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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

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנקל  פרנסתו  וימצא  לברכו שיתגבר מזלו  בזה  הנני  על הודעתו מיום ההולדת שלו,  במענה 

ויוכל לפרנס את אשתו ואת כל ילידיו שי' במנוחת הנפש ומנוחת הגוף, וכן יחזק השי"ת את הנה"א 

שלו הנמצאת במיצר שיוכל לפעול למטה מעשרה טפחים לסדר את השלום בית שלו, אשר נפלאתי 

בתמי' אחר תמי' איך אינו רואה הוא, הנראה במוחש לכל, שזהו עצת היצה"ר ההולך ומתגבר בענין 

זה.

וכבר אמרתי לו כמה וכמה פעמים, והנני לשנות עוד הפעם אשר עליו להשתדל בהשתדלות 

השידוך  על  הסכים  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אשר  תחי'  זוגתו  ובין  בינו  בית  השלום  בענין  גדולה  היותר 

שביניהם, וידוע מרז"ל נשים דעתם קלה, ואשה דמעתה מצוי' ולכן עליו להיות המוותר ובפרט במילי 

דעלמא, ואם בכל עת הפליגו רז"ל במעלת השלום בית, עאכו"כ בעש"ק. ואנו עתה כולנו בתוך כלל 

ישראל בעש"ק לאחר חצות, שקרב קץ גלותנו וביאת משיח צדקנו.

מובן שההעלם וההסתר ביותר הוא בנוגע לשלום בית, כי ידוע שגדול השלום וכל התורה כולה 

דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום, ובפרט בגלות זה האחרון שכמרז"ל ביומא ט' ע"ב בא בסיבת 

העדר השלום, וכל כמה שמתקרב קץ הגלות הרי ההתאבקות מצד שכנגד הוא ביותר בנוגע שלא להניח 

לעשות שלום בעולם בכלל ובין איש ואשתו דלמטה שלהם בדוגמת איש ואשה דלמעלה בפרט, אבל 

לפום גמלא שיחנא, ובודאי נותנים הכחות ע"ז לעמוד בנסיון, ועייג"כ קונטרס החלצו.

בברכה ליר"ש ולשלום בית.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
את ¯‡‰ ּוקללה, ּברכה הּיֹום לפניכם נתן אנכי ¿≈ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

הוי' מצֹות אל ּתׁשמעּו אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָהּברכה

אתכם  מצּוה אנכי אׁשר להבין 1אלקיכם וצרי .2 ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

מּצד  ּדלכאֹורה, ּתׁשמעּו", "אׁשר ּׁשּכתּוב ְְְְֲִִִֶֶַַָָמה

ּתׁשמעּו", "אם הוהֿליּהֿלמימר  הענין ְְְְְִִִִֵֵַַָָָסגנֹון

תׁשמעּו", לא "אם ההפכי ּבּצד ׁשּכתּוב ְְְְִִִֶַַַָָֹּכמֹו

מה  להבין צרי ּגם ּתׁשמעּו". "אׁשר נאמר ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָולּמה

"אנכי" ענין מהּו לפניכם", נתן "אנכי ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּכתּוב

ּׁשאֹומר  מה להבין צרי וגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָו"לפניכם".

מדּבר  זה ׁשּכתּוב ּכיון ּדלכאֹורה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ"ּתׁשמעּו",

הוי' מצֹות אל הּכתּוב: (ּכסּיּום הּמצֹות ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבענין

ענין  ועּקר אתכם), מצּוה אנכי אׁשר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹאלקיכם

 ֿ הוהֿליּה אםּֿכן והעׂשּיה, הּקּיּום הּוא ְְֲִִִִֵֵַַַָָָהּמצֹות

"אׁשר  אֹומרֹו ּומהּו ּתעׂשּו", "אׁשר ְְֲֲֲֵֶֶַַַלמימר

מה  עלּֿפי זה לבאר  אפׁשר ולכאֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּתׁשמעּו".

ּבּמדרׁש הּפסּוק 3ׁשּכתּוב הוי'4על ּדבר ׁשמעּו ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ

כּו', ּכֹוסֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו למל מׁשל יעקב, ְְֲֵֵֶֶֶַָָָֹּבית

לפני  מזגּתם ּכֹוסֹות ׁשּתי הּקּב"ה: אמר ְְְְֵֶַַַַָָָָָּכ

"נעׂשה", ׁשברּתם ו"נׁשמע", "נעׂשה" ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַּבסיני,

ּדבר  ׁשמעּו ּדכתיב הּוא הדא ּב"נׁשמע", ְְְְֲִִִִִַַַָָָהּזהרּו

מה  לפרׁש אפׁשר ועלּֿפיֿזה יעקב. ּבית ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהוי'

ׁשל  ׁש'ּכֹוס ּדכיון ּתׁשמעּו", "אׁשר ּכאן ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָּׁשּנאמר

ׁשּתֹובעים  העבֹודה עּקר הרי נׁשּבר, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָנעׂשה'

ׁשּזהּו נׁשמע', ׁשל ּב'כֹוס להּזהר היא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָעכׁשו

הּמדרׁש ּדברי אמנם, ּתׁשמעּו". "אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָאֹומרֹו

לֹומר  איֿאפׁשר  ׁשהרי ּבאּור, צריכים ְְֲִִִֵֵֶֶַָָּגּופא
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כוֿכז).1) יא, (ראה פרשתנו אוה"ת 2)ריש וראה ואילך). שצו ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח ראה ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). 253 ע' ח"כ (תו"מ זה למאמר המשך שהוא נצו"י דש"פ לבי אמר לך ד"ה גם וראה ואילך. תרסח ע' פרשתנו

ט.3) פכ"ז, ד.4)שמו"ר ב, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל: לבני אומר הקב"ה

‰Î¯a‰ ˙‡ ,‰ÏÏ˜e ‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¿̄≈»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«¿»»¿»»∆«¿»»
‰eˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙BˆÓ Ï‡ eÚÓLz ¯L‡¬∆ƒ¿¿∆ƒ¿¬»»¡…≈∆¬∆»…ƒ¿«∆

ÌÎ˙‡1. לברכה תזכו ה' מצוות אל תשמעו אם ÔÈ·‰Ïכלומר, CÈ¯ˆÂ .2 ∆¿∆¿»ƒ¿»ƒ
,"eÚÓLz ¯L‡" ·e˙kM ‰Ó«∆»¬∆ƒ¿¿
אל  שומעים ישראל בני בו המצב מדוע

תשמעו" "אשר נקרא ה' מצוות

ÔÈÚ‰ ÔB‚Ò „vÓ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰,לומר לו היה «»≈¿≈«

כתוב  להיות צריך היה Ì‡"ƒכלומר
„va ·e˙kL BÓk ,"eÚÓLzƒ¿¿¿∆»««

ÈÎÙ‰‰,"מ"תשמעו ההפוך המצב «»¿ƒ
הברכה, היפך את Ï‡הגורם Ì‡"ƒ…

¯L‡" ¯Ó‡ ‰nÏÂ ,"eÚÓLƒ̇¿¿¿»»∆¡«¬∆
"eÚÓLz למצב מקביל בסגנון ולא ƒ¿¿

תשמעו"? "אם היינו ההפוך,

·e˙kL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆»
e‰Ó ,"ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡"»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«

"ÌÎÈÙÏ"Â "ÈÎ‡" ÔÈÚ שהרי ƒ¿«»…ƒ¿ƒ¿≈∆
שהכתוב  וכיון מדויק, בתורה דבר כל

לכם" נותן אני "אשר בלשון נאמר לא

בשימוש  דווקא אלא וכדומה,

צריך  ו"לפניכם", "אנכי" בביטויים

של  הפנימית המשמעות מה להבין

הללו? הביטויים

¯ÓB‡M ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆≈
,"eÚÓLz" גם ראשון במבט כי ƒ¿¿

וסגנון  לתוכן מתאים לא זה ביטוי

e˙kL·הכתוב  ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆»
˙Bˆn‰ ÔÈÚa ¯a„Ó ‰Ê∆¿«≈¿ƒ¿««ƒ¿

·e˙k‰ ÌeiÒk) מפורש בו ¿ƒ«»
מתייחס: "תשמעו" ∆‡Ïשהביטוי

¯L‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙BˆÓƒ¿¬»»¡…≈∆¬∆
ˆÓ ÈÎ‡¯wÚÂ ,(ÌÎ˙‡ ‰e »…ƒ¿«∆∆¿∆¿ƒ«

Ìeiw‰ ‡e‰ ˙Bˆn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«ƒ
ŒdÈÏŒ‰Â‰ ÔkŒÌ‡ ,‰iNÚ‰Â¿»¬ƒ»ƒ≈«»≈

¯ÓÈÓÏלומר לו "‡L¯היה ¿≈«¬∆
¯L‡" B¯ÓB‡ e‰Óe ,"eNÚz«¬«¿¬∆

"eÚÓLz את להבין צריך ולכן ƒ¿¿
הביטוי  של הפנימית המשמעות

בלשון  נקט הכתוב שבגללה "תשמעו"

"תעשו". או "תקיימו" לשון ולא זו,

‰Ê ¯‡·Ï ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ נאמר מדוע האחרונה, השאלה את ¿ƒ¿»∆¿»¿»≈∆
"תעשו", ולא L¯„na"תשמעו" ·e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ3˜eÒt‰ ÏÚ4 «ƒ«∆»«ƒ¿»««»

ÈzL BÏ eÈ‰L CÏÓÏ ÏLÓ ,·˜ÚÈ ˙Èa 'ÈÂ‰ ¯·c eÚÓLƒ¿¿«¬»»≈«¬…»»¿∆∆∆»¿≈
,'eÎ ˙BÒBk[להלן הובא המדרש ÈzL[לשון :‰"aw‰ ¯Ó‡ Ck»»««»»¿≈

,ÈÈÒa ÈÙÏ Ìz‚ÊÓ ˙BÒBk¿«¿∆¿»«¿ƒ«
Ìz¯·L ,"ÚÓL"Â "‰NÚ"«¬∆¿ƒ¿«¿«¿∆
,"ÚÓL"a e¯‰f‰ ,"‰NÚ"«¬∆ƒ»¬«ƒ¿«

·È˙Îc ‡e‰ שכתוב ‰„‡ זה »»ƒ¿ƒ
.·˜ÚÈ ˙Èa 'ÈÂ‰ ¯·c eÚÓLƒ¿¿«¬»»≈«¬…

שאמר  למלך משל המדרש: לשון וזה

הללו, כוסות שתי לי שמרו לעבדיו,

יקרים]. זכוכית [עלי דיאטריטא והיה

שהוא  עד בהם. זהיר הוי לו: אמר

היה  [לארמון], לפלטין נכנס [המלך]

נגח  הפלטין, פתח על שרוי אחד  עגל

מהם  אחד ונשבר העבד את] [העגל

ומרתת  עומד העבד והיה [מהכוסות],

לו: אמר המלך. לפני ומפחד] [רועד

שנגחני  לו: אמר מרתת? אתה למה

לו  אמר הכוסות. משני אחד ושבר עגל

כך  בשני. והזהר דע כן, אם המלך:

בסיני, מזגתם כוסות שני הקב"ה: אמר

"נעשה", שברתם ו"נשמע". "נעשה"

ב"נשמע". הזהרו עגל, לפני עשיתם

יעקב. בית ה' דבר שמעו הוי,

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ האמור המדרש לפי ¿«ƒ∆
¯Ó‡pM ‰Ó L¯ÙÏ ¯LÙ‡∆¿»¿»≈«∆∆¡«

,"eÚÓLz ¯L‡" Ô‡k ולא »¬∆ƒ¿¿
תעשו" ÏL"אשר ÒBk'L ÔÂÈÎc¿≈»∆∆

,¯aL '‰NÚ שפגם העגל בחטא «¬∆ƒ¿«
בפועל, במעשה המצוות קיום בנושא

ישראל  שאמרו ה'נעשה' את ו'שבר'

נשאר  ה'נשמע' שרק כך תורה, במתן

ÌÈÚ·BzL ‰„B·Ú‰ ¯wÚ È¯‰¬≈ƒ«»¬»∆¿ƒ
ÏL ÒBÎ'a ¯‰f‰Ï ‡È‰ ÂLÎÚ«¿»ƒ¿ƒ»≈¿∆
L‡" B¯ÓB‡ e‰fL ,'ÚÓL¯ ƒ¿«∆∆¿¬∆

."eÚÓLzƒ¿¿
,ÌÓ‡ מענה מהווה אינו זה הסבר »¿»

בכתוב  נאמר לא למה לשאלה, ראוי

כי  תעשו", ‰L¯„n"אשר È¯·cƒ¿≈«ƒ¿»
‡Ùeb[עצמו],¯e‡a ÌÈÎÈ¯ˆ »¿ƒƒ≈
ÂLÎÚL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ È¯‰L[ואילך העגל חטא Ï‡[מאז ∆¬≈ƒ∆¿»«∆«¿»…
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meidו mkiptl ozep ikp` d`x

ענין  וכל העׂשּיה, ענין את ּתֹובעים לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשעכׁשו

הּׁשמיעה  ּבענין רק הּוא עכׁשו ּומצֹות ְְְְְִִִַַַַַָָָהּתֹורה

והּׁשמיעה  הּלּמּוד ענין ּכל הּנה ּבאמת ּכי ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבלבד,

העּקר  היא ׁשהעׂשּיה העׂשּיה, ּבׁשביל רק ,5הּוא ְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו עלֿמנת 6ּוכמאמר ׁשּלא הּלֹומד ְְֲֵֵֶַַַַַַָֹ

לפי  ּפניו, על ׁשליתֹו ׁשּתתהּפ לֹו נח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹלעׂשֹות,

העׂשּיה, ּבׁשביל רק הּוא הּׁשמיעה ענין ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָׁשּכל

ּתֹובעים  ּדמעכׁשו לֹומר אפׁשר אי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָואםּֿכן

"אׁשר  ּבלבד, הּׁשמיעה ענין את רק ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָמּלמעלה

ְְִּתׁשמעּו".

ּד'ׁשמיעה'p‰Â‰ב) הּמדרגֹות חּלּוקי ּבענין ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵַַַָ

ּבּזהר  איתא ׁשמיעה 7ו'עׂשּיה', , ְֲִִִַַַָָָֹ

ה'מקּדׁש ּופרׁשּו לעילא. עׂשּיה ּתליא, אתר ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָּבהאי

ּבבחינת  ּתליא, אתר ּבהאי ׁשמיעה והרמ"ז 'ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָמל

וצרי ּבינה. ּבחינת לעילא, עׂשּיה ְְְְֲִִִִֵַַָָָָמלכּות,

הּנ"ל,8להבין  הפ מבאר מקֹומֹות ּבכּמה והלא , ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּכּידּוע  הּבינה, ּבספירת הּוא הּׁשמיעה 9ּדענין ְְְְִִִִִַַַַַַָָָ

ולכן  ּוׁשמיעה, ראּיה ּבחינת הם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָׁש'חכמהּֿובינה'

ה' עם ס"ג ּבגימטר ּיא העׂשּיה 10אזן ּובענין , ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ

הּמלכּות, ּבספירת ׁשהיא מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְִִִֶַַַַָָֹמבאר

'עׂשּיה  ּבׁשם ּדאצילּות מלכּות נקראת ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָולכן

ּכאן  הּמבאר הפ זה הרי  ואםּֿכן ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּבאצילּות',

ו'עׂשּיה' המלכּות ּבספירת היא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָׁש'ּׁשמיעה'

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה והּנה, הּבינה. ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹּבספירת

ּבספירת  הינּו ּתליא", אתר ּבהאי ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָׁש"ּׁשמיעה
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מי"ז.5) פ"א אבות ה"ב.6)ראה פ"א ברכות ב.7)ירושלמי קח, שם.8)ח"ג ובכ"מ.9)מק"מ א. עה, משפטים תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂLÎÚ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ÏÎÂ ,‰iNÚ‰ ÔÈÚ ˙‡ ÌÈÚ·Bz¿ƒ∆ƒ¿«»¬ƒ»¿»ƒ¿««»ƒ¿«¿»

‰p‰ ˙Ó‡a Èk ,„·Ïa ‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚa ˜¯ ‡e‰ זו לא אדרבה, «¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿«ƒ∆¡∆ƒ≈
אלא  העשיה נדרשת עכשיו שגם ÚÈÓM‰Â‰בלבד „enl‰ ÔÈÚ Ïk»ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ»

¯wÚ‰ ‡È‰ ‰iNÚ‰L ,‰iNÚ‰ ÏÈ·La ˜¯ ‡e‰5¯Ó‡ÓÎe , «ƒ¿ƒ»¬ƒ»∆»¬ƒ»ƒ»ƒ»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯6‡lL „ÓBl‰ «≈««≈∆…

BÏ Á ,˙BNÚÏ ˙ÓŒÏÚ«¿»«¬…«
,ÂÈt ÏÚ B˙ÈÏL Ct‰˙zL∆ƒ¿«≈ƒ¿»«»»

כלל  יוולד שלא ÏkLועדיף ÈÙÏ¿ƒ∆»
˜¯ ‡e‰ ‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»«
CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â ,‰iNÚ‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ≈≈
ÂLÎÚÓc ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«¿≈«¿»
ÔÈÚ ˙‡ ˜¯ ‰ÏÚÓlÓ ÌÈÚ·Bz¿ƒƒ¿«¿»«∆ƒ¿«
¯L‡" ,„·Ïa ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»ƒ¿«¬∆

."eÚÓLz גם שבוודאי ומאחר ƒ¿¿
ואדרבה  העשיה את תובעים עכשיו

נאמר  מדוע השאלה חוזרת העיקר, היא

"אשר  לברכה יזכו ישראל שבני בכתוב

תעשו"? "אשר ולא תשמעו" [אם]

המשמעות  ביאור בהקדמת יובן והדבר

"שמיעה" המושגים של הפנימית

ביניהם. וההבדל ו"עשיה"

È˜elÁ ÔÈÚa ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ≈
'‰ÚÈÓL'c ˙B‚¯„n‰««¿≈ƒ¿ƒ»
¯‰fa ‡˙È‡ ,'‰iNÚ'Â7, «¬ƒ»ƒ»«…«

‡ÈÏz ¯˙‡ È‡‰a ‰ÚÈÓL¿ƒ»¿«¬»«¿»
הזה], במקום תלויה «iNÚ¬ƒ‰[השמיעה

‡ÏÈÚÏ.[למעלה]eL¯Ùe ¿≈»≈¿
Ê"Ó¯‰Â 'CÏÓ Lc˜Ó'‰«ƒ¿«∆∆¿»«»
שלום  רבי המקובלים הזוהר [מפרשי

ורבי  מלך', 'מקדש הספר מחבר בוזגלו

זכות] ‡˙¯משה È‡‰a ‰ÚÈÓL¿ƒ»¿«¬»
‰iNÚ ,˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·a ,‡ÈÏz«¿»ƒ¿ƒ««¿¬ƒ»

.‰Èa ˙ÈÁa ,‡ÏÈÚÏ כלומר ¿≈»¿ƒ«ƒ»
היא  ברוחניות השמיעה שדרגת

מעשר  [האחרונה מלכות בבחינת

העשיה  ודרגת העליונות], הספירות

העליונות]. הספירות מעשר [השניה בינה בבחינת היא ברוחניות

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ8,Ï"p‰ CÙ‰ ¯‡·Ó ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‡Ï‰Â , ¿»ƒ¿»ƒ«¬…¿«»¿¿…»≈∆««
קשורה  והעשיה המלכות בספירת קשורה שהשמיעה כאן למבואר בניגוד

להיפך  בדיוק אחרים במקומות מבואר הבינה, ‰ÚÈÓM‰בספירת ÔÈÚc -¿ƒ¿««¿ƒ»
Úe„ik ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒa ‡e‰9˙ÈÁa Ì‰ '‰È·eŒ‰ÓÎÁ'L ƒ¿ƒ««ƒ»«»«∆»¿»ƒ»≈¿ƒ«

,‰ÚÈÓLe ‰i‡¯ בתורת רבים במקומות מבוארים העליונות הספירות עניני ¿ƒ»¿ƒ»
מקבילים  כוחות עשר בה שיש האדם מנפש ודוגמאות משלים לפי החסידות,

לראיה, ה'חכמה' של המיוחדת השייכות של זה בענין גם וכך הספירות. לעשר

כפי  ראיה, בשם גם נקראת בשכל דבר וקליטת תפיסת לשמיעה: ה'בינה' ושל

דבר  של וקליטה תפיסה שמשמעותו השכל' ב'עין ראיה מהביטוי שמובן

יש  זה ובנושא בעיניים. נראה הדבר כאילו ובהירה וודאית ברורה, בצורה

וקליטה  הבינה. שבכוח לזו החכמה בכוח והתפיסה הקליטה בין מהותי הבדל

ואילו  לראיה, דומה החכמה באמצעות

דומה  הבינה באמצעות קליטה

מסוגלת  שהחכמה זה במובן לשמיעה,

של  יותר גבוהה ברמה הדבר את להבין

לאדם  ולגרום השכל', ב'עין בהירות

מאשר  יותר המובן, לנושא קרוב לחוש

הנושא  שבה בלבד, הבינה של הבנה

ובהיר  מאיר פחות הוא אבל מובן אכן

גדול  בהבדל ומדובר קרוב. ופחות

ראיית  בין ההבדל כמו מהותי, ומאד

באוזניים, לשמיעתו בעיניים דבר

בראיה  והמוחשיות הקירבה שכמובן

ומבואר  שיעור. לאין גדולה היא

המורכב  הוי' שם כי וחסידות בקבלה

מופיע  ה' ו' ה' י' האותיות מארבע

של  ל'מילוי' בהתאם שונות, בצורות

להיות  יכולה למשל ה' האות האותיות.

והיא  ה"ה, – כך ולהכתב ה' ב'מילוי'

או  ה"א, - אל"ף במילוי להיות יכולה

היא  הצורות ואחת ה"י. – יו"ד במילוי

ה"י  יו"ד היינו יודי"ן, במילוי הוי' שם

ו  63 בגימטריא שעולה ה"י, נקרא וא"ו

ספירת  כנגד מכוון זה ושם ס"ג, שם

קשורה  הבינה שספירת ומאחר הבינה.

- כנ"ל השמיעה, בנושא

ÔÊ‡ ÔÎÏÂ השמיעה איבר שהיא ¿»≈…∆
'‰ ÌÚ ‚"Ò ‡i¯ËÓÈ‚a10, ¿ƒ«¿ƒ»ƒ

‰nÎa ¯‡·Ó ‰iNÚ‰ ÔÈÚ·e¿ƒ¿«»¬ƒ»¿…»¿«»
˙¯ÈÙÒa ‡È‰L ˙BÓB˜Ó¿∆ƒƒ¿ƒ«
˙eÎÏÓ ˙‡¯˜ ÔÎÏÂ ,˙eÎÏn‰««¿¿»≈ƒ¿≈«¿
‰iNÚ' ÌLa ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿≈¬ƒ»
‰Ê È¯‰ ,ÔkŒÌ‡Â ,'˙eÏÈˆ‡aL∆«¬ƒ¿ƒ≈¬≈∆
˙eÎÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒa ‡È‰ '‰ÚÈÓM'L Ô‡k ¯‡·n‰ CÙ‰≈∆«¿…»»∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«««¿

.‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒa '‰iNÚ'Â«¬ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ»
שהשמיעה  גם הפרטים, בשני לעיל האמור של המשמעות את אפוא להבין יש

אחרים  במקומות למבואר בסתירה שעומד דבר המלכות, בספירת היא

הבינה, בספירת היא שהעשיה האמור את וגם הבינה, בספירת היא שהשמיעה

המלכות. בספירת היא שהעשיה אחרים במקומות האמור את שסותר דבר

,‰p‰Â מהשאלה אחד חלק ÚÈÓM"L‰לפחות ¯‰fa ·e˙kM ‰Ó ¿ƒ≈«∆»«…«∆¿ƒ»
¯‡·Ï ¯LÙ‡ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa eÈ‰ ,"‡ÈÏz ¯˙‡ È‡‰a¿«¬»«¿»«¿ƒ¿ƒ«««¿∆¿»¿»≈
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ז f"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

למה  סֹותר זה ׁשאין לבאר אפׁשר ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמלכּות,

ּבבחינת  היא ׁש'ּׁשמיעה' מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְִִִִֶֶַַָָָּׁשּכתּוב

ׁשּבהם  הּמדרגֹות ּבחּלּוקי ּתלּוי ׁשּזה לפי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבינה,

'חכמהּֿובינה', ּבענין מדּברים ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָמדּברים.

ּב'בינה'. ּו'ׁשמיעה' - ּב'חכמה' היא 'ראּיה' ְְְְְֲִִִִַָָָָָאזי

אזי ּוכ  ונּוקבא', 'זעירֿאנּפין ּבענין ׁשּמדּברים ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

ּו'ׁשמיעה' זעירֿאנּפין, ּבבחינת היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָ'ראּיה'

הּנה  ה'חכמה' ׁשּלגּבי והינּו מלכּות. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּבבחינת

- 'זעירֿאנּפין' ּולגּבי ּב'בינה', היא ְְְְְִִִִֵֵַַָָ'ׁשמיעה'

ּדגמא  ׁשּמצינּו ּוכפי ּב'מלכּות'. היא ְְְְְִִִִֶַָָָֻ'ׁשמיעה'

מבאר  ּדלפעמים ו'כה', 'זה' ּבענין ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹֹלּדבר

'ּכה' ּובחינת ּב'חכמה' היא 'זה' ְְְְִִִֶֶַַָָֹׁשּבחינת

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּנביאים 10ּב'בינה', ּכל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ּומבאר  ּב'זה', נתנּבא ּומׁשה ּב'ּכה' ְְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹֹנתנּבאּו

ּב'חכמה',11ּבזה  היא ('זה') מׁשה ׁשּנבּואת , ְְְִֶֶֶֶַָָָֹ

ּב'בינה', היא ('ּכה') הּנביאים ׁשאר ְְְְִִִִַַָָֹּונבּואת

מספירת 12ּכּידּוע  היא הּנבּואה ּומקֹור ּדׁשרׁש ְְְְִִִֶַַַַָָֹ

היא  'זה' ׁשּבחינת מבאר ולפעמים ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹהּבינה.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּובחינת 13ּב'זעירֿאנּפין', אֿלי, זה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

"ּכדמּותנּו" המלכּות, ּבספירת היא .14'ּכה' ְְְִִִִֵַַַֹ

היא  'חכמה' הּנה 'חכמהּֿובינה', ׁשּבענין ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהינּו,

ּובענין  'ּכה'. ּבחינת היא ּו'בינה' 'זה', ְְְְִִִִִֶַַַָֹּבחינת

הּוא  'זעירֿאנ ּפין' הּנה ונּוקבא', ְְְְְְִִִֵֵֵַַָ'זעירֿאנּפין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

פ"גֿה.10) אח"פ) (שער ד שער חיים עץ מטות.11)ראה ר"פ ופרש"י ספרי ואילך.12)ראה א'רפג ע' מטות אוה"ת ראה

א).13) (מט, תכ"א תקו"ז ב.14)ראה טו, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‰ÚÈÓM'L ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ·e˙kM ‰ÓÏ ¯˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆≈¿«∆»¿«»¿∆¿ƒ»
Ì‰aL ˙B‚¯„n‰ È˜elÁa ÈeÏz ‰fL ÈÙÏ ,‰Èa ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ∆∆»¿ƒ≈««¿≈∆»∆

.ÌÈ¯a„Ó בהתאם שונות בהגדרות יוגדר עצמו דבר שאותו יתכן כידוע, ¿«¿ƒ
האחרת, לעומת מסוימת דרגה בהגדרת מדובר כאשר ובמיוחד הנידון, לנושא

הגדרה  לקבל יכול עצמו דבר שאותו

והגדרה  מסוימת, דרגה לעומת אחת

כמו, אחרת. לדרגה בהשוואה שונה

גבוה  מוגדר מסוים דבר האם למשל,

דבר  שאותו בפשטות מובן נמוך, או

נמוך  למשהו ביחס גבוה נחשב עצמו

מוגדר  להיות יכול בעת ובה ממנו,

ובעניננו  ממנו. גבוה לדבר ביחס נמוך

בספירת  אכן היא ששמיעה הקביעה –

נכונה  ÌÈ¯a„Óהבינה ¯L‡k«¬∆¿«¿ƒ
ÔÈÚa בין Á'Œ‰ÓÎההבדל ¿ƒ¿«»¿»

‡È‰ '‰i‡¯' ÈÊ‡ ,'‰È·eƒ»¬«¿ƒ»ƒ
'‰ÚÈÓL'e - '‰ÓÎÁ'a¿»¿»¿ƒ»

,'‰È·'a והאור לבהירות ביחס כי ¿ƒ»
שנמשל  החכמה, בספירת השכל של

השכלי  הרעיון ותפיסת קליטת לראיה,

כנ"ל. לשמיעה, דומה הבינה בספירת

- זאת ÔÈÚaועם ÌÈ¯a„nLÎe¿∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' כינוי קטנות, [פנים ¿≈«¿ƒ

העליונות: הספירות לששת בקבלה

יסוד, הוד נצח תפארת גבורה חסד

המלכות  לספירת אור המשפיעות

המלכות  לעומת זכר, בחינת ונחשבות

[- נקבה ונקראת האור את המקבלת

‡È‰ '‰i‡¯' ÈÊ‡ ,'‡·˜eÂ¿¿»¬«¿ƒ»ƒ
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
.˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·a '‰ÚÈÓL'e¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿
‰p‰ '‰ÓÎÁ'‰ Èa‚lL eÈ‰Â¿«¿∆¿«≈«»¿»ƒ≈
Èa‚Ïe ,'‰È·'a ‡È‰ '‰ÚÈÓL'¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«≈

.'˙eÎÏÓ'a ‡È‰ '‰ÚÈÓL' - 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' לגבי שלפחות נמצא ¿≈«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿
בחינת  יש אכן כי מיושבת, הסתירה - בספירות השמיעה בחינת של מיקומה

ל'חכמה' ביחס – ב'בינה' המלכות. בספירת וגם הבינה בספירת גם שמיעה

למלכות  שביחס זעירֿאנפין, לבחינת ביחס – וב'מלכות' ראיה, בחינת שהיא

ראיה. היא זעירֿאנפין בחינת

¯·cÏ ‡Ó‚c eÈˆnL ÈÙÎe לספירה פעם משתייך עצמו ענין שאותו - ¿ƒ∆»ƒÀ¿»«»»
- מדברים מה לגבי תלוי שכן אחרת, לספירה ופעם 'Ê‰'כזו ÔÈÚa¿ƒ¿«∆

,'‰Î'Â רבות פעמים מצינו בתנ"ך הפסוקים (כמו בלשונות "זה" הביטויים ¿…
ה'") אמר "כה (כמו ו"כה" ה'") צוה אשר הדבר Ó·‡¯"זה ÌÈÓÚÙÏc¿ƒ¿»ƒ¿…»

‰p‰c ,'‰È·'a '‰k' ˙ÈÁ·e '‰ÓÎÁ'a ‡È‰ '‰Ê' ˙ÈÁaL∆¿ƒ«∆ƒ¿»¿»¿ƒ«…¿ƒ»¿ƒ≈

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡10'‰k'a e‡a˙ ÌÈ‡È·p‰ Ïk הלשון) »¿«≈«»«¿ƒƒƒ¿«¿¿…
כנ"ל) ה'", אמר "כה הוא בתנ"ך הנביאים בנבואת a˙‡הרגיל ‰LÓe…∆ƒ¿«≈

'‰Ê'a אשר הדבר זה משה... "וידבר מטות: פרשת את הפותח בפסוק (כמו ¿∆
ה'") Êa‰צוה ¯‡·Óe11, החסידות ('Ê‰')בתורת ‰LÓ ˙‡e·pL ¿…»»∆∆¿«…∆∆

,'‰ÓÎÁ'a ‡È‰ כפי השכל אור כי ƒ¿»¿»
יותר  גדול החכמה, בספירת שהוא

הש  אור מאשר יותר כפי ומאיר כל

בנבואת  לכן הבינה, בספירת שהוא

"זה", נאמר יותר נעלית שהיא משה

ומוחשית, קרובה ראיה שמשמעו ביטוי

האדם  עיני מול הנמצא לדבר בדומה

"זה", ולומר עליו להצביע יכול והוא

‰ÌÈ‡È·pאבל  ¯‡L ˙‡e·e¿«¿»«¿ƒƒ
,'‰È·'a ‡È‰ ('‰k') שבה …ƒ¿ƒ»

ברמה  היא הדברים ותפיסת קליטת

ומוחשיות, בהירות של נחותה יותר

לעומת  הבינה שספירת לעיל וכאמור

לעומת  כשמיעה היא החכמה ספירת

נתנבאו  הנביאים שאר ולכן ראיה,

אותה  על מלמד שלא ביטוי ב"כה",

"זה", כמו ומוחשיות קרבה של רמה

- ו מכך פחות Úe„ik12אלא «»«
‰‡e·p‰ ¯B˜Óe L¯Lc בדרך ¿…∆¿«¿»

רבנו משה נבואת למעט È‰ƒ‡כלל,
.‰Èa‰‰ ˙¯ÈÙÒÓÌÈÓÚÙÏÂ ƒ¿ƒ«««ƒ»¿ƒ¿»ƒ

¯‡·Ó"ו"כה "זה" שהמושגים ¿…»
- לחלוטין אחרות לדרגות מתייחסים

Œ¯ÈÚÊ'a ‡È‰ '‰Ê' ˙ÈÁaL∆¿ƒ«∆ƒƒ¿≈
,'ÔÈt‡כנ"ל המידות, BÓkששת «¿ƒ¿
·e˙kL13,ÈÏŒ‡ ‰Ê שבו הביטוי ∆»∆≈ƒ

 ֿ ים קריעת בעת ישראל בני השתמשו

המידות  של התגלות כשהיתה סוף

‰È‡העליונות  '‰k' ˙ÈÁ·e¿ƒ«…ƒ
"e˙eÓ„k" ,˙eÎÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒa14 האדם בריאת לגבי שכתוב כמו ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿≈

המלכות, לבחינת והכוונה ("כה")דמותנו כמו כדמותנו", בצלמנו אדם "נעשה

באה  היא אבל בעצמו, מהקב"ה (באה וההתהוות שהבריאה בחסידות כמבואר

לשמש  יכול מושג שאותו נמצא המלכות. ספירת עלֿידי בפועל) ויורדת

- שונות 'È·eŒ‰ÓÎÁ‰'במשמעויות ÔÈÚaL ,eÈ‰Â מדובר כאשר , ¿«¿∆¿ƒ¿«»¿»ƒ»
לספירת  ביחס הבינה ספירת ועל הבינה לספירת ביחס החכמה בספירת

ÈÁa˙החכמה, ‡È‰ '‰È·'e ,'‰Ê' ˙ÈÁa ‡È‰ '‰ÓÎÁ' ‰p‰ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ»ƒ¿ƒ«
,'‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' ÔÈÚ·e .'‰k' המידות על מדובר כאשר …¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿¿»

למידות  ביחס המלכות ספירת ועל (נוקבא), המלכות לספירת ביחס (ז"א)

ÈÁa˙(ז"א) '˙eÎÏÓ'e ,'‰Ê' ˙ÈÁa ‡e‰ 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' ‰p‰ƒ≈¿≈«¿ƒ¿ƒ«∆«¿¿ƒ«
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meidח mkiptl ozep ikp` d`x

ּדהגם  ּומּובן, 'ּכה'. ּבחינת ּו'מלכּות' 'זה', ְְְֲִִֶַַַַַָֹּבחינת

'זה' מּבחינת למעלה היא ּד'בינה' 'ּכה' ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹׁשּבחינת

הּבינה  ספירת נקראת מּכל ֿמקֹום ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָּד'זעירֿאנ ּפין',

הּנה  ּד'חכמה', 'זה' ּבחינת ׁשּלגּבי לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ'ּכה',

ועלּֿדרֿזה  'ּכה'. ּבחינת היא הּבינה ְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹספירת

 ֿ 'חכמה ּדבענין ּוׁשמיעה, ראּיה ּבענין ּגם ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָיּובן

ּו'בינה' ראּיה, ּבחינת היא 'חכמה' הּנה ְְְִִִִִִֵַָָָָָּובינה'

ׁשה'חכמה' ׁשּבמדרגה והינּו ׁשמיעה, ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהיא

הּנה  הּמהּות, ראּית ראּיה, ּבבחינת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּתֹופסת

ּתֹו הּמדרגה ׁשמיעה,ּבאֹותּה ּבבחינת 'ּבינה' פסת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּׁשה'ּזעירֿאנּפין' מה אמנם הּמציאּות. ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָידיעת

היא  זעירֿאנּפין ׁשּבחינת אף ראּיה, ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָהּוא

לפי  זה הרי ּבינה, מּבחינת למּטה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּבוּדאי

ּדזה  והינּו, לגמרי. אחרת  ּבמדרגה  היא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהראּיה

לגּבי  זה הרי ׁשמיעה, ּבחינת היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָׁש'ּבינה'

ראּית  ּבבחינת  ּתֹופסת ׁשה'חכמה' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמדרגה

ּבבחינת  ה'ּבינה' ּתֹופסת זֹו ׁשּבמדרגה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמהּות,

 ֿ ּׁש'ּזעיר מה אמנם הּמציאּות. וידיעת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשמיעה

ּבמדרגה  זה הרי ראּיה, ּבחינת היא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאנּפין'

נתּפסת  היא זעירֿאנּפין ׁשּבבחינת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַאחרת,

היא  מלכּות ּובבחינת הּמהּות, ראּית ְְְְִִִִִִַַַַַַּבבחינת

הּמציאּות. וידיעת ׁשמיעה ּבבחינת רק ְְְִִִִִִַַַַָָָּבאה

היא  ׁש'ּׁשמיעה' הּזהר מאמר יתּפרׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹועלּֿפי ֿזה

למה  ּכלל סֹותר זה ׁשאין המלכּות, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָּבספירת

ּבספירת  היא ׁש'ּׁשמיעה' אחר ּבמקֹום ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּׁשּכתּוב

"ועׂשּיה  ּבּזהר ּׁשּמסּים מה אמנם, ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּבינה.

ּגּופא, ו'עׂשּיה' 'ׁשמיעה' ׁשּבענין הינּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלעילא",

אינֹו מה'ּׁשמיעה', למעלה היא ה'עׂשּיה' ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָהּנה

ּבכּמה  הּמבאר הפ זה ׁשהרי לכאֹורה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּובן

הּבינה  ּבספירת היא ׁש'ּׁשמיעה' ְְְִִִִִֶַַָָמקֹומֹות

ׁש'ּׁשמיעה' הינּו המלכּות, ּבספירת היא ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָו'עׂשּיה'

מה  להבין וצרי עׂשּיה. מּבחינת למעלה ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָהיא
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Y '‰k' לחכמה מתייחסים ו"כה" "זה" המושגים שפעם העובדה ולכן …

כי  סתירה, מהווה אינה ומלכות למידות מתייחסים הם אחרת ופעם ובינה,

ופעם  זה לענין הכוונה שפעם בכך פלא ואין דרגות, כמה יש ו"כה" ב"זה"

אחר  ÏÚÓÏ‰לענין ‡È‰ '‰È·'c '‰k' ˙ÈÁaL Ì‚‰c ,Ô·eÓe»«¬«∆¿ƒ«…¿ƒ»ƒ¿«¿»
,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'c '‰Ê' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈«¿ƒ
בדרגה  היא הבינה ספירת סוף סוף כי

(כמבואר  המידות מאשר גבוהה יותר

בנפש  כיצד החסידות, בתורת בהרחבה

 ֿ ועל המידות, מקור הן המוחין האדם

הדרגות  וגם כביכול, למעלה, דרךֿזה

בדרגה  הם במוחין יחסית הנמוכות

גבוהות  היותר מהדרגות יותר גבוהה

המידות), ˜¯‡˙של ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿≈
,'‰k' ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ באותו ¿ƒ««ƒ»…

אחרות  בהזדמנויות שמשמש ביטוי

למידות  ביחס המלכות ÈÙÏ¿ƒלספירת
,'‰ÓÎÁ'c '‰Ê' ˙ÈÁa Èa‚lL∆¿«≈¿ƒ«∆¿»¿»
‡È‰ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ‰p‰ƒ≈¿ƒ««ƒ»ƒ

.'‰k' ˙ÈÁa¿ƒ«…
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעיל שנתבאר כמו ¿«∆∆∆

ו"כה" "זה" ÔÈÚaלגבי Ìb Ô·eÈ»«¿ƒ¿«
ÔÈÚ·c ,‰ÚÈÓLe ‰i‡¿̄ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«

'‰È·eŒ‰ÓÎÁ' על מדובר כאשר »¿»ƒ»
הבינה, לספירת ביחס החכמה ספירת

לספירת  ביחס הבינה ספירת ועל

‰È‡החכמה '‰ÓÎÁ' ‰p‰ƒ≈»¿»ƒ
‡È‰ '‰È·'e ,‰i‡¯ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»ƒ»ƒ
eÈ‰Â ,‰ÚÈÓL ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»¿«¿
'‰ÓÎÁ'‰L ‰‚¯„ÓaL∆««¿≈»∆«»¿»
˙i‡¯ ,‰i‡¯ ˙ÈÁ·a ˙ÒÙBz∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ«

,˙e‰n‰ בהירה תפיסה שהיא ««
מהבנה  הנובעת ביותר ומוחשית

המושג, הדבר של מהותו בעצם והשגה

בעיניים  לראיה d˙B‡aהדומה ‰p‰ƒ≈¿»
'‰Èa' ˙ÒÙBz ‰‚¯„n‰ רק ««¿≈»∆∆ƒ»

˙ÚÈ„È ,‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ«
˙e‡Èˆn‰ במהות השגה ללא בלבד «¿ƒ

פחות  הרבה תפיסה שהיא הדבר,

כריחוק  יחסית, ורחוקה מוחשית

מהראיה.ה  שמיעה

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚf'‰M ‰Ó ÌÓ‡»¿»«∆«¿≈«¿ƒ
Û‡ ,‰i‡¯ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿ƒ»«
‡È‰ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ

‰i‡¯‰L ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ ,‰Èa ˙ÈÁaÓ ‰hÓÏ È‡cÂa בבחינת ¿««¿«»ƒ¿ƒ«ƒ»¬≈∆¿ƒ∆»¿ƒ»
È¯Ó‚Ïזעירֿאנפין  ˙¯Á‡ ‰‚¯„Óa ‡È‰.החכמה שבמדריגת מהראיה ƒ¿«¿≈»«∆∆¿«¿≈

‰ÚÈÓL ˙ÈÁa ‡È‰ '‰Èa'L ‰Êc ,eÈ‰Â מאד ורחוקה הנחותה ¿«¿¿∆∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

ראיה ÒÙBz˙מבחינת '‰ÓÎÁ'‰L ‰‚¯„n‰ Èa‚Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈««¿≈»∆«»¿»∆∆
'‰Èa'‰ ˙ÒÙBz BÊ ‰‚¯„ÓaL ,˙e‰n‰ ˙i‡¯ ˙ÈÁ·a רק ƒ¿ƒ«¿ƒ«««∆¿«¿≈»∆∆«ƒ»

Œ¯ÈÚf'M ‰Ó ÌÓ‡ .˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„ÈÂ ‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒƒ««¿ƒ»¿»«∆¿≈
,˙¯Á‡ ‰‚¯„Óa ‰Ê È¯‰ ,‰i‡¯ ˙ÈÁa ‡È‰ 'ÔÈt‡ נמוכה «¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¬≈∆¿«¿≈»«∆∆

הבינה  שבספירת דרגה מאותה בהרבה

בלבד, שמיעה בדרך נתפסת היא

נמוכה  דרגה »ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ˙ואותה
˙Òt˙ ‡È‰ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒƒƒ¿∆∆
,˙e‰n‰ ˙i‡¯ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ«««
˜¯ ‰‡a ‡È‰ ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ··eƒ¿ƒ««¿ƒ»»«
˙ÚÈ„ÈÂ ‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒƒ«

.˙e‡Èˆn‰«¿ƒ
¯Ó‡Ó L¯t˙È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆ƒ¿»≈«¬«
‡È‰ '‰ÚÈÓM'L ¯‰f‰«…«∆¿ƒ»ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ,˙eÎÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿∆≈∆
·e˙kM ‰ÓÏ ÏÏk ¯˙BÒ≈¿»¿«∆»
‡È‰ '‰ÚÈÓM'L ¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈∆¿ƒ»ƒ

.‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««ƒ»
של  הראשון חלקה מבואר ובכך

במקום  הכיצד לעיל, שהובאה הסתירה

בבחינת  היא ששמיעה נאמר אחד

ששמיעה  נאמר אחר ובמקום בינה,

שמיעה  יש שכן מלכות, בבחינת היא

ביחס  גבוהה, בדרגה שמיעה. ויש

בינה  בחינת חכמה, שבבחינת לראיה

הנמוכות  ובדרגות בלבד. שמיעה היא

 ֿ זעיר בחינת של לראיה ביחס יותר,

המלכות. בבחינת היא השמיעה אנפין,

,ÌÓ‡ מענה מספק זה שביאור אף »¿»
דרוש  עדיין השאלה, של אחד לחלק

השאלה, של השני החלק לגבי הסבר

הזוהר  דברי את להבין ניתן הכיצד

ועשיה  המלכות, בבחינת היא ששמיעה

במקומות  והרי הבינה, בבחינת היא

היא  ששמיעה להיפך, מבואר אחרים

ו  הבינה, בבחינת בבחינת היא עשיה

fa‰¯המלכות: ÌiÒnM ‰Ó«∆¿«≈«…«
eÈ‰ ,"‡ÏÈÚÏ ‰iNÚÂ"«¬ƒ»¿≈»«¿
'‰iNÚ'Â '‰ÚÈÓL' ÔÈÚaL∆¿ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ»
‡È‰ '‰iNÚ'‰ ‰p‰ ,‡Ùeb»ƒ≈»¬ƒ»ƒ
BÈ‡ ,'‰ÚÈÓM'‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿ƒ»≈
CÙ‰ ‰Ê È¯‰L ,‰¯B‡ÎÏ Ô·eÓ»ƒ¿»∆¬≈∆≈∆
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·n‰«¿…»¿«»¿
˙¯ÈÙÒa ‡È‰ '‰iNÚ'Â ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒa ‡È‰ '‰ÚÈÓM'L∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ««ƒ»«¬ƒ»ƒƒ¿ƒ«
.‰iNÚ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ '‰ÚÈÓM'L eÈ‰ ,˙eÎÏÓ‰««¿«¿∆¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ»
אחרים, במקומות המבואר עם ההתאמה חוסר בגלל הן תמוה הדבר כלומר,
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ט f"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ועׂשּיה  ּתליא אתר ּבהאי "ׁשמיעה ּבּזהר ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹּׁשּכתּוב

ּב'עׂשּיה' מדרגה ׁשּיׁש מׁשמע ׁשּמּזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלעילא",

ׁשמיעה. מּבחינת למעלה ְְְְִִִִֶַַָָׁשהיא

ּתֹורה Ô·eÈÂג) ּבמּתן ׁשּמצינּו מה עלּֿפי זה ּכל ¿»ְִִֶֶַַַַָָָ

לנׁשמע' נעׂשה 'הקּדמת ,15ּבענין ְְְְְֲִִֶַַַַַָ

ּבעבֹודה, ּבחינֹות ׁשלׁש ּבזה יׁש ְְְֲִִֵֶָָָָָֹּדבכללּות

לנׁשמע'. נעׂשה ו'הקּדמת 'נעׂשה', ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָ'נׁשמע',

על, קּבלת ענין הּוא 'נׁשמע' ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹוהענין

הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה ללּמּוד הּיסֹוד ְְְְִִִֶֶַַַָׁשּזהּו

מּצד  אינֹו הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד ְְְְִִִִֵֶַַַַָוהינּו,

צ  ׁשּכן ּומּׂשיג ׁשּמבין להיֹות,הּטעםֿודעת רי ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

עבֹודת  ּוכמֹו על. ּבקּבלת היא עבֹודתֹו ְְֲֲִֶַַַָָָֹאּלא

הּטעםֿודעת, מּצד זה ׁשאין לאדֹונֹו, ֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהעבד

הענין  את מבין הּוא אם ּכלל נֹוגע אינֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשלעבד

האדֹון, ׁשל עּלֹו עליו מקּבל הּוא אּלא לאו, ְִֵֶֶַָָָָָָֻאם

מּבלי  לקּים צרי מהאדֹון ּׁשּׁשֹומע מה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכל

ענין  וזהּו והּׂשגתֹו. הבנתֹו עם ּכלל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהתחּׁשב

נֹוגע  ׁשאינֹו על', ּד'קּבלת הּבּטּול ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ'נׁשמע',

להיֹותֹו לאו, אם ּבענין הבנה לֹו יׁש אם ּכלל ְְְֲִִִִֵָָָָָָלֹו

(ער  ׁשּׁשֹומע 'נׁשמע', על', ּד'קּבלת ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹּבתנּועה

והּנה, ּומקּימם. האדֹון ּדברי לכל צּו) זי ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהערט

ּבלּמּוד  העבֹודה יסֹוד הּוא על' ּד'קּבלת ְְְֲִִַַַָָָֹהּבּטּול

היא  עבֹודתֹו ּכאׁשר ּכי הּמצֹות, וקּיּום ְְֲֲִִִִֶַַַָָהּתֹורה

ׁשהרי  לעבֹודה, קּיּום אין אזי טעםֿודעת, ֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָעלּֿפי

הפ ׁשּיעׂשה עד יטעה הּׂשגתֹו ׁשּמּצד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאפׁשר

ּוכמֹו להיֹות. צרי ׁשּכן ּבחׁשבֹו העליֹון ְְְְְְִִֵֶֶָָָרצֹון

 ֿ טעם עלּֿפי היתה ׁשעבֹודתֹו ׁשאּול ּגּבי ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּמצינּו

הּנהר" מרחֹובֹות ("ׁשאּול ענין 16ודעת ׁשהּוא , ְְִֵֶַַַַָָָָ

ּדכיון  כּו', נכׁשל הּׂשגתֹו מּצד הּנה ְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּבינה),
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כו.15) א, א.16)בראשית פח, שבת ז. כד, משפטים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עשיה, מבחינת יותר גבוהה דרגה היא שמיעה בחינת שכן ענין, של לגופו וגם

עליונה  דרגה הבינה, בבחינת היא ששמיעה הדעת על ומתקבל מסתבר ולכן

בספירות  והאחרונה התחתונה הדרגה המלכות, בבחינת היא ועשיה בספירות,

‡ÈÏz ¯˙‡ È‡‰a ‰ÚÈÓL" ¯‰fa ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«∆»«…«¿ƒ»¿«¬»«¿»
"‡ÏÈÚÏ ‰iNÚÂ שהשמיעה] «¬ƒ»¿≈»

המלכות. בחינת זה, במקום תלויה

בינה] בבחינת למעלה, ∆fnL∆ƒ‰ועשיה
'‰iNÚ'a ‰‚¯„Ó LiL ÚÓLÓ«¿«∆≈«¿≈»«¬ƒ»
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«

.‰ÚÈÓL את לייחס יתכן ולכן ¿ƒ»
השמיעה  ואת גבוהה, לדרגה העשיה

לעיל, לאמור (בדומה נמוכה לדרגה

נעלית  "זה" בחינת כלל שבדרך

ב"זה" דרגה יש אבל "כה", מבחינת

"כה"). מבחינת שנמוכה

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (‚¿»»∆«ƒ«
ÔÈÚa ‰¯Bz ÔzÓa eÈˆnL∆»ƒ¿««»¿ƒ¿«

'ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰'15, «¿»««¬∆¿ƒ¿«
LÏL ‰Êa LÈ ˙eÏÏÎ·c¿ƒ¿»≈»∆»…

‰„B·Úa ˙BÈÁa'ה בעבודת ¿ƒ»¬»
˙Óc˜‰'Â ,'‰NÚ' ,'ÚÓL'ƒ¿««¬∆¿«¿»«

.'ÚÓLÏ ‰NÚ העובדה כלומר, «¬∆¿ƒ¿«
נעשה  הקדימו ישראל בני שבמתןֿתורה

אלא  אחד, ענין רק לא היא  לנשמע

ענינים  שלושה בתוכו שכולל נושא

ב) "נשמע". א) השם: בעבודת שונים

לנשמע. נעשה הקדמת ג) "נעשה".

'ÚÓL' ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
ÏÚ ˙Ïa˜ ÔÈÚ ‡e‰,שמים מלכות ƒ¿««»«…

‰¯Bz‰ „enÏÏ „BÒi‰ e‰fL∆∆«¿¿ƒ«»
„enlL ,eÈ‰Â ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿¿«¿∆ƒ

˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ אמנם «»¿ƒ«ƒ¿
התורה  דברי של והשגה הבנה כולל

והתלהבות, חיות מתוך המצוות וקיום

זה  לכל והבסיס היסוד ≈‡BÈאבל
ÔÈ·nL ˙Ú„ÂŒÌÚh‰ „vÓƒ««««»««∆≈ƒ
‡l‡ ,˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔkL ‚ÈOÓe«ƒ∆≈»ƒƒ¿∆»
BÓÎe .ÏÚ ˙Ïa˜a ‡È‰ B˙„B·Ú¬»ƒ¿«»«…¿
ÔÈ‡L ,BB„‡Ï „·Ú‰ ˙„B·Ú¬«»∆∆«¬∆≈

,˙Ú„ÂŒÌÚh‰ „vÓ ‰Ê והעבד ∆ƒ««««»««
שהפקודות  בשכלו ומשיג מבין שהוא בגלל לא אדונו של הפקודות את ממלא

- אדרבה אלא ומוצדקות ÏÏkמובנות Ú‚B BÈ‡ „·ÚÏL לו חשוב לא ∆»∆∆≈≈«¿»
לו  אכפת Ïa˜Óולא ‡e‰ ‡l‡ ,Â‡Ï Ì‡ ÔÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ·Ó ‡e‰ Ì‡ƒ≈ƒ∆»ƒ¿»ƒ»∆»¿«≈

ÂÈÏÚ אתCÈ¯ˆ ÔB„‡‰Ó ÚÓBMM ‰Ó ÏkL ,ÔB„‡‰ ÏL BlÚ »»À∆»»∆»«∆≈«≈»»»ƒ

B˙‚O‰Â B˙·‰ ÌÚ ÏÏk ·MÁ˙‰ ÈÏaÓ Ìi˜Ï הבנתו לפי אם וגם ¿«≈ƒ¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ¬»»¿«»»
ללא  בפועל אותן מבצע הוא מוצדקות, לא האדון של הפקודות העבד של

המציאות  לגבי שלו האישית המציאות ואת עצמו את מבטל הוא כי היסוס,

אדונו. של Ïa˜'c˙והרצונות Ïeha‰ ‡e‰L ,'ÚÓL' ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿«∆«ƒ¿«»«
Ì‡ ÏÏk BÏ Ú‚B BÈ‡L ,'ÏÚ…∆≈≈«¿»ƒ
,Â‡Ï Ì‡ ÔÈÚa ‰·‰ BÏ LÈ≈¬»»»ƒ¿»ƒ»
,'ÏÚ ˙Ïa˜'c ‰Úe˙a B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿«»«…
Ë¯Ú‰ ¯Ú) ÚÓBML ,'ÚÓL'ƒ¿«∆≈«∆∆¿

eˆ CÈÊ(מקשיב הוא =È¯·c ÏÎÏ ƒ¿»ƒ¿≈
.ÌÓi˜Óe ÔB„‡‰»»¿«¿»

'ÏÚ ˙Ïa˜'c Ïeha‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ¿«»«…
„enÏa ‰„B·Ú‰ „BÒÈ ‡e‰¿»¬»¿ƒ
Èk ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚ ‡È‰ B˙„B·Ú ¯L‡k«¬∆¬»ƒ«ƒ

,˙Ú„ÂŒÌÚË האדם בו מצב היינו ««»««
בהתאם  מצוות ומקיים תורה לומד

את  לבטל ומבלי שלו, וההשגה להבנה

ומצוותיו, הקב"ה כלפי »¬‡ÈÊמציאותו
È¯‰L ,‰„B·ÚÏ Ìei˜ ÔÈ‡≈ƒ»¬»∆¬≈
‰ÚËÈ B˙‚O‰ „vnL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ««»»ƒ¿∆
והרצונות  השכל שתמיד וודאות כל אין

ה', לרצון יתאימו אכן שלו האישיים

מוטעות למסקנות שיגיע »Ú„ויתכן
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ CÙ‰ ‰NÚiL∆«¬∆≈∆¿»∆¿
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔkL B·LÁa¿»¿∆≈»ƒƒ¿
מהדרך  לסור יכול הוא כזה ובמצב

שלתורה  כך לידי ולבוא הנכונה

קיום. יהיה לא שלו ולמצוות

Ïe‡L Èab eÈˆnL BÓÎe המלך ¿∆»ƒ«≈»
ŒÌÚË ÈtŒÏÚ ‰˙È‰ B˙„B·ÚL∆¬»»¿»«ƒ««
˙B·BÁ¯Ó Ïe‡L") ˙Ú„Â»««»≈¿

"¯‰p‰16‰Èa‰ ÔÈÚ ‡e‰L , «»»∆ƒ¿««ƒ»
הרעיון  שבה החכמה בחינת לעומת

נקודה, בבחינת עדיין הוא השכלי

הרעיון  של הרחבה היא הבינה בחינת

נהר  כמו ורוחב, עומק פרטים, בתוספת

מרחובות  "שאול והכתוב רחב, מים

ולפי  עשו, במלכי (שאמור הנהר"

נדרש  המלך) בשאול מדבר לא פשוטו

ששאול  לכך כרמז וחסידות בקבלה

טעםֿודעת), עלֿפי ה' את ועבד ורחבה, גדולה והשגה הבנה בעל היה המלך

,'eÎ ÏLÎ B˙‚O‰ „vÓ ‰p‰ עמלק את להרוג נצטווה וכאשר ƒ≈ƒ««»»ƒ¿«
והבקר  הצאן מיטב על חמל הוא למעשה עמלק, של הבהמות גם ולהמית

- טעםֿודעת עלֿפי התנהלו שמעשיו משום וזאת, אותם. הרג «≈¿ÔÂÈÎcולא
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meidי mkiptl ozep ikp` d`x

הּקרּבנֹות, ענין מעלת ּגדל את והּׂשיג ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּידע

ּדאיןֿסֹוף" רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ,17ּד"רזא ְְְְְֵֶַָָָָָָ

מ'עמק  מעמלק, יהיּו הּקרּבנֹות ׁשּכאׁשר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחׁשב

וזהּו יֹותר. למעלה העלּיה ּתהיה אזי ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת',

הוי' ּדבר את הקימתי ּדפרּוׁש18ׁשאמר , ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹ

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר הּוא את 19"הקימתי" וּתקם ֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

הוי' ּדבר ׁשּבבחינת הינּו, אּתה, צּדיק ּכי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּדברי

קימה  לפעל צרי הּמלכּות, ספירת ענין ְְְְִִִִִֶַַַַָָֹׁשהּוא

לפי  הוי', ּדבר את הקימתי ׁשאמר וזהּו ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹועלּיה,

ּתחת' ּד'עמק הּניצֹוצֹות ּברּור ׁשעלֿידי ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשחׁשב

'עמק ּבבחינת והעלּיה  הּקימה והרי ּתהיה רּום'. ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

היה  זה ׁשענין ׁשמּואל לֹו ׁשאמר ּכפי היא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהאמת

ׁשעבֹודתֹו לפי הּוא זה וכל העליֹון. רצֹון ְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָהפ

הּבּטּול  מּצד ולא הּטעםֿודעת, מּצד ְְִִִַַַַַַַַָָָֹהיתה

"הּנה  ׁשמּואל לֹו אמר ועלֿזה על', ְְְִֵֵֶַַַַָָֹּד'קּבלת

אילים" מחלב להקׁשיב טֹוב מּזבח ,20ׁשמע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹ

ּד'קּבלת  הּבּטּול הּוא העבֹודה יסֹוד ּכל ְְֲִִֶַַַַָָָָׁשעּקר

טעּות  ׁשּום ׁשּי לא הּבּטּול ׁשּמּצד לפי ְִִִֶַַַָָֹֹעל',

היא  זה ּובענין ּבׁשלמּות. היא עבֹודתֹו ואז ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָּכלל,

ּבהּו ּדכתיב יׂשראל יׂשראל 21מעלת ּבני לי "ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָ

עבד  עבֹודת ּבדר היא ׁשעבֹודתם ְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָעבדים",

ׁשאמרּו הּתֹורה קּבלת ׁשּבעת והינּו, על, ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹוקּבלת

ּבדר הּמצֹות ּכל את לקּים עליהם קּבלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ'נׁשמע',

יׂשראל  ּבני לי "ּכי נאמר ועלֿזה עבד, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעבֹודת

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּדיקא, "לי" ּכל 22עבדים", ְְֲֲִִֵַַַַָָָָ

לפי  והינּו הפסק, לֹו אין "לי" ׁשּנאמר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָמקֹום

מּצד  אמנם ּכּנ"ל, ׁשּיטעה  ׁשּי ההּׂשגה ְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּמּצד

ּבקּיּום, היא העבֹודה אזי על', ּד'קּבלת ְְֲֲִִִַַַַָָָֹהּבּטּול

ּכלל. וׁשּנּוי הפסק ׁשּום ּבזה ׁשּי ְְְְִֵֵֶֶֶַָָׁשאין
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"ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡a¯˜c17, שסוד הזוהר כדברי ¿»¿¿»∆«»»¿≈
האיןֿסוף, סוד עד עולה eÈ‰Èהקרבנות ˙Ba¯w‰ ¯L‡kL ·LÁ»«∆«¬∆«»¿»ƒ¿

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ‰ ‰È‰z ÈÊ‡ ,'˙Áz ˜ÓÚ'Ó ,˜ÏÓÚÓ כי ≈¬»≈≈…∆««¬«ƒ¿∆»¬ƒ»¿«¿»≈
הקדושה  ניצוצות של והעלאה בירור

לו  יש יותר, ולמטה יותר עמוק שירדו

ניצוצות  בירור לגבי ועדיפות חשיבות

כך  כדי עד ירדו e‰ÊÂשלא זו . ¿∆
ששאול  בכך הפנימית המשמעות

כהסבר  הנביא, לשמואל אמר המלך

גם  להרוג ההוראה את קיים שלא לכך

- עמלק של הבהמות »«∆Ó‡L¯את
'ÈÂ‰ ¯·c ˙‡ È˙ÓÈ˜‰18, ¬ƒ…ƒ∆¿«¬»»

ŒÏÚ ‡e‰ "È˙ÓÈ˜‰" Le¯Ùc¿≈¬ƒ…ƒ«
·e˙kM ‰Ó C¯c19˙‡ Ì˜zÂ ∆∆«∆»«»∆∆

,eÈ‰ ,‰z‡ ˜Ècˆ Èk EÈ¯·c¿»∆ƒ«ƒ»»«¿
aL‡e‰L 'ÈÂ‰ ¯·c ˙ÈÁ· ∆ƒ¿ƒ«¿«¬»»∆

,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ כמבואר ƒ¿«¿ƒ«««¿
המלכות  שספירת וחסידות, בקבלה

את  והמשכה גילוי לידי המביאה

המוחין  הימנה, שלמעלה הספירות

הדיבור  לכוח נמשלה והמידות,

במוחו  שנמצא מה את המגלה שבאדם

היא  המלכות שספירת וכיון ובליבו,

ביותר  והתחתונה האחרונה הספירה

ÏÚÙÏ CÈ¯ˆ בה,‰iÏÚÂ ‰ÓÈ˜ »ƒƒ¿…ƒ»«¬ƒ»
¯·c ˙‡ È˙ÓÈ˜‰ ¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»«¬ƒ…ƒ∆¿«

,'ÈÂ‰ למרות וזאת הדיבור, בחינת ¬»»
כי  ה' דבר את היפר שבפועל

של  במובן (רק) מתפרש לא "הקמותי"

ועליה  קימה של במובן אלא קיום

¯e¯a È„ÈŒÏÚL ·LÁL ÈÙÏ¿ƒ∆»«∆«¿≈≈
'˙Áz ˜ÓÚ'c ˙BˆBˆÈp‰«ƒ¿…∆««
המלכות  בספירת שנפלו הניצוצות

‰iÏÚ‰Â ‰ÓÈw‰ ‰È‰zƒ¿∆«ƒ»¿»¬ƒ»
'Ìe¯ ˜ÓÚ' ˙ÈÁ·a חשב ושאול ƒ¿ƒ«…∆

שיקריבו  הקרבנות שדווקא בטעות

 ֿ נחת יגרמו עמלק של והבקר מהצאן

למעלה. ‰È‡רוח ˙Ó‡‰ È¯‰Â«¬≈»¡∆ƒ
ÔÈÚL Ï‡eÓL BÏ ¯Ó‡L ÈÙk¿ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»

‰Ê בחיים עמלק של והבקר הצאן השארת ‰ÔBÈÏÚשל ÔBˆ¯ CÙ‰ ‰È‰ ∆»»≈∆¿»∆¿
..." – הנביא שמואל עלֿידי ה' מאת לו שניתנה מפורשת להוראה ובניגוד

שה...". ועד משור והמתה...

‰Ê ÏÎÂ אחת מסיבה נבעה המלך שאול של הטעות ÈÙÏכל ‡e‰ ¿»∆¿ƒ
Ïeha‰ „vÓ ‡ÏÂ ,˙Ú„ÂŒÌÚh‰ „vÓ ‰˙È‰ B˙„B·ÚL∆¬»»¿»ƒ««««»««¿…ƒ««ƒ
Á·fÓ ÚÓL ‰p‰" Ï‡eÓL BÏ ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,'ÏÚ ˙Ïa˜'c¿«»«…¿«∆»«¿≈ƒ≈¿…«ƒ∆«

"ÌÈÏÈ‡ ·ÏÁÓ ·ÈL˜‰Ï ·BË20, שהקב"ה היא הכוונה פשוטו לפי ¿«¿ƒ≈≈∆≈ƒ
למצוותיו  הציות את יותר מחשיב

ולפי  ושמנים, טובים קרבנות מאשר

היא  הכוונה הפנימית המשמעות

‡e‰ ‰„B·Ú‰ „BÒÈ Ïk ¯wÚL∆ƒ«»¿»¬»
,'ÏÚ ˙Ïa˜'c Ïeha‰"שמוע" «ƒ¿«»«…

למרות  והשגה ההבנה על עדיף והוא

עני  בה של שיש החשיבות כמשל רב ן

משובחות קרבנות  מבהמות הבאים

אילים") ו"חלב טוב" ÈÙÏ¿ƒ("זבח
Ïeha‰ „vnL כל אין כאשר ∆ƒ««ƒ

האישית  המציאות של מעורבות

האישי ÌeLוהשכל CiL ‡Ï…«»
ÏÏk ˙eÚË מלכתחילהÊ‡Â , »¿»¿»

.˙eÓÏLa ‡È‰ B˙„B·Ú¬»ƒƒ¿≈
‰Ê ÔÈÚ·e עול וקבלת הביטול ענין ¿ƒ¿»∆
˙ÏÚÓ ‡È‰ בני·È˙Îc Ï‡¯NÈ ƒ«¬«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

e‰a21 בהם Èaשכתוב ÈÏ Èk" ¿ƒƒ¿≈
"ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈ משבח הקב"ה ƒ¿»≈¬»ƒ

שלהם  שהיחס ואומר ישראל בני את

לאדונם, עבדים של יחס הוא כלפיו

˙„B·Ú C¯„a ‡È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»ƒ¿∆∆¬«
ÏÚ ˙Ïa˜Â „·Ú ֿ שעל עבודה ולא ∆∆¿«»«…

והטעםֿודעת, השכל ¿»¿eÈ‰Â,פי
e¯Ó‡L ‰¯Bz‰ ˙Ïa˜ ˙ÚaL∆¿≈«»««»∆»¿
Ìi˜Ï Ì‰ÈÏÚ eÏa˜ ,'ÚÓL'ƒ¿«ƒ¿¬≈∆¿«≈
˙„B·Ú C¯„a ˙Bˆn‰ Ïk ˙‡∆»«ƒ¿¿∆∆¬«
ÈÏ Èk" ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,„·Ú∆∆¿«∆∆¡«ƒƒ
"ÈÏ" ,"ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¬»ƒƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‡˜Èc22 »¿»¿«¬««≈«

ÔÈ‡ "ÈÏ" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡«ƒ≈
,˜ÒÙ‰ BÏ ז"ל רבותינו לשון וזה ∆¿≈

מקום  בכל לי. יקיר "הבן (במדרש):

בעולם  לא לעולם, זז אינו "לי" שנאמר

כתיב  בישראל הבא... לעולם ולא הזה

ישראל..." בני לי ÈÙÏכי eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
‰ÚËiL CiL ‰‚O‰‰ „vnL∆ƒ«««»»«»∆ƒ¿∆

'ÏÚ ˙Ïa˜'c Ïeha‰ „vÓ ÌÓ‡ ,Ï"pk שעליה עבד, כעבודת ««»¿»ƒ««ƒ¿«»«…
כנ"ל, עבדים", ישראל בני לי "כי ‰È‡נאמר ‰„B·Ú‰ ÈÊ‡,Ìei˜a ¬«»¬»ƒ¿ƒ
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יי f"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

LÈÂ על קּבלתֿעל ׁשּמּצד ּבעבֹודה מעלה עֹוד ¿≈ֲֲִֶַַַַַָָָָֹ

לא  ּכאׁשר ּדגם ההּׂשגה, ׁשּמּצד ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹהעבֹודה

הּפרטים  ּבכל הענינים ּכל ויקּים  ּבהּׂשגתֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָיטעה

אצלֹו חסר ּכאׁשר מּכלֿמקֹום  העליֹון, רצֹון ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָּכפי

ענין  ּתכלית ּכל חסר אזי על', ּד'קּבלת ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹהּבּטּול

ענין  ּתכלית ּדהּנה, הּמצֹות. ּדקּיּום ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָהעבֹודה

ּבּזהר  מבאר העבֹודה 23העבֹודה ׁשעלֿידי ְְֲֲֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּבכּוּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא ְְְְְְְִֵֶַָָָ"אסּתּלק

עלמין" "ּבכּלהּו ּׁשּכתּוב ּדמה וידּוע ְְְְְְִִֶַַָָָָֻעלמין".

ׁשהּוא  עלמין' ּכל ה'ּסֹובב אֹור על היא ְִִֵֶַַַַָָָָהּכּונה

ּבׁשוה  עלמין" האֹור 24"ּבכּלהּו המׁשכת הינּו , ְְְְְְִֶַַַָָָָֻ

ׁשּתהיה ׁשּלמע  ּובכדי הׁשּתלׁשלּות. מּסדר לה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהמׁשכת

הינּו, ההמׁשכה, אפן לפי העבֹודה להיֹות ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹצריכה

מּסדר  למעלה להיֹות צריכה העבֹודה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּגם

ּבחינת  יׁש ּדהּנה, האדם. ׁשּבנפׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהׁשּתלׁשלּות

ׁשהם  ּומּדֹות הּׂשכל ּוכמֹו ׁשּבּנפׁש, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַהׁשּתלׁשלּות

ׁשּבענין  ּדכמֹו ועלּול, עּלה הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָּבדר

העלּול  ּכלּול ׁשּבתחּלה הּוא הּסדר ועלּול ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָעּלה

ּבפניֿעצמֹו, למציאּות מתּגּלה ואחרּֿכ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּבעּלתֹו,

ּכלּולֹות  ׁשהּמּדֹות ּומּדֹות, ּבׂשכל ּגם הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַּכמֹוֿכן

ׁשּבּׂשכל, הּמּדֹות ענין והּוא ּבּׂשכל, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּתחּלה

והינּו מּדֹות, ׁשל למציאּות מתּגּלֹות ְְְְְִִִִֶַַַַָואחרּֿכ

הׁשּתלׁשלּות  ּבדר הם והּמּדֹות ׁשהּׂשכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַלפי

מתּגּלה  הּׂשכל ּכאׁשר ּגם הּוא וכן ועלּול. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעּלה

ּבמחׁשבה  יֹותר, למּטה ונמׁש הּמּדֹות ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָעלֿידי
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ב.23) פ"ב, ויק"ר שם 24)ראה לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„B·Ú‰ ÏÚ ÏÚŒ˙Ïa˜ „vnL ‰„B·Úa ‰ÏÚÓ „BÚ LÈÂ¿≈«¬»»¬»∆ƒ««»«…«»¬»

¯L‡k Ì‚c ,‰‚O‰‰ „vnL ההבנה עלֿפי ה' את עובד האדם ∆ƒ«««»»¿««¬∆
ולעולם  שלו, ‰ÌÈÈÚוההשגה Ïk Ìi˜ÈÂ B˙‚O‰a ‰ÚËÈ ‡Ï…ƒ¿∆¿«»»ƒ«≈»»ƒ¿»ƒ

,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈÙk ÌÈË¯t‰ ÏÎa כל אין בפועל המעשה ומבחינת ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»∆¿
כל  אין לכאורה ואםֿכן בהנהגתו, פגם

העבודה  על בקבלתֿעול בעבודה יתרון

טעםֿודעת  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,שעלֿפי
Ïeha‰ BÏˆ‡ ¯ÒÁ ¯L‡k«¬∆»≈∆¿«ƒ
Ïk ¯ÒÁ ÈÊ‡ ,'ÏÚ ˙Ïa˜'c¿«»«…¬«»≈»
Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙ÈÏÎz«¿ƒƒ¿«»¬»¿ƒ

.˙Bˆn‰ המעשה שבו מצב יתכן כי «ƒ¿
זאת  ובכל בשלימות, הוא בפועל

מהותי, מאד חסרון בעלת היא העבודה

העבודה". ענין "תכלית כל שחסר עד

ולבאר  להקדים יש הדברים ולביאור

העבודה", ענין "תכלית אכן מהו

כדלהלן.

‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙ÈÏÎz ,‰p‰c¿ƒ≈«¿ƒƒ¿«»¬»
¯‰fa ¯‡·Ó23È„ÈŒÏÚL ¿…»«…«∆«¿≈

‡¯˜È ˜lzÒ‡" ‰„B·Ú‰»¬»∆¿«≈¿»»
e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

."ÔÈÓÏÚ,'ה את עובד האדם כאשר »¿ƒ
יצרו  את כופה הוא כאשר ובמיוחד

של  (ואורו) כבודו עליו, ומתגבר הרע

העולמות  בכל מתעלה »«¿Úe„ÈÂהקב"ה
"ÔÈÓÏÚ e‰lÎa" ·e˙kM ‰Óc¿«∆»¿À¿»¿ƒ
עלֿידי  שנפעלת האור שעליית היינו

העולמות" "בכל היא האדם עבודת

··Bq'‰ ¯B‡ ÏÚ ‡È‰ ‰ek‰««»»ƒ««≈
e‰lÎa" ‡e‰L 'ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒ∆¿À¿

‰ÂLa "ÔÈÓÏÚ24, השפעת »¿ƒ¿»∆
גם  אופנים בשני היא בעולמות הקב"ה

לכל  ומותאמת מצומצמת בצורה יחד:

ומהותו  לענינו בהתאם בבריאה פרט

כל  "ממלא נקרא זה ואופן המיוחדים,

מתלבש  שהאור שם על עלמין"

האור  בה - נוספת ובצורה אותם. ו'ממלא' פנימית בצורה ובנבראים בעולמות

ומתלבש  יורד אינו כי שוה, במידה הברואים כל ועל העולמות כל על מאיר

נקרא  זה ואופן 'מקיף', בדרך מלמעלה בהם מאיר אלא ענינו לפי אחד בכל

עלמין" כל qÓ„¯"סובב ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ eÈ‰«¿«¿»«»∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰ לדרגה מדרגה ויורד שבא אור שהוא ה'ממלא' מאור בשונה ƒ¿«¿¿

המורכבת  (שרשרת) כשלשלת מזו זו והדרגות העולמות השתלשלות בסדר

שמעליה. החוליה בקצה בראשה קשורה אחת שכל רבות מחוליות

,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»«»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
ÌbL ,eÈ‰ ,‰ÎLÓ‰‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»¿ƒ…∆««¿»»«¿∆«
LÙaL ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ»ƒ¿¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿∆¿∆∆

Ì„‡‰ ורק ומצומצם, מוגבל אור ממשיכה ומצומצמת מוגבלת עבודה כי »»»
גורמת  להגבלות ומעבר שמעל עבודה

מוגבל. בלתי אור של והמשכה גילוי

,‰p‰c יש באלוקות שלמעלה כשם ¿ƒ≈
כך  כנ"ל, השתלשלות', ≈LÈ'סדר

,LÙpaL ˙eÏLÏzL‰ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«¿¿∆«∆∆
Ì‰L ˙BcÓe ÏÎO‰ BÓÎe¿«≈∆ƒ∆≈
‰lÚ ˙eÏLÏzL‰ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ»

ÏeÏÚÂ,[ותוצאה BÓÎc[סיבה ¿»ƒ¿
¯„q‰ ÏeÏÚÂ ‰lÚ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿«ƒ»¿»«≈∆
ÏeÏÚ‰ ÏeÏk ‰lÁ˙aL ‡e‰∆ƒ¿ƒ»»∆»
‰lb˙Ó CkŒ¯Á‡Â ,B˙lÚa¿ƒ»¿««»ƒ¿«∆

,BÓˆÚŒÈÙa ˙e‡ÈˆÓÏ כאשר ƒ¿ƒƒ¿≈«¿
ותוצאה, סיבה של בתהליך נוצר דבר

הסיבה, בתוך כלולה התוצאה תחילה

גילוי  לידי באה התוצאה מכן ולאחר

לה. מיוחדות הגדרות עם

ÏÎNa Ìb ‡e‰ ÔÎŒBÓk¿≈«¿≈∆
˙BÏeÏk ˙Bcn‰L ,˙BcÓeƒ∆«ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÏÎOa ‰lÁz¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿«

,ÏÎOaL ˙Bcn‰ למרות שכן «ƒ∆«≈∆
שונה  מהות הוא שבמוח שהשכל

שבלב, והרגש מהמידות לחלוטין

בעצם  שונים עולמות בשני ומדובר

הוא  שהשכל היא עובדה מהותם,

המידות. התהוות את הגורם המקור

של  הראשוני בשלב שכך, וכיון

בתוך  כלולות הן המידות, היווצרות

נקרא  זה ומצב "מידות השכל,

Blb˙Ó˙שבשכל", CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«
eÈ‰Â ,˙BcÓ ÏL ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿
Ì‰ ˙Bcn‰Â ÏÎO‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«≈∆¿«ƒ≈
‰lÚ ˙eÏLÏzL‰ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ»

ÏeÏÚÂ.ותוצאה סיבה –Ìb ‡e‰ ÔÎÂ כחות השתלשלות של הבא בשלב ¿»¿≈«
מזה  זה ‰Bcn˙הנפש È„ÈŒÏÚ ‰lb˙Ó ÏÎO‰ ¯L‡k יצירת «¬∆«≈∆ƒ¿«∆«¿≈«ƒ

בא  היא המידות בהם והתהוות יש התהוו שהמידות לאחר אך השכל, מצעות

ומגלות  ממשיכות והמידות להתהוותן), והסיבה העילה (שהוא השכל מאור

והלבושים  הכוחות של ההשתלשלות בסדר הבאות לחוליות השכל אור את

- הנפש NÚÓe‰,של ¯eac ‰·LÁÓa ,¯˙BÈ ‰hÓÏ CLÓÂ¿ƒ¿»¿«»≈¿«¿»»ƒ«¬∆
ובאמצעותם  שדרכם ה'לבושים' הם אבל הנפש, כחות עשר בכלל שאינם
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meidיב mkiptl ozep ikp` d`x

ּומעׂשה  וּדּבּור הּמחׁשבה ּגם הּנה ּומעׂשה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָּדּבּור

מהּמּדֹות  ועלּול עּלה הׁשּתלׁשלּות ּבדר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָהם

וּדּבּור  ׁשהּמחׁשבה היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָוהּׂשכל,

והּׂשכל, מהּמּדֹות נפרדים הם עצמם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּומעׂשה

ּכח  ּגם עד הּדּבּור וכח  הּמחׁשבה ּכח ְְִִַַַַַַַַָָָָֹֹֹמּכלֿמקֹום

ועלּול, עּלה הׁשּתלׁשלּות ּבדר הם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָהּמעׂשה

ולכן, הּׂשכל. לגּבי וגם הּמּדֹות לגּבי ּבער ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהם

ּבדר ׁשהם ּולמּטה ׁשּמהּׂשכל העבֹודה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעלֿידי

הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר האֹור נמׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָהׁשּתלׁשלּות,

ּבֹו ׁשּיׁש עלמין', ּכל ה'ּממּלא אֹור ְְְְִֵֵֶַַַָָּדהינּו

ּבכל  מאיר ואינֹו לעֹולם, עֹולם ּבין ְְְְְִִֵֵֵַָָָהתחּלקּות

אֹור  המׁשכת ׁשּתהיה ּובכדי ּבׁשוה. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹולמֹות

הׁשּתלׁשלּות  מּסדר ׁשּלמעלה עלמין' ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָה'ּסֹובב

ּגם  להיֹות צריכה ּבׁשוה, עלמין" "ּבכּלהּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָֻׁשהּוא

אֹו מּטעםֿודעת ׁשּלמעלה ּבאפן ּבּנפׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהעבֹודה

אֹו ּדהינּו טעםֿודעת, עלּֿפי ׁשּלא ְְִִֶַַַַַַַָָָֹעלּֿכלּֿפנים

ׁשּלמעלה  רעּותאּֿדלּבא מּצד עבֹודתֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשּתהיה

הּבּטּול  מּצד עלּֿכלּֿפנים אֹו ִִִִַַַַַַַָָָמּטעםֿודעת,

ׁשאז  טעםֿודעת, עלּֿפי ׁשּלא על' ְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹּד'קּבלת

התחּלקּות, ּבּה ׁשאין ּבבחינה היא ּבּנפׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָעבֹודתֹו

אפן  לפי ההמׁשכה ּגם נעׂשית ֿ זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹועלֿידי

ׁשהּוא  עלמין' ּכל ה'ּסֹובב  אֹור ׁשּנמׁש ְְֲִִֵֶֶַָָָָָהעבֹודה,

ּבׁשוה. עלמין" ְְְְִֶָָֻ"ּבכּלהּו

ּכּמה ‡ÌÓד) יׁש ּגּופא על' ּד'קּבלת ּבבּטּול »¿»ְִֵַַַַָָָֹ

לעיל  ּׁשּנתּבאר מה ּדהּנה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָמדרגֹות.

זה  ּבּטּול הרי 'נׁשמע', ׁשּבבחינת הּבּטּול ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַּבענין

הענין  ׁשהרי ּבגּלּוי, ׁשּבא ּכפי העליֹון לרצֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָהּוא

ּכאׁשר  רק לֹומר ׁשּי (זי (צּוהערן ְְְֲִִֶֶַַַַַָּד'נׁשמע'

ׁשּזהּו הּנׁשמע, ּדבר ׁשל מציאּות איזֹו ּכבר ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָיׁשנֹו

רק  הּוא ׁשהרצֹון ידּוע אמנם הּגלּוי. ְֶַַַָָָָָָָָהרצֹון
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בגוף, פועלת C¯„aהנפש Ì‰ ‰NÚÓe ¯eacÂ ‰·LÁn‰ Ìb ‰p‰ƒ≈«««¿»»¿ƒ«¬∆≈¿∆∆

ÌÚc ,eÈ‰Â ,ÏÎO‰Â ˙Bcn‰Ó ÏeÏÚÂ ‰lÚ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ»¿»≈«ƒ¿«≈∆¿«¿¿ƒ
ÌÈ„¯Ù Ì‰ ÌÓˆÚ ‰NÚÓe ¯eacÂ ‰·LÁn‰L ˙BÈ‰¡∆««¿»»¿ƒ«¬∆«¿»≈ƒ¿»ƒ

ÏÎO‰Â ˙Bcn‰Ó ליחס בניגוד וגם הנפש, כוחות בכלל אינם וכאמור ≈«ƒ¿«≈∆
שההתבוננות  והמידות, השכל שבין

'הולדה' טבעי באופן מחייבת השכלית

בין  היחס בלב, רגש של והיווצרות

הלבושים, לשלושת והמידות השכל

כזה  הוא ומעשה, ודיבור המחשבה

נפרדת  מהות הם מהשכל שהלבושים

Ákוהמידות, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…«
Ìb „Ú ¯eac‰ ÁÎÂ ‰·LÁn‰««¿»»¿…««ƒ««
C¯„a Ì‰ ‰NÚn‰ Ák…«««¬∆≈¿∆∆
,ÏeÏÚÂ ‰lÚ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ»¿»
Ì‚Â ˙Bcn‰ Èa‚Ï C¯Úa Ì‰L∆≈¿∆∆¿«≈«ƒ¿«

.ÏÎO‰ Èa‚Ï אמנם הם כלומר, ¿«≈«≈∆
התפקוד  ואופן מהותם מבחינת נפרדים

שלהם  היחס גם סוף סוף אבל שלהם,

של  יחס הוא והמידות השכל מול אל

המעשה  כח ואפילו ועלול, עילה

מהשכל  רחוק הוא מהותו שמבחינת

הדיבור  מאשר יותר עוד ומהרגש

לשכל  מתייחס הוא גם והמעשה,

ויש  ועלול, עילה בדרך ולמידות

מדברים  (בשונה ויחס ערך ביניהם

עילה  בדרך לא ממקורם שנוצרים

בין  ואין מאין' 'יש בדרך אלא ועלול

יחס). וכל ערך כל והנברא הבורא

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈»¬»
C¯„a Ì‰L ‰hÓÏe ÏÎO‰nL∆≈«≈∆¿«»∆≈¿∆∆
¯B‡‰ CLÓ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ¿»»
eÈ‰c ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc¿≈∆ƒ¿«¿¿¿«¿
,'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓn'‰ ¯B‡«¿«≈»»¿ƒ
ÌÏBÚ ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰ Ba LiL∆≈ƒ¿«¿≈»

È‡Â ,ÌÏBÚÏÏÎa ¯È‡Ó B ¿»¿≈≈ƒ¿»
.‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰,כאמור »»¿»∆

ממשיכה  מוגבלת ברמה ה' שעבודת

מוגבל, È‰zL‰אור È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆
Ïk ··Bq'‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»««≈»
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL 'ÔÈÓÏÚ»¿ƒ∆¿«¿»ƒ≈∆
e‰lÎa" ‡e‰L ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆¿À¿

,‰ÂLa "ÔÈÓÏÚ והגבלה ממדידה שלמעלה אלוקי אור ˆ¯ÎÈ‰היינו »¿ƒ¿»∆¿ƒ»
B‡ ˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a LÙpa ‰„B·Ú‰ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¬»«∆∆¿…∆∆¿«¿»ƒ««»««

˙Ú„ÂŒÌÚË ÈtŒÏÚ ‡lL ÌÈtŒÏkŒÏÚ שהעבודה נתבאר לעיל , «»»ƒ∆…«ƒ««»««
את  העובד כעבד אלא טעםֿודעת, עלֿפי שלא עבודה היא מהגבלות למעלה

כמה  יש זה שבענין ומפרט מוסיף וכאן עול, וקבלת ביטול מתוך אדונו

להיות  מטעםֿודעת, למעלה ה' עבודת היא יותר הגבוהה הדרגה אופנים:

רצון  למילוי היותר מסור והדרגה והשגה, בהבנה התחשבות כל מבלי הקב"ה

עובד  אינו גם אבל מטעםֿודעת, למעלה ה' את עובד אינו שאמנם היא נמוכה

האופנים  שני את ומבאר וממשיך טעםֿודעת, È‰zL‰עלֿפי B‡ eÈ‰c¿«¿∆ƒ¿∆
‡aÏcŒ‡˙eÚ¯ „vÓ B˙„B·Ú¬»ƒ«¿»¿ƒ»

הלב] ŒÌÚhÓ[רצון ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««
˙Ú„Â,מהשכל למעלה הוא הרצון כי »««

אור  בדוגמת שהוא שבנפש הכוח והוא

כוחות  לעומת עלמין', כל ה'סובב

אור  בדוגמת שהם (והמידות) השכל

ה' את והעובד עלמין', כל ה'ממלא

הרי  דליבא") ("רעותא הרצון בכוח

והגבלה  ממדידה למעלה היא עבודתו

ÌÈtŒÏkŒÏÚ B‡ למעלה שעובד «»»ƒ
נמוכה  היותר בדרגה מהגבלה

היא  ‰Ïehaשעבודתו „vÓƒ««ƒ
ÈtŒÏÚ ‡lL 'ÏÚ ˙Ïa˜'c¿«»«…∆…«ƒ

Ê‡L ,˙Ú„ÂŒÌÚË האופנים בשני ««»««∆»
‰ÈÁ·a ‡È‰ LÙpa B˙„B·Ú¬»«∆∆ƒƒ¿ƒ»

˙e˜lÁ˙‰ da ÔÈ‡L בניגוד ∆≈»ƒ¿«¿
(או  בשכל המלובשים הנפש לכוחות

ומותאמים  מחולקים שהם במידות)

בדומה  המידות) (או השכל ערך לפי

עלמין', כל ה'ממלא ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂלאור
ÈÙÏ ‰ÎLÓ‰‰ Ìb ˙ÈNÚ ‰Ê∆«¬≈«««¿»»¿ƒ
¯B‡ CLÓpL ,‰„B·Ú‰ ÔÙ‡…∆»¬»∆ƒ¿»
‡e‰L 'ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq'‰«≈»»¿ƒ∆

‰ÂLa "ÔÈÓÏÚ e‰lÎa" והוא ¿À¿»¿ƒ¿»∆
נתבאר  כאן עד התחלקות. בו שאין אור

הנושאים  שלושת מבין הראשון הענין

בחינת  – לנשמע' נעשה שב'הקדמת

א  לבאר מוסיף וכעת ת "נשמע",

"נעשה". בחינת – הבאה הדרגה

'ÏÚ ˙Ïa˜'c Ïeh·a ÌÓ‡ („»¿»«ƒ¿«»«…
.˙B‚¯„Ó ‰nk LÈ ‡Ùeb»≈«»«¿≈
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ,‰p‰c¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈¿≈
˙ÈÁ·aL Ïeha‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‰Ê Ïeha È¯‰ ,'ÚÓL'ƒ¿«¬≈ƒ∆
‡aL ÈÙk ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯Ï»»»∆¿¿ƒ∆»

,Èel‚a את גילה שהקב"ה לאחר ¿ƒ
ציוויים  ישראל לבני ונתן רצונו

CÈÊוהוראות  Ô¯Ú‰eˆ) 'ÚÓL'c ÔÈÚ‰ È¯‰L(ולציית =להקשיב ∆¬≈»ƒ¿»¿ƒ¿«∆¿ƒ
¯·c ÏL ˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ ¯·k BLÈ ¯L‡k ˜¯ ¯ÓBÏ CiL«»«««¬∆∆¿¿»≈¿ƒ∆»»

.ÈeÏb‰ ÔBˆ¯‰ e‰fL ,ÚÓLp‰«ƒ¿»∆∆»»«»
,„·Ïa ˙eiBˆÈÁ ˜¯ ‡e‰ ÔBˆ¯‰L Úe„È ÌÓ‡ שרואים וכמו »¿»»«∆»»«ƒƒƒ¿«

באברים  מלובש ואינו בנפש כללי כוח הוא שהרצון למרות אשר האדם בנפש
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יג f"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

הרצֹון, ׁשל ּפנימּיּותֹו ויׁשנֹו ּבלבד, ְְְְִִִִִֶֶַָָחיצֹונּיּות

ׁשל  וטעמֹו ּפנימּיּותֹו ׁשהּוא הּתענּוג, ְְְֲֲִִֶֶַַַוהּוא

הּוא  ּדמצֹות ׁשהרצֹון היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְֱִִֶַָָָָהרצֹון.

מּטעם  למעלה זה הרי מהּטעם, ׁשּלמעלה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָרצֹון

ּכמּוס  טעם יׁשנֹו מּכלֿמקֹום אבל ּדוקא, ְְְֲִִִֶַַַָָָָָׂשכלי

הּזהר  ּובלׁשֹון ׁשּבֹו, הּתענּוג ּדהינּו 25לרצֹון, ְְְֲִֶַַַַַָָֹ

ּובזה  ּדעּתיקא". סתימאה עּלאה "מֹוחא ְְְִִִִֶַָָָָָָָָנקרא

הּבּטּול  על ּד'נעׂשה' הּבּטּול מעלת ְֲֲִִִֶַַַַַַהיא

לרצֹון  הּבּטּול הּוא ּד'נׁשמע' ׁשהּבּטּול ְְְְִִִִֶַַַַָָּד'נׁשמע',

הּבּטּול  הּוא ּד'נעׂשה' והּבּטּול ּבגּלּוי, ׁשּבא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָּכפי

ונתּון  מסּור ׁשהּוא והינּו, עצמֹו, הרצֹון ְְְְְֶַַַַָָָָלבעל

עצמֹו, הרצֹון לבעל ּומהּותֹו עצמּותֹו ְְְְַַַַַָָָּבכל

אזי  רצֹון, איזה יהיה ׁשּכאׁשר הּוא מּוכן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובמילא

ׁשהּוא  ּד'נעׂשה' הּבּטּול עלֿידי והּנה, הּכל. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹיקּים

ׁשל  רצֹונֹו "עֹוׂשין הרצֹון, לבעל ְְִִֶַַַָָהּבּטּול

הרצֹון,26מקֹום" ׁשּיהיה ועֹוׂשים ׁשּפֹועלים הינּו , ְְְֲִִִֶֶֶַָָָ

למעלה  הּוא יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָׁשהרי

והמׁשכה, ירידה הּוא הרצֹון ענין וכל ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָמהרצֹון,

מּמּנּו המׁשכה רק הּוא ּדמצֹות הרצֹון ׁשּגם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָוהינּו,

ּגם  למעלה הּוא ּומהּותֹו ׁשעצמּותֹו לפי ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָיתּבר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדמצֹות, מצֹותי27מהרצֹון כל ּכי ְְְְִִִֵֶֶָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּקּב"ה 28צדק, רצה ְֲֵֶֶַַַַַָָָָ

ּתֹורה  להם הרּבה לפיכ יׂשראל, את ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָלזּכֹות

למעלה  הּוא יתּבר ׁשעצמּותֹו הינּו ְְְְְְִִֵֶַַַָָּומצֹות,

צדקה  רק הּוא ּדמצֹות והרצֹון ּדמצֹות, ְְְְְְִִֵַָָָָָָמהרצֹון

עצמֹו את להׁשּפיל ּביׂשראל הּקּב"ה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשעֹוׂשה

הרי  הרצֹון את לפעל ּבכדי הּנה ּדמצֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹּברצֹון

הּבּטּול  ׁשהּוא ּד'נעׂשה', הּבּטּול עלֿידי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַזה
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(25.(111 ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"א ה'שי"ת לגני באתי (אד"ז).26)ד"ה סע"ב רפח, ב.27)ח"ג לה, קיט,28)ברכות תהלים

קעב.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חיצוניות  נחשב הוא עצמה לנפש ביחס הרי B˙eiÓÈtפרטיים, BLÈÂ¿∆¿¿ƒƒ

ÏL BÓÚËÂ B˙eiÓÈt ‡e‰L ,‚eÚz‰ ‡e‰Â ,ÔBˆ¯‰ ÏL∆»»¿««¬∆¿ƒƒ¿«¬∆
ÔBˆ¯‰,עונג לו מיסב זה דבר כי מסוים בדבר רוצה האדם סוף סוף כי »»

וכמוֿכן  הרצון. כוח של והפנימיות הטעם הסיבה, הוא התענוג כוח ואםֿכן

למעלה  כביכול,גם ¿»¿eÈ‰Â,באלקות,
˙BˆÓc ÔBˆ¯‰L ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆»»¿ƒ¿
,ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯ ‡e‰»∆¿«¿»≈«««
ÈÏÎN ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«¿»ƒ««ƒ¿ƒ

,‡˜Âc למעלה הוא למצוות הרצון «¿»
בשכל, ומושג המובן «¬‡·Ïמטעם

וסיבה  טעם כל בלי רצון איננו עדיין

כי  ÌÚËכלל, BLÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¿««
‚eÚz‰ eÈ‰c ,ÔBˆ¯Ï ÒeÓk»»»¿«¿««¬

¯‰f‰ ÔBLÏ·e ,BaL25‡¯˜ ∆ƒ¿«…«ƒ¿»
‰‡ÓÈ˙Ò ‰‡lÚ ‡ÁBÓ'»ƒ»»¿ƒ»»

'‡˜ÈzÚc והסתום העליון [המוח ¿«ƒ»
שבבחינ  גילוי) מכל עתיק,(שלמעלה ת

הכוללות  מהספירות שלמעלה בחינה

וב'עתיק' המידות, ואת המוחין את

והתענוג]. הרצון נמצאים

Ïeha‰ ˙ÏÚÓ ‡È‰ ‰Ê·e»∆ƒ«¬««ƒ
Ïeha‰ ÏÚ '‰NÚ'c¿«¬∆««ƒ
'ÚÓL'c Ïeha‰L ,'ÚÓL'c¿ƒ¿«∆«ƒ¿ƒ¿«
‡aL ÈÙk ÔBˆ¯Ï Ïeha‰ ‡e‰«ƒ»»¿ƒ∆»

,Èel‚a לאחר הקב"ה אל הביטול ¿ƒ
לידי  בא מהתענוג) (הנובע שרצונו

ביטול  זה שגם ובהוראות במצוות גילוי

לו  ואין לאדונו הבטל כעבד נעלה,

ישנו  זאת ובכל כנ"ל, משלו, מציאות

- יותר עוד נעלה Ïeha‰Â¿«ƒביטול
ÏÚ·Ï Ïeha‰ ‡e‰ '‰NÚ'c¿«¬∆«ƒ¿««
‡e‰L ,eÈ‰Â ,BÓˆÚ ÔBˆ¯‰»»«¿¿«¿∆
B˙eÓˆÚ ÏÎa Ôe˙Â ¯eÒÓ»¿»¿»«¿
,BÓˆÚ ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï B˙e‰Óe«¿««»»«¿
¯L‡kL ‡e‰ ÔÎeÓ ‡ÏÈÓ·e¿≈»»∆«¬∆
Ìi˜È ÈÊ‡ ,ÔBˆ¯ ‰ÊÈ‡ ‰È‰Èƒ¿∆≈∆»¬«¿«≈

.Ïk‰,הרצון אל בביטול כלומר, «…
של  והוראה ציווי לכל מתבטל היהודי

והביטול  אדונו, של וציווי הוראה לכל שמציית עבד כמו עצמם, בפני הקב"ה

מסור  הוא אלא העצמית מציאותו ואת שכלו את מערב לא שהוא בכך מתבטא

לעבודה  נחשבת זו עבודה וכאמור, הקב"ה. של רצונו למילוי לחלוטין

אבל  ההשתלשלות, מסדר למעלה מוגבל, בלתי אור הממשיכה בליֿגבול

מדובר  לא כאן כי עמוק, יותר הרבה ביטול הוא הרצון בעל אל הביטול

הרצון, בעל כלפי וכל מכל בהתבטלות אלא ולהוראות לפקודות וציות בביטול

לאחר  כי ממילא, בדרך מתבקשת תוצאה הוא בפועל הציות הזו ובדרגה

הכן  עומד גם שהוא מאליו מובן הקב"ה, אל מציאותו כל את מסר שהאדם

הקב"ה. של רצון כל ולבצע לקיים

Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿≈«ƒ
ÏÚ·Ï Ïeha‰ ‡e‰L '‰NÚ'c¿«¬∆∆«ƒ¿««
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ,ÔBˆ¯‰»»ƒ¿∆

"ÌB˜Ó26,:בגמרא חז"ל אמרו »
פסוקים. שני בין סתירה יש לכאורה

בעתו  דגני ולקחתי אומר אחד כתוב

את  לוקח הקב"ה (כלומר, הדגן וגו'

וכתוב  שלו), שהוא להוכיח כדי הצומח

האדם  (כלומר, דגנך ואספת אומר אחר

והביאור  בעצמו). שלו הדגן את יאסוף

בזמן  מדובר הראשון בפסוק –

מקום, של רצונו עושים אינם שישראל

כן  שישראל בזמן מדבר השני והפסוק

ובפשטות  מקום. של רצונו את עושים

רצון  את שמקיימים הוא הביטוי כוונת

- הדברים פנימיות לפי אבל בפועל, ה'

ÌÈNBÚÂ ÌÈÏÚBtL eÈ‰«¿∆¬ƒ¿ƒ
,ÔBˆ¯‰ ‰È‰iL הם ישראל שבני ∆ƒ¿∆»»

ו'ע  של המעוררים רצונו את ושים'

המצוות  בקיום ≈¬∆È¯‰Lהקב"ה
‡e‰ C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ«¿«ƒ¿»≈

,ÔBˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓÏ שבנפש כשם ¿«¿»≈»»
אבל  הכוחות, אחד הוא הרצון האדם,

מהרצון  למעלה היא הנפש «¿ÏÎÂעצם
‰„È¯È ‡e‰ ÔBˆ¯‰ ÔÈÚƒ¿«»»¿ƒ»
ÔBˆ¯‰ ÌbL ,eÈ‰Â ,‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»¿«¿∆«»»
‰ÎLÓ‰ ˜¯ ‡e‰ ˙BˆÓc¿ƒ¿««¿»»

ÈÙÏוהתגלות  ,C¯a˙È epnÓƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ
‡e‰ B˙e‰Óe B˙eÓˆÚL∆«¿«
,˙BˆÓc ÔBˆ¯‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«≈»»¿ƒ¿

·e˙kL BÓÎe27EÈ˙BˆÓ ÏÎ Èk ¿∆»ƒ»ƒ¿∆
כדלהלן ˆ„˜, צדקה מלשון ∆∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe28‰ˆ¯ ¿«¬««≈«»»
,Ï‡¯NÈ ˙‡ ˙BkÊÏ ‰"aw‰«»»¿«∆ƒ¿»≈
C¯a˙È B˙eÓˆÚL eÈÈ‰ ,˙BˆÓe ‰¯Bz Ì‰Ï ‰a¯‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»»∆»ƒ¿«¿∆«¿ƒ¿»≈
˜¯ ‡e‰ ˙BˆÓc ÔBˆ¯‰Â ,˙BˆÓc ÔBˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈»»¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿«
ÔBˆ¯a BÓˆÚ ˙‡ ÏÈtL‰Ï Ï‡¯NÈa ‰"aw‰ ‰NBÚL ‰˜„¿̂»»∆∆«»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆«¿»»

È„Îa ‰p‰ ,˙BˆÓc יוכלו אכן ישראל ולעורר ÏÚÙÏשבני הקב"ה אצל ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿…
‰¯ˆÔBבו  NÚ'c‰',למצוות,‡˙ Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ∆»»¬≈∆«¿≈«ƒ¿«¬∆
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meidיד mkiptl ozep ikp` d`x

הּבּטּול  והּוא הרצֹון, לבעל הּנפׁש ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּבפנימּיּות

"מאד 'יחידה'29ּד"בכל ׁשּמּצד הּבּטּול ׁשּזהּו , ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

יחיד  ּבחינת עם הּקׁשּורה ֿ 30ׁשּבּנפׁש ׁשעלֿידי , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשאמרּו וזהּו מקֹום". ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ְְְִֶֶֶֶָָזה

ז"ל  ּדקריאתֿׁשמע 31רּבֹותינּו ראׁשֹונה ׁשּפרׁשה ְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּופרׁשה  מקֹום", ׁשל רצֹונֹו "ׁשעֹוׂשין ּבזמן ְְִִִֶֶַָָָָהיא

עֹוׂשין  "ׁשאין ּבזמן היא ּדקריאתֿׁשמע ְְְְִִִִִִֵֶַַַָׁשנּיה

ׁשנּיה  ּבפרׁשה ׁשּגם ּדאף מקֹום", ׁשל ְְְְִֶֶַַָָָָָרצֹונֹו

וכּמבאר 32ּכתיב  ּתׁשמעּו", ׁשמע אם "והיה ְְְְְְִִִַַָָָָֹֹ

אחר  ענין 33ּבמקֹום רק אינֹו ּד'ׁשמיעה' ׁשהּפרּוׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

נכלל  הּׁשמיעה ּבענין אּלא והּׂשגה, ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָההבנה

ּבחינת  ּגם (ועד על' ּד'קּבלת הּבּטּול ְְְִִֵַַַַַַַָֹּגםּֿכן

 ֿ מּכל מּטעםֿודעת), ׁשּלמעלה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָרעּותאּֿדלּבא

ׁשהּוא  ,"מאד ּד"בכל הּבּטּול ׁשחסר ּכיון ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמקֹום

הרי  הרצֹון, לבעל הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבּטּול

ורק  מקֹום", ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין "אין ּבבחינת ְְְִִִֵֶֶַַָזה

הּנה  ,"מאד "ּבכל נאמר ׁשּבּה ראׁשֹונה ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבפרׁשה

ו"עֹוׂשין  ממׁשיכים הרצֹון לבעל הּבּטּול ְְְְִִִִֵַַַַַָָעלֿידי

מקֹום". ׁשל ְֶָרצֹונֹו

ּד'נׁשמע'p‰Â‰ה) הּבחינֹות ׁשּתי ּבין החּלּוק ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵַַַ

ּבענין  הּמבאר עלּֿדר הּוא ְְְְֲִֶֶֶַַַַָֹו'נעׂשה'

ּכתיב  ּדהּנה ּד'יראה'. הּבחינֹות ועּתה 34ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

אם  ּכי מעּמ ׁשאל אלקי הוי' מה ְֱֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹיׂשראל

ּבּגמרא  ואיתא ,אלקי הוי' את 35ליראה ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָֹ

היא  ּדהיראה הינּו היא", זּוטרתי מּלתא ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָׁש"ּיראה

ּוכתיב  העבֹודה. לעׂשֹות 36התחלת הוי' ויצּונּו ְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָ

ׁשּמּזה  הוי', את ליראה האּלה החּקים ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאת

ענין  ּדכל העבֹודה, ּתכלית היא ׁשהּיראה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָמׁשמע
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ספ"ג.29) מכות ה.30)משנה ו, ועוד.31)ואתחנן א. כה, פרשתנו לקו"ת שם.32)ראה מהרש"א ובחדא"ג שם ברכות

ובכ"מ. ג. מב, שלח לקו"ת ד. נג, המגיד להרב תורה יג.33)אור יא, ועוד.34)עקב שו. ע' תרכ"ט סה"מ עקב 35)ראה

יב. א.36)י, כה, מגילה ב. לג, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰Â ,ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï LÙp‰ ˙eiÓÈÙaL Ïeha‰ ‡e‰L∆«ƒ∆ƒ¿ƒƒ«∆∆¿««»»¿

"E„‡Ó ÏÎ·"c Ïeha‰29, מאהבת למעלה הגבלה ללא ביטול שהוא «ƒƒ¿»¿…∆
לבבך", "בכל LÙpaLה' '‰„ÈÁÈ' „vnL Ïeha‰ e‰fL עצם שהיא ∆∆«ƒ∆ƒ«¿ƒ»∆«∆∆

הרצון מכוח גם שלמעלה ÈÁÈ„הנפש ˙ÈÁa ÌÚ ‰¯eLw‰30, שהיא «¿»ƒ¿ƒ«»ƒ
הנקרא  בעצמו הקב"ה כלפי מכוונת

יותר  נעלה הוא זה ותואר "יחיד",

שהעולמות  שמשמעו "אחד", מבחינת

ואילו  הקב"ה, אל בטלים והנבראים

שום  אין שמלכתחילה משמעו "יחיד"

מלבדו  על ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰מציאות ∆«¿≈∆
בלי  ביטול הזה, העמוק הביטול ידי

את"ÔÈNBÚגבול, ¯ˆBBומעוררים ƒ¿
"ÌB˜Ó ÏL.המצוות בקיום ∆»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ31 ¿∆∆»¿«≈«
Œ˙‡È¯˜c ‰BL‡¯ ‰L¯tL∆»»»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÈNBÚL" ÔÓÊa ‡È‰ ÚÓL¿«ƒƒ¿«∆ƒ
‰L¯Ùe ,"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¿̄∆»»»»
‡È‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰iL¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«ƒ
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L" ÔÓÊaƒ¿«∆≈ƒ¿∆

,"ÌB˜Ó סוגיה אותה בהמשך »
בין  נוספת סתירה על מדובר בגמרא

"ועמדו  אומר אחד כתוב פסוקים. שני

אומר  אחר ופסוק צאנכם", ורעו זרים

של  סיוע ללא (בעצמך, דגנך" "ואספת

עושין  אין אם – והביאור אחרים),

דגנם  את אוספים מקום של רצונו

מקום, של רצונו עושים ואם בעצמם.

זרים. משרתים בידי נעשה הדבר

יתכן  איך בחסידות: כך על שואלים

שנאמר  קריאתֿשמע של שניה שפרשה

ובכל  לבבכם בכל "ולעבדו בה

של  רצונו עושין ב'אין מדברת נפשכם"

לא  זו שבפרשה כיון ועונים: מקום'?

בפרשה  כמו מאדך" "בכל נזכר

על  בה שמדובר למרות הרי ראשונה,

נפשכם", ובכל לבבכם "בכל ה' עבודת

רצונו  עושין "אין נחשב הדבר עדיין

מקום", L¯Ùa‰של ÌbL Û‡c¿«∆«¿»»»
·È˙k ‰iL32,"eÚÓLz ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â" שלפי לכך ובנוסף ¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ»…«ƒ¿¿

בדרגה  מדברים הכתובים המצוות, את מקיימים כן בו למצב הכוונה פשוטו

ה', עבודת של למדי ‡Á¯גבוהה ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ33Le¯t‰L ¿«¿…»¿»«≈∆«≈
ÔÈÚa ‡l‡ ,‰‚O‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ ˜¯ BÈ‡ '‰ÚÈÓL'cƒ¿ƒ»≈«ƒ¿««¬»»¿«»»∆»¿ƒ¿«

˙ÈÁa Ìb „ÚÂ) 'ÏÚ ˙Ïa˜'c Ïeha‰ ÔkŒÌb ÏÏÎ ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»ƒ¿»«≈«ƒ¿«»«…¿««¿ƒ«
‡aÏcŒ‡˙eÚ¯[הלב Ú„ÂŒÌÚhÓ˙,[רצון ‰ÏÚÓlL שנתבאר כפי ¿»¿ƒ»∆¿«¿»ƒ««»««

מטעםֿודעת), למעלה בביטול, ה' עבודת של השני באופן «ÓŒÏkƒלעיל
Ïeha‰ ‡e‰L ,"E„‡Ó ÏÎ·"c Ïeha‰ ¯ÒÁL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó»≈»∆»≈«ƒƒ¿»¿…∆∆«ƒ
ÏÚ·Ï ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»¿««
ÔÈ‡" ˙ÈÁ·a ‰Ê È¯‰ ,ÔBˆ¯‰»»¬≈∆ƒ¿ƒ«≈
˜¯Â ,"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚƒ¿∆»¿«
¯Ó‡ daL ‰BL‡¯ ‰L¯Ùa¿»»»ƒ»∆»∆¡«
È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,"E„‡Ó ÏÎa"¿»¿…∆ƒ≈«¿≈
ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeha‰«ƒ¿««»»

ÌÈÎÈLÓÓ ומעוררים ומגלים «¿ƒƒ
."ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ"Â¿ƒ¿∆»
ב'נעשה  השניה הדרגה אפוא, זו,

'נעשה' דבחינת הביטול – ונשמע'

יותר  הנעלה הרצון, לבעל ביטול שהוא

ביטול  שהוא 'נשמע' דבחינת מהביטול

הרצון. אל

ÈzL ÔÈa ˜elÁ‰ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«ƒ≈¿≈
'ÚÓL'c ˙BÈÁa‰ כלפי (ביטול «¿ƒ¿ƒ¿«

הקב"ה) של (ביטול NÚ'Â‰'רצונו ¿«¬∆
הרצון) בעל בעצמו, הקב"ה כלפי

ÔÈÚa ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆«¿…»¿ƒ¿«
.'‰‡¯È'c ˙BÈÁa‰ ÈzL כשם ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»

(אף  שונות דרגות יש שבביטול

אופנים  הם הדרגות כל כללי שבאופן

בתורת  מבואר כך בביטול), שונים

בו  שיש היראה לענין ביחס החסידות

שתי  – כללי ובאופן שונות, דרגות

בחינות.

·È˙k ‰p‰c34Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ¿ƒ≈¿ƒ¿«»ƒ¿»≈
CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó»¬»»¡…∆…≈≈ƒ»
'ÈÂ‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ Ì‡ Èkƒƒ¿ƒ¿»∆¬»»
‡¯Óba ‡˙È‡Â ,EÈ˜Ï‡35 ¡…∆¿ƒ»«¿»»

È˙¯ËeÊ ‡˙lÓ ‰‡¯i"L דבר] ∆ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
‰È‡קטן] ‰‡¯È‰c eÈ‰ ,"‡È‰ƒ«¿¿«ƒ¿»ƒ

‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰ שמדובר וכיון «¿»«»¬»
ממי  גם הנדרשת העבודה בהתחלת

היראה  גבוהות, לדרגות הגיע שטרם

- שני מצד אבל קטן". "דבר È˙Îe36˙BNÚÏ·נקראת 'ÈÂ‰ eeˆÈÂ ¿ƒ«¿«≈¬»»«¬
ÚÓLÓ ‰fnL ,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ ‰l‡‰ ÌÈwÁ‰ Ïk ˙‡∆»«Àƒ»≈∆¿ƒ¿»∆¬»»∆ƒ∆«¿«

‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz ‡È‰ ‰‡¯i‰L אחרי רק אליה שמגיעים והדרגה ∆«ƒ¿»ƒ«¿ƒ»¬»
האלה", החוקים "כל בקיום רבה ‰e‡עבודה ÌÈwÁ‰ ÔÈÚ ÏÎc¿»ƒ¿««Àƒ
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טו f"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ּבזה  ּומבאר ליראה. לבֹוא ּבׁשביל הּוא 37החּקים ְְְְִִִִֶַָָָָֹֻ

מּלתא  ׁש"ּיראה ליראה", אם "ּכי ּׁשּכתּוב ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּדמה

יראהּֿתּתאה, ּבחינת על קאי היא", ְְְִִִִֵַַַָָָָָזּוטרתי

גֹו' "ויצּוּנּו ּׁשּכתּוב ּומה העבֹודה. התחלת ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהיא

ּתכלית  ׁשהיא יראהֿעּלאה, על קאי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָליראה",

ּׁשּכתּוב  מה ּגםּֿכן וזהּו אין 38העבֹודה. "אם ְֲִֵֵֶֶַַָָָ

יראה", אין חכמה אין אם חכמה, אין ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָיראה

ׁשהיא  האמּתית החכמה על קאי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּד"חכמה"

אין  יראה אין "אם אמרּו ועלֿזה הּתֹורה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָחכמת

ׁשהיא  יראהּֿתּתאה ּבחינת על ּדקאי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָחכמה",

 ֿ יראה עלֿידי ׁשּדוקא הינּו, העבֹודה, ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהתחלת

הּתֹורה  ענין ׁשהּוא ל"חכמה" ּבאים ְְִִֶַַַַָָָָָָּתּתאה

יראה", אין חכמה אין "אם ּׁשּכתּוב ּומה ְְְִִִֵֵֶַָָָָּומצֹות.

ּתכלית  ׁשהיא יראהֿעּלאה, ּבחינת על ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָקאי

ו'נעׂשה' ּד'נׁשמע' ּבחינֹות ׁשּתי והּנה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָהעבֹודה.

ּדיראהּֿתּתאה  הּבחינֹות ׁשּתי ּבכללּות הן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָהּנ"ל,

יסֹוד  ׁשהּוא ׁש'ּנׁשמע ' והינּו, ְְְְְְִִִֶֶַַָָָויראהֿעּלאה.

 ֿ יראה ּבחינת הּוא ּכּנ"ל העבֹודה ְְְְֲִִַַַַַָָָָוהתחלת

ׁשּבא  עד ּבעבֹודתֹו מתעּלה ואחרּֿכ ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָּתּתאה,

 ֿ יראה ּבחינת ׁשהּוא ּד'נעׂשה' הּבּטּול ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָלבחינת

ִָָעּלאה.

ז"ל p‰Â‰ו) רּבֹותינּו ׁשּבא 39אמרּו למל מׁשל ¿ƒ≈ְְֵֶֶֶַַָָָָ

ּגזר  הּמדינה אנׁשי לֹו ואמרּו ְְְְְְִִִֵַַָָָֹלמדינה,

קּבלּו ּבתחּלה :הּמל להם אמר ּגזרֹות. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעלינּו

הענינים  ּוׁשני ּגזרֹותי. קּבלּו ואחרּֿכ ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָמלכּותי

ׁשני  הם הּגזרֹות וקּבלת הּמלכּות ְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָּדקּבלת

הּוא  ׁש'ּנעׂשה' והינּו, ו'נׁשמע'. ּד'נעׂשה' ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָהענינים

ּד'נעׂשה' ׁשהּבּטּול וכּנ"ל הּמלכּות, קּבלת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָענין

"עֹוׂשין  ׁשעלֿידיֿזה הרצֹון לבעל הּבּטּול ְְִִֵֶֶַַַַָָהּוא

הרצֹון  המׁשכת ענין ׁשהּוא מקֹום", ׁשל ְְְִֶֶַַַָָָָרצֹונֹו

ׁשהרי  מלכּותי", קּבלּו "ּבתחּלה וזהּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָלמלּוכה.

הּבּטּול  ׁשהּוא הּגזרֹות, קּבלת ענין ׁשּי ְְִִֵֶַַַַַַָָֹלא

הרצֹון  את ּתחּלה "עֹוׂשין" ּכאׁשר ּכיֿאם ְֲִִִִֶֶַָָָָָלרצֹון,
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כד.37) ו, ועוד.38)ואתחנן ספכ"ג. תניא שם.39)ראה תניא ראה – מי"ז. פ"ג אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.‰‡¯ÈÏ ‡B·Ï ÏÈ·La,יראה של ההגדרה אםֿכן מהי השאלה: ונשאלת ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

גבוהה  בדרגה שמדובר או העבודה בתחילת ששייכת נמוכה דרגא היא האם

העבודה? ושלימות תכלית שהיא

‰Êa ¯‡·Óe37.ביראה דרגות שתי יש כי אמת, הדברים Óc‰ששני ¿…»»∆¿«
,"‰‡¯ÈÏ Ì‡ Èk" ·e˙kM∆»ƒƒ¿ƒ¿»
,"‡È‰ È˙¯ËeÊ ‡˙lÓ ‰‡¯i"L∆ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒƒ
‰‡zzŒ‰‡¯È ˙ÈÁa ÏÚ È‡»̃≈«¿ƒ«ƒ¿»«»»

נמוכה], תחתונה, È‰L∆ƒ‡[יראה
·e˙kM ‰Óe .‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«»¬»«∆»
ÏÚ È‡˜ ,"‰‡¯ÈÏ 'B‚ epeˆÈÂ"«¿«≈¿ƒ¿»»≈«

‰‡lÚŒ‰‡¯È,[עליונה [יראה ƒ¿»ƒ»»
.‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz ‡È‰L∆ƒ«¿ƒ»¬»

·e˙kM ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ38 ¿∆«≈«∆»
,‰ÓÎÁ ÔÈ‡ ‰‡¯È ÔÈ‡ Ì‡"ƒ≈ƒ¿»≈»¿»
,"‰‡¯È ÔÈ‡ ‰ÓÎÁ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»¿»≈ƒ¿»
 ֿ ממה שאלה, אותה נשאלת כאן וגם

ותנאי  הקדמה היא היראה אם נפשך:

אין  יראה אין "אם ולכן לחכמה,

אין  "אם האמירה פשר מה חכמה",

יראה". אין היא חכמה החכמה ואם

אין  "אם ולכן ליראה, ותנאי הקדמה

האמירה  פשר מה יראה", אין חכמה

אין  יראה אין ש"אם לכאורה ההפוכה

תלוי  זהה: התשובה כאן וגם חכמה"?

על  או יראהֿתתאה על מדובר אם

– ˜‡Èיראהֿעילאה "‰ÓÎÁ"c¿»¿»»≈
‡È‰L ˙ÈzÓ‡‰ ‰ÓÎÁ‰ ÏÚ««»¿»»¬ƒƒ∆ƒ
e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ»¿««»¿«∆»¿
,"‰ÓÎÁ ÔÈ‡ ‰‡¯È ÔÈ‡ Ì‡"ƒ≈ƒ¿»≈»¿»
‰‡zzŒ‰‡¯È ˙ÈÁa ÏÚ È‡˜c¿»≈«¿ƒ«ƒ¿»«»»

‡È‰L עם כבר ששייכת נמוכה  דרגה ∆ƒ
,eÈ‰ ,‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«»¬»«¿
‰‡zzŒ‰‡¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈ƒ¿»«»»
ÔÈÚ ‡e‰L "‰ÓÎÁ"Ï ÌÈ‡a»ƒ«»¿»∆ƒ¿«
·e˙kM ‰Óe .˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿«∆»
,"‰‡¯È ÔÈ‡ ‰ÓÎÁ ÔÈ‡ Ì‡"ƒ≈»¿»≈ƒ¿»
,‰‡lÚŒ‰‡¯È ˙ÈÁa ÏÚ È‡»̃≈«¿ƒ«ƒ¿»ƒ»»

‡È‰Lוהיא גבוהה ÈÏÎz˙דרגה ∆ƒ«¿ƒ
.‰„B·Ú‰»¬»

'ÚÓL'c ˙BÈÁa ÈzL ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
˙eÏÏÎa Ô‰ ,Ï"p‰ '‰NÚ'Â¿«¬∆««≈ƒ¿»

ל- ‰BÈÁa˙מקבילות ÈzL¿≈«¿ƒ
.‰‡lÚŒ‰‡¯ÈÂ ‰‡zzŒ‰‡¯Èc¿ƒ¿»«»»¿ƒ¿»ƒ»»
„BÒÈ ‡e‰L 'ÚÓLp'L ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«∆¿

‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰Â,הקב"ה של רצונו כלפי וביטול עול לקבלת והכוונה ¿«¿»«»¬»
אדונו  של ולהוראות לציוויים הבטל Œ‰‡¯Èכעבד ˙ÈÁa ‡e‰ Ï"pk««¿ƒ«ƒ¿»

˙ÈÁ·Ï ‡aL „Ú B˙„B·Úa ‰lÚ˙Ó CkŒ¯Á‡Â ,‰‡zz«»»¿««»ƒ¿«∆«¬»«∆»ƒ¿ƒ«
'‰NÚ'c Ïeha‰,הרצון לבעל ביטול יותר, העמוק הביטול e‰L‡הוא «ƒ¿«¬∆∆

.‰‡lÚŒ‰‡¯È ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»ƒ»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰Â (Â39 ¿ƒ≈»¿«≈«

,‰È„ÓÏ ‡aL CÏÓÏ ÏLÓ»»¿∆∆∆»ƒ¿ƒ»
¯Êb ‰È„n‰ ÈL‡ BÏ e¯Ó‡Â¿»¿«¿≈«¿ƒ»¿…
Ì‰Ï ¯Ó‡ .˙B¯Êb eÈÏÚ»≈¿≈»«»∆
È˙eÎÏÓ eÏa˜ ‰lÁ˙a :CÏn‰«∆∆ƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ
ÈLe .È˙B¯Êb eÏa˜ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿¿≈«¿≈
˙eÎÏn‰ ˙Ïa˜c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«»«««¿
ÈL Ì‰ ˙B¯Êb‰ ˙Ïa˜Â¿«»««¿≈≈¿≈
.'ÚÓL'Â '‰NÚ'c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¬∆¿ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ '‰NÚp'L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆ƒ¿«

,˙eÎÏn‰ ˙Ïa˜ לעיל נתבאר «»«««¿
הרצון  לבעל שהביטול בהרחבה

"יראה  הוא שענינו "נעשה", (בחינת

יותר, הנעלה הביטול הוא עילאה")

בעבודתו, מתעלה שהאדם לאחר ובא

"נשמע", (בחינת לרצון הביטול ואילו

הוא  תתאה"), "יראה הוא שענינו

מבואר  כאן אך יותר. נמוך ביטול

הרצון  לבעל הביטול מסויים שבמובן

לרצון  לביטול קודם ("נעשה")

מלכותו  קבלת סוף סוף כי (נשמע"),

כי  גזירותיו, לקבלת קודמת הקב"ה של

לא  המלכות קבלת להיות ללא יכול

גזירות  הגוזר Ïeha‰Lמלך Ï"pÎÂ¿««∆«ƒ
ÏÚ·Ï Ïeha‰ ‡e‰ '‰NÚ'c¿«¬∆«ƒ¿««
ÔÈNBÚ" ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯‰»»∆«¿≈∆ƒ

,"ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ שהוסבר כפי ¿∆»
רק  לא הוא הרצון לבעל הביטול לעיל,

גם  אלא יותר, ונעלה עמוק ביטול

את  ומעורר שעושה הרצון הביטול

קבלת  לענין גם וכך כביכול, למעלה,

- למלך הקב"ה והכתרת המלכות

‡e‰L הרצון הביטול לבעל העמוק ∆
.‰ÎeÏÓÏ ÔBˆ¯‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«»»ƒ¿»
eÏa˜ ‰lÁ˙a" e‰ÊÂ¿∆ƒ¿ƒ»«¿
CiL ‡Ï È¯‰L ,"È˙eÎÏÓ«¿ƒ∆¬≈…«»
‡e‰L ,˙B¯Êb‰ ˙Ïa˜ ÔÈÚƒ¿««»««¿≈∆
¯L‡k Ì‡ŒÈk ,ÔBˆ¯Ï Ïeha‰«ƒ»»ƒƒ«¬∆
ÔBˆ¯‰ ˙‡ ‰lÁz "ÔÈNBÚ"ƒ¿ƒ»∆»»
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"עֹוׂשין  ׁשעלֿידיֿזה ּד'נעׂשה' הּבּטּול ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַעלֿידי

ענין  ּכללּות ּגםּֿכן וזהּו מקֹום". ׁשל ְְְְִֵֶֶַַָָרצֹונֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּדראׁשֿהּׁשנה, 40העבֹודה ְְֲֲֵַַַַַָָָָֹ

ּכדי  מלכּיֹות כּו' ּבראׁשֿהּׁשנה לפני ְְְְְִֵַַַָָָֹֻאמרּו

רצֹון  להמׁשי ׁשּצרי הינּו, עליכם, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּתמליכּוני

עלּית  נעׂשה ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ּדכיון ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלּמלּוכה,

עד  וׁשרׁשּה למקֹורּה ׁשּמתעּלית הּמלכּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָוסּלּוק

העבֹודה  להיֹות צריכה לכן ,יתּבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָלעצמּותֹו

עצמי' 'רצֹון המׁשכת לפעל ְְְְִִַַַַָָָָֹֹּדראׁשֿהּׁשנה

והּוא  הּמלכּות', 'ּבנין ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִֶַַַַָלּמלּוכה,

לבעל  הּבּטּול ׁשהּוא ּד'נעׂשה' הּבּטּול ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַעלֿידי

לבּטּול  ּבעבֹודתֹו ׁשּיּגיע ּבכדי אמנם, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהרצֹון.

העבֹודה  ּתחּלה להיֹות צריכה הרצֹון, ְְְְֲִִִַַָָָָָָלבעל

עד  ּבעב ֹודתֹו מתעּלה ואחרּֿכ ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָּדיראהּֿתּתאה,

וזהּו (ּכּנ"ל). יראהֿעּלאה לבחינת ְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבא

הקּדמת  לאחרי היא ּדראׁשֿהּׁשנה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹׁשהעבֹודה

ּובפרט  הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ּד'נׁשמע' ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעבֹודה

נאמר  ׁשעלֿזה אלּול, לּבי 41ּבחדׁש אמר ל ְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָֹ

 ֿ ועל פני, ֿ ּבּקׁשּו ּבראׁש אחרּֿכ מּגיעים ידיֿזה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹ

ממׁשיכים  ׁשעלֿידּה ּד'נעׂשה', לעבֹודה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה

יתּפרׁש הּנ"ל ּכל ועלּֿפי לּמלּוכה. עצמי' ְְְְִִִִֵַַַַָָָָ'רצֹון

ּתליא, אתר ּבהאי "ׁשמיעה הּזהר מאמר ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָֹּגםּֿכן

העבֹודה  מעלת ענין ׁשהּוא לעילא", ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָעׂשּיה

ּד'נׁשמע'. העבֹודה על ְְְֲֲִֶַַַָָּד'נעׂשה'

ּדעּקר e‰ÊÂז) ּתׁשמעּו", אׁשר גֹו' אנכי "ראה ¿∆ְְְְֲִִִֵֶַָֹ

העבֹודה  היא עכׁשו ׁשּתֹובעים ְְֲֲִִֶַָָָָָהעבֹודה

ּוכדברי  לרצֹון, הּבּטּול ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּד'נׁשמע',

ו'נׁשמע', ּד'נעׂשה' הּכֹוסֹות ׁשּתי ּבמׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָהּמדרׁש

והינּו, ּב'נׁשמע". הזהרּו 'נעׂשה', ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָ"ׁשברּתם

האט  (עס נגע ּכללי, ענין ׁשהּוא העגל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשחטא

אין  עכׁשו ולכן הרצֹון, ּבעל ּבבחינת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָאנּגערירט)

"הּזהרּו ּד"ּתׁשמעּו", העבֹודה ּכיֿאם ְְְְֲֲִִִִִָָָּתֹובעים

ׁשּתכלית  ּכיון אמנם, עלּֿכלּֿפנים. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבנׁשמע"
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לשון).40) (בשינוי ג כ, יתרו ב.41)מכילתא לד, א. טז, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL '‰NÚ'c Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿«¬∆∆«¿≈∆ƒ¿∆

."ÌB˜Ó"נשמע" של לביטול קודם "נעשה" של הביטול זו ומבחינה »
ונשמע' ב'נעשה השלישית שהדרגא לעיל לאמור מתייחס זה קטע (וכנראה

לנשמע). נעשה הקדמת היא

ÔÈÚ ˙eÏÏk ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈¿»ƒ¿«
,‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰»¬»¿…«»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók40e¯Ó‡ ¿«¬««≈«ƒ¿
'eÎ ‰M‰ŒL‡¯a ÈÙÏ¿»«¿…«»»
ÈeÎÈÏÓzL È„k ˙BiÎÏÓ«¿À¿≈∆«¿ƒƒ
CÈ¯vL ,eÈ‰ ,ÌÎÈÏÚ¬≈∆«¿∆»ƒ

CÈLÓ‰Ï ולגלות ולעוררÔBˆ¯ ¿«¿ƒ»
ŒL‡¯aL ÔÂÈÎc ,‰ÎeÏnÏƒ¿»¿≈»∆¿…

‰M‰ בשנה שנה NÚ‰מדי «»»«¬∆
˙eÎÏn‰ ˜elÒÂ ˙iÏÚ¬ƒ«¿ƒ««¿
dL¯LÂ d¯B˜ÓÏ ˙ÈlÚ˙nL∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»¿»
ÔÎÏ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ „Ú«¿«¿ƒ¿»≈»≈
‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»

ÏÚÙÏ ‰M‰ŒL‡¯c אצל ¿…«»»ƒ¿…
כביכול, '¯ˆÔBהקב"ה, ˙ÎLÓ‰«¿»«»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÎeÏnÏ 'ÈÓˆÚ«¿ƒƒ¿»∆ƒ¿«
,'˙eÎÏn‰ ÔÈa' יש כאשר כי ƒ¿«««¿

לאחר  למלוכה, מחודשת התעוררות

ונסתלק, נתעלה הקודם שהרצון

מאור  נתרוקנה שכביכול המלכות

חוזרת  לעולמות, חיות של והשפעה

מחדש  È„ÈŒÏÚו'נבנית' ‡e‰Â¿«¿≈
‡e‰L '‰NÚ'c Ïeha‰«ƒ¿«¬∆∆

.ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeha‰«ƒ¿««»»
,ÌÓ‡ לבעל הביטול שבה זו עבודה »¿»

בבחינת  העמוק הביטול הוא הרצון,

 ֿ לראש מיוחדת עבודה היא "נעשה"

זה  אין כולה השנה שכל בעוד השנה,

כי  והרגיל, הרצוי העבודה ≈¿È„Îaƒסדר
ÏÚ·Ï Ïeh·Ï B˙„B·Úa ÚÈbiL∆«ƒ««¬»¿ƒ¿««
‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,ÔBˆ¯‰»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»
,‰‡zzŒ‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»«»»

"נשמע" בחינת של ¯Á‡ÂŒהביטול ¿««
„Ú B˙„B·Úa ‰lÚ˙Ó Ck»ƒ¿«∆«¬»«
‰‡lÚŒ‰‡¯È ˙ÈÁ·Ï ‡aL∆»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ»»
"נעשה" בחינת של הביטול היא

.(Ï"pk)««
‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰L e‰ÊÂ¿∆∆»¬»¿…«»»
‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï ‡È‰ƒ¿«¬≈«¿»«»¬»
,‰M‰ Ïk CLÓa 'ÚÓL'c¿ƒ¿«¿∆∆»«»»

¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,ÏeÏ‡ L„Áa Ë¯Ù·e41eLwa ÈaÏ ¯Ó‡ EÏ ƒ¿»¿…∆¡∆«∆∆¡«¿»«ƒƒ«¿
‰„B·ÚÏ ‰M‰ŒL‡¯a CkŒ¯Á‡ ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÈÙ»»¿«¿≈∆«ƒƒ««»¿…«»»»¬»
.‰ÎeÏnÏ 'ÈÓˆÚ ÔBˆ¯' ÌÈÎÈLÓÓ d„ÈŒÏÚL ,'‰NÚ'c¿«¬∆∆«»»«¿ƒƒ»«¿ƒƒ¿»

‰ÚÈÓL" ¯‰f‰ ¯Ó‡Ó ÔkŒÌb L¯t˙È Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»««ƒ¿»≈«≈«¬««…«¿ƒ»
‰iNÚ ,‡ÈÏz ¯˙‡ È‡‰a¿«¬»«¿»¬ƒ»

,"‡ÏÈÚÏ איך השאלה: ונשאלה ¿≈»
נעלית  יותר תהיה שעשיה יתכן

הספירות  בסדר ומקומה משמיעה,

המבואר  לפי אבל גבוה, יותר יהיה

- מיושבת השאלה ÔÈÚלעיל ‡e‰L∆ƒ¿«
ÏÚ '‰NÚ'c ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ«¬«»¬»¿«¬∆«

'ÚÓL'c ‰„B·Ú‰ שמבחינת ואף »¬»¿ƒ¿«
נעלית  ששמיעה ברור וההשגה, ההבנה

לדרגות  הכוונה אבל בפועל, מהמעשה

דברי  ומשמעות הביטול. של השונות

"נעשה" בבחינת שהביטול הם הזוהר

מהביטול  יותר ונעלה "לעילא" הוא

"נשמע". שבבחינת

¯L‡ 'B‚ ÈÎ‡ ‰‡¯" e‰ÊÂ (Ê¿∆¿≈»…ƒ¬∆
,"eÚÓLz גם מיושבת ומעתה ƒ¿¿

בתחילת  שנשאלה הנוספת השאלה

היא  שהעיקר לומר יתכן איך – המאמר

כעת  וכי תשמעו"), ("אשר השמיעה

– המעשה? נדרש »wÚc¿ƒ¯לא
‡È‰ ÂLÎÚ ÌÈÚ·BzL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿ƒ«¿»ƒ

e‰L‡אכן  ,'ÚÓL'c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«∆
ÔBˆ¯Ï Ïeha‰ ÔÈÚ זה וביטול ƒ¿««ƒ»»

העבודה  ועיקר העבודה תחילת הוא

אלול, בחודש ובפרט השנה ימות בכל

ÈzL ÏLÓa L¯„n‰ È¯·„Îe¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿≈
,'ÚÓL'Â '‰NÚ'c ˙BÒBk‰«¿«¬∆¿ƒ¿«
e¯‰Ê‰ ,'‰NÚ' Ìz¯·L"¿«¿∆«¬∆ƒ»¬

."'ÚÓL'a«ƒ¿«
‡e‰L Ï‚Ú‰ ‡ËÁL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈¿»≈∆∆

Ú‚ ,ÈÏÏk ÔÈÚ'ו'פגעÒÚ) ƒ¿»¿»ƒ»«∆
˙ÈÁ·a (Ë¯È¯Úb‡ Ë‡‰»»¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ«

ÔBˆ¯‰ ÏÚa לא האדם כלל ובדרך ««»»
של  והנעלה העמוק לביטול מגיע

"נעשה", ÂLÎÚבחינת ÔÎÏÂ עקב ¿»≈«¿»
הירוד  Ì‡ŒÈkהמצב ÌÈÚ·Bz ÔÈ‡≈¿ƒƒƒ

,"eÚÓLz"c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿¿
ŒÏkŒÏÚ "ÚÓLa e¯‰f‰"ƒ»¬«ƒ¿««»

.ÌÈt»ƒ
‰ek‰ ˙ÈÏÎzL ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆«¿ƒ««»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

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



יז f"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ׁשהרי  ּד'נעׂשה', הּבּטּול ּגם ׁשּיהיה היא ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּכּונה

התחלת  רק  הּוא  ֿ ּתּתאה ויראה ּד'נׁשמע' ְְְְְִִִַַַַַַָָָָהּבּטּול

לּבּטּול  לבא היא העבֹודה ּתכלית אבל ְֲֲֲִִִַַָָָָָָֹהעבֹודה,

"את  נאמר  עלֿזה  הּנה ויראהֿעּלאה , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּד'נעׂשה'

הּברכה  ענין ׁשהּוא ּתׁשמעּו", אׁשר ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהּברכה

ּגם  יּגיע ׁשּמּמּנּה ּד"ּתׁשמעּו" ּבעבֹודה ּכח ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּונתינת

אנכי  "ראה ּׁשּכתּוב מה וזהּו 'נעׂשה'. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹלבחינת

הּנפׁש ּפנימּיּות הינּו "לפניכם" לפניכם", ,42נתן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

עם  הּקׁשּורה ׁשּבּנפׁש' 'יחידה ּבחינת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשהיא

ׁשּמּצד  "אנכי", ּבחינת ׁשהּוא יחיד, ְְִִִִִֶֶַַַָָֹּבחינת

ּתכלית  ׁשהיא ּד'נעׂשה' העבֹודה ּבאה זֹו ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבחינה

להיֹות  צריכה לזה להּגיע ּבכדי א ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָהעבֹודה.

העבֹודה  ׁשהתחלת ׁשּזהּו ּד"ּתׁשמעּו", ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָהעבֹודה

ּונתינת  ּברכה ׁשּיׁש אּלא 'נׁשמע', ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהיא

'נעׂשה'. ּדבחינת לעבֹודה להּגיע יּוכל ׁשּמּזה ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹּכח

נאמר  ׁשּלא ּתׁשמעּו", "אׁשר נאמר זֹו ּברכה ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַָָֹועל

"אׁשר" ּתׁשמעּו", "אׁשר אּלא ּתׁשמעּו" ְְְְֲֲִִִֶֶֶָ"אם

העבֹודה  ׁשּתהיה זֹו ׁשּברכה הינּו וּדאי, ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָלׁשֹון

וׁשּמ ּגם ּד"ּתׁשמעּו", יּגיע "ּתׁשמעּו" ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַ

ספק  ּבזה ׁשאין וּדאי, ּדבר הּוא 'נעׂשה', ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבחינת

ההפרׁש ּבענין ידּוע ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכלל.

לתפּלה  ּברכה המׁשכה 43ׁשּבין היא ׁשּברכה , ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבלבד, ּומקֹור אׁשר 44מהּׁשרׁש איׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

רצֹון  המׁשכת היא ּותפּלה אֹותם, ּבר ְְְְִִִֵַַַָָָָָּכברכתֹו

רצֹון", "יהי הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָחדׁש

לאיד אמנם, הּׁשנים. ּולבר החֹולים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָלרּפאֹות

היא  ׁשּברכה ּתפּלה, על ּבברכה מעלה יׁש ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָּגיסא,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו צּוּוי, הּוא 45ּבדר וצּוּוי גֹו', יברכ ְְְְְִִֶֶֶֶָָ

ּבדר היא ּתפּלה מהּֿׁשאיןּֿכן וּדאי, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָענין

ספק  ׁשהרי ספק, ׁשל ענין הּוא ּובּקׁשה ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּקׁשה,

ּוׁשני  ּבּקׁשתֹו. את לֹו ׁשּימּלאּו יצליח אם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּדבר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÚÓL'c Ïeha‰ È¯‰L ,'‰NÚ'c Ïeha‰ Ìb ‰È‰iL ‡È‰ƒ∆ƒ¿∆««ƒ¿«¬∆∆¬≈«ƒ¿ƒ¿«

‰‡zzŒ‰‡¯ÈÂ[תחתונה]Ï·‡ ,‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰ ˜¯ ‡e‰ ¿ƒ¿»«»»««¿»«»¬»¬»
‰‡lÚŒ‰‡¯ÈÂ '‰NÚ'c ÏehaÏ ‡·Ï ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ»¬»ƒ»…«ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»ƒ»»

- eÚÓLz",[עליונה] ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡" ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆¡«∆«¿»»¬∆ƒ¿¿
˙È˙e ‰Î¯a‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»»¿ƒ«
"eÚÓLz"c ‰„B·Úa Ák…«»¬»¿ƒ¿¿
˙ÈÁ·Ï Ìb ÚÈbÈ dpnnL∆ƒ∆»«ƒ««ƒ¿ƒ«

.'‰NÚ' לעיל האמור ועלֿדרך «¬∆
כולה  השנה כל העבודה שעלֿידי

לידי  באים "נשמע", בבחינת בביטול

הנעלה  הביטול יהי' שבראשֿהשנה כך

"נעשה". Ó‰בבחינת e‰ÊÂ¿∆«
Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" ·e˙kM∆»¿≈»…ƒ…≈
eÈ‰ "ÌÎÈÙÏ" ,"ÌÎÈÙÏƒ¿≈∆ƒ¿≈∆«¿

LÙp‰ ˙eiÓÈt42‡È‰L , ¿ƒƒ«∆∆∆ƒ
'LÙpaL ‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆
,„ÈÁÈ ˙ÈÁa ÌÚ ‰¯eLw‰«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ
„vnL ,"ÈÎ‡" ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«»…ƒ∆ƒ«
‰„B·Ú‰ ‰‡a BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»»»»¬»
˙ÈÏÎz ‡È‰L '‰NÚ'c¿«¬∆∆ƒ«¿ƒ

.‰„B·Ú‰ לעיל שנתבאר וכמו »¬»
מאדך", "בכל היא העבודה שכאשר

ועלֿידי  והגבלה ממדידה למעלה

וממשיכים  מעוררים שבנפש', 'יחידה

מסדר  שלמעלה המשכות מלמעלה

"יחיד". מבחינת - השתלשלות

‰ÎÈ¯ˆ ‰ÊÏ ÚÈb‰Ï È„Îa C‡«ƒ¿≈¿«ƒ«¿∆¿ƒ»
˙BÈ‰Ï לזה ‰B·Ú„‰קודם ƒ¿»¬»

,"eÚÓLz"c בבחינת הביטול ¿ƒ¿¿
תתאה" ÏÁ˙‰L˙"יראה e‰fL∆∆∆«¿»«

˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ¿ƒ«
‰Î¯a LiL ‡l‡ ,'ÚÓL'ƒ¿«∆»∆≈¿»»
ÚÈb‰Ï ÏÎeÈ ‰fnL Ák ˙È˙e¿ƒ«…«∆ƒ∆«¿«ƒ«
'‰NÚ' ˙ÈÁ·c ‰„B·ÚÏ«¬»ƒ¿ƒ««¬∆

עילאה". "יראה בבחינת והביטול

מ  נוספת ומעתה שאלה יושבת

מדוע  המאמר: בתחילת שנשאלה

"אם  ולא תשמעו" "אשר נאמר

שנאמר  לשון מטבע (באותה תשמעו"

דברי  כי תשמעו")? לא "אם - בהמשך

- כח ונתינת ברכה הם »¿ÏÚÂהכתוב
¯L‡" ¯Ó‡ BÊ ‰Î¯a¿»»∆¡«¬∆

,"eÚÓLz ¯L‡" ‡l‡ "eÚÓLz Ì‡" ¯Ó‡ ‡lL ,"eÚÓLzƒ¿¿∆…∆¡«ƒƒ¿¿∆»¬∆ƒ¿¿
‰„B·Ú‰ ‰È‰zL BÊ ‰Î¯aL ,eÈ‰ ,È‡cÂ ÔBLÏ "¯L‡"¬∆¿«««¿∆¿»»∆ƒ¿∆»¬»

˙ÈÁ·Ï Ìb ÚÈbÈ "eÚÓLz" ˙ÈÁanLÂ ,"eÚÓLz"c¿ƒ¿¿¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿¿«ƒ««ƒ¿ƒ«
ÏÏk ˜ÙÒ ‰Êa ÔÈ‡L ,È‡cÂ ¯·c ‡e‰ ,'‰NÚ' נאמר לא ולכן «¬∆»»«»ƒ∆≈»∆»≈¿»

לשון  שהוא תשמעו" "אשר אלא ספק, לשון שהוא תשמעו" "אם זה בענין

ודאי.

הענין  משמעות את ומבאר הולך ועתה

ודאי. דבר הוא שקיומה זו ברכה של

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
‰Î¯a ÔÈaL L¯Ù‰‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««∆¿≈∆≈¿»»

‰lÙ˙Ï43‡È‰ ‰Î¯aL , ƒ¿ƒ»∆¿»»ƒ
¯B˜Óe L¯M‰Ó ‰ÎLÓ‰«¿»»≈«…∆»

,„·Ïa נמצא כבר שהדבר היינו ƒ¿«
שיש  אלא ומקורו בשורשו וקיים

אותו  ולהביא אותו ולהמשיך 'להבריך'

הגילוי  אל ההעלם ¿BÓÎeמן
·e˙kL44 לבניו אבינו יעקב בברכת ∆»

Ì˙B‡ C¯a B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡ƒ¬∆¿ƒ¿»≈«»
מהם  אחד כל של הברכה שתוכן היינו

("כברכתו"), לו שייך וכבר נמצא כבר

ההעלם  מן אותו מביאה רק והברכה

הגילוי, ‰ÎLÓ˙אל ‡È‰ ‰lÙ˙e¿ƒ»ƒ«¿»«
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL L„Á ÔBˆ»̄»»∆¿«¿»ƒ≈∆

,˙eÏLÏzL‰ הן התפילות ולכן ƒ¿«¿¿
¯ˆÔB,בנוסח È‰È תפילה שמשמעו ¿ƒ»

היה  שלא חדש רצון ויתהווה שיתעורר

ויפעל  התפילה, קודם ¿»¿B‡t¯Ï˙קיים
.ÌÈM‰ C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ונמצא «ƒ¿»≈«»ƒ

בברכה  כי ברכה, על נעלית שתפילה

מה  את ולגלות להמשיך רק אפשר

על  ואילו הדברים, בשורש נמצא שכבר

לעורר  ניתן תפילה חדש.ידי רצון

LÈ ,‡ÒÈb C„È‡Ï ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ»ƒ»≈
,‰lÙz ÏÚ ‰Î¯·a ‰ÏÚÓ«¬»ƒ¿»»«¿ƒ»
BÓk ,Èeeˆ C¯„a ‡È‰ ‰Î¯aL∆¿»»ƒ¿∆∆ƒ¿

·e˙kL45ÈeeˆÂ ,'B‚ EÎ¯·È ∆»¿»∆¿¿ƒ
Œ‰Ó ,È‡cÂ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆«««
C¯„a ‡È‰ ‰lÙz ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ»ƒ¿∆∆
ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ‰Lw·e ,‰Lwa«»»«»»ƒ¿»∆
Ì‡ ¯·c‰ ˜ÙÒ È¯‰L ,˜ÙÒ»≈∆¬≈»≈«»»ƒ
˙‡ BÏ e‡lÓiL ÁÈÏˆÈ«¿ƒ«∆¿«¿∆

.B˙Lwa יש שני, שמצד נמצא «»»
תפילה, לגבי גדולה מעלה בברכה

שהבקשה  וודאות אין שבתפילה

וודאי  ענין היא ברכה אבל ‡elתתמלא, ÌÈ˜elÁ ÈLe ברכה בין ¿≈ƒƒ≈
רצון  התעוררות היא ותפילה קיים, שכבר דבר גילוי היא שברכה א) לתפילה:
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meidיח mkiptl ozep ikp` d`x

ׁשהיא  ּדברכה ּבזה, זה ּתלּויים אּלּו ְְִִִִִֵֶֶֶָָָחּלּוקים

וּדאי, ענין הּוא הׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָהמׁשכה

ׁשּלמעלה  חדׁשה המׁשכה ׁשהיא ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָּותפּלה

ועלּֿפיֿזה  ספק. ׁשל ענין הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמהׁשּתלׁשלּות,

ּתׁשמעּו", אׁשר הּברכה "את ּׁשּכתּוב ׁשּמה ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָמּובן

ׁשּזֹוהי  ּדהגם הּמעלֹות, ׁשּתי ּבזה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָהינּו,

מּסדר  ׁשּלמעלה 'נעׂשה' ּדבחינת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהמׁשכה

ּברכה  ּבדר זה הרי מּכלֿמקֹום ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ּתׁשמעּו", "אׁשר אֹומרֹו ׁשּזהּו וּדאי, ּבאפן ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָֹׁשהיא

היא  ׁשההמׁשכה ּדכיון הּדבר, וטעם וּדאי. ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָלׁשֹון

הרי  ,יתּבר עצמּותֹו ׁשהּוא "אנכי", ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹמּבחינת

ׁשּלמעלה  ׁשוין, ּומּטה מעלה יתּבר ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלפניו

ולכן  הׁשּתלׁשלּות, סדר ּכמֹו הּוא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָמהׁשּתלׁשלּות

היא  הׁשּתלׁשלּות מּסדר ׁשּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּגם

ּתׁשמעּו", אׁשר הּברכה "את וזהּו וּדאי. ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָּדבר

ּדבחינת  העבֹודה ׁשּתהיה וּדאי ּדבר ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּבראׁשֿהּׁשנה  יּגיעּו וׁשעלֿידיֿזה  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ'נׁשמע',

הרצֹון, לבעל הּבּטּול ׁשּיהיה 'נעׂשה', ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָלבחינת

מּׁשרׁשּה הּמלכּות' 'ּבנין את ּפֹועלים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָועלֿידי ֿזה

חדׁש ורצֹון חדׁשה המׁשכה וּתהיה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָהעצמי,

טֹובה  לׁשנה הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּלמעלה

רויחי. ּומזֹוני חּיי ּבבני ְְְְִֵֵֵֵַָָּומתּוּקה,
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וודאי  הוא הברכה וקיום ספק, הוא בתפילה הבקשה שמילוי ב) חדש.

¯„ÒaL ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L ‰Î¯·c ,‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz¿ƒ∆»∆ƒ¿»»∆ƒ«¿»»∆¿≈∆
,˙eÏLÏzL‰קיים שכבר דבר ולגלות להמשיך ÔÈÚותכליתה ‡e‰ ƒ¿«¿¿ƒ¿»

‰ÎLÓ‰ ‡È‰L ‰lÙ˙e ,È‡cÂ«»ƒ¿ƒ»∆ƒ«¿»»
‰ÏÚÓlL ‰L„Á¬»»∆¿«¿»
ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»∆

˜ÙÒ אכן שהמתפלל וודאות ואין »≈
ממקור  חדשה המשכה לפעול יצליח

ברכה  כלל שבדרך ואף כך. כל  עליון

מה  בזה ויש מזו, זו חלוקות ותפלה

היא  כאן האמורה הברכה בזה, שאין

ומיוחדת. שונה

‰nL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆«
¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡" ·e˙kM∆»∆«¿»»¬∆
‰Êa LiL ,eÈ‰ ,"eÚÓLzƒ¿¿«¿∆≈»∆

,˙BÏÚn‰ ÈzL של המעלה גם ¿≈««¬
שלמעלה  בהמשכה מדובר כי – תפילה

של  המעלה וגם השתלשלות, מסדר

- בוודאות שהיא »¬»Ì‚‰cברכה
˙ÈÁ·c ‰ÎLÓ‰ È‰BfL∆ƒ«¿»»ƒ¿ƒ«
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL '‰NÚ'«¬∆∆¿«¿»ƒ≈∆
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ»»
‡È‰L ‰Î¯a C¯„a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆¿»»∆ƒ
B¯ÓB‡ e‰fL ,È‡cÂ ÔÙ‡a¿…∆«»ƒ∆∆¿
.È‡cÂ ÔBLÏ ,"eÚÓLz ¯L‡"¬∆ƒ¿¿¿««

,¯·c‰ ÌÚËÂ:תמוה לכאורה כי ¿«««»»
המיוחלת  ההמשכה שאם לעיל נתבאר

אזי  השתלשלות, מסדר למעלה היא

ולהמשיך  לגלות שיצליחו וודאות אין

רק  ולא חדשה המשכה זוהי כי אותה,

בניגוד  וודאית היא ברכה שבגללה והסיבה בהעלם, קיים  שכבר דבר גילוי

סדר  מתוך בהמשכה שמדובר בגלל היא בספק, הוא שקיומה לתפילה

המשכה השתלשלות  תהיה שאכן תשמעו") ("אשר הוודאות מנין כן, ואם ,

- הביאור בא כך על השתלשלות? מסדר שלמעלה "נעשה" בחינת «≈¿ÔÂÈÎcשל
"ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L,"לפניכם נותן אנכי "ראה ככתוב ∆««¿»»ƒƒ¿ƒ«»…ƒ

È¯‰ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ‡e‰L∆«¿ƒ¿»≈¬≈
‰hÓe ‰ÏÚÓ C¯a˙È ÂÈÙÏ¿»»ƒ¿»≈«¿»«»
‰ÏÚÓlL ,ÔÈÂL»ƒ∆¿«¿»
¯„Ò BÓk ‡e‰ ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿≈∆

,˙eÏLÏzL‰ מברכה ובשונה ƒ¿«¿¿
מלמטה  האדם עלֿידי הנמשכת

ממקור  להמשיך בכוחו ואין למעלה

לגבי  הרי השתלשלות, מסדר שלמעלה

מהיכן  הבדל כל אין יתברך עצמותו

או  למטה מלמעלה נמשכת הברכה

למעלה  Ìbמלמטה ÔÎÏÂ¿»≈«
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆¿«¿»ƒ≈∆
.È‡cÂ ¯·c ‡È‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ»»«»ƒ
¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡" e‰ÊÂ¿∆∆«¿»»¬∆
È‡cÂ ¯·c ‡e‰L ,"eÚÓLzƒ¿¿∆»»«»ƒ

‰È‰zL השנה ימות ‰B·Ú„‰בכל ∆ƒ¿∆»¬»
'ÚÓL' ˙ÈÁ·c אל הביטול ƒ¿ƒ«ƒ¿«

העבודה, תחילת שהוא »∆¿ŒÏÚLÂהרצון
‰M‰ŒL‡¯a eÚÈbÈ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«ƒ¿…«»»
‰È‰iL ,'‰NÚ' ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¬∆∆ƒ¿∆

ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeha‰ שהוא «ƒ¿««»»
העבודה, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰תכלית

'˙eÎÏn‰ ÔÈa' ˙‡ ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿«««¿
,ÈÓˆÚ‰ dL¯MÓ בשורש רק לא ƒ»¿»»«¿ƒ

סדר  בתוך שהוא כפי הדברים

בקב"ה  בשורשה אלא ההשתלשלות

L„Á‰בעצמו  ‰ÎLÓ‰ ‰È‰zÂ¿ƒ¿∆«¿»»¬»»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL L„Á ÔBˆ¯Â בברכות וודאיות גם ¿»»»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

.ÈÁÈÂ¯ ÈBÊÓe ÈiÁ È·a ,‰we˙Óe ‰·BË ‰LÏ¿»»»¿»¿»≈«≈¿≈¿ƒ≈
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yeygl xzei wegx ok lryòøî àìc ,eäeáúëe eäeøçéà ànL¤¨¦£§¨§Ÿ¨©
ìdéøèLjix`zd m`e ,exhy z` rxdl dvex mc` oi` ixdy - ¦§¨¥¨¥©

mei epi` xhya aezkddzid d`eldd `l` ,`weeca d`eldd
onfa xhyd z` miazek eid `l ,daizkd z` exgi` mde okl mcew
meia azkpy xhy lr mippxn lkde ,ea zeeldl zelibx oi`y ,dfk

e .siefn `edy mixne`e dfkúéòéáLc ïåék éëä eléôàa wxdôBñ £¦¨¦¥¨¦§¦¦¨
`idúènLî,mewn yi oiicre ,oqipa mb mielny miyp` hrn yie §©¤¤

e mdixac z` mivxzn jkitl ,edexgi` `ny zelzlïðéøLëî- ©§§¦©
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.f"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

תורה'‡ ב'לקוטי הוא 1. ש"באלול מבואר, אלול, ראשיֿתיבות לי ודודי לדודי אני המתחיל' 'דיבור
שבתות  כמו יוםֿטוב ואינם החול, ימות "הן ואףֿעלֿפי ֿכן, הרחמים", מדות י"ג התגלות זמן

אלול". ובין הכיפורים יום בין גדול  הפרש יש ובוודאי . . וימיםֿטובים

בשדה, פניו ומקבלין לקראתו . . יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל עלֿפי יובן הנה "אך ומבאר:
שוחקות  פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ואז
זאת  גם ואף ברשות, כיֿאם נכנסים "אין אזי מלכותו", ב"היכל נמצא המלך שכאשר והיינו, לכולם",
רשאים  בשדה, בהיותו מהֿשאיןֿכן הכנות, וכמה בכמה צורך ויש סגולה", ויחידי שבעם המובחרים

כו'. בקשותיהם לו ולהגיש המלך אל לגשת כולם ויכולים

נמצאים  שלא והיינו, ל"שדה", השייכים דחול" ב"עובדין מותר אלול שחודש – בנמשל ודוגמתו
בית" לשבת אדם "כתפארת – אלקינו"2ב"בית" "עיר – ב"עיר" נמצאים לא וגם אותיות 3, על דקאי ,

"עיר" נעשית ה"בתים" ומריבוי "בתים" נעשים שמהם "אבנים" שנקראות והתפילה אלא 4התורה ,
שדה" איש גו' "עשו – ב"שדה" ובאופן5נמצאים דחול", ב"עובדין עוסקים ששם ,`ly הענין בזה נרגש

דעהו" דרכיך אזי 6ד"בכל דעהו", דרכיך ד"בכל הרגש מתוך הוא דחול בעובדין העסק כאשר (שהרי ,
שדה". "איש של ומצב במעמד ב"שדה", נמצאים שלכן "בית"), וגם "עיר", – דחול" מה"עובדין עושים

"ב  שנמצאים הרחמים.ואףֿעלֿפי מדות י"ג דהארת הענין תוכן שזהו שם, המלך בא – שדה"
בשדה, נמצאים שהרי – וימיםֿטובים" שבתות כמו יוםֿטוב ואינם החול, ימות "הן ואףֿעלֿפיֿכן

דחול". ב"עובדין

אחריו".· הולכים הם העירה "ובלכתו הזקן: רבינו מוסיף הנ"ל המשל בסיום .

מובן  אינו חודש 7ולכאורה שימי הענין את לבאר כדי הרי – אלו תיבות הזקן רבינו מוסיף מה לשם :
ד"מלך הענין רק נוגע החול, ימות הם לעיר?dcyaאלול הליכתו ולא ,"

את הזקן רבינו מבאר אלו שבתיבות – הוא הענין שבדבר:zilkzdאך

ומצב  במעמד נמצאים כאשר שגם לכולם, ומתגלה לשדה בא שהמלך הענין שבעצם המעלה מלבד
סוףֿכלֿסוף  יוצאים שעלֿידיֿזה – יותר עמוקה מעלה בזה יש המלך, את לראות יכולים שדה" ד"איש

אחריו". הולכים "הם העירה, הולך המלך וכאשר ד"שדה", ומצב מהמעמד

להפרד  יכול שאינו באופן המלך, אל שדה" ה"איש נתקשר בשדה, המלך שבהיות כיון – הדבר וטעם
אחריו. הוא גם הולך הולך, שהמלך היכן הרי שכן, וכיון ממנו, ולהתנתק

עסוק  שבהיותו רק לא פועלת אלול שבחודש הרחמים מדות י"ג שהארת – ברוחניות כן וכמו
שיצא  – היא התכלית התכלית; היא זו לא שהרי הרחמים, מדות י"ג אצלו מאירות דחול" ב"עובדין

המלך. (בית) להיכל עד המלוכה עיר אל ויבוא דחול" ד"עובדין ומצב מהמעמד

אלול ‚ בחודש ואילו כו', השנה בראש נעשה – אחריו" הולכים הם העירה ש"בלכתו הענין והנה, .
בשדה; עדיין נמצאים

והקדמה, הכנה דורש ענין שכל כיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל

"היום  שאומרים כפי השבוע, מהתחלת מזה, ויתירה שבת, מערב היא לזה שההכנה השבת ענין כמו –
השבת  ליום ההכנה כבר מתחילה שאז כיון בשבת", ראשון ב'לקוטי 8יום כמבואר ביוםֿטוב, כן וכמו .
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ונמצא,9תורה' אחריו", הבא הרגל עד . . נמשך "היה יוםֿטוב בכל המקדש בבית מאיר שהיה שהגילוי
– שלפניו מהיוםֿטוב עוד מתחילה היתה ליוםֿטוב שההכנה

בשבת dpkddהנה לפניֿזה, ועוד אלול, בחודש כבר מתחילה – השנה בראש בפועל אחריו להליכה
יומין  כולהו מתברכין שמיניה אלול, חודש יותר,10מברכים ובפרטיות מברכים, משבת שהחל והיינו, ,

לעיר. ולילך מהשדה לצאת להתכונן להתחיל צריכים אלול, חודש מראש החל

אבל בשדה, עדיין נמצאים ובגלוי dnypdבחיצוניות zcewp zeinipta מהשדה לצאת שצריכים כבר נרגש
העירה. המלך אחר ולילך

ב"שדה"; עדיין נמצאים אלול בחודש ואילו השנה, בראש אמנם היא בפועל ו"בית" ל"עיר" ההליכה
dnypdאבל zeinipta."אחריו הולכים הם העירה ש"בלכתו הענין אלול בחודש כבר נעשה

אלול  בחודש אורי" ה' "לדוד המזמור אמירת תוכן "בקשו11וזהו אומרים שבו ,ipt לעורר היינו, ,"
dnypdאת zeiniptאת" – ועלֿידיֿזה ,'ied jipt"12אבקש.

בגילוי), יוםֿטוב (שהוא השנה בראש ובגלוי בפועל נמשך זה הרי – אלול בחודש ההכנה ולאחרי
הסוכות  בחג השמחה בקו בגילוי נמשך ואחרֿכך נעילה, בתפילת הכיפורים ביום היא ההמשכה וגמר

אחד" איל אחד "פר מקריבים שבו לשמיניֿעצרת, בלחודוהי"13עד ומלכא "ישראל לבדך 14, לך "יהיו ,
אתך" לזרים .15ואין

אנכי „ "ראה – ראה פרשת קורין אלול) חודש בראש (או אלול חודש מברכים שבשבת הטעם וזהו .
:mkiptl"16נותן

"בקשו היא אלול דחודש שהעבודה גו'iptכיון "ראה בתורה קורין לכן ,"mkiptl פנימיות מלשון ,"17,
ד"בקשו העבודה על הנתינתֿכח ".iptשזוהי

ומצוות  מצוותֿעשה טוב", ועשה מרע ד"סור הקוין ב' שהם – וקללה" "ברכה בכתוב: וממשיך
המצוות. דקיום העבודה כללות נחלקת שבהם הקוין ב' לאֿתעשה,

" להיות צריכה הנ"ל הקוין בב' שהעבודה – וקללה" ברכה גו' "לפניכם נאמר ",mkiptlועלֿזה
מלומדה" אנשים "מצות בדרך העבודה את רק לשלול הכוונה שאין והיינו, הנפש. אלא 18בפנימיות ,

העבודה  ואילו פנימיות, אינם ודעת טעם כי ודעת, טעם שעלֿפי העבודה את גם לשלול היא הכוונה
"בקשו – דוקא פנימיות של באופן להיות ".iptצריכה

לפניכם": נותן "אנכי – הפסוק בהתחלת נתבאר לזה והכח

("איך  עצמי את נותן הנני – נותן "אנכי אומר: יתברך ועצמותו יתברך, עצמותו על קאי – "אנכי"
קשורה  שעלֿידיֿזה הנשמה, עצם עם עצמותו התקשרות ענין שהוא לפניכם", – אוועק") זיך ַגיב

יתברך. עצמותו עם ישראל איש של הפנימיות

קשור  להיותו אחריו, ללכת הוא גם מוכרח הולך, שהמלך שהיכן – הנפש בפנימיות נרגש זה ומצד
המלך. עצמּות עם

דוקא:‰ ראיה של באופן להיות צריכה שהעבודה – גו'" "ראה הלשון דיוק גם וזהו .

לראיה  שמיעה בין החילוק כידוע חזקה, היותר ההתאמתות נעשית שעלֿידה הוא הראיה –19ענין
לראיה  שמיעה דומה בחיצוניות 20אינה רק זה הרי הדבר, אצלו מתאמת שמיעה עלֿידי שגם שאף –
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א.10) פח, ב. סג, זח"ב ראה
דאשתקד 11) אלול מבה"ח ראה, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(166 ס"ע חי"ז (תו"מ בתחלתה
ואילך).12) קד (ע' עה"פ אור יהל וראה ח. כז, תהלים
לו.13) כט, פינחס
ב.14) קד, א. לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה

וש"נ.15) כג. ע' ריש ח"ה מלוקט סה"מ וראה יז. ה, משלי
פרשתנו.16) ריש
ובכ"מ.17) פרשתנו. ריש לקו"ת ראה
ובכ"מ.18) פל"ט. תניא וראה יג. כט, ישעי'
(19.(199 ע' ח"ז (תו"מ פ"ג תשי"ג בשלום פדה ד"ה ראה

וש"נ.
ט.20) יט, יתרו מכילתא
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ששמע, ממה הפכית החלטה לידי לבוא שיכול ועד הענין, אצלו נחלש קושיא עלֿידי ולכן הנפש,
שזוהי  והיינו, זאת, ראיתי בעצמי אני ישיב: אצלו, שישאלו קושיות כמה הנה בראיה, מהֿשאיןֿכן

ytpdהתאמתות zeiniptay.לקושיות מקום אין ששם ,

עלֿידי  רק היא התאמתותו שכל בענין ולכן, הנפש, בחיצוניות רק מקום תופסים ותירוצים קושיות
תירוץ  ועלֿידי בדבר, חלישות תהיה קושיא שעלֿידי לומר שייך בלבד, הנפש בחיצוניות שמגעת שמיעה
לקושיות  מקום נתינת אין שם הרי – הנפש בפנימיות שמגעת ראיה מהֿשאיןֿכן לאיתנו; הדבר יחזור

מאומה. מוסיף אינו ותירוץ חלישות, פועלת אינה קושיא וכו';

צריכה  טוב ועשה מרע דסור הקוין בב' שהעבודה – וקללה" ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה וזהו
("לפניכם"). הנפש פנימיות עם הקשורה ("ראה"), ראיה של באופן להיות

ממתןֿתורה  הוא לזה (כלשון 21והכח זר" ולא ראו ש"עינינו באופן היה דמתןֿתורה הענין שהרי –
הנשמות 22הרמב"ם  (כל ישראל בני שכל ענין זהו אלא ומופת, אות מצד אינה בתורה שהאמונה והיינו, ,(

תורה  מתן בשעת ישראל 23שהיו בני כל אצל ומצוות דתורה הענין נתאמת ועלֿידיֿזה בעצמם, ראו (
בפנימיותם.

ופנימיות  אחריו, לילך הוא גם מוכרח הולך שהמלך שהיכן מישראל אחד כל אצל מונח בפנימיות
"בקשו  – אלול דחודש העבודה וזוהי זו, פנימיות לעורר צורך יש אבל ישראל. בני כל אצל ישנה זו
ומזה  בגילוי, השנה בראש יאיר זה שענין ההכנה היא זו ועבודה הפנימיות, את ולחפש לבקש – פני"
עבודה  לא וגם מלומדה", אנשים "מצות בדרך יהיה לא ומצוות התורה שקיום השנה, כל על גם נמשך

הנשמה. פנימיות מצד אלא ודעת, טעם שעלֿפי

טו  שנה להמשכת הכלי גם וברוחניות.וזהו בגשמיות המצטרך, בכל ומתוקה בה

***

Â.'גו לפניכם נותן אנכי ראה המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Ê"נותן הוא יפה בעין הנותן ד"כל – "נותן" הלשון נאמר גו'" אנכי ד"ראה הענין אודות והיינו,24. ,
הענינים. כל את שנותנים

יותר: ובפרטיות

עלֿידי  שלא העצם שמצד ההבטה (ב) העין, שעלֿידי ראיה (א) מדריגות: ב' ישנן גופא הראיה בענין
שכתוב  כמו העין 25העין, עלֿידי שלא בעצמו יביט הלא שפירושו יביט", הלא עין יוצר .26"אם

שבראיה. נעלית היותר המדריגה גם ישראל לבני נותן שהקב"ה – נותן" אנכי "ראה וזהו

Á:בזה והענין .

שמיעה, לגבי העיניים) שעלֿידי ראיה גם (כולל בכלל הראיה מעלת אודות ה) (סעיף לעיל נתבאר
חזקה. היותר ההתאמתות נעשית שעלֿידה

קוין  בב' הענין על להביט צריך שהדיין לפי – לזה ומהטעמים דיין", נעשה עד ש"אין גם וזהו
זכותא" ליה חזו מצו "לא הדבר, את ראה בעצמו שהוא וכיון ולחוב, לזכות .27שקולים,
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ס"ט.21) לקמן גם ראה
רפ"ח.22) יסוה"ת הל'
ועוד.23) פמ"א. פרדר"א ראה
וש"נ.24) רע"א. נג, ב"ב ראה

ט.25) צד, תהלים
ועוד.26) א'תי. ע' ח"ג תער"ב המשך ראה
רע"א.27) כו, ר"ה
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יותר  גדולה היא עדות שעלֿידי שההתאמתות אףֿעלֿפי הרי עדים, מפי שומע שהדיין בשעה כלומר:
הכתוב" "גזירת של ענין הוא עדות ואילו שמיעה, כמו היא השגה שהרי השגה, שעלֿידי 28מההתאמתות

זכות; לו למצוא עדיין יכול בעצמו, הדבר את ראה שלא זמן כל מכלֿמקום, מהשכל, שלמעלה
זכותא". ליה חזו מצו "לא בעצמו, הדבר את ראה כאשר מהֿשאיןֿכן

עדות. מקבלת גם אלא (שמיעה), מהשגה רק לא יותר נעלית היא ראיה שעלֿידי שההתאמתות ונמצא,

מדריגות: ב' עצמה בראיה יש ואףֿעלֿפיֿכן,

החושים, מחמשת אחד הראיה, כח מלובש שבה הגשמית, העין ממוצע – ממוצע שעלֿידי ראיה א)
כ  האופנים, ובשני דחכמה, ראיה ענין שהוא רוחני, ממוצע או במוח; הדבר נתפס שהראיה שעלֿידו יון

ממש. הנפש בפנימיות נוגע זה אין ממוצע, עלֿידי היא

הנפש. ופנימיות עצם שמצד הראיה שזוהי ממוצע, עלֿידי שלא בעצמו – יביט" "הלא ב)

ממש: הנפש בפנימיות נוגעת אינה ממוצע שעלֿידי שראיה להאמור הוכחה להביא ויש

דיין". נעשה "עד – ממונות בדיני מהֿשאיןֿכן דוקא, נפשות בדיני הוא דיין" נעשה עד ש"אין הכלל

שנוגעים  בענינים שהרי – ממש נפשו בפנימיות שנוגע ענין אינה ("עד") העין ראיית שגם מוכח ומזה
ממונות  שבדיני וכיון ממש, הנפש בפנימיות שנוגע ענין שזהו כיון לדין, פסול הוא הרי לקרובו או לעצמו
נפשו  בפנימיות נוגעת אינה הדבר שראיית לומר, צריך עלֿכרחך הדבר, את שראה אףֿעלֿפי דיין נעשה
ממש). הנפש בפנימיות שנוגע ענין הוא ממוצע, עלֿידי שלא יביט", "הלא שבבחינת הראיה (ורק ממש

המדריגה  גם ישראל לבני ניתן נותן", הוא יפה בעין הנותן ש"כל דכיון – גו'" נותן אנכי "ראה וזהו
מלומדה", אנשים "מצות בדרך לא להיות צריך המצוות שקיום – בעבודה  וענינו הראיה, שבענין השניה
שנוגעת  כזו ראיה של באופן אלא זר, דבר שרואים כפי ראיה של באופן לא וגם השגה, של באופן ולא

ממש. בפנימיותו

Ë:ממתןֿתורה הוא זה על והכח .

אלקיך" הוי' "אנכי אמר הקב"ה מעשה 29כאשר חשיב הקב"ה של שדיבורו כיון הרי נעשה 30, אזי ,
של  והחיות שהכח היינו, וחיותך, כחך אלקיך", "הוי' נעשה ש"אנכי" – מישראל ואחד אחד כל אצל כן

"אנכי". – הוא מישראל אחד כל

הא' בבחינה (כמו הימנו שחוץ דבר שרואה מי כמו אינו ומצוות התורה שענין מובן, הרי שכן, וכיון
זה אלא אליו, קרוב רק ולא אליו, קרוב שהוא דבר כמו אלא envraשבראיה), `ed בתניא כמבואר ,31

ממש". ממעל אלקה "חלק היא מישראל אחד כל של שנשמתו

שבנפש, דפנימיות הפנימיות היינו "לפניכם" – לפניכם" נותן אנכי ד"ראה הפירוש אמיתית וזהו
"אנכי". מבחינת ובא שנמשך

***

È תשמעו אשר הברכה את גו' ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה השבוע בפרשת שכתוב למה בנוגע .
המשנה  כדברי – הוא הברכה את לקבל וה"כלי" ב"כלי", צורך יש הברכה את לקבל בכדי הנה :32גו'",

אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא שנאמר melyd"לא עמו 33, את יברך ה' יתן לעמו עוז ה'
שלום. – הוא הברכה לקבלת שה"כלי" והיינו, בשלום",

שני  נאמרו – הקב"ה של ברכתו המחזיק כלי הוא ששלום ראיה המשנה מביאה שממנו – זה בפסוק
ענינים:

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

וש"נ.28) .62 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ב.29) כ, יתרו
כב.30) פמ"ד, ב"ר רע"ב. קיט, שבת ראה

רפ"ב.31)
בסופה.32) עוקצין
יא.33) כט, תהלים
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תורה, מהקב"ה) מקבלים ישראל (ובני ישראל לבני נותן שהקב"ה היינו, יתן", לעמו עוז "ה' א)
ז"ל  רבותינו כמאמר עוז, תורה".34שנקראת אלא עוז "אין

מהקב"ה, התורה את שקיבלו בכך מסתפקים אינם ישראל שבני היינו, בשלום", עמו את יברך "ה' ב)
השלום. ענין שזהו התורה, באור העולם את להאיר לעולם, עמה ויוצאים התורה את לוקחים הם אלא

צדיקים" של ד"כינוס המעלה גודל גם צדקה 35וזהו שעושים אלה הם צדיקים אלה 36. דהיינו, ,
שכתוב  כמו "צדקה", נקראים ומצוות תורה שהרי מצוות, ומקיימים תורה צדק"37שלומדים מצוותיך "כל

במאמר  לעיל שנתבאר וקירוב 38(כמו שלום התאחדות, מתוך יחדיו מתאספים "צדיקים" וכאשר .(
האמיתי  ושלום צדיקים" של "כינוס זה הרי העולם, את עלֿידה ולהאיר בתורה להתחזק הלבבות,

הקב"ה. של ברכתו את נוטלים ֿ ידו שעל

‡È לפעול בפרט, התורה ובפנימיות בכלל בתורה חיזוק להוסיף כדי כינוס מתקיים זה שבשבוע וכיון .
לחוצה, עד הפצה של באופן יהיו התורה דפנימיות שהמעיינות

הש  מיום היא הענינים כל על הברכה המשכת יומין,והרי כולהו מתברכין דמיניה בת,

שתהיה  – והעיקר בהצלחה, יהיו הענינים שכל זה, בכינוס ברכה ריבוי שתומשך השםֿיתברך יתן
חוצה. המעיינות הפצת ענין שזהו העיקרית , הכוונה במילוי הצלחה

***

·È לפרשת באים ראה פרשת שלאחרי – הבאה לפרשה גם שייך חצות לאחרי השבתֿקודש יום .
שופטים.

אין  (כנ"ל), שבראיה הנעלית בחינה גם כולל הראיה, שבענין העילויים כל שלאחרי – בזה והענין
הענינים את להמשיך כדי שופטים, לפרשת לעבור צורך יש אלא עדיין, מספיק ynnזה lreta.

המבואר  הפסוק 39ועלֿדרך על רש"י לפירוש שלא 40בנוגע אהרן של שבחו "להגיד אהרן", כן "ויעש
שינה, לא שאהרן הוא, בזה שהחידוש – לאהרן? ביחס שבזה והשבח  המעלה מהי דלכאורה: – שינה"
שכיוון  רק ולא הכוונות, כל את כיוון העבודה שבשעת למרות ממש, בפועל בדיוק הענינים כל את ועשה

שאכן אלא געווען"), מכוון ("סתם הכוונות vnp`את dide ribd און דערביי געהאלטן טאקע האט ַַָ(ער
אותם. שכיוון מדריגות באותן געווען)

המגיד  להרב הבחין 41– זמן, לאחר נפגשו וכאשר הבעלֿשםֿטוב, אל שנתקרב מקודם עוד חבר היה
התפילה  כוונות כל את מכוון הוא גם שהרי הדבר, לפשר אותו ושאל בתפילתו, מאריך שהמגיד החבר
משל: עלֿפי המגיד לו והשיב כך? כל רב זמן תפילתו מתארכת לא ואףֿעלֿפיֿכן, "מקובל"), (בהיותו

היה  בשנה פעם ורק תורה, ולומד יושב היה השנה כל שבמשך הסדר, היה המגיד של חבירו אצל
לצורך  השנה, כל במשך מנהלת זוגתו שהיתה החנות עבור סחורה לקנות לייפציג, בעיר ה"יריד" אל נוסע

פרנסתם.

שבועות, כמה נמשכת שהנסיעה והשיב, ל"יריד"? הנסיעה נמשכת זמן כמה המגיד: אותו וישאל
ובבואו  בעלֿפה, הוא לומד בדרך בהיותו שגם אף שכן, בכך, הכרוך הביטולֿתורה על באנחה והפטיר

להתרכז לאכסניא יכול אינו  כו' הדרך בלבול מצד ֿ כן, אףֿעלֿפי אבל עמו, שלוקח בספרים הוא לומד
בביתו. בהיותו כמו כדבעי בלימודו
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ועוד.34) ג. פ"ב, ד. פ"א, שהש"ר
(במשנה).35) סע"ב עא, סנהדרין ראה
ובכ"מ.36) רע"ג. טז, שה"ש א. צא, מסעי לקו"ת ראה
קעב.37) קיט, תהלים
ואילך).38) טז ע' (לעיל פ"ד

וש"נ.39) .83 ע' חי"ח תו"מ ראה
ג.40) ח, בהעלותך
דבריו 41) מגיד שם. 2 ובהערה 132 ע' תר"ץ סה"ש ראה

וש"נ. (ב). סס"ב בהוספות ליעקב
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במחשבה  ולצייר ולהתבונן בבית להשאר יכול הנך – כך כל רב זמן לבזבז לך למה המגיד: לו ויאמר
אבל  והשיב: – רב? זמן הדבר יתארך לא וכך וכו', ה"יריד" על ופלונית, פלונית בתחנה נמצא הנך כיצד

הסחורה... את צריך הנני

עצמו  שהוא היינו, בלבד, ב"כוונות" די לא הסחורה", את "להשיג שכדי המגיד, לו הסביר ועלֿפיֿזה
אלא נעלות, מדריגות אודות יכוון ורק עתה, עד נמצא שהיה היכן נמצא myיהיה zeidl jixv ok` `ed,

– הסחורה. את משיגים כזה באופן ודוקא זמן, בריבוי צורך יש זה ובשביל

ליהודי, אומרים הראיה, שבענין העילויים כל לאחרי שופטים: ופרשת ראה פרשת בענין הוא וכן
אודות ישכח ynnשלא lretd.היוםֿיום בחיי ולהמשיכה הזה, לעולם להביאה ה"סחורה", את ליקח –

‚È"שעריך בכל לך תתן ושוטרים ד"שופטים הענין אודות מוסר 42. בספרי איתא (על 44וחסידות 43–
יצירה  בספר שכתוב מה וכו',45יסוד הפה אזנים, שתי עינים, שתי שבאדם: השערים ז' הם ש"שעריך" (

ושוטרים. שופטים למנות יש ועליהם

עד  . . מצוותם אחר העם את "הרודין הם – ושוטרים הדין", את הפוסקים "דיינים הם – שופטים
השופט" דין את עליו יקויים 46שיקבל השופטים של שהפסקֿדין להבטיח הוא השוטרים שתפקיד והיינו, ,

ממש. בפועל

עלֿפי  דבר כל לפסוק היינו, שבו, ה"שופט" להיות שצריך – מישראל אחד כל בעבודת ועלֿדרךֿזה
בפועל  התורה הוראת את ולקיים טבעו על להתגבר היינו, שבו, ה"שוטר" להיות צריך ואחרֿכך התורה,

ממש.

הגזית  בלשכת היה השופטים של מקומם מחוץ 47והנה, שהגיעו השאלות את פוסקים היו ושם ,
ישיבתם  עלֿידי נעשה זה וענין בנתינתֿכח, צורך יש לאמיתתה ההלכה לכוון בכדי כי, – הגזית ללשכת

תיראו" "ומקדשי – המקדש לאמיתתה.48בבית הלכה לפסוק זכו שעלֿידיֿזה שמים, יראת ענין שזהו ,

שבנפשו  המקדש בית עם קשור להיות צריך שה"משפט" – מישראל אחד שבכל ב"שופט" הוא וכן
שמים. יראת מתוך דהיינו, פנימה,

התורה, פנימיות לימוד גם להיות צריך אלא דתורה, גליא לימוד מספיק שלא – יותר ובפרטיות
דאורייתא  .49נשמתא

„È הלימוד שיהיה קבעו שבה – אלול בחודש שנתייסדה תומכיֿתמימים ישיבת של ענינה גם וזהו .
התורה  פנימיות עם ביחד דתורה גליא תמימה, תורה של .50באופן

לי  ודודי לדודי אני ראשיֿתיבות "אלול" שהרי – אלול חודש עם גם קשור זה דקרא 51וענין וסיומא ,52

פירושים  ב' בזה שיש בשושנים", "53"הרועה (א) :mipeyy"מה54בתורה" (ב) דתורה, גליא –dpyey אית
כו'" עלין תליסר התורה.55לה פנימיות – הרחמים מדות י"ג  ,

ÂË נאמר לשושנה בנוגע מכלֿמקום 56. כו', קוצים הם שהחוחים שאף והיינו, החוחים", בין "כשושנה
לשושנה. יופי הם מוסיפים
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שופטים.42) ר"פ
שופטים.43) ס"פ של"ה שופטים. ר"פ עה"ת ש"ך
חי"ז 44) (תו"מ פ"ב דאשתקד ושוטרים שופטים ד"ה ראה

וש"נ. .81 ע' ריש
מי"ב.45) פ"ד
עה"פ.46) פרש"י
הי"ב.47) פי"ד סנהדרין הל' רמב"ם
ל.48) יט, קדושים
א.49) קנב, זח"ג

לסה"מ 50) (בהוספות תרנ"ט שמח"ת ליל שיחת ראה
ועוד. תרנ"ט).

או"ח 51) ב"ח הדרשנים). (בשם ר"ה תפלת סדר אבודרהם
והעבירו). (ד"ה סתקפ"א

ג.52) ו, שה"ש
ובכ"מ.53) ואילך. א לג, פרשתנו לקו"ת ראה
ועוד.54) ב. כ, זח"ב וש"נ. ב. ל, שבת
בתחלתה.55) הזהר הקדמת
ב.56) ב, שה"ש
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אדרבה, אלא מנגדים, היו שלא בלבד זו שלא – הבריאה בתחילת שהיו כפי הקליפות ענין גם וזהו
הפרי  על ששומרת קליפה כמו .57שהיו

שכתוב  מה ד"ברוך"58ועלֿדרך הענין נעשה גופא העמים" ש"מכל – העמים" מכל תהיה .59"ברוך

הארבעים  כנגד יודי"ן, ד' הם לי" ודודי לדודי ד"אני סופיֿתיבות כי, – אלול חודש עם קשור זה וענין
"סלחתי  נעשה שעלֿידה התשובה, עבודת הוא שענינם הכיפורים, יום עד אלול חודש מראש יום

התשובה'60כדברך" ב'אגרת שכתוב כמו הכפרה, ענין ונעשה "להיות 61, הוא שענינה כפרה, לשון בפירוש
ברצון  שהיו הראשונים יום ארבעים כמו יתברך", לפניו וחביב "מרוצה שיהיה לקונו", רוח ובאופן 62נחת ,

יותר. עוד נעלה

ויופי. עילוי תוספת פועלים עצמם שה"חוחים" פועלת שהתשובה – בזה והענין

מתהפכים  התשובה עבודת עלֿידי הנה – ברצון שלא שהיו האמצעיים ימים הארבעים שגם והיינו,
הראשונים. ימים ארבעים מכמו יותר עמוק רצון גורמים עצמם שהם באופן הם

ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ממילא נמשכת ועלֿידיֿזה

***

ÊË פעם דובר מתברכין 63. מיניה השבת שיום וכיון בשמחה. להיות צריכה ותשרי דאלול שהעבודה
מברכים. משבת החל להתחיל השמחה צריכה יומין, כולהו

שמחה  ענינו ויוםֿטוב עונג, ענינו שבת הנה שבכללות הגאונים 64ואףֿעלֿפי בתשובת וכדאיתא ,65

בספרי  מפורש הרי מכלֿמקום שמחה", ביה כתיב לא ביה, כתיב דעונג כיון שמחתכם 66ש"שבת "וביום :
השבתות". אלו –

לעונג, שמחה שבין החילוק כללות זהו (שהרי מורגש הבלתי עונג ענינו עצמו מצד ששבת לומר, ויש
רע  שלישית, סעודה בזמן ובפרט בהעלם), הוא ועונג בהתגלות, היא דרעוין ששמחה עלֿידי 67וא אבל ,

השמחה. ענין שזהו בגילוי, העונג בחינת ממשיכים עבודה

ראש  ועל אלול חודש כל על השמחה שתומשך השםֿיתברך יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
וברוחניות. בגשמיות שמחה שנה ותהיה השנה,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

וש"נ.57) .181 ע' לעיל ראה
יד.58) ז, עקב
ואילך).59) תקח (ע' עה"פ אוה"ת ראה
יח.60) ט, עקב פרש"י וראה כ. יד, שלח
רפ"ב.61)
שם.62) עקב פרש"י
(תו"מ 63) בסופה תשי"ג אלול מבה"ח ראה, ש"פ שיחת ראה

ואילך. 158 ע' ח"ו תו"מ – ובארוכה .(149 ע' ח"ט
אדמו"ר 64) כ"ק ובהערת 130 ס"ע תש"ט סה"מ ראה

שם. שליט"א
ל'.65) סי' תשובה שערי
וש"נ.66) .62 ע' חל"ג לקו"ש וראה יו"ד. יו"ד, בהעלותך
ואילך.67) תקמב ע' תרס"ו המשך וראה סע"ב. פח, זח"ב
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.f"nyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.‡- אלול חודש מברכים שבת הזה, בשבתֿקודש המתברך - אלול חודש של המיוחד ענינו אודות
בפרשתנו  תורה' ב'לקוטי הזקן רבינו "אני 1מבאר דיבורֿהמתחיל החסידית) לי 2(הפרשה ודודי לדודי

אלול" עד 3ראשיֿתיבות דלתתא, אתערותא בחינת דהיינו לדודי", "אני בחינת מתחיל ש"באלול ,
לי". ודודי התגלות.. בבחינת למטה יתברך אלקותו המשכת בחינת שהם הכיפורים ויום ראשֿהשנה

מלמעלה  בנתינתֿכח צורך יש דלתתא, אתערותא בחינת לדודי", ד''אני הענין להיות שיוכל כדי אמנם,
לדודי" ד"אני לעבודה מלמעלה הנתינתֿכח שזוהי הרחמים", מדות י"ג התגלות זמן הוא "באלול -4.

