd zcFarA §¦¥©£©¦§¦¨§¦©¦¨©©
ÎiwEqtA d`YYÎd`xi zExxFrzd ici lr zFidl Kixv̈¦¦§©§¥¦§§¦§¨©¨¨¦§¥
lEHiaE z`xIn FxERiqA ,"xF` xvFi" zMxaE ,dxnfc§¦§¨¦§©¥§¦¦¦§©¦
ici lr `Ed ,dad`e KENid zpigal `Fale .mik`lOd©©§¨¦§¨¦§¦©¦§©£¨©§¥

mlFr zad`" Fxn`A zEppFAzd'כּוrnW" ,"l`xUi'כּו" ¦§§§¨§©£©¨§©¦§¨¥
."dad`d lkid" zpigA `EdW¤§¦©¥©¨©£¨

" WExiRrnWoFWl ± "dpadoipr `Ede .rEcIM ¥§©§£¨¨©¨©§¦§¨
:mNEM zFnlFrd lMW Ki` 'd zNEcbA zEppFAzdd©¦§§¦§©¥¤¨¨¨¨
sl`A zFidl cizrX dn mbe ,oFYgze oFilr ocrÎoB©¥¤¤§§©§§©©¤¨¦¦§¨¤¤
mNEM ± zFlaFi mitl` 'p cr mbe ,`FalÎcizrl iriaXd©§¦¦¤¨¦¨§©©£¨¦§¨
.KxAzi FzEnvr - DiOw cal zg` daWgna Elr̈§©§¨¨©©§¨©¥©§¦§¨¥
dhAde ,"zFxFCd lM sFq cr hiAnE dtFv" :xn`nkE§©£¨¤©¦©¨©§©¨¨
xdFfA aEzMW FnM .cal `id zg` daWgnA ± z`fŸ§©§¨¨©©¦§¨§¤¨©©
lM `EdÎKExA WFcTd `xA zg` daWgnA"C ± WxcOaE©¦§¨¤§©£¨¨©©¨¨©¨¨¨

."zFnlFrd̈¨

wx Dpi`W ,oFYgYd mc`A daWgOd ,lWnÎKxCÎlre§©¤¤¨¨©©§¨¨§¨¨©©§¤¥¨©
zpigAWEal`l iM" ± dlrnl oMWÎlke .Wtpl cal §¦©§§¨¨¤¤§¨¤¥§©§¨¦Ÿ

"mkizFaWgn izFaWgn(g ,dp EdirWi)aizM11. ©§§©©§§¥¤§©§¨§¦

zE`B Kln 'd" EdfeWal"(` ,bv miNdY)dn ,EpiidC : §¤¨¨¥¨¥§¦¦§©§©
zFnlFrd `Fxale liv`dl eiptl daWgna dlrX¤¨¨§©§¨¨§¨¨§©£¦§¦§¨¨
KxAzi `Ed didIW ickA ,diUrÎdxiviÎd`ixAÎzEliv ©̀¦§¦¨§¦¨£¦¨¦§¥¤¦§¤¦§¨¥

WAlzPX dn `Ed Ff daWgn dPd ,mr lr KlnWEalA. ¤¤©¨¦¥©£¨¨©¤¦§©¥¦§
dvFxW mceÎxUA KlnA daWgOde oFvxd FnM Fpi`W¤¥§¨¨§©©§¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¤

md eicarW ± eicar lr KFlnlzlEfA mB xace zEdn ¦§©£¨¨¤£¨¨¥©§¨¨©§©
.mdilr KFlnl KlOl oFvx KiIW oM lr ,mdilr FzEkln©§£¥¤©¥©¨¨©¤¤¦§£¥¤
Wi miEdzn mNEM zFnlFrdW ,dlrnl oMÎoi`XÎdn©¤¥¥§©§¨¤¨¨¨¦§©¦¥
didIW icM ,oM m` .df oFvx ici lr KxAzi EpOn oi`n¥©¦¦¤¦§¨¥©§¥¨¤¦¥§¥¤¦§¤
,WEal zpigA KxC lr wx `Ed ,mdilr KFlnl df oFvẍ¤¦§£¥¤©©¤¤§¦©§
zE`B Kln 'd" xn` KklE .Ff daWgnE oFvxA WAlzOW¤¦§©¥§¨©§¨¨§¨¨©¨¨¥
`p`" eiptl dzlrW dpFilr daWgOdW ,EpiidC ,"Wal̈¥§©§¤©©§¨¨¤§¨¤¨§¨§¨¨£¨

alA "WEal" zpigA wx `Ed "KFln`.c ¤§©§¦©§¦§¨

"KlOd FA Wal xW` zEkln WEal E`iai" EdfexYq`) §¤¨¦§©§£¤¨©©¤¤¤§¥

± (g ,e.cal WEal zpigA wx `Ed zEklOdW¤©©§©§¦©§§¨

" K`]E`iai`YzlcÎ`zExrz`ac ,aizM "zEkln WEal ©¨¦§©§§¦¦§¦§£¨¦§©¨
lr Epiide .Ff daWgnA KxAzi FpFvx KiWndl ,`zNin `ilY©§¨¦§¨§©§¦§¦§¨¥§©§¨¨§©§©

.zFvnE dxFYd mEIw ici§¥¦©¨¦§

"mkFzA iYpkWe" ± oMWOd oipr Edfe(g ,dk zFnW)oipr Edfe . §¤¦§¨©¦§¨§¨©§¦§¨§§¤¦§¨
il` iWi` deNi mrRd"'כּו"(cl ,hk ziW`xA).xF` zkWnd Epiid ©©©¦¨¤¦¦¥©§¥¦©§©§¨©

.Ff daWgn zpigaA KWnp zFidl ± sFqÎoi`לק ּמן ׁשּיתּבאר ].ּכמֹו ¥¦§¦§¨¦§¦©©£¨¨ְְְִֵֶַָָ

"Epiwl` 'd l`xUi rnW"A zEppFAzdd Edfe(c ,e mixaC) §¤©¦§§¦§©¦§¨¥¡Ÿ¥§¨¦

"Epiwl`" Edfe .Ff daWgnA WAlzn `EdW :WExiR ±¥¤¦§©¥§©§¨¨§¤¡Ÿ¥
.mEvnv zpigA§¦©¦§

mlFrl FzEkln cFaM mW KExA" mixnF` KM xg`e§©©©§¦¨¥§©§§¨
mb ,zEkln zpigA mikiWnnE mikxaOW ± "crë¤¤§¨§¦©§¦¦§¦©©§©

diUrÎdxiviÎd`ixA zFnlFrA12clFp Ff zEppFAzdnE . §¨§¦¨§¦¨£¦¨¥¦§§¨
"Yad`e" zpigA KWnpe(d ,e mixaC). §¦§¨§¦©§¨©§¨§¨¦

FnM ,llM Kxc "zFrixI"d oipr `Ed dad`de§¨©£¨¦§¨©§¦¤¤§¨§
od hxR KxC la` .x`AzIW"aEzMW FnM ."zFCn dXW ¤¦§¨¥£¨¤¤§¨¥¦¨¦§¤¨

mik`lOA(a ,e EdirWi)eipt dQki miYWA" miYWaEכּו': , ©©§¨¦§©§¨¦§©¦§©¤¨¨¦§©¦
"aFWe `Fvx" EpiidC ."stFri(ci ,` l`wfgi)"a"n mW" KklE . §¥§©§¨¨§¤§¥§¨¥

.zFaiY dXW cg` lkaE ,miwEqR 'f FA Wi ±¥§¦§¨¤¨¦¨¥
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.8zpigal `Fal KxCd `Ed `itMz` ici lrW ,l"Pke]§©©¤©§¥¦§©§¨©¤¤¨¦§¦©
`kRdz` מאּתכם "קחּו הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין כּו'. ¦§©§¨ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

וּיקהל]. ּבפרׁשת – ְְְֵַַַָָָּתרּומה"

ּו9. מּצֹות "על ּבענין ּדֹודי", "קֹול ּפסּוק על מּזה ׁשּנתּבאר מרֹורים ּוכמֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשם. עּיין ֵַָכּו'".

"ׁשיר 10. הּמתחיל ּבדּבּור ׁשארי", "ּכלה מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָועּיין
ִִַהּׁשירים".

.11– ּבת" וׂשמחי "רּני הּמתחיל ּבדּבּור ּבזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ[ועּיין
מּקץ]. ְִֵַָָּבפרׁשת

ׁשּלח").12. הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ(ועּיין



רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

onBx`e WW" zFrixiA aEzMW Edfe'כּו,oipeeB ziW ," §¤¤¨©§¦¥§©§¨¨¦§¨¦
"miWgY zFxFr dqknE"(hi ,el .ci ,ek zFnW)FnEBxYW ¦§¥§¨¦§¤©§
l"fx Exn`e ."`pFBqq"[ כ"ח דף  ּדׁשּבת  ב ' "UUW[פרק  : ©§¨§¨§©©ְֶֶַַָ¤¨

l"Pd zFCn dXW Epiid ."dAxd oipebA13. ¦§¨¦©§¥©§¦¨¦©©
,dad`d `Ed "`Fvx"d :mc`A "aFWe `Fvx" oipre§¦§¨¨¨¨¨¨¨¨¨©£¨
ici lr `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zkWnd `Ed "aFX"de§©©§¨©¥¨©§¥

g"nx" odW ,zFIUrn zFvnoixa`FnM - "`MlnC ¦§©£¦¤¥©©¥¨¦§©§¨§
zEIgde xF`d iENibl ilM `EdW xa`d'כּוici lre . ¨¥¤¤§¦§¦¨§©©§©§¥

xF` z`xWd iENiB eilr KiWnn mc`dW ,Ff dkWnd©§¨¨¤¨¨¨©§¦¨¨¦©§¨©
EpWCw xW`" xn`nM ,zFvOd ici lr `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨©§¥©¦§§©£¨£¤¦§¨
dAxÎdad` xxFrznE xfFg df ici lr dPd ,"eizFvnA§¦§¨¦¥©§¥¤¥¦§¥©£¨©¨

mc`d WtpA14"dvExP Lixg` ipkWn" Edfe .,` mixiXd xiW) §¤¤¨¨¨§¤¨§¥¦©£¤¨¨¦©¦¦

(caizkE .(a ,`l Edinxi)oM lr ,KiYad` mlFr zad`" : §¦¦§§¨©£©¨£©§¦©¥
cqg KiYkWn'וגֹו,"aFXd xg` ± `Fvx" Wi `vnpe ." §©§¦¨¤ְ§¦§¨¥¨©©©

."`Fvxd xg` ± aFW"e§©©¨¨
zkWnd Epiid ,zFrixId E`UPW oFWxb ipA oipr Edfe§¤¦§¨§¥¥§¤¨§©§¦©§©§¨©

r KWnPd "dAx dad`"zad`"A ± zFvOd mEIw ici l ©£¨©¨©¦§¨©§¥¦©¦§§©£©
"aFXd mcFTW `Fvx"d `EdW "mlFr'כּוzFrixId mbe . ¨¤¨¨¤¤©§©©§¦

.Wtpl miWEal md zFvOdW FnM ,mitiTn md¥©¦¦§¤©¦§¥§¦¨¤¤
zpigA odW ,miWxTd i`UFp ixxn ipA zcFar ,`vnp¦§¨£©§¥§¨¦§¥©§¨¦¤¥§¦©
KWnp dPOOW ,d`YYÎd`xi Edf ± "micnFr miHW ivr"£¥¦¦§¦¤¦§¨©¨¨¤¦¤¨¦§¨

dcinrd zpigAE.oFvxÎlEHia §¦©¨£¦¨¦¨
Epiid ± zFrixId i`UFp oFWxB ipA zpigA KM xg`e§©©©§¦©§¥¥§§¥©§¦©§
Îdad`"e "mlFrÎzad`" :dad` zFpigA 'a zExAgzd¦§©§§¦©£¨©£©¨§©£¨

."dAx©¨
zFgAfOde oFx`d i`UFp zdw ipA zcFare'כוEdf ± ©£©§¥§¨§¥¨¨§©¦§§¤

Îdad`" zpigAn mB dlrnl `idW d`NirÎd`xi zpigA§¦©¦§¨¦¨¨¤¦§©§¨©¦§¦©©£¨
."dAx©¨

aizkcM .zFgENd fEpB did oFx`A ,dPd iM(ak ,ai aFI`): ¦¦¥¨¨¨¨¨©§¦§¦¦

aEzMW FnM ;KWg iPn zFwEnr dNbn"(e ,av miNdY)Ewnr" : §©¤£¦¦Ÿ¤§¤¨§¦¦¨§
aEzMW FnkE .dxFpOd ici lr did iENiBde ."LizFaWgn©§§¤§©¦¨¨©§¥©§¨§¤¨

(bk ,e ilWn)iENibe xF` zpigA KWnPX ± "xF` ± dxFze" : ¦§¥§¨¤¦§¨§¦©§¦
"Fxzq KWg zWi"C mlrdd zpigAn(ai ,gi miNdY)15. ¦§¦©©¤§¥§¨¤Ÿ¤¦§§¦¦

xxal `id dxFYd lk iM ,"ExixAz` dnkgA" ,dPde§¦¥§¨§¨¦§§¦¦¨©¨¦§¨¥
ipa `Vn" df did okle .zFgAfOd oipr Edfe .mixExiA¥¦§¤¦§¨©¦§§§¨¥¨¨¤©¨§¥

zdw"(eh ,c xAcOA)aEzMW FnM `EdW ,(i ,hn ziW`xA)Fle" §¨©¦§¨¤§¤¨§¥¦§
`Innr oEWPMzi" ± "miOr zdTi'16"כּוoipr `EdW , ¦§©©¦¦§©§©§©¨¤¦§¨

.mixExiAd©¥¦

,d`NirÎd`xi zpigA oM mB KWnp dnkg ici lre§©§¥¨§¨¦§¨©¥§¦©¦§¨¦¨¨
oi` m` ,dnkg oi` ± d`xi oi` m`" xn`On rcFPM©¨¦©£¨¦¥¦§¨¥¨§¨¦¥

:"d`xi oi` ± dnkg̈§¨¥¦§¨

Îd`xi oi` m`C ,d`YYÎd`xi zFidl jixv dNgYnC§¦§¦¨¨¦¦§¦§¨©¨¨§¦¥¦§¨
zpigA Edfe ± dnkgd zpigal `Fal xWt` i` d`YY©¨¨¦¤§¨¨¦§¦©©¨§¨§¤§¦©
Îd`xi oi` ± dnkg oi` m`" KM xg`e .l"Pd "miWxT"d©§¨¦©©§©©©¦¥¨§¨¥¦§¨
dxFYd ici lr Edf ,d`NirÎd`xil `Fal icMW "d`Nir¦¨¨¤§¥¨§¦§¨¦¨¨¤©§¥©¨

