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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 eðéäìà 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 íéýìû 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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©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 eðéäìà 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¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מהכנסו לדירה חדשה.

הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ידוע פתגם רבותינו נשיאינו ע"ד "בעה"ב הנחות" איך שזהו דבר המאוס )שמתואר זה ג"כ 

מוכח, שאין המדובר לשלול דבר שנאסר במפורש(, והרי זהו ה"געמיטליכקייט" הידועה, שטבעה כטיט 

ויון מצולה, שנשקעים ר"ל מטה מטה ]"ברשות" התורה - ובמילא על מה יתחרט ויעשה תשובה[. וע"פ 

השמועה הכי מצערת, כנראה שהוא ו... שי' ועוד - הגיעו "לתכלית" ]...[ שמחים ב"ה בחלקם ברוחניות 

)בנגלה, בחסידות בעבודת התפלה וכו'(, ומפעולותיהם הכי נמרצות בהפצת המעינות בהנוגע לעצמם, 

לזולתם ולכל הסביבה. אלא שכיון שעל האדם להיות מהלך משתדלים להוסיף בכל הנוחיות דחומר 

הגוף ועניניו - מתוך שינת הצהרים ושנתם ערבה להם. האומנם הירידה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא 

- היא בשביל "עלי'" זו?
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‡ˆ˙ŒÈkאלקי ה' ּונתנֹו איבי על לּמלחמה ƒ≈≈ְְְֱִֶֶַַָָָֹֹ

ׁשביֹו וׁשבית ּדּיּוק 1ּביד וידּוע . ְְְְִִִֶַָָָָ

ּבזה  נׂשיאינּו "על 2רּבֹותינּו הּלׁשֹון ּדּיּוק מהּו , ְִִֵֵֶַַַַָָ

יֹותר  מתאים היה ּדלכאֹורה ּדיקא. "ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹאיבי

"על  ּומהּו ,"ּבאיבי" אֹו "איבי "עם ְְְִֶֶַַַָֹֹהּלׁשֹון

מדיקים  ּגם ."לֹומר 2איבי הּכתּוב ׁשּכפל ּבמה ְְְְִֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּמה  הּוא, הענין ּומׁשמעּות ׁשביֹו. ְְְְִִִֶַַָָָָָוׁשבית

ׁשבי  ׁשל ענין היה (וׁשבית) האֹויב מן ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּלֹוקח

האֹויב  ּבידי ׁשבּוי ׁשהיה הינּו וצרי3לפניֿזה, . ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּמלחמֹות, ּדר הּוא כן לא ּדלכאֹורה ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹלהבין,

(וׁשבית) מהאֹויב ׁשּלֹוקחים מה ּכלל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּבדר

ּדבר  ּדוקא (ולאו לאֹויב ׁשּי ׁשהיה ּדבר ְְֵֶַַַָָָָָָָָָהּוא

האֹויב  ּבידי וׁשבית 4הּׁשבּוי לֹומר ּדּיק ולּמה ,( ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ׁשּבהמׁש הענין ּתֹוכן להבין צרי ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשביֹו.

צּפרניה  את ועׂשתה ראׁשּה את וגּלחה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹהּכתּובים,

גֹו' ימים ירח אּמּה ואת אביה את ּובכתה .5וגֹו' ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

גֹו' לּמלחמה תצא ּכי ּדענין ּבזה, הּבאּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּונקּודת

מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הֹוראה (ּגם) ְְְִִֵֶֶַָָָָָָהּוא

הּוא  (ׁשענינּה הּתֹורה ּכל ׁשהרי הּזמּנים. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּובכל

הֹוראה  מּלׁשֹון ּתֹורה מֹורׁשה 6הֹוראה, היא ( ְִִָָָָָָָ

יעקב  ואחד 7קהּלת אחד לכל ּבירּוׁשה ׁשּנּתנה , ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

חּי "ּתֹורת היא ׁשהּתֹורה ּומּכיון ים"מּיׂשראל, ְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

ּדכיֿתצא  הענין ּגם ּכֹולל ּבזה, הענינים ׁשּכל מּובן הרי ּבחּיים), ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ(הֹוראה

מּיׂשראל. ואחד אחד לכל ּבחּיים הֹוראה הם גֹו', ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלּמלחמה

¯e‡·e ּתֹוכן הּנה מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּבעבֹודת לּמלחמה" "ּכיֿתצא ענין ≈ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

עניני  את לכּבֹוׁש צרי ׁשהאדם מה  הּוא האדם ּבעבֹודת זֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָמלחמה

גֹו', איבי על לּמלחמה ּכיֿתצא וזהּו לאלקּות. ּכלים ולעׂשֹותם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהעֹולם
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d"nyz'dו ,lel` c"i ,`vz zyxt zay

העֹולם  את לכּבֹוׁש הֹול האדם ְְֲִֵֶֶַָָָָָּדכאׁשר

ׁשהּוא  לדעת הּוא צרי לאלקּות, ּכלי ְְֱֲִִֶֶַַַָָֹולעׂשֹותֹו

"מ"איבי למעלה ,"איבי "על ׁשל .8ּבמּצב ְְְְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ציּוּוי  עלּֿפי היא זֹו למלחמה ׁשהליכתֹו ְְֱֲִִִִִֶֶַָָָּדהיֹות

לפיכ הּתֹורה, ּבכח הינּו גֹו'), (ּכיֿתצא ְְְִִֵֵַַַַָָָֹהּתֹורה

זה, עם זה הּלֹוחמים ׁשוים צדדים ׁשני אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאין

האֹויב. מן למעלה מּלכתחלה נמצא הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאּלא

רׁש"י  ׁשּפירׁש הּכתּוב 9ואף הרׁשּות ׁשּבמלחמת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדקאי  האדם, ּבעבֹודת ּפירּוׁשֹו לֹומר ּדיׁש ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָָמדּבר,

ּכלים  לעׂשֹותם ׁשּבעֹולם רׁשּות עניני ּכיּבּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָעל

מעׂשי ּדּֿכל ּבאֹופן העבֹודה עלֿידי ְְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָֹלאלקּות

ׁשמים  לׁשם יהיּו רׁשּות) ּדרכי10(עניני ּובכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּדעהּו רׁשּות) ּבאֹופן 11(עניני ּגם מּכלֿמקֹום , ְְְְִִֵֵֶַָָָ

מן  למעלה ,"איבי "על הּוא האדם זה, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹמלחמה

ּבעניני  עבֹודתֹו ׁשּגם ּדמּכיון עּמֹו. שּנלחם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהאֹויב

הּלׁשֹון  ּוכדּיּוק ּתֹורה, עלּֿפי היא ְְִִִַַָָָהרׁשּות

העבֹודה  הרׁשּות, מלחמת ׁשּגם מדּבר", ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ"הּכתּוב

לכן  הּכתּוב, מדּבר ּבּה ּגם רׁשּות, עניני ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָּדבירּור

מן  למעלה ,"איבי "על היא זֹו מלחמה ְְְְִִִֶַַַָָָֹּגם

ּבאֹופן  היא לּמלחמה ׁשהּיציאה ועלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאֹויב.

ּגם  הרי ,("איבי "על ׁשהּוא יֹודע (ׁשהאדם ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה

נּצחֹון  מיּוחד, ּבאֹופן הּוא ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָהּנּצחֹון

הצלחה. ׁשל ְְֶֶַָָּבאֹופן

CÈLÓÓe הּכת."ּביד אלקי ה' "ּונתנֹו ּוב «¿ƒְְֱֶֶַָָָֹ

ידּוע  אפׁשר 12ּדהּנה מלחמה ׁשּנצחֹון ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

עלֿידי  הּבא נּצחֹון ּדיׁש אֹופּנים. ּבכּמה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה

ׁשעלֿידי  הינּו ועצּומה, ּגדֹולה ּביגיעה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָעבֹודה

עבֹודת  ׁשל ּובאֹופן עצּומה ּביגיעה ְֲֲֲִִֶֶַָָָָהעבֹודה

הּבא 13ּפר נּצחֹון ויׁש הּנּצחֹון. ּבא עלֿידיֿזה , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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ובכ"מ.)8 רע"א. לו, פרשתנו לקו"ת הפרשה.)9ראה מי"ב.)10בריש פ"ב ו.)11אבות ג, פדה )12משלי ד"ה בכ"ז ראה

66 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד ואילך). קמא ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט ואילך). א מט, ח"א (שע"ת האמצעי לאדמו"ר בשלום

ועוד. שם.)13ואילך). פירש"י וראה יד. א, שמות - הכתוב ל' ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰CÏBאויביך" Ì„‡‰ ¯L‡Îc את האמורה ללחום הרוחנית המלחמה ¿«¬∆»»»≈

‰ÌÏBÚשהיא  ˙‡ LBaÎÏ הקדושה e˜Ï‡Ï˙,לצד ÈÏk B˙BNÚÏÂ ƒ¿∆»»¿«¬¿ƒ∆¡…
˙Ú„Ï ‡e‰ CÈ¯ˆ בשלב למלחמה כבר vÓa·נמצא e‰L‡היציאה »ƒ»««∆¿«»

"EÈ·È‡"Ó ‰ÏÚÓÏ ,"EÈ·È‡ ÏÚ" ÏL8 במלחמה שפתח לפני ועוד ∆«…¿∆¿«¿»≈…¿∆
ועליונות  יתרון לו יש האויב.כבר על

BÊ ‰ÓÁÏÓÏ B˙ÎÈÏ‰L ˙BÈ‰c∆¡∆¬ƒ»¿ƒ¿»»
'כיבוש' של למלחמה היציאה עצם

לקדושה  העולם ÈtŒÏÚענייני ‡È‰ƒ«ƒ
) ‰¯Bz‰ ÈeeÈˆ לאדם ŒÈkהאומרת ƒ«»ƒ

eÈ‰ ,('B‚ המלחמה ˙ˆ‡ שכל ≈≈«¿
‡ÔÈהיא  CÎÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÁÎa¿…««»¿ƒ»≈

ÌÈÂL ÌÈ„„ˆ ÈL el‡≈¿≈¿»ƒ»ƒ
‡l‡ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÓÁBl‰«¬ƒ∆ƒ∆∆»

‡e‰ העולם את לכבוש היוצא היהודי

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÁ˙ÎlÓ ‡ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ
·ÈB‡‰ מלכתחילה לו יש וכאמור, »≈

ועליונות. יתרון

È"L¯ L¯ÈtL Û‡Â9 ¿«∆≈≈«ƒ
·e˙k‰ ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓaL∆¿ƒ¿∆∆»¿«»

,¯a„Ó בין הבדל יש בהלכה ¿«≈
הארץ  כיבוש כמו חובה" "מלחמת

רשות" ל"מלחמת בןֿנון יהושע בימי

גבולות  את להרחיב כדי נלחם שהמלך

יש  הרוחני במובן במלחמה וגם הארץ,

חובה" "מלחמת בין להבדיל

שממשיך, כפי רשות", ל"מלחמת

היא  כאן מדובר בה שהמלחמה וכיוון

מדובר  לא לכאורה רשות", "מלחמת

ללחום  וחייב מצווה שהאדם במלחמה

התורה  ציווי מצד ÓBÏ¯אותה LÈc¿≈«
BLe¯Èt"רשות "מלחמת המושג של ≈

È‡˜c ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa שכוונתו «¬«»»»¿»≈
˙eL¯ ÈÈÚ LeaÈk ÏÚ«ƒƒ¿¿≈¿

ÌÏBÚaL מותרים שהם אלה דברים ∆»»
והנאה ÌÈÏkבאכילה Ì˙BNÚÏ«¬»≈ƒ

È„ÈŒÏÚראויים  ˙e˜Ï‡Ï∆¡…«¿≈
EÈNÚÓ Ïkc ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆¿»«¬∆

(˙eL¯ ÈÈÚ),"מעשיך" שאפילו ƒ¿¿≈¿
קדושה  ענייני שאינם הרשות ענייני

מצוות  וקיום תורה eÈ‰Èכלימוד ,ƒ¿
ÌÈÓL ÌLÏ10(˙eL¯ ÈÈÚ) EÈÎ¯c ÏÎ·e יהיה בהם גם ¿≈»«ƒ¿»¿»∆ƒ¿¿≈¿

e‰Úc11,'ה את Ê‰,לדעת ‰ÓÁÏÓ ÔÙB‡a Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓ תוך »≈ƒ»»«¿∆ƒ¿»»∆

הרשות, בענייני העיסוק ÔÓכדי ‰ÏÚÓÏ ,"EÈ·È‡ ÏÚ" ‡e‰ Ì„‡‰»»»«…¿∆¿«¿»ƒ
BnÚ ÌÁÏp˘ ·ÈB‡‰ שאיתם העולם ענייני על ועליונות יתרון לו ויש »≈∆ƒ¿»ƒ

הוא  הדבר וטעם במגע. בא B˙„B·Úהוא ÌbL ÔÂÈkÓc של העיסוק ¿ƒ≈»∆«¬»
ה' עבודת שזו בכך שניכר באופן העולם ענייני עם ‰¯eL˙האדם ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»¿

˜ei„Îe ,‰¯Bz ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ»¿ƒ
ÔBLl‰רש"י "‰e˙k·בפירוש «»«»

,"¯a„Ó שהאדם מלחמה שזו היינו ¿«≈
כיוון הכתוב מכוח בה »∆ÌbLמצווה

‰„B·Ú‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆»¿»¬»
da Ìb ,˙eL¯ ÈÈÚ ¯e¯È·c¿≈ƒ¿¿≈¿«»

,·e˙k‰ ¯a„Ó מן עניין היא וגם ¿«≈«»
‰È‡התורה, BÊ ‰ÓÁÏÓ Ìb ÔÎÏ»≈«ƒ¿»»ƒ

למלחמה  ביציאה שכבר כזה באופן

נמצא ‡EÈ·È",האדם ÏÚ"«…¿∆
È„ÈŒÏÚÂ .·ÈB‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»≈¿«¿≈

‰ÓÁÏnÏ ‰‡Èˆi‰L לפני עוד ∆«¿ƒ»«ƒ¿»»
עצמה  Ê‰המלחמה ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆

ÏÚ" ‡e‰L Ú„BÈ Ì„‡‰L)∆»»»≈«∆«
ÔBÁvp‰ Ìb È¯‰ ,("EÈ·È‡…¿∆¬≈««ƒ»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ענייני על הניצחון ∆«¿≈∆
הקדושה  לצד שלהם וה'כיבוש' העולם

ÔBÁv ,„ÁeÈÓ ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿»ƒ»
‰ÁÏˆ‰ ÏL ÔÙB‡a הניצחון כי ¿∆∆«¿»»

לאופן  בהתאם הוא המלחמה בסוף

מלכתחילה. למלחמה היציאה

·e˙k‰ CÈLÓÓe תצא "כי לאחר «¿ƒ«»
אופן  על המדבר אויביך", על למלחמה

הכתוב  ממשיך למלחמה, היציאה

על  במלחמה,ומדבר «¿"B˙eהניצחון
."E„Èa EÈ˜Ï‡ ומבאר ‰' והולך ¡…∆¿»∆

הרוחנית  בעבודה העניין תוכן ,את
Úe„È ‰p‰c12 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«

"פדה  הפסוק את המבארים (במאמרים

היו  ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום

‡LÙ¯עמדי") ‰ÓÁÏÓ ÔBÁˆpL∆ƒ¿ƒ¿»»∆¿»
‡ÌÈpÙBייתכן  ‰nÎa ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿«»«ƒ
ÔBÁvשונים  LÈc במלחמה . ¿≈ƒ»

‰ÚÈ‚Èa ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡a‰«»«¿≈¬»ƒƒ»
ŒÏÚL eÈ‰ ,‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b¿»«¬»«¿∆«
‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚Èa ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒƒ»¬»

C¯t ˙„B·Ú ÏL ÔÙB‡·e13,במיוחד קשה a‡מאמץ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¿∆∆¬«∆∆«¿≈∆»
EzÎ‡ÏÓ Ïk"c ÔÙB‡a ,‰ÚÈ‚È ÈÏa ‡a‰ ÔBÁv LÈÂ .ÔBÁvp‰«ƒ»¿≈ƒ»«»¿ƒ¿ƒ»¿∆¿»¿«¿¿
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עׂשּויה" מלאכּת ּד"ּכל ּבאֹופן יגיעה, .14ּבלי ְְְְְְְֲִִֶַָָָ

 ֿ מּכל ּדמלחמה, ּבמּצב ׁשּנמצא ּדהגם ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָוהינּו,

ּוביטּול  ׁשלֹום ׁשל ּבאֹופן הּוא הּנּצחֹון ְִִֶֶַָָָמקֹום

וכּנֹודע  הּׁשלמּות. ּבתכלית "ּפדה 15הּמנּגד ּבענין ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָ

גֹו' לי" מּקרב נפׁשי מּצב 16בׁשלֹום ׁשהיה ּדאף , ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

מּכלֿמקֹום  לי"), ("מּקרב ּומלחמה קרב ְְְִִִִֶָָָָָָׁשל

ּגם  הינּו ּבׁשלֹום, היא זה מּקרב והּנּצחֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּפדּיה

ׁשלמּות  מּלׁשֹון ּבלי 17ׁשלֹום הּנּצחֹון ענין ּדזהּו . ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

וזהּו עׂשּויה". מלאכּת ּד"ּכל ּבאֹופן אּלא ְְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָיגיעה

ּדעלֿידי  ,"ּביד אלקי ה' "ּונתנֹו ְְְְֱֵֶֶֶַָָָֹׁשּכתּוב

"על  ׁשּיֹוצא ּכדבעי, היא לּמלחמה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּיציאה

(ּבלי  מּלמעלה ּבא הּנּצחֹון אז הּנה ,"ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹאיבי

ּומּתנה  נתינה ׁשל ּבאֹופן הּוא והּנּצחֹון ְְְְִִִֶֶַַָָָָָיגיעה),

נֹותן  יפה ּבעין הּנֹותן ּדכל נּצחֹון 18(ּונתנֹו), הינּו , ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

הּׁשלמּות. ּובתכלית יפה ְְְְִִֵַַַָָּבעין

,ÌÓ‡ הּוא הּמלחמה נצחֹון ׁשּׁשלמּות אף »¿»ְְְִִֵֶַַָָ

מּלמעלה, ּונתינה המׁשכה ְְְְְִִֵַַַָָָָעלֿידי

עניני  ּבירּור ׁשּיהיה היא הּכּונה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום

ּכמֹו ּדיׂשראל נּצחֹון ׁשּיהיה ּכזה ּבאֹופן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָהעֹולם

ּכפׁשּוטּה, עניני ּבמלחמה את ּכֹובׁש ׁשהמנּצח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּוכדי  לֹו. ּוקנּויים ּבבעלּותֹו ׁשהם עד ְְְְֲִֵֵֶַַַָהמנּוצח

יׂשראל  ׁשל ּבבעלּותֹו לגמרי יהיּו העֹולם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעניני

ה'נתינת  מסּפיק אינֹו וכֹובׁשם, ּומבררם ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָהּמנּצחם

יעבֹוד  ׁשהאדם צרי אּלא זה, על מּלמעלה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכח'

ּתחת  נכּבׁשים הם ּדאז ּבכחֹו, מּלמּטה ְְְְִִִֵַַַַָָָֹּגם

ּבתכלית  ֿ 19ּבעלּותֹו ׁשעל מלחמה ּבקניני ּוכמֹו . ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּכיּבּוׁש הלכה, ּבזה 20ּפי וכּיֹוצא חזקה וזהּו21אֹו . ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָ
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ובכ"מ.)14 ט. כ, יתרו מכילתא 12.)15ראה שבהערה מאמרים י.)16ראה נה, וש"נ.)17תהלים ג. ל, ראה לקו"ת ראה

ב.)18ובכ"מ. נג, ואילך.)19ב"ב 62 ס"ע ח"י לקו"ש גם ובכ"מ.)20ראה שם. ובתוס' א. לח, גיטין רמב"ם )21ראה ראה

ואילך. 101 ע' חט"ו לקו"ש וראה ה"ה. פ"א תרומות הל' הבחירה. בית מהל' ספ"ו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰ÈeNÚ14.האדם מצד מאמץ כל בלי Ì‚‰cמעצמה, ,eÈ‰Â למרות ¬»¿«¿«¬«

L האדם‡e‰ ÔBÁvp‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰ÓÁÏÓc ·vÓa ‡ˆÓp ∆ƒ¿»¿«»¿ƒ¿»»ƒ»»«ƒ»
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a „bn‰ ÏeËÈ·e ÌBÏL ÏL ÔÙB‡a,כלומר ¿∆∆»ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«¿≈

לחלוטין  מתבטל שהאויב עלֿידיֿזה אלא מלחמה כל ללא מושג הניצחון

שלום. נהיה וממילא כלפיו

Ú„BpÎÂ15ÌBÏL· ‰„t" ÔÈÚa ¿«»¿ƒ¿«»»¿»
'B‚ "ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ16, שאמר «¿ƒƒ¿»ƒ

לו  שהייתה המלחמה לגבי המלך דוד

אבשלום  אנשי È‰L‰עם Û‡c¿«∆»»
) ‰ÓÁÏÓe ·¯˜ ÏL ·vÓ כדיוק «»∆¿»ƒ¿»»

היא  שהפדייה הכתוב «¿wÓ"ƒ¯·לשון
‰i„t‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,("ÈÏƒƒ»»«¿ƒ»
‡È‰ ‰Ê ·¯wÓ ÔBÁvp‰Â¿«ƒ»ƒ¿»∆ƒ

,ÌBÏLa והניצחון מלחמה, ללא ¿»
רק ‰eÈמושלם  במובן לא 'שלום' «¿

מלחמה  העדר ÌBÏLאלא של Ìb«»
˙eÓÏL ÔBLlÓ17ÔÈÚ e‰Êc . ƒ¿¿≈¿∆ƒ¿«

‡l‡ ‰ÚÈ‚È ÈÏa ÔBÁvp‰«ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆»
EzÎ‡ÏÓ Ïk"c ÔÙB‡a¿∆¿»¿«¿¿

"‰ÈeNÚ ניצחון כמובן וזהו מעצמה ¬»
 ֿ על שמושג ניצחון מאשר נעלה יותר

מלחמה. ידי

·e˙kL e‰ÊÂ,השבוע בפרשת ¿∆∆»
איביך", על למחמה תצא ל"כי בהמשך

,"E„Èa EÈ˜Ï‡ '‰ B˙e"¿»¡…∆¿»∆
‰ÓÁÏnÏ ‰‡Èˆi‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆«¿ƒ»«ƒ¿»»

BiLˆ‡מלכתחילה  ,ÈÚ·„k ‡È‰ƒƒ¿»≈∆≈
"EÈ·È‡ ÏÚ" ועליונות יתרון מתוך «…¿∆

a‡האויב,על  ÔBÁvp‰ Ê‡ ‰p‰ƒ≈»«ƒ»»
‰ÏÚÓlÓ"בידך אלוקיך ה' "ונתנו ƒ¿«¿»

‰ÚÈ‚È ÈÏa) האדם ),מצד ¿ƒ¿ƒ»
ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ÔBÁvp‰Â¿«ƒ»¿∆∆
ÏÎc ,(B˙e) ‰zÓe ‰È˙¿ƒ»«»»¿»¿»

Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰18, מושג «≈¿«ƒ»»≈
מתנה  הנותן כי שמשמעו הלכתי

הנתינה  כמה עד ספק ויש לחברו

מעוניין  הנותן כי להניח יש מושלמת,

הנתינה  כי הנתינה, את ולחזק להרחיב

הנותן  של מהחיבה לתת נובעת עניין למוכר אין שבה למכירה (בניגוד למקבל

מלמעלה  הבא הניצחון ובענייננו, למתחייב), מעבר ÔBÁvלקונה eÈ‰«¿ƒ»
‰ÙÈ ÔÈÚa האדם מצד מאמץ שום דורש ואינו גמורה במתנה שבא ניצחון ¿«ƒ»»

˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙·e.בתכלית מושלם ניצחון זהו לכך ובנוסף ¿«¿ƒ«¿≈

‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ ˙eÓÏML Û‡ ,ÌÓ‡»¿»«∆¿≈ƒ¿«ƒ¿»»«¿≈«¿»»
,‰ÏÚÓlÓ ‰È˙e בעוד השלימות בתכלית לניצחון להגיע ניתן כך ורק ¿ƒ»ƒ¿«¿»

מוגבל  עצמו האדם שכן מוגבל, ניצחון הוא האדם בכוח «ŒÏkÓƒשניצחון
‰ek‰ È¯‰ ÌB˜Ó ברוך הקדוש של והתכלית המטרה היינו העליונה, »¬≈««»»

האדם  ובעבודת העולם בבריאת הוא

¯e¯Èa ‰È‰iL ‡È‰ הטוב הפרדת ƒ∆ƒ¿∆≈
והעלאתו  ‰ÌÏBÚמהרע ÈÈÚƒ¿¿≈»»

ÔBÁv ‰È‰iL ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆∆ƒ¿∆ƒ»
Ï‡¯NÈc על הקדושה  צד הגברת ¿ƒ¿»≈

שכנגד  ÓÁÏÓa‰הצד BÓk¿¿ƒ¿»»
,dËeLÙk צדדים שני בין ƒ¿»

ÈÈÚ ˙‡ L·Bk ÁvÓ‰L∆«¿«≈«≈∆ƒ¿¿≈
ÁˆeÓ‰'וכד שלו השטח רכושו, «¿»

BÏ ÌÈÈe˜e B˙eÏÚ·a Ì‰L „Ú«∆≈¿«¬¿ƒ
העולם  בענייני יהודי של העיסוק וכך

הוא  הגשמיים הדברים עם שלו והמגע

אותם  ומעלה אותם שמברר באופן

לצד  שייכים נעשים והם לקדושה

הקדושה.

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚL È„Îe,לכן שקודם ¿≈∆ƒ¿¿≈»»
לשם  איתם התעסק שהיהודי לפני

ואחרי  הקדושה שכנגד בצד היו שמים

הקדושה, לצד עברו ¿eÈ‰Èƒהניצחון
Ï‡¯NÈ ÏL B˙eÏÚ·a È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«¬∆ƒ¿»≈
,ÌL·BÎÂ Ì¯¯·Óe ÌÁvn‰«¿«¿»¿»¿»¿¿»
מושלם, בניצחון להיות שראוי כפי

'Ák ˙È˙'‰ ˜ÈtÒÓ BÈ‡≈«¿ƒ«¿ƒ«…«
CÈ¯ˆ ‡l‡ ,‰Ê ÏÚ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«∆∆»»ƒ
‰hÓlÓ Ìb „B·ÚÈ Ì„‡‰L∆»»»«¬«ƒ¿«»
˙Áz ÌÈLaÎ Ì‰ Ê‡c ,BÁÎa¿…¿»≈ƒ¿»ƒ««

˙ÈÏÎ˙a B˙eÏÚa19 מצד כלומר, «¬¿«¿ƒ
הבא  בניצחון גדול יתרון יש אחד

ניצחון  ורק מלמעלה מתנה של באופן

כמבואר  מושלם, הוא מלמעלה הבא

של  ה'כיבוש' שני מצד אבל לעיל,

עד  הקדושה לצד העולם ענייני

היהודי  לאדם שייכים להיות שייהפכו

יש  כאשר דווקא הוא מלאה בבעלות

כתוצאה  שמתחייב כמה עד רק ולא עצמו בכוחות  האדם של עבודה גם

מלמעלה. כוח ‰ÎÏ‰,מהנתינת ÈtŒÏÚL ‰ÓÁÏÓ ÈÈ˜a BÓÎe¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»∆«ƒ¬»»
LeaÈk20‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰˜ÊÁ B‡21 דווקא הוא שלהם והתוקף שהגדר ƒ¬»»¿«≈»∆

כיבוש  של פעולות ומצידו בעצמו עושה המחזיק או הכובש הצד כאשר
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d"nyz'dח ,lel` c"i ,`vz zyxt zay

וׁשבית  ּביד אלקי ה' "ּונתנֹו ּׁשּכתּוב ְְְֱִֶֶֶַָָָָָֹמה

עלֿידי  הּבא הּמלחמה נצחֹון על ּדנֹוסף ְְְְְִִִֵַַַַָָָָׁשביֹו",

עבֹודה  ּגם להיֹות צריכה מּלמעלה, ְְְְְֲִִִִַַַָָָָהּנתינה

ׁשביֹו". "וׁשבית ְְְִִִַָָָמּלמּטה,

˜i„Óe.(ּדיקא ("ׁשביֹו" ׁשביֹו" "וׁשבית ּבּכתּוב ¿«≈ְְְְִִִַָָָָָ

עניני  ּובירּור (ּכיּבּוׁש זה ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶָּדהּנה

ּכלים  להיֹות האדם עבֹודת עלֿידי ְְֲִִֵֵַַָָָָָהעֹולם

א', אֹופּנים. ּבב' לבארֹו אפׁשר ְְְֱֲִֶֶַָָֹלאלקּות)

למּטה, הּוא הּגׁשמּיים הּדברים ׁשל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשּמקֹומם

ּומעלה  מברר עבֹודתֹו עלֿידי ׁשהאדם ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלא

ּומעלה  מּמקֹומם ׁשּמֹוציאם הינּו אֹותם, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּומזּכ

לאלקּות. ּכלים ׁשּיהיּו מּמקֹומם, למעלה ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹאֹותם

הּדברים  ׁשל האמּתי וׁשרׁשם מֹוצאם ׁשּמקֹום ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָּב',

נׁשּבּו ׁשאחרּֿכ אּלא למעלה, הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּגׁשמּיים

לבררם  עבֹודתֹו עלֿידי והאדם למּטה, ְְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָוירדּו

למקֹומם  ּומחזירם מּׁשבים אֹותם ּפֹודה ְְְֲִִִִֶַָָָָוכּו'

הא' האֹופן לפי ׁשּגם אף והּנה ְְִִִֵֶֶַַָָָהראׁשֹון.

הּוא  הּגׁשמּיים הּדברים ׁשל הראׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַַָָָ(ׁשּמקֹומם

הרי  מּמקֹומם) אֹותם מעלה והאדם ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָלמּטה,

האֹופן  מּכלֿמקֹום נעלית, עבֹודה היא זֹו ֲֲֲִִֵֶַָָָָָעבֹודה

הּדברים  את מחזירה האדם (ׁשעבֹודת ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָהּב'

מֹוסיף  והאמּתי) הראׁשֹון למקֹומם ְְְֲִִִִִִִַַָָָהּגׁשמּיים

ּגם  ּבזה  יׁש ּכי  האדם , ּבעבֹודת יֹותר וזירּוז ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָחּיּות

רּבה  מצוה ׁשהיא ׁשבּויים ּפדיֹון ׁשל .22ענין ְְְְִִִִִֶֶַָָָ

ּבּתניא  יֹותר 23וכּמבאר ּגדֹולה ׂשמחה ל ׁשאין ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשהיה  מל ּבן ּכמׁשל והּׁשביה, מהּגלּות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכצאת

לחפׁשי  ויצא כּו' האסּורים ּבבית וטֹוחן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבּׁשביה

ּגדֹולה  ׂשמחה ל אין הרי ,הּמל אביו ּבית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָאל

ׁשביֹו" "וׁשבית ּׁשּכתּוב מה וזהּו ,24מּזֹו. ְְְִִִֶֶַָָָ

לכתחלה  ׁשבּוי היה הּנׁשּבה ׁשהּדבר ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו

וזירּוז  חּיּות להֹוסיף ּדכדי (ּכּנ"ל), האֹויב ְְְִִִֵֵֵֵַַַָּבידי

ענינּה זֹו ׁשעבֹודה הּכתּוב מבאר האדם, ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

הּׁשבי  מן הּגׁשמּיים הּדברים הֹוצאת ְְִִִִִֶַַַַַָָהּוא
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ב.)22 ח, א.)24פל"א.)23ב"ב לז, פרשתנו לקו"ת גם וראה תתלד. ע' תקס"ה סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפועל. È·LÂ˙וחזקה E„Èa EÈ˜Ï‡ '‰ B˙e" ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿»¡…∆¿»∆¿»ƒ»

,"BÈ·L ומלמד רומז ‰a‡הכתוב ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ ÏÚ ÛÒBc ƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»»«»
,‰ÏÚÓlÓ ‰È˙p‰ È„ÈŒÏÚ,לעיל כמבואר במתנה, אלקיך" ה' "ונתנו «¿≈«¿ƒ»ƒ¿«¿»

˙È·LÂ" ,‰hÓlÓ ‰„B·Ú Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ את BÈ·L".אתה ¿ƒ»ƒ¿«¬»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ¿
"BÈ·L ˙È·LÂ" ·e˙ka ˜i„Óe¿«≈«»¿»ƒ»ƒ¿

‡˜Èc "BÈ·L") שכבר דבר היינו ƒ¿»¿»
"שבוי"). נחשב האויב ביד בהיותו

¯e¯È·e LeaÈk) ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»∆ƒ≈
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰ ÈÈÚƒ¿¿≈»»«¿≈¬«
˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰»»»ƒ¿≈ƒ∆¡…

לעיל  ונתבאר ‡LÙ¯הנזכר (∆¿»
,'‡ .ÌÈpÙB‡ '·a B¯‡·Ï¿»¬¿«ƒ

ÌÓB˜nL מאליו והמובן הטבעי ∆¿»
‡e‰ ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ ÏL∆«¿»ƒ««¿ƒƒ
È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰L ‡l‡ ,‰hÓÏ¿«»∆»∆»»»«¿≈

B˙„B·Ú שימוש תוך הרוחנית ¬»
ה' לעבודת העולם ≈«¿Ó·¯¯בענייני

CkÊÓe ‰ÏÚÓe מעדן,Ì˙B‡ «¬∆¿«≈»
ÌÓB˜nÓ Ì‡ÈˆBnL eÈ‰«¿∆ƒ»ƒ¿»

הזה  בעולם ‡Ì˙Bהטבעי ‰ÏÚÓe«¬∆»
eÈ‰iL ,ÌÓB˜nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»∆ƒ¿

ÌÈÏk ראויים˙e˜Ï‡Ï בהם שיאיר ≈ƒ∆¡…
האלוקי. ÌB˜nLהאור ,'a∆¿

ÌL¯LÂ Ì‡ˆBÓ גם וממילא »»¿»¿»
‰ÌÈ¯·cמקומם  ÏL ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ∆«¿»ƒ

‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿«¿»∆»
eaL CkŒ¯Á‡L הקדושה מצד ∆««»ƒ¿

הקדושה  היפך של הצד ¿«¿e„¯ÈÂבידי
È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰Â ,‰hÓÏ¿«»¿»»»«¿≈

B˙„B·Ú הללו הגשמיים הדברים עם ¬»
Ì˙B‡ ‰„Bt 'eÎÂ Ì¯¯·Ï¿»¿»¿∆»

ÌÈ·MÓ למטהÌ¯ÈÊÁÓe ƒƒ¿»«¬ƒ»
ÔBL‡¯‰ ÌÓB˜ÓÏ.למעלה ƒ¿»»ƒ

ÔÙB‡‰ ÈÙÏ ÌbL Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆«¿ƒ»∆
ÏL ÔBL‡¯‰ ÌÓB˜nL) '‡‰»∆¿»»ƒ∆

ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰ הם אליו «¿»ƒ««¿ƒƒ
טבעי באופן hÓÏ‰,שייכים ‡e‰¿«»

Ì˙B‡ ‰ÏÚÓ Ì„‡‰Â¿»»»«¬∆»
‡È‰ BÊ ‰„B·Ú È¯‰ (ÌÓB˜nÓƒ¿»¬≈¬»ƒ

˙ÈÏÚ ‰„B·Ú הדברים בכך שהרי ¬»«¬≈
ומתעלים, מתבררים «ŒÏkÓƒהגשמיים

˙„B·ÚL) 'a‰ ÔÙB‡‰ ÌB˜Ó»»∆«∆¬«
ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ‰¯ÈÊÁÓ Ì„‡‰»»»«¬ƒ»∆«¿»ƒ

ÌÈiÓLb‰ שלמטהÈzÓ‡‰Â ÔBL‡¯‰ ÌÓB˜ÓÏ למעלהÛÈÒBÓ ( ««¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿»¬ƒƒƒ
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ¯˙BÈ Êe¯ÈÊÂ ˙eiÁ הגשמיים הדברים עם וכשהמגע «¿≈≈«¬«»»»

הטבעי, למקומם אותם מחזירים שבכך הכרה מתוך הוא להעלותם בכוונה

מרץ  ובתוספת חיות בתוספת נעשה הוא  ÏLהרי ÔÈÚ Ìb ‰Êa LÈ Èkƒ≈»∆«ƒ¿»∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ÌÈÈe·L ÔBÈ„tƒ¿¿ƒ∆ƒƒ¿»

‰a¯22 במעלת הפליגו ז"ל וחכמינו «»
ומזה  השבי, מן יהודי פדיית וחשיבות

שבויים  פדיון לעניין גם מובן

האלוקיים  העניינים פדיית ברוחניות,

אליו  למקום והחזרתם למטה שירדו

למעלה. באמת, שייכים הם

‡Èza ¯‡·nÎÂ23 השמחה לעניין ¿«¿…»««¿»
לכך  להגיע הדרכים שאחת ה' בעבודת

במאסר  נמצאת שהנפש התבוננות היא

בתורה  עוסק שהאדם ובשעה הגוף

משתחררת  הנפש ה' ובעבודת

ודבר מהמאסר אביה" בית אל ו"שבה

כיוון  גדולה, שמחה לגרום צריך זה

¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰ÁÓN EÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ¿»¿»≈
,‰È·M‰Â ˙eÏb‰Ó ˙‡ˆk¿≈≈«»¿«ƒ¿»
‰È·Ma ‰È‰L CÏÓ Ôa ÏLÓkƒ¿«∆∆∆∆»»«ƒ¿»

ÔÁBËÂ ומפרכת קשה מלאכה שהיא ¿≈
‡ˆÈÂ 'eÎ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a¿≈»¬ƒ¿»»
,CÏn‰ ÂÈ·‡ ˙Èa Ï‡ ÈLÙÁÏ«»¿ƒ∆≈»ƒ«∆∆
‰ÏB„b ‰ÁÓN EÏ ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿»¿»

.BfÓƒ
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ בירור על ¿∆«∆»

הגשמיים  הדברים «È·LÂ"¿»ƒ˙והעלאת
"BÈ·L24¯·c‰L BÚÓLnL , ƒ¿∆«¿»∆«»»
‰aLp‰ מצד ועובר ונכבש כעת «ƒ¿»

הקדושה  צד אל הקדושה ««‰È‰היפך
·ÈB‡‰ È„Èa ‰ÏÁ˙ÎÏ Èe·L»¿«¿ƒ»ƒ≈»≈

(Ï"pk) היה לא למטה ובהיותו ««
בגלות  אלא והטבעי האמיתי במקומו

eiÁ˙וב'שבי', ÛÈÒB‰Ï È„Îcƒ¿≈¿ƒ«
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa Êe¯ÈÊÂ מנת על ¿≈«¬«»»»

חיות  ביתר עבודתו את שיעבוד

‰e˙k·והתלהבות, ¯‡·Ó¿»≈«»
BÊ ‰„B·ÚL הדברים העלאת של ∆¬»

למעלה  למקורם שלמטה הגשמיים

ÌÈ¯·c‰ ˙‡ˆB‰ ‡e‰ dÈÚƒ¿»»»««¿»ƒ
È·M‰ ÔÓ ÌÈiÓLb‰ והגלות ««¿ƒƒƒ«∆ƒ

הזה  בעולם למטה «««¿»¿Ì˙¯ÊÁ‰Âשלהם
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רּבה" "מצוה הינּו האמּתי, למקֹומם ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָוהחזרתם

ׁשבּויים. ְְְִִּדפדיֹון

‰Ál‚Â"."צּפרניה את ועׂשתה ראׁשּה את ¿ƒ¿»ְְְִֶֶֶָָָָָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבזה מבאר ,25והּנה ְְְִִֵֵֶָָָֹ

ּבמיּלי  ׁשּנפלּו הּמֹוחין מֹותרי הן הראׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹּדׂשערֹות

כּו', ׁשּנפלּו הּמּדֹות מֹותרי הן וצּפרנים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדעלמא,

והענין  כּו'. הּמֹותרֹות את להסיר האדם ְְְְִִִֶַָָָָָָָָוצרי

עבֹודת  ּבחינֹות, לב' נחלקת האדם ּדעבֹודת ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָהּוא,

אינּון: ׁשּליטין ׁש"ּתלת והגם הּלב. ועבֹודת ְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָֹהּמח

וּכבדא" לּבא עבֹודה 26מחא ׁשּכל לפי זה הרי , ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

לבא  צריכה הּלב) עבֹודת והן הּמח עבֹודת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָֹֹ(הן

העיקר  הּוא ּדהּמעׂשה ּבפֹועל, וענין 27למעׂשה , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָ

היא  [והעבֹודה ׁשּבּכבד. לּדם ׁשּי ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמעׂשה

ּכבד  לב מח (ראׁשיּֿתבֹות ּדמל הינּו28ּבאֹופן ,( ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ענינים  ג' על והּממׁשלה הּׁשליטה ּבידֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש

הרי  ּתֹורה, עלּֿפי היא ׁשעבֹודתֹו ּדמּכיון ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָאּלּו.

היא  ּדיליּה ׁשּתֹורה ּבאֹופן הּתֹורה עסק ,29עלֿידי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכּולּה]. הּמציאּות על ּו'בעלֿהּבית' ׁשּליט ְֲִִִֶַַַַַַַַָנעׂשה

ּבּמח  הּוא העבֹודה ועיקר ׁשהתחלת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּומּכיון

לכן  ּבמע ׂשה), ּכ ֿ אחר נמׁש ֿ זה (ועלֿידי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּובּלב

צּפרניה", את ועׂשתה ראׁשּה את "וגּלחה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹאֹומר

צרי ּבׁשלמּות, הּמלחמה נצחֹון ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּכי

מֹותרי  הסרת - ראׁשּה" את "וגּלחה ְְְְֲִִֵֶַָָָֹלהיֹות

מֹותרי  הסרת - צּפרניה" את "ועׂשתה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהּמֹוחין,

לׁשֹון  "ועׂשתה" ענין ּגם וזהּו וכּו'. ְְְְְְִִֶַַַָָהּמּדֹות

וכּו'30ּתקּון  הּצּפרנים ּתקּון הינּו ,31. ְְְִִִִַַַָ
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ועוד.)25 ואילך. תתלו ס"ע ואילך. תתכח ע' תקס"ה סה"מ ואילך. ב לז, ג. א.)26לו, קנג, מי"ז.)27זח"ב פ"א אבות

וש"נ.)28 שם. לזח"ב ונצו"ז נצו"א ע"ב.)29ראה ריש לב, קידושין לקו"ת )30ראה עה"פ. רמב"ן א. מח, יבמות ראה

ועוד. תתלט. ס"ע תתכט. ע' תקס"ה סה"מ א. ט, להצ"צ סהמ"צ א. קמה, דא"ח עם סידור ב. לח, סה"מ )31שלח ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈzÓ‡‰ ÌÓB˜ÓÏ,למעלהÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùc "‰a¯ ‰ÂˆÓ" eÈ‰ ƒ¿»»¬ƒƒ«¿ƒ¿»«»¿ƒ¿¿ƒ

הרוחני. במובן

זה  בעניין בתורה האמור המשך של הרוחנית המשמעות את ומבאר וממשיך

הזה. בעולם שלהם מהשבי האלוקות ענייני הוצאת לגבי

‰˙NÚÂ dL‡¯ ˙‡ ‰Ál‚Â"¿ƒ¿»∆…»¿»¿»
¯‡·Ó ‰p‰Â ."‰È¯tˆ ˙‡∆ƒ»¿∆»¿ƒ≈¿…»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰Êa25, לעניין »∆¿ƒ≈»
האדם, בעבודת הרוחנית, המשמעות

יפת  באשת המדברים אלה פסוקים של

‰Ôתואר  L‡¯‰ ˙B¯ÚNc¿«¬»…≈
ÔÈÁBn‰ È¯˙BÓ המיותר החלק ¿≈«ƒ

המוח  של חיות והעודף נובעת (שממנו

השערות) ÈlÈÓaוצמיחת eÏÙpL∆»¿¿ƒ≈
È¯˙BÓ Ô‰ ÌÈ¯tˆÂ ,‡ÓÏÚc¿»¿»¿ƒ»¿«ƒ≈¿≈

˙Bcn‰ של והמיותר העודף החלק «ƒ
CÈ¯ˆÂהמידות  ,'eÎ eÏÙpL∆»¿¿»ƒ

˙B¯˙Bn‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï Ì„‡‰»»»¿»ƒ∆«»
'eÎ של הרוחנית המשמעות שזו

המוחין  מותרי הסרת השערות, גילוח

מותרי  הסרת הציפורניים, וגזיזת

תורה': ב'לקוטי (כמבואר המידות

המוחין  מותרי הן הראש שערות "הנה

הן  וציפורניים דעלמא. במילי שנפלו

ימינא  דרועא חסד מידות מותרי

האדם  וצריך כו'. ממנו שיצא אברהם

דקדושה  מסטרא כי המותרות להסיר

בחינת  הם המותרות הנה עליונה

הרחמים  מדות י"ג וכמו קדושה.

וכעניין  כו'. שערות מבחינת שנמשכות

אבל  ראשו... שער פרע גדל יהיה קדוש

מסטרא  במדריגה למטה שהם בלויים

וגו'... תער והעבירו כתיב קשיא דדינא

יניקת  ששם ערווה באשה ושער

הארץ  עם אמרם עניין וזהו החיצונים.

מורידו  הוא שהבשר בשר לאכול אסור

תלמיד  מהֿשאיןֿכן למטה ומשפילו

תלמידי  של חולין שיחת אמרו וכן כתיב. נפשו לשובע אוכל צדיק כי חכם

עצמו  להרחיק כדי עצמו את לסגף צריך תשובה הבעל ולכן דייקא. כו' חכמים

חסֿושלום"). לסורו ויחזירנו יורידנו שלא מהמותרות

Án‰ ˙„B·Ú ,˙BÈÁa '·Ï ˙˜ÏÁ Ì„‡‰ ˙„B·Úc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¬«»»»∆¿∆∆¿¿ƒ¬««…«
‰l·השכל  ˙„B·ÚÂ.הרגש‡ÁÓ :ÔeÈ‡ ÔÈËÈlL ˙Ïz"L Ì‚‰Â «¬««≈«¬«∆¿»«ƒƒƒ…»

"‡„·kÂ ‡aÏ26, כוח את (המסמל וכבד לב מוח, הם: שליטים שלושה ƒ»¿«¿»

בלבד  והרגש השכל באמצעות רק לא היא האדם שעבודת כך Ê‰המעשה), È¯‰¬≈∆
Án‰ ˙„B·Ú Ô‰) ‰„B·Ú ÏkL ÈÙÏ השכל·l‰ ˙„B·Ú Ô‰Â הרגש( ¿ƒ∆»¬»≈¬««…«¿≈¬««≈

,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ ‡·Ï ‰ÎÈ¯ˆ מעשי ביטוי ולקבל NÚn‰c‰לרדת ¿ƒ»»…¿«¬∆¿«¿««¬∆
¯˜ÈÚ‰ ‡e‰27ÚÂ ,„·kaL ÌcÏ CiL ‰NÚn‰ ÔÈ כללות אבל »ƒ»¿ƒ¿«««¬∆«»«»∆«»≈

התחומים  בשני אכן היא העבודה

הלב. ועבודת המוח עבודת האמורים,

CÏÓc ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰Â]¿»¬»ƒ¿∆¿∆∆
„·k ·Ï ÁÓ ˙B·zŒÈL‡¯)28,( »≈≈…«≈»≈

B„Èa LiL eÈ‰ האדם של «¿∆≈¿»
'‚ ÏÚ ‰ÏLÓn‰Â ‰ËÈÏM‰«¿ƒ»¿«∆¿»»«

el‡ ÌÈÈÚ והמעשה.,השכל הרגש ƒ¿»ƒ≈
ÈtŒÏÚ ‡È‰ B˙„B·ÚL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆¬»ƒ«ƒ
˜ÒÚ È„ÈŒÏÚ È¯‰ ,‰¯Bz»¬≈«¿≈≈∆
dÈÏÈc ‰¯BzL ÔÙB‡a ‰¯Bz‰«»¿∆∆»ƒ≈

‡È‰29, שמחל שהרב הגמרא כדברי ƒ
– ושואלת מחול, כבודו אין כבודו על

שנאמר  כן, ועונה: שלו? היא התורה וכי

(וכמאמר  ולילה" יומם יהגה "ובתורתו

רבא  "...אמר אחר: במקום ז"ל חכמינו

של  שמו על [התורה] נקראת בתחילה

על  נקראת ולבסוף הקדושֿברוךֿהוא,

ובתורתו  חפצו ה' בתורת שנאמר שמו

"של  רש"י: ופירש ולילה", יומם יהגה

כדכתיב  בה שטרח תלמיד [אותו]

וכאשר  אדם"), כל של דמשמע ובתורתו

שהתורה  עד כראוי תורה לומד אדם

הוא  הרי "שלו", ËÈlLנעשית ‰NÚ«¬∆«ƒ
˙e‡Èˆn‰ ÏÚ '˙Èa‰ŒÏÚ·'e««««ƒ««¿ƒ

.[dÏek»
¯˜ÈÚÂ ˙ÏÁ˙‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«¿»«¿ƒ«

‰„B·Ú‰האדם Ánaשל ‡e‰ »¬»«…«
CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ) ·l·e«≈¿«¿≈∆ƒ¿»

‰NÚÓa CkŒ¯Á‡ מסמל אותו ««»««¬∆
לעיל  כאמור ‡ÓB¯הכבד, ÔÎÏ ,(»≈≈

ולניצחון  למלחמה שבהמשך הכתוב

להיות  צריך ‡˙המלחמה ‰Ál‚Â"¿ƒ¿»∆
ÔBÁˆ ‰È‰iL È„Îa Èk ,"‰È¯tˆ ˙‡ ‰˙NÚÂ dL‡…̄»¿»¿»∆ƒ»¿∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿

˙eÓÏLa ‰ÓÁÏn‰,הקדושה לגבולות מחוץ דבר שום יישאר ולא «ƒ¿»»ƒ¿≈
,ÔÈÁBn‰ È¯˙BÓ ˙¯Ò‰ - "dL‡¯ ˙‡ ‰Ál‚Â" ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ¿»∆…»¬»«¿≈«ƒ

.'eÎÂ ˙Bcn‰ È¯˙BÓ ˙¯Ò‰ - "‰È¯tˆ ˙‡ ‰˙NÚÂ"¿»¿»∆ƒ»¿∆»¬»«¿≈«ƒ¿
Ôe˜z ÔBLÏ "‰˙NÚÂ" ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ30ÌÈ¯tv‰ Ôe˜z eÈ‰ , ¿∆«ƒ¿«¿»¿»¿ƒ«¿ƒ«ƒ»¿«ƒ

'eÎÂ31.המידות תיקון של הרוחנית העבודה ¿
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‰˙Î·e" ואחר ימים, ירח אּמּה ואת אביה את »¿»ְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ל והיתה ּובעלּתּה אליה ּתבֹוא ְְְְְֵֵֶַָָָָָּכן

ּבכתבי  ּבזה הּפירּוׁש ידּוע הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָלאּׁשה".

אלּול.32האריז"ל  חדׁש על קאי ימים" ּד"ירח ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

עבֹודת  על קאי הּנ"ל ּכל ּדהּנה הּוא, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָוהענין

מסּפיק  זה ׁשעל ּכּולּה, הּׁשנה ּבמׁש ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָהאדם

את  ועׂשתה גֹו' לּמלחמה ּדכיֿתצא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהענין

חדׁש ׁשהּוא אלּול ּבחדׁש אמנם גֹו'. ְְְֱִֶֶֶֶָָָָֹֹצּפרניה

וחדׁש33החׁשּבֹון  ׁשעברה, הּׁשנה עבֹודת על ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹ

להיֹות  צריכה אז הּנה הּבאה, הּׁשנה על ְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָההכנה

אביה  את "ּובכתה ענין והּוא ּבעבֹודה, ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּתֹוספת

לענין  אחרּֿכ ּבאים ועלֿידיֿזה גֹו'. אּמּה" ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָואת

הינּו גֹו', ּובעלּתּה" אליה ּתבֹוא ּכן ְְְְֵֵֶַַַַָָָ"ואחר

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  יחּוד עלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָׁשּנעׂשה

 ֿ וקּודׁשאּֿברי יׂשראל ּכנסת יחּוד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָּוׁשכינּתיּה,

אֹוריתא  ּדיׂשראל הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְְְִִֵֵַַַָָהּוא

חד  ּכּוּלא לתכלית 34וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ועד . ְְְְְְִִַַַָָ

ּכאׁשר  לעתידֿלבא, ׁשּתהיה ׁשּבזה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשלמּות

ירּוׁשלים,35"מהרה  ּובחּוצֹות יהּודה ּבערי יּׁשמע ְְְְְִִֵֵַָָָָָָ

ׂש ּכּלה.קֹול וקֹול חתן קֹול ׂשמחה, וקֹול ׂשֹון ְְְִַָָָָָ

‰p‰Â הינּו36ּכתיב ּבלּבם", נתן העֹולם את "ּגם ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַָָָָ

ּגם  יׁשנם ׁשּבעֹולם, הענינים ְְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשּכללּות

ּבענין  ּגם מּובן ּומּזה ואחד. אחד ּכל ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָּבלּבֹו

על  לּמלחמה "ּכיֿתצא ענין ׁשּיׁשנֹו ּדכׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָזה,

ּכּולֹו הע ֹולם ּוביר ּור ּכיּבּוׁש ּבענין "ְְְִִֵֶַָָֹאיבי

זה  ענין יׁשנֹו עלּֿדרֿזה לאלקּות, ּכלי ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֹלעׂשֹותֹו

ּב'לּקּוטי  (ּכמבאר הּוא והענין עצמֹו. ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹּבאדם

ּב'37ּתֹורה' יׁש מּיׂשראל ואחד אחד לכל ּדהּנה ,( ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

וענין  הּבהמית. והּנפׁש האלקית הּנפׁש ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹנפׁשֹות,

האדם  ּׁשּצרי מה הּוא לּמלחמה" ְִִִֵֵֶַַָָָָָָ"ּכיֿתצא
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È‡˜ "ÌÈÓÈ הכוונהL„Á ÏÚ »ƒ»≈«…∆

Ïk ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .ÏeÏ‡¡¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
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ונפׁשֹו ּגּופֹו ּולברר ּדקדּוׁשה הּנפׁש את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָלהגּביר

ּבּזהר  ּדאיתא ואף ּגם 38הּבהמית. (ׁשאֹומרים ְְְֲִִִֶַַַַַַָֹ

וגם  קּדיׁשא, ּדילהֹון ּדגּופא לׁשֹון') ְְְְֲִִֵַַַָָָּב'מענה

(א  ּדיׂשראל הּבהמית נפׁש היא הּבהמית ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּנפׁש

ׁשּנפׁש לזה [נֹוסף הּבהמית) נפׁש ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָאידיׁשע

(הּבחינה  נפׁש ּבחינת על ּדקאי קּדיׁשא, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּדילהֹון

נׁשמה  ּבחינת (ׁשהרי ׁשּבּנׁשמה ּתחּתֹונה) ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהכי

קדׁשֿהּקדׁשים  היא מּכלֿמקֹום 39ׁשּבּנׁשמה ,[( ְֳִִִֶֶַַָָָָָֹ

וכּו', ּומסּתירים מעלימים הּבהמית והּנפׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַהּגּוף

טעניתּה אקדמא הּבהמית ׁשהּנפׁש זאת, 40ועֹוד ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

הּתניא  לׁשֹון ּבאּור ׁשּזהּו לֹומר, והּנפׁש41[ּדיׁש : ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ

מּמׁש, מּמעל אלקה חלק היא ּביׂשראל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשנית

והראׁשֹונה  הּׁשנית, היא האלקית ׁשהּנפׁש ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהינּו

טעניתּה ּדאקדמא הּבהמית הּנפׁש ולכן 42היא ,[ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

האלקית צר  הּנפׁש ׁשל ּוקרב מלחמה להיֹות י ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשעת  היא זֹו מלחמה ּוׁשעת הּבהמית. הּנפׁש ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָעם

ּכמאמר  קרבא",43הּתפלה, ׁשעת צלֹותא "ׁשעת ְְְְְְֲִַַַַַָָָָ

ּבחרּבי 44ּוכתיב  האמֹורי מּיד לקחּתי אׁשר ְְְְֱֲִִִִִֶַַַָָ

ּובּבעּותי, ּבצלֹותי אּונקלֹוס ותרּגם ְְְְְְְְִִִִִֵַָּובקׁשּתי,

הּנפׁש את מברר האדם הּתפּלה עבֹודת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעלֿידי

צריכה  הּתפלה עבֹודת זה ּומּטעם ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָהּבהמית.

נעׂשה  יֹום ׁשּבכל מּכיון ּכי ויֹום, יֹום ּבכל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָלהיֹות

חדׁשה  ּברּיה ׁשּלֹו45האדם הּבהמית הּנפׁש וגם , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

מחדׁש. ּברּורּה להיֹות וצרי חדׁשה, נפׁש ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא

גֹו' "איבי על לּמלחמה "ּכיֿתצא ענין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוזהּו

האדם. ֲַַָָָּבעבֹודת
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שם. 12.)43והערות שבהערה מקומות גם בכ"ז וראה שם. בלקו"ת הובא - כב.)44זהר מח, מהד"ק )45ויחי אדה"ז שו"ע

וש"נ. ס"א. ס"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Le„˜c LÙp‰ ˙‡ ¯Èa‚‰Ï Ì„‡‰ CÈ¯vM האלוקית הנשמה ∆»ƒ»»»¿«¿ƒ∆«∆∆ƒ¿»

¯¯·Ïeאת ולהעלות ‰ÈÓ‰a˙ולזכך BLÙÂ BÙeb.לקדושהÛ‡Â ¿»≈¿«¿««¬ƒ¿«
‡˙È‡c מובא¯‰fa38'ÔBLÏ ‰ÚÓ'a Ìb ÌÈ¯ÓB‡L) שנהוג ¿ƒ»«…«∆¿ƒ«¿«¬≈»

הזוהר  מספר קטעים גם המכיל צדיקים, קברי על השתטחות בעת )לומר
,‡LÈc˜ ÔB‰ÏÈc ‡Ùe‚c הגוף ¿»ƒ¿«ƒ»

ושל  בכלל ישראל בני (של שלהם

קדוש  בפרט) ‰LÙpהצדיקים Ì‚Â¿««∆∆
˙ÈÓ‰a‰היהודי LÙשל ‡È‰ ««¬ƒƒ∆∆

‡) Ï‡¯NÈc ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿ƒ¿»≈«
˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÚLÈ„È‡ היינו ƒƒ∆∆∆««¬ƒ

הגוף  חיות גם כי יהודית, בהמית נפש

נכרי  משל שונה יהודי [ÛÒBשל (»
,‡LÈc˜ ÔB‰ÏÈc LÙpL ‰ÊÏ¿∆∆∆∆ƒ¿«ƒ»
קדושה  ישראל) בני (של שלהם הנפש

È‡˜c והכוונהLÙ ˙ÈÁa ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«∆∆
(‰BzÁz ÈÎ‰ ‰ÈÁa‰)«¿ƒ»¬ƒ«¿»

‰ÓLpaL לשלוש המתחלקת ∆«¿»»
– למעלה מלמטה ומדרגות, בחינות

נשמה רוח, ÈÁa˙נפש, È¯‰L)∆¬≈¿ƒ«
‡È‰ ‰ÓLpaL ‰ÓL רק לא ¿»»∆«¿»»ƒ

אלא סתם ∆̃…„ŒL'קדושה'
ÌÈL„w‰39,[( לכאורה כן ואם «√»ƒ

את  ולהעלות לברר צורך יש מה לשם

הם  והרי הבהמית הנפש ואת הגוף

עצמם, מצד 'קדושים' «ŒÏkÓƒכבר
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰ ÌB˜Ó»«¿«∆∆««¬ƒ

'eÎÂ ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ על «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿
צריך  למעשה ולכן האלוקית הנשמה

וזיכוך, בירור בהם ¿BÚÂ„לפעול
,˙‡Ê לברר לצורך נוספת סיבה יש …

הבהמית, הנפש ואת הגוף את ולזכך

‡˜„Ó‡כיון ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ«¿¿»
d˙ÈÚË40,טענותיה את הקדימה «¬ƒ≈

הבהמית  שהנפש מאחר כלומר,

ואילו  שנולד, מיד באדם נמצאת

להיכנס  מתחילה האלוקית הנשמה

שלה  הכניסה ועיקר וגמר הברית, בעת

ולכן  ראשונה, טענותיה את טוענת הבהמית שהנפש כך הברֿמצוה, בעת הוא

אותה ולזכך לברר צורך יש עליו להתגבר שכדי מיוחד תוקף לה ≈¿[LÈcיש
ÔBLÏ ¯e‡a e‰fL ,¯ÓBÏבספר הזקן "Èz‰41LÙp‰Â‡רבנו : «∆∆≈¿««¿»¿«∆∆

eÈ‰ ,"LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰ Ï‡¯NÈa ˙ÈM‰«≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ≈∆∆…«ƒ«««»«¿

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰L הקדושה BL‡¯‰Â‰הנשמה ,˙ÈM‰ ‡È‰ ∆«∆∆»¡…ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‡È‰ לא 'שנייה'ולכאורה האלוקית הנפש מדוע מובן ƒ«∆∆««¬ƒ

היא  הבהמית שהנפש לכך שהסיבה אלא שיעור לאין נעלית היא והרי

בגלל  'שנייה' היא האלוקית והנפש d˙ÈÚË'ראשונה' ‡Ó„˜‡c42 כי ¿«¿¿»«¬ƒ≈
מקדימה  הבהמית את הנפש להציע

BÈ‰Ï˙טענותיה  CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,[¿»≈»ƒƒ¿
LÙp‰ ÏL ·¯˜e ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿»∆«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÚ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ«∆∆««¬ƒ
אותה  ולהביא ולזככה לבררה כדי

אור  על ותסתיר תעלים שלא למצב

האלוקית. ÓÁÏÓ‰הנפש ˙ÚLe¿«ƒ¿»»
BÊ הנפש של הרוחנית המלחמה

הבהמית  והנפש È‰ƒ‡האלוקית
¯Ó‡Ók ,‰ÏÙz‰ ˙ÚL43 ¿««¿ƒ»¿«¬«

ˆBÏ˙‡הזוהר  ˙ÚL" שעת ¿«¿»
˜¯·‡התפילה  ˙ÚL קרב שעת ¿«¿»»
È˙Îe·ומלחמה  יעקב 44", בדברי ¿ƒ

אחד  שכם לך נתתי "ואני ליוסף אבינו

אחיך" iÓ„על ÈzÁ˜Ï ¯L‡¬∆»«¿ƒƒ«
,ÈzL˜·e Èa¯Áa È¯BÓ‡‰»¡ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
È˙BÏˆa ÒBÏ˜e‡ Ìb¯˙Â¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿ƒ

,È˙eÚa·e,ובבקשתי בתפילתי ¿»ƒ
של  הפנימית הרוחנית והמשמעות

היא  B·Ú„˙הדברים È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
‰lÙz‰ ומתקשר מתקרב האדם בה «¿ƒ»
‡˙לאלוקות  ¯¯·Ó Ì„‡‰»»»¿»≈∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ומזכך ומעלה «∆∆««¬ƒ
אותה.

‰Ê ÌÚhÓe התפילה שעבודת כיוון ƒ««∆
מתגבר היא  האדם שדרכו האמצעי

הנפש  »¬B·Ú„˙הבהמית על
ÏÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÙz‰«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿»

ÌBÈÂ ÌBÈ,מחדשÔÂÈkÓ Èk »ƒƒ≈»
Ì„‡‰ ‰NÚ ÌBÈ ÏÎaL∆¿»«¬∆»»»

‰L„Á ‰i¯a45, נולד כאילו ¿ƒ»¬»»
‰ÈÓ‰a˙מחדש, LÙp‰ Ì‚Â¿««∆∆««¬ƒ

,‰L„Á LÙ ‡È‰ BlL עם ∆ƒ∆∆¬»»
חדשים, L„ÁÓכוחות d¯e¯a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ בעבודת די ולא ¿»ƒƒ¿≈»≈»»

הקודמים. בימים שהיו והבירור "ŒÈk˙ˆ‡התפילה ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ≈≈
'B‚ "EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ הרוחנית ‰‡„Ìבמלחמה ˙„B·Úa «ƒ¿»»«…¿∆«¬«»»»

באריכות. לעיל כמבואר

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



d"nyz'dיב ,lel` c"i ,`vz zyxt zay

ÌÓ‡ הּוא זֹו מלחמה ׁשענין לעיל נתּבאר »¿»ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

הרׁשּות  ּד"במלחמת רׁשּות, ְְְְְִִִֶֶֶֶָמלחמת

האדם  ּבעבֹודת ּדגם מּובן, ּומּזה מדּבר". ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהּכתּוב

ׁשּבֹו. רׁשּות" "מלחמת ּבחינת על ּבפרטּיּות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָקאי

ּבּמּוּתר  עצמ "קּדׁש ענין ׁשּזהּו לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָויׁש

"רׁשּות 46ל ּבעניני ּגם עצמֹו ׁשּמקּדׁש הינּו , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַ

זֹו ׁשּבעבֹודה העילּוי ּובאּור .(ל ְֲִֵֶַַָָָ(ּבּמּוּתר

המבאר  עלּֿפי יּובן ("ל ּבּמּוּתר עצמ ְְְְְִֵַַַַַָָָֹ(ּד"קּדׁש

מקֹומֹות  מהמׁשכי 47ּבכּמה ּבאחד - (ּובארּוּכה ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָ

מהר"ׁש אדמּו"ר ּדרּבנן 48כ"ק מצֹות ּבמעלת ( ְְְְֲֲִַַַַַָָָ

"ל ּבּמּוּתר עצמ "קּדׁש מצֹות 49(ענין על ( ְְְְְִִֵַַַַַָ

 ֿ מצֹות יׁש ּדאֹוריתא ּבמצֹות ּדהּנה ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָּדאֹוריתא.

ּבכּמה  ּבזה ּומבאר לאֿתעׂשה. ּומצֹות ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹעׂשה

ּפרׁשת 50מקֹומֹות  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּובארּוּכה ְְֲִֵַָָָָָ

ּד51ּפקּודי  על ), לאֿתעׂשה ּבמצֹות מעלה יׁש ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָֹ

 ֿ מצֹות עלֿידי הּנמׁש האֹור ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָמצֹותֿעׂשה.

הּמצֹות), (מעׂשה ּבכלי הּמתלּבׁש אֹור הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַעׂשה

זה  לאֹור ּכלי הּוא הּמצֹות ׁשּמעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַּדמּזה

מּוגּבל  הּוא ׁשהאֹור מּוכח ּבתֹוכֹו, ְְְִֵֶַַָָָהּמתלּבׁש

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּכלים. ּבגדרי נתּפס להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָויכֹול

אֹור  הּוא לאֿתעׂשה מצֹות עלֿידי הּנמׁש ְְְֲִִֵֶַַַָָֹהאֹור

המׁשכתֹו ולכן ּבכלי, נמׁש ׁשאינֹו מּוגּבל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבלּתי

ׁשלילה  עלֿידי אּלא (ּכלי) מעׂשה עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאינּה

ואינֹו האיסּור  ּדֹוחה ׁשהאדם העׂשּיה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָוהעּדר

מּמעלת  יׁש ּדרּבנן ּבמצֹות אמנם איסּור. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָעֹוׂשה

ּומצֹותֿעׂשה. לאֿתעׂשה ּדמצֹות - הענינים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָֹּב'

ּדחית  הּוא ּדרּבנן ּדמצֹות הּתֹוכן אחד, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּדמּצד

הּוא  עלֿידן הּנמׁש ׁשהאֹור הינּו הרע, ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָוהרחקת

עלֿידי  הּנמׁש האֹור (ּכמֹו מּוגּבל ּבלּתי ְְְְְִִִֵַַָָָאֹור

הינּו ּבפֹועל, מעׂשה עלֿידי הּוא קּיּומן ּגיסא, ּולאיד לאֿתעׂשה). ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמצֹות

ּׁשאמרּו מה וזהּו ּדרּבנן). הּמצֹות (ּבמעׂשה ּבכלי ּומתלּבׁש נמׁש זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאֹור
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קדושים.)46 ר"פ רמב"ן מברך )47ראה מאי ד"ה ואילך. תסג ע' ח"ב שה"ש אוה"ת ד. ו, פקודי לקו"ת ד. נב, תו"א ראה

ואילך. 22 ע' ח"ה לקו"ש ת"ש. ואילך.)48תר"פ, פ"מ תר"מ זו א.)49מצה כ, 47.)50יבמות שבהערה מקומות ראה

שם.)51

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰ÓÁÏÓ ÔÈÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ÌÓ‡ הרשות ענייני 'כיבוש' של »¿»ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«ƒ¿»»

הזה  ‰e˙k·שבעולם ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ·"c ,˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ ‡e‰ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿∆∆»¿«»
למלחמה..." תצא ‰‡„Ì"כי ˙„B·Úa Ì‚c ,Ô·eÓ ‰fÓe ."¯a„Ó¿«≈ƒ∆»¿««¬«»»»

È‡˜ הכתוב BaL.כוונת "˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ" ˙ÈÁa ÏÚ ˙eiË¯Ùa »≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ«ƒ¿∆∆¿∆
e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ'ה עבודת ¿≈«∆∆

"מלחמת  לעניין במיוחד שקשורה

הוא  ז"ל ÔÈÚרשות" חכמינו שדרשו ƒ¿«
הכתוב  תהיו",על ≈»"˜Lc"קדושים

"EÏ ¯zena EÓˆÚ46eÈ‰ , «¿¿«»¿«¿
ÈÈÚa Ìb BÓˆÚ Lc˜nL∆¿«≈«¿«¿ƒ¿¿≈

(EÏ ¯zena) ˙eL¯ שמצד דברים ¿«»¿
ינהג  בהם וגם מותרים הם הדין

שקוע  להיות שלא ובפרישות בקדושה

את  ולמלא העולם הלב בענייני תאוות

המידה. על ‰ÈeÏÈÚיתר ¯e‡·e≈»ƒ
המיוחד  BÊהיתרון ‰„B·ÚaL∆«¬»

("EÏ ¯zena EÓˆÚ Lc˜"c)¿«≈«¿¿«»¿
‰nÎa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ»«ƒ«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó47 החסידות בתורת ¿
ÈÎLÓ‰Ó „Á‡a - ‰ke¯‡·e)»¬»¿∆»≈∆¿¿≈

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ˜"Î48( «¿«¬»
ÔÈÚ) Ôa¯c ˙BˆÓ ˙ÏÚÓa¿«¬«ƒ¿¿«»»ƒ¿«
"EÏ ¯zena EÓˆÚ Lc˜"49 «≈«¿¿«»¿

דברים  על מצוות קבעו חכמים שהרי

'רשות' היו אז BˆÓ˙שעד ÏÚ («ƒ¿
.‡˙È¯B‡c שקבעו במצוות והיתרון ¿«¿»

הוא  התורה שמן המצוות על חכמים

LÈ ‡˙È¯B‡c ˙BˆÓa ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿¿«¿»≈
Œ‡Ï ˙BˆÓe ‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈ƒ¿…
‰nÎa ‰Êa ¯‡·Óe .‰NÚ«̇¬∆¿…»»∆¿«»

˙BÓB˜Ó50 החסידות בתורת ¿
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰ke¯‡·e)»¬»¿ƒ≈»

הזקן  È„e˜tלרבנו ˙L¯t51,( »»«¿≈
Œ‡Ï ˙BˆÓa ‰ÏÚÓ LÈc¿≈«¬»¿ƒ¿…
Èk .‰NÚŒ˙BˆÓ ÏÚ ‰NÚ«̇¬∆«ƒ¿¬≈ƒ

‡‰¯B האלוקיCLÓp‰ מתגלה »«ƒ¿»
למטה  NÚŒ˙BˆÓ‰ויורד È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬≈

ÈÏÎa LaÏ˙n‰ ¯B‡ ‡e‰«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
ומגדיר  ומגביל האור המודד את

הוא ( ‰Bˆn˙),והכלי ‰NÚÓ«¬≈«ƒ¿
‡e‰ ˙Bˆn‰ ‰NÚnL ‰fÓc¿ƒ∆∆«¬≈«ƒ¿

ÈÏk ומתאים BÎB˙a,ראוי LaÏ˙n‰ ‰Ê ¯B‡Ï וקולט מכיל והכלי ¿ƒ¿∆«ƒ¿«≈¿
הזה  האור B‡‰L¯את ÁÎeÓ עצמו Ïa‚eÓמצד ‡e‰ ומצומצם »∆»¿»

ÌÈÏk‰ È¯„‚a Òt˙ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈÂ.המוגבליםÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈«≈ƒ«∆≈≈
¯B‡‰ האלוקיCLÓp‰ בעולם ויורד והזהירות È„ÈŒÏÚמתגלה השמירה »«ƒ¿»«¿≈

על  לעבור NÚ˙Œ‡Ï‰שלא ˙BˆÓƒ¿…«¬∆
BÈ‡L Ïa‚eÓ ÈzÏa ¯B‡ ‡e‰ƒ¿ƒ¿»∆≈

ÈÏÎa CLÓ למעלה הוא אלא ƒ¿»ƒ¿ƒ
בכלים, ‰B˙ÎLÓמהתלבשות ÔÎÏÂ¿»≈«¿»»

(ÈÏk) ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ dÈ‡≈»«¿≈«¬∆¿ƒ
¯cÚ‰Â ‰ÏÈÏL È„ÈŒÏÚ ‡l‡∆»«¿≈¿ƒ»¿∆¿≈
‰ÁBc Ì„‡‰L ,‰iNÚ‰»¬ƒ»∆»»»∆

¯eÒÈ‡‰ לפניו NBÚ‰שבא BÈ‡Â »ƒ¿≈∆
Ôa¯c ˙BˆÓa ÌÓ‡ .¯eÒÈ‡ƒ»¿»¿ƒ¿¿«»»

ÌÈÈÚ‰ 'a ˙ÏÚnÓ LÈ יחד גם ≈ƒ«¬«»ƒ¿»ƒ
המעלה  הן –‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓc¿ƒ¿…«¬∆

מוגבל  בלתי אור נמשך שעלֿידן

‰NÚŒ˙BˆÓe ֿ על הנמשך שהאור ƒ¿¬≈
מתלבש  שממשיך ידן כפי בכלים,

‰ÔÎBzומפרט. ,„Á‡ „vÓc¿ƒ«∆»«∆
˙ÈÁc ‡e‰ Ôa¯c ˙BˆÓc¿ƒ¿¿«»»¿ƒ«

Ú¯‰ ˙˜Á¯‰Â בחסידות (כמבואר ¿«¿»«»«
גזירות  וגם מצוות הוסיפו שחכמים

על  להתגבר הצורך בגלל וסייגים

במשך  שנוספו רצויים לא דברים

‰CLÓpהדורות) ¯B‡‰L eÈ‰ ,«¿∆»«ƒ¿»
‡e‰ Ô„ÈŒÏÚÏa‚eÓ ÈzÏa ¯B‡ «»»ƒ¿ƒ¿»

È„ÈŒÏÚ CLÓp‰ ¯B‡‰ BÓk)¿»«ƒ¿»«¿≈
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ שהוא שכיוון ƒ¿…«¬∆

מוגבל  הוא אין איֿעשייה ידי על נמשך

עשייה  ידי על הנמשך האור כמו

בכלים  C„È‡Ïeוהתלבשות .(¿ƒ»
,‡ÒÈb שני ˜ÔÓeiמצד של , ƒ»ƒ»

דרבנן È„ÈŒÏÚהמצוות ‡e‰«¿≈
‰Ê ¯B‡L eÈ‰ ,ÏÚBÙa ‰NÚÓ«¬∆¿««¿∆∆
ÈÏÎa LaÏ˙Óe CLÓƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
Ôa¯c ˙Bˆn‰ ‰NÚÓa)¿«¬≈«ƒ¿¿«»»
דומות  דרבנן המצוות זו ומבחינה
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ז"ל  יֹותר 52רּבֹותינּו סֹופרים ּדברי חמּורים ְְֲִִִֵֵֵַַ

אמרּו וגם ּתֹורה, סֹופרים 53מּדברי ּדברי חביבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָ

סֹופרים' 'ּדברי ׁשּמעלת הינּו ּתֹורה, מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָיֹותר

ּומרחיקים  ּדֹוחים ׁשהם מה ּבחמרתם, רק ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻאינּה

הּממׁשי לאֿתעׂשה מצֹות ׁשל ענין הרע, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁשהם  זאת עֹוד אּלא מּוגּבל, ּבלּתי ְְִִֵֶֶָָֹאֹור

נמׁש זה מּוגּבל ּבל ּתי ׁשאֹור מּׁשּום ְְְֲִִִִִִֶֶָָ"חביבין",

"קּדׁש ּבענין מּובן ועלּֿדרֿזה ּבכלים. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעלֿידם

."ל ּבּמּוּתר ְְְַַָעצמ

‰p‰Â מצֹות 54ידּוע וז' ּדרּבנן, מצֹות ז' ׁשּיׁש ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶַַָָָ

יֹותר  מאּוחר ּבזמן היתה ּתחלתן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָאּלה

ׁשל  ּבזמן הינּו ּדאֹוריתא, מצֹות ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָמהּזמן

ּומּצבם ירידה  מּמעמדם ואפילּו55ּדיׂשראל . ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ

ׁשלמה  עלֿידי ׁשּנתקנּו ידים ּונטילת 56עירּובין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹ

ּביּה ֿ 57ּדכתיב מּכל הוי', ּכּסא על ׁשלמה וּיׁשב ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

ּדוד, ׁשל  זמּנֹו לגּבי  ירידה ׁשל זמן זה היה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמקֹום

ּביּה הׂשּכיל.58ּדכתיב עלי ה' מּיד ּבכתב הּכל ְְְִִִִִִֵַַַָָֹ

הּנ"ל  עלּֿפי א הּדבר. טעם מּובן אינֹו ְְִִֵַַַַַַַָָָָולכאֹורה

ּגדֹול  עילּוי ּבהן יׁש ּדרּבנן ׁשּמצֹות ּדמּכיון ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָיּובן,

אפׁשר  זה עילּוי הּנה ּדאֹוריתא, מּמצֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָיֹותר

יֹותר, ּגדֹולה ירידה עלֿידי ּדוקא אליו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹלבא

עלֿידּה ׁשּדוקא עלּיה, צֹור היא זֹו ְֲִִִִֶֶַַָָָָָּדירידה

ולכן  זה. מּוגּבל ּובלּתי נעלה לאֹור לבא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹאפׁשר

ויׁש ּדרּבנן. מצֹות ז' נתקנּו ּדוקא אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָּבזמּנים

ּובכל  הּגזרֹות ּבכל ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָלֹומר,

והנהגּו ונתקנּו ׁשּנגזרּו הּמנהגֹות ּובכל ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָֻהּתּקנֹות

זה  ׁשּכל ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ּגדֹולי ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָעלֿידי

,"ל ּבּמּוּתר  עצמ ּד"קּדׁש העבֹודה ּבכלל ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָנכלל

זה  ואֹור מּוגּבל, ּבלּתי אֹור נמׁש ְְְְִִִֶֶַָָָָׁשעלֿידּה

ּבכלים. ְְִִֵֵַמתלּבׁש
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂ52 המיוחדת המעלה את להדגיש כדי ¿∆«∆»¿«≈«
התורה  למצוות ביחס דרבנן מצוות BÈ˙¯של ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÌÈ¯eÓÁ¬ƒƒ¿≈¿ƒ≈

e¯Ó‡ Ì‚Â ,‰¯Bz È¯·cÓ53 ז"ל חכמינוÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÔÈ·È·Á ƒƒ¿≈»¿«»¿¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ
˜¯ dÈ‡ 'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c' ˙ÏÚnL eÈ‰ ,‰¯Bz È¯·cÓ ¯˙BÈ≈ƒƒ¿≈»«¿∆«¬«ƒ¿≈¿ƒ≈»«

,Ì˙¯ÓÁa זה במובן חומרה ¿À¿»»
שליליים  עניינים על להתגבר שכוונתם

היינו  ÌÈÁBcחמורים, Ì‰L ‰Ó«∆≈ƒ
,Ú¯‰ ˙‡ ÌÈ˜ÈÁ¯Óe בדוגמת «¿ƒƒ∆»«

‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿…«¬∆
,Ïa‚eÓ ÈzÏa ¯B‡ CÈLÓn‰««¿ƒƒ¿ƒ¿»

˙‡Ê „BÚ ‡l‡ שמדברי שלמצוות ∆»…
מהצד  גם ויתרון מעלה יש סופרים

פעולתן  של ≈∆Ì‰Lהחיובי
¯B‡L ÌeMÓ ,"ÔÈ·È·Á"¬ƒƒƒ∆

‰Ê Ïa‚eÓ ÈzÏa נמשך שבהיותו ƒ¿ƒ¿»∆
התורה  מן לאֿתעשה מצוות עלֿידי

פעולתו  ולכן בכלים נמשך אינו

מוגבלת, בעולם «¿CLÓƒוהשפעתו
Ì„ÈŒÏÚ דרבנן מצוות ידי על «»»
ÌÈÏÎa.יותר גדולה בעולם והשפעתו ¿≈ƒ

ÔÈÚa Ô·eÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«
."EÏ ¯zena EÓˆÚ Lc˜"«≈«¿¿«»¿
וההימנעות  שהקדושה בגלל שדווקא

יש  ("רשות") המותרים מדברים היא

מעלה האלוקי תוספת באור ויתרון

מאשר  יותר זו, עבודה ידי על הנמשך

התורה. מצוות קיום ידי על הנמשך האור

Úe„È ‰p‰Â54˙BˆÓ 'Ê LiL ¿ƒ≈»«∆≈ƒ¿
Ô˙ÏÁz ‰l‡ ˙BˆÓ 'ÊÂ ,Ôa¯c¿«»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ»»

וייסודן  תקנתן ÔÓÊaהתחלת ‰˙È‰»¿»ƒ¿«
ÏL ÔÓf‰Ó ¯˙BÈ ¯Áe‡Ó¿»≈≈«¿«∆
ÔÓÊa eÈ‰ ,‡˙È¯B‡c ˙BˆÓƒ¿¿«¿»«¿ƒ¿«
Ì„ÓÚnÓ Ï‡¯NÈc ‰„È¯È ÏL∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ«¬»»

Ì·vÓe55 מצבם לעומת הרוחני, «»»
מתן  בעת eÏÈÙ‡Â«¬ƒתורה.הנעלה

ÌÈ„È ˙ÏÈËe ÔÈ·e¯ÈÚ שהן ≈ƒ¿ƒ«»«ƒ
מדרבנן  È„ÈŒÏÚמצוות e˜˙pL∆ƒ¿¿«¿≈

‰ÓÏL56 בני היו שבימיו המלך ¿……
במצב  נעלה ישראל È˙Îcƒ¿ƒ·רוחני

dÈa57 בו ÓÏL‰שכתוב ·LiÂ ≈«≈∆¿……

‰Ê ‰È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'ÈÂ‰ ‡qk ÏÚ המלך שלמה ÏLתקופת ÔÓÊ «ƒ≈¬»»ƒ»»»»∆¿«∆
dÈa ·È˙Îc ,„Âc ÏL BpÓÊ Èa‚Ï ‰„È¯È58 בו ‰Ïkשכתוב ¿ƒ»¿«≈¿«∆»ƒƒ¿ƒ≈«…

ÏÈkN‰ ÈÏÚ '‰ „iÓ ·˙Îa שגם נתקנו ונמצא אלה דרבנן מצוות ƒ¿»ƒ«»«ƒ¿ƒ
ישראל  בני ירוד.כאשר במצב ‰c·¯היו ÌÚË Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«««»»

בני  זכו ירוד רוחני במצב דווקא מדוע

מעלה  להם שיש אלו למצוות ישראל

התורה? מצוות לגבי

ÔÂÈkÓc ,Ô·eÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚ C‡««ƒ««»¿ƒ≈»
ÈeÏÈÚ Ô‰a LÈ Ôa¯c ˙BˆnL∆ƒ¿¿«»»≈»∆ƒ
,‡˙È¯B‡c ˙BˆnÓ ¯˙BÈ ÏB„b»≈ƒƒ¿¿«¿»

התורה, Ê‰מן ÈeÏÈÚ ‰p‰¯LÙ‡ ƒ≈ƒ∆∆¿»
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ÂÈÏ‡ ‡·Ï ומתוך »…≈»«¿»«¿≈

‰„È¯Èc ,¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰„È¯È¿ƒ»¿»≈ƒƒ»
‡˜ÂcL ,‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ BÊƒ∆¬ƒ»∆«¿»
¯B‡Ï ‡·Ï ¯LÙ‡ d„ÈŒÏÚ«»»∆¿»»…¿
‰Ê Ïa‚eÓ ÈzÏ·e ‰ÏÚ«¬∆ƒ¿ƒ¿»∆
דרגות  שיש בחסידות (וכמבואר

להגיע  שאפשר ה' באהבת גבוהות

מאלוקות  ריחוק מתוך רק אליהן

גדול). צימאון ≈«¿ÔÎÏÂהמעורר
‡˜Âc el‡ ÌÈpÓÊa של זמנים ƒ¿«ƒ≈«¿»

רוחנית, BˆÓ˙ירידה 'Ê e˜˙ƒ¿¿ƒ¿
.Ôa¯c¿«»»

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆∆
ÏÎ·e ˙B¯Êb‰ ÏÎa Ìb«¿»«¿≈¿»
˙B‚‰n‰ ÏÎ·e ˙Bwz‰««»¿»«ƒ¿»
ŒÏÚ e‚‰‰Â e˜˙Â e¯Ê‚pL∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿¿À¿¬«
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÏB„b È„È¿≈¿≈ƒ¿»≈∆¿»

,¯B„Â התקנות סיבת שאמנם »
דוקא  אבל הירידה, בגלל היא והגזירות

ביותר  נעלית עבודה היא זו עבודה

‰Ê ÏkL והגזירות התקנות כל קיום ∆»∆
הדורות  במהלך שנתקנו «¿ÏÏÎƒוכו'

EÓˆÚ Lc˜"c ‰„B·Ú‰ ÏÏÎaƒ¿«»¬»¿«≈«¿¿
,"EÏ ¯zena מיוחד יתרון לה שיש «»¿

המעלות  שתי שילוב ««»∆d„ÈŒÏÚLשל
¯B‡Â ,Ïa‚eÓ ÈzÏa ¯B‡ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿

‰Ê למעלה הוא כלל שבדרך עצמו ∆
מוגבלים  בכלים מהתלבשות

.ÌÈÏÎa LaÏ˙Óƒ¿«≈¿≈ƒ
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‰p‰Â,הּנ"ל ּבכל העבֹודה ׁשלמּות עלֿידי ¿ƒ≈ְְְֲֵֵַַַָָָ

"איבי על לּמלחמה ּד"ּכיֿתצא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּבאֹופן

הינּו הארץ, אל ּכיֿתבֹוא ּפרׁשת אל ּבאים ְְִִֶֶֶַַָָָָָָוגֹו',

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלמה האמּתית הּגאּולה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאל

ּדקּיּום  ּובאֹופן ּבּכּורים, מצות נקּים וׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָצדקנּו.

ׁשאֹומרים  ּכמֹו ּדלעתידֿלבא, וׁשם 59הּמצֹות ְְְְְִִִִֶַָָָֹ

רצֹונ ּכמצות לפני מצות 60נעׂשה אמנם . ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּכל  "מראׁשית העבֹודה, ּתחלת רק היא ְֲִִִִִֵֵַַָָָּבּכּורים

גֹו' האדמה" ּבאֹופן 61ּפרי זה נמׁש ואחרּֿכ , ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָ

התר  ׁשּכתּוב ׁשל ּוכמֹו והתּפּׁשטּות, ּכי 62חבּות ְְְְְֲִִִֶֶַַָ

וקדמֹוני  קניזי קיני ארץ ּגם ּתהיה ׁשאז גֹו', ּגבּול את אלקי ה' .63ירחיב ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגלּוי, ּבאֹופן יהיה זה יחּדו,64וכל ּבׂשר כל וראּו ה' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

כּו', עינינּו ותחזינה ענין עלּֿדר יראּו, ּבׂשר) (עיני ׁשהעינים רק לא ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהינּו

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה יראה עצמֹו ׁשהּבׂשר זאת עֹוד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּלא

ּדידן. ּבעגלא ְֲִִֵַַָָצדקנּו
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מוסף.)59 פס"ג.)60תפלת הנ"ל זו מצה המשך וראה ובכ"מ. ויחי. ר"פ תו"ח ב.)61ראה כו, כ.)62תבוא יב, ראה

ח.)63 יט, שופטים פירש"י ה.)64ראה מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ŒÈk"c ÔÙB‡a ,Ï"p‰ ÏÎa ‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿≈¿≈»¬»¿»««¿∆¿ƒ

,'B‚Â "EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ נמצאים ˙ˆ‡ המלחמה בהתחלת וכבר ≈≈«ƒ¿»»«…¿∆¿
לעיל, כמבואר האויב, על ועליונות B·˙ŒÈk‡ביתרון ˙L¯t Ï‡ ÌÈ‡a»ƒ∆»»«ƒ»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡b‰ Ï‡ eÈ‰ ,ı¯‡‰ Ï‡∆»»∆«¿∆«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
e˜„ˆ ÁÈLÓ ישראל שאז בני כל ¿ƒ«ƒ¿≈

ישראל. לארץ בארץ ÌLÂיבואו ¿»
ÌÈ¯ekaישראל  ˙ÂˆÓ Ìi˜ עליה ¿«≈ƒ¿«ƒƒ

תבוא", "כי פרשת בתחילת מדובר

˙Bˆn‰ Ìei˜c ÔÙB‡·e¿∆¿ƒ«ƒ¿
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc את יקיימו שאז ƒ¿»ƒ»…

נעלה  יותר הרבה באופן המצוות

קי  הגלות ום מאשר בזמן כיום המצוות

ÌÈ¯ÓB‡L BÓk59 מוסף בתפילת ¿∆¿ƒ
ÌLÂ,הגאולה בזמן המקדש, בבית ¿»

EBˆ¯ ˙ÂˆÓk EÈÙÏ ‰NÚ60 «¬∆¿»∆¿ƒ¿«¿∆
ה'. כרצון בשלימות המצוות קיום

˜¯ ‡È‰ ÌÈ¯eka ˙ÂˆÓ ÌÓ‡»¿»ƒ¿«ƒƒƒ«
,‰„B·Ú‰ ˙ÏÁz שנרמז כפי ¿ƒ«»¬»

של "ÈL‡¯Ó˙בפסוק  ההתחלה ≈≈ƒ
'B‚ "‰Ó„‡‰ È¯t Ïk61, »¿ƒ»¬»»

‰Ê CLÓ CkŒ¯Á‡Â קיום ¿««»ƒ¿»∆
ה' עבודת וכללות ∆¿ÔÙB‡aהמצוות

,˙eËMt˙‰Â ˙e·Á¯˙‰ ÏL∆ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

·e˙kL BÓÎe62Ê‡L ,'B‚ EÏe·b ˙‡ EÈ˜Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Èk ¿∆»ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿¿∆»
המשיח בימות לבוא, ÈBÓ„˜Âלעתיד ÈÊÈ˜ ÈÈ˜ ı¯‡ Ìb ‰È‰z63 ƒ¿∆«∆∆≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ

ישראל. בני מנחלת Ê‰חלק ÏÎÂ והעניינים היתרונות אודות האמור כל ¿»∆
העתידה  הגאולה של e˙kL·המיוחדים BÓk ,ÈeÏb ÔÙB‡a ‰È‰È64 ƒ¿∆¿∆»¿∆»

הנביא  ישעיהו בדברי הגאולה ביעודי

¯Na ÏÎ e‡¯Â '‰ „B·k ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¿»»»»
ÌÈÈÚ‰L ˜¯ ‡Ï eÈ‰ ,ÂcÁÈ«¿»«¿…«∆»≈«ƒ
C¯cŒÏÚ ,e‡¯È (¯Na ÈÈÚ)≈≈»»ƒ¿«∆∆

ÔÈÚ בתפילה מבקשים שעליו ƒ¿«
„BÚ ‡l‡ ,'eÎ eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â¿∆¡∆»≈≈∆»
‰‡¯È BÓˆÚ ¯Na‰L ˙‡Ê…∆«»»«¿ƒ¿∆

בגילוי  אלוקות «¿»Ïe‡ba‰וירגיש
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
Ô„Èc ‡Ï‚Úa e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈«¬»»ƒ«
המושגים  לפי מהר כלומר בתקופתנו,

שלנו.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות ענף עץ אבות וכו' מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק לכ' היום:

במקומו  תיכף  לגשם  שיצליח  איחולי  ואדה"ז,  הבעש"ט  הולדת  יום  אלול,  חי  לשבת  תיכף 

המתאים הכפר חב"די החדש כי יקוים בו מאזעש וכאטשעש, ויגלה האוצרות הצפונים בהארץ חפץ 

דמשתתפי האסיפה וכדברי הבעש"ט. בברכת הצלחה וכתיבה וחתימה טובה לכל אחד.

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל בעתו, ומצפים לבשו"ט.

 בברכה ובברכת כוח"ט,

מזכיר



טו

.c"kyz'd ,lel` c"i ,`vz zyxt zay *zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

נפשי"]. לך "צמאה הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

בגמרא ‡. אורחים 1איתא שמאכילין (אכילה לגימה כפי 2"גדולה הרחוקים", את (ש)מקרבת ..(
לחם  ויאכל (למשה) לו קראן לבנותיו) יתרו (שאמר ש"בשכר מיתרו, וישבו 3שלמדים בניו בני זכו ,

כו'". שנאמר הגזית, בלשכת

באו  הרי "קרובים", הם דבר של שלאמיתו אףֿעלֿפי כי - לכאן שהגיעו לאורחים שייך זה וענין
wegxמ  mewn ל בנוגע הוא בגמרא ד"רחוקים" הפירוש גם והרי ,mewn wegix בנוגע רש"י מפירוש כמובן ,

בני  היו, קטורה מבני מדין דהא למימר, ליכא ממש "קרובין ומואב", מעמון הקרובים, את ל"מרחקת
הם  ומואב עמון (ואילו אברהם בני שהם ומואב, מעמון יותר לישראל מדין בני היו וקרובים אברהם,

בן לוט, להם `igמזרע רחוקים ומדין ישראל, לארץ היו וקרובים שכנים ומואב עמון אלא אברהם),
היו".

זאת  למדים שהרי - הקירוב מעלת גדולה כמה עד ומובן שמקרבת", לגימה "גדולה נאמר זה ועל
גדולה  סנהדרין של מקומם שזהו הגזית", בלשכת וישבו בניו בני ש"זכו הכי 4מיתרו הדרגא שזוהי ,

אשר  סתם), מ'ביתֿדין' למעלה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה קטנה, מסנהדרין (למעלה ב'ביתֿדין' נעלית
היא" בשמים "לא התורה שהרי ומצוות, התורה עניני לכל בנוגע הפסקֿדין נקבע שמצינו 5עלֿפיהם וכפי ,

לביתֿדין  נלך ואתם אני השרת: למלאכי אומר שהקב"ה החודש, בקביעות שתלוי המועדים לענין בנוגע
כו' אימתי לידע מטה נצחוני 6של ואמר: חייך קא "קודשאֿבריךֿהוא.. שעתא" ש"בההיא כך, כדי ועד ,

נצחוני" למטה.7בני גם - ובמילא למעלה, שמחה שפועל ענין שזהו והיינו, ,

הענין ·. ולבאר להוסיף יש - שלמעלה מהענינים משתלשלים שלמטה הענינים שכל הידוע ועלֿפי
הענינים: בפנימיות שהוא כפי שמקרבת" לגימה ד"גדולה

ממעל  אלקה "חלק היא הנשמה שהרי בגוף, הנשמה מירידת מתחיל - מקום דריחוק הענין כללות
בתניא  (כמבואר עמיקתא"8ממש" לבירא רמה מ"איגרא וירדה וכיון 9), הבהמית; ונפש בגוף להתלבש ,

מקום. ריחוק בבחינת רק שזהו אלא קירוב, בבחינת בעצם היא הרי היא", "טהורה למטה בהיותה שגם

אכילה  - הלגימה שענין שמקרבת", לגימה "גדולה - לזה נאמר 2והעצה זה שעל הקרבנות, על קאי -10

נאמר  זה שעל ומצוות, התורה ענין כללות וכן לאשי", בלחמי".11"לחמי לחמו "לכו

כיון ‚. - ושתיה אכילה עם אורחים הכנסת של הענין את לקשר ישראל' ל'מנהג הטעם גם וזהו
שמקרבת". לגימה ש"גדולה

פעם  שדובר ז"ל 12ואף רבותינו במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק פירוש אורחים 13אודות הכנסת "גדולה
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(המו"ל). בלבד וראשיֿפרקים קיצור (*
ואילך.1) סע"ב קג, סנהדרין
שם.2) פירש"י
כ.3) ב, שמות
בסופה.4) מדות (במשנה). סע"ב פו, סנהדרין א. יט, יומא

הל' הי"א. פ"ו המקדש ביאת הל' ספ"ה. ביהב"ח הל' רמב"ם
ה"ג. פ"א סנהדרין

ב.5) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים - הכתוב לשון
יד.6) פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, שמו"ר
שם.7) ב"מ
רפ"ב.8)
ב.9) ה, חגיגה - חז"ל לשון ע"פ

ב.10) כח, פינחס
ה.11) ט, משלי

הרבנית 12) לאמו פנים" "קבלת במעמד תש"ז, בקיץ
שליט"א: אדמו"ר כ"ק סיפר - שתליט"א חנה מרת הצדקנית

עמו  לקחני באטוואצק, אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל ָָבהיותי
בבית  נערך הביקור האדמו"רים. אחד אצל גומלין לביקור
חסידיו. עם השולחן בראש ישב שהאדמו"ר בשעה המדרש,
המארח  האדמו"ר כיבדו לביהמ"ד, אדמו"ר מו"ח כ"ק כשנכנס
"כיבוד", להגיש להגבאי וצוה השולחן, בראש ידו על והושיבו
של  בקצהו והעמידם פירות, מיני גלימתו בשולי הגבאי והביא
שהי' - השולחן אורך לכל שהתגלגלו באופן אותם ודחף השולחן,
השולחן, לראש שהגיעו עד - וכו' קליפות דיו, משירי מלוכלך
ממנו, ואכל לשתים, חילקו ובידו פרי, המארח האדמו"ר נטל ואז

יאכל. הוא שגם אדמו"ר מו"ח לכ"ק ורמז
כ"ק  את בהכירי בבתֿשחוק:) שליט"א אדמו"ר כ"ק [(ואמר
לאכול  מסוגל יהי' לא נפשו ותכונת טבע שמצד - אדמו"ר מו"ח



c"kyz'dטז ,lel` c"i ,`vz zyxt zay zgiy

הקרבנות  ענין שזהו דוקא, מאכל של ענין עם קשורה שכינה פני שקבלת שכינה", פני מהקבלת יותר
שכתוב  כמו השכינה, פני לקבל לרגל העליה בזמן להקריב ואילו 14שהוצרכו ריקם", פני יראו "ולא

יותר  גדולה מעלה שיש בפשטות מובן הרי - מאכל של ענין ללא גם להיות יכולה אורחים הכנסת
ומשקה. מאכל עם גם קשורה כשהיא אורחים בהכנסת

שמתאחדים  באופן לקירוב ועד מקום, בריחוק שהיו לאלו ביחס גם קירוב של ענין נעשה ועלֿידיֿזה
ממש, לאחדים

לקירו  הסנהדרין ועד (שהרי בחול וחציה בקודש חציה שהיתה שאף הגזית", ב"לשכת שהיה כפי ב
חול) של בחצי לישב צריכים מורה 15היו שזה אחד, בשם אלא שמות, בשני נקראת היתה לא מכלֿמקום ,

והאחדות. הקירוב גודל על

לשנה  טובה וחתימה כתיבה בברכת שיחיו האורחים את שליט"א אדמו"ר כ"ק ברך השיחה, בסיום
ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת - המעולה לטוב ועד ומתוקה, טובה

אלקינו"]. "הוא הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

הנישואין:„. ענין - רחוקים קירוב של נוסף ענין ישנו

קבלה  בספרי שבירידתם 16מבואר אלא אחת, נשמה הם הרי למעלה שבהיותם וכלה, לחתן בנוגע
הנישואין  ועלֿידי מזה, זה ריחוק של באופן שהם ונקבה, זכר גופים, לשני הנשמה מתחלקת למטה

אחד" לבשר "והיו - ומתאחדים ומתקרבים הנישואין 17חוזרים בעת השמחה לגודל הטעם וזהו מצד 18, -
מזו. גדולה שמחה לך שאין הריחוק, לאחר שנעשה הקירוב

אדמו"ר  מו"ח כ"ק של הנישואין יום אלול, י"ג - שבת ערב עם קשור זה שגם 19וענין [ולהעיר,
אופן  באותו הקביעות היתה שנה שבת 20באותה בערב חל הנישואין יום אלול, שי"ג זו, בשנה .21כמו

וכו' הנישואין סעודת נערכה מתי בירור  כו'.22וצריך השמחה בענין ניתוסף זה ומצד ,[

***

ושבית ‰. בידך אלקיך ה' ונתנו אויבך, על למלחמה תצא "כי הפרשה: בתחילת שנאמר מה נתבאר
שביו",

אלקיך  ה' ש"נתנו הוודאות מהי (א) מובן: אינו דלכאורה מלחמת - אודות כאן מדובר לא הרי בידך",
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אדמו"ר  מו"ח כ"ק יעשה מה לראות סקרני הייתי - כזה באופן
כזה]. במצב

דברֿתורה: לומר שברצונו אדמו"ר מו"ח כ"ק ואמר
פני  מהקבלת יותר אורחים הכנסת "גדולה ז"ל רבותינו אמרו
כו' ש"גדולה לומר הוצרכו למה מובן: אינו ולכאורה שכינה".
קבלת  כמו תהיה אורחים שהכנסת בכך די לא וכי - כו'" יותר
גם  להיות יכולה אורחים שהכנסת הוא, הענין אך שכינה?! פני
צורך  ללא ביניהם, ומתדברים נפגשים ידידים ששני באופן
הכנסת  גדלה ובזה מאכל), דבר (עלֿידי בגשמיות באחיזה
באחיזה  צורך יש ששם שכינה, פני מקבלת יותר אורחים
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שם.15) ביהב"ח הל' רמב"ם א. כה, יומא
ועוד.16) ב. צא, ב. פה, זח"א ראה

כד.17) ב, בראשית
לאזניא 18) אתהלך אדה"ז במאמרי הילולא ענין ד"ה ראה
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שליט"א 21) אדמו"ר כ"ק מענה בזה מועתק הענין לשלימות

החתונה  אם הספק ע"ד תשמ"ח) אלול י"ד תצא, פ' (ממוצש"ק
ועש"ק: ליום אור או ביום, בעש"ק היתה

(והכנה  דא"ח מאמר בצירוף ה"ז הנשיאים בבית "חתונה
ולפני  בחפזון ושלא וכו' הכלה וקבל"פ הברכות וכן והמשך)
בהרחבה  כשאפשר ביום, בעש"ק דוקא וכ"ז וכו', דעש"ק  מנחה
שיעורר  אחד אף שמעתי שלא וג"ז לועש"ק. אור המובנים בכל

תמי'". עדכ"ז,
ח"ד 22) תשמ"ח התוועדויות .153 ע' תש"ג סה"ש גם ראה

ובשוה"ג. 36 הערה 265 ע'

c"kyz'd ,lel` c"i ,`vz zyxt zay zgiy

נחלתך" בהר ותטעמו "תביאמו הקב"ה הבטיח שבה ישראל, הכתוב 23ארץ הרשות "במלחמת אלא ,
יאמץ"24מדבר" מלאום ד"לאום באופן להיות שיכולה מובן 25, שמזה שביו", ד"ושבית ההוספה מהי (ב) ,

אלקיך  ה' "ונתנו הכתוב: בלשון החילוק טעם מהו (ג) שביו", "ושבית ללא "ונתנו", גם להיות שיכול
- בעצמך אתה - "ושבית" הקב"ה, - "ונתנו" שביו", ושבית גו'

למלחמה תצא "כי נאמר זה ועל הבהמית, נפש עם הנשמה של המלחמה - הוא ברוחניות lrשענינו
הבהמית  לנפש מהשייכות לגמרי למעלה היא מצדֿעצמה שהנשמה היינו, מאויבך, למעלה אויבך",
זה  בגלל ורק  הבהמית, הנפש עם ותלחם למטה תרד שהנשמה הקב"ה שרצה אלא כו'), לנצחו (אפילו
שינצח  הדבר ברור הרי אויבך", "על מאויבך, למעלה הוא שמלכתחילה וכיון למלחמה; יוצא הוא

שביו". ושבית בידך אלקיך ה' "ונתנו - במלחמה

והגבלה  במדידה עבודה אופן יש גופא זו שבמלחמה לפי 26ונתבאר, האדם, לטבע בניגוד שאינה ,
ורגילותו  מטבעו לצאת רצונו כמבואר 27שאין והרגילות, מהטבע למעלה - היא העבודה שלימות אך ;

הגמרא 28בתניא  דברי עבדו 29בפירוש ולא ואחד, פעמים מאה פרקו ששונה מי היינו אלקים, ש"עובד
מאה  פרק כל לשנות הרגילות היתה שבימיהם משום והיינו, לבד. פעמים מאה פרקו ששונה מי היינו
פרסי  עשר ולאחד בזוזא, פרסי לעשר שנשכרים חמרים של משוק משל בגמרא, התם כדאיתא פעמים,
שהורגל  הרגילות על היתירה ואחת המאה הפעם זאת ולכן מרגילותם, יותר שהוא מפני זוזי, בתרי

אלקים", עובד נקרא להיות עז ויתר  שאת ביתר גביהן על ועולה כולן כנגד שקולה מנעוריו,

ד"בכל  העבודה לאופן נפשך" ובכל לבבך ד"בכל העבודה אופן שבין החילוק זה הרי ובכללות
.30מאדך"

שביו". ל"שבית "ונתנו" שבין החילוק גם וזהו

***

.Â.לי ודודי לדודי אני דיבורֿהמתחיל מאמר

***

.Ê שנה כבכל אלול, בחודש התורה בלימוד להוסיף הצורך אודות עורר שליט"א אדמו"ר ,31כ"ק
של  ובאופן התורה, בלימוד שיוסיפו ולהבא מכאן עלֿכלֿפנים אבל העבר, על צועקין שאין באמרו,

לאורחים  בנוגע ובפרט ב"דבריֿאלקיםֿחיים", והן בנגלה, הן למעשה, הלכה וילמדו בזמן, ,32קביעות
כולה. השנה כל לגבי "אורחים" בבחינת הם גם הרי אלול שבחודש לבעליֿבתים, גם ושייך

"לחיים". יאמרו שיחיו שהאורחים הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

כלאּפצי".33אחרֿכך  זשוריצי "ניע והניגון מלכנו", "אבינו הניגון לנגן ָצוה

בלימוד  ההוספה בשיעורי המשתתפים עבור המזונות את שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן ההתוועדות בסיום
התורה].
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יז.23) טו, בשלח
פרשתנו.24) ריש פירש"י
ובפירש"י.25) כג כה, תולדות
בנוגע 26) ומהם: דוגמאות, כמה הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

מפסיקים  מיד אזי מסויימת, שעה מגיעה שכאשר - אוהל ליושבי
לבקר  לנכון מוצאים שאינם לראשיֿישיבה בנוגע וכן ללמוד.
לכך. מלכתחילה התחייבו שלא כיון הקבוע, בזמנם שלא בישיבה

שנה 27) חמשים במשך שהורגלו כאלה ישנם ולדוגמא:

דא"ח... אמירת באמצע דוקא לישון
פט"ו.28)
ב.29) ט, חגיגה
ה.30) ו, ואתחנן
(31.251 ע' ריש חל"ז מנחם תורת גם ראה
וש"נ.32) ואילך. 254 ע' שם ראה
לע"ע 33) לידינו הגיעה לא שתוכנה נוספת שיחה לאחרי

(המו"ל).
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"...ÍÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ"

"שלח  הפסוק שבסיום לך...", ייטב "למען המלים על
"... האם את שאין 1תשלח קלה מצוה "אם רש"י: מפרש ,

ימים  והארכת לך ייטב למען תורה אמרה כיס חסרון ,2בה
חמורות". מצוות של שכרן למתן וחומר קל

המפרשים  כאן 3מסבירים שמתעורר שהקושי ,
הקן, שילוח במצות שדוקא ייתכן כיצד הוא: לרש"י
"למען  השכר בתורה מובטח וכו', קלה מצוה שהיא
הנותנת: היא שאדרבה, רש"י מבהיר לכן לך..."? ייטב
במצוה  דוקא המובטח השכר את לומר בחרה התורה
שאר  כל לגבי בקלֿוחומר יסיקו שמכך כדי קלה,
בקשיים  כרוך שקיומן ממנה, ה"חמורות" 4המצוות

הקן. שילוח מצות מקיום יותר

קלה..." מצוה "אם הפירוש את להבין: יש אך
ומהמשנה  מה'ספרי' לכאורה, רש"י, ושם 5לוקח ,

קלה "מצוה xqi`kנאמר: `idy אפוא וכיצד – "...
קלה "מצוה רש"י כאן כיס",oi`yאומר חסרון בה

בה כיס?llkשאין חסרון

שה'ספרי' ההבחנה, ידי על זאת ליישב קשה
רש"י  פירוש ואילו ההלכה, דרך על מבוססים והמשנה
השינוי  יובן ובכך הפשט, בדרך הוא התורה על

על כאן מדובר שהרי על ze`ivnשביניהם, מסויימת,
מקום, אין זאת לגבי אשר האם, של הכספי שוויה

דרך  לבין ההלכה דרך בין הבדל שיש לומר לכאורה,
בפירושו, רש"י מסביר כיצד מובן: ואינו הפשט.

כא  כיס, חסרון כל אין הקן ב'ספרי'שבשילוח שר
שיש  נאמר לפירושו) המקור זהו אם (ובמיוחד ובמשנה

"כאיסר"? רק שהוא אלא מסויים, כיס חסרון בכך

.·
?ÒÈÎ ÔÂ¯ÒÁ ‰· ÔÈ‡ Y Ô˜‰ ÁÂÏÈ˘

שרש"י  לכך הספרי הסיבה מדברי לשנות צריך
אם  מובנת: כאיסר", "שהיא לומר יכול ואינו והמשנה,
הרי  כלשהו, כיס בחסרון כרוך הקן ששילוח נאמר
ייטב  "למען אומרת התורה אין מדוע הקושי: יתעורר
כיס? בחסרון כלל כרוכה שאינה למצוה בקשר "... לך
שילוח  מצות שאכן, הפשט, בדרך לומר הכרחי זה ולפי

כיס. בחסרון כלל כרוכה אינה הקן

לומר  רש"י יכול כיצד כדלעיל: היא, השאלה אך
למציאות  הקשור פרט ישנה שרש"י ייתכן כיצד – כך
לאו) אם כיס, חסרון יש הקן שילוח במצות (אם קיימת

ובמשנה? ב'ספרי' שמופיע ממה

מדברי  רק נובעת אינה  זו שאלה דבר, של לאמיתו
רש"י  דברי על מתעוררת אלא והמשנה, ה'ספרי'
בעלת  היא ה"אם" שגם בפשטות, מובן הרי עצמם:
ה"אם" שליחת שעלֿידי ייתכן ולא מסויים, כספי ערך

מועט" "דבר לפחות מפסידים רש"י 6אין אומר וכיצד ,
כיס? חסרון בה שאין מצוה היא הקן ששילוח
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ז.1) כב, פרשתנו
שרש"י2) מה ימים eyexitaהטעם והארכת התיבות גם כותב כאן

יש  ב"וגו'"), שירמזם שבכתוב, התיבות בהעתקתו כמו – מספיק (והרי
לומר:

קמב, ו)בחולין כאן (בספרי הוא כו'" קלה מצוה "אם הפירוש מקור
ארוך", שכולו "לעולם הוא ימים" ש"והארכת שם, שבחולין ובהיות א.

"hxtnלכן dxezרש"י dxn`לך ייטב l`למען eze "mini zkx`de היינו)
הוא ימים" "הסוג"ernynkש"והארכת מאותו הוא  ימים" "והארכת ;(*

אמרה אלה שני שהרי הזה**, בעולם היינו לך" יעודי dxezד"ייטב ככל ,
בפרש"י  וכההמשך ועוד) גו', שמוע אם והי' שבק"ש (וכהיעודים התורה

jenqd.'כו חדש בית לבנות סופך
טוב", שכולו "לעולם הוא לך" ייטב "למען שגם שם, שבגמרא ואף
"אמרה  לך" ייטב "למען בנוגע רק כותב רש"י הי' באם גם הרי וא"כ,

dxez הוכחה זוהי אבל – כבגמרא דלא שמפרש לכאורה יודעים היינו ,"
(ע"ד  והחילוק ימים". ב"הארכת משא"כ לך" "ייטב לפי' בנוגע רק
(היפך  ומת ונפל הקן משילוח מהחוזר גופא הש"ס מראיית פשוט הפשט)
שמיד  הפשט) (ע"ד לומר יש לך" "ייטב בנוגע משא"כ – ימים) אריכות
ובלב  אחד ברגע גם (שאפשרי גדול תענוג לו הי' המצוה, קיום לאחרי
מה, (ויגש רוח ותחי גו' לבו ויפג וע"ד – רואה לעין נראה שאינו –
"ייטב  בו ונתקיים בסופו), ב (כג, ח"ש מפרש"י גם ולהעיר וכיו"ב. כוֿכז)

לך".
כאן.3) וש"ח גו"א גם וראה כאן. רא"ם
לקמן 4) וראה כיס. חסרון בהם שיש לפי או שבהם, הטרחא מצד

.21 להערה בשוה"ג
שם.5) חולין
שם.6) בחולין רש"י לשון

d`x (*i"yx.ai ,k exzi
`"e` ceaik zevn iab mb z`f yibcdl jixv epi` okly) f"dera elit` dlw devnc xkyd lceb ± "'ek dlw devn m`" yexitde oiprdn wlg f"be (**f"ptlyixdy ±

.(dlw devn dpi` `id
mb `ed (mipta onwl d`x) `wec owd geliy zevna df xky xn`p dnl aezkay `iyewd ik ± "'ebe"a "mini zkx`de" zeaizd fnxn eyexit iptl mb ,n"ny `l`

`iyewday oeikn la`) ."mini zkx`de" xkydaepi`rbepdfi`xky xn`p 'id m`a mb ixdy) xkyxg`,(`wec ef devna xkyd xn`p dnl :`iyewd dze` dzid ,
.("'ebe" wx i"yx azek
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דיון נחשבת 7בהלכה קיים רווח" "מניעת אם ,

בהלכה  הדעה לפי ולכאורה, לאו. אם כ"הפסד"
ההבדל  את ליישב ניתן להפסד, נחשבת רווח שמניעת

וה'ספרי': המשנה דברי לבין רש"י שבין

אין  האם, את ומשלח צפור" "קן מוצא אדם כאשר

כלל, לו שייכת היתה לא האם כי הפסד, בכך לו נגרם

תשלח  "שלח הציווי לולא רווח: מניעת כאן יש אלא
לעצמו. לקחתה היה יכול הוא האם" את

לפי  כי כאיסר", "שהיא ובמשנה ב'ספרי' נאמר ולכן
אחת  לפי כיס, לחסרון נחשבת רווח מניעת גם ההלכה

" נאמר הפשט, דרך לפי רש"י, בפירוש אך oi`yהדעות.
כי  בכיסו. שהיה ממה דבר חסר אין – כיס" חסרון בה

למקרא" חמש "בן של רווח 8בשכלו שמניעת נראה,

dpi`.כהפסד

.„
Y Ô˜‰ ÁÂÏÈ˘ ˙ÂˆÓ˜Ê ÌÂ˘ ‡ÏÏ

ליישב  קשה ילד אך ואף ברור, זאת בכל כי כך, זאת

ואם  האדם. בעיני חשובה רווח מניעת שגם בכך, מבחין

התורה  בוחרת מדוע השאלה: ומתעוררת שבה כך,
שילוח  במצות לך..." ייטב "למען השכר את להבטיח

היה  כאשר (כאיסר), כלשהוא רווח מניעת בה שיש הקן,

בה  שאין במצוה זאת להבטיח לכאורה, יותר, מתאים
רווח? מניעת אפילו

לך..." ייטב "למען השכר את מבטיחה התורה אך
רש"י  שבדברי לכך הוכחה וזוהי הקן, שילוח במצות

כלל, נזק בה שאין היא הכוונה כיס", חסרון בה "שאין

רווח  מניעת לא .9ואפילו

.‰
?¯˙ÂÈ ‰Ï˜ ‰ÂˆÓ· ÁË·ÂÓ ¯Î˘‰ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó

זו, לשאלה הקן בנוסף שבשילוח לומר אפשר כיצד

צריך  רווח, מניעת לא ואפילו כיס, חסרון כלל אין
עוד: להבין

– מסויימת פעולה נדרשת הקן שילוח במצות
הטבע  לפי כאשר ובמיוחד, ה"אם", את ולשלח לקחת

לרוב  יש ולכן ילדיה, את להשאיר רוצה האם אין

מסויים. למאמץ אף נחיצות זו בפעולה

בחרה  לא מדוע קשה: דלעיל, לקושיא ובדומה

במצוות  לך..." ייטב "למען השכר את להבטיח התורה
כיס, חסרון בהן שאין בלבד זו שלא לקיימן, יותר שקל

(כבשילוח  כלשהי בפעולה בהן צורך אין אף אלא

בדיבור 10הקן) שהיא למשל, שמע, קריאת כמצות ,
בלבד?

.Â
"...˘„Á ˙È· ˙Â·Ï ÍÙÂÒ"

" השכר ימים"לאחר והארכת לך ייטב למען
חדש...". בית תבנה "כי נוסף: שכר התורה מוסיפה

רש"י  זאת שמפרש שילוח 11כפי מצות קיימת "אם :

מעקה  מצות ותקיים חדש בית לבנות סופך ,12הקן,
ושדה  לכרם ותגיע מצוה, גוררת ולבגדים 13שמצוה

הללו".14נאים  הפרשיות נסמכו לכך .

זה רש"י פירוש את גם לומד רש"י הסבר: דורש

מפסוקים  נאים" ולבגדים ושדה לכרם "ותגיע דבריו

בקשר כרמך mdizeevnlשנאמרים תזרע "לא –
שעטנז..." תלבש "לא המופיעים 15כלאים..."; –

ועשית  חדש בית תבנה "כי לאחר מיד זו, בפרשה

הקן. שילוח למצות בסמוך לגגך", מעקה
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א'7) (כרך סט אות ה' מע' כללים בשד"ח המסומנים במקומות ראה
(כרך  ב' אות שם לכללים השדה פאת קה"ת) הוצאת – ואילך סע"ב קיא,

ואילך). א א'תרסא, ח'
יצחק 8) לוי "לקוטי (בספר אאמו"ר רשימת וראה מכ"ב. פ"ה אבות

ע' התניא" לספר הערות –vi שם המבואר וע"פ למקרא. ה' בן בענין (
מלמדו "שאז בתחלתו) ת"ת (הל' אדה"ז בל' ביאור תושב"כ zexwlיתוסף

hrn hrnידע לא קריאה א) שע"ע: משמע – "llk המוכרח כל יודע ב) .
(להאריז"ל) מרז"ל שער ראה – הקבלה ע"ד המשנה ביאור לפנ"ז. לדעת

שם. לאבות
(9– כיס" "חסרון –i"yxtayוע"ד בעולה דוקא (דנאמר צו ר"פ

בבשרה). חלק לכהנים דאין
(שהן 10) כאלו מצות שיש נמי הכי דאין לומר ביותר גדול דדוחק

– דא"כ ועוד גו'". לך מ"ייטב פחות ושכרן הקן) משילוח יותר קלות

סתם. "קלה" ולא הקן" כשילוח קלה "מצוה לומר לרש"י הו"ל
כאן.11) בתנחומא והוא ח. כב,
קלה 12) מצוה "אם הק"ו ישנו כו'" לבנות ל"סופך בנוגע גם לכאורה

מצד מעקה מצות וא"כ – ושדה dnvrכו'" כרם בית) ל(עוד שיגיע שכרה
וצ"ע. נאים. ולבגדים

(כבפרש"י)13) ה"ז "כלאים" כי – ל' בתוס' "ולשדה" ולא "ושדה"
קאי  תחרוש" "לא ועפ"ז – כרם "וחרצן" – שדה – ושעורה" "חטה

ושדה. אכרם
שרש"י14) י"ל hinynומה – וחמור לשור שיגיע בתנחומא הכתוב

הוא ענינם שהרי ושדה, בכרם ונכלל הוא בשור wxשטפל אותם כשחורש
כו'.

כו' קראתי לא מימי ב) (קיח, שבת שדי.`l`וראה לשורי כו'
טֿיא.15) שם,
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לכרם  "ותגיע רק רש"י אומר מדוע מובן: ואינו
"ותקיים  ומזכיר מסיים ואינו נאים" ולבגדים ושדה

לא 16מצות  תחרוש... לא כלאים, כרמך תזרע "לא
דבריו  לאחר שמיד מהבית, בשונה – שעטנז..." תלבש
"ותקיים  ומסיים מציין הוא חדש", בית לבנות "סופך

מצוה" גוררת שמצוה מעקה, ?17מצות

המקור  שהוא כאן, תנחומא במדרש להבין: יש כן
– נסמכו..." "לכך לפני – מוסיפים זה, רש"י לפירוש
משמיט  מדוע ולבנים". לאשה ציצית... למצות "תזכה

רש"י? זאת

.Ê
"ÌÈ·"Ï ·Â˘ ¯ÂÊÁÏ "Ì‡"‰ Ú·Ë

האמור לכל הוא:ההסבר לעיל

שליחתה  לאחר שאף הוא, ה"אם" של טבעה
יוצא, ולכן ושוב. שוב אליהם שבה היא מה"בנים"

כי רווח, מניעת אפילו אין הקן שילוח drahשבמצות
לשוב. האם של

" הלשון מן לומדים ההלכה את glyלפי תשלח
וכך  ושוב, שוב לשלחה צריך שובה, שלאחר האם",

פעמים  מאה עד אדרבה,18אפילו הפשט, בדרך ואילו .
הרי אחת, פעם אותה שלח שכבר adle`לאחר o`kn

"מזומן" (ב) בניה", על "בעודה איננה (א) כבר: היא
הסביר ורש"י –dzr df מצות אין זה שבמקרה ,

.19שילוח 

אסור  כי כאיסר", "שהיא וב'ספרי' במשנה נאמר ולכן
ש"נ  לפני יותר, מאוחר שובה לאחר אף לקבלה טל לו

"כאיסר" לו חסר ולכן – הבנים..." בדרך 20את ואילו .
האם" את תשלח "שלח החובה חלה כדלעיל, הפשט,
כיס". חסרון בה "שאין רש"י אומר ולכן אחת, פעם רק

.Á
ÌÈÈ˘˜ ‡ÏÏ Y Ô˜‰ ÁÂÏÈ˘ ˙ÂˆÓ

שבמצות  מובן, אין בכך נסיון: כלל אין הקן שילוח
וכן meyבה כדלעיל, כיס, כרוכה 21חסרון היא אין

המצוות. שאר מכל קל קיומה ולכן, בקשיים.

קרובות  לעתים כרוכות האחרות המצוות כל
רגיל  באופן שאמנם, שמע, קריאת מצות כגון בקשיים.
שהיא  מפני הקן, שילוח ממצות לקיום קלה היא
קשה. יהיה שקיומה ייתכן, זאת בכל אך בלבד, בדיבור
בענינים  ועסוק זמן באותו טרוד האדם כאשר למשל:
קריאת  ולקרוא מהם להינתק לו קשה אשר אחרים,

.22שמע 

הקן, שילוח כולל מצוות, בכמה מכך: יותר
כבוד  או בהן, הקשורה טירחה שמפני ייתכן לכאורה,
רואה", אינו כאילו עיניו "כובש האדם יהיה וכדומה,
לפני  פסוקים מספר להזהיר, צריכה התורה כך שעל

.23כן 

"שלח  במצוה חייבים הקן, שבשילוח לומר, הכרחי
לך", תקח הבנים "את כאשר רק האם" את תשלח

eheytk,מקרא נעוצה daiqdyשל "שלח" לציווי
תקח "לא mipadבאיסור lr m`d אדם כאשר ולכן, ."

כבודו  לפי ואינו זקן שהוא או אחר, בעיסוק ,24טרוד
ה"בנים", בלקיחת יעסוק לא אז עליו oi`eהרי חל

זאת  בכל הוא ואם האם". את תשלח "שלח הציווי
בענין  טרוד הוא אין הרי לך", תקח הבנים ב"את עוסק

מצוה זוהי ועבורו הפרעות לקי dlwאחר, שום ללא ום,
כיס. חסרון וללא מטרדותיו,

ייטב  "למען השכר את להבטיח התורה בחרה ולכן
השכר  היה אילו כי הקן, שילוח במצות דוקא לך..."
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(ע"ד16) טבעי ענין זהו מצוה גוררת דמצוה – י"ל גדול lbxdבדוחק
– וכו' שלישית תגרור השני' שהמצוה לכפול צורך ואין טבע) נעשה

כו'". לכרם "ותגיע משא"כ
לענין17) בנוגע זה פי' דרש"י לומר ובמילא oey`xdודוחק (בית)

לומר lkaמובן יותר מתאים מצוה) גוררת (שמצוה דהטעם – שלאחריו
בסוף. או "ותקיים"), תיבת (קודם בתחלה או

א.18) קמא, חולין
הרי 19) – אכזריות לשלול המצוה טעם הפשט שע"ד את"ל גם

פמ"ח) (ח"ג ממו"נ (ולהעיר כמובן. בני'" על "בעודה האכזריות (עיקר)
האם"). בעיני הבן ישחוט "שלא כאן ברמב"ן הובא

לקן 20) והחזירן הבנים את שנטל לאחרי ההלכה בדרך שגם ואף
הבנים  ואת גו' "שלח שקיים לאחרי הרי – א) קמא, (חולין מלשלח פטור

dyxtdכלjlxnbp"תקח oipre rxe`nd– לקן הבנים מחזיר אח"כ ואם .

ענין דהוי ycgה"ז לטעם זקוקים (ולכן פרשתנו מדיני ללמדו שאפשר
אינו אבל המשנה), כבמפרשי – שלא dpynמזומן – זה לפני שאירע מה

כיס. לחסרון יחשב
בה 21) "ואין (ולא כיס" חסרון בה שאין קלה "מצוה רש"י ומ"ש

ענין (לא הוא כיס" חסרון בה ש"אין גם לפרשו יש זה של' sqepכו'"),
גם xe`iaכ"א) כיס, חסרון בה שיש שמצוה לפי הוא קלה", "מצוה על

פשוט  אבל שבה*. הח"כ מצד לקיימה קשה אחרות, מניעות בה כשאין
מצות  כו"כ כי קלה", ב"מצוה אחד פרט רק הוא כיס" חסרון בה ש"שאין

כיס. חסרון בהן שאין ישנן חמורות
בסופו.22) כט מו, ויגש מפרש"י להעיר
ג"כ23) וראה א. לב.i"yxtכב, יט, קדושים
(24i"yxt.א ל, ב"מ ה. כג, משפטים

oexqg da oi`y" mb `ed o`k "dlw" dpeekdy yxtn okle ,`gxhd xcrd lr wx dxen envr "dlw" oeyld ik ± "qik oexqg da oi`y" yxtl wwfed n"ny `l` (*
."qik
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שהתורה  לחשוב, היה ניתן אחרת, במצוה מופיע
ימים" והארכת לך ייטב "למען השכר את בהן הבטיחה

כרוך שקיומן היה mizrlמשום אפשר ואי בקשיים,
שאינה  הקן, בשילוח גם מובטח זה ששכר מהן להסיק

mrtכרוכה s`"...לך ייטב "למען נאמר לכן בקשיים.
בקלֿוחומר  להסיק אפשר מכך כי הקן, בשילוח דוקא

כדלעיל.lkלגבי המצוות, שאר

.Ë
‰ÎÏ‰Ï ¯Â˘˜ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

כ  רואים התורה,כאן על רש"י פירוש קשור יצד
שבתורה: ההלכה לחלק גם הפשט, בדרך שהוא

יאיר" "חוות מצות 25בספר האם חקירה: ישנה
כאשר  דוקא כחובה חלה האם" את תשלח "שלח
צפור, קן שמוצאים פעם בכל או הבנים, את לוקחים

הבנים. את לקחת מתכוונים אין כאשר אף

רש"י שמלשון רואים, זה רש"י dlw"מפירוש devn"
למשמעות  ובהתאם הגבלות, שום ללא סתמי, באופן
רק  האם" את תשלח "שלח במצות חייבים פירושו,

ח'. בסעיף כדלעיל לך", תקח הבנים "את כאשר

.È
‰ÂˆÓ ‡Â‰˘ ¯Î˘Â ÈÓ˘‚ ¯Î˘

האמור  "אם לפי בהמשך: שבדבריו לומר, יש לעיל
ותקיים  חדש בית לבנות סופך הקן שילוח מצות קיימת
רש"י  מתכוון מצוה" גוררת שמצוה מעקה, מצות

יש חדש" שב"בית השכר,ipyלומר, עיקר שכר: סוגי
המכריע  גשמיים 26כרוב יעודים שבתורה, היעודים של

– מצוה" "גוררת מצוה וכן חדש", בית לבנות סופך –
מעקה". מצות "תקיים

ד ipydוהסוג קיים מצוה", "גוררת – השכר וקא של
הקן. שילוח למצות דומה מעקה מצות כי בית, לגבי
רק  גורר אחת מצוה קיום הפשט, דרך לפי כלומר,

אשר כזו המקויימת.dnec27מצוה הראשונה למצוה
אשר  מעקה, מצות את הקן שילוח מצות גוררת ולכן
רק  יהודי חייב מעקה במצות גם (א) ש: בכך לה דומה

חדש בית בונה הוא "שלח envrlכאשר בציווי כמו ,
הבנים "את כאשר דוקא שחל האם", את gwzתשלח

jl הוא מעקה למצות הפשט, לפי הטעם, (ב) ;"
בביתך" דמים תשים "ולא מאכזריות: ואף 28הימנעות ,

הפשט  לפי הקן, הימנעות 29בשילוח מתבטאת ,
מאכזריות.

"ותקיים אומר לא רש"י מדוע מובן, זה zevnלפי
לא  ובחמור, בשור תחרוש לא כלאים, כרמך תזרע לא

למצוות כי – שעטנז" זה `elתלבש מיוחד דמיון אין
של  השכר רק אצלם קיים ולכן הקן. שילוח למצות
לבנות  "סופך כמו נאים", ולבגדים ושדה לכרם "ותגיע

חדש". בית

– שלשה ולא ב"כסותך", כנפות" ש"ארבע וכיון
ושכר  שבח שום בכך בדרך 30אין לומר הכרחי –

שפסוק "אשה"dfהפשט, בענין שהפסוק ובודאי ,
שילוח  לפרשת ב"סמיכות" קשור אינו שלאחריו,

הקן.

.‡È
ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ¯„ÒÏ ¯·Ò‰‰

רש"י, פירוש גםלפי הפסוקים:xcqמובן

ההכרחיים  האדם צרכי מסוג אינו חדש" "בית
כידוע  נאים, ובגדים ושדה ככרם שמתוך 31ביותר ,
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רסרצ"ב).25) ליו"ד (ועוד) תשובה בפתחי (הובא סז סי'
(26.2 הערה לעיל ראה
יד).i"yxtaוע"ד27) (כב, עבירה גוררת עבירה בענין בפרשתנו

שכולל  כאן תנחומא מדרש וראה כב). כא, יא. (כא, מפרש"י ג"כ ולהעיר
דגוררת הענינים .cgiשני

ועפ"ז 28) ספרי) (ראה בפ"ע ציווי ה"ז – ההלכה ע"ד אבל ח. כב,
וכ"ה  הי"ב. פי"א ברכות הל' (רמב"ם מעקה עשיית על דמברכין הא מובן
עליהם" מברכין אין סכנה משום שהם ש"דברים אף עקב) פ' בשאילתות
כו'" מכשול כל וכן כו' הגג "אחד אמרו ובמעקה ה"ד) שם (רמב"ם
אדה"ז  שו"ע זֿח. סע' סתכ"ז חו"מ שו"ע ה"ד. פי"א רוצח הל' (רמב"ם
הובא  לא מכשול" ל"כל שבנוגע ג"כ מובן ועפ"ז ס"ג). גו"נ שמירת הל'

שם). (ראה דמעקה המ"ע

(29.19 הערה לעיל ראה
ואין 30) גו'", תלבש מ"לא כבר נלמד דבגדים שהשכר למה [נוסף כי

ב  כנפותחידוש מבבגד jzeqk"ארבע יותר כנפות ד' של בבגד נוי אין גו'"]
גו' תלבש ב"לא משא"כ כנפות. ג' להיותם xnvשל נאים שהם ופשתים",

(וראה  ולתפארת" "לכבוד שהם כהונה מבגדי כדמוכח – פשתים או מצמר
כאן). תנחומא

גם31) וכ"ה גֿד). (ע' בתחלתו תרל"ו רבים מים .ygenaהמשך
החטא. קודם מאדה"ר ולהעיר

הכוונה  כי – ואילך סע"א צט, ברכה בלקו"ת ממ"ש לזה סתירה ואין
שם כמפורש הוא כלבוש, כ"כ מוכרח אינו שהמזון במ"ש icdl`שם

במיני כ"כ הכרחיים נצרךminrhn"ואינם לבוש לזה: [ונוסף cinzכו'"*
ג]; כ, בסדור כמבואר רחוקים, לעתים לאכול יכול מזון משא"כ להאדם,

.inipt zpigan (xwira) `ed zewlgzdd oipr :xnel yi ± `wec mi`p miyeall dfl v"` "'ek uiwa oke 'ek yealn ila sxega `"`"y dn ,miyeall rbepa mby s`e (*
,"siwn 'iga .. xzk 'igna `ed dlrnl myxy miyeald"y oeikn ,okleihxtk"`yn) miyeald oipr mvra f"i` mi`p micbal miheyt micba oiay weligde miyeald

oefnd oipra mihxt md "milk`nd ihxt zewlgzd ieaix" ixd ,"r"knn 'igan jynp"y oeikn ,oefndenvrwelig epyi `l ,yeald oipr mvray) miyealdy `vnpe ,(
.oefndn "mc`l xzei mikxvp" (ipyl cg` cba oia
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ובית  לבוש מזון, של הצרכים המזון 32שלושת נחוץ ,
זה, לפי מהבית. יותר הכרחי והלבוש מהלבוש, יותר
להופיע, חדש" בית תבנה "כי של הענין היה צריך

תלבש xg`l33לכאורה, לא כרמך... תזרע "לא
הגיוני: בסדר מפורט השכר היה ואז שעטנז...",
ושדה) (כרם מזון רק מקבלים אין למצוה שכשכר
אפוא  מדוע חדש. בית אף אלא נאים), (בגדים ולבוש
ובגדים  ושדה כרם לפני חדש" בית תבנה "כי נאמר

נאים?

של  הענין בפשטות: הדבר מובן רש"י פירוש לפי
מצד  גם הקן שילוח למצות קשור חדש" בית תבנה "כי

devnd שאר של הקשר ואילו לגגך", מעקה "ועשית
ולבגדים  ושדה לכרם ש"תגיע בכך רק הוא הפסוקים
תבנה  "כי הפסוק ולכן שבהם, המצוות מצד ולא נאים"
למצות  בסמיכות מופיע לגגך" מעקה ועשית חדש בית

הקן  .34שילוח

.·È
˙ÂÏ·‚‰ ‡ÏÏ Y "¯Â˜Ó" ÔÂ˘Ï· ÈÂÂÈˆ

של  זה:מהענינים רש"י שבפירוש תורה" של "יינה

בתורה  מופיע ציווי שכאשר לכך בפנימיות ההסבר
בלשון  שנאמרה הקן שילוח כמצות "מקור", בלשון

שעלֿפי מכך לומדים היא dkldd"שלח", הכוונה
הוא: פעמים", מאה "אפילו

גם  כך ובהגבלה. במדידה הוא כשלעצמו מעשה
היא  שאז ומהמדות, מהשכל נובעת העשיה כאשר
הם  והמדות השכל גם כי – ובהתלהבות בחיות נעשית
הרצון, מכוח נובעת העשיה כאשר אך מוגבלים. כוחות

הנפש, מעצם נובעת היא כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
כיון  הרי ר"ל, מסכנה להינצל כדי הפועל אדם כדוגמת
שהעשיה  למרות – לכן מוגבלת, אינה הנפש שעצם

המעשה  כוח ידי על כוח 35היא משפיע זאת בכל ,
ללא  שיפעל כך המעשה, כוח על הנפש עצם או הרצון

.36הגבלות 

ה  מקור בלשון ציווי של המשמעות "אפילו ולכן יא
פעמים": מאה

ההוראה  כי בלבד, המעשה לכוח קשור רגיל ציווי
בלשוןzeyrlהיא ציווי של המשמעות ואילו .xewn

צריך  שהוא ה"מקור", להתגלות צריך שבמעשה היא,
לכל  המקור שהם הנפש עצם ואת הרצון את לבטא
מאה  "אפילו היא זה ציווי משמעות ולכן הכוחות.

ההגבלות  כל מתבטלות הנפש עצם מצד כי .37פעמים",

.‚È
‰Ï˜ ‰ÂˆÓ ˜¯ Y ‰ÏÁ˙‰·

למרות  זאת, בכל של אך ביטוי הוא ש"שלח"
פעם  לשלוח היא הכוונה הפשט בדרך הרי "מקור",

zg` נמצאים כאשר העבודה, בתחילת כי בלבד,
מתעורר  כאשר אף חמש", "בן של פשט, של בדרגה
הכוחות  אין עדיין הנשמה, ועצם הרצון ה"מקור",
הגבלות: ללא שיפעלו באופן מכך מושפעים הגלויים
מצוות, מקיים אכן הוא הנשמה התעוררות מצד אמנם,

כמו על iptlשלא כלל חשב לא כאשר ההתעוררות,
מ"תועבת  להזהירו היה צריך ואדרבה: המצוות, קיום

הקודם  בפסוק כמוזכר אלקיך", קן iptl,38ה' יקרא "כי
אצלו39צפור" הוא המצוות קיום עדיין אך ,dlgzda,

לקיים מוכן הוא זו התעוררות שמצד "מצוה wxכך
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הוא  מהלבושים" גם לאדם נצרכים יותר "והם לבית בנוגע שם מ"ש וכן
א"א "כי שם שמבאר שהכוונה xeclכמו לומר [ויש רגע" אף בית בלא

אדם  כל כמרז"ל* דוקא, דירה ע"י שבא שבאדם השלימות לענין היא
בדא"ח], ובכ"מ ב) (תרכז, ויקהל תו"ח ראה – אדם אינו בית לו שאין

בנוגע meiweאבל zeigl יותר והלבוש מלבוש, יותר לו נצרך המזון האדם,
סע"ד). (צח, שם לקו"ת וראה מבית.

בשלום 32) ושבתי ללבוש ובגד לאכול לחם לי "ונתן ממש"נ להעיר
כֿכא). כח, (ויצא אבי" בית אל

רמב"ם 33) א), (מד, סוטה ל), (כח, תבוא הֿז), (כ, משופטים להעיר
ואכ"מ. שם). ובנ"כ הי"א. (פ"ה, דעות הל'

משא"כ 34) מ"ע, וגוררת מ"ע היא – האם שילוח בכהנ"ל: י"ל עוד
רק  בתנחומא מש"כ מתורץ ועפ"ז לאֿתעשה. הם שלאח"ז הציוויים

ציצית". למצות "תזכה
הרי  – מ"ע שהיא אף ציצית" למצות "תזכה גם משמיט שרש"י ומה
שהרי  הקן לשילוח כלל בדומה שאינה ח') סעי' (בפנים הנ"ל על [נוסף
"שמונה  "חלזון" שלח ס"פ פרש"י (ראה כיס חסרון וגם טרחה בה יש

הוא  הקן לשילוח שלפנ"ז דהפסוקים שהסמיכות כיון קשרים")] וה' חוטין
xwira mleka('י סעי' בפנים (כנ"ל mi`pהשכר micbae dcye mxkae רק

ולא (בדרךzevnה lבזה לומר מקום אין שמנה hytdשבהם, שלאח"ז (
drax`'וכו השכר בעיקר (רק)siqeiיעודים היינו לך" תעשה "גדילים

מצוה. עוד דגוררת הענין
בהתגלות 35) שגם לתחלתו), (קרוב תרס"ו וערבה לולב ד"ה ראה

הם  הפעולות וכדומה), יחידו בנו שמחת בעת (כמו שבנפש יחידה בחי'
הנעלמים. כחות מתלבשים הגלויים שבכחות אלא הגלויים, מכחות

עיי"ש.
פ"ד.36) תש"ו ומעין ד"ה .n"kaeראה
ונופל 37) מקור שהוא מפני שלחה: ד"ה סרצ"ב יו"ד מב"י להעיר

ולהעיר  חולין. בסוף בפיה"מ מיוסד וכנראה ההרבה. ועל המעט על
"ואפילו שכותב בפיה"מ פעמים"!`slמהחידוש

ה.38) כב,
"כי 39) בפירוש באוה"ת צפור קן יקרא כי בדרושי מהמבואר להעיר

הכנת  מצד שלא מלמעלה הבאה התעוררות שהיא למזומן", פרט יקרא

eilr zepal rwxw :oi`y d"c my zetqezae .'ek rwxw el oi`y mc` lk :` ,bq zenai d`x (*xeciy.dxic dny `l m"ekr zxicc (` ,a"q) oiaexirn exird xake .ea
.ci llk `"g (lbpr i"xbdl) xve`d zia 'qn xirdle
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בה  מפסיד הוא שאין כיס", חסרון בה שאין קלה
כאיסר. – מועט דבר אפילו

באה  הנשמה ועצם הרצון שהתעוררות כיון אך
מצוה", גוררת "מצוה אז הרי ממש, בפועל ביטוי לידי
גורר  כבר קלה, מצוה שהיא הקן, שילוח מצות וקיום

כיס. חסרון יש שבה מעקה, מצות לקיום

.„È
"·Â¯˜ ÛÈ˜Ó"Ï "˜ÂÁ¯ ÛÈ˜Ó"Ó

שזהו לומר, תבנה ויש ש"כי לכך הפנימי ההסבר
לא  כלאים... כרמך תזרע "לא לפני מופיע חדש" בית
הפירוש  לפי אף שעטנז...", תלבש לא תחרוש...

אחת לכל היא הכוונה מצוה" גוררת lknשב"מצוה
המצוות:

הנשמה, עצם ושל הרצון של זו התעוררות
בלבד, קלה" "מצוה של בקיום בהתחלה המתבטאת
לקיום  גם ומעוררת "גוררת" שהיא לאחר אף הרי
"בית", בבחינת שהן מצוות אלו הרי חמורות, מצוות
שדרגת  ולאחר יחידה, לבחינת הקשור רחוק, מקיף
"בית", בבחינת שהן מצוות לקיים אותו מעוררת יחידה
סדר  אצלו מתחיל אז – כיס חסרון בהן יש כאשר אף

– ושדה" "כרם בתחילה למעלה: מלמטה העבודה
בבחינת  – נאים" "בגדים ואחרֿכך מזון, בבחינת

מקיף .aexwלבוש,

.ÂË
‰·ÂË ‰˘Ï ‰‡È·Ó ‰·Â˘˙‰ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰

לחודש  קשורים תצא הדברים פרשת אשר אלול,
תמיד  בו :40נקראת

בעיקר  היא אלול חודש של התשובה התעוררות
כללית  היא 41התעוררות ולכן ולהבא, מכאן לגבי ,

כיון מעוררת אך בלבד. קלה" "מצוה לקיים מלכתחילה

לקיום  דבר של בסופו המביא באופן היא שההתעוררות
זוכים  לכן – עצמה זו התעוררות מפני – המצוות כל

xak42,אומרת שהתורה כפי טובה, וחתימה לכתיבה

מביאה  שהיא לפני אף בלבד, הקן שילוח מצות שמפני
והארכת  לך ל"ייטב זוכים כבר מעקה, מצות קיום לידי

לפי אשר –eheytימים", מקרא dyrndשל mler–
בפשטות  היא ימים" והארכת לך "ייטב של המשמעות

הזה  הפרטים,26בעולם בכל ומתוקה טובה שנה שתהיה ,

רויחי. – ובכולם ומזוני, חיי בבני,
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"מצוה  וקיום מקור, לשון דשלח השייכות תומתק ועפ"ז האדם. והזמנת
באה אתעדל"ע שבחי' מכיון צפור": קן יקרא ל"כי שייכת dlrnlnקלה" ,

הגלויים  מכחות שלמעלה "מקור" בחי' – הנשמה ולעצם לרצון היא
לכחות  כ"כ שייכת שאינה גופא זה מצד גיסא: לאידך אבל והפנימיים;

מצוה בקיום מתבטאת היא בה dlwהגלויים, הידוע שאין ע"ד כיס, חסרון
בענין  תתקלא) ע' פרשתנו אוה"ת גם וראה ובכ"מ. ב. כ, תזריע (לקו"ת
צו  מאוה"ת ולהעיר קלות. דעתן שנשים נקבה, יולדת תחלה מזריע איש
שנולדת  (נקבה) זוטא אהבה בחי' פרס", לקבל "ע"ד הוא ש"כיס" טו, ע'

תחלה". מזריע מ"איש
[המתורגם]40) בלקו"ש (נעתק וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

20 ע' לאיכה הצ"צ (רשימות מהידוע גם ולהעיר .(1 הערה 131 ע' ח"ה
ימים, ירח אמה ואת אבי' את ובכתה בענין א'נט) ע' ח"ב לנ"ך (אוה"ת

אלול. חודש על דקאי
(41.135 ע' [המתורגם] ח"ט לקו"ש ראה
נכתב g"xnyלהעיר42) "להיות עליו שמעתיר באגרות מרמזין אלול

מהרי"ל). מליקוטי ס"ט סתקפ"א אפרים (מטה טובים" חיים בספר ונחתם

`vz zyxt zegiyÎihewl

בה  מפסיד הוא שאין כיס", חסרון בה שאין קלה
כאיסר. – מועט דבר אפילו

באה  הנשמה ועצם הרצון שהתעוררות כיון אך
מצוה", גוררת "מצוה אז הרי ממש, בפועל ביטוי לידי
גורר  כבר קלה, מצוה שהיא הקן, שילוח מצות וקיום

כיס. חסרון יש שבה מעקה, מצות לקיום

.„È
"·Â¯˜ ÛÈ˜Ó"Ï "˜ÂÁ¯ ÛÈ˜Ó"Ó

שזהו לומר, תבנה ויש ש"כי לכך הפנימי ההסבר
לא  כלאים... כרמך תזרע "לא לפני מופיע חדש" בית
הפירוש  לפי אף שעטנז...", תלבש לא תחרוש...

אחת לכל היא הכוונה מצוה" גוררת lknשב"מצוה
המצוות:

הנשמה, עצם ושל הרצון של זו התעוררות
בלבד, קלה" "מצוה של בקיום בהתחלה המתבטאת
לקיום  גם ומעוררת "גוררת" שהיא לאחר אף הרי
"בית", בבחינת שהן מצוות אלו הרי חמורות, מצוות
שדרגת  ולאחר יחידה, לבחינת הקשור רחוק, מקיף
"בית", בבחינת שהן מצוות לקיים אותו מעוררת יחידה
סדר  אצלו מתחיל אז – כיס חסרון בהן יש כאשר אף

– ושדה" "כרם בתחילה למעלה: מלמטה העבודה
בבחינת  – נאים" "בגדים ואחרֿכך מזון, בבחינת

מקיף .aexwלבוש,

.ÂË
‰·ÂË ‰˘Ï ‰‡È·Ó ‰·Â˘˙‰ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰

לחודש  קשורים תצא הדברים פרשת אשר אלול,
תמיד  בו :40נקראת

בעיקר  היא אלול חודש של התשובה התעוררות
כללית  היא 41התעוררות ולכן ולהבא, מכאן לגבי ,

כיון מעוררת אך בלבד. קלה" "מצוה לקיים מלכתחילה

לקיום  דבר של בסופו המביא באופן היא שההתעוררות
זוכים  לכן – עצמה זו התעוררות מפני – המצוות כל

xak42,אומרת שהתורה כפי טובה, וחתימה לכתיבה

מביאה  שהיא לפני אף בלבד, הקן שילוח מצות שמפני
והארכת  לך ל"ייטב זוכים כבר מעקה, מצות קיום לידי

לפי אשר –eheytימים", מקרא dyrndשל mler–
בפשטות  היא ימים" והארכת לך "ייטב של המשמעות

הזה  הפרטים,26בעולם בכל ומתוקה טובה שנה שתהיה ,

רויחי. – ובכולם ומזוני, חיי בבני,
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"מצוה  וקיום מקור, לשון דשלח השייכות תומתק ועפ"ז האדם. והזמנת
באה אתעדל"ע שבחי' מכיון צפור": קן יקרא ל"כי שייכת dlrnlnקלה" ,

הגלויים  מכחות שלמעלה "מקור" בחי' – הנשמה ולעצם לרצון היא
לכחות  כ"כ שייכת שאינה גופא זה מצד גיסא: לאידך אבל והפנימיים;

מצוה בקיום מתבטאת היא בה dlwהגלויים, הידוע שאין ע"ד כיס, חסרון
בענין  תתקלא) ע' פרשתנו אוה"ת גם וראה ובכ"מ. ב. כ, תזריע (לקו"ת
צו  מאוה"ת ולהעיר קלות. דעתן שנשים נקבה, יולדת תחלה מזריע איש
שנולדת  (נקבה) זוטא אהבה בחי' פרס", לקבל "ע"ד הוא ש"כיס" טו, ע'

תחלה". מזריע מ"איש
[המתורגם]40) בלקו"ש (נעתק וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

20 ע' לאיכה הצ"צ (רשימות מהידוע גם ולהעיר .(1 הערה 131 ע' ח"ה
ימים, ירח אמה ואת אבי' את ובכתה בענין א'נט) ע' ח"ב לנ"ך (אוה"ת

אלול. חודש על דקאי
(41.135 ע' [המתורגם] ח"ט לקו"ש ראה
נכתב g"xnyלהעיר42) "להיות עליו שמעתיר באגרות מרמזין אלול

מהרי"ל). מליקוטי ס"ט סתקפ"א אפרים (מטה טובים" חיים בספר ונחתם

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המברק, בו כותב אודות הלימוד מקצורי החומש.

ומפורסמת הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר וכ"ק אביו אדמו"ר )מוהרש"ב( זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

בתוככי כל גדולי ישראל, באיסור מוחלטי, שמזה מובנת שעמדתי היא אך ורק - בשלילה מוחלטת.

ויהי רצון מהשי"ת שיערה רוח ממרום על כל עסקני החינוך דבני ישראל בכל מקום שהם, 

כולל גם העסקנים אודותם כותב, להכיר האמת תורתנו תורת אמת, שאינה סובלת קיצורים ופשרות, 

שהרי תורה שלימה היא, ויתחנכו כל אחד ואחת מבני ישראל, שאפילו נפש אחת עולם מלא היא, על 

טהרת הקדש, להעמיד תלמידים אשר כל רואיהם יכירום כי זרע ברך ה' המה.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה.



כד

בראשית כה, כא – ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי 
עקרה היא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו

מהו ויעתר, דקריב ליה קרבן וצלי עלה.
עת"ר1 גי' קרב"ן שי"ח במכוון.
קרבן, הוא מה שהקריב קרבן.

שיח, הוא מה שצלי, כי תפלה נק' שיחה, ובפרט תפלה 
ויצא  כמ"ש3  שיחה2  נקראת  מנחה  תפלת  שהוא  דיצחק 

יצחק לשוח בשדה שזהו מה שהתפלל מנחה כדרז"ל4.
יצח"ק5 גי' עלה מנחה.

והיינו6 עת"ר יצח"ק הוא, קרב"ן על"ה, שי"ח מנח"ה, 
והוא מה שהקריב קרבן עלה והתפלל.

כשם  והוא  מנחה,  תפלת  היתה  הזאת  התפלה  וי"ל, 
שבנשואי רבקה ליצחק הי' זה בעת תפלת המנחה שתיקנה 
יצחק, שאליעזר הגיע לחרן ומצא את רבקה בעידן צלותא 
דמנחה שהתפלל יצחק, ורבקה אתת ליצחק בעת שיצחק 
יצא לשוח בשדה שהתפלל מנחה כדאיתא לעיל7 ]בזהר[ 
להוליד  הוא  הנישואין  ומכוון  ותכלית  ע"א,  קל"ב  דף 
בנים, כמו"כ מה שהתפלל שתפקד רבקה ותהר ותלד הי' 

זה תפלת מנחה.
וקרוב לומר, שתפלת מנחה הזאת שתהר ותלד הי' זה 
דוקא,  ויעתר  והיינו  רצון,  עת  תפלת מנחה דשבת שהיא 
תליא  במזלא  בני8  כי  והוא  רצון,  עת  נוטריקון  עת"ר 
דהיינו בהמזלות נצר9 חסד ונקה10, בדעת עליון המייחדם, 

670. שרש   = )318( )352( + שי"ח  וכן קרב"ן  בגי' 670,  1( עת"ר 
תיבת "ויעתר" הוא עת"ר, ומרומז בגימטריא דיצחק עשה שני דברים 

א( קרבן ב( תפלה.
2( ראה לעיל פרשת חיי שרה סימן קע.

3( בראשית כג, סג.
4( ברכות כו: )מובא לעיל סימן קסט(.

5( יצח"ק בגי' 208, וכן עלה )105( + מנח"ה )103( = 208.
6( פירוש כנ"ל: עת"ר + יצח"ק )בגי' 878(, וכן קרב"ן על"ה )457( 

+ שי"ח מנח"ה )421( = 878.
7( מובא לעיל סימן קנט.

8( מועד קטן כח. "בני במזלא תליא מילתא".
9( ראה לקמן סימן קצה הערה 1. )עץ חיים שער טז, פרק ו(.

10( ראה ספר המאמרים תרע"ח עמוד שצ.

הללו,  מזלות11  הב'  הוא  לו,  ויעתר  יצחק,  ויעתר  והיינו 
נכ"ח גי' מזלא, ור"ת ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו גי' מזל 
כמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל בפסוק זה ע"ש, ובתפלה 
דלחש(  )בתפלה  ונקה  במזל  ז"א  עולה  אז  שבת  במנחה 
שער  חיים  עץ  בפרי  כמ"ש  )בחזרה(  חסד  נצר  ובמזל 

השבת פכ"ג ע"ש.
נוצר אותיות רצון הוא מה שמתגלה ונמשך בחי' מצח 
הרצון12 דעת דאריך שבו יסוד דעתיק בהתיקון נצר חסד 
ועיין במשנת חסדים  זוטא דף רפ"ט ע"א  כמ"ש באדרא 
מס' שארית יום שבת פ"ב מ"ז ובפרי עץ חיים שם פ' כ"ב 

בד"ה אמנם סוד עת רצון ע"ש.
כ'  צלי צלותי',  ואז  כ' שנה  יצחק  והיינו מה שהמתין 
הוא כתר וכן עשרי"ם גי' כתר, והיינו להמשיך מהדיקנא 
דכתר, וע"ד המבואר בפרי עץ חיים שם13 בפי' כי מאתך 

היא מנוחתם מאת ך' דכתר ע"ש.
שיצחק  מה  הוא  במכוון,  רצו"ן  גי'  מצ"ח14  יצח"ק 

בתפלתו מנחה אז המשיך ממצח הרצון.
חס"ד,  נוצ"ר(  )אותיות  רצו"ן  ע"ת  גי'  יצח"ק  עת"ר 
במכוון. ואותיות ו"י דויעתר הוא הוא המזל שהוא בבחי' 

י"ו, יודי"ן וואווי"ן כידוע15.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד צא

11( ראה גם לקוטי לוי יצחק לקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד 
פד )מובא לקמן סימן קצו(.

12( עיין בזה לקמן סימן רכה הערה 4.
13( פרק כג. וראה לקוטי תורה שיר השירים יט, א. תורת מנחם – ספר 

המאמרים מלוקט חלק ב' – ד"ה פדה בשלום סעיף ג עמוד נד.
14( יצחק )בגי' 208(, + מצ"ח )138( = 346, וכן רצו"ן = 346.

15( ראה תורה אור )פרשת ויצא( עמוד כב, א וז"ל: "י"ג מדות הרחמים 
עליונים שהן בחי' יודי"ן ווי"ן כי מקום יניקת השערה והגומא שלה 
הוא בחי' י', והשערה עצמה שהוא המשכה הוא בחי' ו'" ע"ש. ועיין 
לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת תולדות )כה, כה( ד"שער" הוא אותיות 
"עשר", דה"שער" עצמו הוא כמו אות "ו", ושורש השער הגומא הוא 

סוד היו"ד על גבי האות "ו", וזהו "שער )ו(" – "עשר )י("
וראה ספר המאמרים תרע"ח עמוד שפח. אור התורה פרשת וישלח 
עמוד תתפ"א-1762. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ב' – 

כסלו, )ד"ה ושבתי בשלם סעיף כב( עמוד לד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש
]ה'תשל"א[

דומה להבעיות שכותבן ישנן בכו"כ משפחות. ופשוט שעליו ועל זוג' תי' – לעשות כל התלוי 

בכאו"א מהם לקרב הלבבות ולחזק השלום בית. ואם ירצו באמת – בודאי יצליחו בזה. ובפרט שזכות 

ילדיהם שי' מסייעתם.

בחילוקי דעות שביניהם )באם יהיו גם לאחרי השתדלותם בשלום( – מנהג ישראל להביאם 

לפני רב יר"ש ולעשות כהוראתו.

מובן שבנוגע לבריאותו – עליו למלאות הוראות רופא מומחה.

אזכיר עה"צ לכ"ז.



כה

כד, א – כי יקח איש אשה ובעלה וגו'

בני ישראל במצרים )לפני הגאולה( היו משועבדים  א. 
ועד  גוי"2,  מקרב  "גוי  הארץ"1,  ב"ערות  למצרים,  כעבדים 
שהי' נדמה שבכמה ענינים הם כהמצריים, "הללו עובדי ע"ז 
הללו עובדי ע"ז" )כמו שטענו המלאכים אפילו בקריעת ים 
הי' בהיותם עוד במצרים  וכמה שכן  ועל אחת כמה  סוף3, 

כמו שאפילו משה רבינו אמר4(.

ובלשון החסידות, שבני ישראל היו אז משוקעים במ"ט 
שערי טומאה5, ועד שאיתא6 שבאם היו נשארים עוד רגע 

במצרים, לא היו יכולים ליגאל ר"ל!

ויציאת מצרים היתה בזה, שגם בהיותם כל כך שקועים 
הוציאם  משם  והטומאה,  הזוהמא  מקום  הארץ",  ב"ערות 
מלכי  מלך  עליהם  "נגלה  ובעצמו"7,  "בכבודו  הקב"ה 
המלכים הקב"ה וגאלם"8, ובחר בהם, "הניח את העליונים 
ואת התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו כו'"9, 
"ובנו בחרת מכל עם ולשון" )שזה קאי על "הגוף החומרי 
הנדמה10 בחומריותו לגופי אומות העולם"11(, "כדי לקרבם 

אליו בקירוב ויחוד אמיתי וכו'" בשעת מתן תורה...

וצריך להבין:

ו"עובדי  גוי"  "מקרב  שהיו  זה  על  הבט  שמבלי  היתכן, 
עבודה זרה" )כטענת משה כנ"ל( גאלם הקב"ה?

המלכים  מלכי  מלך  עליהם  ד"נגלה  באופן  ובפרט 
ובעצמו", דלכאורה: אפילו "תפלה קלה  הקב"ה" "בכבודו 
ו"דבר  גלולים",  מלאה  שהי'  לפי  הכרך  בתוך  התפלל  לא 
חמור כזה )החודש הזה לכם( לא כל שכן"12 – וא"כ, איך זה, 
ש"מלך מלכי המלכים הקב"ה" "בכבודו ובעצמו" ירד ויבוא 

בתוך ארץ מצרים, בעיר מצרים, בבית פרעה וכו'?!

ויובן זה על פי הלכה ברמב"ם:

בה  נמצא  כך  ואחר  אשה  שהמקדש  כותב13,  הרמב"ם 
שקדשה.  לפני  המום  אודות  ידע  האם  תלוי  זה  הרי  מום, 
שהיא  הדין  קדשה,  כן  פי  על  ואף  זה,  מלפני  ידע  ובאם 

מקודשת, כי "שמע )אודות המום( ורצה".

ובני ישראל –  ומזה מובן בנוגע לנישואין שבין הקב"ה 

1( מקץ מב, ט. יב. )וראה קה"ר פ"א, ד בסופו( וראה פרש"י לך יב, יט. אחרי יח, ג.

2( ואתחנן ד, לד. ראה גם מכתב ער"ח ניסן ה'תשמ"ח.

3( זוהר חלק ב', קע, רע"ב. מכילתא בשלח יד כח.

4( שמות רבה פמ"ג, ח.

5( ראה אור התורה שיר השירים עמוד רס ואילך. ובכמה מקומות.

6( הובא בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים פיסקא מצה זו )עמוד ל(. וש"נ.

7( הגדה של פסח פיסקא ויוציאנו.

8(הגדה של פסח פיסקא מצה זו.

9( תניא פרק מו.

לגבי  גם  אלא(  למטה,  בשר  לעיני  רק  )לא  הוא  העולם  אומות  לגופי  והדמיון   )10

למעלה כביכול, שדוקא אז שייך ענין בחירה, בב' דברים דומים ושוים זה לזה.

11( תניא פרק מט.

12( פירוש רש"י בא יב, א.

13( הלכות אישות פרק כב הלכה ב.

"המקדש עמו ישראל בחופה וקידושין" – ביציאת מצרים 
ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  "מגיד  ]שהרי  תורה14  ומתן 

לישראל", מה שהוא עושה מצוה לאחרים לעשות15[:

ועוד  בני ישראל,  מכיון שעוד לפני שהקב"ה קדש את 
ידע הקב"ה  לגלות מצרים – הרי  לפני שבני ישראל הלכו 
בהיותם  במצרים  ישראל  בני  שיקבלו  ה"מומים"  אודות 
יודע  הקב"ה  כי  וכו'"(16,  זרה  עבודה  )"עובדי  גוי"  "מקרב 
ויודע תעלומות וחוזה מראש מה שיהי' אחר כך,  עתידות 
ואף על פי כן הבטיח הקב"ה )בברית בין הבתרים( ש"אחרי 
כו',  ישראל  בני  את  יקדש  ושהוא  גדול"17  ברכוש  יצאו  כן 
שבני  ה"מומים"  למרות  חלים,  שהקידושין  הוא,  הדין  אזי 

ישראל מקבלים, גם "מומים" חמורים.

"שמע  הוא  ברמב"ם  וברורה  צחה  הלשון  מזה:  ויתירה 
ורצה" לא “שמע והסכים" או “וויתר" וכיו"ב: מכיון שהבעל 
ידע על המום מלפני זה, אזי הדין שלא רק שהסכים על זה, 

או ויתר על זה, אלא “רצה".

אודות  מקודם  שידע  מכיון  להקב"ה:  בנוגע  ועד"ז 
כמבואר  כן.  שיהי'  ש"רצה"  ראי'  זה  הרי  שיהיו,  המומים 
"נורא  שהקב"ה  זה  מצד  בא  המומים  ענין  שכל  בכ"מ18, 
הענינים  שיהיו  הקב"ה  של  ורצונו  אדם"19,  בני  על  עלילה 
הפכיים, בכדי שעל ידי זה יתוסף )נוסף לעבודת הצדיקים( 

גם מעלת עבודת התשובה,

כמאמר  )“רצה"(,  האמיתי  רצונו  הוא  בזה   – ואדרבה 
צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי  שבמקום  חז"ל20 

גמורים עומדים שם, ועד ש"אין יכולים לעמוד שם"21.

ב"ערות  כו'  והעלמות  המומים  כל  על  הבט  ולכן, מבלי 
ונישואין  ישראל,  ובני  הקב"ה  הנישואין שבין  נהי'  הארץ", 
באופן  עולמים,  ולעולמי  לעד  עד,  עדי  בנין   – בשלימותם 

ד"והיו לבשר אחד"22, ישראל וקוב"ה כולא חד23.

כפי שיהי' בשלימות ובגלוי בגאולה האמיתית והשלימה 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  ש"כימי  צדקנו,  משיח  ע"י 

נפלאות"24.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ח חלק ג' עמוד 58 

ואילך

14( יום חתונתו זה מתן תורה – ראה תענית כו, ב במשנה. ועוד.

15( תהלים קמז, יט.שמות רבה פ"ל, ט.

16( ראה שמות רבה פמ"ג, ח.

17( לך טו, יד.

18( ראה תורת חיים תולדות ד"ה ויתן לך פרק י ואילך. לקוטי שיחות חלק יח עמוד 

395. וש"נ.

19( תהלים סו, ה. תנחומא וישב ד.

20( ברכות לד, ב.

21( רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ד.

22( בראשית ב, כד.

23( ראה זוהר חלק ג עג, א.

24( מיכה ז, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תצא 
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i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ וׁשבית" לֹומר: אין יׂשראל ארץ ׁשּבמלחמת מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר ׁשהרי BÈ·L.ׁשביֹו", ˙È·LÂ∑,ׁשּבתֹוכּה ּכנענים ׁשהן לרּבֹות ואףֿעלּֿפי ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

אּמֹות  .מז' ִֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr l jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹו ווווׁשׁשׁשׁשביתביתביתבית .... .... אאאאֹוֹוֹוֹויביביביב עלעלעלעל ללללּמּמּמּמלחמהלחמהלחמהלחמה תצאתצאתצאתצא י)ּכּכּכּכיייי יֹותר (כא, ּובכללּות האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו מלחמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה הּיציאה ּבעת ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד הּמלחמה –אאאאֹוֹוֹוֹויביביביב ּכי עלעלעלעל מּמּנּו, למעלה , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לּקדּׁשה. המנּגדים ,אֹויב מה־ּׁשאין־ּכן אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', הּדבּוקים ליׂשראל, האֹויב ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹוווווׁשׁשׁשׁשבית בית בית בית רק מן לֹוקחים - ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
הּקדּׁשה. מּגבּול ּבּׁשביה אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף אין לּקלּפה ׁשּכן אצלֹו, ּבּׁשביה ׁשהיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּדבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 85 'nr c"ig zegiy ihewl t"r)

!zEWxd zngln - xvId zngln¦§¤¤©¥¤¦§¤¤¨§

מדּבר". הּכתּוב הרׁשּות "ּבמלחמת רׁש"י ּומפרׁש ,"אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבתחילת
הּתפּלה, ּבׁשעת הּיצר־הרע עם הּיצר־טֹוב מלחמת על קאי גֹו'" לּמלחמה תצא ׁש"ּכי ּבארּוּכה מבֹואר חסידּות ּבדרּוׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָוהּנה,

ּבפרׁשתנּו). ואֹור־הּתֹורה ּבלּקּוטי־ּתֹורה זה ּבכל (ראה קרבא" ׁשעת צלֹותא ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּד"ׁשעת
מדּבר": הּכתּוב הרׁשּות "ּבמלחמת רׁש"י ׁשל ּפרּוׁשֹו מתאים הּיצר, ּבמלחמת ּדגם לבאר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָויׁש

מקֹומֹות ּבכּמה ועוד)מבֹואר תרנ"ט. חנוכה נר ת"ר ד"ה ד. ג, במדבר לקוטי־תורה ואילך. ד ה, והכנעת (תורה־אור ּבברּור אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ
יגיעה  על־ידי הּיצר־הרע הכנעת - קרבא" "ׁשעת היא הּתפּלה ּדעבֹודת מנּוחה. ּבדר ב. מלחמה. ּבדר א. ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּיצר־הרע:
לימּוד  על־ידי ּכי ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נֹועם ּדרכי "ּדרכיה נאמר עליה הּתֹורה, לימּוד עבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן מלחמה. ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּובדר

ּבמלחמה. צֹור ּובלי מּמילא, ּבדר ונכנע הּיצר־הרע מתּבּטל ועל־ידי־זה ּבנפׁשֹו, אלֹוקּות ּומגּלה ממׁשי ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּתֹורה
יׁשנּה ּכי "רׁשּות", ּבגדר רק היא זֹו מלחמה עיקר ּדכל הרׁשּות", מלחמת נקרא מלחמה על־ידי הּיצר־הרע ּׂשּברּור מה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוזהּו

ּוב  מלחמה, ּבלי הּיצר־הרע, את להכניע אחרת ּתֹורה.ּדר ׁשל עבֹודה על־ידי - מנּוחה ׁשל אֹופן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn)

ּבחּיי  נצחית והֹוראה הֹוראה מהּוה ּבּתֹורה, ּפרׁשה ׁשל ּוׁשמּה התחלתּה ּובוּדאי ּבּתֹורה, ענין ּכל הֹוראה. מּלׁשֹון היא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָּתֹורה
וטף. נׁשים אנׁשים יהּודי, ּכל יהּודי, ׁשל יֹום ְְֲִִִִֶַָָָָָהּיֹום

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
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כז `vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g oey`x meil inei xeriy
אלקי ה' ּונתנֹו אֹויב על לּמלחמה תצא "ּכי - ּבּתֹורה הּׁשבּוע  מּפרׁשת יהּודי לכל הנצחית ההֹוראה מהי להבין: ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוצרי

ׁשביֹו"? וׁשבית ְְְִִֶָָָּביד
מהי  - הּזה ּבּזמן ׁשּיכת ׁשאינּה מדּבר"), הּכתּוב הרׁשּות ("ּבמלחמת הרׁשּות ּבמלחמת קאי לּמלחמה" תצא ׁש"ּכי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּובפרט
יֹום  "ּבכל ׁשל ּבאֹופן עד הּמקֹומֹות, ּובכל הּזה) ּבּזמן (ּגם הּזמּנים ּבכל יׂשראל ּבני לעבֹודת מּזה הנצחית ההֹוראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָאיפֹוא

ּבעיני הּתֹורה) (ּדברי "?חדחדחדחדׁשׁשׁשׁשים ים ים ים יהיּו ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבהקּדים: ְְְִַָויּובן

ּבעֹולם  ּבחלקֹו ועבֹודתֹו הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לימּוד - ּבּקדּוׁשה עבֹודתֹו חלקים: ׁשני ּבכללּות יׁשנם יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבעבֹודת
ּבתחּתֹונים. יתּבר לֹו ּדירה - הּידּוע ּובּלׁשֹון ואלקּות. לקדּוׁשה ּכלי ולעׂשֹותּה העֹולם, ּגׁשמּיּות את ּולזּכ לברר -ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכי  ׁשלֹום, ּבדרכי ּבכלל היא - ּבּקדּוׁשה העבֹודה העבֹודה: את עֹוׂשים ׁשּבֹו ּבאֹופן מתּבּטא - העבֹודֹות ׁשּתי ּבין ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָההבּדל
תצא  "ּכי מלחמה, ׁשל ּבאֹופן היא - העֹולם ּדברּור העבֹודה מה־ּׁשאין־ּכן מנּגד. ,"אֹויב" עם מתעּסקים לא זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבענין
הם  הרי עצמם ּומּצד לאלקּות, ּומנּגד הּמעלים "אֹויב" הם הרי ׁשּבגלּוי ּבאֹופן נבראּו "ּתחּתֹונים" :"אֹויב על ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹלּמלחמה

"ּדירה מ(להיֹות) והיפ ,ּבער יתיתיתיתּבּבּבּבררררׁשּלא צריללללֹוֹוֹוֹו ולכן להקּב"ה,להלהלהלהּלּלּלּלחם חם חם חם ", ּדירה ולעׂשֹותֹו אֹותֹו לכּבֹוׁש ּכדי העֹולם עם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּפרטית). ּבדירתֹו ׁשּנמצא ּכביכֹול, האדם, (ּכמֹו עצמּותֹו ּבכל ּבגלּוי הּקּב"ה נמצא ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּבּה

ּברא  הּוא עצמֹו, הּקּב"ה ידי על נבראה - ה'ּתחּתֹונים' ׁשל והסּתר העלם - "ּד"אֹויב ׁשהּמציאּות היֹות מּזה: ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָיתרה
ּכּמה  עד מּובן "עליֹון"), ׁשל ּתכּונה עם הרּוחנּיּות את ׁשּברא (ּכׁשם "ּתחּתֹון" ׁשל ּתכּונה ּתהיה הּזה) (ּדעֹולם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּבגׁשמּיּות
וכיון  - ּכזה) ּבאֹופן הּמנּגד את ׁשּברא הּקּב"ה ׁשל ּבכחֹו אּלא חס־וׁשלֹום, עצמֹו ּבכח (לא הּמנּגד ּדמציאּות הּתֹוקף ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹול

את יֹותר עֹוד מחּזק זה הרי להקּב"ה.ההההּמּמּמּמלחמה לחמה לחמה לחמה ׁשּכן, ּדירה העֹולם את לעׂשֹות ּבכדי יהּודי ּכל לּה ׁשּזקּוק ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
"ּכי הּלׁשֹון מּובן ו"תצא תצא תצא תצא ועל־ּפי־זה ּדקדּוׁשה על על על על לּמלחמה", אּמֹות) (ד' ּבּתחּום הּוא יהּודי ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומֹו ּכיון :"אֹויב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

אצלֹו להיֹות צריכה לנּצח יציאה יציאה יציאה יציאה (עליֹון), הּכח לֹו ׁשּניּתן לכ מּודע ׁשּיהיה ּוכדי 'ּתחּתֹונים'. עם למלחמה לצאת מּמקֹומֹו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לּמלחמה  יציאה ׁשּזֹוהי הּפסּוק אֹומר - הּקּב"ה על־ידי ׁשּנברא ּכזה ותחּתֹון ּתחּתֹון, ׁשל מציאּות ּכנגד מלחמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבּמלחמה,

ּוכדלקּמן.על על על על " ,אֹויב (על) מעל עֹומד לּמלחמה) (הּיֹוצא הּיהּודי ,מאֹויב למעלה ,"אֹויב ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
ּבבחינת  הם ׁשּלֹו הּבהמית ונפׁש הּגּוף עצמֹו: ּבאדם ּגם יׁשנּה "אֹויב על לּמלחמה תצא ּד"ּכי העבֹודה - יֹותר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּובפרטּיּות 
ּגּופֹו ׁשל הּטבעּיֹות הּנטּיֹות על להתּגּבר - הּיצר מלחמת - לּמלחמה לצאת ועליו האלקית), (נפׁש לנׁשמתֹו ּביחס ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּתחּתֹון 
אּלּו, ּבכחֹות ּגם ה' את ׁשּיעבֹוד - מּזֹו יתירה ועד ׁשּלֹו, ה' לעבֹודת יפריעּו ׁשּלא ּובאֹופן אֹותם לכּבֹוׁש הּבהמית, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹונפׁשֹו

" (נׁשמתֹו) להיֹותֹו - זה על הּכח לֹו וני ּתן ."יצרי ּבׁשני - לבב אֹויב".על על על על "ּבכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אלּול: חֹודׁש - זה לזמן ּבנֹוגע הֹוראה ּגם יׁשנּה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומּזה

העבֹודה  עניני ּכל את יהּודי ּכל קים ּבוּדאי ּכׁשרּות, ּבחזקת יׂשראל ׁשּכל מּכיון לּיהּודי: ולטעֹון לבֹוא יכֹול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּיצר־הרע
ּבעבֹודה  רצּופים ימים עׂשרה זה, ּבחֹודׁש ימים מעׂשרה למעלה ּכבר עברּו אּלא אחד, יֹום ּבמׁש רק ולא אלּול, ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹּדחֹודׁש
ּבחֹודׁש מֹוסיפים יׂשראל ׁשּבני הענינים ּכל עם ּבהידּור, הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה  ּבלימּוד והֹוספה לי", ודֹודי לדֹודי "אני ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
העבֹודה, את לעׂשֹות להמׁשי - על־ּכל-ּפנים אֹו "לנּוח", עכׁשו אפׁשר ואם־ּכן - ׁשּלפני־זה) ּבהתועדּויֹות (ּכמדּוּבר ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאלּול
להֹוסיף  רֹוצים אם ואפילּו וכּו'. וכּו' רצּופים ימים עׂשרה ּבמׁש ּבזה הרגילּות ּכבר ׁשּיׁשנּה ּובפרט והדרגה, ּבסדר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאבל
אין  ּכבר ׁשּכן, - ּו'ׂשטּורעם' רעׁש עם "מלחמה", ּבאמצעּות לכ להּגיע הכרח ּכל אין אבל ּבזה, להֹוסיף אפׁשר - ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבעבֹודה
ׁשּדֹורׁשת  ּבמלחמה להתעּסק מאׁשר ּבקדּוׁשה, לפעֹול עדיף הרי - להּלחם ּבמה יׁש אם ואפילּו להּלחם. מי עם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

למלחמה.יציאה יציאה יציאה יציאה  ְְְְְִִִִִַָָָָָָ
הּמלחמה  עבֹודת ׁשל הענינים ריּבּוי (ּולאחרי הּגלּות ׁשל האחרֹון ּדֹור להיֹותֹו ּבמיּוחד: זה ּבדֹורנּו מתחּזקת זֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוׁשאלה
יֹותר  מתאים לכאֹורה היה - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ּדֹור ּגם ׁשּיהיה זה), ּדֹור וּכֹולל עד הּדֹורֹות, ּבמׁש יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּפעלּו
עניני  עם להתעּסק מאׁשר עצמּה, ּבּקדּוׁשה חיל) אל מחיל (ילכּו עלּיֹות ׁשל ּבאֹופן ּדלעתיד־לבא ּבעבֹודה לפעֹול ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיתּכֹוננּו

ְִָָמלחמה.
העבֹודה  לעׂשֹות ׁשּצרי אלּול), ּבחֹודׁש ּתמיד אֹותּה (ׁשּקֹורין "אֹויב על לּמלחמה תצא "ּכי מּפרׁשת ההֹוראה יׁשנּה ּכ ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָעל

טב  ּולׁשּנֹות להלחם - לעצמֹו ּבנֹוגע הן  מלחמה, ׁשל ּבאֹופן אלּול לעבֹודה ּדחֹודׁש ּבנֹוגע והן דּקדּוׁשה, טבע ּגם רגילּותֹו, ע ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ולעׂשֹותם ּבקדּוׁשה, לגמרי חדּורים לא ׁשעדין ּבעֹולם חלקים ולכּבֹוׁש ללחֹום - יתּבר.ּדּדּדּדירה ירה ירה ירה ּבעֹולם לֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

את  לסּים יתרה אחריּות עלינּו מּוטלת - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ודֹור ּבּגלּות האחרֹון הּדֹור להיֹותֹו אּדרּבה: - זה לדֹורנּו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּובנֹוגע
אחד  ׁשּבכל ניצֹוץ־מׁשיח על־ידי [ועל־ּדר־זה צדקנּו מׁשיח ׁשל ה'" מלחמֹות ל"יּלחם הּדר את ּולהכין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמלחמה,

ְִִֵָמּיׂשראל].
לּפֹועל: ְְֵַַּובנֹוגע
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לדֹודי  ּד"אני העבֹודה - ּובכללּות אלּול, ּדחֹודׁש הענינים ּבכל - הּטבע וׁשינּוי מלחמה ׁשל ּבאֹופן - להֹוסיף צרי יהּודי ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכל

ּומצֹותיה. הּתֹורה קּיּום על־ידי (וׂשמחה), אהבה מּתֹו הּקּב"ה אל יׂשראל ּדבני ההתקרבּות לי", ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָודֹודי
(אׁשר  הּקּב"ה עם ּבמיּוחד מתאחדים ׁשעל־ידי־זה אהבה), מּתֹו - (ּובפרט הּתֹורה ּבלימּוד ההֹוספה על־ידי - ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּובמיּוחד

כּו'", נפלא ּב"יחּוד יהבית"), ּכתבית נפׁשי "אנא ּבתֹורתֹו, עצמֹו את ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָ"הכניס"
ּתינֹוקֹות  טף, - מיּוחדת ּובהדּגׁשה ונׁשים, אנׁשים - נֹוספים יהּודים על להׁשּפיע כן ּוכמֹו הּתֹורה, ּבלימּוד ּבעצמֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלהֹוסיף

ּברּבים. ּתֹורה ּבׁשיעּורי - ּובפרט הּתֹורה, ּבלימּוד ׁשּיֹוסיפּו - רּבן ּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל
על־ידי  יׂשראל ואהבת ה' לאהבת ּכלי נעׂשה ׁשּזה ּביחד, יׂשראל ּבני את מאחדת ׁשהיא הּצדקה, נתינת על־ידי - כן ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָּוכמֹו

לי"). ודֹודי לדֹודי ("אני ְְֲִִִִַָָהּקּב"ה
ּגאּולה. ׁשל ּבאֹופן - זה ּבכל והׁשלמּות הּתׁשּובה, עבֹודת הּתפּלה, עבֹודת - אלּול ּדחֹודׁש העבֹודה קּוי ּבׁשאר ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוגם

ּבטֹוב  ּומתּוקה, טֹובה לׁשנה יׂשראל, ּבני ּולכל יהּודי לכל טֹובה וחתימה ּכתיבה ּבברּכת יֹותר עֹוד יֹוסיף ׁשּזה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָויהי־רצֹון,
יחד, ּגם ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות והּנגלה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּנראה

הא  הּגאּולה - עיקרית הכי הּברכה ה'מּתיתעדי "ּונתנֹו וינּצח, ה' מלחמת יּלחם אׁשר צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלמה ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
למקֹומם  ׁשחֹוזרים על־ידי־זה הּמקּדׁש, ּבית - אחריה) רדפּו העֹולם (ׁשאּומֹות הּׁשביה עיקר - ׁשביֹו" ּו"וׁשבית ,"ּביד ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאלקי
אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבית ּבנין - ועיקר ועֹוד מׁשה, ׁשעׂשה הּמׁשּכן עם ּביחד ׁשני, ּובית ראׁשֹון ּדבית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּמׁשּכֹונֹות

,ידי ְֶָּכֹוננּו
ּבבית  הּביּכּורים ּומביאים גֹו'" האדמה ּפרי ּכל מראׁשית ולקחּת גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי) "(והיה ּבפׁשטּות יקּוים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָואזי

הּׁשליׁשי, ְְִִִַַָהּמקּדׁש
ּבבית  הּקרּבנֹות עבֹודת לאּׁשי", "לחמי - לחם מּלׁשֹון מלחמה - לּמלחמה" תצא "ּכי הּמלחמה, ענין ׁשלמּות ּגם יׁשנּה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָואז

מּמׁש. ּומּיד ּתיכף - זה וכל ְְִִֵֶֶַַָָָָהּמקּדׁש,

(àé)dá z÷Lçå øàz-úôé úLà äéáMa úéàøå§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈
:äMàì Eì zç÷ìå§¨«©§¨¬§−§¦¨«

i"yx£˙L‡∑איׁש אׁשת M‡Ï‰.אפּלּו EÏ zÁ˜ÏÂ∑ּת ּדּברה אין לא ׁשאם הרע, יצר ּכנגד אּלא ֹורה ≈∆ֲִִֵֶ¿»«¿»¿¿ƒ»ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
תהיין  "ּכי  אחריו: ׁשּנאמר ׂשֹונאּה, להיֹות סֹופֹו נׂשאּה, אם אבל ּבאּסּור . יּׂשאּנה מּתירּה, ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ ּומֹורה, סֹורר ּבן מּמּנה להֹוליד וסֹופֹו וגֹו'", .לאיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
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(áé)dLàø-úà äçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈
:äéðøtö-úà äúNòå§¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨

i"yx£‰È¯tˆŒ˙‡ ‰˙NÚÂ∑ ׁשּתתנּול ּכדי .ּתגּדלם ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְְִֵֵֵֶַַ

(âé)äáLéå äéìòî déáL úìîN-úà äøéñäå§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ
íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà äúëáe Eúéáa§¥¤½¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤©́¨¦®
:äMàì Eì äúéäå dzìòáe äéìà àBáz ïk øçàå§©̧©¥¹¨³¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«

i"yx£dÈ·L ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â∑ ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים נאים, ׁשהם ּבׁשביל לפי ּבּמלחמה, מתקּׁשטֹות ּבנֹותיהם ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
עּמהם  אחרים E˙È·a.להזנֹות ‰·LÈÂ∑ רֹואה ּבּה, ונתקל יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ּבבית ְְֲִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עליו  ׁשּתתּגּנה ּכדי ּבנּוּולּה, רֹואה ‡˙È·‡Œ‰.ּבבכּיתּה, ‰˙Î·e∑ּכּכלּֿכ ׂשמחה לּמה? יׂשראל ּבת ׁשּתהא די ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ»¿»∆»ƒ»ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
מתנּולת  וזֹו מתקּׁשטת יׂשראל ּבת עצבה, .וזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(ãé)dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈
-àì øëîeúçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú ¨¬Ÿ«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©

ñ :dúépò øLà£¤¬¦¦¨«

Èa¯˙eיב  dLÈ¯ ˙È Ál‚˙e C˙È· B‚Ï dpÏÚ˙Â¿»≈ƒ«¿≈»¿««»≈«¿«ƒ
:‡‰¯ÙeË ˙È»¿»»»

C˙È·aיג  ·˙È˙Â dpÓ dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

dLÙÏיד  dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dpaÊ˙ ‡Ï ‡aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ai)(äéðøtö úà äúNòåíìcâz Y §¨§¨¤¦¨§¤¨§©§¥
¯cg`aE .lECiB oFWNn dIUr Wxtn§¨¥£¦¨¦§¦§©©

z` zUre" oke :o`M sqFp cIdÎiazMn¦¦§¥©¨¨¨§¥§¨¨¤
"d`EaYd)`k ,dk `xwie(dUr xW`" oke , ©§¨§¥£¤¨¨

"oxd` z`e dWn z`)e ,ai `"y(WExiR , ¤¤§¤©£Ÿ¥
oFWl `xwOA Epivn ,xnFlM .lCiB¦¥§©¨¦©¦§¨§

IUro`M s`e ,lECiB lW zErnWnA d £¦¨§©§¨¤¦§©¨
:f ,` ziW`xA i"Wx d`x la` .`Ed oM¥£¨§¥©¦§¥¦
lr FpTY ± riwxd z` midl` UrIe"©©©¡Ÿ¦¤¨¨¦©¦§©
z` dzUre FnM ,FzIUr `ide ,Fcnr̈§§¦£¦¨§§¨§¨¤
oFWNn dIUr WxtOW rnWn ."dipxRv¦¨§¤¨©§©¤§¨¥£¦¨¦§
iAx zrcM `Ed dxF`kle ,oETiY¦§¦§¨§©©©¦
"dzUre"W ` ,gn zFnaiA xfril ¡̀¦¤¤¦¨¤§¨§¨
.mipxRSd oETY `idW ,"uFwY" FWExiR¥¨¤¦¦©¦¨§©¦
z` laFq "dzUre" WExiRW xnFl Wie§¥©¤¥§¨§¨¥¤
Wxtn mFwn lkaE ,miWExiRd ipW§¥©¥¦§¨¨§¨¥
`xwn lW FhEWtl m`zdA i"Wx©¦§¤§¥¦§¤¦§¨

mFwn FzF`A)a"rxe m"`x t"r(Wi K` . §¨©¥
`xwPd `Ed mipxRSd lECiBW miWxtn§¨§¦¤¦©¦¨§©¦©¦§¨

oETYmipxRSlmzxqd oMÎoi`XÎdn , ¦©¦¨§©¦©¤¥¥£¨¨¨
oETY z`xwp `idmicIl`le" FnM] ¦¦§¥¦©¨©¦§§Ÿ

"eilbx dUr)dk ,hi a"y(:mW i"WxaE , ¨¨©§¨§©¦¨
oiAW xrU zxard ,`Ed oETY oFWl"§¦©£¨©¥¨¤¥
dzUre" xn`PW o`M okle ,["milbxd̈©§©¦§¨¥¨¤¤¡©§¨§¨

z` lCbYW FWxtn ,"dipxRv z ¤̀¦¨§¤¨§¨§¤§©¥¤
s` ,mipxRSd oETY Edf iM ,mipxRSd©¦¨§©¦¦¤¦©¦¨§©¦©

dX`l lEEp EdGW)`xwpd zpad(itl la` . ¤¤¦¨¦¨£¨§¦
:aEzMd mW xnF`X dn oEIr Kixv df¤¨¦¦©¤¥¨©¨
oFWl KIXW ixd ,"FntU dUr `le"§Ÿ¨¨§¨£¥¤©¨§

.FgENB iciÎlr Fnvr mtVA oETiY¦©¨¨©§©§¥¦
ìeðúzL éãk¯,mW `aiwr iAx zrcM §¥¤¦§©¥§©©©¦£¦¨¨

dpEMdW xzFi xAYqn FhEWt iR lrW¤©¦§¦§©¥¥¤©©¨¨
,uFwl xW`n ,lEpzYW icM lCbYW¤§©¥§¥¤¦§©¥¥£¤¨
zxifB ,lEEp e`lC aB lr s`"W xnFle§©¤©©©§¨¦§¥©

"`id aEzMd)my zenai i"yx oeylk(.bi dxez ©¨¦
bi)(déáL úìîN úà äøéñäåéôì Y §¥¦¨¤¦§©¦§¨§¦

íéàð íäL¯,zFiEaXd zFlnVW ipRn ¤¥¨¦¦§¥¤¦§©§
`id ozxqde ,zF`NhnE zFiElA cinŸ¦§§ª¨©£¨¨¨¦
mdW itl" xnFl KxvEd ,lEEPd Ktid¥¤©¦§©©§¦¤¥

lEEPd `id ozxqde ,"mi`p)m"`x(. ¨¦©£¨¨¨¦©¦
úBèM÷úî íäéúBða íéBbäL¤©¦§¥¤¦§©§
íéøçà úBðæäì ìéáLa äîçìna©¦§¨¨¦§¦§©§£¥¦

íänò¯,dnglOA dlEAgY `ide ¦¨¤§¦©§¨©¦§¨¨
micbAd l` FAle Fpir miUi `pFVdW¤©¥¨¦¥§¦¤©§¨¦
lW zen ilMn Faal xiqie mi`Pd©¨¦§¨¦§¨¦§¥¨¤¤

Fnvr xFnWi `le dngln)edil` zxc`(. ¦§¨¨§Ÿ¦§©§
dxEaB gExA mixaBd z` fxfl icM F`§¥§¨¥¤©§¨¦§©§¨

dnglOA)dninz dxez(. ©¦§¨¨

Eúéáa äáLéåLnzLnL úéaa Y §¨§¨§¥¤©©¦¤¦§©¥
Ba¯,"LziaA" xn`p dOl ,ok `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¤¡©§¥¤

l` Dz`ade" :ai wEqtA xn` xaM ixd£¥§¨¨©§¨©£¥¨¤
ziAA DzaiWIW ipRnE ."LziA KFY¥¤¦§¥¤§¦¨¨©©¦
zpEM Ktid lr dxFn ,WOYWn `EdW¤¦§©¥¨©¥¤©¨©
i`pbl df mBW FA Wxtl KxvEd ,aEzMd©¨§©§¨¥¤©¤¦§©

)m"`x(.
,da ì÷úðå àöBé ,da ì÷úðå ñðëð¦§¨§¦§¨¨¥§¦§¨¨
éãk ,dìeeða äàBø ,dúiëáa äàBø¤¦§¦¨¨¤§¦¨§¥

.åéìò äpbúzLäéáà úà äúëáeY ¤¦§©¤¨¨¨§¨¤¨¦¨
änì Ck-ìk¯dxFY dciRwd dOl ¨¨¨¨¨¨¦§¦¨¨

icaFr DO` z`e dia` z` dMaYW¤¦§¤¤¨¦¨§¤¦¨§¥
dxfÎdcFar)m"`x(oeiM :WExiRd F` . £¨¨¨©¥¥¨

,eilr zFEvl oYip `NW xaC Edf ikAW¤¤¦¤¨¨¤Ÿ¦¨§©¨¨
,zFMal Dl mFxbl Kixv `EdW dpEMd©©¨¨¤¨¦¦§¨¦§
xkGze ,lFcB lEEpA Dnvr d`xYWM§¤¦§¤©§¨§¦¨§¦¨¥
dixFd ziaA Dl EidW miaFHd mixaCA©§¨¦©¦¤¨¨§¥¤¨

)cecl likyn(KMÎlM" i"Wx l`FW KM lre .§©¨¥©¦¨¨
?"dOl? ¨¨

ìàøNé úa àäzL éãk¯.FYW` §¥¤§¥©¦§¨¥¦§
öò Bæå äçîNìàøNé úa ,äá §¥¨§£¥¨©¦§¨¥

úìeðúî Bæå úèM÷úî¯iciÎlr ¦§©¤¤§¦§©¤¤©§¥
wifgie DzF` `ivFIW dAq Ffe .DzIkA§¦¨¨§¦¨¤¦¨§©£¦

FYW`A)m"`x(.ci dxez §¦§



vzÎik`ל zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g oey`x meil inei xeriy

i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑ׁשּסֹופ מבּׂשר da.לׂשנאֹותּההּכתּוב ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑.ּבּה ּתׁשּתּמׁש לא ¿»»ƒ…»«¿»»ְְְְִֶֶַַָָ…ƒ¿«≈»ְִֵַָֹ
ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין ּפרסי .ּבלׁשֹון ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(åè)äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ
äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§¨®

:äàéðOì øëaä ïaä äéäå§¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«

(æè)Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®
-ïá éðt-ìò äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì́Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

:øëaä äàeðOä©§−̈©§«Ÿ

(æé)ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa øëaä-úà ék¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´
Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà ìëa íéðL§©½¦§¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−

ñ :äøëaä ètLî¦§©¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL Èt∑(קכג אחים ּכנגד (ב"ב BÏ.ׁשני ‡ˆnÈŒ¯L‡ ÏÎa∑ ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשאין ּבראּוי מּכאן ƒ¿«ƒְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּכבּמחזק לבא  האב מיתת .לאחר ְְְִַַַַָָָָֹֻ

Á„‡טו  ÔÈL ÔÈz¯z ¯·‚Ï ÔÈÂ‰˙ È¯‡¬≈¿∆¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ¬»
ÔÈa dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡ÈN ‡„ÁÂ ‡zÓÁ¿̄∆¿»«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ
‡¯Îe· ‡¯a È‰ÈÂ ‡˙‡ÈNe ‡zÓÁ¿̄∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»¿»

:‡˙‡ÈNÏƒ¿ƒ¬»

dÏטז  È‰È Èc ˙È È‰B·Ï ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈
Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ¯ ¯a ˙È ‡¯k·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«»»»«¿∆¿»««≈

:‡¯Îea ‡˙‡ÈN ¯·«¿ƒ¬»¿»

ÔzÓÏיז  L¯ÙÈ ‡˙‡ÈN ¯· ‡¯Îea ˙È È¯‡¬≈»¿»«¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«
È¯‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ ÔÈz¯z dÏ≈«¿≈√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

:‡˙e¯Î· ‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ¯ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ci)(da zöôç àì íà äéäåY §¨¨¦Ÿ¨©§¨¨
dúàðNì EôBqL EøOáî áeúkä¯ ©¨§©¤§¤§¦§Ÿ¨

cnFl .d`pVd zngn DA uFRgY `le§Ÿ©§¨¥£©©¦§¨¥
dxFOd oFWl ,"dide" zaiY xEYIn oM¥¦¦¥©§¨¨¨©¤

zFidl cnFrW xaC lr)`"eb(hwpe . ©¨¨¤¥¦§§¨©
mEXn ,"LxVan" oFWlA i"Wx©¦¦§§©¤§¦
d`x] dgnU oFWl `Ed "dide"W¤§¨¨§¦§¨§¥

[a ,`i oPgz`e `YxhEf `YwiqR)ipeir §¦§¨©§¨¨¤§©©
i"yx(`Ed cEOiNdW mixnF` Wie .§¥§¦¤©¦

,xar oFWlA "Yvtg `l" zaiYn¦¥©Ÿ¨©§¨¦§¨¨
,zE`CeA didi KMW FxVan aEzMdW¤©¨§©§¤¨¦§¤§©¨

did xaM EN`kE)cecl likyne cec ixac(Wie . §¦§¨¨¨§¥
xidan "LxVan" zaizAW ,xnFl©¤§¥©§©¤§©§¦
"Dz`pUl LtFq" oiA lCadd z` i"Wx©¦¤©¤§¥¥§¦§Ÿ¨
"D`pFU zFidl FtFq" oial o`M xEn`d̈¨¨§¥¦§§¨
xMfPM) zFIWxRd zEkinQn micnFNd©§¦¦§¦©¨¨¦©¦§¨

`i wEqR lirl i"WxA(aEzMd o`MW , §©¦§¥¨¤¨©¨
dn lM z` dUri m`W FxVan§©§¤¦©£¤¤¨©
lEEp oiprA eilr dEvn dxFYdX¤©¨§©¨¨¨§¦§©¦
`le Dz`pUl FtFq if` ,dX`d̈¦¨£©¦§Ÿ¨§Ÿ
lirl la` ,aEzMd zxHn itM ,dP`Vi¦¨¤¨§¦©§©©¨£¨§¥
DzF` `UFPW ixg` wx d`A d`pVd©¦§¨¨¨©©£¥¤¥¨

DlEEp zngn `le) dX`l(Ff oi`e , §¦¨§Ÿ¥£©¦¨§¥
WpFr lW bEq Edf oMW ,Wi`l dxFUA§¨¨¦¤¥¤¤¤
ze`Y iR lr bdPW KMn d`vFzM `Ad©¨§¨¨¦¨¤¨©©¦©£©

.Fxvi¦§
da ønòúú àì.da LnzLz àì Y Ÿ¦§©¥¨Ÿ¦§©¥¨

ìaLenLå úeãáòì ïéøB÷ éñøt ïBL §¨©§¦¦§©§§¦
"äàøîéò"¯,xnFl Wi i"Wx zpEkA ¦§¨¨§©¨©©¦¥©

d "DA WOYWY `l"Woi` ,o`M xEn` ¤Ÿ¦§©¥¨¨¨¨¥
`nlrA WEOiW ENit` dpEMd©©¨¨£¦¦§¨§¨

oOwl xEn`d znbEckE))f ,ck(apFBd iAB §§©¨¨§©¨©¥©¥
Fpi`" :mW i"WxaE ,"FA xOrzde" Wtp¤¤§¦§©¤§©¦¨¥

"FA WOYWIW cr aIg(WEOiW `N` , ©¨©¤¦§©¥¤¨¦
zpEMW EazMW Wie .`weC zEcar lW¤©§©§¨§¥¤¨§¤©¨©
dX` dNgY gwFNdW ,fFnxl i"Wx©¦¦§¤©¥©§¦¨¦¨
DA utg `NWM KMÎxg`e Diti llbA¦§©¨§¨§©©¨§¤Ÿ¨¥¨
ixd ,dgtWM DA WOYWnE DA xOrzn¦§©¤¨¦§©¥¨§¦§¨£¥
l`xUi bdpn `le miIqxRd bdpn df¤¦§©©©§¦¦§Ÿ¦§©¦§¨¥

)yiy ipa`(.
ézãîì ïLøcä äLî éaø ìL BãBñéî¦¤©¦Ÿ¤©©§¨¨©§¦

.ïkeh dxez ¥
)fi(íéðL étíéçà éðL ãâðk Y¯ ¦§©¦§¤¤§¥©¦

did `Ed EN`M gwFl xFkAd ,xnFlM§©©§¥©§¦¨¨
miwlFg ,mig` dXng Eid m`W ,mipW§©¦¤¦¨£¦¨©¦§¦

lhFpe ,miwlg dXWl miqkPdxFkAd ©§¨¦§¦¨£¨¦§¥©§
cg` lM mig`d x`WE ,miwlg ipW§¥£¨¦§¨¨©¦¨¤¨

wlg)a ,akw a"a m"ayx t"r(iR" gTIW `le . ¥¤§Ÿ¤¦©¦
EpidC ,"Fl `vOi xW` lkA mipW§©¦§¨£¤¦¨¥§©§
`vnPd oFnOd zEllMn xFkAd gTIW¤¦©©§¦§¨©¨©¦§¨

oFnOd lM cbpM mipW iR eia`l§¨¦¦§©¦§¤¤¨©¨
dXng Eid m`W) mig`d lkl x`WPd©¦§¨§¨¨©¦¤¦¨£¦¨
xUr mipWl miqkPd z` EwNgi ,mig ©̀¦§©§¤©§¨¦¦§¥¨¨
x`WE dpFnW gTi xFkAd ,miwlg£¨¦©§¦©§¨§¨
wlg cg` lM migwFl mig`d zrAx ©̀§©©¨©¦§¦¨¤¨¥¤

cg`(mipW iR" :'ixtQ'A EpipW ixdW , ¤¨¤£¥¨¦©¦§¥¦§©¦
ixd ?miqkPd lkA mipW iR F` ,FA¦§©¦§¨©§¨¦£¥
lgFpe cg` mr lgFpe li`Fd :oC dY ©̀¨¨¦§¥¦¤¨§¥
mr lgFPWM EpivO dn ,dXng mr¦£¦¨©¨¦§¤¥¦
mr lgFPWM s` ,FA mipW iR cg ¤̀¨¦§©¦©§¤¥¦

mdn cg`M mipW iR dXng)m"`x(. £¦¨¦§©¦§¤¨¥¤
Bì àöné øLà ìëaïéàL ïàkî Y §Ÿ£¤¦¨¥¦¨¤¥

àBáì éeàøa "íéðL ét" ìèBð øBëaä©§¥¦§©¦¨¨¨
÷æçnák áàä úúéî øçàì¯xnFlM §©©¦©¨¨§©ª§¨§©

dlgpA dxFkA wlg lhFp Fpi` xFkAd©§¥¥¥¤§¨§©£¨
,odia` zzin xg` mdl `al diE`xd̈§¨¨Ÿ¨¤©©¦©£¦¤
mFiA odia` ciA wfgEOX dnA `N ¤̀¨§©¤§¨§©£¦¤§

FzFn)` ,ck zenai i"yx(iE`xd `Ed dnE .©¨¨
zOW oFbM ?eia` zzin xg`l `al̈Ÿ§©©¦©¨¦§¤¥
,eia` zzin xg`l eia` iWixFOn cg ¤̀¨¦¦¥¨¦§©©¦©¨¦
mdn ltFPd oFnOd FzF`W iRÎlrÎs ©̀©¦¤©¨©¥¥¤
xFkAd oi` ,xaTA `Ede eia` FA dkFf¤¨¦§©¤¤¥©§
hEWR FnM `N` EPOn lhFp¥¦¤¤¨§¨

)m"`x(.gi dxez



לי `vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g oey`x meil inei xeriy

(çé)òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©
òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a§¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−

:íäéìà£¥¤«
i"yx£¯¯BÒ∑הּדר מן ממרים ∑BÓe¯‰.סר לׁשֹון אביו, ּבדברי ‡˙B.מסרב e¯qÈÂ∑(עא ּבֹו(סנהדרין מתרין ≈ִֶֶַָ∆ְְְְְִִִֵֵַָָ¿ƒ¿…ְִַ

ׁשלׁשה  ּבׂשרּבפני ּתרטימר ויאכל ׁשּיגנב עד חּיב אינֹו ּומֹורה סֹורר ּבן אֹותֹו. יין,ּומלקין לֹוג חצי ויׁשּתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ונאמר וסֹובא", "זֹולל כג)ׁשּנאמר: ּבזֹוללי (משלי יין ּבסֹובאי ּתהי "אל למֹו": עב)ּבׂשר ּומֹורה (סנהדרין סֹורר ּובן . ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ועֹומד  מֹוצא, ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ממֹון ׁשּמכּלה סֹוף ּדעּתֹו: לסֹוף ּתֹורה הּגיעה סֹופֹו, ׁשם על ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנהרג
הּברּיֹות, את ּומלסטם ּדרכים חּיב ּבפרׁשת ימּות ואל זּכאי ימּות ּתֹורה: .אמרה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

È‰B˙ÈÏיח  È¯Óe ÈËÒ ¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡ ¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

gi)(øøBñCøcä ïî øñ Y¯WxiR oke ¥¨¦©¤¤§¥¥©
.a ,dq dirWiA i"Wx©¦¦©§¨

äøBîeáøñî Y¯i"Wx WxiR oke ¤§¨¥§¥¥©©¦
)i ,k xacna(."mipaxq" ± "mixFOd" :©¦©§¨¦

± mixnn" :` ,eh oikxr i"WxaE§©¦£¨¦©§¦
lM" :gi ,hl aFI` i"Wx d`xE ."micxFn§¦§¥©¦¦¨
z`vl FAl dpFGW mc`M d`xnd oFWl§©§¨¨§¨¨¤¤¦¨¥
Fl hhFWl Fvx`nE FlECBnE FzCOn¦¦¨¦¦¥©§§¥
oke ,zFxg` zFCn Fl zFQplE zFvx`Ä£¨§©¦£¥§¥

."dxFnE xxFq oA¥¥¤
åéáà éøáãa¯`le "eia`" aFYkl wIC §¦§¥¨¦¦¥¦§¨¦§Ÿ

iM" :xn`p aEzMA iM ,"FO`e eia`"¨¦§¦¦©¨¤¡©¦
didiWi`loM m`e ,"dxFnE xxFq oA ¦§¤§¦¥¥¤§¦¥

`EdW ,"Wi`l" lr aqEn `Ed ixd£¥¨©§¦¤
eia`)e"vwz 'eg a"erd(Îxg` xn`PX dnE . ¨¦©¤¤¡©©©

lFwaE eia` lFwA rnFW EPpi`" :KM̈¥¤¥©§¨¦§
xE`iY Edf ,"FO`eizFNrRmW la` , ¦¤¥§ª¨£¨¥

`EdW mW lr `Ed ,"dxFn" x`FYd©©¤©¥¤
.eia` ixacA axqn§¨¥§¦§¥¨¦

ì"íéøîî" ïBL¯.f ,h mixaC §©§¦§¨¦
mipaxq :FWExiRW)a ,ct oixcdpq i"yx d`x(, ¤¥©§¨¦

micxFn F`)oikxr i"yx d`x` ,eh(la` . §¦£¨
"mixnn" Wxtn zFnFwn dOkA§©¨§§¨¥©§¦
d`x ± mihipwnE mifiBxn zErnWnA§©§¨©§¦¦©§¦¦§¥
aFI` .fi ,c dinxi .i ,bq dirWi i"Wx©¦§©§¨¦§§¨¦
,ek ziW`xaA i"Wx zErnWn oke .a ,fi§¥©§¨©¦¦§¥¦
i"Wx d`xE .ek ,ci a mikln .dl§¨¦§¥©¦
FnM ,xbzE zFnglnA" :`i ,nw miNdY§¦¦§¦§£§¨§

."mziid mixnn©§¦¡¦¤
Búà eøqéåìL éðôa Ba ïéøúî YäL §¦§Ÿ©§¦¦§¥§Ÿ¨

"Búà" ïé÷ìîe¯FO`e eia` FA oixzn ©§¦Ÿ©§¦¨¦§¦
mipFW`x micr oi`AWkE ,oipICd iptA¦§¥©©¨¦§¤¨¦¥¦¦¦
xUA xnihxY lk`W eilr oicirnE§¦¦¨¨¤¨©©§¥¨¨¨
oiwln ± daipBn oii bFl ivg dzWe§¨¨£¦©¦¦§¥¨©§¦
EpidC ,"FzF` ExQie" aizkcM ,FzF`§¦§¦§¦§§©§

zFwln)` ,et oixcdpq i"yx(oixzOX dnE . ©§©¤©§¦
x`WM dxEnB d`xzd mEXn e`l ,FA¨¦©§¨¨§¨¦§¨

,d`xzdA `N` oiwFl oi`W zFxiar£¥¤¥¦¤¨§©§¨¨
Fpi` o`M s`e] irA micr z`xzd `dC§¨©§¨©¥¦¨¥§©¨¥
micr ipW E`AW ixg` `N` dwFl¤¤¨©£¥¤¨§¥¥¦
wtq Ff ,cFre ,[xare FA ExzdW¤¦§§¨©§§¥
,e`l m` `Ed xaFr m` ,`id d`xzd©§¨¨¦¦¥¦¨
`N` ,xaFr `Ed mdiptA cIn `NW¤Ÿ¦©¦§¥¤¥¤¨
`N` ,dUFr `Ed onf xg`lE xzQA©¥¤§©©§©¤¤¨
,"FzF` ExQie" opiraC ,FzF` oigikFn¦¦§¨¥©§¦§
ipW E`AW] rnW `l m`e ,liBxi `NW¤Ÿ©§¦§¦Ÿ¨©¤¨§¥
± [xare FA ExzdW Exn`W micr¥¦¤¨§¤¦§§¨©
Dl silie ,oiCÎziAA FzF` oiwln©§¦§¥¦§¨¥¨

"FzF` ExQie"n)` ,`r my i"yx(,xnFlM . ¦§¦§§©
oipICde oipIC dWlW iptA EdE`iai§¦¦§¥§¨©¨¦§©©¨¦
oiCÎziA gilW Edwlie ,zFwln EdEaIgi§©§©§§©§¥§¦©¥¦
dWlW iptA zFwlnC ,oiwFNd x`WM¦§¨©¦§©§¦§¥§¨

)a"rx my i"yx(EN` i"Wx ixaC iRÎlr .©¦¦§¥©¦¥
mipWxRd ziWEw ahid zaXin§ª¤¤¥¥§©©©§¨¦
FA oixzn" i"Wx azFM dOl :EdnYW¤¨§¨¨¥©¦©§¦
iptA DIC d`xzd ixde ,"dWlW iptA¦§¥§¨©£¥©§¨¨©¨¦§¥
iptA Kixv zFwln wxe ,micr ipW§¥¥¦§©©§¨¦¦§¥
wlge ,EvxiYX dn Evxize ,dWlW§¨§¥§©¤¥§§¥¤
ixaC iRÎlr la` .wC `l i"WxW EazM̈§¤©¦Ÿ©£¨©¦¦§¥
Kixv dOl ahid oaEn EN` i"Wx©¦¥¨¥¥¨¨¨¦
xAcnd oi`W oeiM ,dWlWA d`xzd©§¨¨¦§¨¥¨¤¥©§ª¨
oiCn Edf `N` ,dlibx d`xzdA o`M̈§©§¨¨§¦¨¤¨¤¦¦
mikixv mixFddW ,"FzF` ExQie"§¦§¤©¦§¦¦
Ff d`xzde ,mdixacA dNgY FgikFdl§¦§¦¨§¦§¥¤§©§¨¨
oeike ,`weC oiCÎziAA zFUrdl dkixv§¦¨§¥¨§¥¦©§¨§¥¨
oiwlOW mB FWExiR "FzF` ExQie"W¤§¦§¥©¤©§¦
mipIC dWlWA `id d`wlde ,FzF`§©§¨¨¦¦§¨©¨¦

)` ,bk zekna x`eank(`id dgkFYd Kkitl ,§¦¨©¨¨¦
Dnvr `xnBdW s`e .mipIC dWlWA¦§¨©¨¦§©¤©§¨¨©§¨

)my oixcdpq(dpWOd ixaC z` zpTzn§©¤¤¤¦§¥©¦§¨
,"dWlWA FA oixznE" DA aEzMW¤¨¨©§¦¦§¨
wxe ,micr ipWA DIC d`xzdW¤©§¨¨©¨¦§¥¥¦§©
idFGW i"Wx xaFq ,dWlWA d`wldd©©§¨¨¦§¨¥©¦¤¦
lr xAcn `Ede ,`xnBA iiA` zrC wx©©©©©¥©§¨¨§§©¥©

FO`e eia` `le) micr z`xzd(la` , ©§¨©¥¦§Ÿ¨¦§¦£¨
FO`e eia`W zxaFq Dnvr dpWOd©¦§¨©§¨¤¤¤¨¦§¦

.dWlWA FA zFxzdl mikixv§¦¦§©§¦§¨
áiç Bðéà äøBîe øøBñ ïa¯.dzin ¥¥¤¥©¨¦¨

uxzl `id EN` eixacA i"Wx zpEM©¨©©¦¦§¨¨¥¦§¨¥
Fpi`WM dNigYA rECn ,aEzMA iWFw¦©¨©©©§¦¨§¤¥
Îxg`e ,FzF` oiwln eixFd lFwl rnFW¥©§¨©§¦§©©
eixFd lFwl aEW rnFW Fpi`WM KM̈§¤¥¥©§¨
dfM Ep`vn `l ixde ,FzF` mizinn§¦¦©£¥Ÿ¨¨¨¤
dNigYAW ,dxar xaFr mEWA xaC̈¨§¥£¥¨¤©§¦¨
DA dpW m` KMÎxg`e FzF` miwln©§¦§©©¨¦¨¨¨
,i"Wx azFM okle .FzF` mizinn§¦¦§¨¥¥©¦
lFwl rnFW Fpi`W lr `id zFwlOdW¤©©§¦©¤¥¥©§
lr `hg siqFOWM `id dziOde ,eixFd¨§©¦¨¦§¤¦¥§©
mBW oeike ,`aFqe llFfe apFBW ,rWR¤©¤¥§¥§¥§¥¨¤©
mi`ivFn KM mEXn ike :dWw df lr©¤¨¤§¦¦¨¦¦
siqFdl KxvEd okl ?bxFdl FzF`©¥¨¥§©§¦

FtFq mW lr bxdp `EdW)yeal(. ¤¤¡¨©¥
áðâiL ãò¯eia` lXn)` ,`r oixcdpq(, ©¤¦§Ÿ¦¤¨¦

cinY aFpbl Dil gikWC)my i"yx(. ¦§¦©¥¦§¨¦
øîéèøz ìëàéå¯dpn ivg),r oixcdpq §Ÿ©©§¥©£¦¨¤

`(xpiC miXing lwWn `Ede ,)n"dit §¦§©£¦¦¦¨
d ,g d`t m"anxl(.

øîàpL ,ïéé âì éöç äzLéå øNa¯ ¨¨§¦§¤£¦Ÿ©¦¤¤¡©
.k wEqR̈

øîàðå ,"àáñå ììBæ"¯.k ,bk ilWn ¥§Ÿ¥§¤¡©¦§¥
øNá éììæa ,ïéé éàáñá éäz ìà"©§¦§Ÿ§¥¨¦§Ÿ§¥¨¨

"Bîì¯,"llFf" ixwn xUaAW o`MnE ¨¦¨¤§¨¨¦§¦¥
"`aFq" ixwn oiiaE)my oixcdpq i"yx(. §©¦¦§¦¥

BôBñ íL ìò âøäð äøBîe øøBñ ïáe¥¥¤¤¡¨©¥
¯df lk`W ipRn ike ,oM `l m` iM¦¦Ÿ¥§¦¦§¥¤¨©¤

,oii bFl ivg dzWe xUA xnihxY©§¥¨¨¨§¨¨£¦©¦
?lwQil oiCÎziAl `vi :dxFY dxn`̈§¨¨¥¥§¥¦¦¨¥

)`"rx ,ar oixcdpq(.
óBñ ,Bzòc óBñì äøBz äòébä¦¦¨¨§©§

Bãenì Lwáîe åéáà ïBîî älënL¯ ¤§©¤§¨¦§©¥¦
oiie xUaA lBxdX dn)my i"yx(. ©¤ª§©§¨¨¨©¦



vzÎik`לב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ipy meil inei xeriy

(èé)éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬
:Bî÷î øòL-ìàå Bøéò¦−§¤©¬©§Ÿ«

(ë)epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬
:àáñå ììBæ eðì÷a òîLŸ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑'ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּבביתּֿדין: הכרזה ׁשּצרי .מּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` 'h ipy mei ß

(áë)úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õò-ìò Búà úéìúå§¨¦¬¨Ÿ−©¥«

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ סֹוף אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד הּפרׁשּיֹות, סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִִִִִִִֶַַָָָָָָ
וי  רעה, לתרּבּות ּבביתּֿדין ׁשּיצא מיתה ויתחּיב עברֹות ıÚŒÏÚ.עבר B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה אמרּו:(סנהדרין רּבֹותינּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ¿»ƒ»…«≈ְֵַָ

נתלין, הּנסקלין ּבסקילה ּכל ה' והּמבר ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי .ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

d˙Èיט  Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ  ÈËÒ ÔÈ„ ‡a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא  ‡i·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

ÏË˜˙ÈÂכב  ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéëøc úLøôa ãîBòå ,àöBî Bðéàå§¥¥§¥§¨¨©§¨¦
úBiøaä úà íèñìîe¯z` lfFB §©§¥¤©§¦¥¤

icil `al lElr KM KFYnE ,mpFnn̈¨¦¨¨¨Ÿ¦¥
.minC zEkitW§¦¨¦

úeîé ìàå éàkæ úeîé :äøBz äøîà̈§¨¨¨©©§©¨
áiç¯FzF` milwFQX dnE`le ,`weC ©¨©¤§¦©§¨§Ÿ

,gvFx oicM wpg zzinA oiwRYqn¦§©§¦§¦©¤¤§¦¥©
dzin FWpr ,cizrA gvxi m` mB ixdW¤£¥©¦¦§©¤¨¦¨§¦¨
bxdp `EdX dOW xnFl Wi ?wpgA§¤¤¥©¤©¤¤¡¨
`EdW llbA Fpi` dliwqA eiWkr©§¨¦§¦¨¥¦§©¤
`N` ,cizrA zFIxAd z` mhqli§©§¥¤©§¦¤¨¦¤¨
`vIW sFq" :ak wEqtA i"Wx oFWlM¦§©¦§¨¤¥¥
ÎziAA dzin aIgzie .. drx zEAxzl§©§¨¨§¦§©¥¦¨§¥

dliwqA zen mB llFM dGW ,"oiC)t"r ¦¤¤¥©¨¤¦§¦¨
m"`x(`Ed dliwQd WpFrW xnFl Wi F` .¥©¤¤©§¦¨

,"E`xie ErnWi ornl" ,rizxdl liaWA¦§¦§©§¦©§©©¦§§§¨§
EidW ,`Ad xEACA i"WxA `aEOke§©¨§©¦©¦©¨¤¨

.rizxdl icM oiCÎziAA oifixknhi dxez ©§¦¦§¥¦§¥§©§¦©
`k)(eàøéå eòîLé ìàøNé ìëåY §¨¦§¨¥¦§§§¦¨

éøvL ïàkîïéc-úéaa äæøëä C¯icM ¦¨¤¨¦©§¨¨§¥¦§¥
."E`xie ErnWi l`xUi lM"W¤¨¦§¨¥¦§§§¦¨

øøBñ ïa äéäL ìò ì÷ñð éðBìt§¦¦§¨©¤¨¨¥¥
äøBîe¯mixg`d z` zFCxl icM)i"yx ¤§¥¦§¤¨£¥¦

` ,`r oixcdpq(,hi lirl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¥
,ziqn iAB lirl oM WxiR `NX dnE .k©¤Ÿ¥©¥§¥©¥¥¦

l`xUi lke" :xn`p mW mBW s ©̀¤©¨¤¡©§¨¦§¨¥
mW `ziixAAW hxtaE) "oE`xie ErnWi¦§§§¦¨¦§¨¤©¨©§¨¨

dfxkd Kixv ziqn mBW `aEn(Wi , ¨¤©¥¦¨¦©§¨¨¥
xn`p ziqnAW mEXn :xnFl)i ,bi lirl( ©¦¤§¥¦¤¡©

cie Fzindl dpFW`xa FA didY Lci"¨§¦§¤¨¦¨©£¦§©
mrd lMFz`vFdW `vnp ,"dpFxg`A ¨¨¨¨©£¨¦§¨¤¨¨

,"mrd lM" iptA ,miAxA dzid bxFdl©¥¨§¨¨©¦¦§¥¨¨¨
did `l `xwn lW FhEWR itl okl̈¥§¦§¤¦§¨Ÿ¨¨
z` E`x mrd iM ,KM lr fixkdl Kixv̈¦§©§¦©¨¦¨¨¨¤
dxFnE xxFq oaA oMÎoi`XÎdn ,Fzzin¦¨©¤¥¥§¥¥¤
,calA "Fxir iWp` lM EdEnbxE" :xn`p¤¡©§¨¨©§¥¦¦§¨
lM liaWA fixkdl mikixv Eid okl̈¥¨§¦¦§©§¦¦§¦¨

.l`xUiak dxez ¦§¨¥
bk±ak)(àèç Léàá äéäé éëå§¦¦§¤§¦¥§

úåî ètLîä úeëéîñ YúBiLøt¯ ¦§©¨¤§¦©¨¨¦
xn`PW ipRn mB `id zEkinQd zWxC§¨©©§¦¦©¦§¥¤¤¡©
iM" `le ,xEAigd e"`eA ,"didi ike"§¦¦§¤§¨©¦§Ÿ¦

"didi)cecl likyn(. ¦§¤
Bnà Bà åéáà åéìò íéñç íàL ãébî©¦¤¦¨¦¨¨¨¦¦

¯zg` drcA FO`e eia`WM wx oMW¤¥©§¤¨¦§¦§¥¨©©
`aEOM ,dxFnE xxFq oA dUrp if £̀©©£¤¥¥¤©¨

.` ,`r oixcdpqA§©§¤§¦
óBñ¯ike" oFWNd zErnWn mB Ffe§©©§¨©¨§¦

didi oMW EpidC ,didi xW`M ,"didi¦§¤©£¤¦§¤§©§¤¥¦§¤
.xaC lW FtFqA§¤¨¨

úBøáò øáòéå äòø úeaøúì àöiL¯ ¤¥¥§©§¨¨§©£Ÿ£¥
did lFkIW s` ,"`hg" xn`p okle§¨¥¤¡©¥§©¤¨¨¨

."zen hRWn Wi`A didi ike" :xnFl©§¦¦§¤§¦¦§©¨¤
ïéc-úéaa äúéî áiçúéå¯xEn`M §¦§©¥¦¨§¥¦¨¨

."zen hRWn"¦§©¨¤
õò ìò Búà úéìúåeøîà eðéúBaø Y §¨¦¨Ÿ©¥©¥¨§

¯d`xE .a ,dn oixcdpq xfril` iAx©¦¡¦¤¤©§¤§¦§¥
.c ,dk oixcdpq i"Wx mB©©¦©§¤§¦

ïéìúð ïéì÷ñpä ìk¯dn ,oM m`e ¨©¦§¨¦¦§¦§¦¥©
,"ur lr FzF` zilze" :o`M xn`PX¤¤¡©¨§¨¦¨©¥
df itlE ,oilwqPd lM lr dpEMd©©¨¨©¨©¦§¨¦§¦¤
`hg Wi`A didi ike" :lirl xEn`d̈¨§¥§¦¦§¤§¦¥§
FA WIW `hgA xAEcn ,"zen hRWn¦§©¨¤§¨§¥§¤¥
iEpW xaCdW s`e .dliwq zzin¦©§¦¨§©¤©¨¨¨
wxW `id minkg zrce ,zwFlgnA§©§¤§©©£¨¦¦¤©
,milzp dxfÎdcFar caFre sCbn§©¥§¥£¨¨¨¦§¦
lMW drCd z` `iadl i"Wx sicrd¤¡¦©¦§¨¦¤©¥¨¤¨
mr mi`zn df iM ,milzp oilwqPd©¦§¨¦¦§¦¦¤©§¦¦
oA zWxR zkinq mrhA lirl eixaC§¨¨§¥§©©§¦©¨¨©¥
miqg m`W" :Ff dWxtl dxFnE xxFq¥¤§¨¨¨¤¦¨¦
drx zEAxzl `vi FO` F` eia` eilr̈¨¨¦¦¥¥§©§¨¨
ÎziAA dzin aIgzie zFxiar xFarie§©££¥§¦§©¥¦¨§¥
FzEhidl KFYOW xAYqn `NW ,"oiC¦¤Ÿ¦§©¥¤¦§¦
dxfÎdcFar cFari dYWnE lk`n xg ©̀©©£¨¦§¤©££¨¨¨
xFarIW xAYqn xzFi `N` ,sCbi F`§©¥¤¨¥¦§©¥¤©£



לג `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ipy meil inei xeriy

(âë)epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤¸Æ
ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää íBia©´©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ

éäìà ýåýé øLà Eúîãà-úàñ :äìçð Eì ïúð E ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑.ּבניו הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי ׁשאדם הּוא, מל ׁשל מׁשל זלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ׂשר נעׂשה אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים אחים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלׁשני
ּכמֹו: וזלזּול, הקל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה  ּכל ּתלּוי'. 'הּׂשר ב)אֹומר: נמרצת "והּוא(מ"א קללה ."קללני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

áë(à)éçà øBL-úà äàøú-àìBéN-úà Bà E «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ
éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå íéçcð:E ¦¨¦½§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

i"yx£zÓlÚ˙‰Â∑רֹואהּו אינֹו ּכאּלּו עין zÓlÚ˙‰Â.ּכֹובׁש ‰‡¯˙Œ‡Ï∑אֹותֹו ּתראה מּמּנּו,לא ׁשּתתעּלם ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ…ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִִֵֶֶֶַֹ
ּפׁשּוטֹו. ל)זהּו ׁשאּתה (ב"מ ּפעמים אמרּו: וכּו'ורּבֹותינּו .מתעּלם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

a˜Ó¯כג  È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ· ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»

‡d¯nא  ˙È B‡ CeÁ‡„ ‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»»¿»»ƒ¿≈
Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ÔÚËc¿»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ

:CeÁ‡Ï¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ipin x`WzAW lENg FnM) zFxiar §¨¦¥£¥§¦©¨
dfA `vFIke(dliwq mdilr miaIgW §©¥¨¤¤©¨¦£¥¤§¦¨

)cecl likyn(.
øîàpL¯.bk wEqR ¤¤¡©¨

"éeìz íéäìà úìì÷ ék"¯ipRn ¦¦§©¡Ÿ¦¨¦§¥
dlzp 'd z` KxAW)my oixcdpq i"yx(. ¤¥©¤¦§¤

äìé÷ña Y 'ä Cøáîäå¯`xwIe d`x §©§¨¥¦§¦¨§¥©¦§¨
o`M xEn`M) dlzp KMÎxg`e .fh ,ck(, §©©¨¦§¤¨¨¨

.dIlzA oilwqPd lM s ©̀¨©¦§¨¦¦§¦¨
éeìz íéäìà úìì÷ ék¯xaMW s` ¦¦§©¡Ÿ¦¨©¤§¨

lNwndW oiprl lirl df wEqR WxiR¥©¨¤§¥§¦§©¤©§©¥
xn`p dOl o`M Wxtl `A ,dlzp¦§¤¨§¨¥¨¨¨¤¡©
`xnBd ixackE) "lNwn" `le ,"zllw"¦§©§Ÿ§©¥§¦§¥©§¨¨

a ,en mW(. ¨
àeä Cìî ìL Bìeæìæ Y¯mc`W ¦§¤¤¤¤¨¨

."urd lr Fzlap oilz `l" okle ,iElŸ§¨¥Ÿ¨¦¦§¨©¨¥
oOwlckE ,lEflf oFWNn "zllw" Wxtn§¨¥¦§©¦§¦§§¦§©¨
oi`W ,mW `xnBA d`xE .xEACd sFqA§©¦§¥©§¨¨¨¤¥
f` iM ,KM mWl `A wEqRd lMW xnFl©¤¨©¨¨§¥¨¦¨
xn` dOle ,"zNw" xn`IW iC did̈¨©¤Ÿ©¦©§¨¨¨©
ipW z` dGn micnFl `N` ?"zllw"¦§©¤¨§¦¦¤¤§¥
lNwndWkE ,dlzp lNwndW :mixaCd©§¨¦¤©§©¥¦§¤§¤©§©¥
ÎWFcTd) Kln lW FlEflf df ixd iElŸ£¥¤¦§¤¤¤©¨

`EdÎKExA(. ¨
Bð÷Béc úeîãa éeNò íãàL¯lW ¤¨¨¨¦§§§¤

`EdÎKExAÎWFcTd) KlOd(:xEn`M , ©¤¤©¨¨¨¨
ziW`xA) "FzF` `xA miwl` mlvA"§¤¤¡Ÿ¦¨¨§¥¦
oTznd mlv FzF`" :mW i"WxaE .fk ,`§©¦¨¤¤©§ª¨

"`Ed FxvFi owFiC mlv ,Fl(mB d`xE . ¤¤§©§§¥©
.mW oixcdpq i"Wx©¦©§¤§¦¨
åéða íä ìàøNéå¯xEn`M)` ,ci lirl(: §¦§¨¥¥¨¨¨¨

,xnFlM ."mkiwl` 'dl mY` mipA"¨¦©¤©¡Ÿ¥¤§©

mlvA iEUr mc` lMW Kkl sqFpA§¨§¨¤¨¨¨¨§¤¤
ztqFp dlrn Wi l`xUi lv` ,miwl ¡̀Ÿ¦¥¤¦§¨¥¥©£¨¤¤
lFcB `Ed lEflGd `liOnE ,eipA mdW¤¥¨¨¦¥¨©¦§¨

e .xzFix`A"dzpEMW azM "dcVA ¥§©§¥©¨¤¨©¤©¨©
,"FpwFiC zEncA iEUr mc`"W i"Wx©¦¤¨¨¨¦§§§
"eipA md l`xUie" ,sEBd cSn `Ed¦©©§¦§¨¥¥¨¨
mpn` ,xnFlM .dnWPd cSn mB `Ed©¦©©§¨¨§©¨§¨
xEn`M) miwl` mlvA iEUr mc` lM̈¨¨¨§¤¤¡Ÿ¦¨¨

c"in b"t zFa` iwxtA(wx Edf K` , §¦§¥¨©¤©
l`xUi ipA lv` la` ,ipFvig otF`A§¤¦¦£¨¥¤§¥¦§¨¥
eipA mdW oeiM ,mzEInipR cSn mB Edf¤©¦©§¦¦¨¥¨¤¥¨¨
df zEIpFvigA mB `liOnE ,mFwn lW¤¨¦¥¨©©¦¦¤
oMW ,xzFi zwIEcn dxEvaE xzFi WBcnª§¨¥§¨§¤¤¥¤¥
dxrd d`xE .eia` zEncA rEah oAd©¥¨©¦§¨¦§¥¤¨¨

.d`Ad©¨¨
ì ìLîeéäL íéîBàz íéçà éðL ¨¨¦§¥©¦§¦¤¨

äæì äæ ïéîBc¯i"Wx WiBcnE ¦¤¨¤©§¦©¦
mBW s` ,"minF`Y mig`"A xAEcOW¤§¨§©¦§¦©¤©
icM ,dfl df minFC mig` x`W§¨©¦¦¤¨¤§¥
,hlgEn `Ed mdipiA oFinCdW xidadl§©§¦¤©¦§¥¥¤§¨
"eipA md l`xUi"W lirl azMW FnkE§¤¨©§¥¤¦§¨¥¥¨¨

)i"gp(`Ed oFinCd miFBd lv` ,xnFlM .§©¥¤©¦©¦§
xFzA) l`xUi lv` EN`e ,KxrA wx©§¤¤§¦¥¤¦§¨¥§

`EdÎKExAÎWFcTd lW eipA(oFinCd ¨¨¤©¨¨©¦§
ixdW ,minF`Y mig` FnM hlgEn `Ed§¨§©¦§¦¤£¥

."FOr 'd wlg"¥¤©
ñtúð ãçàå ,Cìî äNòð ãçà¤¨©£¨¤¤§¤¨¦§©
BúBà äàBøä ìk ,äìúðå úeièñìì§¦§¦§¦§¨¨¨¤

éeìz Cìîä :øîBà¯"cecl liMUn"d ¥©¤¤¨©©§¦§¨¦
xzFi mi`zn did dxF`kNW ,dWwd¦§¨¤¦§¨¨¨©§¦¥
l`xUi ixdW ,FpaE KlOn lWn `iadl§¨¦¨¨¦¤¤§¤£¥¦§¨¥

cg`" azFMW Edn mbe ,eipA mddUrp ¥¨¨§©©¤¥¤¨©£¨

lWOA i"Wx zpEMW x`an okle ?"Kln¤¤§¨¥§¨¥¤©¨©©¦©¨¨
ipal `id minF`Y mig` ipW lW¤§¥©¦§¦¦¦§¥
Wie ,mig` mNM mdW ,mnvr l`xUi¦§¨¥©§¨¤¥ª¨©¦§¥
`hFgdW `N` ,miwl` mlv mdilr£¥¤¤¤¡Ÿ¦¤¨¤©¥
`aEOM) miwl`d mlv cA`n§©¥¤¤¨¡Ÿ¦©¨

a ,gl oixcdpqA(Wi miwiCSd wxe , §©§¤§¦§©©©¦¦¥
WExiR Edfe) mdilr miwl` mlv¤¤¡Ÿ¦£¥¤§¤¥

opAx ikln o`n ,"Kln dUrp"(okle , ©£¨¤¤©©§¥©¨©§¨¥
,eilr miwl` mlv oi` iElY `hFgdWM§¤©¥¨¥¤¤¡Ÿ¦¨¨
:xn`i iElY FzF` d`Fxd lMW `N ¤̀¨¤¨¨¤¨Ÿ©
mlv :xn`i oM m`e ,iElY wiCSd©©¦¨§¦¥Ÿ©¤¤

.Kln lW FlEflf Edfe ,iElY miwl ¡̀Ÿ¦¨§¤¦§¤¤¤
eäeãéøBäå Cìnä äeö]¯`qxiBd oM ¦¨©¤¤§¦¥©¦§¨

oke .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¦¦§¥
.mW `xnBA `Ed`xwOAW dllw lM .[ ©§¨¨¨¨§¨¨¤©¦§¨

lEflfe lwd oFWli"Wx mB d`x - §¥¥§¦§§¥©©¦
zENw oFWl dllw lM" :bi ,b ` l`EnW§¥¨§¨¨§©
oi`W i"Wx x`an dfaE ."`Ed oFiGaE¦¨¨¤§¨¥©¦¤¥
zaizA mipFW miWExiR ipW EN ¥̀§¥¥¦¦§¥©
,lEflf oFWlE dllw oFWl ,"zllw"¦§©§§¨¨§¦§
dNgYW `N` ,WExiR FzF` Edf `N ¤̀¨¤¥¤¨¤§¦¨

mcFTd xEACA)(lr aqEn dGW WxiR ©¦©¥¥©¤¤¨©
mB) aqEn dGW siqFn zrke ,lNwnd( ©§©¥§¨¥¦¤¤¨©

.lirlckE ,dllTd lr©©§¨¨§¦§¥
Bîk¯.g ,a ` mikln §§¨¦

."úöøîð äìì÷ éðìì÷ àeäå"` dxez §¦§©¦§¨¨¦§¤¤
`)(zîlòúäåïéò LáBk Y¯Edf §¦§©©§¨¥©¦¤

`EdW ,"YnNrzde" dNOd WExiR¥©¦¨§¦§©©§¨¤
`EdW `le ,dca`d on eipir milrn©§¦¥¨¦¨£¥¨§Ÿ¤
Kixv did f` iM ,dca`d z` milrn©§¦¤¨£¥¨¦¨¨¨¨¦
.dix` xEB d`xE .mzF` Ynlrde :xnFl©§©£©§¨¨§¥©§¥

eäàBø Bðéà elàk¯oir znlrdW §¦¥¥¤©£¨©©¦



vzÎik`לד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ipy meil inei xeriy

(á)éçà áBø÷ àì-íàåéìà EBzôñàå Bzòãé àìå E §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ
éçà Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìàBúà E ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½

:Bì BúáLäå©«£¥«Ÿ−«
i"yx£EÈÁ‡ L¯c „Ú∑(כז דרׁשהּו(ב"מ אּלא ׁשּידרׁשהּו? קדם לֹו ׁשּיּתנהּו ּבלבב ּתעלה רּמאי וכי יהא .ׁשּלא «¿…»ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

BÏ B˙·L‰Â∑ ׁשעֹוׂשה ּדבר ּכל אמרּו: מּכאן מּמּנּו. ותתּבעם ּדמיו ּכדי ּבבית יאכל ׁשּלא הׁשבה, ּבֹו ׁשּתהא «¬≈…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ
- ואֹוכל עֹוׂשה וׁשאינֹו ויאכל, יעׂשה - .יּמכר ואֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(284 'nr ck zegiy ihewl)

ידעידעידעידעּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ולאולאולאולא אליאליאליאלי אחיאחיאחיאחי קרקרקרקרֹוֹוֹוֹובבבב לאלאלאלא ב)ואםואםואםואם הּנה (כב, ּכדבעי, מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ׁשּנאבד ׁשרֹואה מי ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אבדתֹו, את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, מאבדה להתעּלם אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה יהּודי אם ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאפילּו
ׁשּלא  ליהּודי אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ׁשּיׁש הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הנהגתֹו. את ׁשּיתּקן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר,

מעֹולם. ֵָָראּו

(â)ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧
éçà úãáà-ìëì äNòzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−

ñ :ílòúäì ìëeú àì dúàöîe§¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«
i"yx£ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑אֹותֹו רֹואה אינ ּכאּלּו עינ .לכּבׁש …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

dÏב  zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ CeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»»≈¬¿»»¿»¿««¿≈
Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È· B‚Ï dpLÎ˙Â¿«¿¿ƒ≈¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dp·È˙˙Â d˙È CeÁ‡¬»≈¿»≈ƒ≈≈

ÔÎÂג  d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈

:‰‡qk˙‡Ï eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Ed`Fx dNgYW xacA `N` Dpi ¥̀¨¤¨§¨¨¤§¦¨¥
oMÎoi`XÎdn ,eipir milrn KMÎxg`e§©©¨©§¦¥¨©¤¥¥
xnFl KIW `l ,Ed`x `l llM m ¦̀§¨Ÿ¨¨Ÿ©¨©
."mlrp" oFWlA `N` ,"mNrzn" oFWlA¦§¦§©¥¤¨¦§¤§¨

zîlòúäå .. äàøú àì¯dNgY Ÿ¦§¤§¦§©©§¨§¦¨
zrke ,"YnNrzde" dNOd z` WxiR¥©¤©¦¨§¦§©©§¨§¨¥

.oiprd z` Wxtn§¨¥¤¨¦§¨
BúBà "äàøú àì" Y¯xFW z`" Ÿ¦§¤¤

."FiU z` F` Lig`̈¦¤¥
ílòúzL¯"YnNrzde" ,xnFlM ¤¦§©¥§©§¦§©©§¨

dESW `le ."d`xz `l" lr aqEn¨©Ÿ¦§¤§Ÿ¤¦¨
mNrzYW aEzMd)`"eb(. ©¨¤¦§©¥

epnî¯oFWlA "mdn" xn`p aEzMA ¦¤©¨¤¡©¥¤¦§
i"Wxe ,dUe xFWl dpEMd iM ,miAx©¦¦©©¨¨§¨¤§©¦
lr ENit` xAcn `Ed iM ,"EPOn" Wxtn§¨¥¦¤¦§©¥£¦©

.mdn cg ¤̀¨¥¤
eøîà eðéúBaøå .BèeLt eäæ¯`aA ¤§§©¥¨§¨¨

.` ,l `rivn§¦¨
ílòúî äzàL íéîòt¯`A LcOll §¨¦¤©¨¦§©¥§©¤§¨

mNrzdl xYEOW)my i"yx(WExiR Kke . ¤¨§¦§©¥§¨¥
xFW z` zF`xl giBWY `l :wEqRd©¨Ÿ©§¦©¦§¤
`N` ,migCp md m` FiU z` F` Lig`̈¦¤¥¦¥¦¨¦¤¨
la` .Ll xWt` i`WM ,mdn mNrzY¦§©¥¥¤§¤¦¤§¨§£¨
"Lig`l maiWY aWd" ± Ll xWt`WM§¤¤§¨§¨¥§¦¥§¨¦

)m"`x(.

'eëå¯`ide odM did ?cviM `d" §¨¥©¨¨Ÿ¥§¦
owf didW F` ,zFxaTd ziaA [dca`d]¨£¥¨§¥©§¨¤¨¨¨¥
daEWg dca`d oi`] FcFak itl Dpi`e§¥¨§¦§¥¨£¥¨£¨
,hi zekxa i"yx ± dPaiWIW FcFak itl§¦§¤§¦¤¨
dAExn FNW dk`ln dzidW F` ,[`¤¨§¨§¨¨¤§¨
FYk`lOn lHaIX dOW] Fxiag lXn¦¤£¥¤©¤§©¥¦§©§
xn`p Kkl ± [dcia`d inC lr dAExn§¤©§¥¨£¥¨§¨¤¡©

."mdn YnNrzdea dxez §¦§©©§¨¥¤
a)(éçà Løc ãòEìò äìòz éëå Y ©§Ÿ¨¦§¦©£¤©

?eäLøãiL íã÷ Bì eäðziL Ezòc©§§¤¦§¥Ÿ¤¤¦§§¥
eäLøc àlà¯WFxC cr" :rnWn ikde ¤¨¨§¥§¨¦©§©©§

Lig` z` LWxC cr ± "FzF` Lig`)i"yx ¨¦©§¨§¤¨¦
a ,fk n"a(lr zaqEn "FzF`" zaize .§¥©¤¤©

`EdW "Lig` z`" WFxcYW ,"Lig`"¨¦¤¦§¤¨¦¤
dca`d lrA)g"ty(. ©©¨£¥¨

éànø àäé àlL¯zn`A `N` ¤Ÿ§¥©©¤¨¤¡¤
i"Wx oFWl znizQnE .FNW dca`d̈£¥¨¤¦§¦©§©¦
rnWn ,FWxcl Wi Ki` azM `NW¤Ÿ¨©¥¥§¨§©§©
,mc` lW FtEbl `id dWixCdW¤©§¦¨¦§¤¨¨
Wi minrtle ,mipniqA iC minrtl¦§¨¦©§¦¨¦§¦§¨¦¥
FNW dca`dW micr `iaIW WFxcl¦§¤¨¦¥¦¤¨£¥¨¤

)a ,fk my i"yxae a ,gk n"a d`x(.
Bì BúáLäåäáLä Ba àäzL Y¯ ©£¥Ÿ¤§¥£¨¨

:xn`W dGn `Ed cEOiNdW d`xp¦§¤¤©¦¦¤¤¨©
"YaWde" `le) "FzFaWde"(aqEOW , ©£¥§Ÿ§¥©§¨¤¨

`dYW" KixSW ,dca`d lrFA ©¨£¥¨¤¨¦¤§¥
."daWd£¨¨

åéîc éãk Eúéáa ìëàé àlL¯ ¤ŸŸ©§¥§§¥¨¨
einc ivg Flik`d m`W rnWn©§©¤¦¤¡¦£¦¨¨
i"WxA K` .daWd FA Wi ,EPOn mraFze§§¨¦¤¥£¨¨©§©¦
ivg EPlik`Y `NW" :mW `rivn `aÄ¨§¦¨¨¤Ÿ©£¦¤£¦

."einc̈¨
epnî íòaúúå¯Ff oi` ,oM m`W §¦§¨¥¦¤¤¦¥¥

daWd)my i"yx(. £¨¨
eøîà ïàkî¯.mW `rivn `aA ¦¨¨§¨¨§¦¨¨

äNòé Y ìëBàå äNBòL øác ìk̈¨¨¤¤§¥©£¤
ìëàéå¯oilFkIW xaC Ff dcia` m` §Ÿ©¦£¥¨¨¨¤§¦

xFW oFbM ,eiUrn xkU z` Flik`dl§©£¦¤§©©£¨§
FzF` xFMni `le ,lk`ie dUri ± xFnge©£©£¤§Ÿ©§Ÿ¦§
lMW ,FWxcNn eilrA EdW m` `vFOd©¥¦¨§¨¨¦§¨§¤¨
xaM FA dxiMdW ,FYndaA Fl gFp mc`̈¨©¦§¤§¤¦¦¨§¨

FpFvxl DcOile)my i"yx(. §¦§¨¦§
øëné Y ìëBàå äNBò BðéàLå¯ §¤¥¤§¥¦¨¥

Flv` minCd giPnE)my i"yx(.b dxez ©¦©©¨¦¤§
b)(ílòúäì ìëeú àìLaëì Y Ÿ©§¦§©¥¦§Ÿ

ðéòðéà elàk EBúBà äàBø E¯s` ¥§§¦¥§¤©
"YnNrzde" zaiY WxiR xaMW)lirl ¤§¨¥©¥©§¦§©©§¨

` weqt(`NW icM ,o`M DWxitE xfg ,¨©¥§¨¨§¥¤Ÿ
"mNrzdl lkEz `l"W xnFl drhp¦§¤©¤Ÿ©§¦§©¥
l` :FWExitE ,"Fl FzFaWde" lr aqEn¨©©£¥¥©



לה `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ipy meil inei xeriy

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìíéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå Cøca©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב מעליו (ב"מ ׁשּנפל מּׂשאֹו להטעין טעינה, ויׁשב ∑BnÚ.זֹו הל אם אבל ּבעליו, עם »≈»ƒְְְִִֵֶַַַָָָָָƒְְֲִִַַָָָָָ
ּפטּור  טען", לטעֹון רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ואמר: .לֹו ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹ

(ä)øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
éäìà ýåýé úáòBú ék äMà úìîNäNò-ìk E ¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥

ô :älà¥«¤
i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר אּלא (ספרי. זֹו ׁשאין האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ׁשּתהא …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

‡M‰.נאּוף לׁשם ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑.הּנׁשים ּבין ליׁשב הערוה ליל ׂשער יׁשיר ׁשּלא אחר: ּדבר ְִֵ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּׁשחי  ּבית ׁשל ˙ÚB·˙.וׂשער Èk∑ אס ּתֹועבה לא לידי הּמביא לבּוׁש אּלא ּתֹורה .רה ְִֵֵֶֶַָƒ¬«ְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

¯ÔÓד  d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

ÏÂ‡ה  ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ Èew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

z` Fl aiWY `N` Lig`n mNrzY¦§©¥¥¨¦¤¨¨¦¤
lr aqEn dGW WxiR oM lr ,dca`d̈£¥¨©¥¥©¤¤¨©
z` `vFn dY`W drWAW ,"Dz`vnE"§¨¨¤§¨¨¤©¨¥¤
dca`d on Lpir milrY l` dca`d̈£¥¨©©£¦¥§¦¨£¥¨
LOr DzF` gw `N` ,d`Fx Lpi` EN`M§¦¥§¤¤¨©¨¦§

eilral aWde)cecl likyn mb d`xe(d`x . §¨¥¦§¨¨§¥
lkEz `l" :a ,ek `rivn `aA i"Wx mB©©¦¨¨§¦¨Ÿ©
WaFkl `N` dxdf` Dpi` mNrzdl§¦§©¥¥¨©§¨¨¤¨§¥
,[dca`d] liSdNn rpnpe eipir z ¤̀¥¨§¦§¨¦§©¦¨£¥¨
xifgdl zpnÎlr DlhFPd ,KMld¦§¨©§¨©§¨§©£¦
o`M oi` ± Dlfbl oEMzp WE`i xg`lE§©©¥¦§©¥§¨§¨¥¨
`Mi` maiWY aWd la` ,mNrzn¦§©¥£¨¨¥§¦¥¦¨
mW mB d`xE ."dPaiWIW cr lhPXn¦¤¨©©¤§¦¤¨§¥©¨
d`xW drWA Dl oiYnd" :KWndA©¤§¥¦§¦¨§¨¨¤¨¨
xaFr ± Dxifgdl Dlhp `le ,DzF`¨§Ÿ§¨¨§©£¦¨¥
milrd ixdW ,mNrzdl lkEz `lA§Ÿ©§¦§©¥¤£¥¤§¦

."eipirc dxez ¥¨
c)(íé÷z í÷ääðéòè Bæ Y¯dnE ¨¥¨¦§¦¨©

xn`PX)d ,bk zeny(± "FOr afrY afr" : ¤¤¡©¨Ÿ©£Ÿ¦
.dwixR Ff§¦¨

åéìòî ìôpL BàOî ïéòèäì¯ §©§¦©¨¤¨©¥¨¨
rnWnE ,"KxCA miltFp" aEzMWs`W ¤¨§¦©¤¤©§©¤©

oFrhl Kixve ,rwxTd lr lHEn `VOd©©¨¨©©©§©§¨¦¦§
)minkg zrcl `"rq ,al n"a i"yxe `xnb t"r(.