שבהם  וימיםֿטובים שבתות כמו יוםֿטוב, ואינם החול ימות הם למה כי זה, "ולהבין וממשיך,
מאד  עליונות הארות שהם מדות י"ג וזמן בעת ובפרט יתברך, אלקותו הארת בחינת אלקות התגלות

כו'"?

פניו  ומקבלין לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל עלֿפי יובן הנה "אך ומבאר,
ומראה  יפות פנים בסבר כולם את מקבל והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ואז בשדה,
כו'". בשדה יתברך פניו אור להקביל יוצאין אלול בחודש עלֿדרךֿמשל הענין וכך לכולם.. שוחקות פנים

התירוץ  כלֿכך 5וביאור בהתלבשות שאינו באופן הוא ויוםֿטוב בשבת שמתגלה האלוקי שהאור -
האור, לקבלת מוכשר נעשה עלייתו ולאחרי עליה, של באופן הוא העולם - ואדרבה העולם, בגדרי
כיֿאם  נכנסים אין מלכותו להיכל ש"בבואו (עלֿדרך דחול לעובדין שייך שאינו - האדם בעבודת ודוגמתו
לשדה, בא שהמלך היינו, "בשדה", גם נמשך הרחמים מדות די"ג הגילוי - באלול מהֿשאיןֿכן כו'"):

ויכולין  רשאין השדה אנשי גם שעוסקים 6ואםֿכן השדה", ד"אנשי ומצב במעמד בהיותם פניו להקביל
העיר  אנשי להיות שיתעלו לפני (עוד כו' השדה ובלבושי השדה, בסבר 7בעניני המלך מקבל אותם וגם ,(

שוחקות. פנים להם ומראה יפות פנים

ובהקדמה:·. יותר. בעומק - בשדה" ד"מלך המשל פרטי בביאור להוסיף ויש

הדבר  למה "משל ז"ל חכמינו במדרשי מקומות בריבוי שמצינו (כפי למלך" ד"משל הענין כללות
משל  עלֿפי דלמעלה הענינים את שמבארים העולם), דאומות מלך כולל בשרֿודם", למלך דומה

אף דלמטה, ze`ivndמהענינים zzin`e xwiryבענינים נשתלשלו dlrnlcהיא ומהם נוצרו 8, נבראו, ,
גם דלמעלה הענינים את לבאר כדי - הוא דלמטה, הענינים גם להבין iptlelrziy(עודmipezgzdlונעשו

הענינים  את להם לבאר שאיֿאפשר השדה, אנשי בשביל - האמור ובסגנון דלמעלה), הענינים את
ויתאמת  יובן אצלם שגם כך, כדי ועד בזה, וכיוצא בשרֿודם ממלך משל הקדמת עלֿידי כיֿאם דלמעלה

זה" ואומר באצבעו "מראה בבחינת .9הדבר

אדם" בני כלשון תורה ש"דיברה הענין כללות ולמעלה 10[ועלֿדרך השמים, מן היותה עם היינו, ,
כו' שנתלבשה עד כו' וירדה נסעה מכלֿמקום הקב"ה, של ורצונו חכמתו - אדם,11מזה בני בלשון גם ,"

" - אלקות להשגת בנוגע ועלֿדרךֿזה כו'. התורה עצמיות כל נתלבש אלקה"ixyanובזה בשר 12אחזה ,
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התורה 1) פרשיות על אדה"ז מאמרי גם וראה ואילך. א לב,
ואילך. תתכה ע' פרשתנו

ג.2) ו. שה"ש
(בשם 3) ר"ה תפילת סדר אבודרהם עה"פ. הפסוקים שער

ועוד. הדרשנים).
ג.4) לג, ב. כה, שם לקו"ת ראה
(5.1343 ע' ח"ד לקו"ש ראה
ה'ש"ת 6) לבי אמר לך בסד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק הוספת

.(285 ע' ה'שי"ת .167 ע' ה'ש"ת (סה"מ
מפני 7) זה הרי - כו"' העיר אנשי "יוצאין בלקו"ת ומ"ש

אלא  העיר, אנשי ה"ה הנשמה) (מצד והפנימיות העצם שמצד
השדה  אנשי ה"ה ובחיצוניות שבגלוי ומצב למעמד למטה שירדו
גם  הרי העיר, אנשי שהם העצמית מעלתן ומצד ס"ז). (כדלקמן
י"ג  התגלות המלך, התגלות את הם מרגישים בשדה בהיותם

שם). ח"ד לקו"ש (ראה מדה"ר
רפ"ג.8) תניא ראה
סי"ד.9) לקמן גם ראה

ה''ט.10) פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם וראה וש"נ. ב. לא, ברכות
ב).11) (ח. פ"ד תניא ראה
רסט"ו.12) אגה"ק וראה כו. יט, איוב
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עלמא" וברא באורייתא ו"אסתכל האנושי. מין כללות גם אלא דישראל, דוקא ולאו התחתון, -13דאדם
גופא  שבתחתונים מכיון אלא עוד, ולא המשל]. באמצעות היא כו' קטן לתלמיד התורה עניני שהסברת
גם  משלים מביאים שלכן ממנו, למטה שאין לתחתון גם המובן באופן זה לבאר יש - דרגות חילוקי יש
מבהמות  "מלפנו ולדוגמא: הטמאות, קליפות משלש טמאות וחיות מבהמות גם ביותר, נמוכים מענינים

כו'" מנמלה וגזל מחתול צניעות . . הגמרא 14ארץ סיפור טובה 15או ("שמועה העצם התרחבות אודות
עצם" נאמר 16תדשן שעליו גוי, מלך קיסר, אספסיינוס של בית 17) את שהחריב יפול", באדיר "והלבנון ,

בזה.18המקדש  וכיוצא ,

שלא  (אף בשדה נמוכה הכי הדרגה את גם כולל בשדה" ד"מלך שהמשל - בעניננו גם מובן ומזה
זה  ענין ולבאר לגלות ותיק לתלמיד מקום לתת כדי במשל, "יגעתי 19נתפרש כו', יגיעתו עלֿידי

כדלקמן.20ומצאתי" כו', המלך מתגלה שם שגם ,(

הענין:‚. ביאור

דקדושה  בשדה וזריעה חרישה עבודת - ולדוגמא דרגות, חילוקי ישנם השדה" ד"אנשי או 21בתואר ,
שדך" תזרע שנים ("שש השדה ynn)22עבודת  eheytk.דחול בעובדין התעסקות היינו, ,

ב"אנשי אופן עוד ישנו לזה, שהנהגתם ונוסף - ממנו למטה שאין תחתון הירידה, תכלית - השדה"
שדה" איש "עשו.. ובדוגמת עלֿדרך אהלים"),23היא יושב תם איש מ"יעקב בתכלית (ההיפך

בתניא  הזקן רבינו ובלשון ביניהם, חילוק רואים לא ובחיצוניות שבגלוי כך, כדי עד 24רחמנאֿליצלן,

העולם". אומות לגופי בחומריותו "הנדמה - החומרי לגוף בנוגע

המשל  של ענינו [שכל בשדה" ד"מלך המשל הרי השדה", ד"אנשי בתואר נכללת זו דרגה שגם ומכיון
היינו, זו, לדרגה לשייכים גם מכוון ב] סעיף כנ"ל ממנו, למטה שאין לתחתון עד לתחתונים, גם לבאר
המלך, פני להקביל הנתינתֿכח להם יש כו', הירידה בתכלית השדה" ד"אנשי ומצב במעמד היותם עם
הנתינתֿכח  נעשה אצלם שגם - בנמשל וענינו שוחקות, פנים להם ומראה יפות פנים בסבר מקבלם והמלך

ש"יוצאים" (לאחרי המלך אל הירידה 25לשוב בתכלית שדה" ד"איש ומצב עיקר 26מהמעמד "שיהיה עד ,(
ודודי  לדודי ד"אני באופן כו'" ונפש בלב בו לדבקה יתברך אליו ממש) ובפועל (בגילוי רצונו פנימיות

לי".

הנ"ל:„. לדודי" "אני בדיבורֿהמתחיל גם מרומז זה וענין

(כנ"ל  יוםֿטוב" ואינם החול "ימות הם אלול חודש שימי זה על ביאור הוא בשדה" ד"מלך המשל
כו' בהתלבשות הוא שבו אלקות שהגילוי במלאכה שמותר הפורים חג עלֿדרך א), .27סעיף
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רע"ב.13) קסא, זח"ב
סע"ב.14) ק, עירובין יא. לה, איוב
ב.15) נו, גיטין
מצד 16) להרחבה בנוגע גם מובן ומזה – ל. טו, משלי

" התורה, בלימוד תכלית ocrnהתענוג סע"ב), טז, (מו"ק עצמו"
העילוי.
שם.17) גיטין לד. יו"ד, ישעי'
הכי 18) מענינים וראי' משל שמביאים שע"י להוסיף, ויש

ית' אחדותו אמיתת מתגלה בתורה, הכתובים ענינים על תחתונים
לגקה"ט  עד תחתונים, הכי הדברים שגם כלל. הגבלה לה שאין
נתהוו  אלא עשיתיני", ואני יאורי "לי ח"ו, מעצמן נעשו [שלא
אינה  והסתר דהעלם מציאות התהוות - ואדרבה הקב"ה, ע"י
"מסכימים" כו'], יותר נעלית מדרגה אלא להיות יכולה
המשל  צורך בפשטות מובן (ועפ"ז התורה עניני על ו"מוכיחים"

בתורה). הדבר שמפורש אף - וראי'
יומא  גם וראה תתרעא. רמו נחמי' (יל"ש ממארז"ל ולהעיר
באופן  רק לא זה הרי שבנדו"ד, וי"ל גבורותיו". הן "הן ב) סט.

כו'), (ששותק כו'" אלא oi`yש"כובש מציאותם, עם מתחשבים
האמת  את ו"מוכיחה" "מסכימה" גופא שמציאותם מזה, יתירה

שבתורה.
הוא 19) (בנדו"ד) הכללים שאחד כמובן, התורה, כללי ע"פ

צ"ל במשל והביאור שההוספה –`zeilrnl.דוקא
רע"ב.20) ו. מגילה
ובכ"מ.21) ואילך. ד קכט, לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
בהר.22) ר"פ
קמב,23) א' (כרך עה"פ תולדות אוה"ת וראה כז. כה, תולדות

ואילך). ב
רע"א).24) (ע, פמ"ט
(25" חז"ל לשון ע"ד שלפנ"ז, הרוחני מהמצב v`יציאה
ולמד".
(26.31 הערה לקמן ראה
א).27) (ק, כו' איניש חייב ד"ה מג"א תו"א בארוכה ראה

הנ"ל. איניש חייב לד"ה מציין ד) (לב, לדודי אני ד"ה ובלקו"ת
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עם  אלול, שבחודש אלקות הגילוי דלכאורה, באלול, תחנון אומרים מדוע ביאור: צריך עדיין אבל,
מפורים?! שנא' ו'מאי תחנון, דאמירת הענין עלֿכלֿפנים לשלול צריך היה בהתלבשות, היותו

שגם  תחתון, הכי "שדה" לבחינת גם היא בשדה" ד"מלך במשל שהכוונה בזה, הביאור לומר ויש
הקשור  - תחנון בהם אומרים ולכן כו'. שוחקות פנים להם  ומראה המלך פני לקבל רשאים שם הנמצאים 

עליהם  כפרה שצריך חסֿושלום, בלתיֿרצויים ענינים פנ 28עם לקבל רשאים כזה במצב שגם היינו, י ,
המאמר  בהמשך שמוסיף מה גם שזהו לומר, ויש כו'. ובחינת 29המלך מושב, עיר בחינת באדם ש"יש

ועל  המה", לה' לא אשר והמחשבות והדיבורים המעשים שהם זרועה, לא ארץ היא 'מדבר' ומדבר. שדה
נאמר  ובקשתם 30זה וזהו טובים, לא אשר ומחשבותיו.. ודיבוריו במעשיו "שיפשפש משם", "ובקשתם

לרמז  היא בזה שהכוונה לומר, דיש למטה", מאד עמוק כלומר שם, נקרא הקליפות ומשכן מקום משם..
השדה" ד"אנשי ומצב למעמד שגם zilkzadcixidגם הנ"ל, שדה" "איש עלֿדרך 'מדבר'), לבחינת (עד

אלול  דחודש הנתינתֿכח שייכת ודודי 31אצלם לדודי ד"אני באופן הקב"ה עם ולהתאחד ולהתקרב לשוב ,
לי".

ל"אני‰. והשייכות הקשר בביאור - בזה להוסיף iceceויש icecl" התואר הדגשת דוקא:icecלי", "

ענין על מורה "דודי" חדש'dad`dהתואר ה'בית ובלשון לי"32, ודודי לדודי ד"אני הענין בביאור -
תשובתו לקבל קרוב דודו ואז בתשובה, דודו אל קרוב "לבו אלו שבימים - אלול ".dad`nראשיֿתיבות

ענין על - היא אלול בחודש לשדה ובואו המלך בהתגלות ההדגשה שעיקר שם dad`dונמצא, שעל ,
" הקב"ה נקרא ולב icecזה כליות ובוחן עליו.. נצב "ה' כולה השנה כל שבמשך לכך נוסף כלומר, ,"

לפניו33כו'" "לעבוד המביאה ההתבוננות d`xiae(שזוהי dni`a"המלך לפני אלול 33כעומד בחודש הנה ,(
של באופן זה דוקא.`dadהרי

הריחוק  את מדגיש בשדה") ("מלך "מלך" התואר שכן, - דוקא "דודי" בתואר מודגש זה וענין
כדי  ולכן השדה, אנשי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה העיר, אנשי אפילו המדינה, מבני המלך של וההבדלה

" בתואר ד"אלול" בראשיֿתיבות הענין נרמז - והאהבה הקירוב ענין את לדודי icecלהדגיש ד"אני ,"
האהבה. ענין לי", ודודי

תנועת שגם - הוא dad`deוהחידוש aexiwdהיא ("דודי") l`xyinדהקב"ה cg`e cg` lkl הבט מבלי ,
"איש  דוגמת הירידה, בתכלית גם כולל השדה", ד"אנשי ומצב במעמד הוא אם אפילו ומצבו, מעמדו על

הנ"ל. שדה"

.Âהאהבה שתוקף - יותר ומתבטא zinvrdובעומק מתגלה לישראל הקב"ה של מטעםֿודעת) (למעלה
דוקא: השדה" "אנשי אצל בעיקר

הקב"ה  אהבת הרי, - כו' נעלה באופן היא ומצוות התורה בעניני שעבודתם יהודים העיר", "אנשי
עלֿפי גם היא כו'.zrceÎmrhאליהם הגלויים בכוחות גם מעלתם גודל מצד ,

לא  ובחיצוניות שבגלוי כך כדי עד הירידה, שבתכלית השדה" "אנשי ובפרט השדה", "אנשי אמנם,
מיוחדת  מעלה אצלם רואים לא טעםֿודעת עלֿפי הרי, - שדה" איש "עשו.. לבין בינם ההבדל ניכר

מצד אלא אהבה, של רגש יהיה zinvrdשבגללה dad`d ליש הקב"ה ועד של מטעםֿודעת, למעלה ראל,
יכולים dxigad34לענין כו' והרגש השכל מצד אשר שקולים, דברים בשני היא אמיתית בחירה שכן, .

מהם. באחד בוחרים ואףֿעלֿפיֿכן שניהם, את לרצות
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ש"לכן 28) - חטא של לענין שייכים שאינם אלו אצל וגם
מצד  מישראל", אחד שחטא הוידויים פרטי כל האריז"ל אמר
מצות  להצ"צ (ספהמ"צ ישראל דכל וההתכללות ההתאחדות

ישראל). אהבת
פ"ב.29)
כט.30) ד, ואתחנן
פני 31) את לקבל בכדי כי בפ"ע, בפרק נתבאר זה ענין אבל,

להיות צריך יגמה"ר) (הארת ועד"ז d`ividהמלך מהמדבר,
בחי' בדוגמת שהוא הירידה, בתכלית שדה" "איש לבחי' בנוגע

סתם). שדה לבחי' בנוגע (משא"כ מדבר
והעבירו).32) (ד"ה סתקפ"א ר"ה הל' או"ח
רפמ"א.33) תניא
שענין 34) ובכ"מ) ואילך. 5 ע' חי"א לקו"ש (ראה כידוע

ובן. דאב העצמית מאהבה למעלה הוא הבחירה
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הכתוב  ומצב 35ובלשון במעמד שנמצאים יהודים אודות שמדובר היינו, ליעקב", עשו אח "הלוא
" ואף ֿעלֿפיֿכן ליעקב", עשו "אח עשו, לבין בינם חילוק רואים לא ובחיצוניות awriשבגלוי z` ade`e,"

מפני אלא טעםֿודעת, מצד mdaלא xgay"'ולשון עם מכל בחרת "ובנו ,36.

הזקן  רבינו שמבאר החומרי24ועלֿדרך ל''גוף  ביחס הוא הבחירה ענין לגופי dncpdשעיקר בחומריותו
mlerd zene`"ממש ממעל אלקה "חלק שלהיותה לנשמה בנוגע מהֿשאיןֿכן לה'37", אתם "בנים ,

מעלת 38אלקיכם" נתגלה החומרי, בגוף הבחירה שעלֿידי אלא הבחירה, מעלת ל) זקוקה (אינה בה אין ,
לנשמה. ביחס גם הבחירה

ד''אנשי  ומצב במעמד הנמצאים לאלו גם היא ("דודי") הקב''ה שאהבת בלבד זו שלא ונמצא,
ועד  טעםֿודעת, עלֿפי שאינה העצמית האהבה תוקף מתגלה אצלם שדוקא מזה, יתירה אלא השדה",
שעלֿפי  האהבה שמלבד העיר, לאנשי ביחס העצמית האהבה מעלת נתגלה ועלֿידיֿזה הבחירה, לענין

הבחירה. ענין מצד מטעםֿודעת, שלמעלה העצמית האהבה גם ישנה טעםֿודעת,

.Ê(עליה צורך (ירידה לעילוי לבוא כדי אלא אינה ל''שדה" הירידה שכל - נוסף לענין באים ומזה
לי": ודודי לדודי ד''אני

העיר" "אנשי בבחינת הן למטה, ירידתן קודם ישראל למעמד 39נשמות למטה ירדו ואףֿעלֿפיֿכן ,
ועצומה  גדולה לירידה אפשרות שיש כך, כדי ועד כו', דחול בעובדין לעסוק השדה", ד"אנשי ומצב

הנ"ל. שדה" "איש לבחינת עד וביותר, ביותר

לישראל  הקב''ה של העצמית האהבה גילוי - העילוי לתכלית עד עליה, צורך היא זו ירידה אמנם,
מצד  האהבה), לענין חסֿושלום, מקום אין ֿ ודעת טעם שעלֿפי ומצב במעמד (גם מטעםֿודעת שלמעלה

הבחירה. ענין

בדוגמת  לדודי", "אני לה', האהבה ותוקף יתרון נעשה שעלֿידיֿזה – האדם בעבודת ועלֿדרךֿזה
האהבה וחשיקה daeyzÎlracמעלת רבה "אהבה הצדיקים", נפשות מצמאון עוז ביתר נפשו ש''צמאה ,

כו'" שוקקה .40ונפש

אלול  לחודש במיוחד שייך זה אלי 41וענין עלה למשה: הקב"ה אמר אלול "בראשֿחודש שהרי -
לקבל42ההרה  עלה שאז ,zepexg` zegel"43 לוחות שבירת עליה, צורך דירידה הענין מודגש שבזה ,

לתושיה" "כפלים אחרונות, דלוחות לעילוי לבוא כדי שלכן,44ראשונות התשובה), עבודת (עלֿידי
תשובה" שיעשו ישראל להזהיר כדי החודש וכל אלול.. בראשֿחודש .45"תוקעין

.Áעלֿפי אלול חודש של הענין את מבאר הזקן שרבינו הטעם בביאור להוסיף יש lynעלֿפיֿזה
שלו: בדרושים ביותר נדיר דבר שזה אף - המשל בפרטי שמאריך אלא עוד, ולא בשדה", ל"מלך
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ב.35) א, מלאכי
ק"ש.36) ברכות נוסח
רפ"ב.37) תניא
א.38) יד, פרשתנו
(39.7 הערה לעיל וראה בלקו"ת. אדה"ז לשון
א).40) (יב, פ"ז תניא
מבבל"41) בידם עלו החדשים ד"שמות הענין לכללות נוסף

לבבל  הירידה שע"י היינו, ועוד), ה"ב. פ"א ר"ה (ירושלמי

תורה  ישראל "מנהג ע"פ ונקבע החדשים, דשמות הענין נתחדש
כולל  תורה), ע"פ שטרות לכתיבת בנוגע - לדינא (ונפק"מ היא"*
ודודי  לדודי אני ר"ת "אלול". בשם המודגש העילוי - ובמיוחד

בארוכה. כנ"ל לי,
א.42) יו"ד, עקב
פמ"ו.43) מפרדר"א – שם טואו"ח
רפמ"ו.44) שמו"ר
שם.45) טואו"ח

oixenge oiaxrc oiprd c"r ,(n"kae .b ,t zekeql miyexc z"ewl d`x) cala bdpn `l` df oi`y s` ,l`xyi bdpnc cgeind ielirdn xirdle (*
aexy recik ('ilr jxev dcixi) zelbd zcixi mr xeyw df oipr mbe .(cere .dpyna - a ,gt oixcdpq d`x) dxez ixacn xzei mixteq ixac
ltekne letk jyeg ,zelbd seqay ,xnel yie ,(n"kae .b ,fp d"xl miyexc z"ewl) oey`x zia oaxeg ixg`l eycgzp q"cc zexifbde mibiiqd

.q"cc zeaixre xnega xzei sqezip - `giyn zeawrc



f"nyz'dל ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiy

מכלֿמקום שאף46ידוע  ב), סעיף (כנ"ל כו' ממנו ונשתלשל מהנמשל, למטה הוא עצמו מצד שהמשל
בחכם  צורך יש כו'), תחתון בדבר (ובפרט גשמי בדבר השכל את להלביש כדי כי יותר", נעלה "שרשו
זרים  בענינים גם שבו העומק את מוצא לאמיתתו, המושכל את שמכיר שמכיון כו', בחכמתו מופלא

ותחתונים.

עילוי  ניתוסף - המשל לולי להבין יכולים שאינם לאלו גם להסביר המשל ירידת שעלֿידי ונמצא,
למשל). זקוקים שאינם אלו אצל גם עילוי נעשה (ובמילא, המושכל עומק שמתגלה יותר, גדול

שניתוסף  והעילוי החידוש על לרמז כדי - בשדה" ד"מלך במשל הזקן רבינו מאריך שלכן לומר, ויש
לבחינה  עד ל"שדה", העיר" "אנשי של הירידה שעלֿידי כאן, הנמשל לתוכן בהתאם המשל, עלֿידי

ענין מצד לישראל הקב"ה אהבת - יותר ונעלה חדש ענין מתגלה שדה", ד"איש תחתונה ,dxigadהיותר
בארוכה. כנ"ל

.Ë אלול שראשֿחודש – זו שנה בקביעות ביותר מודגש עליה' צורך ד'ירידה שהענין להוסיף, ויש
הרביעי: וביום השלישי ביום חל

היום" מלאכת לגמר ואחת השני, מלאכת לגמר אחת טוב, כי בו "שהוכפל – השלישי יום של ,47ענינו
מחלוקת  בו שנבראת מפני השני ביום טוב" "כי נאמר שלא הירידה הוכפל 48היינו, - עליה צורך שהיא ,

טוב". "כי בו

הגדולים" המאורות "שני המאורות, נתלו שבו - הרביעי יום של הגדול"49וענינו "המאור ואחרֿכך ,
הקטן" דספירת 50ו"המאור העילוי תכלית - יותר גדול לעילוי לבוא כדי הירח, דמיעוט הירידה היינו, ,

גבר" תסובב "נקבה (לבנה), צדיקים.51המלכות לגבי דבעליֿתשובה העילוי ,

.È:לפועל בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה

איניש  שידע מכיון הרי, - והתשובה החשבון חודש אלול, בחודש חשבוןֿצדק עושה יהודי כאשר
השדה", "אנשי בבחינת הוא הרי ממנו שנדרש ומצב המעמד לפיֿערך אשר ומצבו, מעמדו בנפשיה

כו'. ברוחו ליפול יכול - הנ"ל שדה" ד"איש ומצב במעמד שהוא מי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

"שכינתא  השכינה, עם ביחד ישראל, בני כל בגלות עדיין נמצאים שבגללו כשמתבונן ובפרט
עד 52בגלותא" שממתינים מכיון ,`edy במעמד שנמצא למי גם שייך זה ענין [אשר עבודתו את ישלים

הכפתורים  בצחצוח עבודתו עדיין השלים לא הוא שגם מכיון נעלה, גדולה 53ומצב ירידה לך אין הרי - [
בלבד! אחד לרגע אפילו הגאולה מעיכוב

מישראל, ואחד אחד לכל הקב"ה של העצמית האהבה מתגלית אלול בחודש לו: אומרים זה ועל
אליו בא שהקב"ה כך, כדי עד ובגלוי, בחיצוניות ומצבו מעמדו על הבט במעמד dcylמבלי בהיותו ,

ד" dcyומצב yi`") אליו וחיבתו אהבתו את ומגלה ,"icec בכל" בבחינת לשדה, בואו בעצם גם - ("
צר" לו גלותן"54צרתם בצרת ישראל עם שרויה ש"השכינה כביכול,55, שלו, הגאולה את שמעכב כולל ,

ורק אך אחד, חסר מישראל ריבוא ששים (להקב"ה)eliaya56וגאולת אליו לשוב שיתעורר כדי -
לי". ודודי לדודי ד"אני באופן ובגלוי ) בפועל (גם עמו ולהתאחד

בדרך  - הידוע ובלשון חסֿושלום, ליאוש ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הרוח, לנפילת מקום אין שכן, ומכיון
" היא ה"יאוש" שתנועת היינו, מדעת", שלא "יאוש - zrcnהצחות `ly,"
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ובכ"מ.46) א. ז, דרמ"צ
ז.47) א, בראשית פירש"י ו. פ"ד, ב"ר
שם.48) ב"ר
טז.49) א, בראשית
עה"פ.50) פירש"י ראה
כא.51) לא, ירמי'
א 52) כט, מגילה וראה ועוד. ב. ד, .זח"ג

תרפ"ט.53) שמח"ת שיחת ראה – אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון
ועוד.54) א. טז, תענית וראה ט. סג, ישעי'
ג.55) ל, נצבים פירש"י
גם56) זה הרי מעם", "מורם הי' אילו lecbדאפילו yecig

גאולת את מעכבים אחד l`xyiשבשביל llkוגאולתdpikyd
כו'. ומצבו מעמדו בנפשי' כשידע ועאכו"כ חיבתו), גודל (מצד



לי f"nyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiy

ד"אני  באופן להקב"ה להתקרב ("דודי") לישראל הקב"ה אהבת התגלות את לנצל - אדרבה אלא
לי". ודודי לדודי

.‡È לאנשי לשדה, ובא מלכותו מעיר יוצא שהקב"ה כשם הזולת: על לפעולה בנוגע - נוספת והוראה
של  הנהגתם גם להיות  צריכה לכולם, שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את ומקבל השדה,
במעמד  שנמצאים לאלו וביחס (בערך העיר" ד"אנשי ומצב במעמד שנמצא שיהודי - זה בדוגמת ישראל

אלקינו" ("עיר המלכות עיר ממקומו, לצאת צריך כו'), ירוד על 57ומצב לפעול כדי לשדה, ולבוא ,(
בסבר  זאת לעשות שצריך אלא עוד, ולא לדודי". "אני לה', שיתקרבו השדה" "אנשי שבבחינת היהודים

כו'. שוחקות ובפנים יפות פנים

מדה  כנגד מדה היא הקב"ה של שמדתו האמור,58ומכיון באופן הזולת עם התעסקותו עלֿידי הרי  ,
שוחקות" ופנים יפות פנים ד"סבר בגילוי הקב"ה חיים"eitlkמוסיף מלך פני ו"באור שעלֿידיֿזה 59, -

בגשמיות  ישראל, כלל בתוככי ביתו, ולבני לו ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה בברכת ניתוסף
יחד. גם וברוחניות

.·È מברכים שבו אלול, חודש מברכים בשבת - היא זה לכל והנתינתֿכח הברכה המשכת והנה,
בנוגע  - ובמיוחד כולל ברכה, עניני  בכל החודש ימי וכל הרביעי) וביום השלישי (ביום  אלול ראשֿחודש

בארוכה. כנ"ל בשדה", "מלך לי", ודודי לדודי "אני אלול, חודש לעבודת 

קדושה" "עדה מישראל, עשרה שמתאספים - ישראל של עבודתם עלֿידי נעשה זה מקום 60וענין בכל
ברכה, עניני בכל ישראל", בית עמו כל ועל עלינו הקב"ה "יחדשהו - החודש ברכת את ופועלים שהם,

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - ולנחמה" "לישועה עד

בחודש  להיותו - אלול חודש מברכים לשבת במיוחד שייכת ולנחמה" "לישועה שהברכה להוסיף, ויש
"Îmgpn"בכפלים "נחמה עמי", נחמו "נחמו נחמו, שבת לאחרי ובפרט הנחמה, ענין לזה 61אב", ובהמשך ,
–dray.אלול בחודש (שלימותם) וחותמם שסיומם דנחמתא,

יום  של בעיצומו ממש, ומיד תיכף המקדש בית ובנין והשלימה האמיתית גאולה - לנו תהיה וכן
ראשֿהשנה  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אלול, ראשֿחודש בבוא ממילא, ובדרך אלול, מברכים השבתֿקודש
שנת  זו, לשנה ובשייכות בקשר - ולאחריֿזה הגאולה, וימי המשיח ימות של ומצב מעמד כבר יהיה כו',
ה' פני את לראות ישראל כל בבוא הסוכות בחג השמיטה שנת במועד שנים שבע "מקץ - השמיטה

וגו"' והטף והנשים האנשים העם את הקהל יבחר.. אשר במקום ישובו 62אלקיך גדול "קהל - ולפניֿזה ,
עין"63הנה" כהרף המקום עיכבן "לא ממש, ומיד תיכף ,64.

***

.‚È בנוגע הברכה המשכת אלול, חודש מברכים שבת של הענין כללות אודות לעיל האמור על נוסף
מברכים  שבת של מהקביעות שנלמדת נוספת הוראה יש - בשדה" "מלך אלול, חודש עבודת לעניני

זו  בשנה אלול השבוע 65חודש בפרשת הקביעות מצד הן כדלקמן.66- החודש, בימי הקביעות מצד והן ,
ובהקדמה:

לימוד  ובנידוןֿדידן, נצחית, הוראה היא זו שנה מקביעות והוראה לימוד שגם פעמים כמה דובר
השנים  כל של אלול חודש מברכים לשבת זו.67והוראה בשנה היא בזה ההדגשה שעיקר אלא ,
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ב.57) מח, תהלים
ואילך.58) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ובכ"מ.59) ב. צג, מסעי לקו"ת וראה טו. טז, משלי
וש"נ.60) ב. כא, ברכות ראה
תמה 61) (רמז עה"פ יל"ש ספ"א. איכ"ר וראה א. מ, ישעי'

בתחילתו).
יֿיב.62) לא, וילך
ז.63) לא, ירמי'

ועוד.64) מא. יב, בא ופירש"י מכילתא
אלול 65) דר"ח הקביעות ע"ד (ס"ט) לעיל האמור על נוסף

הרביעי. וביום השלישי ביום
השבוע 66) פרשת הזמן", עם לחיות ש"צריכים אדה"ז כתורת

ואילך. 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום –
הם 67) שגם השבתות שאר לכל והוראה לימוד – גם כולל

ימי  לכל – השבת ומיום החודש, מברכים משבת מתברכים
ממנו. שמתברכים השבוע

f"nyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiy

מכלֿמקום שאף46ידוע  ב), סעיף (כנ"ל כו' ממנו ונשתלשל מהנמשל, למטה הוא עצמו מצד שהמשל
בחכם  צורך יש כו'), תחתון בדבר (ובפרט גשמי בדבר השכל את להלביש כדי כי יותר", נעלה "שרשו
זרים  בענינים גם שבו העומק את מוצא לאמיתתו, המושכל את שמכיר שמכיון כו', בחכמתו מופלא

ותחתונים.

עילוי  ניתוסף - המשל לולי להבין יכולים שאינם לאלו גם להסביר המשל ירידת שעלֿידי ונמצא,
למשל). זקוקים שאינם אלו אצל גם עילוי נעשה (ובמילא, המושכל עומק שמתגלה יותר, גדול

שניתוסף  והעילוי החידוש על לרמז כדי - בשדה" ד"מלך במשל הזקן רבינו מאריך שלכן לומר, ויש
לבחינה  עד ל"שדה", העיר" "אנשי של הירידה שעלֿידי כאן, הנמשל לתוכן בהתאם המשל, עלֿידי

ענין מצד לישראל הקב"ה אהבת - יותר ונעלה חדש ענין מתגלה שדה", ד"איש תחתונה ,dxigadהיותר
בארוכה. כנ"ל

.Ë אלול שראשֿחודש – זו שנה בקביעות ביותר מודגש עליה' צורך ד'ירידה שהענין להוסיף, ויש
הרביעי: וביום השלישי ביום חל

היום" מלאכת לגמר ואחת השני, מלאכת לגמר אחת טוב, כי בו "שהוכפל – השלישי יום של ,47ענינו
מחלוקת  בו שנבראת מפני השני ביום טוב" "כי נאמר שלא הירידה הוכפל 48היינו, - עליה צורך שהיא ,

טוב". "כי בו

הגדולים" המאורות "שני המאורות, נתלו שבו - הרביעי יום של הגדול"49וענינו "המאור ואחרֿכך ,
הקטן" דספירת 50ו"המאור העילוי תכלית - יותר גדול לעילוי לבוא כדי הירח, דמיעוט הירידה היינו, ,

גבר" תסובב "נקבה (לבנה), צדיקים.51המלכות לגבי דבעליֿתשובה העילוי ,

.È:לפועל בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה

איניש  שידע מכיון הרי, - והתשובה החשבון חודש אלול, בחודש חשבוןֿצדק עושה יהודי כאשר
השדה", "אנשי בבחינת הוא הרי ממנו שנדרש ומצב המעמד לפיֿערך אשר ומצבו, מעמדו בנפשיה

כו'. ברוחו ליפול יכול - הנ"ל שדה" ד"איש ומצב במעמד שהוא מי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

"שכינתא  השכינה, עם ביחד ישראל, בני כל בגלות עדיין נמצאים שבגללו כשמתבונן ובפרט
עד 52בגלותא" שממתינים מכיון ,`edy במעמד שנמצא למי גם שייך זה ענין [אשר עבודתו את ישלים

הכפתורים  בצחצוח עבודתו עדיין השלים לא הוא שגם מכיון נעלה, גדולה 53ומצב ירידה לך אין הרי - [
בלבד! אחד לרגע אפילו הגאולה מעיכוב

מישראל, ואחד אחד לכל הקב"ה של העצמית האהבה מתגלית אלול בחודש לו: אומרים זה ועל
אליו בא שהקב"ה כך, כדי עד ובגלוי, בחיצוניות ומצבו מעמדו על הבט במעמד dcylמבלי בהיותו ,

ד" dcyומצב yi`") אליו וחיבתו אהבתו את ומגלה ,"icec בכל" בבחינת לשדה, בואו בעצם גם - ("
צר" לו גלותן"54צרתם בצרת ישראל עם שרויה ש"השכינה כביכול,55, שלו, הגאולה את שמעכב כולל ,

ורק אך אחד, חסר מישראל ריבוא ששים (להקב"ה)eliaya56וגאולת אליו לשוב שיתעורר כדי -
לי". ודודי לדודי ד"אני באופן ובגלוי ) בפועל (גם עמו ולהתאחד

בדרך  - הידוע ובלשון חסֿושלום, ליאוש ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הרוח, לנפילת מקום אין שכן, ומכיון
" היא ה"יאוש" שתנועת היינו, מדעת", שלא "יאוש - zrcnהצחות `ly,"
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ובכ"מ.46) א. ז, דרמ"צ
ז.47) א, בראשית פירש"י ו. פ"ד, ב"ר
שם.48) ב"ר
טז.49) א, בראשית
עה"פ.50) פירש"י ראה
כא.51) לא, ירמי'
א 52) כט, מגילה וראה ועוד. ב. ד, .זח"ג

תרפ"ט.53) שמח"ת שיחת ראה – אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון
ועוד.54) א. טז, תענית וראה ט. סג, ישעי'
ג.55) ל, נצבים פירש"י
גם56) זה הרי מעם", "מורם הי' אילו lecbדאפילו yecig

גאולת את מעכבים אחד l`xyiשבשביל llkוגאולתdpikyd
כו'. ומצבו מעמדו בנפשי' כשידע ועאכו"כ חיבתו), גודל (מצד
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חיד  היותו שעם ב), סעיף (כנ"ל ותיק תלמיד של חידושו לדבר: עתיד [דוגמא ותיק "תלמיד שלו, וש
ycgl"68"שמו על ו"נקראת בדורו 69, מיבעי לא ישראל, לכל שייך נעשה עלֿידו נתגלה שזה לאחרי הרי ,

מסיני  למשה נאמר זה שחידוש מכיון שלפניֿזה, בדורות אפילו אלא שלאחריֿזה, ].68ובדורות

השנים  כל על זה ענין לוקחים שממנו כך, כדי עד היום, ומעלת יוקר לדעת - לפועל ו'נפקאֿמינה'
כו'. במילואו ורגע רגע כל לנצל יש ואםֿכן כו',

.„È מעלת את מדגיש - "ראה" - הפרשה שם ראה: פרשת - השבוע בפרשת מהקביעות ההוראה
שמיעה  לגבי באיןֿערוך התוקף, בתכלית הדבר מתאמת שעלֿידה .70הראיה,

"תורה  לעתידֿלבוא, התורה, לימוד של השלימות שתכלית - התורה ללימוד בנוגע גם שמצינו וכפי
תצא" מאתי של71חדשה באופן יהיה ,di`x חסידות בדרושי כמבואר ,72.

לדבר  דוגמא שצריך 72ומביאים מה אחת בשעה השיג שהאריז"ל - כו' השכל אל יותר לקרב כדי -
הראיה. בבחינת היתה שהשגתו מכיון שנה, שמונים בדיבור לומר

- ולאחריה לפניה ובברכה ראה, פרשת זו) (בשבת בתורה קוראין מישראל עשרה שכל מכיון והנה,
ענין שייך עתה שגם אלא למשיחא", "הלכתא זה שאין לומר קצהו di`xdבהכרח אפס עלֿכלֿפנים ,

דלעתידֿלבוא. מהראיה מנהו ושמץ

.ÂË בפרשת אלול חודש מברכים שבת של הקביעות אלול: חודש מברכים לשבת בנוגע - בזה והענין
של  באופן להיות צריכה לי", ודודי לדודי "אני אלול, חודש שעבודת ונתינתֿכח הוראה מהווה ראה,

כאילו אלא ששומע, רק לא היינו, ynnראיה. eipira d`ex יפות פנים בסבר ומקבלו אליו, בא שהמלך
שבאיןֿערוך. לעילוי עד עוז, וביתר שאת ביתר היא העבודה שאז שוחקות, פנים לו ומראה

לדודי", ד"אני הענין השדה" "אנשי אצל שפועל מספיק שלא - הזולת על לפעולה בנוגע ועלֿדרךֿזה
של באופן - לעצמו בנוגע כמו השלימות, לתכלית להביאם גם צריך מו"ח di`xאלא כ"ק שמבאר (כפי

מקומות  בכמה המשפיע).73אדמו"ר כמו נעשה שהמושפע באופן היא אמיתית שהשפעה

התורה  בהפצת לעסוק דורנו, נשיא אדמו''ר מו''ח כ"ק של השליחות לכללות בנוגע גם מובן ומזה
עליו  שמטילים ממש בעיניו שרואה באופן הוא השליחות שמילוי - חוצה המעיינות והפצת והיהדות

להאיר" ד''נרות ובאופן ובשלימותה, במילואה השליחות את ממלא הוא שאז זו, .74שליחות

כדברי  - צדקנו משיח ביאת את ומזרז ממהר חוצה, המעיינות דהפצת השליחות מילוי והרי,
משיח,75הבעלֿשםֿטוב  אצל giynששאל lkida מעיינותיך לכש"יפוצו לו, והשיב מר". אתי "אימת ,

ה' כבוד "ונגלה הראיה, ענין שלימות יהיה שאז - גו'"e`xeחוצה" בשר .76כל

.ÊË''ד הענין - לראש לכל מנחםֿאב: ז"ך - החודש בימי מהקביעות ובהירות,jfוההוראה זּכּות ,"ַ
(משיעורי  החודש לימי שנחלק כפי בתהלים היומי שיעור לזה, ונוסף כו'. הראיה ענין עם גם הקשור

תהלים:77חומשֿתהליםֿתניא  שבספר המעלות שיר ט"ו - (

העליה  ענין הוא – "שיר78"שיר" - גופא ובזה ,zelrnd.'כו עילוי אחר עילוי ,"

ישראל  לעזרת נשים מעזרת מעלות ט"ו כנגד מכוונים המעלות שיר ט"ו יותר: כלומר,79ובפרטיות .
ד" לעילוי ההר"xdנוסף במעלה אלא במישור היה לא כולו ("המקדש הבית,80הבית" הר משער החל ,(

מעלות) (בשתיםֿעשרה נשים לעזרת החיל מן העליה לזה מעזרת 80ונוסף מעלות חמשֿעשרה ישנן -
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וש"נ.68) .21 הע' 252 ע' חי"ט לקו"ש ראה
א.69) יט, ע"ז
וש"נ.70) .121 ע' ח"ו לקו"ש ראה
ג.71) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
ובכ"מ.72) ואילך. א יז, צו לקו"ת ראה
ועוד.73) .13 ע' תש"י (הב'). 51 ע' תש"ט סה"מ ראה
וש"נ.74) ואילך. 484 ע' ח"ב לקו"ש ראה

בתחלתו.75) בכש"ט נדפסה – הידועה שלו אגה"ק
ה.76) מ, ישעי'
יתירה 77) ובהדגשה  דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מתקנות

שלו. וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת –
ובכ"מ.78) א. צח, ברכה ג. עז, פינחס לקו"ת ראה
במשנה.79) – ב נא, סוכה
רפ"ו.80) ביהב"ח הל' רמב"ם
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ואומרים  שיר בכלי עומדין לויים שעליהן תהלים, שבספר המעלות שיר ט"ו כנגד ישראל, לעזרת נשים
.79שירה 

" ביותר, נעלה ומצב במעמד שנמצא מי שגם - אלול חודש לעבודת בשייכות מזה ziaוההוראה
ycwnd אצל זה עילוי שפועל - גם כולל עילוי, אחר בעילוי יותר, עוד ולהתעלות להוסיף עליו ,"

כו'. המושפעים

י"ה  גימטריא - המעלות) שיר (ט"ו ט"ו ממספר נוספת מעשה 81והוראה רק לא - בעבודה שענינו ,
ולבא  דבמוחא ורחימו דחילו אלקינו", לה' "הנסתרות גם אלא "הנגלות", עבודת 82בפועל, שעניני היינו, ,

שייך  זה וכל הזולת. על לפעולה בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן ויראה, אהבה מתוך גם נעשים אלול חודש
במדרש  כדאיתא - גלות של ובמצב בזמן כמו 83גם לבן, בבית בהיותו יעקב אמרם המעלות שיר שט"ו

עליה,84שכתוב  צורך היא הגלות ירידת - ואדרבה שמו"), על (ש"נקראת סבא ישראל ישראל, נא יאמר
העילוי. תכלית השלישי, המקדש בבית שאומרים המעלות שיר לט"ו באים שעלֿידיֿזה

.ÊÈ,אלול חודש עבודת עניני לכל בנוגע מברכים, בשבת טובות החלטות קבלת שעלֿידי ויהיֿרצון
השלימות  לתכלית ממש בקרוב נזכה - בתהלים היומי ומשיעור ראה, מפרשת שלמדים ההוראות כולל
ד''כשם  באופן הוי' שם גילוי יחדיו", בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה - ("דודי") אלקות ("ראה") בראיית

נקרא  אני כך נכתב, ,85שאני

ההוא "ביום - מזה (86גו'"didiויתירה י"ה פעמים שתי ,e"h(87 קליפת את לגמרי שמבטלים מכיון ,
לו"ה  י"ה בין להפריד שענינה דור''88עמלק מדור בעמלק לה' מלחמה יֿה כס על יד "כי (שעלֿידיֿזה 89,

במקדשך" שנשתלחה "היד את לגמרי ),90מבטלים

שעריך" בכל תתןֿלך ושוטרים "שופטים - יקויים 91ואז כי מנחה), בתפלת לקרוא שהולכים (כפי
ש''בטבריא 92היעוד  (לאחרי הגזית שבלשכת גדולה סנהדרין גו'", כבראשונה שופטיך עתידין 93"ואשיבה

תחילה") ממש.94לחזור בימינו במהרה בימינו, במהרה שיבנה השלישי המקדש בית ,

***

.ÁÈ'דיבורים ב'לקוטי אדמו''ר מו"ח כ"ק שיחת בליובאוויטש 95ידועה והאווירה הרוח את שמתאר
היציאה  מזה, ויתירה ליובאוויטש, מהעיירה היציאה לאחרי גם אשר אלול, חודש מברכים משבת החל

(שבה  כולה,מהמדינה ליובאוויטש) העיירה גםmewnlהיתה לזה, ונוסף סיפר onfשונה, - כו' שונה
כו'. מזה ללמוד כדי בליובאוויטש, ההנהגה אופן אודות

גם  שהיו - אלול חודש מברכים בשבת שנאמרו החסידות מאמרי אודות גם מזכיר הענינים ובין
לי  ודודי לדודי  "אני אלא ) ראה, פרשת ובנידוןֿדידן השבוע, בפרשת (לא שהתחלתם מאמרים

אלול. חודש מברכים שבת כיֿאם אלול, ראשֿחודש הגיע לא שעדיין אףֿעלֿפי אלול", ראשיֿתיבות

פרשת  משבת נשיאינו רבותינו מאמרי וכמה כמה שישנם - הנדפסים המאמרים בספרי שרואים וכפי
דכולהו  אבוהון אשר אלול", ראשיֿתיבות לי, ודודי לדודי "אני שהתחלתם אלול, החודש מברכים ראה,

ראה. פרשת תורה' שב'לקוטי הראשון לי" ודודי לדודי "אני דיבורֿהמתחיל הוא
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שאמר 81) המעלות שיר ט"ו קטז: ע, ואתחנן אוה"ת ראה
י"ה. בחי' להמשיך כדי . . יעקב

פרשתנו 82) לקו"ת א). (קכט, ת"ע ב). (כה, ת"י תקו"ז ראה
ובכ"מ. א. כט,

יא.83) פע"ד, יא. פס"ח, ב"ר
א.84) קכד, תהלים
וש"נ.85) א. נ, פסחים ראה
ט.86) יד, זכרי'
תקכה).87) (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ב. כז, פרשתנו לקו"ת ראה

ועוד.

וש"נ.88) .195 ע' חכ"א לקו"ש ג. יח, פרשתנו לקו"ת ראה
ועוד.89) ובפירש"י. בשלח ס"פ
דיו"ט.90) מוסף תפילת נוסח
שופטים.91) ר"פ
כו.92) א, ישעי'
ע"ש 93) היא "טבריא" שהרי – ראה לפ' מהשייכות להעיר

א).dzii`xש"טובה ו, (מגילה "
הי"ב.94) פי"ד סנהדרין הל' רמב"ם
ואילך.95) ב קטו, ח"א

f"nyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiy

חיד  היותו שעם ב), סעיף (כנ"ל ותיק תלמיד של חידושו לדבר: עתיד [דוגמא ותיק "תלמיד שלו, וש
ycgl"68"שמו על ו"נקראת בדורו 69, מיבעי לא ישראל, לכל שייך נעשה עלֿידו נתגלה שזה לאחרי הרי ,

מסיני  למשה נאמר זה שחידוש מכיון שלפניֿזה, בדורות אפילו אלא שלאחריֿזה, ].68ובדורות

השנים  כל על זה ענין לוקחים שממנו כך, כדי עד היום, ומעלת יוקר לדעת - לפועל ו'נפקאֿמינה'
כו'. במילואו ורגע רגע כל לנצל יש ואםֿכן כו',

.„È מעלת את מדגיש - "ראה" - הפרשה שם ראה: פרשת - השבוע בפרשת מהקביעות ההוראה
שמיעה  לגבי באיןֿערוך התוקף, בתכלית הדבר מתאמת שעלֿידה .70הראיה,

"תורה  לעתידֿלבוא, התורה, לימוד של השלימות שתכלית - התורה ללימוד בנוגע גם שמצינו וכפי
תצא" מאתי של71חדשה באופן יהיה ,di`x חסידות בדרושי כמבואר ,72.

לדבר  דוגמא שצריך 72ומביאים מה אחת בשעה השיג שהאריז"ל - כו' השכל אל יותר לקרב כדי -
הראיה. בבחינת היתה שהשגתו מכיון שנה, שמונים בדיבור לומר

- ולאחריה לפניה ובברכה ראה, פרשת זו) (בשבת בתורה קוראין מישראל עשרה שכל מכיון והנה,
ענין שייך עתה שגם אלא למשיחא", "הלכתא זה שאין לומר קצהו di`xdבהכרח אפס עלֿכלֿפנים ,

דלעתידֿלבוא. מהראיה מנהו ושמץ

.ÂË בפרשת אלול חודש מברכים שבת של הקביעות אלול: חודש מברכים לשבת בנוגע - בזה והענין
של  באופן להיות צריכה לי", ודודי לדודי "אני אלול, חודש שעבודת ונתינתֿכח הוראה מהווה ראה,

כאילו אלא ששומע, רק לא היינו, ynnראיה. eipira d`ex יפות פנים בסבר ומקבלו אליו, בא שהמלך
שבאיןֿערוך. לעילוי עד עוז, וביתר שאת ביתר היא העבודה שאז שוחקות, פנים לו ומראה

לדודי", ד"אני הענין השדה" "אנשי אצל שפועל מספיק שלא - הזולת על לפעולה בנוגע ועלֿדרךֿזה
של באופן - לעצמו בנוגע כמו השלימות, לתכלית להביאם גם צריך מו"ח di`xאלא כ"ק שמבאר (כפי

מקומות  בכמה המשפיע).73אדמו"ר כמו נעשה שהמושפע באופן היא אמיתית שהשפעה

התורה  בהפצת לעסוק דורנו, נשיא אדמו''ר מו''ח כ"ק של השליחות לכללות בנוגע גם מובן ומזה
עליו  שמטילים ממש בעיניו שרואה באופן הוא השליחות שמילוי - חוצה המעיינות והפצת והיהדות

להאיר" ד''נרות ובאופן ובשלימותה, במילואה השליחות את ממלא הוא שאז זו, .74שליחות

כדברי  - צדקנו משיח ביאת את ומזרז ממהר חוצה, המעיינות דהפצת השליחות מילוי והרי,
משיח,75הבעלֿשםֿטוב  אצל giynששאל lkida מעיינותיך לכש"יפוצו לו, והשיב מר". אתי "אימת ,

ה' כבוד "ונגלה הראיה, ענין שלימות יהיה שאז - גו'"e`xeחוצה" בשר .76כל

.ÊË''ד הענין - לראש לכל מנחםֿאב: ז"ך - החודש בימי מהקביעות ובהירות,jfוההוראה זּכּות ,"ַ
(משיעורי  החודש לימי שנחלק כפי בתהלים היומי שיעור לזה, ונוסף כו'. הראיה ענין עם גם הקשור

תהלים:77חומשֿתהליםֿתניא  שבספר המעלות שיר ט"ו - (

העליה  ענין הוא – "שיר78"שיר" - גופא ובזה ,zelrnd.'כו עילוי אחר עילוי ,"

ישראל  לעזרת נשים מעזרת מעלות ט"ו כנגד מכוונים המעלות שיר ט"ו יותר: כלומר,79ובפרטיות .
ד" לעילוי ההר"xdנוסף במעלה אלא במישור היה לא כולו ("המקדש הבית,80הבית" הר משער החל ,(

מעלות) (בשתיםֿעשרה נשים לעזרת החיל מן העליה לזה מעזרת 80ונוסף מעלות חמשֿעשרה ישנן -
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וש"נ.68) .21 הע' 252 ע' חי"ט לקו"ש ראה
א.69) יט, ע"ז
וש"נ.70) .121 ע' ח"ו לקו"ש ראה
ג.71) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
ובכ"מ.72) ואילך. א יז, צו לקו"ת ראה
ועוד.73) .13 ע' תש"י (הב'). 51 ע' תש"ט סה"מ ראה
וש"נ.74) ואילך. 484 ע' ח"ב לקו"ש ראה

בתחלתו.75) בכש"ט נדפסה – הידועה שלו אגה"ק
ה.76) מ, ישעי'
יתירה 77) ובהדגשה  דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מתקנות

שלו. וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת –
ובכ"מ.78) א. צח, ברכה ג. עז, פינחס לקו"ת ראה
במשנה.79) – ב נא, סוכה
רפ"ו.80) ביהב"ח הל' רמב"ם
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.ËÈ."אלול ראשיֿתיבות לי, ודודי לדודי "אני דיבורֿהמתחיל מאמר

***

.Î ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש, שביום התוועדות בכל נהוג
אבות', ב'פרקי משנה גם - הקיץ ובשבתות ברמב''ם, היומי בשיעור ענין הזהר, על אאמו''ר בהערות

אבות. מסכת של הפרקים לחמשת הסידורים בכל שצורף ששי, בפרק - זו ובשבת

להתעכב  איֿאפשר הריבוי ומפני אודותם, שהעירו ענינים על להתעכב נהוג - רש"י לפירוש בנוגע
מהם. אחדים על אלא כולם, על

בפירוש  דיוקים לזה, ונוסף מבאר, אינו שרש''י הכתובים בפשטות ביאור הדורש ענין - גופא ובזה
כדלקמן. והסבר, ביאור דורשים המעורריםֿהשואלים דעת לפי אשר רש"י,

.‡Î בפסוק - הראשון מנסה 96הענין כי ההוא, החלום חולם או ההוא הנביא דברי אל תשמע "לא
נפשכם". ובכל לבבכם בכל אלקיכם ה' את אוהבים הישכם לדעת אתכם אלקיכם ה'

זקוק הקב"ה וכי פשוטה: שאלה למקרא' חמש ה'בן שואל "oeiqplוכאן אוהבים zrclכדי הישכם
! נסיון? ללא גם הקב''ה יודע בוודאי - גו"'

של ענין הקב''ה עושה זה שבשביל - יותר גדול אליך qpופלא דיבר אשר והמופת האות [''ובא
ש"נותן 97גו'" אות"98, לעשות ממשלה הקב"ה "כי 99לו הכתוב, כהמשך היא, לכך היחידה שהסיבה ,

למגנא" ניסא קודשאֿבריךֿהוא עביד ש"לא הכלל היפך - גו"'] לדעת גו' יודע 100מנסה בוודאי שהרי ,
על  מתעכבים - ועוד ספורנו רמב"ן, אבןֿעזרא, אברהם רבי – המקרא פשטני ואכן, בלאוֿהכי. הקב"ה

מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא "אני - רש"י ואילו כו', דרכו לפי אחד כל ד''לדעת", -101הפירוש
מאומה. מפרש אינו

על קאי ש''לדעת" סובר שרש''י לומר בפשטני dqepndואין שהובא הפירוש (עלֿדרך "אתכם" ,
זאת לכתוב לרש"י לו היה דאםֿכן – קאי yexitaהמקרא) ש"לדעת" הוא הכתוב לשון שפשטות מכיון ,

.dqpnd,d"awdעל

.·Î ובשכר וביין ובצאן בבקר נפשך תאוה אשר בכל הכסף "ונתתה שני, למעשר בנוגע - השני הענין
נפשך" תשאלך אשר ובשכר,102ובכל וביין ובצאן בבקר כלל. נפשך, תאוה אשר "בכל רש"י, ומפרש ,

הא  ולדות ולד מפורש הפרט מה  וכלל. חזר נפשך, תשאלך אשר  ובכל וכו'".פרט. אדם למאכל וראוי  רץ

זה: על ושאלו

מקרא  של בפשוטו הקושי מהו ולכאורה, מקרא, של פשוטו אלא הלכות, של ספר אינו רש"י פירוש
כו'? מפורש הפרט מה וכלל, פרט כלל של ההלכה את לבאר רש"י צריך זה שבגלל

ובגמרא  (כבספרי וכלל' ופרט מה'כלל שלמדים ההלכה את מסיים אינו רש"י - למעט 103ולאידך ,(
ופטריות! כמהין ומלח, מים

.‚Î"שמח אך והיית גו' אלקיך לה' תחוג ימים "שבעת הפרשה, בסיום - השלישי ומפרש 104והענין ,
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ד.96) יג,
ג.97) שם,
עה"פ.98) פירש"י
(99– חלום" ל"חולם בנוגע בחלום d"awdyועד"ז לו מראה

(ברכות  לבו מהרהורי אלא רואה אדם שאין אע"פ שכן פלוני, ענין
ה'בן  הרי ביום, שחושב מה בלילה שחולם היינו, סע"ב), נה,
רואה  הגמרא) דברי את למד שלא לכך (נוסף למקרא' חמש
במשך  וכיו"ב) (סוכרי' מסויים ענין על שיחשוב שיתכן במוחש

זה! על יחלום לא ואעפ"כ, כולו, היום כל
(100.(966 ע' ח"ג בלקו"ש (נעתק ח דרוש הר"ן דרשות ראה

גם  שכ"ה ועוד) .49 ע' ח"ו ואילך. 124 ע' (ח"ה לקו"ש וראה
הפשט. בדרך

ועוד.101) כד. שם, ועד"ז ח. ג, בראשית פירש"י
כו.102) יד,
ובפירש"י.103) ב סג, ב"ק ב. כז, עירובין
טו.104) טז,
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לפניֿזה  נאמר כבר (שהרי ציווי לשון זה אין פשוטו לפי שמח, אך "והיית בחגך"),105רש''י, "ושמחת
לשמחה". האחרון יוםֿטוב לילי לרבות מכאן למדו תלמודו ולפי הבטחה. לשון אלא

להבין: וצריך

שני? פירוש גם ומוסיף הראשון, בפירוש רש"י מסתפק לא מדוע א)

"לפי  הוא השני הפירוש ואילו פשוטו", "לפי הוא הראשון שהפירוש בעצמו כותב שרש"י ובפרט
תלמודו"? "לפי פירוש גם ומוסיף פשוטו", ש''לפי בפירוש מסתפק אינו מדוע שכן, ומכיון תלמודו",

"והיית שכתוב ממה למדים כיצד "`jב) הלשון zeaxlשמח" הרי - לשמחה" האחרון יוםֿטוב לילי
הוא מיעוטין"herin"אך" שבתורה ורקין אכין "כל ולא106, ,ieaix?

לשמחה", האחרון יוםֿטוב "לילי על הוא שהריבוי מניין כו', לרבות הוא הלימוד אם ולאידך, ג)
יום? ולא דוקא לילה

לכאורה, לומר, מקום יש 'יום', ולא 'לילה' מדייק שרש''י מכיון נוספת: לשאלה באים ומזה ד)
ללילה בשבועות ixg`lyשכוונתו גם אלא בסוכות, רק לא שייך זה ואםֿכן יוםֿטוב), (מוצאי היוםֿטוב

כך.107ופסח  מפרש ואינו לכאורה, סותם, ורש ''י ,

לקמן. שיתבאר וכפי

.„Î למסכת בהערות אבל הערות, אין 'ראה' בפרשת הזוהר על הנה אאמו"ר, להערות בנוגע
בפרשתנו 108קידושין  שנאמר עברי עבד דהענקת הענין את אאמו''ר מצאנך 109מבאר לו תעניק "הענק -

גו"'. ומיקבך ומגרנך

האדם  בעבודת וההוראה הלימוד את מבאר אינו אבל הקבלה, בדרך הענינים פרטי אאמו"ר ומבאר
כו'. בחסידות המבואר עלֿפי מעצמו מובן זה שענין מכיון לקונו,

לקמן. שיתבאר וכפי

.‰Î שנינו - זו בשבת שמסיימים - אבות במסכת ששי רבי 110בפרק משום יהודה בן שמעון "רבי :
ונאה  לצדיקים נאה והבנים, והשיבה והזקנה והחכמה והכבוד והעושר והכח הנוי אומר, יוחאי בן שמעון

כו'". שנאמר לעולם,

אחר  במקום נתבאר האחרון,111וכבר לפסוק בנוגע נתבאר לא עדיין אבל זו, במשנה הענינים פרטי
כבוד",112"ואומר  זקניו ונגד ובירושלים ציון בהר צבאות ה' מלך כי החמה ובושה הלבנה וחפרה

לענין כראיה מובא זה שפסוק מכיון חכמה"ceakdדלכאורה, שקנה ("זקן זקניו "ונגד צדיקים, )113של
ceak בהר צבאות ה' מלך כי החמה ובושה הלבנה "וחפרה הפסוק, התחלת את גם התנא מעתיק מדוע ,"

זקניו "ונגד הפסוק, מסיום אלא אינה שהראיה בשעה בה ובירושלים", "?ceakציון

פסקינן" לא אנן משה, פסקי דלא פסוקי ש''כל משום הפסוק כל את מביא שהתנא לומר -114ואין
ענין. לאותו הדרושים הפסוקים חלקי רק הובאו בש"ס מקומות בריבוי שהרי

אבות  במסכת - שנאמר 115ולדוגמא ביניהם, שרויה שכינה בתורה ועוסקין שיושבין "עשרה אלקים 116:
"ומנין  המשנה, בהמשך ולאידך, ישפוט". אלקים "בקרב הפסוק סיום את מביא ואינו אֿל", בעדת נצב

שנאמר  שלשה, אֿל".116אפילו בעדת נצב "אלקים הפסוק התחלת את מביא ואינו ישפוט", אלקים בקרב
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יד.105) שם,
כב.106) לא, מטות כז. כג, אמור יג. לא, תשא פירש"י
כשבועות 107) דלא בכתוב, שמחה נתפרש לא שבפסח אף

גו'". אלקיך ה' לפני "ושמחת י"א) (פסוק בקרא שמפורש
ואילך.108) קיז ע' לוי"צ תורת
יד.109) טו,
מ"ח.110) פ"ו

ואילך.111) 226 ע' אבות לפרקי ביאורים
כג.112) כד, ישעי'
ב.113) לב, קידושין
וש"נ.114) א. כב, מגילה
מ"ו.115) פ"ג
א.116) פב, תהלים
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כל  את להביא  איֿאפשר כו'") שלשה אפילו ומניין כו' ("עשרה הנ"ל שבמשנה לתרץ יש לכאורה,
ל" והוכחה ראיה הוא אֿל") בעדת נצב ("אלקים הפסוק של הראשון חציו כי בבא, בכל dxyrהפסוק

והוכחה  ראיה הוא ישפוט") אלקים ("בקרב הפסוק של השני חציו ואילו בתורה", ועוסקין שיושבין
דקאי dylyש"אפילו הפסוק סיום את להביא איֿאפשר כו'", שיושבין "עשרה הראשונה, בבבא ולכן ,"

עשרה, על דקאי הפסוק התחלת את להביא איֿאפשר שלשה", "אפילו שלאחריֿזה ובבבא שלשה. על
וביה. מיניה סתירה דהוי

התחלת  גם הובאה מדוע במשנתנו, השאלה את יותר מחזק זה תירוץ הרי שפיר, דייקת כד אמנם,
גו"': החמה ובושה הלבנה "וחפרה הפסוק,

מהיעודים הוא - ובירושלים" ציון בהר צבאות ה' מלך כי החמה ובושה הלבנה .ealÎcizrlc`"וחפרה
כסיום  הזה, בזמן גם שייך לעולם", ונאה לצדיקים נאה כו' והכבוד והעושר והכח ד"הנוי הענין ואילו

כולם לצדיקים, חכמים שמנו מדות שבע אלו אומר, מנסיא בן שמעון "רבי eipaaeהמשנה, iaxa eniiwzp."

הרי  כבוד", זקניו "ונגד שכתוב ממה הכבוד לענין בנוגע והוכחה ראיה מביא כשהתנא ועלֿפיֿזה,
היא  ובירושלים", ציון בהר צבאות ה' מלך כי החמה ובושה הלבנה "וחפרה הפסוק, דהתחלת ההקדמה

dxizqaהצדיקים של הכבוד אודות dfdלראיה onfa הפסוק בהתחלת שהרי - ובבניו") ברבי ("נתקיימו
הזמן על דקאי ברבי ealÎcizrlc`מודגש נתקיימו "כולם שכתב התנא של בזמנו נתקיים לא שעדיין ,

היום  ועד שמאז אלא עוד, ולא שיבוא"), יום בכל לו "אחכה יום, בכל לכך ציפה שהתנא (אף ובבניו"
זה. יעוד נתקיים לא ועדיין שנים, ריבוי עברו

בלבד, הפסוק מסיום הראיה את להביא צריך היה שהתנא - האמורה השאלה יותר מתחזקת ואםֿכן,
צבאות  ה' מלך כי החמה ובושה הלבנה "וחפרה הפסוק, התחלת את גם מביא ומדוע כבוד", זקניו "ונגד

ובירושלים"?! ציון בהר

לקמן. שיתבאר וכפי

.ÂÎ.לקמן נדפס - קרבנות וספר תמורה  הלכות סיום - ברמב"ם היומי שיעור

.ÊÎ אפילו טעם ולתת להתבונן ההשתדלות אודות תמורה) הלכות (בסיום להאמור בהמשך והנה,
טעם  אלא עוד, ולא טעם, בו שיש לענין בנוגע עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי גזירות, שהם לחוקים בנוגע

טעם"). געשמאקער ("א עריבות בו שיש

לגימה "גדולה ה"לגימה", ענין – בנידוןֿדידן ענין zaxwny"117ולדוגמא כללות ועלֿדרךֿזה ,
כידוע  של 118ההתוועדות, העילוי לגודל בנוגע נחיתא" שמיא משמי ש"פתקא הזקן רבינו מאמר

למעלה  שנעשה והשמחה רוח' ה'נחת גודל מפני מיכאל, ממלאך יותר עוד שפועלת חסידית, התוועדות
ישראל. של אחדותם עלֿידי

בקשר  ומסיבות התוועדויות עבור ("לגימה") משקה שהכניסו אלו כל עתה יגשו - לזה ובהמשך
ומצוותיה, תורה המסובים,לעניני כל את ויזמינו המסובים, בין מהמשקה ויחלקו "לחיים", ויאמרו

הנוסח  כל את פעם עוד לחזור צורך אין ולכן פעמים, כמה כמדובר כו', להשתתף ישראל, כלל בתוככי
כו', ועריבות חיות מתוך אלא בלבד, חובתם ידי לצאת כדי זאת יעשו לא בוודאי זה, עם וביחד הארוך.

שבדבר.mrhdמצד

לשתות  שנזכה "יהיֿרצון הזקן רבינו כמאמר משקה", ד"כולה לזמן נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצון
משקה" כולה מירושלים 119כשיהיה חיים מים יצאו ההוא ביום "והיה היעוד כשיקויים לעתידֿלבוא, -

גו'"120גו'" והשקה יצא ה' מבית "ומעין ,121.
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ואילך.117) סע"ב קג, סנהדרין ראה
וש"נ.118) תיג. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
(119.129 ע' תש"ד סה"ש וראה רפמ"ו. תרל"ז וככה המשך

ח.120) יד, זכרי'
יח.121) ד, יואל
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טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל ויתגלה יומשך אלא בשיחה, ישאר לא הנ"ל שענין - והעיקר
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

ברכה'']. לכם "והריקותי לנגן שליט''א אדמו''ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***

.ÁÎאתכם אלקיכם ה' מנסה "כי הפסוק את מפרש שלא - רש''י בפירוש גו"':zrclהביאור

אלא  לפניֿזה, פירש שכבר דבר ולפרש לחזור מוכרח שאינו רש"י של דרכו אודות פעמים כמה דובר
שיש  בענין הרי ענין, בכל אמורים הדברים ואם לפניֿזה. שלמד מה שזוכר חמש' ה'בן על לסמוך יכול
– חמש' ה'בן של בזכרונו ונחרט נחקק בוודאי שבו, והחידוש ההפלאה שמצד כו', וחידוש פלא בו

עלֿאחתֿכמהֿוכמה.

לעניננו: ובנוגע

"כי הפסוק את לומד חמש' ה'בן אודותdqpnכאשר מיד נזכר אתכם", אלקיכם -oeiqpdoey`xdה'
וגו'"dqp"והאלקים אברהם העקידה.122את נסיון ,

יצחק  בנו בלידת להתברך זכה שסוףֿכלֿסוף שלאחרי - שבדבר והחידוש הפלא גודל מצד וכאמור,
בן dpyבהיותו d`n"לעולה שם והעלהו גו' יחידך את בנך את נא "קח הקב''ה לו ציוה נחקק 123, -

ספר לומד כאשר שגם כך בזכרונו, הדבר שבספר mixacונחרט העקידה סיפור את עדיין זוכר הוא ,
ziy`xa.(יום כל בתפילת העקידה פרשת אומר אינו עדיין אם (אפילו

זקוק  שהקב"ה וחידוש פלא דבר - לדעת" אתכם אלקיכם ה' מנסה "כי הפסוק את בלמדו ובפרט
וחידוש, פלא בו שיש הראשון הנסיון את גם לו שמזכיר - מיוחד נס לעשיית ועד כו', ישראל את לנסות

כנ"ל.

גו' מנסה "כי שכתוב מה לפרש רש"י צריך לא תירץ zrclולכן, שכבר מכיון - גו"' אוהבים הישכם
העקידה: בפרשת זאת

עתה "כי נאמר העקידה בפרשת אתה"izrciגם אלקים ירא מה 124כי לי יש "מעתה רש"י: ומפרש ,
אלקים  ירא כי שרואים עכשיו פה פתחון לי יש אצלך, חיבתי היא מה התמהים ולאומות לשטן להשיב

"עתה125אתה" שכתוב שמה מפרש רש"י כלומר, ,izrci,בעצמו הקב"ה של לידיעתו ביחס זה אין גו"',
העולם, ולאומות לשטן להשיב פה פתחון בה שיש לידיעה ביחס כיֿאם הנסיון, ללא גם יודע שבוודאי 

העולם. בכל הדבר שנתפרסם עלֿידיֿזה

אל  ה' מנסה "כי בפסוק גם הפירוש מובן אלקיכם ומזה ה' את אוהבים הישכם לדעת אתכם קיכם
ללא  גם יודע שבוודאי בעצמו, הקב"ה של לידיעתו בנוגע הכוונה שאין - נפשכם" ובכל לבבכם בכל
לישראל, הקב''ה של חיבתו טעם העולם בכל ולפרסם לגלות בה שיש לידיעה בנוגע כיֿאם הנסיון,

גו"'. ה' את "אוהבים שאתם ("לדעת") ונודע שנתפרסם מכיון

.ËÎ ולפלא בפשטות, מובן - וכלל ופרט כלל וגו"', נפשך תאוה אשר "בכל רש''י בפירוש הביאור
שבדבר: השאלה את שהדפיסו ה'מערכת' על

נפשך  תשאלך אשר ובכל ובשכר וביין ובצאן בבקר נפשך תאוה אשר בכל הכסף "ונתתה הפסוק
"בבקר  ומפרט הכתוב מוסיף מה לשם נפשך", תאוה אשר "בכל נאמר שכבר מכיון ביותר: תמוה - וגו"'
עוד  וכופל מוסיף שאחרֿכך אלא עוד, ולא נפשך"? תאוה אשר "כל בכלל שהם ובשכר", וביין ובצאן

נפשך''?! תשאלך אשר "ובכל פעם
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א.122) כב, וירא
ב.123) שם,
יב.124) שם,
האלה 125) הדברים "אחר הפרשה: בתחילת לפירושו בהמשך

בקשה, לשון אלא נא אין נא, "קח כו'", שטן של דבריו אחר . .
יאמרו  שלא הנסיון, בזה לי עמוד ממך בבקשה לו, אמר

ממש". בהן הי' לא הראשונות
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להיות  צריך שה'כלל' ללמדנו וכלל', ופרט 'כלל בדרך נכתב זה שפסוק לבאר רש"י מוכרח ולכן,
oirn''תאוה 126הפרט אשר "בכל כלומר, וכו'", אדם למאכל וראוי הארץ ולדות ולד מפורש הפרט "מה ,

שאר  למעט ובשכר", וביין ובצאן "בבקר הכתוב מפרט שאחרֿכך אלא הדברים, כל את כולל נפשך'
בקר  מלבד הדברים כל את ממעט הפרט אין וכלל", "חזר שלאחריֿזה מכיון ואףֿעלֿפיֿכן הדברים,

להיות שצריך כיֿאם ושכר, ויין וכו'".oirnוצאן מפורש הפרט "מה הפרט,

ופרט  ד'כלל הלימוד עלֿידי שנתמעט הדבר מהו בפירוש מסיים לא רש"י מדוע גם מובן ועלֿפיֿזה
צריך  ולכן הכתובים , פשטות פירוש כיֿאם הלכות, של ספר אינו התורה על רש"י  שפירוש מכיון - וכלל'

מידי. לא ותו בפסוק, הלשון כפל את רק לפרש

.Ï אאמו"ר כותב - שבפרשתנו ההענקה לענין בהענקה,127בנוגע הכתובים דברים שג' לומר "ויש :
בזה. הענינים פרטי שמבאר כפי כו'", המוחין לנגד הם יקבך, גרנך צאנך

ובהקדמה: בפשטות, לומר יש - האדם בעבודת וההוראה הלימוד ובביאור

לכל  שייך זה אין נגלה, עלֿפי שבפשטות, היות עם - העבריה ובאמה עברי בעבד - דהענקה הדין
תורת  עלֿפי הענינים, בפנימיות מכלֿמקום דוקא, העבריה ואמה עברי לעבד כיֿאם מישראל, ואחד אחד

מישראל  ואחד אחד לכל גם שייך זה הרי העבריה 128החסידות, ואמה עברי דעבד הענינים פרטי ככל ,
נשיאינו  רבותינו בדרושי בארוכה כמבואר הרוחנית, בעבודה גם שה'צמח 129שישנם הידוע בדרוש ובפרט ,

עליו  כותב וכו'".130צדק' מאד נכבד דרוש והוא כו' נשמתוֿעדן הגדול מרבינו הזה ש"הדרוש

נוגע  אזי הרוחנית, בעבודה העבריה ואמה עברי דעבד הענינים פרטי את ויודעים כשלומדים ולכן,
אאמו"ר). (כביאור המוחין ענין ומיקבך", מגרנך "מצאנך להיות שצריך גם כולל דהענקה, הענין גם

ההענקה) ענין עלֿדרך (שזהו הזולת עם לפעולה בנוגע כללית הוראה גם יש זה שבענין להוסיף, ויש
לו ולהשפיע ליתן צריך אלא מסויים, בענין עליו שמשפיעים בכך להסתפק שאין -lkn עד הענינים,

המוחין. בחינת נעלים, הכי לענינים

.‡Ï:אבות בפרקי הביאור

לראיה  בסתירה שאינו בלבד זו לא גו'", החמה ובושה הלבנה "וחפרה הפסוק, של הראשון חציו
הכבוד. במעלת יותר עוד ניתוסף עלֿידיֿזה  אדרבה, אלא כבוד", זקניו "ונגד הכבוד, לענין בנוגע

בזה: והביאור

לעולם  ולמחר, לעשותם, "היום הזה, בזמן ועבודתנו במעשינו תלויים דלעתידֿלבוא היעודים כל
שכרם" ליטול .131הבא,

צבאות  ה' מלך כי החמה ובושה הלבנה "וחפרה היעוד שקיום בנידוןֿדידן, לומר יש ועלֿדרךֿזה
כבוד". זקניו "ונגד לזקנים, הכבוד נתינת עלֿידי נעשה ובירושלים" ציון בהר

הר  חציו את גם התנא מביא זקניו ולכן "ונגד הכבוד, מעלת בגודל להוסיף כדי - הפסוק של אשון
גו"'. ה' מלך כי החמה ובושה הלבנה "וחפרה היעוד לקיום זוכים שעלֿידיֿזה כבוד",

גם מודגש החמה", ובושה הלבנה "וחפרה הפסוק, של הראשון שבחציו לומר, יש ote`ceakdועוד
גדול כבוד - כבוד") זקניו ("נגד לזקנים ליתן jxraשצריכים `ly הלבנה מעלת עם הקשור הכבוד לגבי
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פרט 126) או שבפרט, מה אלא בכלל שאין ופרט, כבכלל דלא
אלא  דן אתה שאי וכלל ופרט כלל אלא הכל, מרבה שהכלל וכלל,

הפרט. כעין
קיט.127) ס"ע קידושין לוי"צ תורת
כהונה,128) דיני ולדוגמא, כיו"ב. ענינים בשאר ועד"ז

משא"כ  בלבד, לכהנים אלא שייכים אינם נגלה, ע"פ שבפשטות
(מלבד  כהונה ועניני דיני אצלו יתכן לא כהן, נולד שלא מי
(זבחים  לזמרי" שהרגו עד פינחס נתכהן ש"לא להדעה בפינחס,

ע"פ  הענינים, בפנימיות אבל יג)), כה, פינחס פירש"י ב. קא,
מישראל, לכאו"א שייכים כהונה עניני גם הרי החסידות, תורת

הרוחנית. לעבודה בנוגע
מלוקט 129) (סה"מ פ"ד תשל"ח המשפטים ואלה ד"ה ראה

וש"נ. שח). ע'
א'קכז.130) ע' משפטים אוה"ת
וש"נ.131) א. כב, עירובין ובפירש"י. ואתחנן ס"פ
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ובושה  הלבנה ש''חפרה כך, כדי עד החמה, וברכת לבנה בקידוש הקב''ה את שמשבחים כפי והחמה,
הוא כבוד" זקניו ש"נגד בראותם jxraהחמה" `ly מעלתם עם הקשור הכבוד .132לגבי

.·Ï:"שמח אך "והיית - רש"י בפירוש הביאור

פעם  עוד נכפל מדוע בחגך", "ושמחת נאמר שכבר מכיון שאלה: נשאלת - שמח" אך "והיית בפסוק
שמח"? אך "והיית

שיהיה  מבטיחה שהתורה היינו, הבטחה", לשון אלא ציווי לשון זה אין פשוטו "לפי רש''י, ומתרץ
שמח.

כי: מספיק, אינו זה תירוץ אמנם,

אחד  - דוקא זה בענין ומדוע הבטחה, של ענין בהם נתפרש שלא בתורה ציוויים ריבוי  ישנם א)
שמח"? אך "והיית הבטחה נתפרשה - הימיםֿטובים מדיני הפרטים

מיעוט? של לשון שמח", אך "והיית בלשון זו הבטחה נאמרה מדוע ב)

פשוטו". "לפי בפירוש השאלות יתורצו שעלֿפיֿזה תלמודו", "לפי נוסף פירוש רש"י מוסיף ולכן,

.‚Ï לשון זה אין - תלמודו לפי לשמחה": האחרון יוםֿטוב לילי לרבות מכאן למדו - תלמודו "ולפי
לפניֿזה. נתפרש שלא האחרון ליוםֿטוב בשייכות השמחה לענין בנוגע ציווי הוספת כיֿאם הבטחה,

בזה: והביאור

גו"' ימים שבעת לך תעשה הסוכות ("חג הסוכות ימי שבעת מלבד הרי - הסוכות לחג )133בנוגע
ימי  שבעת שמלבד הפסח, בחג מהֿשאיןֿכן עצרת, שמיני - האחרון" "יוםֿטוב נוסף, יוםֿטוב ישנו

בלבד. אחד יום אלא שאינו השבועות חג ועלֿאחתֿכמהֿוכמה נוסף, יוםֿטוב אין הפסח

(שלא  שמיניֿעצרת אודות נזכר ולא הסוכות, ימי שבעת אודות רק נזכר זו שבפרשה מכיון והנה,
פינחס  בפרשת שלפניֿזה, המועדים פרשיות אמור 134כבשאר יש 135ובפרשת - שמיניֿעצרת) גם שנזכר ,

בשמיניֿעצרת. ולא הסוכות, ימי בשבעת אלא אינו בחגך") ("ושמחת השמחה שחיוב לומר מקום

האחרון  יוםֿטוב לילי לרבות מכאן "למדו שמח", אך "והיית שכתוב שמה ד"תלמודו", החידוש וזהו
ולא  האחרון", יוםֿטוב "לילי בלילה, רק (אבל עצרת לשמיני בנוגע גם שמחה של חיוב - לשמחה"

כדלקמן). ביום,

.„Ï והיית" מהפסוק לימוד עלֿידי וריבה שמיניֿעצרת, הכתוב השמיט מדוע מובן: אינו עדיין אמנם,
שמיניֿעצרת?! גם ובפירוש לכתחילה להוסיף יכול היה הכתוב הרי - שמח" אך

"והיית מיעוט, של ענין גם להדגיש הכתוב שכוונת - בזה ובשתים:`jוהביאור שמח",

ימי  לשבעת בהמשך היותו שעם הסוכות, ימי דשבעת הענינים משאר שמיניֿעצרת את למעט  א)
" נקרא (שלכן ("והייתipinyהסוכות השמחה ענין אלא בו אין - מצות `jעצרת") מהֿשאיןֿכן שמח"),

אלא שאינה הענינים zrayaסוכה שאר כל שממעטין היינו, האחרון, ביוםֿטוב ולא בלבד, הסוכות ימי
השמחה  ענין .136מלבד

את למעט - גופא בשמחה הי meiב) שהשמחה היינו, רקשמיניֿעצרת, האחרון,ililaא יוםֿטוב
יוםֿטוב  להיותו כיֿאם מצדֿעצמו, דשמיניֿעצרת היוםֿטוב גדר מצד אינה זו שמחה כי ביום, ולא בלילה

) הסוכות ימי דשבעת לילi`venהאחרון גם זה, עם וביחד הסוכות, ימי חיוב aehÎmeiשבעת ולכן, .(
ביומו  מהֿשאיןֿכן האחרון", יוםֿטוב ב"לילי אלא אינו .137השמחה
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לא 132) מפני' עומדים, לומדי' "מפני ממארז"ל להעיר
שאר  טפשאי "כמה – מזה ויתירה ב), לג, (קידושין כלֿשכן"
כו'" רבה גברא מקמי קיימי ולא תורה ספר מקמי דקיימי אינשי

התורה. מכבוד גדול רבה" "גברא של שכבודו ב), כב, (מכות
יג.133) טז, פרשתנו

ואילך.134) לה כט,
לו.135) כג,
כאן.136) תמימה תורה גם ראה
כאן.137) הזכרון ספר גם ראה

f"nyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiy

להיות  צריך שה'כלל' ללמדנו וכלל', ופרט 'כלל בדרך נכתב זה שפסוק לבאר רש"י מוכרח ולכן,
oirn''תאוה 126הפרט אשר "בכל כלומר, וכו'", אדם למאכל וראוי הארץ ולדות ולד מפורש הפרט "מה ,

שאר  למעט ובשכר", וביין ובצאן "בבקר הכתוב מפרט שאחרֿכך אלא הדברים, כל את כולל נפשך'
בקר  מלבד הדברים כל את ממעט הפרט אין וכלל", "חזר שלאחריֿזה מכיון ואףֿעלֿפיֿכן הדברים,

להיות שצריך כיֿאם ושכר, ויין וכו'".oirnוצאן מפורש הפרט "מה הפרט,

ופרט  ד'כלל הלימוד עלֿידי שנתמעט הדבר מהו בפירוש מסיים לא רש"י מדוע גם מובן ועלֿפיֿזה
צריך  ולכן הכתובים , פשטות פירוש כיֿאם הלכות, של ספר אינו התורה על רש"י  שפירוש מכיון - וכלל'

מידי. לא ותו בפסוק, הלשון כפל את רק לפרש

.Ï אאמו"ר כותב - שבפרשתנו ההענקה לענין בהענקה,127בנוגע הכתובים דברים שג' לומר "ויש :
בזה. הענינים פרטי שמבאר כפי כו'", המוחין לנגד הם יקבך, גרנך צאנך

ובהקדמה: בפשטות, לומר יש - האדם בעבודת וההוראה הלימוד ובביאור

לכל  שייך זה אין נגלה, עלֿפי שבפשטות, היות עם - העבריה ובאמה עברי בעבד - דהענקה הדין
תורת  עלֿפי הענינים, בפנימיות מכלֿמקום דוקא, העבריה ואמה עברי לעבד כיֿאם מישראל, ואחד אחד

מישראל  ואחד אחד לכל גם שייך זה הרי העבריה 128החסידות, ואמה עברי דעבד הענינים פרטי ככל ,
נשיאינו  רבותינו בדרושי בארוכה כמבואר הרוחנית, בעבודה גם שה'צמח 129שישנם הידוע בדרוש ובפרט ,

עליו  כותב וכו'".130צדק' מאד נכבד דרוש והוא כו' נשמתוֿעדן הגדול מרבינו הזה ש"הדרוש

נוגע  אזי הרוחנית, בעבודה העבריה ואמה עברי דעבד הענינים פרטי את ויודעים כשלומדים ולכן,
אאמו"ר). (כביאור המוחין ענין ומיקבך", מגרנך "מצאנך להיות שצריך גם כולל דהענקה, הענין גם

ההענקה) ענין עלֿדרך (שזהו הזולת עם לפעולה בנוגע כללית הוראה גם יש זה שבענין להוסיף, ויש
לו ולהשפיע ליתן צריך אלא מסויים, בענין עליו שמשפיעים בכך להסתפק שאין -lkn עד הענינים,

המוחין. בחינת נעלים, הכי לענינים

.‡Ï:אבות בפרקי הביאור

לראיה  בסתירה שאינו בלבד זו לא גו'", החמה ובושה הלבנה "וחפרה הפסוק, של הראשון חציו
הכבוד. במעלת יותר עוד ניתוסף עלֿידיֿזה  אדרבה, אלא כבוד", זקניו "ונגד הכבוד, לענין בנוגע

בזה: והביאור

לעולם  ולמחר, לעשותם, "היום הזה, בזמן ועבודתנו במעשינו תלויים דלעתידֿלבוא היעודים כל
שכרם" ליטול .131הבא,

צבאות  ה' מלך כי החמה ובושה הלבנה "וחפרה היעוד שקיום בנידוןֿדידן, לומר יש ועלֿדרךֿזה
כבוד". זקניו "ונגד לזקנים, הכבוד נתינת עלֿידי נעשה ובירושלים" ציון בהר

הר  חציו את גם התנא מביא זקניו ולכן "ונגד הכבוד, מעלת בגודל להוסיף כדי - הפסוק של אשון
גו"'. ה' מלך כי החמה ובושה הלבנה "וחפרה היעוד לקיום זוכים שעלֿידיֿזה כבוד",

גם מודגש החמה", ובושה הלבנה "וחפרה הפסוק, של הראשון שבחציו לומר, יש ote`ceakdועוד
גדול כבוד - כבוד") זקניו ("נגד לזקנים ליתן jxraשצריכים `ly הלבנה מעלת עם הקשור הכבוד לגבי
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פרט 126) או שבפרט, מה אלא בכלל שאין ופרט, כבכלל דלא
אלא  דן אתה שאי וכלל ופרט כלל אלא הכל, מרבה שהכלל וכלל,

הפרט. כעין
קיט.127) ס"ע קידושין לוי"צ תורת
כהונה,128) דיני ולדוגמא, כיו"ב. ענינים בשאר ועד"ז

משא"כ  בלבד, לכהנים אלא שייכים אינם נגלה, ע"פ שבפשטות
(מלבד  כהונה ועניני דיני אצלו יתכן לא כהן, נולד שלא מי
(זבחים  לזמרי" שהרגו עד פינחס נתכהן ש"לא להדעה בפינחס,

ע"פ  הענינים, בפנימיות אבל יג)), כה, פינחס פירש"י ב. קא,
מישראל, לכאו"א שייכים כהונה עניני גם הרי החסידות, תורת

הרוחנית. לעבודה בנוגע
מלוקט 129) (סה"מ פ"ד תשל"ח המשפטים ואלה ד"ה ראה

וש"נ. שח). ע'
א'קכז.130) ע' משפטים אוה"ת
וש"נ.131) א. כב, עירובין ובפירש"י. ואתחנן ס"פ
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ריבוי  לשמחה", האחרון יוםֿטוב לילי "לרבות שמח", אך "והיית - תלמודו" "לפי הכתוב פירוש וזהו
"לשמחה", ורק יומו, ולא האחרון", יוםֿטוב "לילי רק "אך", מיעוט, של באופן אבל השמחה, בציווי

הסוכות. ימי דשבעת הענינים לשאר ולא

.‰Ï.לקמן נדפס - ברמב"ם היומי בשיעור הביאור

.ÂÏ בשיעור) כו' ומשפטים החוקים ענין ובמיוחד כולל האמורים, הענינים בכל שהלימוד ויהיֿרצון
ומצוותיה. תורה עניני כל בקיום כו' הידור תוספת לידי יביא ברמב "ם), היומי

לגאולה  ממש בקרוב זוכים - ומצוות התורה עניני בכל ועבודתנו מעשינו את שמשלימים ועלֿידיֿזה
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

מתי"... "עד והצעקה הבקשה גם כולל לגאולה, בציפיה גם מוסיפים כאשר ובפרט

בשר, בעיני ("ראה") לראות שזוכים ובאופן בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה - לנו תהיה וכן
זה  ברגע הוה, בלשון אלא עתיד, בלשון "ותחזינה ", רק ולא ברחמים", לציון בשובך עינינו "ותחזינה

ממש. ומיד תיכף וכאמור, עבר, בלשון עינינו, חזו כבר שלאחריֿזה ברגע ובמילא, ממש,

***

.ÊÏ- ראה בפרשת אלול חודש מברכים דשבת מהקביעות ההוראה אודות לעיל להמדובר בהמשך
ענין: עוד להוסיף יש

ומצב  במעמד שנמצא לחשוב מישהו יכול - כו' והתשובה החשבון חודש אלול, חודש לעבודת בנוגע
אליו. שייך אינו לעיל האמור כל הרי וכו', אותו מכבדים סביבו שהעומדים והראיה, נעלה,

ד"מלך  שהענין זמן שכל - ראה בפרשת אלול חודש מברכים דשבת מהקביעות ההוראה באה זה ועל
של באופן עדיין נעשה  לא פנים di`xבשדה" לו ומראה אליו בא שהמלך ממש בעיניו רואה כאילו ,

עדיין כו', ligzdשוחקות `l.ראה פרשת עם קשורה שהיא כפי  אלול חודש בעבודת

בנוגע  אבל ברוחניות, והן בגשמיות הן רויחא, ומזוני חיי בבני המצטרך בכל ויתברך לו, אשר לו יהי
הידוע  (כפתגם טיפש לרמות ה'חכמה' ומהי עצמו, את מרמה אינו רק אם - האמיתי ומצבו )138למעמדו

ועוד: זאת כדבעי. אלול חודש בעבודת התחיל לא שעדיין לדעת עליו –

סביבו  הנמצאים כל הרי - מפטיר או שישי שלישי מכובדת, עליה לו נותנים מכובד, אדם להיותו
עבורם  הרי וכך, כך מספיק כמותו מכובד יהודי בשביל שאם חשבון עושים הם ולכן עליו, מסתכלים

ולרביע. לשליש למחצה מזה, פחות מספיק עליו) שמסתכלים (אלו

הנמצאים  עבור גם שתספיק יותר, נעלית בשלימות תהי' שעבודתו האחריות יותר גדולה שכן, ומכיון
ממנו. חלק יעשו כאשר גם סביבו,

.ÁÏ:פשוטות ובאותיות

כדי  מעסקיו שיתפנה וממתין אליו, בא שהמלך ממש, בעיניו רואה כאילו עד ולהרגיש, לדעת צריכים
למלך... שפונים כפי אליו לפנות

בנוגע  - בנמשל ודוגמתו במלך. תלוי שהדבר שיודעים מכיון המצטרך, כל ממנו מבקשים כזה ובאופן
עוד  מוסיף וכו', ה'דרייעריי" כל עם בו, התלוי כל שעושה שלאחרי הכוונה שאין צרכיו, על לתפילה
מה  לו אין בלבד, ספורות דקות של "השקעה" אודות שמדובר שמכיון בחשבו, תהלים, קאפיטל - דבר
מתפלל  הוא ולכן הקב"ה, ברצון תלוי צרכיו שמילוי שיודע אלא יזיק"... לא יועיל לא "אם להפסיד,

באמיתיות. ומבקש
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ועוד.138) .100 ע' תש"א סה"ש ראה



מי f"nyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiy

.ËÏשהחידוש כאמור, לזה, לעניןונוסף בנוגע הוא לי", ודודי לדודי "אני אלול, :dad`dדחודש

תמיד" לנגדי ה' "שויתי להיות צריך כולה השנה בכל ולב 139גם כליות ובוחן עליו.. ניצב ה' "והנה ,
כו'". וביראה באימה לפניו לעבוד "צריך שלכן כראוי", עובדו אם

עיניו" לנגד אלקים פחד ד"אין הענין שלילת ופשיטא, עיניו,140- לנגד אלקים שיש אף היינו, ,
"אין קריא"cgtמכלֿמקום רחמנא מחתרתא אפום "גנבא עלֿדרך עיניו", לנגד מזה,141אלקים ויתירה ,

ש"אין בלבד זו עד cgtלא בעסקיו שמונח היינו, עיניו", לנגד אלקים ש"אין אלא עיניו", לנגד אלקים
הקב"ה, אודות כלל חושב שאינו כך כדי

אלקים  "אין או עיניו", לנגד אלקים פחד ("אין מהם מי עיון וצריך - להיפך גם סברא יש ובאמת,
הוא  עיניו") לנגד אלקים ש"יש (אף עיניו" לנגד אלקים פחד ש"אין המצב שכן יותר, גרוע עיניו") לנגד

בו" למרוד ומכוין רבונו את "יודע ,142עלֿדרך

פחד  יהיה ואחד אחד כל שאצל מכיון הנ''ל, השקלא ֿוטריא כל נוגע יהיה שלא יהיֿרצון אופן, ובכל
- עיניו לנגד אלקים

ענין - יותר עוד בזה ניתוסף אלול שבחודש תואר dad`dאלא, דייקא, "דודי" לי", ודודי לדודי "אני ,
בארוכה). (כנ''ל אהבה עם הקשור

.Ó,אליו אהבתו את מגלה שהמלך מכיון שחורה': ד'מרה הענין שלילת - נוסף לענין באים ומזה
בתכלית  מושלל כמה עד פשוט, וגם מובן הרי, - שוחקות פנים לו ומראה יפות פנים בסבר ומקבלו

סובלו! המלך שאין מופרך, הכי דבר  המלך, בפני זועפות פנים עם שיתהלך

'מרה  בעניני ביתו ובני עצמו את לבלבל (במקום הטוב בכיוון לחשוב צריכים כולה השנה בכל ואם
הפתגם  כידוע ממש, בפועל כן נעשה ועלֿידיֿזה כו'), בחודש 143שחורה' - גוט" זיין וועט גוט "טראכט

עלֿאחתֿכמהֿוכמה. שוחקות, פנים לו מראה שהמלך אלול,

הרי  מעודדים, דברים ובפיו שוחקות, בפנים מופיע שלו דין' ה'עורך כאשר - דומה הדבר למה משל
היותר, ולכל הראויה, לב בשימת דבריו את ישמע אלא זועפות, פנים לו ויראה עליו ירגז לא בוודאי
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  בפועל; לעשות צריכים מה יחליט דין' וה'עורך בזה, חוותֿדעתו את גם בפניו יציע
גם  לפעול שצריך ובוודאי בוודאי הרי הקב"ה, המלכים מלכי מלך של שוחקות פנים אודות כשמדובר
מנוחת  אצלו שנעשה אלא כו', מודאג שאינו "פתקא" שכותב חוץ, כלפי רק ולא שוחקות, פנים אצלו

הגוף ומנוחת .zn`aהנפש

.‡Ó כל על (נוסף ובפרטיות אלול, חודש עבודת עניני בכל כדבעי יעסוק ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
פעמים  כמה כמדובר - לעיל) הקוין 144האמור ג' העבודה, עניני כל מרומזים 'אלול' של שבראשיֿתיבות

"אשירה  - הגאולה ענין וכן התשובה, ענין חסדים, וגמילות עבודה(תפילה) ויאמרו 145דתורה לה'
,146לאמר''

- לנו תהיה כן בימינו, במהרה שיבנה המקדש בית ובנין והשלימה האמיתית לגאולה באים ומזה
לבב. וטוב שמחה ומתוך עין", כהרף  המקום עיכבן "לא ממש, ומיד תיכף

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר אחרֿכך המקדש". בית "שיבנה לנגן ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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א'139) סעיף ממש: ובהתחלתו בשו"ע רמ"א ח. טז, תהלים
הריב"ש  מצוואת ולהעיר – דהשו"ע הא' בחלק א' בסימן

בתחילתה.
ב.140) לו, תהלים
הע"י.141) גירסת ע"פ – א סג, ברכות
ועוד.142) יד. כו, בחוקותי ט. יו"ד, נח פירש"י ע"ד

וש"נ.143) קצז. ע' ח"ז מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
תשמ"ו.144) אלול מבה"ח ראה ש"פ משיחות קונטרס ראה

וש"נ.
א.145) טו, בשלח
אלול.146) ר"ח האריז"ל שו"ע



מב

f"nyz'd lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiyn .c"qa
- להרמב"ם* קרבנות וספר תמורה הלכות סיום -

מוגה  בלתי

הרמב"ם:‡. כותב - תמורה הלכות בסוף 

התורה  חוקי שכל מעילה 1"אףֿעלֿפי בסוף שביארנו כמו הם, מה 2גזירות וכל בהם, להתבונן ראוי ,
הראשונים  חכמים אמרו הרי טעם, לו תן טעם לו ליתן יכול הטעמים 3שאתה רוב הבין שלמה שהמלך

התורה" חוקי כל של

תמורה  להלכות בנוגע בפרטיות לבאר הכתוב 4וממשיך שאמר שזה לי "יראה ותמורתו 5- הוא והיה
שאמר  כענין קודש, לסוף 6יהיה תורה ירדה עליו, ערכך כסף חמישית ויסף ביתו את יגאל המקדיש ואם

שנדר  ואףֿעלֿפי ממונו, על ולחוס קנינו להרבות נוטה אדם של שטבע הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת
אם  וכן חומש. יוסיף לעצמו פדה אם תורה אמרה משויו, בפחות ויפדה וניחם בו שחזר אפשר והקדיש 
ואם  ממנה, בפחותה יחליפנה לפדותה יכול שאינו וכיון בו, יחזור שמא הגוף, קדושת בהמה הקדיש
שלא  בפניו הכתוב סתם לפיכך הוא, טוב ויאמר ברע היפה יחליף ביפה, הרע להחליף רשות לו תתן
יצרו  את לכוף כדי הדברים אלו וכל קודש. יהיה ותמורתו הוא והיה ואמר החליף. אם וקנסו יחליף,

דעותיו". ולתקן

מרחוק  עצות אלא אינם התורה דיני "ורוב העצה 7ומסיים, המעשים,8מגדול כל וליישר הדעות לתקן
אומר  הוא אמת 9וכן אמרים להשיב אמת אמרי קושט להודיעך ודעת במועצות שלשים לך כתבתי הלא

לשולחיך".

והסבר:·. ביאור דורש - זו הלכה תוכן והנה,

החילוק  את הרמב"ם מבאר כאן) (שמזכיר מעילה הלכות ל"חוקים"10בסוף "משפטים" -11שבין
טעמן  שאין המצוות הן והחוקים ידועה.. הזה בעולם עשייתן וטובת גלוי שטעמן המצוות הן "המשפטים

חכמים  אמרו וזהירות 12ידוע. שמירה להיות צריכה שלכן, בהן", להרהר רשות לך ואין לך חקקתי חוקים ,
המשפטים". מן פחותין שהן ידמה ולא בהן שיזהר "השמירה מיוחדת,

"ראוי ל"חוקים" בנוגע שגם כאן ביאורו עלֿפי אתה13בהן opeazdlאמנם, ..lekiטעם לו elליתן oz
mrh שלמה המלך ..14oiad.טעם יש ב"חוקים" שגם נמצא, התורה", חוקי כל של הטעמים רוב

ל"משפטים". "חוקים" בין החילוק וגדר טעם וביאור עיון צריך ועלֿפיֿזה
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ג' ללמוד שנתפשט להמנהג - זה) (במחזור היומי שיעור (*
ליום. פרקים

מ"ש 1) וע"פ קרבנות, ספר דכל הסיום היא זו שהלכה להעיר,
הרי, הם". החוקים מכלל כולם הקרבנות "וכל מעילה הל' בסוף

קרבנות. דספר הדינים כל על גם קאי התורה" חוקי "כל
ס"ב.2) לקמן נעתק
ב.3) כא, עירובין וראה ג. פי"ט, במדב"ר ו. חוקת תנחומא
קרבנות.4) ספר וחותם מסיים שבהם
יד.5) כז, בחוקותי
טו.6) שם,
א.7) כה, ישעי' – הכתוב ל'
יט.8) לב, ירמי' – הכתוב ל'
כֿכא.9) כב, משלי

"לא 10) שבחוקים  - (פ"ו) להרמב"ם פרקים שמונה גם וראה
ומה  אפשי, אלא כו', בחלב בשר לאכול אפשי אי אדם יאמר
לא  החשובה "הנפש - ובמשפטים עלי", גזר שבשמים אבי אעשה

בארוכה. עיי"ש הרעות", מאלו לאחד תתאווה
התורה 11) במשפטי להתבונן לאדם ש"ראוי ההקדמה לאחרי

ולא  טעם לו ימצא שלא ודבר כחו, כפי ענינם סוף ולידע הקדושה
וכו'. ממעילה ק"ו כו', בעיניו קל יהי אל עילה, לו ידע

ב.12) סז, יומא וראה ח. א. שם, במדב"ר ח. ג. שם תנחומא
להתבונן 13) לאדם "ראוי - מעילה הלכות בסוף משא"כ
ihtyna."'כו הקדושה התורה
בנוגע14) ראי' (כלשונו e`kl"`ומזה ולגדול" "לקטן -

ש"אתה - לספרו) ישנו lekiבהקדמתו ובמילא, טעם", לו ליתן
aeig."טעם לו "תן – בזה



מג f"nyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiy

זו:‚. בהלכה הענינים בפרטי גם ולדייק  להוסיף ויש

של הטעמים את הבין שלמה שהמלך כותב אינו הרמב"ם בלשונו aexא) מדייק אלא התורה, חוקי
קצרה" ודרך ברורה הבין15("לשון שלמה ש"המלך וכותב (aexשל היינו,lkהטעמים התורה", חוקי

היתהשה  "lkaבנתו שהבין אלא התורה, כולם.aexחוקי ולא הטעמים",

להבין: וצריך

ז"ל  חכמינו במדרשי מפורש חקרתי 16(1) אדומה פרה של ופרשה עמדתי, אלה כל על שלמה "אמר
אמרתי  ופשפשתי, שלמה 17ושאלתי גם הבין לא אדומה פרה שטעם היינו. ממני", רחוקה והיא אחכמה

של18המלך  הטעמים רוב את הבין שלמה ש"המלך הרמב"ם אומר ואיך ,lk פרה גם כולל התורה", חוקי
?19אדומה"

ש"הבין הרמב"ם כוונת מהי (2)aex?כולם ולא הטעמים רוב התורה", חוקי  כל של הטעמים

אלא) אינם התורה דיני "(וכל הלשון כפל מהו dvrdב) lecbn wegxn zevr'ב – כו')" הדעות (לתקן
פסוקים? משני לשונות

" הלשון דיוק "okeג) הלשון דלכאורה, - גו'" לך כתבתי הלא אומר על okeהוא מתאים אומר" הוא
הביא ztqepראיה לא שהרמב"ם מכיון בנידוןֿדידן, מהֿשאיןֿכן כו'"), אומר הוא וכן כו', ("שנאמר

רק הוא העצה" מגדול מרחוק "עצות [שהרי, מפסוק לדבריו ראיה נקרא oeylעדיין (שהקב"ה הכתובים
זו ואין מרחוק"), "עצות ונותן העצה", okezl"גדול di`x"העצה מגדול מרחוק ש"עצות הרמב"ם דברי

" על dxezdקאי ipic" הוהֿליהֿלמימר – התורה)] דיני על קאי לא הנ"ל בפסוקים (כי "xn`py כתבתי הלא
" כותב ומדוע אומר"), הוא "הרי (או גו"' כו'"?okeלך אומר הוא

בזה:„. הביאור לומר ויש

שטעמן המצוות הן ש"משפטים - הוא ל"חוקים" "משפטים" שבין בעולם ielbהחילוק עשייתן וטובת
dreciצורך שאין כלומר, הרמב"ם), (כלשון "zeppeazda מכיון בעולם, עשייתן וטובת טעמן לידע כו'

recieשהדבר ielb20:

ש"ראוי אלא ידוע", טעמן שאין המצוות הן "חוקים, יכולopeazdlואילו שאתה מה וכל ozilבהם,
מוצאים  כאשר שגם אלא עוד, ולא טעם. ולתת ולחפש להתבונן צורך שיש היינו, טעם", לו תן טעם לו
התורה") חוקי כל של הטעמים רוב את הבין שלמה ש"המלך כך, כדי (עד כו' ההתבוננות לאחרי טעם

טעם זה אין -gxkene aiigznd.הפשוט בשכל

הם  ל"חוקים" ליתן יכול שאתה שה"טעמים" היינו, העצה", מגדול מרחוק "עצות - הרמב"ם ובלשון
" הבאות "עצות" כיֿאם) ממש, טעמים "wegxn(לא ,"lecbn.כדלקמן העצה",

יהיה ‰. ותמורתו הוא והיה הכתוב שאמר שזה לי "יראה - תמורה של לדין הטעם את לבאר וממשיך
וניחם  בו שחזר אפשר עליו.. ערכך כסף חמישית ויסף ביתו את יגאל המקדיש ואם שאמר כענין קודש,
להחליף  רשות לו תתן ואם בו.. יחזור שמא הגוף, קדושת בהמה הקדיש אם וכן משויו.. בפחות ויפדה

הוא". טוב ויאמר ברע היפה יחליף  ביפה, הרע

מובן: אינו זה טעם ולכאורה,

אלא ההקדשות את פודין ש"אין oi`iwaמכיון dylya"21 ש"מכריזין אלא עוד, ולא כל 22, בפני עליהם
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הי"ד.15) לספר בהקדמתו כלשונו
(16.3 שבהערה ובמדב"ר תנחומא
כג.17) ז, קהלת
פרה"18) טעם מגלה אני "לך הקב"ה אמר רבינו למשה ורק

ו). שם, במדב"ר ח. שם (תנחומא
מדרז"ל19) מצא שהרמב"ם לומר גדול על wlegdודוחק

מו"נ  שבספרו ובפרט כוותי'. ופסק הנ"ל, ותנחומא במדב"ר

המפורסם  הדבר ידעת "וכבר בפירוש כותב ס"ז) לקמן (נעתק
המצוות טעמי כל לו נודעו שלמה כי `dnecאצלנו dxtl hxt."

במשפטי 20) להתבונן לאדם ("ראוי בהם וההתבוננות
"לידע – היא mpiprהתורה") seq."כחו כפי

ה"ב.21) פ"ח וחרמין ערכין הל' רמב"ם
ה"ג.22) שם

f"nyz'd lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay zgiyn .c"qa
- להרמב"ם* קרבנות וספר תמורה הלכות סיום -

מוגה  בלתי

הרמב"ם:‡. כותב - תמורה הלכות בסוף 

התורה  חוקי שכל מעילה 1"אףֿעלֿפי בסוף שביארנו כמו הם, מה 2גזירות וכל בהם, להתבונן ראוי ,
הראשונים  חכמים אמרו הרי טעם, לו תן טעם לו ליתן יכול הטעמים 3שאתה רוב הבין שלמה שהמלך

התורה" חוקי כל של

תמורה  להלכות בנוגע בפרטיות לבאר הכתוב 4וממשיך שאמר שזה לי "יראה ותמורתו 5- הוא והיה
שאמר  כענין קודש, לסוף 6יהיה תורה ירדה עליו, ערכך כסף חמישית ויסף ביתו את יגאל המקדיש ואם

שנדר  ואףֿעלֿפי ממונו, על ולחוס קנינו להרבות נוטה אדם של שטבע הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת
אם  וכן חומש. יוסיף לעצמו פדה אם תורה אמרה משויו, בפחות ויפדה וניחם בו שחזר אפשר והקדיש 
ואם  ממנה, בפחותה יחליפנה לפדותה יכול שאינו וכיון בו, יחזור שמא הגוף, קדושת בהמה הקדיש
שלא  בפניו הכתוב סתם לפיכך הוא, טוב ויאמר ברע היפה יחליף ביפה, הרע להחליף רשות לו תתן
יצרו  את לכוף כדי הדברים אלו וכל קודש. יהיה ותמורתו הוא והיה ואמר החליף. אם וקנסו יחליף,

דעותיו". ולתקן

מרחוק  עצות אלא אינם התורה דיני "ורוב העצה 7ומסיים, המעשים,8מגדול כל וליישר הדעות לתקן
אומר  הוא אמת 9וכן אמרים להשיב אמת אמרי קושט להודיעך ודעת במועצות שלשים לך כתבתי הלא

לשולחיך".

והסבר:·. ביאור דורש - זו הלכה תוכן והנה,

החילוק  את הרמב"ם מבאר כאן) (שמזכיר מעילה הלכות ל"חוקים"10בסוף "משפטים" -11שבין
טעמן  שאין המצוות הן והחוקים ידועה.. הזה בעולם עשייתן וטובת גלוי שטעמן המצוות הן "המשפטים

חכמים  אמרו וזהירות 12ידוע. שמירה להיות צריכה שלכן, בהן", להרהר רשות לך ואין לך חקקתי חוקים ,
המשפטים". מן פחותין שהן ידמה ולא בהן שיזהר "השמירה מיוחדת,

"ראוי ל"חוקים" בנוגע שגם כאן ביאורו עלֿפי אתה13בהן opeazdlאמנם, ..lekiטעם לו elליתן oz
mrh שלמה המלך ..14oiad.טעם יש ב"חוקים" שגם נמצא, התורה", חוקי כל של הטעמים רוב

ל"משפטים". "חוקים" בין החילוק וגדר טעם וביאור עיון צריך ועלֿפיֿזה
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ג' ללמוד שנתפשט להמנהג - זה) (במחזור היומי שיעור (*
ליום. פרקים

מ"ש 1) וע"פ קרבנות, ספר דכל הסיום היא זו שהלכה להעיר,
הרי, הם". החוקים מכלל כולם הקרבנות "וכל מעילה הל' בסוף

קרבנות. דספר הדינים כל על גם קאי התורה" חוקי "כל
ס"ב.2) לקמן נעתק
ב.3) כא, עירובין וראה ג. פי"ט, במדב"ר ו. חוקת תנחומא
קרבנות.4) ספר וחותם מסיים שבהם
יד.5) כז, בחוקותי
טו.6) שם,
א.7) כה, ישעי' – הכתוב ל'
יט.8) לב, ירמי' – הכתוב ל'
כֿכא.9) כב, משלי

"לא 10) שבחוקים  - (פ"ו) להרמב"ם פרקים שמונה גם וראה
ומה  אפשי, אלא כו', בחלב בשר לאכול אפשי אי אדם יאמר
לא  החשובה "הנפש - ובמשפטים עלי", גזר שבשמים אבי אעשה

בארוכה. עיי"ש הרעות", מאלו לאחד תתאווה
התורה 11) במשפטי להתבונן לאדם ש"ראוי ההקדמה לאחרי

ולא  טעם לו ימצא שלא ודבר כחו, כפי ענינם סוף ולידע הקדושה
וכו'. ממעילה ק"ו כו', בעיניו קל יהי אל עילה, לו ידע

ב.12) סז, יומא וראה ח. א. שם, במדב"ר ח. ג. שם תנחומא
להתבונן 13) לאדם "ראוי - מעילה הלכות בסוף משא"כ
ihtyna."'כו הקדושה התורה
בנוגע14) ראי' (כלשונו e`kl"`ומזה ולגדול" "לקטן -

ש"אתה - לספרו) ישנו lekiבהקדמתו ובמילא, טעם", לו ליתן
aeig."טעם לו "תן – בזה
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בחמישים" כו' בעשרים אחד ואמר סלעים, בעשר שלי הם הרי אחד אמר לפדות, יתכן 23הבאין כיצד -
שיפחית שחוששים כך, כדי עד משויו", בפחות הקרן"ynegש"יפדה "רביע להוסיף 24, חייבוהו (שלכן

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  יותר, גדול סכום יציעו לפדות" הבאין "כל הרי - משויו) יגרע שלא להבטיח חומש,
הקרן" "רביע עד משויו, בפחות לפדות יניחו לא בקיאין" ?!25שה"שלשה

הוא": טוב ויאמר ברע היפה "יחליף  תמורה של לדין הטעם בביאור  - מזה ויתירה

שיפדה רק הוא החשש - הקדש לו zegtaבפדיון תתן ש"אם הוא החשש - בתמורה ואילו משויו,
להחליף dtiaרשות rxdויאמר ברע היפה יחליף ,`ed aeh בקצה כיֿאם משויו, פחות רק לא היינו, ,"

ברע"! היפה "יחליף לגמרי, ההפכי

שרואים לאחרי - זה epennnוכל yicwdy קנינו להרבות וטבעו יצרו על שהתגבר ולא 26(עלֿידיֿזה ,(
רוצה לאחריֿזה שגם אלא xzeiעוד, cer siqedl שמא חוששים ואףֿעלֿפיֿכן ביפה", הרע "להחליף ,

"יחליף - בתכלית השני הקצה אל הקצה מן יתהפך זמן rxaלאחרי dtidויאמר`ed aeh!"

"עצות הם אלו שטעמים - בזה lecbnוהביאור wegxn דבר זה אין הפשוט, השכל מצד העצה":
ש"ירדה אלא כו', ומתקבל seqlהמוכרח dxez,שכן וכו'", האדם האדם d"awdמחשבת את שברא

כו', ממונו..rceiותכונותיו על ולחוס קנינו להרבות נוטה אדם של ש"טבע שמכיון האדם, של טבעו את
כך, כדי עד משויו", בפחות ויפדה וניחם בו שחזר mlkyאפשר z` dhiy שגם לפדות", הבאין "כל של

"שלשה  של שכלם את גם שיטה אלא עוד, ולא הקרן), רביע כדי (עד משויו" "פחות אלא יתנו לא הם
דעתם! על גם יתקבל הקרן) רביע (פחות שמציע שהסכום הבקיאין",

ברע  הטוב ש"יחליף אפילו שיתכן האדם" מחשבת לסוף תורה ש"ירדה - לתמורה בנוגע וכמוֿכן
הוא"! טוב ויאמר

"עצות כיֿאם אדם, של בשכלו ומוכרחים המחוייבים טעמים אינם אלו ש"טעמים" "wegxnונמצא,
" שרקlecbnשניתנו היינו, אלו d"awdהעצה", "עצות" ליתן .27יכול

.Âש"עצות לומר, lecbnויש wegxn,"גדול" או "רחוק" החוקים, בטעם אופנים שני הם העצה"
"עצות - קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה זו: בהלכה שנתבארו הטעמים לשני "ואם wegxnבהתאם ,"

" - עליו" ערכך כסף חמישית ויסף ביתו את יגאל העצה".lecbnהמקדיש

ובהקדמה:

ואם  שאמר כענין קודש, יהיה ותמורתו הוא והיה הכתוב שאמר שזה לי, "יראה כותב הרמב"ם
הקדש, בפדיון חומש הוספת של הטעם ומבאר עליו", ערכך כסף חמישית ויסף ביתו את יגאל המקדיש 

תמורה. של הטעם את לבאר ממשיך ואחרֿכך

בהלכות  נתבארו לא - חומש מוסיף ביתו את הגואל שהמקדיש הדינים פרטי מובן: אינו ולכאורה
תוספת  של הטעם את לבאר הרמב"ם ראה מה ואםֿכן שלפניֿזה, וחרמין ערכין בהלכות אלא תמורה,

קודש"?! יהיה ותמורתו הוא ד"והיה הטעם לביאור כהקדמה תמורה, הלכות בסוף חומש

" הוא תמורה של שהטעם - בזה תמורה oiprkוהביאור של הדין כלומר, גו'", חמישית ויסף שאמר..
xzeia dyw הוא שגם חומש, תוספת של הטעם את תחילה להקדים בהכרח ולכן הפשוט, בשכל לבארו

בפחות  שיפדה רק הוא החשש בחומש [שהרי להבינו יותר קל לתמורה שבערך אלא ממש, טעם אינו
ולאחרי  ה], סעיף כנ"ל הקצה, אל הקצה מן ברע, היפה שיחליף חוששים בתמורה ואילו משויו,
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מוסיפים 23) שהם מפני אדם לכל קודמים ש"הבעלים אלא,
ה"ה). (שם האחרון שנתן מה על מוסיפין כאשר חומש",

התוספ 24) עם הקרן שיהא שהוסיף "צריך שנמצא חמשה, ת
oxwd riax.(ה"ה פ"ד (שם "

ה"ז 25) שתות משויו הפחית אם סתם, במכירה שגם אף
מרביע), (פחות שהוא בכל השתות על יתר הפחית  ואם הונאה,
מזה  יתר ועאכו"כ ה"בֿד), פי"ב מכירה הל' (רמב"ם המקח בטל

אדה"ז  (שו"ע כלל" טועה הדעת ש"אין הקרן), רביע (כבנדו"ד,
ס"ד). אונאה הל' חו"מ

עצמו 26) להנהיג לאדם לו "ראוי וחרמין ערכין בסוף כמ"ש
כו'". כילי יהי' ולא יצרו לכוף כדי אלו בדברים

בתורתו,27) הקב"ה ע"י אלו דינים שניתנו שאחרי אלא,
שאתה  מה "כל טעמיהן, את ולמצוא בהן" "להתבונן נצטווינו

טעם". לו תן טעם לו ליתן יכול
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תמורה, של הטעם את גם ומוסיפים לכת מרחיקים חומש, של הטעם את znbecaeשמבארים jxcÎlr
חומש. של הטעם שאמר") ("כענין

" הוא חומש של שהטעם לומר, יש "עצותlecbnועלֿפיֿזה הוא תמורה של והטעם "wegxnהעצה",
" שהוא טעם מספיק לא הפשוט, בשכל להבין יותר קשה תמורה של שהטעם דמכיון -lecbn"העצה

ב"עצות צורך יש אלא סוג ), באותו אבל יותר, גדולה לגמרי).wegxn(עצה אחרת באיכות שהיא (עצה "

.Ê:ובהקדמה ל"חוקים". "משפטים" שבין החילוק טעם בביאור - ענין עוד לומר ויש

'מורהֿהנבוכים' "כל 28בספרו וזהֿלשונו: המצוות, טעמי של הענין כללות בביאור הרמב"ם מאריך
לבקשת  לא רצון "סתם המוחלט", הרצון "תוצאות רק (ולא מסויימת תכלית בו המטרה ואזהרה.. ציווי
מה  מהן מועילה, תכלית האזהרה או הציווי לאותו שיש כלומר, טעם, להם יש המצוות.. כל תכלית")..
או  שכלנו קוצר מחמת ("אם אלה כמו תועלתן נתבררה שלא מה ומהן בהן.. התועלת אופן לנו שנתברר
ברורה  תועלתם שאין ואלה משפטים, נקראים ההמון אצל ברורה תועלתם אשר  אותם ידיעתנו").. לחוסר

חוקים". נקראים ההמון אצל

הוא  ריק דבר לא כי תמיד "ואומרים מכם 29וממשיך, - הוא ריק ואם הזה 30, הציווי שאין כלומר, ,
בהשגתכם. החסרון הרי - כך שהוא המצוות מן בדבר לכם נראה ואם מועילה, תכלית בו שאין ריק דבר

כו'". אדומה לפרה פרט המצוות, כל טעמי לו נודעו שלמה כי אצלנו המפורסם ידעת וכבר

בנוגע הוא האמור שכל לבאר, בנוגעzellklוממשיך מהֿשאיןֿכן :31המצוה ihxtlהמצוה,

לפרטי  בנוגע מהֿשאיןֿכן בהן", צוה מסויימת תועלת ובגלל בהחלט, טעם להם יש המצוות "כלל
היות המצוות  אבל ברורה.. גדולה תועלת לו יש הקרבן  בהקרבת "הציווי ולדוגמא, טעם, בהם שאין

שפרטי  היינו, כלל", טעם ליתן איֿאפשר לזה מסויים, מנין מנינן ושיהיה איל, וזה כבש הזה הקרבן
"חוקה" - הי"ד בספר בלשונו - הם .32המצוות

- המצוות שבכל נמצא, טעם, להם ליתן שאיֿאפשר פרטים ישנם המצוות שבכל מכיון ועלֿפיֿזה,
" "mihtynגם של ענין יש - "weg?"
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פכ"ו.28) ח"ג
מז.29) לב, האזינו
וש"נ.30) ה"ד. פ"א שבת ירושלמי
נתגלו 31) לא מצות "טעמי - א) (קכח, סי"ט אגה"ק גם ראה

שנתגלה  מקומן באיזהו וגם וההשגה, מההבנה למעלה והם
די"ל  הבאה), הערה (וראה כו'" לנו המובן טעם איזה ונתפרש

לטעמים - נתגלו" לא מצוות ב"טעמי המצוות,ihxtcשכוונתו
הרי בסוג aexדאל"כ  הם מקומן") "באיזהו רק (לא המצוות

ועדות. דמשפטים
כי 32) אמור תרצה ואם חייבה, החכמה כי "ודע שם, במו"נ

וכאילו  להטעמה. ניתנים שאינם פרטים שם שיהיו גרם הצורך
ולא  כבש זה נעשה למה אמרך כי .. המצוה בעצם נמנע דבר הוא
במקום  איל נאמר אילו מתחייבת עצמה השאלה אותה איל. נעשה

יש  והרי לטבע כבש, דומה שזה וכאילו .. שהוא כל במין הכרח
אפשר  ואי האפשרויות, אחת בלעדי יתכן לא אשר האפשרי
האפשריות, מן זולתו נעשה ולא הזה האפשרי נעשה מדוע לשאול
השני  האפשרי במציאות הנמצא היה אילו מתחייבת זו שאלה כי

זה". במקום

אינו  מוכרח שהוא שדבר לשיטתיה דאזיל צ"ל ובפשטות
- הרוגוצ'ובי מ"ש לפי ועפ"ז: פע"ב). ח"א מו"נ (ראה בכוונה
מכוון* הוא הכרחי דבר שגם - לרבו הרמב"ם את שהחשיב אף
לפרטי  בנוגע גם הוא שכן עכצ"ל ס"א). פ"ז מפענ"צ (ראה

"חוקה". - אלא ההכרח, מצד זה שאין המצוות.
לומר, יש - ההכרח מצד הם המצוות שפרטי במו"נ ומ"ש
שהם  כפי הטעמים דרגות: כמה המצוות שבטעמי הידוע  ע"פ
אינם  אלו (דטעמים ית' אצלו שהיא כפי ית'** חכמתו מצד
משכל  למעלה היא ית' שחכמתו מכיון כלל, לנו מושגים
בשכל  שנתלבשה כפי ית' חכמתו מצד והטעמים הנבראים):
לשכל  עד וכו', המלאכים שכל - דרגות כמה גופא (ובזה הנבראים
כפי  המצוות טעמי לבאר נחית שבמו"נ י"ל, ועפ"ז האנושי).

בשכל בפרטי f"dercשנתלבשו לטעם צריך אין זו שבדרגא ,
שהסדר מכיון מצד mlercהמצוות. שנראה כפי (בחיצוניות,

הסדר מצד משא"כ הכרחיים, הם שהפרטים הוא dxezcהעולם)
של  שזהו"ע אלא כו', מכוונת בכוונה הם הפרטים שגם בודאי -

"חוקה".

p"ena y"ne ,dgbyda md (g"vca mb) mihxtd lky xaeq m"anxd mby (aÎ` ,bi) h"t daeyzd xry) v"n`dc`l g"ca x`eandn cirdle (*
dfa dpeekd - oind zellk lr `l` dpi` g"vca dgbyddy (giÎf"it b"g)ote`e zbxcl.(199 'r g"ig y"wl d`x) dgbydd
md zeevnd ixdy ,dnkgd zpigaa yalzp 'zi oeilrd oevxy ixg`l (**epevx.(d`ad dxrd d`xe) dnkgdn dlrnly 'zi
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ומכריע, גובר מה הוא ל"משפטים" "חוקים" בין שהחילוק - אוmrhdוהביאור :dwegdשבמצוה,
החוקה. על הטעם גובר וב"משפטים" הטעם, על החוקה גוברת - ב"חוקים"

הוא  טעם, להם ליתן יכול שאתה אף "חוקים", בשם נקראות מסויימות שמצוות הטעם ועלֿפיֿזה,
מפני  - אלא העצה", מגדול מרחוק "עצות כאמור, הפשוט, בשכל המוכרח טעם זה שאין מפני לא -

חלק ixnblשיש oaen epi`y ממש וגזירה חוק שבמצוה.33, המובן החלק את ומכריע שגובר ,

.Á בזה אופנים כמה - יותר :34ובפרטיות

אלא ידוע, טעם לה יש - המצוה כללות mihxtdא) ieaixy בהם שאין עצמה) המצוה לגדר (השייכים
המצוה. שבכללות הטעם על גובר - טעם

- :zepaxwולדוגמא

שיחשוב  "כדי - ברורה") גדולה תועלת לו יש הקרבן בהקרבת ("הציווי טעם לה יש המצוה כללות
ממנו  שלקח הבורא חסד לולא גופו וישרף דמו שישפך לו וראוי ובנפשו, בגופו לאלקיו חטא כי אדם..

כו"' נפש תחת נפש דמו תחת דמו שיהא הזה הקרבן וכיפר .35תמורה

כו', כך באופן זה וקרבן כך באופן להיות צריך זה (שקרבן הדינים פרטי כלֿכך שרבו מכיון אמנם,
הטעם  על גובר זה הרי טעם, בהם שאין עצמה) המצוה בגדר דינים פרטי - בזה וכיוצא כבש או איל

הן". החוקים מכלל כולם הקרבנות "כל ולכן, המצוה, דכללות

העדר  ומכריע גובר מסויימים, לפרטים טעם יש אם ואפילו ידוע, טעמה אין - המצוה כללות ב)
המצוה. דכללות ההבנה

- dxdheולדוגמא d`neha:

מכרעתו, אדם של שדעתו מדברים ואינן הן, הכתוב גזירות והטהרות שהטומאות וגלוי ברור "דבר
צואה  או טיט הטומאה שאין הוא, החוקים מכלל הטומאות מן הטבילה וכן החוקים. מכלל הן והרי

היא" הכתוב גזירת אלא במים, .36שתעבור 

כבענין  גדול", "כלל בבחינת שהוא לפרט עד פרטי, לענין והסבר טעם שיש אףֿעלֿפי כלומר,
בגופו, דבר נתחדש שלא ואףֿעלֿפי טהור שטבל כיון לטהר לבו שהמכוין כשם בדבר, יש "רמז הטבילה,
נפשו  והביא העצות מאותן לפרוש בלבו שהסכים כיון הנפשות.. מטומאות נפשו לטהר לבו המכוין כך

המצוה. בכללות ההבנה העדר ומכריע גובר מכלֿמקום – טהור" הטהור, הדעת במי
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טעמן33) שאין המצוות הן "החוקים הרמב"ם ".reciמלשון
הוא, ידוע" טעמן ש"אין ומה טעם. להם יש חוקים שגם משמע
(שלא  בעצמותו שהיא כפי ית' חכמתו מצד הם אלו שטעמים לפי
דעתו  ולמצוא להשיג באדם כח ו"אין הנבראים). בשכל נתלבשה

פ"ה תשובה (הל' בורא" ה"ה).של
המצוות  כל - בחסידות מקומות בכו"כ המבואר ע"פ אמנם,

מחכמתו epevxהם גם (למעלה מהחכמה למעלה הוא דרצון ית',
ית', בחכמתו גם נתלבש ומשפטים דעדות שהרצון אלא ית'),
בשכל  נתלבשה ית' שחכמתו (ולאחרי טעם להם יש שלכן
והרצון  הנבראים), שכל ע"פ טעם גם בהם נעשה הנבראים,

ית'). בחכמתו לא (גם בחכמה, נתלבש לא דחוקים
בשר  (כמו שבחוקים בח"פ הרמב"ם מ"ש גם יובן ועפ"ז
עלי" גזר שבשמים אבי אעשה ומה "אפשי צ"ל וכיו"ב) בחלב
טעם  יש בחוקים שגם נאמר אם דלכאורה, – (10 הערה (כנ"ל
רע  דבר הוא בחלב בשר שגם נמצא ידוע, טעמן שאין (אלא
גרוע  - ית' דחכמתו השכל ע"פ שמחוייב ה"רע" [ואדרבה, ומאוס

ולמה שכלנו], ע"פ שמחוייב מה"רע" יותר לומר epieehvpהרבה

הם שחוקים האמור, ע"פ והביאור, מחכמתו dlrnl"אפשי"? גם
גזר  שכך כיֿאם כו'. רעות תכונות אין בחלב שבבשר ונמצא, ית',
אעשה  ומה ד"אפשי באופן צ"ל אלו מצוות קיום ולכן ית'. רצונו

עלי". גזר שבשמים אבי
החוקים 34) מכלל כולם הקרבנות ש"כל שאף יובן ועפ"ז

וכן  .. והטהרות ה"טומאות וכן ותמורה. דחומש הציווי וכן הם",
דוגמא  כשמביא מ"מ, החוקים". מכלל הטומאות מן הטבילה
בשר  איסור "כגון כותב ידוע", טעמן שאין המצוות .. ל"חוקים
המשתלח", ושעיר אדומה ופרה ערופה ועגלה בחלב ובשר חזיר
מסיים  עצמה זו הלכה שבהמשך (אף קרבנות למשל, מזכיר ואינו
חילוקי  שיש מכיון - הן") החוקים מכלל כולם הקרבנות ש"כל

בפנים. כדלקמן בחוקים, דרגות
במו"נ 35) הרמב"ם מדברי גם ולהעיר ט. א, ויקרא רמב"ן

עיי"ש. דבריו, את ודחה הרמב"ן, הביאו – פמ"ו) פל"ב. (ח"ג
(36– בתחילתן סופן ונעוץ טהרה. ספר וחותם סיום רמב"ם

היומי. בשיעור טהרה ספר התחלת
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.Ë גובר בפרטים ההבנה שהעדר אלא טעם, לה יש המצוה שכללות החוקים בסוג אופן עוד וישנו
ומכריע:

שישנם  אלא המצוה), (שבגדר הדינים לפרטי גם אלא) המצוה, לכללות רק (לא טעם יש כאשר אפילו
העדר  גם הרי טעם, בהם שאין עצמה) המצוה לגדר מחוץ שהוא לכאורה, צדדי, (בענין מסויימים תנאים

ופרטי i`pzaההבנה המצוה דכללות הטעם על שיגבר יכול המצוות) מצוה עלֿידי (שנקבעות זו מצוה
שבה. הדינים

‰·¯„‡Â קבע ואףֿעלֿפיֿכן טעם, להם יש שבה הדינים ופרטי טעם, לה יש המצוה שכללות מכיון -
כך, כדי ועד טעם, בהם שאין עצמה) המצוה מגדר שאינו צדדי (בענין מסויימים תנאים המצוות מצוה

זה צדדי זהakrnשתנאי הרי - המצוה עיקר xzeiאת cer yibcn.שבדבר ה"חוקה" את

לדבר  דוגמא מעין להביא גם 37ויש אלא המצוה, כללות על רק לא הוא שהטעם ותמורה, בחומש -
המצוה) מגדר  שאינו צדדי (בענין מסויימים תנאים שישנם אלא המצוה, לגדר השייכים הדינים פרטי על

כלל. טעם בהם שאין

.Èהבין שלמה ש"המלך הרמב"ם שכתב מה לבאר יש שלaexעלֿפיֿזה התורה":lkהטעמים חוקי

"aex ריבוי נשארו - המצוה דכללות הטעם שהבין בחוקים גם שהרי כולם, ולא רוב, - הטעמים"
המצוות  טעמם 38פרטי הבין .39שלא

של) הטעמים ושאלתי lk"(רוב "חקרתי שלמה שאמר מה שכן אדומה, פרה גם - התורה" חוקי
הטעם על קאי - ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי "zellkcופשפשתי , המצוה)ide`המצוה, (כללות

הטעם. הבין מסויימים שבפרטים אף ממני", רחוקה

.‡È ליתן יכול שאתה מה וכל בהן להתבונן "ראוי התורה חוקי שגם מבאר שהרמב"ם לאחרי והנה,
תמורה  של הטעם את ומבאר בארוכה), כנ"ל "חוקים", הם הרי זה, עם (וביחד טעם" לו תן טעם לו
להשיב  אמת אמרי קושט להודיעך ודעת במועצות שלשים לך כתבתי הלא אומר הוא "וכן מסיים - וכו'

לשולחיך": אמת אמרים

לו  תן בהם.. להתבונן ראוי התורה.. חוקי ש"כל לדבריו והוכחה ראיה הרמב"ם מביא זה מפסוק
התורה  דברי שכל בכתוב מפורש שהרי - התורה" חוקי כל של הטעמים רוב הבין שלמה המלך טעם..

כתובים  נביאים תורה "40("שלשים", הם (zrce zevrena כדי בהן", "להתבונן צריך שבחוקים אלא ,"
הטעם. את למצוא

" הלשון דיוק גם מובן היאokeועלֿפיֿזה זה מפסוק  הראיה כי - כו'" אומר לענין wxהוא בנוגע
מגדול  מרחוק  "עצות הטעמים, לחילוקי בנוגע (לפניֿזה) דבריו לאריכות שייך זה ואין ודעת", ד"מועצות

המעשים". כל וליישר הדעות ד"לתקן הענין ועלֿדרךֿזה "רחוק"), או ("גדול" העצה"

.·È:"המעשים כל וליישר הדעות ב"לתקן - האמור מכל ההוראה את ולבאר  להוסיף ויש

טעם  בו שאין וציווי ותענוג, חיות ביתר קיומו - ("משפטים") טעם בו שיש שציווי האדם מטבע
המלך. וגזירת חוק כו', עול קבלת ביתר קיומו - ("חוקים")

התורה  במשפטי גם ולאידך, טעם", לו "ליתן להתבונן.. ראוי התורה.. ב"חוקי שגם מכיון אמנם,
לקיימם  צריך ד"חוקים" המצוות שגם נמצא, - טעמן נתגלה שלא המצוות פרטי חוקים, של ענינים ישנם
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המצוה 37) לכללות הטעם גם ותמורה, בחומש כי ממש, ולא
בארוכה. כנ"ל העצה", מגדול מרחוק ד"עצות באופן הוא

לא 38) שהרי אדומה), (פרה אחת דמצוה מיעוט רק לא
לומר  שאא"פ לכך (נוסף אחד רק ימעט "רוב" שבלשון מסתבר

ש"הבין כותב שהרי אדומה, פרה התורה",lkשממעט חוקי
כנ"ל).

אותה 39) תועלת הוא לשלמה שנתברר "והטעם שם: במו"נ
לעיל  כאמור אבל פרטיהן", על לחקור ואין כללי, באופן המצוה
ומכוון  תכלית שאין העולם, סדר מצד קאי במו"נ ,(32 (הערה
יש  בפרטים שגם האמת, ע"פ הוא בפנים והמבואר בפרטים,

"חוקה". של שזהו"ע אלא ומכוון, תכלית
שם.40) משלי עה"פ פירש"י
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"משפטים" כמו ותענוג חיות הטעם 41מתוך מצד (לא לקיימם צריך ד"משפטים" המצוות שגם ולאידך, ,
"חוקים" כמו וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר הקב"ה, רצון מצד אלא) .42השכלי,

.‚È'"כו הקריב כאילו כו' בתורת העוסק ("כל קרבנות דהלכות שמהסיום בקרוב 43ויהיֿרצון נזכה - (
קרבנות הלכות לקיום ynnממש lreta,ממש בימינו במהרה שיבנה השלישי המקדש בבית ,

שלעתידֿלבוא  מכיון - השלימות בתכלית כולה) התורה (וכל קרבנות דהלכות הלימוד גם יהיה ואז,
גם שכתוב 44תורה inrhיתגלו כמו טעמיה 45, סוד להם לבאר מאתו "מובטחים פיהו", מנשיקות "ישקני

צפונותיה" כולו 46ומסתר העם כל את תורה שילמד צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,47

בלבד  לו שרק רבינו, משה וכן התורה", חוקי כל של הטעמים רוב ש"הבין המלך, שלמה גם (כולל
חדשה "תורה - מזה ויתירה פרה), טעם ,48תצא"iz`nנתגלה

דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל כל "יהיו - הי"ד ספר וחותם בסיום הרמב"ם ,minezqdובלשון
שנאמר  בוראם.. דעת מכסים".49וישיגו לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי
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חכמים 41) "אמרו – הרמב"ם בלשון גם מרומז זה שענין וי"ל
ידמה  ולא בהן שיזהר . . כמשפטים לחוקים ועשי' שמירה ליתן

המשפטים". מן פחותין שהן
פד,42) ח"א קונט' (סה"מ פ"ה תר"ץ דעת למען ד"ה ראה

א). קפ, שם (סה"מ פ"ג (תרפ"ז) תרצ"א בעוזרי לי הוי' ד"ה א).
ועוד. .46 ע' אידיש סה"מ

מהד"ק 43) סוס"א. מהד"ת או"ח אדה"ז שו"ע בסופה. מנחות
ועוד. הי"א. פ"ב ת"ת הל' סי"א. שם

נאמר 44) שבה – ראה) (פ' השבוע לפרשת מהקשר גם להעיר
שע"י  היינו, ד), (יג, גו'" לדעת אתכם אלקיכם ה' מנסה "כי

ואילך), ב יט, ואתחנן לקו"ת (ראה "לדעת" בחי' נעשה הנסיונות
לקו"ש  (ראה המצוות בפרטי גם ידיעה להיות יכולה שעי"ז די"ל,

.(33 הערה 106 ע' חי"ד
ב.45) א, שה"ש
עה"פ.46) פירש"י
רמב"47) שער ראה א. יז, צו לקו"ת ספ"ט. תשובה הל' ם

ועוד. .194 ע' תרצ"ט סה"מ פנ"ו. האמונה
ג.48) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
ט.49) יא, ישעי'
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.‚È'"כו הקריב כאילו כו' בתורת העוסק ("כל קרבנות דהלכות שמהסיום בקרוב 43ויהיֿרצון נזכה - (
קרבנות הלכות לקיום ynnממש lreta,ממש בימינו במהרה שיבנה השלישי המקדש בבית ,

שלעתידֿלבוא  מכיון - השלימות בתכלית כולה) התורה (וכל קרבנות דהלכות הלימוד גם יהיה ואז,
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צפונותיה" כולו 46ומסתר העם כל את תורה שילמד צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,47

בלבד  לו שרק רבינו, משה וכן התורה", חוקי כל של הטעמים רוב ש"הבין המלך, שלמה גם (כולל
חדשה "תורה - מזה ויתירה פרה), טעם ,48תצא"iz`nנתגלה

דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל כל "יהיו - הי"ד ספר וחותם בסיום הרמב"ם ,minezqdובלשון
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חכמים 41) "אמרו – הרמב"ם בלשון גם מרומז זה שענין וי"ל
ידמה  ולא בהן שיזהר . . כמשפטים לחוקים ועשי' שמירה ליתן

המשפטים". מן פחותין שהן
פד,42) ח"א קונט' (סה"מ פ"ה תר"ץ דעת למען ד"ה ראה

א). קפ, שם (סה"מ פ"ג (תרפ"ז) תרצ"א בעוזרי לי הוי' ד"ה א).
ועוד. .46 ע' אידיש סה"מ

מהד"ק 43) סוס"א. מהד"ת או"ח אדה"ז שו"ע בסופה. מנחות
ועוד. הי"א. פ"ב ת"ת הל' סי"א. שם

נאמר 44) שבה – ראה) (פ' השבוע לפרשת מהקשר גם להעיר
שע"י  היינו, ד), (יג, גו'" לדעת אתכם אלקיכם ה' מנסה "כי

ואילך), ב יט, ואתחנן לקו"ת (ראה "לדעת" בחי' נעשה הנסיונות
לקו"ש  (ראה המצוות בפרטי גם ידיעה להיות יכולה שעי"ז די"ל,

.(33 הערה 106 ע' חי"ד
ב.45) א, שה"ש
עה"פ.46) פירש"י
רמב"47) שער ראה א. יז, צו לקו"ת ספ"ט. תשובה הל' ם

ועוד. .194 ע' תרצ"ט סה"מ פנ"ו. האמונה
ג.48) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
ט.49) יא, ישעי'

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מהו"ר משה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' עקב והקודמים לו:

... בשמחה גדולה הנני לבשרו שסו"ס בא לפועל התחלת הרעיון שעורר הוא בשנת תש"ה והוא 

שידפיסו את מאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ח המתנדבים אז )ומפני כמה סבות 

מניעות העלמות והסתרים נתאחר הדבר( ושלשום ערב כ' מנ"א הביאו מבית הכורך את הכרך הראשון 

של מאמרים אלו, והוא כרך מאמרי קיץ ה'ש"ת וחמרא למרי וטיבותא לשקי' והוא עורר את הרעיון 

אשר עתה התחיל להתגשם בפו"מ, מתי יודפסו ויוכרכו הכרכים הבאים אינני יודע מפני רוב הטרדות 

וגודל העבודה.

אבל בכ"ז תקותי חזקה שיהי' זה בעתיד הקרוב לפ"ע.

ספר המאמרים הנ"ל נשלח לו בחבילה בפ"ע ביחד עם קונטרס עסקנות ציבורית, ובודאי יאשר 

קבלתם.

בברכה ופ"ש כב"ב שי'.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÏÚ È"˘¯ È¯·„Â ,"Í˙ÈÒÈ ÈÎ" ˜ÂÒÙ· È˘Â˜‰
˜ÂÒÙ‰

הפסוק  או 1על בנך או אמך בן אחיך יסיתך "כי
לאמר  בסתר כנפשך אשר רעך או חיקך אשת או בתך
– "אחיך רש"י מפרש אחרים..." אלקים ונעבדה נלכה

או  אביך...".2מאב. זה – כנפשך אשר מאם. – אמך בן
גם  הקרובים בין מונה התורה אין מדוע להבין: צריך

ואחיותך  אמך פעמים 3את מספר כמדובר מתרץ 4? ,
וכאשר  מקרא, של בפשוטו המתעורר קושי כל רש"י
יודע" "איני אומר הוא הפשט לפי הסבר לו 5אין

של  פשוטו לפי קשה הנ"ל שהקושי וכיון וכדומה.
רש"י  שלדעת לומר יש מסבירו, אינו ורש"י מקרא,
לפי  מובן שהוא או הפשט, בדרך מעצמו הדבר מובן

רש"י  של קודם .6פירוש

.·

¯˘‡ ÍÚ¯"· ˙Â‚¯„‰ ÏÎ ˙ÂÏÏÎ ‰¯Â‡ÎÏ
"Í˘ÙÎ

להקדים  יש כך לשם אך זאת, לתרץ ניתן לכאורה
מי  את רש"י, כדברי כאן, מונה התורה אחרת: שאלה
מי  ביניהם יימנה לא איפוא, ומדוע, לך", ש"חביבין

"רעך"? כפשוטו, לך שחביב

"אשר  בפירושו רש"י מתכוון שלזאת אומר, הרא"ם
היה  כאילו שזה או", "ויחסר – אביך" זה כנפשך,
נכלל  זה ולפי אביך)", (זה כנפשך אשר או "רעך כתוב

גם כפשוטו.jrxבפסוק

את כך להסביר קשה i"yxאך yexit היה כך שאם ,
בן  "או כן לפני כותב שהוא כפי מפורשות, כותב רש"י

" הביטוי כאשר ובמיוחד הוא `xyאמך". כנפשך"
לפרש, היה צריך ורש"י "רעך", של הפשוטה ההגדרה

" הוא: הפסוק כנפשך".`eשפשט אשר

ששני  דוחק, של מסויימת במדה להסביר, אפשר

ב"ר  נכללים ענינים הפרטים כשני לא כנפשך" אשר עך

הכוונה כנפשך" אשר "רעך שבמילים אלא, lklשונים,
ורש"י  כפשוטו), רעך (גם כנפשך" "אשר הרעים סוגי

החידוש את רק הדרגה ztqezdeמפרש הפשט, על
אביך" "זה – כנפשך" אשר "רעך של ביותר ,7הגבוהה

דרגות  את כנפשך" אשר "רעך כולל זה ולפי

"אחותך" "אמך" .8הביניים

הקרובים  שאר כל נמנים מדוע א) קשה: עדיין אך

cxtpa אשר ב"רעך נכללות ו"אחותך" "אמך" ודוקא ,
כנפשך"?

את הכתוב לך "פירש אם מכך: יותך oiaiagdב)
שהיא 9לך" "אמך" את לפרט צריך היה ודאי הרי ,

מ"אביך", יותר ואף אמך", בן מ"אחיך יותר חביבה

שמפרש  כפי יסיתך". "כי החשש יותר סביר ועליה
קדושים  בפרשת כן, לפני ואביו 10רש"י אמו "איש על ,

לפניו  שגלוי לפי לאם אב הקדים ש"בכבוד תיראו",
שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן

.11בדברים"

.‚

ÌÈ·Â¯˜‰ ˜¯ ÌÈË¯ÂÙÓ Y "‰ÂÂ‰· ·Â˙Î‰ ¯·È„"
"Í˙ÈÒÈ"˘ ÔÎ˙ÈÈ˘

פעמים  מספר ציין כבר רש"י הוא: לכך 12ההסבר

עצמו  זה בפסוק גם בהווה". הכתוב "דיבר הכלל את
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ז.1) יג, פרשתנו
כהתיבות 2) גדולות, באותיות "או" תיבת נעתקה שראיתי בהדפוסים

בזה  וגם הוא הזעצער הבחור שטעות י"ל ואולי מהכתוב! מעתיק שרש"י
אחד: והמשך ד"ה או`jigשצ"ל מאב ,jn` oa לברר ויש מאם. ,

ובכת"י. אחרים בדפוסים
מקדים 3) דשם ולהעיר אמור. בר"פ קרובים בהז' נמנו אלו שגם

ל"אביו". "אמו"
וש"נ.4) .13 ע' ח"י לקו"ש ראה
ועוד.5) ה. כח, תולדות כבפ'
אם 6) והאם האב לזכור חששה לא התורה ואולי כתב: באברבנאל

עליהם  יפול שלא לפי ואם ה' מאחרי לשוב הבנים את יזהיר שלא לפי
האדם  את יצוה איך כי בראשונה בו תהי' ידך תהרגנו הרג כי המשפט
כו'. ומוראם בכבודם כ"כ החמירה אשר אמו ואת אביו את בידיו שיהרוג

ריע  רק הוא כנפשך אשר דרעך פירושו לפי רק שזה ע"ז (נוסף אבל –
גם  – ועוד כן. לתרץ אא"פ הרי אביך" ד"זה לפרש"י משא"כ כפשוטו.
אביך  יסיתך באם הדין מהו להשמיענו לקרא הו"ל א) קשה): לפירושו

"אחותך". גם נאמר לא מדוע קשה עדיין ב) אמך. או
כאן.7) גו"א ראה
בהכתוב8) בפירוש נאמר שלא מה מובן עפ"ז פנ"י `jiaוגם ראה –

כאן.
כאן.9) פרש"י

ג.10) יט,
(11– כנפשך אשר אב, זה – רעך "או מפרש להגר"א אלי' באדרת

כו'". אם זו
ח"ו 12) לקו"ש בארוכה וראה ל. כא. יז. כב, כח. כא, משפטים

הפירושים. בכל והצורך השינויים על ואילך, 137 ע' [המתורגם]
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בהווה  הכתוב "דיבר – "בסתר" המילה על רש"י אומר
"דיבר  של הכלל כלומר, בסתר". אלא מסית דברי שאין

שתי  יש כאשר רק חל אינו רש"י, לפי בהווה", הכתוב

של  בלשון התורה בוחרת ואז להתבטא אפשרויות
התורה  מאריכה אף זה כלל שמשום אלא "הווה",

"בסתר". המילה את מוסיפה היא ובעניננו, בלשונה.

אדם  על מדובר יסיתך..." "כי בפסוק לכך: ובדומה

אשר  רעך או בתך או בנך ש"יסיתך ייתכן שלגביו

אביך)" (זה משפחה 13כנפשך בעל מבוגר אדם כלומר, .
כרגיל  "בהווה" יותר מצוי מבוגרים שהענין 14וילדים

בפסוק, המוזכרים הקרובים מן רק יגיע "יסיתך" של
מאמו  או מאחותו .15ולא

.„

ÏÏÎ Í¯„· ÌÈÈÂˆÓ Ì„‡‰ Ï˘ ‰˙Ò‰‰ È‚ÂÒ È˘
ÌÈ·Â¯˜·

ונעבדה  "נלכה ההסתה הוא: זה לענין ההסבר
ידי  על א) דרכים: בשתי אפשרית אחרים..." אלקים

השפעה  כח בעל שהוא אדם – ובאמונה בשכל סיבות
"נלכה  ומסיתו וכדומה, אמונה בעניני זולתו על

שכנות  עסקי עקב ב) אחרים". אלקים 16ונעבדה

אדם  יכול – בחייהם לשני האחד של גדולה וידידות
ללא  גם עבודהֿזרה, לעבוד זולתו את ולפתות לשכנע

ובאמונה  בהגיון .17סיבות

נלכה  "יסיתך... של הראשונה הדרך שגם מובן, אך

בקירוב  כלל בדרך כרוכה אחרים" אלקים ונעבדה

לדבר  "יסיתך" המאפשרת משפחה קירבת עקב ביניהם
"בסתר". – ובמיוחד כעבודהֿזרה, כך כל חמור

התורה: שמונה הסוגים שני כללי, באופן הם, אלה
ההסתה  – מאם" אמך בן או מאב "אחיך של במקרה
ויותר  ובאמונה, בשכל טעמים ידי על היא כלל בדרך
בעניני  בנו על ביותר רבה השפעה לו שיש האב מזה
חיקך" אשת או בתך או "בנך של במקרה ואילו אמונה.
אלא  ובאמונה, בשכל הסברים ידי על אינה ההשפעה
האב  לבין והאשה הילדים שבין הקרוב הקשר ידי על
"בתך" או ש"בנך" מהרגיל ההיפך זהו שהרי והבעל,
על  ואמונה שכל של בדרך ישפיעו חיקך" "אשת או
ל"אלקים  וללכת ה' עבודת את לעזוב והבעל האב

ידעת...". לא אשר אחרים

"בסתר", יסיתך של הראשונה הדרך שגם כיון אך
כאשר  כלל בדרך רגיל ובאמונה, בשכל טעמים ידי על
התורה  כוללת לכן כדלעיל, ביניהם, משפחה קירבת יש
למעלה  מלמטה ובסדר ביחד האופנים שני את
כשלעצמו) משפחה בעל (שהוא מאב אחיך בקירבה:
הם  וכך האב, יורשי בהיותם ביניהם קשורים שהם –
הקשר  אליו – מאם אמך בן זה. עם זה במגע באים
שרואים  כפי אחת, אם להם יש כי יותר, חזק

בנך 18במציאות  שבין והשייכות הקירבה – מכך יותר .
"אשת  של הקירבה – מכך יותר לאביהם. בתך או

לזאת 19חיקך" ומעל אשר20. "רעך –jytpk ולפיכך ."
זה  בסדר התורה אותם .21מונה

.‰

Í¯„· ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ÔÈ‡ "Ì‡"Â "˙ÂÁ‡"
‰Ê ÔÈÚ· ÏÏÎ

את  מזכירה התורה אין מדוע בפשטות מובן זה לפי
ובעל  מבוגר אדם כלל, בדרך ו"אמך": "אחותך"
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בראשונה 13) בו תהי' "ידך העונש כי הפשט, ע"ד י"ל בזה הטעם
צעיר  או זקן משא"כ לעשות, בידו שסיפק דוקא בזה יתכן להמיתו"

ביותר.
בזה  הרגיל ע"ד שייך ידעת" לא אשר גו' יסיתך "כי דענין י"ל או
באדם  לאידך וכן כ"כ. רבה וידיעה בדעה שאינו צעיר בגיל משא"כ דוקא,
שלו  החיים אופן לשנות עליו) להשפיע ינסו (שאחרים רגיל אין זקן

גו'". ידעת ש"לא ע"ז לעבוד כדי עד ובפרט
ק"ו 14) לך החביבין את הכתוב לך "פירש רש"י שכתב מה ועפ"ז

י"ל  – לזה צריך אין בהווה" הכתוב ד"דבר כיון דלכאורה – לאחרים"
בכלל  מתאים בהווה" הכתוב ש"דבר (ס"ט) שם ח"ו בלקו"ש משנ"ת ע"ד
רש"י  הוצרך ולכן ויותר. דוגמאות ב' מביא כשהכתוב ולא אחת בדוגמא
י"ל  ובפשטות כדלקמן. כו'" לך החביבין את הכתוב לך "פירש לפרש
זיל  – וההוכחה (וטעמו הכתוב שפירש אלה דרק הטעות שולל דרש"י

טעמי'). בתר
לומר 15) מסתבר יותר שבזה סיפור של בסגנון נאמר שהכתוב ובפרט

(ס"ז) ואילך 143 ע' שם לקו"ש ראה בהווה". הכתוב "דבר מצד שהוא
שם. 35 ובהערה

לח.16) שם, כט. ג, במדבר פרש"י ראה

דעת 17) (ראה לבד גו') ונעבדה (נלכה דיבורו מצד שאי"ז ומובן
יסיתך" "כי נאמר שהרי שור), בכור הרב בשם התוס' מבעלי זקנים

" כאן.iexibשפרש"י לספרי מלבי"ם וראה ָ(אנרייצן)".
יב.18) כ, וירא וראה כאן. התוס' ובעלי ראב"ע ב. פ, קדושין ראה
כט.i"yxtnולהעיר כז, תולדות
נאמר 19) אמור דבר"פ ולהעיר טז. כד, שרה חיי מפרש"י להעיר

ולאביו". "לאמו לפני גם (פרש"י) אשתו – אליו" הקרוב "לשארו תחלה
בסדר 20) למטה מלמעלה הוא בכתוב שסדרם מפרש באברבנאל

הרע  וזכר והבנים האחים מן האדם מקורבת רחוקה חיקך אשת הקורבא:
רעך  הוא כנפשך" אשר ד"רעך פירושו לפי זהו א) אבל: – כו'. באחרונה

a`dכפשוטו `le מאחיך יותר קרובים בתך או שבנך צ"ל לדבריו, גם ב) .
ראויים  הם כי מהם אדם שיתפתה רחוק "יותר שלפירושו אלא אמך בן

את הכתוב לך "פירש רש"י לפי' ג) כו'. האב מוסר את oiaiagdלקבל
בהכתוב מאוחר שהנאמר במוחש נראה הרי – יותר.aiagלך"

כנ"ל)21) כנפשך אשר ברעך (שנכלל כפשוטו שרעך מה מובן עפ"ז
חביב  שלריע במוחש כנראה חיקך, אשת או בתך או בנך לאחר חשיב

אברבנאל. וראה המשפחה. מבני יותר גדולה השפעה יש – עליו



ני d`x zyxt - zegiyÎihewl

קשור אינו משלו יש ce`nמשפחה לה שגם לאחותו,
להשפיע  שתוכל כך כדי עד משלה, משפחה כלל בדרך

אחרים  אלקים ונעבדה "נלכה ולהסיתו "בסתר" עליו

ידעת...". לא אשר

אך  קירבה, לו יש אליה אמנם, אמך: לגבי גם וכך

הרגשות, מצד וגם אמונה. בעניני עליו השפעה לה אין
ילדים  כבר לו שיש מבוגר, באדם מדובר כאשר

רגשותיו  אין – "בהווה" – כלל בדרך הרי מבוגרים,

אמו dfkכלפי ote`a כך כדי עד חזקה, התקרבות של
עבודהֿזרה  של למצב לשכנעו מהֿשאיןֿכן 22שתוכל .

אליהם  וקשור הזמן, כל חי הוא שאתם אשה או בת
זה. בענין השפעה שתיתכן באופן

.Â

˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ· Í¯Âˆ ˘È

היא: מכאן ללמוד שאפשר מההוראות אחת

דרגות  הן "אחיך..." של המנויות הדרגות כל

האדם  שמצד 23בכחות מובן, מזה וכו'. שכל מדות, –

"יסיתך". של ענין ייתכן שבנפש הללו הדרגות כל
העבודה  על רק לסמוך אפשר אי ה' בעבודת כלומר,

ודעת). (טעם והשכל המדות שלפי

היא  אב – אביך" זה כנפשך אשר "רעך מכך: יותר

החכמה  כפי 24דרגת העבודהֿזרה, ענין את השוללת
בתניא  הזקן אדמו"ר באה 25שמבאר זאת ולמרות ,

בעצמך" תאמין "אל לקיים צריך כמה עד ,26ההוראה

אפשר  אי שבנפש, חכמה אב, של הדרגה מצד שאפילו
שמתערבת  כיון מעבודהֿזרה, בהמנעות בטוחים להיות

"כנפשך" – אישית נגיעה אפשרי 27כאן זו מדרגה וגם ,
"יסיתך". של ענין

בקלֿוחומר  זאת המבואר 28ורואים רבי 29מן לגבי

שאמר  זכאי, בן מוליכים 30יוחנן דרך באיזו יודע "איני
תורה  בלא אמות ארבע הלך לא שהוא למרות אותי",

תפילין  תורה 31ובלא ולימד למד שנה ושמונים ,32–

מצד ספק בו היה mvreאך zeinipt כמבואר 33נפשו ,
החסידות. בתורת

אחרים", אלקים ונעבדה מ"יסיתך... להישמר וכדי

הרצון, מסירת – נפש מסירות של בעבודה צורך יש
הכחות  על גם הדבר משפיע ואז החכמה. מן הנעלה

מזאת 34שמתחתיו  ולמטה אב, – החכמה מדרגת החל ,

מ"יסיתך", שיישמרו בלבד זו ולא אמך...", בן "אחיך
"אחרי  – אדרבה תיראו 35אלא ואותו תלכו אלקיכם ה'

ובו  תעבדו ואותו תשמעו ובקולו תשמרו מצותיו ואת
.36תדבקון"
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מידי 22) גו' אמו "ותאמר ג: ושם, יז. שופטים – מיכה מפסל להעיר
לעבוד  עליו השפיעה לא שהיא א) י"ל: שם אבל גו'". פסל לעשות לבני
מיכה  "והאיש ה: שם, (ראה הפסל לעשות ורק בלא"ה, עובד הי' כי ע"ז

וראה גו'"). אלקים בית ובפרש"י i"yxtלו ב. קג, סנהדרין ד. לב, תשא
מצרור  ולהעיר י"ל. ועוד מאמו, מתחלה שגנב רגיל בלתי מקרה ב) שם.

כאן. המור
אביך"23) בית מולדתך ב"ארצך חסידות בביאורי כאן. אוה"ח ראה

ובכ"מ. תש"ה. תש"ב, תרס"ז, תרס"ו, לך ד"ה –
פ"ג.24) תניא
פי"ח.25)
מ"ד.26) פ"ב אבות
יעוור27) השוחד כי minkgועפמש"נ: ipir.(יט טז, (שופטים
הנשמה,28) עצם בחי' שבנפש, גורל לענין הוא לריב"ז בנוגע שהרי

הבאה. שבהערה במקומות כמבואר
תרכ"ו 29) בגורל אך ד"ה גם וראה ואילך. א'נט ע' פנחס אוה"ת

(סד"ה  ותרצ"ו תרפ"ח אשרנו ד"ה סע"ד. נ, ויקרא לקו"ת וראה ותשל"ה.

מסעי  לקו"ת וראה ואילך). מא ע' לתניא קיצורים בעיניך, הי' כו' להבין
באו"א. ב) (צ,

ב.30) כח, ברכות
א.31) כח, סוכה
א.32) מא, סנהדרין סע"ב. לא, ר"ה
שבבואה 33) אף שם) אוה"ת (ראה "יחידה" הל' בזה שנאמר ומה

שבנפש  יחידה בחי' ומצד דחי', מקיף לבחי' הכוונה – להו לית דבבואה
יחידה  ג"כ ונק' שם אשרנו ד"ה ראה – ח"ו לההיפך מקום נתינת שום אין

k"ca.(קסב ע' עת"ר המאמרים ספר (ראה
שם.34) אשרנו ד"ה ראה
בהמשך 35) שלפנ"ז) (בפרשה נאמר שג"ז ולהעיר ה. יג, פרשתנו

לא  אשר אחרים אלקים אחרי "נלכה – הדברים אל תשמע שלא לזה
גו'". ידעתם

ואילך.36) ב יט, פרשתנו לקו"ת עה"פ: בדרושים – אלו דרגות פי'
ואילך. תרפ ע' פרשתנו אוה"ת ואילך. סע"ד כג, סידור

d`x zyxt - zegiyÎihewl

קשור אינו משלו יש ce`nמשפחה לה שגם לאחותו,
להשפיע  שתוכל כך כדי עד משלה, משפחה כלל בדרך

אחרים  אלקים ונעבדה "נלכה ולהסיתו "בסתר" עליו

ידעת...". לא אשר

אך  קירבה, לו יש אליה אמנם, אמך: לגבי גם וכך

הרגשות, מצד וגם אמונה. בעניני עליו השפעה לה אין
ילדים  כבר לו שיש מבוגר, באדם מדובר כאשר

רגשותיו  אין – "בהווה" – כלל בדרך הרי מבוגרים,

אמו dfkכלפי ote`a כך כדי עד חזקה, התקרבות של
עבודהֿזרה  של למצב לשכנעו מהֿשאיןֿכן 22שתוכל .

אליהם  וקשור הזמן, כל חי הוא שאתם אשה או בת
זה. בענין השפעה שתיתכן באופן

.Â
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היא: מכאן ללמוד שאפשר מההוראות אחת

דרגות  הן "אחיך..." של המנויות הדרגות כל

האדם  שמצד 23בכחות מובן, מזה וכו'. שכל מדות, –

"יסיתך". של ענין ייתכן שבנפש הללו הדרגות כל
העבודה  על רק לסמוך אפשר אי ה' בעבודת כלומר,

ודעת). (טעם והשכל המדות שלפי
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החכמה  כפי 24דרגת העבודהֿזרה, ענין את השוללת
בתניא  הזקן אדמו"ר באה 25שמבאר זאת ולמרות ,

בעצמך" תאמין "אל לקיים צריך כמה עד ,26ההוראה

אפשר  אי שבנפש, חכמה אב, של הדרגה מצד שאפילו
שמתערבת  כיון מעבודהֿזרה, בהמנעות בטוחים להיות

"כנפשך" – אישית נגיעה אפשרי 27כאן זו מדרגה וגם ,
"יסיתך". של ענין

בקלֿוחומר  זאת המבואר 28ורואים רבי 29מן לגבי

שאמר  זכאי, בן מוליכים 30יוחנן דרך באיזו יודע "איני
תורה  בלא אמות ארבע הלך לא שהוא למרות אותי",

תפילין  תורה 31ובלא ולימד למד שנה ושמונים ,32–

מצד ספק בו היה mvreאך zeinipt כמבואר 33נפשו ,
החסידות. בתורת

אחרים", אלקים ונעבדה מ"יסיתך... להישמר וכדי

הרצון, מסירת – נפש מסירות של בעבודה צורך יש
הכחות  על גם הדבר משפיע ואז החכמה. מן הנעלה

מזאת 34שמתחתיו  ולמטה אב, – החכמה מדרגת החל ,

מ"יסיתך", שיישמרו בלבד זו ולא אמך...", בן "אחיך
"אחרי  – אדרבה תיראו 35אלא ואותו תלכו אלקיכם ה'

ובו  תעבדו ואותו תשמעו ובקולו תשמרו מצותיו ואת
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לעבוד  עליו השפיעה לא שהיא א) י"ל: שם אבל גו'". פסל לעשות לבני
מיכה  "והאיש ה: שם, (ראה הפסל לעשות ורק בלא"ה, עובד הי' כי ע"ז

וראה גו'"). אלקים בית ובפרש"י i"yxtלו ב. קג, סנהדרין ד. לב, תשא
מצרור  ולהעיר י"ל. ועוד מאמו, מתחלה שגנב רגיל בלתי מקרה ב) שם.

כאן. המור
אביך"23) בית מולדתך ב"ארצך חסידות בביאורי כאן. אוה"ח ראה

ובכ"מ. תש"ה. תש"ב, תרס"ז, תרס"ו, לך ד"ה –
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פי"ח.25)
מ"ד.26) פ"ב אבות
יעוור27) השוחד כי minkgועפמש"נ: ipir.(יט טז, (שופטים
הנשמה,28) עצם בחי' שבנפש, גורל לענין הוא לריב"ז בנוגע שהרי

הבאה. שבהערה במקומות כמבואר
תרכ"ו 29) בגורל אך ד"ה גם וראה ואילך. א'נט ע' פנחס אוה"ת

(סד"ה  ותרצ"ו תרפ"ח אשרנו ד"ה סע"ד. נ, ויקרא לקו"ת וראה ותשל"ה.

מסעי  לקו"ת וראה ואילך). מא ע' לתניא קיצורים בעיניך, הי' כו' להבין
באו"א. ב) (צ,

ב.30) כח, ברכות
א.31) כח, סוכה
א.32) מא, סנהדרין סע"ב. לא, ר"ה
שבבואה 33) אף שם) אוה"ת (ראה "יחידה" הל' בזה שנאמר ומה

שבנפש  יחידה בחי' ומצד דחי', מקיף לבחי' הכוונה – להו לית דבבואה
יחידה  ג"כ ונק' שם אשרנו ד"ה ראה – ח"ו לההיפך מקום נתינת שום אין

k"ca.(קסב ע' עת"ר המאמרים ספר (ראה
שם.34) אשרנו ד"ה ראה
בהמשך 35) שלפנ"ז) (בפרשה נאמר שג"ז ולהעיר ה. יג, פרשתנו

לא  אשר אחרים אלקים אחרי "נלכה – הדברים אל תשמע שלא לזה
גו'". ידעתם

ואילך.36) ב יט, פרשתנו לקו"ת עה"פ: בדרושים – אלו דרגות פי'
ואילך. תרפ ע' פרשתנו אוה"ת ואילך. סע"ד כג, סידור
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שלישי עמ' א

d`x zyxt - zegiyÎihewl

בהווה  הכתוב "דיבר – "בסתר" המילה על רש"י אומר
"דיבר  של הכלל כלומר, בסתר". אלא מסית דברי שאין

שתי  יש כאשר רק חל אינו רש"י, לפי בהווה", הכתוב

של  בלשון התורה בוחרת ואז להתבטא אפשרויות
התורה  מאריכה אף זה כלל שמשום אלא "הווה",

"בסתר". המילה את מוסיפה היא ובעניננו, בלשונה.

אדם  על מדובר יסיתך..." "כי בפסוק לכך: ובדומה

אשר  רעך או בתך או בנך ש"יסיתך ייתכן שלגביו

אביך)" (זה משפחה 13כנפשך בעל מבוגר אדם כלומר, .
כרגיל  "בהווה" יותר מצוי מבוגרים שהענין 14וילדים

בפסוק, המוזכרים הקרובים מן רק יגיע "יסיתך" של
מאמו  או מאחותו .15ולא
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ונעבדה  "נלכה ההסתה הוא: זה לענין ההסבר
ידי  על א) דרכים: בשתי אפשרית אחרים..." אלקים

השפעה  כח בעל שהוא אדם – ובאמונה בשכל סיבות
"נלכה  ומסיתו וכדומה, אמונה בעניני זולתו על

שכנות  עסקי עקב ב) אחרים". אלקים 16ונעבדה

אדם  יכול – בחייהם לשני האחד של גדולה וידידות
ללא  גם עבודהֿזרה, לעבוד זולתו את ולפתות לשכנע

ובאמונה  בהגיון .17סיבות

נלכה  "יסיתך... של הראשונה הדרך שגם מובן, אך

בקירוב  כלל בדרך כרוכה אחרים" אלקים ונעבדה

לדבר  "יסיתך" המאפשרת משפחה קירבת עקב ביניהם
"בסתר". – ובמיוחד כעבודהֿזרה, כך כל חמור

התורה: שמונה הסוגים שני כללי, באופן הם, אלה
ההסתה  – מאם" אמך בן או מאב "אחיך של במקרה
ויותר  ובאמונה, בשכל טעמים ידי על היא כלל בדרך
בעניני  בנו על ביותר רבה השפעה לו שיש האב מזה
חיקך" אשת או בתך או "בנך של במקרה ואילו אמונה.
אלא  ובאמונה, בשכל הסברים ידי על אינה ההשפעה
האב  לבין והאשה הילדים שבין הקרוב הקשר ידי על
"בתך" או ש"בנך" מהרגיל ההיפך זהו שהרי והבעל,
על  ואמונה שכל של בדרך ישפיעו חיקך" "אשת או
ל"אלקים  וללכת ה' עבודת את לעזוב והבעל האב

ידעת...". לא אשר אחרים

"בסתר", יסיתך של הראשונה הדרך שגם כיון אך
כאשר  כלל בדרך רגיל ובאמונה, בשכל טעמים ידי על
התורה  כוללת לכן כדלעיל, ביניהם, משפחה קירבת יש
למעלה  מלמטה ובסדר ביחד האופנים שני את
כשלעצמו) משפחה בעל (שהוא מאב אחיך בקירבה:
הם  וכך האב, יורשי בהיותם ביניהם קשורים שהם –
הקשר  אליו – מאם אמך בן זה. עם זה במגע באים
שרואים  כפי אחת, אם להם יש כי יותר, חזק

בנך 18במציאות  שבין והשייכות הקירבה – מכך יותר .
"אשת  של הקירבה – מכך יותר לאביהם. בתך או

לזאת 19חיקך" ומעל אשר20. "רעך –jytpk ולפיכך ."
זה  בסדר התורה אותם .21מונה
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את  מזכירה התורה אין מדוע בפשטות מובן זה לפי
ובעל  מבוגר אדם כלל, בדרך ו"אמך": "אחותך"
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בראשונה 13) בו תהי' "ידך העונש כי הפשט, ע"ד י"ל בזה הטעם
צעיר  או זקן משא"כ לעשות, בידו שסיפק דוקא בזה יתכן להמיתו"

ביותר.
בזה  הרגיל ע"ד שייך ידעת" לא אשר גו' יסיתך "כי דענין י"ל או
באדם  לאידך וכן כ"כ. רבה וידיעה בדעה שאינו צעיר בגיל משא"כ דוקא,
שלו  החיים אופן לשנות עליו) להשפיע ינסו (שאחרים רגיל אין זקן

גו'". ידעת ש"לא ע"ז לעבוד כדי עד ובפרט
ק"ו 14) לך החביבין את הכתוב לך "פירש רש"י שכתב מה ועפ"ז

י"ל  – לזה צריך אין בהווה" הכתוב ד"דבר כיון דלכאורה – לאחרים"
בכלל  מתאים בהווה" הכתוב ש"דבר (ס"ט) שם ח"ו בלקו"ש משנ"ת ע"ד
רש"י  הוצרך ולכן ויותר. דוגמאות ב' מביא כשהכתוב ולא אחת בדוגמא
י"ל  ובפשטות כדלקמן. כו'" לך החביבין את הכתוב לך "פירש לפרש
זיל  – וההוכחה (וטעמו הכתוב שפירש אלה דרק הטעות שולל דרש"י

טעמי'). בתר
לומר 15) מסתבר יותר שבזה סיפור של בסגנון נאמר שהכתוב ובפרט

(ס"ז) ואילך 143 ע' שם לקו"ש ראה בהווה". הכתוב "דבר מצד שהוא
שם. 35 ובהערה

לח.16) שם, כט. ג, במדבר פרש"י ראה

דעת 17) (ראה לבד גו') ונעבדה (נלכה דיבורו מצד שאי"ז ומובן
יסיתך" "כי נאמר שהרי שור), בכור הרב בשם התוס' מבעלי זקנים

" כאן.iexibשפרש"י לספרי מלבי"ם וראה ָ(אנרייצן)".
יב.18) כ, וירא וראה כאן. התוס' ובעלי ראב"ע ב. פ, קדושין ראה
כט.i"yxtnולהעיר כז, תולדות
נאמר 19) אמור דבר"פ ולהעיר טז. כד, שרה חיי מפרש"י להעיר

ולאביו". "לאמו לפני גם (פרש"י) אשתו – אליו" הקרוב "לשארו תחלה
בסדר 20) למטה מלמעלה הוא בכתוב שסדרם מפרש באברבנאל

הרע  וזכר והבנים האחים מן האדם מקורבת רחוקה חיקך אשת הקורבא:
רעך  הוא כנפשך" אשר ד"רעך פירושו לפי זהו א) אבל: – כו'. באחרונה

a`dכפשוטו `le מאחיך יותר קרובים בתך או שבנך צ"ל לדבריו, גם ב) .
ראויים  הם כי מהם אדם שיתפתה רחוק "יותר שלפירושו אלא אמך בן

את הכתוב לך "פירש רש"י לפי' ג) כו'. האב מוסר את oiaiagdלקבל
בהכתוב מאוחר שהנאמר במוחש נראה הרי – יותר.aiagלך"

כנ"ל)21) כנפשך אשר ברעך (שנכלל כפשוטו שרעך מה מובן עפ"ז
חביב  שלריע במוחש כנראה חיקך, אשת או בתך או בנך לאחר חשיב

אברבנאל. וראה המשפחה. מבני יותר גדולה השפעה יש – עליו



נב

ו  ן־ֵעׂשָ ְיָתה ִפיֶלֶגׁש ֶלֱֽאִליַפז ּבֶ בראשית לו, יב: ְוִתְמַנע | ָהֽ
ו: ֽ ת ֵעׂשָ ֵני ָעָדה ֵאׁשֶ ה ּבְ ֶלד ֶלֱֽאִליַפז ֶאת־ֲעָמֵלק ֵאּלֶ ַוּתֵ

צג

רמזים "תמנע" בגי' "מחה אמחה תמחה" הכתוב 
ב"עמלק" — גבורות קשות, וטעם לג' מחיות שיהי' השם 

והכסא שלם

מספר  עמלק שהם מח"ה אמח"ה תמח"ה1,  מחיית 

ב'2 פעמים3 פ"ר, והוא בן תמנ"ע4 פלגש דאליפז, שהיא 

ב' פעמים פ"ר גבורות5 קשות דקליפה.

ושים  זכרון בספר  זאת  ה' אל משה כתוב  "ויאמר  יד;  יז,  1( שמות 

באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים". דברים 

כה, יט — "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח".

ב'  וכן   ,560  =  )453( תמחה   +  )54( אמחה   +  )53 )בגי'  מחה   )2

פעמים פ"ר )2 × 280( = 560.

בלקוטי  וכמ"ש  הגבורות,  ענין  על  מרמזת  "פר"  תיבת  פירוש:   )3

להתפרד  הגבורות  "טבע  ק  עמוד  בראשית  לזהר  הערות  יצחק  לוי 

זה מזה, כי פירוד הוא מצד הגבורות, כמ"ש במאורי אור מע' פרד 

ע"ש. מנצפ"ך שהם הה' גבורות מספרם פ"ר, שפירושו פירור, דהיינו 

התחלקות ופירוד".

ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים לש"ס עמוד קלא, מציין למ"ש 

בפרי עץ חיים שער חזרת העמידה סמוך לסוף פ"ז, שמפרש הפסוק 

ֵרִני", ופי' במצודות דוד וז"ל:  ֵלו הייתי ַוְיַפְרּפְ באיוב )פרק טז, יב( "ׁשָ

שלו, ]איוב אמר[ יושב הייתי בשלוה, ופתאום עשה אותי לפרורים. 

ע"ש.

וזהו ג"כ הלשון פרפר ומת" )ראה איכה רבה פרשה ב', יב. רמב"ם 

הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ג הלכה ט. פרק ט הלכה יא(. ראה 

לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד קלד.

תורה  לקוטי  )ראה  כנ"ל.  פ"ר  פעמים  ב'  וכן   ,560 בגי'  תמנ"ע   )4

מהאריז"ל פרשת שופטים מצות לא ירבה לו נשים(.

5( כידוע פ"ר בגי' אותיות מנצפ"ך דמורה על גבורות, ראה גם תורת 

לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס ע' רכז, פ"ר בגי' "גבורה דין". 

ועיין מאורי אור מערכת מ"ם וז"ל מנצפ"ך הם ה' גבורות, ולכן באים 

בסוף התיבה לתת גבול ומדה, כי כן טבע הגבורות. ועיין גם קהלת 

יעקב ערך מנצפ"ך, וב' פעמים מנצפ"ך מורה על גבורות קשות.

ותמנע  כמ"ש  מתמנע6  יצא  עמלק  מזרע  ָהָמן  הנה 

היתה פלגש לאליפז כו' ותלד לאליפז את עמלק וכו'.

זהו פרים7 לשון רבים, ב' פעמים פ"ר.

החלות9  בהמן,  האמורות  הנפילות  ג'  הוא  לנגדם8 

לנפול כו' נפול תפול לפניו וכו'.

הוא  עמלק  כי  הוא,  הנפילות  ג'  המחיות,  ג'  וצורך 

וא'  הקב"ה  של  משמו  ו"ה10  למחות  ורוצה  המנגד 

מכסא.

לכן תמחה, שרוצה למחות הא' דכסא.

מחה אמחה, בשביל שרוצה למחות ו"ה מהשם.
וגם המן שמזרעו רוצה כזאת שישאר רק11 כס י"ה, 

בלי א' ו"ה, כמספרו המ"ן.

לכן, לנפול, כמו תמחה.

נפול תפול, כמו מחה אמחה וכו'.
לקוטי לוי יצחק, לקוטים על פסוקי תנ"ך ומחז"ל עמוד צט

6( מבאר, ד"תמנע" הוא בגי' ב' פעמים מנצפ"ך — גבורות קשות, 

וממנה בא ָהָמן, ומרמז בזה כמה דברים בשייכות לחג פורים, ונפילת 

ָהָמן.

7( הכוונה חג פורים, דאינו נקרא פור אלא "פרים" לשון רבים, דהמן 

מזרע עמלק. וראה סימן צד.

8( היינו לנגד ג' פעמים מח"ה אמח"ה תמח"ה לעיל הערה 1. ועיין 

ג'  הוא תמורת  "נפילה"  דג' פעמים  יצחק שם עמוד פט  לוי  לקוטי 

דברים "להשמיד להרוג ולאבד" — מדה כנגד מדה.

יג: "ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע  9( אסתר פרק ו פסוק 

היהודים מרדכי אשר החלות לנפל לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול 

לפניו". ]עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק, הטעם שכתוב "לנפל" חסר 

ואו, "נפול תפול" מלא ואו[.

10( שמות יז, טז: "ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור 

דור". ופרש"י: כי יד על כס יה, ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו 

להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית, ומהו כס ולא נאמר כסא, 

ואף השם נחלק לחציו, נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין שלם עד 

שימחה שמו של עמלק כלו וכו'. ראה לקוטי שיחות חלק ו עמוד 95.

11( כ"ס )בגי' 80(, + י"ה )15( = 95, וכן המ"ן 95.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc oixcdpq(ipy meil)
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נג מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ראה

שבעת  לך  תעשה  הסוכות  חג   – יג  טז, 
ימים באספך מגרנך ומיקבך

א

ביאור מדרש ילקוט תמוה, כל מי שמקיים מצות 
לויתן  של  בסוכה  מושיבו  הקב"ה  בעוה"ז  סוכה 
לע"ל וכו', אמר הקב"ה לבנ"י, היו עושים סוכה כדי 
שתהיו נזכרים הניסים שעשיתי לכם, ומפלפל בזה 
וסוכה  מהכא  אמר  זירא  ור'  ב.(  )סוכה  הגמ'  עפ"י 

תהי' לצל יומם וגו', ההוא לימות המשיח וכו'

טוב  וגם איתא בשוחר  בילקוט,  להקדים מדרש תמוה 
בקצת שינוי לשון, כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה 
וסוכה  שנאמר  לעתיד  לויתן  של  בסוכה  מושיבו  הקב"ה 
גו', א"ל הקב"ה לישראל, בניי, היו עושים  יומם  תהי' לצל 
סוכה כדי לדור בתוכה ז' ימים כדי שתהיו נזכרים לפניכם 
עושים  שאתם  פי  על  ואף  במדבר,  לכם  שעשיתי  הנסים 
את הסוכה הוו יודעין שאין אתם גומלים אלא פורעים לי 
שנאמר למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי כו', אמר 
ר' אלעזר בר מרוס למה אנו עושים סוכה אחרי יום כפור, 
אתה מוצא בראש השנה יושב הקב"ה בדין על באי עולם 
וביום כפור הוא חותם הדין שמא יצא דינו של ישראל ח"ו 
גלות לכך אנו עושין סוכה וגולים מבתיהם לסוכה והקב"ה 

מעלה עליהם כאילו גלו גלות עכ"ל.
המדרש הזה הוא תמוה מאד, בפרט ר' אלעזר שמקשה 
עושין  שאנו  הוא  רב  בי'  קרי  זיל  סוכה,  עושים  אנו  למה 
סוכה אחר יום כפור משום שכך צווי ה', ואם קושיתו למה 
בעיני, למה  ופליאה  יותר  כך, הגדיל הקושי'  ציוונו אלקינו 
כן למה ציוה הקב"ה שיעשו שבועות אחר  לא מקשה גם 
הפסח, כי לשון למה אנו עושין אינו מדוקדק יפה, כך הוה 

לי' למימר למה כתיב בתורה יעשו סוכה אחר יום כיפור.
ומצינו במסכת סוכה, סוכה שהיא למעלה מן ך' אמות 
ור"י מכשיר ומביא ראי' ע"ש, וקאמר שם בגמרא  פסולה 
דורותיכם  ידעו  למען  קרא  אמר  רבה  אמר  מילי  הני  מנא 
אין  מך'  למעלה  בסוכה  שדר  יודע  אדם  עשרים  עד  וגו' 
לא  כרבה  כולהו  התם  וקאמר  בסוכה,  שדר  יודע  אדם 
לדורות,  ידיעה  ההוא  דורותיכם  ידעו  מלמען  דיליף  אמרי 
ר"ל לאו בידיעת ישיבת סוכה קאמר אלא בידיעת דורות 
הבאים הקיף סוכות ענני כבוד שנקף לאבותינו קאמר התם 
יומם  ור' זירא אמר מהכא כתיב וסוכה תהי' לצל  בגמרא, 
עד כ' אמה יושב בצל סוכה וכו', וקאמר התם כר' זירא נמי 
לא אמרו ההוא לימות המשיח הוא דכתיב אותן סוכות יהי' 
לצל עונג ולמסתור, אבל סוכות מצוה אינו לעונג ולצל, מה 

לי כ' או מה לי כ"א או מה לי יותר מכ"א.
ותו מצינו בגמרא ת"ר סוכה גנב"ך כשרה וקשיא לי מאי 
יוצא  אינו  לצל  העשוי'  סוכה  אומרים  שמאי  בית  קאמר 
סוכה  אף  אומרים  הלל  ובית  סוכה  מצות  לשם  חובתו  ידי 
העשוי' לצל יוצא ידי חובתו גם כן. ובית שמאי במקום בית 
העשוי'  גנב"ך  סוכה  קאמר  מאי  כן  ואם  משנה,  אינו  הלל 

כדברי  להורות  וכי  הלל,  בית  דברי  הם  והלא  כשירי',  לצל 
בית הלל בא.