"zwtp dnkgn"C17Îd`xi Edf "zdw ipA" zpigA ,`vnp . §¦¨§¨¨§¨¦§¨§¦©§¥§¨¤¦§¨
dxUrÎdpFnW zpigA Edfe .dAxÎdad` xg`NW d`Nir¦¨¨¤§©©©£¨©¨§¤§¦©§¤¤§¥

: .rnWÎz`ixwc "Yad`e" xg`W¤©©§¨©§¨¦§¦©§©

,mpn`e cEpiid ,miWxTd mi`UFp ixxn ipA EidX dn §¨§¨©¤¨§¥§¨¦§¦©§¨¦©§
,dPdC .d`NirÎd`xiA d`YYÎd`xi xAglE zFlrdl§©£§©¥¦§¨©¨¨§¦§¨¦¨¨§¦¥
minrR 'a Eid oMWOA dPd iM .df lr dxFn ixxn mW¥§¨¦¤©¤¦¦¥©¦§¨¨§¨¦

"xFxC xn W`x minUA" ± cg` :"xFn"(bk ,l zFnW) ¤¨§¨¦Ÿ¨§§

xFn" ± zxhTd ipnnqA ,'ad ,"dgWOd onW"AW¤§¤¤©¦§¨©§©§¨¥©§Ÿ¤
."drivwE§¦¨

,'rEci' `xwPW dIg mCn dUrp xFOd iM :oiprde§¨¦§¨¦©©£¤¦©©¨¤¦§¨¨©
mUFa dUrpe mCd WxwPWM18,`itMz`" oipr `Ede . §¤¦§©©¨§©£¨¤§¦§¨¦§©§¨

ipnnqC "xFn" oipr Edfe ."`xFdpl `kFWg `kRdz`e§¦§©§¨£¨¦§¨§¤¦§¨§©§¨¥
.dlrnlÎdHOn d`lrde gix `EdW ± zxhTd©§Ÿ¤¤¥©§©£¨¨¦©¨§©§¨

Îdlrnln ± dkWnd xxFrn ,Ff d`lrd ici lre§©§¥©£¨¨§¥©§¨¨¦§©§¨
`xin" `xwPW ,dgWOd onWAW "xFxC xn" `Ede .dHnl§©¨§¨§¤§¤¤©¦§¨¤¦§¨¥¨
Îd`xi zpigA oM mb `EdW ,dxFYd znkg `EdW ,"`ikc©§¨¤¨§©©¨¤©¥§¦©¦§¨

.d`Nir¦¨¨

`kRdz`e ,`itMz`" `EdW ± zxhTAW xFOde§©¤©§Ÿ¤¤¦§©§¨§¦§©§¨
`Ede d`YYÎd`xi zpigA `Ed ± "`xFdpl `kFWgc©£¨¦§¨§¦©¦§¨©¨¨§

nd mxFBd.d`NirÎd`xi zkW ©¥©§¨©¦§¨¦¨¨

EpiidC ,xFn minrR 'A WExiR Epiid "ixxn" okl̈¥§¨¦©§¥§¨¦§©§
,miWxTd E`Up md okle .l"Pd xFn zFpigA 'a zExAgzd¦§©§§¦©©§¨¥¥¨§©§¨¦
.d`NirÎd`xiA d`YYÎd`xi xEAig oipr oM mb `EdW¤©¥¦§¨¦¦§¨©¨¨§¦§¨¦¨¨

ipA zcFar lM didY eipaE oxd` iR lr" Edfe§¤©¦©£Ÿ¨¨¦§¤¨£©§¥
"iPEWxBd(fk ,c xAcOA)"iPEWxBd ipA zcFar" iAB `wecC : ©¥§¦©¦§¨§©§¨©¥£©§¥©¥§¦

E`UPW - oFWxb ipA zcFar iM ,"oxd` iR lr" xn`p¤¡©©¦©£Ÿ¦£©§¥¥§¤¨§
zpigA KiWndl `Ede ,mitiTn zpigA mdW ,zFrixId©§¦¤¥§¦©©¦¦§§©§¦§¦©
oipeeBE zFCn dXWA ± siTn zpigA `idW 'dpFilr dad`'©£¨¤§¨¤¦§¦©©¦§¦¨¦§¨¦
ici lr `weC `id Ff dkWnde .l"PM WtPd zFCnAW¤§¦©¤¤©©§©§¨¨¦©§¨©§¥
axe" zpigaE ,'dAxÎdad`'d xFwn `Ed `EdW ,oxd ©̀£Ÿ¤§¨©£¨©¨§¦©§©

."cqg¤¤
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כּו'"].13. הּיהּודים "וקּבל ּבּפסּוק וׁשֹוב רצֹוא ּבענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ[ועּיין

הּמּטֹות"].14. "ראׁשי ּבּפסּוק ּׁשּנתּבאר מה ְִֵֵֵֶַַַַַָָָ[עין

מּצֹות",15. ּתאכל ימים "ׁשׁשת הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ(ועּיין
k)ּבפירּוׁש ,ci zFnW).("'כּו וּיאר והחׁש הענן "ויהי ְֵ§ְְִֶֶֶַַַָָָֹ

.16[.qElwp` mEBxzA l`pAxA`d zqxB]¦§©¨©©§©¥§©§ª§§

הּדברים 17. ּכל את אלקים "וידּבר הּמתחיל ּבדּבּור לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ(ּוכמֹו
ֵֶָהאּלה").

לבסּומי 18. אינׁש "חּייב הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ(ועּיין
ְַָּבפּורּיא").
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zpigA `id "xd" iM :'o ,x"d ,'` :oxd` `xwp okle§¨¥¦§¨©£Ÿ¨¦¨¦§¦©
"iadF` mdxa`" ,okle .dad`(g ,`n EdirWi)."xd" F`xw ± ©£¨§¨¥©§¨¨£¦§©§¨§¨¨
"xdd xdA" zn oxd` K`(hl ,bl xAcOA)dad` `idW , ©©£Ÿ¥§Ÿ¨¨©¦§¨¤¦©£¨

mdxa` zpigAn xzFi dpFilr19. ¤§¨¥¦§¦©©§¨¨
`EdW ,`lR zpigA `Ed s"l` :xd ± s"l` Edfe§¤¨¤¨¨¤§¦©¤¤¤
ixEh" xdGA `xwpe ,lkVdn dlrnNW zFpFilr zFCOn¦¦¤§¤§©§¨¥©¥¤§¦§¨©Ÿ©¥

."`kFWg£¨
xF` zkWnde zcixi zpigA `id dhEWRd o"Epe§©§¨¦§¦©§¦©§©§¨©
`Ed oxd` iM .l`xUi zFnWp lkl ,dHnl Ff dAxÎdad ©̀£¨©¨§©¨§¨¦§¦§¨¥¦©£Ÿ

.l`xUi zFnWpl miqpxtnd "mirFx draX"n¦¦§¨¦©§©§§¦§¦§¦§¨¥
oM mb `EdW ,oMWOd zFrixi E`UPW "oFWxb ipA" okle§¨¥§¥¥§¤¨§§¦©¦§¨¤©¥
dad`' ± dad` zFpigA 'a xEAge zkWnde z`lrd©£¨©§©§¨©§¦§¦©£¨©£¨
oxd` iR lr" `weC df did ± 'dAx dad`'e 'dpFilr¤§¨§©£¨©¨¨¨¤©§¨©¦©£Ÿ
."cqg axe" ,'dAx dad`' zpigA xFwn `Ed oxd`C ,"eipaE¨¨§©£Ÿ§§¦©©£¨©¨§©¤¤

FWxB" oM mb `xwp okleo,`wiiC dhEWR o"EpA ± "dn) §¨¥¦§¨©¥¥§§§¨©§¨©
WxB" oM oi`Xm(m"nA `EdW "oEp zpigAn oM mb FA WIW , ¤¥¥¥§Ÿ¤§¥¤¥©¥¦§¦©

xd`c dhEWRodkWndd lr fnFx dhEWR o"EPd iM . §¨§©£Ÿ¦©§¨¥©©©§¨¨
ici lr `id ± dHnl dkWndd didIW ickE .dHn dHnl§©¨©¨§¥¤¦§¤©©§¨¨§©¨¦©§¥
ux`a iYxare" oiprn rcFPM ,xzFi dpFilr dpigA§¦¨¤§¨¥©¨¥¦§¨§¨©§¦§¤¤
`weC oM lr ,"K`ln `le ip`" ± (ai ,ai zFnW) "mixvn¦§©¦§£¦§Ÿ©§¨©¥©§¨
lkA dHnl KWOil lkEi oxd`C dAxÎdad` zpigAn¦§¦©©£¨©¨§©£Ÿ¨¦¨¥§©¨§¨

.Wtp¤¤
± '"d Lpini" iM ."oiWExiB" oFWl `Ed oFWxB ,dPde§¦¥¥§§¥¦¦§¦§

"aiF` urxY" ± `weC(e ,Eh zFnW)ÎWtp zpigA `Ed . ©§¨¦§©¥§§¦©¤¤
dwipi Wi l`nVd eTn oM oi`X dn .zindAd'כוmB . ©©£¦©¤¥¥¦©©§Ÿ¥§¦¨©

.mipFvigd ipir `Oqn siTOde zFrixId©§¦§©©¦§©¥¥¥©¦¦
"Lici EppFM ipc` WcTn" Edfe(fi ,eh zFnW):WExiR , §¤¦§¨§¨¤§¥

sFqÎoi` xF` mixAgn EidW ,`Ed mIeld zbxcOW¤©§¥©©§¦¦¤¨§©§¦¥
icM ,okle ."Ll KFxr oi`" zn`A ixdW .zFnlFrÄ¨¤£¥¤¡¤¥£§§¨¥§¥
Edf ± `NirlcÎ`zExrz` didi `YzlcÎ`zExrz`AW¤§¦§£¨¦§©¨¦§¤¦§£¨¦§¥¨¤
mrRd" :aEzMW FnM ,xEAig oFWl `EdW ± mIeld oipr¦§¨©§¦¦¤§¦§¤¨©©©
EidW Edfe .df xEAig minxFBd mdW ,"il` iWi` deNi¦¨¤¦¦¥¨¤¥©§¦¦¤§¤¤¨
d`lrd ± dipg did KM xg`e ,eilke oMWOd mi`UFp§¦©¦§¨§¥¨§©©©¨¨£¨¨©£¨¨

.dkWnde§©§¨¨
sFqÎoi` xF` iENib didIW ± "EppFM ipc` WcTn" Edfe§¤¦§¨§¤¦§¤¦¥

,"mkFzA iYpkWe" ± dHnl `EdÎKExÄ§©¨§¨©§¦§¨

"dlcBd ci" :zFci 'b md ± "Lici"(`l ,ci zFnW)ci" , ¨¤¥¨¨©§Ÿ¨§¨
"dwfgd(ai ,cl mixac)"dnxd cI"d ,20(g ,ci zFnW). ©£¨¨©¨¨¨¨§

oipr `Ed ± "cqg axe" zpigA `idW ,"dlFcBd ci"¨©§¨¤¦§¦©§©¤¤¦§¨
."iPEWxBd ipA" zcFar£©§¥©¥§¦

"iW`xl zgY Fl`nU" zpigA ,"dwfgd ci"exiW) §¨©£¨¨§¦©§Ÿ©©§Ÿ¦¦

(e ,a mixiXd."ixxn ipA" zpigA `Ed ± ©¦¦§¦©§¥§¨¦
oFWl ± "dnx" iM ,"zdw ipA" zpigA Edf ± "dnxd ci"e§¨¨¨¨¤§¦©§¥§¨¦¨¨§
oFx`d mi`UFp EidW "zdw ipA" zpigA `Ede ,zFnnFx§§§¦©§¥§¨¤¨§¦¨¨

zFgENde'כּו. §©

,dPdexWt` i` ,mIel 'bd ici lrW Ff d`lrdl gMd §¦¥©Ÿ©§©£¨¨¤©§¥©§¦¦¦¤§¨
Edfe ,dlrnln dNgzA dkWnd ici lr m`ÎiM zFidl¦§¦¦©§¥©§¨¨¦§¦¨¦§©§¨§¤
mzcFarA miligzn mIeld Eid `l okle .mipdMd ici lr©§¥©Ÿ£¦§¨¥Ÿ¨©§¦¦©§¦¦©£¨¨

aEzMW FnM ,mipdMd ici lr m`ÎiM(hi ,c xAcOA)EnUe" :21 ¦¦©§¥©Ÿ£¦§¤¨©¦§¨§¨
FzcFar lr Wi` Wi`'22"כּוipA W`x z` `Up" oipr Edfe . ¦¦©£¨§¤¦§¨¨Ÿ¤Ÿ§¥

."md mB oFWxb¥§©¥
oiIr ± "W`x z`iUp" xn`p `l ixxn ipaAW dnE©¤¦§¥§¨¦Ÿ¤¡©§¦©Ÿ©¥
oFx`d iprFHn did zdTW itl ,`Up zWxR Wix zFAxA§©¥¨¨©¨Ÿ§¦¤§¨¨¨¦£¥¨¨

miWcTd Wcw `EdW" EpiidCכּו'± ,Wcw did oFWxbe ." ¤Ÿ¤©¨¨¦§¥§¨¨Ÿ¤§©§
aizkE ,xFkA didW(a ,bi zFnW)xFkA lk il WCw" dnכּו': ." ¤¨¨§§¦§©¤¦¨§©
ixxn ipaA oM oi`X. ׁשם עּיין כ ּו'. ¤¥¥¦§¥§¨¦ֵַָ

z` E`U" WExtA lirl x`Fan dPdC :Wxtl Wie§¥§¨¥§¦¥§¨§¥§¥§¤
KWnPd ,"oFYgYd oFvx" zpigA xXwl EpiidC ,"W`xŸ§©§§©¥§¦©¨©©§©¦§¨
FxAglE ,sEBA miWAElOd oigFnE W`x zpigAn¦§¦©Ÿ¦©§¨¦©§©§
`EdW ± "lkVd on dlrnNW oFvxd" zpigal FzFlrdlE§©£¦§¦©¨¨¤§©§¨¦©¥¤¤

"Dilfn" zpigAn'ּבּמד ּבר).כּו ּפר ׁשת  ריׁש ׁשם  .(עּיין ¦§¦©©¨¥ְִֵֵַַַָָָָ

dxFYd wqr ici lr Edf ± Ff d`lrd xTir ,dPde§¦¥¦¨©£¨¨¤©§¥¥¤©¨
"oFilrd oFvx" zpigA `idW23EidW "zdw ipA" iAB ,okle . ¤¦§¦©¨¨¤§§¨¥©¥§¥§¨¤¨

."W`x z` `Up" xn`p zFgENd FAW oFx`d z` oiprFh£¦¤¨¨¤©¤¡©¨Ÿ¤Ÿ
"miWcTd Wcw" oipr Edfe24EidW oFWxB ipaAW `N` . §¤¦§¨Ÿ¤©¨¨¦¤¨¤¦§¥¥§¤¨

dad`' ± zExAgzd oipr oM mB `EdW ,zFrixId i`UFp§¥©§¦¤©¥¦§¨¦§©§©£¨
z` `Up" oM mB mdA xn`p okl ± 'dAx dad`'A 'dpFilr¤§¨§©£¨©¨¨¥¤¡©¨¤©¥¨Ÿ¤

md mB oFWxb ipA W`x'כּו`Ed "ixxn ipA" zcFar la` ." Ÿ§¥¥§©¥£¨£©§¥§¨¦
`l Kkl ,oigFOde W`xd on zkWnPd d`xi zpigaA¦§¦©¦§¨©¦§¤¤¦¨Ÿ§©¦§¨Ÿ
KM xg` `ai df ici lrW `N` .W`x z`iUp mdA xn`p¤¡©¨¤§¦©Ÿ¤¨¤©§¥¤¨Ÿ©©©
.W`x z`iUp oipr `EdW ,oFWxbe zdw zlrnE zpigal¦§¦©©£©§¨§¥§¤¦§¨§¦©Ÿ
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ּפסּוק19. על ׁשּנתּבאר a)(ּכמֹו ,gk zFnW) לאהרֹון קדׁש בגדי "ועׂשית ְְִֵֶַָָ§ְְְֲִִֵֶַָָֹ
כו'").