BnòCìä íà ìáà ,åéìòa íò Y ¦¦§¨¨£¨¦¨©
éìòå ìéàBä :Bì øîàå ,Bì áLéåE §¨©§¨©¦§¨¤

øeèt Y ïòè ïòèì úéöø íà ,äåöî¦§¨¦¨¦¨¦§Ÿ§Ÿ¨
¯i"Wx WxiR `l dwixR iAbl la`,oM £¨§©¥§¦¨Ÿ¥©©¦¥

iAB Ff dWxC z`aEn `xnBAW s ©̀¤©§¨¨¥§¨¨©¥

xrv WIW oeiM mXW xnFl Wie ,dwixR§¦¨§¥©¤¨¥¨¤¥©©
miIg ilrA)zgY drxM dndAdW ©£¥©¦¤©§¥¨¨§¨©©

D`Vn(,xEhR dwixR zevn cSOW s` , ©¨¨©¤¦©¦§©§¦¨¨
m` s` ,aIg miIg ilrA xrv cSn ixd£¥¦©©©©£¥©¦©¨©¦

cal wFxR Fl xnF` eilrA)cec ixac(. §¨¨¥§§¨
ex`A"dxn`p mXW ,azM "dcVA §©§¥©¨¤¨©¤¨¤¡©

,"L`pFU xFng"A xAEcOW ipRn "FOr"¦¦§¥¤§¨©£©£
"L`pFU" `EdW s` :xnF` aEzMde§©¨¥©¤©£

aFfrl Ll dWweFOraFfrY" z`f lkA , §¨¤§©£¦§¨Ÿ©£
."FOrd dxez ¦

d)(äMà ìò øáâ éìë äéäé àìY Ÿ¦§¤§¦¤¤©¦¨
ïéa CìzL éãk Léàì äîBc àäzL¤§¥¨§¦§¥¤¥¥¥

ì àlà Bæ ïéàL ,íéLðàäóeàð íL¯ ¨£¨¦¤¥¤¨§¥¦
iM ligzOdÎxEAC i"WxA oOwlcM§¦§©¨§©¦¦©©§¦¦

.zarFz£©
äMà úìîN øáb Laìé àìåéãk] Y §Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨§¥

¯.oFW`x qEtcA `Ed oM[ ¥¦§¦
íéLpä ïéa áLéì[å] Cìéì¯mWl ¥¥§¥¥¥©¨¦§¥

i"Wx d`xE .i"WxA lirlckE ,sE`ip¦§¦§¥§©¦§¥©¦
zlnU Wi`d WAli `NW" :` ,hp xifp̈¦¤Ÿ¦§©¨¦¦§©
WIW ,miWPd oiA aWie Klie dX`d̈¦¨§¥¥§¥¥¥©¨¦¤¥

."cEgi mEXn WEgl̈¦¦
øçà øác¯WExiR o`M `iadX dn ¨¨©¥©¤¥¦¨¥

"xab ilM" iAB lirl EN`e ,sqFp¨§¦§¥©¥§¦¤¤
`xnBAW s` ,cg` WExitA wRYqd¦§©¥§¥¤¨©¤©§¨¨
xnFl Wi ,sqFp WExiR mW mB `aEn¨©¨¥¨¥©
oFWlA aEzMd dPW o`MW mEXn¦¤¨¦¨©¨¦§

`le" xn`e xEQi`dWAli,"xaB ¨¦§¨©§Ÿ¦§©¤¤
lr `Ed xEQ`dW rnWOWzNrR ¤©§©¤¨¦©§ª©

lr `le ,dWiaNdWEal `EdWicbaA ©§¦¨§Ÿ©¤¨§¦§¥
xEQ`d xTr ixdW ,okYi `l dfe ,dX ¦̀¨§¤Ÿ¦¨¥¤£¥¦©¨¦
FnM ,dX` icbaA Kli `NW `Ed¤Ÿ¥¥§¦§¥¦¨§
okle ?aEzMd dPW dOle ,WxiRW¤¥©§¨¨¦¨©¨§¨¥
xEQ` FpiprW sqFp WExiR `ian¥¦¥¨¤¦§¨¦

dNrRAiAB la` .oOwlckE ,Dnvr ©§ª¨©§¨§¦§©¨£¨©¥
,"didi `l" xn`p "dX` lr xab ilM"§¦¤¤©¦¨¤¡©Ÿ¦§¤

lr `Ed xEQi`dW EpidCzFidlr §©§¤¨¦©¡©
zNrtA `le) Wi` lW cbA dX ¦̀¨¤¤¤¦§Ÿ¦§ª©

dWiaNd(.`iadW WExiRA iC dfle , ©§¦¨§¨¤©©¥¤¥¦
.minkg iztUe WEal mB d`xE§¥©§§¦§¥£¨¦

øéMé àlL¯`Ed xEQ`dW EpidC ¤Ÿ©¦§©§¤¨¦
ExWp m`A `le ,dxXdd zNrtA¦§ª©©©¨¨§Ÿ§¦¨§
dfe ,mW `xnBA x`Fan oke ,mdil`n¥£¥¤§¥§¨©§¨¨¨§¤

`l" aEzMd oFWl mr mi`znWAli." ©§¦¦§©¨Ÿ¦§©
éçMä úéa ìL øòNå äåøòä øòN¯ §©¨¤§¨§¥¨¤¥©¤¦

WIWM Dl lEEp `EdW ,KkA DMxC dX`e§¦¨©§¨§¨¤¦¨§¤¥
xrU Dl)`"rx ,hp xifp i"yx(. ¨¥¨

úáòBú ékàlà äøBz äøñà àì Y ¦£©Ÿ¨§¨¨¤¨
LeáìäáòBz éãéì àéánä¯FnkE §©¥¦¦¥¥¨§

dpEMdWM `Ed xEQ`dW lirl azMW¤¨©§¥¤¨¦§¤©©¨¨
,sE`ip mWl `id EN` micbA zWialA¦§¦©§¨¦¥¦§¥¦
,darFz icil `ian Fpi`W WEal la £̀¨§¤¥¥¦¦¥¥¨
WExiRW xnFl Kixve .dxFY dxq` `lŸ¨§¨¨§¨¦©¤¥
"xg` xaC" WExitl KIW Fpi` df¤¥©¨§¥¨¨©¥
Dpi` xrU zxXd ixdW ,`iadW¤¥¦¤£¥©¨©¥¨¥¨
z`f lkaE darFY d`ian§¦¨¥¨§¨Ÿ

.dxq`pe dxez ¤¤§¨



vzÎik`לו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ
íàä çwú-àì íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä-ìò©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìò©©¨¦«
i"yx£‡¯wÈ Èk∑ לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניה ּבעֹודּה(חולין .על ƒƒ»≈ְְִָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(æ)Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב ל(שם ייטב "למען ּתֹורה: אמרה ּכיס, חסרֹון ּבּה ׁשאין קּלה מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חמּורֹות  מצֹות ׁשל ׂשכרן למּתן קלֿוחמר ימים", .והארכּת ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ß lel` 'i iyily mei ß

(ç)Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

i"yx£L„Á ˙Èa ‰·˙ Èk∑,מעקה מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ הּקן, ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ÏÎaו  ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¿̄≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡ia ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

CÏז  ·qz ‡ia ˙ÈÂ ‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»¿»¿«»ƒ«»
:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Â CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ

Èz˜‡ח  „aÚ˙Â ‡z„Á ‡˙Èa È·˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈≈»«¿»¿«¿≈¿»»
C˙È·a ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ÈeL˙ ‡ÏÂ C¯b‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«ƒ«ƒƒ¿¿≈»

:dpÓ ÏÙc ÏtÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿»≈ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

e)(àøwé ékïnæîì èøt Y¯Edfe" ¦¦¨¥§¨¦§ª¨§¤
`xTIWkl ,"`xTi iM" WExiR)oileg i"yx ¥¦¦¨¥¦§¤¦¨¥

a ,hlw(`Ed ,Liptl `xTi iM :xnFlM .§©¦¦¨¥§¨¤
Liptl dxwi m` ,dxwn oFWl)i"yx z"ey §¦§¤¦¦§¤§¨¤

`px 'iq(sFrd m` xnFlM ,oOEfnl hxR .§¨¦§¨§©¦¨
gENiWA aIg Fpi` ,FNW)a ,gr oileg i"yx(. ¤¥©¨§¦©

oTd Dil ded FNW miviAd m` oke§¥¦©¥¦¤¨¥¥©¥
miviAd `Ed owC ,oOEfn)` ,aw n"a i"yx(. §¨§¥©¥¦

íàä çwú àìäéða ìò dãBòa Y¯ Ÿ¦©¨¥§¨©¨¤¨
`le ,"mipAd lr" WExiR Edfe§¤¥©©¨¦§Ÿ

mipAd mr :FWExiRW)cec ixac(oM m`W . ¤¥¦©¨¦¤¦¥
xEq` mipAd mr wxW rnWnA did̈¨§©§©¤©¦©¨¦¨
xYEn mipA `lA m`d la` ,gTil¦©£¨¨¥§Ÿ¨¦¨
gNW" :xn`p ixdW ,Fpi` dfe ,gTil¦©§¤¥¤£¥¤¡©©¥©
gTil xEq`W EpidC ,"m`d z` gNWY§©©¤¨¥§©§¤¨¦©
± "mipAd lr" :Wxtn okl ,m`d z ¤̀¨¥¨¥§¨¥©©¨¦
oi` m` hrnl `aE ,"dipA lr DcFrA"§¨©¨¤¨¨§©¥¦¥
ztgxn `N` ,mdA zFrbFp ditpM§¨¤¨§¨¤¤¨§©¤¤
m`d z` mB gTil xYEn f`W ,mdilrn¥£¥¤¤¨¨¦©©¤¨¥

)`"eb(oTd l` dxfg m`de dCnA oke .§¥§¦¨§¨¥¨§¨¤©¥
,gNWl Kixv Fpi` aEW ,DgNXW xg`l§©©¤¦§¨¥¨¦§©¥©
`idWM `Ed DYgwl xEQi`d oMW¤¥¨¦§©§¨§¤¦
l` daW `idWM `le dipA lr DcFrA§¨©¨¤¨§Ÿ§¤¦¨¨¤
`l KM mEXnE ,DgENW xg`l oTd©¥§©©¦¨¦¨Ÿ
gNW" :l"fg zWxC z` i"Wx `iad¥¦©¦¤§¨©£©©¥©

KxcA iM ,minrR d`n ENit` ± "gNWY§©©£¦¥¨§¨¦¦§¤¤
zg` mrR m`d gENiWA iC hWRd©§¨©§¦©¨¥©©©©

calA(iaxd).f dxez ¦§¨
f)(Cì áèéé ïòîì'Bâåäåöî íà Y §©©¦©¨§¦¦§¨

ñék ïBøñç da ïéàL äl÷¯mEXnE ©¨¤¥¨¤§¦¦
"dNw" z`xwp KM)` ,b f"r d`x(Wi F` . ¨¦§¥©¨¥

Kkl sqFpaE ,mEIwl dNw `idW xnFl©¤¦©¨§¦§¨§¨
qiM oFxqg DA oi`(iaxd)dpWOaE . ¥¨¤§¦©¦§¨

,"xqi`M `idW" :xn`p ` ,anw oiNEg¦¤¡©¤¦§¦¨
qiM oFxqg DA oi`W" :mW i"WxaE§©¦¨¤¥¨¤§¦
Fpi`W ,xnFlM ."hrEn xaC `N ¤̀¨¨¨¨§©¤¥
mEIw liaWA KM lM FYk`lOn lHAzn¦§©¥¦§©§¨¨¦§¦¦
rnWn o`M i"Wx oFWNn K` .Ff devn¦§¨©¦§©¦¨©§©
zxFz"aE .llM qiM oFxqg Fl oi`W¤¥¤§¦§¨§©
qiM oFxqg o`M Wi ixd :dWwd "mgpn§©¥¦§¨£¥¥¨¤§¦
xn`p m`A) m`d z` ciqtn `EdW¤©§¦¤¨¥§¦Ÿ©

cqtd z`xwp gex zripOW(,uxznE , ¤§¦©¤©¦§¥¤§¥§¨¥
zgwl Fl xYEn m`d z`W oeiMW¤¥¨¤¤¨¥¨¨©©
llM KxcaE ,dxfge DgNXW xg`l§©©¤¦§¨§¨§¨§¤¤§¨
m` ,DgENW xg`l oTd l` zxfFg m`d̈¥¤¤¤©¥§©©¦¨¦
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הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ נאים, ולבגדים וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ּגֹוררת סביב ∑ÚÓ˜‰.ׁשּמצוה ּגדר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«¬∆ִֵָָ

ּׁשּבתֹוכֹו מה ׁשּמׁשּמר ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס ‰ÏÙp.לּגג, ÏtÈŒÈk∑,ליּפל זה ראּוי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָƒƒ…«…≈ִֶָֹ
חּיב  עלֿידי וחֹוב זּכאי, עלֿידי זכּות ׁשּמגלּגלין ,עלֿיד מיתתֹו ּתתּגלּגל לא .ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr `k .210 'nr hi zegiy ihewl)

חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ח)ּכּכּכּכיייי ּבית(כב, ׁשּקנה ּבמי ּגם הּוא מעקה חּיּוב הרי לׁשאל, ּביתֹוייייׁשׁשׁשׁשןןןןיׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
להתעּסק  ּומתחיל צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי התחלת אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש ּבית ּובנּית אׁשּתֹו, זֹו –ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
לכן  ּבמעׂשה. והן ּבדּבּור הן ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסיגים ּבהגּבלֹות הינּו ּבמעקה, צר יׁש זה ּבמּצב ּפרנסה. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבמציאת
ּבכּמה  ׁשּמצינּו למה ּדגמא לנּו והרי חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּי רּוחנית ּבעבֹודה מעקה ׁשּכן חדׁש, ּבית הּכתּוב ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻנקט

ּפנימי). ּפרּוׁש ׁשּיׁש מכריח ּגּופא ּדתֹורה (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ּדרׁשני אּלא אֹומר ּבּנגלה הענין ׁש"אין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹומֹות,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 444 cenr h"k wlg zegiyÎihewl .f"hyz zah ycgÎy`xc '` azknn)

dwrn zMxA¦§©©£¤

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו:::: ההההּנּנּנּנפלפלפלפל ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּפּפּפּפלללל ּבּבּבּבביתביתביתבית ּדּדּדּדמיםמיםמיםמים ולאולאולאולא־־־־תתתתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים לגלגלגלגּגּגּגּג מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ח)ּכּכּכּכיייי (כב, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
"ּדברים  ד: הלכה ׁשם עצמֹו ּדעת ׁשּסֹותר כּו'", מבר מעקה "עׂשה ח: הלכה יא ּפרק ּברכֹות הלכֹות ּב'יד' ּׁשהעיר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ...ּבּמה
גֹו'. ּדּמים תׂשים ולא לגּג מעקה ועׂשית ׁשּנאמר ּכמֹו הּוא מעקה חּיּוב והרי – עליהם" מברכים אין סּכנה מּׁשּום ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשהם
ּכי  עצמֹו. ּבפני צּוּוי אּלא מעקה, עׂשּית חּיּוב על טעם נתינת אינֹו גֹו' ּדמים תׂשים ולא להרמּב"ם אׁשר ּפׁשּוט, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּולדעּתי
הכניסֹו ּדמים, תׂשים ולא אבל הּמצֹות, ּבספר החמּׁשי ּבּׁשרׁש ׁשּכתב ּוכמֹו ּתרי"ג, ּבחׁשּבֹון מנאם לא הּמצֹות טעמי ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהרי

לא־תעׂשה. מצֹות ְְְֲִִֶַַֹּבמנין
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הּספרי – ּכּנ"ל לֹומר להרמּב"ם ח)והכריחֹו כב, לא־תעׂשה".(דברים מצות כּו' תׂשים לא מצות־עׂשה. כּו' מעקה "ועׂשית : ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּובּטל  לא־תעׂשה מצות קּים – ּבזה וכּיֹוצא לּגג ּכבׁש עׂשה מעקה, עׂשּית ּבמקֹום ׁש)אם נפקא־מיּנּה האמּור, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּו(לפי
ׁשם. הּמצֹות ספר על נֹוׂשאי־ּכלים א. ע"ב, מּיֹומא ּולהעיר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצות־עׂשה.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 137 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lkidA dwrOd aEIg xcB¤¤¦©©£¤©¥¨

לגלגלגלגּגּגּגּגּךּךּךּך מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּֽֽֽֽכּכּכּכיייי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

הרמּב"ם ּכתב ּדהרי ּבזה, צרי־עּיּון תכז)ולכאֹורה סימן ריש חושן־משפט בשולחן־ערוך הוא וכן יא. פרק ריש נפש ושמירת רוצח (הלכות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּוא  מעקה ואּמאי ּדחּיּוב ּדירה", "ּבית אינֹו ההיכל ולכאֹורה לֹו", זקּוק "אינֹו לדירה ׁשאינן ּובבּתים ּדירה", ּב"ּבית רק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבמעקה? ְְֲִֵֶַַנתחּיב
ּתדּורּו" ּכעין "ּתׁשבּו ּדגדרּה סּכה ּבמצות ּוכמֹו ההּוא. ּבּמקֹום האכילה הּוא הּדירה ענין ּדעּקר מצינּו ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש

ב) כח, ּבּסּכה(סוכה האכילה היא ּבסּכה הּיׁשיבה מצות וראה ּדעּקר יב. סעיף תרלט סימן אורח־חיים הזקן אדמו"ר שולחן־ערוך (עיין ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֻֻ
הסימן) בסוף ערוך' ה'שולחן נושאי־כלי שם. .טור

ּבזבחים איתא א)והּנה ׁשם (סג, ואֹוכלין לׁשם נכנסין ׁשהּכהנים העזרה, ּכל את ּכֹוכבים־ּומּזלֹות עֹובדי הּקיפּו ׁשאם "מּנין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּתאכלּנּו" הּקדׁשים ּבקדׁש ּתלמּוד־לֹומר קדׁשים, ג)קדׁשי הלכה י פרק הקרבנות מעשה בהלכות הרמב"ם פסק ּדיׁש(וכן ונמצא . ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבהיכל. ּדוקא היא קדׁשים אכילת ׁשּמצות ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָזמּנים
ּבמעקה. ּומחּיב הּוא, ּדירה" "ּבית ּבגדר ההיכל ּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻועל־ּפי־זה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 241 'nr c"kg zegiy ihewl t"r)

!de`B ilA ipXd lr lFrtl¦§©©¥¦§¦©£¨

הּקדֹוׁש ּבשל"ה ואיתא מּמּנּו". הּנֹופל יּפֹול ּכי גֹו' לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה "ּכי ּכתּוב ּפרׁשתנּו)ּבפרׁשתנּו (סֹוף ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

לּגאוה". ּגבּול האדם ׁשּיעׂשה ורֹומז ּגבֹוּה, הּוא ּגג רמז ּכתּוב: ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ"מצאתי
הּכתּוב: ּדברי לפרׁש יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָועל־ּפי־זה

סביב  להּקּב"ה, "ּבית" ּובֹונה ׁשּבּׁשמים, לאביהם יׂשראל ּבני ּבקרּוב עֹוסק יהּודי ּכאׁשר - חדׁש" ּבית תבנה ׁשּתהיה "ּכי ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מּגאוה. ליּזהר עליו ,"לגּג מעקה "ועׂשית - ּביהדּות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחדּורה

ּולקרב. להׁשּפיע רֹוצה הּוא עליו הּׁשני, אצל לנפילה לגרֹום יכֹולה הּגאוה אּלא עצמֹו, ּבעבֹודת חּסרֹון רק זה אין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּכי
א ּפעּולתם. ויפעלּו הּׁשני לב אל יּכנסּו הּדברים אז ּפנּיֹות, ּובלי הּלב, מן הּיֹוצאים ּבדברים הּׁשני על מׁשּפיע ּכאׁשר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּכי
ּגאותֹו הּנה הּׁשני, את לקרב ּדבריו והצלחת  ּבהׁשּפעת להפריע יכֹול ׁשּזה זאת לבד הּנה וגאוה, יׁשּות ּבדבריו מעֹורבים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאם

רחמנא־ליצלן. הּׁשֹומע את לרחק לגמרי, ההיפ את לגרֹום ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעלּולה
איׁש היה הּׁשני אם ּכי ּבאׁשמתֹו, אינּה הּׁשני ׁשּירידת לטעֹון, יכֹול האדם ּדאין - מּמּנּו" הּנֹופל יּפֹול "ּכי הּכתּוב ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּומדּיק

זרק" קליּפתֹו אכל, ו"ּתֹוכֹו ׁשּבהם, לּגאוה ׁשּבדבריו האמת ּבין מבחין היה אזי ,הֹול ב)יׁשר טו, היא (חגיגה הּׁשני וירידת . ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּונפילה  ירידה - הּגאוה עליו ּפֹועלת לכן הּוא", "נֹופל ׁשהּׁשני ּומּכיון ה'. ּבעבֹודת ויֹורד "נֹופל" הּוא הרי ׁשּבלאו־הכי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמּׁשּום

ְֵָיתירה.
מּכל־מקֹום  "נֹופל", ּבבחינת הּוא ׁשהּׁשני זה על הּבט ׁשּמּבלי - הּנֹופל" יּפֹול ּכי גֹו' לגּג מעקה "ועׂשית הּכתּוב ׁשּמזהיר ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָוזהּו
אּלא  הּנֹופל, אצל יתירה לנפילה ּתגרֹום לא ׁשּל ׁשהּגאוה הינּו הּנֹופל, י ּפֹול לא "ׁשּמ"ּגג ליזהר האדם על חּיּוב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּוטל

ועבֹודה. לתֹורה ּולקרבֹו מּזה, ליזהר ּׂשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשה

(è)àìäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú- «Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
ñ :íøkä úàeáúe òøæz øLà òøfä©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ‡Ïk∑)(פב חולין לט. יד קידושין ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה ּכל ∑Lc˜zŒÔt.חּטה 'תסּתאב', ּכתרּגּומֹו: ƒ¿»ƒְְְְִֶַַָָָָֹ∆ƒ¿«ְְְִַַָָ

˙zÒ‡·ט  ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ó¯k ˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

h)(íéàìkäøòNe ähç Y¯e`l ¦§¨¦¦¨§Ÿ̈¨
lM oiCd `Ed `N` ,dxFrUE dHg `weC©§¨¦¨§¨¤¨©¦¨

wxi ipin ipW)m"`x(. §¥¦¥¨¨

ãé úìtîa ïöøçå¯cgiA oYWlW §©§¨§©Ÿ¤¨§¨§¨§©©
mirxf i`lM Edl EedC ,ci zlFRnA§©¤¨§¨§¦§¥§¨¦

zg`M mxMd i`lke)` ,ak zekxa i"yx(. §¦§¥©¤¤§©©

rxGd xGtOW FWExiR "ci zlFRn"E©¤¨¥¤§©¥©¤©
dWixgn iciÎlr `le) FciA(d`xE . §¨§Ÿ©§¥©£¥¨§¥

iAxC Dinrhe" :` ,hl oiWECiw i"Wx©¦¦¦§©£¥§©¦



לט `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy
ּכמֹו: קדׁש, לׁשֹון ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון לגנאי ּבין הקּדׁש, ּכגֹון לׁשבח ּבין האדם, על הּנתעב סה)ּדבר (ישעיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

"קּדׁשּתי ּכי ּבי ּתּגע מֹוסיף ∑‰ÏÓ‡‰."אל ׁשהּזרע ותֹוספת מּלּוי .זה ְְִִִִַַַ«¿≈»ְִִֶֶֶֶֶַַ

(é)ñ :åcçé øîçáe-øBLa Løçú-àìŸ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«
i"yx£¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï∑(נד יחד (ב"ק להנהיגם הּדין והּוא ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל הּדין הּוא …«¬…¿«¬ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׂשא  ׁשּום ּבהֹולכת זּוגים .קׁשּורים ְְִִַַָָ

(àé):åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
i"yx£ÊËÚL∑:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ונּוז לׁשֹון טוּוי .ׁשּוע, ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ

Ák„‡:י  ‡¯ÓÁ·e ‡¯B˙· Èc¯˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»«¬»»«¬»

aÁÓ¯יא  ÔzÎÂ ¯ÓÚ ‡ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï»ƒ¿«««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«
:‡„Ák«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Dil `wtp `kidn `prci `l dIW`iŸ¦¨¨¨©§¨¥¥¨¨§¨¥
,iWilW ovxge mirxf ipin ipW opiraC§¨¥©§¥¦¥§¨¦§©§¨§¦¦
LnxM rxfz `Nn Dil `wtp ci zlFRnE©¤¨¨§¨¥¦Ÿ¦§©©§§
Dnvr mxMd zrixGW rnWn ,mi`lM¦§¨¦©§©¤§¦©©¤¤©§¨
z`f lkAW dGnE ."mi`lkA didY¦§¤§¦§©¦¦¤¤§¨Ÿ
iAx zrC itM wEqRd z` i"Wx Wxtn§¨¥©¦¤©¨§¦©©©¦

NW ixd ,dIW`ixaCd WxFtn oM FYrc Ÿ¦¨£¥¤§©§¥§¨©¨¨
zFtqFYd Eazke .wEqRA)a ,at oileg(: ©¨§¨§©¨

mxMd i`lkaC dIW`i iAxC `nrh"©§¨§©¦Ÿ¦¨¦§¦§¥©¤¤
.. mipin dWlWA `N` aiIgn `l̈¦©©¤¨¦§¨¦¦
ipin ipW rnWn mi`lM zrixfC mEXn¦¦§¦©¦§©¦©§©§¥¦¥
."`Ed rxf oin e`l ovxge ,mirxf§¨¦§©§¨¨¦¤©
ipWA wEqRd z` Wxtn "dix` xEB"de§©©§¥§¨¥¤©¨¦§¥

` :mipt`(`EdW "LnxM rxfz `l" ¢¨¦Ÿ¦§©©§§¤
dHg Epid "mi`lM"d mr ovxgd©©§¨¦©¦§©¦©§¦¨

a .dxFrUE(rxfz `l" aEzMW dGn §¨¦¤¤¨Ÿ¦§©
rxfz `l LnxM" `le) "mi`lM LnxM©§§¦§¨¦§Ÿ©§§Ÿ¦§©

"mi`lM(mxM dUrp Fpi`W rnWn , ¦§©¦©§©¤¥©£¤¤¤
mi`lM oiprl)(dHg) drixf zrW cr §¦§©¦§©¦©§©§¦¨¦¨

zg` drixfA ovxge dxFrUE(. §¨§©§¨¦§¦¨©©
Lc÷z ït"áàzñz" :Bîebøúk Y¯ ¤¦§©§©§¦§¨©

.`nhY¦§¨
íãàä ìò áòúpä øác ìk¯mc`dW ¨¨¨©¦§¨©¨¨¨¤¨¨¨

.EPOn wgxzn¦§©¥¦¤
ì ïéaéàðâì ïéa ,Lc÷ä ïBâk çáL ¥§¤©§¤§¥¥¦§©

ì Ba ìôBð ,øeqà ïBâkLã÷ ïBL¯ §¦¥§Ÿ¤
.d`nEhe xEQi` oFWNn `Ed o`ke§¨¦§¦§§¨

Lbz ìà" Bîk¯miqEtCA `Ed oM §©¦©¥©§¦
dAxdA la` .wEqRA `Ed oke ,mivFtPd©§¦§¥©¨£¨§©§¥
:`qxiBd mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦©¦§¨

,"rBY l`"WExitkE.wEqRd ©¦©§¥©¨
ézLã÷ ék éa"E¯.d ,dq dirWi ¦¦§©§¦§©§¨

i zFrEaWA i"Wx WExitkEipvil" :a ,g §¥©¦¦§¥¨¥

cFnr ,`iaPl mixnF` Eid xFCd©¨§¦©¨¦£
,L`Oh` `NW iA rBY l` ,LnvrA§©§§©¦©¦¤Ÿ£©¥£
± LiYWcw .`nh ip`e WFcw dY`W¤©¨¨©£¦¨¥§©§¦
Wcw xUA Wi` `Vi od FnM ,Liz`Oh¦¥¦§¥¦¨¦§©Ÿ¤

)ai ,a ibg(i"Wx la` ."WCwY oR FnkE ,§¤¦§©£¨©¦
iM ± LiYWcw iM" :Wxtn mW dirWiA¦©§¨¨§¨¥¦§©§¦¦
xWt`e ."LOn xzFi iYxdhe iYWcẅ©§¦§¨©§¦¥¦§§¤§¨
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,`weC e`l xFngaEinp ipin ixY lkC ©£¨©§¨§¨§¥¦¥©¦
ixiq`:` ,cp zAW i"Wx d`x la` ." £¦¥£¨§¥©¦©¨

ipin ipW `N` dxFY dxq` `l"dnda Ÿ¨§¨¨¤¨§¥¦¥§¥¨
mXW xnFl Wie ."xFnge xFW oirM ,cgi©©§¥©£§¥©¤¨

.dndA aFYkl wIC okle ,mc` hrnl `Ä§©¥¨¨§¨¥¦¥¦§§¥¨
ãçé íâéäðäì ïécä àeäå¯d`x §©¦§©§¦¨©©§¥

`N` il oi` ,WFxgz `l" :'ixtq'¦§¥Ÿ©£¥¦¤¨
cEnlY ,bidpOd .. zFAxl oiPn ,WxFg¥¦©¦§©©©§¦©§

."mFwnÎlMn ,eCgi :xnFl©©§¨¦¨¨
íéøeL÷¯"eCgi" WxtOW rnWn §¦©§©¤§¨¥©§¨

oFWl zErnWn oke .cgi mixEWw mdW¤¥§¦©©§¥©§¨§
.d`Ad dxrdAW i"Wx©¦¤©¤¨¨©¨¨

àOî íeL úëìBäa íéâeæ¯rnWn ¦§¨©©¨©§©
Fpi` `Vn mEW `ll bidpn m`W¤¦©§¦§Ÿ©¨¥
:` ,cp zAW i"Wx mB d`xE .xEq`̈§¥©©¦©¨

"xaC mEW oikWFn odW")i"yx ipeir(. ¤¥§¦¨¨
`GrA bidpd" :a ,hp oixcdpq mB d`xE§¥©©§¤§¦¦§¦§¦¨

" :mW i"WxaE ,"`hEAiWexWwoFxw §¦¨§©¦¨¨©¨
,mId ztU lr dWAIA frlE mIAW bcl§¨¤©¨§¥©©¨¨©§©©¨
mEXn dwFl .. FzF` oibidpn mdipWE§¥¤©§¦¦¤¦

."mi`lkA bidpn`i dxez ©§¦§¦§©¦
`i)(æðèòLì Yáeøò ïBL¯,xnFlM ©©§¥§¥§©

i"Wx d`xE .miYWtE xnv lW aExir¥¤¤¤¦§¦§¥©¦
mgpn mWA `iadW hi ,hi `xwIe©¦§¨¤¥¦§¥§©¥

.xEAig oFWl `EdW¤§¦
eLøt eðéúBaøå¯dCp .a ,d zFnai §©¥¥§§¨¦¨

.a ,`q
Leò¯oiwElg EdIW xnFlM ,wlg oFWl ©§¨¨§©¤§£¦

wxqnA cgi)my dcp i"yx(i"WxA oke . ©©§©§¥§¥§©¦
cr aIg Fpi` dxFYd on" :mW zFnai§¨¨¦©¨¥©¨©
cgi oTEzn oYWRde xnSd didIW¤¦§¤©¤¤§©¦§¨§¨©©

."wxqnA ahid¥¥§©§¥
èéeå¯cgi)my i"yx(. ¨©©
åðeæ¯bEx`)my i"yx(i"Wx mB d`xE . §¨§¥©©¦

xaC oFWl ,fEp ,ip` xnF`e" :mW `xwIe©¦§¨¨§¥£¦§¨¨
df mr df xEfWe llnPd©¦§¨§¨¤¦¤

."FxAglai dxez §©§



vzÎik`מ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cEOr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

mi`lkA mixcB 'b§¨¦§¦§©¦

ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה־־־־ּלּלּלּל ּגּגּגּגדליםדליםדליםדלים .... .... ׁשׁשׁשׁשעטנזעטנזעטנזעטנז תלתלתלתלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁש יא־יב)לאלאלאלא (כב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
הּכלאים מן אף ,ל ּתעׂשה א)ּגדילים עמוד ריש ד, .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

– קרקע וכלאי  ּבהמה ּכלאי ב. אחד. ּבבגד מינים ׁשני  ּתפירת  – ּבגדים ּכלאי א. אֹופּנים: ג' יׁשנם אסּורֹות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבתערֹובֹות
נתערב. ׁשּטעמם – ּבחלב ּבׂשר ּבּׁשּול ג. מינים. ׁשני מּתערבת חדׁש ּדבר ּוצמיחת ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻהּלדת

ּבציצית מּתרים ּבגדים ּדכלאי מצוה, לעניני מּתרת ּתערבתן אם ּביניהם חּלּוק מצינּו מיבמות)והּנה ּכהּנה(ּכּנ"ל (רמב"ם ּובבגדי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻ
יא־יב) הלכה ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק סוף כלאים ּובבׂשר הלכות לגבֹוּה. אֹו לקדׁש ׁשּיּתרּו מצינּו לא וקרקע ּבהמה ּכלאי ,ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּבּמכילּתא קסלקא־ּדעּתא משפטים)ּבחלב, פרשת ויׁש(סוף ּבּמקּדׁשים. ּגם ּדאסּור מהּכתּובים ודרׁשּו ּבמקּדׁשין, מּתר ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ
החּלּוק. ּבטעם ְְִֵַַַַלעּין

הרמּב"ן ּׁשּכתב מה על־ּפי לֹומר יט)ויׁש יט, ׁשני (קדושים אֹו ּבהמה מיני ׁשני ׁשּכׁשמערב וקרקע, ּבהמה ּכלאי אּסּור ּבטעם ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
והּצמחים, הּבהמֹות ׁשּיֹוציאּו קבע הּׁשם־יתּבר ּכי ּבראׁשית", סדרי ּומערּבב כּו' ּומכחיׁש "מׁשּנה הּוא הרי זרעים, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמיני

אחר. מין מֹוציאים הם הרי יחד ּוכׁשמערבם ּדוקא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמיניהם
הּנ"ל: האֹופּנים ג' ּבין החּלּוק את לבאר יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־ּפי־זה

ּגּבי  מּתרים ּבגדים ּכלאי ,ּומאיד קדּׁשה. ּבעניני ּגם אסּורים הם הרי חדׁש, מין מהם ׁשּנֹוצר מּכיון וקרקע, ּבהמה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻּבכלאי
הּתפרים  את להסיר נּתן ּבבגד, צרּופן לאחרי ּגם ואדרּבה חדׁש, מין הּמינים ׁשני מּצרּוף נֹוצר לא ׁשהרי קדּׁשה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻעניני

הּמינים. את ְְִִִֶַַּולהפריד
נֹולד  לא אבל וחלב, ּבׂשר טעמי נתערבּו רק ּבחלב ּבבׂשר ׁשהרי ּבגדים, לכלאי ּדדֹומה קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, ּבבׂשר  ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹא
ׁשאי־אפׁשר  עד והחלב הּבׂשר טעמי ׁשּנתערבּו מּכיון ּכי ּבהמה, לכלאי ּדדמי היא הּמּסקנא א חדׁש. מין מּזה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָונצמח

ּדבר נֹוצר ׁשּמּצירּופן נמצא ּבמקּדׁשין.להפרידן, ּגם אסּורין ולכן חדׁש, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻ

(áé)Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb§¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−
ñ :da-äqëz øLà£¤¬§©¤¨«

i"yx£ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑(ספרי ד. לכ (יבמות הּכלאים, מן הּכתּוב אף סמכן . ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ

(âé):dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«
i"yx£d‡Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e∑סֹופֹו. »≈∆»¿≈»

ÈÙkיב  Úa¯‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d· ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«

dpÒÈÂ:יג  d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ai)(Cl äNòz íéìãbïî óà Y §¦¦©£¤¨©¦
íéàìkä¯,oYWR lW mipicq oFbM ©¦§©¦§§¦¦¤¦§¨

on xYEOW ,zlkY lW ziviv odaE¨¤¦¦¤§¥¤¤¨¦
lW cbaA xnSn ziviv liHdl dxFYd©¨§©¦¦¦¦¤¤§¤¤¤
WAlz `l :oikEnq opiWxcC ,miYWR¦§¦§¨§¦©§¦Ÿ¦§©

KN dUrY milicB fphrW),dk zay i"yx ©©§¥§¦¦©£¤¨
a(± "fphrW WAlz `l" ,xnFlM .la` §©Ÿ¦§©©©§¥£¨

"KN dUrY milicB")a ,v zenai i"yx(dn . §¦¦©£¤¨©
"mi`lMd on s`" :aFYkl i"Wx wICX¤¦¥©¦¦§©¦©¦§©¦

"fphrXd on s`" `le)(xnFl Wi , §Ÿ©¦©©©§¥¥©
eilr zFtqFYd ziWEw z` uxzn dfAW¤¨¤§¨¥¤§©©¨¨¨

)my dcp .my zenai(fphrXd xEQi` m`W :¤¦¦©©©§¥
,cgi fEpe iEeh rEWA wx `Ed dxFYd on¦©¨©§©¨§©©
ixdW ?zivivA df xaC Ep`vn Ki ¥̀¨¨¨¨¤§¦¦¤£¥
`lA xnv lW zFIviv iYW EidIW Kixv̈¦¤¦§§¥¦¦¤¤¤§Ÿ
Îlr cbAd spkl mixAEgn mde ,oYWt¦§¨§¥§¨¦¦§©©¤¤©

o`M aFYkl i"Wx wIC okle .dxiWw ici§¥§¦¨§¨¥¦¥©¦¦§¨
mixEQ` ipW Wi oMW ,"mi`lM"¦§©¦¤¥¥§¥¦¦

` :mi`lkA(rEW Epide ,fphrW xEQi` §¦§©¦¦©©§¥§©§©
a ,cgi fEpe iEeh(EdGW ,mi`lM xEQi` ¨§©©¦¦§©¦¤¤

lkA "eiCgi miYWtE xnv" lW xEAig¦¤¤¤¦§¦©§¨§¨
:` ,cp sc zAW i"Wx d`x] xEAig ipin¦¥¦§¥©¦©¨
dxFYd dxq` `l ,eCgi miYWtE xnv"¤¤¦§¦©§¨Ÿ¨§¨©¨
xYidde .["mIwzOd dti xEAg `N ¤̀¨¦¨¤©¦§©¥§©¤¥
,mi`lM lW xEAig wx `Ed zivivA§¦¦©¦¤¦§©¦

fEpe iEeh rEW `le)i"yx ipeir t"r(. §Ÿ©¨§
áeúkä ïëîñ Cëì¯i"Wx mB d`x §¨§¨¨©¨§¥©©¦

WAlz `l" :` cEOr Wix ,c zFnai§¨¥©Ÿ¦§©
,KN dUrY milicB Dil KinqE ± fphrW©©§¥§¦¥§¦¦©£¤¨
mi`lM opixWe ,oikEnq opiWxce§¨§¦©§¦§¨¥©¦§©¦
g ,k zFnW i"Wx d`xE ."zivivA§¦¦§¥©¦§
otF`A zivivA fphrW xYid micnFNW¤§¦¤¥©©§¥§¦¦§¤

"fphrW WAlz `l"W dGn ,xg ©̀¥¦¤¤Ÿ¦§©©©§¥
xEAcA Exn`p "KN dUrY milicB"E§¦¦©£¤¨¤¤§§¦

.cg`bi dxez ¤¨
ci±bi)(dàðNe äéìà àáeBôBñ Y ¨¥¤¨§¥¨

"íéøác úìéìò dì íNå"¯`l m`W §¨¨£¦Ÿ§¨¦¤¦Ÿ
:aFYkl Fl did ?iN dOl "D`pUE" oM¥§¥¨¨¨¦¨¨¦§
mixaC zFlilr Dl mUe dil` `aE¨¥¤¨§¨¨£¦§¨¦

)m"`x(,D`pFVW oeiMW EpcOll `N` .¤¨§©§¥¤¥¨¤§¨
d`xE ."mixaC zFlilr Dl mU" okl̈¥¨¨£¦§¨¦§¥

i"Wx.`i ,hi lirl ©¦§¥
àì" ìò øáò ,äøáò úøøBb äøáò£¥¨¤¤£¥¨¨©©Ÿ

"àðNú¯.fi ,hi `xwIe ¦§¨©¦§¨
éãéì àáì BôBñ Y¨Ÿ¦¥

ìòøä ïBL¯dilr `ivFde" :xEn`M ¨¨¨¨¨§¦¨¤¨
."rx mW¥¨

úàfä äMàä úàïéàL ïàkî Y ¤¨¦¨©Ÿ¦¨¤¥



מי `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(ãé)òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®
äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà øîàå§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

:íéìeúa dì éúàöî-àìå§«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑ על עבר עברה: ּגֹוררת יט)עברה לׁשֹון (ויקרא לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ¿»»¬ƒ…¿»ƒְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

‰f‡˙.הרע  ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי) ּדבר אֹומר ׁשאין ּדין מּכאן ּבעל ּבפני .אּלא ָָ∆»ƒ»«…ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(åè)éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯
äøòpä:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם),הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:מי יתּבּזּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

(æè)ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä Léàì̈¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם) לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁשמלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

(æé)-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ
eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì éúàöî̈¨³¦§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ

:øéòä éð÷æ éðôì äìîOä©¦§½̈¦§¥−¦§¥¬¨¦«
i"yx£‰ÏÓO‰ eN¯Ùe∑(שם) ּכּׂשמלה הּדברים מחּורין מׁשל: זה .הרי »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

ÌeLיד  dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו  (È‰e·‡ ‡") ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èz¯aטז  ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dpÒe ez‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

Ï‡יז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz¯· ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ïéc ìòa éðôa àlà øác øîBà¯ ¥¨¨¤¨¦§¥©©¦
xaC mEW xnFl lrAl oi` ,xnFlM§©¥©©©©¨¨
.zrAzPd iptA `NW oiCÎziAl§¥¦¤Ÿ¦§¥©¦§©©
,"z`Gd" zaiY xEYIn `Ed cEOiNde§©¦¦¦¥©©Ÿ
.eiptl dX`dWM Fzprh z` xnF`W¤¥¤©£¨§¤¨¦¨§¨¨

wEqRdn Epcnl df oiprW s`e),bk zeny §©¤¦§¨¤¨©§¥©¨
`(azMW FnkE ,"`eW rnW `Vz `l" :Ÿ¦¨¥©¨§§¤¨©

rnWi `NW ,oICl .. dxdf`" :mW i"Wx©¦¨©§¨¨©©¨¤Ÿ¦§©
oiC lrA `aIW cr oiC lrA ixaC¦§¥©©¦©¤¨Ÿ©©¦

` :xnFl Wi ."Fxiag(,dUrzÎ`l df mW £¥¥©¨¤Ÿ©£¤
'dUr'A df o`ke)jxcl dcv(a .(df mW §¨¤©£¥¨¤

xEQi` ipiprA o`ke zFpFnn ipicA)x`a §¦¥¨§¨§¦§§¥¦
dcya(b .(,WOn zFprh lr xAEcn mẄ§¨©§¨©¨

mixaC xERiq KxC ENit`W siqFn o`ke§¨¦¤£¦¤¤¦§¨¦
xnF` oi`" :aFYkl wIC okle ,xEq`̈§¨¥¦¥¦§¥¥

"xaC)cec ixac(c .(lkAW ,i"Wx illMn ¨¨¦§¨¥©¦¤§¨
FhEWtl m`zdA aEzMd Wxtn mFwn̈§¨¥©¨§¤§¥¦§
`Ed KM mEXn m` s` ,mFwn FzF`A§¨©¦¦¨

.FWExiR z` ltFMeh dxez ¥¤¥
eh)(dnàå äøòpä éáàeìcbL éî Y £¦©©£¨§¦¨¦¤¦§

äéìò efaúé íéòøä íéìecb¯`ipzcM ¦¦¨¨¦¦§©¨¤¨¦§©§¨
oi` ,"DO`e dxrPd ia` gwle" :'ixtQ'A©¦§¥§¨©£¦©©£¨§¦¨¥

a` Dl oi` ,m`e a` Dl WIW `N` il¦¤¨¤¥¨¨¨¥¥¨¨
z` E`ivFde" :xnFl cEnlY ?oiPn m`ë¥¦©¦©§©§¦¤
oM `l m`C ,mFwn lMn ,"dxrPd ilEzA§¥©©£¨¦¨¨§¦Ÿ¥
m` ,Dil irAin "dilEzA z` E`ivFde"§¦¤§¤¨¦¨¥¥¦
md ,"DO`e dxrPd ia`" :xn`p dOl oM¥¨¨¤¡©£¦©©£¨§¦¨¥
EGAzie E`ai ,mirx milECB ElCBW¤¦§¦¦¨¦¨Ÿ§¦§©

dilr)m"`x(dn x`al Wi df iR lre . ¨¤¨§©¦¤¥§¨¥©
migwFl mdW dpEMdW ,"gwle" xnF`X¤¥§¨©¤©©¨¨¤¥§¦
Fl did ,df itNW `N`] oFiGAd z ¤̀©¦¨¤¨¤§¦¤¨¨
"gwle" zaiY z` mB wiYrdl i"Wxl§©¦§©§¦©¤¥©§¨©

[ligzOdÎxEACA)cecl likyn(s`e . ©¦©©§¦§©
`ivFd Wi`dW sFQA xxAzn o`MW¤¨¦§¨¥©¤¨¦¦
dX`d m`W xnFl Wi ?rx mW dilr̈¤¨¥¨¥©¤¦¨¦¨
DlrA did `l diUrnA drEpv dzid̈§¨§¨§©£¤¨Ÿ¨¨©§¨

l"fg xn`nM ,rx mW dilr `ivFn)w"en ¦¨¤¨¥¨§©£©£©
a ,gi(.. dxar xacA cWgp mc` oi`" :¥¨¨¤§¨¦§©£¥¨

"'ek Fzvwn dUr oM m` `N`)oiai ¤¨¦¥¨¨¦§¨
dreny(.fh dxez

fh)(äøòpä éáà øîàåãnìî Y §¨©£¦©©£¨§©¥
éðôa øaãì äMàì úeLø ïéàL¤¥§¨¦¨§©¥¦§¥

Léàä¯:xnFl Fl did ,oM `l m`W ¨¦¤¦Ÿ¥¨¨©
dxrPd ia` Exn`e"DO`eFnM ," §¨§£¦©©£¨§¦¨§

dgiwNA)g"ty(k ,`k lirNX dnE . ©§¦¨©¤§¥
dX`d mBW ,"df EppA .. Exn`e" :xn`p¤¡©§¨§§¥¤¤©¨¦¨
mB mikixv mXW ipRn Edf ,zxnF`¤¤¤¦§¥¤¨§¦¦©
Dpi` `id m` iM ,xAcY m`dW¤¨¥§©¥¦¦¦¥¨
oA dUrp Fpi` ,Dlra ixacl dniMqn©§¦¨§¦§¥©§¨¥©£¤¥

dxFnE xxFq)dcya x`a(i"Wx d`xE . ¥¤§¥©¦
oFWNd wEICn dPde .dp ,ck ziW`xA§¥¦§¦¥¦¦©¨
Wi` lM iptAW rnWn "Wi`d iptA"¦§¥¨¦©§©¤¦§¥¨¦
,Dlra iptA wx `le ,xAcl Dl oi ¥̀¨§©¥§Ÿ©¦§¥©§¨
zxnF` `id oi`W dGn `Ed cEOiNde§©¦¦¤¤¥¦¤¤
`NW ENit` ,oiCÎziA iptA dixaC z ¤̀§¨¤¨¦§¥¥¦£¦¤Ÿ
ipRn `Ed mrHdW d`xpe .Dlra iptA¦§¥©§¨§¦§¤¤©©©¦§¥
`weC EdGW xnFl Kixve .zEripSd©§¦§¨¦©¤¤©§¨
la` ,xAcY dX`d mBW KxFv oi`WM§¤¥¤¤©¨¦¨§©¥£¨
dlFki ,xAcY dX`dW KxFv Wi m ¦̀¥¤¤¨¦¨§©¥§¨
'ixtq' d`x ± Wi`d iptA xAcl§©¥¦§¥¨¦§¥¦§¥
dzid `NW" :hv `wqR LzFlrdA§©£§¦§¨¤Ÿ¨§¨
`N` oxd` iptA xAcl dlFki mixn¦§¨§¨§©¥¦§¥©£Ÿ¤¨

."drXd KxFv ipRnfi dxez ¦§¥¤©¨¨
fi)(äìîOä eNøôeìLî äæ éøä Y ¨§©¦§¨£¥¤¨¨
¯ixdW ,WOn dlnU miUxFRW `le§Ÿ¤§¦¦§¨©¨¤£¥

dlnVd zUixRn gikFdl oYip `lŸ¦¨§¦©¦§¦©©¦§¨



vzÎik`מב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(çé):Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«
i"yx£B˙‡ e¯qÈÂ∑ מו)מלקֹות .(כתובות ¿ƒ¿…ְַ

(èé)ék äøòpä éáàì eðúðå óñë äàî Búà eLðòå§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³
äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìò òø íL àéöBä¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´

ì ìëeé-àì äMàìñ :åéîé-ìk dçlL §¦½̈«Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

(ë)íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
:äøòpì©©«£¨«

i"yx£¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם) ארּוסין לאחר ׁשּזּנתה והתראה, .ּבעדים ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(àë)äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà eàéöBäå§¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨
äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà äeì÷ñe§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³
òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‰È·‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדלּתם (כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ.ראּו ÈL‡∑(ספרי) ּכל עירּהּבמעמד .אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָ

‰È·‡ ˙Èa ˙BÊÏ∑ אביה ּבבית .ּכמֹו: ƒ¿≈»ƒ»ְְִֵָָ

b·¯‡יח  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ»«¿»
:d˙È Ôe˜ÏÈÂ¿«¿»≈

ÔezÈÂיט  ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»¬≈«≈ƒ«
dÏ ˙ÈÏ ez‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„ ‡zÏe˙a¿¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

Ï‡כ  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁkzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

‡·e‰‡כא  ˙Èa Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i·‡a dz¯˜ ÈL‡ dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa ‡Ï˜ ˙„·Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,mC lW mzM mW did m` oMW ,mElM§¤¥¦¨¨¨¤¤¤¨
xg` mC `N` ,milEzA mC Fpi` ilE`©¥©§¦¤¨¨©¥

)g"ty(.
ïéøeçî¯`"ahix d`x .mipAln §©§¦§©§¦§¥¦§¨

`Ed ,"EUxtE" WExiRW ` ,en zFAEzM§¤¥¨§
.xExiaE WExiR oFWNn¦§¥¥

äìîOk íéøácä¯.dpal `idW ©§¨¦©¦§¨¤¦§¨¨
,oiprd lM z` mixxan mipICd xnFlM§©©©¨¦§¨§¦¤¨¨¦§¨
`id m` ,zn`d xwgl miriBOW cr©¤©¦¦§¥¤¨¡¤¦¦
`ivFd mzq `EdW F` ,FzprhM dzPif¦§¨§©£¨¤§¨¦
miNdY i"Wx oFWl d`xE .rx mW dilr̈¤¨¥¨§¥§©¦§¦¦
dlnUM xaCd z` oixxFA" :eh ,gq§¦¤©¨¨§¦§¨
zFAEzkA `aEOd oFWNM `Ede ,"dWcg£¨¨§©¨©¨¦§
d`x ,"dWcg dlnU" zErnWnE .mẄ©§¨¦§¨£¨¨§¥
mEW DA oi`W ` ,aw oixcdpq©§¤§¦¤¥¨

.itFCgi dxez ¦
gi)(Búà eøqéåúB÷ìî Y¯mB d`x §¦§Ÿ©§§¥©

dPde .mW i"WxaE gi ,`k lirl§¥§©¦¨§¦¥
`EdW rnWn o`M i"Wx oFWl znizQn¦§¦©§©¦¨©§©¤
ixde ,calA rx mW z`vFd lr dwFl¤©¨©¥¨¦§¨©£¥
e`l lr miwFNW mixnF`d zrcM df¤§©©¨§¦¤¦©¨

dUrn FA oi`W)a ,c zekn d`x(df itlE . ¤¥©£¤§¦¤
i"Wx hinWd ` ,dk oOwNX dn oaEn¨©¤§©¨¦§¦©¦

.mW oIr ,dUrn FA oi`W e`lhi dxez ¨¤¥©£¤©¥¨
k)(øácä äéä úîà íàåíéãòa Y §¦¡¤¨¨©¨¨§¥¦

äàøúäå¯`NW DA Exzd micrdW §©§¨¨¤¨¥¦¦§¨¤Ÿ
.lwQY dpfY m`W ,dpfY¦§¤¤¦¦§¤¦¨¥
ïéñeøà øçàì äúðfL¯did m` `l ¤¨§¨§©©¥¦Ÿ¦¨¨

"dxrPl milEza E`vnp `l"W zn ¡̀¤¤Ÿ¦§§§¦©©£¨
oicr oM m`W ,wEqRd mIqOW FnM§¤§©¥©¨¤¦¥£©¦
iptNW xWt`W ,dliwq zA Dpi ¥̀¨©§¦¨¤¤§¨¤¦§¥
xg`l dzpf m` mbe ,dlrap oiqExi ¥̀¦¦§£¨§©¦¨§¨§©©
okl ,d`xzde micr Kixv oiqExi ¥̀¦¨¦¥¦§©§¨¨¨¥
did zn` m` :FWExiR KMW gxkdA§¤§¥©¤¨¥¦¡¤¨¨
,dxrPl milEzA E`vnp `NW ,xaCd©¨¨¤Ÿ¦§§§¦©©£¨
micrA ,oiqExi` xg`l dzpGW `N ¤̀¨¤¨§¨§©©¥¦§¥¦
DlrA dilr orHX dn itM ,d`xzde§©§¨¨§¦©¤¨©¨¤¨©§¨

)m"`x(zncFTd dWxRAW oaEn dGnE .¦¤¨¤©¨¨¨©¤¤
`le ,dzpGW micr `iad `l lrAd©©©Ÿ¥¦¥¦¤¨§¨§Ÿ
okle ,Fzprh z` gikFdl gilvd¦§¦©§¦©¤©£¨§¨¥
,rx mW z`vFd lr FzF` miwln©§¦©¨©¥¨
FhEWR itl Edfe .qpw KM lr mNWnE§©¥©¨§¨§¤§¦§
oiCd `xnBd itl la` ,`xwn lW¤¦§¨£¨§¦©§¨¨©¦
lkC" :a ,h oixcdpq i"Wx d`x ,dpFW¤§¥©¦©§¤§¦§¨
dzPiGW micr lrAd `iad `NW onf§©¤Ÿ¥¦©©©¥¦¤¦§¨
rlq d`n mNWl aIgzn Fpi` eiYgY©§¨¥¦§©¥§©¥¥¨¤©

zFAEzkA opixn`cM ,Fnvr iciÎlr),en ©§¥©§¦§¨§¦©¦§
`(,'ebe did zn` m`e :DiA `pixw `lC§¨¨¥¨¥§¦¡¤¨¨

Edi` KMld ,`lhwin `l micr e`laC¦§¨¥¦¨¦§§¨¦§¨¦
micr `iad oM m` `N` ,aIgin `l inp©¦¨¦©©¤¨¦¥¥¦¥¦

."EnGEde dzPiGW`k dxez ¤¦§¨§§
`k)(äéáà úéa çút ìàeàø Y ¤¤©¥¨¦¨§

ízìcbL íéìecb¯i"Wx la` ¦¦¤¦©§¤£¨©¦
xnFlM" :xg` mrh ozp ` ,dn zFAEzkA¦§¨©©©©¥§©

,dlaPd z`vi df ziAnFAW."dzPif ¦©¦¤¨¨©§¨¨¤¦§¨
døéò éLðàéLðà" ìk ãîòîa Y ©§¥¦¨§©£©¨©§¥

"døéò¯lM ike" :'ixtQ'A `ipzcke ¦¨§¦§©§¨©¦§¥§¦¨
micrd ixde ?"oilwFq Dxir iWp ©̀§¥¦¨§¦©£¥¨¥¦

xn`PW FnM ,DzF` milwFq)f ,fi lirl(: §¦¨§¤¤¡©
dpFW`xa FA didY micrd ci"©¨¥¦¦§¤¨¦¨

"Fzindl)m"`x(cnrnA" dpEMd `N` . ©£¦¤¨©©¨¨§©£©
zaiY i"Wx siqFde ."Dxir iWp` lM̈©§¥¦¨§¦©¦¥©
zErnWn oM iM ,aEzMd oFWl lr "lM"¨©§©¨¦¥©§¨

lirl WxFtnke ,aEzMd oFWl)`k ,`k( §©¨§©§¨§¥
EdEnbxE" :dxFnE xxFq oA iABlMiWp` ©¥¥¥¤§¨¨©§¥

KxvEd `l df mrHOW xnFl Wie ."Fxir¦§¥©¤¦©©¤Ÿ§©
lM cnrnA dpEMdW mW Wxtl i"Wx©¦§¨¥¨¤©©¨¨§©£©¨
oM WxiR mW mBW s` ,Fxir iWp ©̀§¥¦©¤©¨¥©¥
,"Fxir iWp` lM" WxFtn mW iM ,'ixtQ'd©¦§¥¦¨§¨¨©§¥¦



מג `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(áë)áëL Léà àöné-ék|ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb eúîe¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

ñ :ìàøNiî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰ÈLŒÌb e˙Óe∑(ספרי),חּדּודים מעׂשה הּבאים להֹוציא לרּבֹות ּגם, מהם. נהנית האּׁשה אחריהם ׁשאין ≈«¿≈∆ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

מאחֹוריהם) אחרים: עד (שם).(ספרים לּה ממּתינין אין מעּברת היתה ׁשאם הּולד, את לרּבֹות ׁשניהם", "ּגם אחר: ּדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
.ׁשּתלד  ֵֵֶ

(âë)äéäé ékdàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬
:dnò áëLå øéòa Léà¦²¨¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז ארע (ערכין לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
.לּה ָ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ
-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àì øLà£¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤

ñ :Eaøwî òøä zøòáe eäòø úLà-úà äpò¦−̈¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

‡z˙כב  ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò¯‡Óc‡כג  ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד  ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,milwFq Fxir iWp` lM `NW xExaE¨¤Ÿ¨©§¥¦§¦
iWp` lM cnrnA dpEMdW gxkdaE§¤§¥¤©©¨¨§©£©¨©§¥

" xn`PW o`M la` ,xirdiWp`,"Dxir ¨¦£¨¨¤¤¡©©§¥¦¨
mipXW dpEMdW Wxtl oYip did̈¨¦¨§¨¥¤©©¨¨¤§©¦
okl ,DzF` milwFq xird iWp`n¥©§¥¨¦§¦¨¨¥
lM cnrnA" dpEMdW Wxtl KxvEd§©§¨¥¤©©¨¨§©£©¨
mzq xn`PW mEXn ,"xird iWp ©̀§¥¨¦¦¤¤¡©§¨

dpEMde ,"Dxir iWp`"lkliWp` ©§¥¦¨§©©¨¨§¨©§¥
:xn`nA 'ixtQ'd zpEM mB idFfe ,xird̈¦§¦©©¨©©¦§¥§©£©

ike"lMd`xE ."oilwFq Dxir iWp` §¦¨©§¥¦¨§¦§¥
lM FzF` EnBxIe" :ci ,ck `xwIe i"Wx©¦©¦§¨©¦§§¨
o`Mn ,dcrd lM cnrnA" ± "dcrd̈¥¨§©£©¨¨¥¨¦¨
mW d`xE ."FzFnM mc` lW FgElXW¤§¤¨¨§§¥¨

.xE`iAA©¥
äéáà úéa úBðæìäéáà úéáa Bîk Y ¦§¥¨¦¨§§¥¨¦¨

¯i"Wx mB d`xE .WEOiXd z"iA xqgW¤¨¥¥©¦§¥©©¦
FnM ± drxR ziA" :fh ,dn ziW`xA§¥¦¥©§Ÿ§

."drxR ziaAak dxez §¥©§Ÿ
ak)(íäéðL íb eúîeàéöBäì Y ¥©§¥¤§¦

íéãecç äNòî¯Fxa` dWwnE cCgn ©£¥¦¦§©¥©§¤¤§
uEgAn DxUaA)a ,eq oixcdpq i"yx(. ¦§¨¨¦©

íäî úéðäð äMàä ïéàL¯ikdl ¤¥¨¦¨¤¡¥¥¤§¨¦

oieW mdipW EidIW ,"mdipW" aizM§¦§¥¤¤¦§§¥¤¨¦
oipdpe)my i"yx("mdipW" zaiY xnFlM . §¤¡¦§©¥©§¥¤

.. Wi`d" :aEzM WExitA ixdW ,zxYin§ª¤¤¤£¥§¥¨¨¦
mdipXWA ,Ll xnFl `N` ,"dX`de§¨¦¨¤¨©§§¤§¥¤
hrnl ,dzin miaIg d`pdA mieẄ¦©£¨¨©¨¦¦¨§©¥
mdn cg` mEW oi` f`W ,oicECg dUrn©£¥¦¦¤¨¥¤¨¥¤

dzinA)m"`x(Îs` DMxcM `NW EdinE . §¦¨¦¤Ÿ§©§¨©
iaMWn"n ,zipdp Dpi` `idC aBÎlr©©§¦¥¨¤¡¥¦¦§§¥

`aEIgl i`Axzi` "dX`)my i"yx(. ¦¨¦§©©§¦¨
íbíäéøçà íéàaä úBaøì Y¯`NW ©§©©¨¦©£¥¤¤Ÿ

zt`Fpe s`Fp lW mpiCW xg`n ,xn`YŸ©¥©©¤¦¨¤¥§¤¤
,miznM miaEWg md ixd ,dzinl xnbp¦§©§¦¨£¥¥£¦§¥¦
`ide zxg`A `Ed ,Epfe md E`A m`e§¦¨¥§¨§©¤¤§¦
,mci lr mipFxg`d oizinn oi` ,xg`A§©¥¥§¦¦¨©£¦©¨¨
`l ,dzinl mipFW`x oiC xnbPW oeikC§¥¨¤¦§©¦¦¦§¦¨¨
,"mB" ol rnWnw ,odiUrn iaiWg£¦¥©£¥¤¨©§©¨©
Edl opilhwC ,mdixg` mi`Ad zFAxl§©©¨¦©£¥¤§¨§¦©§

)m"`x(mi`Ad mzF` lMW :FWExiR F` .¥¤¨¨©¨¦
oM mB miaIg ,mdixg` zEpfA dilr̈¤¨¦§©£¥¤©¨¦©¥
xaM dzPGW oeiMW xn`Y `NW ,dzin¦¨¤ŸŸ©¤¥¨¤¦§¨§¨
Eidi `l ,FYW` zFidl diE`x Dpi`e§¥¨§¨¦§¦§Ÿ¦§
mBW aEzMd EprinWn ,dilr miaIg©¨¦¨¤¨©§¦¥©¨¤©

dzin miaIg mdixg` mi`Ad)`"eb(. ©¨¦©£¥¤©¨¦¦¨
.o"Anx d`xE§¥©§©

úà úBaøì ,"íäéðL íb" :øçà øác̈¨©¥©§¥¤§©¤
ïéà úøaòî äúéä íàL ,ãìeä©¨¨¤¦¨§¨§ª¤¤¥

ãìzL ãò dì ïéðézîî¯oibxFd `N` ©§¦¦¨©¤¥¥¤¨§¦
`Ed `tEB cgC ,DOr Dcle),f oikxr i"yx §¨¨¦¨§©¨

`(icM ,"zxAErn" aFYkl i"Wx wIce .§¦¥©¦¦§§¤¤§¥
mcFw xAWOd lr daWi m`W hrnl§©¥¤¦¨§¨©©©§¥¤
,clYW cr Dl oipiYnn ,DpiC xnbPW¤¦§©¦¨©§¦¦¨©¤¥¥
`tEB ± FnFwOn rpe xwrC oeikC§¥¨§¨©§¨¦§¨

`Ed `pixg`)i"yxe my dpynd t"r awri zlgp ©£¦¨
my(.bk dxez

bk)(øéòa Léà dàöîeCëéôì Y §¨¨¦¨¦§¦¨
"dnò áëL"¯zaiY xEYIn oM cnFl ¨©¦¨¥¥¦¦¥©

"xirA")m"`x(oOwl azFMW oeiMW ,)weqt ¨¦¤¥¨¤¥§©¨
dk(o`MW eil`n oaEn ,"dcVA m`e" :§¦©¨¤¨¥¥¨¤¨

xirA xAcn)cecl likyn(. §©¥¨¦
ápâì äàøB÷ äöøt¯hFicd lWn ¦§¨§¨§©¨§©¤§

`Ed)` ,ek dkeq i"yx(.
òøà àì Y dúéáa äáLé elà àä̈¦¨§¨§¥¨Ÿ¥©

.dìck dxez ¨



vzÎik`מד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(äë)äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ
úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå äNøàîä©«§´Ÿ̈½̈§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À

:Bcáì dnò áëL-øLà Léàä̈¦²£¤¨©¬¦−̈§©«

(åë)äøòpìåàèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì §©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïk¥−©¨¨¬©¤«
i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑ העֹומד ּכאדם עליה, עמד ּובחזקה היא, אנּוסה ּכי מׁשמעֹו: זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

להרגֹו. חברֹו עג)על סנהדרין כה. ללּמד (פסחים ּבא זה הרי ּבֹו: ּדרׁשּו וכּו'ורּבֹותינּו למד .ונמצא ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

(æë)ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö dàöî äãOá ék¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
ñ :dì òéLBî¦−©¨«

(çë)äNøà-àì øLà äìeúá äøòð Léà àöîé-ék¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe§¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

(èë)íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðåÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´
ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå óñk̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬

ñ :åéîé-ìk dçlL©§−̈¨¨¨«
âë(à)ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àìó «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬

ñ :åéáà̈¦«
i"yx£ÁwÈŒ‡Ï∑(סז ּבּה(קידושין ּתֹופסין קּדּוׁשין ואין לּקּוחין, ּבּה לֹו ‡·ÂÈ.אין Ûk ‰l‚È ‡ÏÂ∑(לג (יבמות …ƒ«ְְִִִִִֵֵָָ¿…¿«∆¿«»ƒ

לאביו, הראּויה אביו, ׁשל יבם מּׁשּום:ׁשֹומרת עליה הּוזהר ּכבר יח)והרי לעבר (ויקרא אּלא ?"אבי אחי "ערות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

zÓÏeÚ‡כה  ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו  ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

zÓÏeÚ‡כז  ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח  Èc ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e·‡Ï‰‡כט  dnÚ ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ diÚ Èc ÛÏÁ ez‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא  ‡ÏÂ È‰e·‡ ˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ek)('Bâå íe÷é øLàk ékéôì Y ¦©£¤¨§§¦
äñeðà ék :BòîLî eäæ ,BèeLt§¤©§¨¦£¨
íãàk ,äéìò ãîò ä÷æçáe àéä¦§¨§¨¨©¨¤¨§¨¨

Bâøäì Bøáç ìò ãîBòä¯,xnFlM ¨¥©£¥§¨§§©
,dxEnB dqEp` lW oiC Dl mipzFp Ep`̈§¦¨¦¤£¨§¨

Fbxdl Fxag lr cnFrd mc` FnM)xtq §¨¨¨¥©£¥§¨§
oexkfd(.

Ba eLøc eðéúBaøå¯,br oixcdpq §©¥¨§©§¤§¦¨
`A m` :oaEn `l FhEWR itl iM .`¦§¦§Ÿ¨¦¨
ixd ,qpF`n DzF` xFhtl aEzMd©¨¦§¨¥¤£¥
`l dxrPle" :o`M xaCd WxFtn§¨©¨¨¨§©©£¨Ÿ
cFr cFnll WI dnE ,"xaC dUrz©£¤¨¨©¥¦§

?gvFxn: ¥¥©
ãîì àöîðå ãnìì àa äæ éøä£¥¤¨§©¥§¦§¨¨¥

'eëå¯,dqxF`nd dxrpl gvFx WiTn" §©¦¥©§©£¨©§¨¨
DliSdl oYip dqxF`nd dxrP dn©©£¨©§¨¨¦¨§©¦¨

`NW cr Fbxdl df lrFA lW] FWtpA§©§¤¥¤§¨§©¤Ÿ
s` ± [` ,at `nei i"yx ± dilr `Ä¨¤¨©
dxrpe ,FWtpA FliSdl oYip gvFx¥©¦¨§©¦§©§§©£¨
iaC `pzcM ± ?olpn DtEB dqxF`n§¨¨¨§¨¨¦§¨¨§¥
Wi `d ,Dl riWFn oi`e :l`rnWi iAx©¦¦§¨¥§¥¦©¨¨¥
lFkIW xaC lkA ± Dl riWFn¦©¨§¨¨¨¤¨
dqxF`n dxrp mB micnFle ."riWFdl§¦©§§¦©©£¨§¨¨
,xFari l`e bxdi ± gvFx dn" :gvFxn¥¥©¨¥©¥¨¥§©©£
l`e bxdY ± dqxF`nd dxrp s ©̀©£¨©§¨¨¥¨¥§©
± ?olpn DitEB minC zEkitWE ,xFarY©£§¦¨¦¥§¨¨

"`Ed `xaq)` ,dk migqt(.fk dxez §¨¨
`)(çwé àìïéçewì da Bì ïéà Y¯ Ÿ¦©¥¨¦¦

m`C ,oigETl oFWl ,"gTi `l" aizkCn¦¦§¦Ÿ¦©§¦¦§¦
"eia` zW` zexr dNbi `l" ± oM `lŸ¥Ÿ§©¤¤§©¥¤¨¦

spM dNbi `le" FnM ,Dil irAin"eia` ¦¨¥¥§§Ÿ§©¤§©¨¦
Fl KEnQd)m"`x(. ©¨

da ïéñôBz ïéLec÷ ïéàå¯i"WxA §¥¦¦§¦¨§©¦
,oigETl DA Ll `di `l" :a ,fq oiWECw¦¦Ÿ§¥§¨¦¦

oi`WzqxiB `id oke ."oiqtFY oiWECw ¤¥¦¦§¦§¥¦¦§©
ciÎiazM dOkaE .o`M i"WxA m"`xd̈§¥§©¦¨§©¨¦§¥¨

" :`qxiBdoi`m`e ."oiqtFY oiWECiw ©¦§¨¥¦¦§¦§¦
xnFl Wi ,zwIEcn miptAW `qxiBd©¦§¨¤¦§¦§¤¤¥©
Fl xEq`W xn` dNigYAW ,wgFcA§©¤©§¦¨¨©¤¨
DA Fl oi` iM ,dNgYkl DzF` zgwl̈©©¨§©§¦¨¦¥¨
dUr m` mBW siqFd KMÎxg`e ,oipw¦§¨§©©¨¦¤©¦¨¨

.qtFY df oi` oipw DÄ¦§¨¥¤¥
ðk älâé àìååéáà óíáé úøîBL Y §Ÿ§©¤§©¨¦¤¤¨¨

åéáà ìL¯zpYnOd eia` ig` zW` ¤¨¦¥¤£¦¨¦©©§¤¤
.eia` mEAil§¦¨¦

åéáàì äéeàøä¯spM" WExiR Edf ¨§¨§¨¦¤¥§©
eia`l iE`xd "spM" ,"eia`),fv zenai ¨¦¨¨¨¨§¨¦

`"rq(.



מה `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy
לּה ולסמ לאוין, ּבׁשני זה ממזר על ׁשאין ללּמד ממזר", יבא "לא מחּיבי אלא : וקלֿוחמר ּכריתֹות, מחּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּביתּֿדין  מיתת ּבעריֹות ׁשאין ּביתּֿדין, ּכרת מיתֹות ּבּה .ׁשאין ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

(á)ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬
ñ :ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£‡kcŒÚeˆt∑(עז ׁשּלֹו(יבמות ּביצים ׁשּנּדּכאּו אֹו ÎÙL‰.ׁשּנפצעּו ˙e¯Îe∑ יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ׁשּנכרת ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִֵֶֶַַ
מֹוליד  ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ אּלא זרע, .קּלּוח ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(lel` 'f mei meid)

ּבה"א. ולא לבּסֹוף, ּבאלף ּדּכא" "פצּוע לכּתב הֹורה הּזקן ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדמֹו"ר
ּבפרׁשת  ּתמיד אֹותֹו וגֹוללין ּתֹורה, ּבׂשמחת אּלא ּבֹו קֹורין אין הּסֹופר, עזרא ׁשהּגיהֹו ּבידם ׁשּקּבלה ספר־ּתֹורה יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבפראג
ׁשם  ראיתי תרס"ז, ּבׁשנת ּבוארמס ּכׁשהייתי ּכן ּבאלף. "ּדּכא" ּבֹו וכתּוב ראיתיו, תרס"ח ּבׁשנת ּבפראג ּכׁשהייתי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשמע.

יהּודא' ּב'ׁשארית וע ּין ּבאלף. ּדּכא ּכתּוב ּבֹו וגם מרֹוטנּבּורג, מהר"ם ׁשּכתבֹו ּבידם מקּבל אׁשר סימן ספר־ּתֹורה (יֹורה־ּדעה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

נחמיה'ט"ז) כ"ב)ו'דברי סימן אברהם'(יֹורה־ּדעה 'מׁשנת ּובספר לב). ּבזה.(סימן הּדנים ספרים ּכּמה מצּין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(â)ò øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àìéøéN «Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½
ñ :ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï'‰∑ יּׂשא .יׂשראלית לא …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

Ï‰˜a‡ב  ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»

‡Ûג  ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

úåøò" íeMî äéìò øäæî øák éøäå©£¥§¨ª§¨¨¤¨¦¤§©
éáà éçà"E¯.ci ,gi `xwIe? £¦¨¦©¦§¨

ïéåàì éðLa Bæ ìò øáòì àlà¯ ¤¨©£Ÿ©¦§¥¨¦
mEXnE ,"eia` spM dNbi `l" mEXn¦Ÿ§©¤§©¨¦¦
mW zFnaiA dPde ."Lia` ig` zexr"¤§©£¦¨¦§¦¥¦¨¨
mEXn Dil wERize" :`xnBd zl`FW¤¤©§¨¨§¥¥¦
dilr xFarl" :zvxznE ?"wEXl dnai§¨¨©§¨¤¤©£¨¤¨
:`ni` zirAi`e ,"oie`l dWlWA¦§¨¨¦§¦¨¥¥¨
zOW" :mW i"WxaE ,"dzin xg`l§©©¦¨§©¦¨¤¥
,wEXl dnaiC e`l `MilC ,eia`̈¦§¥¨¨¦¨¨©
iE`xd spkC e`lA Dilr `xw `nwF`e§§¨§¨£¥§¨§¨¨¨¨
`l i"Wx K` ."FzcFcC e`laE eia`l§¨¦§¨§¨©©¦Ÿ
Epcnl `l oicr iM ,o`M df lM `iad¥¦¨¤¨¦£©¦Ÿ¨©§

."wEXl dnai" lW xEQi`d̈¦¤§¨¨©
àáé àì" dì Cîñìå"øæîî¯wEqR §¦§Ÿ¨Ÿ¨Ÿ©§¥¨

.b
éáiçî àlà øæîî ïéàL ãnìì§©¥¤¥©§¥¤¨¥©¨¥

úBúéøk¯dazMW sqFp mrh ,xnFlM §¦§©©©¨¤¨§¨
zxnFW lr `al xEQi`d o`M dxFYd©¨¨¨¦¨Ÿ©¤¤
xaM dxEq` `idW s` ,eia` lW maï¨¤¨¦©¤¦£¨§¨
icM `Ed ,eia` ig` zW` mEXn¦¥¤£¦¨¦§¥
,"xfnn `ai `l" :Fl Kinqdl§©§¦Ÿ¨Ÿ©§¥
iaIgn `N` xfnn oi`W EprinWdlE§©§¦¥¤¥©§¥¤¨¥©¨¥
`EdW "eia` ig` zW`" FnM ,zFzixk̈¥§¥¤£¦¨¦¤
zFtqFzaE .oie`l ixEQi`n `le ,zxkA§¨¥§Ÿ¥¦¥¨¦§¨
`de xn`Y m`e" :miWwn mW zFnai§¨¨©§¦§¦Ÿ©§¨

`MC rEvt `ai `lC `xw wiqtn©§¦¨¨§Ÿ¨Ÿ§©©¨
ipA e`lC oeikC" :mivxznE ?"mizpiA¥§©¦§¨§¦§¥¨§¨§¥
± xfnn EdiiPin KIW `le Edpip mipä¦¦§§Ÿ©¨¦©§©§¥

."wqtd aiWg `l̈£¦¤§¥
ïéc-úéa úBúéî éáiçî øîçå-ì÷å¯ §©¨Ÿ¤¥©¨¥¦¥¦

zFzin iaIgA xfnn WIW xnFgeÎlw©¨¤¤¥©§¥§©¨¥¦
.oiCÎziA¥¦

ïéàL ïéc-úéa úúéî úBéøòa ïéàL¤¥¨£¨¦©¥¦¤¥
úøk da¯llkA df ixd oM m`e ¨¨¥§¦¥£¥¤¦§©

dpn miz`n)oexkfd xtq(.a dxez ¨©¦¨¤
a)(àkc òeötBà eòöôpL Y §©©¨¤¦§§

eàkãpL¯rEvR" Wxtn .dkiC oFWNn ¤¦§§¦§¦¨§¨¥§©
`MC F` ,rEvR F` ± "`MC)m"`x(. ©¨§©©¨

.BlL íéöéaäëôL úeøëeY ¥¦¤§¨§¨
ãébä úøëpL¯cvl dHnlE dxhrdn ¤¦§©©¦¥¨£¨¨§©¨§©

sEBd)a ,ek f"r i"yx(. ©
àlà ,òøæ çel÷ äøBé Bðéà áeLå§¥¤¦©¤©¤¨

úúBLå CôBL¯"dktW zExM" Edfe, ¥§¥§¤§¨§¨
mFwnA KtFW `Ed dzixMd iciÎlrW¤©§¥©§¦¨¥¦§

gNwl)a ,dr zenai(. §©¥©
ãéìBî Bðéàå¯Dpi`W rxf zakW lMW §¥¦¤¨¦§©¤©¤¥¨

zrxfn Dpi` ugM dxFi)` ,eh dbibg(. ¨§¥¥¨©§©©
otF` cSn dAiQd oi`W ,mW cFr d`xE§¥¨¤¥©¦¨¦©¤
,rxGd zEki` cSn `N` ,gENiTd©¦©¤¨¦©¥©¤©
rxGd zEki`A oi` dzizWA `vFIWMW¤§¤¥¦§¦¨¥§¥©¤©

.cilFdlb dxez §¦

b)('ä ìä÷a øæîî àáé àìàì Y Ÿ¨Ÿ©§¥¦§©Ÿ
úéìàøNé àOé¯ipW dfA oTiY ¦¨¦§§¥¦¦¥¨¤§¥

` :mipipr(oFWl Dpi` z`Gd d`iAd ¦§¨¦©¦¨©Ÿ¥¨§
oFWl `N` ,DrnWnM ,WOn d`iA¦¨©¨§©§¨¨¤¨§

a .oi`EVp(ldw `N` Fpi` "'d ldw" ¦¦§©¥¤¨§©
ldw F` ,mIel ldw F` ,mipdMŸ£¦§©§¦¦§©
mixB ldTW ,mixB ldw `le ,mil`xUi¦§§¥¦§Ÿ§©¥¦¤§©¥¦
,zxFIbA xYEnE ,"ldw" `xwp `lŸ¦§¨¨¨¨§¦¤

` ,br oiWECiwA `aEOM)m"`x(mbe . ©¨§¦¦§©
.. `ai `l"A dpEMd oi`W dfA x`an§¨¥¨¤¤¥©©¨¨§Ÿ¨Ÿ
ldw llkA didi `NW ,"'d ldwA¦§©¤Ÿ¦§¤¦§©§©
`N` ,xEQi`A clFPW mEXn ,l`xUi¦§¨¥¦¤©§¦¤¨
llkA `Ed ixd ,l`xUIn clFPW oeiM¥¨¤©¦¦§¨¥£¥¦§©
`Vi `l"W wx ,l`xUi ldw§©¦§¨¥©¤Ÿ¦¨

"zil`xUi)`"eb(KxvEd `l KM mEXnE . ¦§§¥¦¦¨Ÿ§©
rEvR iAB xEn`d "`ai `l"A oM Wxtl§¨¥¥§Ÿ¨Ÿ¨¨©¥§©
i`CeA mW oMW ,dktW zExkE `MC©¨§¨§¨¤¥¨§©©
mEW oi`e ,oi`EVip xEQi`l dpEMd©©¨¨§¦¦¦§¥
l`xUi ldw llkA Eidi `NW `xaq§¨¨¤Ÿ¦§¦§©§©¦§¨¥

)cecl likyn("`Vil" aFYkl i"Wx wIce .§¦¥©¦¦§¦¨
,DA Fl Wi oigETNW ipRn ,"gTil" `le§Ÿ¦©¦§¥¤¦¦¥¨
ixEQ`n Edf iM ,DA oiqtFY oiWECwe§¦¦§¦¨¦¤¥¦¥
m`e ,DzF` `Vil Fl xEq`W wx ,oie`l̈¦©¤¨¦¨¨§¦

hB dkixv D`Up)cec ixac(wEIcaE . §¨¨§¦¨¥§¦
oi`EVpA wx dpEMd m` ,"`Vi" oFWNd©¨¦¨¦©©¨¨©§¦¦
Ewlgp ,`nlrA d`iA ENit` F`£¦¦¨§¨§¨¤§§
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(ã)øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´
:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNò£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

i"yx£ÈBnÚ ‡·ÈŒ‡Ï∑ יׂשראלית יּׂשא .לא …»…«ƒְְִִִֵָֹ

(ä)íénáe íçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦
éìò øëN øLàå íéøönî íëúàöa Cøca-úà E ©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútî øBòa-ïa íòìa¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨
i"yx£¯·cŒÏÚ∑(ספרי) העצה להחטיאכם על אתכם ּבטרּוף ∑C¯ca.ׁשּיעצּו .ּכׁשהייתם «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

(å)éäìà ýåýé äáà-àìåì ECôäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ
éäìà ýåýéEáäà ék äëøáì äììwä-úà El E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−

éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

i"yx£ÌÓÏL L¯„˙Œ‡Ï∑(שם)?ּכן זה אף יכל ,"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: "לא מּכלל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ¿…¿…»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשלמם תד  ."רׁש ְְִָֹֹ

Ï‰˜a‡ד  ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe È‡BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

ÓÁÏa‡ה  ÔBÎ˙È eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙¯t¿»¿«»»

CÙ‰Âו  ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז  Ïk ÔB‰˙·ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

azM m"`xd :"dix` xEB"de m"`xd̈§¥§©©§¥¨§¥¨©
xEB"de ,xEq` oi`EVip KxC `weCW¤©§¨¤¤¦¦¨§©
`lA `nlrA d`iA mBW azM "dix ©̀§¥¨©¤©¦¨§¨§¨§Ÿ

.xEq` oi`EVipc dxez ¦¦¨
c)(éðBnò àáé àìàOé àì Y Ÿ¨Ÿ©¦Ÿ¦¨

úéìàøNé¯mEXn ,aEW WxitE xfg ¦§§¥¦¨©¥©¦
dpEMdW xnFl oYip did ipFOrAW¤§©¦¨¨¦¨©¤©©¨¨
,l`xUi ldwA `al FzF` ExIbi `NW¤Ÿ§©§¨Ÿ¦§©¦§¨¥
`NW dpEMd o`M mBW WxiR okle§¨¥¥©¤©¨©©¨¨¤Ÿ
`id Kkl dgkFdde ,zil`xUi `Vil¦¨¦§§¥¦§©¨¨§¨¦
`ai `l ixiUr xFC mB" :aEzMW ipRn¦§¥¤¨©£¦¦Ÿ¨Ÿ
ExIbi `NW dpEMd m`e ,"'d ldwA mdl̈¤¦§©§¦©©¨¨¤Ÿ§©§
gxkdA okl ,ixiUr xFC o`M oi` ,FzF`¥¨£¦¦¨¥§¤§¥©
`Vi `NW `N` ,zExiB `id FzExiBW¤¥¦¥¤¨¤Ÿ¦¨

zil`xUi)`"eb(aFYkl wICW dGnE . ¦§§¥¦¦¤¤¦¥¦§
iAx zrcM WxtOW d`xp ,"zil`xUi"¦§§¥¦¦§¤¤§¨¥§©©©¦
ia`FnE ipFOrW ,a ,ar oiWECiwA iqFi¥§¦¦¤©¦¨¦

zxFIbA mixYEn)i"yx ipeir(mB dfaE . ¨¦§¦¤¨¤©
`Vi `l ipFOr wxW i"Wx xidan©§¦©¦¤©©¦Ÿ¦¨
`UPdl dlFki zipFOr la` ,zil`xUi¦§§¥¦£¨©¦§¨§¦¨¥

il`xUil)g"ty(.d dxez §¦§§¥¦

d)(øác ìòäöòä ìò Y¯Wxtn ©§©©¨¥¨§¨¥
xEAC lr xnFlM ,xEAC oFWNn "xaC"§©¦§¦§©©¦

dvrd)g"ty(. ¨¥¨
eöòiL¯lr mB aqEn dGW rnWn ¤¨£©§©¤¤¨©©

z` `ihgdl dvrA Eid md s`W ,oFOr©¤©¥¨¨¥¨§©£¦¤
oOwl i"Wx oFWNn rnWn oke ,l`xUi¦§¨¥§¥©§©¦§©¦§©¨
xTrdW xnFl Kixv oM m`e .hÎg wEqR̈§¦¥¨¦©¤¨¦¨
ExMfp mia`FOd wx okle ,mia`FOd Eid̈©¨¦§¨¥©©¨¦¦§§
xAcOA i"Wx d`xE .df `hgA WxFtnA¦§¨§¥§¤§¥©¦©¦§¨
z`n `le ± mipicOd z`n" :a ,`l¥¥©¦§¨¦§Ÿ¥¥
xaCl Eqpkp mia`FOdW ,mia`FOd©¨¦¤©£¦¦§§©¨¨
xaC .. mdn mi`xi EidW d`xi zngn¥£©¦§¨¤¨§¥¦¥¤¨¨
il WIW zFaFh zFcixR iYW ipRn :xg ©̀¥¦§¥§¥§¥¤¥¦
dnrpe dIa`FOd zEx ,mdn `ivFdl§¦¥¤©£¦¨§©£¨

zipFOrdwx xiMfd oFW`xd WExiRA ." ¨©¦©¥¨¦¦§¦©
mB fnx ipXd WExiRaE ,a`Fn z ¤̀¨©¥©¥¦¨©©
Kixv oicre .xE`iAA mW d`xE .oFOrl§©§¥¨©¥©£©¦¨¦

.oEIr¦
íëàéèçäì¯zaiY xEYIn oM cnFl §©£¦£¤¥¥¦¦¥©

`l xW` lr" :xnFl Fl didW ,"xaC"§©¤¨¨©©£¤Ÿ
KMW xnFl Kixv `N` ,"mkz` EnCw¦§¤§¤¤¨¨¦©¤¨

± "xaC lr" :FWExiRdvrd,xW` lre ¥©§©¨¥¨§©£¤
"Lilr xkU xW`e .. mkz` EnCw `lŸ¦§¤§¤©£¤¨©¨¤

)m"`x(.
áéúëãk]¯d`xE .fh ,`l xAcOA §¦§¦©¦§¨§¥
.mW i"Wx©¦¨

øáãa""íòìa¯ÎiazM dOkA `Ed oM ¦§©¦§¨¥§©¨¦§¥
.mipFW`x miqEtcE ci.[CøcaY ¨§¦¦¦©¤¤

óeøèa íúééäLk¯Eid KM mEXnE §¤¡¦¤§¥¦¨¨
.minaE mglA mknCwl mikixve dxez §¦¦§©¤§¤§¤¤§©¦

f)(íîìL Løãú àìììkî Y Ÿ¦§Ÿ§Ÿ¨¦§©
øîàpL¯.fi wEqR oOwl ¤¤¡©§©¨¨

"Eaø÷a áLé Enò"¯gxAW car iAB ¦§¥¥§¦§§©¥¤¤¤¨©
,l`xUi ux`l ux`l dvEgn FpFc`n¥£¦¨¨¨¤§¤¤¦§¨¥

.FzFpFdl `le FxiBqdl Epl xEq`W¤¨¨§©§¦§Ÿ§
ïk äæ óà ìBëé¯ipFOr xB gxA m`W ¨©¤¥¤¦¨©¥©¦

`le EpAxwA FzF` aiWFPW eipFc`n¥£¨¤¦§¦§¥§Ÿ
.eipFc`l FzF` xiBqp? ©§¦©£¨

"íîìL Løãú àì" :øîBì ãeîìz¯ ©§©Ÿ¦§Ÿ§Ÿ¨
`N` ,mnFlWl bF`cl Epl oi` ,xnFlM§©¥¨¦§¦§¨¤¨
mbe eipFc`l FaiWdl Epl xYEn¨¨©£¦©£¨§©

FzFpFdl)dcya x`a(.g dxez §
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ß lel` `"i iriax mei ß

(ç)éçà ék éîãà áòúú-àìáòúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«

i"yx£ÈÓ„‡ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑לקראת ּבחרב ׁשּיצא לתעבֹו, ל ׁשראּוי ואףֿעלּֿפי È¯ˆÓ.לגמרי, ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ …¿«≈¬…ƒְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ…¿«≈ƒ¿ƒ
לפיכ הּדחק. ּבׁשעת אכסניא לכם ׁשהיּו ּטעם? מה ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו אףֿעלּֿפי וכל, .מּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(è)íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−
ñ :ýåýé ìä÷a¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈa∑,לאדם ׁשהּמחטיא למד ּת הא מּיד, מּתרין האּמֹות ּוׁשאר »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
הּבא. העֹולם ּומן הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, הּזה, ּבעֹולם הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, ההֹורגֹו. מן לֹו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָקׁשה

נתעבּו ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום. מצרים וכן נתעב, לא ּבחרב ׁשּקּדמם אדֹום לפיכ. ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

Ï‡ח  ‡e‰ CeÁ‡ È¯‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á¯˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ¯‡· ‡˙ÈÂ‰ ¯i„ È¯‡ ‰‡¯ˆÓ ˜Á¯¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

Èk„Èט  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡¯c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈa¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

h±g)(éîãà áòúú àìéøîâì Y¯ Ÿ§©¥£Ÿ¦§©§¥
zFxFC dWlW cr `N`)m"`x(, ¤¨©§¨

Báòúì Eì éeàøL ét-ìò-óàå¯ §©©¦¤¨§§©£
ldwA `aNn ixnbl Fwigxdl ,xnFlM§©§©§¦§©§¦¦¨Ÿ¦§©

.zFxFC dxUr ixg` ENit` 'd£¦©£¥£¨¨
Eúàø÷ì áøça àöiL¯xAcOA d`x ¤¨¨©¤¤¦§¨§§¥©¦§¨

Farzl Ll iE`x did oM m`e .kÎgi ,k§¦¥¨¨¨§§©£
LzF` zFNkl dvxW oeiM ,"ixnbl"§©§¦¥¨¤¨¨§©§
ixnbl Farzl Ll oi` la` ."ixnbl"§©§¦£¨¥§§©£§©§¦
:`i ,` qFnr d`xE ."`Ed Lig` iM"¦¨¦§¥¨

axga Ftcx lr"eig`:mW i"WxaE ," ©¨§©¤¤¨¦§©¦¨
."Lz`xwl `v` axgA oR xn`PW"¤¤¡©¤©¤¤¥¥¦§¨¤
dAiq idFf eig` `EdW dGW rnWn©§©¤¤¤¨¦¦¦¨
mpn` :xnFl Wie .Farzl xzFi dlFcB§¨¥§©£§¥©¨§¨
Lz`xwl `vIW ipRn Farzl Ll did̈¨§§©£¦§¥¤¨¨¦§¨§

dY`W iRÎlrÎs` axgAeig`la` , ©¤¤©©¦¤©¨¨¦£¨
Ll oi` eig` dY`W df cSn `weC©§¨¦©¤¤©¨¨¦¥§

.Farzl§©£
éøöî áòúú àììëå ìkî Y¯ Ÿ§©¥¦§¦¦Ÿ¨Ÿ

zFxFC dWlW cr `N` ,ixnbl)xtq §©§¦¤¨©§¨
oexkfd(lMn" oFWNd o`M hwPX dnE .©¤¨©¨©¨¦Ÿ

.d`Ad dxrdA d`x ± "lkëŸ§¥©¤¨¨©¨¨
øBàéì íëéøeëæ e÷øfL ét-ìò-óà¯ ©©¦¤¨§§¥¤©§

wIC okNW xnFl Wie .ak ,` zFnW§§¥©¤¨¥¦¥
"ixnbl" `le) "lke lMn" aFYkl i"Wx©¦¦§¦Ÿ¨Ÿ§Ÿ§©§¦

lirlcM(:wEqRA mW xEn`d mW lr , §¦§¥©¥¨¨¨©¨
"lMEdEkilWY dx`id cFNId oAdlke ¨©¥©¦©§Ÿ¨©§¦§¨

"oEIgY zAd)g"ty(,azM "cec ixac"aE . ©©§©§¦§¥¨¦¨©

aErY lr dxFn "lke lMn" oFWNdW¤©¨¦Ÿ¨Ÿ¤©¦
i"Wx zpEke ,"ixnbl"n xzFi lFcB̈¥¦§©§¦§©¨©©¦
z` wigxdl Epl didW s`W xnFl©¤©¤¨¨¨§©§¦¤
dxUr ENit`) lke lMn mixvOd©¦§¦¦Ÿ¨Ÿ£¦£¨¨

zFxFC(,lrFtA Epl Erxd mdW mEXn¦¤¥¥¥¨§©
dWlXn xzFi Farzp `l z`f lkA§¨ŸŸ§©£¥¦§¨

.zFxFC
àéðñëà íëì eéäL ?íòh äî©©©¤¨¨¤©§©§¨

÷çcä úòLa¯xb iM" WExiRd Edfe ¦§©©§¨§¤©¥¦¥
"Fvx`a ziid)m"`x(,FWxtl KxvEde , ¨¦¨§©§§§©§¨§

oiprl) xEn`dn dpFW df o`MW mEXn¦¤¨¤¤¥¨¨§¦§©
Fzad`e xBd z`pFd(mziid mixb iM" : ¨©©¥§©£¨¦¥¦¡¦¤

."mixvn ux`A§¤¤¦§¨¦
Cëéôì¯axgA E`vIW xg`n §¦¨¥©©¤¨§©¤¤

,xF`il mkixEkf Ewxfe ,mkz`xwl¦§©§¤§¨§§¥¤©§
EclEi xW` mipAdW ,mWiprdl iE`ẍ§©£¦¨¤©¨¦£¤¦¨§
,mixYEn Eidi `weC iWilW xFC mdl̈¤§¦¦©§¨¦§¨¦
xFC mdl EclEi xW` mipAd la £̀¨©¨¦£¤¦¨§¨¤
EN`e ,mixEq` Eidi ,ipW xFce oFW`x¦§¥¦¦§£¦§¦
,cIn oixYEn Eid ,df oFr mdl did `lŸ¨¨¨¤¨¤¨¨¦¦¨

zFOE`d lM x`WM)m"`x(. ¦§¨¨¨
éLéìL øBc íäì eãìeé øLà íéða"¨¦£¤¦¨§¨¤§¦¦

"'Bâå¯."'d ldwA mdl `ai" §¨Ÿ¨¤¦§©
úBnàä øàLe¯.mkl Erxd `NW §¨¨ª¤Ÿ¥¥¨¤

àéèçnäL ,zãîì àä .ãiî ïéøzîª¨¦¦¨¨¨©§¨¤©©£¦
BâøBääL .BâøBää ïî Bì äL÷ íãàì̈¨¨¨¤¦©§¤©§
Bàéèçnäå ,äfä íìBòa BâøBä§¨¨©¤§©©£¦
íìBòä ïîe äfä íìBòä ïî BàéöBî¦¦¨¨©¤¦¨¨

áøça íîcwL íBãà Cëéôì ,àaä©¨§¦¨¡¤¦§¨©¤¤
,íeòahL íéøöî ïëå ,áòúð àìŸ¦§¨§¥¦§¦¤¦§

íeàéèçäL elàå¯,oFOre a`Fn §¥¤¤¡¦¨§©
ÎxEAC mW i"WxaE d wEqR lirlcM§¦§¥¨§©¦¨¦
lr" zaiYW xirdlE .xaC lr ligzOd©©§¦©§©§¨¦¤¥©©

znrhn "xaCmiWxbAlr"W fOxl , §©ª§¤¤§¥§©¦§©¥¤©
,mk`ihgdl EvrIW "xaCEWxiB §©¤¨£§©£¦£¤¥§

mlFrdn ode dGd mlFrdn od mkz ¤̀§¤¥¥¨¨©¤§¥¥¨¨
.`Ad©¨

eáòúð¯rWFd i"Wx mB d`xE .ixnbl ¦§£§©§¦§¥©©¦¥©
on Fl dWw mc`l F`ihgOde" :eh ,ai§©©£¦¨¨¨¨¤¦
oFOrn oicnl Ep` xW`M ,FbxFdd©§©£¤¨§¥¦¥©
cnSdl l`xUi z` ErhdW a`FnE¨¤¦§¤¦§¨¥§¦¨¥
xzFi aEzMd oWpre ,xFrR lral§©©§©£¨¨©¨¥
E`vie xdPA mErAHW inFc`e ixvOn¦¦§¦©£¦¤¦§©¨¨§¨§
dEv `NX dnE ."mz`xwl axgA©¤¤¦§¨¨©¤Ÿ¦¨
E`hg mdW s` ,mipicOd z` wigxdl§©§¦¤©¦§¨¦©¤¥¨§
md ixdW ,mipFOrde mia`FOdn xzFi¥¥©¨¦§¨©¦¤£¥¥
`aEOM ,mdl `l aix lr ExArzp¦§©§©¦Ÿ¨¤©¨
ipRn :xnFl Wi ,a ,`l xAcOA i"WxA§©¦©¦§¨¥©¦§¥
ipRnE ,zipicn `UPW dWn lW FcFak§¤¤¤¨¨¦§¨¦¦§¥
mB dnE ,xaM xIBzPW Fxzi lW FcFak§¤¦§¤¦§©¥§¨©©
bFxdle mipicOd z` xFxvl dESW¤¦¨¦§¤©¦§¨¦§©£
oMÎoi`XÎdn ,mi`hFgd lM z` mdÄ¤¤¨©§¦©¤¥¥
mdA mgNdl xq`W oFOre a`FnA§¨§©¤¨©§¦¨¥¨¤
okle ,mi`hFgd lM Ex`Wp `liOnE¦¥¨¦§£¨©§¦§¨¥

'd ldwA `aNn Earzp)x`a ¦§£¦¨Ÿ¦§©
dcya(.i dxez



vzÎik`מח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iriax meil inei xeriy

(é)éáéà-ìò äðçî àöú-ékøác ìkî zøîLðå E ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬
:òø̈«

i"yx£z¯ÓLÂ 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּסּכנה ׁשהּׂשטן ּבׁשעת .מקטרג ƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(àé)-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥
CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå äìéì̈®§¨§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£‰ÏÈÏŒ‰¯wÓ∑ הּכתּוב ÁnÏ‰.ּבהוה ּדּבר ıeÁÓŒÏ‡ ‡ˆÈÂ∑ מצותֿעׂשה ‡CBzŒÏ.זֹו ‡·È ‡Ï ƒ¿≈»¿»ִֵֶַַָֹ¿»»∆ƒ««¬∆ְֲִֵַ…»…∆

‰Án‰∑,לוּיה למחנה ליּכנס ואסּור לאֿתעׂשה. מצות ׁשכינה ו זֹו למחנה סח)ּכלֿׁשּכן .(פסחים ««¬∆ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(áé)LîMä àáëe íéna õçøé áøò-úBðôì äéäå§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤
:äðçnä CBz-ìà àáé̈−Ÿ¤¬©©«£¤«

i"yx£·¯ÚŒ˙BÙÏ ‰È‰Â∑ׁשאינֹו יטּבל, ׁשמׁשֹו להערב ּׁשמׁשסמּו הערב ּבלא .טהֹור ¿»»ƒ¿∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

(âé):õeç änL úàöéå äðçnì õeçî Eì äéäz ãéå§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®§¨¨¬¨−̈¨«

i"yx£EÏ ‰È‰z „ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּכתרּגּומֹו, ידֹו"(במדבר על ÁnÏ‰."איׁש ıeÁÓ∑ ל .ענן חּוץ ¿»ƒ¿∆¿ְְְִַַָƒ««¬∆ֶָָ

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡˙È¯LÓ ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¿ƒ»««¬≈¿»»
:LÈa ÌÚcÓ ÏkÓ ¯nzÒ˙Â¿ƒ¿««ƒ…ƒ««ƒ

wÓ¯‰יא  ÈÎ„ È‰È ‡Ï Èc ¯·b C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»¿«ƒ»¿≈¿≈ƒ¿≈
ÏeÚÈ ‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ˜BtÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ»»≈

:‡˙È¯LÓ B‚Ï¿«¿ƒ»

ÏÚÓÎeיב  ‡iÓ· ÈÁÒÈ ‡LÓ¯ ÈÙÓÏ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«¿»«¿≈¿«»¿≈«
:‡˙È¯LÓ B‚Ï ÏeÚÈ ‡LÓLƒ¿»≈¿«¿ƒ»

È¯LÓÏ˙‡יג  ‡¯aÓ CÏ È‰È Ôw˙Ó ¯˙‡Â«¬«¿«»¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ»
:‡¯·Ï Ônz ˜Bt˙Â¿ƒ«»¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i)(zøîLðå 'Bâå àöú ékïèOäL Y ¦¥¥§§¦§©§¨¤©¨¨
äðkqä úòLa âøè÷î¯` :okle( §©§¥¦§©©©¨¨§¨¥

zIUrn xnXdl cgEinA aEzMd xidfn©§¦©¨¦§¨§¦¨¥¥£¦©
xEQi`dW s` ,dnglOA "rx xaC"¨¨¨©¦§¨¨©¤¨¦

a ,ziAA mB `Ed(" xnXdl xidfnlMn ©©©¦©§¦§¦¨¥¦Ÿ
Kixv oi` ziAA m` ENit` ,"rx xaC̈¨¨£¦¦©©¦¥¨¦

KM lM wCwcl)dcya x`a(mB d`xE . §©§¥¨¨§¥©
.hk ,c ,an ziW`xA i"Wx`i dxez ©¦§¥¦

`i)(äìéì äøwîáeúkä øac Y ¦§¥¨§¨¦¥©¨
äåäa¯,dliNA `al ixTd KxCW ©Ÿ¤¤¤¤©¤¦¨Ÿ©©§¨

FaMWn lr xdxdOWM)my i"yxe ` ,eq xifp(. §¤§©§¥©¦§¨
`Ed" :l ,ak zFnW i"Wx mB d`xE§¥©©¦§
aEzMd xACW `N` ,mFi dxTn oiCd©¦¦§¥¤¨¤¦¤©¨

."deFdA©¤
äðçnì õeçî ìà àöéå-úåöî Bæ Y §¨¨¤¦©©£¤¦§©

äNò¯dpgOn `vIW dUrÎzevOW £¥¤¦§©£¥¤¥¥¦©£¥
.oFW`xd dpgOd `EdW ,dpikW§¦¨¤©©£¤¨¦

äðçnä CBz ìà àáé àìúåöî Bæ Y Ÿ¨Ÿ¤©©£¤¦§©
äðçîì ñðkì øeñàå ,äNòú-àìŸ©£¤§¨¦¨¥§©£¥

äiåì¯dpgnl dpEMdW xnFl oi`W §¦¨¤¥©¤©©¨¨§©£¥
`l'aE 'dUr'A eilr xFarle dpikW§¦¨§©£¨¨©£¥§Ÿ
`le" aFYkl Fl did oM m`W ,'dUrz©£¤¤¦¥¨¨¦§§Ÿ
aEW azMW dGnE ,"FkFY l` `aïŸ¤¦¤¤¨©

dpgnl dpEMdW micnFl "dpgOd"©©£¤§¦¤©©¨¨§©£¥
dIel)a ,gq migqt d`x(i"Wx mB d`xE . §¦¨§¥©©¦

uEgn gNYWn ixw lrAW f ,hi xAcOA©¦§¨¤©©¤¦¦§©¥©¦
:a ,d mW i"Wx d`xE .zFpgn iYWl¦§¥©£§¥©¦¨
,ozIpg zrWA mW Eid zFpgn WlW"¨©£¨¨¦§©£¦¨¨
zIpg ,dpikW dpgn `id mirlTd KFY©§¨¦¦©£¥§¦¨£¦©
ziaaE ."dIel dpgn `id aiaq mIeld©§¦¦¨¦¦©£¥§¦¨§¥
,dpikW dpgn `id dxfrd ± minlFr¨¦¨£¨¨¦©£¥§¦¨
`Ed dxfrd znFgl uEg ziAd xde§©©©¦§©¨£¨¨

.dIel dpgn©£¥§¦¨
äðéëL äðçîì ïkL-ìëå¯caNOW §¨¤¥§©£¥§¦¨¤¦§©

zevn mB dfA Wi dUrÎzevn¦§©£¥¥¨¤©¦§©
.dUrzÎ`lai dxez Ÿ©£¤

ai)(áøò úBðôì äéäåCeîñ Y §¨¨¦§¤¤¨
BLîL áøòäì¯zFptl" WExiRd df §©£¥¦§¤©¥¦§

."axr¤¤
ìaèé¯."miOA ugxi" WExiRd df ¦§Ÿ¤©¥¦§©©©¦

LîL áøòä àìa øBäè BðéàL¯ ¤¥¨§Ÿ©£¥¤¤
KFY l` `ai WnXd `akE" :xEn`M̈¨§Ÿ©¤¤¨Ÿ¤
ixw lrA oiCd on :WExiR ."dpgOd©©£¤¥¦©¦©©¤¦
xn`X dnE ,mFId lM lFAhl lFkï¦§¨©©¤¨©

"xFdh Fpi`W ipRn `Ed ,"axr zFptl¦§¤¤¦§¥¤¥¨
zlrFY oi`e ,WnW axrd `lA§Ÿ¤¡¥¤¤§¥¤¤

`NW cFr lM mFIA laHW dliaHA©§¦¨¤¨©©¨¤Ÿ
aEzMd xn` okle .FWnW aixrd¤¡¦¦§§¨¥¨©©¨
`EdW ,WnW axrdl KEnq lFAhIW¤¦§¨§¤¡¥¤¤¤

Fzxdh zr)m"`x(daFh dvre . ¥¨¢¨§¥¨¨
m` iM ,axrl KEnq lFAhIW EprinWn©§¦¥¤¦§¨¨¤¤¦¦
ixw d`xi aEW `OW xwAA lFAhi¦§©Ÿ¤¤¨¦§¤¤¦

aEW lFAhl Kxhvie)`"eb(mB d`xE . §¦§¨¥¦§§¥©
laHW iRÎlrÎs`" :n ,`i `xwIe i"Wx©¦©¦§¨©©¦¤¨©
i"Wx d`xE ."WnW axrd Kixv̈¦¤¡¥¤¤§¥©¦
± `Ed xFdh iYlA" :ek ,k ` l`EnW§¥¦§¦¨
lah EN`W ,Fixwl lah `l oicre©£©¦Ÿ¨©§¦§¤¦¨©
WnW axrd Kixv oi` ± Fixwl§¦§¥¨¦¤¡¥¤¤

."oiNEglbi dxez §¦
bi)(Eì äéäz ãéåBîebøúk Y¯ §¨¦§¤§§©§

okEn mFwnE ± "Kl idi oTzn xz`e"©£©§©©§¥¨¨¨
.Ll didi¦§¤§

"Bãé ìò Léà" Bîk¯.fi ,a xAcOA §¦©¨©¦§¨
FnFwn lr)my i"yx(i"Wx mB d`xE . ©§§¥©©¦

.bn ,al oOwl§©¨
äðçnì õeçîïðòì õeç Y¯xnFlM ¦©©£¤¤¨¨§©

siTn oprd ixdW ,l`xUi dpgnl uEg§©£¥¦§¨¥¤£¥¤¨¨©¦
uEg" azMX dnE .l`xUi dpgn lM z ¤̀¨©£¥¦§¨¥©¤¨©
?"l`xUi dpgnl uEgn" `le ,"oprl¤¨¨§Ÿ¦§©£¥¦§¨¥



מט `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iriax meil inei xeriy

(ãé)ðæà-ìò Eì äéäz ãúéåõeç EzáLa äéäå E §¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½
:Eúàö-úà úéqëå záLå dá äzøôçå§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«

i"yx£EÊ‡ŒÏÚ∑ לבדּתׁשמיׁש ּכלי זינEÊ‡∑.מּׁשאר ּכלי .ּכמֹו «¬≈∆ְְְְְִִֵַַָ¬≈∆ְְְֵֵ

(åè)éäìà ýåýé ékCläúî E|ðçî áø÷aEìéväì E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ
éáéà úúìåéðôì Eéðçî äéäå Eäàøé-àìå LBã÷ E §¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³

éøçàî áLå øác úåøò Eáñ :E §Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«
i"yx£E· ‰‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,ֿהּואּדבר הּקדֹוׁשּֿברּו .ערות ¿…ƒ¿∆¿ְֶַַָָָָ

(æè)éìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãáò øébñú-àìE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà íòî¥¦¬£Ÿ¨«

i"yx£„·Ú ¯ÈbÒ˙Œ‡Ï∑.לארץ ּכתרּגּומֹו לארץ מחּוצה ׁשּברח יׂשראל ׁשל ּכנעני עבד אפּלּו אחר: ּדבר …«¿ƒ∆∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æé)ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enò¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬
éøòLñ :epðBz àì Bì áBha E §¨¤−©´®−Ÿ¤«

(çé)äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬
:ìàøNé éðaî Lã÷̈¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ לזנּות ּומזּמנת מקּדׁשת ˜„L.מפקרת, ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(נד זכּור,(סנהדרין למׁשּכב מזּמן …ƒ¿∆¿≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֻֻֻ¿…ƒ¿∆»≈ְְְְִַָֻ

C˜tÓaיד  È‰ÈÂ CÈÊ ÏÚ CÏ È‰z ‡˙kÒÂ¿ƒ¿»¿≈»«≈»ƒ≈¿ƒ¿»
:C˙˜tÓ ˙È ÈqÎ˙e ·e˙˙e da ¯tÁ˙Â ‡¯·Ï¿»»¿«¿««¿¿«≈»ƒ¿»»

B‚aטו  ‡Îl‰Ó dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿
C··„ ÈÏÚa ¯ÒÓÓÏe C˙e·ÊLÏ C˙È¯LÓ«¿ƒ»¿≈»»¿ƒ¿««¬≈¿»»
C· ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ‡LÈc˜ C˙È¯LÓ È‰˙e CÓ„√̃»»¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿¬≈»
:CÏ ‡·ËB‡lÓ d¯ÓÈÓ ·e˙ÈÂ Ì‚˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»»»

¯dBaטז  „ÈÏ ÔÈÓÓÚ „·Ú ¯ÒÓ˙ ‡Ï»ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿«ƒ≈
:dBa¯ ˙ÂlÓ C˙ÂÏ ·ÊzLÈc¿ƒ¿≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈

Áa„‡יז  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈa ·zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈«¬»
:dpB˙ ‡Ï dÏ ·ËÈÈ„a CÈÂ¯˜ ÔÓƒƒ¿»ƒ¿≈«≈»ƒ≈

Ú·„יח  ¯·‚Ï Ï‡¯NÈ ˙aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ·qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ilENW ,dfA xnFl FpFvxW xnFl Wi¥©¤§©¨¤¤¥
uEgn z`vl mkixvn did `l oprd¤¨¨Ÿ¨¨©§¦¨¨¥¦
`xwPd) oprd cFaM ipRn `N` ,dpgOl©©£¤¤¨¦§¥§¤¨¨©¦§¨

"cFaMd opr"(zFUrl mdl xn` £©©¨¨©¨¤©£
uEgn `EdW ,dpgOl uEgn mdikxv̈§¥¤¦©©£¤¤¦
:mW i"WxaE a ,dp oiaExir d`xE .oprl¤¨¨§¥¥¦§©¦¨
,oprl uEg ± odiptl `l oiptp oi`"¥¦§¦Ÿ¦§¥¤¤¨¨
`le .mW oFx`de oprd Kli `OW¤¨¥¥¤¨¨§¨¨¨§Ÿ
dp` oircFi oi`W ,oprl uEg ± odiCvl§¦¥¤¤¨¨¤¥§¦¨¨
± odixFg`l `N` .xFarl oprd dpti¦§¤¤¨¨©£¤¨©£¥¤
oprd xFfgi `l i`CeC ,oprl uEg¤¨¨§©©Ÿ©£¤¨¨

."eixFg`lci dxez ©£¨
ci)(ðæà ìòEéìk øàMî ãáì Y ©£¥¤§©¦§¨§¥

ELéîLz¯"lr" xn`X dn ,xnFlM ©§¦§§©©¤¨©©
FnM ,caNn `N` ,WOn lr FWExiR oi ¥̀¥©©¨¤¨¦§©§

"dlFrd lr")d ,b `xwie(FWExiRW ,)i"yx ©¨¨¤¥
my("dlFrd caNn" :)dcya x`a(. ¦§©¨¨

ðæàEðéæ éìk Bîk YE¯Fpi`W `N` £¥¤§§¥¥§¤¨¤¥
ilM `N` WOn oif ilM zErnWnA§©§¨§¥©¦©¨¤¨§¥

xAEcnd oi` ixdW ,lirlckE ,WinWY©§¦§¦§¥¤£¥¥©§¨
s` `N` ,`weC dngln zrWA o`M̈¦§©¦§¨¨©§¨¤¨©

.xAcOA ozIpg zrWAeh dxez ¦§©£¦¨¨©¦§¨
eh)(Eá äàøé àìå-Ceøa-LBãwä Y §Ÿ¦§¤§©¨¨

àeä¯`l m` iM ,wEqRd W`xA xMfPd©¦§¨§Ÿ©¨¦¦Ÿ
"La d`xi `le" :xnFl Kixv did oM¥¨¨¨¦©§Ÿ¥¨¤§

)m"`x(.
"øác úåøò"¯:` ,`k dhFq i"WxaE ¤§©¨¨§©¦¨

± d`xi m`e ,dxiar ± La d`xi `l"Ÿ¦§¤§£¥¨§¦¦§¤
."Lixg`n aWefh dxez §¨¥©£¤

)fh(ãáò øébñú àì¯ÎziAl dxdf` Ÿ©§¦¤¤©§¨¨§¥
cArYWdl eilral EdExiBqi `NW oiC¦¤Ÿ©§¦¦§¨¨§¦§©§¥

FA)`"rx ,bq oiyeciw i"yx(.Y
Bîebøúk¯oinnr car xqnz `l" §©§¨¦§©¤¤©§¦

miOrd car xFqnY `l ± "DpFAx cil§©¦¥Ÿ¦§¤¤¨©¦
dpEMdW azM m"`xd .FpFc` l ¤̀£¨§¥¨©¤©©¨¨
K` .iFbl car zFidl xMnPd l`xUil§¦§¨¥©¦§¨¦§¤¤§©
carl dpEMdW azM "awri zlgP"d©©£©©£Ÿ¨©¤©©¨¨§¤¤
zrC oke .iFB lW FCar `EdW iprpM§©£¦¤©§¤§¥©©

"KlOl dpWO"d)i"d g"t micar zekld(. ©¦§¤©¤¤
i"Wx oFWNn mB rnWn oM dxF`kle§¦§¨¥©§©©¦§©¦

" :ipXd WExiRAENit`iprpM carlW ©¥©¥¦£¦¤¤§©£¦¤
l`xUiWExiR itNW rnWOW ," ¦§¨¥¤©§©¤§¦¥

.iFB lW iprpM carA xAEcn mEBxYd©©§§¨§¤¤§©£¦¤
ìL éðòðk ãáò elôà :øçà øác̈¨©¥£¦¤¤§©£¦¤

ì õøàì äöeçî çøaL ìàøNéõøà ¦§¨¥¤¨©¥¨¨¨¤§¤¤
ìàøNé¯"Lil` lvPi xW`" EpidC ¦§¨¥§©§£¤¦¨¥¥¤

ux`l)` ,dn oihib i"yx(.fi dxez ¨¨¤
gi)(äLã÷ äéäú àìúø÷ôî Y¯ Ÿ¦§¤§¥¨ª§¤¤

Dnvr dxiwtdW xg`n ,diEpR ENit`e©£¦§¨¥©©¤¦§¦¨©§¨
dlirA mEXn la` ,dpFf diExw ± lMl©Ÿ§¨¨£¨¦§¦¨

diEpRd dpFf `ied `l zg`)zenai i"yx ©©¨¨§¨¨©§¨
a ,`q(:` ,at oixcdpq i"Wx d`xE .§¥©¦©§¤§¦

okl ilE`e ."DzXEcw zlNgn ± dWcw"§¥¨§©¤¤§¨¨§©¨¥
oFWNn "dWcw" dNigY o`M Wxtn§¨¥¨§¦¨§¥¨¦§
dxiwtn `idW ipRn ,"zxwtEn"§¤¤¦§¥¤¦©§¦¨
lirl i"Wx d`xE .DzXEcw zlNgnE§©¤¤§¨¨§¥©¦§¥

.d`Ad dxrd d`xE .h ,ak§¥¤¨¨©¨¨



vzÎik`נ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iriax meil inei xeriy
מאחר  היא, זנּות לבעילת  מפקרת זֹו ׁשאף עבדא', לגבר יׂשראל מּבנת אּתתא תהי 'לא ּתרּגם: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻואּונקלֹוס

ׁשּנאמר: לחמֹור, הּקׁשּו ׁשהרי ּבּה, לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין כב)ׁשאין הּדֹומה (בראשית עם החמֹור", עם ּפה לכם "ׁשבּו ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ּבעילֹות  ּבעילֹותיו ׁשּכל ידּה, על קדׁש נעׂשה הּוא ׁשאף אמתא', אּתתא יׂשראל מּבני ּגברא יּסב 'ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלחמֹור.

ּבּה לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין .זנּות, ְְִִִֵֶָ

(èé)ýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úáòBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ñ :íäéðL-íb©§¥¤«
i"yx£‰BÊ Ô˙‡∑ להקרבה ּפסּול ּבאתננּה, טלה לּה Ïk·.נתן ¯ÈÁÓe∑ ּבכלב ׂשה ∑Ì‰ÈLŒÌb.החליף ∆¿«»ְְְְֶֶַַַָָָָָָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«¿≈∆

סה) סלת (ב"ק ועׂשאן חּטים ּכגֹון ׁשּנּויהם, .לרּבֹות ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

(ë)éMú-àìéçàì CCLð ìëà CLð óñk CLð E «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
:CMé øLà øác-ìk̈¨−̈£¤¬¦¨«

i"yx£CÈM˙Œ‡Ï∑ רּבית יּתן ׁשּלא ללוה, לּמלוה:אזהרה אזהרה ואחרּֿכ כה)לּמלוה, לא (ויקרא ּכסּפ "את …«ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּנׁש לֹו ע)"ּתּתן .(ב"מ ְִֵֶֶ

È·Ï˙יט  ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„ ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

e·Ú¯כ  ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï Èa¯˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

úeðæì úðnæîe úLc÷î¯,xnFlM §ª¤¤§ª¤¤¦§§©
mB) `id "dWcw"(.oEOife dpkd oFWNn §¥¨¦©¦§£¨¨§¦

:`k ,gl ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦
."zEpfl zpOEfnE zWCEwn ± dWcTd"©§¥¨§¤¤§¤¤¦§

Lã÷ äéäé àìåákLîì ïnæî Y §Ÿ¦§¤¨¥§ª¨§¦§©
øeëæ¯zFidl oOEfn `EdW ,xnFlM §§©¤§¨¦§

cnFNW d`xpe .xEkf aMWnA aMWPd©¦§¨§¦§©§§¦§¤¤¥
`id dWcTW mWM ,"dWcw"n oM¥¦§¥¨§¥¤§¥¨¦
okle ,aMWPd `Ed "Wcw" s` ,zaMWPd©¦§¤¤©¨¥©¦§¨§¨¥
.xEkf aMWnA Fcinrdl gxkdA§¤§¥©§©£¦§¦§©§
ÎdxfBn z`f micnFl a ,cp oixcdpqaE§©§¤§¦§¦Ÿ¦§¥¨
:` ,at mW i"WxA la` .mW oIr ,deẄ¨©¥¨£¨§©¦¨
sFCxl KlFde FzXcw xiwtn ± Wcw"¨¥©§¦§ª¨§¥¦§

zFpFf."FzXcw lNgn ± Wcw" ,"¨¥§©¥§ª¨
àúzà àäú àì" :íbøz ñBì÷ðeàå§§§¦§¥¨§¥¦§¨

"àcáò øáâì ìàøNé úðaî¯`l ¦§¨¦§¨¥¦§©©§¨Ÿ
Wi`l l`xUi zFpAn dX`d `dY§¥¨¦¨¦§¦§¨¥§¦

.car¤¤
àéä úeðæ úìéòáì úø÷ôî Bæ óàL¤©ª§¤¤¦§¦©§¦

¯WExiR oiA dxizq oi` okle§¨¥¥§¦¨¥¥
WxiRW i"Wx WExitl qFlwpE`d̈§§§¥©¦¤¥©

"zxwtEn" ± "dWcw")g"ty(. §¥¨§¤¤
,da Bì ïéñôBz ïéLec÷ ïéàL øçàî¥©©¤¥¦¦§¦¨

eL÷eä éøäL¯.miprpM micar ¤£¥§£¨¦§©£¦
øBîçì¯oiprl mixFngM od ixde ©£©£¥¥©£¦§¦§©

.oiWECiw¦¦
øîàpL¯.d ,ak ziW`xA ¤¤¡©§¥¦

íëì eáL"¯car xfril`l oM xn`e §¨¤§¨©¥¤¡¦¤¤¤¤
mdxa`)a ,aq zenai i"yx(. ©§¨¨

øBîçì äîBcä íò ,"øBîçä íò ätŸ¦©£©©¤©£
¯mr" xn`PX dOn oM miWxFC§¦¥¦©¤¤¡©¦

,"xFngd mr" aEzM EN`M ,"xFngd©£§¦¨©©£
.xFngl minFCd micar lW mr EpidC§©§©¤£¨¦©¦©£
àzà ìàøNé éðaî àøáb áqé àìå"§¨¦©©§¨¦§¥¦§¨¥¦¨

"äîà¯l`xUi ipAn Wi`d gTi `le ¨¨§Ÿ¦©¨¦¦§¥¦§¨¥
.dgtW dX ¦̀¨¦§¨

dãé ìò "Lã÷" äNòð àeä óàL¯ ¤©©£¤¨¥©¨¨
"Wcw" WExitkE ,zEpfl oOEfn ,xnFlM§©§¨¦§§¥¨¥
WxiR i"WxW `N`) i"Wx WxiRW¤¥©©¦¤¨¤©¦¥©

xkf aMWnl oOEfn `EdW "Wcw"(. ¨¥¤§¨§¦§©¨¨
lrFAd rECn x`al dfA i"Wx zpEke§©¨©©¦¨¤§¨¥©©©¥
"Wcw" ixde ,"Wcw" `xwp dgtW¦§¨¦§¨¨¥©£¥¨¥
oi` ixde ,zEpfl oOEfn `EdW FWExiR¥¤§¨¦§©£¥¥
,zlraPd `N` oOEfn `xwp lrFAd©¥¦§¨§¨¤¨©¦§¤¤
,zEpf zliral Dnvr dpinfn `idW¤¦©§¦¨©§¨¦§¦©§
dUrp `l `Ed o`MW i"Wx Wxtn okle§¨¥§¨¥©¦¤¨Ÿ©£¤
,"Dci lr" `N` ,Fnvr cSn "Wcw"¨¥¦©©§¤¨©¨¨
Fl znxFB `idW oeiM ,dgtXd cSn¦©©¦§¨¥¨¤¦¤¤

.zEpf zFlirA dpiidY eizFlirA lMW¤¨§¦¨¦§¤¨§¦§
ïéàL ,úeðæ úBìéòa åéúBìéòa ìkL¤¨§¦¨§¦§¤¥

da Bì ïéñôBz ïéLec÷¯mB d`x ¦¦§¦¨§¥©
ixd dgtWC" :` ,hq oiWECiw i"Wx©¦¦¦§¦§¨£¥
xwtd dizF`iaE ,dndaM `id¦¦§¥¨¦¤¨¤§¥

."zEWicwEhi dxez §¥

hi)(äðBæ ïðúàäìè dì ïúð Y ¤§©¨¨©¨¨¤
äáø÷äì ìeñt dpðúàa¯:xEn`M §¤§©¨¨§©§¨¨¨¨
."Liwl` 'd ziA `iaz `l"Ÿ¨¦¥¡Ÿ¤

áìk øéçîeéìçä Yáìëa äN ó¯ §¦¤¤¤¡¦¤§¤¤
,ek dhFq i"WxaE .daxwdl lEqR dVd©¤¨§©§¨¨§©¦¨

."dlhA alM silgd" :a¤¡¦¤¤§¨¤
íäéðL íbíäééepL úBaøì Y¯ ©§¥¤§©¦¥¤

m` mBW ,"mdiiEPW" oFWNn "mdipW"§¥¤¦§¦¥¤¤©¦
.gAfOl lEqR `Ed iEPiW xar opz`d̈¤§¨¨©¦¨©¦§¥©

úìñ ïàNòå íéhç ïBâk¯Dl ozp §¦¦©£¨¨Ÿ¤¨©¨
iciÎlr) zlFq o`Ure Dppz`A miHg¦¦§¤§¨¨©£¨¨¤©§¥

dpigh(daxwdA dlEqR zlFQd , §¦¨©¤§¨§©§¨¨
.gAfOlk dxez ©¦§¥©

k)(éMú àìCàlL äålì äøäæà Y Ÿ©¦©§¨¨©Ÿ¤¤Ÿ
äåìnì úéaø ïzé¯dxdf`d m`W ¦¥¦¦©©§¤¤¦¨©§¨¨

:aFYkl Kixv did ± delOd lr dzid̈§¨©©©§¤¨¨¨¦¦§
"Lig`l KFXY `l")a"rq ,q n"a i"yx(. Ÿ¦§¨¦

úà" :äåìnì äøäæà Ck-øçàå§©©¨©§¨¨©©§¤¤
"CLða Bì ïzú àì Etñk¯`xwIe ©§§Ÿ¦¥§¤¤©¦§¨

aizkC ,delOA xn`p df wEqtE .fl ,dk¨¤¤¡©©©§¤¦§¦
KWp FY`n gTY l`" :DiPin lirl§¥¦¥©¦©¥¦¤¤

"ziAxze)my n"a i"yx(` :dWw K` .(Edn §©§¦©¨¤©
ixde ,"delOl dxdf` KMÎxg`e"§©©¨©§¨¨©©§¤©£¥
`xwIe xtqA xaM daYkp Ff dxdf ©̀§¨¨¦§§¨§¨§¥¤©¦§¨
a ?deNl o`M dxEn`d dxdf`d iptl( ¦§¥¨©§¨¨¨£¨¨©Ÿ¤

oYz `l LRqM z`" :wEqRd `iad dOl̈¨¥¦©¨¤©§§Ÿ¦¥
,eiptNW wEqRd z` `le ,"KWpA Fl§¤¤§Ÿ¤©¨¤§¨¨



ני `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1011 'nr b zegiy ihewl)

תתתתּׁשּׁשּׁשּׁשיייי כ)לאלאלאלא ההההּמּמּמּמתיםתיםתיםתים(כג, לתחלתחלתחלתחּיּיּיּיתתתת קםקםקםקם אינאינאינאינֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבררררּבּבּבּביתיתיתית ס"ב)ההההּמּמּמּמלוהלוהלוהלוה ריבית הלכות הזקן אדמו"ר מּכסף (שו"ע מרויח ּברּבית הּמלוה ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
עבֹודתֹו, לעבד ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ּבֹו. לסחר לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, היה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּבעבר
ּגׁשמי, ּדבר ׁשּכן הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, עצמּה. ּבעבֹודה ּכביכֹול, מׁשּתּתפים, לא אבל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ"לסחר",
א ּכפׁשּוטּה. הּמתים לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ׁשהיא לקדּׁשה, ּכלי נעׂשה (מיתה), ונפסד הֹווה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשהּוא
ּברּבית, הּמלוה ואּלּו צותא). מלׁשֹון (מצוה חּיים ּבאלקים מהתחּברּות אּלא הּמגּבלת, האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻנצחּיּות

הּמתים. ּבתחּית קם אינֹו ּכאמּור, ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì EEëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤

ñ :dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£M˙ È¯ÎpÏCÈ∑,לאחי ועׂשה (שם)ולא לאוין ּבׁשני עליו לעבר עׂשה, – עׂשה מּכלל הּבא .לאו «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

(áë)éäìà ýåýéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà ýåýé epLøãé Løã-ékEá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−

:àèç¥«§
i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקרא ׁשלׁשה מן רּבֹותינּו .ּולמדּוהּו …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëå§¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

ÏÈ„aכא  Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Á¯כב  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

BÁ·‡:כג  C· È‰È ‡Ï ¯cÓÏ ÚÓz˙ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

l`" :delOl dxdf` zWxFtn mXW¤¨§¤¤©§¨¨©©§¤©
gTzmB WxFtnke ,"ziAxze KWp FY`n ¦©¥¦¤¤§©§¦§©§¨©

xE`iAd xnFl Wie ?mW `xwIe i"WxA§©¦©¦§¨¨§¥©©¥
iYW delOl Wi ziAx xEQi`A ,dfÄ¤§¦¦¦¥©©§¤§¥

` :zFxdf`(gTi `NWlrFtAziAx ©§¨¤Ÿ¦©§©¦¦
l`" wEqRdn micnFl dfe ,deNdngTY ¥©Ÿ¤§¤§¦¥©¨©¦©

a ,"KWp FY`n(`NWdeli,ziAxA ¥¦¤¤¤Ÿ©§¤§¦¦
i`pzA d`eldd z` oYi `NW xnFlM§©¤Ÿ¦¥¤©©§¨¨¦§©
xaFr Ff dxdf` lre ,ziAxA xifgIW¤©£¦§¦¦§©©§¨¨¥

cInzrWAd`elddlrFtA m` s` ,`l ¦©¦§©©©§¨¨©¦§©Ÿ
z`" :wEqRdn micnFl dfe ,ziAx gwl̈©¦¦§¤§¦¥©¨¤

`l LRqMoYzmixEQi` ipW ."KWpA Fl ©§§Ÿ¦¥§¤¤§¥¦¦
i"Wx lW FpFWlA mB miWxFtn EN ¥̀§¨¦©¦§¤©¦
KWpA ozFp `EdC" :a ,dr `rivn `aaA§¨¨§¦¨§¥§¤¤

d`eld zrWAgwFl `Ede ,zrWA ¦§©©§¨¨§¥©¦§©
oFrxiRixaC ahid mipaEn df itlE ." ¥¨§¦¤¨¦¥¥¦§¥

deNl dxdf` DpWi dNgY :o`M i"Wx©¦¨§¦¨¤§¨©§¨¨©Ÿ¤
KiXz `l") delOl ziAx oYi `NW¤Ÿ¦¥¦¦©©§¤Ÿ©¦

"Lig`l(dxdf` d`A KMÎxg`e , §¨¦§©©¨¨¨©§¨¨
LRqM z`") ziAxA deli `NW delOl©©§¤¤Ÿ©§¤§¦¦¤©§§

"KWpA Fl oYz `l(dpzi `NW xnFlM , Ÿ¦¥§¤¤§©¤Ÿ©§¤
`Ed f` iM ,ziAx Fl oYIW deNd mr¦©Ÿ¤¤¦¥¦¦¦¨
,d`eld zrXn xaM xEQi`d lr xaFr¥©¨¦§¨¦§©©§¨¨

zzl deNd lr xEQi` did `l m` la £̀¨¦Ÿ¨¨¦©©Ÿ¤¨¥
lr xaFr delOd did `l ,ziAx¦¦Ÿ¨¨©©§¤¥©
wx `N` ,d`eldd zrXn xaM xEQi`d̈¦§¨¦§©©©§¨¨¤¨©
xEQi`d mEXn ,ziAxd zgiwl zrWA¦§©§¦©¨¦¦¦¨¦

"FY`n gTY l`")dcya x`a t"r(.`k dxez ©¦©¥¦
`k)(éMú éøëpìCéçàì àìå YC¯ ©¨§¦©¦§Ÿ§¨¦

Epilr zFEvl aEzMd `A `l ,xnFlM§©Ÿ¨©¨§©¨¥
,xiYdl `l mbe ,ixkPl ziAx oYil¦¥¦¦©¨§¦§©Ÿ§©¦
dOl ike ,xYEOW hEWR Edf ixdW¤£¥¤¨¤¨§¦¨¨
xnFl aEzMd zpEM `N` ?xEq` didIW¤¦§¤¨¤¨©¨©©¨©
`l K` ziAx zzl xYEn ixkPl `weCW¤©§¨©¨§¦¨¨¥¦¦©Ÿ

Lig`l)my i"yxe a"rq ,r n"a `xnb d`x(xzil . §¨¦§¤¤
zgwl did "KiXY" WExiR m` :xE`iA¥¦¥©¦¨¨¨©©
devn FGW Wxtl oYip did ,iFBdn ziAx¦¦¥©¨¨¦¨§¨¥¤¦§¨

'ixtQ'A Exn`W FnM)(oeiM la` , §¤¨§©¦§¥£¨¥¨
,ziAx iFbl zzl Edf "KiXY" WExiRW¤¥©¦¤¨¥§¦¦

.devn idFGW xnFl KIW `lŸ©¨©¤¦¦§¨
øáòì ,äNò Y äNò ììkî àaä åàì̈©¨¦§©£¥£¥©£Ÿ

ïéåàì éðLa åéìò¯"Lig`l KiXz `l" ¨¨¦§¥¨¦Ÿ©¦§¨¦
`l Lig`lE" ,mcFTd wEqRA xEn`d̈¨©¨©¥§¨¦Ÿ

df wEqtA xEn`d "KiXz)`"eb(. ©¦¨¨§¨¤
.'äNò'åak dxez ©£¥

ak)(ì øçàú àìBîlLìL YL Ÿ§©¥§©§¨Ÿ

íéìâø¯xzFi Fxcp mIwl xg`i `NW §¨¦¤Ÿ§©¥§©¥¦§¥
,hk xAcOA i"Wx d`xE .milbx WlXn¦¨§¨¦§¥©¦©¦§¨
lM mYxcPW zFacp F` mixcp" :hl§¨¦§¨¤§©§¤¨
Fl dWwi `OW ,lbxA mEaixwY dpXd©¨¨©§¦¨¤¤¤¨¦§¤
aixwdlE milWExil zFlrle xFfgl©£§©£¦¨©¦§©§¦

."xg`Y laA xaFr `vnpe ,eixcp§¨¨§¦§¨¥§©§©¥
eðéúBaø eäeãîìe¯.a ,c dpXd W`x §¨©¥Ÿ©¨¨

àø÷nä ïî¯minrR WlW" wEqRdn ¦©¦§¨¥©¨¨§¨¦
"'ebe dpXA)fh ,fh lirl(:mW xn`PW , ©¨¨¤¤¡©¨

bgaE zFrEaXd bgaE zFSOd bgA"§©©©§©©¨§©
,hxtl KxvEd dOl :dWwe ,"zFMEQd©§¨¤¨¨§©§¨¥
oaEn ,"minrR WlW" xn`W oeiM ixde©£¥¥¨¤¨©¨§¨¦¨
,xAcl mIq `Ed mdA ixdW ,md EN`W¤¥¥¤£¥¨¤¦¥§©¥

mW xEn`M)biÎ` miweqt(z` xFnW" : ¨¨¨¨¤
Kl xRqY zraW draW .. aia`d WcgŸ¤¨¨¦¦§¨¨ªŸ¦§¨¨
rnW `N` ,"Ll dUrY zFMQd bg ..©©ª©£¤§¤¨§©
dN` :xnFl ,"xg`Y la"l :DPin¦¨§©§©¥©¥¤
LixcpE LizFpYn mElWzl Ll iYraẅ©§¦§§©§©§¤§¨¤

)a ,c d"x `xnbn a ,hi dvia i"yx t"r(d`xE .§¥
m` minkg EwlgPW mW `xnBA©§¨¨¨¤¤§§£¨¦¦
xcQd itl zFidl mikixv milbxd̈§¨¦§¦¦¦§§¦©¥¤

.`l F` `weCbk dxez ©§¨Ÿ
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(ãë)éúôN àöBîzøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨
éäìà ýåýéìéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו ּתעׂשה'(ר"ה 'לא על 'עׂשה' .ליּתן »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ß lel` a"i iying mei ß

(äë)ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EòáNñ :ïzú àì E ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

i"yx£EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk∑(פז -(ב"מ מדּבר ּבפֹועל ׁשּתרצה ∑ELÙk.הּכתּוב אכילה ∑EÚ·N.ּכּמה ולא ƒ»…¿∆∆≈∆ְְֵֵַַָ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִָֹ
˙Ôz.ּגּסה  ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑ ּבעל ׁשל לכליו נֹותן ׁשאּתה ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת אּלא ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא מּכאן ַָ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

אֹוכל  אינֹו ּולקׁשקׁש, לעדר ּבא אם אבל .הּבית, ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr ,cl jxk zegiyÎihewl)

ּבּבּבּבידידידיד מלילמלילמלילמלילֹוֹוֹוֹותתתת וקטפוקטפוקטפוקטפּתּתּתּת רערערערע ּבּבּבּבקמתקמתקמתקמת תבאתבאתבאתבא ּכּכּכּכיייי .... .... ּכּכּכּכנפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ענביםענביםענביםענבים ואכלואכלואכלואכלּתּתּתּת רערערערע ּבּבּבּבכרםכרםכרםכרם תבאתבאתבאתבא כה)ּכּכּכּכיייי (כג, ִִִִָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מדּבר הּכתּוב ּבפֹועל זֹו אף . . מדּבר הּכתּוב (רש"י)ּבפֹועל ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָ

ּגדֹול  חידּוׁש היא ּבּכרם הּפֹועל אכילת ׁשהרי ?"רע ּבקמת תבא "ּכי להקּדים צרי הּכתּוב היה לכאֹורה ּבזה: לדקּדק ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש
ּבּקמה. מלילֹות מּקטיפת ְְִִִֵַַָָיֹותר

הּקּב"ה זה "רע" הּוא: ּבזה הּבאּור יתרו)אּלא פרשת ריש רבה, קֹונֹו.(שמות את לׁשּמׁש ׁשּנברא ליהּודי, רֹומז ּו"ּפֹועל" , ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּתֹו עבֹודה - קמה ּתענּוג). הּמֹוסיפים ּפירֹות מצמיח (הּכרם הּדין מּׁשּורת לפנים ּתענּוג, מּתֹו לעבֹודה רֹומז - ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּכרם

האדם). לקּיּום הּמּוכרח לחם, עֹוׂשים הּׂשדה (מּתבּואת הּדין ׁשּורת על־ּפי הּמּוכרח ּכפי עֹול, ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָקּבלת
הּקּב"ה, ׁשל "ּפֹועלֹו" הּוא ּתענּוג מּתֹו ׁשהעֹובד הּכתּוב מלּמדנּו ּובראׁשֹונה ּבראׁש ל"קמה": "ּכרם" קדם מּדּוע מּובן, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלפי
ׁשאף  יֹותר, ּגדֹול חידּוׁש הּכתּוב מׁשמיענּו מּכן ּולאחר ;("ׂשבע ּכנפׁש ענבים ("ואכלּת צרכיו ּכל את לֹו מסּפק ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָוהּקּב"ה

.("ּביד מלילֹות ("וקטפּת הּוא ּכן עֹול' 'קּבלת מּתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהעֹובד

„Èכד  ‡Ók „aÚ˙Â ¯hz C˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»ƒ«¿«¿≈¿»ƒ
‡zÏlÓ Èc ‡z·„ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z¯„¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙa¿»

ÔÈ·Úכה  ÏeÎÈ˙Â C¯·Á„ ‡Ó¯Îa ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
:Ôz˙ ‡Ï C‡ÓÏe CÚ·N CLÙk¿«¿»ƒ¿»¿»»»ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ck)(éúôN àöBîøîLz Eïzì Y ¨§¨¤¦§Ÿ¦¥
'äNòú àì' ìò 'äNò'¯,xnFlM £¥©Ÿ©£¤§©

lW dUr zevn siqFdl `A aEzMd©¨¨§¦¦§©£¥¤
zevn lr "xFnWY LiztU `vFn"¨§¨¤¦§©¦§©
"FnNWl xg`z `l" lW dUrzÎ`lŸ©£¤¤Ÿ§©¥§©§

)oexkfd xtq(`le xg`n mc`WMW ,¤§¤¨¨§©¥§Ÿ
if` ,milbx WlW cr Fxcp z` mNWn§©¥¤¦§©¨§¨¦£©
dUr zevn lEHiA lr mB xaFr `Ed¥©©¦¦§©£¥
mEXnE ,"xFnWY LiztU `vFn" lW¤¨§¨¤¦§¦
`l"l KWndA df wEqR aYkp KM̈¦§©¨¤§¤§¥§Ÿ

"FnNWl xg`z)i"yx ipeir(d`xE . §©¥§©§§¥
`vFn" :` ,e dpXd W`x `ziixÄ©§¨Ÿ©¨¨¨
`nzQnC] dUr zevn Ff ± LiztU§¨¤¦§©£¥§¦§¨¨
,[mIw LiztU `vFn :`xw xn` ikd̈¦£©§¨¨§¨¤©¥
`NW] dUrzÎ`l zevn Ff ± xFnWY¦§¦§©Ÿ©£¤¤Ÿ
Wxtl Fl gFp `l i"Wx la` ."[xg`Y§©¥£¨©¦Ÿ©§¨¥

`vFn" oMW ,`xwn lW FhEWtA oM¥¦§¤¦§¨¤¥¨
zErnWn mEW FA oi` cal "LiztU§¨¤§¨¥©§¨

.dUr zevn lWdk dxez ¤¦§©£¥
dk)(Eòø íøëa àáú ékìòBôa Y ¦¨Ÿ§¤¤¥¤§¥

øaãî áeúkä¯xiYd in ,oM `l m`W ©¨§©¥¤¦¥¦¦¦
zEWx `ll Edrx mxkA qpMdl Fl)zxez §¦¨¥§¤¤¥¥§Ÿ§

mgpn(m`W :` ,av `rivn `aA d`xE .§¥¨¨§¦¨¤¦
iIg YwaW `l ,mc` lM z`iaA dpEMd©©¨¨§¦©¨¨¨Ÿ¨§©§©¥

.dIxA lkl§¨§¦¨
éìk ìàåïzú àì E¯x`al miCwn §¤¤§§Ÿ¦¥©§¦§¨¥

,wEqRA zFxgE`n odW s` ,EN` zFaiY¥¥©¤¥§¨©¨
,"Lrx mxkA `az iM"l oknql icM§¥§¨§¨§¦¨Ÿ§¤¤¥¤
`Ed lkF`dW micnFl cgi mdipXOW¤¦§¥¤©©§¦¤¨¥

.xg` `le ,xFval `Ad lrFRd©¥©¨¦§§Ÿ©¥
äøBz äøac àlL ïàkî Y¯xYEOW ¦¨¤Ÿ¦§¨¨¤¨

."LraU LWtpM" lFk`l Fl¤¡§©§§¨§¤

äzàL ïîæa ,øéöaä úòLa àlà¤¨¦§©©¨¦¦§©¤©¨
úéaä ìòa ìL åéìëì ïúBð¯okNW ¥§¥¨¤©©©©¦¤¨¥

:rnWOW ,"oYz `l LilM l`e" xidfd¦§¦§¤¤§§Ÿ¦¥¤©§©
oYY ziAd lrA lW Filkl `N`)my i"yx ¤¨§¤§¤©©©©¦¦¥

a ,ft(.
øcòì àa íà ìáà¯xFtgl)n"a i"yx £¨¦¨©§Ÿ©£

a ,ht(.
L÷L÷ìe¯miNEbnd miWxW zFQkl §©§¥§©¨¨¦©§¦

)my i"yx(.
.ìëBà BðéàELôðkäöøzL änk Y ¥¥§©§§©¨¤¦§¤

¯:xn` EN`kE ,oFvx oFWNn Wtp¤¤¦§¨§¦¨©
LpFvxM)m"`x(lr xzFi ENt` xnFlM . ¦§§§©£¦¥©

FxkU)a ,av n"a d`x(. §¨
EòáNäqb äìéëà àìå Y¯dlik` ¨§¤§Ÿ£¦¨©¨£¦¨

.driaUl xarn `idW dAxek dxez ©¨¤¦¥¥¤¦§¦¨
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(åë)Eãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú ék¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®
éðú àì Lîøçåñ :Eòø úî÷ ìò ó §¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

i"yx£·˙ ÈkEÚ¯ ˙Ó˜a פ"ז)∑‡ מדּבר (ב"מ הּכתּוב - ּבפֹועל זֹו, .אף ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

ãë(à)àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ
dì áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa ïç-àöîú¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«
i"yx£¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk∑ּבעיניו חן ּתמצא ׁשּלא לגרׁשּה, עליו ּבעיניו)מצוה חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 217 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATdA zEwacl i`pzM zEWixR§¦¦§©¦§¥§©¨¨

אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה איאיאיאיׁשׁשׁשׁש א)ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּקּקּקּקחחחח (כד, ִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָֽֽֽֽ
להּבעל־ׁשם־טֹוב טֹוב' ׁשם ּב'ּכתר יו"ד)איתא סימן ׁשּכתּוב (בתחלתו וזהּו אּׁשה, נקראין ויׂשראל . . איׁש נקרא "הּקּב"ה : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכביכֹול". אׁשּתֹו נקראין ׁשּיהיּו לבעלּה, נקנית ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ידּוע מקומות)והּנה ובכמה טו, הלכה ג פרק אישות הלכות הרמב"ם על פענח עֹוׂשה (צפנת ּד"קּדּוׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אחרים". על ּׁשנאסרה מה ּוב' לֹו, ּׁשּקנּויה מה א' ּפעּלֹות. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשּתי
ּדיׂשראל  הּדבקּות א. ּפעּלֹות. ׁשּתי אּלּו ּבקּדּוׁשין ּגם ׁשּיׁש יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּגם הּוא ּדכן לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻויׁש

זה. יחּוד על ּומסּתירים הּמעלימים הּזה עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ב. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָוקּודׁשא־ּברי־הּוא.
ּוכנסת  הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי כן ּכמֹו אחרים, על ׁשּתאסר ּבלי לבעלּה קנּויה ׁשּתהיה אי־אפׁשר ואּׁשה, איׁש ׁשּבקּדּוׁשי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּוכׁשם
ּב'חֹובת  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּזה, עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ּבלי ּבהּקּב"ה הּדבקּות ּכדבעי ׁשּתהיה אי־אפׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָיׂשראל,

ה')הּלבבֹות' אהבת לשער השער ּבנּו".(פתח העֹולם אהבת התיּׁשב עם ּבלּבנּו הּבֹורא אהבת ׁשּתתיּׁשב מּמּנּו הּנמנע "מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(á)øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå: §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
i"yx£¯Á‡ŒLÈ‡Ï∑(צ הכניסּה(גיטין וזה ּביתֹו, מּתֹו רׁשעה הֹוציא הּוא ראׁשֹון, ׁשל זּוגֹו ּבן זה .אין ¿ƒ«≈ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ÛBË˜˙Âכו  C¯·Á„ ‡˙Ó˜a ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:C¯·Á„¿«¿»

Ï‡א  Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚ·ÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È¯‡ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ ·BzÎÈÂ Ìb˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

‡Ô¯Á:ב  ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ek)(Eòø úî÷a àáú ék,Bæ óà Y ¦¨Ÿ§¨©¥¤©
øaãî áeúkä ìòBôa¯zFaiY siqFd §¥©¨§©¥¦¥

oeiM :xnFl oYip didW ipRn ,"Ff s`"©¦§¥¤¨¨¦¨©¥¨
ixd ,lrFtA xAcn oFW`xd wEqRdW¤©¨¨¦§©¥§¥£¥
,mc` lM z`iaA xAcn ipXd wEqRdW¤©¨©¥¦§©¥§¦©¨¨¨
lrFtA Ff s`W xnFl KxvEd okle§¨¥§©©¤©§¥
Fl xiYd in oM `l m`W ,xAcn aEzMd©¨§©¥¤¦Ÿ¥¦¦¦
aEzMX dOnE ?Edrx znwA qpMdl§¦¨¥§¨©¥¥¦©¤¨
EdGW micnl Ep` "sipz `l Wnxge"§¤§¥Ÿ¨¦¨§¥¦¤¤
zrWA xnFlM ,Wnxg zrWA `weC©§¨¦§©¤§¥§©¦§©

dxivTd)a ,ft my i"yx d`x(.` dxez ©§¦¨
`)(øác úåøò dá àöî ékäåöî Y ¦¨¨¨¤§©¨¨¦§¨

"åéðéòa ïç àöîz àl"L åéìò¯oM ¨¨¤Ÿ¦§¨¥§¥¨¥
,ipW qEtcaE ciÎiazM dAxdA `qxiBd©¦§¨§©§¥¦§¥¨¦§¥¦
.oFxMGd xtqe m"`xd zqxiB oke§¥¦§©¨§¥§¥¤©¦¨
,xaC zexr DA `vOWMW :FWExitE¥¤§¤¨¨¨¤§©¨¨
,Dwifgdl eipirA og `vnY `NW devn¦§¨¤Ÿ¦§¨¥§¥¨§©£¦¨

dPWxbIW `N`)m"`x(zpEMW d`xpe . ¤¨¤§¨§¤¨§¦§¤¤©¨©

oFWlAW dxizQd dfA uxzl i"Wx©¦§¨¥¨¤©§¦¨¤¦§
`l m` dide" :azFM dNigYW ,wEqRd©¨¤§¦¨¥§¨¨¦Ÿ
iElY xaCdW rnWn ,"eipirA og `vnz¦§¨¥§¥¨©§©¤©¨¨¨
`vn iM" :azFM KMÎxg`e ,og z`ivnA¦§¦©¥§©©¨¥¦¨¨
iElY df oi` oM m`e ,"xaC zexr Dä¤§©¨¨§¦¥¥¤¨
.dexr xaC z`ivnA `N` og z`ivnA¦§¦©¥¤¨¦§¦©§©¤§¨
og `vnz `l m` dide"W Wxtn okle§¨¥§¨¥¤§¨¨¦Ÿ¦§¨¥
,dipzd F` xaC xE`iY df oi` "eipirA§¥¨¥¤¥¨¨©§¨¨
,dexr xaC DA `vn m`W ,devn `N ¤̀¨¦§¨¤¦¨¨¨§©¤§¨
og `vnY `NW eilr devn" if £̀©¦§¨¨¨¤Ÿ¦§¨¥

` :df itlE ."eipirA(,"m`" xn`X dn §¥¨§¦¤©¤¨©¦
ipRn `N` ,zEWx dGW ipRn df oi ¥̀¤¦§¥¤¤§¤¨¦§¥
a .dexr xaC z`ivnA iElY xaCdW( ¤©¨¨¨¦§¦©§©¤§¨

,cizr oFWlA "`vnY" xn`X dn oaEn¨©¤¨©¦§¨¦§¨¦
"d`vn `l m`") xar oFWlA `le(, §Ÿ¦§¨¨¦Ÿ¨§¨

b .iEEv EdGW ipRn("dide" xn`X dn ¦§¥¤¤¦©¤¨©§¨¨
c .eilr devn xaCd iM ,i`Ce oFWlA( ¦§©©¦©¨¨¦§¨¨¨

m` :FWExiR "xaC zexr Da `vn iM"¦¨¨¨¤§©¨¨¥¦

wFgcl xWt` K` .xaC zexr DA `vn̈¨¨¤§©¨¨©¤§¨¦§
og `vnY `NW eilr devOW :WxtlE§¨¥¤¦§¨¨¨¤Ÿ¦§¨¥

eipirAipRn,xaC zexr DA `vOW §¥¨¦§¥¤¨¨¨¤§©¨¨
lNd ziA zrcA i"Wx WExitkE),v oihib §¥©¦§©©¥¦¥

`(:Epid ,`xw xn`wC og `vnY `l"Ÿ¦§¨¥§¨¨©§¨©§
Fpi` mXW `N` ."DA `vOW ipRn¦§¥¤¨¨¨¤¨¤¨¥
aFxA la` .devn EdGW xiMfn©§¦¤¤¦§¨£¨§
eilr devn" :miptA `qxiBd mixtQd©§¨¦©¦§¨¦§¦¦§¨¨¨
."eipirA og `vnY `NW ,DWxbl§¨§¨¤Ÿ¦§¨¥§¥¨
devn :FWExiRW ,miWxtnd mix`anE§¨£¦©§¨§¦¤¥¦§¨
og `vnY `NW icM ,cIn DWxbl eilr̈¨§¨§¨¦¨§¥¤Ÿ¦§¨¥
oMW ,`Ed wEgC df WExitE .eipirA§¥¨¥¤¨¤¥
i"Wxl Fl didW ,xtQdn xqg xTird̈¦¨¨¥¥©¥¤¤¨¨§©¦
zaiY dxqg mbe ,"cIn" zaiY siqFdl§¦¥©¦¨§©£¥¨¥©

."icM"a dxez §¥
a)(øçà LéàììL Bâeæ ïa äæ ïéà Y §¦©¥¥¤¤¤

CBzî äòLø àéöBä àeä ,ïBLàø¦¦§¨¨¦
dñéðëä äæå Búéa¯ipXd :WExiR ¥§¤¦§¦¨¥©¥¦



vzÎik`נד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i iyiy meil inei xeriy
(â)úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ

Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´
:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä̈©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«

i"yx£ÔB¯Á‡‰ LÈ‡‰ d‡Ne∑ כי "אֹו ׁשּנאמר: קֹוברּתֹו, - לאו ואם לׂשנאֹותּה, ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו הּכתּוב ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ
."ימּות  ָ

(ã)ì dçlL-øLà ïBLàøä dìòa ìëeé-àìáeL «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸
äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì dzç÷ì§©§¹̈¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äáòBú-ék¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLàñ :äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡∑(יא ׁשּנסּתרה (יבמות סֹוטה .לרּבֹות «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

ß lel` b"i iyiy mei ß

(ä)àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìåäðL Búéáì §Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«
i"yx£‰L„Á ‰M‡∑,לֹו חדׁשה ּגרּוׁשתֹוׁשהיא לּמחזיר ּפרט אלמנה, ÂÈÏÚ.ואפּלּו ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑ ּדבר ƒ»¬»»ְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָ¿…«¬…»»ְַ

מז)∑cŒÏÎÏ·¯.הּצבא  סוטה החֹוזרים (ספרי. אבל ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, מים לסּפק לא הּצבא, צר ׁשהּוא ַָָ¿»»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

Ëbג  dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dpÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez‡Ï dÏ d·Òc ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

d¯ËÙד  È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡ÒÁ‡«¬»»

BtÈ˜ה  ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
Èt ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò¿«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dnFC Fpi` ,dYr DzF` `UFPd©¥¨©¨¥¤
`N` ,DWxBW oFW`xd Wi`l eiUrnA§©£¨¨¦¨¦¤¥§¨¤¨
WxB oFW`xd ixdW ,"xg` Wi`" `Ed¦©¥¤£¥¨¦¥¥
dfe ,milwlwnd diUrn ipRn ,DzF`¨¦§¥©£¤¨©§ª§¨¦§¤
zaiY xEYIn `Ed cEOiNde .Dqipkd¦§¦¨§©¦¦¦¥©

"xg`")m"`x(xnFl Fl didW F` . ©¥¤¨¨©
"ipW Wi`l")a ,v oihib `"yxdn(aEzMde . §¦¥¦§©¨

`Vil mc`l xYEOW s`W ,EprinWn©§¦¥¤©¤¨§¨¨¦¨
DA `vnPW zngn dWxBzPW dX ¦̀¨¤¦§¨§¨¥£©¤¦§¨¨
wEqRA d`xE .iEvx df oi` ,xaC zexr¤§©¨¨¥¤¨§¥©¨

.`Adb dxez ©¨
b)(ïBøçàä Léàä dàðNeáeúkä Y §¥¨¨¦¨©£©¨

BøOáî¯`le ,"D`pUE" xn`X dOn §©§¦©¤¨©§¥¨§Ÿ
"D`pU m`e")`"eb(oFWNOW xirdl . §¦§¥¨§¨¦¤¦§

dxFUA `idW rnWn "FxVan"daFh, §©§©§©¤¦§¨¨
zpaEn xaCAW daFHd dxFUAde§©§¨©¨¤©¨¨¤¤

.i"Wx ixaC mEIQn¦¦¦§¥©¦
dúàðNì BôBqL¯FziAn DgNWlE ¤¦§Ÿ¨§©§¨¦¥

)a ,v oihib `"yxdn(.
åàì íàå¯KFYn dPWxbi `l m` §¦¨¦Ÿ§¨§¤¨¦

.d`pU¦§¨
BzøáB÷ Y¯drWx qipkdW ipRn ©§¦§¥¤¦§¦¦§¨

Fzial)a ,v oihib(. §¥
."úeîé éë Bà" øîàpLc dxez ¤¤¡©¦¨

c)(äànhä øLà éøçàúBaøì Y ©£¥£¤ª©¨¨§©
äøzñpL äèBñ¯`N` ,dlrape ¨¤¦§§¨§¦§£¨¤¨

`iNrn oFWlA hwPW)a ,`i zenai(. ¤¨©§¨§©§¨
`NW mB micnFl df wEqRn ,xnFlM§©¦¨¤§¦©¤Ÿ
FYW` mr zFigl KiWndl lrAd lkEi©©©©§©§¦¦§¦¦§
,d`nhpe dxYqpe Dl `PTW ixg ©̀£¥¤¦¥¨§¦§§¨§¦§§¨
zFtqFYd Eazke .DWxbl eilr `N ¤̀¨¨¨§¨§¨§¨§©¨
,"d`OHd" zaiYn `Ed cEOiNdW ,mẄ¤©¦¦¥©ª©¨¨
d`nEh ixwinl Edl xAYqn `l"W¤Ÿ¦§©¥§§¦§¥§¨
xYid DzliraC oeiM ,dWExb i`EVipl§¦¥§¨¥¨¦§¦¨¨¤¥

."`idd dxez ¦
d)(äLãç äMà"äLãç" àéäL Y ¦¨£¨¨¤¦£¨¨
Bì¯xnFlM ,WOn "dWcg" `le§Ÿ£¨¨©¨§©

dlEzA)` ,cn dheq i"yx d`x(oM m` iM , §¨¦¦¥
"dlEzA dX`" :aFYkl Fl did)`"eb(. ¨¨¦§¦¨§¨

äðîìà elôàå¯oke .dlErA `idW ©£¦©§¨¨¤¦§¨§¥

.DhinWd dOl oEIr Kixve .dWExB§¨§¨¦¦¨¨¦§¦¨
` :xnFl Wi ilE`e(dWExBdW mEXn §©¥©¦¤©§¨

mc` oMW ,dpnl`n oMWÎlM `id¦¨¤¥¥©§¨¨¤¥¨¨
,dpnl`n xzFi dWExB `Vil sicrn©£¦¦¨§¨¥¥©§¨¨
ENit`e" :azMX dnA dpEMd Ff ilE`e§©©©¨¨§©¤¨©©£¦

a .dWExB oMWÎlke ,"dpnl`(xaCd ©§¨¨§¨¤¥§¨©¨¨
xifgnl hxR" azMX dOn oaEn¨¦©¤¨©§¨§©£¦

FzWExB." §¨
BúLeøb øéæçîì èøt¯Dpi`W §¨§©£¦§¨¤¥¨

citw "dWcg dX`"` `xwE ,Fl dWcg£¨¨§¨©¦¨£¨¨¨¥
)` ,bn my i"yx(dpEMd "FzWExB xifgn"E .©£¦§¨©©¨¨

xg` la` ,xg` Wi`l z`VPW iptl¦§¥¤¦¥§¦©¥£¨©©
dxEq` `id ixd ,xg` Wi`l z`VPW¤¦¥§¦©¥£¥¦£¨

.lirl WxFtnM ,eilr̈¨©§¨§¥
åéìò øáòé àìåàávä øác Y¯ §Ÿ©£Ÿ¨¨§©©¨¨

`le" ,Wi`d lr aqEn "eilr" :WExiR¥¨¨¨©¨¦§Ÿ
,aEzMd zpEke ,`aSd lr aqEn "xFari©£¨©©¨¨§©¨©©¨
,"`aSA `vi `l" Wi`dW wx `NW¤Ÿ©¤¨¦Ÿ¥¥©¨¨
,`aSd xaC xnFlM ,"`av"d mB `N ¤̀¨©©¨¨§©§©©¨¨
`l ,"eilr xFari `l" ± `aSd ev F`©©¨¨Ÿ©£¨¨Ÿ



נה `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i iyiy meil inei xeriy
ּומתּקנין  ּומזֹון מים מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ארס חנכֹו, ולא ּבית ּבנה ּכגֹון: ּכהן, ּפי על הּמלחמה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹמעֹורכי 

הּדרכים  B˙È·Ï.את ‰È‰È∑(שם) זז ו אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה אם ּביתֹו, ּבׁשביל אף ְִֶַָƒ¿∆¿≈ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמלחמה  צרכי ּבׁשביל ּביתֹו∑B˙È·Ï.מּביתֹו ּכרמֹו∑È‰È‰.זה את אׁשּתֹו,∑ÁnNÂ.לרּבֹות את יׂשּמח ְְְִִִִֵֵַָָָ¿≈ֵֶƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְִֶַַ

אּלא  'וׂשּמח', ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין הּוא, טֹועה אּתתּה', עם 'ויחדי והּמתרּגם: אּתתּה', ית 'ויחדי ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָותרּגּומֹו:
'וׂשמח' .ׁשל ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתלביתלביתלביתֹוֹוֹוֹו יהיהיהיהיהיהיהיה נקינקינקינקי ּדּדּדּדברברברבר ה)לכללכללכללכל עועועועוֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו(כד, ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל ללללֹוֹוֹוֹו ממממֹוֹוֹוֹוחליןחליןחליןחלין אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה הטורים)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשאאאא קּיּום (בעל היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה הּוא לּתֹורה יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּפרּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָמצות

ּכא  . . מבטח ּתֹורה הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר למי מיחד וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ילדֹו. ּלּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
עוֹונֹותיו! ּכל על לֹו ׁשּמֹוחלין ֲֲִֶַָָלֹו

(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

i"yx£ÌÈÁ¯∑ הּתחּתֹונה העליֹונה ∑Î¯Â·.היא ּבביתּֿדין,∑Ï·ÁÈŒ‡Ï.היא חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא אם ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָ
נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ימׁשּכנּנּו ק"ג)לא .(ב"מ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

(æ)ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
òøä zøòáe àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‡ˆnÈŒÈk∑(ספרי),והתראה ׁשּבּתֹורה ּבעדים 'יּמצא' ּכל ׁשּיׁשּתּמׁש∑BaŒ¯nÚ˙‰Â.וכן עד חּיב אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

.ּבֹו

·‰ÔBו  È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«

ÈaÓז  È‰BÁ‡Ó ‡LÙ ·b ¯·b ÁkzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡·pb ÏË˜˙ÈÂ dpaÊÈÂ da ¯‚zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.eilr lEgï¨¨
øác ìëìàávä Cøö àeäL Y¯ §¨¨¨¤Ÿ¤©¨¨

`aSd KxFv mpi`W mixacAW rnWnE©§©¤¦§¨¦¤¥¨¤©¨¨
wFqrl Fl xYEn xird ikxv `N ¤̀¨¨§¥¨¦¨©£

)cecl likyn(.
ïwúì àìå ïBæîe íéî ÷tñì àìŸ§©¥©¦¨§Ÿ§©¥

íéëøc¯.`aSd iWp` xEar §¨¦£©§¥©¨¨
äîçìnä éëøBòî íéøæBçä ìáà£¨©§¦¥§¥©¦§¨¨

ïäk ét-ìò¯xhFXde xAcn odMdW ©¦Ÿ¥¤©Ÿ¥§©¥§©¥
.g ,k i"WxA lirlcM ,rinWn©§¦©§¦§¥§©¦
"Bëðç àìå úéa äða" ïBâk¯lirl §¨¨©¦§Ÿ£¨§¥

.d ,k
"dç÷ì àìå äMà Nøà" Bà¯mW ¥¥¦¨§Ÿ§¨¨¨

.f wEqR̈
ïBæîe íéî ïé÷tñî¯iklFdl §©§¦©¦¨§§¥

dnglOd)` ,bn dheq i"yx(. ©¦§¨¨
íéëøcä úà ïéðwúîe¯oM micnFle §©§¦¤©§¨¦§§¦¥

dY` i` eilr ,"eilr" xn`PX dOn¦©¤¤¡©¨¨¨¨¦©¨
mixg` lr xiarn dY` la` ± xiarn©£¦£¨©¨©£¦©£¥¦

)` ,cn dheq(.
Búéáì äéäé,Búéa ìéáLa óà Y ¦§¤§¥©¦§¦¥

Bëðçå úéa äða íà¯FA xC `le ¦¨¨©¦©£¨§Ÿ¨

dpW oicr)` ,bn my i"yx(. £©¦¨¨
Bìlçå íøk òèð íàå¯dxar `le §¦¨©¤¤§¦§§Ÿ¨§¨

dnlW ziriax dpW oicr eilr)i"yx ¨¨£©¦¨¨§¦¦§¥¨
my(.

éëøö ìéáLa Búéaî ææ Bðéà¥¨¦¥¦§¦¨§¥
.äîçìnäBúéáìBúéa äæ Y¯ ©¦§¨¨§¥¤¥

FziA liaWA)my i"yx(z` x`iA dNgY . ¦§¦¥§¦¨¥¥¤
oM micnFl Ki` x`an zrke ,oiprd̈¦§¨§¨¥§¨¥¥§¦¥

.wEqRd oFWNn¦§©¨
äéäéBîøk úà úBaøì Y¯,"didi" ¦§¤§©¤©§¦§¤

zxg` died Ll siqFd ,`Ed `iEAx¦¨¦§£¨¨©¤¤
FfM zFidl)my i"yx(. ¦§§

çnNå.BzLà úà çnNé Y §¦©§©©¤¦§
"déúzà úé écçéå" :Bîebøúå¯ §©§§©§¥¨¦§¥

.FYW` z` gOUie¦©©¤¦§
"déúzà íò écçéå" :íbøúîäå¯ §©§©§¥§¤§¥¦¦§¥

.FYW` mr gnUie§¦§©¦¦§
ìL íebøz äæ ïéàL ,àeä äòBè¤¤¥¤©§¤

."çîNå" ìL àlà ,"çnNå"e dxez §¦©¤¨¤§¨©
e)(íéçø.äðBzçzä àéä YáëøåY ¥©¦¦©©§¨¨¨¤

äðBéìòä àéä¯Ff lr zakFxd)a"a i"yx ¦¨¤§¨¨¤¤©
` ,fi(aaFq `Ed dlrnNW akxd .¨¤¤¤§©§¨¥

Fpi` dHn lW migixde ,ogFhe lBlBznE¦§©§¥§¥§¨¥©¦¤©¨¥
FnFwnA `Ed rEaw iM FnFwOn ff)i"yx ¨¦§¦¨©¦§

fh ,`n aei`(.
ìáçé àììò BðkLîì àa íà Y Ÿ©£Ÿ¦¨§©§§©

BáBç¯lM" :dk ,ak zFnW i"Wx d`x§¥©¦§¨
,d`eld zrWA oFMWn Fpi` dlag oFWl§£¨¨¥©§¦§©©§¨¨
riBOWM deNd z` oipMWnOW `N ¤̀¨¤§©§§¦¤©Ÿ¤§¤©¦©

."rxFR Fpi`e onGd©§©§¥¥©
ïéc-úéaa¯oFMWn zgiwl lM oMW §¥¦¤¥¨§¦©©§

,oiCÎziAA wx `id ,d`eld zrWA `NW¤Ÿ¦§©©§¨¨¦©§¥¦
dpWOd ixackE)` ,biw n"a(z` delOd" : §¦§¥©¦§¨©©§¤¤

`l ,[Fl rxR `le onf riBde] Fxiag£¥§¦¦©§©§Ÿ¨©Ÿ
."oiCÎziAA `N` EPpMWni§©§§¤¤¨§¥¦

ïäa íéNBòL íéøáãa epðkLîé àìŸ§©§§¤¦§¨¦¤¦¨¤
Lôð ìëà¯`Ed Wtp iM" xn`PW Ÿ¤¤¤¤¤¡©¦¤¤

"lag)` ,ehw n"a(lW milM x`W zFAxl , Ÿ¥§©§¨¥¦¤
Wtp lkF`)a"rx my i"yx(.f dxez ¤¤¤

f)(àöné ék¯,`k zFnW i"Wx d`x ¦¦¨¥§¥©¦§
itl ?xn`p dOl ± FxknE Wi` apbe" :fh§Ÿ¥¦§¨¨¨¤¡©§¦
Wtp apFB Wi` `vOi iM :xn`PW¤¤¡©¦¦¨¥¦¥¤¤
,Wtp apBW Wi` `N` il oi` ,eig`n¥¤¨¥¦¤¨¦¤¨©¤¤
EapBW qFpibFxCp` F` mEhnEh F` dX ¦̀¨§©§§¦¤¨§



vzÎik`נו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i iyiy meil inei xeriy

(ç)ì úòøvä-òâða øîMäúBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®
øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬

:úBNòì eøîLz íúéeö¦¦¦−¦§§¬©«£«
i"yx£˙Ú¯v‰ŒÚ‚a ¯ÓM‰∑ טמאה סימני ּתתלׁש הּבהרת ׁשּלא את ּתקֹוץ ‡˙ÌÎ.ולא e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk∑ ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆

לטהר  אם להחליט, אם להסּגיר, .אם ְְְְֲִִִִִֵַַַ

(è)éäìà ýåýé äNò-øLà úà øBëæíéøîì E ¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®
ñ :íéøönî íëúàöa Cøca©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑(ספרי) לׁשֹון ּתסּפר אל ּבצרעת, ּתלקה ׁשּלא להּזהר ּבאת אם »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבנגעים  ולקתה ּבאחיה ׁשּדּברה למרים, העׂשּוי זכֹור .הרע. ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָָ

(é)-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Eòøá äMú-ék¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤
:Bèáò èáòì Búéa¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

i"yx£EÚ¯a ‰M˙ŒÈk∑ ּתחֹובּבחבר.‰Óe‡Ó ˙‡MÓ∑(שם) ּכלּום ׁשל .חֹוב ƒ«∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»ְֶ

ÁÏ„‡ח  ¯hÓÏ e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

ÌÈ¯ÓÏט  C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏeÚי  ‡Ï ÌÚcÓ eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«»≈
:dBkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï¿≈≈¿ƒ««¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.FxknE Wi` apFbe :xnFl cEnlY ?oiPn¦©¦©§©§¥¦§¨
il oi` ,Wi` apFbe o`M xn`PW itlE§¦¤¤¡©¨§¥¦¥¦
cEnlY ?oiPn dX` apFB ,Wi` apFB `N ¤̀¨¥¦¥¦¨¦©¦©§
,mdipW EkxvEd Kkl ,Wtp apFB :xnFl©¥¤¤§¨§§§¥¤

."df dNB df xQgX dn©¤¦¥¤¦¨¤
íéãòa Y¯FapBW micr EdE`xW §¥¦¤¨¥¦¤§¨

FxknE FciA `vnpe)my zeny i"yx t"r(. §¦§¨§¨§¨
"Fcia `vnpe"AW oeiM :xn`Y `NW¤ŸŸ©¥¨¤¦§¦§¨§¨

)my zeny(`Mil ENit` ,`pngx dlŸ¨©£¨¨£¦¥¨
olÎrnWnw ,FapBW drWA micr¥¦§¨¨¤§¨¨©§©¨

micr KixSW)m"`x(dxrd d`xE . ¤¨¦¥¦§¥¤¨¨
.d`Ad©¨¨

äàøúäå¯,dxFYAW oiWpr lM FnM §©§¨¨§¨¢¨¦¤©¨
FA Exzd oMÎm`Î`N` oiWiprn oi`W¤¥©£¦¦¤¨¦¥¦§
Fazkl KxvEde .dxiard rEviA iptl¦§¥¦©¨£¥¨§§©§¨§
oeike ,daipbA xAEcn o`MW mEXn ,o`M̈¦¤¨§¨¦§¥¨§¥¨
micr Wi m`e ,xzQA `id daipB lMW¤¨§¥¨¦©¥¤§¦¥¥¦
EprinWn okl ,daipB Ff oi` d`xzde§©§¨¨¥§¥¨¨¥©§¦¥

d`xzde micr Kixv daipbA mBW)x`a ¤©¦§¥¨¨¦¥¦§©§¨¨
dcya(.

äøBzaL "àöné" ìk ïëå¯i"WxA §¥¨¦¨¥¤©¨§©¦
mFwn lkA d`ivn oi`" :a ,dt oixcdpq©§¤§¦¥§¦¨§¨¨

."micrA `N ¤̀¨§¥¦
Ba ønòúäåáiç Bðéà Y¯wpg zzin §¦§©¤¥©¨¦©¤¤

)my zeny i"yx d`x(.
Ba LnzLiL ãò¯,`k i"WxA lirlcM ©¤¦§©¥§¦§¥§©¦

.WEOiW oFWl `id zExOrzdW ci¤¦§©§¦§¦
cr aIg Fpi`" :i"Wx oFWl zEkix`nE¥£¦§©¦¥©¨©

`ivFdl `AW d`xp ,"FA WOYWIW¤¦§©¥¦§¤¤¨§¦
mB Kixv `NW ,miWxtnd zrCn¦©©©§¨§¦¤Ÿ¨¦©
zg`A iC `N` dxikn mbe zExOrzd¦§©§§©§¦¨¤¨©§©©

"FxknE" miWxtnE ,odnokl ,Fxkn F` ± ¥¤§¨§¦§¨§¨¨¥
odiYW KixSW i"Wx EprinWn)likyn t"r ©§¦¥©¦¤¨¦§¥¤

i"yx ipeire cecl(.g dxez

g)(úòøvä òâða øîMäàlL Y ¦¨¤§¤©©¨©©¤Ÿ
ìúzL¯xnXd ,`Ed e`l ± "xnXd" ¦§Ÿ¦¨¤¨¦¨¥

oM dUrY `NW)` ,ev oiaexir i"yx(. ¤Ÿ©£¤¥
äàîè éðîéñ¯zFpal zFxrU iYW ¦¨¥ª§¨§¥§¨§¨

odA d`Ohn zxdAdW)a ,cv zay i"yx(. ¤©©¤¤§©§¨¨¤
zxdAd xdhl icM)my i"yx d`x(. §¥§©¥©©¤¤

úøäaä úà õ÷z àìå¯uFvwi `NW §Ÿ¨Ÿ¤©©¤¤¤Ÿ¦§
FxUAn Fnvr rbPd)m"`x(d`xpe . ©¤©©§¦§¨§¦§¤

ltMn zFxdf`d iYW z` cnFNW¤¥¤§¥¨©§¨¦¤¤
`NW ± "rbpA" ,"zrxSd rbpA" oFWNd©¨§¤©©¨©©§¤©¤Ÿ
,"rbp"d lW d`nEh ipniq WFlzl¦§¦¨¥§¨¤©¤©
."zrxSd" z` uFwi `NW ± "zrxSd"©¨©©¤Ÿ¨¤©¨©©
dNErR dUri `NW `Ed xEQi`d mrhe§©©¨¦¤Ÿ©£¤§¨
`N` ,zrxv rbPn Fnvr xdhl eiciA§¨¨§©¥©§¦¤©¨©©¤¨
itkE ,odMd z`xFdl oiYndl eilr̈¨§©§¦§¨©©Ÿ¥§¦

.i"Wx WExitkE ,aEzMd mIqOW¤§©¥©¨§¥©¦
íëúà eøBé øLà ìëkíà Y §Ÿ£¤¤§¤¦

øébñäì¯draW ziAA rxFvOd z` §©§¦¤©§¨©©¦¦§¨
`Ed m` KMÎxg` rFAwl icM ,minï¦§¥¦§©©©¨¦

.`l F` `nḧ¥Ÿ
èéìçäì íà¯.d`nEhl ¦§©§¦§§¨
.øäèì íàh dxez ¦§©¥

h)(éäìà 'ä äNò øLà úà øBëæE ¨¥£¤¨¨¡Ÿ¤
íéøîìàlL øäfäì úàa íà Y §¦§¨¦¨¨§¦¨¥¤Ÿ

úòøöa ä÷ìz¯df wEqR ,xnFlM ¦§¤§¨©©§©¨¤
xnXd" :lirlC dxdf`l KWndA `Ed§¤§¥¨©§¨¨¦§¥¦¨¤
dxq` dxFYdW ixg` ,"zrxSd rbpA§¤©©¨©©©£¥¤©¨¨§¨
z`nEh ipniq uFwle WFlzl eilr̈¨¦§§¨¦¨¥§©
Ki` dvr Fl xn`e aEzMd `A ,zrxv̈©©¨©¨§¨©¥¨¥
.zrxvA zFwlNn dNigYkNn rpOdl§¦¨©¦§©§¦¨¦¦§§¨©©
iEEiv Fpi` o`M xEn`d "xFkf" df itlE§¦¤¨¨¨¨¥¦
xF`" mB d`xE .calA daFh dvr `N ¤̀¨¥¨¨¦§¨§¥©
xFkf zknqdA oEMzp" :g wEqR "miIgd©©¦¨¦§©¥§©§¨©¨
ricFdl ,mixnl 'd dUr xW` z ¥̀£¤¨¨§¦§¨§¦©
'd evi FzF`e ,rbPd didi EPOOW WxFW¤¤¦¤¦§¤©¤©§§©
rbPd uFwIW `l ,Fl `txe uFwl̈§¨¨Ÿ¤¨©¤©

."FA WxWn EPcFr FWxWe§¨§¤ª§¨
ì øtñz ìàòøä ïBL¯mirbPdW ©§©¥¨¨©¤©§¨¦

rxd oFWl lr mi`A)ixtq(. ¨¦©¨¨¨
äéçàa äøacL ,íéøîì éeNòä øBëæ§¤¨§¦§¨¤¦§¨§¨¦¨

¯.EpAx dWn¤©¥
íéòâða äú÷ìå¯,ai xAcOA d`x §¨§¨¦§¨¦§¥©¦§¨

dnE" :` wEqR mW i"Wx d`xE .aiÎ`§¥©¦¨¨©
KM ± FzEpbl dpEMzp `NW mixO¦§¨¤Ÿ¦§©§¨¦§¨
lW FzEpbA xRqnl xnFgeÎlw ,dWprp¤¤§¨©¨¤¦§©¥¦§¤

."Fxiagi dxez £¥
i)(Eòøá äMú ék"Cøáça áBçú" Y ¦©¤§¥£¥§©§¨
¯LxagW FWExitE .qFlwpE` mEBxY©§§§¥¤£¥§

.Ll aIg©¨§
äîeàî úàMîíeìk ìL áBç Y¯ ©©§¨¤§



נז `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(àé)eçaàéöBé Bá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õ ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬
éìà:äöeçä èBáòä-úà E ¥¤²¤¨«£−©«¨

(áé):Bèáòa ákLú àì àeä éðò Léà-íàå§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
i"yx£BË·Úa ·kL˙ ‡Ï∑(קיד ּתׁשּכב (ב"מ אצללא .ועבטֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ
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éäìà ýåýéñ :E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£LÓM‰ ‡B·k∑(שם) ּב"ואּלה ּכתּוב ּוכבר ּבּבקר, החזירהּו יֹום ּכסּות ואם הּוא, לילה ּכסּות אם ¿«∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּתּקחּנּו":הּמׁשּפטים  הּׁשמׁש ּוכבֹוא לֹו, ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּכל לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא אינֹו∑jÎ¯·e."עד ואם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ≈¬∆»ְִֵ
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צדק ∑E¯bÓ.ּדבר  ּגר ּתֹוׁשב ∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹות זה Eˆ¯‡a.האֹוכל ¯L‡∑ ּבהמה ׂשכר לרּבֹות ָָƒ≈¿ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ¬∆¿«¿¿ְְְֵַַָ

.וכלים  ְִֵ

(åè)ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³
àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeä éðò̈¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

éìòñ :àèç Eá äéäå ýåýé-ìà E ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£Œ˙‡ ‡N ‡e‰ ÂÈÏ‡ÂBLÙ∑ ונתלה ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא הּוא הּזה הּׂשכר .ּבאילן אל ¿≈»…≈∆«¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

‡ËÁ E· ‰È‰Â∑(ספרי),הּקֹורא מּכלֿמקֹום עלֿידי ליּפרע ׁשּממהרין .אּלא ¿»»¿≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 138 cenr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

giWOd zFnil ± l`xUi lW mxkU xEg ¦̀§¨¨¤¦§¨¥¦©¨¦©

ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכרֹוֹוֹוֹו תתתתּתּתּתּתןןןן טו)ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוממממֹוֹוֹוֹו (כד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ
מצינּו ט)הּנה כו, בחוקותי ורש"י כהנים תורת יד־טז, ב, פרק אבות הּתֹורה (ראה ּבקּיּום יׂשראל ׁשל עבֹודתם את ז"ל חכמינּו ׁשהׁשוּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

העבֹודה. על לתׁשלּום הּמצֹות ׂשכר ואת הּפֹועל, למלאכת ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָוהּמצֹות
הרמּב"ן בסופו)וכתב הגמול מחּיה (שער "הּקּב"ה ּכאׁשר לעתיד־לבא הּוא הּׂשכר מּתן ׁשּזמן ּובחסידּות, ּבּקּבלה הכריעּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּגן־עדן". ׁשּקרינּו הּנׁשמֹות עֹולם ואינֹו הּמתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבתחּית
עֹוׂשה  ּׁשהּוא ּד"מה הּתֹורה, ּכל את מקּים הּקּב"ה והרי הּמׁשיח, לימֹות יׂשראל ׁשל ׂשכרם הּקּב"ה מאחר היא לתמּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש

ולׁשמֹור" לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר ט)הּוא ל, פרשה רבה ?(שמות ְְְְֲִִֵֵַָ
קּדיׁשא ּתניא ּבספר ּבארּוכה הּמבאר על־ּפי הּדברים ל"ו)ויתּבארּו הּקּב"ה (פרק ׁש"נתאּוה הּוא העֹולם ּבריאת ּדתכלית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו ְְְִִִַָלהיֹות
לברר  הּוטל יׂשראל מּבני אחד ּכל ועל ,"יתּבר אֹורֹו הסּתר ּבענין הימּנּו למּטה ּתחּתֹון "אין מּצד־עצמֹו הּזה העֹולם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּכלֹומר,

ּבעֹולם. חלקֹו ואת הּגׁשמי ּגּופֹו את הּוא מזּכ ׁשּבזה הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי ּבעֹולם, מיחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻחלק

È‰BÏÚטו  ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡ÈÚ È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»
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äfä øëOä ìà¯."eil`e" WExiRd Edf ¤©¨¨©¤¤©¥§¥¨
úeîì "BLôð úà àNð àeä"¯`Ed Ÿ¥¤©§¨

eilr FWtp xqFn)` ,aiw n"a i"yx(. ¥©§¨¨
Láëa äìò¯on lFRil FnvrA oMqe ¨¨§¤¤§¦¥§©§¦¦

WaMd)my i"yx(. ©¤¤
ïìéàa äìúðå¯wFqnl eilr dlrWM §¦§¨§¦¨§¤¨¨¨¨¦§

eilr FWtp xqnE ,mixnY xFCble mizif¥¦§¦§§¨¦¨©©§¨¨
oli`d on lFRi `OW ,dzinl)my i"yx(. §¦¨¤¨¦¦¨¦¨

àèç Eá äéäåíB÷î-ìkî Y¯ §¨¨§¥§¦¨¨
.Lilr `xwi `l ENit £̀¦Ÿ¦§¨¨¤

éãé-ìò òøtäì ïéøäînL àlà¤¨¤§©£¦§¦¨©©§¥
àøBwä¯Lilr `xwi `le" :xn`p okle ©¥§¨¥¤¡©§Ÿ¦§¨¨¤

iM ,Lilr `xwi `NW icM EpidC ,"'d l ¤̀§©§§¥¤Ÿ¦§¨¨¤¦
.LA rxRdl Exdni Lilr `xwi m ¦̀¦§¨¨¤§©£§¦¨©§

.h ,eh lirl i"Wx mB d`xfh dxez §¥©©¦§¥



נט `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy
ּגאֹון  ּבהדר עליהם ו"יֹופיע ,יתּבר לֹו לדירה ראּוי ויהיה העֹולם, ּכללּות זּכּו יׁשלם ּכאׁשר לעתיד ּתהיה העלּיה ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻותכלית

הארץ". ּכל את ה' כבֹוד וימּלא ְִֵֶֶָָָָֻעּזֹו,
אינּה ּד"ׂשכירּות הּוא ׁשהּדין ּומאחר אחת, ׂשכירּות ּבגדר היא הּדֹורֹות ּבמׁש יׂשראל ּבני ּכל ׁשל ׁשעבֹודתם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָונמצא

לבּסֹוף" אּלא ב)מׁשּתּלמת קי, מציעא ׁשּיהיה (בבא ּכּלֹו העֹולם ּבזּכּו העבֹודה, ּבגמר מּיד לבּסֹוף רק מׁשּתּלם ׂשכרּה ולכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
הּמתים. ּתחּית לעת ,להּׁשם־יתּבר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּדירה

(æè)eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´
eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìòñ : ©¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑,"יּומתּו ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ּתאמר ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשמים  ּבידי אבֹותם ּבעון מתים והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו מי .אבל ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

(æé)ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤
:äðîìà©§¨¨«

i"yx£ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑:הזהר ּכבר העׁשיר טז)ועל לעבר (דברים ּבעני וׁשנה מׁשּפט", תּטה "לא …«∆ƒ¿«≈»ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
עליו  וׁשנה הזהיר לכ עׁשיר, מּׁשל יֹותר עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל לפי לאוין, ּבׁשני ˙Ï·Á.עליו ‡ÏÂ∑ ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ¿…«¬…

הלואה  ּבׁשעת .ׁשּלא ְְִֶַַָָֹ

(çé)ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬
éäìà-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî E ¡Ÿ¤−¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤

ñ :äfä øácä©¨−̈©¤«
i"yx£z¯ÎÊÂ∑ ּבּדבר ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו חּקֹותי, לׁשמר :ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

(èé)äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À
äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®

éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìéãé äNòî ìëa Eñ :E §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«

Ï‡טז  ÔÈ·e ÔÈa Ìet ÏÚ Ô‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L‡ Ô‰·‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙q·יז  ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ¯‡ Le·Ï ‡BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜¯Ùeיח  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈

ÓÚ¯‡יט  ÈL˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ „BˆÁ˙ È¯‡¬≈«¿¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»
‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Èc ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…

:C„È È„·BÚ»≈¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

fh)(íéða ìò úBáà eúîeé àìY Ÿ§¨©¨¦
íéða úeãòa¯"mipA lr" ,xnFlM §¥¨¦§©©¨¦

milEqR mipAdW ,mipa iRÎlr :FWExiR¥©¦¨¦¤©¨¦§¦
FaIgl mdia` lr oiCÎziAA cirdl§¨¦§¥¦©£¦¤§©§
lr cirdl milEqR zFa`d oke ,dzin¦¨§¥¨¨§¦§¨¦©

miaFxw x`Wl oiCd `Ede .mdipA)d`x §¥¤§©¦¦§¨§¦
` ,gk oixcdpq(.

íéða ïBòa :øîàz íàå¯didie §¦Ÿ©©£¨¦§¦§¤
dpEMd .mipA llbA ,"mipA lr" WExiR¥©¨¦¦§©¨¦©©¨¨

mc` iciA dzinl od)e ,ci a mikln d`x(, ¥§¦¨¦¥¨¨
ixaC mEIqM) minW iciA dzinl ode§¥§¦¨¦¥¨©¦§¦¦§¥

i"Wx(.? ©¦
,"eúîeé Bàèça Léà" :øîàð øák§¨¤¡©¦§¤§¨
ïBòa úî Y "Léà" BðéàL éî ìáà£¨¦¤¥¦¥©£

íúBáà ïBòa íéúî íépèwä ,åéáà̈¦©§©¦¥¦©££¨
íéîL éãéa¯.a ,al zAW d`xfi dxez ¦¥¨©¦§¥©¨

fi)(íBúé øb ètLî ähú àììòå Y Ÿ©¤¦§©¥¨§©
øäæä øák øéLòä¯.hi ,fh lirl ¤¨¦§¨ª§©§¥

éðòa äðLå ,"ètLî ähú àì"¯Epid Ÿ©¤¦§¨§¨¨¤¨¦©§
.o`M xEn`d "mFzi xB"¥¨¨¨¨
ïéåàì éðLa åéìò øáòì¯Kixv df itlE ©£Ÿ¨¨¦§¥¨¦§¦¤¨¦

xaFr oFia` hRWn dHOdW ,xnFl©¤©©¤¦§©¤§¥
FA xn`p ixdW ,oie`l dWlWA),bk zeny ¦§¨¨¦¤£¥¤¡©

e(."FaixA LpFia` hRWn dHz `l" :Ÿ©¤¦§©¤§§§¦
éðò ètLî úBhäì ì÷pL éôì¯ §¦¤¨¥§©¦§©¨¦

.iprd zrxl§¨©¤¨¦
äðLå øéäæä Cëì ,øéLò ìMî øúBé¥¦¤¨¦§¨¦§¦§¨¨

.åéìòìáçú àìúòLa àlL Y ¨¨Ÿ©£Ÿ¤Ÿ¦§©

äàåìä¯xg`l wx KIW laFg oFWNW ©§¨¨¤§¥©¨©§©©
oFMWn Fl `ian deNdWM la` ,d`eld©§¨¨£¨§¤©Ÿ¤¥¦©§

"`Ed FlaFg e`l" ± d`eld zrWA)i"yx ¦§©©§¨¨¨§
a ,ciw n"a(wEqR lirl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¥¨

.egi dxez

gi)(zøëæåéúéãt ïk úðî ìò Y,E §¨©§¨©§¨¥§¦¦
ìéúBwç øîL¯ikp` oM lr" :xEn`M ¦§Ÿª©¨¨©¥¨Ÿ¦

."zFUrl LEvn§©§©£
øáca ñék ïBøñç Lé elôà¯dn Edfe £¦¥¤§¦©¨¨§¤©

devn ENit` ,"dGd xaCd z`" :xnF`X¤¥¤©¨¨©¤£¦¦§¨
lagz `l" FnM ,qiM oFxqg DA WIW¤¥¨¤§¦§Ÿ©£Ÿ
m`W dxwnA s` EdGW ,"dpnl` cbA¤¤©§¨¨¤¤©§¦§¤¤¦
z` ciqtY dY` FcbA lagY `lŸ©£Ÿ¦§©¨©§¦¤

.LRqMhi dxez ©§§



vzÎik`ס zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

i"yx£¯ÓÚ zÁÎLÂ∑,ּגדיׁש ׁשכחה ולא אינֹו ּוׁשכחֹו, סאתים ּבֹו ׁשּיׁש עמר אמרּו: לרּבֹות ∑Oa„‰.מּכאן ¿»«¿»…∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ«»∆ְַ
מּלקצר  מקצתּה ׁשּׁשכח קמה, BzÁ˜Ï.ׁשכחת ·eL˙ ‡Ï∑(מ"ד פ"ו ׁשכחה.(פאה ׁשּלאחריו, אמרּו: מּכאן ְְְִִִִֶַַָָָָָֹ…»¿«¿ְְְֲִִֶַָָָָ

ּתׁשּוב" ּב"בל ׁשאינֹו ׁשכחה, אינֹו EÎ¯·È.ׁשּלפניו, ÔÚÓÏ∑(ספרי),ּבמתּכּון ׁשּלא לידֹו ׁשּבאת ואףֿעלּֿפי ְְְִֵֵֶֶַָָָָ¿««¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
עליה  מתּבר הּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה מּידֹו סלע נפלה מעּתה: אמר ּבמתּכּון. לעֹוׂשה .קלֿוחמר ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(ë)éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£¯‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפארּתֹו(חולין ּתּטל לאילן לא ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן .ׁשכחה זֹו(שם)∑‡EÈ¯Á.מּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆ְִָ

(àë)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékøbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²
:äéäé äðîìàìå íBúiì©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑.ּתּקחּנה לא עֹוללת, ּבֹו מצאת ז)אם ּכתף (פאה לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללֹות? היא ואיזֹו …¿≈ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
י  ּבתלמּוד וראיתי הּבית. לבעל היא הרי מהם, אחד לּה יׁש נטף. ּפסיגין ולא ּכתף? היא איזֹו רּוׁשלמי: ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ויֹורדֹות  ּבּׁשדרה הּתלּויֹות אּלּו נטף, זה. ּגב על .זה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

Bi‚Ï¯‡כ  C¯˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C¯˙aכא  ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k ÛBË˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

hi)(øîò zçëLå.Léãb àìå Y §¨©§¨Ÿ¤§Ÿ¨¦
eøîà ïàkî¯.e dpWn e wxR d`R ¦¨¨§¥¨¤¤¦§¨

Bðéà Y BçëLe íéúàñ Ba LiL øîòŸ¤¤¥¨©¦§¨¥
äçëL¯,miz`Qn zFgR WicB oi`W ¦§¨¤¥¨¦¨¦¨©¦

hrnl ,"xnFr" dxn` dxFYdW oeike§¥¨¤©¨¨§¨¤§©¥
FA WIWM ,oM mB xnFrd hrnzp ,WicB̈¦¦§©¥¨¤©¥§¤¥

miz`q)m"`x(. ¨©¦
äãOa,äî÷ úçëL úBaøì Y ©¨¤§©¦§©¨¨

øö÷lî dúö÷î çëML¯`NW ¤¨©¦§¨¨¦¦§Ÿ¤Ÿ
okl ,dnw `le "xnFr YgkWe" :xn`YŸ©§¨©§¨¤§Ÿ¨¨¨¥
,dnw zgkW zFAxl ,"dcVA" azM̈©©¨¤§©¦§©¨¨
xvw `le ,dcU zvwn gkW m`W¤¦¨©¦§©¨¤§Ÿ¨©
oi`WM Edfe .miIprl Ff dnw ixd ,DzF`¨£¥¨¨¨£¦¦§¤§¤¥
Wi la` ,miz`q xEriW `idd dnTA©¨¨©¦¦¨©¦£¨¥
Dpi`e ,WicbM `id ixd ,miz`q DÄ¨©¦£¥¦§¨¦§¥¨

miIprl)m"`x(. ¨£¦¦
Bzç÷ì áeLú àìeøîà ïàkî Y¯ Ÿ¨§©§¦¨¨§

.` ,`i `rivn `aA .c dpWn e wxR d`R¥¨¤¤¦§¨¨¨§¦¨
Bðéà Y åéðôlL ,äçëL Y åéøçàlL¤§©£¨¦§¨¤§¨¨¥

äçëL¯cigi ,i`w xvFTd zgkWA ¦§¨§¦§©©¥¨¥¨¦
gkWe ,dxEXd W`xn xFvwl ligzdW¤¦§¦¦§¥Ÿ©¨§¨©
,dgkW ied eixg`NW ,eixg`lE eiptl§¨¨§©£¨¤§©£¨¨¥¦§¨

dgkW ied `l eiptNW)my n"a i"yx(. ¤§¨¨¨¨¥¦§¨
"áeLz ìá"a BðéàL¯aW Fpi` ixdW ¤¥§©¨¤£¥¥¨

.eixg`l§©£¨
Eëøáé ïòîìúàaL ét-ìò-óàå Y §©©§¨¤§§©©¦¤¨

ïekúîa àlL Bãéì¯milrAdW cIOW §¨¤Ÿ§¦§©¥¤¦©¤©§¨¦
xaC mdl rcFPW iptl cFr ,FzF` EgkẄ§¦§¥¤©¨¤§©
df ixde ,miIprd FA Ekf xaM ,dgkXd©¦§¨§¨¨¨£¦¦©£¥¤

mYrCn `NWe milrAd zpEkA `NW¤Ÿ§©¨©©§¨¦§¤Ÿ¦©§¨
)m"`x(.

ïekúîa äNBòì øîçå-ì÷¯,xnFlM ©¨Ÿ¤§¤§¦§©¥§©
zevnA dkxAd oipr dazM dxFYd©¨¨§¨¦§©©§¨¨§¦§©
Îlw dPOn cFnll icM ,`weC dgkW¦§¨©§¨§¥¦§¦¤¨©
dUFr mc`W zFevn x`Wl xnFgë¤¦§¨¦§¤¨¨¤
d`tE hwl FnM) dpEM KFYnE dricin¦¦¨¦©¨¨§¤¤¥¨

dwcv opiprW zFvn x`WE(i`CEW , §¨¦§¤¦§¨¨§¨¨¤©©
`lde" :'ixtQ'd oFWlaE .dilr KxAzn¦§¨¥¨¤¨¦§©¦§¥©£Ÿ
oEMzp `NW in ,xnFgeÎlw mixac§¨¦©¨¤¦¤Ÿ¦§©¥
EN`M aEzMd eilr dlrn ,dMfe zFMfl§©§¦¨©£¤¨¨©¨§¦
Îlr ± dMfe zFMfl oEMzOd ,FYrCn dMf¦¨¦©§©¦§©¥§©§¦¨©

."dOkeÎdOMÎzg ©̀©©¨§©¨
Bãiî òìñ äìôð :äzòî øîà¡Ÿ¥©¨¨§¨¤©¦¨

da ñðøtúðå éðò dàöîeàeä éøä Y §¨¨¨¦§¦§©§¥¨£¥
äéìò Cøaúî¯`xwIe i"Wx mB d`x ¦§¨¥¨¤¨§¥©©¦©¦§¨

,'ebe Lkxai ornl xnF` `Ed ixd" :fi ,d£¥¥§©©§¨¤§
Fci lr z`AW inl dkxA aEzMd raẅ©©¨§¨¨§¦¤¨©¨
dzid :dYrn xFn` ,rci `lA devn¦§¨§Ÿ¨©¡¥©¨¨§¨
EPnid dltpe eitpkA dxExv rlq¤©§¨¦§¨¨§¨§¨¥¤
ixd ± DA qpxRzpe iprd D`vnE§¨¨¤¨¦§¦§©§¥¨£¥
."dkxA Fl raFw `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¥©§¨¨
EdGW xnFl WIW ,"cec ixac"A azke§¨©§¦§¥¨¦¤¥©¤¤
,"Lci dUrn lkA" :aEzMd WExiR¥©¨§¨©£¥¨¤
ilAn ,calA "Lci dUrn"A ENit`W¤£¦§©£¥¨¤¦§¨¦§¦

.KxAzn `Ed ,KM lr FYrC ozPWk dxez ¤¨©©§©¨¦§¨¥
k)(øàôú àìBzøàôz ìhz àì Y Ÿ§©¥Ÿ¦Ÿ¦§©§

epnî¯,Fx`R lM lFHY `l ,xnFlM ¦¤§©Ÿ¦¨§¥
d`R lFHY `NW Epide)a ,`lw oileg i"yx(, §©§¤Ÿ¦¥¨

DaFbA Ex`WPW zFxiR ozF`l dpEMde§©©¨¨§¨¥¤¦§£§©
oli`d)oexkfd xtq(. ¨¦¨

ïìéàì äàt ïéçépnL ïàkî¯rnWn ¦¨¤©¦¦¥¨¨¦¨©§©
mizif url `weC e`le ,zFpli`d lkl§¨¨¦¨§¨©§¨§¥¥¦

aEzMA xMfPd)oexkfd xtq(. ©¦§¨©¨
éøçàEäçëL Bæ Y¯`N` Dpi`W ©£¤¦§¨¤¥¨¤¨

opzcM ,eixg`n)c"n e"t d`t(eiptNW : ¥©£¨§¦§©¤§¨¨
df ,dgkW eixg`NW ,dgkW Fpi ¥̀¦§¨¤§©£¨¦§¨¤
,dgkW ± aEWY laA `EdW lM :llMd©§¨¨¤§©¨¦§¨

dgkW Fpi` ± aEWY laA Fpi`W)i"yx ¤¥§©¨¥¦§¨
a ,`lw oileg(.`k dxez

`k)(ììBòú àìBa úàöî íà Y¯ Ÿ§¥¦¨¨¨
.mxMA©¤¤

äpçwz àì úììBò¯`xwIe i"WxA ¤¤Ÿ¦¨¤¨§©¦©¦§¨
."DAW zFllFr lFHY `l" :i ,hiŸ¦¥¤¨

àì dì ïéàL ìk ?úììBò àéä Bæéàå§¥¦¤¤¨¤¥¨Ÿ
óúk¯`N` ,oibiqR Fl oi`W lFMW` ¨¥¤§¤¥§¦¦¤¨
zg`DNM `id)a ,cp oiyeciw i"yx(. ©©¦ª¨

óèð àìå¯lW zicigi dxEW `N` §Ÿ¨¥¤¨¨§¦¦¤
miapr)` ,dl zekxa i"yx(. £¨¦

ìòáì àéä éøä Y íäî ãçà dì Lé¥¨¤¨¥¤£¥¦§©©
úéîìLeøé àøîâa éúéàøå .úéaä¯ ©©¦§¨¦¦¦§¨¨§©§¦

.c dkld f wxR d`R¥¨¤¤£¨¨
ïéâéñt ?"óúk" àéä Bæéà¯milESR ¥¦¨¥§¦¦¦¦

)m"`x(.
äæ áb ìò äæ¯z`vl lFMW`d KxCW ¤©©¤¤¤¤¨¤§¨¥

,miPhw zFlFMW` dOM FNW dxcXd on¦©¦§¨¤©¨¤§§©¦
df miakFW mdWkE ,oibiqR E`xwp ode§¥¦§§§¦¦§¤¥§¦¤
lrW iF`VnM ,"szM" `xwp df iAB lr©©¥¤¦§¨¨¥§©¤©
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(áë)ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà̈«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

äë(à)-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤
eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe ètLnä©¦§−̈§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−

:òLøä-úà¤¨«¨¨«
i"yx£·È¯ ‰È‰ÈŒÈk∑(ספרי) אל נּגׁשים להיֹות מריבה,סֹופם מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: אמר הּמׁשּפט. ƒƒ¿∆ƒְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מריבה  זֹו אֹומר: הוי הּצּדיק? מן לפרׁש ללֹוט ּגרם ‡˙ÚL¯‰Œ.מי eÚÈL¯‰Â∑ ּבּדין הּמתחּיבין ּכל יכל ְְְֱִִִִִֵֵַַַָָֹ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְִִִַַַָָֹ
לֹומר  ּתלמּוד .לֹוקין? ְִַַ

(á)èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ
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i"yx£ÚL¯‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â∑.הענין מן למד הּלֹוקה? הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ּוּפעמים לֹוקה, ּפעמים ¿»»ƒƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּלא  לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם לעׂשה "לא יג)נּתק ‰ËÙM.(מכות BÏÈt‰Â∑ לא אֹותֹו מלקין ׁשאין מלּמד ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

Ú¯‡a‡כב  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
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úBãøBéå¯miapr lW mixBxBd od §§¥©©§§¦¤£¨¦
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EdMde htFXd FliRde" :a wEqtA§¨§¦¦©¥§¦¨
."eiptl§¨¨
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ä÷Bì Bðéà íéîòôe ä÷Bì¯d`xp ¤§¨¦¥¤¦§¤
,zFwln oA :oFWNn "zFMd oA" WxtOW¤§¨¥¦©¦§¤©§

.qFlwpE` mEBxzkE§©§§§
ïéðòä ïî ãîì ?ä÷Blä àeä éîe¯ ¦©¤§Ÿ¦¨¦§¨

:a cEOr sFq ,gp zFgpn i"Wx d`xE§¥©¦§¨©
mEXn ,dniqgC e`l hwp ikdl"DilrC §¨¦¨©¨©£¦¨¦©£¥

aizM."'ebe htFXd FliRde : §¦§¦¦©¥
"BLéãa øBL íñçú àì"¯.c wEqR Ÿ©§Ÿ§¦¨

'äNò'ì ÷zð àlL 'åàì'¯,xnFlM ¨¤Ÿ¦©©£¥§©
xFW mqgz `l" wEqRd zkinQn¦§¦©©¨Ÿ©§Ÿ
micnl Ep` ,zFwlOd zWxtl "FWicA§¦§¨¨©©©§¨§¥¦
minrtl wxW o`M dxFY dxn`X dOW¤©¤¨§¨¨¨¤©¦§¨¦

,miwFllr ExarW EN` md miwFNd ¦©¦¥¥¤¨§©
`l" FnM e`lmqgzwYp Fpi`W ," ¨§Ÿ©§Ÿ¤¥¦¨

dUr zevn Fl oi`W EpidC ,dUrl©£¥§©§¤¥¦§©£¥
`N` ,mFqgOd z` xiqdl Fl dxFOd©¨§¨¦¤©©§¤¨
e`l la` ,calA mFqgl `l xEQi ¦̀Ÿ©£¦§¨£¨¨
WIW dlfB lW e`l FnM ,dUrl wYPd©¦¨©£¥§¨¤§¥¨¤¥
,dlfBd z` aiWdl dUr zevn Fl¦§©£¥§¨¦¤©§¥¨
oeiM ,dwFl Fpi` dfM e`l lr xaFrd̈¥©¨¨¤¥¤¥¨
.dlfBd z` aiWdl dEvn `EdW¤§ª¤§¨¦¤©§¥¨

,"dUrl wYPd e`l" `xwp KM mEXnE¦¨¦§¨¨©¦¨©£¥
dUrdWWprn e`Nd z` wYpl" `A ¤¨£¥¨§©¥¤©¨¥Ÿ¤
"zFwln)`edd d"c ` ,eh zekn i"yx(la` . ©§£¨

e`l iAB ` ,ct migqR i"Wx d`x§¥©¦§¨¦©¥¨
,FzpTY `id Ff rnWnC" :dUrl wYPd©¦¨©£¥§©§©¦©¨¨
z`f dUr ± e`Nd lr xFarY m ¦̀©£©©¨£¥Ÿ
dniqgC e`ll inC `lC ,cFre .lvPde§¦¨¥§§¨¨¥§¨©£¦¨
ipW mdW rnWn ."Fl Knqp zFwlOdW¤©©§¦§¨©§©¤¥§¥
c ,` `xwIe i"Wx d`xE .mipFW minrh§¨¦¦§¥©¦©¦§¨
did dlFr oAxTd ,dwFl Fpi`W oeiMW¤¥¨¤¥¤©¨§¨¨¨¨
Kixv K` .dUrl wYPd e`l lr dSxn§©¤©¨©¦¨©£¥©¨¦
,"dUrl wYPd e`l" wx hwp dOl oEIr¦¨¨¨©©¨©¦¨©£¥
,dUrn FA WIW e`l mB hwp `le§Ÿ¨©©¨¤¥©£¤
`l"n z`f micnFNW ,'ixtQ'A xMfPM©¦§¨©¦§¥¤§¦Ÿ¦Ÿ
WIW e`l `EdW ,"FWicA xFW mqgz©§Ÿ§¦¤¨¤¥
itNW i"Wx xaFq ilE`e .dUrn FA©£¤§©¥©¦¤§¦
e`l lr miwFl oM `xwn lW FhEWR§¤¦§¨¥¦©¨
dcEdi iAx zrckE) dUrn FA oi`W¤¥©£¤§©©©¦§¨

a ,c zFMn(FnM ,WxFtOWzWxtA ©§¤§¨§¨¨©
rx mW `ivFn)gi ,ak lirl(ExQie" : ¦¥¨§¦§

WxiRW FnM ,zFwln EpidC ,"FzF`§©§©§§¤¥©
DA oi` rx mW z`vFd ixde ,mW i"Wx©¦¨©£¥¨©¥¨¥¨

.dUrna dxez ©£¥
a)(èôMä BìétäåïéàL ãnìî Y §¦¦©Ÿ¥§©¥¤¥

,áLBé àìå ãîBò àì BúBà ïé÷ìî©§¦Ÿ¥§Ÿ¥
ähî àlà¯"FliRde" ,xnFlM ¤¨ª¤§©§¦¦

lr FliRdW `le ,EdHde :FWExiR¥§¦¨§Ÿ¤¦¦©



vzÎik`סב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy
מּטה  אּלא יֹוׁשב, ולא ¯B˙ÚL.עֹומד È„k ÂÈÙÏ∑,ׁשּתים ּכדי ׁשּתי ּולאחריו אֹותֹו מלקין אמרּו: מּכאן ְֵֵֶֶָֹֻ¿»»¿≈ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

מּלפניו  ּוׁשליׁש מּלאחריו כב)ידֹות ּבּמסּפר,(שם)∑tÒÓa¯.(מכות נקּוד ּבמסּפר ואינֹו לֹומר ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
אחת  חסר ארּבעים והם לארּבעים ּומׁשלים סֹוכם ׁשהּוא מנין אּלא ׁשלמים, ארּבעים ולא .ארּבעים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

(â)éñé àì epké íéòaøàéñé-ït ó-ìò Búkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©
éçà äì÷ðå äaø äkî älàéðéòì E:E ¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

i"yx£ÛÈÒÈ ‡Ï∑חברֹו את לּמּכה אזהרה ‡EÈÁ.מּכאן ‰Ï˜Â∑קראֹו ּומּׁשּלקה, רׁשע. קֹוראֹו הּיֹום ּכל ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ¿ƒ¿»»ƒְְִֶַָָָָָָ
אחי. ִָ

ÛÒBÈג  ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈÈÚÏ¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

:xnFl Fl did f` iM ,WOn ux`d̈¨¤©¨¦¨¨¨©
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eøîà ïàkî¯.a ,ak zFMn ¦¨¨§©
åéøçàlî úBãé ézL BúBà ïé÷ìî©§¦§¥¨¦§©£¨

åéðôlî LéìLe¯micnFl o`Mn §¦¦§¨¨¦¨§¦
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zFci iYW dMOW ,opirA miwlg£¨¦¨¥©¤©¤§¥¨

eiptNn WilWE eixFg`n),i oixcdpq i"yx ¥£¨§¦¦§¨¨
`(,ak zFMn dpWOd oFWNW xirdlE .§¨¦¤§©¦§¨©

eiptNn WilW FzF` dMnE" :`Ed a©¤§¦¦§¨¨
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zFci iYW" :azFke xcQd o`M KtFd¥¨©¥¤§¥§¥¨
mEXn ilE`e ."eiptNn WilWE eixFg`n¥£¨§¦¦§¨¨§©¦

htFXd FliRde" :dNigY xn`PW¤¤¡©§¦¨§¦¦©¥
dMn didW rnWn dGOW ,"EdMde§¦¨¤¦¤©§©¤¨¨©¤
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."eiptl" :xn`p¤¡©§¨¨
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"xRqOA mirAx`" :xnFl Fl did)x`a ¨¨©©§¨¦©¦§¨
dcya(.

íéìLîe íëBñ àeäL ïéðî àlà¤¨¦§¨¤¥©§¦
íéòaøàì¯,ak zekn i"Wx mB d`x §©§¨¦§¥©©¦

xRqnA aizkC o`nM opiWxce" :`§¨§¦©§©¦§¦§¦§©
z` mkFq `EdW oipn ,mirAx ©̀§¨¦¦§¨¤¥¤
`lCnC ,`xnBA WxtncM ,mirAx`d̈©§¨¦§¦§¨¥©§¨¨§¦§¨
:`N` ,xRqOA mirAx` EPMi :aizM§¦©¤©§¨¦©¦§¨¤¨
ikdC opirnW ,EPMi mirAx` xRqnA§¦§©©§¨¦©¤¨§¦©§¨¦
oFAWg ,mirAx`d mkFQd oipn :xn`ẅ¨©¦§¨©¥¨©§¨¦¤§
mxFBW ,mirAx` lW mEkq milWOd©©§¦§¤©§¨¦¤¥
miWlW Epide ,mirAx` eixg` zFxwl¦§©£¨©§¨¦§©§§¦

."rWzë¥©
úçà øñç íéòaøà íäå¯oFWlM §¥©§¨¦¨¥©©¦§

.mW zFMn dpWOdb dxez ©¦§¨©¨
b)(éñé àìóäkîì äøäæà ïàkî Y ŸŸ¦¦¨©§¨¨§©¤

Bøáç úà¯z`f micnFl oixcdpqA ¤£¥§©§¤§¦§¦Ÿ
,devn mFwnA dnE" :xnFgeÎlTn¦©¨¤©¦§¦§¨
FzFMdl `NW dEvn ± FzFMdl dEvOW¤§ª¤§©§ª¤¤Ÿ§©

,devn mFwnA `NW ,[mirAx`n xzFi]¥¥©§¨¦¤Ÿ¦§¦§¨
dEvOW oiC Fpi` ± FzFMdl dEvn Fpi`W¤¥§ª¤§©¥¦¤§ª¤
silie" :mW i"WxaE ."FzFMdl `NW¤Ÿ§©§©¦¨§¨¥
."`kdn Fxiag F` eia` dMnl dxdf ©̀§¨¨§©¥¨¦£¥¥¨¨
z` o`M xiMfd `l i"WxW dGn K ©̀¦¤¤©¦Ÿ¦§¦¨¤
cEOiNdW xaFQW rnWn ,xnFgeÎlTd©©¨¤©§©¤¥¤©¦
`NW dxidfd dxFYdW ,illM `Ed§¨¦¤©¨¦§¦¨¤Ÿ

oiCM `NW l`xUIn mc` zFMdl)ipeir §©¨¨¦¦§¨¥¤Ÿ©¦
i"yx(:` ,fh dhFq i"Wx mB d`xE .§¥©©¦¨

l`xUi z` zFMdl xEq`e"mPgA, §¨§©¤¦§¨¥§¦¨
oR ,siqFi `l :dxFY dxn` ixdW¤£¥¨§¨¨Ÿ¦¤
ixdW" :a ,ct oixcdpq i"WxaE ."siqFi¦§©¦©§¤§¦¤£¥
,Fxiag zlag lr ExdfEd l`xUi lM̈¦§¨¥§£©£¨©£¥
i"WxaE ."siqFi oR ,siqFi `l aizkC¦§¦Ÿ¦¤¦§©¦
i`Xx mc` oi`C" :a ,ft `Ow `aÄ¨©¨§¥¨¨©©
,`id zil`xUi `dC ,FYaA lFagl©£§¦§¨¦§§¥¦¦

."siqFi oR ,siqFi `l lr xare§¨©©Ÿ¦¤¦
éçà äì÷ðåEíBiä ìk Y¯oEIr Kixv §¦§¨¨¦¨©¨¦¦

'ixtQ'A FxFwOW) iEHiAd(."mFId lM" ©¦¤§©¦§¥¨©
eilr ExfBW mFi FzF`l dpEMd ilE`e§©©©¨¨§¤¨§¨¨
Kixv oM m`e ,dwFNW cr zFwln WpFr¤©§©¤¤§¦¥¨¦
FzF`A md rEviAde oiCÎxfBdW xnFl©¤©§©¦§©¦©¥§

.mFi
"òLø" BàøB÷¯rWxd z` EriWxde" §¨¨§¦§¦¤¨¨¨

."FzrWx icM .. rWxd zFMd ..©¨¨¨§¥¦§¨
ä÷lMîe¯dlwPW ixg` ,"dlwpe" Edfe ¦¤¨¨§¤§¦§¨©£¥¤¦§¨

.zFwlOd iciÎlr©§¥©©§
éçà" Bàø÷"E¯zFwlOdW oeiM §¨¨¦¥¨¤©©§

`xTdl `Ed iE`x aEW ixd ,zFxRkn§©§£¥¨§¦¨¥
:a ,hr miNdY i"Wx mB d`xE ."Lig`"¨¦§¥©©¦§¦¦
?Eid mirWx `lde ± Liciqg xUA"§©£¦¤©£Ÿ§¨¦¨
md ixd mzEprxER ElATXn `N ¤̀¨¦¤¦§§¨¨£¥¥
,Lig` dlwpe :xnF` `Ed oke ,miciqg£¦¦§¥¥§¦§¨¨¦

`Ed Lig` dwNW oeiM."c dxez ¥¨¤¨¨¨¦



סג `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(ã)ñ :BLéãa øBL íñçú-àì«Ÿ©§¬Ÿ−§¦«
i"yx£BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï∑(נד העֹוׂשים (ב"ק ועֹוף, חּיה ּבהמה , לכל הּדין והּוא ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר …«¿…¿ƒְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

א  מאכל, ּבדבר ׁשהיא האדם ּבמלאכה את להֹוציא 'ׁשֹור'? נאמר לּמה ּכן פט)∑BLÈ„a.ם יחסמּנּו(שם יכל ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿ƒְְֶַָֹ
נאמר מּבחּוץ? ולּמה מּכלֿמקֹום. ׁשֹור", תחסם "לא לֹומר: ּדבר ּתלמּוד מיחד, ּדיׁש מה ל לֹומר ּדיׁש? ְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מלאכּתֹו נגמרה ּולחּלה)ׁשּלא ׁשאין (למעׂשר והּמחּבץ, והּמגּבן החֹולב יצא ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, מן וגּדּולֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבתמרים  הּבֹודל יצא לחּלה. מלאכּתֹו ׁשּנגמרה והּמקּטף, הּלׁש יצא הארץ. מן ׁשּנגמרה ּגּדּולֹו ּובגרֹוגרֹות, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

למעׂשר  .מלאכּתן ְְְֲֵַַָ

dLÈ„a:ד  ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

c)(BLéãa øBL íñçú àìøac Y Ÿ©§Ÿ§¦¦¤
äåäa áeúkä¯zFidl libxd xacA ©¨©Ÿ¤§¨¨¨¨¦¦§

)a ,cp w"a i"yx(.
óBòå äiç äîäa ìëì ïécä àeäå¯ §©¦§¨§¥¨©¨§

,xFW `N` il oi`" :'ixtQ'A `aEn oke§¥¨©¦§¥¥¦¤¨
sFre dIg dndA x`W zFUrl oiPn¦©¦©£§¨§¥¨©¨¨
`l :xnFl cEnlY ?xFWA `vFIM©¥§©§©Ÿ
,m"`xd WExitkE ."mFwnÎlMn ,mFqgz©§¦¨¨§¥¨§¥
:xnFl Fl did ,`weC xFWl dpEMd m`W¤¦©©¨¨§©§¨¨¨©
xn`W dGn ,xnFlM ."mqgz `l xFW"Ÿ©§Ÿ§©¦¤¤¨©
xEq`W micnl Ep` ,dNgY "mqgz `l"Ÿ©§Ÿ§¦¨¨§¥¦¤¨
wx `Ed "xFW"e ,miIg lrA mEW mFqgl©£©©©¦§©

`xnBA K` .xEQi`A hxR)a ,cp w"a( §¨¨¦©©§¨¨
"xFW" "xFW" deWÎdxifB `Ed cEOiNd©¦§¥¨¨¨

,zAXn`aEOke`rivn `aA i"WxA ¦©¨§©¨§©¦¨¨§¦¨
e`l xFW KgxM lr" :` cEOr Wix ,ht¥©©¨§¨¨
Edpzi` zFndA x`W lke ,`weC©§¨§¨§¨§¥¦§§
xFW xFW opitliC ,dniqg zxFzA§©£¦¨§¨§¦©
lke aizM zAW iAbC .. zAXn¦©¨§©¥©¨§¦§¨
bl ,`k zFnW i"Wx mB d`xE ."LYndA§¤§§§¥©©¦§

xFA iAB)(xFW xn`PW mFwn lkAW" : ©¥¤§¨¨¤¤¡©
"xFW" "xFW" FzF` oicnl Ep` ,xFnge©£¨§¥¦
LxFW gEpi ornl xn`PW ,zAXn¦©¨¤¤¡©§©©¨©§

LxFnge)ai ,bk zeny(dndA lM oNdN dn , ©£¤©§©¨¨§¥¨
:xg` mFwnA xn`p ixdW ,xFWM dIge§©¨§¤£¥¤¡©§¨©¥

LYndA lke)bi ,d mixac(lM o`M s` , §¨§¤§¤©¨¨
."xFWM dIge dndA§¥¨§©¨§

øáãa àéäL äëàìîa íéNBòä̈¦¦§¨¨¤¦¦§©
ìëàî¯zk`ln dUFrd xFW FnM ©£¨§¨¤§¤¤

.lk`n xacA dWiC¦¨¦§©©£¨
"øBL" øîàð änì ïk íà¯oeikC ¦¥¨¨¤¡©§¥¨

DiazkC iN dOl ,`weC e`l xFWC§¨©§¨¨¨¦§©§¥
dniqgA WEcY `l :aFYkil ?`pngx©£¨¨¦§Ÿ¨©£¦¨

)my n"a i"yx(riBdl mikixv `l `liOnE ,¦¥¨Ÿ§¦¦§©¦©
"dedA aEzMd xAC"W xE`iAl)`"eb(K` . ©¥¤¦¤©¨©Ÿ¤©

Epiid oicr la` ,xFW zxMfd oiprl Edf¤§¦§©©§¨©£¨£©¦¨¦

aEzMd xAC" lW xE`iAl miwwfp¦§¨¦©¥¤¦¤©¨
dWiC aEzMd xiMfdX dn `Ede ,"dedA©Ÿ¤§©¤¦§¦©¨¦¨
`idW dk`ln lkl" oiCd `Ede ,`weC©§¨§©¦§¨§¨¨¤¦

i"Wx d`xE ."lk`n xacAxEACAW ¦§©©£¨§¥©¦¤©¦
.`Ad©¨

íãàä úà àéöBäì¯lr xaFr Fpi`W §¦¤¨¨¨¤¥¥©
lrFRd mr dpzd m` ,dniqg xEQi ¦̀£¦¨¦¦§¨¦©¥

lk`i `NW)`"eb(dwfgA F` .),gt n"a i"yx ¤ŸŸ©§¨§¨
a(.

BLéãaõeçaî epîñçé ìBëé Y¯ §¦¨©§§¤¦©
WEcl qpMYW mcFw)a ,v n"a i"yx(oMW . ¤¤¦¨¥¨¤¥

mFqgl xEq`W ,"FWicA" zErnWn©§¨§¦¤¨©£
.`weC FWiC zrWA? ¦§©¦©§¨

,"øBL íñçú àì" :øîBì ãeîìz©§©Ÿ©§Ÿ
íB÷î-ìkî¯zrWA wx dpEMd m`W ¦¨¨¤¦©©¨¨©¦§©

`l FWicA xFW" :xnFl Fl did ,WiCd©©¦¨¨©§¦Ÿ
"mqgz)m"`x(xiMfdl aEzMd KxC oMW , ©§Ÿ¤¥¤¤©¨§©§¦

`weCW Epide ,xEQ`d xTr z` dNgY§¦¨¤¦©¨¦§©§¤©§¨
did f`e ,mFqgl xEq` WiCd zrWA¦§©©©¦¨©£§¨¨¨

WiCd iptl mFqgl xYEOW oaEn)`"eb(. ¨¤¨©£¦§¥©©¦
,"xFW mqgz `l" dNigY azMW dGnE¦¤¤¨©§¦¨Ÿ©§Ÿ
xEQi`W EprinWdl `AW rnWn©§©¤¨§©§¦¥¤¦
iptl cFr ligzn xFXd zniqg£¦©©©§¦¦§¥

."FWicA"§¦
Léc øîàð änìå¯:i"Wx oFWl wEICn §¨¨¤¡©©¦¦¦§©¦

'ixtQ'd oFWlM `le ,"WiC xn`p dOle"§¨¨¤¡©©¦§Ÿ¦§©¦§¥
,rnWn ,"FWicA xn`p dOl oM m`e"§¦¥¨¨¤¡©§¦©§©
,mincFTd eixacl KWndA `A df oi`W¤¥¤¨§¤§¥¦§¨¨©§¦
`Ed xFW mFqgl xEQi`d m` mB oMW¤¥©¦¨¦©£
aEzM zFidl Kixv oicr ,uEgAn ENit £̀¦¦©£©¦¨¦¦§¨
zrWA wx `Ed mFqgl xEQ`d iM ,WiC©¦¦¨¦©£©¦§©
hxiR dOl `id dl`Xd `N` ,FYk`ln§©§¤¨©§¥¨¦¨¨¥©
`l f`e ,"FYk`lnA" azM `le ,WiC©¦§Ÿ¨©¦§©§§¨Ÿ
aEzMd xAC lW xE`iAl riBdl mikixv§¦¦§©¦©©¥¤¦¤©¨

.dedA? ©Ÿ¤
àlL øác ,ãçéî Léc äî :Eì øîBì©§©©¦§ª¨¨¨¤Ÿ

älçìe øNòîì Bzëàìî äøîâð¯ ¦§§¨§©§§©£¥§©¨
`NW lM s` ,FA mibEdPd mixaC odW¤¥§¨¦©§¦©¨¤Ÿ
m` ,FA bEdPd xaCl FYk`ln dxnbp¦§§¨§©§©¨¨©¨¦
± dNgl m` ,xUrnl ± DicEgl xUrnl§©£¥§¥§©£¥¦§©¨

dNgl)` ,ht n"a i"yx(. §©¨
àöBik ìk óà Y õøàä ïî Bìecâå§¦¦¨¨¤©¨©¥

ïaâîäå áìBçä àöé ,Ba¯dUFr ¨¨©¥§©§©¥¥
.dpiab§¦¨

õaçîäå¯ile ,daTA algd cinrOd §©§©¥©©£¦¤¨¨©¥¨§¦
,inB ilM oinM dUFr ± uAgn :d`xp¦§¤§©¥¤§¦§¦¤¦
odW algd inE ,FkFzA iEtTd ozFpe§¥©¨§¥¤¨¨¤¥

oithFp iaFiqp)` ,dv zay i"yx(. ©§¦§¦
lä àöé ,õøàä ïî Bìecb ïéàLL ¤¥¦¦¨¨¤¨¨©¨

óh÷îäå¯dipR ghe KxFr),ht n"a i"yx §©§©¥¥§¨¨¤¨
`(.

älçì Bzëàìî äøîâpL¯ozPXn ¤¦§§¨§©§§©¨¦¤¨©
oicre ,dNgA aIgzp lBlbe miOd©©¦§¦§¥¦§©¥§©¨©£©¦
dAxd hFrale sEWle WEll dkixv§¦¨¨§¨§¦§©§¥

)my i"yx(.
úBøâBøâáe íéøîúa ìãBaä àöé¯ ¨¨©¥¦§¨¦¦§§

dtixbnA oliCanE ,FfA Ff zFwAcOW¤§ª¨¨©§¦¨§©§¥¨
)my i"yx(.

øNòîì ïzëàìî äøîâpL¯lkAW ¤¦§§¨§©§¨§©£¥¤§¨
.mdn lkF` lrFRd oi` EN` zFk`ln§¨¥¥©¥¥¥¤
dOn dniqgn hrnzd mc`dW s`e§©¤¨¨¨¦§©¥¥£¦¨¦©
,lirl xMfPM ,mc` `le "xFW" xn`PX¤¤¡©§Ÿ¨¨©¦§¨§¥
mr dpzd ziAd lrA m`W dpEMd mẄ©©¨¨¤¦©©©©¦¦§¨¦
lr xaFr Fpi` ,lk`i `NW lrFRd©¥¤ŸŸ©¥¥©

xEQi`dniqgoicr la` ,devnlr ¦£¦¨£¨£©¦¦§¨©
KM mEXnE ,lFk`l FgiPdl ziAd lrA©©©©¦§©¦¤¡¦¨
EPOn cFnll ,"WiC" dxFYd o`M dazM̈§¨¨©¨©¦¦§¦¤
EN`A ,FYk`lnA lrFRd zlik` oiprl§¦§©£¦©©¥¦§©§§¥
EN`aE lFk`l lFki lrFRd zFk`ln§¨©¥¨¤¡§¥

lFk`l lFki lrFRd oi` zFk`ln)t"r §¨¥©¥¨¤¡
`"ebe m"`x(.d dxez



vzÎik`סד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(ä)ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´
øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò àáé dîáé§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«
i"yx£ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈŒÈk∑(יז היה (יבמות ׁשּלא אחיו לאׁשת ּפרט  ּבעֹולם, אחת יׁשיבה להם ׁשהיתה ƒ≈¿«ƒ«¿»ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ּבּנחלה,∑ÂcÁÈ.ּבעֹולמֹו האם הּמיחדים מן לאחיו ‡BÏŒÔÈ.ּפרט Ô·e∑(כב ּבן (שם עליו: אֹועּין ּבת, אֹו ְָ«¿»ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ≈≈ֵֵַַָָ
הּבת  ּבת אֹו הּבת ּבן אֹו הּבן ּבת אֹו הּבן, .ּבן ֵֵֵֵַַַַַַַַ

(å)åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

i"yx£¯BÎa‰ ‰È‰Â∑אֹותּה מיּבם הּוא האחים Ïz„.ּגדֹול ¯L‡∑ׁשאינּה לאילֹונית, Ìe˜È.יֹולדת ּפרט ¿»»«¿ְְִֵַַָָ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»
ÂÈÁ‡ ÌLŒÏÚ∑ אביו ּבנכסי הּמת נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ׁשּיּבם BÓL.זה ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑(כד לאׁשת (שם ּפרט «≈»ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ¿…ƒ»∆¿ְְֵֶָ

מחּוי  ׁשּׁשמֹו .סריס, ְִֶָָ

ÔB‰pÓה  „Á ˙eÓÈÂ ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿
‡¯·Ï ‡˙Ó ˙z‡ È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e«≈≈»¿≈ƒ«≈»»¿»»
dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È ÈBlÁ ¯·‚Ïƒ¿«ƒ»¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒ¿«

ÓL‡ו  ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡¯Îe· È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡¯NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

d)(åcçé íéçà eáLé ékäúéäL Y ¦¥§©¦©§¨¤¨§¨
íìBòa úçà äáéLé íäì¯m` ENit` ¨¤§¦¨©©¨¨£¦¦

`xwp ,eig` zzin mcFw cg` mFi clFp©¤¨¤¦©¨¦¦§¨
mEAil wwFfe ,"eCgi mig` EaWi iM"¦¥§©¦©§¨§¥§¦

)my i"yxae a ,bn dcp d`x(.
BîìBòa äéä àlL åéçà úLàì èøt§¨§¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨

¯Fzcil mcFw zOW)a ,a zenai i"yx(. ¤¥¤¥¨
cEONdW ,EazM "dix` xEB"de m"`xd̈§¥§©©§¥¨§¤©¦
d`A Ff daiY ixdW ,"eCgi"n Fpi ¥̀¦©§¨¤£¥¥¨¨¨
`N` ,i"WxA oOwlcM ,zxg` dWxcl¦§¨¨©¤¤§¦§©¨§©¦¤¨
rnWnC ,"mig` EaWi iM" :xn`W dOn¦©¤¨©¦¥§©¦§©§©
eig`l hxR ,mlFrA EaWi cgi mdipXW¤§¥¤©©¨§¨¨§¨§¨¦
df lW FzaiWIW ,FnlFrA did `NW¤Ÿ¨¨§¨¤§¦¨¤¤
df lW FzaiWi zrA Dpi` mlFrÄ¨¥¨§¥§¦¨¤¤
wiYrd i"WxW dGn K` .mlFrÄ¨©¦¤¤©¦¤§¦
,"eCgi" zaiY z` mB ligzOdÎxEACA©¦©©§¦©¤¥©©§¨
zaiYn oM `Ed cEONdW rnWn©§©¤©¦¥¦¥©

.d`Ad dxrd d`xE ."eCgi"©§¨§¥¤¨¨©¨¨
åcçéäìçða íéãçéîä Y¯miiE`xd ©§¨©§ª¨¦§©£¨¨§¦

df z` df Wxil)a ,fi zenai i"yx(md , ¦©¤¤¤¥
.a`d on mig`d Epid ,mEAiA miaIgd©©¨¦§¦©§¨©¦¦¨¨

íàä ïî [í]éçàì èøt¯mpi`W §¨§©¦¦¨¥¤¥¨
:ol `niwC mEXn ,dlgpA micgEin§¨¦§©£¨¦§©§¨¨
oi`e ,dgRWn diExw a` zgRWn¦§©©¨§¨¦§¨¨§¥
oeike ,dgRWn diExw m` zgRWn¦§©©¥§¨¦§¨¨§¥¨

xn`p dXExiAW)`i ,fk xacna(: ¤¦¨¤¡©
mig` oi` okl ,"Dz` Wxie FYgRWOn"¦¦§©§§¨©Ÿ¨¨¥¥©¦

df z` df miWxFi m`d on)a ,iw a"a d`x(, ¦¨¥§¦¤¤¤
.mEAi oiCn mB o`M Ehrnzp `liOnE¦¥¨¦§©£¨©¦¦¦
m`W ,"eCgi" zaiYn `Ed cEONde§©¦¦¥©©§¨¤¦
didYW KixSW) mcFTd cEONd liaWA¦§¦©¦©¥¤¨¦¤¦§¤

"zg` daiWi" mdl(aFYkl iC did , ¨¤§¦¨©©¨¨©¦§
:micnFl ,"eCgi" azMW dGnE ,"cgi"©©¦¤¤¨©©§¨§¦

."dlgpA micgEind"©§¨¦§©£¨
Bì ïéà ïáeåéìò ïiò Y¯:aYknl ivn ¥¥©¥¨¨¨¥§¦§©

o`n" ,"inai o`n" FnkE ,"Fl o` oaE"¥¥§¥¥§¨¦¥¥
:Wxcinl ,"oi`" azM ikdlE ,"mrlA¦§¨§¨¦¨©¥§¦§©
xhFR mlFrA oA Fl Wi m`C ,eilr oIr©¥¨¨§¦¥¥¨¨¥

)a ,ak zenai i"yx("oi`" opiWxC ,xnFlM .§©¨§¦©¥
zFIzF`W) o"ir FnMr"dg` §¥¤¦

zFtNgzn(,oIr :azM ENi`M `Ed ixde ¦§©§©£¥§¦¨©©¥
ahid FA wCwce lMYqd xnFlM ,Fl)xnr §©¦§©¥§©§¥¥¥

`wp(.
úa Bà ïa¯cnlp "oA"dWxFtndn ¥©©¥¦§©¥©§¨

x`Xd lke) zAde ,wEqRA(cEONdnlW ©¨§©©§¨©§¨¥©¦¤
`le ,"zA F` oA" :azM okle ,"eilr oIr"©¥¨¨§¨¥¨©¥©§Ÿ

"F`."zA F` oA¥©
,úaä ïa Bà ,ïaä úa Bà ,ïaä ïa Bà¤©¥©©¥¤©©

úaä úa Bà¯rxf EdWfi` Fl Wi m`W ©©©¤¦¥¥¤¤¤©
FYW` ,[dckp F` ckp ENit`] mlFrÄ¨£¦¤¤¤§¨¦§

mEAId on dxEhR)m"`x(.e dxez §¨¦©¦
e)(øBëaä äéäåíéçàä ìBãb Y¯ §¨¨©§§¨©¦

lFcB `N` ,`weC e`l `xwC "xFkA"§¦§¨¨©§¨¤¨§
d`xE .` ,ck zFnai i"Wx) mig`d̈©¦©¦§¨§¥

dfl gxkdd mW `xnBA(mivFxW Wie . ©§¨¨¨©¤§¥©¨¤§¥¤¦
`l m`W ,"mig`d lFcB" oFWNn wIcl§©¥¦§§¨©¦¤¦Ÿ
ohTd lr devOd ± "mig`d lFcB" dvẍ¨§¨©¦©¦§¨©©¨¨
,mixg`d "mig`d lFcB" `EdW EPOn¦¤¤§¨©¦¨£¥¦

mW zFnaiA `WiXw iiA` zrckE)ipeir §©©©©¥©¦¨¦¨¨
i"yx(.

dúBà íaéî àeä¯DgwlE :WixC ikd §©¥¨¨¦¨¥§¨¨
mAind ,xFkAd dide DnAie dX`l Fl§¦¨§¦§¨§¨¨©§©§©¥

xFkAd didi)` ,ck zenai i"yx(:KM F` . ¦§¤©§¨
,"xFkAd dide 'ebe dilr `ai Dnai"§¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨©§
"xFkAd" ?dilr `ai oinaid on dfi ¥̀¤¦©§¨¦¨Ÿ¨¤¨©§

)` ,ai a"a i"yx(lFcBA devn ,xnFlM .§©¦§¨©¨
dvx `l m` wxe ,DzF` mAil mig`AW¤¨©¦§©¥¨§©¦Ÿ¨¨

.xg` g` DzF` mAin ± lFcBd©¨§©¥¨¨©¥
ãìz øLàúéðBìéàì èøt Y¯oi`W £¤¥¥§¨§©§¦¤¥

± zipFli` oFWlE ,oiCC `le zFxrU Dl̈§¨§Ÿ©¦§©§¦
clFi Fpi`W df li`M ,`zipxkEC)i"yx §¨¦¨§©¦¤¤¥¥

` ,fn oiaexir(.
úãìBé dðéàL¯`xw "clY xW`"C ¤¥¨¤¤©£¤¥¥§¨

maiA "xFkAd"C oeiM ,`Ed `xizi§¥¨¥¨§©§§¨¨
irYWn DitEB)` ,ai my i"yx(Wxcp Kke . ¥¦§¨¥§¨¦§¨

dnai DzF`e ,"clY xW`" :wEqRd©¨£¤¥¥§¨§¨¨
xFkAd DzF` mAiOW)(diE`x `dY ¤§©¥¨©§§¥§¨

zipFli`l hxR ,clil)` ,ck my i"yx(. ¥¥§¨§©§¦
åéçà íL ìò íe÷éúà íaéiL äæ Y ¨©¥¨¦¤¤§©¥¤

åéáà éñëða únä úìçð ìhé BzLà¦§¦Ÿ©£©©¥§¦§¥¨¦
¯FOr eig` Ewlgi `le)my i"yx(. §Ÿ©§§¤¨¦

BîL äçné àìåñéøñ úLàì èøt Y §Ÿ¦¨¤§§¨§¥¤¨¦
¯od ,qixq ibEq lkl dpEMdW rnWn©§©¤©©¨¨§¨¥¨¦¥

ode ,qixq clFPW EpidC ,dOg qixqA¦§¦©¨§©§¤©¨¦§¥
dpWOA la` .mc` iciA qxYqPW¤¦§¨¥¦¥¨¨£¨©¦§¨
`aiwr iAx xaFq ` ,hr zFnai§¨¥©¦£¦¨
ipRn" ,"dOg qixq"l wx dpEMdW¤©©¨¨©¦§¦©¨¦§¥
la` ,"xWFMd zrW Fl dzid `NW¤Ÿ¨§¨§©©¤£¨
xWFMd zrW Fl dzidW ,mc` qixq§¦¨¨¤¨§¨§©©¤

.FYW`l mivlFg§¦§¦§
éeçî BîML¯FnW did eiIgA s`W ¤§¨¤©§©¨¨¨§

cilFdl iE`x Fpi` ixdW ,iEgn)r"dw ¨¤£¥¥¨§¦
`"d c"t inlyexi(.f dxez



סה `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(æ)äúìòå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹

:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
i"yx£‰¯ÚM‰∑:ּדינא'ּכתרּגּומֹו ּבית .'לתרע ««¿»ְְְִִֵַַָ

(ç)øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½
:dzç÷ì ézöôç àì¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף הּקדׁש, .ּבלׁשֹון ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(è)Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå§¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ
äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø ìòî¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà Léàì äNòé¥«¨¤´¨¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
i"yx£ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ∑(קו קרקע על (יבמות ·ÈŒ‡Ï‰.ּגּבי ¯L‡∑ ּדלא וייּבם, יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆…ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

יבנה  לא ׁשּוב ּבנה, ׁשּלא וּכיון יבנה", לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא 'אׁשר .ּכתיב: ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ

(é)ñ :ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â BÓL ‡¯˜Â∑(שם)'הּנעל 'חלּוץ לֹומר: ׁשם העֹומדים ּכל על .מצוה ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

dzÓ·Èז  ˙È ·qÓÏ ‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡i·Ò Ì„˜Ï ‡È„ ˙Èa Ú¯˙Ï dzÓ·È ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

Ìe˜ÈÂח  dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡Ú¯) ‡Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

È¯L˙Âט  ‡i·Ò Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
·˙˙Â È‰Bt‡a ˜B¯˙Â dÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È È·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

ÈÒ‡:י  È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈa dÓL È¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

f)(äøòMäúéa òøúì" :Bîebøúk Y ©©§¨§©§¦§©¥
"àðéc¯FnM Fpi`e .oiCd ziA xrWl ¦¨§©©¥©¦§¥§

)ak ,eh lirl(,"EPlk`Y LixrWA" :¦§¨¤Ÿ§¤
"mipwGd l`" `dC ,xir :FWExiRW¤¥¦§¨¤©§¥¦
ÎziA xrWA `Ed mipwGd aWFnE ,aizM§¦©©§¥¦§©©¥

oiC)m"`x(:a ,`w zFnai i"WxaE . ¦§©¦§¨
."rnWn Kkl oOEfn mFwn ± dxrXd"©©§¨¨§¨§¨©§©

g)(ãîòåäãéîòa Y¯xERiq df oi`W §¨©©£¦¨¤¥¤¦
zFnaiA zFtqFYd EazMW FnM ,mixaC§¨¦§¤¨§©¨¦¨
,cFnrl Kixv oiCd on `N` ,` ,bw¤¨¦©¦¨¦©£

.` ,`k ohw crFn `xnBaM `lcE§Ÿ§©§¨¨¥¨¨
øîàåìa YLãwä ïBL¯d`xp §¨©¦§©Ÿ¤¦§¤

"xn`e" aEzMX dOn `Ed cEOiNdW¤©¦¦©¤¨§¨©
FzaEWz ixaC EN` ixdW ,"dpre" `le§Ÿ§¨¨¤£¥¥¦§¥§¨
rnWn "xn`e" oFWNnE ,mipwGd l ¤̀©§¥¦¦§§¨©©§©

FGW oeike ,dxdvd FGW`idW dxdvd ¤©§¨¨§¥¨¤©§¨¨¤¦
mB KM mEXOW ,dvilgd xcQn wlg¥¤¦¥¤©£¦¨¤¦¨©
dkixv `idW ixd ,cFnrl Kixv̈¦©££¥¤¦§¦¨

.WcTd oFWlA xn`dl§¥¨¥¦§©Ÿ¤
ìa äéøác àéä óàåLãwä ïBL¯ §©¦§¨¤¨¦§©Ÿ¤

DA xn`PW s`W)f weqt lirl(mzq ¤©¤¤¡©¨§¨
oeiM ,WcTd oFWlA Ff mB ,"dxn`e"§¨§¨©¦§©Ÿ¤¥¨
xcQn wlg `id Ff Dzxin` mBW¤©£¦¨¨¦¥¤¦¥¤
"i"Wx ipEIr" xtqA K` .dvilgd©£¦¨©§¥¤¦¥©¦
`xnBA dPdC ,xzFi wFnr otF`A x`an§¨¥§¤¨¥§¦¥©§¨¨
xn`PX dOOW ,`aEn ` ,al dhFq¨¨¤¦©¤¤¡©
,"dxn`e dzpre" :dX`d lv` oOwl§©¨¥¤¨¦¨§¨§¨§¨§¨
,WcTd oFWlA dxAC `idW micnl Ep`̈§¥¦¤¦¦§¨¦§©Ÿ¤
DA xn`PX dOn oM gikFn dcEdi iAxe§©¦§¨¦©¥¦©¤¤¡©¨
oFWNA xn`YW cr" :FrnWOW ,"dkM"¨¨¤©§¨©¤Ÿ©©¨
"dkM"W mW i"Wx WxiRW FnkE ,"dGd©¤§¤¥©©¦¨¤¨¨
lv`W oeike ."xn`Y df oFWlM" rnWn©§©§¨¤Ÿ©§¥¨¤¥¤
`idW EpidC ,"dzpre" xn`p dX`d̈¦¨¤¡©§¨§¨§©§¤¦
mBW oaEn oM m` ,Wi`d ixacl dpFr¨§¦§¥¨¦¦¥¨¤©
oeiMnE ,WcTd oFWlA FxaC xn` Wi`d̈¦¨©§¨¦§©Ÿ¤¦¥¨
mB oM m` ,WcTd oFWlA xn` Wi`dW¤¨¦¨©¦§©Ÿ¤¦¥©
inai o`n" :lirl zxnF` dX`dX dn©¤¨¦¨¤¤§¥¥¥§¨¦
okle ,WcTd oFWlA df mB ,"'ebe miwdl§¨¦©¤¦§©Ÿ¤§¨¥
dixaC `id s`e" :o`M i"Wx xnF`¥©¦¨§©¦§¨¤¨

."WcTd oFWlAg dxez ¦§©Ÿ¤

h)(åéðôa ä÷øéåò÷ø÷ éab ìò Y¯ §¨§¨§¨¨©©¥©§©
eiptA `l ,eipR cbpM ± "eiptA" WExitE¥§¨¨§¤¤¨¨Ÿ§¨¨
mr) "eiptl" aizM `lC `de .WOn©¨§¨§¨§¦§¨¨¦

c"nl(eipR cbpM dwixIW mEXn Edf , ¨¤¤¦¤§¦¨§¤¤¨¨
WOn eiptA dwxi EN`M zaWgp)m"`x(. ¤§¤¤§¦¨§¨§¨¨©¨

."eipR lr dwxie" :aEzM `NW mEXn F`¦¤Ÿ¨§¨§¨©¨¨
äðáé àì øLàõìçL éîì ïàkî Y £¤Ÿ¦§¤¦¨§¦¤¨©

øLà" :áéúk àìc ,íaééå øæçé àlL¤Ÿ©£Ÿ¦©¥§Ÿ§¦£¤
,"äðáé àì øLà" àlà ,"äða àìŸ¨¨¤¨£¤Ÿ¦§¤

äða àlL ïåék¯:a ,ck oiHiB i"WxA ¥¨¤Ÿ¨¨§©¦¦¦
."ulgW oeiM"¥¨¤¨©

."äðáé àì" áeL Yi dxez Ÿ¦§¤
i)('Bâå BîL àø÷ðåìk ìò äåöî Y §¦§¨§§¦§¨©¨

"ìòpä õeìç" :øîBì íL íéãîBòä¯ ¨§¦¨©£©¨©
,aEzMd oFWlM "lrPd uElg ziA" `le§Ÿ¥£©©©¦§©¨
`le ,"FnW `xwpe" :xn`p ixdW¤£¥¤¡©§¦§¨§§Ÿ

"Fzia `xwpe")dcya x`a(ixg`W `N` , §¦§¨¥¤¨¤©£¥
E`xTWixd ,"lrPd uElg" FnW ¤¨§§£©©©£¥

FNW ziAdW`xwpeil`nuElg ziA" : ¤©©¦¤¦§¨¥¥¨¥£
"lrPd)`"eb(.`i dxez ©©©



vzÎik`סו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(àé)úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå§¤«¡¦−¨¦§ª¨«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈŒÈk∑(ספרי),מּכֹות לידי לבא מּתֹוסֹופן יֹוצא ׁשלֹום אין מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: ּכמֹו ƒƒ»¬»ƒְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מּצּות  .ידי ְֵַ

(áé)ðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷åñ :E §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
i"yx£dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ נאמר מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו והּמתּבּיׁש. הּמבּיׁש לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, ¿«…»∆«»ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ממֹון  ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה תחֹוס", "לא זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", "לא .ּכאן ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(âé):äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«

i"yx£Ô·‡Â Ô·‡∑ מׁשקלֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑(ספרי) ּכׁשּמכחׁשת ּבגדֹולה ּגדֹולה נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבקטּנה  .ּומחזיר ְֲִִַַָ

È‰eÁ‡Âיא  ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

CÈÚ:יב  ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

¯a˙‡יג  Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`i)(íéLðà eöpé ékàBáì ïôBñ Y ¦¦¨£¨¦¨¨
úBkî éãéì¯dSOW EprinWn aEzMd ¦¥©©¨©§¦¥¤©¨

icil xaC lW FtFqA d`ian ,daixnE§¦¨§¦¨§¤¨¨¦¥
?iN dOl "EvPi iM" ,oM `l m`W .d`Md©¨¨¤¦Ÿ¥¦¦¨¨¨¦

."Edrx z` Wi` dMi ike" :xn`iŸ©§¦©¤¦¤¥¥
ïéà ."eäkî ãiî" :øîàpL Bîk§¤¤¡©¦©©¥¥

úevî éãé CBzî àöBé íBìL¯oeiMW ¨¥¦§¥©¤¥¨
sFQA mi`AW ixd ,df mr df miaixOW¤§¦¦¤¦¤£¥¤¨¦©
mFlW oi` `liOnE ,d`Md icil¦¥©¨¨¦¥¨¥¨
wEqR lirl oM xn` xaMW s`e .mdipiA¥¥¤§©¤§¨¨©¥§¥¨
lirl ,mixac ipW EN`W xnFl Wi ,`¥©¤¥§¥§¨¦§¥
o`ke ,oFnn ipiprA KEqkqA xAcn§©¥§¦§§¦§§¥¨§¨
,ziWi` dribR rwx lr KEqkqA xAcn§©¥§¦§©¤©§¦¨¦¦

rxd oFWl FnM)cecl likyn(lirNW F` . §¨¨¨¤§¥
mzF` `ian KEqkQdW xAcn mẄ§©¥¤©¦§¥¦¨
KEqkQdW xAEcn o`M K` ,hRWnl§¦§¨©¨§¨¤©¦§
mdipWaE ,zFMn icil mzF` `ian¥¦¨¦¥©¦§¥¤
KFYn `vFi mFlW oi`" xaC lW FtFqA§¤¨¨¥¨¥¦

"daixn)mgpn zxez t"r(.ai dxez §¦¨
ai)(dtk úà äúv÷åéîc ïBîî Y §©Ÿ¨¤©¨¨§¥

BzLa¯."eiWEanA dwifgde" xEn`M ¨§¨¨§¤¡¦¨¦§¨
oFWNn "dzSwe" Wxtn i"WxW xWt`e§¤§¨¤©¦§¨¥§©Ÿ¨¦§
z` mivvFw Eid oiCd ziAW ,dvivw§¦¨¤¥©¦¨§¦¤

.FYWa inC mElWY©§§¥¨§
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סז `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(ãé)äìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈
:äpè÷e§©¨«

i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן עׂשית ּכלּום אם ל יהיה .לא …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

(åè)÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤
éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäé-øLà äîãàä ìò E ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà ýåýé:Cì ïúð E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡∑,ּכן עׂשית הרּבה אם ל .יהיה ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

(æè)éäìà ýåýé úáòBú ékìk älà äNò-ìk E ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ
ô :ìåò äNò¬Ÿ¥¨«¤

(æé)Cøca ÷ìîò Eì äNò-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöa§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑,האֹויב מּגרּוי ּדֹואג הוי ּובמׁשקלֹות, ּבמּדֹות ׁשּקרּת יא)ׁשּנאמר:אם (משלי »≈¬∆»»¿ְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
קלֹון  וּיבא זדֹון "ּבא ּבתריּה: ּוכתיב ה'", ּתֹועבת מרמה .""מאזני ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 551 'nr f"kg zegiy ihewl t"r)

?Fnvr cFCnl mc`d Kixv "dcin dpw" dfi` itl§¦¥¤§¥¦¨¨¦¨¨¨¦§©§

יג־יז). (כה, עמלק" ל עׂשה אׁשר את זכֹור גֹו' ואיפה איפה גֹו' ואבן אבן ּבכיס ל יהיה "לא ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹּבסֹוף
ב)ּוב'תֹוספֹות' לג, קידושין - ואימא לסמיכּות (ד"ה ׁשהּטעם והינּו עמלק", ּבא (מׁשקלֹות) זה עֹון "על הּמדרׁש לׁשֹון הּובא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

זה". עֹון "על ּבא עמלק ּכי הּוא עמלק לזכירת מׁשקלֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּפרׁשת
עמלק? ּבא זה עֹון ׁשּמּפני ּכ ּכדי עד מׁשקלֹות, עֹון חֹומר מהּו מּובן, אינֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָולכאֹורה

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש
לעׂשֹות  הּיצר מנּסה ּבתחלה אּלא ּבהּקּב"ה, ׁשּימרֹוד מּתחילה אֹותֹו מׁשכנע אינֹו האדם, את להחטיא הּיצר־הרע ּבא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכאׁשר
טֹוען  מּכל־מקֹום ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל והגּבלֹות "מּדֹות" לפי להתנהג ׁשּיׁש הּיצר ׁשּמסּכים ּדאף והינּו, ּב"מּדה". ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ"חּסרֹון"

ּכלּום. יקרה לא ּב"ּכלׁשהּו", רק היא החּסרֹון אם ּובפרט "חסרה", ּתהיה הּמּדה ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּיצר

¯a˙‡יד  ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו  CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

‡ÔÈlטז  „·Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
:¯˜L „·Ú Ïk…»≈¿«

Á¯‡a‡יז  ˜ÏÓÚ CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈¿»¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ci)(Eì äéäé àìïk úéNò íà Y Ÿ¦§¤§¦¨¦¨¥
íeìk "Eì äéäé àì" Y¯`l m`W Ÿ¦§¤§§¤¦Ÿ

"LqikA didi `l" ?iN dOl "Ll" ,oM¥§¨¨¦Ÿ¦§¤§¦§
:xnFl xWt` i`W ipRnE .Dil irAn¦¨¥¥¦§¥¤¦¤§¨©
zpad xg` `N` ,"oM ziUr m`"¦¨¦¨¥¤¨©©£¨©
dlFcB" ,dNgY WxiR ,"dPhwE dlFcB"§¨§©¨¥©§¦¨§¨
"Ll didi `l" KMÎxg`e ,"dPhwE§©¨§©©¨Ÿ¦§¤§

)m"`x(.eh dxez

eh)(Cl äéäé ÷ãöå äîìL ïáàY ¤¤§¥¨¨¤¤¦§¤¨
äaøä "Cl äéäé" Y ïk úéNò íà¯ ¦¨¦¨¥¦§¤¨©§¥

:` ,ht `xzA `aA m"AWx mB d`x§¥©©§©¨¨©§¨
didi ± wcve dnlW oa` LziaA m`e"§¦§¥§¤¤§¥¨¨¤¤¦§¤

`nlrA opixn`cM ,oFnn Ll)a ,r dcp(: §¨¦§¨§¦©§¨§¨

oYie `Vi ?xXrzie mc` dUrI dn©©£¤¨¨§¦§©¥¦¨§¦¥
."dpEn`Afh dxez ¤¡¨

fi)('Bâå Eì äNò øLà úà øBëæY ¨¥£¤¨¨§§
úBcîa zøwL íàúBì÷Lîáe¯ ¦¦©§¨§¦§¦§¨

zFCn zWxRW llbA ,mikEnq WxFC¥§¦¦§©¤¨¨©¦
Liwl` 'd zarFz iM" :wEqRA znIYqn¦§©¤¤©¨¦£©¡Ÿ¤
,"ler dUr lM dN` dUr lM̈Ÿ¥¥¤ŸŸ¥¨¤
iptl `N` FnFwn o`M oi` dxF`kNW¤¦§¨¥¨§¤¨¦§¥
dGnE ,"wcve dnlW oa`" :wEqRd©¨¤¤§¥¨¨¤¤¦¤
oiprA zFCn zWxR z` aEzMd mIQW¤¦¥©¨¤¨¨©¦§¦§©
zFCnA ler zIUrAW darFYd©¥¨¤©£¦©¨¤§¦
Knq dfÎixg`l cInE ,zFlwWnE¦§¨¦©§©£¥¤¨©
Ll dUr xW` z` xFkf" :aEzMd©¨¨¥£¤¨¨§

wlnr z`iAW EpcOll `A ixd ,"wlnr£¨¥£¥¨§©§¥¤¦©£¨¥
zFCnA ler zIUr mr dxEWw§¨¦£¦©¨¤§¦

zFlwWnE)dcya x`a t"r(. ¦§¨
áéBàä éeøbî âàBc éåä¯lM rnWn ¡¥¥¦¥¨¥©§©¨

xnFl Wi K` ,wlnr `weC e`le ,aiF`¥§¨©§¨£¨¥©¥©
,dricid `"dA "aiF`d"l dpEMdW¤©©¨¨§¨¥§¥©§¦¨
Fzxare" :xn`p eilrW ,wlnr Edfe§¤£¨¥¤¨¨¤¡©§¤§¨
zWxR sFq i"Wx d`x ,"gvp dxnW§¨¨¤©§¥©¦¨¨©

.gNWA§©©
øîàpL¯.` ,`i ilWn ¤¤¡©¦§¥

áéúëe ,"'ä úáòBz äîøî éðæàî"Ÿ§¥¦§¨£©§¦
déøúa¯.a wEqR ©§¥¨

."ïBì÷ àáiå ïBãæ àa"gi dxez ¨¨©¨Ÿ¨
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אבן  עֹוד ּגם ליהּודי יהיה ׁשלמה, לאבן ׁשּבנֹוסף ׁשרֹוצה רק וצדק", ׁשלמה "אבן יהיה ׁשּליהּודי מסּכים הּיצר מּזֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָויתרה
ּתהיה  ׁשה"מּדה" נֹוגע ׁשם - הּנׁשמה לעניני ּבנֹוגע "מידֹות". ׁשּתי ליׂשראל ׁשּיׁשנם היא הּיצר ׁשּטענת והינּו, ׁשלמה. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשאינּה
מּוּתר  ׁשם האדם, ׁשל הּגׁשמּיים ּוצרכיו הּגּוף עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר א ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל ההגּבלֹות לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּבדּיּוק

העֹולם. ּדרכי ׁשל ה"מּדֹות" ּכפי ׁשּתהיה ה"מּדה" את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלהתאים
אּלא  ה', נגד ּגלּויה ּבמרידה אינּה ויצר־הרע עמלק ׁשל "ּביאתֹו" ּתחלת ּכי עמלק", "ּבא - מׁשקלֹות" "עֹון ׁשּמּפני ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָוזהּו

ספק ּבגימטרּיא (עמלק האדם ּבמֹוח ספקֹות רצד)ּבהטלת עמ' תרע"ט להתאים (סה"מ אפׁשר הּגּוף לעניני ּבנֹוגע ּדאּולי ,( ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ה"מּדֹות". ִֶַאת

"איפה  עם רק יהיּו האדם עניני ׁשּכל ּבמׁשקלֹות, זהיר להיֹות האדם צרי עמלק", מ"ּביאת ונׁשמר ּבטּוח להיֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָּוכדי
הּתֹורה. והגּבלֹות מּדֹות ועל־ּפי אחת, וצדק" ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה

ã ycew zegiyn zecewp ã(ftx 'nr ,miqxhpew mixn`nd xtq)

ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ּבּבּבּבצאתכםצאתכםצאתכםצאתכם ּבּבּבּבּדּדּדּדרררר עמלקעמלקעמלקעמלק לללל עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת יז)זכזכזכזכֹוֹוֹוֹורררר (כה, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּומנּסה  "עמלק" ּבא והחמרּיּות, הּגׁשמּיּות ׁשל מהּמצר ּולהתעּלֹות לצאת מתעֹוררים ּכאׁשר - מּמצרים" ּבצאתכם ּבּדר"ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ְְִַַלהפריע.
מקֹום. ּובכל עת ּבכל ּבהם ּולהרהר ולחׁשב ּבּזּכרֹון, ּתֹורה ּדברי לחקֹוק יׁש "זכֹור": - היא עמלק לקליּפת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹהעצה

(çé)íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLà£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´
éøçàéò äzàå E:íéäìà àøé àìå òâéå ó ©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

i"yx£C¯ca E¯˜ ¯L‡∑ מקר ּדבר לׁשֹון זכּור. ּבמׁשּכב מטּמאן ׁשהיה וטמאה. קרי לׁשֹון אחר: ּדבר ה. ¬∆»¿«∆∆ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
והתחיל  זה ּובא ּבכם, להּלחם יראים האּומֹות ּכל ׁשהיּו ,מרתיחת והפׁשיר צּננ וחם, קר לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאחר:
אחד, ּבלּיעל  ּבן ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ּכל ׁשאין רֹותחת, לאמּבטי מׁשל לאחרים. מקֹום ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהראה

אחרים  ּבפני אֹותּה הקרה ׁשּנכוה, אףֿעלּֿפי לתֹוכּה, וירד Ea.קפץ ·pÊÈÂ∑ וזֹורק מילֹות חֹות זנב: מּכת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ«¿«≈¿ְִֵֵַַָָ
מעלה  ‡EÈ¯Á.ּכלּפי ÌÈÏLÁp‰ŒÏk∑ ּפֹולטן הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח Ú‚ÈÂ.חסרי ÛÈÚ ‰z‡Â∑ ְְֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«»»≈¿»≈«

ּדכתיב: ּבּצמא, יז)עיף עמלק"(שמות "וּיבא אחריו: ּוכתיב למים", העם ׁשם ÏÂ‡.ּבּדרÚ‚ÈÂ∑."וּיצמא ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿»≈«ֶֶַ¿…
‡¯È∑ עמלק.ÌÈ‰Ï‡∑ל .מּלהרע »≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ

„‰BÂיח  Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿¿«¿≈¿≈¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„»≈ƒ√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

)gi(Cøca Eø÷ øLàì Y.äø÷î ïBL £¤¨§©¤¤§¦§¤
øçà øác¯,dWw oFW`xd WExiRl iM ¨¨©¥¦©¥¨¦¨¤

`Ed `N` ,dxwn KxcA did `l dGW¤¤Ÿ¨¨§¤¤¦§¤¤¨
l`xUiA mgNdl liaWA cgEinA `Ä¦§¨¦§¦§¦¨¥§¦§¨¥

)cecl likyn(.
ìïànèî äéäL ,äàîèå éø÷ ïBL §¤¦§ª§¨¤¨¨§©§¨

øçà øác .øeëæ ákLîa¯WExiRl iM §¦§©§¨¨©¥¦©¥
xW`" :xnFl Fl didW ,dWw ipXd©¥¦¨¤¤¨¨©£¤

"L`Oh)cecl likyn(. ¦§£
ìðpö ,íçå ø÷ ïBLEøéLôäå E §Ÿ¨Ÿ¦¤§§¦§¦§

íéàøé úBnàä ìk eéäL ,Eúçéúøî¥§¦¨§¤¨¨¨ª§¥¦
äàøäå ìéçúäå äæ àáe ,íëa íçläì§¦¨¥¨¤¨¤§¦§¦§¤§¨

íéøçàì íB÷î¯"Lxw" df itlE ¨©£¥¦§¦¤¨§
wEqRAW oeike ,LzF` dxwd :FWExiR¥¦§¨§§¥¨¤©¨
`aEd okl ,"dxwd" `le ,"Lxw" xn`p¤¡©¨§§Ÿ¦§¨¨¥¨

iWilW WExitM wx)cecl likyn(. ©§¥§¦¦
ìk ïéàL úçúBø éèaîàì ìLî̈¨§©§¨¦©©¤¥¨
ïa àa ,dëBúa ãøéì äìBëé äiøa§¦¨§¨¥¥§¨¨¤
-óà ,dëBúì ãøéå õô÷ ãçà ìòiìa§¦©©¤¨¨©§¨©§¨©

dúBà äø÷ä ,äåëpL ét-ìò¯d`xd ©¦¤¦§¨¦§¨¨¤§¨
dxw DzF`)m"`x t"r(. ¨¨¨

.íéøçà éðôaEa ápæéåáðæ úkî Y ¦§¥£¥¦©§©¥§©©¨¨
¯lhp ± LA aPfie" :a ,`lw oiNEg i"WxA§©¦¦©§©¥§¨©

."Lapf z ¤̀§¨§
äìòî étìk ÷øBæå úBìéî CúBç¯ ¥¦§¥§©¥©§¨

,dlrn iRlM mixaC gihn didW¤¨¨¥¦©§¨¦§©¥©§¨
LOrl ziESW Lzevn dPd ,xnFlM§©¦¥¦§¨§¤¦¦¨§©§

mdl dlirFd dn ,l`xUi)m"`x(. ¦§¨¥©¦¨¨¤
éøçà íéìLçpä ìkEçk éøñç Y¯ ¨©¤¡¨¦©£¤©§¥Ÿ©

miWlgp FnM ,"milWgp" WExiR)m"`x(. ¥¤¡¨¦§¤¡¨¦
ïèìBt ïðòä äéäL ,íàèç úîçî¯ ¥£©¤§¨¤¨¨¤¨¨§¨

EidW ,"Lixg`" WExiR EdGW d`xpe§¦§¤¤¤¥©£¤¤¨
:eh ,fh l`wfgi i"Wx d`xE .oprl uEgn¦¤¨¨§¥©¦§¤§¥
oC lW FhaW df ,`YwiqRA EpivnE"¨¦©§¦§¨¤¦§¤¨
icaFr mNM EidW ,FhlFR oprdW¤¤¨¨§¤¨ª¨§¥

."dxfÎdcFar£¨¨¨
éò äzàåòâéå óéò" Yàîva "ó¯ §©¨¨¥§¨¥©¨¥©¨¨

.oOwlckE ,KxCA dribid zngn¥£©©§¦¨©¤¤§¦§©¨

áéúëc¯.b ,fi zFnW ¦§¦§
áéúëe ,"íénì íòä íL àîöiå"©¦§¨¨¨¨©©¦§¦

åéøçà¯.g wEqR mW ©£¨¨¨
."Cøca" Y "òâéå" ."÷ìîò àáiå"©¨Ÿ£¨¥§¨¥©©¤¤

àøé àìå÷ìîò Y¯dGW xnFl oi`W §Ÿ¨¥£¨¥¤¥©¤¤
mdn hrn wx ixdW ,l`xUi lr aqEn¨©¦§¨¥¤£¥©§©¥¤
la` ,oprd hlR mzF`e ,mi`hFg Eid̈§¦§¨¨©¤¨¨£¨

mixWM Eid l`xUi aFx)`"eb(m`W F` . ¦§¨¥¨§¥¦¤¦
`le" :gkFp oFWlA xnFl Fl did oM¥¨¨©¦§¥©§Ÿ
,"rbie sir dY`e" FnM ,"miwl` z`xï¥¨¡Ÿ¦§§©¨¨¥§¨¥©
lr dpEMd xYqp oFWlA xn`W oeike§¥¨¤¨©¦§¦§¨©©¨¨©
,x`FY mW EdGW xnFl oi`e .wlnr£¨¥§¥©¤¤¥©
,"midl` `xi" :cTpl Fl did oM m`W¤¦¥¨¨§©¥§¥¡Ÿ¦
oFWl lr dxFOd ,"midl` `xi" :`le§Ÿ¨¥¡Ÿ¦©¤©§

xar)g"ty(. ¨¨
"íéäìà"¯miwl` z` :FWExiR)m"`x(. ¡Ÿ¦¥¤¡Ÿ¦

Eì òøälî¯dfi`l ,oM `l m` iM ¦§¨©§¦¦Ÿ¥§¥¤
`xi did `l wlnrW xiMfd oipr¦§¨¦§¦¤£¨¥Ÿ¨¨§¥

.miwl`hi dxez ¡Ÿ¦



סט `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz glya zyxt zay zgiy)

אחריאחריאחריאחרי ההההּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁשליםליםליםלים יח)ּכּכּכּכלללל (כה, ֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹולטןלטןלטןלטן הענןהענןהענןהענן ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה חטאםחטאםחטאםחטאם,,,, מחמתמחמתמחמתמחמת ּכּכּכּכחחחח (רש"י)חסריחסריחסריחסרי ְְְְֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

נפלא: ולקח לימּוד ְְְִִֵֶַָָלפנינּו
ּבעמלק, להלחם ּכדי מהענן יׂשראל ּכל יצאּו אּלּו יהּודים ּובׁשביל הענן, מן ׁשּנפלטּו חטא ּבבעלי אּלא ּפגע לא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹעמלק

יז)ּכּכתּוב ּבעמלק"(בשלח הּלחם רש"י)"וצא הענן, מן .(צא ְֲִֵֵֵַַָָָ
חׂשּוף  הּיהדּות, ׁשל לעֹולמּה מחּוץ ׁשּנמצא ליהּודי להּגיע לענן", "חּוץ לצאת ואחד אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו אֹומר: ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהוי

לּתֹורה. ּולקרבֹו ּומׁשּונים, ׁשֹונים ְְְֲִִִֵַַָָָל'עמלקים'

(èé)éäìà ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîäìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

øëæ-úà äçîz dzLøìúçzî ÷ìîò (øëæ) §¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©
:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑ ׁשם יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד מעֹולל אּׁשה, ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
היתה: עמלק מּׁשל זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו נזּכר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעמלק

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 941 'nr f"hg mgpn zxez - f"hyz mixet zgiy t"r)

"dcU Wi`" `le "mild` aWFi" zFidl KxCd©¤¤¦§¥Ÿ¨¦§Ÿ¦¨¤

"ּבּדר קר "אׁשר עמלק מלחמת אֹודֹות נאמר ּפרׁשתנּו יח)ּבסֹוף קרירּות(כה, מּלׁשֹון קר הּמדרׁש, ּומפרׁש סוף . (תנחומא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
זֹו:פרשתנו) קרירּות מׁשמעּות לפרׁש ויׁש .ְְְְִֵֵַָָ

- ּׁשּיׁשמעּו מה יקימּו לאו, אם והן יבינּו אם הן לנׁשמע, קֹודם נעׂשה להכריז ורצּו למּתן־ּתֹורה, הלכּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
אברהם  ׁשל נכד היה הּוא ּגם ׁשהרי הּתֹורה, את לקּבל חס־וׁשלֹום ילכּו ׁשּלא טען לא עמלק קרירּות. ּופעל עמלק ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבא

אהלים" יֹוׁשב ּתם "איׁש יעקב הנהגת על הסּכים לא אבל כז)ויצחק, כה, ללמֹוד (תולדות אהלים", "יֹוׁשב היא: טענתֹו . ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
- לנׁשמע" קֹודם "נעׂשה אּלא מּמּנּו, ּידרׁשּו ּומה הּמדּוּבר ּבּמה ּתחלה לׁשאֹול לא ּתם", "איׁש אבל מסּכים, הּוא - ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּתֹורה

מסּכים. אינֹו זה ְִֵֶַַעל
מׁשער  הּוא ּולהכיל, לצּוד הּוא מסּוגל ּכּמה מחּׁשב הּוא מבין, הּוא - ציד" יֹודע "איׁש עׂשו, ׁשל הּסדר לפי מתנהג ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא
אז  ורק ּולהבין, לׁשמֹוע לכל־לראׁש ונעׂשה, נׁשמע ׁשל ּבסדר היא הנהגתֹו יקּים. וכּמה ילמד ּכּמה ׂשכלֹו ואת ּכחֹותיו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאת

לאו. אם זאת לעׂשֹות יּוכל אם לׁשער ְֲִִֵַַַַָֹיּוכל

ÈÏÚaיט  ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡¯Îec ˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈLzz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

hi)(÷ìîò øëæ úà äçîzY ¦§¤¤¥¤£¨¥
ãòå Léàî"¯."cr" :wEqRA ¥¦§©©¨©

ãòå øBMî ,÷ðBé ãòå ììòî ,äMà¦¨¥Ÿ¥§©¥¦§©
"äN¯.b ,eh ` l`EnWA aEzMd oFWl ¤§©¨¦§¥

K` ,"xFng cre lnBn" :mIqn mWe§¨§©¥¦¨¨§©£©
F`iadA iM ,mwiYrdl KxvEd `l i"Wx©¦Ÿ§©§©§¦¨¦©£¦
icM KkA iC ,"dU cre xFXn"¦§©¤©§¨§¥

`NW" EprinWdlxMfp wlnr mW didi §©§¦¥¤Ÿ¦§¤¥£¨¥¦§¨
"dndAd lr ENit`(iaxd)d`x la` . £¦©©§¥¨£¨§¥

± "dU cre xFXn" WxiRW mW i"Wx©¦¨¤¥©¦§©¤
onvr oiPWnE mitWk ilrA EidW"¤¨©£¥§¨¦§©¦©§¨

."dndal oinFce§¦¦§¥¨
ìò elôà økæð ÷ìîò íL àäé àlL¤Ÿ§¥¥£¨¥¦§¨£¦©

äîäaä¯z` oM WxiR `NX dnE ©§¥¨©¤Ÿ¥©¥¤
xEn`d "wlnr xkf z` dgn` dgn"¨Ÿ¤§¤¤¥¤£¨¥¨¨

ipRn :xnFl Wi ,gNWA zWxR sFqA§¨¨©§©©¥©¦§¥
zIgnA 'd zghadA xAEcn mXW¤¨§¨§©§¨©¦§¦©
Wxtl oYip mW oM m`e ,wlnr£¨¥§¦¥¨¦¨§¨¥
xkf" z` cinWi `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨©§¦¤¥¤
mxkf z` dgnIW ,FhEWtM "wlnr£¨¥¦§¤¦§¤¤¦§¨
,mc` ipA lW mdizFAle mYaWgOn¦©£©§¨§¦¥¤¤§¥¨¨
l`xUi ipal iEEvA xAEcOW o`M la £̀¨¨¤§¨§¦¦§¥¦§¨¥
Wxtl KIW `l ,wlnr xkf z` zFgnl¦§¤¥¤£¨¥Ÿ©¨§¨¥
,daWgOdn mxkf zIgnl dpEMdW¤©©¨¨¦§¦©¦§¨¥©©§¨¨
WxiR okl ,mc`d lW FgkA oi` dGW¤¤¥§Ÿ¤¨¨¨¨¥¥©
,inWBd mlFrdn Fxkf zIgnl dpEMdW¤©©¨¨¦§¦©¦§¥¨¨©©§¦
miIg ilrA lM zbixdaE mzbixdA©£¦¨¨©£¦©¨©£¥©¦
xaC lW FtFqA `iaY Ff dIgnE ,mdNW¤¨¤§¦¨¨¦§¤¨¨
mc`d lW FYaWgOn wlnr zIgnl¦§¦©£¨¥¦©£©§¤¨¨¨

(iaxd).