הלכה,  שמאי  כבית  שהוא  לומר  צרכינן  ע"כ  אלא 
שמצינו  חובתו,  ידי  יוצא  אינו  לצל  העשויה  שבסוכה 
כו' להוציא את הנשים. וכתב  בגמרא כל האזרח בישראל 
האלשי"ך הטעם כדי שלא יטעו ויסברו שישיבת סוכה היא 
לצל ולעונג ואינו לשם מצוה רק הוא כדי להציל מן החום 

ולישיבת בצילה לעונג.
נמי  יטעו  אז  אמה  כ'  דווקא  הסוכה  יעשו  אם  כן  אם 
ויאמרו שישיבת סוכה לצל ולעונג, דאם לא כן אלא לשם 
אמה,  מכ"א  למעלה  לי  ומה  אמה  כ'  לי  מה  קשה  מצווה 
אלא מאי עושה לשם עונג להנצל מן החום ע"כ עשו דוקא 
עשרים אמה כי למעלה מך' אין אדם יושב בצל סוכה כנ"ל, 
אבל אם היא עשוי' למעלה מך' אז יאמרו לשם מצוה דאם 
בצל  יושב  אדם  אין  מך'  למעלה  והלא  לצל  אלא  כן  לא 

סוכה, ודו"ק.
אם כן הלכה כבית שמאי שסבר סוכך גנב"ך העשוי' לצל 
אינו יוצא ידי חובתו כי סוכה העשוי' לצל היא רק עשרים 
אמה כי אין יושב בצל סוכה כנ"ל, קמ"ל סוכת גנב"ך יוצא 
קמא  כתנא  דהלכה  פירכא  דדינא  מעיקרא  כי  חובתו,  ידי 

שסובר סוכה שהיא למעלה מך' אמה פסולה ודו"ק.
העולה מזה דטעמא דבית שמאי הוא שמצרך לעשות 
סוכה לשם סוכה היא משום שסבר שיעשו סוכה למעלה 
ויזכרו  כנ"ל  עבדו  מצוה  לשם  שלא  יטעו  שלא  כדי  מך', 

ישיבת סוכה דענני כבוד.
הי'  בני  לנו סובר כבית שמאי שאמר  והמדרש שהותר 
עושים סוכה כדי לדור בתוכה ז' ימים, ר"ל בשעת עשיית 
הסוכה צריך לעשות לשם סוכה כדי לדור בתוכו, אבל אם 

היו עושין סוכה משום צל ועונג אינו יוצא ידי חובתו.
וקשה לבעל המדרש והלא בית שמאי במקום בית הלל 
הניסים  לפניכם  נזכרים  שתהיו  כדי  אמר  לזה  משנה,  אינו 
שתהי'  כדי  בסוכה  לישב  שצריכים  במדבר  לכם  שעשיתי 
נזכרים וכו', ואם כן אם יעשו ך' אמה דווקא ויטעו כנ"ל ולא 

יהי' נזכרים הנסים ודו"ק.
סוכה  לעשות  שצריכים  כן  אם  המדרש  לבעל  וקשה 
למעלה מך' אמה והא כתיב וסוכה תהי' לצל יומם כקושית 
הגמרא כנ"ל, ומשני כתירוץ הגמרא כל מי שמקיים מצות 
סוכה וכו' ודו"ק היטיב, ואף על פי שאתם עושים עצמכם 
את הסוכה ואינו יוצאים בסוכה של גוים אם כן ע"כ צריך 

אתה לומר שיעשו הסוכה למעלה מך' אמה כנ"ל.
ואם כן קשה קושית הגמרא והא כתיב למען ידעו וגו', 
אלא  גומלין  אתם  שאין  יודעין  הוי  הגמרא  כתירוץ  ומשני 
בידיעה  אלא  קאמר  הסוכה  בישיבת  בידיע'  לא  פורעים 

שאין אתם גומלין וכו' שנאמר כי בסוכות הושבתי ודו"ק.
ולפי זה יהי' הקושיא של ר' אלעזר בר מרוס על נכון, אך 
נקדים מה שכתוב הטור בהלכות סוכה למה ציוה הקב"ה 
לעשות סוכה בתשרי ולא בניסן, כי הנס הי' בניסן כשיצאו 
ממצרים וכו' שלא ידעו שישבו לשם מצוה כי אז דרך טבע 
לישב בסוכה לצל יומם בימי קציר, אך בהיות בזמן האסיף 
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יעשו  והם  הגשמים  מפני  לביתם  תבואתם  מאספים  הכל 
הסוכה אז יודעים כי במצות ית' הם עושין.

ר"ל  סוכה,  עושין  אנו  למה  אלעזר  ר'  הקשה  זה  ולפי 
גוים  יוצאים בסוכה של  אנו  ואין  אנו צרכינן לעשות  למה 
מך'  למעלה  לעשות  שצרכינן  וודאי  אלא  לצל,  העשוים 
ולא  הסוכה  עושין  אנו  הש"י  שבמצות  שידעו  כדי  אמות 
לצל יומם כנ"ל, אם כן למה אנו עושין סוכה אחרי יום כיפור 

ולא בניסן.
יעשו  אם  הטור  כדעת  סובר  הייתי  זה  בלא  בשלמא 
בניסן אז לא ידעו מה שאנו יושבים הוא על פי ציווי השם 
שהוא לצל יומם, אבל עכשיו תירוץ הטור אינו שהרי עשות 

למעלה מך' אמה כדי שידעו שהוא לשם מצוה שהרי יותר 
מך' אינו לצל ע"כ יעשו סוכות כדי בזמנו אחר פסח.

גלות  יתחייבו  ושמא  וכו'  בדין  יושב  השנה  בראש  ומשני 
אהא  ר"ע  בפ'  שבת  במסכת  בגמרא  שהקשו  קושית  וקשה 
דאמרינן מכאן מודעה רבה לאורייתא שכפה עליהם הר כגגית 
והוקשה התוספת אם כן למה גלו ישראל מארצם לבבל, ותי' 

נתתי להם ארצות גוים בעבור ישמרו תורתי ע"ש...
כתירוץ  גלות  חייבים  אזי  חוטאים  כשהם  נמצא 
כיפור  יום  אחר  סוכה  לעשות  צריכין  ע"כ  כנ"ל  התוספות 

כנ"ל.
עיר דוד אות תעו, תעז

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מנ"א, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

להנהלת כפר חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתביהם מז' מנ"א ומיום ו' ערש"ק פ' דברים,

... מודיעים אשר החליטו לשלוח לכאן שליח מיוחד כבא כח מאנ"ש דכפר ספריא חב"ד, אבל 

אינם מודיעים תכלית השליחות, גם לא יכולתי להבין בנוסח מכתבם אם זהו הודעת החלטה או שאלה 

אם כדאי לעשות כן, ואם זהו הודעת החלטה, אזי מטובם להודיע עד"ז עוד הפעם בקרוב וישתדלו 

בהשגת הניירות.

אבל אם זהו בתור שאלה, אין דעתי נוחה כלל מהצעתם זו, כי אין אני רואה בזה תועלת גדולה, 

בה בשעה אשר בחודש תשרי בפרט ובראשית שנת השמיטה והשינויים בההתיישבות שלהם בכלל אין 

השעה מתאימה כלל וכלל אשר איש פעיל ובעל השפעה יסע משם לאיזה שבועות, ובטח חלק גדול ממה 

שאפשר לפעול ע"י ביאה לכאן אפשר לפעול ג"כ על ידי מכתבים וכו'.

ד( במשך שבועיים הבאים יבקרו באה"ק ת"ו ראשי מנהיגי המגבית המאוחדת דכאן, וראשי 

המגבית לאה"ק ת"ו והדז'וינט. ולפי דעתי מהנכון הי' במאד מאד )א( להשתדל שיבקרו בהכפר ולערוך 

בשבילם קבלת פנים מתאימה )ב( שאחר כך, כטוב לב הנ"ל וכו' יבקרו אצלם באי כח אנ"ש מהכפר, 

וכדי לחזק הדבר יהיו ג"כ באי כח אגודת חב"ד ובתי הכנסיות דאנ"ש וכו', כדי להראות להם שזהו 

כח ניכר באה"ק ת"ו - )אם לא יבקרו באי כח ממוסדות שונים, הרי על כל פנים ימלאו ידי המשלחת 

שתבקר את הנ"ל לדבר גם בשמם( - ואחרי הרצאת דברים המתאימה ידרשו מהנ"ל בכל תוקף, וכמובן 

בנחת ובשקט עזר מיוחד לשנת השמיטה. ובתוך הדברים אפשר כדאי ג"כ להבליע אשר בטח נודע להם 

שאפשר לעשות מגבית פומבית מליובאוויטש לקרן השמיטה באה"ב.

אבל מתעכבים מזה, כי בטח יהי' גרעון עי"ז בקופת המגבית הכללית שלהם. ובמילא עליהם 

להכיר באמיתת התביעה לעזר לשמיטה, ואין זה גרעון בקופתם, אלא אדרבה, וכו' וכו'. כמובן כל זה 

יש לו מקום רק אם אין מפלגה אחרת או מוסד אחר מדבר כבר בשם הכפר ע"ד עזר לשמיטה.

בברכה.
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ã ycew zegiyn zecewp ã(143 'nr h zeiecreezd mgpn zxez - b"iyz d`x t"y zgiy)

ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵֹֹ
ׁשהיא  ּבאלקּות, הראּיה ּדרּגת ה'ראה', את לכם נֹותן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאני
ּדֹומה  אינֹו ּכמאמר והבנה, ׁשמיעה מּדרּגת מעלה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָלמעלה
ּדרּגה  ׁשל מעין ּביׂשראל ּפעל רּבנּו מׁשה לראּיה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשמיעה

צדקנּו. מׁשיח ידי על ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָזֹו,
ּבּמה  לראֹות נּתן לׁשמיעה ראּיה ּבין ההבּדל ּגדל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ(את

ׁשל  ּביׁשיבה ׁשמע ׁשנתֹו ּבעת ׁשּפעם האריז"ל, על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּמסּפר
לא  ׁשנה ׁשמֹונים ּדֹורׁש היה ׁשאם נפלאים, סֹודֹות ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמעלה
ּׁשהּׂשיג  ׁשּמה לנּו, הרי ּׁשהּׂשיג. מה ּכל את למסר יכֹול ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהיה
ּכדי  ׁשנה ׁשמֹונים צרי היה אחת, ּבׁשעה ראּיה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָּבבחינת

ׁשמיעה). ּבדר ְְְִִֶֶָֹלמסר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 133 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mEBxYd itl mixEQId zErnWn©§¨©¦¦§¦©©§

ּוּוּוּוקללהקללהקללהקללה:::: ּבּבּבּברכהרכהרכהרכה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לפניכםלפניכםלפניכםלפניכם נתןנתןנתןנתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
"ּברכן  – אּונקלֹוס ּבתרּגּום ּפרׁש ּוקללה" "ּברכה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָּבּתבֹות
"ּוקללה" ּתרּגם ּבפרׁשתנּו יֹונתן ּבתרּגּום א ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָּולוטין",
ׁשל  חּלּוף ּפרּוׁש חילּופא, ּדלׁשֹון להבין וצרי ְְְְִִִִִִֵֶָָָָ"וחילּופא".
אי אבל ּביניהם, ׁשּיכּות ׁשּיׁש א ׁשֹונים, ּדברים ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

ּברכה? ׁשל 'חילּופא' היא ׁשּקללה להּגיד ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאפׁשר
ללׁשֹון  הּתֹורה ּתרּגּום ענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה: לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁש

ּבני  ׁשל והּגלּות הּׁשעּבּוד מּצד הּוא ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָארמית
ׁשל  אחרים ללׁשֹונֹות הּתֹורה לפרׁש צר ׁשהיה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיׂשראל
אֹופּנים: ב' יׁש עצמֹו והּגלּות הּׁשעּבּוד ּובענין העֹולם, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻאּמֹות
ׁשּבֹו מקֹום - ּבבל ׁשל הּתרּגּום אּונקלֹוס, ּתרּגּום ְְְְִֶֶֶַַַַָָעל־ּפי
הּגלּות  יּסּורי את ראּו ׁשם ּבתקף, היה הּגלּות והסּתר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעלם

קללה". – "לוטין ּבפׁשטּות: נראים ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּכפי
ּתרּגּומים  ׁשהיּו וירּוׁשלמי, יֹונתן ּתרּגּום על־ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמה־ּׁשאין־ּכן
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ּכל־ּכ והסּתר העלם היה לא ׁשּׁשם – יׂשראל ארץ ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשל
ׁשהם  הּגלּות יּסּורי ׁשל הּפנימּיּות יֹותר ראּו – ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכבּבבל
ּדברים  ׁשני ׁשל חּלּוף ׁשּפרּוׁשֹו "חילּופא" רק ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָּבאמת
טֹוב  ּגם הם ּבפנימּיּותם הּיּסּורים ּבאמת ּכי סּוג, ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּבאֹותֹו

ׁשּמתחּלפים  רק הּברכֹות, המׁשכתם.ּכמֹו ּבאפן ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ

איׁש ייּסר ּכאׁשר ּכי גֹו' וּירעיב ויעּנ ּׁשּכתּוב מה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָועל־ּדר
מצֹות  את וׁשמרּת - ׁשּיהיה ּכדי – מיּסרּך אלקי ה' ּבנֹו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
ׁשהּתכלית  היינּו, גֹו', טֹובה ארץ אל  מביא גֹו' אלקי ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹה'
את  לקּבל ויּוכלּו יזּדּככּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי הּוא הּיּסּורים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשל

הּגאּולה. ׁשל הּנעלים ְֲִִִֶַַַַָהּגּלּויים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 173 cenr c wlg p"yz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

drinWE dI`x§¦¨§¦¨

ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לפניכםלפניכםלפניכםלפניכם נתןנתןנתןנתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְֲֵֵֶַַָָָָיׁש

ּבגמרא א)איתא כו, השנה ּד"ּכיון (ראש ּדּין" נעׂשה עד  "אין ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מה־ּׁשאין־ּכן  זכּותא". ליּה חזי מצּו לא כּו' ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹּדחזיּוהּו
להם  ׁשּברּור אף – מעדים הּדבר את ׁשֹומעים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהּדּינים

זכּותא. ליּה חזּו – אמת אֹומרים ְְֱִִֵֵֶֶָָָׁשהעדים
לגמרי, האדם אצל הּנראה הּדבר מתאּמת ׁשּבראּיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָונמצא
עצמֹו ׁשהּוא מּכיון הּדבר, אצלֹו ׁשּיפר ׁשאי־אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד

זה. את ֶֶָָראה

מּמקֹור  ׁשֹומעֹו אם אפילּו ּדבר, ׁשֹומע ּכׁשאדם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ספקֹות  ּבלּבֹו להתעֹורר יכֹולים ּביֹותר, ּומסמ ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶָָֻנאמן

ּכבראּיה. אצלֹו מחלט זה ואין הּדבר, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבאמּתּות
"אׁשר  הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּכתּוב: ׁשּמזהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוזהּו
ׁשל  ּבאפן האדם אצל להיֹות צרי הּיֹום" לפניכם נֹותן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאנכי
הּוא, ׁשּכ מאמין אֹו ׁשּׁשֹומע ּכדבר רק יהיּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ"ראה",
רֹואה, ׁשהּוא ּדבר ּכמֹו ּבֹו ּולהתאחד להתאּמת צרי זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
ּבזה  ׁשּיהיּו ׁשּי ולא הּדבר, ּבאמּתּיּות לגמרי ּבטּוח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּוא

ִִׁשּנּויים.
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ñ :ízòãé-àì«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓƒ«∆∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆«

'B‚Â ˙ÎÏÏ∑,ּכֹוכבים עבֹודת העֹובד ׁשּכל למדּת הא »∆∆¿ְֲִֵֶַַָָָָָָ
מּכאן  יׂשראל. ׁשּנצטּוּו הּדר מּכל סר הּוא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

ּככֹופר (ספרי)אמרּו: ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּמֹודה 'ּכל ְְֲִֵֶַַַָָָ
ּכּלּה' הּתֹורה .ּבכל ְַָָָֻ

(èë)éäìà ýåýé Eàéáé ék äéäå-øLà õøàä-ìà E §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
-ìò äëøaä-úà äzúðå dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©

:ìáéò øä-ìò äììwä-úàå íéføb øä©´§¦¦½§¤©§¨−̈©©¬¥¨«
i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙Â∑,'מברכיא 'ית ּכתרּגּומֹו: ¿»«»∆«¿»»ְְְְַַָָָ

הּמברכים  ÌÈf¯b.את ¯‰ŒÏÚ∑(לב הר (סוטה ּכלּפי ְְִֶַָ««¿ƒƒְֵַַ
האיׁש ּברּו" ּבּברכה: ּופתחּו ּפניהם, הֹופכין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּגרּזים

יעׂשה  לא ה'ארּור'ים אׁשר ּכל וגֹו'". ּומּסכה פסל ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ואחרּֿכ ,'ּברּו' ּבלׁשֹון ּתחּלה אמרּו ְְְְִִֶַַַָָָָָָָׁשּבּפרׁשה,

ּבקללה  ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם .הפכּו ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָ

„ÈÈכח  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe¿»«»ƒ»¿«¿¿ƒ«»«¿»
„wÙÓ ‡‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬««¿«»

:ÔezÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿«¿

‡zכט  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿
ÏÚ ‡iÎ¯·Ó ˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿«»«
‡¯eh ÏÚ ‡iËËÏÓ ˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿«»«»

:Ï·ÈÚ„¿≈»

xcde fer - xwi ilk

KxcA 'xW`' zNn x`Azi KEnqaE§¨¦§¨¥¦©£¤§¤¤
:xg ©̀¥

úBöî ìà eòîLz øLà äëøaä úà¤©§¨¨£¤¦§§¤¦§
.'Bâå 'äxn` dOl ,wCwcl Wi §¥§©§¥¨¨¨©

zFkxaA,''d zFvn' l` ErnWY xW` ¦§¨£¤¦§§¤¦§
,mFId mkz` 'dEvn ikp`' xW`mrR £¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©©©

.FnvrA mrtE 'dA zFvOd dlŸ¨©¦§©©©§©§
zFllTaE(gk weqt)mdipiA wiqtd ©§¨¦§¦¥¥¤

xn`nA.KxCd on mYxqed`xpe §©£©§©§¤¦©¤¤§¦§¤
inlWExiA wiQOW KxC lr Wxtl§¨¥©¤¤¤©¦©§©§¦

zAW zkQnC(h"d e"t)dikxA iAx xn`' §©¤¤©¨¨©©¦¤¤§¨
dSgn zFUrl `Ed KExA WFcTd cizr̈¦©¨¨©£§¦¨
ik`ln zSgOn miptl miwiCSl©©¦¦§¨¦¦§¦©©§£¥
mzF` mil`FW zxXd ik`lnE ,zxXd©¨¥©§£¥©¨¥£¦¨

xn`PW ,'l` lrR dn'(bk bk xacna) ©¨©¥¤¤¡©
lrR dn l`xUilE awril xn`i zrM"¨¥¥¨¥§©£Ÿ§¦§¨¥©¨©
l`xUi ErnWi cizrNW o`Mn ."'l ¥̀¦¨¤¤¨¦¦§§¦§¨¥
`l ,dEvi xW` z` dxEaBd iRn¦¦©§¨¤£¤§©¤Ÿ
Epgp` mitqi m`" Exn`W dGd mlFrM̈¨©¤¤¨§¦Ÿ§¦£©§

"Epzne 'd lFw z` rnWl(ak d lirl) ¦§Ÿ©¤¨¨§
cr mgM dti cizrlE ,xEqxql Ekxvde§ª§§§©§§¨¦¨¤Ÿ¨©
oiaE KxAzi FpiA mixEqxq Eidi dOdW¤¥¨¦§©§¦¥¦§¨©¥
xkU xTr Edfe ,zxXd ik`ln©§£¥©¨¥§¤¦©§©
zFfgl" ,dEwn lM zewze miwiCSd©©¦¦§¦§©¨§©¤©£

"FlkidA xTalE 'd mrpA(c fk mildz). §Ÿ©§©¥§¥¨
pr la``NW dfA iC oi` mirWxd W £¨Ÿ¤¨§¨¦¥©¨¤¤Ÿ

m"Anxd zrcM ''d mrpA zFfgl' EMfi¦§©£§Ÿ©§©©¨©§©

(`"d g"t daeyz)lFcB Wpr ElAwi `N` ,¤¨§©§Ÿ¤¨
o"Anxd zrcM lrtA(eÎd wxt lenbd xry): §Ÿ©§©©¨©§©

äòväáe,dWTX dn xiRW iz` Ff §©¨¨¨¥©¦©¤¨¤
dxEn`d dllwE dkxA `ld£Ÿ§¨¨§¨¨¨£¨
xde mifixB xdA zFxEn`d dOd o`M̈¥¨¨£§©§¦¦§©
`az iM zWxtA ExMfp dOle ,lair¥¨§¨¨¦§§§¨¨©¦¨Ÿ

(ekÎeh fk oldl)yi`d xEx`" mixEx`d lM̈¨£¦¨¨¦
ExMfp `le ,'Fbe "lqt dUri xW £̀¤©£¤¤¤§§Ÿ¦§§
dkxAdW i`Ce `N` .zFkxAd©§¨¤¨©©¤©§¨¨
iM" ,`Ad mlFrl DxTr o`M dxEn`d̈£¨¨¦¨¨¨¨©¨¦

"dkxAd z` 'd dEv mW(b blw mildz). ¨¦¨¤©§¨¨
,dkxAd zEdn `icdA Wxtn aEzMde§©¨§¨¥§¤§¨©©§¨¨

xn`e,dkxAd z`dkxAd `id Ff §¨©¤©§¨¨¦©§¨¨
ErnWY xW`cizrl'd zFvn l` £¤¦§§¤¨¦¤¦§

,mkidl`cnr ikp`" dGd mlFrA iM ¡Ÿ¥¤¦¨¨©¤¨Ÿ¦Ÿ¥
"mkipiaE 'd oiA(d d lirl)xn`W Edf , ¥¥¥¤¤¤¨©

mFId mkz` dEvn ikp` xW`mlFrA £¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©¨¨
rnWl EMfY cizrl la` ,dGd©¤£¨¤¨¦¦§¦§Ÿ©

:xEn`M mknvrA§©§§¤¨¨
ìáàoi`W xnFl dvx `l dllTA £¨©§¨¨Ÿ¨¨©¤¥

`NX dn m` iM zxg` dllw§¨¨©¤¤¦¦©¤Ÿ
`N` ,dfA iC `l iM ,df zEnlWl EMfi¦§¦§¥¤¦Ÿ©¨¤¤¨
"lEgY mirWx W`x lr" WOn dllw§¨¨©¨©Ÿ§¨¦¨

(hi ak dinxi t"r)mixEx`d ozF` mde ,§¥¨¨£¦
dllw DzF`e ,`az iM zWxR ExMfPW¤¦§§¨¨©¦¨Ÿ§¨§¨¨

lEgYErnWz `l m`lAwlzFvn z` ¨¦Ÿ¦§§§©¥¤¦§
.mkidl` 'dWxtl drhY `NW ickE ¡Ÿ¥¤§¥¤Ÿ¦§¤§¨¥

oirn 'ErnWz `l m`','ErnWY xW`' ¦Ÿ¦§§¥¥£¤¦§§
xn`,KxCd on mYxqedn iM ¨©§©§¤¦©¤¤¦©

dxqd Epid 'ErnWz `l m`' iYxn`X¤¨©§¦¦Ÿ¦§§©§£¨¨
oirn Fpi`e ,dGd mlFrA KxCd on¦©¤¤¨¨©¤§¥¥¥
mlFr xkUA xAcnd 'ErnWY xW`'£¤¦§§©§©¥¦§©¨

:`Ad©¨
äîexn`PXmkz` dEvn ikp` xW` ©¤¤¡©£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤

,mFIdLl didi `le ikp`W' itl ©§¦¤¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§
'mEprnW dxEaBd iRn(.ck zekn)oM lr , ¦¦©§¨§©£©¥

lEgYW xn`e ,zFTlg iYW dUr̈¨§¥£ª§¨©¤¨
dllTd'd zFvn' l` ErnWz `l m` ©§¨¨¦Ÿ¦§§¤¦§

,'mkidl`Ll didi `le ikp` EpidC ¡Ÿ¥¤§©§¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§
iRn mzF` mYrnW mkipf`AW¤§¨§¥¤§©§¤¨¦¦
lEgYW `hiWR EN` lre ,dxEaBd©§¨§©¥§¦¨¤¨
`N` .mnIwl ErnWY `l m` dllTd©§¨¨¦Ÿ¦§§§©§¨¤¨

KxCd on ExEqY m` ENt`ikp`' xW` £¦¦¨¦©¤¤£¤¨Ÿ¦
'mkz` dEvnxn`l "EdY lr" Eghaze §©¤¤§¤§¦§§©Ÿ¥Ÿ

`l mFwn lMn ,mzF` izicA iANOW¤¦¦¦¨¦¦¨¦¨¨Ÿ
WxR `l oicre .Wprd on dfA ExhRY¦¨§¨¤¦¨Ÿ¤©£©¦Ÿ¥¥
,dxEaBd iRn ErnXW zFvOd md dn©¥©¦§¤¨§¦¦©§¨

xn` oM lrmidl` ixg` zkll ©¥¨©¨¤¤©£¥¡Ÿ¦
,'Fbe mixg``le ikp` cbpM df iM £¥¦§¦¤§¤¤¨Ÿ¦§Ÿ

zNgY lr aqEn `Ede ,Ll didi¦§¤§§¨©§¦©
xn`W `xwOdl` ErnWz `l m` ©¦§¨¤¨©¦Ÿ¦§§¤

.mkidl` 'd zFvnlM Evxzi dfaE ¦§¡Ÿ¥¤¨¤§Ÿ§¨
ExxFrzp mdilr xW` zFwtQd©§¥£¤£¥¤¦§§

:Ff dWxtA miWxtndgk dxez ©§¨§¦§¨¨¨



d`xנח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

(ì)àBáî Cøc éøçà ïcøiä øáòa änä-àìä£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ¤µ¤§´
ìbìbä ìeî äáøòa áLiä éðòðkä õøàa LîMä©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®µ©¦§½̈

:äøî éðBìà ìöà¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«
i"yx£‰n‰Œ‡Ï‰∑ סימן ּבהם אחרי ∑‡È¯Á.נתן ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈ֲֵַ

הּירּדן, לׁשֹון העברת וזהּו למרחֹוק, והלאה הרּבה ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הּוא "אחרי", מפלג "אחרי", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל ְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָֻ

LÓM‰ ‡B·Ó C¯c∑ לצד הּירּדן מן מערב.להּלן ∆∆¿«∆∆ְְְֲִֵַַַַַָָ
ׁשּננקדּו ּדברים, ׁשני ׁשהם מֹוכיח הּמקרא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטעם
נקּוד  "ו"דר ּבפׁשטא, נקּוד "אחרי" טעמים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשני

דיּבּור  'דר 'אחרי היה ואם ּדגּוׁש. והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמׁשּפל
,הפּו ּבׁשֹופר ּבמׁשרת "אחרי" נקּוד היה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָאחד,

ורפה  ּבפׁשטא "ו"דר.ÏbÏb‰ ÏeÓ∑ מן רחֹוק ְְְְֶֶֶַָָ«ƒ¿»ִָ
Ó¯‰.הּגלּגל  ÈBÏ‡∑ׁשּנאמר הּוא, יב)ׁשכם :(בראשית ְִַָ≈≈…∆ְֱֶֶֶַ

מֹורה  אלֹון עד ׁשכם, מקֹום .""עד ְְֵֶֶַַ

(àì)úLøì àáì ïcøiä-úà íéøáò ízà ék¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤
ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬

:da-ízáLéå dúàŸ−̈¦«©§¤¨«
i"yx£'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑ הארץ נּסים את וּתירׁשּו ׁשּתבֹואּו ּבידכם סימן יהיּו ירּדן .ׁשל ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(áì)-úàå íéwçä-ìk úà úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½¥¬¨©«ª¦−§¤
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

‡¯Áל  È¯BÁ‡ ‡c¯È„ ‡¯·Úa Ôep‡ ‡Ï‰¬»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»¬≈…«
·˙Èc ‰‡Úk ‡Ú¯‡a ‡LÓL ÈÏÚÓ«¬»≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»»¿»≈
:‰¯Ó È¯LÈÓ ¯ËÒa ‡ÏbÏb Ï·˜Ï ‡¯LÈÓa¿≈¿»»√≈ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿≈…∆

ÈÓÏ¯˙לא  ÏÚÓÏ ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È¯‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»¿≈«¿≈«
Ôe˙¯È˙Â ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»¡»¬»≈¿¿≈¿

:da Ôe·˙È˙Â d˙È»«¿≈¿«

iÈc‡לב  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«»»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈√»≈»≈

xcde fer - xwi ilk

(l).'Bâå LîMä àBáî Cøc éøçàlM ©£¥¤¤§©¤¤§¨
ElNd mixvOde mipniQd©¦¨¦§©§¨¦©¨
iM ,KM lM Kxv mdA oi`W oi`xp¦§¦¤¥¨¤Ÿ¤¨¨¦
Eid zFnWA EaTp xW` ElNd mixdd¤¨¦©¨£¤¦§§¥¨
wxR dhFq zkQnaE .mirEcie mixMp¦¨¦¦¦§©¤¤¨¤¤

oixn`p EN`(:bl),wiQn,daxrA aWId' ¥¤¡¨¦©¦©Ÿ¥¨£¨¨
,miaWFi Eid zFrabE mixd oiA `lde©£Ÿ¥¨¦§¨¨§¦

,lBlBd lEn.lBlBd z` E`x `l `lde ©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨
`A `l ,xnF` awri oA xfril` iAx©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥Ÿ¨
KxC mdl zF`xdl `N` aEzMd©¨¤¨§©§¨¤¤¤
,dpFW`xA mdl d`xdW FnM dIpXA©§¦¨§¤¤§¨¨¤¨¦¨

,KxC.minxkE zFcUA `le Ekl KxCA ¤¤©¤¤§§Ÿ§¨§¨¦
,aWId.zFxAcnA `le Ekl aEXiA ©Ÿ¥§¦§§Ÿ§¦§¨

,daxrAmixdA `le Ekl xFWiOA ¨£¨¨©¦§§Ÿ§¨¦
dG oipr dn eixacl dWwe .'zFrabE§¨§¨¤¦§¨¨¨¦§©
Wi fnxd cv lre .laire mifixB xdl§©§¦¦§¥¨§©©¨¤¤¥
lr ElEgi zFkxAdW dxFdW ,Wxtl§¨¥¤¨¤©§¨¨©
EklIWM l`xUIn zFYM dWlW W`xŸ§Ÿ¨¦¦¦§¨¥§¤¥§

:dxWi KxC¤¤§¨¨
úkKxc ininY" md ,dpFW`x ©¦¨¥§¦¥¨¤

"'d zxFzA mikldd(` hiw mildz), ©Ÿ§¦§©
xn` mdl .l`xUiA d`xFdd ixFn¥©¨¨§¦§¨¥¨¤¨©
KxcM ,'minxkE zFcUA `le Ekl KxCA'©¤¤§§Ÿ§¨§¨¦§¤¤

zFcUA wlg mipdMl did `NW¤Ÿ¨¨©Ÿ£¦¥¤§¨
zcFarA micExh Eidi `NW minxkE§¨¦¤Ÿ¦§§¦©£©
zrc ExnWi odk iztU" `N` ,dnc`d̈£¨¨¤¨¦§¥Ÿ¥¦§§©©

"EdiRn EWwai dxFze(f a ik`ln), §¨§©§¦¦
'KxC' ixw`C dxFYd lM ogMW`e§©§§©¨©¨§¦§¥¤¤

`Ow wxR oiWECw zkQn `zi`cM(:a), ¦§¦¨©¤¤¦¦¤¤©¨
EwQrzi `l 'd zxFY KxC iklFd lM KM̈¨§¥¤¤©Ÿ¦§©§

:minxkE zFcUA§¨§¨¦
úkmiwqFrd miYA ilrAd md ,dIpW ©§¦¨¥©©£¥¨¦¨§¦

ici miwifgnE mlFrd aEXiA§¦¨¨©£¦¦§¥
,'Ekl aEXiA' xn` mdl .dxFY icnFl§¥¨¨¤¨©§¦§
mdW mixacA miwEqr EidY cinYW¤¨¦¦§£¦¦§¨¦¤¥
milhA mixacA `le ,mlFrd aEXi¦¨¨§Ÿ¦§¨¦§¥¦
Edf .EdY mFwn xAcnM EdY ixaC¦§¥Ÿ§¦§¨§Ÿ¤
iaWFi KxcM ,'zFxAcnA `le' xn`W¤¨©§Ÿ§¦§¨§¤¤§¥
mixacA mpYnE m`Vn lM xW` zFpxw§¨£¤¨©¨¨©¨¨¦§¨¦
oFWl df llkie ,rxd oFWle milhA§¥¦§¨¨©§¦§Ÿ¤§

zFxAcn: ¦§¨
úkikln dxxU ilrAd md ,ziWilW ©§¦¦¥©©£¥§¨¨©§¥

xFce xFC lM i`iUpE l`xUi¦§¨¥§¦¥¨¨
mExi `NW xn` mdl .mdibidpnE©§¦¥¤¨¤¨©¤Ÿ¨
,xFWinA 'Ekli daxrA' `N` ,maal§¨¨¤¨¨£¨¨¥§§¦
zFlcba" Klil 'zFrabE mixdA `le'§Ÿ¤¨¦§¨¥¥¦§Ÿ

"zF`ltpaE(` `lw mildz t"r)KxcA `N` , §¦§¨¤¨§¤¤
xd oiA rSnn daxrdW KxcM rSnn§ª¨§¤¤¤¨£¨¨§ª¨¥©

:dltWl¦§¥¨
óàåxAcn df wEqR lMW iR lr §©©¦¤¨¨¤§©¥

oi` iM WOn mikxC iklFdA§§¥§¨¦©¨¦¥
KxckE ,FhEWR icin `vFi `xwOd©¦§¨¥¦¥§§¤¤

i"Xx WxRW(my dheq)mdl dESW ¤¥¥©¦¤¦¨¨¤
ux` `Ed iM iprpMd KxC EklIW¤¥§¤¤©§©£¦¦¤¤
mdl d`xdW KxcM aEWie xFWin¦§¨§¤¤¤¤§¨¨¤
xfg mPgl `l mFwn lMn .dpFW`xÄ¦¨¦¨¨Ÿ§¦¨¨©
,KxCd zbdpd lr zipW mfxfe dWnŸ¤§¥§¨¥¦©©§¨©©¤¤
df KxC mzQn EcnlIW icM `N ¤̀¨§¥¤¦§§¦§©¤¤¤
xW` ,devnE dxFzA 'd KxC zbdpd©§¨©¤¤§¨¦§¨£¤
zFxEn`d zFkxAd l` EMfi mCSn¦¦¨¦§¤©§¨¨£
xkUle ,dGd mlFrA mifixB xdA§©§¦¦¨¨©¤§¦§©

`Ad `Ad mlFr,WnXd `Fan KxC ¨©¨©¨¤¤§©¤¤
mlFrA mc`d lW FWnW zriwW xg ©̀©§¦©¦§¤¨¨¨¨¨
s`e .igvPd xF`A mW `Ed gxFf ,dGd©¤¥©¨¨©¦§¦§©
mFwn lMn ,WxC KxC df lM m ¦̀¨¤¤¤§¨¦¨¨
,rnWl aFxwe oFkp Fnvr cSn oiprd̈¦§¨¦©©§¨§¨¦§Ÿ©

"gwl sqFie mkg rnWi"` ilyn) ¦§©¨¨§¤¤©
(d:`l dxez



נט d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

áé(à)ïeøîLz øLà íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´¦§§´
éúáà éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNòìEì E ©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯£Ÿ¤²§−

:äîãàä-ìò íéiç ízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì§¦§¨®¨̧©¨¦½£¤©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

(á)íL-eãáò øLà úBî÷nä-ìk-úà ïeãaàz ãaà©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¯¨«§¨´
íäéäìà-úà íúà íéLøé ízà øLà íéBbä©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®
õò-ìk úçúå úBòábä-ìòå íéîøä íéøää-ìò©¤«¨¦³¨«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬

:ïðòø©«£¨«
i"yx£Ôe„a‡z „a‡∑,"ּתאּבדּון" ואחרּֿכ "אּבד", «≈¿«¿ְְְֵַַַַָ

מה) יׂשראל (ע"ז ּבארץ עבֹודהֿזרה לעֹוקר ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמּכאן
אחריה  לׁשרׁש ׁשּצרי.¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡ ְֲִֵֶֶַָָָ∆»«¿…¬∆

'B‚Â ÌLŒe„·Ú∑ את" מהם? ּתאּבדּון ּומה »¿»¿ְְֵֶֶַַ
ההרים  "על אׁשר ."אלהיהם" ֱֲִֵֶֶֶַָֹ

(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«
i"yx£ÁaÊÓ∑ הרּבה אבנים אבן ∑vÓ·‰.ׁשל ׁשל ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ֶֶֶ

ּבימֹוס, והיא ּבּמׁשנה(אלטאר)אחת, מז)ׁשּׁשנּויה :(ע"ז ְְְִִִֶַַַָָ
ׁשחצבּה לבימֹוס''אבן אילן ∑‡L¯‰.מּתחּלתּה ְְֲִִִֶֶֶָָָָ¬≈»ִָ

‡˙ÌÓLŒ.הּנעבד  Ìz„a‡Â∑(מו להם (שם לכּנֹות ֱֶַָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְֶַָ
'עין  ּכריא'. 'ּבית לּה קֹורין ּגליא' 'ּבית לגנאי: ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָׁשם

קֹוץ' 'עין .ּכל', ֵֹ

(ã):íëéäìà ýåýéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑,מקֹום ּבכל לּׁשמים להקטיר …«¬≈ְְְִִַַַָָָ

"ונּתצּתם  אחר: ּדבר יבחר. אׁשר ּבּמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכיֿאם
ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את ואּבדּתם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹאתֿמזּבחתם

מן (ספרי) אבן ּולנֹותץ הּׁשם את למֹוחק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָאזהרה

'וכי  יׁשמעאל: רּבי אמר העזרה. מן אֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּמזּבח,
הּמזּבחֹות? את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּתעלה
עונֹותיכם  ויגרמּו ּכמעׂשיהם ּתעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאּלא

ׁשּיחרב' אבֹותיכם .למקּדׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַָ

aÚÓÏ„א  Ôe¯h˙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»»
ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«»«»ƒ««»ƒ«

:‡Ú¯‡«¿»

eÁÏÙב  Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó¯ ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

È˙ג  Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד  ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

xcde fer - xwi ilk

áé(c)íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àìŸ©£¥©¡Ÿ¥¤
.'BâåzFO`dW itl §§¦¤¨ª

mzErhl mdl mixgFAminxd mixdd £¦¨¤§¨¨¤¨¦¨¨¦
oprx ure(a weqt)milil`d oi` iM , §¥©£¨¦¥¨¡¦¦

mFwOd `N` mFwOd z` oicAkn§©§¦¤©¨¤¨©¨
zErHd l` miklFdde ,mcAkn§©§¨§©§¦¤©¨
xg`n xzFi mFwOd l` miWxFC§¦¤©¨¥¥©©
dlFcB dAq mFwOdW itlE ,zErHd©¨§¦¤©¨¦¨§¨

xn`p oM lr ,Ff dcFarl(a weqt)cA` ©£¨©¥¤¡©©¥
.'Fbe zFnwOd lM z` oEcA`Yla` §©§¤¨©§Ÿ§£¨

mY`,mkidl` 'dl oM oEUrz `l`NW ©¤Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤¤Ÿ
,mFwOA mixgFAd EidY mY`l` m` iM ©¤¦§©£¦©¨¦¦¤
'Fbe 'd xgai xW` mFwOd(d weqt)iM , ©¨£¤¦§©§¦

oi` iM ,mY` `le xgFAd KxAzi `Ed¦§¨©©¥§Ÿ©¤¦¥

`N` ,mFwOA iElY KxAzi FcFaM§¦§¨©¨©¨¤¨
Kkitl .FnFwn cAkn `Ed KExA WFcTd©¨¨§©¥§§¦¨

EWxcz FpkWl(my)l` EWxcY `l , §¦§¦§§Ÿ¦§§¤
dI`' FpkWl EWxcY `N` ,mFwOd©¨¤¨¦§§§¦§©¥
xTr KxAzi `Ed iM ,'FcFaM mFwn§§¦¦§¨©¦¨

:Fl lth mFwOde§©¨¨¥
äîexn`PX(my)'d xgai xW``le ©¤¤¡©£¤¦§©§Ÿ

axd ozp ,cIn mFwOd z` dNB¦¨¤©¨¦¨¨©¨©
mxkf ,xaCA minrh dWlW dxFOd©¤§Ÿ¨§¨¦©¨¨§¨¨
ip` xnF`e .FxtqA l`pAxA` i"xdn©£¦©©§¨¥§¦§§¥£¦
`l mdxa`l ENt` iM ,xaCA cFq WIW¤¥©¨¨¦£¦§©§¨¨Ÿ
xW` mixdd cg` lr" xn`e cIn dNB¦¨¦¨§¨©©©©¤¨¦£¤

"Lil` xn`(a ak ziy`xa)'d" FnW `xwe , Ÿ©¥¤§¨¨§
"d`xi(ci weqt my)KxAzi `Ed iM , ¦§¤¦¦§¨©

"dn cr rci EpY` oi`e" d`Fxdt"r) ¨¤§¥¦¨Ÿ¥©©¨
(h cr mildz`l KkNW rnWl aFxwe .§¨¦§Ÿ©¤§¨Ÿ

ape dliWA oFiGA Ebdpi `NW ,EdNB¦¨¤Ÿ¦§£¦¨§¦Ÿ§Ÿ
dlgPd Ff `NW xExaA ErcIWM ,oFrabe§¦§§¤¥§§¥¤Ÿ©©£¨

:dgEpOde§©§¨
òãúåfnxp o`MW Exn` miWxtnd iM §¥©¦©§¨§¦¨§¤¨¦§©

df EgikFde ,minlFr ziaE dliW¦Ÿ¥¨¦§¦¤
iM .dWxRA E`xW miiEPW dOM zngn¥£©©¨¦¦¤¨©¨¨¨¦

dliW lr xn` dNgYnl` m` iM ¦§¦¨¨©©¦Ÿ¦¦¤
mW FnW mEUl 'Fbe mFwOd(d weqt), ©¨§¨§¨

Epide ,drW itl `nlrA dniU rnWn©§¨¦¨§¨§¨§¦¨¨§©§
xn` KM xg`e ,dliW(`i weqt)dide ¦Ÿ§©©¨¨©§¨¨

FnW oMWl FA 'd xgai xW` mFwOd©¨£¤¦§©§©¥§
,mW.zFxFcl raw rnWn 'oMWl' ¨§©¥©§¨¨©§



d`xס zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

(ä)íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékÂ¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáL-ìkîeLøãú BðëL ¦¨¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−

:änM úàáe¨¬¨¨«¨
i"yx£eL¯„˙ BÎLÏ∑(ספרי) ׁשילה מׁשּכן .זה ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

(å)úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ
íëéøãðå íëãé úîeøz úàå íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ

:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«
i"yx£ÌÎÈÁ·ÊÂ∑ ׁשל ∑ÌÎÈ˙¯NÚÓ.חֹובה ׁשלמים ¿ƒ¿≈∆ְִֶָָ«¿¿…≈∆

החֹומה  מן לפנים לאכל ׁשני ּומעׂשר ּבהמה .מעׂשר ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ÌÎ„È ˙Óe¯z∑ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, (דברים אּלּו ¿«∆¿∆ֱִִֵֶֶֶַַָ

מּיד"כו) הּטנא הּכהן "ולקח :.ÌÎ¯˜a ˙¯Î·e∑ ְִֵֶֶֶַַַָָֹ¿……¿«¿∆
לּכהן, ׁשם לתּתם .ויקריבם ְְְִִֵֵַַָָֹ

ÏkÓה  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙È·Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dzÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

˜ÔBÎÈL„eו  ˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«¿≈
ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡ ˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»≈¿»«¿»∆¿
:ÔBÎÚÂ ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„Â ÔBÎÈ¯„Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿≈¿¿«¿

xcde fer - xwi ilk

xn` oFW`xAmkixcpe(e weqt)ziaaE , ¨¦¨©§¦§¥¤§¥
minlFrmkixcp xganE(`i weqt)siqFde . ¨¦¦§©¦§¥¤§¦

FA'd iptl mYgnUE(ai weqt)oFW`xaE , §©§¤¦§¥¨¦
xn` oFW`xA .''d iptl' xiMfd `lŸ¦§¦¦§¥¨¦¨©

mkiYaE mY`(f weqt)minlFr ziaaE , ©¤¨¥¤§¥¨¦
siqFdmkizpaE mkipaE mY`(ai weqt). ¦©¤§¥¤§Ÿ¥¤

xn` ipXA'FA' mkidl` 'd xgai xW` ©¥¦¨©£¤¦§©¡Ÿ¥¤
(`i weqt)`l oFW`xaE ,mFwOA rnWn©§¨©¨¨¦Ÿ

:'FA' xiMfd¦§¦
ìòåxn`p oFW`xA ixd ,il dWw df §©¤¨¤¦£¥¨¦¤¡©

(d weqt),mkihaW lMnrnWn ¦¨¦§¥¤©§¨
gikFde ,mihaXd lMn sqMd daBW¤¨¨©¤¤¦¨©§¨¦§¦©

l`EnW xtq sFq df i"Xx(ck ck 'a) ©¦¤¥¤§¥
,"miXng milwW" mW xn`PX dOn'¦©¤¤¡©¨§¨¦£¦¦

minId ixacaE(dk `k '`)lwWn" aizM §¦§¥©¨¦§¦¦§©
lwW miXng daBW `N` ,"zF`n WW¥¥¤¨¤¨¨£¦¦¤¤
,'zF`n WWl dlre haWe haW lMn¦¨¥¤§¥¤§¨¨§¥¥
xAcn oFW`x wEqR i`CeA oM m`e§¦¥§©©¨¦§©¥
cFre .ceC dpA xW` minlFr ziaA§¥¨¦£¤¨¨¨¦§

mlFr zFnin `ld ,il dWwxgap ¨¤¦£Ÿ¦¨¦§©
mc`n di`xE ,minlFr ziA lW mFwOd©¨¤¥¨¦§¨¨¥¨¨

mW aixwdW(h cl x"a d`x)lW dUrOde , ¤¦§¦¨§©©£¤¤
xn`W EdnE ,df gikFn wgvi zcwr£¥©¦§¨¦©¤©¤¨©

'd xgai xW`dnE .rnWn `Adl £¤¦§©§©¨©§¨©
dniU rnWn 'dniU' oFWNW Exn`X¤¨§¤§¦¨©§¨¦¨
,df WExtA dgFp iYrC oi` ,EdC lM̈§¥©§¦¨§¥¤

xn`p ixdW(hi `l oldl)ipA z` DcOle" ¤£¥¤¡©§©§¨¤§¥
'd dEv ike ,"mditA DniU l`xUi¦§¨¥¦¨§¦¤§¦¦¨
.Edc lM dniU mditA dxFYd mEUl̈©¨§¦¤¦¨¨§
xW`" wEqR lr i"Xx WxRX dn oIre§©¥©¤¥¥©¦©¨£¤

"mdiptl miWY(` `k zeny)rnWn , ¨¦¦§¥¤©§¨
'dniU' oFWNW ,`xAYqn `kRi`W¤¦§¨¦§©§¨¤§¦¨
xEqi `l xW` rEaw xaC lr dxFn¤©¨¨¨©£¤Ÿ¨

:mlFrl§¨
ìòuxzi dfaE df KtdA ip` xnF` oM ©¥¥£¦§¥¤¤¨¤§Ÿ©

xn`PX dn iM ,lMd(d weqt)m` iM ©Ÿ¦©¤¤¡©¦¦
lMn 'd xgai xW` mFwOd l ¤̀©¨£¤¦§©¦¨

,mW FnW mEUl mkihaWziaA xAcn ¦§¥¤¨§¨§©¥§¥
lr s`e ,mihaXd lMn dAbPW minlFr¨¦¤¦§¨¦¨©§¨¦§©©
zFnin xgap xaM `Edd mFwOdW iR¦¤©¨©§¨¦§©¦
'xgai xW`' xn` mFwn lMn ,zFa`d̈¨¦¨¨¨©£¤¦§©
zIabA xgal FtFQW lr ,`Adl oFWl§§©¨©¤¦§Ÿ¦§¦©
`l Kkl .'mkihaW lMn' didIW sqMd©¤¤¤¦§¤¦¨¦§¥¤§¨Ÿ
'FA' iM ,'mkihaW lMn FA xgai' xn`p¤¡©¦§©¦¨¦§¥¤¦
,xgap xaM mFwOde mFwOd lr i`ẅ¥©©¨§©¨§¨¦§©
xgaIW Epid ,'xgai xW`' xn`PX dnE©¤¤¡©£¤¦§©©§¤¦§©

.'mkihaW lMn' dIaBd,mW FnW mEUl ©§¦¨¦¨¦§¥¤¨§¨
,raw lW dniU,EWxcz FpkWldvFx ¦¨¤¤©§¦§¦§§¤

EciBie ,mipFapE mipwGn `p EWxC xnFl©¦§¨¦§¥¦§¦§©¦
zFnin dXcwl xgap mFwOd df iM Ll§¦¤©¨¦§©¦§ª¨¦

.mlFr,dOX z`aEiM ,'cigi' oFWl ¨¨¨¨¨§¨¦¦
,cigil dxdf` miAxl dxdf` df wEqR̈¤©§¨¨¨©¦©§¨¨§¨¦
WIW miAx Ff `l dnaA Eaixwi `NW¤Ÿ©§¦§¨¨Ÿ©¦¤¥
zcrn lcAdl mpFvxW mdA WEgl̈¨¤¤§¨§¦¨¥¥£©
FA oi`W cigi ENt` `N` ,l`xUi¦§¨¥¤¨£¦¨¦¤¥
:dnaA aixwi `l mFwn lMn ,Ff dWWg£¨¨¦¨¨Ÿ©§¦§¨¨

íúàáäå'Fbe dOW(e weqt)`NX dn , ©£¥¤¨¨§©¤Ÿ
cOll 'mkixcp xgan' xn`̈©¦§©¦§¥¤§©¥
lw `EdW itl ,xgaOd on `iaIW¤¨¦¦©ª§¨§¦¤©
lM d`ad ENt`W cFre .dliXn xngëŸ¤¦¦Ÿ§¤£¦£¨¨¨

mFwnA dglvd mc`l znxFB EdC§¤¤¨¨¨©§¨¨§¨
xn`e .z`U xziA df WFcw(f weqt) ¨¤§¤¤§¥§¨©

,'d iptl mW mYlk`edlik`d ENt`W ©£©§¤¨¦§¥¤£¦¨£¦¨
xnge lwe ,mW `id ''d iptl' ziptEBd©¨¦¦§¥¦¨§©¨Ÿ¤

xn`e .WtPA `idW dgnVd(my)mY` ©¦§¨¤¦©¤¤§¨©©¤
,mkiYaEEpw milWExiA `nzQn iM ¨¥¤¦¦§¨¨¦¨©¦¨

"miAx oke minlW" mdl(ai ` megp)miYA ¨¤§¥¦§¥©¦¨¦
:FziA ipA lM llM dfaE ,miaEWg£¦¨¤¨©¨§¥¥

øçàåxn` KM(`iÎi weqt)z` mYxare §©©¨¨©©£©§¤¤
xW` mFwOd dide 'Fbe oCxId©©§¥§§¨¨©¨£¤

,'Fbe FA mkidl` 'd xgaidGW rnWn ¦§©¡Ÿ¥¤§©§¨¤¤
zxardl KEnq xgaPW mFwOA xAcn§©¥©¨¤¦§©¨§©£¨©

xn` eilre .dliW EpidC ,oCxIdxW` ©©§¥§©§¦Ÿ§¨¨¨©£¤
,'FA' xgaimFwOA xgal FtFq iM ¦§©¦¦§Ÿ©¨

.`Edd,mW FnW oMWliM ,drW itl ©§©¥§¨§¦¨¨¦
itl didW itl df mWA `xwp oMWOd©¦§¨¦§¨§¥¤§¦¤¨¨§¦

.drW'd iptl mW mYgnUE(ai weqt), ¨¨§©§¤¨¦§¥
.`id ''d iptl' WtPAW dgnVd `weC©§¨©¦§¨¤©¤¤¦§¥¦

:Fnvrn x`an oiprd lke§¨¨¦§¨§Ÿ¨¥©§
äîexn`e xfgX(ci weqt)mFwOA m` iM ©¤¨©§¨©¦¦©¨

,LihaW cg`A 'd xgai xW`Epid £¤¦§©§©©§¨¤©§
mihaXd on cg`A didW dliW oM mB©¥¦Ÿ¤¨¨§¤¨¦©§¨¦
`l oYl aEzMd `aE ,mNMn `le§Ÿ¦ª¨¨©¨¦¥Ÿ

i"Xx WExtM xaCA dUrY(bi weqt) ©£¤©¨¨§¥©¦
ziaA xnge lwe ,dliWA ENt £̀¦§¦Ÿ§©¨Ÿ¤§¥
m` iM' xn`e xfg `l EN`e .minlFr¨¦§¦Ÿ¨©§¨©¦¦
xn`X dn xnF` iziid ,'Fbe 'mFwOA©¨§¨¦¦¥©¤¨©

(my)Ll xnXd,xaCA dUrY `l oYl ¦¨¤§¦¥Ÿ©£¤©¨¨
df WExtE .minlFr ziaA `weC Epid©§©§¨§¥¨¦¥¤

:oFkpe iYn`d dxez £¦¦§¨



סי d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(æ)ízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À
ýåýé Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'‰ EÎ¯a ¯L‡∑(ספרי),הּברכה .הבא לפי ¬∆≈«¿ְְִֵַָָָ

(ç)íBiä ät íéNò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²−Ÿ©®
:åéðéòa øLiä-ìk Léà¦−¨©¨¨¬§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈNÚ eÁ‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ …«¬¿…¬∆¬«¿…ƒ¿
הּירּדן  את עֹוברים אּתם "ּכי על למעלה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָמּוסב

מּיד  הּירּדן, את ּכׁשּתעברּו אּתם וגֹו'", מּתרים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
וחּלּוק. ּכּבּוׁש ׁשל ׁשנה י"ד ּכל ּבבמה ְְְְִִִֶַָָָָָלהקריב
ּפה  מקריבים ּׁשאּתם מה ּכל ּתקריבּו לא ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹּוּבבמה
ּכׁשר  והּוא ונמׁשח עּמכם ׁשהּוא ּבּמׁשּכן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּיֹום

אבל  ּונדבֹות. נדרים ואׁשמֹות, חּטאֹות ּבֹו ְְְְֲֲִִַַַָָָָָלהקריב
ּכל  "איׁש וזהּו: והּנּדב, הּנּדר אּלא קרב אין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבמה,
מתנּדבים  ׁשאּתם ּונדבֹות נדרים ּבעיניו", ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּיׁשר
חֹובה, עלֿידי ולא להביאם, ּבעיניכם ׁשּיׁשר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעלֿידי

ּבבמה ּתקריבּו קיז)אֹותם .(זבחים ְְִַָָָ

(è)-ìàå äçeðnä-ìà äzò-ãò íúàá-àì ék¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤
éäìà ýåýé-øLà äìçpä:Cì ïúð E ©©«£½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ì˙‡·Œ‡Ï Èk∑(ספרי) אֹותן ׁשנה ּכל קיט)∑‡Áen‰ŒÏ‰.עדין ּכמֹו∑zÚŒ„Ú‰.י"ד ׁשילה (זבחים .זֹו ƒ…»∆ָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»ִֹ
‰ÏÁp‰∑ ירּוׁשלים .זֹו ««¬»ְִַָ

(é)ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøáòå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

:çèa-ízáLéå áéáqî¦¨¦−¦«©§¤¤«©
i"yx£ı¯‡a Ìz·LÈÂ Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ∑ «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆

חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ואת ׁשּתחּלקּוה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ÌÎÏ.ׁשבטֹו ÁÈ‰Â∑ ּומנּוחה וחּלּוק ּכּבּוׁש לאחר ְִ¿≈ƒ«»∆ְְְִִַַָ

ג) את (שופטים ּבם לנּסֹות ה', הניח אׁשר הגֹוים ְֲִִִֵֶֶַַַָמן
אז  ּדוד. ּבימי אּלא זֹו ואין .יׂשראל, ְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ß a`Îmgpn a"k ipy mei ß

(àé)Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìáú änL íL BîL ïkLeàééëðà øLà-ìk úà §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ הּבחירה ּבית לכם ּבנּו ¿»»«»¿ְְִֵֶַָָ

ּבדוד אֹומר הּוא וכן ז)ּבירּוׁשלים, ּכיֿיׁשב (ש"ב "ויהי : ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
וּיאמר  מּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו וה' ּבביתֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּמל

ּבבית  יֹוׁשב אנכי נא ראה הּנביא: אלֿנתן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמל
היריעה" ּבתֹו יׁשב האלהים וארֹון nL‰.ארזים ְְֱֲֲִִִֵַַָָָֹֹ»»

'B‚Â e‡È·˙∑ אמּור וכאן ׁשילה, לענין אמּור למעלה »ƒ¿ְְְְְִִַַָָָָֹ

ÏÎaז  Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«»√»¿»¡»¬¿∆¡¿…
CÎ¯· Èc ÔBÎÈza L‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È ˙eËLB‡»∆¿«∆¡«»≈ƒ»¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

‰Î‡ח  ÔÈ„·Ú ‡Á‡ Èc ÏÎk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»
:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿«»»¿»»√»ƒ

ÁÈ‡ט  ˙È·Ï ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»

ÈÈcי  ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»

daיא  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„ ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»



d`xסב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy
ּבין  הּתר ליּתן הּכתּוב, חּלקם ּולכ ירּוׁשלים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלענין
ּובאּו נֹוב וחרבה לנֹוב, ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה לזֹו: ְְְְְִִֶָָָָָָֹזֹו

לירּוׁשלים  ׁשּבאּו עד מּתרֹות הּבמֹות היּו .לגבעֹון, ְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ÌÎÈ¯„ ¯Á·Ó∑ הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(617 'nr a zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשםםםם ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו ללללׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' יבחריבחריבחריבחר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר (יב,ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
יא)

החּיים ּבספר המהר"ל)הקׁשה ּבׁשּום (לאחי נאמר לא מּדּוע , ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
מקֹום  ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָמקֹום
ולכן  ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי לה', מתּפּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיהּודי
ּגם  מקֹום, ּבכל קּיימת היא ּכי ירּוׁשלים, לצד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָמתּפּללים

ּבחּוץ  הּדר ּכל ּׁשאמרּו מה מבאר זה ּולפי לארץ. ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹּבחּוץ
ּכאׁשר  קבע, לדירת ׁשהּכּונה אלקה, לֹו אין ּכאּלּו ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלארץ
ׁשם  ׁשּגר מי אבל הּגאּלה. על ּכלל חֹוׁשב אינֹו ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֻהאדם
הּתפּלה  ּבעת ּוכמֹו יׂשראל, וארץ מׁשיח אֹודֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוחֹוׁשב
אׁשר  הּמקֹום הּוא מקֹומֹו הרי יׂשראל, ארץ לצד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּׁשּפֹונה

ה'. ְִַיבחר

(áé)íëéðáe ízà íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ
øLà éåläå íëéúäîàå íëéãáòå íëéúðáe§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´

:íëzà äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéøòLa§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦§¤«

(âé)éúìò äìòz-ït Eì øîMäøLà íB÷î-ìëa E ¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬
:äàøz¦§¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑(ספרי) ת "לא הּדבר לּתן על z¯‡‰.עׂשה" ¯L‡ ÌB˜ÓŒÏÎa∑ אּתה אבל ,ּבלּב יעלה אׁשר ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»¬∆ƒ¿∆ְְֲֲֲִֶֶַַָָ
הּכרמל  ּבהר אלּיהּו ּכגֹון נביא, עלּֿפי .מקריב ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

(ãé)éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷na-íà ékE ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½
éúìò äìòz íLéëðà øLà ìk äNòz íLå E −̈©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöî§©¤«¨
i"yx£EÈË·L „Á‡a∑.ּבנימין ׁשל למעלה ּוּבחלקֹו ¿««¿»∆ְְְְְִִֶֶַָָ

ּדוד  ּכׁשּקנה ּכיצד? הא ׁשבטיכם", "מּכל אֹומר: ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּוא
הּׁשבטים, מּכל הּזהב ּגבה היבּוסי, מארונה הּגרן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת

היה  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו הּגרן .ּומּכלֿמקֹום ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(åè)çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø|øNá zìëàå ©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøákéøòL-ìëa Eì-ïúð øLà EE §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®

:ìiàëå éávk epìëàé øBähäå àîhä©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«
i"yx£ELÙ ˙e‡ŒÏÎa מדּבר?∑¯˜ הּכתּוב ּבּמה «¿»«««¿¿ְֵֶַַַָ

הקרבת  ּבלא להם להּתירּה ּתאוה, ּבבׂשר ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹאם
ירחיב  "ּכי אחר: ּבמקֹום אמּור הּוא הרי ְְֲִִִֵֵֵַַָָאמּורים,
וגֹו'", בׂשר אכלה ואמרּת וגֹו' ּגבל את אלהי ְְְְְְְֱֶֶַָָָָָֹֹֻה'
ׁשּיּפדּו מּום, ּבהם ׁשּנפל ּבקדׁשים מדּבר? ּזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

עֹובר? מּום על יּפדּו יכל מקֹום, ּבכל ּתלמּוד ויאכלּו ְְְְִֵֵַַָָָָָֹ
"רק" zÏÎ‡Â.לֹומר: ÁaÊz∑(עג יבמות טו. אין (בכורות ַַƒ¿«¿»«¿»ֵ

עלֿידי  אכילה אּלא וחלב ּגיזה הּתר ּבהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָל
B‰h‰Â¯.זביחה  ‡Óh‰∑ קדׁשים מּכח ׁשּבאּו לפי ְִָ«»≈¿«»ְִִִֶַָָָֹ

ּבהם ז)ׁשּנאמר ּבכלֿטמא (ויקרא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר : ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
א  וטהֹור ׁשּטמא ּבֹו להּתיר הצר יאכל", ֹוכלין לא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

אחת  Ïi‡ÎÂ.ּבקערה È·vk∑ ּבא קרּבן ׁשאין ְִַַָָ«¿ƒ¿»«»ְֵֶָָָ
Ïi‡ÎÂ.מהם  È·vk∑ והּלחיים הּזרֹוע מן לפטרן ֵֶ«¿ƒ¿»«»ְְְְְִִַַַַָָָ

.והּקבה  ְֵַָ

(æè):íénk epëtLz õøàä-ìò eìëàú àì ícä ÷ø©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc‰ ׁשאמרּתי ∑¯˜ אףֿעלּֿפי ««»……≈ְִִֶַַַָ

ּבֹו ל ּתאכלּנּוׁשאין לא ּבּמזּבח, ּדם epÎtLz.זריקת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹƒ¿¿∆
ÌÈnk∑ ׁשאין ל הרי לֹומר אחר: ּדבר ּכּסּוי. צרי «»ƒְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

הזרעים את להכׁשיר ּכּמים, עד)הּוא חולין .(ספרי. ְְְִִִֶַַַַָ

ÔBÎÈ·eיב  Ôez‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿≈
Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙·e¿»≈¿«¿≈¿«¿»≈¿≈»»ƒ
‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÈÂ¯˜·¿ƒ¿≈¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚƒ¿

ÏÎaיג  C˙ÂÏÚ ˜q˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»«≈¬»»»¿»
:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ∆¡≈

ÔÓיד  „Áa ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«ƒ
Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·Lƒ¿»«»«≈¬»»»¿«»«¿≈…ƒ

:C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  ÒBkz CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÏÎa CÏ ·‰È Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Naƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ¿«»¿»
‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ CÈÂ¯ƒ̃¿»¿»»»¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Â¿«¿»

˙dpcLטז  ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc „BÁÏ¿¿»»≈¿««¿»ƒ¿ƒ≈
:‡iÓk¿«»



סג d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(æé)éøòLa ìëàì ìëeú-àìðâc øNòî EELøéúå E «Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³§¨«§Æ§¦«§´
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåéøãð-ìëå Eøcz øLà E §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤̧Æ£¤´¦½Ÿ

éúáãðå:Eãé úîeøúe E §¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«
i"yx£ÏÎe˙Œ‡Ï∑ על תעׂשה' 'לא לּתן הּכתּוב ּבא …«ֲִֵֶַַַָָֹ

אֹומר:∑ÏÎe˙Œ‡Ï.הּדבר  ּבןֿקרחה יהֹוׁשע רּבי ַָָ…«ְְִֵֶַַָָֻ
ּבֹו: ּכּיֹוצא רּׁשאי'. אינ אבל אּתה, טו)'יכל (יהושע ְֲֵֵַַַַָָָֹ

יהּודה  ּבני יכלּו לא ירּוׁשלים יֹוׁשבי היבּוסי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ"ואת
לפי  רּׁשאין, ׁשאינן אּלא היּו, יכֹולים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלהֹוריׁשם",
מערת  מהם ּכׁשּלקח ּברית אברהם להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכרת

על  אּלא היּו, חּתּיים אּלא היּו יבּוסים ולא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמכּפלה.
דרּבי  ּבפרקי מפרׁש ּכ יבּוס, ׁשּׁשמּה העיר ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹׁשם

לו)אליעזר ׁשּנאמר(פ' והּוא ה), ב אםֿהסיר(שמואל "ּכי : ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַ
את  עליהם ׁשּכתבּו צּורֹות והּפסחים", ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָהעורים

E¯˜a.הּׁשבּועה  ˙¯Î·e∑ לכהנים .אזהרה ְַָ¿……¿»¿ְְֲִַָָֹ
E„È ˙Óe¯˙e∑הּבּכּורים אּלּו. ¿«»∆ִִֵַ

(çé)éäìà ýåýé éðôì-íà ékíB÷na epìëàz E ¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLàðáe äzà Ba EEzáe E £¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ

éøòLa øLà éåläå Eúîàå Ecáòåéðôì zçîNå E §©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«©§À̈¦§¥Æ
éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ החֹומה מן ‡L¯.לפנים ÈÂl‰Â ƒ¿≈ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆
EÈ¯ÚLa∑ ּכגֹון מחלקֹו, לֹו לתת ל אין אם ƒ¿»∆ְְְִֵֵֵֶָ

מעׂשר  ל אין עני! מעׂשר לֹו ּתן ראׁשֹון, ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָמעׂשר
ׁשלמי על הזמינהּו .עני, ְְִִֵֶַַָָ

(èé)éîé-ìk éålä-úà áæòz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
ñ :Eúîãà-ìò©©§¨¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑ הּדבר על תעׂשה' 'לא יֹותר ∑E˙Ó„‡ŒÏÚ.לּתן עליו מזהר אינ ּבּגֹולה, אבל ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ««¿»∆ְְֲֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  .מענּיי ְֲִִֵֵֵָ

(ë)éäìà ýåýé áéçøé-ék-øac øLàk Eìáb-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»©«£¤´¦¤
ìëàì ELôð äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì̈¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ

:øNa ìëàz ELôð úeà-ìëa øNä¨®§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ·ÈÁ¯ÈŒÈk∑(פד 'ּדר(חולין ּתֹורה לּמדה ƒ«¿ƒ¿ְִֶֶָָ

מּתֹו אּלא ּבׂשר לאכל אדם יתאּוה ׁשּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹארץ'
ועׁשר  ידים B‚Â'.רחבת ELÙ ˙e‡ŒÏÎa∑ שם) ְֲִֶַַַָֹ¿»«««¿¿¿

ֿ ט"ז) אּלאֿאם חּלין, ּבׂשר להם נאסר ּבּמדּבר ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻאבל
ׁשלמים  ּומקריבּה מקּדיׁשּה .ּכן ְְְִִִֵַַָָָ

NÚÓ¯יז  CÈÂ¯˜a ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»«¿«
CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Úƒ»«¿»ƒ¿»¿≈»¿»»
:C„È ˙eL¯Ù‡Â CÈ˙·„Â ¯c˙ Èc C¯„ ÏÎÂ¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»¿»

Ècיח  ‡¯˙‡a dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈¿«¿»ƒ
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈«¿¿»¿«»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

Ïkיט  È‡ÂÏ ˙È ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»≈»≈»
:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»

„Èכ  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ È¯‡¬≈«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
ÈÚ¯z˙ È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈ƒƒ¿≈
CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ«¿»¿≈«ƒ¿»¿»¿«¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz≈ƒ¿»

xcde fer - xwi ilk

(k)éäìà 'ä áéçøé ékEìáb úà E ¦©§¦¡Ÿ¤¤§ª§
.øNá äìëà zøîàådxFd §¨©§¨Ÿ§¨¨¨¨

iM zFe`Yd xg` dnFd mc`d oi`W¤¥¨¨¨¤©©©©£¦
ix` oi`'e ,dxzi dagxd KFYn m ¦̀¦©§¨¨§¥¨§¥£¦

'xUA lW dRw KFYn m` iM mdFpzekxa) ¥¦¦¦ª¨¤¨¨
(.alxn` Kkl .,LlaB z` 'd aigxi iM §¨¨©¦©§¦¤§ª§

dWEAd deqn zxqd icil L`iai dfe§¤§¦£¦¥£¨©©§¥©¨
`ln dtA xn`YW cr LipR lrn¥©¨¤©¤Ÿ©§¤¨¥

,xUa dlk`zwixtl zvw df dnFce Ÿ§¨¨¨§¤¤§¨¦§¦©

onFwn Edfi`' xwgle minW zEkln lrŸ©§¨©¦§©§Ÿ¥¤§¨
'migaf lW(.fn migaf t"r)df lkl dAQde . ¤§¨¦§©¦¨§¨¤

,`Edxgai xW` mFwOd LOn wgxi iM¦¦§©¦§©¨£¤¦§©
'd(`k weqt)xzFiA "axTd axTd lM" iM ,¦¨©¨¥©¨¥§¥

"'d WCwn l`"(gk fi xacna t"r)eilr Wi ¤¦§©¥¨¨
FnM ,xzFiA minW zEkln `xFn¨©§¨©¦§¥§

"E`xiY iWCwnE" xn`PW(hk hi `xwie), ¤¤¡©¦§¨¦¦¨
d on xnFl dvFxdidIW KWnp WCwO ¤©¦©¦§¨¦§¨¤¦§¤

mpn` .minW zEkln `xFn LilriM ¨¤¨©§¨©¦¨§¨¦

,mFwOd LOn wgxi'd wFgx'W Ll mxFB ¦§©¦§©¨¥§¤¨
'LizFilMn(a ai dinxi t"r)mFId lM oM lr , ¦¦§¤©¥¨©

"WFaz `l WFA" mB ,de`Y dE`zY¦§©¤©£¨©Ÿ¥
xnFNnxUa dlk`: ¦©Ÿ§¨¨¨

éððäxaCd Ll xiYnLxwAn Ygafe ¦§¦©¦§©¨¨§¨©§¨¦§¨§
'LziEv xW`M' 'Fbe(`k weqt)`l , §©£¤¦¦¦Ÿ

zrA miwxtl m` iM ,zr lkA§¨¥¦¦¦§¨¦§¥
xn`PW Edfe ,de`Yd zExABzd(ak weqt) ¦§©§©©£¨§¤¤¤¡©

lI`d z`e iaSd z` lk`i xW`M K ©̀©£¤¥¨¥¤©§¦§¤¨©¨



d`xסד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1108 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minW mWl didYW ± dlik`A zExidGd©§¦©£¦¨¤¦§¤§¥¨©¦

אכל אכל אכל אכל  לבללבללבללבלּתּתּתּתיייי חזקחזקחזקחזק רקרקרקרק .... .... ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר:::: ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־אאאאּוּוּוּותתתת ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
כג)ההההּדּדּדּדםםםם – כ (יב, ַַַַָָָָ

ּבּגמרא ב)איתא טז, ּבא (חּלין לא אֹומר, יׁשמעאל "רּבי : ְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻ
לארץ  ׁשּנכנסּו ׁשעד ּתאוה". ּבׂשר להם להּתיר אּלא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב
להם. מּתר היה קדׁשים ּבׂשר ורק ּתאוה, ּבׂשר להם ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻנאסר

ּתאוה. ּבׂשר להם הּתר לארץ, ּכׁשּנכנסּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה־ּׁשאין־ּכן
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

ענינים  עם התעּסקּו לא ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכׁשּׁשהּו
ּבזה, וכּיֹוצא הּתֹורה ּבלּמּוד רק היה עסקיהם וכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגׁשמּיים,
ּכׁשּנכנסּו א קדׁשים. ּבׂשר רק זה היה ּבׂשר ּכׁשאכלּו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָואף

ּולהעלֹותם  ּגׁשמּיים ענינים עם להתעּסק התחילּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָלארץ,
ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּד"ּכל העבֹודה על־ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלקדּׁשה

דעהּו". ּדרכי ְְֵֶָָָּו"ּבכל
לא  - להם ויּתר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו הּכתּוב, מזהיר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻועל־זה
ּתאוה", "ּבׂשר - ּגם אּלא מצוה, ּבזה ׁשּיׁש קדׁשים ּבׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרק
לבלּתי  חזק "רק מאד להּזהר יׁש מצוה, ּבּה ׁשאין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאכילה
ּתהיה  לא האדם וחּיּות הּדמים" ׁש"רתיחת הּדם", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאכל
רק  יהיה ּבהם עּסּוקֹו ּכל אּלא הּגׁשמּיים, ּובענינים ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּב"ּבׂשר"

לקדּׁשה. להעלֹותם ׁשמים ְְְֲִִֵַַָָָֻלׁשם

(àë)ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´
éäìàðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNì EE ¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À

éøòLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLàE £¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½
:ELôð úeà ìëa§−Ÿ©©¬©§¤«

i"yx£ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk∑ לבא ּתּוכל ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְַָֹֹ
ׁשהּמׁשּכן  עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָולעׂשֹות

עּמכם  הֹול.E˙Èeˆ ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ∑ חולין) ִֵֶָ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒ

והן כח) יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלמדנּו
ׁשּנאמרּו ׁשחיטה מּסיני הלכֹות .למׁשה ְְְְֱִִִִֶֶֶַָֹ

(áë)ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä epìëàz«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

i"yx£'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡∑,מּתר חלּבן ואּיל ּצבי מה אי ּבטהרה; לאכלן מזהר חּלין אינ אף ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻֻֻ
א" לֹומר: ּתלמּוד מּתר? ."חלּבן ְְֶַַַָָֻ

ÈÈכא  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ·‰È Èc CÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

ÏÈ‡Â‡כב  ‡È·Ë ¯Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈

xcde fer - xwi ilk

.EPlk`Y oMxn`PW itl(bi fi `xwie)iM ¥Ÿ§¤§¦¤¤¡©¦
Exn`e ,"sFr F` dIg civ cEvi"¨¥©¨§¨§

l"f EpizFAx(.ct oileg)KxC dxFY LcOl' ©¥©¦¤§¨¤¤
m` iM xUA mc` lk`i `NW ux ¤̀¤¤ŸŸ©¨¨¨¨¦¦
,`Ed xaCd xE`A ,'z`Gd dpnfdA©©§¨¨©Ÿ¥©¨¨
on lk`l Fnvr z` mc`d liBxi m`W¤¦©§¦¨¨¨¤©§¤¡Ÿ¦
F` xFy" ziAA FY` oiiEvOd zFndAd©§¥©§¦¦©©¦
de`Y dE`zi mFId lM f` ,"fr F` aUk¤¤¥¨¨©¦§©¤©£¨
mFi xaC" Fzlik`A Fnvr liBxie§©§¦©§©£¦¨§©
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(âë)Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©¨®¤
:øNaä-íò Lôpä ìëàú-àìå§«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«

i"yx£Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ מּמה (ספרי)∑¯˜ «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ִַ
ּבדם  ׁשטּופים ׁשהיּו למד אּתה "חזק", ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָּׁשּנאמר
יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", לֹומר הצר לפיכ ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻלאכלֹו.
אּלא  הּכתּוב ּבא לא אֹומר: עּזאי ּבן ׁשמעֹון ְִִֵֶֶַַַַָָָֹרּבי
להתחּזק  צרי אּתה ּכּמה עד ּוללּמד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלהזהיר

ׁשאין ּבמצות. מּמּנּו, להּׁשמר קל ׁשהּוא הּדם, אם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
קלֿוחמר  ּבאזהרתֹו, לחּזק הצר לֹו, מתאּוה ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאדם

מצות  Na‰ŒÌÚ¯.לׁשאר LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑ חולין) ְְִִָֹ¿……««∆∆ƒ«»»
ספרי) לאבר קב. החי אזהרה .מן ְְִֵֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz d`x zyxt zay zgiyn)

הּדם  "ּכי הּכתּוב מפרׁש ּדם, אכילת איסּור אזהרת  ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָּבטעם
ּבבׂשר  ׁשּגם ּדאף הּמפרׁשים, ּובארּו גֹו'". הּנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּוא
הּבׂשר  ּבין הפרׁש יׁשנֹו מּכל־מקֹום הּנפׁש, נמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהמה

ׁש"נמצאתנמצאתנמצאתנמצאתׁשּבֹו לּדם עצמּה.ההההּוּוּוּואאאאהּנפׁש, הּנפׁש" ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
נקּבע  ולכן מּבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם נעׂשה מאכל ּדבר מּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּדהּנה,

אֹוכל. ׁשהּוא הּמאכל טבע ֲֵֶֶַַַָָָָּבאדם
ּבזה  אין א) הרי (טהֹורה), ּבהמה ּבׂשר אֹוכל האדם ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכאׁשר

נלעס נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשּתֹוקף להיֹות צרי הּבׂשר ב) הּבהמה, (וטבע) ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
טבע  אל "וׁשב ּובׂשר ּדם ׁשּנעׂשה עד וכּו' ּומׁשּתּנה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּומתעּכל
ּבזה, וכּיֹוצא ּכבׂשר וכּו' עיּכּול צרי ׁשאין הּדם אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּניזֹון":

ׁשהּוא הּדם אכילתֹו על־ידי יתחּבר ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁשהרי ּדהּבהמה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
הּבהמה. ּכנפׁש ותתעּבה - האדם ּבנפׁש הּבהמה ונפׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָטבע
הּבהמית  ּדנפׁש מּדֹות ּבדם, הּׁשטּופים ׁשאּלּו מּזה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמּובן

הּבהמה. נפׁש ּכטבע הן ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּלהם
רׁש"י: ׁשּבפירּוׁש הּפירּוׁשים ּב' ְְִִֵֵֶֶַַוזהּו

הּוצר ּו"לפיכ ּבדם", ׁשטּופים ׁש"היּו ּבזה מדּבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתחלה
מּדֹותיו  ּוברּור ּבתקּון החזּוק על הּצּוּוי והּוא חזק", ְְֲִִִִֵַַַַַָלֹומר

הּבהמית. הּנפׁש ׁשל ְֲִִִֶֶֶַַַַהּטבעּיֹות
מּלׁשֹון  הּוא יהּודה רּבי ּכי יהּודה, רּבי אֹומרֹו זה ְְְְִִִִֵֶַַָָּופירּוׁש
ּומּצד  ּוביטּול, הֹודאה ּבחינת ׁשהּוא ה'" את אֹודה ְִִִֶֶֶַַַַַָָ"הּפעם
ּתחּתֹונֹות, הכי מדרגֹות ּוברּור ּבביטּול היא העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָזה
טבעּיֹות  למּדֹות ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש הינּו – אתּכפיא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָעבֹודת

ּולׁשּנֹותם. לבררם וצרי הּבהמית, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּדנפׁש
ּבבחינת "היה ׁשעבֹודתֹו עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי רצרצרצרצֹוֹוֹוֹוא א א א אבל ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּוכמֹו־כן  כּו' למעלה לעלֹות היה ּומגּמתֹו חפצֹו ׁשּכל ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָּדוקא,
לכן  ואׁשר וכּו'", ּבּתֹורה חׁשקה נפׁשֹו ׁשּלֹו הּתֹורה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעסק

ׁשל ּבאֹופן עׂשה ּומצֹות ּתֹורה ׁשל ענין והתחּזקּות,ריצהריצהריצהריצהּכל ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָ
עד  ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא "לא לדעּתֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹּכּנ"ל,
ּבא  לא ׁשהּכתּוב והינּו ּבמצֹות", להתחּזק צרי אּתה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכּמה
להתחּזק  להזהיר אּלא – טבעּיֹות מּדֹות וׁשינּוי ּברּור ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָעל
האדם  ׁשעל הינּו ואֹור, זֹוהר מּלׁשֹון להזהיר ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבמצֹות,

נפׁשֹוּוּוּוּולהתעלהתעלהתעלהתעּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתתלהתחּזק ּולהאיר ּבענין ּבּבּבּבאאאאֹוֹוֹוֹוררררכּו' אלקי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵַַַַַַַָֹ
– ְִַהּמצֹות

לֹו, מתאּוה אדם ּׁשאין מּמּנּו להּׁשמר קל "ׁשהּוא ּבדבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאם
ּכזה  ענין אם זאת־אֹומרת ּבאזהרתֹו", לחּזק ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּוצר
הּטבעּיֹות  מּדֹותיו מּצד לֹו מתאּוה אדם אין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבלאו־הכי
מּדֹותיו, טבע מּצד ּגם מּמּנּו ּומּובּדל הּבהמית, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָּדנפׁשֹו

לחּזק הּוצר" עליו ּבּבּבּבאזהרתאזהרתאזהרתאזהרתֹוֹוֹוֹומּכל־מקֹום ּבזה ׁשּגם ," ְְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
הינּו אלקי, אֹור ּבבחינת ּבאזהרתֹו, יֹותר עֹוד ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָֹלהתחּזק

– מּדֹותיו מּטבע ּגם ּבהבּדלה מעלה ְְֲִִֶַַַַַַָָָָלעלֹות
ׁשל  ׁשּנפׁשֹו ּכאּלּו מצֹות ּבעניני מצֹות" לׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ"קל־וחמר
להתחּזק  ׁשעליו על־אחת־ּכּמה־וכּמה – להן מתאּוה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאדם
נפׁשֹו ּולהאיר מּזה, הבּדלה ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּולהתעּלֹות

אלקי.ּבּבּבּבאאאאֹוֹוֹוֹורררר ְְְְֱִֹ

(ãë):íénk epëtLz õøàä-ìò epìëàz àì−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(ד לדם (כריתות .הּתמצית אזהרה ……¿∆ְְְִַַַַָָ

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà EE −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½
:ýåýé éðéòa øLiä äNòú-ék¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם (חולין .האברים אזהרה ……¿∆ְְִֵַַָָָָ
'B‚Â EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג ׂשכרן (מכות מּתן ּולמד צא ¿««ƒ«¿¿ְְֵַַַָָ

מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, אם מצות: ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשל

לגזל  קלֿוחמר אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּפֹורׁש
להם  מתאּוה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו .ועריֹות, ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָ

‡¯Èכג  ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z „BÁÏ¿¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈
ÌÚ ‡LÙ ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈«¿»ƒ

:‡¯Naƒ¿»

iÓk‡:כד  dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈ·ÏÂכה  CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

xcde fer - xwi ilk

(dk)Eì áèéé ïòîì epìëàz àìŸŸ§¤§©©¦©§
éðáìeéøçà E.Eo`M hxR §¨¤©£¤¥¥¨

miWxtnd Exn`W itl ,'Lixg` Lipal'§¨¤©£¤§¦¤¨§©§¨§¦
,lkF`d sEbA zEIxfk` cilFn mCdW¤©¨¦©§¨¦§¨¥
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,xn` Kkl ,mdA `vFIM odizFclFY§¥¤©¥¨¤§¨¨©



d`xסו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ˜¯∑ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה אףֿעלּֿפי «»»∆ְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻ
הּבחירה  לבית להביאם אּלא הקרבה, .ּבלא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

(æë)éúìò úéNòåýåýé çaæî-ìò ícäå øNaä E §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´
éäìàéçáæ-íãå Eéäìà ýåýé çaæî-ìò CôMé EE ¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:ìëàz øNaäå§©¨−̈Ÿ¥«
i"yx£EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑ והּדם הּבׂשר ּתן הן, עלֹות אם ¿»ƒ»……∆ְִֵֵַַָָָֹ

הּמזּבח, ּגּבי זבחיעל ּדם הם, ׁשלמים זבחי ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
"והּבׂשר  :ואחרּֿכ ּתחּלה, הּמזּבח על ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָיּׁשפ

רּבֹותינּו ּדרׁשּו ועֹוד קדׁשי",(ספרי)ּתאכל"; "רק : ְְֵֵֶַַָָָֹ
לארץ, ׁשּבחּוץ הּקדׁשים על ללּמד על ׁשּבא ּוללּמד ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּיקריבּו קדׁשים ולדֹות ועל .הּתמּורֹות ְְְְִִֶַַַַָָ

(çë)øLà älàä íéøácä-ìk úà zòîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
éðáìe Eì áèéé ïòîì jeöî éëðàéøçà E-ãò E ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤̧Æ©

ýåýé éðéòa øLiäå áBhä äNòú ék íìBò½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬
éäìàñ :E ¡Ÿ¤«

i"yx£¯ÓL∑(ספרי)לׁשמרּה צרי ׁשאּתה מׁשנה, זֹו ¿…ְְְִִֶַָָָָָ
ׁשּנאמר ּכענין ּתׁשּכח, ׁשּלא כב)ּבבטנ "ּכי (משלי : ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹ

אפׁשר  ׁשנית, ואם ,"ּבבטנ ּתׁשמרם ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָנעים
מׁשנה, ּבכלל ׁשאינֹו ּכל הא ּותקּים. אינֹוׁשּתׁשמע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מעׂשה  ÌÈ¯·c‰ŒÏk.ּבכלל ׁשּתהא (שם)∑‡˙ ְֲִֶַַ≈»«¿»ƒְֵֶ
חמּורה  ּכמצוה קּלה מצוה עלי ∑‰Bh·.חביבה ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָ«

הּׁשמים  .אדם ּבעיני ∑Li‰Â¯.ּבעיני ְִֵֵַַָ¿«»»ְֵֵָָ

ß a`Îmgpn b"k iyily mei ß

(èë)éäìà ýåýé úéøëé-ékäzà øLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧©¨¬
éðtî íúBà úLøì änL-àázáLéå íúà zLøéå E ¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈§¨«©§−̈
:íöøàa§©§¨«

(ì)íãîMä éøçà íäéøçà L÷pz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´
éðtîeãáòé äëéà øîàì íäéäìàì Løãz-ïôe E ¦¨¤®¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹

:éðà-íb ïk-äNòàå íäéäìà-úà älàä íéBbä©¦³¨¥̧¤Æ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦

C¯„Âכו  CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Áa„Ó‡כז  ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡¯N·e C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈

‡‡כח  Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È Ïa˜˙e ¯Ë«¿««»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»
„Ú C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a C„wÙÓ¿«¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«
ÈÈ Ì„˜ ¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»√»¿»

:C‰Ï‡¡»»

‡zכט  Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ«¿
˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔB‰˙È ‡Î¯˙Ï Ôn˙Ï ÏÏÚ»≈¿«»¿»»»»¿ƒ√»»¿≈«

:ÔB‰Ú¯‡a ·˙È˙Â ÔB‰˙È»¿¿≈«¿«¿¬

a˙¯ל  ÔB‰È¯˙a Ï˜z˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»««¿≈»«
ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc¿ƒ¿≈ƒ√»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿
˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

xcde fer - xwi ilk

LipalE Ll ahii' mCd lk`Y `NWM§¤ŸŸ©©¨¦©§§¨¤
i `NW 'Lixg`waC oipw zEIxfk`d did ©£¤¤Ÿ¦§¤¨©§¨¦¦§¨¨¥

:FrxfA§©§
CëìeKEnqA xn`p(hiÎbi bi oldl) §¨¤¡©§¨

sh" zgCPd xir z`MdA§©¨©¦©¦©©©

zEIxfk` d`xPW "cg` mFiA miWpe§¨¦§¤¨¤¦§¤©§¨¦
zEIxfk`d didi oR WEgl Wie ,lFcB̈§¥¨¤¦§¤¨©§¨¦

xn` oM lr ,FrxfaE FA waC oipw(my) ¦§¨¨¥§©§©¥¨©
rahA ongx didYW "mingx Ll ozpe"§¨©§©£¦¤¦§¤©§¨§¤©
Ff dAqaE ,zFIxAd lr mipR lM lr©¨¨¦©©§¦§¦¨

Ll ozpe" xn`W Edfe .'d Lngxi§©©§§¤¤¨©§¨©§
dAxIW EpidC ,"LAxde Lngxe mingx©£¦§¦©§§¦§¤§©§¤©§¤
mipngx Eidi dOd mB iM ,Lrxf z ¤̀©§£¦©¥¨¦§©§¨¦

:LzFnMek dxez §§



סז d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy
i"yx£L˜pzŒÔt∑ ואני מֹוקׁש; לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ∆ƒ»≈ְְְְֲִִֵֵַ

נּו"ן  מצינּו ׁשּלא ּבּלׁשֹון, לדקּדק חׁש ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹומר
אבל  מּמּנּו, הּנֹופל ליסֹוד ואפּלּו יּוקׁש, ְֲֲִִִִֵֶַַַָּבלׁשֹון

נּו"ן: מצינּו וקׁשקּוׁש טרּוף ה)ּבלׁשֹון (דניאל ְְְִִִֵָ
אֹומר: אני זה ואף נקׁשן", לדא ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻ"וארּכּבתּה
להיֹות  אחריהם, ּתּטרף ּפן אחריהם", ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ"ּפןּֿתּנקׁש

וכן מעׂשיהם. אחר קט)ּכרּו נֹוׁשה (תהלים "ינּקׁש : ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָ
נֹוׁשים  עליו להיֹות הרׁשע את מקּלל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָלכלֿאׁשרֿלֹו",

ממֹונֹו אחר ּומתנּקׁשין מחזירין ויהיּו ‡È¯Á.רּבים, ְְְְֲִִִִִִַַַַַָ«¬≈
EÈtÓ Ì„ÓM‰∑,מּפני ׁשאׁשמידם ׁשּתראה אחר ƒ»¿»ƒ»∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

מּפני  אּלּו? ּנׁשמדּו מה מּפני לב, לתת ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָיׁש
ּתעׂשה  לא אּתה אף ׁשּבידיהם. מקלקלים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻמעׂשים

ויׁשמידּו אחרים יבאּו ׁשּלא e„·ÚÈ.ּכן, ‰ÎÈ‡∑ ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ≈»««¿
וקּטּור  זּבּוח על אּלא עבֹודהֿזרה על ענׁש ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹלפי

ׁשּכתּוב ּכמֹו והׁשּתחואה, כב)ונּסּו לה'(שמות "ּבלּתי : ְְְְְֲִִִִֶַַָָָ
ׁשאם  ּכאן ולּמד ּבא לגבּה, הּנעׂשים ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלבּדֹו",

ּב לעבדּה עבֹודהֿזרה ׁשל ּכגֹון ּדרּכּה אחר, דבר ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָ
לּפעֹור, עבֹודתֹו,ּפֹוער היא זֹו למרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

אפּלּו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח אבל ְְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָוחּיב.
חּיב  ּכדרּכּה .ׁשּלא ְְֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(368 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

לאלקיהםלאלקיהםלאלקיהםלאלקיהם ּתּתּתּתדרדרדרדרׁשׁשׁשׁש ל)ּוּוּוּופןפןפןפן (יב, ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹ ֱֱֱֱֶֶֶֶֹֹֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
היאהיאהיאהיא היאהיאהיאהיא עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדתּהּהּהּה ּדּדּדּדרררר עלעלעלעל ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשאלאלאלאל עבודה ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא (רמב"ם ֶֶֶֶֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ב) ב, זרה

העבֹודֹות, ּדרכי לידע ּבית־ּדין על חּיּוב יׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָואף־על־ּפי־כן
ּדר היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד ּכֹוכבים עבֹודת סֹוקלין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשאין

ב)עבֹודתּה ג, ספרי (שם קֹורין ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר לֹומר, ויׁש . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבקריאה  הּנה העֹולם, מן עֹובדיה את לבער ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעבֹודה־זרה
ּדרּגתם  ּבאמצעּות וזאת אֹותּה, וׁשֹוללים מבּטלים עצמּה ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹזֹו
אמּונה, מּצד רק אינֹו ׁשהּבּטּול והיינּו, הּתֹורה. ּבלּמּוד ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּנעלית
והּׂשגת  הבנת עצמֹו, הּׂשכל מּצד ּגם אּלא הּׂשכל, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּמעל
(ׁשלילת  ה' אחדּות מדּגׁשת וכ נעלית; ּבדרּגה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֻהּתֹורה

לעבֹודה־זרה. מקֹום נתינת ׁשּיׁש היכן ּגם ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָעבֹודה־זרה)

(àì)éäìà ýåýéì ïë äNòú-àìúáòBz-ìë ék E Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧
íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNò àðN øLà ýåýé§Ÿ̈¹£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàå§¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì‰ÈaŒ˙‡ Ì‚ Èk∑(ספרי) עֹובד ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. אבֹותיהם את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ואכלֹו' ּכלּבֹו לפני לאביו ׁשּכפתֹו .ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה ∑‡˙ ˙e¯ÓL.קּלה ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿
˙BNÚÏ∑ האמּורים 'עׂשה', על ּתעׂשה' 'לא לּתן «¬ֲֲֲִִֵֵֶַַָֹ

אּלא  הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון 'הּׁשמר', ׁשּכל ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּפרׁשה,

'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ÛÒ˙Œ‡Ï.ׁשאין ֲִִֵֵֶֶֶַָ……≈
ÂÈÏÚ∑(ספרי) מינין חמּׁשה ּבתפּלין, טֹוטפֹות חמּׁשה »»ְֲֲִִִִִִִָָָ

ארּבע  ּכהנים ּבלּולב, ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְֲִִַַַַָָֹ

(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékE ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²
:úôBî Bà úBà−¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙Â∑ ׁשּנאמר ּכענין ּבּׁשמים, ¿»«≈∆ְֱִִֶֶַַַַָָ
ו)ּבגדעֹון ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית :(שם): ְְְְִִִֵָָ

וגֹו'" אלֿהּגּזה חרב ÙBÓ˙."יהיֿנא B‡∑ ּבארץ. ְְִִֶֶַָָֹ≈ֶָָ
אחרים:[ ‡B˙ספרים EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּדכתיב (בראשית ּבּׁשמים, ְֲִִֵָ¿»«≈∆ְִִִַַָ

ּולמֹועדים"א) לאתת "והיּו :.˙ÙBÓ B‡∑,ּבארץ ְְְֲִָֹֹ≈ֶָָ

 ֿ ּכל ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּדכתיב:
ואם  לֹו", תׁשמע "לא אףֿעלּֿפיֿכן חרב], ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹהארץ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו נֹותן מּפניֿמה ְִֵֵַַָָָֹּתאמר:
אלהיכם  ה' מנּסה "ּכי אֹות? לעׂשֹות ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹממׁשלה

."אתכם  ְֶֶ

(â)éìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeäëìð øîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈
:íãáòðå ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà©«£¥̧¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«

Ïkלא  È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»¬≈»
È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú ÈÒ Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ócƒ¿»»√»¿»ƒ»≈¬»¿«¬»¿¬≈
‡¯ea ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙a ˙ÈÂ ÔB‰Èa ˙È Û‡«»¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬»¿

d˙Èא  ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚÓƒ̇¿¿ƒ≈

ÔzÈÂב  ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i· CÈa Ìe˜È È¯‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»

ÓÈÓÏ¯ג  CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe ‡˙‡ È˙ÈÈÂ¿≈≈»»¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»
ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰¿«»««¬««¿«»ƒ»¿«¿»

:ÔepÁÏÙÂ¿ƒ¿¿ƒ



d`xסח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(ã)íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà òîLú àì́Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬
íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää íBìçä©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä úòãì̈©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì§©§¤−§¨©§§¤«

(ä)-úàå eàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤
Báe eãáòú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬

:ïe÷aãú¦§¨«

i"yx£e¯ÓLz ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â∑ מׁשה BÏ˜·e.ּתֹורת ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ¿…
eÚÓL˙∑ הּנביאים ˙e„·Ú.ּבקֹול B˙B‡Â∑ ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…

˙„Ôe˜a.ּבמקּדׁשֹו B·e∑(יד ּגמל (סוטה ּבדרכיו: הּדבק ְְִָƒ¿»ְְִִֵָָָֹ

ׁשעׂשה  ּכמֹו חֹולים! ּבּקר מתים, קבר ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹחסדים,
.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(myÎoiir 53 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW eikxcA zEwaCd©§¥¦§¨¨¤©¨¨

ּוּוּוּובבבבֹוֹוֹוֹו גוגוגוגו'''' אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם יהוהיהוהיהוהיהוה תדתדתדתדּבּבּבּבקקקקּוּוּוּון ן ן ן אחריאחריאחריאחרי ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּכמֹו חֹולים, ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹהּדבק

הּקּב"ה רש"י)ׁשעׂשה ובפירוש ה. (יג, ֶַָָָָ
חֹולים" ּובּקר מתים ּב"קבר ׁשּדוקא הּטעם לבאר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹויׁש

הּקּב"ה, ׁשל ּבדרכיו ההליכה ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָנעׂשית
המנּויים  הּצּוּויים ּכל ּבסֹוף ּבאה תדּבקּון" "ּובֹו אזהרת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּדהּנה
מּובן  ׁשּמּזה ּתׁשמרּו", מצֹותיו "ואת ּגם ּוביניהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּכתּוב,
ּבין  מצוה אינֹו ׁשחּיּובֹו ּבדבר הּוא זֹו ּדבקּות על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהּצּוּוי
עֹוׂשהּו היה לא ּבדרכיו" "הּדבק הּצּוּוי ׁשּלּולי היינּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּמצֹות,

אחר. מפרׁש צּוּוי ְִִֵַַָֹמּצד
ׁשעׂשה  ּכמֹו חֹולים ּבּקר מתים "קבר רׁש"י מפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹולכן
עׂשאם  ׁשהּקּב"ה מֹוצאים אנּו אּלּו ּבדברים רק ּכי ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה",
זה  חסד לגמל מחּיב היה לא האדם ּגּבי ׁשּבדגמתם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹֻֻּבאפן

וחּיּוב: מצוה ְְִִִַָמּצד
אברהם, את לבּקר ּבא ׁשהּקּב"ה ּבּמּצב ּגם - חֹולים ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּקּור
עם  החֹולה", את לבּקר - אליו "וּירא רׁש"י ׁשּפרׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
ממרא  ּוכמֹו לבּקרֹו, ּבאּו ורעיו מאנׁשיו ּכּמה ׁשּבוּדאי ְְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיֹות

אברהם. ׁשל ּביתֹו ּובני ּבחלקֹו, אליו נגלה ׁשהּקּב"ה -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכבר  ׁשּנאמרה אהרן לקבּורת ּבפׁשטּות הּכּונה - מתים ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקבר
היתה  הסּתּלקּותֹו ׁשהרי הּקּב"ה, על־ידי ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּכתּוב,
ההר  ּבראׁש ׁשם אהרן "וּימת רק נאמר ּובּפסּוק ְְֱֲֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּמערה,
אֹודֹות  ּכלּום ׁשם נזּכר ולא ואלעזר" מׁשה וּירד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ(ּומּיד)
ּבפרׁשת  אבל ׁשם". "וּתּקבר ׁשּנאמר ּבמרים ּכמֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָקבּורתֹו,
ׁשהּקּב"ה  על־ּכרח ואם־ּכן ׁשם", "וּיּקבר נאמר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעקב

יׂשר  מּבני ׁשרּבים אף ּבקבּורתֹו, ּבוּדאי התעּסק היּו אל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבזה. להתעּסק ְְִִֵֶַָָמּוכנים

(å)ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää àéápäå§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´
íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìò äøñ-øaã| ¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´

Eçécäì íéãáò úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ
éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤´¤¨®

ñ :Eaøwî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

i"yx£‰¯Ò∑ ולא היה ׁשּלא העֹולם, מן הּמּוסר ּדבר »»ְִֶַָָָָָָָֹֹ
ּבלע"ז  דישטורנור"א ּכן, לדּבר צּויתיו ולא ְְְְִִִִֵֵַַַָֹנברא

ÌÈ„·Ú.(אבווענדונג) ˙ÈaÓ E„t‰Â∑(ספרי)לֹו אין אפּלּו ¿«…¿ƒ≈¬»ƒֲִֵ
אּלא  ּדּיֹועלי ,ׁשּפדא. ְֲֶֶֶַָָָ

ÌÏÁÏד  B‡ ‡e‰‰ ‡i· ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈
ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈqÓ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»¡»¬»¿
ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ¿ƒ««ƒ≈»¬ƒ»¿»¡»¬¿»

:ÔBÎLÙ ÏÎ·e ÔBÎaÏƒ¿¿»«¿¿

d˙ÈÂה  ÔeÎ‰z ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a»«««¿»«¿»¡»¬¿»¿»≈
d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ ÔeÏÁ„zƒ¿¬¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈
dzÏÁ„·e ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿¿««¿≈

:Ôe·¯˜˙zƒ¿»¿

ÏË˜˙Èו  ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰ ‡i·e¿ƒ»«»≈∆¿»«ƒ¿¿≈
˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡¬≈«ƒ«¿»«¿»¡»¬ƒ«≈
˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈
ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡˙e„·Ú«¿»¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈¿ƒƒ≈»



סט d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(æ)éçà Eúéñé ékðá-Bà Enà-ïá EBà Ezá-Bà E| ¦´§¦«§¿¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´
øîàì øúqa ELôðk øLà Eòø Bà E÷éç úLà¥´¤¥¤À¯¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ
zòãé àì øLà íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð¥«§À̈§©«©§¨Æ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨

éúáàå äzà:E ©−̈©«£Ÿ¤«
i"yx£E˙ÈÒÈ Èk∑ׁשּנאמר ּגרּוי, אּלא הסתה (ש"א אין ƒ¿ƒ¿ֱֲֵֵֶֶֶַָָָ

ּבי",כו) הסית ה' "אם ּבלע"ז: רייצען)אמיטר"א ,(אן ְְִִִֵַַ
ּכן ׁשּמׁשי  לעׂשֹות ∑·En‡ŒÔ.מאב ∑‡EÈÁ.אֹו ֲִֵֶַַ»ƒֵָ∆ƒ∆

פ)מאם ּומחּוּקה ∑E˜ÈÁ.(קידושין ּבחיק הּׁשֹוכבת ֵֵ≈∆ְְֵֶֶֶַָ
ּבלע"ז אפקיט"א ,ו (אנהאנגענד)ּב מג)כן, "ּומחיק (יחזקאל : ְְְֵֵֵַַ

ּבארץ  הּתקּוע מיסֹוד ELÙk.הארץ", ¯L‡∑ זה ִֶֶַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ֶ
,קלֿוחמר אבי ,ל החביבין את הּכתּוב ל ּפרׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּדברי ∑qa˙¯.לאחרים  ׁשאין ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ֲִֵַ«≈∆ְִִֵֵֵֶֶַַָֹ
אֹומר הּוא ׁשלמה וכן ּבּסתר, אּלא ז)מסית :(משלי ְְִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
ואפלה" לילה ּבאיׁשֹון יֹום, ‡L¯."ּבנׁשףּֿבערב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¬∆

EÈ˙·‡Â ‰z‡ zÚ„È ‡Ï∑ הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר …»«¿»«»«¬…∆ְֶַָָָ
להם  ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות ׁשאף ,ְְִִֵֶֶֶַַַָָָל
ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב :ל אֹומר וזה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָֹאבֹותיהם,

'אבֹותי. ֲֶ

(ç)éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàîE ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
:õøàä äö÷-ãòå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא לּמה (סנהדרין «¿…ƒ≈∆»¿…ƒָָ
הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ְְִִֵֶַַַָָָָּפרט
רחֹוקים. ׁשל טיבן למד אּתה קרֹובים, ׁשל ְְִִִִִֵֶֶַָָָָמּטיבן

ּברחֹוקים  מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין .ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ı¯‡‰ ‰ˆ˜Ó∑(ספרי)ּולבנה זֹו הּׁשמים,חּמה ּוצבא ƒ¿≈»»∆ְְִַַַָָָָָ

סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים .ׁשהן ְְְִִֵֶַַָָ

(è)ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³
ðéòåéìò E:åéìò äqëú-àìå ìîçú-àìå ¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

i"yx£BÏ ‰·‡˙Œ‡Ï∑(שם) לא לֹו, ּתאב ּתהא לא ……∆ְֵֵָֹֹ
ׁשּנאמר לפי יט)ּתאהבּנּו, ּכמֹו",(ויקרא לרע "ואהבּת : ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּתאהב  לא זה ‡ÂÈÏ.את ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ על ּבהתחּננֹו ֶֶַֹֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְִַַ
ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל כג)נפׁשֹו ּתעזב (שמות "עזב : ְְְֱֲִִֶֶַַַָֹֹֹ

ּתעזב  לא לזה ÂÈÏÚ.עּמֹו", EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ לפי ֲִֶַָֹֹ¿…»≈¿»»ְִ
ּתחֹוס  לא זה על ,"רע עלּֿדם תעמד "לא .ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ∑ּבזכּותֹו ּתהּפ ÂÈÏÚ.לא ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑ ¿…«¿…ְְִֵַֹ¿…¿«∆»»
לׁשּתק (ספרי) רּׁשאי אינ חֹובה, לֹו יֹודע אּתה .אם ְְִִֵֵַַַַָָֹ

(é)Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âøä ék¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®
:äðøçàa íòä-ìk ãéå§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי, ּדין מּבית יצא יצא (אם , ƒ»…««¿∆ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
לזכּות ּתחזירהּו אל חּיב, ּדין Œ‰È‰z.(ספרי)מּבית E„È ְֲִִִִֵֵַַַָ»¿ƒ¿∆

‰BL‡¯· Ba∑ לא להמיתֹו. הּניסת ּביד מת מצוה »ƒ»ְְֲִִִֵַַַָָֹ
וגֹו' העם ּכל "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימּות ."ּבידֹו, ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ

(àé)ìòî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá Bzì÷ñe§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ
éäìà ýåýéúéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáò£¨¦«

(áé)úBNòì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
ñ :Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

‡Bז  C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡ CpÎlÓÈ È¯‡¬≈¿«¿ƒ»¬«ƒ»¿»
CLÙÎ Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ Cz¯·¿«»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿«¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬««¿«»

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»

ÔÈ·È¯˜cח  ÔBÎÈ¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

˙ÒeÁט  ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ È·È˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ CÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

·dי  È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È¯˙·a¿«¿≈»

·Ú‡יא  È¯‡ ˙eÓÈÂ ‡i·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔeÙÒBÈיב  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»



d`xע zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(âé)éøò úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà Eïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬
ì Eì:øîàì íL úáL §²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌL ˙·LÏ∑(ספרי) לדירה נּתנה ׁשּלא לירּוׁשלים, Ó‡Ï¯.ּפרט 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk∑יצאּו" ּכן: אֹומרים »∆∆»ְְְִִִִֶַָָָָֹƒƒ¿«¿≈…ְְִֵָ
."וגֹו' ְ

(ãé)-úà eçéciå Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé̈«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²¤
íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð øîàì íøéò éáLé«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−

:ízòãé-àì øLà£¤¬«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌÈL‡∑(פה נׁשים (סנהדרין ∑ÏÚiÏ·ŒÈa.ולא ¬»ƒְִָֹ¿≈¿ƒ««
ׁשּפ(שם) על, מקֹום ּבלי ׁשל עּלֹו Ì¯ÈÚ.רקּו È·LÈ∑ ְְִֶֶָָֹֻ…¿≈ƒ»

נעׂשית  'אין אמרּו: מּכאן אחרת. עיר יֹוׁשבי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹולא

ׁשּיהיּו ועד אנׁשים, ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָעיר
מּתֹוכּה' .מּדיחיה ִִֶַָָ

(åè)ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´
:Eaø÷a úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«

i"yx£·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â∑(מ (סנהדרין ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
יׁש ּכאן הּמקרא מרּבּוי חקירֹות, ׁשבע למדּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּכאן
מן  אינֹו וׁשאלּת, והיטב; וחקירה ּדריׁשה, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָג':
הּוא  אחר ּובמקֹום ּבדיקֹות. למדּו ּומּמּנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָהּמנין,

יט)אֹומר ועֹוד (דברים היטב", הּׁשֹופטים "ודרׁשּו : ְְְְִֵֵֵַָ
אֹומר הּוא אחר יז)ּבמקֹום היטב",(שם "ודרׁשּת : ְְְֵֵֵֵַַָָָ

ליּתן  ׁשוה', ל'גזרה היטב' 'היטב האמּור ולמדּו: ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָ
ּבזה  זה .ׁשל ֶֶֶָ

(æè)áøç-éôì àåää øéòä éáLé-úà äkú äkä©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤
-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå dúà íøçä©«£¥̧Ÿ¨¯§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦

:áøç̈«¤
i"yx£‰k˙ ‰k‰∑(לא ּבאחרת (ב"מ המיתם ּבהם, הּכתּובה ּבמיתה להמיתם יכל אינ .אם «≈«∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æé)zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBò äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï∑ּובׁשבילֹו .לׁשמֹו «¡…∆ְְִִִ

(çé)áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸
Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½

éúáàì òaLð øLàk:E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי) ּבעֹולם אף חרֹון ּבעֹולם, ׁשעבֹודתּֿכֹוכבים זמן .ׁשּכל ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

(èé)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì E-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨
éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−

éäìà ýåýéñ :E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

È‰·יג  C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓ „Áa ÚÓL˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈
:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏ CÏ»¿ƒ««»¿≈»

È˙יד  eÈÚË‡Â CÈaÓ ‡ÚL¯ Èa ÔÈ¯·b e˜Ù¿»À¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»»
˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È»¿≈«¿¿¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ»¿«¿

˜ËL‡טו  ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â ˜Bc·˙Â Úa˙˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»¿»À¿»
:CÈa ‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk≈»ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»≈»

‰‰È‡טז  ‡z¯˜ È·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈«¿»«ƒ
˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È ¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆««»«¿»»ƒ«¿»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯ÈÚa¿ƒ«¿ƒ¿«¿»∆

B˙Â˜„יז  di˙Ù B‚Ï LBÎz d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»¬»«ƒ¿¿¿»«¿≈
Ì„˜ ¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È ‡¯ea¿»»«¿»¿»»¬»«¿ƒ√»
Èa˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏ ·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿≈≈»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈

:„BÚ

ÏÈ„aיח  ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

È˙יט  ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»



עי d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

ß a`Îmgpn c"k iriax mei ß

ãé(à)eããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
:úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú-àìå§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

i"yx£e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרט לא ּגדידה …ƒ¿…¿ְְְִִֶֶָֹ
לפי  עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ּכדר מת, על ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָּבבׂשרכם
נאים  להיֹות ראּויין ואּתם מקֹום, ׁשל ּבניו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשאּתם

ּומקרחים  ּגדּודים ÌÎÈÈÚ.ולא ÔÈa∑,הּפּדחת אצל ְְְִִָֹֹ≈≈≈∆ֵֶַַַַ
אֹומר הּוא אחר כא)ּובמקֹום קרחה (ויקרא יקרחּו "לא : ְְְְִֵֵַָָָֹ

העינים  ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות .ּבראׁשם", ְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(295 'nr ck zegiy ihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם להלהלהלה'''' אאאאּתּתּתּתםםםם א)ּבּבּבּבניםניםניםנים (יד, ֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת הוספות ידּועה - קה"ת - טוב שם (כתר ְֵַַַַָ

קלג) להֹוריו אות ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא  ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן .מּכ יֹותר ועֹוד זקנתם, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעת

לֹו אסּור ,מל ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ּבעניני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻעֹוסק
וכּמבאר  הקב"ה. הּמלכים מלכי מל ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלׁשּכח
ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ׁשאינּה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָּבחסידּות,

הדיֹוט. איׁש למעלת - ְְְֲִִֶַַַָּבּׁשביה

(á)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékýåýé øça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À
éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk∑,מאבֹותי עצמ ה'קדּׁשת ּבחר ּוב" ."ועֹוד: ƒ«»«»ְְְְְֲֵֶַַַָֻ

(â):äáòBz-ìk ìëàú àì¬ŸŸ©−¨«¥¨«
i"yx£‰·ÚBzŒÏk∑(לד ּכגֹון:(בכורות ,ל ׁשּתעבּתי ּכל »≈»ְְְִִֶַָ

ּדבר  הרי ּבּמדינה, לׁשחטֹו ּכדי ּבכֹור אזן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹצרם
ּכאן, ולּמד ּובא ּבֹו", יהיה לא מּום "ּכל :ל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּתעבּתי

ּבׂשר  ּבּׁשל הּמּום. אֹותֹו על ויאכל יׁשחֹוט ְְִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
ּדבר  הרי על ּבחלב, ּכאן והזהיר ,ל ׁשּתעבּתי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

.אכילתֹו ֲִָ

˙˙ÔeÓÓÁא  ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈa¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈÈÚ ÔÈa Ë¯Ó ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ

C·eב  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג  Ïk ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»»

xcde fer - xwi ilk

ãé(`).'Bâå eããbúú àìitl Ÿ¦§Ÿ§§§¦
mixrhvn zFO`dW¤¨ª¦§©£¦
`le KlFd xW` ca` xaC lr oicM§¥©¨¨¨¥£¤¥§Ÿ

,ok `l dY` la` .aEWi'd xgA LA iM ¨£¨©¨Ÿ¥¦§¨©
dNbq mrl Fl zFidl(a weqt)zNbq lke , ¦§§©§ª¨§¨§ª©

KM ,xvF`l oiqipkOW xaC Epid mikln§¨¦©§¨¨¤©§¦¦¨¨¨
xvF`l qipkn `Ed KExA WFcTd©¨¨©§¦¨¨
xaC Fpi`e zFxFdHd miwiCSd zFWtp©§©©¦¦©§§¥¨¨
Fl WIW xaC lr xrhvi dOle ,ca`d̈¨¥§¨¨¦§©¥©¨¨¤¥
axrd wxe ,mW `Ed gxFfe zE`ivn§¦§¥©¨§©©£¥
`Ed lkF` la` ,dGd mlFrA FWnW¦§¨¨©¤£¨¥

:igvPd mlFrA eizFnExY§¨¨¨©¦§¦
eðéúBaøåExn` l"f(:dw zay)cixFOd' §©¥©¨§©¦

xWM mc` lr zFrnC§¨©¨¨¨¥
ziaA ogiPnE oxtFq `Ed KExA WFcTd©¨¨§¨©¦¨§¥

xn`PW ,eifpB(h ep mildz)dYxtq icp" §¨¨¤¤¡©Ÿ¦¨©§¨
`ld Lc`pa izrnc dniU dY`̈¨¦Ÿ¨¦§¨¦§Ÿ¤£Ÿ

zFWtPd mBW itl ,mrHde ."'LzxtqA§¦§¨¤§©©©§¦¤©©§¨
mB Eidi mW oM lr ,xvF`e dNbq md¥§ª¨§¨©¥¨¦§©
`ld' xn`X dnE .eifpB ziaA zFrnCd©§¨§¥§¨¨©¤¨©£Ÿ
ip` xnF` ,oaEn iYlA oFWl 'LzxtqA§¦§¨¤¨¦§¦¨¥£¦
KExA WFcTdX dn iM ,FWExR KMW¤¨¥¦©¤©¨¨

akFMM xRqnA oqipknE o`ivFn `Edmi ¦¨©§¦¨§¦§¨©¨¦
(` ` zeny i"yx d`x),ozaiWg lr dxFn df¤¤©£¦¨¨

oM lr .xRqn Fl Wi aEWg xaC lM iM¦¨¨¨¨¥¦§¨©¥
zniUe FcFp zxitq lr mrh ozp̈©©©©§¦©§¦©
,'LzxtqA `ld' xn`e c`PA zFrnCd©§¨©Ÿ§¨©£Ÿ§¦§¨¤
md mnvrA dOd mB `ld xnFl dvFx¤©£Ÿ©¥¨§©§¨¥
oqipknE o`ivFn dY`W LzxtqA§¦§¨¤¤©¨¦¨©§¦¨
zFrnCd mB Eidi mdFnkE ,xRqnA§¦§¨§¤¦§©©§¨
gxw' Fpi`W xg`e .mixRqpe mifEpB§¦§¦§¨¦§©©¤¥¥¥©

'o`MnE o`Mn(:q w"a t"r)oFkp oi` oM lr , ¦¨¦¨©¥¥¨
mEUl,znl mkipir oiA dgxwiM ¨¨§¨¥¥¥¤¨¥¦

Eid EN`M dxFn mipird oiAW dgxTd©¨§¨¤¥¨¥©¦¨§¦¨

ok Fpi`e ,micEa`e migxw eizFrnC¦§¨¥§¦©£¦§¥¥
c`pA mipEzp zFrnCd mB `N ¤̀¨©©§¨§¦§Ÿ

:xEn`M̈¨
Léålr zFrnC cixFOd' Wxtl cFr §¥§¨¥©¦§¨©

`nzQn ,'Eke 'xWM mc`̈¨¨¥§¦§¨¨
dUrOd oFxWM xcrd lr xrhvOd©¦§©¥©¥¨¥¦§©©£¤

aizkE ,midl` `xi `Ed ixdbl diryi) £¥§¥¡Ÿ¦§¦
(eFxvF` Epid "FxvF` `id 'd z`xi"¦§©¦¨©§¨

oiUFr oi` iM ,`Ed KExA WFcTd lW¤©¨¨¦¥¦
iM `vnPA Fpi`W xaCn m` iM xvF`¨¦¦¦¨¨¤¥©¦§¨¦
'minW z`xIn uEg minW iciA lMd'©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦

(:bl zekxa)`Ed KExA WFcTd oM lr ,©¥©¨¨
dnE .eifpB ziaA zFrnCd mB giPn©¦©©©§¨§¥§¨¨©

xn`PX,dNbq mrllr mB i`woiA ¤¤¡©§©§ª¨¨¥©©¥
mkipirmFwn lr dxFOd ¥¥¤©¤©§

:zFrnCda dxez ©§¨



d`xעב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(ã)íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−
:íéfò äNå§¥¬¦¦«

(ä):øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤

[dÎc] i"yxit£'B‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê.¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡∑ …«¿≈»¿«»¿ƒ¿«¿
עא)למדנּו חולין ולמדנּו(ספרי. ּבהמה, ּבכלל (חולין ׁשהחּיה ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּבכל סג) הּטהֹורה, מן מרּבה טמאה וחּיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּבהמה
הּמעט  את ּפֹורט 'יעלא',∑Bw‡Â.מקֹום מתרּגם: ֵֶַָָֻ¿«ְְְַָָֻ

לט) אשטנבו"ק(איוב הּוא סלע , פ)יעלי וחולין ∑B‡˙e.(ת"א ֲֵֶַַ¿
ב)תורבל"א, נט חולין ברש"י וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י ּתֹור (וכן

ארּמי  ּבלׁשֹון יער באל"א, .הּיער. ְֲִִַַַַַַ

(å)ézL òñL úòñLå äñøt úñøôî äîäa-ìëå§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´
:eìëàz dúà äîäaa äøb úìòî úBñøô§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ּכתרּגּומֹו ∑Ò¯t‰.סדּוקה, «¿∆∆ְְְַָ«¿»
ּבׁשּתי ∑ÚÒLÂ˙.(פוסזאהלע)פלאנט"ה חלּוקה ¿…««ְֲִֵָ

והיא  ּבּצּפרנים, חלּוקה ואינּה סדּוקה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָצּפרנים,

סט)∑Ó‰aa‰.טמאה  ּׁשּנמצא (חולין מה מׁשמע ְֵָ«¿≈»ְְִֶַַָָ
אמרּו מּכאן אכל! ע"ד)ּבּבהמה, נּתר (שם ׁשהּׁשליל ְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹ

אּמֹו .ּבׁשחיטת ְִִִַ

(æ)éñéøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äòeñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìòî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½

:íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤«
i"yx£‰ÚeÒM‰∑(כד ּגּבין (נדה ׁשני לּה ׁשּיׁש היא ּברּיה «¿»ְְִִִֵֵֶַָָ

רּבֹותינּו: אמרּו ׁשדראֹות; ס"ג)ּוׁשני נׁשנּו?(חולין 'לּמה ְְְְִִֵֵַָָָָ
הראה, מּפני ּובעֹופֹות, הּׁשסּועה. מּפני ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּבּבהמֹות,

ּכהנים' ּב'תֹורת נאמרּו .ׁשּלא ְְֱֲִֶֶַֹֹ

(ç)äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

ñ :eòbú¦¨«
i"yx£eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e∑(ת"כ):ּפרׁשּו רּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְֵֵַ

יהיּו יכל ּברגל. עצמֹו את לטהר חּיב ׁשאדם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּברגל,
לֹומר  ּתלמּוד הּׁשנה? ּבכל כא)מזהרים אל (ויקרא "אמר : ְְְֱִֶַַַָָָָֹֻ

ּכהנים  חמּורה, הּמת ּטמאת ּומה וגֹו'", ְְֲֲֲִִֵַַַַָֹֹֻהּכהנים
לא  קּלה, נבלה טמאת מזהרים; יׂשראל ואין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻֻֻמזהרים

.ּכלֿׁשּכן?! ֵֶָ

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«

(é)eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
ñ :íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(àé):eìëàz äøäè øBtö-ìk̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ‰¯‰Ë ¯BtˆŒÏk∑(נז מׁשּלחת (קידושין .ׁשּבמצרע להּתיר »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

ÔÈÏÁ¯cד  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa ÔÈc≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â¿»¿»¿ƒƒ

ÓÈ¯Â‡ה  ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ ‡Ïi‡«»»¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»
:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Â¿¿»»¿ƒ»

ÙÏhÓe‡ו  ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òc ‡¯ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»
‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ז  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
‡ÏÓb ˙È ‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»»«¿»
‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»«¿»¬≈«¿≈ƒ¿»
Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ƒ«¿»¿»¿ƒ»¿»¬ƒƒ

:ÔBÎÏ¿

ÏÂ‡ח  ‡e‰ ‡˙Ò¯t ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»¿»
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»«¿»»¿ƒƒ¿¿»≈¿

:Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏ··eƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

˙ÔeÏÎÈי  ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא  ‡ÈÎc ¯tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿



עג d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(áé)ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤
:äiðæòäå§¨«¨§¦¨«

i"yx£Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ∑ הּׁשחּוטה את .לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

(âé):dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â∑ היא ראה, היא ¿»»»¿∆»«»¿ִִָָ

ּדּיה, היא ׁשרֹואה אּיה, 'ראה'? ׁשמּה נקרא ולּמה ְְְִִֶַַָָָָָָָָָ
ליּתן  ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל הזהיר ולּמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּביֹותר.
האֹוסרּה יהא ׁשּלא לחלק, ּדין לבעל ּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹּפתחֹון

ּדּיה  'זֹו, אֹומר: להּתיר, והּבא 'ראה', אֹותּה ְְִֵֵַַַָָָָָקֹורא
ּובעֹופֹות  הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ְְְַַַָָָָָָֹׁשמּה,

הּטמא  ל הטהֹורים ים,ּפרט ׁשהעֹופֹות ללּמד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
הּמעט  את ּפרט לפיכ הּטמאים, על .מרּבים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

(ãé):Bðéîì áøò-ìk úàå§¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(åè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

(æè):úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úà¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
i"yx£˙ÓLz‰∑ׁשורי"ץ .(פלעדערמויז)קלב"א «ƒ¿»∆

(æé):CìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäå§©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨§¤©¨¨«
i"yx£CÏM∑(סג הּים (חולין מן ּדגים .הּׁשֹולה »»ִִֶַַָָ

(çé):ólèòäå úôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«
i"yx£˙ÙÈÎec∑הרופ"א ּובלע"ז הּבר, ּתרנגֹול וכר (ווידעהאפף)הּוא ּכפּולה , .ּבלּתֹו ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

(èé):eìëàé àì íëì àeä àîè óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ קרּויים הם טמאים, וחגבים ּוצרעים זבּובין, ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשים הּנמּוכים הם ∆∆»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
.'ׁשרץ' ֶֶ

(ë):eìëàz øBäè óBò-ìk̈¬¨−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk∑ ּבא הּטמא, את ולא »»…≈ְֵֶַָָֹ

אֹותּה ּבבהמה: וכן ּתעׂשה', 'לא על 'עׂשה' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹליּתן
'עׂשה' מּכלל הּבא ו'לאו' טמאה, ּבהמה ולא ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּתאכלּו

ּתעׂשה' ו'לא ּב'עׂשה' עליהם לעבר 'עׂשה', -. ְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַֹֹ

(àë)éøòLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àìE Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹
äzà LBã÷ íò ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈

éäìà ýåýéìô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

ÚÂ¯יב  ‡¯L ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»

dÊÏ:יג  ‡˙i„Â ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ùk ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

dÊÏ:יד  ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈

tÁL‡טו  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

Â·e˙‡:טז  ‡ÙBt˜Â ‡È„˜Â¿«¿»¿ƒ»«¿»

e‡:יז  ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂ ‡˙˜Â¿»»ƒ«¿≈»¿»≈»

eË¯‡יח  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

Ï‡יט  ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»¿»»¿»
:ÔeÏÎ‡˙Èƒ¿»¿

ÔeÏÎÈz:כ  ÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿≈≈¿

Ècכא  Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ· Ïk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿»¿ƒ»¿«»≈ƒ
¯·Ï dpaÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dpzz CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«
‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»∆»»»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ≈̇¿««¬»



d`xעד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy
i"yx£EÈ¯ÚLaŒ¯L‡ ¯bÏ∑ עליו ׁשּקּבל ּתֹוׁשב, ּגר «≈¬∆ƒ¿»∆ִֵֵֶָָָ

נבלֹות  ואֹוכל עבֹודהֿזרה לעבד ˜„LB.ׁשּלא ÌÚ Èk ְְֲֲֵֵֶַָָָֹֹƒ«»
'‰Ï ‰z‡∑(ספרי),ל ּבּמּתר עצמ את ּדברים קּדׁש «»«ְְְְִֵֶַַַָָֻ

ּתּתירם  אל אּסּור, ּבהם נֹוהגים ואחרים ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהּמּתרים

È„b.ּבפניהם  ÏM·˙Œ‡Ï∑(קיג ּפעמים,(חולין ׁשלׁש ְִֵֶ…¿«≈¿ƒְִָָֹ
ולעֹופֹות  לחּיה, טמאה ּפרט ÏM·˙Œ‡Ï.ולבהמה ְְְְְְִֵֵַָָָָָ…¿«≈

È„‚'B‚Â. ¿ƒ¿

ß a`Îmgpn d"k iying mei ß

(áë)àöiä Eòøæ úàeáz-ìk úà øOòz øOò©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬
:äðL äðL äãOä©¨¤−¨¨¬¨¨«

[ak]£¯OÚz ¯OÚ∑(תנחומא) אמר זה? אצל זה ענין מה «≈¿«≈ְִֵֶֶֶַָָָ
לי  ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִִֵֶַָָָָֹלהם
אּמֹותיהן, ּבמעי ׁשהן עד ּתבּואה, ׁשל ּגדיים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלבּׁשל
ּכׁשהּוא  ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשאם

והיא  קדים רּוח מֹוציא אני להתּבּׁשל, ְְְֲִִִִִֵַַָָסמּו
ׁשּנאמר  כו)מׁשּדפּתן', ב קמה",(מלכים לפני "ּוׁשדפה : ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבּכּורים וכן L‰.לענין ‰L∑(ספרי) ׁשאין מּכאן ְְְִִִֵַ»»»»ִֵֶָ
על  החדׁש מן .הּיׁשן מעּׂשרין ְְִִֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתּתּתּתעעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר כב)עעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר (יד, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַ
ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתתעתעתעתעּׁשּׁשּׁשּׁשרררר ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבילבילבילביל א)עעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר ט, (תענית ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַ

ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמבאר
ּדכתיב טז)אף ו, ׁשּנאמר (ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו לא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹ
י) ג, .(מלאכי . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל את הביאּו :ֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ארּבֹות  את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹֻּובחנּוני

להלכה נפסק וכן סרמ"ז)הּׁשמים. צדקה הלכות יו"ד ,(טור ְְֲִִֵַַַַָָָ
והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבכל
אבל  ּבמעׂשר. רק אמּור ׁשהּדבר ּדעה הביא ׁשם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהרמ"א

חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, רב ,(סקמ"ד)הסּכמת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
צדקה. ּבׁשאר ּגם ה' את לנּסֹות ְְְִֶֶַַַָָָֻׁשּמּתר

BtÈc˜כב  CÚ¯Ê ˙ÏÏÚ Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»««¿»¿ƒ
:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á«¿»«»¿«»

xcde fer - xwi ilk

(ak)úàeáz ìk úà øOòz øOò©¥§©¥¥¨§©
.'Bâå Eòøæxn`PW itl ©§¤§§¦¤¤¡©

(i b ik`ln)ziA l` xUrOd E`iad"¨¦©©£¥¤¥
cr dkxA mkl izwixde 'Fbe xvF`d̈¨§©£¦Ÿ¦¨¤§¨¨©

xnFNn mkizFztU ElaIW' ,"ic ilA'iC §¦¨¤¦§¦§¥¤¦©©
(:al zay)rRWIW ,`Ed oiprd xE`aE ,¥¨¦§¨¤ª§©

icMn xzFi dAxd d`EaY iEAx mdl̈¤¦§¨©§¥¥¦§¥
,iC xnFl ElkEi `l i`Ce oM m`e ,KxSd©Ÿ¤§¦¥©©Ÿ§©©
iC mdl WIWM xnFl KIW 'iC' oFWl iM¦§©©¨©§¤¥¨¤¥
xzFde iC mdl WIWM la` ,mxFqgn©§¨£¨§¤¥¨¤©§¥
ilaE 'iC ilA' Edfe ,iC xnFl ElkEi `lŸ§©©§¤§¦©§¦
`NW xnFl dvxe ,'`l' oFWl `Ed§Ÿ§¨¨©¤Ÿ
ElaIW' Epide ,iC eilr xn`iŸ©¨¨©§©§¤¦§
dRd oi` iM ,'iC xnFNn mdizFztU¦§¥¤¦©©¦¥©¤
lre .xzFde iC WIWM iC xAcl lFkï§©¥©§¤¥©§¥§©

ltM xn` bltn iEAx FzF`xVr ¦ª§¨¨©¤¤©¥
,xVrYm` xnFl dvxe'xVr'oYYW §©¥§¨¨©¦©¥¤¦¥

f` ,d`On dxUr Ff dpWA xUrn©£¥§¨¨£¨¨¦¥¨¨
d`Ad dpWNW dMfYlM z` xVrY ¦§¤¤§¨¨©¨¨§©¥¥¨

Lrxf z`EaYdUrie ,Ff dpW lW §©©§¤¤¨¨§©£¤
d`n oYze zFCn sl` d`Ad dpWl§¨¨©¨¨¤¤¦§¦¥¥¨

df ,dpWA dpW iCn dUri oke ,xUrn©£¥§¥©£¤¦¥¨¨§¨¨¤
xn`WdpW dpW dcVd `vId: ¤¨©©Ÿ¥©¨¤¨¨¨¨

Càdwcv ipipr lMW EpivOW itl ©§¦¤¨¦¤¨¦§§¥§¨¨
,milEtM,xVrY xVr"oYY oFzp" §¦©¥§©¥¨¦¥

(i eh oldl)"gYtY gzR" ,(g weqt my), ¨Ÿ©¦§©
"EPhiarY harde"(my)xkVd oke , §©£¥©£¦¤§¥©¨¨

"Lkxai Kxa iM" lEtM(c weqt my)oM lr , ¨¦¨¥§¨§¤©¥
,milEtM dwcSd ipipr lMW d`xp¦§¤¤¨¦§§¥©§¨¨§¦
`NW ici lr dRA qEIRde ,cIA dpizPd©§¦¨©¨§©¦©¤©§¥¤Ÿ
zFti mipR xaqA Fl oYie Faal rxi¥©§¨§¦¥§¥¤¨¦¨
"dxrB rnW `l Wxe" ,mlW alaE§¥¨¥§¨Ÿ¨©§¨¨

(g bi ilyn)l"f EpizFAx Exn`M .(.g zekxa) §¨§©¥©
ipW zqipM xErWM ddWi lNRzOd'©¦§©¥¦§¤§¦§¦©§¥
xn`PX dn mIwl `Ede ,'Ek 'migzR§¨¦§§©¥©¤¤¡©

(eh fi mildz)"Lipt dfg` wcvA ip`"£¦§¤¤¤¡¤¨¤
Ecnl o`MnE(.i a"a)oYi lNRzIW mcTW ¦¨¨§¤Ÿ¤¤¦§©¥¦¥

ipW xErW' Edfe ,dwcvl dhExR§¨¦§¨¨§¤¦§¥
xn`PW FnM 'migzR(g my oldl)gzt'" §¨¦§¤¤¡©¨Ÿ©

cId zgizR Epide ,"Lci z` gYtY¦§©¤¨§§©§§¦©©¨
mcFTd wEqRA xMfPW aNd zgiztEmy) §¦©©¥¤¦§©©¨©¥

(f weqtuRwz `le Laal z` uO`z `l"Ÿ§©¥¤§¨§§Ÿ¦§Ÿ

dwcSd ipipr lM oM lr ."Lci z ¤̀¨§©¥¨¦§§¥©§¨¨
lM lre ,aNA zg`e cIA zg` ,milEtM§¦©©©¨§©©©¥§©¨
Fl raFw `Ed KExA WFcTd dN`n cg ¤̀¨¥¥¤©¨¨¥©
Kxa iM' xn`p Kkl ,Fnvr iptA xkÜ¨¦§¥©§§¨¤¡©¦¨¥

:'Lkxai§¨¤§
ìòåWxcOA l"f EpizFAx Exn` df §©¤¨§©¥©©¦§¨

(fp ` dax dki`),'Ek 'miltkA E`hg'¨§§¦§©¦
FnM ,lEtM DpiprW dwcvA E`hg iM¦¨§¦§¨¨¤¦§¨¨¨§

xn`PW(hn fh l`wfgi)oFr did df dPd" ¤¤¡©¦¥¤¨¨£
`l oFia`e ipr ci ,KzFg` mcq§Ÿ£¥©¨¦§¤§Ÿ
FnM zFzAWA mB E`hge ."dwifgd¤¡¦¨§¨§©§©¨§

xn`PW(ek ak my)Enilrd izFzAWnE" ¤¤¡©¦©§©¤§¦
WxcOaE ,"mdipir(` av mildz)lMW ¥¥¤©¦§¨¤¨

gENWA mB E`hge .lEtM zAW ipipr¦§§¥©¨¨§¨§©§¦©
dinxi iniA iWtg micar(`i cl)aizkE , £¨¦¨§¦¦¥¦§§¨§¦

mdA(gi eh oldl)xikU xkU dpWn iM" ¨¤¦¦§¤§©¨¦
:'Ek 'miltkA E`hg' Edfe ,"Lcar£¨§§¤¨§§¦§©¦

øácxnFl E`A zFlEtMd lM ,xg` ¨¨©¥¨©§¨©
oYl dMfY cg` mrR ozp m`W¤¦¨©©©¤¨¦§¤¦¥
,dpizp zxxFB dpizp iM ,ipW mrR mB©©©¥¦¦§¦¨¤¤§¦¨

:mNM okebk dxez §¥ª¨



עה d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy

(âë)éðôì zìëàå|éäìà ýåýéøçáé-øLà íB÷na E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»
ìðâc øNòî íL BîL ïkLEøäöéå ELøéz E §©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½

ðàöå Eø÷a úøëáeýåýé-úà äàøéì ãîìz ïòîì E §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬
éäìà:íéîiä-ìk E ¡Ÿ¤−¨©¨¦«

i"yx£'B‚Â zÏÎ‡Â∑ ׁשּכב ׁשני, מעׂשר למדנּוזה ר ¿»«¿»¿ְְֲִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּנאמר  לּלוּיים, ראׁשֹון מעׂשר יח)ליּתן "ּכי (במדבר : ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַ

לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", יׂשראל ּבני מאת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָתקחּו

ׁשּנאמר  מקֹום, ּבכל (שם)ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָ
הּוא  אחר מעׂשר זה עלּֿכרח .מקֹום"; ְֲֲֵֵֶַַַָָ

(ãë)BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì:E ¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÎ¯·È Èk∑ הּתבּואה לׂשאת ׁשּתהא .מרּבה ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

(äë)zëìäå Eãéa óñkä zøöå óñka äzúðå§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà:Ba E ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)ø÷aa ELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´
ELôð EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå:Eúéáe äzà zçîNå E §¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈©¨¬¥¤«
i"yx£ELÙ ‰e‡zŒ¯L‡ ÏÎa∑ ּכלל.¯˜aa ¿…¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»

¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e∑ ּפרט.EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e «…««ƒ«≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿
ELÙ∑(סג ב"ק מפרׁש:(ספרי. הּפרט מה וכלל: חזר «¿∆ְְְַַַַָָָָֹ

הארץ, ולדֹות וכּו'ולד אדם למאכל .וראּוי ְְְְְֲֶַַַַָָָָָ

(æë)éøòLa-øLà éåläåBì ïéà ék epáæòú àì E §©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²
ñ :Cnò äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¨«

i"yx£ep·ÊÚ˙ ‡Ï 'B‚Â ÈÂl‰Â∑לֹו מעׂשר מּליּתן ¿«≈ƒ¿…««¿∆ֲִִֵֵַ
CnÚ.ראׁשֹון  ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ Èk∑(ספרי)יצאּו ִƒ≈≈∆¿«¬»ƒ»ְָ

חלק  לֹו יׁש הּוא ׁשאף והפקר, ּופאה ׁשכחה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלקט,
ּבמעׂשר  חּיבין ואינן ,ּכמֹו ּבהן עּמ. ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

(çë)äö÷î|ìLøNòî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ
éøòLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:E §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«

i"yx£ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó∑ ׁשּיבערם לׁשמּטה, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל מעׂשרֹותיו הׁשהה ׁשאם ולּמד, ּבא ƒ¿≈»…»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבּׁשליׁשית  הּבית .מן ְִִִִַַַ

(èë)øbäå Cnò äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éålä àáe¨´©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäåeòáNå eìëàå E §©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®

éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìøLà Eãé äNòî-ìëa E §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬
ñ :äNòz©«£¤«

ÈÚ¯zÈכג  Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

˙Ïekכד  ‡Ï È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎ¯·È È¯‡ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה  C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

È¯B˙aכו  CLÙ ÈÚ¯zÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁ·e ‡Ú·e¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»

ÈÏ˙כז  È¯‡ dÈ˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜· È„ ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈
:CnÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»

NÚÓ¯כח  Ïk ˙È ˜tz ÔÈL ˙Ïz ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«≈»»«¿«
:CÈÂ¯˜a Úˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»

ÒÁ‡Â‡כט  ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ¿≈≈≈»»¬≈≈≈√»¿«¬»»
CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â CnÚƒ»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

:„aÚ˙ Èc C„È È„·BÚ ÏÎa¿»»≈¿»ƒ«¿≈



d`xעו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈÂl‰ ‡·e∑ ראׁשֹון מעׂשר b‰Â¯.ויּטל »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈

ÌB˙i‰Â∑ ׁשל עני ׁשל ׁשהּוא ׁשני, מעׂשר ויּטלּו ¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ
ּכדר ּבירּוׁשלים אּתה ּתאכלּנּו ולא זֹו, ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹׁשנה

ׁשנים  ׁשּתי ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל eÏÎ‡Â.ׁשּנזקקּת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ¿»¿
eÚ·NÂ∑ אין' אמרּו: מּכאן ׂשביעה, ּכדי להם ּתן ¿»≈ְְְִִֵֵֵֶָָָָ

לירּוׁשלים  הֹול ואּתה וכּו''. ּבּגרן לעני ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּפֹוחתין
ׁשהׁשהית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבמעׂשר

כז)ּומתוּדה: ּכמֹו(דברים הּבית", מן הּקדׁש "ּבערּתי ְְְִִִִִֶֶַַַַַֹ
לעׂשר (שם)ׁשּמפרׁש ּתכּלה ."ּב"כי ְְְְִֵֶֶַַָֹ

ß a`Îmgpn e"k iyiy mei ß

åè(à):ähîL äNòz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
i"yx£ÌÈLŒÚ·L ıwÓ∑ לכל ׁשנים" "ׁשבע יכל ƒ≈∆«»ƒְִֶַָָָֹ

הּׁשבע", ׁשנת "קרבה לֹומר: ּתלמּוד ּומלוה? ְְְְְִִֶַַַַַָָָָמלוה
ּומלוה  מלוה לכל ׁשנים ׁשבע אֹומר אּתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָואם

הא  קרבה? היא היא ואחד, אחד ּכל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהלואת
הּׁשמּטֹות  למנין ׁשנים" "ׁשבע .למדּת ְְְְִִִֶַַַַָָָ

(á)Bãé äMî ìòa-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½
åéçà-úàå eäòø-úà Nbé-àì eäòøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½

:ýåýéì ähîL àø÷-ék¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«
i"yx£B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ ׁשל ידֹו את מּׁשה ׁשמט ּבעל .ּכל »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

(â)éçà-úà Eì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úàE ¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−
:Eãé èîLz©§¥¬¨¤«

(ã)Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék ñôà¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ
éäìà ýåýé øLà õøàa ýåýéäìçð Eì-ïúð E §Ÿ̈½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈

:dzLøì§¦§¨«
i"yx£ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk ÒÙ‡∑ הּוא ּולהּלן ∆∆ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְַָ

ׁשאּתם  ּבזמן אּלא אביֹון"? יחּדל לא "ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאֹומר:
ולא  ּבאחרים אביֹונים מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָֹעֹוׂשים

מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם ּוכׁשאין ְְִֵֶֶֶֶַָָּבכם.
אביֹון  ּבכם. 'אביֹון'אביֹונים ּולׁשֹון מעני, ּדל , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

ּדבר  לכל ּתאב .ׁשהּוא ְֵֶָָָָ

hÓL˙‡:א  „aÚz ÔÈL Ú·L ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

È¯Óב  ¯·b Ïk ËÓL˙c ‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈»¿«»≈
d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È Èc eL¿̄ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

‡CeÁג  ÌÚ CÏ È‰È È„Â Úa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ»
:C„È ËÓLz«¿≈¿»

·¯Î‡ד  È¯‡ ‡kÒÓ C· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈»¬≈»»»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«

xcde fer - xwi ilk

åè(c).ïBéáà Ea äéäé àì ék ñôà¤¤¦Ÿ¦§¤§¤§
xn`p dHnlEi weqt)(`iM §©¨¤¡©¦

,ux`d axTn oFia` lCgi `lExn`e Ÿ¤§©¤§¦¤¤¨¨¤§¨§
l"f EpizFAx(alw ixtq)oiUFrW onfA `d' ©¥©¨¦§©¤¦

oiUFr oi`W onfA `d ,mFwn lW FpFvx§¤¨¨¦§©¤¥¦
xn`PX dn ,df lr crde .'FpFvxqt` §§¨¥©¤©¤¤¡©¤¤

rFnW m` wx 'Fbe oFia` LA didi `l iM¦Ÿ¦§¤§¤§§©¦¨©
,'d lFwA rnWYwxe K` xnFl dvx ¦§©§¨¨©©§©

:'rnWY rFnW m`' df i`pzA¦§©¤¦¨©¦§©
ìáàwEqRA Exn`X dnlCgi `l iM £¨©¤¨§©¨¦Ÿ¤§©

,ux`d axTn oFia`xE`A Kixv ¤§¦¤¤¨¨¤¨¦¥
onfA xAcn df wEqRW rnWn i`n©©§¨¤¨¤§©¥¦§©
Edn dWw cFre .FpFvx oiUFr oi`W¤¥¦§§¨¤©

xn`W `Ed mrh zpizpikp` oM lr §¦©©©¤¨©©¥¨Ÿ¦
,gYtY gzR LEvnol rnWn `w i`n §©§¨Ÿ©¦§©©¨©§©¨

cFre .oYi inl ipr oi` m`W ,`hiWR§¦¨¤¦¥¨¦§¦¦¥§
zWxR ligzd dOl dWwLa didi iM ¨¤¨¨¦§¦¨¨©¦¦§¤§

'Lvx`A' 'Fbe oFia`(f weqt)`lde , ¤§§§©§§©£Ÿ
uEgA ENt` zbdFpe sEBd zaFg dwcSd©§¨¨©©§¤¤£¦§

dWxRd mIqn oke .ux`lLpia`lE ¨¨¤§¥§©¥©¨¨¨§¤§Ÿ§
Lvx`A(`i weqt)wEqRaE ,lCgi `l iM §©§¤©¨¦Ÿ¤§©

xn`,ux`d axTnaxTn' xn` `le ¨©¦¤¤¨¨¤§Ÿ¨©¦¤¤
:'Lvx ©̀§¤

àlàLvx` iIpr lMW ,FWExR KM i`Ce ¤¨©©¨¥¤¨£¦¥©§§
,ux`l uEg iIprl miCwdl iE`ẍ§©§¦©£¦¥§¤¤
oiUFrW onfA zxAcn dWxRd lke§¨©¨¨¨§©¤¤¦§©¤¦

oFWNn oaEOM FpFvx.'Fbe rFnW m` wx §©¨¦§©¦¨©§
xn`WkEcg`n oFia` La didi iM §¤¨©¦¦§¤§¤§¥©©

,Lvx`A LixrW cg`A Lig`lM ©¤§©©§¨¤§©§§¨
onfAW ,rAv`A mixFn ElNd micg`d̈£¨¦©¨¦§¤§©¤¦§©

Fwn lW FpFvx oiUFr l`xUIWKExA m ¤¦§¨¥¦§¤¨¨
m` iM ,oFia` mW `vOi `l f` `Ed¨Ÿ¦¨¥¨¤§¦¦
iYlA `Ede dgRWOn cg`e xirn cg ¤̀¨¥¦§¤¨¦¦§¨¨§¦§¦

xn`WkE .llM gikWlCgi `l iM ¨¦©§¨§¤¨©¦Ÿ¤§©
,ux`d axTn oFia`uEgA xAcn ¤§¦¤¤¨¨¤§©¥§

FpFvx oiUFr oi`W onGd `Ede ,ux`l̈¨¤§©§©¤¥¦§
mr l`xUi ux`l Elr `NW xg`n¥©©¤Ÿ¨§¤¤¦§¨¥¦
`xfr iniA dUrPW FnM ,mdig £̀¥¤§¤©£¨¦¥¤§¨

mWe ,laAn Elr `l mAxWlCgi `l ¤ª¨Ÿ¨¦¨¤§¥Ÿ¤§©



עז d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(ä)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà ÷øE ©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ìéëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöî§©§−©«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה ∑¯˜ לא אביֹון אז ּב.ÚÓLz ÚBÓL∑אֹותֹו מׁשמיעין קמעא, ׁשמע «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ

.הרּבה  ְֵַ

(å)éäìà ýåýé-ékzèáòäå Cì-øac øLàk Eëøa E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈
íéaø íéBâa zìLîe èáòú àì äzàå íéaø íéBb¦´©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½

ñ :eìLîé àì Eáe§−¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כח)והיכן "ּברּו(דברים «¬∆ƒ∆»ְִֵֵָָ

ּבעיר" ּכׁשּנֹופל ∑zË·Ú‰Â.אּתה הלואה, לׁשֹון ּכל ִַָָ¿«¬«¿»ְְְֵֶַָָָ
"והלוית", ּכגֹון: מפעיל, ּבלׁשֹון נֹופל הּמלוה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָעל
על  נֹופל היה "ועבטּת", אֹומר היה ואם ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָ"והעבטּת",

"ולוית" ּכמֹו ÌÈBb.הלוה, zË·Ú‰Â∑ ׁשּתהא יכל ְְִֶַָָֹ¿«¬«¿»ƒְֵֶָֹ

לא  "ואּתה לֹומר: ּתלמּוד לזה? ּומלוה מּזה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלוה
¯ÌÈa.תעבט" ÌÈB‚a zÏLÓe∑ עֹובדיּֿכֹוכבים יכל ֲַֹ»«¿»¿ƒ«ƒְִֵָָֹ

?עלי מֹוׁשלים לא אחרים ּוב" לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִִֵֶַַָֹ
."ימׁשלּו ְִֹ

(æ)éçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékéøòL ãçàa EE ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà Eöøàaõnàú àì Cì ïúð E §©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¯Ÿ§©¥´

éçàî Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà:ïBéáàä E ¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«
i"yx£ÔBÈ·‡ E· ‰È‰ÈŒÈk∑ ּתאב .קֹודם הּתאב, ƒƒ¿∆¿∆¿ֵֵֵַָָ

EÈÁ‡ „Á‡Ó∑לאחי קֹודם מאבי אחימאּמ. ≈«««∆ְְִִִִֵֵֵָָָ
EÈ¯ÚL∑ אחרת עיר לענּיי קֹודמים עיר Ï‡.ענּיי ¿»∆ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַ…
ın‡˙∑,יּתן לא אם יּתן אם ׁשּמצטער אדם ל יׁש ¿«≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

את  ׁשּפֹוׁשט אדם ל יׁש תאּמץ"; "לא נאמר: ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלכ
תקּפץ" "ולא נאמר: לכ וקֹופצּה, EÈÁ‡Ó.ידֹו ְְְְְֱִֶַָָָֹֹ≈»ƒ

ÔBÈ·‡‰∑ ׁשל אחיו להיֹות סֹופ לֹו, ּתּתן לא אם »∆¿ְְִִִִֵֶָֹ
.אביֹון  ְֶ

(ç)éc epèéáòz èáòäå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ
:Bì øñçé øLà Bøñçî©§Ÿ½£¤¬¤§©−«

i"yx£ÁzÙz Á˙t∑ ּפעמים ּכּמה Á˙ÙŒÈk.אפּלּו »…«ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«
ÁzÙz∑'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' Ë·Ú‰Â.הרי ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַָ¿«¬≈

epËÈ·Úz∑ ּבהלואה לֹו ּתן ּבמּתנה, רצה לא Èc.אם «¬ƒ∆ְְְִֵַַָָָָָָֹ≈
B¯ÒÁÓ∑להעׁשירֹו מצּוה אּתה BÏ.ואי ¯ÒÁÈ ¯L‡∑ «¿…ְְְֲִִֶַַָֻ¬∆∆¿«

וע  עליו לרּכב סּוס לפניו אפּלּו לרּוץ סו)∑BÏ.בד (כתובות ְְְֲִִֶֶָָָָָֹ
אּׁשה, אֹומר זֹו הּוא ב)וכן עזר (בראשית לֹו "אעׂשה : ְֱִֵֵֵֶֶֶָ

."ּכנגּדֹו ְְֶ

‡C‰Ïה  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ „BÁÏ¿ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»»»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈

CÏו  ÏÈlÓ Èc ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ«ƒ»
ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿

Áa„‡ז  CÈÁ‡Ó „Á ‡kÒÓ C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»
‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»»
CeÁ‡Ó C„È ˙È ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙«̇¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…»¿»≈¬

:‡kÒÓƒ¿≈»

ÙÊB‡Â‡ח  dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»
:dÏ ¯ÈÒÁÈc dB¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ≈

xcde fer - xwi ilk

,ux`d axTn oFia`,ux`d llMn Epid ¤§¦¤¤¨¨¤©§¦§©¨¨¤
:'Lvx`' xn` `l KklE§¨Ÿ¨©©§¤

ìëåwEqRoFia` lCgi `l iM`Ed §¨¨¦Ÿ¤§©¤§
xn`W oFW`x wEqR lr uExYiM ¥©¨¦¤¨©¦

,Lvx`A 'Fbe oFia` La didihwp dOl ¦§¤§¤§§§©§§¨¨¨©
mB zbdFp Ff devn `lde 'Lvx`A'§©§§©£Ÿ¦§¨¤¤©

uxznM xn` df lr ,ux`l uEgAiM §¨¨¤©¤¨©¦§¨¥¦
ux`d axTn oFia` lCgi `lEpidC Ÿ¤§©¤§¦¤¤¨¨¤§©§

xg`n xnFl drhze ,ux`l uEgA§§¤¤§¦§¤©¥©©

ux`n Lil` E`Fai ux`l uEg iIprW¤£¦¥¨¨¤¨¥¤¥¤¤
mincFw Eidie mzFgcl oFkp oi` dwFgx§¨¥¨¦§¨§¦§§¦

,Lvx` iIprlgzR LEvn ikp` oM lr ©£¦¥©§§©¥¨Ÿ¦§©§¨Ÿ©
Lpia`lE LIprl Lci z` gYtY¦§©¤¨§©£¦¤§¤§Ÿ§

,'Lvx`A'Ll iYxn` Kkl xnFl dvx §©§¤¨¨©§¨¨©§¦§
oiCdW xn` xfbl ,'Lvx`A' dlrnl§©§¨§©§§¦§ŸŸ¤¤©¦
iIprl mincFw mdW ,Lvx` iIpr mr¦£¦¥©§¤¤¥§¦©£¦¥

:'ux`d axTn' xW` ux`l uEg¨¨¤£¤¦¤¤¨¨¤
äîexn`XLEvn ikp` oM lr ©¤¨©©¥¨Ÿ¦§©§

,xn`lon daFhe xTr dxin`d iM ¥Ÿ¦¨£¦¨¦¨§¨¦
iprl dhExR ozFPd' ixdW ,dpizPd©§¦¨¤£¥©¥§¨§¨¦
FqItnde ,zFkxA WWA KxAzn¦§¨¥§¥§¨§©§©§

'zFkxA dxUr zg`A(:h a"a)fe ,Ed §©©¤§¥§¨§¤
xn`lWie .qEItE iESx ixaC Fl ¥Ÿ¦§¥¦¦§¥

mixnF`,gYtY gzR xn`lfxfIW §¦¥Ÿ¨Ÿ©¦§©¤§¨¥
mdl xn`ie dwcSd lr mixg` mB©£¥¦©©§¨¨§Ÿ©¨¤

'Fbe gYtY gzR:d dxez ¨Ÿ©¦§©§



d`xעח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 82 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minrR d`n Elit` - oYY oFzp̈¦¥£¦¥¨§¨¦

ללללֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן נתנתנתנתֹוֹוֹוֹוןןןן .... .... ללללֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת־־־־ידידידיד ּתּתּתּתפפפפּתּתּתּתחחחח ִִִִָָָָֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי־־־־פתחפתחפתחפתח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
מאה  אפילּו - ּתּתן נתֹון ּפעמים. ּכּמה אפילּו - ּתפּתח ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּפתֹוח

רש"י)ּפעמים י. - ח (טו, ְִָ
ּדמלּמדנּו רׁש"י ּפרׁש הראׁשֹון הּפסּוק על מּדּוע לעּין ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָיׁש
ּתּתן" "נתֹון ׁשּפרׁש ּכמֹו ולא ּפעמים, ּכּמה אפילּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹלפּתח

ּפעמים? מאה אפילּו ְֲִִֵֶָָׁשהּוא
ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש

"לא  ׁשּלפני־זה לּפסּוק ּבהמׁש ּבא ּתפּתח" "ּפתֹוח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפסּוק
ּולאחרי־זה  גֹו'" יד את תקּפץ ולא לבב את ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹתאּמץ

ּבנתינת  הּלב ּפתיחת על ּדמדּבר ּתפּתח", פתֹוח "ּכי ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻממׁשי
ּבזה. וכּיֹוצא יפֹות ּפנים ּבסבר ׁשּתהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּצדקה

ׁשאם  ּבפעל, הּצדקה נתינת על מדּבר הּׁשני ּבּפסּוק  ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻא
ולא  האביֹון ּבאחי עינ ורעה . . הּׁשבע ׁשנת ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁש"קרבה

לֹו". ּתּתן "נתֹון - לֹו" ִִֵֵָתּתן
נתינה  על רק ּכי רׁש"י, ּבפרּוׁש הׁשּנּוי טעם מּובן ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה
על  אבל ּפעמים, מאה אפילּו ׁשּתהיה לצּוֹות אפׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבפעל
את  ׁשּיפּתח לצּוֹות קׁשה ׁשּבּלב) רגׁש (ׁשהיא הּלב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּפתיחת

וקל־להבין. ּפעמים! מאה ְְְִִִֵַָָָלּבֹו

(è)ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©
òáMä-úðL äáø÷ øîàìäòøå ähîMä úðL ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´

ðéòéçàa Eéìò àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ
:àèç Eá äéäå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§

i"yx£EÈÏÚ ‡¯˜Â∑(ספרי) לֹומר ּתלמּוד מצוה? יכל ¿»»»∆ְְִַַָָֹ
כד) יקרא"(דברים "ולא :.‡ËÁ E· ‰È‰Â∑ ֿ מּכל ְְִָֹ¿»»¿≈¿ִָ

"וקרא  נאמר: לּמה אםּֿכן יקרא. לא אפּלּו ְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹמקֹום,

מּמי  יֹותר הּקֹורא, עלֿידי ליּפרע אני ממהר ?"ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעלי
קֹורא  .ׁשאינֹו ֵֵֶ

(é)ék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð̈³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º
ììâa|éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä-ìëa E ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨

:Eãé çìLî ìëáe ENòî©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
i"yx£BÏ Ôzz ÔB˙∑ ּפעמים מאה ּובינBÏ∑.אפּלּו ‰c·¯.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמרּת אּתה אפּלּו ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵַַָָָ

הּמעׂשה  ׂשכר עם האמירה ׂשכר .נֹוטל ְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

CaÏט  ÌÚ Ìb˙Ù È‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ»
‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯˜ ¯ÓÈÓÏ ÚL¯aƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»¿ƒ≈»«»
‡ÏÂ ‡kÒÓ CeÁ‡a CÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»ƒ¿≈»¿»
:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôzƒ̇≈≈¿ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»»

dÏי  CzÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·e C„·BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

xcde fer - xwi ilk

(i).'ä Eëøáé äfä øácä ììâa ék¦¦§©©¨¨©¤§¨¤§
l"f EpizFAx(:`pw zay)on Ecnl ©¥©¨§¦

xfFgW `Ed lBlBW' ,'llbA' oFWl§¦§©¤©§©¤¥
iM ,oFWNd lr EdnY miAxe .'mlFrÄ¨§©¦¨§©©¨¦
l"niB ixdW ,'lBlB' oFWl Fpi` 'llbA'¦§©¥§©§©¤£¥¦¤
l"f mzpEMW ip` xnF`e .dxqg zg ©̀©£¥¨§¥£¦¤©¨¨¨©
"oa`d z` Ellbe" oFWNn 'llbA' Wxtl§¨¥¦§©¦§§¨£¤¨¤¤

(b hk ziy`xa)llFBzIWM xnFl dvFxe ,§¤©§¤¦§¥
f` ,FbdpnM dfl dGn miWp`d oiA iprd̈Ÿ¦¥¨£¨¦¦¤¨¤§¦§¨¨

'd Lkxai`le llFBzi `NW mxbie §¨¤§§¦§Ÿ¤Ÿ¦§¥§Ÿ
`liOnE ,miWp` lr ltpA Lilr lRpzi¦§©¥¨¤¦§Ÿ©£¨¦¦¥¨
mlFrA lBlBzn xaCdW opirnẄ§¦©¤©¨¨¦§©§¥¨¨
.lAwn zFidl FtFq ozFp lMW ,lBlbM§©§©¤¨¥¦§§©¥
lkAW mi`vnPd lkA dCOd KM iM¦¨©¦¨§¨©¦§¨¦¤§¨
aEWi ozFp lMW ,zFnlFr dWlXd©§Ÿ¨¨¤¨¥¨
dlrnl Epx`AW KxcM ,lAwn zFidl¦§§©¥§¤¤¤¥©§§©§¨
"iXXd mFi" wEqRA ziW`xA zWxtA§¨¨©§¥¦©¨©¦¦

(`l `)xaCd KlFd mi`vnPd lkAW ,¤§¨©¦§¨¦¥©¨¨
ozFp mdn cg` lMW lBlbM aEaiqA§¦§©§©¤¨¤¨¥¤¥
ozFPd `Ed FCal 'd iYlA ,lAwnE§©¥¦§¦§©©¥

:lAwn iYlaE¦§¦§©¥
Bîòèå'd dvx `NW ,d`xp xaC lW §©§¤¨¨¦§¤¤Ÿ¨¨

ux`A wGgzn mc`d didIW¤¦§¤¨¨¨¦§©¥¨¨¤
xn`PW KxC lr ,mlFr cr Frxfe `Ed§©§©¨©¤¤¤¤¡©

(bk dk `xwie)zznvl xkOz `l ux`de"§¨¨¤Ÿ¦¨¥¦§¦ª
`A mc`d did `l EN`e ."ux`d il iM¦¦¨¨¤§¦Ÿ¨¨¨¨¨¨
`le `Ed `l mlFrl Ff dCn llkl¦§©¦¨§¨Ÿ§Ÿ
zEzinvl ux`A wifgn did ,Frxf©§¨¨©£¦¨¨¤¦§¦
WFcTd oM lr ,ux`d 'dl iM gMWie§¦§©¦©¨¨¤©¥©¨
icil `A mc` lMW aAqn `Ed KExÄ§©¥¤¨¨¨¨¦¥

l ,Frxf F` `Ed F` Ff dCnricFdlE rci ¦¨©§¥©§¦©
laY 'd"le ux`d lr mixbM mNM iM¦ª¨§¥¦©¨¨¤§©¥¥

wEqR xg` xn`W Edfe ."d`lnEiM §Ÿ¨§¤¤¨©©©¨¦
llbAlr llFBzn `Ed dOl mrh oYl ¦§©¦¥©©¨¨¦§¥©

miWp`axTn oFia` lCgi `l iM £¨¦¦Ÿ¤§©¤§¦¤¤
,ux`ddf oipr aIgn ux`d axw iM ¨¨¤¦¤¤¨¨¤§©¥¦§¨¤

,xEn`MgzR xn`l LEvn ikp` oM lr ¨¨©¥¨Ÿ¦§©§¥Ÿ¨Ÿ©
,LIprl Lci z` gYtYmB EpYIW icM ¦§©¤¨§©£¦¤§¥¤¦§©

FnM ,mdipWl `l la` .Lrxfl F` Ll§§©§££¨Ÿ¦§¥¤§
xn`PW(dk fl mildz)wiCv izi`x `le" ¤¤¡©§Ÿ¨¦¦©¦

xnFl dvx ,"mgl WTan Frxfe afrp¤¡¨§©§§©¤¨¤¨¨©
dfaE ,Frxf F` `Ed F` `N` ,Frxfe `Ed§©§¤¨©§¨¤
l"f EpizFAx Exn` xzFq df wEqR oi ¥̀¨¤¥¨§©¥©

(my zay)llkl mi`A Frxf F` `Ed F` ,©§¨¦¦§©
:Ff dCn¦¨

LéåzNnA l"niB oFxqg mixnF` §¥§¦¤§¦¤§¦©
,'llbA'oFrn KWnp dGW xnFl ¦§©©¤¤¦§¨¥£

z"lC l"niB iM ,cqg zElinB zripn§¦©§¦¤¤¦¦¤¨¤
l"f EpizFAx EWxC(.cw my),'miNC lnB' ¨§©¥©§Ÿ©¦

aAqn miNcl l"niBd oFxqge§¤§©¦¤§©¦§©¥
:lBlBd`i dxez ©©§©



עט d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(àé)éëðà ïk-ìò õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³
éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì Eeöîiðòì EE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²

ðéáàìeñ :Eöøàa E §¤§«Ÿ§−§©§¤«
i"yx£ÔkŒÏÚ∑(שם) כן עצה (ספרי)∑Ó‡Ï¯.מּפני «≈ְִֵֵ≈…ֵָ

מּׁשיא אני לטֹובת.EiÚÏ EÈÁ‡Ï∑?אח לאיזה ְְֲֲִִַָ¿»ƒ«¬ƒ∆ְֵֶָ
הּוא,∑EiÚÏ.לעני  אחד עני לׁשֹון אחד, ּביֹו"ד ְִָ«¬ƒ∆ְְִֶֶָָָ

ענּיים  ׁשני יּודי"ן, ּבׁשני ענּיי .אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָ

(áé)éçà Eì øëné-ékEãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−
éLôç epçlLz úòéáMä äðMáe íéðL LL¥´¨¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−

:Cnòî¥«¦¨«
i"yx£EÏ ¯ÎnÈŒÈk∑(יד אחרים,(קידושין עלֿידי ƒƒ»≈¿ְֲִֵֵַ

ּכבר  והרי מדּבר, הּכתּוב ּבגנבתֹו ּביתּֿדין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשמכרּוהּו
כא)נאמר  ּובמכרּוהּו(שמות עברי", עבד תקנה "ּכי : ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָ

ּדברים  ׁשני מּפני אּלא מדּבר? הּכתּוב ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּביתּֿדין
אף  העברּיה", "אֹו ׁשּכתּוב אחד, ּכאן: ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנתחּדׁשּו

ׁשאין  ּביתּֿדין, ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹהיא
ולא  "ּבגנבתֹו", ׁשּנאמר: ּבגנבתּה, נמּכרת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאׁשה
ּכאן  ולּמד אביה; ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ'ּבגנבתּה',
ּתצא. סימנין, ׁשּתביא קדם ׁשנים ׁשׁש יצאּו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאם

ּתעניק  "העניק ּכאן: חּדׁש ."ועֹוד ְֲֲִִֵֵַַָ

(âé):í÷éø epçlLú àì Cnòî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

(ãé)ðàvî Bì ÷éðòz ÷éðòäðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà ýåýé Eëøa:Bì-ïzz E ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«

i"yx£˜ÈÚz ˜ÈÚ‰∑ ּובמראית ּבגבּה עדי, לׁשֹון «¬≈«¬ƒְְְְֲִִַַֹ
מפרׁשים  ויׁש לֹו. ׁשהטיבת נּכר ׁשּיהא ּדבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעין.

צּוארֹו על הטענה E¯bÓe.לׁשֹון E‡vÓ ְְַַַָָָƒ…¿ƒ»¿¿
E·˜iÓe∑ ּתלמּוד ּבלבד? אלּו אּלא לי אין יכל ƒƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַָָֹ

.ּבֹורא ּׁשּברכ מה מּכל ,"ּברכ "אׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָלֹומר:

ׁשהם  מיחדים אּלּו מה אּלּו? נאמרּו ּבכלל ולּמה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ּפרדֹות. יצאּו ּברכה. ּבכלל ׁשהּוא ּכל אף ְְְְְִֶַַָָָָָָָּברכה,
ּכּמה  ּב'גזרהֿׁשוה' קּדּוׁשין ּבמּסכת רּבֹותינּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָולמדּו

ּומין  מין מּכל לֹו .נֹותן ִִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 87 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

card xExgXn wlg - dwprd©£¨¨¥¤¦¦§¨¤¤

מצרים מצרים מצרים מצרים  ּבּבּבּבארץארץארץארץ הייתהייתהייתהיית עבדעבדעבדעבד ּכּכּכּכיייי וזכרוזכרוזכרוזכרּתּתּתּת .... .... ללללֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתעניקעניקעניקעניק ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽהעניקהעניקהעניקהעניק
מה  לֹו; ּוׁשנה לֹו הענק אּתה אף ,ל וׁשניתי ל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָהענקּתי

יד ּברחב לֹו ּתּתן אּתה אף יד, ּברחב ל נתּתי (טו,ּבמצרים ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹ
ובספרי) יד־טו.

לׁשֹון  ּומּדּוע האדֹון, על היא הענקה מצות א. לעּין: ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָיׁש
העניק  ׁשהּקּב"ה ׁשמֹורה וׁשניתי" "הענקּתי הּוא ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָה'ּספרי'
הּמצרים  ולא כּו'), ּכסף ּכלי יּתנּו ׁשהּמצרים ּגרם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ(ּכלֹומר
אינֹו ּכֹוכבים־ּומּזלֹות לעֹובד הּנמּכר עבד ב. האדֹון. ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
ּבני  ׁשּקּבלּו הרכּוׁש על לֹומר אפׁשר ואי הענקה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכלל

הענקה? ּגדר - ּבמצרים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָיׂשראל
ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש

ּבתֹור  - האדֹון נתינת א) חלקים ב' יׁשנם הענקה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָּבמצות
ההנאה  - העבד קּבלת ב) עבֹודתֹו. עבּור לעבד הּטֹוב ֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּכרת

מהּמּתנה. העבד ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּתֹועלת

- הּקֹודם למּצבֹו קׁשּורה האדֹון נתינת ּביניהם: ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהחּלּוק
העבד  קּבלת מה־ּׁשאין־ּכן ּכעבד; עבֹודתֹו עבּור הּטֹוב ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּכרת
אׁשר  מּׁשחרּורֹו, וחלק ּפרט מהּוה והיא לחירּותֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָקׁשּורה
הענין  הפ מּתנֹות, מקּבל הּוא יציאתֹו עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבד־ּבבד

יד. ורחב חרּות ּכי־אם ְְְִִֵַַָֹּדעבדּות,
ה' וּיפּד ּבמצרים היית עבד ּכי "וזכרּת ּבּפסּוק ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּנה
ּבהענקה, הּׁשני ענין מדּגׁש גֹו'" מצּו אנכי ּכן על ,ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻאלקי
עבדים  היּו יׂשראל ׁשּבני ּדכמֹו העבד, ׁשחרּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשלמּות
עבדיהם. ּבׁשחרּור הם מחּיבים ּכן לגמרי, ׁשחררם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוהּקּב"ה
האדֹון  ׁשעל הּנתינה חּיּוב על ּכאן הּמדּבר ׁשאין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּובהיֹות
מי  אצל נֹוגע אינֹו ׁשּבהענקה, הּׁשחרּור ׁשלמּות לגּבי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא
ּדגם  הּמּתנה, נֹותן מי נֹוגע אינֹו וכן לפני־זה, עבד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
חרּות. ׁשל ּבמּצב העבד מרּגיׁש אחר מאדם הּמּתנה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבקּבלת

Ôkיא  ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ¯‡a CkÒÓÏe CÈÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»

a˙יב  B‡ Ï‡¯NÈ ¯a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zL·e ÔÈL ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

:CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»

Ï‡יג  CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»»
:Ôe˜È¯ dp¯ËÙƒ̇¿¿ƒ≈≈»

C¯c‡Óeיד  CÚÓ dÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡«¿»»«¿≈≈≈»»≈ƒ¿»
:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc Cz¯ˆÚnÓeƒ«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈
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(åè)Ecôiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−
éäìà ýåýéäfä øácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìò E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬©¤−

:íBiä©«
i"yx£˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑לֹו ּוׁשנה הענק אּתה אף הּים, ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי .והענקּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

(æè)éìà øîàé-ék äéäåék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå Eáäà£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò Eì§−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑ לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? יכל ∆∆»ְְְַַַָָֹ
כה) אל (ויקרא ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם :ְְְֲִִֶֶֶַָֻ

ּתׁשּובּו", עֹולמֹומׁשּפחּתֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, הא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ
יֹובל  ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)ׁשל E˙Ó‡Ï Û‡Â∑ הענק ֵֶ¿««¬»¿«¬∆≈ֲֵַ

ּתלמּוד  אֹותּה? הּכתּוב הׁשוה לרציעה אף יכל ְְְִִִַַַָָָָָָֹלּה,
כא)לֹומר: נרצע (שמות עבד העבד", יאמר אמר "ואם ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

נרצעת  אמה .ואין ְְִֵַַָָ

(çé)ðéòá äL÷é-àìCnòî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈
Eëøáe íéðL LL Eãáò øéëN øëN äðLî ék¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ

éäìà ýåýéô :äNòz øLà ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
i"yx£¯ÈÎN ¯ÎN ‰LÓ Èk∑ עבד אמרּו: מּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְִֶֶָָ

ּכפלים  וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָעברי
רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו יֹום, ׂשכירי ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָׁשּבעבֹודת

ׁשפחה  לֹו לאדֹון מֹוסר והּולדֹות .ּכנענית, ְְְְֲִִֵַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeiq fk mei meid)

ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבכלכלכלכל אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' יח)ּוּוּוּוברכברכברכברכ (טו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק האדם ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹעל
היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּכלי

ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני על־ּפי ה ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיה
לּמקֹום  ּתל הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובׁשנים:

ָָהראּוי.

ß a`Îmgpn f"k ycew zay ß

(èé)ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkøëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
éäìà ýåýéì Léc÷zEøBL øëáa ãáòú àì E ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½

ðàö øBëa æâú àìå:E §¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«
i"yx£LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk∑ הּוא אחר ּובמקֹום »«¿¿«¿ƒְֵַָ

אֹותֹו" איׁש יקּדיׁש "לא כז),אֹומר ּכיצד?(ויקרא הא ְִִֵֵַַָֹ
לֹומר: ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לקרּבן מקּדיׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאינֹו

אּתה  לבכֹורה''הרי כט)קדֹוׁש אי (ערכין אחר: ּדבר . ְֲִִֵֵַַָָָָָ
יקּדיׁש", "לא נאמר: ׁשּכבר 'ּתקּדיׁש', לֹומר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹאפׁשר

נאמר: ּכבר ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹואי
הקּדׁש אּתה מקּדיׁשֹו ּכיצד? הא עּלּוי,"ּתקּדיׁש", ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּבֹו הנאה טֹובת ּכפי להקּדׁש ˙Ú·„.ונֹותן ‡Ï ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ…«¬…
'B‚Â Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·a∑למדּו - החּלּוף אף ƒ¿…∆¿…»…¿ְִַַָ

כה)רּבֹותינּו ּבהוה (בכורות הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא .ׁשאסּור, ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡‡ Ôk ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»«≈¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ¿«¿»»ƒ¿»»»≈»≈

‡¯Èטז  CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»

L„·e‡יז  d„‡a Ôz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

ÔÈ¯BÁיח  ¯a d˙È C¯ËÙÓa CÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈«ƒ
CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ≈ƒ»¬≈««¿≈«¬«¬ƒ»»¿»
:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÔÈL ˙ÈLƒ¿ƒƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

CÚ·eיט  C¯B˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:CÚ„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ C¯B˙„ ‡¯Îe·a¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»



פי d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(ë)éäìà ýåýé éðôìíB÷na äðLá äðL epìëàú E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−
:Eúéáe äzà ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

i"yx£epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ∑,אֹומר הּוא לּכהן ƒ¿≈¡…∆…¿∆ֵֵַֹ
ואחד  ּתם אחד ּכהּנה, ממּתנֹות ׁשהּוא מצינּו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּכבר

ׁשּנאמר  מּום, יח)ּבעל וגֹו'"(במדבר ּל יהיה "ּובׂשרם :. ְְְֱִֶֶֶַַַָָָ
‰L· ‰L∑ על יֹותר אֹותֹו מׁשהין ׁשאין מּכאן, »»¿»»ְִִֵֵֶַַָ

הּקׁש ּכבר ׁשנתֹו? מּׁשעברה ּפסּול יהא יכל ְְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֻׁשנתֹו,
ׁשּנאמר  יד)למעׂשר, אלהי(לעיל ה' לפני "ואכלּת : ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבקר ּובכֹורֹות ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְֲִִֶַַָָָֹמעׂשר
לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ׁשני ּמעׂשר מה ,"ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוצאנ

ׁשנתֹו ּתֹו ׁשּמצוה אּלא נפסל, אינֹו ּבכֹור L‰.אף ְְְְִִֵֶֶַָָָָ»»
‰L·∑,הּיֹום אֹותֹו אֹוכלֹו ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשחטֹו אם ¿»»ְְְְִַָָ

ימים  לׁשני ׁשּנאכל לּמד אחרת; מּׁשנה אחד ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָויֹום
אחד  .(ספרי)ולילה ְְֶַָָ

(àë)òø íeî ìk øeò Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®
éäìà ýåýéì epçaæú àì:E ´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

i"yx£ÌeÓ∑ ּכלל.¯eÚ B‡ Áqt∑ ּפרט.Ú¯ ÌeÓ Ïk∑ואינֹו הּגלּוי מּום מפרׁש: הּפרט מה וכלל, חזר ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…»ְְְְֵַַַַַָָָָָֹ
חֹוזר  ואינֹו ׁשּבגלּוי מּום ּכל אף .חֹוזר, ְְֵֵֵֶַָָ

(áë)éøòLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëå§¨«©¨«

(âë)epëtLz õøàä-ìò ìëàú àì Bîc-úà ÷ø©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−
ô :íénk©¨«¦

i"yx£ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡ הֹואיל ∑¯˜ ּתאמר: ׁשּלא «∆»……≈ִֶַֹֹ
קדֹוׁש ׁשהרי הּוא, אּסּור מּכלל הּבא הּתר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻוכּלֹו

הּדם  אף יהא יכל ונאכל, ּפדיֹון ּבלא ּבחּוץ ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹֹונׁשחט
תאכל  לא אתּֿדמֹו "רק לֹומר: ּתלמּוד ."מּתר? ְֵֶַַַָָֹֹֻ

æè(à)çñt úéNòå áéáàä Lãç-úà øBîL̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©
éäìà ýåýéìýåýé EàéöBä áéáàä Lãça ék E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯

éäìà:äìéì íéøönî E ¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
i"yx£·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡ ¯BÓL∑,ּבֹואֹו מּקדם »∆…∆»»ƒִֶֹ

מנחת  את ּבֹו להקריב לאביב, ראּוי ׁשּיהא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשמֹור
הּׁשנה  את עּבר לאו, ואם ÌÈ¯ˆnÓ.העמר, ְִֵֶֶַַָָָָֹƒƒ¿«ƒ

‰ÏÈÏ∑ ׁשּנאמר יצאּו, ּבּיֹום לג)והלא :(במדבר »¿»ְֱֲֶֶַַַָֹ

לפי  אּלא וגֹו'"? יׂשראל בני יצאּו הּפסח ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָ"מּמחרת
ׁשּנאמר  לצאת, רׁשּות ּפרעה להם נתן (שמות ׁשּבּלילה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

וגֹו'יב) לילה ּולאהרן למׁשה "וּיקרא :". ְְְְְֲִֶַַַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - cvwzz zxb` c"g ycew zexb`)

dgixtE dxiviA mc`d cinY - aia`d WcFg z` xFnẄ¤¤¨¨¦¨¦¨¨¨¦¦¨§¦¨

גו'" ּפסח ועׂשית האביב חֹודׁש את "ׁשמֹור ּכתּוב ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
א) להיֹות (טז, ׁשּצרי הּוא ּבּפסּוק הּפסח חג ׁשּסימן והינּו, .ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ

האביב. ְִֶָָּבחֹודׁש
ה': ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָויׁש

הּטבע  ּכחֹות הּנה האביב, הֹופעת עם הּטבע, סדרי ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל־ּפי
נדמה  הרֹואה ׁשּלעין עד החֹורף, ימי ּבמׁש ּבהעלם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהיּו
ּפתאֹום  לפתע הּנה וגידּול, צמיחה יצירה החּיּות, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנפסקה
מׁש אּלא זה היה ׁשּלא ּכל, לעין מתּגּלה האביב ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבחֹודׁש

אילנֹות  אחר־ּכ יֹופיעּו למען ּכחֹות, קיּבּוץ ׁשל ְְִִִֶַַַַַָָֹזמן
ירק. עטּופים וׂשדֹות ְְְְֲִִַָָָמלבלבים

הּמרה  הּתקּופה ׁשאחרי מצרים, יציאת ּבעת ּגם היה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן
הּנה  יחד, ּגם הּנׁשמה וגלּות הּגּוף ּגלּות - מצרים ּגלּות ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשל
מצרים  ּגלּות ׁשּפעל הּזיּכּו ּבהם נתּגּלה מּועט זמן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבמׁש
טּומאה  ׁשערי ממ"ט נתעּלּו יֹום ּובחמּׁשים יׂשראל, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָּבעם

ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה מּפי הּתֹורה ְְְְִִִַַַַַָָָָלקּבלת
ּתקּופה  איזֹו ּבחּיינּו יׁש ׁשאם לכּולנּו, ּבזה הׂשּכל' ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּו'מּוסר

·zL‡כ  ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»
:C˙Èa L‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«≈»

Ïkכא  ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á ‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈≈»¬ƒ¬ƒ…
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒk˙ ‡Ï LÈa ÌeÓƒ»ƒ¿ƒ≈√»¿»¡»»

Ák„‡כב  ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»
:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·kƒ¿««¿»¿«¿»

‡¯Ú‡כג  ÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈««¿»
:‡iÓk dpcLƒ̇¿ƒ≈¿«»

˜„Ìא  ‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È ˙È ¯Ë«»«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»√»
ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈¿«¿»«¬ƒ»«¿»¿»
:‡ÈÏÈÏa ÔÈq CÏ „·ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡¡»»ƒƒ¿«ƒ«¬«»ƒƒ¿≈¿»
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צמיחה  יצירה, ׁשל ּתקּופה ׁשאינּה ּבּה לטעֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאפׁשר
וההפסקה  ּבידינּו, טעּות אּלא זה ׁשאין לוּדאי קרֹוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוגידּול,

ּפרח  להֹוצאת - האביב וכמׁשל ּכח, לתֹוספת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתׁשּמׁש
ּפירֹות. ְְִֵולגמֹול

(á)éäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ
ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkL £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

i"yx£Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ∑:ׁשּנאמר ¿»«¿»∆««¡…∆…ֱֶֶַ
ּתּקחּו" העּזים ּומן הּכבׂשים (ספרי)∑e·˜¯."מן ְִִִִִִַָָָ»»

חבּורה  הּפסח על נמנּו ׁשאם לחגיגה, ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָּתזּבח

מ  על מרּבה, נאכל ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
מּפסּוק  הרּבה ּדברים רּבֹותינּו למדּו ועֹוד ְְְְִִֵֵַַַַָָָהּׂשבע,

.זה  ֶ

(â)åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬
íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì úBvî©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz ïòîìéîé ìk §©´©¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£ÈÚ ÌÁÏ∑ׁשּנתעּנּו העני את ׁשּמזּכיר לחם ∆∆…ƒְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹ
Èˆ‡˙.ּבמצרים  ÔBÊtÁ· Èk∑ ּבצק הסּפיק ולא ְְִִַƒ¿ƒ»»»»ְְִִֵָֹ
היה להחמיץ  ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יהיה וזה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹ

אֹומר  הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל יב)אּלא "וּתחזק (שמות : ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
וגֹו'" העם על kÊz¯.מצרים ÔÚÓÏ∑ עלֿידי ְְִִַַָָ¿««ƒ¿…ְֵַ

צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח ."אכילת ְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 921 'nr `"g zegiy ihewl t"r)

zg` zF` lW lCad - unge dSn©¨§¨¥¤§¥¤©©

חמץ, עליו תאכל "לא הּפסח לחג ּבנֹוגע ּכתּוב ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבפרׁשתנּו
גֹו'" מּצֹות עליו ּתאכל ימים ג)ׁשבעת .(טז, ְִִַַַָָָֹ

ּבחמץ  א. ּומהם: ענינים, ּבכּמה חלּוקים וחמץ מּצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּנה,
ּכמֹות  העיסה נׁשארת - ּבמּצה ואילּו העיסה, מתנּׂשאת -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
יׁשּות  על מֹורה חמץ ּברּוחנּיּות: הּדבר ּומׁשמעּות ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא.

וׁשפלּות ּביטּול על ּומּצה יג,והתנּׂשאּות, צו לקוטי־תורה (ראה ְְְְְִִִַַַָ
ובכ"מ) ד. יד, שה"ש .ג.

ׁש"מּצה" אּלא זהֹות, מאֹותּיֹות מּורּכבֹות ו"חמץ" "מּצה" ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָב.
אּלּו אֹותּיֹות ּוׁשּתי חי"ת. ּבאֹות ו"חמץ" ה"א, ּבאֹות ְְְְִִֵֵֵָהיא
קּוין  מּׁשלׁשה מּורּכבֹות ׁשּתיהן ׁשהרי לּׁשנּיה, אחת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדֹומֹות
ׁשלׁשת  ּבכל סתּומה חי"ת ׁשהאֹות אּלא מּלמּטה. ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹּופתּוחֹות
מּלמעלה  ּפתח לּה יׁש ה"א האֹות ואילּו לגמרי, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּצדדים

ובכ"מ) א, רנב, זח"ג .(ראה
ּברּוחנּיּות: הּדבר מׁשמעּות לבאר ְְְְִֵֵַַָָָָָויׁש

ה"לּפתח  על קאי - האֹותּיֹות) (ׁשּבׁשּתי מּלמּטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּפתח
רֹובץ" ז)חּטאת ד, מּכל (בראשית ׁשּסתּומה חי"ת, והאֹות . ְְִֵֵֶַָָָָ

לֹו ואין זה ל"ּפתח" ׁש"נכנס" אדם על מֹורה הּצדדים, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאר
לּה ׁשּיׁש ה"א, האֹות מה־ּׁשאין־ּכן מּמּנה. ליציאה ִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמקֹום

ׁשל  ּבמּצב נמצא ׁשאמנם אדם על מֹורה מּלמעלה, ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפתח
אף־על  אבל רֹובץ", חּטאת ּפתח "לּפתח לֹו יׁש ־ּפי־כן, ֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּתׁשּובה. ולעׂשֹות מּמּצבֹו לצאת יכֹול ׁשעל־ידֹו - ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָלמעלה
- ּביֹותר קטן ּפתח הּוא ה"א) (ּבאֹות למעלה ׁשהּפתח ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואף

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו [ב])הרי ב פ"ה, ּכחּודֹו(שהש"ר לי "ּפתחּו ְְְֲִִֵֵַַָ
ׁשל  ּכפתחֹו לכם אפּתח "ואני - ועל־ידי־זה מחט", ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
האדם  יכֹול אחד, ּתׁשּובה הרהּור על־ידי ּכי ְְְִִֵֶַָָָָָָָאּולם",

ּגמּור. לצּדיק ּגמּור מרׁשע - אחד ּברגע - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלהׁשּתּנֹות
לֹו ׁשאין מי על וגם ויׁשּות, ּגאוה על מֹורה ׁשחמץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָונמצא,

ּתׁשּובה. על וגם ּביטּול על מֹורה ּומּצה לתׁשּובה, ְְְִִֶַַַַַָָָָּפתח
ּבזה: זה ּתלּויים - ּומּצה חמץ ׁשּבין החילּוקים ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשני

לידי  לעֹולם יבֹוא לא ּומתנּׂשא, מתּגאה האדם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּדכאׁשר
חׁשּבֹונֹות  ימצא הּזמן ׁשּכל מּפני חס־וׁשלֹום, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
הּוא  ּכאׁשר מה־ּׁשאין־ּכן הנהגֹותיו. ּכל את ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָלהצּדיק
עצמֹו, את להצּדיק מׁשּתּדל אינֹו וׁשפלּות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַּבביטּול
וכאׁשר  מעׂשיו, מּכל חׁשּבֹון־צדק עֹוׂשה הּוא הרי ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּובמילא
עֹוׂשה  - הראּוי ּבאֹופן אינּה ׁשהנהגתֹו לדעת ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָנֹוכח

ְָּתׁשּובה.