.20"dnx ciA" mi`vi l`xUi ipaE](g ,ci zFnW).[ §¥¦§¨¥Ÿ§¦§¨¨¨§

.21[mzF`]¨

ידֹות,22. ג' מענין עֹוד ּׁשּנתּבאר מה (ועּיין אחר. ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּוכמֹו
ּבפּורּיא"). לבסּומי אינׁש "חּייב הּמתחיל ְְְְִִִִִֵַַַַָָּבדּבּור

כּו'"23. "אחזּתיו ּבענין ׁשם ׁשּנתּבאר c)ּוכמֹו ,b mixiXd xiW) ּובׁשאר . ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ¦©¦¦ְִָ
ּכל  את אלקים "וידּבר הּמתחיל ּבדּבּור לעיל, ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹדּוכּתי.

יראה". אין – חכמה אין "אם ּגּבי ְְְִִִֵֵֵַַָָָָהּדברים",

הּמתחיל 24. ּובדּבּור יעקב". "וּיׁשב הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹעּיין
ׁשּבתֹון". ַַַָ"ׁשּבת
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

לשוט ‡Í(כה) להם יש שייכות מה דא"כ י"ל עדיין
אז  שהן אחר דתורה דמ"ע המים ע"פ
כלל  דתורה מים מבחי' שלמעלה עליונה במדריג'
וקוב"ה  וגליא סתום דאורייתא כידוע הוא הענין כנ"ל.
העלם  בחי' והיינו וגליא סתום וכנ"י וגליא סתום
סתום  בבחי' מתלבש שהוא כמו ממש העצמו'
שהן  כמו התורה סודות פנימית בחי' שהוא דאורייתא
כבוד  וזהו ממש. א"ס עצמות בהעלם למעלה בשרשן
כו' אלהינו להוי"ה הנסתרות וכמ"ש דבר הסתר אלקים
במח' שעלו שרשן לעצם יבאו דלעתיד ישראל ונשמות
בפנימית  שם מקושרי' יהיו סתום בחי' שהוא העצמית
לפניו  ונחיה וזהו שבעצמותו. בסדכ"ס שהוא התורה
לגלוי  הנעלם האור שבא העוה"ב מחיי שלמעלה ממש
וצדיקים  כו' העבודה על שכר לקיבול השגה אור
בפנימית  שמתייחד התורה בפנימית ישיגו דלעתיד

הוא וע"כ ממש דתורה ועצמות מ"ע מבחי' למעלה
משה  ע"י בתו"מ למטה וירידה גילוי לכלל שבא

מ"מ  אך הנ"ל. ממ"ע משיתיהו המים מן כי בו שנאמר
בבחי' שבא שבתורה לגלוי וקשר חבור קצת יש
רק  התורה פנימית שהוא שבה סתום לבחי' הברורים
שהן  וזהו מלמעלה בהעלם מקיף בבחי' בא שהנסתר
מקיף  בבחי' שיקיפו דאורייתא המים ע"פ שטין
ח"ע  בחי' כל דאורייתא הסתום בבחי' א' בשיטה
תשלום  ע"י שלה עילוי לאחר וקאי לנו הנגלית דתורה
ייחוד  להיות יוכל שאז כנ"ל שנין אלפי דוי"ו הבירורים
הנסתרות  אמר עכשיו משא"כ בגילוי דסתום וחבור
מיומים  יחיינו וזהו לגמרי. זמ"ז שמפורדין כו' להוי'
שבתורה  הנגלה בחי' שע"י הבירורים ע"י בעוה"ב
ועי"ז  כו'. לשמור ולבנינו לנו הנגלות כמ"ש דוקא
התורה. בפנימית והוא מזה שלמעלה ממש לפניו ונחיה
עליה  אחר עליוני' המים ע"פ שטין הן היינו אבל
מקיף  בבחי' עכ"פ הנגלית בתורה להתייחד שיורדי'
והוא  בשיטה. ששט רק הפנימית על שורה שהמקיף

כו': רפ"ח מרחפת אלקים הרוח

mind jeza riwx idi .'ek `xa ziy`xa
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

(bxE`iaExn`W dnE ,dxFYd zEipFvige zEinipR oipr ¥¦§©§¦¦§¦¦©¨©¤¨©
:"'Ek zFxinf" dxFYd zFIpFvigl ceC̈¦§¦¦©¨§¦

mi`xwp zFvOd dPdoFvxziniptE ,`EdÎKExA oFilrd ¦¥©¦§¦§¨¦¨¨¤§¨§¦¦
`EdW ,zFvnAW oFvxd zpigA cSnE ,bEprYd `Ed oFvxd̈¨©©£¦©§¦©¨¨¤©¦§¤
gAiWW dGd gaXd `Ed ,bEprYd iAbl zipFvig dpigA§¦¨¦¦§©¥©©£©¤©©¤¤¦¥©
:"LiTEg il Eid zFxinf" xn`e mFlXd eilr KlOd ceC̈¦©¤¤¨¨©¨§¨©§¦¨¦¤

dOM cg` oEBip xOflE oBpl milFkIW xnGd Fnk iM¦§©¤¤¤§¦§©¥§©¥¦¤¨©¨
lMn ,zg` zEwiznE zEaixr lMdW iR lr s` ,minrR§¨¦©©¦¤©Ÿ£¥§¦©©¦¨
dOM FzF` oBpnE xfFge oBpn ,oEBip dfi` Fl axrWM mFwn̈§¤¨¥¥¤¦§©¥§¥§©¥©¨
mrR lM bPrzY ,dAxc`e ,FA WtPd uFwz `le minrR§¨¦§Ÿ¨©¤¤§©§©¨¦§©©¨©©

il Eid" Kke ,Fiti mvFrn mcTnMLiTEg`xwp "wFg" ." §¦Ÿ¤¥¤¨§§¨¨¦¤¦§¨

dOEc` dxR FnM ,bVEn zrce mrh DA oi`X devn¦§¨¤¥¨©©§©©¨§¨¨£¨
"mdilr miaiWn mlFrd zFOE`"W fphrWe40lM zn`aE . §©©§¥¤¨¨§¦¦£¥¤¤¡¤¨

opi` Epiptl miiElBd minrHd iM ,miTEg mi`xwp zFvOd©¦§¦§¨¦¦¦©§¨¦©§¦§¨¥¥¨
odW FnM miIYin`d minrHd KxrA opi`e llM miwiRqn©§¦¦§¨§¥¨§¥¤©§¨¦¨£¦¦¦§¤¥
,Kln zxifB ,miTEg wx md EpipirNW ,`vnpe ,dlrnl§©§¨§¦§¨¤§¥¥¥©¦§¥©¤¤

oaEn mrh ilA FpFvx KMW xnFlM41. §©¤¨§§¦©©¨

zFidl ,c`nl cr eilr miaixr ok iR lr s`W ,xn`e§¨©¤©©¦¥£¥¦¨¨©¦§Ÿ¦§
dlrnl `EdW ,KxAzi FpFvx `Ed dGd oFvxd zpigA iM¦§¦©¨¨©¤§¦§¨¥¤§©§¨
mlFrA Elit`e ,mlFrA `xap mEWl bVEn zFidn¦§¨§¦§¨¨¨©£¦§¨
oi`n dnkgde" aEzMW FnM ;bVEn Fpi` zEliv`d̈£¦¥¨§¤¨§©¨§¨¥©¦

"`vOY42"ocr" z`xwp dnkgdW ;43"xdp" `vFi EPOOW ¦¨¥¤©¨§¨¦§¥¥¤¤¦¤¥¨¨
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.40."izTg z`e" (c ,gi ixg`) wEqRd lr h ,bi wxR mipdM zxFY .a ,fq `nFi¨©Ÿ£¦¤¤©©¨©£¥§¤ªŸ©

.a ,hi zTg .d ,ek zFclFY .wEqRd lr i"Wx WExiR¥©¦©©¨§ª©

.41."KlOd zxifB `N` xaCA mrh oi`X . . ± "izFTg" :mW zFclFY i"Wx d`x§¥©¦§¨ª©¤¥©©©¨¨¤¨§¥©©¤¤

."Kln zxifB `N` Fpi`W rnWn ± wFg" :mW `nFi i"WxaE§©¦¨¨©§©¤¥¤¨§¥©¤¤

.42.ai ,gk aFI ¦̀

.43."oBd z` zFwWdl ocrn `vi xdpe" :i ,a ziW`xA§¥¦§¨¨Ÿ¥¥¥¤§©§¤©¨



c"agרסד i`iyp epizeax zxezn

zENBzdd dPOOW ,dpiAd `id ± "oB"l ,zrCd `Ed ±©©©©©¦©¦¨¤¦¤¨©¦§©
obAW zFnWPl `EdÎKExA sFqÎoi` zNEcbA zrce dpEaY§¨§©©¦§©¥¨©§¨¤§©

lrd ocr`ltpe mEvr bEprY mibPrznE mipdPW ,oFi ¥¤¨¤§¤¤¡¦¦§©§¦©£¨§¦§¨
ixdW ;Ff mzbVdA44Exn` oFYgYd ocr oB lr mb45 §©¨¨¨¤£¥©©©¥¤©©§¨§
"DipiIcilc aHEn"46liaWA mPdiB ixEQi dOd i`cMW , ¨§¦©§¥¤§©¥¨¦¥¥¦Ÿ¦§¦

"iz`C `nlrl izil"47Wie ;oFilrd ocr obA xnge lwe , ¥¥§¨§¨§¨¥§©¨Ÿ¤§©¥¤¨¤§§¥
xMfp `NW mbd ,DFab lrn DFab ,zFAx zFbixcn cFr©§¥©¨©¥©¨©£©¤Ÿ¦§©

.zFpigA 'a wx mixtQA©§¨¦©§¦

,dnkg ` ,an zpigA `Ed oFW`xd WxWe xFwn dPde§¦¥¨§Ÿ¤¨¦§¦©¨§¨
,oFilrd KxAzi FpFvxn "`vOY"W `ide ,dbVdd xFwn§©©¨¨§¦¤¦¨¥¥§¦§¨¥¨¤§

"miMg" zFidl Fnvr mvnvl dvFxW48ici lr dnkgA ¤¤§©§¥©§¦§©¦§¨§¨©§¥
`lkC ,WOn oi` ± "oi`n" cFq Edfe .mEvre ax mEvnv¦§©§¨§¤¥©¦©¦©¨¦§¨

diaiWg49FpFvx zEnvr iAbl dnkgA xi`OW Fzx`d £¦¥¤¨¨¤¥¦§¨§¨§©¥©§§
miig urA aEzMW FnkE .lEaB lrA iYlAd KxAzi50 ¦§¨¥©¦§¦©©§§¤¨©¥©¦

"jix`c `lGOn wpFi `A`"C51mdW ,zFxrVd lWnke . §©¨¥¦©¨¨§©¦§¦§©©§¨¤¥
ixzFn" zpigA mde ,dTC `nip oirM zlFblbdn mikWnp¦§¨¦¥©ª§¤ŸŸŸŸŸ§¥¦¨©¨§¥§¦©§¥

"oigFn52`idW ,zlFBlBd KFzAW minipRd oigFOd on ¦¦©¦©§¦¦¤§©ª§¤¤¦
.`EdÎKExA oFilrd oFvx `Ed ± xzMd zpigA§¦©©¤¤¨¨¤§¨

mdW ,'d zFaWgn Ewnr c`n dn ixd ,oM m`e§¦¥£¥©§Ÿ¨§©§§¤¥
`lkC ,`EdÎKExA oFilrd oFvx zEnvr mdW ,zFvOd©¦§¤¥©§¨¨¤§¨¦§¨
mxFwn ixdW ,zFnlFrd zEIg lM EdiiOw diaiWg£¦¥©©§¨©¨¨¤£¥§¨
zpigAn zkWnp `ide ,dnkgd `id oFW`xd mWxFWe§§¨¨¦¦©¨§¨§¦¦§¤¤¦§¦©
dNBzIW ,zFvOd ici lr oM oi`X dn .cal zFxrU§¨§©©¤¥¥©§¥©¦§¤¦§©¤
df ici lr milFr zFnlFrd lM ixd ,oFilrd oFvx zEnvr©§¨¨¤§£¥¨¨¨¦©§¥¤
m`e ,dpFW`xd mzlrn lr zilkze uw oi`l ax iENirA§¦©§¥¥§©§¦©©£¨¨¨¦¨§¦
.dxFYd iwECwCn cg` wECwC iAbl WOn milihA md ,oM¥¥§¥¦©¨§©¥¦§¤¨¦¦§¥©¨

oFvxd ,oM m`e ,bVEn Fpi` oFvxdW iR lr s`e§©©¦¤¨¨¥¨§¦¥¨¨
,oiNitYAW oFvxd l` lWn Kxc lr deW ziviSAW¤©¦¦¨¤©¤¤¨¨¤¨¨¤©§¦¦
,"zFxinf"M df ixd ,bVEn mrh ilA oFvx lMdW xg`n¥©©¤©Ÿ¨§¦©©¨£¥¤¦§¦
dtie eiptl aFh xW`M minrR dOM cg` oEBip mipBpOW¤§©§¦¦¤¨©¨§¨¦©£¤§¨¨§¨¤
`EdW zFvnAW oFvxd zNdY zlrn zbltdl KM ,eipirA§¥¨¨§©§¨©©£©§¦©¨¨¤©¦§¤
devn lkA ceC FA bPrzd ,`EdÎKExA oFilrd FpFvx§¨¤§¨¦§©¥¨¦§¨¦§¨
eiAbNW 'd oFvx `Ed iM ,dPOn wECwC lkaE devnE¦§¨§¨¦§¦¤¨¦§¤§©¨
zg` dxEve oEBip `EdW mr ,l"PM zFnlFrd lM milihA§¥¦¨¨¨©©¦¤¦§¨©©
cr `Ed dti dnE mirp dnE aFh dn la` ,lWn Kxc lr©¤¤¨¨£¨©©¨¦©¨¤©