äúéä ÷ìîò ìMî Bæ äîäa :øîBì¯ ©§¥¨¦¤£¨¥¨§¨
xi`WY `NW ,dxFn "xkf" zNn iM¦¦©¥¤¨¤Ÿ©§¦

eilr Fxkf didIW xaC eixg`)m"`x(. ©£¨¨¨¤¦§¤¦§¨¨
i"Wx x`an dN` eixacAW d`xp¦§¤¤¦§¨¨¥¤§¨¥©¦
zIgnA EaIgzp miIg ilrA wxW mrHd©©©¤©©£¥©¦¦§©§¦§¦©
miYA FnM ,miqkp x`W `le wlnr xkf¥¤£¨¥§Ÿ§¨§¨¦§¨¦
miqkpAW mEXn `Ede ,dfA `vFIke§©¥¨¤§¦¤¦§¨¦
otF`A ,miIzEdn miiEPW rSal oYip¦¨§©¥©¦¦©¦¦§¤
KM ,m`xn z`e mzxEv z` EPWIW¤§©¤¨¨§¤©§¨¨
.cFr mdilr xkGi `l wlnr lW FnXW¤§¤£¨¥Ÿ¦¨¥£¥¤
zFUrl oYip `l ,miIg ilraA la £̀¨§©£¥©¦Ÿ¦¨©£
EcnWEi `NW cFr lke ,EN` miiEPW¦¦¥§¨¤Ÿ§§
wlnr lXn Ff dndA" :xnFl oYip¦¨©§¥¨¦¤£¨¥
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vzÎik`ע zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy
יקּדים  אם נפקא־מינּה למאי אם־ּכן ׂשכל, על־ּפי ׁשמחּויבת ּכזֹו ואמת אמת, היא ׁשהּתֹורה ּכיון - הּוא טֹוען - ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואדרּבה
הּמחּויב  ּדבר ׁשּזהּו ּכיון ל"נעׂשה", ּבוּדאי יבֹוא לנעׂשה, נׁשמע יקּדים אם ּגם ׁשּיהיה, אֹופן ּבאיזה ;להיפ אֹו לנׁשמע ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָנעׂשה

ׂשכל. ִֵֶַעל־ּפי
ּומֹוד  הּתֹורה הבהירה ּכ ה"אהלים",על את ועֹוזבים ׁשּיֹוצאים ׂשדה", ל"איׁש ּבאים ציד", ּד"יֹודע ההנהגה ׁשעל־ידי יעה, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּגמרא ּכדברי הּנכֹונה, ּבּדר הֹולכים ואז ּתם, איׁש יעקב ׁשל ּבדרּכֹו להתנהג חיבים אּלא ועבר. ׁשם סע"א אהלי פח, (שבת ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ענינּהואילך) ׁשהּתֹורה וטֹוענים ּפזיזא", "עּמא ׁשל הּסדר עם מסּכימים ׁשּלא ׁשאּלּו ּתנחם", יׁשרים "ּתּומת הּפסּוק ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעל

נעׂשה  ואחר־ ּכ נׁשמע סדר, מּתֹו לגׁשת  צריכים אּלא הֹויט"), ּדער פּון ("ׁשּפרינּגען מהּגדרים לצאת צריכים ולא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׂשכל,
" - ּבתמימּות הליכה על־ידי רק  היא ה ּנכֹונה והּדר רחמנא־ליצלן, יׁשדם" ּבֹוגדים "סלף סֹוף־ּכל־סֹוף אזי יׁשרים ּתּתּתּתּוּוּוּומת מת מת מת - ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּתנחם". -ְֵַ
סימן. על"י פסוקים, תצא ק"י פרשת חסלת

àöú éë úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìéø 'îò ïî÷ì äñôãð

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה להגלויות מיום א' וג' אלול חדש הרחמים.

להערתו דבאגה"ק סי' יו"ד, מובא דתרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני, הוא מחז"ל.

הנה בחלק א' דתניא ריש פרק כ', מאמר זה גופא הובא בשם רז"ל, ועיין בהמודעה רבה הא' 

שבתחלת ספר התניא, בהנוגע לאגה"ק איך שמצאום כו'.

לכתבו בסיום הגלוי' השני', עבודה תמה,

בזה באחת ההתועדויות, שיש  והעירותי  "עבודה תמה",  צוואת הריב"ש בתחלתו  ג"כ  יעוין 

לקשר זה עם גדרי עבודה תמה, שהיא משלמת את הענין ואין אחרי' עבודה )יומא כו, א(, וזהו החידוש 

שבהצוואה - דלכאורה הענין דשם פשוט ומובא בכ"מ.

לזכרו בהנוגע לאור החיים הקדוש, מענין נפש ורוח.

עיין בגנזי נסתרות חלק א' ס"ע, מה שאמר הבעש"ט ז"ל על בעהמ"ס אור החיים, וידועים 

דברי החיד"א ע"ד התפשטות לימוד הספר ע"י דברי בעש"ט )שם הגדולים ערך אור החיים(.

בברכה לבשו"ט לכוח"ט.



עי

יום ראשון - ח' אלול
מפרק מד

עד סוף פרק מח
ופרקים כב-כד

יום רביעי - י"א אלול
מפרק ס

עד סוף פרק סה
ופרקים לא-לג

יום שני - ט' אלול
מפרק מט

עד סוף פרק נד
ופרקים כה-כז

יום חמישי - י"ב אלול
מפרק סו

עד סוף פרק סח
ופרקים לד-לו

יום שלישי - י' אלול
מפרק נה

עד סוף פרק נט
ופרקים כח-ל

יום שישי - י"ג אלול
מפרק סט

עד סוף פרק עא
ופרקים לז-לט

שבת קודש - י"ד אלול
פרק כ

מפרק עב עד סוף פרק עו ופרקים מ-מב

לשבוע פרשת כי־תצא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 
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יז.1. ו.2.לב, ויגש תנחומא יב. ה, רבה דברים ב.3.ראה כה, איוב
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æáæáé ìà æáæáîäå ãé âùäá ïåãéð úåéäì ä÷ãöá
àöåéù åì éã úåöî éøàùå ú"úá â"äëå ùîåçî øúåé
íéúò òåá÷ì 'éôá äøåúä åúáééçù ùøåôî áåéçî ç"é
úåèùôúääå ãñçä úãî àéä ïéîé 'éçá êà .'åë
ììë øúñäå íåöîö éìá úåáçøúäá 'ä úãåáòá
ù"î ë"â êùîð äðîîå 'åë äáçøá äëìäúàå ù"îë

'åë íéãéîìúá äøî ÷åøæ ì"æøêà íãå÷ ì"öù äàøðå .ò"ö)

('åë ïéîé 'éçáøåöòî ïéàå ììë ìåáâå íåöîö éìá íâå
àìå úåöî éøàùå ú"úá ïéáå ä÷ãöá ïéá åúáãð çåøì

:'åë éã éìá ãò àìà ãáìá ç"é úàöì åì éã

äðäåïéàå åìà 'éçá 'áî ìåìë ì"ö ìàøùé ùéà ìë
äîë åðéöî ïëìå íå÷î åì ïéàù øáã êì
ù"á óàù åðãîìì ä"á éøîåçîå ù"á éìå÷î íéøáã
ïéðã åéä ïëìå ïåéìòä ìàîù 'éçáî íúîùð ùøùù
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`lelעח c"i ycew zay mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ד קודש שבת יום
,238 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä"òäã øîàù åäæå,kw 'nr cr.'åâå äëåñá

,dyecwa zelrzdl lkei `lye xeq` didi xacdy ,oice dxeab
úeëæ ïéãnìî eéä ,ïBéìòä ïéîé úðéçaî eéäL ìlä-úéáe¥¦¥¤¨¦§¦©¨¦¨¤§¨§©§¦§
íøeqàî íéøzî eéäiL ,éànL-úéa éøeqà øézäìe ì÷äì§¨¥§©¦¦¥¥©©¤¦§ª¨¦¥¦¨
,"xeywe xeq`" oeyln ixd `ed xeqi` ,"`xg` `xhq"l -

`xhq"l xeyw xacdy
itk ,mipevigle "`xg`
wlga 'f wxta xne`y
,"`ipz"d xtq ly oey`x

äìòîì úBìòì eìëeéå- §§©£§©§¨
jky zexnl ixd ,dyecwa
Îziay llka xcqd did
lldÎziae exingd i`ny

- eliwdïë-ét-ìò-óà©©¦¥
-úéa eéä íéøác änëa§©¨§¨¦¨¥

,ïél÷î éànLz`fe - ©©§¦¦
LøL úeìlkúä éðtî¦§¥¦§©§Ÿ¤

íúîLð,i`ny zia ly - ¦§¨¨
ïéîiî íb ìeìk àeäL- ¤¨©¦¨¦

,cqgeúîLð LøL ïëå§¥Ÿ¤¦§©
íb ìeìk ìlä-úéa¥¦¥¨©

,ìàîOî,dxeabe - ¦§Ÿ
úBcîe Cøc òeãik11- ©¨©¤¤¦

ly mipte`de mixeriyd
,ïBéìòä Lã÷,dlrnly "ycw" zpiga ly -ïîz úéìc- Ÿ¤¨¤§§¥©¨

,my oi`yúBcnä ìëå ,íBìLå-ñç ãeøôe õev÷ze`ad - ¦¥©§¨§¨©¦
,"oeilrd ycw"n,Bfî Bæ úBìeìkdxeabe dxeabn cqg :oebk - §¦

,cqgn;ïç éòãBéì òeãik ,Bæa Bæ úBãçéî íä ïëìåicnell - §¨¥¥§ª¨¨©¨©§§¥¥
zecn ,zeiktd ixd od dxeabe cqgy zexnly ,dlawd zxez
on mb da yi cqgy df cvn ,z`f lka ,dipyl zg` zecbepn
,zecgeine zecg`zn od - cqgd on mb da yi dxeabe ,dxeabd

áéúëãëeaezky enke -12ãñçä úcî àeäL ,íäøáàa §¦§¦§©§¨¨¤¦©©¤¤
,"äzà íéäìà àøé ék ézòãé äzò" :äáäàäåcaer dz` - §¨©£¨©¨¨©§¦¦§¥¡Ÿ¦©¨

,dxeabde d`xid zcna jxazi myd z`úcî LálL éãé-ìò©§¥¤¨©¦©
,äøeábädtqede yeal enk `l` ,ely "mvr"d dzid `ly - ©§¨

,ezenvrlúà ã÷òiå"©©£Ÿ¤
úà çwiå" ,"Bða ÷çöé¦§¨§©¦©¤

"'eë úìëànä13.- ©©£¤¤
dfy ,ecigi epa z` hegyl
zilkz ly oipr ixd
,mdxa`ay ,ixd .dxeabd
,cqgd yi` mvra didy
mday mipnf elv` eid
,dxeabd zcn ea dzlbzp
hegyl zepekp icil cr

.wgvi epa z`øîàM äîe©¤¨©
íäøáà" :áeúkä©¨©§¨¨

"éáäà14eweqta - Ÿ£¦
xg`15:xn`pãçô"©©

,"÷çöézceary - ¦§¨
cqgd zcna `id mdxa`
- wgvi zceare ,dad`de
.dxeabde cgtd zcna
m`ez df ,`eti` ,cvik
zcna mb jxazi myd z` caer mdxa`y ,mcew xn`py dnl
cqgd zcna mb jxazi myd z` caer wgvie ,dxeabd

?"dad`deéelb úðéçáa àeä äfä ìcáääå Løôää äpä¦¥©¤§¥§©¤§¥©¤¦§¦©¦
çöé úcîaL ,íìòäåãçtä ÷,dxeabde -,éelb úðéçáa àeä §¤§¥¤§¦©¦§¨©©©¦§¦©¦

äáäàäå,cqgde -Côääå ,øzñäå íìòä úðéçáa úøzñî §¨©£¨§ª¤¤¦§¦©¤§¥§¤§¥§©¥¤
.íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà úcîamd dxeabde cgtdy - §¦©©§¨¨¨¦¨¨©¨

.ielib zpigaa cqgde dad`de ,xzqde mlrd zpigaa elv`

:íBìMä-åéìò Cìnä ãåc øîàL eäæåzpiga `edy - §¤¤¨©¨¦©¤¤¨¨©¨
dxeab16:."'Bâå Eáeè áø äî"xy`" miiqne -zptv,"ji`xil ¨©§§

íìòä úðéçáa àéä øLà ãñçäå áBhä úcnL ,øîBìk§©¤¦©©§©¤¤£¤¦¦§¦©¤§¥
,ìàîN úðéçaî BúîLð LøML éî ìk ìöà øzñäå- §¤§¥¥¤¨¦¤Ÿ¤¦§¨¦§¦©§Ÿ

,dxeabd zpigaàø÷pä- ©¦§¨
,dxeabd zpigaíLa§¥

éàøé","Ein zceary - §¥¤
zpigan eznyp yxeyy
zpigaa `id - "l`ny"d
,mevnve dxeab ,d`xi

,éànL-úéa úcîk- §¦©¥©©
`ed myxey xen`ky

zpigan mb dlelk `idy `l` ,dxeabde "l`ny"d zpigan
,cqgde aehdïeôöå æeðbä áBè àeäL óà äpäzcn ,oky - ¦¥©¤©¨§¨

,ieliba ixd mlv` `id dxeabde d`xidáø àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©
,ïéîé úðéçanL Lnî ãñçäå älãbä úcî Bîk ãàî ìBãâå§¨§Ÿ§¦©©§ª¨§©¤¤©¨¤¦§¦©¨¦
mlv`y zexnl ,xnelk -
ef `id cqgd zcn

dlelkddxeabd zpigaa
`ed mznyp yxey oky)
oi` ,dxeabd zpigan ixd
lelk `edy dn `l` df
mb z`f lka - (cqgn mb

dpigaefcqge aeh ly
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'éçáî åéäù ä"áå .äøåúä éøåñéà ìëá ãéîú øéîçäì
éøåñéà øéúäìå ì÷äì úåëæ ïéãîìî åéä ïåéìòä ïéîé
äìòîì úåìòì åìëåéå íøåñéàî íéøúåî åéäéù ù"á

éøáã äîëá ë"ôòàúåììëúä éðôî ïéìé÷î ù"á åéä í
úîùð ùøåù ïëå ïéîéî íâ ìåìë àåäù íúîùð ùøù
ïåéìòä ùã÷ úåãîå êøã òåãéë ìàîùî íâ ìåìë ä"á
åæ úåìåìë úåãîä ìëå å"ç ãåøéôå õåöé÷ ïîú úéìã
áéúëãëå ç"éì òåãéë åæá åæ úåãçåéî íä ïëìå .åæî
éë éúòãé äúò äáäàäå ãñçä úãî àåäù íäøáàá
ãå÷òéå äøåáâä úãî ùáìù é"ò äúà íéäìà àøé
øîàù äîå .'åë úìëàîä úà ç÷éå åðá ÷çöé úà
ùøôää äðä ÷çöé ãçôå éáäåà íäøáà áåúëä
÷çöé úãîáù íìòäå éåìéâ 'éçáá àåä äæä ìãáääå
'éçáá úøúåñî äáäàäå éåìéâ 'éçáá àåä ãçôä

ä"ò à"à úãîá êôéääå øúñäå íìòä

øîàù åäæå
ãñçäå áåèä úãîù øîåìë 'åâå êáåè áø äî ä"òäã
ùøåùù éî ìë ìöà øúñäå íìòä úðéçáá àéä øùà
.ù"á úãîë êéàøé íùá '÷ðä ìàîù 'éçáî åúîùð
ìåãâå áø àåä ë"ôòà ïåôöå æåðâä áåè àåäù óà äðä
ïéîé 'éçáîù ùîî ãñçäå äìåãâä úãî åîë ãàî
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ותיקונים").11. ב"הערות שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת קצת" עיון צריך יד.12."הלשון כב, י.13.וירא כב, ח.14.שם מא, ישעי'

מב.15. לא, א.16.וישלח רד, זח"ג



עט lel` c"i ycew zay mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."oini"ay cqgd zpiga enk "lecb"e "ax" zpigaa `idïäézLe§¥¤
cqgd zpiga -dlelkd cqgd zpigae ,"oini"d zpigany

odizy ,dxeabde "l`ny"d zpigaaìeáb éìa éelb úðéçaî ïä¥¦§¦©¦§¦§
.øeòLå äcîeielib ly oipr - dlecbde cqgd zcn ixd dfy - ¦¨§¦

oky ,leab ilae dcn ila
df ieliba leabde dcind
,dxeabd zcnn mi`a
,cqgd zcn cvn eli`e
ilae dcn ila `ed ielibd

.leabäî" :áeúkL eäæå§¤¤¨¨
øîBìk ,"Eáeè áø- ©§§©

ipy lr aqen dfy
"zptv"d lr mb ,mipiprd

,"ja miqeg"d lr mbeéìa§¦
áBhä ïéa ,äcîe ìeáb§¦¨¥©

éàøéì zðôö øLà","E- £¤¨©§¨¦¥¤
,xzqde mlrday aehd

ïéáe,aehd -zìòt øLà" ¥£¤¨©§¨
éìòa íäL ,"Ca íéñBçì©¦¨¤¥©£¥
,ïéîé úðéçanL ïBçhaä©¦¨¤¦§¦©¨¦
xeyw oeghad oipr oky -
,xnelk .dad`d oiprl
ade` el yiy in enk
ixd ,eze` ade` `edy
el dyri fldy ghea `ed
oipr mb jk ,aeh wx
;dad`d cvn `a oeghad
zpigan mdy dl` ixd
`id mzceare "oini"d

,oegha ilra md - dad`e cqg zpigaaíb àeä íáeèå ícñçå§©§¨§¨©
ãâð" úeèMtúäå éelb úðéçáa ïkipta -àìå ,"íãà éða ¥¦§¦©¦§¦§©§¤¤§¥¨¨§Ÿ

.ììk øzñäå íeöîö úðéçáaweqtdy dn uxezn jka - ¦§¦©¦§§¤§¥§¨
xy`"a ligznzptvmiiqne ,xzqene oetv cqgdy ,"ji`xil

ja miqegl zlrt"a"mc` ipa cbpipa ipta ,ieliba `ed cqgdy ,
lv` `edy cqgd :cqg ibeq ipy zece` o`k xaecn ,oky - mc`
miqeg"d lv` `edy cqgde ,mlrde xzqda `edy ,"ji`xi"
mlv` cqgde - "oini"d zpigan mdy oeghad ilra lv` ,"ja

.ielb `edáeúkM äîe)(zptv xy`)" -éàøéì"àìå "E ©¤¨¦¥¤§Ÿ
éàøéa","Edpyiy cqgd zpiga zece` xaecn m` ,ixdy - ¦¥¤

lv`" xnel jixv did ,myd i`xiaaezkyk j` ,"ji`xi
"lozipd dlrnly cqgd zece` xaecny ixd d`xp "ji`xi

xkykl?mi`xiíìòä úðéçáa àeäM äî ìkL íeMî eðéä©§¦¤¨©¤¦§¦©¤§¥
Bçîa óebä CBz úLaìî dðéà Bæ äðéça äpä ,äîLð ìëa§¨§¨¨¦¥§¦¨¥¨§ª¤¤©§Ÿ

,Baìå,ef dpiga helwl milk mpi` alde gend oky -àeä àlà §¦¤¨

éwî úðéçáa,äìòîlî ó,dnypl lrn -äøéàî àéä íMîe ¦§¦©©¦¦§©§¨¦¨¦§¦¨
,Bæ äðéça úeøøBòúäì íéëéøvä íézòì Baìå Bçîì§Ÿ§¦§¦¦©§¦¦§¦§§§¦¨
ìòôa äNòî éãéì àáì éãk ,Baìå Bçîì øéàúå øøBòúzL¤¦§¥§¨¦§Ÿ§¦§¥¨Ÿ¦¥©£¤§Ÿ©

.(Lnî,leabe xeriya cinz `id dwcva ezceary in lynl - ©¨
mrtÎi` elv` didz
cqgdn dcnd zelbzd
izla `edy ely xzqpd
ila dwcv zzl ,laben
.'eke ,leab ilae dcn

,ïk ìò øîàå`ed okle - §¨©©¥
,xne`áeè áø" øLà£¤©

ïeôvä ,"ìàøNé úéáì- §¥¦§¨¥©¨
cqgde aehdy dl`a

,mlv` mixzqen,éeìbäå§©¨
mlv` cqgdy dl`a -

,ielib zpigaa `edàeä
äcîe ìeáb éìa úðéçáa¦§¦©§¦§¦¨
íúBLôð Cøò éôì§¦¤¤©§¨

,óeba úLaìîäixdy - ©§ª¤¤©
oky ,izin` leabÎila epi`
`xap ly cqg ixd df
j` ,laben `ed llkay
df mdizeytp jxr itl

,leab ila ixdíb ïëì̈¥©
íänò âäðúz 'ä äzà©¨¦§©¥¦¨¤

ìBãbä Ecñç úcîa- §¦©©§§©¨
zpigaay cqgdlecb,

dlrnly cqg
,zelylzydnìeáb éìa§¦§

."ãñç áø" àø÷pä ,úéìëúåzelylzyd ly mzq cqg `l - §©§¦©¦§¨©¤¤
" zpigaayxirf" zpigaay cqg `l` ,"oitp`axcqg - "cqg

ly"jix`."oitp`ãñç úéàå ãñç úéàc17:yie cqg yi - §¦¤¤§¦¤¤
,cqga zepiga izy opyi ,cqgúéà,yi -,íìBò ãñçcqg - ¦¤¤¨

,laben ixd `ed mler oky ,laben cqg xnelk ,mler lyLiL¤¥
Bcñç íöîöìe èòîì ,íBìLå-ñç ïécä úcî Búnòìe Bcâðk§¤§§ª¨¦©©¦©§¨§©¥§©§¥©§
úcî Bcâðk ïéà ¯ "ãñç áø" àø÷pä ïBéìò ãñç ìáà .Báeèå§£¨¤¤¤§©¦§¨©¤¤¥§¤§¦©
ìeáb éìa èMtúälî Bcñç áø íöîöìe èòîì ïécä©¦§©¥§©§¥Ÿ©§¦§¦§©¥§¦§

,úéìëúåaehe cqg df ,df cqgn jynpyk `lina ixd - §©§¦
,leab ila ,zilkza"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî CLîð àeä ék¦¦§¨¦§¦©¥¨¨§¦

,dlabde "mler"n dlrnly -,"ïéøéîè ìëc àøéîè"e- §¦¨§¨§¦¦
oixinh mdy zenlerd iabl mb dnlrpe dxinh `idy dpiga

,minlrpe."ïBéìò øúk" àø÷pä,"siwn"e "xzk" ly dpiga - ©¦§¨¤¤¤§
:áeúkL eäæåokn xg`ly miweqta -18:øúña íøézñz" §¤¤¨©§¦¥§¥¤

éðt:"'Bâå äkña íðtöz 'Bâå Ecqg ,siwne dkeq ly dpigaa - ¨¤§¦§§¥§ª¨§
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ùã÷ä úøâà
ù"æå .øåòéùå äãîå ìåáâ éìá éåìéâ 'éçáî ïä ïäéúùå
øùà áåèä ïéá äãîå ìåáâ éìá øîåìë êáåè áø äî
éìòá íäù êá íéñåçì úìòô øùà ïéáå êéàøéì úðôö
'éçáá ë"â àåä íáåèå íãñçå ïéîé 'éçáîù ïåçèáä
íåöîö úðéçáá àìå íãà éðá ãâð úåèùôúäå éåìéâ
íåùî åðééä êéàøéá àìå êéàøéì ù"îå) .ììë øúñäå
'éçá äðä äîùð ìëá íìòä úðéçáá àåäù äî ìëù
àåä àìà åáìå åçåîá óåâä êåú úùáåìî äðéà åæ

é÷î úðéçááåáìå åçåîì äøéàî àéä íùîå äìòîìî ó
øéàúå øøåòúúù åæ 'éçá úåøøåòúäì íéëéøöä íéúòì
.(ùîî ìòåôá äùòî éãéì àáì éãë åáìå åçåîì
éåìâäå ïåôöä ìàøùé úéáì áåè áø øùà ë"ò øîàå
úùáåìîä íúåùôð êøò éôì äãîå ìåáâ éìá 'éçáá àåä
êãñç úãîá íäîò âäðúú 'ä äúà íâ ïëì óåâá
ãñç úéàã .ãñç áø '÷ðä úéìëúå ìåáâ éìá ìåãâä
åúîåòìå åãâðë ùéù íìåò ãñç úéà .ãñç úéàå
ãñç ìáà .åáåèå åãñç íöîöìå èòîì å"ç ã"äãî
íöîöìå èòîì ã"äãî åãâðë ïéà ãñç áø '÷ðä ïåéìò
àåä éë úéìëúå ìåáâ éìá èùôúäìî åãñç áåø
øúë '÷ðä ïéøéîè ìëã àøéîèå ò"ëåñ 'éçáî êùîð
:'åâå äëåñá íðôöú 'åâå êéðô øúñá íøéúñú ù"æå ïåéìò
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב קלג, ואילך.18."זח"ג שם לא תהלים



`lelפ c"i ycew zay mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."siwn"e "xzk" zpigany cqg - zelylzydn dlrnly
à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úôñåä

ziiabl 'ek xiv ici lr dzidy l"pd ycewd zxb`n mxend
dwcvmdy el` elit`cdfa 'd icaermyxyyl`nydn,

z"pyncr) dwcvl migxken oi`y) b"cv - y"ak md elit`e
" (i"q w"db`aepnz `l ik"c`n lecbe ax" - ("cqgdmday

yxetnke ."ynn lreta dyrn icil `a" "mikixvd mizrl"e
w"db`d meiqa`lyoe`bd ipa 'iy mipaxd i"r" qtcp

l"fe "r"p l"f xagnd19:äìàä íéøáãä øçàåzxb`ay -
,ef ycewáåè áø øøåòì éúìàùá éùôðcqgd zcn -

,laben izla ote`a,åðéîåìù éùðà ìë áìá ïåôöäå æåðâä

dlbziyäùòî éãéì àáì ,éåìéâä ìà íìòää ïî-
,lreta

'äì íãé úåàìîì,dwcv zpizp ici lr -ìò ,äáçøå äàìî ãéá
øéö éãé,gily -'åë äæ áúë øñåî ,ïîàð`gely"d didy -

,owfd epax glyy "`pngxcïéáîì éãå,,úøâàá áåúëù åîë
.ïéáîì éãå êøöð àìù úîçî åáúåë éðà ïéàå

.äöéôç ùôðå áìî íîåìù ùøåã íùôð áäåà ã"ëä
êåøá 'ø áøä åðáøå åðøåî éáà éðåãàì ïá ïîìæ øåàéðù

`"g zekiiy wznei l"pd t"r" :siqen `"hily iaxdo`kl
`ed xywd `l`] ."[...yi` lk dpd" dlgzdd l"v dxe`klc]
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ואילך.19. מז ע' תש"מ) (קה"ת, הזקן אדמו"ר קודש אגרות ראה

lel` c"i ycew zay mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."siwn"e "xzk" zpigany cqg - zelylzydn dlrnly
à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úôñåä

ziiabl 'ek xiv ici lr dzidy l"pd ycewd zxb`n mxend
dwcvmdy el` elit`cdfa 'd icaermyxyyl`nydn,

z"pyncr) dwcvl migxken oi`y) b"cv - y"ak md elit`e
" (i"q w"db`aepnz `l ik"c`n lecbe ax" - ("cqgdmday

yxetnke ."ynn lreta dyrn icil `a" "mikixvd mizrl"e
w"db`d meiqa`lyoe`bd ipa 'iy mipaxd i"r" qtcp

l"fe "r"p l"f xagnd19:äìàä íéøáãä øçàåzxb`ay -
,ef ycewáåè áø øøåòì éúìàùá éùôðcqgd zcn -

,laben izla ote`a,åðéîåìù éùðà ìë áìá ïåôöäå æåðâä

dlbziyäùòî éãéì àáì ,éåìéâä ìà íìòää ïî-
,lreta

'äì íãé úåàìîì,dwcv zpizp ici lr -ìò ,äáçøå äàìî ãéá
øéö éãé,gily -'åë äæ áúë øñåî ,ïîàð`gely"d didy -

,owfd epax glyy "`pngxcïéáîì éãå,,úøâàá áåúëù åîë
.ïéáîì éãå êøöð àìù úîçî åáúåë éðà ïéàå

.äöéôç ùôðå áìî íîåìù ùøåã íùôð áäåà ã"ëä
êåøá 'ø áøä åðáøå åðøåî éáà éðåãàì ïá ïîìæ øåàéðù

`"g zekiiy wznei l"pd t"r" :siqen `"hily iaxdo`kl
`ed xywd `l`] ."[...yi` lk dpd" dlgzdd l"v dxe`klc]

.[dwcv zece` o`k xaecny iptn -
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ואילך.19. מז ע' תש"מ) (קה"ת, הזקן אדמו"ר קודש אגרות ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובעמדנו בחדש אלול חדש הרחמים שצירופו דהחדש הוא וצדקה תהי' לנו כי )דברים ו, כה. 

משנת חסידים מס' אלול בתחלתו( יה"ר שבעבודת השי"ת תהי' העבודה כפי' אור החיים הקדוש על 

הכתוב האמור עבודה מאהבה ותכלית האהבה לא לצד שום פני', ועי' קונטרס העבודה פ"ה, דאהבה 

שאינה תלוי' בדבר, שמצד יחידה פועלת גם בעשי' וכסיום הכתוב לעשות.

וכמים הפנים לפנים וגו' ג"כ מלמעלה יומשך, בקו האהבה וחסד שאז ההמשכה בלי גבולים 

וצמצומים ועד למטה מטה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

 ב"ה,  י"ב אלול, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה טובי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מו' אלול.

... ת"ח על המראה מקום בהנוגע לפתגם הבעש"ט, ובכלל משתדלים ובפרט בכגו"ד בהנוגע 

לפתגם הבעש"ט לסמוך רק על אותם הספרים המובאים בדא"ח, ז.א. שרבותינו נשיאינו סמכו את 

ידיהם עליהם, ומהם כתר שם טוב, ספרי הרב מפולנאה, מאור עינים וכו'.

כיון שאינו מזכיר בהנוגע לבריאות, תקותי שזהו סימן שהכל בסדר.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.



פי היום יום . . . 

ה'תש"גח אלוליום רביעי

חומש: תצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. כב־כד.

תניא: ובירור . . . קיח במצרף וכור.

ִנים.  ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ֶפֶטְרּבּוְרג ּבַ ַנת תר"ג ּבְ ׁשְ ְזכּוָתם ִהְצִליַח ּבִ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹשָׁ ַמח ֶצֶדק" ָמָנה ׁשְ ַה"ּצֶ
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ְוָיַגע  ָטַרח  ר  ֲאׁשֶ עֹות,  ָ ַהּשׁ ֶאֶלף  ִים  ּתַ ּוׁשְ ים  לֹשִׁ ׁשְ ְזכּות  הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד 
ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  רּוׁשֵ ּדְ ִלְלֹמד  ְמֻיָחד  עּור  ׁשִ לֹו  ָקַבע  תקס"ד  ַנת  ׁשְ )ּבִ תקס"ד־תקצ"ד  ִנים  ָ ַהּשׁ ים  לֹשִׁ ׁשְ

ָסָתם(. ַהְדּפָ ק ּבְ ַנת תקצ"ד ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּסֵ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גט אלוליום חמישי

חומש: תצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. כה־כז.

תניא: הנה מודעת . . . 236 פעמים וכו'.

ה  ְקׁשֵ ִעְנָין  ּבְ ַעת  ַהּדַ ַהֲעָמַקת  ּבְ ְלִהְתּבֹוְננּות  ַיַחס  ּבְ  – ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְוכּו'  ים  ָנׁשִ ִדיֵני  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִמן  ּוְרָאָיה  טֹוב,  ִכי  ּבְ יִגים  ּוַמּשִׂ ְמִביִנים  ֲאַזי  נֹוֵגַע,  ָהִעְנָין  ִאם  ָגה:  ַהַהּשָׂ
ָלה  ּכָ ַהׂשְ ֲעֵלי  ּבַ ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ אֹוִנים  ְוַהּגְ ְוָאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ּתַ ֶזה  ּבָ ִרים  ּוְמַדּבְ ִלְטֹען,  כֹולֹות  ּיְ ׁשֶ ְוַטֲענֹוֵתיֶהן 
ֶעֶרְך ִלְטֹען ְטָענֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא,  ּבְ ה ֵאיָנּה  ָ ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַוֲהלֹא ָהִאּשׁ ֻמְפָלָגה, 

ְכִלִיים ֲעמּוִקים. ַעת ַמְמִציִאים ׂשִ י ַהּדַ ם ֲחלּוׁשֵ ה ּגַ ר ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ִהּנֵ ַכֲאׁשֶ ּדְ

ה'תש"גי אלוליום שישי

חומש: תצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. כח־ל.

תניא: וז"ש והי' . . . כל חטאתם.

קלָאר,  פירושו:  "יחידות"  אשר  אומרים,  היו  הזקן  רבינו  חסידי  זקני  גדולי 
ָאּפגעשטעלט, פאראיינציגט. - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל: שקלים פ"ו מ"ב, 

יבמות ס"ב. א, בראשית רבה פ"ך - 
זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע 
ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען 

זיך מיט אלע רצונות.

 – ִאחּוד.  ְקִביָעה,  רּור,  ּבֵ רּוׁשֹו:  ּפֵ "ְיִחידּות"  ר  ֲאׁשֶ אֹוְמִרים,  ָהיּו  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲחִסיֵדי  ִזְקֵני  דֹוֵלי  ּגְ
ָנה ב', ְיָבמֹות ס"ב.  ֶרק ו' ִמׁשְ ָקִלים ּפֶ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: ׁשְ ים ֵאּלּו הּוא ּבְ רּוׁשִ ְמקֹור ג' ּפֵ

ה כ' – ה ָפָרׁשָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ א, ּבְ

"סּור ֵמָרע" ּוְלָקֵרב  בֹו, ְוִלְקּבַֹע ֹאֶפן ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ִחידּות הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַמּצָ י ִעְנַין ַהּיְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ּכִ
ל ָהְרצֹונֹות. ר ִעם ּכָ מּוָרה ְוִלְמֹסר ַעְצמֹו, ְלִהְתַמּסֵ ִהְתַאֲחדּות ּגְ ר ּבְ ֵ ּדֹות ַהּטֹובֹות, ּוְלִהְתַקּשׁ ֶאת ַהּמִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פב

ה'תש"גיא אלולשבת

חומש: תצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה. לא־לג.

תניא: יג. מה רב . . . בסוכה וגו'.

ש"פ תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ לאמר: עוה"ז הוא עלמא דשיקרא, 
לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה 
למטה. העוה"ב הוא עלמא דקשוט  - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים 
הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בגן־עדן הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה 
בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים 
דער  איז  דין  בעלמא  הצ"צ:  אמר  לנגן  כשגמר   - הלבבות.  שהלהיב  שיר  בקול 
טייטש פון דעם מאמר )סנהדרין צט. ב( הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה 
צייטענווייז. אין גן־עדן טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה 

נעהמט איהם פאנאדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.

הּוא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  לֹאַמר:  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹוִאיל  ַהּיֹום  ִקּדּוׁש  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ תר"ג,  ֵצא  ּתֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ
ה  ַמּטָ ִמּלְ ֶדֶרְך  ּבְ רּור  ּבֵ ְוָצִריְך  ֹסֶלת,  ּפְ ְמֹעָרב  ַהּטֹוב  ּבְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ ָלֵכן  ֶקר[,  ֶ ַהּשׁ ]=עֹוָלם  ְקָרא  ׁשִ ּדְ ָעְלָמא 
ם  ּגַ ה  ִהּנֵ  – ָהֱאֶמת[  ]=עֹוָלם  ְקׁשֹוט  ּדִ ָעְלָמא  הּוא  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ה.  ְלַמּטָ ַמְעָלה  ִמּלְ ּוְבֶדֶרְך  ְלַמְעָלה 
ַגן־ֵעֶדן  ּבְ אֹוָתם  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהֵרי  רֹון,  ְלִחּסָ ְרִאים  ַהּנִ ִעְנָיִנים  ּבְ ִרים  ַהְמַדּבְ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ
ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחילּו  ֵני ַה"ּצֶ נּו ִאּתֹו. ּבְ י ְיַנּגְ ה ְלאֹות ּכִ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ן, ְוֶהְרָאה ּבְ ֵהם ַמֲעָלה. – ְוִהְתִחיל ְלַנּגֵ
ַמח ֶצֶדק":  ן ָאַמר ַה"ּצֶ ַמר ְלַנּגֵ ּגָ ׁשֶ ָבבֹות. – ּכְ ִהְלִהיב ַהּלְ יר ׁשֶ קֹול ׁשִ ל ַהֲחִסיִדים ּבְ ן, ְוַאֲחֵריֶהם ָענּו ּכָ ְלַנּגֵ
הּוא  ֲאָמר )ַסְנֶהְדִרין צט, ב( "ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְפָרִקים" – ׁשֶ ל ַהּמַ רּוׁשֹו ׁשֶ ה[ ּפֵ עֹוָלם ַהּזֶ ין ]=ּבָ ָעְלָמא ּדֵ ּבְ
הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה, ְוַהּתֹוָרה "ְמָפֶרֶקת" אֹותֹו  ֲאָמר – ׁשֶ ים ֶאת ַהּמַ ַגן־ֵעֶדן ְמָפְרׁשִ ים; ּבְ לֹוֵמד ּתֹוָרה ְלִעּתִ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה "ּתֹוְפִסים" אֹותֹו. ִלְפָרִקים, ּדִ

ה'תש"גיב אלוליום ראשון

חומש: תבוא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח. לד־לו.

תניא: יד. לעורר . . . 240 מעלה.

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ימּו, תער"ב" ִהְתִחיל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם "ּבְ ׁשֵ דּוַע ּבְ דֹול, ַהּיָ ְך ַהּגָ ֶהְמׁשֵ
רֹוְסטֹוב,  ּבְ ָרא תרע"ו  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ מֹו  ְוִסּיְ ְליּוּבַאִוויְטׁש,  ּבִ בּועֹות תער"ב  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום א'  ְלָאְמרֹו 

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם". ּובֹו קמ"ד ַמֲאָמִרים. ְתִחיל "ַוה' ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַמֲאָמר ַהּמַ ּבְ

ּלֹא ֲאָמרֹו, ְולֹא ֶנֱחַלק ְלַמֲאָמִרים. ִני ׁשֶ תּוִבים ֵחֶלק ׁשֵ ּכְ ְוֵיׁש ּבַ

ה'תש"גיג אלוליום שני

חומש: תבוא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא. לז־לט.

תניא: ובכל שנה . . . וד"ל.

החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע הי' לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה 
העברת הערלה, ווָאס ניט ווָאס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווָארען.

ַהֲעָבַרת  ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ְיִחידּות  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַהֲחִסיִדים,  ְלָכל  ָהָיה  ָידּוַע  ר:  ִסּפֵ הֶעְנִדיל  ר'  ֶהָחִסיד 
ד. ב ִנְפְטרּו ִמּיָ ּלֹא ִיְהֶיה – ֵמָעְרַלת ַהּלֵ ֶ ָהָעְרָלה. ַמה ּשׁ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



פג היום יום . . . 

ה'תש"גיד אלוליום שלישי

חומש: תבוא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו. מ־מב.

תניא: טו. להבין . . . קכא הכלולה מהן.

ֵני  נּוָפה ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, לֹא ִמּפְ ְלֶחֶמת ּתְ ֵזר ִמּמִ "ּב[: ְלִהּנָ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֵמהֹוָראֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יׁש ַאְך ְוַרק ְלִחּזּוק  ל ּכֹחֹוֵתינּו ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ֶאת ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵני ֹמֶרְך ֵלב, ֶאּלָ ַח אֹו ִמּפְ ה ְלַנּצֵ ּמֶ ֵאין ָלנּו ּבַ ׁשֶ
ְמִסירּות ֶנֶפׁש  ה ּוְבָטֳהָרה. ְוַעל ֶזה ָעֵלינּו ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ְצֹות ּבִ ְנָין ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְנָיֵנינּו, ּבִ ּבִ

ֹכַח. ֹפַעל ְולֹא ַרק ּבְ ּבְ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז אלול, בו כותב אודות בתו תחי' איך שנתחנכה בבית פלוני וכו' ודורשים 

המחנכים אותה להחליט ברור על המצב ובזה שתי ברירות וכו'.

ולדעתי כיון שככתבו בתו כבר בת שש עשרה שנה, צריכים בלא"ה למצוא שעת כושר ולספר 

לה על כל הענין, כיון שקרוב לודאי שסו"ס תתודע עד"ז, ולכן טוב יותר שתדע עד"ז מאנשים היותר 

קרובים לבתו בזמן המתאים ודבורים המתאימים.

לסדר  שצריך  פשוט  וגם  מובן  תחי',  בתם  של  טובתם  היא  העיקרית  הנקודה  שסו"ס  כיון 

הענינים באופן כזה שתהי' בסביבה דתית ותקבל השפעה דתית במדה הכי אפשרית, וההקדם בזה 

נחוץ וטוב ואולי גם מוכרח בשנות המעבר דגיל האמור.

בהקדמות  לה  לספר  אפשר  הרי  וכו'  בהפתעה  הסיפור  תחי'  בתו  על  ישפיע  שלא  להחשש 

מתאימות, ועוד ועיקר שכנ"ל קרוב לאמר שבלא"ה סו"ס תתודע עד"ז ולכן טוב יותר שיבוא זה מהם 

עצמם, ובפרט שמקרים דומים להנ"ל אינם נדירים )אף שכמובן אין הנוגעים בדבר מפרסמים עד"ז(.

בהנוגע איך לגשת בפועל לכל האמור, מובן שזה תלוי בכמה פרטים ובתכונת נפש של הנוגעים 

בדבר, ויתייעץ עם ידידים על אתר והשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית ינחם לכאו"א מהם 

בטוב האמיתי.

כשזקוקים  ובפרט  השי"ת  בברכת  מוסיפה  ומצות  תורה  בעניני  שהוספה  פשוט  וגם  ומובן 

להוספה בברכה.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין.

לבקשתו ברכה, לכשיכתוב השמות בצירוף שם האם )שכן נוהגים להזכיר בתפלה( יזכירום על 

הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ה'תשע"ה  אלול ח' ראשון יום הכסף? עם ומה פיקטיבית; מכירה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰da øékä íàå§¦¦¦¨
.ãáìa ïøwä àlà ïìæbä ïî ìèBð Bðéà ¯ dç÷lLk äìeæâ àéäL¤¦§¨§¤§¨¨¥¥¦©©§¨¤¨©¤¤¦§©

זו בהלכה אמוראים ב)נחלקו טו, אומרים (ב"מ יש :
ללוקח, הקנייה דמי את להחזיר צריך אינו (הגזלן) שהמוכר
המוכר  של אינה שהשדה מלכתחילה ידע והלוקח מאחר כי
ויש  כמתנה. הכסף את ונתן חל אינו שהמקח הבין הרי

בחזרה. כספו את לדרוש שיכול וסוברים חולקים
אומרים  יש אחותו: את ש'קידש' במי נחלקו לכך בדומה
בוודאי  חלים, אינם אלו קידושין כי יודע אדם וכל שמאחר
אותם  לדרוש יכול ואינו במתנה המעות את לה לתת התכוין
עליה  חלים, אינם והקידושין שמאחר אומרים ויש בחזרה.

להחזירם.
שקנה  באדם כאן, המקרים: בין מחלק הרמב"ם אך
צריך  שהמוכר פסק למוכר, שייכת שאינה בידיעה קרקע
פסק  אחותו, את ה'מקדש' ולגבי הדמים. את ללוקח להשיב

כ) ו, ומתנה זכיה חוזרות (הל' ואינן כמתנה נחשבות שהמעות
לבעליהן.

שביארו: יש החילוק ובטעם

מתנה  לתת התכוון שאחד להניח אין זרים אנשים בשני
מצוי  משפחה קרובי בין אך לבעליו, חוזר הכסף ולכן לשני
אנו  אחותו את ב'מקדש' ולכן לקרובו, מתנה האחד שייתן

מתנה לה לתת שהתכוון למלך מניחים משנה ז. שנז, חו"מ (ש"ך

.כאן)
והמוכר  הלוקח אם בין לחלק יש כן, אם - שהקשו ויש
משפחה  קרובי הם ואם משפחה, קרובי או זרים אנשים הם
לדרוש  זכאי ואינו מתנה למוכר לתת התכוון שהלוקח נאמר

בכך חילק לא הרמב"ם והרי בחזרה, כספו סי את קידושין (טיב

ו) .נ,
קנין  לשם היתה הלוקח כוונת לעולם שבמכר ביארו ולכן
המוכר, ביד גזולה שהקרקע שידע ואף מתנה, לשם ולא
ששיער  או זאת בכל ברשותו תישאר שהקרקע חשב
וירכוש  הבעלים עם להסדר יגיע הקרקע את שגזל שהמוכר
נתן  זה סמך ועל הלוקח, ביד שתישאר כדי הקרקע את מהם
מרשותו, יוצאת הקרקע דבר של בסופו אם ולכן כספו, את

בחזרה כספו את לדרוש הוא כ.זכאי ו, זכיה הל' משנה לחם (ראה

שם) קידושין .טיב

ה'תשע"ה  אלול ט' שני יום ? האב בקול לשמוע צריך אין מתי

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úà äàø̈¨¤
.epnî ìa÷é àìå ,øéæçé ¯ äpøéæçz ìà :åéáà Bì øîàå ,äãáàä̈£¥¨§¨©¨¦©©£¦¤¨©£¦§Ÿ§©¥¦¤
úà ãak' ìL äOò úåöî íiwL úòa àöîð ,åéáàî ìa÷ íàL¤¦¦¥¥¨¦¦§¨§¥¤¦¥¦§©£¥¤©¥¤

éáàìëeú àì' ìò øáòå 'íáéLz áLä' ìL äOò ìha ,'E ¨¦¦¥£¥¤¨¥§¦¥§¨©©Ÿ©
..'ílòúäì§¦§©¥

עסוק  אלא האבדה את תחזיר אל לו אמר שאביו מדובר
ישמע  שלא נאמר זה ועל וכיו"ב), גוזלות לי (הבא בכבודי
"ביטל  אב, כבוד של מצותֿעשה שמקיים אף כי לאביו,
אבל  להתעלם". תוכל לא על ועבר תשיבם השב של 'עשה'
כדי  אלא) תועלת, בגלל (לא להחזיר לא אביו לו אמר אם
המתכוין  שהרי לו ישמע לא וודאי תורה, דברי על לעבור

בכבודו חייב ואינו רשע הוא המצוות על משנה.להעביר (מגיד

למלך) .משנה
ה'דרישה' רסו)והקשה סו"ס :(חו"מ

א)בגמרא לב, לאביו (ב"מ לשמוע לבן שהאיסור מבואר
ואביו  אמו "איש מהכתוב נלמד איסור על לעבור לו האומר
בכבודי". חייבים כולכם - ה' אני תשמרו שבתותי ואת תיראו

עדיין  ועשה', תעשה לא דוחה עשה 'אין הדין שמצד ואף
אב  כבוד "הוקש כי אביו בקול לשמוע שעליו אומרים היינו
חייבים  ש"כולכם משום ורק מקום", של לכבודו ואם

לאביו  לשמוע לבן אסור זה.בכבודי" במקרה
לאביו  לשמוע צריך הבן שאין הרמב"ם כתב ומדוע
'לא  דוחה 'עשה' אין כי האבידה' את תחזיר 'אל לו האומר
ש"כולכם  הגמרא טעם את הביא ולא ו'עשה', תעשה'

בכבודי"? חייבים
וביאר:

שיעסוק  כדי האבידה' את תחזיר 'אל לבנו אומר כשהאב
עושה  הוא אב כיבוד במצוות בהתעסקות אזי בכבודו,
מצוות  או אבידה השבת מצוות לי ומה מקום, של כבודו
שהשבת  לבאר הרמב"ם הוצרך כך ומשום אב', 'כיבוד

ו'עשה'. תעשה' 'לא בה יש כי אב כיבוד דוחה אבידה
העמקים' ב'שושנת הוסיף זה פי ח)ועל האב (כלל שאם ,

- לאו איסור על רק ולעבור בכבודו לעסוק לבנו אמר
הלאו. את תדחה אב' 'כיבוד של מצותֿעשה

ה'תשע"ה  אלול י' שלישי יום דינו? מה - הבעלים הניחוה ספק אבידה ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Bì ÷tzñð¦§©¥
.Ba òbé àì äæ éøä ¯ çpî Bà ãeáà äæ øác íà òãé àìå øácä©¨¨§Ÿ¨©¦¨¨¤¨ª¨£¥¤Ÿ¦©
Bðéàå ,Ba äëæ ¯ ïîéñ Ba ïéàL øáã äéä íà ...Bìèðe øáò íàå§¦¨©§¨¦¨¨¨¨¤¥¦¨¨¨§¥

.Bøéæçäì áiç©¨§©£¦
אצלי  מחוור אינו זה "דבר זה: על השיג והראב"ד
שיבוא  עד בידו יעמוד אלא לעולם, לעצמו בו שיזכה

אליהו".
שלו  ויהיה בו יזכה "היאך משנה': ה'מגיד הקשה וכן
או  שם הניחו אם שספק ואף לידו", בא יאוש קודם והלא
את  והביא להחזירו, וחייב יאוש זה אין לו הוא שאבוד
דבאיסורא  יאוש בהאי קני לא "איהו שכתב הרמב"ן לשון

לידיה". אתי
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ה'תשע"ה  אלול ח' ראשון יום הכסף? עם ומה פיקטיבית; מכירה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰da øékä íàå§¦¦¦¨
.ãáìa ïøwä àlà ïìæbä ïî ìèBð Bðéà ¯ dç÷lLk äìeæâ àéäL¤¦§¨§¤§¨¨¥¥¦©©§¨¤¨©¤¤¦§©

זו בהלכה אמוראים ב)נחלקו טו, אומרים (ב"מ יש :
ללוקח, הקנייה דמי את להחזיר צריך אינו (הגזלן) שהמוכר
המוכר  של אינה שהשדה מלכתחילה ידע והלוקח מאחר כי
ויש  כמתנה. הכסף את ונתן חל אינו שהמקח הבין הרי

בחזרה. כספו את לדרוש שיכול וסוברים חולקים
אומרים  יש אחותו: את ש'קידש' במי נחלקו לכך בדומה
בוודאי  חלים, אינם אלו קידושין כי יודע אדם וכל שמאחר
אותם  לדרוש יכול ואינו במתנה המעות את לה לתת התכוין
עליה  חלים, אינם והקידושין שמאחר אומרים ויש בחזרה.

להחזירם.
שקנה  באדם כאן, המקרים: בין מחלק הרמב"ם אך
צריך  שהמוכר פסק למוכר, שייכת שאינה בידיעה קרקע
פסק  אחותו, את ה'מקדש' ולגבי הדמים. את ללוקח להשיב

כ) ו, ומתנה זכיה חוזרות (הל' ואינן כמתנה נחשבות שהמעות
לבעליהן.

שביארו: יש החילוק ובטעם

מתנה  לתת התכוון שאחד להניח אין זרים אנשים בשני
מצוי  משפחה קרובי בין אך לבעליו, חוזר הכסף ולכן לשני
אנו  אחותו את ב'מקדש' ולכן לקרובו, מתנה האחד שייתן

מתנה לה לתת שהתכוון למלך מניחים משנה ז. שנז, חו"מ (ש"ך

.כאן)
והמוכר  הלוקח אם בין לחלק יש כן, אם - שהקשו ויש
משפחה  קרובי הם ואם משפחה, קרובי או זרים אנשים הם
לדרוש  זכאי ואינו מתנה למוכר לתת התכוון שהלוקח נאמר

בכך חילק לא הרמב"ם והרי בחזרה, כספו סי את קידושין (טיב

ו) .נ,
קנין  לשם היתה הלוקח כוונת לעולם שבמכר ביארו ולכן
המוכר, ביד גזולה שהקרקע שידע ואף מתנה, לשם ולא
ששיער  או זאת בכל ברשותו תישאר שהקרקע חשב
וירכוש  הבעלים עם להסדר יגיע הקרקע את שגזל שהמוכר
נתן  זה סמך ועל הלוקח, ביד שתישאר כדי הקרקע את מהם
מרשותו, יוצאת הקרקע דבר של בסופו אם ולכן כספו, את

בחזרה כספו את לדרוש הוא כ.זכאי ו, זכיה הל' משנה לחם (ראה

שם) קידושין .טיב

ה'תשע"ה  אלול ט' שני יום ? האב בקול לשמוע צריך אין מתי

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úà äàø̈¨¤
.epnî ìa÷é àìå ,øéæçé ¯ äpøéæçz ìà :åéáà Bì øîàå ,äãáàä̈£¥¨§¨©¨¦©©£¦¤¨©£¦§Ÿ§©¥¦¤
úà ãak' ìL äOò úåöî íiwL úòa àöîð ,åéáàî ìa÷ íàL¤¦¦¥¥¨¦¦§¨§¥¤¦¥¦§©£¥¤©¥¤

éáàìëeú àì' ìò øáòå 'íáéLz áLä' ìL äOò ìha ,'E ¨¦¦¥£¥¤¨¥§¦¥§¨©©Ÿ©
..'ílòúäì§¦§©¥

עסוק  אלא האבדה את תחזיר אל לו אמר שאביו מדובר
ישמע  שלא נאמר זה ועל וכיו"ב), גוזלות לי (הבא בכבודי
"ביטל  אב, כבוד של מצותֿעשה שמקיים אף כי לאביו,
אבל  להתעלם". תוכל לא על ועבר תשיבם השב של 'עשה'
כדי  אלא) תועלת, בגלל (לא להחזיר לא אביו לו אמר אם
המתכוין  שהרי לו ישמע לא וודאי תורה, דברי על לעבור

בכבודו חייב ואינו רשע הוא המצוות על משנה.להעביר (מגיד

למלך) .משנה
ה'דרישה' רסו)והקשה סו"ס :(חו"מ

א)בגמרא לב, לאביו (ב"מ לשמוע לבן שהאיסור מבואר
ואביו  אמו "איש מהכתוב נלמד איסור על לעבור לו האומר
בכבודי". חייבים כולכם - ה' אני תשמרו שבתותי ואת תיראו

עדיין  ועשה', תעשה לא דוחה עשה 'אין הדין שמצד ואף
אב  כבוד "הוקש כי אביו בקול לשמוע שעליו אומרים היינו
חייבים  ש"כולכם משום ורק מקום", של לכבודו ואם

לאביו  לשמוע לבן אסור זה.בכבודי" במקרה
לאביו  לשמוע צריך הבן שאין הרמב"ם כתב ומדוע
'לא  דוחה 'עשה' אין כי האבידה' את תחזיר 'אל לו האומר
ש"כולכם  הגמרא טעם את הביא ולא ו'עשה', תעשה'

בכבודי"? חייבים
וביאר:

שיעסוק  כדי האבידה' את תחזיר 'אל לבנו אומר כשהאב
עושה  הוא אב כיבוד במצוות בהתעסקות אזי בכבודו,
מצוות  או אבידה השבת מצוות לי ומה מקום, של כבודו
שהשבת  לבאר הרמב"ם הוצרך כך ומשום אב', 'כיבוד

ו'עשה'. תעשה' 'לא בה יש כי אב כיבוד דוחה אבידה
העמקים' ב'שושנת הוסיף זה פי ח)ועל האב (כלל שאם ,

- לאו איסור על רק ולעבור בכבודו לעסוק לבנו אמר
הלאו. את תדחה אב' 'כיבוד של מצותֿעשה

ה'תשע"ה  אלול י' שלישי יום דינו? מה - הבעלים הניחוה ספק אבידה ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Bì ÷tzñð¦§©¥
.Ba òbé àì äæ éøä ¯ çpî Bà ãeáà äæ øác íà òãé àìå øácä©¨¨§Ÿ¨©¦¨¨¤¨ª¨£¥¤Ÿ¦©
Bðéàå ,Ba äëæ ¯ ïîéñ Ba ïéàL øáã äéä íà ...Bìèðe øáò íàå§¦¨©§¨¦¨¨¨¨¤¥¦¨¨¨§¥

.Bøéæçäì áiç©¨§©£¦
אצלי  מחוור אינו זה "דבר זה: על השיג והראב"ד
שיבוא  עד בידו יעמוד אלא לעולם, לעצמו בו שיזכה

אליהו".
שלו  ויהיה בו יזכה "היאך משנה': ה'מגיד הקשה וכן
או  שם הניחו אם שספק ואף לידו", בא יאוש קודם והלא
את  והביא להחזירו, וחייב יאוש זה אין לו הוא שאבוד
דבאיסורא  יאוש בהאי קני לא "איהו שכתב הרמב"ן לשון

לידיה". אתי
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רש"י דעת גם ואם)וזו ד"ה ב לז, מציעא חפץ (בבא שהנוטל
ויחזור  שם הניחו הבעלים שמא להסתפק ויש סימן בו שאין
לקחתו  יכול ואינו אליהו שיבוא עד בידו מונח יהא לקחתו,

לידיה". אתא באיסורא "מעיקרא שהרי לעצמו
הש"ך סקמ"ב)וכתב רס סי' הרמב"ם (חו"מ כשיטת להוכיח
הגמרא  נטל(שם)מלשון אם - הנוח ספק xifgi"כל `l."

שיהא  לפרש צריכה הגמרא היתה שלו, אינו אכן החפץ ואם
אליהו. שיבוא עד מונח

הרי  - הרמב"ם על הקושיא את ליישב הש"ך והוסיף
באיסור, לידו בא שהדבר וכיון יאוש אינו מדעת שלא יאוש
אינו  מדעת שלא ש'יאוש לומר יש כי בו? לזכות יכול איך

יצטרך  ואז החפץ בעל מי למוצא יתברר אם רק יאוש'
יתברר  שלא זמן כל אבל באיסור. לידו שבא כיון להחזירו

להחזירו  למי יודע ואינו החפץ בעל מי יתייאש לו הבעלים (וגם

סק"ג) רסב סי' שם ש"ך ראה - שאבד כשיוודע בו.מהחפץ זכה -
הזקן ס"ב)ואדמו"ר ופקדון מציאה שיטת (הל' את תחילה הביא

מי  של נודע שלא שכיון הש"ך, שהסבירה כפי הרמב"ם,
ולמוכרה, בה להשתמש ורשאי מוצאה של היא "הרי האבידה

אומרים "יש סיים: אך היא". מי של שיתברר ועוד עד הנ"ל (רש"י

הרמ"א) דעת וכן למוכרה ראשונים, ולא בה להשתמש לו שאסור
ודבריהם  אליהו... שיבוא עד עומדת היא בעליה ברשות שהרי

הרבים". המה וגם תורה בשל להחמיר עיקר

ה'תשע"ה יום  אלול י"א רביעי אבידה  בהשבת ספק

:· ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰íééeOò eéä̈£¦
àìå ,÷ôñ äæ éøä ¯ ílñk Bà äáeöçk Bà äøeLk Bà øéLk§¥§¨©£¨§ª¨£¥¤¨¥§Ÿ

.ìhé¦Ÿ
לקיים  חייבים האם ספק של במקרה הרמב"ם, לדעת
אסור  מאידך אך להכריז, חובה אין אבידה, השבת מצות
ולא  – ספק זה 'הרי כתב ולכן לעצמו, החפץ את ליטול

הרא "ש אך  ח)יטול ', סי' שני פרק שמספק ח (ב"מ וסובר ולק
דאורייתא  'ספיקא שהרי השבה מצות ולקיים להחמיר עליו

לחומרא'.
לא  שוב החפץ את יטול אם כי הרמב"ם, של וטעמו
ומחמת  בו מוחזק הוא מעתה שהרי עליו, להכריז יצטרך
ולהכריז  ליטול לחייבו אפשר אי ולכן בידו, ישאר הספק
לא  הספק ולמרות למוחזק, יהפוך הנטילה בעצם שהרי

להכריז. יצטרך
מלכתחילה  האבידה בחפץ מוחזק היה שלא פי על ואף
לדעת  שייך, הוא למי הספק חל שכבר לאחר רק נטלו אלא
כפי  המוחזק, מיד מוציאים אין כזה באופן גם הרמב"ם

ג)שפסק פ"ה, בכורות בכורה (הל' היא אם שספק בהמה לגבי
לבעליה, ושייכת בכורה שאיננה או לכהן אותה לתת וצריך

מוציאים  אין הבעלים, מיד הבהמה את תפס הכהן שאם
המוחזק הוא עתה שכן מידו, רס"ב אותה חו"מ הגר"א ביאור (ראה

כד) סי' ב"מ שמואל ברכת כב, .ס"ק
הבעלים  האם הוא הספק כאשר הוא זה כל אמנם,
התייאשו  לא בוודאי כאשר אך לא, או מהחפץ התייאשו
אדם  וכגון לא, או בהשבה מחויב המוצא האם הוא והספק
כבודו, לפי הדבר אין כאשר מהשבה שפטור מכובד
או  חל זה פטור האם בגמרא הסתפקו מסוימים ובאופנים

הרמב"ם פסק הי"ג)לא, פי"א, להחזיר.(לעיל חייב שמספק
ברור: והחילוק

או  חייב המוצא מסוים במקרה האם הוא הספק כאשר
לפי  אינו של הפטור בגדר זה האם ספק כי להשיב פטור
אלא  למאבד, או לו שייך החפץ אם ספק אין הרי כבודו,
על  חלה האם היא והשאלה למאבד. שייך הדבר בוודאי
כדין  להחמיר יש בוודאי ובזה לא, או השבה מצות המוצא
שמספק  הרמב"ם פסק ולכן לחומרא' דאורייתא 'ספיקא
הוא  הספק הבעלים נתייאשו אם בספק אבל להחזיר, חייב
אין  תפס המוצא ואם למוצא, או למאבד שייך החפץ האם

מידו ש)מוציאים עמ' א יו"ד משה .(אגרות

ה'תשע"ה  אלול י"ב חמישי יום לחצירו  בנכנס לחבול רשאי אינו הבית בעל

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰úà ÷éfnä©©¦¤
ñðëð elôàå .íéøáã äMîça áiç ¯ íB÷î ìëa äðeëa Bøáç£¥§©¨¨§¨¨©¨©£¦¨§¨¦©£¦¦§©
Bì LiL ;áiç ¯ úéaä ìòa B÷éfäå ,úeLøa àlL Bøáç úeLøì¦§£¥¤Ÿ¦§§¦¦©©©©¦©¨¤¥

.B÷éfäì úeLø Bì ïéàå ,BàéöBäì úeLø§§¦§¥§§©¦
בעל  והזיקו ברשות, שלא לחצר שהנכנס רבא דברי על

פטור, א)הבית מח, קמא דברים (בבא במה פפא: רב הוסיף ,
רש''י ופירש ביה". ידע הוה "שלא דברשות)אמורים? (ד''ה

כאשר פטור הבית rciבעל `l ולא בחצירו נמצא שהלה
בידים  הזיקו אם גם ולכן מיוחדת, בזהירות לנקוט עליו היה

הבית בעל אם אבל פטור, להזיק) כוונה ללא על rci(אך
עליו  היה כי הנזק על חייב בחצרו, זה אדם של הימצאותו

להיזהר.
של  הידיעה שלא פפא רב דברי את מפרש הרמב''ם אך

ו"לא  להזיק בכוונתו תלוי החיוב אלא קובעת הבית בעל
כוונה, ובלא במודע שלא שהזיק היינו ביה", ידע הוה

בחצירו האדם של הימצאותו על ידע אם אפילו (מגיד ופטור

משנה) לחם .משנה.
למלך' ה'משנה ה''ה)וכתב פ''ג עבדים לא (הל' כאשר שגם

האדם  את להוציא אחרת אפשרות כל הבית לבעל היתה
לשלם  חייב נזק, לו לגרום ונאלץ רשותו ללא לחצירו שנכנס
הנכנס  את הזיק הבית בעל שאם משמיענו פפא רב שהרי לו
לו  יש כאשר רק חייב נאמר ואם חייב, בכוונה לחצירו
פטור, אחרת אפשרות לו אין ואם להוציאו אחרת אפשרות
אסור  הפסד למנוע כדי אפילו הרי זה, בחיוב יש חידוש מה

אחרות בדרכים זאת למנוע יכול אם בחברו (משמעות לחבול

א) כא, ב''ק אין הגמרא בוודאי הפסד, שאין במקום וכלֿשכן
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מבלי לחבול מרשותו להוציאו אפשרות לו יש אם בחברו
כאשר  שגם הוא פפא רב של חידושו ודאי אלא בו, לחבול

לעשות  אחרת דרך לו ואין מחצירו, חברו את להוציא רוצה
לשלם. חייב הזיק ואם להזיקו אסור – זאת

ה'תשע"ה  אלול י"ג שישי יום מבוטח  בית המזיק

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰úLàa ìáBçä©¥§¥¤
.dìòáì éetøäå úáMä ¯ Léà¦©¤¤§¨¦§©§¨

לשלם  עליו האם ביטוח, בחברת המבוטח בית השורף
הביטוח? לחברת או הבית לבעל הנזק דמי את

לשלם  צריך נשואה באשה שהחובל זו מהלכה ולכאורה
אינו  הנזק דמי שתשלום ללמוד ניתן לבעלה הריפוי דמי את
בנזקי  – הנחבל לאדם (או שניזוק הנכס לבעל בהכרח ניתן

למי אלא אינם ciqtdyגוף) הריפוי דמי ולכן מהנזק,
אותה  לרפא החיוב מוטל עליו כי לבעל אלא לאשה ניתנים
דמי  את ישלם מבוטח נכס המזיק וכן המפסיד. שהוא ונמצא
מהנזק  כתוצאה המפסידה היא כי הביטוח, לחברת הנזק

המבוטח. את לפצות עליה שהרי
בגמרא מבואר ב)אך מב, ה'מעוכב (גיטין בעבד שהחובל ,

עבור  עובד אינו וכבר אדוניו שהפקירו (כגון שחרור' גט

החבלה  דמי את ישלם שחרור) שטר צריך עדיין אך האדון
אינו  כבר העבד שהרי האדון של אינו שההפסד אף לאדון,
שספג  למי ניתן אינו שהתשלום מוכח ומזה עבורו, עובד

הדבר. על לבעלים אלא הנזק את
תשלומי  לשאר ריפוי דמי תשלום בין לחלק יש ולכן

נזיקין:
חיוב אלא ממוני חיוב אינו הריפוי lagpdחיוב z` `txl

lreta,לרופא תשלום ידי על היא זאת לבצע שהדרך רק ,
הוא  כי לבעל ניתן הריפוי כסף שנחבלה באשה ולכן
חיוב  הם נזיקין תשלומי שאר אך לרופא, השכר את המשלם
לא  אם אף הדבר, על הבעלים כלפי חל זה וחיוב ממוני

יד  על כלום הנזק.הפסיד י
הבית, לבעל שייכים מבוטח בית של הנזק תשלומי זה ולפי

הביטוח. חברת של אלא שלו אינו מהנזק שההפסד למרות
(gixÎfix zeaezk mixeriy uaew)

ה'תשע"ה  אלול י"ד ש"ק לבעלים? לשלם צריך האם - לשמה' 'שלא מחשבת שחשב כהן

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰eìbtL íéðäkä©Ÿ£¦¤¦§
ì ïéáiç ¯ ãéæîa :çáfä úà.ïéøeèt ¯ ââBLa ,ílL ¤©¤©§¥¦©¨¦§©¥§¥§¦

לאכול  חשב הקרבן מעבודות אחת הכהן שעשה בעת אם
זה  הרי - זמנו לאחר דמו את לזרוק או הקרבן בשר את

הקרבן.lqetdפיגול את
למלך': ה'משנה והקשה

לשלם  צריך שפיגל שהכהן האומרת - זו בהלכה מדוע
את  "פגלו שהכהנים הרמב"ם כותב – שהזיק הנזק את
והרי  הקרבן, את הפוסלת לזמנו' 'חוץ מחשבת היינו הזבח",
עולה  לשם (כגון לשמה' 'שלא מחשבת חשב הכהן אם גם
אינו  שהקרבן אף כי לבעלים, הזיק שלמים) לשם במקום
וצריכים  חובתם ידי יצאו לא הבעלים להקרבה, וכשר פיגול

אחר? קרבן להביא
ומבאר:

רק  אמורה לא לשלם, חייבים שפיגלו שהכהנים זו הלכה

'הרי (שאמר נדר או חובה בהם ilrבקרבן שיש קרבן')
אף  אלא אחר, קרבן להביא הצריכים לבעלים ממון הפסד

('הרי נדבה את efבקרבן מחייב אינו שפיגולו קרבן')
הפסד  לבעלים יש כאן גם כי אחר, קרבן להביא הבעלים
היה  דורון להביא שהרי קרבנו הקריב שלא בעיניו "קשה כי

חייבין)מבקש" ד"ה א נג, גיטין .(רש"י
ההלכה  נאמרה לכן נדבה, בקרבן גם שמדובר וכיון

" כאשר לשלם חייבים הפסד elbitשהכהנים ויש הזבח" את
ח  שאינו (אף הוקרב לא שקרבנו בכך אחר),לבעלים להביא ייב

לבעלים  הפסד אין כשר, שהקרבן לשמה' 'שלא במחשבת כי
להביא. שביקש ה'דורון' את ומביא קרבנו את מקריב שהרי

אמת' ה'שפת וישנן)אך  בתוד"ה ד"ה א ד, שלשון (זבחים ביאר
לכל  והכוונה דוקא, לאו הוא הזבח' את 'שפיגלו הרמב"ם
והכהן  לשמה', 'שלא מחשבת זה ובכלל בקרבן, פסול

לשלם. חייב במזיד זאת שעשה

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

... ולכתבו אודות סדר הלימוד בין מנחה למעריב, הנה אף שצדק האומר שהוא זמן מסוגל 

ללימוד בעשרה פנימיות התורה שהיא אגדה שבספר עין יעקב שרוב סודות התורה גנוזים בה ומכפרת 

עונותיו של אדם )אגה"ק סי' כ"ג( אין זה שולל ההוספה לה בלימודים אחרים, והרי בשנת האבילות 

לימוד משניות אותיות נשמה שייך ובא לאחר כל תפלה ותפלת מנחה בכלל.
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyd"ryz'd lel` c"iÎ'g -

ה'תשע"ה  אלול ח' א' יום

zFklddca`e dlfB ¦§§¥¨©£¥¨
ׁש 1ביעי ּפרק

zFkld-oiwifpxtqdciàedlifB
¤¤§¦¦

¦§§¥̈©£¥̈
חייב 1) שהוא ונשבע, וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו

קיים  בשהגזל בין הדינים בו ונתבארו ואשם, וחומש בקרן
קיים. הגזל בשאין בין

.àÈÓ Ïk2Ï‡¯Oi‰ B¯·ÁÏ ÔBÓÓ ·iÁ˙pL3Ba ¯ÙÎÂ »ƒ∆ƒ¿«≈»«¬≈«ƒ¿»≈¿»«
¯˜L ÏÚ ÚaLÂ4Ô¯w‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿««∆∆¬≈∆«»¿«¬ƒ«∆∆

Ôa¯˜a ·iÁÂ .LÓÁ ˙ÙÒB˙Â Ba ¯ÙkL5‡¯˜p‰ ‡e‰Â . ∆»«¿∆∆…∆¿«»¿»¿»¿«ƒ¿»
˙BÏÊb ÌL‡6. ¬«¿≈

קג:2) קמא בבא ה,3)משנה (ויקרא בתורה כתוב כי
ז. הלכה להלן ועיין בעמיתו", "וכיחש שם,4)כא) ויקרא

השקר.5)כב. שבועת על אשמו 6)לכפר "ואת ככתוב
יחטא  כי "והיה שום על "אשם" ונקרא כה). (שם לה'" יביא

כג). (שם, ואשם"

.áÏÊBb‰ „Á‡7B‡8˜LBÚ‰9·Bb‰ B‡10B‡ , ∆»«≈»≈«≈
LÁÎÂ ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ BÏˆ‡ „È˜Ù‰L B‡ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»¬≈»¿ƒ≈

˙eÙzL Ô‰ÈÈa ‰˙È‰L B‡ ,da11BÏˆ‡ BÏ ¯‡LÂ »∆»¿»≈≈∆À»¿ƒ¿«∆¿
B¯ÎO BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ BÏ ‰OÚL B‡ ,ÔBÓÓ12. »∆»»¿»»¿…»«¿»

ÌlLÏ ·iÁ ‰„B‰ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk13ÔÈca14, ¿»∆»»…∆ƒ»«»¿«≈«ƒ
LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«¿«≈∆∆»…∆∆∆¡«¿ƒ≈

ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa15. «¬ƒ¿ƒ»

כא.7) ה, ויקרא בין 8)בחוזקה, פירושו: או, ... אחד
ברצון 9)ובין. לידו שהגיע חבירו ממון בידו המעכב

ד. הלכה א, פרק למעלה ראה (שם). הלוקח 10)הבעלים
גניבה, הלכות ראה רואים, הבעלים ואין בסתר, אדם ממון

ג. הלכה א יד"11)פרק בתשומת "או כא) (שם, ככתוב
עזרא. ואבן אונקלוס שם ראה שותפות, שפירושה

א,12) פרק למעלה ראה הוא, "עושק" בכלל זה מקרה
ד. פטור 13)הלכה הודה שאילו כפל, כגון קנס, למעט

לו: שבועות פטור", בקנס "מודה לכלל בהתאם מלשלם
בבא 14) וגמרא משנה השווה בלבד, שמים ידי לצאת ולא

לז. לשלם 15)מציעא חייב בו שהמודה ממון של דוגמא
בדין.

.âÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na16ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«»¿«≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ17˙ÓÁÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈¬««¿¬»ƒ»»«»¿«≈≈¬«

LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡18ÂÈ·‡ ÏÊbL ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ≈¿«≈…∆≈«¿∆»«»ƒ
Ú„BÈ Ôa‰Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ·iÁ ‰È‰L B‡ ·‚ B‡19¯ÙÎÂ , »«∆»»«»«¬≈ƒ¿«≈≈«¿»«

„·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ôa‰20; «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈«∆∆ƒ¿«
ÏÊb ¯L‡ :¯Ó‡pL21,LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰ BÏÊb ÏÚ - ∆∆¡«¬∆»»«¿≈ƒ…∆

.ÂÈ·‡ ÏÊb ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â¿≈ƒ…∆«∆∆»ƒ

חומש.16) לשלם או 17)שחייב גזל, עצמו שהוא כגון

קד:18)לווה. קמא בבא לשקר, נשבע שהבן פי על אף
אין 19) כי מחומש, פטור שהוא מאליו מובן יודע אינו אם

קה. שם ראה שקר, שבועת הוא 20)זו הקרן את אבל
הגזילה  דמי כי קיימת, הגזילה שאין פי על אף לשלם, חייב
לבניו  שהשאיר הנכסים מן אותם וגובים אביהם, על הם חוב

הֿו). הלכה ה פרק למעלה אלה 21)(ראה מלים
הגזילה", את "והשיב לכתוב היה מספיק כי מיותרות,
על  ורק אך בא חומש, שתשלום באו, להדגשה כך ומשום

קד: קמא בבא גזל, עצמו שהוא גזילה

.ãÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na22˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ ÔÈ‡La ?23; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈«¿≈»«∆∆
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÏÊb Ì‡ Ï·‡24¯ÙÎÂ , ¬»ƒ»«»ƒ»≈¿«¿≈»«∆∆¿»«

L¯Bi‰25Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈∆∆
.LÓÁÂ»…∆

והודה.22) ונשבע כפר אפילו חומש, משלם אינו שהבן
לדמי 23) משועבדת והיא קרקע הניח כשהגזלן ואפילו

ה  בפרק למעלה שנתבאר כמו לשלם חייב והבן הגזילה,
אינו  הוא כי בחומש, לחייבו אין כן פי על אף ה, הלכה
אביו. אלא גזל לא הוא שהרי עצמו מחמת חייב

הגזילה.24) את להחזיר החובה היורש על ומוטלת
עצמו.25) מחמת בו חייב שהוא בממון כפר

.ä‰„B‰Â ·‡‰ ÚaLÂ ·‡‰ ÏÊb26- ˙Ó Ck ¯Á‡Â »«»»¿ƒ¿«»»¿»¿««»≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ L¯Bi‰ È¯‰¬≈«≈¿«≈∆∆»…∆

בחייו.26) ובחומש בקרן ונתחייב

.å˙ÓÂ ÚaLÂ ÏÊb27L¯Bi‰ ‰„B‰Â ,28Ô¯w‰ ÌlLÓ - »«¿ƒ¿«»≈¿»«≈¿«≈«∆∆
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .„·Ïa29ÌL‡‰ ÔÓ ¯eËt L¯Bi‰30. ƒ¿«≈»≈»«≈»ƒ»»»

בחומש.27) נתחייב לא הודה, שלא ומכיוון 28)ומכיוון
כשהגזילה  אפילו בחומש נתחייב לא לשקר, נשבע שלא

ה),29)קיימת. (הלכה וחומש קרן משלם שהיורש בין
ו). (הלכה בלבד קרן משלם שהיורש "אין 30)ולבין כי

המתחיל  דיבור ד: קמא בבא רש"י (ראה למתים" כפרה
האשם). מן ופטורין

.æÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÚaLp‰31BÈ‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - «ƒ¿»¿≈»ƒ¿«≈∆«∆∆¿≈
B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁa ·iÁ32ÏÊBb‰ ÔÎÂ . «»¿…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿≈«≈

·iÁ BÈ‡ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt»ƒ»∆¿»¿»«¿ƒ¿«≈«»
ÔBÓÓ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡L ;LÓÁa33‰nk . ¿…∆∆≈»ƒ»∆¿»»«»

Ô¯wa ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ?LÓÁ‰ ‡e‰34‰ÂL ÏÊb Ì‡L . «…∆∆»≈«¿»»«∆∆∆ƒ»«»∆
‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰MÓÁ ÌlLÓ - ÚaLÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿«¿«≈¬ƒ»¿ƒ»¿»«¿≈»

d˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ˙Ói˜35.dlL ÚÈ·¯ ÈÓc Ô˙BÂ «∆∆«¬ƒ»¿≈¿≈¿ƒ«∆»

שקר.31) על ונשבע בו וכפר לגוי ממון חייב היה
איתו".32) - "עם מלים: כשתי נדרשת "עמיתו" המלה

בתורה  שאיתך "עם כלומר, איתו", - "עם כלומר,
בבא  (וראה במצוות חייב שאינו גוי להוציא ובמצוות",

ל.). ושבועות נט. "הגוזל 33)מציעא קג. קמא בבא משנה
פרק  למעלה (ראה קה. שם וגמרא פרוטה" שווה חבירו את
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ו). הלכה על 34)א, כלומר מלבר", "חומש נקרא זה
שהוא  הקרן, רבע מוסיף הוא הקרן של רבעים ארבעה
בקשר  הגמרא מסקנת זוהי ביחד. הרבעים מחמשת חומש
(ויקרא  עליו" יוסף "חמישיתו כתוב בו שגם שני, למעשר
כתוב  בו שגם גזל, חומש על רבינו לומד מכאן לא). כז,
נד.). מציעא בבא ראה כד. ה, (שם עליו" יוסף "חמישיתו

שכפר 35) לאחר הבעלים שנתייאשו פי על אף דמיה, ולא
אֿב). הלכה ב, פרק למעלה (ראה לשקר ונשבע הגזלן

.ç„Ú LÓÁ ÌlLÓ ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLp‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿»«¿ƒ«»¿«≈…∆«
BÓˆÚÓ ‰„BiL36ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ ,37„ÓBÚ ‡e‰Â ∆∆≈«¿¬»ƒ»≈ƒ¿≈

BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ „·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - B˙¯ÈÙÎaƒ¿ƒ»¿«≈«∆∆ƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈
Ì‰ ‰¯tÎÏ Ôa¯w‰ ÌÚ LÓÁ‰L ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ¿«≈∆«…∆∆«…∆ƒ«»¿»¿«»»≈

BÓˆÚ Èt ÏÚ ‡l‡ Ì‡È·Ó BÈ‡Â ,ÌÈ‡a38. »ƒ¿≈¿ƒ»∆»«ƒ«¿

וחומש 36) קרן משלם מעצמו "הודה קח: קמא בבא משנה
את  והתוודו ז): ה, (במדבר בכתוב מקורו זה דין ואשם".
המשניות  פירוש (ראה עליו יוסף וחמישיתו ... חטאתם
שלמדו  מדבריו משמע שלכאורה הנזכרת. למשנה לרבינו
וראה  כיצד, ביאר ולא ואשם יחטא כי והיה מהכתוב: זה דין

בתורה). הנ"ל לכתוב רש"י שגזל.37)פירוש
בתשובה.38) וחזר שהודה כלומר,

.èBa ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰39ÏÈ‡B‰ , «≈∆¬≈««ƒ∆»«ƒ
ÚaL ‡ÏÂ40¯Á‡ Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ‰„B‰Â ¯ÊÁ Ì‡ , ¿…ƒ¿«ƒ»«¿»≈«»ƒ¿…««
ÌÈÏÚa‰41‡‰È ‡l‡ ,B„ÈaL ÔBÓÓ Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú «¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆»∆¿»∆»¿≈

Ï·‡ .Ô‰lL eÏhÈÂ ÌÈÏÚa‰ e‡B·iL „Ú ÔÏÊb‰ „Èa¿«««¿»«∆»«¿»ƒ¿ƒ¿∆»∆¬»
‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ÚaL Ì‡42Ûc¯Ï ·iÁ - ‰ÏÚÓÂ ƒƒ¿««»∆¿»»«¿»«»ƒ¿…

Èi‡a Ì‰ elÙ‡ ,Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú ÌÈÏÚa‰ ¯Á‡«««¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆¬ƒ≈¿ƒ≈
Ìi‰43ÔÈ‡Â ,ÚaLpL ¯Á‡Ó eL‡È˙ ¯·kL ÈtÓ ; «»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»¬≈««∆ƒ¿«¿≈»

.BÚ·˙Ï „BÚ ÔÈ‡a»ƒ¿»¿

ממונו.39) את ממנו שתבע הנגזל,40)לאחר נתייאש לא 
הגזילה. את ממנו לתבוע יבואו 41)וישוב הבעלים כי

השבת 42)אליו. חובת בה אין פרוטה משווה פחות שם.
ו. הלכה א פרק למעלה ראה בארץ 43)גזילה, לים, מעבר

למדי". ואפילו אחריו "יוליכנו המשנה: ובלשון רחוקה,

.é- ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ıeÁ dlk ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡¬ƒ∆¡ƒ«¿≈»À»ƒ»∆¿»
ÏÊ‚p‰ ¯Á‡ dÎÈÏB‰Ï ·iÁ44ÏL B·Ï ‡Ï ÔzÈ ‡ÏÂ . «»¿ƒ»«««ƒ¿»¿…ƒ≈…ƒ¿∆

ÏÊ‚45BÁeÏLÏ ‡ÏÂ46ÏÊ‚p‰ ‰OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿»¿…ƒ¿∆»ƒ≈»»«ƒ¿»
ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰47LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰ ˙‡ ‡È·‰ Ì‡Â . «»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆«¿≈»¿∆«…∆

¯tk˙Óe ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»ƒ¿«≈
BÏ48da ÔÈÏtËÓ ÔÈc ˙È·e ,49ÔÎÂ .dÏÚ·Ï ÚÈbzL „Ú ≈ƒ¿«¿ƒ»«∆«ƒ«¿«¿»¿≈

‡ˆBiÎÂ ‰ÏÊb‰ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ‡e‰ Ô˙B≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»«≈«¿≈»¿«≈
.‡ˆÈ - ÔÈc ˙È·Ï Ba¿≈ƒ»»

לו 44) והחזיר פרוטה שווה חבירו את הגוזל כדין דינו כי
קג.). קמא בבא (משנה עצמו,45)חצייה לנגזל אלא

שם. משנה יתננו", לו הוא "לאשר כד): (שם, ככתוב
הדרך,46) מאחריות בזה שייפטר דעת על הנגזל של

ואחריות  עצמו הנגזל ליד הגזילה את להמציא חייב שהגזלן

עליו. לשליח,47)הדרך הנגזל אותו מינה עדים בנוכחות
לו  מותר זה במקרה הגזלן. מן הגזילה את לו ויביא שילך
השבת  מצוות וקיים לשליח, הגזילה את למסור לגזלן
בבא  חסדא רב דעת זוהי מאחריותו. נסתלק וגם הגזילה

קד. ליד 48)קמא הגזילה הגיעה לא שעדיין פי על אף
על 49)הנגזל. להקל כדי החכמים שתיקנו תקנה זוהי

שם. הדרך, הוצאות להם ולחסוך בתשובה החוזרים

.àéÔ¯w‰ ˙‡ BÏ Ô˙50B‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ »«∆«∆∆¿…»«∆«…∆
Ô¯w‰ ˙‡ BÏ ÏÁnL51B‡ ,LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ ∆»«∆«∆∆¿…»«««…∆

‰Ëe¯t ‰ÂL ˙BÁtÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL∆»««∆¿«∆ƒ»»∆¿»
ÂÈ¯Á‡ CÈÏB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ô¯wa52‡B·È ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ¿ƒ«¬»∆»»

dÓˆÚ ‰ÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯‡M‰ ˙‡ ÏhÈÂ ÏÊ‚p‰«ƒ¿»¿ƒ…∆«¿»¿««ƒ∆«¿≈»«¿»
¯wÈ˙z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙Ói˜53¯‡Lp‰ ‡ˆÓÂ «∆∆≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿»

Ô˙ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¬»ƒ»«∆«…∆¿…»«
BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ˙‡ BÏ∆«∆∆∆»«««…∆¿…»«
‰ÂMÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆∆»««∆¿«∆ƒ»∆
˙È·Ï ˙˙Ï B‡ ÂÈ¯Á‡ BÎÈÏB‰Ï ·iÁ - Ô¯wa ‰Ëe¯t¿»«∆∆«»¿ƒ«¬»»≈¿≈

.e¯‡aL BÓk ,B¯ÈÚaL ÔÈcƒ∆¿ƒ¿∆≈«¿

בבא 50) משנה מעצמו, והודה שקר על ונשבע שכפר לאחר
קג. שהודה 51)קמא לאחר הקרן את לגזלן לו מחל הנגזל

כפירעון. הריהי ומחילה חייב 52)לו, הגזלן הכלל: זה
פרוטה  משווה הקרן בידו נשארה אם הנגזל, אחרי ללכת

קמא 53)ומעלה. בבא פפא, רב בשם אומרים היש כדעת
קה.

.áéÌÈÏÚaÏ Ô¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰54‰iL ÌÚt ¯ÙÎÂ , ««¬ƒ∆«∆∆«¿»ƒ¿»«««¿ƒ»
LÓÁa55ÏÎÏ Ô¯˜k LÓÁ‰ ‰OÚ - ÂÈÏÚ ÚaLÂ «…∆¿ƒ¿«»»«¬»«…∆¿∆∆¿»

¯·c56ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;¯Á‡ LÓÁ ÂÈÏÚ ÌlLÓe57 »»¿«≈»»…∆«≈∆∆¡««¬ƒƒ»
,LÓÁ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ…≈»»¿«≈∆ƒ…∆«…∆
‰ÂMÓ ÂÈÏÚ ÚaLÂ Ba ¯tÎiL LÓÁ‰ ËÚÓ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«…∆∆ƒ¿…¿ƒ¿»»»ƒ»∆

‰Ëe¯t58. ¿»

שם.54) משנה וחומש, בקרן שנתחייב בפעם 55)לאחר
שילם. שכבר וטען בחומש, כפר וכעת בקרן כפר הראשונה

הקודמת.56) ההלכה השווה אחריו, שיוליך לדין בנוגע גם
רבים.57) ויודה,58)לשון לשקר ויישבע בו יכפור אם

פרוטה  משווה פחות שהגוזל כשם נוסף, בחומש יתחייב לא
ז. הלכה למעלה ראה בחומש, חייב אינו ונשבע וכפר

.âé,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ,ÔB„wt BÏˆ‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿ƒ»¿»«∆»«¿ƒ¿«
,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
ÏÎÏ LÓÁ ÌlLÓ - BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿«≈…∆¿»
:¯Ó‡pL ;„Á‡‰ Ô¯w‰ ÌÚ ‰Úe·Le ‰Úe·L¿»¿»ƒ«∆∆»∆»∆∆¡«
‰nk ÌlLÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ ÂÈ˙LÓÁÂ«¬ƒƒ»…≈»»¿«≈∆¿«≈«»

„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ÔÈLÓÁ59. √»ƒ«∆∆∆»

חמ 59) ריבתה של "התורה מימרא אחת", לקרן הרבה ישיות
זה  גם ושבועה. שבועה כל על קרן חייב ואינו שם. רבא
וגם  אחת, קרן היינו "וחמישיתיו" הכתוב מאותו לומדים

"עליהם". ולא "עליו" נאמר
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ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הגזלן,1) ונשבע בו וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו

יורשים, לו כשאין ובין הנגזל, של היורשים עם דינו מהו
השלמות. על הענין זה משפטי וכל הגר, גזל כגון

.àÏÊ‚p‰ ˙Óe B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰2‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁÈ - «≈∆¬≈≈«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»
˙Èp˙L B‡ ‰„·‡ Ì‡Â .ÌÈL¯BiÏ3.‰ÈÓc Ì‰Ï Ô˙B - «¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«≈≈»∆»∆»

BÏ ÚaL Ì‡Â4˙Ó Ck ¯Á‡Â5Ô¯w‰ ÌÈL¯BiÏ Ô˙B - ¿ƒƒ¿«¿««»≈≈«¿ƒ«∆∆
LÓÁ‰Â6. ¿«…∆

שמת,2) גזלן על דובר הקודם בפרק קג. בבאֿקמא משנה
שמת. נגזל על - זה לברייתו,3)ובפרק חוזר שאינו שינוי

זה. בשינוי הגזלן אותה לנגזל.4)וקנה הנגזל.5)הגזלן
מיתת 6) אחרי ליורשים הודה ובין עצמו, לנגזל הודה בין

י. הלכה ז, פרק למעלה ראה שם. משנה אביהם,

.áÂÈ·‡ ˙‡ ÏÊBb‰7ÔÈ‡ Ì‡ :·‡‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆»ƒ¿ƒ¿«≈»»ƒ≈
˙Èp˙L B‡ ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰8ÂÈÁ‡ ÌÚ ÔBaLÁ ‰OBÚ -9 «¿≈»«∆∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ∆»

·iÁ - ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ Ì‡Â ;LÓÁ‰ ÏÚÂ Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆¿««…∆¿ƒ«¿≈»«∆∆«»
B„È ˙ÁzÓ dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆB‰Ï10˙‡ Ô˙B ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«¿≈»«¿»ƒ««»¿ƒ»≈∆

ÂÈÁ‡Ï LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰11Â ,ÔBaLÁ Ô‰nÚ ‰OBÚ12. «¿≈»¿∆«…∆¿∆»¿∆ƒ»∆∆¿

קח:7) שם הגזילה 8)משנה, את להוציא חייב ואינו
ידו. מתחת והחומש 9)עצמה הקרן את לתת עליו

חלקו  את מנכה הוא יורש, הוא שגם ומכיון ליורשים,
(ראה  לאחיו נותן הוא היתר ואת וחומש, בקרן לו המגיע

הגזילה".10)כסףֿמשנה). את "והשיב ככתוב
יורש.11) הוא שגם אףֿעלֿפי מאומה, בידו מעכב ואינו
את 12) מפעיל הוא הגזילה, השבת מצוות שקיים לאחר רק

נכסים  משאר ומקבל אחיו עם חשבון ועושה כיורש. זכותו
וחומש. בקרן חלקו את

.âÔÈÁ‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡13‡e‰ Bc·Ï ÔÏÊb‰ ‰Ê ‡ˆÓpL , ƒ≈«ƒ∆ƒ¿»∆««¿»¿«
L¯Bi‰14ÂÈ·Ï B„È ˙ÁzÓ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆBÓ -15ÔÈ‡ Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈»ƒ««»¿»»¿ƒ≈

B·BÁ ÏÚ·Ï d˙B - ÔÏÊb‰ Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈa16B‡ »ƒ¿∆«≈««¿»¿»¿««
‰˜„ˆÏ B‡ B˙‡ÂÏ‰a17dÓˆÚ ‰ÏÊ‚ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ . ¿«¿»»ƒ¿»»ƒ¿»¿»¿≈»«¿»
¯ËÙ - B„È ˙ÁzÓ18B‡ ‰zÓ d˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ««»ƒ¿«««ƒ∆¿»»«»»

‡a‡ ÏÊb ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÌÚÈ„BiL ,‡e‰Â .B·BÁa dÚ¯t19. ¿»»¿¿∆ƒ≈¿…«∆∆∆«»

הגזילה.14)שם.13) את להשיב למי כדי 15)ואין
דברי  על מבוססת זו הלכה ידו. תחת תשאר לא שהגזילה
לאחיו". או לבניו וחומש קרן משלם זה "הרי שם: המשנה
אבל  הנגזל, אביו של לאחיו" או "לבניו מפרש שם רש"י
רבינו  וגירסת הגזלן, הבן של ואחיו בניו מפרש רבינו
שהם  קודמים, אחיו כי לבניו", או "לאחיו היא: במשנה
- היחידי היורש והוא אחים לו כשאין ורק הנגזל, יורשי
(ראה  רבינו על ה'טור' השגת מיושבת בזה לבניו. מוסר הוא

שם). למשנה הגר"א ולא 16)הגהות אחים לא לו אין אם
לו", "שאין (שם) המשנה דברי את רבינו מפרש כך בנים,

אחרת. מפרש הגזילה 17)ורש"י את ישאיר שלא ובלבד
קט. בבאֿקמא בידו, אפשרות 18)עצמה לו שאין מכיון

ליורשיו. או עצמו לנגזל הגזילה את ואני 19)להחזיר
שם). בגמרא פפא (רב ידי מתחת הגזילה את להוציא רוצה

.ã¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ20,BÏ ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÚaLÂ ¿≈«≈∆«≈¿ƒ¿«¿»«¿»

ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ21‰ÂÏÓ Ïk‰22Û‡ - ¯b‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ¿»«»»«…ƒ¿»¿««»≈«≈«
‰ÏÊba ‰ÎfL Èt ÏÚ23B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ,24. «ƒ∆»»«¿≈»«»¿ƒ»ƒ««»

זכה 20) בהם המחזיק וכל הפקר ונכסיו יורשים לו שאין
שם. קודמת, בהלכה לנידון קצת דומה זה ודין בהם,

גזילה.22)הגר.21) מתורת ויצא והחומש, הקרן את
בה.23) מוחזק הוא כי ההפקר, את 24)מן לגזל בדומה

רבי  דעת זוהי הקודמת. בהלכה שנזכרו בדרכים אביו,
(גמרא  ידו" מתחת גזילו שיוציא עד תקנה לו "אין עקיבא
מלוה, זקף לא שאם רבינו, מלשון משמע [לכאורה שם).
אבל  הגר. מיתת לפני הודה אם אפילו לכהנים הכל
ומה  הגזלן, בה זכה זקפה בלא שגם מפרש, המגידֿמשנה
חייב  מלוה, שזקפה שאףֿעלֿפי ללמדנו הוא "וזקף" שאמר

ידו]. מתחת להוציאה

.ä?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na25ÌÈ˙Èa ‰„B‰Lk26Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»≈¿«ƒ¬»
˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ˙‡ ÏÊb Ì‡ƒ»«∆«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈

¯b‰27ÌÈ‰kÏ LÓÁÂ Ô¯w‰ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -28 «≈¬≈∆«»¿«≈«∆∆»…∆«…¬ƒ
¯ÓLÓ B˙B‡ ÏL29BÓL‡ ‡È·Óe ,30¯tk˙È Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿»≈ƒ¬»¿««»ƒ¿«≈

Ba31.

בגזילה.25) זכה ונתחייב 26)שהגזלן הגר, מות לפני
הגזלן  זכה יורשים, לגר שאין ומכיון וחומש, קרן לגר לשלם
מתחת  עצמה הגזילה את להוציא שחייב אלא ההפקר, מן

כנ"ל. הודה.27)ידו קי.28)ואחרֿכך בבאֿקמא משנה
שמכוון  גואל", לאיש אין "ואם ה) ה, (במדבר הכתוב לפי
שלא  איֿאפשר מישראל איש כי יורשים, לו שאין שמת לגר

יורשֿגואל. לו עשרים 29)יהיה האשם. קרבן את שיקריב
אחד, משמר עבר שבוע ובכל היו, כהונה משמרות וארבעה

קט: ישלם 31)למזבח.30)בבאֿקמא קודם הסדר: זהו
אשמו  "הביא אבל אשם, קרבן יביא ואחרֿכך הכסף, את

קיא. וגמרא שם, משנה יצא". לא גזילו, הביא שלא עד

.å‰ÚeÓM‰ ÈtÓ32e„ÓÏ33:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»
ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â ˙nL ¯‚a - Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â34 ¿ƒ≈»ƒ…≈¿≈∆≈¿≈¿ƒ

¯a„Ó ·e˙k‰35‰Ê ÌL‡Â ,36‰ÏÊb‰ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ «»¿«≈¿»»∆»»»«¿≈»
‰ÈÓ„ B‡37‡Ï - ‰ÏÈla ¯b‰ ÏÊb ¯ÈÊÁn‰ ,CÎÈÙÏ . »∆»¿ƒ»««¬ƒ∆∆«≈««¿»…

‡ˆÈ38ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,·e˙k‰ B‡¯˜ ÌL‡ È¯‰L ; »»∆¬≈»»¿»«»¿≈«¿ƒƒ
‰ÏÈla39ÏÊb „‚k ¯b‰ ÏÊb ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ««¿»¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆∆«≈¿∆∆∆∆

¯b‰40¯Oa „‚ ÌL‡ ¯Oa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L C¯„k , «≈¿∆∆∆≈¿ƒ¿«»»∆∆¿«
¯Á‡ ÌL‡41. »»«≈

רבו.32) מפי תלמיד שלא 34)חכמינו.33)שקיבל
שנתגייר. לאחר בנים לו בישראל 35)נולדו אדם יש "וכי

בבאֿקמא  מדבר", הכתוב הגר בגזל אלא גואלים, לו שאין
לכהן".36)קט. לה' המושב האשם אליו, האשם "להשיב
נאמר:37) מכן לאחר מיד כי אשם, לקרבן הכוונה ואין

קי. בבאֿקמא הכיפורים", איל של 38)"מלבד מימרא
שם. לח).39)רבא, ז, (ויקרא צוותו" "ביום בו כתוב כי

מימרא 40) הכהנים. כל בין מחלקים לחוד הגר גזל כל אלא
קי: שם רבא, אין 41)של אשם, קרבנות הרבה יש אם

יקח  חבירו והכהן אחד, אשם בשר אחד כהן יקח אומרים
כולם, בין מחלקים ואשם אשם כל אלא אחר, אשם בשר

עג.). (מנחות מאד מעט אחד לכל יגיע אם אפילו
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ו). הלכה על 34)א, כלומר מלבר", "חומש נקרא זה
שהוא  הקרן, רבע מוסיף הוא הקרן של רבעים ארבעה
בקשר  הגמרא מסקנת זוהי ביחד. הרבעים מחמשת חומש
(ויקרא  עליו" יוסף "חמישיתו כתוב בו שגם שני, למעשר
כתוב  בו שגם גזל, חומש על רבינו לומד מכאן לא). כז,
נד.). מציעא בבא ראה כד. ה, (שם עליו" יוסף "חמישיתו

שכפר 35) לאחר הבעלים שנתייאשו פי על אף דמיה, ולא
אֿב). הלכה ב, פרק למעלה (ראה לשקר ונשבע הגזלן

.ç„Ú LÓÁ ÌlLÓ ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLp‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿»«¿ƒ«»¿«≈…∆«
BÓˆÚÓ ‰„BiL36ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ ,37„ÓBÚ ‡e‰Â ∆∆≈«¿¬»ƒ»≈ƒ¿≈

BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ „·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - B˙¯ÈÙÎaƒ¿ƒ»¿«≈«∆∆ƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈
Ì‰ ‰¯tÎÏ Ôa¯w‰ ÌÚ LÓÁ‰L ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ¿«≈∆«…∆∆«…∆ƒ«»¿»¿«»»≈

BÓˆÚ Èt ÏÚ ‡l‡ Ì‡È·Ó BÈ‡Â ,ÌÈ‡a38. »ƒ¿≈¿ƒ»∆»«ƒ«¿

וחומש 36) קרן משלם מעצמו "הודה קח: קמא בבא משנה
את  והתוודו ז): ה, (במדבר בכתוב מקורו זה דין ואשם".
המשניות  פירוש (ראה עליו יוסף וחמישיתו ... חטאתם
שלמדו  מדבריו משמע שלכאורה הנזכרת. למשנה לרבינו
וראה  כיצד, ביאר ולא ואשם יחטא כי והיה מהכתוב: זה דין

בתורה). הנ"ל לכתוב רש"י שגזל.37)פירוש
בתשובה.38) וחזר שהודה כלומר,

.èBa ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰39ÏÈ‡B‰ , «≈∆¬≈««ƒ∆»«ƒ
ÚaL ‡ÏÂ40¯Á‡ Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ‰„B‰Â ¯ÊÁ Ì‡ , ¿…ƒ¿«ƒ»«¿»≈«»ƒ¿…««
ÌÈÏÚa‰41‡‰È ‡l‡ ,B„ÈaL ÔBÓÓ Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú «¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆»∆¿»∆»¿≈

Ï·‡ .Ô‰lL eÏhÈÂ ÌÈÏÚa‰ e‡B·iL „Ú ÔÏÊb‰ „Èa¿«««¿»«∆»«¿»ƒ¿ƒ¿∆»∆¬»
‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ÚaL Ì‡42Ûc¯Ï ·iÁ - ‰ÏÚÓÂ ƒƒ¿««»∆¿»»«¿»«»ƒ¿…

Èi‡a Ì‰ elÙ‡ ,Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú ÌÈÏÚa‰ ¯Á‡«««¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆¬ƒ≈¿ƒ≈
Ìi‰43ÔÈ‡Â ,ÚaLpL ¯Á‡Ó eL‡È˙ ¯·kL ÈtÓ ; «»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»¬≈««∆ƒ¿«¿≈»

.BÚ·˙Ï „BÚ ÔÈ‡a»ƒ¿»¿

ממונו.39) את ממנו שתבע הנגזל,40)לאחר נתייאש לא 
הגזילה. את ממנו לתבוע יבואו 41)וישוב הבעלים כי

השבת 42)אליו. חובת בה אין פרוטה משווה פחות שם.
ו. הלכה א פרק למעלה ראה בארץ 43)גזילה, לים, מעבר

למדי". ואפילו אחריו "יוליכנו המשנה: ובלשון רחוקה,

.é- ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ıeÁ dlk ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡¬ƒ∆¡ƒ«¿≈»À»ƒ»∆¿»
ÏÊ‚p‰ ¯Á‡ dÎÈÏB‰Ï ·iÁ44ÏL B·Ï ‡Ï ÔzÈ ‡ÏÂ . «»¿ƒ»«««ƒ¿»¿…ƒ≈…ƒ¿∆

ÏÊ‚45BÁeÏLÏ ‡ÏÂ46ÏÊ‚p‰ ‰OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿»¿…ƒ¿∆»ƒ≈»»«ƒ¿»
ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰47LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰ ˙‡ ‡È·‰ Ì‡Â . «»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆«¿≈»¿∆«…∆

¯tk˙Óe ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»ƒ¿«≈
BÏ48da ÔÈÏtËÓ ÔÈc ˙È·e ,49ÔÎÂ .dÏÚ·Ï ÚÈbzL „Ú ≈ƒ¿«¿ƒ»«∆«ƒ«¿«¿»¿≈

‡ˆBiÎÂ ‰ÏÊb‰ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ‡e‰ Ô˙B≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»«≈«¿≈»¿«≈
.‡ˆÈ - ÔÈc ˙È·Ï Ba¿≈ƒ»»

לו 44) והחזיר פרוטה שווה חבירו את הגוזל כדין דינו כי
קג.). קמא בבא (משנה עצמו,45)חצייה לנגזל אלא

שם. משנה יתננו", לו הוא "לאשר כד): (שם, ככתוב
הדרך,46) מאחריות בזה שייפטר דעת על הנגזל של

ואחריות  עצמו הנגזל ליד הגזילה את להמציא חייב שהגזלן

עליו. לשליח,47)הדרך הנגזל אותו מינה עדים בנוכחות
לו  מותר זה במקרה הגזלן. מן הגזילה את לו ויביא שילך
השבת  מצוות וקיים לשליח, הגזילה את למסור לגזלן
בבא  חסדא רב דעת זוהי מאחריותו. נסתלק וגם הגזילה

קד. ליד 48)קמא הגזילה הגיעה לא שעדיין פי על אף
על 49)הנגזל. להקל כדי החכמים שתיקנו תקנה זוהי

שם. הדרך, הוצאות להם ולחסוך בתשובה החוזרים

.àéÔ¯w‰ ˙‡ BÏ Ô˙50B‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ »«∆«∆∆¿…»«∆«…∆
Ô¯w‰ ˙‡ BÏ ÏÁnL51B‡ ,LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ ∆»«∆«∆∆¿…»«««…∆

‰Ëe¯t ‰ÂL ˙BÁtÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL∆»««∆¿«∆ƒ»»∆¿»
ÂÈ¯Á‡ CÈÏB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ô¯wa52‡B·È ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ¿ƒ«¬»∆»»

dÓˆÚ ‰ÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯‡M‰ ˙‡ ÏhÈÂ ÏÊ‚p‰«ƒ¿»¿ƒ…∆«¿»¿««ƒ∆«¿≈»«¿»
¯wÈ˙z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙Ói˜53¯‡Lp‰ ‡ˆÓÂ «∆∆≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿»

Ô˙ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¬»ƒ»«∆«…∆¿…»«
BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ˙‡ BÏ∆«∆∆∆»«««…∆¿…»«
‰ÂMÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆∆»««∆¿«∆ƒ»∆
˙È·Ï ˙˙Ï B‡ ÂÈ¯Á‡ BÎÈÏB‰Ï ·iÁ - Ô¯wa ‰Ëe¯t¿»«∆∆«»¿ƒ«¬»»≈¿≈

.e¯‡aL BÓk ,B¯ÈÚaL ÔÈcƒ∆¿ƒ¿∆≈«¿

בבא 50) משנה מעצמו, והודה שקר על ונשבע שכפר לאחר
קג. שהודה 51)קמא לאחר הקרן את לגזלן לו מחל הנגזל

כפירעון. הריהי ומחילה חייב 52)לו, הגזלן הכלל: זה
פרוטה  משווה הקרן בידו נשארה אם הנגזל, אחרי ללכת

קמא 53)ומעלה. בבא פפא, רב בשם אומרים היש כדעת
קה.

.áéÌÈÏÚaÏ Ô¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰54‰iL ÌÚt ¯ÙÎÂ , ««¬ƒ∆«∆∆«¿»ƒ¿»«««¿ƒ»
LÓÁa55ÏÎÏ Ô¯˜k LÓÁ‰ ‰OÚ - ÂÈÏÚ ÚaLÂ «…∆¿ƒ¿«»»«¬»«…∆¿∆∆¿»

¯·c56ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;¯Á‡ LÓÁ ÂÈÏÚ ÌlLÓe57 »»¿«≈»»…∆«≈∆∆¡««¬ƒƒ»
,LÓÁ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ…≈»»¿«≈∆ƒ…∆«…∆
‰ÂMÓ ÂÈÏÚ ÚaLÂ Ba ¯tÎiL LÓÁ‰ ËÚÓ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«…∆∆ƒ¿…¿ƒ¿»»»ƒ»∆

‰Ëe¯t58. ¿»

שם.54) משנה וחומש, בקרן שנתחייב בפעם 55)לאחר
שילם. שכבר וטען בחומש, כפר וכעת בקרן כפר הראשונה

הקודמת.56) ההלכה השווה אחריו, שיוליך לדין בנוגע גם
רבים.57) ויודה,58)לשון לשקר ויישבע בו יכפור אם

פרוטה  משווה פחות שהגוזל כשם נוסף, בחומש יתחייב לא
ז. הלכה למעלה ראה בחומש, חייב אינו ונשבע וכפר

.âé,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ,ÔB„wt BÏˆ‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿ƒ»¿»«∆»«¿ƒ¿«
,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
ÏÎÏ LÓÁ ÌlLÓ - BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿«≈…∆¿»
:¯Ó‡pL ;„Á‡‰ Ô¯w‰ ÌÚ ‰Úe·Le ‰Úe·L¿»¿»ƒ«∆∆»∆»∆∆¡«
‰nk ÌlLÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ ÂÈ˙LÓÁÂ«¬ƒƒ»…≈»»¿«≈∆¿«≈«»

„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ÔÈLÓÁ59. √»ƒ«∆∆∆»

חמ 59) ריבתה של "התורה מימרא אחת", לקרן הרבה ישיות
זה  גם ושבועה. שבועה כל על קרן חייב ואינו שם. רבא
וגם  אחת, קרן היינו "וחמישיתיו" הכתוב מאותו לומדים

"עליהם". ולא "עליו" נאמר
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.æÔ‰ÎÂ Ô‰k ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL Ba ÔÈ‡L ¯b‰ ÏÊb Ïk»∆∆«≈∆≈»∆¿»¿»…≈¿…≈
¯ÓLÓ ÈL‡Ó42‰·L‰ È„È B¯ÈÊÁn‰ ‡ˆÈ ‡Ï -43; ≈«¿≈ƒ¿»…»»««¬ƒ¿≈¬»»

‰·L‰ ‰È‰zL „Ú - Ô‰kÏ '‰Ï ·Len‰ :¯Ó‡pL44 ∆∆¡««»««…≈«∆ƒ¿∆¬»»
?'LÈ‡' ¯b‰ ÏÊ‚a ¯Ó‡ ‰nÏÂ .Ô‰k ÏÎÏ45LÈ‡‰L46 ¿»…≈¿»»∆¡«¿∆∆«≈ƒ∆»ƒ

¯˜ÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡47ÌÈL¯BÈ BÏ LÈ Ì‡ ÂÈÏÚ ¯fÁÏe48 «»»ƒ«¿…¿«≈»»ƒ≈¿ƒ
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡ Ì‡ B‡ÔË˜ ¯b‰ ‰È‰ Ì‡49‰z‡ È‡ - ƒ≈¬»ƒ»»«≈»»ƒ«»

ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯fÁÏ CÈ¯ˆ50. »ƒ¿«≈»»∆»∆¿»∆≈¿ƒ

הגר 42) גזל כל לחלק שחייבים נאמר, הקודמת בהלכה כי
כל  של שחלקו להיות, יכול כן על המשמר. כהני כל בין

פרוטה. משוה פחות יהיה המובאת 43)כהן רבא, מימרת
קי. בבבאֿקמא משוה 44)כלשונה בפחות השבה ואין

הלא 45)פרוטה. ח). ה, (במדבר גואל" לאיש אין "ואם
בקטן. וגם גיורת, באשה גם הוא דין הגדול.46)אותו

לכהן.47) הכסף את מוסר שאתה לו 48)לפני שנולדו
שחקרו  משמע גואל" לאיש אין "ואם שנתגייר. לאחר

גואל. לו שאין ויום 49)ונוכחו שנה משלושֿעשרה פחות
קט:50)אחד. בבאֿקמא מוליד, אינו קטן שהרי

.ç¯b‰ ÏÊ‚a ÌÈ‰k‰51˙BzÓ ÈÏa˜Ók52,CÎÈÙÏ .Ô‰ «…¬ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿≈«»≈¿ƒ»
ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ,ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ÔÓ ıÓÁ ÏÊBb‰«≈»≈ƒ«≈∆≈¿ƒ¿»«»»

ÁÒt‰53˙ÚLk ÂÈÓc ˙‡ ÌÈ‰kÏ ÔzÏ ·iÁ - «∆««»ƒ≈«…¬ƒ∆»»ƒ¿«
‰ÏÊb‰54ÂLÎÚ Ô‰Ï e‰zÈ Ì‡L ;55,‰zÓ dÈ‡ - «¿≈»∆ƒƒ¿≈»∆«¿»≈»«»»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰L56‰È‰ ,Ìi˜ ¯b‰ ‰È‰ el‡Â . ∆¬≈»«¬»»¿ƒ»»«≈«»»»
EÈÙÏ ElL È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡57e¯‡aL BÓk ,58. ≈¬≈∆¿¿»∆¿∆≈«¿

יורשים.51) לו ואין שמת הגר גזל המקבלים הכהנים
דינם 52) ואין כהונה, מתנות כיתר מהקדושֿברוךֿהוא,

קי: בבאֿקמא הגר, בהנאה.53)כיורשי ונאסר
שם.54) בגמרא שנפשטה הפסח.55)בעיא לאחר
מאומה.56) לו נותן גופו,57)ואינו החמץ את לו ומחזיר

כלום. שוה שאינו ד.58)אףֿעלֿפי הלכה ג, פרק למעלה
שנפשטה. בעיא

.è¯b ÏÊbL Ô‰k59˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L …≈∆»«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈
¯b‰60B„È ˙ÁzL BÏÊ‚a ‰Ê ‰ÎÊ ‡Ï -61‡ÈˆBÈ ‡l‡ , «≈…»»∆ƒ¿≈∆««»∆»ƒ

ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ B„È ˙ÁzÓ62.˙¯ÓLn‰ Èa ƒ««»¿»∆»«…¬ƒ¿≈«ƒ¿…∆

קט:59) ואפילו 60)בבאֿקמא הכהן, הודה ואחרֿכך
בקודש. לעבוד שלו המשמר של תורו כשהגיע הודה

ברשותו.61) שהיא שהודה,62)אףֿעלֿפי ברגע כי
כיתר  במתנה, אותם נתן והוא לה', והחומש הקרן שייכים

שם). (גמרא המשמר כהני לכל הכהונה, מתנות

.é¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰63LÈ¯Ù‰Â ,¯b‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆«≈¿ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿ƒ
ÌÈ‰kÏ Ô˙BÏÚ‰Ï B˙ÏÊ‚e BÓL‡64Ì„˜ ÔÏÊb‰ ˙Óe , ¬»¿≈»¿«¬»«…¬ƒ≈««¿»…∆

‰¯tk65‰ÏÊb‰ ÛÒk ˙‡ ÌÈL¯BÈ ÔÏÊb‰ Èa È¯‰ -66 «»»¬≈¿≈««¿»¿ƒ∆∆∆«¿≈»
dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ B‡67ÌL‡‰Â ,68Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È «¿≈»«¿»¿»»»ƒ¿∆«∆ƒ…

ÌeÓ69BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,70. ¿∆≈«¿ƒ¿

קי.63) בבאֿקמא למעלה 64)משנה לנאמר בהתאם
ה. מן 65)בהלכה הגר בגזל הגזלן זכה הדין, מצד כי

למסור  אותו מחייבת התורה אבל הגר, מות לאחר ההפקר

לשם  באים ושניהם אשם, קרבן ולהביא לכהנים הכסף את
ו). הלכה למעלה (ראה לשקר ונשבע שכפר על כפרה,

למתים.66) כפרה אין רשאים 67)כי גזלו, שלא הבנים
למעלה  ראה בדין. בה זכו אם עצמה הגזילה את להחזיק

גֿד. להקריבו.68)הלכה ואיֿאפשר בעליו, שמתו
נדבה 69) לעולות הולכים ודמיו אותו, למכור אפשר ואז

לחולין. יוצא קרבן אין מום, בו שנפל לפני אבל למזבח.
יד.70) הלכה ד, פרק המוקדשין פסולי הלכות

.àéÔÏÊb‰ Ô˙71Ì„˜ ˙Óe ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï ÛÒk‰ ˙‡ »«««¿»∆«∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈…∆
‰¯tk72‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÏÊb‰ ÈL¯BÈ ÔÈ‡ -73„iÓ «»»≈¿≈««¿»¿ƒ¿ƒƒ«

Ô‰kÏ ÔzÈ ¯L‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰k‰74.‰È‰È BÏ «…¬ƒ∆∆¡«ƒ¬∆ƒ≈«…≈ƒ¿∆
ÔÈ‡ - ‰zÓ B˙zÓ ÔÈ‡L ,ÔË˜ ÔÏÊb‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»««¿»»»∆≈«¿»«»»≈

.ÌÈ‰k‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈL¯BÈ¿ƒƒƒƒ««…¬ƒ

קי.71) בבאֿקמא קרבן 72)משנה את שהקריבו לפני
בקרבן 73)האשם. אביהם על כיפרו לא שהכהנים בטענה

הכהנים,74)אשם. בו זכו מחצה, מכפר שהכסף מפני
קי: שם גמרא

.áéÛÒk‰ ˙‡ Ô˙75˙B¯ÓLn‰ ÔÓ ˙Á‡Ï76˙‡Â , »«∆«∆∆¿««ƒ«ƒ¿»¿∆
zaL ‡È‰L BÊ ‰¯ÓLÓÏ ÌL‡‰d77ÛÒk‰ ¯ÈÊÁÈ - »»»¿ƒ¿»»∆ƒ««»«¬ƒ«∆∆

‰¯ÓLn‰L ;‰Úe·w‰ ‰¯ÓLn‰ ÈL‡Ï ÌL‡‰ Ïˆ‡≈∆»»»¿«¿≈«ƒ¿»»«¿»∆«ƒ¿»»
.d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰˙ÎÊ ‡Ï dzaL ‡Ïa ÛÒk ‰Á˜lL∆»¿»∆∆¿…««»…»¿»ƒƒƒ»»

קי.75) בקודש.76)שם לעבוד תורה היה שלא בשבוע
הכסף 77) נתן אם אבל בקודש. לעבוד שתורה ימים שבוע

שניה, למשמרה האשם את נתן ואחרֿכך העובדת למשמרה
שקיבלה. במה אחת כל זכתה תורה, כשהגיע

.âéÌL‡‰ ˙‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡78ÔÏÊb‰ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈«¿ƒƒ∆»»»«∆«¬ƒ««¿»
Ô¯w‰79ÔÈ‡L ¯b ÏÊ‚ ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ‰kÏ B‡ ,ÌÈÏÚaÏ «∆∆«¿»ƒ«…¬ƒƒ»»∆∆≈∆≈

¯tk˙ - BÓL‡ ·È¯˜‰Â Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙ .ÌÈL¯BÈ BÏ¿ƒ»«∆«∆∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿«≈
‰¯tk‰ ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â ,BÏ80˙‡ ÔzÏ ·iÁÂ . ¿≈«…∆¿«≈««»»¿«»ƒ≈∆

.‰¯tk ¯Á‡ LÓÁ‰«…∆«««»»

קי.78) שם הביא 79)משנה, שלא עד אשמו "הביא
"האשם  הפסוק מן לומדים זה דין (שם). יצא" לא גזילו,
בו" יכפר אשר הכיפורים איל מלבד לכהן לה' המושב
(גמרא  שאמרו כמו לכסף, כוונתו "האשם" ח). ה, (במדבר
"יכפר" אשר כתוב אשם ובקרבן קרן", זה "אשם שם)
את  השיב שכאשר משמע בעבר, "כיפר" אשר ולא בעתיד,
את  הביא ולא כיפר לא עדיין הכסף, קרבן דהיינו האשם,

וגמרא 80)הקרבן. שם, (משנה האשם קרבן את לפסול
קיא.). שם

.ãéÌÈ„·Ú‰81˙BÚ˜¯w‰Â ˙B¯ËM‰Â82Ô‰a ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»¿««¿»≈»∆
LÓÁ ˙ÙÒBz83Ïk .ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL . ∆∆…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»
ÔÈÚa ¯eÓ‡‰84e‡ˆÈ .ÔBÓÓ ÔÙe‚Â ‡e‰ ÔÈÏËÏhÓ »»»ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿»»»¿

˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ÌÈ„·ÚÂ ˙BÚ˜¯˜85˙B¯ËL e‡ˆÈÂ , «¿»«¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»
ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L86ÏÊ‚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87BÏ ÔÈ‡L ¯b ∆≈»»¿≈ƒ»∆∆≈∆≈

ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ÌÈL¯BÈ88dÈ‡ Ú˜¯w‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»¿ƒ«…¬ƒ¿≈««¿«≈»
ÔÏÊbÏ ÌÏBÚÏ ˙È˜89˙„ÓBÚ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a ‡l‡ ,90. ƒ¿≈¿»««¿»∆»ƒ¿¿»∆»∆∆
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ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÛÏ‡Ï ‰¯kÓ elÙ‡Â91 «¬ƒƒ¿¿»¿∆∆∆««∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ
ÌÈÓ„ ‡Ïa ÏÊ‚pÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ -92‰‡ˆiL ÈÓ ÏÎÂ . ¬≈∆∆«ƒ¿»¿…»ƒ¿»ƒ∆»¿»

BÏ d¯ÎnL ‰Ê ÏÚ ¯ÊBÁ B„È ˙ÁzÓ93¯ÎBn‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ««»≈«∆∆¿»»¿≈«≈
ÔÓ Á˜Bl‰ ¯ÊÁiL „Ú ,ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ ÈM‰«≈ƒ««≈»ƒ«∆«¬…«≈«ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,epnÓ ÏhÈÂ ÔÏÊb‰ ÏÚ ÔÏÊb‰94. ««¿»«««¿»¿ƒ…ƒ∆¿∆ƒ¿»≈

עולם.81) עבדי שהם נשבעים 82)כנענים, שאין אלו כל
מב: שבועות כפירתם, עליהם.83)על נשבע אפילו

פקדון,84) כגון החומש, בענין שם המובאות הדוגמאות כל
אבידה. עושק, גזל, יד, בהם 85)תשומת כתוב כי

הכתוב  "הקישן מו), כה, (ויקרא לבניכם" אותם "והתנחלתם
כב:). (קידושין " אחוזה נייר 86)לשדה פיסת אלא

קה. בבאֿקמא וראה לממון, הוכחה המשמשת בעלמא,
והקרקעות.87) והשטרות הגר 88)העבדים בגזל כי

משלם  בישראל בה שכיוצא גזילה על מדובר לכהן, המושב
ב. פרק ומתנה זכיה הלכות וראה ואשם. וחומש קרן

שינוי,89) עלֿידי לקנותן הגזלן יכול במטלטלין
א. הלכה ב, פרק למעלה ראה בקרקע, מהֿשאיןֿכן

בברייתא 90) אלעזר רבי על החולקים החכמים, דעת זוהי
קיז: הלוקח 91)בבאֿקמא היה מטלטלין, היה זה לו

ג. הלכה שם למעלה ראה רשות, ושינוי ביאוש אותם קונה
לפני 92) שקנה כגון להחזיר, חייב כשהלוקח במטלטלין,

השוק, תקנת משום לקונה דמים לשלם הנגזל חייב יאוש,
הלכה  ה, פרק למעלה (ראה דמים בלא חוזרת הקרקע אבל

ששילם.93)ז). הקרקע דמי את ממנו בפרק 94)ליטול
הבא.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ר"ל 1) בזה. התלוי וכל הקרקעות גזילות דיני בו נתבארו

מבעליו  שדה שלקח הגזלן ודין הקרקע. הגזלן מכלה אם
באלימות.

.àd„ÈÒÙ‰Â B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ ÏÊBb‰2da ¯ÙÁL ÔB‚k ,3 «≈«¿«≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿∆»«»
˙B¯Ba4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ıˆwL B‡ , ƒƒ¿»∆»«∆»ƒ»

BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ÔÈa‰ Ò¯‰Â ˙BÈÚn‰ ˙‡ ˙ÁLÂ¿ƒ≈∆««¿»¿»««ƒ¿»«»¿«¬ƒ
ÈÓc ÌlLÈ B‡ ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa eÈ‰Lk ‰„O B‡ ˙Èa«ƒ»∆¿∆»ƒ¿««¿≈»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÁL Ì‡ Ï·‡ .„ÈÒÙ‰M ‰Ó«∆ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¬»≈≈∆»¿

¯‰ dÙËML7ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„¯iL L‡a ‰Ù¯O B‡ ∆¿»»»»ƒ¿¿»¿≈∆»¿»ƒ«»«ƒ
BÏ ¯ÓB‡ -8EÈÙÏ ElL È¯‰ :9˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L . ≈¬≈∆¿¿»∆∆««¿«¿∆¿«

˙Ói˜ ÌÈÏÚa10„ÒÙ‰ ˙eÈ¯Á‡ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ d11‡l‡ ¿»ƒ«∆∆¿≈«¬»∆¿≈»»»∆»
ÔÈÏËÏhÓa Ôk ÔÈc‰ ÔÈ‡M ‰Ó .B„Èa „ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡12, ƒ≈ƒ¿ƒ¿»«∆≈«ƒ≈¿ƒ«¿¿ƒ

e¯‡aL BÓk13. ¿∆≈«¿

נזק.2) לה יד:3)גרם עגולים.4)בבאֿמציעא
משנה 7)מרובעות.6)מאורכים.5) בקרבתה, שהיה

קיז: לנגזל.8)בבאֿקמא שלי 9)הגזלן לא זו קרקע
הוא. שלך ההפסד גם כן ועל שלך, אלא ואינה 10)היא

יד. הלכה ח פרק למעלה ראה לגזלן, אלו 11)נקנית כי
הגזלן. את בהם להאשים ואין אונסין, שהם 12)הם

באונסין. וחייב הגזלן הלכה 13)ברשות ג פרק למעלה
היתה  והמגידֿמשנה הראב"ד בידי שהיו [בספרים יא.
רבינו. דברי על תמהו ולכן בעבדים, או במטלטלין הגירסא

שם]. ראה

.á‰„O ÏÊb14ÌÈ˜ÈˆÓ ‰eÏËe epnÓ ‰ÏÊ‚Â15ÁÎa »«»∆¿ƒ¿¿»ƒ∆¿»»¿ƒƒ¿…«
CÏn‰ Á˜lL ÔB‚k ,‡È‰ ‰È„Ó ˙kÓ Ì‡ :CÏn‰«∆∆ƒ««¿ƒ»ƒ¿∆»««∆∆
:BÏ ¯ÓB‡ - ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÏL ÌÈza B‡ ˙B„O»»ƒ∆»«¿≈«¿ƒ»≈

EÈÙÏ ElL È¯‰16‰Á˜Ï ÔÏÊb‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;17- ¬≈∆¿¿»∆¿ƒ≈¬«««¿»ƒ¿¿»
˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ18. «»¿«¬ƒ»∆«∆∆

קטז:14) בבאֿקמא גוים.15)משנה שהרי 16)אנסים
מן  שירדה באש נשרפה או נהר בשטפה כמו ודינו אונס, זה

הקודמת. שבהלכה כל 17)השמים, את שלקחו כגון
ביניהן. הגזולה זו וגם הגזלן, הגזלן 18)קרקעות ודין

הנגזל, ביד היתה לו כי הקודמת, בהלכה בידים, כהפסידה
אותה. לוקחים היו לא

.âÔÏÊb‰ ˙‡ CÏn‰ Ò‡19Ïk eÏ ‰‡¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â »««∆∆∆««¿»¿»««¿≈»»
,ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ÏÊbL BÊ ‰„O ‰‡¯‰Â ,EÏ LiM ‰Ó«∆≈¿¿∆¿»»∆∆»«ƒ¿«¿»

CÏn‰ dÏËe20˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ¿»»«∆∆«»¿«¬ƒ»∆«∆∆
d˙BÓk21.‰ÈÓc Ô˙B B‡ , ¿»≈»∆»

שם.19) שהיא 20)גמרא הנגזלת השדה על אמר לא ולו
בלבד. הגזלן לקרקעות התכוון כי לוקחה, היה לא שלו

הגזלן.21) מחמת נלקחה הקרקע כי

.ãB„Èa d„ÈÒÙ‰Â ‰„O ÏÊb22‰·B‚ ‰„O‰ ÏÚaLk , »«»∆¿ƒ¿ƒ»¿»¿∆«««»∆∆
ÌÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ‰·Bb - ÔÏÊb‰ „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓc ˙‡∆¿≈«∆ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa23‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‡È‰L ÈtÓ ,24„ÓÚ Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«
ÔÈca ÔÏÊb‰25ÌlLÏ ·iÁ˙Â26‰·Bb - ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ««¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈¿««»»«∆

ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ27. ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

יד:22) בבאֿמציעא ראה א, בהלכה המובאת הדוגמה זוהי
הגזלן.23) ברשות והלוקח 24)הנמצאים פרסום, לו שאין

מן  גובים אין כן על חוב. הקרקע על שיש ידע לא הלוה מן
עולא  דעת בלבד, הלוה שביד הנכסים מן אלא הלקוחות

קעה: טו.25)בבבאֿבתרא לזה 26)בבאֿמציעא יש
בשטר. כמלוה ודינו הקרקע 27)קול, כי הלוקח, מן גובה

הפסיד, והקונה לנגזל, הגזלן שחייב לחוב משועבדת שקנה
הקרקע, על חוב אין אם הקניה קודם לחקור היה צריך כי
הלכה  יא, פרק ולוה מלוה הלכות וראה קעה : בבאֿבתרא

ד.

.ä‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ‰„O ÏÊb28˙B¯t‰ Ïk ÌlLÓ - »«»∆¿»«≈∆»¿«≈»«≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ÏÎ‡L29ÁÈaL‰Â ÏÊb .30ÔÈÓL - ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»ƒ

BÏ31‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ32ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ : ¿»«««¿»ƒ«∆«»≈«
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰33ÏÊ‚p‰ ÔÓ „·Ïa34Ì‡Â ; «»»≈«»»ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰35‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - «»»¿≈»««∆«≈ƒ«»»

Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡36. ∆»ƒ«∆«

לרבינו.28) המשנה בפירוש שם וראה מח: גיטין
כמו 29) משועבדים, מנכסים גם גובה בדין, עמד ואם

במגידֿמשנה, כתוב [כך הקודמת. בהלכה שהפסידה בקרקע
הבדל  שיש משמע המשניות בפירוש רבינו של מלשונו אבל

לקרקע]. פירות עם 30)בין הקרקע את ומוציא בא והנגזל
השבח.31)השבח. עולה כמה לגזלן לו מעריכים

יזקף 32) הפסד, יש אם אבל יהנה. לא רווח יש אם כלומר,
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ברשות  שלא חבירו שדה לתוך היורד כדין חשבונו, על
יד: בבאֿמציעא שהשקיע 33)והשביחה, ההוצאות כגון,

הקרקע  בדמי והעליה ש"ח, 100 בסך עולות בשדה הגזלן
ש"ח. 150 בסך היא זו מהשקעה והרווח 34)כתוצאה

לשלם, הוא חייב ההוצאה את אבל הנגזל, ביד נשאר הנקי
ההוצאה. עלֿידי שבא השבח מן נהנה הוא כגון,35)כי

כלומר  בלבד, ש"ח 100 והשבח ש"ח, 150 היתה ההוצאה
הפסד. כאן ההוצאות 36)שיש כל את יקבל לא הגזלן

יפסיד. והשאר בלבד, ש"ח 100 אלא

.åd¯ÎÓe ‰„O ÏÊb37˜Bl‰ dÁÈaL‰ÂÁ38Á·M‰ Ì‡ , »«»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«≈«ƒ«∆«
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È39,‰„O‰ ÏÚaÓ »≈««»»≈«»»ƒ«««»∆
Á·M‰ ¯‡L ÌÚ ÏËB Ô¯w‰Â40ÔÏÊb‰ ÔÓ41. ¿«∆∆≈ƒ¿»«∆«ƒ««¿»

יד:37) גזולה,38)בבאֿמציעא שהקרקע ידע שלא ומכיון
בשלימותו. השבח כל את ויקבל שהשביח, מגזלן דינו שונה
ואףֿעלֿפי  שבח, לו ויש מעות לו יש הלכתא רבא, "אמר
מן  שלקח זה פירוש: טו:). (שם השבח" את לו פירש שלא
ואףֿעלֿפי  השבח, את וגם הקרן את גם בחזרה מקבל הגזלן
השבח. אחריות מקבל שהוא כתב לא המוכר שהגזלן

נהנה 39) הוא כי ההוצאות, את ללוקח להחזיר חייב הנגזל
הקודמת. בהלכה כמו ההוצאות, עלֿידי שבא השבח מן

בבאֿמציעא 40) רי"ף וראה ההוצאות, פחות השבח כלומר,
וילנא). (דפוס ולשבח.41)ח: לקרן אחראי שהוא

.æÔ¯w‰42ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ‰·Bb43Á·M‰ ¯‡Le , «∆∆∆ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆«
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ44da ¯Èk‰ Ì‡Â .45‰ÏeÊ‚ ‡È‰L46 ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

dÁ˜lLk47Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËB BÈ‡ - ¿∆¿»»≈≈ƒ««¿»∆»«∆∆
„·Ïa48Á·M‰ ¯‡L „ÈÒÙÓe ,49.‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ƒ¿««¿ƒ¿»«∆««»≈««»»

da ¯Èk‰L ÔÈa ,Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿≈»««∆«≈∆ƒƒ»
‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ‰ÏeÊ‚ ‡È‰L∆ƒ¿»≈∆…ƒƒ≈ƒ«»»

¯w‰Â ,‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËB Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ÏËB Ô ∆»ƒ«∆«≈ƒ«««»∆¿«∆∆≈
ÔÏÊb‰ ÔÓ50.ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

הגזלן.42) מן גובה שקנו 43)שהלוקח הלקוחות מן
הגזולה, הקרקע את קנה זה שלוקח לאחר הגזלן מן קרקע
"אחריות  הוא: הטעם הגזלן. ביד נכסים נשארו לא אם
מקח  בשטרי בין הלואה בשטרי בין היא, סופר" טעות
שקונה  שאדם ההנחה, מתוך יוצאים שם). (גמרא וממכר
לו  להחזיר אחראי שהמוכר ומתנה כספו, את מבטיח קרקע
תביעות  מכוח הקרקע את מידו שיוציאו במקרה כספו את
ששכח  בלבד, סופר טעות זו הרי כתוב, לא ואם המוכר. על

בשטר. .44)לכתוב קרקעות ולשבח . . . מוציאין "אין
שבח  יד:). (שם העולם" תיקון מפני משועבדים מנכסים . .
יודעים  הלקוחות ואין מראש, ידוע שאינו דבר הוא קרקעות
ימנעו  הלקוחות, מן השבח את ינכו ואם בכך, להזהר

צה: צה. בבאֿקמא וראה קרקעות. הלוקח 45)מקניית
זו. טו:46)בקרקע בה 47)בבאֿמציעא הכיר אם אבל

שבח. לו יש שלקחה, לאחר גזולה ואת 48)שהיא
הנגזל. מן מקבל הוא השבח בשיעור כך 49)ההוצאה

לו, יש מעות ולקחה, שלו שאינה בה "הכיר רבא: פסק
שם. גמרא לו", אין על 50)שבח ההוצאה עודף ואת

אינו  הוא כי הגזלן, מן גובה ואינו הלוקח מפסיד השבח,

דעת  על משקיע שהלוקח משתלמות בלתי להוצאות אחראי
ח: בבאֿמציעא רי"ף ראה עצמו.

.ç‰È˙B¯t Á˜Bl‰ ÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ‰„O ÏÊBb‰51- «≈»∆¿»»¿»««≈«≈∆»
ÏÚ·Ï ÌlLÓe ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»»»«≈∆»«¿«≈¿««

‰„O‰52Èa ÌÈÒÎpÓ ÔÏÊb‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·B‚Â ¯ÊBÁÂ , «»∆¿≈¿∆»ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ53da ¯Èk‰ Ì‡Â .54BÏ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰ÏeÊbL ƒ¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈
˙B¯t55„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,56. ≈¿≈∆ƒ««¿»∆»«∆∆ƒ¿«

שאכל 51) בגזלן דובר שם ה. להלכה מקבילה זו הלכה
פירותיה. שאכל בלוקח מדובר וכאן מכיון 52)פירותיה,

כן  על עומדת. בעליה ברשות ולעולם נגזלת, אינה שקרקע
מבעל  [וגובה לג: בבאֿבתרא פירי", והדרי ארעא "הדרא
(מגידֿמשנה)]. השבח כדי עד ההוצאות את השדה

בבאֿמציעא 53) וראה הקודמת, בהלכה השבח שאר כדין
היא.54)יד: שגזולה אותה שקנה בשעה הלוקח
בהלכה 55) ההוצאה) על (היתר שבח לו שאין כשם

שאכל,56)הקודמת. הפירות דמי כדי עד ההוצאה, ואת
השדה. לבעל משלם שהוא הפירות מדמי מנכה

.è,¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆∆≈»∆≈ƒ¿»ƒ¿»
ÌeÏk Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58ÔÏÊb‰ ¯ÊÁ . ¿…»»≈«¿¿∆≈«¿»«««¿»

„Èa ‰Ói˜˙ - ‰ÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe d¯ÎnL ¯Á‡««∆¿»»¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰59‰zÓ ÔÏÊb‰ BÏ d˙ elÙ‡Â .ÔÏÊb‰ ÔÓ60 «≈«ƒ««¿»«¬ƒ¿»»««¿»«»»

dÁ˜Ïe ¯ÊÁL ÔÂÈk - B„Èa ‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk61‰Ói˜˙ ¿∆»¿»¿»¿»≈»∆»«¿»»ƒ¿«¿»
„Ú ÔÏÊb‰ Á¯Ë ‰Ê ÈtnL ;‰zn‰ ÏawL ‰Ê „Èa¿«∆∆ƒ≈««»»∆ƒ¿≈∆»«««¿»«

B˙eÓ‡a „ÓÚÏ È„k ,d‡wL62. ∆¿»»¿≈«¬…¿∆¡»

הלוקח.57) מיד הנגזל אותה מוציא לעולם כך ומשום
יד.58) הלכה ח, פרק ללוקח 59)למעלה מכר הגזלן כי

אחרי  לידו שתבוא הזכות ואפילו בקרקע, זכויותיו כל
בנאמנותו, לעמוד - גזלן ואפילו - אדם רוצה כי המכירה,

טו: טז.60)בבאֿמציעא הנגזל.61)שם מן הגזלן
לו 62) שנתן הקרקע את ממנו להוציא הנגזל יבוא שלא

זכות  עוברת הקרקע, את הגזלן שקנה ברגע כן על במתנה,
"כדי  זה טעם המתנה. מקבל על או הלוקח על בעלותו
דברים  במה טו: שם אשי רב נתן בנאמנותו", לעמוד
אם  אבל שלו, אינה שהשדה הלוקח ידע כשלא אמורים?
וראה  חזר, ד"ה שם (תוספות בידו נתקיימה לא - ידע

כאן). מגידֿמשנה

.é¯ÎnL ÈtÓ ÔÏÊb‰ ˙‡ Á˜Bl‰ Ú·z Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««≈«∆««¿»ƒ¿≈∆»«
ÌlLÏ ·iÁ˙Â ,BlL dÈ‡L ‰„O BÏ63˙Èa ÏÈÁ˙‰Â , »∆∆≈»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿ƒ≈

ÔÈc64ÔÏÊb‰ ÈÒÎ ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï65Ô‰Ó ˙Ba‚‰Ï È„k ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈««¿»¿≈¿«¿≈∆
ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï ‰Ê¯Î‰‰ eÏÈÁ˙‰L ¯Á‡Â ,Á˜BlÏ«≈«¿««∆ƒ¿ƒ««¿»»¿»»««¿»ƒ
¯Á‡nL ;Á˜Bl‰ „Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ…ƒ¿«¿»¿««≈«∆≈««

ÂÈÒÎ ÏÚ eÊÈ¯Î‰L66‰lb˙dÁ˜Ï ‡ÏÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡L ∆ƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿«»∆≈∆¡»¿…¿»»
Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈÏÚa‰ ÔÓ67. ƒ«¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ»¿««≈«

שילם.63) ולא פחות 64)בביתֿהדין לא שעברו לאחר
פסקֿהדין. ממתן יום למכירה 65)מתשעים עומדים שהם

דמתחלן  "עד טז. שם פפא רב כדעת היא זו הלכה פומבית.
הרי"ף. גם פסק כך אכרזתא", ולא 66)יומי במרדו ועמד
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הנגזל,67)שילם. במקום הבא הגזלן, יוכל כן ועל
ומחזיר  קניה, אינה שקנייתו הלוקח, מן הקרקע את להוציא

מעותיו. את לו

.àéÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï68‡È‰Lk d¯ÎnL ¯Á‡ ¿»»««¿»ƒ«¿»ƒ««∆¿»»¿∆ƒ
¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰ÏeÊ‚69B‡ ‰zÓa d˙ B‡ ¿»¿»«¿»»¿«≈¿»»¿«»»

BzÚ„ ‰l‚ È¯‰ - dLÈ¯B‰70d„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡L71 ƒ»¬≈ƒ»«¿∆≈∆¿«¬ƒ»
‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk epnÓ dÁ˜lL ‰Ê „Èa¿«∆∆¿»»ƒ∆¿∆»¿»¿»¿≈ƒ»¿»

‰M¯Èa ÔÏÊbÏ72Á˜Bl‰ „Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï -73. ««¿»ƒÀ»…ƒ¿«¿»¿««≈«

טז.68) לפני 69)בבאֿמציעא לאחר, מכרה אם וכלֿשכן
הנגזל. מן אותה וכו'.70)שקנה המכירה מעשה עלֿידי

מן 71) הקרקע את שקנה שלנו, הדעת אומד כלומר,
לא  כן ועל נכונה, אינה בנאמנותו, לעמוד כדי הבעלים
סימן  חושןֿמשפט ב'טור' הלוקח. ביד הקרקע נתקיימה
אחרי  לאחר מכרה אם שאפילו רבינו, דעת מפרש שעד,
רש"י  אבל ראשון, לוקח ביד נתקיימה לא הנגזל, מן שקנאה

ז  שדין מפרש, זבנה ד"ה שהגזלן שם במקרה רק נאמר ה
קנה  אם אבל הבעלים, מן שלקח קודם השדה את מכר
נתקיימה  כשקנאה מיד שניה, מכירה לפני הבעלים מן אותה

למכרה  שוב יכול ואינו הלוקח, כסףֿמשנה ביד ראה לאחר.
ואחרֿכך 72)כאן. ממורישיו, מאחד אותה גזל שמתחילה

שם. גמרא הנגזל, מקום 73)מת יש הגזלן, אותה קנה אם
מאמץ  עשה שהרי בנאמנותו, לעמוד שמעוניין להנחה,
אין  בירושה לו נפלה אם אבל הקרקע, את לקנות וטרח
מצדו, טירחה כל בלי לידו בא השדה כי זו, להנחה הצדקה

דמיה. את לו ומשלם הלוקח, מיד להוציאה יכול והגזלן

.áéB·BÁa ÔÏÊb‰ d‡·b74Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ LÈ Ì‡ : ¿»»««¿»¿ƒ≈«ƒ¿»«¿«
˙¯Á‡75È·BÁa ‰·B‚ È‡ BÊ :ÔÏÊb‰ BÏ ¯Ó‡Â ,76- «∆∆¿»«««¿»¬ƒ∆¿ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿««≈«¿ƒ≈
Ôek˙pL ‡e‰ B·BÁ ˙Ba‚Ï - BÊ ‡l‡ Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ77. «ƒ¿»«¿«∆»ƒ¿∆ƒ¿«≈

ואמר 74) לנגזל בא ללוקח, ומכרה הקרקע את שגזל לאחר
לי, חייב שאתה החוב תמורת הגזולה הקרקע את לי תן לו:

טז. בבאֿמציעא הנגזל, ממנה 75)והסכים לגבות שאפשר
החוב. ביד 76)את הקרקע את לקיים שכוונתו דעתו גילה

היה  יכול הרי בלבד, חובו את לגבות בדעתו היה לו הלוקח.
הגזולה. מזו דוקא ולאו אחרת, מקרקע גם לגבות

הקרקע 77) את לקיים שרצונו דעת גילוי כל שאין מכיון
מידו. השדה את להוציא יוכל כן על הלוקח, ביד

.âé‰zÓ ÔÏÊbÏ ÌÈÏÚa‰ ‰e˙78Á˜Bl‰ d‡˜ -79. ¿»»«¿»ƒ««¿»«»»¿»»«≈«
BÏ ÌÈ˙B eÈ‰ ‡Ï - ÌÈÏÚaÏ Á¯Ë ‡Ï el‡L∆ƒ…»««¿»ƒ…»¿ƒ

‰zÓa80È„a da ‰kÊiL È„k ,Á¯Ë ‰Ê ÈtÓe ;,Ô ¿«»»ƒ¿≈∆»«¿≈∆ƒ¿∆»¿ƒ
Á˜Bl‰ „Èa Ìi˜˙˙Â ,B˙eÓ‡a „ÓÚÈÂ81. ¿«¬…¿∆¡»¿ƒ¿«≈¿««≈«

שם.78) גמרא ללוקח, הגזלן שמכרה ואין 79)לאחר
(למעלה  כירושה ודינה מאליה באה שהמתנה אומרים,

הלוקח. קנאה שלא יא), באה 80)הלכה לא המתנה
כמכר. ודינה הגזלן, של מאמציו פרי היא אלא מאליה

אומר:81) אחד ורבינא. אחא רב בין מחלוקת שם בגמרא
פסק  ורבינו כמכר. מתנה אומר: ואחר כירושה, מתנה

כמכר. מתנה כמאןֿדאמר

.ãé‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â dÏÊbL ¯Á‡Â ,‰„O ÏÊBb‰82 «≈»∆¿««∆¿»»¿À¿««¿»»∆»
:¯Ó‡Â ÏÊ‚p‰ ÔÚËÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁ»«¿»»ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿»¿»«

È˙ÈÈ‰ Òe‡BÏ ‰Èz¯ÎnL ‰ÚMa83ÈzÚ„Ï ‡lLÂ »»ƒƒ«»»∆¿«¿ƒ»¿∆…¿«¿ƒ
B˙eÏÊb ˙ÓÁÓ Èz¯ÎÓ84ÏÚ Û‡ ,ÔÏÊb‰ ‰ÎÊ ‡Ï - »«¿ƒ≈¬««¿»…»»««¿»««

ÌÈ„Ú BÏ LiL Èt85‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â .dÁ˜Ï Ì‰ÈÙaL ƒ∆≈≈ƒ∆ƒ¿≈∆¿»»¿«¬…«»∆
Ô˙pL ÌÈÓc‰ ÔÏÊbÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÌÈÏÚaÏ86. «¿»ƒ«¬ƒƒ««¿»«»ƒ∆»«

זו 82) שדה על שהוחזק "כגון שאמר יוחנן, רבי כדעת
מז.). (בבאֿבתרא אדם 83)בגזלנותא" שהגזלן מכיון

השלטון, בפני עלי מלשין היה לו, מכרתי ולולא הוא, אלם
שם. כהנא רב פחדתי 84)דעת אלא הטוב, מרצוני שלא

אלם. וגבר גזלן שהוא מפני ראיה 85)לסרב שהביא "גזלן
מז:). (שם בידו" שדה מעמידין ואין ראיה, ראייתו אין
מכיון  אבל המכירה, את שראו אמנם מעידים העדים
למכור  הסכים שלא טוען והנגזל גזלן, הוחזק שהלוקח

כלל. מכירה זו אין הרי על 86)לגזלן, אותו קונסים ואין
יש  מעות אבל לו, אין "קרקע דמיו, שיפסיד גזילה מעשה

שם. גמרא נחמן, רב בשם ביבי רב של מימרא לו",

.åè?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87‰nL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ∆»»
˙BÚn‰ ˙‡ Ì‰ÈÙa88Ú˜¯w‰ ÏÚaL e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿≈∆∆«»¬»ƒ≈ƒ∆««««¿«

ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Ì‰ÈÙa BÏ ‰„B‰Â ÔÏÊbÏ ¯ÎÓ89Ck »«««¿»¿»ƒ¿≈∆∆»«»ƒ»
‰‡¯È ˙ÓÁÓe ÌÈÓ„ BÏ Ô˙ ‡lL ÔÚBË ÏÊ‚p‰Â ,CÎÂ¿»¿«ƒ¿»≈∆…»«»ƒ≈¬«ƒ¿»

ÌeÏk ÔÏÊbÏ ÔÈ‡ - BÏ ‰„B‰90epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , »≈««¿»¿∆»ƒƒƒ∆
ÈtÓ ‡l‡ BÏ ‰„B‰ ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ‰„O‰«»∆¿…»ƒƒ¿≈∆…»∆»ƒ¿≈

„Át‰91‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚhLk92. «««¿∆»«ƒ¿À¿««¿»»∆»

שם.87) שנתן, הדמים את לגזלן כן 88)שמחזירים ועל
לנגזל. שילם שהגזלן בטוחים בעיניהם 89)אנו הם אבל

זאת. ראו שם.90)לא דמים, ולא קרקע כדברי 91)לא
שם. לשלטון, אותו ימסור יודה לא שאם כהנא, רב

הוא 92) אין גזלן, הוחזק שעליה זו לקרקע בנוגע כן, על
לנגזל. ומאמינים נאמן,

.æè¯ÎÓ ÏÚ ‰Ú„BÓ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡≈«««»∆»ƒ«¬»»«∆∆
‰Ê93B˙È‡¯ ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊ‚ ‰Ê ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ . ∆ƒ¿À¿«∆«¿»«»∆¿≈¿»»

‰È‡¯ da94ÔÏÊb ÔÈc ÔÈ‡Â .‰Ú„BÓ ¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿»»¿≈»ƒƒ¿…»»¿≈ƒ«¿»
B˙B‡ ‰Ï˙Â B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ ÔÈ„k95,BÏ ¯kÓiL „Ú ¿ƒ»≈∆¬≈¿»»«∆ƒ¿…
ÏÊ‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ÒB‡‰ ‰fL96ÔÈ„Ú BÏÊ‚ ‡ÏÂ ∆∆»≈≈∆ƒ¿…¿…¿»¬«ƒ

ÌeÏk97‡Ú„BÓ Òe‡‰ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓ ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ , ¿¿ƒ»ƒ…»««≈»»»»
.Ìi˜ B¯kÓÓ -ƒ¿»«»

ואין 93) מאונס מוכר שהוא המכירה, לפני לעדים להודיע
זו. שדה על גזלן זה והוחזק הואיל ולמה? מכירה, המכירה

על 94) מראש להודיע צורך ואין כלל, מכירה זו אין כן על
שם.95)ביטולה. אחרים, יסורים לו גרם או עץ, על

כסף.96) בלי בכוח הקרקע את דינו 97)לקחת כן על
הקרקע  מתקיימת מכירה, עדי מביא שאם אדם, כל כדין
המכירה, לפני עדים בפני מודעה מסר אלאֿאםֿכן בידו,
מדעת  כאן נטה רבינו מבוטלת. והמכירה מאונס מוכר שהוא
זה. בדין לאנס גזלן בין הבדל שאין בהלכותיו שפסק הרי"ף

יד. בהלכה ומגידֿמשנה ראב"ד כאן ראה

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

dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - lel` 'g '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ברשות  שלא חבירו שדה לתוך היורד כדין חשבונו, על
יד: בבאֿמציעא שהשקיע 33)והשביחה, ההוצאות כגון,

הקרקע  בדמי והעליה ש"ח, 100 בסך עולות בשדה הגזלן
ש"ח. 150 בסך היא זו מהשקעה והרווח 34)כתוצאה

לשלם, הוא חייב ההוצאה את אבל הנגזל, ביד נשאר הנקי
ההוצאה. עלֿידי שבא השבח מן נהנה הוא כגון,35)כי

כלומר  בלבד, ש"ח 100 והשבח ש"ח, 150 היתה ההוצאה
הפסד. כאן ההוצאות 36)שיש כל את יקבל לא הגזלן

יפסיד. והשאר בלבד, ש"ח 100 אלא

.åd¯ÎÓe ‰„O ÏÊb37˜Bl‰ dÁÈaL‰ÂÁ38Á·M‰ Ì‡ , »«»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«≈«ƒ«∆«
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È39,‰„O‰ ÏÚaÓ »≈««»»≈«»»ƒ«««»∆
Á·M‰ ¯‡L ÌÚ ÏËB Ô¯w‰Â40ÔÏÊb‰ ÔÓ41. ¿«∆∆≈ƒ¿»«∆«ƒ««¿»

יד:37) גזולה,38)בבאֿמציעא שהקרקע ידע שלא ומכיון
בשלימותו. השבח כל את ויקבל שהשביח, מגזלן דינו שונה
ואףֿעלֿפי  שבח, לו ויש מעות לו יש הלכתא רבא, "אמר
מן  שלקח זה פירוש: טו:). (שם השבח" את לו פירש שלא
ואףֿעלֿפי  השבח, את וגם הקרן את גם בחזרה מקבל הגזלן
השבח. אחריות מקבל שהוא כתב לא המוכר שהגזלן

נהנה 39) הוא כי ההוצאות, את ללוקח להחזיר חייב הנגזל
הקודמת. בהלכה כמו ההוצאות, עלֿידי שבא השבח מן

בבאֿמציעא 40) רי"ף וראה ההוצאות, פחות השבח כלומר,
וילנא). (דפוס ולשבח.41)ח: לקרן אחראי שהוא

.æÔ¯w‰42ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ‰·Bb43Á·M‰ ¯‡Le , «∆∆∆ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆«
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ44da ¯Èk‰ Ì‡Â .45‰ÏeÊ‚ ‡È‰L46 ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

dÁ˜lLk47Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËB BÈ‡ - ¿∆¿»»≈≈ƒ««¿»∆»«∆∆
„·Ïa48Á·M‰ ¯‡L „ÈÒÙÓe ,49.‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ƒ¿««¿ƒ¿»«∆««»≈««»»

da ¯Èk‰L ÔÈa ,Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿≈»««∆«≈∆ƒƒ»
‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ‰ÏeÊ‚ ‡È‰L∆ƒ¿»≈∆…ƒƒ≈ƒ«»»

¯w‰Â ,‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËB Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ÏËB Ô ∆»ƒ«∆«≈ƒ«««»∆¿«∆∆≈
ÔÏÊb‰ ÔÓ50.ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

הגזלן.42) מן גובה שקנו 43)שהלוקח הלקוחות מן
הגזולה, הקרקע את קנה זה שלוקח לאחר הגזלן מן קרקע
"אחריות  הוא: הטעם הגזלן. ביד נכסים נשארו לא אם
מקח  בשטרי בין הלואה בשטרי בין היא, סופר" טעות
שקונה  שאדם ההנחה, מתוך יוצאים שם). (גמרא וממכר
לו  להחזיר אחראי שהמוכר ומתנה כספו, את מבטיח קרקע
תביעות  מכוח הקרקע את מידו שיוציאו במקרה כספו את
ששכח  בלבד, סופר טעות זו הרי כתוב, לא ואם המוכר. על

בשטר. .44)לכתוב קרקעות ולשבח . . . מוציאין "אין
שבח  יד:). (שם העולם" תיקון מפני משועבדים מנכסים . .
יודעים  הלקוחות ואין מראש, ידוע שאינו דבר הוא קרקעות
ימנעו  הלקוחות, מן השבח את ינכו ואם בכך, להזהר

צה: צה. בבאֿקמא וראה קרקעות. הלוקח 45)מקניית
זו. טו:46)בקרקע בה 47)בבאֿמציעא הכיר אם אבל

שבח. לו יש שלקחה, לאחר גזולה ואת 48)שהיא
הנגזל. מן מקבל הוא השבח בשיעור כך 49)ההוצאה

לו, יש מעות ולקחה, שלו שאינה בה "הכיר רבא: פסק
שם. גמרא לו", אין על 50)שבח ההוצאה עודף ואת

אינו  הוא כי הגזלן, מן גובה ואינו הלוקח מפסיד השבח,

דעת  על משקיע שהלוקח משתלמות בלתי להוצאות אחראי
ח: בבאֿמציעא רי"ף ראה עצמו.

.ç‰È˙B¯t Á˜Bl‰ ÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ‰„O ÏÊBb‰51- «≈»∆¿»»¿»««≈«≈∆»
ÏÚ·Ï ÌlLÓe ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»»»«≈∆»«¿«≈¿««

‰„O‰52Èa ÌÈÒÎpÓ ÔÏÊb‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·B‚Â ¯ÊBÁÂ , «»∆¿≈¿∆»ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ53da ¯Èk‰ Ì‡Â .54BÏ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰ÏeÊbL ƒ¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈
˙B¯t55„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,56. ≈¿≈∆ƒ««¿»∆»«∆∆ƒ¿«

שאכל 51) בגזלן דובר שם ה. להלכה מקבילה זו הלכה
פירותיה. שאכל בלוקח מדובר וכאן מכיון 52)פירותיה,

כן  על עומדת. בעליה ברשות ולעולם נגזלת, אינה שקרקע
מבעל  [וגובה לג: בבאֿבתרא פירי", והדרי ארעא "הדרא
(מגידֿמשנה)]. השבח כדי עד ההוצאות את השדה

בבאֿמציעא 53) וראה הקודמת, בהלכה השבח שאר כדין
היא.54)יד: שגזולה אותה שקנה בשעה הלוקח
בהלכה 55) ההוצאה) על (היתר שבח לו שאין כשם

שאכל,56)הקודמת. הפירות דמי כדי עד ההוצאה, ואת
השדה. לבעל משלם שהוא הפירות מדמי מנכה

.è,¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆∆≈»∆≈ƒ¿»ƒ¿»
ÌeÏk Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58ÔÏÊb‰ ¯ÊÁ . ¿…»»≈«¿¿∆≈«¿»«««¿»

„Èa ‰Ói˜˙ - ‰ÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe d¯ÎnL ¯Á‡««∆¿»»¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰59‰zÓ ÔÏÊb‰ BÏ d˙ elÙ‡Â .ÔÏÊb‰ ÔÓ60 «≈«ƒ««¿»«¬ƒ¿»»««¿»«»»

dÁ˜Ïe ¯ÊÁL ÔÂÈk - B„Èa ‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk61‰Ói˜˙ ¿∆»¿»¿»¿»≈»∆»«¿»»ƒ¿«¿»
„Ú ÔÏÊb‰ Á¯Ë ‰Ê ÈtnL ;‰zn‰ ÏawL ‰Ê „Èa¿«∆∆ƒ≈««»»∆ƒ¿≈∆»«««¿»«

B˙eÓ‡a „ÓÚÏ È„k ,d‡wL62. ∆¿»»¿≈«¬…¿∆¡»

הלוקח.57) מיד הנגזל אותה מוציא לעולם כך ומשום
יד.58) הלכה ח, פרק ללוקח 59)למעלה מכר הגזלן כי

אחרי  לידו שתבוא הזכות ואפילו בקרקע, זכויותיו כל
בנאמנותו, לעמוד - גזלן ואפילו - אדם רוצה כי המכירה,

טו: טז.60)בבאֿמציעא הנגזל.61)שם מן הגזלן
לו 62) שנתן הקרקע את ממנו להוציא הנגזל יבוא שלא

זכות  עוברת הקרקע, את הגזלן שקנה ברגע כן על במתנה,
"כדי  זה טעם המתנה. מקבל על או הלוקח על בעלותו
דברים  במה טו: שם אשי רב נתן בנאמנותו", לעמוד
אם  אבל שלו, אינה שהשדה הלוקח ידע כשלא אמורים?
וראה  חזר, ד"ה שם (תוספות בידו נתקיימה לא - ידע

כאן). מגידֿמשנה

.é¯ÎnL ÈtÓ ÔÏÊb‰ ˙‡ Á˜Bl‰ Ú·z Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««≈«∆««¿»ƒ¿≈∆»«
ÌlLÏ ·iÁ˙Â ,BlL dÈ‡L ‰„O BÏ63˙Èa ÏÈÁ˙‰Â , »∆∆≈»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿ƒ≈

ÔÈc64ÔÏÊb‰ ÈÒÎ ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï65Ô‰Ó ˙Ba‚‰Ï È„k ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈««¿»¿≈¿«¿≈∆
ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï ‰Ê¯Î‰‰ eÏÈÁ˙‰L ¯Á‡Â ,Á˜BlÏ«≈«¿««∆ƒ¿ƒ««¿»»¿»»««¿»ƒ
¯Á‡nL ;Á˜Bl‰ „Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ…ƒ¿«¿»¿««≈«∆≈««

ÂÈÒÎ ÏÚ eÊÈ¯Î‰L66‰lb˙dÁ˜Ï ‡ÏÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡L ∆ƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿«»∆≈∆¡»¿…¿»»
Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈÏÚa‰ ÔÓ67. ƒ«¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ»¿««≈«

שילם.63) ולא פחות 64)בביתֿהדין לא שעברו לאחר
פסקֿהדין. ממתן יום למכירה 65)מתשעים עומדים שהם

דמתחלן  "עד טז. שם פפא רב כדעת היא זו הלכה פומבית.
הרי"ף. גם פסק כך אכרזתא", ולא 66)יומי במרדו ועמד
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ה'תשע"ה  אלול ט' ב' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכל 1) לישראל ומכרו קרקע הגוזל אנס גוי דיני בו נתבארו

או  לבנות חבירו קרקע לתוך היורד וכן לזה. הנמשך
זה. אחר הנמשך וכל ברשות, שלא בין ברשות בין להשביח,

.àÒ‡L ÚB¯Ê ÏÚa ÌÈ·ÎBk „·BÚ2Ï‡¯OÈ ÈÒÎ ≈»ƒ««¿«∆»«ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÏÚa ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ˙ÓÁÓ ,e‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿»≈≈¬«∆»»«««
B‡ ,Ï‡¯Oi‰ ‰Ê „Èa ˜Ê BÏ LiL ˙ÓÁÓ B‡ ,‰„O‰«»∆≈¬«∆≈∆∆¿«∆«ƒ¿»≈

BBÓÓ „ÈÒÙ‰L ˙ÓÁÓ3Û˜zL ¯Á‡Â ,4‰„O‰ ˙‡ BÏ ≈¬«∆ƒ¿ƒ»¿««∆»«∆«»∆
‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Á˜Bl‰ „iÓ5. ƒ««≈«

הדין.2) בית ידי על ולא עצמו, דעת על בכוח שלקח
מפרש 3) כך לגוי. נזק גרם שורו, כגון היהודי, של ממונו

ומחמת  חוב מחמת "הבא שם הברייתא דברי את רבינו
לגיטין  הגאונים אוצר ראה גאון האי רב פירש וכך אנפרות",

כאן. משנה ומגיד ,117 בכוח.4)עמוד ומקור 5)שלקח
(דין  סיקריקין" משום בו "אין הנ"ל: בברייתא הדברים
דין  בו שאין מפרש, ורבינו ג) הלכה להלן ראה סיקריקין
קיים. מקחו חודש י"ב לפני אפילו ממנו והקונה סיקריקין,
גאון  האי רב פירש וכך לבעלים. רביע משלם אינו וגם
משום  בו אין אנפרות ומחמת חוב מחמת "הבא שאמר:
כאילו  בחובו גבאו דכי קיים, מקחו ממנו והלוקח סיקריקון,
.123 עמוד שם הגאונים אוצר אונס", זה ואן ממנו, קנאו

שם. עיין אחרת. מפרש כאן ורש"י

.áÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6˙Ó‡L ÌÈÏÚa‰ e„B‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆«¿»ƒ∆¡∆
ÔÚË7Ï‡¯OÈ È„Ú e„ÈÚÈ B‡ ,¯ÎBn‰] ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ »«»≈»ƒ«≈»ƒ≈≈ƒ¿»≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .[¯ÎBn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÚË ˙Ó‡‰L∆»¡∆»«»≈»ƒ«≈¿≈ƒ»»
„·BÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎiL ÌB˜Ó B˙B‡a ¯O B‡ CÏÓ ÌL»∆∆«¿»∆»»…∆»≈

ÌÈÏÚa‰ eÚ·z ‡ÏÂ ,ÔÈ„Ï ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk8„·BÚ‰ ˙‡ »ƒ∆»«¿ƒ¿…»¿«¿»ƒ∆»≈
ÔÓ Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ««≈«ƒ
„·BÚÏ ÔÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ««ƒ∆≈»ƒ»≈
ÔÚË ˙Ó‡L ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¡∆»«

ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Ì‡ :ÌÈÏÚaÏ Á˜Bl‰ ¯ »≈»ƒ¬≈≈«≈««¿»ƒƒ
‡e‰ ÔÏÊb9B˙B‡ ÌzÚ·z ‡Ï ‰nÏ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ «¿»»≈»ƒ»»…¿«¿∆

Ì‰ÈÈ„a10? ¿ƒ≈∆

הלוקח.6) מיד להוציא יכולים הבעלים כן 7)שאין ועל
גזלן. דין זה לגוי השר.8)אין או המלך לפני לדין

בעל 9) על חוב כל לו ואין בחזקה, השדה את שלקח
לכוף 10)השדה. שבכוחם השר, או המלך של הדין בבתי

אוצר  (ראה נכונה הגוי טענת וודאי אלא הגוי. על דינם
גאון  האי רב דברי את המביא ,124 עמוד שם הגאונים

ל). שער והממכר המקח בספר

.âÏ‡¯OÈÏ ÌÈ˜Èˆn‰ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰11ÌÈL˜·Óe »¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ BÓˆÚ ‰cÙiL „Ú ,Ì‚¯‰Ï¿»¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ«»≈»ƒ
,epÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ˜ÈˆnÏ ‰pzÈÂ B˙È·a B‡ e‰„Oa¿»≈¿≈¿ƒ¿∆»«≈ƒ¿««»«ƒ∆
„Èa LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰ d˙B‡ ¯kÓÏ ˜Èˆn‰ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆«≈ƒƒ¿…»««¿«ƒ≈¿«

;Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜ Ô‰ - ˜Èˆn‰ ÔÓ ÁwÏ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ«ƒ«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
„Èa Ú˜¯w‰ ‰‰ML B‡ ,ÁwÏ ÌÈÏÚa‰ „Èa ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿««¿»ƒƒ«∆ƒ»««¿«¿«
ÔÓ Á˜ÏÂ Ì„Bw‰ Ïk - L„Á ¯OÚ ÌÈL ˜Èˆn‰«≈ƒ¿≈»»…∆»«≈¿»«ƒ

‰ÎÊ ˜Èˆn‰12ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÔziL „·Ï·e . «≈ƒ»»ƒ¿«∆ƒ≈«¿»ƒ»ƒƒ
˜Èˆn‰ ‰fL ÈtÓ .˙BÚn‰ LÈÏL B‡ Ú˜¯w‰ ÚÈ·¿̄ƒ«««¿«¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆«≈ƒ
- ¯ÎBÓ ‡e‰ BlL dÈ‡L Ú˜¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏBÊa ¯ÎBÓ≈¿ƒ¿«¿«∆≈»∆≈

ÚÈ·¯ ˙BÁÙa ¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰13ÚÈ·¯ ‰ÊÂ ,BÏ ·B¯˜ B‡ ¬≈∆≈¿»¿ƒ«»¿∆¿ƒ«
.ÏBÊa ¯ÎBÓ Ô‰lL ‡È‰L ˙ÓÁÓ È¯‰L ,ÌÈÏÚa ÏL∆¿»ƒ∆¬≈≈¬«∆ƒ∆»∆≈¿
ÌÈÏÚaÏ Ô˙B - ÌÈLÏLa ˜Èˆn‰ ÔÓ Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

‰¯OÚ14Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ Ì‰Ï Ô˙B B‡15‰˜È Ck ¯Á‡Â ¬»»≈»∆¿ƒ«««¿«¿««»ƒ¿∆
.B„Èa ÏÊ‚k Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ È¯‰ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ïk‰«…¿ƒ…»«¬≈¿ƒ«««¿«¿»≈¿»

שהיו 11) נה:), (גיטין במשנה הנזכרים הסיקריקין הם אלו
לתקופת  עד ביהודה, הרומאים מלחמת בתקופת קיימים

אבל 12)המשנה. מידו. להוציאה יכולים הבעלים ואין
זכה  לא - ליקח כסף הבעלים ביד ויש חודש י"ב לפני
ולהחזיר  מידו להוציאו הבעלים ביד והזכות בשדה הלוקח
.117 עמוד שם הגאונים אוצר ראה ששילם. הכסף את לו

בשלושים.13) מוכרה הוא דינר, ארבעים שווה הקרקע אם
המעות  שליש שהם דינר, עשרה לבעלים הקונה ייתן כן על
דינר, עשרה בשווי הקרקע מן חלק או למציק, ששילם

ארבעים. השווה הקרקע מן רבע מחיר 14)שהוא שוודאי
ארבעים. - רצו 15)הקרקע העליונה, על הבעלים "ויד

שם). (ברייתא נוטלין" במעות רצו נוטלין; בקרקע

.ãB¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯Bi‰16dÚËe ˙eL¯a ‡lL17: «≈¿¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»»
ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰ ‰„O ‰˙È‰ Ì‡18Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ƒ»¿»»∆»¬»ƒ«¿ƒ«»»»

;‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ ,dÚhÏ BÊ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈¿»∆ƒ¿»¿≈ƒ«««»∆
ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡Â19ÏÚ B„ÈÂ BÏ ¿ƒ≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«

‰BzÁz‰20. ««¿»

גבוהים 16) במקומות בתיהם בנו אבותינו קא. מציעא בבא
הביטוי  מכאן בבקעה. היו והשדות ביטחון) (מטעמי

השדה. לתוך לאילן 18)אילנות.17)"היורד" שיפה
מלזרעים. לו.19)יותר שיכולים 20)מעריכים לפי

על  בזרעים, אלא בנטיעות מעוניינים שאינם לטעון, הבעלים
עולה  השבח אם כלומר, התחתונה, על הנוטע של ידו כן
על  עולה ההוצאה ואם ההוצאה, דמי יקבל ההוצאה, על
פרק  כלמעלה השבח בשיעור ההוצאה מן חלק יקבל השבח,

משנה). (מגיד ה הלכה ט,

.ä‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡21CÏÂ EÏÈ‡ ¯˜Ú :22- »««««»∆¬…ƒ»¿»≈
BÏ ÌÈÚÓBL23ÈÏÈ‡ ¯˜BÚ ÈÈ¯‰ :ÚËBp‰ ¯Ó‡ .24- ¿ƒ»««≈«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈÁÎnL ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡25. ≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ∆««¿«

הקודמת 21) ההלכה בסוף מדובר שעליו ליטע, עשוי שאינו
משנה). לבן 22)(מגיד בשדה אלא אילן בשדה חפץ איני

מלאילנות.23)(זרעים). לזרעים יותר מתאימה השדה כי
משום  בזה חוששים ואין ישראל, בארץ גם נאמר זה [ודין
מוכח  זה משנה)]. ומגיד ראב"ד (ראה ישראל ארץ יישוב
בשדה  נאמר וזה שם). מציעא (בבא רב לפני שבא מהמעשה
ליטע. בעשוייה לא אבל בלבד, ליטע עשוייה שאינה
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התחתונה.24) על תהיה שידי מסכים ואיני
האחרון).25) כלשון קא: (שם השדה מן ינקו שהאילנות

לארץ. חוצה לבין ישראל ארץ בין הבדל אין זה טעם ולפי

.åÔ‰a ÛÈÒB‰Ïe ÔÈ·Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»∆
˙BiÏÚÂ ÌÈza26ÌÈB‡b‰ e¯B‰ CÎÈÙÏ .27‰Ba‰L , »ƒ«¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆«∆

‰„O ÚËBk ‰Ê È¯‰ - BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ¯ˆÁa«¬«¬≈∆…ƒ«¿¬≈∆¿≈«»∆
ÔÈ·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk BÏ ÔÈÓLÂ ,ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰»¬»ƒ«¿»ƒ«»»»∆ƒ≈¿ƒ¿»

‡e‰Â .B˙B·Ï ‰Ê28ÏÈÚBn‰ ÔÈa ‰·iL ,29Èe‡¯‰ , ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ»»
ÌB˜Ó B˙B‡ ‚‰Ók ¯ˆÁ d˙B‡Ï30. ¿»»≈¿ƒ¿«»

בבית.26) עליונה אחרי 27)קומה בבבל הישיבות ראשי
סבוראי. לבעל 29)בתנאי.28)רבנן תועלת המביא

וטיב 30)החצר. והחיצוניים הפנימיים הבניין סידורי
מקום. באותו למקובל בהתאם יהיו הבניין

.æ‰„O ÚË elÙ‡ ,˙eL¯a B¯·Á ‰„OÏ „¯Bi‰«≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿¬ƒ»«»∆
:‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡L∆≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«»∆¿»
ÏËB - Á·M‰ ÏÚ ¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»«»»»≈««∆«≈

‰‡ˆB‰‰31ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡Â , «»»¿ƒ«∆«»≈««»»≈
Á·M‰32BzL‡ ÈÒÎa ÏÚ·e .33ÛzM‰Â34LiL ‰„Oa «∆«««¿ƒ¿≈ƒ¿¿«À»«»∆∆≈

Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,Ô‰ ˙eL¯a „¯BÈk - da ˜ÏÁ BÏ≈∆»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»∆¿»»
.‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»

הבעלים.31) על שנהוג 32)וההפסד השבח חלק [כלומר,
משנה]. מגיד ראה לאריסים. לתת לומר:33)היה צריך

כתב  וכן הרשב"א בשם משנה (כסף הקטנה" אשתו "בנכסי
ואחיה  אמה שהשיאוה קטנה יתומה פירוש: משנה). המגיד
הואיל  כשתגדל, הנישואין ולבטל בבעלה למאן היא ויכולה
כתב  וכן הקטנה. בתו את להשיא הזכות ניתנה לאב ורק
הדברים  ומקור י. הלכה אישות מהלכות כג בפרק רבינו
התחתונה  על ידו הגדולה שבאשתו פי על ואף פ. בכתובות
- ט) (הלכה שם רבינו שפסק וכמו שם בגמרא שאמרו כמו
מפני  העליונה, על ידו שתהא חכמים תקנו קטנה באשתו
מופרז  ניצול ידי על השדה, את הבעל יפסיד פן שחששו
בו  תמאן שמא תמיד חושש שהוא מאחר השבחה, כל ללא

יב. הלכה להלן וראה שם). מב:34)(גמרא בתרא בבא
דמי". ברשות כיורד "שותף

.ç„OÏ „¯Bi‰,‰a B‡ ÚËÂ ˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰ «≈ƒ¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»«»»
¯ÓML B‡ ÔÈa‰ ÌÈÏL‰Â ‰„O‰ ÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»«««»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«

˙BÚÈËp‰35BzÚcL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿«≈¿≈«¿»ƒ∆«¿ƒ∆«¿
‰ËB36ÔÈÓL - ¯·c‰ ‡a BBˆ¯·e ‰Ê ‰OÚM ‰ÓÏ »¿«∆»»∆ƒ¿»«»»»ƒ

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ37. ¿»«»∆¿»

קא.35) מציעא בבא סביבן, גדר שעשה שהוא 36)כגון,
מבדילים 37)מסכים. ואין ז. בהלכה הדברים כמשמעות

ליטע. עשוייה שאינה שדה לבין ליטע העשוייה שדה בין

.è‡lL d‡·e B¯·Á ÏL B˙a¯Á CB˙Ï „¯Bi‰«≈¿»¿»∆¬≈¿»»∆…
‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ˙eL¯a38¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«««¿»¿ƒ»«

ÏËB È‡ È·‡Â ÈˆÚ :ÔÈa‰ ÏÚa39ÔÈÚÓBL - ˙È·a : «««ƒ¿»≈««¬»«¬ƒ≈¿«ƒ¿ƒ

BÏ40‰„Oa ,41BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -42LÈÁÎnL ÈtÓ , ¿»∆≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ
˙ÈaM ‰Ó ÏË :Ú˜¯w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ .Ú˜¯w‰ ˙‡43 ∆««¿«»«««««¿«…«∆»ƒ»

BÏ ÔÈÚÓBL -44. ¿ƒ

כן 38) על לבנותה, רצו ולא חורבה השאירו הבעלים כי
התחתונה, על הנוטע שיד ליטע, עשוייה שאינה כשדה דינה

ד. הלכה למעלה דין 39)ראה לפי בתשלום רוצה ואיני
עוקר  "הריני הנוטע לטענת מקביל זה התחתונה". על "ידו

ה. הלכה למעלה הריסת 40)אילני" ידי שעל משום
קא:). שם (גמרא הקרקע לבעל נזק גורם אינו הבניין

בשדה.41) בנה הקרקע 42)אם להכחשת גורם הבניין כי
אבל  בנטיעות, כלומר בשדה, פירש: ורש"י נבנה. שעליו
מפורש  לשדה בית בין זה הבדל אחרת, פירש שרבינו נראה

ה. הלכה למעלה וראה שם. רוצה 43)בגמרא אינני כי
ולך" אילנך "עקור השדה בעל לטענת מקביל זה בבניין.

ה. הלכה חורבתו 44)למעלה לתוך ירד שהלה מכיוון
בשניהם  בשדה. ובין בבית בין הבדל אין בזה ברשות. שלא
מציעא  לבבא רי"ף וראה שבנית", מה "טול לומר: יכול

שם.

.éBÏ ÔÈÓML ÈÓ Ïk45‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa ,46 »ƒ∆»ƒ≈∆»¿»»«»∆¿»
‰BzÁz‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa47ÌeÏk ÏËB BÈ‡ - ≈∆»¿»»«««¿»≈≈¿

ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MiL „Ú48:¯Ó‡ Ì‡Â .‡ÈˆB‰ ‰nk «∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ»«
‡È‰ È¯‰Â ,‰‡ˆB‰‰ ˙ÓeL eOÚÈÂ ÌÈic‰ e‡B·È»««»ƒ¿«¬««»»«¬≈ƒ

Ì‰ÈÈÚÏ ‰ÈeÏ‚49„Èq‰Â ÌÈ·‡‰Â ÌÈˆÚ‰ e¯ÚLÈÂ , ¿»¿≈≈∆ƒ«¬»≈ƒ¿»¬»ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯ÚMaL ˙BÁta ÔÈn‡‰ ¯ÎOe50BÏ ÔÈÚÓBL - ¿«»À»ƒ«»∆«¿»ƒ¿ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÏËBÂ51Á·M‰ ÏËBpL ‰Ê ÔÎÂ .„·Ïa52 ¿≈¿…¿»¿≈∆∆≈«∆«ƒ¿«
‰Úe·L CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰Â53. ¿»¿»»«»∆¿»≈»ƒ¿»

השבח.45) לעומת ההוצאה לתוך 46)את היורד כגון
ז. הלכה למעלה ונטעה, ברשות חבירו כגון 47)שדה

עשוייה  אינה והשדה ברשות, שלא חבירו שדה לתוך היורד
ד. הלכה למעלה או 48)ליטע, תורה ספר אוחז כשהוא

התורה, מן בשבועה כמו תפילין, כגון אחר, קדושה דבר
נשבע  שבועת כל במקצת. מודה או השומרים שבועת כגון
זו, ושבועה חפץ, בנקיטת היא במשנה, המפורשת ונוטל
שהוציא  בבעל במשנה מפורשת הוציא, כמה שישבע
כמה  יישבע אכל, ולא "הוציא אשתו: נכסי על הוצאות

עט:) (כתובות ויטול" שהרי 49)הוציא גלוייה, ההוצאה
לעינ  הבניין ובלבד 50)יהם.חמרי ביותר, הפחות במחיר

יישבע. שיש 51)שלא במקום רק דרושה השבועה כי
כאן. כן שאין מה בעלֿהדין, בטענת כגון 52)ספק

ז). הלכה (למעלה ההוצאה על יתר כי 53)שהשבח
לעין. גלוי השבח

.àé:¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚhL ,ÏËBÂ BÏ ÔÈÓML Ïk…∆»ƒ¿≈∆»««««»∆¿»«
,ÔÓ‡ „¯Bi‰ - ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ‰„OÏ „¯Bi‰Â ,Èz˙»«ƒ¿«≈«»∆≈…»«¿ƒ«≈∆¡»
ÏÚ·Ï ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËBÂ ÌeÏk BÏ Ô˙ ‡lL ÚaLÂ¿ƒ¿»∆…»«¿¿≈∆¬≈¿ƒ¿««
·iÁ ‰z‡ ‰nk zÚ„È ‡ÏÂ ,EÏ eÓL ‡Ï ÔÈ„Ú :‰„O‰«»∆¬«ƒ…»¿¿…»«¿»«»«»«»

z˙ C‡È‰ ,ÔzÏ54ÏÚ·Ï e¯Ó‡Â BÏ eÓL Ì‡ Ï·‡ ? ƒ≈≈«»«»¬»ƒ»¿»¿¿««
BÏ Ôz :‰„O‰55‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Èz˙ :¯Ó‡Â , «»∆≈¿»«»«ƒ««ƒ∆¬«ƒ…

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

dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - lel` 'h 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ה  אלול ט' ב' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכל 1) לישראל ומכרו קרקע הגוזל אנס גוי דיני בו נתבארו

או  לבנות חבירו קרקע לתוך היורד וכן לזה. הנמשך
זה. אחר הנמשך וכל ברשות, שלא בין ברשות בין להשביח,

.àÒ‡L ÚB¯Ê ÏÚa ÌÈ·ÎBk „·BÚ2Ï‡¯OÈ ÈÒÎ ≈»ƒ««¿«∆»«ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÏÚa ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ˙ÓÁÓ ,e‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿»≈≈¬«∆»»«««
B‡ ,Ï‡¯Oi‰ ‰Ê „Èa ˜Ê BÏ LiL ˙ÓÁÓ B‡ ,‰„O‰«»∆≈¬«∆≈∆∆¿«∆«ƒ¿»≈

BBÓÓ „ÈÒÙ‰L ˙ÓÁÓ3Û˜zL ¯Á‡Â ,4‰„O‰ ˙‡ BÏ ≈¬«∆ƒ¿ƒ»¿««∆»«∆«»∆
‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Á˜Bl‰ „iÓ5. ƒ««≈«

הדין.2) בית ידי על ולא עצמו, דעת על בכוח שלקח
מפרש 3) כך לגוי. נזק גרם שורו, כגון היהודי, של ממונו

ומחמת  חוב מחמת "הבא שם הברייתא דברי את רבינו
לגיטין  הגאונים אוצר ראה גאון האי רב פירש וכך אנפרות",

כאן. משנה ומגיד ,117 בכוח.4)עמוד ומקור 5)שלקח
(דין  סיקריקין" משום בו "אין הנ"ל: בברייתא הדברים
דין  בו שאין מפרש, ורבינו ג) הלכה להלן ראה סיקריקין
קיים. מקחו חודש י"ב לפני אפילו ממנו והקונה סיקריקין,
גאון  האי רב פירש וכך לבעלים. רביע משלם אינו וגם
משום  בו אין אנפרות ומחמת חוב מחמת "הבא שאמר:
כאילו  בחובו גבאו דכי קיים, מקחו ממנו והלוקח סיקריקון,
.123 עמוד שם הגאונים אוצר אונס", זה ואן ממנו, קנאו

שם. עיין אחרת. מפרש כאן ורש"י

.áÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6˙Ó‡L ÌÈÏÚa‰ e„B‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆«¿»ƒ∆¡∆
ÔÚË7Ï‡¯OÈ È„Ú e„ÈÚÈ B‡ ,¯ÎBn‰] ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ »«»≈»ƒ«≈»ƒ≈≈ƒ¿»≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .[¯ÎBn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÚË ˙Ó‡‰L∆»¡∆»«»≈»ƒ«≈¿≈ƒ»»
„·BÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎiL ÌB˜Ó B˙B‡a ¯O B‡ CÏÓ ÌL»∆∆«¿»∆»»…∆»≈

ÌÈÏÚa‰ eÚ·z ‡ÏÂ ,ÔÈ„Ï ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk8„·BÚ‰ ˙‡ »ƒ∆»«¿ƒ¿…»¿«¿»ƒ∆»≈
ÔÓ Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ««≈«ƒ
„·BÚÏ ÔÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ««ƒ∆≈»ƒ»≈
ÔÚË ˙Ó‡L ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¡∆»«

ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Ì‡ :ÌÈÏÚaÏ Á˜Bl‰ ¯ »≈»ƒ¬≈≈«≈««¿»ƒƒ
‡e‰ ÔÏÊb9B˙B‡ ÌzÚ·z ‡Ï ‰nÏ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ «¿»»≈»ƒ»»…¿«¿∆

Ì‰ÈÈ„a10? ¿ƒ≈∆

הלוקח.6) מיד להוציא יכולים הבעלים כן 7)שאין ועל
גזלן. דין זה לגוי השר.8)אין או המלך לפני לדין

בעל 9) על חוב כל לו ואין בחזקה, השדה את שלקח
לכוף 10)השדה. שבכוחם השר, או המלך של הדין בבתי

אוצר  (ראה נכונה הגוי טענת וודאי אלא הגוי. על דינם
גאון  האי רב דברי את המביא ,124 עמוד שם הגאונים

ל). שער והממכר המקח בספר

.âÏ‡¯OÈÏ ÌÈ˜Èˆn‰ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰11ÌÈL˜·Óe »¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ BÓˆÚ ‰cÙiL „Ú ,Ì‚¯‰Ï¿»¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ«»≈»ƒ
,epÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ˜ÈˆnÏ ‰pzÈÂ B˙È·a B‡ e‰„Oa¿»≈¿≈¿ƒ¿∆»«≈ƒ¿««»«ƒ∆
„Èa LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰ d˙B‡ ¯kÓÏ ˜Èˆn‰ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆«≈ƒƒ¿…»««¿«ƒ≈¿«

;Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜ Ô‰ - ˜Èˆn‰ ÔÓ ÁwÏ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ«ƒ«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
„Èa Ú˜¯w‰ ‰‰ML B‡ ,ÁwÏ ÌÈÏÚa‰ „Èa ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿««¿»ƒƒ«∆ƒ»««¿«¿«
ÔÓ Á˜ÏÂ Ì„Bw‰ Ïk - L„Á ¯OÚ ÌÈL ˜Èˆn‰«≈ƒ¿≈»»…∆»«≈¿»«ƒ

‰ÎÊ ˜Èˆn‰12ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÔziL „·Ï·e . «≈ƒ»»ƒ¿«∆ƒ≈«¿»ƒ»ƒƒ
˜Èˆn‰ ‰fL ÈtÓ .˙BÚn‰ LÈÏL B‡ Ú˜¯w‰ ÚÈ·¿̄ƒ«««¿«¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆«≈ƒ
- ¯ÎBÓ ‡e‰ BlL dÈ‡L Ú˜¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏBÊa ¯ÎBÓ≈¿ƒ¿«¿«∆≈»∆≈

ÚÈ·¯ ˙BÁÙa ¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰13ÚÈ·¯ ‰ÊÂ ,BÏ ·B¯˜ B‡ ¬≈∆≈¿»¿ƒ«»¿∆¿ƒ«
.ÏBÊa ¯ÎBÓ Ô‰lL ‡È‰L ˙ÓÁÓ È¯‰L ,ÌÈÏÚa ÏL∆¿»ƒ∆¬≈≈¬«∆ƒ∆»∆≈¿
ÌÈÏÚaÏ Ô˙B - ÌÈLÏLa ˜Èˆn‰ ÔÓ Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

‰¯OÚ14Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ Ì‰Ï Ô˙B B‡15‰˜È Ck ¯Á‡Â ¬»»≈»∆¿ƒ«««¿«¿««»ƒ¿∆
.B„Èa ÏÊ‚k Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ È¯‰ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ïk‰«…¿ƒ…»«¬≈¿ƒ«««¿«¿»≈¿»

שהיו 11) נה:), (גיטין במשנה הנזכרים הסיקריקין הם אלו
לתקופת  עד ביהודה, הרומאים מלחמת בתקופת קיימים

אבל 12)המשנה. מידו. להוציאה יכולים הבעלים ואין
זכה  לא - ליקח כסף הבעלים ביד ויש חודש י"ב לפני
ולהחזיר  מידו להוציאו הבעלים ביד והזכות בשדה הלוקח
.117 עמוד שם הגאונים אוצר ראה ששילם. הכסף את לו

בשלושים.13) מוכרה הוא דינר, ארבעים שווה הקרקע אם
המעות  שליש שהם דינר, עשרה לבעלים הקונה ייתן כן על
דינר, עשרה בשווי הקרקע מן חלק או למציק, ששילם

ארבעים. השווה הקרקע מן רבע מחיר 14)שהוא שוודאי
ארבעים. - רצו 15)הקרקע העליונה, על הבעלים "ויד

שם). (ברייתא נוטלין" במעות רצו נוטלין; בקרקע

.ãB¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯Bi‰16dÚËe ˙eL¯a ‡lL17: «≈¿¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»»
ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰ ‰„O ‰˙È‰ Ì‡18Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ƒ»¿»»∆»¬»ƒ«¿ƒ«»»»

;‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ ,dÚhÏ BÊ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈¿»∆ƒ¿»¿≈ƒ«««»∆
ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡Â19ÏÚ B„ÈÂ BÏ ¿ƒ≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«

‰BzÁz‰20. ««¿»

גבוהים 16) במקומות בתיהם בנו אבותינו קא. מציעא בבא
הביטוי  מכאן בבקעה. היו והשדות ביטחון) (מטעמי

השדה. לתוך לאילן 18)אילנות.17)"היורד" שיפה
מלזרעים. לו.19)יותר שיכולים 20)מעריכים לפי

על  בזרעים, אלא בנטיעות מעוניינים שאינם לטעון, הבעלים
עולה  השבח אם כלומר, התחתונה, על הנוטע של ידו כן
על  עולה ההוצאה ואם ההוצאה, דמי יקבל ההוצאה, על
פרק  כלמעלה השבח בשיעור ההוצאה מן חלק יקבל השבח,

משנה). (מגיד ה הלכה ט,

.ä‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡21CÏÂ EÏÈ‡ ¯˜Ú :22- »««««»∆¬…ƒ»¿»≈
BÏ ÌÈÚÓBL23ÈÏÈ‡ ¯˜BÚ ÈÈ¯‰ :ÚËBp‰ ¯Ó‡ .24- ¿ƒ»««≈«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈÁÎnL ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡25. ≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ∆««¿«

הקודמת 21) ההלכה בסוף מדובר שעליו ליטע, עשוי שאינו
משנה). לבן 22)(מגיד בשדה אלא אילן בשדה חפץ איני

מלאילנות.23)(זרעים). לזרעים יותר מתאימה השדה כי
משום  בזה חוששים ואין ישראל, בארץ גם נאמר זה [ודין
מוכח  זה משנה)]. ומגיד ראב"ד (ראה ישראל ארץ יישוב
בשדה  נאמר וזה שם). מציעא (בבא רב לפני שבא מהמעשה
ליטע. בעשוייה לא אבל בלבד, ליטע עשוייה שאינה
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„¯Bi‰ ÚaL56˙Úe·L Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰„O‰ ÏÚa È¯‰ - ƒ¿««≈¬≈«««»∆∆¡»¿ƒ»«¿«
˙q‰57‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L ;¯ËtÈÂ Ô˙pL58. ∆≈∆»«¿ƒ»≈∆««¿«¿∆¿«¿»∆»

עליו 54) שנתן, טען ואם נתן. שלא בחזקת הוא כן ועל
מאמינים  אנו ראייה, הביא שלא עוד וכל ראייה, להביא

נטל. שלא שישבע ובלבד נקבע 55)ליורד, כבר והסכום
דווקא  לאו - לו" "תן רבינו שכתב (מה ביתֿהדין ידי על
שבין  ה, הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק כתב שהרי הוא,
הוא  נאמן - תן" "צא אמרו ובין ליתן" אתה "חייב אמרו

נתתי). כך אחר שאינו 56)לומר דינו והרי הוציא, כמה
הקודמת). הלכה (ראה שישבע עד כלום בלי 57)נוטל

חכמי  שתיקנו שבועה שחייב בכל, כופר כדין חפץ, נקיטת
להביא 58)התלמוד. ועליו מחבירו המוציא הוא והיורד

ראייה.

.áéÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ÏÚa59BzL‡ ÈÒÎa60Ck ¯Á‡Â ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿««»
dL¯b61ÒÈ¯‡ BÓˆÚ ÏÚa‰ Ì‡ :62ÏÚa ˜lzÒ - ≈¿»ƒ««««¿»ƒƒ¿«≈««

˙Úc ÏÚ ‡l‡ dÏ e„¯È ‡lL ,ÂÈÒÈ¯‡ e˜lzÒƒ¿«¿¬ƒ»∆…»¿»∆»«««
ÏÚa‰63‰BzÁz‰ ÏÚ Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,64ÔÈ‡ Ì‡Â ; «««¿»ƒ»∆¿»»«««¿»¿ƒ≈

e„¯È Ú˜¯w‰ ˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰65Ì‰Ï ÔÈÓLÂ , «««»ƒ«««««¿«»¿¿»ƒ»∆
.ÒÈ¯‡k¿»ƒ

כשכר 59) ומקבלים הבעלים אדמת את המעבדים פועלים
המקום. למנהג בהתאם רבע או שליש חצי, היבול, מן חלק

משנה).60) (מגיד פירותיהם אוכל שהבעל מלוג, נכסי
הנכסים.61) בעלת האשה מן שכרם תובעים והאריסים
הקרקע.62) את לעבד ויודע אריסות בטיב ולא 63)בקיא

האשה. דעת אשתו 64)על בנכסי עצמו הבעל כדין
כי  שדינו ז).הגדולה הלכה למעלה (ראה ברשות שלא ורד

שדה  כדין דנין אין לאריסות, זקוקה השדה אם ואפילו
עצמו  הבעל היה הם לולא כי ד). (הלכה ליטע העשוייה

השדה. את כאילו 65)מעבד ודינם להם, זקוקה הקרקע כי
בקיא  הבעל שאם משמע, שם [ובגמרא אותם הורידה האשה
השבח  בשיעור הוצאה אפילו נוטלים אינם הקרקע, בעיבוד
ומה  הוציא - שהוציא "מה אלא ברשות, שלא יורד כדין
למקרה  מתכוון שרבינו ונראה עצמו. כבעל אכל" - שאכל
(משנה  ברשות שלא יורד ככל שדינו כלום, אכל שלא
וראה  רבינו. דברי את נסים רבינו פירש כך עט.). כתובות

שם]. הב"ח הגהות

א  עּׂשר ּפרק 1חד ¤¤©©¨¨
להחזירה 1) חייב למי אבידה השבת מצות כללי בו נתבארו

הוא  ומי תמצא. מקום זה ובאי מלהחזירה, פטור שהוא ולמי
ונסתיים  שתהיה, סיבה זו אי מחמת אבידה להחזיר חייב

קרקע. אבידת בדין הפרק

.àÏ‡¯OÈÏ ‰„·‡ ˙·L‰2:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¬»«¬≈»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«
‰pnÓ ÌlÚ˙Â Ï‡¯OÈ ˙„·‡ ‰‡B¯‰Â .Ì·ÈLz ·L‰»≈¿ƒ≈¿»∆¬≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ∆»
˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ;Ì‰Ó zÓlÚ˙‰Â EÈÁ‡ ¯BL3Ì‡Â . »ƒ¿ƒ¿««¿»≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜ - d·ÈL‰¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«¬≈

ג.2) הלכה לקמן תשיבם.3)ראה השב

.á‰„·‡‰ ˙‡ Á˜Ï4˙ÂˆÓ Ïha - d·ÈL‰ ‡ÏÂ »«∆»¬≈»¿…¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ¬≈¿»««¿≈»ƒ«…«¿ƒ¿«≈

'ÏÊ‚˙ ‡Ï' ÏÚÂ5ÚL¯ ‰„·‡‰ ÏÚa ‰È‰ elÙ‡ .6 ¿«…ƒ¿…¬ƒ»»««»¬≈»»»
‰Ï· ÏÎB‡Â7ÔB·‡˙Ï8·ÈL‰Ï ‰ÂˆÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ9 ¿≈¿≈»¿≈»¿«≈ƒ¿»¿»ƒ

ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ Ï·‡ .B˙„·‡ BÏ10‡e‰ È¯‰ - ¬≈»¬»≈¿≈»¿«¿ƒ¬≈
ÒB¯B˜Èt‡11ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚÂ ÌÈÒB¯B˜Èt‡‰Â ; ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿¿≈¬«»ƒ

,‰„·‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÈÏlÁÓe¿«¿≈«»¿«¿∆¿»»¿«¬ƒ»∆¬≈»
.ÌÈ·ÎBk „·BÚk¿≈»ƒ

בלבד.4) שנתעלם הקודמת בהלכה מהֿשאיןֿכן
כו:5) בבאֿמציעא רבא של מימרא לעצמו, שנטלה בשעה
עבירה.6) נשחטו 7)עובר שלא ועוף חיה בהמה, בשר

תאותו.8)כדין. שאמר:9)למלא יוחנן רבי דעת זוהי
מפרש  והתלמוד המומר. את לרבות אחיך", אבידת "לכל
עובר  כלומר לתיאבון, נבילות אוכל למומר שכוונתו
היצר  תאות מתוך נבילה אכילת של זו עבירה על בקביעות

כו:). זרה ה'.10)(עבודה כתוב:11)את (שם) בגמרא
כתוב: ר"מ רומי ובדפוס הוא. מין להכעיס, נבילות אוכל
הכניסה  הביניים בימי הנוצרית הצנזורה מין. הוא הרי
"אפיקורוס", "מין", במונחים מושגים ועירוב בלבול

מכונם. על הדברים להעמיד מאוד וקשה "מומר".

.â˙„·‡ :¯Ó‡pL ,˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙„·‡¬≈«≈»ƒÀ∆∆∆∆¡«¬≈«
EÈÁ‡12‰¯·Ú ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d¯ÈÊÁn‰Â .13ÈtÓ , »ƒ¿««¬ƒ»¬≈∆≈¬≈»ƒ¿≈

Lc˜Ï d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .ÌÏBÚ ÈÚL¯ „È ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L∆«¬ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ∆¡ƒ»¿«≈
ÈÏÚa Ì‰L eÚ„ÈÂ Ï‡¯OÈ ˙‡ e¯‡ÙiL È„k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿≈∆¿»¬∆ƒ¿»≈¿≈¿∆≈«¬≈

‰eÓ‡14ÏelÁ LiL ÌB˜Ó·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ¡»¬≈∆¿À»ƒ¿∆≈ƒ
ÌM‰15d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,‰¯eÒ‡ B˙„·‡ -16ÏÎ·e . «≈¬≈»¬»¿«»¿«¬ƒ»¿»
ÌB˜Ó17ÔÈÒÈÎÓ18ÈÏÎk ÌÈ·pb‰ ÈtÓ Ì‰ÈÏk »«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈««»ƒƒ¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»

אתה 12) "לאחיך אחיך". אבידת לכל . . . תעשה "וכן
רב, בשם מימרא לכנעני". מחזיר אתה ואי מחזיר,

קיג: עו:13)בבאֿקמא סנהדרין רב, בשם מימרא
חמור 14) תלמידיו לו שקנו שטח, בן שמעון רבי כגון

והחזירה  בו, תלויה טובה אבן ומצאו מישמעאלי,
עלֿידו  שמים שם שיתקדש שרצה משום לישמעאלי,

ה). הלכה ב, פרק בבאֿמציעא כגון 15)(ירושלמי
ממנו  גנב שיהודי יחשוב והגוי ישראל, רוב במקום שמצאה

שיפארו 16)(כסףֿמשנה). כדי כשמחזיר, שלמעלה, בדין
מתוך  החזיר שאם אלא להחזיר שחייב אמר לא ישראל, את
השם  חילול של חשש כשיש אבל משובח, זה הרי זו כוונה
בן  פנחס ר' בשם בברייתא מובא זה דין להחזיר. חייב -
השבת  במצוות כמדקדק המפורסם קיג:) (בבאֿקמא יאיר

ג). הלכה א פרק דמאי (ירושלמי בכלל אף 17)אבידה
השם. חילול החוץ 18)שאין גיטין מן בירושלמי הביתה.

אבל  גויים", כלי "ומכבסין הגירסא: ט, הלכה ה פרק
"ומכניסין". הגירסא: ג הלכה א פרק זרה בעבודה

.ãÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÚË19˙¯zÓe ,B˙„·‡k -20. »»≈»ƒ«¬≈»À∆∆
BÓˆÚÓ ‰ÚhL ,‡e‰Â21¯eÒ‡ - B˙BÚË‰Ï Ï·‡ ;22. ¿∆»»≈«¿¬»¿«¿»

בחשבון.19) וטעה ישראל עם עסק לו כשאין 20)היה
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קיג:). (בבאֿקמא בטעותו הרגיש שלא כגון השם, חילול
היהודי.21) של תחבולה הלכות 22)ללא למעלה ראה

ח. הלכה ז פרק גניבה

.ä?„ˆÈk23ÔBaLÁ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰OÚL ÔB‚k ≈«¿∆»»»≈»ƒ∆¿
‰ÚËÂ24ÏÚL ‰‡¯ :Ï‡¯OÈ BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆÂ . ¿»»¿»ƒ∆…«ƒ¿»≈¿≈∆«

‡ EBaLÁCÓBÒ È25‰z‡M ‰Ó ‡l‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ∆¿¿¬ƒ≈¿≈ƒ≈«∆»«∆«»
¯zÓ ‰Ê ÔB‚k .EÏ Ô˙B È‡ ¯ÓB‡26‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈¬ƒ≈¿¿∆À»¬»ƒ…

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ôek˙È ‡nL ;¯eÒ‡ - Ôk BÏ ¯Ó‡»«≈»∆»ƒ¿«≈»≈»ƒ
B˜„·Ï27.ÏlÁ˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡ˆÓÂ , ¿»¿¿ƒ¿»≈»«ƒƒ¿«≈

מותרת.23) גוי חשבון 24)טעות ישראל שעשה ולא
של 25)והטעה. הראשון (כפירוש שם כהנא רב דברי
לידי 26)רש"י). יבוא לא שטעה, הגוי יגלה אפילו כי

השם. ישר.27)חילול הוא אם הישראל את

.å‰ˆÁÓe ,da ÔÈ¯c ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ÌÈÏ‡¯OiL ¯ÈÚƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ»∆¡»
- ‰„·‡ da ‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ˆÁÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆¡»ƒ¿»≈»»»¬≈»

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB28‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â .29·iÁ - ≈«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»«»
¯ÈÊÁ‰Ï30. ¿«¬ƒ

ח).28) משנה ב פרק (מכשירין היא ישראל של שמא
ג.29) הלכה יג, פרק לקמן וראה מובהקים, סימנים
התייאש.30) שהישראל אומרים ואין

.æÌB˜Óa ‡ˆÓ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰»»…»ƒ¿≈»ƒƒ»»¿»
Ï‡¯OÈ ÌL ÌÈÈeˆn‰ ·¯L ¯ÈÚ‰ ÔÓ31·iÁ - ƒ»ƒ∆…«¿ƒ»ƒ¿»≈«»

ÊÈ¯Î‰Ï32‡ÈË¯Òa ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;33‡ÈËÏÙe34 ¿«¿ƒ¬»ƒ»»ƒ¿«¿»¿«¿»
˙BiÒÎ Èz·a ,‰ÏB„‚35˙BL¯„Ó Èz··e36È„·BÚ‰L ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆»¿≈

„ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ·ÎBk37ÌÈa¯‰L ÌB˜Ó ÏÎ·e , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿»»∆»«ƒ
BlL ‰‡Èˆn‰ È¯‰ - ÌL ÔÈÈeˆÓ38Ï‡¯OÈ ‡a elÙ‡Â , ¿ƒ»¬≈«¿ƒ»∆«¬ƒ»ƒ¿»≈

‰ÏÙpLk ‰pnÓ L‡È˙ È¯‰L ;‰ÈÓÈÒ Ô˙Â39ÈtÓ , ¿»«ƒ»∆»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆»¿»ƒ¿≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d‡ˆÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L∆≈≈»ƒ¿»»««ƒ∆ƒ

BlL40CÏÈÏ ‰ˆB¯‰ ,41¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a42‰OBÚÂ ∆»∆≈≈¿∆∆«¿«»»¿∆
‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ43Ï‡¯OÈÏ ƒ¿ƒƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿ƒ¿»≈

.‰ÈÓÈÒ ˙‡ ÔziLk¿∆ƒ≈∆ƒ»∆»

ישראל.31) של מדרשות ובתי כנסיות בתי כי 32)כגון
כד.). (בבאֿמציעא ישראל שרובו כמקום דרך 33)דינו

שם. מצויים שרבים תפילה.35)שוק.34)המלך, מקום
תורה.36) בו ללמוד מיוחד בבתי 37)מקום כלומר,

בהם  ומושיבים לעיר, מחוץ הנמצאים מדרשות ובתי כנסיות
כנענים". בהו "דיתבי הגמרא ובלשון שמירה. לצרכי גוים

שם). נמוקיֿיוסף וראה (שם קבע ישיבת כי 38)כלומר,
גוים. העיר יאוש.39)רוב לאחר המוצא ליד והגיעה

הדין.40) חננאל 41)עלֿפי רבינו ראה אותו. כופים אבל
כאן. מיימוניות והגהות כד: אףֿעלֿפי 42)לבבאֿמציעא

והטוב  הישר "ועשית הכתוב פי על הדין, מן מצווה שאינו
על  המדבר הכתוב אחר מיד שבא יח), ו, (דברים ה'" בעיני
שם, לתורה רמב"ן וראה צוך", "אשר וחוקים עדות מצוות,

לה. ל: בבאֿמציעא שם 43)וגמרא שמואל, מר כמעשה
כד:

.çÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L BÊ ¯ÈÚa ‡ˆÓ»»¿ƒ∆À»¿≈»ƒ»ƒ∆«ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ dÈÈ -44¯zÓ dp˜˜Â ,45.‰„·‡ ÌeMÓ ≈»»«¬»»¿«¿«»À»ƒ¬≈»
‰i˙La ¯zÓ - ‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â46‰ÊÏ ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»À»ƒ¿ƒ»¿∆

d‡ˆnL Ï‡¯OÈ47. ƒ¿»≈∆¿»»

נסך.44) יין ספק שרובו 45)משום במקום מציאה כדין
(שם). דוקא 46)גוים [וזה נסך. יין ספק מכלל יצא כי

שמא  בשתיה, אסורה פתוחה, מצא אבל סתומה, כשמצא
כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א וכתב גוי. אותה ניסך
חותם  בתוך חותם כאן הצריכו ולא מספיקה, אחת שסתימה
שאם  והטעם, ה"ח), פי"ג אסורות מאכלות הלכות (ראה

סותמה]. היה לא החבית את גוי מחוייב 47)פתח ואינו
הבעלים  נתייאשו גוים, שרוב מכיון לבעליה, להחזירה

(שם).

.è¯Oa ÛËÁL ÛBÚ48Û‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa BÎÈÏL‰Â ∆»«»»¿ƒ¿ƒ¿»≈«∆∆«
ÌeMÓ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ«ƒ∆…»ƒƒ¿»≈¬≈∆À»ƒ

‰„·‡49pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ È¯‰L ,.e ¬≈»∆¬≈ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆

שם.48) בגמרא ומסופר שהיה, אסור 49)מעשה אבל
(שם). העין מן שנתעלם בשר כדין נבילה, ספק משום

.éÌÈ ÏL BËBÊa ‰„·‡ ‡ˆBn‰50ÏL B˙ÈÏeÏL·e «≈¬≈»¿∆»ƒ¿ƒ∆
¯‰51˜ÒBt BÈ‡L52- ÔÓÈÒ da LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆≈≈««ƒ∆≈»ƒ»

epnÓ „·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;d‡ˆBÓ ÏL BÊ È¯‰¬≈∆¿»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆
epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ - d˙‡ˆÓe53Ïk Ïˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeˆÓe ¿»»ƒ∆¬»ƒ∆¿»ƒ≈∆»

Ì„‡54BÊ ˙‡ˆÈ ,55‰fL ,Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L »»»»∆¬»ƒ∆ƒ»»»∆∆
.‰pnÓ L‡È˙ È‡cÂ««ƒ¿»≈ƒ∆»

שטח 50) ומכסים ליבשה נכנסים הם גואים, הים כשמי
מה  כל אתם גורפים הם השפל לנקודת וכשחוזרים מסויים,

שנשטף. בשטח עוברים 51)שנמצא הגשמים, בימות
אתם  שוללים הם חוזרים וכשהמים גדותיהם, על הנהרות
שם. רש"י פירוש כא: בבאֿמציעא בדרכם, שעומד מה כל

מתייאשים.52) והבעלים הזרם, עם נשטף והחפץ זרימתו,
באה.53) ולהדגשה מיותרת, "ממנו" פרה 54)המלה כגון

ליטלה. יכול אותה הרואה שכל בשדה, זו 55)ורועה
הזאת  ההלכה כל אלה. אבידות מכלל יצאה לים, שנפלה

כב: בבאֿמציעא בברייתא מקורה

.àéBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï BBÓÓ „a‡Ó‰56?„ˆÈk . «¿«≈»¿««≈ƒ¿»ƒ≈«
CÏ‰Â d¯L˜ ‡ÏÂ ˙Ïc dÏ ÔÈ‡L ˙Ù¯a B˙¯t ÁÈp‰ƒƒ«»»¿∆∆∆≈»∆∆¿…¿»»¿»«

BÒÈk CÈÏL‰ ,BÏ57ÏÎÂ ,BÏ CÏ‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿»«¿…
ÏÚ Û‡Â .BzÚ„Ï BBÓÓ „a‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆ƒ≈»¿«¿¿««

BÓˆÚÏ ÏhÏ ‰Ê ¯·„ ‰‡B¯Ï ¯eÒ‡L Èt58˜e˜Ê BÈ‡ - ƒ∆»»∆»»∆ƒ…¿«¿≈»
„·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï59„a‡ÓÏ Ë¯t - ¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆…«¿»ƒ¿«≈

BzÚ„Ï60. ¿«¿

לו.56) שם 57)להחזירו הקודמת. מן חזקה זו דוגמה
ממונו, על שמר שלא עלֿידיֿזה לדעת, ממונו מאבד הוא

מעשה. עלֿידי לדעת ממונו מאבד בעלים 58)וכאן יש כי
דעתו.59)לממון. כה:60)בלי בבאֿמציעא ראה

.áé‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰„·‡61·iÁ BÈ‡ - ¬≈»∆≈»»∆¿»≈«»
Ïth‰Ï62d¯ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ63. ¿ƒ«≈¿…¿«¬ƒ»
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„¯Bi‰ ÚaL56˙Úe·L Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰„O‰ ÏÚa È¯‰ - ƒ¿««≈¬≈«««»∆∆¡»¿ƒ»«¿«
˙q‰57‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L ;¯ËtÈÂ Ô˙pL58. ∆≈∆»«¿ƒ»≈∆««¿«¿∆¿«¿»∆»

עליו 54) שנתן, טען ואם נתן. שלא בחזקת הוא כן ועל
מאמינים  אנו ראייה, הביא שלא עוד וכל ראייה, להביא

נטל. שלא שישבע ובלבד נקבע 55)ליורד, כבר והסכום
דווקא  לאו - לו" "תן רבינו שכתב (מה ביתֿהדין ידי על
שבין  ה, הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק כתב שהרי הוא,
הוא  נאמן - תן" "צא אמרו ובין ליתן" אתה "חייב אמרו

נתתי). כך אחר שאינו 56)לומר דינו והרי הוציא, כמה
הקודמת). הלכה (ראה שישבע עד כלום בלי 57)נוטל

חכמי  שתיקנו שבועה שחייב בכל, כופר כדין חפץ, נקיטת
להביא 58)התלמוד. ועליו מחבירו המוציא הוא והיורד

ראייה.

.áéÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ÏÚa59BzL‡ ÈÒÎa60Ck ¯Á‡Â ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿««»
dL¯b61ÒÈ¯‡ BÓˆÚ ÏÚa‰ Ì‡ :62ÏÚa ˜lzÒ - ≈¿»ƒ««««¿»ƒƒ¿«≈««

˙Úc ÏÚ ‡l‡ dÏ e„¯È ‡lL ,ÂÈÒÈ¯‡ e˜lzÒƒ¿«¿¬ƒ»∆…»¿»∆»«««
ÏÚa‰63‰BzÁz‰ ÏÚ Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,64ÔÈ‡ Ì‡Â ; «««¿»ƒ»∆¿»»«««¿»¿ƒ≈

e„¯È Ú˜¯w‰ ˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰65Ì‰Ï ÔÈÓLÂ , «««»ƒ«««««¿«»¿¿»ƒ»∆
.ÒÈ¯‡k¿»ƒ

כשכר 59) ומקבלים הבעלים אדמת את המעבדים פועלים
המקום. למנהג בהתאם רבע או שליש חצי, היבול, מן חלק

משנה).60) (מגיד פירותיהם אוכל שהבעל מלוג, נכסי
הנכסים.61) בעלת האשה מן שכרם תובעים והאריסים
הקרקע.62) את לעבד ויודע אריסות בטיב ולא 63)בקיא

האשה. דעת אשתו 64)על בנכסי עצמו הבעל כדין
כי  שדינו ז).הגדולה הלכה למעלה (ראה ברשות שלא ורד

שדה  כדין דנין אין לאריסות, זקוקה השדה אם ואפילו
עצמו  הבעל היה הם לולא כי ד). (הלכה ליטע העשוייה

השדה. את כאילו 65)מעבד ודינם להם, זקוקה הקרקע כי
בקיא  הבעל שאם משמע, שם [ובגמרא אותם הורידה האשה
השבח  בשיעור הוצאה אפילו נוטלים אינם הקרקע, בעיבוד
ומה  הוציא - שהוציא "מה אלא ברשות, שלא יורד כדין
למקרה  מתכוון שרבינו ונראה עצמו. כבעל אכל" - שאכל
(משנה  ברשות שלא יורד ככל שדינו כלום, אכל שלא
וראה  רבינו. דברי את נסים רבינו פירש כך עט.). כתובות

שם]. הב"ח הגהות

א  עּׂשר ּפרק 1חד ¤¤©©¨¨
להחזירה 1) חייב למי אבידה השבת מצות כללי בו נתבארו

הוא  ומי תמצא. מקום זה ובאי מלהחזירה, פטור שהוא ולמי
ונסתיים  שתהיה, סיבה זו אי מחמת אבידה להחזיר חייב

קרקע. אבידת בדין הפרק

.àÏ‡¯OÈÏ ‰„·‡ ˙·L‰2:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¬»«¬≈»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«
‰pnÓ ÌlÚ˙Â Ï‡¯OÈ ˙„·‡ ‰‡B¯‰Â .Ì·ÈLz ·L‰»≈¿ƒ≈¿»∆¬≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ∆»
˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ;Ì‰Ó zÓlÚ˙‰Â EÈÁ‡ ¯BL3Ì‡Â . »ƒ¿ƒ¿««¿»≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜ - d·ÈL‰¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«¬≈

ג.2) הלכה לקמן תשיבם.3)ראה השב

.á‰„·‡‰ ˙‡ Á˜Ï4˙ÂˆÓ Ïha - d·ÈL‰ ‡ÏÂ »«∆»¬≈»¿…¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ¬≈¿»««¿≈»ƒ«…«¿ƒ¿«≈

'ÏÊ‚˙ ‡Ï' ÏÚÂ5ÚL¯ ‰„·‡‰ ÏÚa ‰È‰ elÙ‡ .6 ¿«…ƒ¿…¬ƒ»»««»¬≈»»»
‰Ï· ÏÎB‡Â7ÔB·‡˙Ï8·ÈL‰Ï ‰ÂˆÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ9 ¿≈¿≈»¿≈»¿«≈ƒ¿»¿»ƒ

ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ Ï·‡ .B˙„·‡ BÏ10‡e‰ È¯‰ - ¬≈»¬»≈¿≈»¿«¿ƒ¬≈
ÒB¯B˜Èt‡11ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚÂ ÌÈÒB¯B˜Èt‡‰Â ; ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿¿≈¬«»ƒ

,‰„·‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÈÏlÁÓe¿«¿≈«»¿«¿∆¿»»¿«¬ƒ»∆¬≈»
.ÌÈ·ÎBk „·BÚk¿≈»ƒ

בלבד.4) שנתעלם הקודמת בהלכה מהֿשאיןֿכן
כו:5) בבאֿמציעא רבא של מימרא לעצמו, שנטלה בשעה
עבירה.6) נשחטו 7)עובר שלא ועוף חיה בהמה, בשר

תאותו.8)כדין. שאמר:9)למלא יוחנן רבי דעת זוהי
מפרש  והתלמוד המומר. את לרבות אחיך", אבידת "לכל
עובר  כלומר לתיאבון, נבילות אוכל למומר שכוונתו
היצר  תאות מתוך נבילה אכילת של זו עבירה על בקביעות

כו:). זרה ה'.10)(עבודה כתוב:11)את (שם) בגמרא
כתוב: ר"מ רומי ובדפוס הוא. מין להכעיס, נבילות אוכל
הכניסה  הביניים בימי הנוצרית הצנזורה מין. הוא הרי
"אפיקורוס", "מין", במונחים מושגים ועירוב בלבול

מכונם. על הדברים להעמיד מאוד וקשה "מומר".

.â˙„·‡ :¯Ó‡pL ,˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙„·‡¬≈«≈»ƒÀ∆∆∆∆¡«¬≈«
EÈÁ‡12‰¯·Ú ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d¯ÈÊÁn‰Â .13ÈtÓ , »ƒ¿««¬ƒ»¬≈∆≈¬≈»ƒ¿≈

Lc˜Ï d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .ÌÏBÚ ÈÚL¯ „È ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L∆«¬ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ∆¡ƒ»¿«≈
ÈÏÚa Ì‰L eÚ„ÈÂ Ï‡¯OÈ ˙‡ e¯‡ÙiL È„k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿≈∆¿»¬∆ƒ¿»≈¿≈¿∆≈«¬≈

‰eÓ‡14ÏelÁ LiL ÌB˜Ó·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ¡»¬≈∆¿À»ƒ¿∆≈ƒ
ÌM‰15d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,‰¯eÒ‡ B˙„·‡ -16ÏÎ·e . «≈¬≈»¬»¿«»¿«¬ƒ»¿»
ÌB˜Ó17ÔÈÒÈÎÓ18ÈÏÎk ÌÈ·pb‰ ÈtÓ Ì‰ÈÏk »«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈««»ƒƒ¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»

אתה 12) "לאחיך אחיך". אבידת לכל . . . תעשה "וכן
רב, בשם מימרא לכנעני". מחזיר אתה ואי מחזיר,

קיג: עו:13)בבאֿקמא סנהדרין רב, בשם מימרא
חמור 14) תלמידיו לו שקנו שטח, בן שמעון רבי כגון

והחזירה  בו, תלויה טובה אבן ומצאו מישמעאלי,
עלֿידו  שמים שם שיתקדש שרצה משום לישמעאלי,

ה). הלכה ב, פרק בבאֿמציעא כגון 15)(ירושלמי
ממנו  גנב שיהודי יחשוב והגוי ישראל, רוב במקום שמצאה

שיפארו 16)(כסףֿמשנה). כדי כשמחזיר, שלמעלה, בדין
מתוך  החזיר שאם אלא להחזיר שחייב אמר לא ישראל, את
השם  חילול של חשש כשיש אבל משובח, זה הרי זו כוונה
בן  פנחס ר' בשם בברייתא מובא זה דין להחזיר. חייב -
השבת  במצוות כמדקדק המפורסם קיג:) (בבאֿקמא יאיר

ג). הלכה א פרק דמאי (ירושלמי בכלל אף 17)אבידה
השם. חילול החוץ 18)שאין גיטין מן בירושלמי הביתה.

אבל  גויים", כלי "ומכבסין הגירסא: ט, הלכה ה פרק
"ומכניסין". הגירסא: ג הלכה א פרק זרה בעבודה

.ãÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÚË19˙¯zÓe ,B˙„·‡k -20. »»≈»ƒ«¬≈»À∆∆
BÓˆÚÓ ‰ÚhL ,‡e‰Â21¯eÒ‡ - B˙BÚË‰Ï Ï·‡ ;22. ¿∆»»≈«¿¬»¿«¿»

בחשבון.19) וטעה ישראל עם עסק לו כשאין 20)היה
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שוה 61) בה שאין לאבידה פרט ממנו, תאבד "אשר
 ֿ ובבא תצא, (ספרי אבידה קרויה שאינה משום פרוטה",

כז.). טו.).62)מציעא (בבאֿמציעא כאן הרי"ף לשון זה
מוותרים 63) והבעלים ממון, שאינה משום לקחה, אם

צוקרמנדל  הוצאת ב פרק בבאֿמציעא תוספתא ראה עליה.
.374 עמוד

.âé˜O ‡ˆÓ64‰t˜ B‡65Ô˜Ê B‡ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ , »»«À»ƒ»»»»»≈
„aÎÓ66B„Èa el‡ ÌÈÏk ÏhÏ Bk¯c ÔÈ‡L67BÈ‡ - ¿À»∆≈«¿ƒ…≈ƒ≈¿»≈
·iÁ68BlL eÈ‰ el‡ BzÚc ˙‡ „ÓB‡Â .Ô‰a Ïth‰Ï69: «»¿ƒ«≈»∆¿≈∆«¿ƒ»∆

ÏL ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ck - BÓˆÚÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¬ƒ»¿«¿»«»¿«¬ƒ∆
‰È‰ elÙ‡ B„B·k ÏÚ ÏÁBÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;B¯·Á¬≈¿ƒ…»»≈«¿¬ƒ»»

BlL70Bk¯„ ‰È‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ B¯·Á ÏLa Ck - ∆»¿∆¬≈≈«»¿«¬ƒ»»«¿
‰„Oa el‡k ÌÈÏk ¯ÈÊÁ‰Ï71Ô¯ÈÊÁ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â , ¿«¬ƒ≈ƒ»≈«»∆¿≈«¿¿«¬ƒ»

¯ÈÚa72¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈÚa Ô‡ˆÓe ,73Ô‡ˆÓ ; »ƒ¿»»»ƒ≈«»¿«¬ƒ¿»»
‰„Oa74Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -75˙eL¯Ï eÚÈbiL „Ú «»∆«»¿«¬ƒ»«∆«ƒƒ¿

ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ Ô‰a ÒÎ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿««ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆»ƒ¿≈
CÎa Bk¯c76. «¿¿»

כט:64) בבאֿמציעא גדול.65)משנה ֿ 66)סל אףֿעל
דבר  "וכל (שם): המשנה לשון כמשמעות חכם, שאינו פי
כבודו" לפי ואינה "זקן שאמרו ומה ליטול", דרכו שאין
כאן. לבבאֿמציעא מקובצת' 'שיטה ראה נאמר. לדוגמה

בזיון.67) משום בהם פעמים 68)שיש "והתעלמת,
לפי  ואינה זקן שהיה או . . . כיצד הא . . . מתעלם שאתה
"אינו  אומר רבינו ל.). ובבאֿמציעא שם, (ספרי כבודו"
כמו  בהם, יטפל הדין משורת לפנים ירצה אם אבל חייב",
רבינו  וראה שם), (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל רבי
אות  ב פרק בבאֿמציעא ורא"ש יז, הלכה ולקמן שם, חננאל

נמי 69)כא. חבירו בשל מחזיר, שבשלו כל רבא, "אמר
שם). (בבאֿמציעא המשנה 70)מחזיר" דברי מובן זהו

כט:). (שם ליטול" דרכו שאין דבר רואים 71)"וכל שאין
בוש. ואינו ל:).שהוא 72)אותו (שם מכריו מפני בוש

דרכו 73) "אין בכלל שאינו אףֿעלֿפי כבודו, לפי זה אין כי
ההלכה. בתחילת שנזכר בידו", אלו כלים זוהי 74)ליטול

בתיקו. שעלתה שם, בגמרא שהבעיא 75)בעיא מכיוון
לחומרא. רבינו פסק נפתרה, דרכו 76)לא שבשדה מכיוון

ומאחר  בהשבתו, ולהתחיל הכלי את לקחת נתחייב בכך,
בעיר, אפילו אותה לגמור אותו מחייבים במצוה, שהתחיל
רבה: של לכלל בהתאם כבודו, לפי זה שאין אףֿעלֿפי
דלא  בעיא כותב: [הרי"ף שם). (גמרא בה" חייב "הכישה
ויכניס  יטול שבשדה ומשמע, בעיר. יחזיר ולא - איפשטא
גירסא  היתה שלרי"ף כ, אות ב פרק רא"ש וראה לעיר.
באיסור  להחמיר שיש סובר עצמו והרא"ש בגמרא. אחרת
ב"זקן  רק שזה ומובן יחזיר. לא ולכן התורה, בכבוד זלזול
ליטול" דרכו "אין אבל כבודו", לפי ואינה - חכם היינו -
ו'בית  שם, נמוקיֿיוסף וראה לחומרא. להחזיר, מחוייב

רסג]. סימן חושןֿמשפט יוסף'

.ãédLÈk‰Â ‰Ó‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ77Ïth‰Ï ·iÁ˙ - ¿≈ƒ»»¿≈»¿ƒƒ»ƒ¿«≈¿ƒ«≈
Û‡ d¯ÈÊÁ‰Ïe daÈ¯‰L ;B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ »¿«¬ƒ»««ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¬≈

‰Âˆna ÏÈÁ˙‰78‰Á¯·e d¯ÈÊÁ‰ .79‰‡Ó elÙ‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆¡ƒ»»¿»¬ƒ≈»

ÌÈÓÚt80.Ì·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¿»ƒ«»¿«¬ƒ∆∆¡«»≈¿ƒ≈
BÚÓLÓ ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ '·L‰'81‡e‰ ÌÏBÚÏ . »≈¬ƒ≈»¿»ƒ«¿»¿»

‰ÈÏÚa ˙eL¯Ï ‰p¯ÈÊÁiL „Ú ,da Ïth‰Ï ·iÁ82 «»¿ƒ«≈»«∆«¬ƒ∆»ƒ¿¿»∆»
¯nzLn‰ ÌB˜ÓÏ83ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«ƒ¿«≈¬»ƒ∆¡ƒ»¿»∆≈

·iÁ - ÌMÓ ‰„·‡Â ,‰a¯ÁÂ ‰pb ÔB‚k ,¯nzLÓƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»¿»¿»ƒ»«»
.d˙eÈ¯Á‡a¿«¬»»

(שם).77) רבה של לגומרה.78)מימרא ועליו
ל:79) בבאֿמציעא ומשנה תצא, לא.80)'ספרי' שם גמרא
"זכור"81) דוגמת מתמדת, פעולה על המראה מקור, זהו כי

לרבינו. המשנה פירוש וראה בשבת. שנאמר ו"שמור"
תצא,82) (ספרי לאחיך" תשיבם "השב כתוב שהרי

ב). פרק בבאֿמציעא לא.83)ותוספתא בבאֿמציעא
נז. ובבאֿקמא

.åè˙È¯ÁLa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰84ÌÈÏÚa‰L ÌB˜ÓÏ ∆¡ƒ∆»¬≈»¿«¬ƒ¿»∆«¿»ƒ
,da Ïth‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙È¯ÁLa ÌL ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿«¬ƒ≈«»¿ƒ«≈»
ÌB˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ È¯‰L∆¬≈«¿»ƒƒ»««ƒ∆»

¯nzLÓ BÈ‡L85ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈ƒ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
ÌÈiÁ ÈÏÚ·a Ï·‡ ;ÌÈiÁ Áe¯ Ba86·iÁ ÌÏBÚÏ - ««ƒ¬»¿«¬≈«ƒ¿»«»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ï dÒÈÎiL „Ú ,da Ïth‰Ï¿ƒ«≈»«∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
˙¯nzLn‰87ÌÈÏÚa ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â .88. «ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ««¿»ƒ

בבית.84) מצויים הבעלים בשחרית שם, בבאֿקמא
הבעלים.85) על האחריות מכיוון 87)שם.86)כי

שם. גמרא יתירה, שמירה צריכה לצאת, היא שמלומדת
זוהי 88) האבידה. את שהחזיר לבעלים, להודיע צריך אינו

מדי, יותר אותו להטריח שלא אבידה, למשיב הניתנת הקלה
שצריכים  ובגזלן, ובגנב השומרים בארבעת מהֿשאיןֿכן

(שם). בעלים דעת

.æèdÓB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰Â ¯Èc‰ ÔÓ ‰Á¯aL ‰Ó‰a ‰‡»̄»¿≈»∆»¿»ƒ«ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Âˆn‰ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -89. ¬≈∆ƒ≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«««¿»ƒ

הב 89) מבית רחוק שהדיר הבעלים אףֿעלֿפי שהרי עלים,
שם. הכניסוה עצמם

.æé¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a CÏB‰‰90ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ «≈¿∆∆«¿«»»¿∆ƒ¿ƒ
Û‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿»»«

B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ91. «ƒ∆≈»¿ƒ¿

ז.90) הלכה סוף למעלה רבי 91)ראה שעשה כמו
ל:). (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל

.çé‰‡¯L Ô‰k92BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‰„·‡‰ …≈∆»»»¬≈»¿≈«¿»≈
ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜nL ˙ÚaL .d¯ÈÊÁ‰Ï ‡nhÓƒ«»¿«¬ƒ»∆»≈∆¿«≈ƒ¿«¬≈∆
¯·BÚÂ 'eÈ‰È ÌÈL„˜' ÏL ‰OÚ Ïh·Ó ,‰„·‡ ·L‰»≈¬≈»¿«≈¬≈∆¿ƒƒ¿¿≈
ÔÈ‡Â ,'ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ ‡Ï' ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ«…«¬∆∆…ƒ«»««¿«»¿≈

‰ÁB„ ‰OÚ93‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡94. ¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

לב.92) שם ומשנה ל. אףֿעלֿפי 93)שם ל. שם
להתעלם), תוכל (לא תעשה' 'לא גם יש אבידה שבהשבת
ורי"ף). שם רש"י (ראה בלבד ב'עשה' יש לדחות הכוח אבל

בלבד.94) תעשה' 'לא אלא

.èé‰„·‡‰ ˙‡ ‰‡¯95‰p¯ÈÊÁz Ï‡ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡Â , »»∆»¬≈»¿»«»ƒ««¬ƒ∆»
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epnÓ Ïa˜È ‡ÏÂ ,¯ÈÊÁÈ -96‡ˆÓ ,ÂÈ·‡Ó Ïa˜ Ì‡L . «¬ƒ¿…¿«≈ƒ∆∆ƒƒ≈≈»ƒƒ¿»
Ïha ,'EÈ·‡ ˙‡ „ak' ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌiwL ˙Úa¿≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆«≈∆»ƒƒ≈
ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ ¯·ÚÂ 'Ì·ÈLz ·L‰' ÏL ‰OÚ¬≈∆»≈¿ƒ≈¿»««…«

.'ÌlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈

לב.95) מזה 96)שם אחר נימוק אמרו לב: שם בגמרא
ואביו  אמו איש יט) (ויקרא "שנאמר כאן: רבינו שאמר

בכבודי". חייבים כולכם - ה' אני וכו' תיראו

.ëÌÈÓ ‰‡B¯‰97B¯·Á ÔÈa ˙ÈÁL‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÙËBL »∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¬≈
¯c‚Ï ·iÁ - e‰„O B‡98ÌÚÓÏe Ì‰ÈÙa99:¯Ó‡pL ; »≈«»ƒ¿…ƒ¿≈∆¿»¿»∆∆¡«

BÚ˜¯˜ ˙„·‡ ˙Ba¯Ï - EÈÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ100. ¿»¬≈«»ƒ¿«¬≈««¿»

לא.97) אלא 98)שם יתמוטט, לא שהבנין אףֿעלֿפי
בלבד. מטלטלין 99)יתקלקל מנה שהכתוב אףֿעלֿפי

שם.100)בלבד. רבא, של מימרא

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
באבידה 1) ופגע אבידה ממנו שאבדה מי דיני בו נתבארו

שאבדו  השותפים דין לזה ונמשך לזה. הדומה וכן אחרת
זה. אחר הנמשך וכל ושהצילו

.à˙„·‡Â B˙„·‡a Ú‚Ùe ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓƒ∆»¿»¬≈»»««¬≈»«¬≈«
Ô‰ÈzL ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :B¯·Á2¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¬≈ƒ»¿«¬ƒ∆¿≈∆«»¿«¬ƒ

- Ô‰Ó ˙Á‡ ‡l‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ≈»¿«¬ƒ∆»««≈∆
˙Ó„B˜ B˙„·‡3ÂÈ·‡ ˙„·‡Ï elÙ‡Â .4Ba¯ ÏL B‡5- ¬≈»∆∆«¬ƒ«¬≈«»ƒ∆«

Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ BlL6. ∆≈¿»»»

חבירו.2) של את ויניח קודמת, שלי יאמר משנה 3)ואל
לג. ואם 4)בבאֿמציעא אב כיבוד שהוקש אףֿעלֿפי

ו). פרק ממרים והלכות לב. (שם מקום של לכבודו
הלכות 5) ראה אביו, משל יותר וביראתו בכבודו שחייב

וה. ב הלכה ה, פרק תורה שם 6)תלמוד וגמרא, משנה
לג.