(ã)íéîé úòáL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«¨¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøòa çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøä̈«¦−©«Ÿ¤

Ú‡ב  Èa ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

ÔÈÓBÈג  ‡Ú·L ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰·a È¯‡ ÈÚ ÌÁÏ ¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»

Ú·L‡ד  CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓ¯a ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»



פג d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«

¯˜aÏ ÔBL‡¯‰∑ לפי ּדֹורֹות, ּבפסח לּמֹותיר אזהרה »ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ
מצרים, ּבפסח אּלא נאמר האמּור ׁשּלא ראׁשֹון ויֹום ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

אמר: ּדאּת ּכמה ּבניסן, י"ד הּוא יב)ּכאן "א(שמות ְְְְִֵַַָָָָ
ּולפי  מּבּתיכם", ׂשאֹור ּתׁשּביתּו הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַָָּבּיֹום
לדּבר  והתחיל ּפסח ׁשל מענינֹו הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנסּתּלק
ּתאכל  ימים "ׁשבעת ּכגֹון: ימים, ׁשבעת ְְְְִִִִַַַָָֹֻּבחּקֹות
הצר ,"ּגבּול ּבכל ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, ְְְְְְְֵֶַַָָָָֹֻעליו
"ולא  ּכתב: ׁשאם מזהיר, הּוא זביחה ּבאיזֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלפרׁש
הייתי  לּבקר", ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹילין

ּב'בל  ּכּלן ׁשבעה, ּכל הּנׁשחטים ׁשלמים ְְְְִִִִֵַַָָָָָֻאֹומר:
ּכתב: לכ ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָּתֹותירּו',
י"ד  ּבחגיגת אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום ֲִִֵֶֶַַַַָָָָ"ּבערב
ימים, לׁשני ׁשּנאכלת עליה ולּמד מדּבר, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּכתּוב
הּכתּוב  הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכאן האמּור ְְִִַָָָָָָו"הראׁשֹון"
אׁשר  חגיגה ּבׂשר המקרא: מׁשמעּות וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָמדּבר,
ּבקרֹו עד הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ילין לא ּבערב, ְְְִִִֶֶַַָָָָֹּתזּבח
ׁשנּויה  וכ ּובט"ו, ּבי"ד היא נאכלת אבל ׁשני, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶָָָׁשל

ּפסחים  ּבמּסכת .(ע"א)היא ְְִִֶֶַָ

(ä)éøòL ãçàa çñtä-úà çaæì ìëeú àìE ¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

(å)éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékE Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìàBák áøòa çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´

:íéøönî Eúàö ãòBî LîMä©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦
i"yx£·¯Úa.·kLÓM‰ ‡B.E˙‡ˆ „ÚBÓ »»∆¿«∆∆≈≈¿

ÌÈ¯ˆnÓ∑(ספרי) ּבערב חלּוקים: זמּנים ׁשלׁשה הרי ƒƒ¿»ƒְְֲֲִִֵֶֶַָָֹ
הּׁשמׁש ּוכבֹוא זבחהּו, ּולמעלה ׁשעֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָמּׁשׁש

ּכלֹומר, ׂשֹורפהּו; אּתה צאת ּומֹועד ְְְְֵֵֵֵַַָֹּתאכלהּו,
הּׂשרפה  לבית ויצא נֹותר .נעׂשה ְְְֲֵֵֵֵַַָָָ

(æ)éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáeE ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe Ba:E ®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«

i"yx£zÏM·e∑ ּבּׁשּול קרּוי הּוא ׁשאף אׁש, צלי ·a˜¯.זהּו ˙ÈÙe∑(ספרי) ׁשל ׁשּטעּון לבקרֹו מלּמד ׁשני; ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ»ƒ»«…∆ְְְִֵֵֶֶַָָ
יֹוםֿטֹוב  מֹוצאי ׁשל לילה טז)לינה .(חגיגה ְִֵֶַָָָ

(ç)úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ
éäìà ýåýéìñ :äëàìî äNòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«

i"yx£˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL∑ הּוא אחר ּובמקֹום ≈∆»ƒ…««ְֵַָ
יב)אֹומר  הּיׁשן (שמות מן ׁשבעה ימים", "ׁשבעת : ְְִִִִֵַַָָָָ

מּצה  אכילת על לּמד אחר: ּדבר החדׁש. מן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשּׁשה
חֹובה. ׁשאינּה לׁשׁשת ּבּׁשביעי, למד אּתה ּומּכאן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכלל  מן ויצא היה, ּבּכלל ׁשביעי ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהימים,
ולא  רׁשּות, אּלא חֹובה ּבֹו מּצה אכילת ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹללּמד

ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, עצמֹו על ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻללּמד
מּלילה  חּוץ רׁשּות, ּכּלם אף רׁשּות, ּׁשביעי מה ְְְְִִִַַַָָָָֻיצא:

ׁשּנאמר  חֹובה, קבעֹו ׁשהּכתּוב יב)הראׁשֹון :(שמות ְֱִֶֶֶַַָָָָ
מּצֹות" ּתאכלּו ‡EÈ‰Ï."ּבערב '‰Ï ˙¯ˆÚ∑ עצר ְֶֶַָֹ¬∆∆«¡…∆ֲֹ

מאכל  ׁשל ּכנּופיא אחר: ּדבר הּמלאכה. מן ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָעצמ
יג)לׁשֹון ּומׁשּתה, אֹות(שופטים "נעצרהּֿנא :". ְְְְִֶַָָָ

(è)äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL äòáL¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈
:úBòáL äòáL øtñì ìçz̈¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

i"yx£‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó∑(עא מנחות הּקציר (ספרי. ראׁשית ׁשהּוא העמר, .מּׁשּנקצר ≈»≈∆¿≈«»»ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

Áa„‡ה  ‡ÁÒt ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»«¬»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»

L‡Ï¯‡‰ו  C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»
ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkz Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»ƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

‡C‰Ïז  ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»
:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ· Èt˙˙Â da≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿«¿ƒ¿»

ÓBÈ·e‡ח  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ≈«ƒ»¿»
„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lk ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»«¿≈

:‡„È·Úƒƒ»

ÏbÓ‡ט  ˙eÈ¯LcÓ CÏ ÈÓz ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»
ÈÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ „ˆÁa«¬«¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒ



d`xפד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(é)éäìà ýåýéì úBòáL âç úéNòåúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„È ˙·„ ˙qÓ∑,יד נדבת לאכל ּדי קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ׁשלמי הבא הּברכה, לפי .הּכל ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(àé)éðôì zçîNå|éäìà ýåýéðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
éøòLa øLà éåläå Eúîàå EcáòåíBúiäå øbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬

ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´
éäìàì E:íL BîL ïkL ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«

i"yx£ÈÂl‰Â‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â∑ ארּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְַָָ
ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ארּבעה ּכנגד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּלי

מׂשּמח  אני ׁשּלי, את מׂשּמח אּתה אם ,"ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואמת
ׁשּלא  .ת ְֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy)

ּכבֹוד־  ׁשּסּפר הּסּפּור ּגם יׁשנֹו העני, ּתפּלת מעלת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבענין
ּדּבּור־  הּמאמר אמירת אֹודֹות אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ְְְֲֲִִִִַַַַַָָֻקדׁשת
מהר"ׁש, אדמֹו"ר על־ידי ּגֹו' יעטף ּכי לעני ּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹהּמתחיל
ּכּמה  עד - חֹול ּביֹום אז (ׁשהיה תרכ"ט ּתׁשרי ו' ְְְִֵֶַַָָָָּביֹום
ּתׁשּובה), ימי עׂשרת על חֹול" "יֹום לֹומר ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָׁשאפׁשר

ְִִּבקיׁשינֹוב.
ּבכל  ּומקּבל מׁשּפיע ענין ּבבאּור היה הּמאמר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתכן
זה  ׁשּמּׁשּום הּוא וה'ּבכן' והּבחינֹות, הספירֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַהּפרצּופים
מׁשּפיע  ענין להיֹותֹו ועׁשיר, עני אדם ּבצּיּור ּגם להיֹות ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָצרי

הּמׁשּפיע. הּוא והעׁשיר הּמקּבל, הּוא העני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּומקּבל,
הדרת  את מהר"ׁש אדמֹו"ר ּכבֹוד־קדׁשת הרים - ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֻאבל
- טענה ּבקֹול ּכמדּבר - (ּבאיּדיׁש) ואמר - קֹולֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַָָֻקדׁשת
הענין  להיֹות צרי העֹולמֹות ׁשּבכללּות ׁשּכיון הּדבר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָאמת
ׁשל  קֹומה ּבצּיּור למּטה, ּגם הּנה לכן ּומקּבל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָדמׁשּפיע
אבל  ּומקּבל, דמׁשּפיע הענין להיֹות צרי יׂשראל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָנׁשמֹות
העני  וטענת הּמקּבל. להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהעני

צֹודקת. טענה ֲִֶֶַָהיא
הֹוד  מּפי יֹוצאים הּללּו קדׁש ּדברי ּבהׁשמע לסּפר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּוממׁשי

ּבבכיּה. העם ּגעה - אדמֹו"ר ְְְְְִַַָָָָָֻּכבֹוד־קדׁשת
ּבתמימּות  לבּכֹות זֹוכה הייתי הלואי החסיּדים: אחד ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָואמר

האחרֹון. ּביֹומי ְֲִַָָּכזֹו
ׁשאמר  מה לסּפר אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻּומֹוסיף
נׁשמתֹו־עדן): מהֹורׁש"ּב אדמֹו"ר (ּכבֹוד־קדׁשת אביו ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻלֹו
חסידּות  זאגען ּבעת וערטער זׁשארגאן טאטענס ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָ"ּדעם

לעד". חקּוק ווערן ְְֶַַָָדארפן
ׁשל  ּפתגמֹו אדמֹו"ר: מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֻּומסּים
העני, להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען ׁשהעני מהר"ׁש, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאדמֹו"ר
צרי - צֹודקת טענה אכן היא העני ׁשּטענת ׁשּלֹו, ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהאּׁשּור
לעׂשֹות  ועז ּכח נֹותן זה וענין העינים, נגד ּתמיד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלעמֹוד
ּתֹורה  ולבני ּבכלל, ׁשאפׁשר מי לכל טֹוב א ולעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹולחזר

ּבפרט. מצוה ְְְְִִֵָָוׁשֹומרי

(áé)úéNòå zøîLå íéøöîa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
ô :älàä íéwçä-úà¤©«ª¦−¨¥«¤

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ∑ האּלה החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

(âé)Etñàa íéîé úòáL Eì äNòz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½
ðøbî:Eá÷iîe E ¦¨§§−¦¦§¤«

i"yx£EtÒ‡a∑:אחר ּדבר הּקיץ. ּפרֹות לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, לּמד ּבזמן ,ּומּיקב מּגרנ ּבאסּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב  ּגרן ּבפסלת הּסּכה את יב)ׁשּמסּככין .(סוכה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

qÓ˙י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„ ‡bÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«»¿»«»√»¿»¡»»ƒ«
:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

Cz¯·eיא  C¯·e z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈ· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

h˙Â¯יב  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈

ÔÈÓBÈיג  ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ ‡bÁ«»ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ
:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CLÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»



פה d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - a"iyz zekqd bgc 'a mei zgiy t"r)

`weC ixWY WcgA - zFMqª§Ÿ¤¦§¥©§¨

ימים" ׁשבעת ל ּתעׂשה הּסּכֹות "חג ּבּפרׁשתנּו (טז,נצטוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
.יג)

לא  ניסן, ּבחדׁש מּמצרים ׁשּיצאנּו ׁש"אף־על־ּפי הּטּור, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוכתב
ימֹות  ׁשהּוא לפי הּזמן, ּבאֹותֹו סּכה לעׂשֹות (ית ּבר (ה' ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻצונּו
נּכרת  היתה ולא לצל, סּכה לעׂשֹות אדם ּכל ודר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּקיץ,
אֹותנּו צּוה ולכן ,יתּבר הּבֹורא ּבמצות ׁשהם ּבהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעׂשיתנּו
ודר הּגׁשמים, זמן ׁשהּוא (ּתׁשרי), הּׁשביעי ּבחדׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנעׂשה
מן  יֹוצאין ואנחנּו ּבביתֹו, וליׁשב מּסּכתֹו לצאת אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּכל
היא  הּמל ׁשמצות לּכל יראה ּבזה ּבסּכה, ליׁשב ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּבית

לעׂשֹותּה" סתרכ"ה)עלינּו או"ח .(טור ֲֵַָָ
יׁשיבת  מצות מּקביעּות ׁשּלמּדים הּמּוסר־הׂשּכל לבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָויׁש

ּדוקא: הּגׁשמים ּבּזמן ְְְִִַַַָָָֻסּכה
לא  למצוה ונחׁשבת נּכרת ּכפׁשּוטה לסּכה ׁשהּיציאה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכׁשם
ואז  ּבתקּפּה, מאירה ׁשהּׁשמׁש החּמה, ימֹות ניסן, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחדׁש

אּלא  לאדם, הּוא נֹוח ודבר העֹולם ּדר היא לסּכה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהּיציאה
ׁשּתׁשׁש לאחרי החרף, ימֹות ּתׁשרי, ּבימי ּכׁשּנעׂשית ורק  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹא
ּגׁשמים, ויֹורדים קרֹות רּוחֹות נֹוׁשבֹות ּובחּוץ חּמה, ׁשל ְְְְִִֶַַָָָָֹּכחּה

הרּוחנית. ּבעבֹודה ּגם הּוא ֲִֵַַָָָּכן
ה'" "ׁשמׁש מאירה ׁשּבֹו זמן הינּו, החּמה, (תהלים דבימֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

יב) יֹוצא פד, ּכׁשּיהּודי אזי ּבעֹולם, נּכרת יתּבר ה' ּוקדׁשת ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּבחּוץ  להאיר ּכדי הּוא זֹו יציאה ׁשל ׁשּתכנּה לסּכה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻמּביתֹו
("ס'איז  ונֹוח טֹוב ּדבר זהּו ׁשּכן, מצּוה. מּׁשּום ּבכ אין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

גּוט"); ָּפׁשּוט
מאירה  אינּה ה'" ד"ׁשמש זמן ּתׁשרי", ּב"חדׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּדוקא
וחׁש לגמרי, מאירה ה' ׁשמׁש ׁשאין לּזמן ועד ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבתקּפּה,
אזי  - קרֹות רּוחֹות ׁשמנׁשבֹות אּלא עֹוד ולא ּבחּוץ, ְְְֲֵֶֶַַַָָֹׂשֹורר

החיּוב את ּוּוּוּומצוה מצוה מצוה מצוה יׁשנֹו להאיר הּבית מן יצא ׁשיהּודי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ְָהרחֹוב!

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEúîàå Ecáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå:E §©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

(åè)éäìà ýåýéì âçz íéîé úòáLíB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNòî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
i"yx£ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑ מּכאן למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה. לׁשֹון אּלא צּוּוי לׁשֹון זה אין ּפׁשּוטֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לׂשמחה  אחרֹון יֹוםֿטֹוב ליל .(שם)לרּבֹות ְְְֲִֵַַָ

(æè)íéîòt LBìL|Eøeëæ-ìë äàøé äðMa ¨´§¨¦´©¨¿̈¥«¨¤Á¨§¸§¹
éðt-úà|éäìà ýåýéâça øçáé øLà íB÷na E ¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯

äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«¨¤²
:í÷éø ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

i"yx£Ì˜È¯ '‰ ÈtŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ∑ ראּיה עלֹות הבא חגיגה אּלא .וׁשלמי ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

(æé)éäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàøLà E ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúð̈«©¨«

Cc·ÚÂיד  Cz¯·e C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»

a‡˙¯‡טו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»¡»»¿«¿»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¬≈¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»
:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e CzÏÏÚ¬«¿»¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

˜„Ìטז  C¯eÎc ÏÎ ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»¿»√»
‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»
‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„ ‡bÁ·e¿«»¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈√»¿»≈»

Ècיז  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙zÓk ¯·b¿«¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ
Ò Ò Ò :CÏ ·‰È¿«»

xcde fer - xwi ilk

æè(fi)'ä úkøák Bãé úðzîk Léà¦§©§©¨§¦§©
éäìà.Cì ïúð øLà E ¡Ÿ¤£¤¨©¨

l"f EpizFAx(:g dbibg),df wEqR on Ecnl ©¥©¨§¦¨¤

`iai miAxn miqkp Fl WIW iOW'¤¦¤¥§¨¦§ª¦¨¦
milkF` Fl Wi m`e ,miAxn zFlFr§ª¦§¦¥§¦
milkF`e .'miAxn minlW `iai miAxn§ª¦¨¦§¨¦§ª¦§§¦

E`xwPW FziA ipaE eipA Epid miAxn§ª¦©§¨¨§¥¥¤¦§§
xn`PW FnM ''d zMxA'(cÎb gkw mildz) ¦§©§¤¤¡©

if ilzWM LipA",LpglWl aiaq miz ¨¤¦§¦¥¥¦¨¦§ª§¨¤



d`xפו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£B„È ˙zÓk LÈ‡∑:מרּבים ּוׁשלמים מרּבֹות עלֹות יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש מי ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

סימן. פליא"ה פסוקים, ראה קכ"ו פרשת חסלת

å øåáéöì äøèôääú"åîùìäìø ¯ áìø íéãåîò ïî÷ì

xcde fer - xwi ilk

Kkl ."'d `xi xaB Kxai ok ik dPd¦¥¦¥§Ÿ©¨¤§¥§¨
miElYd zFlFrd lr dNgY xn`̈©§¦¨©¨©§¦

hrn od ax od miqkpAzpYnM Wi` ¦§¨¦¥©¥§©¦§©§©
,FciFci zacp zQn eiqkp itM Epid ¨©§§¦§¨¨©©¦§©¨

minlXd lr xn` KM xg`e ,Flige§¥§©©¨¨©©©§¨¦
miAxn oilkF`A oiiElYd'd zMxaM ©§¦§§¦§ª¦§¦§©

,Ll ozp xW` Lidl`dnA iElY df iM ¡Ÿ¤£¤¨©§¦¤¨§©
:LAxde 'd LkxAX¤¥©§§¦§¤

éôìexAci dWn dWxRd lkAW §¦¤§¨©¨¨¨Ÿ¤§©¥
Fl did oM m` ,l`xUil gkFpA§¥©§¦§¨¥¦¥¨¨

oFWlA 'Fci' xn`e ,'Lci zpYnM' xnFl©§©§©¨§§¨©¨¦§
WFcTd lr 'Fci' i`w ilE`e .xYqp¦§¨§©¨¥¨©©¨

xn`PW FnM `Ed KExAhk '` minid ixac) ¨§¤¤¡©
(ci."Kl EPzp LcInE lMd LOn iM"¦¦§©Ÿ¦¨§¨©¨

lilM mNMW zFlFrA df oFWl xn`e§¨©¨¤§¤ª¨¨¦
FNXn oYNn eipir rxi oR ,DFabl§¨©¤¥©¥¨¦¦¥¦¤
oM lr ,dAxd zFlFr KM lM DFabl§¨©¨¨©§¥©¥
dOn `N` ,ozFp `Ed FNXn `NW xn`̈©¤Ÿ¦¤¥¤¨¦©
.`Ed KExA WFcTd lW FcIn lATX¤¦¥¦¨¤©¨¨

xn`W EdfeFci zpYnMWFcTd lW §¤¤¨©§©§©¨¤©¨

Fl oYp KxAzi FcIn m` ,`Ed KExÄ¦¦¨¦§¨©¦©
FNXn Fl oYie xfgi f` ,'miAxn miqkp'§¨¦§ª¦¨©§Ÿ§¦¥¦¤

:'miAxn zFlFr `iai'e§¨¦§ª¦
ìBëéåEpid miAxn oilkF`W zFidl §¨¦§¤§¦§ª¦©§

'Fbe dpnl`de mFzIde xBdweqt) ©¥§©¨§¨©§¨¨§
(ci`le ,oiAxn minlW `iai mMxvlE ,§¨§¨¨¦§¨¦§ª¦§Ÿ

`N` ,mdl LYzA Lipir rxi'd zMxaM ¥©¥¤§¦§¨¤¤¨§¦§©
,Kl ozp xW` Lidl`dY` LNXn `le ¡Ÿ¤£¤¨©¨§Ÿ¦¤§©¨

:KxAzi FNXn m` iM ozFpgi dxez ¥¦¦¦¤¦§¨©
äàø úLøt úìñç©§©¨¨©§¥

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

.mipxwy mdy dgked
:ongp ax ly epic ziaa didy sqep dyrn÷ôðc àúzéà àéää©¦¦§¨¦§©

dãé éúezî àøèLdepin`dy ,dci zgzn aeg xhy `viy dy` - §¨¨¦¥§¨
e ,exneyl delde delnddéì äøîà,ongp axlàøèL éàäa àðòãé ¨§¨¥¨©§¨§©§¨¨

äåä òéøôc.rext xhydy zrcei ip` -dðîéädl oin`d -áø ¦§¦©£¨¥§©©
.ïîçðïàîk ,ïîçð áøì àáø déì øîàm`d ,jk zwqt in zrck - ©§¨¨©¥¨¨§©©§¨§©

øîàc ,éaøk(.er a"a)yúBiúBà[aegÎ]äøéñîa úBð÷ðxhy dpewd - §©¦§¨©¦¦§¦§¦¨
dl exqnyke .xhyd z` xkend ecil xqny dfa dpw ,exiagn aeg

minkg zrcl j` .zpn`p okle ,dlyk `ede ez`pw ,xhyd z`
.zpn`p dpi`déì øîà,ongp axàëä éðàLs`e ,o`k oicd dpey - ¨©¥©¥¨¨

meyn ,'ebin'a zpn`p `id minkg zrcldéúì÷ àéòa éàcm`y - §¦¨£¨§©¥
.df xhy ztxey dzid ,delnd z` ciqtdl dvex dzid

éøîàc àkéà.xg` gqepa ef dreny exn`y yi -dðîéä àì`l - ¦¨§¨§¦¨¥§©
dl oin`d.ïîçð áøàäå ,ïîçð áøì àáø déì øîàepl yi ixde - ©©§¨¨©¥¨¨§©©§¨§¨

ebin'a dpin`dlàéòa éà '¦¨£¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc oixcdpq(iying meil)

,'ïécä øîbiL,oecipd ly ezaegl oicd xnbp `l oiicry o`k ok m`e ¤¦¨¥©¦
.eznei `l menifiy micr `iai m` s` ixdy ,micrl daeg o`k oi`

,eziiyew z` xiaqdl ,dax xn`àðéîà éëäep` ixd ,izxn` jk - ¨¦¨¦¨
e ,dnfd icr ytgl oecipd z` mixxernøîâéîc ãò éàä ÷éúL eléà¦¨¥©©§¦§©

déðéc,epic xnbiy cr oiznie oecipd wezyi m` -exnbiy xg`l ¦¥
oicdeäì íéæîe íéãò éúééîmicrd z` enifiy micr `iai - ©§¥¥¦¥¦§

dgiztdy `vnpe ,dzin mipey`xd eaiigzi if` ,mipey`xd
oecipd ly ezekfa epgztyäæ ìL BúáBç déì àéåä`id ixd - ¨§¨¥¨¤¤

.micrl daeg
:zekfl migzet cvik mixg` mipte`a zx`an `xnbdøîà àlà¤¨¨©

'ïLéçëäì íéãò Eì Lé' déì ïðéøîà ,äaømdixac z` yigkdlÎ] ©¨¨§¦©¥¤§¥¦§©§¦¨
bxdpy eilr ecirdy eze` z` e`x mdy eciriy oebk ,[micrd ly

d micrd oi` dygkdae ,mlye ig `edy`l` ,mibxdp mipey`x
.micrd ly mzaegl aygp df oi` jkle ,dliha zecrdàðäk áø©©£¨

,øîàmicrl mdl mixne`íëéøácî'epipirl d`xp ,mkzecra ¨©¦¦§¥¤
y'éðBìt äkcæðmi`yep jk xg`e ,[i`kf z`vl oecipd ly eteqy] ¦§©¨§¦

.epica mipzepeeäééåøz éøîàc àáøå éiaà,mdipy exn`y -ïðéøîà ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¨§¦©
déì,oecipl'ìçãz àì zìè÷ àì éà'micrd zecre ,zbxd `l m` - ¥¦Ÿ§©§§Ÿ¦§©

.cgtz l` ,zn` dpi`,øîà éMà áø,mifixknBì òãBiL éî ìk'- ©©¦¨©¨¦¤¥©
oeciplàáé ,úeëæoicd zial,'åéìò ãnìéå.ezekfa dgiztd `id efe §¨Ÿ¦©¥¨¨

déúååk àéðz[mzenkÎ],øîBà éaø ,àáøå éiaàcweqta xn`p ©§¨§¨¥§©©¥§¨¨©¦¥
dheq zyxta(hi d xacna)dX`d l` xn`e odMd Dz` riAWde'§¦§¦©Ÿ¨©Ÿ¥§¨©¤¨¦¨

'Bâå úéèN àì íàå CúBà Léà áëL àì íàiwPd KWi` zgY d`nh ¦Ÿ¨©¦¨§¦Ÿ¨¦§ª§¨©©¦¥¦¨¦
,'dN`d mixx`nd mixOd iOn¦¥©¨¦©§¨£¦¨¥¤
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc oixcdpq(iyiy meil)

äl úçkLîoebk ,xfeg oicdy ote` `evnl xyt` -déì øîàc ©§©©¨©£©¥
àøwéòîdligz wqt oiicdy -å ,'äzà áéiç'oiicdïúð àìå ìèð àì ¥¦¨¨©¨©¨§Ÿ¨©§Ÿ¨©

,ãia.dkfne oicd z` xifgn zrk okleäáBçì àlàdligznyk - ©¨¤¨§¨
xefgl jixv eiykre ,oick `ly razpd z` dkife oiicd drh

,eaiigledì úçkLî éëéäaiigd z` dkif oiicd ixd ,xfeg oicdy ¥¦©§©©¨
ici lrdéì øîàcrazplúøîàäå ,'äzà øeèt'ydéì øîàc ïåék ©£©¥¨©¨§¨¨§©¥¨©£©¥

razpl oiicd,éîc ãia ïúðå ìèpL Bîk ,'äzà øeèt'`cqg axe ¨©¨§¤¨©§¨©©¨¨¥
ote` dfi`a ok m`e ,xfeg oicd oi` cia ozpe lhpyky xn`

.`cqg ax zrcl daegl oicd z` mixifgn
`l` ,mipte` ipya dpyna xaecn oi` :`xnbd zayiinéðz÷ àãç£¨¨¨¥

xifgne ,cia ozpe lhp `le razpd z` aiigy ote`a wx xaecn -¦¥
y `id dpynd zpeeke .zekfl oicd z`,úeëæì ïéøéæçî úBðBîî éðéc¦¥¨©£¦¦¦§

it lr s`Lzekfd dze`äáBç àéäipyd oic lralmiaiigny , ¤¦¨
.laiwy dn z` xifgdl eze`

,ok m` :`xnbd zl`eyúBLôð éab dúååëcz` x`al jxhvp jk - ¦§¨¨©¥§¨
y ,zeytp ipic iabl epipyy dnúeëæì ïéøéæçî'©£¦¦¦§
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שישי עמ' א



פז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc oixcdpq(iyiy meil)

äl úçkLîoebk ,xfeg oicdy ote` `evnl xyt` -déì øîàc ©§©©¨©£©¥
àøwéòîdligz wqt oiicdy -å ,'äzà áéiç'oiicdïúð àìå ìèð àì ¥¦¨¨©¨©¨§Ÿ¨©§Ÿ¨©

,ãia.dkfne oicd z` xifgn zrk okleäáBçì àlàdligznyk - ©¨¤¨§¨
xefgl jixv eiykre ,oick `ly razpd z` dkife oiicd drh

,eaiigledì úçkLî éëéäaiigd z` dkif oiicd ixd ,xfeg oicdy ¥¦©§©©¨
ici lrdéì øîàcrazplúøîàäå ,'äzà øeèt'ydéì øîàc ïåék ©£©¥¨©¨§¨¨§©¥¨©£©¥

razpl oiicd,éîc ãia ïúðå ìèpL Bîk ,'äzà øeèt'`cqg axe ¨©¨§¤¨©§¨©©¨¨¥
ote` dfi`a ok m`e ,xfeg oicd oi` cia ozpe lhpyky xn`

.`cqg ax zrcl daegl oicd z` mixifgn
`l` ,mipte` ipya dpyna xaecn oi` :`xnbd zayiinéðz÷ àãç£¨¨¨¥

xifgne ,cia ozpe lhp `le razpd z` aiigy ote`a wx xaecn -¦¥
y `id dpynd zpeeke .zekfl oicd z`,úeëæì ïéøéæçî úBðBîî éðéc¦¥¨©£¦¦¦§

it lr s`Lzekfd dze`äáBç àéäipyd oic lralmiaiigny , ¤¦¨
.laiwy dn z` xifgdl eze`

,ok m` :`xnbd zl`eyúBLôð éab dúååëcz` x`al jxhvp jk - ¦§¨¨©¥§¨
y ,zeytp ipic iabl epipyy dnúeëæì ïéøéæçî'©£¦¦¦§
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יום ראשון - כ"א מנחם־אב
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד מנחם־אב
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב מנחם־אב
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה מנחם־אב
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג מנחם־אב
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו מנחם־אב
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז מנחם־אב
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

שיעורי תהלים לשבוע פרשת ראה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

    ... בשר  ועד 



a`Îmgpnפח `"k oey`x mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"א ראשון יום
אגרת ז  ,`iw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè äî åðéøùà æ,222 'nr cr.'åëå ìåìòå

.f."'eë eðìøBb íéòp äîe eð÷ìç áBh äî eðéøLà"mixac - ©§¥©¤§¥©¨¦¨¥
aexiwl xywda - "eced" iptly dltzd xcqa mixne` dl`
dn ,epl ixy` - mixne` ep` ,l`xyi ipae d"awd ly xywle
dti dne (miniiqne) eplxeb `ed mirp dne ,epwlg `ed aeh

"wlg" miiehiad .epzyexi
miqgiizn "lxeb"e
ziwl`d zelbzdl

aezky enke ,icedil1:'ä"
."'Bâå éñBëå é÷ìç úðî§¨¤§¦§¦§

okn xg`le)2(:aezk
."'Bâå éì eìôð íéìáç"- £¨¦¨§¦§

lxeba miwlg3'ek il eltp
miiqn `edy itk)
miwlgdy ,"minirpa"
minirp ,lxeba il eltpy
ixd `ed ok iptl ,oky .il
,"ilxeb jinez dz`" xn`
jnez ,d"awd ,dz`
wlgd il didiy ,ilxeb
ep` mi`veny ixd .(aehd
,lxeb lr "wlg" oeyld
dxi`nd zewl`d lr

.icedi ly eznypaïéáäì§¨¦
ì"eðìøBâ"å "eð÷ìç" ïBLdxi`nd ,zewl`d z`xwp recn - §¤§¥§¨¥

"wlg" ly ezernyn ,"lxeb"e "wlg" mya ,icedi ly dnypa
wlg ernyn "lxeb" eli`e ,ipyl dey cg` wlgy zeidl dleki
inl didi df wlgy rawp lxeb it lr wxe ,llkd on `vei `edy

,lxeba dkefyéøöì áèéä øàáì CøeâMä ïBL4éøîàîa ¨¦§¨¥¥¥¨©¨§©£¨¥
ék ,"ìàøNé éäìàa ÷ìç Bì ïéà" :äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨¥¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥¦

iL àì äøBàëìc íâäì C,Cøaúé úe÷ìàa ììk "÷ìç" ïBL £©§¦§¨Ÿ©¨§¥¤§¨¨¡Ÿ¦§¨¥
.íBìLå-ñç íé÷ìçì ÷lçúî BðéàLheyt ixd `ed d"awd - ¤¥¦§©¥©£¨¦©§¨

`ly ixd - miwlgn jtid `id zehiyte ,zehiytd zilkza
l"f epinkg miynzyn z`f lkae ,"wlg" oeyld zewl`a jiiy
zewl`y zexnly ,oiadl epilr o`kn ,zewl`a "wlg" iehiaa
zenypl zcxeie dxi`nd zewl`a j` ,zehiyt ly oipr `id

`id ,oky ."wlg" oeyld jiiy - l`xyizcxeily zelbzda
itk ,miwlg.oldl xiaqiy,ïéðòä Cà,`ed -áeúkL Bîk ©¨¦§¨§¤¨

á÷òéa5Leøt ,"ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" :,oky - §©£Ÿ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥¥
,df weqtl cr (` :mipaen `l mixac dnk weqta mpyi zehyta
lÎ`)" xn`p o`k eli`e ,"awri" mya ef dyxta miynzyn

(iwl`l`xyiavie" df iptl aezky dnl zekiiyd `id dn (a ."

jk lr ."l`xyi iwl` lÎ`" oipra yecigd dn (b ."gafn my
:`ed weqta "yexit"dy ,owfd epax xiaqnúîàa äpä ék¦¦¥¤¡¤

,àeä ïk BîLk àeä-Ceøa-LBãwä,"yecw" `edy ,`ed - ©¨¨¦§¥
dlbzne jynp `ed - "`ed jexa" `ed ,mlerdn mnexne lcaen
dkynd oeyln dkxa)
didy dny ,(zelbzde
xzqp ,"`ed" df iptl
dkynda cxi ,mlrpe
epax oeylae ,zelbzde

:owfdeäéàc óà ék¦©§¦
ïéîìò ìk àlîî§©¥¨¨§¦

íéðBzçúå íéðBéìò- ¤§¦§©§¦
lk `lnn `edy zexnl
mipeilrd ,zenlerd

,mipezgzdeíeøî¥
úBìònä,zebixcnde - ©©£

Bælä õøàì úçzî ãò©¦©©¨¨¤©¥
,úéøîçä`lnn - ©¨§¦

`vnpe mlek z` d"awd
oky ,deeya mewn lka
`lnn"a dpeekd oi` o`k
xaqeny itk "oinlr lk
xywda llk jxca
ezlrnl m`zda mler lka znvnevnd zewl`a dbixcnl

`l` ,ezbixcnleo`k`vnpe `lnn d"awdy dnl `id dpeekd
,zenlerd lkaáeúkL Bîk6õøàä úàå íéîMä úà àìä" : §¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤

ìBëéák Búeîöòå Búeäî eðééäc ,Lnî "éðà" ¯ "àìî éðà£¦¨¥£¦©¨§©§¨§©§¦§¨
,ãáì BãBák àìåxg` mewna aezky itk -7ux`d lk `ln" : §Ÿ§§©

"d zece` xaecn my ,"eceak,jxazi ez`n dx`dde ely "ceak
" aezky ,o`k eli`eip`ezedne ezenvrl dpeekd - "`ln

`vnpe `lnn ezenvre ezedna d"awdy zexnl ,ixd .jxazi
,zenlerd lkaíéðBéìòî ìcáîe LBã÷ àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨ª§¨¥¤§¦

,íéðBzçúå`l` - mipezgzd mi`xapde zenlerdn wx `l - §©§¦
,mipeilrd zenlerdn mb-ñç íëBúa ììk ñtúð Bðéàå§¥¦§¨§¨§¨©

íBìLå,mdn rtyen didiy ea elrti zenlerdy -úñéôúk §¨¦§¦©
,ìLî-Cøc-ìò Bôeâa íãàä úîLð,seba zqtzpd dnypd - ¦§©¨¨¨§©¤¤¨¨

qtzp epi` jxazi `ed eli`e ,sebay miiepiydn zrtyen
,eilr drtyd melyeÎqg mdl didzy ,zenleraBîk§

úeëéøàa øçà íB÷îa øàBáîL8úàæìe .oeeik ,okle - ¤§¨§¨©¥©£¦§Ÿ
,zenlern ixnbl dlrnle lcaene yecw d"awdyeéä àìŸ¨

÷ø ,ìBëéák Bcáì Búeîöòå Búeänî íúeiç ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥©¨¦¨§©§§©¦§¨©
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ùã÷ä úøâà
åðéøùà æåðìøåâ íéòð äîå åð÷ìç áåè äî

íéìáç .'åâå éñåëå é÷ìç úðî 'ä 'åë
øàáì êéøö åðìøåâå åð÷ìç ïåùì ïéáäì .'åâå éì åìôð
éäìàá ÷ìç åì ïéà ì"æøàîá øåâùä ïåùì áèéä
ììë ÷ìç ïåùì êééù àì äøåàëìã íâä éë ìàøùé
ïéðòä êà .å"ç íé÷ìçì ÷ìçúî åðéàù êøáúé úå÷ìàá
éë ùåøéô ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå á÷òéá ù"îë
ò"ëîî åäéàã óà éë àåä ïë åîùë ä"á÷ä úîàá äðä
õøàì úçúî ãò úåìòîä íåøî íéðåúçúå íéðåéìò
õøàä úàå íéîùä úà àìä ù"îë úéøîåçä åæìä
àìå ìåëéáë åúåîöòå åúåäî åðééäã ùîî éðà àìî éðà
íéðåúçúå íéðåéìòî ìãáåîå ùåã÷ àåä ë"ôòà ãáì åãåáë
íãàä úîùð úñéôúë å"ç íëåúá ììë ñôúð åðéàå
åéä àì úàæìå .úåëéøàá à"îá ù"îë î"ãò åôåâá
ìåëéáë åãáì åúåîöòå åúåäîî íúåéç ìá÷ì íéìåëé
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ה.1. טז, ו.2.תהלים ˘ËÈÏ"‡3.שם, È·¯‰ שבנפש חכמה בבחי' "מלובש ב"ה" "איןֿסוף איך מדובר, שם - פי"ח. ח"א לתניא מציין
המובן". והשכל הדעת מן למעלה "שהיא מישראל", שיהי' מי יהי' ˘ËÈÏ"‡:4.האדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אלא מצאתי לא "לע"ע

וי"ל  ב). סג, (ברכות להם" "אין וכן רע"א) ל, בתו"א הובא וש"נ. ד. פ"ב, (ב"ר לכם אי' מקומות בכו"כ אבל תזריע, ס"פ בתנחומא
וק"ל". רבים. ל' לא וגם נוכח ל' להעתיק רצה כ.5.שלא לג, כד.6.בראשית כג, ג.7.ירמי' ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א בלק"א



פט a`Îmgpn a"k ipy mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ב שני יום
,222 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàä äðäå,222 'nr cr.áåøî øôñé

íéðBéìò äiçî àeä-Ceøa-LBãwä øLà úeiçä úeèMtúä¦§©§©©£¤©¨¨§©¤¤§¦
BîMî äøéàî äøàä Bîk ,ìLî-Cøc-ìò ,àeä íéðBzçúå§©§¦©¤¤¨¨§¤¨¨§¦¨¦§

,Cøaúézpxew mydne ,cala dx`d ok mb `ed envr mydy - ¦§¨¥
,dx`d dxi`ne,ãçà BîLe àeäLdx`d geka yi okly - ¤§¤¨

lk zeigdl enyn
,zenlerdBîëe§

áeúkL9BîL ábNð ék" : ¤¨¦¦§¨§
,"Bcáì`ed myd mby - §©
"ecal"dlrnl -

,mlerdnBãBä"å Båéæ ÷ø©¦§
,myd ly -õøà ìò©¤¤
."'Bâå íéîLåly zeigd - §¨¨¦§

eife ced `id ,minye ux`
,enyn dx`d - cala

mb `ed envrlyk myd ,xen`kydyrnly jk ,cala dx`d ok
.dx`dn dx`d `id mi`xapde zenlerd zeigäøàäå- §¤¨¨

dx`dn,íúBéçäì íéðBzçúå íéðBéìòa Lnî úLaìúî Bæ- ¦§©¤¤©¨§¤§¦§©§¦§©£¨
zeyalzd lr xaecn xak o`kynn,mda z`vnp `idy wx `l .

m`zda zn`zene znvnevn zeigdy zeyalzd `l`
,mlerd mr zcg`zne ,mlerd zbixcnl-ìò íëBúa úñtúðå§¦§¤¤§¨©

,íéaø íéòvîî éãéoia "mirvenn" enk ody zebixcn - §¥§ª¨¦©¦
zebixcnl mb zekiiy odl yi ,oky .dpezgze dpeilr dbixcn
od zeynyn okle ,zepezgzd zebixcnl mbe zepeilrd
dpeilrd dbixcndn zeigde rtyd zcixil "mirvenn"
,dpezgzd dbixcnl

íéaø íéîeöîöå- §¦§¦©¦
,zenka miax minevnv
,mevnv lk ici lry
,zeigde xe`d miphwzn

,íéîeöòåminevnv - ©£¦
miwfg md zeki`ay
ixg`l ,xe`dy ,xzeia
ohw wx `l `ed ,mevnvd
beq `ed `l` ,xzei hrene

,mevnvd iptly xe`d xy`n xe` ly xg`ìzLäaúeìL §¦§©§§
úBâøãnä,zenlerd ly -.'eëå ìeìòå älò Cøcmleray - ©©§¥¤¤¦¨§¨§

,aaeqn - "lelr"e - daiq - "dlir" ly xcq yi envr cg`
`idy dpezgzd dbixcnl daiqe dlir `id zg` dbixcn
ly zecixide minevnvd lk ixg` ixd ,"dlir"dn "lelr"

.mda qtzp `edy ote`a zenlera xe`d `a ,xe`d

äìòîlL óà ,Bæ äøàä ,äpäåxzeia mipeilrd zenlera - §¦¥¤¨¨©¤§©§¨
,leabe dlabdn dlrnlyúðéçáa úèMtúîe äøéàî àéä¦§¦¨¦§©¤¤¦§¦©

,úéìëúå ìeáb éìa,seq ilae leab ila -úBîìBò úBéçäì §¦§§©§¦§©£¨
,úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòðmb -ibeqila md dl` zenler ¤§¨¦§¥¥§©§¦

mdn mler lk mbe ,leab
e`a `edleab ila ly ot
,zilkzeáeúkL Bîk§¤¨

'àaø àøãà'a10,- §¦§¨©¨
minlrp zenler mpyiy

,zilkze uw oi`l-óà©
dzãøa ïë-ét-ìò- ©¦¥§¦§¨

- dx`dd zcxaähîì§©¨
íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦
íéàøápä úBéçäì§©£©¦§¨¦

,íéNòpäå íéøeöéäå- §©§¦§©©£¦
zenleray mi`xapd
"dxivi" ,"d`ixa"
oaen jkn ."diyr"e

seqÎoi` zenlere "zeliv`"d mler zece` xaecn df iptly
,"zeliv`"d mlern dlrnlyøtñîì ììk Cøc ú÷ìçð àéä¦¤§¤¤¤¤§¨§¦§©

,â"éøz,613 -â"éøz ïä ïäL ,äøBzä úBöî â"éøz ãâðk ©§©§¤¤©§©¦§©¨¤¥¥©§©
øéàäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî Bæ äøàä úBëLîä éðéî¦¥©§¨¤¨¨¥¥¨§¨¦

ç"îøî äìeìkä íãàä úîLðì248 -ä"ñLe íéøáà- §¦§©¨¨¨©§¨¥§¨¥¨¦§¨
365,íéãéb,(613) b"ixz md cgiay -døeáòa øLà- ¦¦£¤©£¨

,icedi ly eznyp liayaúëLîäå úãéøé úéìëz øwò àeä¦©©§¦§¦©§©§¨©
,íéNòpäå íéøeöéäå íéàøápä ìëì ähîì Bæ äøàä- ¤¨¨§©¨§¨©¦§¨¦§©§¦§©©£¦

" mlek mi`xwpddhn,"
zenlerd znerl
,dlabdn dlrnly

ïlk úéìëzLlk ly - ¤©§¦ª¨
mixvepd ,mi`xapd

,miyrpde,íãàä àeä¨¨¨
:òãBpkzexnl ,ixd - ©©

heyt `ed zewl`y
`le ,zehiytd zilkza
ly oipr zewl`a jiiy
dx`dda j` ,miwlg
dxi`nd ziwl`d
mxwiry dhnl zenlera
ly eznyp `id mzilkze

ly oiprd jiiy - icedi(613) b"ixz md illk ote`ae .miwlg
owfd epax xiaqi - zeihxtae ,dx`dd zwlgzn mda miwlg
miwlg daxdl ,dl` miwlgn cg` lk wlgzn - oldl

.miihxt
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéðåéìò äéçî ä"á÷ä øùà úåéçä úåèùôúä ÷ø
êøáúé åîùî äøéàî äøàä åîë î"ãò àåä íéðåúçúå
ååéæ ÷ø åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ãçà åîùå àåäù
ùîî úùáìúî åæ äøàäå .'åâå íéîùå õøà ìò åãåäå
éãé ìò íëåúá úñôúðå íúåéçäì íéðåúçúå íéðåéìòá
úåìùìúùäá íéîåöòå íéáø íéîåöîöå íéáø íéòöåîî

.'åëå ìåìòå äìò êøã úåâøãîä

óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
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יג.9. קמח, ואילך.10.תהלים ב קכז, זח"ג



a`Îmgpnצ b"k iyily mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ג שלישי יום
,222 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...á÷òéã 'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

äæ øtñî ,äpäå,dxezd zeevn b"ixz cbpk - (613) b"ixz - §¦¥¦§¨¤
,ììk Cøãa àeäb"ixzl dx`dd zwlgzn illk ote`a - §¤¤§¨

,miwlg (613)äåöîe äåöî ìk äpä ¯ èøt Cøãa ìáà£¨§¤¤§¨¦¥¨¦§¨¦§¨
éôeb ïä ïäå ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéaø íéèøôì ú÷lçúî¦§©¤¤¦§¨¦©¦§¥¥§©§¦§¥¥¥

ìëaL úBièøt úBëìä£¨§¨¦¤§¨
,øtñî íäì ïéàL äåöî¦§¨¤¥¨¤¦§¨
ihxtl xtqn oi` -
zg` lkay zekldd

,zeevndnBîk§
áeúkL11änä íéML" : ¤¨¦¦¥¨
"úBëìîmiyxec - §¨

l"f epinkg12:íéML ïä¥¦¦
úBzëqî,q"yd -,'eë ©¤§

"øtñî ïéà úBîìòå"- ©£¨¥¦§¨
:l"f epinkg miyxecïä¥

,'eë úBëìääila ody - ©£¨
,xtqnúëLîä ïäL¤¥©§¨©

.'eë ïBéìòä ïBöøoeeike - §¨¤§
ixd `ed oeilrd oevxdy
ihxt mb jk ,leab ila

.leab ila md - oeilrd oevxdn zekynd ihxt mdy ,zekldd
,dx`dd zwlgzn mda miillkd miwlgd b"ixz iably myke
g"nx ,mipipr b"ixz mpyi ,mze` zhlewd ,dnypay ,lirl xn`
,dx`ddny zekyndd ihxt iabl mb jk ,micib d"qye mixa`
helwl miihxt milk l`xyi zenypl yi - leab ila mdy

:owfd epax oeylae .ef dkynde dx`dn mihxtdLnî àeä ïëå§¥©¨

.íãàä úîLðamihxtd zhilwl milk dnypl yiy - §¦§©¨¨¨
.ef dx`de dkyndn miiteqÎoi`dúBîLpä ìk ,äpä ék¦¦¥¨©§¨

a úBìeìk eéä íìBòaLly eznyp -ïBLàøä íãà13êøãå , ¤¨¨¨§¨¨¨¨¦§¤¤§
BúîLð äúéä ììk,oey`xd mc` ly -øtñîì ú÷ìçð §¨¨§¨¦§¨¤§¤¤§¦§©

íéøáà ç"îø :â"éøz©§©§¨¥¨¦
Cøc Cà ,íéãéb ä"ñLe§¨¦¦©¤¤
úBöBöéðì ú÷ìçð èøt§¨¤§¤¤§¦
úBîLð ïäL ,øtñî ïéà¥¦§¨¤¥¦§
úBîéî ìàøNé ìk̈¦§¨¥¦
ãò íéèáMäå úBáàä̈¨§©§¨¦©
ãòå çéLnä úàéa¦©©¨¦©§©
äî æà íi÷iL ,ììëa¦§¨¤§ª©¨©

øîàpM14øtñî äéäå" : ¤¤¡©§¨¨¦§©
,íiä ìBçk ìàøNé éða§¥¦§¨¥§©¨
øôqé àìå ãné àì øLà£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥

"áøî15.xen`d lkn - ¥Ÿ
mc` znypy ,oaen
zwlgznd) oey`xd
ly xetq oi` zevevipl
dgeka did (zenyp
oevxd ly dx`dde dkynddn miiteqÎoi`d mihxtd likdl
oldl .l`xyi zenypl jynpd iwl`d zeigde xe`d ,oeilrd
el `xwie" aezk awriay ,lirl xikfdy dn owfd epax xiaqi
mihxtd lk eznypa exi`d awria mby ,"l`xyi iwl` lÎ`
.oey`xd mc`a xacd didy jxcÎlre itk ,ziwl`d dx`ddn

:owfd epax oeylae

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL¤¦¥

,awri -íãà àèç¥§¨¨
BúîLð äúéäå ,ïBLàøä̈¦§¨§¨¦§¨
ìkî äìeìk ïk-íb©¥§¨¦¨
,ìàøNéaL úBîLpä©§¨¤§¦§¨¥

,íìBò ãòå íìBòî- ¥¨§©¨
zenypd mb ,xnelk
"`iqkz`c `nlr"n
,(miqeknd zenlerdn)
`nlr"n zenypd mbe
zenlerdn) "`ilbz`c
zelelk olek eid (mielbd

,awri ly eznypaúàø÷pL ,äìòîlL äøBúì äákøî äéäå§¨¨¤§¨¨§¨¤§©§¨¤¦§¥
,"íãà" íLa"mc` dxezd z`f" -17,áeúkL Bîk18ìòå" : §¥¨¨§¤¨§©

,"'eëå íãà äàøîk úeîc àqkä úeîc`id dpeekdy - §©¦¥§§©§¥¨¨§
dlawd zxeza `aeny itk ,"dxez"l19.áeúkL Bîëe20úàæå" : §¤¨§Ÿ

"'eë ìàøNéa íéðôì- §¨¦§¦§¨¥
ly mzeinipta "z`f"e

,l`xyiàlà úàæ ïéà"¥Ÿ¤¨
äøBz21,"'eë,"z`f"y - ¨

mcewn did ,dxez
,l`xyiaäìeìk äúéäL¤¨§¨§¨

úîLða úLaìîe§ª¤¤§¦§©
,"àáñ ìàøNé"aqend - ¦§¨¥¨¨

dhnl epia` awri lr
oke ,"`aq l`xyi" `xwpd
ok mby dlrnl eyxey lr

,"`aq l`xyi" `xwpäìeìkädlelk "`aq l`xyi" znyp - ©§¨
.úBîLpä ìkî.dxezd xe`l ilk did `ede -Bì àø÷iå" eäæå ¦¨©§¨§¤©¦§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî
íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå

.áåøî øôñé àìå ãîé àì øùà íéä

äéøôåù äðäå
ø"äãà àèç ï÷éúù ø"äãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã
ìàøùéáù úåîùðä ìëî äìåìë ë"â åúîùð äúéäå
'÷ðù äìòîìù äøåúì äáëøî äéäå íìåò ãòå íìåòî
äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå ù"îë íãà íùá
úàæ ïéà 'åë ìàøùéá íéðôì úàæå ù"îëå 'åëå íãà
úîùðá úùáåìîå äìåìë äúéäù 'åë äøåú àìà
åì àø÷éå åäæå úåîùðä ìëî äìåìëä àáñ ìàøùé
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ח.11. ו, ובכ"מ.12.שה"ש שם. ובכ"מ.13.שהש"ר ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, ˘ËÈÏ"‡:15.הושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סיום"
י). טז, (שם אחר" ובכ"מ.16.מפסוק א. פד , יד.17.ב"מ יט, כו.18.חוקת א, ואיל 19.יחזקאל ב עא, זח"א ז.20.ך.ראה ד, רות

ב.21. פא, זח"ג



צי a`Îmgpn c"k iriax mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ד רביעי יום
,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éåìéâù óà äðäå,aiw 'nr cr:ùîî

ì "ìà" ¯ "ìàøNé éäìà ìàäøàää úëLîä ïBL,oky - ¥¡Ÿ¥¦§¨¥¥§©§¨©©¤¨¨
,drtyde dkynd ,cqgd zcn lr fnex lÎ` myd-ïéà øBàî¥¥

,éelbä ìà íìòääî àeä-Ceøa óBñseqÎoi` xe`l dpeekd - ¨¥©¤§¥¤©¦
,dxeza yaelndBîëe ,BúîLða éelb úðéçáa øéàäì§¨¦¦§¦©¦§¦§¨§

áeúkL22øàéå 'ä ìà" : ¤¨¥©¨¤
;"eðì`ed "lÎ`"y ixd - ¨

`xwie" edfe ,dx`d oeyl
,"l`xyi iwl` lÎ` el

`xw awriyjiynde
dx`ddn zelbzdd
,seqÎoi` xe` ly zillkd
lk ekeza liknd llkd
zeevne dxezay mihxtd
xi`z zelbzddy -

.eznypaáì éøLé ìk åéøçàå23,xi`nd iwl`d xe`dy dl` - §©£¨¨¦§¥¥
z`xie 'd zad` ly zexxerzd mdl yi xy`e mala `a mgena

,zeevn mneiwae dxez mcenila zeig dqipknd ,'díé÷ñBòä̈§¦
úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà øéàî ,úBönáe äøBza©¨©¦§¥¦¥¨¦§¦©

,íúîLða éelb" z`xwp ef "dx`d" -epiwlgaeh dn epixy`) " ¦§¦§¨¨

epiwlglk ici lr dxi`nd zihxtd ziwl`d dx`dd ,xnelk ,("
,lirl xaqedy itke .zillkd dx`ddn wlg `idy ,devn
zewlgzd ly ote`a `id ,dhnl zcxei `idyk ef dx`dy
ziwl`d dx`ddny wlgd ixd - 'eke miwlg (613) b"ixzl
icedi ly dnypa xi`n
jk lre ,devn miiwnd
aeh dn epixy`" xn`p

epiwlg."äæ éelb ïîæe§©¦¤
æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
íaìå íçîa äøàää©¤¨¨§Ÿ¨§¦¨
,älôzä úòLa àeä¦§©©§¦¨
íB÷îa øàBáîL Bîk§¤§¨§¨

øçà24.ici lr ,oky - ©¥
mleqmiler dlitzd

dx`dd mleqd ici lr jynpe ,icedi ly zeevnd iyrn
owfd epax xiaqd o`k cr .dizeawray zelbzdde ziwl`d

mirp dn" oeyld xiaqi oldl ."epiwlg" oeyldepilxeblxeby ,"
wlga mikef lxeb it lr wxe llkd on `veid wlg lr dxen ixd

:owfd epax oeylae .dtid

éelbL óà ,äpäå,iwl` -úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
úçà äøBz ék ,ììk Cøãa ìàøNiî Lôð ìëì äåL àeä¨¤§¨¤¤¦¦§¨¥§¤¤§¨¦¨©©

eðlëì ãçà ètLîecvne ,zeevne dxeza aiiegn icedi lk - ¦§¨¤¨§ª¨
ddlrnly dx`d`id ,zeevnde dxezd ici lr zkynpd

cg` lkl zkynp
,deya l`xyin-ìò-óà©©

ïéà èøt Cøãa ïë-ét¦¥§¤¤§¨¥
Bà úBLôpä ìk- ¨©§¨

dlrnly dbixcnd
,dpnnå úBçeøäe` - ¨§

dlrnly dbixcnd
,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨

äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤
ziwl`d zelbzde
ici lr mdl dxi`nd

,devn meiwe dxezéôì§¦
,äfä íìBòa íàBáe íìebìb ïîæe úòly zenypd ziaxn - ¥§©¦§¨¨¨¨©¤

aey ecxie df mlera xak eidy zenyp ixd od dl` epizexec
dtewzde onfd itl ixd ,miieqn oipr owzl ick dfd mlerl
dl dxi`n dfk ote`a - df mlerl zcxeie zlblbzn dnypdy

dlrnln.ef e` ef devn ici lry ziwl`d zelbzdde dx`dd
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe25øéäæ éåä éàîa Ceáà" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¨§©¨¥¨¦

."'eë úéöéöa déì øîà ,éôè?"xzei xidf did dna jia`" - §¥¨©¥§¦¦
el dxi`d ziviv zevnay ,ixd ."ziviv zevna" :el dpre
,zcgein ziwl` zelbzd
dneiwa xidf did okly
zeevna xy`n xzei

yexitd itke ,zexg`26:
ied i`na"xidf- "ith

dnaxi`dxe`d xzei el
.iwl`dìk ïéà ïëå§¥¥¨
úBøBcä27.ïéåLef `l - ©¨¦

oia miiepiy mpyiy cala
`l` ,dipyl zg` dnyp
cvn miiepiy mb mpyi
zexec eidy ,zexecd

mzcearyzixwirdmzceary zexece ,dxezd oipr dzid
zixwird'eke dwcvd oipr dzid28mze`ay zenypl ,oky ,

mipipra zcgein zelbzd dxi`d zexecdl`.éøáàL Bîk ék¦§¤¥§¥
úBàøì ïéòä ,úãçéîe úéèøt älòt Bì Lé øáà ìk ,íãàä̈¨¨¨¥¨¥§ª¨§¨¦§ª¤¤¨©¦¦§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

øåàî äøàää úëùîä ïåùì ìà .ìàøùé é÷ìà ìà
éåìéâ 'éçáá øéàäì éåìéâä ìà íìòääî ä"á ñ"à
áì éøùé ìë åéøçàå åðì øàéå 'ä ìà ù"îëå åúîùðá

úåöîáå äøåúá íé÷ñåòää"á ñ"à 'ä øåà øéàî
úàù øúéá äæ éåìéâ ïîæå íúîùðá éåìéâ úðéçáá
äìôúä úòùá àåä íáìå íçåîá äøàää æò øúéå

.à"îá ù"îë

äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

כז.22. קיח, ˘ËÈÏ"‡23.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(ג מ, שלח לקו"ת (ראה ישרֿאֿל" אותיות "דישראל :.24¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."סכ"ד מלקמן ב.25."להעיר קיח, 26.240.שבת ע' תש"א סה"מ .21 ע' תש"ב השיחות ספר ‡„ÂÓ"¯27.ראה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."'המצוות' צ"ל אולי דאגה"ק בכת"י לחפש ויש דלעיל. וזמן" ב"עת נכלל ˘ËÈÏ"‡:28."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ס"ט". ס"ה, אגה"ק "ראה



a`Îmgpnצב d"k iying mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ה חמישי יום
אגרת ח  ,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ ç,224 'nr cr.'åë êåîð

ì ïæàäåîLäåöî ìëa Ck ,ò"`klnc oixa`" ze`xwpd -29 §¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¨¦§¨
,"jlnd ixa`" -óBñ-ïéà øBàî ãçéîe éèøt øBà øéàî¥¦§¨¦§ª¨¥¥

ìebìâa àBáì äëéøö ìàøNiî Lôð ìkL óàå .àeä-Ceøä§©¤¨¤¤¦¦§¨¥§¦¨¨§¦§
,úBöî â"éøz ìk íi÷ì,xnel ,`eti` ,mi`zn cvik - §©¥¨©§©¦§

df onf ly dnyply
,dxi`n dl` zexece
zelbzdd ,xg` ote`a
zexidf zyxcpe ,ziwl`d
xzei dwfge zcgein

zeevnazeihxt
?zeniieqníB÷î-ìkî¦¨¨

äëøöð àìzexidfd - Ÿ¦§§¨
devna zcgeind

,zniieqnäôcòäì àlà¤¨§©§¨¨
,äøúé úeæéøæe úeøéäæe§¦§¦§¥¨
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
,úìtëîe äìeôk§¨§ª¤¤

éàîa" øîàL eäæå .úBönä øàL úeøéäfî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦§¨©¦§§¤¤¨©§©
"éôè" ¯ "éôè øéäæ éåä,xzei -.à÷éczexidf ,oky .`wec - ¨¥¨¦§¥§¥©§¨

zeidl dkixvlkadid devn efi`a :`id o`k dl`yd ,zeevnd

xidfxzei.úBièøt úBîLðì éèøtä äfä øBàä ïBøúé ,äpäå§¦¥¦§¨©¤©§¨¦¦§¨§¨¦
,zelbzd xzia devndny xe`d xi`n oday -úðéçáa Bðéà¥¦§¦©

,úòcä úðéçaî äìòîì àlà ,âOî úòãå íòè,dpadde - ©©¨©©ª¨¤¨§©§¨¦§¦©©©©
,Cøaúé åéðôì äáLçîa äìò CkLxi`i zniieqn dnypay - ¤¨¨¨©©£¨¨§¨¨¦§¨¥

zniieqn devn ly xe`d
zelbzde dx`da

.zecgeinähîì Búîâeãå§§¨§©¨
ìøBbä úðéça àeä§¦©©¨

:Lnîepi` `ed mby - ©¨
recn ,lkye mrh it lr
,xg` e` df lxeba dkef
,dlrnln rawp jk `l`

aezky enk30lhei wiga" :
lk 'dne lxebd z`
leti lxebdy ,"ehtyn
ixd ,df e` df ly wlga
mirp dn" ly oiprd df

dn dtid wlgdy ,"epilxebzcgein ziwl` zelbzd dpyiy
ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez ly miieqn oiprn

.zrce mrhn dlrnly "lxeb"

g."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" ..dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1,"'eë ä÷ãöì íëì eòøæ" :exvw" :miiqne - ¤¨©¨¦§¨¤¦§¨¨
,cqgd zcn itl drixfd ixt z` exvwiy ,"cqg itlìò ïáeé¨©

eðéúBaø eøîàM äî ét-¦©¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ2éaø" : ¦§¨¦§¨¨©¦

äèeøt áéäé øæòìà¤§¨¨¨¦§¨
,éìöî øãäå éðòì'x - §¨¦©£©©§¥

(dwcv) dhext ozp xfrl`
,lltzd okn xg`le iprl

:áéúëcaezk ,oky -3: ¦§¦
éðô äæçà ÷ãöá éðà."E £¦§¤¤¤¡¤¨¤

,Leøt`xew `edy dn - ¥
,"jipt dfg`" dltzl
ici lr `wec df recne

,dwcv ly dpkddék¦
Cøaúé Búe÷ìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥
ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¤§©£©§¤
,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨
àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨

,déìécitl cg` lk - ¦¥
,exeriyìò íìBò ãòå íìBòî 'ä ãñç"å ä÷ãö úøBúa àeä§©§¨¨§¤¤¥¨§©¨©

."'eë åéàøéoezgzd mlerl oeilrd mlerdn zcxeie dxi`ny - §¥¨
,myd i`xi lr ziwl` zelbzdóBñ-ïéà ,'ä øBàL ,øîBìk§©¤¥

äaø äøàäa ,íéðBéìò úBîìBòa äìòîì øéànä àeä-Ceøä©¥¦§©§¨§¨¤§¦§¤¨¨©¨
áø éelb úðéçáa,zenka -,íeöòå,zeki`a -úîàaL ãò- ¦§¦©¦©§¨©¤¤¡¤

zenleray mi`xapd
,mipeilrdïéìèa ïä¥§¥¦

Lnî àìëe úeàéöna¦§¦§Ÿ©¨
dén÷ éáéLçmdy - £¦¥©¥

oi`y ji`e mlehiaa miyg
eiabl melkl miaygp md

,jxaziBøBàa ïéììëðå§¦§¨¦§
úBìëéää ïä ïäå ,Cøaúé¦§¨¥§¥¥©¥¨
úBîLpäå íéëàìnä íò¦©©§¨¦§©§¨
øäfa íéøàánä ,ïäaL¤¨¤©§Ÿ¨¦©Ÿ©
íúBîLa LBãwä©¨¦§¨
øãña íúBîB÷îì¦§¨§¥¤
eðì eøcqL älôzä©§¦¨¤¦§¨

,äìBãbä úñðk éLðà- ©§¥§¤¤©§¨
mifnexn dltzd xcqa
mik`lnde zelkidd

,mday zenypdeäpä¦¥
íMî,mipeilrd zenlera mda dxi`nd ziwl`d zelbzddn - ¦¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé

òøåæ çù"î äðä úåòåùé çéîöî úå÷ãö
ù"îëå ä÷ãöä úåöîá äòéøæ ïåùì
ì"æøàù äî ô"ò ïáåé .'åë ä÷ãöì íëì åòøæ ÷åñôá
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
äìâúîä êøáúé åúå÷ìà éåìéâ éë 'éô êéðô äæçà
íåôì ãç ìë åúìôúá åúðåëå íãà ìù åúáùçîá
íìåòî 'ä ãñçå ä÷ãö úøåúá àåä äéìéã àøåòéù
ä"á ñ"à 'ä øåàù øîåìë 'åë åéàøé ìò íìåò ãòå
'éçáá äáø äøàäá íéðåéìò úåîìåòá äìòîì øéàîä
úåàéöîá ïéìèá ïä úîàáù ãò íåöòå áø éåìéâ
ïä ïäå 'úé åøåàá ïéììëðå äéî÷ éáéùç ùîî àìëå
íéøàåáîä ïäáù úåîùðäå íéëàìîä íò úåìëéää
åðì åøãñù äìôúä øãñá íúåîå÷îì íúåîùá ÷"äåæá
íìåòì áåè éë øåàä øéàî íùî äðä â"äðë éùðà
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ת"ל.29. לג.30.תקו"ז טז, יב.1.משלי י, א.2.הושע י, טו.3.ב"ב י"ז, תהלים



צג a`Îmgpn e"k iyiy mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ו שישי יום
אגרת ח  ,224 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,biw 'nr cr:'åëå äøàäå

'ä éàøé" ìò ,äfä ìôMä íìBòì "áBè ék" øBàä øéàî¥¦¨¦¨¨©¨¨©¤©¦§¥
éáLBçåÎa mippeazn -äãBáò"a Bãáòì íéöôçä ,"BîL §§¥§©£¥¦§¨§©£¨

,"älôz Bæ álaL"alay dcear" z`xwpd -4,Bîëe ¤©¥§¦¨§
áeúkL5."ékLç débé 'äå" :ltyd mleray -dfd`edy ¤¨©©¦©¨§¦

xi`n epi`y jeyg mler
dibi 'ied" ,zewl` ielib ea
ly xe`d xi`i ,"ikyg
.ily jyegd z` 'ied my
Bæ äøàä úãéøé ,äpäå§¦¥§¦©¤¨¨
,äfä íìBòì ähîì§©¨¨¨©¤
,"'ä ãñç" íLa úàø÷ð¦§¥§¥¤¤
ici lr `a df ,oky -

llk jxra dpi` dnvr dceard j` ,icedi ly ezcear
icedil xi`nd "'d cqg" ly oipr df `l` ,ef dkynd jiynzy

,df ielibäpëîä,dpekn "'d cqg" -íéãøBiä ,"íéî" íLa ©§ª¤§¥©¦©§¦
'eë Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nî6:zcxl mind rah enk - ¦¨¨©§¨¨

l` mipeilrd zenlerdn 'd xe` cxei jk ,jenpl deab mewnn

"`zzlc `zexrz`" ici lr jynp df "'d cqg" ,ltyd mlerd
okly ,dyer icediy dwcvde cqgdn - dhnln zexxerzdd -
`a - ezltza icedil zewl` ly zeiniptd zii`x ,"jipt dfg`"
z` jiyndl ick ,iprl dhext zpizp ixg` ,"dwcva" ixg`
ici lr dlrnly cqgd
,mxa .dhnly cqgd
zx`dy oeeik ,dxe`kl
oipr dk oia `ed df ielib
dlrnly cqge dwcv ly
mb xi`dl leki df ixd -
`zexrz`"d ila
zexxerzdd - "`zzlc
mby ,owfd epax xiaqn ?dhnl mc`d ly cqgdn - dhnln
exe` lr zeqkle mvnvl ,mevnvde dxeabd zcn dpyi dlrnl
`zexrz`"k mc`d ly dwcve cqgl miwewf okl ,jxazi
z` rpniz `l mevnvde dxeabd zcny ick ,'d cqgl "`zzlc
:owfd epax oeylae ,dltzd zrya icedil ziwl`d zelbzdd

,úàæ úòãeî ,äpäå,xacd reci -ïk-íb äìòîì LiL §¦¥©©Ÿ¤¥§©§¨©¥
Cøaúé BøBà øézñäìe íöîöì ,íeöîväå äøeábä úcî¦©©§¨§©¦§§©§¥§©§¦¦§¨¥

.íéðBzçzì älbúé ìáì,cvik ,ixd .mipezgzd mi`xapl - §©¦§©¤©©§¦
dxeabd zcn zniiwy drya ,"'d cqg" xi`n ,`eti`

z` dwiqtnd mevnvde
?zelbzddìkä Cà©©Ÿ

àúeøòúà"a éeìz̈§¦§¨¨
,"àzúìczexxerzda - ¦§©¨
.dhnlnyíãàä íàL¤¦¨¨¨

úeãéñça âäðúî- ¦§©¥©£¦
,cqgd zcnaòétLäì§©§¦©

'eë ãñçå íéiç`edy - ©¦¨¤¤
z` zniiwnd dwcv ozep

,miiga iprdøøBòî Ck̈§¥
,äìòîìjynezy - §©§¨

dlrnly cqgd zcn
,eil` ziwl`d zelbzda
eðéúBaø eøîàL Bîk§¤¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ7: ¦§¨¦§¨¨
¯ ããBî íãàL äcîa"§¦¨¤¨¨¥

."Bì ïéããBî da- cqgd zcna bdpzn `ed xy`ke - ¨§¦
.dlrnly cqg el mipzepy ,dlrnln mb jk ez` mibdpzn

,äcnä ïî dðéà Bæ äøBàëìc àlà,oipr eze` ly -íà-ék ¤¨§¦§¨¥¨¦©¦¨¦¦
àeäM äî ãâðk ãáì àaä íìBòä éiç Bì òétLäì§©§¦©©¥¨¨©¨§©§¤¤©¤

,äfä íìBò éiç òétLîdryay - mi`zn xky dfy - ©§¦©©¥¨©¤
mlerd ly oipr rityn `edyely- miinyb miig ly oipr ,

ly oipra xkyd mb ,dcn dze`a ,el miwiprnmlerjkl hxt ,
,`ad mler ,xzei dlrp mlera dfyBì òétLäì àì ìáà£¨Ÿ§©§¦©

] 'ä øBà úøàä éiçøçà çqð,Lnî [àeä-Ceøa óBñ-ïéà : ©¥¤¨©ª¨©¥¥¨©¨
dlrnly ,"seqÎoi`" ly oipr -,"mler"dn ixnbløéàiL¤¨¦

BkLç débéåjyegd - §©¦©¨§
,elyBæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥

úðéça àéäL ,"älôz§¦¨¤¦§¦©
äàlò äáeLz úâøãîe©§¥©§¨¦¨¨
,dpeilr daeyz -

òãBpk8on" df oi` ixd - , ©©
,z`f el ritydl "dcnd

àéä éøäLdaeyz"d - ¤£¥¦
`id "zi`lirdäìòîì§©§¨

íìBò éiç ìkî äìòî©§¨¦¨©¥¨
eøîàL Bîk ,àaä©¨§¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì9äòL äôé" : ¦§¨¨¨¨¨¨
íéNòîe äáeLúa úçà©©¦§¨©£¦

,"'eë íéáBèmlera - ¦
mlerd iig lkn dfd

,"`adøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe10íìBòc ,úeëéøàa §¤¦§¨¥§¨©¥©£¦§¨
:'eëå äøàäå åéæ àlà Bðéà àaä,"'d xe`"n dx`d - ©¨¥¤¨¦§¤¨¨§

z` "migwel" daeyz ici lr eli`e ."dpikyd eif" `xwpd
dlrnl `id dltzd zryay zelbzddy ixd ,envr d"awd
ici lry "dcnd on" df oi` ixde ,`ad mler iign dlrn

ziwl` zelbzd el xi`z cqge dwcvef?

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åãáòì íéöôçä åîù éáùåçå 'ä éàøé ìò äæä ìôùä
äðäå éëùç äéâé 'äå ù"îëå äìôú åæ áìáù äãåáòá
'ä ãñç íùá úàø÷ð æ"äåòì äèîì åæ äøàä úãéøé
íå÷îì äåáâ íå÷îî íéãøåéä íéî íùá äðåëîä

:'åë êåîð

äðäåäøåáâä úãî ïë íâ äìòîì ùéù úàæ úòãåî
ìáì êøáúé åøåà øéúñäìå íöîöì íåöîöäå
íàù ú"ìãòúàá éåìú ìëä êà íéðåúçúì äìâúé
êë 'åë ãñçå íééç òéôùäì úåãéñçá âäðúî íãàä
äá ããåî íãàù äãîá ì"æøàùîë äìòîì øøåòî
à"ë äãîä ïî äðéà åæ äøåàëìã àìà åì ïéããåî
òéôùî àåäù äî ãâðë ãáì á"äåòä ééç åì òéôùäì
'ä øåà úøàä ééç åì òéôùäì àì ìáà æ"äåò ééç

]à"ðäãåáòá åëùç äéâéå øéàéù ùîî [ä"á ñ"à
äàìéò äáåùú úâøãîå úðéçá àåäù äìôú åæ áìáù
á"äåò ééç ìëî äìòî äìòîì àéä éøäù òãåðë
ù"îëå 'åë è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé ì"æøàùîë
:'åëå äøàäå åéæ àìà åðéà á"äåòã úåëéøàá à"îá
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a`Îmgpnצד f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ז קודש שבת יום
,biw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,biw 'nr cr.ì"æéøàä

íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî-Cøc-ìò àeä ïéðòä Càly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦
,dnecke dhg e` d`eaz,ïéòøb ïéòèBð Bàixt ur ly - §¦©§¦

,oli` epnn gnviyúìaMäL,d`eazd ly -úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©
åéúBøôe ïìéàäå ,òøfäîmignevd -ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî ¥©¤©§¨¦¨¥¨¥©©§¦¥¨¨¨
òøfä ìL ïúeîöòå§©§¨¤©¤©
ék ,ììk ïéòøbäå§©©§¦§¨¦

íúeîöòå íúeäîly - ¨¨§©§¨
,oirxbde rxfdäìk̈¤
,õøàa á÷øðåixd - §¦§¨¨¨¤

d`a dpi` dginvdy
`l` oirxbd on e` rxfdn

-õøàaL çîBvä çëå§Ÿ©©¥©¤¨¨¤
dîöòly wlgd `l - ©§¨

rxfa dlbzd gnevd gek
gek" `l` ,oirxba e`
ux`a `vnpd "gnevd

,dnvr]:øçà çqð[Bîöò ª¨©¥©§
,ux`ay "gnevd gek" -

,envr `edàéöBnä àeä©¦
úìaMä ìcâîäå`ly - §©§©¥©¦Ÿ¤
,rxfa llk dzidïìéàäå§¨¦¨

.åéúBøôeeid `ly - ¥¨
`ed "gnevd gek" ,oirxba
ginvnd iwl` gek
yi" ly oipr ,mixac
,"yi" dyrp "oi`"n :"oi`n
.ipgex gekn inyb xac

miwewf dn myl :dl`yd zl`yp ,mixacd ipt md jk m` ,mxa
,mdn d`a dginvd oi` dk oia ixd - oirxbd e` rxfd zrixfl

:`id daeyzde ?ux`ay "gnevd gek"n `l`BðéàL ÷ø- ©¤¥
epi` ,ux`ay "gnevd gek"çkäî õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©¥©Ÿ©

,ìòtä ìàdn -zleki,ziynn dginvl ,(geka) ginvdl ¤©Ÿ©
ïéòøbäå òøfä éãé-ìò íà-ékd geky milretd -zleki ¦¦©§¥©¤©§©©§¦

z` lreta ginvdl ,ieliba `eai - ux`a `vnpd ginvdl
?df xac milret md ,ok` cvik .eizexite oli`d z` e` d`eazd

íçk ìk äìëå õøàa ïéá÷øpL"gnevd gek"n `ay - ¤¦§¨¦¨¨¤§¨¤¨Ÿ¨
y drya ux`aymd,gnevd gekn egnvçîBvä çëa§Ÿ©©¥©

,íéãçàì eéäå eãçàúðå ,õøàaLd -hxt"gnevd gek" ly ¤¨¨¤§¦§©£§¨©£¨¦
d mr ,oirxba e` rxfa iehia icil `ayllk"gnevd gek" ly

,cg` xacl miyrp - ux`ayçîBvä çk àéöBî äæ-éãé-ìòå§©§¥¤¦Ÿ©©¥©
eiç òétLîe ,ìòtä ìà Bçk úà,òøfä ïéòk úìaL ìcâì ú ¤Ÿ¤©Ÿ©©§¦©©§©¥¦Ÿ¤§¥©¤©

zleay zgnev - dhg ly `ed rxfd m`ay ,ux`a rxfpy -
.dnecke ,dhg ly,úçà úìaLa ãàî äaøä éeaøa ìáà- £¨§¦©§¥§Ÿ§¦Ÿ¤©©

,zg` zleaya dhg ipirxb daxd mignev cg` dhg oirxbn
,ãçà ïìéà ìò äaøä úBøt ïëåoli`d zexitl xy`ae - §¥¥©§¥©¦¨¤¨

xy`n xzei daxd mdy cala ef `ly ,oipr cer sqeezin

- `l` ,rxfpy oirxbdúBøtä ìL ïúeîöòå ïúeäî íâå§©¨¨§©§¨¤©¥
Búeîöòå Búeänî äìòî äìòîì íeöòå áø éelòa älòî§ª¨§¦©§¨§©§¨©§¨¦¨§©§

.òeèpä ïéòøbä ìLcg` oirxbny cala ef `ly ixd - ¤©©§¦©¨©
daeh xzei daxd zedna mb mdy `l` ,zexit daxd mignev
ea oi`y oirxbny ,dnxe
ixa zexit mignev - mrh

,d`pde aeh mrhïëå§¥
àðåb éàäkdneca - §©©§¨

,jklõøàä úBøôa§¥¨¨¤
ïéòk ïéðBòøfî íéìãbä©§¥¦¦¥§¦§¥

,ïéðéòøbdyer oli` ly - ©§¦¦
,ixtíéàeM÷ Bîk§¦¦

.àðåb éàäëednecde - §©©§¨
,jk mda mby ,el
eze`n mpi` zexitdy
,rxfd ipirxb ly zedn
dlrpe dpey zedn `l`
enk `ly ,xzeia
`id d`eazdy ,d`eaza
enk ynn zedn eze`
,erxfy d`eazd ipirxb
,dhg gnve dhg erxf

.dneckeìkäådn - §©Ÿ
wx `l `id dginvdy
zedna mb `l` ax ieaixa
ipirxb xy`n xzeia dlrp

,erxfpy rxfdéðtî ,àeä¦§¥
,õøàaL çîBvä çkî òtLð úBøtä úeiç LøLå øwòL¤¦©§Ÿ¤©©¥¦§¨¦Ÿ©©¥©¤¨¨¤

.úBøtä ìk úeiç ììBkä,jk m` ,`l` .zexitd lk ginvne - ©¥©¨©¥
"gnevd gk"n recne ,oirxbd e` rxfd zrixfl miwewf dn myl
?erxfy oin eze` `wec gnev ,zexit ibeq lk ginvdl egekay

,`l` -ïéòk àlà ïðéà ,õøàa íéòeøfä ïéðéòøbäå§©©§¦¦©§¦¨¨¤¥¨¤¨§¥
,"àzúìc àúeøòúà"zyxcpy myk ,"dhnln zexxerzd" - ¦§¨¨¦§©¨

,dlrnln zexxerzd jiyndl ick dhnln zexxerzd
:ì"æ é"øàä éáúëa "ïéá÷eð ïééî úàìòä" íLa úàø÷pä©¦§¥§¥©£¨©©¦§¦§¦§¥¨£¦©

" dlrn ,"lawnd" ,"`awep"dy -xvei `ed ,xnelk ,"oiawep oiin
xywa mb jk .ritynde xkfdn ,"xkc"dn rty jynei eay ilk
ibeq lk llekd ipgex gek `ed envr gnevd gek ,eppiprl

cvn oke ,zexitdezeipgexzexit ginvdl xy`n dlrnl `ed
miinybginvie cxi df ipgex geky lret ,`eti` ,dne in .

getz ly hxtdny lrety df ine ,miinyb zexite oli` lreta
getz ieliba gnvi - ginvdl "gnevd gek" zlekiay - lynl
oiin" - "p"n z`lrd"' ly dzlert ef ixd - ?xg` ixt `le
dlbziy ,"gnevd gek" z` zxxernd ,oirxbd ly "oiawep
znbecay ihxt oin eze` gnviy drityne ,lreta dginva
dny `ed dginvd oipry ixd ,mipt lk lr .rxfpy oirxbd
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ùã÷ä úøâà
êàïéòèåð åà íéòøæ ïéòøåæù åîë î"ãò àåä ïéðòä

åéúåøéôå ïìéàäå òøæäî úçîåöä úìåáùäù ïéòøâ
ììë ïéòøâäå òøæä ìù ïúåîöòå ïúåäî ïðéà ïéòøâäî
çîåöä çëå õøàá á÷øðå äìë íúåîöòå íúåäî éë

] äîöò õøàáùà"ðìãâîäå àéöåîä àåä [åîöò
äìâîå àéöåî åðéàù ÷ø åéúåøéôå ïìéàäå úìåáùä
òøæä éãé ìò íà éë ìòåôä ìà çëäî õåçì åçë

öä çëá íçë ìë äìëå õøàá ïéá÷øðù ïéòøâäåçîå
çë àéöåî äæ é"òå íéãçàì åéäå åãçàúðå õøàáù
úìåáù ìãâì úåéç òéôùîå ìòåôä ìà åçë úà çîåöä
úçà úìåáùá ãàî äáøä éåáéøá ìáà òøæä ïéòë
ìù ïúåîöòå ïúåäî íâå 'à ïìéà ìò äáøä úåøéô ïëå
äìòî äìòîì íåöòå áø éåìéòá äìåòî úåøéôä
úåøéôá â"äë ïëå òåèðä ïéòøâä ìù åúåîöòå åúåäîî
íéàåù÷ åîë ïéðéòøâ ïéòë ïéðåòøæî íéìãâä õøàä
úåøéôä úåéç ùøùå ø÷éòù éðôî àåä ìëäå â"äëå
.úåøéôä ìë úåéç ììåëä õøàáù çîåöä çëî òôùð
àúåøòúà ïéòë àìà ïðéà õøàá íéòåøæä ïéðéòøâäå
:ì"æéøàä éáúëá ð"î úàìòä íùá úàø÷ðä àúúìã
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צה a`Îmgpn f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zilrpe zxg` zednl cr ,dlrn dlrnl `ed drixfdn gnevy
geka yi ji` ,oldl owfd epax xiaqi jka .rxfpy rxfd xy`n
beqn `edy oipr eil` jiyndl dyer mc`y cqgde dwcvd
,mi`zn didy itk ,cala ef `ly ;ely cqgd beqn ixnbl dlrp
- dfd mlerd ly miig rityn `edy cqgde dwcvd llbay

hxtay ,`ad mlerd iig ly oipr el jyneidfmdipy mdy ,
zenlerdcn daexn"y oeik `l` ,zedn eze` md ,mipt lk lr ,

mler ly oipr el mipzep ,"daeh`adrityd `edy dn xear
mler ly oiprdfdda ccen mc`y dcna" llkl m`zda ,

.zedne dcn beq eze`n xnelk ,"dcn"a `xwp dfe - "el oiccen
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oixcdpq(iyily meil)

lr zecra j` .cg` aegäàåìä øçà äàåìälr cirny cr - ©§¨¨©©©§¨¨
oke ,xg` meia d`eld lr cirny ipy cre ,d`eldøçà äàåìä©§¨¨©©

äàãBämeia razpd z`ced lr cirn oey`xd crdy ote`a - ¨¨
,dpn raezdn razpd del ipy meiay cirn ipyd crde ,oey`x

xaecn i`ce ok m`meia el dced `l i`cey ,ze`eld izya o`k
okle ,'a mei ly d`eldd lr '`,éôøèöî àìmdipy ixacly s` ¨¦§¨§¦

iaxk dkld oi`y ax ixacy `vnp .raezl dpn razpd aiig
mpi`y micr sxvl oi`y ezhiyl md ,oilhlhna dgxw oa ryedi

.oenn aeig eze` lr micirn
:ef dhiy itl ,ax ly enrh z` zxxan `xnbddéçkLà[e`vnÎ] ©§§¥

,òLBäé áøc déøa àðeä áøì ÷çöé øa ïîçð áøedéì øîàongp ax ©©§¨©¦§¨§©¨§¥§©§ª©¨©¥
,`ped axlàðL éàîoic dpey recn -àìc ,äàåìä øçà äàåìä ©§¨©§¨¨©©©§¨¨§Ÿ

meyn edf ixd ,mitxhvnéàä éæç à÷ àì éàä éæç à÷c äðîc- §¨¤§¨¨¥©¨¨¨¥©
lr micirn mde ,df cr d`xy dpnd epi` ,df cr d`xy dpndy

ly ote`a ,ok m`e ,zepey ze`eldénð äàãBä øçà äàãBämb - ¨¨©©¨¨©¦
,okéàä én÷ éãBî àì éàä én÷ äãBî à÷c äðnàdpnd lry okzi - ©¨¤§¨¤©¥©¨¥©¥©

dced `l` ,ipyd crd ipta dced `l oey`xd crd ipta dcedy
mikixv micrd oi` df ote`a s` okle ,zxg` d`eld ly aeg lr
xg` d`ced' ly ote`a :ongp axl `ped ax aiyd .sxhvdl

xaecn ,ax xikfdy 'd`ceddéì øîàcrazpdàøúa éàäìcrl - §¨©¥§©©§¨
,eipta dcedyk ,oexg`dénð déì ééãBà ,Cn÷ déì ééãBàc äðî éàäa'§©¨¤§©¥©¨©¥©¦

'éðBìt én÷iziced ,jipta ipeltl eiykr izicedy dpn eze` lr - ©¥§¦
mdy rcei oexg`d crd ,jk m`e .oey`xd crd ipelt ipta mb el

.ztxhvn mzecr jkle ,dpnd eze` lr micirn
:`ped axl ongp ax dywdézkà,df ote`a s` ,oiicr -òãé àøúa ©©¦©§¨¨©

j` ,dpnd eze` lr micirn mdy rcei mpn` ipyd crd -àn÷- ©¨
oey`xd crdòãé àìdf oi` oky mzecr z` sxvl oi` okle ,z`f ¨¨©

xaecn :`ped ax uxiz .'cr `ede' `xwpìéæà øãäcjld aeyy - §¨©¨¥
e deldàn÷ì déì øîà,oey`xd crl -,Cn÷ déì ééãBàc äðî éàä' ¨©¥§©¨©¨¤§©¥©¨

'éðBìt én÷ énð déì ééãBàipeltl iziced eilry dpnd eze` - ©¥©¦©¥§¦
mircei micrd ipye .ipyd crd ipelt ipta mb el iziced ,jipta

.mitxhvn okle ,dpnd eze` lr micirn mdydéì øîàongp ax ¨©¥
,`ped axlézòc úà zçðúäL Ezòc çeðz.df jvexiza ¨©©§§¤¦§©§¨¤©§¦

déì øîà,`ped axàúeçéð éàî,jzrc z` ayiin df uexiz recn - ¨©¥©¦¨
àáøc,`ax ixdy -àîézéàådf didy mixne` yie -,úLL áø §¨¨§¦¥¨©¥¤

àbøð da àãL`iyew eilr dywd xnelk ,ofxba df uexiz uvw - §¨¨©§¨
d`ced xg` d`ced ly ote`d m`d .zgvipøçà äàãBä eðééä åàì̈©§¨¨©©

äàåìäxg`n xnelk ,d`eld xg` d`ced ly ote`d weica epi` - ©§¨¨
,exiag zecrn rci cr lky jixvn dz` d`ced xg` d`ceday
ipyd crl xn`y ,jk xaecn d`eld xg` d`ceda mby jgxk lr
cr ipta epnn eze` iziel ,jipta delnl eilr dcen ip`y dpnd'
ipta delnl iziced' el xn`e oey`xd crl deld xfge ,'ipelt
dcedy `vnpe ,'jipta epnn iziely dpnd lr [ipyd crd] ipelt
ax jixv recne ,d`ced xg` d`ced o`k yie ,micrd ipy ipta

.oicd eze` z` miinrt xneldéì øîà,`ped axl ongp axeðééä ¨©¥©§
eëééìò éì òéîLc,jxir ipa lr izrnyy dn edf -éì÷éc eúéîøc ¦§¦©¦£©§§¨¦¦§¥

eäì eúéô÷æå,mze` mirhepe mixfege milwc mivvew mz`y - §¨§¦§
ixdy ,mixzeqe mipea ,dpeyn ote`a mibdpzn mz` xnelk

.uexizd z` zxzqe zxfge `iyew il zvxiz
:ax lr zwlegd drc cer d`ian `xnbdéòcøäðxird inkg - §©§¨¥

`rcxdp,äàãBä øçà äàãBä ïéa ,éøîàe,äàåìä øçà äàãBä ïéa ¨§¦¥¨¨©©¨¨¥¨¨©©©§¨¨
e,äàåìä øçà äàåìä ïéae,äàãBä øçà äàåìä ïéazeiecrd ¥©§¨¨©©©§¨¨¥©§¨¨©©¨¨

,úBôøèöîdpn aiig razpdy micrd ipy micirn mewn lkn oky ¦§¨§
:`xnbd zxxan .raezlïàîk,zx`ane .ef dhiy `id in zrck - §©

edfykzhiy,äçø÷ ïa òLBäé éaøsxvl ozip ote` lkay xaeqd §©¦§ª©¤¨§¨
.micrd ipy z`

oldl epipy(.n)zexiwg 'fa micrd z` miwcea zeytp ipicay ,
mzi`x dhiny efi`a' mze` mil`ey eidy ,od zexiwg .zewicaae
,ycga dnka ,yceg dfi`a ,dhinya dpy efi`a ,dyrnd z`
didiy ick zekxvp ode ,'mewn dfi`ae dry efi`a ,mei dfi`a
mr eidy cirdl mikixv minifnd ixdy ,micrd z` mifdl xyt`
z` mil`ey eidy ,od zewicae .xg` mewna onf eze`a micrd
m`d oebk ,dyrnd ly wiecnd ote`d lr zel`y daxd micrd
zekxvp opi` el` zewicae .dnecke ,mixegy e` mipal micba yal
oiae zexiwga oia ,df z` df miyigkn micrd m`e .zecrd znfdl

.dliha ozecr ,zewicaa
exn` la` ,dxiwge dyixc jixv zepenn ipica mb dxezdn
`ly ick ,dxiwge dyixc mikixv zepenn ipic oi`y minkg
,mdil`n exn`y e` mze` exwg m` la` .miel ipta zlc lerpz
z` d`ian `xnbd .dliha mzecr ,zexiwga df z` df eyigkde

.dxyk mzecr zewicaa eygkedy micry ,dcedi ax zrc
úB÷éãaa Bæ úà Bæ úLçënä úeãò ,äãeäé áø øîàipy epry - ¨©©§¨¥©©§¤¤¤©§¦

,dwicad zel`yl zepey zeaeyz micrdäøLkzecrdéðéãa §¥¨§¦¥
,úBðBîî.zewicaa ielz dnfd oic oi` oky ¨

:`xnbd zx`anäãeäé áøc déúléî àøazñî ,àáø øîàxazqn - ¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©§¨
wx exn`p dcedi ax ixacyacry ote`é÷ðøàa' øîBà ãçà §¤¨¥§©§§¦

[wpx`Î]äøBçL,'el deldåcr'äðáì é÷ðøàa' øîBà ãçàoi` ixdy , §¨§¤¨¥§©§§¦§¨¨
,d`eldd `idy ,zecrd xwir lr ef dwicaìáàcr m`øîBà ãçà £¨¤¨¥

øBçL äðî','el deld [mipyi zerahn]åcrïáì äðî' øîBà ãçà ¨¤¨§¤¨¥¨¤¨¨
,'[miycg zerahn],ïéôøèöî ïéàxwir lr `id dygkdd oky ¥¦§¨§¦

.dnvr d`eldd xnelk ,zecrd
zygknd zecry ,wiicl xyt` [`ax xe`iak] dcedi ax ixacn
`l ixdy ,zeytp ipica dleqt ,dnecke wpx` rava ef z` ef
jk lr dywn .zepenn ipica wx `l` efk zecr dcedi ax xiykd

:`xnbdäøBçL é÷ðøàåzecrd xwir oi`y zewicaa dygkda - §©§§¦§¨
,zepenn ipica oale xegy wpx`k ,oda ielzàì úBLôð éðéãa- §¦¥§¨Ÿ

.dxyk dpi` zecrd zeytp ipica m`d,àcñç áø øîàäåcr m` §¨¨©©¦§¨
ééña' øîBà ãçàó[axgÎ]å ,'Bâøäcrïøéøàa' øîBà ãçà[gnex oinÎ] ¤¨¥§©¦£¨§¤¨¥©£¦¨

ïBëð äæ ïéà ,'Bâøä,ztxhvn dpi` xnelk ,zpeekn ef zecr oi` - £¨¥¤¨
cr m` j` ,zecrd xwirl zrbepd dwicaa dygkd yi okyãçà¤¨

åéìk' øîBàeid gvexd ly [eicbaÎ]å ,'íéøBçLcråéìk' øîBà ãçà ¥¥¨§¦§¤¨¥¥¨
eid,ïBëð äæ éøä ,'íéðáìwx `id dygkdd oky ,ztxhvn zecrde §¨¦£¥¤¨

dcedi ax ixack `ly df ixde .zecrd xwirn dpi`y dwicaa
dpi`y dwicaa dygkda s` zeytp ipica lqetd ,[`ax xe`iak]
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שלישי עמ' ב



היום יום . . . צו

ה'תש"גכא מנחם אביום ראשון

חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ו. זורע . . . 220 ישענו כו'.

ֲעָסָקיו, ַיְחׁשֹב ַמה הּוא ָיכֹול  ּוק ָטרּוד ּבַ ּשׁ ָהְלכֹו ּבַ ם ּבְ ר ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא, ֲאׁשֶ קּות ּבְ ַהִהְתַעּסְ
יָריו –  ּכִ ּוק ִמּמַ י ַהּשׁ הּוא ֵמַאְנׁשֵ הּוא ּפֹוֵגׁש ִמי ׁשֶ ַעד ִעְנְיֵני ַהֲחִסידּות ְוטֹוַבת ַהֲחִסיִדים, ּוְכׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבְ
דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[  ּמּוִדים ּבְ עּוֵרי ַהּלִ י ָיבֹוא ֶאל ׁשִ ר ַעל ִלּבֹו, ּכִ ִעְנְיֵני ִמְסָחר – ְיַדּבֵ ּבְ

אֹו ְלֵאיזֹו ִהְתַוֲעדּות.

ְוָקָטן  דֹול  ּגָ ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ית[  ִאיׁשִ ]=חֹוָבה  ְבָרא  ּגַ חֹוַבת  הּוא  ַהֲחִסידּות  ַדְרֵכי  ּבְ קּות  ְוַהִהְתַעּסְ
יִדיַעת דַא"ח. ּבִ

ה'תש"גכב מנחם אביום שני

חומש: ראה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . תכונני.

ֲעִנּיֹות  יֵמי ַהּתַ ַבד ּבִ ֲחִרית, ֵאין ְלָבֵרְך – ִמּלְ ה ׁשַ "ּב[ ָאַמר: ֹקֶדם ְרִחיַצת ַהּפֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ַחר. ַ ְרכֹות ַהּשׁ – ּבִ

ה'תש"גכג מנחם אביום שלישי

חומש: ראה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ז. אשרנו . . . 222 ועלול כו'.

ִנית  ֵ ַהּשׁ "ְוֶנֶפׁש  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ּבְ י  ִעּמִ ָלַמד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ תרנ"ב,  ֹחֶרף  ּבְ
ׁש" ֵהם  ַעל" ּוְבֵתַבת "ַמּמָ ֵתַבת "ִמּמַ ִאים ּבְ י ַהּנֹוׂשְ יר ּכִ ׁש", ִהְסּבִ ַעל ַמּמָ ָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקּה ִמּמַ ִיׂשְ ּבְ
י ֶזהּו  ָבֵאר, ּכִ ִמּיּות. ַוּיְ ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֳארֹו ּגַ ׁש" ּתָ רּוָחִנּיּות, ּו"ַמּמָ ּבָ ֳארֹו רּוָחִנּיּות ׁשֶ ַעל" ּתָ ֲהָפִכים. "ִמּמַ

ִמּיּות. ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות, ּפֹוֶעֶלת ּבְ ּבָ ִעם ֱהיֹוָתּה רּוָחִנּיּות ׁשֶ ִנית ]=ָהֱאלִֹקית[, ׁשֶ ֵ ַמֲעַלת ֶנֶפׁש ַהּשׁ

ה'תש"גכד מנחם אביום רביעי

חומש: ראה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה הארה . . . 222 מרוב.

מקובל רבי מפי רבי: אין דער צייט פון מחלוקת הידועה, הָאבען חסידים דערציילט 
דעם אלטען רבי'ן די גרויסע יסורים ווָאס מ'הָאט פון די מתנגדישע ּפרָאסטע אידען. 
הָאט דער רבי געזָאגט: דער זיידע - אזוי פלעגט דער רבי רופען דעם בעש"ט - הָאט 
זייער ליב געהַאט די ּפרָאסטע אידען. אין די ערשטע טעג ווען איך בין געווען אין 
מעזריטש, הָאט דער רבי הה"מ געזָאגט: מרגלא בפומי' פון רבי'ן - הבעש"ט - אהבת 
ישראל איז אהבת המקום, בנים אתם לה' אלקיכם, אז מען הָאט הָאלט דעם פָאטער 

הָאט מען הָאלט די קינדער.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



צז היום יום . . . 

ּסּוִרים  ֵקן ֶאת ּגֶֹדל ַהּיִ רּו ַהֲחִסיִדים ָלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֶֹקת ַהְידּוָעה, ִסּפְ ְזַמן ַהּמַ י: ּבִ י ַרּבִ י ִמּפִ ל ַרּבִ ְמֻקּבָ
 – ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֶאת  ה  ְמַכּנֶ י  ָהַרּבִ ָהָיה  ְך  ּכָ  – ָבא  ַהּסָ י:  ָהַרּבִ ָעָנה  ִדים.  ְתַנּגְ ַהּמִ ׁשּוֵטי  ִמּפְ ּסֹוְבִלים  ׁשֶ
יד  ּגִ ַהּמַ י – ָהַרב  ָהַרּבִ מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ִמים ָהִראׁשֹוִנים  ּיָ ּבַ ׁשּוִטים.  ַהּפְ הּוִדים  ַהּיְ יֹוֵתר ֶאת  ּבְ ָאַהב 
ָרֵאל ִהיא ַאֲהַבת  ם־טֹוב – ַאֲהַבת ִיׂשְ ַעל־ׁשֵ י – ַהּבַ ל ָהַרּבִ ִפיו[ ׁשֶ גּור ָהָיה ּבְ פּוֵמיּה ]=ׁשָ ָלא ּבְ – ָאַמר: ַמְרּגְ

ִנים. ם ַלה' ֱאלֵֹקיֶכם" – ָהאֹוֵהב ֶאת ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ַהּבָ ִנים ַאּתֶ קֹום, "ּבָ ַהּמָ

ה'תש"גכה מנחם אביום חמישי

חומש: ראה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והנה שופרי' . . . .קיב במ"א.

ֲאבֹוֵתינּו  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָמָתם ֵעֶדן, ְזכּוָתם  א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ יִקים ּוְקדֹוׁשִ ים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע ]=ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁשִ ַהּקְ
ַרַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  י  ַעל־ּפִ ים טֹוִבים(",  ּוַמֲעׂשִ ה  )ּוְלֻחּפָ לֹוַמר "ְלתֹוָרה  ָצִריְך  ת  ּבַ ַעל  ם  ּגַ ׁשֶ ָעֵלינּו[  ָיֵגן 

ִלּמּוד  ּבְ ֵחֶלק  ים  ׁשִ ַלּנָ ם  ]ּגַ כּו'"  ְוַנְטִרין  כּו'  ּוְבַאְתנּוֵיי  כּו'  רּוֵיי  ִאּקְ ּבְ ַזְכָיין,  ַמאי  ּבְ י  "ָנׁשֵ א(  יז,  ָרכֹות  )ּבְ
עֹות ְלַבֲעֵליֶהן[. ַסּיְ ּמְ ַהּתֹוָרה – ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ה'תש"גכו מנחם אביום ששי

חומש: ראה, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: והנה . . . הגורל ממש.

משיחות אאמו"ר: אין דעם יציאת מצרים פון חסידות, איז פאראן די מצוה פון 
סיפור יצ"מ בדבור, דערציילען חסידישע ספורים און דערהערען דעם סיפור אין א 
פנימית דפנימית. מ'בעדארף וויסען אז יעדער סיפור איז א הוראה בחיים. יעדער ספור 
בעדארף בריינגען א מדה טובה און א חיות פנימי אין א הידור מצוה און דערהערען 

דעם דרכי נועם פון תורת החסידות.

ל  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ֶמת  ַקּיֶ ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ ִמְצַרִים"  "יִציַאת  ּבִ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִניִמית. ֵיׁש  ל ַהּפְ ִניִמית ׁשֶ ּפְ ּפּור ּבַ ר ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים ְו"ִלְקלֹט" ֶאת ַהּסִ ִדּבּור, ְלַסּפֵ ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ
ִניִמית  ה טֹוָבה ְוַחּיּות ּפְ ל ִסּפּור ָצִריְך ְלָהִביא ]=ִלְגרֹום[ ִמּדָ ים; ּכָ ַחּיִ ל ִסּפּור הּוא הֹוָרָאה ּבַ ּכָ ָלַדַעת, ׁשֶ

ל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרֵכי ַהּנַֹעם ׁשֶ ִהּדּור ִמְצָוה, ּוְלַהְפִנים ֶאת ּדַ ּבְ

ה'תש"גכז מנחם אבשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: ראה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ח. זורע . . . בחו"ל וד"ל.

ֵעי  ְדּבָ ְהֶיה ָהֵעֶסק ּכִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ַעל ֵעֶסק.. ּבִ ה ַהּבַ ִמּיּות, ִהּנֵ ַגׁשְ ְכמֹו ּבְ ּבֹון. ּדִ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ
ֲעבֹוָדה  ּבָ ם  ּגַ הּוא  ן  ּכֵ ַהֶחְסרֹונֹות..  ל  ּכָ ֶאת  ן  ּוְלַתּקֵ ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ִלְזַמן  ַמן  ִמּזְ ָצִריְך  ַרב,  ֶרַוח  ן  ְוִיּתֵ
תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְבִמּדֹות טֹובֹות,  ָרֵאל עֹוְסִקים ּבְ ל ִיׂשְ ה ּכָ ָנה ִהּנֵ ָ ָכל ַהּשׁ ֵרְך, ּדְ ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ָהרּוָחִנית ּבַ
יֵליּה,  עּוָרא ּדִ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ׁשִ ָרֵאל, ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ר ּכָ ּבֹון ֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . צח
ֲעֵליֶהם  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ ם  ַנְפׁשָ ּבְ ֶצֶדק  ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ֵעֶסק,  ַעל  ַהּבַ ְוֵהן  ֹאֶהל  ב  ַהּיֹוׁשֵ ֵהן 
ָנם..  ְלַתּקְ ּוַבֲעבֹוָדָתם  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֶאת  ָקם,  ּוְלַחּזְ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ֲעלֹות  ַהּמַ ְוֵליַדע  ָנה,  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ּבְ ַעל ְיֵדי ֲהָכָנה טֹוָבה זֹו.. זֹוִכים ְלׁשָ ּדְ
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צט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"א ראשון יום ל'עשה'? ניתק 'לאו' מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰,áBç ìòa øáò̈©©©
,äNòì ÷zð éøäL ,ä÷Bì Bðéà ...BðkLîe äålä úéáì ñðëðå§¦§©§¥©Ÿ¤¦§§¥¤¤£¥¦©©£¥

."èBáòä úà Bì áéLz áLä" :øîàpL¤¤¡©¨¥¨¦¤¨£
למלך': ה 'משנה והקשה 

שה 'לאו' היא  הרמב "ם  לשון  ביתומשמעות  אל תבא לעבוט ("לא

ל'עשה עבוטו") תשיב...')ניתק  אם('השב ובין עני  הלווה  אם  בין

רק כי  שינתקו, 'עשה ' אין עשיר הלווה אם  והרי עשיר. הוא 

העבוט" לו להחזיר  "מצוה  עני  הלווה  ה"ה)אם !(להלן

ב 'עשה ', מחוייב  והמלווה עני הלווה אם  גם  מזו : ויתירה 

בכל  שווה  אינו ה 'עשה' כאשר  כולם)הרי על מוטל הוא(ואינו אין

הלאו אין כי  לוקה  קרבן הממיר  ולכן  ה 'לאו' את  ('ולא מנתק 

לעשהימיר') קודש')ניתק  יהיה שותפים('ותמורתו או שציבור  כיון 

שבלוה כיון כאן, וגם תמורה . תמורתם אין  קרבנם  שהמירו

ה 'לאו' שאין נמצא  העבוט, את  לו  להשיב  מצוה  אין עשיר 

ביתו') אל תבא ל'עשה'!('לא ניתק 

ה 'תומים ' סק"ז)ומבאר צז :(סי'

אף בכל , שווה  יהיה  שה'עשה ' אפשרות ישנה  כאשר  א.

ומנתק בכל' 'שווה נחשב ה 'עשה ' אזי בכל, שווה אינו  שעתה

מצווה המלוה  אין  וכעת עשיר הלווה  אם  גם  ולכן הלאו . את 

על  יחול  מנכסיו ירד  הלווה  שאם  כיון  ה 'עשה', את  בו  לקיים 

מנתק ה 'עשה ' עתה  גם  העבוט, את  להשיב  ה 'עשה ' המלווה 

אין המיר הציבור שאם  לתמורה  דומה ואינו הלאו , את 

תמורה  כיmlerlתמורתם בכל שווה  אינו  שה 'עשה ' ונמצא 

לעולם . ה'עשה ' יחול  לא  ציבור  בהמרת 

ה'עשה ' כאשר א . לעשה ': הניתק  ב 'לאו  סוגים  שני יש  ב.

מאליה שקדושה בתמורה  כמו מאליו, ותמורתו מתקיים  הוא ('והיה

קודש') גםיהיה בציבור , קיים  לא וה 'עשה' היות  כי  נאמר ובזה 

שצריך  'עשה' ב . הלאו . את  לנתק  ה 'עשה' בכח אין ביחיד

אם אף ה 'לאו' את מנתק העבוט, כהשבת  בידים , לעשותו

ועשה ' 'קום  למלוה  לומר  אפשר  אי כי בכל, שווה ('השב אינו

העבוט') הלאואת לחלק  ש "אין וכיון להלקותו גם  בזמן  ובו 

כאשר הרי  פטור ", כולו  או  מלקות  כולו או אלא לחצאין,

העבוט את והחזר  קום  לו עני)אומרים  להלקותו,(כשהלווה אין 

ב'עשה ' מחוייב כשאינו  עשיר)גם  על (כשהלווה להלקותו אין

הלאו.

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ב שני 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. ֿ עשה(לעיל מצות

בספרי  כנאמר  בריבית, לגוי  רסג)להלוות  פ' תשיך (דברים "לנכרי

בלאו שהוזהרנו  "כמו  עוז ', ה 'מגדל ופירש  מצות ֿעשה ". זו

לומר  תחנם', 'לא  הוזהרנועל חנם, מתנות להם ניתן שלא 

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)שציוותה  תקפח סי' שאין(או"ח

התורה . מן מצוה  עוקרת  היא  אם  גזרה  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 ֿ עשה מצות 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'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום צילום  תמורת סיוד

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰íãàì øzîeª¨§¨¨
Lkð' :Bì øîàé àì ìáà ...'Enò Lkðàå énò Lkð' :Bøáçì øîBì©©£¥©¥¦¦©£©¥¦§£¨ŸŸ©©¥

.'Enò øcòàå énò¦¦§¤§Ÿ¦§

בצילום לו  לסייע מחברו ביקש  אירועים , צלם  ראובן ,

לאחר אירוע. בצילום  לחברו יסייע  הוא  גם  ובתמורה  אירוע ,

בצילום לו שיסייע  במקום  כי לחברו  ראובן  הציע  מעשה
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האם הבית . בצביעת  לו יסייע מתחילה , שסוכם  כפי  אירוע 

זאת ? לעשות רשאי 

בעבודה עבודה  תמורת  להחזיר  אסור  כי מבואר  זו בהלכה 

לתשלום ההמתנה  עבור  כתוספת  נתפס הדבר  כי יותר , קשה 

ריבית . זו  והרי 

בגמרא  להקשות : יש  ב)ולכאורה עג, לוקח (ב"מ כי  מבואר 

אם מעט, לו  להוסיף  למוכר  מותר מוצר עבור מראש  ששילם 

מראש התשלום הקדמת  מחמת  ניתנת  שהתוספת  אומר  אינו

על תשלום לתוספת  בניגוד ריביתd`eeld(וזאת  שהיא 

אסור כן אם ומדוע מפרש ). כשאינו  גם  האסורה  מדאורייתא 

זאת שנותן מפרש  שאינו  למרות  קשה  יותר בעבודה  להשיב 

ההמתנה ? מחמת 

לומר : ויש 

השווה בעבודה  לו  שישלם מראש  ביניהם  וסיכמו מאחר 

ולא ההמתנה  בעבור  לו  שיוסיף פירשו כאילו  זה הרי  יותר,

התוספת . על מראש  כלל סיכמו לא  כאשר אלא  להוסיף  התירו

לא אם  קלה, עבודה בעבור קשה  עבודה  בהענקת  גם  זה ולפי

מותר . הדבר מעשה , לאחר  רק  אלא  מראש  כך על  סיכמו 

יש  כאשרואולם  אלא  להרבות למוכר  התירו שלא  סוברים 

אך  התשלום , שכנגד מהסחורה  בנפרד נעשית  התוספת  נתינת 

אסור זה  ולפי אסור. אחת , בבת גדולה  כמות  לו  נותן  אם 

עבודת כנגד צבעות  בעבודת  לראובן  להחזיר לשמעון

הצילום .

(jli`e at 'r ,ziaix ± mdxa` xn`ie)

כ"ד רביעי ה'תשע"ז מנחםֿאב יום הלווה? נכסי משתעבדים ממתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰...ät ìò äåìî¦§¨©¤
àì Cëéôì ,ìB÷ dì ïéàL éôì ;úBçB÷lä ïî dúBà äáBb Bðéà¥¤¨¦©¨§¦¤¥¨§¦¨Ÿ
ìò ãéñôä ç÷Bläå ,dì Lé ìB÷ ,øèLaL äåìî ìáà .da óøèé¦§Ÿ¨£¨¦§¨¤¦§¨¥¨§©¥©¦§¦©
äåìîa ïéãaòLî äæ ìL åéñëpL òãiL ãò ìàL àlL ,Bîöò©§¤Ÿ¨©©¤¥©¤§¨¨¤¤§ª§¨¦§¦§¨

.äøBzä ïî ,äåìnä ãeaòL úçz äålä éñëð ìkL ,åéìòL¤¨¨¤¨¦§¥©Ÿ¤©©¦§©©§¤¦©¨
בשטר מלוה בין  לחוב משועבדים  הלוה  נכסי  תורה מדין 

יוכל  נכסיו  את  ימכור  הלוה  אם  גם  ולכן פה . על במלוה  ובין

תיקנו פה  על שבמלוה  אלא  הלקוחות , מן  לגבותם  המלוה 

הלקוחות , להפסד חששו כי  מהלקוחות  גובה  שאינו חכמים 

קול  לו ויש  עדים  בו שחתומים  בשטר למלוה  שבניגוד 

מלוה משועבדים, הנכסים  האם  לברר יכולים היו והלקוחות 

משועבדים שהנכסים  ידע לא והקונה פרסום לו  אין פה על

ב) קעה, בתרא .(בבא

הרא ''ש  דברי את  הביא  למלך ' סי''ג)וה 'משנה סז כלל (תשובות

נתינת לפני  הוא השטר כתיבת  ותאריך לחברו שטר  שהכותב

אף הכתיבה  מתאריך למלוה משועבדים  הלוה  נכסי ההלוואה ,

שקנו מהלקוחות לגבות ויכול ניתנה , לא  עדיין  שההלוואה 

השטר . כתיבת  מזמן  הם  והפרסום  הקול  כי זה  תאריך  לאחר 

יכול  הלווה  נכסי שעבוד  למלך ': ה'משנה  עליו ותמה

לכן , קודם ולא  ההלוואה  מביצוע  רק  השטרלחול  וכתיבת 

קנין)! נעשה  כן  אם  (אלא שעבוד  להחיל היכולת  בה  אין

סק''ד)וה 'תומים' ס''א וביאר(סי' הרא ''ש  את  ליישב  כתב 

מזמן לחול השעבוד יכול  שניהם , על מוסכם  הדבר שאם 

רש ''י מדברי  והביא מוקדם ' 'שטר  דין  לו ואין השטר , עשיית

עדים) ד''ה ב יט, משעבד (כתובות שהוא  בשטר  לכתוב  יכול שהלווה 

ויכול  זמן, לאחר  ילווה  אם  גם  מעכשיו למלווה  נכסיו  את 

מוקדם . שטר  זה  ואין  כדין  הלקוחות  מן  אלו נכסים  לתפוס 

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום בישראל  פירעון בארה"ב, הלוואה

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bòøôì äålä àä©Ÿ¤§¨§
øîBà ,äöø íàå ;ìa÷î ,äöø íà :äåìnä ãéa úeLøä ,øaãna©¦§¨¨§§©©©§¤¦¨¨§©¥§¦¨¨¥

.'Eì ézúpL Cøãk ,áeMia àlà òøôð éðéà' :Bì¥¦¦§¨¤¨©¦§¤¤¤¨©¦§
שניהם נפגשו  זמן ולאחר  בארה"ב  דולרים  מחברו  לווה 

כאן, ההלוואה  את  לפרוע  יכול הלווה  האם ישראל, בארץ 

בשקלים ? גם  לפרוע  יכול והאם

למלווה לפרוע  יכול אינו  שהלווה  מבואר  זו  בהלכה  והנה ,

התרומות ובספר  ישוב . במקום  אלא  ב)במדבר ח"א, ל, (שער

שצריך  או אחר  בישוב  גם  להחזירה  יוכל האם  הסתפק 

בישוב לו יתן אם  כי אותה , קיבל  שבו בישוב  דווקא  להחזיר 

שיגיע עד מדבר  מקום  דרך לעבור  המלווה יצטרך אחר

מגוריו ? למקום 

כדרך  בישוב  אלא  נפרע  "איני הרמב "ם  מלשון והוכיח

אך  ישוב , מקום  שיהא  רק  היא  שההקפדה בישוב" לך שנתתי

לו. הלווה  שבו ישוב  אותו  דווקא  לאו 

להלכה  נפסק א)וכן  עד, סי' חו"מ ערוך להחזיר(שלחן שיכול

והש "ך אחר . בישוב  במעות(שם)גם אף  לפרוע  שיכול הוסיף

שכן התשלום , במקום  רק אלא  בעירו להוצאה  ניתנות  שאינן

זה . במקום  בהן  להשתמש  יכול 

א לעיתים  אפילו ומאידך, לפרוע  יכול aeyiינו eze`aשבו

להקדים רוצה  אם  כגון  כ'מדבר ', נחשב  המקום  כעת  כי לווה

כשם כי המטבע, בערך לשינוי מחשש  הזמן קודם  ולשלם 

שיפסיד  סכנה  בחשש  המלווה את  מעמיד  במדבר שהמחזיר 

הנוכחי במצב  הפירעון כאן , גם  למקומו , שיגיע עד כספו את 

הפסד  לו לגרום  ח"ב)עלול שם, התרומות .(ספר

טז)והב "ח סי' הישנות, הב"ח הלווה(שו"ת שבו  מקרה  על נשאל

בטענה המטבע בערך לשינוי  מחשש  הזמן קודם לפרוע  רצה 

d`eelddכי  zra xakבפירעון כן  ואם  זה , חשש  קיים  היה 

שהיה מכפי  יותר הפסד  בסכנת  המלווה את  מעמיד  אינו זה

ההלוואה . בשעת 

במדבר להלוואה דומה הדבר שלכאורה  אע"פ  כי והשיב 

משיב כאשר דווקא  זהו  אך במדבר , לו  להשיב  onfaשרשאי 
oerxitd להחזיר רשאי אינו  אך ,onfd iptlלהיגרם עלול אם 

למלווה . נזק  מכך



קי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ו שישי יום שעבוד' מידי מפקיע 'הקדש

:Ê ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰åéñëð Léc÷nä©©§¦§¨¨
òé÷ôî Lc÷ääL ,Lc÷ää ïî óøèì ìBëé áBç ìòa ïéà ¯¥©©¨¦§Ÿ¦©¤§¥¤©¤§¥©§¦©
íãà änk ïéãîBà ,Lc÷ää ãiî ò÷øwä ïéãBtLëe .ãeaòMä©¦§§¤¦©©§©¦©©¤§¥§¦©¨¨¨
ç÷Blä ãéa ïélçì àöúå äãtzLkL éôì ...Bæ äãNa ïzì äöBø¤¦¥§¨¤§¦¤§¤¦¨¤§¥¥§ª¦§©©¥©

.dúBà óøèéå áBç ìòa àBáé ¯¨©©§¦§Ÿ¨
בקדושת רק  הקדוש  אפילו  הקדש , כל הרמב "ם  לדעת

להקדש ודמיו  אותו  פודים אלא  להקרבה  ראוי  ואינו דמים 

יכול  חוב  בעל "אין ולכן  שעבוד מידי מפקיע קרקע ), (כגון 

ההקדש " מן משנה)לטרוף  .(מגיד

ראשונים  כמה  לדעת  ועוד)אבל הקדש. ד"ה ב. נט, כתובות ,(רש"י

הגוף , בקדושת  שקדוש  בדבר  רק  שעבוד מידי מפקיע  הקדש 

הקדש אבל המזבח , על להקרבה  שהוקדשה בהמה  היינו 

שעבוד. מידי מפקיע  אינו  דמים , בקדושת  רק הקדוש 

הראב "ד  הי"ד)וגם  ז פרק וחרמין ערכין על (הל' והשיג  כן  סובר 

הגמרא  ממשמעות ב)הרמב"ם  כג, :(ערכין

אשה כתובת עליו והיתה  נכסיו "המקדיש  נאמר : במשנה

ההקדש מן כתובתה לגבות  יכולה  האשה  אין - חוב  ובעל

ליתן מנת  על פודה  הפודה  אלא  חובו את  חוב  בעל ולא 

הגמרא : ושואלת  חובו". את  חוב  ולבעל בכתובתה  לאשה 

נכסים והרי  ההקדש , מן אלו נכסים  לפדות צריך מדוע 

המקדיש , בבעלות  אינם  החוב  לבעל  או  לאשה  המשועבדים

יכול  לא ההקדש  שלו , שאינו  דבר  מקדיש  אדם  שאין וכיון 

עליהם  שם)לחול  רש"י תורה(ראה מדין  הגמרא : ומתרצת ?

גזרו אך  אותם , לפדות  צורך ואין לחוב  משועבדים הנכסים 

ההקדש מן נכסים  להוציא  שאפשר לומר  יטעו  שמא  חכמים 

מועט. בסכום  אלו נכסים גם  לפדות  הצריכו ולכן פדיון, ללא 

מפקיע ההקדש  אין דמים  שבקדושת הראשונים  לפי והנה ,

לפדות צריכים  בכלל למה  הגמרא  שאלת  מובנת  שעבוד מידי

נפקע דמים בקדושת  שגם הרמב"ם  לשיטת  אך אלו , נכסים 

לפדותם ? צריך  ובודאי  הקדש  נכסי הם  הרי  השעבוד ,

משנה ' ה 'לחם  שם)ומבאר  ערכין :(הל'

הנכס מן חובם  את  לגבות  יכולים  אינם החוב בעלי אמנם

לשלם יצטרך  אותו  שיפדה  אחר אדם  אבל  הקדש , שבידי

חוזר הקדש מרשות  יוצא כשהנכס כי חובם, את  החוב  לבעלי

מועט בסכום  היא  הפדיה ולכן  רוצה השעבוד, אדם כמה ("אומדין

חובו") את חוב לבעל שיתן מנת על זו בשדה .ליתן

המשנה  מלשון היא : הגמרא  ליתן ושאלת  מנת על פודה ("הפודה

בכתובתה...") הנכסלאשה את  לפדות יכול  אחר  אדם  שרק  משמע 

בסכוםמהקד  הנכס  את  בעצמם  החוב בעלי  יפדו לא  ומדוע ש ,

פדיון " בלא  יוצא  הקדש  יאמרו "שלא  הוא : והתירוץ  מועט?

יצא שהנכס  הרואים  יחשבו יפדו, עצמם  החוב  בעלי  אם  -

להם ), משועבד היה הנכס  בעבר (כי פדיון כל  בלא  מהקדש 

שיראו כדי ממנו  הבעלֿחוב ויקח אחר  "שיפדה  תקנו  ולכן

הבעלֿחוב". לקח וממנו שפדאוהו  הכל

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ז שבתֿקודש לעולם'? בא שלא 'דבר משתעבד איך

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äáBb áBç ìòa©©¤
ïéa ,äàöBä úîçî çéaLäL ïéa ¯ ç÷Blä çéaLäL çáMä úà¤©¤©¤¦§¦©©¥©¥¤¦§¦©¥£©¨¨¥

.íäéìàî íéñëð eçáML¤¨§§¨¦¥£¥¤
כולל  למלוה , נכסיו את  שמשעבד  בשטר  כתב  הלוה אם 

cizraנכסים  dpwiyהלוה שקנה  קרקע  גם  הרי  – ('דאיקני')

xg`lלמלוה משועבדת א)ההלוואה , קנז, בתרא פסק(בבא וכן  .

ה"א)הרמב "ם פי"ח .(לעיל

אדם ש 'אין חכמים דעת  עם  אחד  בקנה  עולה הדבר  ואיך

לעולם'? בא  שלא  דבר מקנה 

הרשב "ם  אלא)מבאר ד"ה :(שם

דקל  (כפירות  הקנין בשעת  בעולם  כלל שאינו דבר א.

אלא בעולם  שישנה  קרקע אבל מקנים , אין עדיין) צמחו  שלא

ב . לשעבדה . יכול השעבוד, בזמן  לרשותו  באה לא  שעדיין 

(אף לעולם ' בא  שלא  'דבר  לשעבד שאפשר קבעו  חכמים 

לווים '. בפני  דלת  תנעול 'שלא  כדי אותו), מקנים שאין

בגמרא אמרו ב)ועוד קנז, בתרא בבא א. טו, ממציעא מלוה(בבא :

המשועבדת הקרקע  את הלווה  מן שקנה  הלוקח מן הגובה

ראשונים והקשו הקרקע. שהשביחה  השבח מן גם  גובה  לו,

א) טו, שם הר"ן חידושי תריץ. ד"ה ב. יד, ב"מ הגמרא(תוספות מסוגיית  :

שהתנו משום  היא  השבח שגביית  משמע  בתרא ' ב 'בבא

משמעות ואילו  ('דאיקני'), בעתיד שיהיו נכסים גם  לשעבד

לא אם  אף  השבח את שגובה  היא  מציעא ' ב 'בבא הגמרא 

בשטר ? התנו

הר "ן (שם):ומבאר

מאליה  הקרקע  שהשביחה  דממילא')שבח החוב('שבח בעל ,

בשטר כתבו  ולא  כך על  התנו לא אם גם  הלוקח  מן גובה 

של  והוצאותיו  עבודתו ידי על  שהשביח ושבח 'דאיקני ',

הוצאה')הלוקח מחמת והתנו('שבח כשכתבו רק  גובה ֿ חוב  הבעל

למלוה . משתעבד  אחר ֿכך  שיבוא  מה שגם

ש "טורף כתב מאליו הבא שבשבח  הרמב "ם , שיטת  גם  וזו 

הנכסים את  גם  להקנות  שצריך  הזכיר ולא  השבח ", כל 

פירש הוצאה' 'מחמת  הבא  בשבח ואילו  כך, אחר  שיבואו 

ההלכה)הרמב "ם  משמעון(בהמשך שלוה  "ראובן  כאשר  שזהו 

zepwlמנה  cizr ip`y ,el azke."

אם גם למלוה  משתעבד מאליו  הבא  ששבח הדבר ובטעם 

לא זה  ששבח אף  משועבדים , יהיו הנכסים  שכל  כתבו לא 

מבריסק הגר "ח מבאר מעולם, הלווה  של חיים היה  רבינו (חידושי

כאן) נחשב הלוי הקונה  עבודת  ללא  מהקרקע  הבא  sebkששבח
rwxwd על חל הקנאה ), ללא  (אף  הקרקע  על  שחל והשעבוד  ,

השבח.
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ה'תשע"ז  מנ"א כ"א א' יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

ÔÏÏÎa LÈ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ≈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
כו'" ממונו על ולחוס בשבחו לספר צריך לפיכך כמוך לרעך

לעשירים. ההלוואה מצוות את גם כלל ובזה
(f oniq mihtyn xtq zekln oii it lr)

מצויות 2) מעות שאין בשעה להלוותו מצוה עשיר ואפילו
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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קג dele deln zekld - mihtyn xtq - `"pn `"k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
הגויים  שהרי ישראל ממון להפסיד שלא כדי אלא לו להצר
מיוחד  דין שיש אלא בריבית מלווים עצמם לבין בינם

בריבית. לישראל להלוות שאין
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
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
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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,
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
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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. ֿ 21)הגאונים מבעלי אחד לכל שבועה לחייבו

 ֿ ומשנה (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¿«≈
‰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¿…«∆∆
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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
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
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קז dele deln zekld - mihtyn xtq - `"pn `"k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.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

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
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.„‡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.
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

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



קט dele deln zekld - mihtyn xtq - `"pn `"k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
(46 ֿ ולחם [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
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
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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'תשע"ז  מנ"א כ"ב שני 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
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:
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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
„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≈∆
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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

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.
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.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
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»
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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 שהוא כל  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
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),
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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

(4 ֿ משנה (עיין תושב וגר גוי כגון אחיך, נקראים שאינם
ֿ 5)למלך). (כסף 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¿»≈
·¯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¿»∆∆«∆∆¿…
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˙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,

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 ֿ 63)שטרו, (כסף 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¿«≈≈«
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˙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
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
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- 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
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

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



קיט dele deln zekld - mihtyn xtq - `"pn a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.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¿≈¬≈¿«≈
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deleקכ deln zekld - mihtyn xtq - `"pn b"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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). שזה במשנהֿלמלך רבינו משמיענו זו פיסקא
רבינו  שדקדק וזה ברור. הרווח כי אם בבית, אפילו מותר
שדר  "מה אומר וכאן השדה", "בעל הראשונה בבבא וכתב

ד). ס"ק קעב, סי' יורהֿדעה ש"ך ועיין (כסףֿמשנה, בו"

ה'תשע"ז  מנ"א כ"ג שלישי 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«≈
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¯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
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
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.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
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
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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¿∆¿»¿
‡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,
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.„‰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»¿»«»≈¬≈∆
‡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
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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»«¬∆¿»«¿¿…∆≈≈«
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
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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
(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¿»¿≈»¿»»≈≈
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‰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≈«≈≈«≈«≈
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 -
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deleקכח deln zekld - mihtyn xtq - `"pn b"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.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

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
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ה'תשע"ז  מנ"א כ"ד רביעי 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

.„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
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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

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¿≈∆
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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
 ֿ (מגיד 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
 ֿ (כסף 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
 ֿ בבבא 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

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
לשלם  ורוצה הפירעון זמן קודם מעות לאדם מזדמנים

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.
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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

(56 ֿ ובמגיד 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,
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,
 ֿ (בבא 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:
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קלג dele deln zekld - mihtyn xtq - `"pn c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
 ֿ מגיד (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
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
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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»∆
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
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.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»∆»¿»¿

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 ֿ הכסףֿמשנה. בלחם ועיין
ביתֿהדין 48)משנה). ותוכנו: ועיון חקירה שטר היינו,

והכרזה  בשומא שדקדקו לאחר נמכרו אלו שנכסים מאשר
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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,
יתומים  של לבעלֿחוב שהמטלטלין משועבדים אינם

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'תשע"ז  מנ"א כ"ה חמישי 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»«∆∆
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∆«¿∆≈

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



קלז dele deln zekld - mihtyn xtq - `"pn d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿»∆»»««¿¿∆∆
‰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,
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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
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
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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¿»∆

˙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

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



deleקמ deln zekld - mihtyn xtq - `"pn d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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).

.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
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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
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
 ֿ לבעל 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
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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
 ֿ (לחם 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¿≈
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
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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
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
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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
 ֿ משנה (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¿∆∆¡»¿»≈∆…«
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
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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

ה'תשע"ז  מנ"א כ"ו שישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הולך 1) אומר ודין והיפטר, חובי לי זרוק אומר דין מבאר

במעמד  לפלוני תנהו בידך לי מנה אומר ודין לפלוני, מנה
ודין  המקיפו, חנווני ודין חנווני, אצל המחהו ודין שלושתם,
שטרות  בין שנמצא שטר ודין שליש, ביד שהיה שטר

פרועים.

.‡‰Âl‰ ˙eÈ¯Á‡a ·BÁ‰2‰ÂÏn‰ „ÈÏ eÚ¯ÙiL „Ú «¿«¬»«…∆«∆ƒ¿»∆¿«««¿∆
BÁeÏL „ÈÏ B‡3È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡ . ¿«¿»«««¿∆¿…ƒƒ

¯Ët‰Â4B˜¯Êe ,5„iÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ „·‡Â , ¿ƒ»≈¿»¿»«ƒ¿«…∆∆«ƒ«¿«
ÔÈhb ˙¯B˙a È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :BÏ ¯Ó‡ .¯eËt - ‰ÂÏn‰6, ««¿∆»»«¿…ƒƒ¿«ƒƒ

‰ÂlÏ ˙B·B¯˜ ˙BÚn‰ eÈ‰7;B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ„Ú È¯‰ - »«»¿«…∆¬≈¬«ƒ¿«¬»
‰ÂÏnÏ ˙B·B¯˜ eÈ‰8ÏÚ ‰ˆÁÓ ;‰Âl‰ ¯ËÙ - »¿««¿∆ƒ¿««…∆∆¡»«

‰ˆÁÓ9‰Âl‰ ÌlLÓ - e·‚ B‡ ÌMÓ e„·‡ Ì‡ , ∆¡»ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«≈«…∆
‰ˆÁÓ10. ∆¡»

פליגי 2) לא עלמא כולי - "לאונסים אמרו: מז: בקידושין
או  נגנבו אם כלומר, קיימי", לווה דברשות חולק) אדם (אין

הלווה. מפסיד לקבל 3)נאנסו שליח שעשהו המלווה, של
וזרקו  חובי לי זרוק אמר ואפילו הלווה. מידי הכסף את
ושמור  זרוק כאומר: זה שהרי חייב, - ונאבד למלווה, קרוב

עח:). (גיטין לידי שיגיע שם.4)עד אפילו 5)גיטין
גורס  משנה והמגיד משנה. (לחם מלווה של מרשותו רחוק
הכוונה  "לו" ומפרש: תימן) בכתבֿיד הוא (וכן לו" "וזרקו
הוא  המלווה של לרשותו זרקו לא שאם לו, ויצא לרשותו

שם). בגיטין הרשב"א כדעת וזה באחריות, היו 6)חייב

ואמר  שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים
אשה  גט בדין חכמים שקבעו מה לפי חובי לי זרוק לו:
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה

והמלווה 7) אותם לשמור יכול שהלווה - שמירתו בתחום
כב  הלכה אישות מהלכות ד פרק רבינו (השווה יכול אינו

יד). הלכה גירושין מהלכות ה יכול 8)ופרק שהמלווה
(שם). יכול אינו והלווה אותם יכולים,9)לשמור שניהם

(שם). אותם לשמור - יכולים אין שניהם מפני 10)או
ואינה  מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. באחריות שהמעות

שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת,

.·CÏB‰ :ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰»»¿≈«»¿ƒ¿»∆¿»«¿≈ƒ≈
BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ ,BÏ ·iÁ È‡L ‰Ê ‰Ó ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»∆∆∆¬ƒ«»ƒ»«¬…≈

¯ÊBÁ11‰n‰ ÚÈbiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â , ≈¿«»¿«¬»«∆«ƒ««»∆
Ô‰ÈL - Ô·e‡¯Ï ‰n‰ ˙‡ ÈÂÏ ¯ÈÊÁ‰ .ÔBÚÓLÏ12 ¿ƒ¿∆¡ƒ≈ƒ∆«»∆ƒ¿≈¿≈∆

B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ13.B·BÁ Ïk ÔBÚÓL „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «»ƒ¿«¬»«∆«ƒ«¿«ƒ¿»

משום 11) מעותיו, לו שיחזיר מהשליח לדרוש יכול אינו
כאומר  חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר
רבינו, כותב ד הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה
פי  על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה
בסמוך, רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן
(גיטין  זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי

כרב). והלווה.12)יד: ראובן 13)השליח העני שאם
לגבות  אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו ואין
הרי"ף  דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן

משנה). לחם ועיין משנה במגיד (הובאה בתשובה

.‚Ô·e‡¯14ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»∆¿»«ƒ¿
eÈ‰Â ,ÈÂÏÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈¿≈ƒ¿»

ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL15ÈÂÏ Ïa˜Â ,16ÈÚ Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ
ÏL ·BÁa ¯ÊBÁ ÈÂÏ È¯‰ - epnÓ ‰a‚iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â¿≈«∆ƒ¿∆ƒ∆¬≈≈ƒ≈«∆

ÔBÚÓL17‰fL ,18,ÈÚ ‡e‰L ÈÂÏ Ú„È Ì‡Â .e‰ÚË‰ ƒ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ∆»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈÚ‰Â ‰ÚL d˙B‡a ¯ÈLÚ ‰È‰L B‡∆»»»ƒ¿»»»¿∆¡ƒ≈»
ÈÚ Ô·e‡¯ ‰È‰L ÈÂÏ ÔÚË .Ïa˜ È¯‰L ,¯ÊÁÏ«¬…∆¬≈ƒ≈»«≈ƒ∆»»¿≈»ƒ
‰‡¯È - ÈÚ‰Â ‰È‰ ¯ÈLÚ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,e‰ÚË‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿∆¡ƒ≈»∆

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔBÚÓL ÏÚL ,ÈÏ19¯ËtÈ Ck ¯Á‡Â20 ƒ∆«ƒ¿¿»ƒ¿»»¿««»ƒ»≈
¯·BL ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ;ÈÂÏ ·BÁÓ21ÌÈ¯ÓB‡ ,B„Èa ≈≈ƒ…ƒ¿∆∆»≈¿»¿ƒ

BÏ22.¯Ët‰Â E¯·BL Ìi˜ :«≈»¿¿ƒ»≈

בבא 14) הרי"ף ביאור ד. הלכה ג פרק קידושין ירושלמי
תקעט. המקבל, פרק ההמחאה 15)מציעא שנעשית

שלושתן". "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות
יכול 16) ואינו ראובן של החוב לוי קנה ובזה לכך, הסכים

לחזור  יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב ונפרע בו לחזור
ח). הלכה מכירה מהלכות ו פרק רבינו (ראה בו

והכוונה,17) שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן יד בכתב
משמעון. חובו ותובע חוזר שמעון.18)שלוי

חוב 19) שטר מוציא כשלוי שהמדובר מבאר, משנה במגיד
אבל  נפרע, שהשטר להוכיח שמעון על כן ואם שמעון, על
יכול  שמעון שהרי לוי, על ההוכחה חובת - פה על ִבמלוה
גם  נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי לטעון
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יכול  היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני היה עשיר לומר
קכו  סימן משפט חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי - לטעון

יא). וייטול 20)סעיף לוי יישבע ראייה הביא לא ואם
שם). ערוך גדול 21)(שולחן ההמחאה של כוחה יהא לא
שובר. של ללווה 22)מכוחו לו אומרים היינו כלומר,

קיימו  לא ואם והיפטר, שוברך קיים השובר: את המוציא
שמעון  על שלפנינו בנידון כך - פרעתי לומר נאמן אינו
היה  עשיר שראובן היינו, החוב. שנפרע ראייה להביא

אצלו. שהמחהו בשעה

.„¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k23Ô·e‡¯L , ¿»≈«¿¿ƒ¿∆»ƒ¿»∆¿≈
ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ ‰È‰ ‡lL24·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,ÌeÏk ∆…»»≈∆ƒ¿¿¿»»¿≈«»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ e‰ÁÓ‰Â ,‰Ó ÈÂÏÏ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿««ƒ
.‰˜ ‡Ï - ÔzLÏL „ÓÚÓa e‰ÁÓ‰L25‰ˆ¯ Ì‡Â ∆ƒ¿»¿«¬«¿»¿»…»»¿ƒ»»

Ô˙ Ì‡Â ;ÔzÈ ‡Ï - ÔzÈ ‡lL ÔBÚÓL26‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ƒ¿∆…ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»«≈¿∆
¯ÊÁÏ ÈÂÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ ÂÈt ÏÚ È¯‰L ,Ô·e‡¯Ó≈¿≈∆¬≈«ƒ»«¿≈ƒ»»≈ƒ«¬…
‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙Ba‚Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯ÓBÏÂ¿«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿≈¿∆
¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙ˆ˜Ó Ú¯ÙpL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô·e‡¯Ó≈¿≈¿««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈

.Ô·e‡¯Ó ¯‡M‰ ‰·B‚Â¿∆«¿»≈¿≈

ט.23) הלכה מכירה מהלכות ו ללוי 24)בפרק אמר
משמעון. החוב לו 25)שיגבה חייב אינו ושמעון הואיל

בהם. לחזור יכולים שלושתם - ללוי.26)כלום שמעון

.‰ÈÂÁ27Ïk ˙eÁ‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï Ô˙B ‰È‰L ∆¿»ƒ∆»»≈¿««««ƒƒ«¬»
‰ˆ¯iM ‰Ó28ıa˜˙iL „Ú BÙÈwÓe ,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a «∆ƒ¿∆¿««¿»»«ƒ«∆ƒ¿«≈

Ïk‰29BÏ Ú¯BÙe30ÌÈÏÚBtÏ Ôz :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , «…≈«¿»«««««ƒ≈«¬ƒ
Ôz‡ È‡Â ,ÈÏˆ‡ BÏ LiL ‰Ó È·BÁ ÏÚ·Ï B‡ ,ÚÏÒ∆«¿««ƒ»∆∆≈∆¿ƒ«¬ƒ∆≈
B·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰Â ,Èz˙ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰ È¯‰Â ,CÏ»«¬≈«∆¿»ƒ≈»«ƒ¿«≈««
·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ È¯‰ - ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¬≈«≈««

ÚaL31ÚaL ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,B·BÁ ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ32 ƒ¿»¿≈ƒ««««ƒ¿≈«∆¿»ƒƒ¿»
¯Ó‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙pL ÔÚhM ‰Ó ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ¿≈ƒ««««ƒ«∆»«∆»«∆¬≈»«
ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,ÈÂÁ‰ „ÓÚÓa ÚaL ÏÚBt‰Â .ÔzÏ BÏƒ≈¿«≈ƒ¿»¿«¬««∆¿»ƒ¿≈«∆¿»ƒ

eÓÏkiL È„k ,·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ „ÓÚÓa33‰Ê ¿«¬««≈««¿≈∆ƒ»¿∆
‰fÓ34ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿≈…«≈»∆¿»«»«¬»ƒ
‡È‰35ıÙÁ ˙ËÈ˜a36.ÏhÏ Ô‰ÈL ÔÈ‡aL ÈtÓ , ƒƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆ƒ…

ÈÂÁ‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ37‡Ïa ·BÁ ÏÚa ÏËB - ¿ƒ»ƒ≈«∆¿»ƒ≈««¿…
‰Úe·L38ÈÂÁ‰ - ·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ , ¿»¿≈ƒ≈≈«««∆¿»ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB39„ÈÒÙÓ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ; ≈¿…¿»∆¬≈≈««««ƒ«¿ƒ
„Á‡ ÌeÏLz ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÌeÏk40. ¿¿≈¿«≈∆»«¿∆»

מה:27) מזומן.28)שבועות כסף לסכום 29)לרבות
מיגא"ש 30)מסויים. הר"י של ביאורו פי (על אחת בבת

מז:). לקחתי.31)שם קמא:32)לא כתנא (שם) נתתי
שאחד  פי על ואף ונוטלים", נשבעין והם ונוטל נשבע "הוא
אלו  כיצד? השואל: ננס כבן ולא לשוא. נשבע ודאי מהם

שוא. שבועת לידי באים ירושלמי 33)ואלו מז: שבועות
נשבעין  אלו - אני אומר אומר: רבי ה: הלכה ז פרק שם

הבושה. מפני אלו אינם 34)בפני הבית בעל ומפני
נשבעים  אינם ולפיכך משקר מי יודע אינו שהרי מתביישים,

המשנה 35)בפניו. שחכמי מפני המשנה, שבועת ונקראת

שאין  שבועה, בלא נוטלים שניהם התורה מן תיקנוה.
טוען  מהלכות א בפרק (כמבואר שמא טענת על נשבעים
משום  אלא - שמא טענתו הבית בעל והרי - א) הלכה ונטען
חכמים: אמרו פעמיים, המשלם הבית בעל של הפסדו

משנה). (מגיד ונוטלים נשבעים שבועת 36)שניהם כעין
של  כעין "כולהון ו: הלכה ז פרק שבועות (ירושלמי התורה

להם"). ירדו או 37)תורה נתן אם יודעים אינם ויורשיו
החוב. בעל מצד אלא ברי טענת כאן שאין נמצא לא,

למעלה.38) כמבואר תורה, של והרמ"ה 39)כדין הרמב"ן
צריך  שהחנווני ודעתם, פועלים. מתו בדין רבינו על חולקים
בידך  לי מנה לחבירו כאומר זה הרי ומנמקים: להישבע.
ובעל  בידך לי מנה טוען (החנווני יודע, איני אומר והלה
אמרו  ולא הפועלים מתו שהרי יודע, איני טוען: הבית
שחכמים  אלא בשבועה, אפילו נוטל שאינו ממך) שלקחו
אין  לעולם ולפיכך בשבועה שייטול לחנווני תקנה עשו
כלום  מפסיד אינו הבית כשבעל אפילו שבועה, בלי נוטלים

משנה). מודה 40)(מגיד הוא שהרי כלום, מפסיד ואינו
משום  אלא זו שבועה תיקנו ולא אחת פעם לשלם שחייב
גאון" "מתשובת מציין: עוז (במגדל הבית בעל של הפסדו

משנה). מגיד וראה

.Â˙Èeˆ B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ÔzÏ z¯Ó‡ ‰z‡ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰«∆¿»ƒ≈«»»«¿»ƒ≈»∆»∆ƒƒ»
˙Èa‰ ÏÚ·e ,BÏ Ôz ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :ÈÏ z¯Ó‡Â¿»«¿»ƒƒ»¿ƒ≈««««ƒ
˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - EÏ Èz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡41 ≈…»«¿ƒ¿¬≈««««ƒƒ¿»∆≈

‰Ê ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ ÈÂÁ‰Â ,¯ËÙÂ42BÏ Ô˙pL43ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿«∆¿»ƒ∆ƒƒ∆∆»«¿≈
ÈÒ˜Ùa ·e˙k :BÙÈwn‰ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÈÂÁ‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»««∆¿»ƒ¿««««ƒ««ƒ»¿ƒ¿»ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆««««ƒ≈≈ƒ≈«

˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÚaL -44ÔÈ„k ,¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ƒ¿»««««ƒ∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ
˙wz ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ B¯·Á ÏÚ ÔÚBË Ïk»≈«¬≈¿»»»¿≈»∆«»«

ÌÈÓÎÁ45. ¬»ƒ

כשבעל 41) רק תוקנה ונוטל, נשבע שחנווני חכמים תקנת
כשהוא  לא אבל לפועלים, ליתן לחנווני שציווה מודה הבית
ככל  זה והרי השליחות. בעיקר החנווני טענת את מכחיש
ונפטר  היסת שנשבע בכל, כופר והלה חבירו על טוען

מה:). חושן 42)(שבועות בש"ך לו. נתן דבריו, שלפי
מכחיש  הפועל שאם מבואר, כו קטן סעיף צא סימן משפט
פטור  הבית בעל - החנווני מן כלום לקחתי לא ואומר:
כפירת  כאן שאין משום הכל, לדברי היסת משבועת אפילו
בלי  ממון ממנו להוציא יכול אינו החנווני שהרי ממון,
סמ"ע  (ראה לתת שציווה מודה היה אם אפילו שבועה,

ונפטר.43)שם). היסת נשבע כופר, הוא ואם
לא 44) כיצד? פנקסו על "חנווני שנינו: מה. בשבועות

וכו'", זוז מאתיים לי חייב שאתה בפנקסי כתוב לו שיאמר
הבית  בעל עם חנווני ביחסי חכמים שתיקנו שבועה כלומר,
- אומר הבית ובעל בפנקסי כתוב לו שיאמר בכגון אינה

יודע. זו 45)אינו תקנה כי וייטול, החנווני שיישבע
איני  בטענת אבל ה, הלכה למעלה שנתבאר בדין רק נאמרה

ופטור. בכל, כופר כדין היסת, הבית בעל נשבע יודע

.Ê,ÔBÚÓL ÏÚ ÈÂÏÏ LiL ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¿̄≈∆ƒ¿«∆≈¿≈ƒ«ƒ¿
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ B˙ ÈÂlL ÔÚËÂ46¯ËM‰ „·‡Â , ¿»«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»««¿»
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Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ BÏ e‰˜‰L ÔÚhL B‡ ,Ba e‰˜‰L47 ∆ƒ¿»∆»«∆ƒ¿»««««¿«
B˙B‡ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -48ÔBÚÓMÓ49‡ˆBÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¬≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,ÈÂÏÏ Ú¯tL ÔBÚÓL ÔÚË .B„È ˙ÁzÓƒ««»»«ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿»«ƒ»«
ÈÏ50ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú·MÈ -51Ô·e‡¯ ‰a‚È Ck ¯Á‡Â ,52. ƒƒ»«≈ƒ¿ƒ¿¿««»ƒ¿∆¿≈

Ú¯tL BÏ ‰„B‰53Ô·e‡¯Ï ÈÂÏ ÌlLÈ -54ÈÂÏ ÔÚË . »∆»«¿«≈≈ƒƒ¿≈»«≈ƒ
¯ËL Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL55ÚaL - ‰Ê56˙q‰ ∆…»«¿…»«¿»∆ƒ¿»∆≈
¯ËÙÂ57. ¿ƒ¿»

יא:46) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמבואר וקנאו,
קנה  אחר) (בשטר המקנה לו שיכתוב השטר? יקנה "וכיצד
שנקנה  ונמצא החוב) (שטר השטר לו וימסור ... פלוני שטר
עז). בתרא בבא פי על שם, רבינו (מלשון ומסירה" בכתיבה

שהשטר 47) יד) הלכה שם מכירה (בהלכות לשיטתו רבינו
ומסירה. כתיבה בלא שהוא מקום בכל קרקע אגב נקנה

אם 48) אפילו שם) (רבינו קנייתו" לעניין עדים צריך "ואין
סימן  שם יוסף בית (עיין מכחישו המוכר) - (המלווה לוי

הבא 49)צה). לטעון יכול שמעון אבל לעכב, יכול לוי ואין
טענתו  מקבל דין ובית לך ומסר כתב שלי שהמלווה ראייה,
בדברי  שמבואר כמו ראייה, להביא ראובן את ומחייבים
הנתבע  שהרי תביעה, לעניין עדים צריך "אבל (שם): רבינו
(מגיד  לך" ומסר כתב שלי דברים שבעל לי יאמר מי אומר

שם). ראב"ד ועיין פרעתי.50)משנה, נתבאר 51)שלא
משביעים  הלווה דרישת פי שעל ב) הלכה י"ד (פרק למעלה
(לוי) רצה לא ואם בידו. שהשטר פי על אף המלווה את
ללוקח  לשלם חייב שנפרע, הודה שלא פי על אף להישבע,

העיטור). בשם משנה מגיד משמעון,52)(=לראובן,
נפרע. שלא טוב שטר לו מכר שהרי מלוי, לגבות יכול ואינו

שהרי 53) הקנייה, על עדים יש אם אפילו בכך, הוא ונאמן
רצה בינתיים אם שמכרו פי על אף לשמעון החוב מוחל

יב  הלכה מכירה מהלכות ו בפרק שנתבאר כמו לראובן,
משנה). ואפילו 54)(מגיד בשטר הנקוב הסכום כל

אלף  סך על היה שהשטר כגון זה. מסכום בפחות כשקנאו
שאפילו  משנה במגיד וכתב אלף. משלם - במאה ומכרו זוז
לגמרי  בטל והמקח המכירה קודם כבר שנפרע טוען הוא אם
לו  מאמינים אנו אין שקיבל, ממה יותר לשלם עליו ואין
נאמנותו  וכל הואיל והטעם: בשטר, הכתוב כל לשלם וצריך
ומכיוון  מוחלו רצה שאם מתוך מיגו, מדין אלא אינו שנפרע
(כמבואר  שבשטר מה כל לשלם מחוייב היה מחלו שאילו
נפרעתי  טען אם כך י) הלכה ומזיק חובל מהלכות ז בפרק
קטן  סעיף סו סימן שם ש"ך (ועיין שבשטר מה כל משלם

משנה).55)לו). (מגיד נפרע אם 57)לוי.56)והשטר
למעלה  שאמרו ומה השטר. את שקנה עדים לראובן אין
לעניין  רק היינו קנייתו, לעניין עדים צריך שאינו (בהערה)
ממון  גביית לעניין אבל השטר, את מידו יוציא לא שלוי
נשבע  - מביא אינו ואם ראייה להביא צריך (המלווה) מלוי
מכחיש  והוא מחבירו ממון תובע כל כדין ונפטר היסת לוי

משנה). (מגיד

.Á¯ËL58B„È ˙ÁzÓ B‡ÈˆB‰Â ,LÈÏL „Èa ‰È‰L ¿»∆»»¿«»ƒ¿ƒƒ««»
¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a59Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ - ‡e‰ Úe¯t : ¿≈ƒ¿»«»«∆¡»««ƒ

.BÚ¯B˜ B‡ BÙ¯BO ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡L ;Ìi˜Ó ¯ËM‰L∆«¿»¿À»∆ƒ»»»»¿¿
·˙k ‡ˆÓÂ LÈÏM‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ60È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¿≈ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ««¿≈

‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Úe¯t BÏˆ‡ Ápn‰ ‰Ê ¯ËML LÈÏM‰«»ƒ∆¿»∆«À»∆¿»«¬≈∆
·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe¯t61Ï·‡ . »«««ƒ∆≈≈ƒ««¿»¬»

·˙k62,Úe¯t ÈBÏt ¯ËML ‰ÂÏÓ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆiL ¿»∆»»ƒ««¿≈«¿∆∆¿»¿ƒ»«
˜ÁOÓk ‡l‡ BÈ‡ - ‰ÂÏn‰ È„È ·˙Îa ‰È‰ elÙ‡63. ¬ƒ»»ƒ¿«¿≈««¿∆≈∆»ƒ¿«≈

לא.58) בבא 60)השליש.59)סנהדרין ב: עמוד שם
כא. עדים 61)מציעא עליו "אין שם: הברייתא המשך

השליש  שמת רבינו ומפרש כשר" שליש ידי מתחת ויצא
עדים  עליו ואין פרוע זה ששטר כתב שטרותיו בין ונמצא
והטעם, יב). קטן סעיף נו סימן שם וש"ך משנה לחם (ראה

האמינו. - לשליש שטרו שמסר המלווה ֿ 62)שהרי בכתב
ט. הלכה כאן מתחילה תימן מציעא 63)יד (בבא ופסול

כ:).

.Ë·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú eÈ‰64È¯‰ - ÔÈÓi˜Ó eÈ‰ Ì‡ : »≈ƒ««¿»ƒ»¿À»ƒ¬≈
Úe¯t ¯ËM‰65ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LÈ - Ìei˜ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ; «¿»»«¿ƒ≈»»ƒƒ¿¬»≈ƒ

ÔÈ‡L B‡ eÚ„È ‡Ï Ì‡ .¯·BM‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈÓe˙Á‰«¬ƒ«∆«≈ƒ…»¿∆≈
˙ÁzÓ B‡ ‰ÂÏn‰ È„È ˙ÁzÓe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒƒƒ««¿≈««¿∆ƒ««

ÌeÏk ¯·BM‰ ÔÈ‡ - ‡ˆÈ ÂÈL¯BÈ È„È66. ¿≈¿»»»≈«≈¿

המלווה.64) ידי מתחת מקיימים 65)היוצא דין בית שאין
(שם  פרוע שהשטר ביררו אם אלא השובר, עדי חתימת

הלווה 66)כא.). יביא שמא הכינו, שהמלווה תולים אנו
את  הלווה ויעכב שובר לכתוב יספיק ולא שבת בערב הכסף

כ:). (שם הפירעון

.È‡ˆÓ67¯ËM‰68ÔÈÚe¯t ˙B¯ËL ÔÈa69‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»≈¿»¿ƒ¬≈∆
ÔÎÂ .‡ˆÓp‰ ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Úe¯t»«¿««ƒ∆≈≈ƒ««¿»«ƒ¿»¿≈

ÂÈtÓ ÔÈa ,¯ËL ÏL BÙe‚a ·e˙k ‡ˆÓ Ì‡70ÔÈa ƒƒ¿»»¿∆¿»≈ƒ»»≈
ÂÈ¯BÁ‡Ó71B˙ˆ˜Óa elÙ‡Â ,72B‡ ,Úe¯t ‰Ê ¯ËL : ≈¬»«¬ƒ¿ƒ¿»¿»∆»«

ÏÚ Û‡Â ,·˙k‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - CÎÂ Ck epnÓ Ú¯Ùƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ«ƒ«¿»¿««
˙ÁzÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ„Ú ·˙k‰ ÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈««¿»≈ƒ¿««ƒ∆»»ƒ««
ÏÚ ·˙Bk ‰È‰ ‡Ï - Ú¯Ù ‡Ï el‡L ;‰ÂÏn‰ È„È¿≈««¿∆∆ƒ…ƒ¿«…»»≈«

¯ËM‰73. «¿»

מגיד 68)שם.67) (ראה אליו משתייך שהשובר חוב שטר
ב). הלכה י"ז פרק לקמן של 69)משנה שמקומו כגון,

כוחו. את מערער החוב השורות.70)שטר בין
כנגדו.71) שלא בין הכתב כנגד בין החלק, בצידו
סעיף 72) סה, סימן הש"ך הגיה וכן בקצתו. תימן: יד בכתב

(ראה  העדים חתימת אחר השטר בשולי ומפרש: עא. קטן
ע). קטן סעיף שם או 73)סמ"ע ... "סמפון שם: ברייתא

"דאי  נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא
לא  נפרע (אלמלא לשטריה" ליה מרע הווה לא דפריע לאו

עליו). השובר כתיבת ידי על כוחו מערער המלווה היה

.‡È‡ˆBn‰74¯ËL75‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa «≈¿»≈¿»»¿≈≈««
B·Èh76ÁpÓ ‰È‰È -77.e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú ƒƒ¿∆À»«∆»≈ƒ»

כ.74) שם שלו.75)משנה הלווה 76)שאינו אם
המלווה. או ולא 77)הפקידו לזה לא יחזירו ולא אצלו,

שם). (רש"י לזה

.·ÈÂÈ·Ï ¯ÓB‡‰78ÈÈ‡Â Úe¯t È˙B¯ËL ÔÈa ¯ËL : »≈¿»»¿»≈¿»«»«¿≈ƒ
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ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈ˙B¯ËL - ‡e‰ ‰ÊÈ‡ Ú„BÈ79‡ˆÓ . ≈«≈∆¿»»À»¿ƒƒ¿»
„Á‡Ï80ÌL81˙B¯ËL ÈL82ÏB„b‰ -Úe¯t83ÔËw‰Â , ¿∆»»¿≈¿»«»»«¿«»»

B¯·ÁÏ ¯Ó‡ .Úe¯t BÈ‡84- Úe¯t È„Èa EÏ ¯ËL : ≈»«»««¬≈¿»¿¿»ƒ»«
È„Èa EÏ ·BÁ .Úe¯t BÈ‡ ÔËw‰Â ,Úe¯t ÏB„b‰85 «»»«¿«»»≈»«¿¿»ƒ
.ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈÏÚ BÏ LiL ˙B¯ËL Ïk - Úe¯t»«»¿»∆≈»»À»¿ƒ

מיתה.78) בשעת שלי 79)מצוה שטר הטוען לווה כל ְֶַ
(משנה  פרוע ספק הוא ושטר שטר שכל מפני נאמן, פרוע

קעג.). בתרא אחד.80)בבא שטרותיו 81)ללווה בין
המצוה. ואם 82)של שונים סכומים על הלוואות שתי של ְֶַ

אמר  אחד שטר על רק שהרי פרוע, אינו מהם אחד שטר כן
פרוע. פרוע,83)שהוא שהגדול לטעון יכול הלווה

משנה). (מגיד הראייה עליו מחבירו שם 84)שהמוציא
התחתונה. על השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא

מן 85) אחד חוב שטר - לפרשו אפשר ברור, אינו זה נוסח
הכולל  החוב גם ומשמע בידי הנמצאים שלך השטרות
בעל  יד - ולכאן לכאן להתפרש וניתן והואיל ממני, שלווית
הלווה  בא ואם פרועים, בחזקת וכולם התחתונה על השטר
הר"י  בשם משנה (מגיד נאמן - כולם את שפרע וטען

מיגאש).

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ליפרע 1) הבא יורש או היורשים מן ליפרע הבא דין מבאר

שטרות  ודין לבניו, שבועה מוריש אדם ושאין היורש, מן
קורעים  ואין בהם מגבים שאין יתומים. על יתומים של
לנו  אמר אומר ודין אבינו, פקדנו שלא נשבעים ודין אותם,
בו  שיש בשטר ליפרע שבא יורש ודין לוויתי, לא אבא
עליו  ויצא לאביו חוב שטר שהיה קטן יורש ודין נאמנות,
בבבל  כתוב חוב שטר מוציא ודין אביו, מיתת אחר שובר

בבל. ממעות שמגבהו

.‡˙nL ‰ÂÏÓ2¯ËLa ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï L¯Bi‰ ‡·e , «¿∆∆≈»«≈ƒ¿…«∆«…∆ƒ¿»
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ L¯Bi‰Â ,EÈ·‡Ï ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚL∆»»¿»«»«¿ƒ¿»ƒ¿«≈≈≈ƒ

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - Ú„BÈ3BÏ ÌlLÂ „ÓÚ :4Ú·MÈ :¯Ó‡ . ≈«¿ƒ¬…¿«≈»«ƒ»«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÈÏ5e„˜t ‡lL : ƒ¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»

‡a‡6‡lLÂ ÂÈÙa ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ ¯Á‡ È„È ÏÚ «»«¿≈«≈¿∆…»«»«»¿ƒ¿∆…
eÈˆÓ7‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa8Úe¯t ‰Ê ¯ËML9, »ƒ≈¿»»∆«»∆¿»∆»«

.‰·B‚Â¿∆

מח.2) שם וגמרא מה. שבועות הדיינים 3)משנה,
ללווה. זה 4)אומרים דין אותו. משביעים ואין ליורש,

שקיל  אבוהון תמיהה: בלשון ששאלו שם, בגמרא מבואר
בלא  נוטל היה (אביהם בשבועה שקלי ואינהו שבועה, בלא
נתבאר  בשבועה)? רק נוטלים (היתומים) והם שבועה,
זה  "שטר לומר נאמן אינו שהלווה ה"ב פי"ד למעלה
הלווה  כשדורש אלא המלוה את משביעים ואין פרוע",

שישבע. מחויב 5)מעצמו היה שאביו מכיון מצוה. של
פרעתי  שלא לי ישבע טוען: כשהלווה כזו חמורה שבועה

כזו. בשבועה יורשיו גם מחוייבים לנו 6)- הודיע שלא
מותו. שהוא.8)מצאנו.7)לפני כתב נמשך 9)כל

ושלא  אמר שלא פקדנו, שלא שלמעלה: הטענות שלוש לכל
כוח  הורע שלא רק למדנו שם, הגמרא מתמיהת וכו'. מצאנו

יפה  כוחם שיהא שמענו לא אבל המוריש, מכוח היורשים
היה  שמורישם מקרה בכל נשבעים הם ולפיכך מכוחו,
זו  ושבועה אחר. הוא שבועתם שתוכן אלא להשבע, מחויב
(לקמן  [במגידֿמשנה יורשים. שבועת חכמים: בפי נקראת
תנאים: שני צריך - השטר את לפסול שכדי מבאר, ה"ב)
בין  שנמצא ב. פרועים, שטרות בין נמצא שהשטר א.
משמע  וכן החוב. פרעון המאשר כתב המוריש של ניירותיו
השטר  "נמצא שכתב: ה"י) פט"ז (למעלה רבינו של מלשונו
עדים  שאין אףֿעלֿפי פרוע, זה הרי - פרועים שטרות בין
שני  שרק ברור, יוצא פרעון)". (אישור הנמצא הכתב על
מלוה  בידי שובר וגם פרועים שטרות בין נמצא - הדברים
וה'שולחן  ה'טור' להלכה פסקו וכן השטר. את פוסלים -

יב]. ס"ק שם ש"ך וראה קח, סי' חו"מ ערוך'

.·‰Âl‰ ˙Ó10L¯Bi‰ ‡·e ,‰ÂÏn‰ ˙nL ¯Á‡ ≈«…∆««∆≈««¿∆»«≈
,‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ«≈…ƒ»«∆»ƒ¿»

ÔÈ¯ÓB‡Â11BÏ12‡a‡ e„˜t ‡lL Ú·M‰ ‰lÁz : ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«∆…¿»»«»
ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ¿∆…»«»«»¿…»ƒ≈¿»»∆
ÔË˜ L¯Bi‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Úe¯t ‰Ê ¯ËML ‡a‡«»∆¿»∆»««¬ƒ»»«≈»»

BLÈ¯BÓ ˙nLk ‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰13ÚaL ‰Ê È¯‰ - «À»«¬ƒ»¿∆≈ƒ¬≈∆ƒ¿»
ÏËBÂ14‰ÂÏn‰ ‰eˆ Ì‡Â .15‰Ê ¯ËML B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¿≈¿ƒƒ»««¿∆ƒ¿«ƒ»∆¿»∆

ÔÓ elÙ‡ ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ Ú¯tÈ - Úe¯t BÈ‡≈»«ƒ»««≈¿…¿»¬ƒƒ
.L¯Bi‰«≈

שם.10) פירוש,11)בגמרא "ואומרין". תימן: בכת"י
המלוה. ליורשי אומרים שיורשי 12)הדיינים אףֿעלֿפי

ובין  קיים לווה בין ההבדל הוא וזה דורשים. אינם הלווה
היורש  מן שביורש הבדל, עוד מוסיף שם ב'טור' הלווה. מת
חי  וכשהלווה עצמו, לו פרע לא שהלווה גם להישבע צריך
זאת. טוען אינו הלווה אם זו, משבועה המלוה יורש פטור

שם. ב"ח בן 13)ראה יוחנן "רבי כתוב: שבידינו במשנה
זה  הרי האב, מיתת אחר הבן נולד אפילו אומר: ברוקה
היה  "ואפילו שכתב: רבינו של ומלשונו ונוטל". נשבע
מיתת  לאחר בנולד כמותו פוסק שאינו משמע קטן", היורש
בשעת  קטן ורק שבועה, בלא שנוטל דעתו ונראה האב.
גורסים  והרא"ש [הרי"ף להשבע. צריך האב מיתת
ב'ספר  וכן וכו' ברוקה בן יוחנן רבי העיד במשנתנו:
ככתוב  היא רבינו שנוסחת ונראה ב. חלק יד שער התרומות'
הלכה. - העיד שכל בידינו כלל שהרי שבידינו, בספרים

מגידֿמשנה]. של 14)ראה שטרותיו בין מצא שלא נשבע
אינו  - לי אמר ושלא פקדנו שלא אבל פרוע, זה ששטר אבא
סעיף  שם ושו"ע ('טור' ברֿצוואה אינו שקטן מפני נשבע,

במשנתנו.15)ו). גמליאל בן שמעון רבן דברי

.‚‰lÁz ‰Âl‰ ˙Ó16ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ≈«…∆¿ƒ»¿««»≈««¿∆≈
ÌeÏk ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ ÔÈÏËB ‰ÂÏÓ ÈL¯BÈ17aL ;‰ÚM ¿≈«¿∆¿ƒƒ¿≈…∆¿∆«»»

,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ú·M‰Ï ‰ÂÏn‰ ·iÁ˙ ‰Âl‰ ˙nL∆≈«…∆ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ»«¿««»ƒ…
e¯‡aL BÓk18LÈ¯BÓ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó ¯·Îe , ¿∆≈«¿¿»≈¿≈»»ƒ

‰Úe·L19ÂÈ·Ï20Ú¯Ù ‡lL Ú·M‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L , ¿»¿»»∆≈»¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ¿«
ÌeÏk Ì‰È·‡21ÈL¯BÈ ÚÈaL‰Â Ôic‰ ¯·Ú Ì‡Â . ¬ƒ∆¿¿ƒ»«««»¿ƒ¿ƒ«¿≈

Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô·BÁ ˙‡ e·‚Â ,‰ÂÏÓ22. «¿∆¿»∆»≈ƒƒƒ»»
CÎÈÙÏ23ÔÓ Ú¯t‰Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÓB˙È ÏL ·BÁ ¯ËL , ¿ƒ»¿«∆¿ƒ«»ƒ¿ƒ»«ƒ
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ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ‰lÁz ‰Âl‰ Ô‰È·‡ ˙nL ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ∆≈¬ƒ∆«…∆¿ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L - Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ;Ba ÔÈa‚Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈«¿ƒ≈ƒ∆≈»»
ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,e¯‡aL BÓk ,ÂÈ·Ï ‰Úe·L LÈ¯BÓƒ¿»¿»»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ba ‡ÈˆBÈÂ Ôe„iL Ôi„ ‡B·È ‡nL - B˙B‡∆»»«»∆»¿ƒ

שם.16) וכן 17)גמרא שם. ושמואל כרב בשבועה, אפילו
הרי"ף. דעת ה"ב.18)גם שאין 19)למעלה כסף

שבועה. בלי והכוונה 20)לגבותו בניו, דוקא לאו
ומה  אבא, פקדנו שלא לי מה אומר: מח: שם רבא ליורשיו.

אחא. פקדנו שלא לא.21)לי או נפרע אם יודעים אינם
ואומר:22) ושמואל, רב על אלעזר רבי חולק שם בגמרא

אמרו, שם ובמסקנא ונוטלין. יורשין שבועת נשבעין יורשין
- ושמואל כרב שפסק דיין ולפיכך כמי, הלכה נקבעה שלא

קיים. דינו - אלעזר כרבי והפוסק קיים. מסקנתו 23)דינו
שם. פפא, רב של

.„elÙ‡24·¯Ú ÌL ‰È‰25‡Ï - ‰lÁz ‰Âl‰ ˙Óe , ¬ƒ»»»»≈≈«…∆¿ƒ»…
eÚ¯tÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;·¯Ú‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ ÈL¯BÈ eÚ¯tÈƒ»¿¿≈««¿∆ƒ∆»≈∆ƒ…«ƒ»¿

·¯Ú‰ ÔÓ26‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯ÙÂ ¯ÊBÁ ·¯Ú‰ È¯‰ ,27. ƒ∆»≈¬≈∆»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈…∆

הערב.25)שם.24) מן לגבות באים המלוה ויורשי
שם.26) יהושע, רב בר הונא רב 27)כרב של נימוקו

מה  ראשונים מחלוקת מביא לב, סעיף שם ב'טור' הונא.
חייבים  אינם והיתומים נכסים, השאיר לא כשהלווה הדין
החוב  את ששילם הערב גם וממילא אביהם, חובות לפרוע
האומרים  שלדעת ומבאר, כלום. מהם לגבות יכול אינו
שאינם  (אע"פ אביהם חוב לפרוע היתומים על שמצוה
על  מצוה שהרי הערב, מן גובה אינו הדין) מן חייבים
אין  מצוה שאפילו האומרים ולדעת לו, להחזיר היתומים
שקנו  מלקוחות לגבות מלוה יורשי באו ואם גובה. - כאן
הלווה  הניח כשלא מהם שגובים מודים הכל - מהלווה שדה
חסד  עשה שערב לערב, לקוחות לדמות שאין אחרים, נכסים
- לוקח אבל כלפיו. מוסרית חובה בניו על ויש אביהם, עם
את  עצמו על קיבל שמרצון ואפשר עיניו, נגד עצמו טובת
זמן  לאחר השדה את מלוה יורשי ממנו יגבו שמא הסיכון
דעתו  גילה ולא סתם ורבינו שם). ור"ן ורמב"ן רז"ה (ראה

בזה.

.‰ÔÈc ÔÈ‡28‰Ê ÔÈcÓ29BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÏ30È¯‰ ‡l‡ . ≈»ƒƒƒ∆¿»«∆∆»¬≈
B¯ËL ˙‡ Ì‚Bt‰31‰·B‚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óe32 «≈∆¿»≈««ƒ∆≈∆

‰Úe·La ‡l‡33‡a‡ e„˜t ‡lL ÔÈÚaL ÂÈa È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈»»ƒ¿»ƒ∆…¿»»«»
‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eeˆ ‡ÏÂ¿…ƒ»«»¿…»ƒ≈¿»»∆«»
ÔÈa ¯ËM‰ ¯‡L ˙‡ ÔÈ·B‚Â ,Úe¯t ‰f‰ ¯ËM‰ ÏkL∆»«¿»«∆»«¿ƒ∆¿»«¿»≈

ÂÈL¯BiÓ ÔÈa ‰Âl‰ ÔÓ34. ƒ«…∆≈ƒ¿»

לבניו.29)שם.28) יורשים שבועת מוריש אדם שאין
לב 30) (שימו עלה" לוסיף דלא "הבו אמרו: שם בגמרא

בפירוש). ושמואל רב שאמרו מה על להוסיף שלא
הכתוב 31) מהחוב חלק שנפרע בביתֿדין שהודה מלוה

עצמו.32)בשטר. פז:33)המלוה רב 34)כתובות
יתומים  מנכסי ליפרע הבא בדין שאמרו מה אמרו ושמואל
שבועת  לדין מזה ללמוד ואין בשבועה, אלא יפרע לא -
הלווה, גם מת שאחרֿכך ואףֿעלֿפי שטרו, את פוגם

שמת  לפני הלווה מת ואם מיורשים. להיפרע באו ויורשים
מיורשי  גובים שטרו שפגם המלוה יורשי אין - המלוה
להיפרע  הבא בשבועת כבר נתחייב המלוה שהרי הלווה,
כשמת  מהֿשאיןֿכן מוריש. אינו זו ושבועה מיתומים,
(כסףֿמשנה). זו שבועה כלל עליו חלה ולא קודם המלוה

.ÂL¯BÈ35˙Ba‚Ï ‡aL36ÈL¯BÈ e¯Ó‡Â ,L¯Bi‰ ÔÓ ≈∆»ƒ¿ƒ«≈¿»¿¿≈
ÈL¯BÈ È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ ‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :‰ÂÏ…∆»«»«»…»ƒƒ∆¬≈¿≈

‰Úe·La ‡lL ÔÈ·B‚ ‰ÂÏn‰37‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ««¿∆ƒ∆…ƒ¿»∆»»≈…
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ38‡aL ‰ÂÏÓ ÔÎÂ .ÈÓ„ »ƒƒ¿≈…»«¿ƒ»≈¿≈«¿∆∆»

‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :e¯Ó‡Â ,‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ¿≈…∆¿»¿»«»«»…
‰Úe·L ‡Ïa e‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ39elÙ‡ , »ƒƒ∆¬≈∆≈¿…¿»¬ƒ

¯Ó‡L ÔÓÊ Ïk ¯ËMa BÈÓ‡‰40¯ÓB‡‰ ÏkL ;ÈzÚ¯t ∆¡ƒ«¿»»¿«∆»«»«¿ƒ∆»»≈
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ ‡Ï41. …»ƒƒ¿≈…»«¿ƒ

פח.35) בשטר.36)כתובות שבועת 37)מלוה
ב. בהלכה שנאמרה לא 38)היורשים, הרי לוה, לא שאם

הלכות  (ראה שבועה מחייבת אינה לוה, לא וטענת פרע.
ה"ג). פ"ו ונטען הקודם,39)טוען מהדין רבינו למד זה

יורשיו  גם מחויבים - שבועה מחויב היה עצמו המלוה שאם
א. בהלכה למעלה שנתבאר כמו היורשים, שבועת להישבע

שיאמר.40) תימן: הלא 41)בכת"י שהאמינו, בכך ומה
פרעתי. לא אומר: עצמו הוא

.Ê‡aL L¯BÈ42Ba LiL ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ≈∆»¿ƒ»«ƒ«…∆ƒ¿»∆≈
¯t ¯Ó‡iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂlÏ ˙eÓ‡‰Âl‰ È¯‰ - ÈzÚ ∆¡»«…∆»¿«∆…«»«¿ƒ¬≈«…∆

˙q‰ ÚaL43Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËÙÂ ‰Ê ¯ËLÏ Ú¯tL ƒ¿»∆≈∆»«ƒ¿»∆¿ƒ¿»««ƒ
¯wÚL ;ÈL¯BÈ ÏÚ ÔÓ‡ ‰z‡ È¯‰Â :BÏ ·˙k ‡lL∆…»««¬≈«»∆¡»«¿«∆ƒ«

‰È‰ ‰Ê È‡z ÏÚ ¯ËM‰44‡‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . «¿»«¿«∆»»¿ƒƒ¿»»»∆¿≈
ÈL¯BÈÏ elÙ‡ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ÌeL ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿»≈ƒ¿»¬ƒ¿¿≈

.‰ÂÏÓ«¿∆

שמו.42) סי' כתובות בהלכותיו, (פט"ו 43)רי"ף למעלה
למה. זו שבועה נתבאר "דשטר 44)ה"ו) כתוב: ברי"ף

פרעתן  אי ליה למימר מצי דלא כוחו), (נעקר עקיר מיעקר
משום  עילויה, תברא מיכתב נמי אי שטרא, למיקרע לך הוה
פקע  (בעברית: סמכי לי דכתבת אהימנותא אנא ליה דאמר
פרעת  אילמלי לטעון: יכול המלוה שאין השטר, של כוחו
לך  שאכתוב לדרוש או השטר את לקרוע צריך  היית לי,
יטען: שהלווה משום כך?), לטעון יכול אינו (ולמה שובר
גבי  לאֿשנא הלכך בשטר), הכתובה הנאמנות על הסתמכתי
(לפיכך  נאמן פרעתיה אמרה כי ירתיה, גבי לאֿשנא דידיה,
נאמן  - יורשו לגבי בין עצמו הלווה לגבי בין הבדל אין
התכוון  רבינו שגם הדעת על ומתקבל פרעתי)". לומר
ונראה  המעתיקים. שיבשו וכאן ההלכה, שבמקור זה לנימוק
קמוצה), (ע' "יוד" (בלי שעקר צ"ל: כאן הנכונה שהנוסחה

זה. תנאי עלֿידי ר"מ) רומא בדפוס הוא וכן

.ÁÔË˜ L¯BÈ45ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈ·‡Ï ·BÁ ¯ËL ‰È‰L ≈»»∆»»¿«¿»ƒ¿»»»»
ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ¯·BL≈««ƒ«»ƒ≈¿ƒ∆«¿»¿≈
‰Ê ¯·BL ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú Ba ÔÈa‚Ó«¿ƒ«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»≈∆

ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰Âl‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÛiÊÓ46. ¿À»¿ƒ»…ƒ«…∆¿«≈»ƒ
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ז:45) בשם 46)בבאֿבתרא קח) סי' (חו"מ הטור כתב
בחייו, הפרעון זמן הגיע לא שאפילו מיג"ש, יוסף הר'
השובר  את להוציא הלווה מיהר לא כך שמפני לומר ואפשר
לתבוע  לו היה מזויף אינו שאם מזויף, הוא שמא חוששים -
הלוי  מאיר והר' השטר. קריעת ולדרוש לביתֿדין המלוה את
הוציא  ולא לפרוע בביתֿדין האב כשתבעו דוקא שזה אומר,
מביא  כאן [במגידֿמשנה פרע. שכבר להוכיח השובר את
בפנינו  מעידים השובר עדי אם שאפילו רשב"א, דעת
מקבלים  שאין מפני עליהם, סומכים אין השובר על שחתמו
ומרן  בפניו. לשלא דומה וקטן בעלֿדין, בפני שלא עדות

הר  שואל, שם שלו הבית' ב'בדק קארו ביתֿדין הר"י י
במקרה  משיב, והוא בעלֿדין? בפני שלא שטרות מקיימים
שלא  מקיימים אין - מזויף שהשובר לדבר רגליים שיש זה,

כאן]. משנהֿלמלך ראה בעלֿדין. בפני

.Ë‡ÈˆBn‰47·e˙k ‰È‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL «ƒ¿««¬≈¿»»»
Ï··a48Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -49ı¯‡a ·e˙k ‰È‰ ; ¿»∆«¿≈ƒ¿»∆»»»¿∆∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï‡¯OÈ50ÔÈ‡M ‰Ó . ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«∆≈
‰a˙Îa Ôk51B‡ÈˆB‰Â ,ÌB˜Ó ÌL ¯ËMa ‰È‰ ‡Ï . ≈ƒ¿À»…»»«¿»≈»¿ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ÈˆB‰ ;Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï··a¿»∆«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÚnÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿

¯ËM‰ Ba ‡ˆiL ÌB˜n‰52˙BÚn‰L :‰Âl‰ ÔÚËÂ , «»∆»»«¿»¿»««…∆∆«»
ÚaËn‰ ‰fÓ ˙eÁt ‡e‰L ÛÒkÓ BÏ ·iÁ È‡L53- ∆¬ƒ«»ƒ∆∆∆»ƒ∆««¿≈«

ÏhÈÂ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ54Ì˙Ò ÛÒk Ba ‰È‰ .55‰Ó - ƒ»«««¿∆¿ƒ…»»∆∆¿»«
e‰a‚Ó ‰ÂÏ ‰ˆ¯iM56Ô‡kÓ .57¯ËML ,„ÓÏ ‰z‡ ∆ƒ¿∆…∆«¿≈ƒ»«»»≈∆¿»

.¯·c ÏÎÏ ¯Lk - Ba ·zÎpL ÌB˜Ó ÌL Ba ÔÈ‡L∆≈≈»∆ƒ¿«»≈¿»»»
ÏÏk ÔÓÊ Ba ÔÈ‡L ¯ËLÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â58,¯Lk ‡e‰L - ¿«ƒƒ¿»∆≈¿«¿»∆»≈

dnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡ BÊ ˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡59ÔÈ‡L ; ««ƒ∆≈ƒ«»»«¬ƒ»∆≈
‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈ˜c˜„Ó60BÓk , ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿

¯‡a˙iL61ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k ,62. ∆ƒ¿»≈¿≈∆…ƒ¿…∆∆ƒ¿≈…ƒ
ÔÈ¯Á‡Ó‰ ·BÁ È¯ËL ,CÎÈÙÏe63Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯Lk - ¿ƒ»ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ««ƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L64. ∆≈«»»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

קי:47) כתובות שם 48)ברייתא, בשטרות כותבים
נכתבו. שבו יותר 49)המקום משקלם שבבבל הדינרים

שערך  לפי יותר, שוים הם כך ומתוך ישראל, ארץ מדינרי
שבו. הזהב או הכסף משקל לפי נקבע צריך 50)המטבע
נשתעבד. שבה המדינה של במטבע דיני 51)לשלם

ה"ו. אישות מה' בפט"ז נתבארו כדינו.52)כתובה,
זה.53) מקום ממטבע פחות שמשקלו מטבע לויתי
מתקבל 54) בסתם מנמק: יט, אות מב סי' שם יוסף' ב'בית

ואם  השטר, שנכתב במקום היוצאת מטבע שלוה הדעת על
אמר  כאילו אותו דנים מזה, פחות חייב שהוא טוען הלווה

ההפרש. את המטבע.55)פרעתי שם נקבע ולא
כסף.56) שבמטבעות בדין 57)הפחות כאן שלמדנו ממה

המקום. שם בשטר היה תאריך.58)שלא בלי שטר
בפניהם 59) שנעשה מה על מעידים עדים פירושה: "הזמה"

והעידו, אחרים עדים ובאו מסוים, ובמקום מסוים ביום
(מלשון  אחר במקום אתם אלה עדים היו זמן שבאותו
וכלל  זמם). כאשר לו ועשיתם יט): יט, (דברים הכתוב
לא  אם כגון להזימה, יכול אתה שאין עדות שכל בידינו,

עדות. אינה - והזמן המקום את העדים אין 60)מסרו
ואין  עדותם, פרטי כל על העדים את חוקרים ביתֿדין
עליה. מעידים שהם בעובדא אלא בתאריכים מדקדקים

ה"א.61) פ"ג עדות המלוים 62)בהלכות על יכבידו אם
- העדים של מדוקדקת וחקירה דרישה ידי על החוב גביית

מלהלוות. מיום 63)יימנעו מאוחר תאריך בהם רשום
השטר. ה"64)כתיבת פכ"ג א.לקמן

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
משעבד 1) ודין למלווה, אחראים הלווה נכסי שכל מבאר

עושה  ודין ודאיקני", "דקנה ומטלטלין מקרקעי נכסים
שמפקיע  הקדש ודין שחררו, או ומכרו אפותקי ועבדו שדהו
לסלקו  יכול שהלוקח הלקוחות מן טורף ודין שעבוד, מידי
מכר  ואחרֿכך אחת ומכר שדות שתי ללווה היו ודין בכסף,
שערכה  שדה המניח ודין אפדני"), "תרי (בגמרא: השנייה
היתומים  וסילקוהו המלווה אותה וגבה מהמלוה ִפחות

בכסף.

.‡ÂÈÒÎ Ïk È¯‰ - Ì˙Ò B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2ÔÈ‡¯Á‡ ««¿∆∆¬≈¿»¬≈»¿»»«¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ3CÎÈÙÏ .‰Ê ·BÁÏ4Ú·Bz - ˙Ba‚Ï ‡B·iLk , ¿«¿»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆»ƒ¿≈«

‰lÁz B·BÁ ÏÚa ˙‡5ÔÈa ,ÌÈÒÎ BnÚ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆««¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»ƒ≈
‰Âl‰ ÔBˆ¯a Ô‰Ó ‰·Bb - ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓ6. ƒ«¿¿ƒ≈«¿»∆≈∆ƒ¿«…∆

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈa‚Ó - BzÚcÓ ‰Âl‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««…∆ƒ«¿«¿ƒ≈ƒ
B·BÁ ¯ËL „‚k ‡ˆÓp‰ Ïk BÏ ˜ÈtÒ‰ ‡Ï7È¯‰ - …ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆¿«¬≈

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂlÏ eÈ‰L ˙BÚ˜¯w‰ ÏkÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ»««¿»∆»«…∆««ƒ∆≈
ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ¯eÎÓ ‰zÚ8‰zÓa ÌÈe˙ B‡9ÏÈ‡B‰ . «»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿«»»ƒ

È¯‰ ,‰Ê ·BÁa „aÚzLpL ¯Á‡ Ô˙ B‡ ‰Âl‰ ¯ÎÓe»««…∆»«««∆ƒ¿«¿≈¿∆¬≈
zn‰ ÈÏÚa „iÓ B‡ ˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ‰Ê.˙B ∆ƒƒ««»ƒ««¬≈««»

˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Û¯BË ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡Ï BÏ ÔÈ‡a‰ ÌÈÒÎ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»¿»ƒ«»ƒ¿««

·BÁ ÏÚ·Ï e„aÚzL ‡Ï - ‰ÂlL10ÔÙ¯BË BÈ‡Â11. ∆»»…ƒ¿«¿¿¿««¿≈¿»
ÔÈ„aÚLÓ eÈ‰È ‰˜iL ÌÈÒÎ ÏkL :ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»∆»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿À¿»ƒ
È¯‰ - Ô˙ B‡ ¯ÎÓe ,‰ÂlL ¯Á‡ ‰˜Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï¿ƒ»«≈∆¿»»««∆»»»«»«¬≈

Ô‰Ó Û¯BË ·BÁ ÏÚa12. ««≈≈∆

קרקעות.2) ובין מטלטלין את 3)בין לשלם השעבוד
הנכסים  על גם אלא הלווה של גופו על רק לא מוטל החוב,

ערב 4)עצמם. מדין הוא הנכסים של ששעבודם מפני
הלווה 5)(כסףֿמשנה). את לתבוע שצריך ערב, אדם כדין

שלא 6)תחילה. כפיה בדרך ממנו לגבות רשאי אינו אבל
בשטר 7)בביתֿדין. במלוה בין המדובר הקודם, בדין

בלבד. בשטר במלוה ואילך ומכאן עלֿפה, במלוה ובין
משועבד 8) אינו אם ולדעת להזהר צריך - קרקע הקונה

אחראים 9)לאחרים. שקרקעותיו בשטר, כתב לא ואפילו
אחריות  שאמרו: יד. בבבאֿמציעא כרבנן החוב. לפרעון
הסופר  שם: ופירש"י טעותֿסופר, בשטר) כתובה (שאינה
לו  הספיק "לא וכתב: רבינו, [דייק לכותבה. ושכח טעה
ברשותו  שהם נכסים הלוה ביד יש שאם ללמדך, וכו'"
המשועבדים  מן גובים אין חורין) בני המשנה: (בלשון
(גיטין  היא מפורשת משנה לאחרים). ניתנו או (שנמכרו
נכסים  שיש במקום משועבדים מנכסים נפרעין אין מח:):
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חורין]. (בבאֿבתרא 10)בני בגמרא שאמרו ממה זה למד
שאקנה  מה לו אמר (שמא ליה אמר דאקני "דילמא מד:)
כך  לו אמר לא שאם מכאן לך)", משועבד כן גם יהיה
מיגש  הר"י רבו כתב וכן עליהם. חל השעבוד אין - בפירוש
ובמגידֿמשנה  ה"ב, פכ"ג לקמן (ראה קנז: בבבאֿבתרא

גם 11)שם). גובה עצמו הלווה מן אבל הלקוחות, מיד
"טורפן  וכתב רבינו, דייק ההלוואה. אחר שקנה ",נכסים

"זה  למעלה: להגדרתו בהתאם מהן", "גובה כתב ולא
טורף". שם.12)הנקרא הגמרא מסקנת

.·Ï·‡ ;Ú˜¯˜a ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡≈»«¿»ƒ¬ƒ∆»¿«¿«¬»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhn‰13ÔÈÏËÏhÓ elÙ‡ . «ƒ«¿¿ƒ≈¬≈∆«¬»¬ƒƒ«¿¿ƒ

·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - BzÚLÏ Ô¯ÎnL ‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»∆¿»»¿«¿≈««
·b ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk B·BÁ ÏÚ·Ï ‰˜‰ .Ô˙B‡ Û¯BË≈»ƒ¿»¿««»«ƒ«¿¿ƒ««

Ïk‰ ÔÓ Ú¯Ù B˙BÈ‰Ï BÏ LiL Ú˜¯˜14‰Ê È¯‰ - «¿«∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«…¬≈∆
Û¯BË15‡e‰Â .ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡Ó16¯ËLa BÏ ·zÎiL ≈≈»«ƒ«¿¿ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«

·b ÏÚ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ EÏ È˙È˜‰L :B·BÁ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒ««
‡zÎÓÒ‡k ‡lL ÈÏ LiL Ú˜¯w‰17ÈÒÙËk ‡lLÂ ««¿«∆≈ƒ∆…¿«¿«¿»¿∆…¿»¿≈

˙B¯ËM‰18„È˙Ú È‡L ÌÈÒÎ ÏkL :·˙k Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒ»«∆»¿»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ,˙B˜Ï19Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈«¿»≈ƒ«¿¿ƒ¬≈≈

EÏ ÔÈÈe˜ ÔÈÏËÏhn‰Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï EÏ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿ƒ»«≈∆¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿
‡lLÂ ‡zÎÓÒ‡k ‡lL Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ˙BÚ˜¯w‰ ·b ÏÚ««««¿»¿ƒ»«≈∆∆…¿«¿«¿»¿∆…
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ËM‰ ÈÒÙËk¿»¿≈«¿»¬≈∆≈«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

L È‡z ÏkL ;‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL- ÔBÓÓa ∆»»«…∆¿««∆»»∆»¿«∆¿»
.Ìi«̃»

של 13) מרשותו שיצאו משעה מהם גובים אין כך משום
משתעבדי. לא - לבעלֿחוב מטלטלי מד:): (שם לווה

המטלטלין.14) מן ובין הקרקע מן הלקוחות.15)בין מן
מן  משמעותו "טורף" שהמונח הקודמת, בהלכה נתבאר

שם).16)הלקוחות. חסדא, רב (מאמר בתנאי
איזו 17) לחזק כדי לחבירו נותן שאדם מופרזת הבטחה

יגיע  שלא ובטוח סמוך שלבו מתוך התחייבות, שהיא
(בבבאֿבתרא  ואמרו ההבטחה. לקיים המחייבו המקרה
הבטחה  לקיים מחויב ואינו קניא", לא "אסמכתא קסח.):

טפסים 18)כזו. להם להכין היו רגילים שטרות סופרי
והזמן, הסכום הלווה, המלוה, לשמות פנוי מקום ולהשאיר
קרקע, אגב מטלטלין הקנאת גם בטפסים לכתוב ונהגו
אע"פ  הזאת, הפיסקא את מוחקים ואינם שוכחים ולפעמים
פיסקא  להוסיף צריכים ולפיכך בפירוש, כן התנו שלא
"טופסי  מפרש שם בבאֿבתרא [הרשב"ם זו. אחרונה
אולם  שטרות", ממנו להעתיק עשוי שטר "היינו דשטרי"

כדברינו]. פירש כו בגיטין הקודמת 19)רבינו בהלכה
חל  - שיקנה הקרקעות גם לשעבד התנה שאם נתבאר,
אגב  מטלטלין על גם זה דין רבינו מרחיב וכאן השעבוד.
שאגבו  הקרקע מכר שאפילו מוסיף, ובמגידֿמשנה קרקע.
עליהם  חל - מטלטלין קנה ואחרֿכך מטלטליו את  שעבד
בידו. היה שהקרקע בשעה חל שהשעבוד משום השעבוד,

.‚‰OÚ20È˜È˙Bt‡ e‰„O21‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‡e‰Â ,d˙a˙Îa22BÙËLe ,ea‚z Ô‡kÓ :Ô‰Ï ·zÎiL ƒ¿À»»¿∆ƒ¿…»∆ƒ»ƒ¿¿»

¯‰23.Ô˙B‡ Û¯BËÂ ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈»
BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â24- BfÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t BÏ ‰È‰È ‡lL : ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿∆≈»∆»ƒ

ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ BÈ‡25epnÓ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ≈∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ∆
L¯Ùe26‰·B‚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡L ≈≈∆≈«¬»»»¬≈∆≈∆

ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ27.ÌÏBÚÏ ƒ«¿À¿»ƒ¿»

מא.20) מילה 21)גיטין שזו מפרש נא: בבבאֿקמא רש"י
תהא  זו ("על קאי תהא אפה מלים: משלוש מורכבת
לרבינו  המשניות [בפירוש תגבה. זו בשדה כלומר, עומד").
שטעה  ונראה תקנה", "פה המלים מן מורכבת שהיא כתוב
לכאן?]. קנין ענין מה כי המתרגם, או המעתיק

משמעותו.22) - כאן האמור ראוי 23)"אפותיקי" ואינו
מחירו. וירד שבממון 25)שם.24)לזריעה, תנאי שכל

קיים. בשטר.26)- בפירוש שאמרנו 27)כתב מה
נסכי  "כל בשטר כתב כשלא היינו סופר", טעות "אחריות
קיים. תנאו - אחריות" "בלי בפירוש כשכתב אבל אחראין",

.„e‰„O ‰OÚ28È˜È˙Bt‡29‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‰¯eÎÓ BÊ È¯‰ - d¯ÎÓe ,d˙a˙Îa30ÏÚa ‡B·iLÎe ; ƒ¿À»»¿»»¬≈¿»¿∆»««

Û¯ËÈ - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡ ,˙Ba‚Ï ·BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿…
d˙B‡31dzÚLÏ ¯ÎnLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .32; »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«¿»

ÌÏBÚ ¯kÓÓ d¯ÎÓ Ï·‡33‰¯eÎÓ dÈ‡ -34. ¬»¿»»ƒ¿«»≈»¿»

ה"א.28) פ"ז יבמות וירושלמי מא. גיטין בבלי
ההלכה 29) (ראה תגבו" "מכאן היינו סתם, אפותיקי

רובץ 30)הקודמת). האפותיקאי והשעבוד קיים, המכר
מסתם  זה שעבוד של כוחו יפה במה מבואר, לקמן עליה.