.c`nE c`n§Ÿ§Ÿ

"?Edl zixw zFxinf !ceC" :`EdÎKExA WFcTd Fl xn`e§¨©©¨¨¨¦§¦¨¦§

,l"PM zFvnE dxFYAW oFvxd cSn wx `Ed Ff Dzlrn iM¦©£¨¨©¦©¨¨¤©¨¦§©©
`Ed ,mzEInipR iAbl zipFvige miixFg` zpigA wx `EdW¤©§¦©£©¦§¦¦§©¥§¦¦¨
devn lkA WIW `EdÎKExA oFilrd bEprYd zpigA§¦©©©£¨¤§¨¤¥§¨¦§¨
Fzilkze FzEIniptE oFvxd zAiq `EdW ,dxFYd zFvOn¦¦§©¨¤¦©¨¨§¦¦§©§¦

.FnEIwe FzEIge§©§¦
c`n DFab `Ed oFvxd lr bEprYd zlrn dPd iM¦¦¥©£©©©£©¨¨¨©§Ÿ
Îoi`W ,"FzEnvrA KlOd rEWrW" zpigA `EdW ,dlrp©£¤¤§¦©©£©©¤¤§©§¤¥

."mibEprYd xFwn" `xwp `EdÎKExA sFq¨¦§¨§©©£¦
mi`Fx Ep` zEInWbA mb ,lWn Kxc lr df oaEie§¨¤©¤¤¨¨©§©§¦¨¦
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a"lxz - l`eny zxez

‰ÊÂ אבינו עם שורשינו אחדות לשון יחידה בחי' נק'
ולהפרד  לצאת רוצה שאינו ב"ה א"ס שבשמים
ישוב  יש שבשכל השכל, מן למעלה זה ובודאי ממנו,
שכלו  שמחמת לומר ואין כך, או כך לעשות אם הדעת
שמוסר  עד כך כל אותו ואוהב אלקות משיג הרחב
שהרי  אינו, זה ית', אלקותו בעד בק"ש) (באחד נפשו
טוב  ית' שהוא היינו באלקות בשכלו משיג שהוא מה
וכיון  ותחתונים, עליונים העולמות כל ומחי' לכל
(שהרי  הנ"ל מהחיות כלום לעצמו ליקח רוצה שאינו
נפשו, למסור אדרבה כ"א כו') כלל חפצתי לא ועמך
שמשיג  השכל מחמת נמשך להיות יכול זה אין א"כ
הנ"ל  ד"ז מחייב המושג שכל שום ואין מחי', שהוא
השכל  מן שלמעלה מבחי' שזהו ודאי אלא בפו"מ,
הוא  הרצון בחי' דענין בזה, לומר והנראה בנה"א. שיש
(וי"ל  הוא אדם לא כי מבחי' אדם בבחי' שנמשך מה

ל  כי הוא עליון פי' לעליון אדמה אדם ענין א שזהו
האדם  יוכל איך אך אדם, בחי' על עליון שהוא אדם
ע"י  זהו הוא אדם לא כי שהוא לעליון א"ע לדמות
באדם  שנמשך מה בחי' שהוא הרצון בחי' באדם שיש
בכל  אלקות כשעובד לכן הוא, אדם לא כי מבחי'

בבחי' להיות כ"כ רצונך בטל לבחי' שמגיע עד כחותיו
הוא  בחי' אפי' עמך שהוא מה כל חפצתי לא ועמך
אז  אי"ה כמשי"ת וגרמוהי ואיהו המדע והוא היודע
שלכן  וצ"ל אדם, לא כי בחי' לעליון אדמה להיות יכול
הבריאה  מכוון עיקר כי להיות האדם על אדם שם הונח
לא  העולם שכל האדם כל זה כי כמ"ש זה בשביל הי'
בעבודה  שיהי' האדם ומכוון כו', לזה לצוות אלא נברא
אדם  כי הוא), אדם לא כי בחי' לעליון אדמה בבחי'
דצח"מ  כי חכמה, מבחי' הוא שעיקרו מדבר בחי' הוא
של  קוצו הוא הרצון ובחי' הוי', שם אותיות ד' נגד הם
אדם  ובחי' חכמה מבחי' שלמעלה כתר בחי' יו"ד
שבחי' וראינה דצאינה בביאור ג"כ וכמ"ש כו', מדבר
הוא  וע"י ובו שם, אדם ישב לא אשר נק' מצחא
להתקשר  לעליון אדמה להיות אדם בחי' התקשרות
דוקא  והיינו ושמור זכור בד"ה כנזכר ממש ב"ה בא"ס
קומי  גבי יונתי עפ"י וכמ"ש הנ"ל, רצון התעוררות ע"י
ונאמר  האדם את אלקים הוי' וייצר וזהו רעייתי. לך
חכמה, לבחי' רומז האחד יו"ד אשר יודי"ן בשני וייצר
רצה"ע  הוא החכ' מן שלמעלה לבחי' רומז יו"ד ועוד
יעו"ש. וייצר על ב' קל"ח באד"ר ממ"ש כמובן הנ"ל,
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("'Ek d`xId FAlA raTY"W cr ,xzFiA l"Pd dribiA¦¦¨©©§¥©¤¦¨©§¦©¦§¨
Epiid ,zEppFAzdd hrn mb KM xg` Fl wiRqIW cr©¤©§¦©©¨©§©©¦§§©§

.'Ek xMfPW dn©¤¦§©
zEppFAzdd zFidl jixv minW zEkln lFr zlAwA mbe)§©§©¨©©§¨©¦¨¦¦§©¦§§
aaFqe oinlr lM `lnn Edi`C" `Ed KExA sFq oi` xF` zNEcbA¦§©¥¨§¦§©¥¨¨§¦§¥
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wxR mW azMW FnM ± "'Ek hxtA eilre llkA l`xUi FOr©¦§¨¥¦§¨§¨¨¦§¨§¤¨©¨¤¤

.(`"n
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onGd `EdW ,dNtYd zrA `id ± d`xi icil d`iaOd©§¦¨¦¥¦§¨¦§¥©§¦¨¤©§©

"zElcbC oigFn"C17zEppFAzde dbVdl llkA xWkEnE , §¦§©§§¨¦§¨§©¨¨§¦§§
onfA `NW mb zFidl dlFki `id mFwn lMn la` .iwl ¡̀Ÿ¦£¨¦¨¨¦§¨¦§©¤Ÿ¦§©

.dNtYd©§¦¨
WOn `ln `Ed KExA WFcTdW Ki`" Ff dbVd dPdC§¦¥©¨¨¥¤©¨¨¨¥©¨
rEcie iElB lMd `liOnE ,"mipFYgYde mipFilrd z ¤̀¨¤§¦§©©§¦¦¥¨©Ÿ¨§¨©
mpn` .onf lkaE zr lkA zFidl lFki df ± KxAzi eiptl§¨¨¦§¨¥¤¨¦§§¨¥§¨§©¨§¨
WtPA WBxp zFidl `Ed ,hxtA d`xId l` rbFPX dn©¤¥©¤©¦§¨¦§¨¦§¦§¨©¤¤
dPd ,"'Ek EdUrn lM oianE 'Ek hiAnE dtFS"W Ki ¥̀¤¤©¦¥¦¨©£¥¦¥
xWkEOd onfA `l mb WtPA WiBxdl lwpA `Ed df WBxd¤§¥¤§¨¥§©§¦©¤¤©Ÿ¦§©©§¨
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zEppFAzd ici lr dNtYA Ff zExxFrzd minrR dfi` Fl did̈¨¥¤§¨¦¦§§©§¦¨©§¥¦§§
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בחסד  אבל תומ"צ. בקיום נפילה לידי מביאה לפעמים דאצילות, מחסד מרובה השפעה
וגבולים, ממצרים עלה ולכן לאלקות, מרכבה הוא כי לטובים, נהפכו הרעים דאברהם,

הגשמי  לעוה"ז עד החסד ספירת שהמשיך – הנגבה ונסוע הלוך

החסד e‰ÊÂג) מּדת לגּבי ּדאברהם החסד מּדת ׁשּגדלה ¿∆ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
החסד  ּׁשּמּדת מה זאת ּדלבד ְֲִִִֶֶֶַַַַַֹּדאצילּות,
ּכח  הּוא ּדאברהם החסד ּומּדת נאצל אֹור הּוא ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹּדאצילּות
מּנאצלים  ּבמדרגה למעלה היא ּדנׁשמה נׁשמה, ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּדמדרגת
ּדאצילּות  ּדחסד ההׁשּפעה הרי זאת לבד הּנה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלמעלה,
אינּה ׁשההׁשּפעה ּבלבד זֹו לא הּנה לרעים, ּגם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדכׁשהיא
ירידה  להם ּגֹורמת אּדרּבא אּלא טֹוב, להיֹות ּבהם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּפֹועלת

לּצלן  ּבמּוחׁשי רחמנא רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ּדחי, אל מּדחי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
אפּלּו אֹו ּבצמצּום מתּפרנסים ּדכאׁשר אדם, ּבני ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָּבטבעי
ּומצוֹות  ּתֹורה ׁשֹומרים אז הּנה ערּכם, לפי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּברוח
ּתֹורה  ּבני ׁשל ּבסביבה להיֹות טֹובה ּבהנהגה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּומתנהגים
הׁשּפעה  מּלמעלה להם ּוכׁשּמׁשּפיעים אלקים, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיראי
מּסביבה  מתרחקים אז הּנה והרחבה, ּבעׁשירּות ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻמרּבה
לּבם, ּכחלב וטפׁש אלקים, ויראי ּתֹורה ּבני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשל
רחמנא  יֹורדים לזמן ּומּזמן ּופֹוקרים לכֹופרים ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָּומתקרבים
הּזהירּות  על רק עֹוברים ׁשּבתחּלה ּדחי, אל מּדחי ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָלּצלן
קּלֹות  מיני ּבכל ּומׁשּתּמׁשים והּתר ּבאּסּור ּוסיגים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֻּבגדרים
אׁשר  עד ׁשֹוגג, ּבכעין ּכמֹו ּבאּסּורים ּגם ונכׁשלים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָוהּתרים
ּגמּורים  אּסּורים על ועֹוברים ּומצח ּפנים עּזי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָנעׂשים
ׁשל  ּבעזרה ּומּכחיׁשים לּמקֹום טֹובה ּכפּויי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָונעׂשים
את  לי עׂשה ידי ועצם "ּכחי לֹומר ּפניהם ּומעיזים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמעלה,
עד  החמרי ּובמּצבם ּבעׁשרם ּומתּגאים הּזה", החיל ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּכל
ׁשאין  ּבענינים ּגבּה ּגבּה לדּבר ּפיהם בּׁשמים ׁשּתּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאׁשר
אׁשר  מח אטּומי הּמה ּפׁשּוטים אנׁשים ּכי מּׂשג ּכל ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלהם
העליֹונה  ההׁשּגחה ּגזרת ּפי על אׁשר ורק להם, ּבינֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאין

ּבעי  חכמים הם הּנה ּבׁשרירּות נתעּׁשרּו, והֹולכים ניהם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָ
נדמּו ּכבהמֹות ונמׁשלּו העֹולם, ּתענּוגי ּבכל להתעּנג ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָלּבם
ואינֹו המדּמה, וכבֹוד הּגּוף צרכי ּבעניני רק ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻלהתעּסק

מאפע אׁשרם ּכל אׁשר ּכלל ּבדעּתם הּפסּוק עֹולה (לׁשֹון ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָ

כד) מא, "אפס")(יׁשעיה לׁשֹון מפרׁשים ויׁש ּבן , אׁשר הּוא, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
ּׁשאין  מה נעל, ׂשרֹו ּגם לֹו יּׁשאר מּבלי הּכל יאבד ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹלילה
היֹות  ּדעם הּׁשלֹום, עליו אבינּו ּדאברהם החסד מּדת ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכן
נפׁשֹו ונתן לּטֹובים, ּכמֹו לרעים ּגם טֹוב מׁשּפיע היא ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָׁשּגם
ועמֹורה, ּדסדֹום והחּטאים הרעים ּבעד להתּפּלל ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָמּמׁש

ועז  ּכח נֹותן החסד הׁשּפעת ועצם ּגּוף הרי זה עם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּנה
זה  ׁשּכל טֹובים, להיֹות יהפכּו עצמם הם אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבהרעים
מּכל  עצמֹו את להעּתיק היתה אברהם ׁשעבֹודת לפי ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּוא
ּדכתיב  וזהּו לאלקּות, מרּכבה ולעׂשֹותם הּגׁשמּיים ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹענינים
ׁשעלה  הּוא אברהם ּדעלּית מּמצרים", אברהם ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָ"וּיעל
ּדטבע  היֹות ּדעם הּזה, עֹולם ּדעניני והּגבּולים ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמהּמצרים
ּׁשהּוא  מה הּמסּתר אלקּות הּוא אבל אלקּות, הּוא ְְֱֱֲֶַַַָָֹֹֻעצמֹו
הׂשּכיל  ואברהם ּבּטבע, עצמֹו והסּתיר הלּביׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָיתּבר
נגלה  ואז אלקּות, הּוא עצמֹו ׁשהּטבע האמת את ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹלהּכיר
להוי' מזּבח ׁשּבנה עד לדרּגא מּדרּגא ועלה אלקים ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹלֹו

ּדאתּגלין  לעלמין מקֹור ׁשהּוא ּדעלּית יא הּנראה וזהּו , ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּדעניני  ּוגבּולים מהּמצרים היציאה ידי על היא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָאברהם
ספירת  ׁשהּוא הּנגּבה" ונסֹוע הלֹו" להיֹות הּזה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָעֹולם
עמיקא  עּלאה ּדעלמא ׁשירּותא הּוא ּדחסד וידּוע ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהחסד,

סֹוף  ּדאין רזא עד היא יב ּוטמירא עּלאה עלמא ּופרּוׁש , ְְְִִִֵֵַָָָָָָָ
קּוין  מּׁשּׁשה היֹותּה עם החסד ּוספירת הּבינה, ְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָספירת
ׁשּמקּבלת  ראׁשֹונה ּבחינה היא זה עם אבל אנּפין, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּדזעיר

"אית ּבּזהר וכדאיתא עּלאה, רזא מעלמא לעּלא מל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּדאֹור  רזא ּתחֹותיּה מׁשּמׁש וכהן הּקדׁשים ְְְְְֳִֵֵֵֶַַָָָֹֹּדקדׁש

ואֹור יג קדמאה" הּבינה, ספירת הּוא הּקדׁשים קדׁש ּפרּוׁש , ְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָֹ
היא  ׁשּמדרגתֹו ׁשהּכהן ּומּפני החסד, ספירת היא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹקדמאה
"נקרא  לכן הּקדׁשים ּבקדׁש מׁשּמׁש החסד ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבספירת

עּלאה" ּדעלמא נמׁשכת יד ׁשירּותא הּׁשרּות ידי ּדעל , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכפי  נעׂשה זֹו המׁשכה ידי ּדעל עּלאה, מעלמא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָההׁשּפעה
להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ּדכתיב וזהּו ,הּנמׁש אֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹמהּות
הּקדׁשים  ּבקדׁש ׁשּמׁשּמׁש ּדלהיֹות קדׁשים", ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹקדׁש
הּׁשּמּוׁש ידי על הּנה ּבעֹולם, אֹור ּגּלּוי מּׁשם ְְְִִִִִֵֵַַַָָָלהמׁשי
ּדקדׁש זֹו ּבמדרגה נעׂשה עצמֹו אהרן הּנה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹוההמׁשכה
מרּכבה  היא ּדעבֹודתֹו ּדלהיֹות ּבאברהם, וכן ְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָהּקדׁשים.
ּדעלמא  ׁשירּותא היא ּדאצילּות וחסד החסד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּדת
ּדׁשירּותא  הּגּלּוי ׁשהמׁשי עבֹודתֹו ידי על הּנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעּלאה,
זֹו ּבמדרגה נכלל עצמֹו הּוא הּזה ּבעֹולם עּלאה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָּדעלמא
יֹותר  עליֹונה ּבמעלה ועֹוד ּדאצילּות, החסד ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָּדספירת
ּבנינּה. מּצד ּבעצמּה החסד ספירת מעלת ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָמּכמֹו
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ישמרנו.י. המגולים.יא.ה' האין יב.לעולמות סוד עד (הנסתר) והמוחבא העמוק העליון העולם של התחילה הוא שחסד
הקדמון.יג.סוף. האור סוד תחתיו משמש וכהן הקדשים, קודש סוד למעלה, מלך העליון.יד.יש העולם תחילת
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דלעילא. להוי' למזבח עולה ואח"כ אליו, הנראה לה' למזבח בא התבוננות, – שם ויבן ע"י

האלקית. ההשגה לפי – המדות התעוררות אלקית. בהשגה התבוננות – העבודה תחלת
האדם  ממעלות שהם והמחשבה, הדיבור מכח למטה – המעשה כח

ּפרּוׁשe‰ÊÂד) אליו", הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיבן ¿∆ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
וכדאיתא  והתּבֹוננּות, הבנה לׁשֹון הּוא ְְְְְְֲִִִִֶַָָָ"וּיבן"

רּבה ח)ּבמדרׁש ּפיסקא לד ּפרׁשה ּכתיב (ּבראׁשית וּיבן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ידי  על ּבא אליו הּנראה לה' ׁשהּמזּבח והינּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָנתּבֹונן,
הבנה  לידי ּבא הּוא הּמזּבח ידי ועל והתּבֹוננּות, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהבנה
ּבהא  הא ּכי לּה, הּקֹודם מּכמֹו יֹותר ּגדֹולה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָוהתּבֹוננּות

אז טו ּתליא  אמּתּיֹות הן וההתּבֹוננּות ההבנה ּדכאׁשר , ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו להוי' קרּבנֹו את ּומקריב הּמזּבח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנבנה
ּדאין  רזא עד עֹולה ּדקּורּבנא ורזא לה'", קרּבן ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָ"מּכם

אליו טז סֹוף  הּנראה לה' קרּבנֹו הקרבת ידי על הּנה ,ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשהּוא  סתם לה' מזּבח לבנֹות ּבעּלּוי עֹולה הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּבהבנתֹו
ּדכל  הרּוחנית, ּבעבֹודה הּמּדה היא ׁשּכ ּדלעּלא, ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָָהוי'
ׁשּמטהר  אחר הּנה ׁשּבּלב, ּבעבֹודה ה' את לעבד ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּקרֹוב
ּומסיר  טֹובים הּלא ּומעׂשיו ּדּבּוריו מּמחׁשבֹותיו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹעצמֹו
הּתפּלה, ׁשּקדם הּטבילה ענין ׁשהּוא הרעֹות מּדֹותיו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ּבהּׂשגה  ההתּבֹוננּות היא העבֹודה וראׁשית ּתחּלת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהּנה
ּדאהבה  הּמּדה ּבאֹותּה לּבֹו נתעֹורר אׁשר עד ְְְֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹאלקית
מתּבֹונן  ּכאׁשר ּוכמֹו ההיא, מהּׂשגה המחּיבת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויראה
העֹולם", והיה ׁשאמר ׁשּב"ברּו האלקית ְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבההּׂשגה
עד  ּדרּגין ּכל מריׁש העֹולמֹות ּכל נבראּו אחת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּבאמירה

ּדרּגין  ּכל הּנה יז סֹוף ּבאמת אׁשר ּבזה ּדעּתֹו ּומעמיק , ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
"על  אֹומרים ׁשאנּו ּוכמֹו מעׂשה, ּבחינת היא זֹו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָאמירה

ּבׁשם  נקרא ההתהּוּות ּדכל ,"ידי מעׂשה ׁשבח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
ּבמדרגה  למּטה עֹוד הּוא ּדמעׂשה ,"ידי ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָ"מעׂשה
הּנפׁש ּבלבּוׁשי ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָמהּדּבּור,
ּומתיחס  חיצֹוני, הּיֹותר הּוא הּמעׂשה ׁשּכח למּטה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבאדם
הּוא  עּקרֹו הלא ּדמעׂשה חּיים, הּבעלי ּבמעלת ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָֹיֹותר
חּיים  הּבעלי מּמעלֹות יֹותר ׁשהם והּגבּורה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּכח
הּדּבּור, מּכח הּוא התחלתֹו הּנה האדם ּדמעלת ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹמּבאדם,
הּמעׂשה  אבל "מדּבר", הּוא הּכללי ּתארֹו הּנה ְְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָולכן
ּבלבּוׁשי  ּכׁשּבא ורק המדּבר, מּמעלת אינֹו מהּותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבעּקר
אֹו יחטיא, ולא הּׂשערה אל קֹולע ּכמֹו והּמּדֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּׂשכל
אל  לבּוׁש הּוא הּמעׂשה ּכח הּנה ׁשאז ּומצּיר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּכֹותב
ּבכתיבה  אֹו מכּונת, זריקה ׁשּתהיה ּבּקליעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻההׁשערה
על  הּוא ׁשהּפעל ּדאף והרּקּוד, הּמחֹול ּבענין וכן ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹוצּיּור;
לבד  לבּוׁש אּלא אינֹו אבל ׁשּברגל, הּתנּועה ּכח ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹידי
הּוא  הּדּבּור ּכח ּכן ּׁשאין מה זֹו, ׁשּבחכמה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהּׂשכל
רק  ׁשהּוא הּמחׁשבה ּכח ׁשּכן ּומּכל המדּבר, מין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמּמעלת
האדם  מּמעלת היֹותֹו עם הּדּבּור ּדכח האדם, ְֱֲֲִִִִַַַַַַָָָָָָֹמּמעלת
ּדבר  רק היֹותֹו ּדעם חּיים, ּבבעלי ּגם יׁשנֹו הרי זה ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבכל
ולא  המדּברת צּפֹור ּוכמֹו אֹותם, ׁשּמלּמדים ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹהּנקנה
ּדענינֹו הּדּבּור ועצם ּגּוף הרי זה ּבכל ּתדּבר, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבדעת
ּכח  ּכן ּׁשאין מה ּכן, ּגם אצלם יׁש הּקֹול הברֹות ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהֹוצאת

האדם, מּמעלת והיא חּיים ּבבעלי ׁשאינּה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמחׁשבה

שכל  מהתבוננות השכל. את משרת המחשבה כח המדות, את משרת הדיבור כח
לאלקות. להבטל חפצו כל יהיה ידיו, מעשה רק הם הנבראים

ÁÎc ּדדּבּור הּׂשכל, מׁשרת היא ּבעּקרּה הּמחׁשבה ¿…«ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא  ּדדּבּור והּׂשכל, הּמּדֹות מׁשרתי הם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּומחׁשבה
ּדהּמּדֹות  ולהיֹות הּׂשכל. מׁשרת ּומחׁשבה הּמּדֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמׁשרת
אֹותם  המגּלה ּגם הּנה לכן הּזּולת, אל הם ּבעּקרם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנה
הּנה  לכן לעצמֹו, ׁשעּקרֹו להיֹות והּׂשכל ּגלּוי; ּכח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא
זּולתֹו; לגּבי נעלם ּכח הּוא אֹותֹו המגּלה הּכח ְְְֵֶֶַַַַַַַָָֹֹּגם
ּבאפׁשר  הּנה לכן מּדֹות, ּבעלי הם חּיים ׁשהּבעלי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָולהיֹות
לבעלי  ׁשּי אינֹו הּמחׁשבה ענין אבל לדּבר, ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָללּמדם
ענין  ועּקר האדם, מּמעלת רק והיא ּכלל, ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָחּיים
וׂשכל, חכמה ּדבר ּבכל ההתּבֹוננּות היא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּמחׁשבה
,"ידי "מעׂשה אּלא אינֹו ּׁשּנברא מה ּדכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּוכׁשּיתּבֹונן
ּבענין  להתּבֹונן ּדעּתֹו ּוכׁשּיעמיק לבד, מעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַּבחינת
הּמלאכים  הם ׁשּקדֹוׁשים ,"ׁשמ יׁשּתּבח קדֹוׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ"ּבֹורא

התהּוּותם  הרי הם ּגם הּנה ואֹופּנים, ׂשרפים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהעליֹונים
ׁשמ מּבחינת ּדהארה ּדהארה מהארה אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאינּה

ז  ּבכל ּכׁשּיתּבֹונן הרי לעד, ׁשמ ּבהעמקת ויׁשּתּבח ה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
זֹו ּדלא אמּתית, הּכרה לידי ׁשּיבֹוא ּבהכרח הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּדעת,
עֹוד  אּלא וגׁשמּיּותֹו, העֹולם ּבחמרּיּות ׁשּימאס ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבלבד
אם  ּכי ׁשּלמעלה וגּלּויים ּבאֹורֹות ּגם יחּפץ ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹֹֹזאת
וזהּו .יתּבר אליו ּולהּכלל להּבטל הּוא ּורצֹונֹו חפצֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָּכל
הוי' ׁשהּוא אליו", הּנראה לה' מזּבח אברהם ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ"וּיבן

ּדאתּגלין  עלמין ּבמסירּות יח מקֹור זֹו עבֹודה ידי ועל , ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָ
לה'" מזּבח ׁשם "וּיבן יֹותר עליֹונה לדרּגא עלה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנפׁש
הּנגּבה" ונסֹוע ו"הלֹו ּדלעּלא, הוי' ׁשם ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָסתם,
עד  עּלאה, ּדעלמא ׁשירּותא החסד מּדת ּבמּדתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהּדבק
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לא  יעקב בני "אתם ומדוע הנפש, כלות צ"ל היה שניתי", לא ה' ב"אני מהתבוננות
עקומות, דרכים בגלל נחלש היצה"ר, לסגף הכח כחי, בעוני כשל לזה: והתשובה כליתם".
מעלתם  אבל יתר, התעוררות שצריכות דמשיחא, דעקבתא נשמות – י'עקב בני והיותנו

נפש  מסירות בענין

והינּו‡ÌÓה) זֹו, למדרגה להּגיע יכֹול אדם ּכל לא »¿»ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹ
ויכלּתֹו ּבכחֹו הּנה אדם ּכל אׁשר היֹות ְְְֱֲִִִֵֶָָָָֹּדעם
ּפרטי  ּבכל טֹובה והבנה ּבהסּברה אלקית הׂשּכלה ְְְְְְֱֲִִֵַַַָָָָָָָָָָֹלהבין
ּבּה ּולהתּבֹונן טעם, ּבטּוב אפניו על ּדבּור ּדבר ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָעניניה
ּבאמת  לבבֹו יתעֹורר אׁשר עד ערּכֹו לפי הּדעת ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבהעמקת
ּכל  לא הּנה זה עם אבל ,יתּבר אליו להּבטל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹלאמּתֹו
הּנביא  מתמיּה זה ּדעל זֹו, למדרגה לבא יכֹול ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאדם
כליתם". לא יעקב ּבני ואּתם ׁשניתי לא הוי' "אני ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּבאמרֹו
לא  ה' ּד"אני ּבההּׂשגה הּדעת ּבהעמקת הּמתּבֹונן ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּדבאמת
לידי  להביא צריכה היתה זֹו והּׂשגה הבנה הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָָׁשניתי",