.áÂÈ·‡ ˙„·‡ ÌÚ Ba¯ ˙„·‡a Ú‚t7ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ : »««¬≈««ƒ¬≈«»ƒƒ»»»ƒ
Ba¯ „‚k Ïe˜L8˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ÏL -9- Â‡Ï Ì‡Â ; »¿∆∆«∆»ƒ∆∆¿ƒ»

‡e‰Â .˙Ó„B˜ Ba¯ ÏL10˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰iL ,11·¯L , ∆«∆∆»∆ƒ¿∆«À¿»∆…
B˙ÓÎÁ12‰¯Bz ÏL13.„ÓÏ epnÓ »¿»∆»ƒ∆»«

שם.7) אביו 8)משנה "ואם כתוב: במשנתנו בחכמה.
וגם  בירושלמי, במשנה אבל שבויים). פדיון (לענין חכם"
וגירסת  אבידה), (לענין רבו" כנגד "שקול הגירסא: ברי"ף
הלכה  תורה תלמוד מהלכות ה בפרק אולם זו, כגירסא רבינו
אףֿעלֿפי  תלמידֿחכם, אביו היה אם "וכן רבינו: כותב א,
למה  סתירה וזה ". . . אבידתו משיב רבו, כנגד שקול שאינו
תורה  תלמוד שבהלכות מיימוניות, הגהות דעת כאן. שכתב
שם  ובכסףֿמשנה כאן. הנוסח הוא והעיקר טעותֿסופר, יש
סתם, ברבו מדובר ששם רבינו, של מבניו אחד בשם כתב
כנגד  שקול אינו שאביו אףֿעלֿפי כן על מובהק, שאינו
מדגיש  וכאן קודם, הוא תלמידֿחכם שהוא כיוון רבו,
אביו  שיהיה צריך כן על מובהק", רבו שיהיה "והוא רבינו:
מקובצת' 'שיטה וראה קודם. רבו של - לא ואם שקול,

ב. פרק סוף הזה,9)לבבאֿמציעא לעולם הביאו "שאביו
(שם). הבא" העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו

שם.11)בתנאי.10) עולא, יהודה,12)לשון רבי כדעת
העולם.13)שם. אומות חכמת ולא

.âB˙„·‡ ÁÈp‰14‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ƒƒ«¬≈»¿∆¡ƒ¬≈«¬≈≈∆»
BÏ Èe‡¯‰ ¯ÎO15¯‰ ÛËL ?„ˆÈk .16¯BÓÁÂ B¯BÓÁ »»»»≈«»«»»¬«¬

˙‡ ÁÈp‰ ,ÌÈ˙‡Ó B¯·Á ÏLÂ ‰Ó ‰ÙÈ BlL ,B¯·Á¬≈∆»∆»∆¿∆¬≈»«ƒƒƒ«∆
Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ÏL ˙‡ ÏÈv‰Â BlL∆¿ƒƒ∆∆¬≈≈∆»¿»»»
ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏ¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL17BÏ ÔzÏ ·iÁ -18ÈÓ„ ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ«»ƒ≈¿≈
ÂÈÏ‡Ó ‰ÏÚ B¯BÓÁL Èt ÏÚ Û‡Â .BlL19ÏÈ‡B‰ - ∆¿««ƒ∆¬»»≈≈»ƒ

Ba ˜qÚ˙ ‡ÏÂ20BnÚ ‰˙‰L ‰na ‰ÎÊ ,21. ¿…ƒ¿«≈»»«∆∆ƒ¿»ƒ

כלמעלה 14) קודמת, שלו הדין מן כי הדין, משורת לפנים
א. באבידת 15)בהלכה שטיפל והזמן הטירחה לפי

זאת  שעשה מכיוון שהפסיד, אבידתו דמי ולא חבירו,
במצוה. לזכות כדי קטו:16)מעצמו, בבאֿקמא משנה

בבאֿמציעא 17) ראה במקום. היה לא החמור שבעל כגון
לקבל 18)ל: המציל את מזכה ביתֿדין בפני התנאי כי

שם. נוכח היה לא החמור שבעל אףֿעלֿפי שהתנה, מה את
יכול  ואינו התנאי, את לקיים חייב הריהו עמו, התנה ואם
המשנה  ופירוש קטז. שם (ראה בך" אני "משטה לטעון

שם). כלום.19)לרבינו הפסיד כדי 20)ולא והפקירו
כאבוד. דינו חבירו, של את כי 21)להציל שם. גמרא

וניצל  עליו ריחמו השמים ומן כאבוד, החמור את רואים
מטביעה. חמורו

.ãÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï „¯È22B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - »«¿«ƒ¿…ƒƒ≈∆»¿»
BÏ Èe‡¯‰23ÔÎÂ .24ÏË·e ,‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ »»¿≈ƒ»»≈ƒ¿»»»«

‰‡Ó ‰ÂML ‰„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,¯È„ ‰ÂML BzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿∆»»ƒ»¿∆¡ƒ¬≈»∆»»≈»
‡l‡ ,Èz„ÒÙ‰L ¯È„ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ¯È„ƒ»……«≈ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ∆»

ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B25‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏË·iL ≈¿»¿≈»≈∆ƒ¿«≈»¿»»
da ˜ÒBÚ ‰È‰L26ÈÙa B‡ ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆»»≈»¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa27e‰eL¯‰Â ,„ÈÒÙiM ‰Ó ÏhiL28‰Ê È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ…«∆«¿ƒ¿ƒ¿¬≈∆
BlL - ÔÈc ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÏËB≈¿ƒ≈»¿»ƒ¿…≈ƒ∆

Ì„B˜29. ≈

מכיון 23)שם.22) שהתנה, אףֿעלֿפי חמורו, דמי ולא
שליחותו. עשה חמורו,24)שלא נהר לשטף מקביל

ג. לא:25)שבהלכה ל: שהיה 26)בבאֿמציעא "כגון
ונשתהה  האבידה את להשיב והלך מלאכתו והניח חייט,
לא  סלע. יום באותו ששכרו בגד תפירת כשיעור בהשבתה
אלא  לי, תנה סלע, שיעור ממלאכתי בטלתי כבר לו, יאמר
אם  ובטל, ויושב יתפור מה לו שאין כעת שכרו משערין
בגד  בתפירת תקח ובטל, יושב הנך לו, ויאמר אדם יבוא
שנוטל  שמתברר ומה היום, כל בטל תשאר או סלע, חצי
האבידה" מבעל שנוטל הוא לתפור, תפירה לו שאין בשעה

לא:). בבאֿמציעא חננאל, ל:27)(רבינו שם משנה,
התנאי 28) לפי באבידה לטפל (יפויֿכח) הרשאה לו נתנו

שזה  מכיון "והרשוהו", נאמר לא ג בהלכה למעלה שהתנה.
לו  לתת לתנאי יסכימו ביתֿדין או שהבעלים מאליו, מובן
השווה  חבירו של את להציל כדי מנה, שיפה חמורו דמי
הדגיש  ולכן ייבטל, כמה ידוע לא זה בדין אבל מאתיים.
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שוה 61) בה שאין לאבידה פרט ממנו, תאבד "אשר
 ֿ ובבא תצא, (ספרי אבידה קרויה שאינה משום פרוטה",

כז.). טו.).62)מציעא (בבאֿמציעא כאן הרי"ף לשון זה
מוותרים 63) והבעלים ממון, שאינה משום לקחה, אם

צוקרמנדל  הוצאת ב פרק בבאֿמציעא תוספתא ראה עליה.
.374 עמוד

.âé˜O ‡ˆÓ64‰t˜ B‡65Ô˜Ê B‡ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ , »»«À»ƒ»»»»»≈
„aÎÓ66B„Èa el‡ ÌÈÏk ÏhÏ Bk¯c ÔÈ‡L67BÈ‡ - ¿À»∆≈«¿ƒ…≈ƒ≈¿»≈
·iÁ68BlL eÈ‰ el‡ BzÚc ˙‡ „ÓB‡Â .Ô‰a Ïth‰Ï69: «»¿ƒ«≈»∆¿≈∆«¿ƒ»∆

ÏL ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ck - BÓˆÚÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¬ƒ»¿«¿»«»¿«¬ƒ∆
‰È‰ elÙ‡ B„B·k ÏÚ ÏÁBÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;B¯·Á¬≈¿ƒ…»»≈«¿¬ƒ»»

BlL70Bk¯„ ‰È‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ B¯·Á ÏLa Ck - ∆»¿∆¬≈≈«»¿«¬ƒ»»«¿
‰„Oa el‡k ÌÈÏk ¯ÈÊÁ‰Ï71Ô¯ÈÊÁ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â , ¿«¬ƒ≈ƒ»≈«»∆¿≈«¿¿«¬ƒ»

¯ÈÚa72¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈÚa Ô‡ˆÓe ,73Ô‡ˆÓ ; »ƒ¿»»»ƒ≈«»¿«¬ƒ¿»»
‰„Oa74Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -75˙eL¯Ï eÚÈbiL „Ú «»∆«»¿«¬ƒ»«∆«ƒƒ¿

ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ Ô‰a ÒÎ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿««ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆»ƒ¿≈
CÎa Bk¯c76. «¿¿»

כט:64) בבאֿמציעא גדול.65)משנה ֿ 66)סל אףֿעל
דבר  "וכל (שם): המשנה לשון כמשמעות חכם, שאינו פי
כבודו" לפי ואינה "זקן שאמרו ומה ליטול", דרכו שאין
כאן. לבבאֿמציעא מקובצת' 'שיטה ראה נאמר. לדוגמה

בזיון.67) משום בהם פעמים 68)שיש "והתעלמת,
לפי  ואינה זקן שהיה או . . . כיצד הא . . . מתעלם שאתה
"אינו  אומר רבינו ל.). ובבאֿמציעא שם, (ספרי כבודו"
כמו  בהם, יטפל הדין משורת לפנים ירצה אם אבל חייב",
רבינו  וראה שם), (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל רבי
אות  ב פרק בבאֿמציעא ורא"ש יז, הלכה ולקמן שם, חננאל

נמי 69)כא. חבירו בשל מחזיר, שבשלו כל רבא, "אמר
שם). (בבאֿמציעא המשנה 70)מחזיר" דברי מובן זהו

כט:). (שם ליטול" דרכו שאין דבר רואים 71)"וכל שאין
בוש. ואינו ל:).שהוא 72)אותו (שם מכריו מפני בוש

דרכו 73) "אין בכלל שאינו אףֿעלֿפי כבודו, לפי זה אין כי
ההלכה. בתחילת שנזכר בידו", אלו כלים זוהי 74)ליטול

בתיקו. שעלתה שם, בגמרא שהבעיא 75)בעיא מכיוון
לחומרא. רבינו פסק נפתרה, דרכו 76)לא שבשדה מכיוון

ומאחר  בהשבתו, ולהתחיל הכלי את לקחת נתחייב בכך,
בעיר, אפילו אותה לגמור אותו מחייבים במצוה, שהתחיל
רבה: של לכלל בהתאם כבודו, לפי זה שאין אףֿעלֿפי
דלא  בעיא כותב: [הרי"ף שם). (גמרא בה" חייב "הכישה
ויכניס  יטול שבשדה ומשמע, בעיר. יחזיר ולא - איפשטא
גירסא  היתה שלרי"ף כ, אות ב פרק רא"ש וראה לעיר.
באיסור  להחמיר שיש סובר עצמו והרא"ש בגמרא. אחרת
ב"זקן  רק שזה ומובן יחזיר. לא ולכן התורה, בכבוד זלזול
ליטול" דרכו "אין אבל כבודו", לפי ואינה - חכם היינו -
ו'בית  שם, נמוקיֿיוסף וראה לחומרא. להחזיר, מחוייב

רסג]. סימן חושןֿמשפט יוסף'

.ãédLÈk‰Â ‰Ó‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ77Ïth‰Ï ·iÁ˙ - ¿≈ƒ»»¿≈»¿ƒƒ»ƒ¿«≈¿ƒ«≈
Û‡ d¯ÈÊÁ‰Ïe daÈ¯‰L ;B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ »¿«¬ƒ»««ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¬≈

‰Âˆna ÏÈÁ˙‰78‰Á¯·e d¯ÈÊÁ‰ .79‰‡Ó elÙ‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆¡ƒ»»¿»¬ƒ≈»

ÌÈÓÚt80.Ì·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¿»ƒ«»¿«¬ƒ∆∆¡«»≈¿ƒ≈
BÚÓLÓ ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ '·L‰'81‡e‰ ÌÏBÚÏ . »≈¬ƒ≈»¿»ƒ«¿»¿»

‰ÈÏÚa ˙eL¯Ï ‰p¯ÈÊÁiL „Ú ,da Ïth‰Ï ·iÁ82 «»¿ƒ«≈»«∆«¬ƒ∆»ƒ¿¿»∆»
¯nzLn‰ ÌB˜ÓÏ83ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«ƒ¿«≈¬»ƒ∆¡ƒ»¿»∆≈

·iÁ - ÌMÓ ‰„·‡Â ,‰a¯ÁÂ ‰pb ÔB‚k ,¯nzLÓƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»¿»¿»ƒ»«»
.d˙eÈ¯Á‡a¿«¬»»

(שם).77) רבה של לגומרה.78)מימרא ועליו
ל:79) בבאֿמציעא ומשנה תצא, לא.80)'ספרי' שם גמרא
"זכור"81) דוגמת מתמדת, פעולה על המראה מקור, זהו כי

לרבינו. המשנה פירוש וראה בשבת. שנאמר ו"שמור"
תצא,82) (ספרי לאחיך" תשיבם "השב כתוב שהרי

ב). פרק בבאֿמציעא לא.83)ותוספתא בבאֿמציעא
נז. ובבאֿקמא

.åè˙È¯ÁLa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰84ÌÈÏÚa‰L ÌB˜ÓÏ ∆¡ƒ∆»¬≈»¿«¬ƒ¿»∆«¿»ƒ
,da Ïth‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙È¯ÁLa ÌL ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿«¬ƒ≈«»¿ƒ«≈»
ÌB˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ È¯‰L∆¬≈«¿»ƒƒ»««ƒ∆»

¯nzLÓ BÈ‡L85ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈ƒ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
ÌÈiÁ ÈÏÚ·a Ï·‡ ;ÌÈiÁ Áe¯ Ba86·iÁ ÌÏBÚÏ - ««ƒ¬»¿«¬≈«ƒ¿»«»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ï dÒÈÎiL „Ú ,da Ïth‰Ï¿ƒ«≈»«∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
˙¯nzLn‰87ÌÈÏÚa ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â .88. «ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ««¿»ƒ

בבית.84) מצויים הבעלים בשחרית שם, בבאֿקמא
הבעלים.85) על האחריות מכיוון 87)שם.86)כי

שם. גמרא יתירה, שמירה צריכה לצאת, היא שמלומדת
זוהי 88) האבידה. את שהחזיר לבעלים, להודיע צריך אינו

מדי, יותר אותו להטריח שלא אבידה, למשיב הניתנת הקלה
שצריכים  ובגזלן, ובגנב השומרים בארבעת מהֿשאיןֿכן

(שם). בעלים דעת

.æèdÓB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰Â ¯Èc‰ ÔÓ ‰Á¯aL ‰Ó‰a ‰‡»̄»¿≈»∆»¿»ƒ«ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Âˆn‰ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -89. ¬≈∆ƒ≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«««¿»ƒ

הב 89) מבית רחוק שהדיר הבעלים אףֿעלֿפי שהרי עלים,
שם. הכניסוה עצמם

.æé¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a CÏB‰‰90ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ «≈¿∆∆«¿«»»¿∆ƒ¿ƒ
Û‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿»»«

B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ91. «ƒ∆≈»¿ƒ¿

ז.90) הלכה סוף למעלה רבי 91)ראה שעשה כמו
ל:). (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל

.çé‰‡¯L Ô‰k92BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‰„·‡‰ …≈∆»»»¬≈»¿≈«¿»≈
ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜nL ˙ÚaL .d¯ÈÊÁ‰Ï ‡nhÓƒ«»¿«¬ƒ»∆»≈∆¿«≈ƒ¿«¬≈∆
¯·BÚÂ 'eÈ‰È ÌÈL„˜' ÏL ‰OÚ Ïh·Ó ,‰„·‡ ·L‰»≈¬≈»¿«≈¬≈∆¿ƒƒ¿¿≈
ÔÈ‡Â ,'ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ ‡Ï' ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ«…«¬∆∆…ƒ«»««¿«»¿≈

‰ÁB„ ‰OÚ93‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡94. ¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

לב.92) שם ומשנה ל. אףֿעלֿפי 93)שם ל. שם
להתעלם), תוכל (לא תעשה' 'לא גם יש אבידה שבהשבת
ורי"ף). שם רש"י (ראה בלבד ב'עשה' יש לדחות הכוח אבל

בלבד.94) תעשה' 'לא אלא

.èé‰„·‡‰ ˙‡ ‰‡¯95‰p¯ÈÊÁz Ï‡ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡Â , »»∆»¬≈»¿»«»ƒ««¬ƒ∆»
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"והרשוהו". ואמר הדין,29)רבינו מן שם. וגמרא משנה
חבירו. ממון להציל כדי ממונו להפסיד חייב הוא אין

.äÌÈL ÔÎÂ30ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ‰Ê ,C¯ca ÌÈ‡a eÈ‰L ¿≈¿«ƒ∆»»ƒ«∆∆∆¿»ƒ∆«ƒ
L·c ÏL „k‰ ˜cÒÂ ,L·c ÏL „Îa ‰ÊÂ31Ì„˜Â , ¿∆¿«∆¿«¿ƒ¿«««∆¿«¿…∆

˙‡ ÏÈv‰Â BÈÈ ˙‡ ‰Ê CÙL ı¯‡Ï L·c‰ CÙMiL∆ƒ»≈«¿«»»∆»«∆∆≈¿ƒƒ∆
L·c‰32Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙È·Á‰ CB˙Ï «¿«¿∆»ƒ≈∆»¿»»»

BÏ33ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :¯Ó‡ Ì‡Â .¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈
ÔzÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆«»ƒ≈

¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï L·c‰ CtL Ì‡Â .BÏ34ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿««¿«»»∆¬≈∆∆¿≈¿»
.ÏÈvÓ BÓˆÚÏ - ÏÈvn‰««ƒ¿«¿«ƒ

קטו.30) בבאֿקמא דרך 31)משנה מטפטף והדבש
היין.32)הסדק. מדמי מרובים אףֿעלֿפי 33)שדמיו

ראה  והטעם, הדבש. באיסוף ועסק יינו את שפך ידיו שבמו
קטז. בבאֿקמא וראה ג. להלכה בפירוש שם 34)למעלה

את  ומעכב הכד על כרוך שחישוק במקרה שרק אמרו, קטו:
שהחישוק  רבינו ומפרש הפקר, הדבש אין הדבש שפיכת
שאם  לו יצא ומכאן הדבש, שפיכת את מסוים לזמן מעכב

מגידֿמשנה. ראה הפקר. הוא הרי נשפך כבר

.å,ÌÈ˜È¯ ÌÈp˜˜a ‡a ‰ÊÂ L·c ÏL „Îa ‡a ‰Ê ‰È‰»»∆»¿«∆¿«¿∆»¿«¿«ƒ≈»ƒ
ÈÈ‡ :ÌÈp˜w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â ,L·c‰ „k ‰˜cÒÂ¿ƒ¿¿»««¿«¿»«««««¿«ƒ≈ƒ
BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ÈÏ ÔzzL „Ú Èp˜˜a ‰Ê L·„ EÏ ÏÈvÓ«ƒ¿¿«∆¿«¿«««∆ƒ≈ƒ∆¿¿ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â L·c‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Â ,ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck B‡»¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈»»«««¿«¿»«

Ba ˜ÁO ‰Ê È¯‰ - Ô‰35B¯ÎO ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ≈¬≈∆»«¿≈≈∆»¿»
ÌeÏk B„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ;BÏ Èe‡¯‰36. »»∆¬≈…ƒ¿ƒ¿

קטז.35) שם חבירו, ממון להציל הוא חייב שהרי
שם.36)

.æÁ¯aL ÈÓ ÔÎÂ37˙¯aÚÓ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ38 ¿≈ƒ∆»«ƒ≈»¬ƒ¿»¿»«¿…∆
¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ,¯È„ EÏ Ô˙B È‡Â È¯È·Ú‰ :BÏ ¿»»¿»««¬ƒ≈ƒ«¬ƒ≈¿ƒ»

B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯È·Ú‰Â39‰È‰ Ì‡Â .BÏ Èe‡¯‰ ¿∆¡ƒ≈∆»¿»»»¿ƒ»»
„iˆ40BÏ Ô˙B - È¯È·Ú‰Â E˙„BˆÓ Ïha :BÏ ¯Ó‡Â , «»¿»««≈¿»¿¿«¬ƒ≈ƒ≈

BnÚ ‰˙‰M ‰Ó Ïk41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆ƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

להצילו.39)רפסודה.38)שם.37) היא שמצוה
שם.40) הים, מן דגים עמו 41)השולה התנה אם [ואפילו

את  למצוא וקשה הלחםֿמשנה. כתב כן שהפסיד, ממה יותר
ששם  משום ואפשר, ו. שבהלכה הדין ובין זה שבין ההבדל
אמנם  ודוחק. משהו. הפסיד כאן אבל כלום, הפסיד לא
שהרי  שכתב: זה, לטעם מסייע ו בהלכה רבינו של סגנונו

כלום]. הפסידו לא

.ç¯a„na ˙ÎÏB‰ ‰˙È‰L ‡¯iL42ÒÈb ‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,43 «»»∆»¿»∆∆«ƒ¿»¿»«»∆»«ƒ
dÙ¯Ëe44„Á‡ „ÓÚÂ ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ : ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿«ƒƒ»»¿»«∆»

BÓˆÚÏ ÏÈv‰ - ÏÈv‰Â Ô‰Ó45ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;46Ô‰ ≈∆¿ƒƒƒƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»»¿»«∆»≈∆¿ƒƒ««ƒ

ÚˆÓ‡Ï ÏÈv‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡L47. ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒƒƒ»∆¿«

קטז.42) מכיון 45)ובזזה.44)צבא.43)שם
קיד. שם משנה וראה התייאשו, שהם 46)שהבעלים כגון

וחזקים. מכיון 47)מרובים ונוטל, שלו את מכיר אחד כל

התייאש. שלא

.è˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰48ÏÈvn‰ Ïk - »¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»««ƒ
ÚˆÓ‡Ï ÏÈvÓ49È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ»∆¿«∆»ƒ≈»«¿«¿ƒ¬ƒ

e‰eÚÓML ÔÂÈkL .BÓˆÚÏ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ«ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿∆≈»∆¿»
ÔÓˆÚ ˜Á„Ï Ô‰Ï ‰È‰ ,'ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ' ¯ÓB‡≈¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ»»»∆ƒ¿…«¿»
ÔÓ eL‡È˙ È¯‰ - eÏÈv‰ ‡ÏÂ e·LiL ÔÂÈÎÂ ;ÏÈv‰Ïe¿«ƒ¿≈»∆»¿¿…ƒƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ

.Ïk‰«…

שם.48) אשי, רב אילו 49)דברי לטעון, יכולים הם כי
רי"ף  ומצילים, נפשנו מוסרים היינו לעצמך שתציל אמרת

שם.

.éÏÈv‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏÈv‰Â ,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰»¿≈À»ƒ¿ƒƒ∆»≈∆ƒƒ
ÚˆÓ‡Ï50ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â .51‰Ê È¯‰ - »∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆

B¯·ÁÓ ˜ÏÁ52˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .BÓˆÚÏ ÏÈv‰Â , »«≈¬≈¿ƒƒ¿«¿¿≈«≈∆
ÏÚBt‰53¯ÈkOnÏ ‡e‰ È¯‰ ÏÈviL Ïk - ÏÈv‰Ï54. «≈¿«ƒ…∆«ƒ¬≈««¿ƒ

ÔÓ Ba ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆≈ƒ
˙e¯ÈÎO‰55‡e‰ È¯‰ Ôk ¯Ó‡L ¯Á‡ ÏÈviL ÏÎÂ , «¿ƒ¿…∆«ƒ««∆»«≈¬≈

BlL56. ∆

להציל,50) יכול אינו כשחבירו אפילו יחד. לשניהם ושייך
לא  כן ועל שותפו, על סמך הוא כי שהתייאש, אומרים אין

ההפקר. מן שזכה לטעון הלה חלקי.51)יכול את
הוא 52) זכאי בסכנה, שממונו מכיון השותפות. את ביטל

שחבירו  בין שלו, את ולהציל חבירו, מדעת שלא לחלוק
שם). (גמרא יכול אינו ובין להציל של 53)יכול פירושו

שם. כי 54)רבא, להציל, יכול המשכיר כשאין אפילו
מציל. הוא הבית לבעל יכול 55)סתמו שפועל הוא, והדין

(שם). היום בחצי אפילו בו המשכיר 56)לחזור אין אם
ההפקר. מן השכיר וזוכה להציל, יכול

.àé‡¯iL57ÒÈb ‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,¯a„na ‰˙ÁL «»»∆»¿»«ƒ¿»¿»«»∆»«ƒ
dÙ¯ËÏ58ÔÈ·MÁÓ - BÏ e˙Â ÔBÓÓ ÒÈb‰ ÌÚ e˜ÒÙe , ¿»¿»»¿ƒ««ƒ»¿»¿¿«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ59˙BLÙ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,60Ì‡Â . ¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
B¯ÎO ÔÈ·MÁÓ - C¯c‰ ÌÚÈ„B‰Ï Ì‰ÈÙÏ ¯iz e¯ÎO»¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»«∆∆¿«¿ƒ¿»

˙BLÙ ÈÙÏe ÔBÓÓ ÈÙÏ61epLÈ Ï‡Â .62‚‰nÓ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿«ƒƒ¿«
.ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ

שם.57) שכל 59)לבוזזה.58)גמרא החפצים, ערך לפי
לביזה. היתה הגייס כוונת כי בשיירה. מוביל ואחד אחד

בסכנה.60) היו לא דרך,61)כי המורה התייר, בלי כי
לחייהם. וגם לממונם גם סכנה לתת 62)צפויה נהגו שאם

עושים. נפשות, לפי או ממון לפי לתייר

.áéÈ‡M¯Ô63Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈ¯nÁ‰64ÈÓ Ïk : «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
¯BÓÁ epnÓ „·‡zL65BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‡¯iM‰ ÈaÓ ∆…«ƒ∆¬ƒ¿≈««»»«¬ƒƒ

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰„·‡Â ‡e‰ da ÚLt Ì‡Â .˙¯Á‡ ¯BÓÁ¬«∆∆¿ƒ»«»¿»¿»≈«»ƒ
BÏ „ÈÓÚ‰Ï66. ¿«¬ƒ

בדיבור 64)שם.63) אפילו קיים והתנאי רוצים, כשכולם
בו. לחזור יכול מהם אחד ואין שתיטרף 65)בלבד, כגון

רעות. חיות בכלל 66)עלֿידי אינו פשיעה מקרה כי
התנאי.
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.âé‰ÈÓ„ ÈÏ ez :¯Ó‡Â ,B¯BÓÁ ‰„·‡67‰ˆB¯ È‡Â »¿»¬¿»«¿ƒ»∆»«¬ƒ∆
¯BÓÁ ÁwÏ68ÌÎnÚ ¯ÓBL ÈÈ¯‰Â69ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ƒ«¬«¬≈ƒ≈ƒ»∆≈¿ƒ

BÏ70Ê¯cÊiL È„k ,˙¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;∆»«¬ƒƒ¬«∆∆¿≈∆ƒ¿»≈
BzÓ‰a ¯ÓLÈÂ BÓˆÚ71‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . «¿¿ƒ¿…¿∆¿«¬ƒ»¿»¿≈»

˙¯Á‡72¯ÓBLÏ ˙Á‡ ¯ÓBL ‰ÓB„ BÈ‡ - ‡¯iMa «∆∆««»»≈∆≈««¿≈
ÌÈzL73. ¿«ƒ

(שם).67) החמור ראה 68)במקום אחר. פירוש ולרש"י
והליסטים.69)שם. החיות לו 70)מפני יש שאם

אינו  בהמה, לו וכשאין כהוגן. לשמור מסייעם הוא בהמה,
אחרים. ממון בשמירת עוזר 71)מזדרז הוא ועלֿידיֿזה

השיירה. כל בשמירה 72)בשמירת מזדרז הוא ובשבילה
ביתר 73)כחביריו. שומר הוא בהמות שתי על כי

לי  תנו אמר אם כן ועל האחת, על מאשר מסירותֿנפש
שם. לו, שומעים אין דמיה,

.ãé‰ÈÙÒ74‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,Ìia ˙Îl‰Ó ‰˙È‰L ¿ƒ»∆»¿»¿«∆∆«»¿»«»∆»
ÏBLÁ75d‡OnÓ el˜‰Â ,dÚ·ËÏ76ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ - «¿¿»¿»¿≈≈ƒ«»»¿«¿ƒ¿ƒ
Èe‡OÓ77epLÈ Ï‡Â .ÔBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,78 «¿¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»¿«¿«

.ÌÈtq‰ ‚‰nÓƒƒ¿«««»ƒ

סוערים.75)שם.74) מטביעה,76)גלים להצילה כדי
לים. המטען מן חלק להשליך הכרח השליך 77)יש "אם

(רש"י) ברזל" ליטרין מאה זה ישליך זהב, ליטרין מאה זה
משקל. באותו מטען לספנים 78)כשלשניהם היה אם

כשאין  מחייב שלמעלה והדין כמנהגם. עושים אחר, מנהג
יא. הלכה גם להבין יש וכן קבוע. נוהג

.åèÔÈ‡M¯79ÈÓ Ïk :Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈtq‰ «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
.˙¯Á‡ ‰ÈÙÒ BÏ ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰ÈÙÒ BÏ „·‡zL∆…«¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆
˙BÈÙq‰ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ L¯tL B‡ ,‰„·‡Â da ÚLt»«»¿»¿»∆≈«¿»∆≈«¿ƒ

ÔÓf‰ B˙B‡a Ba ˙BÎÏB‰80BÏ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -81. ¿¿«¿«≈«»ƒ¿«¬ƒ

יב.79) להלכה מקבילה זו הלכה היו 80)שם. אפילו
ליבשה  סמוך בתשרי שהלך כגון אחר, בזמן בו הולכות
ונתקלה  השלגים, מהפשרת גדלים שהנהרות בניסן, כדרכו

התנו.81)ונשברה. לא עלֿמנתֿכן כי

ה'תשע"ה  אלול י' ג' יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מקום 1) זה ובאי כיצד אבידה הכרזת דיני בו נתבארו

נתבארו  וכן אותו. שיתן למי ישיבנה סימן זה ובאי מכריז,
אסור  שהוא הדברים ממנה, יעשה מה אבידה המוצא בו
הדבר  הוא ומה לעשותם. חייב שהוא והדברים לעשותם
בשמירתו. חייב שאינו הדבר הוא ומה בשמירתו חייב שהוא

.àd¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‡e‰L ‰„·‡ ‡ˆBn‰2·iÁ - «≈¬≈»∆«»¿«¬ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï3dÚÈ„B‰Ïe ‰ÈÏÚ4ÔÈÓ BÏ „·‡L ÈÓ :¯ÓBÏÂ ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ»¿«ƒ∆»«ƒ
ÈBÏt5ÔÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,6‰ÂL ‰˙È‰ elÙ‡ .ÏhÈÂ ¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¬ƒ»¿»»∆

‰ÏÊe‰Â ‰‡Èˆn‰ ˙Úa ‰Ëe¯t7ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -8.‰ÈÏÚ ¿»¿≈«¿ƒ»¿¿»«»¿«¿ƒ»∆»
‰‰B·b Ô·‡Â9eÈ‰ ‰ÈÏÚL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‰˙È‰ ¿∆∆¿»»¿»ƒ»«ƒ∆»∆»»

.ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ

יד 2) ופרק יא פרק עיין - להחזירה חייב שאינו אבידה על
במקום 3)וכו'. היא ההכרזה כז: מציעא בבא משנה

חֿט. הלכה להלן ועיין זו, הלכה בסוף כמו פומבי,
לשכניו 4) שיודיע דין להכריז, אפשר שאי במקום

ט. הלכה ראה ואל 5)ולמיודעיו. ב בהלכה דוגמאות
את  לשווא להטריח שלא כדי מצאתי, "אבדה" סתם יכריז
נחמן, רב כדעת היא זו הלכה אחרים. חפצים שאבדו אלו

הרי"ף. פסק וכך כח: מציעא זה 6)בבא חפץ המייחדים
מין. מאותו החפצים אינה 7)מיתר פרוטה משווה ופחות

ונתחייב 8)מציאה. פרוטה שווה הייתה שמצאה שבשעה
כז.). מציעא (בבא כח:9)בה שם בברייתא הנזכרת זו

אבידות  להם שאבדו אלו כל באו שלשם משום טוען" "אבן
"הטועין"). הגירסה יט. (בתענית

.áÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk10„·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ - ˙BÚÓ ‡ˆÓ Ì‡ ? ≈««¿ƒƒ»»»«¿ƒƒ∆»«
ÚaËÓ BÏ11‰Ó‰a B‡ ˙eÒk BÏ „·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ ÔÎÂ . «¿≈«¿≈«¿ƒƒ∆»«¿¿≈»

LLBÁ BÈ‡Â .ÏhÈÂ ÌÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,˙B¯ËL B‡12 ¿»»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¿≈≈
„Ú B¯ÈÊÁÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰„·‡‰ ÔÈÓ ÚÈ„B‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«ƒ»¬≈»¿ƒ∆≈«¬ƒ«

ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ÔziL13. ∆ƒ≈ƒ»ƒÀ¿»ƒ

שבהלכה 10) פלוני" "מין לכלל דוגמאות באות זו בהלכה
מטבע.11)א. איזו מפרט אינו הרמאי,12)אבל מפני

את  במקרה וידע כסות, כגון האבידה, מין את ידע שאם
ויטלה. סימניה יתן בסימניה, ומכיר שאבדה הכסות בעל
"אבידה" סובר הוא כך ומשום יהודה, רב מביע זה חשש

כח: מציעא בבא ומידת 13)מכריז, ארכה מידת כגון
אינו  הבגד, צבע כגון בעלמא, סימן אבל הכסות, של רחבה
כז: שם וראה צבע, באותו בגדים הרבה יש כי מספיק,

ה. הלכה לקמן וראה ואנא. המתחיל דיבור תוספות

.âÔÈ˜‰·Ó ÔÈ‡L ÌÈÓÈÒ Ô˙Â ‰„·‡‰ ÏÚa ‡a14- »««»¬≈»¿»«ƒ»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ«∆…«ƒ»ƒÀ¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡n¯‰Â¿»««««ƒ∆»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ15e¯Ó‡ .BlL ‡È‰L «¬ƒƒ«∆»ƒ≈ƒ∆ƒ∆»¿
¯˜ÁzL „Ú - EÈÁ‡ L¯c „Ú EnÚ ‰È‰Â :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ«∆«¿…

Â‡Ï Ì‡ ‡e‰ È‡n¯ Ì‡ ÂÈ¯Á‡16. «¬»ƒ««ƒ»

ולבן.14) אדום יש 15)כגון כרמאי, ידוע הוא אם כי
על  רמאות. בדרך המובהקים הסימנים לו שנודעו לחשוש
ביותר, המובהק הסימן יספיק ולא עדים, ממנו דורשים כן

בשטר. פלונית אות בצד יש נקב אחיך"16)כגון ["דרוש
תמצא  ואם רמאי אינו אם לידע אחיך את שתדרוש משמע

מובהקים]. בסימנים אפילו לו תחזיר אל רמאי שהוא

.ãÔ˙Â ‡·e ‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»¿»¬≈»»¿»«
‰ÈÓÈÒ17˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BÏ d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ƒ»∆»«¬ƒƒ»∆»ƒ≈À¿«
È‡n¯18e‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ ,ÔÈ‡n¯‰ ea¯MÓ . ««ƒ∆«»«»ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆¿

BÏ ÔÈ¯ÓB‡19ÏËÂ È‡n¯ ‰z‡ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú ‡·‰ :20. ¿ƒ»≈≈ƒ∆≈«»««»…

שהאבידה 18)המובהקים.17) עדים הבאת דרשו וממנו
שלו. רמאי.19)היא הוחזק שלא פי 20)לאדם על

סימנים.

.äÏÚ ÔÈ„Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜‰·n‰ ÌÈÓÈq‰«ƒ»ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ«
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"והרשוהו". ואמר הדין,29)רבינו מן שם. וגמרא משנה
חבירו. ממון להציל כדי ממונו להפסיד חייב הוא אין

.äÌÈL ÔÎÂ30ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ‰Ê ,C¯ca ÌÈ‡a eÈ‰L ¿≈¿«ƒ∆»»ƒ«∆∆∆¿»ƒ∆«ƒ
L·c ÏL „k‰ ˜cÒÂ ,L·c ÏL „Îa ‰ÊÂ31Ì„˜Â , ¿∆¿«∆¿«¿ƒ¿«««∆¿«¿…∆

˙‡ ÏÈv‰Â BÈÈ ˙‡ ‰Ê CÙL ı¯‡Ï L·c‰ CÙMiL∆ƒ»≈«¿«»»∆»«∆∆≈¿ƒƒ∆
L·c‰32Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙È·Á‰ CB˙Ï «¿«¿∆»ƒ≈∆»¿»»»

BÏ33ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :¯Ó‡ Ì‡Â .¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈
ÔzÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆«»ƒ≈

¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï L·c‰ CtL Ì‡Â .BÏ34ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿««¿«»»∆¬≈∆∆¿≈¿»
.ÏÈvÓ BÓˆÚÏ - ÏÈvn‰««ƒ¿«¿«ƒ

קטו.30) בבאֿקמא דרך 31)משנה מטפטף והדבש
היין.32)הסדק. מדמי מרובים אףֿעלֿפי 33)שדמיו

ראה  והטעם, הדבש. באיסוף ועסק יינו את שפך ידיו שבמו
קטז. בבאֿקמא וראה ג. להלכה בפירוש שם 34)למעלה

את  ומעכב הכד על כרוך שחישוק במקרה שרק אמרו, קטו:
שהחישוק  רבינו ומפרש הפקר, הדבש אין הדבש שפיכת
שאם  לו יצא ומכאן הדבש, שפיכת את מסוים לזמן מעכב

מגידֿמשנה. ראה הפקר. הוא הרי נשפך כבר

.å,ÌÈ˜È¯ ÌÈp˜˜a ‡a ‰ÊÂ L·c ÏL „Îa ‡a ‰Ê ‰È‰»»∆»¿«∆¿«¿∆»¿«¿«ƒ≈»ƒ
ÈÈ‡ :ÌÈp˜w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â ,L·c‰ „k ‰˜cÒÂ¿ƒ¿¿»««¿«¿»«««««¿«ƒ≈ƒ
BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ÈÏ ÔzzL „Ú Èp˜˜a ‰Ê L·„ EÏ ÏÈvÓ«ƒ¿¿«∆¿«¿«««∆ƒ≈ƒ∆¿¿ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â L·c‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Â ,ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck B‡»¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈»»«««¿«¿»«

Ba ˜ÁO ‰Ê È¯‰ - Ô‰35B¯ÎO ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ≈¬≈∆»«¿≈≈∆»¿»
ÌeÏk B„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ;BÏ Èe‡¯‰36. »»∆¬≈…ƒ¿ƒ¿

קטז.35) שם חבירו, ממון להציל הוא חייב שהרי
שם.36)

.æÁ¯aL ÈÓ ÔÎÂ37˙¯aÚÓ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ38 ¿≈ƒ∆»«ƒ≈»¬ƒ¿»¿»«¿…∆
¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ,¯È„ EÏ Ô˙B È‡Â È¯È·Ú‰ :BÏ ¿»»¿»««¬ƒ≈ƒ«¬ƒ≈¿ƒ»

B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯È·Ú‰Â39‰È‰ Ì‡Â .BÏ Èe‡¯‰ ¿∆¡ƒ≈∆»¿»»»¿ƒ»»
„iˆ40BÏ Ô˙B - È¯È·Ú‰Â E˙„BˆÓ Ïha :BÏ ¯Ó‡Â , «»¿»««≈¿»¿¿«¬ƒ≈ƒ≈

BnÚ ‰˙‰M ‰Ó Ïk41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆ƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

להצילו.39)רפסודה.38)שם.37) היא שמצוה
שם.40) הים, מן דגים עמו 41)השולה התנה אם [ואפילו

את  למצוא וקשה הלחםֿמשנה. כתב כן שהפסיד, ממה יותר
ששם  משום ואפשר, ו. שבהלכה הדין ובין זה שבין ההבדל
אמנם  ודוחק. משהו. הפסיד כאן אבל כלום, הפסיד לא
שהרי  שכתב: זה, לטעם מסייע ו בהלכה רבינו של סגנונו

כלום]. הפסידו לא

.ç¯a„na ˙ÎÏB‰ ‰˙È‰L ‡¯iL42ÒÈb ‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,43 «»»∆»¿»∆∆«ƒ¿»¿»«»∆»«ƒ
dÙ¯Ëe44„Á‡ „ÓÚÂ ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ : ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿«ƒƒ»»¿»«∆»

BÓˆÚÏ ÏÈv‰ - ÏÈv‰Â Ô‰Ó45ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;46Ô‰ ≈∆¿ƒƒƒƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»»¿»«∆»≈∆¿ƒƒ««ƒ

ÚˆÓ‡Ï ÏÈv‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡L47. ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒƒƒ»∆¿«

קטז.42) מכיון 45)ובזזה.44)צבא.43)שם
קיד. שם משנה וראה התייאשו, שהם 46)שהבעלים כגון

וחזקים. מכיון 47)מרובים ונוטל, שלו את מכיר אחד כל

התייאש. שלא

.è˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰48ÏÈvn‰ Ïk - »¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»««ƒ
ÚˆÓ‡Ï ÏÈvÓ49È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ»∆¿«∆»ƒ≈»«¿«¿ƒ¬ƒ

e‰eÚÓML ÔÂÈkL .BÓˆÚÏ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ«ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿∆≈»∆¿»
ÔÓˆÚ ˜Á„Ï Ô‰Ï ‰È‰ ,'ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ' ¯ÓB‡≈¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ»»»∆ƒ¿…«¿»
ÔÓ eL‡È˙ È¯‰ - eÏÈv‰ ‡ÏÂ e·LiL ÔÂÈÎÂ ;ÏÈv‰Ïe¿«ƒ¿≈»∆»¿¿…ƒƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ

.Ïk‰«…

שם.48) אשי, רב אילו 49)דברי לטעון, יכולים הם כי
רי"ף  ומצילים, נפשנו מוסרים היינו לעצמך שתציל אמרת

שם.

.éÏÈv‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏÈv‰Â ,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰»¿≈À»ƒ¿ƒƒ∆»≈∆ƒƒ
ÚˆÓ‡Ï50ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â .51‰Ê È¯‰ - »∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆

B¯·ÁÓ ˜ÏÁ52˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .BÓˆÚÏ ÏÈv‰Â , »«≈¬≈¿ƒƒ¿«¿¿≈«≈∆
ÏÚBt‰53¯ÈkOnÏ ‡e‰ È¯‰ ÏÈviL Ïk - ÏÈv‰Ï54. «≈¿«ƒ…∆«ƒ¬≈««¿ƒ

ÔÓ Ba ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆≈ƒ
˙e¯ÈÎO‰55‡e‰ È¯‰ Ôk ¯Ó‡L ¯Á‡ ÏÈviL ÏÎÂ , «¿ƒ¿…∆«ƒ««∆»«≈¬≈

BlL56. ∆

להציל,50) יכול אינו כשחבירו אפילו יחד. לשניהם ושייך
לא  כן ועל שותפו, על סמך הוא כי שהתייאש, אומרים אין

ההפקר. מן שזכה לטעון הלה חלקי.51)יכול את
הוא 52) זכאי בסכנה, שממונו מכיון השותפות. את ביטל

שחבירו  בין שלו, את ולהציל חבירו, מדעת שלא לחלוק
שם). (גמרא יכול אינו ובין להציל של 53)יכול פירושו

שם. כי 54)רבא, להציל, יכול המשכיר כשאין אפילו
מציל. הוא הבית לבעל יכול 55)סתמו שפועל הוא, והדין

(שם). היום בחצי אפילו בו המשכיר 56)לחזור אין אם
ההפקר. מן השכיר וזוכה להציל, יכול

.àé‡¯iL57ÒÈb ‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,¯a„na ‰˙ÁL «»»∆»¿»«ƒ¿»¿»«»∆»«ƒ
dÙ¯ËÏ58ÔÈ·MÁÓ - BÏ e˙Â ÔBÓÓ ÒÈb‰ ÌÚ e˜ÒÙe , ¿»¿»»¿ƒ««ƒ»¿»¿¿«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ59˙BLÙ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,60Ì‡Â . ¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
B¯ÎO ÔÈ·MÁÓ - C¯c‰ ÌÚÈ„B‰Ï Ì‰ÈÙÏ ¯iz e¯ÎO»¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»«∆∆¿«¿ƒ¿»

˙BLÙ ÈÙÏe ÔBÓÓ ÈÙÏ61epLÈ Ï‡Â .62‚‰nÓ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿«ƒƒ¿«
.ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ

שם.57) שכל 59)לבוזזה.58)גמרא החפצים, ערך לפי
לביזה. היתה הגייס כוונת כי בשיירה. מוביל ואחד אחד

בסכנה.60) היו לא דרך,61)כי המורה התייר, בלי כי
לחייהם. וגם לממונם גם סכנה לתת 62)צפויה נהגו שאם

עושים. נפשות, לפי או ממון לפי לתייר

.áéÈ‡M¯Ô63Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈ¯nÁ‰64ÈÓ Ïk : «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
¯BÓÁ epnÓ „·‡zL65BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‡¯iM‰ ÈaÓ ∆…«ƒ∆¬ƒ¿≈««»»«¬ƒƒ

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰„·‡Â ‡e‰ da ÚLt Ì‡Â .˙¯Á‡ ¯BÓÁ¬«∆∆¿ƒ»«»¿»¿»≈«»ƒ
BÏ „ÈÓÚ‰Ï66. ¿«¬ƒ

בדיבור 64)שם.63) אפילו קיים והתנאי רוצים, כשכולם
בו. לחזור יכול מהם אחד ואין שתיטרף 65)בלבד, כגון

רעות. חיות בכלל 66)עלֿידי אינו פשיעה מקרה כי
התנאי.
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ÌB˜Ó ÏÎa Ì‰Èt21‰¯Bz ÔÈc22‰cn‰Â .23B‡ ƒ∆¿»»ƒ»¿«ƒ»
Ï˜Ln‰24ÔÈn‰ B‡25‰„·‡‰ ÌB˜Ó B‡26ÔÈÓÈÒ - «ƒ¿»«ƒ¿»¿»¬≈»ƒ»ƒ

.Ô‰ ÔÈ˜‰·ÓÀ¿»ƒ≈

או 21) בסימנים אשה גט להחזיר כגון באיסור, אפילו
(שם  ההרוג בגוף שנמצאו סימנים סמך על עגונה להתיר

כח.).22)כז:). (שם הם התורה מן שסימנים רבא כדעת
שמן.23) ליטר כגון בלח, מידה או ורוחב, אורך מידת כגון
כג:).25)ביבש.24) (שם במחרוזת דגים עשרה כגון
הוא 26) שמקום כב: שם רבא כדעת היחיד, ברשות כשמצא

סוגי  שלושה [ישנם י. הלכה טו פרק לקמן וראה סימן.
פלונית  אות בצד נקב כגון ביותר, מובהקים א. סימנים:
אינם  ג. ומניין; משקל מידה, כגון מובהקים, ב. בשטר;
עליהם  סומכים ביותר שמובהקים רבינו, ודעת מובהקים.
לא  אבל אבידה להחזיר מועיל ב' סוג עניינים, בכל
או  המשקל או "והמידה כאן: רבינו שכתב ומה באיסורים.
אבידה, להחזרת הכוונה הם" מובהקים סימנים וכו' המניין
הכוונה  המובהקים" "הסימנים זו: הלכה בראש שאמר ומה

משנה]. בכסף פירש כך א. מסוג לסימנים

.åÌÈL e‡a27ÈÓÈÒ Ô˙ ‰ÊÂ ,‰„·‡‰ ÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê , »¿«ƒ∆»«ƒ»≈»¬≈»¿∆»«ƒ»≈
¯Á‡‰ Ô˙pL BÓk ‰„·‡‰28‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ÔzÈ ‡Ï - »¬≈»¿∆»«»«≈…ƒ≈…»∆¿…
˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ ,‰ÊÏ29B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú »∆∆»ƒ¿∆À«««∆∆»∆»«¬≈

,ÌÈÓÈq‰ ˙‡ „Á‡‰ Ô˙ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa eOÚÈ B‡«¬≈≈∆¿»»»«»∆»∆«ƒ»ƒ
ÌÈ„Ú‰ ÏÚ·Ï ÔzÈ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÈM‰Â30Ô˙ ‰Ê . ¿«≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ≈¿««»≈ƒ∆»«

„Á‡‰ „Ú‰ È¯‰ - „Á‡ „ÚÂ ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰ÊÂ ,ÌÈÓÈÒƒ»ƒ¿∆»«ƒ»ƒ¿≈∆»¬≈»≈»∆»
BÈ‡L BÓk31.ÁÈpÈÂ , ¿∆≈¿«ƒ«

רבא,27) של מימרא נפלה, שממנו טוען, מהם אחד וכל
כח. נתן 28)שם וחבירו מובהק סימן נתן אחד אם אבל

ז. הלכה ראה לחבירו. המציאה תינתן ביותר, מובהק סימן
נודעו 29) שלא במציאה כמו בהם ויעשה המוצא, אצל

טוֿיז. הלכות להלן ראה עדיפים 30)בעליה. עדים כי
התורה. מן סימנים שגם אףֿעלֿפי מכיוון 31)מסימנים,

חשובים  סימנים ונותן ממנו, שאבדה טוען מהם אחד שכל
(שם). להכריע אחד עד בידי כוח אין חבירו, של כמו

.æ‰‚È¯‡ È„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÓO ‡ˆÓ»»ƒ¿»¿«≈»¿∆≈ƒ≈≈¬ƒ»
ÔzÈ - epnÓ ‰ÏÙpL ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,BÏ ‰e‚¯‡L∆¬»»¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ≈

‰ÏÈÙ È„ÚÏ32˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ ,dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê . ¿≈≈¿ƒ»∆»«ƒ«»¿»¿∆»«ƒ«
- daÁ¯¯ÚLiL ¯LÙ‡L ;dk¯‡ ˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ »¿»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«»¿»∆∆¿»∆¿«≈

daÁ¯ ˙cÓ È‡n¯‰33‰Ê .da ‰qk˙Ó ‰ÈÏÚa ‰È‰Lk »««ƒ«»¿»¿∆»»¿»∆»ƒ¿«∆»∆
ÔzÈ - ‰È˙BÏ˜LÓ Ôek ‰ÊÂ ,daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙»«ƒ«»¿»¿»¿»¿∆ƒ≈ƒ¿¿∆»ƒ≈

dÏ˜LÓ ÔekL ÈÓÏ34daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê .35, ¿ƒ∆ƒ≈ƒ¿»»∆»«ƒ«»¿»¿»¿»
˙BÈ¯Ó‡‰ ˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ36˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ - daL ¿∆»«ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«

daÁ¯Â dk¯‡37. »¿»¿»¿»

שהרי 32) לחבירו, מכרה לו שארגוה שזה אומרים, אנו
(שם). ממנו שנפלה מעידים מה 33)עדים קטנה, שהיא

לשער. יותר וקשה גדולה שהיא אורכה מידת כן  שאין
ואפילו 34) שאמרנו, כפי לשער, אפשר רוחבה מידת כי

של  משקלה לא אבל לשער, בקושי אפשר אורכה מידת

יותר  מובהק סימן הוא השמלה משקל כן על השמלה.
ואורכה. רוחבה לחוד.35)ממידת מידה שפות 36)כל

הסימנים 37)הבגד. שבעל הוא, זו בהלכה הכלל
האבידה. את יקבל יותר המובהקים

.ç‰ÈÏÚ ÊÈ¯ÎÓ ‰È‰ ,‰„·‡ ‡ˆnL ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»»¬≈»»»«¿ƒ»∆»
ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL38ÈL .ÔBL‡¯ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ Ï‚¯ .39 ¿»¿»ƒ∆∆ƒ≈ƒ≈ƒ

Ì˙Ò ÊÈ¯ÎÓ - ÈLÈÏL .ÈL :¯ÓB‡ -40‡lL È„k , ≈≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿»¿≈∆…
ÈLÈÏLa ÈL BÏ ÛlÁ˙È41ÔB¯Á‡‰ Ï‚¯ ¯Á‡Â . ƒ¿«≈≈ƒƒ¿ƒƒ¿««∆∆»«¬

CÏiL È„k ;˙ÈÚÈ·¯ ÌÚt ÊÈ¯ÎÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ«¿ƒ««¿ƒƒ¿≈∆≈≈
ÚÓBM‰42ÌÈÓÈ ‰LÏLa B˙È·Ï43ÂÈÏk LMÓÈÂ44, «≈«¿≈ƒ¿»»ƒƒ«≈≈»

ÊÈ¯ÎÓ ÊÈ¯În‰ ‰Ê ‡ˆÓÈÂ ,ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿ƒ¿»∆««¿ƒ«¿ƒ
ÈÚÈ·Ma45. «¿ƒƒ

כי 38) הוא, והטעם כח. שם במשנה יהודה רבי כדעת
לירושלים, לעלות ישראל בני כל חייבים הרגלים בשלושת

בשלישי. יעלה ובשני בראשון עלה שלא המוצא 39)ומי
ידע  שהמאבד כדי מכריז, שהוא השני הרגל שזהו מציין
מיד  לחזור יצטרך ולא השלישי הרגל עד שהות לו שיש

שזהו 40)(שם). ידע, השומע וכל זה, רגל איזה לציין בלי
מיד. יחזור חפץ, לו שאבד נמצא ואם האחרון, הרגל

בשני 41) להחליפו בטעות השומע עלול שלישי יכריז אם
הרגל  עד שהות לו שיש ויחשוב המשותפת), ה"שין" (בגלל

אבידתו. את ויפסיד מיד יחזור ולא היה 42)הבא, שלא
הקודמים. הרגלים כזה.43)בשני במרחק נמצא ביתו אם

זה.44) ממין כלי לו אבד אם לברר משבעה 45)כדי יותר
בירושלים. שישהה המוצא את חכמים הטריחו לא ימים
עד  הגרים לאלו רק מספיקים הימים ששבעת ואףֿעלֿפי

שם). רבא (דעת יותר ולא מירושלים ימים שלושת דרך

.è·¯ÁMÓ46ÔÈÊÈ¯ÎÓ e‰iL eÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒƒ
˙BiÒk Èz·a47˙BL¯„Ó Èz··e48ÔÈÒp‡‰ ea¯MÓ .49 ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«»«»ƒ

‡È‰ CÏÓ ÏL ‰‡Èˆn‰ :e¯Ó‡Â50L eÈ˜˙‰ ,eÈ‰i ¿»¿«¿ƒ»∆∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
ÂÈÚcÈÓÏÂ ÂÈÎLÏ ÔÈÚÈ„BÓ51.Bi„Â ƒƒƒ¿≈»¿ƒ¿À»»¿«

שם.46) הקודמת הברייתא שם 47)המשך שמתפללים
שם. מצויים שם.48)ורבים מצויים ורבים שם שלומדים

המוצא.49) מיד המציאה את בכוח כגון 50)שלקחו
פומבי. במקום להכריז חששו כך ומשום (שם), הפרסים

שלהם.51) למכרים הודיעו והם

.éÊÈ¯Î‰52ÚÈ„B‰ B‡53‰È‰z - ÌÈÏÚa‰ e‡a ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ«¿…»«¿»ƒƒ¿∆
e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú BÏˆ‡ ˙ÁpÓ ‰‡Èˆn‰54ÔÓÊ ÏÎ·e . «¿ƒ»À««∆¿«∆»≈ƒ»¿»¿«

·iÁ - ‰„·‡ B‡ ‰·‚ Ì‡ ,BÏˆ‡ ‰„·‡‰L∆»¬≈»∆¿ƒƒ¿¿»»¿»«»
‰Ò‡ Ì‡Â ;d˙eÈ¯Á‡a55‰„·‡ ¯ÓBML .¯eËt - ¿«¬»»¿ƒ∆∆¿»»∆≈¬≈»

‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk56‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»
‰OÚ ˙BˆÓ ‰nkÓ ¯ËÙÂ57˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿»ƒ«»ƒ¿¬≈»¿«∆≈

d˙¯ÈÓLa58. ƒ¿ƒ»»

מדרשות.52) ובבתי כנסיות בבתי או המקדש בבית
אנסים.53) שיש בשעה בעל 54)למיודעיו הוא מי ויוודע

ל.). (שם היה 55)האבידה ולא מזויין, שודד ידי על כגון
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זאת. למנוע המוצא ופטור 56)בכוח בגניבה שחייב
נו. קמא ובבא פב. כט. מציעא בבא יוסף כרב פסק באונס.
יוסף" דרב להו אית עלמא "דכולי אומר התלמוד שהרי
חננאל. רבינו פסק וכך פב.), שם יוסף, רב כדעת הכל (דעת

בה,57) וכיוצא לעני פת נתינת כגון, כיס, חסרון בהן שיש
שכר. כשומר דינו כן ועל המצוה, מן פטור במצוה שהעוסק

מונחת 58) כשהיא לא אבל לצרכה, הכסות את שמנער כגון
מן  פטור במצוה העוסק אמרו שהרי טיפול. ללא אצלו
המצוות  שתי לקיים לו שאפשר כל הוא: והכלל המצוה.
בראשו  שתפילין מי כן, לא שאם בשתיהן, חייב יחד,
תוספות  שם וראה המצוות. מכל פטור יהא בבגדו וציצית

הנאה. בההיא המתחיל דיבור

.àé¯w·Ï CÈ¯ˆÂ59d˜„·Ïe ‰„·‡‰ ˙‡60‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈∆»¬≈»¿»¿»¿≈∆…
‰ÈÏ‡Ó „·‡˙Â „Òtz61‰‡¯ - BÏ B˙·L‰Â :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¿…«≈≈∆»∆∆¡««¬≈…¿≈

BÏ ep·ÈLz C‡È‰62¯Óˆ ÏL ˙eÒk ‡ˆÓ ?„ˆÈk .63- ≈«¿ƒ∆≈«»»¿∆∆∆
d¯ÚÓ64ÏwÓa ‰p¯ÚÈ ‡ÏÂ .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡65, ¿«¬»««ƒ¿ƒ¿…¿«¬∆»¿«≈

Ì„‡ Èa ÈLa ‡ÏÂ66‰hÓ Èab ÏÚ dÁËBLÂ . ¿…ƒ¿≈¿≈»»¿¿»««≈ƒ»
dk¯ˆÏ67ˆÏe dk¯ˆÏ ‡Ï Ï·‡ ,„·ÏaBk¯68encÊ . ¿»¿»ƒ¿«¬»…¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿

- dk¯ˆÏ elÙ‡Â Ì‰ÈÙa ‰pÁËLÈ ‡Ï - ÌÈÁ¯B‡ BÏ¿ƒ…ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆«¬ƒ¿»¿»
.·bz ‡nL∆»ƒ»≈

לזמן.59) אם 60)מזמן יבדוק אותה מבקר שהוא בשעה
נתקלקלה. בכסות.61)לא עש תשיב 62)כגון, כלומר,

כח:). מציעא בבא (משנה בשלימות בגד 63)לו אבל
פירשו  כך שם). (גמרא לו מזיק הניעור כי ינער, לא פשתן

והרי"ף. חננאל האבק.64)רבינו עלולה 65)מן כי
וממתחים 66)להיקרע. ומנערים, ראשיה בשני האוחזים

מדי. יותר ל.).67)אותה (שם לכסות 68)שתתאוורר
לחומרא. רבינו ופסק נפתרה שלא בעייא זוהי המיטה. את

.áé.e·˜¯È ‡lL È„k ,Ô‰a LnzLÓ - ıÚ ÈÏk ‡ˆÓ»»¿≈≈ƒ¿«≈»∆¿≈∆…≈»¿
ÔÈnÁa Ô‰a LnzLÓ - ˙LÁ ÈÏk69È„È ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , ¿≈¿∆ƒ¿«≈»∆¿«ƒ¬»…«¿≈

¯e‡‰70Ô˜ÈÁLnL ÈtÓ ,71Ô‰a LnzLÓ - ÛÒk ÈÏk . »ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈»∆
‡ˆÓ .Ô¯ÈÁLnL ÈtÓ ,ÔÈnÁa ‡Ï Ï·‡ ,ÔBˆa¿≈¬»…¿«ƒƒ¿≈∆«¿ƒ»»»

˙BÙ¯‚Ó72‡Ï Ï·‡ ,C¯a Ô‰a LnzLÈ - ˙Bnc¯˜Â «¿≈¿«¿Àƒ¿«≈»∆¿«¬»…
Ô˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,‰L˜a73ÈÏÎe ·‰Ê ÈÏk ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿≈∆«¿ƒ»»»¿≈»»¿≈
ÔzLt ÏL ˙eÒÎe ˙ÈÎeÎÊ74„Ú Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿∆ƒ¿»¬≈∆…ƒ«»∆«

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯cÎÂ .e‰iÏ‡ ‡B·iL∆»≈ƒ»¿«∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa75. ¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»

בצונן.69) שכן וכל בחמים על 70)אפילו הכלי יתן לא
(אש). אוכלת.71)האור שהאש החומר מן ומאבדים

מעדר.72) לה.74)פוגמם.73)מין מזיק שהניעור
דרך 75) באותה בפיקדון לטפל השומר חייב כן ועל

נמצא  הפיקדון בעל אם אבל במציאה, לטפל חייב שהמוצא
בה. יגע לא זה הרי ארץ, באותה

.âéÔ‰a ‡¯B˜ - ÌÈ¯ÙÒ ‡ˆÓ76.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ »»¿»ƒ≈»∆««ƒ¿ƒ
ÔÏÏBb - ˙B¯˜Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â77.ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿ƒ≈≈«ƒ¿¿»»¿ƒ

ÌÏBÚÏe78‰lÁzÎÏ Ô‰a „ÓÏÈ ‡Ï79‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»…ƒ¿«»∆¿«¿ƒ»¿…ƒ¿»
‰LÈÂ ‰L¯t80Ìb¯˙ÈÂ ‰L¯t ‡¯˜È ‡ÏÂ ,81‡ÏÂ . »»»¿ƒ¿∆¿…ƒ¿»»»»ƒ«¿≈¿…

ÔÈt„ ‰LÏMÓ ¯˙È Ba ÁzÙÈ82ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ‰È ‡ÏÂ . ƒ¿«»≈ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿¿«ƒƒ
‰Ï·ÈÂ ‰Ê CLÓÈÂ ‰Ê CLÓÈ ‡nL ,ÔÈÈÚ ÈLaƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿…∆¿ƒ¿…∆¿ƒ¿∆

‰ ÔÈ¯B˜ Ï·‡ ;¯Ùq‰„Á‡ ÔÈÚa Ô83e‡¯˜È ‡ÏÂ . «≈∆¬»ƒ≈¿ƒ¿»∆»¿…ƒ¿¿
.„Á‡ ÔÈÚa elÙ‡Â ,„Á‡ ¯ÙÒa ‰LÏL¿»¿≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿»∆»

אותם.76) לאוורר אוויר.77)כדי בהם שייכנס כדי
מגילות. בצורת עשויים הספרים היו המשנה בתקופת

יום.78) לשלושים אחת כי 79)אפילו למד, שלא עניין
הספר. לטובת לא וזה אחד. מקום על רב זמן מתעכב

שם.80) גמרא שנייה, פעם העם.81)ויקרא לשפת
ולהתקלקל.82) ליפול הספר אביי 83)עלול תשובת לפי

בשני  קריאה ובין אחד בעניין קריאה בין הבדל שיש (שם)
להיפך, מפרש רש"י אבל הרי"ף. של וכפירושו עניינים

מותר. עניינים ובשני אסור אחד שבעניין

.ãéÌL - ÔÈlÙz ‡ˆÓ84ÂÈÏÚ ÔÁÈpÓe Ô‰ÈÓc85; »»¿ƒƒ»¿≈∆«ƒ»»»
Ïk‰ „Èa ‡e‰ ÈeˆÓ ¯·cL86‡l‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡Â , ∆»»»¿««…¿≈¬ƒ∆»

„·Ïa Ô˙ÂˆÓÏ87. ¿ƒ¿»»ƒ¿«

התפילין.85)מעריך.84) ירצה 86)את המאבד ואם
בדמים. לקנותם יוכל שיהיה 87)תפילין, לחשוש ואין

שלו. בתפילין דווקא מעוניין

.åè‡e‰ CÈ¯ˆ È¯‰L ,ÌÈiÁ Áe¯ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ»»»»∆≈««ƒ∆¬≈»ƒ
ÏÎB‡Â ‰OBÚL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :BÏÈÎ‡‰Ï88‰¯t ÔB‚k , ¿«¬ƒƒ»»»»∆∆¿≈¿»»

Ô‰a ÏtËÓ - ¯BÓÁÂ89L„Á ¯OÚ ÌÈL90ÌBiÓ «¬¿«≈»∆¿≈»»…∆ƒ
‰È‰ Ì‡Â .ÔÏÈÎ‡Óe ¯ÎO Á˜BÏÂ Ô¯ÈkOÓe ,‰‡Èˆn‰«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈«»»«¬ƒ»¿ƒ»»
ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯˙i‰ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Ô¯ÎO¿»»»≈«¬ƒ»»¬≈«»≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏB‚¯z‰91¯OÚ ÌÈL Ïk ÔÏÈÎ‡Óe Ô‰ÈˆÈa ¯ÎBÓ - ««¿¿ƒ≈≈≈∆«¬ƒ»»¿≈»»
ÂÈÏÚ Ô‰ÈÓc ÌL - CÏÈ‡Â ÔkÓ .L„Á92BlL Ô‰ È¯‰Â , …∆ƒ»¿≈»»¿≈∆»»«¬≈≈∆

˙eÙzLa ÌÈÏÚa ÏLÂ93‰Ó‰a ÌM‰ Ïk ÔÈ„k , ¿∆¿»ƒ¿À»¿ƒ»«»¿≈»
.B¯·ÁÓ≈¬≈

שם 88) וברייתא (משנה מעשיו שכר את להאכילו ויכולים
שהמאבד 89)כח:). מפני בתפילין, כמו אותם, ימכור ואל

בקולו. לשמוע שלמדה בבהמתו הטריחו 90)מעוניין "לא
כח. שם מדאי", יותר באבידה התרנגולות 91)רבנן

שם). דין,92)(ברייתא בית פי על להיות צריכה השומה
הרי"ף  על שם אנשי חידושי הגהות וראה טז, הלכה כדלהלן

כאן. הטיפול 93)בסוגייה על כשכר מחצה, על מחצה
בתרנגולות.

.æèÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú ‡ˆÓ94ÈÚ¯ ÏL :95Ô‰a ÏtËÓ - »»¬»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆
‰‡È¯a ÏLÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL96ÌÈÊe‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL - ¿»√»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ

¯˙ÂÌÈÏB„b ÔÈÏB‚97‡ˆÓ .ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰a ÏÙËÓ - ¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»»
ÌÈpË˜98ÏtËÓ - B¯ÎOÓ ‰a¯Ó BÏethL ¯·c ÏÎÂ , ¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿À∆ƒ¿»¿«≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô‰a99.ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓ - CÏÈ‡Â ÔkÓ . »∆¿»»ƒƒ»¿≈»¿»¿≈ƒ
˙B¯t ÔÎÂ100Ô¯ÎBÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·È˜¯‰Ï eÏÈÁ˙‰L ¿≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿»

.ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ

שם).94) (ברייתא עושים ואינם שרועים 95)שאוכלים
מרובה. טיפולם ואין (בזמן 96)במרעה להאכילם שצריך
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ÌB˜Ó ÏÎa Ì‰Èt21‰¯Bz ÔÈc22‰cn‰Â .23B‡ ƒ∆¿»»ƒ»¿«ƒ»
Ï˜Ln‰24ÔÈn‰ B‡25‰„·‡‰ ÌB˜Ó B‡26ÔÈÓÈÒ - «ƒ¿»«ƒ¿»¿»¬≈»ƒ»ƒ

.Ô‰ ÔÈ˜‰·ÓÀ¿»ƒ≈

או 21) בסימנים אשה גט להחזיר כגון באיסור, אפילו
(שם  ההרוג בגוף שנמצאו סימנים סמך על עגונה להתיר

כח.).22)כז:). (שם הם התורה מן שסימנים רבא כדעת
שמן.23) ליטר כגון בלח, מידה או ורוחב, אורך מידת כגון
כג:).25)ביבש.24) (שם במחרוזת דגים עשרה כגון
הוא 26) שמקום כב: שם רבא כדעת היחיד, ברשות כשמצא

סוגי  שלושה [ישנם י. הלכה טו פרק לקמן וראה סימן.
פלונית  אות בצד נקב כגון ביותר, מובהקים א. סימנים:
אינם  ג. ומניין; משקל מידה, כגון מובהקים, ב. בשטר;
עליהם  סומכים ביותר שמובהקים רבינו, ודעת מובהקים.
לא  אבל אבידה להחזיר מועיל ב' סוג עניינים, בכל
או  המשקל או "והמידה כאן: רבינו שכתב ומה באיסורים.
אבידה, להחזרת הכוונה הם" מובהקים סימנים וכו' המניין
הכוונה  המובהקים" "הסימנים זו: הלכה בראש שאמר ומה

משנה]. בכסף פירש כך א. מסוג לסימנים

.åÌÈL e‡a27ÈÓÈÒ Ô˙ ‰ÊÂ ,‰„·‡‰ ÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê , »¿«ƒ∆»«ƒ»≈»¬≈»¿∆»«ƒ»≈
¯Á‡‰ Ô˙pL BÓk ‰„·‡‰28‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ÔzÈ ‡Ï - »¬≈»¿∆»«»«≈…ƒ≈…»∆¿…
˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ ,‰ÊÏ29B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú »∆∆»ƒ¿∆À«««∆∆»∆»«¬≈

,ÌÈÓÈq‰ ˙‡ „Á‡‰ Ô˙ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa eOÚÈ B‡«¬≈≈∆¿»»»«»∆»∆«ƒ»ƒ
ÌÈ„Ú‰ ÏÚ·Ï ÔzÈ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÈM‰Â30Ô˙ ‰Ê . ¿«≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ≈¿««»≈ƒ∆»«

„Á‡‰ „Ú‰ È¯‰ - „Á‡ „ÚÂ ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰ÊÂ ,ÌÈÓÈÒƒ»ƒ¿∆»«ƒ»ƒ¿≈∆»¬≈»≈»∆»
BÈ‡L BÓk31.ÁÈpÈÂ , ¿∆≈¿«ƒ«

רבא,27) של מימרא נפלה, שממנו טוען, מהם אחד וכל
כח. נתן 28)שם וחבירו מובהק סימן נתן אחד אם אבל

ז. הלכה ראה לחבירו. המציאה תינתן ביותר, מובהק סימן
נודעו 29) שלא במציאה כמו בהם ויעשה המוצא, אצל

טוֿיז. הלכות להלן ראה עדיפים 30)בעליה. עדים כי
התורה. מן סימנים שגם אףֿעלֿפי מכיוון 31)מסימנים,

חשובים  סימנים ונותן ממנו, שאבדה טוען מהם אחד שכל
(שם). להכריע אחד עד בידי כוח אין חבירו, של כמו

.æ‰‚È¯‡ È„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÓO ‡ˆÓ»»ƒ¿»¿«≈»¿∆≈ƒ≈≈¬ƒ»
ÔzÈ - epnÓ ‰ÏÙpL ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,BÏ ‰e‚¯‡L∆¬»»¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ≈

‰ÏÈÙ È„ÚÏ32˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ ,dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê . ¿≈≈¿ƒ»∆»«ƒ«»¿»¿∆»«ƒ«
- daÁ¯¯ÚLiL ¯LÙ‡L ;dk¯‡ ˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ »¿»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«»¿»∆∆¿»∆¿«≈

daÁ¯ ˙cÓ È‡n¯‰33‰Ê .da ‰qk˙Ó ‰ÈÏÚa ‰È‰Lk »««ƒ«»¿»¿∆»»¿»∆»ƒ¿«∆»∆
ÔzÈ - ‰È˙BÏ˜LÓ Ôek ‰ÊÂ ,daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙»«ƒ«»¿»¿»¿»¿∆ƒ≈ƒ¿¿∆»ƒ≈

dÏ˜LÓ ÔekL ÈÓÏ34daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê .35, ¿ƒ∆ƒ≈ƒ¿»»∆»«ƒ«»¿»¿»¿»
˙BÈ¯Ó‡‰ ˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ36˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ - daL ¿∆»«ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«

daÁ¯Â dk¯‡37. »¿»¿»¿»

שהרי 32) לחבירו, מכרה לו שארגוה שזה אומרים, אנו
(שם). ממנו שנפלה מעידים מה 33)עדים קטנה, שהיא

לשער. יותר וקשה גדולה שהיא אורכה מידת כן  שאין
ואפילו 34) שאמרנו, כפי לשער, אפשר רוחבה מידת כי

של  משקלה לא אבל לשער, בקושי אפשר אורכה מידת

יותר  מובהק סימן הוא השמלה משקל כן על השמלה.
ואורכה. רוחבה לחוד.35)ממידת מידה שפות 36)כל

הסימנים 37)הבגד. שבעל הוא, זו בהלכה הכלל
האבידה. את יקבל יותר המובהקים

.ç‰ÈÏÚ ÊÈ¯ÎÓ ‰È‰ ,‰„·‡ ‡ˆnL ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»»¬≈»»»«¿ƒ»∆»
ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL38ÈL .ÔBL‡¯ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ Ï‚¯ .39 ¿»¿»ƒ∆∆ƒ≈ƒ≈ƒ

Ì˙Ò ÊÈ¯ÎÓ - ÈLÈÏL .ÈL :¯ÓB‡ -40‡lL È„k , ≈≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿»¿≈∆…
ÈLÈÏLa ÈL BÏ ÛlÁ˙È41ÔB¯Á‡‰ Ï‚¯ ¯Á‡Â . ƒ¿«≈≈ƒƒ¿ƒƒ¿««∆∆»«¬

CÏiL È„k ;˙ÈÚÈ·¯ ÌÚt ÊÈ¯ÎÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ«¿ƒ««¿ƒƒ¿≈∆≈≈
ÚÓBM‰42ÌÈÓÈ ‰LÏLa B˙È·Ï43ÂÈÏk LMÓÈÂ44, «≈«¿≈ƒ¿»»ƒƒ«≈≈»

ÊÈ¯ÎÓ ÊÈ¯În‰ ‰Ê ‡ˆÓÈÂ ,ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿ƒ¿»∆««¿ƒ«¿ƒ
ÈÚÈ·Ma45. «¿ƒƒ

כי 38) הוא, והטעם כח. שם במשנה יהודה רבי כדעת
לירושלים, לעלות ישראל בני כל חייבים הרגלים בשלושת

בשלישי. יעלה ובשני בראשון עלה שלא המוצא 39)ומי
ידע  שהמאבד כדי מכריז, שהוא השני הרגל שזהו מציין
מיד  לחזור יצטרך ולא השלישי הרגל עד שהות לו שיש

שזהו 40)(שם). ידע, השומע וכל זה, רגל איזה לציין בלי
מיד. יחזור חפץ, לו שאבד נמצא ואם האחרון, הרגל

בשני 41) להחליפו בטעות השומע עלול שלישי יכריז אם
הרגל  עד שהות לו שיש ויחשוב המשותפת), ה"שין" (בגלל

אבידתו. את ויפסיד מיד יחזור ולא היה 42)הבא, שלא
הקודמים. הרגלים כזה.43)בשני במרחק נמצא ביתו אם

זה.44) ממין כלי לו אבד אם לברר משבעה 45)כדי יותר
בירושלים. שישהה המוצא את חכמים הטריחו לא ימים
עד  הגרים לאלו רק מספיקים הימים ששבעת ואףֿעלֿפי

שם). רבא (דעת יותר ולא מירושלים ימים שלושת דרך

.è·¯ÁMÓ46ÔÈÊÈ¯ÎÓ e‰iL eÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒƒ
˙BiÒk Èz·a47˙BL¯„Ó Èz··e48ÔÈÒp‡‰ ea¯MÓ .49 ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«»«»ƒ

‡È‰ CÏÓ ÏL ‰‡Èˆn‰ :e¯Ó‡Â50L eÈ˜˙‰ ,eÈ‰i ¿»¿«¿ƒ»∆∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
ÂÈÚcÈÓÏÂ ÂÈÎLÏ ÔÈÚÈ„BÓ51.Bi„Â ƒƒƒ¿≈»¿ƒ¿À»»¿«

שם.46) הקודמת הברייתא שם 47)המשך שמתפללים
שם. מצויים שם.48)ורבים מצויים ורבים שם שלומדים

המוצא.49) מיד המציאה את בכוח כגון 50)שלקחו
פומבי. במקום להכריז חששו כך ומשום (שם), הפרסים

שלהם.51) למכרים הודיעו והם

.éÊÈ¯Î‰52ÚÈ„B‰ B‡53‰È‰z - ÌÈÏÚa‰ e‡a ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ«¿…»«¿»ƒƒ¿∆
e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú BÏˆ‡ ˙ÁpÓ ‰‡Èˆn‰54ÔÓÊ ÏÎ·e . «¿ƒ»À««∆¿«∆»≈ƒ»¿»¿«

·iÁ - ‰„·‡ B‡ ‰·‚ Ì‡ ,BÏˆ‡ ‰„·‡‰L∆»¬≈»∆¿ƒƒ¿¿»»¿»«»
‰Ò‡ Ì‡Â ;d˙eÈ¯Á‡a55‰„·‡ ¯ÓBML .¯eËt - ¿«¬»»¿ƒ∆∆¿»»∆≈¬≈»

‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk56‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»
‰OÚ ˙BˆÓ ‰nkÓ ¯ËÙÂ57˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿»ƒ«»ƒ¿¬≈»¿«∆≈

d˙¯ÈÓLa58. ƒ¿ƒ»»

מדרשות.52) ובבתי כנסיות בבתי או המקדש בבית
אנסים.53) שיש בשעה בעל 54)למיודעיו הוא מי ויוודע

ל.). (שם היה 55)האבידה ולא מזויין, שודד ידי על כגון
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מרובים. בדמים ועולה מרעה) שמוצאים 97)שאין
כרש"י  ושלא חננאל רבינו פירש (כך מזונם את בעצמם

מרובות.98)שם). וההוצאות והטרחה להאכילם צריך
כדי 99) יטפל, לא ימים מג' יותר הבעלים. יבואו שמא

הבעלים. מן הפסד והתחילו 100)למנוע פירות במפקיד
החכמים  לח.). מציעא (בבא במשנה מחלוקת יש להרקיב
אומר: גמליאל בן שמעון ורבן בהם, יגע לא אומרים:
לבעלים. אבידה כמשיב שהוא מפני דין, בית בפני מוכרם
דין. בבית ימכור הכול לדעת גופה שבאבידה יוצא, מכאן
שיטפלו  בעלים יש שהרי יגע, אל במפקיד הוא: והטעם

באבידה. כן שאין מה בהם,

.æé‡ˆBnÏ e˙pÈ ?ÌÈÓca ‰OÚi ‰Ó101BÏ LÈÂ , «≈»∆«»ƒƒ»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzL‰Ï ˙eL¿̄¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ∆∆¿¿
ÏÚ Û‡Â .ÌlLÏ ·iÁ - Ìia eÚ·Ë B‡ ÒÈb ÌÙ¯hL∆¿»»«ƒ»¿«»«»¿«≈¿««

LnzL ‡lL Èt102˙eL¯ BÏ LiL ÔÂÈkL ;Ô‰a ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆≈»∆≈¿
‰Ï‡Lk BÏˆ‡ Ô‰ È¯‰ - Ô‰a LnzL‰Ï103. ¿ƒ¿«≈»∆¬≈≈∆¿ƒ¿≈»

הבעלים.101) שיבואו מחייבת 102)עד השימוש זכות
(שם). באונסין שלא 103)אותו אףֿעלֿפי חייב ושואל

נשתמש.

.çé‰„·‡‰ ÈÓ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na104ÏÈ‡B‰ , «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»¬≈»ƒ
Ô‰a ÏthÂ105‰„·‡ ˙BÚÓ Ï·‡ ;106LnzLÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈»∆¬»¿¬≈»…ƒ¿«≈

Ô‰a107‡e‰ È¯‰L ;¯eËt - Ò‡a e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒ»¿¿…∆»∆¬≈
.e¯‡aL BÓk ,¯ÎO ¯ÓBL≈»»¿∆≈«¿

האבידה.104) תמורת שקיבל רבי 105)דמים הרשה
יסכים  האבידה שבעל הנחה מתוך בדמים להשתמש טרפון

טרחתו. על למוצא טובה יכיר כי שאבדו 106)לזה, מעות
כט:).107)ומצאון. (שם בהן טרח לא כי

.èéÌ„˜ ‰„·‡a ÏtËnL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk»»«»ƒ∆¿«≈»¬≈»…∆
‰p¯kÓiL108ÏËB - BlMÓ dÏÈÎ‡‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿¿∆»¿≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒ∆≈

,‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓƒ«¿»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈¿…¿»
.ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓƒ¿≈ƒ»»

עושה.108) ואינו באוכל

.ëÚ·MÈ ‡Ï - ‰‡ÈˆÓ ‡ˆBn‰109Ôewz ÈtÓ , «≈¿ƒ»…ƒ»«ƒ¿≈ƒ
‰‡Èˆn‰ ÁÈpÈ - Ú·MÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;ÌÏBÚ‰»»∆ƒ«»≈ƒ»««ƒ««¿ƒ»

Ú·MÈ ‡lL È„k ,BÏ CÏÈÂ110ÒÈk ‡ˆÓ elÙ‡ .111, ¿≈≈¿≈∆…ƒ»«¬ƒ»»ƒ
È‡Â eÈ‰ ÌÈ¯eL˜ ÌÈÒÈk ÈML ‰‡Èˆn‰ ÏÚa ÔÚËÂ¿»««««¿ƒ»∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

¯LÙ‡112¯Á‡‰ ‡ˆÓ Ì‡ ‡l‡ „Á‡‰ ‡ˆniL ∆¿»∆ƒ»≈»∆»∆»ƒƒ¿»»«≈
.Ú·MÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BnÚ ¯eLw‰«»ƒ¬≈∆…ƒ»«

שהיו 109) טוען והמאבד לירות, עשר ובו ארנק מצא אם
לירות. עשרים אמת.110)בו על ארנק.111)אפילו

וודאי.112) טענת טוען והמאבד

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
להכריז 1) חייב אינו שהמוצאן דברים שיש בו, נתבאר

שנתייאשו  שנודע ומפני סימן, בהם שאין מפני עליהם,
וכן  סימן. להם שאין הדברים פרטי כל בו ונתבאר הבעלים.
עין, בטביעות מחזירים למי הדברים פרטי כל בו נתבאר

סימן. להם שאין הדברים

.à'EÈÁ‡ ˙„·‡ Ïk' ÏÏÎa ‰ÏÓO‰2ÔÎÂ ,‰˙È‰ «ƒ¿»ƒ¿«»¬≈«»ƒ»¿»¿≈
‰O‰Â ¯BM‰3¯BÓÁÂ4?¯BÓÁ ·e˙k‰ Ë¯t ‰nÏÂ . «¿«∆«¬¿»»»««»¬

˙Úc¯Ó ÈÓÈÒa B¯ÈÊÁ‰Ï5¯·„a ÔÓÈq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ»≈«¿««««ƒ∆«ƒ»¿»»
ÏÙh‰6?‰OÂ ¯BL Ë¯t ‰nÏÂ .¯ÈÊÁÈ - BÏ7¯ÈÊÁ‰Ï «»≈«¬ƒ¿»»»«»∆¿«¬ƒ

‰O‰ ˙f‚ elÙ‡8·Ê Ê‚ B‡9‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BL ¬ƒƒ««∆≈¿«««ƒ∆
ËÚeÓ ¯·„10?‰ÏÓO‰ Ë¯t ‰nÏÂ .11:‰pnÓ „ÓÏÏ »»»¿»»»««ƒ¿»ƒ¿…ƒ∆»

LiL d˙˜ÊÁÂ ,ÔÈÓÈÒ dÏ LiL ˙„ÁÈÓ ‰ÏÓO‰ ‰Ó»«ƒ¿»¿À∆∆∆≈»ƒ»ƒ¿∆¿»»∆≈
ÔÈÚ·Bz dÏ12¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,13BÏ LiL ¯·c Ïk Û‡ ; »¿ƒ¿«»¿«¬ƒ«»»»∆≈

·iÁÂ ,ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓÈÒƒ»ƒ¬≈¿∆«∆≈¿ƒ¿«»
eL‡È˙ ‡l‡ ,ÔÈÚ·Bz BÏ ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;¯ÈÊÁ‰Ï14 ¿«¬ƒ¬»»»∆≈¿ƒ∆»ƒ¿»¬

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ epnÓ15Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆«¿»ƒ¬≈∆¿««ƒ
ÌÈÓÈÒ Ba LiL16. ∆≈ƒ»ƒ

רכד,2) תצא 'ספרי' ראה אחיך", אבידת לכל תעשה "וכן
כז. בבאֿמציעא א.3)ומשנה כב, ג.4)דברים שם,

סימן 5) לו שאין אףֿעלֿפי החמור, שעל האוכף בסימני
שם). (גמרא עצמו הייתי 6)בחמור "חמור", פרט לולא

מחזירים  אין אבל החמור, בסימני אוכף מחזירים אומר
אוכף. בסימני שם.7)חמור שגזז,8)גמרא השה צמר

(שם). אצלו ונטענה צמר בלי השה את מצא אפילו
(שם).9) יחזיר הזנב שבסוף שהיא 10)השער ובאבידה

חייב  שאינו אמרנו פרוטה, משווה פחות כגון מועט, דבר
אבל  יב), הלכה יא פרק (למעלה להחזירה ולא בה לטפל
שוה  - השור - האבידה שעיקר מכיון התורה, מחייבת כאן
(דפוס  טו דף לבבאֿמציעא נמוקיֿיוסף וראה הוא. פרוטה

זנבו. לגיזת ד"ה כז. שם ותוספות שם.11)ווילנא) משנה
אותה.12) התובעים תעשה 13)בעלים "וכן ככתוב

כלשון  ב"שמלה" מתחיל [רבינו ג). כב, (דברים לשמלתו"
שהם  כפי הלימודים את מסדר הוא כן ואחרי המשנה,

שם]. בגמרא ג.14)מסודרים הלכה סוף לקמן ראה
בעלים.15) ללא החפץ שנשאר על 16)מכיון ומתקבל

שידוע  במקרה מהֿשאיןֿכן התייאשו, לא שהבעלים הדעת,
הבעלים. שהתייאשו

.áÔÂÈk ,ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ïk :‰„·‡a ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈»»»»∆≈ƒ»≈»
˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÌÈÏÚa‰ Ba eÚ„ÈÂ „·‡L∆»«¿»¿«¿»ƒ∆»«¬≈∆¿∆¿«

ÂÈÏÚa eL‡È˙pL17ËÁÓ B‡ „Á‡ ¯ÓÒÓ ÔB‚k .epnÓ ∆ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿«¿≈∆»««
˙Á‡18ÔÓÈÒ ÔzÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÚaËÓ B‡ «««¿≈«∆¬≈≈»¿ƒƒ≈ƒ»

ÙÏe .Ô‰Ï B¯ÈÊÁ‰ÏB‡ˆnL ‰ÊÏ ‡e‰ È¯‰ CÎÈ19. ¿«¬ƒ»∆¿ƒ»¬≈»∆∆¿»

החפץ.17) על בעלותם את להוכיח יוכלו שלא מכיון
להכריז,18) חייב מאחד, יותר יש אם כד. בבאֿמציעא

א. הלכה טז פרק לקמן ראה סימן. הוא המספר שהרי
יאוש.19) לאחר לידו הגיע כי

.â- ‰Ó‰·e ‰ÏÓO ÔB‚k ,ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·c ÏÎÂ¿»»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈»
È¯‰L ;ÂÈÏÚa epnÓ eL‡È˙ ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«∆…ƒ¿»¬ƒ∆¿»»∆¬≈
CÎÈÙÏ .Ô‰Ï ¯ÊÁÈÂ Ba LiL ÔÈÓÈÒ ÔzÏ ‰ÈeÏz ÔzÚc«¿»¿»ƒ≈ƒ»ƒ∆≈¿«¬…»∆¿ƒ»

ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ B‡ˆBn‰20eL‡È˙pL Ú„È Ôk Ì‡ ‡l‡ . «¿«»¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«∆ƒ¿»¬
ÔB¯ÒÁÏ ÈÂ :ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙B‡ ÚÓML ÔB‚k ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿∆»«»¿ƒ«¿∆¿
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ÒÈk21- eL‡È˙pL ÔÈ‡¯nL el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆ƒ¿»¬
.d‡ˆBÓ ÏL ‰„·‡‰ d˙B‡ È¯‰¬≈»»¬≈»∆¿»

כז.20) כד: בבאֿמציעא דאבידתא,21)משנה "כללא
(שם  מינה" ליה מייאש כיס, לחסרון ליה ווי דאמר כיוון
שמתייאשים, שיאמרו צורך אין סימן בו שאין בדבר כג.).
בחזקת  זה הרי שאבד, הבעלים שידעו בשעה אלא

שהתייאשו.

.ã¯‰·e ÌÈa ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ22 ¿≈ƒ»»»»∆≈ƒ»¿»¿»»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba¯L ÌB˜Óa B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23- ¿«≈»∆¿»∆À¿≈»ƒ

‰ÚMÓ epnÓ ÂÈÏÚa eL‡È˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«∆ƒ¿»¬¿»»ƒ∆ƒ»»
ÏÙpL24Èt ÏÚ Û‡Â B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ CÎÈÙÏe . ∆»«¿ƒ»¬≈∆¿¿««ƒ

ÌÈÏÚa‰ eÚÓL ‡lL25.epnÓ eL‡È˙pL ∆…»¿«¿»ƒ∆ƒ¿»¬ƒ∆

כב:22) כא: כד:23)שם שנפל,24)שם לו ונודע
יאוש. לאחר המוצא ליד הגיע שהבעלים 25)וא"כ צ"ל:

נתייאשו.

.ä˙ÚcÓ ‡lL Le‡È26ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ,27 ≈∆…ƒ««¬ƒ¿»»∆≈ƒ»
Le‡È BÈ‡ -28Ba Ú„È ‡ÏÂ ¯È„ epnÓ ÏÙ ?„ˆÈk . ≈≈≈«»«ƒ∆ƒ»¿…»«

È¯‰ - L‡È˙È ÏÙpL Ba Ú„iLkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÙpL∆»«««ƒ∆¿∆≈«∆»«ƒ¿»≈¬≈
Ï·‡ .ÏÙpL ÌÈÏÚa‰ eÚ„iL „Ú ,‰zÚ Le‡È BÈ‡ ‰Ê∆≈≈«»«∆≈¿«¿»ƒ∆»«¬»
B‡ ,ÈBÏÙÏ ÂÈz˙ ‡nL :ÌÈÏÚa‰ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ„Ú Ì‡ƒ¬«ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒƒ¿ƒ

Ïc‚Óa29,ÔBaLÁa È˙ÈÚË ‡nL B‡ ,ÁpÓ ‡e‰ ¿ƒ¿»À»∆»»ƒƒ¿∆¿
.Le‡È ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈«¿»ƒ≈∆≈

שאין 26) מכיון יתייאש, ממנו אבד שהחפץ המאבד כשידע
בעל  עדיין ידע לא המוצא שמצא בשעה אבל סימן. בו
כא: שם התייאש, לא כן ועל האבידה, מקרה על החפץ

שהמאבד 27) במפורש שמעו אפילו סימן, בו שיש בדבר
לדעת  המוצא, ליד האבידה שהגיעה אחרי לבסוף, התייאש
המוצא  ליד הגיע שהחפץ מכיוון קונה, אינו זה יאוש הכל
(שם). לעצמו לקחתה למוצא היה ואסור יאוש, לפני

הששה 28) מן אחד הוא זה ודין כרבא. ולא אביי, כדעת
נקבע  כלל רבא, נגד כאביי בגמרא הלכה שנפסקה דברים
של  (נוטריקון קגם" ב"יעל דאביי כוותיה הילכתא בגמרא:
לבעלים  נודע אם הדבר ברור לא אם ואפילו הדינים). ששת
לעצמו  לקחתו למוצא אסור לא, או אבד שהחפץ

בארון.29)(מגידֿמשנה).

.åB¯·Á ‰‡B¯‰30‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ ¯È„ epnÓ ÏÙpL »∆¬≈∆»«ƒ∆ƒ»«»»∆¿…
Ba Ú„È31Le‡È Ì„˜ ¯Èc‰ ÏËÂ ,32ÏÚ ¯·BÚ - »«¿»««ƒ»…∆≈≈«

‰OÚ33ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚÂ34e¯‡aL BÓk ,35elÙ‡Â . ¬≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈«¿«¬ƒ
BÊ ‡È‰ ‰zÓ - L‡È˙pL ¯Á‡Ï ¯Èc‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰36, ∆¡ƒ«ƒ»¿««∆ƒ¿»≈«»»ƒ

ÌÈ¯eq‡‰ ÏÚ ¯·Ú ¯·Îe37. ¿»»««»ƒƒ

כו:30) בבאֿמציעא רבא, של לא 31)מימרא כן ועל
בכיסו 32)התייאש. המאבד שימשמש עד שהה שלא

לגוזלו. בכוונה ונטלו לאחיך 33)ויתייאש, תשיבם השב
א). כב, תוכל 34)(דברים לא יג), יט, (ויקרא תגזול לא

ג). כב, (דברים הלכות 35)להתעלם יא, פרק למעלה
שם.36)אֿב. גמרא למוצא, הדינר שייך יאוש לאחר כי

[ויש 37) המאבד. של קנינו הדינר היה שנטל, בשעה כי
שאמרנו  הקודמת, שבהלכה לדין זה בין מה לשאול:
מקנה  אינו האבידה את נטל שהמוצא אחרי שבא שהיאוש
על  בהשגותיו זרחיה רבינו כבר זה על עמדו החפץ? את לו
שקיים  אומרים, ושניהם ב"מלחמות", שם והרמב"ן הרי"ף,
ובין  זו, שבהלכה הדין כגון לגזול, ומתכוון נוטל בין הבדל
עלֿמנת  בנוטל כדין. בה לזכות ובדעתו סתם אבידה נוטל
את  שנטל אחרי הבעלים נתייאשו אם אפילו קנה לגוזלה
הקודמת. שבהלכה אבידה בנוטל מהֿשאיןֿכן החפץ,

שם]. ראה דבר, של בטעמו הם וחלוקים

.æB¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le‡È ÈÙÏ ¯Èc‰ ÏË38¯Á‡Ïe , »««ƒ»ƒ¿≈≈«¿»¿«¬ƒ¿««
·L‰' ÌeMÓ ¯·BÚ - B˙B‡ ÏÊ‚Ï Ôek˙ Le‡È≈ƒ¿«≈ƒ¿…≈ƒ»≈

'Ì·ÈLz39dÏ ÔÈzÓ‰ .40‰ ‡ÏÂÏË ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ ÚÈ„B ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿…ƒ««¿»ƒ¿…»«
ÌÈÏÚa‰ eÚ„iL „Ú ¯Èc‰41eL‡È˙ È¯‰L ,ÏÙpL42 «ƒ»«∆»¿«¿»ƒ∆»«∆¬≈ƒ¿»¬

e¯‡aL BÓk43- ı¯‡‰ ÏÚÓ ¯Èc‰ ÏË Ck ¯Á‡Â , ¿∆≈«¿¿««»»««ƒ»≈«»»∆
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÌeMÓ ‡l‡ ¯·BÚ BÈ‡44ÔÎÂ . ≈≈∆»ƒ…«¿ƒ¿«≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

שם.38) יאוש 39)גמרא לפני הדינר את נטל שהרי
עבר, לא תגזול" "לא על אבל אבידה, בהשבת ונתחייב
להחזירו. התכוון ואז נטילה, בשעת אלא אינו זה לאו שהרי
אזהרה  שהוא להתעלם", תוכל "לא על עובר אינו כן כמו
אלא  התעלם לא זה אבל מלהציל, ונמנע עיניו את לכובש

להחזירו. עלֿמנת אותה.40)נטלו שראה בשעה לאבידה,
מצאו.41) ולא בכיסם שמשמשו שאין 42)כגון מכיון

סימן. ב.43)במטבע הלכה לא 44)למעלה משום אבל
את  נטל שהרי עובר, אינו - תשיבם השב ומשום תגזול,

הבעלים. שהתייאשו אחרי בו 45)הדינר שאין דבר כל
סימן.

.çÈa ‰LÏMÓ elÙ‡ ,ÏÙpL ÚaËÓ B‡ ÚÏÒ ‰‡»̄»∆««¿≈«∆»«¬ƒƒ¿»¿≈
Ì„‡46Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,47„Á‡ ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL »»¿««ƒ∆≈»∆¿»¿»∆»
„Á‡Â48ÊÁ‰Ï ·iÁ -„Á‡ ÏÁÓe ,Ô‰ ÔÈÙzL ‡nL ;¯È ¿∆»«»¿«¬ƒ∆»À»ƒ≈»«∆»

B˜ÏÁ Ô‰Ó49‰ÂL ‰Ê ÏL B˙„·‡ ˙‡ˆÓÂ ,B¯·ÁÏ ≈∆∆¿«¬≈¿ƒ¿≈¬≈»∆∆»»
.‰Ëe¯t¿»

לפי 46) אומרים). (יש דאמרי" "איכא לפי רבא כדברי שם.
חננאל  רבינו אבל זה, בדין מחלוקת כל אין בגמרא גרסתינו
נחלקו  פיה ועל לפניהם, היתה אחרת גירסא כנראה והרי"ף
רבינו  וגם אחרון, שהוא כרבא ופסקו בזה, ורבא נחמן רב
חייב  "אינו האומר נחמן רב של טעמו כמותם. פסק
מי  יודע שאינו מכיון התייאשו, שהבעלים מפני להחזיר",
שיש  סובר ורבא יכחיש. אחד וכל אבידתו את לקח מהשנים
בזה, זה חושדים ואינם שותפים שלשתם שמא לחשוש
מתייאש. אינו ולכן לו יחזיר שהמוצא הוא ובטוח

במציאתו 48)במטבע.47) שיזכה לומר מקום ויש
הם  ואם התייאש, הרי - שותפים אינם אם "ממהֿנפשך":
למעלה  ונתבאר פרוטה, שוה באבידה אין הרי שותפים
מצוות  אין פרוטה משוה שבפחות יב, הלכה יא בפרק

אין 49)השבה. אבל מהם", "אחד ואומר מדייק רבינו
יוצא) (ומזה ו"נפקאֿמינה" מחלו. יותר או ששנים חוששים
חייב  אינו פרוטה וחצי מפרוטה פחות שוה המטבע שאם
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מרובים. בדמים ועולה מרעה) שמוצאים 97)שאין
כרש"י  ושלא חננאל רבינו פירש (כך מזונם את בעצמם

מרובות.98)שם). וההוצאות והטרחה להאכילם צריך
כדי 99) יטפל, לא ימים מג' יותר הבעלים. יבואו שמא

הבעלים. מן הפסד והתחילו 100)למנוע פירות במפקיד
החכמים  לח.). מציעא (בבא במשנה מחלוקת יש להרקיב
אומר: גמליאל בן שמעון ורבן בהם, יגע לא אומרים:
לבעלים. אבידה כמשיב שהוא מפני דין, בית בפני מוכרם
דין. בבית ימכור הכול לדעת גופה שבאבידה יוצא, מכאן
שיטפלו  בעלים יש שהרי יגע, אל במפקיד הוא: והטעם

באבידה. כן שאין מה בהם,

.æé‡ˆBnÏ e˙pÈ ?ÌÈÓca ‰OÚi ‰Ó101BÏ LÈÂ , «≈»∆«»ƒƒ»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzL‰Ï ˙eL¿̄¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ∆∆¿¿
ÏÚ Û‡Â .ÌlLÏ ·iÁ - Ìia eÚ·Ë B‡ ÒÈb ÌÙ¯hL∆¿»»«ƒ»¿«»«»¿«≈¿««

LnzL ‡lL Èt102˙eL¯ BÏ LiL ÔÂÈkL ;Ô‰a ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆≈»∆≈¿
‰Ï‡Lk BÏˆ‡ Ô‰ È¯‰ - Ô‰a LnzL‰Ï103. ¿ƒ¿«≈»∆¬≈≈∆¿ƒ¿≈»

הבעלים.101) שיבואו מחייבת 102)עד השימוש זכות
(שם). באונסין שלא 103)אותו אףֿעלֿפי חייב ושואל

נשתמש.

.çé‰„·‡‰ ÈÓ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na104ÏÈ‡B‰ , «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»¬≈»ƒ
Ô‰a ÏthÂ105‰„·‡ ˙BÚÓ Ï·‡ ;106LnzLÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈»∆¬»¿¬≈»…ƒ¿«≈

Ô‰a107‡e‰ È¯‰L ;¯eËt - Ò‡a e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒ»¿¿…∆»∆¬≈
.e¯‡aL BÓk ,¯ÎO ¯ÓBL≈»»¿∆≈«¿

האבידה.104) תמורת שקיבל רבי 105)דמים הרשה
יסכים  האבידה שבעל הנחה מתוך בדמים להשתמש טרפון

טרחתו. על למוצא טובה יכיר כי שאבדו 106)לזה, מעות
כט:).107)ומצאון. (שם בהן טרח לא כי

.èéÌ„˜ ‰„·‡a ÏtËnL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk»»«»ƒ∆¿«≈»¬≈»…∆
‰p¯kÓiL108ÏËB - BlMÓ dÏÈÎ‡‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿¿∆»¿≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒ∆≈

,‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓƒ«¿»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈¿…¿»
.ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓƒ¿≈ƒ»»

עושה.108) ואינו באוכל

.ëÚ·MÈ ‡Ï - ‰‡ÈˆÓ ‡ˆBn‰109Ôewz ÈtÓ , «≈¿ƒ»…ƒ»«ƒ¿≈ƒ
‰‡Èˆn‰ ÁÈpÈ - Ú·MÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;ÌÏBÚ‰»»∆ƒ«»≈ƒ»««ƒ««¿ƒ»

Ú·MÈ ‡lL È„k ,BÏ CÏÈÂ110ÒÈk ‡ˆÓ elÙ‡ .111, ¿≈≈¿≈∆…ƒ»«¬ƒ»»ƒ
È‡Â eÈ‰ ÌÈ¯eL˜ ÌÈÒÈk ÈML ‰‡Èˆn‰ ÏÚa ÔÚËÂ¿»««««¿ƒ»∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

¯LÙ‡112¯Á‡‰ ‡ˆÓ Ì‡ ‡l‡ „Á‡‰ ‡ˆniL ∆¿»∆ƒ»≈»∆»∆»ƒƒ¿»»«≈
.Ú·MÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BnÚ ¯eLw‰«»ƒ¬≈∆…ƒ»«

שהיו 109) טוען והמאבד לירות, עשר ובו ארנק מצא אם
לירות. עשרים אמת.110)בו על ארנק.111)אפילו

וודאי.112) טענת טוען והמאבד

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
להכריז 1) חייב אינו שהמוצאן דברים שיש בו, נתבאר

שנתייאשו  שנודע ומפני סימן, בהם שאין מפני עליהם,
וכן  סימן. להם שאין הדברים פרטי כל בו ונתבאר הבעלים.
עין, בטביעות מחזירים למי הדברים פרטי כל בו נתבאר

סימן. להם שאין הדברים

.à'EÈÁ‡ ˙„·‡ Ïk' ÏÏÎa ‰ÏÓO‰2ÔÎÂ ,‰˙È‰ «ƒ¿»ƒ¿«»¬≈«»ƒ»¿»¿≈
‰O‰Â ¯BM‰3¯BÓÁÂ4?¯BÓÁ ·e˙k‰ Ë¯t ‰nÏÂ . «¿«∆«¬¿»»»««»¬

˙Úc¯Ó ÈÓÈÒa B¯ÈÊÁ‰Ï5¯·„a ÔÓÈq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ»≈«¿««««ƒ∆«ƒ»¿»»
ÏÙh‰6?‰OÂ ¯BL Ë¯t ‰nÏÂ .¯ÈÊÁÈ - BÏ7¯ÈÊÁ‰Ï «»≈«¬ƒ¿»»»«»∆¿«¬ƒ

‰O‰ ˙f‚ elÙ‡8·Ê Ê‚ B‡9‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BL ¬ƒƒ««∆≈¿«««ƒ∆
ËÚeÓ ¯·„10?‰ÏÓO‰ Ë¯t ‰nÏÂ .11:‰pnÓ „ÓÏÏ »»»¿»»»««ƒ¿»ƒ¿…ƒ∆»

LiL d˙˜ÊÁÂ ,ÔÈÓÈÒ dÏ LiL ˙„ÁÈÓ ‰ÏÓO‰ ‰Ó»«ƒ¿»¿À∆∆∆≈»ƒ»ƒ¿∆¿»»∆≈
ÔÈÚ·Bz dÏ12¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,13BÏ LiL ¯·c Ïk Û‡ ; »¿ƒ¿«»¿«¬ƒ«»»»∆≈

·iÁÂ ,ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓÈÒƒ»ƒ¬≈¿∆«∆≈¿ƒ¿«»
eL‡È˙ ‡l‡ ,ÔÈÚ·Bz BÏ ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;¯ÈÊÁ‰Ï14 ¿«¬ƒ¬»»»∆≈¿ƒ∆»ƒ¿»¬

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ epnÓ15Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆«¿»ƒ¬≈∆¿««ƒ
ÌÈÓÈÒ Ba LiL16. ∆≈ƒ»ƒ

רכד,2) תצא 'ספרי' ראה אחיך", אבידת לכל תעשה "וכן
כז. בבאֿמציעא א.3)ומשנה כב, ג.4)דברים שם,

סימן 5) לו שאין אףֿעלֿפי החמור, שעל האוכף בסימני
שם). (גמרא עצמו הייתי 6)בחמור "חמור", פרט לולא

מחזירים  אין אבל החמור, בסימני אוכף מחזירים אומר
אוכף. בסימני שם.7)חמור שגזז,8)גמרא השה צמר

(שם). אצלו ונטענה צמר בלי השה את מצא אפילו
(שם).9) יחזיר הזנב שבסוף שהיא 10)השער ובאבידה

חייב  שאינו אמרנו פרוטה, משווה פחות כגון מועט, דבר
אבל  יב), הלכה יא פרק (למעלה להחזירה ולא בה לטפל
שוה  - השור - האבידה שעיקר מכיון התורה, מחייבת כאן
(דפוס  טו דף לבבאֿמציעא נמוקיֿיוסף וראה הוא. פרוטה

זנבו. לגיזת ד"ה כז. שם ותוספות שם.11)ווילנא) משנה
אותה.12) התובעים תעשה 13)בעלים "וכן ככתוב

כלשון  ב"שמלה" מתחיל [רבינו ג). כב, (דברים לשמלתו"
שהם  כפי הלימודים את מסדר הוא כן ואחרי המשנה,

שם]. בגמרא ג.14)מסודרים הלכה סוף לקמן ראה
בעלים.15) ללא החפץ שנשאר על 16)מכיון ומתקבל

שידוע  במקרה מהֿשאיןֿכן התייאשו, לא שהבעלים הדעת,
הבעלים. שהתייאשו

.áÔÂÈk ,ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ïk :‰„·‡a ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈»»»»∆≈ƒ»≈»
˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÌÈÏÚa‰ Ba eÚ„ÈÂ „·‡L∆»«¿»¿«¿»ƒ∆»«¬≈∆¿∆¿«

ÂÈÏÚa eL‡È˙pL17ËÁÓ B‡ „Á‡ ¯ÓÒÓ ÔB‚k .epnÓ ∆ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿«¿≈∆»««
˙Á‡18ÔÓÈÒ ÔzÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÚaËÓ B‡ «««¿≈«∆¬≈≈»¿ƒƒ≈ƒ»

ÙÏe .Ô‰Ï B¯ÈÊÁ‰ÏB‡ˆnL ‰ÊÏ ‡e‰ È¯‰ CÎÈ19. ¿«¬ƒ»∆¿ƒ»¬≈»∆∆¿»

החפץ.17) על בעלותם את להוכיח יוכלו שלא מכיון
להכריז,18) חייב מאחד, יותר יש אם כד. בבאֿמציעא

א. הלכה טז פרק לקמן ראה סימן. הוא המספר שהרי
יאוש.19) לאחר לידו הגיע כי

.â- ‰Ó‰·e ‰ÏÓO ÔB‚k ,ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·c ÏÎÂ¿»»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈»
È¯‰L ;ÂÈÏÚa epnÓ eL‡È˙ ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«∆…ƒ¿»¬ƒ∆¿»»∆¬≈
CÎÈÙÏ .Ô‰Ï ¯ÊÁÈÂ Ba LiL ÔÈÓÈÒ ÔzÏ ‰ÈeÏz ÔzÚc«¿»¿»ƒ≈ƒ»ƒ∆≈¿«¬…»∆¿ƒ»

ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ B‡ˆBn‰20eL‡È˙pL Ú„È Ôk Ì‡ ‡l‡ . «¿«»¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«∆ƒ¿»¬
ÔB¯ÒÁÏ ÈÂ :ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙B‡ ÚÓML ÔB‚k ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿∆»«»¿ƒ«¿∆¿
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האבידה  אין עדיין לחבירו אחד מחל אם אפילו כי להחזיר,
פרוטה. שוה

.èÏBÁ‰ CB˙a ¯È„ epnÓ ÏÙpL B¯·Á ‰‡¯50B‡ »»¬≈∆»«ƒ∆ƒ»¿«
¯ÙÚ‰ CB˙a51ÌiÏ ÏÙBk ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÌlÚ˙Â , ¿∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬≈∆¿≈«»

,epnÓ L‡È˙ È¯‰L ;B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰Â ,¯‰pÏ B‡«»»«¬≈∆¿∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆
‰¯·k ‡È·Ó B˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ52 ƒ¿≈∆≈ƒ»«¬ƒ»»≈ƒ¿»»

‰ÚeÚ¯ ˙Ú„a - ÂÈ¯Á‡ OtÁÏ53C¯„k ,OtÁÓ ‡e‰ ¿«≈«¬»¿««¿»¿«≈¿∆∆
Ô‰Ó ÏÙ ‡lL ÔÈLla‰ ¯‡L ¯ÙÚa ÌÈOtÁnL∆¿«¿ƒ∆»»¿»««»ƒ∆…»«≈∆

ÌÈ¯Á‡Ï ÏÙpM ‰Ó e‡ˆÓÈ ‡nL ,ÌeÏk54‡e‰ Ck , ¿∆»ƒ¿¿«∆»««¬≈ƒ»
.L‡È˙ ‡lL ÈtÓ ‡Ï ,OtÁÓ ‰Ê∆¿«≈…ƒ¿≈∆…ƒ¿»≈

שם.50) רבא, של והיתה 51)מימרא שנשחקה אדמה
דק. הדינר.52)לאבק את למצוא כדי החול, את לנפות

בטוחה.53) ובלי חזקה 54)חלשה תקוה מתוך ולא
שלו. את למצוא

.é‡ˆBn‰55ÈlL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓ ,˜eMa ÚÏÒ «≈∆««¿»¬≈¿»«∆ƒ
‡È‰56ÏLÂ ,‡È‰ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏLÂ ,‡È‰ ‰L„ÁÂ , ƒ«¬»»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒƒ¿∆

‡Ï - ‰ÈÏÚ ·e˙k ÈÓL :¯Ó‡ elÙ‡ ;‡È‰ ÈBÏt CÏÓ∆∆¿ƒƒ¬ƒ»«¿ƒ»»∆»…
ÌeÏk ¯Ó‡57ÈÓÈÒ ÔÈ‡L .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â , »«¿¿≈«»¿«¬ƒ∆≈ƒ»≈

‰‡ˆB‰Ï B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÓÈÒ ÚaËn‰58e‡Â , ««¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆∆¿»¿»»¿»
‰˙È‰ BlL :ÔÈ¯ÓB‡59„iÓ ‰ÏÙÂ ,B„iÓ d‡ÈˆB‰Â , ¿ƒ∆»¿»¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«

˙ÚMÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÔÓÈÒ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .¯Á‡«≈¿ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿«
L‡È˙ ‰ÏÈÙ60.d‡ˆBÓ ÏL ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»ƒ¿»≈«¬≈ƒ∆¿»

כח:55) שם טבוע 56)ברייתא, במטבע.ששמו
סימן.57) זה עומדת.58)שאין להוצאה מטבע סתם
הסימן.59) את יודע הוא כן שלא 60)ועל במקרה אפילו

נטלה. ומידו הוציאה

.àé‡ˆBn‰61ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„62LiL ¯·c „ˆa «≈»»∆≈ƒ»¿«»»∆≈
ÔÓÈÒ Ba63ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -64˙‡ ÏËÂ ÔÓÈq‰ ÏÚa ‡a . ƒ»«»¿«¿ƒ»«««ƒ»¿»«∆

BlL65‡ˆBn‰ ‰ÎÊ - epnÓ ÏÙ „·Ïa ‰fL ¯Ó‡Â , ∆¿»«∆∆ƒ¿«»«ƒ∆»»«≈
.ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·ca«»»∆≈ƒ»

כה.61) שם פירות.62)ברייתא, כלי.63)כגון כגון
שיש 64) משום הפירות, את גם יקבל הכלי ובעל הכל, על

בפירות  רק זה וכל נפלו. הכלי מתוך שהפירות להניח
גמרא  הכלי. מן וליפול להתגלגל שמטבעם ויבשים סגלגלים

יגֿטו. הלכות טו, פרק להלן וראה הכלי.65)שם.

.áéÔlk ˙¯evL ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ O¯Á ÈÏk ‡ˆBn‰«≈¿≈∆∆¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆«À»
Ì‰ ÌÈL„Á ÌÈÏk Ì‡ :‰ÂL66È¯‰L .BlL Ì‰ È¯‰ - »»ƒ≈ƒ¬»ƒ≈¬≈≈∆∆¬≈

¯È„ BÓk Ô‰67ÔÈ‡Â ;ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯Èc‰ ¯‡MÓ ≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ»ƒ∆≈ƒ»¿≈
‰Ê Ct Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙B‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«ƒƒ»∆¬≈≈≈«ƒ«∆

˙ÈÁBÏˆ B‡68¯Á‡ ÏL B‡ BlL BÊ69ÌÈÏk ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ∆∆«≈¿ƒ»»≈ƒ
ÔÈÚ‰ Ô˙Ú·OL70„ÈÓÏz ‡B·È Ì‡L .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ∆¿»»«»«ƒ«»¿«¿ƒ∆ƒ»«¿ƒ

ÌÎÁ71‰Êk ÈÏÎa ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ÈÂ »»¿…«««ƒ∆≈»ƒ≈ƒ¿ƒ»∆
ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë Ba BÏ LÈ ,ÔÓÈÒ72;BÏ B˙B‡¯‰Ï ·iÁ - ƒ»≈¿ƒ«ƒ«»¿«¿

B¯Èk‰ Ì‡73¯Ó‡Â74Ô¯ÈÊÁÓ - ‡e‰ ÈlL :75. ƒƒƒ¿»«∆ƒ«¬ƒ»

כג:66) שם וגמרא כא. בבאֿמציעא למעלה 67)משנה

ב. וגבוה.68)הלכה צר חרס שהוא 69)כלי וכשם 
כזו. צורה בעל כלי אבד אחר כך שהעין 70)אבד,

בו. והשימוש הכלי בראיית הלכה 71)הורגלה לקמן ראה
הכללית.72)יג. צורתו לפי הכלי, את עלֿפי 73)מכיר

עין. העין,75)בוודאות.74)טביעות שבעתם לא אבל
כפי  במשנתנו אלעזר בן שמעון כרבי פסק מחזירים . אין
הגהות  בעל עליו [ותמה כד.). (שם הברייתא פירוש

רבים]. נגד כיחיד פסק למה מיימוניות

.âé?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76˜È˙Â „ÈÓÏ˙a77BÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆≈
‰pLÓ78ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,ÏÏk B¯ea„a79B‡ ¿«∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»

.Ba Á¯‡˙Ó ‡e‰L ˙È·a B‡ ‰hÓa B‡ ‡zÎqÓa¿«∆¿»¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ¿»≈«
˙B‡Â˜Óa :¯Ó‡Â ,‰c„ ‡zÎqÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»≈¿«∆¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿»

‰c ÔÈÚa ˙BÏ‡L e‰eÏ‡LÈ ‡lL È„k ,‰BL È‡80; ¬ƒ∆¿≈∆…ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ»
‡nL ,ÔLÈ È‡ BÊa :¯ÓB‡Â ,BÊ ‰hÓa ÔLiL B‡∆»≈¿ƒ»¿≈»¬ƒ»≈∆»
:¯Ó‡Â ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ Á¯‡˙pL B‡ ;È¯˜ ÌL ‡ˆnÈƒ»≈»∆ƒ∆ƒ¿»«≈∆ƒ¿¿»«
‰Ê ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,Á¯‡˙Ó È‡ Ô·e‡¯ Ïˆ‡≈∆¿≈¬ƒƒ¿»≈«¿≈∆…«¿ƒ««∆
,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ‡È·‰L B‡ ;BÏˆ‡ Á¯‡˙pL∆ƒ¿»«∆¿∆≈ƒ»≈»»«¬≈

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê Ô·aÁÏ È„k ,Ú¯‚Â ÛÈÒB‰Â81. ¿ƒ¿»«¿≈¿«¿»∆»∆¬≈∆À»
el‡ ÌÈ¯·cÓ ıeÁ B¯ea„a ‰pML ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ≈

BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -82.ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ëa ≈«¬ƒƒƒ¿ƒ«ƒ

עין.76) טביעות עלֿפי לתלמידֿחכם שמחזירים
ותיק).77) ערך השלם, (ערוך טובות" ומעלות מדות "בעל
כד.78) ֿ 79)בבאֿמציעא לבבא רי"ף וראה סה: יבמות

כאן. בשאלות 80)מציעא לטפל לו נעים שלא משום
ברבי 81)אלה. אלעזר רבי משום אילעא רבי כדעת

שם. יבמות לשנות, מצוה שאמר נתן רבי כדעת ולא שמעון,
נתן. כרבי שפסק כאן לבבאֿמציעא רי"ף שמא 82)וראה

עין, בטביעות הארץ לעם מחזירים אין זה מטעם ישקר.
ישקר. שמא חוששים שאנו משום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שהבעלים 1) נראה שהוא דבר מציאת דיני בו נתבארו

בשלימות. בזה התלוי וכל ספק שהוא או לדעת שם הניחוהו
מפני  למוצאם מותרים שהם הדברים קצת בו נתבאר וכן

כהפקר. שהם מפני או סימן, בהם שאין

.àÔÈ‡L ÔÈa ÔÓÈÒ da LiL ÔÈa ,‰„·‡ ‡ˆBn‰ Ïk»«≈¬≈»≈∆≈»ƒ»≈∆≈
‰Áp‰ C¯c d‡ˆÓ Ì‡ ,ÔÓÈÒ da2da ÚbÏ ¯eÒ‡ -3, »ƒ»ƒ¿»»∆∆«»»»ƒ«»

ÌL ‰eÁÈp‰ ‰ÈÏÚa ‡nL4„ÚÌ‡Â ;dÏ e¯ÊÁiL ∆»¿»∆»ƒƒ»»«∆«¿¿»¿ƒ
„a‡ È¯‰ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰Â ‰pÏhÏ ‡B·È»ƒ¿∆»¿»»»»∆≈ƒ»¬≈ƒ≈

B„Èa B¯·Á ÔBÓÓ5¯ÈÊÁ‰Ï ÔÓÈÒ da BÏ ÔÈ‡ È¯‰L , »¬≈¿»∆¬≈≈»ƒ»¿«¬ƒ
ÔÁÈ¯Ë‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÓÈÒ BÏ LiL ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba¿ƒ»»»»∆≈ƒ»¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÚbiL BÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe .dÓÈÒ ˙˙ÏÂ ‰È¯Á‡ Ûc¯Ïƒ¿…«¬∆»¿»≈ƒ»»¿ƒ»»∆ƒ«

‰ÏÈÙ C¯„ ‰p‡ˆÓiL „Ú da6BÏ ˜tzÒ elÙ‡Â . »«∆ƒ¿»∆»∆∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿«≈
Ú„È ‡ÏÂ ¯·c‰7‰Ê È¯‰ - ÁpÓ B‡ „e·‡ ‰Ê ¯·c Ì‡ «»»¿…»«ƒ»»∆»À»¬≈∆

Ba ÚbÈ ‡Ï8¯·Ú Ì‡Â .9B¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - BÏËe …ƒ«¿ƒ»«¿»»¿«¬ƒ
ÌLÏ10Ba ‰ÎÊ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .11, ¿»¿ƒ»»»»∆≈ƒ»»»

B¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â12. ¿≈«»¿«¬ƒ

ב.2) הלכה לא 3)ראה מכוסה אם באשפה, כלי "מצא
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שיש  בכלי מדובר ושם כה:). בבאֿמציעא (משנה בו" יגע
ומכריז". נוטל מגולה "אם שם נאמר שהרי סימן, בו

להו 4) לית להו שקיל ואי אצנעינהו, אינש הני "דאמרינן
מרייהו  דאתי עד לשבקינהו הלכך בגווייהו, סימנא למרייהו
שנזכרו  הגוזלות - אלו אומרים: שאנו =) להו" ושקיל
אין  אותם, יטול המוצא ואם הטמינם. איש - במשנה
שיבואו  עד אותם יעזוב כך משום בהם. סימן לבעליהם

שם). גמרא אותם, ויטלו את 5)בעליהם שנטל עלֿידי
לידו. רצה 6)האבידה פרה או בשוק, מפוזרים פירות כגון

אתה  מכאן הנדחים. כדרך נדחים, שיו את "או הכרמים. בין
('ספרי' הכרמים" בין ורצה פרה . . . אבידה היא איזו אומר,

רכב). גדר 7)כיֿתצא מאחורי מדדים גוזלות כגון
והגיעו  בשוק אבדו ספק שהם בכנפיהם, ומקושרים
והם  הואיל הגדר, מאחורי הניחום ספק לגדר, בקפיצות

יטול",8)מקושרים. לא לכתחילה הינוח ספק "כל
בין  פירושו הינוח" ספק "כל רבינו ולדעת כה: בבאֿמציעא
שהביא  כסףֿמשנה, וראה סימן. בו שיש ובין סימן בו שאין
הינוח  בספק אפילו סימן, בו שביש והר"ן, הרשב"א דעת

ומכריז. בו".9)נוטל יגע "לא דין נטל 10)על "ואם
הוא, לשם להחזירו לו שאסור והטעם (שם). יחזיר" לא
שהניחו, החפץ את מצאו ולא הבעלים באו בינתיים שמא
להכריז. שנטל המוצא חייב כן ועל לשם, יחזרו לא ושוב

נטל. ואם ד"ה ו'תוספות' כאן ירושלמי שהרי 11)וראה
למקום  ולהחזיר לבעלים, להחזירו יוכל ולא סימן בו אין
ראה  יחזיר", לא נטל "ואם שאמרנו כמו חייב, אינו

כאן. להחזירו,12)כסףֿמשנה אסור סימן בו שיש בדבר
חייב  אינו סימן בו שאין בדבר להכריז. חייב שהוא משום
בו. שזכה מכיון להחזירו, עליו אוסרים אין אבל להחזירו,

.á‰Áp‰ C¯„a ÔÈa ,ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·c ÏÎÂ13ÔÈa ¿»»»∆≈ƒ»≈¿∆∆«»»≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‰ÏÈÙ C¯„a14˙eL¯a ÔÈa ¿∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿

ÌÈa¯‰15ÔB‚k ?‰Áp‰ C¯c „ˆÈk .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - »«ƒ«»¿«¿ƒ≈«∆∆«»»¿
C¯ca ÌÈÚB¯ ‰¯t B‡ ¯BÓÁ ‡ˆnL16ÌBia17B‡ , ∆»»¬»»ƒ«∆∆«

‰tL‡a ‰qÎÓ ÈÏk ‡ˆnL18;Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ∆»»¿ƒ¿À∆»«¿»¬≈∆…ƒ«»∆
Í¯ca ÌÈÁc :¯Ó‡pL19ÂÈÏÎÂ ¯BÓÁ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¡«ƒ»ƒ«∆∆¿¬»ƒ»»¬¿≈»

ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ˆ¯ ‰¯Ùe ,ÌÈÎeÙ‰20‰l‚Ó ÈÏk B‡ , ¬ƒ»»»»≈«¿»ƒ¿ƒ¿À∆
.ÊÈ¯ÎÓe ÏËBÂ ,‰„·‡ BÊ È¯‰ - ‰tL‡a»«¿»¬≈¬≈»¿≈«¿ƒ

א.13) הלכה ראה ונטלו, הולכים 14)בשעבר רבים שאין
סימטה. כגון שוק.15)בה, כגון בה, הולכים שרבים

ל:16) בבאֿמציעא בלילה 17)משנה אבל בכך, שדרכם
ג). הלכה וראה שם, (גמרא להכריז וחייב אבידה הריהם

כה:18) שם ה.19)משנה, הערה למעלה ראה 
ידיעת 20) בלי ובוודאי לכרם, להזיק וגם להיפצע שעלולה

כאן. היא הבעלים

.â¯Ù‡a ÌÈÚB¯ ‰¯t B‡ ¯BÓÁ ‰‡¯21Ôk¯„k22: »»¬»»ƒ»¬»¿«¿»
‰„·‡ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla23ÌBi‰ ˙BÙa ;24ÛLp·e25, ««¿»¬≈¬≈»ƒ¿««∆∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô˙B‡ ‰‡¯ Ì‡26BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ƒ»»»¿»»ƒ∆««∆¬≈
Ì‡ :C¯ca ‰ˆ¯ ‰¯t ‰‡¯ .ÊÈ¯ÎÓe ÏËBÂ ,‰„·‡¬≈»¿≈«¿ƒ»»»»»»«∆∆ƒ

¯ÈÚ‰ ÈtÏk ‰Èt27‰„O‰ ÈtÏk ;‰„·‡ BÊ ÔÈ‡ -28- »∆»¿«≈»ƒ≈¬≈»¿«≈«»∆
.‰„·‡ BÊ È¯‰¬≈¬≈»

מרעה.21) מסודרים.22)מקום וכליו חמור כגון
(שם 23) בלילה למרעה בהמה להוציא הבעלים דרך אין כי
קצת.24)ל:). השחר.25)משהחשיך עלות לפני
במקרה 26) שמא אבידה, זו אין ימים משלושה פחות

אותה  השאירו או יותר מוקדם למרעה הבהמה את הוציאו
היא  אבידה ודאי רצופים ימים שלושה אבל חשכה. לאחר

שם). זו 27)(גמרא אין כך ומשום לבעליה, חוזרת הריהי
לא.). (שם היא 28)אבידה כן ועל מבעליה, בורחת הרי

אבידה.

.ãÌeMÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ÚB¯ d‡ˆÓ¿»»»≈«¿»ƒ«»¿«¬ƒƒ
Ú˜¯w‰ ˙„·‡29„·BÚ ÏL ÌÈÓ¯k‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈«««¿«¿ƒ»ƒ»«¿»ƒ∆≈

dÈ‡ - ÌÈ·ÎBk¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â ,‰„·‡30Ì‡Â . »ƒ≈»¬≈»¿≈«»¿«¬ƒ¿ƒ
LLÁ31‰p‡ˆÓiLk ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰p‚¯‰È ‡nL »«∆»««¿∆»»≈»ƒ¿∆ƒ¿»∆»

ÏËBÂ ,‰„·‡ BÊ È¯‰ - Ì¯k‰ ‰„ÈÒÙ‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¬≈¬≈»¿≈
.ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ

אבידת 29) אבל הכרם, את ומקלקלת הזמורות את שאוכלת
(שם). נפצעת ואינה בנחת רועה שהריהי כאן, אין בהמה

יא,30) פרק למעלה ראה גוי, אבידת על מצווה אינו כי
ג. שם.31)הלכה גמרא

.äÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰¯t ‡ˆÓ32ıeÁ ˙„ÓBÚ Ì‡ , »»»»ƒ¿»«ƒƒ∆∆
ÌeÁzÏ33¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -34ÌÈ·OÚa ‰ÚB¯ ‰˙È‰ .35B‡ , «¿«»¿«¬ƒ»¿»»»¬»ƒ

˙Ù¯a ‰˙È‰L36˙¯nzLÓ dÈ‡L37˙„a‡Ó dÈ‡Â38 ∆»¿»¿∆∆∆≈»ƒ¿«∆∆¿≈»¿«∆∆
da ÚbÈ ‡Ï -39B‡ ˙ÈlË ‡ˆÓ .‰„·‡ BÊ ÔÈ‡L , …ƒ«»∆≈¬≈»»»«ƒ

¯„b‰ „ˆa :Ìc¯˜40‡ÈË¯Òa ;Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -41 «¿…¿««»≈¬≈∆…ƒ«»∆ƒ¿«¿»
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB ‰Ê È¯‰ -42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬≈∆≈«¿ƒ¿≈…«≈»∆

לב.32) בבאֿמציעא לעיר.33)משנה מחוץ אמה אלפים
בה.34) יגע לא הרבים, ברשות אפילו התחום בתוך אבל

בידינו  כלל שם. בגמרא יצחק רבי של אחרון כלשון זהו
אחרון. כלשון הגירסא 35)שהלכה לא. שם ברייתא

ה' בכת"י אבל הכרמים, בין רועה היא: שלנו בגמרות
רועה  היא: הגירסא ובתוספתא, קושטא דפוס וברי"ף

לב.36)בעשבים. שם ויכולה 37)משנה נעולה  שאינה
רוחותיה 38)לצאת. ארבע מכל פתחים לה שאין כגון

לברוח  הבהמה את שתעורר רסא), סימן חושןֿמשפט (טור
שם. גמרא יצחק 39)משם, כרבי לתחום, חוץ ואפילו

לחםֿמשנה. ראה אחרון. הפועלים 40)בלשון שדרך
לא.). שם (ברייתא כליהם שם בכביש.41)להניח

הם.42) אבידה ובוודאי בכביש, כלים מניח אדם שאין

.å˙BÏÊB‚ ‡ˆÓ43Ô‰ÈÙÎa ÔÈ¯M˜Ó44ÔÈc„Óe45¯Á‡ »»»¿À»ƒ¿«¿≈∆¿«ƒ««
¯„b‰46‰Ùb‰ ¯Á‡ B‡47„OaL ÔÈÏÈ·Ma B‡È¯‰ - ˙B «»≈«««»»«¿ƒƒ∆«»¬≈

ÌL ÌeÁÈp‰ Ô‰ÈÏÚa ‡nL ,Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê48Ì‡Â . ∆…ƒ«»∆∆»¿»≈∆ƒƒ»¿ƒ
BlL el‡ È¯‰ - ÔÏË49‡e‰L ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»»¬≈≈∆¿ƒ»¿ƒ∆∆∆

ÔÓÈÒ50ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -51ÌÈÚe·˜ Ô‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ
ÔÓB˜Óa52ÔÓÈÒ ÌB˜n‰L ;ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -53. ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆«»ƒ»

כה:43) בבאֿמציעא ועל 44)משנה כך, קושרים שהכל
שם). (גמרא סימן הקשר אין מעט 45)כן מעט ומהלכים

חננאל). אבנים.46)(רבינו של 47)של או עץ של

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

dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - lel` 'i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האבידה  אין עדיין לחבירו אחד מחל אם אפילו כי להחזיר,
פרוטה. שוה

.èÏBÁ‰ CB˙a ¯È„ epnÓ ÏÙpL B¯·Á ‰‡¯50B‡ »»¬≈∆»«ƒ∆ƒ»¿«
¯ÙÚ‰ CB˙a51ÌiÏ ÏÙBk ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÌlÚ˙Â , ¿∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬≈∆¿≈«»

,epnÓ L‡È˙ È¯‰L ;B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰Â ,¯‰pÏ B‡«»»«¬≈∆¿∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆
‰¯·k ‡È·Ó B˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ52 ƒ¿≈∆≈ƒ»«¬ƒ»»≈ƒ¿»»

‰ÚeÚ¯ ˙Ú„a - ÂÈ¯Á‡ OtÁÏ53C¯„k ,OtÁÓ ‡e‰ ¿«≈«¬»¿««¿»¿«≈¿∆∆
Ô‰Ó ÏÙ ‡lL ÔÈLla‰ ¯‡L ¯ÙÚa ÌÈOtÁnL∆¿«¿ƒ∆»»¿»««»ƒ∆…»«≈∆

ÌÈ¯Á‡Ï ÏÙpM ‰Ó e‡ˆÓÈ ‡nL ,ÌeÏk54‡e‰ Ck , ¿∆»ƒ¿¿«∆»««¬≈ƒ»
.L‡È˙ ‡lL ÈtÓ ‡Ï ,OtÁÓ ‰Ê∆¿«≈…ƒ¿≈∆…ƒ¿»≈

שם.50) רבא, של והיתה 51)מימרא שנשחקה אדמה
דק. הדינר.52)לאבק את למצוא כדי החול, את לנפות

בטוחה.53) ובלי חזקה 54)חלשה תקוה מתוך ולא
שלו. את למצוא

.é‡ˆBn‰55ÈlL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓ ,˜eMa ÚÏÒ «≈∆««¿»¬≈¿»«∆ƒ
‡È‰56ÏLÂ ,‡È‰ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏLÂ ,‡È‰ ‰L„ÁÂ , ƒ«¬»»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒƒ¿∆

‡Ï - ‰ÈÏÚ ·e˙k ÈÓL :¯Ó‡ elÙ‡ ;‡È‰ ÈBÏt CÏÓ∆∆¿ƒƒ¬ƒ»«¿ƒ»»∆»…
ÌeÏk ¯Ó‡57ÈÓÈÒ ÔÈ‡L .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â , »«¿¿≈«»¿«¬ƒ∆≈ƒ»≈

‰‡ˆB‰Ï B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÓÈÒ ÚaËn‰58e‡Â , ««¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆∆¿»¿»»¿»
‰˙È‰ BlL :ÔÈ¯ÓB‡59„iÓ ‰ÏÙÂ ,B„iÓ d‡ÈˆB‰Â , ¿ƒ∆»¿»¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«

˙ÚMÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÔÓÈÒ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .¯Á‡«≈¿ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿«
L‡È˙ ‰ÏÈÙ60.d‡ˆBÓ ÏL ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»ƒ¿»≈«¬≈ƒ∆¿»

כח:55) שם טבוע 56)ברייתא, במטבע.ששמו
סימן.57) זה עומדת.58)שאין להוצאה מטבע סתם
הסימן.59) את יודע הוא כן שלא 60)ועל במקרה אפילו

נטלה. ומידו הוציאה

.àé‡ˆBn‰61ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„62LiL ¯·c „ˆa «≈»»∆≈ƒ»¿«»»∆≈
ÔÓÈÒ Ba63ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -64˙‡ ÏËÂ ÔÓÈq‰ ÏÚa ‡a . ƒ»«»¿«¿ƒ»«««ƒ»¿»«∆

BlL65‡ˆBn‰ ‰ÎÊ - epnÓ ÏÙ „·Ïa ‰fL ¯Ó‡Â , ∆¿»«∆∆ƒ¿«»«ƒ∆»»«≈
.ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·ca«»»∆≈ƒ»

כה.61) שם פירות.62)ברייתא, כלי.63)כגון כגון
שיש 64) משום הפירות, את גם יקבל הכלי ובעל הכל, על

בפירות  רק זה וכל נפלו. הכלי מתוך שהפירות להניח
גמרא  הכלי. מן וליפול להתגלגל שמטבעם ויבשים סגלגלים

יגֿטו. הלכות טו, פרק להלן וראה הכלי.65)שם.

.áéÔlk ˙¯evL ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ O¯Á ÈÏk ‡ˆBn‰«≈¿≈∆∆¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆«À»
Ì‰ ÌÈL„Á ÌÈÏk Ì‡ :‰ÂL66È¯‰L .BlL Ì‰ È¯‰ - »»ƒ≈ƒ¬»ƒ≈¬≈≈∆∆¬≈

¯È„ BÓk Ô‰67ÔÈ‡Â ;ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯Èc‰ ¯‡MÓ ≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ»ƒ∆≈ƒ»¿≈
‰Ê Ct Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙B‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«ƒƒ»∆¬≈≈≈«ƒ«∆

˙ÈÁBÏˆ B‡68¯Á‡ ÏL B‡ BlL BÊ69ÌÈÏk ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ∆∆«≈¿ƒ»»≈ƒ
ÔÈÚ‰ Ô˙Ú·OL70„ÈÓÏz ‡B·È Ì‡L .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ∆¿»»«»«ƒ«»¿«¿ƒ∆ƒ»«¿ƒ

ÌÎÁ71‰Êk ÈÏÎa ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ÈÂ »»¿…«««ƒ∆≈»ƒ≈ƒ¿ƒ»∆
ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë Ba BÏ LÈ ,ÔÓÈÒ72;BÏ B˙B‡¯‰Ï ·iÁ - ƒ»≈¿ƒ«ƒ«»¿«¿

B¯Èk‰ Ì‡73¯Ó‡Â74Ô¯ÈÊÁÓ - ‡e‰ ÈlL :75. ƒƒƒ¿»«∆ƒ«¬ƒ»

כג:66) שם וגמרא כא. בבאֿמציעא למעלה 67)משנה

ב. וגבוה.68)הלכה צר חרס שהוא 69)כלי וכשם 
כזו. צורה בעל כלי אבד אחר כך שהעין 70)אבד,

בו. והשימוש הכלי בראיית הלכה 71)הורגלה לקמן ראה
הכללית.72)יג. צורתו לפי הכלי, את עלֿפי 73)מכיר

עין. העין,75)בוודאות.74)טביעות שבעתם לא אבל
כפי  במשנתנו אלעזר בן שמעון כרבי פסק מחזירים . אין
הגהות  בעל עליו [ותמה כד.). (שם הברייתא פירוש

רבים]. נגד כיחיד פסק למה מיימוניות

.âé?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76˜È˙Â „ÈÓÏ˙a77BÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆≈
‰pLÓ78ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,ÏÏk B¯ea„a79B‡ ¿«∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»

.Ba Á¯‡˙Ó ‡e‰L ˙È·a B‡ ‰hÓa B‡ ‡zÎqÓa¿«∆¿»¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ¿»≈«
˙B‡Â˜Óa :¯Ó‡Â ,‰c„ ‡zÎqÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»≈¿«∆¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿»

‰c ÔÈÚa ˙BÏ‡L e‰eÏ‡LÈ ‡lL È„k ,‰BL È‡80; ¬ƒ∆¿≈∆…ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ»
‡nL ,ÔLÈ È‡ BÊa :¯ÓB‡Â ,BÊ ‰hÓa ÔLiL B‡∆»≈¿ƒ»¿≈»¬ƒ»≈∆»
:¯Ó‡Â ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ Á¯‡˙pL B‡ ;È¯˜ ÌL ‡ˆnÈƒ»≈»∆ƒ∆ƒ¿»«≈∆ƒ¿¿»«
‰Ê ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,Á¯‡˙Ó È‡ Ô·e‡¯ Ïˆ‡≈∆¿≈¬ƒƒ¿»≈«¿≈∆…«¿ƒ««∆
,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ‡È·‰L B‡ ;BÏˆ‡ Á¯‡˙pL∆ƒ¿»«∆¿∆≈ƒ»≈»»«¬≈

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê Ô·aÁÏ È„k ,Ú¯‚Â ÛÈÒB‰Â81. ¿ƒ¿»«¿≈¿«¿»∆»∆¬≈∆À»
el‡ ÌÈ¯·cÓ ıeÁ B¯ea„a ‰pML ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ≈

BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -82.ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ëa ≈«¬ƒƒƒ¿ƒ«ƒ

עין.76) טביעות עלֿפי לתלמידֿחכם שמחזירים
ותיק).77) ערך השלם, (ערוך טובות" ומעלות מדות "בעל
כד.78) ֿ 79)בבאֿמציעא לבבא רי"ף וראה סה: יבמות

כאן. בשאלות 80)מציעא לטפל לו נעים שלא משום
ברבי 81)אלה. אלעזר רבי משום אילעא רבי כדעת

שם. יבמות לשנות, מצוה שאמר נתן רבי כדעת ולא שמעון,
נתן. כרבי שפסק כאן לבבאֿמציעא רי"ף שמא 82)וראה

עין, בטביעות הארץ לעם מחזירים אין זה מטעם ישקר.
ישקר. שמא חוששים שאנו משום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שהבעלים 1) נראה שהוא דבר מציאת דיני בו נתבארו

בשלימות. בזה התלוי וכל ספק שהוא או לדעת שם הניחוהו
מפני  למוצאם מותרים שהם הדברים קצת בו נתבאר וכן

כהפקר. שהם מפני או סימן, בהם שאין

.àÔÈ‡L ÔÈa ÔÓÈÒ da LiL ÔÈa ,‰„·‡ ‡ˆBn‰ Ïk»«≈¬≈»≈∆≈»ƒ»≈∆≈
‰Áp‰ C¯c d‡ˆÓ Ì‡ ,ÔÓÈÒ da2da ÚbÏ ¯eÒ‡ -3, »ƒ»ƒ¿»»∆∆«»»»ƒ«»

ÌL ‰eÁÈp‰ ‰ÈÏÚa ‡nL4„ÚÌ‡Â ;dÏ e¯ÊÁiL ∆»¿»∆»ƒƒ»»«∆«¿¿»¿ƒ
„a‡ È¯‰ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰Â ‰pÏhÏ ‡B·È»ƒ¿∆»¿»»»»∆≈ƒ»¬≈ƒ≈

B„Èa B¯·Á ÔBÓÓ5¯ÈÊÁ‰Ï ÔÓÈÒ da BÏ ÔÈ‡ È¯‰L , »¬≈¿»∆¬≈≈»ƒ»¿«¬ƒ
ÔÁÈ¯Ë‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÓÈÒ BÏ LiL ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba¿ƒ»»»»∆≈ƒ»¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÚbiL BÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe .dÓÈÒ ˙˙ÏÂ ‰È¯Á‡ Ûc¯Ïƒ¿…«¬∆»¿»≈ƒ»»¿ƒ»»∆ƒ«

‰ÏÈÙ C¯„ ‰p‡ˆÓiL „Ú da6BÏ ˜tzÒ elÙ‡Â . »«∆ƒ¿»∆»∆∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿«≈
Ú„È ‡ÏÂ ¯·c‰7‰Ê È¯‰ - ÁpÓ B‡ „e·‡ ‰Ê ¯·c Ì‡ «»»¿…»«ƒ»»∆»À»¬≈∆

Ba ÚbÈ ‡Ï8¯·Ú Ì‡Â .9B¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - BÏËe …ƒ«¿ƒ»«¿»»¿«¬ƒ
ÌLÏ10Ba ‰ÎÊ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .11, ¿»¿ƒ»»»»∆≈ƒ»»»

B¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â12. ¿≈«»¿«¬ƒ

ב.2) הלכה לא 3)ראה מכוסה אם באשפה, כלי "מצא
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שם.48)קנים. ולא 49)גמרא  סימן, בהם אין שהרי
ה"א). סוף למעלה (ראה לבעליהם להחזירם יוכל

כך.50) קושרים הכל שם.51)שאין ולא 52)גמרא
ברגליהם. שקשורים כגון ֿ 53)מדדים, בבא רבא, כדעת

מקום  ולהוי הגמרא, מקושיית שמשמע וכמו כג. כב: מציעא
כה: שם סימן",

.æ‰tL‡a ‡ˆÓ54‰qÎÓ ÈÏk55,Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »»»«¿»¿ƒ¿À∆¬≈∆…ƒ«
e¯‡aL BÓk56˙Bpt˙‰Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡L ‰tL‡ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ«¿»∆≈»¬»¿ƒ¿«

‰qÎÓ B‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,d˙BpÙÏ ‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,‡È‰ƒ¿ƒ¿«»∆»¿«»««ƒ∆¿»¿À∆
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB -57ÔB‚k ,ÌÈpË˜ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈«¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿

‰tL‡a ÔÈqÎÓ eÈ‰ elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „etLÂ ÔÈkÒ«ƒ¿«¿«≈»∆¬ƒ»¿Àƒ»«¿»
‰Úe·w‰58ÊÈ¯ÎÓe ÏËB -59. «¿»≈«¿ƒ

כה:54) שם הבעלים.55)משנה, שם הניחוהו וודאי
א.56) הלכה נתגלה 57)למעלה האשפה פינוי עם שהרי

(משנה  יחזירו ולא הגון שאינו אדם שיקחנו ואפשר הכלי,
שם). להתפנות.58)וגמרא עשויה שאבידה 59)שאינה

מן  שהוציא האשפה עם שם שהשליכם להניח שיש הם,
שם). (גמרא קטנותם מפני בהם, להרגיש מבלי הבית,

.çÔÈ¯fÙÓ ˙B¯t ‡ˆÓ60‰Áp‰ C¯c :61ÚbÈ ‡Ï - »»≈¿À»ƒ∆∆«»»…ƒ«
Ô‰a62‰ÏÈÙ C¯c ;63BlL Ô‰ È¯‰ -64‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆∆¿ƒ»¬≈≈∆¿≈ƒ»»

˙BpË˜ ˙BÎÈ¯k65ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏaL ÏL66È¯‰L , ¿ƒ¿«∆ƒ√ƒƒ¿»«ƒ∆¬≈
ÔÓÈÒ Ô‰a ÔÈ‡67‰Ï·„ ÈÏebÚ ‡ˆnL B‡ ,68˙B¯kÎÂ , ≈»∆ƒ»∆»»ƒ≈¿≈»¿ƒ»

ÌBzÁ ÏL69ÌÈ‚c ÏL ˙BÊB¯ÁÓe ,70ÏL ˙BÎÈ˙ÁÂ , ∆«¿«¬∆»ƒ«¬ƒ∆
¯Oa71Ô˙È„nÓ ˙B‡a‰ ¯Óˆ Èf‚Â ,72ÈˆÈ‡Â ,73 »»¿ƒ≈∆∆«»ƒ¿ƒ»»«¬ƒ≈

ÔÓb¯‡ ÏL ˙BBLÏe ,ÔzLt74BlL el‡ È¯‰ -75, ƒ¿»¿∆«¿»»¬≈≈∆
a ÔÈ‡L ÈtÓÔÓÈÒ Ô‰76ÏËB - ÔÓÈÒ Ô‰a LÈ Ì‡Â . ƒ¿≈∆≈»∆ƒ»¿ƒ≈»∆ƒ»≈

.ÔÓÈÒ ‡e‰ È¯‰ Ò¯cÏ ÈeOÚ‰ ÔÓÈqL ;ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ∆ƒ»∆»ƒ»≈¬≈ƒ»

כא.60) בבאֿמציעא שם.61)משנה  גמרא בסדר,
אבידה.62) זו שם.63)שאין גמרא סדר, ללא
ראה 64) הבעלים. מהם התייאשו - סימן בהם שאין מכיון

לקמן 65)כסףֿמשנה. ראה להכריז, חייב גדולות אבל
י. רגלי 66)הלכה עלֿידי למקום ממקום שמתגלגלות

סימן. המקום ואין סימן 67)הבהמות, בהן יש אם אבל
להדרס" העשוי "סימן שזהו אףֿעלֿפי להכריז, חייב
כרבא  אדם), רגלי דריסת ע"י שיטושטש שאפשר (פירוש:

וכג. כב: בצורת 68)שם לזו זו צמודות יבשות תאנים
כא.). (משנה ואין 69)עיגול שוות, הנחתומים ככרות כל

סימן. כך.70)בהן חורזים וכולם בחוט, יחד חרוזים דגים
אחד.71) במשקל נחתכו לפני 72)כולן גזוזות שהן כמות

האומן. בבית וארוז 74)חבילות.73)עיבודן סרוק צמר
סימן. זה אין כן ועל הם, ומצויים ארגמן וצבוע לשון, כעין

(75- היחיד ברשות אבל הרבים, ברשות במצא זה וכל
הבאות. ההלכות ראה סימן. נדרס,76)מקום שלא זמן כל

כב: שם רבא כדעת

.è˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙B¯kk ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡77¯Óˆ Èf‚Â , ¬»ƒ»»ƒ»∆««««ƒ¿ƒ≈∆∆
·iÁ - ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˙BÁe˜l‰«¿ƒ≈»À»«≈«ƒ¿«≈∆∆«»

el‡ ÏkL ;ÊÈ¯Î‰Ï78ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LÈ79Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆»≈≈»∆ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ
˙B¯ˆB‡‰ eÁzÙ80.BlL el‡ È¯‰ - ÔÓL ÏLÂ ÔÈÈ ÏL ƒ¿¿»»∆«ƒ¿∆∆∆¬≈≈∆

ÔÈÓeL¯ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â81eÈ‰ Ck ˙Bck‰ ÏkL . ¿««ƒ∆≈¿ƒ∆»««»»
LiL ,ÌBzÁp‰ ˙B¯kÎk ÔÈck‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,˙BÓeL¿̄¿ƒ¿¿≈««ƒ¿ƒ¿««¿∆≈

„Á‡ Ï˜LÓe ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰¯eˆ82.ÌlÎÏ »««¿À»ƒ¿»∆»¿À»

כה.77) שם הרישום,78)משנה, הוא הסימן בכדים
המגופה. סביב בטיט ומרוחים מוגפים שהם פירוש:

ג.79) הלכה יג, פרק למעלה מכירת 80)ראה זמן שהגיע
(גמרא  למכירה כדיהם מוציאים אנשים והרבה והשמן. היין

כג:). וטחוי 81)שם מהודק כשהוא הקנקנים "כיסוי
חננאל). ורבינו (רש"י רשום" נקרא - זה 82)בטיט לולא

ה. הלכה יג, פרק למעלה ראה מובהק, סימן המשקל היה

.é- ‰ÏÈÙ C¯c Ì‡ :„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˙BÎÈ¯k ‡ˆÓ»»¿ƒƒ¿«»ƒƒ∆∆¿ƒ»
BlL el‡ È¯‰83ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ‰Áp‰ C¯c Ì‡Â ,84; ¬≈≈∆¿ƒ∆∆«»»«»¿«¿ƒ

Û‡) ,ÔÓÈÒ ÌB˜n‰ - ÔÓÈÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆≈»∆ƒ»«»ƒ»«
˙BnÏ‡ ‡ˆÓ .(˜‰·Ó ÔÓÈÒ BÈ‡L Èt ÏÚ85ÔÈa , «ƒ∆≈ƒ»À¿»»»¬À≈

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a86. ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿»«ƒ≈«¿ƒ

מכיון 83) סימן, אינו כן גם והמקום סימן, בהן שאין משום
שם  (גמרא מקומן יודע שאינו להניח יש ידיעתו בלי שנפלו

למעלה 84)כד.). ראה יטול, לא לכתחילה שהרי נטל, אם
להכריז" "חייב בין ומבחין בלשונו מדייק רבינו א. הלכה
ראה  הקודמות. בהלכות כמו זו בהלכה ומכריז" "נוטל ובין
ובזה  שם, ומגידֿמשנה ב' הלכה תחילת להכריז" "חייב
הגירסא: שלנו בגמרא כאן. שמח" "אור קושיית מיושבת
י' פ', ה', יד בכתב אבל ומכריז", נוטל הנחה, דרך "אי
רבינו. גירסת גם וזוהי להכריז", "חייב היא הגירסא

גדולות.85) יש 86)כריכות וגדולות, כבדות שהן מכיון
שאינן  ומפני נפלו, מקום באיזה יודע שהוא להניח
כי  מתייאש, אינו כובדן לרגל ובהמה אדם ברגלי מתגלגלות

שם. גמרא הרבים, ברשות אפילו סימן נחשב המקום

.àéÏebÚ ‡ˆÓ87O¯Á BÎB˙·e88,˙BÚÓ BÎB˙·e ¯kk , »»ƒ¿∆∆ƒ»¿»
˙BÎÈ˙Áa ‰pLÓ ‡e‰L ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Á89‚c , ¬ƒ»∆»»∆¿À∆«¬ƒ»

CeL90,ÈepL Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , »¿≈…«≈»≈ƒ¿≈»∆ƒ
ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ91.ÔÓÈÒÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚa Ìe‡OÚ ‡lL ; «»¿«¿ƒ∆…¬»¿»≈∆∆»¿ƒ»

כא.88)דבילה.87) בבאֿמציעא בשר 89)משנה כגון
כג:). שם (גמרא משולש בצורת שם.90)חתוך ברייתא

שם 91) במשנה מאיר רבי על החולק יהודה רבי כדעת
פסק  כן ועל מאיר", ר' "דברי במשנתנו גרס לא הרא"ש כא.
ר"מ", "דברי גרס רבינו משנה. כסתם אלא יהודה כר' דלא

(כסףֿמשנה). יהודה כרבי הלכה - יהודה ור' מאיר ור'

.áé˙B¯b‰ ÌB˜Óa ÔÈ¯fÙÓ ˙B¯t ‡ˆÓ92eÈ‰ Ì‡ : »»≈¿À»ƒƒ¿«¿»ƒ»
·˜ BÓk93Úa¯‡ ÏÚ ¯˙Èa B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ¿«¿«¿««¿»≈««¿«

ÌÈÏtËÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BlL el‡ È¯‰ - ˙Bn‡«¬≈≈∆ƒ¿≈∆≈«¿»ƒ¿«¿ƒ
Ô˙ÙÈÒ‡a94‡Ï - ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁÙa ÔÈ¯fÙÓ eÈ‰ . «¬ƒ»»»¿À»ƒ¿»≈«¿««…

ÈÌL ÌeÁÈp‰ ÌÈÏÚa‰ ‡nL ,Ô‰a Úb95ÈˆÁ BÓk eÈ‰ . ƒ«»∆∆»«¿»ƒƒƒ»»¿¬ƒ
˙Bn‡ ÈzLa ·˜96˙Bn‡ ‰BÓLa ÌÈa˜ B‡97B‡ , «ƒ¿≈«««ƒƒ¿∆«

ÌÈ¯Óz BÓk ,ÔÈÈÓ ‰LÏLe ÌÈMÓ ·w‰ ‰È‰L∆»»««ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿»ƒ
[ÌÈBn¯Â] ÔÈÓLÓL98˜ÙÒ el‡ Ïk -99‡Ï CÎÈÙÏ . À¿¿ƒ¿ƒƒ»≈»≈¿ƒ»…

ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ÏË Ì‡Â ,ÏhÈ100. ƒ…¿ƒ»«≈«»¿«¿ƒ
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שם 92) (גמרא הפירות את משם לקחו שהבעלים לאחר
הסאה.93)כא.). ששית שהם לוגים ארבעה היבש, מדת
הקטנה,94) הכמות בגלל הרבה לטרוח לו כדאי הדבר אין

"קב  הגירסא: שלנו בגמרא אותם. מפקירים והבעלים
היא: הרי"ף גירסת אבל טירחייהו", דנפיש אמות בארבע
מקום  יש כך ומשום איניש". טרח לא אמות בארבע "קב
הוא  העיקרי הטעם אם שם) (בגמרא ירמיה רב של לבעיות
סופרים). דקדוקי (ראה הגדול השטח או הקטנה הכמות

לקחתם.95) כאן 96)וישובו אין הרי בשטח, נתחשב אם
מפקיר, ואינו אמות שתי של בשטח לאסוף מרובה טרחה
כדאי  ולא מועטת הכמות הרי בכמות, נתחשב אם אבל

אותם. ומפקיר - לשוב גדול 97)לבעלים הוא השטח
גדולה. הכמות אבל מרובה, תמרים 98)והטירחה

אפשר  כך ומשום לאספם, טרחה אין גדולים שהם ורימונים,
נתחשב  אם אבל אותם, מפקירים הבעלים שאין לומר
משום  לקחתם, ישובו לא שהבעלים לומר יש בשוויים,
וכדאי  מרובה חשיבותם שומשמין לעומתם הם. שזולים
מרובה. אותם לאסוף הטירחה אבל ולקחתם, לשוב

שם.99) בגמרא נפתרו שלא מציאה 100)בעיות כדין
א. הלכה למעלה ראה הנחה, בדרך ונמצאה סימן בה שאין

.âé˙B¯t È¯eaˆ ‡ˆBn‰101ÈÏÎa ˙B¯t B‡ ,102ÈÏk B‡ , «≈ƒ≈≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‡e‰L ˙BÓk103ÂÈÙÏe ÈÏk ‡ˆÓ .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ¿∆«»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»»

˙B¯t104˙B¯t‰ BlL el‡ È¯‰ -105ÏËB ÈÏk‰Â , ≈¬≈≈∆«≈¿«¿ƒ≈
ÏL ˙B¯t‰Â „Á‡ ÏL ÈÏk‰ :¯ÓB‡ È‡L ;ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ∆¬ƒ≈«¿ƒ∆∆»¿«≈∆
Ô‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡ È¯‰Â ,¯Á‡«≈«¬≈≈ƒ»¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆≈

.ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - „Á‡ Ì„‡ ÏL∆»»∆»«»¿«¿ƒ

כד:).101) בבאֿמציעא (משנה סימן הוא המספר
הפירות.102) את גם מקבל בכלי, סימן ריקן 103)והנותן

שם). המשנה כה.104)(לשון שם ברייתא,
שכתב 105) מה וראה שלו, הפירות אלו הרי כלומר,

כאן. המגידֿמשנה

.ãé?„ˆÈk106ÈÏk‰ È¯BÁ‡ eÈ‰107È¯‰ - ˙B¯t‰ ÈÙÏ ≈«»¬≈«¿ƒƒ¿≈«≈¬≈
ÔÈLLBÁ - ˙B¯t‰ ÈÙÏ ÈÏk‰ Èt eÈ‰ ;BlL el‡≈∆»¿≈«¿ƒƒ¿≈«≈¿ƒ

eÎtL ÈÏk‰ ÔÓ ‡nL108ÌÈ‚‡ eÈ‰ Ì‡Â .109,ÈÏkÏ ∆»ƒ«¿ƒƒ¿¿¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ
;BlL el‡ È¯‰ - ˙B¯t‰ ÈtÏk ÂÈtL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿«≈«≈¬≈≈∆
ÈtÓ BÎB˙a Ô‰Ó ¯‡L ‰È‰ ,ÈÏk‰ ÔÓ eÎtL el‡L∆ƒƒ¿¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿≈

ÌÈ‚‡‰110ı¯‡a Ô˙ˆ˜Óe ÈÏka ˙B¯t‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .111 »√»ƒ»ƒ¿»«≈«¿ƒƒ¿»»»»∆
ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -112. «»¿«¿ƒ

לא.106) ואם הכלי לבעל שייכים הפירות אם לדעת אפשר
שאין 107) ומכיון נשפכו, הכלי מן לא שהפירות מראה זה

שם). (גמרא המוצא של הם הרי סימן, ובעל 108)להם
הפירות. בעל גם הוא הכלי,109)הכלי לתוך כפופה שפה

לחוץ. מלהשפך הפירות את שם.110)ומונעת גמרא
שם.111) ברייתא הכלי, מן נשפכו שהפירות מוכיח הדבר
לכלי.112) שמחוץ הפירות את גם יקבל הכלי ובעל

.åè˙BÚÈˆ˜ ‡ˆBn‰113‰„O „ˆa elÙ‡Â ,C¯ca «≈¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿«¿≈
˙BÚÈˆ˜114BlL el‡ È¯‰ -115‰ËB ‡È‰L ‰‡z ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈≈∆¿≈¿≈»∆ƒ»

‰ÈzÁz ÌÈ‡z e‡ˆÓÂ ,C¯cÏ116ÌeMÓ ˙B¯zÓ - «∆∆¿ƒ¿¿¿≈ƒ«¿∆»À»ƒ

ÏÊb117˙Ò‡Ó d˙ÏÈÙ ÌÚ da ‡ˆBiÎÂ ‰‡z‰L ;118. »≈∆«¿≈»¿«≈»ƒ¿ƒ»»ƒ¿∆∆
¯OÚÓ ÌeMÓ ˙B¯eËÙe119ÔÈ·e¯ÁÂ ÌÈ˙ÈÊ Ï·‡ .120 ¿ƒ«¬≈¬»≈ƒ¿»ƒ

.ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬ƒ

כא:).113) (שם ליבשן ששוטחים שנראה 114)תאנים
השדה. לבעל שייכות דבר 115)שהקציעות הקציעות כי

והרגישו  קרובות, לפעמים אותן בודקים והבעלים הן, חשוב
יאוש  לאחר המוצא לידי והגיעו קצר, זמן כעבור באבדנן

בעל 117)בדרך.116)(שם). של שהתאנים אףֿעלֿפי
הן. אותה.118)התאנה מפקיר התאנה כדין 119)ובעל

חשובים 120)הפקר. אינם אבל נמאסים, ואינם הם קשים
ועל  אותם, לראות תכופות בודקים אינם ובעליהם כקציעות,
מדעת  שלא יאוש זה והרי שנפלו, יודעים שאינם אפשר כן

נמאסים. אינם כי אותם, מפקירים אינם והבעלים

.æèÌÈÏÚa‰L ;˙B¯zÓ - Áe¯‰ Ô¯ÈMnL ÌÈ¯Óz121 ¿»ƒ∆«ƒ»»«À»∆«¿»ƒ
ÌeÏÁÓ122Ô˙˜ÊÁ e‰ÊÂ ,Ì„‡ ÏÎÏ123ÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿»¿»»»¿∆∆¿»»¿ƒ»∆

‰ÏÈÁÓ Èa ÔÈ‡L ,ÌÈÓB˙È124Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eÒ‡ - ¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¬ƒ¿≈ƒ
ÛÈw‰Â ‰„O‰ ÏÚa „Èt˜‰125Ôwz B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ƒ¿ƒ«««»∆¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ≈
˙BÏ·Bp‰ Ba eÏtiL ÌB˜Ó126el‡ È¯‰ - ÌË˜ÏiL „Ú »∆ƒ¿«¿«∆ƒ¿¿≈¬≈≈

.ÏÁÓ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡¬∆¬≈ƒ»«¿∆…»«

העץ.121) מן תמרים משיר שהרוח שיש מראש היודעים
מתיקותם 122) מחמת אותם אוכלות וחיות שבהמות מפני

כב:). מחלום.123)(בבאֿמציעא שהבעלים
יתומים 124) של בתאנה שגם ונראה (שם). הם שקטנים

כך. וחיות.125)הדין בהמות יכנסו שלא בגדר,
העץ.126) מן הנופלים בשלו, שלא הפירות

.æéÚ¯ Ïe˙Á127‚¯B‰L128¯eÒ‡ - ÌÈpËw‰ ˙‡ »«∆≈∆«¿«ƒ»
ÏÊb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â ,BÓi˜Ï129·L‰ ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â , ¿«¿¿≈ƒ»≈¿≈ƒ»≈

B‡ˆBn‰ Ïk ‡l‡ ;ÏÈÚBÓ B¯BÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡¬≈»««ƒ∆ƒ∆»»«¿
BlL ¯BÚ‰Â B‚¯B‰Â ,Ba ‰ÎÊ130. »»¿¿¿»∆

פו.127) "קטעיה 128)בבאֿקמא הגירסא: שלנו בגמרא
חסרה  פ' בכתבֿיד אבל ילד), של ידו (=קטע דינוקא" לידא
היתה  רבינו וגירסת סופרים), דקדוקי (עיין "לידא" תיבת

מגידֿמשנה. וראה לינוקא", "קטליה מכיון 129)כנראה
שם. גמרא בעלים, ללא כחתול דינו - לקיימו שאסור

שם.130) רבינא דעת

.çéÌÈMÓÁ CB˙a :C·BLÏ ·B¯˜ ‡ˆÓp‰ ÏÊBb»«ƒ¿»»¿»¿¬ƒƒ
‰n‡131C·BM‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ -132ıeÁ , «»¬≈∆«««»

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‰n‡ ÌÈMÓÁÏ133ÔÈ‡L ; «¬ƒƒ«»¬≈∆¿∆≈
‰c„Ó ÏÊBb‰134ÈL ÔÈa ‡ˆÓ .‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙È «»¿«∆»≈«¬ƒƒ«»ƒ¿»≈¿≈

˙BÎ·BL135·B¯˜ ÏL ‡e‰ È¯‰ -136‰ˆÁÓ ; »¬≈∆»∆¡»
‰ˆÁÓÏ137eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e˜ÏÁÈ - ¿∆¡»«¬…«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

ÈBÈ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓa ÌÈÂL ˙BÎ·BM‰ ÈL ÈBÈ≈¿≈«»»ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ»≈
·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈa¯ „Á‡‰138‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ »∆»«ƒ«≈««»…««ƒ∆
.˜BÁ»̄

כג:131) מתרחק 132)בבאֿבתרא אמה חמשים שעד
(שם). משובכו בא.133)הגוזל ההפקר מן כי
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לשניהם.135)שם.134) חמשים "קרוב 136)בתוך
שם). (משנה שלו" לזה קרוב שלו, ספק.137)לזה זה הרי

ותוך 138) מרובות, שיוניו לשובך אמה ארבעים תוך כגון
שם). (גמרא מועטות שיוניו לשובך אמה עשרים

ה'תשע"ה  אלול י"א ד' יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
מוצאו,1) של שהוא ממה פרטים קצת כן גם בו נתבאר

בשלימות. זה ביאור ונשלם סיבה זה אי מחמת

.àÌÈËÁÓ ‡ˆBn‰2˙B¯BpˆÂ3:Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÓÒÓe «≈¿»ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«≈»∆
BlL el‡ È¯‰ - „Á‡ „Á‡ Ì‡ˆÓ Ì‡4ÌÈL ÌÈL , ƒ¿»»∆»∆»¬≈≈∆¿«ƒ¿«ƒ

.ÔÓÈÒ ÔÈnL ;ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ¯˙È B‡»≈«»¿«¿ƒ∆ƒ¿»ƒ»

כד.2) מציעא בבא חוטי 3)ברייתא לטוות מזלגות כעין
ראה 4)זהב. עין. טביעת ולא סימן לא בהם אין שהרי

ב. הלכה יד, פרק למעלה

.áBlL el‡ È¯‰ - ÌÈ¯fÙÓ ˙BÚÓ ‡ˆBn‰ ÔÎÂ5. ¿≈«≈»¿À»ƒ¬≈≈∆
‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ˙BÚaËÓ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ elÙ‡6Ô‰ È¯‰ - ¬ƒ»ƒ¿»«¿¿∆««≈∆¬≈≈

ÔÈ¯fÙÓk7·iÁ - ˙BÚÓ ¯eaˆ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»ƒ¬»ƒ»»ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï8˙BÚaËÓ ‰LÏL ‡ˆÓ .9Ô‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ¿«¿ƒ»»¿»«¿¿∆««∆¿≈

Ïc‚Ók ÔÈÈeOÚ10ÔkÓ „Á‡Â ÔkÓ „Á‡ eÈ‰L B‡ , ¬ƒ¿ƒ¿»∆»∆»ƒ»¿∆»ƒ»
Ô‰Èab ÏÚ „Á‡Â11,‰Ê ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ê ˙ˆ˜Ó eÈ‰L B‡ , ¿∆»««≈∆∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆

˙Á‡ ˙·a eÏËpÈ Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎÈ Ì‡L È„k12- ¿≈∆ƒ«¿ƒ≈»≈≈∆ƒ»¿¿«««
¯ÈLk ÌÈÈeOÚ eÈ‰ .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ13‰¯eLk B‡14B‡ «»¿«¿ƒ»¬ƒ¿≈¿»

‰·eˆÁk15ÌlÒk B‡16.ÏhÈ ‡ÏÂ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¬»¿À»¬≈∆»≈¿…ƒ…

סימן.5) בהן אין אבל 6)שהרי השני, על אחד מטבע
למטה. דינם רבינו פירש מטבעות מן 7)בשלושה ונפלו

כה.). מציעא (בבא המוצא של הן הרי כן ועל הבעלים,
למעלה 8) (ראה סימן הוא והמקום הינוח, דרך זה שהרי

י). הלכה טו, סימן.9)פרק הוא המספר כה. שם משנה
מכריז  המוצא שהרי סימן, המספר אין מטבעות בשתי
שם). (גמרא שניים מטבעות ומיעוט מצאתי, מטבעות

המשנה 10) את יצחק רבי פירש כך נפילה. דרך זה שאין
פירושו, ו"כמגדל" זה", גב על זה מטבעות "שלושה שם.
והקצר  באמצע הבינוני למטה, הרחב חנינא, רבי לפי
אחד  ברוחב כשהמטבעות אפילו יוחנן רבי ולפי למעלה,
הרי  חבירו, על עודף אחד ואין זה גב על זה מונחים והם

(שם). להכריז וחייב הינוח דרך וחציו 11)זה זה על חציו
כה:). (שם זה כה.).12)על (שם הוא הינוח דרך

(שם).13) כצמיד זה.14)עגול אצל אחד 15)זה כל
שניים. של אוויר ורוב 16)כנגד התחתון על אמצעי רוב

שם. רש"י מעלות, כמו האמצעי על העליון

.âÒÈÎa ˙BÚÓ ‡ˆBn‰17·iÁ - ‡e‰L ˙BÓk ÒÈk B‡ , «≈»¿ƒƒ¿∆«»
ÊÈ¯Î‰Ï18el‡ È¯‰ - ÌÈ¯fÙÓ ˙BÚÓ ÂÈÙÏe ÒÈk ‡ˆÓ . ¿«¿ƒ»»ƒ¿»»»¿À»ƒ¬≈≈

BlL19ÏL ˙BÚn‰Â ÒÈk‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â . ∆¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆«ƒ¿«»∆
„Á‡ Ì„‡20.ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - eÏÙ ÒÈk‰ ÔÓe »»∆»ƒ«ƒ»¿«»¿«¿ƒ

כד:).17) שם (משנה בארנק.18)בארנק סימן יש שהרי

סימן 19) אין מפוזרות ולמעות נפלו, מהארנק לא שהמעות
ויד. יג הלכה טו פרק למעלה ראה כה.). כגון 20)(גמרא

מעות  שמקצת או המעות, לצד פונה הפתוח הארנק שמנעול
שם. הכיס, יד על ומקצתן בכיס

.ã‰·z ÔÈa eÈ‰ Ì‡ :˙eÁa ˙BÚÓ ‡ˆBn‰21- ÈÂÁÏ «≈»«¬ƒ»≈≈»«∆¿»ƒ
˙eÁ‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰22ÔÈ‡Â ,‰·z‰ ÏÚ Ô‡ˆÓ Ì‡Â ; ¬≈≈∆«««¬¿ƒ¿»»««≈»¿≈

Ô‡ˆBÓ ÏL Ô‰ È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰·zÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ23. »ƒ«ƒ≈»¿«¬≈≈∆¿»
‰nÏÂ24¯ˆÁ dÈ‡L ÈÙÏ ?‰ÈÏÚ·Ï ˙eÁ‰ ‰˜z ‡Ï ¿»»…ƒ¿∆«¬ƒ¿»∆»¿ƒ∆≈»»≈

˙¯nzLn‰25dÎB˙a ‰ÈÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â .26CÈ¯ˆ , «ƒ¿«∆∆¿««ƒ∆¿»∆»¿»»ƒ
iL BÓk ,È˙eÁ ÈÏ ‰˜z :¯ÓBÏ.¯‡a˙ «ƒ¿∆ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈

לפניה.21) יושב שהרי 22)שהחנווני נפל, החנווני שמיד
מקומו. נפל 23)שם הקונים מאחד אומרים שאנו

שם. אלעזר רבי דעת בהן 24)והתייאש. זכה לא ולמה
(בבא  מדעתו? שלא לו קונה אדם של חצרו הרי החנווני

יא.). שם.25)מציעא ונכנסים יוצאים רבים שהרי
הנ"ל.26) מהטעם המשתמרת, כחצר דינה אין

.äÈÁÏM‰ ˙eÁa ˙BÚÓ ‡ˆÓ27‡qk ÔÈa :28ÈÁÏMÏ »»»«¬«À¿»ƒ≈ƒ≈«À¿»ƒ
ÈÁÏL ÏL el‡ È¯‰ -29ÈÙÏ ‡qk‰ ÏÚ Ô‡ˆÓ ; ¬≈≈∆À¿»ƒ¿»»««ƒ≈ƒ¿≈

ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰ elÙ‡ ,ÈÁÏM‰30- ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈÁpÓe «À¿»ƒ¬ƒ»¿ƒÀ»ƒ««À¿»
È„·BÚ ·¯ eÈ‰iL ,‡e‰Â .Ô‡ˆBÓ ÏL el‡ È¯‰¬≈≈∆¿»¿∆ƒ¿…¿≈

ÌÈ·ÎBk31- Ï‡¯OÈ ·¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk , »ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»…ƒ¿»≈
ÌÈ¯e¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ32.ÔÓÈÒ Ì‰Ï LÈ «»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈»∆ƒ»

כו:).27) מציעא בבא (משנה מעות התיבה 28)מחליף
לקונים  השולחני בין והמפרידה המעות, את עליה ששמים

כסא. ניגש 29)נקראת הקונה אין שהרי נפלו, שממנו
והרי"ף 30)לשם. חננאל רבינו גירסת זוהי סימן. בהן ויש

גבי  על ומונחין צרורין אפילו אלעזר רבי "אמר בגמרא.
גרס  לא ורש"י המוצא). (של שלו" אלו הרי השולחן

שם. ראה מדבר 31)"צרורין", אפילו הבעלים שנתייאשו
אפילו  המתחיל דיבור כו: שם בתוספות וראה סימן, בו שיש

ישראל 32)צרורין. ברוב אפילו צרורים, אינם אם אבל
מתייאשים  והבעלים סימן בהן שאין מפני שלו, אלו הרי
שם  ראה ייאוש, לאחר המוצא ליד הגיעו והמעות מייד,

כא: מציעא ובבא ב הלכה

.å,˙B¯t B¯·Á BÏ ÁÏML B‡ ,B¯·ÁÓ ˙B¯t Á˜Bl‰«≈«≈≈¬≈∆»«¬≈≈
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ˙B¯e¯ˆ ˙BÚÓ ÔÎB˙a ‡ˆÓe33Ô‡ˆÓ ; »»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»

BlL el‡ È¯‰ - ˙B¯fÙÓ34?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿À»¬≈≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
¯bz‰ ÔÓ ˙B¯t‰ eÈ‰Lk35ÔÁ˜lL ˙Èa‰ ÏÚaÓ B‡ ¿∆»«≈ƒ««»ƒ««««ƒ∆¿»»

BÓˆÚÏ ˙B¯t‰ Lc ˙Èa‰ ÏÚa Ì‡ Ï·‡ ;¯bz‰ ÔÓƒ««»¬»ƒ««««ƒ»«≈¿«¿
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Ú È„È ÏÚ B‡36‰Ê È¯‰ - «¿≈¬»»¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¬≈∆

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ37. «»¿«¬ƒ

המספר.33) או הקשר סימן, בהן יש אין 34)שהרי שהרי
שם). (משנה סימן אנשים 35)בהן מהרבה פירות הקונה

אין  שהרי אפשר, אי ולהכריז להחזיר, למי יודעים ואין
מי  של ידוע ולא שונים מאנשים באו והפירות סימן במעות

כז.). (שם לקונה המעות כן ועל שקנה 36)הכסף, מה וכל
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רבו. קנה בהן 37)עבד שאין פי על אף הבית, לבעל
מתייאש, אינו הבית ובעל הן. מי של יודעים שהרי סימן,
ידי  על כשדשם אבל שם). (גמרא מכר למי יודע הוא שהרי

ונתייאשו. המעות נפלו שמהם אפשר העבריים עבדיו

.æÔBÓËÓ ‡ˆBn‰38Ï‚a39el‡ È¯‰ - ÔLÈ Ï˙Îa B‡ «≈«¿¿«¿…∆»»¬≈≈
Ô‰ ÌÈBÓ„w‰ ÌÈi¯BÓ‡ ÏL :¯ÓB‡ È‡L ;BlL40. ∆∆¬ƒ≈∆¡ƒƒ««¿ƒ≈

‰hÓ ‰hÓ Ì‡ˆÓiL ,‡e‰Â41˙BBÓËn‰ Ïk C¯„k ¿∆ƒ¿»≈«»«»¿∆∆»««¿
˙BLÈ‰42ÔBÓËÓ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡ Ï·‡ ; «¿»¬»ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆≈«¿

¯·c‰ BÏ ˜tzÒ elÙ‡ ,L„Á43ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »»¬ƒƒ¿«≈«»»¬≈∆…ƒ«
ÌL Ì‰ ÌÈÁpÓ ‡nL ,Ô‰a44. »∆∆»À»ƒ≈»

סתר.38) במקום כה:).39)טמון שם (משנה אבנים
גויים 40) היו לא האחרונים שבדורות שידוע פי על אף ולכן

שם). (גמרא כן הדין הגירסה 41)במקום, הקרקע. בתוך
חלודה  העלה שהחפץ כלומר, טפי", "דשתיך שלנו בגמרא
רבינו  גירסת רב. מזמן מונח שהוא מוכיח וזה מרובה,

היסוד. אצל למטה מונח כלומר, שמוצאים 42)"דשתית",
באדמה. שוקעים הבתים שקירות לאחר בקרקע אותם

חדש.43) מטמון זה לא 44)אם כן ועל לקחתו, ויבואו
טו, פרק למעלה ראה שם), (גמרא הינוח ספק כל כדין יגע

א. הלכה

.ç,BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL B¯ˆÁÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ«¬≈∆»»»∆…ƒ«¿
ÔBÓËn‰ ‰Ê ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰˜È ‡Ï ‰nÏ ,¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈»»…ƒ¿∆««∆»≈∆««¿
,ÌÈi¯BÓ‡ ÏL ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔLi‰ Ï˙k‰ CB˙aL∆¿«…∆«»»««ƒ∆∆¡ƒƒ

¯ˆÁ‰ ÏÚ·Ï BÊ ‰‡ÈˆÓ ‰È‰˙Â45Úe„È BÈ‡L ÈtÓ ?46 ¿ƒ¿∆¿ƒ»¿««∆»≈ƒ¿≈∆≈»«
ÏkÓe epnÓ „e·‡ ÔBÓËn‰ ‰Ê È¯‰Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÏ¿…«¬≈ƒ«¬≈∆««¿»ƒ∆ƒ»
ÏL ‰„·‡ ‰Óe .B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ CÎÈÙÏe ,Ì„‡»»¿ƒ»∆¿»¬≈»∆

Ì„‡47- d˙‡ˆÓe epnÓ „·‡z ¯L‡ :‰¯Bz ‰¯Ó‡ , »»»¿»»¬∆…«ƒ∆¿»»
Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ ‰ÈeˆÓe epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ48˙‡ˆÈ , ƒ∆¬»ƒ∆¿»≈∆»»»»»

BÊ49Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L ÌiÏ ‰ÏÙpL50Ï˜ ; ∆»¿»«»∆¬»ƒ∆ƒ»»»«
ÌÏBÚÓ BlL ‰È‰ ‡lL ,ÈBÓ„˜ ÔBÓËÓÏ ¯ÓÁÂ51, »…∆¿«¿«¿ƒ∆…»»∆≈»

ÏL ‡e‰ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÏkÓe epnÓ „e·‡ ‡e‰Â¿»ƒ∆ƒ»»»¿ƒ»∆
.B‡ˆBÓ¿

ז).45) הלכה (ראה לקחתה למוצא מתירים שיש 46)ומדוע
וקיים.47)מטמון. להחזיר.48)שחי שאין 49)חייבים

(שם). להכריז שנתייאשו50)צריכים הבעלים וחזקה
ראה  שלהם, החפץ על זכותם את אבדו כן ועל שנפלה, משעה

ד. הלכה יד, פרק וראה 51)למעלה בה. זוכה שאינו
כאן. ובראב"ד דשתיך המתחיל דיבור כו. שם תוספות

.èL„Á Ï˙Îa ÔBÓËÓ ‡ˆÓ52ÁÈÎBÓ ÔBÓËn‰ Ì‡ : »»«¿¿…∆»»ƒ««¿ƒ«
ÁÈÎBÓ Ì‡Â ;BlL ‡e‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‡e‰L∆¿««««ƒ¬≈∆¿ƒƒ«

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ‡e‰L53. ∆∆∆»ƒ«¬≈∆¿
L ·vp‰ È¯‰ - ÔÈkq‰ ?„ˆÈkÁÈÎBÓ Bl54- ÒÈk‰Â ; ≈«««ƒ¬≈«ƒ»∆ƒ«¿«ƒ

ÁÈÎBÓ ÂÈt55Ô‰Ó ‡ÏÓ Ï˙k‰ CBz ‡ˆÓ Ì‡Â .56- ƒƒ«¿ƒƒ¿»«…∆»≈≈∆
ÔÈ˜ÏBÁ57. ¿ƒ

כה:).52) שם (משנה שבכותל חור פי 53)בתוך על אף
מטמון  שזה מכיוון המוצא, של זה הרי הינוח, וודאי שזה

נתייאשו. כבר והבעלים רב, זמן מחזיקים 54)המונח שכן
הבית  בעל הבית, לפנים פונה הניצב ואם בניצב, סכין
הרבים, לרשות פונה ואם שלו, זה והרי שם, אותו הטמין
(גמרא  המוצא של זה כן ועל שם, הטמינו דרך מעוברי אחד

כו.). ואם 55)שם הבית, בעל של הריהו לפנים, פונה אם
(שם). המוצא של הריהו לחוץ, לסוף 56)פונה שייך

כל  את תופסות שהמעות והכוונה משנה), (כסף י הלכה
הכותל. מחציו 57)רוחב (שם) המשנה לדברי בהתאם

אבל  המוצא. של ולחוץ מחציו הבית, בעל של ולפנים
על  סומכים הכותל, עובי כל ממלאים אם אפילו וכיס בסכין
הכיס  פי או הסכין של הניצב למעלה: שנאמרו ההוכחות

מוכיחים.

.éÔÈ‡L ,·‰Ê ÏL ˙BBLÏ B‡ ˙BÚÓ Ï˙k‰ CB˙a eÈ‰»¿«…∆»¿∆»»∆≈
ÁÈÎBÓ ÌL58ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ :59‡ˆBÓ ÏL -60BÈˆÁÓ , »ƒ«≈∆¿¿«∆≈≈∆¿

ÌÈÙÏÂ61˙Èa‰ ÏÚa ÏL -62. ¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ

הרבים 58) רשות מבני אחד או אותן שם הבית בעל אם
שם). שם).59)(גמרא (משנה הרבים לרשות הקרוב בחצי

ובמשך 60) ושכח, שם אותן הניח דרך שעובר הנחה מתוך
מהן. התייאש הבית.61)הזמן לפנים הקרוב בחצי

התייאש.62) ולא אותן הניח הוא כי

.àéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ63ÔÚhLk ‡l‡ ¿≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»«
e‡L ,L¯BÈ ‰È‰L B‡ ;BlL ÔBÓËn‰L ˙Èa‰ ÏÚa64 ««««ƒ∆««¿∆∆»»≈∆»

BÏ ÔÈÚBË65Ô‰L ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰ ÂÈ·‡ ÏL ‡nL ¬ƒ∆»∆»ƒ≈¬»ƒ»∆≈
‡ˆBÓ ÏL Ô‰ È¯‰ - ‰‡ÈˆÓ66‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¬≈≈∆≈¿ƒ»ƒ»»

ÔB¯Á‡ ¯ÎBO ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡Ï B˙Èa ¯ÈkOÓ67. «¿ƒ≈«¬≈ƒ¬≈≈∆≈«¬
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ‰LÏLÏ B¯ÈkO‰ Ì‡Â68È¯‰ - „Á‡k ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¿≈»ƒ¿∆»¬≈

˜ct e‰‡OÚ69˙Èa‰ CB˙a elÙ‡ ,Ba ‡ˆÓp‰ ÏÎÂ , ¬»»À¿»¿»«ƒ¿»¬ƒ¿««ƒ
„Á‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ -70ÏBÎÈ ¬≈∆¿»ƒ¿≈∆≈∆»»

e‰‡OÚ È¯‰L ,ÔÓË ‡e‰L B‡ BlL Ô‰L ÔÚËÏƒ¿…∆≈∆∆»«∆¬≈¬»»
.˜ctÀ¿»

הבית.63) בעל של על 65)הדיינים.64)שהמטמון אף
טוען. אינו עצמו שהוא של 66)פי חצרו אומרים ואין

לרשות  הפתוח החור שהרי מדעתו, שלא לו קונה  אדם
לדין  הטעם גם וזהו הוא. משתמרת שאינה חצר הרבים

המוצא. של ולחוץ שמחציו בעל 67)המשנה, של ולא
לאחד 68)הבית. אפילו אלא גויים, לשלושה דווקא לאו

וראה  שם. הגמרא לשון נוקט ורבינו מוצאם, של אלו הרי
שם. שם.69)רש"י מצויים הבית.70)שרבים בעל ואף

ישראליים  לשלושה השכיר אבל לגויים, השכיר ודווקא
אינם  ולכן שותפים שהם שאפשר להם, להחזיר חייב
נחמן  רב נגד כמותו ופסק כו: שם רבא דעת מתייאשים.

הרי"ף. גם פסק וכן אחרון. שהוא מפני

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
וכל 1) מוצאה של שהיא המציאה זכות איכות בו נתבאר

בשלימות. זה אחר הנמשך

.àBÈ‡ ,d‡ˆBÓ ÏL ‡È‰L da e¯Ó‡L ‰‡ÈˆÓ Ïk»¿ƒ»∆»«¿»∆ƒ∆¿»≈
B„ÈÏ ÚÈbzL „Ú da ‰ÎBÊ2B˙eL¯Ï B‡3Ì‡ Ï·‡ ; ∆»«∆«ƒ«¿»ƒ¿¬»ƒ
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לשניהם.135)שם.134) חמשים "קרוב 136)בתוך
שם). (משנה שלו" לזה קרוב שלו, ספק.137)לזה זה הרי

ותוך 138) מרובות, שיוניו לשובך אמה ארבעים תוך כגון
שם). (גמרא מועטות שיוניו לשובך אמה עשרים

ה'תשע"ה  אלול י"א ד' יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
מוצאו,1) של שהוא ממה פרטים קצת כן גם בו נתבאר

בשלימות. זה ביאור ונשלם סיבה זה אי מחמת

.àÌÈËÁÓ ‡ˆBn‰2˙B¯BpˆÂ3:Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÓÒÓe «≈¿»ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«≈»∆
BlL el‡ È¯‰ - „Á‡ „Á‡ Ì‡ˆÓ Ì‡4ÌÈL ÌÈL , ƒ¿»»∆»∆»¬≈≈∆¿«ƒ¿«ƒ

.ÔÓÈÒ ÔÈnL ;ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ¯˙È B‡»≈«»¿«¿ƒ∆ƒ¿»ƒ»

כד.2) מציעא בבא חוטי 3)ברייתא לטוות מזלגות כעין
ראה 4)זהב. עין. טביעת ולא סימן לא בהם אין שהרי

ב. הלכה יד, פרק למעלה

.áBlL el‡ È¯‰ - ÌÈ¯fÙÓ ˙BÚÓ ‡ˆBn‰ ÔÎÂ5. ¿≈«≈»¿À»ƒ¬≈≈∆
‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ˙BÚaËÓ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ elÙ‡6Ô‰ È¯‰ - ¬ƒ»ƒ¿»«¿¿∆««≈∆¬≈≈

ÔÈ¯fÙÓk7·iÁ - ˙BÚÓ ¯eaˆ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»ƒ¬»ƒ»»ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï8˙BÚaËÓ ‰LÏL ‡ˆÓ .9Ô‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ¿«¿ƒ»»¿»«¿¿∆««∆¿≈

Ïc‚Ók ÔÈÈeOÚ10ÔkÓ „Á‡Â ÔkÓ „Á‡ eÈ‰L B‡ , ¬ƒ¿ƒ¿»∆»∆»ƒ»¿∆»ƒ»
Ô‰Èab ÏÚ „Á‡Â11,‰Ê ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ê ˙ˆ˜Ó eÈ‰L B‡ , ¿∆»««≈∆∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆

˙Á‡ ˙·a eÏËpÈ Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎÈ Ì‡L È„k12- ¿≈∆ƒ«¿ƒ≈»≈≈∆ƒ»¿¿«««
¯ÈLk ÌÈÈeOÚ eÈ‰ .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ13‰¯eLk B‡14B‡ «»¿«¿ƒ»¬ƒ¿≈¿»

‰·eˆÁk15ÌlÒk B‡16.ÏhÈ ‡ÏÂ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¬»¿À»¬≈∆»≈¿…ƒ…

סימן.5) בהן אין אבל 6)שהרי השני, על אחד מטבע
למטה. דינם רבינו פירש מטבעות מן 7)בשלושה ונפלו

כה.). מציעא (בבא המוצא של הן הרי כן ועל הבעלים,
למעלה 8) (ראה סימן הוא והמקום הינוח, דרך זה שהרי

י). הלכה טו, סימן.9)פרק הוא המספר כה. שם משנה
מכריז  המוצא שהרי סימן, המספר אין מטבעות בשתי
שם). (גמרא שניים מטבעות ומיעוט מצאתי, מטבעות

המשנה 10) את יצחק רבי פירש כך נפילה. דרך זה שאין
פירושו, ו"כמגדל" זה", גב על זה מטבעות "שלושה שם.
והקצר  באמצע הבינוני למטה, הרחב חנינא, רבי לפי
אחד  ברוחב כשהמטבעות אפילו יוחנן רבי ולפי למעלה,
הרי  חבירו, על עודף אחד ואין זה גב על זה מונחים והם

(שם). להכריז וחייב הינוח דרך וחציו 11)זה זה על חציו
כה:). (שם זה כה.).12)על (שם הוא הינוח דרך

(שם).13) כצמיד זה.14)עגול אצל אחד 15)זה כל
שניים. של אוויר ורוב 16)כנגד התחתון על אמצעי רוב

שם. רש"י מעלות, כמו האמצעי על העליון

.âÒÈÎa ˙BÚÓ ‡ˆBn‰17·iÁ - ‡e‰L ˙BÓk ÒÈk B‡ , «≈»¿ƒƒ¿∆«»
ÊÈ¯Î‰Ï18el‡ È¯‰ - ÌÈ¯fÙÓ ˙BÚÓ ÂÈÙÏe ÒÈk ‡ˆÓ . ¿«¿ƒ»»ƒ¿»»»¿À»ƒ¬≈≈

BlL19ÏL ˙BÚn‰Â ÒÈk‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â . ∆¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆«ƒ¿«»∆
„Á‡ Ì„‡20.ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - eÏÙ ÒÈk‰ ÔÓe »»∆»ƒ«ƒ»¿«»¿«¿ƒ

כד:).17) שם (משנה בארנק.18)בארנק סימן יש שהרי

סימן 19) אין מפוזרות ולמעות נפלו, מהארנק לא שהמעות
ויד. יג הלכה טו פרק למעלה ראה כה.). כגון 20)(גמרא

מעות  שמקצת או המעות, לצד פונה הפתוח הארנק שמנעול
שם. הכיס, יד על ומקצתן בכיס

.ã‰·z ÔÈa eÈ‰ Ì‡ :˙eÁa ˙BÚÓ ‡ˆBn‰21- ÈÂÁÏ «≈»«¬ƒ»≈≈»«∆¿»ƒ
˙eÁ‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰22ÔÈ‡Â ,‰·z‰ ÏÚ Ô‡ˆÓ Ì‡Â ; ¬≈≈∆«««¬¿ƒ¿»»««≈»¿≈

Ô‡ˆBÓ ÏL Ô‰ È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰·zÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ23. »ƒ«ƒ≈»¿«¬≈≈∆¿»
‰nÏÂ24¯ˆÁ dÈ‡L ÈÙÏ ?‰ÈÏÚ·Ï ˙eÁ‰ ‰˜z ‡Ï ¿»»…ƒ¿∆«¬ƒ¿»∆»¿ƒ∆≈»»≈

˙¯nzLn‰25dÎB˙a ‰ÈÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â .26CÈ¯ˆ , «ƒ¿«∆∆¿««ƒ∆¿»∆»¿»»ƒ
iL BÓk ,È˙eÁ ÈÏ ‰˜z :¯ÓBÏ.¯‡a˙ «ƒ¿∆ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈

לפניה.21) יושב שהרי 22)שהחנווני נפל, החנווני שמיד
מקומו. נפל 23)שם הקונים מאחד אומרים שאנו

שם. אלעזר רבי דעת בהן 24)והתייאש. זכה לא ולמה
(בבא  מדעתו? שלא לו קונה אדם של חצרו הרי החנווני

יא.). שם.25)מציעא ונכנסים יוצאים רבים שהרי
הנ"ל.26) מהטעם המשתמרת, כחצר דינה אין

.äÈÁÏM‰ ˙eÁa ˙BÚÓ ‡ˆÓ27‡qk ÔÈa :28ÈÁÏMÏ »»»«¬«À¿»ƒ≈ƒ≈«À¿»ƒ
ÈÁÏL ÏL el‡ È¯‰ -29ÈÙÏ ‡qk‰ ÏÚ Ô‡ˆÓ ; ¬≈≈∆À¿»ƒ¿»»««ƒ≈ƒ¿≈

ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰ elÙ‡ ,ÈÁÏM‰30- ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈÁpÓe «À¿»ƒ¬ƒ»¿ƒÀ»ƒ««À¿»
È„·BÚ ·¯ eÈ‰iL ,‡e‰Â .Ô‡ˆBÓ ÏL el‡ È¯‰¬≈≈∆¿»¿∆ƒ¿…¿≈

ÌÈ·ÎBk31- Ï‡¯OÈ ·¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk , »ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»…ƒ¿»≈
ÌÈ¯e¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ32.ÔÓÈÒ Ì‰Ï LÈ «»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈»∆ƒ»

כו:).27) מציעא בבא (משנה מעות התיבה 28)מחליף
לקונים  השולחני בין והמפרידה המעות, את עליה ששמים

כסא. ניגש 29)נקראת הקונה אין שהרי נפלו, שממנו
והרי"ף 30)לשם. חננאל רבינו גירסת זוהי סימן. בהן ויש

גבי  על ומונחין צרורין אפילו אלעזר רבי "אמר בגמרא.
גרס  לא ורש"י המוצא). (של שלו" אלו הרי השולחן

שם. ראה מדבר 31)"צרורין", אפילו הבעלים שנתייאשו
אפילו  המתחיל דיבור כו: שם בתוספות וראה סימן, בו שיש

ישראל 32)צרורין. ברוב אפילו צרורים, אינם אם אבל
מתייאשים  והבעלים סימן בהן שאין מפני שלו, אלו הרי
שם  ראה ייאוש, לאחר המוצא ליד הגיעו והמעות מייד,

כא: מציעא ובבא ב הלכה

.å,˙B¯t B¯·Á BÏ ÁÏML B‡ ,B¯·ÁÓ ˙B¯t Á˜Bl‰«≈«≈≈¬≈∆»«¬≈≈
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ˙B¯e¯ˆ ˙BÚÓ ÔÎB˙a ‡ˆÓe33Ô‡ˆÓ ; »»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»

BlL el‡ È¯‰ - ˙B¯fÙÓ34?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿À»¬≈≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
¯bz‰ ÔÓ ˙B¯t‰ eÈ‰Lk35ÔÁ˜lL ˙Èa‰ ÏÚaÓ B‡ ¿∆»«≈ƒ««»ƒ««««ƒ∆¿»»

BÓˆÚÏ ˙B¯t‰ Lc ˙Èa‰ ÏÚa Ì‡ Ï·‡ ;¯bz‰ ÔÓƒ««»¬»ƒ««««ƒ»«≈¿«¿
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Ú È„È ÏÚ B‡36‰Ê È¯‰ - «¿≈¬»»¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¬≈∆

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ37. «»¿«¬ƒ

המספר.33) או הקשר סימן, בהן יש אין 34)שהרי שהרי
שם). (משנה סימן אנשים 35)בהן מהרבה פירות הקונה

אין  שהרי אפשר, אי ולהכריז להחזיר, למי יודעים ואין
מי  של ידוע ולא שונים מאנשים באו והפירות סימן במעות

כז.). (שם לקונה המעות כן ועל שקנה 36)הכסף, מה וכל
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‰‡¯4‰ÈÏÚ ÏÙ elÙ‡ ,‰‡Èˆn‰ ˙‡5¯Á‡ ‡·e , »»∆«¿ƒ»¬ƒ»«»∆»»«≈
.da ‰ÎÊ da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê È¯‰ - da ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ»¬≈∆∆∆¡ƒ»»»»

ב.).2) (בבאֿמציעא משמע" לידיה דאתאי "ומצאתה
ח.3) הלכה להלן ראה לחצרו. בעלמא 4)כגון "בראיה

שם). (גמרא לה" קני והטעם 5)לא י. בבאֿמציעא משנה
ואףֿעלֿפי  לרשותו. ולא לידו הגיעה שלא משום קנה, שלא
רק  זה לו, קונות אדם של אמותיו שארבע חכמים שתיקנו
אבל  ושבים, עוברים הרבה שאין דרכים בצידי או בסימטה
דין  מקור שממנה המשנה קונות. אינן ממש הרבים ברשות
שם  ששת רב אותה שפירש כמו הרבים, ברשות מדברת זה
והרי"ף. חננאל ורבינו כאן, לרבינו המשנה פירוש וראה י:
ובביאור  ובהג"ה טו, סעיף רסח סימן המשפט חושן וראה
עליה, נפל אפילו קנה שבסימטה יוצא, ומזה שם. הגר"א
למה  לתמוה, ויש שם. שבגמרא הראשון לפירוש בניגוד

לטעות. מקום והשאיר כאן רבינו סתם

.á·ÎB¯ ‰È‰6,‰‡Èˆn‰ ˙‡ ‰‡¯Â ‰Ó‰a Èab ÏÚ »»≈««≈¿≈»¿»»∆«¿ƒ»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â7BÏ d‰Èa‚‰L ÔÂÈk - da ÈÏ ‰ÎÊ :8‰˜ ¿»««¬≈¿≈ƒ»≈»∆ƒ¿ƒ»»»

·ÎB¯‰9ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,10B„ÈÏ11¯Ó‡ Ì‡Â . »≈¿««ƒ∆…ƒƒ«¿»¿ƒ»«
ÈÏ ‰z :BÏ12‰ÎÊ - da È˙ÈÎÊ È‡ :¯Ó‡Â dÏËe , ¿∆»ƒ¿»»¿»«¬ƒ»ƒƒ»»»
ÏËBp‰ da13È˙ÈÎÊ È‡ :¯Ó‡ ·ÎB¯Ï d˙pMÓ Ì‡Â . »«≈¿ƒƒ∆¿»»»≈»«¬ƒ»ƒƒ

‰lÁz da14ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -15. »¿ƒ»…»«¿

ט:6) בבאֿמציעא רגלי.7)משנה ושתק,8)ההולך
שליחותו. עשה שאמר:9)הרי י.), (שם יוחנן רבי כדעת

חבירו. קנה לחבירו, מציאה רומי 10)המגביה בדפוס
הגיעה. ומרגע 11)ר"מ: שליחו, נעשה המגביה כי

הרוכב. אותה קנה שם.12)שהגביהה כי 13)משנה,
לו  לתת אלא בשבילו לזכות שליח אותו עשה לא הרוכב
בו  לחזור בידו הרשות לו, נתן שלא עוד וכל המציאה, את

שם.14)משליחותו. משנה המציאה, את כשהגבהתי
אפילו15) לעצמו,כי בה לזכות שנתכוון דבריו, נכונים אם

שם. רש"י ראה לו. כשמסרה לרוכב במתנה נתנה הרי

.âB¯·ÁÏ ‰‡ÈˆÓ dÈa‚n‰16B¯·Á ‰˜ -17ÏÚ Û‡Â . ««¿ƒ«¿ƒ»«¬≈»»¬≈¿««
BÏ ¯Ó‡ ‡lL Èt18e‰Èa‚‰ .[da ‰ÎÊ] - ÌeÏk ƒ∆…»«¿»»»ƒ¿ƒ

ÌÈL ‰‡Èˆn‰19Ì‰ÈL ‰e‡˜ -20. «¿ƒ»¿«ƒ¿»»¿≈∆

לחבירי.16) המציאה את מגביה אני אמר: ההגבהה בשעת
י.17) שם בו, לחזור יכול המגביה חבירו 18)ואין

לו  אמר הקודמת בהלכה בשבילו. המציאה את שיגביה
אמר  וכאן כלום, אמר לא והמגביה בה", לי "זכה חבירו:
כלום. אמר לא וחבירו לחבירי", בה זוכה "אני המגביה:

חבירו. בה זכה המקרים מודים 19)בשני כששניהם
ח.) וגמרא ב. שם (משנה ביחד המציאה את שהגביהו

כמגביה 20) הוא מהם אחד וכל בהגבהה, לזה זה עזרו כי
ח.). (שם שניהם בה זכו ועלֿידיֿזה לחבירו, מציאה

.ãL¯Á BÏ d‰Èa‚‰21‰˜ ‡Ï - ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»≈≈∆»»…»»
Áwt‰22˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,23ÁwÙe L¯Á d‰Èa‚‰ . «ƒ≈«¿ƒ∆≈»∆««ƒ¿ƒ»≈≈ƒ≈«

Áwt ‰˜ ‡lL CBzÓ - „Á‡k24L¯Á ‰˜ ‡Ï25eÈ‰ . ¿∆»ƒ∆…»»ƒ≈«…»»≈≈»
ÌÈÓÎÁ ewz - ÌÈL¯Á Ì‰ÈL26‡lL È„k ,e˜iL ¿≈∆≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿¿≈∆…
˙Bˆp‰Ï e‡B·È27. »¿ƒ»

כשוטה.21) ודינו שומע ואינו מדבר אינו מלידה,
ח.22) ולקמן 23)בבאֿמציעא נט: גיטין משנה ראה

יב. -24)הלכה הפקח בשביל החרש שהגביה מה שהרי
הוא. קרקע גבי על את 25)כמונח הגביה לא שהרי

אינה  הפקח של וההגבהה הקרקע, גבי מעל כולה המציאה
ואפילו  לחרש. קנה לא לעצמו, קנה שלא מיגו לו, מועילה
פקח  יאמר: עצמו החרש כי כאן, אין שלום" דרכי "מפני

ח.). (בבאֿמציעא אקנה? אני קנה, שם.26)לא
המציאה.27) את מהם החוטפים עם לריב

.ä¯BÓÁ B‡ ÏÓ‚ e‡¯L ÌÈL28eÓ„˜Â ,‰‡ÈˆÓ ÏL ¿«ƒ∆»»»¬∆¿ƒ»¿»¿
e‰eÎLÓ B‡ e‰e‚È‰‰Â Ì‰ÈL29„Á‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»

Ì‰ÈL e˜ - CLBÓ „Á‡Â ‚È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒ¿∆»≈»¿≈∆«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡31„Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÏÓ‚a Ï·‡ ;¯BÓÁa ¬ƒ«¬¬»¿»»ƒ»»∆»

‡Ï Ï·‡ ,‰˜ CLBn‰ - CLBÓ „Á‡Â ‚È‰Ó«¿ƒ¿∆»≈«≈»»¬»…
‚È‰n‰32. ««¿ƒ

ח:28) מכירה 29)שם הלכות ראה ממקומו. רגליו ועקר
ו. הלכה ב, אףֿעלֿפי 30)פרק מחבירו, עדיף אחד ואין

במשיכה. גם נקנה בהנהגה, דרכו נמשך 31)שחמור זה
מושך". ואחד מנהיג, "אחד הדין: אחרון 32)אחר כלשון

אם  כלומר, קונה. אינה משיכה במקום בגמל שהנהגה שם.
ואחד  מנהיג אחד אם אבל קונים, שניהם מנהיגים שניהם

ט.). (שם קונה המנהיג ואין עדיף המושך מושך,

.å‰¯ÒBna ÊÁ‡Â „Á‡ Ì„wL ‰‡ÈˆÓ ˙Ó‰a33‡Ï - ∆¡«¿ƒ»∆»«∆»¿»««≈»…
‰˜34‚È‰È B‡ CLÓiL „Ú ,35¯b‰ ÈÒÎa ÔÎÂ .36. »»«∆ƒ¿…«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈«≈

.dc·Ï ‰¯ÒBn‰ ‰˜ Ï·‡¬»»»«≈»¿«»

בעלֿחי.33) בו שקושרים במוסרה 34)חבל האוחז אין
אותה  מוסר הבהמה בעל אלאֿאםֿכן הבהמה את קונה

ח:). (שם במתנה או וממכר במקח כגון ראה 35)בידו.
ה. בנכסיו 36)הלכה הקודם וכל יורשים, לו ואין שמת

(שם). בהם זכה

.æ·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰37·ÎB¯‰ - ‰¯ÒBna ÊÁB‡ „Á‡Â »»∆»≈¿∆»≈«≈»»≈
‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL ‰¯ÒBn‰Â ‰Ó‰a‰ ‰˜38,„·Ïa »»«¿≈»¿«≈»∆«¿»≈«¿≈»ƒ¿«

B„Èa ÊÁ‡M ‰Ó ‰pnÓ ‰˜ ‰¯ÒBn‰ ÊÁ‡L ‰ÊÂ39, ¿∆∆»««≈»»»ƒ∆»«∆»«¿»
Ô‰Ó „Á‡ e‰˜ ‡Ï ‰¯ÒBn‰ ¯‡Le40. ¿»«≈»…»»««≈∆

ט.37) פגיה".38)שם "בית ובלשונו אשי, רב כדעת
אלאֿאםֿכן 39) ההפקר מן חפץ קונים אין כי לא, ויותר

כולו. זכה.40)הגביהו בו התופס וכל

.çBzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL B¯ˆÁ41Ì‡Â , ¬≈∆»»»∆…ƒ«¿¿ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‡È‰ È¯‰ - ‰‡ÈˆÓ da ‰ÏÙ42‰na . »¿»»¿ƒ»¬≈ƒ∆««∆»≈«∆

˙¯nzLn‰ ¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c43‰„Oa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆¬»¿»∆
e‰„O „ˆa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰p‚Â44 ¿ƒ»¿«≈»∆ƒ»»≈¿«»≈

„ÓBÚ BÈ‡ Ì‡Â ;da ‰ÎÊ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :¯Ó‡Â¿»«»¿»ƒ»ƒ»»»¿ƒ≈≈
ÈÏ ‰˙ÎÊ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ ,ÌL45- 'È„O »∆»»≈¿…»«»¿»ƒ»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ ÔÎÂ .‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk46‡e‰L Ì„‡ ÏL »«≈»»¿≈«¿««∆»»∆
BÏ ÌÈB˜ el‡ È¯‰ - Bcˆa „ÓBÚ47‰ÚÈb‰ Ì‡Â , ≈¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒƒ»

.da ‰ÎÊ - BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ‰‡Èˆn‰«¿ƒ»¿«¿««∆»»»
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ואילו 41) יא.), (בבאֿמציעא בחצרו שהחפץ יודע שאינו
היא  שהחצר הוא והטעם בה. לזכות רוצה היה  יודע היה
(נמוקיֿיוסף  שם נותן שבידו מה כל שהרי לידו, כהמשך

הרנב"ר). ליטלה.42)בשם לאחר כגון 43)ואסור
לחצרו  יכנס לא שאיש כך על סומך החצר ובעל גדר, מוקפת

(שם). שם.44)לקחתה שמואל, שם.45)דעת משנה,
הדברים: שני צריכים משתמרת שאינה שבחצר סובר, רבינו

חצרי. לי זכתה שיאמר וגם החצר, בצד ראה 46)עומד
ט. לא 47)הלכה אפילו קונות אמות ארבע י. בבאֿמציעא

שיכול  מפני חצר, מקנין עדיף אמות ד' קנין לי". "זכו אמר
המציאה. את ולקחת יד להושיט הוא

.èÌÈÓÎÁ48‰Ê ¯·„ ewz49e·È¯È ‡lL È„k , ¬»ƒƒ¿»»∆¿≈∆…»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ‡ˆBn‰«¿ƒ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ

‡ËÓÒa50ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡ ,51ÌÈa¯‰ ÔÈ‡L52 ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿»«ƒ∆≈»«ƒ
ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L ‰„Oa B‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÁBc53Ï·‡ ; ¬ƒ»∆¿»∆∆≈¿»ƒ¬»

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ‰54B¯·Á ‰„O CB˙a B‡55ÔÈ‡ - »≈ƒ¿»«ƒ¿¿≈¬≈≈
BÏ ˙BB˜ ˙Bn‡ Úa¯‡56ÚÈbzL „Ú ÌL ‰B˜ BÈ‡Â , «¿««¿≈∆»«∆«ƒ«

B„ÈÏ ‰‡ÈˆÓ57. ¿ƒ»¿»

לאדם.49)שם.48) לו קונות אמות קרן 50)ארבע
רב  כדעת לרבים, הפקר והיא הרבים לרשות הסמוכה זווית

י: שם אמות 52)שם.51)ששת ארבע אחד לכל ויש
לו. כתוב 53)מיוחדות פפא רב בדברי שלנו בגמרא

"בשדה  היא: ורבינו הרי"ף חננאל, רבינו וגירסת "בעלמא",
בעלים". לו שאין "בשדה הכוונה מפרש ורבינו דעלמא",

מיוחדות 54) אמות ארבע אחד לכל ואין מרובה, שהצפיפות
שם.55)לו. פפא רב מדברי אחר. של חצירו נעשית אינה
תועיל 56) לא התקנה שהרי לו, קונות אין הרבים ברשות

הפקיעו  שלא לו, קונות אין חבירו ובשדה ריב, למנוע
לאחרים  לתת עלֿמנת הבעלים של המליאה זכותם חכמים

חצר. א.57)זכות הלכה ראה

.é¯ˆÁ dÏ LÈ - ‰pË˜58˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ LÈÂ59, ¿«»≈»»≈¿≈»«¿««
ÔË˜Â60ÈtÓ .˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡Â ¯ˆÁ BÏ ÔÈ‡ - ¿»»≈»≈¿≈«¿««ƒ¿≈

‰e„ÓÏ d„iÓ ‰pË˜ ÏL ¯ˆÁL61‡È‰L ÌLkL : ∆»≈∆¿«»ƒ»»¿«¿»∆¿≈∆ƒ
Ë‚a ˙L¯b˙Ó Ck ,d„ÈÏ ÚÈbn‰ Ë‚a ˙L¯b˙Óƒ¿»∆∆¿≈««ƒ«¿»»»ƒ¿»∆∆¿≈
,Ëb‰ ÔÈÚÏ ¯ˆÁ dÏ LiL ÌLÎe ;d¯ˆÁÏ ÚÈbn‰««ƒ««¬≈»¿≈∆≈»»≈¿ƒ¿««≈

‰‡ÈˆÓ ÔÈÚÏ dÏ LÈ Ck62Ì„‡ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡Â ; »≈»¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿««∆»»
‰‡ÈˆÓ ÔÈÚÏ B¯ˆÁk63B¯ˆÁL e„ÓÏ LÈ‡‰ Ï·‡ . «¬≈¿ƒ¿«¿ƒ»¬»»ƒ»«¿∆¬≈

BÁeÏMÓ BÏ ‰B˜64BÁeÏL BÏ ‰BwL C¯„k :65Ck , »ƒ¿¿∆∆∆∆¿»
ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔËw‰Â ;B¯ˆÁ BÏ ‰˜z66, ƒ¿∆¬≈¿«»»ƒ¿≈∆»ƒ«

„Ú ,BÏ ÔÈB˜ BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡ÏÂ B¯ˆÁ ÔÈ‡ Ck»≈¬≈¿…«¿««∆ƒ«
B„ÈÏ ‰‡ÈˆÓ ÚÈbzL67. ∆«ƒ«¿ƒ»¿»

לגדול 58) כמו מדעתה שלא לה קונה המשתמרת חצר
יא.) י: החכמים,59)(בבאֿמציעא תקנת מכוח לה קונות
שם. יוחנן רבי מסקנת 60)דברי ולפי לקיש. ריש דברי

ורש"י. חננאל רבינו ראה בקטן. מודה יוחנן רבי גם הגמרא,
בידה"61) ונתן כריתות ספר לה "וכתב בתורה: כתוב

מכלֿמקום". – "ונתן עז: בגיטין ודרשו א). כד, (דברים
הגט  את נתן אפילו אלא ממש בידה דוקא לאו כלומר,

י: שם היד, כדין החצר ודין מגורשת, היא הרי לחצרה,
כלומר 62) מגט", מציאה "ילפינן אמרו: יא. בבבאֿמציעא

הגט, לענין כידה שחצרה כשם מגט, מציאה לומדים אנו
מציאה. לענין כידה היא פפא 63)כך רב מדברי יוצא זה

אמות, ארבע תיקנו לא חבירו שבשדה שאמר, י:) (שם
פאה, ולקחת בו ללכת זכות לו נתנה שהתורה ואףֿעלֿפי
אמות  שארבע משמע חצרו. שתהיה זכות לו נתנה לא אבל
לה  יש כך חצר, לה שיש כשם הקטנה כן ועל כחצרו. דינן

אמות. י:64)ארבע כמותו.65)שם אדם של שלוחו כי
מהכתוב 66) כמותו, אדם של ששלוחו למדנו מא. בקידושין

"כי  מתחילה: והפרשה מביתו", "ושלחה א) כד, (דברים
כ  איש" גדול.יקח יב.67)לומר, הלכה לקמן ראה

.àé‰‡¯L ÈÓ68È¯‰Â ,‰‡Èˆn‰ ¯Á‡ ÌÈˆ¯ ÌÈ¯Á‡ ƒ∆»»¬≈ƒ»ƒ«««¿ƒ»«¬≈
˙BÏÊB‚ B‡ ¯e·L È·ˆ ‡È‰69‰È‰ Ì‡ :eÁ¯t ‡lL ƒ¿ƒ»»∆…»¿ƒ»»

e‰„O „ˆa „ÓBÚ70‰È‰ ı¯ ‰È‰ el‡Â ,dÎB˙a Ô‰L ≈¿«»≈∆≈¿»¿ƒ»»»»»
ÔÚÈbÓ71¯Ó‡Â ,72;e‰„O BÏ ‰˙ÎÊ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ : «ƒ»¿»«»¿»ƒ»ƒ»¿»»≈

ı¯ ‡e‰L È·ˆk el‡ È¯‰ - ÔÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿«ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ∆»
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÌÈÁÈ¯Ùn‰ ˙BÏÊB‚Îe Bk¯„k73‡l‡ , ¿«¿¿»««¿ƒƒ¿…»«¿∆»

‰zÓa BÏ e˙ Ì‡Â .‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ Ïk74ÏÈ‡B‰ - »«≈»∆»»¿ƒ»¿¿«»»ƒ
ÔÈÏbÏb˙Ó Ô‰ È¯‰Â BÏ Ì˜‰ ¯Á‡Â75,e‰„O CB˙a ¿«≈ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈

e‰„O ‰˙˜76˙BÏÊB‚Â Bk¯„k ı¯ È·ˆ ‰È‰ Ì‡Â . »¿»»≈¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿¿»
e‰„O BÏ ‰˙˜ ‡Ï - ÔÈÁÈ¯ÙÓ77. «¿ƒƒ…»¿»»≈

יא.68) בבאֿמציעא רבים,69)משנה לשון המשנה נקטה
ביחד. הרבה לפרוח שדרכם שם.70)משום שמואל, דעת

יב.71) שם יוחנן, רבי דרושים 72)דעת יא. שם משנה,
רץ, היה אילו ב. שדהו. בצד עומד א. התנאים: שלושת כל
חצר  ששדה משום שדי, לי זכתה אמר: ג. מגיעם. היה
נעשית  הנ"ל התנאים קיום ועלֿידי היא, משתמרת שאינה

המשתמרת. לא 73)כחצר אחר, יקחהו לא אפילו שהרי
שם. משנה בשדהו, יב.74)ישאר השבור 75)שם הצבי

בשדה. כמונח דינו בשדה ונתגלגל פרחו, שלא והגוזלות
בו.76) לחזור יכול הנותן שדעת 77)ואין במתנה, אפילו

והגוזלות  כדרכו הרץ הצבי שהרי אותו, מקנה אחרת
בחצרו  אינם כאילו ודומים שדהו, את מהר יעזבו המפריחים

כלל.

.áéL¯Á ˙‡ÈˆÓ78ÏÊb da LÈ - ÔË˜Â ‰ËBL79ÈtÓ , ¿ƒ«≈≈∆¿»»≈»»≈ƒ¿≈
ÌBÏL ÈÎ¯c80¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .81Ô„iÓ dÏÊ‚e ¯Á‡ «¿≈»¿ƒ»ƒ»««≈¿»»ƒ»»

ÔÈi„a ‰‡ˆBÈ dÈ‡ -82BÈ‡ - ÚaLÂ da ¯Ùk Ì‡Â , ≈»¿»¿«»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ¿«≈
LÓÁa ·iÁ83. «»¿…∆

הוא 78) כן ועל שוטה, וגם אלם גם הוא וממילא מלידה,
נט:). גיטין (משנה וקטן שוטה עם יחד תמיד אם 79)נזכר

מידם. וחטף אחר המוצא 80)בא בין ריב למנוע כדי
אין  שהרי גזל, זה אין הדין מצד אבל האחרים. ובין וקרוביו
על  עדיין מונחת היא וכאילו במציאה, זכות ולא דעת, בהם

שם). (בבאֿמציעא החכמים.81)הקרקע תקנת על
שם.82) תנאֿקמא וכדעת הדין, מן זכה הגזלן גזלן 83)כי

חומש  ולהוסיף הקרן את להחזיר חייב לשקר, ונשבע שכפר
גם  אין - בדיינים יוצא שאינו זה בגזל אבל כד), ה, (ויקרא

טז. הלכה ו, פרק למעלה ראה חומש.
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‰‡¯4‰ÈÏÚ ÏÙ elÙ‡ ,‰‡Èˆn‰ ˙‡5¯Á‡ ‡·e , »»∆«¿ƒ»¬ƒ»«»∆»»«≈
.da ‰ÎÊ da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê È¯‰ - da ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ»¬≈∆∆∆¡ƒ»»»»

ב.).2) (בבאֿמציעא משמע" לידיה דאתאי "ומצאתה
ח.3) הלכה להלן ראה לחצרו. בעלמא 4)כגון "בראיה

שם). (גמרא לה" קני והטעם 5)לא י. בבאֿמציעא משנה
ואףֿעלֿפי  לרשותו. ולא לידו הגיעה שלא משום קנה, שלא
רק  זה לו, קונות אדם של אמותיו שארבע חכמים שתיקנו
אבל  ושבים, עוברים הרבה שאין דרכים בצידי או בסימטה
דין  מקור שממנה המשנה קונות. אינן ממש הרבים ברשות
שם  ששת רב אותה שפירש כמו הרבים, ברשות מדברת זה
והרי"ף. חננאל ורבינו כאן, לרבינו המשנה פירוש וראה י:
ובביאור  ובהג"ה טו, סעיף רסח סימן המשפט חושן וראה
עליה, נפל אפילו קנה שבסימטה יוצא, ומזה שם. הגר"א
למה  לתמוה, ויש שם. שבגמרא הראשון לפירוש בניגוד

לטעות. מקום והשאיר כאן רבינו סתם

.á·ÎB¯ ‰È‰6,‰‡Èˆn‰ ˙‡ ‰‡¯Â ‰Ó‰a Èab ÏÚ »»≈««≈¿≈»¿»»∆«¿ƒ»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â7BÏ d‰Èa‚‰L ÔÂÈk - da ÈÏ ‰ÎÊ :8‰˜ ¿»««¬≈¿≈ƒ»≈»∆ƒ¿ƒ»»»

·ÎB¯‰9ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,10B„ÈÏ11¯Ó‡ Ì‡Â . »≈¿««ƒ∆…ƒƒ«¿»¿ƒ»«
ÈÏ ‰z :BÏ12‰ÎÊ - da È˙ÈÎÊ È‡ :¯Ó‡Â dÏËe , ¿∆»ƒ¿»»¿»«¬ƒ»ƒƒ»»»
ÏËBp‰ da13È˙ÈÎÊ È‡ :¯Ó‡ ·ÎB¯Ï d˙pMÓ Ì‡Â . »«≈¿ƒƒ∆¿»»»≈»«¬ƒ»ƒƒ

‰lÁz da14ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -15. »¿ƒ»…»«¿

ט:6) בבאֿמציעא רגלי.7)משנה ושתק,8)ההולך
שליחותו. עשה שאמר:9)הרי י.), (שם יוחנן רבי כדעת

חבירו. קנה לחבירו, מציאה רומי 10)המגביה בדפוס
הגיעה. ומרגע 11)ר"מ: שליחו, נעשה המגביה כי

הרוכב. אותה קנה שם.12)שהגביהה כי 13)משנה,
לו  לתת אלא בשבילו לזכות שליח אותו עשה לא הרוכב
בו  לחזור בידו הרשות לו, נתן שלא עוד וכל המציאה, את

שם.14)משליחותו. משנה המציאה, את כשהגבהתי
אפילו15) לעצמו,כי בה לזכות שנתכוון דבריו, נכונים אם

שם. רש"י ראה לו. כשמסרה לרוכב במתנה נתנה הרי

.âB¯·ÁÏ ‰‡ÈˆÓ dÈa‚n‰16B¯·Á ‰˜ -17ÏÚ Û‡Â . ««¿ƒ«¿ƒ»«¬≈»»¬≈¿««
BÏ ¯Ó‡ ‡lL Èt18e‰Èa‚‰ .[da ‰ÎÊ] - ÌeÏk ƒ∆…»«¿»»»ƒ¿ƒ

ÌÈL ‰‡Èˆn‰19Ì‰ÈL ‰e‡˜ -20. «¿ƒ»¿«ƒ¿»»¿≈∆

לחבירי.16) המציאה את מגביה אני אמר: ההגבהה בשעת
י.17) שם בו, לחזור יכול המגביה חבירו 18)ואין

לו  אמר הקודמת בהלכה בשבילו. המציאה את שיגביה
אמר  וכאן כלום, אמר לא והמגביה בה", לי "זכה חבירו:
כלום. אמר לא וחבירו לחבירי", בה זוכה "אני המגביה:

חבירו. בה זכה המקרים מודים 19)בשני כששניהם
ח.) וגמרא ב. שם (משנה ביחד המציאה את שהגביהו

כמגביה 20) הוא מהם אחד וכל בהגבהה, לזה זה עזרו כי
ח.). (שם שניהם בה זכו ועלֿידיֿזה לחבירו, מציאה

.ãL¯Á BÏ d‰Èa‚‰21‰˜ ‡Ï - ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»≈≈∆»»…»»
Áwt‰22˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,23ÁwÙe L¯Á d‰Èa‚‰ . «ƒ≈«¿ƒ∆≈»∆««ƒ¿ƒ»≈≈ƒ≈«

Áwt ‰˜ ‡lL CBzÓ - „Á‡k24L¯Á ‰˜ ‡Ï25eÈ‰ . ¿∆»ƒ∆…»»ƒ≈«…»»≈≈»
ÌÈÓÎÁ ewz - ÌÈL¯Á Ì‰ÈL26‡lL È„k ,e˜iL ¿≈∆≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿¿≈∆…
˙Bˆp‰Ï e‡B·È27. »¿ƒ»

כשוטה.21) ודינו שומע ואינו מדבר אינו מלידה,
ח.22) ולקמן 23)בבאֿמציעא נט: גיטין משנה ראה

יב. -24)הלכה הפקח בשביל החרש שהגביה מה שהרי
הוא. קרקע גבי על את 25)כמונח הגביה לא שהרי

אינה  הפקח של וההגבהה הקרקע, גבי מעל כולה המציאה
ואפילו  לחרש. קנה לא לעצמו, קנה שלא מיגו לו, מועילה
פקח  יאמר: עצמו החרש כי כאן, אין שלום" דרכי "מפני

ח.). (בבאֿמציעא אקנה? אני קנה, שם.26)לא
המציאה.27) את מהם החוטפים עם לריב

.ä¯BÓÁ B‡ ÏÓ‚ e‡¯L ÌÈL28eÓ„˜Â ,‰‡ÈˆÓ ÏL ¿«ƒ∆»»»¬∆¿ƒ»¿»¿
e‰eÎLÓ B‡ e‰e‚È‰‰Â Ì‰ÈL29„Á‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»

Ì‰ÈL e˜ - CLBÓ „Á‡Â ‚È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒ¿∆»≈»¿≈∆«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡31„Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÏÓ‚a Ï·‡ ;¯BÓÁa ¬ƒ«¬¬»¿»»ƒ»»∆»

‡Ï Ï·‡ ,‰˜ CLBn‰ - CLBÓ „Á‡Â ‚È‰Ó«¿ƒ¿∆»≈«≈»»¬»…
‚È‰n‰32. ««¿ƒ

ח:28) מכירה 29)שם הלכות ראה ממקומו. רגליו ועקר
ו. הלכה ב, אףֿעלֿפי 30)פרק מחבירו, עדיף אחד ואין

במשיכה. גם נקנה בהנהגה, דרכו נמשך 31)שחמור זה
מושך". ואחד מנהיג, "אחד הדין: אחרון 32)אחר כלשון

אם  כלומר, קונה. אינה משיכה במקום בגמל שהנהגה שם.
ואחד  מנהיג אחד אם אבל קונים, שניהם מנהיגים שניהם

ט.). (שם קונה המנהיג ואין עדיף המושך מושך,

.å‰¯ÒBna ÊÁ‡Â „Á‡ Ì„wL ‰‡ÈˆÓ ˙Ó‰a33‡Ï - ∆¡«¿ƒ»∆»«∆»¿»««≈»…
‰˜34‚È‰È B‡ CLÓiL „Ú ,35¯b‰ ÈÒÎa ÔÎÂ .36. »»«∆ƒ¿…«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈«≈

.dc·Ï ‰¯ÒBn‰ ‰˜ Ï·‡¬»»»«≈»¿«»

בעלֿחי.33) בו שקושרים במוסרה 34)חבל האוחז אין
אותה  מוסר הבהמה בעל אלאֿאםֿכן הבהמה את קונה

ח:). (שם במתנה או וממכר במקח כגון ראה 35)בידו.
ה. בנכסיו 36)הלכה הקודם וכל יורשים, לו ואין שמת

(שם). בהם זכה

.æ·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰37·ÎB¯‰ - ‰¯ÒBna ÊÁB‡ „Á‡Â »»∆»≈¿∆»≈«≈»»≈
‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL ‰¯ÒBn‰Â ‰Ó‰a‰ ‰˜38,„·Ïa »»«¿≈»¿«≈»∆«¿»≈«¿≈»ƒ¿«

B„Èa ÊÁ‡M ‰Ó ‰pnÓ ‰˜ ‰¯ÒBn‰ ÊÁ‡L ‰ÊÂ39, ¿∆∆»««≈»»»ƒ∆»«∆»«¿»
Ô‰Ó „Á‡ e‰˜ ‡Ï ‰¯ÒBn‰ ¯‡Le40. ¿»«≈»…»»««≈∆

ט.37) פגיה".38)שם "בית ובלשונו אשי, רב כדעת
אלאֿאםֿכן 39) ההפקר מן חפץ קונים אין כי לא, ויותר

כולו. זכה.40)הגביהו בו התופס וכל

.çBzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL B¯ˆÁ41Ì‡Â , ¬≈∆»»»∆…ƒ«¿¿ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‡È‰ È¯‰ - ‰‡ÈˆÓ da ‰ÏÙ42‰na . »¿»»¿ƒ»¬≈ƒ∆««∆»≈«∆

˙¯nzLn‰ ¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c43‰„Oa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆¬»¿»∆
e‰„O „ˆa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰p‚Â44 ¿ƒ»¿«≈»∆ƒ»»≈¿«»≈

„ÓBÚ BÈ‡ Ì‡Â ;da ‰ÎÊ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :¯Ó‡Â¿»«»¿»ƒ»ƒ»»»¿ƒ≈≈
ÈÏ ‰˙ÎÊ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ ,ÌL45- 'È„O »∆»»≈¿…»«»¿»ƒ»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ ÔÎÂ .‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk46‡e‰L Ì„‡ ÏL »«≈»»¿≈«¿««∆»»∆
BÏ ÌÈB˜ el‡ È¯‰ - Bcˆa „ÓBÚ47‰ÚÈb‰ Ì‡Â , ≈¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒƒ»

.da ‰ÎÊ - BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ‰‡Èˆn‰«¿ƒ»¿«¿««∆»»»
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.âéBa ˙‡ÈˆÓ84BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ Bz·e85Û‡ , ¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ«À¿»«
ÌÈÏB„b Ô‰L Èt ÏÚ86‰¯Úp‰ Bza ˙‡ÈˆÓe ,87ÏÚ Û‡ , «ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ«ƒ««¬»««
˙ÎÓBÒ dÈ‡L Èt88‰¯eÎÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,BÁÏL ÏÚ ƒ∆≈»∆∆«À¿»«¬ƒ»¿»¿»

‰Ó‡89ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ˙‡ÈˆÓe ,90˙‡ÈˆÓe , »»¿ƒ««¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«
BzL‡91BÈ‡L Ba ˙‡ÈˆÓ Ï·‡ .BlL el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈∆¬»¿ƒ«¿∆≈

˙‡ÈˆÓe ,ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÁÏL ÏÚ CÓBÒ≈«À¿»««ƒ∆»»¿ƒ«
ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú92‡È‰L BzL‡ ˙‡ÈˆÓe , «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿∆ƒ
˙L¯‚Ó dÈ‡Â ˙L¯‚Ó93el‡ Ïk -ÔÈ‡ ˙B‡Èˆn‰ ¿…∆∆¿≈»¿…∆∆»≈«¿ƒ≈»

.BlL∆

יב.84) בבאֿמציעא מפרנסם.85)משנה שאביהם
שהמציאה 86) והטעם יב: שם כקטנים, מציאה לענין דינם

מפרנסם. הוא שהרי איבה", "משום - בת 87)לאב
ברשות  עדיין שערות, שתי שהביאה אחד ויום שתיםֿעשרה

מו.). (כתובות היא הגמרא 88)אביה מדברי יוצא זה
שערות, שתי הביאה שלא עבריה, שפחה שמציאת שאומרת,
אביה  שולחן על סמוכה שאינה אףֿעלֿפי לאביה, שייכת

יב: בבאֿמציעא רבה, שולחן על מכורה 89)אלא
(שם). לאביה אלא לאדוניה שייכת המציאה אין כשפחה,
למנוול  ויקדשנה אותה ישנא שלא איבה, משום הוא והטעם

שם). תוספות וראה מז, (כתובות שחין כל 90)ולמוכה
יב.). שם (משנה, רבו קנה עבד שקנה למנוע 91)מה כדי

מפרנסה. הוא שהרי לבינה, בינו עצמם 92)קטטה ברשות
שם). (משנה, גט 93)הם לה זרק כגון מגורשת, ספק

אףֿעלֿפי  לו. קרוב ספק לה קרוב ספק הרבים, ברשות
שהרי  שלה, המציאה זאת בכל אותה, לפרנס חייב שעדיין

יב:). שם (גמרא לבינה בינו איבה כבר יש וכך כך בין

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שטרות 1) אלו איזה השטרות, מציאת דיני בו נתבארו

שהוא  כמו המציאה, משאר חלוקים דיניהם והיות שיהיו,
שם. מבואר

.à·BÁ ¯ËL ‡ˆBn‰2L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,3Ba «≈¿«««ƒ∆…≈≈
ÌÈÒÎ ˙eÈ¯Á‡4‰„BÓ ·iÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,5ÏÚ Û‡Â , «¬»¿»ƒ¿««ƒ∆««»∆¿««
Ìi˜Ó ‡e‰L Èt6¯ÈÊÁÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -7,BÚ¯t ‡nL ; ƒ∆¿À»¬≈∆…«¬ƒ∆»¿»

‡Èe˜e8Ì‰9˙BÁB˜Ï Û¯ËÏ È„k ÌÈOBÚ10‡lL ¿¿»≈ƒ¿≈ƒ¿…»∆…
ÔÈck11CÎÈÙÏe ,12BÏ LÈ È¯‰L .BÏ ‰„B‰13Û¯ËÏ «ƒ¿ƒ»»∆¬≈≈ƒ¿…

‡lL ˙eÈ¯Á‡‰L ,˙eÈ¯Á‡ Ba L¯t ‡lL ¯ËLaƒ¿»∆…≈≈«¬»∆»«¬»∆…
¯ÙBÒ ˙eÚË - ¯ËLa ‰L¯t˙14È¯ËLa ÔÈa ,‡e‰ ƒ¿»¿»ƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
¯kÓÓe ÁwÓ È¯ËLa ÔÈa ‰‡ÂÏ‰15CÎÈÙÏ .16L¯t Ì‡ , «¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈≈

‰„BÓ ·iÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙eÈ¯Á‡a ‡lL ‡e‰L ‰Ê ¯ËLaƒ¿»∆∆∆…¿«¬»ƒ»»««»∆
¯ÈÊÁÈ -17¯ÈÊÁÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;18BÚ¯t ‡nL ,19. «¬ƒ¿ƒ»…«¬ƒ∆»¿»

יב:2) בבאֿמציעא במפורש.3)משנה כתוב שלא
לטרוף 4) יוכל והמלוה החוב, לפרעון אחראים הלוה שנכסי

ההלוואה. אחרי שקנו הלקוחות, מיד גם שהלוה 5)אותם
וכלֿשכן  המלוה, מיד נפל והשטרֿחוב פרע, שלא מודה

שם). (גמרא שפרע וטוען מודה העדים 6)כשלא עלֿידי
טז). (בבא ֿמציעא של 8)למלוה.7)בבית ֿהדין הסכם

והלוה.9)רמאות. שלא 10)המלוה במפורש שקנו
כשקנו  אבל אחרים. נכסים ללוה כשאין או באחריות,

קנוניה. חשש אין נכסים, ללוה ויש שהרי 11)באחריות
יג. שם החוב, קרקע 12)נפרע את ביניהם שיחלקו כדי

אחריות 14)זכות.13)הלקוחות. לכתוב שכח הסופר
של  טעותו מפני זכותו את הפסיד לא והמלוה נכסים,
לג: שם כאביי פסק רבינו במשנה. החכמים כדעת הסופר,
שיטתו  לפרעון. חוששין שאין שסובר שמואל לדעת בניגוד

יד. שם הופרכה, שמואל שאינו 15)של רבא כדעת
טו:). (שם וממכר מקח שטרי ובין הלואה שטרי בין מבדיל

טעות 16) ש"אחריות בזה מנומק יחזיר" "לא שהדין מכיון
בו 17)סופר". שאין מפורש כתוב זה בשטר שהרי

שלא  מודה הרי והוא בלבד, הלוה מן ינכה והמלוה אחריות,
יב:18)פרע. בשמירתו,19)שם נזהר ולא שנפל מכיוון

שפרעו. לחשוש יסוד יש

.áÌBia Ba BpÓfL ¯ËL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ20‰È‰Â , ¿≈ƒ»»¿»∆¿««¿»»
Ìi˜Ó21‰„BÓ ·iÁ‰Â ,22¯ÈÊÁÈ -23Ìi˜Ó BÈ‡ Ì‡Â ; ¿À»¿««»∆«¬ƒ¿ƒ≈¿À»

˙BÂÏÏ ·˙k ‡nL ,¯ÈÊÁÈ ‡Ï -24‰ÂÏ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ25. …«¬ƒ∆»»«ƒ¿«¬«ƒ…»»

(20 ֿ בבא יוחנן, רבי של מימרא נכתב. שנמצא שביום
יז. כשר.21)מציעא שהשטר ביתֿהדין שלא 22)אישור

שם. כהנא רב דברי נפל, ומהמלוה ואין 23)פרע למלוה.
שטר  לכתוב יכולים הם כי א, בהלכה כמו לקנוניה חוששין
א. בהלכה מהֿשאיןֿכן הנמצא, השטר כזמן שזמנו אחר

הלואה.24) קבלת לשם שטר לעצמו ואינו 25)הכין
שכר  על וחס אחרֿכך, ללוות בדעתו כי השטר, את משמיד
שקנו  הלקוחות, מן כדין שלא יטרוף והמלוה הסופר.
ועל  ההלואה, ובין השטר כתיבת שבין בימים קרקע מהלוה
מודה  כשהלוה אפילו מקויים כשאינו למלוה יחזיר לא כן
מאירת  ז, סעיף סה, סימן חושןֿמשפט וראה שם). (גמרא

כב. סעיףֿקטן שם עינים

.â˙ÓÁa ¯ËL ‡ˆÓ26- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚ ÈÏÎa B‡ »»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ≈¿«≈»∆
ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ ‰Ê È¯‰27‰LÏL ‡ˆÓ . ¬≈∆«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»»»¿»

ÔÈÎe¯k ˙B¯ËL28‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÁpÓ B‡ ,„Á‡ C¯Îa29 ¿»¿ƒ¿∆∆∆»À»ƒ∆«∆
ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - „Á‡ „‚‡ ÌÈ„e‚‡Â30. «¬ƒ∆∆∆»«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»

כ:26) וגמרא כ. שם משנה עור, של מהֿשאיןֿכן 27)נוד
למלוה  השטר את מחזירים שאין הקודמות ההלכות בשתי
הסימן, את מכיר והוא היה, בידו השטר שהרי בסימן, אפילו

נפל. שמידו הוכחה זו של 28)ואין בסופו זה של ראשו
שם. וגמרא משנה של 29)זה, אורכו על זה של אורכו

יאמר 30)זה. והמאבד מצאתי", "שטרות מכריז המוצא
כן  על כסימן. אגודים, או כרוכין שהיו או המספר, את
המספר  אין בשנים כי שטרות, שלושה על המשנה מדברת
(גמרא  שנים הוא "שטרות" של המינימום שהרי סימן,

שם). ורש"י

.ã„Á‡ ‰Âl‰ ‰È‰31‰LÏL ÌÈÂÏn‰Â32Ì‡ : »»«…∆∆»¿««¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓi˜Ó33‰ÂlÏ ¯ÈÊÁÈ - Ì‰34ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»ƒ≈«¬ƒ«…∆¿ƒ»«¬ƒ¿ƒ

¯ÙBÒÏ Ô‰È˙B¯ËL e˙ ÌÈÂÏn‰ ‡nL ;ÔÓÈÒ Ô˙pL35 ∆»«ƒ»∆»««¿ƒ»¿¿»≈∆¿≈
Ôic‰ „iÓ eÏÙÂ ÔÓi˜Ï36ÌÈÂl‰Â „Á‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ . ¿«¿»¿»¿ƒ«««»»»««¿∆∆»¿«…ƒ
‰ÂÏnÏ ¯ÈÊÁÈ - ‰LÏL37‡Â .È„È ·˙Îa ÔzLÏL eÈ‰ Ì ¿»«¬ƒ««¿∆¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÔzLÏL ‡nL ;ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - „Á‡ ¯ÙBÒ≈∆»«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»∆»¿»¿»
¯ÙBq‰ „iÓ eÏÙÂ ·zÎÏ ¯ÙBqÏ Ô‰È¯ËL eÎÈÏB‰38. ƒƒ¿≈∆«≈ƒ¿…¿»¿ƒ««≈
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בבאֿמציעא 31) (משנה יחד שמצאם השטרות בשלושת
ומיהודה.32)כ.). מלוי משמעון, לוה ראובן כגון
כ:33) שם שוודאי 34)גמרא, סימן, המלוה נתן אפילו

מיד  שאם נפלו, ומידו חזרה וקבלם השטרות את הלוה פרע
אחד. למקום אותם קיבץ מי נפלו, של 35)המלווים

שמא 36)ביתֿהדין. חוששים אין מקויימים בשטרות אבל
שטרו  את להשהות איש של דרכו שאין נפלו, הדיין מיד
הגירסא  591 אוקספורד ובכ"י (שם). הדיין אצל המקויים

הסופר". מיד "ונפלו שאם 37)היא: נפלו, מידו שוודאי
וגמרא  (משנה אחד למקום נזדמנו כיצד נפלו, הלווים מיד

נפלו,38)שם). שמהמלוה ודאי זה ואין לוו, לא ומעולם
סימן. שנתן למי אלא יחזיר לא כן ועל

.äÔÈÚe¯˜ ˙B¯ËL ‡ˆÓ39‡Ï - Ô‰ÈÈa ·BÁ ¯ËLe »»¿»¿ƒ¿«≈≈∆…
¯ÈÊÁÈ40¯·BL Ô‰nÚ LÈ Ì‡Â .41- ÌÈ„Ú ‡Ïa elÙ‡ , «¬ƒ¿ƒ≈ƒ»∆≈¬ƒ¿…≈ƒ

‰ÂlÏ ·BÁ‰ ¯ËL ÔzÈ42‡Ï ,Úe¯t ‰È‰ ‡Ï el‡L ; ƒ≈¿«««…∆∆ƒ…»»»«…
·˙k BnÚ LÈ È¯‰Â ,ÌÈÚe¯˜ ˙B¯ËL ÔÈa BÎÈÏL‰ƒ¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»

.Úe¯t ‡e‰L∆»«

כ:39) המלוה 40)שם נתן אפילו ללוה, ולא למלוה לא
השטרות  יתר עם מושלך שהריהו נפרע, שמא סימן,

כ.).41)הפרועים. שם (משנה נפרע שהשטר בו שכתוב
באחד 42) שם, משנתנו מדברת רבינו, לפי נפרע. שוודאי

בצירוף  ביניהם חוב ושטר קרועים, שטרות ברחוב שמצא
אחד  על שובר שטרותיו בין שמצא במלוה ולא שובר,

כאן. ומשנהֿלמלך אורֿשמח ראה השטרות,

.å‡ˆÓ43‰„BÓ ÏÚa‰L ÔÓÊa :ÌÈL Èh‚44¯ÈÊÁÈ - »»ƒ≈»ƒƒ¿«∆«««∆«¬ƒ
‰M‡Ï45‰„BÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ;46ÔÓÈÒ ‰M‡‰ ‰˙ Ì‡ : »ƒ»≈«««∆ƒ»¿»»ƒ»ƒ»
˜‰·Ó47dÏ Ô˙pÈ -48‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â , À¿»ƒ»≈»¿ƒ»…«¬ƒ…»∆

‰ÊÏ ‡ÏÂ49ÏÚa‰ ¯Ó‡ .50,ÂÈÓÈÒ Ô˙Â ,ÏÙ È„iÓ : ¿…»∆»««««ƒ»ƒ»«¿»«ƒ»»
Ô˙pÈ - ÂÈÓÈÒ ‰˙Â ,ÏÙ È„iÓ :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â¿»ƒ»∆∆ƒ»ƒ»«¿»¿»ƒ»»ƒ»≈

dÏ51‡e‰Â .52:‰¯Ó‡L ÔB‚k ,˜‰·Ó ÔÓÈÒ ÔzzL , »¿∆ƒ≈ƒ»À¿»¿∆»¿»
˙ÈBÏt ˙B‡ „ˆa LÈ ·˜53,d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï el‡L ; ∆∆≈¿«¿ƒ∆ƒ…ƒƒ«¿»»

.˙Ú„BÈ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»««

יח:43) נפל.44)בבאֿמציעא ומידה לאשתו הגט את שנתן
שהחייב 45) שאףֿעלֿפי חוב, כשטר שלא להנשא, להתירה

ששטרֿחוב  הוא, והטעם א. הלכה למעלה יחזיר, לא מודה
לא  כן ועל הלקוחות, מן ואפילו בא, הוא החוב לגביית
עלול  (הלקוח) שלישי אדם שהרי הלוה, הודאת תועיל
להינשא. האשה את להתיר בא עיקרו גט אבל להפסיד,
לאשה  נתנו ולא בניסן הגט כתב שמא חשש, קיים [אמנם
שלה, מלוג נכסי של פירות הבעל מכר ובינתיים תשרי, עד
הלקוחות  מן תטרוף הגט את לידה שיחזירו אחרי ועכשיו
גט  על כך הקשו יט. שם בגמרא לתשרי. ניסן בין שקנו מה
שתוכל  כדי מחזירים, והשיבו: שחרור, שטר ועל אשה
ממנה  ידרשו הלקוחות מיד להוציא וכשתבוא להנשא,
קובע]. אינו הגט ותאריך לידה, הגט הגיע מתי להוכיח

וכעת 46) נפל, ומידו הגט את לה נתן לא שעדיין טוען והוא
והיא  נפל שמידה טוענת והאשה לגרשה, רוצה אינו

ההלכה.47)מגורשת. סוף איש 48)ראה אשת ומתירים
גירשה. שלא טוען שהבעל אףֿעלֿפי מובהק, בסימן

שם.49) הברייתא כח.50)לשון הבעל 51)שם שסימני
ולא  בסימניו, ויודע הגט את כתב הוא שהרי כלום, אינם
באו  כלומר יניח", וסימנין "סימנין שאמרנו סתם כבמציאה
חבירו, שנתן כמו האבידה סימני נתן מהם אחד וכל שנים
שיודה  עד מונחת תהיה אלא לזה, ולא לזה לא יתן לא
וראה  שם, גמרא ראה פשרה. ביניהם יעשו או לחבירו האחד

פ  ו.למעלה הלכה יג, ופרק ג, הלכה יא, בתנאי.52)רק
היה 53) כשהגט הנקב את ראתה שמא כי סתם, נקב ולא

שם). (גמרא בעלה ביד

.æËeÁ‰ ÈÓÈÒ ¯ÓB‡ ‡e‰54‡È‰Â ,Ëb‰ Ba ¯LwL ≈ƒ»≈«∆»««≈¿ƒ
ÔÓÈÒ ¯Ó‡zL ,‡e‰Â .dÏ Ô˙pÈ - ËeÁ‰ ÈÓÈÒ ˙¯ÓB‡∆∆ƒ»≈«ƒ»≈»¿∆…«ƒ»
Ì„‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ËeÁ‰ ˙cÓ C¯‡ ÔB‚k ,˜‰·ÓÀ¿»¿…∆ƒ««¬»ƒ»¿»»…

˜‰·Ó ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯ÁL B‡55:¯ÓB‡ ‡e‰ . »…≈∆ƒ»À¿»≈
˙ÓÁa :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÁpÓ ‰È‰ ˙ÓÁa56- ÁpÓ ‰È‰ ¿≈∆»»À»¿ƒ∆∆¿≈∆»»À»

˜‰·Ó ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡L ;BÏ Ô˙pÈ57. ƒ»≈∆≈∆ƒ»À¿»

כה.54) ביד 55)בבאֿמציעא היה כשהגט ראתה שמא
שם.56)בעלה. עור, של יודעת,57)נוד שהאשה

בחמת. שטרותיו כל מחזיק שהבעל

.ç¯e¯ÁL Ë‚ ‡ˆÓ58‰„BÓ ·¯‰L ÔÓÊa :59¯ÈÊÁÈ - »»≈ƒ¿ƒ¿«∆»«∆«¬ƒ
„·ÚÏ60‰„BÓ ·¯‰ ÔÈ‡ ;61¯ÈÊÁÈ ‡Ï -62‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï »∆∆≈»«∆…«¬ƒ…»∆¿…

.‰ÊÏ»∆

יח.58) שם משנה, הכנעני. עבדו את האדון ששחרר שטר
נפל.59) העבד ומיד בו, להשתחרר לעבד שנתנו
יט.60) שם ונמלך 61)ברייתא, השטר את  שכתב וטוען

ליתנו. שלא שם.62)בדעתו

.è‰zÓ ¯ËL ‡ˆÓ63‡È¯a ˙zÓ Ì‡ :64Û‡Â ,‡È‰ »»¿««»»ƒ«¿«»ƒƒ¿«
ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ65‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï - «ƒ∆¿≈∆ƒ…«¬ƒ…»∆¿…

Ô˙ ‡ÏÂ ÔzÏ ·˙k ‡nL ;‰ÊÏ66¯ËL ·˙kL ¯Á‡Â , »∆∆»»«ƒ≈¿…»«¿««∆»«¿»
‡ BÊ ‰„O ¯ÎÓ ‰Ê,Ba ¯ÊÁÂ ,‰zÓa ¯Á‡Ï d˙ B ∆»«»∆¿»»¿«≈¿«»»¿»«

‰ÊÂ67‰ÊÏ ‰„BnL68ÏÚ ‡Èe˜ ˙BOÚÏ È„k ¿∆∆∆»∆¿≈«¬¿¿»«
ÔB¯Á‡‰69·ÈÎL ˙zÓ Ì‡Â .BÏ ¯ÎnL B‡ BÏ Ô˙pL »«¬∆»«∆»«¿ƒ«¿«¿ƒ

Ú¯Ó70;ÔzÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔzÈ - ‰„B‰ Ì‡ :‡È‰ ¿«ƒƒ»ƒ≈¿ƒ»…ƒ≈
ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈLÏ Ô˙pL Ú¯Ó ·ÈÎML∆¿ƒ¿«∆»«ƒ¿«ƒ∆««∆»«¬

‰˜71¯‡a˙iL BÓk ,72. »»¿∆ƒ¿»≈

יח.63) שם לאחר 64)משנה, בו לחזור יכול הנותן שאין
יט: שם גמרא למקבל, המתנה שטר את שמסר

יט.65) שם חבירו.66)ברייתא זכה הדבר 67)ולא
שנמצא 69)הראשון.68)הזה. המתנה ששטר לומר

השטר  את נחזיר ואם נפל, ומידו לראשון, בשעתו נמסר
שטרו  שהרי האחרון, מן השדה את יוציא הוא לראשון,
(גמרא  השדה את ביניהם ויחלקו האחרון, של לזה  קודם

(שם).70)שם). דוי ערש על השוכב מסוכן חולה
אלא 71) להקנות כוונתו שאין בו, לחזור יכול הנותן כי

לא  לראשון השטר את נחזיר אפילו כן ועל מיתה, לאחר
האחרון. הלכה 72)יפסיד ט, פרק ומתנה זכייה הלכות

טז.