מכירת 31)שעבוד. אחר שמכר נכסים שישנם אףֿעלֿפי
גובה  המלוה - נכסיו כל ומכר אפותיקי עשה כשלא זו. שדה
הקודמים  הלקוחות שהרי באחרונה, שנמכרו הנכסים
מהם, לגבות חורין בני נכסים בשבילך השארנו לו: אומרים
מצא  כשלא הלקוחות מן אותה טורף אפותיקי שדה אבל
שם, גיטין (ר"ן ראשונה שנמכרה ואףֿעלֿפי חורין, בני

כאן). היא 32)ומגידֿמשנה שהשדה ללוקח הודיע
המלוה. אותה יגבה שדותיו כל וכשימכור אפותיקי,

לאפשרות 33) הלוקח לב תשומת העיר ולא סתם, מכר ככל
הכתובה. או החוב פרעון זמן כשיגיע ממנו שתילקח

שהשדה 34) הלוקח ידע שאלמלי לגמרי, בטל המכר
ומגידֿמשנה). שם, (ר"ן אותה קונה היה לא - אפותיקי
כאן: ברי"ף מובא ה"א, פ"ז יבמות בירושלמי זה דין [מקור
לבעלֿחוב  או בכתובתה לאשה אפותיקי שדהו "העושה
הוי  וכו' לעצמו יחוש והלוקח מכורה, - ומכרה בחובו
מכרן  לא אם אבל עומדין), (אנו קיימין אנן לשעה כשמכרו
זו  שברייתא רבינא ודעת מכורין". אינן הכול דברי - לשעה
ומה  למעלה. כאמור ופירושה סתם, באפותיקי עוסקת
צריך  שהלוקח הכוונה, לעצמו" יחוש "והלוקח שאמרו
אותה. יטרוף האפותיקי בעל שהמלוה לאפשרות לב לשים

מעי  הוא במגידֿמשנה אבל קצת, דחוק רבינו של שפירושו ר
כאן, ראב"ד (ראה זו שבסוגיא התמיהות כל את מיישב

שם)]. גיטין לרמב"ן הזכות' ו'ספר

.‰Bc·Ú ‰OÚ35·BÁ ÏÚa È¯‰ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡ »»«¿«≈≈¿»¬≈««
ÏB˜ BÏ LiL ÈtÓ ,epnÓ ‰·Bb36B¯BL ‰OÚ .37 ∆ƒ∆ƒ¿≈∆≈»»
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ÔÎÂ ,epnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡«≈≈¿»≈««∆ƒ∆¿≈
.ÏB˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»∆

מד:35) אפותיקי,36)בבאֿבתרא עבדו עושה כשאדם
גרם  - נזהר וכשלא להזהר, ללוקח והיה פרסום לזה יש
גובה  סתם, שבאפותיקי מבאר, במגידֿמשנה לעצמו. הפסד
(ראה  מפורש ובאפותיקי חורין. בני נכסים שאין במקרה רק
אפותיקי. שדה כדין כאלה נכסים יש אפילו גובה ה"ג)
מספר  עצמו שהעבד מפרש, יז כלל בתשובותיו [הרא"ש
קול, לדבר יש כך ומשום אפותיקי, עשהו שרבו אדם, לכל
 ֿ בחושן חדש' ה'בית למד ומדבריו להזהר. צריך והלוקח
אפותיקי  רבו עשהו כשלא א. דינים: שני קיז סי' משפט
עבד  מקום שבכל אףֿעלֿפי טורפו בעלֿחוב אין - ומכרו
כשעשהו  ב. זה; לשעבוד פרסום אין שהרי כקרקע, דינו
גביה  שלענין משום עלֿפה, במלוה אפילו טורף אפותיקי
 ֿ כמגיד ולא פרסום. יש וכאן הפרסום, מכריע ממשועבדים
עשיית  ורק בשטר, במלוה שהדברים כאן שפסק משנה,

שטר]. צריכה אינה שם.37)האפותיקי

.Â„·Ú38Èt ÏÚ Û‡ ,B¯¯ÁLÂ È˜È˙Bt‡ Ba¯ e‰OÚL ∆∆∆»»««≈≈¿ƒ¿¿««ƒ
‰fÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t EÏ ‰È‰È ‡Ï :BÏ ·˙kL39‡ˆÈ - ∆»«…ƒ¿∆¿≈»∆»ƒ∆»»

BLÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙e¯ÁÏ40ıÓÁ‰L .41¯e¯ÁM‰Â «≈¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆»≈¿«ƒ¿
„eaÚL „iÓ ÔÈÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰Â42·BÁ ÏÚa È¯‰Â . ¿«∆¿≈«¿ƒƒƒ«ƒ¿«¬≈««

‰Âl‰ ÔÓ B·BÁ ‰·Bb43B·BÁa ¯ËL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,44, ∆ƒ«…∆¿≈»»¿»¿
Û¯BËÂ45¯ËM‰ ‰Ê ÔÓfÓ46?ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰ÓÏÂ . ¿≈ƒ¿«∆«¿»¿»»«»¿«≈

b‰ ÏÎÂ ,B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯BbL ÈtÓ˜Èf‰Ï Ì¯B ƒ¿≈∆≈¿«≈»¬≈¿»«≈¿«ƒ
BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,ÌlLÓ -47ÔÈÙBÎÂ .48Ba¯ ˙‡ ¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿¿ƒ∆«

ÈM‰49B¯¯ÁLÏ50‡lL ;ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ , «≈ƒ¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»»∆…
ep‡ˆÓÈ51‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ˜eL·52. ƒ¿»∆«¿…««¿ƒ«»

מ:ֿמא.38) גיטין וגמרא לגבוי.39)משנה ודומה
שעבוד 40) מידי מפקיעה דמים קדושת שגם - רבינו דעת

הבאה). הלכה לנכרי 41)(ראה חמצו ששעבד ישראל
ישראל. של כחמצו בהנאה נאסר - הפסח עליו ועבר בחובו,

ככלל 42) בגמרא פעמים כמה ונכפלה שם, רבא של מימרא
הכל. על העבד.43)מקובל של מחויב 44)שויו הלווה

נזק. תשלום של החדש החוב על שטר למלוה לתת
מהלקוחות.45) טורף הנכסים 46)המלוה טורף ואינו

הראשון  שהחוב משום החדש, השטר של זמנו לפני שנמכרו
קיז). סי' חו"מ ('טור' העבד שחרור עלֿידי נפרע כבר

הי"ג.47) ומזיק חובל מהלכות שם.48)בפ"ז
עלֿידי 50)המלוה.49) לחירות יצא שכבר אףֿעלֿפי

הראשון. רבו השני.51)שחרור מכוח 52)רבו
האפותיקי.

.ÊÂÈÒÎ LÈc˜n‰53ÔÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ««¿ƒ¿»»≈««»ƒ¿…ƒ
„eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L ,Lc˜‰‰54ÔÈ„BtLÎe . «∆¿≈∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿¿∆ƒ

ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ,Lc˜‰‰ „iÓ Ú˜¯w‰««¿«ƒ««∆¿≈¿ƒ«»»»∆ƒ≈
‰M‡Ïe B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ÔziL ˙Ó ÏÚ BÊ ‰„Oa¿»∆«¿»∆ƒ≈¿««∆¿ƒ»

d˙a˙k55„Èa ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tzLÎÏ ,CÎÈÙÏ . ¿À»»¿ƒ»ƒ¿∆ƒ»∆¿≈≈«Àƒ¿«
‰M‡‰ B‡ ,d˙B‡ Û¯ËÈÂ ·BÁ ÏÚa ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»««¿ƒ¿…»»ƒ»

ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,d˙a˙Îa56. ƒ¿À»»¿∆≈«¿«¬»ƒ

כג:53) ערכין עליהם 54)משנה, חלה שלא נכסים אפילו
על  חלה הגוף (קדושת דמים קדושת אלא הגוף קדושת
דברים  פירושה, דמים וקדושת המזבח. על הקרבים דברים
מפקיעים  קרבים) אינם עצמם והם הקדש, של ממונו שהם
דין  רבינו מבאר הי"דֿטז ערכין מהלכות [בפ"ז השעבוד.
שם]. לעם" "רמב"ם פירוש וראה באריכות, זה

רק 55) נפקע שהשעבוד רבינו מבאר (שם) ערכין בהלכות
וכשיצא  הנכס, על ועומד תלוי אבל בלבד הקדש לגבי
למקומו, השעבוד חוזר - פדיון עלֿידי הקדש מרשות
הנכס  את לפדות הבא ולפיכך יגבוהו, האשה או והמלוה
על  להוסיף רוצה שהוא מה אלא שויו כל לשלם יסכים לא
נותן  הוא הזה המועט הסכום ואת הכתובה, או החוב דמי

הכתובה. או החוב את ומשלם בו ופודה שם.56)להקדש
אינה  דמים שקדושת כותב, שם למשנה בפירושו [רש"י
שאינו  דבר מקדיש אדם שאין מפני שעבוד מידי מוציאה
אלא  הקדש, מידי טורפים והאשה המלוה הדין ומן שלו,
הקדש  יאמרו: שלא כדי מועט, בסכום שיפדו גזרו חכמים
הראב"ד  דעת גם וכן שם). אבהו (כרבי פדיון בלי יוצא
לשיטת  וסמוכין המפרשים. ורוב הי"ד) (שם בהשגותיו
אבוהו  רבי ה"י: פ"ח כתובות בירושלמי מוצאים אנו רבינו,
(בנכסים  גמורה מעילה מועלין - יוחנן רבי בשם
ורדב"ז  כסףֿמשנה ראה הלווה). שהקדישם המשועבדים

כאן]. ומשנהֿלמלך שם, ערכין בהל'

.Á·BÁ ÏÚa57Û¯ËÏ ‡aL58Á˜BlÏ ˙BÚÓ LÈ Ì‡ , ««∆»ƒ¿…ƒ≈»«≈«
Û¯BË ‡e‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ ÔzÏÂ B˜lÒÏ ÏBÎÈ -59, »¿«¿¿ƒ≈¿≈«∆≈

¯ÎBnÏ Ú·B˙Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ60B˙B‡ ‰OÚ Ì‡Â . ¿≈«≈«¿≈««≈¿ƒ»»
ÌÈÓ„a B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - È˜È˙Bt‡61. «≈≈≈»¿«¿¿»ƒ

צא:57) הלוקח.58)כתובות בא 59)מן שהוא הסכום
זו. משדה זו 60)לגבות שדה לו שמוכר הלווה כרבא,מן .

מפורש,61)שם. באפותיקי המדובר טו: בבאֿמציעא
באפותיקי  אבל מזה", אלא פרעון לך יהיה "לא לו: כשאמר

שם). (גמרא לסלקו יכול - סתם

.ËÔ·e‡¯62BÏ eÈ‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»«ƒ¿»
¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰Óa ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ¯ÎÓe ,˙B„O ÈzL¿≈»»«««≈∆¿≈ƒ¿»∆¿»«»«
,‰Óa ˙Á‡ Û¯ËÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰Óa ‰iM‰ BÏ«¿ƒ»¿»∆»ƒ¿¿»«««¿»∆

BÏ ¯‡Lp‰ ‰na ‰iM‰ Û¯ËÏ ¯ÊÁÂ63BÏ ‡È·‰Â ,64 ¿»«ƒ¿…«¿ƒ»«»∆«ƒ¿»¿≈ƒ
zÙ¯hL ‰„O‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«ƒƒ¿∆ƒ¿«»∆∆»«¿»

EÏ LiL ÌÈ˙‡n‰ ÏÎa EÏ ‰ÓeL65Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ , »¿¿»«»«ƒ∆≈¿¬≈»¿ƒ
˜lzÒ‰Â E·BÁ ÏL ÌÈ˙‡Ó CÏÈ‰ ,Â‡Ï66ÌÚ ÔÈc‰ - »≈»»«ƒ∆¿¿ƒ¿«≈«ƒƒ

ÈÂÏ67da „ÓÚÂ ÔBÚÓL ‰ˆ¯ .68dÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,69 ≈ƒ»»ƒ¿¿»«»««ƒ∆ƒ¿»
Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ÈÂÏ ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa70‡l‡ Ô·e‡¯ ¿»«ƒ≈≈ƒ≈¿≈«¿≈∆»

‰Óa71. ¿»∆

שהיה.62) מעשה שם, החוב.63)כתובות מותר
המלוה.64) - לשמעון הביא השדות, קונה - לוי
מראובן.65) לך שכבר 66)המגיע השדה את לי והחזר

שהרי 67)טרפת. סתם, באפותיקי המדובר שם. כרבא,
בדמים. לסלקו יכול אינו את 68)במפורש בידו השאיר

החוב. לכל מלא כתשלום שטרף -69)השדה שמעון
השדה 70)המלוה. דמי המוכר, מראובן ותובע בא כשלוי
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בעלֿחובו. כרב 71)שטרף לראובן. ששילם כמחירה
שם. עוירא,

.ÈÔ·e‡¯ ˙Ó72‡·e ,‰‡Ó ‰ÂL ˙Á‡ ‰„O ÁÈp‰Â , ≈¿≈¿ƒƒ«»∆««»»≈»»
ÔBÚÓL73ÔÓ ‰‡Ó ÌÈÓB˙È‰ BÏ e˙Â ,dÙ¯Ëe ƒ¿¿»»¿»¿«¿ƒ≈»ƒ

e‰e˜lÒÂ Ô‰È·‡ ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰74¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¬ƒ∆¿ƒ¿¬≈∆≈
B·BÁ ¯‡La d˙B‡ Û¯BËÂ75- BÏ e˙pL ‰‡nL ; ¿≈»ƒ¿»∆≈»∆»¿

eOÚ ‰ÂˆÓ76˙B·BÁ Ú¯ÙÏ ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‰ÂˆnL , ƒ¿»»∆ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«
Ì‰È·‡77BÏ e¯Ó‡ Ì‡Â .78‰„O‰ ÈÓ„ ‰‡Óa el‡ : ¬ƒ∆¿ƒ»¿≈¿≈»¿≈«»∆

d˙B‡ ÛB¯ËÏÂ ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - zÙ¯hL79ÌÚt ∆»«¿»≈»«¬¿ƒ¿»««
.B·BÁ ¯‡La ˙¯Á‡¬∆∆ƒ¿«

מאתים.73)שם.72) בראובן נושה ולקחו 74)שהיה
השדה. את לא 75)חזרה לטעון: יכולים היתומים ואין

(כאמור  אבא שהניח המטלטלין מן לך לשלם מחויבים היינו
שמחירה  השדה על רק שעבוד לך והיה ה"ז), פי"א למעלה

שעבודך. כל סילקנו ואםֿכן יכול 76)מאה, המלוה
לסילוק  ולא מצוה, לקיים כדי שלמתם המאה לטעון:

הקרקע. על לי שיש פסק,77)השעבוד ה"ח) (שם רבינו
מהמטלטלין  אביהם חובות לפרוע היתומים על שמצוה
ומשום  כאן, אין מצוה אפילו משלהם אבל ממנו, שירשו
אביהם". שהניח המטלטלין "מן כאן: וכתב דייק כך
וכו']. ליה יהבי יתמי אזול סתם: נאמר שם [בגמרא

שם.78) הגמרא מהמלוה 79)מסקנת קנו כאילו זה שהרי
לו. משועבדים היו שלא במטלטלין ושילמו השדה, את
שדה  אותה טורף אינו מאוחר, בעלֿחוב שגם מזה ויצא

והרשב"א). הרמב"ן בשם (מגידֿמשנה

ה'תשע"ז  מנ"א כ"ז ש"ק יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
נפרעים 1) ושאין הבינונית, מן גובה חוב שבעל מבאר

ודין  זיבורית, הם אפילו חורין בני שיש במקום ממשועבדים
נכסיו  מוכר ודין גובים, הם ממה אשה וכתובת ניזקין
ושייר  עידית מכר ודין הבעלים, במקום שנכנסים לאחרים
עימך, לי אין ודברים דין שני ללוקח כותב ודין בינונית,
כתב  והמלווה ללוקח שמכר לוקח ודין בכתובתה, אשה ודין

בנכסיך. לי אין ודברים דין לראשון

.‡ÔÈ„¯BiLk2- Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰Âl‰ ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ¿∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆ƒ¿≈∆
˙ÈBÈa‰ ÔÓ ‡l‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ea‚È ‡Ï3 …«¿¿««∆»ƒ«≈ƒ

ÂÈ˙BÚ˜¯˜aL4‰¯Bz ÔÈ„Â .5ÔÓ ·BÁ ÏÚa ‰a‚iL , ∆¿«¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿∆««ƒ
‰z‡ ¯L‡ LÈ‡‰Â „ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;˙È¯eaf‰«ƒƒ∆∆¡«««¬…¿»ƒ¬∆«»
?‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏL Bk¯c ‰Ó - 'B‚Â ‡ÈˆBÈ B· ‰L∆ƒ¿««¿∆»»¿ƒ
È„k ,˙ÈBÈ·a ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ .ÂÈÏÎaL ˙eÁt»∆¿≈»¬»ƒ¿¬»ƒ¿≈ƒ¿≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL6?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯tÏ ‡·a¿»ƒ»«ƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ…ƒ»«∆»

˙È¯eaf‰ ÔÓ7. ƒ«ƒƒ

מח.2) גיטין קרקעות:3)משנה של סוגים שלושה נקבעו

מעדיף  אדם (גרועה). זיבורית בינונית, (משובחת), עידית
קרקע  של גדול יותר שטח על יפה קרקע של מצומצם שטח

בשלו 4)גרועה. שמין, כשהן שאלו: ז: קמא בבא בגמרא
סוגי  לפי גובים פירוש, שמין? הן עולם בשל או שמין הן
בעולם. המקובלים הסוגים לפי או הלווה של הקרקעות
מוגדרים  הלווה של ביותר הטובים כשהקרקעות למשל,
העולם  בפי מוגדרים שלו והבינונים כ"בינונים", כלל בדרך
או  שלו בינונית שדה המלווה? גובה מה "זיבורית", כסוג
שכתב  רבינו ומלשון שלו. עידית שהיא העולם של
בפירוש  פסק (וכן שמים הם שבשלו משמע "קרקעותיו"
קט:), (כתובות נחמן רב כדעת י) הלכה כ"ד פרק לקמן
ד). הלכה לקמן (ראה ממונות בדיני כמותו שהלכה

נ.5) גיטין עולא של במזומן 6)מימרא מעות לו שיש מי
כספו. בעד זיבורית לקבל מנת על להלוות משנה 7)יסרב

הזיבורית". מן אלא יתומים מנכסי נפרעין "אין מח: שם
צריך  ואין גדולים - שאמרו יתומים פירשו: נ. שם ובגמרא
מן  וכתב המשנה לשון שינה ורבינו קטנים. לומר
זה  דין אין - לך לומר "היתומים", מן במקום "היורשים"
דבר, של וטעמו שהוא. יורש לכל אלא בלבד לבנים מוגבל
ויצטרך  הלווה ימות שמא כך, כדי עד חושש אינו שהמלווה

היורשים. מן זיבורית לגבות

.·ÌÈÚ¯Ù ÔÈ‡8ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ9LiL ÌB˜Óa ≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»∆≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ10˙È¯eaÊ ÔÈ¯BÁ Èa eÈ‰ elÙ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»¿≈ƒƒƒ

˙ÈBÈa ÌÈ„aÚLÓ‰Â11˙ÈcÚ B‡12ÔÈa Ì¯ÎnL ÔÈa , ¿«¿À¿»ƒ≈ƒƒƒ≈∆¿»»≈
Ì˙pL13eÙczL .14ÔÓ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ Èa ∆¿»»ƒ¿«¿¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ

ÔÈ„aÚLÓ‰15.ÌÈ‡ el‡k e˙ÁLpL ÔÂÈkL ; «¿À¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿¬¿ƒ≈»

שם.8) ההלוואה.9)משנה אחר נמכרו אם אפילו
אחר.10) שעבוד כל עליהם ואין הלווה ברשות הנמצאים
כתקנת 11) נוטל אני בינונית לטעון: יכול המלווה אין

הפסד  שיש במקום תיקנו לא שחכמים משום חכמים,
גבייה 12)לאחרים. לדין נוגעות עידית" "או המלים

עידית  גובה אינו חוב בעל אבל בעידית, שדינו ממזיק,
לקמן  כמבואר זיבורית, ללווה כשיש חורין, מבני אפילו
בני  כשיש ממשועבדים נפרעים אין שדין ומכאן, ד. בהלכה

בניזקין. גם נאמר נ:13)חורין נשתטפו,14)שם כמו
ואינה  ונשחתה השדה את והציף גדותיו על עלה נהר פירוש,

לזריעה. [במגיד 15)ראויה שנפשטה, בעייה צה: כתובות
לקח  גזלן שאם בתשובותיו, הרשב"א דעת מביא משנה
של  שסופו ממשועבדים, גובים אין חורין בני נכסים בזרוע

לי  את גזלן לגבות החוב בעל ויוכל החוק שומרי בידי פול
חובו].

.‚¯ÎnL Ô·e‡¯16ÔBÚÓL ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÏ ÂÈ˙B„O Ïk ¿≈∆»«»¿»¿ƒ¿¿»«ƒ¿
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰„O ¯ÎÓe»«»∆««≈∆¿≈ƒ»««∆¿≈

‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ ,‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ - Û¯ËÏ17‰na . ƒ¿…»»ƒ∆∆»»ƒ∆∆«∆
˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c18Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ≈ƒ¬»ƒ

‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓ Û¯BË BÈ‡ - ˙È¯eaÊ B‡ ˙ÈcÚ Á˜Ï»«ƒƒƒƒ≈≈ƒ≈ƒ∆¬≈∆
EÈc ÔÈ‡L ‰„O ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÁ¯Ë ‰Ê ÈtÓ :BÏ ¯ÓB‡≈ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆≈ƒ¿
Ïˆ‡ ÁÈp‰Â ,˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ¿ƒƒ«≈∆

Á˜lL ˙ÈBÈa‰ BÓk ˙ÈBÈa ÔBÚÓL19Û¯BË BÈ‡ - ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ∆»«≈≈
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˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓƒ≈ƒ∆¬≈∆≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
.epnÓƒ∆

דין 16) נאמר ח. קמא (בבבא צב. כתובות רבה של מימרא
רבא). בשם לבאר 17)זה רצוי ההבנה את להקל כדי

פיסקא  כל כך אחר ולפרש הדין פרטי כל את מתחילה
בשטר  מיהודה כסף לווה ראובן ובכן: עצמה. בפני ופיסקא
והיו  לשמעון שדותיו כל מכר כך ואחר נכסיו כל ונשתעבדו
את  ללוי ומכר שמעון הלך וזיבורית, בינונית עידית, ביניהן
לגבות  החוב) (בעל יהודה ביד הרשות - הבינונית כל
(ואם  שמעון ביד שנשארו הזיבורית את או לוי מיד הבינונית
אותם. גובה - בלבד עידית נכסים מאותם שמעון ביד נשארו
פי  על אף לגבות יכול הוא מלוי שם). כתובות רש"י
השדה  את לקח שהוא מפני שמעון, ביד נכסים שנשארו
דומה  זה ואין בבינונית. דינו חוב בעל שהרי לו, המשועבדת
מהלוקח  נפרעים שאין הקודמת, בהלכה שאמרנו למה
זיבורית  הם חורין כשבני אפילו חורין בני שיש במקום
בא  כשהמלווה נאמר שזה משום בינונית, הם והנמכרים
מן  לטרוף אין - זיבורית אפילו - עצמו הלווה מן לגבות
שמעון  גם כאן אבל הפסד, להם לגרום שלא כדי הלקוחות,
מכוחו  גרוע כוחו ואין כסף, לוה הוא ולא לוקח, רק הוא
השדה  את קנית אתה - ללוי המלווה אומר ולפיכך לוי, של
גובה  רצה ואם רוצה. אני ואותה לי, משועבדת שהייתה
אחרים  נכסים בידו נשארו לא אם מעידית, אפילו משמעון
כל  קנית אתה לו: לומר הוא שיכול מראובן, שקנה מאלה
על  לי שהיה השעבוד לכל ונכנסת ראובן של קרקעותיו
לידך  שבא משהו אצלך מוצא שאני זמן כל ולפיכך ראובן,
לי  שהניח מלוי לתבוע רצוני ואין גובה, אני - ראובן מיד
שהמדובר, מבאר, שם [רש"י ממנה. לגבות שדה אצלך
לוי  כשקנה או אחד בשטר השדות כל שמעון כשקנה
קנה  אם אבל באחרונה, שמעון שקנה השדה את משמעון
לוי  יכול האחרונה, לפני מראובן שמעון שקנה שדה לוי
אצל  מקום לך הניח זו שדה שמעון כשקנה למלווה: לומר
נשארה  שלא פי על אף ממנה, שעבודך ופקע לגבות ראובן
משועבדים  מנכסים גובים אין שהרי ראובן, ביד בינונית
והר"י  זיבורית. או עידית אפילו חורין בני שיש במקום
ואומר, זה על חולק ראובן המתחיל דיבור שם בתוספות
תקנת  על מוותר הריני לטעון: שמעון יכול זה שבמקרה

ח  בני כשיש ממשועבדים נפרעים שאין כדעת חכמים ורין,
חכמים  בתקנת אפשי אי שהאומר ז:) קמא (בבא רבא
פקע  לא כך ומשום לו, שומעים - לטובתו שתיקנוה
ביאר  לא ורבינו שם). (ראה לוי שקנה מהשדה השעבוד

בזה]. בסמוך 18)כלום השעבוד. עיקר רובץ שעליה
מראובן. שמעון שקנה הבינונית כל שלקח שהכוונה יבואר

ונראה 19) דכוותה". "בינונית שם: (רבא) רבה כלשון
שדה  שמעון בידי נשארה שאם ללמדנו, בא זה שסגנון
כזיבורית, להגדירה ושיש שבידו, מהזיבורית קצת מעולה
הבינונית  ללוי שמכר אחר אולם ללוי, שמכר לבינונית ביחס
שיטת  (לפי קרקעותיו של בינונית לסוג להכניסה אפשר
מפני  מלוי, גובה - א) הלכה למעלה ראה שמין", הן "בשלו
ולפיכך  שמעון. ביד כשהייתה השעבוד חל זו בינונית שעל

רבינו  דייק וכן (כמותה). "דכוותה" ואמר (רבא) רבה דייק
שלקח". הבינונית "כמו וכתב:

.„˙ÈcÚa Ô‰Ï ÔÈÓL - ÔÈ˜fp‰L ,e¯‡a ¯·k20ÏÚ·e , ¿»≈«¿∆«ƒ»ƒ»ƒ»∆¿ƒƒ««
˙ÈBÈ·a - ·BÁ21˙È¯eaÊa - ‰M‡ ˙a˙Îe ,22eÈ‰ . ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ»

BÏ23˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa ÔÈ˜f - ˙È¯eaÊÂ ˙ÈcÚƒƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ««¿À«
ÔÈ˜f - ˙ÈBÈ·e ˙ÈcÚ BÏ eÈ‰ .˙È¯eaÊa ‰M‡ƒ»¿ƒƒ»ƒƒ≈ƒƒ»ƒ
BÏ eÈ‰ .˙ÈBÈ·a ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa¿ƒƒ««¿À«ƒ»¿≈ƒ»

„·Ïa ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ24·BÁ ÏÚ·e ÔÈ˜f - ƒƒ≈ƒƒ¿«ƒ»ƒ««
˙ÈBÈ·a25.˙È¯eaÊa ‰M‡ ˙a˙Îe , ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ

ז.20) הלכה ממון נזקי מהלכות א בפרק נתבאר
א.21) הלכה זה אישות 22)בפרק מהלכות ט"ז בפרק

ג. ח.23)הלכה קמא בבא למעלה 24)ברייתא שם.
למה  קשה לכאורה כן ואם שמין, שבשלו למדנו א בהלכה
כבינונית  שבקרקעותיו המעולה הקרקע את מגדירים אנו
האומר  לשיטת כך הקשו (ח.) שם בגמרא כעידית? ולא
עידית  גם לו כשהיו שהמדובר, ותירצו, שמין. הן בשלו
מכירת  לפני מוגדרת הייתה בידו שנשארה וזו ומכרה ממש
יש  וכן החוב. שעבוד עיקר עליה וחל כבינונית העידית
משפט  בחושן הטור פסק וכן כאן רבינו דברי את גם להבין

משנה). לחם (ראה קכ שתי 25)סימן מובאות שם בגמרא
בבינונית  חוב בעל אומרת, אחת זו, את זו הסותרות ברייתות
שנחלקו  שם הגמרא ומסקנת בזיבורית. אומרת והשנייה
רבינו  (והביאה דעולא" "תקנתא בשם הנודעת בתקנה
לא  ב וברייתא זו תקנה קיבלה א ברייתא א) בהלכה למעלה
ורבינו  מזיבורית. שגובה התורה דין ונשאר אותה קיבלה
להיפך: מפרשים העיטור ובעל [והראב"ד כעולא. פוסק
שיטתם  קיבלה. ב וברייתא התקנה את קיבלה לא א ברייתא

לק  י].תתבאר הלכה כ"ד בפרק מן

.‰Ô¯ÎÓ26˙Á‡ ˙·a Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ27Ôlk È¯‰ - ¿»»ƒ¿»¿≈»»¿«««¬≈À»
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰Â ,ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ28, ƒ¿¿«««¿»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ

˙Ù¯BË ‰M‡ ˙a˙Îe ,˙ÈBÈa‰ ÔÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚ·e««≈ƒ«≈ƒ¿À«ƒ»∆∆
ÔÓ ÔÈÙ¯BË Ôlk - ‰Ê ¯Á‡ ‰ÊÏ Ô¯ÎÓ .˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»»»∆««∆À»¿ƒƒ

ÔB¯Á‡‰29‡Ï ;ÂÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ ‡Ï ; »«¬…ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆¿»»…
ÔB¯Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .ÂÈÙ ÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈»»¬ƒ»»»«¬

˙È¯eaf‰ Á˜lL ‡e‰30¯ÓB‡ Ì„Bw‰ Á˜Bl‰ È¯‰L . ∆»««ƒƒ∆¬≈«≈««≈≈
epnÓ ˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :Û¯BhÏ31. «≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ∆

שם.26) אחד,27)ברייתא ביום מכר הסוגים שלושת כל
זיבורית. ולזה בינונית ולזה עידית, בהגהות 28)לזה

על  מלוה הלא מהלוקח, טורף ניזק למה שואל ִמיימוניות
בדין  שעמד שמזיק ותירץ חורין? מבני אלא טורף אינו פה
שאמרו  כמו בשטר, כמלוה דינו לשלם דין בית ִוחייבוהו
בתורה  הכתובה "מלוה מקומות): (ובכמה יג: ִבקידושין
כתבו  תירוצה וגם זו [קושייא דמיא" בשטר ככתובה

כולן]. המתחיל: דיבור שם קמא בבא ואין 29)התוספות
השדות. בסוג כלל לטעון 30)מתחשבין יכול אינו

בהלכה  שאמרנו (כמו אותה אגבה - לי משועבדת הבינונית
עצמו, הלווה אצל מקום השאיר הבינונית שהלוקח משום ג)
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קנה dele deln zekld - mihtyn xtq - `"pn f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הלוקח. מן לוקח בדין ג בהלכה כן שאין כמו 31)מה
ב. בהלכה שאמרנו

.Â˙Áz ÒÎ Á˜Bl‰ È¯‰ - BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï Ô¯ÎÓ¿»»¿∆»««¬≈«≈«ƒ¿«««
˙ÈcÚ Á˜lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ
ÔÈ·Bb Ôlk - ‰B¯Á‡a ˙È¯eaÊ Á˜Ï Ï·‡ ;‰B¯Á‡a»«¬»¬»»«ƒƒ»«¬»À»ƒ
ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡B·iLk Û¯BhÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ∆¬≈≈«≈¿∆»ƒ¿ƒ
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ È¯‰ :‰lÁz Á˜lL ‰„O‰«»∆∆»«¿ƒ»¬≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
Á˜Ï Ì‡ Ck Û¯Bh‰ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .epnÓƒ∆¿»»≈≈«≈»ƒ»«
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰a‚˙Â ,‰B¯Á‡a ˙ÈcÚƒƒ»«¬»¿ƒ¿∆»ƒ»««ƒ»ƒƒ

‰B¯Á‡a Á˜lL32Á˜BlÏ ‡È‰ ‰wz BfL ?33È¯‰Â , ∆»«»«¬»∆«»»ƒ«≈««¬≈
BÊ ‰w˙a ÈLÙ‡ È‡ :Ô‰Ï Á˜BÏ ¯ÓB‡34Ïk ‡l‡ , ≈≈«»∆ƒ∆¿ƒ¿«»»∆»»

.BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ‰a‚È ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»»

על 32) אף האחרונה אצל הטורף את דוחים אנו אם כלומר,
שהיא  מכירת פי אחר עליה נשאר שהשעבוד משום זיבורית,

בעל  יגבו לא באחרונה עידית בלקח למה והבינונית, העידית
עליה? רובץ השעבוד הרי ממנה? כתובתה והאשה חוב

תקנת 33) מקום, לך הנחתי לטעון: יכול שהלוקח זה, דין
שדות  כשנשארו ממנו יגבו שלא הלוקח, לטובת היא חכמים

המוכר. ג.34)ביד בהלכה למעלה שהבאנו רבא כדברי
ח: שם בגמרא אמרו זה נימוק

.ÊÔ¯ÎÓ35˙ÈcÚ BÏ ¯ÎÓe ,BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï ¿»»¿∆»««»«ƒƒ
¯iLÂ ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ ¯ÎÓe Á˜Bl‰ ¯ÊÁÂ ,‰B¯Á‡a»«¬»¿»««≈«»«ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔÓ ÔÈ·Bb Ôlk - ÂÈÙÏ ˙ÈcÚBÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙ÈcÚ‰ ƒƒ¿»»À»ƒƒ»ƒƒ∆¬≈≈
Ì˙B‡ ‰Á„È ‰na36˙ÈBÈa ÁÈp‰Â ˙ÈcÚ ¯ÎÓ . «∆ƒ¿∆»»«ƒƒ¿ƒƒ«≈ƒ

Á˜BÏ „ÈaL ˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰ - ˙È¯eaÊÂ¿ƒƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ∆¿«≈«
ÈM‰37˙ÈBÈaÓ ÔÈ·Bb ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e , «≈ƒ««¿À«ƒ»ƒƒ≈ƒ

ÂÈÙÏ ¯iML ˙È¯eaÊÂ38. ¿ƒƒ∆ƒ≈¿»»

מקום 36)שם.35) הניח לא באחרונה זו שלקח מכיוון
רצה 37)לגבות. כזה שבמקרה ג, בהלכה למעלה נתבאר

עידית. עדיף שהניזק ומובן גובה, מזה רצה גובה מזה
כדינם.38) - מזיבורית ואשה מבינונית חוב בעל

.Á‰ÂlL ÈÓ39ÂÈÒÎ ‰Âl‰ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡Ó ƒ∆»»≈∆»¿««»»««…∆¿»»
ÌÈLÏ40ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÈL Á˜BÏÏ ·BÁ ÏÚa ·˙ÎÂ , ƒ¿«ƒ¿»«««¿≈«≈ƒƒ¿»ƒ

Á˜BlÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜Â ,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡≈ƒƒ»¿»ƒ»≈»ƒ¿…ƒ≈«
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÔBL‡ƒ̄∆¬≈≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
ÈL Á˜BÏ ‰wL ÌÈÒÎp‰ ÔÓ E·BÁ ÏÚa Ïˆ‡ epnÓƒ∆≈∆««¿ƒ«¿»ƒ∆»»≈«≈ƒ
EÓˆÚ z˜lÒ È¯‰L ,EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ ‰z‡Â ,È¯Á‡«¬«¿«»ƒ¿«¿»««¿¿∆¬≈ƒ«¿»«¿¿

Ô‰Ó41d˙a˙Îa ‰M‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .42‰·˙k Ì‡ , ≈∆¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿À»»ƒ»¿»
Ì‡ Ï·‡ .Û¯ËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ,d˙a˙k ‰„a‡ - ÈMÏ«≈ƒƒ¿»¿À»»¿≈»¿»ƒ¿…¬»ƒ

ÈM‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË - ÔBL‡¯Ï e·˙k43‰„O ‰Âl‰ ¯ÎÓ . »¿»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ»««…∆»∆
ÈL Á˜BÏÏ ÔBL‡¯ Á˜BÏ d¯ÎÓe ,Á˜BÏÏ44·˙ÎÂ , ¿≈«¿»»≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿»«

,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯ Á˜BÏÏ ‰ÂÏn‰««¿∆¿≈«ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»
d˙B‡ ÈL Á˜BlÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚa È¯‰ - B„iÓ e˜Â¿»ƒ»¬≈««≈ƒ≈«≈ƒ»

‰„O‰45·BÁ ÏÚaÓ d˙B‡ Û¯BË ÔBL‡¯ Á˜BÏÂ ,46, «»∆¿≈«ƒ≈»ƒ««
BÏ ·˙k È¯‰L47Á˜BlÓ d˙B‡ Û¯BË ÈL Á˜BÏÂ , ∆¬≈»«¿≈«≈ƒ≈»ƒ≈«

ÔBL‡¯48BÏ d¯ÎÓ ‡e‰ È¯‰L ,49¯ÊBÁ ·BÁ ÏÚ·e , ƒ∆¬≈¿»»««≈
ÈMÓ Û¯BËÂ50‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,51‰¯Lt eOÚiL „Ú , ¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ»«∆«¬¿»»

.d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ»ƒ¿À»»

צה.39) כתובות זה.40)ברייתא אחר בגמרא 41)בזה
לבין  כאן הנידון בין ההבדל את זו בסברה נימקו שם
הלכה  למעלה (ראה ממשועבדים שגובה חורין בני נשתדפו

לעניין 42)ב). חוב לבעל אשה כתובת השוו שם בגמרא
והמדובר  זו בהלכה אחרת גירסא מביא משנה [במגיד זה.
והשדות  מנה לווה כגון השדות שתי כנגד הוא כשהחוב בה
שתי  נמצאות תימן יד ובכתב חמישים. בחמישים נמכרו

נפרדות]. הלכות בשתי וקשה 43)הגירסאות פשוט. זה
טורפים  כן גם לראשון כתב כשלא הרי משמיענו, מה להבין

השני? "וכן 44)מן (שם:), הברייתא את רבינו מפרש כך
לקוחות". ושני חוב אלא 45)בעל הסתלק לא שהרי

בלבד. ראשון לוקח כלפי שלוקח 46)מזכותו אחר פירוש,
השדה. דמי את בחזרה ממנו הוציא שלא 47)שני התחייב

בעקיפין. אמנם - ממנו גבה והרי ממנו חובו יגבה
מעותיו.48) לו על 49)ומחזיר אף לו להחזירה ומחוייב

החוב. בעל באמצעות לידו עכשיו שבאה שהרי 50)פי
כלפיו. מזכותו הסתלק סוף.51)לא לבלי עד

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
שטרות 1) ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב בעל דין מבאר

כתוב  שבאחד חוב שטרי שני ודין אחד, ביום שזמנם
סתם. ניסן ובשני בניסן בחמישה

.‡B·BÁ Ì„wL Ïk - ‰a¯‰ ˙B·BÁ BÏ LiL ÈÓ2 ƒ∆≈«¿≈…∆»«
‰lÁz ‰·Bb3.˙BÁB˜l‰ ÔÓ ÔÈa BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈa , ∆¿ƒ»≈ƒ«…∆«¿≈ƒ«»

B„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ - ‰·‚Â ÔB¯Á‡‰ Ì„˜ Ì‡Â4ÏkL ; ¿ƒ»«»«¬¿»»ƒƒƒ»∆…
˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÎÊ - B·BÁ Ì„wL∆»«»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰wL ˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»««¿»∆»»««

·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ ‰ÂlL5ÏÎÏ ∆»»ƒ«¬≈«¿≈««ƒ∆»«¿»
ÔÈ‡ - EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó :Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿≈

ÔÈÂL Ôlk ‡l‡ ,‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a6‰·‚Â Ì„wL ÏÎÂ , »∆ƒ¿ƒ»∆»À»»ƒ¿…∆»«¿»»
ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ -7. »»««ƒ∆«¬

קבלת 2) זמן שקדם או תחילה, החוב שטר לידו שהגיע מי
שלו. קודם 3)הקנין השני של הפרעון שזמן ואףֿעלֿפי

וכדבריו  קטז, אלף בתשובה (הרשב"א הראשון של לזה
בא  ואם שם). יוסף' 'בית וראה קד סי' בחו"מ ה'טור' כתב
מגבים  - הראשון של הפרעון זמן שהגיע לפני לגבות השני
(רשב"א  ממנו יטרוף הראשון של הפרעון זמן וכשיגיע לו,
עלֿפה  מלוה לבין בשטר מלוה בין הבדל בזה ואין שם).

מודים 4)(מגידֿמשנה). הכל נחמן, רב אמר צד. בכתובות
ופסק  גבה. לא שגבה מה - וגבה שקדם מאוחר בבעלֿחוב
גאון. שרירא רב דעת גם שכן וכתב כמותו, שם הרי"ף

הבאה.5) בהלכה הערותינו ֿ 6)ראה (בבא יחלוקו כלומר,
יחלוקו). והילכתא . . וקנה. וחזר ולוה לוה קנז: בתרא
אותה  שקנה בשעה הקרקע על חל שהשעבוד מפני והטעם,

שוה. זכותם המלווים כל ואז עצמו.7)הלווה, סברת
לא  שגבה "מה שם) כתובות (בגמרא, אמרו שלא ונימוקו:
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- שוים כולם שאם ומשמע, מאוחר. בבעלֿחוב אלא גבה"
רשב"א). בשם (מגידֿמשנה גבה שגבה מה

.·,EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ‰ÂÏ»»¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿
¯Á‡Ó ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ ,‰„O ‰˜ Ck ¯Á‡Â8‰„O‰ È¯‰ - ¿««»»»»∆¿»«¿»»≈«≈¬≈«»∆

ÔBL‡¯Ï „aÚLÓ9˙Ba‚Ï Ì„B˜ ‡e‰Â ,10elÙ‡ ÔÎÂ . ¿À¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡ .‰‡Ó eÈ‰11Ïk ‡l‡ , »≈»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ∆»…

.ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ - Ô‰Ó ‰·‚Â Ì„wL∆»«¿»»≈∆»»««ƒ∆«¬
‰Ê ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÒÙ˙Â Ì„‡ ¯‡MÓ „Á‡ Ì„»̃«∆»ƒ¿»»»¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆∆
ÏkL ;‰ÎÊ ‡Ï - ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï ˙BkÊÏ È„k¿≈ƒ¿¿∆»ƒ«¬≈…»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ LiL ÌB˜Óa ·BÁ ÏÚ·Ï ÒÙBz‰«≈¿««¿»∆≈»»«¬≈ƒ

‰˜ ‡Ï -12BÏ ‰˜ - ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ï·‡ .13. …»»¬»≈»»«¬≈ƒ»»
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ14- ÈBÏÙÏ ‰Ê ıÙÁa ‰ÎÊ :‰Âl‰ ¿≈ƒ»««…∆¿≈¿≈∆∆ƒ¿ƒ

˙Ba‚Ï ÔÈÏBÎÈ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ;BÏ ‰ÎÊ»»¿≈∆»ƒ«¬≈¿ƒƒ¿
.¯Á‡ Ô‰a ‰ÎÊ ¯·kL ,ÔÈÏËÏhn‰ el‡Ó≈≈«ƒ«¿¿ƒ∆¿»»»»∆«≈

"יחלוקו"8) שם) (בבאֿבתרא אמרו ולא השדה. קניית אחר
עליה  חל קנייתה שבשעת קנה, ואחרֿכך ולוה בלוה אלא
לשעבוד, שעבוד קדם ולא ההלוואות, כל שעבוד אחת בבת
השדה  נשתעבדה - לקניה קדמה אחת כשהלוואה אבל
שנית. שלווה לפני הלוה, שקנאה ברגע הלוואה לאותה

השני.9) השעבוד ב'בדק 10)לפני (וכן כאן בכסףֿמשנה
אם  שהואֿהדין כתב, ח) ס"ק קד, סי' בחו"מ שלו הבית'
תהיינה  ולהבא מכאן שאקנה (השדות "דאקני" לראשון כתב
"דאקני", לו כתב ולא משני, ולוה - לך) משועבדות
לשני. ולא לראשון משועבדת היא הרי - שדה קנה ואחרֿכך
שם  ובש"ך ארבעים. שער התרומות' 'ספר על בזה ומסתמך
וכן  ח, חלק ו בנתיב ירוחם רבינו מדברי הוכיח טו ס"ק
מן  לגבות באו שאם ד, חלק מג שער התרומות' מ'בעל
משועבדת  שאינה שאמרו ומה שוים. שניהם - עצמו הלווה
הלווה, מן הלוקח מיד מוציא השני שאין הכוונה - לשני
ביד  שהשדה זמן כל אבל "דאקני", לו כתב שלא משום
"אפילו  שאמרו: כמו לשני, גם משועבדת היא הלווה
שעל  מהגלימה אפילו גובה (בעלֿחוב כתפיה דעל מגלימא
שלו, היא בידו נמצאת שהיא זמן כל שהרי הלווה)" גבי
לא  ובין "דאקני", לו כתב אם בין ממנה גובה בעלֿחוב וכל
לא  מ, שער התרומות' שב'שער מוסיף, והש"ך לו. כתב
"גידולי  עם שבידי התרומות' (ב'שער זה בדין כלום מצא
שהביא  מה כן גם מצאתי לא תקסט, ויניציאה דפוס תרומה"

בשמו). שם.11)הכסףֿמשנה כתובות, רי"ף,
ומשם 12) פד: ובכתובות יא: בגיטין יוחנן רבי של מימרא

קנה. לא - שליח המלוה כשעשאו שאפילו ראיה,
שכתב  רש"י על תמהו התופס, ד"ה שם גיטין [ב'תוספות'
והוכיחו  קנה. - לתפוס שליח עשאו שאם י. בבבאֿמציעא
ירוחם  רבינו פסק וכן שם, בגיטין הר"ן דעת וכן קנה. שלא
שם  וסמ"ע קד, סי' חו"מ יוסף' 'בית ראה ז. חלק ח בנתיב

א]. בעל 13)ס"ק לאו ולטעון: להתנגד יכול אינו והלווה
בתשובה  והרי"ף שלי). דברים בעל (אינך את דידי דברים
רק  נאמר זה שדין מבאר, י.) בבאֿמציעא ברא"ש (מובא
המטלטלין, את יתפוס לא אם למלוה הפסד שנשקף במקום
אין  כי לגבות, המלוה יוכל לא וכשימות גוסס, שהלווה כגון
ה"ח  פי"א למעלה (ראה יתומים של ממטלטלין גובים

מבוסס  חשש כשאין אבל נכסיו, מפסיד כשהלווה או והי"א)
את. דידי דברים בעל לאו לטעון: הלווה יכול - להפסד

ה"ב).14) פט"ז למעלה (ראה יא: גיטין

.‚˙Á‡ ‰ÚL B‡ ,„Á‡ ÌBÈ Ôlk ÔÓfL ˙B¯ËL¿»∆¿«À»∆»»»««
ÔÈa ,‰·‚Â Ô‰Ó Ì„wL Ïk ,˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa¿»∆¿ƒ»…∆»«≈∆¿»»≈

‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜15. «¿«≈ƒ«¿¿ƒ»»

וכו'15) אחת בשעה יוצאות כולן "היו צג: בכתובות שנינו
שבמקום  א, הלכה בסוף לשיטתו ורבינו בשוה", חולקות
ראב"ד). (ראה זכה - וגבה שקדם כל יחלוקו, שאמרו
שטרות  שני בדין ושמואל רב נחלקו צד, שם בגמרא
שודא  אמר ושמואל יחלוקו, אמר רב אחד. ביום היוצאים
רש"י), - דעתם חוות לפי הזכות יטילו (הדיינים דדייני
בידינו, כלל הלא כרב, פסק למה רבינו על קשה ולכאורה
העיר  כבר אולם רב? נגד כשמואל הלכה ממונות שבדיני

על הרי"ף חולק אינו ששמואל שמא), (אות בכתובות
אבל  בלבד, ומתנות במכירות נאמרו ודבריו המשנה,
ממה  לדבריו, הוכחה ומביא שיחלוקו. לרב מודה בהלוואות
ולא  מברייתא, שמואל על ב) עמוד (שם בגמרא שהקשו
דחזינן  "ואףֿעלֿגב וכותב: מוסיף והרי"ף ממשנתנו. הקשו
על  בה דאקשי ה"ד) פ"י (שם בירושלמי רואים ) (שאנו
חולקת) (משנתנו פליגא מתניתין (ואמר) וקאמר שמואל,
שלנו  הגמרא (על סמכינן" דילן אגמרא - וכו' אדשמואל
כדרכו  הרי"ף, דעת קיבל ורבינו סומכים), אנו (הבבלית)

מקום. בכל כמעט

.„˙Ba‚Ï „ÁÈa Ôlk e‡a16ÏkL ˙B·BÁ ÈÏÚa ÔÎÂ , »À»¿««ƒ¿¿≈«¬≈∆»
ÔÓ ˙Ba‚Ï e‡aL B¯·Á ÔÓÊÏ Ì„B˜ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿ƒ

‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhn‰17e‡aL B‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈»∆ƒ¿ƒ»∆»
ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL Ú˜¯wÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ«¿«∆»»«…∆¿««∆»»ƒ»«¬

Ô‰aL18˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰a‚iL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â , ∆»∆¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»≈∆∆
Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ - B·BÁ19?ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk .20Ì‡ ¿«¿ƒ≈≈∆≈«¿ƒƒ

˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈÓ ÏÚ ‡ˆÓp‰ ÔBÓn‰ ˜lÁ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ¿»«ƒ¿»»«ƒ««»
ÌÈÓ ÈÙÏ ÌÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ B·BÁ ¯eÚLk Ô‰aL21 ∆»∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÂLa22B·BÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ì‰aL ˙eÁtÏ ÚÈbÈ Ì‡Â ;23- ¿»∆¿ƒ«ƒ««»∆»∆≈«
˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k Ì‰ÈÈa ÔBÓn‰ ÏkÓ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ»«»≈≈∆¿≈∆«ƒ««»

B·BÁ ¯eÚLk Ì‰aL24ÈÏÚaÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆»∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¬≈
?„ˆÈk .˙‡f‰ C¯ck Ô‰ÈÈa ¯˙i‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ˙B·BÁ¿¿ƒ«»≈≈≈∆«∆∆«…≈«
,ÌÈ˙‡Ó ‰Ê ÏLÂ ,‰Ó ‰Ê ÏL ,˙B·BÁ ‰LÏL eÈ‰»¿»∆∆»∆¿∆∆»«ƒ
LÏL ‡ˆÓp‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙B‡Ó LÏL ‰Ê ÏLÂ¿∆∆¿≈ƒ»»»«ƒ¿»¿
˙BÁt ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ ;‰‡Ó ‰‡Ó ÔÈÏËB - ˙B‡Ó≈¿ƒ≈»≈»¿≈ƒƒ¿»»»
ÏÚ ¯˙È ÌL ‡ˆÓ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»»»≈«
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈
ÏÚ ÌÈM‰ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔBÓn‰ ¯‡Le ,‰‡n‰ ÏÚa«««≈»¿»«»¿ƒ«¿«ƒ«
B‡ ˙B‡Ó LÓÁ ÌL e‡ˆÓ ?„ˆÈk .C¯c‰ d˙B‡»«∆∆≈«ƒ¿¿»¬≈≈
,„Á‡‰ ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈»∆»
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙BÁt‰ B‡ ÌÈ˙‡n‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»«ƒ«»¿»∆¿ƒ¿«≈

ÈM‰25˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LL ÌL ‡ˆÓ . «≈ƒƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa¿»∆¿ƒ¿«≈«««»∆¿¿ƒ¿¿ƒ
,ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ÌÈM‰ ÔÈa ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ≈«¿«ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈«««»«ƒ
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‡ˆÓÂ ,˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯‡Lp‰ ‰‡n‰ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«≈»«ƒ¿»ƒ¿«««¿≈¿ƒ¿»
„·Ïa ˙B‡Ó LÏL B„Èa26elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿»¿≈ƒ¿«¿«∆∆¿ƒ¬ƒ

ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .˙Á‡k ˙Ba‚Ï e‡B·iLk ,‰‡Ó Ô‰≈≈»¿∆»ƒ¿¿««¿≈ƒ«¿ƒ
ÌBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁL ,e¯B‰L27. ∆∆¿ƒ¿ƒ»»

א 16) הערות ה"א (ראה שוים שטרותיהם זמני שהיה כגון
שם.17)וֿב). דין 18)כמבואר שאין למעלה, נתבאר

אלה. בקרקעות שכל 19)קדימה הקודמת, בהלכה נתבאר
זכה, - הכל וגבה הקודם כל יחלוקו, שאמרו מקום
באו  אם זכה, הקודם כל שאמרו במקום להיפך: והואֿהדין

יחלוקו. לגבות, צג.20)ביחד שם ורבי נתן רבי מחלוקת
כרבי  ופסק השיטות, שתי בפירוש שם הרי"ף והאריך
כאן. רבינו שיטת היא וכך בשוה. חולקות שאמר:

החובות.21) בעלי מספר מקבל 22)לפי מהם אחד כל
לקטן. גדול חוב בין הבדל בלי הסכום, כשנחלק 23)אותו

הגובים. מספר הנכסים 24)לפי מן חלק בשוה חולקים
הפחות. החוב כשיעור מלוה לכל לתת כדי בו שיש

מאה.25) מפסיד והשלישי חובו, כל המלה 26)גבה
השלישי  שהרי שלמעלה, בדוגמא מקום לה אין "בלבד"
משלוש  גדול יותר לחוב מרמזת ואולי לו, המגיע כל גבה

הלווה 27)מאות. ונכסי לאלף, עולים החובות כל אם
שוים  ואם חובו. מחצית אחד כל מקבל - מאות חמש שוים
מאה, כל בעד ארבעים חוב בעל כל מקבל - מאות ארבע
הלכה  ונפסקה לשיטתם. מסכים אינו ורבינו הלאה. וכן

ה. סעיף קד סי' חו"מ ערוך' ב'שולחן כמותו

.‰ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯28·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ , ¿≈¿ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈∆¿«
B¯ËL ÔBÚÓLÂ ,ÔÒÈa ‰MÓÁa B¯ËL Ô·e‡¯ ,ÈÂÏ ÏÚ«≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»
ÏL ·BÁ È„k dÈ‡L ‰„O ÈÂÏÏ LÈ È¯‰Â ,Ì˙Ò ÔÒÈa¿ƒ»¿»«¬≈≈¿≈ƒ»∆∆≈»¿≈∆

Ô·e‡¯ dÎB˙Ï ÔÈ„È¯BÓ - Ì‰ÈL29ÏL B¯ËL ‡nL , ¿≈∆ƒƒ¿»¿≈∆»¿»∆
Û¯ËÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓL ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰È‰ ÔÒÈ ÛBÒa ÔBÚÓLƒ¿¿ƒ»»»¿≈≈ƒ¿»ƒ¿…

EÏÈ‡Â ¯i‡Ó30„Á‡a ‡nL :BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L , ≈ƒ»»≈»∆¬≈«≈«≈∆»¿∆»
ÔÈ¯BÁ ˙a ‰„O È¯‰Â ,E¯ËL ÏL BpÓÊ ‡e‰ ÔÒÈa¿ƒ»¿«∆¿»¿«¬≈»∆«ƒ

Ô·e‡¯ „Èa31¯Á‡ ‡e‰L Ô·e‡¯ ‡B·ÈÂ ,d˙B‡ ‰a‚zL ¿«¿≈∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆««
ÈpnÓ Û¯ËÏ BÏ LiL ‡e‰Â EÓÊ32e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿¿∆≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿

‰‡L¯‰33‰ÊÏ ‰Ê34ÏkÓ CÏÈ‡Â ¯i‡Ó ÔÈÙ¯BË - «¿»»∆»∆¿ƒ≈ƒ»»≈»ƒ»
„ˆ35ÔÈc‰ ‡e‰Â .36ÈÂÏ Ô‰Ï ¯ÎnL ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯a «¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»«»∆≈ƒ

‰MÓÁa ‰Ê ÏL B¯ËL ,˙B¯ËL ÈLa ˙Á‡ ‰„O»∆««ƒ¿≈¿»¿»∆∆«¬ƒ»
.Ì˙Ò ÔÒÈa ‰Ê ÏL B¯ËLe ÔÒÈa¿ƒ»¿»∆∆¿ƒ»¿»

צד:).28) (שם שהיה שם.29)מעשה יוסף, רב פסק כן
אחר 30) שנשארו ואילך, אייר מחודש לוי שמכר מהנכסים

חובו. ראובן היתה 31)שגבה מראובן, לוי שלוה בשעה
השדה  נשתעבדה ולא - שמעון שגבה זו - חורין בת שדה לו

זו. שעה אחר יש 32)שנמכרה לו פירוש, "ממני". צ"ל
זו. זכות אין ולך ממני, לטרוף כוח.33)הזכות ייפוי

לשני.34) אחד חמשה 35)מלוה שזמנו השטר של מכוחו
סתם. ניסן שזמנו זה של מכוחו או מפרש 36)בניסן רש"י

פירש, רבינו מכירה. בשטרי שם, שבגמרא המעשה את
מכר. דין לזה השווה ומסברא חוב. בשטרי כנראה,

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
גובה 1) שבח ואיזה השבח, את גובה חוב שבעל מבאר

גובה. אינו שבח ואיזה

.‡·BÁ ÏÚa2Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb3Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L4, ««∆∆«∆«∆ƒ¿ƒ««≈«
‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰L ÔÈa5ÌÈÒÎ eÁ·ML ÔÈa ≈∆ƒ¿ƒ≈¬«»»≈∆»¿¿»ƒ

Ïk Û¯BË - Ô‰ÈÏ‡Ó eÁ·L Ì‡L ‡l‡ .Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆»∆ƒ»¿≈¬≈∆≈»
ÈˆÁ ‰·Bb - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰ Ì‡Â ,Á·M‰«∆«¿ƒƒ¿ƒ≈¬«»»∆¬ƒ

Á·M‰6ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk . «∆«≈«¿≈∆»»«ƒ¿
‡ÈˆB‰Â ,‰Óa ‰„O ÈÂÏÏ ÔBÚÓL ¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ»∆¿»∆¿ƒ
‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â dÁÈaL‰Â ,˙B‡ˆB‰ ÈÂÏ ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰pnÓ Û¯BË - ÈÂlÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ‡B·iLk ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿∆»¿≈ƒ¿…ƒ≈ƒ≈ƒ∆»
‰ÁÈaL‰ Ì‡Â .Á·M‰ ÈˆÁ ÏL ÌÈMÓÁÂ ,‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ∆¬ƒ«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
d· eÏÚ B‡ ÌÈÓ„a ‰¯˜e‰L ÔB‚k ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿∆¿»¿»ƒ»»
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ e¯B‰ .dlk ˙‡ ‰·Bb - ˙BÏÈ‡7 ƒ»∆∆À»¬»ƒ¿ƒ
‰„OÏ „¯Bi‰Ó BÁk Ú¯ Á˜Bl‰ ‡‰È ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…¿≈«≈««…≈«≈ƒ¿≈

˙eL¯a ‡lL B¯·Á8BÏ ÔÈÓML ,9.‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ ¬≈∆…ƒ¿∆»ƒ¿»«««¿»
ÌÈMÓÁ ‡ÈˆB‰Â ‰‡Ó ÁÈaL‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÏËB -11 ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¬ƒƒ≈

ÈˆÁ‰Â ,‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ Á·M‰ ÈˆÁÂ ‰‡ˆB‰‰ Ïk»«»»«¬ƒ«∆««»≈««»»¿«¬ƒ
‰ ÌÚ·BÁ ÏÚa Û¯BË Ô¯w12,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e] . ƒ«∆∆≈««¿»ƒ∆««≈

Ôe„Ï Èe‡¯ CÎÂ13Ô¯w‰ ˙‡ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ [.14 ¿»»»¿≈«≈«¿∆∆«∆∆
Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Û‡ ,ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ15 ƒƒ¿≈ƒ¿«ƒ«¿À¿»ƒ∆»«»«

ÈÂÏÏ Ba ¯ÎnL ÔÓÊ ¯Á‡Ó16Û¯hL Á·M‰ Ï·‡ ; ≈««¿«∆»«¿≈ƒ¬»«∆«∆»«
ÈÂÏ ÔÈ‡ - BlÎa ÔÈa BÈˆÁa ÔÈa ,·BÁ ÏÚa epnÓƒ∆««≈¿∆¿≈¿À≈≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ e‰·B‚17˙wzL .ÔBÚÓL ÏL ≈∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆«»«
‡È‰ ÌÏBÚ18ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ‡ÏÂ ,Á·M‰ ‰a‚È ‡lL : »ƒ∆…ƒ¿∆«∆«¿…«≈∆»«

ÔÏÊb‰19˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓ ‡ÏÂ ,20ÌÈÒÎpÓ , ««¿»¿…¿»ƒ»¿«»ƒ¿»ƒ
‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡L ;ÔÈ„aÚLÓ21ÈlwÓe . ¿À¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒÀ≈

‰a˙k22‰nÏÂ .d˙a˙k Á·M‰ ÔÓ ‰M‡ Û¯Ëz ‡lL , ¿À»∆…ƒ¿…ƒ»ƒ«∆«¿À»»¿»»
˙ÓÁÓ ‡a‰ „·Ïa Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈƒ¿…««¬ƒ«∆«ƒ¿««»≈¬«

?dÓˆÚ ‰‡ˆB‰23‰ÂlL ¯Á‡Ï ‡a Á·M‰L ÈÙÏ »»«¿»¿ƒ∆«∆«»¿««∆»»
Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÈÂÏÏ ¯ÎnL ¯Á‡Ïe Ô·e‡¯Ó24ÈÂÏÂ25 ≈¿≈¿««∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ
ÌÈÒÎk Á·M‰Â ,ÔBÚÓLÏ ˙B·BÁ ÈÏÚa ÈLk26e‡aL ƒ¿≈«¬≈¿ƒ¿¿«∆«ƒ¿»ƒ∆»

Ì‰ÈMÓ ‰ÂlL ¯Á‡ BÏ27BÓk „Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L , ««∆»»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ¿∆»¿
e¯‡aL28CÎÈÙÏ .29,‰Ó ÔBÚÓMÓ ‰ÂlL Ô·e‡¯ , ∆≈«¿¿ƒ»¿≈∆»»ƒƒ¿»∆

˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ30ÈÂlÓ ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ , ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»«¿»»ƒ≈ƒ
Ck ¯Á‡ ‰˜Â ,˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»»««»
dÁÈaL‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa ‰„e‰ÈÏ d¯ÎÓe ‰„O»∆¿»»ƒ»¿≈»«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
Û¯BË - ˙B‡Ó LÏL ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â B˙‡ˆB‰a ‰„e‰È¿»¿»»«¬≈ƒ»»¿≈≈

Ô¯w‰ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL31‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ32‡ˆÓÂ , ƒ¿¿≈ƒ«∆∆¿¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»
;ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „È·e ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „Èa¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ

‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈ¯ÊBÁÂ33‰‡Ó ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔzLÏL ¿¿ƒƒ¿¿≈ƒƒ»¿»¿»¿¿ƒ≈»
eL¯tL C¯c‰ ÏÚ Á·L ÏL ÌÈMÓÁÂ34‡ˆÓ . «¬ƒƒ∆∆«««∆∆∆≈«¿ƒ¿»

‰‡Ó Û¯BË ÈÂÏÂ ,BÊ ‰„OÓ BlL ‰Ó Û¯BË ÔBÚÓLƒ¿≈»∆∆ƒ»∆¿≈ƒ≈≈»
Á·M‰ ÔÓ ÏËB ‰„e‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ‰Ú·LÂ ÌÈLÏLe35 ¿ƒ¿ƒ¿»∆¡»ƒ»≈ƒ«∆«

Ô‰ elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰ ‰ÊÎÂ .‰ˆÁÓe ÌÈMLÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ∆¡»¿»∆≈¿ƒ¬ƒ≈
.‰‡Ó≈»
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[במגידֿמשנה 2) מקומות. ובכמה טו. בבאֿמציעא ברייתא
את  גובה חוב "בעל שם, שמואל של מימרא המקור: ציין
א. טעמים, משני הברייתא על להסתמך העדפנו השבח".
כותב  קנז: בבבאֿבתרא הרשב"ם ב. עדיפה; ברייתא
כמותו. הלכה ואין השבח, כל גובה שמואל שלדעת

(ראה 3) שהשביחה אחר השדה ערך כנגד הוא כשהחוב
אפותיקי). שדה בדין ה"ו שהשביחה 4)לקמן כלומר,

הלוקח. ביד כדי 5)השדה כסף השקיע שהלוקח
רבינו,6)להשביחה. על חלקו (רבים קנז: בבאֿבתרא

יותר  גובה חוב בעל אין הוצאה בלי משבח שגם ודעתם
זרחיה  רבינו בשם קטו סימן חו"מ יוסף' ('בית  ממחצה
ראה  א. סעיף שם הרמ"א פסק וכן והרשב"א. הראב"ד הלוי,

ה). וס"ק א ס"ק שם ברי"ף שיט 7)ש"ך מובאה זו ה
נימוקו  מהלכה. אותה ודחה מציאות, אלו פרק בבאֿמציעא

לקמן. כגזלן.8)יתבאר השבח 9)שדינו הוא כמה
את  נוטל - ההוצאה על יותר השבח ואם הוציא, וכמה
השבח. רק נוטל - יתירה ההוצאה ואם ההוצאה,

חמשים.10) בשיעור מההוצאה גדול השבח ואםֿכן
רק 12)הלוקח.11) ביניהם ומחלקים שמחשבים נמצא

ההוצאה. על העודף השבח ו 13)את הערה למעלה
דומה  זה שאין - ונימוקו זו. שיטה דוחה שהרי"ף כתבנו
מבעל  ליטול שדעתו ברשות, שלא חבירו שדה לתוך ליורד
שלפנינו  בנידון אבל השדה, את לו להחזיר כשיצטרך השדה
יגבה  שאם וחשב המוכר, של אחריותו על סומך הלוקח
נוטל  ולכן ממנו, הכל ויגבה יחזור - השדה את בעלֿחוב
הפסדו  כל יגבה והלוקח ההוצאה, את גם בעלֿחוב
הרמב"ם  שבספר כתב, ט ס"ק קטו סי' שם [בש"ך מהמוכר.
רב  שגם ומוסיף הרי"ף, כשיטת היא הגירסא מגדלֿעוז עם
כשיטה  פסק כח דף כז שער וממכר' 'מקח בספר גאון האי

למעשה]. להלכה כן והכריע בעד 14)זו. ששילם הכסף
טרף 15)השדה. המוכר של שבעלֿחובו לוקח כל כדין

שקנה. שנמכרו 16)השדה נכסים ישנם אם לשאול: ויש
הוא  הרי מלוי, בעלֿחוב טרף כיצד ללוי, המכירה זמן אחר
הרגיש  במגידֿמשנה לגבות? מקום לך הנחתי לטעון: יכול
אחר  הקרקעות אותם שמעון כשקנה שהמדובר ומבאר בזה,
רבינו  שיטת לפי השעבוד עליהם וחל מראובן, שלוה
ההלוואה  אחר הלווה שקנה שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה
בפירוש  התנו לא אם ההלוואה, לאותה משועבדים אינם
התנו  כשלא - כאן האמור הדין איפוא יתקיים "דאקני".
הקרקעות  כשקנה או ללוי, הקרקע במכירת והתנו בהלוואה,
ולא  ללוי השדה אותה שמכר ולפני ההלוואה, אחר

ללוי. ונשתעבדו לראובן מח:1)7נשתעבדו גיטין משנה,
מקובל 18) (מונח העולם" "תיקון מפני זאת תיקנו חכמים

עוול  למנוע שמגמתן תקנות בו להגדיר התלמוד חכמי בפי
המקובל, מהחוק כתוצאה הדינים מבעלי לאחד בולט

וכדומה). ומתן משא יחסי לשיבוש במשנה:19)שיגרום
משועבדים", מנכסים וכו' פירות לאכילת מוציאים "אין
ואכל  פירות, מליאה שדה שגזל כיון רבינו, שם ומפרש
בני  מנכסים הפירות דמי הנגזל גובה - שהוציאה פירות
שגזל  כגון מפרש, שם ורש"י כאן. כתב וכן בלבד, חורין
הנגזל  ובאה פירות, והוציאה זרעה והלוקח ומכרה, שדה
וחוזר  הוצאותיו, ללוקח שהחזיר אחר הפירות עם וטרפה

דמי  מותר וגם השדה, דמי את מהגזלן ותובע הלוקח
של  משועבדים מנכסים גם השדה דמי לו מגבים - הפירות

חורין. מבני רק הפירות דמי אבל אלמנה 20)הגזלן,
המזונות  דיני פרטי המוריש. מנכסי מזונות מקבלות ובנותיה

אישות. מהלכות טז בפרק במקומם נתבארו הסכום 21)-
אינה  שרמתן לתביעות נכסים שעבוד תיקנו ולא קצוב, אינו
עליו  כמה עד יודע אינו הלוקח שהרי וקצובה, ידועה
שם  נתן ועולא נ:. שם חנינא רבי אמרו זה נימוק להזהר.
בשטר  נכתבו לא פירוש, כתובין" שאין "מפני אחר: טעם
שהנימוק  אמרו נא.) (שם ובמסקנא אשה, בכתובת ולא מכר
נימוקו  רבינו וקיבל יוסי. ורבי תנאֿקמא בין במחלוקת שנוי
רבים  נגד אפילו מקום בכל כמותו שהלכה יוסי, רבי של

מו:). עירובין את 22)(ראה דברים בכמה הקילו חכמים
מהן  אחת וזו הכתובה, מתנאי הנובעות ההתחייבויות

נב.). השיטות 23)(בכורות לשתי יפה כוחה זו תמיהה
השבח. מן ההוצאה ניכוי בדין למעלה, שנאמרו

לשמעון.24) כסף השדה 25)שהלוה משמעון שקנה
כנכסים.26)באחריות. השבת 27)צ"ל: את לדון יש

משניהם. שלוה אחר לו שבא שמעון של חדש כנכס
ה"א.28) בפ"כ דינו 29)למעלה שהלוקח שאמרנו, מזה

של  נכס הוא כאילו נידון והשבח המוכר, של כבעלֿחוב
יוצא. - המכירה אחר לידו שהגיע הלווהֿהמוכר

הבאים 30) שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה לשיטתו רבינו
בפירוש. הותנה לא אם נשתעבדו, לא ההלוואה אחר ללווה

(31.150 היינו שהשביחה, לפני השדה של שוויה
ה"ד)32) (פ"כ למעלה שנתבארה רבינו לשיטת בהתאם

שם). (ראה חלוקה של 33)בדין בעלֿחוב שנעשה הלוקח
מראובן. שקנה השדה טרפו ולוי ששמעון אחר ראובן,
של  דעתם קיבל שלא ללמוד, יש כאן רבינו של מלשונו
ונותנים  השבח מן ההוצאה כל את שמנכים גדולים, חכמים
שיטה  לפי שהרי ביניהם, מחלקים השבח מותר ואת ללוקח,
הש"ך  כדעת וזה מאות, השלש כל את חולקים אין זו
שם, המגידֿמשנה ולגירסת יב). (הערה למעלה שהבאנו
הדחוק  פירושו לקבל אנו מוכרחים - דעתם קיבל שרבינו
ההוצאה  ניכוי אחר מאות, שלוש עכשיו שוה שהשדה כאן,

יהודה. מחלקים 34)שהשקיע שבתחילה היינו שם,
שגבה  שמעון ונסתלק 25 אחד כל ונוטל בשוה, 75 שלשתם
75 את ביניהם ומחלקים ויהודה לוי וחוזרים חובו, כל כבר

וחצי. 37 וזה וחצי, 37 זה ונוטל ממאה 35)הנותרים,
מן  הקרן כל גובה אלא כלום, נוטל אינו הקרן של וחמישים
היינו  האחרונות, חלוקות בשתי רק ומשתתף המוכר,
ביחד  - וחצי 37 נוטל ומהשניה ,25 נוטל ראשונה מחלוקה
ראשונה, מחלוקה 75 עוד כך על נוסף קיבל ולוי וחצי; 62

בסמוך. רבינו שמסכם כמו וחצי 137 של סכום לו ויצא

.·˙B¯t‰ Ïk36.epnÓ ÔÈÙ¯Ë ÔÈ‡ - Á˜Bl‰ ÏÎ‡L »«≈∆»««≈«≈»ƒ¿»ƒƒ∆
Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ Ï·‡37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈»

ÏÚa È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Úk ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««¿««¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈««
.Á·M‰ ÔÓ ‰·BbL BÓk Ô‰Ó ‰·Bb ·BÁ∆≈∆¿∆∆ƒ«∆«

את 36) גובה בעלֿחוב שמואל, אמר יד: בבאֿמציעא
ומבאר  לא. פירי (כן), אין שבח מדבריו: ולמדו השבח.
או  הלוקח שאכל לפירות שהכוונה שם, בהלכותיו הרי"ף
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גובה. - לקרקע המחוברים אבל נראה,37)שנתלשו,
פירי  "אבל שם: שכתב הרי"ף, של מלשונו זה למד שרבינו
(פירות  בעלֿחוב להו גבי בארעא, מיחברי האידנא דאיתנהו
אותם)", גובה בעלֿחוב – בקרקע מחוברים עכשיו שהם
[רבה  צריכים. אינם ובין לקרקע צריכים בין מחלק ואינו
טוען  בהלכות לקרקע. צריכים שאינם פירות בדין המבוכה
דינם  לקרקע צריכים אינם שאם רבינו, פסק ה"ד פ"ה ונטען
קנין  לענין הי"ז פ"א מכירה בהל' גם פסק וכן כמטלטלין,
הי"ז, פ"א מכירה ובהלכות כאן במגידֿמשנה אונאה. ולענין
את  ליישב נדחקו ה"ד שכירות מהל' פ"ב ובלחםֿמשנה
מב: לשבועות בפירושו עצמו רבינו אולם הללו. הסתירות
והקושיות. הסתירות כל את מסלק וביאורו שיטתו, מבאר
שקיבל  שומר בדין וחכמים מאיר רבי חולקים שם במשנה
רבי  התביעה. במקצת ומודה לשמירה, מחוברים פירות
וחכמים  שבועה, ומחויב כמטלטלין דינם אומר: מאיר
ובגמרא  הקרקעות. על נשבעים ואין כקרקע שהם אומרים
וכתב  ליבצר. העומדים בענבים שמחלוקתם פירשו מג. שם
בענבים  היא מאיר ורבי חכמים "מחלוקת רבינו: שם
והלכה  המפרש) - לקרקע צריכים (שאינם להיבצר העומדים
מקח  ולענין שמירה בתורת לו כשימסרם אבל כחכמים,
ט) ס"ק צה סי' חו"מ הש"ך (גירסת ההונאה ודיני וממכר
שמירה, בתורת שלא התביעה עיקר כשהיה במקצת והודייה
ליבצר  העומד שכל במטלטלין, שהם אליו המכוון העיקר
שהמלה  שם הש"ך וביאר הלשון". זה ושמור דמי, כבצור
זה  (אבל אמורים דברים במה כמו: כאן מתפרשת "אבל"
אלא  כקרקע שהם אמרו שלא רבינו, ואומר רק), נאמר
אחרים  בענינים אבל שמירה, בתורת הפירות כשנמסרו
דינם  - במלוה במקצת הודאה גם וביניהם שם, שמנה
והש"ך  בזה). מודים חכמים שגם כוונתו (כנראה כבצורות
הלוי, יהוסף רבי רבו שיטת לפי הם שדבריו ומבאר, ממשיך
דין  ובין שמירה בין ההבדל את שמנמק שם ב'טור' הובאה
לאו  שומר גבי "כאן ואומר: בהן, וכיוצא ושבועה אונאה
לקרקע  מחוברין כשהן הן דלשמירה כיון דמיין, כבצורות
כדי  לא (שהרי ניהליה מסרינהו למיתלשינהו לאו דהא וכו'
ומחדש  שהם)". כמו לשמרם אלא לידו, מסרם לתלשם
את  לטרוף הבא שבעלֿחוב יח), ס"ק קטו בסי' (שם הש"ך
בא  אינו שהרי כשומר, לדונו יש - הפירות עם השדה
לומר  ויכול שהם, כמו ליטלם אלא הפירות את לתלוש
שיגיעו  אחר הפירות עם אעשה מה ענינך זה אין ללוקח:
פסק  זו לשיטה ובהתאם אותם. תולש אינני עכשיו לידי,
כקרקע. דינם - לקרקע צריכים אינם שאפילו כאן, רכינו
פירושו  על כמטלטלין. שדינם פסק באונאה, וכן ובמכירה

עוד, להוסיף עלינו הש"ך של הזה טוען הנפלא שבהל'
ולא  ולוה, במלוה במקצת להודאה רבינו התכוון שם ונטען
צריכים  אינם שאם ודעתו רבינו, על חולק והרמב"ן בשומר].
כבצורות  "לאו אמרו ולא כמטלטלין, הם הרי - לקרקע כלל
מפרש  וכן קצת. להשביחם תוסיף כשהקרקע אלא דמיין"
והרשב"א  הלוי זרחיה ורבינו רש"י. דעת גם הרמב"ן
אין  לקרקע הצריכים שאפילו וסוברים, לכת מרחיקים
דמיהם  ומשלם נוטלם אלא בחובו אותם גובה בעלֿחוב

(מגידֿמשנה). ללוקח

.‚‰zÓ38·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ‰Á·ML «»»∆»¿»≈¬«»»≈««

‰ÂL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯ ‡l‡ ,ÌeÏk dÁ·MÓ ‰·Bb∆ƒƒ¿»¿∆»ƒ«»»¿»»»
·BÁ ÏÚa - ‰ÈÏ‡Ó ‰Á·L Ì‡Â .‰·B‚Â ‰zÓ ˙ÚLaƒ¿««»»¿∆¿ƒ»¿»≈≈∆»««

dlk ˙‡ ‰·Bb39- ‰zn‰ ˙eÈ¯Á‡ Ô˙Bp‰ Ïa˜ Ì‡Â . ∆∆À»¿ƒƒ≈«≈«¬»««»»
ÔÈ·BbL C¯„k Á·M‰ ˙‡ ‰pnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa È¯‰¬≈««∆ƒ∆»∆«∆«¿∆∆∆ƒ

˙BÁB˜l‰ ÔÓ40Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈ ‰nÏÂ . ƒ«»¿»»ƒ¿…««¬ƒ«∆«
Á˜Bl‰ ÔÓ41ÈtÓ ?ÌeÏk ‰zÓ Ïa˜nÓ Û¯ËÈ ‡ÏÂ42 ƒ«≈«¿…ƒ¿…ƒ¿«≈«»»¿ƒ¿≈

·iÁÓ È‡L :‰¯ÈÎÓ ¯ËLa Á˜BlÏ ·˙Bk ¯ÎBn‰L∆«≈≈«≈«ƒ¿«¿ƒ»∆¬ƒ¿À»
ÈÏÚÂ ,ÁÈaLzL Á·M·e ÏÓÚzL ÏÓÚ·e Ô¯wa EÏ¿«∆∆∆»»∆«¬…«∆«∆«¿ƒ«¿»«

‰Ê ¯·c Ïa˜Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â ;Ïk‰ ˙eÈ¯Á‡43È¯‰L , «¬»«…¿»»«≈«¿ƒ≈»»∆∆¬≈
Á·M‰ epnÓ Á˜lÈ Ì‡L ,‰Ê È‡z ÏÚ „¯È Á˜Bl‰«≈«»««¿«∆∆ƒƒ»«ƒ∆«∆«

·˙k ‡Ï elÙ‡Â .¯ÎBn‰ ÏÚ ¯ÊÁÈ44‰fL Ú„B ¯·k - «¬…««≈«¬ƒ…»«¿»»∆∆
Á˜Bl‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ÔÈ„45ÌL ÔÈ‡L ,‰zn‰ Ï·‡ . ƒ«≈ƒ«≈«¬»««»»∆≈»

B˙‡ˆB‰a dÁÈaL‰L Á·MÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰Ê È‡z¿«∆≈∆ƒ∆«∆ƒ¿ƒ»¿»»
.ÌeÏk¿

טו.38) שאין 39)ב"מ סתם רבא אמר שם, בגמרא
שם: הרי"ף וכתב ממתנה, השבח את גובה בעלֿחוב
דאתי  שבחא - ממתנה גבי דלא שבחא דהאי "ומסתברא
(מתקבל  טריף ממילא דאתי שבחא אבל הוא, הוצאה מחמת
מחמת  הבא שבח - ממתנה גובה שאינו שהשבח הדעת על
קיבל  ורבינו טורף)". - מאליו הבא שבח אבל הוא, הוצאה
לדבריו. מסכים כאן בהשגותיו והראב"ד סברתו.

אחר 40) השבח חצי שגובה א, בהלכה למעלה שנתבאר
ההוצאה. הוצאה.41)ניכוי מחמת נימוק 42)כששבחה

שם. בגמרא, נתבאר השבח.43)זה גם יקח שבעלֿחוב
בשטר.44) הזה התנאי שנתקבל 45)את שבממון דבר וכל

התנו  כשלא אפילו הצדדים, שני את מחייב - קבוע כמנהג
גובה  אינו למה רבינו, ביאר א בהלכה למעלה בפירוש. כן

השבח. כל את

.„ÌÈÓB˙È ÔÎÂ46·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÌÈÒÎp‰ eÁÈaL‰L ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ≈««
ÌÈÒÎ eÁ·L Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk Á·M‰ ÔÓ ‰·Bb∆ƒ«∆«¿¬»ƒ»¿¿»ƒ

.Blk Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆∆«∆«À

על 46) להם שאין מפני מתנה, למקבל יתומים מדמה רבינו
שכזה. תנאי קיבלו לא וגם שנטל, מה ולגבות לחזור מי
זה  למד שרבינו כתב, ה אות כאן מיימוניות ובהגהות
השבחנו, אנו אומרים: יתומים שם: שאלו קי. ב"מ מגמרא
יוצא  ראיה? להביא מי על השביח, אביכם אומר: ובעלֿחוב
וה'תוספות' יתומים. שהשביחו משבח גובים שאין מזה,
כתבו  והאמר, ד"ה נב. ובבכורות חוב, בעל ד"ה שם ב"מ
"כרעי  שהם מפני היתומים, מן השבח גובה שבעלֿחוב
אליהם, עוברים האב של וחובותיו אביהם) (ירך דאבוהון"
 ֿ [במגיד מיימוניות. הגהות בשם שהבאנו הראיה את ודחו
ראה  מקומו. גילה ולא כרבינו, הרי"ף שדעת כתב, משנה

לא]. ס"ק קטו סי' חו"מ וש"ך כאן, לחםֿמשנה

.‰Èe‡¯M ‰Ó Á˜Bl‰ „iÓ B·BÁa Û¯hL ·BÁ ÏÚa««∆»«¿ƒ««≈««∆»
ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡B¯ - Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏƒ«∆∆«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÏÚz Ba LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰47Á˜BlÏ48¯‡LpL ÔB‚k , ««¿«ƒ≈¿»»«≈«¿∆ƒ¿«
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‰„Oa BÏ49·˜ ÈˆÁ ˙Èa ‰p‚·e ,50 ¿»∆≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈¬ƒ«

Ì‰ÈL da eÙzzLÈ -51¯·„ BÏ ¯‡L ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿»¿≈∆¿ƒ…ƒ¿«»» 1
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ÂÈÏÚ Blk ÌL ‰È‰È ˜ÏÁÈ el‡L52ÏÚa BÏ Ô˙B - ∆ƒ≈»≈ƒ¿∆≈À»»≈««
ÂÈÓc ˙‡ ·BÁ53. ∆»»

ראוי 48)תועלת.47) הלוקח, ביד שנשאר השדה חלק
פירות. להוציא קבים 49)לעיבוד תשעה בה לזרוע אפשר

והלוג  לוגים, ארבעה הוא [הקב וחצי. סאה שהם תבואה,
בינוניות]. ביצים מספיקה 50)שש כזו, קטנה קרקע חלקת

מהם 51)לגינה. האחד ואין השדה, את ויחלוקו כלומר,
ממנו. לקנות או חלקו את לו למכור השני את לכוף יכול

יחלק 52) שאילו כל הכלל, "זה יא: בבבאֿבתרא משנה
אחד, בדבר שותפים שנים אם פירוש, חולקין". - עליו ושמו
הדבר  כשם חלק כל יקרא חלקים, לשני הדבר את וכשיחלקו
ומלמדנו  ממש. חלוקה לדרוש שותף כל יכול אז - השלם
שדה. נקרא אינו - קבים תשעה מבית קטן שקרקע רבינו,
זה  ולמד גינה. נקראת אינה - קב חצי מבית פחותה וגינה

הנ"ל. ושם 53)ממשנה טו: ב"מ ברי"ף זה דין מקור
 ֿ מבעל דמיו (לוקח מבעלֿחוב לדמיה ליה שקיל נאמר:
קרקע, לוקח רצה קובע, הלוקח של שרצונו משמע חוב).
אולם  קטו. סי' חו"מ ב'טור' מבואר וכן כסף. לוקח רצה
דמיו", את בעלֿחוב לו "נותן וכתב: הלשון, שינה רבינו
וב'שולחן  מעות. לקבל הלוקח את שכופה לכאורה ומשמע
והרמ"א  כאן, כלשונו רבינו דברי מביא ס"ב שם ערוך'
מבאר, אלא חולק שאינו ונראה הלוקח". ירצה "אם מוסיף

כך. יתבארו רבינו דברי שגם הדעת על ומתקבל

.Â‰„O‰ ‰˙È‰54È˜È˙Bt‡55˙‡ ÏËB ·BÁ ÏÚa - »¿»«»∆«≈≈««≈∆
dlk56Á˜BlÏ ¯‡Lp‰ Á·M‰ ÈˆÁ ÔÈ‡B¯Â ,57Ì‡ : À»¿ƒ¬ƒ«∆««ƒ¿»«≈«ƒ

B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰‰‡ˆB‰‰ ÏË58 »»¬ƒ«∆«»≈««»»≈«»»
·BÁ ÏÚaÓ59‡È‰ È„O :·BÁ ÏÚa BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L , ƒ««∆¬≈≈««»ƒƒ
‰ÁÈaL‰L60BÏ ¯‡Lp‰Â ,61Á·M‰ ÔÓ62ÔÓ ÏËB ∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ«∆«≈ƒ

- ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ˙BÁt Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡Â ;¯ÎBn‰«≈¿ƒ»»¬ƒ«∆«»ƒ«»»
Á·M‰ ÈˆÁ ÈÓ„ ‡l‡ Û¯Bh‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡63¯ÊBÁÂ , ≈ƒ«≈∆»¿≈¬ƒ«∆«¿≈

„·Ïa Û¯ËpL Á·M‰ ÈˆÁ ¯ÎBn‰ ÔÓ ‰·B‚Â64. ¿∆ƒ«≈¬ƒ«∆«∆ƒ¿«ƒ¿»

טו.54) לך 55)ב"מ יהא לא למלוה: לוה שאמר כגון
ה"ג). פי"ח למעלה (ראה זו משדה אלא עם 56)פרעון

לפני  כשהשדה והמדובר לו. כקנויה היא שהרי השבח,
מהחוב. יותר שוה אינה ללוקח,57)שהשביחה המגיע
ה"א. בתחילת למעלה שנתבאר ההוצאה.58)כפי כל על

שבע  חלק משמע ניכוי בלי הראשון השבח חצי נוטל לֿחוב
רגיל. שעבוד מכוח אפותיקי כוח יפה ובזה ההוצאה,

השבח.59) חצי את שדה 60)ולא לתוך כיורד ודינך
בלבד. ההוצאה לו שמחזיר - והשביחה חבירו

שנטל 62)ללוקח.61) ההוצאה ניכוי אחר השבח, מכל
נימוק.63)מבעלֿחוב. שלא 64)מאותו החצי כלומר,

רבות  [תמיהות השבח. כל קיבל ובכן בעלֿחוב. לו החזיר
הראב"ד  ובראשם זו, בהלכה ואחרונים ראשונים מצאו

נמנע  שהראב"ד ומעניין ליישבה. בידם עלה ולא בהשגותיו,
 ֿ שטעות משער אלא חריף, השגה בסגנון להשתמש כאן
מרן  השמיט - השערתו על שבהסתמך ונראה כאן. סופר

הזו]. ההלכה את ערוך' ב'שולחן

.Ê·BÁ ÏÚa65ÌÈÓB˙È ,ÔÈÓB˙È‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‡aL ««∆»ƒ¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ
eÁaL‰ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡66‡nL :¯ÓB‡ ·BÁ ÏÚ·e , ¿ƒ»ƒ¿«¿««≈∆»

ÁÈaL‰ ÌÎÈ·‡67‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ -68. ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
Á·M‰ ˙‡ Ô‰Ï ÔÈÓL - eÁÈaL‰ Ì‰L ‰È‡¯ e‡È·‰≈ƒ¿»»∆≈ƒ¿ƒ»ƒ»∆∆«∆«

Ô‰ÈLaL ˙BÁt‰ ÔÈÏËBÂ ,‰‡ˆB‰‰ ˙‡Â69‰ÏÚÓe , ¿∆«»»¿¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆«¬∆
ÌÈÓ„a Ô˙B‡70?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .71‰OÚLa »¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ ,È˜È˙Bt‡ dOÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;È˜È˙Bt‡ BÊ ‰„O»∆«≈≈¬»ƒ…»»«≈≈ƒ
ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓ„a ·BÁ ÏÚa ˜lÒÏ ÔÈÓB˙È‰ eˆ»̄«¿ƒ¿«≈««¿»ƒ¿«¿ƒ
Á·L ¯eÚL Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏËB - eˆ¯ Ì‡Â ,B˙B‡¿ƒ»¿ƒƒ««¿«ƒ∆«

Ô‰lL72. ∆»∆

קי:65) והשביחה.66)ב"מ הוצאות השקענו
גם 67) כתב וכן השביח", אביכם "אומר אמרו: שם בגמרא

בטוען  שאפילו רבינו אמר עצמו מסברת כנראה שם. הרי"ף
השביחו. שהם ראיה להביא היורשים מחויבים 'שמא' טענת

וטעמו 68) השבח. את המלוה גובה ראיה, הביאו לא ואם
המשועבדת  שדה יוחנן: רבי בשם שם אמרו דבר של
כבר  נכנסה כאילו זה לענין היא הרי לגוביינא, ועומדת
ברורה. הוכחה בלי מידו להוציאה ואין המלוה, לרשות
עשאה  כשלא אבל אפותיקי, בשדה נאמר שזה יבואר, לקמן
בעלֿחוב  על ולכן היתומים, בחזקת היא הרי - אפותיקי

ראיה. מובן 69)להביא השבח, על יתירה כשההוצאה
על  יתר וכשהשבח מהשבח, יותר נוטלים שאינם מאליו
ואני  שלי שדה השבחתם לטעון: בעלֿחוב יכול - ההוצאה
לשבח. שגרמה ההוצאה את ומחזיר השבח, את נוטל

השדה 70) חלק לדרוש יכולים ואינם דמים, ליתומים משלם
להם. המגיע הכסף הבאת 71)כשיעור לדין גם נמשך

דעת  וכן המגידֿמשנה). של מלשונו משמע (כן ראיה
את  מוציא אינו גרידא ששעבוד מפני והרשב"א, הרמב"ן

היתומים. מחזקת כמבואר 72)השדה השבח, כל כלומר,
מהשבח  כלום גובה אינו שבעלֿחוב בה"ד, למעלה
מבאר, [במגידֿמשנה בהוצאותיהם. יתומים שהשביחו
אלא  שבשניהם הפחות נוטלים אמרו לא רבינו שלדעת
מן  גדול כשאינו אבל ושבחה, השדה כנגד הוא כשהחוב
שדה  מן אפילו כלום, בשבח נוטל בעלֿחוב אין הקרן
במקרה  שגם גאון, האי ורב הרי"ף לשיטת בניגוד אפותיקי,
שלי  שדה טוען: שהוא מפני שבשניהם הפחות נוטלים  זה
בהשביחו  המלוה של כוחו יפה ולשיטתם, השבחתם.
יתומים: יטענו שאז ומובן, עצמו. הלוה מהשביח יתומים

אתם אב  יטעון: והוא החוב, מערך יותר לך ואין השביח, ינו
על  שהשיג קטו סי' חו"מ יוסף' 'בית (ראה השבחתם

המגידֿמשנה)].
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קסי zecr zekld - mihtey xtq - `"pn `"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn f"kÎ`"k -f"ryz

ה'תשע"ז  מנ"א כ"א ראשון יום

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥
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≈¿«»»∆¿≈
˙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 אין

שם 8) בפסחים והרי"ף נאים. ונימוסים טובים הרגלים
וגזל. שקר שבועת על חשוד שאינו שאמרו 9)מוסיף: זהו

כרבי  - הארץ מעם עדות היום מקבלים כמי א): כב, (חגיגה
עם  לנו ייטור שלא לאיבה, חושש יוסי שרבי כלומר, יוסי,
לפיכך  מחברתנו, אותו מרחיקים שאנו שנאה, הארץ
ארץ  בדרך פנים כל על כשישנו רק וזה עדות, ממנו מקבלים

שם). לפסחים (רי"ף

.‚,¯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

הלכה 10) י, פרק לעיל המנויים גזל באיסורי או בעבירה,
ובמשנה.11)ד. במקרא גם 12)שאינו אינו הסתם שמן

שסתם  ב מט, בפסחים הסוגייא לשון וכמשמעות ארץ, בדרך
בכולן. אינו הארץ א 13)עם כב, בחגיגה הכשירו ואותו

מקבלי  כמה טועים ובזה הרדב"ז: וכתב יוסי, רבי פי על -
כל  לומר: וסומכים לפניהם הבא מכל עדות שמקבלים עדות
שהם  פי על שאף אינו, וזה הם. כשרים בחזקת ישראל
בחזקת  אינם - עבירות עוברים שאינם כשרות, בחזקת

חכמים. תלמידי הם אםֿכן אלא להעיד כשרים

.„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)
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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
צדקה  לוקחי היינו אחר, דבר ש"אוכלי המפרשים

מעכו"ם".
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  הי"ד, 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'
עלמא, לכולי 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
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 «»¬≈∆
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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
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'תשע"ז  מנ"א כ"ב שני 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¿≈∆…»»≈»
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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 ֿ 13)כלשון (בבא 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
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
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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
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
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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'תשע"ז  מנ"א כ"ג שלישי 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

"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
ֿ 15)אביו. רבינו 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
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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 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)

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
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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.

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'תשע"ז  מנ"א כ"ד רביעי 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
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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

‰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
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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

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
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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'תשע"ז  מנ"א כ"ה חמישי 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 ¿»»∆¿…»«∆¿«≈«¿¿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.7) סילוקו ואז ממנו, סודר קנין בקבלת

.·ÏÈ‡B‰ ,Ô‰lL ‰¯Bz ¯ÙÒ ·‚pL ¯ÈÚ‰ Èa¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈∆»∆»∆ƒ
ÈeOÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLÏÂ8Ù‡ È‡LBÓˆÚ ˜lÒÏ Ì„‡Ï ¯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¿≈…«≈»∆

ש"סילוק"8) שם נתפרש שלא ואע"פ שם. בבאֿבתרא
לגבי  שהואֿהדין רבינו סובר בלבד, דיינים לגבי אלא מועיל
עדות  שכל ה"ב) (פי"ד, לעיל שנתבאר והגם (רדב"ז). עדות
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 בימי 9)סעיף בו שקוראים מה לשמוע
בשמיעתו.10)הקריאה. ויוצא בו נהנה את 11)שהרי

אחרת. טענה שום או בדמים, לקחתיו הטוען: הגנב

.‚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¿≈…«≈»∆

עירם,12) של ספר שזה מעידים או גונב, שראוהו המעידים
שם). (בבאֿבתרא בעדותם ונוגעים בו שותפים שכולם
ספר  להם יש אם להעיד, מכשיר יב סעיף ז סימן ובחו"מ
לקרוא  להם מותר עצמם הדיינים אפילו ואז אחר, תורה
קוראים  רצו ואם הואיל להם, הנאה זו שאין הספר, באותו
ס"ק  שם (סמ"ע כנסת בית באותו הנמצא אחר, מספר הם

העיר.13)כח). אנשי בעדותם,14)על נוגעים נמצאו
והעדים  הדיינים יצטרכו לא לעניים, המנה ינתן אם שהרי

משלהם. להם ושנה.15)לתת שנה בכל ולא 16)לתת
הבאות. בשנים עוד להם לתת יצטרכו

.„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. »∆»¿≈…«≈»∆

סמוכים 17) שאינם עניים הרדב"ז: וכתב שם. בבאֿבתרא
מתפרנסים  הם שאין כיום, בירושלים, כגון העיר, בני על
נראה  לארץ, חוץ קהילות להם ששולחים ממה אלא

ולהעיד. לדון יועיל סעיף 18)שה"סילוק" לז סימן בחו"מ
שותפים. שני של הנוסח: להם 19)א, שמכרה שזה לומר,

ממנו. חלקו 20)גזלה על ואפילו המערער, עדי לפסול
יטול  אם ביניהם, חלקו שלא זמן שכל יעיד, לא השותף של
מעיד  זה ונמצא שניהם יפסידו השדה, מן כלום המערער

וברשב"ם). א מג, (בבאֿבתרא דין 21)לעצמו לו: שכתב
שלך. שהכל זו, שדה על לי אין גם 22)ודברים כלומר,

זה. תנאי עצמו על קודם 23)יקבל ממנו שלוה המלוה,
חלקו. את לשותפו חציה 24)שהקנה שהרי מידו, יקחנה

השותף  מידי חובו כנגד לטרוף ודינו חוב, לבעל משועבדת
ירצה 25)הקונה. שאם בדבר, נוגע אינו שעכשיו

"לווה  יהיה שלא חובו, בעל מפני השותף אצל להעמידה
ישאר  ממילא הרי ה"ג), פט"ז, לקמן (ראה ישלם" ולא רשע
דמיה  לשלם עליו שקיבל השותף כלפי רשע" "לווה
אחריות  שום עליו קיבל שלא ומדובר, שם). (בבאֿבתרא
בידו, היתה גזולה ויטעון מערער איזה יבוא שאם אחרת,
נוגע  זה נותן הרי כן, לא שאם לו, אחראי זה נותן אין
כשיקחוה  לפצותו יצטרך שלא השותף, לטובת בעדותו

(שם). ממנו

.‰‰„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…∆¿«≈
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˙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¿≈…«≈»∆

בלבד,26) השותף חלק על אלא טוען המערער אין אם אבל
שאז  תנאי, שום בלא לו להעיד זה יכול השותף, לו שמכרה

א). סעיף לז סי' (חו"מ בעדותו נוגע שטוען 27)אינו
ממני. גזלתיה חבירו 28)למחזיק: שדה לעבד היורד

מנהג  כפי בפירות, מסויים חלק בשכרו לו שיתן עלֿמנת
עם 29)המדינה. השדה יטול המערער, יזכה שאם

נגזל. כל כדין זו 30)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 את 31)אם
השדה  שכירות דמי שמשלם אלא שלו, הפירות וכל השדה,

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),
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

ה'תשע"ז  מנ"א כ"ו שישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הדיין 1) ועל בעדות, הנאה לצד הגורמים שונים דברים

גם  פוסלים בעדות, הפוסלים פיסולים בהם. להתבונן
לדון. ופסולים להעיד הכשרים בדיינים.

.‡‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓMÓ ˙ÈlË B‡ ‰„O ÏÊbL Ô·e‡¿̄≈∆»«»∆«ƒƒƒ¿»¿»
¯Ú¯ÚÂ2ÈlL BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ¿ƒ¿≈«¿≈¿»«»∆«ƒ∆ƒ

ÔBÚÓL ÔÈ‡ - ‡È‰3BÊ ÔÈ‡L Ô·e‡¯Ï „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ƒ≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰„e‰È ÏL ˙Èlh‰ BÊ ‡ÏÂ ‰„e‰È ÏL ‰„O‰4È¯‰L ; «»∆∆¿»¿…««ƒ∆¿»∆¬≈

„Èa BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ ÔBÚÓLƒ¿∆¿«¬ƒ»∆«ƒ¿«
epnÓ dÏÊ‚ ‡e‰L ,Ô·e‡¯5BÏ e¯ÈÊÁiL È„k ,6„iÓ ¿≈∆¿»»ƒ∆¿≈∆«¬ƒƒ«

,ÔBÚÓL ÏL ‰È‡¯‰ ‰È‰zL ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÏÊb‰««¿»∆¬≈∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»∆ƒ¿
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ¯LÙ‡ ,Ô·e‡¯ „iÓ da ‡ÈˆBnL∆ƒ»ƒ«¿≈∆¿»∆≈»¿ƒ

‰„e‰È „iÓ da7‰ÏeÊb‰ ‰„O‰ Ô·e‡¯ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«¿»¿≈ƒ»«¿≈«»∆«¿»
ÈÂÏ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ dLÈ¯B‰ B‡8ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒ»¿»¿«¿≈«≈ƒ≈

LÈ Áe¯ ˙Á ‡nL ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L „ÈÚÓ ÔBÚÓLƒ¿≈ƒ∆≈»∆¿»∆»«««≈
ÈÂÏ „iÓ d‡ÈˆB‰Ï BÏ9. ¿ƒ»ƒ«≈ƒ

כנגדו.2) עדות 4)הנגזל.3)טען שום שיודע כגון
המערער. יהודה של עדותו שהוא 5)לפסול תימן: בכת"י

ממנו. גזלם שהוא נוח 7)ביתֿהדין.6)טוען ולפיכך
בעדים, ממנו יוציאה ואח"כ ראובן, ביד להעמידה לשמעון
"מפני  הנוסח: יז, סעיף לז סי' חו"מ ובשו"ע ממנו. שגזלה
מיד  מלהוציאה יותר ראובן, מיד להוציאה לו שנוח שאפשר
כמבואר  מעיד, אינו - בעדותו נוגע שהוא ומתוך יהודה".

ה"א. פט"ו, הראוי 8)לעיל אחר קרובו או בנו, שהוא
יותר 9)ליורשו. מלוי, להוציאה לו נוח כלומר,

א). ומד, ב. מג, (בבאֿבתרא וכנ"ל יהודה, מידי מלהוציאה
לי, נוח "השני א): קט, (כתובות במשנה שנינו זה וכעין
לדון  אוכל ולא אלם, אדם שהוא = הימנו קשה ַוהראשון

עמו.

.·¯ÎÓ10‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ ‰ÏeÊb‰ ˙Èlh‰ »«««ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»
¯Ú¯ÚÏ11‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL - Ô·e‡¯ ˙Ó Ì‡ , ¿«¿≈ƒ≈¿≈ƒ¿≈ƒ»∆»

˙¯ÊBÁ BÊ ˙ÈlË ÔÈ‡ È¯‰L ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L∆≈»∆¿»∆¬≈≈«ƒ∆∆
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קעג zecr zekld - mihtey xtq - `"pn e"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Á˜Bl‰ d‡˜ ¯·kL ,ÌÏBÚÏ ÔBÚÓLÏLe‡Èa12ÈepLÂ ¿ƒ¿¿»∆¿»¿»»«≈«¿≈¿ƒ
˙eL¯13ÏhÈ ÈnÓ BÏ ÔÈ‡Â ÔÏÊb‰ Ô·e‡¯ ˙Ó ¯·Îe , ¿¿»≈¿≈««¿»¿≈ƒƒƒ…
‰ÈÓc14ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Ìi˜ Ô·e‡¯ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡ . »∆»¬»ƒ¬«ƒ¿≈«»≈ƒ¿

„ÓÚz ‡lL BÏ ‡È‰ ‰‡‰L ;˙Èlh‰ ÏÚ Û‡ „ÈÚÓ≈ƒ««««ƒ∆¬»»ƒ∆…«¬…
ÌlLÈÂ dÏÊb Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL È„k ,‰„e‰È „Èa¿«¿»¿≈∆»ƒ¿»»∆¿≈¿»»ƒ«≈

‰ÈÓc15Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ „Èa ˙Èlh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .16- »∆»¿≈ƒ»¿»««ƒ¿«¿≈¿≈
‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL ÔÈ‡17„ÓÚz Ì‡L dÙBqL ÈtÓ , ≈ƒ¿≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆»∆ƒ«¬…

BÏ ¯ÊÁÏ L¯Bi‰ „Èa18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««≈«¬…¿≈…«≈»∆

הגזלן.10) שלו.11)ראובן שהיא שהנגזל 12)לומר
הגזלן. ראובן בבית בעודה ממנה שאחרי 13)נתייאש

והלכה  הקונה, לרשות הגזלן מרשות הטלית עברה היאוש
פ"ה  גזילה בהל' כמבואר קונה, רשות ושינוי יאוש היא:

ה"ג. פ"ה, גניבה והל' לבניו 14)ה"ז, הניח שאפילו
הם  חוב הגזילה שדמי לנגזל, לשלם חייבים אינם מטלטלין,
אם  אבל לבעלֿחוב, משתעבדים המטלטלין ואין הגזלן, על
בהל' כמבואר לשלם, היורשים חייבים - קרקעות הניח

ה"ה. שם ואינו 15)גזילה בעדותו נוגע שהוא נמצא
לומר  אין ומכרה, שדה גזל אם אבל בטלית, זה וכל מעיד.
אינה  שקרקע - הלוקח" קנה - רשות ושינוי "יאוש בה:
מצפה  ולפיכך החוקיים, בעליה ברשות היא ותמיד נגזלת,
אם  בניו מיד או הגזלן, ראובן מיד להוציאה הנגזל שמעון
סוף  לעיל רבינו שסתם וזהו בעדותו, נוגע הוא והרי מת,
תמיד  כי מעיד" שמעון אין הגזולה... השדה "מכר... ה"א
המערער  יהודה ברשות תעמוד שלא הנאה, לו צפויה

וברשב"ם). א מד, הגזלן 16)(בבאֿבתרא ראובן שמת
לבניו. המערער.17)והניחה יהודה של כי 18)שאינה

רשות, שינוי נקראת ואינה לוקח", כרשות אינה יורש "רשות
הוא, בעדותו נוגע ולפיכך בלבד, ביאוש הטלית קנו ולא

(שם). היורשים מידי טליתו לו להחזיר שמתכוון

.‚˙eÈ¯Á‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL Ô·e‡¯19, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e20˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ïe »¿»¿«¿≈«ƒ¿¿ƒ»ƒ««
‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - B„È21ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »≈¿≈≈ƒ»∆»««ƒ∆≈

,ÔBÚÓL „Èa „ÓÚzL ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰ - ˙eÈ¯Á‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»¬≈∆∆«¬…¿«ƒ¿
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k22,B·BÁa ‰pÙ¯ËÈÂ ¿≈∆»««∆¿≈¿ƒ¿¿∆»¿

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ ‰È‰È ‡ÏÂ23. ¿…ƒ¿∆…∆»»¿…¿«≈

את 19) יטרפו אם לקונה, אחראי שאינו בפירוש שהתנה
שטר  לו כתב אם אבל שהיא. טענה איזו מחמת ממנו השדה
כתובה  כאילו זה הרי אחריות, בו הזכיר ולא סתמי מכירה
אלא  אינה נזכרה שלא שאחריות אחריות", "קבלת בו
ה"ד. פי"ט, מכירה בהל' כמבואר הסופר", "טעות

שלו.20) שהיא עידי 21)לומר או יהודה, עידי לפסול
לשמעון,22)שטרו. שדהו שמכר טרם לראובן שהלוה

לו. נשתעבדה כא.23)והשדה לז, בתהלים הוא פסוק
ויקרא  לבעלֿחובו חייב ישאר יהודה, לידי תעבור שאם
כי  לו, איכפת לא הלוקח את שהפסיד מה אבל "רשע",
באחריות, שלא בפירוש, לך מכרתי מתחילה לו: יאמר
שדה  לו כשאין זה וכל א). מה, (בבאֿבתרא וקבלת וסברת
בעל  אין חובו, כנגד אחרת שדה למוכר יש אם אבל אחרת,
של  בתֿחורין מהשדה חובו גובה אלא מהלוקח, טורף החוב

הלוקח, ביד השדה בהעמדת רווח שום למוכר ואין המוכר,
(שם). לו ומעיד

.„‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓLÏ ˙ÈlË B‡ ‰¯t ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«»»«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÔBÚÓL „iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯Ú¯ÚÏ24BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ - ¿«¿≈¿ƒƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

‰ÈÏÚ25„Èa ‰„ÓÚ elÙ‡L ;ÔBÚÓL ÏL ‡È‰L »∆»∆ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ»¿»¿«
ÔÓ Û¯BË Ô·e‡¯ ÏL B·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÔBÚÓLƒ¿≈««∆¿≈≈ƒ

ÔÈÏËÏhn‰26È˜È˙Bt‡ eÈ‰ elÙ‡Â ,27ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ»«≈≈«∆¿»ƒ
˙Èlh‰Â ‰¯t‰ BfL ‰„BÓ ÔBÚÓL ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«»»¿««ƒ
Ô‰ ˙Ó‡aL Ú„BÈ ‡e‰Â ,È‡cÂa ¯ÎBn‰ Ô·e‡¯ ÏL Ì‰≈∆¿≈«≈¿««¿≈«∆∆¡∆≈
„ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL ‰„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;BlL∆¬»ƒ…»ƒ¿≈¿≈≈ƒ
- ÔBÚÓL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆz Ì‡L ;‰„e‰È ˙eÎÊ „a‡Ï¿«≈¿¿»∆ƒ≈≈ƒ««¿≈ƒ¿
¯·„ ÈÏ z¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈÓc Úa˙ÈÂ ÔBÚÓL ¯ÊÁÈ«¬…ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ¿…«»«¿»ƒ»»

ElL BÈ‡L28ÏL Ô‰L e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a È¯‰L , ∆≈∆¿∆¬≈»≈ƒ¿»¿∆≈∆
‰„e‰È29„a‡Ï Ô·e‡¯ „ÈÚiL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈¿«≈

e‡aLk ?ÔBÚÓL „Èa ÔÈÏËÏhn‰ „ÈÓÚÈÂ ‰„e‰È ˙eÎÊ¿¿»¿«¬ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«ƒ¿¿∆»
‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê Ô·e‡¯L ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ∆≈¿ƒ∆¿≈∆…»¿»
Û‡ - CÎÏ ÌÈ„Ú e‡a ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÏBÚÓ Ú˜¯˜ BÏ«¿«≈»¬»ƒ…»≈ƒ¿»«
„ÈÚÓ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .„ÈÚÓ BÈ‡ ˙Èlh‰Â ‰¯t‰ ÏÚ««»»¿««ƒ≈≈ƒ¿»»≈≈ƒ
,Ú˜¯˜ ·b‡ B·BÁ ÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰˜‰ ‡nL ?Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»ƒ¿»»¿«««««¿«

'È˜‡c' ·˙ÎÂ30hÓ BÏ ‰˜‰Â ,Ú˜¯˜ ·b‡ ÔÈÏËÏ31, ¿»«¿∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ«««¿«
CÎÈÙÏ ;˙Èlh‰Â ‰¯t‰ Û‡ Û¯BË B·BÁ ÏÚa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««≈««»»¿««ƒ¿ƒ»
,ÔBÚÓL „Èa Ô„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÈ ‡Ï…»ƒ¬≈∆∆¬≈∆¿«¬ƒ»¿«ƒ¿

ÌÙ¯ËÈÂ B·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»««¿ƒ¿¿≈¿≈…«≈
˙Ú„a ‡l‡ ÔÈÈeÏz ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·„e .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈≈»¿ƒ∆»¿««

ÌÈËtLn‰ ¯wÚ ÔÈ·iL ,B˙Èa ÌˆÚÂ Ôic‰33Ú„ÈÂ , ««»¿…∆ƒ»∆»ƒƒ««ƒ¿»ƒ¿≈«
‡ˆÓÈ Ì‡ .˙B‡¯Ï ˜ÈÓÚÈÂ ,¯Á‡ ¯·„Ï Ì¯Bb‰ ¯·c»»«≈¿»»«≈¿«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»
C¯„a elÙ‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰‡‰ „ˆ „Ú‰ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆»≈«¬»»¿≈¬ƒ¿∆∆

‰‡ÏÙÂ ‰˜BÁ¯34da „ÈÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -35C¯„Îe . ¿»¿ƒ¿»»¬≈∆…»ƒ»¿∆∆
Ck ,‡e‰ B˙e„Úa Ú‚B ‡nL ,‰Ê ¯·„a „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ¿»»∆∆»≈«¿≈»
ÌLk :ÔÈÏeÒt ÈÈÓ ¯‡L ÔÎÂ .¯·„ B˙B‡a Ôe„È ‡Ï…»¿»»¿≈¿»ƒ≈¿ƒ¿≈

ÌÈi„a ÔÈÏÒBt Ck ,ÌÈ„Úa ÔÈÏÒBtL36. ∆¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿«»ƒ

מגזלן.24) שקנאה יהודה.25)בטענה עידי לפסול
שאין 26) המטלטלין, מן טורף בעלֿחוב אין הוא: שכלל

אדם  לך אין כן, לא שאם הלקוחות. נזהרו ולא קול להם
ממנו  החוב בעל יטרפם שמא מחבירו, מטלטלין עוד לוקח

וברשב"ם). ב מד, לגבות 27)(שם לבעלֿחוב שייחדם
"אפה  - אפותיקי פלוני. זמן עד יפרענו לא אם מהם, חובו
פרעון  לך יהיה לא כלומר: תעמוד), זה (=על קאי" תהא
מותר  מעדותו, לראובן הנאה שום שאין ומכיון מזה. אלא
שאם  באחריות, שלא לו שמכר ומדובר (שם). להעיד לו
שמעון  יחזור שלא בעדותו, נוגע ראובן הרי סתם, מכרה
לז, סימן חו"מ ב'טור' וכן טליתו, דמי ממנו  לתבוע עליו
שלא  לך זביני "להכי שם: הגמרא מלשון נראה וכן

יהודה.28)באחריות". מידי בידך גזולה שהיתה
שהרי 29) כלום, לו חייב המוכר אין זה במקרה שגם ואע"פ

בהל' רבינו וכדברי אחריות, עליו תהיה שלא עמו התנה
נוגע  - קיים" - שבממון תנאי "שכל ה"ח: פי"ט, מכירה
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דין  בפני לעמוד המוכר לראובן לו נוח שלא הוא, בעדותו
שאינו  דבר לו שמכר עליו, תרעומת לשמעון ותהיה ודיינים,

שם). לחו"מ (ב"ח כל 31)שאקנה.30)שלו לו: שכתב
הרי  מטלטלין, בין קרקעות בין לקנות, עתיד שאני נכסים
מן  אף טורף בעלֿחוב ואז מהם, להפרע לך משועבדים הם
שבממון  תנאי שכל שלוה, לאחר הלווה שקנה המטלטלין
חו"מ  ובשו"ע ה"ב). פי"ח, מלוה הל' רבינו (מלשון קיים -
לו  שעבד אפילו הזה "ובזמן מעיר: טז, סעיף לז סי'
משום  שמכר" ממטלטלין טורף אינו קרקע, אגב מטלטלין
מחבירו, חפץ קונה אדם לך אין כן, לא שאם השוק, תקנת

א. סעיף ס סימן שם רשע 32)כמבואר "לוה יהיה ולא
שם). (בבאֿבתרא ה"ג לעיל כמבואר ישלם", ולא

ובסיסם.33) לשון 34)יסודם ע"פ הרגיל, מגדר יוצאת
רחוקה  ולא ממך היא נפלאת "לא יא) ל, (דברים הכתוב

מעיד,35)היא". לחובתו אבל לזכותו, כשמעיד זה וכל
בשם  (כסףֿמשנה עדים כמאה דומה בעלֿדין שהודאת

שלא 36)הראב"ד). "ומנין ה"ט: פ"ג, סנהדרין ירושלמי
עדים, ע"פ הרוג תורה: אמרה לזה? זה קרובים הדיינים יהו
דיינים  אף לזה, זה קרובים אין עדים מה דיינים. ע"פ הרוג
"כל  ב מט, בנדה המשנה משמעות וכן לזה", זה קרובים אין
פסול  להיות שאיֿאפשר הרי - להעיד" כשר לדון, הכשר

לדיינות. וכשר לעדות

.‰CÎÈÙÏe37ÌÈ·B¯w‰ ÌÈL ÔÈ¯„‰Òa ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê38‰pË˜ È¯„‰Òa ÔÈa ,39È¯„‰Òa ÔÈa ∆»∆≈¿«¿∆¿≈¿«»≈¿«¿∆¿≈
‰ÏB„‚40¯aÚÏ ‰Ú·L „Ú ÔÈÙÈÒBnL el‡ Ï·‡ . ¿»¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»¿«≈
‰M‰41L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,42, «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

‰È‰ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È43CÎa ÔÈ‡ - ÌÈ·B¯˜ Ô‰a ≈»∆ƒ∆ƒ»»»∆¿ƒ≈¿»
ÌeÏk44. ¿

בדיינים.37) פוסל בעדים שפוסל מה וכל הואיל
ה"ו,38) פי"ד לעיל כמבואר לעדות, פסולים שהם

שם. ושלשה 39)ובביאורנו עשרים של ביתֿדין שהיא
המונה 40)חכמים. שבמקדש, הגדול ביתֿדין שהיא

ה"ג). פ"א, סנהדרין הל' (לעיל חכמים ואחד שבעים
בלבד, ממונות דיני הדן שלשה של ביתֿדין לכל והואֿהדין
(כסףֿמשנה). לזה זה הקרובים דיינים בו יושבים אין

עשר.41) שלשה חודש לה ה"טֿי.42)להוסיף פ"ד,
ה"ז. פ"ה, סנהדרין הל' ֿ 43)והשווה ה'לחם בנוסח

היו. לשם 44)משנה': אלא אותם מוסיפים שאין כיון
ברכת  "כנגד ב) י, (סנהדרין שאמרו כמו בלבד, סמל
חמש; - ובשני תיבות; שלש בו יש ראשון שבפסוק כהנים",
ובחמשה  בשלשה, מתחילים כאן אף שבע, - ובשלישי
את  אלא בו לפסול אין בשבעה, וגומרים ונותנים, נושאים
אם  כאן וגם מקום, בכל ביתֿדין שהם הראשונים, השלושה
ולדעת  העיקר. שהם הרי - מעוברת, - בשלשה גמרו

כל  צריכים הלחםֿמשנה, פיהם על מעשה שעושים השלשה
הראשונים, שלושת על הנוספים אלו ואפילו כשרים, להיות
שלשתם  ע"פ וגומרים השנה, את לעּבר מצטרפים שהם כל
ושאר  מזה, זה רחוקים להיות צריכים השנה, את לעבר

בהם. לנו איכפת לא הנוספים

.Â„ÈÚ‰Ï ¯Lk - Ôe„Ï ¯Lk‰ Ïk45¯Lk LÈÂ . »«»≈»»≈¿»ƒ¿≈»≈

‡BO‰Â ·‰B‡‰ .Ôe„Ï ¯Lk BÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï46¯b‰Â ,47 ¿»ƒ¿≈»≈»»≈¿«≈¿«≈
¯¯ÁLÓ‰Â48Ô˜f‰ ÔÎÂ ,49‡ÓeÒÂ ,¯ÊÓn‰Â ,ÒÈ¯q‰Â ¿«¿À¿»¿≈«»≈¿«»ƒ¿««¿≈¿»

Ôe„Ï ÌÈ¯Lk ÔÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï ÔÈ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a¿««≈≈»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈ƒ»
e¯‡aL BÓk ,˙BLÙ ÈÈc50. ƒ≈¿»¿∆≈«¿

ב.45) מט, פי"ג 46)נדה לעיל כמבואר להעיד, שכשרים
חובה  לראות יכול אינו שהאוהב לדון, ופסולים הט"ו,
א. כט, (סנהדרין בזכותו להפוך מסוגל אינו והשונא לנידון,
ה"ו. פכ"ג, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), קה, וכתובות

פ"ב 47) שם ראה מישראל, אמו שתהא עד לדון שפסול
הי"א. ופי"א מעבדותו,48)ה"ט, שנשתחרר כנעני עבד

אבל  א. פח, בבבאֿקמא כמבואר לעדות, שכשר כגר ודינו
פ"ט, לעיל כמבואר לעדות, פסול - נשתחרר שלא העבד

אפילו 49)ה"ד. לדון הפסולים אלה רבינו מנה כאן עד
לדון  הפסולים אלה מונה הוא ואילך מכאן ממונות, דיני
לדון. הם כשרים ממונות לדיני ואילו בלבד, נפשות דיני

בשנים 50) מופלג זקן "לא ה"ג: פ"ב, סנהדרין הל' לעיל
צער  כבר שכח שהזקן אכזריות", בהם שיש מפני סריס, ולא
פי"א  ושם וברש"י). ב לו, (סנהדרין סריס וכן בניו, גידול
כשר  מעיניו, באחת והסומא הממזר "וכן רבינו: כותב הי"א,
אלא  אותם, דנים אין נפשות בדיני אבל ממונות. דיני לדון
אחד  יהיה ולא לכהונה, המשיאים וישראלים לויים כהנים
"כשם  ב לו, בסנהדרין מבואר והטעם, וכו'. סומא" מהם
(=פגם  מום" מכל מנוקים כך בצדק, מנוקים שביתֿדין
בסנהדרין, לדון סומא פסלו א קא, וביבמות משפחה).
והשווה  בך", אין ומום רעיתי, יפה "כולך ז) ד, (שיר שנאמר

ה"ט. פ"ב, סנהדרין הל'

ה'תשע"ז  מנ"א כ"ז ש"ק יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
על 1) האיום עצמית. ראיה בלא אחרים מפי להעיד האיסור

עם  לעמוד עד, שאינו לאדם האיסור ממון. בענייני עדים
שיודה  הלווה את ולהפחיד הם, ששניים להראות כדי עד,

מעיד. ואינו עדותו הכובש אחד עד דין מעצמו.

.‡‰ÓÎÁa ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ ÌÈL‡ BÏ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L ,‰‡¯È·e2‰¯·Ú ¯·ÚL ÈBÏt e‡¯L ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ∆»¿ƒ∆»«¬≈»

ÈBÏtÓ ‰ÂlL B‡ ˙ÈBÏt3ÔÈÓ‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆«¬ƒ
e‰‡¯ el‡k BaÏa ¯·c‰4‰‡¯iL „Ú ,„ÈÚÈ ‡Ï - «»»¿ƒ¿ƒ»»…»ƒ«∆ƒ¿∆

:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÂÈtÓ ‰Âl‰ BÏ ‰„BÈ B‡ ,ÂÈÈÚa ¯·c‰«»»¿≈»∆«…∆ƒƒ¿…«
‡e‰Â :¯Ó‡pL .‰Ó ÈÏ ‰ÂÏ‰ ÈBÏtL „Ú ÈÏÚ ‰È‰¡≈»«≈∆¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆∆¡«¿
˙Ói˜˙nL ˙e„Ú EÏ ÔÈ‡Â ;Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú≈»»»»¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆

ÔBÓÓ ˙e„Ú ‡l‡ ‰ÚÈ„Èa B‡ ‰i‡¯a5„ÈÚn‰ ÏÎÂ . ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆»≈»¿»«≈ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ6, ƒƒ¬≈ƒ¬≈∆≈∆∆¿≈¿…«¬∆

.¯˜L „Ú EÚ¯· ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆

איננה.2) אומרים, ותיבת: ראו. שהם הנוסח: תימן יד בכתב
כך.3) על להעיד ממנו ה 4)ומבקשים הלכה בסמוך ראה

זה. כיצד?5)מעין ידיעה בלא "ראיה ב: לג, שבועות
אם  הודעתים, לא (=אבל ופלוני פלוני בפני לך מניתי מנה
ופלוני  פלוני יבואו פירעון), או הלוואה, או מתנה, הם
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דרש  הנתבע (=שאם ידיעה בלא ראייה היא זו ויעידו,
אלו  הרי לו, יפרע אזי ויעידו, כאלו עדים שיביא מהתובע
מנה  כיצד? ראייה בלא ידיעה משלם); והלה מעידים,
זו  ויעידו ופלוני פלוני יבוא ופלוני, פלוני בפני לי הודית
העדות  אין נפשות בעדות אבל ראייה", בלא ידיעה היא
לו  הודה שאם כאחת. וידיעה ראייה פי על אלא מתקיימת
להעיד. לו אסור המעשה, את ראה לא והעד שהרג, החייב

א.6) לא, שם

.·CÎÈÙÏ7ÔÈÓi‡Ó8ÔBÓn‰ È„Ú ÏÚ Û‡9„ˆÈÎÂ . ¿ƒ»¿«¿ƒ««≈≈«»¿≈«
Ïk‰ ÈÙa [Ì‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó] ?Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó10, ¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«…

¯˜L ˙e„Ú Ák Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe11da „ÈÚn‰ ˙L·e , ƒƒ»…«≈∆∆∆«≈ƒ»
‡a‰ ÌÏBÚ·e ‰f‰ ÌÏBÚa12˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â . »»«∆»»«»¿««»ƒƒ∆

,ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ¯iLÓe ,ıeÁÏ Ì„‡‰ Ïk»»»»«¿«¿ƒ∆«»∆»≈ƒ
¯ÓB‡Â13.‰ÊÏ ·iÁ ‰fL Ú„BÈ ‰z‡ C‡È‰ ¯Ó‡ :BÏ ¿≈¡…≈««»≈«∆∆«»»∆

‡e‰L :¯Ó‡ Ì‡14LÈ‡ B‡ ,BÏ È‡ ·iÁ ÈÏ ¯Ó‡ ƒ»«∆»«ƒ«»¬ƒƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÏ ¯Ó‡ ÈBÏt15„Ú , ¿ƒ»«ƒ∆«»…»«¿«

BÏ ‰„B‰ eÈÙa :¯Ó‡iL16BÏ ·iÁ ‡e‰L17eÈ‰Â . ∆…«¿»≈»∆«»¿»
e‡ˆÓ .Ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰ „Ú‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆»≈«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿

˙BÂ ÔÈ‡OB - ÔÈeÎÓ Ô‰È¯·„ÔÈ¯ÓB‚Â ,¯·ca ÔÈ ƒ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ¿¿ƒ«»»¿¿ƒ
.ÔÈc‰«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mlera da cirnd zyeae xwyd zecr gk mze` oiricene"
."`ad mlerle dfd

בעבירות  אפילו דוגמתה מצינו לא זו אזהרה ולכאורה,
החומרה  מהי להבין וצריך בית־דין, מיתות ארבע שעונשן
של  תוכנו כל הוא: והביאור שקר. בעדות כ"כ הגדולה
הטובה  הנהגתו על־ידי כי הקב"ה, על עדות הוא יהודי
הקב"ה  של וה"יושר" ה"טוב" על מעיד הוא והישרה,

עדי" "אתם ישראל עם על נאמר שהרי מג,כביכול, (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
(58 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

העידו 7) ואפילו בעיניהם, הדבר לראות וצריכים הואיל
להעיד. להם אסור ביותר, נאמנים אנשים מטילים 8)להם

עידי 9)אימה. על שמאיימים כשם שקר, יעידו שלא
פרק  סנהדרין הלכות לעיל וראה א) כט, (סנהדרין נפשות

ג. הלכה דין.10)י"ב, בבית שעה באותה הנמצאים
עדות 11) על לעולם באים וחרב שרעב ועונשו, העוון חומר

איש  אין, וגשם ורוח "נשיאים יד) כה, (משלי ככתוב שקר,
שנון, וחץ וחרב "מפיץ (יח) שם וכן שקר", במתת מתהלל

שקר". עד ברעהו עונה הבא 12)איש בעולם רק שלא
שוכריו, על בזוי הוא הזה בעולם גם אלא בזוי, יישאר הוא
בליעל  בני אנשים שניים "והושיבו י) כא, (מלכיםֿא, ככתוב
שאיזבל  הרי - ומלך" אלהים ברכת לאמר ויעדוהו נגדו

(שם). בליעל בני קוראתם: שוכרתם, גדול 13)עצמה
ואומרים. תימן: יד ובכתב הלווה.14)שבדיינים.

יחזיקוהו 15) שלא כדי בי, נושה פלוני לומר עשוי שאדם
חשוב, איש הוא אפילו פלוני" "איש אמר: אם וכן עשיר,
ב). לז, ובדף שם, (סנהדרין עד מפי עד אלא זה אין

א 17)לתובע.16) כט, (שם בדבר עדים לו שנהיה נתכוון
וברש"י).

.‚ÔÈ·Ï BÈa BÏ ‰„B‰Â ,B¯·ÁÏ ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰««¿ƒ≈ƒ«¬≈¿»≈¿≈
BÓˆÚ18:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÈÚÓBLÂ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â , «¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ∆≈

‡nL È‡ ‡¯È˙Ó Ï·‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ EÏ LÈ È‡cÂ««≈¿∆¿ƒ»¿»¬»ƒ¿»≈¬ƒ∆»
‰„BiL „Ú ,˙e„Ú dÈ‡ BÊ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎz¿À≈ƒ«ƒ¿»»¬≈≈»≈«∆∆

ÌÈ„Ú ÈÙa19. ƒ¿≈≈ƒ

המוחבאים.18) העדים את ראה אותם 19)שלא שיראה
"שמא  ז: הלכה ו, פרק ונטען טוען הלכות והשווה (שם).
בדין  תבעו ולמחר לך, אתן מה לי ואין למחר, בדין תכפיני
שאמר: בין בו, הייתי משטה ואמר שטען בין העדים, באלו
כופר  (=כדין היסת נשבע זה הרי מעולם, דברים היו לא
עדי" "אתם הלווה שיאמר עד עדות, כאן שאין ונפטר, בכל)

וכו'.

.„‰‡„B‰ C¯c ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„Bn‰ „Á‡20: ∆»«∆ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆∆»»
‰Ê21B‡ ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡L B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ BÏ LÈ ∆≈∆¿ƒ»¿»∆»««∆≈«

ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯Ó‡L22ÔÈa ,‰Âl‰ ¯Ó‡L ÔÈa , ∆»«¡»«≈ƒ≈∆»««…∆≈
‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L23ÂÈ¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó C¯„ ‰Âl‰ ˜˙LÂ24 ∆»«««¿∆¿»««…∆∆∆«¬ƒƒ¿»»

ÌÈ„Ú el‡ È¯‰ -25B„iÓ e˜ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .26, ¬≈≈≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ»
Ck ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ LiL ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡L B‡∆»«»∆ƒ¿»«¿»∆≈»∆∆¿ƒ»
‰‡„B‰ Ì‰ È¯‰ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈≈»»

ÂÈt ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe27. ¿ƒƒ«ƒ

וכו'.20) לפניכם מודה אני בפניהם: שאמר כגון
בפנינו.21) העומד הזה וכך.22)התובע כך לו חייב שאני

בקשר  שם בסנהדרין התלמוד מדברי רבינו הוציא זה וכל
שהוא  לו הודה בפנינו שיאמר "עד שם במשנה ששנינו למה
שיאמר  "צריך האומר: יהודה, לרב לו מסייע - לו" חייב
לאמירתו: לו" "הודה דין התלמוד שהשווה הרי עדי", אתם
עוד: לטעון יכול אינו המקרים אלה שבכל עדי", "אתם
ועשיר) שבע (להיראות להשביע שלא או; בו, הייתי משטה
לד), קטן סעיף פא משפט לחושן (ש"ך נתכוונתי עצמי את

אֿב. הלכה ז, פרק ונטען טוען הלכות היו 23)והשווה
הן. לי ואמר לתביעתי הודה שהלווה עדים פרט 24)עלי

בו. משטה אלא שאינו והיתול, שחוק דרך שתק אם
שם.25) רבינא של מאמרו ב כט, קיבלו 26)סנהדרין

שכלל  המלווה, לתביעת מודה שהוא הלווה מידי סודר קניין
הוד  שטר לו כותבים מידו, וקנו שניים בפני הודה אה,הוא:

עומד  לכתיבה קניין שסתם כיתבו, אמר; שלא פי על אף
וברש"י). להם 27)(שם אסור אבל פה, על מלווה לעשותו

ואפילו  מידו, קנו לא עוד כל בשטר, מלווה עליו לכתוב
אחר  בו להימלך הם צריכים שטר, עלי כיתבו להם; אמר
בשטר", "מלווה לעשותו הוא מסכים אם בשטר, שחתמו
בהלכות  כמבואר המלווה, לידי השטר מוסרים אז ורק

א. הלכה י"א, פרק ולווה מלווה
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.‰ÔÈ˙B Ì‡L ,‰z‡ Ú„BÈ :Ba¯ BÏ ¯Ó‡L „ÈÓÏz«¿ƒ∆»««≈««»∆ƒ¿ƒ
Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó .¯wLÓ ÈÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ Ïk ÈÏƒ»»»»≈ƒ¿«≈»∆≈ƒ≈∆
Ì‡ .BnÚ Û¯Ëˆ‰Â CÏ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ÈÏ LÈÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆»≈¿ƒ¿»≈ƒƒ

¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - Û¯Ëˆ28. ƒ¿»≈¬≈∆≈∆∆

עד 28) ברעך תענה "לא תורה: אמרה ועליו א לא, ֵשבועות
א. הלכה לעיל כמבואר שקר",

.ÂÈ„k ,„ÈÚz ‡ÏÂ „Ú‰ ÌÚ „ÓÚÂ ‡Ba :BÏ ¯Ó‡»««¬…ƒ»≈¿…»ƒ¿≈
ÈL Ìz‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‰Âl‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿«¿«¬∆««¿∆«∆¿≈
˙B‡¯‰Ïe „ÓÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÓ ‰„BÈÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿∆≈«¿¬≈∆»«¬…¿«¿

„ÈÚÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Ú ‡e‰L29‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ∆≈««ƒ∆≈≈ƒ¿«∆¿«≈
˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ Ba30. ∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

וגו'.29) ברעך תענה לא משום: עובר שבועות 30)ואינו ֵ
כדין, שלא הנתבע, עימו ישתווה זה פחד ידי על שמא שם,
יד). קטן סעיף כח, משפט לחושן (סמ"ע לו חייב היה שלא

.ÊB¯·ÁÏ „ÈÚ‰Ï ¯˜L È„Ú ¯ÎBO‰31ÈÈcÓ ¯eËt - «≈≈≈∆∆¿»ƒ«¬≈»ƒƒ≈
Ì„‡32ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ,33L·kL „Á‡ „Ú ÔÎÂ .34 »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ¿≈≈∆»∆»«

ÈÈ„a ·iÁÂ ,Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ B˙e„Ú≈¿…≈ƒ»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
ÌÈÓL35. »«ƒ

חבירו.31) לשמעון מראובן כסף בית 32)להוציא אין
זה  שאין ראובן, את שהפסיד מה לשלם לחייבו יכול הדין

א). נו, קמא (בבא ופטור לנזקין גורם לצאת 33)אלא כדי
(שם). חבירו את שהפסיד מה מעצמו, לשלם עליו שמים ידי
כדין, שלא ממון והוציא לעצמו, שקר עידי שכר אם אבל
שם  כמבואר שגזל, ממון אותו להחזיר אדם בדיני חייב

ב. סעיף לב, משפט ככתוב 34)ובחושן והעלים, עצר
א  פט, בסנהדרין שנינו וכן עוונותינו" "יכבוש יט) ז, (מיכה

נבואתו". את מחייב 35)"הכובש היה מעיד היה שאילו
והיה  שקר, מלהישבע נמנע היה ושמא שבועה, הנתבע את
וברש"י). שם קמא (בבא ממון הפסד לו שגרם נמצא משלם,
העידו, ולא עדותם שכבשו עדים בשני לומר, צורך ואין
עוונו" ונשא יגיד לא "אם ככתוב: שמים, בידי שחייבים
ואפילו  א. הלכה א פרק לעיל והשווה שם, בגמרא וכמבואר
בלא  עדותם וכבשו עדות, לו יודעים שאינם נשבעו לא
כמבואר  יישאו, ועוונם גדול חטאם התובע, השבעת

פשיטא. המתחיל דיבור שם בתוספות
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ה'תשע"ז  מנ"א כ"א ראשון יום

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 ֿ אדם, מּבני (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 ֿ העני את ֿ עּמי את ּתלוה ֿ ּכסף "אם יתעּלה: ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמרֹו
(ck ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִַָ

האחד: מּׁשלׁשה, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם ֿ אם ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ"ּכל
― ּתלוה ֿ ּכסף אם אמרּו: ֿ עּמי". את ּתלוה ֿ ּכסף ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָאם
ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר אּתה ְְֵֵֶַַָָָָחֹובה.

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 ֿ הּלוה את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה

ּכנׁשה" לֹו ֿ תהיה "לא 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 ֿ תהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְִֶַַֹ
ּובּמכלּתא my)ּכנׁשה". mihtey zyxt)לֹו "לאֿתהיה : ְְְְִִֶֶַָֹֹ

ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ֿ זמן". ּבכל לֹו ּתראה ׁשּלא ― ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנׁשה
ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ הרּבית, חֹוב הּתֹובע את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגם
ּכנׁשה", לֹו ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו על ּגם עֹובר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּברּבית

לקּמן. ׁשאבאר ְְֲֵֶַָָּכמֹו

ה'תשע"ז  מנ"א כ"ב שני 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" ֿ הּנכרי b)"את ,eh mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִִֵֶַָֹ
(d`x."עׂשה מצות זֹו ― ּתּגׂש ֿ הּנכרי "את :ְְֲִִִֵֶַַָֹ

ה'תשע"ז  מנ"א כ"ג שלישי יום

רלט. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שלישי כ "א ֿ כ "ג מנ "א 

― הרל"ט מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשלּוחֹו, ֿ ידי ועל הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ֿ החּיב, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאת
והּוא ּונמׁשּכנּנּו. ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹולא

עבטֹו" לעבט ֿ ּביתֹו אל ֿ תבא "לא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
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(i ,ckהּמׁשנה ּולׁשֹון .(bi dpyn h wxt `rivn `aa): ְְִַָ
יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו לא ֿ חברֹו את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"הּמלוה

תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: ֿ מׁשּכֹונֹו, את לּטֹול (my,לביתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹ
(`iהׁשב" יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ולאו .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ֿ העבֹוט" את 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'תשע"ז  מנ"א כ"ד רביעי יום

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 ֿ ּׁשּנזקקים מּמה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּמׁשּכֹון
הּוא ואם ּבּלילה: וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָּומלאכּתֹו
ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ּבּלילה לֹו ֿ ּׁשּנזקקים ְְְְִִִֶַַַַָָָָמּמה

(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 ֿ הּיֹום; ּכל לֹו מחזיר ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָׁשאּתה
לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ֿ הּלילה ּכל ְְִִִֵַַַַַָָָָלֹו

ֿ העבֹוט הּׁשמׁש(oekynd)את bi)ּכבֹוא ,ck mixac)מּכאן ְֲִֶֶֶַָָ
ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה יֹום ּכסּות ממׁשּכנין ְְְְְְְְִַַַַַָָָאמרּו:
ּוכבר ּבּלילה. לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ּכסּות ְְְְְֲִִַַַַַָָָּומחזירין

מּכֹות ּבגמרא ֿ ּביתֹו(fh.)נתּבאר אל ֿ תבא "לא ׁשאמרּו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
עבטֹו" i)לעבט ,my)לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא ―miiwnd) ֲֲֲִֵֶַַַָֹֹ

(e`ld z` lhane wzpn ,"dyr"d z`:אמרֹו הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֵֶָָ
ספרי ּולׁשֹון ֿ העבֹוט". את 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
ֿ לילה ּוכלי ּבּיֹום ֿ יֹום ּכלי לֹו נחזיר אּלא לֹו, צרי ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּמׁשנה ׁשאמרה ּכמֹו dpynּבּלילה, h wxt `rivn `aa) ְְְְִֶַַַָָָָ
(bi."ּבּיֹום ֿ הּמחרׁשה ואת ּבּלילה ֿ הּכר את "מחזיר :ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּלאו
ai)ּבעבטֹו" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz ik zyxt)לא" : ְְֲִֵַֹֹ

לֹו אפׁשר ֿ ּׁשאי מה 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'תשע"ז  מנ"א כ"ה חמישי יום

רמב. רמא. תעשה לא מצות
יום רביעי ֿ חמישי כ "ד ֿ כ "ה מנ "א 

― 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 ֿ ּׁשּכֹוללֹו מּמה וזּולתם החּיים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעלי
ורכב רחים ֿ יחבל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא נפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאכל

(miigxd ly Ð "akex"d Ð oeilrd wlgd)הּוא ֿ נפׁש ִֶֶּכי
e)חבל" ,my)הּמׁשנה ּולׁשֹון .(my)ורכב רחים "לא : ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ֿ ּדבר ּכל אּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבלבד,
"וחּיב אמרם: ּכאן ל ׁשּנבאר ונׁשאר חבל". הּוא ֿ נפׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכי
ורכב", רחים ֿ יחבל "לא ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמּׁשּום
ֿ ׁשּכן וכל מצות, ׁשּתי ׁשהן זה ֿ ּפי על לחׁשֹוב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאפׁשר

fhw.)ּבאמרם `rivn `aa)עצמן ּבפני הרחים על "וחּיב : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
ֿ הממׁשּכן ׁשּכל זה, ּדבר וענין עצמֹו". ּבפני הרכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל
מצות על עֹובר זה הרי ― נפׁש אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּכלי
ׁשּכלֿ רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ֿ תעׂשה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלא
ּוכלי, ּכלּֿכלי על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו עֹוׂשין מהם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאחד

ּוכל אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ׁשּמׁשּכן וזהּכגֹון ליׁשה. י ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָ
ׁשחבל למי ּדֹומה ׁשהּוא לפי לבארֹו, צרי ֿ ּׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּמה
לוי אלמנת ּובגד ׁשמעֹון אלמנת ּובגד ראּובן אלמנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבגד
ּבמי הּדבר ענין אבל ּובגד. ֿ ּבגד ּכל 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 ֿ אחד ּכל על חּיב ― ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכלים
ֿ ּפי ֿ על אף ּ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 ֿ אחד ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּ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
ֿ ׁשני ּכל ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוחּיבין
עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכלים
ֿ ּפי ֿ על אף ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ּבפני זה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָועל
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pn"`קעח f"kÎe"k ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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'

ה'תשע"ז  מנ"א כ"ו שישי יום

רלה. תעשה לא מצות
― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה מּלהלותהאזהרה נּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

לֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ "את יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּברּבית,
ּבנׁש(aegd llka did `ly oenn mb zkyepd efk dxeva) ְֶֶ

dzidּובמרּבית `ly zenk ztqeezne miaxzn zexitdy) ְְִַ
(aegd llka"אכל ֿ תּתן fl)לא ,dk `xwie)לאוין ּוׁשני . ְְִִֵֵֶָָֹ

אחד ּבענין ּבאּו swez)לחּזּוק(exn`pe)אּלּו xzil), ְְְִִֵֶָָָ
ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני עֹובר יהיה ּברּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּמלוה

Ðענינים 'jyp' :mipipr ipya xaecn miaezkd zehytay s`) ְִִָ
(Ð lke`d ziaix Ð 'ziaxz'e oenn ziaixהּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְִֶֶֶַ

מציעא ּבבא ּובגמרא .הּנׁש הּוא והרּבית (q:)הרּבית ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָ
"jyp"אמרּו: zlina oenn iabl ynzydl laewndy s`) ְָ

(z`f lka "ziaxz" lke`aeּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה ְְִִֵֶֶַַָֹאי
נׁש ּבלא ּתרּבית ipyaולא mikiiy mixacd ze`ivna ik) ְְְִֶֶַֹֹ

(ziaixd ibeqּבׁשני עליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְְֲֲִֵַַָָָָָָ
מּלתא חדא ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו וׁשם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָלאוין.

md)ננהֹו cg` xac),ּדכתיב הׁשּתא ׁשם: אמרּו ועֹוד ." ְְְְְִִִַָָָ
ּבּה קרי ― ּובמרּבית ּבנׁש לֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹאת

(rxlne lirln mi`xwp "ziaxne jyp" milind)ּכסּפ ֿ את :ְְֶַ
ֿ תּתן לא ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ּבנׁש לֹו ֿ תּתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹלא
על עֹובר ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ֿ הּמלוה ּכל ויהיה ,"ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאכל
ּבּמלוה, ּכן ּגם ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על נֹוסף לאוין, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשני
ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלחּזּוק,

ותרּבית" נׁש מאּתֹו ֿ ּתּקח el)"אל ,my)ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מציעא אּלא(q`.)ּבבא הּוא, לּמלוה זה לאו ׁשּגם , ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

לפי הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו יּתירי, לאוי ֿ אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכל
מּלהלות הּמלוה ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, אחד ּבענין ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשּכּלם
מּבבא ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָּברּבית.

ְִָמציעא.

ה'תשע"ז  מנ"א כ"ז ש"ק יום

רלו. תעשה לא מצות
יום שישי ֿ שבת קודש כ "ו ֿ כ "ז מנ "א 

― הרל"ו מּללותהּמצוה הּלוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
היה ּברּבית מּללות לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּברּבית.
ואין חֹומס ׁשהּוא מּפני עֹובר הּמלוה ׁשּיהא לסּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאפׁשר
זה והיה נחמס, להיֹות הסּכים רק הּוא ּכי עֹובר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא המאּנה, ׁשעֹובר לאֹונאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹומה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ׁשּלא לּלוה ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּלאו

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ k)"לא ,bk mixac), ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹּובא

מציעא ּומּׁשּום(dr:)ּבבא תּׁשי ֿ לא מּׁשּום עֹובר "לוה : ְִִִִֵֶַָָָֹֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור ci)ולפני ,hi `xwie)ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹֹ

מצוה אֹותּה hvx)ּכׁשּנזּכיר dyrz `l). ְְְִִֶַָָ
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i"yx
.äàøá åäåú àì (çé):יצרה לשבת øúñáכי àì (èé)

.éúøáã על תהו על אמרתי ולא התורה את כשנתתי
גדול: שכר לקבל כיֿאם בקשוני יעקב לזרע éðàחנם:

.÷ãö øáåã 'ä צדקי בדבר להם שפתחתי מאחר
חוקי  מישרים להם הגדתי כן אחר שכרן מתן להודיעם
ועתה  יא) (שמות להם נאמר תורה מתן שקודם ותורתי
וגו': כהנים וממלכת סגולה לי והייתם וגו' שמוע אם

.åùâðúä (ë) יאמר כאשר בו טפילה והנו"ן הגשה לשון
íéåâä.התנגפו: éèéìô של מחרבו נשארו אשר

íìñô.נבוכדנצר: õò úà íéàùåðä åòãé àì להבין

íã÷î.דעת: úàæ òéîùä (àë) אשר בפסיליכם מי
איש  איש תשועה אלהיכם להביא מקדם השמיע

ãåò.לעובדיו: ïéàå 'ä éðà àìä אני מה מודיע שאני
דברי: ואקיים לעמי לעשות éìà.עתיד åðô (áë) והניחו

תושעו: ובכך ארץ אפסי כל âë).éúòáùðפסיליכם éá (
ולא  דברתי דבר אלי השבים כל לקבל צדקה מפי ויצא
ברך  כל תכרע לי כי מפי יצאת אשר הצדקה מהו ישוב
וגו' עמים אל אהפוך אז כי שנאמר כענין אקבלם ואני

ג): (צפניה

cec zcevn
(ÁÈ).ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰השמים בצבא  מה כח אין אבל וכאומר 

‰‡¯ı.הנבראים: ¯ˆÂÈלהיות ותקנה הארץ את  שיצר מי
צבא ביד דבר ואין  בה אשר  כל הכין הוא  המים מן מגולה 

·¯‡‰.השמים: Â‰Â˙ ‡Ïלהיות בראה לא הארץ  את כשברא
הצורך : כל  בה הכין בודאי  א"כ אדם בני בה  לשבת  כ "א  תוהו

.'‰ È‡:אלה את ÂÚ„.הבורא ÔÈ‡Â:כמוני עמדי Ï‡(ËÈ)מי
.È˙¯·„ ¯˙Ò·בסתר לא הלא סיני הר  על  דברי כשדברתי

בכל  מפורסם  היה הדבר  כי  חושך  ארץ במקום  ולא דברתי 
ה' שאני לדעת האלה בימים להאומות  להם היה וא"כ  העולם 

עוד : ÂÎÂ'.ואין È˙¯Ó‡ ‡Ïהרבה שכר עליהם לקבל  כ "א  ובחנם תוהו על לעשותם להם אמרתי  לא המצות  להם כשאמרתי
יועיל : ללא לאלילים לעבוד  ולא  שכר  ולקבל המה גם לקבלם  האלה  בימים להאומות להם  היה  ˆ„˜.וא"כ  ¯·Â„בתחילה

שמוע אם ועתה להם נאמר תורה  מתן שקודם ותורתי חוקותי הם מישרים הגדתי ואח "כ המצות בשכר שתעשה  הצדק  אמרתי
יט): (שמות  וכו' סגולה לי והייתם ÂÎÂ'.(Î)וכו' Âˆ·˜‰כולכם התנגשו אלי בואו הקבצו האליל  עובדי שבעכו "ם הפחותים

לב ישימו לא להושיע  יוכל  לא אשר  אל  המתפללים ממקומו ימיש לא אשר פסלם עץ את  הנושאים אבל  עמדי להתווכח  יחד 
מעשיהם: ולהבין  ÂÎÂ'.(Î‡)לדעת  Â„È‚‰יועצו ואף הם  שיאמרו חכמיהם  את הגישו או אתם  הגידו טענה  עמכם יש אם ר "ל 

מענה: למצוא  להשכיל Ê‡˙.יחדיו  ÚÈÓ˘‰ ÈÓ:ואשור בבל  מפלת והוא  בואה קודם  הזאת השמועה  השמיע מהפסילים Ê‡Óמי 
.‰„È‚‰: במ "ש הדבר  וכפל  בא לא עד  מאז הגידה מי לומר מי  מלת  על  ‰'.מוסב È‡ ‡Ï‰:מאז דבר המגיד  ÂÚ„הוא ÔÈ‡Â
.È˙ÏÂÊ:הנולדות לדעת אלהים עוד ÂÎÂ'.אין  ˜È„ˆ Ï‡:ומושיע צדיק  אל  זולתי יש  ‡ÈÏ.(Î·)לא ÂÙהיושבים העכו "ם אתם 

זולתי : עוד ואין בידי  והכל  אל  אני כי  נושאים תהיו ואז בי להאמין אלי פנו הארץ È˙Ú·˘.(Î‚)בקצות È·בי נשבע הריני
ואמת: צדקה  דבר מפי יצא בי„·¯.אשר אחזור לא לומר רצה ההוא , הדבר ישוב  ולא דבר מפי יצא לומר מפי  יצא  על מוסב 

במ"ש: ענין כפל  ˙Ú¯Î.והוא ÈÏ ÈÎיקבלו כולם כי לעכו"ם  ולא  לי הברכים  כל יכרעו העתידים  בימים  אשר היוצא הדבר וזהו 
עליהם: מלכותי בי:˙˘·Ú.עול ולהאמין  לאלוה אותי לקבל  לשון כל תשבע לי לומר  לי מלת  על מוסב

oeiv zcevn
(ÁÈ).‰˘ÂÚÂאותו לעשות וימהר וכן תקון  י"ח)ענין :(בראשית

.‰ÂÎ:הכנה שממון:˙Â‰Âמלשון  ..˙·˘Ï:ישיבה מל '
(Î).Â˘‚˙‰:הגשה פליטיÈËÈÏÙ.מל ' כמו ושפל פחות ענין 

יב)אפרים שבאפרים:(שופטים והנבזים  הפחותים  ÌÏÒÙ.ופי'
וצורה : פסל לא :‡ÔÈ.(Î‡)מל' כמו מל 'ÂÙ.(Î·)ענינו

וסבוב: ‡¯ı.הפנה ÈÒÙ‡כאלו הארץ בקצה כי הארץ קצות
וכלה : כריע˙Ú¯Î.(Î‚)אפס  והם·¯Í.ה :מל' ברכים מל'

הרגלים: פרקי

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר זלמן שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי את הידיעה שנולד לו בן למז"ט, והנני בזה להביע ברכתי שיגדלוהו הוא וזוגתו 

שתחי' לתורה חופה ומעשים טובים ביחד עם שאר ילידיהם שי' מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע על יסוד מרז"ל שמדותיו של הקב"ה 

הם מדה כנגד מדה, שכל אלו המתעסקים בחנוך הכשר הרי הקב"ה משלם להם מדה כנגד מדה שיגדלו 

ויהי רצון שיוכל לבשרני בשו"ט ממילוי  וגו'  הם את ילידיהם שי' בנר מצוה ותורה אור ודרך חיים 

ברכות אלו לעתים תכופות.

מוסג"פ קטע ממה שאמרתי בהתועדות בנוגע לחדש אלול אשר בטח יענין אותו והעיקר שיבוא 

לידי פועל טוב וכמרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה.

החותם מעין הפתיחה ברכת מזל טוב לו ולזוגתו שתחי'.
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:ãBò ïéàå ìà-éðà ék õøà-éñôà-ìkâëòøëz éì-ék áeLé àìå øác ä÷ãö étî àöé ézòaLð éa ¨©§¥¨®¤¦¬£¦¥−§¥¬«¦´¦§©½§¦¨¨̧¦¦¯§¨¨²¨−̈§´Ÿ¨®¦¦Æ¦§©´

ì-ìk òáMz Cøa-ìk:ïBL ¨¤½¤¦¨©−¨¨«

i"yx
.äàøá åäåú àì (çé):יצרה לשבת øúñáכי àì (èé)

.éúøáã על תהו על אמרתי ולא התורה את כשנתתי
גדול: שכר לקבל כיֿאם בקשוני יעקב לזרע éðàחנם:

.÷ãö øáåã 'ä צדקי בדבר להם שפתחתי מאחר
חוקי  מישרים להם הגדתי כן אחר שכרן מתן להודיעם
ועתה  יא) (שמות להם נאמר תורה מתן שקודם ותורתי
וגו': כהנים וממלכת סגולה לי והייתם וגו' שמוע אם

.åùâðúä (ë) יאמר כאשר בו טפילה והנו"ן הגשה לשון
íéåâä.התנגפו: éèéìô של מחרבו נשארו אשר

íìñô.נבוכדנצר: õò úà íéàùåðä åòãé àì להבין

íã÷î.דעת: úàæ òéîùä (àë) אשר בפסיליכם מי
איש  איש תשועה אלהיכם להביא מקדם השמיע

ãåò.לעובדיו: ïéàå 'ä éðà àìä אני מה מודיע שאני
דברי: ואקיים לעמי לעשות éìà.עתיד åðô (áë) והניחו

תושעו: ובכך ארץ אפסי כל âë).éúòáùðפסיליכם éá (
ולא  דברתי דבר אלי השבים כל לקבל צדקה מפי ויצא
ברך  כל תכרע לי כי מפי יצאת אשר הצדקה מהו ישוב
וגו' עמים אל אהפוך אז כי שנאמר כענין אקבלם ואני

ג): (צפניה

cec zcevn
(ÁÈ).ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰השמים בצבא  מה כח אין אבל וכאומר 

‰‡¯ı.הנבראים: ¯ˆÂÈלהיות ותקנה הארץ את  שיצר מי
צבא ביד דבר ואין  בה אשר  כל הכין הוא  המים מן מגולה 

·¯‡‰.השמים: Â‰Â˙ ‡Ïלהיות בראה לא הארץ  את כשברא
הצורך : כל  בה הכין בודאי  א"כ אדם בני בה  לשבת  כ "א  תוהו

.'‰ È‡:אלה את ÂÚ„.הבורא ÔÈ‡Â:כמוני עמדי Ï‡(ËÈ)מי
.È˙¯·„ ¯˙Ò·בסתר לא הלא סיני הר  על  דברי כשדברתי

בכל  מפורסם  היה הדבר  כי  חושך  ארץ במקום  ולא דברתי 
ה' שאני לדעת האלה בימים להאומות  להם היה וא"כ  העולם 

עוד : ÂÎÂ'.ואין È˙¯Ó‡ ‡Ïהרבה שכר עליהם לקבל  כ "א  ובחנם תוהו על לעשותם להם אמרתי  לא המצות  להם כשאמרתי
יועיל : ללא לאלילים לעבוד  ולא  שכר  ולקבל המה גם לקבלם  האלה  בימים להאומות להם  היה  ˆ„˜.וא"כ  ¯·Â„בתחילה

שמוע אם ועתה להם נאמר תורה  מתן שקודם ותורתי חוקותי הם מישרים הגדתי ואח "כ המצות בשכר שתעשה  הצדק  אמרתי
יט): (שמות  וכו' סגולה לי והייתם ÂÎÂ'.(Î)וכו' Âˆ·˜‰כולכם התנגשו אלי בואו הקבצו האליל  עובדי שבעכו "ם הפחותים

לב ישימו לא להושיע  יוכל  לא אשר  אל  המתפללים ממקומו ימיש לא אשר פסלם עץ את  הנושאים אבל  עמדי להתווכח  יחד 
מעשיהם: ולהבין  ÂÎÂ'.(Î‡)לדעת  Â„È‚‰יועצו ואף הם  שיאמרו חכמיהם  את הגישו או אתם  הגידו טענה  עמכם יש אם ר "ל 

מענה: למצוא  להשכיל Ê‡˙.יחדיו  ÚÈÓ˘‰ ÈÓ:ואשור בבל  מפלת והוא  בואה קודם  הזאת השמועה  השמיע מהפסילים Ê‡Óמי 
.‰„È‚‰: במ "ש הדבר  וכפל  בא לא עד  מאז הגידה מי לומר מי  מלת  על  ‰'.מוסב È‡ ‡Ï‰:מאז דבר המגיד  ÂÚ„הוא ÔÈ‡Â
.È˙ÏÂÊ:הנולדות לדעת אלהים עוד ÂÎÂ'.אין  ˜È„ˆ Ï‡:ומושיע צדיק  אל  זולתי יש  ‡ÈÏ.(Î·)לא ÂÙהיושבים העכו "ם אתם 

זולתי : עוד ואין בידי  והכל  אל  אני כי  נושאים תהיו ואז בי להאמין אלי פנו הארץ È˙Ú·˘.(Î‚)בקצות È·בי נשבע הריני
ואמת: צדקה  דבר מפי יצא בי„·¯.אשר אחזור לא לומר רצה ההוא , הדבר ישוב  ולא דבר מפי יצא לומר מפי  יצא  על מוסב 

במ"ש: ענין כפל  ˙Ú¯Î.והוא ÈÏ ÈÎיקבלו כולם כי לעכו"ם  ולא  לי הברכים  כל יכרעו העתידים  בימים  אשר היוצא הדבר וזהו 
עליהם: מלכותי בי:˙˘·Ú.עול ולהאמין  לאלוה אותי לקבל  לשון כל תשבע לי לומר  לי מלת  על מוסב

oeiv zcevn
(ÁÈ).‰˘ÂÚÂאותו לעשות וימהר וכן תקון  י"ח)ענין :(בראשית

.‰ÂÎ:הכנה שממון:˙Â‰Âמלשון  ..˙·˘Ï:ישיבה מל '
(Î).Â˘‚˙‰:הגשה פליטיÈËÈÏÙ.מל ' כמו ושפל פחות ענין 

יב)אפרים שבאפרים:(שופטים והנבזים  הפחותים  ÌÏÒÙ.ופי'
וצורה : פסל לא :‡ÔÈ.(Î‡)מל' כמו מל 'ÂÙ.(Î·)ענינו

וסבוב: ‡¯ı.הפנה ÈÒÙ‡כאלו הארץ בקצה כי הארץ קצות
וכלה : כריע˙Ú¯Î.(Î‚)אפס  והם·¯Í.ה :מל' ברכים מל'

הרגלים: פרקי
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i"yx
(·Î).éúìî óåèú בית על תטיף לא וכן נבואה ל'
ז)ישחק דברי:(עמוס היה כנבואה ùå÷ìîì.(Î‚)כלומר

שהיו  שתיקה שעותיהם רוב כי מדברים היו ארוך לזמן
דברי: לשמוע åðéîàé.(Î„)תאיבים àì משחק שאני
חשיבותי: מפני ïåìéôé.עמהם àì éðô øåàå יראים היו

בי: לבם ולהגיס אלי íëøã.(Î‰)להתקרב øçáà כל
לי  שואלים שהיו להם בוחר הייתי אני ועצתם דרכיהם

נעשה: ומה נלך דרך ùàø.איזה áùàå מסובים היו אם
המסובים: בראש מסב הייתי אני

(·).äîì íäéãé çë íâ רשעים הימים באותן לי היה

ידם: על בא פורענות כי בהם תועלת ולא åîéìòהיו
.çìë ãáà:זקנה(‚).ïôëáå øñçá:גלמוד íé÷øåòäהיו

.äéö לילך אדם בני מקרב בימיו אותן שמבריחין
äàåùîå.בחושך: äàåù ùîà:בלע"ז ברואינ"א

(„).çéù éìò çåìî íéôèå÷ä היו במדברות בהיותם
ואכולי', היערים אילנות על מלוחים להם קוטפים
ובל' קקו"לין נקרא ארמי ובל' הוא עשב שם מלוח

ששנינו כאותה בלע"ז מצו"ש מלוחים סו משנה (קדושין

זהב:ע"א) של שלחנות על מלוחים אילן çéù.העלו
השיחים אחד כא)כמו :(בראשית

cec zcevn
(·Î).È¯·„ È¯Á‡לקחת השתדלו לא  דברי את  שדברתי אחר 

ההיא : הדבר אל  שנית פעם  מדוברÂÓÈÏÚÂ.עצה היה פי אמרי
אמרי: יחבבו למאד  כי על  לזה זה יספרום כי ביניהם 

(‚Î).ÂÏÁÈÂיקוו כאשר  אמרי לשמוע  ומקוים מייחלים היו
פיהם פתחו  רב באיחור  זמן ולאחר השמים למטר  אנשים 
תחילה: דברי כל  אני אדבר אשר עד  המתינו כי דבריהם לדבר

(„Î).˜Á˘‡בעצמם האמינו לא  אליהם משחק הייתי כאשר
חשיבותי: לגודל  להם זר הדבר היה  כי אליהם שוחק  שאני

.ÈÙ ¯Â‡Âמגרעין היו לא כ "ז עם  אליהם  שחקתי כי ועם
להכות בכבודי להקל  עמדי  דעתם להגיס  פני זוהר ומחסרין

פני: בה‡·Á¯.(Î‰)מאור  ילכו אשר  דרכם בוחר הייתי אני 
כאשר המעולה  במקום  ביניהם  ושכנתי כולם בראש  וישבתי

הגדוד : בתוך  המלך  ÌÁÈ.ישכון ÌÈÏ·‡ ¯˘‡Îלהם הייתי
לשמוע לב  יתנו שכולם כמו  ר"ל  האבלי' את ינחם  אשר  כאיש
לב נתנו כולם כן היגון את  מעליהם להסיר המנחם דברי
חזקת גודל בעבור לומר אמריו לראשית וחוזר  אמרי  לשמוע
שהיא חשבתי  הנה יתירה  ומחיבה  לכת מיושר  הבאה כזה היד 

פעם: בכל  חדש כבוד לי לתת  כבודי  תחליף
(‡).‰˙ÚÂהדבר עוד  נהפך עתה  כי הוא  כן לא אבל כאומר

צאני שומרי  הכלבים עם  אותם לשום אבותם את  מאסתי אשר משפחות ומבוז לימים ממני צעירים אנשים  אף עלי שחקו כי
הכלבים : עם לשומרים הם גם Ì‰È„È.(·)להיות  ÁÎ Ì‚אמרתי כי בעבור גם כי מאסתים במעלה פחותים שהיו  על  בלבד לא 

לטרפה: הבא מן  הצאן  להציל  די בו ואין  היא מעט  הלא  כי ידיהם  כח לי ÁÏÎ.למה „·‡ ÂÓÈÏÚהיא בהם שהיתה הזקנה 
הכח: וחלושי במעלה  פחותים והיו הואיל  בהזדקנם היתה  תועלת מה  כי אבודה ובסבת·ÒÁ¯.(‚)היתה העושר חסרון בסבת

אנשים : בין לשבת  נכלמו כי אנשים חברת מבלי גלמוד ישבו  ושממה :‰ÌÈ˜¯ÂÚ.הרעב ציה  לארץ נסים  Â‚Â'.היו ˘Ó‡המקום
קלונם : להסתיר  מצוים אנשים לחמם‰˜ÌÈÙËÂ.(„)שאין  היה רתמים  ושורש  אילן ועלי  מלוח  עשב למאכלם תולשים היו

האדם: למזון  נאותים אינם האלה הדברים  כי  עם ומזונם

oeiv zcevn
(·Î).Â˘È: שינוי מושאל ˙ÛÂË.מלשון  והוא הזלה ענין

יטיפון תטיפו  אל וכן ב)לדבור כמוÂ¯ÚÙ.(Î‚):(מיכה פתחו
בפיהם עלי טז)פערו וכרםÂ˜ÏÓÏ˘.:(לעיל וכן  איחור ענין

ילקשו כד)רשע מלקוש:(לעיל המאוחר גשם  יקרא וכן
(„Î).ÔÂÏÈÙÈמכם אנכי נופל  כמו ופחיתות  גרעון (לעיל ענין 

:יב)
(‡).Â˜Á˘:לעגו.ÌÈ¯ÈÚˆ יצערו ולא כמו מיעוט  (ירמיהו ענין 

קברÁÏÎ.(·):ל) אלי בכלח  תבוא כמו ה)זקנה  :(לעיל
(‚).ÔÙÎ·Âולכפן לשוד  כמו רעבון שם)ענין ,):.„ÂÓÏ‚יחידי

גלמוד  יהי  ההוא  הלילה ג)כמו וכן‰ÌÈ˜¯ÂÚ.:(לעיל הבורחים 
בורחת טז)אנכי ערקת:(בראשית אונקלוס ר"ל ‡Ó˘.תרגם

אמש ויוכח כמו הלילה בחשכת לא)חושך  ˘Â‡‰:(שם
.‰‡Â˘ÓÂ ומשואה שואה יום  כמו ושממון  חושך  (צפניה ענין

השממון :א) לרוב  הדבר  תלישה‰˜ÌÈÙËÂ.(„)וכפל ענין
מלילות  וקטפת כג)כמו  ובדרז"ל ÁÂÏÓ.:(דברים מה  עשב שם

וכו' מלוחין אוכלין היו  סו)אבותינו ˘ÁÈ.:(קדושין ÈÏÚעלי
השיחים  אחד  תחת כמו  כא)אילן אילן¯˙ÌÈÓ.:(בראשית שם 

אחד  רותם כמו יט)מה :(מ"א
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úBìBò ïäéîãa àéáéå ïénä BúBà éëøöì,úéaä ÷ãáì eìté íéñëð øàLe. §¨§¥©¦§¨¦¦§¥¤§¨§¨¦¦§§¤¤©©¦

Ëì úçàGLíBé íéL,lä úà ïéøòLîäkL.òaøàî úBúìñ ÷tñì åéìò ìa÷îä ìk,GMî eãîòL–÷tñé ©©¦§¦§©£¦¤©¦§¨¨©§©¥¨¨§©¥§¨¥©§©¨§¦¨§©¥
òaøàî;GMîL,òaøàî eãîòå–òaøàî ÷tñé;äðBéìòä ìò Lc÷ä ãiL.úìñ äòéìúä íàå–Bì äòéìúä, ¥©§©¦¨§¨§¥©§©§©¥¥©§©¤©¤§¥©¨¤§¨§¦¦§¦¨Ÿ¤¦§¦¨

ïéé õéîçä íàå–Bì õéîçä.åéúBòî úà ìa÷î Bðéàå,ävøî çaænä àäiL ãò. §¦¤§¦©¦¤§¦§¥§©¥¤¨¨©¤§¥©¦§¥©§©¤
È Ó Á ˜ ¯ ÙÈ ˘

‡Lc÷na eéäL ïépîîä ïä elà:úBîúBçä ìò ñçðét ïa ïðçBé,íéëñpä ìò äiçà,ìò ìàeîL ïa äéúzî ¥¥©§ª¦¤¨©¦§¨¨¨¤¦§¨©©¨£¦¨©©§¨¦©¦§¨¤§¥©

gggg.zezlqe mipny zepii:íéëñðìå úåçðîì íéåàø ïäù.zetere:äðåé éðáå íéøåú.xfrl` 'x,éîìùåøéá ùøåôî à"øã àîòèå ,øæòéìà 'ø àìå ,ïðéñøâ
áéúëã(á"ë àø÷éå)úåúìñå íéðîù úåðéé åìéôà 'äì åáéø÷é øùà íéøáãî íéáãðúîå íéøãåð íäù äî ìë ,äìåòì 'äì åáéø÷é øùà íúåáãð ìëìå íäéøãð ìëì

ì"ú ,äìåò åðáéø÷é óåò ùéã÷ä íà åà ,óåòä úìåò ïäéîãá áéø÷é ìåëé ,äìåòì äéäé(íù)àìà áãðúäù äî ìëá áéø÷î åðéà àä ,íéæòáå íéáùëá ø÷áá
:ãáìá äîäá úìåò

hhhh.dkyld z` oixrynïäù äî úåúìñå íéðîù úåðéé éøëåîî íåé ìëá íéç÷åìå .íåé íéùìù øòùä äæ ãåîòéù ,úåúìñå íéðîù úåðééì øòù íé÷ñåô
:ìåæä éôì íéç÷åì ìæåä íàå ,íéîã íéôéñåî ïéà ç÷îä ø÷ééúð íàå ,å÷ñôù íåëñä åúåàá ïéëéøö.zezlq wtql eilr lawndúøéöáå íéèç øéö÷ úåîéá

òìñá ïéàñ 'ã íéøëîð æà åéä íàå .äðùä ìë úåúìñå íéðîù úåðéé ÷ôñì åéìò ìá÷î éðåðçä äéäå éðåðçì úåòî íéîéã÷î íéøáæâä åéä íéúéæ ú÷éñîå íéáðò
,òìñá 'ã åãîòå åìæåäå òìñá ïéàñ 'â ÷ôñì ìá÷ íàå .åì í÷å óñëä ïúðå áéúëã ,óñëá äðå÷ ùã÷äã ,ïéàñ 'ã ïúéì êéøö ,òìñá ïéàñ 'â åãîòå åø÷åäå

:äëéùîá àìà éð÷ àìã èåéãäî òøâ àìã ,òìñá 'ã ïúåð.el rilzd:éðåðçä ìò íúåéøçà ,úåòî ïúðå øáæâä êùî 'éôàå.eizern z` lawn epi`øîåìë
:øáæâä ïî íìá÷ù ô"òàå íäá äëæ àìå éðåðç ìù åéúåòî íéáùçð íðéà.dvxn gafnd didiy cråà ïééä õéîçä íà êëìä .çáæîä ìò ïåöøì äìòéù

:éðåðçä ìò íúåéøçà úìåñä äòéìúä
d`̀̀̀.mipennd od el`,åéä ãçà ïîæá àì ,áéùçã éøáâ êðä åäéî .ùã÷îá ãéîú åéä ïéúéðúîá áéùçã äøøù ìù éåðéîå úåãé÷ô ìù íéðéî øùò äùîç

`xephxa yexit
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íéñëð Léc÷nä, למקדש סתם –ìò ïéeàø íéøác ïäa eéäå ÇÇÀÄÀÈÄÀÈÈÆÀÈÄÀÄÇ
,çaænä éab:כגוןúBðéé,לנסכים הראויים –íéðîLויש – ÇÅÇÄÀÅÇÅÀÈÄ

במשנתנו: למנחות,"zezlqe"מוסיפים הראויים –úBôBòå תורים – À
יונה, ïénäובני BúBà éëøöì eøëné :øîBà øæòìà éaø– ÇÄÆÀÈÈÅÄÈÀÀÈÀÅÇÄ

ושמנים יינות הצריכים לקרבן,לאנשים עופות או  àéáéåÀÈÄלנסכים
úBìBò ïäéîãaשנאמר טעמו, מבואר בירושלמי  יח יח יח יח ):):):):– כבכבכבכב,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÄÀÅÆ

מה  כל  – לעולה" לה' יקריבו  אשר נדבותם ולכל  נדריהם שהם "לכל 

אפילו  להיקרב), (הראויים לה' יקריבו אשר מדברים ומתנדבים נודרים
עולת  גם בדמיהן יקריב יכול לעולה. יהיה וסלתות, ושמנים יינות

לומר תלמוד עולה? יקריבנו  עוף הקדיש  אם או יט יט יט יט ):):):):העוף, שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

בהמה  עולת אלא מקריב שאינו  מכאן  – ובעזים" בכשבים "בבקר

úéaäבלבד ; ÷ãáì eìté íéñëð øàLe במשניות שבארנו כמו  – ÀÈÀÈÄÄÀÀÆÆÇÇÄ
אלו הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםםהקודמות. דמי  יקריבו  מה "ומפני  זו : הלכה בטעם כותב

הבית לבדק יפלו התמימה הבהמה ודמי  dpynaעולות xfril` iaxk)
?(ezenk dkldy ,zncewd בה נפל  אם למזבח הקדושה שהבהמה לפי

להן  אין  שנפסלו  והעופות והשמן  והיין והסולת פדיון... לה יש  מום
שנאמר יאיאיאיא----יביביביב):):):):פדיון, כז כז כז כז ,,,, הכהן ,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לפני  הבהמה את "והעמיד 

פדיון , לו יש והערכה העמדה בכלל  שישנו כל  – אותה" הכהן והעריך
פדיון " לו אין  והערכה העמדה בכלל  שאינו ט ט ט ט ))))וכל הההה,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין ,((((הלהלהלהל''''

שם פדיונם הרדבהרדבהרדבהרדב""""ז ז ז ז ,,,,ומפרש על קדושתם חלה פדיון להם שיש  שדברים
הדברים  אבל  הבית. לבדק דמיהם יפלו  ולפיכך  מצוותם, בהם ונעשית

מצוותם  בהם נעשית לא הבית לבדק דמיהם יפלו  אם פדיון, להם שאין
עולות בדמיהם יביא ולפיכך הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).כלל , השגת השגת השגת השגת  שםשםשםשם ((((ועייןועייןועייןועיין

ט ה נ ש מ ר ו א ב

GLì úçàäkLlä úà ïéøòLî ,íBé íéLהשער את פוסקים – ÇÇÄÀÄÀÇÂÄÆÇÄÀÈ
הלשכה  שעל ולמנחות, לנסכים והסלתות השמנים היינות, של  (המחיר )

את  להעלות יכולים הם אין  יום שלושים אותם וכל  לספקים, לשלם
להלן . כמבואר המוזל, השער כפי לתת צריכים הוזל , אם ברם, השער.