ּדבר  ּבׁשּום לחּפץ ׁשּלא הּנפׁש ּבֹוּכלֹות להּכלל רק ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
לא  יעקב ּבני אּתם מּדּוע מתמיּה הּוא זה ועל ,ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹיתּבר
ּדאֹותֹו ּפרּוׁש כחי", ּבעֹוני "ּכׁשל ּכי מּפני והינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹכליתם,
ּבתאות  ירצה ׁשּלא הרע הּיצר את לסּגף והעז ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכח
נפׁש את להכריח והעז הּכח ואֹותֹו ּגׁשמּיים, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹּדברים
לבא  וירצה אלקית הּׂשגה להבין ׁשּירצה ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹהּטבעית
ואחד  אחד ּבכל ׁשהּוא הּכח אֹותֹו הּנה לה', ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבאהבה
ּכחֹו הּנה אידן, יעדער פּון ּכח ּדער איז ּדאס ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹמּיׂשראל,
ׁשאין  העֹונֹות, ידי על נחלׁש ׁשהּוא ּבעֹוני, ּכׁשל הּוא ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָזה
אחר  יּמׁש ׁשּלא ּבעדֹו ולעצר הרע הּיצר את לסּגף ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבכחֹו
הּטבעית  נפׁש את להכריח ּבכחֹו ואין הּגׁשמּיים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּדברים
אין  העֹונֹות וענין אלקית. הּׂשגה להבין הרצֹון ּבּה ְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹלעֹורר
ועּקּום  עּוּות עניני אם ּכי וׁשלֹום, חס עברֹות עניני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָהּכּונה

וועגן  פארקרימטע עקּמים, רֹואים יט ּדרכים ׁשאנּו ּוכמֹו , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָֻ
מענׁשען  מיׁשֹור, ּבעלי ׁשּיׁש אדם ּבני ּבטבעי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבמּוחׁש

מיׁשֹור  ּבדר זיי ּגייען ענינים זייערע אלע אין ,כ וואס ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
זייערע  אלע אין וואס מענׁשען עּקּום, ּבעלי מהם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָויׁש

וועג  קרּומען א אין עּקּום ּבדר זיי ּגייען וכל כא ענינים . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
להם מראים אם ּגם אׁשר מטעים, הם ּכהּדר את ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

ּבזה  מֹודים אינם עּותתם, את להם ּומסּבירים ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמיׁשֹור
ּבהעבֹודה  הּוא וכן ּומעּקם. המעּות ּבדרּכם ְְְְְְְְֲִֵַַָָָָָֻֻוהֹולכים
הּיׁשר  ּבדר ׁשהֹולכים מיׁשֹור ּבעלי ׁשּיׁשנם ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהאלקית,
עניני  ׁשּבכל ועּקּום עּוּות ּבעלי ויׁשנם העבֹודה, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבדרכי
ּגם  הּמה זה ּובכלל ּומעּקם, מעּות ּבדר הֹולכים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻעבֹודה

ׁשּנּוי  לפי ּומצוֹות הּתֹורה ּבׁשּנּוי ּכֹוזבֹות ּדעֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַָּבעלי
המעּות  ּדרּכם להם ׁשּמבארים ּכּמה וכל ּוזמן, ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּמקֹום
אינֹו האמּתית העבֹודה ּדרכי להם ּומסּבירים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּומעּקם

נכׁשל  והעּקּום העּוּות ידי ועל ּכלל, ׁשאינם מֹועיל ּכחם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
ּבההּׂשגה  ההבנה אׁשר ּבנפׁשם יׁשּועֹות לפעל ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹיכֹולים
איזה  הּפחֹות לכל ּתביא ׁשניתי" לא הוי' ּד"אני ְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹאלקית
ואּתם  ׁשניתי לא ה' "אני וזהּו ,יתּבר ּבֹו להּדבק ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּתׁשּוקה
מה  הּדבר וסּבת ׁשּטעם כליתם", לא יעקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹּבני
ּפֹועלת  אינּה ׁשניתי" לא ה' ּד"אני ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹּׁשההתּבֹוננּות
עקב  י' יעקב" ּבני אּתם "ּכי מּפני הּוא הּלב, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹהתעֹוררּות
עֹור  הרי האדם ּבגּוף ּוכמֹו מׁשיחא, ּדעקבֹות ְְְְְְֲִִִֵָָָָנׁשמֹות
ּכ ּכל ההרּגׁשה ּבֹו ואין ּביֹותר ועב ּגס עֹור הּוא ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָהעקב
הּנהּו חי העקב ּגם הּנה ּבאמת אבל והרגל, הּיד ּבעֹור ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
הּוא  והּמח הּלב ּדחמר רק והּמח, הּלב חמר ּכמֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹמהּנפׁש
וכן  ּביֹותר, ועב ּגס הּוא העקב וחמר ּביֹותר ודק ז ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹחמר
מׁשיחא  ּדעקבֹות ּדנׁשמֹות הּנׁשמֹות, ּבסֹוד ּברּוחנּיּות ְְְְְְְְִִִִַָָָהּוא
והינּו האמת, את ׁשּירּגיׁשּו עד יֹותר התעֹוררּות ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָצריכֹות
ּבראׁשֹו ּתלּויין יׁש הראׁשֹון, ּבאדם ּכלּולֹות הּנׁשמֹות ְְְְְִִֵַָָָָָָֹּדכל
הּנׁשמֹות  רב והן ּבעקב, ׁשּנכללֹות ויׁש אבריו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּובׁשאר
עקבי", "עֹון להיֹות ׁשּיכֹול נמׁש ּומּזה מׁשיחא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָּדעקבֹות
יכֹול  לכן עקב, מּבחינת הּוא נׁשמתֹו ׁשרׁש ּכי ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹלהיֹות
נמׁש ּומּזה העבֹודה, ּבדרכי ּגם ועּקּום עּוּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלהיֹות
הרע  הּיצר על להתּגּבר ּכח החליׁשּות ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּכּׁשלֹון
ּבהּנׁשמֹות  יתרֹון יׁש הּנה ּבאמת אבל הּטבעית, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּנפׁש
ּבגׁשמּיּות  ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּבענין מׁשיחא ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָּדעקבֹות
הּוא  ּגבּה אחר ּבגבּה והּלּוכֹו האדם עמידת עּקר  ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָֹֹהרי
ּׁשּמגּביּה מה הראׁש על הרגל יתרֹון ּדזהּו ּדוקא, ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבהרגל
ּדיׁש הרּוחנית, ּבעבֹודה הּוא ּכן הּנה ּומֹוליכֹו, הראׁש ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹאת
נפׁש, הּמסירּות ּבענין מׁשיחא ּדעקבֹות ּבנׁשמֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָיתרֹון
מּתן  ׁשּלפני ּדצּדיקים ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשּנתחּדׁש מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָוזהּו
היה  לא הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם מּלבד הּנה ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֹּתֹורה
לכל  הּכח נּתן ּתֹורה ּובמּתן נפׁש, ּדמסירּות הענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבהם
על  נפׁש למסירּות מׁשיחא ּדעקבֹות לּנׁשמֹות ּגם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָיׂשראל
ּבקרֹוב. צדקנּו מׁשיח ּפני לקּבל יזּכּו והם ּומצוֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּתֹורה
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מעוותות.יט. המישור.כ.דרכים בדרך הולכים עניניהם שבכל עקומה כא.אנשים בדרך הולכים הם עניניהם שבכל אנשים
ומעוותת.
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.„Ù רבותינו אבותינו כ"ק מהוד רבי לכל
סד  היה ה'יחידות'.הקדושים , בענין מיוחד ר

הוא, ב'יחידות' הקושי שעיקר  אומר הסבא
שלענין  כך על נוסף התמידית. וההפשטה ההלבשה
רוח־ לכל־הפחות לרבי שיהיה ההכרח מן ה'יחידות'

ידע". ש"לא באופן הקודש
בשני  מתבטאת רוח־הקודש השראת שכן,

אופנים:
שזה  ומרגישים שיודעים רוח־הקודש השראת א)
הדרגות  בכל ברם, בזה. דרגות והרבה רוח־הקודש,

רוח־הקודש. שזה ומרגישים יודעים
מורגש  ולא ידוע שלא רוח־הקודש השראת ב)

ידע". ד"לא רוח־הקודש הקודש, רוח שזה
מן  ידע", ד"לא הקודש" "רוח ולכל־הפחות
אליו  לנכנסים לענות שיוכל כדי לרבי, שיהיה ההכרח

ל'יחידות'.
הרצופה  וההפשטה ההלבשה כך, על נוסף
היא  ולהפשיטם, הזולת בענייני עצמו את להלביש

נפש. יגיעת
של  מסדרו שונה היה ב'יחידות', הסבא של הסדר
החסיד  לו שהגיש הפתק קריאת בעת אב־הסבא.
או  עצה לו ונותן מיד עונה היה ה'יחידות', בשעת
ובתיקון  העבודה בסדר מלים מספר בלוויית ברכה

המדות.
לו  היתה ביותר, לפשוט גם מהחסידים, אחד לכל
זו  ואימרה ב'יחידות', לו לומר מיוחדת אימרה לסבא

חייו. ימי משך לכל האש עמוד החסיד אצל היתה
.‰Ù.שמו פסח ור' הסבא, מחסידי אחד הכרתי

מחסידי  היה בהלוסק, חנות בעל ישראל, ר' אביו,
פשוט  אדם היה פסח ר' צדק". ה"צמח אב־הסבא
נעשה  בהומיל, מסויימת למשפחה חתן בהיותו מאד.
לבעלי  מהומיל סחורות והעביר לסוכן, לקומיסיונר

בשפע. התפרנס ומזה הסמוכות, בעיירות החנויות
חסידים, עוד עם נסע תרכ"ז לראש־השנה
הסבא  אל נ"ע, יואל מרדכי ר' החסיד ובראשם
עבודת  אודות פסח ר' כתב שלו, בפתק לליובאוויטש.
הסחורה. עגלת עם נוסע בעצמו שהוא וציין פרנסתו,

ואמר: ברכה, בשפע ברכו הסבא
עיניכם" מרום "שאו תמיד לקיים "ביכולתך 22

ישראל". זה "שמע"
לספר  יואל מרדכי ר' אל ניגש מה'יחידות', בצאתו

מה  את לו להסביר וביקש שלו, ה'יחידות' תוכן את לו
ב'יחידות'. הרבי לו שאמר

"שאו  של הענין את לו הסביר יואל מרדכי ר'
גדולים, חלונות עושים הכנסת בבית עיניכם", מרום
הכנסת, בבית אור שיהיה בלבד זו שלא היא והכוונה
הדומה  הרקיע, אויר את לראות גם שיוכלו אלא
שמים. ליראת סגולה משום בכך ויש הכבוד, לכסא
"שאו  תמיד לקיים שביכולתך לך אמר שהרבי מה זה

בדרך תמיד נוסע אתה שכן, עיניכם". ורואה מרום
בבית  נמצא שאתה בשעה רק לא הרקיע, אויר את
מרום  "שאו לקיים ביכולתך תמיד אלא הכנסת,

ר"תrרוםnאוyעיניכם". וכשישנו rnyיניכם .
מרדכי  ר' "ישראל". של בדרגה אז נמצאים ה"שמע"
וסיים: וישראל", "יעקב של הענין את לו הסביר יואל
ישראל", הוא "שמע לך אמר שהרבי מה זה
של  בדרגה נמצאים עיניכם" מרום "שאו כשמקיימים

"ישראל".
או  לשנתיים אחת לליובאוויטש בא היה פסח ר'
בערב  הראשונה בפעם ראיתיו ואני שנים, לשלוש
הכנסת, לבית מהאוהל בלכתו תרנ"ב ראש־השנה
אצל  שלו הראשונה ה'יחידות' על באריכות לי וסיפר
מנחה  בין תרכ"ז תשרי ד' ביום מהר"ש, הסבא הרבי

למעריב.
לי  הסביר – פסח ר' לי סיפר – יואל מרדכי כשר'
בלבי  אור נהיה הרבי, של ה'יחידות' דברי את
הירשל  ר' החסיד שכני להבין. לרצות והתחלתי
שנים, כמה שבמשך עד לזמן, מזמן אתי למד השען,
ב'תורה  ב'תניא', שורות מספר בעצמי ללמוד יכולתי
הרבי  של ה'יחידות' דברי תורה'. וב'לקוטי אור'

הרגלים. על אותי העמידו
להרגיש, גם ומה להבין, מדי צעיר עדיין הייתי
על  לי שסיפר בשעה פסח ר' על שעברה החוויה את
ששררו  הפנימי והעונג החיות ברם, שלו. ה'יחידות'
והתמיה  היטב. הבנתי – לי שסיפר בשעה פסח בר'
שנים  וארבע עשרים שעברו שאחרי מאוד, אז אותי
ועונג  חיּות מלא יהיה שלו, ה'יחידות' מאורע מאז

כך. על שסיפר כבשעה כזה
מלפני  האירועים ברשימות מדפדף כשאני כיום,
מערב  ה'רשימה' את וקורא שנה, ושתים חמשים
האוהל־בית  ציור ב"ה בזכרוני חי תרנ"ב, ר"ה
שידעתי  – האנשים כל את רואה איני וכאילו הכנסת,
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שהיו  – שמותיהם ידעתי שלא ואלה – שמותיהם
במקום. אז נוכחים

לגור  ועבר לעשיר, נהיה פסח ר' שנים, עברו
הגדולים  הסוחרים לאחד ונהיה שבפולין, בלודז'
כבן  מופלג, זקן בהיותו תרפ"ח, בשנת במנופקטוריה.
ה'יחידות' דברי את שוב לי סיפר לערך, תשעים
כאילו  כזו, מעונגת חוויה תוך זאת וסיפר האמורים,

עבודת זה  הפסיק מאז וסיים: אתמול. רק אירע
בת  בדירה לגור תמיד השתדל שלו, הקומיסיונר
החלון, ליד תמיד היה מושבו ומקום גדולים, חלונות
עיניכם". מרום "שאו את לקיים תמיד שיוכל כדי
– פסח ר' לי אומר – שנה מששים יותר כבר עברו
הוא  ש"שמע" סבכם, מהרבי, לשמוע זכיתי מאז
"שמע  אומר שאני פעם כל הנה ומאז "ישראל",
ספר־תורה  הוצאת בשעת שמע, בקריאת ישראל",
כיפור  וביום הארוך, רחום" ב"והוא כתר, וקדושת

הוא  ש"שמע" המלים את זוכר אני נעילה, אחרי
"שמע  אמירת שבשעת מהשי"ת ובקשתי "ישראל",
את  להחזיר עלי כשיהיה שלי, האחרון ישראל"
את  לזכור צלולה דעה לי תהיה שלי, פקדון־נשמה

"ישראל". הוא "שמע" הרבי: של הקודש דברי
הקומיסיונר  על שבהסתכלי אבוש, ולא אודה
פני  את בראותי ישראל, ב"ר פסח ר' מהומיל הפשוט
עליו, השפוכה העדינות הלבן, זקנו שלו, הזקנה הדרת
– הרבי של לאימרתו שלו ההתקשרות ותמימות

בו. קנאתי
פשטותו  על הבט מבלי כזה, תמים מיהודי
ברכתו  כי ברכה, לקבל לרצות יש התורה, בידיעות

למעלה. חשובה בוודאי היא
הסבא  של פשוט, יהודי חסיד, של מהותו זוהי

מהר"ש. הרבי

b"yz'd gqt ly oexg` lil zcerq
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והמגושם  הבור בנימין זבולון של בנפשו יהדות להשריש הנפח ראובן אליעזר ניסה בה הדרך
שבנשמה  ההדר עומק את לפניו ראה הוא נפשו. בעומק נחרט והדבר רב, רושם ברוך על עשתה -
שיודע  למי יודע שהוא המעט את להנחיל כוחו בכל משתדל לכאורה פשוט יהודי היהודית.
ויהודי  בניהם, את מלמדים אבות היהדות: את המחזיק הכוח את ברוך ראה בכך ממנו. פחות

למחנה. מחוץ נדחה אינו ואיש משנהו. את מלמד אחד

לו  נודע עצמו ממנו לדעת הצליח שלא  ואת בנימין, זבולון של בתולדותיו התעניין ברוך
מעבידו: מפי

בין  ביותר, והקשות הבזויות במלאכות עסק אביו גויים. בין בכפר וחונך נולד בנימין זבולון
אצילים  וגם - ואיכרים ומחלותיהן, בבהמות וניסיון ידע לו רכש כך כדי תוך בסוסים. סחר השאר

החולות. בהמותיהם את לרפא אותו מזמינים היו -

מסוגל  היה לא נפטר כשאביו אחת . אות אפילו בנימין זבולון למד לא ברֿמצוה לגיל עד
וסוסים  בהמות לרפא היכולת את מאביו וירש אביו בדרכי הלך זבולון אחריו. קדיש לומר אפילו
לקרבו  החל הנפח ראובן. אליעזר של לשכנו והיה העיר בקצה התיישב אשה, נשא כאשר חולים.