.éÈt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa d˙pL Ú¯Ó ·ÈÎL ˙Ó≈¿ƒ¿«∆¿»»¿«»»««ƒ
‰„BÓ L¯Bi‰L73¯ÈÊÁÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - d˙ BLÈ¯BnL ∆«≈∆∆ƒ¿»»¬≈∆…«¬ƒ
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.âéBa ˙‡ÈˆÓ84BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ Bz·e85Û‡ , ¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ«À¿»«
ÌÈÏB„b Ô‰L Èt ÏÚ86‰¯Úp‰ Bza ˙‡ÈˆÓe ,87ÏÚ Û‡ , «ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ«ƒ««¬»««
˙ÎÓBÒ dÈ‡L Èt88‰¯eÎÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,BÁÏL ÏÚ ƒ∆≈»∆∆«À¿»«¬ƒ»¿»¿»

‰Ó‡89ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ˙‡ÈˆÓe ,90˙‡ÈˆÓe , »»¿ƒ««¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«
BzL‡91BÈ‡L Ba ˙‡ÈˆÓ Ï·‡ .BlL el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈∆¬»¿ƒ«¿∆≈

˙‡ÈˆÓe ,ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÁÏL ÏÚ CÓBÒ≈«À¿»««ƒ∆»»¿ƒ«
ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú92‡È‰L BzL‡ ˙‡ÈˆÓe , «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿∆ƒ
˙L¯‚Ó dÈ‡Â ˙L¯‚Ó93el‡ Ïk -ÔÈ‡ ˙B‡Èˆn‰ ¿…∆∆¿≈»¿…∆∆»≈«¿ƒ≈»

.BlL∆

יב.84) בבאֿמציעא מפרנסם.85)משנה שאביהם
שהמציאה 86) והטעם יב: שם כקטנים, מציאה לענין דינם

מפרנסם. הוא שהרי איבה", "משום - בת 87)לאב
ברשות  עדיין שערות, שתי שהביאה אחד ויום שתיםֿעשרה

מו.). (כתובות היא הגמרא 88)אביה מדברי יוצא זה
שערות, שתי הביאה שלא עבריה, שפחה שמציאת שאומרת,
אביה  שולחן על סמוכה שאינה אףֿעלֿפי לאביה, שייכת

יב: בבאֿמציעא רבה, שולחן על מכורה 89)אלא
(שם). לאביה אלא לאדוניה שייכת המציאה אין כשפחה,
למנוול  ויקדשנה אותה ישנא שלא איבה, משום הוא והטעם

שם). תוספות וראה מז, (כתובות שחין כל 90)ולמוכה
יב.). שם (משנה, רבו קנה עבד שקנה למנוע 91)מה כדי

מפרנסה. הוא שהרי לבינה, בינו עצמם 92)קטטה ברשות
שם). (משנה, גט 93)הם לה זרק כגון מגורשת, ספק

אףֿעלֿפי  לו. קרוב ספק לה קרוב ספק הרבים, ברשות
שהרי  שלה, המציאה זאת בכל אותה, לפרנס חייב שעדיין

יב:). שם (גמרא לבינה בינו איבה כבר יש וכך כך בין

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שטרות 1) אלו איזה השטרות, מציאת דיני בו נתבארו

שהוא  כמו המציאה, משאר חלוקים דיניהם והיות שיהיו,
שם. מבואר

.à·BÁ ¯ËL ‡ˆBn‰2L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,3Ba «≈¿«««ƒ∆…≈≈
ÌÈÒÎ ˙eÈ¯Á‡4‰„BÓ ·iÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,5ÏÚ Û‡Â , «¬»¿»ƒ¿««ƒ∆««»∆¿««
Ìi˜Ó ‡e‰L Èt6¯ÈÊÁÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -7,BÚ¯t ‡nL ; ƒ∆¿À»¬≈∆…«¬ƒ∆»¿»

‡Èe˜e8Ì‰9˙BÁB˜Ï Û¯ËÏ È„k ÌÈOBÚ10‡lL ¿¿»≈ƒ¿≈ƒ¿…»∆…
ÔÈck11CÎÈÙÏe ,12BÏ LÈ È¯‰L .BÏ ‰„B‰13Û¯ËÏ «ƒ¿ƒ»»∆¬≈≈ƒ¿…

‡lL ˙eÈ¯Á‡‰L ,˙eÈ¯Á‡ Ba L¯t ‡lL ¯ËLaƒ¿»∆…≈≈«¬»∆»«¬»∆…
¯ÙBÒ ˙eÚË - ¯ËLa ‰L¯t˙14È¯ËLa ÔÈa ,‡e‰ ƒ¿»¿»ƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
¯kÓÓe ÁwÓ È¯ËLa ÔÈa ‰‡ÂÏ‰15CÎÈÙÏ .16L¯t Ì‡ , «¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈≈

‰„BÓ ·iÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙eÈ¯Á‡a ‡lL ‡e‰L ‰Ê ¯ËLaƒ¿»∆∆∆…¿«¬»ƒ»»««»∆
¯ÈÊÁÈ -17¯ÈÊÁÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;18BÚ¯t ‡nL ,19. «¬ƒ¿ƒ»…«¬ƒ∆»¿»

יב:2) בבאֿמציעא במפורש.3)משנה כתוב שלא
לטרוף 4) יוכל והמלוה החוב, לפרעון אחראים הלוה שנכסי

ההלוואה. אחרי שקנו הלקוחות, מיד גם שהלוה 5)אותם
וכלֿשכן  המלוה, מיד נפל והשטרֿחוב פרע, שלא מודה

שם). (גמרא שפרע וטוען מודה העדים 6)כשלא עלֿידי
טז). (בבא ֿמציעא של 8)למלוה.7)בבית ֿהדין הסכם

והלוה.9)רמאות. שלא 10)המלוה במפורש שקנו
כשקנו  אבל אחרים. נכסים ללוה כשאין או באחריות,

קנוניה. חשש אין נכסים, ללוה ויש שהרי 11)באחריות
יג. שם החוב, קרקע 12)נפרע את ביניהם שיחלקו כדי

אחריות 14)זכות.13)הלקוחות. לכתוב שכח הסופר
של  טעותו מפני זכותו את הפסיד לא והמלוה נכסים,
לג: שם כאביי פסק רבינו במשנה. החכמים כדעת הסופר,
שיטתו  לפרעון. חוששין שאין שסובר שמואל לדעת בניגוד

יד. שם הופרכה, שמואל שאינו 15)של רבא כדעת
טו:). (שם וממכר מקח שטרי ובין הלואה שטרי בין מבדיל

טעות 16) ש"אחריות בזה מנומק יחזיר" "לא שהדין מכיון
בו 17)סופר". שאין מפורש כתוב זה בשטר שהרי

שלא  מודה הרי והוא בלבד, הלוה מן ינכה והמלוה אחריות,
יב:18)פרע. בשמירתו,19)שם נזהר ולא שנפל מכיוון

שפרעו. לחשוש יסוד יש

.áÌBia Ba BpÓfL ¯ËL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ20‰È‰Â , ¿≈ƒ»»¿»∆¿««¿»»
Ìi˜Ó21‰„BÓ ·iÁ‰Â ,22¯ÈÊÁÈ -23Ìi˜Ó BÈ‡ Ì‡Â ; ¿À»¿««»∆«¬ƒ¿ƒ≈¿À»

˙BÂÏÏ ·˙k ‡nL ,¯ÈÊÁÈ ‡Ï -24‰ÂÏ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ25. …«¬ƒ∆»»«ƒ¿«¬«ƒ…»»

(20 ֿ בבא יוחנן, רבי של מימרא נכתב. שנמצא שביום
יז. כשר.21)מציעא שהשטר ביתֿהדין שלא 22)אישור

שם. כהנא רב דברי נפל, ומהמלוה ואין 23)פרע למלוה.
שטר  לכתוב יכולים הם כי א, בהלכה כמו לקנוניה חוששין
א. בהלכה מהֿשאיןֿכן הנמצא, השטר כזמן שזמנו אחר

הלואה.24) קבלת לשם שטר לעצמו ואינו 25)הכין
שכר  על וחס אחרֿכך, ללוות בדעתו כי השטר, את משמיד
שקנו  הלקוחות, מן כדין שלא יטרוף והמלוה הסופר.
ועל  ההלואה, ובין השטר כתיבת שבין בימים קרקע מהלוה
מודה  כשהלוה אפילו מקויים כשאינו למלוה יחזיר לא כן
מאירת  ז, סעיף סה, סימן חושןֿמשפט וראה שם). (גמרא

כב. סעיףֿקטן שם עינים

.â˙ÓÁa ¯ËL ‡ˆÓ26- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚ ÈÏÎa B‡ »»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ≈¿«≈»∆
ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ ‰Ê È¯‰27‰LÏL ‡ˆÓ . ¬≈∆«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»»»¿»

ÔÈÎe¯k ˙B¯ËL28‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÁpÓ B‡ ,„Á‡ C¯Îa29 ¿»¿ƒ¿∆∆∆»À»ƒ∆«∆
ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - „Á‡ „‚‡ ÌÈ„e‚‡Â30. «¬ƒ∆∆∆»«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»

כ:26) וגמרא כ. שם משנה עור, של מהֿשאיןֿכן 27)נוד
למלוה  השטר את מחזירים שאין הקודמות ההלכות בשתי
הסימן, את מכיר והוא היה, בידו השטר שהרי בסימן, אפילו

נפל. שמידו הוכחה זו של 28)ואין בסופו זה של ראשו
שם. וגמרא משנה של 29)זה, אורכו על זה של אורכו

יאמר 30)זה. והמאבד מצאתי", "שטרות מכריז המוצא
כן  על כסימן. אגודים, או כרוכין שהיו או המספר, את
המספר  אין בשנים כי שטרות, שלושה על המשנה מדברת
(גמרא  שנים הוא "שטרות" של המינימום שהרי סימן,

שם). ורש"י

.ã„Á‡ ‰Âl‰ ‰È‰31‰LÏL ÌÈÂÏn‰Â32Ì‡ : »»«…∆∆»¿««¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓi˜Ó33‰ÂlÏ ¯ÈÊÁÈ - Ì‰34ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»ƒ≈«¬ƒ«…∆¿ƒ»«¬ƒ¿ƒ

¯ÙBÒÏ Ô‰È˙B¯ËL e˙ ÌÈÂÏn‰ ‡nL ;ÔÓÈÒ Ô˙pL35 ∆»«ƒ»∆»««¿ƒ»¿¿»≈∆¿≈
Ôic‰ „iÓ eÏÙÂ ÔÓi˜Ï36ÌÈÂl‰Â „Á‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ . ¿«¿»¿»¿ƒ«««»»»««¿∆∆»¿«…ƒ
‰ÂÏnÏ ¯ÈÊÁÈ - ‰LÏL37‡Â .È„È ·˙Îa ÔzLÏL eÈ‰ Ì ¿»«¬ƒ««¿∆¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÔzLÏL ‡nL ;ÔÓÈÒ Ô˙pL ÈÓÏ ¯ÈÊÁÈ - „Á‡ ¯ÙBÒ≈∆»«¬ƒ¿ƒ∆»«ƒ»∆»¿»¿»
¯ÙBq‰ „iÓ eÏÙÂ ·zÎÏ ¯ÙBqÏ Ô‰È¯ËL eÎÈÏB‰38. ƒƒ¿≈∆«≈ƒ¿…¿»¿ƒ««≈
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d¯ÎÓe ,Ô˙ ‡ÏÂ ÔzÏ ·˙k ‡nL ;‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï…»∆¿…»∆∆»»«ƒ≈¿…»«¿»»
Ba ¯ÊÁÂ ,d˙ B‡ L¯Bi‰74˙BOÚÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â , «≈¿»»¿»««¬≈∆«¬

ÚÈ˜Ù‰Ï È„k ‰Ê ÌÚ ‡Èe˜75.ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÈÒÎ ¿¿»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆»«¬

יט:73) מתנת 74)שם שהרי בו, לחזור רשאי אינו והרי
היא. לראשון 75)בריא השטר את שיחזירו עלֿידיֿזה

את  ביניהם יחלקו ואחרֿכך האחרון, של לזה קודם שזמנו
השדה.

.àé¯·BL ‡ˆÓ76¯aLpL ‰„BÓ ¯ËM‰ ÏÚaL ÔÓÊa : »»≈ƒ¿«∆«««¿»∆∆ƒ¿«
BÏÁÓ B‡ BÚ¯Ùe B¯ËL77ÔzÈ -78ÔÈ‡ ;¯·BM‰ ÏÚ·Ï ¿»¿»¿»ƒ≈¿«««≈≈

Ì‰ÈL79¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÌÈ„BÓ80.‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ¿≈∆ƒ…«¬ƒ…»∆¿…»∆

יח.).76) שם (משנה, נפרע שהשטר תוקף 77)המאשר
בעל  לו שמחל או החוב, את לו שפרע מפני נשבר השטר

החוב. על השטר 78)השטר בעל מכר שמא חוששים ואין
השובר  את נחזיר ואם החוב, פרעון לפני לאחר השטר את
המוכר  זכאי - השטר מכירת לאחר גם שהרי הקונה, יפסיד

כ.). (שם החוב על שהכין 79)למחול טוען השטר ובעל
נפרע. טרם החוב אבל הצורך, לעת השובר שם 80)את

יט:

.áé‰a˙k ‡ˆÓ81ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡ ,82‡Ï - »»¿À»««ƒ∆¿≈∆ƒ…
¯ÈÊÁÈ83,‰ÏÁÓ B‡ BÊ ‰a˙k ‰Ú¯Ù ‡nL ;‰M‡Ï «¬ƒ»ƒ»∆»ƒ¿¿»¿À»ƒ¿¬»

˙BOÚÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈÒÎ ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â¿««»»««««¿»»«¬≈∆«¬
‡Èe˜84.˙BÁB˜l‰ ÏÚ ¿¿»««»

לאשתו 81) כסף סכום לשלם הבעל מתחייב שבו שטר
ממנו. כשתתאלמן או לא 82)כשיגרשנה שהכתובה

א.83)נפרעה. הלכה למעלה ראה שטרֿחוב, כל כדין
מן 84) הקרקע את לטרוף כדי הכתובה, את לאשתו להחזיר

הקרקע. את ביניהם ויחלקו הלקוחות,

.âéÌeL ˙B¯b‡ ‡ˆÓ85ÔBÊÓ ˙B¯b‡Â86È¯ËL , »»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰ˆÈÏÁ87ÔÈe‡Óe88˙BÚË È¯ËLÂ ,89ÔÈic‰ ÔÈ·˙BkL ¬ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ««»ƒ

È¯ËL ‡ˆnL B‡ ,B¯·Á ÏLÂ ‰Ê ÔÈc ÏÚa ÏL∆««ƒ∆¿∆¬≈∆»»ƒ¿≈
Ô‰Ï e¯¯aL ˙B¯ËM‰ Ì‰Â ,ÌÈ¯e¯a90˙‡ ÔÈÈc ÈÏÚa ≈ƒ¿≈«¿»∆≈¿»∆«¬≈ƒƒ∆

Ì‰Ï ee„iL Ì‰ÈÏÚ eÏa˜Â Ì‰Ï ÔÈcL ÔÈic‰ÈBÏt ««»ƒ∆»ƒ»∆¿ƒ¿¬≈∆∆»»∆¿ƒ
ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ Ïk ‡ˆnL B‡ ,ÈBÏÙe91‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆»»»«¬≈≈ƒ¬≈∆

ÔBÚ¯ÙÏ Ba ÔÈLLBÁL ¯ËL Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»∆»»»¿»∆¿ƒ¿≈»
·iÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;·BÁ‰ Ú¯Ù ‡nL ,¯ÈÊÁÈ ‡Ï -…«¬ƒ∆»ƒ¿««¿ƒ»»««»
Ú ‡Èe˜ ˙BOÚÏ È„k ‰„B‰L ¯LÙ‡Â ,‰„BÓ„ ∆¿∆¿»∆»¿≈«¬¿¿»«

ÔÓÊ ¯Á‡ eÁ˜lL ‰zÓ Ïa˜Ó B‡ Á˜Bl‰ ˙‡ „ÈÒÙiL∆«¿ƒ∆«≈«¿«≈«»»∆»¿««¿«
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈck ‡lL Ì„iÓ eÚ¯ÙiL È„k ,¯ËM‰«¿»¿≈∆ƒ¿¿ƒ»»∆…«ƒ¬≈∆…
ÔÈ‡L ¯ËL ÏÎÂ ;ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊÁÈ«¬ƒ««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»¿»∆≈
¯ÈÊÁÈ - ‡Èe˜Ï ‡ÏÂ ÔBÚ¯ÙÏ ‡Ï LLÁÏ „ˆ Ba««¬»…¿≈»¿…ƒ¿¿»«¬ƒ

.ÂÈÏÚ·Ïƒ¿»»

(משנה 85) בחובו למלוה לוה נכסי ביתֿדין ׁשׁשמּו ֶָשטר
כ.). ביתֿדין 86)בבאֿמציעא והבנות. האשה מזון

והבנות  האשה למזון הבעל מקרקע שימכרו שטר, כותבים
לרמב"ם). המשנה פירוש שחלצה 87)(ראה יבמה

כדין, בפניהם שחלצה המאשר שטר ביתֿדין לה כותבים
הלכות  נשים, בספר נתבארו חליצה דיני איש. לכל ומותרת

וחליצה. ואחיה 88)יבום אמה שהשיאוה קטנה יתומה
בפלוני  רצוני אין שלושה בפני שאומרת במיאון, יוצאת
שמיאנה  שטר ביתֿדין לה וכותבים גט. צריכה ואינה בעלי,

להנשא. ומותרת "שטרי 89)בפניהם את בבבלי פירשו כך
שם. שבמשנה אחד,90)בירורין" דיין וזה אחד דיין זה

א. משנה ג, פרק סנהדרין ראה בזכותו, כגון 91)שיהפוך
(בבאֿמציעא  למלוה לוה נכסי ביתֿדין שהחליטו שטר

טז:).

.ãéÌ‡ ,¯ÈÊÁÈ ‡lL ÔÈcL ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B¯ËM‰ Ïk»«¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆…«¬ƒƒ
ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰92Ô‰a ÔÈ·B‚Â ,93ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ»∆¿≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ94Ì‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚa „È ˙ÁzÓ Ô˙B‡ ƒƒ»ƒ«««¿»≈∆«¬≈≈
Ô˙˜ÊÁa95Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â96. ¿∆¿»»¿≈¿ƒ»∆

לכתחילה 92) הוא הללו השטרות בכל יחזיר" "לא הדין כי
חשש. בגלל אותם לפסול אין אבל חשש, כמו 93)מתוך

או  פרוע שהשטר שכנגד, הדין בעל יטען ואם שטר. בכל
המלוה. יד מתחת שיוצא שטר ככל דינו - אחרות טענות

וספק.94) חשש יסוד כשרים.95)על לפרעון 96)שהם
בתלמוד  מקור כל נמצא ולא עצמו. דעת וכדומה. וקנוניא

זו. להלכה ובגאונים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»«¬≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ה  אלול י"ב ה' יום

-oiwifpxtq
wiGnE laFg zFkld¦§¥©¦

˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa Ï·BÁ ÔÈ„ ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ≈«¬≈«ƒ
.BBÓÓ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
דברים,1) בחמשה חייב שהוא בחבירו החובל בו נתבאר

התורה. מן זה לו מנין ובושת, ושבת ורפוי וצער נזק שהם:
דבר, זה באי בכוונה, ושלא בכוונה החבלה, עשיית ואיכות

מקום. זה ובאי

.àB¯·Áa Ï·BÁ‰2ÌlLÏ ·iÁ -3,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ «≈«¬≈«»¿«≈¬ƒ»¿»ƒ
‰MÓÁÂ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯ÚˆÂ ,˜Ê :Ì‰ el‡Â¿≈≈∆∆¿««¿ƒ¿∆∆»∆«¬ƒ»

Ôlk ,el‡ ÌÈ¯·„4ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÈÓlzLÓ5, ¿»ƒ≈À»ƒ¿«¿ƒƒ«»∆∆ƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰ Ïk ÔÈ„k6. ¿ƒ»««ƒƒ

ידו.2) קוטע ידו.3)כגון, מקטעים שאין 4)ואין אלו
ובושת. צער כגון, כיס, חסרון הקרקע 5)בהם מן

מטלטלין. לו אין אם החובל, שבנכסי בממון 6)המעולה
ישלם" כרמו ומיטב שדהו "מיטב תורה שאמרה חבירו,
ח  פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה יד). כב, (שמות

י. הלכה

.á„ˆÈk ˜Ê7ÔÈ‡B¯ - BÏ‚¯ B‡ B¯·Á „È ÚË˜ Ì‡L ? ∆∆≈«∆ƒ»««¬≈«¿ƒ
˜eMa ¯kÓ „·Ú ‡e‰ el‡k B˙B‡8‰ÙÈ ‰È‰ ‰nk ,9 ¿ƒ∆∆ƒ¿»««»»»»∆

˙ÈÁÙ‰L ˙Át‰ ÌlLÓe ,‰zÚ ‰ÙÈ ‡e‰ ‰nÎÂ [Ê‡]»¿«»»∆«»¿«≈«¿»∆ƒ¿ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ :¯Ó‡pL .ÂÈÓcÓ10 ƒ»»∆∆¡««ƒ«««ƒƒƒ«¿»
.‡e‰ ÔBÓÓ ÌlLÏ - '˙Áz' ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ»¿∆∆∆∆¡«««¿«≈»
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ירצה 7) לא הנחבל שהרי הנזק? לחישוב המידה קנה מהו
רב. תשלום תמורת אפילו זו, מידה 8)בחבלה קנה זהו

כושר  מבחינת האדם של שוויו להערכת אובייקטיבי
בבא  לא. או הוא חשוב אדם אם לב, שים בלי העבודה

שם. שנחבל.9)קמא לפני שווה ששמע 10)היה
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו מפי תלמיד

.âÔ˙pÈ Ôk Ì„‡a ÌeÓ ÔzÈ ¯L‡k :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¬∆ƒ≈»»»≈ƒ»∆
Ba11‡l‡ ;B¯·Áa Ï·ÁL BÓk ‰Êa Ï·ÁÏ BÈ‡ -≈«¬…»∆¿∆»««¬≈∆»

¯·È‡ B¯qÁÏ Èe‡¯ ‡e‰L12,‰OÚ ¯L‡k Ba Ï·ÁÏ B‡ ∆»¿«¿≈»«¬…«¬∆»»
B˜Ê ÌlLÓ CÎÈÙÏe13eÁ˜˙ ‡ÏÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ¿ƒ»¿«≈ƒ¿«¬≈≈¿…ƒ¿

,¯Ùk Ba ÔÈ‡L ‡e‰ „·Ïa ÁˆB¯Ï - Áˆ¯ LÙÏ ¯ÙÎ…∆¿∆∆…≈«¿≈«ƒ¿«∆≈…∆
ÌÈ¯·È‡ ÔB¯ÒÁÏ Ï·‡14.¯Ùk Ba LÈ ˙BÏaÁÏ B‡ ¬»¿∆¿≈»ƒ¿«»≈…∆

השמועה 11) מפי הפירוש את לכאורה סותר זה והרי
הקודמת. כד;12)שבהלכה כא, שמות עזרא אבן ראה

יט. כד, שנאמרו 13)ויקרא הדברים חמשת כל כולל
א. חוזרת 14)בהלכה שאינה פי על אף ידו, קוטע כגון

יוחאי  בן שמעון דרבי מכילתא למיתה, ודומה לעולם
כה). כא, (משפטים

.ãÒBÁ˙ ‡Ï :B˜ÈfÓe B¯·Áa Ï·BÁa ¯Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆∆¡«¿≈«¬≈«ƒ…»
EÈÚ15ÈÚ :¯Ó‡z ‡nL .ÔÈÓeÏL˙a ÒeÁz ‡lL - ≈∆∆…»¿«¿ƒ∆»…«»ƒ

‰Ê ‡e‰16CÎÏ ;epÓÁ¯‡ ,Ba Ï·Á ‰eÎa ‡lLÂ ∆¿∆…¿«»»»«¬«¬∆¿»
EÈÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡17. ∆¡«…»≈∆

משמע 15) ולכאורה כפה", את "וקצותה כתוב זה ולפני
ואומר: הזה הכתוב את מציין רבינו ממש. גופנית חבלה
נאמר  ברוצח שגם משום ומזיקו", חבירו בחובל "שנאמר
גופני  לעונש כוונתו ושם עיניך, תחוס ולא יג) יט, (דברים

יב.16)דווקא. כה, דברים עזרא, אבן פירש כך
ח 17) פרק קמא בבא ירושלמי מזיד", ואחד שוגג "אחד

א. הלכה

.äÌÈ¯·È‡a ¯Ó‡pL ‰fL ÔÈpÓe18,'ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ' ƒ«ƒ∆∆∆∆¡«¿≈»ƒ«ƒ«««ƒ
‡e‰ ÔÈÓeÏLz19Ba ¯Ó‡pL ?20,‰¯eaÁ ˙Áz ‰¯eaÁ : «¿ƒ∆∆¡««»«««»
¯Ó‡ Le¯Ù·e21:‰kÈ ÈÎÂ22B‡ Ô·‡a e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ ¿≈∆¡«¿ƒ«∆ƒ∆≈≈¿∆∆

Û¯‚‡·23‡‰ ,‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ ,¯ÓB‚Â ¿∆¿…¿≈«ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈»
z„ÓÏ24‡e‰Â ,ÔÈÓeÏLz - ‰¯eaÁa ¯Ó‡pL '˙Áz'L »«¿»∆««∆∆¡«¿«»«¿ƒ¿

ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ '˙Á˙'Ï ÔÈc‰25ÌÈ¯·È‡ ¯‡L·e26. «ƒ¿««»»¿«ƒƒ¿»≈»ƒ

מכיוון 18) "באברים", מציין רבינו באברים. בחובל היינו
כא), יט, (דברים אחר במקום גם נאמר זה מעין שכתוב

זוממין. שיחסירו 19)בעדים החובל הסכים אפילו דווקא,
"תחת  ב), (הלכה למעלה לנאמר מכוונת זו שאלה אבר. לו
לקחת  איסור שאין למדנו, ג' בהלכה הוא". ממון לשלם
אבל  לקחת, מותר בלבד שכופר לומדים, אנו וכאן כופר,

משנה). (לחם אבר להחסיר עניין.20)לא באותו
למעלה.21) פרשה והיכה.22)באותה לפנינו: בכתוב
חבורה.23) פשט 24)דהיינו על המבוסס לימוד וזהו

דרשב"י  במכילתא ומקורו בבבלי מובא שאינו הכתוב,
העדיף  ורבינו נרדמים), מקיצי הוצאת ,176 עמוד שם (ראה
כלל  מלאכי יד (ראה פג. קמא בבא הבבלי דרשות על אותו

משנה  הלחם קושיית מיושבת ובזה הרמב"ם). מכללי ד
א  פרק קמא בבא בירושלמי הפנים" "מראה וקושיית כאן,

סומא. היה שאם המתחיל שלפניו.25)דיבור בכתוב
כתוב.26) באותו

.åel‡ ÌÈ¯·cL Èt ÏÚ Û‡Â27‰¯Bz ÔÈÚÓ ÔÈ‡¯ ¿««ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»
·˙ÎaL28ÔlÎÂ ,29¯‰Ó ea¯ ‰LÓ ÈtÓ Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ∆ƒ¿»¿À»¿…»ƒ≈ƒƒ∆«≈≈«

ÈÈÒ30e‡¯ ‰ÊÎÂ ,e„Èa Ô‰ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk - ƒ«À»¬»»¿∆≈¿»≈¿»∆»
ÏL BÈc ˙È··e ,ÚLB‰È ÏL BÈc ˙È·a ÔÈc eÈ˙B·‡¬≈»ƒ¿≈ƒ∆¿À«¿≈ƒ∆
e„ÓÚL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎ·e ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓL¿≈»»»ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆»¿

ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ31.ÂLÎÚ „ÚÂ ƒ∆«≈¿««¿»

ממון.27) פירושם וכו' יד תחת יד עין, תחת שעין
הכתובים.28) מן אלו דינים למדנו צריך 29)שהרי

"כולם". ופרטותיה 30)לומר: כללותיה נאמרו התורה כל
הק  וראה בהר. כהנים, (תורת מסיני" לפירוש ודקדוקיה דמה

פירושו 31)המשנה). עין" תחת ש"עין ספק, כל היה ולא
מן  סימוכים למצוא באות הכתובים מן הדרשות וכל ממון,

בידם. מקובלת שהייתה להלכה התורה

.æ¯Úˆa ·iÁ B¯·Áa ˜ÈfnL ÔÈpÓe32BÓˆÚ ÈÙa33? ƒ«ƒ∆«ƒ«¬≈«»¿««ƒ¿≈«¿
dpÚ ¯L‡ ˙Áz :ÒB‡a ¯Ó‡ È¯‰L34ÔÈc‰ ‡e‰Â ; ∆¬≈∆¡«¿≈««¬∆ƒ»¿«ƒ

¯ÚˆÓ‰ ÏÎÏ35BÙe‚a B¯·Á ˙‡36ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L , ¿»«¿«≈∆¬≈¿∆«»¿«≈
.¯Úv‰ ÈÓc¿≈«««

י.32) הלכה ב פרק להלן ראה - הצער נוסף 33)ושיעור
הנזק. דמי על

פגם 34) בושת, על נוסף צער משלם שאונס לומדים, מכאן
ג  פרק כתובות (ירושלמי כסף סלעים חמישים של וקנס
פצע, תחת "פצע מהדרשה יותר מפורש זה לימוד ה). הלכה
נערה  הלכות וראה פה.) קמא (בבא נזק" במקום צער ליתן
משנה  המגיד תמיהת מיושבת ובזה א. הלכה ב פרק בתולה

במסמר 35)כאן. או בשפוד כוואו כגון הזיק, לא אפילו
פג: קמא בבא חבורה, עושה שאינו במקום ציפורנו על

ג. הלכה ב פרק להלן בלי 36)וראה צער לו גרם אם אבל
ז. הלכה שם ראה אדם. מדיני פטור בגופו, שנגע

.ç˙·La ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓe37Èet¯Â BÓˆÚ ÈÙa38 ƒ«ƒ∆«»¿∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ
¯Ó‡pL ?BÓˆÚ ÈÙa39.‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ : ƒ¿≈«¿∆∆¡««ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈

יא.37) הלכה שם וראה החולי. מחמת מלאכתו ביטול
יד.38) הלכה שם וראה הרפואות, ודמי הרופא שכר
פה.39) קמא בבא וראה למשכב. ונפל איש במכה

.èÈ¯‰L ?BÓˆÚ ÈÙa ˙L·a ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«»¿∆ƒ¿≈«¿∆¬≈
˙‡ ‰˙v˜Â ,ÂÈL·Óa ‰˜ÈÊÁ‰Â d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡∆¡«¿»¿»»»¿∆¡ƒ»ƒ¿À»¿«…»∆

dtk40Li·Ó‰ Ïk ‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ;41. «»ƒ¿«ƒ∆»«¿«≈

תצא,40) ספרי ראה יד. תחת ביד כמו ממון, חכמינו ופירשו
כח. קמא אלא 41)ובבא באה לא במבושיו והחזיקה

רצב. שם, ספרי, זה ומעין בלבד, כדוגמא

.éÔek˙Ó ‰È‰iL „Ú ˙La‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Li·Ó‰42, «¿«≈≈«»««∆«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡pL43‡Ïa B¯·Á Li·Ó‰ Ï·‡ ; ∆∆¡«¿»¿»»»¬»«¿«≈¬≈¿…

.¯eËt - LiaL Ba ‡ˆBiÎÂ ÔLÈ ,CÎÈÙÏ .¯eËt - ‰ek«»»»¿ƒ»»≈¿«≈∆ƒ≈»
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יא.42) הלכה ראה מתכוון, אינו אפילו שחייב כמזיק שלא
וראה 43) פו: קמא בבא לשלוח. שיתכוון עד חכמינו ולמדו

וספרי  ג הלכה ח, פרק ירושלמי וראה הב"ח. הגהות שם
שם.

.àé„ÚeÓ Ì„‡44ÔÈa ,„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa .ÌÏBÚÏ »»»¿»≈≈≈≈ƒ≈
ÔLÈ ÔÈa ¯Ú45¯BkL ÔÈa46˜Èf‰ B‡ B¯·Áa Ï·Á Ì‡ , ≈≈»≈≈ƒƒ»««¬≈ƒƒ

‰na .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - B¯·Á ÔBÓÓ»¬≈¿«≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»«∆
eLiL ÌÈLa ?ÌlLÏ ·iÁ ÔLi‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»≈«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆»¿

B¯·Á ˙‡ ˜Èf‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ct‰˙Â ,„Á‡k47Ú¯˜ B‡ ¿∆»¿ƒ¿«≈««≈∆¿ƒƒ∆¬≈»«
Bcˆa ·ÎLÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÔLÈ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B„‚aƒ¿¬»ƒ»»∆»»≈»«≈¿»«¿ƒ
ÔLi‰ B˜Èf‰ Ì‡Â ,„Úen‰ ‡e‰ ‰B¯Á‡a ‡aL ‰Ê -48 ∆∆»»«¬»«»¿ƒƒƒ«»≈

- B¯aLÂ ÔLi‰ „ˆa ÈÏk ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt -»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ¿««»≈¿ƒ¿
ÚLtL „Úen‰ ‡e‰ BÁÈp‰L ‰fL ;¯eËt49. »∆∆∆ƒƒ«»∆»«

כו.).44) (שם שלם נזק לשלם בבחינת 45)וחייב שהוא
שם 46)אונס. בגמרא כאנוס. דינו אבל הוא, ער שאמנם

האונס  ועל כמזיד השוגג על לחייבו פצע תחת פצע כו:
לישון.48)בגופו.47)כרצון. ששכב הראשון כלומר

דעתו,49) על להעלות צריך שהיה הישן, בצד שהניחם
אותם. ישבור שהישן

.áé‰ÈeˆÓ Áe¯a ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÈÓ50·iÁ - ˜Èf‰Â ƒ∆»«ƒ«»¿«¿»¿ƒƒ«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a51˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe ,52Áe¯a ÏÙ . ¿«¿»»¿»ƒ»ƒ«∆»«¿«
‰ÈeˆÓ dÈ‡L53˜Êa ·iÁ -54¯eËÙe ,„·Ïa ∆≈»¿»«»¿∆∆ƒ¿«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó55Ct‰˙ Ì‡Â .56Û‡ ,Ïka ·iÁ - ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈«»«…«

˙L·a57‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èf‰Ï Ôek˙n‰ ÏkL ; ¿∆∆»«ƒ¿«≈¿«ƒ««ƒ∆…
˙L·a ·iÁ - Li·Ï Ôek˙58. ƒ¿«≈¿«≈«»¿∆

שרוח 50) דעתו, על להעלות צריך שהיה הוא, למזיד קרוב
אותו. תפיל להזיק.51)מצוייה נתכוון שלא פי על אף

י.52) הלכה למעלה ראה פטור. כוונה בלא שהמבייש
אונס.53) זה והרי פתאום, שפרצה סערה שאדם 54)כגון

כאן  משנה ובמגיד יא, הלכה למעלה ראה לעולם, מועד
תורה  פטרתו ולא נזק מדמי גם פטור ממש שאונס כתב,
שהפילתו. מצוייה שאינה רוח כעין גמור שאינו באונס אלא
את  והשמיט יא בהלכה רבינו קיצר כך שמפני ונראה

בגמרא. שנאמרו כרצון", האונס "ועל שאינו 55)המלים:
בכתוב  כמתואר למזיד, קרוב או מזיד או אלא בהם חייב
בתשלומי  המסיים יח), כא, (שמות אנשים" יריבון "וכי

כו. קמא בבא ובושת. האדם,56)ריפוי על ליפול והתכוון
כז.). שם (רש"י החבטה את להקל פי 57)כדי על אף

מתכוון. כשהוא אלא חייב שאינו י, בהלכה שאמרנו
שהתכוון 58) מכיוון חייב, לבייש מתכוון שאינו פי על אף

זו  הלכה כז. שם לניזק. בושה הגורם המעשה את לעשות
דווקא, לבושת פירושו אין ש"מתכוון" י, הלכה את מפרשת

עצמו. לנזק אלא

.âé„Á‡k „Á‡a eÏ·ÁL ÌÈL59ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL -60, ¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿≈∆«»ƒ
ÔÈLlLÓe61BÈ‡L „Á‡Â Ôek˙Ó „Á‡ ‰È‰ .Ô‰ÈÈa ¿«¿ƒ≈≈∆»»∆»ƒ¿«≈¿∆»∆≈

˙La‰ ÔÓ ¯eËt Ôek˙Ó BÈ‡L ‰Ê - Ôek˙Ó62. ƒ¿«≈∆∆≈ƒ¿«≈»ƒ«∆

אחת.59) שניהם 60)בבת מת, אם אבל בתשלומים,

כו: שם ממיתה. אחד 61)פטורים כל כלומר, ומחלקים,
חצי. אלא משלם אינו הכל.62)מהם ישלם וחבירו

.ãéÔ˙B - ÏB„b‰ ˙‡ Li·e ÔËw‰ ˙‡ Li·Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿«≈∆«»»ƒ≈∆«»≈
ÏB„bÏ63ÔË˜ ÏL BzLa ÈÓc64„·Ú‰ Li·Ï Ôek˙ . «»¿≈»¿∆»»ƒ¿«≈¿«≈»∆∆

ÏL BzLa ÈÓc ÔÈ¯BÁ Ô·Ï Ô˙B - ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·eƒ≈∆∆ƒ≈¿∆ƒ¿≈»¿∆
„·Ú65. ∆∆

אליו.63) נתכוון שלא פי על שהיה 64)אף בושת דמי
משל  נמוך קטן של בושתו ביישו. אילו לקטן לתת ראוי

בבושת.65)גדול. חייב העבד את המבייש שאף

.åèa ,B˜ÈÁa ˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰da ¯Èk‰ ‡lL ÔÈ »¿»∆∆À««¿≈≈∆…ƒƒ»
ÌÏBÚÓ66dÁÎLe da ¯Èk‰L ÔÈa67‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ , ≈»≈∆ƒƒ»¿≈»¿»«¿»¿»
‰˜Èf‰Â68˜Êa ·iÁ -69‰Úa¯‡Ó ¯eËÙe ,„·Ïa ¿ƒƒ»«»¿∆∆ƒ¿«»≈«¿»»
ÌÈ¯·„70ÌÈzL ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÎÂ .71Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…¿«ƒ¿»««¿«

ÔLÈ ‡e‰Lk ˜Èf‰L B‡ ,˜Èf‰Â72¯eËÙe ,˜Êa ·iÁ - ¿ƒƒ∆ƒƒ¿∆»≈«»¿∆∆»
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿»ƒ

בחיקו.66) אחר אדם והניחה ישן, שהיה כגון
שוגג.67) לכלים.68)והריהו או פי 69)לאדם על אף

הניזק  (אם כמזיד ושוגג כרצון אונס בו עשו כי אנוס, שהוא
יא. הלכה למעלה ראה פשע). בהם 70)לא חייב שאינו

יב. הלכה למעלה ראה למזיד. קרוב או מזיד או אלא
אמות.71) שתי מביא 72)למרחק יא בהלכה למעלה

- וכאן בנזק, חייב שהוא להשמיענו, "ישן" דין רבינו
דברים. מארבעה פטור שהוא מודיענו

.æè‰eÎa B¯·Á ˙‡ ˜Èfn‰73ÌB˜Ó ÏÎa74·iÁ - ««ƒ∆¬≈¿«»»¿»»«»
B¯·Á ˙eL¯Ï ÒÎ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa75‡lL «¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒƒ¿«ƒ¿¬≈∆…

˙eL¯ BÏ LiL ;·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa B˜Èf‰Â ,˙eL¯aƒ¿¿ƒƒ««««ƒ«»∆≈¿
˜f‰ Ì‡ Ï·‡ .B˜Èf‰Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡Â ,B‡ÈˆB‰Ï76‰Ê ¿ƒ¿≈¿¿«ƒ¬»ƒÀ«∆

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·a ÒÎpL77Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿««««ƒ¬≈««««ƒ»¿ƒ
.˙eL¯a ‡lL ÒÎpL ÈtÓ ,·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰À«««««ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿

˙eL¯a Ì‰ÈL eÈ‰78e˜f‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿À¿
ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê79. ∆»∆¿≈∆¿ƒ

ביה".73) "ידע הגמרא ובלשון תחילה, ידיעה מתוך
היחיד.74) ברשות ובין הרבים ברשות חצרו 75)בין כגון

ביתו. הבית.76)או בבעל שנתקל הנכנס 77)כגון כי
שפשע. הוא ברשות או 78)שלא שניהם של בחצר כגון

להיכנס. רשות הבית בעל לו ברשות 79)שנתן שניהם אם
נמצא  חבירו שגם ידע כי להיזהר, צריך שהיה הניזק, פשע
שלא  שנכנס מפני הניזק פשע ברשות שלא שניהם ואם שם.

ברשות.

.æéÔ‰Ó ıÚ Á¯Ùe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈˆÚ Úw·Ó‰«¿«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ»«≈≈∆
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â80„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ;81, ¿ƒƒƒ¿«»ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â82,„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ

¯Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â83ÏL B˙eÁÏ ÒÎpL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿«»ƒ«≈∆ƒ¿««¬∆
¯b84˙eL¯a ‡lL ÔÈa ˙eL¯a ÔÈa ,85˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «»≈ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««

·iÁ el‡ ÏÎa - ÂÈt ÏÚ ‰ÁÙËÂ86ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a87, ¿»¿»«»»¿»≈«»¿«¿»»¿»ƒ
˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe88. »ƒ«∆
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לבקע 80) לאדם אסור הרבים ברשות כי חייב, אחר, של
לו 82)שלו.81)עצים. מותר שבחצרו פי על אף חייב,

להיזהר, לו שהיה משום חייב, זאת בכל עצים, לבקע לאדם
הרבים. ברשות מצויים רבים אף 83)שהרי אחרים, של

קיסמים  כי חייב, זאת בכל שם, מצויים רבים שאין פי על
הביקוע. ממקום רחוק ליפול דרכם שרבים 84)הניתזים

אומנים. של לחנות להיכנס רשות 85)רגילים נטל שלא
החנות. רשות 86)מבעל נטל שלא נגר של שחנות והטעם,

למעלה. שאמרנו כמו ברשות, כמו שבכל 87)הוא
הוא. למזיד קרוב כאן, האמורים שלא 88)המקרים משום

להזיק. לא ואף לבייש, התכוון

.çé‰˙ÈÓÏ ÔÈ„ÓB‡L ÌLk89ÔÈ˜ÊÏ ÔÈ„ÓB‡ Ck ,90. ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ¿»ƒ
ÔË˜ ¯B¯ˆa B¯·Á ‰k‰L È¯‰ ?„ˆÈk91È„k Ba ÔÈ‡L ≈«¬≈∆ƒ»¬≈ƒ¿»»∆≈¿≈

‰ÏaÁ Ba Ï·ÁÂ ,ÔË˜ ıÚ ÏL ÌÒÈ˜a B‡ ,˜Èf‰Ï¿«ƒ¿≈»∆≈»»¿»««»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙BOÚÏ Èe‡¯ ‰Ê ıÙÁ ÔÈ‡L92; ∆≈≈∆∆»«¬¬≈∆»

Û¯‚‡· B‡ Ô·‡a :¯Ó‡pL93.˜Èf‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c - ∆∆¡«¿∆∆¿∆¿…»»»»¿«ƒ
˙L·a ‡e‰ ·iÁ Ï·‡94˜˜¯ elÙ‡ .„·Ïa95BÙe‚a ¬»«»¿∆ƒ¿«¬ƒ»«¿

B¯·Á ÏL96CÎÈÙÏ .˙L·a ·iÁ -97ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ∆¬≈«»¿∆¿ƒ»¿ƒƒ»≈ƒ
˙È·Ï Ba ˜Èf‰L ıÙÁ‰ ÔÈ‡È·Óe ,˜Èf‰ ‰na Ú„ÈÏ≈««»ƒƒ¿ƒƒ«≈∆∆ƒƒ¿≈

ÔÈc98B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡L „Ú ,99„·‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„Â ƒ«∆¿ƒ¿»ƒ»»¿ƒ»«
BÓÎe ,˜Èf‰Ï È„k Ba ‰È‰ ‡Ï :Ï·BÁ‰ ¯Ó‡Â ,ıÙÁ‰«≈∆¿»««≈…»»¿≈¿«ƒ¿

È‡ Òe‡100p‰Â ;- ˜Èf‰Ï È„k Ba ‰È‰ :¯ÓB‡ ÏaÁ »¬ƒ¿«∆¿»≈»»¿≈¿«ƒ
ÏhÈÂ ÏaÁp‰ Ú·MÈ101¯‡a˙iL BÓk ,102. ƒ»««∆¿»¿ƒ…¿∆ƒ¿»≈

להמיתו,89) כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב שאינו
היכהו  בה, ימות אשר יד באבן ואם יז): לה, (במדבר שנאמר

קס.) פיסקה מסעי, פרשת בדבר 90)(ספרי חבירו היכה
צא.). קמא (בבא פטור להזיק, כדי בו באבן 91)שאין

ראה 92)קטנה. הוא. גמור ואונס נחבל, חולשתו שמחמת
שם. משנה ומגיד ד הלכה ו, פרק מדובר 93)להלן ושם

מת. ולא נחבל אותו 94)שהמוכה לעשות התכוון כי
חבירו. את לבייש שגרם מה 95)מעשה כלל, נזק בו שאין

צ. שם כלשהי, חבלה לחבול שיכולה קטנה, באבן כן שאין
פרק 96) להלן וראה צא. שם מלשלם, פטור בבגדו רקק אבל

ה. הלכה לנזקים.97)ג שאומדים שאמרנו מאחר
סומכ 98) כשמעון ואין פסק בלבד. העדים דברי על ים

צ: שם זה.99)התימני, נזק לעשות היה ראוי זה חפץ אם
ופטור.100) גמור בחפץ 101)אונס נעשה שהנזק חזקה

(בשבועה). לנחבל מאמינים כך ומשום להזיק. כדי בו שיש
ומנמקם. רבינו דברי את ששיבח ראב"ד, לקמן 102)ראה

שחב  העדים ראו כשלא ד, הלכה ה בו.פרק ל

.èé„Ó‡ BÏ ÔÈ‡ ÏÊ¯a‰103‰pË˜ ËÁÓ elÙ‡ .104 ««¿∆≈…∆¬ƒ««¿«»
˜¯Bf‰ .˜Èf‰Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ÈÓ‰Ï ‡È‰ ‰Èe‡¿̄»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿«ƒ«≈
˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰ B„È ˙ÁzÓ ‰‡ˆÈL ¯Á‡Ïe ,Ô·‡∆∆¿««∆»¿»ƒ««»ƒ«»∆

ÌeÏkÓ ¯eËt - dÏa˜Â ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯105:¯Ó‡pL ; …ƒ««¿ƒ¿»»ƒ¿∆∆¡«
e‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓe106BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆÓÓÏ Ë¯t -107. »»∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆«¿

או 103) ולהזיק להמית כדי בו יש אם אותו, אומדים אין
אבל 104)לא. סכין, או שפוד כגון חוד, לו שיש ברזל וכל

בא  והנזק בשפוד אפילו או ברזל, במוט אותו היכה אם

שאומדים  כדרך אותו אומדים בלבד, המשקל מן כתוצאה
זה  דין ד. הלכה ג פרק רוצח הלכות להלן ראה אבן. או עץ
ברזל  בכלי "ואם הכתוב מן למדו שהוא בכל ממית שהברזל
"יד" כתוב עץ ובכלי באבן ואילו טז), לה, (במדבר הכהו"
צריכים  ועץ שבאבן אמרו, מכאן יד). עץ בכלי יד, (באבן
בכל  שממית בברזל, כן שאין מה יד, אחיזת מלא שיעור
סנהדרין  קס; פיסקה מסעי, פרשת (ספרי מחט אפילו שהוא,
זה  דין לומדים ב) הלכה ט פרק (סנהדרין בירושלמי עו:).
בה", ימות "אשר כתוב ובעץ באבן יותר. פשוטה בדרך
כתוב  ולא היכהו", ברזל בכלי "ואם סתם כתוב בברזל ואילו
ידי  שעל קטנה, מחט אפילו לומדים מכאן בו" ימות "אשר
ועליו  יותר, פשוט זה לימוד להמית. יכולה בוושט תחיבה

שם). רוצח הלכות (ראה רבינו כנראה אפילו 105)מסתמך
פסק  וכן שם, זביד כרב ולא רבא בשם פפא כרב פסק מנזק.

מן 106)הרי"ף. הברזל ונשל ביער, עצים חוטב על מדובר
רעהו. את ומצא רעהו"107)העץ את "ומצא הלשון

מכאן  הברזל. שנשל משעה שם, היה כבר שרעהו משמע
זריק  בשעת הוציא שאם כך אחר ורק שם, היה לא האבן ת

קפג). פיסקה שופטים וספרי ח. (מכות פטור ראשו, את

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
דברים 1) חמשה בכל חייב שהעושם הדברים בו נתבארו

ונתבארו  בכולם. חייב אינו שהעושם והדברים הנזכרים,
וכל  ושבת וריפוי וצער נזק שהם: דברים, הארבעה מהויות

פרטיהם.

.à‰MÓÁ‰ ÌlLÏ Èe‡¯ ‡e‰L ‰ÏaÁ B¯·Áa Ï·BÁ‰«≈«¬≈«»»∆»¿«≈«¬ƒ»
‰MÓÁ ÌlLÓ - Ìlk ÌÈ¯·„2Ba ÔÈ‡L ˜Ê B˜Èf‰ . ¿»ƒÀ»¿«≈¬ƒ»ƒƒ∆∆∆≈

‰Úa¯‡ ÌlLÓ - ‰Úa¯‡ ‡l‡3ÌlLÓ - ‰LÏL . ∆»«¿»»¿«≈«¿»»¿»¿«≈
„Á‡ ÌlLÓ - „Á‡ .ÌÈL ÌlLÓ - ÌÈL .‰LÏL4. ¿»¿«ƒ¿«≈¿«ƒ∆»¿«≈∆»

פג:2) על 3)בבאֿקמא חייב שאינו כיון אומרים ואין
בבאֿקמא  תוספתא ישלם. לא הדברים שאר על אף הנזק,

א. הלכה ח פרק וירושלמי ט, החבלות 4)פרק כל לא כי
כל  שהיא. כפי חבלה כל פרטי מבררים וביתֿדין שוות,

שם. בירושלמי שנוסחה וכפי שם, בתוספתא ההלכה

.á?„ˆÈk5B„È ÚË˜6B‡ ,Ô‰Ó Úaˆ‡ B‡ BÏ‚¯ B‡ ≈«»«»«¿∆¿«≈∆
˜Ê :‰MÓÁ ÌlLÓ - BÈÚ ‡nqL7¯ÚˆÂ ,8Èet¯Â ,9, ∆ƒ≈≈¿«≈¬ƒ»∆∆¿««¿ƒ

˙·LÂ10˙L·Â ,11‰˙·ˆÂ B„È ÏÚ e‰k‰ .12dÙBÒÂ , ¿∆∆»∆ƒ»«»¿»¿»¿»
‰„¯Óe BÈÚ ÏÚ ;¯ÊÁÏ13ÌlLÓ - ˙BÈÁÏ dÙBÒÂ , «¬…«≈»¿»¿»ƒ¿¿«≈

‰Úa¯‡14ÏÚ e‰k‰ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯Úˆ : «¿»»««¿ƒ¿∆∆»∆ƒ»«
‰·ˆÂ BL‡¯15.˙L·Â ,Èet¯Â ,¯Úˆ :‰LÏL ÌlLÓ - …¿»»¿«≈¿»««¿ƒ»∆

BÈ‡L ÌB˜Óa e‰k‰‰‡¯16ÂÈk¯a ÏÚ ‰k‰L ÔB‚k , ƒ»¿»∆≈ƒ¿∆¿∆ƒ»«ƒ¿»
Ba‚a B‡17Èet¯Â ¯Úˆ :ÌÈL ÌlLÓ -18e‰k‰ . ¿«¿«≈¿«ƒ««¿ƒƒ»

¯ËLa B‡ B„ÈaL ˙ÁtËÓa19Ô˙B - el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿««∆¿»ƒ¿»¿«≈»≈≈
.„·Ïa ˙La‰ ‡È‰Â ,˙Á‡««¿ƒ«∆ƒ¿«

התוספתא 5) שאלת פחות. ופעם דברים, חמשה פעם משלם
שם. חוזר.6)והירושלמי שאינו למעלה 7)אבר ראה

ב. הלכה א טֿי.8)פרק הלכות להלן להלן 9)ראה
יד. יא.10)הלכה הלכה הלכה 11)להלן ג פרק להלן

שם.12)א. וירושלמי תוספתא ויצאה 13)והתנפחה,

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

wifne laeg zekld - oiwifp xtq - lel` a"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יא.42) הלכה ראה מתכוון, אינו אפילו שחייב כמזיק שלא
וראה 43) פו: קמא בבא לשלוח. שיתכוון עד חכמינו ולמדו

וספרי  ג הלכה ח, פרק ירושלמי וראה הב"ח. הגהות שם
שם.

.àé„ÚeÓ Ì„‡44ÔÈa ,„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa .ÌÏBÚÏ »»»¿»≈≈≈≈ƒ≈
ÔLÈ ÔÈa ¯Ú45¯BkL ÔÈa46˜Èf‰ B‡ B¯·Áa Ï·Á Ì‡ , ≈≈»≈≈ƒƒ»««¬≈ƒƒ

‰na .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - B¯·Á ÔBÓÓ»¬≈¿«≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»«∆
eLiL ÌÈLa ?ÌlLÏ ·iÁ ÔLi‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»≈«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆»¿

B¯·Á ˙‡ ˜Èf‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ct‰˙Â ,„Á‡k47Ú¯˜ B‡ ¿∆»¿ƒ¿«≈««≈∆¿ƒƒ∆¬≈»«
Bcˆa ·ÎLÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÔLÈ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B„‚aƒ¿¬»ƒ»»∆»»≈»«≈¿»«¿ƒ
ÔLi‰ B˜Èf‰ Ì‡Â ,„Úen‰ ‡e‰ ‰B¯Á‡a ‡aL ‰Ê -48 ∆∆»»«¬»«»¿ƒƒƒ«»≈

- B¯aLÂ ÔLi‰ „ˆa ÈÏk ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt -»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ¿««»≈¿ƒ¿
ÚLtL „Úen‰ ‡e‰ BÁÈp‰L ‰fL ;¯eËt49. »∆∆∆ƒƒ«»∆»«

כו.).44) (שם שלם נזק לשלם בבחינת 45)וחייב שהוא
שם 46)אונס. בגמרא כאנוס. דינו אבל הוא, ער שאמנם

האונס  ועל כמזיד השוגג על לחייבו פצע תחת פצע כו:
לישון.48)בגופו.47)כרצון. ששכב הראשון כלומר

דעתו,49) על להעלות צריך שהיה הישן, בצד שהניחם
אותם. ישבור שהישן

.áé‰ÈeˆÓ Áe¯a ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÈÓ50·iÁ - ˜Èf‰Â ƒ∆»«ƒ«»¿«¿»¿ƒƒ«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a51˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe ,52Áe¯a ÏÙ . ¿«¿»»¿»ƒ»ƒ«∆»«¿«
‰ÈeˆÓ dÈ‡L53˜Êa ·iÁ -54¯eËÙe ,„·Ïa ∆≈»¿»«»¿∆∆ƒ¿«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó55Ct‰˙ Ì‡Â .56Û‡ ,Ïka ·iÁ - ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈«»«…«

˙L·a57‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èf‰Ï Ôek˙n‰ ÏkL ; ¿∆∆»«ƒ¿«≈¿«ƒ««ƒ∆…
˙L·a ·iÁ - Li·Ï Ôek˙58. ƒ¿«≈¿«≈«»¿∆

שרוח 50) דעתו, על להעלות צריך שהיה הוא, למזיד קרוב
אותו. תפיל להזיק.51)מצוייה נתכוון שלא פי על אף

י.52) הלכה למעלה ראה פטור. כוונה בלא שהמבייש
אונס.53) זה והרי פתאום, שפרצה סערה שאדם 54)כגון

כאן  משנה ובמגיד יא, הלכה למעלה ראה לעולם, מועד
תורה  פטרתו ולא נזק מדמי גם פטור ממש שאונס כתב,
שהפילתו. מצוייה שאינה רוח כעין גמור שאינו באונס אלא
את  והשמיט יא בהלכה רבינו קיצר כך שמפני ונראה

בגמרא. שנאמרו כרצון", האונס "ועל שאינו 55)המלים:
בכתוב  כמתואר למזיד, קרוב או מזיד או אלא בהם חייב
בתשלומי  המסיים יח), כא, (שמות אנשים" יריבון "וכי

כו. קמא בבא ובושת. האדם,56)ריפוי על ליפול והתכוון
כז.). שם (רש"י החבטה את להקל פי 57)כדי על אף

מתכוון. כשהוא אלא חייב שאינו י, בהלכה שאמרנו
שהתכוון 58) מכיוון חייב, לבייש מתכוון שאינו פי על אף

זו  הלכה כז. שם לניזק. בושה הגורם המעשה את לעשות
דווקא, לבושת פירושו אין ש"מתכוון" י, הלכה את מפרשת

עצמו. לנזק אלא

.âé„Á‡k „Á‡a eÏ·ÁL ÌÈL59ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL -60, ¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿≈∆«»ƒ
ÔÈLlLÓe61BÈ‡L „Á‡Â Ôek˙Ó „Á‡ ‰È‰ .Ô‰ÈÈa ¿«¿ƒ≈≈∆»»∆»ƒ¿«≈¿∆»∆≈

˙La‰ ÔÓ ¯eËt Ôek˙Ó BÈ‡L ‰Ê - Ôek˙Ó62. ƒ¿«≈∆∆≈ƒ¿«≈»ƒ«∆

אחת.59) שניהם 60)בבת מת, אם אבל בתשלומים,

כו: שם ממיתה. אחד 61)פטורים כל כלומר, ומחלקים,
חצי. אלא משלם אינו הכל.62)מהם ישלם וחבירו

.ãéÔ˙B - ÏB„b‰ ˙‡ Li·e ÔËw‰ ˙‡ Li·Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿«≈∆«»»ƒ≈∆«»≈
ÏB„bÏ63ÔË˜ ÏL BzLa ÈÓc64„·Ú‰ Li·Ï Ôek˙ . «»¿≈»¿∆»»ƒ¿«≈¿«≈»∆∆

ÏL BzLa ÈÓc ÔÈ¯BÁ Ô·Ï Ô˙B - ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·eƒ≈∆∆ƒ≈¿∆ƒ¿≈»¿∆
„·Ú65. ∆∆

אליו.63) נתכוון שלא פי על שהיה 64)אף בושת דמי
משל  נמוך קטן של בושתו ביישו. אילו לקטן לתת ראוי

בבושת.65)גדול. חייב העבד את המבייש שאף

.åèa ,B˜ÈÁa ˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰da ¯Èk‰ ‡lL ÔÈ »¿»∆∆À««¿≈≈∆…ƒƒ»
ÌÏBÚÓ66dÁÎLe da ¯Èk‰L ÔÈa67‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ , ≈»≈∆ƒƒ»¿≈»¿»«¿»¿»
‰˜Èf‰Â68˜Êa ·iÁ -69‰Úa¯‡Ó ¯eËÙe ,„·Ïa ¿ƒƒ»«»¿∆∆ƒ¿«»≈«¿»»
ÌÈ¯·„70ÌÈzL ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÎÂ .71Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…¿«ƒ¿»««¿«

ÔLÈ ‡e‰Lk ˜Èf‰L B‡ ,˜Èf‰Â72¯eËÙe ,˜Êa ·iÁ - ¿ƒƒ∆ƒƒ¿∆»≈«»¿∆∆»
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿»ƒ

בחיקו.66) אחר אדם והניחה ישן, שהיה כגון
שוגג.67) לכלים.68)והריהו או פי 69)לאדם על אף

הניזק  (אם כמזיד ושוגג כרצון אונס בו עשו כי אנוס, שהוא
יא. הלכה למעלה ראה פשע). בהם 70)לא חייב שאינו

יב. הלכה למעלה ראה למזיד. קרוב או מזיד או אלא
אמות.71) שתי מביא 72)למרחק יא בהלכה למעלה

- וכאן בנזק, חייב שהוא להשמיענו, "ישן" דין רבינו
דברים. מארבעה פטור שהוא מודיענו

.æè‰eÎa B¯·Á ˙‡ ˜Èfn‰73ÌB˜Ó ÏÎa74·iÁ - ««ƒ∆¬≈¿«»»¿»»«»
B¯·Á ˙eL¯Ï ÒÎ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa75‡lL «¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒƒ¿«ƒ¿¬≈∆…

˙eL¯ BÏ LiL ;·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa B˜Èf‰Â ,˙eL¯aƒ¿¿ƒƒ««««ƒ«»∆≈¿
˜f‰ Ì‡ Ï·‡ .B˜Èf‰Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡Â ,B‡ÈˆB‰Ï76‰Ê ¿ƒ¿≈¿¿«ƒ¬»ƒÀ«∆

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·a ÒÎpL77Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿««««ƒ¬≈««««ƒ»¿ƒ
.˙eL¯a ‡lL ÒÎpL ÈtÓ ,·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰À«««««ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿

˙eL¯a Ì‰ÈL eÈ‰78e˜f‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿À¿
ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê79. ∆»∆¿≈∆¿ƒ

ביה".73) "ידע הגמרא ובלשון תחילה, ידיעה מתוך
היחיד.74) ברשות ובין הרבים ברשות חצרו 75)בין כגון

ביתו. הבית.76)או בבעל שנתקל הנכנס 77)כגון כי
שפשע. הוא ברשות או 78)שלא שניהם של בחצר כגון

להיכנס. רשות הבית בעל לו ברשות 79)שנתן שניהם אם
נמצא  חבירו שגם ידע כי להיזהר, צריך שהיה הניזק, פשע
שלא  שנכנס מפני הניזק פשע ברשות שלא שניהם ואם שם.

ברשות.

.æéÔ‰Ó ıÚ Á¯Ùe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈˆÚ Úw·Ó‰«¿«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ»«≈≈∆
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â80„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ;81, ¿ƒƒƒ¿«»ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â82,„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ

¯Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â83ÏL B˙eÁÏ ÒÎpL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿«»ƒ«≈∆ƒ¿««¬∆
¯b84˙eL¯a ‡lL ÔÈa ˙eL¯a ÔÈa ,85˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «»≈ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««

·iÁ el‡ ÏÎa - ÂÈt ÏÚ ‰ÁÙËÂ86ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a87, ¿»¿»«»»¿»≈«»¿«¿»»¿»ƒ
˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe88. »ƒ«∆
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את 14)ממקומה. מחסר אלאֿאםֿכן חייב אינו נזק על כי
ה. הלכה להלן חוזר, שאינו אבר שבת 15)חבירו שאף

שם. במלאכתו, לעסוק הוא יכול שהרי כאן, לשון 16)אין
ואין  מכוסה המכה שמקום מפרש, רבינו שם. הירושלמי
היא  הירושלמי שכוונת מפרש הראב"ד אבל אותו. רואים
מחלוקת  שאין הדברים ונראים ההכאה, את ראה לא שאיש
ואנשים  הכהו שאם מודה רבינו עצמו. לדין בנוגע ביניהם
והראב"ד  נראית, אינה שהמכה אףֿעלֿפי ביישו הרי רואים,
אבל  שהכהו, בשעה ראה לא איש אם אפילו בבושת מחייב

לעין. ונראית ניכרת איש 17)המכה אין יתנפח, שאפילו
במקום 18)רואה. שהמכה מכיון משלם, אינו ובושת

רואים. באין הכהו וגם בה 19)מכוסה, שאין קלה מכה
שם. ירושלמי לביישו. והתכוון בלבד, בזיון אלא צער

.â„etLa e‰‡Âk20ÌB˜Óa ,ÂÈ¯tˆ ÏÚ ¯ÓÒÓa B‡ ¿»»¿«¿«¿≈«ƒ»¿»¿»
‰¯eaÁ ‰OBÚ BÈ‡L21‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ ‡ÏÂ22ÌlLÓ - ∆≈∆«»¿…¿«≈¿»»¿«≈

„·Ïa ¯Úv‰23ÌÒ BÎÒ B‡ ÌÒ e‰˜L‰ .24‰pLÂ , «««ƒ¿«ƒ¿»«»«¿ƒ»
B¯BÚ ‰‡¯Ó25„·Ïa Èet¯ BÏ ÌlLÓ -26¯ÊÁiL „Ú , «¿≈¿«≈ƒƒ¿««∆«¬…

¯„Áa B¯Ò‡ .‰È‰Lk e‰‡¯Ó27˙·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B - «¿≈¿∆»»¬»¿∆∆≈¿≈∆∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈…«≈»≈

פג:20) ריפוי.21)בבאֿקמא ולא נזק לא בו ואין
שבת.22) בו ראהו 23)ואין לא אם משלם, אינו ובושת

(מגידֿמשנה). אדם פב:24)שום בבאֿקמא
ולא 25) צער ולא נזק לו גרם ולא נראה, שאינו במקום

הרפואות.26)בושת. ודמי הרופא ובטלו 27)שכר
יוכל  שלא עליו, וסגר בחדר כבר היה (אם שם ממלאכתו,
שם. רא"ש אדם, מדיני ופטור בנזקים גורם הריהו לצאת,

יא). סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט וראה

.ãÁl‚Ó‰28BzLa ÈÓ„ BÏ Ô˙B - B¯·Á L‡¯ ¯ÚO «¿«≈«¿«…¬≈≈¿≈»¿
e‰‡ÂkL B‡ ÌÒa BÁlb .¯ÊÁÏ BÙBqL ÈtÓ ,„·Ïaƒ¿«ƒ¿≈∆«¬…ƒ¿¿«∆¿»»
:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ - ¯ÊÁÏ ¯ÚO‰ ÛBÒ ÔÈ‡L „Ú«∆≈«≈»«¬…«»«¬ƒ»¿»ƒ

˜Êa29‰iÂk‰ ÔÓ BL‡¯ ÌnÁ˙È È¯‰L - Èet¯Â ¯Úˆa ¿∆∆¿««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈…ƒ«¿ƒ»
BL‡¯a LÁ ‡ˆÓÂ ,Ìq‰ ÔÓ B‡30˙·L BÏ ÌlLÓe ; ƒ««¿ƒ¿»»¿…¿«≈∆∆

„w¯Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L -31BL‡¯ ˙lc „„Ïe32 ∆¬≈»¿«≈¿«¿≈««…
BÊ ‰Î‡ÏnÓ ÏËa ‡ˆÓÂ ,„ew¯ ˙ÚLa33- ˙L·e ; ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ¿»»∆

‰fÓ ÏB„b ˙La EÏ ÔÈ‡L34. ∆≈¿∆»ƒ∆

פו.28) בבאֿקמא סופו 29)בתער. אין השער שהרי
ריפוי.30)לחזור. טעון ואף צער, בו במי 31)ויש

בכך. ו)32)שמלאכתו ז, השירים (שיר המקרא [מליצת
שער  פירשו: המקרא מפרשי כל - כארגמן ראשך ודלת
יוצא  כאן רבינו מדברי אבל תלתלים, או קווצות ראשך,
שבת. על כאן מדבר שהרי לשער, התכוון שלא ברור
רבינו  שמנה הנזק הוא השער הפסד חוזר, שאינו ובגילוח
עד  המחלה בתקופת מלאכה ביטול משמעותו ושבת לחוד,

נכרית. לפאה הכוונה אולי שהוא 33)שיתרפא]. משום
בראשו. שם.34)חש הגמרא לשון

.äz„ÓÏ ‡‰35BÈ‡L ¯·È‡ B¯·Á ¯qÁÓ‰ ÏkL , »»«¿»∆»«¿«≈¬≈≈»∆≈
¯ÊBÁ36ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ÏÎa ·iÁ -37ÏÈt‰ elÙ‡ . ≈«»¿»«¬ƒ»¿»ƒ¬ƒƒƒ
BpL38ÂÈt ‰ÏÁÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Ïka ·iÁ -39 ƒ«»«…∆ƒ∆¿»∆…∆¡∆ƒ

¯Oa ,‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ ÔM‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰ÚL»»««««ƒ∆«≈≈¿»¿«
.‰‡eÙ¯ CÈ¯ˆ ÌÈpM‰«ƒ«ƒ»ƒ¿»

בהלכה 35) חוזר שאינו ומשער ב, בהלכה וכו' ידו מקטע
הקודמות.36)הקודמת. בהלכות שנזכרו אלו דוקא ולאו

בלבד.37) נזק בתשלום חובתו ידי יוצא דינה 38)ואינו
שאחרות  חלב ששיני ומובן, חוזרים. שאינם האברים כיתר
כד. קידושין ראה החוזר. כאבר דינן במקומן, צומחות

שעה.39) באותה ממלאכתו בטל הוא וגם ריפוי, וצריך

.å¯BÚÓ ‰¯ÚOk B¯qÁ elÙ‡40‰MÓÁa ·iÁ - B¯Oa ¬ƒƒ¿¿«¬»≈¿»«»«¬ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ ¯BÚ‰L ;ÌÈ¯·„41˙˜lˆ ‡l‡42,CÎÈÙÏ . ¿»ƒ∆»≈≈∆»«∆∆¿ƒ»

Ì„ epnÓ ‡ÈˆB‰Â ¯BÚ‰ Ú¯˜Â B¯·Áa Ï·BÁ‰43·iÁ - «≈«¬≈¿»«»¿ƒƒ∆»«»
.ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa«¬ƒ»¿»ƒ

ירושלמי 40) וראה דברים, חמשה וחייב אבר כמחסר דינו
א. הלכה סוף יא, פרק שאינו 41)סנהדרין כאבר ודינו

רושם 42)חוזר. נשאר במקומה אבל מתרפאת, המכה
ח.43)לתמיד. פרשה משפטים מכילתא ראה פצע. היינו

.æ˙ÈÚ·n‰44‰ÏÁL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á45- „Át‰ ÔÓ ««¿ƒ¬≈««ƒ∆»»ƒ«««
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰46ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ47. ¬≈∆»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

‡e‰Â48B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜ÚvL ÔB‚k ‡l‡ ,Ba Ú‚ ‡lL , ¿∆…»«∆»¿∆»«≈¬»
L˜Úˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÙ‡a [BÏ] ‰‡¯˙p∆ƒ¿»»«¬≈»¿«≈»∆¿≈ƒ»«

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - BL¯ÁÂ BÊ‡a¿»¿¿≈¿»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
BÊÁ‡49˙Úa BÙÁ„e Ba Ú‚pL B‡ ,BL¯ÁÂ BÊ‡a Ú˜˙Â ¬»¿»«¿»¿¿≈¿∆»«¿»¿≈

- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÂÈ„‚·a ÊÁ‡L B‡ ,B˙ÈÚ·‰L∆ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈
.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿ƒ

צא.44) בבאֿקמא ואף 45)המבהיל, ריפוי, צריך והוא
ממלאכתו. הרי 46)בטל בגופו, מעשה עשה שלא מכיון

אדם. מדיני ופטור לנזק גורם חלה 47)זה שבגללו מכיון
כן 49)בתנאי.48)חבירו. ועל מעשה, וזהו בגופו,
חייב.

.çÈÏ ‰‡¯È50˙ÈÓÒ B‡ ÈzL¯Á˙ :¯Ó‡L ÏaÁp‰L , ≈»∆ƒ∆«∆¿»∆»«ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈
ÔÓ‡ BÈ‡ - ÚÓBL ÈÈ‡ B‡ ‰‡B¯ ÈÈ‡ È¯‰Â ,ÈÈÚ51; ≈ƒ«¬≈≈ƒ∆≈ƒ≈«≈∆¡»

BÈ‡Â .ÌÈ¯ÚÈ ‡nL ,¯·c‰ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»«ƒƒ«»»∆»«¿ƒ¿≈
˜ÊÁÓ ‰È‰ÈÂ ,‰a¯Ó ÔÓÊ ˜„aiL „Ú ˜Êp‰ ÏËB≈«∆∆«∆ƒ»≈¿«¿À∆¿ƒ¿∆À¿»
.‰Ê ÌlLÈ Ck ¯Á‡Â ,L¯Á˙ B‡ ÂÈÈÚ ¯B‡Ó „a‡L∆ƒ≈¿≈»ƒ¿»≈¿««»¿«≈∆

עצמו.50) (שבועות 51)סברת הנגזל כדין הנחבל דין כי
אינו  ברשות שלא כליו ממנו שלקחו הטוען ונגזל מד:),
הגר"א  מו. (שם עדים לו יש אלאֿאםֿכן נאמן

לג). סעיף תכ, סימן לחושןֿמשפט

.è˜fp‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ïk‰ ?¯Úv‰ ‡e‰ ‰nk52Ì„‡ LÈ : «»««««…¿ƒ«ƒ»≈»»
C¯ ‡e‰L53„‡Ó ‚ÚÂ54BÏ e˙ el‡Â ,ÔBÓÓ ÏÚ·e ∆«¿»…¿…««»¿ƒ»¿

‡e‰L Ì„‡ LÈÂ ;ËÚÓ ¯ÚËˆÓ ‰È‰ ‡Ï ‰a¯‰ ÔBÓÓ»«¿≈…»»ƒ¿«≈¿«¿≈»»∆
ÔÏÓÚ55˜ÊÁÂ56¯Úˆ ¯ÚËˆÓ „Á‡ ÊeÊ ÈtÓe ,ÈÚÂ «¿»¿»»¿»ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«≈««

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Èt ÏÚÂ .‰a¯‰57ÔÈ˜ÒBÙe ÔÈ„ÓB‡ «¿≈¿«ƒ«¿»ƒ»≈∆¿ƒ¿ƒ
.¯Úv‰«««

פג:52) מפונק.53)בבאֿקמא לו 54)חלש, וקשה
לעמוד 
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ומפונק" מעודן מרוכך, היה "אם מועט, בצער אפילו
ח). פרשה משפטים קשה.55)(מכילתא עבודה עובד

רב.56) בצער אפילו לעמוד כיוצא 57)ויכול אדם "כמה
בחשבון  מביאים הצער, באומדן (שם). ליטול" רוצה בזה
בחישוב  מהֿשאיןֿכן הנחבל, של הסובייקטיבי הצד את

א. הלכה א פרק למעלה ראה הנזק.

.é?¯·È‡ B¯qÁL ÌB˜Óa ¯Úv‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk58È¯‰ ≈«¿«¬ƒ«««¿»∆ƒ¿≈»¬≈
‰Êk Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡ - BÚaˆ‡ B‡ B„È ÚËwL∆»«»∆¿»¿ƒ«»»»»∆
ÚË˜Ï B‡ ÛÈÒa ‰Ê ¯·È‡ BÏ ÚË˜Ï ÔÈa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈≈ƒ¿…«≈»∆¿«ƒƒ¿…«

ÌÒa B˙B‡59CÏn‰ ÂÈÏÚ ¯Êb Ì‡ ,60B‡ B„È ÚË˜Ï ¿«ƒ»«»»«∆∆ƒ¿…«»
ÌlLÓe ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡Â ,BÏ‚«̄¿¿¿ƒ«»≈≈∆»∆¿«≈

˜Èfn‰61. ««ƒ

ההלכה 58) פה. בבאֿקמא האבר, דמי לו שילם שכבר
כגון  נזק, במקום שלא לצער מספקת תשובה נותנת הקודמת
כיצד  רבינו מבאר זו ובהלכה ציפורנו. על בשפוד כוואהו
הנזק. דמי שילם והחובל נזק, גם שיש במקום צער משערים

צער.59) בו יסכים,60)שאין לא לכתחילה ידו לקטוע כי
מרובים. בדמים ההפרש.61)אפילו את

.àé‡l‡ ¯·È‡ B¯qÁ ‡Ï Ì‡ ?˙·M‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ«∆∆ƒ…ƒ¿≈»∆»
ÊÁÏ dÙBÒÂ B„È ‰˙·vL B‡ ,·kLnÏ ÏÙÂ ‰ÏÁ¯62 »»¿»««ƒ¿»∆»¿»»¿»«¬…

ÏËa ÏÚBÙk ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ÏL Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B -63 ≈¿≈ƒ¿∆»»¿≈»≈
¯·È‡ B¯qÁ Ì‡Â ;epnÓ ÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL64 ∆»¿»»∆ƒ≈ƒ∆¿ƒƒ¿≈»

˙·LÂ ,˜Êp‰ ‡e‰L ,B„È ÈÓc Ô˙B - B„È ÚËwL B‡∆»«»≈¿≈»∆«∆∆¿∆∆
B˙B‡ ÔÈ‡B¯ -65ÌÈ‡eM˜ ¯ÓBL ‡e‰ el‡k66ÔÈ‡B¯Â , ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ

ÔÈOBÚÂ ,ÌBÈ ÏÎa ÔÈ‡eM˜ ¯ÓBL ¯ÎO ‡e‰ ‰nk«»¿«≈ƒƒ¿»¿ƒ
BÏ Ô˙BÂ ,‰Ê ÏL BÈÏÁ ÈÓÈ Ïk ÔBaLÁ67Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿»¿≈»¿∆∆¿≈¿≈ƒ

BÏ‚¯ ÚË˜68ÏÚ ¯ÓBL ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »««¿ƒ¿ƒ≈«
Á˙t‰69BÈÚ ‡nÒ .70ÔÁBË ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «∆«ƒ≈≈ƒ¿ƒ≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÁ¯a¿≈«ƒ¿≈…«≈»∆

המחלה.62) בזמן דמיו שפחתו אףֿעלֿפי נזק, משלם ואינו
קודם 63) בה שעסק עבודה, יום של המלא השכר לא

ובטל" ליושב מלאכה עושה דומה "אינו כי המחלה,
שפועל  השכר, לפי מחשבים אלא עו:), (בבאֿמציעא
יעבוד. שלא ובלבד ליום לקבל מסכים היה העבודה באותה
המלאכה  ואם גדולה, להפחתה יסכים קשה, העבודה אם
תוספתא  (ראה בלבד מועטת להפחתה אלא יסכים לא קלה,
לו  שנותן ג, הלכה ח פרק שם וירושלמי ט, פרק בבאֿקמא
יב  פרק ואבידה גזילה הלכות מגידֿמשנה וראה שלם, שכר

ד). פה:64)הלכה פג: החולי.65)בבאֿקמא ימי כל
לאחר 66) יד, בלי גם לעשותה אדם כל שיוכל קלה עבודה

ידו, שקטעו לפני העבודה שכר לפי מחשבים ואין שיבריא.
מכילתא  וראה הנזק. דמי בחשבון נכלל זה שהפסד מכיוון

יט. כא, משפטים יד.67)דרשב"י הלכה להלן ראה
להתהלך 68) שצריך קישואים, שומר להיות יכול ואינו

אחת, ברגל כי רגליו, שתי כשקיטע [המדובר לגינה. מסביב
וכן  קישואים, כשומר שמקבל (פג:) המשנה אומרת
רא"ש  קישואים. שומר חגר הוא כאילו נאמר: שם בתוספתא

בלי 69)שם]. גם לעשותה אדם כל שיוכל קלה עבודה

שיבריא. לאחר סומא 70)רגל, כי עיניו, לשתי הכוונה
אדם, בן בסתם נאמר זה [ודין לעבודה. מסוגל אחת בעין
לעסוק  ויוכל מקצוע, בעל הוא אם אבל מקצוע. בעל שאינו
שיוכל  שלו, המלאכה לפי השבת משערים חליו, אחר גם בו
רגלו, או ידו וקטעו מורה כגון שיתרפא, לאחר לעשותה

שם)]. (רא"ש במלאכתו להמשיך יוכל שיתרפא שלאחר

.áé‰k‰71BÊÁ‡ B‡ ,BÊ‡ ÏÚ B¯·Á ˙‡72Ú˜˙Â ƒ»∆¬≈«»¿¬»¿»«
BL¯ÁÂ ,BÊ‡a73Blk ÈÓ„ BÏ Ô˙B -74BÈ‡ È¯‰L ; ¿»¿¿≈¿≈¿≈À∆¬≈≈

ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ Èe‡¯75. »ƒ¿»»¿»

צא.71) השווה 72)בבאֿקמא שם. בגופו, מעשה שעשה
ז. הלכה לריפוי.73)למעלה ניתן של 74)ואינו מימרא

פה: שם שיוכל 75)רבא, מלאכה, לו יש שאם משמע
שם  ראה כולו. דמי משלם אינו שנתחרש, לאחר לעשותה

חרשו. דיבורֿהמתחיל תוספות

.âéBÈÚ ˙‡ ‡nÒ76e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ77B„È ˙‡ ÚË˜ ,78 ƒ≈∆≈¿…¬»»«∆»
e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ79Ë˜Â ,¯Á‡Â ,e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ BÏ‚¯ ˙‡ Ú ¿…¬»¿»«∆«¿¿…¬»¿««

Ô˙B ,˜ÊÂ ˜Ê ÏÎÏ e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - BL¯Á Ck»≈¿ƒ¿…¬»¿»∆∆»∆∆≈
Blk ÈÓ„ BÏ80e‰e„Ó‡ .81Ck ¯Á‡Â ˜ÊÂ ˜Ê ÏÎÏ82 ¿≈À¬»¿»∆∆»∆∆¿««»

BlÎÏ e‰e„Ó‡83Blk ÈÓ„ ‡l‡ epnÓ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ¬»¿À≈ƒƒ∆∆»¿≈À
„·Ïa84¯·È‡Â ¯·È‡ Ïk ˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;85ÈÓ„e ƒ¿«¿ƒ»««ƒ»∆∆»≈»¿≈»¿≈

Blk86B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -87. À≈ƒƒƒ»

בתיקו.76) שעלתה רבא של בעיא ולא 77)שם. ביתֿדין,
לשלם. עליו כמה למזיק ורק 79)אחרֿכך.78)אמרו

לדין. באים הם שחרשו ופסק 80)לאחר חרשו. כדין
ידו  עינו, דמי כולל זה ותשלום שם. לומר" תמצי כ"אם
ובושת  מצער גם ופטור משלם, אינו שבת דמי ואף ורגלו.
לעבד. אותו קנה וכאילו כולו, דמי את שילם שהרי וריפוי,

בתיקו.81) שעלתה בעיא שחרשו.82)שם, לאחר
האלה.83) החבלות כל לפני שוה שהיה מכיון 84)כפי

ואין  המזיק, לטובת מספק פוסקים בתיקו, עלתה שהבעיא
החבלות  של ובושת שבת ריפוי, בצער, אותו מחייבים

אבר 85)הקודמות. כל של ובושת ריפוי צער, פירוש:
כולו. בדמי נכלל שבת אבל שוה 86)ואבר, שהיה כפי

האלה. החבלות פוסקים 87)קודם ספק, שהוא מכיון
עלֿפי  זו הלכה כל של (הפירוש המחזיק לטובת

לחםֿמשנה).

.ãé?Èet¯‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk88ÌÈÓÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ≈«¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ
‰ÈÁÈ89CÈ¯ˆ ‡e‰ ‰nÎÂ ‰Ê ÈÏÁÓ ‰Ê90BÏ Ô˙BÂ , ƒ¿∆∆≈√ƒ∆¿«»»ƒ¿≈
„iÓ91BÓBÈa ÌBÈ ¯·c ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â .92. ƒ»¿≈¿«¿ƒƒ≈¿«¿

˜ÈfnÏ ‡È‰ ‰wz ‰Ê ¯·„Â93. ¿»»∆«»»ƒ««ƒ

צא.88) יבריא.89)בבאֿקמא ימים כמה לאחר
כגון 90) ההוצאות, וליתר הרפואות לדמי הרופא, לשכר

להבראה. מיוחד שם.91)מזון הימים, לכל הריפוי דמי
שם). (תוספתא מיד" לו ונותנין שמין אפילו 92)"וכולן

כמה  מראש לדעת שאיֿאפשר בטענה זאת תובע שהנחבל
הריפוי. ימשך מה 93)זמן על יתר הריפוי ימשך שאפילו

שם. גמרא כלום, לו מוסיף אינו שאמדוהו,

.åè˙·M‰ ÔÎÂ94d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ -95„iÓ Ïk‰ Ô˙BÂ96. ¿≈«∆∆¿ƒ»¿≈«…ƒ»
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את 14)ממקומה. מחסר אלאֿאםֿכן חייב אינו נזק על כי
ה. הלכה להלן חוזר, שאינו אבר שבת 15)חבירו שאף

שם. במלאכתו, לעסוק הוא יכול שהרי כאן, לשון 16)אין
ואין  מכוסה המכה שמקום מפרש, רבינו שם. הירושלמי
היא  הירושלמי שכוונת מפרש הראב"ד אבל אותו. רואים
מחלוקת  שאין הדברים ונראים ההכאה, את ראה לא שאיש
ואנשים  הכהו שאם מודה רבינו עצמו. לדין בנוגע ביניהם
והראב"ד  נראית, אינה שהמכה אףֿעלֿפי ביישו הרי רואים,
אבל  שהכהו, בשעה ראה לא איש אם אפילו בבושת מחייב

לעין. ונראית ניכרת איש 17)המכה אין יתנפח, שאפילו
במקום 18)רואה. שהמכה מכיון משלם, אינו ובושת

רואים. באין הכהו וגם בה 19)מכוסה, שאין קלה מכה
שם. ירושלמי לביישו. והתכוון בלבד, בזיון אלא צער

.â„etLa e‰‡Âk20ÌB˜Óa ,ÂÈ¯tˆ ÏÚ ¯ÓÒÓa B‡ ¿»»¿«¿«¿≈«ƒ»¿»¿»
‰¯eaÁ ‰OBÚ BÈ‡L21‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ ‡ÏÂ22ÌlLÓ - ∆≈∆«»¿…¿«≈¿»»¿«≈

„·Ïa ¯Úv‰23ÌÒ BÎÒ B‡ ÌÒ e‰˜L‰ .24‰pLÂ , «««ƒ¿«ƒ¿»«»«¿ƒ»
B¯BÚ ‰‡¯Ó25„·Ïa Èet¯ BÏ ÌlLÓ -26¯ÊÁiL „Ú , «¿≈¿«≈ƒƒ¿««∆«¬…

¯„Áa B¯Ò‡ .‰È‰Lk e‰‡¯Ó27˙·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B - «¿≈¿∆»»¬»¿∆∆≈¿≈∆∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈…«≈»≈

פג:20) ריפוי.21)בבאֿקמא ולא נזק לא בו ואין
שבת.22) בו ראהו 23)ואין לא אם משלם, אינו ובושת

(מגידֿמשנה). אדם פב:24)שום בבאֿקמא
ולא 25) צער ולא נזק לו גרם ולא נראה, שאינו במקום

הרפואות.26)בושת. ודמי הרופא ובטלו 27)שכר
יוכל  שלא עליו, וסגר בחדר כבר היה (אם שם ממלאכתו,
שם. רא"ש אדם, מדיני ופטור בנזקים גורם הריהו לצאת,

יא). סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט וראה

.ãÁl‚Ó‰28BzLa ÈÓ„ BÏ Ô˙B - B¯·Á L‡¯ ¯ÚO «¿«≈«¿«…¬≈≈¿≈»¿
e‰‡ÂkL B‡ ÌÒa BÁlb .¯ÊÁÏ BÙBqL ÈtÓ ,„·Ïaƒ¿«ƒ¿≈∆«¬…ƒ¿¿«∆¿»»
:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ - ¯ÊÁÏ ¯ÚO‰ ÛBÒ ÔÈ‡L „Ú«∆≈«≈»«¬…«»«¬ƒ»¿»ƒ

˜Êa29‰iÂk‰ ÔÓ BL‡¯ ÌnÁ˙È È¯‰L - Èet¯Â ¯Úˆa ¿∆∆¿««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈…ƒ«¿ƒ»
BL‡¯a LÁ ‡ˆÓÂ ,Ìq‰ ÔÓ B‡30˙·L BÏ ÌlLÓe ; ƒ««¿ƒ¿»»¿…¿«≈∆∆

„w¯Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L -31BL‡¯ ˙lc „„Ïe32 ∆¬≈»¿«≈¿«¿≈««…
BÊ ‰Î‡ÏnÓ ÏËa ‡ˆÓÂ ,„ew¯ ˙ÚLa33- ˙L·e ; ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ¿»»∆

‰fÓ ÏB„b ˙La EÏ ÔÈ‡L34. ∆≈¿∆»ƒ∆

פו.28) בבאֿקמא סופו 29)בתער. אין השער שהרי
ריפוי.30)לחזור. טעון ואף צער, בו במי 31)ויש

בכך. ו)32)שמלאכתו ז, השירים (שיר המקרא [מליצת
שער  פירשו: המקרא מפרשי כל - כארגמן ראשך ודלת
יוצא  כאן רבינו מדברי אבל תלתלים, או קווצות ראשך,
שבת. על כאן מדבר שהרי לשער, התכוון שלא ברור
רבינו  שמנה הנזק הוא השער הפסד חוזר, שאינו ובגילוח
עד  המחלה בתקופת מלאכה ביטול משמעותו ושבת לחוד,

נכרית. לפאה הכוונה אולי שהוא 33)שיתרפא]. משום
בראשו. שם.34)חש הגמרא לשון

.äz„ÓÏ ‡‰35BÈ‡L ¯·È‡ B¯·Á ¯qÁÓ‰ ÏkL , »»«¿»∆»«¿«≈¬≈≈»∆≈
¯ÊBÁ36ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ÏÎa ·iÁ -37ÏÈt‰ elÙ‡ . ≈«»¿»«¬ƒ»¿»ƒ¬ƒƒƒ
BpL38ÂÈt ‰ÏÁÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Ïka ·iÁ -39 ƒ«»«…∆ƒ∆¿»∆…∆¡∆ƒ

¯Oa ,‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ ÔM‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰ÚL»»««««ƒ∆«≈≈¿»¿«
.‰‡eÙ¯ CÈ¯ˆ ÌÈpM‰«ƒ«ƒ»ƒ¿»

בהלכה 35) חוזר שאינו ומשער ב, בהלכה וכו' ידו מקטע
הקודמות.36)הקודמת. בהלכות שנזכרו אלו דוקא ולאו

בלבד.37) נזק בתשלום חובתו ידי יוצא דינה 38)ואינו
שאחרות  חלב ששיני ומובן, חוזרים. שאינם האברים כיתר
כד. קידושין ראה החוזר. כאבר דינן במקומן, צומחות

שעה.39) באותה ממלאכתו בטל הוא וגם ריפוי, וצריך

.å¯BÚÓ ‰¯ÚOk B¯qÁ elÙ‡40‰MÓÁa ·iÁ - B¯Oa ¬ƒƒ¿¿«¬»≈¿»«»«¬ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ ¯BÚ‰L ;ÌÈ¯·„41˙˜lˆ ‡l‡42,CÎÈÙÏ . ¿»ƒ∆»≈≈∆»«∆∆¿ƒ»

Ì„ epnÓ ‡ÈˆB‰Â ¯BÚ‰ Ú¯˜Â B¯·Áa Ï·BÁ‰43·iÁ - «≈«¬≈¿»«»¿ƒƒ∆»«»
.ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa«¬ƒ»¿»ƒ

ירושלמי 40) וראה דברים, חמשה וחייב אבר כמחסר דינו
א. הלכה סוף יא, פרק שאינו 41)סנהדרין כאבר ודינו

רושם 42)חוזר. נשאר במקומה אבל מתרפאת, המכה
ח.43)לתמיד. פרשה משפטים מכילתא ראה פצע. היינו

.æ˙ÈÚ·n‰44‰ÏÁL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á45- „Át‰ ÔÓ ««¿ƒ¬≈««ƒ∆»»ƒ«««
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰46ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ47. ¬≈∆»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

‡e‰Â48B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜ÚvL ÔB‚k ‡l‡ ,Ba Ú‚ ‡lL , ¿∆…»«∆»¿∆»«≈¬»
L˜Úˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÙ‡a [BÏ] ‰‡¯˙p∆ƒ¿»»«¬≈»¿«≈»∆¿≈ƒ»«

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - BL¯ÁÂ BÊ‡a¿»¿¿≈¿»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
BÊÁ‡49˙Úa BÙÁ„e Ba Ú‚pL B‡ ,BL¯ÁÂ BÊ‡a Ú˜˙Â ¬»¿»«¿»¿¿≈¿∆»«¿»¿≈

- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÂÈ„‚·a ÊÁ‡L B‡ ,B˙ÈÚ·‰L∆ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈
.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿ƒ

צא.44) בבאֿקמא ואף 45)המבהיל, ריפוי, צריך והוא
ממלאכתו. הרי 46)בטל בגופו, מעשה עשה שלא מכיון

אדם. מדיני ופטור לנזק גורם חלה 47)זה שבגללו מכיון
כן 49)בתנאי.48)חבירו. ועל מעשה, וזהו בגופו,
חייב.

.çÈÏ ‰‡¯È50˙ÈÓÒ B‡ ÈzL¯Á˙ :¯Ó‡L ÏaÁp‰L , ≈»∆ƒ∆«∆¿»∆»«ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈
ÔÓ‡ BÈ‡ - ÚÓBL ÈÈ‡ B‡ ‰‡B¯ ÈÈ‡ È¯‰Â ,ÈÈÚ51; ≈ƒ«¬≈≈ƒ∆≈ƒ≈«≈∆¡»

BÈ‡Â .ÌÈ¯ÚÈ ‡nL ,¯·c‰ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»«ƒƒ«»»∆»«¿ƒ¿≈
˜ÊÁÓ ‰È‰ÈÂ ,‰a¯Ó ÔÓÊ ˜„aiL „Ú ˜Êp‰ ÏËB≈«∆∆«∆ƒ»≈¿«¿À∆¿ƒ¿∆À¿»
.‰Ê ÌlLÈ Ck ¯Á‡Â ,L¯Á˙ B‡ ÂÈÈÚ ¯B‡Ó „a‡L∆ƒ≈¿≈»ƒ¿»≈¿««»¿«≈∆

עצמו.50) (שבועות 51)סברת הנגזל כדין הנחבל דין כי
אינו  ברשות שלא כליו ממנו שלקחו הטוען ונגזל מד:),
הגר"א  מו. (שם עדים לו יש אלאֿאםֿכן נאמן

לג). סעיף תכ, סימן לחושןֿמשפט

.è˜fp‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ïk‰ ?¯Úv‰ ‡e‰ ‰nk52Ì„‡ LÈ : «»««««…¿ƒ«ƒ»≈»»
C¯ ‡e‰L53„‡Ó ‚ÚÂ54BÏ e˙ el‡Â ,ÔBÓÓ ÏÚ·e ∆«¿»…¿…««»¿ƒ»¿

‡e‰L Ì„‡ LÈÂ ;ËÚÓ ¯ÚËˆÓ ‰È‰ ‡Ï ‰a¯‰ ÔBÓÓ»«¿≈…»»ƒ¿«≈¿«¿≈»»∆
ÔÏÓÚ55˜ÊÁÂ56¯Úˆ ¯ÚËˆÓ „Á‡ ÊeÊ ÈtÓe ,ÈÚÂ «¿»¿»»¿»ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«≈««

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Èt ÏÚÂ .‰a¯‰57ÔÈ˜ÒBÙe ÔÈ„ÓB‡ «¿≈¿«ƒ«¿»ƒ»≈∆¿ƒ¿ƒ
.¯Úv‰«««

פג:52) מפונק.53)בבאֿקמא לו 54)חלש, וקשה
לעמוד 
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¯˙È ÈÏÁ‰ Ba C¯‡Â ,CÏB‰Â BÈÏÁa ÏbÏb˙Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»ƒ¿«¿≈¿»¿¿≈¿»«∆√ƒ»≈
ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - e‰e„Ó‡M ‰Ó ÏÚ97Ì‡ ÔÎÂ . ««∆¬»≈ƒ¿¿≈ƒ

e‰e„Ó‡M ‰nÓ BÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - „iÓ ‡È¯·‰98. ƒ¿ƒƒ»≈¬ƒƒ«∆¬»

החולי.94) בזמן מעבודה הבטלה למעלה 95)דמי ראה
יא. חמש 96)הלכה "אפילו שם: בתוספתא שם. גמרא

קודמת.97)שנים". בהלכה שנזכרה למזיק התקנה וזוהי
שם.98) גמרא עליו, ריחמו השמים שמן

.æè?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99BfL ,˜Èfn‰ ‰ˆ¯La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««ƒ∆
‰ ‰wzÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˜Èfn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ‡È «»»ƒ¬»ƒ»«««ƒ≈¿ƒ

BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ ep‡t¯‡ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a100ÔÈÚÓBL - ¿«»»∆»¬«¿∆¿«¿¿ƒ
BÏ101.

מיד.99) הכל שלו,100)שנותן הרווח - מהר יתרפא ואם
שלו. ההפסד - רב זמן הריפוי ימשך שאינו 101)ואם

בבאֿקמא  וראה לו. נותן הוא והרי ריפוי, בדמי אלא חייב
פה.

.æéÈnÚ ˜Òt :˜fp‰ BÏ ¯Ó‡102È‡Â ,È„È ÏÚ Ô˙Â »««ƒ»¿…ƒƒ¿≈«»ƒ«¬ƒ
:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈÓˆÚ ˙‡ ‡t¯‡¬«≈∆«¿ƒ≈¿ƒ∆¬≈≈

EÓˆÚ ‡t¯z ‡Ï ‡nL103‡l‡ .˜ÈfÓk È‡ ˜ÊÁ‡Â , ∆»…¿«≈«¿¿¿»¿«¬ƒ¿«ƒ∆»
ÈÓc Ô˙BÂ Ïk‰ ÏÚ ˜ÒBt B‡ ,BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ BÏ Ô˙B≈¿«¿≈««…¿≈¿≈

.ÔÈc ˙Èa È„È ÏÚ Èet¯‰»ƒ«¿≈≈ƒ

הריפוי.102) דמי את 103)את להשאיר אתה רוצה כי
בידך. הכסף

.çé˜Èfn‰ BÏ ¯Ó‡104‡t¯‡ È‡ ,105LÈ B‡ ,E˙B‡ »«««ƒ¬ƒ¬«≈¿≈
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ‡t¯nL ‡ÙB¯ ÈÏ106‡l‡ ; ƒ≈∆¿«≈¿ƒ»≈¿ƒ∆»
.¯ÎOa e‰‡t¯Óe Ôn‡ ‡ÙB¯ ‡È·Ó≈ƒ≈À»¿«¿≈¿»»

רופא.105)שם.104) שהיה א'106)כגון במקרה כי
יטפל  בו שחבל שאדם רוצה שאינו לטעון הנחבל יכול
ריפויו  אין בחינם, שמרפא שרופא - ב' ובמקרה בריפויו,

כלום. שוה

.èéBnÚ ˜Òt ‡lL È¯‰107ÌBÈ ‡t¯Ó ‰È‰ ‡l‡ , ¬≈∆…»«ƒ∆»»»¿«≈
ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚÂ ,ÌBÈÂ108‰¯zÒ B‡ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ109 »¿»¿»ƒ≈¬«««»ƒ¿¿»
‰˙ÈÁL ¯Á‡ ‰kn‰110ÈÓ„ BÏ ˙˙ÏÂ B˙‡t¯Ï ·iÁ - ««»««∆»¿»«»¿«…¿»≈¿≈

Bz·L111·iÁ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚ . ƒ¿»¿»ƒ∆…≈¬«««»«»
B˙‡t¯Ï112È¯·c ÏÚ ¯·Ú .Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ¿«…¿≈≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿≈

‡ÙB¯113B˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â114. ≈¿ƒ¿ƒ»»∆√ƒ≈«»¿«…

לא 107) כלום, לו מוסיף היה לא עמו, פסק אילו כי מראש,
הלכות  למעלה ראה השבת. דמי על ולא הריפוי דמי על

פה.108)ידֿטו. פג: בבאֿקמא אבעבועות.
לגמרי,110)לקדמותה.וחזרה109) לא אבל שנתרפאה,
שם.111)שם. תנא ֿקמא, אינו 112)כדעת לומר: צריך

מספר  אוקספורד בכתביֿיד (מגידֿמשנה). לרפאותו חייב
צמחים  בו שעלו הדין, רק זו בהלכה מובא ו591ֿ 518
"עלו  של הפיסקא וכל לרפאותו. חייב . . . המכה מחמת
בגליון. רק ונוספה איננה, המכה" מחמת שלא צמחים בו

פה.113) פשע.114)שם החולה כי

.ëB˙B‡ ÔÈ·iÁÓe ˜Èfn‰ ÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜ÒBtLk¿∆¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿«¿ƒ

ÌlLÏ115Ïk‰ epnÓ ÔÈ·Bb -116„iÓ117ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ¿«≈ƒƒ∆«…ƒ»¿≈¿ƒ
BÏ118„·Ïa ˙L·a ·iÁ˙ Ì‡Â .ÏÏk ÔÓÊ119ÔÈÚ·B˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿∆ƒ¿«¿ƒ

ÔBÓÓ B¯qÁ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÓÊ BÏ120. ¿«¿«≈∆¬≈…ƒ¿»

הדין.115) פסק מתן לאחר ריפוי,116)כלומר, צער, נזק,
ובושת. מיד",117)שבת לו ונותנים שמים "וכולם
שם. אין 118)תוספתא חנינא: רבי "אמר בקשתו. לפי

צא. בבאֿקמא לחבלות", זמן למעלה 119)נותנים ראה
ב. קובעים 120)הלכה אין ממון, חסרו ואם שם. גמרא

מחסרון  באים שאינם התשלומים לאותם אפילו זמן לו
ממון.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נתבארו 1) וכן פרטיו. וכל הבושת עניין מהו בו נתבאר

העושם. חיוב חכמים וקצבו ששיערו הדברים,

.àÏk‰ ?˙La‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk2Li·Ó‰ ÈÙÏ ≈«¿«¬ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
ia˙n‰ÂL3Lia˙ÓÏ ÔËw‰ ÔÓ Lia˙Ó ‰ÓB„ BÈ‡ . ¿«ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒ¿«≈

Ïw‰ ‰Ê BLiaL ‰fL ,„aÎÓe ÏB„b Ì„‡Ó4BzLa ≈»»»¿À»∆∆∆ƒ¿∆««»¿
.‰a¯Ó¿À»

פג:2) להלן.3)בבאֿקמא ובלשון 4)ראה הנקלה,
מן  המתבייש דומה "אינו ט): פרק (בבאֿקמא התוספתא

(=הנקלה)". הפגום מן למתבייש (המכובד) היקר

.áLi·Ó‰5Ì¯Ú‰ ˙‡6ıÁ¯na ‡e‰L ÈÓ B‡7- «¿«≈∆∆»…ƒ∆«∆¿»
¯eËt8Áe¯‰ ‰·L .9ÂÈÏeL ‰ÎÙ‰Â10È¯‰Â ÂÈt ÏÚ »»¿»»«¿»¿»»«»»«¬≈

Ì¯Ú ‡e‰11˙L·a ·iÁ - B˙ËLÙ‰a ‰Ê ÛÈÒB‰Â ,12; »…¿ƒ∆¿«¿»»«»¿∆
‰ÓB„ BÈ‡Â13˙‡ Li·ÓÏ Ì¯Ú ‰OÚpL ‰Ê ˙‡ Li·Ó ¿≈∆¿«≈∆∆∆«¬»»…ƒ¿«≈∆

¯‰pÏ „¯ÈÏ ÂÈ„‚a dÈa‚‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ì¯Ú BÈ‡L14B‡ ∆≈»…¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»»≈≈«»»
¯‰p‰ ÔÓ ‰ÏÚL15BLi·e ,16·iÁ -17‰ÓB„ BÈ‡Â ;18 ∆»»ƒ«»»ƒ¿«»¿≈∆

˙‡ Li·ÓÏ ‰Ê Li·Ó.ÂÈ„‚·a ‰qÎÓ‰ ¿«≈∆ƒ¿«≈∆«¿À∆ƒ¿»»

בו.5) רקק כגון שהיא, דרך בפני 6)באיזו ערום המתהלך
אדם. בושת.7)בני להם ואין ערומים שם עומדים אנשים

בן 8) איננו אדם, בני בפני ערום ללכת מקפיד שאינו כיוון
דיבורֿהמתחיל  שם ב'תוספות' וראה פו: שם (רש"י בושת
פטור  למה נתבאר [לא אחרת). בדרך שפירשו ערום,
במרחץ  ואולי רקיקה, או הכאה עלֿידי במרחץ כשבייש

בגדיו]. את שהפשיט עלֿידי שביישו גמרא 9)הכוונה
בגדיו.10)שם. לא 11)שולי אבל חלקי, ערום נעשה

כבר 12)מרצונו. שהיה אדם בהפשטה שבייש אףֿעלֿפי
הוא, בושת בן זה שערום משום חייב, שהוא והטעם ערום.

ערום. נעשה מרצונו לא שנעשה 13)שהרי זה של בושתו
ערום. שאינו זה של כבושתו מרובה אינו גמרא 14)ערום

מופשלים.15)שם. שהיא,16)כשבגדיו דרך באיזו
נוספת. הפשטה עלֿידי שמרצונו 17)אפילו אףֿעלֿפי

בגדיו. סיכום:18)הגביה מרובה. כה אינו ובושתו
ומרצונו, לגמרי ערום א. ערום: סוגי שלושה זו בהלכה
נשבה  כגון מרצונו, ושלא חלקי ערום ב. פטור. שהמביישו
שאינו  את מהמבייש פחות אבל חייב, שהמביישו . . . הרוח
שהמביישו  הנהר, מן עלה כגון מרצונו, חלקי ערום ג. ערום.

המלובש. את מהמבייש פחות אבל חייב,

.âÔLi‰ ˙‡ Li·Ó‰19˙L·a ·iÁ -20CB˙a ˙Ó Ì‡Â . «¿«≈∆«»≈«»¿∆¿ƒ≈¿
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ıÈ˜‰ ‡ÏÂ ,B˙L21ÔÈ‡ - BLiaL ‰Êa LÈb¯‰ ‡ÏÂ ¿»¿…≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»∆∆ƒ¿≈
ÔÈ·Bb22- ÔÈL¯Bi‰ eOÙz Ì‡Â ;Li·Ó‰ ÔÓ ‰Ê ˙La ƒ∆∆ƒ«¿«≈¿ƒ»¿«¿ƒ

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡23. ≈ƒƒƒ»»

פו:19) בבאֿקמא בבושתו, מרגיש שהרי 20)שאינו
מתבייש. הוא משנתו מתעורר שהוא ידע 21)לאחר ולא

בושת 22)בבושתו. על בא החיוב אם נפתרה, שלא בעיא
בא  החיוב ואם המבוייש. שמת מאחר פטור, המבייש שלו,
הם  שהרי חייב, יהיה משפחתו, בני של בושתם משום

הראיה.23)בחיים. עליו מחבירו המוציא כי

.ã‰ËBM‰ ˙‡ Li·Ó‰24¯eËt -25˙‡ Li·Ó‰Â ; «¿«≈∆«∆»¿«¿«≈∆
·iÁ - L¯Á‰26„·Ú‰ ˙‡ B‡ ¯b‰ ˙‡ Li·Ó‰ .27- «≈≈«»«¿«≈∆«≈∆»∆∆

ÌÏÎ B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎnLk Ì‡ :ÔËw‰ ˙‡ Li·Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆«»»ƒ¿∆«¿ƒƒƒ¿»
·iÁ -28¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,29BÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓe . «»¿ƒ»»ƒ»»≈

‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ˙‡ Li·ÓÏ ÔËw‰ ˙‡ Li·Ó‰ ‰ÓB„∆«¿«≈∆«»»ƒ¿«≈∆«»¿…
ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·ÓÏ „·Ú‰ ˙‡ Li·Ó‰30Li·Ó ‡ÏÂ , «¿«≈∆»∆∆ƒ¿«≈∆∆ƒ¿…¿«≈

.Áwt Li·ÓÏ L¯Á≈≈ƒ¿«≈ƒ«

תמיד 24) משובשת דעתו ונמצאת דעתו, שנטרפה מי "כל
לזרוק  או כלים לשבר שדרכו כגון הדברים", מן בדבר
ד.). ג: חגיגה וראה ט, הלכה ט פרק עדות (הלכות אבנים

פו:25) בבאֿקמא בושת, בן אינו שבדרך 26)כי אףֿעלֿפי
שם. נכונה, דעתו אין כי השוטה, כדין החרש  דין כלל

לבין 27) עברי עבד המבייש בין ההבדל בדבר פז. שם
ה"ו. פ"ד להלן ראה כנעני, עבד אע"פ 28)המבייש
השוטה. כדין הקטן דין כלל שם.29)שבדרך

כי 30) חורין, בן של כבושתו מרובה אינו עבד של בושתו
ראה  המתבייש. של באישיותו גם תלוי הבושת שיעור

א. הלכה למעלה

.äÌÈ¯·„a B¯·Á ˙‡ Li·Ó‰31ÂÈ„‚a ÏÚ ˜˜¯L B‡ , «¿«≈∆¬≈ƒ¿»ƒ∆»««¿»»
¯eËt -32ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ33¯c‚Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ . »ƒ««¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…

¯·ca34ÌB˜Ó ÏÎa35ÔÓÊ ÏÎ·e36e‡¯iL ÈÙk37Ì‡Â . «»»¿»»¿»¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Lia38,‰ÓÏL ˙La BÏ ÌlLÏ ·iÁ - ƒ≈«¿ƒ»»«»¿«≈∆¿≈»

ÌÈ¯·„a ‡l‡ BLia ‡lL Èt ÏÚ Û‡39˜ÒÙ ¯·k . ««ƒ∆…ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
ÔÈc‰40- ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Li·Ó‰ ÏkL , «ƒ∆»«¿«≈«¿ƒ»»¬ƒƒ¿»ƒ

‰MÓÁÂ ÌÈLÏL Ï˜LÓ epnÓ ÔÈ·B‚Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
·‰f‰ ÔÓ ¯È„41˙BÁt ÌÈÚÏÒ ÚLz Ï˜LÓ ‡e‰L , ƒ»ƒ«»»∆ƒ¿«≈«¿»ƒ»
‰Ïa˜Â .ÚÈ·¯42ÏÎa ‰Ê Ò˜ ÔÈ·BbL ,e„Èa ‡È‰ ¿ƒ«¿«»»ƒ¿»≈∆ƒ¿»∆¿»

Óı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜43. »≈»»∆≈¿»»»∆

צא.31) מן 32)בבאֿקמא בשניהם שפטור והטעם שם.
במבושיו", "והחזיקה בתורה שכתוב משום התשלומים,
ביישו  אבל גופו, בושת על אלא תורה חייבה שלא ומשמע

שם). (רא"ש פטור - בגדו על רקק או אבל 33)בדברים
ז. הלכה להלן ראה גדול, עוון בזה יבזו 34)יש שלא כדי
מריבות. לידי ויבואו זה את זה בחוצה 35)אנשים אפילו

גאון,36)לארץ. שרירא רב כתב וכן הזה. בזמן אפילו
לפי  כראוי, שיפייסנו עד אותו מנדים דברים בושת על שאף
חבלה, של מבושת גדול בדברים שבושת ומסתבר כבודו.
חבירו  על מוציא שאדם ודיבה הרע כלשון גדול דבר שאין

שם). ולפי 37)(רא"ש השעה, צורך לפי אותו "מייסרים
עמוד  לבבאֿקמא הגאונים (אוצר בביתֿדין" שרואים מה

ו.38)152). הלכה ח פרק בבאֿקמא ירושלמי
מן 39) פטור - בדברים פשוט אדם שהמבייש אףֿעלֿפי

שם.40)התשלומים. זהב 41)ירושלמי ליטרא והוא
ו. הלכה וראה שם. בירושלמי מפי 42)שנזכרה תלמיד

קמא 43)רבו. (בבא לארץ בחוץ קנסות גובים שאין אף
אפילו  חכם, תלמיד המבייש של זה, קנס גובים - כז:)

החכם. בכבוד לזלזל יבואו שלא לארץ, בחוצה

.åLÈÂ .„¯ÙÒa CÎa „ÈÓz eÏˆ‡ eÈ‰ ÌÈOÚÓ«¬ƒ»∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿»«¿≈
ÔÈÏÁBÓ eÈ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz44‰‡ CÎÂ ,‰Ê ÏÚ «¿ƒ≈¬»ƒ∆»¬ƒ«∆¿»»∆

Ì‰Ï45Ï·‡ .Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ÔÈOBÚÂ Ú·BzL LÈÂ ; »∆¿≈∆≈«¿ƒ¿»»≈≈∆¬»
‡¯ËÏ BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :Li·ÓÏ ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈic‰««»ƒ»¿ƒ«¿«≈«»«»ƒ≈ƒ¿»

.·‰Ê»»

השלום.מת 44) אהבת מצווה 45)וך חכם תלמיד כי
יב. א, פרק אבות שלום. ורודף שלום אוהב להיות

.æÔÓ ¯eËt ÌÈ¯·„a ÌÚ‰ ¯‡L Li·Ó‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿»ƒ»ƒ
‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÔÈÓeÏLz‰46Ûc‚Óe Û¯ÁÓ BÈ‡Â .47 ««¿ƒ»»¿≈¿»≈¿«≈

ÚL¯ ‡l‡ ÌÚÏ48ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .‰ËBL »»∆»»»∆¿»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰49ÔÈaÏn‰ ÏkL ,50¯Lk Ì„‡ Èt51 »ƒƒ∆»««¿ƒ¿≈»»»≈

.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„a Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈≈∆»»«»

ח.46) הלכה ו פרק דעות הלכות לשם 47)ראה אפילו
למקום, אדם שבין אבל לחבירו. אדם שבין [בדברים תוכחה
משמע  כך ברבים, ואפילו להכלימו מחוייבים וגם מותר

שם]. לחםֿמשנה וראה שם, רבינו של שעבר 48)מלשונו
יז), יט, (ויקרא חטא" עליו תשא "ולא בתורה הכתוב על

יא.49)שם. ג, פרק המבייש.50)אבות
נט.51) בבאֿמציעא

.ç˙Ba¯ ˙B‡k‰ LÈ52,ËÚÓ ¯ÚˆÂ Èefa Ô‰a LiL , ≈«»«∆≈»∆ƒ¿««¿«
˜Ê Ô‰a ÔÈ‡Â53ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï e˜Òt ¯·Îe .54ÌÈÓc ¿≈»∆∆∆¿»»¿»∆¬»ƒ»ƒ

ÌÈ·eˆ˜55B¯·ÁÏ ‰kn‰ ÏÎÂ .56ÌlLÓ - Ô‰Ó ‰‡k‰ ¿ƒ¿»««∆«¬≈«»»≈∆¿«≈
·eˆw‰ ÔBÓn‰ B˙B‡57Ô‰ ˙BÒ˜ ÔlÎÂ .58B˙B‡Â . «»«»¿À»¿»≈¿

Èet¯‰Â ˙La‰Â ¯Úv‰ ÈÓ„ ‡e‰ ·eˆw‰ ÔBÓn‰«»«»¿≈«««¿«∆¿»ƒ
˙·LÂ ‰‡eÙ¯Ï CÈ¯ˆ ÔÈa .˙·M‰Â59CÈ¯ˆ ‡Ï ÔÈa60- ¿«∆∆≈»ƒƒ¿»»∆∆≈…»ƒ

‰Êk61.ÌlLÓ ‡e‰ »∆¿«≈

ט.52) הלכה בהן,53)ראה יש לפעמים ושבת וריפוי
אין. והתלמוד.54)ולפעמים המשנה ראה 55)חכמי

ט. יא.56)הלכה הלכה מכה.57)ראה לאותה
כז:58) בבאֿקמא ראה קצוב. תשלום אינו 59)ככל

ראה  ושבת, ריפוי דמי גם כולל התשלום כי יותר, משלם
שם. פחות.60)רי "ף משלם ולא 61)אינו פחות לא

בלבד, בושת דמי הוא זה שתשלום פירש, שם ורש"י יותר.
לחוד. משלם הוא הדברים שאר ובעד

.èËÚBa‰ ?ÌlLÓ ‡e‰ ‰nÎÂ62- BÏ‚¯a B¯·Áa ¿«»¿«≈«≈«¬≈¿«¿
B˙aÎ¯‡a e‰k‰ .ÌÈÚÏÒ LÓÁ ÌlLÓ63ÌlLÓ - ¿«≈»≈¿»ƒƒ»¿«¿À»¿«≈

‰c‚‡ „‚B‡ BÓk ÂÈ˙BÚaˆ‡ ıa˜ .ÌÈÚÏÒ LÏL64 »¿»ƒƒ≈∆¿¿»¿≈¬À»
‰¯OÚ LÏL ÌlLÓ - ‰„e‚‡ ‡È‰Lk B„Èa e‰k‰Â¿ƒ»¿»¿∆ƒ¬»¿«≈¿∆¿≈
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¯˙È ÈÏÁ‰ Ba C¯‡Â ,CÏB‰Â BÈÏÁa ÏbÏb˙Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»ƒ¿«¿≈¿»¿¿≈¿»«∆√ƒ»≈
ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - e‰e„Ó‡M ‰Ó ÏÚ97Ì‡ ÔÎÂ . ««∆¬»≈ƒ¿¿≈ƒ

e‰e„Ó‡M ‰nÓ BÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - „iÓ ‡È¯·‰98. ƒ¿ƒƒ»≈¬ƒƒ«∆¬»

החולי.94) בזמן מעבודה הבטלה למעלה 95)דמי ראה
יא. חמש 96)הלכה "אפילו שם: בתוספתא שם. גמרא

קודמת.97)שנים". בהלכה שנזכרה למזיק התקנה וזוהי
שם.98) גמרא עליו, ריחמו השמים שמן

.æè?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99BfL ,˜Èfn‰ ‰ˆ¯La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««ƒ∆
‰ ‰wzÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˜Èfn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ‡È «»»ƒ¬»ƒ»«««ƒ≈¿ƒ

BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ ep‡t¯‡ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a100ÔÈÚÓBL - ¿«»»∆»¬«¿∆¿«¿¿ƒ
BÏ101.

מיד.99) הכל שלו,100)שנותן הרווח - מהר יתרפא ואם
שלו. ההפסד - רב זמן הריפוי ימשך שאינו 101)ואם

בבאֿקמא  וראה לו. נותן הוא והרי ריפוי, בדמי אלא חייב
פה.

.æéÈnÚ ˜Òt :˜fp‰ BÏ ¯Ó‡102È‡Â ,È„È ÏÚ Ô˙Â »««ƒ»¿…ƒƒ¿≈«»ƒ«¬ƒ
:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈÓˆÚ ˙‡ ‡t¯‡¬«≈∆«¿ƒ≈¿ƒ∆¬≈≈

EÓˆÚ ‡t¯z ‡Ï ‡nL103‡l‡ .˜ÈfÓk È‡ ˜ÊÁ‡Â , ∆»…¿«≈«¿¿¿»¿«¬ƒ¿«ƒ∆»
ÈÓc Ô˙BÂ Ïk‰ ÏÚ ˜ÒBt B‡ ,BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ BÏ Ô˙B≈¿«¿≈««…¿≈¿≈

.ÔÈc ˙Èa È„È ÏÚ Èet¯‰»ƒ«¿≈≈ƒ

הריפוי.102) דמי את 103)את להשאיר אתה רוצה כי
בידך. הכסף

.çé˜Èfn‰ BÏ ¯Ó‡104‡t¯‡ È‡ ,105LÈ B‡ ,E˙B‡ »«««ƒ¬ƒ¬«≈¿≈
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ‡t¯nL ‡ÙB¯ ÈÏ106‡l‡ ; ƒ≈∆¿«≈¿ƒ»≈¿ƒ∆»
.¯ÎOa e‰‡t¯Óe Ôn‡ ‡ÙB¯ ‡È·Ó≈ƒ≈À»¿«¿≈¿»»

רופא.105)שם.104) שהיה א'106)כגון במקרה כי
יטפל  בו שחבל שאדם רוצה שאינו לטעון הנחבל יכול
ריפויו  אין בחינם, שמרפא שרופא - ב' ובמקרה בריפויו,

כלום. שוה

.èéBnÚ ˜Òt ‡lL È¯‰107ÌBÈ ‡t¯Ó ‰È‰ ‡l‡ , ¬≈∆…»«ƒ∆»»»¿«≈
ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚÂ ,ÌBÈÂ108‰¯zÒ B‡ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ109 »¿»¿»ƒ≈¬«««»ƒ¿¿»
‰˙ÈÁL ¯Á‡ ‰kn‰110ÈÓ„ BÏ ˙˙ÏÂ B˙‡t¯Ï ·iÁ - ««»««∆»¿»«»¿«…¿»≈¿≈

Bz·L111·iÁ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚ . ƒ¿»¿»ƒ∆…≈¬«««»«»
B˙‡t¯Ï112È¯·c ÏÚ ¯·Ú .Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ¿«…¿≈≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿≈

‡ÙB¯113B˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â114. ≈¿ƒ¿ƒ»»∆√ƒ≈«»¿«…

לא 107) כלום, לו מוסיף היה לא עמו, פסק אילו כי מראש,
הלכות  למעלה ראה השבת. דמי על ולא הריפוי דמי על

פה.108)ידֿטו. פג: בבאֿקמא אבעבועות.
לגמרי,110)לקדמותה.וחזרה109) לא אבל שנתרפאה,
שם.111)שם. תנא ֿקמא, אינו 112)כדעת לומר: צריך

מספר  אוקספורד בכתביֿיד (מגידֿמשנה). לרפאותו חייב
צמחים  בו שעלו הדין, רק זו בהלכה מובא ו591ֿ 518
"עלו  של הפיסקא וכל לרפאותו. חייב . . . המכה מחמת
בגליון. רק ונוספה איננה, המכה" מחמת שלא צמחים בו

פה.113) פשע.114)שם החולה כי

.ëB˙B‡ ÔÈ·iÁÓe ˜Èfn‰ ÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜ÒBtLk¿∆¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿«¿ƒ

ÌlLÏ115Ïk‰ epnÓ ÔÈ·Bb -116„iÓ117ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ¿«≈ƒƒ∆«…ƒ»¿≈¿ƒ
BÏ118„·Ïa ˙L·a ·iÁ˙ Ì‡Â .ÏÏk ÔÓÊ119ÔÈÚ·B˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿∆ƒ¿«¿ƒ

ÔBÓÓ B¯qÁ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÓÊ BÏ120. ¿«¿«≈∆¬≈…ƒ¿»

הדין.115) פסק מתן לאחר ריפוי,116)כלומר, צער, נזק,
ובושת. מיד",117)שבת לו ונותנים שמים "וכולם
שם. אין 118)תוספתא חנינא: רבי "אמר בקשתו. לפי

צא. בבאֿקמא לחבלות", זמן למעלה 119)נותנים ראה
ב. קובעים 120)הלכה אין ממון, חסרו ואם שם. גמרא

מחסרון  באים שאינם התשלומים לאותם אפילו זמן לו
ממון.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נתבארו 1) וכן פרטיו. וכל הבושת עניין מהו בו נתבאר

העושם. חיוב חכמים וקצבו ששיערו הדברים,

.àÏk‰ ?˙La‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk2Li·Ó‰ ÈÙÏ ≈«¿«¬ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
ia˙n‰ÂL3Lia˙ÓÏ ÔËw‰ ÔÓ Lia˙Ó ‰ÓB„ BÈ‡ . ¿«ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒ¿«≈

Ïw‰ ‰Ê BLiaL ‰fL ,„aÎÓe ÏB„b Ì„‡Ó4BzLa ≈»»»¿À»∆∆∆ƒ¿∆««»¿
.‰a¯Ó¿À»

פג:2) להלן.3)בבאֿקמא ובלשון 4)ראה הנקלה,
מן  המתבייש דומה "אינו ט): פרק (בבאֿקמא התוספתא

(=הנקלה)". הפגום מן למתבייש (המכובד) היקר

.áLi·Ó‰5Ì¯Ú‰ ˙‡6ıÁ¯na ‡e‰L ÈÓ B‡7- «¿«≈∆∆»…ƒ∆«∆¿»
¯eËt8Áe¯‰ ‰·L .9ÂÈÏeL ‰ÎÙ‰Â10È¯‰Â ÂÈt ÏÚ »»¿»»«¿»¿»»«»»«¬≈

Ì¯Ú ‡e‰11˙L·a ·iÁ - B˙ËLÙ‰a ‰Ê ÛÈÒB‰Â ,12; »…¿ƒ∆¿«¿»»«»¿∆
‰ÓB„ BÈ‡Â13˙‡ Li·ÓÏ Ì¯Ú ‰OÚpL ‰Ê ˙‡ Li·Ó ¿≈∆¿«≈∆∆∆«¬»»…ƒ¿«≈∆

¯‰pÏ „¯ÈÏ ÂÈ„‚a dÈa‚‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ì¯Ú BÈ‡L14B‡ ∆≈»…¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»»≈≈«»»
¯‰p‰ ÔÓ ‰ÏÚL15BLi·e ,16·iÁ -17‰ÓB„ BÈ‡Â ;18 ∆»»ƒ«»»ƒ¿«»¿≈∆

˙‡ Li·ÓÏ ‰Ê Li·Ó.ÂÈ„‚·a ‰qÎÓ‰ ¿«≈∆ƒ¿«≈∆«¿À∆ƒ¿»»

בו.5) רקק כגון שהיא, דרך בפני 6)באיזו ערום המתהלך
אדם. בושת.7)בני להם ואין ערומים שם עומדים אנשים

בן 8) איננו אדם, בני בפני ערום ללכת מקפיד שאינו כיוון
דיבורֿהמתחיל  שם ב'תוספות' וראה פו: שם (רש"י בושת
פטור  למה נתבאר [לא אחרת). בדרך שפירשו ערום,
במרחץ  ואולי רקיקה, או הכאה עלֿידי במרחץ כשבייש

בגדיו]. את שהפשיט עלֿידי שביישו גמרא 9)הכוונה
בגדיו.10)שם. לא 11)שולי אבל חלקי, ערום נעשה

כבר 12)מרצונו. שהיה אדם בהפשטה שבייש אףֿעלֿפי
הוא, בושת בן זה שערום משום חייב, שהוא והטעם ערום.

ערום. נעשה מרצונו לא שנעשה 13)שהרי זה של בושתו
ערום. שאינו זה של כבושתו מרובה אינו גמרא 14)ערום

מופשלים.15)שם. שהיא,16)כשבגדיו דרך באיזו
נוספת. הפשטה עלֿידי שמרצונו 17)אפילו אףֿעלֿפי

בגדיו. סיכום:18)הגביה מרובה. כה אינו ובושתו
ומרצונו, לגמרי ערום א. ערום: סוגי שלושה זו בהלכה
נשבה  כגון מרצונו, ושלא חלקי ערום ב. פטור. שהמביישו
שאינו  את מהמבייש פחות אבל חייב, שהמביישו . . . הרוח
שהמביישו  הנהר, מן עלה כגון מרצונו, חלקי ערום ג. ערום.

המלובש. את מהמבייש פחות אבל חייב,

.âÔLi‰ ˙‡ Li·Ó‰19˙L·a ·iÁ -20CB˙a ˙Ó Ì‡Â . «¿«≈∆«»≈«»¿∆¿ƒ≈¿
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BtÎa B¯·Á ˙‡ Ú˜z .ÌÈÚÏÒ65B¯ËÒ .ÚÏÒ ÌlLÓ - ¿»ƒ»«∆¬≈¿«¿«≈∆«¿»
È¯BÁ‡Ó B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈMÓÁ ÌlLÓ - ÂÈt ÏÚ«»»¿«≈¬ƒƒ¿»ƒ¿»≈¬≈

B„È66BÊ‡a Ì¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ -67B‡ , »¿«≈≈»∆«¿≈ƒ≈≈¿»¿
B¯O·a ˜¯‰] BÚÈb‰Â ˜˜¯L B‡ ,B¯ÚOa LÏz68B‡ , »«ƒ¿»∆»«¿ƒƒ»…ƒ¿»

ÌlLÓ - [‰M‡‰ L‡¯ Ú¯Ùe ,ÂÈÏÚÓ ˙ÈlË ¯È·Ú‰∆¡ƒ«ƒ≈»»»«…»ƒ»¿«≈
ÚÏÒ ‰‡Ó69‰OÚÓ Ïk ÏÚ ÌlLÓ ‡e‰ ‰ÊÎÂ . ≈»∆«¿»∆¿«≈«»«¬∆

,˙BËÈÚa Úa¯‡ B¯·Áa ËÚaL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰OÚÓe«¬∆≈«¿∆»««¬≈«¿«¿ƒ
BÊ ¯Á‡ BÊ elÙ‡70B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚ ÌlLÓ - ¬ƒ««¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿»

ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ - ˙B¯ÈËÒ ÈzL ÂÈt ÏÚ«»»¿≈¿ƒ¿«≈≈»∆«¿≈
.¯‡Ma«¿»

הסנוקרת 64)בברכו.63)שם.62) וזוהי אגרוף, היינו
שם. חננאל רבינו וראה שם. בגמרא את 65)הנזכרת הכה

לרבינו  המשניות (פירוש בעורפו סגור ידו בפס חבירו
צ.). יותר.66)בבאֿקמא גדול אוזנו.67)הבזיון פגם

למעלה 68) ראה התשלומים. מן פטור בגדיו על רקק כי
ה. נמסר 69)הלכה לא בקנסות, השונים השיעורים

להם  ואין לזה זה דומים אין שבקנסות ראינו "כך טעמם.
תורה, של ואפילו ז"ל, חכמים שאמרו מה כל אלא טעם,
של  קנסות וכן . . . כך וזה כך זה מה מפני טעם להם אין

.(65 עמ' לבב"ק הגאונים (אוצר אינן 70)חכמים"
אחד. כבושת נחשבות

.éÌÈÚÏq‰ el‡ Ïk71Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÛÒkÓ Ì‰72B˙B‡a »≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆∆∆ƒ¿»≈¿
ÔÓf‰73ÛÒk ¯È„ ÈˆÁ ÚÏÒ ÏÎa ‰È‰L ,74‰LÏLe «¿«∆»»¿»∆«¬ƒƒ«∆∆¿»

˙B‡k‰a ·iÁ˙pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙LÁ ‰ˆÁÓe ÔÈ¯È„ƒ»ƒ∆¡»¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈¿«»
‰¯OÚ ÌÈzL ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÏ el‡≈¿«≈≈»∆«¬≈∆¿«≈¿≈∆¿≈

È˜ ÛÒk ‰ˆÁÓe ÚÏÒ75. ∆«∆¡»∆∆»ƒ

לו:71) בבאֿקמא חכמינו, הגמרא 72)שקצבו ובלשון
מדינה". "כסף והתלמוד.73)(שם) המשנה חכמי של

ישראל 74) ארץ מכסף וסלע דינרים, ארבעה יש סלע בכל
נקי, כסף דינר חצי היינו נקי, מכסף סלע של שמינית בו יש
נקי). כסף הוא בתורה האמור (כסף נחושת הוא והיתר

כסף 75) של זו כמות להכיל צריכים סלעים מאה כלומר,
הנקי  הכסף אחוז את שהפחיתו ובזמן נחושת), (והיתרה נקי
הנ"ל  הכמות השלמת לשם סלעים לו להוסיף עליו בסלע,
מב, סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט ראה נקי. כסף של
סימן  יאיר חוות שו"ת גם וראה פ. ס"ק שם ומאירתֿעינים
שאינו  כאן, רבינו של חשבונו את ליישב שפלפל א, א,

מדינה. שבדינר הנחושת שווי את כלל בחשבון מביא

.àé?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76Ì„‡ Ï·‡ ;„aÎÓa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À»¬»»»
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa „Èt˜Ó BÈ‡Â ‰f·Ó ‡e‰L77‡ˆBiÎÂ ∆¿À∆¿≈«¿ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«≈
BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙÏ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ô‰a78BÓÎe , »∆≈≈∆»¿ƒ«∆»¿

ÌÈic‰ e‡¯iL79Ì„‡ Èa LiL ÈÙÏ .ÏhÏ Èe‡¯ ‡e‰L ∆ƒ¿««»ƒ∆»ƒ…¿ƒ∆≈¿≈»»
ÔÈ¯eÚk80ÌÈf·Ó ÌBi‰ ÏÎÂ ,ÌzLa ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L , ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«»¿»¿»«¿«ƒ

È„k B‡ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO C¯c Èefa ÈÈÓ ÏÎa ÔÓˆÚ«¿»¿»ƒ≈ƒ∆∆¿¿«…¿≈
.Ì‰nÚ ÌÈ˜ÁOÓ‰ ÌÈˆl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÏhÏƒ…¿»««ƒ«≈ƒ«¿«¬ƒƒ»∆

הנ"ל.76) בהכאות התשלומים שלושת 77)שיעורי אף
אלא  במשנה נזכרו שלא ט, שבהלכה הראשונים הדברים

לפי 78)בגמרא. הכל הכלל, "זה שאמר: תנאֿקמא כדעת
שלהקל  (צא.) הגמרא מסקנת ולפי צ:), קמא (בבא כבודו"
אבל  בלבד, למכובדים הם האמורים שהשיעורים כלומר בא,
רבינו  הקצוב. השיעור מן פחות מקבלים מהם פחותים
הדברים  שלושת על אף המשנה, של זה כלל מרחיב
כי  במשנה, הובאו שלא בהם), כיוצא על (ואף הראשונים
כהמשך  מובאים ו) הלכה ח פרק (בבאֿקמא בירושלמי

הרי. ד"ה כז: שם ב'תוספות' וראה כפי 79)למשנה. ולא
הנחבל. או החובל נקלים.80)שטוען

ה'תשע"ה  אלול י"ג ו' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לפי 1) הם, מי והחובלים, הנחבלים פרטי בו נתבארו

שם. כמבואר משתנים, שדיניהם

.àÛ‚Bp‰2‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ «≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆…
Ôek˙3ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ -4˜ÊÂ ,5¯ÚˆÂ6 ƒ¿«≈«»¿«≈¿≈¿»«««¿∆∆»««

‰M‡Ï7. »ƒ»

ינצו 3)המכה.2) "וכי כב) כא, (שמות בתורה כתוב כי
נתכוון  שלא משמע ילדיה", ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים

עליו 4)לאשה. ישית "כאשר ישלם שהמכה בתורה, כתוב
מנה, נותן הוא זוז) (מאה מנה אמר אם "יכול האשה". בעל
ונתן  לומר, תלמוד מנה, מאה יתן מנה, מאה אמר ואם
כן  אם הדיינים), שיאמרו כמה (כלומר, בדיינים בפלילים,
שדמי  לימד האשה, בעל עליו ישית כאשר נאמר למה
קמא  בבא וראה כב). כא, דרשב"י (מכילתא לבעל" וולדות

המכה.5)מב: מחמת גופה לה 6)שנפחת שיש
טבעית. בלידה מאשר יותר מב:7)בהפלה, קמא בבא

דעת  גם וכן זה בנזק חלק שלבעלה טו הלכה לקמן [ראה
כפשוטו  רבינו דברי מפרש משנה והמגיד שם. בגמרא רש"י
טו]. הלכה ובין זו שבהלכה הדין בין הבדל למצוא וקשה
צריכה  אינה כלל שבדרך מכיוון ושבת, ריפוי מזכיר ואינו
מבלידה  יותר בהפלה ממלאכה מתבטלת ואינה ריפוי
דין  הזכיר [ולא נותן). המתחיל דיבור שם (תוספות טבעית
הזכירה  לא כן שגם הברייתא לשון אחר נמשך כי בושת,
שם  בתוספות טו. בהלכה לקמן דבריו על וסמך בושת,
שמתכוון  שמעון, כרבי סוברת שהברייתא מפני מנמקים,
לקמן  פסק רבינו אבל פטור, זה את ובייש זה את לבייש
שלמעלה], לביאורינו צריכים אנו ולפיכך שחייב, טו בהלכה
ויצאו  האשה את הכה נאמר: ט פרק קמא בבא ובתוספתא
ודמי  לאשה, ובושת שבת ריפוי צער נזק משלם ילדיה,

לבעל. וולדות

.á‰nk ‰M‡‰ ÔÈÓL ?˙B„ÏÂ ÈÓc ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¬ƒ¿≈¿»»ƒ»ƒ»«»
‰ÙÈ ‰˙È‰8‰„ÏÈ ‡lL „Ú9‰ÙÈ ‡È‰ ‰nÎÂ »¿»»»«∆…»¿»¿«»ƒ»»

‰„ÏiMÓ10ÔÈ˙B - ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ .ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ , ƒ∆»¿»¿¿ƒ«««ƒ≈«««¿ƒ
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ dÙ‚ Ì‡Â .ÌÈL¯BiÏ11Û‡ ÔÈ˙B - «¿ƒ¿ƒ¿»»««ƒ««««¿ƒ«

‰M‡Ï ˙B„ÏÂ ÈÓc12. ¿≈¿»»ƒ»

כשפחה.8) בשוק תלד 9)להימכר שאם גדול, שמחירה
לקונה. הוולד הלידה 10)יהיה פחת כי מכה, בלא מאליה

לאשה. השייך הנזק, בחישוב באה המכה מחמת בהפלה
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מח: קמא בבא זכה 11)משנה לא הנגיפה שבשעת יוצא
יכול  אינו בו, זכה לא עצמו שהוא ודבר וולדות, בדמי הבעל

ליורשיו. אליה,12)להורישו אותם מייחס הכתוב שהרי
וראה  משנה). (כסף ילדיה" "ויצאו כב) כא, (שמות שנאמר
הבעל  שאין שבמקום משמע, הגמרא שמסתם מג. קמא בבא

לאשה. שייכים הריהם הוולדות, בדמי זוכה

.âÔ˙B - ¯b‰ ÈiÁa da Ï·ÁÂ ,¯‚Ï ‰‡eO ‰˙È‰»¿»¿»¿≈¿»«»¿«≈«≈≈
ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc13¯eËt - ¯b‰ ˙Ó .14Ï·Á Ì‡Â . ¿≈¿»«««≈«≈»¿ƒ»«

‡È‰ ‰˙ÎÊ - ¯b‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ da15.˙B„ÏÂ ÈÓ„a »««ƒ««≈»¿»ƒƒ¿≈¿»

דבריו.13) לכל ישראל כדין גר שאין 14)שדין המזיק,
בקדושה  ולידתו שהורתו בן הניח כן אם אלא יורשים, לגר
כל  לאשה אין שמת, לפני וולדות בדמי זכה שהגר ומכיוון
הוולדות. בתשלומי עצמו המזיק וזכה בהם זכות

שנגפוה 15) ישראלית באשה שאמרנו וכמו שם רבה כדעת
שלה. הוולדות שדמי הבעל, מיתת אחר

.ã,ÔBÈ¯‰ ˙ÚLa ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ B‡ ‰ÁÙL ‰˙È‰»¿»ƒ¿»∆∆»ƒƒ¿«≈»
ÈÓ„ È¯‰ - ‰¯ib˙ B‡ ‰¯¯ÁzL ‰ÙÈ‚ ˙ÚL·eƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«¿»¬≈¿≈

dlL ˙B„Ïe‰16. «¿»∆»

הוא 16) אין ובגויה, בשפחה תופסים קידושין שאין מכיוון
האשה  בוולדות זכויות לו ואין האשה", "בעל נקרא
כן  ועל הנגיפה, בשעת חי כשהוא אפילו ממנו, שנתעברה
שהבועל  פי על [ואף בֿג. בהלכות כמו שלה, הוולדות דמי
להיות  בראוי רק זה זנות, בביאת אפילו וולדות בדמי זוכה
יכול  ואינו בשפחה תופסים קידושין אין כאן אבל בעלה,
שאין  כריתות, חייבי על בא גם זה ומטעם בעלה. להיות
עוקבא  (רב בוולדות זוכה אינו בהן, תופסים קידושין

ח)]. הלכה ה פרק קמא בבא בירושלמי

.äÈt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÓÂ ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ Û‚Bp‰«≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»»≈»««ƒ
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚‚BL ‰È‰L17BÈ‡Â ∆»»≈¬≈∆»ƒ««¿ƒ¿≈

ÌeÏk ÌlLÓ18ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;19LBÚ ¿«≈¿∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ20LiL ¯·„a „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ≈»≈…ƒ≈«»≈≈¿≈ƒ¿»»∆≈

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Baƒ«≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

שיש 17) משום מלשלם, פטור מיתה, חייב שאינו פי על אף
פטור  הוא ואז במזיד, שעשה כגון מיתה, דין זה בעוון
כלומר, ומשלם, מת אדם שאין בידינו כלל (כי מלשלם
בדרבה  ליה "קם - מיתה של החמור בעונש מסתפקים
הכתוב  חילק לא דין בית מיתת דין בו שיש וכל מיניה"),
קמא  (בבא התשלומים מן פטור ובשניהם למזיד שוגג בין
הלכה  ג פרק גניבה הלכות למעלה וראה לד:). וכתובות לה.

שהמית.18)א. לאשה כופר ולא וולדות דמי לא
האשה.19) מתה יש 20)ולא שאם מכאן ממון. ישלם

מב. קמא בבא משלם, אינו אסון,

.åÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21‰M‡Ï Ôek˙pLk ?22Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈»ƒ»¬»
‰M‡‰ ˙‡ Û‚Â B¯·ÁÏ Ôek˙ Ì‡23Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿«≈«¬≈¿»«∆»ƒ»««ƒ

¯·„k ‰Ê È¯‰ ,‰ek ‡Ïa d˙ÈÓ‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰˙nL∆≈»ƒ∆¡ƒ»¿…«»»¬≈∆¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L24ÌlLÓe ,25.˙B„ÏÂ ÈÓc ∆≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿≈¿»

התשלומים.21) מן פטור רצה 22)שבשוגג לא אמנם

התכוון  כשנגפה אבל הייתה, בשוגג והמיתה להמיתה,
לנגפה.23)אליה. לא אף כלל, אליה התכוון ולא
שמעון 24) כרבי פוסק [רבינו דין. בית מיתת דין בו שאין

פטור  זה את והרג זה את להרוג שהמתכוון יט:) (סנהדרין
משנה)]. (מגיד בבא 25)ממיתה אהבה בר אדא רב כדעת

[בפרק  .129 עמוד קמא לבבא הבחירה בית וראה מב. קמא
שהמתכוון  רבינו, פסק א הלכה אסורות מאכלות מהלכות ד
כחזקיה, מתשלומים, גם פטור זה את והרג זה את להרוג
שרב  מפני וולדות, בדמי שחייב כאן פסק כן פי על ואף
בדמי  הכתוב גזירת זו והרי המקרא מן דינו למד אדא

כאן]. משנה לחם וראה עוז) (מגדל וולדות

.æ‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡ÏÂ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰26·iÁ - ««∆»ƒ¿ƒ¿…»»»∆«»«»
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa27B‡ ,‰¯eaÁ Ì‰a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿»ƒ¬»ƒ»»»∆«»

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡ ,˙aLa B¯·Áa Ï·ÁL28ÔÓ ¯eËt - ∆»««¬≈¿«»¬ƒ»»≈»ƒ
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰29¯·Îe . ««¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ«≈ƒ¿»

˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ¯·„a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,e¯‡a≈«¿∆…ƒ≈«»¿»»∆≈ƒ«≈
.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈcƒ≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

דין.26) בית מיתת בזה ואין דם. הוציא נזק,27)ולא
שם. ובושת, שבת ריפוי, ממיתה.28)צער, ופטור

ואמו 29) אביו המכה של או בשבת החובל של זה עוון
שעשה  כגון דין, בית מיתת דין בו יש חבורה, בהם ועשה

במזיד.

.çÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ ÏÎÂ ,‡e‰ Ï˜Ï˜Ó Ï·BÁ‰ ‡BÏ‰Â30 «¬«≈¿«¿≈¿»«¿«¿¿ƒ
Ï·BÁ‰ ‰Ê ·LÁ ‰nÏÂ ,‰˙Èn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ˙aLa¿«»¿ƒƒ«ƒ»¿»»«¿…∆«≈
˙Á ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ?ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ÔBÚ»∆≈ƒ«≈ƒƒ¿»»««

Áe¯31B¯·Áa Ï·ÁL ˙Úa Ú¯‰ B¯ˆÈÏ32‡e‰ È¯‰ - «¿ƒ¿»«¿≈∆»««¬≈¬≈
.ÔÈÓeÏLzÓ ¯eËt CÎÈÙÏ ,‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡ˆÓÂ ,Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿ƒ

שורפו.30) או בגד הקורע שכך 31)כגון כך ידי ועל
שם). שבת (ראה דעתו ונתקררה וכן 32)כעסו איתו. שרב
ח. הלכה ח פרק שבת בהלכות פסק

.èÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B¯·Áa Ï·BÁ‰33ÈÊÓa elÙ‡ ,„34- «≈«¬≈¿«ƒƒ¬ƒ¿≈ƒ
·iÁ ‡e‰L ‰¯·Ú ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿ƒ««ƒ∆»«¬≈»∆«»

˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ35ÔÈÓeÏL˙Â ˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ Ïk ‡BÏ‰Â . »∆»«¿«¬»«¿À»«¿¿«¿ƒ
ÌlLÓe ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ -36? ∆¿≈¿«≈∆≈»»∆¿«≈

Ïka ÌÈ¯·c‰ Ì‰ Ck37‡e‰L B¯·Áa Ï·BÁÓ ıeÁ , »≈«¿»ƒ«…≈≈«¬≈∆
ÌlLÓ38‰¯Bz ‰˙a¯ Le¯Ùa È¯‰L ;39B¯·Áa Ï·BÁ ¿«≈∆¬≈¿≈ƒ¿»»≈«¬≈

.ÔzÈ Bz·L ˜¯ :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÏL˙Ï¿«¿ƒ∆∆¡««ƒ¿ƒ≈

כרת.33) עונש אלא דין, בית מיתת בו שחייב 34)שאין
בו. התרו אם אם 35)מלקות לוקים כריתות חייבי שכל

לב.). כתובות (ראה למלקות בהם תצא 36)התרו ספרי
(דברים  רשעתו "כדי נאמר: יג:) ומכות (שם ובגמרא רפו.
מחייבו  אתה ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום ב) כה,

רשעיות". שתי מלקות 37)משום בו שיש עוון
לוקה.38)ותשלומים. אילעא 39)ואינו רבי של מימרא

כתובות  ירושלמי וראה שם. יוחנן, רבי ידי על שנתקבלה
א. הלכה ג פרק

.é¯eËt - BlL ÈÚk „·Úa Ï·BÁ‰40„·Úa Ï·Á . «≈¿∆∆¿«¬ƒ∆»»«¿∆∆
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·iÁ - BlL È¯·Ú41˙·M‰ ÔÓ ıeÁ ÔlÎa42Ï·BÁ‰ . ƒ¿ƒ∆«»¿À»ƒ«∆∆«≈
‰MÓÁ ÏËB „·Ú ÏL Ba¯ - B¯·Á ÏL ÈÚk „·Úa¿∆∆¿«¬ƒ∆¬≈«∆∆∆≈¬ƒ»

B¯Úˆ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„43‰¯‰Óa ‡t¯˙Â ÌÒa44È¯‰ - ¿»ƒ«¬ƒƒ¬¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»¬≈
.Ba¯Ï B˙‡eÙ¯ Ïk»¿»¿«

הכל,40) העבד של רבו נוטל אחרים, בו חבלו אפילו שהרי
הוא. קניינו לגופו.41)כי אדון עברי עבד שהרי 42)כי

לרבו. שיימשך 44)רבו.43)מלאכתו שאמדוהו כגון
לעבד  שגרם חריף, בסם השתמש ורבו ימים, חמישה הריפוי
לרבו  שייך הריפוי דמי ומותר להתרפא, מיהר אבל רב, צער
מה  שכל הוא, והטעם טו). הלכה ב פרק למעלה (ראה

יב:). (גיטין רבו קנה עבד, שקנה

.àéËb ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú Ïk»∆∆∆»»¿≈«¬«ƒ…ƒƒ«≈
¯e¯ÁL45Ò˜ BÏ ÔÈ‡ - B„ÈÏ46Ba eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡Â . ƒ¿¿»≈¿»«¬≈ƒ∆»¿

Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,BÓˆÚÏ ≈»¿ƒ≈∆¿«¿∆¬«ƒ…ƒ¿«
‡Ï È¯‰L ,Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ‡ÏÂ ;B¯e¯ÁLƒ¿¿…»»»¿ƒ≈∆∆¬≈…

.ÔÈ˜ Ba [BÏ] ¯‡LBc·Ú ÔL ÏÈtn‰ ,CÎÈÙÏ48¯Á‡Â ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««ƒ≈«¿¿««
ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ,BpLa ‡ˆBÈ - BÈÚ ‡nÒ Ck»ƒ≈≈≈¿ƒ¿≈≈¿≈

BÈÚ49OÙz Ì‡Â ;50B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -51. ≈¿ƒ»«≈ƒƒƒ»

שחרור.45) שור 46)שטר נגחו אם שקל, שלושים
יתן  שקלים שלושים "כסף אומרת: התורה והמיתו.
של  רבו אם שואל, והתלמוד לב), כא, (שמות לאדוניו"
זו  בעייה לא, או "אדוניו", נקרא עדיין שחרור גט מעוכב
(שם  קנס בתשלום מחייבים אין מספק כך ומשום נפתרה לא

דברים.47)מב:). חמישה תשלומי ויצא 48)בדיינים,
מרבו. שחרור גט וצריך הגיע 49)לחירות לא עדיין כי

לידו. שחרור עינו 50)שטר דמי או בו, שחבלו מאלו
שלא 51)מרבו. בעייה בכל רבינו של לדעתו בהתאם

יד  הלכה עבדים מהלכות ד בפרק רבינו שכתב [ומה נפתרה.
אם  - הכוונה עינו, דמי לו משלם עינו וסימא שינו שהפיל
רבינו  דברי גם לפרש יש וכן כאן. דבריו על וסמך תפס,
וחציו  עבד חציו שהמית בשור א, הלכה ממון מנזקי יא בפרק
פי  על ואף שקל) עשר (חמישה קנס חצי משלם חורין בן
כופים  אחרונה, משנה לפי שהרי שחרור, גט מעוכב שהוא
רבינו, בדעת לומר גם ואפשר משנה). (לחם לשחררו רבו את
שחררו  שלא זמן כל לשחררו, כופים דין שבית פי על שאף
חציו  על שחרור שטר כשקיבל והמדובר, גמור, עבד חצי הוא
מהלכות  ז פרק (ראה שותף או כסף ידי על שנשתחרר אחרי

ד)]. הלכה עבדים

.áé„·Ú BÈˆÁL ÈÓ52Ì„‡ BLiaL ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ¿»»
¯BL BÁ‚pL B‡ B¯Úˆ B‡53BÚ¯‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ƒ¬∆¿»¿«≈»≈ƒ≈¿

Ba¯Ï - Ba¯ ÏL ÌBÈa ‰Ê54- BÓˆÚ ÏL ÌBÈa , ∆¿∆«¿«¿∆«¿
.BÓˆÚÏ¿«¿

חלקו,52) את האחד ושיחרר שותפים שני של עבד כגון
מא. [רבינו 54)והזיקו.53)גיטין מב. שם לרבו, משלם

עבד  שחציו מא: שם ראשונה במשנה הלל כבית כאן פוסק
אחד. יום עצמו ואת אחד יום רבו את עובד חורין בן וחציו
שמאי, בית כדברי להורות הלל בית שחזרו לאחר אבל
דעת  הוא כך כלל, זה דין שייך לא לשחררו רבו את שכופין

הדין  הרמב"ן מפרש ולפיכך והרשב"א. והרמב"ן הראב"ד
שאשה  מפני לשחררה, הרב את כופים שאין בשפחה, הזה
שכל  סובר, שרבינו ואפשר ורבייה. פרייה על מצווה אינה

ראשונה]. משנה של הדין נשאר שיחררו שלא

.âé‰MÓÁa ·iÁ - B¯·Á ÏL È¯·Ú „·Úa Ï·BÁ‰«≈¿∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈«»«¬ƒ»
Ô‰a Á˜lÈÂ .ÌÈ¯·„55‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ba¯Â ,Ú˜¯˜56, ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«≈≈∆»

‰„O‰ ‡ˆÈ ˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆiLÎÏÂ57.Ba¯ ˙ÁzÓ ¿ƒ¿∆≈≈»∆∆¿≈≈≈«»∆ƒ«««
ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ BÈ‡L ˜f‰ B˜Èf‰58ÚËwL ÔB‚k , ƒƒ∆≈∆≈¿«≈¿»»¿»¿∆»«

Ba¯Ï ÔÈ‡Â ,„·ÚÏ Ïk‰ - BÓËÁ L‡¯ B‡ BÊ‡ L‡…̄»¿…»¿«…»∆∆¿≈¿«
.˙B¯t Ô‰a»∆≈

הריפוי.55) מהוצאות הוא 56)חוץ אף שהרי שם, כרבא
פו. שם שניזק, העבד של במלאכתו חמשת 57)מפסיד כי

לרבו. קנוי גופו שאין עברי, לעבד שייכים הדברים
שם.58) כלל, רבו הפסיד ולא

.ãé˙ÁBt‰ ˜Ê Ì‡ :ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰pË˜ ˙·a Ï·BÁ‰«≈¿«¿«»∆¬≈ƒƒ∆∆«≈
dtÒkÓ d˙B‡59dz·L ÔÎÂ ;·‡ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ »ƒ«¿»¬≈∆»¿≈ƒ¿»

‰È„È ‰OÚÓ È¯‰L ,·‡ ÏL -60d˙¯ÈÎÓ ÛÒÎÂ61ÏL ∆»∆¬≈«¬≈»∆»¿∆∆¿ƒ»»∆
;dlL ‡e‰ È¯‰ - Èet¯Â ˙L·e ¯Úˆ Ï·‡ ;‡e‰ ‰È·‡»ƒ»¬»««∆¿ƒ¬≈∆»

dtÒkÓ d˙ÁBt BÈ‡L ˜Ê ÔÎÂ62.dlL ‡e‰ È¯‰ - ¿≈∆∆∆≈¬»ƒ«¿»¬≈∆»
ÔÎÂ˙L·Â Èet¯Â ¯Úˆ ÌlLÓ - Bz·a Ï·BÁ‰63. ¿≈«≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ»∆

שפצעה 59) וכגון לאיש, להשיאה או לאמה, למכרה כשבא
ידה. קטע או הטעם 60)בפניה, וזהו בגרותה, שעת עד

פז: שם אב, של הוא איש 61)ששבתה ימכור "וכי ככתוב
של  הוא שהנזק הטעם וזהו ז), כא, (שמות לאמה" בתו את

ראה 62)אב. מכספה. פוחתת שאינה נזק איזהו נתברר לא
שאינה  לפציעה שהכוונה ואפשר ב, הלכה א פרק למעלה
ירוד  עבודתה כושר יהיה כשתגדל אבל עכשיו, דמיה פוחתת

בו. זכות כל לאב אין ואז פציעה אותה ידי ופטור 63)על
הם. שלו שהרי ושבת, מנזק

.åè˙·M‰ - LÈ‡ ˙L‡a Ï·BÁ‰64dÏÚ·Ï Èet¯‰Â65, «≈¿≈∆ƒ«∆∆¿»ƒ¿«¿»
‡e‰ ÈeÏ‚a Ì‡ :˜Êp‰Â ˙La‰Â .dlL ¯Úv‰Â66ÔB‚k , ¿«««∆»¿«∆¿«∆∆ƒ¿»¿

- ‰È˙BÚB¯Êe ‰È„Èa B‡ d¯‡eˆ·e ‰ÈÙa Ï·ÁL∆»«¿»∆»¿«»»¿»∆»¿∆»
dlL LÈÏM‰67¯˙qa Ì‡Â ;ÏÚaÏ ÌÈLÈÏL ÈLe «¿ƒ∆»¿≈¿ƒƒ«««¿ƒ«≈∆

˜Êp‰ ‡e‰68.‰M‡Ï ÌÈLÈÏL ÈLe ÏÚaÏ LÈÏM‰ - «∆∆«¿ƒ«««¿≈¿ƒƒ»ƒ»
Ô‰a Á˜lÈ - ‰M‡ ÏLÂ ,„iÓ BÏ ÔÈ˙B - ÏÚa ÏL∆««¿ƒƒ»¿∆ƒ»ƒ»«»∆

Ú˜¯˜69˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â70. «¿«¿«««≈≈

שלו.64) ידיה מעשי לרפאותה.65)שהרי חייב הוא כי
ועוד66) לבעלה, גם בושת סובלה.יש והוא  עליו שנמאסת
יחיד,67) שהוא פי על ואף שם. בתירה בן יהודה רבי כדעת

שכך  נראה בדבריו אמוראים דנו שבגמרא מפני כמותו פסק
גאון). האי רב בשם (רי"ף בושת.68)ההלכה לבעלה אין

רואה, אדם ואין בסתר שביישה מפרש שרבינו ונראה
ב. הלכה ב פרק למעלה וראה שם התוספות כפירוש

לה.69) שנופלים הנכסים כשאר זה  והקרן 70)שהרי
ימות. או יגרשנה אם שלה,

.æè;ÌÈ¯Á‡ da eÏ·ÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¬≈ƒ
Ïk „iÓ dÏ ÌlLÏ ·iÁ - BzL‡a Ï·ÁL ÏÚa‰ Ï·‡¬»«««∆»«¿ƒ¿«»¿«≈»ƒ»»
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dlL Ïk‰Â ,¯Úv‰Â ˙La‰ ÏÎÂ ˜Êp‰71ÏÚaÏ ÔÈ‡Â , «∆∆¿»«∆¿«««¿«…∆»¿≈«««
˙B¯t Ô‰a72.˙˙B - ¯Á‡Ï ÌÈÓc‰ ÔzÏ ‰˙ˆ¯ Ì‡Â . »∆≈¿ƒ»¿»ƒ≈«»ƒ¿«≈∆∆

C¯„k ,d˙B‡ ‡t¯Ó ÏÚa‰Â .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ¿»∆«¿ƒ¿«««¿«≈»¿∆∆
.‰ÈÈÏÁ Ïk ‡t¯nL∆¿«≈»√»∆»

חלק 71) מקבל שהבעל אלא שלה, והנזק הבושת הדין שמן
מבוייש  הוא שגם משום בתירא, בן יהודה רבי לדעת מזה,
כשחובלים  עימה סובל הוא כן וכמו אשתו, את כשמביישים
אינו  בה חבל עצמו הוא אם אבל מתכערת. והיא באשתו
עצמו  את ציער והוא עצמו את בייש הוא שהרי כלום, מקבל

משנה). נשכר 72)(מגיד חוטא יהא שלא אותו, קנסו
(ראב"ד).

.æé·iÁ - ‰hn‰ LÈÓL˙a BzL‡ ˜Èfn‰Â73 ¿««ƒƒ¿¿«¿ƒ«ƒ»«»
‰È˜Êa74. ƒ¿»∆»

צריך 73) זאת בכל עימה, לשמש רשות לו שיש פי על אף
יזיק. שלא להיזהר נזק,74)היה היינו: דברים, בארבעה

(טור). כאן אין בושת אבל וריפוי, שבת צער,

.çé˙ÙÒBz ‰È‰ Ì‡ :dÏÚ·a ‰Ï·ÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»ƒ»»∆∆
d˙a˙Îa75dÏÚ·Ï ˙ÙÒBz‰ ¯kÓÏ d˙B‡ ÔÈ·iÁÓ -76 ƒ¿À»»¿«¿ƒ»ƒ¿…«∆∆¿«¿»

‰‡‰ ˙·BËa77Ì‡Â ;ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰pnÓ ‰·B‚Â , ¿«¬»»¿∆ƒ∆»ƒ»»«««¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ˙Ba‚ÏÂ dL¯‚Ï ‰ˆ¯78‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰·Bb - »»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ…»»

d˙a˙k ¯wÚ BÏ ¯kÓÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - ˙ÙÒBz dÏ79, »∆∆≈»¿»ƒ¿…ƒ«¿À»»
BzL‡ ˙‡ ˙B‰LÏ Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L80˙Á‡ ‰ÚL ∆»¿»»¿«∆ƒ¿»»««

;d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»
¯ËL ‰ÈÏÚ ·˙Bk ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡81ÈÓ„a ∆»ƒ»»«««≈»∆»¿»ƒ¿≈

BÏ·Á82BÏ Èe‡¯‰ d˙a˙kÓ ÏËBÂ dL¯‚Ó B‡ ,83. ¬»¿»¿»¿≈ƒ¿À»»»»

(75- ולאלמנה דינר, מאתיים לבתולה כותבים הדין לפי
כתובה. תוספת היא יותר, לה כתב ואם דינר, כי 76)מאה

המכירה  לאחר היא יכולה לאחרים, למכור אותה נחייב אם
(שם). הלקוחות ויפסידו התוספת את לבעלה למחול

סכום 77) אלא משלם ואינו שלו. התוספת תתגרש, שאם
שלו. התוספת וכה כה בין בחייו, תמות אם שהרי פעוט,

תוספת 78) על עולה שהנזק וכגון הכתובה מעיקר גם
לאלמנה.79)כתובה. ומאה לבתולה מאתיים היינו

אשתו.80) כתובתה 81)עם מדמי יגבה יגרשנה ואם
לה. לשלם דברים.82)שחייב לו.83)חמישה המגיע

.èéÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏB„b‰ ÂÈ·a Ï·BÁ‰«≈¿»»«¿ƒƒ≈¿ƒ«
BÁÏL84ÌÈpËw‰Â .„iÓ Ì‰Ï Ô˙B -85Ô‰a Á˜lÈ - À¿»≈»∆ƒ»¿«¿«ƒƒ»«»∆
Ú˜¯˜86ÂÈ˙B¯t ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ô˜Êa87ÔÈc‰ ÔÎÂ . «¿«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»¿≈«ƒ

BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓÒ eÈ‰ Ì‡Â .Ô‰a eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡a«¬≈ƒ∆»¿»∆¿ƒ»¿ƒ«À¿»
¯eËt - Ô‰a Ï·ÁÂ88eÈ‰L ÔÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰L ÔÈa , ¿»«»∆»≈∆»¿ƒ≈∆»

Ì‰Ï ÔzÈ - ÌÈÏB„‚a :ÌÈ¯Á‡ Ô‰a eÏ·Á Ì‡Â .ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ≈»∆
„iÓ89ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - ÌÈpË˜·e , ƒ»ƒ¿«ƒƒ»«»∆«¿«¿≈¿ƒ

eÏÈc‚iL „Ú ‰È˙B¯t90. ≈∆»«∆«¿ƒ

עליו.84) פרנסתם שום 85)אין לאביהם אין בהם שאף
שלהם. הנזק ודמי מפרנסם שאינו מכיוון כדעת 86)זכות,

נות  ואין שם, הונא רב בר שהרי רבה בידם, הכסף את נים
אותם. לשמור יודעים ואינם הם הנזק 87)קטנים דמי כי

שלא 88)שלהם. מקפיד הוא מפרנסם, שהוא מכיוון
על  שסמוכה בבתו בחובל הדין וכן מכספו. להפסיד
בהלכה  למעלה שכתב ומה שם. גמרא פטור, שהוא שולחנו,
המדובר  ובושת, ריפוי צער משלם בבתו שהחובל יד,
מפני  מנזק פטור כן פי על ואף שולחנו על סמוכה כשאינה
זמן  כל אותה לזון ומחוייב למוכרה בידו שהרשות
על  העולים שבת מדיני פטור אבל ממלאכתה, שמתבטלת

שם). (בסוגייא מפרנסם,89)מזונותיה שהוא פי על אף
הנזק, מן סבלו שהם מכיוון להם, יינתן שהכסף מקפיד אינו
של  שהיא למציאה דומה זה ואין כלום. חסר אינו והוא

כלום. סבלו ולא להם באה שממילא כשיגדילו 90)האב
הגבלה. כל בלי לרשותם השדה עובר

.ë- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ91Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â , «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ««ƒ

‰tzLÂ L¯Á‰ Ázt˙pL92- ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»
Èa eÈ‰ ‡Ï Ô‰a eÏ·ÁL ‰ÚLaL ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡≈»«»ƒ¿«≈∆¿»»∆»¿»∆…»¿≈

˙Ú„93. ««

כולם;91) את משלמים לחרש בקצתם, או דברים בחמישה
בר  שאינו לא, בושת אבל ושבת, ריפוי צער, נזק, - לשוטה
לו  יש פעמים בושת אבל שבת. לו אין והקטן בושת,

ד. הלכה ג פרק למעלה וראה לו. אין נעשה 92)ופעמים
בדעתו. למעשיהם.93)שפוי אחראים ואינם

.àë„·Ú‰94- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ‰M‡‰Â »∆∆¿»ƒ»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ95ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â ,96Ï·‡ . «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ¬»

‰L¯b˙ Ì‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÔÈÓlLÓ97˙Ó B‡ ‰M‡‰ ¿«¿ƒ¿««¿«ƒƒ¿»¿»»ƒ»≈
Ô‰ ‰Ú„ Èa È¯‰L ;„·Ú‰ ¯¯ÁzL B‡ dÏÚa98È¯‰Â , «¿»ƒ¿«¿≈»∆∆∆¬≈¿≈≈»≈«¬≈

·iÁ ¯ÈLÚ‰ Ì‡L ,‰a‚i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ·BÁ ÏÚ·k Ô‰≈¿««∆≈«ƒ¿∆∆ƒ∆¡ƒ«»
.ÌlLÏ¿«≈

קמא 94) בבא רבו. קנה עבד, שקנה מה שכל כנעני, עבד
י.95)פז. בהלכה למעלה כמבואר לרבו, דברים חמישה
יח.96) הלכה למעלה וראה לשלם. מה להם שאין
נכסים.97) לה לשלם.98)ויש וחייבים

.áë.BBÓÓk - BzÓ‰·e ,BÙe‚k - Ì„‡ ÏL Bc·Ú«¿∆»»¿¿∆¿¿»
,B¯·Á ÏL Bc·Ú ·Ï ÏÚ ˙ÏÁb ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ««∆∆«≈«¿∆¬≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰Â ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÙÁcL B‡ ;˙ÓÂ»≈∆¿»«»¿≈¿»«¬

¯eËt - ˙ÓÂ ,‰ÏÚ ‡ÏÂ ÌMÓ99Ì‡Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ƒ»¿…»»»≈»ƒ««¿ƒ¿ƒ
ÏÚ ˙ÏÁb‰ ÁÈp‰ el‡k - B¯·Á ˙Ó‰·Ï Ôk ‰OÚ»»≈¿∆¡«¬≈¿ƒƒƒ«««∆∆«

B„‚a100ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,Û¯OÂ101‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿«∆«»¿«≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

הוא.99) דעת בן שהרי לסלקה, לעבד לו שהיה
דעת.100) בבהמה אין הבגד 101)שהרי בעל ואפילו

לו  אומרים ממונו, הציל ולא בגדו את שורף אותו רואה
וראה  שם, גמרא חבירך, ממון להזיק לך היה לא למזיק,

חננאל. רבינו
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תביעה 1) כל ומשפט בחבירו, החובל איסור בו נתבארו

לזה. והנמשך והנחבל החובל מן שתהיה

.àBÓˆÚa ÔÈa ÏaÁÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡2B¯·Áa ÔÈa3‡ÏÂ . »¿»»«¿…≈¿«¿≈«¬≈¿…
Ï·BÁ‰4‰kn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa5¯Lk Ì„‡6 «≈ƒ¿«∆»»««∆»»»≈

,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈»»≈»≈ƒ≈ƒ»
ÔBÈv C¯c7‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ∆∆ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

ÛÈÒÈ8ÛÈÒB‰lÓ ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ Ì‡ .B˙k‰Ï9˙‡k‰a …ƒ¿«…ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«»«
‡ËBÁ‰10˜Ècv‰ ˙‡ ‰kÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,11. «≈«»…∆¿«∆∆««ƒ

צ:2) פה.3)בבאֿקמא סנהדרין חברו 4)ראה את פצע
אֿז. הלכות ב, פרק למעלה ראה אבר. החסירו או

נזק.5) שום לו גרם לא הרשע,6)אפילו את להוציא
אם  "והיה בו שנאמר מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר
ב). כה, (דברים והכהו" השופט והפילו הרשע, הכות בן

עלֿפי 7) היא "נציון" והמלה הכאה, לידי שבאה מריבה
אנשים". ינצו "כי מוסיף,8)הכתוב היה אם יוסיף, "לא

פירוש  וראה רפו), כיֿתצא (ספרי לאֿתעשה" על עובר
שם. ורש"י לג. כתובות וגמרא הזה, לפסוק על 9)רש"י

יכנו". רשע,10)"ארבעים על מדברת התורה שהרי
להכותו. על 11)ומצוה עובר שבוודאי באיסור, שמכהו

מצווה  להכותו, שמצוה מצוה, במקום "ומה לאֿתעשה.
שאינו  מצוה, במקום שלא מארבעים); (יותר להכותו שלא
שלא  שמצווה (קלֿוחומר) דין אינו להכותו, מצווה

פה.). (סנהדרין להכותו"

.ádÈa‚n‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ - B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ«»«¬≈»¿»««¿ƒ«
‰Ê È¯‰ - e‰k‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ÏÚ B„È»«¬≈««ƒ∆…ƒ»¬≈∆

ÚL¯12. »»

יג),12) ב, (שמות רעך תכה למה לרשע ויאמר "שנאמר:
הכהו  שלא אףֿעלֿפי תכה, למה אלא נאמר, לא הכית למה

נח:). (שם רשע" נקרא -

â.‰kn‰13‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰ B¯·Á ˙‡ ««∆∆¬≈«»»∆≈»»∆¿»
‰˜BÏ -14Â‡Ï ‰È‰iL È„k ÔÈÓeÏLz Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆∆¬≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆»

ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz ‰Ê15‰‡k‰ B¯·Á „·Ú ‰k‰ elÙ‡Â . ∆ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒƒ»∆∆¬≈«»»
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L16˙ˆ˜Óa BLÈ È¯‰L ;‰˜BÏ - ∆≈»»∆¿»∆∆¬≈∆¿¿ƒ¿»

˙BˆÓ17·iÁ - Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰k‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . ƒ¿¿≈»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿»≈«»
È¯ˆn‰ ˙‡ CiÂ ‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ18. ƒ»∆∆¡««ƒ∆…»…««∆«ƒ¿ƒ

לה.13) יוסיף".14)כתובות "לא לאו על שעבר
משלם 15) פרוטה, שוה בה שיש הכאה חבירו את הכה אם

ט. הלכה ד פרק למעלה ראה לוקה, בבאֿקמא 16)ואינו
פרוטה  שוה בה שאין הכאה בין הבדל יש חבירו בעבד פח.
אין  עבדו במכה אבל פרוטה, שוה בה שיש הכאה ובין
שם  למעלה ראה משלם. אינו שבשתיהן מכיוון הבדל,
סימן  חושןֿמשפט הגר"א וביאור ח: מכות וראה ו, הלכה

בה.17)תכ. חייב עבד בה, חייבת שאשה מצוה כל
הוא  ואף במצוות, אחיך היינו "אחיך" נקרא כך ומשום
. . . להכותו . . . יוסיף "לא ג) כה, (דברים בכתוב כלול
"כי  הכתוב: את מביא שם יהודה רבי [אמנם אחיך". ונקלה
יוסיף" "לא בפסוק המדובר כאן אבל וגו', אנשים" ינצו

זה]. פסוק להביא עברי 18)רצוי איש שהכה משום
נח:). (סנהדרין

.ãÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜19BM‰ el‡Ï,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÌÈË ¿»»¿¬»ƒ¿≈«ƒ«¬≈¿«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ;ÔÓ‡ ÏaÁp‰ ‡‰iL20‰ÊL ∆¿≈«∆¿»∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆

ÏËBÂ ,‰Ê Ï·Á Ba Ï·Á21BÏ Èe‡¯M ‰Ó22‡e‰Â .23, »«»»∆¿≈«∆»¿
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL24?„ˆÈk .25ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL eÈ‰ ∆ƒ¿»≈ƒ≈«»¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B„È CB˙Ï ÒÎpL B˙B‡26‡ÏÂ ,Ïe·Á ‡ˆÈÂ ÌÏL ∆ƒ¿«¿»»≈¿»»»¿…
,ÈzÏ·Á ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ba Ï·ÁL ˙Úa e‰e‡»̄»≈∆»«¿≈…»«¿ƒ
.ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Èa zÏ·Á ‰z‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈«»»«¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿≈

התורה 19) שמן אףֿעלֿפי ונוטל, נשבע שהנחבל ותיקנו
במטלטלין, במקצת מודה כגון פטור, ויוצא הנתבע נשבע
הלכות  (ראה מכחישו אחד שעד ונתבע השומרים שבועת

ב). הלכה א פרק ונטען תורה 20)טוען ספר כגון קדוש,
תקנוה  היא, מדרבנן זו ששבועה אף לח:). שבועות (ראה
שם). (רבינו חפץ בנקיטת התורה מן שבועה כעין

מד:21) לו.22)שבועות ואם 24)בתנאי.23)המגיע
ו. בהלכה להלן מפורש עדים, שם.25)אין משנה,

בלשון 26) המשנה ונקטה המשנה. לשון ונקט רשותו,
הנחבל. כשנכנס שם היה הבית שבעל לציין כדי אולי "ידו",

.ä?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÌB˜Óa ‰kn‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««»¿»
BÓˆÚa ˙Bk‰Ï BÏ ¯LÙ‡L28Ì‰nÚ ‰È‰L B‡ , ∆∆¿»¿«¿«¿∆»»ƒ»∆

Ba ÏaÁÏ BÏ ¯Ó‡ ÏaÁp‰ ‰fL ¯LÙ‡L ,ÈLÈÏL29 ¿ƒƒ∆∆¿»∆∆«∆¿»»««¿…
,¯Á‡ Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡ ÏÚ ÌÚ¯˙‰Ïe¿ƒ¿«≈««≈¬»ƒ≈ƒ»∆«≈

‰˙È‰Â,BÓˆÚa ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa ‰kn‰ ¿»¿»««»¿»∆≈»«¬¿«¿
‰ÎÈL ‰˙È‰L ÔB‚k30È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙ˙k ÔÈa ¿∆»¿»¿ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆¬≈

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê31. ∆≈¿…¿»

מו:27) שבועות להשבע, צריך וחוששים 28)שהנחבל
להשבע. צריך הוא כך ומשום בעצמו, חבל שמא

(שמא 29) ליה" עביד אחר "ודילמא הגירסא: שלנו בגמרא
כגירסת  רבינו גירסת אבל בו), חבל כלומר לו, עשה אחר
יותר, נראית הרי"ף [גירסת אמר". לאחר "דילמא הרי"ף
על  להתרעם שיוכל כדי בו, שיחבול לשלישי אמר שהנחבל
תובע  היה בוודאי לו, שאמר בלי בו חבל אילו כי האחר,

לדין]. כתפיו,31)בשיניים.30)אותו בין הנשיכה כי
בו. חבל שחבירו הוכחה היא אחר, עמהם כשאין

.å;ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ÌlLÓ - Ï·Á ‡e‰L Ï·BÁ‰ ‰„B‰»«≈∆»«¿«≈¬ƒ»¿»ƒ
ÌL eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ È¯‰L32ÌÏL B„È CB˙Ï ÒÎpL ∆¬≈»≈ƒ»»∆ƒ¿«¿»»≈

ÌL eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .Ïe·Á ‡ˆÈÂ ‰·È¯n‰ ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ»¿»»»¬»ƒ…»»
ÏÏk ÌÈ„Ú33BÓˆÚÓ ‰„B‰Â ,Èa zÏ·Á :¯ÓB‡ ‡e‰ ,34 ≈ƒ¿»≈»«¿»ƒ¿»≈«¿

˜Êp‰ ÔÓ ¯eËt -35¯Úv‰ ÔÓe36˙·La ·iÁÂ ,37 »ƒ«∆∆ƒ«««¿«»¿∆∆
BÓˆÚ Èt ÏÚ Èet¯·e ˙L··e38CÎÈÙÏ .39¯Ùk Ì‡ , ¿∆¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ»ƒ»«
ÚaL - ÈzÏ·Á ‡Ï :¯Ó‡Â40˙q‰ ˙Úe·L41. ¿»«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈

יצטרך 32) כן גם יודה, לא אפילו שהרי הודאה, זו ואין
לרשות 33)לשלם. בכניסתו אותו שראו עדים היו לא

חבול. משם ביציאתו לא ואף הטוב.34)החובל, מרצונו
נמכר 35) עבד הוא כאילו משלם הוא  ידו קטע אם שהרי

היה  לא שהנחבל בשעה ב), הלכה א פרק (למעלה בשוק
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שתשלום  מכאן ידו, שיקטעו שבעולם הון בשום מסכים
במושג  נכלל וזה האמיתי, מהנזק פחות תמיד הוא הנזק
וראה  ח, הלכה ב פרק ממון נזקי הלכות (ראה "קנס"

ממון,36)אורֿשמח). חיסרו שלא בשעה החובל שמשלם
הוא  התשלום "ממון". אינו הצער תשלום אף כך ומשום
לחבירו  שהחסיר מה כשיעור בדיוק כשהוא רק "ממון"

שם). (ולא 37)(רבינו בה שעסק ממלאכתו שהתבטל
למעלה  ראה ידו. דמי לו נתן לא שהרי קישואים, כשומר

יא). הלכה ב ראב"ד 38)פרק [ראה עצמו. הודאת עלֿפי
ולא  בתלמוד, מקומות מכמה רבינו על שתמהו ומגידֿמשנה

הדעת]. את מניח ישוב בשבת 39)מצאו שחייב מכיון
עצמו. עלֿפי ובריפוי ממון.40)ובבושת כפר שהרי

כופר 41) של זו שבועה חפץ. נקיטת בלי בכל, כופר כדין
משום  "היסת", ונקראת מ:) (שבועות נחמן רב תיקן בכל,
ערוך  ראה גאון, (פירוש לשקר אדם על מכבידה שהיא

היסת). ערך השלם,

.æÈt ÏÚ el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL Ì„‡ ÌlLÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈»»¿»¿»ƒ≈«ƒ
Ì‡L ;Ò˜ ‡ÏÂ ‡e‰ ÔBÓÓ Èet¯‰Â ˙·M‰L ?BÓˆÚ«¿∆«∆∆¿»ƒ»¿…¿»∆ƒ

ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰ ,BÏ ÔzÈ ‡Ï42Ba ‡t¯˙Ó ‡e‰L …ƒ≈¬≈ƒ¿»∆ƒ¿«≈
BzÎ‡ÏnÓ ÏË·e43˙La‰Â .44BÏ ‰ÚÈb‰ ‡Ï45‡l‡ »≈ƒ¿«¿¿«∆…ƒƒ»∆»

ÏaÁp‰L ;Ba Ï·Á ‡e‰L eÈÙa ‰„B‰L ‰ÚLa¿»»∆»¿»≈∆»«∆«∆¿»
˙La BÏ ÔÈ‡ - Ì„‡ [ÈÙa] Ba Ï·Á ‡lL46B˙‡„B‰Â , ∆…»«ƒ¿≈»»≈∆¿»»
B˙B‡ ‰LiaL ‡È‰ ÔÈc ˙È·a47. ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

שהחסירו.42) מה בדיוק לו משלם הערה 43)והוא ראה
בכל 44)לו. ממון, החסירו לא שהרי ממון, שאינה אף

עצמו. עלֿפי משלם אותו.45)זאת ביישה כלומר לנחבל,
שאם 46) משמע, שם [מדבריו ב. הלכה ב פרק למעלה ראה

את  ראה לא כשאיש אפילו בושת יש גלוי, במקום החבלה
עיון]. וצריך החבלה, על 47)מעשה אותו מחייבים אין

שהרי  בושת, היתה לא בכלל אז כי החבלה, בשעת הבושת
מבייש  שהוא על אותו מחייבים אלא אדם, בפני בו חבל לא

בו. שחבל ביתֿדין בפני בהודאתו עתה אותו

.ç˙La ÔÈa ˙L·a L¯Ù‰ ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆≈∆¿≈¿∆≈∆
BÏ ÚÈbn‰48˙La ÔÈ·e ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ba Ï·Á Ì‡ ««ƒ«ƒ»«ƒ¿≈¬≈ƒ≈∆

‰„B‰L ˙Úa BÏ ÚÈbn‰49.Ba Ï·ÁL ÌÈ¯Á‡ ÈÙa ««ƒ«»≈∆»ƒ¿≈¬≈ƒ∆»«
CÎÈÙÏ50BÓˆÚ Èt ÏÚ ˙La Ì„‡ ÌlLÓ51. ¿ƒ»¿«≈»»∆«ƒ«¿

אותו.48) עתה 49)שמבייש באה שהבושת ואףֿעלֿפי
חבירו  את כמבייש דינו אין ההודאה, עלֿידי בדיבורו
ג  פרק למעלה (ראה התשלומין מן פטור שהוא בדברים
ממש. בחבלה עתה אותו כמבייש דינו אלא ה), הלכה

אחרים,50) בפני חבלה עלֿידי למבייש אחד שדין מכיון
בו. שחבל אחרים בפני הודאה עלֿידי ולמבייש

עתה 51) ביישו שהרי ממון, אינו התשלום שעצם אףֿעלֿפי
עדים. בפני

.è.BBÓÓ ˜ÈfÓÏ BÙe‚a B¯·Á ˜ÈfÓ ‰ÓB„ BÈ‡≈∆«ƒ¬≈¿¿«ƒ»
·iÁ ‡e‰M ‰Ó ÌlML ÔÂÈk - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰L∆««ƒ»¬≈≈»∆ƒ≈«∆«»

BÏ ¯tk˙ ÌlLÏ52Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Áa Ï·Á Ï·‡ ; ¿«≈ƒ¿«≈¬»»««¬≈««ƒ
BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ Ô˙pL53elÙ‡Â . ∆»«¬ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿«≈«¬ƒ

·È¯˜‰54˙BÈ· ÈÏÈ‡ Ïk55BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ -56‡ÏÂ ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈ƒ¿«≈¿…
ÏaÁp‰ ÔÓ Lw·iL „Ú ,BBÚ ÏÁÓBÏ ÏÁÓÈÂ57. ƒ¿«¬«∆¿«≈ƒ«∆¿»¿ƒ¿«

שמים.52) לסבל 53)בידי אמיתי פיצוי הכסף אין כי
דברים.54)האישי. חמשה על הגמרא 55)נוסף לשון

על  לרצון העולים המובחרים, הם שבנביות והאילים שם.
ז). ס, (ישעיה ה' לחבירו,56)מזבח אדם בין חטא זהו כי

עליו. מכפר הקרבן לאבימלך:57)ואין ה' שאמר כמו
ולא  ז) כ, (בראשית בעדך" ויתפלל . . . האיש אשת "השב

שם. גמרא לו, מחל אלאֿאםֿכן שיתפלל יתכן

.é¯eÒ‡Â58È¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï ÏaÁpÏ59BÊ ÔÈ‡ .ÏÁÓÈ ‡ÏÂ ¿»«∆¿»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
Ï‡¯OÈ Ú¯Ê C¯„60Ï·BÁ‰ epnÓ LwaL ÔÂÈk ‡l‡ . ∆∆∆«ƒ¿»≈∆»≈»∆ƒ≈ƒ∆«≈

BÏ ÔpÁ˙Â61‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt62Ú„ÈÂ ,63‡e‰L ¿ƒ¿«≈««ƒ»¿ƒ»¿»«∆
B‡ËÁÓ ·L64ÌÁÂ65ÏÎÂ .BÏ ÏÁÓÈ - B˙Ú¯ ÏÚ »≈∆¿¿ƒ««»»ƒ¿«¿»

ÁaLÓ ‡e‰ È¯‰ - ÏÁÓÏ ¯‰ÓÓ‰66ÌÈÓÎÁ Áe¯Â , «¿«≈ƒ¿…¬≈¿À»¿«¬»ƒ
.epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆

והתפלל 58) מאבימלך שנתפייס מאברהם לומדים זאת
צב. בבאֿקמא על 59)בעדו, שיבוא לעונש חושש שאינו

שם. ממנו, מחילה לבקש בפניו שהתחנן אףֿעלֿפי חבירו,
באומה 60) יש סימנים והביישנים "שלושה הרחמנים זו,

עט.). (יבמות חסדים" יותר 61)וגומלי הוא תחנון
הראשונה.62)מבקשה. בפעם נענה שלא לאחר

השתכנע.63) כזאת.64)הנחבל לעשות ישוב לא
בלבו.65) (שאינו 66)התחרט מדותיו על המעביר "כל

לו  מעבירים רש"י), - אותו למצערים מדה למדוד מדקדק
יז.). השנה (ראש פשעיו" כל על

.àé.BBÓÓ È˜ÊÏ BÙe‚ È˜Ê ÔÈa L¯Ù‰ LÈ „BÚÂ¿≈∆¿≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈»
ÈÈÚ ˙‡ ‡nÒ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰L67ÏÚ ,È„È ˙‡ ÚË˜ , ∆»≈«¬≈«≈∆≈ƒ¿«∆»ƒ«

,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L ˙Ó¿»∆«»»¬≈∆«»«¬ƒ»¿»ƒ
CÎa ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L68¯ÓB‡‰ Ï·‡ ; ∆«»»»«∆≈»»∆¿»¬»»≈

˙Ó ÏÚ ,Èck ˙‡ ¯aL ,È˙eÒk ˙‡ Ú¯˜ :B¯·ÁÏ«¬≈¿«∆¿ƒ«≈∆«ƒ«¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L69ÏÚ' BÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . ∆«»»¬≈∆»¿ƒ…»««

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - '¯eËt ‰z‡L ˙Ó70 ¿»∆«»»¬≈∆«»¿«≈««ƒ
.˙ÈÁL‰Ï e‰L¯‰L∆ƒ¿»¿«¿ƒ

צב.67) כאלו,68)בבאֿקמא איברים ראשי בחסרון
ולא  ופצעני, הכני לו אמר אם אבל כך. לו אמר ובצחוק
שתהיה  עלֿמנת אמר אם פטור, – איברים ראשי לחסרו

(מגידֿמשנה). אמר )69פטור צחוק שדרך אומרים ואין
ממונו. על למחול אדם שעשוי לו:70)לו, לומר שיכול

שתשלם. עלֿמנת כסותי את לקרוע לך הרשיתי

.áé?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na71B„ÈÏ ÌÈÏk‰ e‡aLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿»
‰¯ÈÓL ˙¯B˙a ‰lÁz72B‡ ÔÈÏe‡L eÈ‰L ÔB‚k , ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿∆»¿ƒ

L :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ- Ôk ‰OÚÂ ,Ú¯˜e ¯a À¿»ƒ∆¿¿»««≈¿«¿»»≈
ÌlLÏ ·iÁ73;¯eËt ‰z‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú , «»¿«≈«∆…««¿»∆«»»

B¯aLÂ ‰Ê ÈÏk Á˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡74‰Ê „‚a , ¬»ƒ»««¿ƒ∆¿«¿∆∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ,BÚ¯˜e75. ¿»¿»»≈¬≈∆»

שאתה 71) עלֿמנת בפירוש לו אמר לא אם לשלם שחייב
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תביעה 1) כל ומשפט בחבירו, החובל איסור בו נתבארו

לזה. והנמשך והנחבל החובל מן שתהיה

.àBÓˆÚa ÔÈa ÏaÁÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡2B¯·Áa ÔÈa3‡ÏÂ . »¿»»«¿…≈¿«¿≈«¬≈¿…
Ï·BÁ‰4‰kn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa5¯Lk Ì„‡6 «≈ƒ¿«∆»»««∆»»»≈

,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈»»≈»≈ƒ≈ƒ»
ÔBÈv C¯c7‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ∆∆ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

ÛÈÒÈ8ÛÈÒB‰lÓ ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ Ì‡ .B˙k‰Ï9˙‡k‰a …ƒ¿«…ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«»«
‡ËBÁ‰10˜Ècv‰ ˙‡ ‰kÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,11. «≈«»…∆¿«∆∆««ƒ

צ:2) פה.3)בבאֿקמא סנהדרין חברו 4)ראה את פצע
אֿז. הלכות ב, פרק למעלה ראה אבר. החסירו או

נזק.5) שום לו גרם לא הרשע,6)אפילו את להוציא
אם  "והיה בו שנאמר מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר
ב). כה, (דברים והכהו" השופט והפילו הרשע, הכות בן

עלֿפי 7) היא "נציון" והמלה הכאה, לידי שבאה מריבה
אנשים". ינצו "כי מוסיף,8)הכתוב היה אם יוסיף, "לא

פירוש  וראה רפו), כיֿתצא (ספרי לאֿתעשה" על עובר
שם. ורש"י לג. כתובות וגמרא הזה, לפסוק על 9)רש"י

יכנו". רשע,10)"ארבעים על מדברת התורה שהרי
להכותו. על 11)ומצוה עובר שבוודאי באיסור, שמכהו

מצווה  להכותו, שמצוה מצוה, במקום "ומה לאֿתעשה.
שאינו  מצוה, במקום שלא מארבעים); (יותר להכותו שלא
שלא  שמצווה (קלֿוחומר) דין אינו להכותו, מצווה

פה.). (סנהדרין להכותו"

.ádÈa‚n‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ - B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ«»«¬≈»¿»««¿ƒ«
‰Ê È¯‰ - e‰k‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ÏÚ B„È»«¬≈««ƒ∆…ƒ»¬≈∆

ÚL¯12. »»

יג),12) ב, (שמות רעך תכה למה לרשע ויאמר "שנאמר:
הכהו  שלא אףֿעלֿפי תכה, למה אלא נאמר, לא הכית למה

נח:). (שם רשע" נקרא -

â.‰kn‰13‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰ B¯·Á ˙‡ ««∆∆¬≈«»»∆≈»»∆¿»
‰˜BÏ -14Â‡Ï ‰È‰iL È„k ÔÈÓeÏLz Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆∆¬≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆»

ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz ‰Ê15‰‡k‰ B¯·Á „·Ú ‰k‰ elÙ‡Â . ∆ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒƒ»∆∆¬≈«»»
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L16˙ˆ˜Óa BLÈ È¯‰L ;‰˜BÏ - ∆≈»»∆¿»∆∆¬≈∆¿¿ƒ¿»

˙BˆÓ17·iÁ - Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰k‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . ƒ¿¿≈»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿»≈«»
È¯ˆn‰ ˙‡ CiÂ ‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ18. ƒ»∆∆¡««ƒ∆…»…««∆«ƒ¿ƒ

לה.13) יוסיף".14)כתובות "לא לאו על שעבר
משלם 15) פרוטה, שוה בה שיש הכאה חבירו את הכה אם

ט. הלכה ד פרק למעלה ראה לוקה, בבאֿקמא 16)ואינו
פרוטה  שוה בה שאין הכאה בין הבדל יש חבירו בעבד פח.
אין  עבדו במכה אבל פרוטה, שוה בה שיש הכאה ובין
שם  למעלה ראה משלם. אינו שבשתיהן מכיוון הבדל,
סימן  חושןֿמשפט הגר"א וביאור ח: מכות וראה ו, הלכה

בה.17)תכ. חייב עבד בה, חייבת שאשה מצוה כל
הוא  ואף במצוות, אחיך היינו "אחיך" נקרא כך ומשום
. . . להכותו . . . יוסיף "לא ג) כה, (דברים בכתוב כלול
"כי  הכתוב: את מביא שם יהודה רבי [אמנם אחיך". ונקלה
יוסיף" "לא בפסוק המדובר כאן אבל וגו', אנשים" ינצו

זה]. פסוק להביא עברי 18)רצוי איש שהכה משום
נח:). (סנהדרין

.ãÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜19BM‰ el‡Ï,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÌÈË ¿»»¿¬»ƒ¿≈«ƒ«¬≈¿«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ;ÔÓ‡ ÏaÁp‰ ‡‰iL20‰ÊL ∆¿≈«∆¿»∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆

ÏËBÂ ,‰Ê Ï·Á Ba Ï·Á21BÏ Èe‡¯M ‰Ó22‡e‰Â .23, »«»»∆¿≈«∆»¿
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL24?„ˆÈk .25ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL eÈ‰ ∆ƒ¿»≈ƒ≈«»¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B„È CB˙Ï ÒÎpL B˙B‡26‡ÏÂ ,Ïe·Á ‡ˆÈÂ ÌÏL ∆ƒ¿«¿»»≈¿»»»¿…
,ÈzÏ·Á ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ba Ï·ÁL ˙Úa e‰e‡»̄»≈∆»«¿≈…»«¿ƒ
.ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Èa zÏ·Á ‰z‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈«»»«¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿≈

התורה 19) שמן אףֿעלֿפי ונוטל, נשבע שהנחבל ותיקנו
במטלטלין, במקצת מודה כגון פטור, ויוצא הנתבע נשבע
הלכות  (ראה מכחישו אחד שעד ונתבע השומרים שבועת

ב). הלכה א פרק ונטען תורה 20)טוען ספר כגון קדוש,
תקנוה  היא, מדרבנן זו ששבועה אף לח:). שבועות (ראה
שם). (רבינו חפץ בנקיטת התורה מן שבועה כעין

מד:21) לו.22)שבועות ואם 24)בתנאי.23)המגיע
ו. בהלכה להלן מפורש עדים, שם.25)אין משנה,

בלשון 26) המשנה ונקטה המשנה. לשון ונקט רשותו,
הנחבל. כשנכנס שם היה הבית שבעל לציין כדי אולי "ידו",

.ä?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÌB˜Óa ‰kn‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««»¿»
BÓˆÚa ˙Bk‰Ï BÏ ¯LÙ‡L28Ì‰nÚ ‰È‰L B‡ , ∆∆¿»¿«¿«¿∆»»ƒ»∆

Ba ÏaÁÏ BÏ ¯Ó‡ ÏaÁp‰ ‰fL ¯LÙ‡L ,ÈLÈÏL29 ¿ƒƒ∆∆¿»∆∆«∆¿»»««¿…
,¯Á‡ Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡ ÏÚ ÌÚ¯˙‰Ïe¿ƒ¿«≈««≈¬»ƒ≈ƒ»∆«≈

‰˙È‰Â,BÓˆÚa ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa ‰kn‰ ¿»¿»««»¿»∆≈»«¬¿«¿
‰ÎÈL ‰˙È‰L ÔB‚k30È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙ˙k ÔÈa ¿∆»¿»¿ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆¬≈

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê31. ∆≈¿…¿»

מו:27) שבועות להשבע, צריך וחוששים 28)שהנחבל
להשבע. צריך הוא כך ומשום בעצמו, חבל שמא

(שמא 29) ליה" עביד אחר "ודילמא הגירסא: שלנו בגמרא
כגירסת  רבינו גירסת אבל בו), חבל כלומר לו, עשה אחר
יותר, נראית הרי"ף [גירסת אמר". לאחר "דילמא הרי"ף
על  להתרעם שיוכל כדי בו, שיחבול לשלישי אמר שהנחבל
תובע  היה בוודאי לו, שאמר בלי בו חבל אילו כי האחר,

לדין]. כתפיו,31)בשיניים.30)אותו בין הנשיכה כי
בו. חבל שחבירו הוכחה היא אחר, עמהם כשאין

.å;ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ÌlLÓ - Ï·Á ‡e‰L Ï·BÁ‰ ‰„B‰»«≈∆»«¿«≈¬ƒ»¿»ƒ
ÌL eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ È¯‰L32ÌÏL B„È CB˙Ï ÒÎpL ∆¬≈»≈ƒ»»∆ƒ¿«¿»»≈

ÌL eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .Ïe·Á ‡ˆÈÂ ‰·È¯n‰ ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ»¿»»»¬»ƒ…»»
ÏÏk ÌÈ„Ú33BÓˆÚÓ ‰„B‰Â ,Èa zÏ·Á :¯ÓB‡ ‡e‰ ,34 ≈ƒ¿»≈»«¿»ƒ¿»≈«¿

˜Êp‰ ÔÓ ¯eËt -35¯Úv‰ ÔÓe36˙·La ·iÁÂ ,37 »ƒ«∆∆ƒ«««¿«»¿∆∆
BÓˆÚ Èt ÏÚ Èet¯·e ˙L··e38CÎÈÙÏ .39¯Ùk Ì‡ , ¿∆¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ»ƒ»«
ÚaL - ÈzÏ·Á ‡Ï :¯Ó‡Â40˙q‰ ˙Úe·L41. ¿»«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈

יצטרך 32) כן גם יודה, לא אפילו שהרי הודאה, זו ואין
לרשות 33)לשלם. בכניסתו אותו שראו עדים היו לא

חבול. משם ביציאתו לא ואף הטוב.34)החובל, מרצונו
נמכר 35) עבד הוא כאילו משלם הוא  ידו קטע אם שהרי

היה  לא שהנחבל בשעה ב), הלכה א פרק (למעלה בשוק
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צג.). (שם כסף 72)פטור רעהו אל איש יתן "כי ככתוב
אותו  מחייבת שהתורה ו), כב, (שמות לשמור" כלים או

פטור 73)בפשיעה. אינו הכלי, על שומר שנעשה מכיון
לו  אמר אם אבל לפטור. עלֿמנת במפורש לו שיאמר עד
לי. שתשלם ובלבד רוצה, אתה אם קרע כוונתו קרע,

שמירה.74) לשם ולא שבירה לשם אותו כי 75)ולקח
מעשה  עצם ועל עצמו, על קיבל לא שמירה אחריות
גמרא  הבעלים. ברשות נעשה שהרי לחייבו, אין השבירה

שם.

.âé¯ÓB‡‰76˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL ÂÈÏk ¯aL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«≈≈»∆¿ƒ«¿»
¯eËt ‰z‡L77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰OÚÂ ,78el‡Îe .ÌlLÏ ∆«»»¿»»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ

BÈÚ ‡nÒ :BÏ ¯Ó‡79‰z‡L ˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL »««≈≈∆¿ƒ«¿»∆«»
È¯‰ ,ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰OBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯eËt»¿««ƒ∆»∆«»¿«≈¬≈

ÔBÚa BÙzL BÏ ¯ÓB‡‰ ‰Ê80È¯‰L ;‡e‰ ÚL¯Â ∆»≈À»∆»¿»»∆¬≈
¯eÚ ÏÈLÎ‰81˜fÁÂ ,82.‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿≈¿≈¬≈»

צב.76) בבאֿקמא במקומך.77)משנה אשלם אני כלומר,
שאתה 78) עלֿמנת במפורש לו שאמרו אףֿעלֿפי העושה,

עבירה,79)פטור. לדבר שליח שאין חייב. שהעושה
ויתחייב  כמותו אדם של שלוחו אומרים אין בעבירה כלומר
על  היא העבירה מעשה אחריות אומרים אלא השולח,
בקול  אלא השולח, בקול לשמוע צריך היה שלא עושהו,

מב: קידושין מג.80)התורה, רשע 81)קידושין והוא
יד). יט, (ויקרא מכשול" תתן לא עור "ולפני לאו על שעבר
זאת  בכל הוא, חבירו של שהכלי ידע שהמזיק ואףֿעלֿפי
היה  לא פטור, שיהיה הבטיחו לא שאילו עוור, בבחינת הוא

ו. זרה עבודה ראה לעשות 82)שובר, וזירזו אותו המריץ
שם. גמרא העבירה, את

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכן 1) וניכר, גמור היזק חבירו ממון המזיק דיני בו נתבארו

האדם  עם אחר לדבר או לבהמה שיתוף כשיש בו נתבאר
הנזק. בפועל המזיק

.à˜Èfn‰2ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - B¯·Á ÔBÓÓ3ÔÈa . ««ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆»≈≈
‚‚BL ‰È‰L4Òe‡ ‰È‰L ÔÈa5„ÈÊÓk ‡e‰ È¯‰ -6. ∆»»≈≈∆»»»¬≈¿≈ƒ

‚b‰ ÔÓ ÏÙ ?„ˆÈk7Ï˜˙pL B‡ ,ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ8 ≈«»«ƒ«»¿ƒ≈∆«≈ƒ∆ƒ¿«
˜Ê ·iÁ - B¯aLÂ ÈÏk‰ ÏÚ ÏÙÂ Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈¿»«««¿ƒ¿ƒ¿«»∆∆
˜lÁ ‡Ï .‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe :¯Ó‡pL .ÌÏL»≈∆∆¡««≈¿≈»¿«¿∆»…ƒ≈

·e˙k‰9.„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa «»≈≈¿≈ƒ

יא.2) הלכה א פרק למעלה כו.3)ראה בבאֿקמא משנה
כוונה.4) בלי שאינן 5)שהזיק שלמטה, הדוגמאות כגון

באונס  אבל מזה, ולהשמר לב לשים אפשר כי גמור, אונס
יב. הלכה א פרק ולמעלה ד, הלכה לקמן ראה פטור. גמור

שם.6) זה 7)משנה, והרי מצויה, שאינה ברוח אפילו
שאינה  רוח לבין מצויה רוח בין רבינו חילק לא כאן אנוס.
ביניהם  ההבדל כי יב, הלכה א בפרק למעלה כמו מצויה,
ושבת), ריפוי (צער, דברים שלושה לענין אלא קיים אינו
בלבד. נזק אלא אין ממון ובמזיק הבדל, אין - בנזק אבל
ב, סעיף שעח סימן חושןֿמשפט (וראה כז. בבאֿקמא

ז). סעיףֿקטן הגר"א שאין 8)וביאור לפי שוגג, והריהו

ראה  מהלכים, כשהם בדרך להתבונן אדם בני דרך
ה. הלכה יג, פרק ממון נזקי והלכות כז: בבאֿקמא

לה.9) בבאֿקמא

.áÂÈÏk ¯·BM‰ B‡ B¯·Á ÏL BzÓ‰a ‚¯B‰‰ „Á‡Â10 ¿∆»«≈¿∆¿∆¬≈«≈≈»
ÂÈ„‚a Ú¯Bw‰ B‡11ÔÈc Ïk‰ - ÂÈ˙BÚÈË ıˆB˜ B‡ «≈¿»»≈¿ƒ»«…ƒ

‡e‰ „Á‡12. ∆»

כו.10) שם ההורג 11)משנה, של זו וכן זו, דוגמה
בתוספתא  מובאות - נטיעותיו קוצץ או חבירו של בהמתו

ג. פרק שהיה 12)בבאֿקמא בין כמזיד, שלם נזק חייב
אנוס. שהיה ובין שוגג

.â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13˜fp‰ ˙eL¯a14Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ»¬»
˜Èf‰ Ì‡ ‡l‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ˜Èfn‰ ˙eL¯aƒ¿««ƒ≈«»¿«≈∆»ƒƒƒ

ÔB„Êa15¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La Ï·‡ ,16Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¬»ƒ¿»»¿…∆»¿≈ƒ
˙eL¯a Ô‰ÈL eÈ‰17˜Èf‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿ƒƒ

Ô‰Ó „Á‡18¯eËt - ‰eÎa ‡lL B¯·Á ÔBÓÓ19. ∆»≈∆»¬≈∆…¿«»»»

אנוס.13) ובין שוגג בין מגיד בין לשלם, חייב שהמזיק
להזהר,14) היה צריך שהמזיק מח.מכיון בבאֿקמא
מפני 15) לרשותו, הניזק שנכנס אףֿעלֿפי המזיק, חייב

ז  פרק ממון (נזקי להזיקו לא אבל להוציאו רשות לו שיש
ז). כן 16)הלכה ועל שנכנסת, ידעתי לא לטעון: שיכול

שלא  להזהר צריך היית אתה טענה: ועוד (שם). נזהרתי לא
בכוונה. שלא שיוזקו שאפשר במקום כליך להניח

ברשות 17) אפילו או השותפין חצר או הרבים ברשות כגון
להכנס, רשות הבית בעל לו שנתן אלא הבית, בעל

מח: שם 18)בבאֿקמא הקודמת, בדוגמא מהֿשאיןֿכן
הנכנס  אם אבל בכוונה. שלא פטור שהזיק הבית בעל רק
מכיון  בכוונה, שלא אפילו חייב הוא הבית, בעל את הזיק

ברשות. שלא זה 19)שנכנס "הוזקו (שם) הגמרא ובלשון
שאמרו  ביה" ידע הוה "דלא מפרש רבינו פטור". בזה,
הניזק  שאין פטור, שהוא והטעם בכוונה. שלא היינו בגמרא,
ששניהם  מכיון להזהר, עליו שהיה למזיק בטענה לבוא יכול

מחבירו. יותר להזהר חייב הוא ואין אחד, במצב

.ãÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰20‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,21ÂÈzÁzÓ »»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ«¿»
˙˜c‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ :‰˜Èf‰Â ‰ÏÙÂ22- ‰˜ÊÁÂ ¿»¿»¿ƒƒ»ƒ…»¿»¿À∆∆«¬»»

·iÁ23B‡ ‰ËÓLÂ ,˙˜c‰Óe ‰˜ÊÁ ‰˙È‰ ; «»»¿»¬»»¿À∆∆¿ƒ¿¿»
‰ÚÈÏ˙‰L24ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»∆«»ƒ≈»«ƒ

‡È‰25ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .26- ƒ¿≈…«≈»∆»≈«¿»ƒ
¯eËt - ˜Èfn‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;˜fp‰ ˙eL¯a27„Ú , ƒ¿«ƒ»¬»ƒ¿««ƒ»«

e¯‡aL BÓk ,˜Èf‰Ï Ôek˙iL28. ∆ƒ¿«≈¿«ƒ¿∆≈«¿

ז:20) הנקב 22)מדריגה.21)מכות כל את ממלאת
בו. תחובה לא 23)שהיא אבל מהודקת, היתה אפילו או

מפני  חייב, - בה העולה האיש כובד לשאת חזקה היתה
בכוונה. שלא הזיק אפילו אדם חייב שבנזקין

הסולם 24) על וכשעלה אותה, והחלישו כרסמו והתולעים
שם. גמרא (ראה 25)נשמטה, ופטור הוא גמור ואונס

ועיין  הי"ב, פ"ו נפש ושמירת רוצח הלכות להלן
בגמרא  אחרת גירסא לרבינו שהיתה כאן, מגידֿמשנה

מכה 26)שלפנינו). היתה אלאֿאםֿכן פטור המזיק שאין
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שמים. אלו 27)בידי כעין רגיל, אונס ובין שוגג בין
א. בהלכה רבינו הקודמת.28)שמנה בהלכה

.ä‡lnL È¯‰29elÙ‡ ,ÔÓLÂ ÔÈÈ Èck B¯·Á ¯ˆÁ ¬≈∆ƒ≈¬«¬≈«≈«ƒ»∆∆¬ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙eL¯a ÌÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…ƒ≈»»««∆»≈

‰Ê È¯‰ ,¯ÓLÏBk¯„k ‡ˆBÈÂ ÒÎ30¯azLiL ÏÎÂ ; ƒ¿…¬≈∆ƒ¿»¿≈¿«¿¿…∆ƒ¿«≈
¯eËt ‡e‰ È¯‰ - B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÌÈck‰ ÔÓƒ««ƒƒ¿ƒ»ƒƒ»¬≈»

Ô‰ÈÏÚ31‰eÎa Ô¯aL Ì‡Â .32ÏÚa ÌÒÈÎ‰ elÙ‡ , ¬≈∆¿ƒƒ¿»¿«»»¬ƒƒ¿ƒ»««
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a ‡lL ÌÈck‰33ÔÎÂ] . ««ƒ∆…ƒ¿¬≈∆«»¿«≈¿≈

.[‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כח.).29) (בבאֿקמא הכדים על דורך והיוצא והנכנס
סחור,30) סחור וללכת יתירה בזהירות לנהוג חייב הוא ואין

גבי  על זה הכדים את לסדר לטרוח חייב הוא אין כן וכמו
מעבר. לו לפנות כדי חייב 31)זה, אינו המזיק ברשות כי

הברייתא  ולשון ג). הלכה (למעלה להזיק שיתכוון עד
ונכנס". משבר ויוצא, "משבר להזיק.32)(שם):

לשברם.33) לא אבל מחצרו, לפנותם רשות לו יש

.å‰ÏÚL ¯BL34˜Èfn‰ ˙eL¯a B‚¯‰Ï ¯BL Èab ÏÚ35, ∆»»««≈¿»¿ƒ¿««ƒ
Ìz ‰È‰L ÔÈa ,ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡e‰L36‰È‰L ÔÈa ∆««««¿≈∆»»»≈∆»»

„ÚeÓ37,BÏÈv‰Ï B¯BL ˙‡ ËÓLÂ ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡·e , »»««««¿¿»«∆¿«ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÔBÈÏÚ ÏÙÂ38. ¿»«∆¿»≈¬≈∆»

כ.34) לדעת 35)בבאֿקמא פטור מתכוון שאינו משום
גֿד. הלכות למעלה ראה המזיק, ברשות רק רבינו

משלם 36) אינו התחתון את יהרוג ואם תם, היה שהעליון
יפסיד. התחתון ובעל נזק, חצי מועד,37)אלא היה אפילו

יעשה  לא אם יפסיד, לא התחתון ובעל שלם, נזק שמשלם
לביתֿהדין. ויפנה לעצמו להזיק.38)דין נתכוון שלא

.æÔBÈÏÚÏ BÙÁc39BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :˙ÓÂ40‡ÏÂ ¿»»∆¿»≈ƒ»»»¿»¿¿…
- BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - BËÓL¿»¬≈∆«»¿ƒ…»»»¿»¿

¯eËt ‰Ê È¯‰41. ¬≈∆»

שם.39) גמרא ואז 40)בכוח, (המאירי), התחתון את
מת. העליון היה ולא שם.41)יתכן גמרא

.çÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL42‡a ‰Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»
B˙È·Á ‰¯aLÂ ,B˙¯B˜a ‡a ‰ÊÂ B˙È·Áa43‰Ê ÏL ¿»ƒ¿∆»¿»¿ƒ¿¿»»ƒ∆∆

Cl‰Ï ˙eL¯ ‰ÊlL ;¯eËt - ‰Ê ÏL B˙¯B˜a44‰ÊÏÂ ¿»∆∆»∆»∆¿¿«≈¿»∆
˙È·Á‰ ÏÚ·e ÔBL‡¯ ‰¯Bw‰ ÏÚa ‰È‰ .Cl‰Ï ˙eL¿̄¿«≈»»«««»ƒ««∆»ƒ

¯eËt - ‰¯B˜a ˙È·Á ‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡45„ÓÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ¿¿»»ƒ¿»»¿ƒ»«
B‡OÓ „·kÓ ÁeÏ ‰¯Bw‰ ÏÚa46·iÁ -47Ì‡Â . «««»»«ƒ…∆«»«»¿ƒ

¯eËt - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰48„ÓÚ . ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ¿»«¬…»»«
Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ - B‡OÓ Ôw˙Ï49ÏÚ Û‡Â .¯eËÙe ¿«≈«»¬≈ƒ¿«≈»¿««

Bk¯„a „e¯Ë ‡e‰L ;˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt50. ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ∆»¿«¿
ÔBL‡¯ ˙È·Á ÏÚa ‰È‰51‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡ ‰¯B˜ ÏÚ·e »»««»ƒƒ««»«¬¿ƒ¿¿»

B„Èa B¯aML BÓk ‰fL ;·iÁ - ‰¯B˜a ˙È·Á»ƒ¿»«»∆∆¿∆ƒ¿¿»
‰eÎa52¯eËt - ÁeÏ ˙È·Á ÏÚa „ÓÚ Ì‡Â .53Ì‡Â . ¿«»»¿ƒ»«««»ƒ»«»¿ƒ

.·iÁ ‰Ê È¯‰ - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ‰¯Bw‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ¿«««»¿»«¬…¬≈∆«»
ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B‡OÓ Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«¿«≈«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««

‡a ‰ÊÂ B¯a ‡a ‰Ê ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bw‰«»¬≈«»¿≈∆»¿≈¿∆»
BzLÙa54.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

לא:42) בבאֿקמא משנה זה, בצד זה או זה מול זה
הליכתם.43) דרך בזה זה שפגעו ומכיון 44)עלֿידי

הלכה  (למעלה פטור בכוונה שלא המזיק ברשות, ששניהם
בקורה. יפגע שלא להזהר חייב החבית ובעל בעל 45)ג),

כדרכו, הולך הקורה בעל את ראה החבית בעל כי הקורה,
מדי, יותר למהר ולא במתינות ללכת היה צריך הוא ואף

בנזקו. אשם עצמו הוא כן הלך 46)ועל החבית ובעל
בדרך  בו ופגע הקורה בעל של בעמידתו הרגיש ולא כדרכו,

לא.). (שם החבית ונשברה שלא 47)הילוכו הקורה, בעל
היה  לא החבית ובעל גבו, על ומשאו בדרך לנוח לו היה
אין  כי בדרך, יעמוד הקורה שבעל דעתו, על להעלות צריך

גבם. על ומשאם לנוח אדם בני שלא 48)דרך אףֿעלֿפי
אותו. לפטור האזהרה מועילה זאת בכל לעמוד, היה צריך

כן.49) לעשות משאות נושאי להאשימו,50)שדרך ואין
בזה.ובעל  להרגיש היה צריך לב.51)החבית שם
שבעל 52) מפני נשברה והחבית כדרכו, הלך החבית בעל כי

חייב. הוא כך ומשום בחבית, ופגע מדי יותר מיהר קורה
לנוח,53) לעמוד צריך היה לא החבית בעל כי הקורה, בעל

אחריו. באים שאנשים יודע הוא הפשתן 54)שהרי ונשרף
חבירו. של בנרו

.èÌÈL55ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L56ı¯ „Á‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»»
˜f‰Â ,Cl‰Ó „Á‡Â57eÎa ‡lL B¯·Áa Ô‰Ó „Á‡‰58 ¿∆»¿«≈¿À«∆»≈∆«¬≈∆…¿«»»

‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ ı¯‰ ‰Ê -59·¯Ú ‰È‰ Ì‡Â . ∆»»«»ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒ»»∆∆
˙aL60‡e‰ ˙eL¯aL ÈtÓ ,¯eËt - ˙BLÓM‰ ÔÈa «»≈«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿
ı¯61Èet BÈ‡ ‡e‰Â ˙aM‰ Òkz ‡lL È„k ,62eÈ‰ . »¿≈∆…ƒ»≈««»¿≈»»

elÙ‡Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê e˜f‰Â ÌÈˆ¯ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ¿À¿∆»∆¿≈∆¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓi‰ ¯‡La63. ƒ¿»«»ƒ

לב:55) זה.56)בבאֿקמא כנגד שפגעו 57)זה עלֿידי
בזה. חייב,58)זה הרץ את שהזיק המהלך אף בכוונה, כי

לרשותו  נכנס כשהניזק אפילו חייב בכוונה שהמזיק כשם
ג). הלכה (למעלה רשות לו 59)בלי ואין אדם, בני מדרך
הרבים. ברשות לרוץ שם.60)רשות ודינו 61)גמרא

השבת.62)כמהלך. את שלא 63)לקבל שניהם כדין
ג). הלכה (למעלה ברשות

.éÔ·‡ ˜¯fL B‡ ,B„Èa ˜Èfn‰ „Á‡64ıÁ ‰¯È B‡65 ∆»««ƒ¿»∆»«∆∆»»≈
ÌÈÓ ¯ËtL B‡ ,Ba ˜Èf‰Â66ÌÈÏk‰ ÏÚ B‡ B¯·Á ÏÚ ¿ƒƒ∆»««ƒ«¬≈««≈ƒ

˜¯L B‡ ,˜Èf‰Â67Ú B‡68BÁÈÎa ˜Èf‰Â69BÚÈÂ70˙Úa ¿ƒƒ∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
B„Èa ˜ÈfÓk ‰Ê È¯‰ - BÁkÓ eÎÏ‰L71˙B„ÏBz Ì‰Â . ∆»¿ƒ…¬≈∆¿«ƒ¿»¿≈»

Ì„‡ ÏL72,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÈk‰Â ˜¯‰ Á Ì‡ Ï·‡ . ∆»»¬»ƒ»»…¿«ƒ««»»∆
Ï˜˙ Ck ¯Á‡Â73ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ Ô‰a ¿««»ƒ¿«»∆»»¬≈∆«»ƒ

B¯Ba74‰Ïwz ÏkL ;75‡È‰ ¯Ba ˙„ÏBz76BÓk , ∆»«»»∆∆ƒ¿
e¯‡aL77. ∆≈«¿

כו:64) לא.65)בבאֿקמא מים,66)כתובות זרם הפנה
ראה  ככוחו. ודינו יד), יז, (משלי מים" "פוטר מלשון

ו. ג:67)בבאֿקמא שם ברוק 69)באף.68)רקק,
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צג.). (שם כסף 72)פטור רעהו אל איש יתן "כי ככתוב
אותו  מחייבת שהתורה ו), כב, (שמות לשמור" כלים או

פטור 73)בפשיעה. אינו הכלי, על שומר שנעשה מכיון
לו  אמר אם אבל לפטור. עלֿמנת במפורש לו שיאמר עד
לי. שתשלם ובלבד רוצה, אתה אם קרע כוונתו קרע,

שמירה.74) לשם ולא שבירה לשם אותו כי 75)ולקח
מעשה  עצם ועל עצמו, על קיבל לא שמירה אחריות
גמרא  הבעלים. ברשות נעשה שהרי לחייבו, אין השבירה

שם.

.âé¯ÓB‡‰76˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL ÂÈÏk ¯aL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«≈≈»∆¿ƒ«¿»
¯eËt ‰z‡L77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰OÚÂ ,78el‡Îe .ÌlLÏ ∆«»»¿»»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ

BÈÚ ‡nÒ :BÏ ¯Ó‡79‰z‡L ˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL »««≈≈∆¿ƒ«¿»∆«»
È¯‰ ,ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰OBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯eËt»¿««ƒ∆»∆«»¿«≈¬≈

ÔBÚa BÙzL BÏ ¯ÓB‡‰ ‰Ê80È¯‰L ;‡e‰ ÚL¯Â ∆»≈À»∆»¿»»∆¬≈
¯eÚ ÏÈLÎ‰81˜fÁÂ ,82.‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿≈¿≈¬≈»

צב.76) בבאֿקמא במקומך.77)משנה אשלם אני כלומר,
שאתה 78) עלֿמנת במפורש לו שאמרו אףֿעלֿפי העושה,

עבירה,79)פטור. לדבר שליח שאין חייב. שהעושה
ויתחייב  כמותו אדם של שלוחו אומרים אין בעבירה כלומר
על  היא העבירה מעשה אחריות אומרים אלא השולח,
בקול  אלא השולח, בקול לשמוע צריך היה שלא עושהו,

מב: קידושין מג.80)התורה, רשע 81)קידושין והוא
יד). יט, (ויקרא מכשול" תתן לא עור "ולפני לאו על שעבר
זאת  בכל הוא, חבירו של שהכלי ידע שהמזיק ואףֿעלֿפי
היה  לא פטור, שיהיה הבטיחו לא שאילו עוור, בבחינת הוא

ו. זרה עבודה ראה לעשות 82)שובר, וזירזו אותו המריץ
שם. גמרא העבירה, את

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכן 1) וניכר, גמור היזק חבירו ממון המזיק דיני בו נתבארו

האדם  עם אחר לדבר או לבהמה שיתוף כשיש בו נתבאר
הנזק. בפועל המזיק

.à˜Èfn‰2ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - B¯·Á ÔBÓÓ3ÔÈa . ««ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆»≈≈
‚‚BL ‰È‰L4Òe‡ ‰È‰L ÔÈa5„ÈÊÓk ‡e‰ È¯‰ -6. ∆»»≈≈∆»»»¬≈¿≈ƒ

‚b‰ ÔÓ ÏÙ ?„ˆÈk7Ï˜˙pL B‡ ,ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ8 ≈«»«ƒ«»¿ƒ≈∆«≈ƒ∆ƒ¿«
˜Ê ·iÁ - B¯aLÂ ÈÏk‰ ÏÚ ÏÙÂ Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈¿»«««¿ƒ¿ƒ¿«»∆∆
˜lÁ ‡Ï .‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe :¯Ó‡pL .ÌÏL»≈∆∆¡««≈¿≈»¿«¿∆»…ƒ≈

·e˙k‰9.„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa «»≈≈¿≈ƒ

יא.2) הלכה א פרק למעלה כו.3)ראה בבאֿקמא משנה
כוונה.4) בלי שאינן 5)שהזיק שלמטה, הדוגמאות כגון

באונס  אבל מזה, ולהשמר לב לשים אפשר כי גמור, אונס
יב. הלכה א פרק ולמעלה ד, הלכה לקמן ראה פטור. גמור

שם.6) זה 7)משנה, והרי מצויה, שאינה ברוח אפילו
שאינה  רוח לבין מצויה רוח בין רבינו חילק לא כאן אנוס.
ביניהם  ההבדל כי יב, הלכה א בפרק למעלה כמו מצויה,
ושבת), ריפוי (צער, דברים שלושה לענין אלא קיים אינו
בלבד. נזק אלא אין ממון ובמזיק הבדל, אין - בנזק אבל
ב, סעיף שעח סימן חושןֿמשפט (וראה כז. בבאֿקמא

ז). סעיףֿקטן הגר"א שאין 8)וביאור לפי שוגג, והריהו

ראה  מהלכים, כשהם בדרך להתבונן אדם בני דרך
ה. הלכה יג, פרק ממון נזקי והלכות כז: בבאֿקמא

לה.9) בבאֿקמא

.áÂÈÏk ¯·BM‰ B‡ B¯·Á ÏL BzÓ‰a ‚¯B‰‰ „Á‡Â10 ¿∆»«≈¿∆¿∆¬≈«≈≈»
ÂÈ„‚a Ú¯Bw‰ B‡11ÔÈc Ïk‰ - ÂÈ˙BÚÈË ıˆB˜ B‡ «≈¿»»≈¿ƒ»«…ƒ

‡e‰ „Á‡12. ∆»

כו.10) שם ההורג 11)משנה, של זו וכן זו, דוגמה
בתוספתא  מובאות - נטיעותיו קוצץ או חבירו של בהמתו

ג. פרק שהיה 12)בבאֿקמא בין כמזיד, שלם נזק חייב
אנוס. שהיה ובין שוגג

.â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13˜fp‰ ˙eL¯a14Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ»¬»
˜Èf‰ Ì‡ ‡l‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ˜Èfn‰ ˙eL¯aƒ¿««ƒ≈«»¿«≈∆»ƒƒƒ

ÔB„Êa15¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La Ï·‡ ,16Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¬»ƒ¿»»¿…∆»¿≈ƒ
˙eL¯a Ô‰ÈL eÈ‰17˜Èf‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿ƒƒ

Ô‰Ó „Á‡18¯eËt - ‰eÎa ‡lL B¯·Á ÔBÓÓ19. ∆»≈∆»¬≈∆…¿«»»»

אנוס.13) ובין שוגג בין מגיד בין לשלם, חייב שהמזיק
להזהר,14) היה צריך שהמזיק מח.מכיון בבאֿקמא
מפני 15) לרשותו, הניזק שנכנס אףֿעלֿפי המזיק, חייב

ז  פרק ממון (נזקי להזיקו לא אבל להוציאו רשות לו שיש
ז). כן 16)הלכה ועל שנכנסת, ידעתי לא לטעון: שיכול

שלא  להזהר צריך היית אתה טענה: ועוד (שם). נזהרתי לא
בכוונה. שלא שיוזקו שאפשר במקום כליך להניח

ברשות 17) אפילו או השותפין חצר או הרבים ברשות כגון
להכנס, רשות הבית בעל לו שנתן אלא הבית, בעל

מח: שם 18)בבאֿקמא הקודמת, בדוגמא מהֿשאיןֿכן
הנכנס  אם אבל בכוונה. שלא פטור שהזיק הבית בעל רק
מכיון  בכוונה, שלא אפילו חייב הוא הבית, בעל את הזיק

ברשות. שלא זה 19)שנכנס "הוזקו (שם) הגמרא ובלשון
שאמרו  ביה" ידע הוה "דלא מפרש רבינו פטור". בזה,
הניזק  שאין פטור, שהוא והטעם בכוונה. שלא היינו בגמרא,
ששניהם  מכיון להזהר, עליו שהיה למזיק בטענה לבוא יכול

מחבירו. יותר להזהר חייב הוא ואין אחד, במצב

.ãÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰20‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,21ÂÈzÁzÓ »»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ«¿»
˙˜c‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ :‰˜Èf‰Â ‰ÏÙÂ22- ‰˜ÊÁÂ ¿»¿»¿ƒƒ»ƒ…»¿»¿À∆∆«¬»»

·iÁ23B‡ ‰ËÓLÂ ,˙˜c‰Óe ‰˜ÊÁ ‰˙È‰ ; «»»¿»¬»»¿À∆∆¿ƒ¿¿»
‰ÚÈÏ˙‰L24ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»∆«»ƒ≈»«ƒ

‡È‰25ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .26- ƒ¿≈…«≈»∆»≈«¿»ƒ
¯eËt - ˜Èfn‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;˜fp‰ ˙eL¯a27„Ú , ƒ¿«ƒ»¬»ƒ¿««ƒ»«

e¯‡aL BÓk ,˜Èf‰Ï Ôek˙iL28. ∆ƒ¿«≈¿«ƒ¿∆≈«¿

ז:20) הנקב 22)מדריגה.21)מכות כל את ממלאת
בו. תחובה לא 23)שהיא אבל מהודקת, היתה אפילו או

מפני  חייב, - בה העולה האיש כובד לשאת חזקה היתה
בכוונה. שלא הזיק אפילו אדם חייב שבנזקין

הסולם 24) על וכשעלה אותה, והחלישו כרסמו והתולעים
שם. גמרא (ראה 25)נשמטה, ופטור הוא גמור ואונס

ועיין  הי"ב, פ"ו נפש ושמירת רוצח הלכות להלן
בגמרא  אחרת גירסא לרבינו שהיתה כאן, מגידֿמשנה

מכה 26)שלפנינו). היתה אלאֿאםֿכן פטור המזיק שאין
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האף.70)הפה. חבירו 71)ליחת את הזיק בין וחייב
כליו. הזיק עצמו 72)ובין שאדם לאלו הדומים נזקים

כתוב 74)וניזק.73)עושה. כי כלים, נזקי על חייב ואינו
ודרשו  לג), כא, (שמות חמור" או שור שמה "ונפל בתורה
כלים  ולא - חמור מת), (אם אדם ולא - שור רבותינו:
א). הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות וראה נג: (בבאֿקמא

הפקירה.75) לא ובין הפקירה בין הרבים, ברשות
בור.76) כדין ודינם (שם), בתורה שמפורש לבור דומה
ב.77) הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות

.àéLËBÏ78‰kÓ ‰È‰L79ı‚ ‡ˆÈÂ ,LÈhÙa80˙ÁzÓ ≈∆»»«∆¿«ƒ¿»»≈ƒ««
B‡ Ô·‡ ˜¯fL ÈÓk ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â LÈht‰««ƒ¿ƒƒ¬≈∆«»¿ƒ∆»«∆∆

ıÁ81È‡pa‰ ÔÎÂ .82ÂÈÏÚ ÏawL83,B¯˙ÒÏ Ï˙k‰ ˙‡ ≈¿≈«««∆ƒ≈»»∆«…∆¿»¿
˜Èf‰ B‡ ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯aLÂ84·iÁ -85¯˙BÒ ‰È‰ . ¿ƒ≈∆»¬»ƒƒƒ«»»»≈

¯Á‡ „vÓ ÏÙÂ ‰Ê „vÓ86¯eËt -87˙ÓÁÓ Ì‡Â . ƒ«∆¿»«ƒ««≈»¿ƒ≈¬«
‰kn‰88‡e‰ Ba ˜Èf‰Â ıÁ ˜¯BÊk ‰fL ;·iÁ -89. ««»«»∆∆¿≈≈¿ƒƒ

במתכת.78) המלובנת.79)עובד המתכת שביב 80)על
סב: בבאֿקמא יצא.81)לוהט, מכתו מכוח הנץ שהרי

צח:82) עליו.83)שם האחריות וכל בקבלנות, עבודה
משמירתו, הבית בעל נסתלק לא יום, שכיר היה אם אבל
הבחירה  (בית משלמים ושניהם שניהם, על מוטלת והיא

.(281 עמוד מועד 85)אחרים.84)לבבאֿקמא שאדם
להזהר. צריך והיה סבור מח 86)לעולם, שהיה אונס, מת

זה. בלא לעמוד יוכל שני הוא.87)שצד שאנוס
מחמת 88) הכותל ונתנדנד כוחו, בכל בפטיש מכה שהיה

בנזקין).89)המכה. כגורם (ולא הוא גמור ומזיק גופו,

.áéL·Bk‰90dÚÓe ‰ÏÙpL B‡ ,ÌÈna B¯·Á ˙Ó‰a «≈∆¡«¬≈««ƒ∆»¿»¿»»
˙BÏÚlÓ91‰nÁa dÁÈp‰L B‡ ;ÌÈna ‰˙nL „Ú , ƒ«¬«∆≈»««ƒ∆ƒƒ»««»

„Ú Ïˆ ‡ˆÓz ‡lL È„k ÌB˜n‰ ‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÂ¿ƒ¿≈»∆»«»¿≈∆…ƒ¿»≈«
ÌlLÏ ·iÁ - ‰nÁ‰ ‰z‚¯‰L92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¬»«»««»«»¿«≈¿≈…«≈»∆

עו:).90) (סנהדרין ומתה במים הבהמה ראש בידיו השקיע
המים.91) מן לעלות לה נתן ולא בידיו, כדעת 92)אחזה

אותה, הרגה שהשמש ואףֿעלֿפי שם, בבאֿקמא רבינא
פרק  להלן ראה חייב. זאת בכל לנזק, גורם אלא אינו והוא

יא. הלכה ז

.âé˙‡ e¯aL B‡ ˙Á‡k ‰Ó‰a‰ ˙‡ e˙ÈÓ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆«¿≈»¿««ƒ¿∆
Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - ˙Á‡k ÈÏk‰93. «¿ƒ¿««¿«¿ƒ≈≈∆

ואין 93) חצי, משלם אחד וכל הנזק, תשלומי את מחלקים
ממי  יגבה שהניזק [כלומר הכל ישלם אחד שכל אומרים
את  לשבור אחד כל מכת של בכוחה אם אפילו שירצה],
י). סעיףֿקטן שפג, סימן חושןֿמשפט (מאירתֿעינים הכלי
שישבו  "חמשה ב: פרק בבאֿקמא בתוספתא זה דין ומקור
אחד  כל כלומר, לשלם", חייבים כולם ונשבר, ספסל גבי על

חלקו. משלם

.ãé‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ˙BÏÈ·Á LÓÁ eÁÈp‰L ‰MÓÁ¬ƒ»∆ƒƒ»≈¬ƒ««¿≈»¿…
B˙ÏÈ·Á ÁÈp‰Â ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‡·e ,‰˙Ó94:‰˙ÓÂ ‰ÈÏÚ ≈»»∆»«¬¿ƒƒ«¬ƒ»»∆»»≈»

‰Ê ÛÈÒB‰MÓe ,˙BÏÈ·Á‰ Ô˙B‡a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿«∆∆¿»«¬ƒƒ∆ƒ∆
·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ B˙ÏÈ·Á95Ì‡Â ; ¬ƒ»»¿»¿…»¿»»«¬«»¿ƒ

¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï ‰lÁzÓ96Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»…»¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ
Úe„È ÔÈ‡97.‰ÂLa ÔÈÓlLÓ Ôlk - ≈»«À»¿«¿ƒ¿»∆

בחבילה",94) "מרבה הגמרא לשון את רבינו פירש כך
אחרת. שפירש רש"י, שם וראה י. לולא 95)בבאֿקמא כי

מתה. היתה לא גירסת 96)הוא, מתה. היתה בלעדו גם כי
אזלא  הוה איהו דבלאו אי דמי, "היכי היתה: בגמרא רבינו
שהוא  מאליו (מובן פשיטא הולכת) היתה בלעדיו (אם
הוא  שבלעדי (אלא אזלא לא נמי איהו דבלאו אלא חייב).
וצריך  עשה, הוא (מה עביד קא מאי הלכה), לא כן גם

כאן. מגידֿמשנה וראה פטור)". משמע 97)להיות כך
גבי  על שישבו חמשה סתם: שכתוב שם, התוספתא מלשון

חייבים. כולם ונשבר, ספסל

.åèe·LiL ‰MÓÁ ÔÎÂ98‡·e ,¯aL ‡ÏÂ ‡qk‰ ÏÚ ¿≈¬ƒ»∆»¿««ƒ≈¿…ƒ¿«»
Èe‡¯ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯aLÂ ÂÈÏÚ ·LÈÂ ÔB¯Á‡«¬¿»«»»¿ƒ¿«««ƒ∆»»»

·LiL Ì„˜ Ô‰a ¯·M‰Ï99˙‡ ·¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»≈»∆…∆∆»«ƒ¿≈«∆
B˙¯È·L100el‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»»«¬«»∆¬≈¿ƒƒ

eÈÏÚ zÎÓÒ ‡Ï101.¯·MiL Ì„˜ ÌÈ„ÓBÚ eÈÈ‰ , …ƒ¿«¿»»≈»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈
Â˙Á‡k e·LÈ Ì‡102Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ Ôlk - ¯aLÂ ¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«À»«»ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

י:98) ישבתי 99)בבאֿקמא לולא לטעון, האחרון ויכול
כלום. עשיתי ולא נשבר, הכסא היה כן לולא 100)גם

נשבר  שישב ולאחר שעות, שתי כעבור נשבר היה ישב
שם. גמרא אחת, ר"מ.101)בשעה רומי בדפוס כך

על  ישבת לא אילו והפירוש, "עלינו". שלנו: בדפוסים
ורש"י  נשבר. היה ולא השעתיים לפני עומדים היינו הכסא,
שפא, סימן חושןֿמשפט היטב ועיין אחרת. פירש שם
שלרבינו  שם, הגר"א וביאור ב סעיףֿקטן מאירתֿעינים

שלנו. בגמרא אחרת גירסא שם.102)היתה תוספתא

.æè¯BLÂ Ì„‡103ÌÈÏk B‡ Ì„‡ B‡ ‰Ó‰a eÙÁcL »»¿∆»¬¿≈»»»≈ƒ
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙Ó‰a B‡104ÛÁ„p‰ ˜f‰Â ,¯B·Ï ∆¡«¿≈«À¿»ƒ¿¿À««ƒ¿»

Ì„‡ È˜Ê ÔÈÚÏ :ÌÈÏk‰ e¯azL B‡ ˙Ó B‡ ¯Baa«≈ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»»
ÔÈ·iÁ ÔzLÏL - ‰Ó‰a ˜f‰ B‡105ÛÁBc‰ Ì„‡‰ : ∆≈¿≈»¿»¿»«»ƒ»»»«≈

Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓe ,¯Ba‰ ÏÚ·e ¯BM‰ ÏÚ·e106ÔÈÚÏ ; ««««««¿«¿ƒ≈≈∆¿ƒ¿«
¯BM‰ ÏÚ·e ,·iÁ Ì„‡ - ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â ˙B„ÏÂ ÈÓc¿≈¿»¿«¿»»¿»ƒ»»«»«««

ÔÈ¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e107¯Ùk ÔÈÚÏ ;108ÏL ÌÈLÏLe «««¿ƒ¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆
„·Ú109¯Ba‰ ÏÚ·e Ì„‡Â ,·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ∆∆««««»¿»»«««

ÔÈ¯eËt110Ì„‡ - ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe ÌÈÏk ÔÈÚÏ ; ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»»
ÔÈ·iÁ ¯BM‰ ÏÚ·e111¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e ,112. ««««»ƒ«««»

נג:103) מום,104)בבאֿקמא בה שנפל קדשים בהמת
לקרבן. ואףֿעלֿפי 105)שפסולה האדם, בנזקי אף

אדם  ולא - שור שור", שמה יפול "כי בור אצל שלמדו
הוזק  אם אבל האדם, מת אם רק זהו י), הלכה (למעלה

חייב. הבור בעל - משלם 106)האדם מועד, השור אם
חצי  השור בעל משלם תם, השור ואם שליש. מהם אחד כל
מתחלק  והיתר משליש), (חצי הנזק שתות היינו בנזק, חלקו
מפני  שם, נתן [כרבי הבית. ובעל האדם בין בשוה שוה
סוברים  (שניהם נתן" כרבי והא "הא היא: שם שהמסקנא
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נתן)]. דברים,107)כרבי וארבעה ולדות דמי תשלום כי
א, פרק למעלה וראה כא, (שמות בלבד באדם בתורה נאמר

א). הלכה ד פרק א; ושור 108)הלכה אדם דחפו אם
ראה  הנהרג, דמי לשלם וצריך ומת, לבור האדם את מועד

ב. הלכה י פרק ממון נזקי עבד 109)הלכות דחפו אם
הסכום  לפי העבד כופר לבעלים ומגיע ומת, לבור כנעני
הלכה  יא פרק שם ראה כסף. סלע שלושים בתורה הקצוב

ביתֿדין 110)א. מיתת בה שיש בעבירה כי פטור, האדם
נהרג. שאינו שוגג היה אפילו התשלומין, מן האדם פטור

ה. הלכה ד פרק למעלה בפסולי 111)ראה המדובר
מותרים  שהרי רעהו" "שור בכלל והם שנפדו, המוקדשים
בהם  מועלים מומים בעלי קדשיֿקדשים [אבל באכילה.
בו  שיש דבר והמזיק טז), הלכה מעילה מהלכות שני (פרק
שלפנינו  ובדין ה). הלכה ממון מנזקי ח (פרק פטור מעילה
שגם  משמע שם רבינו של מסגנונו אמנם פטורים. כולם היו
"פסולי  כתב שהרי הם, רעהו" "שור בכלל שנפדו, לפני
ולהיותם  לפדיון יצאו שהרי נזקין, דין עליהם המוקדשים
רש"י  נפדו. וטרם לפדיון שעומדים משמע חולין".
רעהו". "שור נקראים הם נפדו אם שרק אומר י. בבאֿקמא

גדול]. עיון י.112)וצריך הלכה כלמעלה פטור, בכלים
באכילה  מותר והוא נפדה אפילו המוקדשים פסולי שור ועל
יהיה  "והמת לד): כא, (שמות שנאמר פטור, טו) יב, (דברים
שנאמר  קבורה, טעון הוא שהרי שלו, המת אין וזה לו",

שם. בבאֿקמא ראה לכלביך. ולא - "ואכלת"

ה'תשע"ה  אלול י"ד ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההיזק,1) והגורם ניכר, שאינו נזק המזיק דיני בו נתבארו

והמזיק. הניזק בין שיש התביעה ודיני

.à¯k BÈ‡L ˜f‰ B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰2‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ««ƒ»¬≈∆≈∆≈ƒ»ƒ¿…
¯·c‰ ‰pzL3¯eËt ‰Ê È¯‰ ,B˙¯eˆ ‰„ÒÙ ‡ÏÂ4ÔÓ ƒ¿«»«»»¿…ƒ¿¿»»¬≈∆»ƒ

‰¯Bz ÔÈc ÔÈÓeÏLz‰5ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .6:e¯Ó‡ ««¿ƒƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿
‰Ó ÌlLÓe ,·iÁ ‰Ê È¯‰ ,Ô‰ÈÓc ˙ÈÁÙ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈«

˙ÈÁÙ‰M7.Ô‰ÈÓcÓ ∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆

נג.2) כלום.3)גיטין בו חסר יוחנן,4)שלא כרבי פסק
שדעתו  מפני חייב, תורה שדבר רבו, חזקיה דעת נגד

מברייתא. נג: שם המפורטים 5)הופרכה הנזקין כל כי
שניכר. נזק הם הלכה 6)בתורה, ראה אותו. קנסו חכמים

שלם.7)ג. נזק

.á‡nhL È¯‰ ?„ˆÈk8ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡9,B¯·Á ÏL ≈«¬≈∆ƒ≈√»ƒ¿ƒ∆¬≈
B‡ÚncL10˙tË BÏ ·¯Ú B‡ ,˙B¯t BÏ11CÒ ÔÈÈ12CB˙a ∆ƒ«≈≈«ƒ««ƒ∆∆¿

Ïk‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ È¯‰L ,BÈÈ13‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,14- ≈∆¬≈»«»»«…¿≈…«≈»∆
ÌÏL ˜Ê ÌlLÓe ,„ÈÒÙ‰M ‰Ó ÔÈÓL15‰Ùi‰ ÔÓ »ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆

ÂÈÒÎaL16ÔÈ˜Èfn‰ Ïk C¯„k ,17. ∆ƒ¿»»¿∆∆»««ƒƒ

משנה 8) מת. שרץ עליהם הניח או טמא, כשהוא בהם שנגע
נב: שדינה 9)שם לגמרי, שמפסידה תרומה כגון

ביעורה, בשעת ממנה ליהנות שיכול פי על ואף בשריפה.
חולין  או רב. ערכה אין זו הנאה כי מלא, כהפסד זה הרי

הפסד  כאן שאין פי על ואף בטהרה, אותם אוכל שחבירו
מפני  מדמיהם, שהפחית מה לשלם החכמים חייבוהו גמור,
שהפרושים  ישראל, בארץ לחולין טומאה לגרום שאסור

נג. שם בטהרה, חוליהם שם תרומה 10)אוכלים שערבב
לכהן  פירותיו למכור שצריך ומפסידו, חבירו, של בחולין

שם. באכילה, מותרים לכהנים שרק נסך 11)בזול, שיין
במשהו. תערובתו זרה.12)אוסר לעבודה שנסכו

בהנאה.13) אפילו שאוסר נסך ביין ולאו 14)המדובר
ולא  כרב והיינו במשנה, הנזכרים שלושה אלו דווקא
פי  על [ואף אחרים. על מאלו ללמוד שאין שאמר, כשמואל
מפני  כרב כאן פסק ממונות בדיני כשמואל שהלכה
לומר  גם ואפשר רב. שיטת לפי וטרו שקלו שם שבגמרא
שבעניינים  מודה שמואל גם שם הסוגייה של שלמסקנה
אלה  ששלושה אלא אחרים, על מאלה לומדים ממש דומים

נג. שם כולם], הוצרכו ולכן דומים פי 15)אינם על אף
לגמרי. פטור הוא התורה הטובים 16)שמן מן

מדרבנן, אלא שאינו פי על ואף מטלטלים או שבקרקעותיו,
דאורייתא. כעין תיקנו חכמים "מיטב 17)כי בהם שכתוב

ה. קמא בבא ישלם", כרמו ומיטב שדהו

.â‰Ê ¯·„Â18‡e‰ Ò˜19‡lL È„k ,ÌÈÓÎÁ e‰eÒwL ¿»»∆¿»∆¿»¬»ƒ¿≈∆…
‡nËÓe CÏB‰ ÌÈ˙ÈÁLn‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»ƒ««¿ƒƒ≈¿«≈

È‡ ¯eËt :¯ÓB‡Â ,B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯‰Ë20Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »√»∆¬≈¿≈»¬ƒ¿ƒ»ƒ
˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ¯k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èf‰L ‰Ê ˙Ó≈∆∆ƒƒ∆≈∆≈ƒ»≈ƒ«∆∆

·ÚL ‰Ê ‡l‡ ÌÈÓÎÁ eÒ˜ ‡lL ;ÂÈÒÎpÓ,˜Èf‰Â ¯ ƒ¿»»∆…»¿¬»ƒ∆»∆∆»«¿ƒƒ
ÔÎÂ .e‰eÒ˜ ‡Ï - ÌeÏk ‰OÚ ‡lL L¯Bi‰ Ï·‡¬»«≈∆…»»¿…¿»¿≈

¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La ¯k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èfn‰21; ««ƒ∆≈∆≈ƒ»ƒ¿»»¿…∆»
Ôek˙n‰ ‡l‡ eÒ˜ ‡lL22BzÚcÓ ˜Èf‰Ï23. ∆…»¿∆»«ƒ¿«≈¿«ƒƒ«¿

ניכר.18) שאינו היזק על כי 19)שחייב הדין, מצד ולא
נג.). (גיטין היזק אינו ניכר שאינו זה 20)היזק נימוק

שם. בגמרא היזק 21)מובא במזיק אבל נב: גיטין משנה
שם. למעלה ראה כמזיד. שוגג חייב שגג.22)שניכר ולא

מטעם 23) נובע ובאונס בשוגג הפטור אנוס. ולא מרצונו
"... ומטמא הולך ... יהיה שלא "כדי למעלה האמור החיוב

במתכוון. אלא שאינו

.ãeÏbtL ÌÈ‰k‰24ÔÈ·iÁ - „ÈÊÓa :Á·f‰ ˙‡ «…¬ƒ∆ƒ¿∆«∆«¿≈ƒ«»ƒ
ÌlLÏ25‚‚BLa ,26ÔÈ¯eËt -27‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ . ¿«≈¿≈¿ƒ¿≈»∆¿»»

˙‡hÁ ˙¯Ùa28˙‡hÁ ÈÓ·e29ÌlLÏ ·iÁ - „ÈÊÓa :30, ¿»««»¿≈«»¿≈ƒ«»¿«≈
.¯eËt - ‚‚BLa¿≈»

כגון 24) הדם, מעבודות אחת עשו או הקרבן את ששחטו
ידי  ועל לזמנו, חוץ אותו שיאכלו מנת על זריקה או קבלה

הקרבן. נפסל שזה 25)כך פי על אף שהזיקו, הנזק את
ניכר. שאינו וחשבו 26)היזק חטאת קרבן שהיה כגון

אחד, ולילה ימים שני לאכלו עליו וחשבו שלמים, שהוא
אסורה  שהמחשבה ידע שלא או שלמים, אכילת כדין

הקרבן. את במשנתינו 27)ומפגלת ניכר. שאינו היזק כדין
ויש  פטורים. ששוגגים ומשמע חייבין" "מזידין הגירסא:
כמו  פטורים", שוגגים חייבים "מזידים בפירוש: גורסים
וראה  הרי"ף גירסת גם וזוהי והמנסך, והמדמע בהמטמא

עלה. ותני המתחיל דיבור תוספות נג: בפרה 28)שם
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האף.70)הפה. חבירו 71)ליחת את הזיק בין וחייב
כליו. הזיק עצמו 72)ובין שאדם לאלו הדומים נזקים

כתוב 74)וניזק.73)עושה. כי כלים, נזקי על חייב ואינו
ודרשו  לג), כא, (שמות חמור" או שור שמה "ונפל בתורה
כלים  ולא - חמור מת), (אם אדם ולא - שור רבותינו:
א). הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות וראה נג: (בבאֿקמא

הפקירה.75) לא ובין הפקירה בין הרבים, ברשות
בור.76) כדין ודינם (שם), בתורה שמפורש לבור דומה
ב.77) הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות

.àéLËBÏ78‰kÓ ‰È‰L79ı‚ ‡ˆÈÂ ,LÈhÙa80˙ÁzÓ ≈∆»»«∆¿«ƒ¿»»≈ƒ««
B‡ Ô·‡ ˜¯fL ÈÓk ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â LÈht‰««ƒ¿ƒƒ¬≈∆«»¿ƒ∆»«∆∆

ıÁ81È‡pa‰ ÔÎÂ .82ÂÈÏÚ ÏawL83,B¯˙ÒÏ Ï˙k‰ ˙‡ ≈¿≈«««∆ƒ≈»»∆«…∆¿»¿
˜Èf‰ B‡ ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯aLÂ84·iÁ -85¯˙BÒ ‰È‰ . ¿ƒ≈∆»¬»ƒƒƒ«»»»≈

¯Á‡ „vÓ ÏÙÂ ‰Ê „vÓ86¯eËt -87˙ÓÁÓ Ì‡Â . ƒ«∆¿»«ƒ««≈»¿ƒ≈¬«
‰kn‰88‡e‰ Ba ˜Èf‰Â ıÁ ˜¯BÊk ‰fL ;·iÁ -89. ««»«»∆∆¿≈≈¿ƒƒ

במתכת.78) המלובנת.79)עובד המתכת שביב 80)על
סב: בבאֿקמא יצא.81)לוהט, מכתו מכוח הנץ שהרי

צח:82) עליו.83)שם האחריות וכל בקבלנות, עבודה
משמירתו, הבית בעל נסתלק לא יום, שכיר היה אם אבל
הבחירה  (בית משלמים ושניהם שניהם, על מוטלת והיא

.(281 עמוד מועד 85)אחרים.84)לבבאֿקמא שאדם
להזהר. צריך והיה סבור מח 86)לעולם, שהיה אונס, מת

זה. בלא לעמוד יוכל שני הוא.87)שצד שאנוס
מחמת 88) הכותל ונתנדנד כוחו, בכל בפטיש מכה שהיה

בנזקין).89)המכה. כגורם (ולא הוא גמור ומזיק גופו,

.áéL·Bk‰90dÚÓe ‰ÏÙpL B‡ ,ÌÈna B¯·Á ˙Ó‰a «≈∆¡«¬≈««ƒ∆»¿»¿»»
˙BÏÚlÓ91‰nÁa dÁÈp‰L B‡ ;ÌÈna ‰˙nL „Ú , ƒ«¬«∆≈»««ƒ∆ƒƒ»««»

„Ú Ïˆ ‡ˆÓz ‡lL È„k ÌB˜n‰ ‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÂ¿ƒ¿≈»∆»«»¿≈∆…ƒ¿»≈«
ÌlLÏ ·iÁ - ‰nÁ‰ ‰z‚¯‰L92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¬»«»««»«»¿«≈¿≈…«≈»∆

עו:).90) (סנהדרין ומתה במים הבהמה ראש בידיו השקיע
המים.91) מן לעלות לה נתן ולא בידיו, כדעת 92)אחזה

אותה, הרגה שהשמש ואףֿעלֿפי שם, בבאֿקמא רבינא
פרק  להלן ראה חייב. זאת בכל לנזק, גורם אלא אינו והוא

יא. הלכה ז

.âé˙‡ e¯aL B‡ ˙Á‡k ‰Ó‰a‰ ˙‡ e˙ÈÓ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆«¿≈»¿««ƒ¿∆
Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - ˙Á‡k ÈÏk‰93. «¿ƒ¿««¿«¿ƒ≈≈∆

ואין 93) חצי, משלם אחד וכל הנזק, תשלומי את מחלקים
ממי  יגבה שהניזק [כלומר הכל ישלם אחד שכל אומרים
את  לשבור אחד כל מכת של בכוחה אם אפילו שירצה],
י). סעיףֿקטן שפג, סימן חושןֿמשפט (מאירתֿעינים הכלי
שישבו  "חמשה ב: פרק בבאֿקמא בתוספתא זה דין ומקור
אחד  כל כלומר, לשלם", חייבים כולם ונשבר, ספסל גבי על

חלקו. משלם

.ãé‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ˙BÏÈ·Á LÓÁ eÁÈp‰L ‰MÓÁ¬ƒ»∆ƒƒ»≈¬ƒ««¿≈»¿…
B˙ÏÈ·Á ÁÈp‰Â ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‡·e ,‰˙Ó94:‰˙ÓÂ ‰ÈÏÚ ≈»»∆»«¬¿ƒƒ«¬ƒ»»∆»»≈»

‰Ê ÛÈÒB‰MÓe ,˙BÏÈ·Á‰ Ô˙B‡a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿«∆∆¿»«¬ƒƒ∆ƒ∆
·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ B˙ÏÈ·Á95Ì‡Â ; ¬ƒ»»¿»¿…»¿»»«¬«»¿ƒ

¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï ‰lÁzÓ96Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»…»¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ
Úe„È ÔÈ‡97.‰ÂLa ÔÈÓlLÓ Ôlk - ≈»«À»¿«¿ƒ¿»∆

בחבילה",94) "מרבה הגמרא לשון את רבינו פירש כך
אחרת. שפירש רש"י, שם וראה י. לולא 95)בבאֿקמא כי

מתה. היתה לא גירסת 96)הוא, מתה. היתה בלעדו גם כי
אזלא  הוה איהו דבלאו אי דמי, "היכי היתה: בגמרא רבינו
שהוא  מאליו (מובן פשיטא הולכת) היתה בלעדיו (אם
הוא  שבלעדי (אלא אזלא לא נמי איהו דבלאו אלא חייב).
וצריך  עשה, הוא (מה עביד קא מאי הלכה), לא כן גם

כאן. מגידֿמשנה וראה פטור)". משמע 97)להיות כך
גבי  על שישבו חמשה סתם: שכתוב שם, התוספתא מלשון

חייבים. כולם ונשבר, ספסל

.åèe·LiL ‰MÓÁ ÔÎÂ98‡·e ,¯aL ‡ÏÂ ‡qk‰ ÏÚ ¿≈¬ƒ»∆»¿««ƒ≈¿…ƒ¿«»
Èe‡¯ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯aLÂ ÂÈÏÚ ·LÈÂ ÔB¯Á‡«¬¿»«»»¿ƒ¿«««ƒ∆»»»

·LiL Ì„˜ Ô‰a ¯·M‰Ï99˙‡ ·¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»≈»∆…∆∆»«ƒ¿≈«∆
B˙¯È·L100el‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»»«¬«»∆¬≈¿ƒƒ

eÈÏÚ zÎÓÒ ‡Ï101.¯·MiL Ì„˜ ÌÈ„ÓBÚ eÈÈ‰ , …ƒ¿«¿»»≈»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈
Â˙Á‡k e·LÈ Ì‡102Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ Ôlk - ¯aLÂ ¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«À»«»ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

י:98) ישבתי 99)בבאֿקמא לולא לטעון, האחרון ויכול
כלום. עשיתי ולא נשבר, הכסא היה כן לולא 100)גם

נשבר  שישב ולאחר שעות, שתי כעבור נשבר היה ישב
שם. גמרא אחת, ר"מ.101)בשעה רומי בדפוס כך

על  ישבת לא אילו והפירוש, "עלינו". שלנו: בדפוסים
ורש"י  נשבר. היה ולא השעתיים לפני עומדים היינו הכסא,
שפא, סימן חושןֿמשפט היטב ועיין אחרת. פירש שם
שלרבינו  שם, הגר"א וביאור ב סעיףֿקטן מאירתֿעינים

שלנו. בגמרא אחרת גירסא שם.102)היתה תוספתא

.æè¯BLÂ Ì„‡103ÌÈÏk B‡ Ì„‡ B‡ ‰Ó‰a eÙÁcL »»¿∆»¬¿≈»»»≈ƒ
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙Ó‰a B‡104ÛÁ„p‰ ˜f‰Â ,¯B·Ï ∆¡«¿≈«À¿»ƒ¿¿À««ƒ¿»

Ì„‡ È˜Ê ÔÈÚÏ :ÌÈÏk‰ e¯azL B‡ ˙Ó B‡ ¯Baa«≈ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»»
ÔÈ·iÁ ÔzLÏL - ‰Ó‰a ˜f‰ B‡105ÛÁBc‰ Ì„‡‰ : ∆≈¿≈»¿»¿»«»ƒ»»»«≈

Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓe ,¯Ba‰ ÏÚ·e ¯BM‰ ÏÚ·e106ÔÈÚÏ ; ««««««¿«¿ƒ≈≈∆¿ƒ¿«
¯BM‰ ÏÚ·e ,·iÁ Ì„‡ - ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â ˙B„ÏÂ ÈÓc¿≈¿»¿«¿»»¿»ƒ»»«»«««

ÔÈ¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e107¯Ùk ÔÈÚÏ ;108ÏL ÌÈLÏLe «««¿ƒ¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆
„·Ú109¯Ba‰ ÏÚ·e Ì„‡Â ,·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ∆∆««««»¿»»«««

ÔÈ¯eËt110Ì„‡ - ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe ÌÈÏk ÔÈÚÏ ; ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»»
ÔÈ·iÁ ¯BM‰ ÏÚ·e111¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e ,112. ««««»ƒ«««»

נג:103) מום,104)בבאֿקמא בה שנפל קדשים בהמת
לקרבן. ואףֿעלֿפי 105)שפסולה האדם, בנזקי אף

אדם  ולא - שור שור", שמה יפול "כי בור אצל שלמדו
הוזק  אם אבל האדם, מת אם רק זהו י), הלכה (למעלה

חייב. הבור בעל - משלם 106)האדם מועד, השור אם
חצי  השור בעל משלם תם, השור ואם שליש. מהם אחד כל
מתחלק  והיתר משליש), (חצי הנזק שתות היינו בנזק, חלקו
מפני  שם, נתן [כרבי הבית. ובעל האדם בין בשוה שוה
סוברים  (שניהם נתן" כרבי והא "הא היא: שם שהמסקנא
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בה  והעושה טמאים, לטהר באפרה שמשתמשים אדומה
יט, (במדבר עול" עליה עלה "לא שנאמר פוסלה, מלאכה

נפסלים 29)ב). הם ואף הפרה, אפר את בהם שמערבבים
משקלות. כנגדם ששקל כגון קנס,30)במלאכה, מטעם

משנה). ומגיד ראב"ד (ראה ניכר שאינו היזק כדין

.ä˜a¯ÓÏ ‰¯t ÒÈÎ‰31˜ÈzL È„k32Le„˙Â33, ƒ¿ƒ»»¿«¿≈¿≈∆ƒ«¿»
ÁÈq‰Â34˙‡hÁ ÈnÓ BzÚc35Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -36 ¿ƒƒ««¿ƒ≈«»»ƒƒ≈»»

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ודשות 31) בצוואריהן קשורות פרות שעומדות למקום
ל.). מציעא בבא רש"י שם.32)(וראה אמה שהייתה כגון

הפרות.33) שאר עם הסיח.34)יחד הטעונים 35)או
כלומר  ט), (שם, נידה" למי "למשמרת בהם שנאמר שמירה,
נפסלו. משמירתם דעתו הסיח ואם לכך משומרים שיהיו

כדי 36) הכניסה לטובתה שהרי לחייבו, אין שהכניסה על
מחשבתו  מחמת בא והפסול זה ידי על נפסלה ולא שתינק,
כהנים  הקודמת, בהלכה מלשלם. פטור כך ומשום שתדוש,
שהפסול  פי על אף לשלם, חייבים במזיד הזבח את שפגלו
השחיטה  במעשה קשור הפסול ששם - המחשבה מחמת בא
כפוסלו  זה הרי ולכן כהוגן שלא שעשה הדם, זריקת או

רי"ד. תוספות שם ראה בידיים.