úBúìñ ÷tñì åéìò ìa÷îä ìk,ושמנים יינות וכן –òaøàî ÈÇÀÇÅÈÈÀÇÅÀÈÅÇÀÇ
כך ואחר  בסלע, סאים –GMî eãîòL שנתייקרו בסלע, סאים – ÈÀÄÈ

òaøàîהסלתות, ÷tñé.בתחילה שפסקו  השער  כפי בסלע, סאין  – ÀÇÅÅÇÀÇ
GMîL,בסלע סאים משלש  סלתות לספק עליו  קיבל  ואם –eãîòå ÄÈÀÈÀ

òaøàî,הסלתות שהוזלו בסלע, סאים –òaøàî ÷tñéכפי – ÅÇÀÇÀÇÅÅÇÀÇ
הזול, äðBéìòäהשער ìò Lc÷ä ãiL אם מפסיד  ההקדש ואין  – ÆÇÆÀÅÇÈÆÀÈ

מפרשים, יש  למקדש . מוכרים שהספקים המצרכים הוזלו או נתייקרו

מראש מעות נותנים המקדש גזברי  היו והמסיק, הבציר הקציר, שבימי 
השנה; כל במשך  וסלתות שמנים יינות, למקדש  שיספקו לספקים

בסלע  סאים ארבע נמכרים אז  היו שאם להשמיע, משנתנו  ובאה
ליתן  הספקים צריכים בסלע, סאים שלש  ועמדו כך אחר ונתייקרו 

שכתוב כמו בכסף, קונה שהקדש בסלע, סאים יט יט יט יט ):):):):ארבע כז כז כז כז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

הגמרא: (ובלשון לו" וקם עליו  ערכך כסף חמשית sqkd"ויסף ozpe"
.("el mwe ארבע ועמדו והוזלו בסלע סאים שלש לספק קיבלו ואם

כוח  שאין  הזול, השער  כפי  להקדש  ליתן הם חייבים בסלע, סאים

במשיכה אלא קונה שאינו ההקדש מן חמור  ריבבריבבריבבריבב""""ן ן ן ן ;;;;הדיוט ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין חדתיןחדתיןחדתיןחדתין";";";"; úìñ""""תקליןתקליןתקליןתקלין äòéìúä íàå– ÀÄÄÀÄÈÙÆ
ההקדש, לגזבר  שנמסרה לאחר  אפילו  תולעים, äòéìúäÄÀÄÈשנמלאה

Bì,אחרת סולת להקדש לספק חייב והוא עליו, שאחריותה לספק, –

Bì õéîçä ,ïéé õéîçä íàå וחייב עליו, היין  שאחריות לספק, – ÀÄÆÀÄÇÄÆÀÄ
אחר. יין  להקדש  åéúBòîלתת úà ìa÷î Bðéàå המעות כלומר , – ÀÅÀÇÅÆÈÈ

נחשבות  אינן  לו, שסיפק הדברים תמורת ההקדש  מגזבר שקיבל 
בהן זכה ולא חדתיןחדתיןחדתיןחדתין"),"),"),"),כמעותיו , """"תקלין תקלין תקלין תקלין  çaænä((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; àäiL ãòÇÆÀÅÇÄÀÅÇ

ävøî אם הלכך המזבח, על הנסכים שקרבו לאחר  כלומר  מכפר , – ÀÇÆ
הספק. על  אחריותם היין , החמיץ או  הסולת ַהתליעה
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שונים, תפקידים על המקדש  בבית ממונים של  שמות עשר  חמשה מונה זו  משנה
דור  שבכל  הכשרים את מונה שהמשנה אומר , אחד  הללו: השמות בענין  ונחלקו
דור  באותו הממונים כולם היו לא במשנה הנזכרים הללו שהשמות כלומר ודור ,
והמפורסמים  הכשרים הממונים של בשמותיהם התנא ונקב שונים, בדורות אלא
הממונים  שמות את מונה משנתנו  של שהתנא אומר , ואחד שונים. מדורות ביותר

izdw - zex`ean zeipyn
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áë:éúlî óhz Bîéìòå eðLé àì éøáã éøçàâë:LB÷ìîì eøòt íäéôe éì øènë eìçéåãë÷çNà ©£¥´§−¨¦´Ÿ¦§®§¹¨¥À¦¬Ÿ¦¨¦«§¦«£´©¨¨´¦®¹¦¤À¨£¬§©§«¤§©´
:ïeìété àì éðt øBàå eðéîàé àì íäìàäëøLàk ãeãba Cìîk ïBkLàå Làø áLàå íkøc øçáà £−¥¤´Ÿ©£¦®§¬¹̈©À´Ÿ©¦«¤«£©´©§¨»§¥¥¶¬Ÿ§−¤§§¤´¤©§®©£¤−

:íçðé íéìáà£¥¦´§©¥«
ì ÷øô áåéàcÎ`

àì íúBáà ézñàî-øLà íéîéì épnî íéøéòö éìò e÷çN | äzòå:éðàö éáìk-íò úéLáçk-íb §©¨³¨«£´¨©»§¦¦¬¦¤À¦§Å̈¦¬£¤¨©¬§¦£¨®¨¹¦À¦©§¥¬Ÿ¦«©´Ÿ©
:çìk ãáà Bîéìò él änì íäéãéâ:äàLîe äàBL Lîà äiö íé÷øòä ãeîìb ïôëáe øñçaãíéôèwä §−¥¤¨´¨¦®¹̈¥À¨´©¨«©§¤¬¤§¨À̈©Å§¬©«Ÿ§¦¬¦¨®¤¹À¤¨¬§Ÿ¨«©Ÿ§¦´

:íîçì íéîúø LøLå çéN-éìò çelî©´©£¥¦®©§−Ÿ¤§¨¦´©§¨«

i"yx
(·Î).éúìî óåèú בית על תטיף לא וכן נבואה ל'
ז)ישחק דברי:(עמוס היה כנבואה ùå÷ìîì.(Î‚)כלומר

שהיו  שתיקה שעותיהם רוב כי מדברים היו ארוך לזמן
דברי: לשמוע åðéîàé.(Î„)תאיבים àì משחק שאני
חשיבותי: מפני ïåìéôé.עמהם àì éðô øåàå יראים היו

בי: לבם ולהגיס אלי íëøã.(Î‰)להתקרב øçáà כל
לי  שואלים שהיו להם בוחר הייתי אני ועצתם דרכיהם

נעשה: ומה נלך דרך ùàø.איזה áùàå מסובים היו אם
המסובים: בראש מסב הייתי אני

(·).äîì íäéãé çë íâ רשעים הימים באותן לי היה

ידם: על בא פורענות כי בהם תועלת ולא åîéìòהיו
.çìë ãáà:זקנה(‚).ïôëáå øñçá:גלמוד íé÷øåòäהיו

.äéö לילך אדם בני מקרב בימיו אותן שמבריחין
äàåùîå.בחושך: äàåù ùîà:בלע"ז ברואינ"א

(„).çéù éìò çåìî íéôèå÷ä היו במדברות בהיותם
ואכולי', היערים אילנות על מלוחים להם קוטפים
ובל' קקו"לין נקרא ארמי ובל' הוא עשב שם מלוח

ששנינו כאותה בלע"ז מצו"ש מלוחים סו משנה (קדושין

זהב:ע"א) של שלחנות על מלוחים אילן çéù.העלו
השיחים אחד כא)כמו :(בראשית

cec zcevn
(·Î).È¯·„ È¯Á‡לקחת השתדלו לא  דברי את  שדברתי אחר 

ההיא : הדבר אל  שנית פעם  מדוברÂÓÈÏÚÂ.עצה היה פי אמרי
אמרי: יחבבו למאד  כי על  לזה זה יספרום כי ביניהם 

(‚Î).ÂÏÁÈÂיקוו כאשר  אמרי לשמוע  ומקוים מייחלים היו
פיהם פתחו  רב באיחור  זמן ולאחר השמים למטר  אנשים 
תחילה: דברי כל  אני אדבר אשר עד  המתינו כי דבריהם לדבר

(„Î).˜Á˘‡בעצמם האמינו לא  אליהם משחק הייתי כאשר
חשיבותי: לגודל  להם זר הדבר היה  כי אליהם שוחק  שאני

.ÈÙ ¯Â‡Âמגרעין היו לא כ "ז עם  אליהם  שחקתי כי ועם
להכות בכבודי להקל  עמדי  דעתם להגיס  פני זוהר ומחסרין

פני: בה‡·Á¯.(Î‰)מאור  ילכו אשר  דרכם בוחר הייתי אני 
כאשר המעולה  במקום  ביניהם  ושכנתי כולם בראש  וישבתי

הגדוד : בתוך  המלך  ÌÁÈ.ישכון ÌÈÏ·‡ ¯˘‡Îלהם הייתי
לשמוע לב  יתנו שכולם כמו  ר"ל  האבלי' את ינחם  אשר  כאיש
לב נתנו כולם כן היגון את  מעליהם להסיר המנחם דברי
חזקת גודל בעבור לומר אמריו לראשית וחוזר  אמרי  לשמוע
שהיא חשבתי  הנה יתירה  ומחיבה  לכת מיושר  הבאה כזה היד 

פעם: בכל  חדש כבוד לי לתת  כבודי  תחליף
(‡).‰˙ÚÂהדבר עוד  נהפך עתה  כי הוא  כן לא אבל כאומר

צאני שומרי  הכלבים עם  אותם לשום אבותם את  מאסתי אשר משפחות ומבוז לימים ממני צעירים אנשים  אף עלי שחקו כי
הכלבים : עם לשומרים הם גם Ì‰È„È.(·)להיות  ÁÎ Ì‚אמרתי כי בעבור גם כי מאסתים במעלה פחותים שהיו  על  בלבד לא 

לטרפה: הבא מן  הצאן  להציל  די בו ואין  היא מעט  הלא  כי ידיהם  כח לי ÁÏÎ.למה „·‡ ÂÓÈÏÚהיא בהם שהיתה הזקנה 
הכח: וחלושי במעלה  פחותים והיו הואיל  בהזדקנם היתה  תועלת מה  כי אבודה ובסבת·ÒÁ¯.(‚)היתה העושר חסרון בסבת

אנשים : בין לשבת  נכלמו כי אנשים חברת מבלי גלמוד ישבו  ושממה :‰ÌÈ˜¯ÂÚ.הרעב ציה  לארץ נסים  Â‚Â'.היו ˘Ó‡המקום
קלונם : להסתיר  מצוים אנשים לחמם‰˜ÌÈÙËÂ.(„)שאין  היה רתמים  ושורש  אילן ועלי  מלוח  עשב למאכלם תולשים היו

האדם: למזון  נאותים אינם האלה הדברים  כי  עם ומזונם

oeiv zcevn
(·Î).Â˘È: שינוי מושאל ˙ÛÂË.מלשון  והוא הזלה ענין

יטיפון תטיפו  אל וכן ב)לדבור כמוÂ¯ÚÙ.(Î‚):(מיכה פתחו
בפיהם עלי טז)פערו וכרםÂ˜ÏÓÏ˘.:(לעיל וכן  איחור ענין

ילקשו כד)רשע מלקוש:(לעיל המאוחר גשם  יקרא וכן
(„Î).ÔÂÏÈÙÈמכם אנכי נופל  כמו ופחיתות  גרעון (לעיל ענין 

:יב)
(‡).Â˜Á˘:לעגו.ÌÈ¯ÈÚˆ יצערו ולא כמו מיעוט  (ירמיהו ענין 

קברÁÏÎ.(·):ל) אלי בכלח  תבוא כמו ה)זקנה  :(לעיל
(‚).ÔÙÎ·Âולכפן לשוד  כמו רעבון שם)ענין ,):.„ÂÓÏ‚יחידי

גלמוד  יהי  ההוא  הלילה ג)כמו וכן‰ÌÈ˜¯ÂÚ.:(לעיל הבורחים 
בורחת טז)אנכי ערקת:(בראשית אונקלוס ר"ל ‡Ó˘.תרגם

אמש ויוכח כמו הלילה בחשכת לא)חושך  ˘Â‡‰:(שם
.‰‡Â˘ÓÂ ומשואה שואה יום  כמו ושממון  חושך  (צפניה ענין

השממון :א) לרוב  הדבר  תלישה‰˜ÌÈÙËÂ.(„)וכפל ענין
מלילות  וקטפת כג)כמו  ובדרז"ל ÁÂÏÓ.:(דברים מה  עשב שם

וכו' מלוחין אוכלין היו  סו)אבותינו ˘ÁÈ.:(קדושין ÈÏÚעלי
השיחים  אחד  תחת כמו  כא)אילן אילן¯˙ÌÈÓ.:(בראשית שם 

אחד  רותם כמו יט)מה :(מ"א
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Áçaænä éab ìò ïééeàø íéøác ïäa eéäå íéñëð Léc÷nä,úBðéé,úBôBòå íéðîL–øæòìà éaøøîBà:eøëné ©©§¦§¨¦§¨¨¤§¨¦§¦©©¥©¦§¥©¥§¨¦§©¦¤§¨¨¥¦¨§
úBìBò ïäéîãa àéáéå ïénä BúBà éëøöì,úéaä ÷ãáì eìté íéñëð øàLe. §¨§¥©¦§¨¦¦§¥¤§¨§¨¦¦§§¤¤©©¦

Ëì úçàGLíBé íéL,lä úà ïéøòLîäkL.òaøàî úBúìñ ÷tñì åéìò ìa÷îä ìk,GMî eãîòL–÷tñé ©©¦§¦§©£¦¤©¦§¨¨©§©¥¨¨§©¥§¨¥©§©¨§¦¨§©¥
òaøàî;GMîL,òaøàî eãîòå–òaøàî ÷tñé;äðBéìòä ìò Lc÷ä ãiL.úìñ äòéìúä íàå–Bì äòéìúä, ¥©§©¦¨§¨§¥©§©§©¥¥©§©¤©¤§¥©¨¤§¨§¦¦§¦¨Ÿ¤¦§¦¨

ïéé õéîçä íàå–Bì õéîçä.åéúBòî úà ìa÷î Bðéàå,ävøî çaænä àäiL ãò. §¦¤§¦©¦¤§¦§¥§©¥¤¨¨©¤§¥©¦§¥©§©¤
È Ó Á ˜ ¯ ÙÈ ˘

‡Lc÷na eéäL ïépîîä ïä elà:úBîúBçä ìò ñçðét ïa ïðçBé,íéëñpä ìò äiçà,ìò ìàeîL ïa äéúzî ¥¥©§ª¦¤¨©¦§¨¨¨¤¦§¨©©¨£¦¨©©§¨¦©¦§¨¤§¥©

gggg.zezlqe mipny zepii:íéëñðìå úåçðîì íéåàø ïäù.zetere:äðåé éðáå íéøåú.xfrl` 'x,éîìùåøéá ùøåôî à"øã àîòèå ,øæòéìà 'ø àìå ,ïðéñøâ
áéúëã(á"ë àø÷éå)úåúìñå íéðîù úåðéé åìéôà 'äì åáéø÷é øùà íéøáãî íéáãðúîå íéøãåð íäù äî ìë ,äìåòì 'äì åáéø÷é øùà íúåáãð ìëìå íäéøãð ìëì

ì"ú ,äìåò åðáéø÷é óåò ùéã÷ä íà åà ,óåòä úìåò ïäéîãá áéø÷é ìåëé ,äìåòì äéäé(íù)àìà áãðúäù äî ìëá áéø÷î åðéà àä ,íéæòáå íéáùëá ø÷áá
:ãáìá äîäá úìåò

hhhh.dkyld z` oixrynïäù äî úåúìñå íéðîù úåðéé éøëåîî íåé ìëá íéç÷åìå .íåé íéùìù øòùä äæ ãåîòéù ,úåúìñå íéðîù úåðééì øòù íé÷ñåô
:ìåæä éôì íéç÷åì ìæåä íàå ,íéîã íéôéñåî ïéà ç÷îä ø÷ééúð íàå ,å÷ñôù íåëñä åúåàá ïéëéøö.zezlq wtql eilr lawndúøéöáå íéèç øéö÷ úåîéá

òìñá ïéàñ 'ã íéøëîð æà åéä íàå .äðùä ìë úåúìñå íéðîù úåðéé ÷ôñì åéìò ìá÷î éðåðçä äéäå éðåðçì úåòî íéîéã÷î íéøáæâä åéä íéúéæ ú÷éñîå íéáðò
,òìñá 'ã åãîòå åìæåäå òìñá ïéàñ 'â ÷ôñì ìá÷ íàå .åì í÷å óñëä ïúðå áéúëã ,óñëá äðå÷ ùã÷äã ,ïéàñ 'ã ïúéì êéøö ,òìñá ïéàñ 'â åãîòå åø÷åäå

:äëéùîá àìà éð÷ àìã èåéãäî òøâ àìã ,òìñá 'ã ïúåð.el rilzd:éðåðçä ìò íúåéøçà ,úåòî ïúðå øáæâä êùî 'éôàå.eizern z` lawn epi`øîåìë
:øáæâä ïî íìá÷ù ô"òàå íäá äëæ àìå éðåðç ìù åéúåòî íéáùçð íðéà.dvxn gafnd didiy cråà ïééä õéîçä íà êëìä .çáæîä ìò ïåöøì äìòéù

:éðåðçä ìò íúåéøçà úìåñä äòéìúä
d`̀̀̀.mipennd od el`,åéä ãçà ïîæá àì ,áéùçã éøáâ êðä åäéî .ùã÷îá ãéîú åéä ïéúéðúîá áéùçã äøøù ìù éåðéîå úåãé÷ô ìù íéðéî øùò äùîç

`xephxa yexit
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íéñëð Léc÷nä, למקדש סתם –ìò ïéeàø íéøác ïäa eéäå ÇÇÀÄÀÈÄÀÈÈÆÀÈÄÀÄÇ
,çaænä éab:כגוןúBðéé,לנסכים הראויים –íéðîLויש – ÇÅÇÄÀÅÇÅÀÈÄ

במשנתנו: למנחות,"zezlqe"מוסיפים הראויים –úBôBòå תורים – À
יונה, ïénäובני BúBà éëøöì eøëné :øîBà øæòìà éaø– ÇÄÆÀÈÈÅÄÈÀÀÈÀÅÇÄ

ושמנים יינות הצריכים לקרבן,לאנשים עופות או  àéáéåÀÈÄלנסכים
úBìBò ïäéîãaשנאמר טעמו, מבואר בירושלמי  יח יח יח יח ):):):):– כבכבכבכב,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÄÀÅÆ

מה  כל  – לעולה" לה' יקריבו  אשר נדבותם ולכל  נדריהם שהם "לכל 

אפילו  להיקרב), (הראויים לה' יקריבו אשר מדברים ומתנדבים נודרים
עולת  גם בדמיהן יקריב יכול לעולה. יהיה וסלתות, ושמנים יינות

לומר תלמוד עולה? יקריבנו  עוף הקדיש  אם או יט יט יט יט ):):):):העוף, שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

בהמה  עולת אלא מקריב שאינו  מכאן  – ובעזים" בכשבים "בבקר

úéaäבלבד ; ÷ãáì eìté íéñëð øàLe במשניות שבארנו כמו  – ÀÈÀÈÄÄÀÀÆÆÇÇÄ
אלו הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםםהקודמות. דמי  יקריבו  מה "ומפני  זו : הלכה בטעם כותב

הבית לבדק יפלו התמימה הבהמה ודמי  dpynaעולות xfril` iaxk)
?(ezenk dkldy ,zncewd בה נפל  אם למזבח הקדושה שהבהמה לפי

להן  אין  שנפסלו  והעופות והשמן  והיין והסולת פדיון... לה יש  מום
שנאמר יאיאיאיא----יביביביב):):):):פדיון, כז כז כז כז ,,,, הכהן ,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לפני  הבהמה את "והעמיד 

פדיון , לו יש והערכה העמדה בכלל  שישנו כל  – אותה" הכהן והעריך
פדיון " לו אין  והערכה העמדה בכלל  שאינו ט ט ט ט ))))וכל הההה,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין ,((((הלהלהלהל''''

שם פדיונם הרדבהרדבהרדבהרדב""""ז ז ז ז ,,,,ומפרש על קדושתם חלה פדיון להם שיש  שדברים
הדברים  אבל  הבית. לבדק דמיהם יפלו  ולפיכך  מצוותם, בהם ונעשית

מצוותם  בהם נעשית לא הבית לבדק דמיהם יפלו  אם פדיון, להם שאין
עולות בדמיהם יביא ולפיכך הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).כלל , השגת השגת השגת השגת  שםשםשםשם ((((ועייןועייןועייןועיין
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GLì úçàäkLlä úà ïéøòLî ,íBé íéLהשער את פוסקים – ÇÇÄÀÄÀÇÂÄÆÇÄÀÈ
הלשכה  שעל ולמנחות, לנסכים והסלתות השמנים היינות, של  (המחיר )

את  להעלות יכולים הם אין  יום שלושים אותם וכל  לספקים, לשלם
להלן . כמבואר המוזל, השער כפי לתת צריכים הוזל , אם ברם, השער.

úBúìñ ÷tñì åéìò ìa÷îä ìk,ושמנים יינות וכן –òaøàî ÈÇÀÇÅÈÈÀÇÅÀÈÅÇÀÇ
כך ואחר  בסלע, סאים –GMî eãîòL שנתייקרו בסלע, סאים – ÈÀÄÈ

òaøàîהסלתות, ÷tñé.בתחילה שפסקו  השער  כפי בסלע, סאין  – ÀÇÅÅÇÀÇ
GMîL,בסלע סאים משלש  סלתות לספק עליו  קיבל  ואם –eãîòå ÄÈÀÈÀ

òaøàî,הסלתות שהוזלו בסלע, סאים –òaøàî ÷tñéכפי – ÅÇÀÇÀÇÅÅÇÀÇ
הזול, äðBéìòäהשער ìò Lc÷ä ãiL אם מפסיד  ההקדש ואין  – ÆÇÆÀÅÇÈÆÀÈ

מפרשים, יש  למקדש . מוכרים שהספקים המצרכים הוזלו או נתייקרו

מראש מעות נותנים המקדש גזברי  היו והמסיק, הבציר הקציר, שבימי 
השנה; כל במשך  וסלתות שמנים יינות, למקדש  שיספקו לספקים

בסלע  סאים ארבע נמכרים אז  היו שאם להשמיע, משנתנו  ובאה
ליתן  הספקים צריכים בסלע, סאים שלש  ועמדו כך אחר ונתייקרו 

שכתוב כמו בכסף, קונה שהקדש בסלע, סאים יט יט יט יט ):):):):ארבע כז כז כז כז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

הגמרא: (ובלשון לו" וקם עליו  ערכך כסף חמשית sqkd"ויסף ozpe"
.("el mwe ארבע ועמדו והוזלו בסלע סאים שלש לספק קיבלו ואם

כוח  שאין  הזול, השער  כפי  להקדש  ליתן הם חייבים בסלע, סאים

במשיכה אלא קונה שאינו ההקדש מן חמור  ריבבריבבריבבריבב""""ן ן ן ן ;;;;הדיוט ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין חדתיןחדתיןחדתיןחדתין";";";"; úìñ""""תקליןתקליןתקליןתקלין äòéìúä íàå– ÀÄÄÀÄÈÙÆ
ההקדש, לגזבר  שנמסרה לאחר  אפילו  תולעים, äòéìúäÄÀÄÈשנמלאה

Bì,אחרת סולת להקדש לספק חייב והוא עליו, שאחריותה לספק, –

Bì õéîçä ,ïéé õéîçä íàå וחייב עליו, היין  שאחריות לספק, – ÀÄÆÀÄÇÄÆÀÄ
אחר. יין  להקדש  åéúBòîלתת úà ìa÷î Bðéàå המעות כלומר , – ÀÅÀÇÅÆÈÈ

נחשבות  אינן  לו, שסיפק הדברים תמורת ההקדש  מגזבר שקיבל 
בהן זכה ולא חדתיןחדתיןחדתיןחדתין"),"),"),"),כמעותיו , """"תקלין תקלין תקלין תקלין  çaænä((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; àäiL ãòÇÆÀÅÇÄÀÅÇ

ävøî אם הלכך המזבח, על הנסכים שקרבו לאחר  כלומר  מכפר , – ÀÇÆ
הספק. על  אחריותם היין , החמיץ או  הסולת ַהתליעה
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שונים, תפקידים על המקדש  בבית ממונים של  שמות עשר  חמשה מונה זו  משנה
דור  שבכל  הכשרים את מונה שהמשנה אומר , אחד  הללו: השמות בענין  ונחלקו
דור  באותו הממונים כולם היו לא במשנה הנזכרים הללו שהשמות כלומר ודור ,
והמפורסמים  הכשרים הממונים של בשמותיהם התנא ונקב שונים, בדורות אלא
הממונים  שמות את מונה משנתנו  של שהתנא אומר , ואחד שונים. מדורות ביותר

izdw - zex`ean zeipyn
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úBñétä,ïépwä ìò äéçút;éëcøî äæ äéçút.äéçút BîL àø÷ð änì?òãBéå ïLøBãå íéøáãa çúBt äéäL ©§¨§©§¨©©¦¦§©§¨¤¨§§©¨¨¦§¨§§©§¨¤¨¨¥©¦§¨¦§§¨§¥©
ì íéòáLïBL.íéòî éìBç ìò äiçà ïa,ïéçéL øôBç àéðeçð,æBøk éðéáb,íéøòL úìéòð ìò øáb ïa,ìò éáa ïa ¦§¦¨¤£¦¨©¥¥©¦§§¨¥¦¦§¦¦¨¤¤¤©§¦©§¨¦¤¥©©

òé÷tä,ìöìvä ìò äæøà ïa,øéMä ìò éåì ïa ñøâä,íéðtä íçì äNòî ìò eîøb úéa,ìò ñðéèáà úéa ©¨¦©¤©§¨©©¦§¨ª§©¤¥¦©©¦¥©§©©£¥¤¤©¨¦¥©§¦¨©
úøèwä äNòî,úBëøtä ìò øæòìà,Leaìnä ìò ñçðéôe. ©£¥©§Ÿ¤¤§¨¨©©¨Ÿ¦§¨©©©§

íéàáä åàø÷ð êëéôì ,íîù äéä êë ,êë ìò åðîúðù íéðåùàøä íéðåîîäù íù ìò ,åùøéô éúåáøå .äðåî àåä øåãå øåã ìëáù íéøùëäå íéãéñçä àìà
:íîù ìò íäéøçà.zezlqd lre zenzegd lr:ïéúéðúîá ïî÷ì ùøôî.zeqiitd lrúëñîá ùøåôîë ,åæá éîå åæ äãåáòá äëæé éî ìøåâä øãñ úåøåäì

:àîåélr.mipiwdìò íéðåîîäå ,ùã÷îáù úåøôåùì ïäéúåòî ïéðúåð ,äðåé éðáå íéøåú åðééäã äáåç éðé÷ íéàéáîù úãìåéå äáæå áæ ïåâë äøôë éøñåçî
:úåëìä éôåâ ïä ïä äãð éçúôå íéðé÷ úåáà úëñîá ïðéøîàãë ,é÷áå ìåãâ íëç äæ ìò äðîúéù êéøö äéäå .íéðé÷ä ïäá ïéàéáîå úåòîä íéç÷åì úåøôåùä

.'ek mixac gzet didy:äáøä úåðåùì ììåá äéäù ,ïë àø÷ðå .äìåâä ïî äìòù ïùìá éëãøî àåäå.mirn ileg lrìò íéôçé íéëìåä íéðäëäù éôì
:íéòîì áåè íñä äæ íäì øîåì àôåøì ãéîú ïéëéøöå ïéì÷ì÷úî ïäéòî åéä íéî ïéúåùå äáøä øùá ïéìëåàå äôöøä.oigiy xtegúåøåá øåôçì äðåîî äéä

:íéìâø éìåòì úåúùì ïééåöî íéî åéäéù éãë úåøòîå ïéçéù.fexk ipiab.íëúãåáòì íéðäë åãîò ùã÷îä úéáá ø÷åá ìëá æéøëîä ùéàä ìù åîù êë
:åçéøéî åìå÷ íéòîåùå.mixry zlirp lr:ø÷åáá ïçúôìå áøòá íéøòùä ìåòðì.riwtd lråéäù íäéúåøîùî ìò íéðùé åàöîðù íéåìäå íéðäëä úå÷ìäì

úåìéúôä ,òé÷ôä ,ùøôî éîìùåøéáå .åúåñë úà íéôøåùå åúåà íéèáåç åéä ïùé åúåà íéàöåî åéäù éî úåãî úëñîá ïøîàãë ,äìéìá ùã÷îä úà íéøîåù
ìéìçä ÷øôá ïðéøîàãë ,äáàåùä úéá ìùå äøåðî ìù[àð]:úåìéúô íéòé÷ôî åéä íäéðééîäîå íéðäë éñðëî éàìáî.lvlvïåùì ,ìåãâ ìå÷ åì ùéù øéù éìë

:øéùá ïéìéçúî íéåìä åéä åìå÷ ïéòîåù åéäùëå .æ"òìá å"ìáîéö ,åéðæà äðìéöúxiyd lr.:ïéîééñî ïìåë åéä íééñî äéäùëå ,øéùä úà ìéçúäì.enxb zia
:äçôùî íù.miptd mgl lr:ùôòúé àìù åúåùòìå øáùé àìù øåðúä ïî åúåãøì åúééôàáå åúééùòá íéðîåà åéäå äöåøô äáéú ïéîë éåùò äéäùzia

.qpiha`øîúî úøåè÷ä ïùò äéä úøåè÷ä éðîîñ íò åúåà ïéáøòî åéäùëå ïùò äìòî åîùù áùòá ïéøéëîå úøåè÷ä íèôì íéàé÷á åéäù äçôùî íù
:ì÷î ïéîë äìåòå.zekextd lr:íéëéøö åéäùë úåùãç úåëåøô úåùòì.yialnd,äãåáò øçà íèéùôäìå äãåáò úòùá íéðäëä ùéáìäì äðåîî äéä

:êëì úåéåùòä úåëùìá äðåäë éãâá øåîùìå

`xephxa yexit

המפורטים  התפקידים על הממונים שכל  במפרשים, שלישית דעה יש ברם, שבדורו .

הראשונים  הממונים שם על  כנראה הללו , בשמות הדורות בכל  נקראים היו  במשנתנו

לכך  l`xyi").שנתמנו zx`tz"e "aeh mei zetqez" oiire ,eizeax mya `xephxa)

Lc÷na eéäL ïépîîä ïä elà תפקידים עשר חמשה על  – ÅÅÇÀËÄÆÈÇÄÀÈ
úBîúBçäדלהלן: ìò ñçðét ïa ïðçBé במשניות להלן כמבואר  – ÈÈÆÄÀÈÇÇÈ

íéëñpäג-ד ; ìò äiçà; ד במשנה להלן כמבואר –ïa äéúzî ÂÄÈÇÇÀÈÄÇÄÀÈÆ
úBñétä ìò ìàeîL בעבודה יזכה מי הכהנים, בין גורלות להטיל  – ÀÅÇÇÀÈ

ב; פרק יומא במסכת כמפורט זו , בעבודה ומי ïépwäזו ìò äéçútÀÇÀÈÇÇÄÄ
והזבה  הזב כגון  יונה, בני  שני או  תורים שתי של  הקרבנות על  –
(תיבות) לשופרות מעותיהם נותנים היו חובה, קיני שמביאים והיולדת

את  בהן  ומביאים המעות לוקחים השופרות על  והממונים שבמקדש ,
ש היינו  עלהקינים, בממונה צורך והיה יונה; בני  שני  או  תורים תי 

יח): ג, (אבות שאמרו  כמו בדיניהם, ובקי גדול חכם שיהא הקינין 
הלכות"; גופי הן הן נידה ופתחי  éëcøî"קינין  äæ äéçút היינו – ÀÇÀÈÆÈÀÀÇ

הגולה מן  שעלה בלשן ב ב ב ב ).).).).מרדכי ב ב ב ב ,,,, zeaiz((((עזרא עזרא עזרא עזרא  oi` zegqep daxda
.el`íéøáãa çúBt äéäL ?äéçút BîL àø÷ð änì,סתומים – ÈÈÄÀÈÀÀÇÀÈÆÈÈÅÇÄÀÈÄ

ïLøBãå,ומפרשם –ïBLì íéòáL òãBéåשואל כל  דברי להבין  – ÀÀÈÀÅÇÄÀÄÈ
חכמים ונקטו  בלשונו ; לו  ולהשיב שישאל  לשון  oeyl"בכל  miray"
האומות נפרדו שמהם נוח בני  משפחות שבעים יייי).).).).כנגד  ïaÆ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

íéòî éìBç ìò äiçà המעיים מחלת שהיתה מבואר , בירושלמי – ÂÄÈÇÅÅÇÄ
והיו  הרצפה על  יחפים מהלכים שהיו  ידי  על  הכהנים בין מצויה
בריפויים  להתעסק ממונה זה והיה מים, ושותים בשר  הרבה אוכלים

ïéçéLובהבראתם; øôBç àéðeçð בחפירת להתעסק ממונה היה – ÀÀÈÅÄÄ
ירושלים  לבני  לשתיה מצויים מים שיהיו  כדי  ומערות, שיחין  בורות

וטיבם; המים מקורות את יודע והיה רגלים, æBøkולעולי éðéáb– ÀÄÄÈ
ולויים  לעבודתכם הכהנים "עמדו  בוקר : בכל  להכריז  ממונה היה גביני 
ובאים  קמים היו קולו ששמעו  וכיון למעמדכם", וישראל  לדוכנכם

עד קולו שמע המלך  אגריפס מסופר : בירושלמי למלאכתו . אחד כל
הרבה. מתנות לו ונתן  פרסאות íéøòLשמונה úìéòð ìò øáb ïaÆÆÆÇÀÄÇÀÈÄ

פ  ועל בערב השערים את נועלים היו פיו  על  אותם – פותחים  היו  יו
òé÷täבבוקר; ìò éáa ïa ששנו כמו  למנורה, הפתילות הכנת – ÆÅÇÇÇÈÄÇ

ג): ה, odipiindne(סוכה mipdk iqpkn i`lan"(אבנטיהן)eid odn

oiriwtn,(פתילות oiwilcn",(עושים eid odae: בירושלמי פירשו וכן
zeliztd z` beefn didy:מפרשים ויש  ומיישרן ). riwtd(קולען  lr

) ברצועה השומרים הלקאת על  –riwt שנו שכן עור ), רצועת היינו
בבית  בלילה שומרים הכהנים מקומות "בשלשה א-ב): א, (מדות

על מחזר בבי  בן והיה מקום", ואחד בעשרים והלויים המקדש...
מלקה  היה משמרו , על  ישן  שמצאהו מי  וכל לילה, בכל  המשמרות

כסותו  את ושורף אביי((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))אותו אמר  וכן א א א א ),),),),, כג כג כג כג ,,,, יומא יומא יומא יומא  ((((בבליבבליבבליבבלי

משנתנו: פירש  riwtdשתחילה lr iaa oa"כפי הפתילות, על  –
בברייתא מששנה אבל לעיל ), (שהבאנו  סוכה במסכת ((((שם שם שם שם ):):):):המשנה

,"riwta dpennd dwely `l` cer `le" פירושו ש "פקיע" משם למד
הרמב"ם על  בהשגותיו הראב"ד  ברם, למלקות. המקדש המקדש המקדש המקדש רצועה כליכליכליכלי ((((הלהלהלהל''''

אאאא)))) riwtdמפרש :ז ז ז ז ,,,, lr iaa oaפתילות מכין  יום יום יום יום – """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((ועייןועייןועייןועיין

הראב הראב הראב הראב """"דדדד).).).). שלשלשלשל השגתוהשגתוהשגתוהשגתו טעםטעםטעםטעם שמבאר שמבאר שמבאר שמבאר  ìöìväטובטובטובטוב"""" ìò äæøà ïaכלי – ÆÇÀÈÇÇÄÀÈ
והוא  ג); ז, (תמיד  בשיר לפתוח ללויים סימן  בו ונתן  בו  שהקיש שיר 

מקומו ; על  אחד כל ומסדרם השיר כלי  כל  על  ממונה ïaהיה ñøâäËÀÇÆ
ò éåìøéMä ì מובא בירושלמי השירה; על מנצח שהיה בפה, – ÅÄÇÇÄ

בבבב):):):): לחלחלחלח,,,, יומאיומאיומאיומא בבבלי בבבלי בבבלי בבבלי  בזמר,((((וכןוכןוכןוכן קולו  את מנעים שהיה עליו , "אמרו 

כל והיו  זמר מיני  כמה מוציא היה פיו  בתוך  אגודלו  נועץ וכשהיה
אחת); ראש בתנועת מקולו  (נרתעים ראש  בבת לו נזקרין  הכהנים אחיו 

בשיר ; פרק יודע שהיה יא), ג, יומא (משנה מובא eîøbוכן úéa– ÅÇÀ
גרמו , íéðtäמשפחת íçì äNòî ìò לחם שהיה אפייתו, על  – ÇÇÂÅÆÆÇÈÄ

בעשייתו  אומנים היו  גרמו בית ואנשי  פרוצה, תיבה כמין עשוי  הפנים
יתעפש . ושלא ברדייתו  יישבר  שלא ìòובאפייתו , ñðéèáà úéaÅÇÀÄÈÇ

úøèwä äNòî אבטינס שבית מסופר, בירושלמי  והכנתה; פיטומה – ÇÂÅÇÀÙÆ
"מעלה  ששמו עשב מין ומכירים הקטורת, פיטום במעשה היו בקיאים

על מהתיקרה ומתקפל  כמקל מהקטורת מיתמר  העשן ידו  שעל  עשן "
úBëøtäהכתלים; ìò øæòìà ולרקום חדשות פרוכות לארוג – ÆÀÈÈÇÇÈÙ

הישנות; הפרוכות על לשמור  וכן  והשערים, ההיכל  לצורך עליהן

Leaìnä ìò ñçðéôe,לעבודתם כהונה בגדי  הכהנים את להלביש – ÄÀÈÇÇÇÀ
עוסק  היה וכן  עליהם; ולשמור  העבודה לאחר  הבגדים את ולהצניע

חדשים כהונה בגדי ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).בהכנת

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iying wxt milwy zkqn

·GMî ïéúçBt ïéàïéìkøîà äòáMîe ïéøaæb äL,íéðMî úBçt ïBîîa øeavä ìò äøøN ïéNBò ïéàå,ïaî õeç ¥£¦¦§¨¦§¨¦¦¦§¨£©§¨¦§¥¦§¨¨©©¦§¨¨¦§©¦¦¤
íéòî éìBç ìòL äiçà,úBëøtä ìòL øæòìàå,ïäéìò øeavä áø eìa÷ ïúBàL. £¦¨¤©¥¥©¦§¤§¨¨¤©©¨Ÿ¤¨¦§Ÿ©¦£¥¤

‚Lc÷na eéä úBîúBç äòaøà,ïäéìò áeúëå:ìâò,øëæ,éãb,àèBç.éàfò ïaøîBà:eéä äMîç,áeúk úéîøàå ©§¨¨¨¨©¦§¨§¨£¥¤¥¤¨¨§¦¥¤©©¥£¦¨¨©£¨¦¨
ïäéìò:ìâò,øëæ,éãb,øéLò àèBçå ìc àèBç.ø÷á ékñð íò LnLî ìâò,íépè÷e íéìBãb,úBá÷ðe íéøëæ;éãb £¥¤¥¤¨¨§¦¥©§¥¨¦¥¤§©¥¦¦§¥¨¨§¦§©¦§¨¦§¥§¦

ïàö ékñð íò LnLî,úBá÷ðe íéøëæ íépè÷e íéìBãb,íéìéà ìMî õeç;ãáìa íéìéà ékñð íò LnLî øëæ; §©¥¦¦§¥Ÿ§¦§©¦§¨¦§¥¦¤¥¦¨¨§©¥¦¦§¥¥¦¦§©

aaaa.mixafb:íéùòð íäá ùãå÷ä úëàìî ìëå ,úåùã÷ääå ïéîøçäå ïéëøòä íéãåô ïäå íãé úçú ùã÷ää ïåîîù ïä.oilkxn`àéùðå .íéøáæâä ïî äìòîì
éåìä éàéùð('â øáãîá)úåçúôî äòáù ,ïéùåò ïéìëøîà 'æ åéä äî .øéîà ìåãâì íéøå÷ éáøòáå .ìë ìò øîà ,ìëøîà ïåùìå .àðîîã àéìëøîàå ïðéîâøúî

äìòîì úøçàä äìòî ãåòå .ïéëéøö ïäù äî íéàéöåîå íäéøçà íéñðëð íéøáæâäå ,åçúôéå íìåë åñðëéù ãò ìåëé åðéà çåúôì ïäî ãçà äöø ,íãéá äøæòä
:íéøáæâ ,ïéìëøîà ,ïé÷åìéú÷ ,ïâñ ,ìåãâ ïäë ,úåâøãî 'ä íù åàöîðå .ïé÷åìéú÷ éðù ïäå ,àúôñåúá äì éúééîå äðùîá äøëæð àìù íù äúéä íéìëøîàä ïî

.mipyn zegt dxxy oiyer oi`áéúëã(ç"ë úåîù):íéðù íéáø èåòéî ,áäæä úà åç÷é íäå
bbbb.ycwna eid zenzeg 'cêñðì ïééå ,ïîù ïéää éöçá ìåìá úìåñ íéðåøùò 'â ïäå ,ø÷á éëñðì ïåùàø íúåç .úåîäá ìù íé÷åìç ïéëñð 'âì úåîúåç 'â

éöç,éãâ 'âäå .ïéää úéùéìù êñðì ïééå ,ïéää úéùéìù ïîùá ìåìá úìåñ íéðåøùò éúù åéëñðå ,àøëã ìéà íåâøúù ,ìéà éëñðì øëæ 'áäå .ìâò ïîúåçå ,ïéää
êéøöå úåîäá 'â àéáîù øéùò òøåöî ìù åéëñð íäå ,àèåç 'ãäå .ïéää úéòéáø êñðì ïééå ,ïîù ïéää úéòéáøá ìåìá úìåñ ïåøùò ïäå ,åúðù ïá ùáë éëñðì

:ïéàá íéòâð íéøáã äòáù ìò ïéëøòá ïðéøîàã íåùî àèåç äéì éø÷å .úåðåäáå êåðú ïúîì ãçàå íéùáë 'âì 'è ,ïîù ïéâåì äøùò.eid dyngúåîúåç éðù
:òøåöîì åéä.xiyr `hege lc `hegùìù éðò òøåöîì íéðúåð åéä ãçà íúåç àìà òøåöîì äéä àì íàå .úçà äîäá àìà àéáî åðéà éðò òøåöîù éôì

:àî÷ àðúë äëìäå .éãâ íúåç åì íéðúåð éðò òøåöîì øáñ ÷"úå .úåðåøùò.odilr aezk zinx`e:äéä éîøà ïåùìá íøåáéã áåøù.zeawpe mixkfïéá
áéúëãë íéëñð ïéðåòèù ïä íéîìùå úåìåòå .úåá÷ð åà íéøëæ íéàáù íéîìù éëñðì ïéá íéøëæ àìà úåàá ïðéàù úåìåò éëñðì(å"è øáãîá):çáæ åà äìåò

`xephxa yexit
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המקדש. כספי על הממונים בענין ללמד  מוסיפה זו  משנה

GMî ïéúçBt ïéàïéøaæb äL והם ההקדש ; ממון על  הממונים – ÅÂÄÄÀÈÄÀÈÄ
ידם, על  נעשית היתה הקודש מלאכת וכל ההקדשות, את פודים היו 

ïéìkøîà äòáMîe היו והם המקדש , בית אוצרות על  הממונים – ÄÄÀÈÂÇÀÈÄ
עושים? הם מה אמרכלים שבעה שנו: בתוספתא הגזברים. מן  למעלה

בידם העזרה מפתחות mdn);שבעה cg` lk cia cg` gztn) רצה

פותחים  ואמרכלין כולם; שיתכנסו עד יכול  אינו  לפתוח, מהם אחד 
מפני "אמרכל " שמו  נקרא "למה יהודה: רבי  אמר  נכנסים. והגזברים

מר  האמרכלים (`oec)שהוא מן למעלה אמרו: בירושלמי הכל ". על
במקדש היו הרמב"ם ולפי "קתילוקים"; הנקראים ממונים שני היו 

שררה: של דרגות הגדול ,`.חמש הגדול ,a.הכהן הכהן שניb.סגן 

אמרכלין,c.קתילוקין, גזברים.d.שבעה äøøNשלשה ïéNBò ïéàåÀÅÄÀÈÈ
ïBîîa øeavä ìò, ממון בעסקי –íéðMî úBçt,אנשים משני  – ÇÇÄÀÈÈÄÀÇÄ

שנאמר  הציבור , כבוד ה ה ה ה ):):):):מפני  כח כח כח כח ,,,, הזהב",((((שמות שמות שמות שמות  את יקחו  "והם
שניים רבים ב ב ב ב ))))ומיעוט חחחח,,,, בתראבתראבתראבתרא בבאבבאבבאבבא בבליבבליבבליבבלי שקליםשקליםשקליםשקלים;;;; שנינו ((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי  וכן  ;

"הקופה ז): ח, dwcv)(פאה ly),"בשלשה ומתחלקת בשנים נגבית
בברייתא הטעם בבבב):):):):ומבואר  ח ח ח ח ,,,, בתראבתראבתראבתרא miipya,"((((בבאבבאבבאבבא ziabp עושים שאין 

משניים, פחות הציבור על  dylya,שררות zwlgzne;"ממונות כדיני
íéòî éìBç ìòL äiçà ïaî õeçסמי בקניית מתעסק שהיה – ÄÆÂÄÈÆÇÅÅÇÄ

täרפואה, ìòL øæòìàåúBëø הדברים בקניית מטפל  שהיה – ÀÆÀÈÈÆÇÇÈÙ
היו  ממון עסקי בידם שהיו  פי על  שאף הפרוכות, לעשיית הדרושים

כך , על הממונים לבדם ïäéìòהם øeavä áø eìa÷ ïúBàL– ÆÈÄÀÙÇÄÂÅÆ
כשניים. יפה כוחם זה ובכגון 

i y i l y m e i
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הנסכים, על ואחיה החותמות על ממונה היה פינחס בן שיוחנן א, במשנה שנינו 
משנתנו ולהבנת והנסכים. החותמות ענין  לבאר  שלאחריה והמשנה משנתנו  ובאה

דברים: כמה להקדים יש
mikqpd היינו כאן mikqp"הנזכרים zgpn" הבאה – לנסך ויין בשמן, בלולה סולת –

קרבנות  שהן בין  יחיד  קרבנות שהן בין  שלמים, קרבנות או עולה קרבנות עם
ומעשר  בכור וכן  והאשמות, החטאות (שאר  מצורע של  ואשם חטאת ועם ציבור,

נסכים). טעונים אינם העופות, קרבנות וכל  ופסח
כמפורט  מינים, לשלשה בשיעוריהם הם וחלוקים הקרבנות, בכל  שווים אינם הנסכים

ד -י): טו , (במדבר שלח בלול`.בפרשת סולת עשרון – לעז  או שנתו) (בן  לכבש

לנסך. יין  ההין ורביעית שמן, ההין עשרונים a.ברביעית שני – שנתיים) (בן  לאיל 
ההין. שלישית לנסך ויין שמן , ההין בשלישית בלולים –b.סולת לעגל  או לפר

שהיה  מי כל ההין . חצי לנסך  ויין  שמן, ההין  בחצי  בלולים סולת עשרונים שלשה
לבקש לטרוח יצטרך שלא כדי המקדש, במחסן לקנותם היה יכול לנסכים צריך 
סדר  היה שכך  מבואר הבאה) (במשנה ולהלן הקודש . טהרת על שנעשו  נסכים
הדרושים  הנסכים בעד  לו  ושילם פינחס בן ליוחנן  הקונה בא היה בתחילה קנייתם:
נסכים  אילו  בעד  סימן  היה ובו "חותם", במשנתנו  הנקרא פתק, ממנו  וקיבל לו,

נסכיו. את וקיבל הנסכים, על  הממונה לאחיה הביא ה"חותם" את שילם;

Lc÷na eéä úBîúBç äòaøàל התשלומים – קבלת על  ממונה ÇÀÈÈÈÈÇÄÀÈ
נסכים, ïäéìòבעד áeúëå:בעדם ששולם לנסכים סימן  –.`ìâò ÀÈÂÅÆÅÆ

ההין חצי סולת, עשרונים שלשה שהם בקר , לנסכי  סימן  –dyy =)
(mibel;יין ההין וחצי (aøëæ.שמן איל לנסכי  סימן  –li` תרגומו ÈÈ

= `xkc שני שהם ההין זכר ), שלישית סולת, `draxעשרונים =)
(mibel;יין ההין ושלישית שהם béãb.שמן ועז , כבש לנסכי  סימן – ÀÄ

ההין רביעית סולת, mibel)עשרון dyly יין;(= ההין  ורביעית שמן

.càèBç הוא וטהר שנרפא שלאחר  עשיר, מצורע לנסכי סימן – Å
וכבשה כבשים שני יייי),),),),מביא ידידידיד,,,, נסכיו ,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מביא קרבן כל ועם

ותשעה  שמן לוגים תשעה סולת, עשרונים שלשה כולם בין שהם
על הכהן  נותן שממנו שמן , אחד  לוג עוד כך  על ונוסף יין, לוגים

הימנית ורגלו ידו  בהונות ועל  הימנית אזנו  טו טו טו טו ----יח יח יח יח ););););תנוך ידידידיד,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

חכמים שאמרו  משום "חוטא", במלה סּומן  למצורע ((((ערכין ערכין ערכין ערכין ה"חותם"

א א א א ):):):): לכך.טז טז טז טז ,,,, גרמו שחטאיו  כלומר  באים", הנגעים דברים שבעה "על

eéä äMîç :øîBà éàfò ïa, היו חותמות חמשה –úéîøàå ÆÇÇÅÂÄÈÈÇÂÈÄ
ïäéìò áeúk היה שהעם  לפי  ארמית, בלשון  כתוב היה סימן  וכל  – ÈÂÅÆ

בה, zenzegd:רגיל  md el`eàèBçå ìc àèBç ,éãb ,øëæ ,ìâòÅÆÈÈÀÄÅÇÀÅ
øéLòאחד מצורעים, נסכי  בשביל  חותמות שני היו  עזאי  בן  לדעת – ÈÄ

עליו: xiyrשכתוב `heg שבארנו כמו עשיר, מצורע לנסכי סימן –
עליו: שכתוב ואחד  lcלעיל, `heg שאינו עני, מצורע לנסכי סימן  –

במצורע  שבארנו כמו  שמן , אחד  לוג ועוד  ונסכיו , אחד כבש אלא מביא
כא כא כא כא ).).).).עשיר ידידידיד,,,, חותם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  קונה היה עני שמצורע סובר , קמא ותנא

מביתו מביאו היה הנוסף והלוג "גדי", עליו  ברם,((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי))))שכתוב .
לו  עשו  קרבנותיו , בשביל  שמן  לוגים לתשעה הזקוק עשיר  מצורע

הואיל הממונה, מאת הנוסף הלוג את גם שיקח כדי  מיוחד , חותם
לוגים הרבה חדתיןחדתיןחדתיןחדתין").").").").ולוקח עליו ìâò("("("("תקליןתקליןתקליןתקלין שכתוב החותם – ÅÆ

ø÷áעגל, ékñð íò LnLî הבאים הקרבנות לנסכי סימן משמש – ÀÇÅÄÄÀÅÈÈ
הבקר , íépè÷eמן  íéìBãb,לקטן בין לגדול בין  –úBá÷ðe íéøëæ ÀÄÀÇÄÀÈÄÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBñétä,ïépwä ìò äéçút;éëcøî äæ äéçút.äéçút BîL àø÷ð änì?òãBéå ïLøBãå íéøáãa çúBt äéäL ©§¨§©§¨©©¦¦§©§¨¤¨§§©¨¨¦§¨§§©§¨¤¨¨¥©¦§¨¦§§¨§¥©
ì íéòáLïBL.íéòî éìBç ìò äiçà ïa,ïéçéL øôBç àéðeçð,æBøk éðéáb,íéøòL úìéòð ìò øáb ïa,ìò éáa ïa ¦§¦¨¤£¦¨©¥¥©¦§§¨¥¦¦§¦¦¨¤¤¤©§¦©§¨¦¤¥©©

òé÷tä,ìöìvä ìò äæøà ïa,øéMä ìò éåì ïa ñøâä,íéðtä íçì äNòî ìò eîøb úéa,ìò ñðéèáà úéa ©¨¦©¤©§¨©©¦§¨ª§©¤¥¦©©¦¥©§©©£¥¤¤©¨¦¥©§¦¨©
úøèwä äNòî,úBëøtä ìò øæòìà,Leaìnä ìò ñçðéôe. ©£¥©§Ÿ¤¤§¨¨©©¨Ÿ¦§¨©©©§

íéàáä åàø÷ð êëéôì ,íîù äéä êë ,êë ìò åðîúðù íéðåùàøä íéðåîîäù íù ìò ,åùøéô éúåáøå .äðåî àåä øåãå øåã ìëáù íéøùëäå íéãéñçä àìà
:íîù ìò íäéøçà.zezlqd lre zenzegd lr:ïéúéðúîá ïî÷ì ùøôî.zeqiitd lrúëñîá ùøåôîë ,åæá éîå åæ äãåáòá äëæé éî ìøåâä øãñ úåøåäì

:àîåélr.mipiwdìò íéðåîîäå ,ùã÷îáù úåøôåùì ïäéúåòî ïéðúåð ,äðåé éðáå íéøåú åðééäã äáåç éðé÷ íéàéáîù úãìåéå äáæå áæ ïåâë äøôë éøñåçî
:úåëìä éôåâ ïä ïä äãð éçúôå íéðé÷ úåáà úëñîá ïðéøîàãë ,é÷áå ìåãâ íëç äæ ìò äðîúéù êéøö äéäå .íéðé÷ä ïäá ïéàéáîå úåòîä íéç÷åì úåøôåùä

.'ek mixac gzet didy:äáøä úåðåùì ììåá äéäù ,ïë àø÷ðå .äìåâä ïî äìòù ïùìá éëãøî àåäå.mirn ileg lrìò íéôçé íéëìåä íéðäëäù éôì
:íéòîì áåè íñä äæ íäì øîåì àôåøì ãéîú ïéëéøöå ïéì÷ì÷úî ïäéòî åéä íéî ïéúåùå äáøä øùá ïéìëåàå äôöøä.oigiy xtegúåøåá øåôçì äðåîî äéä

:íéìâø éìåòì úåúùì ïééåöî íéî åéäéù éãë úåøòîå ïéçéù.fexk ipiab.íëúãåáòì íéðäë åãîò ùã÷îä úéáá ø÷åá ìëá æéøëîä ùéàä ìù åîù êë
:åçéøéî åìå÷ íéòîåùå.mixry zlirp lr:ø÷åáá ïçúôìå áøòá íéøòùä ìåòðì.riwtd lråéäù íäéúåøîùî ìò íéðùé åàöîðù íéåìäå íéðäëä úå÷ìäì

úåìéúôä ,òé÷ôä ,ùøôî éîìùåøéáå .åúåñë úà íéôøåùå åúåà íéèáåç åéä ïùé åúåà íéàöåî åéäù éî úåãî úëñîá ïøîàãë ,äìéìá ùã÷îä úà íéøîåù
ìéìçä ÷øôá ïðéøîàãë ,äáàåùä úéá ìùå äøåðî ìù[àð]:úåìéúô íéòé÷ôî åéä íäéðééîäîå íéðäë éñðëî éàìáî.lvlvïåùì ,ìåãâ ìå÷ åì ùéù øéù éìë

:øéùá ïéìéçúî íéåìä åéä åìå÷ ïéòîåù åéäùëå .æ"òìá å"ìáîéö ,åéðæà äðìéöúxiyd lr.:ïéîééñî ïìåë åéä íééñî äéäùëå ,øéùä úà ìéçúäì.enxb zia
:äçôùî íù.miptd mgl lr:ùôòúé àìù åúåùòìå øáùé àìù øåðúä ïî åúåãøì åúééôàáå åúééùòá íéðîåà åéäå äöåøô äáéú ïéîë éåùò äéäùzia

.qpiha`øîúî úøåè÷ä ïùò äéä úøåè÷ä éðîîñ íò åúåà ïéáøòî åéäùëå ïùò äìòî åîùù áùòá ïéøéëîå úøåè÷ä íèôì íéàé÷á åéäù äçôùî íù
:ì÷î ïéîë äìåòå.zekextd lr:íéëéøö åéäùë úåùãç úåëåøô úåùòì.yialnd,äãåáò øçà íèéùôäìå äãåáò úòùá íéðäëä ùéáìäì äðåîî äéä

:êëì úåéåùòä úåëùìá äðåäë éãâá øåîùìå

`xephxa yexit

המפורטים  התפקידים על הממונים שכל  במפרשים, שלישית דעה יש ברם, שבדורו .

הראשונים  הממונים שם על  כנראה הללו , בשמות הדורות בכל  נקראים היו  במשנתנו

לכך  l`xyi").שנתמנו zx`tz"e "aeh mei zetqez" oiire ,eizeax mya `xephxa)

Lc÷na eéäL ïépîîä ïä elà תפקידים עשר חמשה על  – ÅÅÇÀËÄÆÈÇÄÀÈ
úBîúBçäדלהלן: ìò ñçðét ïa ïðçBé במשניות להלן כמבואר  – ÈÈÆÄÀÈÇÇÈ

íéëñpäג-ד ; ìò äiçà; ד במשנה להלן כמבואר –ïa äéúzî ÂÄÈÇÇÀÈÄÇÄÀÈÆ
úBñétä ìò ìàeîL בעבודה יזכה מי הכהנים, בין גורלות להטיל  – ÀÅÇÇÀÈ

ב; פרק יומא במסכת כמפורט זו , בעבודה ומי ïépwäזו ìò äéçútÀÇÀÈÇÇÄÄ
והזבה  הזב כגון  יונה, בני  שני או  תורים שתי של  הקרבנות על  –
(תיבות) לשופרות מעותיהם נותנים היו חובה, קיני שמביאים והיולדת

את  בהן  ומביאים המעות לוקחים השופרות על  והממונים שבמקדש ,
ש היינו  עלהקינים, בממונה צורך והיה יונה; בני  שני  או  תורים תי 

יח): ג, (אבות שאמרו  כמו בדיניהם, ובקי גדול חכם שיהא הקינין 
הלכות"; גופי הן הן נידה ופתחי  éëcøî"קינין  äæ äéçút היינו – ÀÇÀÈÆÈÀÀÇ

הגולה מן  שעלה בלשן ב ב ב ב ).).).).מרדכי ב ב ב ב ,,,, zeaiz((((עזרא עזרא עזרא עזרא  oi` zegqep daxda
.el`íéøáãa çúBt äéäL ?äéçút BîL àø÷ð änì,סתומים – ÈÈÄÀÈÀÀÇÀÈÆÈÈÅÇÄÀÈÄ

ïLøBãå,ומפרשם –ïBLì íéòáL òãBéåשואל כל  דברי להבין  – ÀÀÈÀÅÇÄÀÄÈ
חכמים ונקטו  בלשונו ; לו  ולהשיב שישאל  לשון  oeyl"בכל  miray"
האומות נפרדו שמהם נוח בני  משפחות שבעים יייי).).).).כנגד  ïaÆ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

íéòî éìBç ìò äiçà המעיים מחלת שהיתה מבואר , בירושלמי – ÂÄÈÇÅÅÇÄ
והיו  הרצפה על  יחפים מהלכים שהיו  ידי  על  הכהנים בין מצויה
בריפויים  להתעסק ממונה זה והיה מים, ושותים בשר  הרבה אוכלים

ïéçéLובהבראתם; øôBç àéðeçð בחפירת להתעסק ממונה היה – ÀÀÈÅÄÄ
ירושלים  לבני  לשתיה מצויים מים שיהיו  כדי  ומערות, שיחין  בורות

וטיבם; המים מקורות את יודע והיה רגלים, æBøkולעולי éðéáb– ÀÄÄÈ
ולויים  לעבודתכם הכהנים "עמדו  בוקר : בכל  להכריז  ממונה היה גביני 
ובאים  קמים היו קולו ששמעו  וכיון למעמדכם", וישראל  לדוכנכם

עד קולו שמע המלך  אגריפס מסופר : בירושלמי למלאכתו . אחד כל
הרבה. מתנות לו ונתן  פרסאות íéøòLשמונה úìéòð ìò øáb ïaÆÆÆÇÀÄÇÀÈÄ

פ  ועל בערב השערים את נועלים היו פיו  על  אותם – פותחים  היו  יו
òé÷täבבוקר; ìò éáa ïa ששנו כמו  למנורה, הפתילות הכנת – ÆÅÇÇÇÈÄÇ

ג): ה, odipiindne(סוכה mipdk iqpkn i`lan"(אבנטיהן)eid odn

oiriwtn,(פתילות oiwilcn",(עושים eid odae: בירושלמי פירשו וכן
zeliztd z` beefn didy:מפרשים ויש  ומיישרן ). riwtd(קולען  lr

) ברצועה השומרים הלקאת על  –riwt שנו שכן עור ), רצועת היינו
בבית  בלילה שומרים הכהנים מקומות "בשלשה א-ב): א, (מדות

על מחזר בבי  בן והיה מקום", ואחד בעשרים והלויים המקדש...
מלקה  היה משמרו , על  ישן  שמצאהו מי  וכל לילה, בכל  המשמרות

כסותו  את ושורף אביי((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))אותו אמר  וכן א א א א ),),),),, כג כג כג כג ,,,, יומא יומא יומא יומא  ((((בבליבבליבבליבבלי

משנתנו: פירש  riwtdשתחילה lr iaa oa"כפי הפתילות, על  –
בברייתא מששנה אבל לעיל ), (שהבאנו  סוכה במסכת ((((שם שם שם שם ):):):):המשנה

,"riwta dpennd dwely `l` cer `le" פירושו ש "פקיע" משם למד
הרמב"ם על  בהשגותיו הראב"ד  ברם, למלקות. המקדש המקדש המקדש המקדש רצועה כליכליכליכלי ((((הלהלהלהל''''

אאאא)))) riwtdמפרש :ז ז ז ז ,,,, lr iaa oaפתילות מכין  יום יום יום יום – """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((ועייןועייןועייןועיין

הראב הראב הראב הראב """"דדדד).).).). שלשלשלשל השגתוהשגתוהשגתוהשגתו טעםטעםטעםטעם שמבאר שמבאר שמבאר שמבאר  ìöìväטובטובטובטוב"""" ìò äæøà ïaכלי – ÆÇÀÈÇÇÄÀÈ
והוא  ג); ז, (תמיד  בשיר לפתוח ללויים סימן  בו ונתן  בו  שהקיש שיר 

מקומו ; על  אחד כל ומסדרם השיר כלי  כל  על  ממונה ïaהיה ñøâäËÀÇÆ
ò éåìøéMä ì מובא בירושלמי השירה; על מנצח שהיה בפה, – ÅÄÇÇÄ

בבבב):):):): לחלחלחלח,,,, יומאיומאיומאיומא בבבלי בבבלי בבבלי בבבלי  בזמר,((((וכןוכןוכןוכן קולו  את מנעים שהיה עליו , "אמרו 

כל והיו  זמר מיני  כמה מוציא היה פיו  בתוך  אגודלו  נועץ וכשהיה
אחת); ראש בתנועת מקולו  (נרתעים ראש  בבת לו נזקרין  הכהנים אחיו 

בשיר ; פרק יודע שהיה יא), ג, יומא (משנה מובא eîøbוכן úéa– ÅÇÀ
גרמו , íéðtäמשפחת íçì äNòî ìò לחם שהיה אפייתו, על  – ÇÇÂÅÆÆÇÈÄ

בעשייתו  אומנים היו  גרמו בית ואנשי  פרוצה, תיבה כמין עשוי  הפנים
יתעפש . ושלא ברדייתו  יישבר  שלא ìòובאפייתו , ñðéèáà úéaÅÇÀÄÈÇ

úøèwä äNòî אבטינס שבית מסופר, בירושלמי  והכנתה; פיטומה – ÇÂÅÇÀÙÆ
"מעלה  ששמו עשב מין ומכירים הקטורת, פיטום במעשה היו בקיאים

על מהתיקרה ומתקפל  כמקל מהקטורת מיתמר  העשן ידו  שעל  עשן "
úBëøtäהכתלים; ìò øæòìà ולרקום חדשות פרוכות לארוג – ÆÀÈÈÇÇÈÙ

הישנות; הפרוכות על לשמור  וכן  והשערים, ההיכל  לצורך עליהן

Leaìnä ìò ñçðéôe,לעבודתם כהונה בגדי  הכהנים את להלביש – ÄÀÈÇÇÇÀ
עוסק  היה וכן  עליהם; ולשמור  העבודה לאחר  הבגדים את ולהצניע

חדשים כהונה בגדי ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).בהכנת

izdw - zex`ean zeipyn
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·GMî ïéúçBt ïéàïéìkøîà äòáMîe ïéøaæb äL,íéðMî úBçt ïBîîa øeavä ìò äøøN ïéNBò ïéàå,ïaî õeç ¥£¦¦§¨¦§¨¦¦¦§¨£©§¨¦§¥¦§¨¨©©¦§¨¨¦§©¦¦¤
íéòî éìBç ìòL äiçà,úBëøtä ìòL øæòìàå,ïäéìò øeavä áø eìa÷ ïúBàL. £¦¨¤©¥¥©¦§¤§¨¨¤©©¨Ÿ¤¨¦§Ÿ©¦£¥¤

‚Lc÷na eéä úBîúBç äòaøà,ïäéìò áeúëå:ìâò,øëæ,éãb,àèBç.éàfò ïaøîBà:eéä äMîç,áeúk úéîøàå ©§¨¨¨¨©¦§¨§¨£¥¤¥¤¨¨§¦¥¤©©¥£¦¨¨©£¨¦¨
ïäéìò:ìâò,øëæ,éãb,øéLò àèBçå ìc àèBç.ø÷á ékñð íò LnLî ìâò,íépè÷e íéìBãb,úBá÷ðe íéøëæ;éãb £¥¤¥¤¨¨§¦¥©§¥¨¦¥¤§©¥¦¦§¥¨¨§¦§©¦§¨¦§¥§¦

ïàö ékñð íò LnLî,úBá÷ðe íéøëæ íépè÷e íéìBãb,íéìéà ìMî õeç;ãáìa íéìéà ékñð íò LnLî øëæ; §©¥¦¦§¥Ÿ§¦§©¦§¨¦§¥¦¤¥¦¨¨§©¥¦¦§¥¥¦¦§©

aaaa.mixafb:íéùòð íäá ùãå÷ä úëàìî ìëå ,úåùã÷ääå ïéîøçäå ïéëøòä íéãåô ïäå íãé úçú ùã÷ää ïåîîù ïä.oilkxn`àéùðå .íéøáæâä ïî äìòîì
éåìä éàéùð('â øáãîá)úåçúôî äòáù ,ïéùåò ïéìëøîà 'æ åéä äî .øéîà ìåãâì íéøå÷ éáøòáå .ìë ìò øîà ,ìëøîà ïåùìå .àðîîã àéìëøîàå ïðéîâøúî

äìòîì úøçàä äìòî ãåòå .ïéëéøö ïäù äî íéàéöåîå íäéøçà íéñðëð íéøáæâäå ,åçúôéå íìåë åñðëéù ãò ìåëé åðéà çåúôì ïäî ãçà äöø ,íãéá äøæòä
:íéøáæâ ,ïéìëøîà ,ïé÷åìéú÷ ,ïâñ ,ìåãâ ïäë ,úåâøãî 'ä íù åàöîðå .ïé÷åìéú÷ éðù ïäå ,àúôñåúá äì éúééîå äðùîá äøëæð àìù íù äúéä íéìëøîàä ïî

.mipyn zegt dxxy oiyer oi`áéúëã(ç"ë úåîù):íéðù íéáø èåòéî ,áäæä úà åç÷é íäå
bbbb.ycwna eid zenzeg 'cêñðì ïééå ,ïîù ïéää éöçá ìåìá úìåñ íéðåøùò 'â ïäå ,ø÷á éëñðì ïåùàø íúåç .úåîäá ìù íé÷åìç ïéëñð 'âì úåîúåç 'â

éöç,éãâ 'âäå .ïéää úéùéìù êñðì ïééå ,ïéää úéùéìù ïîùá ìåìá úìåñ íéðåøùò éúù åéëñðå ,àøëã ìéà íåâøúù ,ìéà éëñðì øëæ 'áäå .ìâò ïîúåçå ,ïéää
êéøöå úåîäá 'â àéáîù øéùò òøåöî ìù åéëñð íäå ,àèåç 'ãäå .ïéää úéòéáø êñðì ïééå ,ïîù ïéää úéòéáøá ìåìá úìåñ ïåøùò ïäå ,åúðù ïá ùáë éëñðì

:ïéàá íéòâð íéøáã äòáù ìò ïéëøòá ïðéøîàã íåùî àèåç äéì éø÷å .úåðåäáå êåðú ïúîì ãçàå íéùáë 'âì 'è ,ïîù ïéâåì äøùò.eid dyngúåîúåç éðù
:òøåöîì åéä.xiyr `hege lc `hegùìù éðò òøåöîì íéðúåð åéä ãçà íúåç àìà òøåöîì äéä àì íàå .úçà äîäá àìà àéáî åðéà éðò òøåöîù éôì

:àî÷ àðúë äëìäå .éãâ íúåç åì íéðúåð éðò òøåöîì øáñ ÷"úå .úåðåøùò.odilr aezk zinx`e:äéä éîøà ïåùìá íøåáéã áåøù.zeawpe mixkfïéá
áéúëãë íéëñð ïéðåòèù ïä íéîìùå úåìåòå .úåá÷ð åà íéøëæ íéàáù íéîìù éëñðì ïéá íéøëæ àìà úåàá ïðéàù úåìåò éëñðì(å"è øáãîá):çáæ åà äìåò

`xephxa yexit
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המקדש. כספי על הממונים בענין ללמד  מוסיפה זו  משנה

GMî ïéúçBt ïéàïéøaæb äL והם ההקדש ; ממון על  הממונים – ÅÂÄÄÀÈÄÀÈÄ
ידם, על  נעשית היתה הקודש מלאכת וכל ההקדשות, את פודים היו 

ïéìkøîà äòáMîe היו והם המקדש , בית אוצרות על  הממונים – ÄÄÀÈÂÇÀÈÄ
עושים? הם מה אמרכלים שבעה שנו: בתוספתא הגזברים. מן  למעלה

בידם העזרה מפתחות mdn);שבעה cg` lk cia cg` gztn) רצה

פותחים  ואמרכלין כולם; שיתכנסו עד יכול  אינו  לפתוח, מהם אחד 
מפני "אמרכל " שמו  נקרא "למה יהודה: רבי  אמר  נכנסים. והגזברים

מר  האמרכלים (`oec)שהוא מן למעלה אמרו: בירושלמי הכל ". על
במקדש היו הרמב"ם ולפי "קתילוקים"; הנקראים ממונים שני היו 

שררה: של דרגות הגדול ,`.חמש הגדול ,a.הכהן הכהן שניb.סגן 

אמרכלין,c.קתילוקין, גזברים.d.שבעה äøøNשלשה ïéNBò ïéàåÀÅÄÀÈÈ
ïBîîa øeavä ìò, ממון בעסקי –íéðMî úBçt,אנשים משני  – ÇÇÄÀÈÈÄÀÇÄ

שנאמר  הציבור , כבוד ה ה ה ה ):):):):מפני  כח כח כח כח ,,,, הזהב",((((שמות שמות שמות שמות  את יקחו  "והם
שניים רבים ב ב ב ב ))))ומיעוט חחחח,,,, בתראבתראבתראבתרא בבאבבאבבאבבא בבליבבליבבליבבלי שקליםשקליםשקליםשקלים;;;; שנינו ((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי  וכן  ;

"הקופה ז): ח, dwcv)(פאה ly),"בשלשה ומתחלקת בשנים נגבית
בברייתא הטעם בבבב):):):):ומבואר  ח ח ח ח ,,,, בתראבתראבתראבתרא miipya,"((((בבאבבאבבאבבא ziabp עושים שאין 

משניים, פחות הציבור על  dylya,שררות zwlgzne;"ממונות כדיני
íéòî éìBç ìòL äiçà ïaî õeçסמי בקניית מתעסק שהיה – ÄÆÂÄÈÆÇÅÅÇÄ

täרפואה, ìòL øæòìàåúBëø הדברים בקניית מטפל  שהיה – ÀÆÀÈÈÆÇÇÈÙ
היו  ממון עסקי בידם שהיו  פי על  שאף הפרוכות, לעשיית הדרושים

כך , על הממונים לבדם ïäéìòהם øeavä áø eìa÷ ïúBàL– ÆÈÄÀÙÇÄÂÅÆ
כשניים. יפה כוחם זה ובכגון 

i y i l y m e i
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הנסכים, על ואחיה החותמות על ממונה היה פינחס בן שיוחנן א, במשנה שנינו 
משנתנו ולהבנת והנסכים. החותמות ענין  לבאר  שלאחריה והמשנה משנתנו  ובאה

דברים: כמה להקדים יש
mikqpd היינו כאן mikqp"הנזכרים zgpn" הבאה – לנסך ויין בשמן, בלולה סולת –

קרבנות  שהן בין  יחיד  קרבנות שהן בין  שלמים, קרבנות או עולה קרבנות עם
ומעשר  בכור וכן  והאשמות, החטאות (שאר  מצורע של  ואשם חטאת ועם ציבור,

נסכים). טעונים אינם העופות, קרבנות וכל  ופסח
כמפורט  מינים, לשלשה בשיעוריהם הם וחלוקים הקרבנות, בכל  שווים אינם הנסכים

ד -י): טו , (במדבר שלח בלול`.בפרשת סולת עשרון – לעז  או שנתו) (בן  לכבש

לנסך. יין  ההין ורביעית שמן, ההין עשרונים a.ברביעית שני – שנתיים) (בן  לאיל 
ההין. שלישית לנסך ויין שמן , ההין בשלישית בלולים –b.סולת לעגל  או לפר

שהיה  מי כל ההין . חצי לנסך  ויין  שמן, ההין  בחצי  בלולים סולת עשרונים שלשה
לבקש לטרוח יצטרך שלא כדי המקדש, במחסן לקנותם היה יכול לנסכים צריך 
סדר  היה שכך  מבואר הבאה) (במשנה ולהלן הקודש . טהרת על שנעשו  נסכים
הדרושים  הנסכים בעד  לו  ושילם פינחס בן ליוחנן  הקונה בא היה בתחילה קנייתם:
נסכים  אילו  בעד  סימן  היה ובו "חותם", במשנתנו  הנקרא פתק, ממנו  וקיבל לו,

נסכיו. את וקיבל הנסכים, על  הממונה לאחיה הביא ה"חותם" את שילם;

Lc÷na eéä úBîúBç äòaøàל התשלומים – קבלת על  ממונה ÇÀÈÈÈÈÇÄÀÈ
נסכים, ïäéìòבעד áeúëå:בעדם ששולם לנסכים סימן  –.`ìâò ÀÈÂÅÆÅÆ

ההין חצי סולת, עשרונים שלשה שהם בקר , לנסכי  סימן  –dyy =)
(mibel;יין ההין וחצי (aøëæ.שמן איל לנסכי  סימן  –li` תרגומו ÈÈ

= `xkc שני שהם ההין זכר ), שלישית סולת, `draxעשרונים =)
(mibel;יין ההין ושלישית שהם béãb.שמן ועז , כבש לנסכי  סימן – ÀÄ

ההין רביעית סולת, mibel)עשרון dyly יין;(= ההין  ורביעית שמן

.càèBç הוא וטהר שנרפא שלאחר  עשיר, מצורע לנסכי סימן – Å
וכבשה כבשים שני יייי),),),),מביא ידידידיד,,,, נסכיו ,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מביא קרבן כל ועם

ותשעה  שמן לוגים תשעה סולת, עשרונים שלשה כולם בין שהם
על הכהן  נותן שממנו שמן , אחד  לוג עוד כך  על ונוסף יין, לוגים

הימנית ורגלו ידו  בהונות ועל  הימנית אזנו  טו טו טו טו ----יח יח יח יח ););););תנוך ידידידיד,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

חכמים שאמרו  משום "חוטא", במלה סּומן  למצורע ((((ערכין ערכין ערכין ערכין ה"חותם"

א א א א ):):):): לכך.טז טז טז טז ,,,, גרמו שחטאיו  כלומר  באים", הנגעים דברים שבעה "על

eéä äMîç :øîBà éàfò ïa, היו חותמות חמשה –úéîøàå ÆÇÇÅÂÄÈÈÇÂÈÄ
ïäéìò áeúk היה שהעם  לפי  ארמית, בלשון  כתוב היה סימן  וכל  – ÈÂÅÆ

בה, zenzegd:רגיל  md el`eàèBçå ìc àèBç ,éãb ,øëæ ,ìâòÅÆÈÈÀÄÅÇÀÅ
øéLòאחד מצורעים, נסכי  בשביל  חותמות שני היו  עזאי  בן  לדעת – ÈÄ

עליו: xiyrשכתוב `heg שבארנו כמו עשיר, מצורע לנסכי סימן –
עליו: שכתוב ואחד  lcלעיל, `heg שאינו עני, מצורע לנסכי סימן  –

במצורע  שבארנו כמו  שמן , אחד  לוג ועוד  ונסכיו , אחד כבש אלא מביא
כא כא כא כא ).).).).עשיר ידידידיד,,,, חותם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  קונה היה עני שמצורע סובר , קמא ותנא

מביתו מביאו היה הנוסף והלוג "גדי", עליו  ברם,((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי))))שכתוב .
לו  עשו  קרבנותיו , בשביל  שמן  לוגים לתשעה הזקוק עשיר  מצורע

הואיל הממונה, מאת הנוסף הלוג את גם שיקח כדי  מיוחד , חותם
לוגים הרבה חדתיןחדתיןחדתיןחדתין").").").").ולוקח עליו ìâò("("("("תקליןתקליןתקליןתקלין שכתוב החותם – ÅÆ

ø÷áעגל, ékñð íò LnLî הבאים הקרבנות לנסכי סימן משמש – ÀÇÅÄÄÀÅÈÈ
הבקר , íépè÷eמן  íéìBãb,לקטן בין לגדול בין  –úBá÷ðe íéøëæ ÀÄÀÇÄÀÈÄÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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GL ékñð íò LnLî àèBçïéòøöî ìL úBîäa L. ¥§©¥¦¦§¥¨§¥¤§Ÿ̈¦
„íéëñð Lwáî àeäL éî–úBîúBçä ìò äpîî àeäL ïðçBé ìöà Bì CìBä,epnî ìa÷îe úBòî Bì ïúBð ¦¤§©¥§¨¦¥¥¤¨¨¤§ª¤©©¨¥¨§©¥¦¤

íúBç.íéëñpä ìò äpîî àeäL äiçà ìöà Bì àa,íúBç Bì ïúBðå,íéëñð epnî ìa÷îe.ìöà äæ ïéàa áøòìå ¨¨¥¤£¦¨¤§ª¤©©§¨¦§¥¨§©¥¦¤§¨¦§¨¤¤¨¦¤¥¤
äæ,úBîúBçä úà àéöBî äiçàå,úBòî ïcâðk ìa÷îe;eøéúBä íàå–Lc÷äì eøéúBä,eúçt íàå–äéä ¤©£¦¨¦¤©¨§©¥§¤§¨¨§¦¦¦©¤§¥§¦¨£¨¨

Búéaî ïðçBé ílLî,äðBéìòä ìò Lc÷ä ãiL. §©¥¨¨¦¥¤©¤§¥©¨¤§¨
‰BîúBç epnî ãáàL éî,áøòä ãò Bì ïéðézîî,BîúBç éãk Bì eàöî íà–Bì ïéðúBð;åàì íàå–äéä àG ¦¤¨©¦¤¨©§¦¦©¨¤¤¦¨§§¥¨§¦§¦¨¨¨
Bì;ïéànøä éðtî ïäéìò áeúk íBiä íLå. §¥©¨£¥¤¦§¥¨©¨¦
Âì ézLLc÷na eéä úBëL:úçà–ìíéàLç úkL,úçàå–ìíéìkä úkL.ìíéàLç úkL–àèç éàøé §¥§¨¨©¦§¨©©¦§©£¨¦§©©¦§©©¥¦¦§©£¨¦¦§¥¥§

éàLça dëBúì íéðúBð,éàLça dëBzî íéñðøtúî íéáBè éða íéiðòå.ìíéìkä úkL–ácðúî àeäL éî ìk §¦§¨©£©©£¦¦§¥¦¦§©§§¦¦¨©£©¦§©©¥¦¨¦¤¦§©¥
éìk,dëBúì B÷øBæ,ì úçàåGLdúBà ïéçúBt ïéøaæb íBé íéL,k ìëåïéçépî úéaä ÷ãáì Cøö Ba eàönL éì §¦§§¨§©©¦§¦¦§¨¦§¦¨§¨§¦¤¨§Ÿ¤§¤¤©©¦©¦¦

BúBà,ìì ïéìôBðå ïäéîãa ïéøkîð øàMäåúéaä ÷ãa úkL. §©§¨¦§¨¦¦§¥¤§§¦§¦§©¤¤©©¦

cccc.zern el ozep:êéøö àåäù íéëñðä éôë.dpenn didy dig` lv` el `aøæçì ïáø÷ àéáî ìë êéøö àäé àìù éãë ,úåúìñå íéðîù úåðéé éëñð úåð÷ì
:ùã÷ä úøäè ìò ïééåùòä íéëñð øçà.ycwdl exized exized m`e:íéëñð ìù úåòîá åáøòúðù íä ïðçåé ìù åéúåòî àîù ïðéøîà àìå

dddd.axrd cr el oipiznn:åì íéðúåð ,åðîî ãáàðù äæ øîåàù íúåçä ãâðë ïðçåé ãéá íéøúé úåòî åàöîð íà ,äéçàå ïðçåé ãçé åâååãæéù.aezk meid mye
:éðåìô ùãçå éðåìô íåé ,íúåçä ìò.oi`nxd iptn,åàéöåäì éàùø åðéà åàöîù íåéáå .ç÷éì åéùëò àáå ,ïðçåéî åà äéçàî åà åøáçî ìôðù íúåç àöî àîù

:øòùä ø÷ééúðù ãò åòéðöäå ìåæä øòùë íúåç ç÷ì àîù ùåçì ùé ãåòå .åéøçà øæçî ãáåàäù
eeee.mi`yg zkyl:øúñá íéìèåð äðîî íéñðøôúîäå ,øúñá íéðúåð úåòî äëåúá íéðúåðäù íù ìò.ziad wca zkylléùã÷ ìë äá íéðúåðù äëùìì

:úéáä ÷ãá
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לנסכים  בין  הזכרים, מן אלא באות שאינן  עולות של  לנסכים בין –

נקבות. וגם זכרים גם הבאים שלמים עליו éãbשל  שכתוב החותם – ÀÄ
ïàö"גדי", ékñð íò LnLî הקרבנות לנסכי  סימן  משמש – ÀÇÅÄÄÀÅÙ

הצאן. מן  úBá÷ðeהבאים íéøëæ íépè÷e íéìBãb לעזים כלומר  – ÀÄÀÇÄÀÈÄÀÅ
בין גדולים בין כשהוא ולכבשות אלא קרב אינו  כבש  אבל קטנים,

והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  שנתו , íéìéàבתוך  ìMî õeç– ÄÆÅÄ
ויום  חודש  עשר שלשה מבני זכרים כבשים שהם אילים, של  מנסכים

שנתיים. גמר  עד  "זכר ",øëæאחד  עליו  שכתוב החותם –LnLî ÈÈÀÇÅ
ãáìa íéìéà ékñð íò.בלבד אילים של לנסכים סימן משמש  – ÄÄÀÅÅÄÄÀÇ

àèBç,"חוטא" עליו  שכתוב החותם –GL ékñð íò LnLîL ÅÀÇÅÄÄÀÅÈ
ïéòøöî ìL úBîäa הכבשים שלשת של  לנסכים סימן  משמש – ÀÅÆÀÙÈÄ

ועל התנוך  על ממנו ליתן נוסף שמן ולוג המצורעים, שמביאים

לעיל. שבארנו  כמו  הבהונות,
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בהקדמה. שם שבארנו כמו הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו 

íéëñð Lwáî àeäL éî,לקרבנו –àeäL ïðçBé ìöà Bì CìBä ÄÆÀÇÅÀÈÄÅÅÆÈÈÆ
úBîúBçä ìò äpîî,הקודמת במשנה כמבואר –úBòî Bì ïúBð ÀËÆÇÇÈÅÈ

צריך, שהוא הנסכים כפי –íúBç epnî ìa÷îe הסימן עם – ÀÇÅÄÆÈ
íéëñpäלנסכיו, ìò äpîî àeäL äiçà ìöà Bì àa הממונה – ÈÅÆÂÄÈÆÀËÆÇÇÀÈÄ

לבעלי ולמכרם הספקים, מן וסלתות, ושמנים יינות היינו נסכים, ַלקנות
נסכים  אחר לחזר  קרבן  המביא אדם כל צריך יהא שלא כדי  הקרבנות,

הקודש , טהרת על íúBçהעשויים Bì ïúBðå את לאחיה ונותן  – ÀÅÈ
מיוחנן, שקיבל ñðהחותם epnî ìa÷îeíéë,החותם סימן  לפי  – ÀÇÅÄÆÀÈÄ

äæ ìöà äæ ïéàa áøòìå,ויוחנן אחיה –úà àéöBî äiçàå ÀÈÆÆÈÄÆÅÆÆÇÂÄÈÄÆ
úBîúBçä,מהקונים שקיבל –úBòî ïcâðk ìa÷îe, מיוחנן – ÇÈÀÇÅÀÆÀÈÈ

eøéúBä íàåלפי לאחיה שמגיע ממה יותר מעות ליוחנן שהיו – ÀÄÄ
שבידו , החותמות Lc÷äìחשבון  eøéúBä הן הנותרות המעות – ÄÇÆÀÅ

יוחנן. של  ולא הקדש , eúçtשל íàå היו יוחנן  שבידי שהמעות – ÀÄÈÂ
אחיה, שביד החותמות של  החשבון מסיכום ílLîפחות äéäÈÈÀÇÅ

Búéaî ïðçBé, מכספו –äðBéìòä ìò Lc÷ä ãiL אם לפיכך  – ÈÈÄÅÆÇÆÀÅÇÈÆÀÈ

משלו . להשלים הממונה על חסר, ואם להקדש , הריהו  עודף יש 

i r i a x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

BîúBç epnî ãáàL éî והודיע ובא לו, ואבד  חותם שקנה מי – ÄÆÈÇÄÆÈ
כך , על Bìליוחנן  ïéðézîî,להמתין לו אומרים כלומר: –ãò ÇÀÄÄÇ

áøòä, החשבון את לעשות זה אצל זה באים ואחיה כשיוחנן –íà ÈÆÆÄ
BîúBç éãk Bì eàöî אותו שיעור  כדי יתרות מעות ליוחנן  שהיו  – ÈÀÀÅÈ

לו, שאבד  טוען שזה Bìחותם ïéðúBð,מעות או  נסכים –åàì íàå ÀÄÀÄÈ
אחיה, שביד  החותמות על יתרות מעות ליוחנן  היו שלא –äéä àGÈÈ

Bì,מעות ולא נסכים לא חותמו , שאבד הטוען  לזה כלום, –íLåÀÅ
ïäéìò áeúk íBiä שבו היום כתוב היה וחותם חותם כל על – ÇÈÂÅÆ

ïéànøäנמכר, éðtî הקונים לאחד או  לממונה חותם יאבד שמא – ÄÀÅÈÇÈÄ
אחיה; אצל נסכים בו ויקח יומיים יום כעבור  ויבוא אחר וימצאנו 

אחריו . מחזר שהמאבד  לפי בו , לקנות יבוא לא שמצאו ביום אבל 
אחר: oi`nxdפירוש iptn החותם את ישהה הקונים אחד  שמא –

הנסכים שיתייקרו עד """"כסף כסף כסף כסף בידו עייןעייןעייןעיין יביביביב;;;; ז ז ז ז ,,,, המקדשהמקדשהמקדשהמקדש כליכליכליכלי הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

שם שם שם שם ).).).). מפרשים:משנה משנה משנה משנה """" oi`nxdויש  iptn מהם שאבדו יאמרו שלא –

יתנום  חותמותיהם כדי  יתרים דמים ליוחנן  יימצאו  ואם החותמות,
נסכים  ממנו  ויקבלו לאחיה החותמות את יביאו זמן ולאחר להם,

((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).
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úkLì úçàå ,íéàLç úkLì úçà :Lc÷na eéä úBëLì ézLÀÅÀÈÈÇÄÀÈÇÇÄÀÇÂÈÄÀÇÇÄÀÇ
dëBúì íéðúBð àèç éàøé ,íéàLç úkLì .íéìkä מעות – ÇÅÄÄÀÇÂÈÄÄÀÅÅÀÀÄÀÈ

נתנו ,éàLçaלצדקה, שהם אדם ידע שלא בצנעא, –éða íéiðòå ÇÂÇÇÂÄÄÀÅ
éàLça dëBzî íéñðøtúî íéáBè שלא בסתר , משם נוטלים – ÄÄÀÇÀÀÄÄÈÇÂÇ

הלשכה: נקראת מכאן הצדקה. מן מתפרנסים שהם zkylיתביישו 
.mi`ygéìk ácðúî àeäL éî ìk ,íéìkä úkLì,למקדש – ÄÀÇÇÅÄÈÄÆÄÀÇÅÀÄ

dëBúì B÷øBæ. זו לשכה לתוך –GLì úçàåïéøaæb íBé íéL ÀÀÈÀÇÇÄÀÄÄÀÈÄ
dúBà ïéçúBt,הכלים לשכת את –eàönL éìk ìëåCøö Ba ÀÄÈÀÈÀÄÆÈÀÙÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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BúBà ïéçépî úéaä ÷ãáì,הבית בדק לצרכי  –øàMäå– ÀÆÆÇÇÄÇÄÄÀÇÀÈ
הבית, לבדק צורך  בהם שאין הכלים ïéìôBðåשאר  ïäéîãa ïéøkîðÄÀÈÄÄÀÅÆÀÀÄ

úéaä ÷ãa úkLìì ללשכה נופלים ודמיהם אותם, מוכרים – ÀÄÀÇÆÆÇÇÄ
הבית. בדק קדשי  כל לתוכה שנותנים
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GLúBøôBL øNò äL רחבות שופרות, בצורת עקומות תיבות – ÀÈÈÈÈ
ולהלן  כלום; מתוכן להוציא יוכלו שלא כדי למעלה, וצרות למטה

הללו; השופרות כל מיועדים היו למה מפורט ג) GLäL(משנה ÀÈ
úBðçìL øNò, ד במשנה להלן  המפורטים –GLäøNò L ÈÈËÀÈÀÆÀÅ

úBéåçzLä המפורטים בהם, משתחווים שהיו  מקומות עשר שלשה – ÄÀÇÂÈ
ג, Lc÷naבמשנה eéä משום כאן שנישנה השופרות, ענין אגב – ÈÇÄÀÈ

שאר גם התנא מונה להלן), (כמפורט לשקלים היו  מהם ששניים

במקדש. עשר שלשה מהם שהיו ìàéìîbדברים ïaø úéa ìLÆÅÇÈÇÀÄÅ
íéðäkä ïâñ àðéðç éaø úéa ìLåגמליאל רבן  של ביתו אנשי  – ÀÆÅÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄ

הכהנים, סגן  חנינא רבי  ושל äøNòהזקן  òaøà ïéåçzLî eéäÈÄÀÇÂÄÇÀÇÆÀÅ
במקדש . השתחוויות –äøúé äúéä ïëéäå הארבע ההשתחוויה – ÀÅÈÈÀÈÀÅÈ

íéöòäעשרה? øéc ãâðk העצים כל  מונחים היו  שבה הלשכה – ÀÆÆÄÈÅÄ
המערכה"), ("עצי  המזבח íäéúBáàîלצורך  íãéa úøñî ïkLÆÅÈÙÆÀÈÈÅÂÅÆ

æðâð ïBøàä íML. ראשון בית בחורבן –inlyexiaבבבלי (וכן ÆÈÈÈÄÀÇ
ב) נב, שכתוב aen`:יומא שראה כיון  גנזו; המלך  יאשיהו גנזו ? ומי

לולולולו):):):):בו כח כח כח כח ,,,, אל((((דבריםדבריםדבריםדברים עליך תקים אשר  מלכך  ואת אותך ה' "יולך 

שנאמר וגנזו, עמד ידעת" לא אשר  גגגג):):):):גוי להלהלהלה,,,, בבבב הימים הימים הימים הימים  "ויאמר((((דברי דברי דברי דברי 
בבית  הקודש  ארון  את תנו  לה' הקדושים ישראל  לכל  המבינים ללויים

אמר – בכתף" משא לכם אין ישראל, מלך  דוד בן  שלמה בנה אשר
עבדו  "עתה – למקומו  חוזר אינו שוב לבבל , עמכם גולה אם להם:

נגנזו  ארון  "משנגנז  שם: מובא כן  ישראל". עמו ואת אֿלהיכם ה' את
וארגז  אהרן... של  ומקלו המשחה שמן של  וצלוחית המן צנצנת עמו

אחרת דעה ויש ישראל ". לאֿלהי אשם פלשתים שארון ((((שם שם שם שם ),),),),שהשיבו
שנאמר לבבל , גלה יייי):):):):הקודש  לולולולו,,,, ב ב ב ב  הימים הימים הימים הימים  השנה ((((דברידברידברידברי "ולתשובת

בבלה ויביאהו נבוכדנאצר  המלך oikiedi)שלח z`) חמדת כלי  עם

הארון . זה ה'"? בית חמדת "כלי  איזהו ודרשו : ה'", בית
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÷qòúî äéäL ãçà ïäëa äNòîבירושלמי ומבואר במלאכתו, – ÇÂÆÀÙÅÆÈÆÈÈÄÀÇÅ
עצים  להכין מום בעלי כהנים של ומלאכתם היה, מום בעל שכהן

תולעים  בו  שנמצאו עץ שכל מתולעים, יהיו  שלא ולבדקם למערכה
העצים, דיר  בלשכת זו  במלאכה מתעסק כהן אותו והיה למזבח, פסול

ätöøä äàøå,שישב במקום –äéúBøáçî äpLî àéäL– ÀÈÈÈÄÀÈÆÄÀËÈÅÂÅÆÈ
האבן של שזוהי והבין  הרצפה, אבני  לשאר  שווה האבן היתה א

הארון, את שגנזו  בשעה משם Bøáçìשסילקוה øîàå àaסיפר – ÈÀÈÇÇÂÅ
האבנים  משאר משונה שהיא העצים דיר ברצפת שמצא האבן על  לו 

הארון , נגנז מקום שבאותו לו  לגלות ורצה étñä÷שברצפה àGÄÀÄ
BúîLð äúöiL ãò øácä úà øBîâìשל מקומה נתגלה ולא – ÄÀÆÇÈÈÇÆÈÀÈÄÀÈ

אבן , ãeçéaאותה eòãéå,בבירור –æðâð ïBøàä íML תחת – ÀÈÀÀÄÆÈÈÈÄÀÇ
העצים. דיר של  הלשכה רצפת

i y y m e i
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íéåçzLî eéä ïëéäåלעיל הנזכרות השתחוויות עשרה שלש  – ÀÅÈÈÄÀÇÂÄ
א)? GLהשתחוויותòaøà(משנה ,íBøca òaøàå ,ïBôvaL ÇÀÇÇÈÀÇÀÇÇÈÈ

GL ãâðk ,áøòna íézLe çøænaíéøòL øNò äL שהיו – ÇÄÀÈÀÇÄÇÇÂÈÀÆÆÀÈÈÈÀÈÄ
הבניין נוי  על ומודים שמעיה שמעיה שמעיה שמעיה ),),),),משתחווים הר הר הר הר """"רררר בשם בשם בשם בשם  טוב טוב טוב טוב """" יום יום יום יום  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

:mixryd xyr dyly md el`eáøònì ïéëeîñ íéiîBøc íéøòLÀÈÄÀÄÄÀÄÇÇÂÈ
והם: מערב, לצד משוכים –ïBéìòä øòLהסמוך השער הוא – ÇÇÈÆÀ

למזרח, ממערב ויורד  משתפע היה הבית שהר ìcä÷למערב, øòLÇÇÇÆÆ
המערכה , עצי שם דרך מכניסים שהיו –úBøBëaä øòL שהיו – ÇÇÇÀ

בדרום, הנשחטים הבכורות את שם דרך íénäמכניסים øòL– ÇÇÇÇÄ
והולכת. מפרשת שהמשנה íénä?כמו øòL BîL àø÷ð änìåÀÈÈÄÀÈÀÇÇÇÇÄ

âça Ceqð ìL íéî ìL úéçBìö ïéñéðëî BaL הסוכות – ÆÇÀÄÄÀÄÆÇÄÆÄÆÈ
ט). ד, סוכה במשנה Ba(כמתואר  :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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GL ékñð íò LnLî àèBçïéòøöî ìL úBîäa L. ¥§©¥¦¦§¥¨§¥¤§Ÿ̈¦
„íéëñð Lwáî àeäL éî–úBîúBçä ìò äpîî àeäL ïðçBé ìöà Bì CìBä,epnî ìa÷îe úBòî Bì ïúBð ¦¤§©¥§¨¦¥¥¤¨¨¤§ª¤©©¨¥¨§©¥¦¤

íúBç.íéëñpä ìò äpîî àeäL äiçà ìöà Bì àa,íúBç Bì ïúBðå,íéëñð epnî ìa÷îe.ìöà äæ ïéàa áøòìå ¨¨¥¤£¦¨¤§ª¤©©§¨¦§¥¨§©¥¦¤§¨¦§¨¤¤¨¦¤¥¤
äæ,úBîúBçä úà àéöBî äiçàå,úBòî ïcâðk ìa÷îe;eøéúBä íàå–Lc÷äì eøéúBä,eúçt íàå–äéä ¤©£¦¨¦¤©¨§©¥§¤§¨¨§¦¦¦©¤§¥§¦¨£¨¨

Búéaî ïðçBé ílLî,äðBéìòä ìò Lc÷ä ãiL. §©¥¨¨¦¥¤©¤§¥©¨¤§¨
‰BîúBç epnî ãáàL éî,áøòä ãò Bì ïéðézîî,BîúBç éãk Bì eàöî íà–Bì ïéðúBð;åàì íàå–äéä àG ¦¤¨©¦¤¨©§¦¦©¨¤¤¦¨§§¥¨§¦§¦¨¨¨
Bì;ïéànøä éðtî ïäéìò áeúk íBiä íLå. §¥©¨£¥¤¦§¥¨©¨¦
Âì ézLLc÷na eéä úBëL:úçà–ìíéàLç úkL,úçàå–ìíéìkä úkL.ìíéàLç úkL–àèç éàøé §¥§¨¨©¦§¨©©¦§©£¨¦§©©¦§©©¥¦¦§©£¨¦¦§¥¥§

éàLça dëBúì íéðúBð,éàLça dëBzî íéñðøtúî íéáBè éða íéiðòå.ìíéìkä úkL–ácðúî àeäL éî ìk §¦§¨©£©©£¦¦§¥¦¦§©§§¦¦¨©£©¦§©©¥¦¨¦¤¦§©¥
éìk,dëBúì B÷øBæ,ì úçàåGLdúBà ïéçúBt ïéøaæb íBé íéL,k ìëåïéçépî úéaä ÷ãáì Cøö Ba eàönL éì §¦§§¨§©©¦§¦¦§¨¦§¦¨§¨§¦¤¨§Ÿ¤§¤¤©©¦©¦¦

BúBà,ìì ïéìôBðå ïäéîãa ïéøkîð øàMäåúéaä ÷ãa úkL. §©§¨¦§¨¦¦§¥¤§§¦§¦§©¤¤©©¦

cccc.zern el ozep:êéøö àåäù íéëñðä éôë.dpenn didy dig` lv` el `aøæçì ïáø÷ àéáî ìë êéøö àäé àìù éãë ,úåúìñå íéðîù úåðéé éëñð úåð÷ì
:ùã÷ä úøäè ìò ïééåùòä íéëñð øçà.ycwdl exized exized m`e:íéëñð ìù úåòîá åáøòúðù íä ïðçåé ìù åéúåòî àîù ïðéøîà àìå

dddd.axrd cr el oipiznn:åì íéðúåð ,åðîî ãáàðù äæ øîåàù íúåçä ãâðë ïðçåé ãéá íéøúé úåòî åàöîð íà ,äéçàå ïðçåé ãçé åâååãæéù.aezk meid mye
:éðåìô ùãçå éðåìô íåé ,íúåçä ìò.oi`nxd iptn,åàéöåäì éàùø åðéà åàöîù íåéáå .ç÷éì åéùëò àáå ,ïðçåéî åà äéçàî åà åøáçî ìôðù íúåç àöî àîù

:øòùä ø÷ééúðù ãò åòéðöäå ìåæä øòùë íúåç ç÷ì àîù ùåçì ùé ãåòå .åéøçà øæçî ãáåàäù
eeee.mi`yg zkyl:øúñá íéìèåð äðîî íéñðøôúîäå ,øúñá íéðúåð úåòî äëåúá íéðúåðäù íù ìò.ziad wca zkylléùã÷ ìë äá íéðúåðù äëùìì

:úéáä ÷ãá

`xephxa yexit

לנסכים  בין  הזכרים, מן אלא באות שאינן  עולות של  לנסכים בין –

נקבות. וגם זכרים גם הבאים שלמים עליו éãbשל  שכתוב החותם – ÀÄ
ïàö"גדי", ékñð íò LnLî הקרבנות לנסכי  סימן  משמש – ÀÇÅÄÄÀÅÙ

הצאן. מן  úBá÷ðeהבאים íéøëæ íépè÷e íéìBãb לעזים כלומר  – ÀÄÀÇÄÀÈÄÀÅ
בין גדולים בין כשהוא ולכבשות אלא קרב אינו  כבש  אבל קטנים,

והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  שנתו , íéìéàבתוך  ìMî õeç– ÄÆÅÄ
ויום  חודש  עשר שלשה מבני זכרים כבשים שהם אילים, של  מנסכים

שנתיים. גמר  עד  "זכר ",øëæאחד  עליו  שכתוב החותם –LnLî ÈÈÀÇÅ
ãáìa íéìéà ékñð íò.בלבד אילים של לנסכים סימן משמש  – ÄÄÀÅÅÄÄÀÇ

àèBç,"חוטא" עליו  שכתוב החותם –GL ékñð íò LnLîL ÅÀÇÅÄÄÀÅÈ
ïéòøöî ìL úBîäa הכבשים שלשת של  לנסכים סימן  משמש – ÀÅÆÀÙÈÄ

ועל התנוך  על ממנו ליתן נוסף שמן ולוג המצורעים, שמביאים

לעיל. שבארנו  כמו  הבהונות,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בהקדמה. שם שבארנו כמו הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו 

íéëñð Lwáî àeäL éî,לקרבנו –àeäL ïðçBé ìöà Bì CìBä ÄÆÀÇÅÀÈÄÅÅÆÈÈÆ
úBîúBçä ìò äpîî,הקודמת במשנה כמבואר –úBòî Bì ïúBð ÀËÆÇÇÈÅÈ

צריך, שהוא הנסכים כפי –íúBç epnî ìa÷îe הסימן עם – ÀÇÅÄÆÈ
íéëñpäלנסכיו, ìò äpîî àeäL äiçà ìöà Bì àa הממונה – ÈÅÆÂÄÈÆÀËÆÇÇÀÈÄ

לבעלי ולמכרם הספקים, מן וסלתות, ושמנים יינות היינו נסכים, ַלקנות
נסכים  אחר לחזר  קרבן  המביא אדם כל צריך יהא שלא כדי  הקרבנות,

הקודש , טהרת על íúBçהעשויים Bì ïúBðå את לאחיה ונותן  – ÀÅÈ
מיוחנן, שקיבל ñðהחותם epnî ìa÷îeíéë,החותם סימן  לפי  – ÀÇÅÄÆÀÈÄ

äæ ìöà äæ ïéàa áøòìå,ויוחנן אחיה –úà àéöBî äiçàå ÀÈÆÆÈÄÆÅÆÆÇÂÄÈÄÆ
úBîúBçä,מהקונים שקיבל –úBòî ïcâðk ìa÷îe, מיוחנן – ÇÈÀÇÅÀÆÀÈÈ

eøéúBä íàåלפי לאחיה שמגיע ממה יותר מעות ליוחנן שהיו – ÀÄÄ
שבידו , החותמות Lc÷äìחשבון  eøéúBä הן הנותרות המעות – ÄÇÆÀÅ

יוחנן. של  ולא הקדש , eúçtשל íàå היו יוחנן  שבידי שהמעות – ÀÄÈÂ
אחיה, שביד החותמות של  החשבון מסיכום ílLîפחות äéäÈÈÀÇÅ

Búéaî ïðçBé, מכספו –äðBéìòä ìò Lc÷ä ãiL אם לפיכך  – ÈÈÄÅÆÇÆÀÅÇÈÆÀÈ

משלו . להשלים הממונה על חסר, ואם להקדש , הריהו  עודף יש 
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BîúBç epnî ãáàL éî והודיע ובא לו, ואבד  חותם שקנה מי – ÄÆÈÇÄÆÈ
כך , על Bìליוחנן  ïéðézîî,להמתין לו אומרים כלומר: –ãò ÇÀÄÄÇ

áøòä, החשבון את לעשות זה אצל זה באים ואחיה כשיוחנן –íà ÈÆÆÄ
BîúBç éãk Bì eàöî אותו שיעור  כדי יתרות מעות ליוחנן  שהיו  – ÈÀÀÅÈ

לו, שאבד  טוען שזה Bìחותם ïéðúBð,מעות או  נסכים –åàì íàå ÀÄÀÄÈ
אחיה, שביד  החותמות על יתרות מעות ליוחנן  היו שלא –äéä àGÈÈ

Bì,מעות ולא נסכים לא חותמו , שאבד הטוען  לזה כלום, –íLåÀÅ
ïäéìò áeúk íBiä שבו היום כתוב היה וחותם חותם כל על – ÇÈÂÅÆ

ïéànøäנמכר, éðtî הקונים לאחד או  לממונה חותם יאבד שמא – ÄÀÅÈÇÈÄ
אחיה; אצל נסכים בו ויקח יומיים יום כעבור  ויבוא אחר וימצאנו 

אחריו . מחזר שהמאבד  לפי בו , לקנות יבוא לא שמצאו ביום אבל 
אחר: oi`nxdפירוש iptn החותם את ישהה הקונים אחד  שמא –

הנסכים שיתייקרו עד """"כסף כסף כסף כסף בידו עייןעייןעייןעיין יביביביב;;;; ז ז ז ז ,,,, המקדשהמקדשהמקדשהמקדש כליכליכליכלי הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

שם שם שם שם ).).).). מפרשים:משנה משנה משנה משנה """" oi`nxdויש  iptn מהם שאבדו יאמרו שלא –

יתנום  חותמותיהם כדי  יתרים דמים ליוחנן  יימצאו  ואם החותמות,
נסכים  ממנו  ויקבלו לאחיה החותמות את יביאו זמן ולאחר להם,

((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úkLì úçàå ,íéàLç úkLì úçà :Lc÷na eéä úBëLì ézLÀÅÀÈÈÇÄÀÈÇÇÄÀÇÂÈÄÀÇÇÄÀÇ
dëBúì íéðúBð àèç éàøé ,íéàLç úkLì .íéìkä מעות – ÇÅÄÄÀÇÂÈÄÄÀÅÅÀÀÄÀÈ

נתנו ,éàLçaלצדקה, שהם אדם ידע שלא בצנעא, –éða íéiðòå ÇÂÇÇÂÄÄÀÅ
éàLça dëBzî íéñðøtúî íéáBè שלא בסתר , משם נוטלים – ÄÄÀÇÀÀÄÄÈÇÂÇ

הלשכה: נקראת מכאן הצדקה. מן מתפרנסים שהם zkylיתביישו 
.mi`ygéìk ácðúî àeäL éî ìk ,íéìkä úkLì,למקדש – ÄÀÇÇÅÄÈÄÆÄÀÇÅÀÄ

dëBúì B÷øBæ. זו לשכה לתוך –GLì úçàåïéøaæb íBé íéL ÀÀÈÀÇÇÄÀÄÄÀÈÄ
dúBà ïéçúBt,הכלים לשכת את –eàönL éìk ìëåCøö Ba ÀÄÈÀÈÀÄÆÈÀÙÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡GLúBøôBL øNò äL,GLúBðçìL øNò äL,GLLc÷na eéä úBéåçzLä äøNò L.úéa ìLìàéìîb ïaø §¨¨¨¨§¨¨¨ª§¨§¤§¥¦§©£¨¨©¦§¨¤¥©¨©§¦¥

úéa ìLåíéðäkä ïâñ àðéðç éaø,äøNò òaøà ïéåçzLî eéä.äøúé äúéä ïëéäå?íéöòä øéc ãâðk,ïkL §¤¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¨¦§©£¦©§©¤§¥§¥¨¨§¨§¥¨§¤¤¦¨¥¦¤¥
æðâð ïBøàä íML íäéúBáàî íãéa úøñî. ¨Ÿ¤§¨¨¥£¥¤¤¨¨¨¦§©

·÷qòúî äéäL ãçà ïäëa äNòî,äéúBøáçî äpLî àéäL ätöøä äàøå.Bøáçì øîàå àa.÷étñä àG ©£¤§Ÿ¥¤¨¤¨¨¦§©¥§¨¨¨¦§¨¤¦§ª¨¥£¥¤¨¨§¨©©£¥¦§¦
BúîLð äúöiL ãò øácä úà øBîâì,æðâð ïBøàä íML ãeçéa eòãéå. ¦§¤©¨¨©¤¨§¨¦§¨§¨§§¦¤¨¨¨¦§©

‚íéåçzLî eéä ïëéäå?ïBôva òaøà,íBøca òaøàå,GLáøòna íézLe çøæna L;GL ãâðkíéøòL øNò äL. §¥¨¨¦§©£¦©§©©¨§©§©©¨¨©¦§¨§©¦©©£¨§¤¤§¨¨¨§¨¦
áøònì ïéëeîñ íéiîBøc íéøòL:ïBéìòä øòL,÷ìcä øòL,úBøBëaä øòL,íénä øòL.øòL BîL àø÷ð änìå §¨¦§¦¦§¦©©£¨©©¨¤§©©©¤¤©©©§©©©©¦§¨¨¦§¨§©©

íénä?âça Ceqð ìL íéî ìL úéçBìö ïéñéðëî BaL.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:ïéãéúòå íékôî íénä Ba ©©¦¤©§¦¦§¦¤©¦¤¦¤¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©©¦§©¦©£¦¦

e`̀̀̀.zextey xyr dylyåìéàë ïîöò úåàøäì ïëåúì ïãé ñéðëäì åìëåé àìù íéàîøä éðôî ,øôåù ïéòë úåîå÷ò äèîìî úåáçøå äìòîìî úåøö úåáéú
:íéçðåî íå÷î äæéàáå ,úåðçìù øùò äùìùå úåøôåù øùò äùìù äîì ùøôî ïî÷ìå .ïëåúî ïéìèåðå ïëåúì ïéðúåð.zeiegzyd dxyr ylyùøôî ïî÷ì

:åéä ïëéä.mivrd xic cbpk:íéùð úøæò ìù úéðåôö úéçøæî òåö÷îá äúéä àéäå ,äëøòîä éöò ìë íéøöåà åéä íùù äëùì.fpbp oex`d myyåäéùàéù
íéîéä éøáãá áéúëã åðééäå .áøçéì åôåñù òãéå úéáä úà äðáù ïîæá äîìù äðáù úåì÷ì÷òå úåîå÷ò úåéðåîèîá äèîì åäåæðâå äåö êìîä(â ,ä"ì 'á)

:äçùîä ïîù ìù úéçåìöå ,ïîä úðöðöå ,ïøäà äèî æðâð åîòå ,'åëå äîìù äðá øùà úéáá ùãå÷ä ïåøà úà åðú ['åâå] íéðéáîä íéåìì øîàéå ,åäéùàéá
aaaa.wqrzn didyïéîåî éìòá ìù ïúëàìîå äéä íåî ìòáå .íéöòä úà òéìúî ,åúëàìîá:çáæîì ìåñô úòìåú åá àöîðù õò ìëå äëøòîì íéöò ïéëäì

.dpeyn `idy:äøæçåäå íùî ä÷ìúñðù ïéáäå ,äôöøä éðáà øàùì äåù ïáàä äúéä àì.cegia:øåøéáá
bbbb.zeiegzyd eid okide:ïúåà ïéùåò åéä ïëéä ,ìéòì ïðúã úåéåçúùä äøùò ùìù.oeilrd xryøòùäå ,áøòîì çøæîî äìåòå òôåùî äéä úéáä øä

íé÷ìåãù äëøòîä éöò íù êøã ïéñéðëîù íù ìòå ,äøæòä íåøãá äúéäù õòä úëùì ìù øòù àåä ,÷ìãä øòù åéøçàå .ïåéìòä øòù àåä áøòîì êåîñä
:÷ìãä øòù àø÷ð çáæîä ìò.zexekad xry:íåøãá íéèçùðä úåøåëáä íù ïéñéðëîù.miktn mindìà÷æçéá áéúëãë(æ"î)óúëä ïî íéëôî íéî äðäå

íé÷ã íéùã÷ä ùãå÷ úéáî íéàöåé åéäù äàåáðá ìà÷æçé äàøå .ïéîéå ïåôö áéúëãë ,ïéîé éåø÷ù íåøã åðééäå ,úéðîéääæ øòùì íéòéâîùëå íéáâç éðø÷ë

`xephxa yexit

BúBà ïéçépî úéaä ÷ãáì,הבית בדק לצרכי  –øàMäå– ÀÆÆÇÇÄÇÄÄÀÇÀÈ
הבית, לבדק צורך  בהם שאין הכלים ïéìôBðåשאר  ïäéîãa ïéøkîðÄÀÈÄÄÀÅÆÀÀÄ

úéaä ÷ãa úkLìì ללשכה נופלים ודמיהם אותם, מוכרים – ÀÄÀÇÆÆÇÇÄ
הבית. בדק קדשי  כל לתוכה שנותנים

i y i n g m e i
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GLúBøôBL øNò äL רחבות שופרות, בצורת עקומות תיבות – ÀÈÈÈÈ
ולהלן  כלום; מתוכן להוציא יוכלו שלא כדי למעלה, וצרות למטה

הללו; השופרות כל מיועדים היו למה מפורט ג) GLäL(משנה ÀÈ
úBðçìL øNò, ד במשנה להלן  המפורטים –GLäøNò L ÈÈËÀÈÀÆÀÅ

úBéåçzLä המפורטים בהם, משתחווים שהיו  מקומות עשר שלשה – ÄÀÇÂÈ
ג, Lc÷naבמשנה eéä משום כאן שנישנה השופרות, ענין אגב – ÈÇÄÀÈ

שאר גם התנא מונה להלן), (כמפורט לשקלים היו  מהם ששניים

במקדש. עשר שלשה מהם שהיו ìàéìîbדברים ïaø úéa ìLÆÅÇÈÇÀÄÅ
íéðäkä ïâñ àðéðç éaø úéa ìLåגמליאל רבן  של ביתו אנשי  – ÀÆÅÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄ

הכהנים, סגן  חנינא רבי  ושל äøNòהזקן  òaøà ïéåçzLî eéäÈÄÀÇÂÄÇÀÇÆÀÅ
במקדש . השתחוויות –äøúé äúéä ïëéäå הארבע ההשתחוויה – ÀÅÈÈÀÈÀÅÈ

íéöòäעשרה? øéc ãâðk העצים כל  מונחים היו  שבה הלשכה – ÀÆÆÄÈÅÄ
המערכה"), ("עצי  המזבח íäéúBáàîלצורך  íãéa úøñî ïkLÆÅÈÙÆÀÈÈÅÂÅÆ

æðâð ïBøàä íML. ראשון בית בחורבן –inlyexiaבבבלי (וכן ÆÈÈÈÄÀÇ
ב) נב, שכתוב aen`:יומא שראה כיון  גנזו; המלך  יאשיהו גנזו ? ומי

לולולולו):):):):בו כח כח כח כח ,,,, אל((((דבריםדבריםדבריםדברים עליך תקים אשר  מלכך  ואת אותך ה' "יולך 

שנאמר וגנזו, עמד ידעת" לא אשר  גגגג):):):):גוי להלהלהלה,,,, בבבב הימים הימים הימים הימים  "ויאמר((((דברי דברי דברי דברי 
בבית  הקודש  ארון  את תנו  לה' הקדושים ישראל  לכל  המבינים ללויים

אמר – בכתף" משא לכם אין ישראל, מלך  דוד בן  שלמה בנה אשר
עבדו  "עתה – למקומו  חוזר אינו שוב לבבל , עמכם גולה אם להם:

נגנזו  ארון  "משנגנז  שם: מובא כן  ישראל". עמו ואת אֿלהיכם ה' את
וארגז  אהרן... של  ומקלו המשחה שמן של  וצלוחית המן צנצנת עמו

אחרת דעה ויש ישראל ". לאֿלהי אשם פלשתים שארון ((((שם שם שם שם ),),),),שהשיבו
שנאמר לבבל , גלה יייי):):):):הקודש  לולולולו,,,, ב ב ב ב  הימים הימים הימים הימים  השנה ((((דברידברידברידברי "ולתשובת

בבלה ויביאהו נבוכדנאצר  המלך oikiedi)שלח z`) חמדת כלי  עם

הארון . זה ה'"? בית חמדת "כלי  איזהו ודרשו : ה'", בית

ב ה נ ש מ ר ו א ב

÷qòúî äéäL ãçà ïäëa äNòîבירושלמי ומבואר במלאכתו, – ÇÂÆÀÙÅÆÈÆÈÈÄÀÇÅ
עצים  להכין מום בעלי כהנים של ומלאכתם היה, מום בעל שכהן

תולעים  בו  שנמצאו עץ שכל מתולעים, יהיו  שלא ולבדקם למערכה
העצים, דיר  בלשכת זו  במלאכה מתעסק כהן אותו והיה למזבח, פסול

ätöøä äàøå,שישב במקום –äéúBøáçî äpLî àéäL– ÀÈÈÈÄÀÈÆÄÀËÈÅÂÅÆÈ
האבן של שזוהי והבין  הרצפה, אבני  לשאר  שווה האבן היתה א

הארון, את שגנזו  בשעה משם Bøáçìשסילקוה øîàå àaסיפר – ÈÀÈÇÇÂÅ
האבנים  משאר משונה שהיא העצים דיר ברצפת שמצא האבן על  לו 

הארון , נגנז מקום שבאותו לו  לגלות ורצה étñä÷שברצפה àGÄÀÄ
BúîLð äúöiL ãò øácä úà øBîâìשל מקומה נתגלה ולא – ÄÀÆÇÈÈÇÆÈÀÈÄÀÈ

אבן , ãeçéaאותה eòãéå,בבירור –æðâð ïBøàä íML תחת – ÀÈÀÀÄÆÈÈÈÄÀÇ
העצים. דיר של  הלשכה רצפת

i y y m e i
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íéåçzLî eéä ïëéäåלעיל הנזכרות השתחוויות עשרה שלש  – ÀÅÈÈÄÀÇÂÄ
א)? GLהשתחוויותòaøà(משנה ,íBøca òaøàå ,ïBôvaL ÇÀÇÇÈÀÇÀÇÇÈÈ

GL ãâðk ,áøòna íézLe çøænaíéøòL øNò äL שהיו – ÇÄÀÈÀÇÄÇÇÂÈÀÆÆÀÈÈÈÀÈÄ
הבניין נוי  על ומודים שמעיה שמעיה שמעיה שמעיה ),),),),משתחווים הר הר הר הר """"רררר בשם בשם בשם בשם  טוב טוב טוב טוב """" יום יום יום יום  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

:mixryd xyr dyly md el`eáøònì ïéëeîñ íéiîBøc íéøòLÀÈÄÀÄÄÀÄÇÇÂÈ
והם: מערב, לצד משוכים –ïBéìòä øòLהסמוך השער הוא – ÇÇÈÆÀ

למזרח, ממערב ויורד  משתפע היה הבית שהר ìcä÷למערב, øòLÇÇÇÆÆ
המערכה , עצי שם דרך מכניסים שהיו –úBøBëaä øòL שהיו – ÇÇÇÀ

בדרום, הנשחטים הבכורות את שם דרך íénäמכניסים øòL– ÇÇÇÇÄ
והולכת. מפרשת שהמשנה íénä?כמו øòL BîL àø÷ð änìåÀÈÈÄÀÈÀÇÇÇÇÄ

âça Ceqð ìL íéî ìL úéçBìö ïéñéðëî BaL הסוכות – ÆÇÀÄÄÀÄÆÇÄÆÄÆÈ
ט). ד, סוכה במשנה Ba(כמתואר  :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéàöBé úBéäì,úéaä ïzôî úçzî.áøònì ïéëeîñ ïBôva ïúnòì:äéðëé øòL,ïaøwä øòL,íéLpä øòL,øòL ¦§§¦¦©©¦§©©©¦§ª¨¨©¨§¦©©£¨©©§¨§¨©©©¨§¨©©©¨¦©©
øéMä.äéðëé øòL BîL àø÷ð änìå?Búeìâa äéðëé àöé BaL.çøæna:øBð÷éð øòL,Bì eéä ïéLtLô éðLe,ãçà ©¦§¨¨¦§¨§©©§¨§¨¤¨¨§¨§¨§¨©¦§¨©©¦¨§¥¦§§¦¨¤¨

BìàîNa ãçàå Bðéîéa.íL ïäì äéä àHL áøòna íéðLe. ¦¦§¤¨¦§Ÿ§©¦©©£¨¤¨¨¨¤¥
„GLLc÷na eéä úBðçìL øNò äL:íéçaènä úéáa LéL ìL äðBîL,íéáøwä úà ïéçéãî ïäéìòL;íéðLe §¨¨¨ª§¨¨©¦§¨§¨¤©¦§¥©¦§§©¦¤£¥¤§¦¦¤©§¨©¦§©¦

Lákä áøòîa,óñk ìL ãçàå LéL ìL ãçà,íéøáàä úà íéðúBð eéä LéL ìL ìò,úøL éìk óñk ìL ìò; §©£©©¤¤¤¨¤©¦§¤¨¤¤¤©¤©¦¨§¦¤¨¥¨¦©¤¤¤§¥¨¥
úéaä çút ìò íéðôaî íìeàa íéðLe,áäæ ìL ãçàå LéL ìL ãçà.Búñéðëa íéðtä íçì ïéðúBð LéL ìL ìò, §©¦¨¨¦¦§¦©¤©©©¦¤¨¤©¦§¤¨¤¨¨©¤©¦§¦¤¤©¨¦¦§¦¨

Búàéöéa áäæ ìL ìòå,ïéãéøBî àGå Lãwa ïéìònL;íéðôaî áäæ ìL ãçàå,ãéîz íéðtä íçì åéìòL. §©¤¨¨¦¦¨¤©£¦©Ÿ¤§¦¦§¤¨¤¨¨¦¦§¦¤¨¨¤¤©¨¦¨¦
‰GLLc÷na eéä úBøôBL øNò äL,íäéìò áeúëå:ïé÷ézò ïéì÷úå ïéúãç ïéì÷z,äìBò éìæBâå ïép÷,íéöò §¨¨¨¨¨©¦§¨§¨£¥¤¦§¦©§¦§¦§¦©¦¦¦¦§§¥¨¥¦

:íéëôî íéî åäì éø÷ã åðééäå ,ïè÷ êô éô àåìîë íéùòðå íéøáâúî.oaxwd xryïúèéçùù íéùã÷ éùã÷ íéñéðëî íù:ïåôöá.miypd xryíéùðä åáù
:ïðáø÷ ìò ãåîòì ïåòîù éáøå äãåäé éáø éøáãìå ,úåùø úåëîåñ íéùð øîàã éñåé éáø éøáãì ïðáø÷ ìò êåîñì úåñðëð.xiyd xryéìë ïéñéðëî åéä íù êøã

:øéù.ezelba edipki `vi eay:øòù åúåà êøã àöéå ìááì äìåâá êìäùë úåùø ìåèéìå úååçúùäì ùã÷îä úéáì ñðëðù.xepwip xryàîåéá ùøåôî[çì]
:äðåîîä íäì øîà ÷øô.oiytytåì äéä ã÷åîä úéá øòùì íâã áâ ìò óàå .íéøòù äøùò ùìù ïéðîî íä óàå .íéìåãâä íéøòùä êåúá íéðè÷ íéøòù

.ïðç ïá éñåé àáàë éîìùåøéá àøîâá äì ïðéî÷åî íéøòù äøùò ùìùã ïéúéðúî êäå .úö÷ íéìåãâ åéä åìà ìáà ,øúåéá ïè÷ äéäù éôì ,äéì áéùç àì ,ùôùô
éëìî åøáâùëå ,äøæòá ïåé éëìî åöøôù úåöøô äøùò ùìù ãâðë úåéåçúùä äøùò ùìù êðäã éøáñ åäðéàå äøæòì åéä íéøòù äòáù íéøîåà íéîëç ìáà

:äéåçúùä äøåãâ äöøô ìë ãâðë ,úåéåçúùä äøùò ùìù åð÷ú ,úåöøô íúåà åøãâå íåçöðå éàðåîùç
cccc.mixa`d z` oigipn yiy ly lríå÷îá úåéðò ïéà àäã áäæ ìù åà óñë ìù íåàùò àìå .íéðäëä íåìòéù ãò ïçìùä ìò ïúåà ïéøãñî çåúðä øçà

:íìåòî ùãå÷ä øùá çéøñä àìù ñðä ìò ïéëîåñ åéä àìå ,çéøñé àìù øùáä øîåùå ïðöî ùéùäå íéçéøñîå íéçéúøî óñëäå áäæäù éôì ,úåøéùòlre
.zxy ilk sqk ly:ãéîú úëñîá ïðúãë ,úøù éìë â"ö ø÷åá ìëá ïéàéöåîù.ezqipka miptd mgl mipzep:ïçìùä ìò åäåøãñéù ãò ,äôàðù øçàlre
.ez`ivia adf ly:å÷åìç ïîæ ãò íù çðåî äéäå.oicixen `le ycwa oilrny:óñë ìùá åçéðäì åúåà ïéãéøåî ïéà áäæ ìù ïçìùä ìòî åäå÷ìñù ïåéëã

dddd.oizcg oilwz.íäî åîøúéù éãë äëùìì íðúåðå øôåùáù íéì÷ù ìë àéöåî øáæâä ,äîåøúä ïîæ òéâîùëå ,åæ äðù éì÷ù ïéðúåð åáù ,ïéúéðúîá ùøôîãë

`xephxa yexit

úéaä ïzôî úçzî ,ïéàöBé úBéäì ïéãéúòå íékôî íénä– ÇÇÄÀÇÄÇÂÄÄÄÀÀÄÄÇÇÄÀÇÇÇÄ
שכתוב כמו יחזקאל, עליהם שניבא המים יצאו שמשם ((((יחזקאל יחזקאל יחזקאל יחזקאל כלומר 

אאאא----בבבב):):):): מפתן מז מז מז מז ,,,, מתחת יוצאים מים והנה הבית, פתח אל  "וישיבני

שער אל  חוץ דרך  ויסבני  צפונה, שער  דרך ויוציאני קדימה... הבית
הימנית"... הכתף מן מפכים מים והנה קדים, הפונה ודרך  החוץ

äéðëé øòL :áøònì ïéëeîñ ïBôva ïúnòì, להלן כמבואר – ÀËÈÈÇÈÀÄÇÇÂÈÇÇÀÈÀÈ
ïaøwä øòL, בצפון ששחיטתם קרבנות שם דרך  מכניסים שהיו  – ÇÇÇÈÀÈ
íéLpä øòLשסובר ולמי  קרבנן ; על לסמוך  הנשים נכנסו  שבו  – ÇÇÇÈÄ

קרבנן , על לעמוד  פנים כל על שם נכנסות היו סומכות, אינן שנשים
øéMä øòL. השיר כלי מכניסים היו  שם שדרך  –àø÷ð änìå ÇÇÇÄÀÈÈÄÀÈ

Búeìâa äéðëé àöé BaL ?äéðëé øòL BîL לבית שנכנס – ÀÇÇÀÈÀÈÆÈÈÀÈÀÈÀÈ
לבבל  לגולה כשהלך  שער אותו דרך  ויצא להשתחוות ((((מלכים מלכים מלכים מלכים המקדש

טוטוטוטו).).).). כדכדכדכד,,,, øBð÷éðבבבב øòL :çøæna דלתותיו שהביא ניקנור שם על – ÇÄÀÈÇÇÄÈ
א א א א ),),),),ממצרים לח לח לח לח ,,,, Bì((((יומאיומאיומאיומא eéä ïéLtLô éðLe,קטנים שערים – ÀÅÄÀÀÄÈ

BìàîNa ãçàå Bðéîéa ãçàואף שלשה – במניין  כלולים הם ÆÈÄÄÀÆÈÄÀÙ
השערים, áøònaעשר  íéðLe,במערב שערים ושני –äéä àHL ÀÇÄÇÇÂÈÆÈÈ

íL ïäì דרכם לצאת מעט, אלא בהם משתמשים היו  שלא מיוחד, – ÈÆÅ
שאחורי  הרחבה טובטובטובטוב").").").").המקדש אל  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

הסובר חנן  בן  יוסי  אבא לדעת היא שמשנתנו  מבואר, בירושלמי
חכמים  אבל  שבמקדש , שערים עשר  שלשה כנגד היו שההשתחוויות

ההשתחוויות  עשרה שלש ולדעתם לעזרה, היו שערים ששבעה סוברים,
מלכי וכשגברו בעזרה, יוון מלכי שפרצו פרצות עשרה שלש  כנגד  היו 

עשרה  שלש  כנגדן  תיקנו אלו, פרצות וגדרו  ונצחום חשמונאי
השתחוויות.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLúéáa LéL ìL äðBîL :Lc÷na eéä úBðçìL øNò äL ÀÈÈÈËÀÈÈÇÄÀÈÀÈÆÇÄÀÅ
íéçaènä קבועות טבעות היו  ושם המזבח, של  לצפונו שהיה – ÇÄÀÀÇÄ

בהם  לתלות ווים ובהם נמוכים ועמודים הקרבנות, לשחיטת ברצפה
שיש של שולחנות שמונה עמדו  והעמודים הטבעות ובין  הבהמות, את

ה), ג, מידות במסכת íéáøwä(כמבואר  úà ïéçéãî ïäéìòL– ÆÂÅÆÀÄÄÆÇÀÈÇÄ
הקרבנות; שולחנות,íéðLeשל ושני  –Lákä áøòîaמצד – ÀÇÄÀÇÂÇÇÆÆ

המזבח: של  לדרומו שהיה למזבח, הכבש  של  LéLמערב ìL ãçàÆÈÆÇÄ
óñk ìL ãçàå,כסף של אחד  ושולחן  שיש של  אחד שולחן – ÀÆÈÆÆÆ

íéøáàä úà íéðúBð eéä LéL ìL ìòעל אותם שיעלו  עד – ÇÆÇÄÈÀÄÆÈÅÈÄ
ששנו  פי על  ואף יסריח; שלא הבשר את מצנן  שהשיש  המזבח, גבי 

לאבו  נעשו נסים עשרה ה): ה, מהם (אבות ואחד  המקדש , בבית תינו 

הנס, על סומכים היו  לא מקום מכל מעולם, הקודש  בשר  הסריח שלא
של או  כסף של ולא שיש של  שולחן  על האברים את נותנים והיו

óñkזהב; ìL ìò,לכבש ממערב שעמד  כסף של השולחן על  – ÇÆÆÆ
úøL éìkבוקר בכל  מוציאים שהיו  השרת כלי  את נותנים היו  – ÀÅÈÅ

שהשתמשו  זהב וכלי כסף כלי ושלשה תשעים והם הכלים, מלשכת

המקדש; לעבודת שולחנות,íéðLeבהם ושני  –íìeàaשלפני – ÀÇÄÈÈ
האולם,íéðôaîההיכל, –úéaä çút ìò: ההיכל פתח אצל  – ÄÄÀÄÇÆÇÇÇÄ

áäæ ìL ãçàå LéL ìL ãçà של אחד שולחן  ושולחן – שיש  ÆÈÆÇÄÀÆÈÆÈÈ
זהב. של  Búñéðëaאחד  íéðtä íçì ïéðúBð LéL ìL ìò– ÇÆÇÄÀÄÆÆÇÈÄÄÀÄÈ

עלל אותו מניחים היו שבת בערב הלחם שנאפה שלאחר היכל,
בשבת  אותו שיכניסו עד יתעפש  ולא שיתקרר כדי שיש , של השולחן 

שם; השולחן  על לסדרו Búàéöéaלהיכל  áäæ ìL ìòå מן – ÀÇÆÈÈÄÄÈ
מניחים  היו  הישן, הלחם את שבפנים השולחן  מן  שכשנטלו ההיכל ,

לכהנים; שחילקוהו עד  שבאולם זהב של  השולחן  על  didאותו dnle
?adf ly df ogleyïéãéøBî àGå Lãwa ïéìònL שהיה שלאחר – ÆÇÂÄÇÙÆÀÄÄ

אותו  מורידים אין הזהב, שולחן על  השבוע כל בהיכל מונח הלחם
אלא  כסף, של או שיש  של שולחן על להניחו  ביציאתו ממעלתו 

זהב; של  שולחן על  אותו  íéðôaîמניחים áäæ ìL ãçàå– ÀÆÈÆÈÈÄÄÀÄ
לעיל, הזכרנו שכבר כפי  ההיכל , בפנים עמד זהב של  אחד  ושולחן

ãéîz íéðtä íçì åéìòLשכתוב כמו  כגכגכגכג----לללל):):):):– כהכהכהכה,,,, "ועשית ((((שמותשמותשמותשמות ÆÈÈÆÆÇÈÄÈÄ
לחם  השולחן על  ונתת טהור ... זהב אותו  וצפית שטים... עצי  שולחן 

שולחנות. עשר שלשה הכל  בין והרי  תמיד". לפני פנים

y c e w z a y
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GLúBøôBL øNò äLלעיל שבארנו  כמו שופרות, בצורת תיבות – ÀÈÈÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äðBáìe,úøtkì áäæ,äáãðì äML.ïéúãç ïéì÷z–äðLå äðL ìëaL,ïé÷ézòå–ì÷BL ã÷zLà ì÷L àHL éî §¨¨¨©©Ÿ¤¦¨¦§¨¨¦§¦©§¦¤§¨¨¨§¨¨§©¦¦¦¤¨©¤§§©¥
ìäàaä äðL;ïép÷–íéøBz íä;äìBò éìæBâå–äðBé éða ïä,úBìBò ïlëå;éøácäãeäé éaø.íéîëçåíéøîBà: §¨¨©¨¨¦¦¥¦§§¥¨¥§¥¨§ª¨¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦

ïép÷–äìBò ãçàå úàhç ãçà,äìBò éìæBâå–úBìBò ïlk. ¦¦¤¨©¨§¤¨¨§§¥¨ª¨
ÂøîBàä:íéöò éìò éøä–éðMî úçôé àGïéøæâ;äðBáì–õîwî úçôé àG;áäæ–áäæ øðécî úçôé àG.äML ¨¥£¥¨©¥¦¦§Ÿ¦§¥¦§¦§¨¦§Ÿ¦Ÿ¤¨¨¦§Ÿ¦¦©¨¨¦¨

äáãðì.äáãð,da ïéNBò eéä äî?da ïéç÷BìúBìBò,íéðäkì úBøBòäå íMì øNaä.äæLøc LøãîòãéBäé ¦§¨¨§¨¨¤¨¦¨§¦¨©¨¨©¥§¨©Ÿ£¦¤¦§¨¨©§¨¨

íìèåð øáæâäå øôåù åúåàá åðúåðå êë øçàù äðùá åàéáî äðù äúåàá åì÷ù àéáä àìù éîå ,íé÷éúò ïéì÷ú åéìò áåúë éðùäå'âäå .äëùìä éøééùá íðúåðå
åéä àìå ïäëä ãéì úåôåòä åà úåòîä íéðúåð äáåç éðé÷ íéàéáîä ìáà .úåìåò ïìåëå ,íéðè÷ äðåé éðá ,äìåò éìæåâ 'ãäå .íéìåãâ íéøåú íäå ,ïéðé÷ åéìò áåúë
úáøåòî äúéîì àìæàã äéìòá åúîù úàèç éîã àöîðå ,ïéðé÷ éìòáî ãçà úåîé àîù ,úåáåøòúä éðôî ,éîìùåøéá àîòè ùøôîå .øôåùì úåòî íéðúåð
ïìåë éðùäå ,äìåò ãçàå úàèç ãçà ï÷ ïéáéø÷î åá íéàöîðä úåòîä ìëáå äáåç éðé÷ éîã ïéîéùî ïéðé÷ ìù øôåùáã éøáñå ,éëäì éùééç àì ïðáø ìáà .ïäá

:íéîëçë äëìäå .úåìåò íéáø÷å äáãð.mivr:åëåúì ïäéîã ïúåð äëøòîì íéöò áãðúîäå.dpealíéç÷åì íéøáæâäå ,åëåúì íéîã ïúåð äðåáì áãðúîä
:çáæîä ìò íéøéè÷îå äðåáì ïäî íéðå÷å øôåùáù úåòîä.adfåàø÷ð úå÷øæîäù .úøù éìëì øîåìë ,úøåôëì àåäå ,åéåù éîã åà íù åðúåð áäæ áãðúîä

:íéìåñô òáöàáù íééøéùäù ,úàèç ìù úåðúî ïéáå ,äàæäì äàæä ïéá íäá åòáöà çð÷î ïäëäù éôì ,íéîéä éøáãáå àøæòá áäæ éøåôë.dacpl dyy
,øéæð úåðáø÷ øúåî éòéáøäå .úåãìåéå úåáæå íéáæ éðé÷ øúåî éùéìùä ,íùà øúåî éðùä ,úàèç øúåî åéìò áåúë ãçàä ,äáãðì ïä úåøúåðä úåøôåù äùù
øúåî åá áåúëù øôåùì øúåîä êéìùî ,úåòîä ïî åøúåúðå åúàèç äð÷å úàèçì úåòî ùéøôäù éîå .íúñ äáãð éùùä ,òøåöî íùà øúåî éùéîçä

:åëåúì ïúåð çáæîì øáã áãðúîù éî ìë ,íúñ äáãð åá áåúëù øôåùå .íìåë ïëå ,íùà øúåî åá áåúëù øôåùì êéìùî íùà øúåî ïëå .úàèç
eeee.mixfb ipyn zegti `lìáà ,íúñ íéöò áãðúîä à÷ååãå .ïøåòéù äéä òåãéå ,äëøòîä ìò íéøãñîù íúåàë ,íéøæâ 'áî úåçôé àì íúñ íéöò áãðúîä

øä:àéáé ãçà õò åìéôà àéáäì äöå.unew on zegti `láéúëã ,äçðîä íò äàáä äðåáìä øåòéù åäæù('å àø÷éå)äçðîä úìåñî åöî÷á åðîî íéøäå
áãðúîäå .àéáî äðåáì ìù èøå÷ åìéôà àéáäì äöø íà ìáà ,íúñ áãðúîä à÷åãå .õîå÷ äðåáì óà õîå÷ äçðîã äîøä äî ,äúðåáì ìë úàå äðîùîå

:ïè÷ âìæî ïéîë àåäù àøåðö åìéôà àéáî ,íúñ áäæ àìà òáèî øéëæä àì íà ìáà ,òáèî úøåö øéëæäù àåäå .áäæ øðéãî úåçôé àì ,íúñ áäæmy`

`xephxa yexit

א), Lc÷na(במשנה eéä,בעזרה –íäéìò áeúëåאחד כל  על – ÈÇÄÀÈÀÈÂÅÆ
דלהלן : השמות אחד כתוב היה ïéúãçואחד  ïéì÷z שקלים – ÄÀÄÇÀÄ

(לעיל עזאי בן  של  כטעמו  בארמית השופר על  כתוב והיה חדשים;

זו  בלשון  היה רגיל  שהעם לפי ג), טוב טוב טוב טוב ");");");");ה, יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ïéì÷úåÀÄÀÄ((((עייןעייןעייןעיין
ïé÷ézò;במשנתנו להלן כמבואר ישנים, שקלים –éìæBâå ïép÷ ÇÄÄÄÄÀÀÅ
äìBò כתוב היה אחד ועל "קינין " כתוב היה מהשופרות אחד על – È

להלן: כמבואר  עולה", היה íéöò"גוזלי למערכה עצים שנדב מי – ÅÄ
"עצים", עליו שכתוב לשופר דמיהם לבונה äðBáìeנותן  שנדב מי  – ÀÈ

"לבונה", עליו  שכתוב לשופר דמיה נותן úøtkìהיה áäæ– ÈÈÇÇÙÆ
ונותן  זהב דינר דמי מביא זהב", עלי "הרי  האומר מבואר : בתוספתא
זהב  בהם קונים וכהנים לכפורת", "זהב עליו שכתוב לשופר אותם

מפרשים, ויש  הקדשים. קודש לבית ציפוי  זהב ריקוע אותו ועושים
שכ שרת, לכלי  זהב בהם לוקחים עזראשהיו בספר מוצאים יייי))))ן  ((((אאאא,,,,

א הימים דברי יז יז יז יז ),),),),ובספר לפי((((כח כח כח כח ,,,, זהב", "כפורי נקראו  שהמזרקות
להזאה הזאת בין בהם אצבעו מקנח äáãðì((((רשרשרשרש""""י י י י ););););שהכהן  äMLÄÈÄÀÈÈ

הבאה, במשנה כמבואר נדבה, לעולות היו  הנותרים השופרות ששה –
עליהם: כתוב חטאת;`.והיה אשם.a.מותר  זבים b.מותר  קיני מותר

ויולדות; נזיר;c.וזבות קרבנות מצורע;d.מותר אשם "נדבה"e.מותר
ונשתיירו  חטאתו, וקנה לחטאת מעות אדם הפריש  שאם כלומר סתם;

וכן  חטאת", "מותר עליו שכתוב לשופר  מותר  אותו נותן המעות, מן
שכתוב  לשופר נותן אשם לקרבן  שהפריש ממעות לו  שנשתייר  מה
למזבח, דבר נדב או  שנדר  מי  ברם, השאר . וכן אשם", "מותר עליו

הללו  השופרות ששת וכל סתם; "נדבה" עליו  שכתוב לשופר נותן
בשעה  נדבה עולות מכולם שמביאים לפי  "נדבה", בשם כלולים

במקומות  בארנו שכבר  כמו המזבח"), ("קיץ בטל  עומד  שהמזבח
במסכתנו . zexteyd:אחדים zeny z` epzpyn zyxtn jli`e o`kn
ïéúãç ïéì÷z נותנים היו חדתין ", "תקלין עליו  שכתוב השופר  – ÄÀÄÇÀÄ

החדשים השקלים את äðLåבו äðL ìëaL הביא שלא מי שכן  – ÆÀÈÈÈÀÈÈ
לשופר ונותנו  החג פרוס לפני עד שירצה שעה כל  מביא באדר , שקלו
השופר מן השקלים את הגזבר  מוציא הלשכה תרומת זמן וכשמגיע זה,

מהם . לתרום כדי ללשכה עליו ïé÷ézòåונותנם שכתוב והשופר  – ÀÇÄÄ
עתיקין", äàaä"תקלין  äðLì ì÷BL ã÷zLà ì÷L àHL éîÄÆÈÇÆÀÀÇÅÀÈÈÇÈÈ

השקלי את מעביר  והגזבר  זה, בשופר  ונותנו  הלשכה,– לשיירי הללו  ם

íéøBz íä ,ïép÷ את נותן  היה גדולות, תורים נדב או  שנדר מי – ÄÄÅÄ
"קינין", עליו שכתוב לשופר  äðBéדמיהן  éða ïä ,äìBò éìæBâåÀÀÅÈÅÀÅÈ

לשופר דמיהם את נותן  היה קטנים, יונה בני נדב או שנדר  מי  –
עולה", "גוזלי עליו úBìBòשכתוב ïlëåמשני מביאים אין – ÀËÈ
עולות, אלא הללו äãeäéהשופרות éaø éøác היו שלא הסובר , – ÄÀÅÇÄÀÈ

חובה, לקיני אבל עולות. אלא באים שאינם נדבה, לקיני  אלא שופרות

יונה, בני  שני  או תורים שתי  שמביאים ויולדות, וזבות זבים של כגון
המעות  נותנים היו  אלא שופר , היה לא לעולה, ואחד  לחטאת אחד 

הכהן. ליד העופות úàhçאו ãçà ,ïép÷ :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÄÆÈÇÈ
äìBò ãçàåקיני דמי  בו  נותנים "קינין ", עליו  שכתוב השופר – ÀÆÈÈ

עולה, ואחד  חטאת אחד מהם ומביאים äìBòחובה, éìæBâå– ÀÀÅÈ
עולה", "גוזלי עליו שכתוב úBìBòוהשופר ïlkדמי בו נותנים – ËÈ

בלבד. עולות מכולם ומביאים נדבה, קיני 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéöò éìò éøä :øîBàä,למזבח עצים לתת בנדר  עליו  שקיבל – ÈÅÂÅÈÇÅÄ
כמה, פירש  ïéøæâולא éðMî úçôé àG כאותן עץ, חתיכות משתי – ÄÀÙÄÀÅÄÀÄ

המזבח; גבי על עורכים שהיו  עליäðBáìהחתיכות הרי  האומר: – ÀÈ
כמה, פירש  ולא wîלבונה, úçôé àGõîשיעור שהוא לבונה, – ÄÀÙÄÙÆ

שנאמר המנחה, עם הבאה ח ח ח ח ):):):):הלבונה וווו,,,, בקמצו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ממנו "והרים
מקיש – המנחה" על אשר  הלבונה כל  ואת ומשמנה המנחה מסולת

אף  קומץ, – מנחה של הרמה מה מנחה, של  להרמה לבונה הכתוב
קומץ. – המקדש,áäæלבונה בית לבדק זהב של מטבע לתת הנודר – ÈÈ

áäæ øðécî úçôé àGמדינר פחות לא להקדש  לתת הוא חייב – ÄÀÙÄÄÇÈÈ
פירש כשלא דווקא אלו וכל כסף, דינרי  וחמישה עשרים שהוא זהב,

שפירש. כפי נותן  פירש אם אבל  נדר, äáãðìכמה äML במשנה – ÄÈÄÀÈÈ
שבארנו  כמו לנדבה, מיועדים היו  שופרות ששישה שנינו  הקודמת

משנתנו: ושואלת daשם, ïéNBò eéä äî ,äáãð עושים היו  מה – ÀÈÈÆÈÄÈ
נדבה? של  אלו úBìBòבמעות da ïéç÷Bì השופרות במעות קונים – ÀÄÈ

עולות, אותן  ומקריבים בהמות íMìהללו  øNaä כולו שנשרף – ÇÈÈÇÅ
המזבח, íéðäkìעל  úBøBòäå.לכהנים ניתנו  הללו  הבהמות עורות – ÀÈÇÙÂÄ
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ïéàöBé úBéäì,úéaä ïzôî úçzî.áøònì ïéëeîñ ïBôva ïúnòì:äéðëé øòL,ïaøwä øòL,íéLpä øòL,øòL ¦§§¦¦©©¦§©©©¦§ª¨¨©¨§¦©©£¨©©§¨§¨©©©¨§¨©©©¨¦©©
øéMä.äéðëé øòL BîL àø÷ð änìå?Búeìâa äéðëé àöé BaL.çøæna:øBð÷éð øòL,Bì eéä ïéLtLô éðLe,ãçà ©¦§¨¨¦§¨§©©§¨§¨¤¨¨§¨§¨§¨©¦§¨©©¦¨§¥¦§§¦¨¤¨

BìàîNa ãçàå Bðéîéa.íL ïäì äéä àHL áøòna íéðLe. ¦¦§¤¨¦§Ÿ§©¦©©£¨¤¨¨¨¤¥
„GLLc÷na eéä úBðçìL øNò äL:íéçaènä úéáa LéL ìL äðBîL,íéáøwä úà ïéçéãî ïäéìòL;íéðLe §¨¨¨ª§¨¨©¦§¨§¨¤©¦§¥©¦§§©¦¤£¥¤§¦¦¤©§¨©¦§©¦

Lákä áøòîa,óñk ìL ãçàå LéL ìL ãçà,íéøáàä úà íéðúBð eéä LéL ìL ìò,úøL éìk óñk ìL ìò; §©£©©¤¤¤¨¤©¦§¤¨¤¤¤©¤©¦¨§¦¤¨¥¨¦©¤¤¤§¥¨¥
úéaä çút ìò íéðôaî íìeàa íéðLe,áäæ ìL ãçàå LéL ìL ãçà.Búñéðëa íéðtä íçì ïéðúBð LéL ìL ìò, §©¦¨¨¦¦§¦©¤©©©¦¤¨¤©¦§¤¨¤¨¨©¤©¦§¦¤¤©¨¦¦§¦¨

Búàéöéa áäæ ìL ìòå,ïéãéøBî àGå Lãwa ïéìònL;íéðôaî áäæ ìL ãçàå,ãéîz íéðtä íçì åéìòL. §©¤¨¨¦¦¨¤©£¦©Ÿ¤§¦¦§¤¨¤¨¨¦¦§¦¤¨¨¤¤©¨¦¨¦
‰GLLc÷na eéä úBøôBL øNò äL,íäéìò áeúëå:ïé÷ézò ïéì÷úå ïéúãç ïéì÷z,äìBò éìæBâå ïép÷,íéöò §¨¨¨¨¨©¦§¨§¨£¥¤¦§¦©§¦§¦§¦©¦¦¦¦§§¥¨¥¦

:íéëôî íéî åäì éø÷ã åðééäå ,ïè÷ êô éô àåìîë íéùòðå íéøáâúî.oaxwd xryïúèéçùù íéùã÷ éùã÷ íéñéðëî íù:ïåôöá.miypd xryíéùðä åáù
:ïðáø÷ ìò ãåîòì ïåòîù éáøå äãåäé éáø éøáãìå ,úåùø úåëîåñ íéùð øîàã éñåé éáø éøáãì ïðáø÷ ìò êåîñì úåñðëð.xiyd xryéìë ïéñéðëî åéä íù êøã

:øéù.ezelba edipki `vi eay:øòù åúåà êøã àöéå ìááì äìåâá êìäùë úåùø ìåèéìå úååçúùäì ùã÷îä úéáì ñðëðù.xepwip xryàîåéá ùøåôî[çì]
:äðåîîä íäì øîà ÷øô.oiytytåì äéä ã÷åîä úéá øòùì íâã áâ ìò óàå .íéøòù äøùò ùìù ïéðîî íä óàå .íéìåãâä íéøòùä êåúá íéðè÷ íéøòù

.ïðç ïá éñåé àáàë éîìùåøéá àøîâá äì ïðéî÷åî íéøòù äøùò ùìùã ïéúéðúî êäå .úö÷ íéìåãâ åéä åìà ìáà ,øúåéá ïè÷ äéäù éôì ,äéì áéùç àì ,ùôùô
éëìî åøáâùëå ,äøæòá ïåé éëìî åöøôù úåöøô äøùò ùìù ãâðë úåéåçúùä äøùò ùìù êðäã éøáñ åäðéàå äøæòì åéä íéøòù äòáù íéøîåà íéîëç ìáà

:äéåçúùä äøåãâ äöøô ìë ãâðë ,úåéåçúùä äøùò ùìù åð÷ú ,úåöøô íúåà åøãâå íåçöðå éàðåîùç
cccc.mixa`d z` oigipn yiy ly lríå÷îá úåéðò ïéà àäã áäæ ìù åà óñë ìù íåàùò àìå .íéðäëä íåìòéù ãò ïçìùä ìò ïúåà ïéøãñî çåúðä øçà

:íìåòî ùãå÷ä øùá çéøñä àìù ñðä ìò ïéëîåñ åéä àìå ,çéøñé àìù øùáä øîåùå ïðöî ùéùäå íéçéøñîå íéçéúøî óñëäå áäæäù éôì ,úåøéùòlre
.zxy ilk sqk ly:ãéîú úëñîá ïðúãë ,úøù éìë â"ö ø÷åá ìëá ïéàéöåîù.ezqipka miptd mgl mipzep:ïçìùä ìò åäåøãñéù ãò ,äôàðù øçàlre
.ez`ivia adf ly:å÷åìç ïîæ ãò íù çðåî äéäå.oicixen `le ycwa oilrny:óñë ìùá åçéðäì åúåà ïéãéøåî ïéà áäæ ìù ïçìùä ìòî åäå÷ìñù ïåéëã

dddd.oizcg oilwz.íäî åîøúéù éãë äëùìì íðúåðå øôåùáù íéì÷ù ìë àéöåî øáæâä ,äîåøúä ïîæ òéâîùëå ,åæ äðù éì÷ù ïéðúåð åáù ,ïéúéðúîá ùøôîãë
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úéaä ïzôî úçzî ,ïéàöBé úBéäì ïéãéúòå íékôî íénä– ÇÇÄÀÇÄÇÂÄÄÄÀÀÄÄÇÇÄÀÇÇÇÄ
שכתוב כמו יחזקאל, עליהם שניבא המים יצאו שמשם ((((יחזקאל יחזקאל יחזקאל יחזקאל כלומר 

אאאא----בבבב):):):): מפתן מז מז מז מז ,,,, מתחת יוצאים מים והנה הבית, פתח אל  "וישיבני

שער אל  חוץ דרך  ויסבני  צפונה, שער  דרך ויוציאני קדימה... הבית
הימנית"... הכתף מן מפכים מים והנה קדים, הפונה ודרך  החוץ

äéðëé øòL :áøònì ïéëeîñ ïBôva ïúnòì, להלן כמבואר – ÀËÈÈÇÈÀÄÇÇÂÈÇÇÀÈÀÈ
ïaøwä øòL, בצפון ששחיטתם קרבנות שם דרך  מכניסים שהיו  – ÇÇÇÈÀÈ
íéLpä øòLשסובר ולמי  קרבנן ; על לסמוך  הנשים נכנסו  שבו  – ÇÇÇÈÄ

קרבנן , על לעמוד  פנים כל על שם נכנסות היו סומכות, אינן שנשים
øéMä øòL. השיר כלי מכניסים היו  שם שדרך  –àø÷ð änìå ÇÇÇÄÀÈÈÄÀÈ

Búeìâa äéðëé àöé BaL ?äéðëé øòL BîL לבית שנכנס – ÀÇÇÀÈÀÈÆÈÈÀÈÀÈÀÈ
לבבל  לגולה כשהלך  שער אותו דרך  ויצא להשתחוות ((((מלכים מלכים מלכים מלכים המקדש

טוטוטוטו).).).). כדכדכדכד,,,, øBð÷éðבבבב øòL :çøæna דלתותיו שהביא ניקנור שם על – ÇÄÀÈÇÇÄÈ
א א א א ),),),),ממצרים לח לח לח לח ,,,, Bì((((יומאיומאיומאיומא eéä ïéLtLô éðLe,קטנים שערים – ÀÅÄÀÀÄÈ

BìàîNa ãçàå Bðéîéa ãçàואף שלשה – במניין  כלולים הם ÆÈÄÄÀÆÈÄÀÙ
השערים, áøònaעשר  íéðLe,במערב שערים ושני –äéä àHL ÀÇÄÇÇÂÈÆÈÈ

íL ïäì דרכם לצאת מעט, אלא בהם משתמשים היו  שלא מיוחד, – ÈÆÅ
שאחורי  הרחבה טובטובטובטוב").").").").המקדש אל  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

הסובר חנן  בן  יוסי  אבא לדעת היא שמשנתנו  מבואר, בירושלמי
חכמים  אבל  שבמקדש , שערים עשר  שלשה כנגד היו שההשתחוויות

ההשתחוויות  עשרה שלש ולדעתם לעזרה, היו שערים ששבעה סוברים,
מלכי וכשגברו בעזרה, יוון מלכי שפרצו פרצות עשרה שלש  כנגד  היו 

עשרה  שלש  כנגדן  תיקנו אלו, פרצות וגדרו  ונצחום חשמונאי
השתחוויות.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLúéáa LéL ìL äðBîL :Lc÷na eéä úBðçìL øNò äL ÀÈÈÈËÀÈÈÇÄÀÈÀÈÆÇÄÀÅ
íéçaènä קבועות טבעות היו  ושם המזבח, של  לצפונו שהיה – ÇÄÀÀÇÄ

בהם  לתלות ווים ובהם נמוכים ועמודים הקרבנות, לשחיטת ברצפה
שיש של שולחנות שמונה עמדו  והעמודים הטבעות ובין  הבהמות, את

ה), ג, מידות במסכת íéáøwä(כמבואר  úà ïéçéãî ïäéìòL– ÆÂÅÆÀÄÄÆÇÀÈÇÄ
הקרבנות; שולחנות,íéðLeשל ושני  –Lákä áøòîaמצד – ÀÇÄÀÇÂÇÇÆÆ

המזבח: של  לדרומו שהיה למזבח, הכבש  של  LéLמערב ìL ãçàÆÈÆÇÄ
óñk ìL ãçàå,כסף של אחד  ושולחן  שיש של  אחד שולחן – ÀÆÈÆÆÆ

íéøáàä úà íéðúBð eéä LéL ìL ìòעל אותם שיעלו  עד – ÇÆÇÄÈÀÄÆÈÅÈÄ
ששנו  פי על  ואף יסריח; שלא הבשר את מצנן  שהשיש  המזבח, גבי 

לאבו  נעשו נסים עשרה ה): ה, מהם (אבות ואחד  המקדש , בבית תינו 

הנס, על סומכים היו  לא מקום מכל מעולם, הקודש  בשר  הסריח שלא
של או  כסף של ולא שיש של  שולחן  על האברים את נותנים והיו

óñkזהב; ìL ìò,לכבש ממערב שעמד  כסף של השולחן על  – ÇÆÆÆ
úøL éìkבוקר בכל  מוציאים שהיו  השרת כלי  את נותנים היו  – ÀÅÈÅ

שהשתמשו  זהב וכלי כסף כלי ושלשה תשעים והם הכלים, מלשכת

המקדש; לעבודת שולחנות,íéðLeבהם ושני  –íìeàaשלפני – ÀÇÄÈÈ
האולם,íéðôaîההיכל, –úéaä çút ìò: ההיכל פתח אצל  – ÄÄÀÄÇÆÇÇÇÄ

áäæ ìL ãçàå LéL ìL ãçà של אחד שולחן  ושולחן – שיש  ÆÈÆÇÄÀÆÈÆÈÈ
זהב. של  Búñéðëaאחד  íéðtä íçì ïéðúBð LéL ìL ìò– ÇÆÇÄÀÄÆÆÇÈÄÄÀÄÈ

עלל אותו מניחים היו שבת בערב הלחם שנאפה שלאחר היכל,
בשבת  אותו שיכניסו עד יתעפש  ולא שיתקרר כדי שיש , של השולחן 

שם; השולחן  על לסדרו Búàéöéaלהיכל  áäæ ìL ìòå מן – ÀÇÆÈÈÄÄÈ
מניחים  היו  הישן, הלחם את שבפנים השולחן  מן  שכשנטלו ההיכל ,

לכהנים; שחילקוהו עד  שבאולם זהב של  השולחן  על  didאותו dnle
?adf ly df ogleyïéãéøBî àGå Lãwa ïéìònL שהיה שלאחר – ÆÇÂÄÇÙÆÀÄÄ

אותו  מורידים אין הזהב, שולחן על  השבוע כל בהיכל מונח הלחם
אלא  כסף, של או שיש  של שולחן על להניחו  ביציאתו ממעלתו 

זהב; של  שולחן על  אותו  íéðôaîמניחים áäæ ìL ãçàå– ÀÆÈÆÈÈÄÄÀÄ
לעיל, הזכרנו שכבר כפי  ההיכל , בפנים עמד זהב של  אחד  ושולחן

ãéîz íéðtä íçì åéìòLשכתוב כמו  כגכגכגכג----לללל):):):):– כהכהכהכה,,,, "ועשית ((((שמותשמותשמותשמות ÆÈÈÆÆÇÈÄÈÄ
לחם  השולחן על  ונתת טהור ... זהב אותו  וצפית שטים... עצי  שולחן 

שולחנות. עשר שלשה הכל  בין והרי  תמיד". לפני פנים

y c e w z a y
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GLúBøôBL øNò äLלעיל שבארנו  כמו שופרות, בצורת תיבות – ÀÈÈÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyy wxt milwy zkqn

äðBáìe,úøtkì áäæ,äáãðì äML.ïéúãç ïéì÷z–äðLå äðL ìëaL,ïé÷ézòå–ì÷BL ã÷zLà ì÷L àHL éî §¨¨¨©©Ÿ¤¦¨¦§¨¨¦§¦©§¦¤§¨¨¨§¨¨§©¦¦¦¤¨©¤§§©¥
ìäàaä äðL;ïép÷–íéøBz íä;äìBò éìæBâå–äðBé éða ïä,úBìBò ïlëå;éøácäãeäé éaø.íéîëçåíéøîBà: §¨¨©¨¨¦¦¥¦§§¥¨¥§¥¨§ª¨¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦

ïép÷–äìBò ãçàå úàhç ãçà,äìBò éìæBâå–úBìBò ïlk. ¦¦¤¨©¨§¤¨¨§§¥¨ª¨
ÂøîBàä:íéöò éìò éøä–éðMî úçôé àGïéøæâ;äðBáì–õîwî úçôé àG;áäæ–áäæ øðécî úçôé àG.äML ¨¥£¥¨©¥¦¦§Ÿ¦§¥¦§¦§¨¦§Ÿ¦Ÿ¤¨¨¦§Ÿ¦¦©¨¨¦¨

äáãðì.äáãð,da ïéNBò eéä äî?da ïéç÷BìúBìBò,íéðäkì úBøBòäå íMì øNaä.äæLøc LøãîòãéBäé ¦§¨¨§¨¨¤¨¦¨§¦¨©¨¨©¥§¨©Ÿ£¦¤¦§¨¨©§¨¨

íìèåð øáæâäå øôåù åúåàá åðúåðå êë øçàù äðùá åàéáî äðù äúåàá åì÷ù àéáä àìù éîå ,íé÷éúò ïéì÷ú åéìò áåúë éðùäå'âäå .äëùìä éøééùá íðúåðå
åéä àìå ïäëä ãéì úåôåòä åà úåòîä íéðúåð äáåç éðé÷ íéàéáîä ìáà .úåìåò ïìåëå ,íéðè÷ äðåé éðá ,äìåò éìæåâ 'ãäå .íéìåãâ íéøåú íäå ,ïéðé÷ åéìò áåúë
úáøåòî äúéîì àìæàã äéìòá åúîù úàèç éîã àöîðå ,ïéðé÷ éìòáî ãçà úåîé àîù ,úåáåøòúä éðôî ,éîìùåøéá àîòè ùøôîå .øôåùì úåòî íéðúåð
ïìåë éðùäå ,äìåò ãçàå úàèç ãçà ï÷ ïéáéø÷î åá íéàöîðä úåòîä ìëáå äáåç éðé÷ éîã ïéîéùî ïéðé÷ ìù øôåùáã éøáñå ,éëäì éùééç àì ïðáø ìáà .ïäá

:íéîëçë äëìäå .úåìåò íéáø÷å äáãð.mivr:åëåúì ïäéîã ïúåð äëøòîì íéöò áãðúîäå.dpealíéç÷åì íéøáæâäå ,åëåúì íéîã ïúåð äðåáì áãðúîä
:çáæîä ìò íéøéè÷îå äðåáì ïäî íéðå÷å øôåùáù úåòîä.adfåàø÷ð úå÷øæîäù .úøù éìëì øîåìë ,úøåôëì àåäå ,åéåù éîã åà íù åðúåð áäæ áãðúîä

:íéìåñô òáöàáù íééøéùäù ,úàèç ìù úåðúî ïéáå ,äàæäì äàæä ïéá íäá åòáöà çð÷î ïäëäù éôì ,íéîéä éøáãáå àøæòá áäæ éøåôë.dacpl dyy
,øéæð úåðáø÷ øúåî éòéáøäå .úåãìåéå úåáæå íéáæ éðé÷ øúåî éùéìùä ,íùà øúåî éðùä ,úàèç øúåî åéìò áåúë ãçàä ,äáãðì ïä úåøúåðä úåøôåù äùù
øúåî åá áåúëù øôåùì øúåîä êéìùî ,úåòîä ïî åøúåúðå åúàèç äð÷å úàèçì úåòî ùéøôäù éîå .íúñ äáãð éùùä ,òøåöî íùà øúåî éùéîçä

:åëåúì ïúåð çáæîì øáã áãðúîù éî ìë ,íúñ äáãð åá áåúëù øôåùå .íìåë ïëå ,íùà øúåî åá áåúëù øôåùì êéìùî íùà øúåî ïëå .úàèç
eeee.mixfb ipyn zegti `lìáà ,íúñ íéöò áãðúîä à÷ååãå .ïøåòéù äéä òåãéå ,äëøòîä ìò íéøãñîù íúåàë ,íéøæâ 'áî úåçôé àì íúñ íéöò áãðúîä

øä:àéáé ãçà õò åìéôà àéáäì äöå.unew on zegti `láéúëã ,äçðîä íò äàáä äðåáìä øåòéù åäæù('å àø÷éå)äçðîä úìåñî åöî÷á åðîî íéøäå
áãðúîäå .àéáî äðåáì ìù èøå÷ åìéôà àéáäì äöø íà ìáà ,íúñ áãðúîä à÷åãå .õîå÷ äðåáì óà õîå÷ äçðîã äîøä äî ,äúðåáì ìë úàå äðîùîå

:ïè÷ âìæî ïéîë àåäù àøåðö åìéôà àéáî ,íúñ áäæ àìà òáèî øéëæä àì íà ìáà ,òáèî úøåö øéëæäù àåäå .áäæ øðéãî úåçôé àì ,íúñ áäæmy`
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א), Lc÷na(במשנה eéä,בעזרה –íäéìò áeúëåאחד כל  על – ÈÇÄÀÈÀÈÂÅÆ
דלהלן : השמות אחד כתוב היה ïéúãçואחד  ïéì÷z שקלים – ÄÀÄÇÀÄ

(לעיל עזאי בן  של  כטעמו  בארמית השופר על  כתוב והיה חדשים;

זו  בלשון  היה רגיל  שהעם לפי ג), טוב טוב טוב טוב ");");");");ה, יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ïéì÷úåÀÄÀÄ((((עייןעייןעייןעיין
ïé÷ézò;במשנתנו להלן כמבואר ישנים, שקלים –éìæBâå ïép÷ ÇÄÄÄÄÀÀÅ
äìBò כתוב היה אחד ועל "קינין " כתוב היה מהשופרות אחד על – È

להלן: כמבואר  עולה", היה íéöò"גוזלי למערכה עצים שנדב מי – ÅÄ
"עצים", עליו שכתוב לשופר דמיהם לבונה äðBáìeנותן  שנדב מי  – ÀÈ

"לבונה", עליו  שכתוב לשופר דמיה נותן úøtkìהיה áäæ– ÈÈÇÇÙÆ
ונותן  זהב דינר דמי מביא זהב", עלי "הרי  האומר מבואר : בתוספתא
זהב  בהם קונים וכהנים לכפורת", "זהב עליו שכתוב לשופר אותם

מפרשים, ויש  הקדשים. קודש לבית ציפוי  זהב ריקוע אותו ועושים
שכ שרת, לכלי  זהב בהם לוקחים עזראשהיו בספר מוצאים יייי))))ן  ((((אאאא,,,,

א הימים דברי יז יז יז יז ),),),),ובספר לפי((((כח כח כח כח ,,,, זהב", "כפורי נקראו  שהמזרקות
להזאה הזאת בין בהם אצבעו מקנח äáãðì((((רשרשרשרש""""י י י י ););););שהכהן  äMLÄÈÄÀÈÈ

הבאה, במשנה כמבואר נדבה, לעולות היו  הנותרים השופרות ששה –
עליהם: כתוב חטאת;`.והיה אשם.a.מותר  זבים b.מותר  קיני מותר

ויולדות; נזיר;c.וזבות קרבנות מצורע;d.מותר אשם "נדבה"e.מותר
ונשתיירו  חטאתו, וקנה לחטאת מעות אדם הפריש  שאם כלומר סתם;

וכן  חטאת", "מותר עליו שכתוב לשופר  מותר  אותו נותן המעות, מן
שכתוב  לשופר נותן אשם לקרבן  שהפריש ממעות לו  שנשתייר  מה
למזבח, דבר נדב או  שנדר  מי  ברם, השאר . וכן אשם", "מותר עליו

הללו  השופרות ששת וכל סתם; "נדבה" עליו  שכתוב לשופר נותן
בשעה  נדבה עולות מכולם שמביאים לפי  "נדבה", בשם כלולים

במקומות  בארנו שכבר  כמו המזבח"), ("קיץ בטל  עומד  שהמזבח
במסכתנו . zexteyd:אחדים zeny z` epzpyn zyxtn jli`e o`kn
ïéúãç ïéì÷z נותנים היו חדתין ", "תקלין עליו  שכתוב השופר  – ÄÀÄÇÀÄ

החדשים השקלים את äðLåבו äðL ìëaL הביא שלא מי שכן  – ÆÀÈÈÈÀÈÈ
לשופר ונותנו  החג פרוס לפני עד שירצה שעה כל  מביא באדר , שקלו
השופר מן השקלים את הגזבר  מוציא הלשכה תרומת זמן וכשמגיע זה,

מהם . לתרום כדי ללשכה עליו ïé÷ézòåונותנם שכתוב והשופר  – ÀÇÄÄ
עתיקין", äàaä"תקלין  äðLì ì÷BL ã÷zLà ì÷L àHL éîÄÆÈÇÆÀÀÇÅÀÈÈÇÈÈ

השקלי את מעביר  והגזבר  זה, בשופר  ונותנו  הלשכה,– לשיירי הללו  ם

íéøBz íä ,ïép÷ את נותן  היה גדולות, תורים נדב או  שנדר מי – ÄÄÅÄ
"קינין", עליו שכתוב לשופר  äðBéדמיהן  éða ïä ,äìBò éìæBâåÀÀÅÈÅÀÅÈ

לשופר דמיהם את נותן  היה קטנים, יונה בני נדב או שנדר  מי  –
עולה", "גוזלי עליו úBìBòשכתוב ïlëåמשני מביאים אין – ÀËÈ
עולות, אלא הללו äãeäéהשופרות éaø éøác היו שלא הסובר , – ÄÀÅÇÄÀÈ

חובה, לקיני אבל עולות. אלא באים שאינם נדבה, לקיני  אלא שופרות

יונה, בני  שני  או תורים שתי  שמביאים ויולדות, וזבות זבים של כגון
המעות  נותנים היו  אלא שופר , היה לא לעולה, ואחד  לחטאת אחד 

הכהן. ליד העופות úàhçאו ãçà ,ïép÷ :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÄÆÈÇÈ
äìBò ãçàåקיני דמי  בו  נותנים "קינין ", עליו  שכתוב השופר – ÀÆÈÈ

עולה, ואחד  חטאת אחד מהם ומביאים äìBòחובה, éìæBâå– ÀÀÅÈ
עולה", "גוזלי עליו שכתוב úBìBòוהשופר ïlkדמי בו נותנים – ËÈ

בלבד. עולות מכולם ומביאים נדבה, קיני 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéöò éìò éøä :øîBàä,למזבח עצים לתת בנדר  עליו  שקיבל – ÈÅÂÅÈÇÅÄ
כמה, פירש  ïéøæâולא éðMî úçôé àG כאותן עץ, חתיכות משתי – ÄÀÙÄÀÅÄÀÄ

המזבח; גבי על עורכים שהיו  עליäðBáìהחתיכות הרי  האומר: – ÀÈ
כמה, פירש  ולא wîלבונה, úçôé àGõîשיעור שהוא לבונה, – ÄÀÙÄÙÆ

שנאמר המנחה, עם הבאה ח ח ח ח ):):):):הלבונה וווו,,,, בקמצו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ממנו "והרים
מקיש – המנחה" על אשר  הלבונה כל  ואת ומשמנה המנחה מסולת

אף  קומץ, – מנחה של הרמה מה מנחה, של  להרמה לבונה הכתוב
קומץ. – המקדש,áäæלבונה בית לבדק זהב של מטבע לתת הנודר – ÈÈ

áäæ øðécî úçôé àGמדינר פחות לא להקדש  לתת הוא חייב – ÄÀÙÄÄÇÈÈ
פירש כשלא דווקא אלו וכל כסף, דינרי  וחמישה עשרים שהוא זהב,

שפירש. כפי נותן  פירש אם אבל  נדר, äáãðìכמה äML במשנה – ÄÈÄÀÈÈ
שבארנו  כמו לנדבה, מיועדים היו  שופרות ששישה שנינו  הקודמת

משנתנו: ושואלת daשם, ïéNBò eéä äî ,äáãð עושים היו  מה – ÀÈÈÆÈÄÈ
נדבה? של  אלו úBìBòבמעות da ïéç÷Bì השופרות במעות קונים – ÀÄÈ

עולות, אותן  ומקריבים בהמות íMìהללו  øNaä כולו שנשרף – ÇÈÈÇÅ
המזבח, íéðäkìעל  úBøBòäå.לכהנים ניתנו  הללו  הבהמות עורות – ÀÈÇÙÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìBãb ïäk:àeä íLà","'äì íLà íLà(èé ,ä àø÷éå)–ììkä äæ:äîLà íeMîe àèç íeMî àa àeäL ìk Ÿ¥¨¨¨¨Ÿ¨©©¤©§¨¨¤¨¦¥§¦©§¨
–úBìBò Ba ç÷lé,íMì øNaä,íéðäkì úBøBòäå.íéîi÷ íéáeúë éðL eàöîð:íéðäkì íLàå 'äì íLà,øîBàå ¦¨©©¨¨©¥§¨©Ÿ£¦¦§§§¥§¦©¨¦¨¨©§¨¨©Ÿ£¦§¥

(æé ,áé á íéëìî):'ä úéa àáeé àG úBàhç óñëå íLà óñk","eéäé íéðäkì. ¤¤¨¨§¤¤©¨¨¥©Ÿ£¦¦§

.'dl my` mey` `edùøãå .'äì åìåëù òîùî 'äì íùàå ,íéðäëì ìëàð àåäù àäé åúëìäáå åúééååäá òîùî àåä íùàã ,äéôéñì äéùéø àø÷ äù÷å
øùáä ,úåìåò øúåîä åúåàá ç÷ìé ,íäî øúåúðå íùàå úàèçì úåòî ùéøôä ïåâë äîùà íåùîå àèç íåùî àá àåäù ìë ,'äì íùà íåùà ,ïäëä òãéåäé
óñë òãéåäéá íéëìîá áéúëã ,òãéåäéá äæ ùøãî åðéöî ïëéäå .úåøåòä íéðäëì íùàå ,øùáä 'äì íùà ,íéîéé÷ úåàø÷îä éðù åàöîðå íéðäëì úåøåòäå 'äì
åðîî åùòé ,÷"ä êçøë ìò àìà ,íéðäëä åðîî åðäé íùà íùìå úàèç íùì ùã÷ù óñëã øîåì à"àå ,åéäé íéðäëì 'ä úéá àáåé àì úàèç óñëå íùà

:íéðäëì úåøåòäù úåìåò åðééäå íéðäëä åá åðäéù øáã
f`̀̀̀.milwyl elti milwyl aexw e`vnpy zernáéúëã ïðéìæà áåø÷ øúáã(à"ë íéøáã)øçà êìä áåø÷å áåø øîåàäå .ììçä ìà äáåø÷ä øéòä äúéäå

`xephxa yexit

ìBãb ïäk òãéBäé Løc Løãî äæ: המלך יהואש  בימי  שהיה – ÆÄÀÈÈÇÀÈÈÙÅÈ
"'äì íLà íLà ,àeä íLà" אשם" שהלשון  סתירה, כאן הרי – ÈÈÈÙÈÇÇ

לה'" "אשם ואילו  לכהנים, הנאכל  אשם כל  כדין שדינו משמע הוא"
אלא כיצד? הא כעולה, לה' שכולו  ììkäמשמעו  äæ הכתוב בא – ÆÇÀÈ

äîLàללמדנו : íeMîe àèç íeMî àa àeäL ìk כסף – ÈÆÈÄÅÀÄÇÀÈ
א  לקרבן או חטאת לקרבן שהופרשו ממעות Baשם,שנותר ç÷léÄÈÇ

úBìBò שמהן נדבה, עולות להקריבן בהמות בו  לקנות צריכים –
íMì øNaä,המזבח על  כולו שנשרף –íéðäkì úBøBòäå– ÇÈÈÇÅÀÈÇÙÂÄ
עולה, כל äì'כדין íLà :íéîi÷ íéáeúë éðL eàöîð,הבשר – ÄÀÀÀÅÀÄÇÈÄÈÈÇ

íéðäkì íLàå.העורות –øîBàåהאמור הכתוב ביאור וזהו – ÀÈÈÇÙÂÄÀÅ
יז יז יז יז ):):):):ביהוידע יביביביב,,,, בבבב àáeé((((מלכיםמלכיםמלכיםמלכים àG úBàhç óñëå íLà óñk"ÆÆÈÈÀÆÆÇÈÈ

"eéäé íéðäkì ,'ä úéa, כמשמעו זה פסוק לפרש אפשר אי והרי  – ÅÇÙÂÄÄÀ
צריכים  שהרי לכהנים, יינתן  חטאת או אשם לשם שהופרש שהכסף

כמו  הוא הכתוב כוונת אלא הופרש , שלשמם הקרבנות את בו לקנות
שאם לעיל , xzeשבארנו p לקניית וחטאת אשם חייבי שהפרישו מהכסף

היו  אלא הבית, לבדק זה במותר  משתמשים היו  לא קרבנותיהם,
שייכים  שעורותיהן נדבה, עולות בו  קונים והם לכהנים, אותו  נותנים

לכהנים.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מהו"ר שלמה חיים שי' קסלמן, נודעתי אשר הי' 

שמש בביה"ח ועתה מצב בריאותו אינו כדבעי, וגם שלח פ"נ בשבילו, אשר קראתיו על ציון כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובודאי יעורר ר"ר עליו לרפואה קרובה.

לדעתי כדאי שיבקש מחילה מהשוכני עפר בביה"ח שהי' שמש שם, ואם קשה לסדר בפני עשרה 

הרי יעשה זה בפני שלשה, היינו שיכנסו עמדו לביה"ח ויאמר בפניהם, שאם הי' איזה פעולה שפגע ח"ו 

בכבוד של איזה משוכני עפר בביה"ח זה, הרי מבקש מחילה בפני שלשה )או עשרה( מישראל ולא היתה 

כוונתו אלא בשביל כבודם.

כמובן יעשה זה אך כאשר ירשו לו הרופאים להתהלך ברחוב וללכת לביה"ח לעשות את הנ"ל.

אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  מתקנת  שהם  ותניא,  תהלים  בחומש  שיעורים  הג'  בשמירת  יתחזק  כן 

ובחדש אלול ועשי"ת ג"כ באמירת תהלים הנוספים ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר.

לאיתנו  שיחזור  עד  וטובה  ההולכת  בריאותו  מהטבת  לבשר  יוכל  שבמהרה  חזקה  ותקותי 

לגמרי.

מובן מעצמו שצריך הוא למלאות אחרי הוראת הרופאים, וכמרז"ל שנתנה תורה רשות )כח( 

לרופא לרפאות.

המחכה לבשו"ט וחותם ברכה רפואה קרובה.
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ìBãb ïäk:àeä íLà","'äì íLà íLà(èé ,ä àø÷éå)–ììkä äæ:äîLà íeMîe àèç íeMî àa àeäL ìk Ÿ¥¨¨¨¨Ÿ¨©©¤©§¨¨¤¨¦¥§¦©§¨
–úBìBò Ba ç÷lé,íMì øNaä,íéðäkì úBøBòäå.íéîi÷ íéáeúë éðL eàöîð:íéðäkì íLàå 'äì íLà,øîBàå ¦¨©©¨¨©¥§¨©Ÿ£¦¦§§§¥§¦©¨¦¨¨©§¨¨©Ÿ£¦§¥

(æé ,áé á íéëìî):'ä úéa àáeé àG úBàhç óñëå íLà óñk","eéäé íéðäkì. ¤¤¨¨§¤¤©¨¨¥©Ÿ£¦¦§

.'dl my` mey` `edùøãå .'äì åìåëù òîùî 'äì íùàå ,íéðäëì ìëàð àåäù àäé åúëìäáå åúééååäá òîùî àåä íùàã ,äéôéñì äéùéø àø÷ äù÷å
øùáä ,úåìåò øúåîä åúåàá ç÷ìé ,íäî øúåúðå íùàå úàèçì úåòî ùéøôä ïåâë äîùà íåùîå àèç íåùî àá àåäù ìë ,'äì íùà íåùà ,ïäëä òãéåäé
óñë òãéåäéá íéëìîá áéúëã ,òãéåäéá äæ ùøãî åðéöî ïëéäå .úåøåòä íéðäëì íùàå ,øùáä 'äì íùà ,íéîéé÷ úåàø÷îä éðù åàöîðå íéðäëì úåøåòäå 'äì
åðîî åùòé ,÷"ä êçøë ìò àìà ,íéðäëä åðîî åðäé íùà íùìå úàèç íùì ùã÷ù óñëã øîåì à"àå ,åéäé íéðäëì 'ä úéá àáåé àì úàèç óñëå íùà

:íéðäëì úåøåòäù úåìåò åðééäå íéðäëä åá åðäéù øáã
f`̀̀̀.milwyl elti milwyl aexw e`vnpy zernáéúëã ïðéìæà áåø÷ øúáã(à"ë íéøáã)øçà êìä áåø÷å áåø øîåàäå .ììçä ìà äáåø÷ä øéòä äúéäå

`xephxa yexit

ìBãb ïäk òãéBäé Løc Løãî äæ: המלך יהואש  בימי  שהיה – ÆÄÀÈÈÇÀÈÈÙÅÈ
"'äì íLà íLà ,àeä íLà" אשם" שהלשון  סתירה, כאן הרי – ÈÈÈÙÈÇÇ

לה'" "אשם ואילו  לכהנים, הנאכל  אשם כל  כדין שדינו משמע הוא"
אלא כיצד? הא כעולה, לה' שכולו  ììkäמשמעו  äæ הכתוב בא – ÆÇÀÈ

äîLàללמדנו : íeMîe àèç íeMî àa àeäL ìk כסף – ÈÆÈÄÅÀÄÇÀÈ
א  לקרבן או חטאת לקרבן שהופרשו ממעות Baשם,שנותר ç÷léÄÈÇ

úBìBò שמהן נדבה, עולות להקריבן בהמות בו  לקנות צריכים –
íMì øNaä,המזבח על  כולו שנשרף –íéðäkì úBøBòäå– ÇÈÈÇÅÀÈÇÙÂÄ
עולה, כל äì'כדין íLà :íéîi÷ íéáeúë éðL eàöîð,הבשר – ÄÀÀÀÅÀÄÇÈÄÈÈÇ

íéðäkì íLàå.העורות –øîBàåהאמור הכתוב ביאור וזהו – ÀÈÈÇÙÂÄÀÅ
יז יז יז יז ):):):):ביהוידע יביביביב,,,, בבבב àáeé((((מלכיםמלכיםמלכיםמלכים àG úBàhç óñëå íLà óñk"ÆÆÈÈÀÆÆÇÈÈ

"eéäé íéðäkì ,'ä úéa, כמשמעו זה פסוק לפרש אפשר אי והרי  – ÅÇÙÂÄÄÀ
צריכים  שהרי לכהנים, יינתן  חטאת או אשם לשם שהופרש שהכסף

כמו  הוא הכתוב כוונת אלא הופרש , שלשמם הקרבנות את בו לקנות
שאם לעיל , xzeשבארנו p לקניית וחטאת אשם חייבי שהפרישו מהכסף

היו  אלא הבית, לבדק זה במותר  משתמשים היו  לא קרבנותיהם,
שייכים  שעורותיהן נדבה, עולות בו  קונים והם לכהנים, אותו  נותנים

לכהנים.
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ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ד הגמרא:דף äøæbמספרת øeæb àøéæ éaø éîéa שמד גזירת המלכות גזרה - ¦¥©¦¥¨¨§¥¨

היהודים, àúéðòúaעל áúéîì àìc øeæâå תבא שלא להתענות, עליהם ואסרו - §¨§Ÿ§¥©§©£¦¨
לעולם. ברכה àøéæעל־ידי־זה éaø eäì øîà,הדור אותו ïååléòלבני déìa÷ð- ¨©§©¦¥¨§©§¥¦¨¨

להועיל, לבדה קבלתה שבכח תענית, עתה עלינו déáúéìנקבל äøéæbä ìéèa éëìe§¦¨¦©§¥¨¦§¥
נצום. הגזירה וכשתתבטל -déì éøîà,זירא לרבי הדור אותו àäבני Cì àðî- ¨§¦¥§¨¨¨

זה. דבר לך eäìמנין øîà,זירא להתענות áéúëcרבי עצמו על קיבל שדניאל לאחר ¨©§¦§¦
מלאך אליו ונגלה תתעכב לא המקדש בית שבניית יב)כדי י ìà(דניאל éìà øîàiå'©Ÿ¤¥©©

úBpòúäìe ïéáäì Eaì úà zúð øLà ïBLàøä íBiä ïî ék ,ìàiðc àøéz¦¨¨¦¥¦¦©¨¦£¤¨©¨¤¦§§¨¦§¦§©
éäìà éðôìéøác eòîLð E'E,תפילותך התקבלו להתענות עליך קבלת בו מהיום – ¦§¥¡Ÿ¤¦§§§¨¤

להועיל. לבדה התענית קבלת שבכח הרי

הגשמים: בענין לעסוק חוזרת eäiìàהגמרא éðLk íéðL eléôà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨£¦¨¦¦§¥¥¦¨
ביותר, להם זקוק היה והעולם גשמים, עצירת úBúaL,שהיתה éáøòa íéîLb eãøéå§¨§§¨¦§©§¥©¨

,äìì÷ ïîéñ àlà ïðéà.השבת צרכי את לקנות היוצאים על הם שמכבידים לפי ¥¨¤¨¦¨§¨¨
הגמרא: àîBékמוסיפה àøèéîc àîBé äL÷ ,àìéL øa äaø øîàc eðééä©§§¨©©¨©¦¨¨¤¨§¦§¨§¨

àðéãc יש לדון, יושבים הדין שבית שבימים כשם כלומר הדין, כיום המטר יום קשה - §¦¨
אדם  בני על המקשים ומהומה קולות יש הגשמים ביום גם כך והמולה, רעש בחוץ

צרכיהם. éøöcלעשות àì éà ,øîéîà øîààúéiøáì C נצרכים שהגשמים - ¨©£¥©¦Ÿ§¨¦¦§¦¨¨
déìלבריות, ïðéìháîe éîçø ïðéòa מחמת שיבטלם מהקב"ה מבקשים היינו - §¦¨©£¥§©§¦¨¥

טרדתם.

יצחק: מרבי נוספות LîLמימרות ,÷çöé éaø øîàå הזורחתúaLa היאä÷ãö §¨©©¦¦§¨¤¤§©¨§¨¨
,íéiðòì,הצינה ביום בה כ)(מ øîàpLשמתחממים ג éîLלאכי éàøé íëì äçøæå' ©£¦¦¤¤¡©§¨§¨¨¤¦§¥§¦

,'àtøîe ä÷ãö LîL מביאה שמי, יראי שהם שבת לשומרי הזורחת שהשמש כלומר ¤¤§¨¨©§¥
לעולם. ומרפא צדקה

ìBãb ,÷çöé éaø øîàåומעלת íéîLbä,חשיבות íBé עדäèeøt eléôàL §¨©©¦¦§¨¨©§¨¦¤£¦§¨
ñékaL[לגשמים צריכים שאינם ידים øîàpL[מעשה ,Ba úëøaúî(יב כח (דברים ¤©¦¦§¨¤¤¤¤¡©

,'Eãé äNòî ìk úà Cøáìe Bzòa Eöøà øèî úúì' שמוריד בשעה כלומר ¨¥§©©§§§¦§¨¥¥¨©£¥¨¤
האדם. ידי מעשי כל את מברך הוא מטר הקב"ה

ïéòä ïî éeîqä øáãa àlà äéeöî äëøaä ïéà ,÷çöé éaø øîàå סכומו ואין §¨©©¦¦§¨¥©§¨¨§¨¤¨§¨¨©¨¦¨©¦
ח)øîàpLידוע, כח éîñàa(שם äëøaä úà Ezà 'ä åöé','E תיבת את ודורשים ¤¤¡©§©¦§¤©§¨¨©£¨¤

'סמוי'. מלשון ìàòîLé'אסמיך' éaø éác àðz ישמעאל רבי של מדרשו בבית - ¨¨§¥©¦¦§¨¥
זו, ברייתא øáãaשנו àlà äéeöî äëøaä ïéàBa úèìBL ïéòä ïéàL שאינו - ¥©§¨¨§¨¤¨§¨¨¤¥¨©¦¤¤

לעינים, éîñàa(שם)øîàpLנראה äëøaä úà Ezà 'ä åöé''E שהוא בגנזיך, - ¤¤¡©§©¦§¤©§¨¨©£¨¤
לעינים. נראה שאינו מקום

יצחק: רבי כדברי בה שמפורש ãBîìברייתא ñðëpä ,ïðaø eðz[למדוד]úà תבואת ¨©¨¨©¦§¨¨¤
éðôlî ïBöø éäé øîBà ,Bðøb.eðéãé äNòîa äëøa çìLzL eðéäìà 'ä E ¨§¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤¦§©§¨¨§©£¥¨¥

Ceøa øîBà ,ãeîì ìéçúä,העולם מלך אלוהינו ה' éøkaאתה äëøa çìBMä ¦§¦¨¥¨©¥©§¨¨©§¦
.äfäקודם אם התבואהããîאבל Cøéaאת Ck øçàå,[התפלל]àåL úlôz Bæ éøä,בה נכנסת הברכה אין éôìושוב ©¤¨©§©©¨¥©£¥§¦©¨§§¦

.ïéòä ïî éeîqä øáãa àlà éeðnä øáãa àìå ãeãnä øáãa àìå ìe÷Mä øáãa àì äéeöî äëøaä ïéàL¤¥©§¨¨§¨Ÿ§¨¨©¨§Ÿ§¨¨©¨§Ÿ§¨¨©¨¤¨§¨¨©¨¦¨©¦

i"yx

àúéðòúá åáúéì àìãera `lc Ð
.oliaya mlerl dkxa izilc

ïååìéò ìá÷éð.`ziprz inei Ð
,`ziprzk ol ipdn dlaw meync

dxfb liha ike.edl oicar Ðïìðîå
éëä ïðéãáòãi` ipdnc ,xnelk Ð

.ikd opicarêáì úúð øùà
åòîùð êéäìà éðôì úåðòúäì

êéøáãeilr laiwyn :`nl` Ð
.eixac ernypåäéìà éðùëinia Ð

jixv mlerd didy ,a`g`
m`" (fi ` mikln) aizkc ,minybl
ik xhne lh dl`d mipyd didi

."ixac itl m`ïîéñäìì÷Ð
weya xfgl mikixv mc` ipay

.zay zcerq zepwléîåé éù÷
àøèéîãoileki mc` ipa oi`y Ð

.odikxv zeyrlàðéãã àîåéëÐ
mc` ipa oivawzny ,iyinge ipy
.`xfr zpwzk ,odixag mr oecl
meia zeyee`e zelewe zened yiy
zay axrae .oicd meik minybd

.`xhin iywc okyÎlkåðééäåÐ
edpilhane :`liy 'x xn`c
,mc` ipa oigxehy minyb zcixil

.`ale z`vl oileki opi`eä÷ãö
íééðòìodl gepe ,da oipcrzny Ð

meia da oinngzne ,xexa mei
.dpivdéîù éàøé.zay ixney Ð

ñéëáù äèåøôdyrn elit` Ð
minybl mikixv opi`y mici

.oikxaznäëøá çìåùä êåøáÐ
dxkf`e zekln da xikfne (retiy)

.olek zekxad lkkúìôú åæ éøä
àåù.da zqpkp dkxa oi` aeye Ð

ïéòä ïî éåîñä øáãáepi`y Ð
.mekqd rcei

כיוון שהקדוש־ברוך־הוא נותן התורה ומצווה המצווה הוא הזן ומפרנס לכול ומשגיח על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית, והוא גם כן 
ציווה שהכנה הכרחית לחיי איש הישראלי הוא לימוד זמן חשוב בתורתנו תורת חיים, אין זה איבוד זמן ח"ו אלא אדרבה ואדרבה.