מלאה. ליהדות תשוקה בו ועורר

גדול. הארץ עם שהיה למרות חרד, ליהודי בנימין זבולון נעשה ראובן אליעזר בהשפעת
כך  שליש. דמעות ומזיל ראשו על טליתו עטוף המדרש בבית עומד היה טובים וימים בשבתות
אותו  של בעזרתו מתפלל, היה כן לפני לעצמו. ששכר מלמד מפי קרוא למד שכבר לאחר נהג

בביתו. ביחידות מלמד,
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לחיקו  בנימין זבולון שב נפח לאותו תודות רק אכן, ב"תלמידו". מתפאר היה ראובן אליעזר
שהיו  יהודים לבין נופל שהיה או הגויים, בין נשאר בנימין זבולון היה אחרת ישראל. עם של
בנימין  זבולון לב את רכש ראובן אליעזר אך היהדות, מן אותו מרחיקים והיו לבורותו לועגים
יחד, גם ורע כמורה הנפח את בנימין זבולון ראה כך מפונק. בן כאל אליו מתייחס והיה ְֵַבאהבה,

חי  וגילה צדקה במתן הרּבה אף הוא טובות. מדות ובעל שמים לירא תורה.והיה לבני וכבוד בה ְִָ
ילדים  שלשה לביתם הכניסו כן הכנסת. לבית והכנסתם תורה ספרי כתיבת הזמינו ואשתו הוא

תורה". ל"בני גדלו ואכן המלמדים, טובי ביד  מסר שלו ילדיו את לגדלם. מנת על יתומים

אליעזר  את ברוך ראה זו תקופה במשך ראובן. אליעזר של עוזרו ברוך היה ממושך זמן
הפשוט. הנפח מן הרבה למד הוא כמדריך. מסוימת, מבחינה גם, אם כי כמעביד רק לא ראובן

את  שולחנו על לחוג והזמינו לברוך פנה ראובן אליעזר התקרב. הפסח וחג חלף החורף
לעשות  תוכל לא בפסח אך שולחני, על לסעוד מבלי להסתדר יכולת השנה "כל באמרו: החג,
בתוקף: הנפח סירב תחילה הסעודה. עבור תשלום יקבל שהמארח בתנאי הסכים ברוך זאת".
מיגיע  ורק אך ליהנות עקרון לו שיש לו הסביר ברוך אך עני"?!, מנער כסף לקחת אוכל "כיצד
אליעזר  אך פשוט, מאדם יותר הוא אכן כי רושם  לעורר  לא השתדלות תוך זאת  הסביר הוא  כפיו.
את  שבדבריו  ההחלטיות הניעה זאת עם ועםֿהארץ. בור עם עסק לו שאין זאת בכל הכיר ראובן

לכך. להסכים ראובן אליעזר

והדבר  הקדוש, החג לקראת  הפשוט הנפח מתכונן  איך לראות ההזדמנות הייתה לברוך
נלבב. יהודי להיות מסוגל פשוט יהודי גם כי לדעת שוב נוכח ברוך עצום. רושם עליו השאיר
להכנתו  בבית לעבודה והתמסר בנפחיה עבודתו את ראובן אליעזר הניח החג לפני ימים שלשה
שהיו  למרות ריקם הושבו  ופרזולים תיקונים להזמין המלאכה לבית שבאו גויים החג. לכבוד
ולכן  החג, מתקרב כי להם להסביר טרח ראובן אליעזר נכבדים. סכומים בתמורה להכניס עשויים

לשרתם. יכול אינו

המוותר  זה, בעלֿמלאכה כלפי והולכת גדלה הערכה חש זה בכל הצד מן התבונן כשברוך
הקריב  ראובן אליעזר מזהיר. מלהיות רחוק הכלכלי שמצבו למרות ביותר, כשרים רווחים על
לכבוד  כראוי ויסודר יוכשר שהבית לדאוג - יותר כדחופה ראה שאותה משימה למען הכל את

הפסח. חג

אישי. באופן ּבּכל לטפל והעדיף איש, על לסמוך ראובן אליעזר רצה לא לחג אלה ַֹבהכנות

יסודי. באופן וניקה סייד הבית את ואיבק. אורר ושפשף, רחץ החוצה, הוציא הבית כלי כל ְִֵאת
לפי  שתעבור, מבלי נותרה לא בבית פינה שום חדשים. במקומם והכניס עקר התנור לבני את

הגעלה. או שפשוף ניקוי, הצורך,

הכנסת. לבית והלך החג בגדי לבש וכשחזר המרחץ, לבית ראובן אליעזר הלך חג של בערבו

הפינות. מכל האיר החג חדשות. פנים לבוש הבית היה ל"סדר" הביתה ברוך, עם שב, וכאשר
נראו הקד  ברוך, של בגילו שהיה היחיד, ובנו בנותיו אשתו, ראובן, אליעזר באוויר. הורגשה ושה

מעיניהם. קרנה היתירה הנשמה לגמרי. שונים

כיוון  לב, בחפץ זאת עשה ברוך הבית, לבני בהסברתה ברוך נתכבד ה"הגדה" אמירת בשעת
את  בצמא ושתו פתוחים בפיות ישבו המסובים כל כך. לשם מיוחדת בלמדנות צורך שאין שידע
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על  שמחה דמעות אלה היו אם ברור לא דמעות. זלגו ראובן אליעזר מעיני ברוך. של דבריו
בחומש. פרשה ידע שבקושי כזה במצב אז היה שלו שבנו כך על צער דמעות או המאורע

לדאבון  אך, רב, לימוד בשכר לו עלה והדבר טוב למלמד ראובן אליעזר מסר יחידו בנו את
גדול, היה ראובן אליעזר של צערו בלימודו. תועלת ראה ולא מצומצמים כשרונות לנער היו לבו,

להושיע. ידו לאל היה לא אך למדן, בבן שרצה כיוון

שוב  ברוך הופיע הפסח, לקראת האחרת, ולשנה ברוך, עלֿידי נשכח לא ההוא הפסח חג
לחוג  כדי לדוברומיסל במיוחד נסע אך אחר, במקום כבר אז היה ברוך ראובן. אליעזר של בביתו
מנהגו  על שידע ראובן, אליעזר בחינם. זה היה לא אז שגם מובן לשעבר. מעבידו אצל הפסח את

כך. על שהתווכח מבלי הסעודה עבור תשלום ממנו נטל ברוך, של

שמים  ויראת יהודית תמימות לתוכו וספג כבבית, עצמו ברוך חש ראובן אליעזר של בביתו
הזה. הפשוט הנפח של הנאמנות ואת היושר את שכח לא לעולם לבבית.

בלמדנותו  שנוכח הראשון שהיה - הגנן אברהם שר' לאחר בליאזנא, שעתה, אפוא, פלא אין
של  בביתו בדוברומיסל, הפסח חג את לחוג שוב, ברוך החליט הפסח, לחג הזמינו - ברוך של

ראובן. אליעזר

עור  סינר חגור עמד, ראובן אליעזר לנפחיה. דרכו ברוך עשה לדוברומיסל בואו עם מיד
הסדן, גבי על לוהטת מתכת חתיכת בצבת החזיק נחום, שמואל בנו, הסדן. ליד בידו, ופטיש
בבית  ברוך נראה אך בעלֿפה. תהלים כך כדי תוך אמר כבעבר כוחו. בכל עליה הכה והנפח
יקר  אורח איזה נחום, שמואל נא, "ראה והכריז: פטישו, את ראובן אליעזר הניח המלאכה

הופיע!"

את  לפניו גילה מיד ולבבי. רחב עליכם" "שלום לברוך והושיט ידיו לרחוץ מיהר הנפח
ללמדנים, אותן השאתי נחת. הרבה השם, ברוך לי, יש הבנות "מן בן: כאל אליו בדברו לבבו,
שיגדל  קיוויתי נחת. לי אין נחום משמואל רק בתורה. ועוסקים יושבים הם בו בית, עבורם ובניתי
כדי  האמצעים  כל את ניסה כיצד סיפר ראובן  אליעזר לכך". הכישרונות את לו אין אך ללמדן,
את  שיהפוך שמוטב לו אמר הלה אך העיר רב עם התייעץ הוא בלימודיו. יצליח נחום ששמואל
יכולתי  לא "אך - כמתנצל ראובן אליעזר אומר - בכך" רציתי לא "תחילה לבעלֿמלאכה. בנו
יותר  טוב ודאי שהוא דבר שלי, לנפחיה נחום שמואל את כן אם הכנסתי, אחרת. לעשות

זר. לבעלֿמלאכה ממסירתו

יכול  מלאכה בעל גם שהרי פחותֿערך, אינו כפים במלאכת שהעיסוק באמרו ניחמו ברוך
ראובן  מאליעזר לכך נאמנה והוכחה טובות, מידות ובעל במצוות עסוק שמים, ירא יהודי להיות

עצמו.

גדל  אילו יותר הרבה מאושר היה הוא עצומה. הייתה ראובן אליעזר של התורה חיבת ברם,
ללמדן. בנו
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אלא אינו זה lecbענין oeiqp שאז צדקנו, משיח ע"י השלימה הגאולה לבוא צריכה שבקרוב כיון :
גדול  ולנסיון גדול להעלם להביא צורך הי' הניצוצות, כל את להוציא כדי הנה – הניצוצות כל יתבררו
להוציא  אפשר – שכזה גדול נסיון ע"י שדוקא כיון ומצוות, תורה שומרי יהודים גם ייכשלו שבו נוסף,

העומק  בתכלית הנסתרים הניצוצות את .101גם

.‡Î גדול הוא שההעלם משום דוקא שאדרבה: לדעת, יש והסתר, ההעלם גודל על הבט מבלי אמנם,
הגאולה. כבר תתחיל שלאח"ז סימן ה"ז בתכלית,

להנקודה מגיעים שכאשר הגלגל, dpezgzובדוגמת xzeid הימנ למטה שאין מתחילה, אז – .ilrd102'ה

בפירוש היא – עצמה זו dpezgzנקודה xzeid dcewpd בשם זאת מכנים שהם (כפי העלי' התחלת ולא ,
אלא דגאולה"); צדקנו.ixg`ly"אתחלתא משיח ע"י השלימה הגאולה תתחיל – זו נקודה

אחישנה" ד"בעתה באופן זה ענין שיהי' השי"ת ויש 103ויתן ד"אחישנה", באופן בגאולה מעלה יש .
ד"בעתה" באופן בגאולה ד"בעתה"104מעלה המעלה הן – המעלות ב' יהיו שבהגאולה השי"ת, ויתן .

הקצין" כל ש"כלו וכיון ד"אחישנה". המעלה אחישנה".105והן "בעתה עתה להיות יכול –

בהעלותך  לפרשת מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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ואמר:101) שליט"א, אדמו"ר כ"ק הפסיק השיחה, באמצע
זו  שלא היא, האמת אך יזיקו. אלו שדיבורים החושבים ישנם

תועלת. גם מהם שתהי' אלא יזיקו, שלא בלבד
וש"נ.102) ואילך. 126 ס"ע תש"ז סה"ש גם ראה

א.103) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
מלכות 104) לבוש יביאו ד"ה הפורים שער אורה שערי ראה

ואילך. פצ"ד
ב.105) צז, סנהדרין

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"א  סיון ט"ו ב"ה,

מקושרי  ואוהבינו, ידידינו כבוד

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ותלמידי

אי"א  וו"ח זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

יחיו, עליהם ד' אילינא, עיר יושבי

ורוחניות, בגשמיות טוב רוב על ויתענגו

המוסדות  לטובת תרומתם כי להודיעם בזה הנני

זאת  ובגלל עת, בכל הנשלחים הקבלות כפי במועדם הגיעו

ביתם  הם והתומכים המנדבים והמעשים העושים יתברכו

משאלות  השי"ת ימלא כי ומכופלת, כפולה בברכה וזרעם,

מרום  אלוקה ויואיל ולברכה, לטובה ואחד אחד כל לב

ויראו  ונצחי, בזמני ועושר אושר חיים שפעת למו להשפיע

השי"ת  להם ויתן בשר, ועד מנפש ידם מעשי בכל טוב פרי

הגו, את הרוממת הצדקה, במעשה להתחזק לב ֵַתשוקת

מעלה. מעלה ויעלו הנפש, את והמעדנת

אדם  כל הנה האדם, יחי' בלבד הלחם על לא אמנם

עלי  תעודתו ולהשכיל להבין לידע עליו אדם הוא באשר

במשבצות  ולהשבצה בראה לתהו לא כי תבל, אדמות

טוב  מה אשרינו יצרה. המעש, וכשרוני המפוארות, ַַמדות

אבותינו  כ"ק הוד במחשבת עלה עלה גורלינו כי ָָָֹחלקינו,

לפנינו  לסלול זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים רבותינו

יהי' אור זה בדורנו גם אשר אל, בית בדרך סלולה, דרך

חכמת  בדעת החיים עץ בסנסני באחזינו במושבותינו

כשתלי  יחדיו, תום אנשי שבת נעים ומה טוב מה התורה.