.åCqÓ‰37;ÔÈi‰ ¯Ò‡ ‡Ï - ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ B¯·Á ÔÈÈ «¿«≈≈¬≈«¬»»»…∆¡«««ƒ
Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L38Ì‡Â .BlL BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ ∆≈»»ƒƒ¿»≈≈»»∆≈∆¿ƒ

¯ÓeÓ ‰È‰L B‡ ,˙eÙzL Ba BÏ ‰È‰39‡e‰ È¯‰L , »»À»∆»»»∆¬≈
Âa e¯˙‰L B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚk40a˜Â‰‡¯˙‰‰ Ï41, ¿≈»ƒ∆ƒ¿…¿ƒ≈««¿»»

¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰L42ÔÈi‰ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ -43·iÁÂ , ∆¬≈»¬≈∆≈««ƒ¿«»
ÌlLÏ44·iÁ˙Ó ‡e‰ È¯‰Â ÌlLÏ ‰Ê ·iÁ˙È C‡È‰Â . ¿«≈¿≈«ƒ¿«≈∆¿«≈«¬≈ƒ¿«≈
BLÙa45B‰Èa‚‰L ˙ÚnL ÈtÓ ?46ÌlLÏ ·iÁ˙47, ¿«¿ƒ¿≈∆≈≈∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿«≈

CqiL „Ú BLÙa ·iÁ˙Ó BÈ‡Â48. ¿≈ƒ¿«≈¿«¿«∆¿«≈

זרה.37) עבודה לשם ושכשך היין לתוך ידו הכניס
שכוונתו 38) מפיו שמעו אפילו כך ומשום לאסור, דרכו אין

מא. חולין התכוון, בלבד שלצערו אומרים אנו לנסך,
והורגל 39) בזדון עבירה אותה לעשות עצמו שהחזיק "זה

פרק  תשובה (הלכות להכעיס" שיעשה והוא ... בה ונתפרסם
ז). הלכה מיתה 40)ג חייב שהמנסך ינסך, שלא בישראל

זאת 41)(שם). ובכל מיתה, חייב שאני אני יודע ואמר
מנסך. על 42)אני אף מומר עכשיו נעשה הוא זה ידי על

שם. מומר, בחזקת היה לא שקודם שבמומר 43)פי
לאסור  יכול ואדם לנסך, שדעתו מניחים אנו זרה לעבודה

שם. שלו, שאינו חייב 44)דבר במזיד שמנסך כרב, פסק
משנה). (מגיד בית 45)לשלם מיתת וחייבי סקילה. חייב
מלשלם. פטורים דרכם 46)דין ולאסרו, לנסכו מנת על

תוספות  (ראה הניסוך לפני היין את להגביה המנסכים של
מנסך). המתחיל דיבור נב: גזלן.47)גיטין כדין

חיוב 48) כן אם אלא מלשלם פטור בנפשו המתחייב ואין
(שם). כאחד באים מיתה וחיוב ממון

.æÌlLÏ ·iÁ - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ Ïk49˜Ê »«≈¿«ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ˜Èfn‰ ¯‡Lk ,ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»««ƒƒ««ƒ

‰B¯Á‡a BÓˆÚ ˜Êp‰ ‰Ê ˜Èfn‰ ‡e‰ BÈ‡L50ÏÈ‡B‰ , ∆≈««ƒ∆«∆∆«¿»«¬»ƒ

BlL ÈÏk ˜¯Bf‰ ?„ˆÈk .·iÁ - ÔBL‡¯‰ Ì¯Bb‰ ‡e‰Â51 ¿«≈»ƒ«»≈««≈¿ƒ∆
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Èab ÏÚ ‚b‰ L‡¯Ó52Ì„˜Â ¯Á‡ ‡·e ,53 ≈…«»««≈»ƒ¿»»«≈¿»«

ÌÈ¯k‰ ˙‡ ˜lÒÂ54ı¯‡a ÈÏk‰ ËaÁÂ ,ı¯‡‰ ÏÚÓ ¿ƒ≈∆«»ƒ≈«»»∆¿∆¿««¿ƒ»»∆
ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ¯aLÂ55˜elqL ;B„Èa B¯aL el‡k ¿ƒ¿««»∆∆»≈¿ƒƒ¿¿»∆ƒ
BÏ Ì¯b ˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰56.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯·MiL «»ƒ¿«¿»»«∆ƒ»≈¿≈…«≈»∆

"דינא 49) התלמוד: בלשון ק. קמא בבא מאיר רבי כדעת
כל  [ולא ב. פרק סוף קמא בבא הרי"ף פסק וכך דגרמי"
פרק  ממון נזקי בהלכות עצמו רבינו שהרי חייב, נזק גורם
וכן  בחבירו. חבירו של כלבו המשסה את פוטר יט הלכה ב
ופירשו  חבירו. של קמתו בטומן יד הלכה יד פרק שם, פסק
"גרמא  בין לחלק שיש ואחרונים ראשונים של רובם
הדעות, לכל פטור "גרמא" דגרמי". "דינא ובין בנזיקין"

ורב  תנאים, מחלוקת דגרמי' ודן וב'דינא מאיר כרבי פוסק ינו
שני  בהגדרות והאריכו הגורם. את לחייב דגרמי דיני
יוצא  כולם ומדברי ואחרונים, ראשונים הללו המונחים
חזקים  ויותר ישירים יותר גורמים כולל דגרמי' ש'דיני
שייחס  ד קטן סעיף תיח משפט חושן ש"ך וראה מגרמא.
הך, היינו דגרמי ודיני בניזקין שגרמא הדעה, את לרבינו
נמצא  הזה שהמשפט ומעניין זה, בדבר הוא יחיד אבל
קטן  וסעיף א קטן סעיף שפו סימן שם ש"ך וראה בסוגריים.

באחרונה.50)ד]. המזיק הוא  של 51)אלא ובכלי
ח. הלכה ראה וברשות 52)חבירו להישבר סופו ואין

הוא. שלו שהרי לארץ.53)זרקו, הכלי שהגיע קודם
הם.54) שלו לא שהרי ברשות, הזורק 55)שלא שהרי

המסלק. על החיוב וכל עשה, והגורם 56)ברשות ששבר,
שלם. נזק חייב לנזק

.çB¯·Á ÏL ÈÏk ˜¯Bf‰57ÌÈ¯k Èab ÏÚ ‚b‰ L‡¯Ó «≈¿ƒ∆¬≈≈…«»««≈»ƒ
¯ÈÒ‰Â ÈÏk‰ ÏÚa Ì„˜Â ,ÈÏk‰ ÏÚa ÏL ˙B˙ÒÎe¿»∆«««¿ƒ¿»««««¿ƒ¿≈ƒ

ÌÈ¯k‰58·iÁ ˜¯Bf‰ -59Ì¯Bb‰ ‡e‰ B˙˜È¯fL ; «»ƒ«≈«»∆¿ƒ»«≈
ÔBL‡¯‰60¯Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .ÈÏk‰ ˙¯È·LÏ61- Ô˜lÒÂ »ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ»««≈¿ƒ¿»

ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL62eÓ¯b Ì‰ÈML ;˜lÒÓ‰Â ˜¯Bf‰ , ¿≈∆«»ƒ«≈¿«¿«≈∆¿≈∆»¿
.‰Ê ÏL BBÓÓ „a‡Ï¿«≈»∆∆

זרק.57) ברשות הם.58)ושלא שלו שהרי עשה, וברשות
עת 59) בכל שלו כרים לקחת מותר הכרים לבעל כי בכל,

ופסק  באיסור. מעשהו שכל הזורק, כן שאין מה שירצה,
שאומר  כו:) קמא (בבא כרבה הלכה שאין כרי"ף רבינו

פטור. נשבר.60)הזורק הכלי היה לא זרק שלולא
הכרים.61) בעל עשו,62)שאינו ברשות שלא שניהם כי

שכתב: רבינו של [מלשונו שגרמו. בנזק שותפים ושניהם
של  היו הכרים שאם משמע, הכלי" בעל של וכסתות "כרים
בלבד]. נזק חצי הזורק משלם סילקם, הכלי ובעל אחר אדם

.è·iÁ - B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL Û¯BO‰ ÔÎÂ63ÌlLÏ ¿≈«≈¿»»∆¬≈«»¿«≈
·BÁ‰ Ïk64Ûeb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ËMa ‰È‰L »«∆»»«¿»∆««ƒ∆≈

ÔBÓÓ ¯ËM‰65ÔBÓn‰ „a‡Ï Ì¯‚ È¯‰ ,66„·Ï·e . «¿»»¬≈»«¿«≈«»ƒ¿«
‰È‰ Ìi˜Ó ¯ËML ˜Èfn‰ BÏ ‰„BiL67‰È‰ CÎÂ CÎÂ , ∆∆««ƒ∆¿»¿À»»»¿»»»»»

Ba ·e˙k68˙Ba‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ BÙ¯OL ˙ÓÁÓe , »≈¬«∆¿»≈»ƒ¿
·BÁ‰69BÈÓ‡‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;70BÏ ÌlLÓ BÈ‡ - «¬»ƒ…∆¡ƒ≈¿«≈

.„·Ïa ¯Èp‰ ÈÓ„ ‡l‡∆»¿≈«¿»ƒ¿«
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פטור,63) שסובר כרבה ולא דגרמי, דינא שדן כרפרם,
(שם). בלבד נייר פיסת לך שרפתי לטעון: יכול שהשורף

שטר 64) (=דמי מעליא" שטרא "דמי הגמרא ובלשון
כפי  השטר דמי ולא בו הכתוב הסכום כל היינו מעולה),

(שם). למכירה שווה בלבד.65)שהוא נייר אלא
שבשטר.66) החוב כל גובה השטר בעל היה שרפו, לולא
על 67) האישור ורשמו השטר עדי חתימות אישרו דין בית

בו. לגבות ואפשר מאמין 68)השטר השורף כלומר,
בשטר. כתוב היה זה שסכום השטר המדובר 69)לבעל

מקויים  הוא ואם בשטר כתוב היה מה שיודעים עדים כשאין
על  חדש שטר לו לכתוב יכול עדים, היו שאילו דין, בבית

(שם). כלום יפסיד ולא העדים שהנייר 70)פי וטוען
כלל. שטר היה לא ששרף

.é¯ËM‰ ¯ÎÓe ,ÔBÚÓLa ‰LB ‰È‰L Ô·e‡¯ ÔÎÂ¿≈¿≈∆»»∆¿ƒ¿»««¿»
ÔBÚÓLÏ BÏÁÓe B¯ÎnL ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,ÈÂÏÏ71È¯‰ - ¿≈ƒ¿»«««∆¿»¿»¿ƒ¿¬≈

·iÁ˙Â ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÚÓL ¯ËÙƒ¿«ƒ¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿«≈
¯ËLaM ‰Ó Ïk ÈÂÏÏ ÌlLÏ Ô·e‡¯72Ì¯‚ È¯‰L ; ¿≈¿«≈¿≈ƒ»«∆ƒ¿»∆¬≈»«

BÙ¯OL BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ „a‡Ï BÏ73Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈«¿»«¬≈¿∆¿»¿≈ƒ
Ô·e‡¯ L¯BÈ BÏÁÓ74‰Ùi‰ ÔÓ ÏÁBn‰ ÌlLÓ - ¿»≈¿≈¿«≈«≈ƒ«»∆

.ÂÈÒÎaL∆ƒ¿»»

שהשטר 71) מכיוון המכירה, אחרי אף למחול ראובן ויכול
הלווה  שראובן ראייה, אלא אינו עיקרו וכל ממון, גופו אין
מוחשי  דבר לחבירו למכור אדם יכול התורה מן לשמעון.
אלא  אינו שטרותֿראיות קניין וכל ממון, גופו שהוא בלבד,
כך  אחר יכול לחבירו, חוב שטר המוכר כך משום מדרבנן.
הוא, שלו עדיין החוב התורה מן כי החוב, את למחול

שם). (רי"ף פו. אלף 72)כתובות של שטר לו קנה אפילו
אלף  היינו בשטר, שכתוב מה כל יקבל לירות, במאה לירות

(שם). דברי 73)לירות התלמוד מביא חוב במוחל גם
שטרא  "דמי משלם שהשורף צח:), קמא (בבא אמימר

של 74)מעליא". היורש שאפילו שמואל, פסק כך
פי  על ואף ז). הלכה למעלה (ראה למחול יכול המלווה
בלבד, מבינונית גובה הבעלֿחוב היה מחל, לא שאילו

הע  מן ישלם שהפסידו צח:עכשיו קמא בבא וראה ידית.
לצלמא. כשורא כי המתחיל דיבור רש"י

.àéÈ˜È˙Bt‡ Bc·Ú ‰OBÚ‰ ÔÎÂ75- B¯¯ÁLÂ ¯ÊÁÂ , ¿≈»∆«¿«≈≈¿»«¿ƒ¿¿
ÚÈ˜Ù‰ È¯‰L ;·BÁ‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ¯¯ÁLÓ‰ ·iÁ«»«¿«¿≈¿«≈¿«««∆¬≈ƒ¿ƒ«

B„eaÚL76BBÓÓ „a‡Ï Ì¯‚Â77·BÁ ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ƒ¿¿»«¿«≈»¿ƒ∆««
„·Ú‰ ¯¯ÁLÏ ‡e‰ Ìb78¯Ó‡ÈÂ Ba ÚbÙÈ ‡lL È„k , «¿«¿≈»∆∆¿≈∆…ƒ¿«¿…«

‰z‡ Èc·Ú :BÏ79ÛÁBc‰ ÔÎÂ .80,B¯·Á ÚaËÓ «¿ƒ«»¿≈«≈«¿≈«¬≈
ÏbÏb˙Â81ÌlLÏ ·iÁ - ÌiÏ „¯ÈÂ82Ì¯Bv‰ ÔÎÂ .83 ¿ƒ¿«¿≈¿»««»«»¿«≈¿≈«≈

‰ÈÓc ˙ÁÙÏ Ì¯‚ È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯t‰ ÔÊ‡84. …∆«»»«»¿«≈∆¬≈»«ƒ¿…»∆»
Úw¯Ó‰ ÔÎÂ85Ô˙¯eˆ ¯È·Ú‰Â B¯·Á È¯Èc86·iÁ - ¿≈«¿«≈«ƒ¿≈¬≈¿∆¡ƒ»»«»

.ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì¯Bb ÌeMÓ ÌlLÏ¿«≈ƒ≈¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ

מזה.75) אלא פירעון לך יהיה לא חובו: לבעל שאמר
שיוכל 76) חוב, לבעל משועבד הריהו עבד שהוא עוד כל

יוכל  ולא שעבודו מפקיע והשחרור ממנו, חובו לגבות

שם. ממנו, חובו משאר 77)לגבות חובו לגבות יוכל שלא
מזה, אלא יגבה שלא מפורש לו אמר שהרי הלווה, נכסי
ולווה  מלווה הלכות ראה חייב. חבירו ממון להזיק והגורם

ו. הלכה יח עבדו,78)פרק היה לא שמעולם פי על אף
ששעבדו  והאדון משועבד, אלא לו קנוי היה לא גופו שהרי

כששחררו. שעבודו (שם 79)הפקיע בניו על לעז ויוציא
ידו 80)מא.). תחת והיכהו בידו, מטבע החזיק חבירו

צח.). קמא לידו,81)(בבא בא אם אבל לידו, בא ולא
תורה. מדין וחייב כגזלן הזיק 82)דינו שלא פי על אף

להזיק. שגרם משום חייב  (שם).83)בידיים , הפוגם
מנזקי 84) ג בפרק רבינו שפסק [ומה למזבח. ראוייה שאינה

למזבח, מלהקריבה ונפסלה פרה שהגוזל ד, הלכה ממון
המדובר, לפניך, שלך הרי לנגזל): (הגזלן לו אומר
עצמו  כשהגזלן אבל מעשה, בה עשה ולא מאליה כשנפסלה

שפיחתה]. מה את משלם דקים 85)פסלה, אותם עושה
החסירם. לא אבל בפטיש, הכאה ידי הצורה 86)על

כך  ומפני כמקודם ניכרת אינה בדינרים טבועה שהייתה
דמיהם. פחתו

.áé˜¯Bf‰87ÂÈzÁz ‰È‰ ‡ÏÂ ı¯‡Ï ‚b‰ L‡¯Ó ÈÏk «≈¿ƒ≈…«»»»∆¿…»»«¿»
ÌÈÏk88Ì„˜ ¯ÈÂ‡a ‡e‰Lk ÏwÓa B¯·Le ¯Á‡ Ì„˜Â , ≈ƒ¿»««≈¿»¿«≈¿∆»¬ƒ…∆

ı¯‡Ï ÚÈbiL89L ‡lL ;¯eËt ÔBL‡¯‰ ‰Ê È¯‰ -¯· ∆«ƒ«»»∆¬≈∆»ƒ»∆…»«
¯·BLk ‡ˆÓÂ ,È‡cÂa „iÓ ¯·M‰Ï BÙBqL ÈÏk ‡l‡∆»¿ƒ∆¿ƒ»≈ƒ»¿««¿ƒ¿»¿≈

¯e·L ÈÏk90Ì¯B‚k ‰Ê ÔÈ‡Â ,91- ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈∆¿≈¿≈…«≈»∆
.¯eËt»

כו:87) קמא בבא הכלי. וכדומה.88)בעל כרים כלומר,
הכהו.89) שהאחר בזמן שלם עדיין שנזרק הכלי והרי
אינו 90) הכלי אם חייב הזורק כך ומשום הזורק, ידי על

זרק. המתחיל דיבור רש"י יז: שם וראה כמסלק 91)שלו.
היה  לא הכרים את סילק שלולא שחייב, זֿח בהלכות הכרים
בוודאי  במקל, שברו לא שאפילו כאן, כן שאין מה נשבר,

נשבר. היה

.âé˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰‚È¯‰Ï „ÓBÚ ‰È‰L ¯BL∆»»≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ∆
˙Bi¯a‰92˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰ˆÈˆ˜Ï „ÓBÚ‰ ÔÏÈ‡Â , «¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈa¯‰ ˙‡93ËÁLÂ „Á‡ Ì„˜Â ,94ÔÏÈ‡ ıˆ˜Â ‰Ê ¯BL ∆»«ƒ¿»«∆»¿»«∆¿»«ƒ»
‡lL ‰ÊBÓk ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ∆∆…ƒ«««¿»ƒ«»¿«≈«¿»ƒ¿

ÌÈic‰ e‡¯iL95‰ÂˆÓ ˙BOÚlÓ ÔÚÈ˜Ù‰ È¯‰L ;96. ∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ«¬ƒ¿»
- Bˆˆ˜Ïe B‚¯‰Ï ÈÏ z¯Ó‡ ‰z‡ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»«¿»««»»«¿»ƒ¿»¿¿»¿

CÎÏ „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰97.¯eËt ‰Ê È¯‰ , ƒ¿≈¿»¬≈∆»

המית.92) לא לרשות 93)אפילו נוטים שענפיו כגון
המזיק.94)הרבים. את לסלק אלא להרגו חיוב אין כי

נגמר  שלא עד שחטו אם סקילה, וחייב שהמית שור ואפילו
מד. שם מותר, בשרו או 95)דינו, השור בעל אם שיראו

גודל  את יראו וגם לא, או מצוות בשאר מדקדק האילן בעל
מן  עצמו מונע אדם שלפעמים המצוה, בקיום הטרחה
מאירת  אותה, יעשה שאחר לו ונוח הטרחה, בגלל המצוה

שפב. משפט חושן מקרבך".96)עיניים הרע "ובערת
לו 97) שנתן השור בעל שכח וכנראה נאמן, הוא כך משום

לטעון  נאמן אינו להריגה, עומד אינו השור אם אבל רשות,
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שיזיקו  לאחרים רשות נותן אדם שאין להרגו, רשות שקיבל
שיעידו  עדים יביא כן אם אלא לשלם, חייב ולפיכך ממונו

צא: שם כדבריו.

.ãéËÁML ÈÓ ÔÎÂ98ÛBÚÂ ‰iÁ99‰qÎÂ ¯Á‡ ‡·e , ¿≈ƒ∆»««»»»«≈¿ƒ»
ÔzÏ ·iÁ - ËÁBM‰ ˙ÚcÓ ‡lL Ìc‰100e‡¯iL BÓk «»∆…ƒ«««≈«»ƒ≈¿∆ƒ¿

‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .ÌÈic‰101Ò˜ Ô˙B ‡e‰L ,102 ««»ƒ¿≈ƒ∆»∆≈¿»
·eˆ˜103ÌÈ·e‰Ê ‰¯OÚ ‡e‰Â ,104ÏkL ,e¯B‰ ÔÎÂ . »¿¬»»¿ƒ¿≈∆»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙BOÚÓ ÌÈÏÚa‰ ÚBn‰105ÔÈÈe‡¯ Ô‰L «≈««¿»ƒ≈¬ƒ¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓ - d‡OÚÂ ¯Á‡ Ì„˜Â ,d˙BOÚÏ«¬»¿»««≈«¬»»¿«≈«¿»ƒ

ÌÈ·e‰Ê ‰¯OÚ106. ¬»»¿ƒ

(שם).98) כיסוי במצוות חייב עוף.99)והשוחט או
(שם).100) זו מצוה לעשות רוצה אני לטעון יכול שהשוחט
שם.101) ברי"ף ממון.102)מובא החסירו לא שהרי
הדיין.103) של דעתו בשיקול תלוי ואינו כך 104)קבוע,

וכיסה. חבירו וקדם ששחט באחד (שם) גמליאל רבן פסק
גמליאל  רבן אלא קצוב, קנס זה היה לא הקודמת הדעה  לפי
באותו  עיניו ראות לפי זהובים עשרה של זה תשלום קבע

לפניו. שבא הדם 105)מעשה כיסוי ממעשה לומדים אנו
עשה. מצוות שאר גמליאל 106)על רבן של דינו כפסק

הדם. כיסוי במעשה

.åèÔÈÓL107˜Èf‰ Ì‡ BÏ ÔÈÓML C¯„k B„Èa ˜ÈfÓÏ »ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆∆»ƒƒƒƒ
ÂÈÏk ¯aL B‡ B¯·Á ˙Ó‰a ‚¯‰L È¯‰ ?„ˆÈk .BBÓÓ»≈«¬≈∆»«∆¡«¬≈ƒ≈≈»
,‰ÂL ‰Ï·p‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ ‰nk ÔÈÓL -»ƒ«»»¿»«¿≈»»»¿«»«¿≈»»»
,‰zÚ ‰ÂL ‰nÎÂ ÌÏL ‡e‰Â ‰ÂL ÈÏk‰ ‰È‰ ‰nÎÂ¿«»»»«¿ƒ»∆¿»≈¿«»»∆«»

˙Át‰ ÌlLÓe108‰Ï·p‰ ÌÚ ˜fpÏ109ÈÏk‰ B‡ ¿«≈«¿»«ƒ»ƒ«¿≈»«¿ƒ
¯e·M‰110„Á‡ ÔÈcL ,˜Èf‰L B¯BLa e¯‡aL C¯„k . «»¿∆∆∆≈«¿¿∆ƒƒ∆ƒ∆»

ÌÈ·Ú C¯c .‡e‰111B˜f‰ BÏ ÔÈÓL - B¯·Á ÏL112. »«¬»ƒ∆¬≈»ƒ∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

קודם 108)מעריכים.107) הפרה דמי בין ההפרש היינו
הנבילה. דמי ובין לניזק,109)שהרגה שייכת והנבילה

- "לו" ופירשו לו" יהיה "והמת לד) כא, (שמות ככתוב
את  אתה טול למזיק: לומר יכול הניזק ואין י: שם לניזק,

כולה. הפרה דמי את לי ושלם מציעא 110)הנבילה, בבא
פ  קמא (בבא התוספתא לשון וזו אמרו צו: כלל ג): רק

לא  נטיעותיו, וקצץ כסותו, את וקרע שורו, את הרג בנזיקין:
הקרעים  את טול הפרה; את לי ותן הנבילה את טול יאמר
אלא  הנטיעות, לי ותן הקצצים את טול הטלית; את לי ותן
יפין  הן וכמה הוזקו, שלא עד יפין הן כמה אותן שמים

משלמים. הם כך ולפי יין.111)משהוזקו, אותם ועשה
יעשה 112) אם או היין, דמי על עולים ענבים שדמי במקרה

כלל  שבדרך שם משמע קכו. בתרא בבא ראה צימוקים, מהם
ענבים. דמי על עולים היין דמי

.æèÔÓ ÔÈ·Bb ,˜Èfn‰ ÔÓ ˙Át‰ ÔÈ·BbLk¿∆ƒ«¿»ƒ««ƒƒƒ
ÔÈÏËÏhn‰113ÔÓ ÔÈ·Bb - ÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .BlL «ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈ƒ«¿¿ƒƒƒ

ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰114ÒB‡‰ ÔÎÂ .115‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ‰Â «»∆∆ƒ¿»»¿≈»≈¿«¿«∆¿«ƒ
Ú¯ ÌL116Ôlk -117.ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ Ô‰Ó ÔÈ·Bb ≈«À»ƒ≈∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»

ממון 113) נזקי הלכות ראה הזיק. ממונו אם שגובים כדרך

י. הלכה ה "מיטב 114)פרק ד): כב, (שם במזיק ככתוב
ליתן  הוא רשאי מטלטלין אבל ישלם". כרמו ומיטב שדהו
למכרם  קשה אם כי למיטב, נחשבים שכולם סובין, אפילו
ז: ז. קמא בבא אחר. במקום למכרם אפשר זה, במקום

כסף 115) חמישים שמשלם נתארסה, שלא בתולה נערה
יט). כב, (דברים הנערה "לא 116)לאבי וטוען אשתו על

(דברים  לאביה כסף מאה לשלם שחייב בתולים", לה מצאתי
יח). לשלם 117)כב, נזיקין) (כאבות כאבות "כולם

ה. קמא בבא ממיטב",

.æé˜Èfn‰ Ïk118Ú„BÈ BÈ‡Â B¯·Á ÔBÓÓ119˜Èf‰ ‰Ó »««ƒ»¬≈¿≈≈««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaL ˜fp‰ È¯‰ -120BÓk ÏËBÂ ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈¿

ÏÊ‚p‰ ÔÚËiL121‡e‰Â .122‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚËiL , ∆ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡123.ÏÊ‚a e¯‡aL BÓk , »»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿»

הבאה.118) בהלכה המובאת הדוגמא כעין בידיים,
אין 119) הניזק, דברי את ומכחיש יודע המזיק אם משמע

ונוטל. נשבע הנתבע 120)הניזק נשבע תורה מדין כי
ראה  ועוד. כב) (שמות השומרים שבועת כגון פטור, ויוצא

ב. הלכה א, פרק ונטען טוען שתיקנו 121)הלכות
ד  פרק ואבידה גזילה הלכות ראה ויטול. שישבע החכמים

א. מה 122)הלכה כל ונוטל שנשבע אמורים דברים במה
טוען. שיש 123)שהוא להניח שאפשר אותו, שמעריכים

סב. קמא בבא טוען. שהוא אלו דברים לו

.çé,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÎÈÏL‰Â B¯·Á ÒÈk Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ«»¿≈
Òp‡ „Èa B¯ÒnL B‡124„·‡Â125:¯ÓB‡ ÒÈk‰ ÏÚa , ∆¿»¿««»¿»««««ƒ≈

‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,‡ÏÓ ‰È‰ ÌÈ·e‰Ê¿ƒ»»»≈¿««ƒ≈≈ƒ≈«∆»»
ÚaL ˜fp‰ È¯‰ - ‡ÏÓ ‰È‰ Ô·z B‡ ¯ÙÚ ‡nL ,Ba∆»»»∆∆»»»≈¬≈«ƒ»ƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a126‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚËiL ,‡e‰Â .ÏËBÂ ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»∆ƒ¿«¿»ƒ∆
BÏˆ‡ Ô„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ô‰a „eÓ‡127Ôk¯„Â , »»∆»¿«¿ƒ»∆¿¿«¿»

ÒÈÎa ÔÁÈp‰Ï128Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;Ba ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿»
È¯‰ ?„ˆÈk .BÓˆÚa ÚLt ‡e‰ - ‰Ê ÈÏÎa ÔÁÈp‰Ï¿«ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿«¿≈«¬≈

˙ÓÁ ÛËÁL129ÌÈtÁÓe ÌÈ‡ÏÓ ÏÒ B‡130ÌÎÈÏL‰Â ∆»«≈∆«¿≈ƒ¿Àƒ¿ƒ¿ƒ»
- ÔÎB˙a eÈ‰ ˙BiÏb¯nL ˜fp‰ ÔÚËÂ ,ÔÙ¯O B‡ ÌiÏ«»¿»»¿»««ƒ»∆«¿»ƒ»¿»

ÔÓ‡ BÈ‡131ÔÈ‡L ;Ck ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â , ≈∆¡»¿≈«¿ƒƒ«»∆≈
.˙B˙ÓÁ·e ÌÈlÒa ˙BiÏb¯Ó ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯c∆∆¿≈»»¿«ƒ««¿»ƒ¿«ƒ«¬»

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - OÙz Ì‡Â132ÚaL ‡l‡ , ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»
ˆ‡ LiM ‰nÓ ÏËBÂ da eÈ‰ ˙BiÏb¯nLBÏ133ÔÎÂ . ∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«∆≈∆¿¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

פרק 124) להלן וראה קיז. קמא בבא וכוח, זרוע בעל איש
מידו.125)ח. להוציאו אפשר אי ספר 126)כי כגון

ונטען  טוען הלכות ראה ונוטלים. הנשבעים כל כדין תורה,
ב. הלכה א שם).127)פרק (גמרא הוא נאמן שאיש

כסף.128) למים.129)כגון עור ומכוסים,130)שק
שבתוכם. מה ראו שהיו 131)ולא עדים יש אם אבל

אדם  בני דרך שאין פי על אף לשלם, חייב מרגליות, בתוכם
פשעת, אתה לטעון יכול המזיק ואין מרגליות, שם להניח
של  כלים להשליך רשות לו אין כי בסל, מרגליות שהנחת

שהזיק. מה לשלם חייב ולכן לים, זוהי 132)חבירו כי
שבבעייא  לשיטתו ורבינו סב. שם בתיקו, שעלתה בעייה

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



קלז wifne laeg zekld - oiwifp xtq - lel` c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ממון  נזקי ראה מידו. מוציאים אין תפס אם נפתרה, שלא
מי  המתחיל דיבור שם תוספות וראה הֿו. הלכות ב פרק
יש  אם ואפילו מידו מוציאים תפס אם אפילו ולדעתם מנחי,

פשע. הניזק כי בסל, היו שמרגליות ממה 133)עדים
המרגליות, מדמי פחות שווה אצלו שיש מה ואם שתפס,

השאר. את גובה אינו

.èéBÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ·e‰Ê Ba ‰È‰ ÒÈk‰L ˜Èfn‰ Ú„È»«««ƒ∆«ƒ»»¿ƒ¬»≈
ÛÏ‡ ÏËB - eÈ‰ ÛÏ‡ :˜fp‰ ¯ÓB‡Â ,eÈ‰ ‰nk Ú„BÈ≈««»»¿≈«ƒ»∆∆»≈∆∆

ÏBÎÈ BÈ‡Â .‰Úe·L ‡Ïa134Ú·M‰Ï135¯‡a˙iL BÓk , ¿…¿»¿≈»¿ƒ»«¿∆ƒ¿»≈
.ÔB„wt‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ»

היא 134) סופר שטעות ונראה כאן. מקום לה אין זו תיבה
"צריך". לומר היו 135)וצריך לא שבכיס המזיק טען לּו

נשבע, היה מאות, חמש אלא הניזק שטוען כפי זהובים אלף
שאינו  ומכיוון מאות, חמש רק ומשלם במקצת, מודה כדין
וכל  להישבע, יכול ואינו שבועה מחוייב הריהו יודע,
שכנגדו  ואין משלם, להישבע יכול ואינו שבועה המחוייב
פרק  ונטען טוען והלכות צח. מציעא (בבא להישבע צריך
שלקח  מי כל על חרם להטיל רשות למזיק ויש ז). הלכה ד,

הניזק. שם לפרט מבלי לו, מהמגיע יותר ממנו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
באונס 1) אם אנס, ביד חבירו ממון המוסר דיני בו נתבארו

דיני  וכל חבירו, בשביל ממון לו שתפסו מי וכן ברצון, אם
ממון. שהזיקו הנרדף או הרודף בדין הפרק ונסתיים המוסר.

ההלכות. ונשלמו

.à¯ÒBn‰2Òp‡ È„Èa B¯·Á ÔBÓÓ3ÌlLÏ ·iÁ -4ÔÓ «≈»¬≈ƒ≈«»«»¿«≈ƒ
‰Ùi‰5ÂÈL¯BiÓ ÔÈ·Bb - ˙Ó Ì‡Â .ÂÈÒÎaL6¯‡Lk , «»∆∆ƒ¿»»¿ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿»

ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ Òp‡‰ ‰È‰L ÔÈa .ÔÈ˜Èfn‰ Ïk»««ƒƒ≈∆»»»«»≈»ƒ≈
Ï‡¯OÈ ‰È‰L7‰Ó Ïk ÌlLÏ ·iÁ ¯ÒBn‰ ‰Ê È¯‰ , ∆»»ƒ¿»≈¬≈∆«≈«»¿«≈»«

Á˜lM8‡O ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .Òp‡‰9‡ÏÂ ¯ÒBn‰ ∆»«»«»««ƒ∆…»»«≈¿…
B„Èa Ô˙10ÏÈb¯‰ ‡l‡ ,11.„·Ïa »«¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿«

ה.2) זרוע.3)בבאֿקמא היזק 4)בעל גורם ככל
ז). הלכה ז פרק שם.5)(למעלה העידית, שחיוב 6)מן

היזק  חבירו את במזיק כמו קנס ואינו הוא, הדין מן זה
ג). הלכה שם (למעלה היורש את בו שפטרו ניכר, שאינו

קיז. קטז: בבאֿקמא מדובר 7)וראה שבגמרא אףֿעלֿפי
אנסים  = מסיקין על מדובר שם במשנה אבל גוי, אנס על

הזה.8)סתם. הנזק לכל גרם הוא נטל.9)שהרי
בידים.10) מזיק לשונו"11)ואינו על רגל "לא מלשון

של  ממונו היכן לאנס ואמר הלשין, כלומר ג), טו, (תהלים
חייב, הוא - בלבד דיבר אלא מעשה עשה שלא ואף חבירו.

ה. בבאֿקמא ראה לנזק, שגרם

.á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12‰‡¯‰Lk13¯ÒBn‰ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»«≈
BÓˆÚÓ14e‰eÒ‡ Ì‡ Ï·‡ ;15B‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ≈«¿¬»ƒ¬»¿≈»ƒ

ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯‰Â ,˙B‡¯‰Ï Òp‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«»¿«¿¿∆¿»¬≈∆»ƒ
ÔÈÓeÏLz‰16„ia Ô˙Â ‡O Ì‡Â .17‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««¿ƒ¿ƒ»»¿»««»««ƒ∆

- B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰ .ÌlLÏ ·iÁ - Òe‡»«»¿«≈««ƒ«¿¿»¬≈
ÌlLÏ ·iÁ18. «»¿«≈

ביד.12) ונתן נשא לא אפילו חייב, את 13)שהמוסר
חבירו. ממון מעצמו,14)מקום הראה "אם אונס. בלא

קיז.). (בבאֿקמא דמי" ביד ונתן מכות 15)כנשא עלֿידי
חבירו,16)ויסורים. ממון והראה גוים שאנסוהו "ישראל

באחד  או בידים במזיק אלא אינו באונס החיוב (שם). פטור"
חייב  לנזק הגורם אבל התורה. מן שחיובו גופו, מאברי
למעלה  ראה מיימוניות). (הגהות חייבו לא ובאונס מדרבנן,

קיז. לבבאֿקמא רי"ף וראה א, הלכה ו הריהו 17)פרק
שם). (גמרא באונס אפילו חייב כך ומשום בידים, מזיק

חוץ 18) נפש פיקוח בפני העומד דבר לך שאין אף
חייב  זאת בכל ושפיכותֿדמים, גילויֿעריות מעבודהֿזרה

קיז: בבאֿקמא ראה לשלם,

.â?„ˆÈk19CÏn‰ ¯ÊbL È¯‰20ÔÈÈ BÏ ‡È·‰Ï21B‡ ≈«¬≈∆»««∆∆¿»ƒ«ƒ
Ô·z22È¯‰ :¯Ó‡Â ¯ÒBÓ „ÓÚÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«≈¿»«¬≈

eÎÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Ô·z B‡ ÔÈÈ ¯ˆB‡ ÈBÏÙÏ LÈ23 ≈ƒ¿ƒ««ƒ∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¿
„Ú ‰Ê ¯ÒBÓÏ CÏn‰ BÒ‡ .ÌlLÏ ·iÁ - ‰eÁ˜Ïe¿»»«»¿«≈¬»«∆∆¿≈∆«
BÏ ‰‡¯iL „Ú B‡ ,Ô·z B‡ ÔÈÈ ˙B¯ˆB‡ BÏ ‰‡¯iL∆«¿∆¿«ƒ∆∆«∆«¿∆

ÂÈÙlÓ Á¯Ba ‡e‰L B¯·Á ÔBÓÓ24ÈtÓ BÏ ‰‡¯‰Â , »¬≈∆≈«ƒ¿»»¿∆¿»ƒ¿≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰25e‰kÈ - BÏ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡L ; »…∆¬≈∆»∆ƒ…«¿∆«≈

e‰˙ÈÓÈ B‡26. ¿ƒ≈

חייב.19) - מעשה ללא בדיבור חוקי 20)המוסר לפי ולא
המוסר, את לחייב אין המלכות חוקי לפי שאילו המלכות,
קיג:) (בבאֿקמא דינא" דמלכותא "דינא שמואל אמר שהרי
בהלכות  רבינו ביאר וכבר מקומות. בכמה רבינו פסק וכן
שהוא  ממי המלך לקח שאם יד, הלכה ה פרק ואבידה גזילה
הפוסקים  גדולי כל לו והודו גזל, זה הרי לחוק, בהתאם לא

דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא שהוא,21)ואמרו: כל
מסויים. אדם של מובאות 22)ולא - ותבן יין דוגמאות

קיז. המלך.23)בבבאֿקמא המלך,24)עבדי מלפני
הבורח. של ממונו את לתפוס רוצה הוא כך ומשום

(מאירתֿעינים 25) אסור לכתחילה אבל לו, הראה אם
יב). סעיףֿקטן שפח, סימן אונס 26)חושןֿמשפט אבל

אינו  ממון, עונש עליו יטיל יראהו לא שאם ממון, מחמת
יח: כתובות ראה וחייב. אונס

.ãÌlLÏ ·iÁ - Òp‡Ï B˙e B„Èa B¯·Á ÔBÓÓ ‡O»»»¬≈¿»¿»»«»«»¿«≈
BÒ‡ CÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ‡È·‰Ï27‰na . ƒ»»««ƒ∆«∆∆¬»¿»ƒ«∆

?·iÁ ‡È·‰Â ‡È·‰Ï BÒ‡ Ì‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¬»¿»ƒ¿≈ƒ«»
Òp‡‰ ˙eL¯Ï ÔBÓn‰ ÚÈb‰ ‡lLa28Ò‡L Òp‡ Ï·‡ ; ¿∆…ƒƒ««»ƒ¿»«»¬»«»∆»«

„ÓÚÂ ,e‰‡¯‰L „Ú Ï‡¯OÈ29ÔBÓn‰ ÏÚ Òp‡‰ ƒ¿»≈«∆∆¿»¿»«»«»««»
B˙eL¯a ‰OÚÂ30BÏ BÎÈÏB‰L „Ú Ï‡¯OÈ ˙‡ Ò‡Â , ¿«¬»ƒ¿¿»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ

BÎÈÏB‰ elÙ‡Â ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ31- e‰‡¯‰L ¯ÒBn‰ ‰Ê ¿»«≈«¬ƒƒ∆«≈∆∆¿»
„ˆa Òp‡‰ „ÓÚL ÔÂÈkL ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«≈∆≈»∆»«»«»¿«

Û¯O el‡Îe ,Ba LiM ‰Ó Ïk „·‡ ¯·k ¯ˆB‡‰32. »»¿»»«»«∆≈¿ƒƒ¿«

לו 27) ומותר ימיתהו, יביא לא ואם חבירו, ממון את
ורבינו  לשלם. חייב זאת בכל עצמו, להציל כדי  להביא,
עליו  חולק הראב"ד אולם כרי"ף, שם הגמרא את פירש
ממון  להביא כשאנסו חייב, ונתן נשא שאמרו מה ומפרש
דורש, הוא ממונו שאת האיש בשם האנס כשנקב אבל סתם,
ש"ך  [ראה פטור. - ממונו את להביא אותו והכריח
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כד]. ס"ק שפח, סימן ממון 28)חושןֿמשפט שנטל וזה
וחייב. בידיים מזיק הריהו לאנס, ונתנו בידו חבירו

קיז.29) וליטלו,30)בבאֿקמא עליו לשלוט שיוכל
נטלו. כבר כאילו על 32)מרצונו.31)והריהו שם.

היה, האנס ברשות הממון שהרי פטור, הוא ביד ונתן שנטל
הוא  שהראה מה ועל כלום, הזיקו ולא נשרף כבר וכאילו

הוא. אנוס שהרי פטור,

.äÔÈ„ ÈÏÚa33B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ ‰·È¯Ó Ì‰ÈÈa ‰˙È‰L «¬≈ƒ∆»¿»≈≈∆¿ƒ»«««¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ34,'ÈlL' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ 'ÈlL' ¯ÓB‡ ‰Ê , «ƒ«¿¿ƒ∆≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ

ÔÈcÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa d¯ÒÓe Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÂ35 ¿»«∆»≈∆¿»»¿«≈»ƒ¿«ƒ
Òp‡ „È ˜lÒÈÂ ,‰È‰L BÓÎÏ ¯·c‰ ¯ÈÊÁiL B˙B‡36 ∆«¬ƒ«»»ƒ¿∆»»ƒ«≈««»

Ï‡¯OÈa ÔÈ„ eOÚÈÂ ,Ì‰ÈÈaÓ37. ƒ≈≈∆¿«¬ƒ¿ƒ¿»≈

שם.33) בבאֿקמא שהיה, זה שאי 34)מעשה ביד לא נם
זה. ביד שאינו 35)ולא טוען הוא אם אפילו מחרימים.

שלו. ממון אלא גוי ביד חבירו ממון כגון 36)מוסר
בכסף. ישראל.37)שיפדם של בביתֿדין

.åB¯·Á ÏÚ Ot˙pL ÈÓ38ÌÈ·ÎBk È„·BÚ eÁ˜ÏÂ , ƒ∆ƒ¿««¬≈¿»¿¿≈»ƒ
B¯·Á ÏÏ‚a epnÓ ÔBÓÓ39ÌlLÏ ·iÁ B¯·Á ÔÈ‡ -40. »ƒ∆ƒ¿«¬≈≈¬≈«»¿«≈

·iÁ B¯·Á ‰È‰ÈÂ B¯·Á ÏÚ Ot˙pL ÈÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿∆¬≈«»
·eˆw‰ Òn‰ ÈtÓ Ot˙p‰ ÔÓ ıeÁ .ÌlLÏ41Ïk ÏÚ ¿«≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«««»«»

LÈ‡Â LÈ‡42‰L ÏÎa43‰¯eLz‰ ÏÚ Òt˙p‰ B‡ ,44 ƒ»ƒ¿»»»«ƒ¿»««¿»
B‡ ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ B¯·Úa CÏnÏ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk Ô˙BpL∆≈»ƒ»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆
eÁ˜iL ,‡e‰Â .BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙BÏÈÁ≈»¬≈∆«»¿«≈¿∆ƒ¿

.ÌÈ„Ú ÈÙa ÈBÏt ÏÏ‚a Le¯Ùa epnÓƒ∆¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

מחבירו.38) לקחת שרצו ממון ועלֿידיֿזה 39)בגלל
לגוי. מלשלם חבירו לקחו,40)נפטר כדין שלא מכיון

אותי  פוטרים והיו אותם מפייס הייתי לטעון: הוא יכול
היה 41)מלשלם. חבירו, שילם ולולא המלך, חוק עלֿפי

לשלם. מוכרח ששלמו 42)הוא הגולגולת מס זהו
על  המוטל מס [וכן אחרות. גולה ובארצות בבבל היהודים
קיג:), (בבאֿקמא "דבורלא" התלמוד: בלשון קרקעות,
בזמנו]. נהוג היה שלא כנראה זה, מס השמיט ורבינו

קצבת 43) קיבל כבר שהמלך מכיון לא, שעברה משנה אבל
תשלום  עליו לכפות רשות אין הגובה ולפקיד שנה, אותה

(שם). חבירו בעד שעברה על 44)לשנה חובה היא שאף
למד  ורבינו תשורה, נזכרה לא שם בגמרא ואיש. איש כל
נתפס  לך "אין ב: הלכה יג פרק כתובות מירושלמי זה דין
ורבינו  ובגולגולת". בארנון אלא לו ליתן וחייב חבירו על
השלטונות  "להארחת תשורה חננאל, כרבינו "ארנון" מפרש
ח. בבאֿבתרא תוספות (ראה בעיר" בעברם והחיילות

והלך)].דיבורֿה  מתחיל

.æÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL ÈÓ45ÔB‚k ,B¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒnL ƒ∆≈»»≈ƒ∆»«»¬≈¿
Ò‡pL B‡ BÓˆÚÓ ‰‡¯‰L46eÚ„È ‡ÏÂ ,Ô˙Â ‡OÂ ∆∆¿»≈«¿∆∆¡«¿»»¿»«¿…»¿

ÌÈ„Ú‰47Ck :¯ÓB‡ ¯ÒÓp‰Â ,B˙¯ÈÒÓa B„ÈÒÙ‰ ‰nk »≈ƒ«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»≈»
¯ÙBk ¯ÒBn‰Â ,È„ÈÒÙ‰ CÎÂ48Ì‡ :BÚhL ‰na ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈≈«∆∆¿»ƒ

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯ÒÓp‰ OÙz49ÚaL ‡l‡ , »««ƒ¿»≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a50OÙzL ‰na ‰ÎBÊÂ51OÙz ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«≈∆¿∆«∆∆»«¿ƒ…»«

ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -52‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ¯ÒBn‰ ÔÓ53. ≈ƒƒƒ«≈∆»ƒ¿»»¿»

כדין 45) היסת, הנתבע ישבע - עדים עליו אין אם אבל
ופטור. הכל, נשא 46)כופר ואם ב. הלכה למעלה ראה

תקנת  בו שעשו ופשיטא ממש, גזלן הריהו אונס, בלא ונתן
שפח, סימן חושןֿמשפט (ש"ך ויטול הנמסר וישבע הנגזל,

ל). ידעו 47)ס"ק אם אבל שם. רי"ף סב. בבאֿקמא
מחמתו. שבא ההפסד כל את ישלם הפסידו, כמה העדים

הוא 48) הרי יודע, איני אומר אלא כופר, אינו אם אבל
בלי  הנמסר ונוטל ומשלם, להשבע יכול ואינו שבועה מחויב
לא, סעיףֿקטן וש"ך יט, הלכה ז פרק למעלה ראה שבועה.
עשו. דיבורֿהמתחיל תוספות שם, בבאֿקמא וראה

הנגזל 49) תקנת עשו אם נפתרה, שלא בעיא שם, בבאֿקמא
ונוטל  שנשבע תיקנו בנמסר גם אם כלומר לא, או במסור
מוציאים  אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיוון לא. או בנגזל כמו

יח. הלכה שם למעלה וראה התופס. מיד כדין 50)מספק
ונוטלים. הנשבעים אם 51)כל אבל מוחזק, הוא בזה כי

סכום  כל על להשבע ורוצה שתפס, ממה יותר על טוען הוא
שתפס. במה להחזיק אלא השבועה, לו תועיל לא התביעה,

אנו 52) בתיקו, בגמרא שעלתה ממון בעיית שכל משום
שם. לבבאֿקמא רי"ף המחזיק, לטובת ולא 53)פוסקים

שהנמסר  שפסק גאון, האי כרב שלא בשבועה, ולא באומדן
"תיקו" שדין שנשבע, ממה חצי המוסר מן ומוציא נשבע
אוצר  ראה וחולקים. בספק המוטל ממון כדין לדעתו

.43 עמוד לבבאֿקמא הגאונים

.ç‡Ï BÓˆÚÓ ‰‡¯‰L ¯ÒBn‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«≈∆∆¿»≈«¿…
Úe·L‰¯eÓÁ ‰54˙q‰ ˙Úe·L ‡ÏÂ55‡e‰L ÈtÓ , ¿»¬»¿…¿«∆≈ƒ¿≈∆
ÚL¯56ÏeÒt EÏ ÔÈ‡Â57¯ÒBn‰ Ï·‡ .‰fÓ ¯˙È »»¿≈¿»»≈ƒ∆¬»«≈

˙B‡¯‰Ï e‰eÒ‡L58Û‡ ,„ia Ô˙Â ‡OÂ ‡È·‰Ï B‡ ∆¬»¿«¿¿»ƒ¿»»¿»««»«
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ59ÚL¯ BÈ‡ -60Ôa ‡l‡ , «ƒ∆«»¿«≈≈»»∆»∆

¯‡Lk B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,„·Ïa ‡e‰ ÔÈÓeÏLz«¿ƒƒ¿««¿ƒƒƒ¿»
.ÔÈ¯Lk‰«¿≈ƒ

התורה.54) מן שהיא במקצת, מודה של שבועה כגון
מ:55) שבועות הכל, בכופר נחמן רב ראה 56)שתיקן

ט. מא.57)הלכה ושבועות ה: בבאֿמציעא ראה
ב.58) הלכה למעלה מלשלם, שם.59)שפטור
הוא.60) אנוס שהרי

.è¯ÒÓÏ ¯eÒ‡61ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa Ì„‡‰ »ƒ¿…»»»¿«≈»ƒ≈
BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a62ÚL¯ ‰È‰ elÙ‡Â .63ÏÚ·e ¿≈¿»«¬ƒ»»»»««

BÏ ¯ˆÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,˙B¯·Ú64B¯ÒBn‰ ÏÎÂ .B¯ÚˆÓe ¬≈«¬ƒ»»≈≈¿«¬¿»«¿
BÏ ÔÈ‡ - BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa¿«≈»ƒ≈¿≈¿»≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ65. ≈∆»»«»

ז.61) קיז.62)גיטין בבאֿקמא רב, לפני שבא כמעשה
מג: ומאכיל הגוזל פרק לבבאֿקמא רי"ף וראה

לנגדי 63) רשע בעוד מחסום לפי אשמרה דוד: שאמר
לפי  אשמרה לנגדי, שרשע אףֿעלֿפי ב), לט, (תהלים

שם. גיטין ומצערו.גו 64)מחסום, רעות לו רם
בה 65) ונידונים לגיהינום יורדים . . . והמסורות "המינין

יג). פרק סנהדרין ותוספתא יז. השנה (ראש דורות" לדורי

.é‚¯‰Ï ¯zÓ66ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÒBn‰67ÔÓfa elÙ‡Â , À»«¬…«≈¿»»«¬ƒ«¿«
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‰f‰68Ì„˜ B‚¯‰Ï ¯zÓe .˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L «∆∆≈»ƒƒ≈¿»À»¿»¿…∆
L¯ÒÓi69¯Ó‡Lk ‡l‡ .70BÙe‚a ÈBÏt ¯ÒBÓ ÈÈ¯‰ : ∆ƒ¿…∆»¿∆»«¬≈ƒ≈¿ƒ¿

Ï˜ ÔBÓÓ elÙ‡Â ,BBÓÓa B‡71BÓˆÚ ¯Èz‰ -72 ¿»«¬ƒ»«ƒƒ«¿
¯ÒÓz Ï‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â BÏ ÔÈ¯˙Óe .‰˙ÈÓÏ73Ì‡ . ¿ƒ»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿…ƒ

Èk ‡Ï :¯Ó‡Â ÂÈt ÊÚ‰74ep¯ÒÓ‡ ‡l‡ ,75‰ÂˆÓ - ≈≈»»¿»«…ƒ∆»∆¿¿∆ƒ¿»
B‚¯‰Ï76Ì„Bw‰ ÏÎÂ .77.‰ÎÊ B‚¯‰Ï ¿»¿¿»«≈¿»¿»»

קיז.66) בבאֿקמא מוסר, של מפרקתו שבר כהנא רב
נח. ביתֿדין 67)וברכות שם שאין לארץ, בחוץ ואפילו

היה. בבבל כהנא רב מעשה כי לאחר 68)מומחים,
כהנא. רב כמעשה הנמסר,69)החורבן, את להציל כדי

כלום. עשה לא שם.70)ואפילו המעשה, היה כך
שונות 71) עלילות עליו יעלילו הגוים, לידי שנמסר [שכיוון

(ישעיה  מהכתוב זה דין למדו שם בגמרא מידם. ינצל ולא
כיון  זה תוא מה מכמר", כתוא וכו' עלפו "בניך כ): נא,
שנפל  ישראל של ממון כך עליו, מרחמים אין למכמר שנפל
כמו  פירשו והראשונים עליו. מרחמים אין גוים ליד

סימן שאמרנו. יז כלל בתשובותיו והרא"ש כאן, מרדכי ראה
וג]. רודף.72)ב כדין  להרגו  רב,73)ומותר עשה כך

כן.74)שם. מתכוון 75)לא שהוא ניכר ֿ ידיֿזה ועל
זאת. והתורה 76)לעשות להורגו, חבירו אחר רודף כדין

נח. ברכות להרגו, השכם להרגך הבא ולאו 77)אמרה
הנמסר. דוקא

.àéÌÓÊ ¯L‡ ¯ÒBn‰ ‰OÚ78ÈÏ ‰‡¯È - ¯ÒÓe79, »»«≈¬∆»«»«≈»∆ƒ
B‚¯‰Ï ¯eÒ‡L80˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;81È¯‰ - ¯ÒÓÏ ∆»¿»¿∆»ƒ≈À¿«ƒ¿…¬≈

LÚÈ ‰Ê82ÌÈ¯Á‡ ¯ÒÓÈ ‡nL ,83ÔÓÊ ÏÎa ÌÈOÚÓe . ∆≈»≈∆»ƒ¿…¬≈ƒ«¬ƒ¿»¿«
·¯Ún‰ È¯Úa84ÔBÓÓ ¯ÒÓÏ e˜ÊÁ‰L ÌÈ¯ÒBn‰ LÚÏ ¿»≈««¬»«¬…«¿ƒ∆À¿¿ƒ¿…»

ÌÈ¯ÒBn‰ ¯ÒÓÏÂ ,Ì„‡ Èa85ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „Èa ¿≈»»¿ƒ¿…«¿ƒ¿«»¿≈»ƒ
¯ˆn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÚL¯ ÈÙk Ì¯Ò‡Ïe Ì˙Bk‰Ïe ÌLÚÏ¿»¿»¿«»¿»¿»¿ƒƒ¿»¿≈»«≈≈

¯eavÏ86ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „Èa B¯ÒÓÏ ¯zÓ - Ô¯ÚˆÓe «ƒ¿«¬»À»¿»¿¿«»¿≈»ƒ
BÒ˜Ïe B¯Ò‡Ïe B˙Bk‰Ï87„ÈÁÈ ¯Úˆ ÈtÓ Ï·‡ .88 ¿«¿»¿¿»¿¬»ƒ¿≈««»ƒ

B¯Ò‡Ï ¯eÒ‡89BBÓÓ „a‡Ï ¯eÒ‡Â .90Û‡Â ,¯ÒBÓ ÏL »¿»¿¿»¿«≈»∆≈¿«
ÂÈL¯BÈÏ BBÓÓ È¯‰L ;BLÚÏ ¯znL Èt ÏÚ91. «ƒ∆À»¿»¿∆¬≈»¿¿»

בליעל.78) מחשבת לא 79)חשב ואינה רבינו, דעת
כתב  ומאכיל הגוזל פרק סוף (במרדכי ברי"ף ולא בגמרא

זו). דעה על חולק שהרי"ף שמחה, רבינו שהרי 80)בשם
כדין  חבירו, את להציל כדי אלא אינו להרגו שמותר הדין

גורם רודף  אלא שאינו רוצח, משום לא אבל חבירו, אחר
בעדים  אלא אותו הורגים אין ממש רוצח ואפילו ופטור.

ובביתֿדין. סנהדרין 81)והתראה וראה פעמים, שלוש
ב'שולחן 82)פא: גם וכן "יהרג", כתוב ר"מ רומי בדפוס

הוא: והמקור יא. סעיף שפח, סימן חושןֿמשפט ערוך'
(עבודה  מעלין" ולא מורידין היו . . . והמסורות "המינין
לבאר  שנפל כגון הריגתם, את מסבבים כלומר כו:), זרה
מותר  רבינו ולדעת הסולם. את מסלקים בבאר, והסולם
להרגו  איֿאפשר אם וכך המערב, ערי כמנהג בידיים, להרגו
ד  פרק רוצח הלכות ראה הריגתו. לסבב מצווים בידיים,

י. להצילם.83)הלכה צרפת.84)ומצוה
אסור 85) - אחרות עבירות על רשעים אבל דוקא, המוסרים

ט. הלכה למעלה ראה לגוים, כמוסר.86)למסור דינו
שאין  הרשעים, ויתר המוסר עם יחד אותו מונה התלמוד
ושנתנו  . . . והמסורות "המינין הבא. לעולם חלק להם
. הצבור) על יתירה אימה (=שמטילים חיים בארץ חיתיתם
יג. פרק סנהדרין ותוספתא יז. השנה ראש ". .

ט.88)בממונו.87) הלכה למעלה ב'שולחן 89)ראה
הנכונה  הגירסא יב סעיף שפח, סימן חושןֿמשפט ערוך'

בבבאֿקמא 90)"למסרו". יהודה ורב הונא רב מחלוקת
והראייה  שם. הרי"ף כדעת לאבדו שאסור רבינו ופסק קיט.
אם  כלומר, במוסר. נגזל תקנת עשו אם הבעיא, מן היא
שאם  בתיקו, נשארה והבעיא סב.), (שם ויטול ישבע הנמסר

ונוטל. שנשבע כלֿשכן לאבדו, היה לנו 91)מותר ואין
בו  ויתקיים שיכול מוסיף, התלמוד ליורשיו. להזיק רשות
כלומר, ילבש", וצדיק רשע "יכין יז): כז, (איוב הכתוב

צדיקים. יהיו יורשיו שמא

.áéÛ„B¯92¯·„Ï B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ≈∆»»≈««¬≈¿»¿ƒ¿«
‰¯·Ú93Ïk ÏL ÔÈa Ûc¯ ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ , ¬≈»¿ƒ≈∆«≈ƒ≈∆ƒ¿»≈∆»
Ì„‡94·iÁ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt - »»»ƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈

Û„¯L ÔÂÈkL ;BLÙa95‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰96. ¿«¿∆≈»∆»«ƒƒ«¿¿ƒ»

קיז:92) לאנסה,93)בבאֿקמא העריות אחת אחר כגון
חייבי  אבל כריתות, חייבי ובין ביתֿדין מיתות חייבי בין
עג.). (סנהדרין רודף של בנפשו אותן מצילים אין לאוין

לזה.94) וממון לזה שמיתה לא 95)אףֿעלֿפי אפילו
את 96)הרגו. להציל כדי אותו, להרוג אחד לכל מותר

אחת  אחר רודף כשהוא ואפילו שם), (סנהדרין הנרדף
להרוג  מותר זאת בכל כרת, אלא עליה חייב שאינו העריות,
תשלומין  וחיוב מיתה וחיוב העבירה, מן להצילה כדי אותו,
גניבה  הלכות ראה מיניה. בדרבה ליה וקם כאחד, באים

א. הלכה ג פרק ואבידה

.âéÛc¯97ÌÈÏk ¯aML98‡Ï ;¯eËt - Û„B¯ ÏL ƒ¿»∆ƒ≈≈ƒ∆≈»…
BÙebÓ ·È·Á BBÓÓ ‰È‰È99ÌÈÏk ¯aL Ì‡Â .100 ƒ¿∆»»ƒƒ¿ƒƒ≈≈ƒ

·iÁ - ÌÈ¯Á‡101- B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰L ; ¬≈ƒ«»∆««ƒ«¿¿»¬≈
.·iÁ«»

שם.97) עצמו.98)בבאֿקמא להציל שהרי 99)כדי
כלֿשכן  עצמו, להציל כדי רודפו, את להרוג רשאי זה נרדף

שם. הרודף, של בממונו להצילו לומר:100)שניתן צריך
ר"מ. רומי בדפוס הוא וכן שם.101)"כלי", לשלם,

.ãéÛ„¯L ÈÓ102¯aLÂ ,Ûc¯p‰ ÚÈLB‰Ï Û„B¯‰ ¯Á‡ ƒ∆»«««»≈¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ≈
.¯eËt - Ì„‡ Ïk ÏL ÔÈa Û„B¯ ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ≈∆≈≈∆»»»»

ÔÈc‰ ÔÓ ‡ÏÂ103ÚnÈ ‡lL ,‡È‰ ‰wz ‡l‡ , ¿…ƒ«ƒ∆»«»»ƒ∆…ƒ»«
dÓ‰Ó˙È B‡ ÏÈv‰lÓ104ÔiÚÈÂ105.Ûc¯iL ˙Úa ƒ¿«ƒƒ¿«¿«ƒ«≈¿≈∆ƒ¿…

חייב,103)שם.102) - חבירו בממון עצמו המציל שהרי
בממון אחרים המציל יתאחר.104)חבירו.כלֿשכן

המועד.105) את יאחר ובינתיים בריצתו, כלים ישבר שלא

.åè„ÓÚÂ ,ÈBOn‰ „·kÓ ¯·M‰Ï ‰·MÁL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»≈ƒ…∆««¿»«
Ìia CÈÏL‰Â d‡OnÓ Ï˜‰Â Ô‰Ó „Á‡106¯eËt -107; ∆»≈∆¿≈≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«»»
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כד]. ס"ק שפח, סימן ממון 28)חושןֿמשפט שנטל וזה
וחייב. בידיים מזיק הריהו לאנס, ונתנו בידו חבירו

קיז.29) וליטלו,30)בבאֿקמא עליו לשלוט שיוכל
נטלו. כבר כאילו על 32)מרצונו.31)והריהו שם.

היה, האנס ברשות הממון שהרי פטור, הוא ביד ונתן שנטל
הוא  שהראה מה ועל כלום, הזיקו ולא נשרף כבר וכאילו

הוא. אנוס שהרי פטור,

.äÔÈ„ ÈÏÚa33B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ ‰·È¯Ó Ì‰ÈÈa ‰˙È‰L «¬≈ƒ∆»¿»≈≈∆¿ƒ»«««¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ34,'ÈlL' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ 'ÈlL' ¯ÓB‡ ‰Ê , «ƒ«¿¿ƒ∆≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ

ÔÈcÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa d¯ÒÓe Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÂ35 ¿»«∆»≈∆¿»»¿«≈»ƒ¿«ƒ
Òp‡ „È ˜lÒÈÂ ,‰È‰L BÓÎÏ ¯·c‰ ¯ÈÊÁiL B˙B‡36 ∆«¬ƒ«»»ƒ¿∆»»ƒ«≈««»

Ï‡¯OÈa ÔÈ„ eOÚÈÂ ,Ì‰ÈÈaÓ37. ƒ≈≈∆¿«¬ƒ¿ƒ¿»≈

שם.33) בבאֿקמא שהיה, זה שאי 34)מעשה ביד לא נם
זה. ביד שאינו 35)ולא טוען הוא אם אפילו מחרימים.

שלו. ממון אלא גוי ביד חבירו ממון כגון 36)מוסר
בכסף. ישראל.37)שיפדם של בביתֿדין

.åB¯·Á ÏÚ Ot˙pL ÈÓ38ÌÈ·ÎBk È„·BÚ eÁ˜ÏÂ , ƒ∆ƒ¿««¬≈¿»¿¿≈»ƒ
B¯·Á ÏÏ‚a epnÓ ÔBÓÓ39ÌlLÏ ·iÁ B¯·Á ÔÈ‡ -40. »ƒ∆ƒ¿«¬≈≈¬≈«»¿«≈

·iÁ B¯·Á ‰È‰ÈÂ B¯·Á ÏÚ Ot˙pL ÈÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿∆¬≈«»
·eˆw‰ Òn‰ ÈtÓ Ot˙p‰ ÔÓ ıeÁ .ÌlLÏ41Ïk ÏÚ ¿«≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«««»«»

LÈ‡Â LÈ‡42‰L ÏÎa43‰¯eLz‰ ÏÚ Òt˙p‰ B‡ ,44 ƒ»ƒ¿»»»«ƒ¿»««¿»
B‡ ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ B¯·Úa CÏnÏ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk Ô˙BpL∆≈»ƒ»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆
eÁ˜iL ,‡e‰Â .BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙BÏÈÁ≈»¬≈∆«»¿«≈¿∆ƒ¿

.ÌÈ„Ú ÈÙa ÈBÏt ÏÏ‚a Le¯Ùa epnÓƒ∆¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

מחבירו.38) לקחת שרצו ממון ועלֿידיֿזה 39)בגלל
לגוי. מלשלם חבירו לקחו,40)נפטר כדין שלא מכיון

אותי  פוטרים והיו אותם מפייס הייתי לטעון: הוא יכול
היה 41)מלשלם. חבירו, שילם ולולא המלך, חוק עלֿפי

לשלם. מוכרח ששלמו 42)הוא הגולגולת מס זהו
על  המוטל מס [וכן אחרות. גולה ובארצות בבבל היהודים
קיג:), (בבאֿקמא "דבורלא" התלמוד: בלשון קרקעות,
בזמנו]. נהוג היה שלא כנראה זה, מס השמיט ורבינו

קצבת 43) קיבל כבר שהמלך מכיון לא, שעברה משנה אבל
תשלום  עליו לכפות רשות אין הגובה ולפקיד שנה, אותה

(שם). חבירו בעד שעברה על 44)לשנה חובה היא שאף
למד  ורבינו תשורה, נזכרה לא שם בגמרא ואיש. איש כל
נתפס  לך "אין ב: הלכה יג פרק כתובות מירושלמי זה דין
ורבינו  ובגולגולת". בארנון אלא לו ליתן וחייב חבירו על
השלטונות  "להארחת תשורה חננאל, כרבינו "ארנון" מפרש
ח. בבאֿבתרא תוספות (ראה בעיר" בעברם והחיילות

והלך)].דיבורֿה  מתחיל

.æÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL ÈÓ45ÔB‚k ,B¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒnL ƒ∆≈»»≈ƒ∆»«»¬≈¿
Ò‡pL B‡ BÓˆÚÓ ‰‡¯‰L46eÚ„È ‡ÏÂ ,Ô˙Â ‡OÂ ∆∆¿»≈«¿∆∆¡«¿»»¿»«¿…»¿

ÌÈ„Ú‰47Ck :¯ÓB‡ ¯ÒÓp‰Â ,B˙¯ÈÒÓa B„ÈÒÙ‰ ‰nk »≈ƒ«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»≈»
¯ÙBk ¯ÒBn‰Â ,È„ÈÒÙ‰ CÎÂ48Ì‡ :BÚhL ‰na ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈≈«∆∆¿»ƒ

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯ÒÓp‰ OÙz49ÚaL ‡l‡ , »««ƒ¿»≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a50OÙzL ‰na ‰ÎBÊÂ51OÙz ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«≈∆¿∆«∆∆»«¿ƒ…»«

ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -52‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ¯ÒBn‰ ÔÓ53. ≈ƒƒƒ«≈∆»ƒ¿»»¿»

כדין 45) היסת, הנתבע ישבע - עדים עליו אין אם אבל
ופטור. הכל, נשא 46)כופר ואם ב. הלכה למעלה ראה

תקנת  בו שעשו ופשיטא ממש, גזלן הריהו אונס, בלא ונתן
שפח, סימן חושןֿמשפט (ש"ך ויטול הנמסר וישבע הנגזל,

ל). ידעו 47)ס"ק אם אבל שם. רי"ף סב. בבאֿקמא
מחמתו. שבא ההפסד כל את ישלם הפסידו, כמה העדים

הוא 48) הרי יודע, איני אומר אלא כופר, אינו אם אבל
בלי  הנמסר ונוטל ומשלם, להשבע יכול ואינו שבועה מחויב
לא, סעיףֿקטן וש"ך יט, הלכה ז פרק למעלה ראה שבועה.
עשו. דיבורֿהמתחיל תוספות שם, בבאֿקמא וראה

הנגזל 49) תקנת עשו אם נפתרה, שלא בעיא שם, בבאֿקמא
ונוטל  שנשבע תיקנו בנמסר גם אם כלומר לא, או במסור
מוציאים  אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיוון לא. או בנגזל כמו

יח. הלכה שם למעלה וראה התופס. מיד כדין 50)מספק
ונוטלים. הנשבעים אם 51)כל אבל מוחזק, הוא בזה כי

סכום  כל על להשבע ורוצה שתפס, ממה יותר על טוען הוא
שתפס. במה להחזיק אלא השבועה, לו תועיל לא התביעה,

אנו 52) בתיקו, בגמרא שעלתה ממון בעיית שכל משום
שם. לבבאֿקמא רי"ף המחזיק, לטובת ולא 53)פוסקים

שהנמסר  שפסק גאון, האי כרב שלא בשבועה, ולא באומדן
"תיקו" שדין שנשבע, ממה חצי המוסר מן ומוציא נשבע
אוצר  ראה וחולקים. בספק המוטל ממון כדין לדעתו

.43 עמוד לבבאֿקמא הגאונים

.ç‡Ï BÓˆÚÓ ‰‡¯‰L ¯ÒBn‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«≈∆∆¿»≈«¿…
Úe·L‰¯eÓÁ ‰54˙q‰ ˙Úe·L ‡ÏÂ55‡e‰L ÈtÓ , ¿»¬»¿…¿«∆≈ƒ¿≈∆
ÚL¯56ÏeÒt EÏ ÔÈ‡Â57¯ÒBn‰ Ï·‡ .‰fÓ ¯˙È »»¿≈¿»»≈ƒ∆¬»«≈

˙B‡¯‰Ï e‰eÒ‡L58Û‡ ,„ia Ô˙Â ‡OÂ ‡È·‰Ï B‡ ∆¬»¿«¿¿»ƒ¿»»¿»««»«
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ59ÚL¯ BÈ‡ -60Ôa ‡l‡ , «ƒ∆«»¿«≈≈»»∆»∆

¯‡Lk B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,„·Ïa ‡e‰ ÔÈÓeÏLz«¿ƒƒ¿««¿ƒƒƒ¿»
.ÔÈ¯Lk‰«¿≈ƒ

התורה.54) מן שהיא במקצת, מודה של שבועה כגון
מ:55) שבועות הכל, בכופר נחמן רב ראה 56)שתיקן

ט. מא.57)הלכה ושבועות ה: בבאֿמציעא ראה
ב.58) הלכה למעלה מלשלם, שם.59)שפטור
הוא.60) אנוס שהרי

.è¯ÒÓÏ ¯eÒ‡61ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa Ì„‡‰ »ƒ¿…»»»¿«≈»ƒ≈
BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a62ÚL¯ ‰È‰ elÙ‡Â .63ÏÚ·e ¿≈¿»«¬ƒ»»»»««

BÏ ¯ˆÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,˙B¯·Ú64B¯ÒBn‰ ÏÎÂ .B¯ÚˆÓe ¬≈«¬ƒ»»≈≈¿«¬¿»«¿
BÏ ÔÈ‡ - BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa¿«≈»ƒ≈¿≈¿»≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ65. ≈∆»»«»

ז.61) קיז.62)גיטין בבאֿקמא רב, לפני שבא כמעשה
מג: ומאכיל הגוזל פרק לבבאֿקמא רי"ף וראה

לנגדי 63) רשע בעוד מחסום לפי אשמרה דוד: שאמר
לפי  אשמרה לנגדי, שרשע אףֿעלֿפי ב), לט, (תהלים

שם. גיטין ומצערו.גו 64)מחסום, רעות לו רם
בה 65) ונידונים לגיהינום יורדים . . . והמסורות "המינין

יג). פרק סנהדרין ותוספתא יז. השנה (ראש דורות" לדורי

.é‚¯‰Ï ¯zÓ66ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÒBn‰67ÔÓfa elÙ‡Â , À»«¬…«≈¿»»«¬ƒ«¿«
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‰ÂˆÓe .Ì‚¯‰Ï Ì‰È¯Á‡ Û„B¯ BÓk daL ‡On‰L∆««»∆»¿≈«¬≈∆¿»¿»ƒ¿»
ÌÚÈLB‰Â CÈÏL‰L ‰OÚ ‰a¯108. «»»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

הנוסעים.106) את להציל לשלם 107)כדי חייב ואינו
ההפסד. את ביניהם מחלקים המטען בעלי וכל מזיק, כדין
כיצד  מפרש יד הלכה יב פרק ואבידה גזילה בהלכות ורבינו
שכנראה  הראב"ד, השגת מסולקת זה פירוש לפי מחלקים.
חושןֿמשפט  וראה המטיל, את לגמרי לפטור שכוונתו הבין

ט. סעיףֿקטן מאירתֿעינים ד, סעיף שפ, סיים 108)סימן
מילה  ועוד, טוב. בכי לסיים כדי "והושיעם", במילה רבינו
לא.), (שבת "ישועות" שנקרא נזיקין, סדר לציין באה זו

עוז. מגדל
-oiwifpxtqWtpzxinWEgvFx'ld¦§¥©§¦©¤¤‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-oiwifpxtq
Wtp zxinWE gvFx zFkld¦§¥©§¦©¤¤

,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…
.˙ÓeÈ ‡l‡ ,ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL (· .Áˆ¯Ïƒ¿…«∆…ƒ«…∆¿∆∆≈«∆»»
¯Ùk ÁwÏ ‡lL („ .‰‚‚La ÁˆB¯‰ ˙BÏ‚‰Ï (‚¿«¿»≈«ƒ¿»»∆…ƒ«…∆
Ì„˜ Áˆ¯iLk ÁˆB¯‰ ˙ÓeÈ ‡lL (‰ .˙eÏb ·iÁÓÏƒ¿À»»∆…«»≈«¿∆ƒ¿«…∆
.Û„B¯ ÏL BLÙa Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï (Â .ÔÈca ‰„ÈÓÚ¬ƒ»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿«¿∆≈
.Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á .Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê∆…»«»≈∆…«¬…«»
Û¯ÚÏ (È .C¯c‰ Ì‰Ï ÔeÎÏe ËÏ˜Ó È¯Ú LÈ¯Ù‰Ï (Ë¿«¿ƒ»≈ƒ¿»¿«≈»∆«∆∆«¬…

‰Ï‚Ú‰ ˙‡Ú˜¯˜ d˙B‡a „·ÚÈ ‡lL (‡È .ÏÁpa ∆»∆¿»«««∆…≈»≈¿»«¿«
˙BOÚÏ (‚È .ÌÈÓc ÌeOÏ ‡lL (·È .Ú¯f˙ ‡ÏÂ¿…ƒ»«∆…»»ƒ«¬
ÌÚ ˜¯ÙÏ (ÂË .¯·„a ÌÈÓz ÏÈLÎÈ ‡lL („È .‰˜ÚÓ«¬∆∆…«¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿…ƒ
epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ .BnÚ ÔÚËÏ (ÊË .C¯ca ÏLÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿««∆∆ƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆

.BÏ CÏÈÂ B‡OÓa Ï‰·
ש "ק י "ד אלול 

ƒ¿»¿«»¿≈≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ושמצוה 1) בלאו. עובר מישראל נפש הורג שכל יבאר

ליקח  שלא דין בית מוזהרים ודין הרוצח. להרוג הדם לגואל
מצוה  ודין וכו'. העדים אותם ממיתים ואם מהרוצח. כופר
הדברים  ודין בנפשו. או מאבריו באחד הנרדף להציל
להציל  היכול ודין אותם. יעשה שלא עד האדם שממיתים

הציל. ולא

.à‚¯B‰ Ïk2LÙ3Ì„‡ Ôa4,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ »≈∆∆∆»»≈¿…«¬∆
Áˆ¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL5ÔB„Êa Áˆ¯ Ì‡Â .6ÌÈ„Ú ÈÙa7 ∆∆¡«…ƒ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈≈ƒ
ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -8Ì˜pÈ Ì˜ :¯Ó‡pL ,9ÈtÓ . ƒ»¿«ƒ∆∆¡«»…ƒ»≈ƒƒ

‰ÚeÓM‰10ÛÈÒ ˙˙ÈÓ BfL e„ÓÏ11˙‡ ‚¯‰L ÔÈa . «¿»»¿∆ƒ««ƒ≈∆»«∆
ÏÊ¯·a B¯·Á12BÙ¯OL ÔÈa13ÛÈÒa B˙˙ÈÓ - L‡a ¬≈¿«¿∆≈∆¿»»≈ƒ»¿«ƒ

עלֿמנת 2) רוצח הריני אומר ואפילו אשה, ובין איש בין
כ, יתרו נרדמים, מקיצי הוצאת דרשב"י, (מכילתא ליהרג
שבתורה". עונשים לכל לאיש אשה הכתוב "השוה יג).

מקומות. ובכמה פד: יומו,3)יבמות בן תינוק ואפילו
עיבורו. חדשי בלאֿתעשה,4)שכלו עובר גוי, ואפילו

הלכה  ב פרק (לקמן עליו נהרג הרוצח הישראל אין אבל
מכוון 5)יא). שהוא משום כללי, באופן מנוסח הציווי

דיבורֿהמתחיל  שם ו'תוספות' טו. בבאֿקמא וראה לכל.
(שמות 6)השווה. בערמה" להרגו רעהו על איש יזיד "וכי

יד). הרוצח"7)כא, את ירצח עדים לפי נפש מכה "כל
קסא. מסעי 'ספרי' וראה ל) לה, את 8)(במדבר מתיזים

נב: סנהדרין בסייף, ומת.9)ראשו עבדו במכה
רבו.10) מפי בקשר 11)תלמיד בתורה נזכרת "נקמה" כי

מכילתא  כה). כו, (ויקרא ברית" נקם נוקמת "חרב ל"חרב",
שם. וסנהדרין ז, הכהו 12)משפטים ברזל בכלי "ואם

טז). לה, (במדבר הרוצח" יומת מות הוא, רוצח וימות,
על 13) קס, מסעי 'ספרי' ראה בשריפה. דינו אומרים אין

עו: סנהדרין וראה יהדפנו", בשנאה "ואם הפסוק

.á‰ÂˆÓ14,[ÁˆB¯‰ ˙‡ ‚¯‰Ï] Ìc‰ Ï‡Bb „Èa ƒ¿»¿«≈«»«¬…∆»≈«
Èe‡¯‰ ÏÎÂ .Áˆ¯‰ ˙‡ ˙ÈÓÈ ‡e‰ Ìc‰ Ï‡b :¯Ó‡pL∆∆¡«…≈«»»ƒ∆»…≈«¿»»»

‰M¯ÈÏ15B‡ ,Ìc‰ Ï‡B‚ ‰ˆ¯ ‡Ï .Ìc‰ Ï‡B‚ ‡e‰ ƒÀ»≈«»…»»≈«»
Ìc Ï‡B‚ BÏ ÔÈ‡L B‡ ,B˙ÈÓ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡lL16- ∆…»»»«¬ƒ∆≈≈»

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa17.ÛÈÒa ÁˆB¯‰ ˙‡ ≈ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿«ƒ

וסנהדרין 14) שם 'ספרי' להמיתו", הדם גואל ביד "מצוה
רצח  "ואם הקודמת להלכה המשך הם רבינו ודברי מה:
הרוצח. את להרוג הדם גואל ביד מצוה ואז ,". . . בזדון
לקמן  רבינו פסק מקלטו, מעיר שיצא בשגגה, בהורג אבל
ביד  רשות אלא מצוה שאין עקיבא כרבי י הלכה ה פרק
יב. מכות וראה בזדון. יצא ואפילו להמיתו, הדם גואל

שרק 15) רבינו פסק עדות לענין ואף האב, קרובי היינו
לומד  עקיבא רבי כי התורה, מן להעיד פסולים האב קרובי
הלכות  ראה בנים". על אבות יומתו "לא הכתוב מן זה דין
הלכה  ג פרק סנהדרין ירושלמי וראה א. הלכה יג, פרק עדות

שם. ובמראהֿהפנים צדק.16)ט, גר "ומנין 17)כגון
שנאמר  גואל, לו מעמידים שביתֿדין גואל לו אין שאם
ואףֿעלֿפי  הורגו, הפוגע כלומר "מכלֿמקום", בו, בפגעו
שם  סנהדרין הדם, גואל במקום אלא הדם, גואל שאינו
פ"ה  לקמן ראה - רבינו שיטת סיכום שם. חננאל ורבינו

בהערות. הי"א

.â‚¯‰L ·‡‰18È¯‰ - ‚¯‰pÏ Ôa ‰È‰ Ì‡ :Ba ˙‡ »»∆»«∆¿ƒ»»≈«∆¡»¬≈
ÂÈ·‡ È·‡ ‚¯B‰ ‰Ê19Ï‡B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,20ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆≈¬ƒ»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈
„Á‡ ÔÈ‡ - Ôa BÏ21Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ≈≈∆»ƒ»«ƒ«¬∆≈«»

B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï22. ¿»ƒ∆»ƒ∆»≈ƒ¿ƒƒ
‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡Â23.Ìc‰ ˙l‡‚a ¿∆»«»»¿∆»«¿≈»ƒ¿À««»

יב.18) אותו,19)מכות לכבד לו שראוי אףֿעלֿפי
אדם. ככל בזה דינו הדם 20)מכלֿמקום גואל ביד ומצוה

הרוצח. את הבן 21)להרוג כי מצוה, שזוהי אףֿעלֿפי
לכבוד  ואם אב כיבוד הכתוב והשווה אביו, כבוד על מצווה
ביתֿדין  שליח הוא אפילו כך ומשום ל.) (קידושין המקום
פה: סנהדרין להכותו, לבן אסור למכות, נידון ואביו

בהלכה 22) הרוצח, את להמית יכול שאינו הדם בגואל כמו
רוצח 23)הקודמת. את להרוג מחוייבת הנקבה גם

בזמן. תלויות שאינן שבתורה מצוות בכל חייבת כי קרוביה,

.ãÁwÏ ‡lL ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯‰ÊÓe24¯Ùk25ÁˆB¯‰ ÔÓ26. À¿»ƒ≈ƒ∆…ƒ«…∆ƒ»≈«
ÔBÓÓ Ïk Ô˙ elÙ‡Â27Â ,ÌÏBÚaLÏ‡B‚ ‰ˆ¯ elÙ‡ «¬ƒ»«»»∆»»«¬ƒ»»≈

B¯ËÙÏ Ìc‰28Ï‡Bb ÔÈ˜ ‚¯‰p‰ ‰Ê ÏL BLÙ ÔÈ‡L . «»¿»¿∆≈«¿∆∆«∆¡»ƒ¿«≈
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קמי ytp zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - lel` c"i w"y - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ˜ ‡l‡ ,Ìc‰«»∆»ƒ¿««»»∆∆¡«¿…
Áˆ¯ LÙÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙29‰„Èt˜‰L ¯·„ EÏ ÔÈ‡Â . ƒ¿…∆¿∆∆…≈«¿≈¿»»∆ƒ¿ƒ»

eÙÈÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÂÈÏÚ ‰¯Bz30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡«¿…«¬ƒ
ÛÈÁÈ ‡e‰ Ìc‰ Èk ,¯ÓB‚Â ı¯‡‰ ˙‡31ı¯‡‰ ˙‡ ∆»»∆¿≈ƒ«»«¬ƒ∆»»∆

.¯ÓB‚Â¿≈

בלאו.24) עברו לקחו, נפשו.25)ואם שלא 26)פדיון
נפשו.27)להרגו. מפדיון יותר שאמר 28)כלומר,

הרוצח. של דמו על מוחל שהוא חייב 29)לביתֿדין
ששורו  כגון כופר, בתשלומי נפשו פודה שמים, בידי מיתה
מיתת  שחייב מרוצח אבל ל). כא, (שמות אדם הרג המועד
קסא, מסעי 'ספרי' ראה כופר. לקחת אסור ביתֿדין,
אדוני  הורשו שאם ידוע, זו מצוה "שורש לז: וכתובות
מחבירו  הגדול שכל נמצא הרוצח, מיד כופר ליקח הארץ
ונמצא  כפרו, ויתן עליו אפו יחרה אם יהרגנו, ממנו ועשיר
תיב, מצוה החינוך (ספר בטל" והישוב באחיו, איש חרב

קוק). הרב מוסד שם 30)הוצאת ראה תרשיעו. ולא
ורש"י. אונקלוס שפיכות 31)תרגום התורה הדגישה

ואמרו  הארץ", את תטמא "ולא בפסוק ומסיימת דמים,
ומסלקת  הארץ, את מטמא דמים ששפיכות "מגיד חז"ל:
ביתֿהמקדש". חרב דמים שפיכות ומפני השכינה, את

שם. 'ספרי'

.äÁˆB¯32ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔB„Êa ‚¯‰L ≈«∆»«¿»≈¿ƒƒ»≈ƒ
B˙B‡ ÌÈ‡B¯‰ ‡ÏÂ33e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï ‡B·iL „Ú , ¿…»ƒ«∆»¿≈ƒƒƒ

‰˙ÈÓÏ34ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú Áˆ¯‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈
˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ËtLnÏ ‰„Ú‰»≈»«ƒ¿»¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒ≈

ÔÈc35eOÚÂ e¯·ÚL36¯ÓbiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L , ƒ∆»¿¿»∆≈¿ƒƒ»«∆ƒ»≈
.ÔÈc ˙È·a ÌÈcƒ»¿≈ƒ

יב.32) לדונו 33)מכות רשאים ואינם ביתֿדין הם ואפילו
אותו  שראו שמכיון הוא, והטעם אחרים. עדים עלֿפי אפילו
להפוך  ציוותה והתורה זכות, לו רואים אין שוב שהרג,
לסנהדרין  "מנין כו. השנה ראש העדה". "והצילו בזכותו
עד  אותו ממיתים שאין הנפש, את שהרג אחד שראו
וילקוט  זוטא, 'ספרי' שם, (מכות אחר" בביתֿדין שיעמוד
נו. עמוד למכות, ביתֿהבחירה וראה לה). מסעי שמעוני

מיתה.34) חייב הוא אין למיתה, אותו דנו שלא עוד וכל
יתר 35) לכל דוגמה הוא הרוצח", ימות "לא הפסוק

ומשנאף, משהרג אותו יהרוג "יכול ביתֿדין. מיתת מחוייבי
זוטא, ספרי עמדו". עד הרוצח ימות ולא תלמודֿלומר

שם. עדים.36)וילקוט בהם והתרו

.å?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37ÔBÚ‰ ‰OÚÂ ¯·ÚLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»∆»
Û„B¯‰ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ·iÁL38B¯·Á ¯Á‡ ∆«»»»ƒ«≈ƒ¬»»≈««¬≈

ÔË˜ Û„B¯‰ ‰È‰ elÙ‡ ,B‚¯‰Ï39Ï‡¯OÈ Ïk È¯‰ -40 ¿»¿¬ƒ»»»≈»»¬≈»ƒ¿»≈
ÔÈeˆÓ41BLÙa elÙ‡Â ,Û„B¯‰ „iÓ Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï ¿Àƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«»≈«¬ƒ¿«¿

Û„B¯ ÏL42. ∆≈

ביתֿדין 37) אותו שידונו עד החוטא את יהרגו שלא
עג.38)למיתה. בר 39)סנהדרין שאינו אףֿעלֿפי

להציל  היא המטרה כי כגדול, דינו "רודף" לענין עונשין,
עב: שם הנרדף, ביתֿדין.40)את דוקא ראה 41)ולאו

ז. של 42)הלכה בדמו זה של דמו "הצל אותו. להרוג
מעשה  עשה ולא אותו, הרג לא שעדיין אףֿעלֿפי זה".

שם. מיתה. עליו שחייב

.æ?„ˆÈk43e‰e¯È‰Ê‰ Ì‡44,ÂÈ¯Á‡ Û„B¯ ‡e‰ È¯‰Â ≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈≈«¬»
‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡45ÔÈ„ÚL ÔÂÈk , ««ƒ∆…ƒ≈»»«¿»»≈»∆¬«ƒ

Û„B¯ ‡e‰46‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -47BÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‡Â . ≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
B‡ ıÁa B˙B‡ ekiL ÔB‚k ,Û„B¯‰ È¯·È‡Ó ¯·È‡a¿≈»≈≈¿≈»≈¿∆«¿≈
BÏ‚¯ ˙‡ e¯aLÈ B‡ B„È ˙‡ eÚË˜ÈÂ ÛÈÒa B‡ Ô·‡a¿∆∆¿«ƒ¿ƒ¿¿∆»¿«¿∆«¿

ÔÈOBÚ - BÈÚ ˙‡ enÒÈ B‡48ÔÈÏBÎÈ [ÔÈ‡] Ì‡Â . ¿«∆≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒ
ÔeÎÏ49È¯‰ - Û„B¯Ï e‰e‚¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÏÈv‰Ïe ¿«≈¿«ƒ∆»ƒ≈¬»»≈¬≈

‚¯‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ el‡50; ≈¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»«
dtk ˙‡ ‰˙v˜Â : ¯Ó‡pL51EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï , ∆∆¡«¿«…»∆«»…»≈∆

הרודף.43) אותו 44)דין יהרגו כן לא שאם ירדוף, שלא
שם. התורה, אני,45)כמצוות יודע אמר שלא

במחוייב  כן לא שם. עליו, שאהרג רודף, אני ועלֿמנתֿכן
התראה. עליו שיקבל עד נהרג שאינו ביתֿדין, מיתת

בסכנה.46) (שם),47)והנרדף התראה" צריך אינו "רודף
ממוות. הנרדף את להציל דחוף צורך קיים ואם 48)שהרי

יג. הלכה להלן וראה שמים, בידי מיתה חייב הרגו,
מאבריו.49) עליו 50)לאחד שחייב מעשה עשה ולא

שאין  ביתֿדין, מיתות מחייבי רודף דין שונה ובזה מיתה,
הֿו). (הלכות ועשו עברו אלאֿאםֿכן אותם ממיתים

אתה 51) אין שאם מנין בכפה, להצילו חייב שאתה "מלמד
תחוס  לא תלמודֿלומר בנפשה, הצילו בכפה, להצילו יכול

רצג. כיֿתצא 'ספרי' עיניך",

.ç„Á‡52ÂÈLe·Óa53¯·c Ïk „Á‡Â54˙kÒ Ba LiL ∆»ƒ¿»¿∆»»»»∆≈«»«
˙BLÙ55‰M‡‰ B‡ LÈ‡‰ „Á‡ .56:·e˙k‰ ÔÈÚ . ¿»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿««»

·LBÁ‰ ÏkL57- B˙B‡ ‰˙ÈÓn‰ ‰‡k‰ B¯·Á ˙Bk‰Ï ∆»«≈¿«¬≈«»»«¿ƒ»
Û„B¯ ÏL BtÎa Ûc¯p‰ ˙‡ ÔÈÏÈvÓ58ÔÈ‡ Ì‡Â ; «ƒƒ∆«ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ≈»

vÓ - ÔÈÏBÎÈBLÙa Û‡ B˙B‡ ÔÈÏÈ59‡Ï :¯Ó‡pL , ¿ƒ«ƒƒ«¿«¿∆∆¡«…
EÈÚ ÒBÁ˙60. »≈∆

ובין.52) נאמר 53)בין... בתורה מסוכן. מקום בביציו,
במבושיו  והחזיקה ידה ששלחה באשה כפה", את "וקצותה

גבר. דוגמה.54)של אלא אינו ו"מבושיו"
לרבות 55) מנין מבושיו, אלא לי אין - במבושיו "והחזיקה

"והחזיקה" תלמודֿלומר סכנה, בו שיש דבר כל
והחזיקה  ידה "ושלחה (כתוב רצב שם 'ספרי' מכלֿמקום",
היה  מספיק שהרי מיותרת, "והחזיקה" והמלה במבושיו",
שלריבוי  דרשו כך משום במבושיו", ידה "ושלחה לכתוב

וכנרדפים,56)באה). כרודפים ולאשה לאיש אחד דין
איש. המתקיפה אשה על מדבר שהכתוב ואףֿעלֿפי
שבתורה", עונשים לכל לאיש אשה הכתוב "השווה

טו. עשה.57)בבאֿקמא לא ועדיין לעשות, המתכונן
ז.58) הלכה ראה להרגו, שהורגים 59)ואסור הרודף, של

את 60)אותו. "וקצותה עלֿידי להצילו יכול אתה כשאין
הקודמת. הלכה ראה כפה".

.èBÊ Û‡61‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ62LÙ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL , «ƒ¿«…«¬∆∆…»«∆∆
ÌÈÓÎÁ e¯B‰ CÎÈÙÏ .Û„B¯‰63‡È‰L ‰¯aÚ‰L , »≈¿ƒ»¬»ƒ∆»À»»∆ƒ
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‰ÂˆÓe .Ì‚¯‰Ï Ì‰È¯Á‡ Û„B¯ BÓk daL ‡On‰L∆««»∆»¿≈«¬≈∆¿»¿»ƒ¿»
ÌÚÈLB‰Â CÈÏL‰L ‰OÚ ‰a¯108. «»»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

הנוסעים.106) את להציל לשלם 107)כדי חייב ואינו
ההפסד. את ביניהם מחלקים המטען בעלי וכל מזיק, כדין
כיצד  מפרש יד הלכה יב פרק ואבידה גזילה בהלכות ורבינו
שכנראה  הראב"ד, השגת מסולקת זה פירוש לפי מחלקים.
חושןֿמשפט  וראה המטיל, את לגמרי לפטור שכוונתו הבין

ט. סעיףֿקטן מאירתֿעינים ד, סעיף שפ, סיים 108)סימן
מילה  ועוד, טוב. בכי לסיים כדי "והושיעם", במילה רבינו
לא.), (שבת "ישועות" שנקרא נזיקין, סדר לציין באה זו

עוז. מגדל
-oiwifpxtqWtpzxinWEgvFx'ld¦§¥©§¦©¤¤‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-oiwifpxtq
Wtp zxinWE gvFx zFkld¦§¥©§¦©¤¤

,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…
.˙ÓeÈ ‡l‡ ,ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL (· .Áˆ¯Ïƒ¿…«∆…ƒ«…∆¿∆∆≈«∆»»
¯Ùk ÁwÏ ‡lL („ .‰‚‚La ÁˆB¯‰ ˙BÏ‚‰Ï (‚¿«¿»≈«ƒ¿»»∆…ƒ«…∆
Ì„˜ Áˆ¯iLk ÁˆB¯‰ ˙ÓeÈ ‡lL (‰ .˙eÏb ·iÁÓÏƒ¿À»»∆…«»≈«¿∆ƒ¿«…∆
.Û„B¯ ÏL BLÙa Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï (Â .ÔÈca ‰„ÈÓÚ¬ƒ»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿«¿∆≈
.Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á .Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê∆…»«»≈∆…«¬…«»
Û¯ÚÏ (È .C¯c‰ Ì‰Ï ÔeÎÏe ËÏ˜Ó È¯Ú LÈ¯Ù‰Ï (Ë¿«¿ƒ»≈ƒ¿»¿«≈»∆«∆∆«¬…

‰Ï‚Ú‰ ˙‡Ú˜¯˜ d˙B‡a „·ÚÈ ‡lL (‡È .ÏÁpa ∆»∆¿»«««∆…≈»≈¿»«¿«
˙BOÚÏ (‚È .ÌÈÓc ÌeOÏ ‡lL (·È .Ú¯f˙ ‡ÏÂ¿…ƒ»«∆…»»ƒ«¬
ÌÚ ˜¯ÙÏ (ÂË .¯·„a ÌÈÓz ÏÈLÎÈ ‡lL („È .‰˜ÚÓ«¬∆∆…«¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿…ƒ
epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ .BnÚ ÔÚËÏ (ÊË .C¯ca ÏLÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿««∆∆ƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆

.BÏ CÏÈÂ B‡OÓa Ï‰·
ש "ק י "ד אלול 

ƒ¿»¿«»¿≈≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ושמצוה 1) בלאו. עובר מישראל נפש הורג שכל יבאר

ליקח  שלא דין בית מוזהרים ודין הרוצח. להרוג הדם לגואל
מצוה  ודין וכו'. העדים אותם ממיתים ואם מהרוצח. כופר
הדברים  ודין בנפשו. או מאבריו באחד הנרדף להציל
להציל  היכול ודין אותם. יעשה שלא עד האדם שממיתים

הציל. ולא

.à‚¯B‰ Ïk2LÙ3Ì„‡ Ôa4,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ »≈∆∆∆»»≈¿…«¬∆
Áˆ¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL5ÔB„Êa Áˆ¯ Ì‡Â .6ÌÈ„Ú ÈÙa7 ∆∆¡«…ƒ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈≈ƒ
ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -8Ì˜pÈ Ì˜ :¯Ó‡pL ,9ÈtÓ . ƒ»¿«ƒ∆∆¡«»…ƒ»≈ƒƒ

‰ÚeÓM‰10ÛÈÒ ˙˙ÈÓ BfL e„ÓÏ11˙‡ ‚¯‰L ÔÈa . «¿»»¿∆ƒ««ƒ≈∆»«∆
ÏÊ¯·a B¯·Á12BÙ¯OL ÔÈa13ÛÈÒa B˙˙ÈÓ - L‡a ¬≈¿«¿∆≈∆¿»»≈ƒ»¿«ƒ

עלֿמנת 2) רוצח הריני אומר ואפילו אשה, ובין איש בין
כ, יתרו נרדמים, מקיצי הוצאת דרשב"י, (מכילתא ליהרג
שבתורה". עונשים לכל לאיש אשה הכתוב "השוה יג).

מקומות. ובכמה פד: יומו,3)יבמות בן תינוק ואפילו
עיבורו. חדשי בלאֿתעשה,4)שכלו עובר גוי, ואפילו

הלכה  ב פרק (לקמן עליו נהרג הרוצח הישראל אין אבל
מכוון 5)יא). שהוא משום כללי, באופן מנוסח הציווי

דיבורֿהמתחיל  שם ו'תוספות' טו. בבאֿקמא וראה לכל.
(שמות 6)השווה. בערמה" להרגו רעהו על איש יזיד "וכי

יד). הרוצח"7)כא, את ירצח עדים לפי נפש מכה "כל
קסא. מסעי 'ספרי' וראה ל) לה, את 8)(במדבר מתיזים

נב: סנהדרין בסייף, ומת.9)ראשו עבדו במכה
רבו.10) מפי בקשר 11)תלמיד בתורה נזכרת "נקמה" כי

מכילתא  כה). כו, (ויקרא ברית" נקם נוקמת "חרב ל"חרב",
שם. וסנהדרין ז, הכהו 12)משפטים ברזל בכלי "ואם

טז). לה, (במדבר הרוצח" יומת מות הוא, רוצח וימות,
על 13) קס, מסעי 'ספרי' ראה בשריפה. דינו אומרים אין

עו: סנהדרין וראה יהדפנו", בשנאה "ואם הפסוק

.á‰ÂˆÓ14,[ÁˆB¯‰ ˙‡ ‚¯‰Ï] Ìc‰ Ï‡Bb „Èa ƒ¿»¿«≈«»«¬…∆»≈«
Èe‡¯‰ ÏÎÂ .Áˆ¯‰ ˙‡ ˙ÈÓÈ ‡e‰ Ìc‰ Ï‡b :¯Ó‡pL∆∆¡«…≈«»»ƒ∆»…≈«¿»»»

‰M¯ÈÏ15B‡ ,Ìc‰ Ï‡B‚ ‰ˆ¯ ‡Ï .Ìc‰ Ï‡B‚ ‡e‰ ƒÀ»≈«»…»»≈«»
Ìc Ï‡B‚ BÏ ÔÈ‡L B‡ ,B˙ÈÓ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡lL16- ∆…»»»«¬ƒ∆≈≈»

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa17.ÛÈÒa ÁˆB¯‰ ˙‡ ≈ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿«ƒ

וסנהדרין 14) שם 'ספרי' להמיתו", הדם גואל ביד "מצוה
רצח  "ואם הקודמת להלכה המשך הם רבינו ודברי מה:
הרוצח. את להרוג הדם גואל ביד מצוה ואז ,". . . בזדון
לקמן  רבינו פסק מקלטו, מעיר שיצא בשגגה, בהורג אבל
ביד  רשות אלא מצוה שאין עקיבא כרבי י הלכה ה פרק
יב. מכות וראה בזדון. יצא ואפילו להמיתו, הדם גואל

שרק 15) רבינו פסק עדות לענין ואף האב, קרובי היינו
לומד  עקיבא רבי כי התורה, מן להעיד פסולים האב קרובי
הלכות  ראה בנים". על אבות יומתו "לא הכתוב מן זה דין
הלכה  ג פרק סנהדרין ירושלמי וראה א. הלכה יג, פרק עדות

שם. ובמראהֿהפנים צדק.16)ט, גר "ומנין 17)כגון
שנאמר  גואל, לו מעמידים שביתֿדין גואל לו אין שאם
ואףֿעלֿפי  הורגו, הפוגע כלומר "מכלֿמקום", בו, בפגעו
שם  סנהדרין הדם, גואל במקום אלא הדם, גואל שאינו
פ"ה  לקמן ראה - רבינו שיטת סיכום שם. חננאל ורבינו

בהערות. הי"א

.â‚¯‰L ·‡‰18È¯‰ - ‚¯‰pÏ Ôa ‰È‰ Ì‡ :Ba ˙‡ »»∆»«∆¿ƒ»»≈«∆¡»¬≈
ÂÈ·‡ È·‡ ‚¯B‰ ‰Ê19Ï‡B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,20ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆≈¬ƒ»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈
„Á‡ ÔÈ‡ - Ôa BÏ21Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ≈≈∆»ƒ»«ƒ«¬∆≈«»

B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï22. ¿»ƒ∆»ƒ∆»≈ƒ¿ƒƒ
‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡Â23.Ìc‰ ˙l‡‚a ¿∆»«»»¿∆»«¿≈»ƒ¿À««»

יב.18) אותו,19)מכות לכבד לו שראוי אףֿעלֿפי
אדם. ככל בזה דינו הדם 20)מכלֿמקום גואל ביד ומצוה

הרוצח. את הבן 21)להרוג כי מצוה, שזוהי אףֿעלֿפי
לכבוד  ואם אב כיבוד הכתוב והשווה אביו, כבוד על מצווה
ביתֿדין  שליח הוא אפילו כך ומשום ל.) (קידושין המקום
פה: סנהדרין להכותו, לבן אסור למכות, נידון ואביו

בהלכה 22) הרוצח, את להמית יכול שאינו הדם בגואל כמו
רוצח 23)הקודמת. את להרוג מחוייבת הנקבה גם

בזמן. תלויות שאינן שבתורה מצוות בכל חייבת כי קרוביה,

.ãÁwÏ ‡lL ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯‰ÊÓe24¯Ùk25ÁˆB¯‰ ÔÓ26. À¿»ƒ≈ƒ∆…ƒ«…∆ƒ»≈«
ÔBÓÓ Ïk Ô˙ elÙ‡Â27Â ,ÌÏBÚaLÏ‡B‚ ‰ˆ¯ elÙ‡ «¬ƒ»«»»∆»»«¬ƒ»»≈

B¯ËÙÏ Ìc‰28Ï‡Bb ÔÈ˜ ‚¯‰p‰ ‰Ê ÏL BLÙ ÔÈ‡L . «»¿»¿∆≈«¿∆∆«∆¡»ƒ¿«≈
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„ÏÈÏ ‰M˜Ó64ÌÒa ÔÈa ,‰ÈÚÓa ¯aÚ‰ CzÁÏ ¯zÓ - ¿«»≈≈À»«¿…»À»¿≈∆»≈¿«
Ì‡Â .d‚¯‰Ï ‰È¯Á‡ Û„B¯k ‡e‰L ÈtÓ ,„ia ÔÈa≈«»ƒ¿≈∆¿≈«¬∆»¿»¿»¿ƒ

BL‡¯ ‡ÈˆB‰MÓ65ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ -66ÔÈÁBc ÔÈ‡L ;Ba ƒ∆ƒ…≈¿ƒ∆≈ƒ
ÌÏBÚ ÏL BÚ·Ë e‰ÊÂ ,LÙ ÈtÓ LÙ67. ∆∆ƒ¿≈∆∆¿∆ƒ¿∆»

מצוה 61) כך ולהצילו, הנרדף נפש על לחוס שמצוה כשם
ע  לחוס באחד שלא להצילו איֿאפשר אם הרודף, נפש ל

עיניך".62)מאיבריו. תחוס ז,63)"לא פרק אהלות
ו. יוצא.64)משנה העובר שאין הקושי, מחמת ומסוכנת

האם.65) חיי מסכן הלידה שבשעת לשון 66)והקושי
שם. ואין 67)המשנה, מסוכנת, הלידה בשעת שאשה

רדפי  קא "משמיא הגמרא: ובלשון לרודף. נחשב הוולד
לפני  אבל עב: סנהדרין אותה), רודפים השמים (מן לה"
עובר  שהרג וישראל נפש, נקרא אינו ראשו העובר שהוציא
של  טבעו שזה אףֿעלֿפי קודמים, חייה ולפיכך נהרג אינו
נמצא  לא אבל קצת, תמוה הוא כאן רבינו של [לשונו עולם.
עקיבא  רבי תוספות וראה הדעת]. על מתקבל אחר פירוש

טו. אות שם איגר

.éÛ„B¯‰ „Á‡68¯Á‡ Û„B¯ B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ ∆»»≈««¬≈¿»¿≈««
‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú69¯Ó‡pL .dÒ‡Ï70Ìe˜È ¯L‡k Èk : «¬»¿…»»¿»¿»∆∆¡«ƒ«¬∆»

‰f‰ ¯·c‰ Ôk ,LÙ BÁˆ¯e e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡71È¯‰Â ; ƒ«≈≈¿»∆∆≈«»»«∆«¬≈
ÚÈLBÓ ÔÈ‡Â ‰O¯‡Ó‰ ‰¯Úp‰ ‰˜Úˆ :¯ÓB‡ ‡e‰≈»¬»««¬»«¿…»»¿≈ƒ«

dÏ72ÚÈLBÓ dÏ LÈ ‡‰ .73¯·c ÏÎa dÚÈLBÓ - »»≈»ƒ«ƒ»¿»»»
.Û„B¯‰ ˙‚È¯‰a elÙ‡Â ,ÚÈLB‰Ï ÏBÎiL∆»¿ƒ««¬ƒ«¬ƒ«»≈

עג.68) הרודף 69)סנהדרין אבל מיתה, דין בה שיש
א  (פרק מלקות שענשו בלאו רק שאסורה הפנויה, אחרי
בנפשו. אותה מצילין אין ה) הלכה אישות מהלכות

מאורסה.70) נערה שאנס לנערה 71)במי רוצח "מקיש
העבירה  (מן להצילה ניתן המאורסה נערה מה המאורסה,
סנהדרין  בנפשו", להצילו ניתן רוצח אף בנפשו, והקלון)

רמג. כיֿתצא 'ספרי' וראה שחייבים 72)שם. משמע
לה. שם.73)להושיע הגמרא, לשון

.àé˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â74ÔÓ ıeÁ ¿«ƒƒ¿»»»¬»ƒ
‰Ó‰a‰75¯eÎf‰ Ï·‡ .76LÙa B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - «¿≈»¬»«¿«ƒƒ¿∆∆

¯Á‡ Û„B¯‰ Ï·‡ .˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ,Û„B¯‰»≈ƒ¿»»»¬»¬»»≈««
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ Û„¯L B‡ ,dÚ·¯Ï ‰Ó‰a‰«¿≈»¿»¿»∆»««¬¿»»¿«»
‰„B·ÚÂ ˙aM‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚÏ B‡«¬…¬»»»««ƒ∆««»«¬»

˙c‰ È¯wÚ ‰¯Ê77B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ -78‰OÚiL „Ú ,79 »»ƒ¿≈«»≈¿ƒƒ«∆«¬∆
.˙eÓÈÂ e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï e‰e‡È·ÈÂƒƒ¿≈ƒƒƒ¿»

מצילים 74) כריתות חייבי ובין ביתֿדין מיתות חייבי בין
בנערה  מדבר שהכתוב אףֿעלֿפי הרודף, בנפש אותם

שם. סנהדרין בלבד. הבהמה 75)המאורסה אחר הרודף
שלא  מיתה, וחייב לעריות דומה שזה ואףֿעלֿפי לרבעה,
קלון  בה ויש ערוה, שהוא בדבר אלא בנפשו להציל ניתן

שם. לאנסו.76)לנרדף, הזכר אחר והמחלל 77)הרודף
עבודהֿזרה. כעובד דינו השבת רבי 78)את כדעת שלא

להצילו  ניתן השבת את מחלל שאמר: שמעון ברבי אלעזר
עובד  שאמר: יוחאי בן שמעון רבי כדעת ושלא בנפשו,

עג: שם בנפשו. להצילו ניתן שהתרו 79)עבודהֿזרה לאחר

ביתֿדין. מיתות חייבי יתר כדין התראה, עצמו על וקיבל בו
ה. הלכה למעלה ראה

.áé‰¯Ú‰Â dnÚ ·ÎLÂ dOÙ˙e ‰Â¯Ú ¯Á‡ Û„¯80, »«««∆¿»¿»»¿»«ƒ»¿∆¡»
B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡81ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ -82B˙B‡ ««ƒ∆…»«ƒ»≈¿ƒƒ

ÔÈÙ„B¯ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â ,‰Â¯Ú ¯Á‡ Û„¯ .ÔÈca B„ÓÚ „Ú«»¿«ƒ»«««∆¿»«¬≈ƒ»¿ƒ
‡lL È„k e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ‰¯Ó‡Â ,dÏÈv‰Ï ÂÈ¯Á‡«¬»¿«ƒ»¿»¿»»∆«ƒ¿≈∆…

È‚¯‰È83dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -84B˙B‡ ÔÈÏÈ‰·Ó ‡l‡ , ««¿≈ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ
ÂÈ¯·È‡a ÏÚ·lÓ B˙B‡ ÔÈÚBÓe85‡Â ;ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì ¿ƒƒƒ¿…¿≈»»¿ƒ≈»¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,BLÙa elÙ‡ - ÂÈ¯·È‡a86. ¿≈»»¬ƒ¿«¿¿∆≈«¿

שם.80) סנהדרין עטרה". נכנסת זו שלא 81)"העראה
האבר. כל את ביאה 82)הכניס מגמר אותו מצילים אין

בה  כנעברה ודינה נבעלה, כבר שהרי רודף, של בנפשו
עג: עג. שם בנפשו, אותה מצילים שאין עבירה,

אותו 83) להרוג רוצים שאתם מכיון אותו, שתשיגו קודם
שם. כך.84)בגללי, אמרה פחד ומתוך היא, אנוסה שהרי

איבריו.85) הכאת ז.86)עלֿידי הלכה למעלה

.âé,CÎa Á¯Ë ‡ÏÂ ÂÈ¯·È‡Ó ¯·È‡a ÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk»«»¿«ƒ¿≈»≈≈»»¿…»«¿»
BLÙa ÏÈv‰ ‡l‡87CÙBL ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰Â Û„B¯ ÏL ∆»ƒƒ¿«¿∆≈«¬»¬≈∆≈

‰˙ÈÓ ·iÁÂ ÌÈÓc88ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ ; »ƒ¿«»ƒ»¬»≈≈ƒ¿ƒƒ
B˙B‡89.

יותר.87) לו קל שזה עד.88)מפני סנהדרין עליו", "נהרג
ומה 89) התראה, קבלת כאן אין להציל, שנתכוון מאחר

שמים. בידי למיתה הכוונה עליו" "נהרג שאמרו
(כסףֿמשנה).

.ãéÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk90‡Ï' ÏÚ ¯·BÚ - ÏÈv‰ ‡ÏÂ »«»¿«ƒ¿…ƒƒ≈«…
„ÓÚ˙91Ú·BË B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ .'EÚ¯ Ìc ÏÚ «¬…««≈∆¿≈»∆∆¬≈≈«
Ìia92‰‡a ‰Ú¯ ‰iÁ B‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈËÒÏ B‡ , «»ƒ¿ƒ»ƒ»»«»»»»»

¯kOiL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ BÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,ÂÈÏÚ»»¿»¿«ƒ¿«¿∆ƒ¿…
ÌÈ¯Á‡93È„·BÚ ÚÓML B‡ ;ÏÈv‰ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï ¬≈ƒ¿«ƒ¿…ƒƒ∆»«¿≈

‰Ú¯ ÂÈÏÚ ÌÈ·MÁÓ ÌÈ¯ÒBÓ B‡ ÌÈ·ÎBk94ÔÈÓBË B‡ »ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»»»¿ƒ
BÚÈ„B‰Â B¯·Á ÔÊ‡ ‰Ï‚ ‡ÏÂ ,Át BÏ95Ú„iL B‡ ; «¿…»»…∆¬≈¿ƒ∆»«

ÏBÎÈÂ ,B¯·Á ÏÚ ‡a ‡e‰L ÒB‡a B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚa¿≈»ƒ¿≈∆»«¬≈¿»
;BÒit ‡ÏÂ ,BaÏaM ‰Ó ¯ÈÒ‰Ï B¯·Á ÏÏ‚a BÒiÙÏ¿«¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿…ƒ¿

el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ96ÏÚ ¯·BÚ Ì˙B‡ ‰OBÚ‰ - ¿…«≈ƒ¿»ƒ≈»∆»≈«
'EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï'97. …«¬…««≈∆

רודף.90) מיד דוקא ולאו מסכנה, של 91)חבירו ופשוטו
ידיים, בחיבוק יעמוד לא בסכנה, חבירו רואה שאם מקרא,

להצילו. הדרכים בכל ישתדל יודע 92)אלא והרואה
וסנהדרין  ח ד, פרק קדושים ספרא להצילו. ויכול לשחות

שם.93)עג. טרחה, בזה שיש ומובן 94)אףֿעלֿפי
שאי  שהוציא, מה למציל לפרוע חייב שהניצול ן מאליו,

ממון  כשיש עצמו, של בממון חבירו להציל חייב אדם
ח. פרק סנהדרין רא"ש, הוא 95)לניצול, בים טובע

עליו  באים לסטים הסכנה; בתוך נתון שכבר לאדם דוגמה
עליו  מחשבים מוסרים לאדם; המתקרבת לסכנה דוגמה -
אחד, דין ובכולם בלבד, במחשבה עדיין הסכנה - רעה

להציל. אסרה 96)שחייבים כתוב שבאותו אףֿעלֿפי
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קמג dvilge meai zekld - miyp xtq - lel` 'g oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כשסכנה  כאן זאת בכל סוד, ולגלות רכיל ללכת תורה
לו. ולהודיע לגלות חייב הוא - לחבריו כגון 97)אורבת

שם. ספרא מעידו, ואינו לחבירו עדות היודע

.åèÛ„B¯ ‰‡B¯‰98¯Á‡ B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ »∆≈««¬≈¿»¿««
‰Â¯Ú99‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,dÏÚ·Ï ∆¿»¿»√»¿»¿«ƒ¿…ƒƒ¬≈∆

ÏÚ ¯·ÚÂ ,'dtk ˙‡ ‰˙v˜Â' ‡È‰L ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«…»∆«»¿»««
'EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL100„ÓÚ˙ ‡Ï' ÏÚÂ ¿≈»ƒ«…»≈∆¿«…«¬…

'EÚ¯ Ìc ÏÚ101. ««≈∆

האמצעים,98) בכל להשתמש האדם את מחייב הכתוב כי
חבירו. את להציל ז.99)כדי הלכה למעלה

יא.100) הלכה ח.101)למעלה הלכה למעלה

.æèÔÈ‡L ÈtÓ el‡ ÔÈÂ‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿≈∆≈
‰OÚÓ102„a‡Ó‰ ÏkL ;Ì‰ ÌÈ¯eÓÁ - Ô‰a103LÙ «¬∆»∆¬ƒ≈∆»«¿«≈∆∆

ÏÎÂ ,Blk ÌÏBÚ‰ Ïk „a‡ el‡k - Ï‡¯OiÓ ˙Á‡««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»»»À¿»
ÌÏBÚ‰ Ïk Ìi˜ el‡k - Ï‡¯OiÓ ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»»»

.BlkÀ

ואחר 102) הזכור ואחר להורגו, חבירו אחר לרודף "ומנין
תלמודֿלומר  בנפשו, להצילו אתה שחייב המאורסה, נערה

שם. ספרא רעך", דם על תעמוד הלכות 103)ולא ראה
י. הלכה ח, פרק עניים מתנות



meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd lel` c"iÎ'g -

ה'תשע"ה  אלול ח' ראשון יום

dvilge mEAi zFkld
dvilgemeaizFkld-miypxtq

¦§¦©£¦¨
¦§

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
איזו 1) יודע ואינו אחיות משתי אחת המקדש דין בו נתבאר

שמת  ושמעה אחרת למדינה בעלה הלך תערובות, בני קדש,
בא. כך ואחר ונישאה

.à‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙BÈÁ‡ È˙MÓ ˙Á‡ LcwL ÈÓƒ∆ƒ≈««ƒ¿≈¬»¿≈»«≈∆
È„k Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ „Á‡ Á‡ BÏÂ ˙ÓÂ ,Lc˜ Ô‰Ó≈∆ƒ≈»≈¿»∆»≈ƒ¿≈∆¿≈
ıÏBÁ „Á‡ - ÔÈÁ‡ ÈL BÏ eÈ‰ .ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯Èz‰Ï¿«ƒ»«¬≈ƒ»¿≈«ƒ∆»≈
Ïk ÏÚ ‰iMÏ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁza Ô‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈∆«¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ»«»
;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ÂÈÁ‡ LcwL ‡È‰ BÊ Ì‡ :ÌÈt»ƒƒƒ∆ƒ≈»ƒ¬≈ƒ≈»
¯‡MÓ ‰M‡ ‡O È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈»»ƒ»ƒ¿»
.‰ˆÏÁ ¯·k ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‰˙È‰L d˙BÁ‡Â ,ÌÈLp‰«»ƒ«¬»∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆¿¿»
˙L‡ ‡È‰ ˙¯Á‡‰ ‡nL ,‰lÁz ˙Á‡‰ ÌaÈÈ ‡Ï Ï·‡¬»…¿«≈»««¿ƒ»∆»»«∆∆ƒ≈∆
ÈL eÓ„˜ .B˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OpL ‡ˆÓÂ ÂÈÁ‡»ƒ¿ƒ¿»∆»»¿«¿»»¿¿≈
Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙BÓ·È‰ ÈzL eÒÎÂ ÌÈÁ‡‰»«ƒ¿»¿¿≈«¿»≈ƒƒ»

.Ô„iÓƒ»»

.áBÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰Ê ,˙BÈÁ‡ ÈzL eLcwL ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿¿≈¬»∆≈≈«≈
‰ÊÏ ,Ô‰ÈL e˙Óe ,Lc˜ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰ÊÂ Lcƒ̃≈¿∆≈≈«≈ƒ≈≈¿≈∆»∆
ıÏBÁ ‰ÊÂ Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ ‰Ê - Á‡ ‰ÊÏÂ Á‡»¿»∆»∆≈ƒ¿≈∆¿∆≈
ıÏBÁ È„ÈÁÈ‰ - ÌÈL ‰ÊÏÂ „Á‡ Á‡ ‰ÊÏ .Ô‰ÈzLÏƒ¿≈∆»∆»∆»¿»∆¿«ƒ«¿ƒƒ≈
‰BL‡¯ ıÏBÁ „Á‡ ÌÈM‰Â ,‰lÁza Ô‰ÈzLÏƒ¿≈∆«¿ƒ»¿«¿«ƒ∆»≈ƒ»
.Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â ;ÌaÈÓ ÈM‰Â¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒƒ»»
- È„ÈÁÈ‰ ıÏÁL ‰ˆÈÏÁ‰L ;ÌÈ‰k eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»…¬ƒ∆«¬ƒ»∆»««¿ƒƒ
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰kÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰Â ,ıÏÁ ˜ÙqÓƒ»≈»«¿«¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒ

.e¯Ê‚ ‡Ï ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ·eƒ¿≈¬»…»¿

.âÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏ eÈ‰»»∆¿≈«ƒ¿»∆¿≈«ƒ»ƒ∆

ÂÈÁ‡Â ,˙Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê¯Á‡Â ,˙¯Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê ÏL ∆≈»««¿»ƒ∆∆≈»«∆∆¿««
Á‡‰Â ,‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰ Á‡‰ Ck»»»«≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆¿»»
Ô‰ÈL eÓ„˜ .‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰«≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆»¿¿≈∆
,ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÁ‡‰ ÈL eÓaÈÈ ‡Ï - Ô‰ÈzLÏ eˆÏÁÂ¿»¿ƒ¿≈∆…¿«¿¿≈»«ƒ»¬≈ƒ
Ì‡Â ;‰iMÏ ÌaÈÓ ÂÈÁ‡Â ‰lÁza ıÏBÁ „Á‡ ‡l‡∆»∆»≈«¿ƒ»¿»ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ

.Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - eÒÎÂ eÓ„»̃¿¿»¿≈ƒƒƒ»»

.ã‰¯aÚ˙Â ,ÌÈa d˙lÎÏ eÈ‰Â ÌÈa dÏ eÈ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»»»ƒ¿»¿«»»»ƒ¿ƒ¿«¿»
‰‡B·ÁÓa Ô‰ÈzL e„ÏÈÂ ,d˙lk ‰¯aÚ˙Â ‰M‡‰»ƒ»¿ƒ¿«¿»«»»¿»¿¿≈∆¿«¬»
˙B·B¯Úz‰ eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ ÈL e·¯Ú˙Â ,˙Á‡««¿ƒ¿»¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ««¬
‰lk‰ Èa ?˙B¯z Ô‰ „ˆÈk - e˙ÓÂ ÌÈL e‡OÂ¿»¿»ƒ»≈≈«≈ƒ»¿≈««»
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL ;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ‰lÁz Ô‰ÈzLÏ ÔÈˆÏBÁ¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¿…¿«¿ƒ∆»««≈∆
‡È‰L ˜ÙÒ ,BÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ»≈∆ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿∆À∆∆»≈∆ƒ
B‡ ‰˜f‰ Èa Ï·‡ .ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰Â ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡≈∆¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»»»¬»¿≈«¿≈»
È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ BÊ ‡È‰ Ì‡L ;ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒƒ≈∆»ƒ¬≈
BÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡ ‡È‰ Ì‡Â ,dÓaÈƒ¿»¿ƒƒ≈∆∆»ƒÀ∆∆¿ƒ»≈

.‰ˆÏÁ ¯·kL∆¿»∆¿¿»

.äÈ¯‰Â ,d˙lk ÏLÂ ‰˜Ê ÏL ÌÈÚe„È‰ ÌÈa‰ e˙Ó≈«»ƒ«¿ƒ∆¿≈»¿∆«»»«¬≈
Èa ÈLÏ ˙B·B¯Úz‰ Èa - ÔÈÓi˜ ˙B·B¯Úz‰ Èa¿≈««¬«»ƒ¿≈««¬ƒ¿≈¿≈
ÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‰˜f‰«¿≈»¿ƒ¿…¿«¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆¬ƒ
‡È‰L ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ÂÈ·‡»ƒ∆ƒ∆¿»»»¿≈≈∆»ƒ∆ƒ
‰lÁza ıÏBÁ „Á‡ ‰lk‰ Èa ÈLÏÂ ;dÓaÈÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈¿≈««»∆»≈«¿ƒ»
ıÏÁL ‡e‰ ‰lk‰ Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈«»»ƒƒ∆««»∆»«
˙B·B¯Úz‰ ÔÓ ÈM‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ ıÏÁ È¯‰ - ‰lÁz¿ƒ»¬≈»«≈∆»ƒ¿«≈ƒƒ««¬
¯Á‡ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡ ‡OÏ BÏ ¯zÓe ‰˜f‰ Ôa ‡e‰∆«¿≈»À»ƒ»≈∆∆»ƒ««
Ôa ‡e‰ ‰lÁz ıÏÁL ‰Ê Ì‡Â ;dÓ·ÈÓ ‰ˆÏÁpL∆∆¿¿»ƒ»»¿ƒ∆∆»«¿ƒ»∆
,ÌeÏk ‰OÚ ‡ÏÂ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡Ï ıÏÁ È¯‰ - ‰˜f‰«¿≈»¬≈»«¿≈∆∆»ƒ¿…»»¿
˙L‡ ÌaÈ È¯‰Â ‰lk‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓ ÈM‰Â¿«≈ƒƒ««¬∆««»«¬≈ƒ≈≈∆
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.åÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓƒ∆…»¬»««ƒ««¿»¿»√»ƒ
Ì‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ ˙‡OÂ¿ƒ»¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒƒ

Á‡Ï ‰Ú·L ÔaÔÓe ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,ÔB¯ ∆ƒ¿»»«¬¿»»»ƒƒ»ƒƒ
È·e ÔBL‡¯‰ Èa - ˜Ùq‰ Ôa‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡ ,ÈM‰«≈ƒƒ≈∆«≈«»≈¿≈»ƒ¿≈
Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ BzL‡Ï ÔÈˆÏBÁ ÈM‰«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿…¿«¿ƒ∆»∆»≈∆
‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ BÈ‡ ‡nL ,ÌaÈÏ ‡B·iL∆»¿«≈∆»≈»ƒ≈»ƒ«¬≈
ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,È‡cÂa Bn‡Ó ÂÈÁ‡»ƒ≈ƒ¿««¿≈∆»ƒ≈ƒ¬»»»
ıÏBÁ ˜Ùq‰ Ôa‰ ‰Ê ÔÎÂ .‰Â¯Ú ÌeMÓ ÌÏBÚÏ¿»ƒ∆¿»¿≈∆«≈«»≈≈

.ÌaÈÓ ‡ÏÂ Ô‰È˙BLÏƒ¿≈∆¿…¿«≈

.æ˙‡OpL BÊ ‰M‡Ó ‡lL ÈMÏ Ô·e ÔBL‡¯Ï Ôa ‰È‰»»≈»ƒ≈«≈ƒ∆…≈ƒ»∆ƒ»
ıÏBÁ ˜Ùq‰ Ôa‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ÔÓÊ CB˙a¿¿«≈∆»≈∆¬≈«≈«»≈≈
‡e‰ ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ Ì‡L ;ÌaÈÓ B‡ ˙nL ‰Ê ˙L‡Ï¿≈∆∆∆≈¿«≈∆ƒ»ƒ≈»ƒ
È¯‰ - ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ -¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ≈»ƒ¬≈
˙‡ ‡OÏ BÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ ,ÏÏk ‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡≈≈≈∆«¬»¿»¿ƒ»À»ƒ»∆

.BzL‡ƒ¿

.çıÏBÁ ÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ÈMÓ „Á‡ - ˜Ùq‰ Ôa‰ ˙Ó≈«≈«»≈∆»ƒ¿≈«»ƒ««»ƒ≈
ÂÈÁ‡ Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁz BzL‡Ï¿ƒ¿¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«»»ƒƒ»ƒ
‡e‰Â ,ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ;BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡e‰¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ¿

.dÏÚa ÈÁ‡Ó ‰ˆÏÁ È¯‰ - ¯Á‡‰ ·‡‰ Ôa∆»»»«≈¬≈∆¿¿»≈¬ƒ«¿»

.è˙nL ‰ÚÓLÂ ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ÈÓƒ∆»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»∆≈
,Ô‰ÈL e˙Óe ,ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ¿ƒ»¿««»»«««»ƒ≈¿≈∆
‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â ‰Ê ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ¿»∆«ƒ¿»∆«ƒ»ƒ∆∆¿∆»∆∆

.ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ¿ƒ¿…¿«¿ƒ

.é,Úe„È Ôa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰È‰L ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ∆»»¿»««≈∆≈»«
˙Á‡ ‰‡B·ÁÓa „Á‡k e„ÏÈÂ ÔzLÓÁ e·¯Ú˙Â¿ƒ¿»¿¬ƒ¿»¿»¿¿∆»¿«¬»««
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ e·¯Ú˙Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈa ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
,ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ e˙Óe ,ÌÈL e‡OÂ ˙B·B¯Úz‰««¬¿»¿»ƒ≈¬ƒ»»¬»ƒ
,ÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ‰MÓÁ ÈÙÏ ÌÈLp‰ LÓÁ eÏÙÂ¿»¿¬≈«»ƒƒ¿≈¬ƒ»«»ƒ««»ƒ
„ˆÈk - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L∆≈∆»≈∆≈«≈ƒ≈∆»ƒ≈«
ÈLÈÓÁ‰Â ,‰lÁz ˙Á‡Ï ÔÈˆÏBÁ Ô‰Ó Úa¯‡ ?Ô˙wz«»»»«¿«≈∆¿ƒ¿««¿ƒ»¿«¬ƒƒ

.ÌÈt Ïk ÏÚ ˙BˆÈÏÁ Úa¯‡ ‰ˆÏÁpL BÊ ‡OÈƒ»∆∆¿¿»«¿«¬ƒ«»»ƒ

.àé‡ ˙L‡ Ì‡ ?„ˆÈk;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡È‰ ÂÈÁ ≈«ƒ≈∆»ƒƒ¬≈ƒ≈»
„Á‡ Á‡ ˙L‡ ‡È‰ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈ƒ≈∆»∆»
ÔÎÂ .‰lÁz ÔzÚa¯‡ dÏ eˆÏÁ È¯‰Â ,‰Úa¯‡Ó≈«¿»»«¬≈»¿»«¿«¿»¿ƒ»¿≈
‰Úa¯‡‰ ÔÓ „Á‡‰Â ,‰Úa¯‡ dÏ ÔÈˆÏBÁ - ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ»«¿»»¿»∆»ƒ»«¿»»
„Ú .‰p‡OÈ ÈLÈÓÁ‰Â ,‰BL‡¯‰ ‡OpL ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆∆»»»ƒ»¿«¬ƒƒƒ»∆»«
¯Á‡ ÌÈL LÓÁ‰ e‡O ‰MÓÁ‰ ÌÈa‰ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«»ƒ«¬ƒ»»¿∆»≈»ƒ««

.˙BˆÈÏÁ Úa¯‡ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰ˆÏÁpL∆∆¿¿»»««≈∆«¿«¬ƒ

.áé:el‡ ÌÈ¯wÚa eÏl‰ ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ¯‰f‰ ÌÏBÚÏe¿»ƒ»≈¿»«¿≈«»¿ƒ»ƒ≈
LÈ‡Ï ‡È‰ ‰ˆÈÏÁ ˙a ‡nL EÏ ˜tzÒpL ÈÓ ÏkL∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿∆»«¬ƒ»ƒ¿ƒ
˙¯z dÈ‡ - epnÓ ‰ˆÈÏÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ B‡ ‰Ê∆≈»¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆≈»ƒ∆∆

ÈÓ ÏÎÂ .LÈ‡‰ B˙B‡ dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈¿»«∆«¬…»»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ,‰Ê LÈ‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡ d˙‡Èa ‡nL EÏ ˜tzÒiL∆ƒ¿«≈¿∆»ƒ»»¬»«ƒ∆≈
.BÏ ˙ÓaÈ˙Ó dÈ‡ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈»ƒ¿«∆∆
‰¯Lk ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· B‡ ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁpL ÏÎÂ¿…∆∆¿¿»¬ƒ»¿À»ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»

.¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ -À¿»»»»¿»

.âéeÚ¯‡iL ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ‰¯B˙Â ÔÈ·z BÊ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆»ƒ¿∆¿»«¿≈∆¿»¿
ÔÈ¯wÚ‰ Ïk e¯‡a È¯‰L .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ»∆¬≈≈«¿»»ƒ»ƒ
‡e‰ ÈÓe ıÏBÁL ‡e‰ ÈÓ Ú„˙Â ,CÓÒz Ô‰ÈÏÚL∆¬≈∆ƒ¿…¿≈«ƒ∆≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt‰ ‡È‰ ÈÓe ,ÌaÈnL∆¿«≈ƒƒ«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

.ÌaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‡È‰ ÈÓeƒƒ»¿»¿«≈

דׁשמּיא  ּבסּיעּתא וחליצה יּבּום הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָסלקּו

ה'תשע"ה  אלול ט' שני יום

-miypxtq
dlEza dxrp zFkld¦§©£¨§¨

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
(· .‰zÙÓ‰ Ò˜Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿«∆
(„ .ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL (‚ .B˙Òe‡ ÒB‡‰ ‡OiL∆ƒ»»≈¬»∆…¿»≈»≈
(‰ .ÌÏBÚÏ dÏÚa ˙Áz Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ˙L‡ ·LzL∆≈≈≈∆ƒ≈««««¿»¿»

.BzL‡ ˙‡ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ L¯‚È ‡lL∆…¿»≈ƒ≈«∆ƒ¿
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עם 1) נישואיהם ובמפתה, באונס הקנס דין רבינו בו ביאר

אם  בוגרת או שלוש מבת פחותה קטנה והמפותה, האנוסה
עליה  בא להן, ושאין קנס להן שיש והנערות קנס, להן יש

בדין. שתעמוד קודם ומתה

.à‰Ïe˙a ‰ztL ÈÓ2ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ƒ∆ƒ»¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ
˜wÊÓ ÛÒk ÏL ÌÈÚÏÒ3‡¯˜p‰ ‡e‰Â .4Ò˜5Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ∆∆∆¿À»¿«ƒ¿»¿»¿≈ƒ

d˙B‡ Ò‡6,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê Ò˜e . »«»¿»∆ƒ¿«¬≈∆»
‰¯Úp‰ È·‡Ï dnÚ ·ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL7 ∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»

.ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ»∆

שתבגור.2) עד שנים שלוש בו 3)מאחר שאין טהור, כסף
אחרת. מתכת או נחושת של חכמים.4)תערובת בלשון

ממון.5) קנס.6)עונש האנוסה.7)משלם

.á- ‰zÙÓ ?ÒB‡ ‡e‰ ‰Ê È‡Â ,‰zÙÓ ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆¿«∆¿≈∆≈¿«∆
˙ÏÚ·p‰ Ïk .dÁ¯k ÏÚa ‰ÈÏÚ ‡aL - ÒB‡ ,dBˆ¯Ïƒ¿»≈∆»»∆»¿«»¿»»«ƒ¿∆∆
ÔÈ„a d˙B‡ ÔÈ„Â ,‰Òe‡ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰„Oa«»∆¬≈¿∆¿«¬»¿»ƒ»¿ƒ

‰ÏÚ· dBˆ¯aL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰Òe‡ÏÎÂ . ¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¬»¿»
‡lL ÈtÓ ,‰zÙÓ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯ÈÚa ˙ÏÚ·p‰«ƒ¿∆∆»ƒ¬≈¿∆¿«¿À»ƒ¿≈∆…
ÛÏML ÔB‚k ,‰Òe‡ ‡È‰L ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰˜ÚÊ»¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¬»¿∆»«

.C˙B‡ ‚¯‰‡ È˜ÚÊz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ·¯Á dÏ»∆∆¿»«»ƒƒ¿¬ƒ∆¡…»

.â‡lL B‡ ,‰zÙÓÏ ‡Op‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰zÙÓ‰«¿À»∆…»¿»¿ƒ»≈«¿«∆∆…
È¯‰ - ÒÎÏ ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡lL B‡ ,BÏ dzÏ ‰È·‡ ‰ˆ»̄»»ƒ»ƒ¿»∆…»»ƒ¿…¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

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



קמה dleza dxrp zekld - miyp xtq - lel` 'h ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ò˜ Ô˙B ‰Ê8Ì‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,CÏB‰Â ∆≈¿»¿≈¿≈ƒƒ¿…¿ƒ
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡ - dÒÎe eˆ¯9‰a˙k dÏ ·˙Bk ‡l‡ , »¿»»≈¿«≈¿»∆»≈»¿À»

˙BÏe˙a‰ ¯‡Lk10B‡ ‡È‰ ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Òe‡‰ Ï·‡ . ƒ¿»«¿¬»»¬»∆…»¿»ƒ
Ì„Èa ˙eL¯‰ - ÒB‡Ï ‡Op‰Ï ‰È·‡11Ò˜ Ô˙BÂ , »ƒ»¿ƒ»≈»≈»¿¿»»¿≈¿»

ÔÈÙBk - ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ‰È·‡Â ‡È‰ ‰˙ˆ¯ .CÏB‰Â¿≈»¿»ƒ¿»ƒ»¿…»»ƒ
Ò˜ Ô˙BÂ ÒBÎÂ B˙B‡12‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈¿≈¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»

B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙¯bÁ ‡È‰ elÙ‡ .‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿«¬≈¬ƒƒƒ∆∆»
BBˆ¯Ï ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Ú¯ˆÓ¿…««ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿
È¯‰ - ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«…«¿«¿»»»»¬≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊƒ¿«…«¬∆

ופגם.8) בושת לדמי מיד 9)מחוץ נותן ופגם בושת אבל
נשאה. לא בין נשאה בין מאתיים 10)לאביה שכתובתן

אין  נישואיה, בשעת היא בעולה שכבר פי על ואף דינר,
בעולה, כתובת כדין דינר), (מאה מנה כתובתה אומרים
שהרי  נשכר, חוטא ונמצא הדין, מידת לקתה כן שאם

ז  ואין פגמה, והוא הייתה בחטאו.בתולה שירוויח בדין ה
מדעתה.11) - תהיה לאשה" תהיה גם 12)"ולו ומוסיף

ופגם. צער בושת,

.ã‰M‡Ï ‰a˙k ÌÈÓÎÁ ewz ‡lL .‰a˙k dÏ ÔÈ‡Â¿≈»¿À»∆…ƒ¿¬»ƒ¿À»»ƒ»
‰ÊÂ ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»¿ƒ»¿∆

d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡13. ≈»¿ƒ»

ואין 13) ימיו, כל לשלחה לא בתורה הוא מוזהר שהרי
בך. רוצה איני לו שתאמר עד כך כל יצערנה שמא חוששים

.äÈ·iÁÓ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ ‰Òe‡ ‰˙È‰»¿»¬»¬»»»¬ƒ≈«»≈
‰OÚ14‰iL elÙ‡Â15‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -16ÔÎÂ . ¬≈«¬ƒ¿ƒ»¬≈∆…ƒ»∆»¿≈

ÒkL ¯Á‡ ‰nÊ ¯·c da ‡ˆÓ Ì‡17‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿»»¿«ƒ»««∆»«¬≈∆
‰Èe‡¯‰ ‰M‡ - ‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL .‰pL¯‚È¿»¿∆»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»»¿»

.BÏ

בלבד.14) עשה במצות אלא אינו ביאתן שאיסור
בלבד.15) סופרים מדברי אלא אינה ביאתה שאיסור
לקיימה 16) הראוייה באשה - לאשה" תהיה "ולו שנאמר:

מדבר. עליו.17)הכתוב ונאסרה תחתיו שזינתה

.åÈ¯‰ - d˙B‡ ‰ztL B‡ ‰Ïe˙a Ò‡L ÏB„b Ô‰k…≈»∆»«¿»∆ƒ»»¬≈
‰Ïe˙a‰ ˙‡ ÁwÏ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê18, ∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆¿À∆ƒ«∆«¿»

‰Ïe˙a dÈ‡ BÊ ‡OiL ‰ÚL·e19‡ÈˆBÈ - Òk Ì‡Â . ¿»»∆ƒ»≈»¿»¿ƒ»«ƒ
Ë‚·20. ¿≈

יקח".18) בבתוליה אשה גדול 19)"והוא לכהן ובעולה
עשה. מחייבי מפותת 20)היא או עצמו אנוסת ואפילו

האיסור. בכלל עצמו,

.æÔÂÈk - 'dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï' ÒB‡a ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿≈…«¿«¿»≈»
‰OÚ BÓ„wL21'‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ' ¯Ó‡pL ,22‰Ê È¯‰ , ∆¿»¬≈∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆

‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊ ˙‡ˆÓÂ .‰OÚÏ B˜z¿»«¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»
‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,‰OÚÏ«¬≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ…ƒ≈¬≈
ÒB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,daL∆»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈

‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - L¯‚Â ¯·ÚL23. ∆»«¿≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ‰Lc˜˙ B‡ ,‰p¯ÈÊÁiL Ì„˜ B˙Le¯‚ ‰˙Ó24, ≈»¿»…∆∆«¬ƒ∆»ƒ¿«¿»¿«≈

È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰Le¯‚a ¯eÒ‡L Ô‰k ‰È‰L B‡∆»»…≈∆»ƒ¿»¬≈∆∆∆¬≈
daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú25. »««…«¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»

הלאו.21) לפני בתורה העשה עשה,22)שנכתב מצות זו
שלחה". יוכל "לא נאמר: פסוק אותו שהעשה:23)ובסוף

הלאו". עבירת על ותקנתו כפרתו "היא - לאשה תהיה ולו
להחזירה.24) לו שיש 25)שאסור תעשה לא מצות "כל

שבה  עשה קיים לא פטור, - שבה עשה קיים עשה, קום בה
שלפנינו, במקרה כגון בידיים, בטלה שלא פי על (ואף

חייב". - להחזירה) יכול ואינו שמתה

.ç‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú Ò˜a ·iÁ ‰zÙÓ‰ B‡ ÒB‡‰ ÔÈ‡≈»≈«¿«∆«»ƒ¿»«∆»»∆»
ÌÈ„Ú·e [dk¯„k]26‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,27È˙ÓÈ‡Óe . ¿«¿»¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»≈≈»«

„Ú ˙B¯eÓb ÌÈL LÏL ¯Á‡Ó ?Ò˜ ˙·Ï ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿»≈««»»ƒ¿«
dz‡Èa ÔÈ‡ - ÌÈL LÏL CB˙· ‰ÏÚ· .¯b·zL∆ƒ¿…ƒ¿¬»¿»»ƒ≈ƒ»»

‰‡Èa28:¯Ó‡pL ;Ò˜ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚aMÓ ‰ÈÏÚ ‡a . ƒ»»»∆»ƒ∆»¿»≈»¿»∆∆¡«
.˙¯‚Ba‰ ‡Ï - ‰Ïe˙· ‰¯Ú«¬»¿»…«∆∆

קנס.26) משלם אינו מעצמו יודה אפילו עדים אין שאם
מצאנו 27) שלא קנס, תתחייב תעשה שאם זה, תעשה אל

במלקות. או במיתה אלא חוזרים.28)התראה שבתוליה

.èiL ˙Á‡ÂdÏ LÈ ·‡ dÏ ÔÈ‡L ˙Á‡Â ·‡ dÏ L ¿««∆≈»»¿««∆≈»»≈»
˙‡ÓÓ‰Â ,˙¯‚Ba‰ :Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡Â .Ò˜29, ¿»¿≈∆≈»∆¿»«∆∆¿«¿»∆∆

˙ÈBÏÈ‡‰Â30˙L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â ,31‰ÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓe , ¿»«¿ƒ¿«»¿«≈∆∆ƒ∆»»»∆»
Ô˙B‡ ‰Ú·zL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e d˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL≈«¿«¿»»¿«ƒ¿≈ƒ∆»¿»»
‰¯Ú ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó‰Â ,dnÚ ˙BÊÏƒ¿ƒ»¿«¿…∆∆ƒ«ƒƒ«¬«ƒƒ«¬»

‰Ïe˙·32ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ Ï·‡ .33‰Ò‡ Ì‡ : ¿»¬»«¿…∆∆ƒ»≈ƒƒ∆∆¿»
dÓˆÚÏ dÒ˜e ,Ò˜ dÏ LÈ -34ÔÈ‡ - ‰˙zt˙ Ì‡Â ; ≈»¿»¿»»¿«¿»¿ƒƒ¿«¿»≈
Ò˜ dÏ35. »¿»

כן 29) אחרי ומיאנה אחיה או אמה שהשיאוה קטנה יתומה
ונישאת. הואיל בתולה בחזקת שאינה קנס לה ואין בבעלה.

מקטנותה 30) אלא נערות ימי לה אין האילונית כי והטעם,
לבגר. בתולות.31)תצא בחזקת ואינן דעת בנות שאינן

שלא 32) בחזקת בעלה גרשה ומיד לחופה שנכנסה כגון
הרי  לחופה שנכנסה כל כי קנס, לה אין זאת ובכל נבעלה,

כבעולה. היא.33)היא בתולה שנאמר 34)שבחזקת
אורשה, לאביה", אורשה, "לא - אורשה" לא "אשר בקנס:
מוציאים  האירוסין שאין לאביה, - ופגם בושת אבל לעצמה,

האב. הראוי 35)מרשות קנסה לו ומחלה נתרצית שהרי
לה.

.é˙¯¯ÁLÓ‰Â ‰Èe·M‰Â ˙¯Bib‰36‰¯ib˙ Ì‡ : «ƒ∆¿«¿»¿«¿À¿∆∆ƒƒ¿«¿»
- ˙BÁt B‡ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ‰¯¯ÁzLÂ ˙ÈcÙÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ«»»ƒ»

Ò˜ dÏ LÈ37„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â , ≈»¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ¿∆»
dÏ ÔÈ‡ - ‰¯¯ÁzLpLk B‡ ˙ÈcÙpLk B‡ ‰¯ib˙pLk¿∆ƒ¿«¿»¿∆ƒ¿≈¿∆ƒ¿«¿¿»≈»

˙BÏeÚ·k Ô‰ È¯‰ - ‰‡Èa Ô˙‡È·e ÏÈ‡B‰ ;Ò˜38. ¿»ƒƒ»»ƒ»¬≈≈ƒ¿

שנשתחררה.36) כנענית" שבחזקת 37)"שפחה לפי
כשאר  בתולות לחזור סופן נבעלו, אם ואפילו הן, בתולות
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הן 38)הבתולות. הפקר בחזקת לביאה שראויות "כיוון
בשבייתה". והשבוייה בגיותן ונבעלות

.àé:‰zÙÓ‰ B‡ ÒB‡‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ ‰Ïe˙a ‰˙È‰»¿»¿»¬»«»≈«¿«∆
˙B˙¯k È·iÁÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡39B‡ B˙BÁ‡ ÔB‚k , ƒ»¿»««≈«»≈¿≈¿¬

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰Â B˙„B„40È·iÁÓ ‰˙È‰L B‡ , »¿«ƒ»¿«≈»∆∆»¿»≈«»≈
ÔÈÂ‡Ï41ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ Ì‡ : »ƒƒƒ¿¬≈∆∆¿≈¿«≈

‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,Ò˜42ÌlLÓe43‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»∆≈»»∆¿«≈¿ƒ…»¿»
‰‡¯˙‰ ÌL44˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ -45‰Ê È¯‰ , »«¿»»ƒ¿≈«»«¿¬≈∆

.Ò˜ ÌlLÓ¿«≈¿»

כרת.39) עונש ביאתה על תורה והן 40)שחייבה
מות. אחרי בפרשת בתורה 41)האמורות ביאתן שנאסרה

בלבד. מלקות אלא כרת עונש עליהם חייבה שגם 42)ולא
בהם  התרו אם תעשה לא איסור בהן שיש כריתות, חייבי
שלקו  אחר תשובה עשו שאם כריתותם, מידי ונפטרו לוקים

להם. מוחל מעלה של דין בית "והפילו 43)- שנאמר:
אחת  רשעה "משום - רשעתו" כדי לפניו והכהו השופט
ובסמוך  רשעיות", שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה
ממון. ולא הכאה אותו שמחייבים יכנו, ארבעים נכתב: לו

עבירה 44) שזוהי כך, תעשה "אל העדים: הזהירוהו שלא
מלקות". עליה אתה התראה.45)וחייב בלא מלקות שאין

.áéÔ‰a ‡ˆBiÎÂ ‰iL B‡ ‰OÚ È·iÁÓ ‰˙È‰46 »¿»≈«»≈¬≈¿ƒ»¿«≈»∆
e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯eÒ‡L∆¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈…ƒ¿

˙e˜ÏÓ Ô‡k ÔÈ‡L ,Ò˜a ·iÁ - Ba47. «»ƒ¿»∆≈»«¿

לישראל.46) ונתינה לכהן חלוצה מלקות 47)כגון אין
שאין  שכן וכל עשה, בחייבי ולא תעשה", "לא באיסור אלא

סופרים. מדברי אלא אסורות שאינן באלה מלקות

.âéÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ‰˙È‰48Bza ÔB‚k ,49˙L‡Â »¿»≈«»≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿≈∆
Ba50Ba e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 ¿¿«≈»∆≈ƒ¿≈…ƒ¿

ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .Òw‰ ÔÓ ¯eËt -52LBÚ - »ƒ«¿»∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ53‡‰ .54ÔBÒ‡ ÌL ‰È‰ Ì‡55LÚ ÌL ÔÈ‡ -56. ≈»≈»ƒ»»»»≈»…∆

‰‚‚La ‰M‡‰ ˙‚È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â57‡Ï È¯‰L , ¿««ƒ∆¬ƒ«»ƒ»ƒ¿»»∆¬≈…
dÏ eek˙58.‰M‡ eÙ‚Â ÌÈL‡ eˆpÈ Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿«¿»∆∆¡«ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔBÒ‡a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆…ƒ≈«»¿»≈≈¿≈ƒ
LÙ ‰kÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ¿»¿ƒ««¿ƒ«¬≈≈«≈∆∆
LÙ ‰kn ‰Ó .˙ÓeÈ Ì„‡ ‰kÓe ,‰pÓlLÈ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿∆»«≈»»»««≈∆∆

ÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï ‰Ó‰aB·iÁÏ „È ¿≈»…»««»≈≈¿≈ƒ¿«¿
ÔÈÓeÏL˙a59·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï Ì„‡ LÙ ‰kÓ Û‡ , ¿«¿ƒ««≈∆∆»»…»««»

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

על 48) בהם לדון מטה של דין לבית נמסרו מיתות ארבע
חמורות. בשריפה.49)עבירות נידון עליה בא שאם

סקילה.50) עונשו עליה בא מעונש 51)שאם שפטור
מתה.52)מיתה. ולא ילדיה ויצאו הרה אשה שנגף

לבעל.53) וולדות דמי לשלם אבל.54)חייב
האשה.55) נתחייב 56)שמתה "שהרי וולדות דמי תשלומי

מזה". גדול עליה.57)בדין מיתה חייב שכל 58)ואינו
לאשה. ולא לחבירו, רק נתכוון עונש 59)אחד שאין

בשוגג  ואפילו בלבד, ממון עונש אלא בהמה למכה מיתה
השוגג  על לחייב - פצע תחת פצע שנאמר: לשלם חייב

כמזיד.

.ãé,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ da LiL ‰¯·Ú ÏÎÏ ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»¬≈»∆≈»ƒ«≈ƒ
ÔÈÓeÏLz da ÔÈ‡L60. ∆≈»«¿ƒ

משום 60) דין בית מיתת (שחייב בשבת בחברו החובל כגון
חץ  שזרק או התשלומין מן פטור שוגג היה אפילו מפרק,
חבירו  בגד וקרע (אמות) ארבע לסוף ארבע מתחילת בשבת
ברשות  בשבת חץ שזריקת מפני מלשלם פטור בהליכתו

דין. בית מיתת עוון היא הרבים

.åè‰ÈÏÚ ‡a61;Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ »»∆»»≈»¬≈∆»ƒ«¿»
‡Ï - ‰¯Úp‰ È·‡Ï dnÚ ·ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»…

‰˙n‰ È·‡Ï62ÔÈca „ÓÚzL Ì„˜ ˙eÓzL ,‡e‰Â .63. «¬ƒ«≈»¿∆»…∆∆«¬…«ƒ

לו.61) הכשרה בתולה נערה כל -62)על הנערה אבי
קיימת. שהיא ואחרי 63)משמע ותבעתו בדין עמדה אבל

בו  זכה בדין שעמדה שמשעה בקנס, חייב זה הרי מתה כן
האב.

ה'תשע"ה  אלול י' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והאונס 1) דברים שלושה שמשלם המפתה דין בו כלל

שאין  הנערות וכו', כדרכה אחד שנים עליה באו דין חמשה,
פיו, בהודאת קנס משלם שאינו וצער, ופגם בושת להן
מפתה  של דברים שלשה מכחישה, והוא אותי אנסת אמרה
לכך  עצמה הכינה לבת, או לאב הם למי אונס של וחמשה

בקנס. האונס חייב אם לזנות

.à‰·ÈÎL ˙‡‰ ÈÓc Ì‰ Ò˜ ÏL ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿»≈¿≈¬»«¿ƒ»
Òw‰ ÏÚ ¯˙BÈ Ì‚Ùe ˙La ÔzÏ ‰zÙÓ‰ ·iÁÂ .„·Ïaƒ¿«¿«»«¿«∆ƒ≈∆¿»≈««¿»
˙‡ Ô˙B ‡e‰L ,ÒB‡‰ ÂÈÏÚ ¯˙È .‰¯Bza ·eˆw‰«»«»»≈»»»≈∆≈∆
LÈ ‰Òe‡Â ,¯Úˆ dÏ ÔÈ‡ dBˆ¯a ˙ÏÚ·p‰L .¯Úv‰«««∆«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»«««¬»≈
.dpÚ ¯L‡ ˙Áz :‰Òe‡a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .¯Úˆ dÏ»««¿≈≈»¬»««¬∆ƒ»

.á˙L·e Ò˜ :ÌÈ¯·„ ‰LÏL ÌlLÓ ‰zÙÓ‰ ‡ˆÓƒ¿»«¿«∆¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆
.Ì‚Ùe ¯ÚˆÂ ˙L·e Ò˜ :‰Úa¯‡ - ÒB‡‰Â ;Ì‚Ùe¿»¿»≈«¿»»¿»∆¿««¿»

.â„Á‡Â ÏB„b Ô‰k ˙a ÏÚ ‡a‰ „Á‡ .Ïka ‰ÂL Ò¿̃»»∆«…∆»«»««…≈»¿∆»
Ï·‡ .ÛÒk ÌÈMÓÁ dÒ˜ - ¯ÊÓÓ B‡ ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰«»««≈«¿≈¿»»¬ƒƒ∆∆¬»
ÔÈÎÈ¯ˆe ,ÏkÏ ÔÈÂL ÔÈ‡ ¯Úv‰Â Ì‚t‰Â ˙La‰«∆¿«¿»¿«««≈»»ƒ«…¿ƒƒ

.‡ÓeL»

.ãk‰ ?˙La‰ ÔÈÓL „ˆÈk.Lia˙n‰Â Li·Ó‰ ÈÙÏ Ï ≈«»ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈¿«ƒ¿«≈
‰ÒÁÈÓ ‰ÁtLnÓe ‰·eLÁ ‰¯Ú Li·Ó ‰ÓB„ BÈ‡L∆≈∆¿«≈«¬»¬»ƒƒ¿»»¿À¬»
Lia˙Ó ‰ÓB„ BÈ‡Â ,‰ÈeÊa ‰iÚ ‰pË˜ Li·ÓÏƒ¿«≈¿«»¬ƒ»¿»¿≈∆ƒ¿«≈
Ï˜Â ÌÈÏ·p‰Ó „Á‡Ó Lia˙ÓÏ ÏB„‚Â ·eLÁ Ì„‡Ó≈»»»¿»¿ƒ¿«≈≈∆»≈«¿»ƒ¿«

.ÌÈlw‰ ÔÓƒ««ƒ

.äÔÈÓLÂ ,d˙ÏÚÓe B˙ÏÚÓ ÔÈic‰ ÔÈ‡B¯ ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ««»ƒ«¬»«¬»»¿»ƒ
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Ú¯‡È ‡ÏÂ ÔzÏ dzÁtLÓÏe ‰È·‡Ï Èe‡¯ ÔBÓÓ ‰nk«»»»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ≈¿…∆∆«
.ÌlLÏ ·iÁ e‰BÓÎÂ ,‰Ê Ì„‡Ó ‰Ê ¯·c Ô‰Ï»∆»»∆≈»»∆¿»«»¿«≈

.å‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ .dÈÙÈ ÈÙÏ - Ì‚t¿»¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒƒ
‰ÏeÚa ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ,˜eMa ˙¯kÓ ‰ÁÙLƒ¿»ƒ¿∆∆««»ƒ»»¿»
˙B˜Ï ‰ˆB¯ Ì„‡L ;‰Ïe˙a ‰ÂL ‰˙È‰ ‰nÎÂ¿«»»¿»»»¿»∆»»∆ƒ¿
B˙È‰a ‰ˆB¯ ‡e‰L Bc·ÚÏ dzÏ ,‰Ïe˙a ‰ÁÙLƒ¿»¿»ƒ¿»¿«¿∆∆«¬»»
ÈÙÏ - ¯Úˆ .ÌlLÈÂ ‰˙Át ‰nk ÔÈ‡B¯Â ;B˙·BËÂ¿»¿ƒ«»»¬»ƒ«≈««¿ƒ
ÔÈ„ÓB‡ .BÙe‚Â ÂÈL ÈÙÏe ,dÙeb ÔÈ·e d˙eË«̃¿»ƒ¿«»¿ƒ»»¿¿ƒ
.ÔzÈÂ ,‰fÓ BÊ ¯ÚËˆz ‡ÏÂ ÔzÏ ‰ˆB¯ ·‡‰ ‰nk«»»»∆ƒ≈¿…ƒ¿«≈ƒ∆¿ƒ≈

.æÒw‰ Ô˙B BÈ‡Â ,„iÓ Ì‚Ùe ˙La Ô˙B ‰zÙÓ‰«¿«∆≈∆¿»ƒ»¿≈≈«¿»
Ô‡ÓÈ Ô‡Ó Ì‡Â :¯Ó‡pL ;d‡O ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈…¿»»∆∆¡«¿ƒ»≈¿»≈
Ô˙B ÒB‡‰ Ï·‡ .Ï˜LÈ ÛÒk ,BÏ dz˙Ï ‰È·‡»ƒ»¿ƒ»∆∆ƒ¿…¬»»≈≈
‰ˆ¯zLk ,CÎÈÙÏ .ÒBÎÂ „iÓ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒƒ»¿≈¿ƒ»¿∆ƒ¿∆

.ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ÔÓÏ‡˙z B‡ L¯b˙‰Ï¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈≈»¿

.ç‡lL „Á‡Â dk¯„k „Á‡ ,ÌÈL ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¿«ƒ∆»¿«¿»¿∆»∆…
‡e‰ Ì‡ ,dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ ‡aL ‰Ê :dk¯„k¿«¿»∆∆»»∆»∆…¿«¿»ƒ
·iÁ - ÔB¯Á‡ ‡e‰ Ì‡Â ,Ì‚Ùe ˙L·a ·iÁ - ÔBL‡ƒ̄«»¿∆¿»¿ƒ«¬«»
ÈÏÚ ‡aL ‰ÊÂ ;‰ÓbÙ ¯·kL ,„·Ïa ˙L·a‰ ¿∆ƒ¿«∆¿»ƒ¿¿»¿∆∆»»∆»

¯‡L·e Ò˜a ·iÁ - ÔB¯Á‡ ÔÈa ÔBL‡¯ ÔÈa ,dk¯„k¿«¿»≈ƒ≈«¬«»ƒ¿»ƒ¿»
‰ÏÚ· ‡lL ˙a ÏL Ì‚Ùe ˙La ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¬»≈∆¿»∆«∆…ƒ¿¬»

.dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·pL BÊ Ì‚Ùe ˙L·k ÏÏk¿»¿∆¿«∆ƒ¿¬»∆…¿«¿»

.è:Ô‰ ¯OÚÂ ,Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙Ba‰ eÚ„B‰ ¯·k¿»«¿«»∆≈»∆¿»¿∆∆≈
,˙ÈBÏÈ‡‰Â ,˙L¯‚Ó‰Â ,˙‡ÓÓ‰Â ,˙¯‚Ba‰«∆∆¿«¿»∆∆¿«¿…∆∆¿»«¿ƒ
,‰Èe·M‰Â ,˙¯Bib‰Â ,˙L¯Á‰Â ,‰ËBM‰Â¿«»¿«≈∆∆¿«ƒ∆¿«¿»
LÈ ˙Ba‰ ¯‡Le .Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ˆBi‰Â ,˙¯¯ÁLÓ‰Â¿«¿À¿∆∆¿«≈»∆»≈»¿»«»≈

.Ò˜ Ô‰Ï»∆¿»

.éÌ‡Â ;Ì‚Ùe ˙La dÏ LÈ - Ò˜ dÏ LiL ˙a Ïk»«∆≈»¿»≈»∆¿»¿ƒ
- Ò˜ dÏ ÔÈ‡L ˙a ÏÎÂ .¯Úˆ dÏ LÈ - ‰Òe‡ ‡È‰ƒ¬»≈»««¿»«∆≈»¿»
Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙zt˙ Ì‡ ,Ì‚t ‡ÏÂ ˙La ‡Ï dÏ ÔÈ‡ Ck»≈»…∆¿…¿»ƒƒ¿«¿»¿≈ƒ

.˙L¯ÁÂ ‰ËBLÂ ˙‡ÓÓe ˙¯‚BaÓ ıeÁ ;‰Ò‡∆∆¿»ƒ∆∆¿»∆∆¿»¿≈∆∆

.àéÛ‡ ,˙‡ÓÓ‰ ˙‡Â ˙¯‚Ba‰ ˙‡ ÒB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈∆«∆∆¿∆«¿»∆∆«
.¯ÚˆÂ Ì‚Ùe ˙La Ô‰Ï LÈ - Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»∆¿»≈»∆∆¿»»««
Ï·‡ .„·Ïa ¯Úˆ ÌlLÓ - ˙L¯Á B‡ ‰ËBL ÒB‡‰Â¿»≈»≈∆∆¿«≈««ƒ¿«¬»

.ÌeÏkÓ ¯eËt - Ôlk ˙‡ ‰zÙÓ‰«¿«∆∆À»»ƒ¿

.áé,ÂÈt ˙‡„B‰a ÌB˜Ó ÏÎa Ò˜ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿»¿»»¿»«ƒ
È˙Èzt B‡ ÈzÒ‡ :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»≈»«¿ƒƒƒƒ
˙La ÌlLÓ Ï·‡ .Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡ - ÈBÏt ÏL Bzaƒ∆¿ƒ≈¿«≈¿»¬»¿«≈∆
‰¯Ó‡Â ÔÈ„a LÈ‡ ‰Ú·zL ˙a ÔÎÂ .ÂÈt ˙‡„B‰a Ì‚Ùe¿»¿»«ƒ¿≈«∆»¿»ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,È˙B‡ ˙Èzt B‡ zÒ‡ :BÏ»«¿»ƒƒ»ƒ¿≈…»¿»ƒ
,‰„B‰ el‡L ;˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ≈»¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈∆ƒ»

.BÓˆÚ Èt ÏÚ ¯ÚˆÂ Ì‚Ùe ˙La dÏ ÌlLÓ ‰È‰»»¿«≈»∆¿»»«««ƒ«¿

.âé‡l‡ Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,È˙B‡ zÒ‡ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»»«¿»ƒ¿≈…ƒ∆»
ÈÓc ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - È˙Èztƒƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿««»«¿≈
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ;Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓe ,¯Úv‰«««¿«≈∆¿»∆¬≈»¿ƒ¿»

L BÓk ,‰Úh‰.BÓB˜Óa ¯‡a˙i ««¬»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

.ãé- ÒB‡ ÏL ‰Úa¯‡Â ‰zÙÓ ÏL ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»»∆≈
dÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .BÏ ÌÈ¯eÚ Á·L ÏkL ,·‡ ÏL Ô‰ È¯‰¬≈≈∆»∆»¿«¿ƒ¿ƒ≈»

.dÓˆÚ ÏL Ô‰ È¯‰ - ·‡»¬≈≈∆«¿»

.åèB‡ ,‰¯‚aL „Ú ‰Ú·z ‡lL ‰Òe‡ B‡ ‰zÙÓ¿À»¬»∆…»¿»«∆»¿»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡‰ - ·‡‰ ˙nL „Ú B‡ ,˙‡OpL „Ú«∆ƒ»«∆≈»»»«¿»»¿»ƒ
¯Á‡Â ,Ô˙B‡ ‰Ú·˙Â ÔÈc· ‰„ÓÚ .dlL ‰LÏM‰ B‡«¿»∆»»¿»«ƒ¿»¿»»¿««
˙Ó Ì‡Â .·‡ ÏL Ô‰ È¯‰ - ˙‡OpL B‡ ‰¯‚a Ck»»¿»∆ƒ»¬≈≈∆»¿ƒ≈
Ô‰L ,ÔÈÁ‡ ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈca d˙„ÈÓÚ ¯Á‡ ·‡‰»»««¬ƒ»»«ƒ¬≈≈∆«ƒ∆≈
.·‡‰ Ô‰a ‰ÎÊ ÔÈca ‰„ÓÚL ˙ÚnL ;·‡‰ ÈL¯BÈ¿≈»»∆≈≈∆»¿»«ƒ»»»∆»»

.æè.dÓˆÚÏ Bc·Ï dÒ˜ - ‰L¯b˙Â ‰Ò¯‡˙pL ˙a‰««∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿«¿»
dÒ˜ - ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙ Ck ¯Á‡Â ‰˙zt˙ B‡ ‰Ò‡∆∆¿»ƒ¿«¿»¿««»ƒ¿«¿»¿«≈¿»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÈ‡L ,‰È·‡Ï ÌÈ¯·c‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆≈»≈ƒƒƒ

.·‡ ˙eL¯Ó≈¿»

.æé˙‡ ÏlÁz Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,¯ÓB‡ È‡¬ƒ≈∆∆∆∆¡««»«¿«≈∆
‰·iÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ :·‡‰ ¯Ó‡È ‡lL - d˙BÊ‰Ï Ezaƒ¿¿«¿»∆……«»»ƒ¿…ƒ¿»
ÈÈ¯‰ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔziL ‡l‡ ÒB‡Â ‰zÙÓ ‰¯Bz»¿«∆¿≈∆»∆ƒ≈»»»¬≈ƒ
ÔBÓÓ ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ‰ÊÏ ‰Ïe˙a‰ Èza ¯ÎBO≈ƒƒ«¿»»∆»»∆»¿»»
BÏ LiL ,ÌpÁa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ‰Ê ÁÈp‡ B‡ ,‰ˆ¯‡L∆∆¿∆«ƒ«∆»»∆»¿ƒ»∆≈
:¯Ó‡ CÎÏ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ BBÓÓ ÏÁÓÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ¿…»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿»∆¡«
ÒB‡Ï ‰¯Bz ‰·iÁL ‰fL .Eza ˙‡ ÏlÁz Ï‡«¿«≈∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿»»¿≈
,‰¯˜Ó ¯·c‰ Ú¯‡La - ˙e˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔBÓÓ ‰zÙÓÏÂ¿ƒ¿«∆»¿…«¿¿∆≈««»»ƒ¿∆
‰Ê ¯·cL ,CÎÏ dÓˆÚ ‰ÈÎ‰ ‡ÏÂ ‰È·‡ ˙ÚcÓ ‡lL∆…ƒ««»ƒ»¿…≈ƒ»«¿»¿»∆»»∆
Bza ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈeˆÓ BÈ‡Â „ÈÓz ‰ÂB‰ BÈ‡≈∆»ƒ¿≈»¬»ƒƒƒ«ƒ
Ì¯Bb - ‰ÈÏÚ ‡B·iL ÈÓ ÏÎÏ ˙ÎeÓ ‰Ïe˙a‰«¿»∆∆¿»ƒ∆»»∆»≈
Á‡‰Â Bza ‡OB ·‡‰ ‡ˆÓÂ ,‰nÊ ı¯‡‰ ‡ÏnzL∆ƒ»≈»»∆ƒ»¿ƒ¿»»»≈ƒ¿»»
ÈÓ Ôa Ú„eÈ ‡Ï - „Ï˙Â ¯aÚ˙z Ì‡L ,B˙BÁ‡ ‡OB≈¬∆ƒƒ¿«≈¿≈≈…ƒ»«∆ƒ
‰˜BÏÂ ,‰L„˜ ‡È‰ È¯‰ - CÎÏ Bza ÔÈÎn‰Â .‡e‰¿«≈ƒƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆
ÔÈ‡Â .'‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï' ÌeMÓ ˙ÏÚ·p‰Â ÏÚBa‰«≈¿«ƒ¿∆∆ƒ…ƒ¿∆¿≈»¿≈
ÒB‡Ï ‡l‡ Ò˜ ‰¯Bz ‰·iÁ ‡lL .B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ∆…ƒ¿»»¿»∆»¿≈
dzÚcÓ ÔÈa ,CÎÏ dÓˆÚ ‰ÈÎ‰L BÊ Ï·‡ ;‰zÙÓe¿«∆¬»∆≈ƒ»«¿»¿»≈ƒ«¿»
„Á‡ ‰L„˜ ¯eq‡Â .‰L„˜ BÊ È¯‰ - ‰È·‡ ˙ÚcÓ ÔÈa≈ƒ««»ƒ»¬≈¿≈»¿ƒ¿≈»∆»
,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .‰ÏeÚ·a ÔÈa ‰Ïe˙·a ÔÈa ‡e‰≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ»»¿¬»ƒ
BÓk ,Ò˜ dÏ ÔÈ‡ - d˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ˆBi‰L∆«≈»∆»≈»¿«¿»≈»¿»¿
¯·„Ï dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰L ;e¯‡aL∆≈«¿∆¬≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ»«¿»¿»»

.dBˆ¯a ‰Ê∆ƒ¿»

ה'תשע"ה  אלול י"א רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומאה 1) מלקות חייב רע שם שהמוציא רבינו בו ביאר
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dleza dxrp zekld - miyp xtq - lel` 'i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הן 38)הבתולות. הפקר בחזקת לביאה שראויות "כיוון
בשבייתה". והשבוייה בגיותן ונבעלות

.àé:‰zÙÓ‰ B‡ ÒB‡‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ ‰Ïe˙a ‰˙È‰»¿»¿»¬»«»≈«¿«∆
˙B˙¯k È·iÁÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡39B‡ B˙BÁ‡ ÔB‚k , ƒ»¿»««≈«»≈¿≈¿¬

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰Â B˙„B„40È·iÁÓ ‰˙È‰L B‡ , »¿«ƒ»¿«≈»∆∆»¿»≈«»≈
ÔÈÂ‡Ï41ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ Ì‡ : »ƒƒƒ¿¬≈∆∆¿≈¿«≈

‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,Ò˜42ÌlLÓe43‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»∆≈»»∆¿«≈¿ƒ…»¿»
‰‡¯˙‰ ÌL44˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ -45‰Ê È¯‰ , »«¿»»ƒ¿≈«»«¿¬≈∆

.Ò˜ ÌlLÓ¿«≈¿»

כרת.39) עונש ביאתה על תורה והן 40)שחייבה
מות. אחרי בפרשת בתורה 41)האמורות ביאתן שנאסרה

בלבד. מלקות אלא כרת עונש עליהם חייבה שגם 42)ולא
בהם  התרו אם תעשה לא איסור בהן שיש כריתות, חייבי
שלקו  אחר תשובה עשו שאם כריתותם, מידי ונפטרו לוקים

להם. מוחל מעלה של דין בית "והפילו 43)- שנאמר:
אחת  רשעה "משום - רשעתו" כדי לפניו והכהו השופט
ובסמוך  רשעיות", שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה
ממון. ולא הכאה אותו שמחייבים יכנו, ארבעים נכתב: לו

עבירה 44) שזוהי כך, תעשה "אל העדים: הזהירוהו שלא
מלקות". עליה אתה התראה.45)וחייב בלא מלקות שאין

.áéÔ‰a ‡ˆBiÎÂ ‰iL B‡ ‰OÚ È·iÁÓ ‰˙È‰46 »¿»≈«»≈¬≈¿ƒ»¿«≈»∆
e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯eÒ‡L∆¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈…ƒ¿

˙e˜ÏÓ Ô‡k ÔÈ‡L ,Ò˜a ·iÁ - Ba47. «»ƒ¿»∆≈»«¿

לישראל.46) ונתינה לכהן חלוצה מלקות 47)כגון אין
שאין  שכן וכל עשה, בחייבי ולא תעשה", "לא באיסור אלא

סופרים. מדברי אלא אסורות שאינן באלה מלקות

.âéÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ‰˙È‰48Bza ÔB‚k ,49˙L‡Â »¿»≈«»≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿≈∆
Ba50Ba e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 ¿¿«≈»∆≈ƒ¿≈…ƒ¿

ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .Òw‰ ÔÓ ¯eËt -52LBÚ - »ƒ«¿»∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ53‡‰ .54ÔBÒ‡ ÌL ‰È‰ Ì‡55LÚ ÌL ÔÈ‡ -56. ≈»≈»ƒ»»»»≈»…∆

‰‚‚La ‰M‡‰ ˙‚È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â57‡Ï È¯‰L , ¿««ƒ∆¬ƒ«»ƒ»ƒ¿»»∆¬≈…
dÏ eek˙58.‰M‡ eÙ‚Â ÌÈL‡ eˆpÈ Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿«¿»∆∆¡«ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔBÒ‡a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆…ƒ≈«»¿»≈≈¿≈ƒ
LÙ ‰kÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ¿»¿ƒ««¿ƒ«¬≈≈«≈∆∆
LÙ ‰kn ‰Ó .˙ÓeÈ Ì„‡ ‰kÓe ,‰pÓlLÈ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿∆»«≈»»»««≈∆∆

ÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï ‰Ó‰aB·iÁÏ „È ¿≈»…»««»≈≈¿≈ƒ¿«¿
ÔÈÓeÏL˙a59·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï Ì„‡ LÙ ‰kÓ Û‡ , ¿«¿ƒ««≈∆∆»»…»««»

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

על 48) בהם לדון מטה של דין לבית נמסרו מיתות ארבע
חמורות. בשריפה.49)עבירות נידון עליה בא שאם

סקילה.50) עונשו עליה בא מעונש 51)שאם שפטור
מתה.52)מיתה. ולא ילדיה ויצאו הרה אשה שנגף

לבעל.53) וולדות דמי לשלם אבל.54)חייב
האשה.55) נתחייב 56)שמתה "שהרי וולדות דמי תשלומי

מזה". גדול עליה.57)בדין מיתה חייב שכל 58)ואינו
לאשה. ולא לחבירו, רק נתכוון עונש 59)אחד שאין

בשוגג  ואפילו בלבד, ממון עונש אלא בהמה למכה מיתה
השוגג  על לחייב - פצע תחת פצע שנאמר: לשלם חייב

כמזיד.

.ãé,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ da LiL ‰¯·Ú ÏÎÏ ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»¬≈»∆≈»ƒ«≈ƒ
ÔÈÓeÏLz da ÔÈ‡L60. ∆≈»«¿ƒ

משום 60) דין בית מיתת (שחייב בשבת בחברו החובל כגון
חץ  שזרק או התשלומין מן פטור שוגג היה אפילו מפרק,
חבירו  בגד וקרע (אמות) ארבע לסוף ארבע מתחילת בשבת
ברשות  בשבת חץ שזריקת מפני מלשלם פטור בהליכתו

דין. בית מיתת עוון היא הרבים

.åè‰ÈÏÚ ‡a61;Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ »»∆»»≈»¬≈∆»ƒ«¿»
‡Ï - ‰¯Úp‰ È·‡Ï dnÚ ·ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»…

‰˙n‰ È·‡Ï62ÔÈca „ÓÚzL Ì„˜ ˙eÓzL ,‡e‰Â .63. «¬ƒ«≈»¿∆»…∆∆«¬…«ƒ

לו.61) הכשרה בתולה נערה כל -62)על הנערה אבי
קיימת. שהיא ואחרי 63)משמע ותבעתו בדין עמדה אבל

בו  זכה בדין שעמדה שמשעה בקנס, חייב זה הרי מתה כן
האב.

ה'תשע"ה  אלול י' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והאונס 1) דברים שלושה שמשלם המפתה דין בו כלל

שאין  הנערות וכו', כדרכה אחד שנים עליה באו דין חמשה,
פיו, בהודאת קנס משלם שאינו וצער, ופגם בושת להן
מפתה  של דברים שלשה מכחישה, והוא אותי אנסת אמרה
לכך  עצמה הכינה לבת, או לאב הם למי אונס של וחמשה

בקנס. האונס חייב אם לזנות

.à‰·ÈÎL ˙‡‰ ÈÓc Ì‰ Ò˜ ÏL ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿»≈¿≈¬»«¿ƒ»
Òw‰ ÏÚ ¯˙BÈ Ì‚Ùe ˙La ÔzÏ ‰zÙÓ‰ ·iÁÂ .„·Ïaƒ¿«¿«»«¿«∆ƒ≈∆¿»≈««¿»
˙‡ Ô˙B ‡e‰L ,ÒB‡‰ ÂÈÏÚ ¯˙È .‰¯Bza ·eˆw‰«»«»»≈»»»≈∆≈∆
LÈ ‰Òe‡Â ,¯Úˆ dÏ ÔÈ‡ dBˆ¯a ˙ÏÚ·p‰L .¯Úv‰«««∆«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»«««¬»≈
.dpÚ ¯L‡ ˙Áz :‰Òe‡a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .¯Úˆ dÏ»««¿≈≈»¬»««¬∆ƒ»

.á˙L·e Ò˜ :ÌÈ¯·„ ‰LÏL ÌlLÓ ‰zÙÓ‰ ‡ˆÓƒ¿»«¿«∆¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆
.Ì‚Ùe ¯ÚˆÂ ˙L·e Ò˜ :‰Úa¯‡ - ÒB‡‰Â ;Ì‚Ùe¿»¿»≈«¿»»¿»∆¿««¿»

.â„Á‡Â ÏB„b Ô‰k ˙a ÏÚ ‡a‰ „Á‡ .Ïka ‰ÂL Ò¿̃»»∆«…∆»«»««…≈»¿∆»
Ï·‡ .ÛÒk ÌÈMÓÁ dÒ˜ - ¯ÊÓÓ B‡ ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰«»««≈«¿≈¿»»¬ƒƒ∆∆¬»
ÔÈÎÈ¯ˆe ,ÏkÏ ÔÈÂL ÔÈ‡ ¯Úv‰Â Ì‚t‰Â ˙La‰«∆¿«¿»¿«««≈»»ƒ«…¿ƒƒ

.‡ÓeL»

.ãk‰ ?˙La‰ ÔÈÓL „ˆÈk.Lia˙n‰Â Li·Ó‰ ÈÙÏ Ï ≈«»ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈¿«ƒ¿«≈
‰ÒÁÈÓ ‰ÁtLnÓe ‰·eLÁ ‰¯Ú Li·Ó ‰ÓB„ BÈ‡L∆≈∆¿«≈«¬»¬»ƒƒ¿»»¿À¬»
Lia˙Ó ‰ÓB„ BÈ‡Â ,‰ÈeÊa ‰iÚ ‰pË˜ Li·ÓÏƒ¿«≈¿«»¬ƒ»¿»¿≈∆ƒ¿«≈
Ï˜Â ÌÈÏ·p‰Ó „Á‡Ó Lia˙ÓÏ ÏB„‚Â ·eLÁ Ì„‡Ó≈»»»¿»¿ƒ¿«≈≈∆»≈«¿»ƒ¿«

.ÌÈlw‰ ÔÓƒ««ƒ

.äÔÈÓLÂ ,d˙ÏÚÓe B˙ÏÚÓ ÔÈic‰ ÔÈ‡B¯ ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ««»ƒ«¬»«¬»»¿»ƒ
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dlezaקמח dxrp zekld - miyp xtq - lel` `"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

של  ובב"ד הבית בפני אלא אותו דנין שאין כסף, סלעים
אסורה  שהיתה דבר בה נמצא לעולם, לגרשה שאסור כ"ג.
ראשונים, קידושין של רע שם רע, שם הוצאת כיצד עליו,
שיבעול. עד חייב שאינו לגרשה, מותר הקנס מן שהפטור

.à¯·c‰ ‡ˆÓÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰«ƒ≈»««ƒ¿»≈¿ƒ¿»«»»
BlL ‰¯‰Ê‡Â .B˙B‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ¯˜L∆∆∆∆∆¡«¿ƒ¿¿«¿»»∆
‰‡Ó Ï˜LÓ ‰È·‡Ï Ô˙BÂ .'EÈnÚa ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡l'Óƒ…≈≈»ƒ¿«∆¿≈¿»ƒ»ƒ¿«≈»
ÏL Ì‰ È¯‰ - ‰ÓB˙È ‰˙È‰ Ì‡Â .˜wÊÓ ÛÒk ÌÈÚÏÒ¿»ƒ∆∆¿À»¿ƒ»¿»¿»¬≈≈∆

.dÓˆÚ«¿»

.á¯eËt - ˙¯‚Ba‰ ÏÚ B‡ ‰pËw‰ ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈»««¿«»««∆∆»
ÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â ,˙e˜Ïn‰ ÔÓe Òw‰ ÔÓƒ«¿»ƒ««¿¿≈«»«∆ƒ«
‰¯Ú - ‰¯Úp‰ ÈÏe˙a ˙‡ e‡ÈˆB‰Â :¯Ó‡pL ;‰¯Úp‰««¬»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈««¬»«¬»

.·e˙k‰ ¯ac ‡ÏÓ»≈ƒ≈«»

.âÏL ÔÈc ˙È·e ˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒƒ∆∆»ƒ¿≈««ƒ≈ƒ∆
ÈÈc Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ÔÈ„a LiL ÈtÓ ,‰LÏLe ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ≈»ƒ≈
BÊ È¯‰ - ¯Ó‡pL BÓk ¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ;˙BLÙ¿»∆ƒƒ¿»«»»¿∆∆¡«¬≈
ÔÓÊ ÏÎa Ô‰a ÔÈc - ‰zÙÓ‰Â ÒB‡‰ Ï·‡ .˙‚¯‰∆¡∆∆¬»»≈¿«¿«∆»ƒ»∆¿»¿«

.ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰LÏLaƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

.ãÌL ‡ÈˆBÓ ˙L‡ ·LzL ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈∆»∆≈≈≈∆ƒ≈
BÏÂ :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÂÈzÁz Ú¯elÙ‡ .‰M‡Ï ‰È‰˙ »«¿»¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»¬ƒ

‡Ï ÏÚ ¯·Ú - dL¯b Ì‡Â .ÔÈÁL ˙kÓ B‡ ˙¯eÚƒ∆∆À«¿ƒ¿ƒ≈¿»»««…
ÔÈÙBÎÂ .ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…«¿«¿»»»»¿ƒ
Ì‡Â .ÒB‡· e¯‡aL BÓk ,‰˜BÏ BÈ‡Â ¯ÈÊÁÓe B˙B‡«¬ƒ¿≈∆¿∆≈«¿»≈¿ƒ
¯eÒ‡L Ô‰k ‰È‰L B‡ ,‰˙nL B‡ ,dLc˜Â „Á‡ Ìcƒ̃≈∆»¿ƒ¿»∆≈»∆»»…≈∆»

.‰ÈLe¯b ÏÚ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰Le¯‚aƒ¿»¬≈∆∆«≈∆»

.äÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡ˆÓpL B‡ ,‰nÊ ¯·c da ‡ˆÓƒ¿»»¿«ƒ»∆ƒ¿»¬»»»
È¯‰ - ‰iL elÙ‡Â ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ≈«»≈»ƒ≈«»≈¬≈«¬ƒ¿ƒ»¬≈
‰M‡ - ‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL ;Ë‚a ‰pL¯‚È ‰Ê∆¿»¿∆»¿≈∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»
‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ ‡B·È ‡Ï ‰nÏÂ .BÏ ‰Èe‡¯‰»¿»¿»»…»¬≈¿ƒ¿∆∆…
BÊ ‡OÈÂ ,ÒB‡a ÔÈa Ú¯ ÌL ‡ÈˆBna ÔÈa ,‰OÚ«̇¬∆≈«ƒ≈«≈¿≈¿ƒ»
,·LÈÏ ‡È‰ ‰ˆ¯z ‡lL ¯LÙ‡ È¯‰L ?BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»∆¬≈∆¿»∆…ƒ¿∆ƒ≈≈

.ÔÈÓi˜ ‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¬≈¿…«¬∆«»ƒ

.åÔÈc ˙È·Ï ‡B·iL ‡e‰ ?Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ „ˆÈk≈«»«≈»∆»¿≈ƒ
.ÌÈÏe˙a dÏ È˙‡ˆÓ ‡ÏÂ ÈzÏÚa BÊ ‰¯Ú :¯Ó‡ÈÂ¿…««¬»»«¿ƒ¿…»»ƒ»¿ƒ
¯Á‡ ÈzÁz ‰˙pfL ÈÏ Ú„B ¯·c‰ ÏÚ ÈzLwaLÎe¿∆ƒ«¿ƒ««»»«ƒ∆ƒ¿»«¿«««
ÔÈc ˙È·e .Ì‰ÈÙa ‰˙pfL È„Ú Ì‰ el‡Â ,‰ÈzÒ¯‡L∆≈«¿ƒ»¿≈≈≈«∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ
‡ˆÓ Ì‡ .Ô˙e„Ú ÔÈ¯˜BÁÂ ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿¿ƒ≈»ƒƒ¿»
enÊe‰Â ,ÌÈ„Ú ·‡‰ ‡È·‰ Ì‡Â ;˙Ï˜Ò - ˙Ó‡ ¯·c‰«»»¡∆ƒ¿∆∆¿ƒ≈ƒ»»≈ƒ¿«
- ¯˜L e„ÈÚ‰L ‡ˆÓÂ ,ÏÚa‰ ‡È·‰L ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆≈ƒ«««¿ƒ¿»∆≈ƒ∆∆
‰Ê ÏÚÂ .ÌÈÚÏÒ ‰‡Ó Ô˙BÂ ,‡e‰ ‰˜ÏÈÂ ,eÏ˜qÈƒ»¿¿ƒ¿∆¿≈≈»¿»ƒ¿«∆
È„Ú enÊiL ÌÈ„Ú‰ el‡ - Èz· ÈÏe˙a ‰l‡Â :¯Ó‡∆¡«¿≈∆¿≈ƒƒ≈»≈ƒ∆»≈≈≈
È„Ú enÊ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÏÚa‰ ¯ÊÁ .ÏÚa‰«««»««««¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿≈≈≈≈

:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ .ÔÈÏ˜Ò ‰È·‡ È„ÚÂ ‰¯Úp‰ È¯‰ - ·‡‰»»¬≈««¬»¿≈≈»ƒ»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â¿ƒ¡∆»»«»»«∆ƒƒ«¿»»¿
.ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊÂ ,ÔÈÓÓBÊÂ ,ÌÈ„Ú da LÈ BÊ ‰L¯tL∆»»»≈»≈ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿ƒ

.æÈt ÏÚ Û‡ ,˙¯‚Ba ‡È‰Â Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»∆»≈»¿ƒ∆∆««ƒ
È¯‰ - ‰¯Ú ‰˙È‰Lk ÂÈzÁz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È·‰L∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»«¿»¿∆»¿»«¬»¬≈
¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡Â .Òw‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê∆»ƒ««¿ƒ«¿»¿ƒƒ¿»«»»
,˙¯‚Ba ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ;Ï˜qz BÊ È¯‰ - ˙Ó‡¡∆¬≈ƒ»≈««ƒ∆ƒ∆∆

.‰˙È‰ ‰¯Ú ‰˙pfL ˙Ú·e ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬»»¿»

.ç,‰˙zt˙ B‡ ‰Ò‡ Ì‡ Ò˜ dÏ ÔÈ‡L ‰¯Ú Ïk»«¬»∆≈»¿»ƒ∆∆¿»ƒ¿«¿»
ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBn‰ Ck»«ƒ»∆»≈»»ƒ««¿ƒ
‰ÁÙM‰Â ‰¯ib˙pL ˙È˙ek‰ ÔÎÂ .ÔÈÓeÏLz‰««¿ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»
‰˙È‰ elÙ‡ ,ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰¯¯ÁzLpL∆ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒ¬ƒ»¿»
‰ÈÏÚ ‡ÈˆBn‰ ,‰M„˜a d˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL d˙¯B‰»»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«ƒ»∆»
Èk :¯Ó‡pL ;˙e˜Ïn‰ ÔÓe Òw‰ ÔÓ ¯eËt - Ú¯ ÌL≈»»ƒ«¿»ƒ««¿∆∆¡«ƒ
‰È‰zL „Ú - Ï‡¯OÈ ˙Ïe˙a ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆB‰ƒ≈»«¿«ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆

.‰M„˜a d˙„ÏÂ d˙¯B‰»»¿≈»»ƒ¿À»

.è‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Â ,dLc˜Â ¯ÊÁÂ ,dL¯‚Â ‰¯Ú Lcƒ̃≈«¬»¿≈¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ»∆»
ÔÈLecwa ÂÈzÁz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ú¯ ÌL≈»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ
Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¬≈∆»¿≈ƒ
‡È·‰Â ,Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Â ,dÒkL BzÓ·È ‰˙È‰»¿»¿ƒ¿∆¿»»¿ƒ»∆»≈»¿≈ƒ
- ÌÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÂÈÁ‡ ÈLec˜ ˙Áz ‰˙pfL ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿»««ƒ≈»ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÏÎÂ .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ««¿ƒ««¿ƒ¿»

.L¯‚È - L¯‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,¯eËt‰«»ƒ»»¿»≈¿»≈

.éÚ¯ ÌL ‡ÈˆBÈÂ dk¯„k d˙B‡ ÏÚ·iL „Ú ·iÁ BÈ‡≈«»«∆ƒ¿…»¿«¿»¿ƒ≈»
:¯Ó‡Â dk¯„k ‡lL dÏÚa .dk¯„k (‰ÏÈÚa‰ ÏÚ)««¿ƒ»¿«¿»¿»»∆…¿«¿»¿»«
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,¯eËt - ‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï…¿»ƒ»¿»»«ƒ««

.˙ec¯Ó«¿

.àé:¯Ó‡ ‡ÏÂ ,‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«…¿»ƒ»¿»¿…»«
‡È·‰ ‡ÏÂ ,ÈzÁz ‰˙pÊ :¯Ó‡L B‡ ;ÈzÁz ‰˙pfL∆ƒ¿»«¿«∆»«ƒ¿»«¿«¿…≈ƒ
ÏÚ Û‡ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈÏ‡Ó e‡a ‡l‡ ,ÌÈ„Ú≈ƒ∆»»≈¬≈∆¬≈∆»««

Ì‡ ÌÈ‚¯‰ ÌÈ„Ú‰L Èt.enÊe‰ ƒ∆»≈ƒ∆¡»ƒƒ«

.áéÔBLÏ - ‰ÏÓO‰ eO¯Ùe :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»»¿«ƒ¿»¿
‰Ê ÔÎÂ .¯·c‰ È¯˙Òa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL ,„B·k»∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿≈«»»¿≈∆
È„Ú ÈÓÓBÊ Ô‰ - Èz· ÈÏe˙a ‰l‡ :·‡‰ ¯Ó‡iL∆…«»»≈∆¿≈ƒƒ≈¿≈≈≈
- ‚¯‰z ¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ‰ÊÂ .ÏÚa‰«««¿∆∆∆¡«¿ƒ¡∆»»«»»≈»≈
˙Èa ˙BÊÏ :¯Ó‡pL ,ÌÈ„Úa ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡ ‰˙pfLk¿∆ƒ¿»««»≈ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒ¿≈
da ‰¯Bz ‰¯Ó‡ ¯·k - ÔÈÒe¯‡‰ Ì„˜ Ï·‡ ;‰È·‡»ƒ»¬»…∆»≈ƒ¿»»¿»»»
ÔBÓÓ ÈÓeÏL˙a ·iÁ dÏÚB·e ,ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿¬»«»¿«¿≈»

.Ò‡ ÔÈa ‰zt ÔÈa ,„·Ïaƒ¿«≈ƒ»≈»«

‰Ïe˙· ‰¯Ú ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿«¬»¿»
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קמט dheq zekld - miyp xtq - lel` a"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ה  אלול י"ב חמישי יום

-miypxtq
dhFq zFkld1 ¦§¨

.LÈÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿≈
‰ËBÒÏ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬¿»
ÔÓL ÔzÏ ‡lL (· .‰¯Bza ‰¯e„q‰ ˙B‡w‰ ˙¯B˙k¿««¿»«¿»«»∆…ƒ≈∆∆

.‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÏ ‡lL (‚ .da¯˜a¿»¿»»∆…ƒ≈»∆»¿»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  2ּפרק ¤¤¦
החשודה 1) איש לאשת כינוי והוא הצניעות, מדרכי סרה

בבעלה. בבגידה

.àÈep˜3‡e‰ ,'BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â' ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ƒ»»«»¿ƒ≈∆ƒ¿
Ó‡iLÈ¯˙qz Ï‡ :ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ¯4.ÈBÏt LÈ‡ ÌÚ ∆…«»ƒ¿≈≈ƒ«ƒ»¿ƒƒƒ¿ƒ

„·Ú B‡ Ì"ekÚ B‡ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È·‡ ‰È‰ elÙ‡5B‡ ¬ƒ»»»ƒ»»ƒ»«∆∆
.„ÈÏBÓ BÈ‡Â ‰M˜˙Ó BÈ‡L LÈ‡‰ ‡e‰ ,ÛeÁL»»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿≈ƒ

ושתיית 2) הסתירה ודיני עדים בפני קינוי דין בו נתבאר
והעיד  אחד עד ובא לשתות העומדת המאררים, המים
שנסתרה, אחר שזינתה עליה להעיד הנאמן הוא מי שזינתה,

זה. בענין עדים התראה.3)הכחשות תיכנסי 4)לשון אל
סתר. למקום ואין 5)עימו מקנאים" עריות כל ידי "על

שתי  "ונטמאהֿונטמאה", דורשים שאנו מאחר אומרים:
בועלה, על לאוסרה ואחת בעלה על לאוסרה אחת פעמים,
הבעל, על גם נאסרו זו, בסתירה הבועל על שנאסרות אלה -
לפני  גם עליהם אסורות שהנשים כאן המנויים כל אבל
אסורות. הן אף אלא - בעליהן על תיאסרנה לא הסתירה,

.á¯˙qzL ‡e‰ ,'‰¯zÒÂ' ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰¯È˙q‰«¿ƒ»»¬»«»¿ƒ¿¿»∆ƒ»≈
ÈÙa 'BnÚ È¯˙qz Ï‡' dÏ ¯Ó‡L LÈ‡‰ B˙B‡ ÌÚƒ»ƒ∆»«»«ƒ»¿ƒƒƒ¿≈

‰‡ÓË È„k BnÚ ‰˙‰L Ì‡ .ÌÈ„Ú ÈL6È„k ‡e‰L , ¿≈≈ƒƒ»¬»ƒ¿≈À¿»∆¿≈
‰ˆÈa ˙BÏˆÏ7dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÚÓ‚Ïe ƒ¿≈»¿»¿»¬≈¬»««¿»

ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰zLzL „Ú8ÔÈ‡L ÔÓÊ·e .¯·c‰ ˜„aÈÂ «∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿«∆≈
‰ËBÒ ÈÓ ÌL9ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ¯Ò‡z -10‡Ïa ‡ˆ˙Â , »≈»≈»≈»»¿»¿≈≈¿…

.‰a˙k¿À»

כדי 6) בינונית.7)ביאה.= אש על  תרנגולת של 
מר".8) דבר לתוכם המקדש.9)"שנותן בית משחרב

שבעים  של הגדול דין בבית אלא הסוטה את משקים "שאין
במקדש". שני 10)זקנים בפני ונסתרה לה שקינא אחרי

לבודקה. מים ואין עדים

.âÈ¯˙qz Ï‡ :dÏ ¯Ó‡Â „Á‡k ÌÈL ÏÚ dÏ ‡pƒ̃≈»«¿«ƒ¿∆»¿»«»«ƒ»¿ƒ
„Á‡k Ô‰ÈL ÌÚ ‰¯zÒÂ ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÌÚ11 ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈∆¿∆»

‰ÈÁ‡ ÈL Ì‰ elÙ‡ ,‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ12B‡ ¿»¬»¿≈À¿»¬ƒ≈¿≈«∆»
‰È·‡13‰zLzL „Ú ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈÁ‡Â14. »ƒ»¿»ƒ»¬≈¬»«∆ƒ¿∆

שני 11) עם להתייחד לאשה מותר הדין שמצד פי על אף
כשרים. שהם בזמן להתייחד 12)אנשים שמתיר מי ויש

אחותו. בתו.13)עם עם להתייחד לאדם כי 14)שמותר

וודאי  לה, וקינא שהקפיד וזה הבעל, בקפידת תלוי הכל
עמהם  להתייחד צריכה הייתה ולא פריצות דבר בהם ראה

קינויו. אחר

.ãÔÈ‡ - ÈBÏt ÌÚ È¯a„z Ï‡ :ÌÈL ÈÙa dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿ƒƒ¿ƒ≈
Èep˜ ‰Ê15‰˙‰LÂ ÌÈ„Úa BnÚ ‰¯zÒpL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬»

ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ‰‡ÓË È„k16Èe˜a ‰˙BL dÈ‡Â , ¿≈À¿»…∆∆¿»»»¿≈»»¿ƒ
.‰Ê∆

סתירה.15) עסקי על אלא קינוי ולא 16)שאין הואיל
האוסר. קינוי לה קדם

.ä˙¯a„Ó ‰e‡¯Â ,BnÚ È¯˙qz Ï‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»«ƒ»¿ƒƒ¿»»¿«∆∆
ÔÎÂ .‰˙BL ‡ÏÂ ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ ,‰¯È˙Ò BÊ ÔÈ‡ - BnÚƒ≈¿ƒ»¿…∆∆¿»¿…»¿≈

Ú‰Â ÌÈL e‡·e ,Èep˜ Ì„˜ ‡Ï Ì‡ÌÚ ‰¯zÒpL e„È ƒ…»«ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿»ƒ
dÈ‡Â dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ ‰Ê∆¿»¬»¿≈À¿»…∆∆¿»««¿»¿≈»

.‰˙BL»

.åÔË˜ ‰È‰Â ,ÈBÏt LÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÏ ¯Ó‡»«»«ƒ»¿ƒƒƒ¿ƒ¿»»»»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz ÔaÓ ˙BÁt17:dÏ ¯Ó‡L B‡ , »ƒ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«»

:¯Ó‡pL ;Èep˜ ‰Ê ÔÈ‡ - BÊ ‰Ó‰a ÌÚ È¯˙qz Ï‡«ƒ»¿ƒƒ¿≈»≈∆ƒ∆∆¡«
‰Ó‰·ÏÂ ÔË˜Ï Ë¯t - d˙B‡ LÈ‡ ·ÎLÂ18ÔÈ‡L , ¿»«ƒ»¿»¿»»¿ƒ¿≈»∆≈

.ÂÈÏÚ d˙B‡ ÌÈ¯ÒB‡¿ƒ»»»

ביאה.17) ביאתו איש 18)שאין "ושכב אמרה שהתורה
איש. בכלל שאינם ולבהמה לקטן פרט - אותה"

.æÏÁnL ÏÚa19BÈep˜ - ¯˙qzL Ì„˜ BÈep˜ ÏÚ ««∆»««ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
ÏÁÓ Ì‡ Ï·‡ .ÌÏBÚÓ dÏ ‡p˜ ‡Ï el‡Îe ,ÏeÁÓ»¿ƒ…ƒ≈»≈»¬»ƒ»«

dL¯b .ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯˙qzL ¯Á‡20‰Ê È¯‰ - ««∆ƒ»≈≈»ƒ¿…≈¿»¬≈∆
Èep˜ ˙‡p˜Ï CÈ¯ˆ - d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÏÁnL ÈÓk¿ƒ∆»«¿ƒ∆¡ƒ»»ƒ¿«…ƒ

¯Á‡21. «≈

שתיסתר.20)ויתר.19) לה 21)קודם קינא לא ואם
הוא  שהרי הקודם, קינויו פי על נאסרת אינה ונסתרה, שנית

כמחול.

.ç‰Ê ÌÚ ‰¯zÒpL d˙B‡ ‰‡¯Â ,ÌÈL ÈÙa dÏ ‡pƒ̃≈»ƒ¿≈¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿¿»ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL∆ƒ≈»»»¿»¬»¿≈À¿»¬≈¬»

ÂÈÏÚ22k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,‰a˙23d˙B˜L‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ; »»¿ƒ¿ƒ≈¿À»∆≈»¿«¿»
BÓˆÚ Èt ÏÚ24ÔÈp¯Ó ÌÚ‰ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ .25‰È¯Á‡ «ƒ«¿¿≈ƒ»«»»¿«¿ƒ«¬∆»

‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡26˙BÂh‰ ÌÈLp‰Ó ÚÓML „Ú , «««ƒ¿«¿ƒ»«∆»«≈«»ƒ«»
‰·l‰ ¯B‡Ï27ÌÚ ‰˙pfL da ˙B˙BÂ ˙B‡OB ¿«¿»»¿¿¿»∆ƒ¿»ƒ

dÓi˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL LÈ‡‰28, »ƒ∆ƒ≈»»»¬≈∆»¿«¿»
‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ29. ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

אחד.22) עד אותה ראה מדין גרועה בעצמו ראייתו שאין
כתובתה.23) הפסידה לא ולכן שנטמאה, ברור הדבר שאין

כתובה, בלי שיוצאה דת" על "עוברת בכלל איננה ולמה
בה  שאין עבירה כל - הדת? על היא עבירה ייחוד, גם והרי
מפסידה  ואינה הדת על עבירה בכלל אינה לבעלה, מכשול

בפני 24)כתובתה. כשנסתרה אבל עצמו, ראיית פי על =
היא  הרי טהורה תימצא אם - להשקותה שאפשר עדים, שני
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כתובה. בלא תצא לשתות, תרצה לא ואם לבעלה, מותרת
עדים.26)מלעיזים.25) שני פי בלילות 27)על מפחד

ביחד. ומשיחות יחד לטוות יכול 28)מתקבצות ואינו
המים  אין שוב לכל, מפורסם שקלקולה שמאחר להשקותה,

אותה. להשקותני 29)בודקים לך היה לו, לומר שיכולה
כתובתי. אפסיד טעם ומאיזה לסתירתי, סמוך

.èÈep˜ ¯Á‡ BnÚ ‰¯zÒpL BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»ƒ««ƒ
‰˙‰LÂ˙ÎÓBÒ BzÚ„Â BÏ ÔÓ‡ ‡e‰ Ì‡ :‰‡ÓË È„k ¿»¬»¿≈À¿»ƒ∆¡»¿«¿∆∆

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - ÂÈÏÚ30BzL‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; »»ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ«¬≈ƒ¿
BÏ ˙¯zÓ31. À∆∆

אחד.30) עד פי על להשקותה יכול עד 31)שאינו שאין
בסתירה. נאמן אחד

.éÔ‰Ï ÔÈp˜Ó ÔÈc ˙ÈaL el‡Â32dÏÚa L¯Á˙pL ÈÓ : ¿≈∆≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ∆ƒ¿»≈«¿»
‰È‰L B‡ ˙¯Á‡ ‰È„Óa ‰È‰L B‡ ,‰hzLpL B‡∆ƒ¿«»∆»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆»»

d˙B˜L‰Ï ‡Ï .ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a Le·Á33dÏÒÙÏ ‡l‡ , »¿≈»¬ƒ…¿«¿»∆»¿»¿»
d˙a˙kÓ34. ƒ¿À»»

בפריצות.32) מתנהגות אותן רואים משקה 33)אם שאין
הכהן" אל אשתו את האיש "והביא שנאמר: הבעל, אלא

להשקותה. יכול אינו קינויים.34)והוא אחרי תיסתר אם

.àé- ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó ÌÚ‰L ÔÈc ˙Èa eÚÓL ?„ˆÈk≈«»¿≈ƒ∆»»¿«¿ƒ«¬∆»
ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜LÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÏ ÔÈ¯ ¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ»¿ƒƒƒ

È„k ‰˙‰LÂ BnÚ ‰¯zÒpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a .ÈBÏt¿ƒ»≈ƒ««»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¬»¿≈
,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈc ˙Èa - ‰‡ÓËÀ¿»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿»
‡ˆÈ B‡ ‡È¯·È B‡ dÏÚa ‡B·iLÎe .d˙a˙k ÔÈÚ¯B˜Â¿¿ƒ¿À»»¿∆»«¿»«¿ƒ≈≈

Ëb dÏ Ô˙B - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ35ÏBÎÈ BÈ‡Â ; ƒ≈»¬ƒ≈»≈¿≈»
‡e‰ dÏ ‡p˜ ‡lL ÈtÓ ,d˙B˜L‰Ï36. ¿«¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈»

סוטה.35) במי לבודקה אפשר אמרה:36)שאי והתורה
לה. קינא לא וזה והביא", "וקנא...

.áé‰˙wÂ ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙˙L37dÏ ‡p˜Â ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó »»≈«»ƒ¿ƒ¿»≈∆¿»«¿ƒ≈»
ÏBÎÈ BÈ‡ - BnÚ ‰¯zÒÂ ,B„È ÏÚ d˜L‰L LÈ‡‰ ÌÚƒ»ƒ∆ƒ¿»«»¿ƒ¿¿»ƒ≈»

t B„È ÏÚ d˙B˜L‰Ï‰iL ÌÚ38ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡l‡ ; ¿«¿»«»««¿ƒ»∆»≈»≈»»
ÌÚ dÏ ‡p˜ Ì‡ Ï·‡ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,ÌÏBÚÏ¿»¿≈≈¿…¿À»¬»ƒƒ≈»ƒ
ÌÚt d˙B‡ ÔÈ˜LÓ - ÌÈ„Úa ¯Á‡‰ ÌÚ ‰¯zÒÂ ,¯Á‡«≈¿ƒ¿¿»ƒ»«≈¿≈ƒ«¿ƒ»««
d˙B‡ ‰˜LiL ,‡e‰Â .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡Â ,‰iL¿ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ¿∆«¿∆»

.¯Á‡ LÈ‡ ÏÏ‚a ÌÚt ÏÎa¿»««ƒ¿«ƒ«≈

טהורה.37) ויצאת מתה, תורת 38)שלא "זאת שנאמר
אחד, ובועל אחד איש כגון אחרת, ולא זאת - הקנאות"
שקינא  כיוון אדם, אותו ידי על שנייה פעם שותה שאינה
הוא  קנטרן שאדם הדבר נראה נקייה, ונמצאה כבר לה

להקניטה. ומתכוון

.âédÏ ‡p˜Â ,¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,dL¯‚Â d˙B‡ ‰˜L‰ƒ¿»»¿≈¿»¿ƒ»¿«≈¿ƒ≈»
,BÏÏ‚a ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ d˙B‡ ‰˜L‰L LÈ‡‰ ÌÚƒ»ƒ∆ƒ¿»»«««»ƒƒ¿»
d˙B‡ ‰˜LÓ ÈM‰ ÏÚa‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BnÚ ‰¯zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¬≈««««≈ƒ«¿∆»
˙‡OÂ ,‰‡Ó elÙ‡Â .ÈL ÏÚa ‡e‰L ÈtÓ ,B„È ÏÚ«»ƒ¿≈∆««≈ƒ«¬ƒ≈»¿ƒ»

„Á‡ LÈ‡ È„È ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˜LÓ - ‰Ê ¯Á‡ ‰ÊÏ39; »∆««∆«¿ƒ»«¿≈ƒ∆»

„Ú ,‰‡ÓËÂ ‰ÊÏ ‰˜ÊÁ‰L È‡cÂ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ««∆À¿¿»»∆¿»¿»«
„Ú ÌL ‰È‰iL40. ∆ƒ¿∆»≈

הרי 39) רבים, בלשון קנאות הקנאות" "תורת שנאמר:
הזאת. כתורה פעמים כמה לה אחד.40)שעושים עד

.ãéÈepw‰ ¯Á‡ ‰¯zÒÂ ,dÏÚa dÏ ‡pwL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»«««ƒ
˙BzLÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â ,ÌÈ„Úa BnÚ41„Ú ‡·e , ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒ∆∆ƒ¿»≈

dÏ ‡pwL ‰Ê ÌÚ ÂÈÙa ‰ÏÚ·pL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Â „Á‡∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿¬»¿»»ƒ∆∆ƒ≈»
dÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - BnÚƒ¬≈¬»««¿»¿»¿≈»

‰˙BL42‰a˙k ‡Ïa ˙‡ˆBÈÂ ,43„Ú ‰È‰ elÙ‡Â . »¿≈¿…¿À»«¬ƒ»»≈
‰¯È˙q‰ È„ÚÓ „Á‡ ‰Ê ‰‡ÓË44ÔÈ‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL . À¿»∆∆»≈≈≈«¿ƒ»∆∆¡«¿≈≈

„Ú Ô‡k È¯‰Â - da45. »«¬≈»≈

היא.41) טהורה אם באה 42)להיבדק השתייה שאין
היא. טמאה וודאי וזו הספק, על מעשיה 43)אלא "שהרי

להאסר". לה גרמו סתירה 44)הרעים שבאותה ומעיד
שלא  אומר, אלא מכחישו אינו השני והעד בפניו נבעלה
כעד  נחשב השני אין לראות, לבו על שם ולא ראה

בה. נאמן והראשון ישמעאל:45)המכחישו, רבי דבי תנא
לדבר  שרגליים בסוטה, אחד עד תורה האמינה מה "מפני
שהיא  מעידה אחד ועד ונסתרה לה קינא שהרי (שנטמאה).
כשרים, בעדים והסתירה הקינוי קדמו לא אם אבל טמאה".
שבערווה  דבר "שאין שנטמאה להעיד נאמן אחד עד אין

(עדים)". משניים פחות (מתקבל)

.åè‰M‡ elÙ‡46ÁÙLÂ „·ÚÂ‰47˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ¬ƒƒ»¿∆∆¿ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯·Úa48·B¯˜ elÙ‡Â49˙e„ÚÏ ÔÓ‡ «¬≈»ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ»∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡˙Â ;‰˙pfL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ,‰ËBÒ»¿»ƒ»∆»∆ƒ¿»¿≈»≈««¿»
ÌÏBÚÏ50ÏÈ‡B‰ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰˙BL dÈ‡Â , ¿»¿≈»»¿≈≈¿…¿À»ƒ

‰¯Bz‰Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Úa ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ Ì„˜Â¿»««ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿≈ƒ¿«»
˙e„ÚÏ ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - ‰‡ÓËa „Á‡ „Ú ‰ÈÓ‡‰∆¡ƒ»≈∆»¿À¿»¬≈À»¿≈ƒ¿≈
˙B„ÈÚÓ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈL LÓÁ Û‡ .‰‡ÓËÀ¿»«»≈»ƒ∆¿∆¿ƒ
ÏÚ d¯Ò‡Ï ‰ÈÏÚ ˙Ó‡Â .˙‡ÓËpL ¯ÓBÏ BÊ ÏÚ BÊ««∆ƒ¿»¿∆¡∆∆»∆»¿»¿»«
d„ÈÒÙ‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,d˙B˜L‰Ï ‡lLÂ dÏÚa«¿»¿∆…¿«¿»¬»…¿«¿ƒ»

d˙a˙kÓ51.‰‡ˆBÈÂ d˙a˙k ˙ÏËB ‡l‡ , ƒ¿À»»∆»∆∆¿À»»¿¿»

אחר.46) במקום לעדות הכנענים.47)הפסולה
מדבריהם.48) לעדות ופסול חכמים דברי על שעבר
אחר.49) במקום להעיד נאמן שאינו משפחתית, קרבה
עליה.50) להעיד נאמן אינו התורה, מן לעדות הפסול אבל
כדי 51) שקר להעיד חשודות אותה, ששונאות מתוך

שלא  אלא נאמנות אינן אם אבל כתובתה. להפסיד
עימה, מטיבות שהרי שמשקרות בהן לחשוד אין להשקותה,
כתובתה, ונוטלת ויוצאת עדותן בגלל לשתות תצטרך שלא
כתובה. בלי לצאת או לשתות צריכה הייתה עדותן ולולא

.æèdÈ‡ BÊ È¯‰ - '˙‡ÓË' ¯Ó‡Â ¯Lk „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»»≈¿»«ƒ¿»¬≈≈»
¯Ó‡Â BLÈÁÎ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .e¯‡aL BÓk ,‰˙BL»¿∆≈«¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»«

'˙‡ÓË ‡Ï'52˙‡ÓËa „Á‡ „ÚL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - …ƒ¿»≈¿ƒ∆≈∆»¿À¿«
ÔB¯Á‡ ÏL ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,ÌÈLk ‰ËBÒ53È¯·c ÔÈÁBc »ƒ¿«ƒ¿≈¿»»∆«¬ƒƒ¿≈

ÔBL‡¯‰54.ÌÈLk ‡e‰L »ƒ∆ƒ¿«ƒ
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הייתי 52) אני גם יחד שנסתרו ומצאת שכשבאת בפניך.
בפנינו. נטמאת ולא כך.53)עמך, אחר שבא

שיכחישוהו,54) מבלי עדותו, ונתקבלה ראשון שבא שכיוון
עדים. כשני הוא הרי

.æé¯ÓB‡ ‰ÊÂ '˙‡ÓË' ¯ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ô‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈ƒ¿»¿∆≈
'˙‡ÓË ‡Ï'55e‡·e ,'˙‡ÓË' „Á‡ ¯Ó‡L B‡ ; …ƒ¿»∆»«∆»ƒ¿»»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL56'˙‡ÓË ‡Ï' e¯Ó‡Â57BÊ È¯‰ - ¿«ƒ¬≈ƒ¿»¿…ƒ¿»¬≈

.‰˙BL»

מייד,55) דבריו ובטלו דיבור כדי בתוך שניהם שהעידו
דין. בבית עדותו עוד נתקיימה לאחר 56)שלא אפילו

דין. בבית הראשון עדות ומצאת 57)שנתקיימה שכשבאת
בפנינו. נטמאת ולא עמך היינו אנו גם יחד שנסתרו

.çéÌÈa¯ ÔÈÏeÒt B‡ ˙Ba¯ ÌÈLÂ ¯Lk „Á‡ „Ú ‡a58 »≈∆»»≈¿»ƒ«¿ƒ«ƒ
„Á‡k59ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈLp‰Â '˙‡ÓË' ¯ÓB‡ „Ú‰ , ¿∆»»≈≈ƒ¿»¿«»ƒ«¿ƒ

'˙‡ÓË ‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡60‰˙BL BÊ È¯‰ -61„Á‡ „ÚL ; ¿ƒ…ƒ¿»¬≈»∆≈∆»
Ì‰ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ÌÈa¯ ÔÈÏeÒÙe62. ¿ƒ«ƒ¿∆¡»«∆¡»≈

עבדים.58) או קרובים אחת.59)כגון בפניך.60)בבת
הפסולים.61) שבאו קודם נטמאת זה 62)שמא והרי

אחת. בבת שבאו כשרים עדים לשני דומה

.èéÈzL ?„ˆÈk .·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈÏeÒt Ôlk eÈ‰»À»¿ƒ«≈««»…≈«¿≈
'˙‡ÓË ‡Ï' ˙B¯ÓB‡ LÏLÂ '˙‡ÓË' ˙B¯ÓB‡ ÌÈL»ƒ¿ƒ¿»¿»¿…ƒ¿»
Úa¯‡Â '˙‡ÓË ‡Ï' ˙B¯ÓB‡ LÏL ;‰˙BL BÊ È¯‰ -¬≈»»¿…ƒ¿»¿«¿«

‰˙BL dÈ‡ BÊ È¯‰ - '˙‡ÓË' ˙B¯ÓB‡63‰ˆÁÓ eÈ‰ . ¿ƒ¿»¬≈≈»»»∆¡»
.‰˙BL BÊ È¯‰ - ‰ˆÁÓ ÏÚ«∆¡»¬≈»

רוב 63) אחר הלך אחד, עד תורה שהאמינה מקום "כל
דעות".

.ëÈ„Ú ÈtÓ ‰˙BL dÈ‡L e¯Ó‡L ‰ËBÒ Ïk»»∆»«¿∆≈»»ƒ¿≈≈≈
ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË64‡ˆ˙Â , À¿»¬≈¬»««¿»¿»¿≈≈

‰a˙k ‡Ïa65‰i˙M‰Â ,‰¯È˙Òe Èep˜a ‰¯Ò‡ È¯‰L ; ¿…¿À»∆¬≈∆∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»
.e¯‡aL BÓk ,„Ú da LÈ È¯‰L ‰ÚÓ d¯ÈzzL∆«ƒ»ƒ¿¿»∆¬≈≈»≈¿∆≈«¿

תתירה.64) לא גרמו 65)והשתייה הרעים מעשיה "שהרי
להאסר". לה

ה'תשע"ה  אלול י"ג שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שאינן 1) נשים המים, שתיית דיני המשך רבינו בו כלל

אם  מיאון בת וקטנה אביה שהשיאוה קטנה לשתות, ראויות
בעלה, ומת לשתות והעומדת ומניקה מעוברת להן, מקנאים
את  בודקין המים אין מימיו אסורה בעילה שבעל שמי
אם  שתתה, ולא וסתירה קינוי לה שהיה אשה דין אשתו,
הנחשד  עם נישואיה איסור עמה, שנתייחד למי אסורה

עליה.

.àd˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰¯zÒÂ dÏ ‡pwL ‰M‡ƒ»∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»≈ƒ»
‡ˆz - È˙‡ÓË Ô‰ :‰¯Ó‡Â ‰˙ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ;˙BzLÏƒ¿∆»ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ¿≈ƒ≈≈
.‰˙BL dÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆∆¿»««¿»¿»¿≈»»

ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰˙BL ÈÈ‡Â ‰‡ÓË ÈÈ‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿≈ƒ»≈ƒ
¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,˙BzLÏ d˙B‡»ƒ¿¿≈≈¿…¿À»¿≈ƒ»«

dÏÚaL B‡ ,d˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :dÏÚadÏÚa «¿»≈ƒ∆¿«¿»∆¿»»«¿»
d˙a˙k ˙ÏËBÂ ;‰˙BL dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰¯zÒpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿»¬≈≈»»¿∆∆¿À»»

.ÌÏBÚÏ [ÂÈÏÚ] ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰‡ˆBÈÂ¿¿»¿ƒ¬»»»¿»

.áÏÚ Û‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿««
,Ô˙B˜L‰Ï ÌÈˆB¯ Ô‰ÈÏÚ·e ˙BzLÏ ˙BˆB¯ Ô‰L Ètƒ∆≈ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰¯È˙Ò È„Ú e‡B·iMÓ ‰a˙k ‡Ïa ˙B‡ˆBÈ ‡l‡∆»¿¿…¿À»ƒ∆»≈≈¿ƒ»««
‰¯OÚ LÓÁÂ .ÌÏBÚÏ Ô‰ÈÏÚa ÏÚ e¯Ò‡ÈÂ Èep˜ È„Ú≈≈ƒ¿≈»¿««¿≈∆¿»«¬≈∆¿≈
‰pË˜e ,Ì·È ˙¯ÓBLÂ ,‰Òe¯‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL»ƒ≈¿≈≈¬»¿∆∆»»¿«»
˙L‡Â ,ÔËw‰ ˙L‡ ‰ÏB„‚e ,ÏB„b‰ ˙L‡≈∆«»¿»≈∆«»»¿≈∆
,Ìl‡‰ B‡ ,¯bÁ‰ ˙L‡Â ,‡ÓBq‰ ˙L‡Â ,ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ¿≈∆«≈¿≈∆«ƒ≈»ƒ≈
,˙¯bÁ‰ ÔÎÂ ,„È ˙e¯k ‡e‰L B‡ ,ÚÓBL BÈ‡L ÈÓ B‡ƒ∆≈≈«∆¿»¿≈«ƒ∆∆
Ïk .˙ÚÓBL dÈ‡LÂ ,„È ˙˙e¯Îe ,‡ÓBq‰Â ,˙Ól‡‰Â¿»ƒ∆∆¿«»¿«»¿∆≈»««»

.˙BzLÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡««≈≈≈»¿»ƒ¿

.â¯L‡ :¯Ó‡pL ?˙BzLÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿»ƒ¿∆∆¡«¬∆
‰Òe¯‡Ï Ë¯t - ˙Áz .dLÈ‡ ˙Áz ‰M‡ ‰ËOzƒ¿∆ƒ»««ƒ»««¿»«¬»
Ë¯t - ‰M‡ .dLÈ‡ ˙Áz dÈ‡L ,Ì·È ˙¯ÓBLÂ¿∆∆»»∆≈»««ƒ»ƒ»¿»
˙L‡Â ÔË˜ ˙L‡Ï Ë¯t - dLÈ‡ ˙Áz .‰pË˜Ïƒ¿«»««ƒ»¿»¿≈∆»»¿≈∆
Ë¯t - dLÈ‡ ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ .LÈ‡ BÈ‡L ,ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ∆≈ƒ¿∆¿«≈≈≈ƒ»¿»
Ë¯t - ‰M‡‰ ˙‡ Ô‰k‰ „ÈÓÚ‰Â .‡ÓBÒ ˙L‡Ï¿≈∆≈¿∆¡ƒ«…≈∆»ƒ»¿»
B‡ ,Ûk dÏ ÔÈ‡L ÈÓÏ Ë¯t - ‰Ètk ÏÚ Ô˙Â .˙¯bÁÏ¿ƒ∆∆¿»«««∆»¿»¿ƒ∆≈»«
.da ÁwÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰L·È B‡ ‰n˜Ú ‰˙È‰L∆»¿»¬À»¿≈»∆≈»¿»ƒ«»
- ‰M‡‰ ‰¯Ó‡Â .‰Ètk :¯Ó‡pL ,˙Á‡ dtk elÙ‡Â«¬ƒ«»««∆∆¡««∆»¿»¿»»ƒ»
dÈ‡L ÈÓÏ Ë¯t - ‰M‡‰ Ï‡ ¯Ó‡Â .˙Ól‡Ï Ë¯t¿»¿ƒ∆∆¿»«∆»ƒ»¿»¿ƒ∆≈»
˙Áz ‰M‡ ‰ËOz ¯L‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .˙ÚÓBL«««¬≈≈¬∆ƒ¿∆ƒ»««
ÌÏL ‡e‰Â e‰BÓk ‰ÓÏL ‰È‰zL „Ú - dLÈ‡ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈»»¿»≈
˙BzLlÓ d˙B‡ ·kÚnL ¯·c ÏkL z„ÓÏ ‡‰ .d˙BÓk¿»»»«¿»∆»»»∆¿«≈»ƒƒ¿
ÏÚa‰ ˙‡ ·kÚÓ‰ ÏÎÂ ,d˙B˜L‰lÓ dÏÚa ˙‡ ·kÚÓ¿«≈∆«¿»ƒ¿«¿»¿»«¿«≈∆«««
.˙BzLlÓ d˙B‡ ·kÚÓ e‰BÓk ÌeÓ - d˙B˜L‰lÓƒ¿«¿»»¿«≈»ƒƒ¿

.ã- dBˆ¯a ‰˙pÊ Ì‡ ,‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË¿̃«»∆ƒƒ»»ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»
,d˙B˜L‰Ï ‡Ï .dÏ ÔÈp˜Ó CÎÈÙÏ .dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡∆∆¿»««¿»¿ƒ»¿«ƒ»…¿«¿»
‰pËw‰ Ï·‡ .e¯‡aL BÓk ,d˙a˙kÓ dÏÒÙÏ ‡l‡∆»¿»¿»ƒ¿À»»¿∆≈«¿¬»«¿«»
¯Ò‡‰Ï ÔBˆ¯ dÏ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈp˜Ó ÔÈ‡ - Ôe‡Ó ˙a«≈≈¿«ƒ»∆≈»»¿≈»≈
.ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â .dÏÚa ÏÚ««¿»«¬ƒ»»…≈…∆∆¿»»»

.äd‡OpL ¯Á‡ ‰¯zÒÂ ,B˙˜e˜ÊÏ B‡ B˙Òe¯‡Ï ‡pƒ̃≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««∆¿»»
,dÏ ‡pwL ‰‡eO .ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ‰˙BL BÊ È¯‰ -¬≈»ƒ¿»»«»ƒ¿»∆ƒ≈»
,‰˙BL dÈ‡ - dÏÚa d˙B‡ ÏBÚ·iL Ì„˜ ‰¯zÒÂ¿ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿»«¿»≈»»
:¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡Â ,‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ¿¿»¿…¿À»«¬»»»¿»∆∆¡«
‰Ó„wL - CLÈ‡ È„ÚÏaÓ Bz·ÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ«ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈ƒ≈∆»¿»

.ÏÚBa ˙·ÈÎLÏ ÏÚa ˙·ÈÎL¿ƒ«««ƒ¿ƒ«≈

.å„·Ú ˙L‡Â ¯b‰ ˙L‡Â ,˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯ib‰«ƒ…∆¿«¿À¿∆∆¿≈∆«≈¿≈∆∆∆
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כתובה. בלא תצא לשתות, תרצה לא ואם לבעלה, מותרת
עדים.26)מלעיזים.25) שני פי בלילות 27)על מפחד

ביחד. ומשיחות יחד לטוות יכול 28)מתקבצות ואינו
המים  אין שוב לכל, מפורסם שקלקולה שמאחר להשקותה,

אותה. להשקותני 29)בודקים לך היה לו, לומר שיכולה
כתובתי. אפסיד טעם ומאיזה לסתירתי, סמוך

.èÈep˜ ¯Á‡ BnÚ ‰¯zÒpL BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»ƒ««ƒ
‰˙‰LÂ˙ÎÓBÒ BzÚ„Â BÏ ÔÓ‡ ‡e‰ Ì‡ :‰‡ÓË È„k ¿»¬»¿≈À¿»ƒ∆¡»¿«¿∆∆

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - ÂÈÏÚ30BzL‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; »»ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ«¬≈ƒ¿
BÏ ˙¯zÓ31. À∆∆

אחד.30) עד פי על להשקותה יכול עד 31)שאינו שאין
בסתירה. נאמן אחד

.éÔ‰Ï ÔÈp˜Ó ÔÈc ˙ÈaL el‡Â32dÏÚa L¯Á˙pL ÈÓ : ¿≈∆≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ∆ƒ¿»≈«¿»
‰È‰L B‡ ˙¯Á‡ ‰È„Óa ‰È‰L B‡ ,‰hzLpL B‡∆ƒ¿«»∆»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆»»

d˙B˜L‰Ï ‡Ï .ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a Le·Á33dÏÒÙÏ ‡l‡ , »¿≈»¬ƒ…¿«¿»∆»¿»¿»
d˙a˙kÓ34. ƒ¿À»»

בפריצות.32) מתנהגות אותן רואים משקה 33)אם שאין
הכהן" אל אשתו את האיש "והביא שנאמר: הבעל, אלא

להשקותה. יכול אינו קינויים.34)והוא אחרי תיסתר אם

.àé- ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó ÌÚ‰L ÔÈc ˙Èa eÚÓL ?„ˆÈk≈«»¿≈ƒ∆»»¿«¿ƒ«¬∆»
ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜LÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÏ ÔÈ¯ ¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ»¿ƒƒƒ

È„k ‰˙‰LÂ BnÚ ‰¯zÒpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a .ÈBÏt¿ƒ»≈ƒ««»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¬»¿≈
,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈc ˙Èa - ‰‡ÓËÀ¿»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿»
‡ˆÈ B‡ ‡È¯·È B‡ dÏÚa ‡B·iLÎe .d˙a˙k ÔÈÚ¯B˜Â¿¿ƒ¿À»»¿∆»«¿»«¿ƒ≈≈

Ëb dÏ Ô˙B - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ35ÏBÎÈ BÈ‡Â ; ƒ≈»¬ƒ≈»≈¿≈»
‡e‰ dÏ ‡p˜ ‡lL ÈtÓ ,d˙B˜L‰Ï36. ¿«¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈»

סוטה.35) במי לבודקה אפשר אמרה:36)שאי והתורה
לה. קינא לא וזה והביא", "וקנא...