ממכתב כ"א מנחם־אב, תשי"ט



xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc oixcdpq(oey`x meil)

dywn .df lr df cirdl mileqt mig` ipay oipn zxxan `xnbd
:`xnbdúBáàì íéðáe íéðaì úBáà ïçkLàeig` oae a`y ep`vn - ©§§©¨©¨¦¨¦¨¨

,df lr df cirdl mileqtéããäì úBáà ïkL ìëåmileqt zea`dy - §¨§¥¨©£¨¥
.df lr df cirdlïìðî íéðaì íéðamileqt mig`d ipay oipn - ¨¦©¨¦§¨¨

:`xnbd daiyn .df lr df cirdlïk íàmig`d ipay xn`p m` - ¦¥
,mixyk'ïa' ìò úBáà eúîeé àì ,àø÷ áezëéì,cigi oeylaéàî ¦§§¨Ÿ§¨©¥©

íéðaazkp recn -(fh ck mixac)xnel ,miax oeyla 'mipa'eléôàc ¨¦©£¦
éããäì íéða.df lr df cirdl mileqt mig`d ipa mby - ¨¦©£¨¥

.xg` mc` lr cirdl mileqt miaexwy oipn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyïìðî àîìòì íéða ,éããäì íéða ïçkLàep`vn - ©§§©¨¦©£¨¥¨¦§¨§¨§¨¨

mileqt miaexwy oipn ,df lr df cirdl mileqt mig` ipay
:`xnbd daiyn .xg` mc` lr cirdlàøáñ ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨§¨¨

àéðúãk .àeä(:d zekn),,ïäéðL eîeæiL ãò ïéîîBæ ïéNòð íéãòä ïéà ¦§©§¨¥¨¥¦©£¦§¦©¤¨§¥¤
.mnef dyrp epi` ,mfed cg` wx m` la`íéða Czòã à÷ìñ éàå§¦©§¨©§¨¨¦

ïéøLk àîìòì,mixg` lr micirn miaexwy -âøäð íîBæ ãò àöîð §¨§¨§¥¦¦§¨¥¥¤¡©
,åéçà úeãòadid `le cg` cr wx did cirn did `l eig` m` ik §¥¨¦

.cgi cirdl mileqt miaexwy jgxk lre .bxdp
:`ng xa inx zxaq z` dgec `axàáø déì øîà,`ng xa inxl ¨©¥¨¨

éîòèéìåïðúc àä C(:ep a"a),ìLïéçà äLipy wifgd mc`y micirny §¦©§¥¨¦§©§Ÿ¨©¦
,zg` dpy lr cirn cg` lke ,rwxwa dwfgåcrãçàepi`y §¤¨

maexwïänò óøèöî,dpy lk lr cirdl mdn cg` lk mr -éøä ¦§¨¥¦¨¤£¥
ìL elà,úBiãò L,zxg` dpy lr cirn g` lk ikúçà úeãò ïäå ¥¨Ÿ¥ª§¥¥©©
äîæäìmfei m`e ,zg`k mzecr zaygp dnfd oiprle -mdn cg` ©£¨¨

mb dywi ,`ng xa inxk xn`p m`e .mlek enfei m` wx ,ypri `l
y o`k,åéçà úeãòa ïBîî ílLî íîBæ ãò àöîðecirdy `lel ik ¦§¨¥¥§©¥¨§¥¨¦

ick cgi eciri `ly xnel epl dide .minlyn eid `l mig`d lk
.enfei m` oenn eaiigziy mxbi `lyàlày ,gxkdaàîìòî äîæä ¤¨£¨¨¥¨§¨

éúà÷,eig` ici lr `le minifnd micrd zngn `ed melyzdy - ¨¨¥
énð àëä,`ng xa inx ixaca ,o`k mb -éúà÷ àîìòî äîæäaeig - ¨¨©¥£¨¨¥¨§¨¨¨¥

zecra bxdp g`y aygp `le ,minifnd micrd ici lr `a dzind
lr cirdl sxhvdl mileki mpi` miaexwy gikedl oi`e .eig`

.mixg`l cirdl miaexw leqtl epl oipn dywie .xg`
:`xnbd daiynïk íà àlàcirdl mixyk miaexwy xn`p m` - ¤¨¦¥

,mixg` lràø÷ áezëéìïáe'znei `l'úBáà ìò,cigi oeylaéà ¦§§¨¥©¨¦
,énðeíä'eznei `léàî ,'úBáà ìòaezk recn -(fh ck mixac),íéðáe ©¦¥©¨©¨¦

y yexclíéða eléôàcirdl mileqtàîìòìmpi`y mixg` lr - £¦¨¦§¨§¨
.mdiaexw

:`xnbd zxxan .m`d iaexwa zecr leqtl xewn zxxan `xnbd
ïçkLày ep`vn -áàä éáBø÷,cirdl mileqtïìðî íàä éáBø÷- ©§§©§¥¨¨§¥¨¥§¨¨

:`xnbd daiyn .m`d iaexw leqtl oipn'úBáà úBáà' àø÷ øîà̈©§¨¨¨
éðîéæ éøzweqta -(fh ck my)mdn cg`e 'zea`' miinrt aezk §¥¦§¥

e ,xzeiníàä éáBø÷ì ïéðò eäéðz ,áàä éáBø÷ì ïéðò Bðéà íàyexcp - ¦¥¦§¨¦§¥¨¨§¥¦§¨¦§¥¨¥
.cirdl mileqt m`d iaexwy

ipicae zekfl micirnyk miaexw leqtl xewn zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .zepennïçkLàcirdl mileqt miaexwy ep`vn - ©§§¨

ïì àðî úeëæì ,äáBçì.:`xnbd daiynéøz 'eúîeé eúîeé' àø÷ øîà §¨¦§§¨¨¨©§¨§§§¥
éðîéæe ,xzein mdn cg`e miinrt 'eznei' aezk weqta -ïéðò Bðéà íà ¦§¥¦¥¦§¨

úeëæì ïéðò eäðz ,äáBçì.zekfl cirdl mileqt miaexwy yexcp - §¨§¥¦§¨¦§
:`xnbd zxxanïçkLàcirdl mileqt miaexwy ep`vn -éðéãa ©§§©§¦¥

.ïìðî úBðBîî éðéãa ,úBLôð:`xnbd daiynàø÷ øîà(ak ck `xwie) §¨§¦¥¨§¨¨¨©§¨
,'íëì äéäé ãçà ètLî'xnelkíëì äåMä ètLîdxezd ipicy - ¦§¨¤¨¦§¤¨¤¦§¨©¨¤¨¤

cirdl mileqt miaexwy myke ,zeytp ipicae zepenn ipica miey
.zepenn ipica mb jk ,zeytp ipica

:zecrl mileqt m` ,xzei miwegx miaexw lr dpc `xnbd,áø øîà̈©©
,Bðúçå Bðáe àeä ,éì ãéòé àì àaà éçàeBì ãéòà àì éðà óàig`l - £¦©¨Ÿ¨¦¦§§£¨©£¦Ÿ¨¦

,`a`.éðúçå éðáe éðà:`xnbd dywnéànàåleqt ipa recn - £¦§¦©£¨¦§©©
,`a` ig`l cirdlïBLàøa éLéìL déì éåä`id mdipia daxewd - ©¥¥§¦¦§¦

,oey`xl iyily xec oiaïðz ïBLàøa éðL ïðz éðLa éðL ïðàåep`e - ©£©¥¦§¥¦§©¥¦§¦§©
eli`e ,oey`xa ipy e` ipya ipy ly leqt epipyàì ïBLàøa éLéìL§¦¦§¦Ÿ

,ïðz:`xnbd zvxzn .`a` ig`l ipa z` lqt ax recneBðúç éàî §©©£¨
ïéúéðúîa éðz÷c,epzge epae `a` ig` epizpyna epipyy dn - §¨¨¥§©§¦¦

l dpeekdBða ïúçiyilyy gkene ,iyily xec `edy eia` g` ly £©§
iyilyy cnil `pzd recn :`xnbd zl`ey .leqt mb oey`xa

,epa ozga leqt ipyaBða ïa éðúéìåepa oaa df oic zepyl el did - §¦§¥¤§
y oeik epa ozga e`pyy :`xnbd zayiin .`a` ig` lyàúléî¦§¨

ïì òîùî à÷ déçøBà ábàsqep oic ab` jxc eprinyd -ìòác ©©§¥¨©§©¨§©©
.BzLàk§¦§

:`xnbd zl`ey .epa ozg epi` epzgy dgec `xnbdéðúc àä àlàå§¤¨¨§¨¥
,àiéç éaømd epizpynay mileqtdyúBáà äðBîLiy`x dpeny - ©¦¦¨§¨¨
,zegtyn,äòaøàå íéøNò ïäLepae a`d llkp dgtyn lka ik ¤¥¤§¦§©§¨¨

,dywi ,epa ozg epiid epzgy xn`p m`e .epzgeïézøúå ïéúìz éðä̈¥§¨¦§©§¥
éåällkp dgtyn lkay oeikn ,mipye miyely md miaexwdy - ¨¥

.drax`e mixyr wx `iig iax dpn recne ,oad ozg mb
:ax zhiy z` zayiin `xnbd,ùnî Bðúç íìBòì àlàozg epiid ¤¨§¨£¨©¨

,eia` g`Bða ïúç déì éø÷ éànàåozg epzgl `xw axy mrhde - §©©¨¥¥£©§
,epaéîc øçà øBãk éúà÷ àîìòîc ïåékepi` eia` g` ozgy oeik - ¥¨§¥¨§¨¨¨¥§©¥¨¥

gtynn `a `l` eia` g` ly rxfxeck aygp okl ,zxg` d
.leqt oey`xa iyilyy dfn cnle ,iyily

:`xnbd zl`eyéëä éàozgy `vnp ,xg` xeck aygp epzg m` - ¦¨¦
`a` ig`,éðLa éLéìL déì äåäig`l iyilyk oecip `ed ixdy £¨¥§¦¦§¥¦

,ipy ip`y il cirdl lqtpe ,`a`øLëà áøåxiykd -,éðLa éLéìL §©©§©§¦¦§¥¦
oeik ,cirn epal ipa la` ,`a` ig`l ciri `l ipay xn` ixdy
zxfege ,ipy xeck aygp ozgy gxkdae .ipya iyily `edy

.oey`xa iyily mb leqtl axl oipn `iyewd
:eixac z` cnl ax oipn zx`an `xnbdáø àlàmeyn ,enrh ¤¨©

,àéðúc .øæòìà éaøk øîàcàì àaà éçàL íLk ,øîBà øæòìà éaø §¨©§©¦¤§¨¨§©§¨©¦¤§¨¨¥§¥¤£¦©¨Ÿ
,Bðúçå Bðáe àeä éì ãéòé,epizpyna epipyy enkàaà éçà ïa Ck ¨¦¦§©£¨¨¤£¦©¨

,Bðúçå Bðáe àeä éì ãéòé àì`a` ig` oa ozg xfrl` iax itle Ÿ¨¦¦§©£¨
leqt iyilyy oky lke ,ipy ip`y il cirdl leqt ,iyily `edy

:`xnbd zl`ey .axk oey`xl cirdldéì äåä ézkàåoiicre - §©©¦£¨¥
`ed eia` ig` oa ozgy ,dyw,éðLa éLéìL,elqet xfrl` iaxeáøå §¦¦§¥¦§©

øLëà[xiykdÎ],éðLa éLéìLiaxk xaeq axy xnel xyt` cvike ©§©§¦¦§¥¦
:`xnbd zayiin .xfrl`déìò âélte ,àãça déúååk déì øáñ áø©¨©¥§¨¥©£¨¨¦£¥

àãçawlege ,leqt oey`xa iyilyy ,cg` oica ezenk xaeq ax - ©£¨
.xfrl` iax zrck `le xyk ipya iyilyy ,cg` oica

:`xnbd zxxan .xfrl` iaxe ax ly mnrh z` zxxan `xnbd
áøc àîòè éàî:`xnbd daiyn .ax ly enrh dn -àø÷ øîàc ©©£¨§©§¨©§¨

(fh ck mixac)íéðáe ,íéða ìò úBáà eúîeé àì'.'zFa` lr EznEi `l Ÿ§¨©¨¦¨¦Ÿ§©¨
`a ,'mipae' dlina e"`e ze`d ly xezide,øçà øBc úBaøì`ly §©©¥

.iyily xec it lr mb ezneiøæòìà éaøåy meyn ,enrh'íéða ìò' §©¦¤§¨¨©¨¦
,àðîçø øîày ,eyxceíéðaà éãL úBáàc éìeñtileqt z`y - ¨©©£¨¨§¥§¨¨¥©¨¦

cirdl leqt iyilyy myke ,mdipa lr jilydl yi zea`d
.ipy `edy epal leqt jk ,oey`xl

:cirdl mileqtd miaexw cer `ian ongp axéçà ïîçð áø øîà̈©©©§¨£¦
àì éúBîç úBçà ïa ,éì ãéòé àì éúBîç éçà ïa ,éì ãéòé àì éúBîç£¦Ÿ¨¦¦¤£¦£¦Ÿ¨¦¦¤££¦Ÿ

àðez àðúå .éì ãéòé,ongp ax ixacl riiqn epizpyna `pzde - ¨¦¦§¨¨¨
epipyyïäéðáe ïä ,Bnà úBçà ìòáe åéáà úBçà ìòáe BúBçà ìòa©©£©©£¨¦©©£¦¥§¥¤

,ïäéðúçådf izeg` lra ozgl lqtp ip`yke ,mdl leqt mb `ede ©£¨¥¤
df ia` zeg` lra ozgl lqtp ip`yke ,ezeng ig` ip`y meyn
,in` zeg` lra ozgl lqtp ip`yke ,ezeng ig` oa ip`y meyn

.ongp ax ixacke ezeng zeg` oa ip`y meyn df
:mitqep miaexwa wtzqn iy` axàìeò éa ïðéåä ék ,éMà áø øîà̈©©©¦¦£¥©¥¨

ïì éòaéà,epwtzqd ,`ler lv` epiidyk -,eäî åéîç éçàm`d ¦¨¥¨£¦¨¦©
.el cirdl xyk `ed,eäî åéîç éçà ïaeøîà .eäî åéîç úBçà ïa ¤£¦¨¦©¤£¨¦©¨©

ïì,`leräeúéðz,epzpynaïäéðáe ïä ,Bnà éçàå åéáà éçàå ,åéçà ¨§¦¨¨¦©£¦¨¦©£¦¦¥§¥¤
.ïäéðúçåeig` ozgy dfne ,mdl leqt `ed jk ,mileqt mdy myke ©£¨¥¤

oeik ,epzwitql di`x yi milqtp en` g` ozge eia` g` ozge
`ed ixd eia` g` ozg iable ,eing g` `ed ixd eig` ozg iably
dpynde ,eing zeg` oa `ed ixd en` ig` oa iable ,eing ig` oa

.mzlqt
:`xnbd zxne` .ebxeg zy`a cirdl leki m` dpc `xnbdáø©

ïaæîì òìwéàzepwl mewnl oncfd - ¦§©§¦§©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122



קצי
oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxt`nw `aa

.íéðáì úåáà ïçëùà:eia` ig` epiidc oerny oal oae`x.úåáàì íéðáåoerny oa
ez` `w edcic gkn mipa `dc iccdl zea` oky lke eig` oa epiidc oae`xl

:eia` ig`e epae eig` `xw i`dn edl ehirni`e.ïìðî éããäì íéðá'ipzna ipzwc
:el leqt eia` ig` oa.ïáä ìò úåáà åúîåé àì áåúëéìipy zea` aizkc oeikc

lk ly epa rnyn ied oad lre rnyn mig`
:mdipyl leqt ied cg`e cg`.àîìòìediy

on mc` lr cirdl oileqt miaexw mipy
:weyd.åéçà úåãòái`d cidq`c e`l i`c

mipa `vnp lhwin ded `l dicda eaexw
:df lr df mizn.ãçàå íéçà äùìùon

zlik` lr micirn cg`e cg` lk mr weyd
weyd on mc` ly rwxw ly dwfg ipy
lr weyd on `ade oig`d on cg` cirne
on `ade oig`d on cg`e dpey`x dpy
ziyilyd lr iyilyde dipy dpy lr weyd
`le zniiw dwfgde zeicr yly el` ixde
miaexw micrd ixde `id zg` zecr 'ixn`
cidqn `wc `zy`c edpip zeicr 'b `l`

:i`d cidqn `l i`d.äîæäì úçà úåãò ïäå
`dc `penn inlyn `l edlek infznc crc
`l` gwelc `cia `nwezn ded `l

:edlekc `zecdqaà÷ àîìòî äîæä àìà
.åäì éúà`le minlyn od oze` oinifnd i"r

:df ci lr df.ïåùàøá éùéìù äéì äåäipa
eig`e `a`c oey`x `a` ig`e `ed iyily
ax xn`e iyily ipae ipy ip`e mipey`x

:oey`xa ciri `l iyilyc.ïðàåipy 'ipzna
`l i`d ilek la` opz oey`xa ipye ipya

:'ipzn liqt.éðùá éðùepae eia` ig` oebk
ipye ipya oey`x ixd el ip`e il `a` ig`
ipy ixd el ip`e il `a` ig` oa oey`xa

:opz `l `a` ig`l ipa la` ipyaåðúç éàî
.'éðúî éðú÷ãepzg i`d epzge epae eia` ig`

ozg i`d iyily dedc i`w epa` 'ipznc
:ipya iyily ded k"` jixt onwleáâà

.äéçøåàhwp leqt iyily opireny`l irac
:ezy`k lra inp opireny`c epa ozgäðîù

.úåáàb"r` c"k eed mdipzge mdipa mr
oa oi`y ebxegn xa opz dryz 'ipznac

:edl jixt onwl enr ozge.ïéúøúå ïéúìú'g
b"r`e mipa ipa 'ge mipzg 'ge mipa 'ge zea`
:dil ixw cg zepzg my mipzg 'g ez `ki`c

.äéì éø÷ éàîàåepa ozg 'ipznc epzgl ax
xeck iz` `nlrne erxfn ied `l ozgc oeik
ig`l inp ipa jklde ax dil aiyg iyily
`ki`e leqt oey`xa iyily iedc `a`
inc xg` xeck ozg xn`c oeik axl iieyw`l
iriax dil ded `a` ig`l epzg leqt i`n`
cr dil iyw` izixg` `zlin `l` oey`xa

:ixnbl `nrh i`dn diwt`c.éëä éàozgc
epal ipa la` ipae ip` el cir` `l ip` s` xn`wc ipya iyily xyk` axe ipya cirdl leqt iyily dil ded il leqt `a` ig` ozg 'ipzn ipzwe inc xg` xeck inp

b"d :ciri.à"øë øîàã áø àìàzil edine oey`xa iyily y"ke leqt ipya iyily xn`c xfrl` 'xk oey`xa iyily liqtc axe inc xg` xeck e`l ozg mlerle
:ded i`xzacn () axc dizeek `zklde xyk (oey`xa) iyilyc (.gkw 'c a"a) oilgep yia opixn`c dizeek `zkld.àáà éçà ìù åðá ïáaxe ipya iyily ied icicl

:mipy eed mipa aizkcn dil `wtp oey`xa iyily.íéðá éðá úåáøì å"éå:oey`xa iyily dedc zea`l oileqtc.øæòìà éáøyixce `z` zeaxl e"iec dil `xiaq axk
:leqt inp ipya iyily leqt oey`xa 'bc ikid ik jkld mipal leqt zea`l iliqtc lkc xninl mipa lr.àðåú àðúåleqt izeg` lra ozg :`peg` `pea` enk ocic `pz

oke sili 'ipzn ipzwc odipzgn ongp axc dizlin ip` ezeng zeg` oa in` zeg` lra ozgle ip` ezeng ig` oa ia` zeg` lra ozgl ip`e ezeng ig` ip`y el ip`e il
:eing zeg` oae eing ig` oae eing ig` ediiabl edi` ied mdl `ede el oileqty en` ig`e eia` ig`e eig`c odipzgn iy` axc dizlin
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éàîepa ozg epiid epzge epae eqib ipzwc 'ipzn k"` dniz .epa ozg 'ipzn ipzwc epzg

ecal ebxeg ipzwc xyk ezy` oa ozg 'it` `d leqt ezy` zeg` oa ozg `nl`

ebxeg ozge ebxeg oa ihernl e`l ebxegc xninl `ki` epa ozg ied epzgc oeikc l"ie

:ebxeg oa ozge ebxeg oa oa ihernl `z` `l`äðåîù`aeh `ki` .c"k ody zea`

:aiygw 'ipznc `hdix metl `l` edpip `cgc

ïéúìúmirax` xn`w `lc `d .eed oizxze

mdipa ozge mdipzge mdipae md eed

'ipzna `icda edl ipzw `lc meyn mdipa ipae

:`ed cg zepzg my inp i`

ïéúìú)mdipa ozgc 'hpewd 'it .eed oizxze

`ed `cg zepzg myc aiyg `l

`lc meyn aiyg `l mdipa ipac xne` i"xe

:(`icda 'ipzna edl ipzw

ïåéë`de d"t .inc xg` xeck iz` `nlrnc

xeck zxn`c oeik axl dil 'iyw` `lc

dil ded eia` ig`l epzg leqt i`n` inc xg`

`zlin dil `iywc meyn oey`xa iriax

s"xdl s"xd ig` sqei x"xd dywde izixg`

xn`wc ipya 'b xyk`c axl iywn `l i`n`c

epzge epzge epae `ed il ciri `l `a` ig`

uxize ipya iyily leqt k"` inc xg` xeck

meyn `l` ikd iieyw`l ivn dedc p"d` s"xd

dizrc` wiq` `l izixg` `zlin dil iyw`c

:qxhpewd zhiya uxiz inp ikdc

áødkld okc z"x xne` .xfrl` 'xk xn`c

yi 'ta gkenck leqt oey`xa iyilyc

`a` 'x dil glyc (mye :gpw 'c a"a) oilgep

xyk ipya iyily dkld `ng xa sqei axl

ikdc mzd xn`e leqt oey`xa `d rnyne

cirdl edn dyn 'ixn` inp inlyexiae `zkld

zy` hwpcne xyk opgei 'x xn`e qgpt zy`a

iyily dedc ciri `l qgptlc rnyn qgpt

`kd ik dlrak dy` opixn` `lc `de oey`xa

:`xc bltzi` mzdc meyn ebxeg zy`a
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סנהדרין. זה בורר - פרק שלישי דף כח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

אני לדודי ודודי לי, ראשי־תיבות אלול וסופי־תיבות ד' יודין, כנגד הארבעים יום שמראש־חודש אלול עד יום הכיפורים.
ממאמר פרשת ראה ה'תשכ"ז



קצב
oifge` mipya cenr gk sc ± oey`x wxt`nw `aa

.éìéåâ:mitlw.åâøåç úùàáiypae weyd on mc` mr dhtyda dly beln iqkp lr
miypl s` leqt mdl `ede el oileqt mdipac oeikc edl irai` `l miaexw x`y

:ezy`a ol 'irain xyk epac ebxeg la` on` z` yxil oiie`x mipady itlìòá
.åúùàë:`ed aexw leqt eing (:fk sc) opze ding eli`k `ed ixde dlrak dy`e

.çàä éçàzxg` dy`n en` lral yiy oa
:eig` ig` `edy iptn el leqtïúç éáà

.äìë éáàå`l oerny za `ypy oae`x oa
cirdl oixyke jka oernye oae`x eaxwzp
epa liaya opixn` `le zeicr lka dfl df
oae`x lqtp oernyl oae`x axwzpy

:oernyl.åîã àìå:iccdl oernye oae`x
.àðãì àìëà éë àìàdnec dpi`y dtebnk

:ziagl.äðéî é÷åôàìzekfle dl aegl
`ly onf lk ied `l aexwc dpic lral
`zrc`c onidn `l dl ileirl edine d`yp

:ciarw dicic.êéúòã éàîdil zayg `lc
:aexw.ïðåà àìmiycwa xq`p epi` dzn m`

:zepip` zngn.äì àîèî ïéàå`ed odk m`
dpi` `id oke d`nhn dpi` b"lc zi`e
dpi`e miycwa ezzin zepip`a zxq`p
icii`e ea wqrzdl deevn dpi` d`nhn
e`le z`nhin `le `pz zppe` `l `ipzc
lr exdfed `l dpedkc miypc `weec

:d`nehd.äúáåúë äáåâon dl azkca
sc n"a) oifge` mipya dl opinwen oiqexi`d
zknq `w dl `nhn `l ipzwc `d`e (.gi

:`ed aexw e`l zxn`e.íúäd`neh iab
:dyexie.àðîçø äìú åøàùáaizkck

xn xn`e aexwd ex`yl m` ik (`k `xwie)
zyexia oke ezy` ef ex`y (:ak sc zenai)
yxie ezgtynn eil` aexwd ex`yl lrad
yia ezy` z` yxei lrady okin dze`

:(:hw 'c a"a) oilgep.åñéâepa la` ecal
'ipzn` bilt iqei iaxe eqibl mixyk epzge
ozge oa eqiba 'ipzn ipzwc `cg izxza
'ipzn ipzwc en` zeg` lra` inp bilte
oa el iedc el aexw `ed mb oke aexw dedc
lra dicicl edi`c meyn el `ed leqt eqib
`l eqib oac daxew meyn la` en` zeg`
cirdl xyk eqib ozgc dpin `wtpe liqtin
`ziixaa ipzwc epiide eqibl oicd `ede) el
ebxeg s` ebxeg xne` dcedi 'x `ziixza
eqib xninl iqei 'x `z`e eqiba inp dcenc
x"g` g"qep e"df (ebxegl oicd `ede ecal
bilt iqei iaxe ecal eqib d`xpe 'ita
epae eqib 'ipzn ipzwc `cga oizipzn`
en` zeg` lra`c (eqibl mixyk) epzge
aexw `ed mb oke aexw iedc oizipzn ipzwc
dlr iqei iax bilt `l eqib oa dil iedc el
edi`c meyn el leqt eqib oac `ed dcene
daxew meyn la` en` zeg` lra dicicl
eqib ozgc dpin `wtpe liqtn `l eqib oac

:'eke xykóà éñåé éáø øîà÷ã åñéâ éàî
.åñéâ:ibilt `le `cg xn` xne `cg xn` xneïðéñøâ éëäepae `ed ebxeg la` ecal eqib xninl iqei iax `z`e epzge epae `ed eqib la` ecal ebxeg xn`w ikd `l`

:epzge.éñåé 'ø àìå äãåäé éáø àì 'åë àééç éáø éðúã àä àìàeqib la` ecal ebxeg `l` :oieed dryz iqei 'xl oke ebxegn xa 'ipzna oiieed zea` 'h dcedi 'xlc
:ebxeg oky lke ecal eqib xninl iqei 'x `z`e epzge epae `ed.äãåäé éáø 'éðúîå:eqiba ozge oa ipzwc.éñåé 'ø àúééøámipzge mipae zea` 'g ied ebxege eqib wit`

'ipznc mdipa lkc xity 'nwezin `le en` zeg` lra` iqei 'x beltl `lc ikid ik zxg` dy`n eqibl el yiy oaa iqei 'x xykn `wc eqib oa i`dl inwenc zi`e
g`d ig`a xyk`c `cqg axl iywiz aexw zngn aexw meyn leqt inp zxg` dy`n ocic `pzc llkn iqei 'x xiykn zxg` dy`n i` cere xn`w dy` dze`n

:`irain g`d ig` ezy` zeg` oa ig` meyn leqt eqib oa `zydc.éñåé 'øë äëìä:eyxeil ie`x epi` eqibe yxil ie`xd aexw `l` leqt `lc 'ipznc iqei 'xk c"qw
.åñéâá ìéñôã:ecal eqib ipzwc.ã"ñ àì:oixyk `nlrc eqibc llkn eqibe eig` didy qgpte `p` oebk eqibc `leqtl l`eny yixt `icda `dc.åñéâ íåùîl`enye

:'irny`l `z` eqibc `yexit.ì"à:dpzn lawnl.äøéñî éãòá äééð÷ ìéæiaxk xaqc jly didze ecirie m`iad mdipta df xhy jl xqny mixg` micr jl yi m`
oewz iptn `l` hbd lr minzeg micrd oi`y micareyn miqkpn daebe xyk micr ipta dl epzpy `l` micr ea enzg `l 'it` (:b 'c) oihib zkqna 'ixn`c xfrl`

:mlerdéåæîá.åëåúî ó:`ed `nlra `tqg `xhy i`d `xhy i`da dil ipw i`nac leqt `edy mileqt micr ea enzgy
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åñéâ`l ecal eqibe epzge epa ihernl ecal ebxegc miey mpi` .ebxeg y"ke ecal

eqib oa epiide en` zeg` lra aiyg `nl` `id iqei 'x `ziixa `dc epa ihernl

ecal eqibc iqei 'xk dkldc 'iwqncne qxhpewd 'itck epzg `l` ihernl `z` `le

mig` ipy zepa e` zeig` zepa izy mi`eypd mipy y"k wcwcl yi epzg ihernl

:mixykc

àäåxcdncn .ekezn siefna xfrl` iax ecen

xfrl` iaxk l"qc rnyn ikd iia` dil

azk iia` xaqw `nl` izxk dxiqn icir xn`c

x"` ikdc dpw el xqny df xg`l xqne cg`l

:cv sc zeaezk) ieyp didy in seqa xfrl`

n"ac w"ta xn`c `ed iia` `d dnize (mye

`iddc l"ie el oikf einezga eicr (mye .bi sc)

meia mi`veid zexhy 'aa ixiin xg`l azkc

xhyd jezn gken `lc oeikc dey mpnfy cg`

oikf einezga eicr xninl jiiy `l mcw dfi`

jeznc `kid la` dxiqn xza opilf`e el

el oikf einezga eicr mcw edfi` gken xhyd

:seqal xqnp elit`e
ixac
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.BâøBç úLàa íãà ãéòiL eäî ,dépéî eòa .éìéåb§¦¥¨¦¥©¤¨¦¨¨§¥¤§
äMà ,éøîà àúéãaîeôa .BzLàk ìòa ,éøîà àøeña§¨¨§¦©©§¦§§§§¦¨¨§¦¦¨
ïéépî ,(ïîçð) áø øîà ,àðeä áø øîàc ,dìòák§©£¨§¨©©¨¨©©©§¨¦©¦

éáà éçà úåøò' áéúëc ,dìòák äMàäL,älâú àì E ¤¨¦¨§©£¨¦§¦¤§©£¦¨¦Ÿ§©¥
BãBc úLà àìäå .'àéä EúãBc ,áø÷ú àì BzLà ìà¤¦§Ÿ¦§¨¨§¦©£Ÿ¥¤
Bðáe àeä ,Bnà ìòáe :dìòák äMàc ììëî ,àéä¦¦§¨§¦¨§©£¨©©¦§
,àëøöð àì ,äéîøé éaø øîà .'åéçà' eðééä ,Bða :Bðúçå©£¨§©§¨¦¨©©¦¦§§¨Ÿ¦§§¨
.çàä éçàa øLëà ,àãñç áø .çàä éçàì àlà¤¨©£¦¨¨©¦§¨©§©©£¦¨¨
,eäì øîà .äéîøé éaøc àä Cì òéîL àì ,déì eøîà̈§¥Ÿ§¦©¨¨§©¦¦§§¨¨©§
eðééä ,éëä éà .éì àøéáñ àì ,øîBìk ,éì òéîL àìŸ§¦©¦§©Ÿ§¦¨¦¦¨¦©§
øîà .íàä ïî åéçà ,éðz÷å .áàä ïî åéçà ,àðz .åéçà̈¦¨¨¨¦¦¨¨§¨¨¥¨¦¦¨¥¨©
àlå ,äæ ìò äæ ïéãéòî älk éáàå ïúç éáà ,àcñç áø©¦§¨£¦¨¨©£¦©¨§¦¦¤©¤§Ÿ
øîà .äñeøà BzLàì íãà ãéòî ,äpç øa øa äaø øîà .àðãì àìëà ék àlà ,éããäì eîc̈©£¨¥¤¨¦©§¨§¨¨¨©©¨©©©¨¥¦¨¨§¦§£¨¨©
,é÷Btàì àðL àì ,àéä àìå .ïîéäî àì ,dì éìBiòì ìáà ,dpéî é÷Btàì àlà ïøîà àì ,àðéáø̈¦¨Ÿ£¨¨¤¨§©¥¦¨£¨§©¥¨Ÿ§¥¨§Ÿ¦Ÿ§¨§©¥

ézòc éàî .ïîéäî àì ,éìBiòì àðL àìåBzLà ,àìeòc déîLî énà øa àéiç éaø øîàãk ,C §Ÿ§¨§©¥Ÿ§¥¨©©§¥¦§¨©©¦¦¨©©¦¦§¥§¨¦§
ìå úððBà àì àéä ïëå .dì ànhî àìå ïðBà àì ,äñeøàúî .dLøBé Bðéà ,äúî .Bì äànhî à £¨Ÿ¥§Ÿ¦©¥¨§¥¦Ÿ¤¤§Ÿ¦©§¨¥¨¥§¨¥

éáBøwéà íeMî ,àëä .àéä BøàL åàì ézkà ,àðîçø äìz 'BøàL'a ,íúä .dúaeúk äáBb ,àeä¨§¨¨¨¨¦§¥¨¨©£¨¨©©¦¨§¥¦¨¨¦¦¨¥
,øîBà éñBé éaø ,Bcáì BâøBç ,ïðaø eðz :Bcáì BâøBç :daâì dézòc àáøwéà àäå ,àeä àzòc©§¨§¨¦¨§¨©§¥§©¨§§©¨©¨¨§§©©¦¥¥
BâøBç' ,øîà÷ éëä àîéìéà ,øîà÷ éàî .BâøBç øîBà äãeäé éaø .Bcáì Bñéb ,Cãéà àéðúå .Bñéb¦§©§¨¦¨¦§©©¦§¨¥§©¨¨©¦¥¨¨¦¨¨©§
ïéúéðúî ,àlà .BâøBçì ïécä àeäå ,Bcáì Bñéb ,øîéîì éñBé éaø àúàå .Bñéâì ïécä àeäå ,'Bcáì§©§©¦§¦§¨¨©¦¥§¥©¦§©§©¦§§¤¨©§¦¦
BâøBç' ,øîà÷ éëä àlàå .éñBé éaø àìå äãeäé éaø àì ,épî ,Bðúçå Bðáe àeä Bñéb éðz÷c§¨¨¥¦§©£¨©¦Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥§¤¨¨¦¨¨©§
Bðáe àeä ,BâøBç ìáà .Bcáì Bñéb ,øîéîì éñBé éaø àúàå .Bðúçå Bðáe àeä ,Bñéb ìáà .'Bcáì§©£¨¦§©£¨§¨¨©¦¥§¥©¦§©£¨§§
éñBé éaøk àì ,ïàîk .äòaøàå íéøNò ïäL úBáà äðBîL ,àéiç éaø éðúc àä ,àlàå .Bðúçå©£¨§¤¨¨§¨¥©¦¦¨§¨¨¤¥¤§¦§©§¨¨§©Ÿ§©¦¥
éñBé éaø àúàå .Bðúçå Bðáe àeä ,Bñéb ìáà .Bcáì BâøBç ,øîà÷ éëä ,àlà .äãeäé éaøk àìå§Ÿ§©¦§¨¤¨¨¦¨¨©§§©£¨¦§©£¨§¨¨©¦¥
äãeäé áø øîà .éñBé éaø àúééøa ,äãeäé éaø ïéúéðúîe ,BâøBç ïkL ìëå ,Bcáì Bñéb ,øîéîì§¥©¦§©§¨¤¥§©§¦¦©¦§¨§©§¨©¦¥¨©©§¨
óñBé áø øáñ ,éñéb éøz dìò éîéúç éåäc ,àzðzî àéää .éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà̈©§¥£¨¨§©¦¥©¦©©§¨§¨¥£¦¦£©§¥¦¥¨©©¥
éñBé éaøc éànî ,éiaà déì øîà .éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,døeLëàì§©§¨§¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥¨©¥©©¥¦©§©¦¥
øîàc ,Czòc à÷ìñ àì .Bñéâa ìéñôc ,àúééøác éñBé éaø àîìéc .Bñéâa øLëîc ,ïéúéðúîc§©§¦¦§©§©§¦¦§¨©¦¥¦§©§¨§¨¥§¦Ÿ¨§¨©§¨§¨©
àðà ïBâk' àîìéãå .éîc øétL ,àîìòc éñéb ìáà .éñéâå éçà ïðéåäc ,ñçðôe àðà ïBâk ,ìàeîL§¥§£¨¦§¨©£¦©©¥§¦¥£¨¦¥§¨§¨©¦¨¥§¦§¨§£¨
éaø øîàäå .øæòìà éaøk ,äøéñî éãòa déð÷ ìéæ ,déì øîà .øîà÷ Bñéâc íeMî ,'ñçðôe¦§¨¦§¦¨¨©¨©¥¦§¥§¥¥§¦¨§©¦¤§¨¨§¨¨©©¦

ieæîa øæòìà éaø äãBî ,àaàdéðéáúBàc ,éì é÷áL àì ìéæ ,déì øîà .ìeñt àeäL BëBzî ó ©¨¤©¦¤§¨¨¦§¨¦¤¨¨©¥¦Ÿ¨§¦¦§§¦¥
,áø øîà ,àðBøa áø øîà ,àìáè éaø øîà ,íeçðz éaø øîà :'eë øîBà äãeäé éaø :Cì̈©¦§¨¥¨©©¦©§¨©©¦©§¨¨©©§¨¨©©
äpç øa øa äaø øîà ïëå .äãeäé éaøk äëìä ïéà ,ïîçð áø øîà àáø .äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨¨¨¨©©©§¨¥£¨¨§©¦§¨§¥¨©©¨©©©¨

a äaøc àäì ,dì éðúîc àkéà .äãeäé éaøk äëìä ïéà ,ïðçBé éaø øîàúà .àäà ,äpç øa ø ¨©©¦¨¨¥£¨¨§©¦§¨¦¨§©§¦¨§¨§©¨©©©¨©¨¤
éëå ,'íää íéîia äéäé øLà èôBLä ìàå íiåìä íéðäkä ìà úàáe' ,éìéìbä éñBé éaø Løc Bæ¨©©¦¥©§¦¦¨¨¤©Ÿ£¦©§¦¦§¤©¥£¤¦§¤©¨¦¨¥§¦
.÷çøúðå áBø÷ äéäL äæ àlà ,åéîéa äéä àlL èôBL ìöà êìBä íãàL Ezòc ìò äìòz©£¤©©§§¤¨¨¥¥¤¥¤Ÿ¨¨§¨¨¤¨¤¤¨¨¨§¦§©¥
,àá÷eò øîc deîç éða .éìéìbä éñBé éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¥©§¦¦§¥¨§©§¨
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc oixcdpq(oey`x meil)

éìéåb,mitlw -BâøBç úLàa íãà ãéòiL eäî ,dépéî eòazy`l - §¦¥¨¦¥©¤¨¦¨¨§¥¤§
.dl mikiiy dzeyxay beln iqkpy ,ezy` oa

:ax aiydéøîà àøeñaoicy meyn leqty,BzLàk ìòamyke §¨¨§¦©©§¦§
dingk oecip dlra jk ,ebxeg zy` ly dzeng `id ebxeg m`y

e .leqty epipyy,éøîà àúéãaîeôaoicy,dìòák äMàmyke §§§¦¨¨§¦¦¨§©£¨
.ebxeg zy`l leqt `ed jk ,ebxegl leqtyøîà ,àðeä áø øîàc§¨©©¨¨©

áéúëc ,dìòák äMàäL ïéépî ,(ïîçð) áø(ci gi `xwie),éçà úåøò' ©©§¨¦©¦¤¨¦¨§©£¨¦§¦¤§©£¦
éáà.'àéä EúãBc ,áø÷ú àì BzLà ìà ,älâú àì Ez`xwp recne ¨¦Ÿ§©¥¤¦§Ÿ¦§¨¨§¦

,jzcec,àéä BãBc úLà àìäå`l`ììëîrnyn -,dìòák äMàc ©£Ÿ¥¤¦¦§¨§¦¨§©£¨
.ezcec diexw `id jkle

:dpyna epipy.Bðúçå Bðáe àeä ,Bnà ìòáe:`xnbd zl`eyixdBða ©©¦§©£¨§
en` lra ly,'åéçà' eðééä.daxew dze` z` `pzd ltk recne ©§¨¦

:`xnbd zvxznçàä éçàì àlà àëøöð àì ,äéîøé éaø øîà`l - ¨©©¦¦§§¨Ÿ¦§§¨¤¨©£¦¨¨
zxg` dy`n en` lral yiy oay `l` xnel dpynd dkxved

g` `edy zngn leqt.eig`
:df oica zwelgn d`ian `xnbdøLëà àãñç áøxiykd -éçàa ©¦§¨©§©©£¦

äéîøé éaøc àä Cì òéîL àì ,déì eøîà .çàäzrny `l m`d - ¨¨¨§¥Ÿ§¦©¨¨§©¦¦§§¨
.dinxi iax ly epic z`,éì òéîL àì ,eäì øîà,øîBìkàøéáñ àì ¨©§Ÿ§¦©¦§©Ÿ§¦¨

éì:`xnbd zl`ey .ezhiyk xaeq ipi` -éëä éàepa ,dywieðééä ¦¦¨¦©§
.åéçà:`xnbd zvxznàðzz` mb zecr ileqta dpy `pzd -åéçà ¨¦¨¨¨¦

.íàä ïî åéçà éðz÷å ,áàä ïî¦¨¨§¨¨¥¨¦¦¨¥
,äæ ìò äæ ïéãéòî älk éáàå ïúç éáà ,àcñç áø øîàeyrp `le ¨©©¦§¨£¦¨¨©£¦©¨§¦¦¤©¤

,mdipa i`eyipa miaexwàðãì àìëà ék àlà éããäì eîc àlå- §Ÿ¨©£¨¥¤¨¦©§¨§¨¨
.ziagl dnec epi`y ziag ieqikk `l` dfl df minec mpi`e

:ezqex` lr cirdl xyk mc` m` dpc `xnbdøa øa äaø øîà̈©©¨©©
,äñeøà BzLàì íãà ãéòî ,äpç.dfl df miaexw mpi`y itløîà ©¨¥¦¨¨§¦§£¨¨©

äpéî é÷Btàì àlà ïøîà àì ,àðéáø,dzeyxn `ivedl cirnyk - ¨¦¨Ÿ£¨¨¤¨§©¥¦¨
ïîéäî àì dì éìBiòì ìáàyeygl yi ik .on`p epi` dl qipkdl - £¨§©¥¨Ÿ§¥¨

dgec `xnbd .dp`yiyk ezeyxl qpki df xacy ick xwyny
:df welig,àéä àìå`l`àì éìBiòì àðL àìå ,é÷Btàì àðL àì §Ÿ¦Ÿ§¨§©¥§Ÿ§¨§©¥Ÿ

ïîéäî,dl qipkdl cirnyk oiae ,dzeyxn `ivedl cirnyk oia - §¥¨
.dfl df miaexw mdy oeik ,on`p epi`

:epic z` dax `ived okidn zx`an `xnbdézòc éàîCdn - ©©§¥
,ezqex`l aexw epi` qex`y jzxaqénà øa àéiç éaø øîàãk¦§¨©©¦¦¨©©¦

,àìeòc déîLîdzny odkïðBà àì ,äñeøà BzLàxq`p epi` - ¦§¥§¨¦§£¨Ÿ¥
,zepip` zngn miycwadì ànhî àìå.dl ze`nhdl xeq` -ïëå §Ÿ¦©¥¨§¥

àéä,qex`d zn m` ,ezqex` -úððBà àìmiycwa zxq`p dpi` - ¦Ÿ¤¤
,zepip` zngnBì äànhî àìåm`e .el ze`nhdl dxeq` -,äúî §Ÿ¦©§¨¥¨

dLøBé Bðéàm`e ,dia` zian d`iady dipecpd z` -,àeä úî ¥§¨¥
äúaeúk äáBb.d`neh iabl miaexw mpi`y x`eany dfne ¨§¨¨

y ,zegcl yie .zecra miaexw mpi`y dax cnl ,dyexie,íúä̈¨
,dyexie d`neh oiprlàðîçø äìz 'BøàL'amipic dzlz dxezd - ¦§¥¨¨©£¨¨

e ,'ex`y' `id dy`dy jka el`àéä BøàL åàì ézkàezqex`e - ©©¦¨§¥¦
la` ,dyxei epi`e dl `nhn epi` okle ,ex`y zaygp dpi`,àëä̈¨

,cirdl mileqt miaexwy mrhdàeä àzòc éáBøwéà íeMî- ¦¦¨¥©§¨
,dfl df mzrc daexwy meyndaâì dézòc àáøwéà àäåixde - §¨¦¨§¨©§¥§©¨

.ezqex`l qex`d zrc daxwzd
:dpyna epipy.Bcáì BâøBçmd m` eqibe ebxeg lr dpc `xnbd §§©
:mcal milqtpBâøBç ,ïðaø eðzlqtp ,xg` lran ezy` oa -,Bcáì ¨©¨¨§§©

.mixyk epzge epaeBñéb ,øîBà éñBé éaølqtp ezy` zeg` lra - ©¦¥¥¦
.ecalBcáì Bñéb ,Cãéà àéðúå.lqtpBâøBç øîBà äãeäé éaølqtp §©§¨¦¨¦§©©¦§¨¥§

:`xnbd zxxan .ecaløîà÷ éëä àîéìéà .øîà÷ éàîxn`p m` - ©¨¨©¦¥¨¨¦¨¨©
dpey`xd `ziixaa xn` dcedi iax .jk xnel mzpeekyBâøBç'§

å ,'Bcáìy ezpeekBñéâì ïécä àeä,ecal lqtpyéñBé éaø àúàå §©§©¦§¦§¨¨©¦¥
,øîéîìyBâøBçì ïécä àeäå Bcáì Bñéb,`l` ,mdipia zwelgn oi`e §¥©¦§©§©¦§§

.ecal leqty xg` aexw `iad cg` lk
:`ziixaa df yexit dgec `xnbdàeä Bñéb éðz÷c ïéúéðúî àlà¤¨©§¦¦§¨¨¥¦

Bðúçå Bðáe,epzge epa mr lqtp eqiby epipyy dn -,épîdpi` ixde §©£¨©¦
,éñBé éaø àìå äãeäé éaø àì.ecal lqtp eqib mzhiy itly oeik Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥

àlàåy yxtl jixv'Bcáì BâøBç' ,øîà÷ éëä,lqtpàeä ,Bñéb ìáà §¤¨¨¦¨¨©§§©£¨¦
Bðúçå Bðáe,mileqt,øîéîì éñBé éaø àúàåyBcáì Bñéb,lqtpìáà §©£¨§¨¨©¦¥§¥©¦§©£¨

Bðúçå Bðáe àeä ,BâøBçlqtp eqiby dcedi iaxk epizpyne ,mileqt §§©£¨
.epzge epa mr

:`xnbd zl`ey .df xe`ia dgec `xnbd,àéiç éaø éðúc àä àlàå§¤¨¨§¨¥©¦¦¨
epizpyna yiyúBáà äðBîL,zegtynäòaøàå íéøNò ïäL §¨¨¤¥¤§¦§©§¨¨

,dywe ,epzge epa z` llek a` lky oeik ,miaexwïàîkin enk - §©
dpi`y ,ef `ziixa zipyp,äãeäé éaøk àìå éñBé éaøk àìitly oeik Ÿ§©¦¥§Ÿ§©¦§¨

ebxeg wx ik ,mnr milqtp mpzge mpay zea` dryz yi mdipy
eli`e ,mcal milqtpy oeik epnp `l iqei iaxl eqibe dcedi iaxl

.zea` dpeny dpn `iig iax
:`xnbd zx`anBcáì BâøBç øîà÷ éëä àlà,lqtpàeä Bñéb ìáà ¤¨¨¦¨¨©§§©£¨¦

øîéîì éñBé éaø àúàå ,Bðúçå Bðáey ,xnel iqei iax `ae -Bñéb §©£¨§¨¨©¦¥§¥©¦
ïkL ìëå ,BcáìyBâøBç.ecal lqtp ,eqib ixg` cg` xec `edy §©§¨¤¥§

e,df itlïéúéðúîk `id epzge epa mr lqtp eqiby x`eanyéaø ©§¦¦©¦
,äãeäédeàúééøak `id ,zea` dpeny wx dpn `iig iaxy,éñBé éaø §¨§©§¨©¦¥

yi mhxtay zea` dpeny wx yie ,mcal milqtp eqibe ebxegy
.drax`e mixyr

:dkld wqt d`ian `xnbdäëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨
.éñBé éaøkxn`y ,epizpyna iqei iaxl dpeekdy ,`xnbd dxeaqe §©¦¥

.zecrl leqt eyxeil ie`xy in wxy
:l`eny zpeek z` zxxan `xnbdàzðzî àéääxhya dyrn - ©¦©©§¨

,dpznéñéb éøz dìò éîéúç éåäc.miqib ipy einzeg eidy -øáñ §¨¥£¦¦£©§¥¦¥¨©
døeLëàì óñBé áømeyn ,xhyd z` xiykdl -äãeäé áø øîàc ©¥§©§¨§¨©©§¨

éñBé éaøk äëìä ìàeîL øîàleqt eyxeil ie`xd wxy ,epizpyna ¨©§¥£¨¨§©¦¥
df miaexw mpi` micrd ok m`e ,eyxeil ie`x `l eqibe ,zecrl

.dfléiaà déì øîà,sqei axløLëîc ïéúéðúîc éñBé éaøc éànî ¨©¥©©¥¦©§©¦¥§©§¦¦§©§©
Bñéâaeqib z` xiykdy epizpynay iqei iaxl dpeekdy oipn - §¦

,zecrlBñéâa ìéñôc àúééøác éñBé éaø àîìécezpeek `ny - ¦§¨©¦¥¦§©§¨§¨¥§¦
leqtl yie ,cirdln eqib z` lqty `ziixaay iqei iaxk weqtl

.df xhy
:`xnbd dgec .cirdl mixyk miqib l`enyly dgiken `xnbd

Czòc à÷ìñ àìmeyn ,zecrl miqib lqet l`enyy xneløîàc Ÿ¨§¨©§¨§¨©
,ìàeîLyxit ,zecrl leqty eqib edn yxitykñçðôe àðà ïBâk §¥§£¨¦§¨

éñéâå éçà ïðéåäc,miqib mbe mig` ep`y ig` qgpte ip` oebk - ©£¦©©¥§¦¥
cn wiicl yie .zeig` ipy mi`eyp epipyywx miqib elqty eixa

,eig`e l`enyk mig` mb mdykéîc øétL àîìòc éñéb ìáà- £¨¦¥§¨§¨©¦¨¥
wqt l`enyy jgxk lre ,zecrl mixyk mig` mpi`y miqib la`
.df xhy xiykdl yie ,miqib xiykny epizpynay iqei iaxk

:`xnbd dgecàîìéãål`eny xn`y dn `ny -,'ñçðôe àðà ïBâk' §¦§¨§£¨¦§¨
øîà÷ Bñéâc íeMîxnel `le ,eqib edn yxtl wx dzid ezpeek - ¦§¦¨¨©

.mig` md ok m` `l` milqtp `l miqiby
,cirdl mileqt miqiby weqtl l`eny zpeeky laiw sqei ax

jkledéì øîà,dpznd lawnl -äøéñî éãòa déð÷ ìéæmiiwe jl - ¨©¥¦§¥§¥¥§¦¨
z` dpwze ,eze` jl xqn ozepdy e`xy micr ici lr xhyd z`

e ,dpzndøæòìà éaøkmicrd ici lr dyrp xhyd meiwy xaeqd §©¦¤§¨¨
.xhyd zxiqn z` e`xy

dywd .dpzna zekfl leki epi` dxiqnd icira s`y dgec iia`
:sqei axl iia`,àaà éaø øîàäådxiqn iciry xfril` iaxl s`y §¨¨©©¦©¨

mewn lkn ,xhyd z` miniiwnieæîa øæòìà éaø äãBîBëBzî ó- ¤©¦¤§¨¨¦§¨¦
,mileqt micr eilr minezgyk oebk ,leqte seif yi xhyd jezay§

ìeñt àeäLxhy ok`y laiw sqei iax .dxiqn icir eidy elit` ¤¨
jkle ,leqt dpznddéì øîà,dpznd lawnl -ìéæ,jl -é÷áL àì ¨©¥¦¥Ÿ¨§¦

Cì déðéáúBàc éì.dpznd z` jl zzl il migipn `l - ¦§§¦¥¨
:dpyna epipy'eë øîBà äãeäé éaømipa el yie eza dzn elit` ©¦§¨¥

el yie eza dznyk dcedi iax itly ,aexw [epzgÎ] df ixd dpnn
`xnbd .zecrl leqte ,ely aexw oiicr aygp epzg ,dpnn mipa

:dfa dkldd wqt z` d`ianøîà àìáè éaø øîà íeçðz éaø øîà̈©©¦©§¨©©¦©§¨¨©
ïéà ,ïîçð áø øîà àáø .äãeäé éaøk äëìä ,áø øîà àðBøa áø©§¨¨©©£¨¨§©¦§¨¨¨¨©©©§¨¥
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc oixcdpq(ipy meil)

íéáBø÷eleåä e÷çøúðå.dzne ,ezy` dzid mzeg` -dén÷ì eúà §¦§¦§©£¨¨§©¥
eiptl e`a -,àðéãìàðìéñt eäì øîàip` leqt -.àðéãì eëìeøîà §¦¨¨©§¨¥§¨§§¦¨¨§

,déìézòc éàîC,jzxaq idn -äãeäé éaøkleqt wgxzdy aexwy ¥©©§¥§©¦§¨
,epnn mipa el yiyk oeclúééî ïðààáøònî àzøbéà ïðé`iap ep` - £©©§¦©¦©§¨¦©£¨¨

l`xyi ux`n zxbi`.äãeäé éaøk äëìä ïéàc,eäì øîààa÷a eèà §¥£¨¨§©¦§¨¨©§¨§©¨
eëa àð÷acéà àøé÷cleki ipi`y dery awa mka izwacp m`d - §¦¨¦©©§¨§

,mkzaxwn wzpdlàðéãì eëì àðìéñt àðéîà÷ àìcizxn` `ly - §¨¨¨¦¨¨¥§¨§§¦¨
,mkz` oecl leqt ip`yàlàwxàðéc eúéúééö àìc íeMî- ¤¨¦§¨¨§¦¦¨

.oicd wqt z` milawn mkpi`y
:dpyna epipy.'eëå BðéáLeL äæ áäBà:`xnbd zxxanänëåxeriy ¥¤§¦§§©¨

:zx`ane .ade`d leqty onfdøîà äéîøé éaø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¦§§¨¨©
.äzLnä éîé úòáL ìk ,áøíBiî eléôà ,éøîà àáøc déîMî ïðaøå ©¨¦§©§¥©¦§¤§©¨¨¦§¥§¨¨¨§¦£¦¦

ïBLàødzynd ini lyCìéàå.leqt oey`xd meia wxe ,xyk ¦§¥¨
:dpyna epipy.'eë øac àlL ìk àðBOäxewn z` zx`an `xnbd ©¥¨¤Ÿ¦¤

:oicd,ïðaø eðzweqtd(bk dl xacna)WTan `le Fl aiF` `l `Ede' ¨©¨¨Ÿ¥§Ÿ§©¥
,jk yxcp 'Fzrxepãéòé ,'Bì áéBà àì àeäå'bxedl aie` epi`y cr - ¨¨§Ÿ¥§¦¤
,el cirdl xykepðéãé ,'Búòø Lwáî àìå'ywan epi`y oiice - §Ÿ§©¥¨¨§¦¤

:`xnbd zl`ey .epecl xyk ezrxàðBN ïçkLà,leqtyáäBà ©§§¨¥¥
ïìðî:daiyne .leqtyéëä déa éø÷,weqtd z` jk `xw -àì àeäå §¨¨§¦¥¨¦§Ÿ

.epðéãé BúáBè àìå Búòø Lwáî àìå ,epãéòé Bì áäBà àìå Bì áéBà¥§Ÿ¥§¦¤§Ÿ§©¥¨¨§Ÿ¨§¦¤
:`xnbd dgecéãéî[ikeÎ].áéúk 'áäBà':`xnbd zx`anàøáñ àlà ¦¦¥§¦¤¨§¨¨

àeäy ,elqtlàîòè éàî ,áéBà,ezlqt dxezdyà÷çøîc íeMî ¥©©£¨¦¦§©£¨
dézòc,ezaegl xwy ciri `nye ,epnn dwegx ezrcy-énð áäBà ©§¥¥©¦

dézòc àáø÷î.ezaehl xwy ciri `nye ,eil` ezrc daexw- §¨§¨©§¥
:`xnbd zl`eyïðaøå,dcedi iax lr miwlegdBì áéBà àì' éàä §©¨¨©Ÿ¥

déa éLøc éàî ,'Búòø Lwáî àìå:daiyne .ea eyxci dn -ïéicì ãç §Ÿ§©¥¨¨©¨§¦¥©©©¨
.leqt `peyd oiicy cnln weqtdn cg` wlg -Cãéàwlgde - ¦¨

yxcp ipyd,äãeäé éaøa éñBé éaø øîà ,àéðúãkxn`p(bk dl xacna) ¦§©§¨¨©©¦¥§©¦§¨
'Búòø Lwáî àìå ,Bì áéBà àì àeäå'miyxeceì ,ïàkîéãéîìz éðL §Ÿ¥§Ÿ§©¥¨¨¦¨¦§¥©§¦¥

.ãçàk ïéca ïéáLBé ïéàL ,äæ úà äæ ïéàðBOL íéîëç£¨¦¤§¦¤¤¤¤¥§¦©¦§¤¨

äðùî
:oicd xnbe micrd zwicaa dpc dpyndíéãòä úà íé÷ãBa ãöék¥©§¦¤¨¥¦

,zepenn ipica,øãçì ïúBà ïéñéðëî eéäïäéìò ïéîéiàîemi`xiin - ¨©§¦¦¨©¤¤§©§¦£¥¤
,x`eai xy`k mze`úà ïéøéiLîe õeçì íãàä ìk úà ïéàéöBîå§¦¦¤¨¨¨¨©§©§¦¤

ïäaL ìBãbä,micray -,Bì íéøîBàåòãBé äzà Càéä ,øBîà ©¨¤¨¤§§¦¡¥¨©¨¥©
Lrazpdd.äæì áéiç äf,øîà íààeä'envráéiç éðà'L éì øîà ¤¤©¨¨¤¦¨©¨©¦¤£¦©¨

,''Bìick 'ipeltl aiig ip`' xnele xwyl ieyr mc`y ,zecr ef oi`
cirnd oke .xiyr aygi `ly'Bì áéiç àeäL éì øîà éðBìt Léà'¦§¦¨©¦¤©¨

,raezdn del razpdy d`x `edy-íeìk øîà àì.zecr dpi`e Ÿ¨©§
øîàiL ãòcrdBì äãBä eðéðôa'raezl'æeæ íéúàî Bì áéiç àeäL, ©¤Ÿ©§¨¥¨¤©¨¨©¦

.d`cedd lr micr epe`yreïé÷ãBáe éðMä úà ïéñéðëî Ck øçàå§©©¨©§¦¦¤©¥¦§¦
BúBà.jkïéðeeëî ïäéøác eàöîð íà,xac eze` ecirdy -ïéàNBð ¦¦§§¦§¥¤§¨¦§¦

ïéðúBðåmipiicd.øáca §§¦©¨¨
m`,'áéiç' øîBà ãçàå 'éàkæ' íéøîBà íéðLrazpd,éàkæzrck §©¦§¦©©§¤¨¥©¨©©

.aexdøîBà ãçà .áéiç ,'éàkæ' øîBà ãçàå 'áéiç' íéøîBà íéðL§©¦§¦©¨§¤¨¥©©©¨¤¨¥
'éàkæ' øîBà ãçàå 'áéiç'e ,rcei epi` cg`eeléôàm`Bà ïékæî íéðL ©¨§¤¨¥©©£¦§©¦§©¦

,'òãBé éðéà' øîBà ãçàå ïéáéiçî íéðLyie ,my epi`y ink `ed ixd §©¦§©§¦§¤¨¥¥¦¥©
okle ,mipiic 'a wxïéðéicä eôéñBé.mipiic 'a cer ¦©©¨¦

ykøácä úà eøîb[oicd]ïúBà ïéñéðëî eéä.oicd ilra z` -ìBãbä ¨§¤©¨¨¨©§¦¦¨©¨
,'éàkæ äzà ,éðBìt Léà' ,øîBà ïéðéicaLe`.'áéiç äzà ,éðBìt Léà' ¤©©¨¦¥¦§¦©¨©©¦§¦©¨©¨

ïéépîeyàöiLëì,oiicdøîàé àìaiigzdy oicd lraläkæî éðà' ¦©¦¦§¤¥¥ŸŸ©£¦§©¤
,jze`,íéáéiçî ééøéáçå'éìò eaø ééøéáçL äNòà äî ìáà,äæ ìò ©£¥©§©§¦£¨¨¤¡¤¤£¥©©¨©©¤

'Cnòa ìéëø Cìú àì') øîàð(fh hi `xwie),älâî ìéëø CìBä' (øîBàå ¤¡©Ÿ¥¥¨¦§©¤§¥¥¨¦§©¤
'ãBñ(bi `i ilyn)py qipkn df ceq ieliby ,efe ,eala mipiicd z`

.zelikx

àøîâ
:minii`n j`id zxxan `xnbd.eäì ïðéøîà éëéä:zx`aneøîà ¥¦¨§¦©§¨©

,eäì ïðéøîà éëä ,äãeäé áøìläúî Léà ,ïéà íLâå çeøå íéàéNð' ©§¨¨¦¨§¦©§§¦¦§©§¤¤¨¦¦¦§©¥
'ø÷L úzîa(ci dk ilyn)zzna lldzn yi`'] xwy icr llba - §©©¨¤

:`xnbd dgec .gexe ['mi`iyp'] mippr yiy s` myb oi` ['xwyøîà̈©
éìëé ,àáø (déì)micrd,øîéîìmiyp` mixne`,àðôk äåä éðL áL ¥¨¨¨§¦§¥©©¨¥£¨©§¨

éìç àì àðîeà àáaàåólra gzt lr xar `le ,arx did mipy 'f - §©¨¨¨¨¨£¦
.jk mii`l oi`e ,arxn mi`xi mpi`y okzie .dk`lnd

ïeðL õçå áøçå õéôî' eäì ïðéøîà ,àáø øîà àlàeäòøá äðò Léà , ¤¨¨©¨¨¨§¦©§¥¦§¤¤§¥¨¦Ÿ¤§¥¥
'ø÷L ãò(gi my ilyn):`xnbd dgec .xac `a xwy icr llba -øîà ¥¨¤¨©

,øîéîì éìëé ,éMà áø (déì)àðúBî äåä éðL áL,[xacÎ]àìa Léðéàå ¥©©¦¨§¦§¥©©¨¥£¨¨¨§¦¦§¨
áéëL àì déðLmi`xi mpi`y okzie .epnf mxh zn `l mc` s`e - §¥¨§¦

.xacn
éãäñ' eäì ïðéøîà ,àøèeæ øî øa ïúð éì øîà ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦¨©¦¨¨©©§¨¨§¦©§¨£¥

'éìéæ eäééøâBàà éø÷Llafi`k ,mze` mifan xwy icr ixkey - ¦§¥©§©§¦¦
,lrila ipa mz`xwy,áéúëcenxk z` xeknl zeap dvx `lyk ¦§¦

exir ipwfl lafi` dazk ,a`g`l(i `k '` mikln)íéðL eáéLBäå'§¦§©¦
Bcâð ìòiìá éða íéLðà,[zeap cbp]íéäìà zëøa øîàì eäãéòéå £¨¦§¥§¦©©¤§¦¦ª¥Ÿ¥©§¨¡Ÿ¦

,'Cìîå.enxk z` eaexw a`g` yxie edelwqe ¨¤¤
:dpyna epipyøîà íà'éì øîà àeä'eøîàiL ãò 'eëäãBä eðéðôa' ¦¨©¨©¦©¤Ÿ§§¨¥¨

.'æeæ íéúàî Bì áéiç àeäL Bì¤©¨¨©¦
rnyn ['el dcedy eprny' `le] 'epipta' oeyld :`xnbd zxne`

dfe ,micrl mcgiiydéì òéiñîdi`x -,äãeäé áøìäãeäé áø øîàc §©©¥§©§¨§¨©©§¨
,áø øîà,micra exiagl dcendéøö'ééãò ízà' øîàiL C`ly ick ¨©©¨¦¤Ÿ©©¤¥©

.ez`cedn xefgl lkei
øîzéàjkénð.xg` mkgn,ïðçBé éaø øîà àaà øa àiéç éaø øîà ¦§©©¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨

)raezdEãéa éì äðî'e ,'il aiig dz`yïä Bì øîà,ok -øîà øçîì ¨¤¦§¨§¨©¥§¨¨¨©
Bìraezd,øîà ,éì eäðz`l` ,jl aiig ipi`Ea éðà ähLî- §¥¦¨©§©¤£¦§

,d`hyd jxc izicedøeètxn` `l oky ,micra dcedy s` ¨
icr mz`'.('

,éëä énð àéðzraezdBì øîà øçîì ,ïä Bì øîà ,'Eãéa éì äðî' ©§¨©¦¨¦¨¤¦§¨§¨©¥§¨¨¨©
.øeèt ,Ea éðà ähLî Bì øîà ,éì eäðzïéîëä eléôà àlà ,ãBò àìå §¥¦¨©§©¤£¦§¨§Ÿ¤¨£¦¦§¦

[`iagdÎ]Bìraezd,øãb éøBçà íéãòraezd z` mirneye mi`exe ¥¦£¥¨¥
,razpde,ïä Bì øîà ,Eãéa éì äðî Bì øîàåm`d raezd xn`e §¨©¨¤¦§¨§¨©¥

ðBöøéðBìôe éðBìt éðôa äãBzL E,micra -,Bì øîàoky ,`l §§¤¤¦§¥§¦§¦¨©
éðétëz ànL éðà àøééúîipgixkz -,éì eäéðz Bì øîà øçîì .ïécì ¦§¨¥£¦¤¨¦§¥¦©¦§¨¨¨©§¥¦

øeèt ,Ea éðà ähLî Bì øîàxn` `l oky ,dcedy micr yiy s` ¨©§©¤£¦§¨
:`ziixad dtiqen .'icr mz`'úéñnì ïéðòBè ïéàåexiag z` §¥£¦©¥¦

orh `ly zekf zprh eliaya mipreh oic zia oi` ,dxf dcearl
.envra

:`xnbd dywndéîL øëc ïàî úéñîoipr dne ,eny xikfd in - ¥¦©§©§¥
:zvxzne .ef `ziixaa ziqnéðz÷ éëäå àøqçéî éøBqçzqxib - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,da zepyl jixv jke ,dxiqg `ziixadïòè àì íàdhyn' razpd ¦Ÿ¨©
,'ip`ïéàoic ziaBì ïéðòBè.zaiign d`cedde ,jkéðéãáej` - ¥£¦§¦¥

ipica,úBLôðïòè àìc áb ìò óàoerhl xyt`y dprh razpd §¨©©©§Ÿ¨©
,ezekflBì ïéðòBèïéàå .oi` j` -úéñnì ïéðòBè.orh `ly dprh £¦§¥£¦©¥¦

:`xnbd zl`eyàðL éàîoic dpey recn -.úéñî:daiyneøîà ©§¨¥¦¨©
dé÷øétî ,àðéðç øa àîç éaøezyxcn -òéîL àaà øa àiéç éaøc ©¦¨¨©£¦¨¦¦§¥§©¦¦¨©©¨§¦©

éì,z`f izrny -éðàLoic dpey -àðîçøc ,úéñî'dy -øîà ¦¨¦¥¦§©£¨¨¨©
(h bi mixac)ìîçú àì','åéìò äqëú àìå.el oerhl oi` okle Ÿ©§Ÿ§Ÿ§©¤¨¨

:sqep xewnïéàL ïéépî ,ïúðBé éaø øîà ïîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¨©©¦¨¨¦©¦¤¥
,úéñnì ïéðòBèéðBîãwä Lçpîdeg z` ziqdy(ehÎ` b ziy`xa), £¦©¥¦¦¨¨©©§¦

ïBòèì Lçpì Bì äéä úBðòè äaøä ,éàìîN éaø øîàc,ezekflàìå §¨©©¦¦§¨©§¥©£¨¨©¨¨¦§§Ÿ
àeä Ceøa LBãwä Bì ïòè àì äî éðtîe ,ïòèàeä ïòè àlL éôì , ¨©¦§¥©Ÿ¨©©¨¨§¦¤Ÿ¨©

.envr
:`xnbd zl`eyøîéîì äéì äåä éàî:daiyne .ezekfláøä éøác' ©£¨¥§¥©¦§¥¨©

'ïéòîBL áøä éøác ,ïéòîBL éî éøác ,ãéîìz éøáãåizvriy s` - §¦§¥©§¦¦§¥¦§¦¦§¥¨©§¦
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קצה
oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ååä å÷çøúðå íéáåø÷:`awer xn zy` mzeg` dzny.åëá é÷áãéà àøé÷ã àá÷á`l oez` `l` llk mka weac ipi` xnelk dinza mka izwacp dery ly awa
:`pic oeziziiv.êìéàå ïåùàø íåéî:cirdl xyke zepiayey dlha.åðãéòé åì áéåà àì àåäågvexl el aie` `l crde zelb aiig `edy cirnc i`w cr` `ede i`dc

:`aeh ipixg` i`xwe el `pey `l `ede (c mixac) aizk `d gvexa i`c.åððéãé åúòø ù÷áî àìåezrx ywan `l i`dc dcedi 'x xn`we dcrd ehtye dil jinqc
:hteyd ezrx ywan `le crd el aie` `l `ede eply ixtqa `le ixtiqc `ziixaa iz`vn df oeyle i`w mihtey`.ïééãì ãç`lc oeci `l `peyc opax ecen oiicac

:`zekf dil ifg ivn.êãéàåcg` oica leqtl
:df z` df oi`peyy oipiic ipyïéîééàî 'éðúî

.íäéìò:`xnba yxtn.éì øîà àåädeld
:il xn`.íåìë øîà àìxn`c yipi` ciarc

:xiyr edewifgi `ly ick ia dyep ipelt
.åì äãåäoeekzp zecedl epipta mdipy eidy

:xaca micr el zeidléàëæ íéøîåà íéðù
.éàëæ áééç øîåà ãçàå(bk zeny) aizkc

:zehdl miax ixg`åà ïéáééçî íéðù åìéôà
åôéñåé òãåé éðéà øîåà éùéìùäå ïéëæî

.ïéðééãäied ediilr bilt ded i`c b"r`e
ink ied rcei ipi` xn` ik `herina lha
op`e mipya oicd `vnpe oica ayi `ly

:opira `zlz.ïúåà ïéñéðëîoipic ilral
:edpiwt` `l `d jixt `xnbaeéëéä 'îâ

.ì"à:mdilr oinii`nyk micrlíéàéùð
.'åâå íùâå çåøåxwy zzna lldzn liaya

elit`e mixvrp minyb xwy icirn epiidc
cixedl gexe miara mixywzn minydyk

:`a mybd oi` minyb.àáø øîài`n
mala ixn` minyb ecxi `l m` edl ztki`
`aa`e `ptk ded ipy ay heicd lyn
zepne` rceiy in gzt lr silg `l `pne`

:arxd xar `l dk`ln lraeáøçå õôî
.'åâå äðåò ùéà 'åâå`a xac xwy zecr oera

:ezeni `ly e`xiizie.éìéæ åäééøâåàà
md milwe mze` mifan mze` mixkeyd

:eipira.ìòéìá éðá íéùðà íéðù åáéùåäåiab
eid jlnd ivreiy aizk il`rxfid zeap
:lrila ipa mze` oixew eide mxkeyl mivrei

.åðéðôá:micr epe`yry rnyn.øåèô
el dcedy lenz` micr ernyy t"r`e

:iicr mz` xn` `le li`ed.êá éðà äèùî
dn ipl`ey ziidy liaya ja iziid wgey

:did `ly.ïéîëäel ax`e enk `iagd
:dil oenkie (hi mixac).úéñîì ïéðòåè ïéàå

eze` oipreh oi` dxf dcearl exiag ziqnd
dpreh ok m` `l` zekf zprh eliaya c"a

:`ed.ïòè àì íàåja iziid dhyn
micr `ad jl oz` `l xn` `l` izicedyk
oixne` `l` eliaya oipreh oi` il zieldy

:mly jl dzicedy ixg` el.úåùôð éðéãáå
oerhl rcei epi` `ede zekf zprh yi m`

:el oipreh.ïòè àìù éôìorh `l ygpd
:eliaya d"awd.åá åòâú àìå`l d"awd

erxib ztqez jezne dribpd lr mxidfd
drbpy cr oli`d lr deg z` ygpd sgcy
s` dribpd lr dzin oi`y i`x dl xn` ea

:izenz `l dlik`d lr.íéúîàs"l` lc
dia ixw `kdndn` ze`n izy ied (mizn)

enk mzaizkk mzxad dxezay zeize` lk
dz` oke `"da daezk el`k zxn`e ziyre

:`ln dze` enk xqg.äøùò éúùòo"iir lc
:dxyr mizy edl eed `kdn
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קצו
oifge` mipya cenr hk sc ± oey`x wxt`nw `aa

.íéøáã åéä àì:ernyy micr ixde jl iziced `l.ïøôë ÷æçåäeilr on`p epi`e
:dreaya.éùðéà éøéëã àì éãëã éìéî ìëdze`e li`ed xnelk mpg ly mixac

:d`ced dze` gkye iypi` ixikc `l ea dhydy eid gex ixac d`ced.àúìéë
:dhnd zeaiaq dqextd drixi.éãäñ êìò ååäéì éáëùå éøéòlk ediy dz` dvex

mipiyi oia oixerip oia oicirn oirneyd
micr ipta dcei `ly ea df xikn didy
mipiyi mleky xeaq `di `ny eala xn`

:od xn`ie.åùø á÷yi zexhy aw `ln
:eilr.éá ÷éñî ïàî:melk aiig ip` inl

.éåùò íãàzern ip` aiig zeixal xnel
:rxd oirn wgxzdl ipeltl.òéáùäì àìù
:oennn ray ze`xil `lyáéëùã àøáëò

.éøðéãàdf xakrk epennn dpdp `ly xiyr
:odn dpdp epi`e adf ixpic lr akeyyìåæéð

.øãäéðå:eplaiwy ivgd mlypäøåä øáë
.ï÷æ`le eit lr mzlaiwy l`rnyi 'x

:dyry dn lr welg`.åãéî åð÷ååàì íàå
.ïéáúåë ïéàiicr mz` edl xn`c b"r`e

deln dil `gip ikd elit` el mlyl aiige
:xhya delnn dt lr.äùìùoic zia o`yr

deln zeyrl ezepyl oilekie xwtd oxiwtde
gily zeyrl deld mewna zeidle xhya

:dazekl.àúéãåàdyly ipta d`ced xhy
:ecin epw `ly.éáúéå éôéðëeidy dyly

`le li`ed mdipta el dcede `ae oiayei
`l` c"a eyrp `l jkl mevaiwe mepnif
ded ixz `l` eed `l i` `nlicc micr
:c"a xg` xcdn ded `le ediinw dil icen

.ïðéáúë åäéà åäðéôðë`zlz sipkcnc
:`pic ia` `zrc.àúëåã éòá÷ãjxck

:oipiicd.åçìùåizinl dell ediinya gily
oica cnere li`ede iiece`e `picl ediinw
jkld lkl dielby xhya delnk ziyrp

:opiazk.éò÷ø÷îáoae`x didy rwxw
:ely `idy oernyl dcede da wfgen

.ïéáúåë`le `ed dicic dil ice`c oeik `dc
deln ilhlhn `nlyac `piiaeb dxqgin
lr delne `ed `nlra aege dpzip d`vedl
dil `gip `le xhya delnn `rix dt
`nlra `zlin iielb `kd la` dnel`l

:`ed.àéøäîéãì:mewn myåäðúéà
.åäééðéòá:d`ced zrya.éàîopixn` in

`kid lk dil ice`e oigpene oixeavc oeik
delnc oeik `nlic e` eed dicic edpzi`c
dil `gip `le d`ivei `ny dpzip d`vedl
ipy ipta d`cedae dielir `xhy iedinl

:xn`w micr.àúéãåà àéääminezg mipy
:dilr.ìåãâ äùòða"a) ol `niiwc xkend

scoa `diy cr eia` iqkpa xeknle (.epw
iazk ivn `l mipyc oeik inp `kd mixyr

:edl xn` edi` i`ce ezeyxa `l`àì ïðàã
.ïðéòãéoi`iwa oi`y daxd oipiic yi xnelk

oi` ecin epw `ly mipyc epxn`y ef dklda
:oiazek.éîâúéô ïøëåãda aezk did `l

oexkf oeyla `l` micr oeyla zecr oexkf
:oipiic oeyl `ede mixac
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êëaiky (mye .drw sc a"a) heyt hba xn`c `de .eipa z` riaydl `ly ieyr mc`

`l i`n`e dzin zrya dhyn mc` oi`c meyn iicr mz` l"v` dcedy rxn

`lc dcede ederazy ixiin mzdc l"ie eipa z` riaydl `ly `kd xn`ck opixn`

`l dhyn zprhc lirl opixn`c b"r`e dhyn zprh `l` riaydl `ly dprh jiiy

i`c mzd rnynck opiprh eipal dil opiprh

dil opiprh dzin zrya dhyn mc` oi`c e`l

enk opiprh dicicl 'it` riaydl `ly zprhe

:`xab `eddl ongp ax orhy

äãåä`lc b"r`e .oiazek ecin epwe 'a ipta

daizkl oipw mzqc meyn eazk xn`

xn`ck xfeg xefgl dvx m` edin d"tck cner

ekf (mye .fr sc my) dpitqd z` xkend 'ta

xhya xfeg xhyd z` eazke ipeltl ef dcya

zeaezk) t"r` 'ta xn`c `de dcya xfeg epi`e

epw dil eade enzge eazk micrl xn` (.dp sc

eaezk `wec e`l ikelni`l jixv `l dipin

xn`wc i`de eaezk xn` `lc b"r` d"dc

dipin epw e`lc `kidc 'ihwp `tiq meyn eaezk

`de ikelni`l jixv eaezk xn`c b"r s`

e`l dia ikelni`l jixv `l dipin epw xn`wc

`nzqn `l` xhya xefgl leki epi`y meyn

rcz eazkiy `ed dvex dia xcd `lc dnk lk

dia xcd ivnc `hiyt dipin epw `l `dc

oeik z"`e dia ikelni`l v"` c"nl `ki`e

xhy i` xhya xfeg h"n dcya xfeg epi`c

meyne `ed xkn xhy i`e n"p i`n `ed dpzn

sc a"a) mizad zwfga opixn` `d icaryn

miqkpn daeb micra edcy z` xkend (:`n

l"ie micareyn`xhy eytilc dil `gip `lc

mixeaqk diqkp iliife eda zi` `lwc dielir

sc w"a) `nw lfebda xn`c `de aeg ixhy ody

`ki` i`c exiag ly exhy sxeyd iab (.gv

`xhy aezkil dia azk i`n ircic icdq

el oi`c xhy el did xaky ip`y mzd ipixg`

:egk ciqtdløî.'ek xn` iy` ax xa

mya o"aixd yxit (mye .`n sc) zereaya

ax xa xnk dkldc oeyxb epiax myae i"yx

jd `zice` .`zice`e dreay jtina iy`

(my) mipiicd zreay wxtc dreay jtin `kdc

wqt i`d ax oke opiktdn `ziixe`ca elit`c

mzd xn`cn di`x `iade dreay jtina ezenk

dil xn`e dixag lr `xhy witnc o`n i`d

dil 'ixn`c jizrxt `lc il razyi` jci`

`inx `l mzdc llk inc `le dil razyi`

mi`pz xcqae `ziixe`c dreay dilr

q"yd ilekac aezk [g"l oniq] mi`xen`e

dreay jtinn xa iy` ax xa xnk `zkld

ezenk dkld oi`c b"da wqt oke `zice`e

zaeyza oke wqt jexrae dreay jtina

g"xe `ziixe`c dreaya opiktdn `lc mipe`bd

ixeige dreay jtinn xa iy` ax xa xnk wqt
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,òãé àøúa ,ézkà .'éðBìt én÷ énð déì ééãBà ,Cn÷ déì ééãBàc äðî éàäa' àøúa éàäì déì¥§©©§¨§©¨¤§©¥©¨©¥©¦©¥§¦©©¦©§¨¨©
én÷ énð déì ééãBà ,Cn÷ déì ééãBàc äðî éàä' àn÷ì déì øîà ,ìéæà øãäc .òãé àì àn÷©¨¨¨©§¨©¨¥¨©¥§©¨©¨¤§©¥©¨©¥©¦©¥
àîézéàå àáøc .àúeçéð éàî ,déì øîà .ézòc úà zçðúäL Ezòc çeðz ,déì øîà .'éðBìt§¦¨©¥¨©©§§¤¦§©§¨¤©§¦¨©¥©¦¨§¨¨§¦¥¨
éì òéîLc eðééä ,déì øîà .äàåìä øçà äàãBä eðééä ,åàì .àbøð da àãL ,úLL áø©¥¤§¨¨©§¨¨©§¨¨©©©§¨¨¨©¥©§¦§¦©¦

éìòøçà äàãBä ïéa ,äàãBä øçà äàãBä ïéa ,éøîà éòcøäð .eäì eúéô÷æå éì÷éc eúéîøc ,eëé £©§§¨¦¦§¥§¨§¦§§©§¨¥¨§¦¥¨¨©©¨¨¥¨¨©©
òLBäé éaøk ,ïàîk .úBôøèöî ,äàãBä øçà äàåìä ïéa ,äàåìä øçà äàåìä ïéa ,äàåìä©§¨¨¥©§¨¨©©©§¨¨¥©§¨¨©©¨¨¦§¨§§©§©¦§ª©
øîà .úBðBîî éðéãa äøLk ,úB÷éãaa Bæ úà Bæ úLçënä úeãò ,äãeäé áø øîà .äçø÷ ïa¤¨§¨¨©©§¨¥©©§¤¤¤©§¦§¥¨§¦¥¨¨©
é÷ðøàa' øîBà ãçàå 'äøBçL é÷ðøàa' øîBà ãçàa ,äãeäé áøc déúléî àøazñî ,àáø̈¨¦§©§¨¦§¥§©§¨§¤¨¥§©§§¦§¨§¤¨¥§©§§¦
,äøBçL é÷ðøàå .ïéôøèöî ïéà ,'ïáì äðî' øîBà ãçàå 'øBçL äðî' øîBà ãçà ìáà .'äðáì§¨¨£¨¤¨¥¨¤¨§¤¨¥¨¤¨¨¥¦§©§¦§©§§¦§¨

ééña' øîBà ãçà ,àcñç áø øîàäå ?àì ,úBLôð éðéãaïøéøàa' øîBà ãçàå ,'Bâøä ó §¦¥§¨Ÿ§¨¨©©¦§¨¤¨¥§©¦£¨§¤¨¥©£¦¨
.ïBëð äæ éøä ,'íéðáì åéìk' øîBà ãçàå ,'íéøBçL åéìk' øîBà ãçà .ïBëð äæ ïéà ,'Bâøä£¨¥¤¨¤¨¥¥¨§¦§¤¨¥¥¨§¨¦£¥¤¨
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oixcdpq(iyily meil)

àîìò éleëãemixaeq ozp iax oiae `nw `pz oia -éâéìôc ïðaøk §¥¨§¨§©¨¨¦§¦¦
déìò[eilr miwlegdÎ]äçø÷ ïa òLBäé éaøc,`ziixad ly `yixa £¥§©¦§ª©¤¨§¨

zecrd z` ze`xl micrd mikixvy 'cr `Ede' weqtdn micnele§¥
,cg`kébìtéî à÷ äiàøì äãbä éLBwàa àëäå`pz ewlgp o`ke - §¨¨§©¥©¨¨¦§¦¨¨¦©§¦

.micrd zii`xl micrd zcbd oic z` miyiwn m`d ozp iaxe `nw
øî`nw `pz -,äiàøì äãbä ïðéLwî ,øáñ`Ede' eknqpy jkny ©¨©©§¦©©¨¨¦§¦¨§

`nw `pz cnel ,cg` weqta 'ciBi `l m` 'ebe d`x F`'e 'cr¥¨¨¦Ÿ©¦
cibdl mdilr ok ,cg`k zecrd z` ze`xl micrd lry myky

,cg`k oic ziaa dze`øîeozp iax -ïðéLwî àì ,øáñdcbd ©¨©¨©§¦©
.cg`k cirdl mikixv mpi` ,cg`k ze`xl mdilry s`e ,dii`xl
oa ryedi iaxe `nw `pz zwelgna dkldd z` zxxan `xnbd

:dgxwãé÷zLî äåä íé÷éìà ïa ïBòîL éaøcweye xfgne dtvn - ©¦¦§¤¤§¨¦£¨¦§§¦
déëîñîì àðéðç éaøa éñBé éaøc déìòlawiy xnelk ,ekneql - £¥§©¦¥§©¦£¦¨§¦§§¥

,dkinq g"aixàúléî òéizñéî à÷ àìå.ecia dlr `l -ãç àîBé §¨¨¦§©©¦§¨¨©
ïðçBé éaøc dén÷ áéúé äåäoa oerny iax ayei did cg` mei - £¨¨¥©¥§©¦¨¨

,opgei iax iptl miwil`eäì øîà,micinlzl opgei iaxàkéà éî ¨©§¦¦¨
òãécm`d rceiy in o`k yid -Bà äçø÷ ïa òLBäé éaøk äëìä §¨©£¨¨§©¦§ª©¤¨§¨

íé÷éìà ïa ïBòîL éaø déì øîà .àì,opgei iaxlïéc,df mc` - Ÿ¨©¥©¦¦§¤¤§¨¦¥
,g"aix xnelkòãé.z`fdéì øîà,miwil` oa oerny iaxl opgei iax ¨©¨©¥

Bæéà àîéì.`eti` ,z`f xn`iy -déì øîàmiwil` oa oerny iax ¥¨¦¨©¥
,opgei iaxlàLéøa øî déëîñéì.jl xn`i f`e ,eze` jenq mcew - ¦§§¥©§¥¨

déëîñf`e ,g"aix z` opgei iax jnq -,déì øîà,éì øBîà ,éða ©§¥¨©¥§¦¡¦
zòîL ãöék.dkldd j`id rcei dz` dpnny drenyd z`øîà ¥©¨©§¨¨©

déì,g"aixïúð éaøì äçø÷ ïa òLBäé éaø äãBnL ,ézòîL Ckoi`y ¥¨¨©§¦¤¤©¦§ª©¤¨§¨§©¦¨¨
dgxw oa ryedi iax zrcly myky ,cgi cirdl mikixv micrd
jxev oi`y oicd `ed ,cgi dyrnd z` ze`xl mikixv micrd oi`
myk ,ok m`e ,ozp iax zhiya dxeyw ezhiyy ixd .cg`k eciriy

.dgxw oa ryedi iaxk dkld jk ,ozp iaxk dkldyøîà,opgei iax ¨©
ikeìdf xac,ézëøöeä äæxaeq dgxw oa ryedi iaxy i`ce ixd §¤§©§¦

oky ,ozp iaxkàzLä,[eiykrÎ]äiàø øwéò äîemicrd lyéãäa ©§¨¨¦¨§¦¨©£¥
éããä[cgiÎ]ïðéòa àì äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà,mikixv oi`y - £¨¥¨©©¦§ª©¤¨§¨¨¨¦©

ok m` ,cgi zecrd z` ze`xl mikixv micrd oi` xnelkäãbä©¨¨
àéòaéîokle .cgi cirdl mikixv mpi` ezrcly xnel jxvp ike - ¦¨§¨

epi` ozp iaxy okzi ,ozp iaxl dgxw oa ryedi iax dceny s`
oi` ozp iaxk dkldy jkn ok m`e ,dgxw oa ryedi iaxl dcen

.dgxw oa ryedi iaxk dkldy di`x
déì øîà`vnpe ,jzrenyl izkxvp `ly s` ,g"aixl opgei iax ¨©¥

mewn lkn ,mpiga jizknqyúéìòå ìéàBä,dkinqlãøz àì- ¦§¨¦¨Ÿ¥¥
.jenq x`yzdpéî òîL ,àøéæ éaø øîà,df dyrnn cenll yi - ¨©©¦¥¨§©¦©

éîzñàc] (êéîñã) ïåék äaø àøábCéîñ [Coeik ,lecb mc`y - ©§¨©¨¥¨§¦§§¦¨¥
i`ce oky ,dkinq ezkinq ixd ,zerha jnqp m` s` ,jnqp `edy

.jkl oebd epi` m` jnqdl minydn el epnif `l
iaxe `nw `pz zwelgna dkldd z` xxal dkiynn `xnbd

:dgxw oa ryediòLBäé éaøk äëìä ,áø øîà ïéáà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©¨¦¨©©£¨¨§©¦§ª©
a ïéa ,äçø÷ ïazecr,úBò÷øwrazpd dced ipta' cirn cg` cry ¤¨§¨¥§©§¨

,razpd dced ipta s`' cirn ipyd crde ,'ely ef rwxwy ,raezl
e ,mitxhvn micrd ,'raezd ly `id rwxwdy ,xg` onfaïéa¥

azecr,ïéìèìènrazpl raezd deld ipta' cirn cg` cry §§©§§¦
mitxhvn ,'xg` onfa ,dpn el deld ipta s`' cirn ipyde ,'dpn
aiig `edy micirn mdipy oky dpn razpd z` aiigl micrd

.dpn raezläçø÷ ïa òLBäé éaøk äëìä ,øîà àìeòmitxvny ¨¨©£¨¨§©¦§ª©¤¨§¨
wx ,mdizeiecr z`,úBò÷øwadze` lr micirn mdipy ixdy §©§¨

,raezd ly ef rwxwy micr ipy yie ,rwxwd,ïéìèìèna àl ìáà£¨Ÿ§§©§§¦
zecr eilr yiy aeg s` oi`e ,xg` aeg lr cirn cg` lk oky

.mitxhvn mpi` okle ,dnily
éiaà déì øîà,`lerlzxn`y jpeylnäëìä'oa ryedi iaxk ¨©¥©©¥£¨¨

,'zerwxwa dgxwéâéìôc ììëîeilr minkg ewlgpy rnyn - ¦§¨¦§¦¦
.df oicaøîàäåxn` ixde -,áø øîà ,àðeä áø øîà ,àaà éaø §¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©©

,ò÷ø÷ úeãòa äçø÷ ïa òLBäé éaøì íéîëç íéãBîdfa oi`e ¦£¨¦§©¦§ª©¤¨§¨§¥©§©

,llk zwelgnåokéðú[dpyÎ]àðø÷ éác ïé÷éæða ïéáà øa éãéà áø- §¨¥©¦¦©¨¦¦§¦¦§¥©§¨
ly eyxcn zia icinlz mipey eidy oiwifp zkqn ly zeziixaa

,`pxw enyy mkgäçø÷ ïa òLBäé éaøì íéîëç ïéãBîmipte` 'ca ¦£¨¦§©¦§ª©¤¨§¨
,mde ,mipey miyrn ipy lr micirnd micr ipy mitxhvn mday

øBëa úeãòaltpy ,dxedh dnda xekaay men lr cirdl - §¥§
ltp df meny cirn cg` cr m`e ,mc` icia dyrp `le eil`n
ixd ,eil`n df xekaa ltpy xg` men lr cirn xg` cre ,eil`n

,xekad z` xizdl mitxhvn el` micrúeãòáe ,ò÷ø÷ úeãòáe§¥©§©§¥
ä÷æçzetevx mipy yly ef rwxwa wifgd df mc`' cirn cg`y - £¨¨

yly rwxwa wifgd `ed' cirn ipyde ,'dhinyd xefgn zligza
wifgnd on`pe ,mitxhvn ,'dhinyd xefgn seqa zetevx mipy

,dxiknd xhy z` cai`e rwxwd z` dpwy oerhlïëåzecra §¥
zexry izy oiprlúaaLå ïaaLel` mipte`ae ,[oldl x`eai] ¤©¥§¤©©

micr ipy s` mitxhvny dgxw oa ryedi iaxl minkg micen
`a` iax ixacn x`ean ,ok m`e .mipey mixac ipy lr micirnd

.`ler ixack `lye ,rwxw zecra minkg ewlgp `ly ici` axe
:`xnbd dgecúéîø à÷ àøábà àøáb`iyew dywn dz` ike - ©§¨©©§¨¨¨¥

,xg` `xen` ly ezrc lr cg` `xen` ly ezrcnéâéìt øáñ øî©¨©§¦¦
zecra dgxw oa ryedi iax lr ewlgp ok` minkgy xaeq `ler -

,rwxwéâéìt àì øáñ øîe`ly mixaeq ici` axe `a` iaxe - ©¨©¨§¦¦
.dfa minkg eilr ewlgp

:`xnbd zl`ey .`ziixad ly `tiqd z` yxtl zxfeg `xnbd
éàî`ziixad zpeek idn -,'úaaLå ïaaL ïëå'zecrd idn ,xnelk ©§¥¤©¥§¤©©

.dgxw oa ryedi iax lr minkg ewlgp `l day zaae oaay
àîéìéàzay cirdl micr ipy e`ay ote`a xaecny xn`p m` - ¦¥¨

ipniq d`iad `idy cirdl mikixv md ok m`e ,`id dlecb xak ef
cre ,zexry izy mdy ,zelcbøîBà ãçàdxry d`xyúçà ¤¨¥©©

daâa,[dexrd mewn]åcrøîBà ãçàd`xydñéøëa úçàmewn] §©¨§¤¨¥©©¦§¥¨
ote`ae ,[dexrd mewna xg`,okzi `l df .micrd mitxhvn df

okyéàä,df ote` -àeä úeãò éöçå øác éöçivg `ed cr lk - ©£¦¨¨§£¦¥
ivg lr wx cirn cr lk oke ,micr ipy `id zecr ixdy ,zecr
wx d`xy cr lke ,zexry izy `ed zelcb oniq ixdy ,xac
oi`y heyt df ote`ae ,dlecb `idy cirn epi` ixd zg` dxry

.zecr ef
:`xnbd daiynàlàcry xaecnøîBà ãçàd`xyíézLizy - ¤¨¤¨¥§©¦

zexry,daâaåcrøîBà ãçàd`xy,dñéøëa íézLcirn cr lky §©¨§¤¨¥§©¦¦§¥¨
oky `nw `pz zrcl s` mitxhvn md df ote`ae ,dlecb `idy

.zad dze` lr xnelk ,cg` xac lr micirn mdipy
oia dgxw oa ryedi iaxk dkld ax zrcly x`azd lirl
wx ezenk dkld `ler zrcle ,oilhlhna oiae zerwxwa
:`lere ax zerc iabl zwelgn yiy zx`an `xnbd .zerwxwa

àìeòc déîMî àðéîà àðà ,óñBé áø øîàly enyn xne` ip` - ¨©©¥£¨¨¥¨¦§¥§¨
y ,`ler,ïéìèìèna ïéa úBò÷øwa ïéa äçø÷ ïa òLBäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§ª©¤¨§¨¥©©§¨¥©§©§§¦

àæBçnî Búàã ïðaøå`fegn xirdn e`ay minkge -,éøîàéaø øîà §©¨¨©£¦§¨¨§¦¨©©¦
ïéà ,úBò÷øwa ,áøc déîMî àøéæ,cinz ezenk dkld ok` -ìáà ¥¨¦§¥§©©©§¨¦£¨

,ïéìèìèna àìx`eank ,ezenk dkld oi`y mipte` yi mday Ÿ©§©§§¦
ixd ,rwxw lr micrd micirnyky ,`ed weligd mrhe .oldl
,zg` zecr ef okle ,rwxwd dze` lr micirn mdy mircei mdipy

yi ,aeg lr zecra j`
itk ,aegd eze` lr micirn mdy mircei mpi` mdy mipte`
`id ef drenye .mitxhvn mpi` el` mipte`ae ,oldl x`aziy

.`lere ax zrca lirl x`azdy dnn jtidl
:`xnbd zx`anáøryedi iaxk dkld oi`y mipte` yiy wqety ©

,oilhlhna dgxw oadéîòèì,ezhiyk dfa xaeq -,áø øîàc §©§¥§¨©©
äàãBä øçà äàãBäraezl dced razpdy cirn cg` cr m` - ¨¨©©¨¨

lr xg` meia el dced razpdy cirn ipyd crde ,dpn el aiigy
oke ,dpnäàåìä øçà äàãBäraezd deld ipta' cirnd cg` cr - ¨¨©©©§¨¨

razpd el dced ipta' cirn ipyd crde ,'oey`x meia dpn razpl
,'dpn lr ipy meiaéôøèöîlr micirn mdy xnel yi oky micrd ¦§¨§¦
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc oixcdpq(iriax meil)

:`xnbd zvxznúéîø à÷ àøábà àøábdywn dz` ike - ©§¨©©§¨¨¨¥
axe efk zecr lqet dcedi ax ,xg` `xen` lr cg` `xen`n

.xiykn `cqg
:zepenn ipica zewicaa dygkd oipra drc ceréòcøäðinkg - §©§¨¥

`rcxdp xirdeléôà ,éøîàcrøBçL äðî' øîBà ãçà,'edeld ¨§¦£¦¤¨¥¨¤¨
'ïáì äðî' øîBà ãçàå,zecrd xwira dygkddy ,íéôøèöî. §¤¨¥¨¤¨¨¦§¨§¦

:mrhd z` zxxan `xnbdïàîkm`d ,ircxdp exaq in zrck - §©
äçø÷ ïa òLBäé éaøklirl xiznd(.l)izy e`xy micr sxvl §©¦§ª©¤¨§¨

ircxdp mixaeqe ,dpn aiigy micirn mdipy oky ,zepey ze`eld
.dpn aeig lr micirn mdipy oky mitxhvn 'oal'e 'xegy'a mby

:`xnbd dgecdéì úòîLc øîéàzrnyy xen` -ïa òLBäé éaøì ¥©§¨§©¥§©¦§ª©¤
äçø÷micr sxvl xiznyéããäà eLçëî àìc àëéäoi`yk - ¨§¨¥¨§Ÿ©§£©£¨¥

j` ,mdipia dygkdéããäà éLçëîã àëéäéî ,m`d -øîà ¥¨§©§£¦©£¨¥¦¨©
:`xnbd zx`an .mtxvl xyt`yàeä àlàircxdp -ék øîàc ¤¨§¨©¦

.àpz éàä,àéðúcéànL úéa e÷ìçð àì ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ©©¨§©§¨¨©©¦¦§¤¨§¨¨Ÿ¤§§¥©©
ézék ézL ìò ìlä úéáe[zezkÎ]úçàL ,íéãòíéúàî' úøîBàfef ¥¦¥©§¥¦¥¥¦¤©©¤¤¨©¦

,'edeeldäðî' úøîBà úçàåmeyn dpn razpd aiigy ,'[fef d`nÎ] §©©¤¤¨¤
äðî íéúàî ììëa LiLllkp miz`n lr micirnd ixaca - ¤¥¦§¨¨©¦¨¤

`l` .dpn lr micirn mleky `vnpe ,dpn edeeldy,e÷ìçð äî ìò©©¤§§
,úçà úk ìò,'dpn' ipyde 'fef miiz`n' xne` cg` cryúéaL ©©©©¤¥

,íéøîBà éànLokle oxwy cg` crïúeãò ä÷ìçðipy o`k oi`e ©©§¦¤§§¨¥¨
.micr,äðî íéúàî ììëa Lé ,íéøîBà ìlä úéáedpn razpd aiige ¥¦¥§¦¥¦§¨¨©¦¨¤

eyigkdy s`y ,ircxdp mixaeq jke .micirn mdipy eilr oky
eilr enikqdy dna dxiyk zecrd [oal e` xegy] zecrd seba

.[dpn dely]
:dygkd ipte` cerïéé ìL úéáç' øîBà ãçà,'edeeldøîBà ãçàå ¤¨¥¨¦¤©¦§¤¨¥

'ïîL ìL úéáç',éúàå àãáeò äåä`ae did dfk dyrn -dén÷ì ¨¦¤¤¤£¨§¨§¨¥§©¥
.énà éaøcçénà éaø déáéirazpd z`ìdéì éîBlLraezlàúéáç §©¦©¦©§¥©¦©¦§©¥¥£¦¨

àçLîc àúéáç Bbéî àøîçc,ony ziag jezn oii ziag inc - §©§¨¦£¦¨§¦§¨
:`xnbd dywn .zeiecray dzegtk xnelkïàîk,in` iax xaeq §©

m`d.øæòìà ïa ïBòîL éaøkøîéàxen` -ïa] ïBòîL éaø øîàc §©¦¦§¤¤§¨¨¥©§¨©©¦¦§¤
[øæòìàzeiecr sxvl xyt`yàëéä[mewnaÎ]íéúàî ììëa Léc ¤§¨¨¥¨§¥¦§¨¨©¦

,äðîoi` oey`xd dpnd lre [zern] cg` oin lr micirn mdipyy ¨¤
j` ,dygkdàðåeb éàä ékmipin ipy lr micirny ,dfk ote`a - ¦©©§¨

,oii edeld `ly xne` 'ony' xne`dy ,ixnbl eygked ixd ,mipey
øîà éî:`xnbd zvxzn .mtxvl oerny iax xizd m`d -àì ¦¨©Ÿ
àëéøö`l` ,jk xnel in` iax jxvp `l -éîãìcg`y ote`a - §¦¨¦§¥

inca dcedy cird ipyde ,oii ziag inca razpd dcedy cird
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éaø øîà àðeä áø øa äaø øîàå .íéîëç éøáãk äëìä ,ïðçBé éaø øîà àðeä áø øa äaø©¨©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§¦§¥£¨¦§¨©©¨©©¨¨©©¦
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רד
oifge` mipya cenr `l sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äéúì÷:xwyl dl dn jkld eztxy.àðéã éáá ÷æçúéàã`l wtpd ea aezky
:c"a dyrn irewt`l idi` `nil`.ïåôîéñ:ehtynk del ci zgzn `vie xaey

.íéé÷úé:xyke odici zenizg lr micr eciri einzega xhyd.íéãò åéìò ïéàixde
edpin dfy micen mdipye li`ed deld ci zgzn `le yily ci zgzn `vei `ed

:xyk mdipia yily zeidløçà àöéù åà
.úåøèù íåúéçazkp delnd xhy jeza

delnd ixdy xyk micrd zgz xaeyd
`l dirxtc e`l i`e exhya wfgen envr

:dieeba `xaz azkinl wiay dedãò
.åéúåðòè íúúñéùoic ziaa xn`y rnyn

eaxw xn`e xfge di`x `le micr `l il oi`
dligzne my oipnefn eidy ipelte ipelt

:il oi` xnel eizeprh xzeq.àéù÷ àôåâ àä
aey enzqiy oeikn rnyn eizeprh mzzqi
onf xg`l m`vn elit`e di`x `ian oi`
`ed i`dc rnync eaxw ipzw xcde opaxk
la` ea dcen b"ayx 'it`c iziin `lc

:oerny oaxk iziin onf xg`l m`vnøîàå
.íéãò éì ïéàepi` onf xg`l o`vn elit`e
:opaxk xzeq.àé÷ñãeidy xer ly wy

:ea oigpen eia` ly eizexhyúà ó÷åúä
.ïéãá åøéáçz` gixhne dyw oic lra

`l` o`k oecl exiag dvex oi`e exiag
df `diy daxd minkg icinlz cree mewnl

:mdn yea.åîöòúð:dfl df oiyw eyrpy
.éøåôéöì àéøáèî åìéôàzaiyiy t"r`

eixg` jld ixetiv lyn dlecb `ixah
:ixetivl.øæòìà éáø øîàäåopifg `de

`nrh aidie lirl xfrl` 'x dlr biltc
:`nrh xazqnc dizlinløîà÷ã àëéä

.äåìo`k oecie eze` oitek creed mewnl jlp
:dpn lr dpn df `ivei `le.àá÷åò øîa`

d`vei dnda dnaa zay zkqna ded c"a
:(.dp sc).äéúá øáë äéì åéæãìdynk

dynk eipt xer oixwny inl diza oa `edy
xg` oeyl drxt za diza ezlciby epiax
aizkc zia oa `edy dynk dizia xak
dil eifcl `ed on`p izia lka (ai xacna)
znkg (g zldw) aizke mkg didy my lr

`vne eipt xi`z mc`didy dcbd xtqa iz
dy`a eipir ozpy daeyz lra `awer xn
zy`e ilega ltpe `pih eal dlrde zg`
jezne epnn zell dkxvp minil dzid yi`
dxhte exvi yake el zivxzp dwgec
xp did weyl `vei didyke `txzpe melyl
dil ixw jk my lre minyd on ey`xa wlec
`kd (:ep sc) zay zkqna `zivev ozp 'x
didy xe`d my lr ikd dil eazk ikdl inp

:eilr gxef.àðîã÷ ìá÷ éìááä ïá÷åòwrv
z` ilr xiard ig` dinxi xn`e epiptl
jk eqxiqy mc` ipa jxc ipnn cai` jxcd
bdp `l jxcd z` ilr xiard `"ie izrny

:wrev did oenn iwqr lre dxeyk inråøîà
.åì:enr qiitzdl dinxil.àéøáèá åðéðô äàøéå åäåàéùä:enr oecl o`k `eal edewiwfde edegixkd.úåñð÷ éðéãoi` laaae oikenq opirae (ak zeny) oda aizk midl`

:(ci sc) `nw wxta opixn`ck dkinq
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:oic ziaa eci azk wfgedy (:hpw sc a"a) zny inïåôîñxaey d"t .micr eilr yiy

zgzn `vei `edyke xaey iexw deld ciac yxit z"xe ehtynk del ici zgzn `veie

epiid einzega miiwzie oetnq iexw delnd ici

`zi`ck rixt `l i` rixt i` icdql `piliiyc

:(sc) n"ac w"t idliy

ïéàzepetnqde xhyd .`veie micr eilr

dil rnyn xyk yily ici zgzn

mezig xg` `veic `inec wfgzi` elit`

llk micr eilr oi`c e`l yxtl yi p"` .zexhy

`l i` rixt i` irci `le micr eilr yi `l`

:yily ici zgzn zepetnqd `veie rixt

àéöåéå)oica aiigznl o`kn .dpn lr dpn

ewiwfny t"r` eize`ivi jci`l mlyn `lc

zxg` xira oecl el jlil:(
íàå`wec .'ek mrh dfi`n il epze eazk xn`

oecl eze` etke 'ek oecl envrzpc `kid

jyp edfi`a rnyn oke `l `nlra la` o`k

`wqir cearc i`zek ixz iab (mye .hq sc n"a)

ik xn`we xn lif`w icic xza lkc `pifg l"`c

ikdc zegcl yi `din irece`l jixv i`ce i`d

oi`y t"r` irece`l jixv i`ce i`d ik xn`w

la` irece`l jixv aiigzp mrh dfi`n l`ey

:`l `l i` oi` li`y i` `nlra

éà`ly ziiv `l i` yxtl oi` .ziiv ziiv
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c"al xn`c oebk ziiv `l i` z"xtn `l` ded

:`plif`w lecbd

øøåá äæ êìò ïøãä

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

àì ,déúì÷ àéòaéà ,àðéc éáa ÷fçúéàc ïåék .déúì÷§©¥¥¨§¦§©©§¥¦¨¦¨£¨§©¥Ÿ
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,àîìà .øLk úBøèL íezéç øçà àöiL Bà ,LéìL éãé§¥¨¦¤¨¨©©¦§¨¨¥©§¨
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,øúBñå äéàø àéáî íìBòì ,ïðçBé éaø øîà éîéc áø©¦¦¨©©¦¨¨§¨¥¦§¨¨§¥
éðBìôe éðBìt eáø÷' øîàéå ,åéúBðòè ízzñiL ãò©¤¦§©¥©£¨§Ÿ©¦§§¦§¦
,'åéúBðòè ízzñé úøîà .àéL÷ ,àôeb àä .'éðeãéòäå©£¦¦¨¨©§¨¨§©¦§©¥©£¨
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à ,'éðeãéòäå,àîéz éëå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì ïàú ©£¦¦£¨§©¨¦§¤©§¦¥§¦¥¨
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íìBòì ,ïðçBé éaø øîà äãeäé øa ìàeîL áø àúà ék¦¨¨©§¥©§¨¨©©¦¨¨§¨
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äæ éøä ,øçà ãéa úã÷ôeî åéáà ìL àé÷ñéc äúéäL¤¨§¨¦©§¨¤¨¦§¤¤§©©¥£¥¤
,ïðçBé éaø øîà ,éîéc áø àúà ék .øúBñå äéàø àéáî¥¦§¨¨§¥¦¨¨©¦¦¨©©¦¨¨
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באלול מתחיל בחינת 'אני לדודי', דהיינו בחינת אתערותא דלתתא, ועל־ידי־זה נעשה בראש השנה ויום הכיפורים ההמשכה מלמעלה 
כו', שזהו עניין 'דודי לי'.

ממאמר פרשת ראה ה'תשכ"ז



רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc oixcdpq(iriax meil)

.déúì÷,`axl ongp ax uxizàéòaéà ,àðéc éáa ÷fçúéàc ïåék §©¥¥¨§¦§©©§¥¦¨¦¨£¨
ïðéøîà àì déúì÷oin`dl oi` ,oic ziaa xhyd miiwzdy xg` - §©¥Ÿ¨§¦©

:`ax dywn .oic zia dyrn lhal 'ebin'a gk oi`y ,'ebin'a dl
,ïîçð áøì àáø déáéúéà,`ziixaa epipyïBtîéñciay xhy - ¥¦¥¨¨§©©§¨¦§
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.. משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה, ואז רשאין – וכפי שמוסיף כ"ק מורי וחמי אדמו"ר: 
ויכולים – כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם וכו'.

ממאמר פרשת ראה ה'תשכ"ז
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.ïéøLky meyn ,mrhdeànL ïðéLééçcg` iptl dzid d`eldd §¥¦¨§¦©¤¨

lihde ,d`eldd z` e`x ok` xhyd lr minezgd micrde ,oqipa
`l` ,meia ea xhyd z` eazk `l j` ,xhy aezkl deld mdilr

eäeáúëe eäeøçéàmixne` minifndy mewn eze`a oqipa cg`a ¦£§¨
dzid eay mewnd z` eazk xhyd sebae ,mdnir my eidy
micrd zecr oi` jkitle ,xhyd zaizk mewn z` `le ,d`eldd

.xhyd zezin` z` zxzeq miipydCzòc à÷ìñ éàåipicay §¦¨§¨©§¨
zepenneäeáúëe eäeøçéà ànL ïðéLééç éëéä ,äøé÷çå äLéøc ïðéòä¦©§¦¨©£¦¨¥¦¨§¦©¤¨¦£§¨

,xhyd z` xiykdl jkaeick ecrep dxiwgde dyixcd ixde
xak micrdy df ote`a ji`e ,micrd z` yigkdl xyt` didiy
mdixac z` epgp` uxzp ,mixg` micr ici lr epiptl eygked

.'`ny' jxca
:envr oywnd lr dywne `xnbd zxfegéîòèéìåCjzhiyle - §¦©§¦

,`ziixadn dywn dz`yïéúéðúî Cì éL÷ézdywzy sicr - ¦§¥¨©§¦¦
epipy ixdy .lkd ita znqxetne xzei dtiwz `idy ,dpyndn

(d"n i"t ziriay),ïéîc÷enä áBç éøèL,d`eldd iptl eazkpy - §¨¥©§¨¦
,xhyd zaizk ly onfd z` mda eazke,íéìeñtmi`iany meyn §¦

xkn deldy micareyn miqkp zeabl lkei delndy ,dlwz icil
xg`l `l` dzid `l d`eldd ixde ,xhya aezkd meidn xak
miqpew ,oky oeike .oick `ly micareynn daeb `edy `vnpe ,onf
miqkp elit`e ,llk micareyn miqkp df xhya dabi `ly eze`
xkny miqkpn zeabl `eai `ny ,d`eldd ixg` xkn ok` deldy

.okl mcewåaeg ixhy,íéøçeàîäd`elddy ecirde micr e`ay §©§¨¦
,xhya aezkd onfl mcew dzid,ïéøLkmicrd z` mivxzn ep`y §¥¦

mein ezaizk z` exgi` mdy mixne`e ,xhyd lr minezgd
dlwz icil `ian epi` df xhye .ea aezkd meid cr d`eldd
miqkp zeabl i`yx did delnd ixdy ,jtidl `l` ,zegewll
,xhyd zaizk mein wx dabi eiykre ,d`eldd mein deld xkny

cr d`eldd mein el ribnd ceariyd z` lgen `edy `vnpemei
:`xnbd dywne .migiexn zegewlde ,daizkdCzòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨

zepenn ipicay,äøé÷çå äLéøc ïðéòad aeg ixhyéànà ïéøçeàî ¨¦©§¦¨©£¦¨§¨¦©©
,ïéøLkyigkdl xyt` didiy ick ecrep dxiwgde dyixcd ixd §¥¦

mixg` micr e`a xak o`k eli`e ,mze` leqtle micrd z`
xnel epiid mikixve ,xhya miaezkd micrd z` eyigkde
,d`eldd z` e`x `le ,md mipxwy xhyd lr minezgd micrdy

.mdixac z` mivxzn ep` recne
:oywnd lr `iyewd z` `xnbd dgec,àéL÷ àì àäitlàôéãòc ¨Ÿ©§¨©£¦¨

ïðéøîà÷ dpéîmeyn `weec `ziixadn zeywdl eptcrd - ¦©¨¨§¦©
yecig ea dycige ,dpyndn xzei df oic ly egek z` dwfigy

,xzei lecbeléôàc`ed xhya aezkd jix`zd m`ïñéða ãçà ©£¦¤¨§¦¨
ad zpy,ähéîLéôæBîc éLðéà éçéëL àìcmiievn `l df onfay - ¦§¦¨§Ÿ§¦¦¦§¥§§¦

dhinyd zpy seqay meyn ,mdixagl oenn mielny miyp`
,hnyi maegy mivex mpi`e ,zeaegd lk mihnypøîéîì àkéìc- §¥¨§¥©
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המשך בעמוד יח

oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxt`nw `aa
.äøé÷çå äùéøãá :úåðåîî éðéã ãçàmicrd z` mixwegy zeyixce zexiwg

:(bi mixac) zxwge zyxce aizk zeytp ipicae mkl didi cg` htyn xn`pyéðéã
.äùìùá úåðåîî:(:a sc) `nw wxta opitli `d.ïéçúåôly epzne e`yna dlgz

:oic.äáåçì ïéá úåëæì ïéá`xnbae zekfl oigzet zeytp ipica la` evxiy dfi`a
:edl sili.ãçà éô ìò ïéèîoicd z` oihn

mipy oebk cg` oiic it lr oiaexnd xg`
:`kti` e` aiig cg`e i`kf mixne`éðéãå

.úåëæì ãçà ô"ò ïéèî úåùôðxyr mipy
daegl la` i`kf miaiign xyr cg`e mikfn
eax ok m` `l` aexd xg` oihn oi`
wxta opixn`ck mipy oikfnd lr oiaiignd

c) `nwzerxl miax ixg` didz `l (.a s
onwl xn`ck dnwe`l `kil zepenn ipicae
dz` la` jpeia` htyn dhz `l (:el sc)
ipic x`y oky lke lwqpd xey htyn dhn

:zepenn.ïéøéæçîxg`l oicd z` oixzeq
oia xacd z` oixifgn erhy ercie edexnby

:daegl oia zekfl.äáåçì ïéøéæçî ïéàå
:dl sili `xnba.ïéãîìî ìëä'it`e

epnzp `le oipiicd iptl oiayeid micinlz
:jk lr oic zia.äáåç ãîìîäligzdy oiic

ea xefgl leki daegl zei`x `iadl dlgz
:zekfle.äáåç ãîìîå øæåç åðéà`id `xaq

dl miwen (.cl sc) `xnbae elivde opirac
jeznc xefgi `lc `ed ozne `yn zrya
xg` xfgn `ed xefgl `ly el xne` dz`y
zei`x `vni `nye eixac cinrdl zei`x
lr xfg xaky oic xnb zrya la` zepekp
xfeg mipekp eixac oi`y el d`xpe oiccv lk

:daeg cnlne.íåéá ïéðã:oic ly ozne `yn
.äìéìá ïéøîåâå:`xnba sili 'eke evx m`

íåéáå úåëæì íåéá åá íéøîåâ úåùôð éðéã
.äáåçì åéøçà ìùoey`x meia edekif m`

`l m` la` el jlede cin epic z` oiwqet
epic z` oiwqet oi` oey`x meia ezekfl elki
`ny xgnl cr epic z` oipiln `l` daegl

:zekf dlila `vni.úáù áøòá àìoi`y
zzin oi`y aiigzi m` xgnl exnebl oileki
iptn xyt` i` ezedyle zay dgec oic zia

:oicd xnbpyn oicd iepirúåøäèä
.úåàîèäåxac lr l`yil mc` `a m`

dlgz oil`ey lecbd on oiligzn zexdh
:xaca xne` `ed dn mipiicay lecblïî

.ãöä:c"ei `la aizk ax lecb ly eixac lr (bk zeny) aix lr dprz `l meyn eixac lr welgl evxi `le lecbd epaiigi `ny miphwd on.ïéøùë ìëä:xfnn elit`e
.äðåäëì ïéàéùîä íéìàøùéå:mipdkl mdizepa `iydl oiie`xe oiqgeind.äèéîùá ïñéðá ãçàá 'îâ:dhiny hwp i`n` yxtn onwl.áåúë åðîæùazkpy giked epnf

ziriaye zipiny ly dpyd y`x mcew zeabl epnf ribdy e` ziriay ezhnyn `ly leafext ici lr e` oekyn ici lr exiag lr aeg lra `ivede dhinya oqipa cg`a
:eraze mcw dfe ziriay seql mipy ray uwn (eh mixac) aizkc dteqa `l` zhnyn dpi` oqipa.åäåáúëå åäåøçéà àîù ïðéùééçmewna delnd e`x okl mcewe

mewnd my `l` xhyd ea azkpy mewnd my eazk `le oinifnd mixne`y mewna edeazke oqipa cg` cr eazekln edexgi`e xhy aezkl mdilr lhede xhya aezkd
`idde ikda liqtin `l iliya eazk m` edin iliya ilin ekl oxqninc ab lr s`e ipida eaezk ipida eziazi ik (.t sc) oihiba opixn`c ab lr s`e my delnd e`xy

:ipida mziid epnr ipelt meia `lde exnil `lc dnfd icil ede`iai `ly l"nw daeh dvr.éëéä`kide `iz` `w iyegk`l dxiwge dyixc ickn edexgi` `ny xn`
:`nya ediizlinl opivxzn op` ewip onw eygkzin `wc.êéîòèéìå:lk ita dievne `nil`c oizipznn aize` `ziixan zazenc.ïéîã÷åîä áåç éøèùmcew azkil

:delnd.ïéìåñô:jyp edfi`a opixn`ck ipy onfn 'it` leqte `xeqi` eh` `xzid opiqpwe oick `ly aezkd onfn zegewl sxhinl ira `wc.ïéøçåàîäåmicr e`ay
n`e:o`k aezkd onfl dncwy ef delna mircei ep` ex.ïéøùëopivxzn ikid k"`c dxiwge dyixc opira `l `nl` `zyd cr `ceariyl dil lign `wc `id `zeilrnc

`l dt lr delnc zegewl sexhi `le dt lr delnk iedz ipixg` icdq jpd meyn i`e z`fd delnd z` ea minezgd micr e`x `le `ed `teif `nip `xhyc `zlinl
:`lw dl zilc icarynn `txh.àädze`n xzei xaca gk dwifgde dticrd dpin `paize`c `zipzn opixn`w dpin `ticrc il `iyw `l oizipznn diazel il dywnc

:onf eze`a okl mcew ziyrpd delnd xhy aezkl ediizlinl irxn eed `l meia ea ixn`w `weec e`l i`c dhiny elit`c `zeax opirny`c dpynéùðéà éçéëù àìã
.éôæåîãjxc oi`y `ed siiefn xnel eixg` oippxn lkdy ediixhyl irxn `lc edeazke edexgi` xninl `kilc mdizern hnyz `ly dhinyd on oi`xiiznc meyn

:dhiny onfa zeeldl.úéòéáùã ïåéë ä"ôà:opixykne edexgi`a opilz uwn aizkc dteqa `l` zhnyn dpi`.íå÷î ìëî:iccd` oiiyw 'ipzn.'åëå àðéðç éáø øîà
:`zpwz xza opaxc `ziixae `zpwz inw `ziixe`c oizipzne
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ãçàdyixce dxiwga mieyc ab lr s` .zeytp ipicl zepenn ipic oia dn zepenn ipic

mzeeydl oi` daege zekfa elzc ilin oiprl mkl didi cg` htyn aizkcn

:zepenn ipica jiiy `lcïðéùééçcg` cr aezkln edexgi` d"t .edexgi` `ny

hbc `idd ik l"i `l` wgc mpg lre oinifnd mixne`y mewna edeazke oqipaheyt

zaya ea aezk epnfy xhy (mye .`rw sc a"a)

p"de xyke `ed xge`n xhy ixyza dxyra e`

dhiny ly oqipa cg` iptl azkp df xhy

cg` ribdyk `vnpe xhya aezkd mewna

eid `l xhy ly epnf `edy dhiny ly oqipa

i`n z"`e xg` mewnl ekldy mewn eze`a

yi inp edexgi` `l ik edexgi`c meyn `ixi`

dia ezipw`c `nei ezirci i` xn`ck xiykdl

oqipa cg`a `l `nye dia ezipw`c `nei eaezk

l"ie ea aezkd mewna ok ixg` `l` azkp

mei `l` aezkl oi`c ixii` deln xhya `kdc

oick `ly icarynn iabil `lc xhyd azkpy

z` xiykdl wtqn opilzc `kdn rnyn edine

(mye .a sc) d"xc w"t yixc d"tl dywe xhyd

:o`k jix`dl oi`e
o`k
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äðùî,úBLôð éðéc ãçàå úBðBîî éðéc ãçà¤¨¦¥¨§¤¨¦¥§¨
ãçà ètLî' ,øîàpL .äøé÷çáe äLéøãa¦§¦¨©£¦¨¤¤¡©¦§©¤¨
éðéc :úBLôð éðéãì úBðBîî éðéc ïéa äî .'íëì äéäé¦§¤¨¤©¥¦¥¨§¦¥§¨¦¥

ìLa úBðBîîìLe íéøNòa úBLôð éðéãå ,äLéðéc .äL ¨¦§Ÿ¨§¦¥§¨§¤§¦§Ÿ¨¦¥
,úBLôð éðéãå .äáBçì ïéá úeëæì ïéa ïéçúBt ,úBðBîî̈§¦¥¦§¥§¨§¦¥§¨
ïéhî ,úBðBîî éðéc .äáBçì ïéçúBt ïéàå úeëæì ïéçúBt§¦¦§§¥§¦§¨¦¥¨©¦
,úBLôð éðéãå .äáBçì ïéá úeëæì ïéa ,ãçà ét ìò©¦¤¨¥¦§¥§¨§¦¥§¨
éðéc .äáBçì íéðL ét ìòå ,úeëæì ãçà ét ìò ïéhî©¦©¦¤¨¦§§©¦§©¦§¨¦¥
,úBLôð éðéc .äáBçì ïéá ,úeëæì ïéa ïéøéæçî ,úBðBîî̈©£¦¦¥¦§¥§¨¦¥§¨
,úBðBîî éðéc .äáBçì ïéøéæçî ïéàå úeëæì ïéøéæçî©£¦¦¦§§¥©£¦¦§¨¦¥¨
ïéãnìî ìkä ,úBLôð éðéc .äáBçå úeëæ ïéãnìî ìkä©Ÿ§©§¦§§¨¦¥§¨©Ÿ§©§¦
ãnìîä ,úBðBîî éðéc .äáBç ïéãnìî ìkä ïéàå úeëæ§§¥©Ÿ§©§¦¨¦¥¨©§©¥

,úeëæ ãnìî äáBç ãnìîä ,úBLôð éðéc .äáBç ãnìî úeëæ ãnìîäå ,úeëæ ãnìî äáBç¨§©¥§§©§©¥§§©¥¨¦¥§¨©§©¥¨§©¥§
éðéc .äìéla ïéøîBâå ,íBia ïéðc ,úBðBîî éðéc .äáBç ãnììe øBæçì ìBëé ïéà úeëæ ãnìîä ìáà£¨©§©¥§¥¨©£§©¥¨¦¥¨¨¦©§§¦©©§¨¦¥
éðéc .äáBçì ïéá úeëæì ïéa ,íBia Ba ïéøîBb ,úBðBîî éðéc .íBia ïéøîBâå ,íBia ïéðc ,úBLôð§¨¨¦©§§¦©¦¥¨§¦©¥¦§¥§¨¦¥
àìå úaL áøòa àì ïéðc ïéà ,Cëéôì .äáBçì åéøçàlL íBiáe ,úeëæì íBia Ba ïéøîBb ,úBLôð§¨§¦©¦§©¤§©£¨§¨§¦¨¥¨¦Ÿ§¤¤©¨§Ÿ
ïéìéçúî ,úBLôð éðéc .ìBãbä ïî ïéìéçúî ,úBøähäå úBàîhä ,úBðBîî éðéc .áBè íBé áøòa§¤¤¦¥¨©ª§§©¨¢©§¦¦¦©¨¦¥§¨©§¦¦

å ,úBðBîî éðéc ïeãì ïéøLk ìkä .ãvä ïîíéðäk àlà ,úBLôð éðéc ïeãì ïéøLk ìkä ïéà ¦©©©Ÿ§¥¦¨¦¥¨§¥©Ÿ§¥¦¨¦¥§¨¤¨Ÿ£¦
:äðeäkì ïéàéOnä íéìàøNéå ,íiåìàøîâ,eäðéîøe .äøé÷çå äLéøc ïðéòa éî ,úBðBîî éðéc §¦¦§¦§§¥¦©©¦¦©§¨¦¥¨¦¨¦©§¦¨©£¦¨§¦§

øèL ìò ïéãéòî ízà Càéä' eøîàå ,íéãò eàáe ,ähéîMa ïñéða ãçàa áeúk BpîfL øèL§¨¤§©¨§¤¨§¦¨¦§¦¨¨¥¦§¨§¥¨©¤§¦¦©§¨
ànL ,ïðéLééç .ïéøLk åéãòå ,øLk øèL ,'éðBìt íB÷îa íúééä eðnò éðBìt íBéa àìäå ,äæ¤©£Ÿ§§¦¦¨£¦¤§¨§¦§¨¨¥§¥¨§¥¦¨§¦©¤¨
eäeøçéà ànL ïðéLééç éëéä ,äøé÷çå äLéøc ïðéòa Czòc à÷ìñ éàå .eäeáúëe eäeøçéà¦£§¨§¦¨§¨©§¨¨¦©§¦¨©£¦¨¥¦¨§¦©¤¨¦£

éîòèéìå .eäeáúëe.ïéøLk ,íéøçeàîäå .íéìeñt ,ïéîc÷enä áBç éøèL ,ïéúéðúî Cì éL÷éz ,C §¨§¦©§¦¦§¥¨©§¦¦§¨¥©§¨¦§¦§©§¨¦§¥¦
àôéãòc ,àéL÷ àì àä .ïéøLk éànà ïéøçeàî ,äøé÷çå äLéøc ïðéòa Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨¨¦©§¦¨©£¦¨§¨¦©©§¥¦¨Ÿ©§¨©£¦¨
øîéîì àkéìc ,éôæBîc éLðéà éçéëL àìc ,ähéîLa ïñéða ãçà eléôàc ,ïðéøîà÷ dpéî¦©¨¨§¦©©£¦¤¨§¦¨¦§¦¨§Ÿ§¦¦¦§¥§§¦§¥¨§¥©

ì òøî àìc ,eäeáúëe eäeøçéà ànL,úènLî dôBñ úéòéáLc ïåék ,éëä eléôà .déøèL ¤¨¦£§¨§Ÿ¨©¦§¨¥£¦¨¦¥¨¦§¦¦¨§©¤¤
úBðBîî éðéc ãçà äøBz øác ,àðéðç éaø øîà :ù"ôøç ïîéñ :àéL÷ ,íB÷î ìkî .ïðéøLëî©§§¦©¦¨¨©§¨¦¨¨©©¦£¦¨§©¨¤¨¦¥¨
,eøîà íòè äîe .'íëì äéäé ãçà ètLî' øîàpL ,äøé÷çáe äLéøãa úBLôð éðéc ãçàå§¤¨¦¥§¨¦§¦¨©£¦¨¤¤¡©¦§©¤¨¦§¤¨¤©©©¨§
,äzòî àlà .ïéåì éðôa úìc ìBòðú àlL éãk ,äøé÷çå äLéøc ïðéòa àì úBðBîî éðéc¦¥¨Ÿ¨¦©§¦¨©£¦¨§¥¤Ÿ¦§¤¤¦§¥Ÿ¦¤¨¥©¨
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oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äøé÷çå äùéøãá :úåðåîî éðéã ãçàmicrd z` mixwegy zeyixce zexiwg
:(bi mixac) zxwge zyxce aizk zeytp ipicae mkl didi cg` htyn xn`pyéðéã

.äùìùá úåðåîî:(:a sc) `nw wxta opitli `d.ïéçúåôly epzne e`yna dlgz
:oic.äáåçì ïéá úåëæì ïéá`xnbae zekfl oigzet zeytp ipica la` evxiy dfi`a

:edl sili.ãçà éô ìò ïéèîoicd z` oihn
mipy oebk cg` oiic it lr oiaexnd xg`

:`kti` e` aiig cg`e i`kf mixne`éðéãå
.úåëæì ãçà ô"ò ïéèî úåùôðxyr mipy

daegl la` i`kf miaiign xyr cg`e mikfn
eax ok m` `l` aexd xg` oihn oi`
wxta opixn`ck mipy oikfnd lr oiaiignd

c) `nwzerxl miax ixg` didz `l (.a s
onwl xn`ck dnwe`l `kil zepenn ipicae
dz` la` jpeia` htyn dhz `l (:el sc)
ipic x`y oky lke lwqpd xey htyn dhn

:zepenn.ïéøéæçîxg`l oicd z` oixzeq
oia xacd z` oixifgn erhy ercie edexnby

:daegl oia zekfl.äáåçì ïéøéæçî ïéàå
:dl sili `xnba.ïéãîìî ìëä'it`e

epnzp `le oipiicd iptl oiayeid micinlz
:jk lr oic zia.äáåç ãîìîäligzdy oiic

ea xefgl leki daegl zei`x `iadl dlgz
:zekfle.äáåç ãîìîå øæåç åðéà`id `xaq

dl miwen (.cl sc) `xnbae elivde opirac
jeznc xefgi `lc `ed ozne `yn zrya
xg` xfgn `ed xefgl `ly el xne` dz`y
zei`x `vni `nye eixac cinrdl zei`x
lr xfg xaky oic xnb zrya la` zepekp
xfeg mipekp eixac oi`y el d`xpe oiccv lk

:daeg cnlne.íåéá ïéðã:oic ly ozne `yn
.äìéìá ïéøîåâå:`xnba sili 'eke evx m`

íåéáå úåëæì íåéá åá íéøîåâ úåùôð éðéã
.äáåçì åéøçà ìùoey`x meia edekif m`

`l m` la` el jlede cin epic z` oiwqet
epic z` oiwqet oi` oey`x meia ezekfl elki
`ny xgnl cr epic z` oipiln `l` daegl

:zekf dlila `vni.úáù áøòá àìoi`y
zzin oi`y aiigzi m` xgnl exnebl oileki
iptn xyt` i` ezedyle zay dgec oic zia

:oicd xnbpyn oicd iepirúåøäèä
.úåàîèäåxac lr l`yil mc` `a m`

dlgz oil`ey lecbd on oiligzn zexdh
:xaca xne` `ed dn mipiicay lecblïî

.ãöä:c"ei `la aizk ax lecb ly eixac lr (bk zeny) aix lr dprz `l meyn eixac lr welgl evxi `le lecbd epaiigi `ny miphwd on.ïéøùë ìëä:xfnn elit`e
.äðåäëì ïéàéùîä íéìàøùéå:mipdkl mdizepa `iydl oiie`xe oiqgeind.äèéîùá ïñéðá ãçàá 'îâ:dhiny hwp i`n` yxtn onwl.áåúë åðîæùazkpy giked epnf

ziriaye zipiny ly dpyd y`x mcew zeabl epnf ribdy e` ziriay ezhnyn `ly leafext ici lr e` oekyn ici lr exiag lr aeg lra `ivede dhinya oqipa cg`a
:eraze mcw dfe ziriay seql mipy ray uwn (eh mixac) aizkc dteqa `l` zhnyn dpi` oqipa.åäåáúëå åäåøçéà àîù ïðéùééçmewna delnd e`x okl mcewe

mewnd my `l` xhyd ea azkpy mewnd my eazk `le oinifnd mixne`y mewna edeazke oqipa cg` cr eazekln edexgi`e xhy aezkl mdilr lhede xhya aezkd
`idde ikda liqtin `l iliya eazk m` edin iliya ilin ekl oxqninc ab lr s`e ipida eaezk ipida eziazi ik (.t sc) oihiba opixn`c ab lr s`e my delnd e`xy

:ipida mziid epnr ipelt meia `lde exnil `lc dnfd icil ede`iai `ly l"nw daeh dvr.éëéä`kide `iz` `w iyegk`l dxiwge dyixc ickn edexgi` `ny xn`
:`nya ediizlinl opivxzn op` ewip onw eygkzin `wc.êéîòèéìå:lk ita dievne `nil`c oizipznn aize` `ziixan zazenc.ïéîã÷åîä áåç éøèùmcew azkil

:delnd.ïéìåñô:jyp edfi`a opixn`ck ipy onfn 'it` leqte `xeqi` eh` `xzid opiqpwe oick `ly aezkd onfn zegewl sxhinl ira `wc.ïéøçåàîäåmicr e`ay
n`e:o`k aezkd onfl dncwy ef delna mircei ep` ex.ïéøùëopivxzn ikid k"`c dxiwge dyixc opira `l `nl` `zyd cr `ceariyl dil lign `wc `id `zeilrnc

`l dt lr delnc zegewl sexhi `le dt lr delnk iedz ipixg` icdq jpd meyn i`e z`fd delnd z` ea minezgd micr e`x `le `ed `teif `nip `xhyc `zlinl
:`lw dl zilc icarynn `txh.àädze`n xzei xaca gk dwifgde dticrd dpin `paize`c `zipzn opixn`w dpin `ticrc il `iyw `l oizipznn diazel il dywnc

:onf eze`a okl mcew ziyrpd delnd xhy aezkl ediizlinl irxn eed `l meia ea ixn`w `weec e`l i`c dhiny elit`c `zeax opirny`c dpynéùðéà éçéëù àìã
.éôæåîãjxc oi`y `ed siiefn xnel eixg` oippxn lkdy ediixhyl irxn `lc edeazke edexgi` xninl `kilc mdizern hnyz `ly dhinyd on oi`xiiznc meyn

:dhiny onfa zeeldl.úéòéáùã ïåéë ä"ôà:opixykne edexgi`a opilz uwn aizkc dteqa `l` zhnyn dpi`.íå÷î ìëî:iccd` oiiyw 'ipzn.'åëå àðéðç éáø øîà
:`zpwz xza opaxc `ziixae `zpwz inw `ziixe`c oizipzne
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ãçàdyixce dxiwga mieyc ab lr s` .zeytp ipicl zepenn ipic oia dn zepenn ipic

mzeeydl oi` daege zekfa elzc ilin oiprl mkl didi cg` htyn aizkcn

:zepenn ipica jiiy `lcïðéùééçcg` cr aezkln edexgi` d"t .edexgi` `ny

hbc `idd ik l"i `l` wgc mpg lre oinifnd mixne`y mewna edeazke oqipaheyt

zaya ea aezk epnfy xhy (mye .`rw sc a"a)

p"de xyke `ed xge`n xhy ixyza dxyra e`

dhiny ly oqipa cg` iptl azkp df xhy

cg` ribdyk `vnpe xhya aezkd mewna

eid `l xhy ly epnf `edy dhiny ly oqipa

i`n z"`e xg` mewnl ekldy mewn eze`a

yi inp edexgi` `l ik edexgi`c meyn `ixi`

dia ezipw`c `nei ezirci i` xn`ck xiykdl

oqipa cg`a `l `nye dia ezipw`c `nei eaezk

l"ie ea aezkd mewna ok ixg` `l` azkp

mei `l` aezkl oi`c ixii` deln xhya `kdc

oick `ly icarynn iabil `lc xhyd azkpy

z` xiykdl wtqn opilzc `kdn rnyn edine

(mye .a sc) d"xc w"t yixc d"tl dywe xhyd
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רח
oifge` mipya cenr al sc ± oey`x wxt`nw `aa

.åòèded xewgle yexcl edl zway i` `nlicc enlyi `l zepenn ipica c"a
:erh eed `le `zlinl `geex.ìòåð äúàù ïëù ìëc"a i"r ciqtdl oi`xiiznc

:oireh.øîà àáø`kilc zeqpw ipica oizipzne opaxc `zpwz xza ediieexz
zlc zlirpl yginl `ki`c ze`eelde ze`ceda la` zlc zlirpl yginl
`a dfe deln ipica ze`eelde ze`ceda

ecile` mdipta el dcedy d`ced icra o
`ki`c mdipta edeeldy d`eeld icra

:zlc zlirpl yginl.äîåøîoic ziay
mipian e` i`nx `edy df raeza oixikn

:eixaca i`nx zprh.èåôùú ÷ãöá`le
lk ea wcwcl c"a xidfdl wcv wcva aizk

:xewgle yexcl jk.àúééðúîevxzi` xity
i` `axk i` `pipg iaxk i` iiepiy ipdn cga

:`tt axk.éàø÷ ìáàyiwl yix edl inxc
dxiwgle dyixcl e`l wcv wcvc eyw `l
jly dxyt wcve jly oic wcv `l` iz`
xzei cg`d z` secxz `le jipir ze`x itl

:exiagn.úåòáåè ïäéúù:ef z` ef wegczy
.åæ øçà åæá íàådyaid l` zg` jlzyn

:`id xearz k"g`e dzxiag xearzy cr
.ïåøåç úéá úåìòîzehpl jxc oi`e xv mewn

cr eixeg`l zehpl '`d jixve l`nye oini
:zehpl mewn `veny.ïäéúù úåìåò íà

df cvn dler dfe df cvn dler df oebk
drwade xd ly eceg y`xa zerbete

:l`nyne oinin dwenr.äáåø÷:dxirl
.øëù úåìòîå:dgcize zg`l.íéçéø ìå÷

:oirnypy.éðøåáá:mewnòåáù ïáä òåáù
.ïáäfixknk dlin zixa my yiy `ed oniq

oniq migixde o`k oad reay xne`e
zxifb zrye wepizd zknl oipnnq zwigyl
mi`xi eide lenl `ly exfby did zeklnd

:df oniq erawe lew `ivedløåøáá øðä øåà
.ìéçoniq dlila daxd mi`xp zexp e` meia

my dzyn my dzyn wrevy enk `ed
`edy my lr oad reay ixw dlin zixa

:reay seql.äáéùéì íéîëç øçàzia
'x xg` oebk reaw oic zia myy creed
:enewnl cg` lk mlek oke cela xfril`

.äìåâìcr (:bk sc) d"xa opzck `zicanetl
y` zxecnk eiptl dlebd lk d`exy
iia` xn` dleb i`n (.bk sc my) opixn`e
:dzid my laa zaiyi xwiry `zicanet

.íéîëç øçà:dlecb ixcdpq.'éøîà éëéä
micr ly ozecr elaiwyk zekf zgizta
ikid ozile `yil oi`ae mexwge meyxce

:micrl edl 'ixn`.åúéøîà÷ãë øîéé éî
dlvd zgizt `id efe mz`a dvra `ny

:dfl.åäì ïðéîñç à÷ àäåz` ep` oinqeg
opikxte :xeaic ick jeza oda exfgie oze` oiyigkn ep`yk mdit.åîñçéìå:eda ixcdle enqgil iywiz i`n.ïéòéñî àéðú àì éîzlaw mcew micrd z` oic zia eid

:xg` mewnl myn oke o`k `l` o`k lawp `l mdl mixne` cirdl oi`ayk xcgl xcgne mewnl mewnn zecr.åäì ïðéçã ïðà:rxd zxrae (hi mixac) aizkeàäúù
.äæ ìù åúáåçopikxte :mipey`xd ebxdiy ick dnfd icr xg` xfglïúáåç àéåä éî:'eke opz `de oic xnb mcew `zyd infzin eed i`.àðéîà÷ éëäopixdfn ikid

:edl iziin xcde oic xnbinc cr i`d wizy `nlicc `id el` ly ozaeg `de dnfd icr xg` xfgl i`dl.ïùéçëäì`iedc miiwe ig jk xg` bexd eze` epi`x ep` oebk
:(.d sc) zekn zkqna silick mziid epnra `l` oinnef oi`c oixeht ode `edc dliha zecr.øîà àðäë áømkixac jezn xne` zecr zlaw xg`l zekfa oigzet jk

:oipzepe oi`yep jk xg`e epipir ze`x itl i`kf oic zian z`vl eteq ipelt dkcfn.é÷ðä úéèù àì íà:zekfl i`pzd zligz
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ïàëwxta opiyxcck llk epecl oi` k"`c dnexn `edy ea mirceiy `l .dnexn oica

:wgxz xwy xacn (:l zereay) zecrd zereayìå÷zry d"t .ipxeaa miigx

rnyn oke df oniq erawe lew `ivedl mi`xi eide lenl `ly exfby did zeklnd zxifb

qexbn lew did oniq dn xn`wc dcedia exfby dxifbd iab (`"t) zeaezkc inlyexia

oad reay lig xexaa xp xe` my dzyn ipxeaa

aizkc `de zeqexb ly miigx qexbn lew yexit

lewe oeyy lew mdn izca`de (d"k) dinxia

xp xe`e miigx lew dlk lewe ozg lew dgny

oipniq oiyer eid dpey`xa mby xninl `ki`

:dgny myl el`øåào`kn .lig xexaa xpd

yextl ebdpy dne dlina xp wilcdl ebdp

xkend yixa xn`c meyn gztd lr dtnd

milyexia did lecb bdpn (:bv sc a"a) zexit

:oiqpkp oigxe` gztd lr dqext dtndy onf lk

éëéäly ozecr elaiwyk d"t .edl xn`

`d edl opinqg i`na k"` xn`z m`e micr

exfgiy z"ke cibne xfeg epi` aey cibdy oeik

xnii in `d d"tk xeaic ick jez oda

`lc z"ke xeaic ick jezn ith ezixn`ck

edl 'ixn` xeaic ick xg` `nil wqtd aiyg

xnel yie zlren ef dgizt oi`c ab lr s`e

crc l"ire ipyn xityc `l` ikd iiepyl n"dc

oicean xnel oileki c"aa ozecr dxwgp `ly

yxit qxhpewa edin `ztqeza `ipzck ep`

oi`ae mexwge meyxcy xg`l zekf zgiztc

onwl) oiwcea eid 'ta rnyn 'itke ozile `yil
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סנהדרין. אחד דיני ממונות - פרק רביעי דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

עניין התפילה הוא לפעול דבר חדש לגמרי, שהגם שנגזר חס־ושלום איזה דבר, הנה על־ידי התפילה יוכל לפעול שיומשך להיות רופא 
חולים ומברך השנים וכדומה, לשנות מכמו שנגזר קודם, שזהו על־ידי שממשיכים רצון חדש.

ממאמר פרשת ראה ה'תשכ"ז



רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc oixcdpq(iying meil)

m`eòèmipiicdeîlLé àìm`y okziy itl ,cqtd el enxby inl ¨Ÿ§©§
jixv drhy oiic recne ,mireh eid `l xewgle yexcl mileki eid

.mlyl
mlyln exhti m` :`xnbd zvxznéðôa úìc ìBòðzL ïkL ìk̈¤¥¤¦§¤¤¦§¥

,ïéåBìexhtie erhi mipiicdy eyygiy ,zeeldl miyp` evxi `ly ¦
minkg exn` okle ,enlyi `l erhy xxazi m` mbe ,deld z`

.enlyiy
mikixv zepenn ipic m` dxizqd lr xg` uexiz d`ian `xnbd

:dxiwge dyixc,øîà àáøziriaya dpyna oiae o`k dpyna oia ¨¨¨©
ipica dxiwge dyixc oi`y epwizy xg`l xaecn ,`ziixaae

y `l` ,zepennàëäc ïéúéðúîzwqerúBñð÷ éðéãa,`l mday ©§¦¦§¨¨§¦¥§¨
zlirp ly yyg mda oi`y xg`n ,dxiwgde dyixcd z` elhia

,oieel ipta zlcCãéàåxaecn ,`ziixaae ziriaya dpyna eli`e - §¦¨
,úBàåìäå úBàãBäa.df yyg jiiy mday §¨§©§¨

:sqep uexizéãéàå éãéà ,øîà àtt áøxaecn ,efae efa -äàãBäa ©¨¨¨©¦¦§¦¦§¨¨
,äàåìäåeïàkxaecn epizpyna -äneøî ïéãami`ex mipiicdy - §©§¨¨¨§¦§¤

mipiany e` ,i`nx `edy raeza mixikny oebk ,xwy yyg ea
elit` dxiwge dyixc mikixv dfae ,ze`nx `idy ezprha

eli`e .zn`d z` xxal ick ,ze`eelde ze`cedaïàkdpyna - ¨
xaecn ,`ziixaae ziriayaäneøî BðéàL ïéãa.e,Lé÷ì Léøãk §¦¤¥§¤¦§¥¨¦

éîø Lé÷ì Léøc,dxizq dywd -áéúk(eh hi `xwie)èBtLz ÷ãöa' §¥¨¦¨¥§¦§¤¤¦§
áéúëe ,'Eúéîòcer(k fh mixac),'ócøz ÷ãö ÷ãö'dltkp df weqtae £¦¤§¦¤¤¤¤¦§Ÿ

oica wcwcl oicd zial dxdf` jkn cenll yie ,'wcv' zaiz
`ly oey`xd weqtdn eli`e ,ahid eze` xewgle yexcle xzeia

,jk lk wcwcl jixv oi`y rnyn 'wcv' dlind dltkpãöék àä̈¥©
`l` ,eicgi miweqtd ipy miayiiznïàkwcv wcv' weqta - ¨

xaecn 'secxz,äneøî ïéãayexcle xewgl mikixvy xn`p dfae §¦§¤
eli`e ,ahidïàkxaecn ,'jzinr hetyz wcva' weqta -ïéãa ¨§¦
,äneøî ïéàL.ahid yexcle xewgl mikixv oic zia oi` eay ¤¥§¤

:yiwl yix ziiyewl sqep uexiz,øîà éMà áølr `iyewd z` ©©¦¨©
ïéúéðúîuxzl yiïépLãk,lirl exn`py mivexizdn cg`k - ©§¦¦¦§©¦

la`éàø÷ixack ayiil jixv oi` ,miweqtd ipy oia dxizqd z` - §¨¥
xnel 'secxz wcv wcv' aezkd `ay `l` ,yiwl yixïéãì ãçà¤¨§¦

äøLôì ãçàå,`l dxyt lihdl mi`ayk oiae oecl mi`ayk oiay §¤¨¦§¨¨
ze`x itl wcva meyri `l` ,edrxn xzei cg` cv mipiicd etcxi

,mdipir,äøLôì ãçàå ïéãì ãçà ,'ócøz ÷ãö ÷ãö' ,àéðúãk¦§©§¨¤¤¤¤¦§Ÿ¤¨§¦§¤¨¦§¨¨
:xacl `nbec `ziixad d`iane .xen`ke,ãöékúBðéôñ ézLeidy ¥©§¥§¦

eòâôe ,øäpa úBøáBòeybtp -äæa äæy ,xv mewnaúBøáBò íà §©¨¨¨§¤¨¤¦§
,ïäézLe dipyd z` zg`d wegcz,úBòáBè ïäézLm` j` §¥¤§¥¤§

dpxearzíéìBò eéäL íélîb éðL ïëå .úBøáBò ïäézL ,äæ øçà äæä¤©©¤§¥¤§§¥§¥§©¦¤¨¦
,ïBøBç úéa úBìòîadf cvn dler cg`d lnbde ,xv mewn `edy §©£¥

,xdd ly xg`d ecivn dler ipyde xdd lyäæa äæ eòâôey`xa ¨§¤¨¤
n my oi`e ,xdddwenr drwady ,l`nyl e` oinil zehpl mew
e ,miccvd ipyn,ïäéðL eìò íàïéìôBð ïäéðLj` ,miccvay drwal ¦¨§¥¤§¥¤§¦

elri m`,äæ øçà äæamewn `vniy cr eixeg`l xefgi cg` lnby ¨¤©©¤
jk xg`e ,xearl exiagl gipie ,l`nyl e` oinil ea zehpl lekiy

,`ed xeariïéìBò ïäéðL,letil ilaãöék àä.dligz xeari in - §¥¤¦¨¥©
dzid zg` m`äðeòè,dxegqaådzid dipyd,äðeòè dðéàL §¨§¤¥¨§¨

éðtî äðeòè dðéàL äçcézd,äðeòèoke .dligz xearz dperhde ¦¨¤¤¥¨§¨¦§¥§¨
zg` m`äáBø÷,d`vi dpnny dxiirlådipydäáBø÷ dðéàL §¨§¤¥¨§¨

,jxcd rvn`a `id `l` dpnn d`viy dxiirläçcézdäáBø÷ ¦¨¤§¨
.äáBø÷ dðéàL éðtîwcvl `nbec md el` mixwne .milnba oke ¦§¥¤¥¨§¨

oia lcad did `l m` oebk ,dxyta wcv `ed cvike .oica
y ,zepitqdúBáBø÷ ïäézL eéäeidy e` ,deeyaúB÷Bçø ïäézL ¨§¥¤§§¥¤§

,zeipwix eid odizyy e` `yn ze`yep eid odizye ,deeyaìhä©¥
[dyrÎ]Bæì Bæ øëN úBìòîe ,ïäéðéa äøLtdlrz mdn zg`y - §¨¨¥¥¤©£¨¨¨

,dzgcpy dpitql xky dlrz dligz dzlry dpitqde ,dligz
.dxyta wcvl `nbec efe .milnba oke

:weqtd z` zyxecd `ziixa d`ian `xnbd÷ãö ÷ãö' ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¤¤¤

,'ócøzxnel aezkd `aäôé ïéc úéa øçà Cläxg` zkll yiy - ¦§Ÿ©¥©©¥¦¨¤
oebk ,wegx mewnl elit` aeh oic ziaøçàly epic ziaøæòéìà éaø ©©©¦¡¦¤¤

,ãeììe`øçàly epic ziaì éàkæ ïa ïðçBé ïaø`xwpd mewnøBøa' §©©©¨¨¨¤©©©§
.'ìéç©¦

`ziixa `xnbd d`ian ,'lig xexa' `xwpd mewnd xkfedy ab`
:df mewn zece`,àðzrnyp m`ìB÷a dpigh lya íéçéømewn ¨¨¥©¦§

`xwpd,'éðøea'fixknk df ixdïaä òeáL',o`kïaä òeáL,'o`k §¦§©©¥§©©¥
,'oad reay' z`xwp dlin zixay ,dlin zixa my yiy epiidc
md miigixe ,ipinyd meid zligza ,ezciln reay xg`l ziyrpy
ly dknd z` `txl mipnnq mda miwgeyy ,dlin zixal oniq

d`xp m` oke .lenipd wepizdøpä øBàzexp daxd e`xpy e` meia ©¥
,wilcdl milibxy dnn xzei ,dlilaa`xwpd mewn,'ìéç øBøa' §§©¦

fixknk df ixd,'íL äzLî ,íL äzLî'.oi`eyip ly dzyn epiidc ¦§¤¨¦§¤¨
,`ypidl `le lenl `ly exfby cnyd zrya ebidpd el` mixace
lre zixad lr mc` ipal ricedle lew `ivedl mi`xi eide
lha `l ,dxifbd dlhay s`e .el` mipniq erawe ,oi`eyipd

.bdpnd
:l"pd weqtd zece` ztqep `ziixa,'ócøz ÷ãö ÷ãö' ,ïðaø eðz`a ¨©¨¨¤¤¤¤¦§Ÿ

xnel aezkdøçà ClädäáéLiì íéîëçeay ,mdly cred zial - ©¥©©£¨¦©§¦¨
oebk ,reaw oic zia yiïa ïðçBé ïaø øçà ,ãeìì øæòéìà éaø øçà©©©¦¡¦¤¤§©©©¨¨¨¤

,äðáéì ìàéìîb ïaø øçà ,ïéòé÷ôì òLBäé éaø øçà ,ìéç øBøáì éàkæ©©¦§©¦©©©¦§ª©¦§¦¦©©©¨©§¦¥§©§¤
àéððç éaø øçà ,éîBøì àéúî éaø øçà ,÷øa éðáì àáé÷ò éaø øçà©©©¦£¦¨¦§¥§©©©©¦©§¨§¦©©©¦£©§¨
äøéúa ïa äãeäé éaø øçà ,éøBtéöì éñBé éaø øçà ,éðëéñì ïBéãøz ïa¤§©§§¦§¦©©©¦¥§¦¦©©©¦§¨¤§¥¨

òLBäé éaø øçà ,ïéáéöðìäìBbì,`zicanet -úéáì éaø øçà ¦§¦¦©©©¦§ª©©¨©©©¦§¥
,íéøòLokeíéîëç øçà,dlecb oixcdpq -ìì,úéæbä úkLmyy §¨¦©©£¨¦§¦§©©¨¦

.oixcdpqd ayen mewn
:dpyna epipy'eë ïéçúBt úBðBîî éðéczekfl oigzet zeytp ipice ¦¥¨§¦

.'eke
:`xnbd zl`eyïðéøîà éëéäxg`l ,micrl mipiicd exn`i dn - ¥¦¨§¦©

,ozne `yna miligzne ,dze` exwge eyxce mzecr z` elaiwy
:`xnbd daiyn .zekfl egzti cvikïðéøîà éëä ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨¦¨§¦©

eúéøîà÷ãk øîéé éî ,eäì,mixne` mz`y itk zn`dy xne` in - §¦¥©¦§¨¨§¦
dlvd ly dgizt efe .eilr lilrdl xwy ly dvra mz`a `ny

.oecipl
:dcedi ax ly exe`ia lr dywn `lerïðéîñç àäå ,àìeò déì øîà̈©¥¨§¨¨§¦©

eäìmiyigkn ep`yk micrd ly mdit z` jka minqeg ep` ixd - §
.xeaic ick jeza mda exfgie ,mze`

:`ler ly eziiyew lr `xnbd dywneîqçéìådne enqgi ok`y - §¦©§
,mzecrn mda exfgiy epl ztk`àéðz àì éîepipy `l m`d - ¦Ÿ©§¨

,`ziixaaïéòéqî ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøzia eid mixiarn - ©¦¦§¤¤§¨¨¥©¦¦
oicdíéãòä úàzecrd zlaw iptlíB÷îì íB÷nî,xcgl xcgne ¤¨¥¦¦¨§¨

,'xg` mewna `l` o`k mkzecr z` lawp `l' mdl mixne` eidy
,xg` mewnl mze` mixiarn aey `edd mewnl e`ayneéãk§¥

,ïäa eøæçéå ïzòc óøhézLick mze` miriqny myk ok m`e ¤¦¨¥©§¨§©§§¨¤
.mda exfgiy ick ok mze` l`yp jk ,mda exfgiy

:`ler lr `iyewd z` dgec `xnbdíúä ,éîc éîly epica my - ¦¨¥¨¨
e ,mze` miriqn `l` oicd zia oi` ,xfrl` oa oerny iaxàìénî¦¥¨

eçcéî à÷la` ,mnvrn migcp micrde -àëämdl xn`p m` ¨¦§¨¨
y `vnp ,efk oeylaíéãéa eäì ïðéçc à÷,epicia mze` migec ep` - ¨¨¦©§§¨©¦

xn`p ixdy ,xyt` i` dfe(hi hi mixac),'LAxTn rxd YxraE'¦©§¨¨¨¦¦§¤
z` zegcl mileki mpi`e ,rxd z` xral mipiicd lr lheny

.rx dyry in lr cirdl mi`ad micrd
:zekfl migzet cvik xg` ote`a zx`an `xnbd,àìeò øîà àlà¤¨¨©¨

ïðéøîà éëäm`d ,oecipl.'íîéæäì íéãò Eì Lé' ¨¦¨§¦©¤§¥¦©£¦¨
:`xnbd dywnäæ ìL Búeëæa ïéçúBt éëå ,äaø déì øîàote`a ¨©¥©¨§¦§¦¦§¤¤

,äæ ìL BúáBç àéäL,micrl daeg zxxern ef dl`y `lde ¤¦¨¤¤
.ebxdie minnef micr eyriy znxeby¥¥

:dax ly eziiyew z` `xnbd dgecBúáBç àéåä éîe,df lyïðúäå ¦¨§¨¨§¨§©
(:d zekn),,ïéâøäð ïéîîBæ íéãò ïéà'enfed ok m` `l`ãòxg`l ¥¥¦§¦¤¡¨¦©
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc oixcdpq(iyiy meil)

ïkéî,cenll yi,úeëæì älçz úBLôð éðéãa ïéçúBtLxne` ixdy ¦¨¤§¦§¦¥§¨§¦¨¦§
'ebe zihU iM Y`e' xne`y mcew ,'iwPd 'ebe zihU `l m`' dlmy) ¦Ÿ¨¦¦¨¦§©§¦¨¦

(k ddgiztdy ,`axe iia`k gken ,dheqn `ed oicd xewny jkne .
enk ,'yeygz l` jilr micirny dn ziyr `l m`' `id zekfl
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ריב
oifge` mipya cenr bl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.àúãéøâ úåëæzy` e` zay lelg oebk epic lral daeg dpi`e el zekf `idy
:yi`.äáåç àéäù úåëæì äáåçì ïéøéæçî ïéàåzivn `l ynn daegl `dc

:`zil inp zepenn ipica `dc `yextl.íãä ìàåâã äéúáåçdfy eipira dywy
:levip.ïéá ïéá`kile ipzw ilin izxz `nl` daegl oia zekfl oia `yixa ipzw

zekfl dyextl:daeg `idy.àðéáøxcdn
'ipznc `cqg axc divexizl inewe`l
`ypyk oicd z` oce cia ozpe `yp `lyk
i`n aiigd z` dkif jl `iywce cia ozpe
oekyn el didy oebk `ki` cia ozpe `yp
deld z` oiicd dkife razpd on raezl
cin oekynd lhpe dz` xeht el xn`e

:dell exifgde delnd.øåäèä úà àîéè
eda rbpc cia ozpe `ypyk dl zgkyn inp
wtqd xac lr eiptl l`yil `ayk uxy
ze`nh oiicd el xn`e eizexdha el clepc
cer `di `ly mdilr jilyde uxy lhpe od

:zexedh `l` eid `l ode xaca wtqøäéè
.àîèä úàmr oaxire envr oiicd elhpe

ixde drhy `vnpe l`yp ly zexit x`y
:`nh lkd.é÷ðt"r`e `hgd on rnyn

:oica aiigzpy.÷éãöoica wchvpy rnyn
:iwp epi`y t"r`e.éàî úåìâ éáééçeed in

zezin iaiiga aizk :`l i` zeytp ipick
(my) aizke gvexd znei (dl xacna)

:gvex dny qepl zelb iaiiga.òùø òùø
ryx `ed xy` (my) zeytp ipica aizk
(dk mixac) zewln iaiiga aizke zenl

:ryxd zekd oa m` dide.éëä éîð àéðú
oixifgnc `zlin `d iab `ipz `ztqeza

:zekfl.åá ïéãåî ïé÷åãöä ïéàù øáãoi`y
dpyna `l` `icda dxeza yxetn ezerh

:mi`xen`d ixaca e`.àåä áø éá éø÷ ìéæ
melk epi`y oircei oax zia ly zewepiz

:xcde.úôàåðå óàåðá äòèin odn dkif
`nlyac daegl dil opixcdn opixn`
`lc `aeh ilina irhinl `ki` gvexa
da ebxdy oa` xne`a oebk `icda iyxtin
itn dxzena e` dzin ick da did `l
did `ed xne`a e` micr itn `le bexdd
`le eixa`n cg`a livdl lekie eptcex
`kil zt`epe s`epa la` ebxd `l` livd

:`zekfl `zerhêø÷ õå÷ ãé÷é êã÷åîã ãò
.éìöåjly oirelc uevw zwlec y`dy cera

wqer dz`y cera xnelk oze` dlve
ixd gwl siqedle oiadl al oz jzrnya
ea oicen oiwecvdy xaca drh ipnn zrny
:`ed ea oicen oiwecvdy xac i`de xfeg

.ïéøæåç ïéà éîã éëéä àìàdaegl oixifgn oi` zeytp ipic mzq oizipzn ipzwc
:rnyna inp zeixre.äòèù ïåâë`lc dkxck `ly zt`epe s`epa dkife oiicd

zeakyn ipy dy` iakynn (.dp sc onwl) dl itli opaxc `icda diaeig yxtn
:ea oicen oiwecvd oi`e.íéãò åìéôàå ìëäzei`x eilr cnll oileki eilr ecirdy

:zekf ly.àôô áø øîàiptl zexey oiayeid micinlz iiezi`l oizipznc lkd
:lkd ixace daeg oicnln oi`e zekf oicnlnc xn`w oipiicd
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ïáøéòù'ta opzc micia `nhnk `l` `di `l mixt` epiax dywd .eizexit mr

oihib) oiwfipdbbeya inp `de xeht bbeya jqpnde rncnde `nhnd (:ap 'c

exn` mrh dne aiig cifn cg`e bbey cg` (.bp sc) mzd xn`c diwfgl `nlyae `ed

inp ikc ericeiy ick mrhn xehtl oi` d`xed lra mkg iabe ericeiy ick xeht bbeya

xn`c opgei 'xl `l` dil rcen dil zaiign

mrh dne xeht cifn cg`e bbey cg` dxez xac

cg`e cg` lk didi `ly aiig cifna exn`

`kd ip` xeht xne`e exiag ly eizexdh `nhn

iwenc i`nl edin `nrh i`dn aiigl jiiy `l

cifn enk aiigl yi cia ozpe lhpy `pwqna

i`nl la` cia ozile lehil mc`l el dnlc

l"ie dyw a"dra oaxiry `xwirn dil `xiaqc

mkgl el didy cifn enk aiyg mewn lknc

:axri a"dray rcile ez`xeda wcwcl

àéúàdywz dniz .ikd inp `ipz ryx ryx

wxta xn`wc `kdc 'iixan `axl

zile zcner dzin zgz zewlnc (.i sc) `nw

(.d sc) zeknc `nw wxta oke ryxc y"b dil

iia` zekna oiylyn oi`e oenna oiylyn iab

xy`k opira xn` `axe ryx ryx `iz` xn`

w"ta q"ydc `nzq eh` cere `kile mnf

oinnef micrd oi` iab iia`k (:my) zeknc

oiipn zewln iaiig xn`e oicd xnbiy cr oibxdp

y"b dil zi` `axc xnel yie ryx ryx `iz`

dyw edin jixv `lc xn`w ilin jpdlc `l`

iab (mye .dl sc zeaezk) zexrp el` 'tac

xn`w oenn on oixehtc oibbey zewln iaiig

dkn `iz` xn` `axe ryx ryx `iz` iia`

iaiig aiign i`n` inp dyw opgei iaxle dkn

ryxc y"b sili `le oinelyza oibbey zewln

`kdn `de xn`w (.fl sc) `wxit `edda cere

`cg wiqne ezryx ick `wtp mzdn `wtp

`zyde oenne zewlna `cge oenne dzina

y"bn dil wetiz `xw l"nl oenne zewlna

`l opgei iaxe `axc xnel yie ryx ryxc

ied `lc meyn ryxc dey dxifb mzd iyxc

zewln icdac oenn xehtl `l` zewlnd seba

oa m` dide aizk zewlnd seba ryxc `xwe

meyn dkn dkn `ax yixcc `de ryxd zekd

dpnlyi dnda ytp dkn aizk minelyz iabc

mewn lka ryx ryxc y"b yixc iia` la`

`ail` ezryx ick iab oiwxit `eddc oibeqe

jixv `l oennle zewlnl iia`lc `iz` `axc

`cg iwene ryx ryxc y"b `iz`c `xw

:n"xk zewlne dzinl

äòèqxhpewd yxit .edn zt`epe s`epa

dnize zekfl zerh `kil s`epac

oit`pna opixn` i` (.f sc) zeknc w"t idliya ibiltc `idd ik `aeh ilin `ki` `dc

e`xiy crxiziy e` d`xzd ira xag e` zxtetya legknk e`xiy cr e` oit`pn jxc

xac zt`epe s`epa yi m` dil `iranc l"ie ea oixzn eicr ipy eidiy e` dzinl envr

wqer dz`y cera 'ek uew ciwi jcwenc` opgei iax xn`we ea oicen oiwecvd oi`y

oicen oiwecv oi`y xacl ea oicen oiwecvy xac oia welig yiy jl izxn`y jzrenya

oi`y xac c"d q"yd yxtn dzre oicen md oi` dne oicen od dn oiadl al oz ea

:ea oicen oiwecvdäòèùopitlic `icda `aeig yxtn `lc d"t .dkxck `ly

ea oicen oiwecvd oi`y xaca exeiy cr oiaiig c"a oi` l`eny xn`c (.c sc) zeixedc w"ta gkenck oicen df xacac dywe oicen oiwecvd oi`e dy`a zeakyn izy dy` iakynn

xnba dkxck `ly xeq` d`xrda 'it` dkxcka xn`c d`xrda ixiin `kdc l"ie ea oicen oiwecvdc 'ite aizk dy` iakyn `de jixte 'eke dkxcka (`ly) 'ixn`c 'nba wiqne

:xity `iepiy `idd mwezi` mzdc `pwqnd itl mewn lkn `iepiy `idd` mzd jixtc b"r` `ixy d`xrd xeq` d`iaãçài`c (.fi sc) w"tqa xn` `d dniz .micinlzd on

:zekfl `nrh xne`a `kde daegl `nrh xne`a mzdc l"ie micinlzd on cg`k `l` `di `le dil opirny `l (dizlinl) `nrh xn` xcde rcei ipi` xn`
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éñBé éaø .äáBçì ïéa úeëæì ïéa ,'Lôða äðòé àìŸ©£¤§¤¤¥¦§¥§¨©¦¥
.äáBçì äðBò ïéàå úeëæì äðBò ,øîBà äãeäé éaøa§©¦§¨¥¤¦§§¥¤§¨
.ìkä éøáãå ,íéãéîìzä ïî ãçàa ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¤¨¦©©§¦¦§¦§¥©Ÿ
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סנהדרין. אחד דיני ממונות - פרק רביעי דף לג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

עניין הברכה הוא כמו ציווי, וכמו הכוהנים המברכים את העם ואומרים יברכך הוי'.
ממאמר פרשת ראה ה'תשכ"ז



ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc oixcdpq(iyiy meil)

,'äáBçì ïéøéæçî ïéàåe ,daeg `idy zekf lr xaecnyïéøéæçî' §¥©£¦¦§¨©£¦¦
'úeëæìl mixifgny `ed xe`iadàúãéøb úeëæzekf wx `idyk - ¦§§§¥§¨

zay llgn lr mipc m` oebk ,xg` mc`l daeg da oi`e ,oecipl
,yi` zy` lr `ad e`'äáBçì ïéøéæçî ïéàå'oi`y `ed xe`iad §¥©£¦¦§¨

mixifgnäáBç àéäL úeëæìdaeg `id zekfd dze`yk -mc`l ¦§¤¦¨
,df lr dywe .xg`ïàîc déúáBçm` zeytp ipica daeg yi inl - §¥§©

.oecipd z` xehtp
:`xnbd daiyn,àéL÷ àì àäly ezekfy ote` yi zeytpa mby - ¨¨©§¨

zekfl oicd zxfgdy ,gvexa epiide ,exiagl daeg `id oecipd
`id oecipd,ícä ìàBâc déúáBçoecipdy ze`xl eipira dywy §¥§¥©¨

ebxdiy dvexe ,oicd on levipoi` zeytp ipicay epipy jk lre ,ed
.xg`l daeg `idyk zekfl mixifgn

ike :`xnbd dywnícä ìàBâc déúáBç íeMîly ezaeg meyn - ¦§¥§¥©¨
,mcd l`ebéàäì déì ïðéìè÷erh mipiicdy s` oecipd z` bexdp - ¨§¦©¥§©
.i`kf `ede

ãBòå,dpyna dfd xe`iad itl dywéàîdpyndy oeyld edn - §©
dhwpïéa'zekflïéao`k yiy rnyn 'oia oia' oeylny ,'daegl ¥¥

`idy zekf ly cg` ote`a xaecny `le ,mixifgny mipte` ipy
.daeg
àéL÷lr dyw ok` ef `iyewy ,`iyewa zx`yp ok` `xnbd - ©§¨

.df xe`ia
ax lr dpyndn eywdy `iyewl xg` aeyii d`ian `xnbd

:`cqg,øîà àðéáøeywdy dne .`cqg axk uxzl xyt` ok` ¨¦¨¨©
,dfk ote` yi ,'aiigd z` dkif'a cia ozpe lhpy ote` yi cvikïBâk§

Bì äéäLraezl -e ,ïBkLî Bãéa,razpd z` dkif oiicdykBìèð ¤¨¨§¨©§§¨
epnîae .cia ozpe lhp jkae ,razpl exifgdeøBähä úà ànéèyi ¦¤¦¥¤©¨

oebk ,cia ozpe lhpy ote`õøL déa éòbàclr uxy gipd oiicdy - §©©¦¥¤¤
ae .mze` `nih jkae ,mi`nh mdy eixac wfgl ick ,zexitdøäéè¦¥

,àîhä úàoebkåéúBøét ïéa ïáøéòLzexitd z` axir oiicdy - ¤©¨¥¤¦§¨¥¥¨
mdy eixac z` wfgl ick ,ziad lra ly mixg` zexita elld

.mi`nh eidi mixg`d zexitd mby micia mxb jkae ,mixedh
:dpyna epipy'ek úBLôð éðéc.daegl oixifgn oi`e zekfl oixifgn ¦¥§¨

:df oicl xewnd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaúéaî àöBéì ïéépîdáéiç ïéc,dzinãçà øîàåãnìì éì Lé' ¦©¦§¥¦¥¦©¨§¨©¤¨¤¦§©¥
úeëæ åéìò,'exhtleBúBà ïéøéæçnL ïéépî,epica aey oecl oicd zial ¨¨§¦©¦¤©£¦¦

øîBì ãeîìz(f bk zeny)xn`py dnny .'bxdY l` wiCve iwpe'é÷ð' ©§©§¨¦§©¦©©£Ÿ¨¦
'âøäz ìàxnelk ,`hgd on iwp `edy mc` bexdl `ly ,micnl ©©£Ÿ

dzin aiigzd xaky it lr s` ,dxiard z` xar `l zn`d itly
.oic ziaaïéc úéaî àöBéì ïéépîe`edykéàkæ,dzind on xehte oica ¦©¦§¥¦¥¦©©

,'äáBç åéìò ãnìì éì Lé' ãçà øîàåBúBà ïéøéæçî ïéàL ïéépîzial §¨©¤¨¤¦§©¥¨¨¨¦©¦¤¥©£¦¦
,epica aey oecl oicd,'âøäz ìà ÷écö' øîBì ãeîìzel` zeaizne ©§©©¦©©£Ÿ

itly s` ,oica wicv oicd zian `viy mc` bexdl `ly micnl
.dzin edeaiig dilry dxiard on iwp epi` zn`d

:zeytp ipic x`yn dpeyy ,ziqn ly epic z` zx`an `xnbd
úéñîì àôeléçå ,éMà øa éîéL áø øîàjtidl ziqn ly epic - ¨©©¦¦©©¥§¦¨§¥¦

eilr cnll il yi' cg` xn`e aiig `viy ziqny .o`k xen`dn
yi' cg` xn`e i`kf `viy ziqne ,zekfl eze` mixifgn oi` 'zekf

n cnlp oky .daegl eze` mixifgn 'daeg eilr cnll iláéúëc¦§¦
ziqn iabl(h bi mixac).'åéìò äqëú àìå ìBîçú àì'Ÿ©§§Ÿ§©¤¨¨

éðúî àðäk áødf oic cnl -îziqna xn`py dn(i bi my)âøä ék' ©©£¨©§¥¦¦¨Ÿ
'epbøäz. ©©§¤

:zewln e` zelb iaiiga mb bdep xen`d oicd m` zwtzqn `xnbd
dépî àòaepnn l`y -úBiìb éáéiç ,úLL áøî àøéæ éaømigvex - §¨¦¥©¦¥¨¥©¥¤©¨¥¨ª

,zelba miaiig mdy bbeyaéàî (ïééðî)ipick m`d ,mpic dn - ©
zepenn ipick e` ,zekfl `l` mpic z` mixifgn oi`y zeytp

.daegl oia zekfl oia mixifgny
meyn ,zeytp ipick md zeielb iaiig :wtqd z` zyy ax el hyt

yàéúàdlindn dey dxifb micnel -'çöBø'iaiiga dxen`d ¨§¨¥©
mda xn`py ,oic zia zezin(fh dl xacna)dlinl ,'gvxd znEi zFn'©¨Ÿ¥©

'çöBø'mda xn`py ,zeielb iaiiga dxen`d(e dl xacna)dOW qpl' ¥©¨ª¨¨
.'gvxd̈Ÿ¥©

:zyy ax z` l`ye `xif iax siqedúBi÷ìî éáéiçedeaiigy in - ©¨¥©§ª

,zewln oic ziaéàî (ïééðî)e` ,zeytp ipick md m`d ,mpic dn - ©
.zepenn ipick

oky ,zeytp ipick md mb zeiwln iaiig :zyy ax el aiydàéúà̈§¨
dlindn dey dxifb micnel -'òLø',zeytp ipica daezkd ¨¨

mda xn`py(`l dl xacna)dlinl ,'zEnl rWx `Ed xW`''òLø' £¤¨¨¨¨¨
mda xn`py ,zeiwln iaiiga dxen`d(a dk mixac)oA m` dide'§¨¨¦¦

.'rWxd zFMd©¨¨¨
:zyy ax ixack `ziixaa epipyéëä énð àéðz`ziixaa ok epipy - ©§¨©¦¨¦

,zyy ax xn`y enkïéépî úBiìb éáéiç',zeytp ipick mdyàéúà ©¨¥¨ª¦©¦¨§¨
ïéépî úB÷ìî éáéiç .'çöBø' 'çöBø',zeytp ipick mdy'òLø' àéúà ¥©¥©©¨¥©§¦©¦¨§¨¨¨

.'òLø'¨¨
zekfl mixifgn zeytp ipic :dpyna epipy.äáBçì ïéøéæçî ïéàåøîà §¥©£¦¦§¨¨©

àeäå ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaøz` mixifgn oi`y ,df oic - ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§
k xaecn ,daegl oicdäòhLoiicdBa ïéãBî ïé÷Bãvä ïéàL øáãa- ¤¨¨§¨¨¤¥©§¦¦

ixaca e` dpyna wx `l` ,yexita dxeza aezk epi`y
.df oica micen mpi` miwecvd okle ,mi`xen`dìáàm`äòè £¨¨¨

øáãa,yexita dxeza aezkyLelit`,Ba ïéãBî ïé÷Bãvämixifgn §¨¨¤©§¦¦
ixdy ,daegl elit`àeä áø éa éø÷ ìéæ,axd lv` ecnll jl - ¦§¦¥©

,eze` mircei oax zia ly zewepiz elit`y xac `ed xnelk
.llk oic `xwp epic oi` dfky xaca drehde

déðéî àòaepnn l`y -,ïðçBé éaøî àaà øa àéiç éaøy oiicäòè §¨¦¥©¦¦¨©©¨¥©¦¨¨¨¨
aly mpic,úôàBðå óàBð,mze` dkifeeäîdfa m`d ,epic dn - §¥§¨¤©

mdly mipicd lk ixdy ,drhiy zerh lka daegl elit` mixifgn
elit` xefgi mpica zerh lka `linne ,dxeza yexita miaezk

.daegl
déì øîà,lyn jxc `a` xa `iig iaxl opgei iaxãé÷é CãwBîcà ¨©¥©§§¨¨¥

,zwlec y`dy cera -éìöe Cø÷ õe÷ ìéæmirelcd z` uevw jl - ¦¨¨§¦
wqer dz`y cera ,xnelk .y`d dze` lr mze` dlve jly
ipnn zrny ixdy .da gwl siqedle oiadl jail miy ,jzrenya
xac `ed zt`epe s`epe ,xfeg ea micen miwecvdy xacay
dide ,daegl elit` dfa xfeg oicd ok m`e ,ea micen miwecvdy

.xak ipnn zrnyy dn jezn z`f oiadl jilr
énð øîzéà,yxcnd ziaa mb jk xn`p -éaø øîà énà éaø øîà ¦§©©¦¨©©¦©¦¨©©¦

,ïðçBé,øæBç ,óàBða äòè.ea micen miwecvdy xac `edy meyn ¨¨¨¨§¥¥
:`xnbd zl`eyéîc éëéä àlày zeixr ipica yi ote` dfi` -ïéà ¤¨¥¦¨¥¥

ïéøæBç,daegloi` zeytp ipicy mzqa xn`p dpyna ixdy §¦
.zeytp ipic lka jiiy xacdy rnyne ,daegl oixifgn

:`xnbd daiynäòhL ïBâk ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîà,oiicd ¨©©¦£¨¨©©¦¨¨§¤¨¨
zt`epd lr `ay s`ep dkife,dkøãk àlLxn`p `l df ote`ay ¤Ÿ§©§¨

ecnl minkg `l` ,dzin miaiigy dxeza yexita(.dp oldl)dnn
xn`py(ak gi `xwie),zeakyn ipy lr miaiigy ,'dX` iaMWn'¦§§¥¦¨

,dxeza yxetn epi`y xg`ne .dkxck `ly cg`e dkxck cg`
oicd z` mixifgn oi` ekife dfa erh m`e ,ea micen oiwecvd oi`

.daegl
:dpyna epipy'eë ìkä úBðBîî éðécipic ,daege zekf oicnln ¦¥¨©Ÿ

.daeg oicnln lkd oi`e zekf oicnln lkd zeytp
y dpynd zpeek m`d :`xnbd zxxanìkäly zei`x micnln ©Ÿ

,zeytp ipica zekfeléôàådíéãò,oecipd ly ezaegl ecirdy ©£¦¥¦
àîéðc ,xnel yi ok m` -ïéúéðúîzhiyk,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø ¥¨©§¦¦©¦¥§©¦§¨¦
àìåzhiyk.ïðaøàéðúc`xwna xn`p ,`ziixaa(l dl xacna)ãòå' §Ÿ©¨¨§©§¨§¥

,'Lôða äðòé àì ãçàzeegl mi`yx mpi` micry jkn cenll yie ¤¨Ÿ©£¤§¤¤
zeytp ipica drcúeëæì ïéae oecipd.äáBçì ïéa.minkg ixac el` ¥¦§¥§¨

,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøcrdúeëæì äðBòcnll `ed i`yx - ©¦¥§©¦§¨¥¤¦§
,oecipd lr zekfäáBçì äðBò ïéàåeilr cnll i`yx epi` j` - §¥¤§¨

rnyne ,'zekf micnln lkd'y dpyna x`azpy xg`ne .daeg
dpyndy xnel jixv gxkda ok m` ,df llka micrd s`y jkn

.minkgk `le dcedi iaxa iqei iax ly ezhiyk zxaeq
:`xnbd dgec,àtt áø øîà'lkd' dxne`a dpynd zpeek oi` ¨©©¨¨

`id zwqer `l` ,micrd on cg` z` zeaxlíéãéîìzä ïî ãçàa§¤¨¦©©§¦¦
,mipiicd iptl miayeidìkä éøáãåi`yxy micen lkd dfay - §¦§¥©Ÿ

dpynd ixaca x`eank ,daeg `le zekf oecipd lr cnll `ed
oldl.(.n)
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:minkge dcedi xa iqei iax ly mdizexaq z` zxxan `xnbd
äãeäé øa éñBé éaøc àîòè éàîzekf cnll mi`yx micry xaeqd ©©£¨§©¦¥©§¨

zprhke ,ok zeyrl i`yx epi` cry aezka x`ean ixd ,oecipd lr¥
.minkg

meyn `ed dcedi xa iqei iax ly enrh :`xnbd zx`anøîàc§¨©
àø÷(l dl xacna),'úeîì Lôða äðòé àì ãçà ãò'ixacn wiicl yie §¨¥¤¨Ÿ©£¤§¤¤¨

`weecy aezkd,äðBò Bðéàc àeä úeîìcnll i`yx epi`y epiidc ¨§¥¤
,oecipd lr daegäðBò úeëæì ìáàeilr cnll `ed i`yx j` - £¨¦§¤

.zekf
:zxxane `xnbd dayïðaøåiax ly ezprh lr minkg epri dn - §©¨¨

.oecipd lr zekf cnll crd lr xeqi` oi`y weqtdn wiicnd ,iqei
:`xnbd zx`an,Lé÷ì Léø øîàlr mixqe`d minkg ly mnrh ¨©¥¨¦

,zekf cnll s` crdBúeãòa òâBðk éæçéîc íeMîd`xp crd - ¦§¦§¥§¥©§¥
yi ,zekfl oecipd ly epic `viy xfgn `ede xg`ny ,xaca rbepk
yyege ,xwy zecr cirdy lr dzr `ed hxgzn `ny yegl
micr `iai `ed okn xg`le ,daegl oecipd ly epic xnbi `ny
xefgl leki crd oi`y itle ,edeaiig mdit lry micrd z` enifiy
`ly ick ,oecipd lr zekf cnln `ed jkitl ,ezecrn dzr ea
xyt` i` gxkday ,`vnpe .daegl epic z` mipiicd exnbi
,micr iabl 'zenl ytpa dpri `l cg` cr' `xwnd z` cinrdl

`xwnn ixdyeli`e ,daeg `le zekf cnll xyt`y wiicl yi df
.xaca dribp yygn ,zekf elit` cnll mi`yx mpi` micrd

:zxxane `xnbd dayïðaøåcnll mi`yx mpi` micry mixaeqd §©¨¨
,daeg `le zekf `l oecipd lrdéa éLøc éàî úeîì éàämd dn - ©¨©¨§¦¥

jkn rnyny ,'zenl ytpa dpri `l cg` cre' `xwnd on miyxec
.daeg `le zekf wx cnll leki mc`y ote` epyiy

:`xnbd zx`andéì éî÷Bîef dyxc micinrn minkg -ïî ãçàa §¦¥§¤¨¦
,íéãéîìzäxg`n ,micra `l la` ,daeg `le zekf cnll lekiy ©©§¦¦

.xaca dribp yygn zekf elit` cnll mi`yx mpi` mdyàéðúãk¦§©§¨
m`y ,`ziixaa epipyy itk -íéãòä ïî ãçà øîàoic ziaaéì Lé ¨©¤¨¦¨¥¦¤¦

åéìò ãnìì[oecipd lrÎ]Bì ïéòîBL ïéàL ïéépî ,úeëæ,dfaãeîìz §©¥¨¨§¦©¦¤¥§¦©§
,'äðòé àì ãçà ãò' øîBìllk dper epi`y `xwnd on yexcl yie ©¥¤¨Ÿ©£¤
e ,daegl `le zekfl `løîàL íéãéîìzä ïî ãçàì ïéépîoic ziaa ¦©¦§¤¨¦©©§¦¦¤¨©

åéìò ãnìì éì Lé[oecipd lrÎ]Bì ïéòîBL ïéàL ïéépî ,äáBç,dfa ¤¦§©¥¨¨¨¦©¦¤¥§¦
,'úeîì Lôða äðòé àì ãçà' øîBì ãeîìzaezkd ixacn wiicl yie ©§©¤¨Ÿ©£¤§¤¤¨

.zekf eilr cnll `ed leki la` ,i`yx `ed oi` daeg cnll wxy
:dpyna epipy'eë ãnìîä úBLôð éðécla` ,zekf cnln daeg ¦¥§¨©§©¥

:daeg cnlle xefgl leki oi` zekf cnlnd
eðL àì ,áø øîàipica zekf cnlnd oiicy ,dpyna df oic minkg ¨©©Ÿ¨

,daeg cnlle aeyl i`yx epi` zeytpúòLa àlàdïzîe àOî ¤¨¦§©©¨©¨
xfgi `ed ,ezrc z` zepyl i`yx epi`e xg`ny ,mipiicd oiay

,oecipd z` zekfle eixac z` cinrdl zei`x `evnlúòLa ìáà£¨¦§©
øîbdïécd mb.äáBç ãnìîe øæBç úeëæ ãnìîdligzn m` ,epiidc §©¦§©¥§¥§©¥¨

drhy el d`xp okn xg`le ,oecipd lr zekf mipiicd cg` cnil
oecipd z` zekfl zexaqe zei`x xg` ytige ,eaiigl yie eixaca
sxhvdle ,oic xnbd zrya ea xefgl `ed i`yx if` ,`vn `le

.miaiignd oipnl
:ax ixac lr dywn `xnbd.éáéúéîdpyna epipy(.n oldl), ¥¦¥

zeytp ipica dlilde meid jyna mipiicd epzpe e`ypy xg`ly
e ,oicd z` mipiln eid ,oecipl zekf e`vn `leúøçnìeidmipiicd §¨¢¨

ïéàáe ïéîékLîoiicd dide ,oicd zialäkæîälenz`néðà ,øîBà ©§¦¦¨¦©§©¤¥£¦
,éîB÷îa éðà äkæîe ,äkæîäoiicde ,ip` dkfn oiicr epiidcáéiçîä ©§©¤§©¤£¦¦§¦©§©¥

lenz`nøîBà,[zekf dlild jyna el `vn `l m`]éðà`ed ¥£¦
éîB÷îa éðà áéiçîe ,áéiçîäoiicd .ia xfeg ipi`eäáBç ãnìîä ©§©¥§©¥£¦¦§¦©§©¥¨

lenz`nãnìîdzr,úeëæeixacn ea xefgl `ed i`yx ,xnelk §©¥§
,oecipd lr zekf dzr cnlle lenz`ìáàoiicdúeëæ ãnìîä £¨©§©¥§

lenz`nøBæçì ìBëé Bðéàeaãnììedzr.äáBç ¥¨©£§©¥¨
,ax ixac lr o`kn zeywdl yieàeä ïéc øîb úøçnì àäåixd - §¨§¨¢¨§©¦

ly epic z` xenbl ick oicd zial mipiicd miay eid zxgnl

xefgl leki epi` zekf cnlnd'y dpyna yxetn jk lre ,oecipd
dkfnd oi` oic xnb zrya s`y ,ok m` x`eane ,'daeg cnlle

.ax ixack `lye ,ea xefgl leki
:`xnbd daiynéîòèéìåC,jzhiyle -àkéì éî ïzîe àOî úøçnì §¦©§¦§¨¢¨©¨©¨¦¥¨

xnb mcew zxgnl oica ozile `yil miay mipiicd eid `l m`d -
,ok m`e ,z`f miyer eid i`ce ,oicïzîe àOî úòLa ,éðz÷ ék- ¦¨¨¥¦§©©¨©¨
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רטו
oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïðáøåb`ece ea hxgzny xaca `ed rbepc meyn dpri `l zekfl 'it` ixn`c
xg`l eda ixcd ivn `l xcdine onifdl micr df `iaie daegl oicd xnbi `ny

:cibne xfeg epi` aey cibdy oeikc xeaic ick.íéãéîìúä ïî ãçàá äì é÷åîla`
:opixn`ck zecr zribp meyn mwezin `l micra.úåîì ùôðá äðòé àì ãçà ì"ú

:'ek dper epi`c `ed zenlàìà åðù àì
.ïúîå àùî úòùáeixaca cenriy opirac

zekfl wefig `vni `ny zei`x xg` xfgl
:drh `l `nyc.ïéã øîâ úòùá ìáà

xfeg drhy d`xp eiykre lkd xak ytigy
:daeg cnlne.úøçîìeid wxta `id dpyn

:oic zpld iab (.n sc onwl) eze` oiwceaïéðã
.åìà ãâðë åìàmiyly oica ewlgpc `kid

oikfn dynge miylye oiaiign dyye
lr daegl oihn oi` (.a sc lirl) ol `niiwe
cr el` cbpk el` odizei`xa oipc cg` it
oikfn edl eedc oiaiignd on cg` ea xefgiy
`l oikfnd on cg` ea xefgl la` `aex
xefgl leki oic xnbac `zi` m`e ipzw
e` `nipe `kti` inp ipzip daeg cnlle
`ki`c oiaiignd ixac z` oikfnd on cg`