בעם  הנהוגה וערב, בקר לימוד, בשיעורי לשמוע זתים,

שומעי  ובאגודת משניות, בחברת ימימה, מימים קדש,

החכמה  פניני זאת בגלל אשר למעריב, מנחה בין אגדה

העם  בלשון תמיד התגלגלו התרומיות מדות צחות ומעלת

או  עמוד השתדל אחד כל כי להיות שפתיו, וניב הישראלי

דברי  שמוע לענג לו ויהי והלימוד, ההגדה בעת שוב

וציווים, פקודיהם ואזהרת ספוריהם, וחידת חכמים

והמסחר. הקנין הבית בהנהגת

אבותינו  כ"ק יסדו החסידות בתורת הוי', שמש בזרוח

ילמדו  כי זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים, רבותינו

בכתב  החסידות תורת גם הנזכרים הלימודים על נוסף

וריעים  אוהבים בסוד יחדיו יתוועדו ואשר פה, ובעל

ידברו  רעהו את איש אשר חברים, בדיבוק אהובים

תחרות, שנאה מכבוד, מנוקה הלב, טהרת וחיבת באהבה

זרוע  שלובי ללכת רעהו, בכנף התחזקו איש ואיש וקנאה,

והלימוד  המדרש לא כי ברור בידעינו העבודה, במעלת

ובעין  פתוחה, בלב הטוב, מעשה המעשה, אם כי עיקר,

ולקוות  יכולתו תשיג אשר ככל איש איש יעשו אשר טובה,

מצעדיו, ירחיב כי ונחלתו, עמו בטוב החפץ הטוב, להאל

ישרה. לב בשמחת העבודה בשערי בוא היכולת למו ויתן

להרים  - בגו"ר ובנעימים בטוב - וחיו עשו זאת ועתה

ודברי  ואגדה גמרא, לומדי באגודת והעבודה, התורה מצב

תמיכת  מעמד והחזיקו החסידות, תורת חיים, אלקים

מסודר, בסדר וקו"ר הרמב"ן, וקופת בתו"ת, תורה לומדי

והצדק, היושר התום יסודי על עניניהם בהטבת וידברו

אבות  פרקי נועם על להתענג בשבתו, שבת מדי ולהתאסף

רוח  הנה הוא, באשר אדם וכל דא"ח. ולימוד העולם,

אלה, בכל השתתף לנפשו ענג ומצא בו, נוססה אלקים

אחד  כל כי אמרו חכמינו אני, מי לומר עצמו השפיל מבלי

יצחק  אברהם אבותי למעשה מעשי יגיעו מתי לומר ַיכול

הן  ית' בעזרתו ולעשות לפעול האדם, כל זה כי ויעקב,

פאה) (ירוש' וכאמרם הרבים, לטובת והן בביתו, בעצמו

חיים. לך יצא מצוה מאיזה יודע אתה שאין

אמת, תורת לנו נתן אשר אבותינו, ואלקי אלקינו

הוא  ית', אותו נדע דרכינו בכל זה, עולם בחיי גם כי וצונו

ואור  ונצחי, בזמני ואושר, עושר חיים שפעת לכם יתן

במושבותיכם, יאיר והצדקה, העבודה והמצוה, התורה

עמו, קרן קרנינו, מרום אלקי ירום אשר אחב"י כלל בתוך

בכבוד.תור  תו

מורם  בן הדו"ש ידידם וכנפש נפשם כאוות ברכה והיו

ורבם.

ci jxk v"iixden w"b`
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אלא אינו זה lecbענין oeiqp שאז צדקנו, משיח ע"י השלימה הגאולה לבוא צריכה שבקרוב כיון :
גדול  ולנסיון גדול להעלם להביא צורך הי' הניצוצות, כל את להוציא כדי הנה – הניצוצות כל יתבררו
להוציא  אפשר – שכזה גדול נסיון ע"י שדוקא כיון ומצוות, תורה שומרי יהודים גם ייכשלו שבו נוסף,

העומק  בתכלית הנסתרים הניצוצות את .101גם

.‡Î גדול הוא שההעלם משום דוקא שאדרבה: לדעת, יש והסתר, ההעלם גודל על הבט מבלי אמנם,
הגאולה. כבר תתחיל שלאח"ז סימן ה"ז בתכלית,

להנקודה מגיעים שכאשר הגלגל, dpezgzובדוגמת xzeid הימנ למטה שאין מתחילה, אז – .ilrd102'ה

בפירוש היא – עצמה זו dpezgzנקודה xzeid dcewpd בשם זאת מכנים שהם (כפי העלי' התחלת ולא ,
אלא דגאולה"); צדקנו.ixg`ly"אתחלתא משיח ע"י השלימה הגאולה תתחיל – זו נקודה

אחישנה" ד"בעתה באופן זה ענין שיהי' השי"ת ויש 103ויתן ד"אחישנה", באופן בגאולה מעלה יש .
ד"בעתה" באופן בגאולה ד"בעתה"104מעלה המעלה הן – המעלות ב' יהיו שבהגאולה השי"ת, ויתן .

הקצין" כל ש"כלו וכיון ד"אחישנה". המעלה אחישנה".105והן "בעתה עתה להיות יכול –

בהעלותך  לפרשת מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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ואמר:101) שליט"א, אדמו"ר כ"ק הפסיק השיחה, באמצע
זו  שלא היא, האמת אך יזיקו. אלו שדיבורים החושבים ישנם

תועלת. גם מהם שתהי' אלא יזיקו, שלא בלבד
וש"נ.102) ואילך. 126 ס"ע תש"ז סה"ש גם ראה

א.103) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
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)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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אגרות קודש

 ב"ה, ה' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מכתבי כת"ר נתקבלו.

כהנים  אחרון  אמן  דכשכלה  מן  ד"ה  ב(  לט,  )סוטה  בפרש"י  קדמיכון  דשאילנא  ובמה 

דאין  אמרו  בש"ס  והרי   - כו'  רבש"ע  מתפללים  והכהנים  ש"ש  מתחיל  וש"ץ  פניהם  מחזירין 

הכהנים מחזירין פניהם עד שיתחיל ש"צ ש"ש )חו"י על הרי"ף סוף מגילה(, ולא נמצא בראשונים 

חבר לרש"י בזה.

יל"פ פירש"י שהוא מוכרח מסברא )עיין תוד"ה איבעית - שבועות כב, סע"ב. שד"ח כללים 

מע' סברא( ומש"ס.

מש"ס - דאמר לפ"ז דאין הכהנים רשאין להתחיל בברכה אחרת עד שיכלה אמן, משמע דתיכף 

אח"כ רשאין, וי"ל דלרש"י קאי בברכת רבש"ע, וע"ד מש"כ והכריח בב"י וראה שו"ע או"ח סקכ"ח 

סוסי"ח.

מסברא:

א( תפלת הכהנים רבש"ע כו' הוא בהמשך לב"כ, וא"כ צ"ל סמוכה לה )והוא נוסף על הענין 

שנת' בסק"י ס"ז(, ומקודם לזה צריכים להחזיר פניהם כדי שיתפללו לרוח שהשכינה שם,

ב( אף שיש לקשר אמירת רבש"ע עם ש"ש - דחד עניניא הוא, אבל מה טעם לפא"פ דכהנים 

והעם - לאחר סיום אמן אחרון, שנגמר ענין דב"כ?

ומה אומר וכל הפוסקים - וגם אדה"ז - פסקו אחרת.

ומ"ש בש"ס דאין רשאין להחזיר עד שיתחיל הש"ץ ש"ש - יפרש רש"י דעכצ"ל כפי' הרש"ל 

שמביא כת"ר במכתבו. ויש להמתיק, דנקט ר"ח ל' זה דאינו מדויק כ"כ אגב סיפא עד שיגמור - שזהו 

עיקר חידושו.

* * *

כיון דבתוד"ה וכי )סוטה לט, סע"א( מביא פרש"י מבלי להעיר ע"ז משמע דס"ל כותי'.

מש"כ בלבוש סקכ"ח סט"ו דמחזירים פניהם, כשאומר וטוב בעיניך כו' - כבר הקשה ע"ז בס' 

כה תברכו מע' תפלה. גם צ"ע מל' הלבוש עצמו שם סט"ז. ואין הזמ"ג להאריך.

ולקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו וקבלתה, הבע"ל, הנני בזה להביע ברכתי, בנוסח כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע:

לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכה.



רעז לוח זמנים לשבוע ב’ דחג השבועות בחו”ל )פ’ נשא באה”ק( - 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
05:4005:3808:2708:2609:0709:0610:1910:1813:1313:1319:3619:3920:0520:0919:1920:20באר שבע )ק(

05:3605:3308:2408:2209:0409:0410:1710:1613:1213:1319:4219:4520:0820:1219:1520:24חיפה )ק(

05:3705:3508:2508:2309:0509:0410:1610:1613:1113:1219:4019:4420:0420:0819:0420:20ירושלים )ק(

05:3805:3608:2608:2509:0609:0510:1810:1813:1313:1419:3819:4120:0720:1119:2120:23תל אביב )ק(

05:0505:0007:5107:4508:5608:5410:1610:1513:3013:3220:3920:4521:2121:2820:2621:47אוסטריה, וינה )ק(

07:2107:2509:0809:1009:4709:4910:3810:4012:4712:4817:1417:1117:4317:4116:5417:53אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:1405:0908:0207:5809:0209:0010:2110:2013:3213:3420:3520:4121:1421:2120:2221:38אוקראינה, אודסה )ק(

04:4004:3507:2607:2108:3108:2909:5109:4913:0413:0620:1220:1920:5421:0120:0021:19אוקראינה, דונייצק )ק(

04:4904:4407:3507:2908:4108:3910:0110:0013:1613:1720:2520:3221:0721:1520:1321:33אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:0705:0107:4907:4109:0309:0010:2410:2313:4213:4320:5821:0521:4321:5120:4622:12אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:5904:5307:4007:3108:5508:5210:1610:1513:3413:3620:5220:5921:3721:4520:4022:06אוקראינה, קייב )ק(
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

zereayd bg axr

השני. ביום הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
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הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה
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השני. ביום הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום
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úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

לוח זמנים לשבוע ב’ דחג השבועות בחו”ל )פ’ נשא באה”ק( - 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
05:5805:5708:3908:3909:1309:1310:2110:2113:0613:0619:0819:1019:3319:3618:5219:46מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:5207:5709:2209:2510:0710:1010:5510:5712:5612:5717:0016:5617:3617:3216:3917:45ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:1005:0907:5607:5508:3308:3309:4409:4412:3512:3618:5118:5419:1919:2218:3619:33נפאל, קטמנדו )ח(

04:5204:4907:4207:3908:3008:2809:4509:4412:4812:4919:3119:3520:0420:1019:1520:24סין, בייג'ין )ח(

06:5606:5609:2609:2609:5709:5711:0011:0013:3213:3319:0719:0819:3119:3218:5019:41סינגפור, סינגפור )ח(

04:2804:2207:0006:3408:2908:2609:5209:5013:1313:1520:3820:4621:2721:3620:2721:59פולין, ורשא )ק(

06:2006:2208:4008:4109:1109:1210:1010:1112:3512:3617:5017:5018:1418:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

06:0005:5508:4908:4509:4709:4511:0511:0414:1614:1721:1621:2221:5522:0121:0322:18צרפת, ליאון )ק(

05:5805:5308:4308:3709:5109:4911:1111:1014:2714:2821:4021:4622:2022:2821:2722:47צרפת, פריז )ק(

05:4205:4308:1508:1508:4608:4609:5009:5012:2412:2518:0418:0518:2818:2917:4718:39קולומביה, בוגוטה )ח(

05:4405:4008:3308:3009:2709:2610:4410:4313:5213:5320:4920:5421:2221:2820:3521:44קנדה, טורונטו )ק(

05:1405:1008:0307:5909:0108:5910:1910:1813:2913:3020:3020:3621:0721:1420:1721:30קנדה, מונטריאול )ק(

05:3605:3408:2508:2309:0709:0610:2010:2013:1813:1919:4919:5320:2020:2419:3420:37קפריסין, לרנקה )ק(

04:3504:2806:5306:5408:4208:3910:0710:0513:3513:3621:1221:2122:0722:1821:0122:46רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:0303:5506:2606:2708:1308:0909:3909:3713:0813:1020:5521:0421:4922:0120:4522:31רוסיה, מוסקבה )ח(

04:3504:3007:2307:1808:2508:2309:4409:4312:5712:5820:0220:0820:4220:4919:4921:07רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:3905:3408:2608:2209:2909:2710:4810:4714:0114:0321:1221:1821:4821:5520:5922:13שוויץ, ציריך )ק(

05:5005:5008:2808:2809:0109:0110:0710:0712:4712:4818:4018:4219:0519:0718:2419:17תאילנד, בנגקוק )ח(

אגרות קודש
 ב"ה,  א' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ח אייר, וכבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בכלל ובהנוגע לחלישות שמזכיר במכתבו בפרט.

וימים אלו ימי הכנה למתן תורה וקבלתה שנעשו אז כל ישראל בריאים גם בפשטות בגשמיות 

כמסופר בשמו"ר הרי ידוע המבואר בחסידות שכל ההמשכות חוזרים ונעורים בכל שנה ושנה, וכמ"ש 

והימים האלה נזכרים )ואז הם גם( ונעשים, הנה יצליחו השי"ת לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

נ.ב. בבקשה לפרסם בהנוגע ללימוד במאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר בימי חג השבועות הבע"ל, 

שהצעתי בזה הוא מאמרי חג השבועות תש"ד שנמצאים בקופיר והולכים עתה ונדפסים.



תפלת הדרךרפ

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(
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מחנות היישומים 


	סדר הנחת תפילין
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	הוראות לחג השבועות
	מאמר - ד"ה בשעה שעלה משה למרום ה'תשכ"ט
	מאמר - ד"ה וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר ה'תשכ"ט
	התוועדויות
	יום ב' דחג השבועות ה'תשט"ו
	יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ט

	לקוטי שיחות - פרשת נשא, כרך יג
	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

	גמרא - מסכת סוטה
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי

	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב
	גמרא - מסכת שבת
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולחן ערוך עם הערות וציונים
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	לקוטי תורה
	תורת חיים
	דרך מצותיך
	תורת שמואל - תרל"ב
	קונטרס העבודה
	ספר המאמרים - ה'תש"ב
	ספר השיחות - ה'תש"ב-תש"ג בלה"ק
	ספר הזכרונות - פרק טז

	לוח זמנים
	תפילת הדרך