.áé‰˙wÂ ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙˙L37dÏ ‡p˜Â ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó »»≈«»ƒ¿ƒ¿»≈∆¿»«¿ƒ≈»
ÏBÎÈ BÈ‡ - BnÚ ‰¯zÒÂ ,B„È ÏÚ d˜L‰L LÈ‡‰ ÌÚƒ»ƒ∆ƒ¿»«»¿ƒ¿¿»ƒ≈»

t B„È ÏÚ d˙B˜L‰Ï‰iL ÌÚ38ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡l‡ ; ¿«¿»«»««¿ƒ»∆»≈»≈»»
ÌÚ dÏ ‡p˜ Ì‡ Ï·‡ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,ÌÏBÚÏ¿»¿≈≈¿…¿À»¬»ƒƒ≈»ƒ
ÌÚt d˙B‡ ÔÈ˜LÓ - ÌÈ„Úa ¯Á‡‰ ÌÚ ‰¯zÒÂ ,¯Á‡«≈¿ƒ¿¿»ƒ»«≈¿≈ƒ«¿ƒ»««
d˙B‡ ‰˜LiL ,‡e‰Â .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡Â ,‰iL¿ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ¿∆«¿∆»

.¯Á‡ LÈ‡ ÏÏ‚a ÌÚt ÏÎa¿»««ƒ¿«ƒ«≈

טהורה.37) ויצאת מתה, תורת 38)שלא "זאת שנאמר
אחד, ובועל אחד איש כגון אחרת, ולא זאת - הקנאות"
שקינא  כיוון אדם, אותו ידי על שנייה פעם שותה שאינה
הוא  קנטרן שאדם הדבר נראה נקייה, ונמצאה כבר לה

להקניטה. ומתכוון

.âédÏ ‡p˜Â ,¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,dL¯‚Â d˙B‡ ‰˜L‰ƒ¿»»¿≈¿»¿ƒ»¿«≈¿ƒ≈»
,BÏÏ‚a ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ d˙B‡ ‰˜L‰L LÈ‡‰ ÌÚƒ»ƒ∆ƒ¿»»«««»ƒƒ¿»
d˙B‡ ‰˜LÓ ÈM‰ ÏÚa‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BnÚ ‰¯zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¬≈««««≈ƒ«¿∆»
˙‡OÂ ,‰‡Ó elÙ‡Â .ÈL ÏÚa ‡e‰L ÈtÓ ,B„È ÏÚ«»ƒ¿≈∆««≈ƒ«¬ƒ≈»¿ƒ»

„Á‡ LÈ‡ È„È ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˜LÓ - ‰Ê ¯Á‡ ‰ÊÏ39; »∆««∆«¿ƒ»«¿≈ƒ∆»

„Ú ,‰‡ÓËÂ ‰ÊÏ ‰˜ÊÁ‰L È‡cÂ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ««∆À¿¿»»∆¿»¿»«
„Ú ÌL ‰È‰iL40. ∆ƒ¿∆»≈

הרי 39) רבים, בלשון קנאות הקנאות" "תורת שנאמר:
הזאת. כתורה פעמים כמה לה אחד.40)שעושים עד

.ãéÈepw‰ ¯Á‡ ‰¯zÒÂ ,dÏÚa dÏ ‡pwL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»«««ƒ
˙BzLÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â ,ÌÈ„Úa BnÚ41„Ú ‡·e , ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒ∆∆ƒ¿»≈

dÏ ‡pwL ‰Ê ÌÚ ÂÈÙa ‰ÏÚ·pL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Â „Á‡∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿¬»¿»»ƒ∆∆ƒ≈»
dÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - BnÚƒ¬≈¬»««¿»¿»¿≈»

‰˙BL42‰a˙k ‡Ïa ˙‡ˆBÈÂ ,43„Ú ‰È‰ elÙ‡Â . »¿≈¿…¿À»«¬ƒ»»≈
‰¯È˙q‰ È„ÚÓ „Á‡ ‰Ê ‰‡ÓË44ÔÈ‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL . À¿»∆∆»≈≈≈«¿ƒ»∆∆¡«¿≈≈

„Ú Ô‡k È¯‰Â - da45. »«¬≈»≈

היא.41) טהורה אם באה 42)להיבדק השתייה שאין
היא. טמאה וודאי וזו הספק, על מעשיה 43)אלא "שהרי

להאסר". לה גרמו סתירה 44)הרעים שבאותה ומעיד
שלא  אומר, אלא מכחישו אינו השני והעד בפניו נבעלה
כעד  נחשב השני אין לראות, לבו על שם ולא ראה

בה. נאמן והראשון ישמעאל:45)המכחישו, רבי דבי תנא
לדבר  שרגליים בסוטה, אחד עד תורה האמינה מה "מפני
שהיא  מעידה אחד ועד ונסתרה לה קינא שהרי (שנטמאה).
כשרים, בעדים והסתירה הקינוי קדמו לא אם אבל טמאה".
שבערווה  דבר "שאין שנטמאה להעיד נאמן אחד עד אין

(עדים)". משניים פחות (מתקבל)

.åè‰M‡ elÙ‡46ÁÙLÂ „·ÚÂ‰47˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ¬ƒƒ»¿∆∆¿ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯·Úa48·B¯˜ elÙ‡Â49˙e„ÚÏ ÔÓ‡ «¬≈»ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ»∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡˙Â ;‰˙pfL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ,‰ËBÒ»¿»ƒ»∆»∆ƒ¿»¿≈»≈««¿»
ÌÏBÚÏ50ÏÈ‡B‰ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰˙BL dÈ‡Â , ¿»¿≈»»¿≈≈¿…¿À»ƒ

‰¯Bz‰Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Úa ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ Ì„˜Â¿»««ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿≈ƒ¿«»
˙e„ÚÏ ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - ‰‡ÓËa „Á‡ „Ú ‰ÈÓ‡‰∆¡ƒ»≈∆»¿À¿»¬≈À»¿≈ƒ¿≈
˙B„ÈÚÓ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈL LÓÁ Û‡ .‰‡ÓËÀ¿»«»≈»ƒ∆¿∆¿ƒ
ÏÚ d¯Ò‡Ï ‰ÈÏÚ ˙Ó‡Â .˙‡ÓËpL ¯ÓBÏ BÊ ÏÚ BÊ««∆ƒ¿»¿∆¡∆∆»∆»¿»¿»«
d„ÈÒÙ‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,d˙B˜L‰Ï ‡lLÂ dÏÚa«¿»¿∆…¿«¿»¬»…¿«¿ƒ»

d˙a˙kÓ51.‰‡ˆBÈÂ d˙a˙k ˙ÏËB ‡l‡ , ƒ¿À»»∆»∆∆¿À»»¿¿»

אחר.46) במקום לעדות הכנענים.47)הפסולה
מדבריהם.48) לעדות ופסול חכמים דברי על שעבר
אחר.49) במקום להעיד נאמן שאינו משפחתית, קרבה
עליה.50) להעיד נאמן אינו התורה, מן לעדות הפסול אבל
כדי 51) שקר להעיד חשודות אותה, ששונאות מתוך

שלא  אלא נאמנות אינן אם אבל כתובתה. להפסיד
עימה, מטיבות שהרי שמשקרות בהן לחשוד אין להשקותה,
כתובתה, ונוטלת ויוצאת עדותן בגלל לשתות תצטרך שלא
כתובה. בלי לצאת או לשתות צריכה הייתה עדותן ולולא

.æèdÈ‡ BÊ È¯‰ - '˙‡ÓË' ¯Ó‡Â ¯Lk „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»»≈¿»«ƒ¿»¬≈≈»
¯Ó‡Â BLÈÁÎ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .e¯‡aL BÓk ,‰˙BL»¿∆≈«¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»«

'˙‡ÓË ‡Ï'52˙‡ÓËa „Á‡ „ÚL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - …ƒ¿»≈¿ƒ∆≈∆»¿À¿«
ÔB¯Á‡ ÏL ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,ÌÈLk ‰ËBÒ53È¯·c ÔÈÁBc »ƒ¿«ƒ¿≈¿»»∆«¬ƒƒ¿≈

ÔBL‡¯‰54.ÌÈLk ‡e‰L »ƒ∆ƒ¿«ƒ
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dheqקנב zekld - miyp xtq - lel` c"i ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B‡ ‰nÁ ÒÈ¯Ò ˙L‡Â ,¯ÊÓÓ ˙L‡Â ˙¯ÊÓÓe ,¯¯ÁLÓ¿À¿»«¿∆∆¿≈∆«¿≈¿≈∆¿ƒ«»
ÌÈLp‰ ÏÎk Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zn‰ ,Ì„‡ ÒÈ¯Ò¿ƒ»»«À»¿«¿≈∆¬≈≈¿»«»ƒ

.˙B˙BLÂ¿

.æ˙BÓk d˙B‡ ‰˜LÓe dÏ ‡p˜Ó - ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿«≈»«¿∆»¿
Ì„˜ dÏÚa ˙Óe ˙BzLÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰M‡ .‡È‰L∆ƒƒ»»∆∆ƒ¿≈«¿»…∆

.d˙a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ,‰˙BL dÈ‡ - ‰zLzL∆ƒ¿∆≈»»¿…∆∆¿À»»

.çÏÈc‚‰L ¯Á‡ ÂÈÓiÓ ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa ‡aL LÈ‡ Ïk»ƒ∆»ƒ»¬»ƒ»»««∆ƒ¿ƒ
‡a elÙ‡Â .BzL‡ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡ -≈««ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬ƒ»
- ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡L ,ÂÈÓÁ ˙È·a B˙Òe¯‡ ÏÚ«¬»¿≈»ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
LÈ‡‰ ‰wÂ :¯Ó‡pL .BzL‡ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡≈««ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆∆¡«¿ƒ»»ƒ
LÈ‡‰L ÔÓÊa - dBÚ ˙‡ ‡Oz ‡È‰‰ ‰M‡‰Â ,ÔBÚÓ≈»¿»ƒ»«ƒƒ»∆¬»ƒ¿«∆»ƒ

.dBÚ ˙‡ ‰‡OB ‰M‡ ,ÔBÚÓ ‰wÓ¿À∆≈»ƒ»¿»∆¬»

.èÎÈÙÏÈ·iÁÓ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,C ¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿¬»»»≈«»≈
dÏ ‡p˜Â ,‰iL elÙ‡ ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï»ƒ≈«»≈¬≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»
,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz ‡l‡ ;‰˙BL dÈ‡ - ‰¯zÒÂ¿ƒ¿¿»≈»»∆»≈≈¿…¿À»
‡OÂ ¯·Ú .‰Ê ÌeMÓ Û‡ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¬»»»«ƒ∆»«¿»»
ÔÈ‡L ,‰˙BL BÊ È¯‰ - B¯·Á ˙˜ÈÓe B¯·Á ˙¯aÚÓ¿À∆∆¬≈≈∆∆¬≈¬≈»∆≈

.‰¯·Ú Ô‡k»¬≈»

.é‡OÂ ,ÌÈa ‡ÏÂ „ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿»≈≈¿…»ƒ¿»»
‡ÏÂ ,‰˙BL dÈ‡ - ˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰˜Ê B‡ ‰¯˜Ú¬»»¿≈»«¿ƒ≈»»¿…
‰Èe‡¯ ˙¯Á‡ ‰M‡ B‡ ÌÈa BÏ eÈ‰ .‰a˙k ˙ÏËB∆∆¿À»»»ƒƒ»«∆∆¿»
‰˜Ê ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰Ê È¯‰ - „ÏÈÏ≈≈¬≈∆«¿∆»««ƒ∆ƒ¿≈»
‡lL .„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡Â ˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰¯˜Ú B‡¬»»«¿ƒ¿≈»¿»≈≈∆…
;„ÏÈÏ ‰Èe‡¯· ‡l‡ ,'Ú¯Ê ‰Ú¯ÊÂ' ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿ƒ¿¿»»«∆»»¿»≈≈
dk¯„ ‰È‰ ,ÁÂ¯a „Ïz - ¯Úˆa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»∆∆¿««≈≈¿∆«»»«¿»

.ÌÈ¯ÎÊ „Ïz - ˙B·˜ „ÏÈÏ≈≈¿≈≈≈¿»ƒ

.àé- ‰¯È˙ÒÏ Èep˜ ÔÈa e˙Óe ÌÈ·e ‰M‡ BÏ eÈ‰»ƒ»»ƒ≈≈ƒƒ¿ƒ»
ÌÈa BÏ eÈ‰ ‡Ï .d˙B‡ ‰˜LÓe ,˙BzLÏ ˙È‡¯ ¯·k¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿∆»…»»ƒ
‡ˆBiÎÂ ˙ÈBÏÈ‡‰ BÊ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡ÏÂ¿…ƒ»»¿»≈≈∆»»«¿ƒ¿«≈
¯·k - ‰¯È˙ÒÏ Èep˜ ÔÈa B˙Le¯bÓ Ôa BÏ „ÏBÂ ,da»¿«≈ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ»¿»

.˙BzLlÓ ˙ÈBÏÈ‡‰ ˙ÈÁ„ƒ¿≈»«¿ƒƒƒ¿

.áéÈÓ ‰˙˙L ‡ÏÂ ‰¯È˙Òe Èep˜ dÏ ‰È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»¿…»¿»≈
‡lL ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï dÏÚa ‰ˆ¯ ‡lL ÔÈa - ÌÈ¯n‰«»ƒ≈∆…»»«¿»¿«¿»≈∆…
B‡ ,˙„B‰ B‡ ,‰‡ÓË „Ú dÏ ‡aL ÔÈ·e ,‡È‰ ‰˙ˆ»̄¿»ƒ≈∆»»≈À¿»»
B‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ el‡Ó ‰˙È‰»¿»≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿
ÏkÓ dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÈc ˙Èa dÏ e‡pwL∆ƒ¿»≈ƒƒ¿∆∆¿»««¿»ƒ»
BnÚ ‰„ÁÈ˙pL ‰Ê ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ ,ÌB˜Ó»¬≈ƒ¬»«∆∆ƒ¿«¬»ƒ
¯·Ú Ì‡Â .dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L C¯„k ÌÏBÚÏ¿»¿∆∆∆ƒ¬»««¿»¿ƒ»«
dÏ eÈ‰ elÙ‡ ,Ë‚a ÂÈzÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - d‡Oe¿»»ƒƒ»ƒ«¿»¿≈¬ƒ»»
ÌLk :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .epnÓ ÌÈa ‰nk«»»ƒƒ∆ƒƒ«¿»»¿¿≈

.ÏÚBaÏ ‰¯eÒ‡ Ck ÏÚaÏ ‰¯eÒ‡L∆¬»«««»¬»«≈

.âé·e ,Èep˜ Ì„˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡‰¯zÒpL ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ e‡ ¬»ƒ…»«ƒ»»∆»≈ƒ∆ƒ¿¿»
eÒÎpL ÔB‚k ,¯ÚÎÓ ¯·„ e‡ˆÓe e‡·e ,‰Ê LÈ‡ ÌÚƒƒ∆»»¿»»¿…»¿∆ƒ¿¿
‰ÏÚÓÏ ˜¯ e‡ˆÓ B‡ ,d¯B‚Á ˙¯‚BÁ ‰e‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡«¬»¿»»∆∆¬»»¿…¿«¿»
¯·„a dÏÚa d‡ÈˆB‰ Ì‡ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰lÈk‰ ÔÓƒ«ƒ»¿«≈»∆ƒƒ»«¿»¿»»
‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÔÚËpÏ ‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - ‰Êk ¯ÚÎÓ¿…»»∆¬≈…ƒ»≈«ƒ¿»∆»¬»
‡Ï - epnÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,d‡Oe ¯·Ú Ì‡Â .ÂÈÏÚ»»¿ƒ»«¿»»¿»»»ƒƒ∆…

.‡ˆz - epnÓ ÌÈa dÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ;‡ˆz≈≈¿ƒ…»»»ƒƒ∆≈≈

.ãéÏÚÂ ‰ÈÏÚ ¯ÈÚ‰ ep¯La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆»¿«
ÌÚ ‰pÊ ÈBÏt :e¯Ó‡Â ¯˙BÈ B‡ ‰ˆÁÓe ÌBÈ ÔÚËp‰«ƒ¿»∆¡»≈¿»¿¿ƒƒ»ƒ
BÏ B‡ dÏ eÈ‰ ‡lL ‡e‰Â .ÏBw‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ˙ÈBÏt¿ƒ¿…»««¿∆…»»
ÌL ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .ÏBw‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈ·ÈB‡¿ƒ∆«¬ƒƒ∆«¬»ƒ…»¿»»
˙ÓÁÓ ‡lL ÏBw‰ ˜ÒtL B‡ ,¯ÈÚa ‰Ê ¯·„Ï ‰pƒ̄»¿»»∆»ƒ∆»««∆…≈¬«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆz ‡Ï - ÔÚËpÏ ˙‡O Ì‡ ,‰‡¯Èƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿»…≈≈««ƒ∆≈
.‡ˆz ‡Ï - BnÚ ‰˙pfL „Á‡ „Ú ‡a elÙ‡ .ÌÈa dÏ»»ƒ¬ƒ»≈∆»∆ƒ¿»ƒ…≈≈

.åè˙‡OÂ ,¯ÚÎÓ ¯·„ È„Úa dÏÚa d‡ÈˆB‰L ÈÓƒ∆ƒ»«¿»¿≈≈»»¿…»¿ƒ»
ÔÚËpÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dL¯‚Â ¯Á‡Ï¿«≈¿≈¿»¬≈¬»¿ƒ»≈«ƒ¿»
,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ;BÏÏ‚a dÏÚa ˙ÁzÓ ‰˙‡ˆiL∆»»»ƒ«««¿»ƒ¿»¿ƒƒ»…≈≈

.ÌÈa dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»»ƒ

.æèÌÚ ‰˙pfL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡aL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»ƒ
‡ˆz BÊ È¯‰ - ÔBL‡¯‰ dÏÚa ˙Áz ‰˙È‰Lk ‰Ê∆¿∆»¿»«««¿»»ƒ¬≈≈≈
ÏÎÂ .ÌÈa ‰nk epnÓ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰fÓƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ∆«»»ƒ¿»

.‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - '‡ˆz' e¯Ó‡L ÌB˜Ó»∆»«¿≈≈≈≈¿…¿À»

ה'תשע"ה  אלול י"ד קודש שבת יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) ששתתה סוטה הסוטה, השקאת סדר רבינו בו ביאר

אחר  טומאה עדי באו לבעלה, מותרת היא אם מיד מתה
אברים. דרך או בשגגה או באונס זנתה ששתתה,

.àÔÈc ˙È·Ï ‡a ÏÚa‰ ?‰ËBÒ ˙‡˜L‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»«»«««»¿≈ƒ
,ÈBÏt ÌÚ dÏ È˙‡p˜ BÊ ÈzL‡ :Ô‰Ï ¯ÓB‡Â B¯ÈÚaL∆¿ƒ¿≈»∆ƒ¿ƒƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ
‡È‰L ˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰Â ,È„Ú Ô‰ el‡Â ,BnÚ ‰¯zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈≈≈««¬≈ƒ∆∆∆ƒ
ÔÈc ˙È·e .¯·c‰ ˜c·Ï d˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ È‡Â ,‰¯B‰Ë¿»«¬ƒ∆¿«¿»ƒ¿…«»»≈ƒ
È„ÈÓÏ˙ ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓe ,ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
È¯‰L ,‰i˙L Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ,B¯ÓLÏ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿∆»»»∆»…∆¿ƒ»∆¬≈
B˙B‡ ÔÈÁlLÓe ,‰zLzL „Ú ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡∆∆¿»»»«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ∆≈«¿ƒ∆«»∆»¿≈ƒ

.Lc˜na ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰«»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

.ád˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÏLe¯ÈÏ eÚÈb‰ƒƒƒ»«ƒ≈ƒ«»ƒƒ»
ÔÈ„ÈÁÙÓe ,dÏÚa ÈÙa ‡lL ‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe ,Ô‰ÈÈa≈≈∆¿«¿ƒ»∆»∆…ƒ¿≈«¿»«¿ƒƒ
,Èza :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â .‰zLz ‡lL ÏB„b „Át d˙B‡»««»∆…ƒ¿∆¿¿ƒ»ƒƒ
˙e„ÏÈ ‰a¯‰ ,‰OBÚ ˜BÁO ‰a¯‰ ,‰OBÚ ÔÈi‰ ‰a¯‰«¿≈««ƒ∆«¿≈¿∆«¿≈«¿
ÌMÏ ÈÓ¯‚z Ï‡ .ÌÈOBÚ ÌÈÚ¯ ÌÈÎL ‰a¯‰ ,‰OBÚ»«¿≈¿≈ƒ»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ«≈
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ÔÈ¯ÓB‡Â .ÌÈn‰ ÏÚ ‰ÁniL ‰M„˜a ·zÎpL ÏB„b‰«»∆ƒ¿«ƒ¿À»∆ƒ»∆«««ƒ¿¿ƒ
ÌÈÏB„b ÌÈL‡Â ,eÙËLÂ CeÓ„˜ ‰a¯‰ ,Èza :dÏ»ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ¿¿«¬»ƒ¿ƒ
dÏ ÔÈ„ÈbÓe .eÏLÎÂ Ô‰ÈÏÚ Ô¯ˆÈ Û˜z ÌÈ¯˜ÈÂƒ»ƒ»«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿¿«ƒƒ»
L‚ÏÈÙa Ô·e‡¯ ‰OÚÓe ,B˙lk ¯Ó˙Â ‰„e‰È ‰OÚÓ«¬≈¿»¿»»«»«¬≈¿≈¿ƒ∆∆
Ï˜‰Ï È„k ,B˙BÁ‡Â ÔBÓ‡ ‰OÚÓe ,BËLt ÏÚ ÂÈ·‡»ƒ«¿»«¬≈«¿«¬¿≈¿»≈
B‡ ,'È˙‡ÓË Ô‰' ‰¯Ó‡ Ì‡Â .‰„BzL „Ú ‰ÈÏÚ»∆»«∆∆¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈ƒ

.dÏ ˙ÎÏB‰Â ‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈ - '‰˙BL ÈÈ‡'≈ƒ»¿»¿…¿À»¿∆∆»

.âd˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ‰¯B‰Ë ‡È‰L d¯ea„a ‰„ÓÚ»¿»¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ»
.ÌÈL„w‰ L„˜ „‚k ‡e‰L ,‰¯ÊÚ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚLÏ¿««ƒ¿»ƒ∆¬»»∆¿∆∆…∆«√»ƒ
È„k ,da ÔÈÙÈwÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ d˙B‡ ÔÈÏÚÓe«¬ƒ»ƒ»¿»«ƒƒ»¿≈

.‰„Bz ÈÏe‡ ,dLÙ ¯ˆ˜zL „Ú dÚbÈÏ¿«¿»«∆ƒ¿««¿»«∆

.ã¯ÚL „‚k d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - d¯ea„a ‰„ÓÚ Ì‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ»¿∆∆««
‰qk˙Ó ‰˙È‰ .ÌL d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ,ıeÁaÓ Á¯Ên‰«ƒ¿»ƒ««¬ƒƒ»»»¿»ƒ¿«»
ÔÈ‡ ÔÈ¯BÁM‰ eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈ¯BÁLa ‰qk˙Ó - ÌÈ·Ïaƒ¿»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ»ƒ
ÔÈ¯ÈÒÓe .ÈB Ô‰a dÏ ÔÈ‡L ÌÈ„‚·a ‰qk˙Ó - dÏ»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ∆≈»»∆¿ƒƒ

Ïk.‰ÈÏÚL ·‰ÊÂ ÛÒk ÈÏÁ »¬ƒ∆∆¿»»∆»∆»

.äÏkL ;ÌÈL ÏL ÏB„b ıea˜ ‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜Óe¿«¿ƒ»∆»ƒ»∆»ƒ∆»
:¯Ó‡pL ,d˙B‡¯Ï ˙B·iÁ ÌL ˙B‡ˆÓp‰ ÌÈLp‰«»ƒ«ƒ¿»»«»ƒ¿»∆∆¡«
LÈ‡ ÏÎÂ .‰Î˙nÊk ‰ÈOÚ˙ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ Ïk e¯qeÂ¿ƒ«¿»«»ƒ¿…«¬∆»¿ƒ«¿∆»¿»ƒ
˙„ÓBÚ ‡È‰Â .‰‡¯ÈÂ ‡B·È - d˙B‡¯Ï ‡B·Ï ıtÁiL∆«¿…»ƒ¿»»¿ƒ¿∆¿ƒ∆∆
‰tÎÂ ‰È„‚·a ‡l‡ ,˙ÁtËÓ ‡Ï·e „È„¯ ‡Ïa Ô‰ÈÈa≈≈∆¿…¿ƒ¿…ƒ¿««∆»ƒ¿»∆»¿ƒ»

.d˙Èa CB˙a ‰M‡‰L BÓk ,dL‡¯ ÏÚL∆«…»¿∆»ƒ»¿≈»

.åÈtÓ ,‰È˙BÁÙL ‡ÏÂ ‰È„·Ú ‡Ï ÌL ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»…¬»∆»¿…ƒ¿∆»ƒ¿≈
.Ô‰a ˙·MÈ˙Ó dzÚ„Â Ô˙B‡ ˙¯kÓ ‡È‰L∆ƒ«∆∆»¿«¿»ƒ¿«∆∆»∆

.æ,˙¯kÓ ‡È‰L ÔBLÏa Ô‰k‰ dÚÈaLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ»«…≈¿»∆ƒ«∆∆
‰¯È˙Òe Èep˜ ‡l‡ dÏ Ì¯‚ ‡lL dBLÏa dÚÈ„BÓeƒ»ƒ¿»∆…»«»∆»ƒ¿ƒ»
ÔBLÏa dÏ ¯ÓB‡Â .‰¯zÒÂ dÏÚa dÏ ‡pwL∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿≈»¿»
˙ÈËO ‡Ï Ì‡Â ,C˙‡ LÈ‡ ·ÎL ‡Ï Ì‡ :˙¯knL∆«∆∆ƒ…»«ƒ…»¿ƒ…»ƒ
ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈ¯n‰ ÈnÓ È˜p‰ - CLÈ‡ ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ≈ƒ»ƒƒ≈«»ƒ«¿»¿ƒ
ÈÎÂ ,CLÈ‡ ˙Áz ‰‡ÓË ˙ÈËO Èk z‡Â .‰l‡‰»≈∆¿«¿ƒ»ƒÀ¿»««ƒ≈¿ƒ
- CLÈ‡ È„ÚÏaÓ Bz·ÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ ,˙‡ÓËƒ¿≈«ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈ƒ≈
˙‡ ÈÈ ˙˙a ,CnÚ CB˙a ‰Ú·LÏÂ ‰Ï‡Ï C˙B‡ ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿»»¿ƒ¿À»¿«≈¿≈¿»∆
ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈn‰ e‡·e .‰·ˆ CËa ˙‡Â ˙ÏÙB CÎ¯È¿≈≈∆∆¿∆ƒ¿≈»»»««ƒ«¿»¿ƒ
˙¯ÓB‡ ‡È‰Â .C¯È ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ CÈÚÓa ‰l‡‰»≈∆¿≈«ƒ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿ƒ∆∆
‡È‰ ÔËa‰L dÚÈ„BÓe .˙¯knL ÔBLÏa 'ÔÓ‡ ÔÓ‡'»≈»≈¿»∆«∆∆ƒ»∆«∆∆ƒ
ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï ‡lL È„k ,ÛBqa C¯i‰Â ‰lÁz ‰˜Ïzƒ¿∆¿ƒ»¿«»≈«¿≈∆…¿ƒ««

.ÌÈn‰ ÏÚ«««ƒ

.ç¯ÙÒ BÓk ,¯B‰Ë ¯BÚ ÏL ‰l‚Ó ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ¿ƒ»∆»¿≈∆
Ba ÔÈ‡L BÈ„a ,L„w‰ ÔBLÏa ‰ÈÏÚ ·˙BÎÂ ,‰¯Bz»¿≈»∆»ƒ¿«…∆ƒ¿∆≈

k ,‰M‡ ÏL dÓLÏ ,ÌBz˜˜Ïk ·˙BÎÂ .Ëb‰ BÓ «¿«¿ƒ¿»∆ƒ»¿«≈¿≈»
‰lÓ ˙B‡a ˙B‡ Ì‰a d˙B‡ ÚÈaL‰L ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ»

ÔÓ‡' ·˙Bk BÈ‡Â .B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ·˙BÎÂ ,‰lÓa¿ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿»¿≈≈»≈
.'ÔÓ‡»≈

.è‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚ ‡lL O¯Á ÈÏk ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ¿ƒ∆∆∆…«¬»¿»»
Ì‡Â .ÔÓf‰ C¯‡Ó ‰Ïa ÈÏÎk ‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÓ≈»¿…≈»∆ƒ¿ƒ»∆≈…∆«¿«¿ƒ
BÎB˙Ï Ô˙BÂ .¯Lk - LcÁ˙pL „Ú ÔL·kÏ B¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿«≈»≈¿≈¿
‰È‰ Lc˜na ‰È‰L ‚Ï ÈˆÁ·e .¯Bik‰ ÔÓ ‚Ï ÈˆÁ ÌÈÓ«ƒ¬ƒ…ƒ«ƒ«¬ƒ…∆»»«ƒ¿»»»

.ÏÎÈ‰Ï Ba ÒÎÂ .B„„BÓ¿¿ƒ¿»«≈»

.é,ÒÎp‰ ÔÈÓÈÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌL ‰È‰ ÌB˜Óe»»»»«»««»ƒƒ«ƒ¿»
dÈa‚Ó .da ‰Úe·˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡Ï·Ë B·e«¿»∆«ƒ¿«««¿»»«¿ƒ«
ÏÚ B˙BÂ ,ÔkLn‰ Ú˜¯wÓ ¯ÙÚ Á˜BÏÂ ‡Ï·h‰««¿»¿≈«»»ƒ«¿««ƒ¿»¿¿«
ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ .ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡¯iL È„k ÌÈn‰ Èab«≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ¿≈¿»
ÈÓ :¯Ó‡pL ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÚÏ ÔB‚k ,¯Ó ¯·c»»«¿«¬»¿«≈»∆∆¡«≈
‰ÙÈ ˜ÁÓÈÂ .dÓLÏ ‰l‚n‰ ÔÎB˙Ï ˜ÁBÓe .ÌÈ¯n‰«»ƒ≈¿»«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»∆
.ÏÏk ¯kp‰ ÌL¯ ‰l‚na ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,‰ÙÈ»∆«∆…ƒ»≈«¿ƒ»∆«ƒ»¿»

.àé,‰¯ÊÚ‰ È‰kÓ ‰ÈÏ‡ ‡a „Á‡ Ô‰k Ck ¯Á‡Â¿««»…≈∆»»≈∆»ƒ…¬≈»¬»»
‰l‚Ó ‡e‰L „Ú Ú¯B˜Â ,‰Èt „‚kÓ ‰È„‚·a ÊÁB‡Â¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿∆∆»∆»¿≈««∆¿«∆
È„k ,dL‡¯ ˙BÙÏÁÓ ¯˙BÒÂ d¯ÚO ‰l‚Óe ,daÏ ˙‡∆ƒ»¿«∆¿»»¿≈«¿¿…»¿≈
‰OÚÓ d¯ÈkÊ‰Ï È„k ,È¯ˆÓ Ï·Á ‡È·Óe .dÏeÏ¿«¿»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»«¬≈
Ï·Á ‡È·Ó - È¯ˆÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .‰˙OÚL ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆»¿»¿ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆
eÏtÈ ‡lL È„k ,‰ÈccÓ ‰ÏÚÓÏ B¯LB˜Â .ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿¿¿«¿»ƒ«∆»¿≈∆…ƒ¿

.eÚ¯˜ È¯‰L ,‰n¯Ú ˙‡ˆÓÂ ÌÈ„‚a‰«¿»ƒ¿ƒ¿≈¬À»∆¬≈ƒ¿¿

.áéÏÚa ÏMÓ ÌÈ¯BÚO ÁÓ˜ ÔB¯OÚ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒƒ»∆«¿ƒƒ∆««
ÔÈ‡a ‰ÙÈÙk‰Â Ï·Á‰Â .˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa B˙BÂ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»»ƒ

.dÚbÈÏ È„k ‰È„ÈÏ B˙BÂ .‰kLl‰ È¯ÈMÓƒ¿»≈«ƒ¿»¿¿¿»∆»¿≈¿«¿»

.âéÈÏÎÏ d˙BÂ ‰ÙÈÙk‰ ÔÓ ‰Án‰ Á˜BÏ Ck ¯Á‡Â¿««»≈««ƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿¿»ƒ¿ƒ
- Ô˙ Ì‡Â .‰B·Ï ‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙B BÈ‡Â ,˙¯L»≈¿≈≈»∆»∆∆¿…¿»¿ƒ»«
ÈÙa ‰B·l‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ∆««∆∆ƒ¿≈«¿¿««¿»ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ ˜ˆÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .dÓˆÚ«¿»∆∆¡«…ƒ…»∆»∆∆¿…ƒ≈»∆»

.‰B·Ï¿»

.ãé‰È„È ÏÚ ÔB¯OÚ‰ Ô˙BÂ dL‡¯ Ú¯BtL ÔÓÊ ÏÎ·e¿»¿«∆≈«…»¿≈»ƒ»«»∆»
;ÌÈn‰ ˙‡ d˙B‡ ‰‡¯ÈÂ ,Ô‰k‰ „Èa ÈÏka ÌÈn‰ eÈ‰Èƒ¿««ƒ«¿ƒ¿««…≈¿«¿∆»∆««ƒ
.ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈ¯n‰ ÈÓ eÈ‰È Ô‰k‰ „È·e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««…≈ƒ¿≈«»ƒ«¿»¿ƒ

.åèÁ˜BÏ ‰zLzL ¯Á‡Â .d˙B‡ ‰˜LÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿∆»¿««∆ƒ¿∆≈«
ÁÈpÓ Ô‰ÎÂ .‰È„È ÏÚ B˙BÂ ‰Án‰ BaL ˙¯L ÈÏk¿ƒ»≈∆«ƒ¿»¿¿«»∆»¿…≈«ƒ«
,˙BÙez‰ Ïk ¯‡Lk ,Á¯Êna dÙÈÓe ‰ÈzÁz B„È»«¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»«¿
‰Án‰ LÈbÓ Ck ¯Á‡Â .„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ‡È·Óe CÈÏBÓƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿««»«ƒ«ƒ¿»
ÏL ˙BÁÓ ¯‡Lk ,ÁaÊÓ ÏL ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»∆
ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,ıÓw‰ ¯ÈË˜Óe ,ıÓB˜Â ,„ÈÁÈ»ƒ¿≈«¿ƒ«…∆¿«¿»∆¡»

.ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ

.æèÈ¯‰Â ,dÏ ˙ÎÏB‰Â ˙‡ˆBÈ - ‡È‰ ‰¯B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒ≈¿∆∆»«¬≈
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`lelקנד 'hÎ'g ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

‰Èt „iÓ - ‡È‰ ‰‡ÓË Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ»»∆»
ÔÈ„Èb ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â ,˙BËÏBa ‰ÈÈÚÂ ,˙B˜È¯BÓƒ¿≈∆»¿¿ƒƒ¿«≈ƒƒ
‡lL È„k ,(‰e‡ÈˆB‰) ‰e‡ÈˆB‰ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â .ÔÈ„Èbƒƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ»¿≈∆…
Ô‰Â .ÌÈL ˙¯ÊÚ ˙B‡nËÓ ˙Bcp‰Â ,‰c O¯Ùzƒ¿…ƒ»¿«ƒ¿«¿∆¿«»ƒ¿≈
.da ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÌÈL ˙¯ÊÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ∆∆»
.˙eÓ˙Â dÎ¯È Ïtz Ck ¯Á‡Â ,‰lÁza ‰·ˆ ‰Ë·eƒ¿»»»«¿ƒ»¿««»ƒ…¿≈»¿»

.æéd˜L‰L Û‡Bp‰ ˙eÓÈ ,‡È‰ ˙eÓzL ‰ÚL d˙B‡a¿»»»∆»ƒ»«≈∆ƒ¿»
˙BÚ¯‡Ó BÏ eÚ¯‡ÈÂ ,‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa B„È ÏÚ«»¿»»∆¿∆∆¿¿…»
‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÏÎÂ .C¯È ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ dÏ eÚ¯‡L∆≈¿»«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿»∆ƒ…
ÏÚa Ì‡ Ï·‡ ;ÌÏBÚÓ ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa dÏÚa ‡·»«¿»ƒ»¬»≈»¬»ƒ»«
BÓk ,BzL‡ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ¯eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa¿ƒ»∆ƒ≈««ƒ¿ƒ∆ƒ¿¿

.e¯‡aL∆≈«¿

.çéÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - BzL‡ ˙‡ ‰˜L‰Â ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»∆ƒ¿¬≈∆ƒ
ÌÈna ‰ÁniL L¯ÙÓ‰ ÌMÏ Ì¯bL ,ÚLt B˙‡hÁ ÏÚ««»∆«∆»««≈«¿…»∆ƒ»∆««ƒ
˙¯ÓB‡ BzL‡L ,‰ËBÒ ÈÓ ÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆBÓe ,‰Ïh·Ï¿«»»ƒ«««≈»∆ƒ¿∆∆
Ú„z ‡Ï ‡È‰Â ,ÌÈn‰ da e˜„a ‡ÏÂ ‰˙pfL ˙B¯Á‡Ï«¬≈∆ƒ¿»¿…»¿»««ƒ¿ƒ…≈«

.da e˜„a ‡lL eÓ¯b ÏÚa‰ ÈOÚnL∆«¬≈«««»¿∆…»¿»

.èé,ÈL ˙È·a ÈeÏ‚a ÌÈÙ‡Ó‰ ea¯MÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆««¿»¬ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
·e˙k‰ ÏÚ eÎÓÒÂ ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙‡ ÔÈ¯„‰q‰ eÏhaƒ¿««¿∆¿ƒ∆≈«»ƒ¿»¿««»
.'B‚Â ‰ÈÊ˙ Èk ÌÎÈ˙Ba ÏÚ „B˜Ù‡ ‡Ï :‰Ïa˜a««»»…∆¿«¿≈∆ƒƒ¿∆»¿

.ëÈt ÏÚ Û‡ ,‰¯Bz „eÓÏz ˙eÎÊ dÏ LiL ‰ËBÒ»∆≈»¿«¿»««ƒ
,dÏ ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ‰¯Bz „eÓÏz ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L∆≈»¿À»««¿»¬≈∆»
ÌÈ‡ÏÁÂ ,˙ÎÏB‰Â ˙˜Bn ‡l‡ ,d˙ÚLÏ ‰˙Ó dÈ‡Â¿≈»≈»ƒ¿»»∆»ƒ∆¿∆∆»√»ƒ
ÌÈzL B‡ ‰L ¯Á‡ ˙eÓzL „Ú ,‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ„·k¿≈ƒ»ƒ»∆»«∆»««»»¿«ƒ

ÔËa ˙i·ˆa ‰˙Ó ‡È‰Â .d˙eÎÊ ÈÙÏ ,LÏL B‡»¿ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ«∆∆
.ÔÈ¯·È‡ ˙ÏÈÙ·eƒ¿ƒ«≈»ƒ

.àëÈ¯‰ - „iÓ ‰˙Ó ‡ÏÂ ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙˙ML ‰ËBÒ»∆»»≈«»ƒ¿…≈»ƒ»¬≈
Èt ÏÚ Û‡Â .Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈¿««ƒ
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¯·c dÏ Ú¯‡ ‡Ï elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â ‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»«¬»¿«¿»«¬ƒ…≈«»»»
ÈÓ ‡l‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ;el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆≈««ƒ¿ƒ∆»ƒ
dÏÚa ‡nL ,„BÚÂ .d˙eÊ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ„Ú dÏ ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ∆ƒƒ¿»¿∆»«¿»
.BzL‡ ˙‡ ÌÈn‰ e˜„a ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÔBÚÓ ‰wÓ BÈ‡≈¿À∆≈»¿ƒ»…»¿««ƒ∆ƒ¿
dÈ‡ - ‰‡ÓË ‰˙È‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈∆»¿≈ƒ∆»¿»¿≈»≈»

.‰˙˙L È¯‰L ,dÏÚa ˙Áz ·L˙Â ,‰¯eÒ‡¬»¿≈≈«««¿»∆¬≈»¿»

.ãë‡aL B‡ ,‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰˙pfL ‰M‡ƒ»∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿»»∆»
ÔÈ‡ - ÌÈ¯·È‡ C¯c BnÚ dÏ ‡pwL ‰Ê ‰ÈÏÚ»∆»∆∆ƒ≈»ƒ∆∆≈»ƒ≈
‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL .d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
ÏÚÓzÂ .‰˜ÊÁa ‰Ot˙ È¯‰L ,‰Òe‡Ï Ë¯t -¿»«¬»∆¬≈ƒ¿¿»¿»¿»«ƒ¿…
d˙B‡ LÈ‡ ·ÎLÂ .˙‚‚BLÏ Ë¯t - dLÈ‡a ÏÚÓ««¿ƒ»¿»¿∆∆¿»«ƒ»
.ÔÈ¯·È‡ C¯c ‰ÈÏÚ ‡·Ï Ë¯t - Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¿»¿»»∆»∆∆≈»ƒ
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ה'תשע"ה  אלול ח' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ח 'ֿ ט 'אלול 

.‰Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ה מּלהעסיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

זּולתנּו ׁשל קנין לרּכֹוׁש אי ּבתחּבּולֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמחׁשבֹותינּו
"רע ּבית תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו וזהּו (zenyמאחינּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

(fi ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)אֹו ― תחמד "לא : ְְְְִַַָֹֹ
(ile` jkÎm`)ֿלא" לֹומר: ּתלמּוד ּבדּבּור? חּמּוד ְְֲִִִַַֹאפּלּו

"ל ולקחּת עליהם וזהב ּכסף dk)תחמד ,f mixac)מה , ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מעׂשה", ׁשעֹוׂשה עד נּמי ּכאן אף מעׂשה, ׁשּיעׂשה עד ְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּלהּלן
ּכדי ּתחּבּולֹות מּלעׂשֹות מזהיר זה ׁשּלאו ל נתּבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנה
ּבקנּיה ואפּלּו אחינּו, מרכּוׁש ׁשחמדנּו ּדבר לעצמנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנּׂשיג
תחמד". "לא על עברה ֿ זה ׁשּכל ― מרּבים ּדמים ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּומּתן

ה'תשע"ה  אלול ט' שני יום

.ÂÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ו מּלתלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו (xeywl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּזה לפי לֹו, ּולהתאּות זּולתנּו רכּוׁש ּבחּמּוד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמחׁשבֹותינּו
ׁשּבא הּלאו לׁשֹון וזהּו לרכיׁשתֹו, ּתחּבּולה עׂשּית לידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיביא

"רע ּבית תתאּוה "ולא אמר: זה, gi)ּבענין ,d mixac)ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
"לא והּוא הראׁשֹון הּלאו אּלא אחד, ענין הּלאוין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשני

זּולתנּו קנין מּלרּכֹוׁש מזהיר zeleagz)תחמד", ici lr), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
ּולׁשֹון ּבלבד. והחּמּוד הּתאוה על אפּלּו מזהיר הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָוהּלאו

exzi)הּמכלּתא zyxt)הּוא ּולהּלן "רע ּבית תחמד "לא : ְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹ
הּתאוה על לחּיב ― "רע ּבית תתאּוה "לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹאֹומר:

(ale daygna)החּמּוד ועל עצמּה ּבפני(dyrna)ּבפני ְְְְִִִֵֵַַַָ
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קנה lel` c"iÎ'i w"yÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לחמֹוד סֹופֹו אדם התאּוה ׁשאם "מּנין אמרּו: וׁשם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָעצמֹו".
(zeiyrn zelert zhiwpa)ולא תתאּוה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְִֶַַַֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד לגזֹול? סֹופֹו אדם חמד ׁשאם מּנין ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹתחמד".
וגזלּו" ׂשדֹות a)"וחמדּו ,a dkin)ראה ׁשאם זה: ּדבר ּפרּוׁש . ְְְִֵֶֶָָָָָָָָ

לֹו ונתאּוה עליו מחׁשבּתֹו הׁשליט אם אחיו אצל יפה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּבֹו ותתחּזק תתאּוה". "לא יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ―ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יחּדל ולא להּׂשיגֹו, ּתחּבּולה ׁשּיעׂשה עד הּדבר אֹותֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאהבת
טֹוב יֹותר ׁשהּוא להחליפֹו אֹו למכרֹו עליו ּולהכּביד ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמּלפּיסֹו
על ּגם עבר הרי ― זה ּדבר ּבידֹו עלה אם יקר. ויֹותר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּמּנּו
ׁשּלא חברֹו ׁשל ׁשהיה הּדבר אֹותֹו ּכׁשּירּכׁש תחמד" ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ"לא
ּתחּבּולה ועׂשה עליו ׁשהכּביד אּלא ּבמכירתֹו, ענין לֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאוין, ׁשני על ׁשעבר ונמצא ׁשהּׂשיגֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד

(mxeb df lky)מחמת חליפין ּולקּבל מּלמּכֹור זה נמנע ואם .ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַ
מחמת ּובאנס ּבחזקה לֹוקחֹו אז הרי הּדבר, לאֹותֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹחּבתֹו
על ּגם עבר אז והרי ּבנפׁשֹו, הּדבר אֹותֹו אהבת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַַָָָָהתחזקּות
ונבֹות אחאב ּבמעׂשה זה ּבענין והתּבֹונן תגזל". ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא

(`k ,`Îmikln)לא" אמרֹו ּבין ההבּדל ל נתּבאר הּנה .ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ
תחמד". "לא ּובין ְְִֵֶַַֹֹתתאּוה"

ה'תשע"ה  אלול י' שלישי יום
יום שלישי ֿ ש "ק י 'ֿ י "ד אלול 

.„ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ד אתֿהּמצוה להׁשיב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָָ

חמׁש ּתֹוספת עם ּבעינּה, קּימת היא אם עצמּה (`mהּגזלה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
(dreaya dzlfb lr xtkוהּוא נׁשּתּנתה, אם ּדמיה לּתן ְְְִִִֵֶַָָָאֹו

וגֹו'" ּגזל אׁשר ֿ הּגזלה את "והׁשיב יתעּלה: (xwie`אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
(bk ,dמּכֹות ּבמּסכת ּבארּו ּוכבר .(.fh)הּוא ּדגזל ׁשּלאו , ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָ

תגזל לא אמר: "רחמנא ואמרּו: לעׂשה ׁשּנּתק (myלאו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
(bi ,hiמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגֹו'". ֿ הּגזלה את והׁשיב ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ

מ האחרֹונים ּבּפרקים קּמא.(aa`)זֹו ְֲִִִַַַָָָ

ה'תשע"ה  אלול י"א רביעי יום

.ËÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרס"ט מּלהתעּלםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא לבעליה, ונחזירּנה נּקחּנה אּלא ֿ האבדה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמן

להתעּלם" תּוכל "לא b)יתעּלה: ,ak mixac)ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹ
(xc dyr zevn)נמצאנּו" האבדה: ּבענין ּבּמכלּתא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאמרם

ּולׁשֹון ֿ תעׂשה". לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדין
l.)הּגמרא `rivn `aa)תעׂשה ֿ ולא עׂשה אבדה "הׁשב : ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבֹו ונאמר זה ּבענין ֿ הּלאו את ּכפל ּתֹורה ּובמׁשנה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא".
ֿ ׁשֹור את ֿ תראה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא מיחד ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֻלאו

וגֹו'" נּדחים ֿ ׂשיֹו את אֹו אחי(` ,my)ּובספרי .zyxt) ְְְִִִִֵֵֶָָ
(my `vzֿלא מצות ― "אחי ֿ ׁשֹור את ֿ תראה "לא :ְְִִִֶֶַָֹֹ

תפּגע" "ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן c)תעׂשה ,bk zeny)― ְְֲִִֵֶַַַָ

מּבבא ּבפ"ב זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה" ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָמצות
ְִָמציעא.

― הד"ר להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (xifgdl)הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
לֹו" ּתׁשיבּנּו "הׁשב אמרֹו: והּוא לבעליה, ֿ האבדה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאת

(c ,bk zeny)"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ;(` ,ak mixac). ְְִִֵֵָָ
אמרּו al.)ּובפרּוׁש `rivn `aa)עׂשה ― אבדה "הׁשבת : ְְֲֲֲֵֵֵַָָָ
ואמרּו vzÎik`)הּוא". zyxt ixtq):האבדה על עֹוד ְְֲֵַָָָ

ֿ תעׂשה", לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ"נמצאנּו
ּבמקֹומֹו אבדה ׁשל ֿ תעׂשה לא נבאר hqx)ועֹוד dyrz `l). ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹ

מ ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו מציעא.(aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ה  אלול י"ב חמישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

והּכהֿ אנׁשים ֿ יריבן "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,
ֿ רעהּו" את gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו ֿ האדם את ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ֿ הּדינים ּכל הרי ― ֿ הּבהמה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאת

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מּב ח' קּמא.(aa`)פרק ְִֶֶַָ

ה'תשע"ה  אלול י"ג שישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"Ï¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ה  אלול י"ד קודש שבת יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ¯ .ËÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.È˘ÈÓÁ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"Ï¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»
― הרפ"ט מּלרצֹוחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

תרצח" "לא אמרֹו: והּוא ֿ זה, ֿ את mixacזה ;bi ,k zeny) ְְְִֶֶֶָָֹ
(fi ,dּבהּכאה נהרג ― זה לאו על והעֹובר .zfzda) ְְֱֵֶֶַַָָָָָ

(ey`xּתּקחּנּו מזּבחי "מעם יתעּלה: אמר הּצּואר. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמן
ci)למּות" ,`k zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ

מּסנהדרין מּמּכֹות.(er:)ט' ב' ּובפרק ְְְִִִֶֶֶַַ

― הרצ"ו ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ּבמזיד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלרֹוצח
למּות" רׁשע ֿ הּוא אׁשר רצח לנפׁש כפר ֿ תּקחּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ"ולא

(`l ,dl xacna)ּבמּכֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ
(:fl zeaezk).
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i"yx

(ÊÈ).‰ÓÎÁ ˙Â˜Ï ÏÈÒÎ „È· ¯ÈÁÓ ‰Ê ‰ÓÏ ללמוד
‡ÔÈ.תורה: ·ÏÂ תורה לומד ואינו לקיימה בלבו ואין

שם: לקנות ‰¯Ú.אלא ·‰Â‡ ˙Ú ÏÎ· אוהב הוי לעולם
אוהבים: לקנות ÏÂÈ„.רעים ‰¯ˆÏ Á‡Â יולד הצרה לעת

בצרתך: ולהשתתף לך לעזור כאח הרע ‡„Ì(ÁÈ)לך
.ÛÎ Ú˜Â˙ ·Ï ¯ÒÁ לרשעים כף תוקע ד''א ממון, ערבות

כבר: והרי בדרכיהם ללכת ÈÙÏכדי ‰·Â¯Ú ·¯ÂÚ
.Â‰Ú¯:מצותיו לשמור להקב ''ה ערב ‡Â‰·(ËÈ)כבר
.Ú˘Ù:בחבירו Óˆ‰.לפשוע ·‰Â‡:ולריב להתקוטט

.ÂÁ˙Ù ‰È·‚Óפיך פתחי שמור כמו בגאוה (מיכ'מדבר

‚‰‰.(Î·):ז) ·ÈËÈÈ ÁÓ˘ ·Ï בחלקו שמח כשהאדם
מאירין: Á˜È.(Î‚)פניו Ú˘¯ ˜ÁÓ „ÁÂ˘ הקב''ה

בסתר  כלומר הרשעי' מחק ופיוס הכנעה דברי מקבל
לבינם: ËÙ˘Ó.בינו ˙ÂÁ¯‡ ˙ÂË‰Ï מרעה דינו להפוך

ÓÎÁ‰.(Î„)לטובה: ÔÈ·Ó ÈÙ מבין ‡˙ לפני החכמה
‡¯ı.הוא: ‰ˆ˜· ÏÈÒÎ ÈÈÚÂ מצויה החכמה אין לומר

נזיקין  סדר לשנות אוכל איך ממני היא רחוקה כי לפני
כ''ד  שבת מסכת פרקים ל' כלים מסכת פרקים ל' שהוא
פרקים  שני שונה היום קל דבר הוא לחכם אבל פרקים,
מעולם: לפני שהיו אותן עשו כך ואומר שנים ומחר

(‰Î).ÏÈÒÎ Ô· ÂÈ·‡Ï ÒÚÎ הוא כעס ירבעם כגון
Â˙„ÏÂÈÏ.להקב''ה: ¯ÓÓÂ שהחטיא ישראל לכנסת

ÂË·.(ÂÎ)אותם: ‡Ï ˜È„ˆÏ ˘ÂÚ Ì‚ הקב''ה אמר לא
לענוש  בעיניו טוב לא כי הארץ מעל ישראל שם למחות

ÂÈ˘¯.כולם: ÈÏÚ ÌÈ·È„ ˙ÂÎ‰Ï הטובים להכות
והשארתי  שנאמר יושר עלי נדיבים שהיו שבהם
לבעל  כרעו לא אשר הברכים כל אלפים שבעת בישראל

יט) א ÂÈ˘¯.:(מלכים ÈÏÚ ÌÈ·È„ במקום האמור דוגמת
יקום נדיבות על והוא יעץ נדיבות ונדיב לב)אחר (ישעיה

נדיבות: על נדיב ‡ÂÈ¯Ó.(ÊÎ)נמצא Í˘ÂÁ שהוא מי
בדברים: מרבה אינו דעת ¯ÁÂ.יודע ¯˜È דברים מונע

תבונה: איש

cec zcevn
(ÂË).'Â‚Â ˜È„ˆÓמעשה לגנות  מהראוי כי בדברים רק ואף 

הצדיק : מעשה  ולשבח Ê‰.(ÊË)הרשע  ‰ÓÏ הכסיל ר ''ל 
המחיר זה לו  למה חכמה לקנות למורים  כסף מחיר המוליך 
משיג לב לו אין הלא לעצמו חכמה לקנות  ואם בה  הועיל  ומה

מושכלים: ‰¯Ú.(ÊÈ)דברים ·‰Â‡היא הרעים אהבת ר''ל
אינה האח  אהבת אבל  צרה בעת בין טובה  ביום בין עת בכל 
כי בו להשתדל ישוב  אז אחיו על  צרה בבוא  ורק כ ''כ תמידה 
לתועלת נולד האח כאילו  הוא הרי  וא''כ הוא  ובשרו עצמו

ÛÎ.(ÁÈ)וצרה: Ú˜Â˙ממון בערבות כף לתקוע לב  חסר דרך 
רעהו : בשביל ר ''ל  רעהו לפשוע‡Â‰·.(ËÈ)לפני שאוהב מי

עמו : מריבה יעשה  כי  מצה יאהב  הלא  מעותדתÈ·‚ÓÂ‰.בחבירו כי שבר  מבקש  הוא  הרוח גסי כדרך  פיו פתחי קול  המרים
הגאוה : בעבור  עליו  Ï·.(Î)לבוא ˘˜Ú: עקשות ·ÂÂ˘Ï.המחשב  ÍÙ‰Âישים ובקרבו תמימות לדבר בלשונו עצמו המהפך 

לזולת: חשב אשר  בהרעה יפול  עצמו הוא ÂÏ.(Î‡)ארבו ‰‚Â˙Ï:לתוגה לו להיות דבר ‚‰‰.(Î·)ילד  ·ÈËÈÈתיטיב השמחה 
העצמות : מוח  תייבש רוח  ושברון  רפואה כדבר Â‚Â'.(Î‚)לגוף „ÁÂ˘הטות למען  רב  בסתר הנותן מחיק שוחד  יקח  הרשע 

בדין: לזכותו משפט ÈÙ.(Î„)ארחות בקצה‡˙ עיניו ישוטטו הכסיל  אבל אדם  מכל ילמד כי המבין לפני מצויה החכמה 
ממרחק : היושבים מהחכמים  כ ''א  ממנו ללמוד  במקומו מי אין יחשוב כי וממררÒÚÎ.(Î‰)הארץ לאביו מכעיס הוא כסיל בן

ילדתו: אשר Â‚Â'.(ÂÎ)לאמו ˘ÂÚ Ì‚ ויתמיד צדקו  על  לצדיק יענש  גם אשר עד  בצדק כ''כ  ימאס טוב  לא  שהוא  מי ר ''ל 
תחשב: לרע בעיניו כי היושר מעשה  על  נדיבים ‡ÂÈ¯Ó.(ÊÎ)להכות Í˘ÂÁ דעת:המ יודע הוא  בטלים  דברים מיÈ˜¯.ונע

במ ''ש: הדבר  וכפל  תבונה איש הוא בהם וימעט  וחשוב  יקר הוא פיו È¯ÁÓ˘.(ÁÎ)שרוח  ÏÈÂ‡ Ì‚גם להשתיק  שיוכל מי
עשה: גדול דבר  כי יחשב  לחכם הזה  המחריש  אולתו לדבר  יוסיף שלא  האויל  המחדיל ‡ÌËÂ.את  ר ''ל  האויל  שפתי  הסותם

במ ''ש: הדבר  וכפל  נבון יקרא  ממאמריו אותו

oeiv zcevn
(ÊË).¯ÈÁÓוחלב יין  מחיר ובלא  כמו  וערכו הדבר דמי ענינו

נה): Ú¯·‰.(ÁÈ)(ישעיה ·¯Ú:ממון ערבות Óˆ‰.(ËÈ)מלשון
תצומו  ומצה לריב  הן כמו מריבה  נ''ח):ענין על ÂÁ˙Ù.(שם

פיך פתחי שמור  וכן יאמר  הפה  ז'):פתח Â˙Ï‚‰.(Î‡)(מיכה
יגון : ועניינו‚‰‰.(Î·)מל' השמוש כ ''ף  ותחסר כגהה  כמו

מזור מכם יגהה ולא  כמו  ה'):רפואה  כמוÎ‡‰.(הושע שבורה
לבב ק''ט):ונכאה גרם‚¯Ì.(תהלים תשבר כמו כ''ה):עצם (לקמן

(‰Î).¯ÓÓÂ:מרירות ‡ÌËÂ.(ÁÎ)מונע:Í˘ÂÁ.(ÊÎ)מל'
אזנו אוטם וכמו סתימה  לג):ענין (ישעיה

i wxt diryi - mi`iap

äéòùéé`kÎeh

åèéðäk Bôéðî-ìò øBOnä ìcbúé-íà Ba áöçä ìò ïæøbä øàtúéäähî íéøäk åéîéøî-úàå èáL ó £¦§¨¥Æ©©§¤½©−©Ÿ¥´®¦¦§©¥³©©Æ©§¦½§¨¦¬¥Æ¤Æ§¤§¦½̈§¨¦¬©¤−
:õò-àìæè (ô):Là ãB÷ék ã÷é ã÷é Bãák úçúå ïBæø åépîLîa úBàáö äåäé ïBãàä çlLé ïëìæéäéäå Ÿ¥«Â̈¥§©©̧¨¨¹§¨¯§¨²§¦§©−̈¨®§©¯©§Ÿ²¥©¬§−Ÿ¦¬¥«§¨¨³

:ãçà íBéa BøéîLe BúéL äìëàå äøòáe äáäìì BLBã÷e Làì ìàøNé-øBàçéBlîøëå Bøòé ãBáëe «¦§¨¥Æ§¥½§−§¤¨¨®¨£À̈§¨«§¨²¦¬§¦−§¬¤¨«§³©§Æ§©§¦½
:ññð ññîk äéäå älëé øNa-ãòå Lôpîèé:íázëé øòðå eéäé øtñî Bøòé õò øàLeë (ñ)| äéäå ¦¤¬¤§©¨−̈§©¤®§¨−̈¦§¬ŸŸ¥«§¨¬¥²©§−¦§¨´¦«§®§©−©¦§§¥«§¨¨´

éñBé-àì àeää íBiaLBã÷ äåäé-ìò ïòLðå eäkî-ìò ïòMäì á÷òé-úéa úèéìôe ìàøNé øàL ãBò ó ©´©À«Ÿ¦̧¹§¨³¦§¨¥Æ§¥©´¥«©£½Ÿ§¦¨¥−©©¥®§¦§©À©§¨²§¬
:úîàa ìàøNéàë:øBab ìà-ìà á÷òé øàL áeLé øàL ¦§¨¥−¤¡¤«§¨¬¨−§¨´©£®Ÿ¤¥−¦«

i"yx
.ÔÊ¯‚‰ ¯‡Ù˙È‰ (ÂË) לך היה לא אומר הקב''ה

החוצב  ואני שלי כגרזן אלא אינך כי בזאת להתהלל
המניפו  ואני המשור אתה מאויבי ידך על נפרע בך
מייר''א  משור מניפו. על להתהלל המשור דרך וכי

ÂÈÓÈ¯Ó.בלע''ז: ˙‡ Ë·˘ ÛÈ‰Î השבט היה כאלו
מניפו  שבט אין והלא המרימו יד ואת עצמו את מניף

האדם: ıÚ.אלא ‡Ï ‰ËÓ ÌÈ¯‰Î הוא העץ לא
המרים: הוא האדם אלא Â„Â·Î.המרים ˙Á˙Â (ÊË)

את  מכבדים הם הבגדים נשרפין, יהיו בגדיהם תחת
Â˜È„.האדם: „˜È ומדרש אש, כשריפת שריפה ישרף

לאביו  שם שעשה הכבוד שם לבני פרע כאן אגדה
שנאמר אביו נח ערות טז)כשכסה שם (בראשית ויקח

וגו': Ï‡¯˘È.(ÊÈ)ויפת ¯Â‡ בה שעוסק התורה
לסנחרב: לאש תהיה ד''א Â˘Â„˜Â.חזקיהו הקב''ה.

שבדור: צדיקים Â¯ÈÓ˘Â.וקדושו Â˙È˘:וגבוריו שריו

.ÂÏÈÓ¯ÎÂ Â¯ÚÈ „Â·ÎÂ (ÁÈ):חיילותיו ריבוי הם
.ÏÓ¯Î:גבוה ÒÒÂ.יער ÒÂÒÓÎ אותם שדימה לפי

וטוחן  בפיו הנוסר לתולעת פורענותם דימה יער לעצי
סס יאכלם כצמר כמו סס וקורהו נא)העץ :(לקמן

.ÒÒÂ ÒÂÒÓÎ:המגורר ÒÒÂ.כמגור ÒÂÒÓÎ כמסוס
היה  כך טוחן שהתולעת דק דק נטחן שהוא נוסס של
ע''י  ונופל הנטחן הוא מסוס דק, גופן ושריפת האפר

התולעת: הוא נוסס Â¯ÚÈ.תולעת, ıÚ ¯‡˘Â (ËÈ)
בחיילותיו: ÂÈ‰È.הנותרים ¯ÙÒÓ מעט כי לספור  נחים

נשאר  עשרה רבותינו ואמרו לכתבם יוכל ונער הם
קטנה: יו''ד כותב שאינו קטן לך שאין מהם

.Â‰ÎÓ ÏÚ ÔÚ˘‰Ï (Î) שהם מצרי' מלכי על לסמוך
להם: המציקים תחלת Â˘È·.(Î‡)היו ¯‡˘

הקב''ה: אל ישובו שבהן ‚·Â¯.השארית Ï‡ שהראה
בסנחרב: גבורה להם

cec zcevn
(ÂË).¯‡Ù˙È‰ על הגרזן שיתפאר מהראוי וכי הנביא  אמר

אינו אשור  הלא ר''ל  אתה ולא החוצב אני לומר  בו החוצב 
יגבר: בכוחו ולא האל  ביד  כגרזן ÂÎÂ'.אלא  Ï„‚˙È Ì‡ כפל

במ''ש: ˘·Ë.הדבר ÛÈ‰Îאת הניף מרימיו עם  השבט  כאילו 
ההנפה : את עשתה  שניהם כח  אפילו  לומר רצה ÌÈ¯‰Îהשבט

.‰ËÓ: במ ''ש הדבר וכפל  וכו' הרים המטה ıÚ.כאלו ‡Ïהנה
ור ''ל  המרים  הוא  האדם אם כי המרים הוא  העץ לא  באמת 
שהמשילו: המקום אם  כי הנצחון בעל הוא אשור  לא  כן הנה

(ÊË).ÔÎÏ:לבבו גודל  ¯ÔÂÊ.בעבור  ÂÈÓ˘Ó·את ירזה
העולם : מן יאבדו לומר רצה שבעמו, Â„Â·Î.השמנים  ˙Á˙Â

במקום זרועו  בכח  הדבר לתלות בעצמו מתכבד שהיה  ובמקום
לומר רצה אש  כתבערת  הבערה תבער כי וקלס ללעג  יהיה זה 
באש נשרפו  כאלו בהם המכה  המלאך  ידי על  ימותו אנשיו כל

ט ): (לעיל  אש מאכולת לשרפה והיתה בו נאמר  Ï‡¯˘È.(ÊÈ)וכן ¯Â‡ ‰È‰Â:לישראל המאיר קדושÂ˘Â„˜Â.האל האל הוא 
במ ''ש : הדבר וכפל  Â¯ÈÓ˘Â.ישראל Â˙È˘:מכאיב כבקוץ  העמים  מכאיב  היה  שבהם לפי כן Â¯ÚÈ.(ÁÈ)וקראם „Â·ÎÂמרבית

בהם : מתכבד היה אשר  היער  כעצי וכרמים :ÂÏÓ¯ÎÂ.אנשיו שדות ה ' ברכת  מלא  שהוא  הזה  ככרמל  העושר  בעלי ÙÓ˘ר ''ל 
.'ÂÎÂ:ונפשם גופן  ישרוף  שהמשילםÈ‰Â‰.כי ולפי דק  דק העצים את  בפיו יטחן אשר  התולעת  מן  כהנטחן יהיה ההוא העם 

העצים: בהשחתת הנופל  לשון  אמר היער  במחנהו:Â˘‡¯.(ËÈ)לעצי הנשאר  ר''ל ביערו הנשאר  העץ  ÂÈ‰È.שאר ¯ÙÒÓיהיו
מספר: מתי יהיו:ÚÂ¯.מעט מעטים  כי ולפרטם לכתבם ילאה  לא  הנער ‰‰Â‡.(Î)אף ÌÂÈ·:הזה הנס  גדול  ÏÚכשיראה

.Â‰ÎÓ:להם המציקים  תחילת היו שהם מצרים לבב:·‡Ó˙.על  Â˘È·.(Î‡)בכל אמר˘‡¯ ביאור  ולתוספת ישובו השארית
באשור: גבורות שהראם  לה' ישובו  הם יעקב מבני השארית  לומר  רצה וכו' יעקב שאר 

oeiv zcevn
(ÂË).ÔÊ¯‚‰ידו ונדחה כמו העצים בו שחוטבים הכלי שם 

יט ): (דברים  לו‰ÂÁˆ·.בגרזן ודומה ובקיעה  חטיבה ענין 
ה ): (לעיל בו  חצב  יקב פגימות‰Â˘Ó¯.וגם  מלא כלי  שם

כ ): (דה ''א במגרה וישר וכן העצים  בה לחתוך  ÂÙÈÓ.עשויה 
והרמה: הנפה מרימיו:ÂÈÓÈ¯Ó.מל' הרמהÌÈ¯‰Î.עם מל '

שמן:ÂÈÓ˘Ó.(ÊË)והגבהה: כחשות:¯ÔÂÊ.מל' Á˙Â˙.ענין
ו):È˜„.במקום: (ויקרא מוקדה על  כמו הבער (ÊÈ)ענין 

.Â¯ÈÓ˘Â Â˙È˘:קוצים הונח ÂÏÓ¯ÎÂ.(ÁÈ)מיני כרמל  שם
לב): (לקמן לכרמל מדבר והיה וכמ''ש  וכרמים שדות  למקום 

.ÒÒÂ ÒÂÒÓÎנוסס נקרא העץ  את וטוחן האוכל התולעת  שם
נקרא עצמה  והנטחן  נא) (לקמן סס יאכל וכצמר לו ודומה 

מסוס:
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åèáòBz ÷écö òéLøîe òLø ÷écöî:íäéðL-íb äåäé úæèäîëç úBð÷ì ìéñk-ãéa øéçî äf-änì ©§¦´−̈¨©§¦´©©¦®£©¬§¹À̈©§¥¤«¨¨¤´§¦´§©§¦®¦§−¨§¨´
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:äðeáz Léà çeø-ø÷é-(ø÷å) úòc òãBé åéøîàçë:ïBáð åéúôN íèà áLçé íëç Léøçî ìéåà íb £−¨¨¥´©¨®©§©¹À©¦´§¨«©³¡¦´© −£¦¨¨´¥¨¥®Ÿ¥−§¨¨´¨«
i"yx

(ÊÈ).‰ÓÎÁ ˙Â˜Ï ÏÈÒÎ „È· ¯ÈÁÓ ‰Ê ‰ÓÏ ללמוד
‡ÔÈ.תורה: ·ÏÂ תורה לומד ואינו לקיימה בלבו ואין

שם: לקנות ‰¯Ú.אלא ·‰Â‡ ˙Ú ÏÎ· אוהב הוי לעולם
אוהבים: לקנות ÏÂÈ„.רעים ‰¯ˆÏ Á‡Â יולד הצרה לעת

בצרתך: ולהשתתף לך לעזור כאח הרע ‡„Ì(ÁÈ)לך
.ÛÎ Ú˜Â˙ ·Ï ¯ÒÁ לרשעים כף תוקע ד''א ממון, ערבות

כבר: והרי בדרכיהם ללכת ÈÙÏכדי ‰·Â¯Ú ·¯ÂÚ
.Â‰Ú¯:מצותיו לשמור להקב ''ה ערב ‡Â‰·(ËÈ)כבר
.Ú˘Ù:בחבירו Óˆ‰.לפשוע ·‰Â‡:ולריב להתקוטט

.ÂÁ˙Ù ‰È·‚Óפיך פתחי שמור כמו בגאוה (מיכ'מדבר

‚‰‰.(Î·):ז) ·ÈËÈÈ ÁÓ˘ ·Ï בחלקו שמח כשהאדם
מאירין: Á˜È.(Î‚)פניו Ú˘¯ ˜ÁÓ „ÁÂ˘ הקב''ה

בסתר  כלומר הרשעי' מחק ופיוס הכנעה דברי מקבל
לבינם: ËÙ˘Ó.בינו ˙ÂÁ¯‡ ˙ÂË‰Ï מרעה דינו להפוך

ÓÎÁ‰.(Î„)לטובה: ÔÈ·Ó ÈÙ מבין ‡˙ לפני החכמה
‡¯ı.הוא: ‰ˆ˜· ÏÈÒÎ ÈÈÚÂ מצויה החכמה אין לומר

נזיקין  סדר לשנות אוכל איך ממני היא רחוקה כי לפני
כ''ד  שבת מסכת פרקים ל' כלים מסכת פרקים ל' שהוא
פרקים  שני שונה היום קל דבר הוא לחכם אבל פרקים,
מעולם: לפני שהיו אותן עשו כך ואומר שנים ומחר

(‰Î).ÏÈÒÎ Ô· ÂÈ·‡Ï ÒÚÎ הוא כעס ירבעם כגון
Â˙„ÏÂÈÏ.להקב''ה: ¯ÓÓÂ שהחטיא ישראל לכנסת

ÂË·.(ÂÎ)אותם: ‡Ï ˜È„ˆÏ ˘ÂÚ Ì‚ הקב''ה אמר לא
לענוש  בעיניו טוב לא כי הארץ מעל ישראל שם למחות

ÂÈ˘¯.כולם: ÈÏÚ ÌÈ·È„ ˙ÂÎ‰Ï הטובים להכות
והשארתי  שנאמר יושר עלי נדיבים שהיו שבהם
לבעל  כרעו לא אשר הברכים כל אלפים שבעת בישראל

יט) א ÂÈ˘¯.:(מלכים ÈÏÚ ÌÈ·È„ במקום האמור דוגמת
יקום נדיבות על והוא יעץ נדיבות ונדיב לב)אחר (ישעיה

נדיבות: על נדיב ‡ÂÈ¯Ó.(ÊÎ)נמצא Í˘ÂÁ שהוא מי
בדברים: מרבה אינו דעת ¯ÁÂ.יודע ¯˜È דברים מונע

תבונה: איש

cec zcevn
(ÂË).'Â‚Â ˜È„ˆÓמעשה לגנות  מהראוי כי בדברים רק ואף 

הצדיק : מעשה  ולשבח Ê‰.(ÊË)הרשע  ‰ÓÏ הכסיל ר ''ל 
המחיר זה לו  למה חכמה לקנות למורים  כסף מחיר המוליך 
משיג לב לו אין הלא לעצמו חכמה לקנות  ואם בה  הועיל  ומה

מושכלים: ‰¯Ú.(ÊÈ)דברים ·‰Â‡היא הרעים אהבת ר''ל
אינה האח  אהבת אבל  צרה בעת בין טובה  ביום בין עת בכל 
כי בו להשתדל ישוב  אז אחיו על  צרה בבוא  ורק כ ''כ תמידה 
לתועלת נולד האח כאילו  הוא הרי  וא''כ הוא  ובשרו עצמו

ÛÎ.(ÁÈ)וצרה: Ú˜Â˙ממון בערבות כף לתקוע לב  חסר דרך 
רעהו : בשביל ר ''ל  רעהו לפשוע‡Â‰·.(ËÈ)לפני שאוהב מי

עמו : מריבה יעשה  כי  מצה יאהב  הלא  מעותדתÈ·‚ÓÂ‰.בחבירו כי שבר  מבקש  הוא  הרוח גסי כדרך  פיו פתחי קול  המרים
הגאוה : בעבור  עליו  Ï·.(Î)לבוא ˘˜Ú: עקשות ·ÂÂ˘Ï.המחשב  ÍÙ‰Âישים ובקרבו תמימות לדבר בלשונו עצמו המהפך 

לזולת: חשב אשר  בהרעה יפול  עצמו הוא ÂÏ.(Î‡)ארבו ‰‚Â˙Ï:לתוגה לו להיות דבר ‚‰‰.(Î·)ילד  ·ÈËÈÈתיטיב השמחה 
העצמות : מוח  תייבש רוח  ושברון  רפואה כדבר Â‚Â'.(Î‚)לגוף „ÁÂ˘הטות למען  רב  בסתר הנותן מחיק שוחד  יקח  הרשע 

בדין: לזכותו משפט ÈÙ.(Î„)ארחות בקצה‡˙ עיניו ישוטטו הכסיל  אבל אדם  מכל ילמד כי המבין לפני מצויה החכמה 
ממרחק : היושבים מהחכמים  כ ''א  ממנו ללמוד  במקומו מי אין יחשוב כי וממררÒÚÎ.(Î‰)הארץ לאביו מכעיס הוא כסיל בן

ילדתו: אשר Â‚Â'.(ÂÎ)לאמו ˘ÂÚ Ì‚ ויתמיד צדקו  על  לצדיק יענש  גם אשר עד  בצדק כ''כ  ימאס טוב  לא  שהוא  מי ר ''ל 
תחשב: לרע בעיניו כי היושר מעשה  על  נדיבים ‡ÂÈ¯Ó.(ÊÎ)להכות Í˘ÂÁ דעת:המ יודע הוא  בטלים  דברים מיÈ˜¯.ונע

במ ''ש: הדבר  וכפל  תבונה איש הוא בהם וימעט  וחשוב  יקר הוא פיו È¯ÁÓ˘.(ÁÎ)שרוח  ÏÈÂ‡ Ì‚גם להשתיק  שיוכל מי
עשה: גדול דבר  כי יחשב  לחכם הזה  המחריש  אולתו לדבר  יוסיף שלא  האויל  המחדיל ‡ÌËÂ.את  ר ''ל  האויל  שפתי  הסותם

במ ''ש: הדבר  וכפל  נבון יקרא  ממאמריו אותו

oeiv zcevn
(ÊË).¯ÈÁÓוחלב יין  מחיר ובלא  כמו  וערכו הדבר דמי ענינו

נה): Ú¯·‰.(ÁÈ)(ישעיה ·¯Ú:ממון ערבות Óˆ‰.(ËÈ)מלשון
תצומו  ומצה לריב  הן כמו מריבה  נ''ח):ענין על ÂÁ˙Ù.(שם

פיך פתחי שמור  וכן יאמר  הפה  ז'):פתח Â˙Ï‚‰.(Î‡)(מיכה
יגון : ועניינו‚‰‰.(Î·)מל' השמוש כ ''ף  ותחסר כגהה  כמו

מזור מכם יגהה ולא  כמו  ה'):רפואה  כמוÎ‡‰.(הושע שבורה
לבב ק''ט):ונכאה גרם‚¯Ì.(תהלים תשבר כמו כ''ה):עצם (לקמן

(‰Î).¯ÓÓÂ:מרירות ‡ÌËÂ.(ÁÎ)מונע:Í˘ÂÁ.(ÊÎ)מל'
אזנו אוטם וכמו סתימה  לג):ענין (ישעיה

i wxt diryi - mi`iap
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i"yx
.ÔÊ¯‚‰ ¯‡Ù˙È‰ (ÂË) לך היה לא אומר הקב''ה

החוצב  ואני שלי כגרזן אלא אינך כי בזאת להתהלל
המניפו  ואני המשור אתה מאויבי ידך על נפרע בך
מייר''א  משור מניפו. על להתהלל המשור דרך וכי

ÂÈÓÈ¯Ó.בלע''ז: ˙‡ Ë·˘ ÛÈ‰Î השבט היה כאלו
מניפו  שבט אין והלא המרימו יד ואת עצמו את מניף

האדם: ıÚ.אלא ‡Ï ‰ËÓ ÌÈ¯‰Î הוא העץ לא
המרים: הוא האדם אלא Â„Â·Î.המרים ˙Á˙Â (ÊË)

את  מכבדים הם הבגדים נשרפין, יהיו בגדיהם תחת
Â˜È„.האדם: „˜È ומדרש אש, כשריפת שריפה ישרף

לאביו  שם שעשה הכבוד שם לבני פרע כאן אגדה
שנאמר אביו נח ערות טז)כשכסה שם (בראשית ויקח

וגו': Ï‡¯˘È.(ÊÈ)ויפת ¯Â‡ בה שעוסק התורה
לסנחרב: לאש תהיה ד''א Â˘Â„˜Â.חזקיהו הקב''ה.

שבדור: צדיקים Â¯ÈÓ˘Â.וקדושו Â˙È˘:וגבוריו שריו

.ÂÏÈÓ¯ÎÂ Â¯ÚÈ „Â·ÎÂ (ÁÈ):חיילותיו ריבוי הם
.ÏÓ¯Î:גבוה ÒÒÂ.יער ÒÂÒÓÎ אותם שדימה לפי

וטוחן  בפיו הנוסר לתולעת פורענותם דימה יער לעצי
סס יאכלם כצמר כמו סס וקורהו נא)העץ :(לקמן

.ÒÒÂ ÒÂÒÓÎ:המגורר ÒÒÂ.כמגור ÒÂÒÓÎ כמסוס
היה  כך טוחן שהתולעת דק דק נטחן שהוא נוסס של
ע''י  ונופל הנטחן הוא מסוס דק, גופן ושריפת האפר

התולעת: הוא נוסס Â¯ÚÈ.תולעת, ıÚ ¯‡˘Â (ËÈ)
בחיילותיו: ÂÈ‰È.הנותרים ¯ÙÒÓ מעט כי לספור  נחים

נשאר  עשרה רבותינו ואמרו לכתבם יוכל ונער הם
קטנה: יו''ד כותב שאינו קטן לך שאין מהם

.Â‰ÎÓ ÏÚ ÔÚ˘‰Ï (Î) שהם מצרי' מלכי על לסמוך
להם: המציקים תחלת Â˘È·.(Î‡)היו ¯‡˘

הקב''ה: אל ישובו שבהן ‚·Â¯.השארית Ï‡ שהראה
בסנחרב: גבורה להם

cec zcevn
(ÂË).¯‡Ù˙È‰ על הגרזן שיתפאר מהראוי וכי הנביא  אמר

אינו אשור  הלא ר''ל  אתה ולא החוצב אני לומר  בו החוצב 
יגבר: בכוחו ולא האל  ביד  כגרזן ÂÎÂ'.אלא  Ï„‚˙È Ì‡ כפל

במ''ש: ˘·Ë.הדבר ÛÈ‰Îאת הניף מרימיו עם  השבט  כאילו 
ההנפה : את עשתה  שניהם כח  אפילו  לומר רצה ÌÈ¯‰Îהשבט

.‰ËÓ: במ ''ש הדבר וכפל  וכו' הרים המטה ıÚ.כאלו ‡Ïהנה
ור ''ל  המרים  הוא  האדם אם כי המרים הוא  העץ לא  באמת 
שהמשילו: המקום אם  כי הנצחון בעל הוא אשור  לא  כן הנה

(ÊË).ÔÎÏ:לבבו גודל  ¯ÔÂÊ.בעבור  ÂÈÓ˘Ó·את ירזה
העולם : מן יאבדו לומר רצה שבעמו, Â„Â·Î.השמנים  ˙Á˙Â

במקום זרועו  בכח  הדבר לתלות בעצמו מתכבד שהיה  ובמקום
לומר רצה אש  כתבערת  הבערה תבער כי וקלס ללעג  יהיה זה 
באש נשרפו  כאלו בהם המכה  המלאך  ידי על  ימותו אנשיו כל

ט ): (לעיל  אש מאכולת לשרפה והיתה בו נאמר  Ï‡¯˘È.(ÊÈ)וכן ¯Â‡ ‰È‰Â:לישראל המאיר קדושÂ˘Â„˜Â.האל האל הוא 
במ ''ש : הדבר וכפל  Â¯ÈÓ˘Â.ישראל Â˙È˘:מכאיב כבקוץ  העמים  מכאיב  היה  שבהם לפי כן Â¯ÚÈ.(ÁÈ)וקראם „Â·ÎÂמרבית

בהם : מתכבד היה אשר  היער  כעצי וכרמים :ÂÏÓ¯ÎÂ.אנשיו שדות ה ' ברכת  מלא  שהוא  הזה  ככרמל  העושר  בעלי ÙÓ˘ר ''ל 
.'ÂÎÂ:ונפשם גופן  ישרוף  שהמשילםÈ‰Â‰.כי ולפי דק  דק העצים את  בפיו יטחן אשר  התולעת  מן  כהנטחן יהיה ההוא העם 

העצים: בהשחתת הנופל  לשון  אמר היער  במחנהו:Â˘‡¯.(ËÈ)לעצי הנשאר  ר''ל ביערו הנשאר  העץ  ÂÈ‰È.שאר ¯ÙÒÓיהיו
מספר: מתי יהיו:ÚÂ¯.מעט מעטים  כי ולפרטם לכתבם ילאה  לא  הנער ‰‰Â‡.(Î)אף ÌÂÈ·:הזה הנס  גדול  ÏÚכשיראה

.Â‰ÎÓ:להם המציקים  תחילת היו שהם מצרים לבב:·‡Ó˙.על  Â˘È·.(Î‡)בכל אמר˘‡¯ ביאור  ולתוספת ישובו השארית
באשור: גבורות שהראם  לה' ישובו  הם יעקב מבני השארית  לומר  רצה וכו' יעקב שאר 

oeiv zcevn
(ÂË).ÔÊ¯‚‰ידו ונדחה כמו העצים בו שחוטבים הכלי שם 

יט ): (דברים  לו‰ÂÁˆ·.בגרזן ודומה ובקיעה  חטיבה ענין 
ה ): (לעיל בו  חצב  יקב פגימות‰Â˘Ó¯.וגם  מלא כלי  שם

כ ): (דה ''א במגרה וישר וכן העצים  בה לחתוך  ÂÙÈÓ.עשויה 
והרמה: הנפה מרימיו:ÂÈÓÈ¯Ó.מל' הרמהÌÈ¯‰Î.עם מל '

שמן:ÂÈÓ˘Ó.(ÊË)והגבהה: כחשות:¯ÔÂÊ.מל' Á˙Â˙.ענין
ו):È˜„.במקום: (ויקרא מוקדה על  כמו הבער (ÊÈ)ענין 

.Â¯ÈÓ˘Â Â˙È˘:קוצים הונח ÂÏÓ¯ÎÂ.(ÁÈ)מיני כרמל  שם
לב): (לקמן לכרמל מדבר והיה וכמ''ש  וכרמים שדות  למקום 

.ÒÒÂ ÒÂÒÓÎנוסס נקרא העץ  את וטוחן האוכל התולעת  שם
נקרא עצמה  והנטחן  נא) (לקמן סס יאכל וכצמר לו ודומה 

מסוס:
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קסד
`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
בכבי  הוא אוכלים טומאת ששיעור שהתבאר לאחר א. עמוד פ הגמרא:דף שואלת צה,

àîéàå כ לשיעור éðëBéשהכוונה øa úöéa מביצת גדולה שביצתו גדול עוף של שמו - §¥¨¥©©¨¦
קטן  שיעור הפסוק במשמעות שיש מקום בכל הוא כלל הגמרא: משיבה תרנגולת.

אם גדול, ה zñôzושיעור השיעור zñôz,את àì äaeøî התורה שכוונת יתכן כי ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨
אם אך הקטן. ה zñôzלשיעור השיעור zñôz,את ,èòeî כוונת אם ואפילו מאחר ¨©§¨¨¨©§¨

תרנגולת  כביצת לשער יש לפיכך, בכלל. הקטן השיעור הרי הגדול, לשיעור התורה

המידה  את לתפוס יש אכן אם הגמרא: שואלת ממנה. הגדולה כביצה ולא הקטנה

ל àîéàåהמועטת, התורה àzøBtéöcשכוונת àúòéaציפור ביצת -àáeè øèeæc §¥¨¥¨¨§¦§¨§¨¨
אלעזר. רבי בשם אבהו רבי דברי על בקושיא נשארת והגמרא ביותר. קטנה שהיא -

להקשות: אין כך שעל אלעזר, רבי שדרש הפסוק במשמעות אחר eäaàפירוש éaø©¦©¨
déãéc[רבו בשם לא הלשוןøîà,[-בעצמו, ìëàé'כפל øLà ìëàä ìkî' מלמדנו ¦¥¨©¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥

ב  ביותרìëBàשמשערים ל äzàLהגדול íéîëçיכול eøòéLå ,úçà úáa BìëBà ¤¤©¨§§©©©§¦££¨¦
äòéìaäש  úéa ïéà[מאכלו את בולע שבו למעיים הפה בין האדם בגוף [-מקום ¥¥©§¦¨

úìBâðøz úöéaî øúBé ÷éæçî.תרנגולת בביצת משערים ולפיכך ©£¦¥¦¥©©§§¤
בענין: מאמר הגמרא מביאה אכילה, איסורי בשיעור הדיון øæòìà,אגב éaø øîà̈©©¦¤§¨¨

áìç ìëBàäבשוגג,äfä ïîfa,קרבן להביא יכול éøöBìשאינו áBzëiL C בפנקסו ¨¥¥¤©§©©¤¨¦¤¦§
ה  ו ànLשאכל,øeòéLאת בימיו המקדש בית øçàיבנה ïéc úéa àáé הלכה ויחדש ¦¤¨¨Ÿ¥¦©¥

ïéøeòéLa äaøéå שיעור את לכתוב אדם צריך לפיכך המקובל. השיעור על ויוסיף - §©§¤§¦¦
קרבן. להביא עליו אם שידע כדי שאכל, החלב

הגמרא: éáéiçîcהכוונהéàîמבררת àîéð éà .'ïéøeòéLa äaøé' האחר דין בית ©©§¤§¦¦¦¥¨¦§©§¥
ïaø÷אפילו,ïè÷ úéækà,בינוני בכזית לשער שמקובל כפי שאכל ולא שאף ונמצא ¨§¨©§©¦¨¨

ההלכה. שתתחדש לאחר קרבן יתחייב קרבן חייב אינו שכיום קטן שאינו àéðúäåכזית §¨©§¨
חטאת קרבן בחיוב האמור מהפסוק שכן אופן, בכזה קרבן כב)חייב ד ֲֶ'אׁשר (ויקרא

אלהיו ה' מצֹות מּכל אחת ועׂשה יחטא íLàå',נׂשיא ,äââLa ,äðéNòú àì øLà ְְֱֱִִִֶַַָָָָָָֹ£¤Ÿ¥¨¤¨¦§¨¨§¨¥
שרק Búòéãéîדייקו áMä,בשגגה אלא עשה ולא ונמנע, שב היה ידע שאילו כלומר - ©¨¦¦¨

,BúââL ìò ïaø÷ àéáî ש מי Búòéãéîאבל áL àì היה לא יודע היה שאפילו - ¥¦¨§¨©¦§¨Ÿ¨¦¦¨
BúââL.נמנע, ìò ïaø÷ àéáî ïéà קטן כזית שעל דין בית יחדשו אם גם כאן, אף ¥¥¦¨§¨©¦§¨

ידע  שאפילו מידיעתו', 'שב אינו שהרי כן, לפני שאכל מה על חייב אינו קרבן, חייב

שיעור. בו שאין וסבר מאחר אוכלו היה חלב éáéiçîהכוונהàlàשזה àìc דין בית ¤¨§Ÿ§©§¥
בינוני÷ïaøהאחר כזית àkéàcעל ãòשיעור ìBãb.באכילתו úéæk שאכל מי ולכן, ¨§¨©§¦¨§©¦¨

חטאת, חייב שהוא סתם יכתוב שאם אכל. כמה לעצמו יכתוב חלב, של בינוני כזית

לעזרה. חולין מביא ונמצא חייב, יהיה לא שתתחדש ההלכה שלפי יתכן

הגמרא: àøwéòîשואלת dézòcà ÷éìñc éàîìe דעתנו על שעלה מה ולפי - §©§¨¦©©§¥¥¦¨¨
לפרש האחרéáéiçîãמתחילה דין éàîאפילו÷ïaøבית ,ïè÷ úéækà הכוונה §§©§¥¨§¨©§©¦¨¨©

,'ïéøeòéLa äaøé'.השיעור את יקטינו הם אדרבה היה הרי זה לפי הגמרא: משיבה ©§¤§¦¦
כך, ïéøeòéL,הפירוש úîçî úBðaø÷a äaøé ànL הקטנת שמחמת כלומר ¤¨©§¤§¨§¨¥£©¦¦

קרבנות. יותר להביא שיצטרכו יגרם השיעור

איסורים: שיעורי בענין נוסף ïéøeòéLמאמר ,ïðçBé éaø øîà,התורה איסורי של ¨©©¦¨¨¦¦
ïéLðBòå מ עליהן, העוברים éðéqîשל äLîì äëìä:הגמרא תמהה éáéúkהריïéLðBò,נלמדו. ázëî מהו בפירוש בתורה §¨¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©¨¦¦§©§¦¥

עבירה. כל על המוטל ïéLðBòהעונש ìL íéøeòéL ,(ïðçBé éaø øîà) øîà÷ éëä ,àlà נענש ידו שעל השיעור העובר - ¤¨¨¦¨¨©¨©©¦¨¨¦¦¤¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מו' אלול.

ובמ"ש אודות הענין הידוע, - ידוע העצה בזה להסיח דעת מזה לגמרי, ועד לאחרי ]ה[חתונה 

בשעה טובה ומוצלחת, והיסח הדעת אינו ענין של מלחמה עם המחשבות הלא טובות, אלא להניע את 

המחשבה לענין אחר, ומה טוב לענינים של תורה ותפלה, אשר אם מעט אור דוחה הרבה חשך עאכו"כ 

ויעבור עליהם  ואיזה פרקים תניא,  יהי' בקי בעל פה לכה"פ איזה פרקים משניות  ולכן  הרבה אור, 

במחשבה או גם בדבור בכל עת מצוא.

כן מהנכון אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה, וכן ישמור על 

שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

ובמ"ש אודות התעניות יחליף זה בתענית רצון, ז.א. שלא למלאות רצונו באכילת מאכל ערב 

שעליו  הזולת,  על  השפעה  פשוט  וגם  מובן  ובזה  ומצותי',  בתורה  ועריבות  בנועם  ולהחליפם  וכיו"ב 

להביט על עצמו כשלוחו של מקום ב"ה, וכדבר משנה סוף קדושין אני נבראתי לשמש את קוני, אשר 

שמוש קונו הוא ע"י הפצת תורתנו תורת חיים, וקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם, ועליו לעשות בזה 

בכל מקום שידו מגעת פעם אחר פעם ובדברים היוצאין מן הלב, שאז ה"ה נכנסים ללב השומע, ואם 

לעת עתה לא נכנסו הרי זוהי הוכחה שאינו מדבר בלבביות הדרושה, ואדרבה באם ידברו כנ"ל בדרכי 

נועם אבל בתוקף, לא לבד שיצליח בהנוגע לזולתו אלא שיצליח כהנה בהנוגע לעצמו ובלבטי נפשו, והרי 

הימים עת רצון אשר )כמבואר בלקוטי תורה לרבנו הזקן פ' ראה ד"ה אני לדודי( אז המלך בשדה וכו' 

ומקבל את כולם בסבר פנים יפות וכו'.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

בשאלתו - יאמר עלינו עם הצבור ולדוד גו' אורי לאח"ז.



קסה
`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
בכבי  הוא אוכלים טומאת ששיעור שהתבאר לאחר א. עמוד פ הגמרא:דף שואלת צה,

àîéàå כ לשיעור éðëBéשהכוונה øa úöéa מביצת גדולה שביצתו גדול עוף של שמו - §¥¨¥©©¨¦
קטן  שיעור הפסוק במשמעות שיש מקום בכל הוא כלל הגמרא: משיבה תרנגולת.

אם גדול, ה zñôzושיעור השיעור zñôz,את àì äaeøî התורה שכוונת יתכן כי ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨
אם אך הקטן. ה zñôzלשיעור השיעור zñôz,את ,èòeî כוונת אם ואפילו מאחר ¨©§¨¨¨©§¨

תרנגולת  כביצת לשער יש לפיכך, בכלל. הקטן השיעור הרי הגדול, לשיעור התורה

המידה  את לתפוס יש אכן אם הגמרא: שואלת ממנה. הגדולה כביצה ולא הקטנה

ל àîéàåהמועטת, התורה àzøBtéöcשכוונת àúòéaציפור ביצת -àáeè øèeæc §¥¨¥¨¨§¦§¨§¨¨
אלעזר. רבי בשם אבהו רבי דברי על בקושיא נשארת והגמרא ביותר. קטנה שהיא -

להקשות: אין כך שעל אלעזר, רבי שדרש הפסוק במשמעות אחר eäaàפירוש éaø©¦©¨
déãéc[רבו בשם לא הלשוןøîà,[-בעצמו, ìëàé'כפל øLà ìëàä ìkî' מלמדנו ¦¥¨©¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥

ב  ביותרìëBàשמשערים ל äzàLהגדול íéîëçיכול eøòéLå ,úçà úáa BìëBà ¤¤©¨§§©©©§¦££¨¦
äòéìaäש  úéa ïéà[מאכלו את בולע שבו למעיים הפה בין האדם בגוף [-מקום ¥¥©§¦¨

úìBâðøz úöéaî øúBé ÷éæçî.תרנגולת בביצת משערים ולפיכך ©£¦¥¦¥©©§§¤
בענין: מאמר הגמרא מביאה אכילה, איסורי בשיעור הדיון øæòìà,אגב éaø øîà̈©©¦¤§¨¨

áìç ìëBàäבשוגג,äfä ïîfa,קרבן להביא יכול éøöBìשאינו áBzëiL C בפנקסו ¨¥¥¤©§©©¤¨¦¤¦§
ה  ו ànLשאכל,øeòéLאת בימיו המקדש בית øçàיבנה ïéc úéa àáé הלכה ויחדש ¦¤¨¨Ÿ¥¦©¥

ïéøeòéLa äaøéå שיעור את לכתוב אדם צריך לפיכך המקובל. השיעור על ויוסיף - §©§¤§¦¦
קרבן. להביא עליו אם שידע כדי שאכל, החלב

הגמרא: éáéiçîcהכוונהéàîמבררת àîéð éà .'ïéøeòéLa äaøé' האחר דין בית ©©§¤§¦¦¦¥¨¦§©§¥
ïaø÷אפילו,ïè÷ úéækà,בינוני בכזית לשער שמקובל כפי שאכל ולא שאף ונמצא ¨§¨©§©¦¨¨

ההלכה. שתתחדש לאחר קרבן יתחייב קרבן חייב אינו שכיום קטן שאינו àéðúäåכזית §¨©§¨
חטאת קרבן בחיוב האמור מהפסוק שכן אופן, בכזה קרבן כב)חייב ד ֲֶ'אׁשר (ויקרא

אלהיו ה' מצֹות מּכל אחת ועׂשה יחטא íLàå',נׂשיא ,äââLa ,äðéNòú àì øLà ְְֱֱִִִֶַַָָָָָָֹ£¤Ÿ¥¨¤¨¦§¨¨§¨¥
שרק Búòéãéîדייקו áMä,בשגגה אלא עשה ולא ונמנע, שב היה ידע שאילו כלומר - ©¨¦¦¨

,BúââL ìò ïaø÷ àéáî ש מי Búòéãéîאבל áL àì היה לא יודע היה שאפילו - ¥¦¨§¨©¦§¨Ÿ¨¦¦¨
BúââL.נמנע, ìò ïaø÷ àéáî ïéà קטן כזית שעל דין בית יחדשו אם גם כאן, אף ¥¥¦¨§¨©¦§¨

ידע  שאפילו מידיעתו', 'שב אינו שהרי כן, לפני שאכל מה על חייב אינו קרבן, חייב

שיעור. בו שאין וסבר מאחר אוכלו היה חלב éáéiçîהכוונהàlàשזה àìc דין בית ¤¨§Ÿ§©§¥
בינוני÷ïaøהאחר כזית àkéàcעל ãòשיעור ìBãb.באכילתו úéæk שאכל מי ולכן, ¨§¨©§¦¨§©¦¨

חטאת, חייב שהוא סתם יכתוב שאם אכל. כמה לעצמו יכתוב חלב, של בינוני כזית

לעזרה. חולין מביא ונמצא חייב, יהיה לא שתתחדש ההלכה שלפי יתכן

הגמרא: àøwéòîשואלת dézòcà ÷éìñc éàîìe דעתנו על שעלה מה ולפי - §©§¨¦©©§¥¥¦¨¨
לפרש האחרéáéiçîãמתחילה דין éàîאפילו÷ïaøבית ,ïè÷ úéækà הכוונה §§©§¥¨§¨©§©¦¨¨©

,'ïéøeòéLa äaøé'.השיעור את יקטינו הם אדרבה היה הרי זה לפי הגמרא: משיבה ©§¤§¦¦
כך, ïéøeòéL,הפירוש úîçî úBðaø÷a äaøé ànL הקטנת שמחמת כלומר ¤¨©§¤§¨§¨¥£©¦¦

קרבנות. יותר להביא שיצטרכו יגרם השיעור

איסורים: שיעורי בענין נוסף ïéøeòéLמאמר ,ïðçBé éaø øîà,התורה איסורי של ¨©©¦¨¨¦¦
ïéLðBòå מ עליהן, העוברים éðéqîשל äLîì äëìä:הגמרא תמהה éáéúkהריïéLðBò,נלמדו. ázëî מהו בפירוש בתורה §¨¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©¨¦¦§©§¦¥

עבירה. כל על המוטל ïéLðBòהעונש ìL íéøeòéL ,(ïðçBé éaø øîà) øîà÷ éëä ,àlà נענש ידו שעל השיעור העובר - ¤¨¨¦¨¨©¨©©¦¨¨¦¦¤¨¦
מ  בתורה, המפורש כפי éðéqîעבירה äLîì äëìä.הואéëä énð àéðz,[קמא תנא [בדברי בברייתא כן ושנינו -ïéøeòéL £¨¨§Ÿ¤¦¦©©§¨©¦¨¦¦¦

ïéLðBò ìL מéðéqî äLîì äëìä,הםõaòé ìL Bðéc úéa ,íéøîBà íéøçà[קנז בן íeðwéz.[עתניאל ¤¨¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©£¥¦§¦¥¦¤©§¥¦§
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קסו
miwxt dyelya` cenr `v sc ± iriax wxtmixcp

éðúùøâ.dxifgdl el xeq` - odk zy` m`e ?`pnidn in ..àåä íúämeyn `xwirnc

`l - "jl ip` d`nh" dxn` i` [ikd`] ,`l i` z`nhp i` da rci `l dlrac dl rcic

zed `l - `l i` `xwyn i` rci dlrac drcic ,"ipzyxb" dxn`c `kid la` .`pnidn

.dlra ipta dipt dfirn dy` oi`c dwfgc ,ikd dxn`.äáøãàdpynl opirain `l

dpynl 'it` `l` ,`pnidn `lc dpexg`

`l` `nrh ied `l - `pnidn ipzwc dpey`x

c dytp iiefal `ciar `lc meyndxnil

.dxn`wck `ed ikdc e`l i` ,d`nhpcïéðîéæã
é÷úã.àøáâ ïî äì ódfirne dlra dl xrivy

- `xab on dl siwzc :xg` oipr .eipta dipt

,dipir ea dpzpy ,xg` mc` on dxvi swezy

.ipzyxb :dlral xnel dfirn eliayaeàäå
.àôåñéë äì úéìã àëä`ifan `l `zlin `dac

dpey`x dpyna ipzw ikd elit`e ,dytp

dpey`x dpynl elit` xn` ikide ,`pnidnc

?'ek.íúäibq `lc oeikc .`teqik dl zi` inp

i` ,ugk dxei i` `pic ia iab dxn`w `lc dl

.`pnidn ikd`e ,dxn`w `l - `ed ikdc e`l

.àéä äòãéã àëä àäã,ugk dxeic rci dlrac

.dfirn dy` `nl` .`pnidn `l :dl ipzweìëã
.àîåé`xabl `ci `iyne dncwn yinyz xg`l

cg `nei zz`e yinyz xg`l eici xdhl ick

`l yinyzc `zlin `cd dl xn` ikd `care

.`pci`d ied
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àøáâ.edcy dtgzqpc `ed'ipzna ziyixtck ,el dnxb ezpedk zyecw.

àéòáéà.ipzyxb dlral dxn` edldxizdle dpin`dl edn ,ca`y e` hbd rxwzpe

`ypil:?äòãéã.da rci `l dlrac`le `xwyn ikd meyne ,e`l m` dzpif m`

`zzxin.íúä.dytp iiefal `ciar `lce`l i` jkld ,dqp`pyk dl `ed mbte oeifay

dxn`w zed `l - ded `hyewc.é÷úãódl

.`xabnfirdl ,lrad on wfgzz dqrk ici lry

"ipzyxb" el xnele ea mipt.íéîùäipia

.dpey`x dpync jpialdizaeiz ,zpn`p exn`y

ik ,dpey`x dpynl 'it`c `ax xn`dc .`axc

`pnidn `l - "ipzyxb" dxn`.íúä`lc oeik

`zi` `l i` ugk dxei oi` dxn` `lc dl `ibq

.dil dxn` `l dxn`wckdkixv `idy oeikc

,"jpial ipia minyd" dxn`ck ,dixac xxal

,eilr zpreh `idy dn yexita xnel dkixve

i`e ,`zlin dl `tiqk - ugk dxei oi`y epiidc

:iqxbc zi`e .dxn` zed `l - `id `hyewc e`l

dala d`vny xg` ,xnelk .dl ibq `wc oeik

jk xnel.àäårci dlrac `id drcic `kd

.dadxeia dil miw inp edi`c `kd jzrc `wlqc

`pnidn `lc ipzwe ,ugk.éäðrci d`iaac

.rci in ugk dxeiaminyd"c `idda rnyn `dn

,ugk dxei epiid - 'ipzna opzc "jpial ipia

`paizkcke.ïéðòìå.dkld,`pepnd axk l"iiw

,zpn`p - "ipzyxb" dlral dxn`y dy`c

dl opincne .dizeek cenlzd dileka oiibeqc

`ypil cala dxizdl `ly n"y ,oizipznl

,'ipznc `inec ,daezk lehil s` `l` zpn`p

xtqn ixdy ,cere .daezk zelhepe ze`vei :ipzwc¥¤

xg`l i`ypzykl" dl azek jky ,cenlp daezk

dkldy dy`d"a opzck ,"ikil aezky dn ilhz

l"f o"anxd azk jk ."mid zpicnl dlrae `id

yxcn ol zilc xninl `ki` ,edin .eizeklda

.`l ztqeza la` ,daezk xwira `l` daezk

"ipzyxb" dxn` ik ith `pnidn ikd meync oeike

"jpial ipia minyd" dxn` ikn-meyn

,dfirn dpi`e dlra da rci "ipzyxb"ac

dfirn da rci `lc "jpial ipia minyd"ae-zngn `iz` `l elit` ,daezk ozie `iveie ,`pnidn dpexg` dpynl elit` ,da rci dlrac oeik "llk inr wwfp epi`" zxne`ac dpin opirny

"dcbaa `ide icbaa ip` `l` iyt` i`" :exn` efn dlecb ixdy .dxeawl `xne dcil `xheg `irac dprh-`ed yxbzdl zraez `idyk `wecc l"f i"x azk ,edin .daezk ozie `ivei

daezk zraez la` ,daezk ozie `ivei opixn`c-"ilra zn" dxn`y dy`d :"dax dy`d" wxta xn`cn di`x `iade .`pnidn `l-"izaezk il epz ilra zn" ,zpn`p-zpn`p dpi`.

àëéàå.oizrny` wcinl`yp :opzc `d iab "eznai lr `ad" wxt seqa mzde .`pnidn `l - dlra da rci `lce ,dia `tvgn `lc meyn ,`pnidn dlra rcic `zlinc rnyn `kdc

`nrh i`n ,zpn`p `id dpial epiay mixac :in` iax xn` ,dipin dxn` `ide dpin xn` `ed :mzd opixn`c ,`kti` rnyn ,lhail i`yx epi` - dcli `le mipy xyr dnr ddye dy`-

dil miw `lc meync rnyn .ugk dxeia dil miw `l edi`e ,ugk dxeia dl miw `id-dil miw `d ,`pnidn-,iccd` oiinc `lc :l"f o"anxd uxiz !`kti` opixn` `kde .`pnidn `l

edl miw ediiexz i` ,jklid .dzaezk dl ciqtne ,dl witnwc `ed edi` mzdc-ikd opixn` ikc .dlra ipta dfirn dy` oi` dwfgc meyn ,`pnidn idi`c xninl `kil-idi`c `kid

dxn`w `hyewc e`l i`e ,`aeh dfrd `ki`c ,dlran dytp iwet`l `ira-(dytp) dwet`l ira edi`c ,mzd la` .dfirn dpi`-miw `l edi`e dl miw idi`c oeik la` ,dfirne dfirn

dil-`ny zprha dzaezk ciqtie dp`iveiy oica epi`.àéää`zzi`.,dfn lecb qpe` jl oi` - dlra `edy dzid dxeaq dixac itl elit`y oeik ,l`xyi zy` i`c .dzid odk zy`

oxn`ck i`ce `l` ?xg`a dpzp dipir xninl ongp axl dil dnle ,ixy `xyin l`xyia qpe`e.àä.`zlinyinyz.
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,àéä 'éðúî :déI ïðéøîàå .eäãN äôçzñðc àeä àøáâå§©§¨§¦§©£¨¨¥©£§¦©¥©§¦¦
"EI éðà äàîè" úøîBàä¯éàîa .äaeúk dI Lé ¨¤¤§¥¨£¦§¥¨§¨§©

ïBöøa éà ,IàøNé úLàa àîéIéà ?ïðé÷ñò¯Lé íeIk ¨§¦©¦¥¨§¥¤¦§¨¥¦§¨§¥
ñðBàa éàå ?äaeúk dI¯?àøáb Iò àøñzéî à÷ éî ¨§¨§¦§¤¦¨¦©§¨©©§¨

ïBöøa éà ,ïäk úLàa àJàå¯éî ?äaeúk dI Lé íeIk §¤¨§¥¤Ÿ¥¦§¨§¥¨§¨¦
:éðú÷å ,ñðBàa åàI àJà ?ïBöøa IàøNé úLàî äòøb̈§¨¥¥¤¦§¨¥§¨¤¨¨§¤§¨¨¥
"éðzLøb" dIòáI äøîà :eäI àéòaéà .äaeúk dI Lé¥¨§¨¦©£¨§¨§¨§©§¨¥©§¨¦
éðà äàîè" úøîBàä :ù"ú ,àðeðîä áø øîà ?eäî©£©©©§¨¨¤¤§¥¨£¦
íúä àðîéäî àI éðú÷c äðBøçà äðLîI eJéôàc ,"EI§©£¦§¦§¨©£¨§¨¨¥¨§¥§¨¨¨

,äøwLîc àeäéab Iáà ,da òãé àI dIòác äòãéc ¦§©§¨§¨§¨§©§¨¨¨©¨£¨©¥
da òãéc "éðzLøb"¯äMà ïéà ä÷æçc ,àðîéäî ¥©§¨¦§¨©¨§¥§¨©£¨¨¥¦¨

,äaøcà :àáø déI øîà .dIòá éðôa äéðt äæéòî§¦¨¨¤¨¦§¥©§¨£©¥¨¨©§©¨
àðîéäî éðú÷c äðBLàø äðLîI 'éôà¯íeMî íúä £¦§¦§¨¦¨§¨¨¥§¥§¨¨¨¦

éwúc ïéðîæc àëä Iáà ,dLôð ééefáI àãéáò àIcó §¨£¦¨§©¥©§¨£¨¨¨§¦§¦§©¦
àøáb ïî dI¯:àiLøLî áø áéúî !äæéòîe äæéòî ¨¦©§¨§¦¨§¦¨§¦©§¨§¦¨

ðéáI éðéa íéîMä",àáøc àzáeéz äðBLàø äðLîc "E ©¨©¦¥¦§¥§§¦§¨¦¨§§¨§¨¨
øáñ÷ !àðîéäîc éðú÷å ,àôeqék dI úéIc àëä̈¨§¥¨¦¨§¨¨¥¦§¥§¨¨¨©
äøîà÷ãk àúéà àI éà ,õçk äøBé ïéà äøîà àIc dI ébñ àIc ïåék ,íúä :àáø̈¨¨¨¥¨§¨©¦¨§¨¨§¨¥¤§¥¦¨¦¨¦§¨¨§¨

¯ðéáI éðéa íéîMä" .déI äøîà àI;àðeðîä áøc àzáeéz éåäz äðBøçà äðLîc "E ¨¨§¨¥©¨©¦¥¦§¥§§¦§¨©£¨¤¡¥§§¨§©©§¨
àëä :àðeðîä áø øáñ÷ !àðîéäî àIc éðú÷å ,da òãé dIòáe àéä äòãéc àëä àäå§¨¨¨§¨§¨¦©§¨¨©¨§¨¨¥§¨§¥§¨¨¨©©©§¨¨¨

òãé äàéáác éäð :äøîà dôeb àéä éîð¯.àøwLî éëä íeMîe ?òãé éî õçk äøBéa ©¦¦¨¨§¨§¦¦§¦¨¨©§¤§¥¦¨©¦¨¦§©§¨
déI àéúà ãç àîBé .àøáâI déãé àéLî äîc÷éî LéîLúc àîBé Iëc àúzéà àéää©¦¦§¨§¨¨§©§¦¦§§¨¨§¨§¥§©§¨¨©¨§¨¥
íéBb ïî ãç ë"à :déI äøîà !àðãéàä úåä àI àúJéî àãä :dI øîà ,àLîîI àiî©¨§¦§¨£©¨¨¨¦§¨¨£©¨¦¨¨¨§¨¥©¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc mixcp(oey`x meil)

eäãN äôçzñðc àeä àøáâåedcy dlwlwzpy `ed lrad - §©§¨§¦§©£¨¨¥
zngn `l` dy`d zngn epi` zeyi`d lewlw ,xnelk ,drxfln
mxb elfne ,eilr ezy` xq`izy el dnxb ezpedk zyecwy ,lrad

.daezk dl yi dqp`py odk zy` jkitle ,xeqi`d z`
:epizpynn `ax ly ewitq z` hyet `tt ax

déì ïðéøîàå,`axl epayde -àéä ïéúéðúî,xnelk ,`id dpyn - §©§¦¨¥©§¦¦¦
,epizpyna epipyy .daezk dl yiy epizpynn gikedl yi

,Eì éðà äàîè úøîBàäe dlran z`vei.äaeúk dì Léax x`ane ¨¤¤§¥¨£¦§¥¨§¨
,`ttïðé÷ñò éàîa,xaecn dna -àîéìéàxaecny xn`p m` - §©©§¦¨¦¥¨

,ìàøNé úLàaik ,daezk dl ozie `vzy dpic `diy okzi `léà §¥¤¦§¨¥¦
dzpify zxne`y xaecny xn`p [m`Î],äaeúk dì Lé íeìk ,ïBöøa§¨§¥¨§¨

.daezk dl oi` oevxa dlra zgz dzpify dy` ixdéàåxaecn §¦
dzpify zxne`yàøáb ìò àøqzéî à÷ éî ,ñðBàazxq`p ike - §¤¦¨¦©§¨©©§¨

recne ,dlral zxzen dqp`py l`xyi zy` ixd ,dlra lr `id
.dlran `vzàlàåxaecn i`ce.ïäk úLàa,ote` dfi`aeéà §¤¨§¥¤Ÿ¥¦

dzpify xaecnìàøNé úLàî äòøb éî ,äaeúk dì Lé íeìk ,ïBöøa§¨§¥¨§¨¦¨§¨¥¥¤¦§¨¥
dzpifyïBöøa,xen`k ,daezk dl oi`y,åàì àlàxaecn i`ce §¨¤¨¨
dzpifyéðz÷å ,ñðBàadpyna,'äaeúk dì Lé'daezk yiy ixd §¤§¨¨¥¥¨§¨

.dlra zgz dqp`py odk zy`l
:dze` yxib dlray xnel zpn`p dy` m`d zwtzqn `xnbd

,eäì àéòaéày dy`éðzLøb dìòáì äøîà,eäî ,zpn`p `id m`d ¦©§¨§¨§¨§©£¨¥§§©¦©
.`l e` xg`l `ypdl zxzene

òîL àz ,àðeðîä áø øîàepipyy ,zpn`py epizpynn di`x ¨©©©§¨¨§©
,dpyna,Cì éðà äàîè úøîBàä.dyxbl aiig dlrae ,zpn`p ¨¤¤§¥¨£¦¨

éðz÷c äðBøçà äðLîì eléôàcc,àðîéäî àì`weecíúä- §£¦§¦§¨©£¨§¨¨¥Ÿ§¥§¨¨¨
mrhd ,jl ip` d`nh zxne`aàeämeyn zpn`p dpi`y

cmiyyegcäøwLî,dlran zcget dpi`eòãé àì dìòác äòãéc ¦§©§¨§¨§¨§©£¨Ÿ¨©
dadzpif `id m` zrcl leki epi` dlray zrceiy meyn - ¨

,`l e` xg`léab ìáàzxne`d dy`,éðzLøbzrceiycdlra £¨©¥¥©§©¦§
da òãé,zxwyn `id m`äéðt äféòî äMà ïéà ä÷æçc ,àðîéäî ¨©¨§¥§¨©£¨¨¥¦¨§¦¨¨¤¨

xwyl.dìòa éðôa¦§¥©£¨
àáø déì øîà,`pepnd axläaøcày ,jtidl xnel yi -eléôà ¨©¥¨¨©§©¨£¦

ìd zhiyéðz÷c äðBLàø äðLîc epizpynaàðîéäîd`nh xnel §¦§¨¦¨§¨¨¥§¥§¨
`weec ,jl ip`íúäzpn`py mrhd ,jl ip` d`nh zxne`a - ¨¨

`eddLôð ééefáì àãéáò àìc íeMîzefal dieyr dpi` dy`y - ¦§Ÿ£¦¨§©¥©§¨
m`e ,mbte oeifa dfa yiy ,dlra zgz dqp`py xnel dnvr z`
.d`nhpy xnel dnvra zlflfn dzid `l ,d`nhp zn`ay `l

àëä ìáàzyxib zxne`a -oin`dl daiq oi` ,oeifa jka oi`y ip £¨¨¨
,dléwúc ïéðîæcdì óäæéòîe äæéòî àøáb ïîjezn minrty - §¦§¦§©¦¨¦©§¨§¦¨§¦¨

xn`ze eipta xwy xnel dlra cbp dipt firdl wfgzz dqrk
.dyxiby

:`ax zhiy lr dywn `iyxyn ax

àiLøLî áø áéúîzpn`p dpi` ipzyxib zxne`dy `ax ixac lr ¥¦©§©§¦¨
zxne`d ,epizpyna epipyy ,[dpey`x dpynl elit`]éðéa íéîMä©¨©¦¥¥

ðéáìc ,EzhiyläðBLàø äðLîo`kne .zpn`p `id,àáøc àzáeéz §¥§§¦§¨¦¨§§¨§¨¨
ixdyàëä,jpial ipia minyd zxne`a -àôeqék dì úéìcoi` - ¨¨§¥¨¦¨

,jka oeifa dléðz÷åepizpyna,àðîéäîc`idy mrhdy ixd §¨¨¥¦§¥§¨
s` ok m`e ,dnvr z` zefal dieyr dpi`y meyn epi` zpn`p

.dpey`x dpynl zpn`p `dz ipzyxib zxne`d,`xnbd zvxzn
íúä ,àáø øáñ÷,oeifa ok mb dl yi jpial ipia minyd zxne`a - ¨¨©¨¨¨¨

cdì ébñ àìc ïåékcer lk oic ziaa dixac elawzi `l -àìc ¥¨§Ÿ©¦¨§Ÿ
äøîàyïéàlradõçk äøBéäøîà÷ãk àúéà àì éà ,oi` m` - ¨§¨¥¤§¥¦Ÿ¦¨¦§¨¨§¨

,zxne` `idy enk zn` xacddéì døîà àìzxne` dzid `l - Ÿ£¨¨¥
la` ,ugk dxei epi`y yxetna hxtl dl `id dyeay ,z`f

.oeifa lk jka dl oi`y ,zpn`p dpi` ipzyxib zxne`d
zxne`dy xn`y `pepnd ax ixac lr dywn `iyxyn ax
dy`d oi`y meyn ,dpexg` dpynl elit` zpn`p ipzyxib

:dlra ipta xwyl dfirn
zxne`d ,epizpyna epipyðéáì éðéa íéîMäc ,EzhiyläðLî ©¨©¦¥¥§¥§§¦§¨

äðBøçàdfn ,`iyxyn ax dywne ,zpn`p dpi`áøc àzáeéz éåäz ©£¨¤¡¥§§¨§©
.àðeðîä,eziiyew z` `iyxyn ax x`aneàëä àäåzxne`a - ©§¨§¨¨¨

,jpiae ipia minyddìòáã] (äìòáå) àéä äòãécda òãé [zrceiy - §¨§¨¦§©£¨¨©¨
,zxwyn `id m` rcei dlray `idéðz÷åepizpyna,àðîéäî àìc §¨¨¥§Ÿ§¥§¨

it lr s` ,zpn`p didz `l ipzyxib zxne`a oicd `ed ok m`e
y zrceiy.`pepnd ax lr dywe ,zxwyn `id m` rcei dlra

:`pepnd ax zhiy z` zayiin `xnbd
àëä ,àðeðîä áø øáñ÷jpial ipia minyd zxne`a -àéä énð ¨¨©©©§¨¨¨©¦¦

äøîà äôeb,zxwyn `idy rcei dlra oi`y dxeaq `id - ¨¨§¨
y zayegy,òãé äàéáác éäðz` hlty rcei lrady xnelk §¦¦§¦¨¨©

la` ,rxfdaoiprõçk äøBéc dxeaq `idòãé éî`ed m` lrad §¤§¥¦¨©
,`l e` ugk dxei.àøwLî éëä íeMîezxne`d dy`a ok oi`y dn ¦¨¦§©§¨

`l m` ,zxwyn `id m` rcei lrady i`cea zrceiy ,ipzyxib
.ok zpreh dzid `l zn` dixac eidy

d`nhp `id dy`d ixac itly zecaer dnk d`ian `xnbd
dpzp `ny zpn`p dpi`y mi`xen`d ewqte ,dlral dxeq`e

:dpyna epipyy enke ,xg`a dipir
àúzéà àéää,odk zy` -LéîLúc àîBé ìëcdzidy mei lky - ©¦¦§¨§¨¨§©§¦

,dlra mr zynyndzidäîc÷éîe xweaaàøáâì déãé àéLî- ¦©§¨©§¨¨¥§©§¨
.eici z` el zlhepãç àîBé,dzi` yniy `ly zexnldéì àéúà ¨©©§¨¥

îì àiîàLî.eici lehil min el d`iad -dì øîà,dlraàãä ©¨§¦§¨¨©¨¨¨
àúléîàðãéàä úåä àì`l ,xnelk ,meid did `l df xac - ¦§¨Ÿ£¨¨¦§¨

.meid epyniydxeaq dzidy mc` mr dyniy `idy xg`ne
,dlra `edydéì äøîà,dlralïk íàizyniyy mc`d eze` ¨§¨¥¦¥
df did ,ez`íéøëð ïî ãçmiiebd on cg` - ©¦¨§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים

מו"ה משה יהודא שי' הכהן

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מעש"ק שופטים...

בהסברות מה לצרף בהו"ל הספר ההשלמה כתב יד.

המשך בעמוד הבא



קסז
miwxt dyelya` cenr `v sc ± iriax wxtmixcp

éðúùøâ.dxifgdl el xeq` - odk zy` m`e ?`pnidn in ..àåä íúämeyn `xwirnc

`l - "jl ip` d`nh" dxn` i` [ikd`] ,`l i` z`nhp i` da rci `l dlrac dl rcic

zed `l - `l i` `xwyn i` rci dlrac drcic ,"ipzyxb" dxn`c `kid la` .`pnidn

.dlra ipta dipt dfirn dy` oi`c dwfgc ,ikd dxn`.äáøãàdpynl opirain `l

dpynl 'it` `l` ,`pnidn `lc dpexg`

`l` `nrh ied `l - `pnidn ipzwc dpey`x

c dytp iiefal `ciar `lc meyndxnil

.dxn`wck `ed ikdc e`l i` ,d`nhpcïéðîéæã
é÷úã.àøáâ ïî äì ódfirne dlra dl xrivy

- `xab on dl siwzc :xg` oipr .eipta dipt

,dipir ea dpzpy ,xg` mc` on dxvi swezy

.ipzyxb :dlral xnel dfirn eliayaeàäå
.àôåñéë äì úéìã àëä`ifan `l `zlin `dac

dpey`x dpyna ipzw ikd elit`e ,dytp

dpey`x dpynl elit` xn` ikide ,`pnidnc

?'ek.íúäibq `lc oeikc .`teqik dl zi` inp

i` ,ugk dxei i` `pic ia iab dxn`w `lc dl

.`pnidn ikd`e ,dxn`w `l - `ed ikdc e`l

.àéä äòãéã àëä àäã,ugk dxeic rci dlrac

.dfirn dy` `nl` .`pnidn `l :dl ipzweìëã
.àîåé`xabl `ci `iyne dncwn yinyz xg`l

cg `nei zz`e yinyz xg`l eici xdhl ick

`l yinyzc `zlin `cd dl xn` ikd `care

.`pci`d ied
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àøáâ.edcy dtgzqpc `ed'ipzna ziyixtck ,el dnxb ezpedk zyecw.

àéòáéà.ipzyxb dlral dxn` edldxizdle dpin`dl edn ,ca`y e` hbd rxwzpe

`ypil:?äòãéã.da rci `l dlrac`le `xwyn ikd meyne ,e`l m` dzpif m`

`zzxin.íúä.dytp iiefal `ciar `lce`l i` jkld ,dqp`pyk dl `ed mbte oeifay

dxn`w zed `l - ded `hyewc.é÷úãódl

.`xabnfirdl ,lrad on wfgzz dqrk ici lry

"ipzyxb" el xnele ea mipt.íéîùäipia

.dpey`x dpync jpialdizaeiz ,zpn`p exn`y

ik ,dpey`x dpynl 'it`c `ax xn`dc .`axc

`pnidn `l - "ipzyxb" dxn`.íúä`lc oeik

`zi` `l i` ugk dxei oi` dxn` `lc dl `ibq

.dil dxn` `l dxn`wckdkixv `idy oeikc

,"jpial ipia minyd" dxn`ck ,dixac xxal

,eilr zpreh `idy dn yexita xnel dkixve

i`e ,`zlin dl `tiqk - ugk dxei oi`y epiidc

:iqxbc zi`e .dxn` zed `l - `id `hyewc e`l

dala d`vny xg` ,xnelk .dl ibq `wc oeik

jk xnel.àäårci dlrac `id drcic `kd

.dadxeia dil miw inp edi`c `kd jzrc `wlqc

`pnidn `lc ipzwe ,ugk.éäðrci d`iaac

.rci in ugk dxeiaminyd"c `idda rnyn `dn

,ugk dxei epiid - 'ipzna opzc "jpial ipia

`paizkcke.ïéðòìå.dkld,`pepnd axk l"iiw

,zpn`p - "ipzyxb" dlral dxn`y dy`c

dl opincne .dizeek cenlzd dileka oiibeqc

`ypil cala dxizdl `ly n"y ,oizipznl

,'ipznc `inec ,daezk lehil s` `l` zpn`p

xtqn ixdy ,cere .daezk zelhepe ze`vei :ipzwc¥¤

xg`l i`ypzykl" dl azek jky ,cenlp daezk

dkldy dy`d"a opzck ,"ikil aezky dn ilhz

l"f o"anxd azk jk ."mid zpicnl dlrae `id

yxcn ol zilc xninl `ki` ,edin .eizeklda

.`l ztqeza la` ,daezk xwira `l` daezk

"ipzyxb" dxn` ik ith `pnidn ikd meync oeike

"jpial ipia minyd" dxn` ikn-meyn

,dfirn dpi`e dlra da rci "ipzyxb"ac

dfirn da rci `lc "jpial ipia minyd"ae-zngn `iz` `l elit` ,daezk ozie `iveie ,`pnidn dpexg` dpynl elit` ,da rci dlrac oeik "llk inr wwfp epi`" zxne`ac dpin opirny

"dcbaa `ide icbaa ip` `l` iyt` i`" :exn` efn dlecb ixdy .dxeawl `xne dcil `xheg `irac dprh-`ed yxbzdl zraez `idyk `wecc l"f i"x azk ,edin .daezk ozie `ivei

daezk zraez la` ,daezk ozie `ivei opixn`c-"ilra zn" dxn`y dy`d :"dax dy`d" wxta xn`cn di`x `iade .`pnidn `l-"izaezk il epz ilra zn" ,zpn`p-zpn`p dpi`.

àëéàå.oizrny` wcinl`yp :opzc `d iab "eznai lr `ad" wxt seqa mzde .`pnidn `l - dlra da rci `lce ,dia `tvgn `lc meyn ,`pnidn dlra rcic `zlinc rnyn `kdc

`nrh i`n ,zpn`p `id dpial epiay mixac :in` iax xn` ,dipin dxn` `ide dpin xn` `ed :mzd opixn`c ,`kti` rnyn ,lhail i`yx epi` - dcli `le mipy xyr dnr ddye dy`-

dil miw `lc meync rnyn .ugk dxeia dil miw `l edi`e ,ugk dxeia dl miw `id-dil miw `d ,`pnidn-,iccd` oiinc `lc :l"f o"anxd uxiz !`kti` opixn` `kde .`pnidn `l

edl miw ediiexz i` ,jklid .dzaezk dl ciqtne ,dl witnwc `ed edi` mzdc-ikd opixn` ikc .dlra ipta dfirn dy` oi` dwfgc meyn ,`pnidn idi`c xninl `kil-idi`c `kid

dxn`w `hyewc e`l i`e ,`aeh dfrd `ki`c ,dlran dytp iwet`l `ira-(dytp) dwet`l ira edi`c ,mzd la` .dfirn dpi`-miw `l edi`e dl miw idi`c oeik la` ,dfirne dfirn

dil-`ny zprha dzaezk ciqtie dp`iveiy oica epi`.àéää`zzi`.,dfn lecb qpe` jl oi` - dlra `edy dzid dxeaq dixac itl elit`y oeik ,l`xyi zy` i`c .dzid odk zy`

oxn`ck i`ce `l` ?xg`a dpzp dipir xninl ongp axl dil dnle ,ixy `xyin l`xyia qpe`e.àä.`zlinyinyz.
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,àéä 'éðúî :déI ïðéøîàå .eäãN äôçzñðc àeä àøáâå§©§¨§¦§©£¨¨¥©£§¦©¥©§¦¦
"EI éðà äàîè" úøîBàä¯éàîa .äaeúk dI Lé ¨¤¤§¥¨£¦§¥¨§¨§©

ïBöøa éà ,IàøNé úLàa àîéIéà ?ïðé÷ñò¯Lé íeIk ¨§¦©¦¥¨§¥¤¦§¨¥¦§¨§¥
ñðBàa éàå ?äaeúk dI¯?àøáb Iò àøñzéî à÷ éî ¨§¨§¦§¤¦¨¦©§¨©©§¨

ïBöøa éà ,ïäk úLàa àJàå¯éî ?äaeúk dI Lé íeIk §¤¨§¥¤Ÿ¥¦§¨§¥¨§¨¦
:éðú÷å ,ñðBàa åàI àJà ?ïBöøa IàøNé úLàî äòøb̈§¨¥¥¤¦§¨¥§¨¤¨¨§¤§¨¨¥
"éðzLøb" dIòáI äøîà :eäI àéòaéà .äaeúk dI Lé¥¨§¨¦©£¨§¨§¨§©§¨¥©§¨¦
éðà äàîè" úøîBàä :ù"ú ,àðeðîä áø øîà ?eäî©£©©©§¨¨¤¤§¥¨£¦
íúä àðîéäî àI éðú÷c äðBøçà äðLîI eJéôàc ,"EI§©£¦§¦§¨©£¨§¨¨¥¨§¥§¨¨¨

,äøwLîc àeäéab Iáà ,da òãé àI dIòác äòãéc ¦§©§¨§¨§¨§©§¨¨¨©¨£¨©¥
da òãéc "éðzLøb"¯äMà ïéà ä÷æçc ,àðîéäî ¥©§¨¦§¨©¨§¥§¨©£¨¨¥¦¨

,äaøcà :àáø déI øîà .dIòá éðôa äéðt äæéòî§¦¨¨¤¨¦§¥©§¨£©¥¨¨©§©¨
àðîéäî éðú÷c äðBLàø äðLîI 'éôà¯íeMî íúä £¦§¦§¨¦¨§¨¨¥§¥§¨¨¨¦

éwúc ïéðîæc àëä Iáà ,dLôð ééefáI àãéáò àIcó §¨£¦¨§©¥©§¨£¨¨¨§¦§¦§©¦
àøáb ïî dI¯:àiLøLî áø áéúî !äæéòîe äæéòî ¨¦©§¨§¦¨§¦¨§¦©§¨§¦¨

ðéáI éðéa íéîMä",àáøc àzáeéz äðBLàø äðLîc "E ©¨©¦¥¦§¥§§¦§¨¦¨§§¨§¨¨
øáñ÷ !àðîéäîc éðú÷å ,àôeqék dI úéIc àëä̈¨§¥¨¦¨§¨¨¥¦§¥§¨¨¨©
äøîà÷ãk àúéà àI éà ,õçk äøBé ïéà äøîà àIc dI ébñ àIc ïåék ,íúä :àáø̈¨¨¨¥¨§¨©¦¨§¨¨§¨¥¤§¥¦¨¦¨¦§¨¨§¨

¯ðéáI éðéa íéîMä" .déI äøîà àI;àðeðîä áøc àzáeéz éåäz äðBøçà äðLîc "E ¨¨§¨¥©¨©¦¥¦§¥§§¦§¨©£¨¤¡¥§§¨§©©§¨
àëä :àðeðîä áø øáñ÷ !àðîéäî àIc éðú÷å ,da òãé dIòáe àéä äòãéc àëä àäå§¨¨¨§¨§¨¦©§¨¨©¨§¨¨¥§¨§¥§¨¨¨©©©§¨¨¨

òãé äàéáác éäð :äøîà dôeb àéä éîð¯.àøwLî éëä íeMîe ?òãé éî õçk äøBéa ©¦¦¨¨§¨§¦¦§¦¨¨©§¤§¥¦¨©¦¨¦§©§¨
déI àéúà ãç àîBé .àøáâI déãé àéLî äîc÷éî LéîLúc àîBé Iëc àúzéà àéää©¦¦§¨§¨¨§©§¦¦§§¨¨§¨§¥§©§¨¨©¨§¨¥
íéBb ïî ãç ë"à :déI äøîà !àðãéàä úåä àI àúJéî àãä :dI øîà ,àLîîI àiî©¨§¦§¨£©¨¨¨¦§¨¨£©¨¦¨¨¨§¨¥©¦¦
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נדרים. ואלו נדרים - פרק אחד עשר דף צא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

כמדומה מכבר כבר שוחחנו בזה, ובכל אופן נכונה יותר לדעתי לצרף ספר ההשלמה על שאר 

המסכתות אף שכבר נדפסו, בכדי שיהי' דבר שלם ובתיקון השיבושים שבהדפסות דעד עתה וכו'.

ובכ"ז  שי',  ביתו,  מאנשי  לכ"א  בסדר,  שהכל  תקותי  בריאות,  עניני  ע"ד  מזכיר  שאין  כיון 

יודיע  )מהשאלתות פרשה בהעלותך(  א' ברמ"א  א' סעיף  - סימן  דיו"ד בתחלתו,  מתאים לההוראה 

עד"ז בפירוש.

המשך מהעמוד הקודם

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc mixcp(oey`x meil)

eäãN äôçzñðc àeä àøáâåedcy dlwlwzpy `ed lrad - §©§¨§¦§©£¨¨¥
zngn `l` dy`d zngn epi` zeyi`d lewlw ,xnelk ,drxfln
mxb elfne ,eilr ezy` xq`izy el dnxb ezpedk zyecwy ,lrad

.daezk dl yi dqp`py odk zy` jkitle ,xeqi`d z`
:epizpynn `ax ly ewitq z` hyet `tt ax

déì ïðéøîàå,`axl epayde -àéä ïéúéðúî,xnelk ,`id dpyn - §©§¦¨¥©§¦¦¦
,epizpyna epipyy .daezk dl yiy epizpynn gikedl yi

,Eì éðà äàîè úøîBàäe dlran z`vei.äaeúk dì Léax x`ane ¨¤¤§¥¨£¦§¥¨§¨
,`ttïðé÷ñò éàîa,xaecn dna -àîéìéàxaecny xn`p m` - §©©§¦¨¦¥¨

,ìàøNé úLàaik ,daezk dl ozie `vzy dpic `diy okzi `léà §¥¤¦§¨¥¦
dzpify zxne`y xaecny xn`p [m`Î],äaeúk dì Lé íeìk ,ïBöøa§¨§¥¨§¨

.daezk dl oi` oevxa dlra zgz dzpify dy` ixdéàåxaecn §¦
dzpify zxne`yàøáb ìò àøqzéî à÷ éî ,ñðBàazxq`p ike - §¤¦¨¦©§¨©©§¨

recne ,dlral zxzen dqp`py l`xyi zy` ixd ,dlra lr `id
.dlran `vzàlàåxaecn i`ce.ïäk úLàa,ote` dfi`aeéà §¤¨§¥¤Ÿ¥¦

dzpify xaecnìàøNé úLàî äòøb éî ,äaeúk dì Lé íeìk ,ïBöøa§¨§¥¨§¨¦¨§¨¥¥¤¦§¨¥
dzpifyïBöøa,xen`k ,daezk dl oi`y,åàì àlàxaecn i`ce §¨¤¨¨
dzpifyéðz÷å ,ñðBàadpyna,'äaeúk dì Lé'daezk yiy ixd §¤§¨¨¥¥¨§¨

.dlra zgz dqp`py odk zy`l
:dze` yxib dlray xnel zpn`p dy` m`d zwtzqn `xnbd

,eäì àéòaéày dy`éðzLøb dìòáì äøîà,eäî ,zpn`p `id m`d ¦©§¨§¨§¨§©£¨¥§§©¦©
.`l e` xg`l `ypdl zxzene

òîL àz ,àðeðîä áø øîàepipyy ,zpn`py epizpynn di`x ¨©©©§¨¨§©
,dpyna,Cì éðà äàîè úøîBàä.dyxbl aiig dlrae ,zpn`p ¨¤¤§¥¨£¦¨

éðz÷c äðBøçà äðLîì eléôàcc,àðîéäî àì`weecíúä- §£¦§¦§¨©£¨§¨¨¥Ÿ§¥§¨¨¨
mrhd ,jl ip` d`nh zxne`aàeämeyn zpn`p dpi`y

cmiyyegcäøwLî,dlran zcget dpi`eòãé àì dìòác äòãéc ¦§©§¨§¨§¨§©£¨Ÿ¨©
dadzpif `id m` zrcl leki epi` dlray zrceiy meyn - ¨

,`l e` xg`léab ìáàzxne`d dy`,éðzLøbzrceiycdlra £¨©¥¥©§©¦§
da òãé,zxwyn `id m`äéðt äféòî äMà ïéà ä÷æçc ,àðîéäî ¨©¨§¥§¨©£¨¨¥¦¨§¦¨¨¤¨

xwyl.dìòa éðôa¦§¥©£¨
àáø déì øîà,`pepnd axläaøcày ,jtidl xnel yi -eléôà ¨©¥¨¨©§©¨£¦

ìd zhiyéðz÷c äðBLàø äðLîc epizpynaàðîéäîd`nh xnel §¦§¨¦¨§¨¨¥§¥§¨
`weec ,jl ip`íúäzpn`py mrhd ,jl ip` d`nh zxne`a - ¨¨

`eddLôð ééefáì àãéáò àìc íeMîzefal dieyr dpi` dy`y - ¦§Ÿ£¦¨§©¥©§¨
m`e ,mbte oeifa dfa yiy ,dlra zgz dqp`py xnel dnvr z`
.d`nhpy xnel dnvra zlflfn dzid `l ,d`nhp zn`ay `l

àëä ìáàzyxib zxne`a -oin`dl daiq oi` ,oeifa jka oi`y ip £¨¨¨
,dléwúc ïéðîæcdì óäæéòîe äæéòî àøáb ïîjezn minrty - §¦§¦§©¦¨¦©§¨§¦¨§¦¨

xn`ze eipta xwy xnel dlra cbp dipt firdl wfgzz dqrk
.dyxiby

:`ax zhiy lr dywn `iyxyn ax

àiLøLî áø áéúîzpn`p dpi` ipzyxib zxne`dy `ax ixac lr ¥¦©§©§¦¨
zxne`d ,epizpyna epipyy ,[dpey`x dpynl elit`]éðéa íéîMä©¨©¦¥¥

ðéáìc ,EzhiyläðBLàø äðLîo`kne .zpn`p `id,àáøc àzáeéz §¥§§¦§¨¦¨§§¨§¨¨
ixdyàëä,jpial ipia minyd zxne`a -àôeqék dì úéìcoi` - ¨¨§¥¨¦¨

,jka oeifa dléðz÷åepizpyna,àðîéäîc`idy mrhdy ixd §¨¨¥¦§¥§¨
s` ok m`e ,dnvr z` zefal dieyr dpi`y meyn epi` zpn`p

.dpey`x dpynl zpn`p `dz ipzyxib zxne`d,`xnbd zvxzn
íúä ,àáø øáñ÷,oeifa ok mb dl yi jpial ipia minyd zxne`a - ¨¨©¨¨¨¨

cdì ébñ àìc ïåékcer lk oic ziaa dixac elawzi `l -àìc ¥¨§Ÿ©¦¨§Ÿ
äøîàyïéàlradõçk äøBéäøîà÷ãk àúéà àì éà ,oi` m` - ¨§¨¥¤§¥¦Ÿ¦¨¦§¨¨§¨

,zxne` `idy enk zn` xacddéì døîà àìzxne` dzid `l - Ÿ£¨¨¥
la` ,ugk dxei epi`y yxetna hxtl dl `id dyeay ,z`f

.oeifa lk jka dl oi`y ,zpn`p dpi` ipzyxib zxne`d
zxne`dy xn`y `pepnd ax ixac lr dywn `iyxyn ax
dy`d oi`y meyn ,dpexg` dpynl elit` zpn`p ipzyxib

:dlra ipta xwyl dfirn
zxne`d ,epizpyna epipyðéáì éðéa íéîMäc ,EzhiyläðLî ©¨©¦¥¥§¥§§¦§¨

äðBøçàdfn ,`iyxyn ax dywne ,zpn`p dpi`áøc àzáeéz éåäz ©£¨¤¡¥§§¨§©
.àðeðîä,eziiyew z` `iyxyn ax x`aneàëä àäåzxne`a - ©§¨§¨¨¨

,jpiae ipia minyddìòáã] (äìòáå) àéä äòãécda òãé [zrceiy - §¨§¨¦§©£¨¨©¨
,zxwyn `id m` rcei dlray `idéðz÷åepizpyna,àðîéäî àìc §¨¨¥§Ÿ§¥§¨

it lr s` ,zpn`p didz `l ipzyxib zxne`a oicd `ed ok m`e
y zrceiy.`pepnd ax lr dywe ,zxwyn `id m` rcei dlra

:`pepnd ax zhiy z` zayiin `xnbd
àëä ,àðeðîä áø øáñ÷jpial ipia minyd zxne`a -àéä énð ¨¨©©©§¨¨¨©¦¦

äøîà äôeb,zxwyn `idy rcei dlra oi`y dxeaq `id - ¨¨§¨
y zayegy,òãé äàéáác éäðz` hlty rcei lrady xnelk §¦¦§¦¨¨©

la` ,rxfdaoiprõçk äøBéc dxeaq `idòãé éî`ed m` lrad §¤§¥¦¨©
,`l e` ugk dxei.àøwLî éëä íeMîezxne`d dy`a ok oi`y dn ¦¨¦§©§¨

`l m` ,zxwyn `id m` rcei lrady i`cea zrceiy ,ipzyxib
.ok zpreh dzid `l zn` dixac eidy

d`nhp `id dy`d ixac itly zecaer dnk d`ian `xnbd
dpzp `ny zpn`p dpi`y mi`xen`d ewqte ,dlral dxeq`e

:dpyna epipyy enke ,xg`a dipir
àúzéà àéää,odk zy` -LéîLúc àîBé ìëcdzidy mei lky - ©¦¦§¨§¨¨§©§¦

,dlra mr zynyndzidäîc÷éîe xweaaàøáâì déãé àéLî- ¦©§¨©§¨¨¥§©§¨
.eici z` el zlhepãç àîBé,dzi` yniy `ly zexnldéì àéúà ¨©©§¨¥

îì àiîàLî.eici lehil min el d`iad -dì øîà,dlraàãä ©¨§¦§¨¨©¨¨¨
àúléîàðãéàä úåä àì`l ,xnelk ,meid did `l df xac - ¦§¨Ÿ£¨¨¦§¨

.meid epyniydxeaq dzidy mc` mr dyniy `idy xg`ne
,dlra `edydéì äøîà,dlralïk íàizyniyy mc`d eze` ¨§¨¥¦¥
df did ,ez`íéøëð ïî ãçmiiebd on cg` - ©¦¨§¦
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קסח
miwxt dyelyaa cenr `v sc ± iriax wxtmixcp

.ééåìäà.minya ,zeld` ixken.ééåèôð.htp ixken.àúéáá ÷æøäî äåäãmr xebq didy

.ziaa dy`.àöåäì óàåð äéèøô.xcbd uxt.ñëøéî äåä,ziaa `agzn did .dziaa

.lrad ea yibxi `ly.àúúéàã àúòã àìáezgipn dzid `l - zrcei dzid eli`y

.lek`l.ïäéãéá íãå åôàð éë.milrad oibxed mit`epc.ãáò àøåñéà àîéúã åäîi`d

`lc meyn - ikd dil xn`c i`de .dcda

miaepb min" ik dielr dizzi` iedizc ,zenil

.`ixye ,ikd opixn` `lc ol rnynw - "ewzni

íéøãð åIàå êIò ïøãä
íéøãð úëñî äI à÷éIñå
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.ééåìäàld` ixken mixkp..ééåèôðhtp ixken..÷éæøäîdze` mr `agp didy

) "laegd" 't xn`cke ,dy`:dt sc w"a`pexcp`a diwfxdc (.äéèøô.`vedl s`epuxt

`ptce `ved ly dvign.éñåëøéà.qkxin dedd`xi `ly ick envr `iagn didy

epelw.éàìëá.`aa`xninl e`l - inrh ipdl ikixhv`c `de .zlcd iptly jqna

dy`d oi`y ,`zilc .`xiq` `zzi` ikd e`lac

icra e` ,dxizqe iepiwa `l` dlra lr zxq`p

did - inrh ipd meyn e`l i`c `l` .xexa xac

,envrl yegl ytp lra lkl dfa `veika ie`x

miny ici z`vl ickepipir xi`i minyn midö` .

ze`xö epkfie .mizray dngd xe`k ezxeza

on` miöyexi oipaa.

íéøãð åIàå êIò ïøãä
íéøãð úëñî äI à÷éIñå
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àI zðà éà ,àðãéàä àëä eåäc ééBIäà¯àîIc ©£¥§¨¨¨¨¦¨¨¦©§§¨¦§¨
àa äðúð äéðéò :ïîçð áø øîà .ïBäpîda úéIå ,øç ¦§£©©©§¨¥¤¨¨§¨§©¥§¥¨

dzòc àçéãa äåä àIc àúzéà àéää .dIîa àLLî§¨¨§¦¨©¦¦§¨§¨£¨§¦¨©§¨
:déI äøîà ?àðL éàî àðãéàä :dI øîà .àøáb éãäa©£¥©§¨£©¨¨¦¨¨©§¨¨§¨¥
:dI øîà .àðãéàä ék õøà Cøãa ïzøòö àI íIBòî¥¨¨¥©§¨§¤¤¤¤¦¨¦¨¨£©¨
ïéIä ë"à :déI äøîà .àðãéàä àúJéî àãä äåä àÏ£¨¨¨¦§¨¨¦¨¨¨§¨¥¨¥

àI zðà éà ,àðãéàä àëä eåäc ééBèôð íéBb¯ïeçébLz àI :ïîçð áø eäI øîà .ïBäpî ãç àîIc ¦©§¥§¨¨¨¨¦¨¨¦©§§¨¦§¨©¦§£©§©©§¨¨©§¦
déøî àúà Iò ,àúzðéàå àeä àúéáa ÷éæøäî äåäc àøáb àeää .éàåä øçàa äéðéò úðúBð ,dä¤¤¥¤¨§©¥£©©©§¨©£¨§©§¥§¥¨§¦§§¨¨£¨¨¥
éñekøà àøeqéà ãáòc àúéà íà ,àéøL àúzéà :àáø øîà .÷øòå àöeäI óàBð déèøt ,àúéác§¥¨§¨¥¥§¨©£©£©¨¨¦§¨©§¨¦¦¨©£©¦¨¦§¥
,àéåç ïeðéîòèå ïnz éIçz ïzçî äåä .àáa [éàIëa] áéúéà óàBð ÷éIñ ,àøáb àúà ,àúzðà àéääc éaâI Iòc óàBð àeää .ñkøéî äåä£¨¦§©©¥§¨§©¥§©¦¦§§¨£¨©§¨§¥¥¥¦§¦§¥¨¨£¨©§¨©§¥©¨§©£¦¦§¨
:àáø øîà .àéåç ïeðéîòèc ,ïBäpî Ieëéz àI :óàBð àeää déI øîà ,àúzðéàc àzòc àIa éIçz eäðä ïî IëéîI àúéác éøî àòa§¨¨¦§¥¨§¥©¦¨§©§¥§¨©§¨§¦§§¨£©¥©¥¨¥¦§§©£¦¦§¨£©¨¨

àøeqéà ãáòc déúéà íà ,àéøL déúzðéà¯àøeqéà :àîéúc eäî !àèéLt ."ïäéãéa íãå eôàð ék" áéúëc ,úeîéIå IeëéIc déI àçéð ¦§§¥©§¨¦¦¥©£©¦¨¦¨¥§¥§¥¦§¦¦¨£§¨¦¥¤§¦¨©§¥¨¦¨
déI øîàc éàäå ,ãáò¯"íòðé íéøúñ íçIå e÷zîé íéáeðb íéî" déåJò déúzðéà éåäúc ,Iòa úBîéI àIc déI àçéðc¯.ïI òîLî à÷ £©§©©£©¥§¦¨¥§¨¥©©§¤¡¥¦§§¥¦¨¥©¦§¦¦§¨§¤¤§¨¦¦§¨¨©§©¨
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נדרים. ואלו נדרים - פרק אחד עשר דף צא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  ראש חדש אלול, חדש הרחמים, תש"כ

ברוקלין נ.י.

שנת המאתים להסתלקות הילולא

של מורנו הבעל שם טוב ז"ל

ועדה המארגנת, כפר חב"ד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

ובאתי בזה בהצעה, בהקדמה - שהיציאה מאה"ק ת"ו לחו"ל, הרי אפשרית היא, רק במקרים 

מיוחדים, ומהם, כדי להשתטח על קברי צדיקים, )ראה שדי חמד חלק אסיפת דינים בתחלתו, ובפאת 

השדה לשם(. ובפרט בצדיק נשיא שהי' קרוב אליו לומד תורתו ומתנהג ע"פ הוראותיו והדרכתו, או 

עכ"פ מקבל עליו לעשות כזה מכאן ולהבא.

ידועים דברי רבותינו נשיאינו, בענין התקשרות שהוא ע"י )כנ"ל( לימוד תורתו וקיום הדרכותיו 

ותקנותיו.

וידוע ומפורסם עד כמה מסר נפשו כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל על תורת החסידות בכלל 

ועל הפצתה באופן הכי רחב ולחוגים הכי שונים - מתוך אהבה, ובאותה "הלשון" שהם שומעים.

ולכן - על כל אחד ואחת שי' מהמשתתפים בנסיעה האמורה, להתחיל בהאמור בפועל קודם 

התחלת הנסיעה בפועל, כוונתי - להוספה בלימוד הדא"ח ובפרט בלימוד מאמרי בעל הציון.

ובהנוגע להנשים, במה שיש בהאמור גם אליהם או במיוחד אליהם.

המשך בעמוד הבא



קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc mixcp(oey`x meil)

ééBìäà,[micba ea miqakny ayr oinÎ] ld` ixken -àëä eåäc ©£¥©£¨¨
àðãéàäc ,meid o`k eidy -zðà éà[dz`Î]àì,inir zyniy ¨¦§¨¦©§§Ÿ
àîìécdid inir yniyy dfïBäpî.mild` ixken mze`n -øîà ¦§¨¦§¨©

,ïîçð áødlral zxq`p dy`d oi`miyyeg ep`y ,dl` dixaca ©©§¨
y,øçàa äðúð äéðéòel xnel ick lehil min dlral d`iad okle ¥¤¨¨§¨§©¥

,dpyxbie eilr dxq`pe xg`l dlrapydlîa àLLî da úéìå- §¥¨§¨¨§¦¨
.dixaca ynn oi`

:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbd
àøáb éãäa dúòc àçéãa äåä àìc àúzéà àéäädgny dzid `l - ©¦¦§¨§Ÿ£¨§¦¨©£¨©£¥©§¨

.dlra mrdì øîà,dlraàðL éàî àðãéàämeid dpey dn - ¨©¨¨¦§¨©§¨
.iz` dgny jpi`yõøà Cøãa ïzøòö àì íìBòî ,déì äøîà̈§¨¥¥¨Ÿ©©§©§¤¤¤¤

[yinyzaÎ]àðãéàä ék.meid ipzxrivy enk -dì øîà,dlraàì ¦¨¦§¨¨©¨Ÿ
àðãéàä àúléî àãä äåä.meid llk jnir izyniy `l -äøîà £¨¨¨¦§¨¨¦§¨¨§¨

ïk íà ,déìn cg` did enir izyniyy dfééBèôð íéøëð ïéìä- ¥¦¥¨¥¨§¦©§¥
htp ixken miieb mze`nàðãéàä àëä eåäcc ,meid o`k eidy -éà ©£¨¨¨¦§¨¦

zðà[dz`Î]àì,meid inir zyniyàîìécdid inir yniyy df ©§§Ÿ¦§¨
ïBäðî ãç.htp ixken mze`n -da ïeçébLz àì ïîçð áø eäì øîà ©¦§¨©§©©§¨Ÿ©§¦¨

,llk dixaca eaygzz l` -c,éàåä øçàa äéðéò úðúBðokle ¤¤¥¤¨§©¥£©
.dpyxbie dlra lr xq`izy ick xg` mr dyniyy zxne`

:sqep dyrn d`ian `xnbd
àúzðéàå àeä ,àúéáa ÷éæøäî äåäc àøáb àeäämr cgiizp mc` - ©©§¨©£¨¦©§¥§¥¨§¦§§¨

c dryae ,dziaa yi` zy`ìòeàúààúéác déøîqpkpyk -`ae ©¨¨¨¥§¥¨
,ziad lraàöeäì óàBð déèøtdzidy dvignd z` s`epd uxt - ©§¥¥§¨

,milwc ialeln diieyr÷øòå.gxae - §¨©
àéøL àúzéà ,àáø øîàyyg oi`e ,dlral zxzen dy`d - ¨©¨¨¦§¨©§¨

c ,s`ep eze` mr dzpifyàøeqéà ãáòc àúéà íàzn`a m` - ¦¦¨§¨©¦¨
,dy`d mr yniy s`epdñëøéî äåä éñeëøà`agzne onhp did - ¦§¥£¨¦§©

.epelw z` lrad d`xi `ly ,lrad iptn
:sqep dyrn d`ian `xnbd

óàBð àeää,miyp mr dpfny mc` -àúzðà àéääc éaâì ìòc- ©¥§©§©¥§©¦¦§§¨
c s`epd d`xyke .dy` ly dzial qpkpyàøáb àúà`ay - ¨¨©§¨

,dy`d ly dlraóàBð ÷éìñeàáa éàìëa áéúéàs`epd dlr - ¨¦¥¥¦§¦§¥¨¨
.zlcd iptly jqna `agzpeïnz éìçz ïzçî äåämigpen eid - £¨©§¨©§¥©¨

,milgy myåc s`epd d`xàéåç ïeðéîòèmze`n mrh ygpy - §©£¦¦§¨
,s`epd my didy cera okn xg`l .milgyìëéîì àúéác éøî àòa§¨¨¦§¥¨§¥©

éìçz eäðä ïî,milgy mze`n lek`l ziad lra dvx -àìa ¦¨§©§¥§Ÿ
àúzðéàc àzòc,dy`d zrici ila -óàBð àeää déì øîà,lral ©§¨§¦§§¨¨©¥©¥
ïBäðî ìeëéz àìmeyn ,mdn lk`z l` -àéåç ïeðéîòècmrhy - Ÿ¥¦§§©£¦¦§¨

.ygp mdn
àéøL déúzðéà ,àáø øîàc ,dlral zxzen dy`d -déúéà íà ¨©¨¨¦§§¥©§¨¦¦¥

àøeqéà ãáòcdid ,dy`d mr dpf s`ep eze`y xacd zn` m`y - §¨©¦¨
déì àçéðs`eplìeëéìclradúeîéìå.lr ceygdy jkl di`xe ¦¨¥§¥§¥

,minc zekity lr mb ceyg yi` zy` mr zepfáéúëcbk l`wfgi) ¦§¦
(dn,'ïäéãéa íãå [äpä úôàð] (åôàð) ék'ecia yiy in ,xnelk ¦Ÿ£Ÿ¥¨§¨¦¥¤

z` mibxed mit`epdy ,eicia minc zekity mb ,se`ip zxiar
.milrad

,`xnbd dywnàèéLtzekity lr mb ceyg se`ip lr ceygdy §¦¨
z` livdl dvxy s`ep eze` `linne ,lrad z` bexdl minc
.`ax ycig dne ,dy`d mr dpf `ly i`cea dzinn lrad

,`xnbd zvxzn,àîéúc eäîc xnel mewn yi zn`ayàøeqéà ©§¥¨¦¨
ãáò,dy`d mr dpfy -déì øîàc éàäåygpy lral xn`y dn - ¨©§©§¨©¥

meyn `ed ,lrad z` livdl dvxe mdn lk`àìc déì àçéðc§¦¨¥§Ÿ
ìòa úeîéìmr zepfl lkeiy ick ,zeni `l lrady el sicr - ¥©©

,yi` zy` oiicr `idyk ztqep mrt dy`dcdidz `idy jka §
yi` zy`déålò déúzðéà éåäzzpigaa eilr dy`d `dz -íéî' ¤¡¥¦§§¥¦¨¥©¦

'íòðé íéøúñ íçìå e÷zîé íéáeðb(fi h ilyn)xeqi` z`ia ,xnelk , §¦¦§¨§¤¤§¨¦¦§¨
epiid ok m`e .d`pd xzei da yi 'miaepb min' zpigaa `idy
.dnr dpf `ly dzinn lrad z` livdy dfn di`x oi`y mixne`

ïì òîLî à÷rcei s`epd oi`y meyn ,jkl miyyeg `ly ¨©§©¨
dpf zn`a m` okle ,d`iaa d`pd xzei yi yi` zy` dzeiday
dy`d z` z`yl lkeiy ick lrad zeniy dvex did dnr
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)עיין הלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן סוף פרק א': והנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות 

להן וכו' כל מצות עשה שאין הזמן גרמא וכו' ובימיהם הי' החכם דורש וכו' בלשון שמבינים הנשים 

וכו', והרי בכלל מצות עשה שאין הזמן גרמא, הם לכל לראש שש המצות שחיובן תמידי לא יפסק מעל 

האדם אפילו רגע בכל ימיו, ואלו הם, א( להאמין בשם, ב( שלא להאמין לזולתו, ג( ליחדו, ד( לאהבה 

אותו, ה( ליראה אותו, ו( שלא לתור אחר מחשבת הלב וראית העינים.

שלזה באים במיוחד ע"י הלימוד שבימינו הוא לימוד תורת החסידות, וכפס"ד הרמב'ם הלכות 

יסודי התורה ריש פרק ב'. ומעשה רב(.

כן יפריש כאו"א - בלי נדר - בכל יום חול בבקר פרוטות אחדות לצדקה, למוסדות בעל הציון, 

לחיזוק המוסדות. כן יבקרו קודם הנסיעה, עכ"פ פעם אחת, בתוככי בני ישראל, בחוגים שלעת עתה 

עדיין אינם מהמקושרים בכל עניניהם וכו', ז.א. שבדקות עכ"פ חל עליהם התואר דחוצה. ובביקורם 

ידברו דברי התעוררות בכלל, ומתורתו של בעל הציון בפרט.

וכל המוסיף בכל אחד מהנ"ל, הרי זה משובח, כמובן.

בעת הנסיעה - ילמדו ברבים שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ע"פ התקנה של 

בעל הציון. וכן שיעור בתורתו - במקום שלבם חפץ, של רוב המשתתפים בזה,

ובודאי יצטרפו להם כל הנוסעים ובצירוף הצוות, שמבני ישראל הוא.

ויהי רצון שתהי' הנסיעה בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים, ובנקודה הפנימית - שעל ידה 

יתוסף בהפצת היהדות בכלל, ובהפצת המעינות חוצה ביחוד.

המשך בעמוד הבא

המשך מהעמוד הקודם

miwxt dyelyaa cenr `v sc ± iriax wxtmixcp
.ééåìäà.minya ,zeld` ixken.ééåèôð.htp ixken.àúéáá ÷æøäî äåäãmr xebq didy

.ziaa dy`.àöåäì óàåð äéèøô.xcbd uxt.ñëøéî äåä,ziaa `agzn did .dziaa

.lrad ea yibxi `ly.àúúéàã àúòã àìáezgipn dzid `l - zrcei dzid eli`y

.lek`l.ïäéãéá íãå åôàð éë.milrad oibxed mit`epc.ãáò àøåñéà àîéúã åäîi`d

`lc meyn - ikd dil xn`c i`de .dcda

miaepb min" ik dielr dizzi` iedizc ,zenil

.`ixye ,ikd opixn` `lc ol rnynw - "ewzni
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.ééåìäàld` ixken mixkp..ééåèôðhtp ixken..÷éæøäîdze` mr `agp didy

) "laegd" 't xn`cke ,dy`:dt sc w"a`pexcp`a diwfxdc (.äéèøô.`vedl s`epuxt

`ptce `ved ly dvign.éñåëøéà.qkxin dedd`xi `ly ick envr `iagn didy

epelw.éàìëá.`aa`xninl e`l - inrh ipdl ikixhv`c `de .zlcd iptly jqna

dy`d oi`y ,`zilc .`xiq` `zzi` ikd e`lac

icra e` ,dxizqe iepiwa `l` dlra lr zxq`p

did - inrh ipd meyn e`l i`c `l` .xexa xac

,envrl yegl ytp lra lkl dfa `veika ie`x

miny ici z`vl ickepipir xi`i minyn midö` .

ze`xö epkfie .mizray dngd xe`k ezxeza

on` miöyexi oipaa.
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àI zðà éà ,àðãéàä àëä eåäc ééBIäà¯àîIc ©£¥§¨¨¨¨¦¨¨¦©§§¨¦§¨
àa äðúð äéðéò :ïîçð áø øîà .ïBäpîda úéIå ,øç ¦§£©©©§¨¥¤¨¨§¨§©¥§¥¨

dzòc àçéãa äåä àIc àúzéà àéää .dIîa àLLî§¨¨§¦¨©¦¦§¨§¨£¨§¦¨©§¨
:déI äøîà ?àðL éàî àðãéàä :dI øîà .àøáb éãäa©£¥©§¨£©¨¨¦¨¨©§¨¨§¨¥
:dI øîà .àðãéàä ék õøà Cøãa ïzøòö àI íIBòî¥¨¨¥©§¨§¤¤¤¤¦¨¦¨¨£©¨
ïéIä ë"à :déI äøîà .àðãéàä àúJéî àãä äåä àÏ£¨¨¨¦§¨¨¦¨¨¨§¨¥¨¥

àI zðà éà ,àðãéàä àëä eåäc ééBèôð íéBb¯ïeçébLz àI :ïîçð áø eäI øîà .ïBäpî ãç àîIc ¦©§¥§¨¨¨¨¦¨¨¦©§§¨¦§¨©¦§£©§©©§¨¨©§¦
déøî àúà Iò ,àúzðéàå àeä àúéáa ÷éæøäî äåäc àøáb àeää .éàåä øçàa äéðéò úðúBð ,dä¤¤¥¤¨§©¥£©©©§¨©£¨§©§¥§¥¨§¦§§¨¨£¨¨¥
éñekøà àøeqéà ãáòc àúéà íà ,àéøL àúzéà :àáø øîà .÷øòå àöeäI óàBð déèøt ,àúéác§¥¨§¨¥¥§¨©£©£©¨¨¦§¨©§¨¦¦¨©£©¦¨¦§¥
,àéåç ïeðéîòèå ïnz éIçz ïzçî äåä .àáa [éàIëa] áéúéà óàBð ÷éIñ ,àøáb àúà ,àúzðà àéääc éaâI Iòc óàBð àeää .ñkøéî äåä£¨¦§©©¥§¨§©¥§©¦¦§§¨£¨©§¨§¥¥¥¦§¦§¥¨¨£¨©§¨©§¥©¨§©£¦¦§¨
:àáø øîà .àéåç ïeðéîòèc ,ïBäpî Ieëéz àI :óàBð àeää déI øîà ,àúzðéàc àzòc àIa éIçz eäðä ïî IëéîI àúéác éøî àòa§¨¨¦§¥¨§¥©¦¨§©§¥§¨©§¨§¦§§¨£©¥©¥¨¥¦§§©£¦¦§¨£©¨¨

àøeqéà ãáòc déúéà íà ,àéøL déúzðéà¯àøeqéà :àîéúc eäî !àèéLt ."ïäéãéa íãå eôàð ék" áéúëc ,úeîéIå IeëéIc déI àçéð ¦§§¥©§¨¦¦¥©£©¦¨¦¨¥§¥§¥¦§¦¦¨£§¨¦¥¤§¦¨©§¥¨¦¨
déI øîàc éàäå ,ãáò¯"íòðé íéøúñ íçIå e÷zîé íéáeðb íéî" déåJò déúzðéà éåäúc ,Iòa úBîéI àIc déI àçéðc¯.ïI òîLî à÷ £©§©©£©¥§¦¨¥§¨¥©©§¤¡¥¦§§¥¦¨¥©¦§¦¦§¨§¤¤§¨¦¦§¨¨©§©¨
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קע
iiepik lk` cenr a sc ± oey`x wxtxifp

úåøéæðë úåøéæð ééåðéë ìëÐ minkg odl ecay oeyl eze`a zexifp eilr lawnd lk Ð

xn`y in .gift ,gifp ,wifp :zexifp iiepik od el`e ."xifp ipixd" xn` m` enk xifp `ed ixd

zi` ;inrh oild meyn .xifp `ed ixd Ð "gift" e` ,"gifp ipixd" xn`y e` ,"wifp ipixd"

meyn i` .od zene` oeyl oiiepik ipdc :ixn`c zi`e ,od minkg odl ecay oeyl :ixn`c

z"igc otece ,"wifp"c sewc lbxl zwgn ikc

Ð eay z"ig otece "gift"c `"tc ebbe ,"gifp"c

."xifp" dil zieeynàäà øîåàäit lr s` Ð

.xifp eiztya `ived `lyøéæð äæ éøäzecic Ð

ly ci ziaa mc` fge`y myke .zexifpk zexifp

xn`c oeik ,df jk ,envr ilkd z` diabne ilk

.xifp df ixd Ð "d`p `d`" xn`y e` "`d`"

.`xnba yxtn oizipzn dlekc `nrheàøîâ
øéæð éðú àîòè éàîxifpc ilin `ixi` i`nc Ð

.miyp xcqa'åëå éà÷ àø÷à àðú`ed oicae Ð

icii` `l` ,dheq xzal diipzinl dil dedc

wxt dia `pze ,miyp xcq xwirc zeaezk `pzc

,zeaezk xzal mixcp dil `pz Ð "xicnd"

xcp xecpl" `xw dil jinqnc xifp `pz xcde

lk :xn xn`c ,dheq `pz xcde ,'ebe "xifp

epiid ,oiid on envr xifi dlewlwa dheq d`exd

"dyer oii daxd ,iza" :(`,f) dheqa opixn`ck

.'ekïééåðéëá çúôzexifp iiepik lk :ipzwc Ð

.zexifpkúåãé ùøôîå."`d`" xne`d Ðàðú
'åë ÷éìñã àåääî`eddn ,`pzc `gxe` Ð

.'ek opzck ,`yixa iyextl ligzn wilqcàìà
éëä éðúå éëä éðú íìåòì`nrh `xazqne Ð

dnda icii` Ð "d`vei dnda dna" iab mzdc

jixv] (xqt`a) z`vl lnbl xeq`y ,iz`c `ed

xaca aiig epi` `ed la` ,[zlhlehna :zeidl

ikdle ,`xeqi` `yilw jkld Ð dl ie`x epi`y

.`yixa `xizd yxtn
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ìëzexifp eilr legl iepik `xwp ,ok eny xwir epi`y xac lk Ð zexifpk zexifp iiepik

xn` ik xifp iedinl ipdne ,"xifp `d`" epiidc ,xwird mya xn` eli`k xac lkl

.oiiepk oi`xwp mde .xwird mya enk ,"gift" e` "gifp" e` "wifp `d`" oiiepkd

øîåàädfe .eiptl xaer xifpy enk ,dgked `ki`c yxtn `xnbae Ð xifp df ixd `d`

legl ipdne ,exeac xnb `ly ,zexifp zeci `xwp

mc`k ,exeaic xnb eli`k zexifp ipic lk eilr

fge` eli`k jka ediabne ilk ly ci ziaa fge`d

.ilkaåàzexifp zeci `xwp df mb Ð d`p `d`

edpipzinl edpiaxr `l i`n` yxtn `xnbae

`d`" e` "`d`" xne`d :ikd ipzile ,zg` `aal

.xifp df ixd Ð "d`p

øéæðdvxy itl Ð xifp df ixd gift gifp wifp

.'eke xifp :xne`e gzt oiiepkd lk yxtl

,dxeza aezkd myd xwir `ed "xifp" ,xnelk

oicd `ede .zexifp my eilr lg df oeyl ici lry

."gift" ,"gifp" ,"wifp" enk ,oiiepkd oeyla xn` m`

iiepik lk :ipzwc ,iyextl `z` oizipznc `yixe

wxta mi`xen` ewlgp oiiepikae .zexifpk zexifp

zene` oeyl :xne` opgei iax ;(`,i) mixcpc `nw

zepeyl mirayn el` zepeyl yly :yexit ,md

yly jpd `ixi` i`n opgei iaxle :xn`z m`e .md

eilr law m` ,inp zepeyl miray lka ?zepeyl

dilr liig Ð zepeyld jpdn cg`a zexifp

x`ya mbc ,inp ikd oi`c :xnel yie !zexifpd

eilr lawl oiekzne ,mpiane mxikn m` zepeyl

ik ,oizipznc ipyil ipdn la` .xifp ied Ð zexifp

liig Ð elld zepeyl yly on cg`a exfp xn`

incc meyn ,oiekzn oi` ik inp (idp) zexifp dilr

yiwl yixe .mixg` zepeyln dxez oeyll ith

mzde .maln minkg ecay oeyl :xn`e ,mzd bilt

?oiiepk oeyl opax edpiwze edpica i`n` :jixt

xn`e "oaxw 'dl" xninl irac oipnifc :aiyde

'dl"e ,`cixb "epwz jkle ,dlhal miny my witn

m`e ."mpew 'dl" xnel oeyld lbxed `ly ,oiiepk

oeyl ici lr oaxw `iai ji` yiwl yixle :xn`z

:xnel yie !dxfra oileg iziinw `d ?minkg ecay

eca df oeyly rceie ,xifpa xecpl oiekznc oeik

,`id dxenb dlaw Ð xifpa mda xecpl minkg

iax axde .dxeza aezkd oeyla xn` eli`k

,xn`w oaxw oiprl e`l yiwl yixc :yxit l`igi

ezexifp lr xar m` iwlc ,zewln oiprl `l`

.minkg ecay oeyla lawyøîåàäipixd

diteble .eiptl xaer xifpc dl iwen `xnba Ð dfk

`l Ð eiptl xaer xifp elit` "ipixd" xne`d `d ,"dfk" xn`c `nrh :jixhvi` `weicl `l` .xifp iedc eiptl xaer xifpe "`d`" `l` xn` `l ik elit` opirny `yixn `dc ,jixhvi` `l

."dfk" miiq `l ik "ipixd" on ,dfk "`d`" rnyn ithc ,ipdnéðéøä`l` ,exeac xnbc oeik `l` .zeci icda lirl edpipzil ok m`c ,edpip zexifp zeci e`l ipd Ð lklkn ipixd lqlqn

.`xnba yxtnck ,dixrya qitze zepeyl ipd xn` ik ,xnel `a zexifpc rnyn ,dixeaic opiyxtnc `ed op`e ,zexifp` `icdl yxit `lyéàî.miyp xcqa yexit Ð xifp ipz `nrh

xcqa `zkqn dze` ipz jkld ,oii Ð dzpify dl mxb in xnelk ,oii Ð dxiarl dl mxb in ,'ebe "m` dide" i`w `xw` `pz :ipyne .zepaxw zekld `edy ,diipzinl dil ded miycw xcqa

:xnel siqen aeye .xcpa `l la` ,oiid on dnvr xnyzy `ed oekpe ,xnelk .oii dxiarl mxb in :dlgz xn`y xacd meiq Ð oiid on envr xifi dlewlwa dheq d`exd lk :xn`we .miyp

`pz `nrh i`n :ira `l mixcpae .zlrapd enk wcap lready (a,fk) dheqa `zi`ck ,wcap lread `ed mby ,miypa xifp dpy jkle ,xifpk oiid on envr xifi dlewlwa dheq d`exd lky

icii` :mzd ipyne ,dheq ipzwc `py i`n wilqw xifpn `pz ickn :jixtck (`,a) dheq yixa xn`wck `nrh xninl ivn ded `le .aizk dy` zyxta mixcp zyxt xwirc meyn Ð miypa

klc `kd ipyil inp ikd ok m` .dil incc xifp inp `pz Ð mixcp `pzc icii`e ,mixcp inp `pz (`,r) "ezy` z` xicnd" wxt zeaezka `pzc`lc meyn :xnel yie !miyp xcqa o`py j

:dywe .i`w `xw` `pzc `nrh xnel jixv jkl ,mzd mixcp ipzinl dil ded diab` ,daxc`e .ith mzd zepyl xifp ie`xe ,zepaxw eleky miycw xcql wayil mixcp ab`c dil xazqin

i`w `xw` xnel dvex `l` ,dyxta aizkc `xw` xnel dvex epi` "i`w `xw` `pz" xn`wc i`nc :xnel d`xp okl ?dfl df oipr dne 'ek "dheq d`exd lk" xnele epeyl jix`dl el dnlc

lv` zexifp `pz i`n` :dyw mewn lkn la` .'eke oii dxiarl mxb inc ,miyp xcqa xifp azkc i`n xity `gip dzre .'ebe "m` dide" aizkc ,(`,v) oihib zkqna "yxbnd" seqa aizkc Ð

,dyxtd xcqk xifp xcde `yixa dheq ipzil ok m`c ,ibq `l cegl `kdc `nrhae .dxiar df mbe ,'eke xifi dlewlwa dheq d`exd lkc xn`w ikd meyne !oihib xg` eazekl el did ?dheq

.miyp xcqn xwir `edy dheql xfeg xcde ,xifp `pz mixcp ab`e ,mixcp `pz "xicnd" ab`c mzdc `nrh jixv jklàìà`xeqi`c mzd .`nrh `ki` edlekae Ð ikde ikd ipz mlerl

[a cenrl jiiy o`kn] .`yixa xzid yxtn Ð dndac xeqi`c ,dnda iabe .`yixa exeqi` yxtn Ð d`vei dy` dnae dpnhde dwlcd oebk ,envr mc`a dielzd :yexit .diytpc

àìà.`ed diytpc `xeqi` Ð zecid oiae oiiepkd oia Ð gztc i`na oizipzna ,xnelk Ð `yixa iiepk yextl [`kd]úåãé`nw wxta opiyxcc Ð dil `aiag `yxcn oiiz`e li`ed

'dl xifdl xifp" :(`,b) mixcpc.zexifpk zexifp zeci zeyrl Ð "ø÷éòá.iepk oeyla xn`y `l` ,`ed xenb zexifp zlawc ,dyxcl oikixv opi`y ,oiiepkd epiidc Ð oaxw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc xifp(ipy meil)

.zglbza .otbd on `veid lka :mixac dyelya xq`p xifpd
`iadl `ed aiig ezexifp ini enlypy meiae .miznl d`neha
xyt` mipte` dyelya .zexifpd ini jeza `nhp m` oke ,zepaxw
.a .'xifp ipixd' xne`y epiidc ,zexifp oeyl xwir .` :zexifp lawl
oeyl z` xne` epi`y ,zeci .b .ixwir epi`y oeyl epiidc ,miiepik
eze`ae ,exneb epi`e exeaic zvwn ligzn `l` ,zenilya dlawd

.eixac z` milyd eli`k zexifpd dlg zvwn

äðùî
e` miiepik wx mdy zepeyla s` dlg zexifpy zcnln dpynd

.zexifpl zeciúeøéæð ééepék ìkmy xwir mpi`y zepeyld lk - ¨¦¥§¦
md ixd ,iepik `l` zexifpúeøéæðks`e ,zexifp oeyl xwirk - ¦§¦
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.zexifpa xnelk
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,zexifp lawl,øéæð Bðéà:llk zexifp oeyl ef oi`y oeik ¥¨¦

âàøî
zl`ey .miyp xcqa xifp zkqn drawp recn zxxan `xnbd

:`xnbdéà÷ íéLð øãña àpz ,éãkîxcqa cner `pzdy xg`n - ¦§¥©¨§¥¤¨¦¨¥
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znxebd y`xd zelwn lvpidl ick die`xd dxinyd `id efy
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.oiyexib znxebd dxiar icil `eaz `l oii zezyln
:dywne ,dpynd xcq z` x`al d`a `xnbdïééepéëa çút- ¨©§¦¦

,'zexifpk zexifp iiepk lk' eixac zligza dpy `pzdeyk`a
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.zeci ici lr dlg zexifpy oicd z` llk xikfd `l ixde ,'`d`'

:`xnbd zayiinàîéúéàå ,àáø øîàmya df uexiz exn`y yie - ¨©¨¨§¦¥¨
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,'xifp `d`'øéæð äæ éøä:`xnbd zl`ey .ci oicnééepék LBøôìå £¥¤¨¦§¦§¦¥
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àLéøa Løôîenke ,ea miiqy oicd z` dligz yxtl `pzd jxc - §¨¥§¥¨
,zenewn cera ok epivnyïðúãkzay zkqna(:k)zxxany §¦§©

dpyndïé÷éìãî änazexp miwilcn zelizte mipny dfi`a - ©¤©§¦¦
,zay,ïé÷éìãî ïéà änáe,dti miwlec mpi`yLøôîey el` z`ïéà ©¤¥©§¦¦§¨¥¥

ïé÷éìãîodaàLéøadpyna epivn oke .(:fn my)zxxanyäna ©§¦¦§¥¨©¤
ïéðîBè,dxikd iab lrn dwliqy xg` dxcwd z` zay axra §¦

ïéðîBè ïéà änáeàLéøa ïéðîBè ïéà Løôîe ,epipy oke .(.fp my)äna ©¤¥§¦§¨¥¥§¦§¥¨©¤
à änáe äàöBé äMàäàöBé dðédy`l xzen mihiykz el`a - ¦¨§¨©¤¥¨§¨

,dxeq` el`ae ,zaya miaxd zeyxl z`vlLøôîez` `pzd §¨¥
y el`àöz àìdäMà,mdaàLéøayxtl `pzd ly ekxcy ixd . Ÿ¥¥¦¨§¥¨

`pzd yxtn o`k mb okle ,dpexg`a xikfdy oicd z` dligz
.zeci oic z` dligz

xcqd itl `pzd yxity mixg` zenewnn dywn `xnbd
:ea ligzdyïðúäå(:`p my),,äàöBé äîäa änaäàöBé dðéà änáe, §¨§©©¤§¥¨§¨©¤¥¨§¨
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`l` ,miiqy okidn yxtl ligzdl `pzd ly ekxc oi`y ,`vnp
dpiy recn dl`yd zxfeg ok m`e ,ea ligzdy xcqd itl yxtn

.miiepik mcew zeci yxite dpynd xcqn `pzd
reaw xcq oi`y zcnele ,mcewd uexizdn da zxfeg `xnbd

:dpynaéëä éðúå éëä éðz íìBòì ,àlàitl `pzd dpey minrtl - ¤¨§¨¨¥¨¦§¨¥¨¦
,ea miiqy dn z` x`al micwn minrtle ,ea ligzdy xcqd

.df xcq qtz dnl mrh yi mewn lkaeíúä ,àlàzwlcd oiprl - ¤¨¨¨
oeik ,dy`d z`ivie ,dpnhd ,zay zexpàeä déLôðc àøeqéàc- §¦¨§©§¥

okl ,xzei mixenge mc`d dyrna miielzd mixeqi` mdyLøôî§¨¥
àLéøa déLôðc àøeqéàote`d z` dligz yxtl `pzd micwn - ¦¨§©§¥§¥¨

la` ,xzend ote`d z` yxtny iptl xeq`däîäa éabdna - ©¥§¥¨
,d`vei dpi` dnae d`veiéúàc àeä äîäa éãéià àøeqéàc- §¦¨©§¥§¥¨§¨¥

dyer mc`d oi`e ,`a `ed dndad dyrn ici lr xeqi`dy
jkitl ,eznda lr deEvn `edy wx xeqi` zlertàøézéä Løôî§¨¥¤¥¨
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וינצלו זמן שהותם כאן, כסגנון חז"ל, כדבעי למיעבד - מתוך שמחה וטוב לבב.

ונזכה במהרה לקיום היעוד דבשובה ונחת, דנחזור כולנו בשובה ונחת לארצנו הקדושה על ידי 

משיח צדקנו בקרוב ממש.

ומתוקה  טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  בברכת  וחותם  האמור  בכל  לבשו"ט  המצפה 

בגשמיות וברוחניות גם יחד - לכאו"א שליט"א,

מנחם שניאורסאהן

שליט"א  מהמשתתפים  כו"כ  של  הפרטים  למכתביהם  מענה  בתור  גם  בא  זה  מכתבי  נ.ב. 

בהנסיעה האמורה. ובודאי יודיעו לכאו"א מהם את האמור.

המשך מהעמוד הקודם



קעי
iiepik lk` cenr a sc ± oey`x wxtxifp

úåøéæðë úåøéæð ééåðéë ìëÐ minkg odl ecay oeyl eze`a zexifp eilr lawnd lk Ð

xn`y in .gift ,gifp ,wifp :zexifp iiepik od el`e ."xifp ipixd" xn` m` enk xifp `ed ixd

zi` ;inrh oild meyn .xifp `ed ixd Ð "gift" e` ,"gifp ipixd" xn`y e` ,"wifp ipixd"

meyn i` .od zene` oeyl oiiepik ipdc :ixn`c zi`e ,od minkg odl ecay oeyl :ixn`c

z"igc otece ,"wifp"c sewc lbxl zwgn ikc

Ð eay z"ig otece "gift"c `"tc ebbe ,"gifp"c

."xifp" dil zieeynàäà øîåàäit lr s` Ð

.xifp eiztya `ived `lyøéæð äæ éøäzecic Ð

ly ci ziaa mc` fge`y myke .zexifpk zexifp

xn`c oeik ,df jk ,envr ilkd z` diabne ilk

.xifp df ixd Ð "d`p `d`" xn`y e` "`d`"

.`xnba yxtn oizipzn dlekc `nrheàøîâ
øéæð éðú àîòè éàîxifpc ilin `ixi` i`nc Ð

.miyp xcqa'åëå éà÷ àø÷à àðú`ed oicae Ð

icii` `l` ,dheq xzal diipzinl dil dedc

wxt dia `pze ,miyp xcq xwirc zeaezk `pzc

,zeaezk xzal mixcp dil `pz Ð "xicnd"

xcp xecpl" `xw dil jinqnc xifp `pz xcde

lk :xn xn`c ,dheq `pz xcde ,'ebe "xifp

epiid ,oiid on envr xifi dlewlwa dheq d`exd

"dyer oii daxd ,iza" :(`,f) dheqa opixn`ck

.'ekïééåðéëá çúôzexifp iiepik lk :ipzwc Ð

.zexifpkúåãé ùøôîå."`d`" xne`d Ðàðú
'åë ÷éìñã àåääî`eddn ,`pzc `gxe` Ð

.'ek opzck ,`yixa iyextl ligzn wilqcàìà
éëä éðúå éëä éðú íìåòì`nrh `xazqne Ð

dnda icii` Ð "d`vei dnda dna" iab mzdc

jixv] (xqt`a) z`vl lnbl xeq`y ,iz`c `ed

xaca aiig epi` `ed la` ,[zlhlehna :zeidl

ikdle ,`xeqi` `yilw jkld Ð dl ie`x epi`y

.`yixa `xizd yxtn
éáâå
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ìëzexifp eilr legl iepik `xwp ,ok eny xwir epi`y xac lk Ð zexifpk zexifp iiepik

xn` ik xifp iedinl ipdne ,"xifp `d`" epiidc ,xwird mya xn` eli`k xac lkl

.oiiepk oi`xwp mde .xwird mya enk ,"gift" e` "gifp" e` "wifp `d`" oiiepkd

øîåàädfe .eiptl xaer xifpy enk ,dgked `ki`c yxtn `xnbae Ð xifp df ixd `d`

legl ipdne ,exeac xnb `ly ,zexifp zeci `xwp

mc`k ,exeaic xnb eli`k zexifp ipic lk eilr

fge` eli`k jka ediabne ilk ly ci ziaa fge`d

.ilkaåàzexifp zeci `xwp df mb Ð d`p `d`

edpipzinl edpiaxr `l i`n` yxtn `xnbae

`d`" e` "`d`" xne`d :ikd ipzile ,zg` `aal

.xifp df ixd Ð "d`p

øéæðdvxy itl Ð xifp df ixd gift gifp wifp

.'eke xifp :xne`e gzt oiiepkd lk yxtl

,dxeza aezkd myd xwir `ed "xifp" ,xnelk

oicd `ede .zexifp my eilr lg df oeyl ici lry

."gift" ,"gifp" ,"wifp" enk ,oiiepkd oeyla xn` m`

iiepik lk :ipzwc ,iyextl `z` oizipznc `yixe

wxta mi`xen` ewlgp oiiepikae .zexifpk zexifp

zene` oeyl :xne` opgei iax ;(`,i) mixcpc `nw

zepeyl mirayn el` zepeyl yly :yexit ,md

yly jpd `ixi` i`n opgei iaxle :xn`z m`e .md

eilr law m` ,inp zepeyl miray lka ?zepeyl

dilr liig Ð zepeyld jpdn cg`a zexifp

x`ya mbc ,inp ikd oi`c :xnel yie !zexifpd

eilr lawl oiekzne ,mpiane mxikn m` zepeyl

ik ,oizipznc ipyil ipdn la` .xifp ied Ð zexifp

liig Ð elld zepeyl yly on cg`a exfp xn`

incc meyn ,oiekzn oi` ik inp (idp) zexifp dilr

yiwl yixe .mixg` zepeyln dxez oeyll ith

mzde .maln minkg ecay oeyl :xn`e ,mzd bilt

?oiiepk oeyl opax edpiwze edpica i`n` :jixt

xn`e "oaxw 'dl" xninl irac oipnifc :aiyde

'dl"e ,`cixb "epwz jkle ,dlhal miny my witn

m`e ."mpew 'dl" xnel oeyld lbxed `ly ,oiiepk

oeyl ici lr oaxw `iai ji` yiwl yixle :xn`z

:xnel yie !dxfra oileg iziinw `d ?minkg ecay

eca df oeyly rceie ,xifpa xecpl oiekznc oeik

,`id dxenb dlaw Ð xifpa mda xecpl minkg

iax axde .dxeza aezkd oeyla xn` eli`k

,xn`w oaxw oiprl e`l yiwl yixc :yxit l`igi

ezexifp lr xar m` iwlc ,zewln oiprl `l`

.minkg ecay oeyla lawyøîåàäipixd

diteble .eiptl xaer xifpc dl iwen `xnba Ð dfk

`l Ð eiptl xaer xifp elit` "ipixd" xne`d `d ,"dfk" xn`c `nrh :jixhvi` `weicl `l` .xifp iedc eiptl xaer xifpe "`d`" `l` xn` `l ik elit` opirny `yixn `dc ,jixhvi` `l

."dfk" miiq `l ik "ipixd" on ,dfk "`d`" rnyn ithc ,ipdnéðéøä`l` ,exeac xnbc oeik `l` .zeci icda lirl edpipzil ok m`c ,edpip zexifp zeci e`l ipd Ð lklkn ipixd lqlqn

.`xnba yxtnck ,dixrya qitze zepeyl ipd xn` ik ,xnel `a zexifpc rnyn ,dixeaic opiyxtnc `ed op`e ,zexifp` `icdl yxit `lyéàî.miyp xcqa yexit Ð xifp ipz `nrh

xcqa `zkqn dze` ipz jkld ,oii Ð dzpify dl mxb in xnelk ,oii Ð dxiarl dl mxb in ,'ebe "m` dide" i`w `xw` `pz :ipyne .zepaxw zekld `edy ,diipzinl dil ded miycw xcqa

:xnel siqen aeye .xcpa `l la` ,oiid on dnvr xnyzy `ed oekpe ,xnelk .oii dxiarl mxb in :dlgz xn`y xacd meiq Ð oiid on envr xifi dlewlwa dheq d`exd lk :xn`we .miyp

`pz `nrh i`n :ira `l mixcpae .zlrapd enk wcap lready (a,fk) dheqa `zi`ck ,wcap lread `ed mby ,miypa xifp dpy jkle ,xifpk oiid on envr xifi dlewlwa dheq d`exd lky

icii` :mzd ipyne ,dheq ipzwc `py i`n wilqw xifpn `pz ickn :jixtck (`,a) dheq yixa xn`wck `nrh xninl ivn ded `le .aizk dy` zyxta mixcp zyxt xwirc meyn Ð miypa

klc `kd ipyil inp ikd ok m` .dil incc xifp inp `pz Ð mixcp `pzc icii`e ,mixcp inp `pz (`,r) "ezy` z` xicnd" wxt zeaezka `pzc`lc meyn :xnel yie !miyp xcqa o`py j

:dywe .i`w `xw` `pzc `nrh xnel jixv jkl ,mzd mixcp ipzinl dil ded diab` ,daxc`e .ith mzd zepyl xifp ie`xe ,zepaxw eleky miycw xcql wayil mixcp ab`c dil xazqin

i`w `xw` xnel dvex `l` ,dyxta aizkc `xw` xnel dvex epi` "i`w `xw` `pz" xn`wc i`nc :xnel d`xp okl ?dfl df oipr dne 'ek "dheq d`exd lk" xnele epeyl jix`dl el dnlc

lv` zexifp `pz i`n` :dyw mewn lkn la` .'eke oii dxiarl mxb inc ,miyp xcqa xifp azkc i`n xity `gip dzre .'ebe "m` dide" aizkc ,(`,v) oihib zkqna "yxbnd" seqa aizkc Ð

,dyxtd xcqk xifp xcde `yixa dheq ipzil ok m`c ,ibq `l cegl `kdc `nrhae .dxiar df mbe ,'eke xifi dlewlwa dheq d`exd lkc xn`w ikd meyne !oihib xg` eazekl el did ?dheq

.miyp xcqn xwir `edy dheql xfeg xcde ,xifp `pz mixcp ab`e ,mixcp `pz "xicnd" ab`c mzdc `nrh jixv jklàìà`xeqi`c mzd .`nrh `ki` edlekae Ð ikde ikd ipz mlerl

[a cenrl jiiy o`kn] .`yixa xzid yxtn Ð dndac xeqi`c ,dnda iabe .`yixa exeqi` yxtn Ð d`vei dy` dnae dpnhde dwlcd oebk ,envr mc`a dielzd :yexit .diytpc

àìà.`ed diytpc `xeqi` Ð zecid oiae oiiepkd oia Ð gztc i`na oizipzna ,xnelk Ð `yixa iiepk yextl [`kd]úåãé`nw wxta opiyxcc Ð dil `aiag `yxcn oiiz`e li`ed

'dl xifdl xifp" :(`,b) mixcpc.zexifpk zexifp zeci zeyrl Ð "ø÷éòá.iepk oeyla xn`y `l` ,`ed xenb zexifp zlawc ,dyxcl oikixv opi`y ,oiiepkd epiidc Ð oaxw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc xifp(ipy meil)

.zglbza .otbd on `veid lka :mixac dyelya xq`p xifpd
`iadl `ed aiig ezexifp ini enlypy meiae .miznl d`neha
xyt` mipte` dyelya .zexifpd ini jeza `nhp m` oke ,zepaxw
.a .'xifp ipixd' xne`y epiidc ,zexifp oeyl xwir .` :zexifp lawl
oeyl z` xne` epi`y ,zeci .b .ixwir epi`y oeyl epiidc ,miiepik
eze`ae ,exneb epi`e exeaic zvwn ligzn `l` ,zenilya dlawd

.eixac z` milyd eli`k zexifpd dlg zvwn

äðùî
e` miiepik wx mdy zepeyla s` dlg zexifpy zcnln dpynd

.zexifpl zeciúeøéæð ééepék ìkmy xwir mpi`y zepeyld lk - ¨¦¥§¦
md ixd ,iepik `l` zexifpúeøéæðks`e ,zexifp oeyl xwirk - ¦§¦

,'zeci' ici lr zexifpd dlg oke .zexifp zlaw dlg el` zepeyla
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zl`ey .miyp xcqa xifp zkqn drawp recn zxxan `xnbd
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znxebd y`xd zelwn lvpidl ick die`xd dxinyd `id efy
rpnzy ici lry miyp xcql jiiy zexifpd oipr ok m`e .dxiarl

.oiyexib znxebd dxiar icil `eaz `l oii zezyln
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,'zexifpk zexifp iiepk lk' eixac zligza dpy `pzdeyk`a
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,úeøéæðk úeøéæðzyxtneàäà øîBàä ,úBãé ïä elàåxnel xnb `le §¦¦§¦§¥¥¨¨¥¡¥
,'xifp `d`'øéæð äæ éøä:`xnbd zl`ey .ci oicnééepék LBøôìå £¥¤¨¦§¦§¦¥

,àLéøaxikfd dpynd zligzay itke ,zeci yxti mdixg`l wxe §¥¨
:`xnbd daiyn .zeci iptl miiepikd z`àeää ÷éìñc àeääî àpz©¨¥©§¨¦©

àLéøa Løôîenke ,ea miiqy oicd z` dligz yxtl `pzd jxc - §¨¥§¥¨
,zenewn cera ok epivnyïðúãkzay zkqna(:k)zxxany §¦§©

dpyndïé÷éìãî änazexp miwilcn zelizte mipny dfi`a - ©¤©§¦¦
,zay,ïé÷éìãî ïéà änáe,dti miwlec mpi`yLøôîey el` z`ïéà ©¤¥©§¦¦§¨¥¥

ïé÷éìãîodaàLéøadpyna epivn oke .(:fn my)zxxanyäna ©§¦¦§¥¨©¤
ïéðîBè,dxikd iab lrn dwliqy xg` dxcwd z` zay axra §¦

ïéðîBè ïéà änáeàLéøa ïéðîBè ïéà Løôîe ,epipy oke .(.fp my)äna ©¤¥§¦§¨¥¥§¦§¥¨©¤
à änáe äàöBé äMàäàöBé dðédy`l xzen mihiykz el`a - ¦¨§¨©¤¥¨§¨

,dxeq` el`ae ,zaya miaxd zeyxl z`vlLøôîez` `pzd §¨¥
y el`àöz àìdäMà,mdaàLéøayxtl `pzd ly ekxcy ixd . Ÿ¥¥¦¨§¥¨

`pzd yxtn o`k mb okle ,dpexg`a xikfdy oicd z` dligz
.zeci oic z` dligz

xcqd itl `pzd yxity mixg` zenewnn dywn `xnbd
:ea ligzdyïðúäå(:`p my),,äàöBé äîäa änaäàöBé dðéà änáe, §¨§©©¤§¥¨§¨©¤¥¨§¨

ìîb àöBé Løôîe'eke,àLéøadpyy dn z` yxtl micwn epi`e §¨¥¥¨¨§¥¨
dyexi oiprl epivn oke .dpexg`a(.gw a"a),ïéìéçðîe ïéìçBð Léyi - ¥£¦©§¦¦

m` mpenn z` mdl miyixen mbe ,ezny mdiaexw z` miyxeiy
y yie ,dligz ezeni mdïéìçBð,mdiaexw z` miyxei -àìå £¦§Ÿ

ïéìéçðîy yie ,mdlïéìéçðî,mdiaexwlïéìçBð àìåy yie ,mze`àì ©§¦¦©§¦¦§Ÿ£¦Ÿ
ïéìéçðî àìå ïéìçBð,miaexw mdy s`Løôîez` `pzdelà £¦§Ÿ©§¦¦§¨¥¥

y,àLéøa ïéìéçðîe ïéìçBð.dpynd zligza xkfpd xcqd itke £¦©§¦¦§¥¨
`l` ,miiqy okidn yxtl ligzdl `pzd ly ekxc oi`y ,`vnp
dpiy recn dl`yd zxfeg ok m`e ,ea ligzdy xcqd itl yxtn

.miiepik mcew zeci yxite dpynd xcqn `pzd
reaw xcq oi`y zcnele ,mcewd uexizdn da zxfeg `xnbd

:dpynaéëä éðúå éëä éðz íìBòì ,àlàitl `pzd dpey minrtl - ¤¨§¨¨¥¨¦§¨¥¨¦
,ea miiqy dn z` x`al micwn minrtle ,ea ligzdy xcqd

.df xcq qtz dnl mrh yi mewn lkaeíúä ,àlàzwlcd oiprl - ¤¨¨¨
oeik ,dy`d z`ivie ,dpnhd ,zay zexpàeä déLôðc àøeqéàc- §¦¨§©§¥

okl ,xzei mixenge mc`d dyrna miielzd mixeqi` mdyLøôî§¨¥
àLéøa déLôðc àøeqéàote`d z` dligz yxtl `pzd micwn - ¦¨§©§¥§¥¨

la` ,xzend ote`d z` yxtny iptl xeq`däîäa éabdna - ©¥§¥¨
,d`vei dpi` dnae d`veiéúàc àeä äîäa éãéià àøeqéàc- §¦¨©§¥§¥¨§¨¥

dyer mc`d oi`e ,`a `ed dndad dyrn ici lr xeqi`dy
jkitl ,eznda lr deEvn `edy wx xeqi` zlertàøézéä Løôî§¨¥¤¥¨

àLéøa,dligz xzidd cv z` - §¥¨
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xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc xifp(ipy meil)

leLøôî ,énð ïéìçBð Lé éaboilgepy el` z` dligz `pzd ©¥¥£¦©¦§¨¥
z` yxtl dvexy itl ,oiligpneøwéòoic,àLéøa äìçða` epiidc ¦©©£¨§¥¨

.dyexi oic xwir xn`p mday epae
:dywne ,epizpyna xcqd z` x`al zxfeg `xnbd[àëä] àlà- ¤¨¨¨

,envr mc`a miielz zeci mbe miiepik mby epizpyna o`kLBøôì¦§
àLéøa ééepékepypy itk dligza miiepikd z` yxtl `pzl did - ¦¥§¥¨

zvxzn .xcqd z` zepyl daiq oi` ixdy ,dpynd zligza
:`xnbdíòè eðééä àlà,xcqd iepiydéì ïééúàå ìéàBä ,úBãé ¤¨©§©©¨¦§©§¨¥
àLøãî,miiepikk `xaqn `le ,weqtn yxcp zeci oicy oeik - ¦§¨¨

déì ïéáéáç.myxtl micwn jkitle ,myecig zngn `pzl zecid £¦¦¥
:`xnbd dywnàLéøa ïBäa çzôéìåzligza mby ie`x did - §¦§©§§¥¨

.eilr miaiag zecie xg`n ,miiepik iptl `pzd mda gzti dpynd
:`xnbd zvxznd jxcàpzmiheytde mirecid mixaca geztl ©¨

okleìéçúî ék,zexifp zlaw ote` z` cnlløwéòa ìéçúîoeyld ¦©§¦©§¦§¦¨
xifpd ea aiigznyéLeøét ïéðòìå ,ïaø÷ihxt z` yxtl `ayke - ¨§¨§§¦§©¥¥

,mipicd,àLéøa úBãé Løôî:eilr md miaiagy itl §¨¥¨§¥¨
:dpyna epipy:øéæð äæ éøä 'àäà' øîBàäoipn :`xnbd dywn ¨¥¡¥£¥¤¨¦

,zexifp envr lr lawl df oeyla oiekzpyúéðòúa àäà àîìc¦§¨¡¥§©£¦
øîà÷ziprz envr lr lawl ezpeek dzid ile` -oi`y oeike , ¨¨©

xifpk dxfrl zepaxw `iai ji` ,zexifpl ezpeeky dxexa zernyn
:`xnbd zvxzn .i`ce,ìàeîL øîàgkeny ote`a xn`p df oic ¨©§¥

,zexifp lawl ezpeekyïBâkk ok xn`yåéðôì øáBò øéæð äéäL §¤¨¨¨¦¥§¨¨
edenk xifp `d` xnel epevxy epl xexae.

:`xnbd zwiicnàîéìy xn`p m`d -ìàeîL øáñ÷yïðéàL íéãé ¥¨¨¨©§¥¨©¦¤¥¨
úBçéëBî,zexifp lawl ezpeeky dxenb dgked eixaca oi`y -àì ¦Ÿ

,íéãé ïééååäxac xn` `l eli`ke:`xnbd daiyn .,éøîàjk ok` ©§¨¨©¦¨§¥
wx '`d`' lireny dpzd okle ,l`eny xaeqøáBò øéæpL ïîæa¦§©¤¨¦¥

åéðôìixdy zexifp zlawl ezpeeky dxenb dgked efyàkéì §¨¨¥¨
àðéøçà àúléîa à÷etñìxg` xacl ezpeek `ny wtzqdl oi` - §©¨§¦§¨©£¦¨

zegiken miciy oeik zeci oicn liren okle ,[ziprz zlaw epiidc-]
,odéàcå) ìáà(m`åéðôì øáBò øéæpä ïéàitl ,zeci oicn lrei `l £¨©©¥©¨¦¥§¨¨

yðéøîàøîà÷ úéðòúa àäà àîìc ïly zernyn mb eixacl yi - ©§¦¨¦§¨¡¥§©£¦¨¨©
.zegiken mici o`k oi`e ,ziprz zlaw
:l`eny ly evexiz lr dywn `xnbdåéúBðaø÷ ïî BøèBôì àîìãå§¦§¨§§¦¨§§¨

øîà÷'`d`' xn`y drya eiptl xaer xifpy ote`a s` `ny - ¨¨©
xaerd xifpd z` xehtl wx `l` ,zexifp envr lr lawl ezrc oi`
ezernyn '`d`'e ,ezexifp seqa `iadl aiigy zepaxwdn eiptl
xaecn :`xnbd zvxzn .eizepaxw aixwdl enewna ip` did`

ote`aBaìa øîà÷cenvr lr lawny eiptl xifpd xary drya §¨¨©§¦
zexifp:`xnbd dywn .àøîéîì éàî éëä éàdpynd d`a dn - ¦¨¦©§¥§¨

:`xnbd zvxzn .ycglàîéúc eäîmixne` epiid dpynd ilel - ©§¥¨
yïéåL Baìå åét ïðéòa,eita yxetz eal zaygny ep` mikixv - §¦¨¦§¦¨¦

,'`d`' wx xn` eitae ok ayg `l` 'xifp `d`' xn` `ly xg`ne
,zexifp ipic eilr elegi `lïì òîLî à÷xifp did m`y dpynd ¨©§©¨

ezpeek '`d`' xn`y dny ,exeaic lr dlbn ezaygn ,eiptl xaer
:miey eale eit aygp dfe ,'xifp `d`'l dzid

xne`d :dpyna epipyäàð àäàdf ixd:øéæð:`xnbd dywncvik ¡¥¨¤¨¦
,zexifp eilr lawl ezpeeky rnynàîìãå`d`' xn`yk `ny - §¦§¨

ezpeek dzid 'd`p,úBöîa åéðôì äàpàxcdl envr lr laiwy ¤¨¤§¨¨§¦§
e ,zeevnd meiwa ze`pzdleàéðúãkweqtd lr `ziixaaeh zeny) ¦§©§¨

(a,'eäåðàå éìà äæ'epiide ,iep oeyln `edyäàpà,úBöîa åéðôì ¤¥¦§©§¥¤¨¤§¨¨§¦§
,cvikäàð úéöéö ,äàð áìeì ,äàð äkeñ åéðôì äNòàåéðôì áBzëà , ¤¡¤§¨¨¨¨¨¨¨¤¦¦¨¨¤§§¨¨

ïéàøéLa epëøëàå äàð äøBz øôñ[iyn icba-]íéàðxyt` ok m`e . ¥¤¨¨¤§¤§§¤§¦¨¦¨¦
zvxzn .zeevnd meiw lr 'd`p `d`' xn`y dn z` yxtl

:`xnbd,ìàeîL øîàlawl ezpeeky gkeny ote`a xn`p df oic ¨©§¥
epiidc ,zexifpLdidBøòNa ñeôz[exrya fge`-]à øîàå,äàp ¤¨¦§¨§¨©¤¨¤

,xrya dielzd devna 'd`p `d`' ezpeeky `ed giken dfae
.zexifp `idy

ixd :`xnbd dywnäøéáòc àúléî àøéæðxac `id zexifp - §¦¨¦§¨©£¥¨
,zexifp eilr lawl mc`l ie`x oi`y ,dxiaräàð déì ïðéøîàå- §©§¦¨¥¨¤

xn`y dny yxtp ji`e ,'d`p' dxiar dyrnl `exwl xyt` ike
.zexifp zlawl ezpeek 'd`p'
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iiepik lka cenr a sc ± oey`x wxtxifp
éîð ïéìçåð ùé éáâå.`yixa dlgp xwir yxtn ,`ed dlgp xwirc meyn Ð[àëä] àìà

àîòè åðééä àìà àùéøá ééåðéë ùåøôìdil oiiz`e li`edc ,`yixa zeci yxtnc Ð

,zexifpk zexifp iiepik zeyrl Ð "xifdl xifp" :mixcpc `nw `wxta opixn`ck ,`yxcn

.zexifpk zexifp zecieäéì ïéáéáçoiiz` inp zexifp iiepik :zxn` i`e .`yixa edl ipze Ð

zexifp iiepk zeyrl :dlr ipzwck ,`yxcn dil

`idda ipze xcd `wcn ,ied `l `d !zexifpk

,zexifpa `l` il oi` :mixcpc `teb `ziixa

zexifp dn ,zexifpl mixcp yiwne ,'ek mixcpa

,mixcpa ok s` Ð zexifpk zexifp zeci ea dyr

`yixa `nl` .zexifp iiepik ediicda aiyg `le

,zexifpk zexifp zeci meyn `l` `z` `l

.`aqp `xxb ab` zexifp iiepikeåäá çúôéìå
àùéøálke ,zexifpk zexifp zeci :ipzile Ð

.zexifpk zexifp iiepik[ìéçúî] ìéçúî éë àðú
àùéøá ïáø÷ ø÷éòáody ,zexifp iiepika oebk Ð

.lirl `pyixtck ,xifp oeyl oipréùåøô ïéðòìå
úåãé àùéøá ùøôîwxtae .`yxcn oiiz`c Ð

oiiepik xn`c o`nl `gipd :jixt mixcpc `nw

,`yixa oiiepika gzt ikdle ,od zene` oeyl

odl ecay oeyl xn`c o`nl `l` .od xwirc

ea xcep zeidl minkgxninl `ki` i`n Ð?
!`yxcn oiiz`e li`ed ,`yixa zecia gztil

llk oizipzna zeci ipzw in :ipyne?,`l`

inp `zln `dl Ð zeci ipze dl `xqgn ixeqg

lk :`yixa zeci ipze inp micw`e ,dl uixz

.mixcpk mixcp iiepik lke ,mixcpk mixcp zeci

.oiiepik xcde ,`yixa zeci yxtn ikdleøîåàä
úéðòúá àäà àîìã éàîàå øéæð äæ éøä àäà
ïéàù íéãé ìàåîù øáñ÷ã àîéì .øîà÷

úåçéëåî:l`eny dl miwen `wcn ,xnelk Ð

oi`y mici :xaqwc ,llk xifpa iwetql `kil Ð ikd e`l `d ,eiptl xaer xifp didy oebk

:l`eny xn`c ,oiyeciwc `nw wxta dil opirny `kti` `de .mici oiied `l zegiken

ef ixd Ð "ezp`l z` ixd" ,"zqxe`n z` ixd" ,"zycewn z` ixd" dy`l xne`d

."il" xn` `lc ab lr s`e ,zycewnéøîàzegiken oi`y mici l`eny xaqw mlerl Ð

dgked ied Ð oiyeciwe oiqexi` my xkcnc oeik ,oiyeciwe oiqexi` iab oebk ,mici oiied

`d` :xninl `ki`c meyn Ð eiptl xaer xifp zeidl opirac `nrh epiid `kde .zvwna

e` ziprza xn` i` `zlinc dlr mwinl `kilc ,llk dgked ied `le ,xn`w ziprza

(e xacna) xn`py ,yxtiy cr ,d`ltdl `l` zexifp dpzp `lc ,xifp ied `le .zexifpa

.yxti ix` :opinbxzne ,"xecpl `ilti ik"['åëå àîìéã],eiptl xaer xifp ik elit` Ð

xifp ied i`n`?enewna ip` `d` :rnyn ikde ,xn`w eizepaxwn exhetl `nlice

.eizepaxw aixwdlïðé÷ñò éàîá àëä.zexifp eilr lawl did ealay xn`y oebk Ðéà
éëä`xninl i`n Ð eala inp xn`we ,eiptl xaer xifpc Ð?xifpc `zrc` ,`hiyt

!xn`wïéåù åáìå åéô àäéù ïðéòá.eala xdxdiy dn eiztya `iven `diy opirac Ð

ïì òîùî à÷calae .opira `lc Ð,eiptl xaer xifp oi` m` `d ,eiptl xaer xifp `diy

.`zlin `gken ied `l Ð eiztya `ived `lc oeik ,eala xn`c ab lr s`eàäà øîåàä
øéæð äæ éøä äàð.d`pe lcebn exry `diy :xn`w ikd rnync Ðäøéáòã àúìéî àøéæð

äàð äéì ïðéøîàåzexifp `ied in Ð zexifpc dizlina d`p `d` :xn` i`e .dinza Ð

d`Pde ,xifp iedize lif :dil opixn`c ,iepc `zlin? §¦¨¤
ïéà
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àîéìoiiedc dil `xiaq i`c :yexit Ð mici oiied `l zegiken opi`y mici l`eny xaqw

i` elit` ?eiptl xaer xifpa oizipzn inwe`l l`enyl dil dnl Ð micixaer xifp o

legl ie`xc zexifp zlaw` ernyn ithc ,ied `din ci Ð "`d`" xn`ykc ,inp eiptl

zlawn xifp zeidl leki jli`e meid ivgn Ð meid lk oiia dzye lk` elit` ,xzl`l

cr zeprzdl lkei `l Ð xak lk` m`c ,ziprz

xifp `d`c rnyn "`d`"c `pyile .xgnl

mici l`eny ira `l i`e .ied ci jkld ,xzl`l

.inp eiptl xaer xifp oi` elit` Ð zegiken

éëäÐ 'eke xifpdy onfa oi` ixn` opiqxb

opi`y mici :dil `xiaq l`eny i`ce oi` ,xnelk

`kil eiptl xaer xifpae .mici oiied `l zegiken

xaer xifp oi` la` .zegiken mici oiiedc iwetql

:xnelk ,xn`w "ziprza `d`" `nlc Ð eiptl

ixn` :iqxbc mixtq yie :zegiken mici oiied `le

:eyexit ikde .eiptl xaer xifpd oi`y onfa ,`l

onfae .zegiken mici ira `l l`eny mlerl

.ied `din cic ,iwetq `kil Ð eiptl xaer xifpy

"ziprza `d`" `nlc Ð eiptl xaer xifp oi`

wiqn ef `qxible .ied `l ci elit`e :yexit ,xn`w

mzde .zegiken mici ira `l l`enyc `kd

xn` `lc ab lr s` "zycewn z` ixd" xn`wc

xaqc `xninl :jixte ,el zycewn `id ixd "il"

opz `de ?mici oiied zegiken oi`y mici l`eny

l`eny dl iwene ,xifp df ixd `d` Ð "xne`d"

Ð eiptl xaer xifp oi` `d ,eiptl xaer xifpya

`l zegiken oi`y mici l`eny xaqw `nl` ,`l

zycewn" xne`a `l` :mzd ipyne !mici oiied

micic `kdn l`enyl mzd wiqn `nl` ."il

ixn` :opiqxb ikdl .mici oiied `l zegiken opi`y

"`nil" x`yk epi` "`nil" i`d `zyde .oi`

cnere ,i`pz ipd ik i`pz ipd `nil :(a,hk) onwl `ki` dzeekce .cner `ed oky ,`xnbay

.yxtncke ,okàîìãå,ezexifp milyiyk `iadl eilr oilhend Ð eizepaxwn exhetl

.zexifp envr lr eilr lawl llk oeekzp `leøîà÷ã,mewn lkne .xifp zeidl Ð eala

yxtiy Ð "`ilti ik" aizk xifp iabc ,melk epi` alay dlawc ,eiptl xaer xifpc inp `pira

ald zaygn Ð xifp zeidl ayg ealae "`d`" eiztya yxite eiptl xaer xifp ik la` .eita

.eiptl xaery dfk xifp `d` :eita xn` eli`k `ipdnåäîoiey eale eit `pira `nizc

.oiey eale eit opira `lc rnyn iedc ,"`pira `lc" opiqxb `le ,opiqxb ikd Ð ol rnyn `w

e` ,"dnexz" xn`e "xyrn" xnel oeekzp m`c ,`ed xcp e`l zerha xcp lkc ,epi` dfe

xifp ied `d ?eiptl xaer il dnl :dyw cere .melk xn` `l Ð eiptly zexit lr ,`kti`

,oiey eale eit opira `nizc edn :eyexit ikd `l` !oiey eale eit opira `le ,eala aygc oeik

,"xifp" eala xn`e eiptl xaer xifpc ab lr s` ,yexita "xifp `d`" eita `ived `l ik `kde

xaer xifp ik "`d`"c exeaic` `ilbn ald zaygnc ol rnyn `w ,oiey eale eit df oi`c

.oiey eale eit xity ied `peeb i`dke ,xn`w "xifp `d`"c Ð eiptlàîìãåd`p `d`

?zexifp eilr laiwc xninl olpne ,'ek `ipzck ,zevn x`ya Ð zevna eiptl

øîà.zexifp oebk ,xriya dielzd devna d`p `d` :xnelk Ð exrya qetzy l`eny
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אלול, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מסוף חדש מנחם אב, בו כותבת אודות פאה נכרית, ואשר בסביבתה דתית בה 

נמצאת אין נוהגות כזה ומתביישת אפשר יצחקו לה באם תלבש פאה נכרית.

בעצם הענין דלבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת, מבואר ההכרח בזה בכמה 

מקומות. והרי רואים במוחש, אשר לבישת כובע ואפילו מטפחת, משאירה חלק השער בלתי מכוסה 

על כל פנים במשך זמן קצר, ז.א. שעוברים על האיסור הגדול וכהפסק דין בשולחן ערוך אורח חיים 

סימן ע"ה, וגודל הענין מובן גם כן מגודל השכר בעד קיום הציווי כפי שנצטוינו, וכלשון הזהר הקדוש, 

מתברך בכלא בברכאן דלעילא בברכאן דלתתא בעותרא בבנין בבני בנין.

נרגש  הברית,  דארצות  הנוער  בתוככי  אפילו  וכו',  ותתבייש  עלי'  יצחקו  שאפשר  ולכתבה 

עליהם  שלועג  ממי  מתביישים  ואין  בדעתם,  חזק  שעומדים  לאלו  דוקא  כבוד,  של  רגש  לאחרונה 

ולהשקפת עולמם, ומתיחסים בלעג ובוז לאלו הנמשכים אחרי הרוב ללא יציבות נפשית כלל, ובודאי 

יודעת אשר התחלת כל ארבעה חלקי השולחן ערוך היא: ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו 

בעבודת השם יתברך.

המשך בעמוד הבא
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:`xnbdàeä àéeaéø çeléL ïéãäc éànîernyn 'geliy'y oipn - ¦©§¨¥¦©¦¨

:`xnbd daiyn .xifpk xry lcbl eilr laiwe ,lecibáéúëcxiy) ¦§¦
(bi c mixiydéçìL''íéðBnø ñcøt Cmipenix qcxtk eidi jilecib - §¨©¦©§¥¦¦

.lecib oeyln `ed 'geliy'y ixd ,lcbzne gnevy
:`xnbd dywnéøeáòc éãéî àîéà'geliy'y xnel xyt` ixd - ¥¨¦¦©£¥

,dxard eyexitáéúëãk(i d aei`)'úBöeç éðt ìò íéî çìLå'm`e , §¦§¦§Ÿ¥©©¦©§¥
.dxqde dxard oeyln `ed 'mipFOx qCxR KiglW' weqtd mb ok§¨©¦©§¥¦¦
lr lawl ezpeek 'rxt glyl ilr ixd' xne`dy xn`p ok enke

:`xnbd zvxzn .lcbiykl exry z` glble xiardl envràpz©¨
éìé 'òøt' 'òøt'ó`pz epivn -(:ak oixcdpq)dey dxifb yxecy ¤©¤©¨¥

,'rxt' zeaiznàëä áéúkxifp iabl(d e xacna)òøt ìcb äéäé LBã÷' §¦¨¨¨¦§¤©¥¤©
,'FW`x xrUíúä áéúëelèBéãä ïäk éab(k cn l`wfgi)`l mW`xe' §©Ÿ§¦¨¨©¥Ÿ¥¤§§Ÿ¨Ÿ

EgNbi,'eçlLé àì òøôemiyly xg` glbn xifpy myky micnele §©¥¤©Ÿ§©¥
micnl epivnpe ,mei miyly xg` glbl jixv heicd odk jk mei
ok m`e ,mei miyly xry lecib `ed 'rxt geliy'y ef dey dxifbn

.zexifp eilr lawny rnyn ,'rxt glyl ilr ixd' xne`yk
àîéà úéòaéàå,xg` uexizéàäe' weqtd -'íéî çìBLep`ady §¦¨¥¥¨©¥©©¦

,dxard eyexit geliyy gikedlàeä éeaéø énðoeyln `ed mb - ©¦¦
eyexite ,lecibe ieaixàiî déì ïé÷Lî ãëc (óñBé áø íbøúîãk)§¦§©§¥©¥§©©§¦¥©¨

éáøå àøéôìyie ,milcb md mina zexitd z` miwyn xy`ky - §¥¨§¨¥
lr' mdy 'min' ici lr zexit lcbn ,'gleye' ,jk weqtd z` yxtl

:xifpk xry lcbl epiid 'rxt glyl' mb ok m`e ,'zeveg ipt
xne`d :dpyna epipyøîBà øéàî éaø ,ïéøtéö éìò éøädf ixd,øéæð £¥¨©¦¢¦©¦¥¦¥¨¦

:`xnbd zxxan :xifp epi` mixne` minkge,øéàî éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦¥¦
.zexifpl ezpeeky rnyn ji`e 'mixetiv ilr ixd' mzq xn` ixd

:eixac xe`iaa mi`xen` ewlgpy `xnbd d`iane,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦
y xaeq xi`n iaxïéøtéöd.åéìò ìaé÷ øòéNì ïéëeîñz` x`ane ¦¢¦§¦§¥¨¦¥¨¨

,eixacáéúëc(l c l`ipc)'ïéøtöë éäBøôèå äáø ïéøLðk døòN éc ãò' ¦§¦©¦©§¥§¦§¦§¨§¦§¦§¦£¦
,mixetivk eipxtive ,mixyp itpkk elcb xvpckeap ly eizexry -

e ,xriyl weqta mikenq mixetivy ixdñétúî ,øáñ øéàî éaø©¦¥¦¨©©§¦
éîñc éãéîa Léðéàdéì Cxcp zlawa epeyla qetzl libx mc` - ¦¦§¦¦§¨¦¥

okle ,weqta el jenqd xac envr lr lawl ezpeeke mieqn xac
xac lawl ezpeeky mixne` ep` 'mixetiv ilr ixd' xne`yk
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ועוד וגם זה מובן ופשוט: השם יתברך, "את השמים ואת הארץ אני מלא", ונמצא עם האדם 

בכל מקום ובכל זמן, מה שאין כן בני אדם אפילו מסביבה הכי קרובה, שלא תמיד נמצא בקרוב מקום 

אליו, ולכן, היתכן, אשר לא יתבייש ח"ו מפני הקב"ה ויתבייש מפני בן אדם בשר ודם?!

ותקותי אשר מתאים לסיומה במכ' - מחינוכה, אין צורך באריכות יותר בהאמור.

והשם יתברך המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית שענין זה יסוד באמונתנו - וכמבואר 

בארוכה בתורת מורנו הבעל שם טוב ז"ל אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא שלו, 

ינחה בטוב לפני' בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

המשך מהעמוד הקודם



קעה
iiepik lk` cenr b sc ± oey`x wxtxifp

àèåç øéæð øîàã øô÷ä øæòìà éáøì åìéôàã ïéàeilr xtke" aizkc ,d`p ixwin `le Ð

.(e xacna) "ytpd lr `hg xy`nàîè øéæð éáâ éìéî éðäirac icii`c ,`nhpy Ð

.`zlin dil `kix` Ð izixg` `pnif ipnine xcdine ,mipey`xd mini xzqinéúà àîìéã
äéúåøéæð ìò øáòéîìmdilr oiaxe oi`nhn odyk :(a,h) mixcpc `nw wxta xn`ck Ð

oileg oi`ian e`vnpe ,oda oihxgzn d`neh ini

.dxfrläéá àðéø÷ àèåç åàì øåäè øéæð ìáà
.d`Pde xifp iedize lif :opixn`e Ðéîð éäðÐ §¦¨¤

ied i`n` ,exrya qetzy oebk dil znwenc

xifp?xn` "dfk" i`c ."dfk ipixd" xn` `l `de

.elcbl xriy dfk ipixd :edl rnyn ikd Ðøîà
åéðôì øáåò øéæð äéäù ïåâë ìàåîù:rnync Ð

.dfk zexifpa ipixdìëìëî éðéøä ìñìñî éðéøä
øéæð äæ éøä òøô çìùì éìò éøä øîàù åàÐ

iedilc icin ciarilc rnyn "lqlqn ipixd"

exrya jtdn.zexifpa epiidc ,lecibaàîéàå
äøåúlawny Ð "lqlqn ipixd" xn` ikc Ð

da jtdn `diy xn`we ,dxez cenll eilr

."jnnexze dlqlq" aizkckïðúãë`ivend Ð

aiigy ,miaxd zeyxl cigid zeyxn zaya ciq

."e`ivez `l" meynáø øîàå ìåëìéë ãåñì éãë
àòãéö úáxryd ltwny ,f"rla `"ltpih Ð

dtik oab lr cinrdl ick ,xxbn oink dzwxay

.dhnl ofe`ay xryd leti `ly ,dy`xay

ééðò ïæéîì àîéàå.dielir liaw Ðéìò éøä
øéæð äæ éøä òøô çìùìilr ixd :rnync Ð

.rxt lcblàåä àéåáø çåìéù ïéãäã éàîîÐ

.rnyn rxt lcblc zxn`wckêéçìù áéúëã
íéðåîø ñãøôqcxtk eidi oilicby jilecib Ð

.lcbzne gnevy ,mipenxéãéî çåìéùã àîéàå
éøåáòãdptnk exry febiy rnync ,`ed Ð

gleye" aizkck ,mewnl mewnn oxiarne min

"rxt glyl ilr ixd" xn`c inp i`de .'ebe "min

!rxt xiardl ilr ixd :xn`c rnyn Ðàðú
éìé òøô òøôàëä áéúë ó,"rxt lcb" xifpa Ð

dn ."eglyi `l rxte" heicd odk iab aizke

,`ed ieaixc `pyil heicd odk iab aizkc "rxt"

:(a,ak oixcdpq) "lecb odk" wxta opixn`ck

ith iaxil `l `axine ,miyly cr iedil rxt

dia aizkc ,xifpn dil opixnbc ,miylyn

,ied ikd `ixhniba "didi"e ,"didi" (e xacna)

llkl `aiy cr lcbl epgipiy :rnyn ikde ,ied xriy lecib xifp iab xen`d "rxt" s`

`iyw `l izk` Ð `ed xarc icin geliy mlerlc xninl ira elit`e .miyly ody ,rxt

.rxt `diy miyly llkl ribiy e`iadle xriy glyl ilr ixd :rnyn ikdc ,icin `le

.miylyn dzegt dpi` heicd odkc rxt oiae xifpc rxt oiacçìåùå éàä àîéà úéòáéàå
àåä éåáéø íéî.ixtl edl iaxn `w `rx`l `in dil oiwyn ikc Ðïéëåîñä ïéøôéö

øòéùìoixypk dixry ic cr" l`ipca aizkck Ð xriyl oikenqd oixtiv od okide Ð

.iaizk `xw cga xriye oixtvc ,"oixtvk idexthe daxùéðéà ñéôúéî øáñ øéàî éáøã
äéì êéîñã éãéîádil jinqc ,xriy lecib dilr ileawl irac ,oixtv xn` ikdle Ð

.lirl opixn`ck ,exrya qetz e` ,eiptl xaer xifp didy oebke .mixetvl
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éàîîliaw zexifp `nipc ,xriy jetd` ltep df oeylc Ð `ed `xry leqliq oicdc

!dxeza jtdl Ð dxez `ni`e ?dilr

àëä.xriya dielzd devna jtdn ipixd ,xity rnync Ð dixrya qetz inp

çåìéùicin `ni`e ."mipenx qcxt jigly" enk ,lecib oeyl Ð `ed ieax

xiardle glbl eilr laiwy Ð `ed ixearc

.lcbiykl xriyd

àðúoizipznc `pz` e`l Ð sili rxt rxt

(a,ak) oixcdpqc `pz` `l` ,i`w

miylyl zg` glbl jixv heicd odk :xn`wc

lcb" aizkc xifpn "eglyi `l rxt" silie ,mei

s` Ð "didi" oipnk mei miyly oldl dn ,"rxt

."eglyi `l" xn`we .mei miyly heicd odka

,`nlra sili rxt rxt `pz :`yexit ikd `kde

iziile :xn`z m`e .lecib oeyl ied geliyc `nl`

,"eglyi `l rxte" heicd odka aizkc `xwn

`xwnc :il d`xpe ?il dnl dey dxifb izk`e

lecib ied "eglyi `l"c ,rnyn `l heicd odkc

ipixd" yexita xn` `lc oeike ,inei ixzc elit`

` Ð rxt geliy `l` ,"inei ixz xifpzlaw o`k oi

geliyc ,xifpn heicd odk opixnb ik la` .zexifp

[ilr] ixd" xn`we ,dey dxifba miyly oeyln ied

rxt glyl ilr ixd :xn` eli`k Ð "glyl

,dilr liaw zexifpc xity rnzyne ,mei miyly

ilr ixd" xn` ik `weece .dey dxifb iziin ikdl

`la "rxt ilr ixd" xn` la` ,"rxt glyl

,ielib oeyl `ied rxtc ,icin rnyn `lÐ geliy

.(d xacna) "dy`d y`x rxte" enk

ïé÷ùîlcb :yexit Ð iaxe ixtl `in dil

geliy daxd ogky`c :dywe .ixtd

gly" enk ,dxard oeyl `l` lecib oeyl epi`y

"mik`ln awri glyie" (ak mixac) "glyz

i`xw jpdn diazez i`c :xnel yie !(al ziy`xa)

,sili rxt rxt `pz :lirlck dil ipyn ded Ð

dipin opiaze`c `xwnl `l` yxtl `a `le

dey dxifbd gipdc rnync ,wgece ."min gleye"

il d`xp okl .llk dl jixv epi` dzre ,lke lkn

weqt el `vniy wx yyeg did `l dligznc

`xwn dil iziinwe ,diax oeyl rnync cg`

diteb `edd `nlc :`cenlz dil igce ,"jigly"c

cg elit` `kile ,"min gleye" enk ,dxard oeyl

,`ed ieax oeyl "min gley" i`d `ni` zirai` :ipyn `d`e .`ieax oeyl rnzylc `xw

Ð dxard oeyl `aeh i`xwc ab lr s`e ."qcxt jigly"c `xwn e` ,dipin slinl `ki`e

.`ed zexifp` ezrc `xazqnc ,`ieax oeyl iedc `xw cgn opitli xity

íéøåôöit lr s` ,xnelk .xry lv` weqta oixen`d Ð dilr laiw xriyl oikenqd

dil `xiaq ikd elit` ,xn`w `nzq oizipzn `dc ,`nzq mixetv xn`c

ixd" xne`d :dil rnzyn ikde .xriyl mikenqd mixetv` yipi`c dizrcc yiwl yixl

:xn`w ikd `nzqn Ð xn`w xriyl oikenq mixetvc oeikc ,xifp df ixd Ð "mixetv ilr

jixv `nhp m`y ,xifp epiidc ,xriy zevna dielzd oixetv dia `kiiyc devn ilr ixd

yxtnck ,`cixb zekinq meyn yxtl oi` ok` .oixetva dielzd devn :eyexit ikde .oixetv

.xryl ikinq ithc ,xifp iedc xninl dil ded "oixyp ilr ixd" ok m`c Ð `cenlzãòic

.xvpckeap iab ,l`ipca `ed weqt Ð oixtvk idexthe dax oixypk dixry

[a cenrl jiiy o`kn]éøåôö.`nhi m` ,`nh xifp ixetv eda `kiiyc ,zexifp zevn :yexit Ð dilr laiw `nh xifpéãëî`yyg `l` xn`w i`ce xifp ixetv `le xn`w opiyiig

Ð xg` xcp `l` dilr laiw zexifp e`lc dixeaic iyextl `ki`c dnk lkc Ð zexifpl `le dacpl serd zler `iadl dilr liawc dacp ixetv `nlce

.dil `gixhe ,dilr xingc ,zexifpc ixetv dilr ileawl yipi`l dil `gip `lc ,ith xity
ixd
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àèBç øéæð :øîàc øtwä øæòìà éaøì eléôàc ,ïéà¦©£¦§©¦¤§¨¨©©¨§¨©¨¦¥
,øzñéî éòác éãééàc ,àîè øéæð éab éléî éðä ¯¨¥¦¥©¥¨¦¨¥§©§¥§¨¥¦§©
"Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå" àðîçø øîàc§¨©©£¨¨§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¦¨¥¦§

éæð ìò øáòéîì éúà àîìc àeä íúä ¯ìáà ,déúeø ¨¨¦§¨¨¥§¦£©©§¦¥£¨
éäð ."äæk éðéøä" .déa éø÷ àèBç åàì ¯ øBäè øéæð̈¦¨¨¥¨¥¥£¥¦¨¤§¦
øîà ¯ !øîà àì "äæk éðéøä" ,BøòNa ñeôúc éîð©¦§¨¦§¨£¥¦¨¤¨£©¨©
."ìñìñî éðéøä" .åéðôì øáBò øéæð äéäL ïBâk :ìàeîL§¥§¤¨¨¨¦¥§¨¨£¥¦§©§¥

?àøòN ìeñìñ ïéãäc éànî¯àéää déì äøîàãk ¦©§¨¥¦§©£¨§©£©¨¥©¦
ìñìñî äzà éúî ãò :àøáb àeääì éaø éác àúîà©§¨§¥©¦§©©§¨©¨©©¨§©§¥
!"jîîBøúe äìñìñ" áéúëc ,äøBz àîéà ¯ .EøòNa¦§¨¤¥¨¨¦§¦©§§¤¨§§¤¨
éðéøä" .BøòNa ñeôzL éîð àëä :ìàeîL øîà ¯£©§¥¨¨©¦¤¨¦§¨£¥¦
:ïðúãk ¯ ?àeä BøòN ìekìék ïéãäc éànî ."ìkìëî§©§¥¦©§¨¥¦§§¨§¦§©
:áø øîàå .ìekìék ãeñì éãk :øîBà äãeäé éaø ,ãéñ¦©¦§¨¥§¥¨¦§©£©©
óñBé ìkìëéå" áéúëãk ,éiðò ïæéî àîéà ¯ .àòãéö úa©¦§¨¥¨¥©£¦¥§¦§¦©§©§¥¥
éîð àëä :ìàeîL øîà ¯ !"åéçà úàå åéáà úà¤¨¦§¤¤¨£©§¥¨¨©¦

ì éìò éøä" .BøòNa ñeôzL."øéæð äæ éøä òøt çlL ¤¨¦§¨£¥¨©§©¥©¤©£¥¤¨¦
éçìL" áéúëc ¯ ?àeä àéeaéø çelL ïéãäc éànîC ¦©§¨¥¦©¦¨¦§¦§¨©¦

çìLå" áéúëãk ,éøeaòc écéî àîéà ¯ ."íéðBnø ñcøt©§¥¦¦¥¨¦¥§©¥§¦§¦§Ÿ¥©
!"úBöeç éðt ìò íéî¯éìé "òøt" "òøt" àpz;ó ©¦©§¥©¨¤©¤©¨¥

éab íúä áéúëe ,"òøt ìcb äéäé ùã÷" àëä áéúk§¦¨¨¨Ÿ¦§¤©¥¤©§¦¨¨©¥
éàä :àîéà úéòaéàå ."eçlLé àì òøôe" èBéãä ïäkŸ¥¤§¤©Ÿ§©¥§¦¨¥¥¨©
:óñBé áø íbøúîãk ,àeä éeaéø éîð "íéî çìBL"¥©©¦©¦¦§¦§©§¥©¥
ïéøtéö éìò éøä" .éaøå àøéôì àiî déì ïé÷Lî ãëc§©©§¦¥©¨§¥¨§©¦£¥¨©¦¢¦
¯ ?øéàî éaøc àîòè éàî ."øéæð øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨¦©©§¨§©¦¥¦
,åéìò ìaé÷ øòéNì ïéëeîñ ïéøtéö :Lé÷ì Léø øîà£©¥¨¦¦¢¦§¦§¥¨¦¥¨¨
;"ïéøtöë éäBøôèå äáø ïéøLðk déøòN éc ãò" áéúëc¦§¦©¦©§¥§¦§¦§¨§¦§¦§¦£¦

éîñc écéîa Léðéà ñétúî :øáñ øéàî éaø,déì C ©¦¥¦¨©©§¦¦¦§¦¥¦§¦¥
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נזיר. כל כנויי נזירות - פרק ראשון דף ג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc xifp(iyily meil)

:`xnbd zvxznïéà,'d`p' oeyl zexifp lr xnel xyt` ok` - ¥
ì eléôàczhiyøîàc øtwä øæòìà éaøyàèBç øéæð,`edéléî éðä ©£¦§©¦¤§¨¨©©¨§¨©¨¦¥¨¥¦¥

àîè øéæð éabrvn`a `nhpy xifp iabl `weec exn`p el` eixac - ©¥¨¦¨¥
,ezexifp iniøzñéî éòác éãéiàcz` xezql jixv `ede xg`ny - §©§¥§¨¥¦§©

k ,ycgn mzepnle xefgle mipey`xd ezexifp iniàðîçø øîàc§¨©©£¨¨
(ai e xacna)eìté íéðLàøä íéîiäå'àeä íúä ,'Bøæð àîè ékmy - §©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¦¨¥¦§¨¨

yeygl yiy meyn ,'`heg' xifpd dpeknìò øáòéîì éúà àîìc¦§¨¨¥§¦£©©
déúeøéæð,xifp ixeqi` lr xeari ezexifp ini zekix` zngn `ny - §¦¥

dxfrl oileg oirk `ian `edy `vnpe ezlaw lr hxgziy e`,
øBäè øéæð ìáàegka yiy eytpa xriy zexifpd zlaw mxhy £¨¨¦¨

ixeqi` z` leaqlz` envr lr lawn did `l ok ilele ,xifpd
,zexifpddéa éø÷ àèBç åàìoeyl ea jiiye `heg `xwp epi` - ¨¥¨¥¥

:'d`p'
xne`d :dpyna epipyäæk éðéøäcvik :`xnbd dywn :xifp df ixd £¥¦¨¤

,zexifp eilr lawl ezpeeky rnynénð éäðxn`p m` elit` - §¦©¦
ote`a zxacn dpyndyBøòNa ñeôúcxn`y drya,äæk éðéøä §¨¦§¨£¥¦¨¤

ixdøîà àìdidiy wx `l` zexifp zlaw ezernyna yiy xac Ÿ¨©
:`xnbd zvxzn .xifp dyrp cvike ,exry enk,ìàeîL øîà̈©§¥

,zexifp lawl ezpeeky gkeny ote`a zxacn dpyndäéäL ïBâk§¤¨¨
åéðôì øáBò øéæðqetz did `l m` s`e ,'dfk ipixd' xn`y drya ¨¦¥§¨¨

exrya:xifp `edy df mc`k ipixd xnel ezpeeky gken
xne`dy :dpyna epipyìñìñî éðéøä:`xnbd zl`ey :xifp df ixd £¥¦§©§¥

àøòN ìeñìñ ïéãäc éànîlecib eyexit 'leqlq' oeyly oipn - ¦©§¨¥¦§©§¨
:`xnbd daiyn .zexifp zlawl ezpeeke ,xryàéää déì äøîàãk¦§¨§¨¥©¦

àøáb àeääì éaø éác àúîàmc`l iax zia zgty dxn`y enk - ©§¨§¥©¦§©©§¨
,exrya jtdn didy cg`,EøòNa ìñìñî äzà éúî ãòepcnle ©¨©©¨§©§¥¦§¨§

lr lawl ezrc ok xne`d jkitle ,xry lecib eyexit leqlqy
.zexifp envr

meyn ,zexifpl ezpeeky dgked dfa oi` oiicr :`xnbd dywn
yàîéàa weqrl xecpl ezpeeky xnel xyt` -äøBz,da jetdle ¥¨¨

,dxezd lr df oeyl ep`vneáéúëc(g c ilyn)'EîîBøúe äìñìñ' ¦§¦©§§¤¨§¤§
:`xnbd zvxzn .[jze` mnexze ,dixaca wcwce dilr xefg-]

énð àëä ,ìàeîL øîàxaecn o`k mb -LdidBøòNa ñeôzzrya ¨©§¥¨¨©¦¤¨¦§¨
dielzd devna jtdl envr lr lawl ezpeeky gkene ,ezxin`

:xrya
xne`dy :dpyna epipyìkìëî éðéøä:`xnbd zl`ey :xifp df ixd £¥¦§©§¥

àeä BøòN ìekìék ïéãäc éànîqgiizn leklik oeyly oipn - ¦©§¨¥¦§§¨
:`xnbd daiyn .zexifp zlawl ezpeeke ,exrylïðúãkzkqna §¦§©

zay(:gr),miaxd zeyxl d`ved zk`ln oiprlãéñexery - ¦
,eilr aiigzdløîBà äãeäé éaøea `diyøîàå ,'ìekìék' ãeñì éãk ©¦§¨¥§¥¨¦§§¨©

áøepiidcàòãéö úadhnl miptd iciva lcbd xryd lr eneyl - ©©¦§¨
xryl qgiizn 'leklik' oeyly gkene ,exiydl ick dwxdn.

meyn ,zexifpl ezpeeky dgked dfa oi` oiicr :`xnbd dywn
yàîéàenvr lr laiw 'lklkn ipixd' zxin`ay xnel xyt` - ¥¨
léiðò ïæéî,zepefn lr dlklk oeyl epivn oky ,miipr qpxtl - ¥©£¦¥

áéúëãk(ai fn ziy`xa)åéçà úàå åéáà úà óñBé ìkìëéå'mgl 'ebe §¦§¦©§©§¥¥¤¨¦§¤¤¨¤¤
:`xnbd zvxzn .'sHd itlénð àëä ,ìàeîL øîàxaecn o`k mb - §¦©¨¨©§¥¨¨©¦

LdidBøòNa ñeôzzlawl ezpeeky gkene ,ezxin` zrya ¤¨¦§¨
:zexifp

:dpyna epipyxne`dì éìò éøä:øéæð äæ éøä òøt çlLzl`ey £¥¨©§©¥©¤©£¥¤¨¦
:`xnbdàeä àéeaéø çeléL ïéãäc éànîernyn 'geliy'y oipn - ¦©§¨¥¦©¦¨

:`xnbd daiyn .xifpk xry lcbl eilr laiwe ,lecibáéúëcxiy) ¦§¦
(bi c mixiydéçìL''íéðBnø ñcøt Cmipenix qcxtk eidi jilecib - §¨©¦©§¥¦¦

.lecib oeyln `ed 'geliy'y ixd ,lcbzne gnevy
:`xnbd dywnéøeáòc éãéî àîéà'geliy'y xnel xyt` ixd - ¥¨¦¦©£¥

,dxard eyexitáéúëãk(i d aei`)'úBöeç éðt ìò íéî çìLå'm`e , §¦§¦§Ÿ¥©©¦©§¥
.dxqde dxard oeyln `ed 'mipFOx qCxR KiglW' weqtd mb ok§¨©¦©§¥¦¦
lr lawl ezpeek 'rxt glyl ilr ixd' xne`dy xn`p ok enke

:`xnbd zvxzn .lcbiykl exry z` glble xiardl envràpz©¨
éìé 'òøt' 'òøt'ó`pz epivn -(:ak oixcdpq)dey dxifb yxecy ¤©¤©¨¥

,'rxt' zeaiznàëä áéúkxifp iabl(d e xacna)òøt ìcb äéäé LBã÷' §¦¨¨¨¦§¤©¥¤©
,'FW`x xrUíúä áéúëelèBéãä ïäk éab(k cn l`wfgi)`l mW`xe' §©Ÿ§¦¨¨©¥Ÿ¥¤§§Ÿ¨Ÿ

EgNbi,'eçlLé àì òøôemiyly xg` glbn xifpy myky micnele §©¥¤©Ÿ§©¥
micnl epivnpe ,mei miyly xg` glbl jixv heicd odk jk mei
ok m`e ,mei miyly xry lecib `ed 'rxt geliy'y ef dey dxifbn

.zexifp eilr lawny rnyn ,'rxt glyl ilr ixd' xne`yk
àîéà úéòaéàå,xg` uexizéàäe' weqtd -'íéî çìBLep`ady §¦¨¥¥¨©¥©©¦

,dxard eyexit geliyy gikedlàeä éeaéø énðoeyln `ed mb - ©¦¦
eyexite ,lecibe ieaixàiî déì ïé÷Lî ãëc (óñBé áø íbøúîãk)§¦§©§¥©¥§©©§¦¥©¨

éáøå àøéôìyie ,milcb md mina zexitd z` miwyn xy`ky - §¥¨§¨¥
lr' mdy 'min' ici lr zexit lcbn ,'gleye' ,jk weqtd z` yxtl

:xifpk xry lcbl epiid 'rxt glyl' mb ok m`e ,'zeveg ipt
xne`d :dpyna epipyøîBà øéàî éaø ,ïéøtéö éìò éøädf ixd,øéæð £¥¨©¦¢¦©¦¥¦¥¨¦

:`xnbd zxxan :xifp epi` mixne` minkge,øéàî éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦¥¦
.zexifpl ezpeeky rnyn ji`e 'mixetiv ilr ixd' mzq xn` ixd

:eixac xe`iaa mi`xen` ewlgpy `xnbd d`iane,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦
y xaeq xi`n iaxïéøtéöd.åéìò ìaé÷ øòéNì ïéëeîñz` x`ane ¦¢¦§¦§¥¨¦¥¨¨

,eixacáéúëc(l c l`ipc)'ïéøtöë éäBøôèå äáø ïéøLðk døòN éc ãò' ¦§¦©¦©§¥§¦§¦§¨§¦§¦§¦£¦
,mixetivk eipxtive ,mixyp itpkk elcb xvpckeap ly eizexry -

e ,xriyl weqta mikenq mixetivy ixdñétúî ,øáñ øéàî éaø©¦¥¦¨©©§¦
éîñc éãéîa Léðéàdéì Cxcp zlawa epeyla qetzl libx mc` - ¦¦§¦¦§¨¦¥

okle ,weqta el jenqd xac envr lr lawl ezpeeke mieqn xac
xac lawl ezpeeky mixne` ep` 'mixetiv ilr ixd' xne`yk

,xriya ielzd
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xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc xifp(iyily meil)

ïðaøåilr ixd' xne`dy mixne`e xi`n iax lr miwlegd §©¨¨
,xifp epi` 'mixetivéîñc éãéîa Léðéà ñétúî àì ,éøáñdéì Coi` - ¨§¥Ÿ©§¦¦¦§¦¦§¨¦¥

dzid `ly i`ceae ,ef jxca zexifp envr lr lawl mc` ly ekxc
.jkl ezrc

:xi`n iax ly enrha xg` xe`iaàì àîìò éleëc ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©§¥¨§¨Ÿ
ñétúîmc` ly ekxc oi` ,xi`n iax zrcl oiae opax zrcl oia - ©§¦

.dl dkenqd dlnd lr jnzqdle znieqn dlna xecpleðééä àlà¤¨©§
øéàî éaøc àîòèmeyn ,åéìò ìaé÷ àîè øéæð éøBtö ànL ïðéLééçc ©§¨§©¦¥¦§©§¦¨¤¨¦¥¨¦¨¥¦¥¨¨

leki `ed ezngny xac envr lr lawl oiekzdy miyyegy -
mixetiv zaxwd aeig icil ribdl`nhpy xifp oky ,zexifp epiide ,

.ezxdhl mixetiv izy `ian
:`xnbd dywnøîà÷ ïðéLééç éãkîwx xn` opgei iaxy xg`n - ¦§¦©§¦¨¨¨©

,zexifp eilr dlg recn ok m` ,xifp zeidl ezpeeky yyg yiy
wtzqdl yi ixdåéìò ìaé÷ äáãð éøBtö àîìclr laiw `ny - ¦§¨¦¥§¨¨¦¥¨¨

:`xnbd zvxzn .dacp zlerl dpei ipa e` mixez `iadl envríà¦
ïk,dacpl ezpeek dzid m` -déì éòaî ï÷ éìò éøäeilr did - ¥£¥¨©¥¦¨¥¥

zler miacpnyk xnel mc` ipa jxc jk ixdy ,'ow ilr ixd' xnel
.oiekzp zexifply epl xexa jk xn` `ly oeike ,serd

:xi`n iax zhiy lr `xnbd dywnòøBöî éøBtö éìò éøä àîìãå§¦§¨£¥¨©¦¥§¨
øîà÷xear mixetiv `iadl envr lr lawl oiekzp `ny - ¨¨©

zvxzn .zexifp lawl `le ,ezxdh jxevl mda aiegnd rxevn
xaecn :`xnbdì øáBò øéæð äéäL ïBâkåéðôilr ixd' xn`y drya §¤¨¨¨¦¥§¨¨

.zexifpl oiekzdy gkene ,'mixetiv
:`xnbd dywnàîìãåeiptl xaerd did `ny -,àîè øéæð §¦§¨¨¦¨¥

øîà÷ åéúBðaø÷ ïî BøèBôìezvxzn .enewna m`iai `edy ici lr §§¦¨§§¨¨¨©
xaecn :`xnbd,åéðôì øáBò øBäè øéæð äéäL ïBâkxifpy rci xcepde §¤¨¨¨¦¨¥§¨¨

aeig xedhd lr oi` ixdy ,xifp zeidl oiekzp i`ceae ,`ed xedh
.zepaxw

ly exe`ial yiwl yix xe`ia oia dpin `wtpd dn dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .xi`n iax zrca opgei iaxeäééðéa éàîdna - ©¥©§

,daiyne .miyexitd ipy ewlgpïéøtéö' øîàc ïBâk eäééðéa àkéà¦¨¥©§§§¨©¦¢¦
,'éìò øòNì ïéëeîqäyìit,éëä øîàc áb ìò óà ,ïðçBé éaøzrcde ©§¦§¥¨¨©§©¦¨¨©©©§¨©¨¦

,xrya dielzd devnl mikiiyd mixetiv envr lr laiwy dhep
`weec mewn lkn ,zexifp epiidcåéðôì øáBò øéæð éà,xcpd zrya ¦¨¦¥§¨¨

ïéàe ,zexifp eilr dlg -àì éàer xifp did,eiptl xaàìeilr dlg ¥¦ŸŸ
e ,zexifpìitåéðôì øáBò øéæð ïéàc áb ìò óà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø §©¦¦§¤¨¦©©©§¥¨¦¥§¨¨

.zekinqd mrhn zexifp eilr dlg
.jenqd oeyl xcpa qetzl jxcd m` zwelgn yiy lirl xkfed

:`xnbd dywnàúléîa Léðéà ñétúî àì øîàc ïàîì àkéà éî¦¦¨§©§¨©Ÿ©§¦¦¦§¦§¨
éîñcdéì Cdlna xecpl mc` ipa jxc oi`y xaeqy in yi ike - §¨¦¥

,weqta dl dkenqd dlnl oiekzdle ,znieqn,àéðúäåïéîé' øîBàä §¨©§¨¨¥¨¦
,'ef xkk lke` `ly,äòeáL Bæ éøä,lk`e ezreay lr xar m`e £¥§¨

,`xnbd zx`ane .dwelàîòè éàî,dreay zaygp 'oini' oeyly ©©§¨
åàì`l m`d -íeMî,'dreay'l weqta dkenq 'oini'yáéúëc ¨¦¦§¦

(f ai l`ipc),'íìBòä éça òáMiå íéîMä ìà BìàîNe Bðéîé íøiå'©¨¤§¦§Ÿ¤©¨©¦©¦¨©§¥¨¨
ewlgp ji` dyw ok m`e .dkenqd dlnl oiekzn 'oini' xne`de

.df xaca
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -àìzxin`ay jixack ¨§¥Ÿ

`l` ,'dreay'l weqta `id dkenqy meyn dreay dlg 'oini'
ø÷éà déôeb ïéîéc íeMîäòeáL éoeyl `id dnvr 'oini' dlnd - ¦§¨¦¥¦§¥§¨

,jkl di`xe .dreay,àéðúcïéîé' øîBàì ïéépî,'ef xkk lke` `ly §©§¨¦©¦§¥¨¦
øîàpL ,äòeáL àéäL(g aq diryi)'Bðéîéa 'ä òaLð'jexa yecwd - ¤¦§¨¤¤¡©¦§©¦¦

`id dreay oeyl 'oini'y ixd ,'oini' dlna rayp.øîBàì ïééðîe¦©¦§¥
ìàîN','ef xkk lke` `lyøîàpL ,äòeáL àéäLweqtd jynda §Ÿ¤¦§¨¤¤¡©

,'Bfò òBøæáe''efer rexf' ok m` ,oini dligza aezkd xikfdy oeike ¦§©ª
:l`ny `ed

äðùî
eilr milg ,xifp ixeqi`n cg` elit` lawndy zcnln dpynd

.zexifp ipic lk
xne`d'íépöøçä ïî øéæð éðéøä',miaprd ipirxbn -íéâfä ïîee` - £¥¦¨¦¦©©§©¦¦©¨¦

,miaprd zetilwnúçìâzä ïîe,eizexry glbi `ly -ïîe ¦©¦§©©¦
äàîehäel`n cg` lka zexifp xcpy oeik ,znl `nhi `ly -éøä ©§¨£¥
,øéæð äæ,mzq 'xifp ipixd' xn` eli`kåéìò úeøéæð é÷ec÷c ìëå- ¤¨¦§¨¦§¥§¦¨¨

eilr milg zexifpd ipic lke:

àøîâ
:dpynd oica mi`pz ewlgpy zx`an `xnbdïéúéðúîoic - ©§¦¦

lk eilr milg ,zexifpd ixeqi`n cg` eilr lawndy dpynd
`ed ,xifp ixeqi`Bðéà ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ,ïBòîL éaøk àìc§Ÿ§©¦¦§§©§¨©¦¦§¥¥

áéiçzexifpaílekî øBãiL ãòzllekd oeyla eilr lawiy cr - ©¨©¤¦¦¨
.mixeqi`d lk z`ïBäðî ãça àlà øæð àì eléôà ,éøîà ïðaøå- §©¨¨¨§¥£¦Ÿ¨©¤¨§©¦§

,mixeqi`dn cg`n `l` zexifp laiw `l m` elit`øéæð éåäiabl £¥¨¦
zexifpd ipic lk.oerny iaxk `le opaxk dpyndy `vnp .

:zwelgnd z` zx`an `xnbdïBòîL éaøc àîòè éàîepi`y ©©§¨§©¦¦§
.mlekn xeciy cr lkda xq`pàø÷ øîà(c e xacna)øLà ìkî' ¨©§¨¦Ÿ£¤
âæ ãòå íépöøçî ïéiä ïôbî äNòéiax cnl 'lkn' oeylne ,'lk`i `l ¥¨¤¦¤¤©©¦¥©§©¦§©¨ŸŸ¥

.xifpd ixeqi` lk z` ezlawa llk m` wx xifp dyrpy oerny
:`xnbd zl`eyàîòè éàî ïðaøåhxit m` s` lka xifp dyrpy §©¨¨©©§¨

:`xnbd daiyn .zexifpd ixeqi`n wlg wx ezlawaàø÷ øîàmy) ¨©§¨
(b e,'øéfé øëLå ïéiî'sqep ,xkye oiia xeqi` aezkd hxity dnae ¦©¦§¥¨©¦

epcnll `a 'oiid otbn dyri xy` lkn'a mxeqi` llkpy dn lr
cg` oiprl wx zexifp lawny eixaca yxit m` elit`y

.dxenb zexifp eilr dlg ,mixeqi`dn
:`xnbd dywn,'øéfé øëLå ïéiî' áéúëä énð ïBòîL éaøårecne §©¦¦§©¦¨§¦¦©¦§¥¨©¦

:`xnbd zvxzn .mxeqi` z` dxezd dltkdéì éòaéî àeää©¦¨¥¥
úeLøä ïéék äåöî ïéé øBñàìeilr lawndy cnln aezkd xezi - ¤¡¥¦§¨§¥¨§

.devn ly oiia elit` xq`p ,zexifp
devn ly oii :`xnbd zx`aneàéä éàîxn`z m` ,`ed dn - ©¦

ly oiil dpeekdyàzìcáàå àzLeã÷jxvede ,dlcade yeciw - §§¨§©§©§¨
,ezezyl xifpd lr xq`py epcnll weqtd

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

iiepik lka cenr b sc ± oey`x wxtxifp
äéì êéîñã éãéîá ùéðéà ñéôúî àì éøáñ ïðáøålecib xnel did ezrcay opixn` `le Ð

.eiptl xaer xifpc ab lr s`e .`icda yxtnc e`l i` ,xryàîìò éìåëã øîåà ïðçåé éáøå
ñéôúî àì.dil jinqc icina yipi` Ðïðéùééçã øéàî éáøã àîòè åðééä àìàxn` ik Ð

,mixetv dilr iziinc oipnifc icin eilr lawl ezrcay xn`w `nlcc ,"oixetiv ilr ixd"

xifpa ,mixtv iziin `nhin iklc ,zexifp epiidc

'ek me`zt rzta eilr zn zeni ike" aizk `nh

ini z` 'dl xifde mixez izy `iai ipinyd meiae

.(e xacna) 'ebe "exfpøîà÷ ïðéùééç éãëîÐ

`ny opixn`c meyn `l` xifp ied `lc ,xnelk

opilf` `yyg xza i`e ,eilr law `nh xifp ixtv

`le ,eilr laiw dacp ixtv `nlic yegil Ð

iax xn`w i`n`e ,d`ltdl `l` zexifp dpzip

!llk xifp iedc xi`nïë íàixtv xninl irac Ð

ixtv rnyn owc ,"ow ilr ixd" xn` ded Ð dacp

`l Ð "mixetv ilr ixd" xne` ik la` .dacp

"oixetv" xn`wcn ,jkld .llk dacp ixtv rnyn

xifp ixetva `l` iwetql `kil Ð.àîìãåÐ

digd leahl ,rxevn ixetiv zxez eilr lawn

ixtv zekldk ozeyrle oglyle dhegyd mca

oia jixt `w `zyd opikxtc `kxit jde !rxevn

mzq "mixtv" icknc ,yiwl yixl oia opgei iaxl

.rxevn ixetvl inp yginl `ki` `d Ð xn`w

àîè øéæð àîìãåmixetv iiezi`l xn`we ,ded Ð

.enewna `ed exhetleøáåò øåäè øéæð äéäù ïåâë
åéðôìxn` ik ,jklde .`ed iiez` xa e`lc Ð

xifp iedilc `zrc` `l` xn` `l Ð "oixetv"

.ezenkåäééðéá éàîyixl oia opgei iaxl oia Ð

xifpy oebk `l` `zzrny `vxzin `l yiwl

lk da jxtinl dil zi`c meyn ,eiptl xaer xedh

eiptl xaer xedh xifpc oebk `pvixze ,oikexit ipd

,xriyl oikenq oixtv meyn i` il dn Ð opiwqr

`nh xifp ixtv meyn i`?meyn i` ikd meyn i`

!xifp dil ded Ð ikdøîàã ïåâë åäééðéá àëéà
øòéùì ïéëåîñ ïéøôöab lr s` :xaq opgei iax Ð

dilr ileawlc `zlin `gken `l Ð ikd xn`c

mzq oixtv eilr lawl `l` ,xn`wc `ed zexifp

.eiptl xaer xifpc e`l i` ,zexifp `laùé÷ì ùéøì
,"xriyl oikenq oixetv" `icda xn`c oeik Ð

ab lr s`e ,xn`w zexifp meync `zlin `gken

xriya yipi` qitzinc ,eiptl xaer xifp oi`c

xriy lcbl ilr ixd :xn`c o`nke ,dil jinqc

.incïéîé øîåàäef ixd Ð df xkk lke` `ly Ð

.dreayåðéîé íøéå áéúëã íåùî åàì àîòè éàî
íìåòä éçá òáùéå íéîùä ìà åìàîùå.dil jinqc "rayi"l epini qitzn `wc ÐàìÐ

xn`py ,inc "df xkk lke`y dreay" xne`k "df xkk lke`y oini"epinia "epinia 'd rayp"

.dreayk aygpe ,xn`åæåò òåøæáå øîàðù`nl` Ð "efer rexfae" aizke "epini" aizkcn Ð

jexa yecwdy oipn :(`,e) zekxa zkqnc `nw wxta opixn` inp ikde ,el`ny epiid erexfc

.iniiw l`nya oilitze ,'ek oilitz `l` efer oi`e ,"efer rexfae" aizkc Ð oilitz gipn `ed

äðùî'åë ïéâæä ïî øéæð éðéøä øîàù åà íéðöøçä ïî øéæð éðéøä øîàink `ed ixd Ð

.zexifp iwecwc lk eilr lawny ,mzq "xifp ipixd" xn`yàøîâàìà øæð àì åìéôà
ïäî ãçàî.eilr zexifp iwecwc lke ,xifp df ixd Ð bf on e` ovxg on e` Ðäùòé øùà ìëî

.mlekn xfep ok m` `l` xifp epi`y ,dyri xy` lkn xfep `diy jixvy rnyn Ðàø÷ øîà
øéæé øëùå ïééî.mlekn xifp ied Ð dicegl oiin `l` xfp `lc elit`c rnync Ðøåñàì

àúìãáàå àúùåã÷ àéä éàî úåùøä ïééë äåöî ïéé.zexifp xeqi` dilr liig in Ð
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éøä.ow oeyla xnel serd zler zacp iacep jxcc Ð dil irain ow ilréøåôörxevn

.ezxdhl el ekixvdle ,mixetv eizgz `iadle rxevn oaxwa aiigzdl ,xnelk Ð xn`w

mbe ,zexifp `le mixetv oerhc rxevn cg `kilc xyt` i`c ,eiptl xaer rxevn oi` elit`e

.rxevn iab xity ikiiy ixetvcïåâë`nh xifp elit` xeaq dide Ð eiptl xaer xifp didy

xehtl xn`wc oixetv `nlce :jixt ikdle .eiptl

oebk :ipyne ?eizepaxwn eiptl xaerd `nh xifp

,`ed xedhc xcepd df rceie ,eiptl xaer xedh xifpy

`nip :dyw izk`e ."mixetv ilr ixd" xn`we

xifpd df `nhi m`c epiid Ð xn`wc mixetvc

,zegcl jixve !mixetv eizgz `iaiy ,eiptl xaerd

zexifp zevnl jiiy zeidl eala xn`c oebk :xnele

:jixt ik ,lirle .`nhi m` mixetiv dia `kiiyc

oebk iiepyl ivn `l Ð xn`w rxevn ixetv `nlce

rxevn ixetv` ith rnzyin dixeaicc ,eala xn`c

xinge dil `gixh zexifpc meyn ,zexifpn (ith)

lv` oiaezk mixetv oeylc ,cere .lawl dilr

.mixez `l` xifp lv` `le ,ziyixtck rxevn

ald zaygna gk oi` Ð eala xn`w elit`e

.oiey eale eit df oi`c ,zexifpl dixeaic rixkdl

`gixhe dilr xing zexifpc ab lr s` ,`kd la`

`xaq oi` Ð eiptl xaer `edy xifpc oeik ,dil

epi` df xacy ,`nh mixetv zexifp eilr lawiy

zaygn `ipdn jkl Ð lewy xacde ,oiicr mlera

eale eit xity aiyge ,dilr liaw zexifpc xnel ald

oeyld rnyn ith Ð "`d`" xn` ik ,lirl oke .oiey

denk xnele ,zexifp``gixhc ab lr s` ,xzl`l e

eizepaxwa eizgz `d` xneln ,dilr xinge dil

zaygn jkl ,lewy xacde .milyiyk onf xg`l

.oiey eale eit ixde ,zexifpl xeaicd zrxkn ald

okl !eala xn`wc llk o`k xikfd `l xtqdc :dywe

`xaq oi` Ð eizgz did`c uxt axd epxenl d`xp

li`ed ,oixetva aiigziy xn`w `nhi m`c xnel

Ð llk mlerl `a `l df xace ,`ed xedh `zyde

df xacc ,dilr liaw zexifpc xnel `xaq ok m`e

ab lr s` xzl`l lawl ecia yie epiptl xxean

mzd Ð rxevnn jixt ik lirle .dil `gixhe xingc

mlera rxevn yi i`cec ,epiptl xxean xacd inp

.mixtv jixvdéàîi`n ,xnelk Ð ediipia

iaxl oia yiwl yixl oia oizipznc `yexita ediipia

`ki`c ipyile :xn`z m`e ?xi`n iaxc `ail` opgei

,dilr liaw `nzq mixetv xn`c `kid ediipia

ied `l cegl `dn xi`n iaxc `ail` yiwl yixlc

yix yxitck ,xriyl oikenq mb xikfd `l m` xifp

oikenq dizlina xikfd `lc opgei iaxle ,dilr liaw xriyl oikenq mixetv :dizlina yiwl

iywiz dteb `id :cere !xifp ied Ð xriyl oikenq `la ,`nzq mixetv eilr lawiyk ,xriyl

ixdy ,xifp iedinl xi`n iaxl ibq cegl `nzq mixetva ?xriyl oikenq dil dnl :yiwl yixl

iaxc `ail` yiwl yixlc :yxtl d`xp okl !cegl oixetv `l` xikfd `l xi`n iaxl oizipzn

oikenq dizlina yiwl yix hwpc `de .`wec eiptl xaer xifpyk xifp ied `nzq oixetva xi`n

.ikda xifp ied inp eiptl xaer xifp `lac ,xriyl oikenq mixetv xn` ikc eprinydl Ð xriyl

eiptl xaer xifpyk `l m` xifp ied `l `nzq mixetv lawiyk yiwl yixlc oeik :xn`z m`e

enk yiwl yixc dizlina eiptl xaer xifp xikfdl `cenlzl dil ied Ð xi`n iaxc `ail`

,yiwl yixc dizlinn opgei iaxc dizlina ith xikfd jklc :xnel yie !opgei iaxc dizlina

xifpyk `l` ied `l "ilr xriyl oikenqd mixetv" xn`yk s`c dil `wiqt opgei iaxc meyn

.eiptl xaer xifp oi` elit` xriyl oikenqd mixtv xn`yk xifp ied yiwl yixle ,eiptl xaer

mixetv `l` xriyl oikenq oixetv xikfd `lya s` ,edleklc ,ediipia i`n jixtc ,`gip `zyde

Ð `xwa xriyl oikenqc meyn ,aiigin `l `nzq mixetva yiwl yixlc ,`gip inp `zyde .edlekl xifp did `l cegl `nzq mixetva Ð xaer xifp oi` i`e .eiptl xaer xifp ik xifp ied Ð `nzq

ixteh"e "oixyp" xn` ik inp aiigil ok m`cd"dbd .ocr eznyp uxt epiax axd zhiy jk .mixetvn `xwa xriyl ith ikinqc ,"oàëéäxnel dvex Ð dilr liaw xriyl mikenq mixetv xn`c

,mixetv aeig icil `al lekiy xac xcpy rnzync meyn ,zexifp dilr liig Ð xriyl oikenq mixetv xn` `le ,"mixetv ilr ixd" xn` ik la` .xriy lecib epiidc ,mixetvl jenqd xac eilr laiwy

,xnelk ?ediipia i`n :z`f dhiy azk i`zay iax axde :d"dbd .il d`xp ok ,zexifp oeyl mey rnyn `l oixypc `pyilc ,"oixyp ilr ixd" ipdn `l ikd meyne .`wec eiptl xaer xifpyk ,xifp epiidc

dpynd yxti jgxk lre .opgei iaxl lirl jixtc ikxit ipd lk jxtinl `ki`c ,xifpa aiigin `nzq mixetvac xi`n iaxc `ail` xn`w `l yiwl yixc dil d`xp i`cec .oizipznc yexita ediipia i`n

`ede eiptl xaer xifpae ,yxtn opgei iaxk jgxk lr jklid ,"ilr mixetv" xn`w `nzq oizipzn `dc Ð "ilr xriyl mikenqd mixetv" yexita xn`y dpynd yxtl lkei `l mbc ,opgei iax enk

.dligza izyxity enk oiadl oeekzpy d`xpe .oizipznc yexita ediipia i`n :jixt ok lre .xedhøîåàäyexit ,onwlck l`ny oicd `ede ."df xkk lke` `ly oini" Ð dreay ef ixd oini

.dligz oini xikfdcn ,oilitzdïî.`xnba gkenck ,ipzw e` e` Ð mibfd one mipvxgdìëå.eilr zexifp iwecwc lke :`kd xn`w miznl `nhil xzen oeyny xifpc meyn Ð eilr zexifp iwecwc
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ìkî" àø÷ øîà ?ïBòîL éaøc àîòè éàî ,øéæð éåä̈¥¨¦©©£¨§©¦¦§¨©§¨¦Ÿ
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc xifp(iyily meil)

ïðaøåilr ixd' xne`dy mixne`e xi`n iax lr miwlegd §©¨¨
,xifp epi` 'mixetivéîñc éãéîa Léðéà ñétúî àì ,éøáñdéì Coi` - ¨§¥Ÿ©§¦¦¦§¦¦§¨¦¥

dzid `ly i`ceae ,ef jxca zexifp envr lr lawl mc` ly ekxc
.jkl ezrc

:xi`n iax ly enrha xg` xe`iaàì àîìò éleëc ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©§¥¨§¨Ÿ
ñétúîmc` ly ekxc oi` ,xi`n iax zrcl oiae opax zrcl oia - ©§¦

.dl dkenqd dlnd lr jnzqdle znieqn dlna xecpleðééä àlà¤¨©§
øéàî éaøc àîòèmeyn ,åéìò ìaé÷ àîè øéæð éøBtö ànL ïðéLééçc ©§¨§©¦¥¦§©§¦¨¤¨¦¥¨¦¨¥¦¥¨¨

leki `ed ezngny xac envr lr lawl oiekzdy miyyegy -
mixetiv zaxwd aeig icil ribdl`nhpy xifp oky ,zexifp epiide ,

.ezxdhl mixetiv izy `ian
:`xnbd dywnøîà÷ ïðéLééç éãkîwx xn` opgei iaxy xg`n - ¦§¦©§¦¨¨¨©

,zexifp eilr dlg recn ok m` ,xifp zeidl ezpeeky yyg yiy
wtzqdl yi ixdåéìò ìaé÷ äáãð éøBtö àîìclr laiw `ny - ¦§¨¦¥§¨¨¦¥¨¨

:`xnbd zvxzn .dacp zlerl dpei ipa e` mixez `iadl envríà¦
ïk,dacpl ezpeek dzid m` -déì éòaî ï÷ éìò éøäeilr did - ¥£¥¨©¥¦¨¥¥

zler miacpnyk xnel mc` ipa jxc jk ixdy ,'ow ilr ixd' xnel
.oiekzp zexifply epl xexa jk xn` `ly oeike ,serd

:xi`n iax zhiy lr `xnbd dywnòøBöî éøBtö éìò éøä àîìãå§¦§¨£¥¨©¦¥§¨
øîà÷xear mixetiv `iadl envr lr lawl oiekzp `ny - ¨¨©

zvxzn .zexifp lawl `le ,ezxdh jxevl mda aiegnd rxevn
xaecn :`xnbdì øáBò øéæð äéäL ïBâkåéðôilr ixd' xn`y drya §¤¨¨¨¦¥§¨¨

.zexifpl oiekzdy gkene ,'mixetiv
:`xnbd dywnàîìãåeiptl xaerd did `ny -,àîè øéæð §¦§¨¨¦¨¥

øîà÷ åéúBðaø÷ ïî BøèBôìezvxzn .enewna m`iai `edy ici lr §§¦¨§§¨¨¨©
xaecn :`xnbd,åéðôì øáBò øBäè øéæð äéäL ïBâkxifpy rci xcepde §¤¨¨¨¦¨¥§¨¨

aeig xedhd lr oi` ixdy ,xifp zeidl oiekzp i`ceae ,`ed xedh
.zepaxw

ly exe`ial yiwl yix xe`ia oia dpin `wtpd dn dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .xi`n iax zrca opgei iaxeäééðéa éàîdna - ©¥©§

,daiyne .miyexitd ipy ewlgpïéøtéö' øîàc ïBâk eäééðéa àkéà¦¨¥©§§§¨©¦¢¦
,'éìò øòNì ïéëeîqäyìit,éëä øîàc áb ìò óà ,ïðçBé éaøzrcde ©§¦§¥¨¨©§©¦¨¨©©©§¨©¨¦

,xrya dielzd devnl mikiiyd mixetiv envr lr laiwy dhep
`weec mewn lkn ,zexifp epiidcåéðôì øáBò øéæð éà,xcpd zrya ¦¨¦¥§¨¨

ïéàe ,zexifp eilr dlg -àì éàer xifp did,eiptl xaàìeilr dlg ¥¦ŸŸ
e ,zexifpìitåéðôì øáBò øéæð ïéàc áb ìò óà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø §©¦¦§¤¨¦©©©§¥¨¦¥§¨¨

.zekinqd mrhn zexifp eilr dlg
.jenqd oeyl xcpa qetzl jxcd m` zwelgn yiy lirl xkfed

:`xnbd dywnàúléîa Léðéà ñétúî àì øîàc ïàîì àkéà éî¦¦¨§©§¨©Ÿ©§¦¦¦§¦§¨
éîñcdéì Cdlna xecpl mc` ipa jxc oi`y xaeqy in yi ike - §¨¦¥

,weqta dl dkenqd dlnl oiekzdle ,znieqn,àéðúäåïéîé' øîBàä §¨©§¨¨¥¨¦
,'ef xkk lke` `ly,äòeáL Bæ éøä,lk`e ezreay lr xar m`e £¥§¨

,`xnbd zx`ane .dwelàîòè éàî,dreay zaygp 'oini' oeyly ©©§¨
åàì`l m`d -íeMî,'dreay'l weqta dkenq 'oini'yáéúëc ¨¦¦§¦

(f ai l`ipc),'íìBòä éça òáMiå íéîMä ìà BìàîNe Bðéîé íøiå'©¨¤§¦§Ÿ¤©¨©¦©¦¨©§¥¨¨
ewlgp ji` dyw ok m`e .dkenqd dlnl oiekzn 'oini' xne`de

.df xaca
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -àìzxin`ay jixack ¨§¥Ÿ

`l` ,'dreay'l weqta `id dkenqy meyn dreay dlg 'oini'
ø÷éà déôeb ïéîéc íeMîäòeáL éoeyl `id dnvr 'oini' dlnd - ¦§¨¦¥¦§¥§¨

,jkl di`xe .dreay,àéðúcïéîé' øîBàì ïéépî,'ef xkk lke` `ly §©§¨¦©¦§¥¨¦
øîàpL ,äòeáL àéäL(g aq diryi)'Bðéîéa 'ä òaLð'jexa yecwd - ¤¦§¨¤¤¡©¦§©¦¦

`id dreay oeyl 'oini'y ixd ,'oini' dlna rayp.øîBàì ïééðîe¦©¦§¥
ìàîN','ef xkk lke` `lyøîàpL ,äòeáL àéäLweqtd jynda §Ÿ¤¦§¨¤¤¡©

,'Bfò òBøæáe''efer rexf' ok m` ,oini dligza aezkd xikfdy oeike ¦§©ª
:l`ny `ed

äðùî
eilr milg ,xifp ixeqi`n cg` elit` lawndy zcnln dpynd

.zexifp ipic lk
xne`d'íépöøçä ïî øéæð éðéøä',miaprd ipirxbn -íéâfä ïîee` - £¥¦¨¦¦©©§©¦¦©¨¦

,miaprd zetilwnúçìâzä ïîe,eizexry glbi `ly -ïîe ¦©¦§©©¦
äàîehäel`n cg` lka zexifp xcpy oeik ,znl `nhi `ly -éøä ©§¨£¥
,øéæð äæ,mzq 'xifp ipixd' xn` eli`kåéìò úeøéæð é÷ec÷c ìëå- ¤¨¦§¨¦§¥§¦¨¨

eilr milg zexifpd ipic lke:
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ולשאלתו בענין תספורת וכו', - הנה כיון שלא שמעתי בזה הוראה מפורשת, יש צדדים לכאן 

ולכאן, ולכן יברר מנהג אנ"ש בזה, אצל רבני אנ"ש היודעים הנהגה בפועל מחסידים הזקנים, והרי 

מעשה רב...
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éëå] (éøä)éðéñ øäî åéìò ãîBòå òaLeî [yeciwd zaeg ike - §¦§¨§¥¨¨¥©¦©
cgein cenil jxvedy cr ,dxezd on `id oiid lr dlcadde
oii xeqi` oi`y heyte opaxcn wx maeig `ld ,xifpd lr mxqe`l

mdiptn dgcp xifpl.
àlà,`xnbd zx`anàä ék[enk-],àáø øîàcxne`däòeáL' ¤¨¦¨§¨©¨¨§¨

äzLàL,['devn oii' `xwpe] ezezyl dEvn ezreay zngne ,'oii ¤¤§¤§ª¤
,'øéæð éðéøä' øîàå øæçåy `ed oicd ,ezexifp meyn oiia xq`peàéúà §¨©§¨©£¥¦¨¦¨§¨

úeøéæðeäòeáL ìò àìééçs` xq`pe ,dreayd lr zexifp dlg - §¦¨§¨©§¨
ezezyl raypy oiiaaezkd xezin oerny iax cnel df oic z`e .