:mipy it lr drxl diihd.àúåëæà àðú
`pyil meyn ipzine ixecd`l dil `gip

:`kti` inp d"de `ilrn.åúåà ïéàåøoiprl
:oipnd.íúî åçìù àäåzivn ikid xnelk

`de axk `pipg xa iqei iaxc `dl `vexzl
`ven `pipg xa iqei 'x ixacl mzn egly
axc dil `xiaq `l iqei 'xc `d epiax llkn
ipyne :daegl xfeg oic xnb zrya xn`c

.øîúéà àöåî ïéàixacl dil egly ikd
ixac llkn oi`iven oi` `pipg iaxa iqei iax
`din `zydc meyn iqei 'xc dinrhc ax

:dia xcd `l.ïéáééçîä éøáãone aiig ipelt
:dfd mrhd one dkif ipelt dfd mrhd

.ïéáééçîä éøáã àîìùámeia azkinl ira
rcil opirac xcdinl ivnc b"r`e oey`x
cg dia xcd i`c meyn minrhd xgnl
xgnl dil aiigne `nw `nrhn ediipin
zpld iraine xcdinl ira `pixg` `nrhn
:dlild ea xefgi ile` `xza `nrha oic

.ïéëæîä éøáã àìàxefgl lekic `zi` m`
`yn zry meyn i` edpiazknl il dnl ea
ick `id `nlra `zlin `d xgnlc ozne
dnl dkif ipelt aezkl zekfd xg` xfgiy
xcd i`c meyn e`l `l` `nrh azknl il
azkinl ira jkld dil opiziiv `l dia
dil) `nipe dinrhl diiypip `lc `nrh
iziid ea micen oiwecvdy xaca (`ny

:dreh.úåàø÷î éðùî ãçà íòèyxtn
:inc ikid onwl.ãçà àìà ïäì ïéðåî ïéà

ol `niiwc `z` ikdl e`l i`xw jpdn cgc
jkld cg` mrhl ze`xwn ipy eazkp `l

:irh `rhn ediipin cgíéäìà øáã úçà
.éúòîù åæ íéúùxaic `l mizy la`

:zg` renyl midl`.ùã÷î çáæîäoileqt
:ecxi `l elr m`y.åì éåàøä úàcalae

`nrh yxtn mzde ecxi `l elr m` leqt zaygna hgype enc jtype lebit la` ilka eycw `ly mivnw ihernl yxtn migafae gafnl xak d`xpy xac `diy
:dxfra elqtpy xnelk ycwa oleqt didy.'åë øîåà òùåäé éáø:`xwn `tlinl `l` `z` ibelti`l e`l ryedi iaxc jzrc `wlq `w.íéùàì éåàøä ìëopiqxb

:y`d lr dxhwdl miy`l.äã÷åî ìò äìåòäie`xd lk jixhvi` `l dxiyk meyne cxz `l dzlry oeikc my `dz dlild lk `xw xn`c miy` epiidc wiic dcwenn
:gafnd lrn l`ilnb oaxc `nrhe miy`l dlerd lk opiqxb `le opiqxb miy`l.ïéìåñô åáøî åäééåøúåxn `l` iccd` ibilt `le ecxi `l elr m`y dxfra elqtpy

opikxte :'ek dcwenn sili.éâéìô âéìôéî àä íúä:`ed cg` mrh `le.íéëñðäå íãä:gafnl e`xp `dc ecxi `l elqtpy.åãøé òùåäé 'øì:miy`l opi`c
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ly daege xeht oiprl i`d ilek `zewtp `kilc

mdl did `l ezekf xg` xefgiy ick `l` oecip

oicd xnb zryac xg`n `nrh aezkl yegl

oileki mpi` m` la` oipr lka xefgl oileki

yiy oic xnb zrya s` oipr lka xefgl

:aezkl ie`x f` `zewtp

äîoi`y wlgn qixb l`eny epiax .df yiht

dedc dywe rlqd `l` wlgzn yihtd

iax wxta oke zwlgzn rlqd dn xninl dil

wlgzn yiht dn qxb (mye :gt zay) `aiwr

itn `viy xeace xeaic lk s` zevevip dnkl

l"ede oeyl mirayl wlgzn did d"awd

z"x yxtne zwlgzn rlq dn inp xninl

on zwlgzn yihtdy rlq uveti yihtke
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Wi` Wi`' ycwnl uegnF` dlr dlri xW` 'ebe l`xUi ziAn ¦¦¦¥¦§¨¥£¤©£¤Ÿ¨

`Edd Wi`d zxkpe 'ebe EP`iai `l crFn ld` gzR l`e ,gaf̈©§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ§¦¤§¦§©¨¦©
zeaiza aezkd ieaixne ,'eiOrn'çáæ Bà'cenll yiúBaøìs`úà ¥©¨¨©§©¤

÷øBfälr miycw dlrnd enk zxk aiigy ,uega miycw mc ©¥
.uegay gafndeäééåøúåiax oiae l`rnyi iax oia ,mdipy - §©§©§

) ,`aiwréàî(ä÷éøæ eaøî à÷miycw mc wxefl zxk aeig miaxn - ©¨§©§¦¨
c `l` ,uegadì éúééî øîz`f cnel l`rnyi iax -îzeaizd o ©©§¥¨¦

dì éúééî øîe ,'áLçé íc',z`f cnel `aiwr iax eli`e -îo ¨¥¨¥©©§¥¨¦
zeaizd,'çáæ Bà','ze`xwn ipyn cg` mrh' o`k yiy `vnp ¨©

.xg` `xwnn eze` cnel cg` lke ,cg` oic micnel mdipyy
:`xnbd dywneäééðéa àkéà ÷øæå èçL ,eäáà éaø øîàäåyi - §¨¨©©¦£¨¨©§¨©¦¨¥©§

hgye bbyy mc` iabl ,`aiwr iaxl l`rnyi iax oia oica welig
rcep `ly xnelk ,cg` mlrda mnc z` my wxfe uega miycw

,dwixfl dhigyd oia xeqi`d lr elìàòîLé éaø éøáãìxaeqd §¦§¥©¦¦§¨¥
aezky zxkd aeign cnlp uega miycw mc wxefa zxk aeigy

,uega miycw hgeyd iabláéiç Bðéàcg`k wxefe hgeyd df mc` ¥©¨
àlàz`hg,úçàcg` e`l `l` wxefe hgeya xn`p `ly xg`n ¤¨¤¨

`l` eaiigl oi` cg` mlrda z`f dyry oeikne ,cg` zxk ypere

j` ,zg` z`hgàáé÷ò éaø éøáãìmc wxefa zxk aeigy xaeqd §¦§¥©¦£¦¨
,uega dlrn iabl xn`py zxk aeign cnlp uega miycwáéiç©¨

cg`k wxefe hgeydíézLipy o`k yiy xg`n ,ze`hg izy - §©¦
,envrl zxk ea xn`py uega hgey meyn cg`d ,zxk iaeig
yiy itle ,dlrn iabl zxk ea daxzpy uega wxef meyn ipyde
mrh' o`k oi`y ,`vnpe .ze`hg izy `iadl el yi miaeig ipy o`k
oia oica welig yi ixdy ,'minrh ipy' `l` ,'ze`xwn ipyn cg`

.`aiwr iaxl l`rnyi iax
:`xnbd zvxzndìò øîzéà àäziaa jk lr xn`p ixd - ¨¦§©£¨

,yxcnd,éiaà øîàl`rnyi iax oia oica welig yiy ok xacd oi` ¨©©©¥
`l` ,cg`k wxefe hgeya `aiwr iaxlénð àáé÷ò éaø éøáãì óà©§¦§¥©¦£¦¨©¦

áéiç Bðéàcg`k wxefe hgeydàìàz`hg,úçàezhiyly s` ¥©¨¤¨¤¨
yn ,`ed mrhde ,zezixk izy jk lr exn`pizy exn`p `ly me

`l` ,uega mnc wxefl zg`e uega miycw hgeyl zg` ,zexdf`
,mdipyl zg` dxdf` dxn`pàø÷ øîàc(ci ai mixac)äìòz íL' §¨©§¨¨©£¤

éúBìBò,'äNòz íLå EdfaeúBiNò eäleëì àðîçø eäðéáøòdaxir - ¤§¨©£¤¨§¦§©£¨¨§§£¦
z` dyiwde ,cg`k oaxw zaxwda yiy miyrnd lk z` dxezd
xg`ne ,envrl dxdf` ea dxn`py uega miycw dlrnl mlek
xyt` i` ,zg` dxdf` `l` dxn`p `l oaxwd zelert lkae
izy mda exn`py s` ,ze`hg izy cg`k wxefe hgeya aiigl
oia oica welig oi` iia` ixacly ,`vnpe .`aiwr iaxl zezixk
wxefde hgeydy micen mdipy `l` ,`aiwr iaxl l`rnyi iax
cg` mrh' o`k epivn jkitle ,zg` z`hg `l` aiig epi` cg`k
wxefa zxk aeig yiy ,cg` oic micnel mdipyy ,'ze`xwn ipyn
,uega hgeyd on cnel l`rnyi iaxy `l` ,uega miycw mc

.uega miycw dlrnd on z`f cnel `aiwr iax eli`e
:dpyna epipy'eëå íBia ïéðc úBðBîî éðécipic ,dlila oixnebe ¦¥¨¨¦©§

.meia oixnebe meia oipc zeytpä"hî ä"pòî è"tLî ïîéñ)(zxxan ¦¨¦§¨§©¤©¤
:`xnbdéléî éðäðî.dlila zepenn ipic xenbl mipiicd mi`yxy §¨¨¥¦¥

:`xnbd zx`an,àtt øa àéiç éaø øîàn micnel ep` df oicøîàc ¨©©¦¦¨©¨¨§¨©
àø÷(ak gi zeny)zepenn ipic mipcd mipiicd iablíòä úà eèôLå' §¨§¨§¤¨¨

,'úò ìëa,onf lka zepenn ipic oecl md mi`yxy jkn cenll yie §¨¥
.dlila s`e

:`xnbd zl`eyéëä éà,zr lka oecl md mi`yxyénð ïéc úlçz ¦¨¦§¦©¦©¦
x`azp recne ,dlila oicd zligz z` s` zeyrl xzen didi -
aeyii :daiyne .'dlila oixnebe meia oipc zepenn ipic'y dpyna

`ed ef `iyewàáøãk,`ax ixack -éîø àáøcdywd `ax - ¦§¨¨§¨¨¨¥
cg` weqta ,miweqtd oia dxizqáéúk(my)ìëa íòä úà eèôLå' §¦§¨§¤¨¨§¨

,'úò,dlila oiae meia oia ,onf lka zepenn ipic oecl ozipy epiidc ¥
ezelgpd ipic oipra wqerd xg` weqtaáéúë(fh `k mixac)íBéa äéäå' §¦§¨¨§

,'åéða úà Bìéçðä`edy zelgpd htyny ,df `xwnn cenll yie ©§¦¤¨¨
.meia `l` dyrp epi` ,zepenn ipicnãöék àäayiil ozip cvik - ¨¥©

y xnel jixv gxkda ,ze`xwnd oiay dxizqd z`,ïéc úlçúì íBé¦§¦©¦
,ïéc øîâì äìéì,meia oicd z` ligzdl mipiicd mikixvy epiidc ©§¨¦§©¦

dlila exneble ekiyndl md mi`yx meia edeniiq `l m` j`.
x`eand oicd lr wlgpy xi`n iax zhiy z` d`ian `xnbd

:dpynaïéúéðúî`id ,dlila mniiql ozip zepenn ipicy zxaeqd ©§¦¦
k àìczhiyãeîìz äî ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðúc ,øéàî éaø §Ÿ§©¦¥¦§©§¨¨¨©¦¥¦¥©©§

øîBì(d `k mixac)'iel ipA mipdMd EWBpe,'ebeeáéø ìk äéäé íäét ìò ©§¦§©Ÿ£¦§¥¥¦©¦¤¦§¤¨¦
íéáéø ïéðò äî éëå ,'òâð ìëå[zepenn ipicÎ]ìöàzii`xàlà ,íéòâð §¨¨©§¦¨¦§¨¦¦¥¤§¨¦¤¨

Léwîaezkd,íéòâðì íéáéø,jl xneläîzii`xíéòâðziyrp dpi` ©¦¦¦¦§¨¦©§¨¦
`l`áéúëc ,íBia(ci bi `xwie)óà ,'Ba úBàøä íBéáe'd ipicíéáéø ©¦§¦§¥¨©¦¦

`l` miyrp mpi`äîe ,íBiazii`xíéòâð`l` ziyrp dpi`àlL ©©§¨¦¤Ÿ
amipdkïéîeñ,mixeir -áéúëc(ai bi my)'ïäkä éðéò äàøî ìëì'óà , §¦¦§¦§¨©§¥¥¥©Ÿ¥©

d ipicíéáéø`l` miyrp mpi`a àlLmipiic.ïéîeñyiy epiidc ¦¦¤Ÿ§¦
oi`y ,cg`d ,mipiic zekldl mirbp zii`xn mipic ipy cenll
.mixeir mpi`y mipiica `l` mipc oi`y ipyde ,meia `l` mipc
mipiic zekldn micnely cg` oic `ziixad zyxtn dzre

,mirbp zekldlLéwîezii`x aezkdì íéòâðd ipicäî ,íéáéøipic ©¦§¨¦§¦¦¨
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המשך בעמוד הבא



ריח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc oixcdpq(ycew zay meil)

díéáéø`l` miyrp mpi`a àlLd mipiicíéáBø÷,oeciplóàzii`x ¦¦¤Ÿ§§¦©
íéòâð`l` ziyrp dpi`,íéáBø÷a àlLodkd `di `ly ,epiidc §¨¦¤Ÿ¦§¦

.rbpd ea xy` rexvd ly eaexw rbpd z` d`exd
:`ziixad zxxanéàzekldn sqep oic cenll yiy xn`p `ny - ¦

,mirbp zekldl mipiicíéáéø äîmipecipìLaäL,mipiicóàzii`x ¨¦¦¦§Ÿ¨©
íéòâð`dzìLaäL,mipdkàeä ïéãå,ok xnel yi xnege lwne - §¨¦¦§Ÿ¨§¦

l `l` mirbep mpi`y zepenn ipic m` ixdyBðBîîmpi` ,mc` ly ¨
`l` miyrpìLaäLl mirbepd mirbp ipic ,mipiicBôeb,mc` ly ¦§Ÿ¨
ïkL ìk àì,dyly mda jixvdl yiyøîBì ãeîìzjxved jkl - Ÿ¨¤¥©§©

xnel aezkd(a bi my)àä ,'Bâå 'ãçà ìà Bà ïäkä ïøäà ìà àáeäå'§¨¤©£Ÿ©Ÿ¥¤©©§¨
zãîì'cg`' zaizn.íéòâpä úà äàBø ãçà ïäk eléôàL ¨©§¨¤£¦Ÿ¥¤¨¤¤©§¨¦

ipic cenll yi xi`n iax zhiyly ,`ziixad ixacn x`ean
dfa wlgl oi`e ,meia `l` mzeyrl oi`y ,mirbp zii`xn zepenn
xzeny zxaeqd dpynd ixack `lye ,oic xnbl oic zligz oia

.dlila mxnebl
iax ixack `ly dkldl opgei iax hwp eay dyrn d`ian `xnbd

:xi`nàéîñ àeääeipirn zg`a `neqa did dyrn -,äåäc ©©§¨©£¨
déúeáaLaezepkya xb didy -àðéc ïéàc äåäc ,ïðçBé éaøcdide - §¦§¥§©¦¨¨©£¨¨¥¦¨

,zepenn ipic océãéî àìå ïðçBé éaø déì øîà àìåel xird `le - §¨£©¥©¦¨¨§¨¦¦
.dne`n jk lr opgei iax

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéä`neq eze`l xn` `ly ,opgei iax ¥¦¨¥¨¦
,oecl el xeq`y,äðLî íúñk äëìä ïðçBé éaø øîàäålka ,epiidc §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨

z` xn`y `ed in azk `le ,dpynd ixac z` iax mzqy mewn
,dpynd ixack dkldl weqtl yi ,da x`eand oicdïðúeixde - §©

kqna epipydcp z(:hn)y ,ìkmc`øLk ïeãì øLkäs`Léå ,ãéòäì ¨©¨¥¨¨¥§¨¦§¥
mc`øLkLwxøîàå ,ïeãì øLk ïéàå ãéòäìjk lr,ïðçBé éaø ¤¨¥§¨¦§¥¨¥¨§¨©©¦¨¨

`id dfa dpynd zpeekyééeúàìzeaxl -åéðéòî úçàa àîeñ- §©¥¨§©©¥¥¨
.oecl `ed leqt mewn lkn cirdl xyky s`y ,zg` oira xeir
`vnp ,'dpyn mzq'k dkldl weqtl yiy opgei iax xaeqe xg`ne
epkyl dne`n xn` `l recne ,zepenn ipicl xyk `neqd oi`y

.zepenn ipic oc didy `neqd
:`xnbd zvxznçkLà àúéøçà àîúñ ïðçBé éaømzq' `vn - ©¦¨¨§¨¨©£¦¨©§©

epiide ,zepenn ipicl xyk `neqy x`ean day ,zxg` 'dpyn
y zxaeqd epizpyn,'äìéla ïéøîBâå íBia ïéðc úBðBîî éðéc'xg`ne ¦¥¨¨¦©§§¦©¨§¨

dyrpd oicl dey eipirn zg`a `neq oiic ici lr dyrpd oice
`neq epi`y oiic ici lr dlila,dpynd ixacn cenll yi `linn

.xi`n iax ixack `lye ,oecl xyk `neqd s`y
:`xnbd zxxanàîúñ éàäî àîúñ éàäc déîìeà éàî`ed dn - ©§¥§©§¨¨¥©§¨¨

iax hwp recn ,xnelk ,ipyd `nzqd on xzei df `nzq ly ewfeg
,oecl xyk `neqy epziibeqa 'dpyn mzq'd ixack dkldl opgei

.oecln `neq zlqetd dcp zkqna 'dpyn mzq'd ixack `le
:mipte` ipya df oipr `xnbd zx`anàîéà úéòa éàc meynàîúñ ¦¨¥¥¨§¨¨

éãò íéaøcó,miaxd zrck `idy 'dpyn mzq'd z` sicrdl yi - §©¦¨¦
mixneb m`d ,df oica minkge xi`n iax ewlgpy epivne xg`ne
epziibeqa dpynd zrxkd z` sicrdl yi ,dlila zepenn ipic
`idy ,dcp zkqna dpynd zrxkd ipt lr ,minkg zrck `idy

.xi`n iax ixack
àðéãc àúëìä éab dì éðz÷c íeMî àîéà úéòa éàåxg`n - §¦¨¥¥¨¦§¨¨¥¨©¥¦§§¨§¦¨

zekldd x`y mr cgi ,oixcdpq zkqna ef dpynl iax dazky
dpynd la` ,dkldl jk lr jenql yi jkitl ,oic zial zerbepd
mipiipr ab` `l` ,oixcdpq zekld iabl diepy dpi` dcp zkqna

.xwir dpi`y xnel yi jkitle ,my zipyp mixg`
:minkg eyxcy ze`xwnd on xi`n iax yexci dn zxxan `xnbd

éàä ,øéàî éaøåxn`p eay ,df `xwn -(ak gi zeny)íòä úà eèôLå' §©¦¥¦©§¨§¤¨¨
déa Léøc éàî ,'úò ìëaixd ,epnn zeaxl yxec `ed dn - §¨¥©¨¥¥

`l` mipc oi` ixdy ,ynn zr lka hetyl xyt` i` ezhiyl
.meia

:`xnbd zx`an,àáø øîà`xwnn yexcl yiy xaeq xi`n iax ¨©¨¨
dfééeúéàìzeaxl -ïpeònä íBéxyk epi`y s` ,ea oecl xzeny §©¥©§¨

.mirbp zii`xlïðúcmirbp zkqna(a"n a"t),ïéàmipdkdúà ïéàBø ¦§©¥¦¤
íéòâpäa `lúéøçL,zncwen xwea zrya -åzrya `lïéá ©§¨¦©£¦§¥

úéaä CBúa àìå ,íéaøòä,minyd ztik zgz uega `l`íBia àìå ¨©§©¦§Ÿ§©©¦§Ÿ©
,ïðeònä`ed el` lka mrhdeL éðtî`idy zxdaääkzlra - ©§¨¦§¥¤¥¨

,ylg d`xnäfò úéàøð,wfg d`xn zlra -mipte` lkay xg`n ¦§¥©¨
wfg rbpd ly erav d`xp ok lre ,jk lk xkip dngd xe` oi` el`
.xedh `edy rbp `nhle zerhl odkd lelre ,zn`a `edy dnn

eok enkàìmirbpd z` mi`exad zryL éðtî íéøäv`idy zxda Ÿ¦¨¢¨¦¦§¥¤
äfò,wfg d`xn zlra -ääk úéàøðxg`n ,ylg d`xn zlra - ©¨¦§¥¥¨

d`xp rbpd ly erave ,mipird z` lalane wfg ynyd xe`y
.oick `ly `nh rbp xdhl odkd lelre ,zn`a `edy dnn ylg
zii`xl mixyk mpi`y mipnf mpyiy ,dpynd ixacn x`ean
`xwnd ieaixl xi`n iax jxved jkitle ,opernd mei enk ,mirbp
'miaix' miyiwny s`y ,jcnll ,'zr lka mrd z` ehtye'

.el` mipnfa oecl xzen mewn lkn ,'mirbp'l
:zxxane `xnbd dayéàä ,øéàî éaøåea xn`py df `xwn - §©¦¥¦©

(fh `k mixac)déì ãéáò éàî ,'åéða úà Bìéçðä íBéa'ea yexci dn - §©§¦¤¨¨©¨¥¥
`l` mipc oi`y df `xwnn cenll jixv epi` `ed ixd ,xi`n iax

.mirbpl miaix ywidn z`f cnel `edy xg`n ,meia
:`xnbd zx`andéì éòaéî àeääiax zhiyl jxvp df `xwn - ©¦¨¥¥

xi`néðúãëìdpyy oicl -déî÷ àðéðç øa äaø[iptlÎ],ïîçð áøc §¦§¨¥©¨©£¦¨©¥§©©§¨
ìétî äzà íBia ,'åéða úà Bìéçðä íBéa äéäå'[yixenÎ]éàå ,úBìçð §¨¨§©§¦¤¨¨©©¨©¦©£§¦

äìéla úBìçð ìétî äzà. ©¨©¦©£©¨§¨
déì øîà,`pipg xa daxl ongp axäzòî àlà,jixac itlïàî ¨©¥¤¨¥©¨©

déða déì ïeúøé àîîéa áéëLcz` eipa eyxii meia xhtpd mc` - §¨¥¦¨¨¦§¥§¥
,eyekxdéða déì ïeúøé àì àéìéìa áéëLc ïàîemc` eli`e - ©§¨¥§¥§¨¨¦§¥§¥

.ok xnel okzi cvike ,eyekx z` eipa eyxii `l dlila xhtpy
úøîà÷ úBìçð ïéc àîìécxnel z`ady `ziixad zpeek `ny - ¦§¨¦©£¨¨§©

meia eiqkp z` devnd mc`y epiidc ,'zelgp oic litn dz` meia'
devnd mc` j` ,mipiicl cer dzrn jixv oi`e ,oic wqtk df ixd
df oi` ,oic ea zeyrl ie`x epi`y onf `edy ,dlila eiqkp z`
mirneyd ecirie ,mipiicd ipta miyxeid e`eaiy jixve ,oic wqtk

.miqkpd lra mdl deiv dn
,àéðúczelgpd ipic z` miiqnd `xwna xn`p(`i fk xacna)äúéäå' §©§¨§¨§¨

,'ètLî úwçì ìàøNé éðáìipic meiqa azkp df `xwny xg`ne ¦§¥¦§¨¥§ª©¦§¨
c jkn cenll yi ,zelgpdäòøBà[dniizqpÎ]dlek äLøtä ìk §¨¨©¨¨¨¨

,ïéc úBéäì`idy dlgp zyxed lk lr cnll `a df `xwn ,epiidc ¦§¦
e ,aevw oickãkixa,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áø §¦©§¨¨©©§¨©©§¨¨©©

ìLäLmiyp`,äìBçä úà øwáì eñðëpLcvik dlegd mdl dxede §Ÿ¨¤¦§§§©¥¤©¤
m` if` ,eiqkp zwelga bdpzdleöøixd ,micr zeidl mixwand ¨

mdïéáúBke`eai okn xg`le ,zecr oeyla dlegd ly eixac z` §¦
xn`y mixacd it lr mipiicd mdl ewqtie oic zial miyxeid

m` mpn` ,yixendeöømd ixd ,mipiic zeidl mixwandïéc ïéNBò ¨¦¦
miyxeid on cg` lk z` miwifgne ,dlegd ly eixac it lr

.ez`eev itk miqkpa
wx eqpkpy ote`aeíéðLmd ixd ,dlegd z` xwalïéáúBkz` §©¦§¦

,zecr oeyla eixacïéc ïéNBò ïéàåmipiic zeidl mileki mpi`e - §¥¦¦
dylyn zegta zepenn ipic mipc oi`y xg`n ,xaca.øîàålr §¨©

jkeðL àì ,àcñç áøzeidl mixwan dyly milekiy minkg ©¦§¨Ÿ¨
,mipiicàlàexwal e`ayk,íBiaipic oecl ie`xd onf `edy ¤¨©

,zepennìáàexwal e`a m`,äìéla,oecl xyk epi`y onf `edy £¨©©§¨
md ixdïéáúBkeixac z`,zecr zxezaïéc ïéNBò ïéàåmpi`e - §¦§¥¦¦

,meia zxgnl elit` xaca mipiic zeidl milekieäì eåäc íeMî¦§¨§
íéãò,ef d`eeva micr dzr eyrp xaky xg`n -äNòð ãò ïéàå ¥¦§¥¥©£¤
,ïéicoecl okn xg`l i`yx epi` ,mieqn oipra cirnd mc` ,epiidc ©¨

.ezecr it lr df oipra
déì øîà,ongp axl `pipg xa daxàðéîà÷ éëä ïéàjk ,ok` - ¨©¥¦¨¦¨¨¦¨

oic miyer meiay ,`ziixad ixac xe`iaa xnel izpeek dzid
.dlila `le zelgp
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המשך מעמוד הקודם

המשך בעמוד הבא



ריט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc oixcdpq(ycew zay meil)

díéáéø`l` miyrp mpi`a àlLd mipiicíéáBø÷,oeciplóàzii`x ¦¦¤Ÿ§§¦©
íéòâð`l` ziyrp dpi`,íéáBø÷a àlLodkd `di `ly ,epiidc §¨¦¤Ÿ¦§¦

.rbpd ea xy` rexvd ly eaexw rbpd z` d`exd
:`ziixad zxxanéàzekldn sqep oic cenll yiy xn`p `ny - ¦

,mirbp zekldl mipiicíéáéø äîmipecipìLaäL,mipiicóàzii`x ¨¦¦¦§Ÿ¨©
íéòâð`dzìLaäL,mipdkàeä ïéãå,ok xnel yi xnege lwne - §¨¦¦§Ÿ¨§¦

l `l` mirbep mpi`y zepenn ipic m` ixdyBðBîîmpi` ,mc` ly ¨
`l` miyrpìLaäLl mirbepd mirbp ipic ,mipiicBôeb,mc` ly ¦§Ÿ¨
ïkL ìk àì,dyly mda jixvdl yiyøîBì ãeîìzjxved jkl - Ÿ¨¤¥©§©

xnel aezkd(a bi my)àä ,'Bâå 'ãçà ìà Bà ïäkä ïøäà ìà àáeäå'§¨¤©£Ÿ©Ÿ¥¤©©§¨
zãîì'cg`' zaizn.íéòâpä úà äàBø ãçà ïäk eléôàL ¨©§¨¤£¦Ÿ¥¤¨¤¤©§¨¦

ipic cenll yi xi`n iax zhiyly ,`ziixad ixacn x`ean
dfa wlgl oi`e ,meia `l` mzeyrl oi`y ,mirbp zii`xn zepenn
xzeny zxaeqd dpynd ixack `lye ,oic xnbl oic zligz oia

.dlila mxnebl
iax ixack `ly dkldl opgei iax hwp eay dyrn d`ian `xnbd

:xi`nàéîñ àeääeipirn zg`a `neqa did dyrn -,äåäc ©©§¨©£¨
déúeáaLaezepkya xb didy -àðéc ïéàc äåäc ,ïðçBé éaøcdide - §¦§¥§©¦¨¨©£¨¨¥¦¨

,zepenn ipic océãéî àìå ïðçBé éaø déì øîà àìåel xird `le - §¨£©¥©¦¨¨§¨¦¦
.dne`n jk lr opgei iax

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéä`neq eze`l xn` `ly ,opgei iax ¥¦¨¥¨¦
,oecl el xeq`y,äðLî íúñk äëìä ïðçBé éaø øîàäålka ,epiidc §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨

z` xn`y `ed in azk `le ,dpynd ixac z` iax mzqy mewn
,dpynd ixack dkldl weqtl yi ,da x`eand oicdïðúeixde - §©

kqna epipydcp z(:hn)y ,ìkmc`øLk ïeãì øLkäs`Léå ,ãéòäì ¨©¨¥¨¨¥§¨¦§¥
mc`øLkLwxøîàå ,ïeãì øLk ïéàå ãéòäìjk lr,ïðçBé éaø ¤¨¥§¨¦§¥¨¥¨§¨©©¦¨¨

`id dfa dpynd zpeekyééeúàìzeaxl -åéðéòî úçàa àîeñ- §©¥¨§©©¥¥¨
.oecl `ed leqt mewn lkn cirdl xyky s`y ,zg` oira xeir
`vnp ,'dpyn mzq'k dkldl weqtl yiy opgei iax xaeqe xg`ne
epkyl dne`n xn` `l recne ,zepenn ipicl xyk `neqd oi`y

.zepenn ipic oc didy `neqd
:`xnbd zvxznçkLà àúéøçà àîúñ ïðçBé éaømzq' `vn - ©¦¨¨§¨¨©£¦¨©§©

epiide ,zepenn ipicl xyk `neqy x`ean day ,zxg` 'dpyn
y zxaeqd epizpyn,'äìéla ïéøîBâå íBia ïéðc úBðBîî éðéc'xg`ne ¦¥¨¨¦©§§¦©¨§¨

dyrpd oicl dey eipirn zg`a `neq oiic ici lr dyrpd oice
`neq epi`y oiic ici lr dlila,dpynd ixacn cenll yi `linn

.xi`n iax ixack `lye ,oecl xyk `neqd s`y
:`xnbd zxxanàîúñ éàäî àîúñ éàäc déîìeà éàî`ed dn - ©§¥§©§¨¨¥©§¨¨

iax hwp recn ,xnelk ,ipyd `nzqd on xzei df `nzq ly ewfeg
,oecl xyk `neqy epziibeqa 'dpyn mzq'd ixack dkldl opgei

.oecln `neq zlqetd dcp zkqna 'dpyn mzq'd ixack `le
:mipte` ipya df oipr `xnbd zx`anàîéà úéòa éàc meynàîúñ ¦¨¥¥¨§¨¨

éãò íéaøcó,miaxd zrck `idy 'dpyn mzq'd z` sicrdl yi - §©¦¨¦
mixneb m`d ,df oica minkge xi`n iax ewlgpy epivne xg`ne
epziibeqa dpynd zrxkd z` sicrdl yi ,dlila zepenn ipic
`idy ,dcp zkqna dpynd zrxkd ipt lr ,minkg zrck `idy

.xi`n iax ixack
àðéãc àúëìä éab dì éðz÷c íeMî àîéà úéòa éàåxg`n - §¦¨¥¥¨¦§¨¨¥¨©¥¦§§¨§¦¨

zekldd x`y mr cgi ,oixcdpq zkqna ef dpynl iax dazky
dpynd la` ,dkldl jk lr jenql yi jkitl ,oic zial zerbepd
mipiipr ab` `l` ,oixcdpq zekld iabl diepy dpi` dcp zkqna

.xwir dpi`y xnel yi jkitle ,my zipyp mixg`
:minkg eyxcy ze`xwnd on xi`n iax yexci dn zxxan `xnbd

éàä ,øéàî éaøåxn`p eay ,df `xwn -(ak gi zeny)íòä úà eèôLå' §©¦¥¦©§¨§¤¨¨
déa Léøc éàî ,'úò ìëaixd ,epnn zeaxl yxec `ed dn - §¨¥©¨¥¥

`l` mipc oi` ixdy ,ynn zr lka hetyl xyt` i` ezhiyl
.meia

:`xnbd zx`an,àáø øîà`xwnn yexcl yiy xaeq xi`n iax ¨©¨¨
dfééeúéàìzeaxl -ïpeònä íBéxyk epi`y s` ,ea oecl xzeny §©¥©§¨

.mirbp zii`xlïðúcmirbp zkqna(a"n a"t),ïéàmipdkdúà ïéàBø ¦§©¥¦¤
íéòâpäa `lúéøçL,zncwen xwea zrya -åzrya `lïéá ©§¨¦©£¦§¥

úéaä CBúa àìå ,íéaøòä,minyd ztik zgz uega `l`íBia àìå ¨©§©¦§Ÿ§©©¦§Ÿ©
,ïðeònä`ed el` lka mrhdeL éðtî`idy zxdaääkzlra - ©§¨¦§¥¤¥¨

,ylg d`xnäfò úéàøð,wfg d`xn zlra -mipte` lkay xg`n ¦§¥©¨
wfg rbpd ly erav d`xp ok lre ,jk lk xkip dngd xe` oi` el`
.xedh `edy rbp `nhle zerhl odkd lelre ,zn`a `edy dnn

eok enkàìmirbpd z` mi`exad zryL éðtî íéøäv`idy zxda Ÿ¦¨¢¨¦¦§¥¤
äfò,wfg d`xn zlra -ääk úéàøðxg`n ,ylg d`xn zlra - ©¨¦§¥¥¨

d`xp rbpd ly erave ,mipird z` lalane wfg ynyd xe`y
.oick `ly `nh rbp xdhl odkd lelre ,zn`a `edy dnn ylg
zii`xl mixyk mpi`y mipnf mpyiy ,dpynd ixacn x`ean
`xwnd ieaixl xi`n iax jxved jkitle ,opernd mei enk ,mirbp
'miaix' miyiwny s`y ,jcnll ,'zr lka mrd z` ehtye'

.el` mipnfa oecl xzen mewn lkn ,'mirbp'l
:zxxane `xnbd dayéàä ,øéàî éaøåea xn`py df `xwn - §©¦¥¦©

(fh `k mixac)déì ãéáò éàî ,'åéða úà Bìéçðä íBéa'ea yexci dn - §©§¦¤¨¨©¨¥¥
`l` mipc oi`y df `xwnn cenll jixv epi` `ed ixd ,xi`n iax

.mirbpl miaix ywidn z`f cnel `edy xg`n ,meia
:`xnbd zx`andéì éòaéî àeääiax zhiyl jxvp df `xwn - ©¦¨¥¥

xi`néðúãëìdpyy oicl -déî÷ àðéðç øa äaø[iptlÎ],ïîçð áøc §¦§¨¥©¨©£¦¨©¥§©©§¨
ìétî äzà íBia ,'åéða úà Bìéçðä íBéa äéäå'[yixenÎ]éàå ,úBìçð §¨¨§©§¦¤¨¨©©¨©¦©£§¦

äìéla úBìçð ìétî äzà. ©¨©¦©£©¨§¨
déì øîà,`pipg xa daxl ongp axäzòî àlà,jixac itlïàî ¨©¥¤¨¥©¨©

déða déì ïeúøé àîîéa áéëLcz` eipa eyxii meia xhtpd mc` - §¨¥¦¨¨¦§¥§¥
,eyekxdéða déì ïeúøé àì àéìéìa áéëLc ïàîemc` eli`e - ©§¨¥§¥§¨¨¦§¥§¥

.ok xnel okzi cvike ,eyekx z` eipa eyxii `l dlila xhtpy
úøîà÷ úBìçð ïéc àîìécxnel z`ady `ziixad zpeek `ny - ¦§¨¦©£¨¨§©

meia eiqkp z` devnd mc`y epiidc ,'zelgp oic litn dz` meia'
devnd mc` j` ,mipiicl cer dzrn jixv oi`e ,oic wqtk df ixd
df oi` ,oic ea zeyrl ie`x epi`y onf `edy ,dlila eiqkp z`
mirneyd ecirie ,mipiicd ipta miyxeid e`eaiy jixve ,oic wqtk

.miqkpd lra mdl deiv dn
,àéðúczelgpd ipic z` miiqnd `xwna xn`p(`i fk xacna)äúéäå' §©§¨§¨§¨

,'ètLî úwçì ìàøNé éðáìipic meiqa azkp df `xwny xg`ne ¦§¥¦§¨¥§ª©¦§¨
c jkn cenll yi ,zelgpdäòøBà[dniizqpÎ]dlek äLøtä ìk §¨¨©¨¨¨¨

,ïéc úBéäì`idy dlgp zyxed lk lr cnll `a df `xwn ,epiidc ¦§¦
e ,aevw oickãkixa,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áø §¦©§¨¨©©§¨©©§¨¨©©

ìLäLmiyp`,äìBçä úà øwáì eñðëpLcvik dlegd mdl dxede §Ÿ¨¤¦§§§©¥¤©¤
m` if` ,eiqkp zwelga bdpzdleöøixd ,micr zeidl mixwand ¨

mdïéáúBke`eai okn xg`le ,zecr oeyla dlegd ly eixac z` §¦
xn`y mixacd it lr mipiicd mdl ewqtie oic zial miyxeid

m` mpn` ,yixendeöømd ixd ,mipiic zeidl mixwandïéc ïéNBò ¨¦¦
miyxeid on cg` lk z` miwifgne ,dlegd ly eixac it lr

.ez`eev itk miqkpa
wx eqpkpy ote`aeíéðLmd ixd ,dlegd z` xwalïéáúBkz` §©¦§¦

,zecr oeyla eixacïéc ïéNBò ïéàåmipiic zeidl mileki mpi`e - §¥¦¦
dylyn zegta zepenn ipic mipc oi`y xg`n ,xaca.øîàålr §¨©

jkeðL àì ,àcñç áøzeidl mixwan dyly milekiy minkg ©¦§¨Ÿ¨
,mipiicàlàexwal e`ayk,íBiaipic oecl ie`xd onf `edy ¤¨©

,zepennìáàexwal e`a m`,äìéla,oecl xyk epi`y onf `edy £¨©©§¨
md ixdïéáúBkeixac z`,zecr zxezaïéc ïéNBò ïéàåmpi`e - §¦§¥¦¦

,meia zxgnl elit` xaca mipiic zeidl milekieäì eåäc íeMî¦§¨§
íéãò,ef d`eeva micr dzr eyrp xaky xg`n -äNòð ãò ïéàå ¥¦§¥¥©£¤
,ïéicoecl okn xg`l i`yx epi` ,mieqn oipra cirnd mc` ,epiidc ©¨

.ezecr it lr df oipra
déì øîà,ongp axl `pipg xa daxàðéîà÷ éëä ïéàjk ,ok` - ¨©¥¦¨¦¨¨¦¨

oic miyer meiay ,`ziixad ixac xe`iaa xnel izpeek dzid
.dlila `le zelgp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc oixcdpq(ycew zay meil)

'mirbp'l 'miaix' ly ywiddn cnel xi`n iaxy s`y ,`vnp
`xwnl s` jixvy xaeq `ed mewn lkn ,meia mipc zepenn ipicy
dlegd z` xwal qpkpdy cnll ick ,'eipa z` eligpd meia' ly
meyn ,eixg`ly meia s` oic jk lr zeyrl i`yx epi` dlila

.'oiic dyrp cr oi`'y
:dpyna epipy'eëå íBia ïéðc úBLôð éðécjixv xnelk .meia oixnebe ¦¥§¨¨¦©§

`le meia `weec didi [oic wqtÎ] oicd xnb mbe oicd zligz mby
:`xnbd zx`an .dlilaéléî éðäðî,df oic epl oipn -áø øîà §¨©¥¦¥¨©©
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המשך מעמוד הקודם

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

נבהלתי לשמוע אשר מרבה הוא בתעניות ומסגף את עצמו מבלי לאכול כמה וכמה שעות קודם 

התפלה וכיו"ב מעשים כאלו.

ברור הדבר בעיני שזהו דרך להחליש את הבריאות היפך פסק חז"ל שהובא ברמב"ם הלכות 

דעות רפ"ד, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, ונודע ג"כ מ"ש הבעש"ט לתלמידו בעל התולדות 

כמו  בארזים  ואם  וכו',  הוא  מתענה  אשר  כששמע  ז-ח(  א'  )התמים  בטני"  "תרגז  אשר  יוסף,  יעקב 

בעל התוי"י אמרו כנ"ל, עאכו"כ באנשים כערכנו, ועפ"י פסק אדמו"ר הזקן באגרת התשובה פרק ג' 

"כ"ז )מספר הצומות( באדם חזק ובריא שאין ריבוי הצומות מזיק לו כלל לבריאות גופו וכמו בדורות 

הראשונים, אבל מי שרוב הצומות מזיק לו שאפשר שיבוא לידי חולי או מיחוש ח"ו כמו בדורותינו 

אלה, אסור לו להרבות בתעניות וכו'",

ולכן אם לקולי ישמע הרי תומ"י יבטל הנהגתו זאת, ואם יש לו בזה מנהג טוב שנהג ג"פ, הרי 

יעשה התרת נדר, ויאכל קודם התפלה, היינו מזונות ג"כ, ואם לפי מצב בריאותו נצרך לו יותר ע"ז הרי 

יאכל יותר ע"ז ולא יסמוך בזה על שקול דעתו, אלא ישאל דעת המנהל רוחני הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ 

וכו' מוהרש"ח שי' קעסעלמאן.

כן בנוגע לשאלתו באופן לימודו, שעלה בדעתו ללמוד ביחידות דוקא, כי אפשר שבלמוד בחברים 

הרי טבע חברים ישפיע עליו לגריעותא, הנה כבר ארז"ל במשנה, שהתורה נקנית בדבוק חברים, ואף 

שאין הדבר שכל הלמוד יהי' בדיבוק חברים, כי לעתים תכופות הרי נדרש לעומק, כן אפ"ל מצב רוח 

שצ"ל הלמוד דוקא ביחידות, וכמובא עד"ז בענין דיון הסנהדרין אם הי' זוגות זוגות או כ"א בפ"ע, 

אבל אחכ"ז צריך להיות לו עכ"פ א' או ב' חברים שיהי' לו עמהם קביעות עתים בלימוד ומזמן לזמן 

ג"כ יפלפל עמהם בתורת הנגלה ובתורת החסידות, ויתייעץ עם ההנהלה והר"מ באיזה חברים לבחור.

אקוה אשר בדואר החוזר, ירגיע את רוחי ויודיעני אשר עזב את הדרך של תעניות וסגופים, 

ויקויים פירוש הבעש"ט עה"פ אם תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וגו' עזב תעזוב עמו, וכמועתק 

הפי' ב"היום יום".

בברכת הצלחה בתורה ובעבודה ביר"ש, המחכה לבשו"ט ממנו ומהטבת בריאותו בגשמיות 

וברוחניות.



אגרות קודשרכ

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - שמפני כמה סבות נתאחרה המענה עד עתה - שבו מודיע על מקרה שקרה 

עם זוגתו תחי' ומבקש תיקון בעדו ובעדה:

א( הנה יפריש לצדקה 2/3 60 סלעים של תורה לצדקה בעבורו וכן כסכום הזה לצדקה בעד 

יוכל ליתן זה כארבעים  ויוכל לסלק זה מעט מעט, ומה טוב אם  זוגתו תחי', ואצ"ל זה בבת אחת, 

פעמים. שיעור הסלע של תורה יוכל להודע במחנו ע"י השיעור שנותנים לפדיון הבן שזהו חמש סלעים.

ב( ישתדל בהשתדלות היותר גדולה בענין של שלום בית בינו ובין זוגתו תחי' היינו שיזהר בזה 

בתכלית הזהירות, וידוע מרז"ל נשים דעתם קלה ואשה דמעתה מצוי' ולכן טוב שיהי' הוא המוותר 

עאכו"כ  בית,  במעלת השלום  רז"ל  הפליגו  עת  בכל  ואם  דעלמא,  במילי  ובפרט  רצונה  להפיק  מצדו 

בעש"ק, ואנו עתה כולנו בעש"ק לאחר חצות, כי קרב קץ גלותנו וביאת משיחנו.

ג( בטח ידוע לו שהתקוני זהר מחולק לארבעים חלקים החל מער"ח אלול עד יוהכ"פ, ויאמר 

בימים אלו את השיעור המגיע לכל יום ויום.

ד( מובן מעצמו, שעד לאחר יוהכ"פ צריך הוא להזהר ביותר בקיום ג' השיעורים השוים לכל 

נפש, בחומש תהלים ותניא, מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר.

יש לשער שההעלם וההסתר ביותר יהי' אצלו בנוגע לסעיף הב' היינו בנוגע לשלום בית; כי 

ידוע שגדול השלום וכל התורה כולה דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום, ובפרט בגלות זה האחרון 

שכמרז"ל ביומא ט' ע"ב בא בסיבת העדר השלום, וכל כמה שמתקרב קץ הגלות הרי ההתאבקות מצד 

שכנגד הוא ביותר בנוגע שלא להניח לעשות שלום בעולם כלל ובין איש ואשתו דלמטה שהם בדוגמת 

איש ואשה דלמעלה בפרט, אבל לפום גמלא שיחנא, ובודאי נותנים הכחות ע"ז לעמוד בנסיון. ועייג"כ 

קונ' החלצו.

וע"י כל הענינים הנ"ל הנה בטח סר וכו' וחטאתו תכופר. ובפרט שאינו אלא ספק בעלמא כפי 

הנראה ממכתבו.

מהנכון למסור כללות תוכן מכתבי גם לזוגתו תחי' כי בטח גם היא נעצבה לבה מהמקרה אשר קרה 

להם והשי"ת יזכהו לבשר בשו"ט בכל הנ"ל בפרט, וממצבו בגו"ר בכלל. - כבקשתו הזכרתים על הציון.

בברכה.

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א מנ"א, בו מודיע ושואל חוו"ד:

א( בנוגע להתעסקות... כמדריך ומורה אשר באחד ממכתביו הקודמים ביאר הפרטים בזה, 

ושואל חוו"ד:

הנה נכון הדבר במאד ואם בכל העתים ובכל הזמנים היתה מלאכה זו מלאכת שמים ורז"ל 

דרשו ע"ז את הכתוב והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים כו' לעולם ועד. עאכו"כ בזמננו 



רכי

זה אשר קרב קץ הגלות וצריך להכין את עם ישראל לביאת המשיח, ובדוגמא כמו שהי' בעת מ"ת הנה 

ארז"ל שאם הי' ששים רבוא חסר אחד הי' זה עכוב ח"ו במתן תורה. הרי גם ביציאה מהגלות ידוע 

דרז"ל שצ"ל כולו זכאי וכו' וזכות המתעסקים בזה הוא עד אין שיעור.

ב( שואל תיקון בנוגע לעניניו: הנה בטח שומר השיעורים השוים לכל נפש והם בחומש תהלים 

ותניא שהם מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר. ונוסף ע"ז יפריש לצדקה בכל יום - כמובן לבד שבת ויום טוב 

- ג"פ בבוקר וג"פ לפני מנחה. וכ"ז בלי נדר ועד אחר יום הכפורים הבע"ל, וכן יתרגל להרבות באותיות 

של תורה או של תפלה בהליכתו ברחוב...

בברכה שיב"ט בכהנ"ל.

 ב"ה,  כ"ד מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר שלמה חיים שי' שד"ר

שלום וברכה!

... ועתה באתי בהערה כללית ומטובו למסור זה לכל התלמידים:

אינני יודע הסיבה לזה, אבל כנראה שיש ביניהם תנועה שרוצים לנסוע לארצוה"ב, ולא טוב 

בעיני הדבר, כי בטח עוד יוכלו להשתלם ביותר וביותר בלימודים במקומם עתה, אפשר יש יוצא מן 

הכלל שאין זה תועלת בשבילו, אבל בכלל דער לויפען אין אמעריקא און לערנען דוקא אין ברוקלין, 

חוששני שמעורב בזה גם ענין של התפארות, ועל ההנהלה הרוחנית של התלמידים לשרש אח"ז, ולבאר 

לפניהם את האחריות של היציאה מאה"ק ת"ו שאינה מותרת אלא בשביל ת"ת ולישא אשה, ובמילא 

צ"ל זה ת"ת כזה שהתורה קוראה אותה ת"ת, ובתור תלמיד תו"ת הנה צריך לזה ג"כ הסכם תורת 

החסידות שלימוד זה ת"ת שמה.

נוסף ע"ז: לפי המצב עתה באה"ק ת"ו יש שם כר נרחב, להצלת מאות ואלפי של בני ובנות 

ישראל, ובמילא צ"ל על אתר מוסד שיוכל להיות במצב שיוכל להכריז: ראו גדולים שמגדל אני, ולא 

שיצטרך לאמר שהתלמידים נשלחו למקום אחר ויאמינו לו באמונה שכן הוא, ועוד במשך הזמן תקותי 

לאיזה  עכ"פ  ומדריכים  מחנכים  בתור  בהם  להשתמש  יוכלו  התלמידים  של  מסוים  שחלק  חזקה, 

שבועות וחדשים אפילו במשך זמן למודם בהישיבה, וגודל ערך עבודה זו אין לשער.

הזמן  אותו  היינו  השביעי  חודש  ועל  לכאן  לבוא  רצונו  הוא  שגם  מכתבו  נתקבל  עתה  ...זה 

שמשובע בכל טוב, וכל רגע שאפשר להשפיע בכיון זה על התלמידים יקר הוא מכל יקר, ותמורת זה 

יודע אם מש"כ  ובפרט שאיני  - קשה עלי בכלל להטיף מוסר,  וכו'  רוצה לעזוב צאן מרעיתו לנפשם 

במכתבו ע"ד הנסיעה לכאן הוא בתור שאלה או רק בתור סיפור דברים, ואז אין בכלל מקום למוסר 

וכיו"ב - אבל לא האמנתי למראה עיני כאשר קראתי את זה במכתבו.

מובן שחוות דעתי זו אינה נוגעת בענין השגת הניירות, ואם לא כתב אלא בתור הודעת החלטה 

מוחלטת - יכתוב ישר להמזכירות עד"ז וישתדלו כפי היכולת.

אבל חוו"ד אני - הוא בפשטות כנ"ל.

בברכה להצלחה בתל' ובעצמו.

אגרות קודש
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לחובה  ישראל כל עליהם קבלוהו כבר שעכשיו פי על אף
מתפללות  אינן ורובן עליהם קבלו לא הנשים מכלֿמקום

בזה). סי"ט רצו סי' (ראה שבת במוצאי ערבית

•
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מישראל ‡ אחד כל שיספ[ו]ר התורה מן עשה מצות
שנאמר  העומר קרבן הבאת מיום ימים שבועות שבעה
עומר  את הביאכם מיום השבת ממחרת לכם וספרתם
שבעה  ואומר תהיינה תמימות שבתות שבע התנופה
בבית  יכול לך תספר חכמים ודרשו וגו' לך תספר שבועות
שנים  שבתות שבע דין בבית שסופרין ביובל כמו דין
לכם  וספרתם לומר תלמוד ליובל החמשים שנת ומקדשין
צבור  שליח או הציבור ואין ואחד אחד לכל  לסופרה כדי
שיספור  לחבירו מצוה אחד אם אף כולם בעד לספור יכולים
שמע  כשלא חובתו ידי יוצא אינו לכך שליח ועשאו בשבילו

חבירו. מפי הספירה

נתכוין  אם חבירו מפי הספירה שמע בעצמו הוא אם אבל
נתכוין  המשמיע חבירו וגם זו בשמיעה חובתו ידי לצאת
כאומר  הוא שהשומע התורה מן חובתו ידי יצא להוציאו
זה  על חולקין ויש זו במצוה המחויב מפי ששמע והוא
שכל  ממש ואחד אחד לכל ספירה שתהא שצריך ואומרים
שלא  לכתחלה לדבריהם לחוש ויש בעצמו יספור אחד

מהש"ץ. הספירה שמיעת על לסמוך

הוא  אם אף לכתחלה מהש"ץ לשמוע יכול הברכה אבל
יכול  אחת בבת מצוה שעושין שעשרה בעצמו לברך יודע
ואחר  ח' בסימן שנתבאר כמו כולם בשביל לברך מהן אחד

מיד: יספור הברכה ששמע

עשה · מצות שהוא מפני זו ממצוה פטורים ועבדים נשים
זו  מצוה הנשים שמו מדינות ובמקצת גרמא שהזמן
אף  עליה מברכות שהן במה איסור חשש ואין חובה עליהם

י"[ז]. סי' עיין ממנה פטורות שהם

הבית  בפני ושלא הבית בפני ובחו"ל בארץ נוהגת זו ומצוה
ואין  קיים המקדש בית שאין הזה שבזמן אומרים ויש
אלא  תורה מדברי כלל נוהגת זו מצוה אין העומר מקריבין
מקום  ומכל עיקר וכן למקדש זכר שתיקנו סופרים מדברי
חילוק  ואין תורה של כעין תקנו חכמים שתקנו מה כל

שיתבאר: בדברים אלא ביניהם

ממחרת ‚ שנאמר בניסן בט"ז הוא העומר הקרבת זמן
יום  ממחרת הוא שזה חכמים וקבלו וגו' יניפנו השבת
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ולא  לספור מתחילין עצמו זה ומיום פסח של הראשון טוב
וגו' לספור תחל בקמה חרמש מהחל שנאמר שלאחריו מיום
דהיינו  הקצירה ראשית בזמן הוא הספירה שזמן למדת הא
אח"כ. ולא הבאתו קודם הוא וקצירתו העומר קצירת בזמן

העומר  (ואין ממש הבאתו ביום הספירה להתחיל אפשר ואי
אתה  ואין תהיינה תמימות שנאמר ממש) ביום אלא קרב
שמתחיל  דהיינו בערב לספור כשמתחיל אלא תמימות מוצא
והוא  הבוקר אור קודם ט"ז בליל הראשון יום לספור הוא
הסתם  שמן בלילה אלא שאינה הימים שאר ספירת הדין

שוין. הם הימים כל ספירת

ספר  ולא שכח שאם העומר לספירת כשר הלילה וכל
לספור  חייב השחר עמוד שעלה קודם ונזכר הלילה בתחלת
מיד  הלילה בתחלת לספור המובחר מן מצוה לכתחלה אבל

ערבית. תפלת אחר

כל  על שמברכין כדרך לברך צריך בלילה שיספור וקודם
סופרים. דברי של בין תורה של בין המצות

ברכה  בלא יספור ביום ונזכר בלילה לספור שכח אם אבל
אותו  קוצרין בלילה העומר נקצר לא שאם אומרים שיש לפי
לספור  חייב בלילה ספר ולא הזיד או שכח אם ולפיכך ביום
ברכה  בלא יספור לפיכך זה על חולקין ויש ולברך ביום

להקל: ברכות שספק

חכמים „ ודרשו בקמה שנאמר מעומד לברך צריך הספירה
מקום  ומכל לספור תחל בקומה אלא בקמה תקרא אל
אסמכתא  אלא אינה זו שדרשה לפי יצא מיושב מנה אם

בעלמא:

שנאמר ‰ השבועות וגם הימים למנות צריך התורה מן
שבעה  ואומר חמשים עד כלומר יום חמשים תספרו
ימים  לשבעה כשמגיע שניהם יספור כיצד לך תספר שבועות
ליום  וכשמגיע אחד שבוע שהם ימים שבעה היום יאמר
שבועות  שני שהם יום עשר ארבעה היום יאמר עשר ארבעה
יצא  לא כן עשה לא ואם ושבוע שבוע סוף כל בשאר וכן

התורה: מן חובתו ידי

Â עד ח' מיום דהיינו ושבוע שבוע כל שבין בימים אבל
הימים  וכן עשרים יום עד ט"ו ומיום בכלל ועד י"ג יום
בהן  למנות צריך שאין אומרים יש השבועות שאר שבין
היום  יאמר ח' ביום כגון בלבד הימים אלא השבועות

אחד שבוע שהם לומר צריך ואין ימים אחד שמונה ויום
ויום  אחד שבוע היום יאמר ח' ביום להיפוך אומרים ויש
ויש  אחד ויום שבועות ב' היום יאמר ט"ו וביום אחד
כגון  והשבועות הימים סכום בהם לומר שצריך אומרים
וכן  אחד ויום אחד שבוע שהם ימים שמונה יאמר ח' ביום
והשבועות  הימים כל סכום לומר צריך הימים כל בשאר
בכל  המנהג נתפשט וכן השבוע על העודפים הימים ומנין

לשנות. ואין ישראל תפוצות

(הראשונות) הספירות מב' באחת ומנה טעה אם מקום ומכל
בזמן  ולספור לחזור צריך אין השבועות שבאמצע בימים
סופי  שהם בימים ואף סופרים מדברי שהספירה הזה
מנה  ולא טעה אם בהם וכיוצא וי"ד ז' יום כגון השבועות

אומרים  יש כלל השבועות הזכיר ולא בלבד הימים אלא
אלא  אינה שהספירה הזה בזמן ולספור לחזור צריך שאין

יצא. הימים שספר וכיון זכר

אחד  שבוע היום שאמר כגון בלבד שבועות ספר אם אבל
ולספור  לחזור צריך הימים מנין הזכיר ולא שבועות שני או
בלבד  הימים שבמנין הימים מנין הוא הספירה שעיקר לפי
בלבד  השבועות במנין אבל יום המ"ט כל לספור  יכולין
הימים  אלא לספור אפשר אי ימים מנין שום הזכרת בלא

השבועות. סופי שהם

ולספור  לחזור צריך לבד הימים מנה אם שאף אומרים ויש
לחוש  ויש תורה של כעין תקנו חכמים שתקנו מה שכל

ברכה: בלא ולספור לחזור לדבריהם

Ê'ב יום או אלף יום היום שאמר א"ב באותיות ספר אם
אומרים  ויש חובתו ידי שיצא אומרים יש ימים ג' או

ברכה. בלא ולספור לחזור לדבריהם לחוש ויש יצא שלא

לא  לעומר ימים וכך כך סתם מנה אלא היום אמר לא אם
שאמר  דכיון בברכה ולספור לחזור וצריך חובתו ידי  יצא
עומד  שהוא הזה היום עצם את ספר לא הרי ימים וכך כך
עצמו  היום שתספור יום חמשים תספרו אמרה והתורה בו

וכך. כך היום שיאמר

שמעיקר  יצא לעומר אמר ולא וכך כך היום אמר אם אבל
יפה  לבאר כך שנהגו אלא לעומר כלל לומר צריך אין הדין
ויש  בדיעבד כלל מעכב זה ואין סופרים דבר לאיזה בספירה
נכונים  שניהם כי נוסח שום לשבש ואין בעומר לומר נוהגין
הימים  מנין אחר לעומר לומר להם הידוע מטעם נוהגין (ויש
שהם  לעומר ימים שמונה היום כגון השבועות מנין קודם

אחד): ויום אחד שבוע

Á משנים רבים לשון ימים לומר הקודש לשון צחות דרך
יום  יאמר ואילך עשר מאחד אבל בכלל ועד עשרה ועד
כגון  המרובה מנין קודם המועט מנין לומר וטוב יחיד לשון
אמורים  דברים במה ואחד עשרים ולא ועשרים אחד
אבל  קודם המועט מנין לספור שדרך אלו במדינות
גם  לומר יכול קודם המרובה מנין לספור שדרך במקומות

מקומו: כמנהג בספירה

Ë אחת ולא אחד שבוע יאמר ולכן זכר לשון הוא שבוע
השלישי  ובשבוע שתי ולא שני יאמר השני ובשבוע

השבועות: בשאר וכן שלש ולא שלשה יאמר

È הלשון מבין אינו אם אבל שמבין לשון בכל לספור מותר
לא  מבינו אינו אם הקודש בלשון ספר אפילו בו שסופר

כלל: ספירה זו אין המנין יודע שאינו דכיון יצא

‡È המקדש בית שיבנה רצון יהי לומר נוהגין הספירה אחר
ואין  למקדש זכר אלא סופרין אנו אין שעכשיו לפי כו'
לעומר  לספור הוא שהמצוה כלל מצוה עשיית זו בספירה
לספור  תקנו שחכמים אלא לו לספור עומר לנו אין ועכשיו
ונקיים  המקדש בית שיבנה מתפללין לפיכך למקדש זכר
אחר  לומר להם הידוע מטעם נוהגין (ויש כתקונה המצוה
של  ורבונו בכח ואנא ויברכנו יחננו אלהים מזמור כך
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c"agרכד i`iyp epizeax zxezn

·È אף השמשות בבין ולספור לברך שמותר אומרים יש
היאך  כן ואם העבר יום וספק לילה ספק שהוא פי על
מקום  מכל ראשון יום הוא עדיין שמא ימים שני היום יאמר
סופרים  דברי ספק סופרים מדברי הזה בזמן שהספירה כיון
להכניס  אין שלכתחלה ואומרים זה על חולקין ויש להקל
צאת  עד לספור ואין סופרים מדברי אפילו ספק לידי עצמו
ראוי  וכן המדקדקים עושין וכן ודאי לילה שהוא הכוכבים
כסברא  עכשיו ההמון המנהג מקום ומכל לעשות אדם לכל

השמשות. בבין לספור הראשונה

ה  בצאת לספור לדקדק שרוצה מתפלל ומי והוא כוכבים
סמוך  עם ערבית המתפללין צבור עם יום מבעוד ערבית
בלא  עמהם שיספור טוב השמשות בבין וסופרים לחשיכה
סומך  הריני בלילה לספור אשכח אם בדעתו ויחשוב ברכה
בלילה  אשכח לא ואם חובתי ידי בה לצאת זו ספירה על
להאומרים  שאף זו בספירה לצאת שלא עכשיו דעתי הרי
מקום  מכל חובתו ידי בהן לצאת כוונה צריכות אין שמצות
אינו  בודאי חובתו ידי בהן לצאת שלא בפירוש כשמכוין

בברכה. יספור בלילה כשיזכור ולפיכך כרחו בעל יוצא

זו  בספירה לצאת שלא בפירוש בדעתו התנה לא אם אבל
וגם  עכשיו בירך שלא אף סתם ספר אלא בלילה כשיזכור
בלילה  כשיספור יברך לא הציבור ברכת אחר אמן ענה לא
ידי  יצא וכבר השמשות בבין כשספר לילה כבר היה שמא
להאומרים  ואף כונה צריכות אין שמצות להאומרים חובתו
מדברי  הזה בזמן הספירה מקום מכל כונה צריכות שמצות
אין  הכל לדברי סופרים מדברי שמצות אומרים ויש סופרים

תע"ה. בסי' שנתבאר כמו כוונה צריכות

אחד  מן הספירה ששמע אלא כלל עמהם ספר לא ואפילו
לא  הוא וגם להוציאו כלל נתכוין ולא שספרו הציבור ומן
יברך  לא תומו לפי שמע אלא זו בשמיעה לצאת נתכוין
אין  מחשב היה אם ואפילו כעונה שהשומע בלילה כשיספור
להאומרים  כלום זה אין זו בספירה לצאת מתכוין אני
אני  מחשב כן אם אלא כלל כוונה צריכות אין שמצות

בה. לצאת שלא מתכוין

אין  השמשות בין קודם אבל השמשות בבין הוא זה וכל
תפלת  לגמור שמקדימין שבת בערב אפילו לספור כלל מנהג
הציבור  אין השמשות בין קודם הכנסת בבית בציבור ערבית
כשיגיע  בביתו סופר אחד כל אלא הכנסת בבית כלל סופרין

הזמן.

העבים  נתפזרו כך ואחר וספרו ובירכו המעונן ביום טעו ואם
אבל  ולספור לחזור צריכין השמשות בין קודם שהיה ונודע
שהרי  ואילך המנחה מפלג היה כשספרו אם שנית יברך לא
המנחה  מפלג ערבית של שמע קריאת לקרות העולם מנהג
ואילך  המנחה שמפלג האומרים על שסומכין לפי ואילך
הוא  כך יהודה לרבי ערבית תפלת לענין כלילה שהוא כשם
שהוא  הדין הוא וא"כ ערבית של שמע קריאת לענין כלילה
ומכל  דבריהם לפי יהודה לרבי העומר ספירת לענין כלילה
שהעיקר  לפי הזמן כשיגיע ולספור לחזור צריכים מקום
לרבי  אפילו כלילה חשוב אינו המנחה שמפלג כהאומרים

דברים  שאר לענין לא אבל בלבד תפלה לענין אלא יהודה
רל"ה: בסימן שנתבאר כמו בלילה שמצותם

‚È ביום שטעו הכוכבים בצאת לספור המדקדקים אבל
ולספור  לחזור צריך אין השמשות בבין וספרו המעונן
לפי  ברכה בלא אפילו הדין מעיקר הכוכבים בצאת כלל
בבין  שספרו במה הדין מעיקר לגמרי חובתו ידי יצא שכבר
(ומכל  להקל סופרים דברי וספק לילה ספק שהוא השמשות
מן  הזה בזמן שספירה האומרים לדברי לחוש כדי מקום
בלא  הכוכבים בצאת לספור שיחזרו להם טוב התורה

ברכה):

„È ימי כמה השמשות בבין חבירו אותו ששואל מי
שאם  וכך כך היה אתמול לו יאמר זה בלילה הספירה
ולמנות  לחזור עצמו הוא יוכל לא וכך כך היום לו יאמר
היום  לחבירו שאמר במה חובתו ידי יצא שכבר לפי בברכה
שלא  אף לצאת כונה צריך שאין האומרים דברי לפי וכך כך
בברכה  לספור יכול השואל אבל כלום בכך אין לעומר אמר
ששמע  בשעה מקום מכל מהמשיב הסיפור כבר ששמע אף
שומע  הוא כך בשביל שהרי ולספור לחזור בדעתו היה
אבל  זו בשמיעה לצאת שלא בפירוש בדעתו שהיה ונמצא
שרוצה  התשובה בשעת בפירוש בדעתו היה לא המשיב
מקום  מכל הוא כן שבאמת אף כך אחר שנית ולספור לחזור
להאומרים  חובתו ידי יצא בפירוש בדעתו היה שלא כיון

כונה. צריכות שאין

כך  סתם לו השיב אלא וכך כך היום לו אמר לא אם אבל
בברכה  ויספור ויחזור הכל לדברי בזה יצא לא לעומר וכך

וכך: כך היה אתמול לומר טוב יותר מקום ומכל

ÂË אף לכן קודם אבל השמשות בבין כששואלו זה וכל
בברכה  וסופר חוזר לעומר וכך כך היום לו אמר אם
אינו  ואילך המנחה מפלג שאף כהאומרים שהעיקר כיון
שהוא  להאומרים וגם בלבד תפלה לענין אלא כלילה חשוב
צריכות  סופרים מדברי מצות שאף אומרים יש הרי כלילה
מפלג  ליזהר טוב לכתחלה מקום (ומכל בהן לצאת כוונה

וכך): כך היום יאמר שלא ואילך המנחה

ÊË שבת במוצאי אפילו ערבית תפלת קודם לספור מותר
מקום  שמכל הקודש על מחול הוא שמוסיפין לילה

ראוי  מקום ומכל המחרת ליום אלא העבר ליום נחשב ואינו
תדירה  היא ערבית שתפלת לספירה ערבית תפלת להקדים

תדיר: לשאינו קודם ותדיר תדירה אינה והספירה

ÊÈ מטתו על ולקרות יום מבעוד ערבית להתפלל דרכו ואם
שמע  קריאת קודם לאכול לו שמותר אף פרשיות הג' כל
בימי  מקום מכל רל"ה בסי' שנתבאר כמו המטה שעל
שעה  חצי קטנה סעודה אפילו לאכול יתחיל לא הספירה
גזירה  השמשות בין קודם שעה חצי דהיינו ספירה זמן קודם
כן  אם אלא העומר מספירת וימנע בסעודתו ימשוך שמא
כשמגיע  ספירה לספור קורא שהשמש שנוהגין מקום הוא
שנתבאר  כמו בסעודתו ימשוך שמא לחוש אין שאז זמנה
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בסעודה  והתחיל עבר אם כן נהגו שלא במקומות (ואפילו
להפסיק  צריך אין הספירה לזמן סמוך שעה חצי בתוך
זמן  שהגיע לאחר הסעודה התחיל אם אבל סעודתו) באמצע
להאומרים  סעודתו באמצע ולספור להפסיק צריך הספירה
בסימן  שנתבאר כמו התורה מן היא הזה בזמן שספירה
היא  הזה בזמן שספירה כהאומרים שהעיקר ואף רל"ה
דהיינו  כלל טורח בו שאין בדבר מקום מכל סופרים מדברי

הראשונה: לסברא לחוש יש ולספור מעט להפסיק

ÁÈ על ובירך ופתח בספירה הוא יום איזה יודע אינו אם
שתק  הברכה ואחר מחבירו שישמע כמו שיספור דעת
צריך  ואין הברכה חובת ידי יצא כמוהו וספר מחבירו ושמע

ברכה  שבשעת אע"פ ספירתו קודם שנית ולברך לחזור
מברך: הוא יום איזה על יודע היה לא ראשונה

ËÈ איזה שיודע עד יברך ולא כן לעשות אין לכתחלה אבל
מברך: הוא מה על שידע כדי מהספירה הוא יום

Î שהוא לעומר ימים ארבעה לספור דעת על בירך אם
נזכר  הברכה שגמר ולאחר רביעי יום שהיום סבור
מיד  סופר אלא ולברך לחזור צריך אין חמישי יום שהיום
שהברכה  פי על אף כבר שבירך הברכה סמך על חמשה

בכ  אין רביעי יום דעת על שבלב היתה שדברים לפי כלום ך
ר"ט: בסי' שנתבאר כמו זה לענין דברים אינן

העומר: וספירת פסח של שני ליל תפלת סדר תפט סימן ג חלק
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הּׁשני)1. ּבּדּבּור מּקץ", "ויהי ּפסּוק על מּזה ּׁשּנתּבאר מה .(עּיין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

י"ח)2. ּפרק ּבינֹונים", ׁשל ּב"ספר ׁשּכתּוב .(ּכמֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶָ
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daWgn" zpigA `EdW ,"iebgA izpFi"dnEcTddn oiIre ." ¨¦§©§¥¤§¦©©§¨¨©§¨§©¥©
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"לי־ראׁש". – "יׂשראל" ּבענין ׁשלח, ּפרׁשת סֹוף ּׁשּנתּבאר מה oiIreועּיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ§©¥
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x`AzPX dn"ּבעֹוזרי לי "ה' המתחיל "lMּבדּבּור WExitA ,gxf`d ©¤¦§¨¥ְְְְִִִַַָ§¥¨¨¤§¨
"l`xUiA(an ,bk `xwIe)ip`X dn xnFlM ,gixfdl cizr'כּו. §¦§¨¥©¦§¨§©©¤£¦¨¦§©§¦©

iENibA Ff dpigA xi`ie gixfi cizrNW :zn` miWExiRd ipWE§¥©¥¦¡¤¤¤¨¦©§¦©§¨¦§¦¨§¦
.(l`xUIn cg` lkA§¨¤¨¦¦§¨¥
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ועּיין 6. דאברהם". "ה"א ּבענין ,ל ל ּפרׁשת ריׁש ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ(ועּיין
נקרא ׁשהּבינה ב', ּפרק ואימא, אּבא ׁשער חּיים", c)ּב"עץ ,ai ilWn): ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ¦§¥

כּו'"). ּבעלּה עטרת חיל ְֲִֵֶֶֶַַָ"אׁשת

מה (7. ועּיין ה'. ּתיּקּון זהר, ּובתיּקּוני ו'). (ד', ּבראׁשית ּבּזהר ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַֹֹעּיין
מּקץ. ּבפרׁשת נרי", אּתה "ּכי הּמתחיל ּדּבּור סֹוף dfּׁשּנתּבאר iR lre ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ§©¦¤

E`vOW onW lW KR" oiprC ,xnFl Wi'כּו"oipr Edf ,mW xMfPd ¥©§¦§¨©¤¤¤¤¨§©¦§¨¨¤¦§¨
.d`NirÎdnkg `Ed onW iM ,"DilkidAW dCEwP"d ׁשם ).עּיין ©§¨¤§¥¨¥¦¤¤¨§¨¦¨¨ֵַָ

הּנ"ל.8. ׁשּלח" הּׁשמיני "ּבּיֹום ּפסּוק על מּזה ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָונתּבאר

ראׁש".9. "לי ּבפירּוׁש ׁשלח, ּפרׁשת סֹוף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹועיין

.10.["x`Ad wnr ,lMd wnFr" :mEBxY]©§¤©ŸŸ¤©§¥
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.c"Ei iENinA 'dÎaEWY ,aNd ziniptAW d`NirÎdnkg̈§¨¦¨¨¤¦§¦¦©¥¨§¦
"miTnrOn" zpigA dlrnl oM mB xxFrn df ici lre§©§¥¤§¥©¥§©§¨§¦©¦©£©¦
zpigA DkFzA dfEpBd dnkge ,`YlBlB zpigA `EdW¤§¦©ª§¨§¨§¨§¨©§¨§¨§¦©

LizFaWgn Ewnr c`n"'כּו"(e ,av miNdY)WxW mdW , §Ÿ¨§©§§¤§¦¦¤¥Ÿ¤
.l"PM "DilkidA dCEwp" zpigA xFwnE§§¦©§¨§¥¨¥©©

`di ,on`' oipFr l`xUIW drWA" EdfeDinW`Ax §¤§¨¨¤¦§¨¥¦¨¥§¥§¥©¨
:oOwl Wxitcke ."FW`x rprpn `EdÎKExA WFcTd ,'Kxan§¨©©¨¨§©£¥©Ÿ§¦§¥¥§©¨

idi"D"iÎmW± "`AxlCbIWzpigA,D"i mWiENiB EpiidC §¦¥¨©¨¤¦§©§¦©¥¨§©§¦
"ozi` lgp" zpigA ,dpiaEÎdnkg'כּוKWnp df ici lr okl . ¨§¨¦¨§¦©©©¥¨¨¥©§¥¤¦§¨

miTnrOn" zpigA ,KxAzi Fvtge FpFvx zENBzd dlrnNn¦§©§¨¦§©§§¤§¦§¨¥§¦©¦©£©¦
"LizFaWgn Ewnr c`n" ,"Liz`xw'11כּו(. §¨¦§Ÿ¨§©§§¤

oipr `Ed ,d"ied mWA mifnxPd EN` zFpigA oipre§¦§¨§¦¥©¦§¨¦§¥£¨¨¦§¨
."Lidl` d"ied ikp`" :xEACA dxFYd zlAw©¨©©¨©¦¨Ÿ¦£¨¨¡Ÿ¤

aA xAEr" iAB l"fx Exn`W Edfexp ± FO` oh §¤¤¨§©©©¥¨§¤¤¦¥
:"DNEM dxFYd lM FzF` oicOlnE ,FW`x lr wElC̈©Ÿ§©§¦¨©¨¨

"wElC xp.d"ied mWAW c"Ei zpigA `Ed " ¥¨§¦©¤§¥£¨¨
`"d zpigA `Ed "dxFYd lM FzF` oicOln"E§©§¦¨©¨§¦©¥
zFpigAn oiprd lMW ,Ll xnFl .mXAW dpFxg ©̀£¨¤©¥©§¤¨¨¦§¨¦§¦
± dpFxg` `"d cr c"EIn ± d"ied mWAW EN ¥̀¤§¥£¨¨¦©¥©£¨

"FzF` oicOlnFz`ve Fzcil xg` Fl zFidl icM " §©§¦§¥¦§©©¥¨§¥
zFpigAd zhilwE zqitY lwpA xzFi mlFrd xie`l̈£¦¨¨¥§¨¥§¦©§¦©©§¦

iENiBd l` mlrdn z`vle ,FAle FgFnA EN`d12: . ¨¥§§¦§¨¥¥¤§¥¤©¦

K` bmlW mXd oi`" zElBd onfAW ,l"fx Exn`'13"כּו. ©¨§©©¤¦§©©¨¥©¥¨¥
.d"i zFIzF`n micxFtn md d"e zFIzF`W ,Epiide§©§¤¦¥§¨¦¥¦

:`Ed 'd zcFarA oiprde§¨¦§¨©£©
winrnE ,'d zNEcbA winrnE opFAzOW iR lr s`W¤©©¦¤¦§¥©£¦¦§©©£¦
dlrnNW dpigaA KxAzi eil` lEHA zpigaA FYrC©§¦§¦©¦¥¨¦§¨¥¦§¦¨¤§©§¨
,aNA KWnp zFidl milrFR opi` df lM mr ,zrCdn¥©©©¦¨¤¥¨£¦¦§¦§¨©¥
W` iRWxA aNd zENBzdA d`xie dad` zFCOd KRdl§©¥©¦©£¨§¦§¨§¦§©©¥§¦§¥¥
WAElOW ± zElBd zAiqA Epiide .FCal 'dl dwEWzE§¨©§©§©§§¦©©¨¤§¨

xn`p df lre .miInWB mipipre zF`zA(fh ,i mixaC): §©£§¦§¨¦©§¦¦§©¤¤¡©§¨¦

mkaal zlxr z` mYlnE"'וגֹו." ©§¤¥¨§©§©§¤ְ

:oiprd xE`iaE¥¨¦§¨
aizM dPd iM(e ,l mixaC)" :'d lnE."Laal z` Lidl` ¦¦¥§¦§¨¦¨¡Ÿ¤¤§¨§

"'d z`n" didi Ff dNin zpigAW rnWnC :oiadl Kixve§¨¦§¨¦§©§©¤§¦©¦¨¦§¤¥¥
" xn`p ixde ,FCalmYlnE'וגֹו?" §©©£¥¤¡©©§¤ְ

:oiprd K ©̀¨¦§¨
d lr zttFgd dlxrd zpigA iMzpigA EpiidC ,aN ¦§¦©¨¨§¨©¤¤©©¥§©§§¦©

d"i mW oiA miwiqtnE mirpFOd miInWB mipiipre zF`Y©£§¦§¨¦©§¦¦©§¦©§¦¦¥¥
iElY xaCd oi`" ± dad`d zENBzd didi `NW ,d"el§¤Ÿ¦§¤¦§©¨©£¨¥©¨¨¨

miliCan mkizFpFr" :xEn`M ,"daEWzA `N`'14"וגֹו, ¤¨¦§¨¨¨£¥¤©§¦¦ְ

aizkE(gk ,fh ilWn)sEN` cixtn oBxpe" .כּו': " §¦¦§¥§¦§¨©§¦©
± zFpigA 'a Wi dad`d zEInvr zENBzd oiprA K ©̀§¦§¨¦§©©§¦¨©£¨¥§¦
.aNdÎzCEwp zEInipR zpigaE aNdÎzFIpFvig zpigA§¦©¦¦©¥§¦©§¦¦§©©¥
lEHiA zpigA didYW cr ,KM lM Fzad` dNBzIW EpiidC§©§¤¦§©¤©£¨¨©©¤¦§¤§¦©¦
dCEwp `idW ipRn ,dad`d WBxd didi `le ,ixnbl§©§¥§Ÿ¦§¤¤§¥¨©£¨¦§¥¤¦§¨

.`AilcÎ`wnErn zEInvr©§¦¥§¨§¦¨
xg` mFwnA x`AzPW FnM15m` mc` oiprn ,lWOd §¤¦§¨¥§¨©¥©¨¨¥¦§¨¨¨¦

FzEdnE FzEnvrn ,FNW FAlÎzCEwp zEInipR KFY l` rbFp¥©¤§¦¦§©¦¤¥©§©
.dfA oiiElY eiIg lMWe§¤¨©¨§¦¨¤

lgp" zpigAn `id dpigAd Ffeozi`zFWOWnd " §©§¦¨¦¦§¦©©©¥¨©§©§
aizM `alÎcizrNW ,cizrl(dÎc ,l mixaC)LgCp didi m`" : ¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ§¦§¨¦¦¦§¤¦©£

minXd dvwA'וגֹוL`iade Liza`n",וגֹו', LAxde Lahide , ¦§¥©¨¨¦ְ¤¡¦£ְ§¥¦§§¦§§¥£Ÿ¤
ENit` c`n DFab dbxcnA iENir xg` iENirA didYW¤¦§¤§¦©©¦§©§¥¨¨©§Ÿ£¦

aEzMW FnM .zFa`dn xzFi(bi ,ap EdirWi)liMUi dPd" iM : ¥¥¨¨§¤¨§©§¨¦¦¥©§¦
iCarmEximdxa`n ± mExi" - "c`n Dabe `Vpe'וכּו." ©§¦¨§¦¨§¨©§Ÿ¨¥©§¨¨ְ

aizM f`e(e ,l mixaC)z` Lidl` 'd lnE" :Laal± " §¨§¦§¨¦¨¡Ÿ¤¤§¨§
"zlxr" `N` ,aizM `l "LaalLaallMW EpiidC ," ¨§©§¨§Ÿ§¦¤¨§¨§§©§¤¨

l` mlrdd on z`vl ,lFOi aNdÎzFIpFvig zpigA§¦©¦¦©¥¦¨¥¦©¤§¥¤
: .l"Pd aNdÎzCEwp zEInipR zpigA ,iENiBd©¦§¦©§¦¦§©©¥©©

Edfe cmlrl ,Kxan `Ax DinW `di" :milNRzn Ep`W §¤¤¨¦§©§¦§¥§¥©¨§¨©§¨©
:"KxAzi `Inlr inlrlE§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

mlW mXd oi`" zElBd onfA iM'כּוEp` z`fle ." ¦¦§©©¨¥©¥¨¥§¨Ÿ¨
:mixnF`§¦

"`Ax D"iÎmW idiD"i mW zpigA lCbIW ± "16EpiidC . §¦¥¨©¨¤¦§©§¦©¥¨§©§
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ב').11. עּמּוד ר"ל, (ּדף ויחי ּפרׁשת ּבּזהר "איתן": מענין עֹוד ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹועּיין
כּו'". לעילא מׂשּכיל "אית א'): עּמּוד סֹוף ק"י, (ּדף דמׁשפטים ְְְְְִִִִֵַַַָָָָּובסבא
(ּדף  אחרי ּובפרׁשת ב'). עּמּוד ק"ע, (ּדף ּתרּומה ּובפרׁשת ב'). ְְְְֲֵַַַַַַַָָָָָ(ועּמּוד

ׁשם  "מל ּוב"מקּדׁש ב'). עמּוד סֹוף .ס"ו ְְִֶֶַַָ

ּבׁשיר 12. ונאוה" אני "ׁשחֹורה ּפסּוק על מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ(ועּיין
ּפסּוק .הּׁשירים  על ׁשלח, לציצית".ּובפרׁשת לכם (EdfexiW"והיה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ§¤¦

(c ,` mixiXdeixcg KlOd ip`iad ,dvExP Lixg` ipkWn" ".כּו': ©¦¦¨§¥¦©£¤¨¨¡¦©¦©¤¤£¨¨
ׁשם). ׁשּנתּבאר ְְִֵֶָָּוכמֹו

"זכֹור 13. ּפסּוק ועל ּציץ". "ועׂשית ּפסּוק על מּזה: ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ(עּיין
מאמר  ׁשעל הראׁשֹון ּבּדרּוׁש אסּתר, ּובמגּלת עמלק". ל עׂשה אׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת

ּבפּורּיא") לבסּומי אינׁש "חּייב .רז"ל ְְִִִֵַַַַָָ

.14"milCan Eid mkizpFr m` iM"]a ,hp EdirWi.[ ¦¦£Ÿ¥¤¨©§¦¦§©§¨

ּבצדקה".15. אּלא נגאלין יׂשראל "אין הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש", ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ(ּב"אּגרת
ׁשם). ְֵַָועּיין

.16,"xEH"d WExitM Edf),נ"ו סימן "DiOWאֹורח־חּיים, WExitA ¤§¥©ִִַַָ§¥§¥
ip`" wEqR lr ,glW zWxR sFq lirlE ."`Ax'כּוx`Azp ," ©¨§¥¨¨©§©©¨£¦¦§¨¥

azMW FnM `Ede ."lFcBd FnW" Epiid "`Ax DinW"C¦§¥©¨©§§©¨§§¤¨©
.zn` zFpeEMd iYWE .zFkxA Wix zFtqFYd©¨¥§¨§¥©©¨¡¤

lr xE`iAA xMfPW KxC lr .`ilY `dA `d iM ,xnFl Wi mbe§©¥©¦¨§¨©§¨©¤¤¤¦§©©¥©
ici lr `Ed d"eA d"i zExAgzd zFidNW ,l"Pd "xFkf" wEqR̈¨©©¤¦§¦§©§§©§¥

"ixrUc ivFw" zpigA ,oiRp`ÎKix`n dkWnd'כּו. ©§¨¨¥£¦©§¦§¦©¥§©£¥



c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

cr ,KxAzi eil` lEHiAde ,mXd zNEcbA zEppFAzdd©¦§§¦§©©¥§©¦¥¨¦§¨¥©
± didIW¤¦§¤

"KxAzi,zFCOd mFwnl dkWnde dkxA zpigA ± " ¦§¨¥§¦©§¨¨§©§¨¨¦§©¦
.rEcIke ,aNdÎzEInipR zCEwp wnFrn dXEcwl mktdl§¨§¨¦§¨¥¤§©§¦¦©¥§©¨©
dkxA oiAW Wxtdd oipr xg` mFwnA x`AzPW FnkE§¤¦§¨¥§¨©¥¦§¨©¤§¥¤¥§¨¨
lEHiA zpigA ,dI`x zpigA `Ed dkxA iM ,d`cFdl§¨¨¦§¨¨§¦©§¦¨§¦©¦

:xzFi hXRzi KM xg`e .l"Pd©©§©©©¦§©¥¥
"mlrl" ,cg` mlrd EpiidC ± "inlrlE,'a mlrd ± " §¨©§©§¤§¥¤¨§¨§¥¤§¥

"`inlr,daWgn :miWEal 'b zpigA EpiidC ;'b mlrd ± " ¨§©¨¤§¥§©§§¦©§¦©§¨¨
mlrd `EdW ,dUrn zpigaA ENit`W .dUrnE xEAC¦©£¤¤£¦¦§¦©©£¤¤¤§¥
EidIW ,d"i mW xi`i ± mNEMn oFvigd ,iWilXd WEalE§©§¦¦©¦¦¨¨¦¥¤¦§
zFaWgn ici lr EpiidC .eil` milhaE ,FCal 'dl mNEM¨©§©§¥¦¥¨§©§©§¥©£¨

Yd ixEAce.zFvOd dUrnE dxF §¦¥©¨©£¤©¦§
" dPd iMmcTn W`xndaWgnA dUrn sFq ,dkEqp ¦¦¥¥Ÿ¦¤¤§¨©£¤§©§¨¨

:WExiR ,"dNigY§¦¨¥
"W`xn.zFnlFrd zElWlYWd lM ziW`xn Epiid " ¥Ÿ©§¥¥¦¨¦§©§§¨¨

"EmcTnxcbA Fpi` KxAzi `EdW ,"W`xn"l mcFw Epiid " ¦¤¤©§¤§¥Ÿ¤¦§¨¥¥§¤¤
dY`e ,mlFrd `xaPW mcFw `Ed dY`"e ,llM oinlr̈§¦§¨§©¨¤¤¦§¨¨¨§©¨

xg`l `Ed'כּוaEzMW FnM .iEPiW mEW ilA ,"(e ,b ik`ln): §©©§¦¦§¤¨©§¨¦

izipW `l 'd ip`"'וגֹו,zFnlFr zpigAn dlrnl `Ed iM ." £¦Ÿ¨¦¦ְ¦§©§¨¦§¦©¨
`Nnn iM .'oinlr lM aaFq' zpigAnE '`Nnn' zpigAn¦§¦©§©¥¦§¦©¥¨¨§¦¦§©¥
FzEdnA la` ,zFnlFr zpigaE xcbA xnFl KiIW aaFqe§¥©¨©§¤¤§¦©¨£¨§©
zpigA `le '`Nnn' zpigA `l ± xnFl KiIW `l FzEnvre§©§Ÿ©¨©Ÿ§¦©§©¥§Ÿ§¦©

l"fx Exn` df lre .'aaFq'17xFg`N dn miptN dn" ".כּו': ¥§©¤¨§©©©§¨¦©§¨
dUrnA dWAlzpe dlWlYWpe dcxi Ff dpigA dPde§¦¥§¦¨¨§¨§¦§©§§¨§¦§©§¨§©£¤

lEHiA zpigA Wi zFvOd dUrnA mB z`fl xW` ,zFvOd©¦§£¤¨Ÿ©§©£¤©¦§¥§¦©¦
,WtPd eil` dlkYW zFvOde dxFYd wqrA Kixve .l"Pd©©§¨¦§¥¤©¨§©¦§¤¦§¤¥¨©¤¤

miIg min xFwn" ,"`lFkc `xFwn"l'וגֹו"(bi ,a Edinxi)dn . ¦§¨§¨§©¦©¦ְ¦§§¨©
dxFz `N` il oi` xnF`d" oM oi`X'18כּוxn`p df lre ." ¤¥¥¨¥¥¦¤¨¨§©¤¤¡©
miIg min xFwn ,Eafr izF`" :(mW)'וגֹו." ¨¦¨§§©¦©¦ְ

" EdfeozFp ikp` d`x:WExiR ± " §¤§¥¨Ÿ¦¥¥
ikp`"'d ikp`" zpigA EpiidC ,"ikp`W in" ± " ¨Ÿ¦¦¤¨Ÿ¦§©§§¦©¨Ÿ¦

dxFYd zlAw lW oFW`x xEAC `EdW ,"Lidl`19. ¡Ÿ¤¤¦¦¤©¨©©¨
"mkiptl ozFpzpigA ,mkNW mipR zpigaA ± " ¥¦§¥¤¦§¦©¨¦¤¨¤§¦©

"dkxA"zpigA mkNW mipR zpigaA WIW liaWAW . §¨¨¤¦§¦¤¥¦§¦©¨¦¤¨¤§¦©
ElkEY z`fl ,"daWgnA Elr l`xUi" iM ,d"ied£¨¨¦¦§¨¥¨§©§¨¨¨Ÿ§

."`lFkc `xFwO"n dkxA zpigA mkilr KiWndl§©§¦£¥¤§¦©§¨¨¦§¨§¨
"d"ied zFvn l` ErnWY xW` dkxAd z`" Edfe§¤¤©§¨¨£¤¦§§¤¦§£¨¨

(fk ,`i mixaC)"dkEqp mcTn W`xn" iM ipRn ±20. §¨¦¦§¥¦¥Ÿ¦¤¤§¨
"mz` KxA FzkxaM xW` Wi`" Edfe(gk ,hn ziW`xA). §¤¦£¤§¦§¨¥©Ÿ¨§¥¦

xn` okle(hi ,gn ziW`xA),"EPOn lCbi ohTd eig` mlE`e" : §¨¥¨©§¥¦§¨¨¦©¨Ÿ¦§©¦¤
,"daWgnA Elr"W liaWAW Edfe .xzFi dlrp FWxW iM¦¨§©£¤¥§¤¤¦§¦¤¨§©§¨¨

dkxA zpigA mkil` KiWndl lkEY `wiiC z`fl'21כּו.: ¨Ÿ©§¨©§©§¦£¥¤§¦©§¨¨

xESiw¦
(`)xAC miptA mipR" aizkC dxFYdÎzlAw zrWA¦§©©¨©©¨¦§¦¨¦§¨¦¦¤

zpigaA "d"ied" zpigA cg` lkl KWnp ,"mkOr d"ied£¨¨¦¨¤¦§¨§¨¤¨§¦©£¨¨¦§¦©
dnWPdA "mipR"22. ¨¦§©§¨¨

zpigA `idW ,dnkgd `Ed ± "mW"C c"EId zpigA§¦©©§¥©¨§¨¤¦§¦©
zrCde dpiAdn dlrnNW lEHiA23.liMUn" `xwpe ¦¤§©§¨¥©¦¨§©©©§¦§¨©§¦
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KWnp df ici lr ,mc`d WtpA "`Ax" ± d"i mXW ici lr ,mbe§©©§¥¤¥©¨§¤¤¨¨¨©§¥¤¦§¨
."lFcBd FnW" zpigA iENiB¦§¦©§©¨

יהא  'אמן אֹומרין: ׁשּיׂשראל "ּבׁשעה ּבפירּוׁש ,ּבסמּו ׁשּנתּבאר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָּוכמֹו
כּו'" ראׁשֹו מנענע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ,'מבר רּבא ).ׁשּמיּה ְְְֲֵֵַַַַַָָָָֹ

.17]` ,a dbibg dpWn`l EN`M Fl iE`x ,mixaC drAx`A lMYqOd lM : ¦§¨£¦¨¨©¦§©¥§©§¨¨§¨¦¨§¦Ÿ
,dlrnN dn ± mlFrl `A.[xFg`N dnE ,miptN dn ,dHnN dn ¨¨¨©§©§¨©§©¨©§¨¦©§¨

.18.[Fl oi` dxFz ENit`]£¦¨¥

כּו'"19. מּׁשאמר אלעזר, רּבי "אמר ראה: ּפרשת ריׁש ּברּבֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ(ועּיין
`l oFilr iRn" :drW DzF`A ,ipiqA dGd xaCd `EdÎKExA WFcTd]©¨¨©¨¨©¤§¦©§¨¨¨¦¦¤§Ÿ

"aFHde zFrxd `vz(gl ,b dki`)iUFr lr d`A drxd dil`n `N` , ¥¥¨¨§©¥¨¤¨¥¥¤¨¨¨¨¨¨©¥
["daFHd iUFr lr d`A daFHde ,drxd. ¨¨¨§©¨¨¨©¥©¨

הּדברים  ּכל את אלקים "וידּבר הּמתחיל ּבּדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹועּיין
ֵֶָהאּלה").

.20" WExitE)mcTn ּׁשּנתּבאר ממה יּובן אינׁש" "חּייב הּמתחיל ּבדּבּור ¥¦¤¤ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
ּבפּורּיא", dxFYdלבסּומי `xwPW oiprA(bi ,ck '` l`EnW)lWn" : ְְִֵַָ§¦§¨¤¦§¨©¨§¥§©

ipncTd"–mlFr lW FpFncw"'ימים ".כּו "ׁשׁשת הּמתחיל ּובדּבּור ©©§Ÿ¦©§¤¨ְְִִִֵֶַַָ
קדים" "רּוח ּבפירּוׁש מּצֹות", bi)ּתאכל ,i zFnW).ים־סּוף קריעת ּדגּבי ְִֵַַַָֹ§ְְִֵַַַ

ּכּנ"ל. צרּתני" "וקדם ּבפירּוׁש ׁשּלח", הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּובדּבּור

" oFWlEdkEqp`AzPW FnM `Ed "wEqR lr ,xg` mFwnA x §§¨§¤¦§¨¥§¨©¥©¨
(c ,d dkin)dpnWE"ikiqp"mc`. ¦¨§Ÿ¨§¦¥¨¨

" oipr xE`iaEd`xozFp ikp`'כּוx`Azp xg` mFwnA dPd :" ¥¦§¨§¥¨Ÿ¦¥¦¥§¨©¥¦§¨¥
WxXd iENib `id dkxAdW ,dNtzl dkxA oiA Wxtdd oiprA§¦§¨©¤§¥¥§¨¨¦§¦¨¤©§¨¨¦¦©Ÿ¤
dkWnd `le ,iENib icil KWnp didie KxAzIW ± mlrdAW¤§¤§¥¤¦§¨¥§¦§¤¦§¨¦¥¦§Ÿ©§¨¨

.dNtzl dkxA oiA Wxtdd Edfe .ixnbl dWcg£¨¨§©§¥§¤©¤§¥¥§¨¨¦§¦¨

dkxAW ± d`cFdl dkxA oiA WxtddW ,lirl x`Fan dPde§¦¥§¨§¥¤©¤§¥¥§¨¨§¨¨¤§¨¨
zpigA `iddI`x" Edfe ,d`x,"dkxA mFId mkiptl ozp ikp` ¦§¦©§¦¨§¤§¥¨Ÿ¦Ÿ¥¦§¥¤©§¨¨

± "d`x" df ici lr ,"dkxA mkiptl ozFp ikp`"W ici lrW¤©§¥¤¨Ÿ¦¥¦§¥¤§¨¨©§¥¤§¥
d`lirÎdnkgc lEHiA zpigA `EdW ,dI`x zpigA'כּו. §¦©§¦¨¤§¦©¦§¨§¨¦¨¨

ozFp ikp`" oiprA xnFl Wi cFre'כּוdn KxC lr ± "dkxA §¥©§¦§¨¨Ÿ¦¥§¨¨©¤¤©
dkxAd oiprA "minXd Epif`d" ligzOd xEAC sFq x`AzPX¤¦§¨¥¦©©§¦©£¦©¨©¦§¦§¨©§¨¨

(gk ,fk ziW`xA)minXd lHn miwl`d Ll oYie" ".כּו': §¥¦§¦¤§¨¡Ÿ¦¦©©¨©¦

.21)x`AzPX dn oiIre ּפסּוק הּמׁשּפטים"על "iM"ואּלה WExitA §©¥©¤¦§¨¥ְְִִֵֶַַָָ§¥¦
"ixar car dpwz(a ,`k zFnW):(zrCd zpigA mdA KiWndl ¦§¤¤¤¦§¦§§©§¦¨¤§¦©©©©

oWxXn.ׁשם עּיין כּו'. ¦¨§¨ֵַָ

.22x`AzPX dn oiIr)"וׁשמֹור "זכֹור הּמתחיל zFnWPdWּבדּבּור : ©¥©¤¦§¨¥ְְְִִַַָָ¤©§¨
zpigaA miNrzn dxFYd ici lre ,"idFnxB" zpigAn oWxẄ§¨¦§¦©©§¦§©§¥©¨¦§©¦¦§¦©
ici lr Epiide ."d"ied" zpigA mdA KWnp if`W Edfe ."idFIg"©¦§¤¤£©¦§¨¨¤§¦©£¨¨§©§©§¥

.WOn "Edi`" zpigA ± "ikp`" xEAc¦¨Ÿ¦§¦©¦©¨

wEqR lr x`AzPX dn oiIre(b ,e zFnW)`x`e"'כּוd"ied inWE , §©¥©¤¦§¨¥©¨§¨¥¨§¦£¨¨
.(dxFYÎoYn ici lr KWnp Edf m` iM ,"mdl iYrcFp `lŸ©§¦¨¤¦¦¤¦§¨©§¥©©¨

י"ח 23. ּפרק סֹוף ּבינֹונים", ׁשל ּב"ספר ׁשּנתּבאר .ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ
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"ozi`l24± dpiA zpigA `id d`NirÎ`"d zpigaE . §¥¨§¦©¥¦¨¨¦§¦©¦¨
zEppFAzd25.."DilkidA dCEwp" `xwp EN` zFpigA 'aE ¦§§§¦¥¦§¨§¨§¥¨¥

"oirix oixY" `xwpe26: . §¦§¨§¥¥¦

(a)dXWl dpiaEÎdnkgn dkWndd `Ed e"`e zpigaE§¦©¨©©§¨¨¥¨§¨¦¨§¦¨
"ozi` lgp" `xwpe ,aNAW zFCn27dpFxg` 'd KM xg`e . ¦¤©¥§¦§¨©©¥¨§©©©©£¨

wElC xp" Edfe ,dxFYd lW dUrnE xEAce daWgn `id¦©§¨¨§¦©£¤¤©¨§¤¥¨
FW`x lr28FzF` oicOlnE'29"כּו: . ©Ÿ§©§¦

(b)zpigA KWnp oi`W Epiid ,"mlW mXd oi`"W oipr K ©̀¦§¨¤¥©¥¨¥©§¤¥¦§¨§¦©
"dUrnE xEAce daWgnE zFCOd KFzl "ozi` lgp"30, ©©¥¨§©¦©§¨¨§¦©£¤

df ici lrW ,"mkaal zlxr z` mYlnE" zFidl Kixve§¨¦¦§©§¤¥¨§©§©§¤¤©§¥¤
Epiid dNin mB ."Laal z` [..] 'd lnE" KM xg ©̀©©¨¤§¨§©¦¨©§

."d"iÎln"¨
" dPde`zlLaaez`l"Lrxf aa(e ,l mixaC)iW`x §¦¥¤§¨§§¤§©©§¤§¨¦¨¥

zFaiYlEl`oFvx ini md iM ,31: . ¥¡¦¥§¥¨

(c)`di" :milNRzn Ep`W EdfeDinW,"Kxan `Ax §¤¤¨¦§©§¦§¥§¥©¨§¨©
:WExiRd"iÎmWzpigaA KWnp didIW ± "`Ax" didi ¥¥¦§¤©¨¤¦§¤¦§¨¦§¦©

d"e32lW xEAce daWgn ici lr Epiid Ff dkWnde .§©§¨¨©§©§¥©§¨¨§¦¤
mW didIW ± "dkxAd z`" Edfe .zFvOd dUrnE ,dxFYd©¨©£¤©¦§§¤¤©§¨¨¤¦§¤¥
zFvn l` ErnWY xW`" ici lr Edf ± "Kxan" d"i§¨©¤©§¥£¤¦§§¤¦§

"d"ied33. £¨¨
dUrÎzFvnE ,'d"i'A mWxW dUrzÎ`l zFvn iM mBe§©¦¦§Ÿ©£¤¨§¨§¦§£¥

'd"e'A34aaFq'd xF` zkWnd `Ed dkxAd xTirW Epiide . §§©§¤¦©©§¨¨©§¨©©¥
Epiide .'oinlr lM `Nnn'A ± wiYr zpigA ,'oinlr lM̈¨§¦§¦©©¦¦§©¥¨¨§¦§©§

"mlW mXd didI"W oipr35. ¦§¨¤¦§¤©¥¨¥
xEAC ici lr Edf ,dkxAd KiWndl dGd gMd okle§¨¥©Ÿ©©¤§©§¦©§¨¨¤©§¥¦
lrW ,d"ied mW cg` lkA KWnp df ici lrW ,"ikp`"¨Ÿ¦¤©§¥¤¦§¨§¨¤¨¥£¨¨¤©

d"ied KExA" zFidl dkxAd zkWnd `Ed df ici'כּוon §¥¤©§¨©©§¨¨¦§¨£¨¨¦
mlFrd cre mlFrd'ק "ו)"כּו סימן ס ֹוף  :(ּבתהּלים  . ¨¨§©¨¨ְִִִִָ

(d)oOiq `EdW itl ,z"iaA zlgzn dxFYd dPd iM ,mBe§©¦¦¥©¨©§¤¤§¥§¦¤¦¨
dkxA36dW iR lr s`e .s"l`zFIzF` `Ed`lR §¨¨§©©¦¤¨©¤¦¤¤

.mlrde `lR zpigaA `Ed K` .z"iA zpigAn dlrnNW¤§©§¨¦§¦©¥©¦§¦©¤¤§¤§¥
dxF`M dkWgM" `Ed mW iM mbe'37"כּו(ai ,hlw miNdY). §©¦¨©£¥¨¨¨§¦¦

did zFxFC e"k" :ziW`xA zWxR Wix ,zFAxA `zi`e§¦¨§©¥¨¨©§¥¦¨¨
xBY `xFw s"l`d'כּוipi`e ,dxFY oYil `A ip` xgnl . ¨©¤¥¦¨§¨¨£¦¨¦¥¨§¥¦

"ikp`" xn`PW ,LA `N` gzFt'כּו." ¥©¤¨§¤¤¡©¨Ÿ¦
iENiB zFidl lkEi if` dxFY dpYiPW ici lr iM Epiide§©§¦©§¥¤¦§¨¨£©¨¦§¦

"Liwl` d"ied" zFidl "ikp`" KWnp f` mbe .mlrdd'כּו. ©¤§¥§©¨¦§¨¨Ÿ¦¦§£¨¨¡Ÿ¤
xdA dpYip okleipiqdcxI"W ±d`pU"rxd lr38. §¨¥¦§¨§©¦©¤¨§¨¦§¨©¨©

mkiptl ozFp ikp` d`x" EdfemFIdEpiid ,"dkxA §¤§¥¨Ÿ¦¥¦§¥¤©§¨¨©§
,z"iAd zbxcOn dlrnNW ,"ikp`"C sl` zpigAOW¤¦§¦©©¤§¨Ÿ¦¤§©§¨¦©§¥©©¥

"mkiptl dkxA"d "mFId" KWnp'כּו. ¦§¨©©§¨¨¦§¥¤
xdGA aEzMX dn KxC lr Epiide,' א (קנ"ח ,vIe`חלק  , §©§©¤¤©¤¨©Ÿ©ֵֶ©¥¥

d"iedב '), KExA" :wEqR lr'כ ּו± "mlFrd cre mlFrd on ©¨¨£¨¨¦¨¨§©¨¨
KxC lr EpiidC .`ilBz`cÎ`nlrl `iqMz`cÎ`nlrn¥¨§¨§¦§©§¨§¨§¨§¦§©§¨§©§©¤¤

`xwIe" ± "zFCn b"i" iptl aEzMX dnd"ied d"ied" ©¤¨¦§¥¦©¦§¨£¨¨£¨¨
(e ,cl zFnW)dlrnNW d"ied mW KiWndlE xAgl EpiidC , §§©§§©¥§©§¦¥£¨¨¤§©§¨

xcqAW d"ied mWA ,wiYr `EdW ,zElWlYWdn¥¦§©§§¤©¦§¥£¨¨¤§¥¤
zFnlFrd zEEdzde zElWlYWd39`Ax DinW" oipr Edfe . ¦§©§§§¦§©¨¨§¤¦§¨§¥©¨

Kxan'כּו." §¨©
mlFrd `xaPX dn dkxAd zbxcOn dlrnl Edfe§¤§©§¨¦©§¥©©§¨¨©¤¦§¨¨¨
zElWlYWdAW d"ied mXn dkxAd `EdW ,z"iA zF`A§¥¤©§¨¨¦¥£¨¨¤§¦§©§§

zFnlFrd'כּוzpigac Ff dkWnde dkxA lr la` . ¨¨£¨©§¨¨§©§¨¨¦§¦©
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ב',24. חלק זהר איתן. וער מׁשּכיל, ער ה"ּפרּדס", ּכפירּוׁש ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוזה
א'). עּמּוד סֹוף (ק"י, הּמתחיל מׁשּפטים ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה (ועּיין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּד"רֹובע  הרביעית הּבחינה ּבענין מנה", "מי הּמתחיל ּובדּבּור זֹו", ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָָ"מּצה
ְִֵָיׂשראל").

עצרת").25. הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ(עּיין

ּפרׁשת 26. הּזהר", ּב"ביאּורי ׁשם", ׁשל "יּו"ד מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹועּיין
ּכּפרה". עלי "הביאּו ב'): עּמּוד ע"ט, (ּדף ׁשם הּמאמר ּפי על ֲֲִִֵַַַַַַַַָָָָָָאחרי,

כ"ו.27. סעיף נּו"ן, אֹות אֹור" ּוב"מאֹורי נחל, ער ּב"ּפרּדס" ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָעּיין

הויה")28. נרי אּתה "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה .(ועּיין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּב"מאֹורי 29. ועּיין הוי"ה". לּמּודי ּבני "וכל ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ(ועּיין
כ"ט). סעיף למ"ד, אֹות ִֶָָאֹור",

ּפסּוק 30. על ב') עּמּוד ו', (ּדף א' חלק ּבזהר ּׁשּכתּוב מה "ונהר ּוכענין ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ב'). עּמּוד ט', (ּדף ׁשמֹות ּבפרׁשת ועּיין ויבׁש". ְְְְֱֵֵֶַַַַַָָָיחרב

לדֹודי"31. "אני הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה .עּיין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ

"סּלּו32. ּפסּוק על ב') עּמּוד (קס"ה, ּתרּומה, ב', חלק ּבּזהר ּפירׁש ְְֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹוכן
ּבּביאּור  מּזה ּׁשּכתב ּומה ּבהרמ"ז. ׁשם ועּיין ׁשמֹו". ּבי"ּה ּבערבֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלרכב

החדׁשים". ה ּׁשמים כאׁשר "ּכי ּפסּוק ֲֲִִִֶַַַַַָָָעל

ּפסּוק 33. על ּׁשּנתּבאר מה ּומה עּיין אדני". ּכח נא יגּדל "ועּתה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹ
ּדּבּור  וסֹוף מאד". מאד הארץ "טֹובה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּׁשּנתּבאר:

מנה". "מי ְִִַַָָהּמתחיל

הּמׁשּכן"34. פק ּודי "אּלה הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּכתּוב מענין .ּכמֹו ועּיין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ע"ב). (ס"ג, ּבׁשּלח, ב', חלק ּבזהר ּבי"ת,"ּברכה": אֹות אֹור", ּוב"מאֹורי ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ול"ט). ל"ה, ְִָ(סעיף

וּיׁשלח 35. ּובפרׁשת ב'). (קע"ה, ּתרּומה ּפרׁשת סֹוף ב': חלק זהר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעּיין
ּדּבּור  סֹוף – ה'" את "ּוברכּת מענין ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ב'). ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ(קס"ז,

וׂשבעּת". "ואכלּת ְְְְְִַַַָָָָָהּמתחיל

ר"ה,36. (ּדף וּיּגׁש ּפרׁשת ריׁש א', חלק ּבּזהר מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹועּיין
ב'). ַעּמּוד

.37אר "ּכּמה ּבענין ּפרעה", "ּבׁשּלח הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּוכמֹו
כּו'". ִַַאּפים

זה 38. "ּבעבּור ּבענין זֹו", "מּצה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָעּיין
ּבפירּוׁש הּברכֹות", ענין "להבין הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָכּו'".

כּו'". ּבברּו ְֵַָ"ּפֹותח

הּיד 39. את יׂשראל "וּירא הּמתחיל ּדּבּור סֹוף מּזה ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּוכמֹו
ְַָהּגדֹולה".
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xn`p df lr ,"mlFrd cre mlFrd on [..] 'd" ± "d"ied"£¨¨¦¨¨§©¨¨©¤¤¡©
d`x"ikp`± `weC "mFId mkiptl ozFp" ,"ikp`W in" ± " §¥¨Ÿ¦¦¤¨Ÿ¦¥¦§¥¤©©§¨

"dkxA" ± dxFYÎoYn ici lr'כּו. ©§¥©©¨§¨¨
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m` ± mFId" :l"fx xn`n KxC lre .l"PM "d"ied zFvn¦§£¨¨©©§©¤¤©£©©©©¦

"ErnWz FlwA40(f ,dv miNdY). §Ÿ¦§¨§¦¦

"ErnWz `l m` dllTde"(gk ,`i mixaC)wx `Ed §©§¨¨¦Ÿ¦§§§¨¦©

ickA ,rxd xvid lW d`nEHde mipFvigd gEx xiardl§©£¦©©¦¦§©§¨¤©¥¤¨©¦§¥
l"Pd dkxAd miIwzIW41. ¤¦§©¥©§¨¨©©

dkxA iAB aEzMW Edfe(fk mW)"xW``le ,"ErnWY §¤¤¨©¥§¨¨¨£¤¦§§§Ÿ
"m`AB aEzMW FnM "ErnWYdllTde" im`dkxAd iM ," ¦¦§§§¤¨©¥§©§¨¨¦¦©§¨¨
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עצרת".40. הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעּיין

והּמׁשּפטים"41. החּוּקים "אּלה הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכמֹו

ּבחּקתי. ְְַַָָֹֻּבפרׁשת

ו'.42. סעיף וא"ו, אֹות אֹור", ּב"מאֹורי מּזה ּׁשּכתּוב מה ְִִִֵֵֶֶַַָָָעּיין

•.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

ÌÈ˘˘ מלכות ס' כו' יונתי היא אחת כו' מלכות המה
ברייתות. שמונים אלו פלגשים ופ' מסכתות ס'
כו' בנות רבות וכמ"ש מכולן למעלה שכנ"י היא אחת
משפיע  התורה דהלא פלא וזה כולנה. על עלית ואת
אך  כו' לי וארשתיך כמ"ש מאורשה כלה שנקרא לכנ"י
לפעמים  שהרי מהתורה למעלה לכנ"י שורש יש באמת
והענין  מאורשה כו' צוה תורה כמ"ש כלה התורה נקר'
נוק' לשון אחת שם קריאת בטעם י"ל תחלה דהנה הוא
היא  שכנ"י מאחד שמקבלת לפי שהוא כידוע דוקא
דאח"פ  יחו"ע בחי' בתוכם לקבל לזה קיבול בית בחי'
לשון  ששמע ישראל שמע בפי' ידוע שהרי בתכלית
כל  לתוכו מקבל ולב דמוח קיבול שבית וקיבוץ אסיפה
ק"ש  קורין כשישראל הפשוט דאחד דיחו"ע אור הארות
בנשמתם  טבע כמו דזהו משום שבהם הקטן אפילו
שאמרו  ממה לזה וראיה לזה ממש קיבול בית להיות
בלבנו  אין כך א' אלא בלבך שאין כשם ליעקב השבטים
עולם  בבחי' הן שהשבטים דגם קאמר ורבותא א' אלא
רק  בלבבם אין כו' בראת אתה כמו מאין יש הבריאה
שהוא  דיעקב בלבו שאין וכמו האצילות שלפני אח"פ
וזה  ליחו"ע ממש שוה דיחו"ת בשוה ממש באצילות
לבריאה  אצי' בין מפסיק שמסך מאחר לכאורה פלא
אא"ס  בעצמות למעלה לכנ"י שורש שיש צ"ל אלא
נקראו  דוקא ושם האצילות שורש הקו"ח שלפני ממש
שהוא  כמו ממש לאחה"פ קיבול בית שהם אחת
כלל  מקום תופס דקו"ח השתלשלות שאין בעצמות
זו  טבע להם להניח לבנים סימן והאבות כידוע וכלל
להכיל  קבול בית להיות מישראל כ"א שיוכל בירושה

בס' זה שאין כו' היא אחת וז"ש ממש אח"פ בלבו
כן  יהיה ודאי לע"ל הנה זה ולהבין כנ"ל. דתורה מלכות
בה  חפצי יקר' וכן חפץ ארץ אתם תהיו כי דכתיב בכנ"י
הנפש  מעצמות כללית המשכה ענין הוא חפץ פי' דהנ'
שאין  שחפץ זה בדבר רצונו ועצמות פנימית כל דהיינו
שנמשך  שהרצון בפרט שנמשך רצון ענין ע"ז נופל
יתפשט  הרצון שהרי והתחלקות גבול לידי בא בפרט
כאדם  זולתו אחר בדבר ולפעמים הדבר בזה לפעמים
בכבוד  שרוצה כמו דברים לכמה רצונות כמה לו שיש
מיוחדת  והמשכה רצון לכ"א ויש בממון גם ורוצה
בכמה  פרטים חלקים לכמה הרצון יבא ועד"ז ומוגבלת
פנימיותו  המשכת בחי' הוא החפץ אבל פרטים עניינים
מה  דהיינו רצון מיני כל שכולל אחד לדבר ועצמותו
שירצה  טרם יחד כוללם עליו כשיזכור בו ירצה שתמיד

רצון ב  התפעלות ענין זו בפנימות לומר שא"א בגילוי ו
חפץ  כי כמו עליו ברצון תמיד יתפעל שודאי רק עדיין
חלקים  הן לו שיש רצון מיני שכל ונמצא כו'. יעקב בבת
החפץ  בחי' לגבי ממש חשיבי כלא וכולם מיוחדים
לידי  שיבוא מה שכל ממש פנימיותו שהוא מצד בדבר
חפץ  ארץ תהיו כי שאמר וזה כו' בזה כלול הכל רצון
הוא  כנ"ל בה ירצה שתמיד רצון מיני כל שכלול ארץ
וכלא  בו כלולים וכולם בה חפצו שכל חפץ ארץ הנקרא
וז"ש  זולתה בעניינים הבאים רצונות שארי כל חשיבו
פלגשים  ושמונים מלכות ששים שיש דגם היא אחת
עצמו  ורצון חפץ נגד כלא הכל ואהבה רצון יש ולכ"א
דחשוקה  וידוע ה' חשק באבותיך רק וכמ"ש שבכ"י

וד"ל: כנ"ל א' וענין בשורש הכל וחפיצה ודביקה
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רלי c"ag i`iyp epizeax zxezn
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈÚ‰Â היינו דיעות ב' שיש הוי' דיעות אל כי הוא
הוא  עליונה דיעה תחתון, ודעת עליון דעת
העולמות  וכל האמיתי היש הוא שלמעלה לאין מיש
חשיבי  כלא כולא עצמותו קמי' כי וכאין כלא הם
מאין  הוא שבנבראים ודיעה במציאות, ביטול בבחי'
היש  שהוא והנברא בהעלם הוא אלקי שכח ליש
בחי' חופה כבוד כל ועל כבוד, מיני ב' וזהו בגילוי,
בנבראים  למטה הגילוי שיהי' הדיעות ב' שמחבר מקיף
חתן  נק' והקב"ה כלה נק' שכנ"י והיינו למעלה , כמו
בד"ת  למטה עליונה דיעה יחוד בחי' הזיווג וענין

שלמעלה  קשה ג"כ וזהו זה, לקבל הנבראים ויוכלו
למטה.מהשת  להאיר לשלות

ÔÈÚ‰Â מחמת הדמיון בכ"ף כקי"ס לזווגן שקשה
ששביעי  (וכמבואר ללידה נמשל שהגאולה
בחי' והוא כידוע) הנשמות לידת בחי' הוא פסח של
וענין  העלם, בבחי' שהוא לעיבור נמשל והגלות גילוי
אבל  הפכים משני התחברות שזהו הגם והזיווג היחוד
ממש  לא אבל כקי"ס הדמיון בכ"ף וזהו העלם, בבחי'
הכנה  הוא והזיווג גילוי בחי' לידה בחי' שם כי כקי"ס

לידה. לבחי'

mkl dfd ycegd 'eb xacie
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Â‰ÊÂ וארז"ל דבר ודבר חפצך ממצוא בשבת שנא'
חול, של כדבורך שבת של דבורך יהא שלא
הנהגה, ל' הוא דבור כי מפני והיינו אסור, דבור שבשבת
וכמו  הדבור עולם בחי' אלקינו עיר בחי' הוא ולמעלה
לחוץ, ויוצא נפרד הוא שהדבור באדם רואים שאנו
שבחי' למעלה יובן עד"ז כך המחשב', בחי' משא"כ
ונפרדי' הנבראי' עולמות להתהוות מקור הוא הדבור
השביתה  בחי' הוא שבת כי אסור דבור בשבת ולכן כו',
הלא  צ"ל לפ"ז אמנם כו', הוי' גילוי בחי' הוא ואז
עיקר  צ"ל והי' הדבור מבחי' הי' למעלה השביתה
האיסור  עיקר ובאמת הדבור בבחי' למטה האיסור
אלא  אסור אינו והדבור מעשה רק הוא מדאוריי'
שארז"ל  ומה הדבור. מותר תורה דין אבל מדרבנן,
ממאמר  שבות אתה אף ממאמר שבת הוא מה בירושלמי
הקב"ה  של דבורו דהנה הוא הענין אך מדרבנן, רק זהו
באברהם  וכתי' נעשו, שמים ה' בדבר וכמ"ש מעשה הוי
מפני  אך ניתנה, לא עדיין כי הגם הארץ את נתתי לזרעך
ניתנה, כבר כאלו דומה הוא הרי כך הקב"ה לו שאמר
וא"כ  כו', העליונה ארץ בחי' לו נתן כבר למעלה ובאמת
לי' איכפת דמאי כמעשה ממש הוי הקב"ה של דבורו
למעשה  הדומה מבחי' או מעשה מבחי' נתהווה אם
דין  האיסור עיקר לכן כו', הקב"ה של דבורו בחי' דהיינו

יתהווה  לא האדם של דבור מבחי' כי המעשה הוא תורה
האדם  מעשה שע"י המעשה, מבחי' משא"כ מאומה,
הקב"ה  של לדבורו דומה הוא והרי להעשות יוכל
האדם  וממעשה נתהווה, הקב"ה של שמדבורו כביכול
מ"מ  אך כו'. הדבור מבחי' משא"כ כו', להעשות יוכל

הד  כי ששניהם מפני הקב"ה של לדבורו קצת דומה בור
כו', הדבור בחי' גם מדרבנן אסור לכן דבור בחי' הם

כו'. מדרבנן רק אסור שדבור דבר ודבר וזהו
Ù"ÚÂ בשער בפרד"ס נת' בראשית מעשה הקבלה

נק' המד"ר ובל' מל' בחי' שהוא הכנויים ערכי
כמה  ויש הפרסא בחי' הוא הצמצום וענין אדריכל,
מ"ש  שזהו גופא באצי' פרסא שיש פרסא בחי'
וגם  כו', קדה"ק ובין הקדש בין לכם הפרוכת והבדילה
שמפסיק  פרסא ויש פרסא בחי' יש דאצי' מל' בבחי'
קמי' כי הגם לגמרי, ומעלים שמסתיר לעשי' יצי' בין
לכן  לפנינו שמסתיר מאחר אבל כלל מסתיר אינו ית'
כי  המלך בפני נק' אינו זהו כי מלאכה, בעשיית מותר
הדבור  עליות בחי' הוא בשבת אבל כו', מסתיר הפרסא
בשבת  מלאכה העושה הרי הפרסא מן מלמעלה ומאיר
אסור  בשבת לכן כו', המלך בפני מלאכה כעושה דומה
בשבת  כי מדרבנן אסור דבור ואפי' מלאכה, עשיית

כו'. למקורו הדבור עליות בחי' הוא
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äæ éãé ìòåש בעולם כן גם פועל íâהוא êôäîå øøáî
,'åë íìåòá úå÷ìà éåìéâ úåéäìå íìåòä úëùç ïë

את להאיר צריך העולם את להאיר שבשביל הסיבה מה
- נ"ע הרבי  אומר זה על - האדם? של úàנפשו íâã

åáìá ïúð íìåòä180íãà ìù åáìá ïåúð íìåòäù-
שמשפיע מה היא העולם ומציאות חשיבות שכל כלומר

האדם , של האנושית התודעה êéùîîùעל éãé-ìòù
'åë úéîäáä ùôðä úëùçî àöéå åùôðá éåìéâäידי על

העולם. את  להפוך כך גם יכול הוא זה
על משפיע שמסביב העולם שבגשמיות שכשם והיינו ,
כשהאדם ברוחניות כך ממנו, מושפע וגם אדם, של ליבו 
ומהפך משנה בעצם הוא הרי  ליבו, את ומהפך משנה 
בעבודה תלוי העולם תיקון כל  ולכן  העולם . את

האדם. של הפנימית
íéðôåà 'á ùé äæáå): ראשון àöéùאופן åàêùçäî

éðéðòî äìòîì àåä éøä åùôðá éåìéâä éãé-ìòù åðééä
úéîäáä ùôðã úåéøîåçä ùìçð äæ éãé ìòù íéøîåçä

,'åëהוא שמאיר האור ועלֿידי  אור, מאיר האדם כלומר
הנפש של החושך על ומתגבר העולם מחומריות  מתעלה
כלומר  עצמו. החושך את הופך לא אך שלו, הבהמית 
הנפש נחלשת האלקית, הנפש התגברות ֿ ידי על
לא אך בעולם, העלם פחות יש וממילא  הבהמית ,

נתהפך. עצמו שהעולם
åùôðá éåìéâä éãé-ìòù åà :øúåé äìòð éðù ïôåà ùéå

àôåâ úéîäáä ùôðäá ìòåô(עצמה),êùçä ïî úàöì
éòáèä ìëùä íâ ïéáî úåððåáúääáù åðééäåהנפש של

ùôðãהבהמית úåãîä úåøøåòúäáå ,é÷ìàä ïéðòä úà
úéîäáäהבהמית הנפש של העיקר íâשהם  øøåòúî

.'åë úå÷ìàì äáäàå àåöø úðéçáá úéîäáä ùôðä
לענייני הבהמית  לנפש  שהיתה תאווה  שאותה כלומר

לאלוקות. לתאווה נהפכת  העולם
äðååëä úéìëúå äãåáòä ø÷éò åäæå עצמו החושך שגם

לאור  áåúëùנהפך åîëå181úáäàåאלקיך ה' åë'את
êááì ìëáחכמים 182äæודרשו éãé ìòå ,'åë êéøöé éðùá

àøåäðì àëåùç àëôäúà úåéäì íìåòá ìòåôהפיכת)
לאור) úå÷ìàìהחושך íéìë íéðåúçúä íéøáãä åéäéù

.('åë
äéäå øîàù úåéäì ùåøéô ,íìåòä äéäå øîàù êåøá åäæå

íãàä áìá éåìéâå êåøá úðéçáá íìåòä שענין כלומר

שהאדם האדם, של בליבו  ההמשכה הוא "ברוך"
העולם", והיה ש "אמר בחינה את ליבו  אל ממשיך
äéäé íìåòä äéäå øîàùã úåððåáúääîù åðééäå

,'åë áìá úåìòôúää
ïëåהברכה àåäהמשך êåøáהוא àåäפירושו  úðéçáù

"נסתר" של בחינה הוא  עצמו éåìéâשמצד úðéçáá äéäé
.'åë ìòôúî áìä äéäéù áìá

ïéðò åäæù äìòîìî øåà úôñåú éãé-ìò àåä äæ ìëå
úôñåú úðéçáá åæ äøéîà úðéçá úåéäì øîàù êåøá
,àåä êåøá óåñ ïéà úåîöò úðéçá äøå÷îå äùøùî øåà
תוספת אלא עצמה, מצד ההמשכה  מספיקה לא כלומר

עבודתו , בכח פועל שהאדם äæההמשכה éãé ìòù-
- אור úé÷ìàäהתוספת ùôðá äèîì éåìéâä äéäé

,'åë êùçä úà øéàäì íìåòá éåìéâáå האופן שזה
החושך. על האור התגברות - הראשון

óåñ ïéà úåîöò úðéçáî äëùîää êë øçà äæ éãé ìòå
åøúñ êùç úùé úðéçá àåä êåøá183המשכה כלומר

מכל שלמעלה "חשך" בחינת שהוא ממש, מהעצמות
וגילוי , øåàאור úðéçáî äìòîìù úåîöòä íìòä úðéçá

.'åë. השני האופן - לאור עצמו החושך את הופך שהוא 
,êéùòî úìçú íåéä äæ íéøîåàù äî ïáåé äæ éô ìòå-

יום הוא השנה ראש  הלא א. הקשה: המאמר דבתחילת
העולם, נברא באלול בכ"ה שהרי  בראשית למעשה ו'
דראש ראשון" ליום "זכרון שאומרים ממה מובן וכן 
מעשיך. תחלת נקרא מה  ומפני  ראשון , יום אינו השנה 

ראשון". ליום "זכרון הוא השנה שראש  ענין  מהו ב.
êéùòî úìçú ùåøéôבפועל העולם בריאת לתחילת לא

úàéøááאלא äðååëä úéìëúã äðååëä ø÷éò åðééä
óåñ ïéà ïéà øåà éåìéâ êéùîäì àåä úåîìåòä úååäúäå
øëæðë ìàøùé úåîùðã äãåáòä éãé-ìò íìùð äæå ,äèîì

.ìéòì
äðùä ùàøã íåéä äæ åäæåשהואïåùàøä íãà àåøá íåé

êéùòî úìçú àåäימים ששה נברא שהעולם למרות 
אלא íìåòäכיקודם, úàéøáá äðååëä ø÷éò åäæù

.'åë äèîì óåñ-ïéà-øåà éåìéâ úðéçá íéëéùîîù וזהו
הראשונה. הקושיה תירוץ

åäæåשממשיךàåä ïåùàø íåé ,ïåùàø íåéì ïåøëæ
úðéçá úåîìåòì ïåöøä úðéçá úåìùìúùää ìë úìçúä

,'åë èåùôä ïåöøäברוך" של הא' הדרגה  היינו, -
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באריכות , לעיל שנתבארה äðùäשאמר" ùàøáã úåéäìå
íéëéùîîמחדש שנה åäæùכל äëåìîì ïåöøä úðéçá

,àåä êåøá óåñ-ïéà-øåà úåîöò úðéçáîשמתגלה היינו
הרבה שלמעלה סוף, אין  עצמות של הפנימית הכוונה

העולמות, קיום של החיצונית ïåøëæמההמשכה äæ éøä
ïåùàø íåéì שלכן מרוחק , לדבר הוא הזיכרון  דענין  -

זכירה, של מיוחדת פעולה øëæðäצריך ïåöø úðéçáã
úðéçá êøòá åðéàå úåéðåöéç úðéçá àåäù ìéòì

.'åë ïåøëæ äæ ìò íéëéøö ïë ìò ,úåîöòä כיון כלומר
מול וחשיבות ערך לה שאין חיצונית, הארה  שזה
עצמות. ביחס "זכרון ", צריכה היא  הרי  ממש, העצמות
äëåìîì ïåöøä éãé-ìòã äæ ìò ïåøëæä êùîð íå÷î-ìëîå
.'åë øåà éåìéâ úðéçáá äéäéùå úåîìåòì ïåöøä êùîð

השניה. הקושיה  תירוץ וזהו 
åäæå:הפירוש àåøáסיכום íåé äðùä ùàøã íåéä äæ

,'åë äðååëä ø÷éò êéùòî úìçú àåä ïåùàøä íãà
,ïåöøä úåéðåöéç úðéçá àåä íìåòä àøáð ìåìàá ä"ëáã
הכוונה את לגלות שעניינו האדם נברא לא שעדיין כיון

בעולם, אלקות המשכת - ïåöøäהפנימית úåéîéðô ìáà
äðùä-ùàøá íéëéùîî äæå ìàøùé úåîùðá àåä שעניינו

האדם, ïåöøäעבודת úðéçá ïåùàø íåéì ïåøëæ àåäå
.'åë éåìéâá äéäéå úåîìåòáùהבריאה שבתחילת דאף

היו  הרי  מעצמו , הרצון המשכת האדםהיה בעבודת ם 
תלוי . הדבר

.øåöé÷
éìâ úðéçáå ,èåùôä ïåöø úðéçá úåâéøãî 'ä ùé àöîðó

äì ùé äøòùää éë ,äéçå äãéçé úðéçá ïäå ,åôéìâ
øçàì úåâéøãî 'âå ,úåîìåòä ìà úåëééù íå÷î-ìëî
êùîåéù àåä øîàù êåøáå ,äîùð çåø ùôð ïäå íåöîöä
åéùëò éë ,ïåöøå äøéîà úðéçá úåéäì úåîöòä ïî
êéùîäì ø÷éòäå ,àúìéî àéìú àúúìã àúåøòúàá
,äèîì éåìéâä äéäé äæ éãé ìòù ïåöøä úåéîéðô úðéçá
äæ ìòå ,äðùä ùàøá äëåìîì ïåöøä úëùîä ïéðò åäæå

äãåáòä éãé-ìò íìåòä êùç øéàäì äîùðä úãéøé àåä
.úéîäáä ùôðä êùç øéàäì äàøéå äáäàå úåððåáúäá
úàéøá äðùä ùàøã íåéä äæ íéøîåàù äî ïáåé äæáå
ïåùàø íåéì ïåøëæ ,äðååëä ø÷éò êéùòî úìçú íãàä

.úåîìåòä ìò ïåöøä àåä
המאמר: סיכום 

מה את נ"ע הרבי ומסכם סוקר המאמר בתחילת
האור  בין  בחילוק ה'המשך' מתחילת באריכות שנתבאר
כבר  הוא ביניהם דהחילוק המקיף, האור לבין הפנימי
באופן  וכן  הצמצום, לפני  ֿ סוף ֿ אין  באור - בשרשם

והנבראים. בעולמות ופעולתם המשכתם
מקדים הפרטיים, המקיפים של עניינם יותר לפרט  ובכדי
הרצון  המשכת - דמלכא" הורמנתא "בריש ענין ביאור
מהיכולת שבא כיון  ובבחירה ברשות שנעשה  לעולמות
- העולם" והיה שאמר "ברוך ענין  והוא שבעצמות,

בה. כלולים ההתהוות  פרטי  שכל הכללית האמירה
להיות צריך כן ועל בהעלם , הכל זה  שברצון  אלא
התגלות יש ושם בפועל ההשערה  שהוא הוא" "ברוך
האורֿ מתגלה  בהשערה שגם שכיון  וממשיך, הפרטים.
בשביל סילוק של באופן  צמצום  להיות הוצרך איןֿסוף,
שייכת כבר שהיא קדמון', 'אדם של המחשבה שיתהווה
שזהו  אלא ועושה ". אומר "ברוך ענין  והוא לפועל,
יצירה בדרגת  רצון  להיות צריך ולכן  בלבד 'הסכם' עדיין
כך ואחר ומקיים". גוזר "ברוך ענין והוא דכללות,
"ברוך ענין והוא עשיה, הנקראת האצילות של הרצון

בראשית". עושה
מדריגות: לה' מחולק האור השתלשלות סדר כי נמצא,
אצילות עקודים , קדמון', 'אדם ההשערה, העצמי, הרצון

שאמר". ב"ברוך טמונים וכולם -
נשמה רוח נפש - הנפש חלקי  ה' כנגד הם אלו מדריגות ה'
פנימיות את  להמשיך היא האדם ועבודת יחידה . חיה
את להאיר - הנשמה ירידת מטרת שזוהי  למטה, הרצון

הבהמית. הנפש חשך שמאיר ֿ ידי  על העולם חושך

jiyrn zligz meid df
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ביחד. להיות יכולות ויראה אהבה ולכן הנשמה, עצם מצד העבודה – ויוהכ"פ בר"ה
והתחלקות  מהגבלה למעלה ימיו, מאריכים – הנפש עצם שמצד בעבודה

ÔÎÂּבראׁש ּוכמֹו ּביחד, להיֹות ׁשּיכֹולים ויראה ּבאהבה ¿≈ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹ
ונקראים  יראה זמּני ׁשהם הּכּפּורים ויֹום ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּׁשנה

לאלקּות, הּקרּוב ּבתכלית הם יׂשראל וכל נֹוראים ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים
היא  הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּדראׁש העבֹודה הּנה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹולכן
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ּכאחד  ויראה ּבאהבה הּנׁשמה מעצם עצמית ,15עבֹודה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּכי  ולילה ּדיֹום התחּלקּות יׁש ׁשּלא ,ארֹו ׁשּכּלֹו יֹום ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֻוזהּו
ּגּלּוי  ּוׁשנֹותיו", ימיו לֹו "מאריכין וזהּו ּכאחד. ׁשניהם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָאם
הגּבלה  ּבלי ּבאריכּות ׁשהם הּנפׁש ּדעצם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּדֹות
להיֹות  העּקר ׁשּזהּו ּבחּיי", הוי' "אהללה וזהּו ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָוהתחּלקּות,

"אזּמרה  הקּדמת ידי על ּבא זה אבל הּנׁשמה, ְְְְֲֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָעבֹודת
ּבאתּכפיא, הּגּוף ּבבּטּול העבֹודה ידי ׁשעל ּבעֹודי", ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹלאלקי
להעבֹודה  מּגיעים ודעת, טעם ּפי ׁשעל העבֹודה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשהיא
ועל  לנהֹורא, חׁשֹוכא ּבאתהּפכא ודעת מּטעם ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָׁשּלמעלה
ימים. אריכּות ענין ׁשהּוא עצמּיים ּכחֹות ּגּלּוי הּוא זה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹידי

z"y ,dcerqa qgpt zyxt zay
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אשיש.15) שוש המתחיל דיבור [מאמר] נצבים תורה לקוטי ראה
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˙ÂÙ˜‰ ÈÙÏ ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘ ÏÈÏ1

אומרים ‡. ז"ל רבותינו תורה, שמחת בכל 2היום
לבריות  להם אוי ואומרת מכרזת קול בת ויום יום
שאין  עלובה שהיא רש"י ופירש תורה. של מעלבונה
לה  שאין לומר צריך היה לכאורה עוסקים. לה
ישנן  התורה שבלימוד הוא הענין אלא לומדים.
לו  שיש מי יש כך, וחלב . שמן דבש, יין, טל, דרגות:
חוש  להם שאין שאומרים כאלה ויש בתורה, חוש
חוש  להם שאין בכך מתנצלים עוד והם בתורה
הם  דבר של לאמיתו לומדים. הם אין שלכן בתורה,
בתורה. חוש להם שאין לומר להתבייש צריכים היו
בעסק  חוש לו שאין לו יאמרו אם עסק, בעל כמו
שיחרה  בודאי הרי  עסקיו את לנהל איך יודע ואינו
מתביישים, שאינם בלבד זו לא הם, ואילו היטב, לו

בכך. מתנצלים עוד הם
ואילו  התורה, לימוד בענין רק שייך זה ברם,
ענינו  לפי אחד כל שווים. כולם התורה עסק בענין
בהשגת  מתעסק אחד בתורה. מתעסק להיות יכול
ובהשגת  חדרים בהקמת מתעסק שני דולרים, כמה
הנהוג  כפי שלא טוב. מלמד משיג  ושלישי תלמידים
ומכל־  המלות, פירושי יודע אינו המלמד שאף כיום,
להיות  צריכה זה שבכלל הרי יודע. אינו שהילד שכן
בדור  שהיה כפי יהיה שה"חדר" גם ההתעסקות
באמריקה  ישראל בני אחינו של רובם שרוב הישן,

בבית. שם, החינוך היה איך זוכרים עדיין
עליהם   מסויים במקום הנמצאים יהודים עשרה
התעסקות  של הענין משמעות זה "חדר". שם להקים
להיות  צריכה ההתעסקות שווים. כולם שבכך בתורה,
המסירה  היא, נפש במסירות והכוונה נפש, במסירות
כמה  ללמוד יכולים בו. שקוע להיות לדבר, והנתינה
אם  ולהיפך בתורה, מתעסק להיות ולא ביום שעות

בתורה. מתעסק נקראים  פועלים

הראשונה ·. בפעם כילד אותי, כשהובילו
עלי, זרקו הם הרז"א, והדוד אבי נוכחים היו ל"חדר",
הוא  מיכאל שמלאך לי ואמרו סוכריות, המנהג, כפי

אותן. לי שזרק
עוד  היה ל"חדר" ללכת החל כשהוא לי, סיפר אבי

צדק" ה"צמח סוכריות הרבי אז לו זרק והוא בחיים,
נתקבל  הדבר אותן. לו זרק מיכאל שמלאך באמרו
לו  יקרות היו הן כי אותן, לאכול רצה ולא עליו
הבגדים  כיסי לבדוק המנהג היה פסח בערב  ביותר.
אותו  ושאל צדק" ה"צמח קראו הקטנים. הילדים של
כזה  חינוך אותן. לאכול אז ונאלץ הסוכריות, היכן

לנו. שיהיה צריך
מנוחה,‚. תורה, שנת אורה, שנה השי"ת לנו יתן

מאחינו  טובות בשורות ונתבשר וגאולה ברכה
בגלות, נמצאים אנו גם הרי דבר של לאמיתו שבגולה.
ומי  טוב, שמיעה ולחוש חדה לעין שזקוקים אלא

זאת. ושומע רואה טובות, ושמיעה ראיה לו שיש
.„ הצהוב שלמה היה תרנ"ב תורה בשמחת

גבה  היה שלמה בליובאוויטש.  געלער דער שלמה
היה  ורוקד, החיים" ב"עץ מחזיק וכשהיה קומה
רטוב  כולו שהוא ראו וכולם מאד, ניכר הדבר
 מאד אותו שהוקיר  אבי עליו אמר מהריקוד.
סבו  היה החרש בער אלי' ר' החסיד טוב. נכד שהוא
שמיעה  חוש בעל היה בער אלי' ר' הצהוב. שלמה של
כשהיה  שבילדותו, מפני "החרש", לו קראו אלא טוב,
ובתוך  חסידות, ושמע צדק", ה"צמח רבנו אצל
צריכים  לא הרע ולשון שרכילות שמע הדברים
לשון  אבק אפילו ישמע שלא עליו, הדבר פעל לשמוע,
בער  אלי' לר' קראו ולכן רכילות. ואבק הרע

"החרש".
את ‰. שאלו שפעם סיפר, בער אלי' ר' החסיד

העבודה  בין ההפרש מה צדק", ה"צמח רבנו כ"ק הוד
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תש"י.1) שמח"ת עב, בקונטרס גם נדפסה זו מ"ב.2)שיחה פ"ו אבות
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שמחת  של העבודה לבין ותשרי אלול חודש של
האב  ובת. בן הם ותורה ישראל בקצרה: וענה תורה.
ומתקרב  מהבת, מאשר יותר מהבן ותובע דורש
דבר  של ביאורו הבן. מן מאשר יותר הבת מן ונהנה
רע  נעשה הנפש, חשבון כשעושים אלול, חודש הוא:
לאחר  הזה. עולם מעניני מתפשטים הלב , על מאד

קנטוניסט  בבחינת הוא האדם השנה, בראש ,3מכן
תנועה  כל לבדוק היא תשובה ימי בעשרת העבודה
 בנעילה הוי'. לפני עומדים כיפור ביום ותנועה.
שבקלים  בקל גם מתעוררת  האמצעי הרבי אומר
בפועל  השם קידוש על נפשו למסור הפנימית הנקודה
רבה, הושענא מגיע כאשר הסוכות ובחג ממש.
הולך  הוא הרי הפיתקא, את מקבל כשהוא
כך, לי מגיע מדוע עולם, של ריבונו בטענו: להתחשבן,
מקום  לו שאין מקום, תפיסת בהעדר בטל ונעשה

ויוצא כל  החיים", ב"עץ עצמו תופס שהוא בכך רק ל,
אלה  גם שווים, כולם ובזה התורה. עם בריקוד
אך  רחוקים, היו הכיפורים ויום תשובה ימי שבעשרת
לא  החיים". ב"עץ עצמם תופסים היו תורה בשמחת
הרי  התרעננה. הנשמה אך גילוי, של הרגש להם היה
נשמתי  בעונג הוא תורה שמחת של שהריקוד

חיות  מביאה תורה ספר של החיים" ב"עץ והאחיזה
המצוות. בקיום

.Â עושה תורה, בשמחת יהודים של ריקודם
מסויימים  חידושים מאשר יותר הרבה למעלה, רושם

ורמב"ם. בש"ס
אמת  לא ובודאי אמת, שהם ספק החידושים
ישראל  ושמחת תורה שמחת ריקודי ואילו לאמיתו,

הנשמה. מצד אמת בודאי הם
.Ê.לשתוק קשה יותר עוד אך לדבר, קשה

ידע. להיפך גם וח"ו לברך, איך ידע רבנו משה
אומר  רבנו בשני 4משה ועמך" אני "ונפלינו

על 5ענינים  תשרה ושלא עלינו, שכינה שתשרה ,
חולקים  ועדתו שקרח שומע כשמשה העולם. אומות
דאצילות  לחכמה גם הדבר. בו פגע  העבודה, ענין על

פניו" על "ויפול ואז הדבר. בפנימיות.6חרה  נפל .
עולמות  לגבי מקיף בבחינת היא דאצילות חכמה
שיעור, אין עד מעלה המקיף בריאה־יצירה־עשיה.
גו' ויאמר פניו, על ויפול כו', מוריד ח"ו, ולהיפך,
בספירת  הירידה וגם העליה גם שאולה. חיים וירדו

פנימית. בחיות הן החכמה
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עשרים 3) משרתים היו הראשון ניקולאיי של בזמנו ברוסיה חיילים
חמור. משטר תחת שנה וחמש

טז.4) לג, שמות

א.5) ז, ברכות
ד.6) טז, במדבר

•
ycew zexb`

לפ"ק  תרס"ה תמוז ר"ח ב' יום ב"ה,

דוינסק  ואגזאל

ומרומם  הנכבד הרה"ג עוז ידידי כבוד

טראיינין, שי' מיכיל שמואל מו"ה אי"א

פטרבארג 

אחדשה"ט!

ר' עוז ידידי עבור טוב להמליץ הוא זה מכתבי מטרת

דין  להעורך כעת הנוסע קלעמפערט שי' שמעון

הי' ומצבו נכבד, איש הוא הנוכחי ידידינו גרוזענבערג.

ממסה"ב  התחנות אחת אצל הוא מגורו ומקום ת"ל, בטוב

יד  אמנם טובים. עסקים ת"ל שם לו ויש ניקאל', חארק'

אנ"ח  התחנה דרך עברו העבר הפורים ובחג בו, כו' ה'

רכושו  וכל ושסוהו ושללוהו הרחוק, למזרח הנוסעים

הי' אשר עד הכוהו אותו וגם לגל, נהפכה קלה שעה במשך

כ"א  מהזאפאס אינם האנ"ח - ר"ל ל"ע - בפו"מ מסוכן

מכל  אזניו תצלינה השומע אשר עד מהדייסטויטעלנע,

דאדעס  דין העורכי אל פנה טוב עצת ועפ"י אתו. המאורע

מידידיו  א' אשר עד עליהם, העסק קבלו לא והם וקיעוו,

לגרוזענבערג, הנעשה דבר וסיפר לעסקו לפ"ב נסע

במכתבו  ובקשהו לב, ובשים בהרגש זה אל פנה והאחרון

לפ"ב. עתה הוא נוסע זה ובגלל הענינים, ביותר לו שיברר

הנ"ל, ידידינו האיש בעוזרי להיות בקשתי גודל ע"כ אשר

מאן  אשר הוא מי כי והדומה, הכירות איזה לו ידרש אם

וברצות  מאד, הרבה סבל אשר כזה סובל לאיש לעזר ימאן

בע"כ. הכל לגבות יוכל ה'

לא  כי ובהיות לקראנץ, תי' זוג' עם כעת נוסע הנני

כותבו  הנני בביתי לכבודו המכתב לכתוב העת לי הספיק

מכתבי  הפועל אל בהנוגע לרצון ויהיו הואגזאל, על בפה

הנ"ל. ידידינו עבור זה

ונפש  נפשו כאוות מאדה"ש והברכה החוה"ש ויקבל

ערכו  כרום מכבדו תכה"י, באה"ר דו"ש עוז ידידו

ש"ס  יצחק יוסף
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ycew zegiyn zecewp

שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף

מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי

הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם

אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,

שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך

יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר

הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי

שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך

לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,

צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע

אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים

"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר

תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,

ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת

זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות

מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא

ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה
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ycew zegiyn zecewp

שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף

מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי

הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם

אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,

שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך

יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר

הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי

שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך

לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,

צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע

אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים

"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר

תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,

ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת

זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות

מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא

ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה
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ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
יׁש ה', עבֹודת את ּומעּכב הּמֹונע ּדבר מתרחׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

יּתכן  לא ולכן ה', מאת הּוא ּבעֹולם ּׁשּקֹורה מה ׁשּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלדעת

"ּכי  נּסיֹון, אּלא זה ואין ה', לעבֹודת ּבאמת ינּגד ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּדבר

והתעּלּות  התחּזקּות ּומטרתֹו אתכם". אלקיכם ה' ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמנּסה

הּוא  - ּבאמת ּבאדם 'נקלטת' זֹו ידיעה ּכאׁשר ה'. ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעבֹודת

על  הּנֹוסף האֹור את ּבׂשר, ּבעיני ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרֹואה

וההסּתר. ההעלם ְְְְֵֵֵֶֶַַידי
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àîhä epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®©¨¥Æ
:epìëàé åcçé øBähäåâëìëà ézìáì ÷æç ÷ø §©¨½©§−̈«Ÿ§¤«©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ

Lôpä ìëàú-àìå Lôpä àeä ícä ék ícä©½̈¦¬©−̈´©¨®¤§«ŸŸ©¬©¤−¤
:øNaä-írãëepëtLz õøàä-ìr epìëàz àì ¦©¨¨«−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−

:íénkäëéðáìe Eì áèéé ïrîì epìëàz àìE ©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´
éøçà:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék Eåë÷ø ©«£¤½¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«©¯
éLã÷øLà Eéøãðe Eì eéäé-úàáe àOz E ¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨

:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìàæëéúìr úéNråE ¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ
éäìà ýåýé çaæî-ìr ícäå øNaä-íãå E ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©

éçáæéäìà ýåýé çaæî-ìr CôMé EøNaäå E §¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈
:ìëàzçëíéøácä-ìk úà zrîLå øîL Ÿ¥«§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´

éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöî éëðà øLà älàäE ¨¥½¤£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³
éøçàøLiäå áBhä äNrú ék íìBò-ãr E ©«£¤̧Æ©½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈

éäìà ýåýé éðéra:Eñ §¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 361 'nr ak zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
הענין  חסידּות, ּבספרי ּבאּור ּוביתר מּוסר, ּבספרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבאר

ּכן  ּגם נּתנּו הּנסיֹונֹות עם ׁשּביחד היינּו ׁשיחנא, ּגמלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּדלפּום

ּדֹורנּו, ׁשּזכה אּלא עליהם. להתּגּבר הּמתאימים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּכחֹות

ּבּדר ללכת הּמתאים ּבּתקף ׁשּכׁשּמחליטים ּבמּוחׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנראה

רֹואים  הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו הּיׁשר' 'ספר ּפי על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּיׁשרה

להתּגּבר  והּכחֹות מראׁש, ׁשערּום מאׁשר ּפחּותים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשהּקׁשיים

ּבהׁשערה. היּו מאׁשר יֹותר ּכּבירים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם

éùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧
éðtî íúBà úLøì änL-àá äzàzLøéå E ©¨¬¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´

:íöøàa záLéå íúàìL÷pz-ït Eì øîMä Ÿ½̈§¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ
éðtî íãîMä éøçà íäéøçàLøãz-ïôe E ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸

älàä íéBbä eãáré äëéà øîàì íäéäìàì¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ
:éðà-íb ïk-äNràå íäéäìà-úààìäNrú-àì ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦Ÿ©«£¤´

éäìà ýåýéì ïëøLà ýåýé úárBz-ìë ék E ¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹£¤´
-úàå íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNr àðN̈¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúðaâéàúà §´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«¥´
Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk̈©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
òøâú àìå åéìr óñú-àì úBNrì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−

:epnîôáç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékíBìç íì ¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®
éìà ïúðå:úôBî Bà úBà EâúôBnäå úBàä àáe §¨©¬¥¤²−¬¥«¨³¨Æ§©¥½

éìà øac-øLàíéäìà éøçà äëìð øîàì E £¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯
:íãárðå ízrãé-àì øLà íéøçàãòîLú àì £¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À

íBìçä íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬©«£−
úrãì íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìäíëéäìà ýåýé éøçà §©§¤−§¨©§§¤«©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå eàøéú Búàå eëìz¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´

:ïe÷aãú Báe eãárú Búàå eòîLúåàéápäå ¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´
-øaã ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤
| íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìr äøñÂ¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´
Eçécäì íéãár úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤´¤®̈
:Eaøwî òøä zøráeñæéçà Eúéñé ékE ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

ðá-Bà Enà-ïáBà E÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À¯
äãárðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ

éúáàå äzà zrãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«



רלט iriax - ci - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çíéáøwä íëéúáéáñ øLà íénrä éäìàî¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´
éìàäö÷-ãrå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà E ¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬

:õøàäè-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì ¨¨«¤«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥®̈§«Ÿ
ðér ñBçú:åéìr äqëú-àìå ìîçú-àìå åéìr E ¨³¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

éä ékäðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âø ¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈
:äðøçàa írä-ìk ãéå BúéîäìàéBzì÷ñe ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬

ýåýé ìrî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

áéúBNrì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
:Eaø÷a äfä òøä øáckñâéúçàa òîLú-ék ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«¦«¦§©º§©©´

éøréäìà ýåýé øLà Eì Eì ïúð EíL úáL ¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈
:øîàìãéeçéciå Eaøwî ìriìá-éða íéLðà eàöé ¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²

íéäìà äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬
:ízrãé-àì øLà íéøçàåèzø÷çå zLøãå £¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«§¨«©§¨¯§¨«©§¨²

äúNrð øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈¤«¤§¨²
:Eaø÷a úàfä äárBzäæèéáLé-úà äkú äkä ©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´©¤À¤«§¥²

-ìk-úàå dúà íøçä áøç-éôì àåää øérä̈¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥̧Ÿ¨¯§¤¨
:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLàæé-ìk-úàå £¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤§¤¨

Làá zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´¨¥À
éäìà ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úàE ¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®

:ãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäåçé÷aãé-àìå §¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«§«Ÿ¦§©¯
ïBøçî ýåýé áeLé ïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸§Ÿ̈¹¥«£´

àk Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå BtàøL ©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬
éúáàì òaLð:Eèééäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékE ¦§©−©«£Ÿ¤«¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

ìíBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà øîL ¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
éäìà ýåýé éðéra øLiä úBNrì:Eñ ©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 388 'nr `k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

ׁשּכׁשּיבא  אדמֹו"ר, וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפתּגם ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹידּוע

והּתקּופה  הּימים על ּביֹותר ויתחרטּו יצטערּו צדקנּו, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמׁשיח

ּבתֹורה  לפעל יכֹולים ׁשהיּו הּגלּות, זמן ׁשּבסֹוף טֹובה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהכי

ׁשאז  ּדאז, וההסּתרים ההעלמֹות ּכל על ּבהתּגּברּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומצֹות

ׁשּצּוה  לזה והן לעֹובד הן יֹותר, וחביבה יֹותר נעימה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהעבֹודה

ּכׁשרּוח  מהּֿׁשאיןּֿכן ּומנהיגֹו, העֹולם ּבֹורא העבֹודה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מנּגדים. ואין הארץ מן יעבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֻהּטמאה

éòéáøãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ
:úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú-àìå eããbúú¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

áéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ékøça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´
øLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì ýåýé§Ÿ̈À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìrñâ:äárBz-ìk ìëàú àì ©§¥¬¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«
ãíéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−

:íéfr äNåäïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià §¥¬¦¦«©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ
:øîæå Bàúeåäîäa-ìëåäñøt úñøôî §¬¨¨«¤§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈

äîäaa äøb úìrî úBñøô ézL òñL úrñLå§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®
:eìëàz dúàæéìrnî eìëàú àì äæ-úà Cà Ÿ−̈Ÿ¥«©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´

ìîbä-úà äreñMä äñøtä éñéøônîe äøbä©¥½̈¦©§¦¥¬©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈
änä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤̧¤§¤©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨

:íëì íä íéàîè eñéøôä àì äñøôeç-úàå ©§¨Æ´Ÿ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«§¤
àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

bú:eòñèíéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìkéìëå ¯Ÿ£¤²§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«§¸Ÿ

àîè eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬
:íëì àeäñàé:eìëàz äøäè øBtö-ìkáéäæå −¨¤«¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«§¤¾

:äiðæräå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
âé:dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäåãéúàå §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«§¥¬

:Bðéîì áøò-ìkåè-úàå äðriä úa úàå ¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzäæè-úà ©©§−̈§¤©®̈©§¤©¥−§¦¥«¤

:úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkäæé-úàå úàwäå ©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤§©¨¨¬§¤
:CìMä-úàå äîçøäçéäôðàäå äãéñçäå ¨«¨−̈¨§¤©¨¨«§©´£¦½̈§¨«£¨−̈

:ólèräå úôéëecäå dðéîìèéóBòä õøL ìëå §¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½
:eìëàé àì íëì àeä àîèëøBäè óBò-ìk ¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−

:eìëàzàë-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àì Ÿ¥«Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤
éørLaír ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz E ¦§¨¤¹¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³

éäìà ýåýéì äzà LBã÷éãb ìMáú-àì E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
מן  להתּפעל לא ּבתקף עצמֹו את מעמיד יהּודי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּכאׁשר



iyiyרמ ,iying - eh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
היא  ּגּופא הּנּסיֹון ׁשל הּפנימית הּכּונה ּכיצד מתּגּלה – ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּנּסיֹון

הּוא  ׁש"מנּסה" הּזקן רּבנּו ּוכפרּוׁש ּבעבֹודתֹו, ועּלּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתֹוספת

נּסי". "ארים והרמה, נס ְֲִִִִֵַָָָמּלׁשֹון

éùéîçáëErøæ úàeáz-ìk úà øOrz øOr©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®
:äðL äðL äãOä àöiäâëýåýé | éðôì zìëàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬¨¨«§¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´

éäìàì øçáé-øLà íB÷na EíL BîL ïkL ¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»§©¥´§´¨¼
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéz E ©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

ðàöåéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìz ïrîì EE §Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íéîiä-ìkãëàì ék Cøcä Enî äaøé-éëå ¨©¨¦«§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ

øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék BúàN ìëeú©»§¥¼¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ
éäìà ýåýéýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬

éäìà:EäëEãéa óñkä zøöå óñka äzúðå ¡Ÿ¤«§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåE §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:BaåëELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå «§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹
EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôðzçîNå E ©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈
:Eúéáe äzàæëéørLa-øLà éåläåàì E ©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ

:Cnr äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærúñ ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦¨«
çëìL | äö÷îøNrî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ

éørLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:Eèëàáe §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«¨´
å Cnr äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éåläíBúiäå øbä ©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³

éørLa øLà äðîìàäåïrîì eòáNå eìëàå E §¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©
éäìà ýåýé EëøáéøLà Eãé äNrî-ìëa E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬

:äNrzñ ©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
לגּלֹות  ּכדי ּגׁשמי ּדבר עם מתעּסקים הּברּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּבעבֹודת

הּנּצֹוץ  את לגּלֹות וכן קֹונֹו, את לׁשּמׁש ׁשּנברא ּתכליתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאת

ּביֹותר, למּטה נפל ׁשּבּנּסיֹון האלקי הּנּצֹוץ א ׁשּבֹו. ְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאלקי

זה. העלם לבּטל יׁש לגּלֹותֹו ּוכדי לגמרי, ּבהעלם ׁשהּוא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעד

הּוא  הּברּורים ּבעבֹודת :ּכ ּבעצמֹו האדם ּבעבֹודת ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָואף

ּפֹועל הּוא ּובנּסיֹון ּומּדֹותיו; ׂשכלֹו ּכחֹותיו, את ‰CÙ'ּפֹותח' ְִִִֵֵֶַַָָָֹ≈∆
נפׁש. מסירּות מּתֹו ְְִִִֶֶטבעֹו,

éùéùåèà:ähîL äNrz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
áBãé äMî ìra-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½

-úàå eärø-úà Nbé-àì eärøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤
:ýåýéì ähîL àø÷-ék åéçàâNbz éøëpä-úà ¨¦½¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ

éçà-úà Eì äéäé øLàå:Eãé èîLz Eãñôà ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤
ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½

éäìà ýåýé øLà õøàaäìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈
:dzLøìäýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íà ÷ø §¦§¨«©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´

éäìàì Eúàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîL ¡Ÿ¤®¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ
:íBiä Eeöî éëðà øLàåéäìà ýåýé-ékE £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íéaø íéBb zèáräå Cì-øac øLàk Eëøa¥«©§½©«£¤−¦¤®̈§©«£©§º̈¦´©¦À
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì äzàå§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

:eìLîéñæéçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékE ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà Eöøàa Eïúð E §©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà õnàú àì Cì̈®¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½
éçàîïBéáàä E:çBì Eãé-úà çzôz çúô-ék ¥«¨¦−¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®

:Bì øñçé øLà Bøñçî éc epèéárz èáräå§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«
èìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©

øîàìärøå ähîMä úðL òáMä-úðL äáø÷ ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´
ðéréçàa Eéìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàéòøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬
Eëøáé äfä øácä | ììâa ék Bì Ezúa Eááì§¨«§−§¦§´®¦º¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ

éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëáe ENrî-ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
àééëðà ïk-ìr õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨®̈¤©¥º¨«Ÿ¦³

éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì EeöîE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯
iðrìðéáàìe E:Eöøàa Eñáééçà Eì øëné-ékE ©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−§©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bà éøárä̈«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
:Cnrî éLôç epçlLz úréáMäâéepçlLú-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«§©§¤¬

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôçãé÷éðrä ¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«©«£¥³
ðàvî Bì ÷éðrzðøbîe EEëøa øLà Eá÷iîe E ©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯¥«©§²

éäìà ýåýé:Bì-ïzz Eåèúééä ãár ék zøëæå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ
éäìà ýåýé Ecôiå íéøöî õøàaéëðà ïk-ìr E §¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯

:íBiä äfä øácä-úà Eeöîæèøîàé-ék äéäå §©§²¤©¨¨¬©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´
éìàEúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöà àì E ¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½

è-ék:Cnr Bì áBæéäzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¬−¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³



רמי iriay - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå úìcáe Bðæàá§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−¤´¤®̈§©¬©«£¨«§−
:ïk-äNrzçéðérá äL÷é-àìBúà EçlLa E ©«£¤¥««Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³

LL Eãár øéëN øëN äðLî ék Cnrî éLôç̈§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´
éäìà ýåýé Eëøáe íéðL:äNrz øLà ìëa Eô ¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 426 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

ׁשל  אׁשרֹו נגד להּלחם הּוא הרע הּיצר ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבּׂשכל  יסֹוד להן ׁשאין ּבהסּברֹות והּגׁשמי, הרּוחני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאדם,

אתכם". אלקיכם ה' מנּסה "ּכי היא מציאּותן וכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבריא,

אי עצמֹו האדם ּגם רֹואה – ּבּנּסיֹון ועֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכׁשּמתאּמץ

הּמדּמה. מציאּותן ּכל ְְְִֵֶַָָָָֻׁשּבטלה

éòéáùèéðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkE ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ
éäìà ýåýéì Léc÷z øëfäøëáa ãárú àì E ©¨½̈©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ

ðàö øBëa æâú àìå EøBL:Eëýåýé éðôì ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸
éäìàøçáé-øLà íB÷na äðLá äðL epìëàú E ¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−£¤¦§©´

:Eúéáe äzà ýåýéàëçqt íeî Bá äéäé-éëå §Ÿ̈®©−̈¥¤«§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ
éäìà ýåýéì epçaæú àì òø íeî ìk øer Bà:E ´¦¥½−Ÿ´¨®´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

áëéørLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëåâëõøàä-ìr ìëàú àì Bîc-úà ÷ø §¨«©¨«©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzôæèàLãç-úà øBîL ¦§§¤−©¨«¦¨Æ¤´Ÿ¤
éäìà ýåýéì çñt úéNrå áéáàäLãça ék E ¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤

éäìà ýåýé EàéöBä áéáàääìéì íéøönî E: ¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
áéäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ

ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkLâìëàú-àì £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨««ŸŸ©³
íçì úBvî åéìr-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr̈¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−¤´¤
økæz ïrîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ

éiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà:E ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«
ãíéîé úráL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«¨¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®

íBia áøra çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬
:ø÷aì ïBLàøääçñtä-úà çaæì ìëeú àì ¨«¦−©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©

éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð Eåék §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«Â¦
éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íàì EïkL ¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§©¥´

LîMä àBák áøra çñtä-úà çaæz íL BîL§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´©¤½¤
:íéøönî Eúàö ãrBîæíB÷na zìëàå zìMáe ¥−¥«§¬¦¦§¨«¦¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾

éäìà ýåýé øçáé øLàø÷aá úéðôe Ba E £¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¨¦´¨©½Ÿ¤
éìäàì zëìäå:EçúBvî ìëàz íéîé úLL §¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®

éäìà ýåýéì úøör éréáMä íBiáeäNrú àì E ©´©§¦¦À£¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−
:äëàìîñèìçäî Cì-øtñz úòáL äráL §¨¨«¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³

:úBráL äráL øtñì ìçz äîwa Lîøç¤§¥Æ©¨½̈¨¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«
ééäìà ýåýéì úBòáL âç úéNråúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬

éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
àééäìà ýåýé | éðôì zçîNåðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»

éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecáråøbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²
øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå íBúiäå§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³

éäìà ýåýé øçáéì E:íL BîL ïkLáézøëæå ¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«§¨´©§½̈
-úà úéNrå zøîLå íéøöîa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¦§®̈¦§¨«©§¨´§¨¦½¨¤

:älàä íéwçäôâéEì äNrz úkqä âç ©«ª¦−¨¥«¤©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−
ðøbî Etñàa íéîé úráL:Eá÷iîe EãézçîNå ¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈

ðáe äzà Ebçaéåläå Eúîàå Ecárå Ezáe E §©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À
éørLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå:E §©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

åèéäìà ýåýéì âçz íéîé úráLíB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNrî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
æèEøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt LBìL̈´§¨¦´©¨¿̈¥«¨¤Á¨§¸§¹

éäìà ýåýé | éðt-úàâça øçáé øLà íB÷na E ¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯
äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«¨¤²

:í÷éø ýåýé éðt-úàæéúkøák Bãé úðzîk Léà ¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¦−§©§©´¨®§¦§©²
éäìà ýåýéà E:Cì-ïúð øLqqq §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
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היא  עׁשירּות ׁשהרי נדבה, לׁשֹון מתאים לא ולכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹרש"י),

חֹובה  מּלּוי ּבסֿהּכל היא הּצדקה ּונתינת ּפּקדֹון, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבגדר

עליו  א העני. ׁשל ׁשּלֹו, הּכסף את לעני להעביר - ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָותפקיד

ּכל  ּכמאמר יפֹות, ּפנים ּבסבר נתינה, ּבדר זֹו צדקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלתת

עׁשיר, ׁשאינֹו ּבאדם מדּבר לעיל ואּלּו נֹותן. יפה ּבעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻהּנֹותן

ּביתֹו, ּבני את לפרנס ּכדי לֹו נּתן ׁשּכסּפֹו יּתכן ּכזה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּובאדם

 ֿ ׁשאףֿעל הּכתּוב, ּומלּמדנּו ׁשּלֹו. ּכסף זה ענּיים; ּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹלא

וקדמה  לצדקה. מּכסּפֹו ּולהפריׁש לב נדיב להיֹות עליו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּפיֿכן

לתת נדבה  זֹוכה נדבה ּבדר צדקה ׁשּנֹותן מי ּכי  למּתנה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

מּתנה. ְֶֶַָָּבדר
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óñkàlà ,Leçé àìóñë-àBìa eøáL eëìe eìëàå eøáL eëìøîàé äøBzä éøác ìòå ,eìëàå ìëàî éøác eð÷àBìáeïzîøéçîeð÷áìçå ïééék ®̈¤Ÿ¨¤¨§³¦§¸¤«¡½Ÿ§´¦§À§¤²¤§¦§¥©£¨§¦§§©¦§¥©¨Ÿ©§¬©©§¦−§©¬¦§¨¨«¦

áìçå ïééì íb äøBz äìLîð:áíçì-àBìa óñë-eì÷Lú änìúìòBz ïäa ïéàL úBiøëð úBîëç ãenéì øeáòa øéçî úúì eaøz änìíëréâéåïBä eðzz änì ¦§§¨¨©§©¦§¨¨¨³¨¦§§¤̧¤¸§¤½¤¨¨©§¨¥§¦©£¦¨§¨§¦¤¥¨¤¤¤¦¦«£¤−¨¨¦§



רמד

ïLca âprúúå áBè-eìëàå éìà¥©¸§¦§½§¦§©©¬©¤−¤
:íëLôðâeòîL éìà eëìe íëðæà ehä ©§§¤«©³¨§§¤¸§´¥©½¦§−

úéøa íëì äúøëàå íëLôð éçúe§¦´©§§¤®§¤§§¨³¨¤¸§¦´
:íéðîàpä ãåã éãñç íìBòããr ïä ½̈©§¥¬¨¦−©¤«¡¨¦«¥²¥¬

åézúð íéneàì:íénàì äeöîe ãéâð §¦−§©¦®¨¦¬§©¥−§ª¦«
äEeòãé-àì éBâå àø÷z òãú-àì éBb ïä¥´³«Ÿ¥©¸¦§½̈§¬«Ÿ§¨−

éìàéýìû ýåýé ïrîì eöeøé EE ¥¤´¨®§©̧©¸§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:Cøàô ék ìûøNé LBã÷ìå§¦§¬¦§¨¥−¦¬¥«£¨«

`xenl iy
.òéaNî,íëLôð ïLca âpòúúå.àaä íìBòa Lôpä âeðòzéãñç (â ©§¦©§¦§©©©¤¤©§§¤©£©¤¤¨¨©¨©§¥

,íéðîàpä ãåãíL ìò àø÷pL ,çéLnä Cìî àeäå .íéîiwä ãåc éãñç ¨¦©¤¡¨¦©§¥¨¦©©¨¦§¤¤©¨¦©¤¦§¨©¥

"íìBòì íäì àéNð écáò ãåãå" áeúkk ,ãåc.(dk,fl l`wfgi)ãò (ã ¨¦©¨§¨¦©§¦¨¦¨¤§¨¥
,íéneàìçéëBîe ,íäéìò ìBãâå øN §¦©§¨£¥¤¦©

.íäéðt ìò íäéëøc ãéòîeãéâð ¥¦©§¥¤©§¥¤¨¦
,íénàì äeöîeçéLnä Cìnä §©¥§ª¦©¤¤©¨¦©

íäì äeöîe ,íénòä ìò Làø äéäé¦§¤Ÿ©¨©¦§©¤¨¤

àø÷ðå .ïeNòé øLà äNònä úà¤©©£¤£¤©£§¦§¨

ìëa Bcâð íéðBtL íL ìò "ãéâð"¨¦©¥¤¦¤§§¨

.íäéðéðòàø÷z òãú àì éBb (ä ¦§§¥¤Ÿ¥©¦§¨
,'åâå,ìàøNé õøàî ÷Bçø àeäL éBb¤¨¥¤¤¦§¨¥

éðôì àBáéå BúBà àø÷zét-ìò-óà ,E ¦§¨§¨§¨¤©©¦

ék ,íBiä ãò Eòãé àìå eäòãz àlL¤Ÿ¥¨¥§Ÿ§¨£©©¦

íò 'ä äNòiL úBàìôpä úà òîLé¦§©¤©¦§¨¤©£¤¦

.EúãBáòì õeøéå .ìàøNéLBã÷ìå ¦§¨¥§¨©£¨§§¦§
,ìàøNé.ä"á÷ä ïòîìe,Cøàô ¦§¨¥§©©¥£¨

ì.éôéå øàt ïBL §§¥§Ÿ¦

mixn zxhr
äòéâéa àaääráNì àBìaòéaNî ïéàL øác íéBbä úBîëç øeáòaeòîL ©¨¦¦¨§´§¨§¨®©£¨§©¦¨¨¤¥©§¦©¦§¸
éìà rBîLäøBzä úîëç ãBîììáBè-eìëàåéìùî) äøBzä úîëç àøwz ïk ¨³©¥©¸¦§¨§©©¨§¦§½¥¦¨¥¨§©©¨

(ãíëLôð ïLca âprúúåàaä íìBòa äîLpä âeðòz eäæ:âíëðæà ehä §¦§©©¬©¤−¤©§§¤«¤©£©§¨¨¨¨©¨©³¨§§¤¸
ìéøîà òîLéìà eëìeéúøBz ãBîìì ¦§Ÿ©£¨©§´¥©½¦§¨¦

eòîLéìàíëLôð éçúeekæúå ¦§−¥©§¦´©§§¤®§¦§

çéLnä éîéa äiçza ãBîòìäúøëàå ©£©§¦¨¦¥©¨¦©§¤§§¨³
úéøa íëìúîi÷úî úBéäì äáäà ¨¤¸§¦´©£¨¦§¦§©¤¤

ãòíìBòkíéðîàpä ãåã éãñç ©½̈§©§¥¬¨¦−©¤«¡¨¦«
äëeìnä ÷ñôz àlL Bì ézçèáä øLà£¤¦§©§¦¤Ÿª§©©§¨

Bòøfî:ãåézúð íéneàì ãr ïä ¦©§¥²¥¬§¦−§©¦®
çéLnäå ,íìBòì íe÷é 'ä øácL ãåc úà¤¨¦¤§©¨§¨§©¨¦©

äéäé Bòøfî àaääeöîe ãéâð ©¨¦©§¦§¤¨¦¬§©¥−
íénàìøLà äNònä úà íéBbä ìà §ª¦«¤©¦¤©©£¤£¤

ïeNòé:äãñçä íi÷únL Bîk ©£§¤¦§©¥©¤¤

ãñçä íi÷úé ïk ,ãåãì ézçèáäL¤¦§©§¦§¨¦¥¦§©¥©¤¤

ék ,Eì ézçèáäLéBb ïäøLà ¤¦§©§¦§¦¥´³£¤

òãú-àìàeä ,íìBòîàø÷zéìàE «Ÿ¥©¸¥¨¦§½̈¥¤

ì,EúBà LnLéBâåøLàEeòãé-àì §©¥§§¬£¤«Ÿ§¨−
íìBòîéìàeöeøé EEzòîLîì íéøñ úBéäìéäìà ýåýé ïrîìEEaø÷a ïëBMäCøàô ék ìàøNé LBã÷ìåEaø÷a BúðéëL úBøLäì øàt Eì ïúð øLà: ¥¨¥¤´¨®¦§¨¦§¦§©§§§©̧©¸§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¥§¦§§§¦§¬¦§¨¥−¦¬¥«£¨«£¤¨©§§¥§©§§¦¨§¦§¤

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦



רמה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
çéíéèôLïåùàøéørL-ìëa Eì-ïzz íéøèLåøLà E «Ÿ§¦´§«Ÿ§¦À¦¤§Æ§¨§¨¤½£¤̧

ýåýéíéèôåùéäìàì Eì ïúð EéèáL-úà eèôLå E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¦§¨¤®§¨«§¬¤
:÷ãö-ètLî íräèéàì ètLî ähú-àì ¨−̈¦§©¤«¤«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ

øeré ãçMä ék ãçL çwú-àìå íéðt øékú©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´½Ÿ©¦´©ÀŸ©§©¥Æ
:í÷écö éøác ólñéå íéîëç éðérë÷ãö ÷ãö ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«¤¬¤¤−¤

-øLà õøàä-úà zLøéå äéçz ïrîì ócøz¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤£¤
éäìà ýåýé:Cì ïúð Eñ(éåì)àëEì òhú-àì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨««Ÿ¦©¬§²

éäìà ýåýé çaæî ìöà õr-ìk äøLàøLà E £¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cl-äNrzáëàðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìå ©«£¤¨«§«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−
éäìà ýåýé:Eñæéàéäìà ýåýéì çaæú-àìE §Ÿ̈¬¡Ÿ¤««Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹

ék òø øác ìk íeî Bá äéäé øLà äNå øBĹ¨¤À£¤̧¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯
éäìà ýåýé úárBú:àeä Eñáàöné-ék «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«¦«¦¨¥³
éørL ãçàa Eaø÷áéäìà ýåýé-øLà Eïúð E §¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

éðéra òøä-úà äNré øLà äMà-Bà Léà Cì̈®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤¨©²§¥¥¬
éäìà-ýåýé:Búéøa øárì Eâãáriå Cìiå §Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«©¥À¤©©«£ŸÆ

ìå íäì eçzLiå íéøçà íéäìàBà | LîM ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®§©¤´¤´
:éúéeö-àì øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬«Ÿ¦¦«¦

ãúîà äpäå áèéä zLøãå zrîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ
:ìàøNéa úàfä äárBzä äúNrð øácä ïBëð̈´©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

ääMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧

-ìà äfä òøä øácä-úà eNr øLà àåää©¦¹£¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤
éørLízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä-úà E §¨¤½¤¨¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬

:eúîå íéðáàaåìL Bà íéãr íéðL | ét-ìräL ¨«£¨¦−¨¥«©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬
:ãçà ãr ét-ìr úîeé àì únä úîeé íéãr¥¦−©´©¥®´Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«

æíéãrä ãéãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz ©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
:Eaøwî òøä zøráe äðøçàa írä-ìkôçék ¨¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´

ïéc-ïéa íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨̧§¹̈¥«¦´
éørLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìzî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìrå:Ba E §¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«
èøLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬

øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬
:ètLnäéEì eãébé øLà øácä ét-ìr úéNrå ©¦§¨«§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½

zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää íB÷nä-ïî¦©¨´©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´
:EeøBé øLà ìëk úBNrì(ìàøùé)àéäøBzä ét-ìr ©«£½§−Ÿ£¤¬«©¦̧©¹̈

Eì eøîàé-øLà ètLnä-ìrå EeøBé øLà£¤´À§©©¦§¨²£¤«Ÿ§¬§−
ïéîé Eì eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNrz©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬§−¨¦¬

:ìàîNeáéé-øLà Léàäåézìáì ïBãæá äNr §«Ÿ§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧
ì ãîòä ïäkä-ìà rîLýåýé-úà íL úøL §³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´

éäìààeää Léàä úîe èôMä-ìà Bà E ¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½
:ìàøNiî òøä zøráeâéeòîLé írä-ìëå ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«§¨¨−̈¦§§´

:ãBr ïeãéæé àìå eàøéåñ §¦®̈§¬Ÿ§¦−«

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 15e zFwc 44 ,xwFAA 10 drW ,b mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad iriaxd mFiaE iWilWd mFiA ,lEl` Wcg W`xŸŸ¤¤©©§¦¦©¨§¦¦©¨¨¥§¨

במענה על מכתבו בו כותב, אשר נדמה לו אשר אין גורלו מצליח וכו' והנה יסיח דעתו מכל זה כי אינו אמת, והקדוש־ברוך־הוא בורא 
העולם ומנהיגו שהוא עצם הטוב, משגיח על כל אחד ואחת מבני ישראל בענייניהם כשעושים הכלים המתאימים לקבלת ברכות בורא 

העולם.
ממכתב כ"ב מנחם-אב, תשי"ז



לוח זמנים לשבת פרשת ראה בערים שונות בעולםרמו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:0506:0908:4708:4909:2309:2510:3210:3219:2619:1919:5319:4619:0119:57באר שבע )ק(

06:0206:0608:4408:4609:2109:2310:3010:3119:3019:2419:5519:4818:5519:59חיפה )ק(

06:0306:0608:4408:4609:2109:2210:3010:3019:3019:2319:5219:4618:4419:56ירושלים )ק(

06:0406:0808:4608:4809:2309:2410:3210:3219:2719:2119:5519:4819:0219:59תל אביב )ק(

05:4605:5408:2708:3309:2109:2410:3510:3720:1220:0120:4920:3719:4520:52אוסטריה, וינה )ק(

07:0807:0009:0709:0309:4409:4010:3910:3617:4417:4918:1218:1717:3018:28אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:5306:0108:3508:4009:2509:2810:3910:4020:1020:0020:4620:3519:4420:49אוקראינה, אודסה )ק(

05:2105:2908:0208:0808:5508:5810:0910:1119:4619:3520:2220:1119:1920:25אוקראינה, דונייצק )ק(

05:3105:3908:1208:1709:0509:0910:2010:2219:5819:4720:3520:2319:3120:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:5106:0008:3108:3809:2909:3210:4410:4620:2820:1621:0720:5420:0021:10אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:4305:5208:2308:3009:2109:2510:3610:3820:2120:1021:0020:4819:5421:03אוקראינה, קייב )ק(

06:2206:2909:0409:0809:5309:5611:0611:0720:3620:2621:0820:5820:1021:12איטליה, מילאנו )ק(

06:1606:1408:4608:4509:1509:1410:1810:1618:2218:2118:4518:4318:0318:52אקוואדור, קיטו )ח(

07:3507:2909:3909:3610:1510:1111:1111:0818:2318:2718:5018:5418:0919:04ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:3808:2910:3310:2811:1211:0712:0612:0219:0319:0919:3319:3918:5019:51ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:1806:2309:0009:0309:4209:4410:5310:5420:0419:5620:3520:2619:3920:38ארה״ב, בולטימור )ק(

06:0406:1008:4708:5009:3009:3310:4210:4319:5619:4820:2720:1819:3120:31ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:0506:1108:4708:5109:3109:3310:4210:4319:5719:4820:2820:1919:3220:31ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:3806:4409:2009:2410:0510:0811:1711:1820:3620:2721:0820:5920:1021:11ארה״ב, דטרויט )ק(

06:4806:5109:2909:3110:0510:0611:1311:1420:0519:5920:3120:2419:4220:35ארה״ב, האוסטון )ק(

06:1306:1708:5508:5709:3309:3410:4210:4219:4019:3420:0920:0119:1720:12ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:5306:5609:3309:3410:0710:0811:1511:1519:5819:5320:2420:1819:3620:28ארה״ב, מיאמי )ק(

05:5906:0508:4208:4509:2609:2810:3710:3819:5319:4520:2520:1619:2820:28ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:2906:3509:1209:1509:5509:5711:0611:0720:2020:1120:5120:4219:5520:54ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:5706:0308:3908:4309:2409:2610:3610:3719:5319:4420:2520:1619:2820:28ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5106:4809:1209:1009:4209:4010:4210:4018:2318:2518:4718:4818:0618:57בוליביה, לה-פס )ח(

06:2606:3509:0509:1210:0410:0811:2011:2221:0820:5621:4821:3520:4021:51בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:2706:3609:0609:1310:0510:0911:2011:2221:0720:5521:4621:3320:3921:49בלגיה, בריסל )ק(

06:3406:2908:4908:4609:2109:1810:1910:1717:5417:5618:1418:1617:3818:26ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2106:1608:3608:3409:0809:0510:0710:0417:3817:4018:0318:0517:2218:14ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:4305:5208:2208:2909:2209:2610:3710:4020:2820:1621:0720:5420:0321:10בריטניה, לונדון )ק(

05:4505:5608:2108:3009:2709:3210:4410:4620:4120:2821:2421:1020:1521:27בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:4605:5608:2308:3109:2609:3110:4210:4520:3720:2521:1721:0420:0921:20גרמניה, ברלין )ק(

06:1206:2108:5208:5809:4909:5311:0411:0620:4820:3621:2621:1420:2021:29גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:3806:3308:5008:4709:2309:2010:2110:1817:5317:5618:1218:1417:3718:24דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:1906:2108:5708:5809:2909:2910:3510:3519:0719:0319:3219:2718:4619:37הודו, מומבאי )ח(

06:1606:1708:5408:5409:2609:2610:3110:3119:0318:5919:2719:2318:4219:32הודו, פונה )ח(

05:3705:4508:1908:2409:1109:1410:2410:2619:5919:4920:3520:2419:3220:38הונגריה, בודפשט )ק(

06:0806:1408:5108:5409:3409:3710:4610:4720:0219:5320:3320:2419:3720:37טורקיה, איסטנבול )ק(

06:3906:4409:2109:2410:0210:0411:1311:1420:2120:1320:5120:4319:5620:54יוון, אתונה )ק(

05:5906:0708:4108:4609:3209:3510:4610:4720:1920:0920:5520:4419:5220:58מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבת פרשת ראה בערים שונות בעולם
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:1606:1808:5408:5509:2609:2610:3210:3219:0519:0119:2919:2518:4319:34מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:3107:2209:1809:1310:0109:5610:5410:5017:3817:4518:1118:1717:2618:30ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:3305:3608:1408:1508:4908:5009:5709:5718:4418:3819:1019:0418:2119:14נפאל, קטמנדו )ח(

07:0507:0409:3609:3510:0510:0411:0811:0719:1419:1319:3719:3518:5519:44סינגפור, סינגפור )ח(

05:1605:2607:5408:0208:5609:0010:1210:1520:0419:5220:4620:3219:3620:49פולין, ורשא )ק(

06:2206:1908:4608:4409:1609:1410:1610:1418:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

06:3806:4609:2009:2510:1010:1311:2311:2420:5220:4221:2721:1620:2621:30צרפת, ליאון )ק(

06:4106:4909:2109:2710:1610:1911:3011:3221:1121:0021:4721:3520:4421:50צרפת, פריז )ק(

05:5305:5208:2508:2508:5508:5409:5809:5718:0918:0718:3218:3017:5018:39קולומביה, בוגוטה )ח(

06:2006:2709:0209:0709:4909:5211:0111:0320:2620:1720:5720:4720:0121:00קנדה, טורונטו )ק(

05:5306:0008:3508:3909:2409:2710:3710:3820:0619:5620:3920:2919:4020:42קנדה, מונטריאול )ק(

06:0406:0908:4608:4909:2509:2710:3510:3519:3619:2920:0519:5719:1220:08קפריסין, לרנקה )ק(

05:2805:3908:0108:1109:1209:1710:2910:3220:3320:2021:1821:0320:0421:21רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:5705:0907:2807:4008:4408:4910:0210:0520:1319:5920:5620:4019:4420:59רוסיה, מוסקבה )ח(

05:1505:2307:5708:0208:4808:5210:0210:0419:3619:2620:1220:0119:0920:15רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:2006:2709:0109:0609:5309:5611:0711:0820:4520:3521:1721:0620:1921:20שוויץ, ציריך )ק(

06:0506:0608:4108:4109:1209:1210:1710:1618:4118:3819:0519:0118:2019:10תאילנד, בנגקוק )ח(



רמז לוח זמנים לשבת פרשת ראה בערים שונות בעולם
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:1606:1808:5408:5509:2609:2610:3210:3219:0519:0119:2919:2518:4319:34מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:3107:2209:1809:1310:0109:5610:5410:5017:3817:4518:1118:1717:2618:30ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:3305:3608:1408:1508:4908:5009:5709:5718:4418:3819:1019:0418:2119:14נפאל, קטמנדו )ח(

07:0507:0409:3609:3510:0510:0411:0811:0719:1419:1319:3719:3518:5519:44סינגפור, סינגפור )ח(

05:1605:2607:5408:0208:5609:0010:1210:1520:0419:5220:4620:3219:3620:49פולין, ורשא )ק(

06:2206:1908:4608:4409:1609:1410:1610:1418:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

06:3806:4609:2009:2510:1010:1311:2311:2420:5220:4221:2721:1620:2621:30צרפת, ליאון )ק(

06:4106:4909:2109:2710:1610:1911:3011:3221:1121:0021:4721:3520:4421:50צרפת, פריז )ק(

05:5305:5208:2508:2508:5508:5409:5809:5718:0918:0718:3218:3017:5018:39קולומביה, בוגוטה )ח(

06:2006:2709:0209:0709:4909:5211:0111:0320:2620:1720:5720:4720:0121:00קנדה, טורונטו )ק(

05:5306:0008:3508:3909:2409:2710:3710:3820:0619:5620:3920:2919:4020:42קנדה, מונטריאול )ק(

06:0406:0908:4608:4909:2509:2710:3510:3519:3619:2920:0519:5719:1220:08קפריסין, לרנקה )ק(

05:2805:3908:0108:1109:1209:1710:2910:3220:3320:2021:1821:0320:0421:21רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:5705:0907:2807:4008:4408:4910:0210:0520:1319:5920:5620:4019:4420:59רוסיה, מוסקבה )ח(

05:1505:2307:5708:0208:4808:5210:0210:0419:3619:2620:1220:0119:0920:15רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:2006:2709:0109:0609:5309:5611:0711:0820:4520:3521:1721:0620:1921:20שוויץ, ציריך )ק(

06:0506:0608:4108:4109:1209:1210:1710:1618:4118:3819:0519:0118:2019:10תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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