.'xiGi xkWe oiIn'¦©¦§¥¨©¦
:`xnbd dywnúeLø ïéék äåöî ïéé øBñàì déì éòaéî àä énð ïðaøå§©¨¨©¦¨¦¨¥¥¤¡¥¦§¨§¥§

oiia elit` xq`p xifpdy cnll df weqt jixv minkgl mb ixde -
ixeqi`n cg` zlawa s` xifp dyrpy ecnl okidne ,devn ly

:`xnbd zvxzn .zexifpdïk íà,devn oii xeq`l `a weqtdy ¦¥
àø÷ àîéìwxïéiî','xifi'øëLå' éàîdxezd dtiqed dn myl - ¥¨§¨¦©¦©§¥¨

`l` ,'xkye'ézøz dpéî zòîL,mixacd ipy z` cenll yi - ¨§©§¦¨©§¥
q`p xifpdy micnel 'oii'nmicnel 'xky'ne ,devn ly oiia elit` x

.dxenb zexifp dlg cg` xeqi`n zexifp zlaway
:`xnbd zx`anålïBòîL éaølr lkdl xifp dyrp epi`y xaeqy §©¦¦§

,zexifpd ixeqi`n cg` zlaw ici'øëL' áúëc àîòè eðééä- ©§©§¨§¨©¥¨
ick 'xky' dxezd dtiqedy mrhdLc÷îì 'øëL' 'øëL' éôelàì- §©¥¥¨¥¨§¦§¨

,oii iiezyl ycwna dcear xeqi` oiprl dey dxifb cnlláéúëc¦§¦
oii iiezy mzeida ycwna ecari `ly eipae oxd`l dxezd ieeiva

(h i `xwie),éðáe äzà zLz ìà øëLå ïéé','Czà Edxifbn miyxece ©¦§¥¨©¥§§©¨¨¤¦¨
,'xky' 'xky' deyäîløñzéìc àeä ïéé øéæð éabxifpdy myk - ©©¥¨¦©¦§¦§©

oiia wx xq`pìáàaïé÷Lî øàLmixkyndóà ,àìléabxeqi` £¨§¨©§¦Ÿ©©¥
a dcear,Lc÷îénðwx mb -øñzéìc àeä ïéé,mipdkl xq`i -ìáà ¦§¨©¦©¦§¦§©£¨

dzy m`àì ,ïéøkzLnä ïé÷Lî øàL.dceara mzngn xq`p §¨©§¦©¦§©§¦Ÿ
äãeäé éaøcî é÷etàìå,dcedi iax zrcn `ivedl -éaø ,àéðúc §§©¥¦§©¦§¨§©§¨©¦

úéìéò÷ äìéác ìëà ,øîBà äãeäé,dlirw `xwpd mewnn dp`z - §¨¥¨©§¥¨§¦¦
äúLå[dzy e`-]áìçå Lác,oiik mixkynd ,[alg e`-]ñðëðå §¨¨§©§¨¨§¦§©

Lc÷nì,careáéiçiaxy ixd .'zyz l` xkye oii' meyn zewln ©¦§¨©¨
eilr wleg oerny iaxe .oiil mixkynd mixac x`y dncn dcedi

.xeq` oii `weecy xifpn 'xky' 'xky' dey dxifbn yxece
:oerny iaxl 'xky' zaiz xezi z` ayiil sqep ote`,àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨

y itløeqéà ìò ìç øeqéà déì úéì ïBòîL éaøxacy xaeq epi` - ©¦¦§¥¥¦¨©¦
,sqep xeqi` eilr legl leki dxezd on xeq` xakyéaø ,àéðúc§©§¨©¦

øeèt íéøetkä íBéa äìéáð ìëBàä ,øîBà ïBòîLdlik` xeqi` lr ¦§¥¨¥§¥¨§©¦¦¨
dliapd lr lg mixetikd mei xeqi` oi`y itl ,mixetikd meia,

ok enky ,xnel xyt` dide .dliap xeqi` meyn wx zewln aiige
xare ,zexifp eilr laiw jk xg`e oii zezyl `ly raypd mb
cnll 'xky' zaiz dxn`p jkitl ,ezexifp zngn dwli `l ,dzye

le dreayd xeqi` lr lg zexifp xeqi`yipy meyn dwe
mixeqi`d.

:minkg zrc z` x`al zxfeg `xnbdénð ïðaøìemixaeqy §©¨¨©¦
,eipic lkl xifp dyrp cg` xacn zexifp zlawayìkî' áéúëä̈§¦¦Ÿ

,'ïéiä ïôbî äNòé øLàwx dlg zexifpdy yexcl yi 'lkn' oeylne £¤¥¨¤¦¤¤©©¦
.ef daizn minkg eyxci dne ,dixeqi` lk z` eilr laiw m`

:`xnbd zvxznøéæð éøeqéà ìò ãnéì íúä ,ïðaø Cì éøîà̈§¥¨©¨¨¨¨¦¥©¦¥¨¦
äæ íò äæ íéôøèönLxifpd ixeqi`y cnln my weqtd - ¤¦§¨§¦¤¦¤

zif ivge mibfdn zif ivg lk`y xifpe ,zifk xeriyl mitxhvn
.zewln aiig ,mipvxgdnïBòîL éaøåzexifpdy df weqtn cnly §©¦¦§

,dixeqi` lk zlawa wx dlgóeøéö déì úéìcenil jixv epi` - ¥¥¥
ixeqi`e] mixeqi`d lka eixacly itl ,mitxhvny xifp ixeqi` lr

,`edy lk zlik` lr miwel [mllka xifp,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¥

úBkîì eäL ìkaiig `edy lk elit` mixeq`d mixacn lke`d - ¨¤§©
e ,zewlneøîà àìxeriy jixvyïaø÷ ïéðòì àlà ,úéæklke`dy - Ÿ¨§§©¦¤¨§¦§©¨§¨

zewln oiprl la` ,zifk lk`iy cr oaxw aiigzn epi` bbeya
xeriy oi` cifnaaiig epi`y oeik sexiv jiiy `l xifp iabl ok m`e .

znlyd lr `a epaxw `l` ,dizye dlik` xeqi` lr oaxw
xifp epi`y cnll `ae xzein 'dUri xW` lMn' weqtde ,ezexifp¦Ÿ£¤¥¨¤

:mlekn xeciy cr

äðùî
xne`d,'äìéìc ìòáë çBðî ïáë ïBLîLk éðéøä'lk z` xikfdy £¥¦§¦§§¤¨©§©©§¦¨

ly eny z` xikfd `ly e` ,zexifpd zlawa mixacd zyely
ipixd' wx xn`e oeyny'äfò úBúìc ø÷òL éîkipixd e` ,éîk' §¦¤¨©©§©¨§¦

ìt eøwpL'åéðéò úà íézLïBLîL øéæð äæ éøä ,bedpl `ed jixv - ¤¦§§¦§¦¤¥¨£¥¤§¦¦§
oeynyk zexifpa:d`ad dpyna ex`azi ef zexifp ipice .

àøîâ
oeyny ly eny zxkfda xifp dyrp epi` recn zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .calaïéìä ìk àðúéîì él änìjixvd dn myl - ¨¨¦§¦§¨¨¨¥
gepn oak oeynyk' ,el` zepeyl lk z` xifpd xn`iy `pzd
zvxzn .ezlaw dliren `l mdn cg`a ike ,'dlilc lrak

:`xnbd,éëéøömeynøîà éàcwx xifpdäåä ,'ïBLîLk éðéøä' §¦¥§¦¨©£¥¦§¦§£¨
àðéøçà ïBLîL àðéîàoeynyk zeidl ezpeeky mixne` epiid - £¦¨¦§©£¦¨

,mlera epyiy xg`okl ,xifpd oeynyk zexifp lawl oiekzp `le
ïì òîLî à÷mb xnel jixvy `pzdàðz éàå ,çBðî ïákçBðî ïák ¨©§©¨§¤¨©§¦¨¨§¤¨©

ezpeeky dgked oi` ,'gepn oak oeynyk ipixd' xn` m` elit` -
`l` ,zexifpléëä éø÷úéîc àkéà àðéîà äåäyiy mixne` epiid - £¨£¦¨¦¨§¦§§¥¨¦

okl ,edenk zeidl ezpeeke ,gepn oa oeyny iexwd mc`òîLî à÷̈©§©
ïìmb xnel jixvy ,`pzdéîëe ,äìéìc ìòák[ink e`-]eøwpL ¨§©©§¦¨§¦¤¦§
ìt,åéðéò úà íézLcg` sexivy ,dfr zezlc xwry ink e` §¦§¦¤¥¨

eilr lawl ezpeek lr giken xifpd oeyny ly miwdaend eipniqn
:oeynyk zexifp

äðùî
:oeyny xifp oial mler xifp oiay lcadd z` zx`an dpyndäî©

ïéazeidl eilr laiwy inì ,íìBò øéæðoia,ïBLîL øéæðmdipya ixd ¥§¦¨§§¦¦§
y `l` .eiig ini lkl zexifp eilr dlgíìBò øéæðm`,BøòN ãéaëä §¦¨¦§¦§¨

øòúa ì÷éîezvwn glbiy ici lr exry caekn lwdl leki - ¥¥§©©
,ixnbl glbl i`yx epi` la` ,xrzaeexry lwiny meiaàéáî¥¦
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àøîâ
:`xnbd dywndéîL øëc ïàî íìBò øéæð,o`k cr exikfd in - §¦¨©§©§¥

:`xnbd zvxzn .oeyny xifpl epia dn dpynd dpc eilryéøeqç©¥
àøqçéî,eixaca xqig `pzd -éðz÷ éëäå,zepyl jixv jke - ¦©§¨§¨¦¨¨¥
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קעט
iiepik lk` cenr c sc ± oey`x wxtxifp

àåä éðéñ øäî åéìò ãîåòå òáùåî éøäålr edxkef Ð "eycwl zayd mei z` xekf" aizkc Ð

lhal raypc ol `niiwe .(ew migqt) 'ek xnel cenlz Ð oipn ez`ivia ,ezqipka `l` il oi` .oiid

zereay ,`,fh mixcp) opz `d :xn`z m`e .devn dlhane dreay `iz` `lc ,xeht devnd z`

xcp xeci ik yi`"c ,zeyxd xack devn xac lr lg xcpd oky ,zereayan mixcpa xneg :(`,dk

'dl`dc ,`iyw `l !inp 'dlc icina elit` ,aizk "

xqe`c ,"ilr dkeq zaiyi" xn`c oebk `l` ied `l

xeq`d xac mc`d z` oilik`n oi`e eilr dze`.el

oi` Ð "dkeqa ay` `ly mpew" xn` m` la`

el`e" wxta mixcpa dl opiwqn ikde .melk eixaca

.(a,fh) "oixzenäòåáù àáø øîàã àä éë àìà
úåøéæð àéúà øéæð éðéøä øîàå øæçå äúùàù

äòåáù ìò àìééç,devn oii xeq`l xn`wc epiide Ð

`py i`n :`niz ike .zeyxd oiik ,zezyl raypc

ipiq xdn raypn envr itn rayp?dil opixn` ikd

lke`y dreay" :(`,hk) zereay zkqna `icda

lr Ð "dplke` `ly dreay" xn`e xfge "ef xkk

aiig dipyd lre ,ieha zreay meyn aiig dpey`xd

,edine .`nrh yxtn mzde .`ey zreay meyn

s` dipyd lr aiig xn`wc ,dpin rnynl ol `ki`

inp zexifpc ,devnd z` lhal rayp iedc ab lr

.oii zezyl raypc i`d` `liigòîù øëùå éàî
éúøú äðéî`l ike ,zeyxd oiik devn oii xeq`l Ð

.edlekn xifp iedc Ð ediipin cgn `l` inp xcpóà
éáâ.xqzilc `ed oii dzy ik ,ycwnl `ad odk Ð

iwet`le ,`l Ð oixkync ilin x`y dzy ik la`

.'ek dcedi iaxcnúéìéò÷.mewn my Ðúéòáéà
àîéàaiig epi` :xn`c oerny iaxc `nrh epiid Ð

."xifp ipixd" xn`c ,mzqa olekn xifiy cr zexifpa

lr lg xeqi` dil zilc ,dinrhl oerny iaxc

oibfd one mipvxgd on envr xq` ik inp ikde .xeqi`

zglbzc `blt jci` iz` `l Ð zexifp dilr `liige

oiid on envr xifd ik ,inp i` .dielir `liige d`nehe

oii xeqi`` liige d`nehe zglbz xeqi` iz` `l Ð

.xenb xcp diieeylúéì ïåòîù éáøã àøîéú àðîå
øîåà ïåòîù éáø àéðúã øåñéà ìò ìç øåñéà äéì

'åëå íéøåôëä íåéá äìéáð ìëåàäiz` `lc Ð

`lc .dliap xeqi`` liige mixetkd mei xeqi`

`xeqi` sqezi`e mixetkd mei `z`c ebin :opixn`

x`y iabloerny iaxe .dliap iabl inp sqezi` ,ilin

elit`c :(`,bk) zezixk zkqna xn`c ,dinrhl

ikde .lw xeqi` lr liige iz` `l xeng xeqi`

zereay zkqnae (a,bl) [zenai] zkqna dl `pyixt

.(`,ck)äæ ïéôøèöîù øéæð éøåñéà ìë ìò ãîéì
äæ íò`l` bfe ovxg oia lk` `l m`y .zifkl Ð

.zewln aiig Ð cala zifkïåòîù éáøå`lc Ð

lif` Ð 'ek xifiy cr `l` ,`nrh i`d dia yixc

,sexiv meyn `xw i`d dil jixvn `lc ,dinrhl

:oerny iax xaqwc .sexiv dil zil oerny iaxlc

e`la xaerc ,aiig Ð `edy lk `l` lk` `l elit`

iax ,`ipzc ."lk`i `l bf cre mipvxgn" ea xen`d

x`y oiprle .oaxw oiprl `l` zifkl dlik` xeriy exn` `l ,zewlnl `edy lk :xne` oerny

ezexifp lr xar ik ,xifp iab la` .gqta unge mce alg oebk ,z`hg ezbby lr oiaiigy oixeqi`

dia opira `le ,aiign `edy lka Ð oaxw aiig ied `le ,iwlc `ed `wlinc Ð ovxg e` bf lk`e

cr aiig epi`c `nrh `eddl `xw dil xziin Ð sexiv meyn jixhvin `le li`ed ,jkld .sexiv

.olekn xifiyäðùîïåùîùë éðéøälrak" xn` `ly e` Ð dlilc lrak e` gepn oa e` Ð

"dfr zezlc" xn` `ly e` ,"dfr zezlc xwry ink gepn oak e` oeynyk" xn` `l` "dlilc

."eipir z` mizylt exwpy ink gepn oak oeynyk" xn` `l`ïåùîù øéæð äæ éøäbedpl jixv Ð

.ied ikid yxtn onwle .oeyny zexifpa envraàøîâàì åúå ïåùîùë øîà éàãded Ð

"gepn oak oeynyk" inp xn` ded i`e ."gepn oak" xn` ikdl ,xn`w `pixg` oeyny :`pin`

e` ,ikd inp ixwz`c `pixg` yipi` `ki` :`pin` ded ,cala`ilbinc ,"dfr zezlc xwry ink" e` "eipir z` mizylt exwpy ink" e` "dlilc lrak" ediicda xn`w ikdl .gepn oa oeyny e` gepn oa

.`pixg` ded `lc `zlinøéæð äæ éøä íìåò øéæð éðéøälwin Ð xriy caek el yiy mei miylyl ribdy oeik jkitl .mler cr eilr law zexifpc rnyn "mler xifp ipixd" xn` ikc .eiig ini lk Ð

.miyelye miyely lk glbne ,xrzaàéáîå.oipra xn`py enk ,minlye dlere z`hg :zenda yly zglbze zglbz lkl Ðäàîåè ïáø÷ àéáî àîèð íàåe` mixez izye my`l ezpy oa yak Ð

.xrza lwin epi` mlerle ,mler xifp df ixd Ð oeyny zexifp eilr lawnd la` .dpei ipa ipyäàîåè ïáø÷ àéáî åðéà àîèð íàå.onwl yxtnck ,miznl `nhpy oeynya epivn oky Ð
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[a,b scl jiiy]ãòm`e .dilr laiw zexifpc ilin lk rnync ,`nzq xn`i e` Ð olekn xifiy

.d`nehe zglbz mb ,mlek yxtl jixv Ð bfe ovxg yxtl `a

ìëîzglbz izk`e :xn`z m`e .xifdl jixv edleknc `nl` Ð oiid otbn dyri xy`

zglbz mb lawl jixvy oicd `ed Ð oiia ol ilbc oeik :xnel yie !opirny `l d`nehe

."lkn" `xwc `pyiln ol `wtpe .d`neheïééî
xifi xkyexak `dc ,xifp ied cga elit` rnyn Ð

azkinl il dnl ,"otbn dyri xy` lkn" aizk

ik xcp `l elit`c opireny`l `l` ?"xkye oiin"

`ayk elit`e ,eilr zexifp liigc Ð ipdn cga m`

.iaizk `l bfe ovxg `kdc ,yxtl

øåñàì`xwn ,xnelk Ð zeyxd oiik devn oii

."xifi xkye oiin"c `xiziéàî`id

Ð `ed ipiq xdn cnere rayen `zlca`e `yeciw

?zexifp eilr legz ji`e ,`ziixe`c meid yecwc

xnel ,xzein `xw jixhvi` ikdl ,daxc`c :dywe

:ikd xza ipyn i`n :dyw cere !zexifp dilr liigc

zexifp `iz`c ,xifpa xcpe xfge ,zezyl raypy oebk

rayen ixd ,el iywz mewn lkn ?dreay` liige

lecb cnere rayen oi`c xnelk ,ipiq xdn cnere

e`l meid yecwc :dyw cere ?zezyl raypy dfn

:opiyxce "xekf" aizkc inp idpc .`ed `ziixe`c

epiaxl d`xp okl !`ed `zknq` Ð oiid lr edxkef

?ipiq xdn cnere rayen ike :dinza opiqxbc mz

ike ,devn oii xeq`l xzein `xw il dnl ,xnelk

lr Ð `ziixe`c meid iyeciwc idpc ?'eke rayen

.`zknq` oiid lr edxkefc ,`ziixe`c e`l oiid

ol rnyn `we ,zezyl raypy oebk :ipyn `zyde

.zezyl raypy ab lr s` ,dilr liigc `xizi `xw

éôåìàìycwnl aiig epi`e .`kdn Ð ycwnl

dcedi iaxn iwet`le ,xkye oii` `l`

.'ek

éáøyexit Ð xeqi` lr lg xeqi` dil zil oerny

ded `kd `xw e`l i`e .'ek `ipzck `nlra

xifpa xifd aeye ,zezyl `ly raypc `kid :`pin`

`xw ol rnyn `w .zexifp` aiig `l Ð oiia dzye

qek zezyl `ly rayp m`c ,"xkye oiin"c `xizi

,izxz iwlc Ð qekd dzye xare xifpa xcpe ,df

xn`wck `niz `le .zexifp meyne `zreay meyn

uxzl lkez `l` ,"dzy`y dreay" lirl `ax

.izyxitck ,"dzy` `ly dreay" elit`éáøå
oernyxezi jixv oi` ,xnelk Ð sexiv dil zil

aiign mce algk mixeqi` x`ya elit`c ,sexivl

`l `kde .oaxwl `l` zifk exn` `le ,edy lka

dzyy lr `a epi` xifp oaxwy ,oaxwl sexiv jiiy

.excp znlyd lr `a oaxwde ,zewln `l` ,oii

äî:xn`z m`e Ð mler xifpl oeyny xifp oia

`zil oeyny xifpc ,ediipia `ki` dl`y

wxta `zi`ck ,dl`ya `zi` mler xifpe ,dl`ya

:xnel yie !cg` mlz yxeg iab (`,ak) zeknc `xza

zexifp lrl`yim`e ,ipzw`lzexifpa`zilc`zlin

.oixifp odipyyk 'ek oeynyxifp oia dn :xn`w ikde .xifp ied`l f`Ðïåùîùëlrak gepn oak

gkenck ,ozyly xn`iy cr ,ibq `l Ð dicegl "gepn oak" e` ,dicegl "oeynyk" la` Ð dlilc

.eipir z` mizylt exwpy inke ,e"iea ,dfr zezlc xwry inke :mz epiax qixb jli`e o`kn .`xnba

,cegl "dlilc lrak" xn` i`c .'ek "exwpy ink" e` ,"xwry ink" xn`iy e` :xnelk ,xn`w e` e`c

,oeyny xifp iedc Ð cegl "eipir z` mizylt exwpy ink" e` ,cegl "dfr zezlc xwry ink" e`

.irhinl `kil `dacøéæðixdy ,ixnbl glb `ly melya`k ,ixnbl glbn `le Ð lwin mler

.exryadlzpàéáîåmelya`n`zknq`e ,ipiqn dynldkld ,lwinydryaÐzendayly

.my`e mixez izyÐd`neh oaxw ,xedh xifpk minlye dler z`hg ."ixcp mly`" xn`c
oaxw
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc xifp(iriax meil)

äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàåznl `nhp m`. §¥¥¦¨§©§¨
oeyln :miznl `nhidl xeq` oeyny xifp m` dpc `xnbd

`weecy rnyn 'd`neh oaxw `ian epi`e' dpyndàìc àeä ïaø÷̈§¨§Ÿ
éúééî,`ian epi` -,déìò àìééç úeøéæð ìáà`nhidl el xeq`e ©§¦£¨§¦¨§¨£¥

.miznl,ïéúéðúî épîàìkàìå äãeäé éaøk,àéðúc .ïBòîL éaøéaø ©¦©§¦¦Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¦§§©§¨©¦
íéúîì àîhéì øzeî ïBLîL øéæð ,øîBà äãeäéoiia wx xeq`e §¨¥§¦¦§¨¦¨¥§¥¦

,zglbzeàîèpL ïBLîLa eðéöî ïkLznl.mi,øîBà ïBòîL éaø ¤¥¨¦§¦§¤¦§¨©¦¦§¥
øîBàäipixd',íeìk øîà àì 'ïBLîL øéæðitlïBLîLa eðéöî àlL ¨¥§¦¦§Ÿ¨©§¤Ÿ¨¦§¦§

,åétî úeøéæð úàöiLycwzp en` ohan `l`,dzrne .épîzrck - ¤¨¨§¦¦¦©¦
,dpynd inéàkøîàä ,äãeäé éaøyäléçzëì eléôà`nhp ¦©¦§¨¨¨©£¦§©§¦¨

,miznl,àîèð íà éðz÷ ïéúéðúîåxeq` dligzkly rnyne §©§¦¦¨¨¥¦¦§¨
e ,`nhidléàk,ììk úeøéæð déìò àìééç àì øîàä ,ïBòîL éaø ¦©¦¦§¨¨©Ÿ¨§¨£¥§¦§¨

:`xnbd zvxzn .zexifp dlgy epipy dpynaeíìBòìkäãeäé éaø §¨©¦§¨
,àéä,`nhidl xzen dligzkl elit` ok`eéðz÷c écéiàåløéæð éab ¦§©§¥§¨¨¥©¥§¦
íìBòoeyl'àîèð íà'jkl ,dligzkl `nhidl el xeq`y itl ¨¦¦§¨

énð àðzlïBLîL øéæð éaboeyl.'àîèð íà' ¨¨©¦©¥§¦¦§¦¦§¨
:`xnbd zxxanàîéìoerny iaxe dcedi iaxéàpz éðäc àzâeìôa ¥¨¦§§¨§¨¥©¨¥

éâìôéî÷,el` mi`pz zwelgna ewlgp -,ïðúcxne`déìò éøä ¨¦§§¥¦§©£¥¨©
øBëák,dxedh dnda xekak df xkk ilr xq`i -øñBà á÷òé éaø ¦§©¦©£Ÿ¥

,xcpa xkkd z`.øézî éñBé éaøå:`xnbd zx`ane,åàì éàîéaø §©¦¥©¦©¨©¦
äãeäézexifpy s` zexifp dlg 'oeynyk ipixd' zxin`ay xaeqd §¨

,`linn dlg oeynyøcépä øác ïðéòa àì øîàc á÷òé éaøk dì øáñ̈©¨§©¦©£Ÿ§¨©Ÿ§¦¨¨¨©¦¨
,xcp ici lr xq`py xaca excp z` qitzdl jixv xcepd oi` -

.lg xcpd ,xekak dxez dxq`y xaca qitzd m` mb `l`éaøå§©¦
ïðéòa øîàc ,éñBé éaøk dì øáñ ïBòîLa qitziy,øcépä øác`le ¦§¨©¨§©¦¥§¨©§¦¨¨¨©¦¨

epi` dlaw ici lr did `l exeqi`y oeynya qitznd okle .xekaa
.llk xifp

:`xnbd dgec,àìøcépä øác ïðéòa àîìò éleëcmicen mlek - Ÿ§¥¨§¨§¦¨¨¨©¦¨
xecpd xaca wx qitzdl xyt`y,,øBëa éab éðàLås`y §©¦©¥§

,ea qitzdl xyt`y awri iax xaeq ,dil`n dlg ezyecwy
meyndéa) áéúëc((b l xacna)xcp xCi iM Wi`',''äì'dl zaize ¦§¦¥¦¦¦Ÿ¤¤©

d`aúà úBaøìøBëaäxyt` ,`linn 'dl yecw `edy s`y §©¤©§
.ea qitzdlàeää ,Cì øîà éñBé éaøåzaiz -'äìd`a dpi` §©¦¥¨©¨©©

`l` xeka zeaxlíLàå úàhç úBaøì déì éòaéîqitzdl xyt`y ¦¨¥¥§©©¨§¨¨
.mda

:`xnbd dywnúBaøì úéàø äîea dqtzd 'dl zaiznúàhç ¨¨¦¨§©©¨
àéöBäìe íLàåieaixd llknä úàa dqtzdøBëazvxzn . §¨¨§¦¤©§

:`xnbdïkL íLàå úàhç éðà äaøîxcp ici lr maeig oi`y s` §©¤£¦©¨§¨¨¤¥
`l` `linn dlg mzyecw oi` j`øãða ïñétúîjixv - ©§¦¨§¤¤

,xecpd xac miaygp okle ,oaxwl myicwdløBëaä úà éðà àéöBîe¦£¦¤©§
øãða Bñétúî ïéàLyecw `l` xeaica eyicwdl jixv oi`y - ¤¥©§¦§¤¤

.llk xecpd xac epi`e ,eil`n
á÷òé éaøå,xekaa dqtzd dlgy xaeqyénð øBëa ,Cì øîà §©¦©£Ÿ¨©¨§©¦

àeä øãða Bñétúî-ke ,xcpa eyicwdl jixv,àéðúceðéaø úéa ìL ©§¦§¤¤§©§¨¤¥©¥
ì ïépî ,eøîày mc`BLéc÷äì åéìò äåönL Bøãò CBúa øBëa Bì ãìBð ¨§¦©¦§¨§§¤§¤¦§¨¨¨§©§¦

,xeka myløîàpL(hi eh mixac)'ebe xFkAd lM,'Léc÷z øëfäoeike ¤¤¡©¨©§©¨¨©§¦
.xecpd xac `ed aygp eyicwdl devny,éñBé éaøåéäð ,Cì øîà §©¦¥¨©¨§¦

BLéc÷äì äåöîcike ,xekad z` yicwdl devny s` -àì éà §¦§¨§©§¦¦Ÿ
déì Léc÷îeitaLBã÷ àì éîoeike ,yecw xekad didi `l m`d - ©§¦¥¦Ÿ¨

.xecpd xac aygp epi` milrad ycwda dielz ezyecw oi`y
oerny iaxl recn :`xnbd dywnixde ,melk xn` `lénð øéæð éab©¥¨¦©¦

áéúëä(a e xacna)xiGdl',''äìdqtzd 'dl zaizn zeaxl yie ¨§¦§©¦©
oeyny zexifpa.:`xnbd zvxznàeää''dl xifdl' -déì éòaéî ©¦¨¥¥

,àéðúãëìàîè øéæð íLà ézìëà àì éîiî ,÷écvä ïBòîL øîà, §¦§©§¨¨©¦§©©¦¦¨©Ÿ¨©§¦£©¨¦¨¥
miaexwe ,ezlaw lr `ed hxgzn ezexifp ini eaxzpy ici lr `ny

,dxfra oileg zeidl eizepaxw,íBøcä ïî éìà àaL ãçà íãàî õeç¥¨¨¤¨¤¨¥©¦©¨
mc` eze` dide ,`nh xifp my` `iade,éàBø áBèå íéðéò äôé§¥¥©¦§¦

åéúBveå÷eey`x zexry -íélzìz Bì úBøeãñdxeva zeielz - §¨§©§©¦
,d`pì úéàø äî ,éða ,Bì ézøîàäæ äàð øòN úçLzlaw dnl - ¨©§¦§¦¨¨¦¨§©¥¥¨¨¤¤

exry glbl jxhvz dteqay zexifp,jizéáàì éúééä äòBø ,él øîà̈©¦¤¨¦¦§¨¦
excr z`å ,éøéòazg` mrtì ézëìäïééònä ïî íéî áBàLzewydl §¦¦§¨©§¦¦§©¦¦©©§¨

,xcrd z`élL äàeáaa ézìkúñðåd`pd ipt xzqlw zenca - §¦§©©§¦©¨¨¤¦
,oirnd ina swzypyéìò éøöé æçôeilr `al rxd ixvi xdine - ¨©¦§¦¨©

,dxiar xedxd icil ip`iadeLwéáejkaíìBòä ïî éðãøBèì- ¦¥§§¥¦¦¨¨
,`ad mlera iwlg ca``yBì ézøîàizxn` xnelk ,ixvil - ¨©§¦

,invrlElL BðéàL íìBòa äàbúî äzà äî éðtî ,ä÷éøiteia - ¥¨¦§¥¨©¨¦§¨¤§¨¤¥¤§
cere ,'d ly eitk zxivi `l` ,jiyrn zngn epi`y jx`ezEôBqL¤§

cizr dzr ea d`bzn dz`y jteby -äòìBúå änø úBéäìxg` ¦§¦¨§¥¨
jzzin,äãBáòä[dreay oeyl-]íéîMì EçlâàL,miny myl - ¨£¨¤£©¥£©¨©¦

,wicvd oerny miiqne .glb` dteqae zexifp ilr law`yézãîò̈©§¦
,BLàø ìò åéz÷Lðee,ìàøNéa íéøéæð eaøé EúBîk Bì ézøîàéìòE §©§¦©Ÿ¨©§¦§§¦§§¦¦§¦§¨¥¨¤

,''äì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék Léà' øîBà áeúkärnyn ''dl'e ©¨¥¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦©
lk` miny myl ezexifp dzidy oeike .'d myl zexifp lawny

.eny`n wicvd oerny
:zexifpa xcp `l oeynyy oerny iax ixac lr dywn `xnbd

øéæð åàì ïBLîLåäåä,xcp ici lr xifp did `l oeyny ike - §¦§¨¨¦£¨
áéúëäå(f bi mihtey)'ïèaä ïî øòpä äéäé íéäìà øéæð ék'j`lnd - §¨§¦¦§¦¡Ÿ¦¦§¤©©©¦©¨¤

ok m`e ,cleiy xg`l zexifpa exicn eia` `diy en` lr deiv
:`xnbd zvxzn .eia` xcp ici lr dzid ezexifpíúädàeä Càìî ¨¨©§¨

÷cøîàieeiv jxca `le ,xifp zeidl `ed cizry d`eap jxca §¨¨©
exear zexifp lawi eia`y.

zl`ey .miznl `nhp oeynyy dcedi iax ixaca dpc `xnbd
:`xnbdíéúîì énèéàc ïìðîe,miznl oeyny `nhpy oipn - §¨¨§¦©¥§¥¦

áéúëcî àîéìéàoeyny xn`y(fh eh mihtey)éúékä øBîçä éçìa' ¦¥¨¦¦§¦¦§¦©£¦¥¦
[izbxd-],'Léà óìàoky ,dgked ef oi`àìå eäa éøb ééeøb àîìéc ¤¤¦¦§¨§¥¨¥§§Ÿ
eäa òâð,mivg zwixf jxck wegxn igld z` oeyny wxf `ny - ¨©§

.mda rbpy ila mbxdeàëäî àlà(hi ci my)iå'ìL íäî CLéà íéL ¤¨¥¨¨©©¥¤§¦¦
'íúBöéìç úà çwiågwle mizyltn yi` miyly bxd oeyny - ©¦©¤£¦¨

dywn .mda rbp gxkda mdicba z` hiytdyke ,mdicba z`
:`xnbdïðéìè÷ øãäå àLéøa ïeðéçìLà àîìécmhiytd `ny - ¦§¨©§§¦§¥¨©£©©§¦¨

vxzn .mbxd jk xg`e dligzixdy ,jk xnel xyt` i` :`xnbd z
iå',áéúk 'çwiå Cz` gwl jk xg`e mze` dkd dligzay rnyne ©©©¦©§¦

:`xnbd dywn aey .mdicbaïðéeL ïéññBb àîìéãåez`kda `ny - §¦§¨§¦©¦¨
:`xnbd zxne` .ezny mcew mdicba z` lhpe ,miqqeb m`yr

dì éøéîb àøîb àlàjk xg`e mbxd mcewy ecnl drenyd itn - ¤¨§¨¨§¦¥¨
.mdicba hiytd

:`xnbd zl`ey .exry lwdl xzen mler xifpy dpyna epipy
áéúk àëéä íìBò øéæðe.exry lwdl el xzeny xn`p okid - §¦¨¥¨§¦

,melya`n epcnl df xac :`xnbd daiyn,àéðúc,øîBà éaø §©§¨©¦¥
øîàpL ,äéä íìBò øéæð íBìLáà(f eh 'a l`eny)íéòaøà õwî éäéå' ©§¨§¦¨¨¨¤¤¡©©§¦¦¥©§¨¦

øLà éøãð úà ílLàå àð äëìà Cìnä ìà íBìLáà øîàiå äðL̈¨©Ÿ¤©§¨¤©¤¤¥£¨¨©£©¥¤¦§¦£¤
,'ïBøáça 'äì ézøãð`ed zexifp zepaxw xcp oeyl mzqedzide , ¨©§¦©§¤§

,dzid mler zexifpy mcia dlawçlâîeexry z` didãçà §©¥©¤¨
ìøîàpL ,Lãç øNò íéðL(ek ci my)FW`x z` FgNbaE'[äéäå] (éäéå) ¦§¥¨¨Ÿ¤¤¤¡©§©§¤Ÿ§¨¨

íéîiì íéîé õwîFgNbe eilr cak iM gNbi xW`''ebe, ¦¥¨¦©¨¦£¤§©¥©¦¨¥¨¨§¦§

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

iiepik lka cenr c sc ± oey`x wxtxifp
äìéçúëì øúåîã øîà àä äãåäé éáø éà éðîÐ "`nhp m`" ipzw oizipzne ,`nhil Ð

.`l Ð dligzkl la` ,caricaíà ïåùîù øéæð éáâ éîð àðúdligzkl inp oicd `ede Ð

.xzenéìò éøä.xekak ef xkk Ðøñåà á÷òé éáøxcipd xaca exeqi` `diy opira `lc Ð

'dl xcp xeci ik yi`" aizk `dc) ,minlye (z`hg) oebkoebk ,xeq`d xac zeaxl Ð "

.(xekaàì øîàã á÷òé éáøë äì øáñ äãåäé éáø
øåãðä øáã ïðéòáxifp ipixd" xn` ik ,inp ikd Ð

`vi `l oeynyc ab lr s`e ,xifp ied Ð "oeyny

.eitn zexifpïåòîù éáøåxifp ied `l xne`c Ð

`lc meyn ,xzen xn`c iqei iaxk dl xaq Ð

ixdy ,xecpd xac ied `lc ,xekaa `l` qitzd

.mgxn ezyecwøåëá éáâ éðàùåepiidc Ð

'dl" aizkc meyn Ð awri iaxc `nrhyi`" ,"

'dl xcp xeci ik.xekad z` zeaxl Ð "úåáøì
íùàå úàèçz`hgk ilr df xkk" xn` ikc Ð

.xeq` Ð "my`keïëù íùàå úàèç éðà äáøî
øãðá ïñéôúîcr my`e z`hg `ian epi`y Ð

iz`hgl edf" xn`ie odl aiegn `diy

."iny`leøãðá øåëáä úà åñéôúî ïéàùÐ

ilekc ,xifp iab la` .`ed mgxn cnere xecpc

xac opira Ð iqei iaxl oia awri iaxl oia `nlr

xn` `l Ð "oeyny xifp ipixd" xn` ike ,xecpd

.melk `leéîð øéæð éáâoia awri iaxl oia Ð

xecpd xac opira i`n` ,iqei iaxl?aizk `d

!"xifdl 'dl" diaúåøéæð [íùà] éúìëà àì
íìåòî,lirl opixn`c `nrh `edd meyn Ð

od d`neh ini odilr oiaxe oi`nhn odykc

.dxfrl oileg oi`iane oihxgznæçôåxdne Ð

on min ae`yl .xedxd icil ip`iade ,ixvi ilr

oeyl `ed oky ,opiqxb [oird :zeidl jixv] ribd

.oiirnd on :eyexite ,dpyndáåúëä øîà êéìò
'äì øéæäì øéæð øãð øåãðì àéìôé éë ùéàÐ

.miny myl xcepy rnyncøéæð åàì ïåùîùå
íéäìà øéæð éë áéúë àäå àåä`wlq `we Ð

dil dedc ,`zlin `dl xn`w gepnc oizrc

.xifpa epa z` xicn mc`c ,xecpd xacêàìî
øîà÷ã àåäon xrpd didi midl` xifp ik" Ð

.`vi `l gepn itn la` ,"ohadééåãøâ àîìéã
åäì ãøâ`l diteb `ed la` ,oda jzg jzgn Ð

.eda rbpáéúë ç÷éå êéåxcde ,jie :rnync Ð

.gwieåäðéåù ïéññåâoiqqeb eedc icdae Ð

.eda inhi` `le ,edpigly`àëéä íìåò øéæðå
áéúë.zenda yly `iane xrza lwiny Ðéëä

äéä íìåò øéæð íåìùáà øîåà éáø àéðúã :ïðéñøâ
äéä çìâîå .äðù íéòáøà õ÷î éäéå øîàðù

ùãç øùò íéðùì íåìùáàdil ded jkac Ð

yi`k"c ,caek dil ded `l ikdn xivaae ,caek

Ð mler ixifp x`y la` .(g mihtey) "ezxeab

.caek ikda dil iedc ,mei miylyl zg` glbn
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ïáø÷xeq`y oiprl :xnelk ,dilr liig zexifp la` .oeyny xifp :yexit Ð iziin `lc `ed

.dligzkl miznl ze`nhl

àìùxecp did en` ohan `l` ,xifpa xfp `l ,xnelk Ð eitn zexifp `viy oeynya epivn

,xifpa xcpy "dfk ipixd" enk ,xecpd xaca xeciy opira op`e .`linn xifpa

cr Ð "xcp xeci ik" (`,ci mixcp) opiyxcck

.xecpd xaca xeciyéøäxekak ilr:yexit Ð

.xekak df xkkàìilek ,xnelk Ð `nlr ilekc

xac ied Ð "minlyke dlerk" xn` i` `nlr

dcedi iax .en` mgxn yecw xeka la` ,xecpd

,xecpd xac opira `l xn`c ,awri iaxk dl xaq

ab lr s` ,xifp ied Ð "oeynyk ipixd" xn` m`e

en` ohanyecw `l` ,ded xecp e`l oeyny xifpc

.xekakàìxecpd xac opira `nlr ilekc

ik" Ð 'dl aizkc `kd ip`ye zexifp iabl `nlra

'dl xcp xeci`edy xnelk ,xekad z` zeaxl Ð "

.xecp ied [ikd] elit` ,`linn 'dlúåáøìz`

dler :`pin` jzrc `wlqc my`e z`hgd

la` ,xecpd xac ied Ð dacp mi`ad minlye

xac ixwin `l Ð daega mi`ad my`e z`hga

'dl" ol rnyn `w ,xecpdiedc ilin lk iaxnc "

.'dläåöîùyicwz xeka :yexit Ð ycwl

.mgxn yicwc it lr s` "dxekaa ycwez" xnele

éîoeik ,`ed xecpd xac e`l jkld Ð yecw `l

.`nlra devn `l` epi`céáâaizkd inp xifp

'dl"n xeka awri iax iaxnc ikid ike Ð 'dlÐ "

'dl"n oeyny xifp daxp inp ikd.xifpa aizkc "

àìzeny` x`y la` Ð zexifp my` izlk`

eipira dyw did xifp my` la` .lke` did

oeike ,`nhpy xifpa `l` `a epi`y itl ,elke`l

minidy ,excp lr hxgzn ot b`ec did Ð `nhpy

.dxfra oileg `iane ,oiltep mipey`xd

êéìò,xnelk Ð 'dl xifdl xne` aezkd

`le ,miny myl ixnbl excp zligzy

x`y la` .`nhpy it lr s` hxgziy b`ec did

dxiar lr e` ,dxv zra mixcep `nzq Ð mixcep

miaxznyke ,mper lr xtkle xrhvdl ick ociay

zeidl aexw Ð ozrca exnby dnn mdilr minid

.zepey`xd lr `dez

ïåùîùded xecp e`lxifp xecp `l :yexit Ð

"didi midl` xifp ik" aizk `de .ded

eia`l xne` did j`lndy jzrc `wlq `we .'ek

yi`d :(a,gk) onwl opixn`ck ,cleiykl epxifiy

.xifpa epa xicníúädil xn`wc `ed j`ln

itn `le eia` itn `l zexifp `vi `le ,d`eapa Ð

.oeyny

ééåøâwxef wegxn :xnelk ,mivg oeyl Ð ixb

.mbxde mda

àîìéã,miqqeb `wec e`l Ð edpieey oiqqeb

`l` ,qqebl rbil xeq` xifp ik

.oiqqebl aexw :xnelkàìà:yexit Ð `xnb

.opigly igely xcde ynn edpilhwc opixnbc

opi` mieb ixaw (`,`q zenai) xn`c o`nl elit`e

.oi`nhn `din rbna Ð ld`a oi`nhnøéæðå
iziine .lwdl xzeny ,xnelk Ð aizk `kid mler

xnle dil zi`ck xnl ,lwin didy melya`n

.dil zi`ck

úàdil rnyn xcp mzqe Ð izxcp xy` ixcp

`l` glbn did `ly xg` ,cere .zexifp

llkn ,exry eilr ciakdy rnyn ,minil minin

.xcp zexifpc
oi`
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,éúééî àìc àeä ïaø÷ .äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàå§¥¥¦¨§©§¨¨§¨§¨©§¥
éaø àì ?ïéúéðúî épî .déìò àìééç ¯ úeøéæð ìáà£¨§¦©§¨£¥©¦©§¦¦¨©¦
:øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .ïBòîL éaø àìå ,äãeäé§¨§¨©¦¦§§©§¨©¦§¨¥

ïBLîL øéæðïBLîLa eðéöî ïkL ,íéúnì àîhéì øzeî §¦¦§¨¦¨¥©¥¦¤¥¨¦§¦§
¯ "ïBLîL øéæð" øîBàä :øîBà ïBòîL éaø .àîèpL¤¦§¨©¦¦§¥¨¥§¦¦§
úeøéæð úàöiL ïBLîLa eðéöî àlL ,íeìk øîà àìŸ¨©§¤Ÿ¨¦§¦§¤¨¨§¦
,äléçzëì eléôà øîàä ¯ äãeäé éaø éà ?épî .åétî¦¦©¦¦©¦§¨¨£©£¦§©§¦¨
øîàä ¯ ïBòîL éaø éà ."àîèð íà" éðú÷ ïéúéðúîe©§¦¦¨¨¥¦¦§¨¦©¦¦§¨£©
äãeäé éaø íìBòì ¯ !ììk úeøéæð déìò àìééç àì̈¨§¨£¥§¦§¨§¨©¦§¨
àðz ¯ "àîèð íà" íìBò øéæð éab éðú÷c éãéiàå ,àéä¦§©§¥§¨¨¥©¥§¦¨¦¦§¨§¨
àzâeìôa àîéì ."àîèð íà" ïBLîL øéæð éab éîð©¦©¥§¦¦§¦¦§¨¥¨¦§§¨
éaø ,"øBëák éìò éøä" :ïðúc ,éâìtéî÷ éàpz éðäc§¨¥©¨¥¨¦©§¦¦§©£¥¨©¦§©¦
äãeäé éaø ,åàì éàî .øézî éñBé éaøå øñBà á÷òé©£Ÿ¥§©¦¥©¦©¨©¦§¨
,øcépä øác ïðéòa àì :øîàc ,á÷òé éaøk dì øáñ̈©¨§©¦©£Ÿ§¨©¨¨¥©¨¨©¦¨
øác ïðéòa :øîàc ,éñBé éaøk dì øáñ ïBòîL éaøå§©¦¦§¨©¨§©¦¥§¨©¨¥©¨¨

épä øác ïðéòa àîìò éleëc ,àì ¯ ?øcépäéðàLå ,øc ©¦¨¨§¥¨§¨¨¥©¨¨©¦¨§¨¥
'äì" déa áéúëc øBëa éabéaøå .øBëaä úà úBaøì " ©¥§¦§¦¥©§©¤©§§©¦
'äì" àeää :Cì øîà éñBéúàhç úBaøì déì éòaéî " ¥¨©¨©©¦¨¥¥§©©¨

àéöBäìe íLàå úàhç úBaøì úéàø äîe ¯ .íLàå§¨¨¨¨¦¨§©©¨§¨¨§¦
ïkL ¯ íLàå úàhç éðà äaøî ¯ ?øBëaä úà¤©§§©¤£¦©¨§¨¨¤¥
Bñétúî ïéàL ,øBëaä úà éðà àéöBîe ,øãða ïñétúî©§¦¨§¤¤¦£¦¤©§¤¥©§¦
øãða Bñétúî éîð øBëa :Cì øîà á÷òé éaøå .øãða§¤¤§©¦©£Ÿ¨©¨§©¦©§¦§¤¤
Bì ãìBðì ïépî :eøîà eðéaø úéa ìL :àéðúc .àeä§©§¨¤¥©¥¨§¦©¦§¨
øîàpL ¯ BLéc÷äì åéìò äåönL Bøãò CBúa øBëa§§¤§¤¦§¨¨¨§©§¦¤¤¡©
äåöîc éäð :Cì øîà éñBé éaøå ."Léc÷z øëfä"©¨¨©§¦§©¦¥¨©¨§¦§¦§¨
¯ ?LBã÷ àì éî ,déì Léc÷î àì éà ,BLéc÷äì§©§¦¦¨©§¦¥¦¨¨

'äì" áéúëä ,éîð øéæð éabdéì éòaéî àeää ¯ !" ©¥¨¦©¦¨§¦©©¦¨¥¥
íLà ézìëà àì éîiî :÷écvä ïBòîL øîà :àéðúãëì§¦§©§¨¨©¦§©©¦¦¨©Ÿ¨©§¦£©
,íBøcä ïî éìà àaL ãçà íãàî õeç ,àîè øéæð̈¦¨¥¥¨¨¤¨¤¨¥¨¦©¨
.íélzìz Bì úBøeãñ åéúBveå÷e ,éàBø áBèå íéðéò äôé§¥¥©¦§¦§¨§©§©¦

ì úéàø äî ,éða :Bì ézøîà?äæ äàð øòN úçL ¨©§¦§¦¨¨¦¨§©¥¥¨¨¤¤
ì ézëìäå ,éøéòa éáàì éúééä äòBø :éì øîàáBàL ¨©¦¤¨¦¦©£¦§¦¦§¨©§¦¦§

éøöé æçôe ,élL äàeáaa ézìkzñðå ,ïééònä ïî íéî©¦¦©©§¨§¦§©©§¦©¨¨¤¦¨©¦§¦
!ä÷éø :Bì ézøîà .íìBòä ïî éðãøBèì Lwéáe éìò̈©¦¥§§¥¦¦¨¨¨©§¦¥¨
EôBqL ,ElL BðéàL íìBòa äàbúî äzà äî éðtî¦§¥¨©¨¦§¨¤§¨¤¥¤§¤§

:Bì ézøîà ;BLàø ìò åéz÷Lðe ézãîò !íéîMì EçlâàL äãBáòä ?äòìBúå änø úBéäì¦§¦¨§¥¨¨£¨¤£©¤§©¨©¦¨©§¦§©§¦©Ÿ¨©§¦
éìò ,ìàøNéa íéøéæð eaøé EúBîkîBà áeúkä Eøéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék ...Léà" :ø §§¦§§¦¦§¦§¨¥¨¤©¨¥¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦

'äìCàìî íúä ¯ !"ïèaä ïî øòpä äéäé íéäìà øéæð ék" áéúëäå ?äåä øéæð åàì ïBLîLå ." ©§¦§¨¨¦£¨§¨§¦¦§¦¡Ÿ¦¦§¤©©©¦©¨¤¨¨©§¨
¯ "Léà óìà éúékä øBîçä éçìa" áéúëcî àîéìéà ?íéúnì énhéàc ïìðîe .øîà÷c àeä§¨£©§¨©§¦©¥©¥¦¦¥¨¦¦§¦¦§¦©£¦¥¦¤¤¦

iå" àëäî àlà !eäa òâð àìå ,eäa éøb ééeøb àîìécìL íäî C."íúBöéìç úà çwiå Léà íéL ¦§¨¨¥¨¥§§¨¨©§¤¨¥¨¨©©¥¤§¦¦©¦©¤£¦¨
?ïðéìè÷ øãäå àLéøa ïeðéçìLà àîìéc ¯iå"¯ !ïðéeL ïéññBb àîìéãå ¯ .áéúk "çwiå ...C ¦§¨©§©¦§¥¨©£©¨§¦©©©©¦©§¦§¦§¨§¦©¥©

,äéä íìBò øéæð íBìLáà :øîBà éaø ,àéðúc .áéúk àëéä íìBò øéæðe .dì éøéîb àøîb ,àlà¤¨§¨¨§¦¦¨§¦¨¥¨§¦§©§¨©¦¥©§¨§¦¨¨¨
éøãð úà ílLàå àp äëìà Cìnä ìà íBìLáà øîàiå äðL íéòaøà õwî éäéå" øîàpL¤¤¡©©§¦¦¥©§¨¦¨¨©Ÿ¤©§¨¤©¤¤¥§¨¨©£©¥¤¦§¦

ì ãçà çlâîe ."ïBøáça 'äì ézøãð øLàøîàpL ¯ Lãç øNò íéðL."íéîiì íéîé õwî éäéå" £¤¨©§¦©§¤§§©¥©¤¨¦§¥¨¨Ÿ¤¤¤¡©©§¦¦¥¨¦©¨¦
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc xifp(iriax meil)

äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàåznl `nhp m`. §¥¥¦¨§©§¨
oeyln :miznl `nhidl xeq` oeyny xifp m` dpc `xnbd

`weecy rnyn 'd`neh oaxw `ian epi`e' dpyndàìc àeä ïaø÷̈§¨§Ÿ
éúééî,`ian epi` -,déìò àìééç úeøéæð ìáà`nhidl el xeq`e ©§¦£¨§¦¨§¨£¥

.miznl,ïéúéðúî épîàìkàìå äãeäé éaøk,àéðúc .ïBòîL éaøéaø ©¦©§¦¦Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¦§§©§¨©¦
íéúîì àîhéì øzeî ïBLîL øéæð ,øîBà äãeäéoiia wx xeq`e §¨¥§¦¦§¨¦¨¥§¥¦

,zglbzeàîèpL ïBLîLa eðéöî ïkLznl.mi,øîBà ïBòîL éaø ¤¥¨¦§¦§¤¦§¨©¦¦§¥
øîBàäipixd',íeìk øîà àì 'ïBLîL øéæðitlïBLîLa eðéöî àlL ¨¥§¦¦§Ÿ¨©§¤Ÿ¨¦§¦§

,åétî úeøéæð úàöiLycwzp en` ohan `l`,dzrne .épîzrck - ¤¨¨§¦¦¦©¦
,dpynd inéàkøîàä ,äãeäé éaøyäléçzëì eléôà`nhp ¦©¦§¨¨¨©£¦§©§¦¨

,miznl,àîèð íà éðz÷ ïéúéðúîåxeq` dligzkly rnyne §©§¦¦¨¨¥¦¦§¨
e ,`nhidléàk,ììk úeøéæð déìò àìééç àì øîàä ,ïBòîL éaø ¦©¦¦§¨¨©Ÿ¨§¨£¥§¦§¨

:`xnbd zvxzn .zexifp dlgy epipy dpynaeíìBòìkäãeäé éaø §¨©¦§¨
,àéä,`nhidl xzen dligzkl elit` ok`eéðz÷c écéiàåløéæð éab ¦§©§¥§¨¨¥©¥§¦
íìBòoeyl'àîèð íà'jkl ,dligzkl `nhidl el xeq`y itl ¨¦¦§¨

énð àðzlïBLîL øéæð éaboeyl.'àîèð íà' ¨¨©¦©¥§¦¦§¦¦§¨
:`xnbd zxxanàîéìoerny iaxe dcedi iaxéàpz éðäc àzâeìôa ¥¨¦§§¨§¨¥©¨¥

éâìôéî÷,el` mi`pz zwelgna ewlgp -,ïðúcxne`déìò éøä ¨¦§§¥¦§©£¥¨©
øBëák,dxedh dnda xekak df xkk ilr xq`i -øñBà á÷òé éaø ¦§©¦©£Ÿ¥

,xcpa xkkd z`.øézî éñBé éaøå:`xnbd zx`ane,åàì éàîéaø §©¦¥©¦©¨©¦
äãeäézexifpy s` zexifp dlg 'oeynyk ipixd' zxin`ay xaeqd §¨

,`linn dlg oeynyøcépä øác ïðéòa àì øîàc á÷òé éaøk dì øáñ̈©¨§©¦©£Ÿ§¨©Ÿ§¦¨¨¨©¦¨
,xcp ici lr xq`py xaca excp z` qitzdl jixv xcepd oi` -

.lg xcpd ,xekak dxez dxq`y xaca qitzd m` mb `l`éaøå§©¦
ïðéòa øîàc ,éñBé éaøk dì øáñ ïBòîLa qitziy,øcépä øác`le ¦§¨©¨§©¦¥§¨©§¦¨¨¨©¦¨

epi` dlaw ici lr did `l exeqi`y oeynya qitznd okle .xekaa
.llk xifp

:`xnbd dgec,àìøcépä øác ïðéòa àîìò éleëcmicen mlek - Ÿ§¥¨§¨§¦¨¨¨©¦¨
xecpd xaca wx qitzdl xyt`y,,øBëa éab éðàLås`y §©¦©¥§

,ea qitzdl xyt`y awri iax xaeq ,dil`n dlg ezyecwy
meyndéa) áéúëc((b l xacna)xcp xCi iM Wi`',''äì'dl zaize ¦§¦¥¦¦¦Ÿ¤¤©

d`aúà úBaøìøBëaäxyt` ,`linn 'dl yecw `edy s`y §©¤©§
.ea qitzdlàeää ,Cì øîà éñBé éaøåzaiz -'äìd`a dpi` §©¦¥¨©¨©©

`l` xeka zeaxlíLàå úàhç úBaøì déì éòaéîqitzdl xyt`y ¦¨¥¥§©©¨§¨¨
.mda

:`xnbd dywnúBaøì úéàø äîea dqtzd 'dl zaiznúàhç ¨¨¦¨§©©¨
àéöBäìe íLàåieaixd llknä úàa dqtzdøBëazvxzn . §¨¨§¦¤©§

:`xnbdïkL íLàå úàhç éðà äaøîxcp ici lr maeig oi`y s` §©¤£¦©¨§¨¨¤¥
`l` `linn dlg mzyecw oi` j`øãða ïñétúîjixv - ©§¦¨§¤¤

,xecpd xac miaygp okle ,oaxwl myicwdløBëaä úà éðà àéöBîe¦£¦¤©§
øãða Bñétúî ïéàLyecw `l` xeaica eyicwdl jixv oi`y - ¤¥©§¦§¤¤

.llk xecpd xac epi`e ,eil`n
á÷òé éaøå,xekaa dqtzd dlgy xaeqyénð øBëa ,Cì øîà §©¦©£Ÿ¨©¨§©¦

àeä øãða Bñétúî-ke ,xcpa eyicwdl jixv,àéðúceðéaø úéa ìL ©§¦§¤¤§©§¨¤¥©¥
ì ïépî ,eøîày mc`BLéc÷äì åéìò äåönL Bøãò CBúa øBëa Bì ãìBð ¨§¦©¦§¨§§¤§¤¦§¨¨¨§©§¦

,xeka myløîàpL(hi eh mixac)'ebe xFkAd lM,'Léc÷z øëfäoeike ¤¤¡©¨©§©¨¨©§¦
.xecpd xac `ed aygp eyicwdl devny,éñBé éaøåéäð ,Cì øîà §©¦¥¨©¨§¦

BLéc÷äì äåöîcike ,xekad z` yicwdl devny s` -àì éà §¦§¨§©§¦¦Ÿ
déì Léc÷îeitaLBã÷ àì éîoeike ,yecw xekad didi `l m`d - ©§¦¥¦Ÿ¨

.xecpd xac aygp epi` milrad ycwda dielz ezyecw oi`y
oerny iaxl recn :`xnbd dywnixde ,melk xn` `lénð øéæð éab©¥¨¦©¦

áéúëä(a e xacna)xiGdl',''äìdqtzd 'dl zaizn zeaxl yie ¨§¦§©¦©
oeyny zexifpa.:`xnbd zvxznàeää''dl xifdl' -déì éòaéî ©¦¨¥¥

,àéðúãëìàîè øéæð íLà ézìëà àì éîiî ,÷écvä ïBòîL øîà, §¦§©§¨¨©¦§©©¦¦¨©Ÿ¨©§¦£©¨¦¨¥
miaexwe ,ezlaw lr `ed hxgzn ezexifp ini eaxzpy ici lr `ny

,dxfra oileg zeidl eizepaxw,íBøcä ïî éìà àaL ãçà íãàî õeç¥¨¨¤¨¤¨¥©¦©¨
mc` eze` dide ,`nh xifp my` `iade,éàBø áBèå íéðéò äôé§¥¥©¦§¦

åéúBveå÷eey`x zexry -íélzìz Bì úBøeãñdxeva zeielz - §¨§©§©¦
,d`pì úéàø äî ,éða ,Bì ézøîàäæ äàð øòN úçLzlaw dnl - ¨©§¦§¦¨¨¦¨§©¥¥¨¨¤¤

exry glbl jxhvz dteqay zexifp,jizéáàì éúééä äòBø ,él øîà̈©¦¤¨¦¦§¨¦
excr z`å ,éøéòazg` mrtì ézëìäïééònä ïî íéî áBàLzewydl §¦¦§¨©§¦¦§©¦¦©©§¨

,xcrd z`élL äàeáaa ézìkúñðåd`pd ipt xzqlw zenca - §¦§©©§¦©¨¨¤¦
,oirnd ina swzypyéìò éøöé æçôeilr `al rxd ixvi xdine - ¨©¦§¦¨©

,dxiar xedxd icil ip`iadeLwéáejkaíìBòä ïî éðãøBèì- ¦¥§§¥¦¦¨¨
,`ad mlera iwlg ca``yBì ézøîàizxn` xnelk ,ixvil - ¨©§¦

,invrlElL BðéàL íìBòa äàbúî äzà äî éðtî ,ä÷éøiteia - ¥¨¦§¥¨©¨¦§¨¤§¨¤¥¤§
cere ,'d ly eitk zxivi `l` ,jiyrn zngn epi`y jx`ezEôBqL¤§

cizr dzr ea d`bzn dz`y jteby -äòìBúå änø úBéäìxg` ¦§¦¨§¥¨
jzzin,äãBáòä[dreay oeyl-]íéîMì EçlâàL,miny myl - ¨£¨¤£©¥£©¨©¦

,wicvd oerny miiqne .glb` dteqae zexifp ilr law`yézãîò̈©§¦
,BLàø ìò åéz÷Lðee,ìàøNéa íéøéæð eaøé EúBîk Bì ézøîàéìòE §©§¦©Ÿ¨©§¦§§¦§§¦¦§¦§¨¥¨¤

,''äì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék Léà' øîBà áeúkärnyn ''dl'e ©¨¥¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦©
lk` miny myl ezexifp dzidy oeike .'d myl zexifp lawny

.eny`n wicvd oerny
:zexifpa xcp `l oeynyy oerny iax ixac lr dywn `xnbd

øéæð åàì ïBLîLåäåä,xcp ici lr xifp did `l oeyny ike - §¦§¨¨¦£¨
áéúëäå(f bi mihtey)'ïèaä ïî øòpä äéäé íéäìà øéæð ék'j`lnd - §¨§¦¦§¦¡Ÿ¦¦§¤©©©¦©¨¤

ok m`e ,cleiy xg`l zexifpa exicn eia` `diy en` lr deiv
:`xnbd zvxzn .eia` xcp ici lr dzid ezexifpíúädàeä Càìî ¨¨©§¨

÷cøîàieeiv jxca `le ,xifp zeidl `ed cizry d`eap jxca §¨¨©
exear zexifp lawi eia`y.

zl`ey .miznl `nhp oeynyy dcedi iax ixaca dpc `xnbd
:`xnbdíéúîì énèéàc ïìðîe,miznl oeyny `nhpy oipn - §¨¨§¦©¥§¥¦

áéúëcî àîéìéàoeyny xn`y(fh eh mihtey)éúékä øBîçä éçìa' ¦¥¨¦¦§¦¦§¦©£¦¥¦
[izbxd-],'Léà óìàoky ,dgked ef oi`àìå eäa éøb ééeøb àîìéc ¤¤¦¦§¨§¥¨¥§§Ÿ
eäa òâð,mivg zwixf jxck wegxn igld z` oeyny wxf `ny - ¨©§

.mda rbpy ila mbxdeàëäî àlà(hi ci my)iå'ìL íäî CLéà íéL ¤¨¥¨¨©©¥¤§¦¦
'íúBöéìç úà çwiågwle mizyltn yi` miyly bxd oeyny - ©¦©¤£¦¨

dywn .mda rbp gxkda mdicba z` hiytdyke ,mdicba z`
:`xnbdïðéìè÷ øãäå àLéøa ïeðéçìLà àîìécmhiytd `ny - ¦§¨©§§¦§¥¨©£©©§¦¨

vxzn .mbxd jk xg`e dligzixdy ,jk xnel xyt` i` :`xnbd z
iå',áéúk 'çwiå Cz` gwl jk xg`e mze` dkd dligzay rnyne ©©©¦©§¦

:`xnbd dywn aey .mdicbaïðéeL ïéññBb àîìéãåez`kda `ny - §¦§¨§¦©¦¨
:`xnbd zxne` .ezny mcew mdicba z` lhpe ,miqqeb m`yr

dì éøéîb àøîb àlàjk xg`e mbxd mcewy ecnl drenyd itn - ¤¨§¨¨§¦¥¨
.mdicba hiytd

:`xnbd zl`ey .exry lwdl xzen mler xifpy dpyna epipy
áéúk àëéä íìBò øéæðe.exry lwdl el xzeny xn`p okid - §¦¨¥¨§¦

,melya`n epcnl df xac :`xnbd daiyn,àéðúc,øîBà éaø §©§¨©¦¥
øîàpL ,äéä íìBò øéæð íBìLáà(f eh 'a l`eny)íéòaøà õwî éäéå' ©§¨§¦¨¨¨¤¤¡©©§¦¦¥©§¨¦

øLà éøãð úà ílLàå àð äëìà Cìnä ìà íBìLáà øîàiå äðL̈¨©Ÿ¤©§¨¤©¤¤¥£¨¨©£©¥¤¦§¦£¤
,'ïBøáça 'äì ézøãð`ed zexifp zepaxw xcp oeyl mzqedzide , ¨©§¦©§¤§

,dzid mler zexifpy mcia dlawçlâîeexry z` didãçà §©¥©¤¨
ìøîàpL ,Lãç øNò íéðL(ek ci my)FW`x z` FgNbaE'[äéäå] (éäéå) ¦§¥¨¨Ÿ¤¤¤¡©§©§¤Ÿ§¨¨

íéîiì íéîé õwîFgNbe eilr cak iM gNbi xW`''ebe, ¦¥¨¦©¨¦£¤§©¥©¦¨¥¨¨§¦§
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אגרות קודש

]ה'תשל"א[

ויתומים – שליט"א – באהקת"ו, ואיך שסו"ס נקלטת  ובפרט בנוגע לאלמנות  ע"ד פעולתה 

בלבם נקודת היהדות והתומ"צ, ועד שמתבטא במעשה בפועל )בר מצוה, סדר בפסח וכו'( – וזה נותן 

להם עידוד וחיות בחייהם למרות האסון כו' ועאכו"כ שצ"ל פעולות כאלו בכל קצוי תבל ובנוגע לאלו, 

שברכם ה' וכו' וכו'.

iiepik lka cenr c sc ± oey`x wxtxifp
äìéçúëì øúåîã øîà àä äãåäé éáø éà éðîÐ "`nhp m`" ipzw oizipzne ,`nhil Ð

.`l Ð dligzkl la` ,caricaíà ïåùîù øéæð éáâ éîð àðúdligzkl inp oicd `ede Ð

.xzenéìò éøä.xekak ef xkk Ðøñåà á÷òé éáøxcipd xaca exeqi` `diy opira `lc Ð

'dl xcp xeci ik yi`" aizk `dc) ,minlye (z`hg) oebkoebk ,xeq`d xac zeaxl Ð "

.(xekaàì øîàã á÷òé éáøë äì øáñ äãåäé éáø
øåãðä øáã ïðéòáxifp ipixd" xn` ik ,inp ikd Ð

`vi `l oeynyc ab lr s`e ,xifp ied Ð "oeyny

.eitn zexifpïåòîù éáøåxifp ied `l xne`c Ð

`lc meyn ,xzen xn`c iqei iaxk dl xaq Ð

ixdy ,xecpd xac ied `lc ,xekaa `l` qitzd

.mgxn ezyecwøåëá éáâ éðàùåepiidc Ð

'dl" aizkc meyn Ð awri iaxc `nrhyi`" ,"

'dl xcp xeci ik.xekad z` zeaxl Ð "úåáøì
íùàå úàèçz`hgk ilr df xkk" xn` ikc Ð

.xeq` Ð "my`keïëù íùàå úàèç éðà äáøî
øãðá ïñéôúîcr my`e z`hg `ian epi`y Ð

iz`hgl edf" xn`ie odl aiegn `diy

."iny`leøãðá øåëáä úà åñéôúî ïéàùÐ

ilekc ,xifp iab la` .`ed mgxn cnere xecpc

xac opira Ð iqei iaxl oia awri iaxl oia `nlr

xn` `l Ð "oeyny xifp ipixd" xn` ike ,xecpd

.melk `leéîð øéæð éáâoia awri iaxl oia Ð

xecpd xac opira i`n` ,iqei iaxl?aizk `d

!"xifdl 'dl" diaúåøéæð [íùà] éúìëà àì
íìåòî,lirl opixn`c `nrh `edd meyn Ð

od d`neh ini odilr oiaxe oi`nhn odykc

.dxfrl oileg oi`iane oihxgznæçôåxdne Ð

on min ae`yl .xedxd icil ip`iade ,ixvi ilr

oeyl `ed oky ,opiqxb [oird :zeidl jixv] ribd

.oiirnd on :eyexite ,dpyndáåúëä øîà êéìò
'äì øéæäì øéæð øãð øåãðì àéìôé éë ùéàÐ

.miny myl xcepy rnyncøéæð åàì ïåùîùå
íéäìà øéæð éë áéúë àäå àåä`wlq `we Ð

dil dedc ,`zlin `dl xn`w gepnc oizrc

.xifpa epa z` xicn mc`c ,xecpd xacêàìî
øîà÷ã àåäon xrpd didi midl` xifp ik" Ð

.`vi `l gepn itn la` ,"ohadééåãøâ àîìéã
åäì ãøâ`l diteb `ed la` ,oda jzg jzgn Ð

.eda rbpáéúë ç÷éå êéåxcde ,jie :rnync Ð

.gwieåäðéåù ïéññåâoiqqeb eedc icdae Ð

.eda inhi` `le ,edpigly`àëéä íìåò øéæðå
áéúë.zenda yly `iane xrza lwiny Ðéëä

äéä íìåò øéæð íåìùáà øîåà éáø àéðúã :ïðéñøâ
äéä çìâîå .äðù íéòáøà õ÷î éäéå øîàðù

ùãç øùò íéðùì íåìùáàdil ded jkac Ð

yi`k"c ,caek dil ded `l ikdn xivaae ,caek

Ð mler ixifp x`y la` .(g mihtey) "ezxeab

.caek ikda dil iedc ,mei miylyl zg` glbn
éìéåó
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ïáø÷xeq`y oiprl :xnelk ,dilr liig zexifp la` .oeyny xifp :yexit Ð iziin `lc `ed

.dligzkl miznl ze`nhl

àìùxecp did en` ohan `l` ,xifpa xfp `l ,xnelk Ð eitn zexifp `viy oeynya epivn

,xifpa xcpy "dfk ipixd" enk ,xecpd xaca xeciy opira op`e .`linn xifpa

cr Ð "xcp xeci ik" (`,ci mixcp) opiyxcck

.xecpd xaca xeciyéøäxekak ilr:yexit Ð

.xekak df xkkàìilek ,xnelk Ð `nlr ilekc

xac ied Ð "minlyke dlerk" xn` i` `nlr

dcedi iax .en` mgxn yecw xeka la` ,xecpd

,xecpd xac opira `l xn`c ,awri iaxk dl xaq

ab lr s` ,xifp ied Ð "oeynyk ipixd" xn` m`e

en` ohanyecw `l` ,ded xecp e`l oeyny xifpc

.xekakàìxecpd xac opira `nlr ilekc

ik" Ð 'dl aizkc `kd ip`ye zexifp iabl `nlra

'dl xcp xeci`edy xnelk ,xekad z` zeaxl Ð "

.xecp ied [ikd] elit` ,`linn 'dlúåáøìz`

dler :`pin` jzrc `wlqc my`e z`hgd

la` ,xecpd xac ied Ð dacp mi`ad minlye

xac ixwin `l Ð daega mi`ad my`e z`hga

'dl" ol rnyn `w ,xecpdiedc ilin lk iaxnc "

.'dläåöîùyicwz xeka :yexit Ð ycwl

.mgxn yicwc it lr s` "dxekaa ycwez" xnele

éîoeik ,`ed xecpd xac e`l jkld Ð yecw `l

.`nlra devn `l` epi`céáâaizkd inp xifp

'dl"n xeka awri iax iaxnc ikid ike Ð 'dlÐ "

'dl"n oeyny xifp daxp inp ikd.xifpa aizkc "

àìzeny` x`y la` Ð zexifp my` izlk`

eipira dyw did xifp my` la` .lke` did

oeike ,`nhpy xifpa `l` `a epi`y itl ,elke`l

minidy ,excp lr hxgzn ot b`ec did Ð `nhpy

.dxfra oileg `iane ,oiltep mipey`xd

êéìò,xnelk Ð 'dl xifdl xne` aezkd

`le ,miny myl ixnbl excp zligzy

x`y la` .`nhpy it lr s` hxgziy b`ec did

dxiar lr e` ,dxv zra mixcep `nzq Ð mixcep

miaxznyke ,mper lr xtkle xrhvdl ick ociay

zeidl aexw Ð ozrca exnby dnn mdilr minid

.zepey`xd lr `dez

ïåùîùded xecp e`lxifp xecp `l :yexit Ð

"didi midl` xifp ik" aizk `de .ded

eia`l xne` did j`lndy jzrc `wlq `we .'ek

yi`d :(a,gk) onwl opixn`ck ,cleiykl epxifiy

.xifpa epa xicníúädil xn`wc `ed j`ln

itn `le eia` itn `l zexifp `vi `le ,d`eapa Ð

.oeyny

ééåøâwxef wegxn :xnelk ,mivg oeyl Ð ixb

.mbxde mda

àîìéã,miqqeb `wec e`l Ð edpieey oiqqeb

`l` ,qqebl rbil xeq` xifp ik

.oiqqebl aexw :xnelkàìà:yexit Ð `xnb

.opigly igely xcde ynn edpilhwc opixnbc

opi` mieb ixaw (`,`q zenai) xn`c o`nl elit`e

.oi`nhn `din rbna Ð ld`a oi`nhnøéæðå
iziine .lwdl xzeny ,xnelk Ð aizk `kid mler

xnle dil zi`ck xnl ,lwin didy melya`n

.dil zi`ck

úàdil rnyn xcp mzqe Ð izxcp xy` ixcp

`l` glbn did `ly xg` ,cere .zexifp

llkn ,exry eilr ciakdy rnyn ,minil minin

.xcp zexifpc
oi`

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

,éúééî àìc àeä ïaø÷ .äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàå§¥¥¦¨§©§¨¨§¨§¨©§¥
éaø àì ?ïéúéðúî épî .déìò àìééç ¯ úeøéæð ìáà£¨§¦©§¨£¥©¦©§¦¦¨©¦
:øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .ïBòîL éaø àìå ,äãeäé§¨§¨©¦¦§§©§¨©¦§¨¥

ïBLîL øéæðïBLîLa eðéöî ïkL ,íéúnì àîhéì øzeî §¦¦§¨¦¨¥©¥¦¤¥¨¦§¦§
¯ "ïBLîL øéæð" øîBàä :øîBà ïBòîL éaø .àîèpL¤¦§¨©¦¦§¥¨¥§¦¦§
úeøéæð úàöiL ïBLîLa eðéöî àlL ,íeìk øîà àìŸ¨©§¤Ÿ¨¦§¦§¤¨¨§¦
,äléçzëì eléôà øîàä ¯ äãeäé éaø éà ?épî .åétî¦¦©¦¦©¦§¨¨£©£¦§©§¦¨
øîàä ¯ ïBòîL éaø éà ."àîèð íà" éðú÷ ïéúéðúîe©§¦¦¨¨¥¦¦§¨¦©¦¦§¨£©
äãeäé éaø íìBòì ¯ !ììk úeøéæð déìò àìééç àì̈¨§¨£¥§¦§¨§¨©¦§¨
àðz ¯ "àîèð íà" íìBò øéæð éab éðú÷c éãéiàå ,àéä¦§©§¥§¨¨¥©¥§¦¨¦¦§¨§¨
àzâeìôa àîéì ."àîèð íà" ïBLîL øéæð éab éîð©¦©¥§¦¦§¦¦§¨¥¨¦§§¨
éaø ,"øBëák éìò éøä" :ïðúc ,éâìtéî÷ éàpz éðäc§¨¥©¨¥¨¦©§¦¦§©£¥¨©¦§©¦
äãeäé éaø ,åàì éàî .øézî éñBé éaøå øñBà á÷òé©£Ÿ¥§©¦¥©¦©¨©¦§¨
,øcépä øác ïðéòa àì :øîàc ,á÷òé éaøk dì øáñ̈©¨§©¦©£Ÿ§¨©¨¨¥©¨¨©¦¨
øác ïðéòa :øîàc ,éñBé éaøk dì øáñ ïBòîL éaøå§©¦¦§¨©¨§©¦¥§¨©¨¥©¨¨

épä øác ïðéòa àîìò éleëc ,àì ¯ ?øcépäéðàLå ,øc ©¦¨¨§¥¨§¨¨¥©¨¨©¦¨§¨¥
'äì" déa áéúëc øBëa éabéaøå .øBëaä úà úBaøì " ©¥§¦§¦¥©§©¤©§§©¦
'äì" àeää :Cì øîà éñBéúàhç úBaøì déì éòaéî " ¥¨©¨©©¦¨¥¥§©©¨

àéöBäìe íLàå úàhç úBaøì úéàø äîe ¯ .íLàå§¨¨¨¨¦¨§©©¨§¨¨§¦
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קפב
iiepik lk` cenr d sc ± oey`x wxtxifp

éìéåäîåç éøò éúáî óyxtnckycg xyr mipy oldldn ,"ezle`b didz mini" eda aizkcÐ

."dninz dpy el z`ln cr l`bi `l m`e" :`xw diaøîåà éàøåäð éáøglbn did melya` Ð

.mei miylyl zg`íéëìî éðáá åðéöî ïëù.mibdep oky Ðøîàã àåä éáø àäåzkqna Ð

.(`,`l) oikxríéðùî íéúåçô íéîé ïéà åúìåàâ äéäú íéîémei eze`a dl`bl `a m`y Ð

eilr exariy cr dl`bl leki epi` Ð el dpkyny

oi`y itl ,mini ipy`kde .eheyt icin `vei `xwn

oldl dn" dey dxifb `eddn iax `fg i`n ,inp

'ek "ycg xyr mipy?inp `nipe `nrh i`dn xnbp

!mini ipyldid glbn melya`cäåù äøéæâ éàäÐ

.dneg ixr izan xinbcøéîâ à÷ã àåä ãáåë íåùî
."eglibe eilr cak ik" melya`a dia aizkc Ð

ãáåë àëéì íéîé éðùáåxinb `l ikd meyne Ð

.dipiníéðù éúùã àîéìåuwn" i`d rnyn Ð

exwi` inp mipy izyc ."glbi xy` minil mini

."mini mizpy uwn idie" aizkck ,"mini"àîéàå
íåé íéùìùcr" aizkck ,"mini" exwi` miylycÐ

."mini ycgäîéîé íéîéî àëäî àîéàåÐ

drax` gzti zal zepzl l`xyi zepa dpklz"

`kd ,miycgdylyl cg` mei epiidc ,"dpya mini

.miycg dylyl melya` did glbnc `nip inp

.(a dki`) "dip`e dip`z" oeyl "zepzl"ïäëä áùå
äàéá àéä åæ äáéù àéä åæ ïäëä àáåd`ia dn Ð

ozepe ghe dvewe uleg rbepnd zial odk ly ezian

oeik ,inp `kd s` .daiya o`k s` ,exibqdl reay

xn`c o`nk inp iedil "dnini minin" aizkc

!"mini"éøîàã àëéà`xw `eddn opitli `l Ð

oigxi `zlznc opirci `pnc .gzti zaa aizkc

`pnif cg ied oigxi `zlzl?àîìéãxn`wc i`dÐ

oigxi drax` seql :ied ikd "dpya mini zrax`"

oigxi rax`le ,`pnif cg [oigxi] oixzle ,`pnif cg

rax` inp epiidc ,`pnif cg oigxi oixzle ,`pnif cg

`ki`e ikd xninl `ki`e li`ed ,jklide .oipnif

opixnbe yxtn `lc `xw `edd opiway ,ikd xninl

.dneg ixr izan epiidc ,yxtnc `xwníéðäë éáâ
.miheicdÐàîòè àåä éãéîoiglbnc opixn`c Ð

dede xriy caek `ki`c meyn `l` ,mei miylya

did ikd meyne ,caek `ki` inp `kd .leeip dil

xg`l glbn did melya`c i`xedp iax xne`

.mei miylyéñåé éáø éøáãìglbny xn`c Ð

oia `ki` `xkid i`n ,zay axrl zay axrn

oig` x`yl xifp iedc dicic?oibdep inp edpi` `d

!jka xtzqdlåäééðéá àëéàaeh mei lgy onfa Ð

aeh mei axra oiglbn oig`c ,zay rvn`a zeidl

,iaxle :jl`iyw i`e .zay axr cr glbn epi` `ede

mixtzqnc mler ixifp x`yn melya` `py i`n

caek ied edcic iablc meyn mei miylyl zg`?

gk lrae li`ed melya`c :dinrhl uxzn iaxe

ik ycg xyr mipy cr dicicl caek ded `l ded

ipac ediigxe`c li`ed iqei iaxle .ezxeab yi`k

dil ded ,zay axrl zay axrn xtzqdl mikln

.miyly cr caek `kil iypi` x`yl la` ,oig` x`yk caekäðù íéòáøà éðä."dpy mirax` uwn idie" aizkc Ðåäééúãéáò éàî!raye miyly `l` cec zia zeklnl eid `l `lde Ðõ÷ì
êìî íäì åìàùù äðù íéòáøàeklny xg` meil mein jln l`xyi el`yy dpy mirax` e`lnzpyke ,dpy mirax` ze`lnl cec cizry rcei did melya`y .iznxd l`enyl xyr zpy `idÐ

iiga envra le`y jlny mizye .wqt `l jln `xwp didy mlera l`eny ly eraih s`e ,mlera le`y ly eraih `vi `l oiicry itl ,odipyl dzlre .zeklnd zligza epiidc ,le`ye l`eny

my il aqdl oexagl dkl`e `a` ly uwd ribd eiykr :xn`e melya` drhe .cec jlny raye miylye .miycg drax` `l` le`y iptl l`eny zn `ly [mler xcqa] epcnly enk ,l`eny

eze`ay :cnldz` o`knÐmiycgdrax` `l` le`y iptl zn`l l`enye ,le`y ly zeklnzligza dzidy le`ye l`eny eklny dpy dze`y xne` dz` oipn :xnel mc`ytp m`e .dkelnd

dpy dze`ay epcnle ."`qkd lr ayi" aizkc epiide ,hteyl dpnzp mei eze`a ,(` ` l`eny) "`qkd lr ayei odkd ilre" aizkc ,dliyl dpg dzlry meiea xn`pe .l`eny dclie dpg dxarzp

mirax`Ð l`xyi lr dpnzp mipy dnk ilre .mipy mizye miying l`eny ly mipy jl ixd ,en` ezlnby mipy izye ,mipy miyingÐlaei ly enler crÐ "mler cr my ayie" (my) l`enya

.dxyr yly Ð l`eny ly eizepyn el exiizyp dnk .exeairl zg` dpy `ivedl dz` jixvy ,dpy ryze miyly oa xne` ied Ð l`eny did mipy dnk oa dpy mirax` ilrl el didyke ,dpy

.envra le`y jlny mizye ,l`enye le`y jlny zg` :exn`y `id ef .mipy yly odl exiizype ,ilr ly ezzin xg` l`eny jlny xyr odn `våøãð øãðå åøæð øéæð ãâðë øîà àãô øáÐ

Ð exfp xeci excp exfp xeci xifpd xifpd exfp xifpd exfp exfp xifpd exfp xifpd exfp exfp xifde exfp exfp exifd xifi exfp xcp exfp xifi xifdl xifp xcp xecpl :zg` xqg miyly ody xifp zyxta xen`d

.mebxzd enk ,dxhr oeyl `l` zexifp oeyl epi`y itl ,aiygw `l "eidl` xfp" .zg` xqg miyly ixdúåøéæð ìò äìç úåøéæðäù ãîìî øéæäì øéæð,"ef xkk lke` m` xifp ipixd" xn` m`y Ð

.ez` `piipnl e`l inp ipixg` ,`piipnl `le `yxcl ez` ipdc oeike .zexifp lr zexifp dlg Ð `ed cg` xkkc ab lr s`c .zexifp izy dpen Ð dlk`e "ef xkk lke` m` xifp ipixd" xn`e xfge
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ïéàzegta le`bl leki xkend oi`y "ezle`b didz mini"n yixcc Ð mipyn mizegt mini

`kil mini ipyac ,ipyne !exry lwi mini ipy lkac inp ikd ('ek x"` `de) .mini ipyn

didz" ,dpy epiidc Ð "mini"c zernynn `l` ,ipd` dey dxifb lawzp `l `nzqne .caek

el z`ln cr l`bi `l m`e" dixza aizkck ,dpyd lk mini ipy ixg` l`eby Ð "ezle`b

.l`eb dpyd lkc `nl` Ð "dninz dpyäðëìú
dpya mini zrax` gzti zal zepzl l`xyi zepa

.ze`xl ekld miycg dyly lk seqa rnyne Ð

`nlic ?deya dpyd oiwlgnc opirci `pn :ipyne

oixze `pnf cga oigxi drax`e `pnf cga oigxi oixz

ke .['eke] `pnf cga oigxiopirci `l `ed ikdc oei

zeidl lekiy mewnn slinl ol zilc ,slip `kidn

.dneg ixr izan opitli ikdl Ð (cer) xacd oi`y

éàîm`e Ð caek [`ki`c] mipdk iab `nrh

mzqn (`,fi ziprz) opitli mnvr mipdk `de xn`z

m`e ,mei miylyl zg` oiliwnc "rxt" "rxt" xifp

!mei miyly iedc xifp mzqn mler xifp slip ok

mler zyecw cenll dil xazqin `lc :xnel yie

cnlc ab lr s` mipdkn sili ikdle .dry zyecwn

.eed mler zyecw inp mipdkc meyn ,cnld on

éàî:xn`z m`e Ð ideg` x`yl dipia `ki`

!od `le `ian `edc zepaxw ediipia `ki`c `nipe

,zglbza dipia `ki` i`n :xn`w ikdc ,xnel yie

meyn "glbi xy` mini uwn idie" `xw xn`wc

.xg`n did zglbzac

éðä`kilc :yexit Ð i`nl dpy mirax` (uwn)

zia zeklnl (i`nl) dpy mirax`l xninl

jln didc i`xw rnyn `dc ,melya` cxn f`c cec

cg`e ,arx ly yly ;df dyrn xg` mipy yng

:ipyne .zexnyn cinrdy cg`e ,l`xyi dpny

ecxny (el`) ,jln mdl el`yy dpy mirax` uwn

mzl`ya melya`] zcixn dlz Ð mler ly eklna

zg` ivgae ,l`enyl [xyr zpy didy ,jln mdl

izye dxyr zg` ivg jlne ,jln cinrd dxyr

miyly zlgzae ,dl`yl mipy rax` ixd mipy

,dl`yl mirax` zpy `id cec zia zeklnl yye

zpy did `idd dpyde .melya` cxn jk xg`e

cxn elit`e .dl`yl mirax` zpy dze` mbe arx

uwn `wec e`le ,dl`yl mirax` zpy zlgza

.dpy mirax`íúñÐ mei miyly zexifp

.`nrh yxtn `xnbae

øáoixen`d zexifp cbpk xn` `ct

Ð zg` xqg miyly ody dxeza

jyen ocbpke ,xifp zyxta miaezk :yexit
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc xifp(iying meil)

éìéåódey dxifb iax cnele -,äîBç éøò ézaî 'íéîé' 'íéîé' §¨¥¨¦¨¦¦¨¥¨¥¨
dneg ixr izaa zia zle`ba xn`py(hk dk `xwie)didY mini'¨¦¦§¤

,'FzN`bíúä äîepiid 'mini'Lãç øNò íéðLïàk óà ,dn - §ª¨¨¨¨§¥¨¨Ÿ¤©¨
dpeekd ,mcewd egelbn 'mini' xg`l glby melya`a xn`py

xg`l,øîBà éàøBäð éaø .Lãç øNò íéðLdid melya`úçà çlâî §¥¨¨Ÿ¤©¦§©¥§©¥©©©
ììL,øîBà éñBé éaø .íBé íéLdid,úaL áøòì úaL áøòî çlâî ¦§¦©¦¥¥§©¥©¥¤¤©¨§¤¤©¨

íéëìî éðáa eðéöî ïkL`ed mbdpnyáøòì úaL áøòî íéçlânL ¤¥¨¦¦§¥§¨¦¤§©§¦¥¤¤©¨§¤¤
.úaLxifp lk mb jk ,onfl onfn exry lwin did melya`y myke ©¨
mler.

:`xnbd dywnéaøc àîòè éàî,dpyl zg` glbn did melya`y ©©§¨§©¦
c meyn `ed enrh ixdéìéódey dxifbaéaø àäå ,äîBç éøò ézaî ¨¥¦¨¥¨¥¨§¨©¦

envrøîàc àeäy dneg ixr iza zle`ba aezkd 'mini' iablïéà §¨©¥
íéðMî ïéúeçt íéîéiptl ezia z` le`bl leki xkend oi` - ¨¦§¦¦§©¦

dey dxifbdn cenll el dide ,dxikndn mini ipy exariy
:`xnbd zvxzn .miinei lk glib melya`yíeMî äåL äøéæb éàä©§¥¨¨¨¦

øéîb ãáBkxn`py itl df ote`a dey dxifbd z` yxc iax - ¤¨¦
,glib exry caek zngny melya`aãáBk àkéì íéîé éðLáe,xry ¦§¥¨¦¥¨¤

xyr mipyl zg` gliby cnll d`a dey dxifbdy jgxk lre
.yceg

:`xnbd dywnàîéàåmelya`a exn`py 'mini'y yexcp - §¥¨
dpeekdíéðL ézL'mini'n dey dxifba ,áéúëcdrxt melga §¥¨¦¦§¦
ziy`xa)(` `n.'íéîé íiúðL õwî éäéå':`xnbd zvxzn'íéîé' ïéðc ©§¦¦¥§¨©¦¨¦¨¦¨¦

íéðL ïänò ïéàL 'íéîi'î íéðL ïänò ïéàLzaiz cenll xazqn - ¤¥¦¨¤¨¦¦¨¦¤¥¦¨¤¨¦
itl ,dneg ixr izaay 'mini'n ,melya`a dxn`py 'mini'

,'mini'l jenq mipy xkfen `l mdipyayçéëBé ìàå`xwnLiL äæ §©¦©¤¤¥
Bnò[ea xkfedy-],íéðLexn`py 'mini'l ,'mini mizpy' epiidc ¦¨¦

.mipy mlv` xkfed `le melya`a
:zeywdl `xnbd dkiynnàîéàål zg` dpeekdyìL,íBé íéL §¥¨§¦

,mippe`znd zyxtay 'mini'n dey dxifbaáéúëc(k `i xacna)ãò' ¦§¦©
.'íéîé Lãç:`xnbd zvxzn'íéîi'î íéLãç íänò ïéàL 'íéîé' ïéðc Ÿ¤¨¦¨¦¨¦¤¥¦¨¤¢¨¦¦¨¦

íéLãç íänò ïéàLdxn`py 'mini' zaiz cenll xazqn - ¤¥¦¨¤¢¨¦
xkfen `l mdipyay itl ,dneg ixr izaay 'mini'n ,melya`a

,'mini'l jenq miycgçéëBé ìàå`xwnBnò LiL äæ[ea xkfedy-] §©¦©¤¤¥¦
.íéLãç:zeywdl `xnbd dkiynn,àëäî àîéàåxn`pymihtey) ¢¨¦§¥¨¥¨¨

(n `i'Bâå äîéîé íéîiî'rnyne ,'dpXA mini zrAx` 'ebe dpklY ¦¨¦¨¦¨§¥©§¨©§©©¨¦©¨¨
melya` mby yxtpe ,cg` mei miycg dyly lk seqa ekldy

:`xnbd zvxzn .miycg dylyl zg` glib'íéîé' ïéðcxn`py ¨¦¨¦
melya`a'íéîi'î,dneg ixr izaayïéðc ïéàådey dxifb'íéîé' ¦¨¦§¥¨¦¨¦

melya`a xn`py'äîéîi'îzeaizd oi`y oeik ,gzti zaa xn`py ¦¨¦¨
zenec.

:`xnbd dywndpéî à÷ôð éàîei` ike ,mdipia lcadd dn - ©©§¨¦¨
opi`yk dey mzernyny zeaizn dey dxifb cenll xyt`

,zenec,ìàòîLé éaø éác àðz àäåzial odkd zqipk iabl xn`p §¨¨¨§¥©¦¦§¨¥
,xbqd ly oey`x reay xg`l rbepnd'ïäkä áLå'(hl ci `xwie), §¨©Ÿ¥

xn`p ipy reay xg`le(cn ci my),'ïäkä àáe'dey dxifb miyxece ¨©Ÿ¥
äàéa àéä Bæ äáéL àéä Bæexibqne ghe dvewe ulegy dey mdipice ¦¦¨¦¦¨

mini dray cermpiipry zeaizn dey dxifb micnely ixd ,
'mini' cnlp o`k s` ,opeyla zeey opi`y s` ,dnec.'dnini'n

:`xnbd zvxznéléî éðä,df ote`a dey dxifb miyxecyàëéä ¨¥¦¥¥¨
déì éîãc àkéìc,xzei dl dnecy daiz xg` mewna oi`yk -ìáà §¥¨§¨¥¥£¨

déì éîãc àkéàc àëéä,dnec daiz xg` mewna yiyk -éîãcî ¥¨§¦¨§¨¥¥¦§¨¥
,ïðéôìé déì`le ,'mini'n 'mini' dey dxifb miyxec jkitle ¥¨§¦©

.'dnini'n
:'dnini minin' weqtdn iax cnel `l recn sqep mrhàkéà¦¨

,éøîàcixdy ,myn cenll oi`ãç ïéçøé àúìz ìëc ïðéòãé àðî §¨§¥§¨©§¦¨§¨§¨¨©§¦©

àðîéæ,deya dpyd z` zewlgn l`xyi zepa eidy epl oipn - ¦§¨
,gzti za lr opewl zekled eid miycg dyely lk seqaeàîìéc¦§¨

àzLa éðîéæ äòaøàminrt rax` zekled eidy dpeekd ile` - ©§¨¨¦§¥§©¨
`l` ,miey mipnfa `le dpya,àðîéæ ãç ïéçøé äòaøà (énð éà)¦©¦©§¨¨©§¦©¦§¨

àðîéæ ãça ïéçøé ïéøzmrte miycg drax` xg`l ekld mrt - §¥©§¦§©¦§¨
miycg ipy xg`lepl oi` ,onfd iwxt weqta eyxtzp `ly oeike ,

yxetn onfd wxty ,dneg ixr izaa xkfpd 'mini'n `l` cenll
.ea

:`ziixaa epipy,øîBà éàøBäð éaødid melya`úçà çlâî ©¦§©¥§©¥©©©
ììL.íBé íéL:exewn z` zx`an `xnbdíéðäk éab àîòè éàî ¦§¦©©§¨©¥Ÿ£¦

,mei miyelyn xzei my`x xry lcbl mdl xeq`y zeheicd
c íeMîdf onfaãáBk àkéàmi`p mipdkd eidiy ie`xe xry ¦§¦¨¤

,mixcedneénð àëämelya` iablãáBk àkéà,mei miyely xg`l ¨¨©¦¦¨¤
miyely xg`l dpeekd 'eglbe eilr cak ik' xn`py dn ok m`e

mler xifp lkl oicd `ede ,mei.
:`ziixaa epipy,øîBà éñBé éaødid melya`úaL áøòî çlâî ©¦¥¥§©¥©¥¥¤©¨

úaL áøòìeidy eig` mby oeik :`xnbd zl`ey .mikln ipa jxck §¤¤©¨
,zay axr lk mxry z` eglb mikln ipaì déðéa àkéà éàîøàL ©¦¨¥¥¦§¨

éäBçàeig` x`y itlk melya` ly ezexifp zxkip dzid dna - £¦
a zxkip dzid ezexifp :`xnbd daiyn .mixifp eid `lyáBè íBé

úaL òöîàa úBéäì ìçL,[reayd rvn`a-]éäBçàceidïéçlâî ¤¨¦§§¤§©©¨©£¦§©§¦
eli`e ,aeh mei axraàeäezexifp zngnàìdidçlâîaxr cr Ÿ§©¥©

.zayàzaL élòîc àøôö ïî éçelâì ,énð éàaxra gelib xzidl - ¦©¦§©¥¦©§¨¦§©¥©§¨
,xweaa zayïéçlâî éäBçàla` ,xweaa xak oiglbn eid eig` - £¦§©§¦

àeäémelya` -àìdidàéðt ãò çlâîaxr zeptl cr -`ede , ¦Ÿ§©¥©©©§¨
.mler xifp lkl oicd

idie' melya`a lirl xkfedy weqtd z` x`al zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .'dpy mirax` uwnéàî äðL íéòaøà éðä̈¥©§¨¦¨¨©

eäéézãéáòmirax` mze` mipnp iznn xnelk ,[mdiyrn dn-] £¦§©§
:`xnbd daiyn .dpyíeMî øîBà éàøBäð éaø[mya-],òLBäé éaø ©¦§©¥¦©¦§ª©
did melya` dyrnäðL íéòaøà õ÷ìnïäì eìàMLl`xyi §¥©§¨¦¨¨¤¨£¨¤

mdl zepnl `iapd l`enynCìî.ïäì eìàML äðL dúBà ,àðz ¤¤¨¨¨¨¨¤¨£¨¤
ì øNò úðL àéä ,Cìîéúîøä ìàeîLhtyy zixiyrd dpyd - ¤¤¦§©¤¤¦§¥¨¨¨¦

:l`xyi z` l`eny

äðùî
úeøéæð íúñ`ed ixd ,dpnf z` aevwl ila zexifp eilr lawnd - §¨§¦

xifpìL:íBé íéL §¦

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðäðîmzq ly xeriyd dfy epl oipn - §¨¨¥¦¥

.zexifpàø÷ øîà ,àðúî áø øîàxifp iablLBã÷''äéäé(d e xacna), ¨©©©§¨¨©§¨¨¦§¤
zaizeïéúìz àiøènâa 'äéäé'[miyely-]eåä,øîà àct øa .ini ¦§¤§¦©§¦¨§¨¦£©©¨¨©

md dryze mixyr mzq zexifpãâðkzeaiz'øéæð'eíéøeîàä 'Bøæð' §¤¤¨¦¦§¨£¦
äøBzaxifp zyxtaìLíéLminrtúçà øñç.:`xnbd dywnáøå ©¨§¦¨¥©©§©

énð àðúî'didi' ly `ixhnibn cnlyBøæð øéæpî óìéðcnli - ©§¨©¦¥©¦¨¦¦§
`ct xak dyxty zexifp zepeyl oipnn:`xnbd zvxzn .Cì øîà̈©¨

,`pzn axääàemwlg eazkp zexifpd zepeyl -äLøãìi`e ©¦§¨¨
weqtd oebk ,zexifpd ini oipn z` mdn cenll xyt`(b e xacna)

'øéfé øëLå ïéiî'epnn miyxecyøBñàìxifpd lrïééyäåöîeilr ¦©¦§¥¨©¦¤¡¥¦§¨
ezezyl,úeLø ïéékweqtd oke(a e xacna)øéæð øãð øBcðì àìôé ék' §¥§¦©§¦¦§¤¤¨¦

úeøéæð ìò äìç úeøéæpäL ãnìî 'øéfäìzepeyln wlgy xg`ne . §©¦§©¥¤©§¦¨¨©§¦
oipn lr cnll dryze mixyr oi` aey ,dyxcl eazkp zexifpd
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קפג
iiepik lk` cenr d sc ± oey`x wxtxifp

éìéåäîåç éøò éúáî óyxtnckycg xyr mipy oldldn ,"ezle`b didz mini" eda aizkcÐ

."dninz dpy el z`ln cr l`bi `l m`e" :`xw diaøîåà éàøåäð éáøglbn did melya` Ð

.mei miylyl zg`íéëìî éðáá åðéöî ïëù.mibdep oky Ðøîàã àåä éáø àäåzkqna Ð

.(`,`l) oikxríéðùî íéúåçô íéîé ïéà åúìåàâ äéäú íéîémei eze`a dl`bl `a m`y Ð

eilr exariy cr dl`bl leki epi` Ð el dpkyny

oi`y itl ,mini ipy`kde .eheyt icin `vei `xwn

oldl dn" dey dxifb `eddn iax `fg i`n ,inp

'ek "ycg xyr mipy?inp `nipe `nrh i`dn xnbp

!mini ipyldid glbn melya`cäåù äøéæâ éàäÐ

.dneg ixr izan xinbcøéîâ à÷ã àåä ãáåë íåùî
."eglibe eilr cak ik" melya`a dia aizkc Ð

ãáåë àëéì íéîé éðùáåxinb `l ikd meyne Ð

.dipiníéðù éúùã àîéìåuwn" i`d rnyn Ð

exwi` inp mipy izyc ."glbi xy` minil mini

."mini mizpy uwn idie" aizkck ,"mini"àîéàå
íåé íéùìùcr" aizkck ,"mini" exwi` miylycÐ

."mini ycgäîéîé íéîéî àëäî àîéàåÐ

drax` gzti zal zepzl l`xyi zepa dpklz"

`kd ,miycgdylyl cg` mei epiidc ,"dpya mini

.miycg dylyl melya` did glbnc `nip inp

.(a dki`) "dip`e dip`z" oeyl "zepzl"ïäëä áùå
äàéá àéä åæ äáéù àéä åæ ïäëä àáåd`ia dn Ð

ozepe ghe dvewe uleg rbepnd zial odk ly ezian

oeik ,inp `kd s` .daiya o`k s` ,exibqdl reay

xn`c o`nk inp iedil "dnini minin" aizkc

!"mini"éøîàã àëéà`xw `eddn opitli `l Ð

oigxi `zlznc opirci `pnc .gzti zaa aizkc

`pnif cg ied oigxi `zlzl?àîìéãxn`wc i`dÐ

oigxi drax` seql :ied ikd "dpya mini zrax`"

oigxi rax`le ,`pnif cg [oigxi] oixzle ,`pnif cg

rax` inp epiidc ,`pnif cg oigxi oixzle ,`pnif cg

`ki`e ikd xninl `ki`e li`ed ,jklide .oipnif

opixnbe yxtn `lc `xw `edd opiway ,ikd xninl

.dneg ixr izan epiidc ,yxtnc `xwníéðäë éáâ
.miheicdÐàîòè àåä éãéîoiglbnc opixn`c Ð

dede xriy caek `ki`c meyn `l` ,mei miylya

did ikd meyne ,caek `ki` inp `kd .leeip dil

xg`l glbn did melya`c i`xedp iax xne`

.mei miylyéñåé éáø éøáãìglbny xn`c Ð

oia `ki` `xkid i`n ,zay axrl zay axrn

oig` x`yl xifp iedc dicic?oibdep inp edpi` `d

!jka xtzqdlåäééðéá àëéàaeh mei lgy onfa Ð

aeh mei axra oiglbn oig`c ,zay rvn`a zeidl

,iaxle :jl`iyw i`e .zay axr cr glbn epi` `ede

mixtzqnc mler ixifp x`yn melya` `py i`n

caek ied edcic iablc meyn mei miylyl zg`?

gk lrae li`ed melya`c :dinrhl uxzn iaxe

ik ycg xyr mipy cr dicicl caek ded `l ded

ipac ediigxe`c li`ed iqei iaxle .ezxeab yi`k

dil ded ,zay axrl zay axrn xtzqdl mikln

.miyly cr caek `kil iypi` x`yl la` ,oig` x`yk caekäðù íéòáøà éðä."dpy mirax` uwn idie" aizkc Ðåäééúãéáò éàî!raye miyly `l` cec zia zeklnl eid `l `lde Ðõ÷ì
êìî íäì åìàùù äðù íéòáøàeklny xg` meil mein jln l`xyi el`yy dpy mirax` e`lnzpyke ,dpy mirax` ze`lnl cec cizry rcei did melya`y .iznxd l`enyl xyr zpy `idÐ

iiga envra le`y jlny mizye .wqt `l jln `xwp didy mlera l`eny ly eraih s`e ,mlera le`y ly eraih `vi `l oiicry itl ,odipyl dzlre .zeklnd zligza epiidc ,le`ye l`eny

my il aqdl oexagl dkl`e `a` ly uwd ribd eiykr :xn`e melya` drhe .cec jlny raye miylye .miycg drax` `l` le`y iptl l`eny zn `ly [mler xcqa] epcnly enk ,l`eny

eze`ay :cnldz` o`knÐmiycgdrax` `l` le`y iptl zn`l l`enye ,le`y ly zeklnzligza dzidy le`ye l`eny eklny dpy dze`y xne` dz` oipn :xnel mc`ytp m`e .dkelnd

dpy dze`ay epcnle ."`qkd lr ayi" aizkc epiide ,hteyl dpnzp mei eze`a ,(` ` l`eny) "`qkd lr ayei odkd ilre" aizkc ,dliyl dpg dzlry meiea xn`pe .l`eny dclie dpg dxarzp

mirax`Ð l`xyi lr dpnzp mipy dnk ilre .mipy mizye miying l`eny ly mipy jl ixd ,en` ezlnby mipy izye ,mipy miyingÐlaei ly enler crÐ "mler cr my ayie" (my) l`enya

.dxyr yly Ð l`eny ly eizepyn el exiizyp dnk .exeairl zg` dpy `ivedl dz` jixvy ,dpy ryze miyly oa xne` ied Ð l`eny did mipy dnk oa dpy mirax` ilrl el didyke ,dpy

.envra le`y jlny mizye ,l`enye le`y jlny zg` :exn`y `id ef .mipy yly odl exiizype ,ilr ly ezzin xg` l`eny jlny xyr odn `våøãð øãðå åøæð øéæð ãâðë øîà àãô øáÐ

Ð exfp xeci excp exfp xeci xifpd xifpd exfp xifpd exfp exfp xifpd exfp xifpd exfp exfp xifde exfp exfp exifd xifi exfp xcp exfp xifi xifdl xifp xcp xecpl :zg` xqg miyly ody xifp zyxta xen`d

.mebxzd enk ,dxhr oeyl `l` zexifp oeyl epi`y itl ,aiygw `l "eidl` xfp" .zg` xqg miyly ixdúåøéæð ìò äìç úåøéæðäù ãîìî øéæäì øéæð,"ef xkk lke` m` xifp ipixd" xn` m`y Ð

.ez` `piipnl e`l inp ipixg` ,`piipnl `le `yxcl ez` ipdc oeike .zexifp lr zexifp dlg Ð `ed cg` xkkc ab lr s`c .zexifp izy dpen Ð dlk`e "ef xkk lke` m` xifp ipixd" xn`e xfge
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ïéàzegta le`bl leki xkend oi`y "ezle`b didz mini"n yixcc Ð mipyn mizegt mini

`kil mini ipyac ,ipyne !exry lwi mini ipy lkac inp ikd ('ek x"` `de) .mini ipyn

didz" ,dpy epiidc Ð "mini"c zernynn `l` ,ipd` dey dxifb lawzp `l `nzqne .caek

el z`ln cr l`bi `l m`e" dixza aizkck ,dpyd lk mini ipy ixg` l`eby Ð "ezle`b

.l`eb dpyd lkc `nl` Ð "dninz dpyäðëìú
dpya mini zrax` gzti zal zepzl l`xyi zepa

.ze`xl ekld miycg dyly lk seqa rnyne Ð

`nlic ?deya dpyd oiwlgnc opirci `pn :ipyne

oixze `pnf cga oigxi drax`e `pnf cga oigxi oixz

ke .['eke] `pnf cga oigxiopirci `l `ed ikdc oei

zeidl lekiy mewnn slinl ol zilc ,slip `kidn

.dneg ixr izan opitli ikdl Ð (cer) xacd oi`y

éàîm`e Ð caek [`ki`c] mipdk iab `nrh

mzqn (`,fi ziprz) opitli mnvr mipdk `de xn`z

m`e ,mei miylyl zg` oiliwnc "rxt" "rxt" xifp

!mei miyly iedc xifp mzqn mler xifp slip ok

mler zyecw cenll dil xazqin `lc :xnel yie

cnlc ab lr s` mipdkn sili ikdle .dry zyecwn

.eed mler zyecw inp mipdkc meyn ,cnld on

éàî:xn`z m`e Ð ideg` x`yl dipia `ki`

!od `le `ian `edc zepaxw ediipia `ki`c `nipe

,zglbza dipia `ki` i`n :xn`w ikdc ,xnel yie

meyn "glbi xy` mini uwn idie" `xw xn`wc

.xg`n did zglbzac

éðä`kilc :yexit Ð i`nl dpy mirax` (uwn)

zia zeklnl (i`nl) dpy mirax`l xninl

jln didc i`xw rnyn `dc ,melya` cxn f`c cec

cg`e ,arx ly yly ;df dyrn xg` mipy yng

:ipyne .zexnyn cinrdy cg`e ,l`xyi dpny

ecxny (el`) ,jln mdl el`yy dpy mirax` uwn

mzl`ya melya`] zcixn dlz Ð mler ly eklna

zg` ivgae ,l`enyl [xyr zpy didy ,jln mdl

izye dxyr zg` ivg jlne ,jln cinrd dxyr

miyly zlgzae ,dl`yl mipy rax` ixd mipy

,dl`yl mirax` zpy `id cec zia zeklnl yye

zpy did `idd dpyde .melya` cxn jk xg`e

cxn elit`e .dl`yl mirax` zpy dze` mbe arx

uwn `wec e`le ,dl`yl mirax` zpy zlgza

.dpy mirax`íúñÐ mei miyly zexifp

.`nrh yxtn `xnbae

øáoixen`d zexifp cbpk xn` `ct

Ð zg` xqg miyly ody dxeza

jyen ocbpke ,xifp zyxta miaezk :yexit
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éìéåóíéðL íúä äî ,äîBç éøò ézaî "íéîé" "íéîé" §¨¥¨¦¨¦¦¨¥¨¥¨¨¨¨§¥
éàøBäð éaø .Lãç øNò íéðL ïàk óà ¯ Lãç øNò̈¨Ÿ¤©¨§¥¨¨Ÿ¤©¦§©

ì úçà çlâî :øîBàìL:øîBà éñBé éaø .íBé íéL ¥§©¥©©©¦§¦©¦¥¥
íéëìî éðáa eðéöî ïkL ,úaL áøòì úaL áøòî çlâî§©¥©¥¤¤©¨§¤¤©¨¤¥¨¦¦§¥§¨¦
¯ éaøc àîòè éàî .úaL áøòì úaL áøòî íéçlânL¤§©§¦¥¤¤©¨§¤¤©¨©©§¨§©¦

éìé:øîàc àeä éaø àäå ,äîBç éøò ézaî ó"íéîé" ïéà ¨¥¦¨¥¨¥¨§¨©¦§¨©¥¨¦
,øéîb ãáBk íeMî äåL äøéæb éàä ¯ !íéðMî ïéúeçt§¦¦§©¦©§¥¨¨¨¦¤¨¥
áéúëc ,íéðL ézL àîéàå ¯ .ãáBk àkéì íéîé éðLáe¦§¥¨¦¥¨¤§¥¨§¥¨¦¦§¦
ïänò ïéàL "íéîé" ïéðc ¯ !"íéîé íéúðL õwî éäéå"©§¦¦¥§¨¨¦¨¦¨¦¨¦¤¥¦¨¤

äæ çéëBé ìàå ,íéðL ïänò ïéàL "íéîé"î íéðLLiL ¨¦¦¨¦¤¥¦¨¤¨¦§©¦©¤¤¥
ìL àîéàå ¯ .íéðL Bnòáéúëc ,íBé íéLLãç ãò" ¦¨¦§¥¨§¦¦§¦©Ÿ¤

"íéîé"î íéLãç íänò ïéàL "íéîé" ïéðc ¯ !"íéîé̈¦¨¦¨¦¤¥¦¨¤¢¨¦¦¨¦
.íéLãç Bnò LiL äæ çéëBé ìàå ,íéLãç íänò ïéàL¤¥¦¨¤¢¨¦§©¦©¤¤¥¦¢¨¦
"íéîé" ïéðc ¯ !'åâå "äîéîé íéîiî" àëäî àîéàå ¯§¥¨¥¨¨¦¨¦¨¦¨¨¦¨¦
à÷ôð éàîe ¯ ."äîéîé"î "íéîé" ïéðc ïéàå ,"íéîé"î¦¨¦§¥¨¦¨¦¦¨¦¨©¨§¨

:ìàòîLé éaø éác àðz àäå ?dpéîàáe" "ïäkä áLå" ¦¨§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨©Ÿ¥¨
¯ éléî éðä ¯ !äàéa àéä Bæ äáéL àéä Bæ ¯ "ïäkä©Ÿ¥¦¦¨¦¦¨¨¥¦¥
déì éîãc àkéàc àëéä ìáà ,déì éîãc àkéìc àëéä¥¨§¥¨§¨¥¥£¨¥¨§¦¨§¨¥¥

.ïðéôìé déì éîãcî ¯ìëc ïðéòãé àðî :éøîàc àkéà ¦§¨¥¥¨§¦©¦¨§¨§¦§¨¨§¦©§¨
,àzLa éðîéæ äòaøà àîìéc ?àðîéæ ãç ïéçøé àúìz§¨¨©§¦©¦§¨¦§¨©§¨¨¦§¥§©¨

æ ãç ïéçøé äòaøà ,(éîð éà)ãça ïéçøé ïéøz ,àðîé ¦©¦©§¨¨©§¦©¦§¨§¥©§¦§©
ì úçà çlâî øîBà éàøBäð éaø .àðîéæìLéàî .íBé íéL ¦§¨©¦§©¥§©¥©©©¦§¦©

àkéà éîð àëä ,ãáBk àkéàc íeMî ¯ íéðäk éab àîòè©§¨©¥Ÿ£¦¦§¦¨¤¨¨©¦¦¨
.úaL áøòì úaL áøòî çlâî :øîBà éñBé éaø .ãáBk¤©¦¥¥§©¥©¥¤¤©¨§¤¤©¨

ì déðéa àkéà éàîúBéäì ìçL áBè íBé ¯ ?éäBçà øàL ©¦¨¥¥¦§¨£¦¤¨¦§
,éîð éà .çlâî àì àeä ,ïéçlâî éäBçàc ,úaL òöîàa§¤§©©¨©£¦§©§¦¨§©¥©¦©¦
eäéà ,ïéçlâî éäBçà ;àúaL éìòîc àøôö ïî éçelâì§©¥¦©§¨§©£¥©§¨£¦§©§¦¦
?eäéézãéáò éàî äðL íéòaøà éðä .àéðt ãò çlâî àì̈§©¥©©©§¨¨¥©§¨¦¨¨©£¦§©§
íéòaøà õ÷ì :òLBäé éaø íeMî øîBà éàøBäð éaø©¦§©¥¦©¦§ª©§¥©§¨¦

.Cìî ïäì eìàML äðLïäì eìàML äðL dúBà :àðz ¨¨¤¨£¨¤¤¤¨¨¨¨¨¤¨£¨¤
ì øNò úðL àéä Cìî.éúîøä ìàeîLäðùîíúñ ¤¤¦§©¤¤¦§¥¨¨¨¦§©

ìL úeøéæð.íBé íéLàøîâ"äéäé" ,"äéäé LBã÷" àø÷ øîà :àðzî áø øîà ?éléî éðäðî §¦§¦§¨¨¥¦¥£©©©¨¨¨©§¨¨¦§¤¦§¤
ìL ,äøBza íéøeîàä "Bøæð" "øéæð" ãâðk :øîà àct øa .eåä ïéúìz àiøèîâa.úçà øñç íéL §¦©§¦¨§¨¦¨©©¨¨©§¤¤¨¦¦§¨£¦©¨§¦¨¥©©

øBñàì ¯ "øéfé øëLå ïéiî" ,äLøãì àeää :Cì øîà ¯ !"Bøæð" "øéæð"î óìéð ,éîð àðzî áøå§©©¨¨©¦¥©¦¨¦¦§¨©¨©¦§¨¨¦©¦§¥¨©¦¤¡
.úeøéæð ìò äìç úeøéæpäL ãnìî ¯ "øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék" ,úeLø ïéék äåöî ïéé¥¦§¨§¥§¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦§©¥¤©§¦¨¨©§¦
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נזיר. כל כנויי נזירות - פרק ראשון דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc xifp(iying meil)

éìéåódey dxifb iax cnele -,äîBç éøò ézaî 'íéîé' 'íéîé' §¨¥¨¦¨¦¦¨¥¨¥¨
dneg ixr izaa zia zle`ba xn`py(hk dk `xwie)didY mini'¨¦¦§¤

,'FzN`bíúä äîepiid 'mini'Lãç øNò íéðLïàk óà ,dn - §ª¨¨¨¨§¥¨¨Ÿ¤©¨
dpeekd ,mcewd egelbn 'mini' xg`l glby melya`a xn`py

xg`l,øîBà éàøBäð éaø .Lãç øNò íéðLdid melya`úçà çlâî §¥¨¨Ÿ¤©¦§©¥§©¥©©©
ììL,øîBà éñBé éaø .íBé íéLdid,úaL áøòì úaL áøòî çlâî ¦§¦©¦¥¥§©¥©¥¤¤©¨§¤¤©¨

íéëìî éðáa eðéöî ïkL`ed mbdpnyáøòì úaL áøòî íéçlânL ¤¥¨¦¦§¥§¨¦¤§©§¦¥¤¤©¨§¤¤
.úaLxifp lk mb jk ,onfl onfn exry lwin did melya`y myke ©¨
mler.

:`xnbd dywnéaøc àîòè éàî,dpyl zg` glbn did melya`y ©©§¨§©¦
c meyn `ed enrh ixdéìéódey dxifbaéaø àäå ,äîBç éøò ézaî ¨¥¦¨¥¨¥¨§¨©¦

envrøîàc àeäy dneg ixr iza zle`ba aezkd 'mini' iablïéà §¨©¥
íéðMî ïéúeçt íéîéiptl ezia z` le`bl leki xkend oi` - ¨¦§¦¦§©¦

dey dxifbdn cenll el dide ,dxikndn mini ipy exariy
:`xnbd zvxzn .miinei lk glib melya`yíeMî äåL äøéæb éàä©§¥¨¨¨¦

øéîb ãáBkxn`py itl df ote`a dey dxifbd z` yxc iax - ¤¨¦
,glib exry caek zngny melya`aãáBk àkéì íéîé éðLáe,xry ¦§¥¨¦¥¨¤

xyr mipyl zg` gliby cnll d`a dey dxifbdy jgxk lre
.yceg

:`xnbd dywnàîéàåmelya`a exn`py 'mini'y yexcp - §¥¨
dpeekdíéðL ézL'mini'n dey dxifba ,áéúëcdrxt melga §¥¨¦¦§¦
ziy`xa)(` `n.'íéîé íiúðL õwî éäéå':`xnbd zvxzn'íéîé' ïéðc ©§¦¦¥§¨©¦¨¦¨¦¨¦

íéðL ïänò ïéàL 'íéîi'î íéðL ïänò ïéàLzaiz cenll xazqn - ¤¥¦¨¤¨¦¦¨¦¤¥¦¨¤¨¦
itl ,dneg ixr izaay 'mini'n ,melya`a dxn`py 'mini'

,'mini'l jenq mipy xkfen `l mdipyayçéëBé ìàå`xwnLiL äæ §©¦©¤¤¥
Bnò[ea xkfedy-],íéðLexn`py 'mini'l ,'mini mizpy' epiidc ¦¨¦

.mipy mlv` xkfed `le melya`a
:zeywdl `xnbd dkiynnàîéàål zg` dpeekdyìL,íBé íéL §¥¨§¦

,mippe`znd zyxtay 'mini'n dey dxifbaáéúëc(k `i xacna)ãò' ¦§¦©
.'íéîé Lãç:`xnbd zvxzn'íéîi'î íéLãç íänò ïéàL 'íéîé' ïéðc Ÿ¤¨¦¨¦¨¦¤¥¦¨¤¢¨¦¦¨¦

íéLãç íänò ïéàLdxn`py 'mini' zaiz cenll xazqn - ¤¥¦¨¤¢¨¦
xkfen `l mdipyay itl ,dneg ixr izaay 'mini'n ,melya`a

,'mini'l jenq miycgçéëBé ìàå`xwnBnò LiL äæ[ea xkfedy-] §©¦©¤¤¥¦
.íéLãç:zeywdl `xnbd dkiynn,àëäî àîéàåxn`pymihtey) ¢¨¦§¥¨¥¨¨

(n `i'Bâå äîéîé íéîiî'rnyne ,'dpXA mini zrAx` 'ebe dpklY ¦¨¦¨¦¨§¥©§¨©§©©¨¦©¨¨
melya` mby yxtpe ,cg` mei miycg dyly lk seqa ekldy

:`xnbd zvxzn .miycg dylyl zg` glib'íéîé' ïéðcxn`py ¨¦¨¦
melya`a'íéîi'î,dneg ixr izaayïéðc ïéàådey dxifb'íéîé' ¦¨¦§¥¨¦¨¦

melya`a xn`py'äîéîi'îzeaizd oi`y oeik ,gzti zaa xn`py ¦¨¦¨
zenec.

:`xnbd dywndpéî à÷ôð éàîei` ike ,mdipia lcadd dn - ©©§¨¦¨
opi`yk dey mzernyny zeaizn dey dxifb cenll xyt`

,zenec,ìàòîLé éaø éác àðz àäåzial odkd zqipk iabl xn`p §¨¨¨§¥©¦¦§¨¥
,xbqd ly oey`x reay xg`l rbepnd'ïäkä áLå'(hl ci `xwie), §¨©Ÿ¥

xn`p ipy reay xg`le(cn ci my),'ïäkä àáe'dey dxifb miyxece ¨©Ÿ¥
äàéa àéä Bæ äáéL àéä Bæexibqne ghe dvewe ulegy dey mdipice ¦¦¨¦¦¨

mini dray cermpiipry zeaizn dey dxifb micnely ixd ,
'mini' cnlp o`k s` ,opeyla zeey opi`y s` ,dnec.'dnini'n

:`xnbd zvxznéléî éðä,df ote`a dey dxifb miyxecyàëéä ¨¥¦¥¥¨
déì éîãc àkéìc,xzei dl dnecy daiz xg` mewna oi`yk -ìáà §¥¨§¨¥¥£¨

déì éîãc àkéàc àëéä,dnec daiz xg` mewna yiyk -éîãcî ¥¨§¦¨§¨¥¥¦§¨¥
,ïðéôìé déì`le ,'mini'n 'mini' dey dxifb miyxec jkitle ¥¨§¦©

.'dnini'n
:'dnini minin' weqtdn iax cnel `l recn sqep mrhàkéà¦¨

,éøîàcixdy ,myn cenll oi`ãç ïéçøé àúìz ìëc ïðéòãé àðî §¨§¥§¨©§¦¨§¨§¨¨©§¦©

àðîéæ,deya dpyd z` zewlgn l`xyi zepa eidy epl oipn - ¦§¨
,gzti za lr opewl zekled eid miycg dyely lk seqaeàîìéc¦§¨

àzLa éðîéæ äòaøàminrt rax` zekled eidy dpeekd ile` - ©§¨¨¦§¥§©¨
`l` ,miey mipnfa `le dpya,àðîéæ ãç ïéçøé äòaøà (énð éà)¦©¦©§¨¨©§¦©¦§¨

àðîéæ ãça ïéçøé ïéøzmrte miycg drax` xg`l ekld mrt - §¥©§¦§©¦§¨
miycg ipy xg`lepl oi` ,onfd iwxt weqta eyxtzp `ly oeike ,

yxetn onfd wxty ,dneg ixr izaa xkfpd 'mini'n `l` cenll
.ea

:`ziixaa epipy,øîBà éàøBäð éaødid melya`úçà çlâî ©¦§©¥§©¥©©©
ììL.íBé íéL:exewn z` zx`an `xnbdíéðäk éab àîòè éàî ¦§¦©©§¨©¥Ÿ£¦

,mei miyelyn xzei my`x xry lcbl mdl xeq`y zeheicd
c íeMîdf onfaãáBk àkéàmi`p mipdkd eidiy ie`xe xry ¦§¦¨¤

,mixcedneénð àëämelya` iablãáBk àkéà,mei miyely xg`l ¨¨©¦¦¨¤
miyely xg`l dpeekd 'eglbe eilr cak ik' xn`py dn ok m`e

mler xifp lkl oicd `ede ,mei.
:`ziixaa epipy,øîBà éñBé éaødid melya`úaL áøòî çlâî ©¦¥¥§©¥©¥¥¤©¨

úaL áøòìeidy eig` mby oeik :`xnbd zl`ey .mikln ipa jxck §¤¤©¨
,zay axr lk mxry z` eglb mikln ipaì déðéa àkéà éàîøàL ©¦¨¥¥¦§¨

éäBçàeig` x`y itlk melya` ly ezexifp zxkip dzid dna - £¦
a zxkip dzid ezexifp :`xnbd daiyn .mixifp eid `lyáBè íBé

úaL òöîàa úBéäì ìçL,[reayd rvn`a-]éäBçàceidïéçlâî ¤¨¦§§¤§©©¨©£¦§©§¦
eli`e ,aeh mei axraàeäezexifp zngnàìdidçlâîaxr cr Ÿ§©¥©

.zayàzaL élòîc àøôö ïî éçelâì ,énð éàaxra gelib xzidl - ¦©¦§©¥¦©§¨¦§©¥©§¨
,xweaa zayïéçlâî éäBçàla` ,xweaa xak oiglbn eid eig` - £¦§©§¦

àeäémelya` -àìdidàéðt ãò çlâîaxr zeptl cr -`ede , ¦Ÿ§©¥©©©§¨
.mler xifp lkl oicd

idie' melya`a lirl xkfedy weqtd z` x`al zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .'dpy mirax` uwnéàî äðL íéòaøà éðä̈¥©§¨¦¨¨©

eäéézãéáòmirax` mze` mipnp iznn xnelk ,[mdiyrn dn-] £¦§©§
:`xnbd daiyn .dpyíeMî øîBà éàøBäð éaø[mya-],òLBäé éaø ©¦§©¥¦©¦§ª©
did melya` dyrnäðL íéòaøà õ÷ìnïäì eìàMLl`xyi §¥©§¨¦¨¨¤¨£¨¤

mdl zepnl `iapd l`enynCìî.ïäì eìàML äðL dúBà ,àðz ¤¤¨¨¨¨¨¤¨£¨¤
ì øNò úðL àéä ,Cìîéúîøä ìàeîLhtyy zixiyrd dpyd - ¤¤¦§©¤¤¦§¥¨¨¨¦

:l`xyi z` l`eny

äðùî
úeøéæð íúñ`ed ixd ,dpnf z` aevwl ila zexifp eilr lawnd - §¨§¦

xifpìL:íBé íéL §¦

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðäðîmzq ly xeriyd dfy epl oipn - §¨¨¥¦¥

.zexifpàø÷ øîà ,àðúî áø øîàxifp iablLBã÷''äéäé(d e xacna), ¨©©©§¨¨©§¨¨¦§¤
zaizeïéúìz àiøènâa 'äéäé'[miyely-]eåä,øîà àct øa .ini ¦§¤§¦©§¦¨§¨¦£©©¨¨©

md dryze mixyr mzq zexifpãâðkzeaiz'øéæð'eíéøeîàä 'Bøæð' §¤¤¨¦¦§¨£¦
äøBzaxifp zyxtaìLíéLminrtúçà øñç.:`xnbd dywnáøå ©¨§¦¨¥©©§©

énð àðúî'didi' ly `ixhnibn cnlyBøæð øéæpî óìéðcnli - ©§¨©¦¥©¦¨¦¦§
`ct xak dyxty zexifp zepeyl oipnn:`xnbd zvxzn .Cì øîà̈©¨

,`pzn axääàemwlg eazkp zexifpd zepeyl -äLøãìi`e ©¦§¨¨
weqtd oebk ,zexifpd ini oipn z` mdn cenll xyt`(b e xacna)

'øéfé øëLå ïéiî'epnn miyxecyøBñàìxifpd lrïééyäåöîeilr ¦©¦§¥¨©¦¤¡¥¦§¨
ezezyl,úeLø ïéékweqtd oke(a e xacna)øéæð øãð øBcðì àìôé ék' §¥§¦©§¦¦§¤¤¨¦

úeøéæð ìò äìç úeøéæpäL ãnìî 'øéfäìzepeyln wlgy xg`ne . §©¦§©¥¤©§¦¨¨©§¦
oipn lr cnll dryze mixyr oi` aey ,dyxcl eazkp zexifpd

.zexifpd ini
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc xifp(iying meil)

,Cì øîà àct øáeike ,dyxcl eazkp zexifpd zepeyln wlgy s` ©©¨¨©¨
àLøãì åàìc ïBäpéî ãç àkéìazkpy mdn cg` oi` m`d - ¥¨©¦§§¨¦§¨¨
,dyxc jxevl `ly dyxtaàðééðîì àeääcî àlàmyk - ¤¨¦§©§¦§¨¨

,zexifpd ini oipn lr mdn cg`n cenll xyt`yénð eälek§©¦
àðééðîìipicl mdn yxcpd caln ,zexifpd zepeyl x`y mb jk - §¦§¨¨

.minid oipn lr mb epcnll mi`a zexifp
:`ct xa ixac lr dywn `xnbdïðz,epizpyna epipy -íúñ §©§¨

ìL úeøéæð,íBé íéL,`ed dxez oicy rnyneàðúî áøì àîìLa §¦§Ÿ¦¦§¨¨§©©§¨
,mei miyly zexifp mzq xaeqyàçéð,dheytk dpynd zpaen - ¦¨

àct øáì àlà,mei dryze mixyr zexifp mzq xaeqyàéL÷recn ¤¨§©©¨©§¨
:`xnbd zvxzn .'miyly' epipy,àct øa Cì øîàzexifp mlerl ¨©¨©©¨

`l` ,mei dryze mixyr zbdep mzqBé àkéàc éãéiàïéúìz í- ©§¥§¦¨§¨¦
envr miylyd mei z` yiy xg`nçlâîcexry eaàéáîe ¦§©©¥¦

,åéúBðaø÷,d`nehe oiia `ed xeq` okl mceweàðz éëä íeMî ¨§§¨¦¨¦¨¨
ìLíéLmb ezexifp bdep ixdy ,'mei miyly' `pzd dpy jkitl - §Ÿ¦

.miylyd mein wlg
:ztqep dpynn `ct xa lr dywn `xnbdïðz(.fh oldl),øîàL éî §©¦¤¨©

'øéæð éðéøä',mini dnk xn` `lee eizepaxw z` `iançlâîaíBé £¥¦¨¦§©¥©
ìLàðúî áøì àîìLa .ãçàå íéL,mei miyly zexifp mzq xaeqy §Ÿ¦§¤¨¦§¨¨§©©§¨

àçéðmilydy itl ,cg`e miyly meia glbne eizepaxw `iany ¦¨
.miyly meia ezexifp,àéL÷ àct øáì àlàmeia glbn recn ¤¨§©©¨©§¨

mixyr meia ezexifp milyd xak ezhiyl ixd ,cg`e miyly
:`xnbd zvxzn .miyly meia glbl lekie dryzeøa Cì øîà̈©¨©

àôéñ àîéà ,àctmb xen` -.izhiyk gken myy dpynd seq z` ©¨¥¨¥¨
y ,`tiqa epipyyíàe micwdìL íBéì çlébàöé íéL,ezaeg ici ¦¦©§§Ÿ¦¨¨

mixyr zepnl miiqyk lenz`n ezexifp milyd xaky gxkdae
,mini dryzeàôéñ àlài`cedéì àòéiñîdi`x dpnn yi - ¤¨¥¨§©§¨¥

d oice ,`ct xa ixaclàLéø,miyly meia glbn epi` dligzkly ¥¨
mzq zexifp eilr lawnd mby minkg exfby meyn `edäNòð©£¤

ïéîéìL øîBàk,'minily mei miyly xifp ipixd' xne`k `ed ixd - §¥§¥¦
.cg`e miyly mei cr glbl i`yx epi`e

:`xnbd dywnàðúî áøìe,mei miyly zexifp mzqyàéL÷ §©©§¨©§¨
d,àôéñoiicr ixd ,ezaeg ici `vi miylyd meia glib m` recn ¥¨

:`xnbd zvxzn .ezexifp dnlyed `løáñ÷y `pzn axúö÷î ¨¨©¦§¨
,Bleëk íBiäel aygp miylyd mein zvwn zexifpa bdpy oeike ©§

,cin glib m` ezaeg ici `vi okle ,zexifpd z` milyde meid lkk
`l `ct xa la` .cg`e miyly mei cr glbi `l dligzkly `l`

ixyr meia glbl xeq` ezhiyl okle ,elekk meid zvwny xaeqm
.`vi miyly meia glib m` wxe ,dryze

:dpyn dze` jyndn dpzn ax lr dywn `xnbd,ïðzxne`d §©
ìL øéæð éðéøä'ìL íBé çléb íà ,'íBé íéLàöé àì íéL.ezaeg ici £¥¦¨¦§Ÿ¦¦¦©§Ÿ¦Ÿ¨¨

mei zvwn ezhiyl ixd ,`vi `l recn dyw `pzn ax zrcle
xaecn :`xnbd zvxzn .elekk aygp miylyøîBàaxifp ipixd' §¥

mei miylyïéîéìL',`l minily mini envr lr laiwy oeike §¥¦
.'elekk meid zvwn' mixne`

:dpyn dze` jyndn `ct xa lr dywn `xnbd,ïðzézL øæpL éî §©¦¤¨©§¥
úeøéæð,zeiexifp izy envr lr lawy in -äðBLàøä úà çlâî §¦§©¥©¤¨¦¨

a eizepaxw `iane [dpey`x zexifp lr-]ìL íBéå ,ãçàå íéLlr §Ÿ¦§¤¨§
äiðMäglbn,ãçàå íéML íBéìzligzl cg`e miyly mei `edy ©§¦¨§¦¦§¤¨

.dipy zexifp,àçéð àðúî áøì àîìLaz` miiq miyly meiay ¦§¨¨§©©§¨¦¨
eze`a cine ,cg`e miyly meia zxgnl glbne ,dpey`xd ezexifp
meia dnilydy xg`e ,dipyd zexifpd z` zepnl ligzn mei

.cg`e miyy meia zxgnl glbn ,miyyd
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iiepik lka cenr d sc ± oey`x wxtxifp
êì øîà àãô øáå`yxcl `z` `lc ediipin cg `kil in eh` Ð?`eddcn `l`

.`piipnl edl iz` `yxclc inp edpd ,`piipnlíéùìùì çìâî øéæð éðéøä øîàù éî ïðú
àðúî áøì àîìùá íåé ãçàåmiyly [mei] glbny xn`wc epiid Ð miyly :xn`c Ð

.exfp ini z`ln xg`l epiidc ,cg`eàãô øáì àìà`l` ied `l zexifp xwir :xn`c Ð

irai` miylya Ð ryze mixyr!glbl dil

.minily xne`k dyrp `yix `l` :opiqxb ikd

àãô øá êì øîàglbny ipzc ,`yix Ð

.cg`e miylylíåé íéùìù øîåàë äùòð
íéîéìùmiyly meil glbn dligzkle Ð

m` ,"minily" `icda xn` `lc oeike .cg`e

.`vi Ð miyly meil glibíåéä úö÷î øáñ÷ã
.inc elek xary ink ,miyly mein xary Ð

gliby ink dyrp Ð ikd xzal glbnc i`de

xale li`ed :xn`z m`e .cg`e miyly meil

,cg`e miyly mei cr oizndl jixv inp `ct

`ct xal `pzn ax oia `ki` i`n?xalc ,`ki`

"z`ln xg`" Ð miyly meia `nhp m` `ct

axle ,excp z` xzeq epi` aeye dia `pixw

miylyn zegt zexifp xwir oi` :xn`c `pzn

zepnl jixve ,dia `pixw "z`ln jez" Ð mei

m`y :ediipia `ki`c epiid ,inp i` .dipy mrt

glbn "mini dryze mixyr xifp ipixd" xn`

axle .`ct xac `ail` miyly meil dligzkl

mey oi`y ,miyly lk milyne jled `pzn

cr glbn epi`e ,mei miylyn zegt zexifp

.cg`e miylyíéîéìù øîåàá àöé àì íéùìù íåé çìéâ ïðú àäåel jixvc (ynn) Ð

dpenc ,mei d`n glbl xcepy ink dil dedc .z`ln xg` glble xfpy dn lk milydl

.oinily xne`a `yix :`pixg` `pyila dl iqxbc `ki` .glbn xcde meil mein mei d`n

jixvc ,"mei miyly xifp ipixd" xn`c oebk Ð `iyw `l `ct xal `yix :dl yxtne

Ð miyly mei glib m` `nzq `d .cg`e miyly meia glble miyly dligzkl zepnl

yxtn iyexte .oinily xne`a Ð `vi `l :ipzwc `tiqe .`vixne`y in ;`yixl dl

Ð cg`e miyly meia glbl jixvy exn` izni`e ,cg`e miylyl glbn "xifp ipixd"

meia glib m` Ð "oinily mei miyly" xn` m`e ."mei miyly xifp ipixd" xn`y onfa

.`vi `l miylyäéðùäå ãçàå íéùìù íåéì äðåùàøä úà çìâî úåøéæð éúù øæðù éî ïðú
ãçàå íéùù íåéìzexifp el dqpkp xzl`l Ð dpey`xl cg`e miyly meia glib iklc Ð

meia dil mi`w Ð cg`e miyy meia dipya inp glbn ikc `vnpe ,envr mei eze`a dipy

.cg`e miylyàãô øáì àìà àçéð àðúî áøì àîìùái`d ilek il dnl Ð?miyya

[`,e scl jiiy o`kn] !ibq cg` xqgíéùìù íåéá çìéâ íà àôéñ àîéà àãô øá êì øîà
'åë.cg` xqg miyly `l` zexifp xwir ied `lc `nl` Ðäéì àòééñî àôéñ àìàÐ

ipzwc `yixe ,inc xity miyly meil dpey`xd z` glib m`y :xn`wcn ,`ct xal

xqg mei miyly xifp ipixd" yixtc `kid la` ."oinily" xne`k dyrp Ð cg`e miyly

,cg` xqg miyly `l` epi` zexifp xwirc ,miyly meil dligzkl glbn Ð "cg`
ìáà
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xnel yi ,mpiipnl cxei dz`yke miyly `vnzc ab lr s` .mei dryze mixyr zexifp mzq

`l "ey`x lr eidl` xfp"c.`lilk :opinbxznck xzk oeyl `edc ,`piipnn iedåäðä
.dryze mixyr edl opipne `piipnl oitxhvn `l `yxcl oiiz`c oeike Ð `yxclãîìî

rnzyinc ,jixhvi` `l "xifpe xip ipixd" xn` m`c d`xp i`ce Ð zexifpd lr lg zexifpdy

dpene ligznc oey`xd ezexifp milyiyk xity

xn`c `kidl `xw jixhvi` ike .ipy zexifp

liig `l xninl ol dedc ,"xifpe meid xifp ipixd"

ikdl ,"meid" xn`c oeik zexifp cg `l` dilr

.zexifpd lr lg zexifpdy xzein `xw jixhvi`

ìéàåäe` `yxcl e`lc ediipin cg `ki`e

.cg `wec e`le ,dxyr e` cg`

`ki`c idpe `piipnl oedlek .`piipnl `eddcn

.`piipnl ez` mewn lkn ,`yxc edaïðúmzq

Ð `iyw `ct xal `l` 'eke mei miyly zexifp

`z` `ziixe`c zexifp jyn `pzdy rnync¤¤

glbnc oizlz mei `ki`c oeik :ipyne .opireny`l

miznl `nhile oiia zezyl xeq`e zepaxw iziine

oizlz [ipz] ikd meyn Ð eizepaxw `iany cr

dligzkl ik ,inei oizlz cr zexifpd jync .oinei

dryze mixyra eizepaxw `iadl xyt` i`

dil `ied) miyly meia `l` `ct xal elit`

`ed `heg zvw xedh xifp elit`c ,[dxtk]

.(oiid on envr xrivyçìâîcg`e miylyl

glbl dil dedc Ð dyw `ct xal `l` 'ek mei

dryze mixyra zexifp enlyc ,[miyly] meia

.meiøîàÐ dil `riiqn `tiq `l` `vi miyly meia glib m`e `tiq `ni` `ct xa jl

glbl el xyt` i` "xifp zeidl oinily mei miyly" xn`iyk .dligzkl Ð xn`wc `yixe

miyly meia `l` glbi `l dligzklc mzq "xifp" xne`yk minkg exfbe ,miyly meia

meia glbi xifp mzqc `ziixe`c epic oky ,`vi miyly meia glib m` carica la` .cg`e

dxifb `nil ?"minily" xn`c `kid eh` dxifb xninl jixhvi` i`n` :xn`z m`e .miyly

`ct xalc ,dipy `kxita jenqa gken ikdc ."minily" `la "mei miyly" xn`c `kid eh`

meid zvwn dil zilc!cg`e miyly meia glbl jixv `ziixe`cnc "miyly" xn` ik ,elekk

`pyila iiepyl `kil mzdc Ð "minily" xne`a `pzn axl onwl ipyc meync :xnel yi

zvwn [dfac] "oinily" xn` eli`k "mei miyly" xzein oeyl xn`yk opireny`c `pixg`

.`ct xal `pyil `da inp ipynw Ð "minily" xne`c jixhvi`e ,elekk meidáøìå`pzn

dyry oeik ,`vi Ð miyly meia glib m` ,jklid Ð elekk meid zvwn xaqw `tiq `iyw

dil zil `ct xale .cg`e miyly meia `l` glbi `l dligzkl edine .zexifpa meid zvwn

meia xn` `pzde ,`vi glib m` dryze mixyr meia elit` ok m`c ,elekk meid zvwn

."`vi miyly mei glib m`" miylyïðú`l miyly mei glib m` mei miyly xifp ipixd

s` ;`gip ,elekk meid zvwn dil zilc `ct xal Ð "miyly mei" `wec i` `nlya Ð `vi

iedc dilr liaw zexifp mzqc `ed mzd Ð `vi miyly mei glib m` :xn`w lirlc ab lr

m` jkld ,mei miyly lk zexifp jyn Ð "mei miyly" xn`c `kd la` ,dryze mixyr

ab lr s`c ,dyw `pzn axl `l` .elekk meid zvwn dil zilc ,`vi `l miyly meia glib

miyly meia glib m`e ,elekk meid zvwn [opixn`c] dil `xiaq `d ,mei miyly xn`c

miyly ied `pzn axl mzq elit`c ,`ed `xizi `pyil "mei miyly" xn`c oeik ikd elit` ,"mei [miyly]" ipzw `nzq oizipznc ab lr s` :yexit ."minily" xne`a :ipyne !`vi `l i`n`

.`vi `l miyly meia glib m` jkle ,elekk meid zvwn xninl `kile "minily" xn` eli`k ied "mei miyly ipixd" xn` ike ,meiúàå`gip `pzn axl `nlya cg`e miyy meia dipyd

elk miyy meia jkld .mly meil mei eze` el dlery meid ivga zexifp eilr lawny mc`` iedc icin .meia ea ipy zexifp ligzne ,zexifp xnbp cg`e miyly meia dpey`xd glbiyk Ð

jixv dligzklc `icda ipzw `yixa `d ?`pzn axl oizipzn ol rnyn `w i`n seq seq :`niz ike .cg`e miyly meia zglbz lkc `vnpe ,dipyd lr glbn cg`e miyyae zexifp izy

r miyly meic opireny`l `z` `tiqc ,`iyw `l `d !cg`e miyly meia glbldyw `ct xal `l` .`yixn opirny `l `de ,`pzn axc `ail` `iiepiya onwl wiqnck ,o`kle o`kl dle

meia glbl jixv dligzklc exfb opaxcn :dil ipy xake ,i`d ik `yixn `ct xal opiyw`c ab lr s`e .[cg`e] miyy meia dipyd lre [cg`e] tgyly meia dpey`xd lr glbny `yixn

inp `kde .`yixa eprny `ly dn yecig zvw eprinyiy calae ,oey`x uexiz oirk evxzle dpey`x `iyew oirk zeywdl ok cenlzd jxc !dil jixt [xcd] i`n ok m`e ,cg`e miyly

s` .meid ivga zexifp eilr lawny mc`k ,zexifpd zligza `ct xal elekk meid zvwnc eprinync ,`vexizc `pwqna onwl ol `wtpck ,`yixa oi`y `ct xal `tiqa yecig zvw `ki`

meia zexifp lk glbny ipzwc `d :xnelk .(`d) `gip `pzn axl `nlya :xg` oepbiq cer .jk lr jneq cenlzdy xninl ep` oikixv ,`ct xal `tiqa yxtzp `l yecig eze`y it lr

dler miyly meic opireny`l dil `kixhvi` `tiq Ð cg`e miyly meia glbnc `yixn opirnyc ab lr s`e .cg`e miyy meia dipyde cg`e miyly meia dpey`xd epiidc ,cg`e miyly

xeziin `ct xal iywiz mewn lkn ,lirl ipyck opaxcn cg`e miyly meia glbl jixv inp `ct xalc ab lr s` .`iyw `ct xal `l` .onwl wiqnck zexifp izyl o`kle o`kl
zeipynd
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?àLøãì åàìc ïBäpéî ãç àkéì :Cì øîà àct øáe©©¨¨©¨¥¨©¦§§¨¦§¨¨
:ïðz .àðééðîì éîð eälek ¯ àðééðîì àeääcî ,àlà¤¨¦§©§¦§¨¨§©¦§¦§¨¨§©

ìL úeøéæð íúñ,àçéð ¯ àðzî áøì àîìLa .íBé íéL §©§¦§¦¦§¨¨§©©¨¨¦¨
éãéià :àct øa Cì øîà ¯ !àéL÷ àct øáì àlà¤¨§©©¨©§¨£©¨©©¨©§¥
íeMî ¯ åéúBðaø÷ àéáîe çlâîc ,ïéúìz íBé àkéàc§¦¨§¨¦¦§©¥©¥¦¨§§¨¦

ìL àðz éëä¯ "øéæð éðéøä" øîàL éî :ïðz .íéL ¨¦§¨§¦§©¦¤¨©£¥¦¨¦
ìL íBé çlâî,àçéð ¯ àðzî áøì àîìLa .ãçàå íéL §©¥©§¦§¤¨¦§¨¨§©©¨¨¦¨

àîéà ,àct øa Cì øîà ¯ !àéL÷ àct øáì àlà¤¨§©©¨©§¨¨©¨©©¨¥¨
ìL íBéì çléb íà :àôéñàôéñ àlà àöé ¯ íéL ¥¨¦¦¥©§§¦¨¨¤¨¥¨

áøìe ."ïéîéìL" øîBàk äNòð ¯ àLéø ,déì àòéiñî§©§¨¥¥¨©£¨§¥§¥¦§©
:ïðz .Bleëk íBiä úö÷î :øáñ÷ ¯ !àôéñ àéL÷ àðzî©¨¨©§¨¥¨¨¨©¦§¨©§§©

ìL øéæð éðéøä"ìL íBé çléb íà ,"íBé íéLàì ¯ íéL £¥¦¨¦§¦¦¦¥©§¦Ÿ
øéæð ézL øæpL éî :ïðz ."ïéîéìL" øîBàa !àöé,úe ¨¨§¥§¥¦§©¦¤¨©§¥§¦

ìL íBé äðBLàøä úà çlâîäiðMäå ,ãçàå íéL §©¥©¤¨¦¨§¦§¤¨§©§¦¨
,àçéð ¯ àðzî áøì àîìLa .ãçàå íéML íBéì§¦¦§¤¨¦§¨¨§©©¨¨¦¨

àìà
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נזיר. כל כנויי נזירות - פרק ראשון דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י



קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc xifp(iying meil)

,Cì øîà àct øáeike ,dyxcl eazkp zexifpd zepeyln wlgy s` ©©¨¨©¨
àLøãì åàìc ïBäpéî ãç àkéìazkpy mdn cg` oi` m`d - ¥¨©¦§§¨¦§¨¨
,dyxc jxevl `ly dyxtaàðééðîì àeääcî àlàmyk - ¤¨¦§©§¦§¨¨

,zexifpd ini oipn lr mdn cg`n cenll xyt`yénð eälek§©¦
àðééðîìipicl mdn yxcpd caln ,zexifpd zepeyl x`y mb jk - §¦§¨¨

.minid oipn lr mb epcnll mi`a zexifp
:`ct xa ixac lr dywn `xnbdïðz,epizpyna epipy -íúñ §©§¨

ìL úeøéæð,íBé íéL,`ed dxez oicy rnyneàðúî áøì àîìLa §¦§Ÿ¦¦§¨¨§©©§¨
,mei miyly zexifp mzq xaeqyàçéð,dheytk dpynd zpaen - ¦¨

àct øáì àlà,mei dryze mixyr zexifp mzq xaeqyàéL÷recn ¤¨§©©¨©§¨
:`xnbd zvxzn .'miyly' epipy,àct øa Cì øîàzexifp mlerl ¨©¨©©¨

`l` ,mei dryze mixyr zbdep mzqBé àkéàc éãéiàïéúìz í- ©§¥§¦¨§¨¦
envr miylyd mei z` yiy xg`nçlâîcexry eaàéáîe ¦§©©¥¦

,åéúBðaø÷,d`nehe oiia `ed xeq` okl mceweàðz éëä íeMî ¨§§¨¦¨¦¨¨
ìLíéLmb ezexifp bdep ixdy ,'mei miyly' `pzd dpy jkitl - §Ÿ¦

.miylyd mein wlg
:ztqep dpynn `ct xa lr dywn `xnbdïðz(.fh oldl),øîàL éî §©¦¤¨©

'øéæð éðéøä',mini dnk xn` `lee eizepaxw z` `iançlâîaíBé £¥¦¨¦§©¥©
ìLàðúî áøì àîìLa .ãçàå íéL,mei miyly zexifp mzq xaeqy §Ÿ¦§¤¨¦§¨¨§©©§¨

àçéðmilydy itl ,cg`e miyly meia glbne eizepaxw `iany ¦¨
.miyly meia ezexifp,àéL÷ àct øáì àlàmeia glbn recn ¤¨§©©¨©§¨

mixyr meia ezexifp milyd xak ezhiyl ixd ,cg`e miyly
:`xnbd zvxzn .miyly meia glbl lekie dryzeøa Cì øîà̈©¨©

àôéñ àîéà ,àctmb xen` -.izhiyk gken myy dpynd seq z` ©¨¥¨¥¨
y ,`tiqa epipyyíàe micwdìL íBéì çlébàöé íéL,ezaeg ici ¦¦©§§Ÿ¦¨¨

mixyr zepnl miiqyk lenz`n ezexifp milyd xaky gxkdae
,mini dryzeàôéñ àlài`cedéì àòéiñîdi`x dpnn yi - ¤¨¥¨§©§¨¥

d oice ,`ct xa ixaclàLéø,miyly meia glbn epi` dligzkly ¥¨
mzq zexifp eilr lawnd mby minkg exfby meyn `edäNòð©£¤

ïéîéìL øîBàk,'minily mei miyly xifp ipixd' xne`k `ed ixd - §¥§¥¦
.cg`e miyly mei cr glbl i`yx epi`e

:`xnbd dywnàðúî áøìe,mei miyly zexifp mzqyàéL÷ §©©§¨©§¨
d,àôéñoiicr ixd ,ezaeg ici `vi miylyd meia glib m` recn ¥¨

:`xnbd zvxzn .ezexifp dnlyed `løáñ÷y `pzn axúö÷î ¨¨©¦§¨
,Bleëk íBiäel aygp miylyd mein zvwn zexifpa bdpy oeike ©§

,cin glib m` ezaeg ici `vi okle ,zexifpd z` milyde meid lkk
`l `ct xa la` .cg`e miyly mei cr glbi `l dligzkly `l`

ixyr meia glbl xeq` ezhiyl okle ,elekk meid zvwny xaeqm
.`vi miyly meia glib m` wxe ,dryze

:dpyn dze` jyndn dpzn ax lr dywn `xnbd,ïðzxne`d §©
ìL øéæð éðéøä'ìL íBé çléb íà ,'íBé íéLàöé àì íéL.ezaeg ici £¥¦¨¦§Ÿ¦¦¦©§Ÿ¦Ÿ¨¨

mei zvwn ezhiyl ixd ,`vi `l recn dyw `pzn ax zrcle
xaecn :`xnbd zvxzn .elekk aygp miylyøîBàaxifp ipixd' §¥

mei miylyïéîéìL',`l minily mini envr lr laiwy oeike §¥¦
.'elekk meid zvwn' mixne`

:dpyn dze` jyndn `ct xa lr dywn `xnbd,ïðzézL øæpL éî §©¦¤¨©§¥
úeøéæð,zeiexifp izy envr lr lawy in -äðBLàøä úà çlâî §¦§©¥©¤¨¦¨

a eizepaxw `iane [dpey`x zexifp lr-]ìL íBéå ,ãçàå íéLlr §Ÿ¦§¤¨§
äiðMäglbn,ãçàå íéML íBéìzligzl cg`e miyly mei `edy ©§¦¨§¦¦§¤¨

.dipy zexifp,àçéð àðúî áøì àîìLaz` miiq miyly meiay ¦§¨¨§©©§¨¦¨
eze`a cine ,cg`e miyly meia zxgnl glbne ,dpey`xd ezexifp
meia dnilydy xg`e ,dipyd zexifpd z` zepnl ligzn mei

.cg`e miyy meia zxgnl glbn ,miyyd
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אגרות קודש

]כ"ח מנ"א תש"כ[

נצטערתי להוודע אשר מצב בריאותו אינו כדבעי ובודאי חלק גדול מזה הוא נערוון ומחשבות, 

והעדר עבודת ה' דוקא בשמחה. ועל פי פסק הרמב"ם ומובא בטור ושו"ע או"ח סי' רל"א ובכ"מ אשר 

עבודת השי"ת הוא בכל דרכיך אכילה שתי' הליכה וכו'.

ונפלאתי עליו, כי הלא עיקר הדבר בא מאמונה בבחי' קטנות, או כלשון רז"ל קטני אמנה כי 

מכרחת לומר אשר לפום גמלא שיחנא, היינו שאין הקב"ה נותן לאדם עבודה שאינה  אמונה כדבעי 

לפי כוחו, וכיון שהיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, בודאי שאין העבודה ממעטת מצד עצמה 

יותר  שהם  הוא  כן  האמת  גם  ואולי  נדמה  ולפעמים  והסתרים  העלמות  שיש  ומה  הגוף.  בבריאות 

מהמדה, הרי כבר ידוע המבואר בתניא שמטעמים הוא לשון רבים, כי שני סוגים בזה ושני מיני נחת 

רוח, אם בעבודה שאין עמה מלחמה או דוקא במלחמה. והרי גם במלחמה צריך ללכת מיט א פריילעכן 

מארש, כידוע משיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר. ומלחמה רוחנית היא כנ"ל, אז דאס דארף ניט אנרירן די 

בריאות בפועל, כאטש די זאך דארף ארן.

והשי"ת יחזקהו ויאמצהו אשר מתוך בריאות הנכונה יוכל למלאות שליחותו להפיץ שם תורת 

החסידות ולעשות לו ית' דירה בתחתונים גם במדינה הנ"ל על ידי הפצת המעינות חוצה.

בברכה,

מ. שניאורסאהן



קפו
iiepik lk` cenr e sc ± oey`x wxtxifp

,dipy zexifpe dpey`x zexifp oipnl dler cg` mei iedilc opixn` `l zexifp izyl la`

.o`kle o`kl dlerc ol rnynwàöé ãçà øñç íéùùì çìéâ íà ïðúmiyly meiy Ð

.o`kle o`kl dleràðúî áøì àîìùáepi`e ,mei miylyn dzegt zexifp oi` :xn`c Ð

el dler miyly meic Ð oizipzn `d ol jixhvi` ikdl Ð cg`e miyly mei cr glbn

meia dpey`xd glib ikc ,o`kle o`kl oipnd on

dlgzpe o`kle o`kl mei eze` el dler miyly

miyy eilr exar ike ,dipy zexifp meia ean

dryze mixyr mei eilr dyrp zg` xqg

.elekk meid zvwn miyly melyzaøáì àìà
àãôel dler miyly meiy `pzinl il dnl Ð

oipnd on?ied `d!cg` xqg miylyn zexifp

àãô øá êì øîàxwir oi`c `pin`c `p` Ð

,iknq `d` Ð mei dryze mixyr `l` zexifp

m`y :ipzc dia `pifge ,oizipzn `dl `pxinbc

miyly meiy Ð `vi cg` xqg miyy mei glib

glib ik dligzac meyne ,oipnd on el dler

meyn `le ,o`kle o`kl el dler miyly meia

gliby ink dyrpe elekk meid zvwn opixn`c

ied `l zexifp mzqc `nl` .cg`e miyly meia

lirl `pin` ikd meyne ,dryze mixyr `l`

`dc `nrh la` .`vi miyly meia glib m`y

meid zvwnc meyn zxn`ck ied `l oizipzn

.elekkíåé àîèð øéæð éðéøä øîàù éî ïðú
àðúî áøì àîìùá ìëä úà øúåñ íéùìùÐ

"z`ln jeza" ,miyly meia `nhp ik ikd meyn Ð miylyn zegt zexifp oi`c xn`c

meid zvwn xn`c ,lirl `pzn ax uixz `d :jl `iyw i`e .lkd z` xzeqe ,dia `pixw

!melk xzeq `di `l miyly meia `nhp m`e ,elekk meid zvwn `nip inp `kd ,elekk

zvwn opixn` `l xaq xfril` iaxc `nw `pz `d :`pzn ax jl xn`c ,`iyw `l `d

`pzc llkn Ð elekk meid zvwn xfril` iax xaqw :opivxzn `w ikdc .elekk meid

.elekk meid zvwn opixn` `l xaq xfril` iaxc `nwàãô øáì àìàxwir oi` :xn`c Ð

xzeq i`n` ,mei dryze mixyr `l` zexifp?!exfp ini z`ln xg` `nhip `d
øîà
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glbn miyly meil dpey`xd glib m`e :ipzwc ,`tiqa [dycgc] ab lr s`c ,zeipynd

zvwne ,ipy zexifp oipnl el dler miyly mei seqc `nl` Ð miyy meil dligzkl dipyd

xn` `lc `ct xal dil `xiaq ,daxc`c ,`yixn opirny `l `de ,mly meik aiyg mei

aiyg `l `d Ð meid ivga zexifp lawnd mc`k dil opiayge ,zexifp seqa elekk mei zvwn

zexifp lawn mc`y `hiytc ,dywnl yecig

[ilin ipd `pin` jzrc `wlq :ipyne] .meid ivga

lkl xkipe ,dligz zexifpa weqr did `ly

Ð meid ivg cr eizexifp bdpc `kd la` .eizexifp

ol rnynw ,ezexifp xkip epi`c ,el dlri `l xni`

.o`kle o`kl el dler ikd elit`c

ä"äâäglib m`e `riiqn `tiq jl xn`

miyy meil dipyd glbn miyly meil dpey`xd

,mei dryze mixyr zexifpd jync `nl` Ð

meia dpey`xd glib m` caricac [xn` jkl]

glbl jixv dligzklc `yixe .`vi Ð miyly

,"minily" xne`k dyrp Ð cg`e miyly meia

`kid eh` zexifp mzq opixfbc ,`nlra opaxcne

,cg`e miylyl glbl jixv f`c ,"minily" xn`c

.`yix` inp ipyck

áøìåglib m` :ipzwc Ð `tiq `iyw `pzn

meiac `nl` Ð miyly meil dpey`x

mei `tiq :`pzn ax jl xn` !igelbl ivn miyly

ikd meyn :yexit .o`kle o`kl dler miyly

mei miyly dpey`xd xnel yi miyly meic

carica xifp jkld ,dpey`x zexifpl ezvwn el dlere ,elekk meid zvwnc meyn Ð `vic

inp ipyck ,mei miyly zexifp jync ,(minily) mei cg`e miyly opira dligzkle .`vi

zexifp zlgzdl dler seq seqc meyn Ð miyy meil dlgzkl dipyd glbny dne .`yix`

zexifp zlgzdl `ied miyly meic `vnpe ,meid ivga zexifp lawnc mc`` dedc icin ,ipy

`pz ol rnyn `w i`n :`pzn axl jixte .miyy meil dligzkl dipyd glbn ikdl Ð ipy

mei glbn "xifp ipixd" xn`y in :ipzwc ,dil opirny `yixn `d ?elekk meid zvwn xn`c

:ipyne !`pzn axl ,elekk meid zvwnc mrhn ,`vi Ð miyly meia glib m`e ,cg`e miyly

izyl la` ,xcpy zg` zexifpl el dler miyly meid zvwnc `l` opirny `l `yixnc

dpey`xd glib m`c opireny`l `z` i`c ?ol rnyn `w i`n :dywz inp `ct xale :xn`z m`e .[`l] Ð o`kle o`kl ,oey`x zexifp seql mei miyly zligz dlery ,`tiqa enk zexifp

miyly meil dpey`xd glib m` :ipzwc `yixn opirny `lc i`n `tiqa yecig `ki` inp `ct xal :xnel jixve !`vi miyly mei glib m` :`icda dl ipzw `yixa `d Ð `vic miyly mei

cg`e miyly ied miyy mei ik `vnp ,ipy zexifp oipnl dler meid seq eze`c ol rnyn `we .dpey`x zglbz xg` miyly meil ligzd ipy zexifpc Ð dligzkl miyy meil dipyd glbnc

zexifp laiw` dedc icin ,ipy zexifp ligzdl ipdn meid zvwnc `ed dcen Ð xary zexifp milydl miyly meia `ct xal elekk meid zvwn opixn` `lc ab lr s`e ,ipy zexifp zlgzdl

zligza elekk ezvwn ied f` Ð eizexifp lkl xkipe zexifpa weqr epi`yk jzrc `wlqc ,xaca yecig zvw `ki`e .`yixn opirny `l `de ,mly meil el dlerc `hiytc ,meid ivga eilr

.o`kle o`kl xnelk ,oipnd on el dler miyly meiy ,`vi Ð cg` xqg miyy meil glib m` :[ol rnyn `w] ,xkip epi`c ,dlri `l `ni` Ð meid ivg cr zexifp bdpc `kd la` ,zexifp

ïðúlib m`oke miyly meia dzid dpey`x zglbz ixdy ,o`kle o`kl dler miyly meic xnele opireny`l jixv `pzdy :yexit Ð `gip `pzn axl `nlya `vi cg` xqg miyy mei g

o`kl xnelk Ð oipnd on el dler miyly meiy xnele ,eixacl mrh ozil jixv jkle .dpey`xa ea gliby miyly mei zexifpd `vnzy meia `id cg` xqg miyy meia dzidy dipy zglbz

meia dzid zglbz lk i`ce `d ?oipnd on el dler [miyly meiy] eixacl mrh ozile jix`dl `pzl el dnle ,mei dryze mixyr zexifp jyn opixn` `d ?il dnl ,`ct xal `l` .o`kle

!mei dryze mixyr `l` `ziixe`cn opira `lc oeik ,carica `vic `hiyte ,miylyøîàdryze mixyr zexifp jync wcwcn ip` o`kn ,xnelk Ð iknq `d` [inp `p`] `ct xa jl

.o`kle o`kl mei aiygdl jk lk ea lwin `pzc oeikc ,lirl xkfpk oey`x oipnl dler oi`c `nl` Ð oexg` oipnl el dlerc rnync ,oipnd on el dler miyly meic ipzwc ,meiàîèð
ik ok m` ,elekk meid zvwnc `nw `pzc `ail` `pzn axle lirl opixn` `d ?`gip in `pzn axle :dywe .exfp jeza `nhpy :yexit Ð `gip `pzn axl `nlya lkd xzeq miyly mei

`l m` ,`vi carica miyly meia glib m`c ,eizepaxw z`ade zglbz oiprl epiid Ð elekk meid zvwn opixn` ik :xnel yie ![dray] `l` xezqi `le ,ezexifp mei mlyp Ð mei zvwn dyr

lk milyd `lc oeik ,lkd xzeqe exfp `nhp i`ce `l` ,cg`e miyly meia `nhpk aiygdl elekk meid zvwn opixn` `l Ð eizepaxw z`ade zglbz mcew miyly meia `nhp la` .`nhp

mlyp `de ?i`n`e .mei miyly xzeq Ð cg`e d`n ,lkd xzeq Ð d`n mei `nhp m` ,"d`n xifp ipixd" :opzc ,`wxt `edda onwlc `d inp `pzn axl iywz :xn`z m`e .dxdha eizexifp

d`n mei `nhp :ipzwc `tiqe ,dxez oicn lkd xzeqc miyly meia `nhpc `yix oia ,`gip `pzn axl `nlya ;xn`w inp ikdc :xnel yie !dray `l` xezqi `l `pzn axl elit` exfp

,dxezd on (zglbz) `edy zexifp mzqc miyly mei eh` opixfb ,eizepaxw z`ad mei `edy ,cg`e d`n meiy iptn ,opaxc ied Ð exfp mlyp xakc ab lr s` ,mei miyly xzeqc xn`wc cg`e

c d`xpe .ziyixtck ,`tiq oiae `yix oia `gip `pzn axl `zydne .dxez oicn rxtnl mei miyly lk xzeq mzdcrnyn ikde ,miyly mei eh` miyly lk xzeq inp cg`e miyly mei

!excp mlyp ixd ?cg`e d`n meia `nhpy [oiae miyly [meia] `nhpy] oia ,mei miyly xzeq i`n` ,`tiq oia `yix oia dyw `ct xal `l` .lkd xzeq cg`e miylyl `nhp :xn`wc ,onwl

eh` xefbl ie`x did `l cg`e miyy mei `nhp seq seqc .`ct xal lirl opixn`ck ,mei miyly zexifp bedpl jixv opaxcnc ,opaxcn xzeq miyly meia `nhp ikc xnel el wgece ixnbl

exfp milyd `dc ,exfp rxtnl llk xzeq epi` :yexit .[dray] `l` xzeq epi` xne` xfril` iax :ipzwc ,izeek `tiq :`ct xa jl xn` :ipyne !opaxc `teb `idc oeik ,miyly mei `nhp

xzeq epiide .dxdha eizepaxw `iadl iriaye iyily zefdl jixvy ,ef d`nehn xdhiy cr eizepaxw `iadl leki oi`y ,dray `din xzeq Ð miyly meia `nhp ike mei dryze mixyra

zexifp jyn xfril` iaxcnc dil `xiaq `ct xac xnel yie ?xfril` iaxk ciare opax wiay `ct xa izk` :xn`z m`e .eizepaxw `iaiy cr miznl `nhile oiia zezyl xeq`y Ð dray

`l` epi` Ð opaxl miyly xzeqc i`de .miyly opaxle ,dray `l` xzeq epi` xfril` iaxlc ,dxizqa `l` ,ibiltc ogky` `l zexifp jynac .opaxl inp ikd Ð mei dryze mixyr

jkl ,xfb `l xfril` iaxe .exfp ini jeza `nhp `dc ,`nlr ilekl lkd xzeq i`ce f`c ,"minly mei miyly" xn`c `kid eh` mzq zexifp xn`c `kid opaxcn dxifbc ,`nlra opaxcn

`l m`c `d `niiw `l ,`d `l i`c ,`id dxifb cg dleke .`id opaxc inp `dc xnele ,`ct xal zegcl jixv Ð miyly xzeqc cg`e d`n mei `nhp onwlc `idde .dray `l` xzeq epi`

.miyly meia `nhpyk miyly xezqi `ly ok enk xnel e`eai Ð cg`e d`n mei `nhpyk miyly xezqi
xaqw
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àîéà ,àct øa Cì øîà ¯ !àéL÷ àct øáì àlà¤¨§©©¨©§¨¨©¨©©¨¥¨
ìL íBéì äðBLàøä úà çléb íàå :àôéñçlâî ¯ íéL ¥¨§¦¦¥©¤¨¦¨§§¦§©¥©

,déì àòéiñî ¯ àôéñ ,àlà .íéML íBéì äiðMä úà¤©§¦¨§¦¦¤¨¥¨§©§¨¥
!àôéñ àéL÷ àðzî áøìe ."íéîéìL" øîBàa ¯ àLéø¥¨§¥§¥¦§©©¨¨©§¨¥¨

ìL íBé :àôéñ éðú÷ãk ,àðzî áø Cì øîà ¯íéL ¨©¨©©¨¨¦§¨¨¥¥¨§¦
?Bleëk íBiä úö÷î ¯ àéä éàî ¯ .ïàëìe ïàëì äìBò¤§¨§¨©¦¦§¨©§
ïéðòì éléî éðä :àîéúc eäî ¯ !àðîéæ àãç døîà àä̈£¨¨£¨¦§¨©§¥¨¨¥¦¥§¦§©

ì ìáà ,úeøéæð àãç.ïì òîLî à÷ ,àì ¯ úeøéæð ézL £¨§¦£¨¦§¥§¦¨¨©§©¨
íBiL ,àöé ¯ ãçà øñç íéML íBé çléb íà :ïðz§©¦¦¥©¦¦¨¥¤¨¨¨¤

ìL¯ àðzî áøì àîìLa .ïéðnä ïî Bì äìBò íéL §¦¤¦©¦§¨¦§¨¨§©©¨¨
ìL øîà àä ?éì änì àct øáì àlà ,àçéðøñç íéL ¦¨¤¨§©©¨¨¨¦¨£©§¦¨¥

øîàL éî :ïðz .éëîñ àäà éîð àðà :Cì øîà ¯ !ãçà¤¨¨©¨£¨©¦©¨¨§¦§©¦¤¨©
ìL íBé àîèð ,"øéæð éðéøä".ìkä úà øúBñ ¯ íéL £¥¦¨¦¦§¨§¦¥¤©Ÿ

¯ !àéL÷ àct øáì àlà ,àçéð ¯ àðzî áøì àîìLa¦§¨¨§©©¨¨¦¨¤¨§©©¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc xifp(iyiy meil)

àct øáì àlà,mei dryze mixyr zexifp mzqy,àéL÷epi` recn ¤¨§©©¨©§¨
dipy zexifp meyne ,miyly meia dpey`x zexifp meyn glbn

.ryze miying meia
:`xnbd zvxznàôéñ àîéà ,àct øa Cì øîàseq z` mb xen` - ¨©¨©©¨¥¨¥¨

,`tiqa epipyy ,izhiyk gken myy dpyndíàåe micwdúà çléb §¦¦©¤
ìL íBéì äðBLàøä,íéML íBéì äiðMä úà çlâî ,íéLmei `edy ¨¦¨§§Ÿ¦§©¥©¤©§¦¨§¦¦

miyly meia glib m`y ixd .dipyd ezexifp oipnl cg`e miyly
.dryze mixyr meia xak ezexifp dnlyedy gkene ,`viàlà¤¨

àôéñi`cedéì àòéiñîyi jkle ,`ct xa ixacl di`x dpnn yi - ¥¨§©§¨¥
d z` mb yxtl eplàLéømeia glbn dligzkly dne ,eixack ¥¨

,cg`e miylyøîBàamei miyly xifp ipixd''íéîéìL,mb okle §¥§¥¦
.cg`e miyly mei mcew glbl leki epi` `ct xa itl

:`xnbd dywn÷ àðúî áøìe,àôéñ àéLmeia glib m` recn §©©§¨©§¨¥¨
`l oiicre ,mei miyly zexifp mzq eixacl ixde ,`vi miylyd

:`xnbd zvxzn .mnilyd,àðúî áø Cì øîà,`viy mrhd ¨©¨©©§¨
ìL íBé àôéñ éðz÷ãkïàëìe ïàëì äìBò íéLdler meid zligzy - ¦§¨¨¥¥¨§Ÿ¦¤§¨§¨

oipn zligzl dler meid seqe ,dpey`x zexifp oipn z` milydl
.dipy zexifp

:`xnbd dywnàéä éàîo`kl dler miyly meiy mrhd dn - ©¦
y meyn `ed mrhd ixd ,o`kle,Bleëk íBiä úö÷îeàãç døîà àä ¦§¨©§¨£¨¨£¨

àðîéæepipyy ,zg` mrt `pzd eprinyd xak df oic ixde - ¦§¨
itl ,`vi miyly meia glib m` 'xifp ipixd' xne`dy `yixa

:`xnbd zvxzn .elekk meid zvwnyéléî éðä àîéúc eäî`lel - ©§¥¨¨¥¦¥
wx xn`p elekk meid zvwny mixne` epiid `tiqdàãç ïéðòì§¦§©£¨

úeøéæðmei zvwn bdpy xg`y ,zg` zexifp lawnd oiprl - §¦

.ezexifp dnlyed zexifpa miylyì ìáààì úBøéæð ézLla` - £¨¦§¥§¦Ÿ
milyi ezligzy ,miylyd mei z` wlgp `l zeiexifp izy lawna
okle .dipyd ly oey`x meik aygi eteqe ,dpey`xd zexifpd z`

ïì òîLî à÷.o`kle o`kl dler miyly meiy `tiqa `pzd ¨©§©¨
:dpynd jyndn `ct xa lr dywn `xnbdïðzonwl(.fh)iabl , §©

,miyly meia dpey`xd lr gliby zeiexifp izy lawndçléb íà¦¦©
a dipyd zexifpd lràöé ãçà øñç íéML íBéitl ,ezaeg iciíBiL ¦¦¨¥¤¨¨¨¤

ìLïéðnä ïî Bì äìBò íéLzexifp oipnl s`e dpey`x zexifp oipnl - §Ÿ¦¤¦©¦§¨
.dipyàðúî áøì àîìLamei miyly zexifp mzqyàçéðdn ¦§¨¨§©©§¨¦¨

izyl dler miyly meiy yxtle jix`dl `pzd jxvedy
meia glibyk daeg ici `vi df mrhn wxy oeik ,zeiexifpd

,ryze miyingél änì àct øáì àlàozil `pzd jix`d dnl - ¤¨§©©¨¨¨¦
,eixacl mrhìL øîà àäãçà øñç íéLmzq `ct xal ixd - ¨¨©§Ÿ¦¨¥¤¨

oipnn epi` miylyd mei ok m`e ,mei dryze mixyr zexifp
xwirk miyly meia zglbz lk glby `vnpe ,dpey`xd zexifpd

:`xnbd zvxzn .oicdCì øîà,daxc` ,`ct axàäà énð àðà ¨©¨£¨©¦©¨
éëîñ,mei dryze mixyr zexifp mzqy cnel ip` ef dpynn - ©§¦

ei jklexak dpey`xdy itl ,dipy zexifp oipnl dler miyly m
.lenz`n dnlyp

:`ct xa lr ztqep `iyewïðz(my),,'øéæð éðéøä' øîàL éîm` §©¦¤¨©£¥¦¨¦
àîèðaíBédìLìkä úà øúBñ íéLdligzn zepnle xefgl jixve ¦§¨§Ÿ¦¥¤©Ÿ

.ezexifp ini z`àðúî áøì àîìLa,mei miyly zexifp mzqy ¦§¨¨§©©§¨
àçéð,zexifpd ini jeza `nhp ixdy ,ezexifp dxzqp recn oaen - ¦¨

àct øáì àlà,mei dryze mixyr zexifp mzqy,àéL÷recn ¤¨§©©¨©§¨
.dznlyd xg`l `nhp ixd ,ezexifp z` xzeq
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אלול, תש"כ

ברוקלין.

מר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

נעם לי להוודע מהאברכים שי' הנוסעים במדינה בשליחות המל"ח )מרכז לעניני חינוך( שביקרו 

גם במחנו בורלינגטאן ובביתו, ומסרו לי תשורתו הספר תולדות הרב מליאדי בצירוף פ"ש. ות"ח.

ותקותי חזקה ובפרט ע"פ תוכן השיחה שהיתה בינותם, שלא רק זוכר הוא גזע צור מחצבתו, 

אלא שגם אורח חייו הוא מתאים לזה, וחשיבות מיוחדת לזה בשנים אלו בפרט כיון שכל או"א מאתנו 

הוא אוד מוצל מאש וביחוד בנוגע לחוגים שומרי תורה ומצוה אשר בהם פגעה יד ה' ל"ע ול"ע והוו 

רובם של אחב"י אשר מסרו נפשם על קדושת השם בשנים האחרונות שנות המלחמה האיומה דשנת 

ת"ש-תש"ד, והרי דוקא בשנים הכי אחרונות אלו נרגשת התעוררות חזקה דבני ארצוה"ב לשיבה אל 

עלולה  חי'  דוגמא  ועאכו"כ  בזה  פעולה  כל  שלכן  הנוער,  בני  בין  ובפרט  ומצותי'  דתורתנו  המקורות 

להביא תוצאות חשובות וגדולות וגם בכמות, וכמובן ינעם לי להתבשר טוב בכל האמור.

בהתענינות מיוחדה שמעתי מהאברכים שי' אשר באה לו בירושה מנורה של רבנו הזקן לפי 

דבריו, ותודתי נתונה מראש אם יודיעני נכונות הדברים האלה אופן השתלשלות המנורה וכו' וגם אם 

יש ברשותו כתבי יד וכיו"ב מהשייך לרבנו הזקן או ליו"ח, ובכגון דא כל המפרט הרי זה משובח.

בכבוד ובברכה לכתיבה וחתימה טובה.



קפז
iiepik lk` cenr e sc ± oey`x wxtxifp

,dipy zexifpe dpey`x zexifp oipnl dler cg` mei iedilc opixn` `l zexifp izyl la`

.o`kle o`kl dlerc ol rnynwàöé ãçà øñç íéùùì çìéâ íà ïðúmiyly meiy Ð

.o`kle o`kl dleràðúî áøì àîìùáepi`e ,mei miylyn dzegt zexifp oi` :xn`c Ð

el dler miyly meic Ð oizipzn `d ol jixhvi` ikdl Ð cg`e miyly mei cr glbn

meia dpey`xd glib ikc ,o`kle o`kl oipnd on

dlgzpe o`kle o`kl mei eze` el dler miyly

miyy eilr exar ike ,dipy zexifp meia ean

dryze mixyr mei eilr dyrp zg` xqg

.elekk meid zvwn miyly melyzaøáì àìà
àãôel dler miyly meiy `pzinl il dnl Ð

oipnd on?ied `d!cg` xqg miylyn zexifp

àãô øá êì øîàxwir oi`c `pin`c `p` Ð

,iknq `d` Ð mei dryze mixyr `l` zexifp

m`y :ipzc dia `pifge ,oizipzn `dl `pxinbc

miyly meiy Ð `vi cg` xqg miyy mei glib

glib ik dligzac meyne ,oipnd on el dler

meyn `le ,o`kle o`kl el dler miyly meia

gliby ink dyrpe elekk meid zvwn opixn`c

ied `l zexifp mzqc `nl` .cg`e miyly meia

lirl `pin` ikd meyne ,dryze mixyr `l`

`dc `nrh la` .`vi miyly meia glib m`y

meid zvwnc meyn zxn`ck ied `l oizipzn

.elekkíåé àîèð øéæð éðéøä øîàù éî ïðú
àðúî áøì àîìùá ìëä úà øúåñ íéùìùÐ

"z`ln jeza" ,miyly meia `nhp ik ikd meyn Ð miylyn zegt zexifp oi`c xn`c

meid zvwn xn`c ,lirl `pzn ax uixz `d :jl `iyw i`e .lkd z` xzeqe ,dia `pixw

!melk xzeq `di `l miyly meia `nhp m`e ,elekk meid zvwn `nip inp `kd ,elekk

zvwn opixn` `l xaq xfril` iaxc `nw `pz `d :`pzn ax jl xn`c ,`iyw `l `d

`pzc llkn Ð elekk meid zvwn xfril` iax xaqw :opivxzn `w ikdc .elekk meid

.elekk meid zvwn opixn` `l xaq xfril` iaxc `nwàãô øáì àìàxwir oi` :xn`c Ð

xzeq i`n` ,mei dryze mixyr `l` zexifp?!exfp ini z`ln xg` `nhip `d
øîà
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glbn miyly meil dpey`xd glib m`e :ipzwc ,`tiqa [dycgc] ab lr s`c ,zeipynd

zvwne ,ipy zexifp oipnl el dler miyly mei seqc `nl` Ð miyy meil dligzkl dipyd

xn` `lc `ct xal dil `xiaq ,daxc`c ,`yixn opirny `l `de ,mly meik aiyg mei

aiyg `l `d Ð meid ivga zexifp lawnd mc`k dil opiayge ,zexifp seqa elekk mei zvwn

zexifp lawn mc`y `hiytc ,dywnl yecig

[ilin ipd `pin` jzrc `wlq :ipyne] .meid ivga

lkl xkipe ,dligz zexifpa weqr did `ly

Ð meid ivg cr eizexifp bdpc `kd la` .eizexifp

ol rnynw ,ezexifp xkip epi`c ,el dlri `l xni`

.o`kle o`kl el dler ikd elit`c

ä"äâäglib m`e `riiqn `tiq jl xn`

miyy meil dipyd glbn miyly meil dpey`xd

,mei dryze mixyr zexifpd jync `nl` Ð

meia dpey`xd glib m` caricac [xn` jkl]

glbl jixv dligzklc `yixe .`vi Ð miyly

,"minily" xne`k dyrp Ð cg`e miyly meia

`kid eh` zexifp mzq opixfbc ,`nlra opaxcne

,cg`e miylyl glbl jixv f`c ,"minily" xn`c

.`yix` inp ipyck

áøìåglib m` :ipzwc Ð `tiq `iyw `pzn

meiac `nl` Ð miyly meil dpey`x

mei `tiq :`pzn ax jl xn` !igelbl ivn miyly

ikd meyn :yexit .o`kle o`kl dler miyly

mei miyly dpey`xd xnel yi miyly meic

carica xifp jkld ,dpey`x zexifpl ezvwn el dlere ,elekk meid zvwnc meyn Ð `vic

inp ipyck ,mei miyly zexifp jync ,(minily) mei cg`e miyly opira dligzkle .`vi

zexifp zlgzdl dler seq seqc meyn Ð miyy meil dlgzkl dipyd glbny dne .`yix`

zexifp zlgzdl `ied miyly meic `vnpe ,meid ivga zexifp lawnc mc`` dedc icin ,ipy

`pz ol rnyn `w i`n :`pzn axl jixte .miyy meil dligzkl dipyd glbn ikdl Ð ipy

mei glbn "xifp ipixd" xn`y in :ipzwc ,dil opirny `yixn `d ?elekk meid zvwn xn`c

:ipyne !`pzn axl ,elekk meid zvwnc mrhn ,`vi Ð miyly meia glib m`e ,cg`e miyly

izyl la` ,xcpy zg` zexifpl el dler miyly meid zvwnc `l` opirny `l `yixnc

dpey`xd glib m`c opireny`l `z` i`c ?ol rnyn `w i`n :dywz inp `ct xale :xn`z m`e .[`l] Ð o`kle o`kl ,oey`x zexifp seql mei miyly zligz dlery ,`tiqa enk zexifp

miyly meil dpey`xd glib m` :ipzwc `yixn opirny `lc i`n `tiqa yecig `ki` inp `ct xal :xnel jixve !`vi miyly mei glib m` :`icda dl ipzw `yixa `d Ð `vic miyly mei

cg`e miyly ied miyy mei ik `vnp ,ipy zexifp oipnl dler meid seq eze`c ol rnyn `we .dpey`x zglbz xg` miyly meil ligzd ipy zexifpc Ð dligzkl miyy meil dipyd glbnc

zexifp laiw` dedc icin ,ipy zexifp ligzdl ipdn meid zvwnc `ed dcen Ð xary zexifp milydl miyly meia `ct xal elekk meid zvwn opixn` `lc ab lr s`e ,ipy zexifp zlgzdl

zligza elekk ezvwn ied f` Ð eizexifp lkl xkipe zexifpa weqr epi`yk jzrc `wlqc ,xaca yecig zvw `ki`e .`yixn opirny `l `de ,mly meil el dlerc `hiytc ,meid ivga eilr

.o`kle o`kl xnelk ,oipnd on el dler miyly meiy ,`vi Ð cg` xqg miyy meil glib m` :[ol rnyn `w] ,xkip epi`c ,dlri `l `ni` Ð meid ivg cr zexifp bdpc `kd la` ,zexifp

ïðúlib m`oke miyly meia dzid dpey`x zglbz ixdy ,o`kle o`kl dler miyly meic xnele opireny`l jixv `pzdy :yexit Ð `gip `pzn axl `nlya `vi cg` xqg miyy mei g

o`kl xnelk Ð oipnd on el dler miyly meiy xnele ,eixacl mrh ozil jixv jkle .dpey`xa ea gliby miyly mei zexifpd `vnzy meia `id cg` xqg miyy meia dzidy dipy zglbz

meia dzid zglbz lk i`ce `d ?oipnd on el dler [miyly meiy] eixacl mrh ozile jix`dl `pzl el dnle ,mei dryze mixyr zexifp jyn opixn` `d ?il dnl ,`ct xal `l` .o`kle

!mei dryze mixyr `l` `ziixe`cn opira `lc oeik ,carica `vic `hiyte ,miylyøîàdryze mixyr zexifp jync wcwcn ip` o`kn ,xnelk Ð iknq `d` [inp `p`] `ct xa jl

.o`kle o`kl mei aiygdl jk lk ea lwin `pzc oeikc ,lirl xkfpk oey`x oipnl dler oi`c `nl` Ð oexg` oipnl el dlerc rnync ,oipnd on el dler miyly meic ipzwc ,meiàîèð
ik ok m` ,elekk meid zvwnc `nw `pzc `ail` `pzn axle lirl opixn` `d ?`gip in `pzn axle :dywe .exfp jeza `nhpy :yexit Ð `gip `pzn axl `nlya lkd xzeq miyly mei

`l m` ,`vi carica miyly meia glib m`c ,eizepaxw z`ade zglbz oiprl epiid Ð elekk meid zvwn opixn` ik :xnel yie ![dray] `l` xezqi `le ,ezexifp mei mlyp Ð mei zvwn dyr

lk milyd `lc oeik ,lkd xzeqe exfp `nhp i`ce `l` ,cg`e miyly meia `nhpk aiygdl elekk meid zvwn opixn` `l Ð eizepaxw z`ade zglbz mcew miyly meia `nhp la` .`nhp

mlyp `de ?i`n`e .mei miyly xzeq Ð cg`e d`n ,lkd xzeq Ð d`n mei `nhp m` ,"d`n xifp ipixd" :opzc ,`wxt `edda onwlc `d inp `pzn axl iywz :xn`z m`e .dxdha eizexifp

d`n mei `nhp :ipzwc `tiqe ,dxez oicn lkd xzeqc miyly meia `nhpc `yix oia ,`gip `pzn axl `nlya ;xn`w inp ikdc :xnel yie !dray `l` xezqi `l `pzn axl elit` exfp

,dxezd on (zglbz) `edy zexifp mzqc miyly mei eh` opixfb ,eizepaxw z`ad mei `edy ,cg`e d`n meiy iptn ,opaxc ied Ð exfp mlyp xakc ab lr s` ,mei miyly xzeqc xn`wc cg`e

c d`xpe .ziyixtck ,`tiq oiae `yix oia `gip `pzn axl `zydne .dxez oicn rxtnl mei miyly lk xzeq mzdcrnyn ikde ,miyly mei eh` miyly lk xzeq inp cg`e miyly mei

!excp mlyp ixd ?cg`e d`n meia `nhpy [oiae miyly [meia] `nhpy] oia ,mei miyly xzeq i`n` ,`tiq oia `yix oia dyw `ct xal `l` .lkd xzeq cg`e miylyl `nhp :xn`wc ,onwl

eh` xefbl ie`x did `l cg`e miyy mei `nhp seq seqc .`ct xal lirl opixn`ck ,mei miyly zexifp bedpl jixv opaxcnc ,opaxcn xzeq miyly meia `nhp ikc xnel el wgece ixnbl

exfp milyd `dc ,exfp rxtnl llk xzeq epi` :yexit .[dray] `l` xzeq epi` xne` xfril` iax :ipzwc ,izeek `tiq :`ct xa jl xn` :ipyne !opaxc `teb `idc oeik ,miyly mei `nhp

xzeq epiide .dxdha eizepaxw `iadl iriaye iyily zefdl jixvy ,ef d`nehn xdhiy cr eizepaxw `iadl leki oi`y ,dray `din xzeq Ð miyly meia `nhp ike mei dryze mixyra

zexifp jyn xfril` iaxcnc dil `xiaq `ct xac xnel yie ?xfril` iaxk ciare opax wiay `ct xa izk` :xn`z m`e .eizepaxw `iaiy cr miznl `nhile oiia zezyl xeq`y Ð dray

`l` epi` Ð opaxl miyly xzeqc i`de .miyly opaxle ,dray `l` xzeq epi` xfril` iaxlc ,dxizqa `l` ,ibiltc ogky` `l zexifp jynac .opaxl inp ikd Ð mei dryze mixyr

jkl ,xfb `l xfril` iaxe .exfp ini jeza `nhp `dc ,`nlr ilekl lkd xzeq i`ce f`c ,"minly mei miyly" xn`c `kid eh` mzq zexifp xn`c `kid opaxcn dxifbc ,`nlra opaxcn

`l m`c `d `niiw `l ,`d `l i`c ,`id dxifb cg dleke .`id opaxc inp `dc xnele ,`ct xal zegcl jixv Ð miyly xzeqc cg`e d`n mei `nhp onwlc `idde .dray `l` xzeq epi`

.miyly meia `nhpyk miyly xezqi `ly ok enk xnel e`eai Ð cg`e d`n mei `nhpyk miyly xezqi
xaqw
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc xifp(iyiy meil)

:`xnbd zvxznàôéñ àîéà àct øa Cì øîàseq z` mb xen` - ¨©¨©©¨¥¨¥¨
,`tiqa epipyy .izhiyk gken myy dpyndøîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥

äòáL àlà øúBñ Bðéà`l` ,zexifp zepnle xefgl jixv epi` - ¥¥¤¨¦§¨
xg`le ,iriayde iyilyd meia eilr efiy ick mini dray oiznn

e .dxdha eizepaxw z` `iai oknìL Czòc à÷ìñ éàïðéòa íéL- ¦¨§¨©§¨§Ÿ¦§¦¨
,zexifp mzql mini miyly zepnl jixvyeälek øBzñðxezqi - ¦§§

.ezexifp ini jeza `nhpd oicke ,ycgn zexifp dpnie epipn lk z`
dryze mixyra ezexifp dnlyp xaky gken ,xzeq epi`y jkne
mlerly uxzi `pzn axy `xnbd zxne`e .`ct xa zrcke ,mini

y `l` ,mei miyly zexifp mzqéìà éaø øáñ÷íBiä úö÷î øæò ¨¨©©¦¡¦¤¤¦§¨©
Bleëkmiyly meia `nhpy lk okle ,eizepaxw z`ad mcew s` §

zligza cin ezexifp miiq xaky oeik ,dray `l` xzeq epi`
.meid

:zercd lk lr dywn `xnbdïðzonwl(:fh)xne`d ,øéæð éðéøä' §©£¥¦¨¦
,'íBé äàîm`àîèða,ìkä úà øúBñ äàî íBéxefgl jixve ¥¨¦§¨¥¨¥¤©Ÿ

zexifp ini d`n zepnleìL àlà øúBñ Bðéà ,øîBà øæòéìà éaø .íéL ©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨§Ÿ¦
,íBémei miyly dpene xfegeå .,xfril` iax xaeq dn dywéà §¦

Czòc à÷ìñyBleëk íBiä úö÷î øæòéìà éaø øáñxake ,`pzn axk ¨§¨©§¨¨©©¦¡¦¤¤¦§¨©§
ok m` ,ezexifp dnlyp d`nd mei zligzaäòáL øBzñðmini ¦§¦§¨

,dxdha eizepaxw `iadl lkeiy ick calaøáñ àì éàåiax §¦Ÿ¨©
xfril`,Bleëk íBiä úö÷îd`nd mei zligzae ,`ct xak `l` ¦§¨©§

ok m` ,ezexifp dnlyp `l oiicreälek øBzñéìlk z` xezqi - ¦§§
znlyd mcew `nhp ixdy ,mei miyly wx `le ezexifp ini

.ezexifp
:`xnbd zvxzníìBòìy `ct xak xaeq xfril` iaxïðéøîà àì §¨Ÿ©§¦¨

,Bleëk íBiä úö÷îdywy dneeälek øBzñéì éëä éàz` xezqi - ¦§¨©§¦¨¦¦§§
,mei d`nd lk,Lé÷ì Léø øîàc ayiil yiéaøc àîòè eðééä ¨©¥¨¦©§©§¨§©¦

øæòéìàc meyn `ed xfril` iax ly enrh -àø÷ øîà(bi e xacna) ¡¦¤¤¨©§¨
e'Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæld` gzR l` Fz` `iai §Ÿ©©¨¦§§Ÿ§¥¦§¨¦Ÿ¤¤©Ÿ¤

,'crFnäøîà äøBzäy lkyúàìî íBéa àîèðznlyd meia - ¥©¨¨§¨¦§¨§§Ÿ
,zexifpdøéæð úøBz Bì ïzmzq' zxez zepnle xefgl `ed jixv - ¥©¨¦

epi` daexn ezexifp dzid m` elit`e ,mei miyly `idy 'zexifp
.dlek z` xzeq

:mi`pz zwelgna dielz mi`xen`d zwelgn m` dpc `xnbd
éàpúk àîéìzwelgna `ct xae `pzn ax ewlgpy xn`p m`d - ¥¨§©¨¥

xifp zyxta xn`py weqtd lr `ziixaa epipyy .mi`pze xacna)

(dxW` minId z`ln cr FW`x lr xari `l xrY Fxfp xcp ini lM'¨§¥¤¤¦§©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ©§Ÿ©¨¦£¤
xn`py dnn ,''dl xiGiéðòîBL 'íéîiä úàìî ãò'oiadl ip` leki - ©¦©©§Ÿ©¨¦§©¦

yíéðL íéîé èeòéî,zexifpa bdpi zexifp mzq envr lr lawnde ¦¨¦§©¦
,cala mini ipyøîBì ãeîìzweqtd jyndaòøt ìcb äéäé Lã÷' ©§©¨Ÿ¦§¤©¥¤©
e ,'FW`x xrUìMî úBçt øòN ìecéb ïéàíéL,'didi' oipnk mei §©Ÿ¥¦¥¨¨¦§Ÿ¦

,mei miyly zexifp mzqy cnlneøîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥
éøö BðéàC`l` ,'didi yecw' weqtdn dyxc jkl jixv oi` - ¥¨¦

y ,`id mei miyly zexifpy fnx yi envr weqtaøîBà àeä éøä£¥¥
,'íéîiä úàìî ãò'e ,ielin oipr mda jiiyy mini rnyneïä elà éà ©§Ÿ©¨¦¥¥¥

úBàìîì ïéëéøvL íéîé,m`lnl jixv mini dfi` -øîBà éåä ¨¦¤§¦¦§©¡¥¥
ìLíéLmixyr wx ea yie xqg ycegd minrty ,ycegd ini §Ÿ¦

mei eilr mitiqeny epiidc ,eze` mi`lnn minrtle ,mei dryze
`lnnd `edy miylyd mei cr zexifp bedpl jixvy o`kne .cg`

:`xnbd zx`ane .ycegd z`øîàc àðúî áø ,åàì éàîmzq ©¨©©§¨§¨©
xaeq ,mei miyly zexifpäiLàé éaøkly `ixhnbdn cnely §©¦Ÿ¦¨

,'didi'øîàc àct øáexaeq ,mei dryze mixyr zexifp mzqéaøk ©©¨§¨©§©¦
ïúðBécr - 'z`ln cr' aezkd z` yxtne ,'minid z`ln'n cnely ¨¨

.llka cr `l la` ,miylyd mei `edy ielind mei
:`xnbd dgec,àðúî áø Cì øîà`l` ,df oica mi`pzd ewlgp `l ¨©¨©©§¨

lìL àîìò élekïðéòa íéLbedpl jixv mzq zexifp eilr lawnd - ¥¨§¨§Ÿ¦§¦¨
,mei miyly daéâéìt ììëa ãòå ãòa àëäåewlgp mi`pzd - §¨¨§©§©¦§¨§¦¥

.`l e` `ed llka m`d ,mewn lka 'cr' oeyl zernynaéaø©¦
,ììëa ãò àìå ãò øáñ äiLàéz` llek epi` 'z`ln cr' `linne Ÿ¦¨¨©©§Ÿ©¦§¨

miyly zexifp mzqy cenll `ed jixv okle ,envr 'z`ln mei'
,'didi'n meiììëa ãòå ãò øáñ ïúðBé éaøå'z`ln mei' `linne - §©¦¨¨¨©©§©¦§¨

jixv oi`e ,mei miyly zexifp mzqy o`kn cenll xyt`e ,llka
.'didi'n yexcl

:`ziixaa ozpei iax ixac z` x`al zxfeg `xnbdøî øîàiax - ¨©©
,ozpeiìL øîBà éåä úBàìîì ïéëéøvL íéîé ïä elà éà.íéLdywn ¥¥¥¨¦¤§¦¦¦§¡¥¥§Ÿ¦

:`xnbdúaL àîéàå`xwpe ,zayd mei cr `id mzq zexifp ile` - §¥¨©¨
:`xnbd zvxzn .reayd z` milyne `lnn `edy oeik 'z`ln'

àúeøéñç àkéà éî úaLjixvy oexqg yi reayd zeni oipna ike - ©¨¦¦¨£¦¨
ok oi`y dn ,mini dray oa `ed reay lk ixd ,eze`lnl
oeyl mda jiiye mze`lnl jixvy mixqg mdn yiy ,miycgd
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iiepik lka cenr e sc ± oey`x wxtxifp
äòáù àìà øúåñ åðéà øîåà øæòéìà éáø àôéñ àîéà àãô øá êì øîàcbpk Ð

.d`neh zngn iriaye iyily oda dpeny mini oze`íéùìù ïðéòáã êúòã à÷ìñ éàå
åäìåë øåúñéð.mei dryze mixyr `l` [xfril` iaxl] zexifp xwir oi`c ,e`l `l` Ð

dfdy xg`l glbl jixvc meyn Ð dray xzeqc xn`c xfril` iaxc `nrh i`ne

yxtnck ,d`neh zngn iriaye iyily eilr

`ed oicae ."epglbi iriayd meia" `xw dia

jixv epi`cexar ixdy ,melk odn xezql

meyn `l` ,dxdha mei dryze mixyr eilr

opaxl edl miwe ,d`nehd lr glbzp `zydc

cva df ly ey`x sekl ick lcbzn xriy oi`c

xn` ikdle ,mini drayn zegta df ly exwir

dpene dray xzeq `diy jixvc xfril` iax

`nrh yxtn inp ikde .ocbpk mixg` dray

uxzn `l i`n` :`iyw i`e .onwl xfril` iaxc

lkd z` xzeq `nrh i`n :`yixk ikd `ct xa

"oinly" xne`k dyrpc meyn Ð?`nrh epiid

`nhpc oeikc ,xaqwc :ikd dl uxzn `lc

dil opigcn `l ,mei dryze mixyr xg`l

`nlic ,ipixg` miyly cr i`d ilek oaxwn

`pyil .dlwz icil iz`e dixfp lr xarinl iz`

`l` xzeq epi` xne` xfril` iax :`pixg`

jk xg`e iriaye iyily d`fd irac Ð dray

xwirc xaqw `nl` Ð dxdha xifp oaxw `iai

epi`c `ed oicae ,cg` xqg miyly zexifp

`iaiy ick Ð dray xzeqc i`de ,llk xzeq

iax xaqc jl `ni` mlerl ,`l .dxdha epaxw

:jl xn` `pzn axe .'ek opira miyly xfril`

zexifp ied `l xfril` iaxl jl `ni` mlerl

xezqip ok m` :xn`c i`de .mei miylyn zegt

,edl xzq `lc `nrh epiid Ð edlekl edl

dxdha eilr xary miyly mei zvwn xaqwc

.inc elekkíåé àîèð íåé äàî øéæð éðéøä ïðú
ìëä úà øúåñ äàîli`ed ,`ct xal elit`e Ð

.rnyn minly Ð mei d`n xn`wcà÷ìñ éàå
åìåëë íåéä úö÷î øæòéìà éáø øáñã êúòã

äòáù øåúñì,d`n meia `nhp ik ,`l eze Ð

i` ,jixacle .`nhpyk ezexifp xar xak ixdy

`l` xzeq epi` xn`w i`n`e ,edlekl edl xezqil Ð elekk meid zvwn xaq `l

miyly?åìåëë íåéä úö÷î øáñ àì íìåòìmiyly `l` xzeq epi` :xn`wc i`de Ð

izk`e elekk meid zvwnc dil `xiaq `l i` :xn`wc i`de .`ct xal dil riiqn Ð mei

edlekl xzq `l i`n` ,oinily `l?.'ek xfril` iaxc `nrh epiid :yiwl yix xn`

åøæð éîé úàìî íåéá øéæðä úøåú úàæÐ d`n zexifpl oia miyly zexifpl oia Ð

miyly `l` xzeq epi` :xn`wc epiide .miyly epiidc ,xifp zxez el oz.íéîé ïä åìà
íéùìù øîåà éåä úåàìîì ïéëéøöùdryze mixyr `l` epi` dpal ly dycgc Ð

lye mixyr ly mini x`y iwet`l .miyly oipnl milydl jixv `edy minrte ,ivge

,ze`lnl oikixvy mini oze`a zexifp iedizc rnync .z`lnl oikixv opi`y mirax`

.dryze mixyr (ixd) Ð od dnkøáñ äéùàé éáøcr Ð "z`ln cr" aizkc i`dc Ð

xriy lecib oi`y Ð "rxt lcb" jixhvi` ikdl .llka miyly `le ,rnyn miyly

.miylyn zegtììëá ãòå ãò øáñ ïúðåé éáøå,"rxt lcb"n ol jixhvi` `le Ð

.`wtp "minid z`ln cr"n el`céåä úåàìîì íéëéøöù íéîé ïä åìà éà øî øîà
íéùìù øîåà.mei miyly mzq zexifp iedzc rnync Ðúáù àîéàåreay ick Ð

cr"c `ni`e ,reayl dl `lnne iriay mei iz` ,mini dyy iedc ,zexifp mzq ied

!xn`w reay z`ln cr Ð "minid z`lnàëéà àúåøéñç éàîdnlyd irac Ð?idlek

`ki`c ycg la` .`xw eda ixii`c xninl `kil ikd meyne ,edpip iccd ik ireay

:`xw `z`c `ed ycgl i`d :xninl jl `ki` ,`ln `ki`e xqg `ki`c ,`zexiqg
àîéàå
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øáñ÷iax ixac ayiile ,dpzn axl xfeg `zyd Ð elekk meid zvwn xfril` iax

inp ikd Ð mei miyly zexifp jyn opaxlc ikid ik ;`nw `pzc `ail` xfril`

:`niz ike .ibilt `l zexifp jynac ,xfril` iaxl [rnyp] opaxcn ,daxc`c ,xfril` iaxl

elit`e ,elekk meid zvwn xfril` iax xaqw !mei miyly lk xezqp xfril` iaxl ok m`

dyry ixg`c .eizepaxw z`ad mcew `nhp

a zexifp zvwnÐ `nhp jk xg`e miyly mei

epi` ok lr ,cg`e miyly meia `nhpk aiyg

minide" onwl opixn`c :dniz .dray `l` xzeq

dfe ,mipexg` `ki`c llkn Ð "elti mipey`xd

`ipdn `l `xaq i`dc :xnel yie !mipexg` el oi`

.xzeq `din miyly la` ,d`n xzq `lc `l`

`kid elekk meid zvwn opixn` `l :ixaq opaxe

lk xzeq ikdle ,eizepaxw z`ad mcew `nhpc

`ail` xfril` iaxe opax ibilt `dae .mei miyly

.`pzn axc

ïðúxzeq d`n mei `nhp mei d`n xifp ipixd

`l` xzeq epi` xne` xfril` iax lkd z`

zvwn xfril` iax xaq jzrc `wlq i`e miyly

i`e .jixt `pzn axl Ð dray xezql elekk meid

xnelk Ð elekk meid zvwn [e`l] jzrc `wlq

!mei d`n lk ,edlek xezqil Ð `ct xaløîà
meid zvwn opixn` `le ,`ct xak Ð yiwl yix

xn` Ð edlek xzeq epi` i`n` :`niz ike .elekk

Ð z`ln meia `nhp dxez dxn` 'ek yiwl yix

el oz Ð exfp z`ln mei `edy ,d`n meia epiidc

zexifp mzq zxez cer dyriy xnelk ,exfp zxez

m`e .elek xezqi `ly aezkd zxifbe ,mei miyly

mei `nhp ik xfril` iaxl ,`ct xal :xn`z

xezqp ?dray `l` xzeq epi` i`n` miyly

yie !"xifp zxez el oz" yiwl yixck miyly

ixdy ,`ct xal ded z`ln xg` mzdc :xnel

m`e .`ct xal dryze mixyr ied zexifp mzq

xn`wc `pzn axl `l` ,`ct xal gpizd :xn`z

mcew `nhpa s` ,elekk meid zvwn xfril` iaxl

`l` xezqp `l d`n meia eizepaxw z`ad

xn`ya ixii` dzrc ,xnele zegcl jixve !dray

`kil `zydc ,"minly mei d`n xifp ipixd"

`yxcn Ð mlek xzeq epi` mewn lkne ,"minly" xn`c oeik elekk meid zvwn xninl

:dywe .miyly `l` xezqi `ly aezkd zxifb Ð z`ln meia `nhp ikc ,yiwl yixc

oia xfril` iaxl ibltnc` :cere ."minly" ipzw `le ,mei d`n ipzw `nzq oizipznac

beltil Ð miyly xzeqc d`n meia `nhpl ,dray `l` xzeq epi`c miyly meia `nhp

`l la` ,miyly "minly" xn`yk Ð mixen` mixac dna :envr d`n meia `nhpa mlerl

uxt axd epxenl d`xpe !elekk meid zvwnc ,dray `l` xzq `l Ð "minly" xn`

iaxc `ail` `pzn axl :jl `iywce ."minly" xn` `le mei d`n xn`c ixii` oizipznc

`l !dray `l` xezqp `l d`n meia `nhpa s` elekk meid zvwnc opixn`c oeik ,xfril`

ze .yiwl yix xn`c ,iywizlrc ,miyly xezql `ed aezkd zxifbc ,mdipyl wiqn df uexi

eli`k `nip `lÐ elekk meid zvwnc ab lr s` ,d`n meia `nhp ik .i`w z`ln meia jgxk

jixv did `nhp `l m` `dc ,dray `l` xzeq epi`c ,z`ln xg` cg`e d`n mei `nhp

z`ln meia `nhp ik aezkd zxifbe ,`ed z`ln mei ok m` ,d`n mei lk inp milydl

epi` i`n` xfril` iaxl miyly meia `nhp ik ,inp `yixa :xn`z m`e .mei miyly xezqiy

`xwc zernync xnel yie !z`ln meia `nhp ixdy ,miyly lk xezqi ?dray `l` xzeq

zxez el oz z`ln meia `nhp :xn`wcn ;xifp mzqa `le ,ezexifp yxtnca ixii`c rnyn

zexifp xcp ik la` .`niiw zexifp mzqa e`l `zyd crc llkn Ð zexifp mzq yexit Ð xifp

i`cec Ð xifp mzq zxez cer el ozpy z`ln meia `nhp m`y ,llk ixii` `l `da Ð mzq

Ð dryze mixyr ied zexifpc `ct xale .`pzn axl `zi`c oeik ,miyly dil opiadi `l

,miyly yexita xcpyk ixii` `tiqa la` .xfril` iaxl (ea) dray `l` xzeq epi` ikdl

meia `nhp ik xfril` iax dcen `iddae ,mei miyly yxit `dc ,xifp mzq inp ied `l f`

."xifpd zxez z`f"c `xw ixii` inp dicicac ,miyly xzeqc miylyòîåùzegt lecib oi`e "rxt lcb didi yecw" xnel cenlz .mini ipy zexifp mzq didie Ð mipy mini herin ip`

.["didi"] oipnk ,mei miylynïäù.cg` xqg minrte mei miylyn minrty ,ycg :xnelk .[miyly] xne` ied ze`lnl oikixvéàîxae ,"didi" yixcc Ð diy`i iaxk `pzn ax e`l

jklid ,llka cr `le cr oizkec lka xaq diy`i iaxc ,dizeek miyly `nlr ilekc :`pzn ax jl xn` .mei dryze mixyr epiidc ,llka cr `le "z`ln cr"n yixcc ozpei iaxk `ct

.`id i`pz xnel jixv `ct xale .`wtp "z`ln cr"n `l` ,"didi"c `yxc jixhvi` `le ,llka cre cr oizkec lka xaq ozpei iaxe .xninl irai` ["didi"]àîéàåzaydy Ð zay

.reayd `lnnéî`zexiqg `ki`.mixqg yie mi`ln yi miycgd la` ,zaya minly zereayd ini lk `d Ð
`ni`e
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:øîBà øæòéìà éaø :àôéñ àîéà ,àct øa Cì øîà̈©¨©©¨¥¨¥¨©¦¡¦¤¤¥
ìL Czòc à÷ìñ éà .äòáL àlà øúBñ BðéàíéL ¥¥¤¨¦§¨¦¨§¨©§¨§¦
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íBé àîèð ,"íBé äàî øéæð éðéøä" :ïðz .Bleëk íBiä©§§©£¥¦¨¦¥¨¦§¨
Bðéà :øîBà øæòéìà éaø ,ìkä úà øúBñ ¯ äàî¥¨¥¤©Ÿ©¦¡¦¤¤¥¥

ìL àlà øúBñéaø øáñ Czòc à÷ìñ éàå .íBé íéL ¥¤¨§¦§¦¨§¨©§¨¨©©¦
àì éàå ,äòáL øBzñð ¯ Bleëk íBiä úö÷î øæòéìà¡¦¤¤¦§¨©§¦§¦§¨§¦¨
íìBòì ¯ !eälek øBzñéì ¯ Bleëk íBiä úö÷î øáñ̈©¦§¨©§¦§§§¨
øBzñéì éëä éà ¯ .Bleëk íBiä úö÷î ïðéøîà àì̈¨§¦©¦§¨©§¦¨¦¦§
:øæòéìà éaøc àîòè eðééä :Lé÷ì Léø øîà ¯ !eälek§£©¥¨¦©§©£¨§©¦¡¦¤¤
"Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæ" àø÷ øîà̈©§¨Ÿ©©¨¦§§Ÿ§¥¦§
úøBz Bì ïz ¯ úàìî íBéa àîèð :äøîà äøBzä©¨¨§¨¦§©§§Ÿ¥©

:éàpúk àîéì .øéæðèeòéî éðòîBL ,"íîiä úàìî ãò" ¨¦¥¨§©¨¥©§Ÿ©¨¦§©¦¦
,"òøt ìcb äéäé LBã÷" øîBì ãeîìz ¯ íéðL "íéîé"¨¦§©¦©§©¨¦§¤©¥¤©

ìMî úBçt øòN ìecéb ïéà.äiLàé éaø éøác ,íéL ¥¦¥¨¨¦§¦¦§¥©¦Ÿ¦¨
éøö Bðéà :øîBà ïúðBé éaøãò" øîBà àeä éøä ,C ©¦¨¨¥¥¨¦£¥¥©

úBàlîì ïéëéøvL íéîé ïä elà éà ,"íîiä úàìî§Ÿ©¨¦¥¥¥¨¦¤§¦¦§©§
ìL øîBà éåä ¯øîàc àðzî áø ,åàì éàî .íéL ¡¥¥§¦©¨©©¨¨§¨©

øîà ¯ ?ïúðBé éaøk øîàc àct øáe ,äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨©©¨§¨©§©¦¨¨¨©
ìL àîìò élek :àðzî áø Cìàëäå ,ïðéòa íéL ¨©©¨¨¥¨§¨§¦¨¥©§¨¨

àìå "ãò" :øáñ äiLàé éaø ;éâéìt ììëa ãòå "ãò"a§©§©¦§¨§¦¦©¦Ÿ¦¨¨©©§Ÿ
øîà .ììëa ãòå "ãò" :øáñ ïúðBé éaøå ,ììëa ãò©¦§¨§©¦¨¨¨©©§©¦§¨¨©
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àîéàå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

נזיר. כל כנויי נזירות - פרק ראשון דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י



קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc xifp(iyiy meil)

:`xnbd zvxznàôéñ àîéà àct øa Cì øîàseq z` mb xen` - ¨©¨©©¨¥¨¥¨
,`tiqa epipyy .izhiyk gken myy dpyndøîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥

äòáL àlà øúBñ Bðéà`l` ,zexifp zepnle xefgl jixv epi` - ¥¥¤¨¦§¨
xg`le ,iriayde iyilyd meia eilr efiy ick mini dray oiznn

e .dxdha eizepaxw z` `iai oknìL Czòc à÷ìñ éàïðéòa íéL- ¦¨§¨©§¨§Ÿ¦§¦¨
,zexifp mzql mini miyly zepnl jixvyeälek øBzñðxezqi - ¦§§

.ezexifp ini jeza `nhpd oicke ,ycgn zexifp dpnie epipn lk z`
dryze mixyra ezexifp dnlyp xaky gken ,xzeq epi`y jkne
mlerly uxzi `pzn axy `xnbd zxne`e .`ct xa zrcke ,mini

y `l` ,mei miyly zexifp mzqéìà éaø øáñ÷íBiä úö÷î øæò ¨¨©©¦¡¦¤¤¦§¨©
Bleëkmiyly meia `nhpy lk okle ,eizepaxw z`ad mcew s` §

zligza cin ezexifp miiq xaky oeik ,dray `l` xzeq epi`
.meid

:zercd lk lr dywn `xnbdïðzonwl(:fh)xne`d ,øéæð éðéøä' §©£¥¦¨¦
,'íBé äàîm`àîèða,ìkä úà øúBñ äàî íBéxefgl jixve ¥¨¦§¨¥¨¥¤©Ÿ

zexifp ini d`n zepnleìL àlà øúBñ Bðéà ,øîBà øæòéìà éaø .íéL ©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨§Ÿ¦
,íBémei miyly dpene xfegeå .,xfril` iax xaeq dn dywéà §¦

Czòc à÷ìñyBleëk íBiä úö÷î øæòéìà éaø øáñxake ,`pzn axk ¨§¨©§¨¨©©¦¡¦¤¤¦§¨©§
ok m` ,ezexifp dnlyp d`nd mei zligzaäòáL øBzñðmini ¦§¦§¨

,dxdha eizepaxw `iadl lkeiy ick calaøáñ àì éàåiax §¦Ÿ¨©
xfril`,Bleëk íBiä úö÷îd`nd mei zligzae ,`ct xak `l` ¦§¨©§

ok m` ,ezexifp dnlyp `l oiicreälek øBzñéìlk z` xezqi - ¦§§
znlyd mcew `nhp ixdy ,mei miyly wx `le ezexifp ini

.ezexifp
:`xnbd zvxzníìBòìy `ct xak xaeq xfril` iaxïðéøîà àì §¨Ÿ©§¦¨

,Bleëk íBiä úö÷îdywy dneeälek øBzñéì éëä éàz` xezqi - ¦§¨©§¦¨¦¦§§
,mei d`nd lk,Lé÷ì Léø øîàc ayiil yiéaøc àîòè eðééä ¨©¥¨¦©§©§¨§©¦

øæòéìàc meyn `ed xfril` iax ly enrh -àø÷ øîà(bi e xacna) ¡¦¤¤¨©§¨
e'Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæld` gzR l` Fz` `iai §Ÿ©©¨¦§§Ÿ§¥¦§¨¦Ÿ¤¤©Ÿ¤

,'crFnäøîà äøBzäy lkyúàìî íBéa àîèðznlyd meia - ¥©¨¨§¨¦§¨§§Ÿ
,zexifpdøéæð úøBz Bì ïzmzq' zxez zepnle xefgl `ed jixv - ¥©¨¦

epi` daexn ezexifp dzid m` elit`e ,mei miyly `idy 'zexifp
.dlek z` xzeq

:mi`pz zwelgna dielz mi`xen`d zwelgn m` dpc `xnbd
éàpúk àîéìzwelgna `ct xae `pzn ax ewlgpy xn`p m`d - ¥¨§©¨¥

xifp zyxta xn`py weqtd lr `ziixaa epipyy .mi`pze xacna)

(dxW` minId z`ln cr FW`x lr xari `l xrY Fxfp xcp ini lM'¨§¥¤¤¦§©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ©§Ÿ©¨¦£¤
xn`py dnn ,''dl xiGiéðòîBL 'íéîiä úàìî ãò'oiadl ip` leki - ©¦©©§Ÿ©¨¦§©¦

yíéðL íéîé èeòéî,zexifpa bdpi zexifp mzq envr lr lawnde ¦¨¦§©¦
,cala mini ipyøîBì ãeîìzweqtd jyndaòøt ìcb äéäé Lã÷' ©§©¨Ÿ¦§¤©¥¤©
e ,'FW`x xrUìMî úBçt øòN ìecéb ïéàíéL,'didi' oipnk mei §©Ÿ¥¦¥¨¨¦§Ÿ¦

,mei miyly zexifp mzqy cnlneøîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥
éøö BðéàC`l` ,'didi yecw' weqtdn dyxc jkl jixv oi` - ¥¨¦

y ,`id mei miyly zexifpy fnx yi envr weqtaøîBà àeä éøä£¥¥
,'íéîiä úàìî ãò'e ,ielin oipr mda jiiyy mini rnyneïä elà éà ©§Ÿ©¨¦¥¥¥

úBàìîì ïéëéøvL íéîé,m`lnl jixv mini dfi` -øîBà éåä ¨¦¤§¦¦§©¡¥¥
ìLíéLmixyr wx ea yie xqg ycegd minrty ,ycegd ini §Ÿ¦

mei eilr mitiqeny epiidc ,eze` mi`lnn minrtle ,mei dryze
`lnnd `edy miylyd mei cr zexifp bedpl jixvy o`kne .cg`

:`xnbd zx`ane .ycegd z`øîàc àðúî áø ,åàì éàîmzq ©¨©©§¨§¨©
xaeq ,mei miyly zexifpäiLàé éaøkly `ixhnbdn cnely §©¦Ÿ¦¨

,'didi'øîàc àct øáexaeq ,mei dryze mixyr zexifp mzqéaøk ©©¨§¨©§©¦
ïúðBécr - 'z`ln cr' aezkd z` yxtne ,'minid z`ln'n cnely ¨¨

.llka cr `l la` ,miylyd mei `edy ielind mei
:`xnbd dgec,àðúî áø Cì øîà`l` ,df oica mi`pzd ewlgp `l ¨©¨©©§¨

lìL àîìò élekïðéòa íéLbedpl jixv mzq zexifp eilr lawnd - ¥¨§¨§Ÿ¦§¦¨
,mei miyly daéâéìt ììëa ãòå ãòa àëäåewlgp mi`pzd - §¨¨§©§©¦§¨§¦¥

.`l e` `ed llka m`d ,mewn lka 'cr' oeyl zernynaéaø©¦
,ììëa ãò àìå ãò øáñ äiLàéz` llek epi` 'z`ln cr' `linne Ÿ¦¨¨©©§Ÿ©¦§¨

miyly zexifp mzqy cenll `ed jixv okle ,envr 'z`ln mei'
,'didi'n meiììëa ãòå ãò øáñ ïúðBé éaøå'z`ln mei' `linne - §©¦¨¨¨©©§©¦§¨

jixv oi`e ,mei miyly zexifp mzqy o`kn cenll xyt`e ,llka
.'didi'n yexcl

:`ziixaa ozpei iax ixac z` x`al zxfeg `xnbdøî øîàiax - ¨©©
,ozpeiìL øîBà éåä úBàìîì ïéëéøvL íéîé ïä elà éà.íéLdywn ¥¥¥¨¦¤§¦¦¦§¡¥¥§Ÿ¦

:`xnbdúaL àîéàå`xwpe ,zayd mei cr `id mzq zexifp ile` - §¥¨©¨
:`xnbd zvxzn .reayd z` milyne `lnn `edy oeik 'z`ln'

àúeøéñç àkéà éî úaLjixvy oexqg yi reayd zeni oipna ike - ©¨¦¦¨£¦¨
ok oi`y dn ,mini dray oa `ed reay lk ixd ,eze`lnl
oeyl mda jiiye mze`lnl jixvy mixqg mdn yiy ,miycgd
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מז' אלול חדש הרחמים.

ובעת רצון יזכירוהו עוד הפעם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

לשידוך טוב מתאים למ"ש אשה יראת ה' היא תתהלל.

יודע עד מה דרכי בורא  - הנה אין אתנו  זוגו ע"ע  ולשאלתו במכתבו מדוע לא מצא את בת 

עולם ומנהיגו, וגם אין פלא כלל וכלל בדבר, כי החקר אלקה תמצא וכו' וכו' ואדרבה ההנהגה כמ"ש 

תמים תהי' ובבטחון חזק בהשגחה פרטית כמודגש בתורת מורנו הבעל שם טוב )אשר השנה היא שנת 

המאתים להסתלקות הילולא שלו(, מוסיפה ומרבה בברכת השי"ת.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



קצ

iiepik lk` cenr f sc ± oey`x wxtxifp
äðù àîéàåminrte ,dylye miyng ze`n yly didi minrtc ,ze`lnl dkixvy Ð

.dynge miyng ze`n yly minrte ,drax`e miyng ze`n ylyïðéðî éîdpy Ð

minil?opixn` ikd meyne ,minil opipnc `ed ycg Ð "ini z`ln cr" aizk `kd

.miycgl `l` minil dl oipen oi`y ,dpyl `l la` .`xw ixii` ycg ly miylyac

äðùîäðè÷ úçà øéæð éðéøä øîà`dz `lÐ

xifp ipixd" xn` elit`e .mei miylyn dzegt

oi`y itl ,mei miyly xifp df ixd Ð "cg` mei

xifp ipixd" xn`y e` .miylyn dzegt zexifp

o`kn dlecb `dzy xn` elit` ,"dlecb zg`

`l` xifp epi` df ixd Ð mlerd seq cre

Ð ikd xn` i`c ,`xnba xn`ck ,mei miyly

zexifp `cd dilr `kix` :xn`c rnyn

.mlerd seq cr o`knkmiylycàøîâùé íà
éøä íåé íéùìùî úåçô íå÷î åúåà ãò êìäî

íåé íéùìù øéæð äæzegt zexifp oi` mlerlc Ð

xzei ipelt mewn cr myn yi m`e .miylyn

e` mei mirax` oebk ,mei miyly jldnn

iedc ,minid oipnk xifp df ixd Ð mei miyng

cr e` mei mirax` cr xifp ipixd" xn`c o`nk

."miyngéîð àëä àîéà éàîàåxn` ik Ð

:xn`c o`nk rnync ,"ipelt mewn cre okin"

mei miylyc zexifpc `zlin `cd il `kix`

!ipelt mewn cre o`knc miyng jldnkøîà
àáøwifgdykc ,ikd xninl `kil mzd Ð

,jxca wifgde li`edc .opiwqr xak jxca

`zlin gken Ð "ipelt mewn cre o`kn" xn`we

jxca `diy onf lk xifp iedilc `zrc`c

xninl `kil ,jxca wifgdc oeik ,cere .xn`w

,ipelt mewn cre o`knk `zlin dil `kix`c

jxca wifgdc ,jxc dil `kix` `lc opifg `dc

mewn cre o`kn"c `teb oizipzn` jixtwe .xak

!zexifp cg dqxte dqxt lk iedle Ð "ipelt

Ð "ipelt mewn cre o`kn" xn`wc i`d `nlcc

law ipelt mewn cre o`kn ze`qxt oipn lk

lk seqa glbn `die ,miyly ly zexifp eilr

miylymzd cr ded i`e ,zenda dyly `iaie

!zexifp d`n xifp iedil ze`qxt d`nìë éåäéìå
àðååàå àðååà,o`k cr ipelt mewnn `ki`c Ð

i`c ;`pee` lkl zexifp `cg dilr law eli`k

ly mixyr lka aiigil Ð zepee` mixyr eed

epnc `id `ciarc `zlinc !miyly miyly

mewn cre o`kn yi zepee` dnk" ,ipee` iypi`

,jxk ly fegn = ipee` epn mewn lkac ,"ipelt

.(a dinxi) "dpaiyi in dzp`z" enke ,(fh ryedi) "dliy zp`z" enke ,`"cxhpew mc` ipa oifrel Ð `pee`e .qnd oirxet myle ,xicz xyd myle ,jxkl oiielz olekyïðú àì éîÐ

.`peeb i`d ikaíìåòì øéæð éøä éùàø øòéùëå õøàä øôòë øéæð éðéøä.iy`x xriy oipnk zexifp ilr ixd :xn`c rnync ,mei miylyl zg` glbne Ðàúåöé÷ äéá úéàã àúìéî ìë
.ipelt mewn cr `zkix` zexifp `cg dilr lawnc o`nk `l` ,miylye miyly lk seqa glbn `diy zexifp dilr lawnc o`nk iedilc ,ipzw `l "ipelt mewn cr o`kn" oebk Ð

àéðúäå.miylyd seqa glbn `diy mler xifp df oi` Ð "mipy sl` cr" e` "dpy d`n cr xifp ipixd" xn` [m`e] ,'eke "iig ini lk xifp ipixd" :riiqnc Ðíìåòì øéæð àìà`cgkc Ð

zexifpc Ð ikd xn` ikdlc xninl `ki` ,daviw xacl oi`c ,"mid legk"e "iy`x xriyk" oebk ,`zeviw dia zilc `kid la` .eini lk zglbza xzen epi`e ,inc `zkix` zexifp

mei miylyl zg` glbn `ede ,ey`x xriy oipnk eilr law daxd.åæî åæ úåìãáåîå ìéàåä úåøòù éðàù øîà äáøjkle ,daxd zexifp eilr laiw zexry oipnlc xninl `ki` Ð

okiny minid xeriyk eilr laiw `zkix` zexifp cg :xninl `ki` ,`ed cg `rx`c `pcqc ,efn ef zelcaen edpzil `dc ,ikd xninl `kil iqxte `pee` la` .miylyl zg` glbn

.ipelt mewn créîð éîåé éáâmei xwa idie axr idie" aizkck ,iccdn iwqtin inei `dc ,miyly ly zexifp eilr laiw minid oipnk inp `ni` ,"ipelt mewn cr o`knk" xn` ik Ð

!"cg`íúä`l mlerle ,meid xg` zkled dlildy ,`ed cg `nnie `ililc ol `niiwc Ð cg` mei `edy xn`wc i`d `l` ,iccdn ewqti`c meyn e`l "cg` mei" `xw aizkc Ð

.eilr laiw ipelt mewn cre okink `zkix` zexifp `cg `l` ,opixn`ck xninl `kil ikd meyne .iccdn iwqtiníúä éðàù éàä éìåë ééåù÷àì êì äîì øîà àáøi`n `nrh Ð

`l Ð `cg xn`wc li`ede ,xn`wc `ed cala `id zexifp `cg rnync ,"zg`" xn`w `dc Ð miyly `l` xifp epi`e ,"mlerd seq cre okin `zlin il `kix`" xn`c o`nk xn`

xiva dielir liawc jl `pin`c xyt` `l Ð "zg`" xn` `le "ipelt mewn cre okin" xn`wc `kid la` ."mlerd seq cre okin" xn`wc i`d rnyn ikdc opixn` `lc xyt`

.ipelt mewn eze` cr mewn eze`n `ki`c minid jldncäðùîãçà íåéå øéæð éðéøä øîàxcd ike ,dpey`x zexifp dilr `liig Ð "xifp ipixd" xn`c oeikc .zexifp izy xifp Ð

ike ,zg` zexifp eilr lg "zg` xifp ipixd" xn` ikc ."dvgn cere" xn`wc ,mizy aiige dipy zexifp dilr `liig Ð "zexifpay dvgne zg`" e` "zg` dry" e` "cg` mei" xn`e

yxity oeik ,"mizye miyly" e` "cg`e miyly xifp ipixd" xn` m` la` .dipy zexifp eilr lg "dvgne" xn`e xfg.eilr lawy minid oipnk `l` ,mizy xifp epi` Ðàøîâäîì
éðä ìë àðúéîì éìmizy zexifpa da aiignc Ð?!ipixg`l `prci dpine `cg ipziléëéøöizya aiignc opixn`c `ed `kd :`pin` ded ,"cg` meie xifp ipixd" ipz ded i`c Ð

mei xifp ipixd" xn`c o`nk iedc ,cg` meil zexifp oi`y itl ,dil xn`w izixg` zexifpc `zrc` Ð "cg` meie" xn`e xcdc i`de ,zexifp dilr `liig "xifp ipixd" xn` ikc ,zexifp

.ol rnyn `w ,"cg`e miyly" xn`c o`nk iedizc `ni` Ð zg` drye xifp ipixd xn` ik la` .miyly zexifp inp dilr `liigc ,"cg`
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àîéàåÐ oizegt yie ,mi`ln miycgdyk Ð minia miaexne mi`ln mipy yic Ð dpy

.mixqg mdykíéðùdz` miycg ('eke `ed dhiye) .dinza Ð minil oipen in

aizk `kde .xyr dyng e` mixyr ,mini `le ycg oitiqen Ð oixarn odyke ,mipyl aygn

.ixiin ycga i`ce jkld Ð "minid z`ln cr"

éðéøädphw zg` xifp ipixd dlecb zg` xifp

"dlecb" xn` ik `py `l ,xnelk Ð

cre o`kn" xn` elit`e ,"dphw" xn` ik `py `le

.mei miyly `l` xifp ied `l Ð "mlerd seq

,zexifpd ilr lecb :xnelk Ð xn`wc "dlecbe"

`gixh `lc :xnelk Ð "dphw e`" .ilr `gixhc

`xnba Ð "mler seq cre o`kn" elit`e .llk ilr

seq cre o`knk `zln il `kix`e `gixhc :yxtn

.mlerd

éàîàåÐ xn`w mlerd seq cre o`kn `de

ikd ,ipyne !mlerl xifp iedile :yexit

.'ek `zlin i`d il `kix` xnelk ,ipixd :xn`w

ikdc ,`lewl dilr liaw zexifp cg mlerl

seq cre o`kn yiwl yix `ed m`c .ith rnzyn

rceic ,mlerd seq oipn xikfdl el did Ð mlerd

dide ,jldn ze`n yng ea yi mlerdc xity `ed

.`lewl opilf` jkitle ,mipy ze`n yng xnel el

.d`xp jk

ïàëîcr mini dnk micne` ipelt mewn cre

xifp mei miylyn zegt ipelt mewn

mei zexifp laiwn rxb `lc :yexit Ð mei miyly

xifp ied Ð e`l m`e ,mei miyly xifp iedc cg`

?i`n`e .mei miyng e` mirax` e` ,minid oipnk

mewn cre o`knk `zlin il `kix` :`nip inp ikd

didi elit`e ,mei miyly `l` didi `le ,ipelt

wifgdyk :[ipyne] !ipelt mewn cr mei miyng

law jxcd iqpe` iptn `nzqnc .eilr lawe jxca

jldn jql ,jxcd zpkqn lvpdl ,zexifp eilr

.ipelt mewn cr minid
jiiy]
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éøñé÷c ïðaø àäå ?éîBéì ïðéðî éî ¯ !äðL àîéàå§¥¨¨¨¦¨¥©§¥§¨©¨©§¥¨¦
ì íéîé ïéðBî ïéàL ïépî :éøîàøîàpL ¯ íéðLéLãçì" ¨§¦¦©¦¤¥¦¨¦§¨¦¤¤¡©§¨§¥
ì ïéáMçî íéLãç ¯ "äðMäì íéîé àìå ,íéðL.íéðL ©¨¨¢¨¦§©§¦§¨¦§Ÿ¨¦§¨¦

äðùîøéæð éðéøä" "äìBãb úçà øéæð éðéøä" øîà̈©£¥¦¨¦©©§¨£¥¦¨¦
øéæð ¯ "íìBòä óBñ ãòå ïàkî" eléôà ,"äpè÷ úçà©©§©¨£¦¦¨§©¨¨¨¦

ìL.íBé íéLàøîâóBñ ãòå ïàkî" àäå ?éànà §¦©©§¨¦¨§©
àúléî àãä éì àëéøà :øîà÷ éëä ¯ !øîà÷ "íìBòä̈¨¨¨©¨¦¨¨©£¦¨¦¨¨¦§¨
ãò ïàkî øéæð éðéøä" :ïðz .íìBòä óBñ ãòå ïàkîk§¦¨§©¨¨§©£¥¦¨¦¦¨©
íB÷î ãòå ïàkî íéîé änk íéãîBà ¯ "éðBìt íB÷î̈§¦§¦©¨¨¦¦¨§©¨

ìMî úBçt ;éðBìtìL øéæð ¯ íBé íéLíàå ,íBé íéL §¦¨¦§¦¨¦§¦§¦
àëéøà :éîð àëä àîéàå .íéîiä ïéðîk øéæð ¯ åàì̈¨¦§¦§©©¨¦§¥¨¨¨©¦£¦¨
øîà ¯ !éðBìt íB÷î ãòå ïàkîk àúléî àä éì¦¨¦§¨§¦¨§©¨§¦¨©
!äñøôe äñøt ìk éåäéìå ¯ .Cøca ÷éæçäL :àáø̈¨¤¤¡¦©¤¤§¤¡¥Ÿ©§¨©§¨
éåäéìå ¯ .éñøt éðî àìc àøúàa :àtt áø øîà ¯£©©©¨§©§¨§¨¨¥©§¥§¤¡¥
øôòk øéæð éðéøä" :ïðz àì éî .àðåeàå àðåeà ìk̈©¨¨§©¨¨¦¨§©£¥¦¨¦©£©
øéæð äæ éøä ¯ "íiä ìBçk"e "éLàø øòNk"å "õøàä̈¨¤§¦§©Ÿ¦§©¨£¥¤§¦

ì ãçà çlâîe ,íìBòìL!íBé íéL¯úéàc àúléî ìk ¨§©¥©¤¨¦§¦¨¦§¨§¦
éîé ìk øéæð éðéøä" :àéðúäå .éðú÷ àì àúevé÷ déa¥¦¨¨¨¨¥§¨©§¨£¥¦¨¦¨§¥
eléôà .íìBò øéæð äæ éøä ¯ "íìBò øéæð éðéøä" "éiç©©£¥¦§¦¨£¥¤§¦¨£¦
íìBò øéæð äæ ïéà ¯ "íéðL óìà" eléôà "äðL äàî"¥¨¨¨£¦¤¤¨¦¥¤§¦¨
ìéàBä ,úBøòN éðàL :øîà äaø .íìBòì øéæð àlà¤¨¨¦§¨©¨£©¨¥§¨¦
éäéå" áéúk àä ,éîð éîBé éab ¯ .Bfî Bæ úBìcáeîe§¨¦©¥¥©¦¨§¦©§¦
é÷ñôîc åàì íúä ¯ !"ãçà íBé ø÷á éäéå áøò¤¤©§¦Ÿ¤¤¨¨¨¨§¦§§¦
àîBé ãç àéìéìå àîîé ¯ øîà÷ éàî .àeä éããäî¥£¨¥©¨¨©§¨¨§¥§¨©¨

,íúä éðàL ?éàä élek ééeL÷à Cì änì :øîà àáø .éããäî é÷ñôî àì íìBòìe ,àeä§¨¨¦§§¦¥£¨¥¨¨£©¨¨¨©§¥¥©¨¥¨¨
."úçà øéæð éðéøä" éðú÷ àäcäðùî,"úçà äòLå øéæð éðéøä" ,"ãçà íBéå øéæð éðéøä" §¨¨¨¥£¥¦¨¦©©£¥¦¨¦§¤¨£¥¦¨¦§¨¨©©

.íézL øéæð äæ éøä ¯ "äöçîe úçà øéæð éðéøä"àøîâ;éëéøö ?éðä ìk àðúéîì éì änì £¥¦¨¦©©¤¡¨£¥¤¨¦§©¦¨¨¦§¦§¨¨¨¥§¦¦
éëäì eènà ,ãçà íBéì úeøéæð ïéà ïðéøîàc àeä àëä ¯ "ãçà íBéå øéæð éðéøä" àðz éàc§¦§¨£¥¦¨¦§¤¨¨¨§¨§¦©¥§¦§¤¨©§§¨¦

ìL éðîéì ¯ "úçà äòLå øéæð éðéøä" ìáà .ïézøz éðî÷.ïì òîLî à÷ ,íBé ãçàå íéL ¨¨¥©§¥£¨£¥¦¨¦§¨¨©©¦§¥§¦§¤¨¨©§©¨
éàå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc xifp(ycew zay meil)

:zeywdl dtiqen `xnbdàîéàåmzq zexifpyäðLjiiye ,`id §¥¨¨¨
diniy yie miaexn diniy dpy yiy oeik ,'z`ln' oeyl da

:`xnbd zvxzn .mihrenéîBéì ïðéðî éîitl zipnp dpy ike - ¦¨¦¨§¥
,day minid xtqníéîé ïéðBî ïéàL ïépî éøîà éøñé÷ã ïðaø àäå§¨©¨¨§¥¨¥¨§¥¦©¦¤¥¦¨¦

ìíéðLici lr dngd zpyl dpald zpy z` minilyn oi`y oipn - §¨¦
,mini ztqedøîàpL,ycegd yeciw zyxta,'äðMä éLãçì' ¤¤¡©§¨§¥©¨¨

y miyxeceì ïéáMçî íéLãçznlydì íéîé àìå íéðL:íéðL ¢¨¦§©§¦§¨¦§Ÿ¨¦§¨¦

äðùî
y inøéæð éðéøä øîàzexifp,äìBãb úçàxn`y e`úçà øéæð éðéøä ¨©£¥¦¨¦©©§¨£¥¦¨¦©©
äpè÷,e`eléôàxifp ipixd xn`,íìBòä óBñ ãòå ïàkîel` lka §©¨£¦¦¨§©¨¨

`ed ixdøéæðwxìL,íBé íéL:xzei `le zegt `l ¨¦§Ÿ¦

àøîâ
seq cre o`kn xn` m` elit`y ,dpynd oic z` zx`an `xnbd

bd dywn .mei miyly wx dpen mlerd:`xnéànàepi` recn - ©©
,mei miylyn xzei dpenøîà÷ íìBòä óBñ ãòå ïàkî àäå,rnyne §¨¦¨§©¨¨¨¨©

:`xnbd zvxzn .mlerl xifp zeidl dvexyøîà÷ éëäjk - ¨¦¨¨©
,eixac z` miyxtnàúléî àãä éì àëéøàlr izlaiwy df xac - £¦¨¦¨¨¦§¨

dywe jex` il d`xp [mei miyly zexifp] invrkdkildãòå ïàkî §¦¨§©
íìBòä óBñ. ¨¨

:`xnbd dywnïðz(.g oldl)xne`d ,íB÷î ãò ïàkî øéæð éðéøä' §©£¥¦¨¦¦¨©¨
íéîé änk íéãîBà ,'éðBìtdkildd zkynpïàkîmewnd on - §¦§¦©¨¨¦¦¨

ea cnery,éðBìt íB÷î ãòåm`ìMî úBçt,íBé íéL`ed ixdøéæð §©¨§¦¨¦§Ÿ¦¨¦
jynlìLíBé íéLåàì íàå ,zegt epi` dkildd jyn m` - §Ÿ¦§¦¨

`ed ixd ,mei miylyníéîiä ïéðîk øéæðdkildd zkynpy ¨¦§¦§©©¨¦
,dywe .miylyn xzei s` ipelt mewnlénð àëä àîéàåoi`y §¥¨¨¨©¦

mei miylyn xzei zexifpl ezpeek,xne`k `l`àä éì àëéøà£¦¨¦¨
k àúléîdkild.éðBìt íB÷î ãòå ïàkî:`xnbd zvxzn,àáø øîà ¦§¨§¦¨§©¨§¦¨©¨¨

k ef dpyna xaecnCøca ÷éæçäLmewnl jlil jxcl `viy - ¤¤¡¦©¤¤
ipeltzexifp eilr laiw jxcay zepkqdn lvpidl icky xazqne ,

.dkildd ini oipnk
seq cre o`kn' xne`a epizpyn oic lr zeywdl dkiynn `xnbd

'mlerd:éåäéìåcbpk xifp didie -äñøôe äñøt ìkxn`p - §¤¡¥¨©§¨©§¨
o`kn yiy ze`qxtd oipnk zecxtp zeiexifp daxd lawl ezpeeky
miyly lk glbie ,dpy ze`n yng jldn `edy mlerd seq cr

:`xnbd zvxzn .mei,àtt áø øîàxaecnéñøt épî àìc àøúàa ¨©©¨¨§©§¨§Ÿ¨¦©§¥
xazqn `l okle ,ze`qxt itl wgxn zepnl bedp `ly mewna -

.jkl oiekzpy
:`xnbd dywnàðååàå àðååà ìk éåäéìålk cbpk xifp didie - §¤¡¥¨©§¨§©§¨
meie mei jldnoipnk zeiexifp eilr lawl ezpeeky yxtp ,xnelk ,

.mlerd seq cr dkildd iniïðz àì éîonwl(.g)xne`d ,éðéøä ¦Ÿ§©£¥¦
øôòk øéæðéLàø øòNëå ,õøàä,'iy`x xryk' e` -íiä ìBçëe- ¨¦©£©¨¨¤§¦§©Ÿ¦§©¨

,'mid legk' e`íìBò øéæð äæ éøäef daxd zeiexifp xifp `ed ixd - £¥¤§¦¨
xtqn envr lr laiwy miyxtny itl ,eiig ini lk jyna ,ef xg`

,legde xtrd ixbxb e` zexryd oipnk zeiexifpãçà çlâîe§©¥©¤¨
ììL,íBé íéLel` zepeylay myke .zexifpe zexifp lk meiqa ¦§Ÿ¦

seq cre o`kn'a mb jk yxtp ,zeiexifp ieaixl ezpeeky miyxtn
:`xnbd zvxzn .'mlerdìka ezexifp dlezddéa úéàc àúléî ¨¦§¨§¦¥

àúevé÷,davw el yiy xaca -éðz÷ àìepicy `pzd dpy `l - ¦¨Ÿ¨¨¥

yiy xac `ed 'mlerd seq cre o`kn'e ,eiig ini lk zeiexifp zepnl
dpy ze`n yng ,davw el.

:di`x d`ian `xnbdàéðúäåxne`d ,`ziixaa epipy oke -éðéøä' §¨©§¨£¥¦
,'éiç éîé ìk øéæðe`,'íìBò øéæð éðéøä'ezexifpl onf raw `ly oeik ¨¦¨§¥©©£¥¦§¦¨

íìBò øéæð äæ éøäa"il zg` exry glbl el xzene ,melya`k £¥¤§¦¨
,aevw onfl zexifp laiw m` j` .miycg,äðL äàî eléôàe` £¦¥¨¨¨

,íéðL óìà eléôàjxhvie jk lk digi `l `nzqny it lr s` £¦¤¤¨¦
ezexifpl davw ozpy oeik mewn lkn ,eiig ini lk zexifpa bedpl

y epica `ed welgíìBò øéæð äæ ïéàmelya`køéæð àlàlibx ¥¤§¦¨¤¨¨¦
[jex`]íìBòìel yiy xac oia lcad yiy ixd .eiig ini lkl - §¨

davw el oi`y xacl davw.
:ey`x zexryl 'mlerd seq cre o`kn' oia sqep welig,øîà äaø©¨¨©

éðàLa dlezúBìcáeîe ìéàBä úBøòNod,Bfî Bæmiyxtn okle ©¦§¨¦§¨¦
ok oi`y dn ,zelcaen zexrydy myk zecxtp zeiexifp laiwy
oi`e ,llk mdipia wqtd oi`e exiagl jenq meie mei lky mini
zeiexifpl ezpeeky 'mlerd seq cre o`kn' xn`y dn yxtl daiq

:`xnbd dywn .miwlegn mpi` dkildd ini ixdy zecxtpéîBé éab©¥¥
énð,minid iabl mb -áéúk àä(d ` ziy`xa)é ø÷á éäéå áøò éäéå'íB ©¦¨§¦©§¦¤¤©§¦Ÿ¤

,'ãçà:`xnbd zvxzn .dfn df milcaen minidy rnyneíúä- ¤¨¨¨
'cg` mei' weqtdàeä éããäî é÷ñtîc åàìxnel `a epi` - ¨§¦©§¥¥£¨¥

`l` ,dfn df milcaen minidyøîà÷ éàî,epcnll `a dn - ©¨¨©
yàeä àîBé ãç àéìéìå àîîémei miaygp eiptly dlilde meidy - §¨¨§¥§¨©¨

,cg`éããäî é÷ñtî àì íìBòìemilcaen minid oi` zn`a j` - §¨Ÿ¦©§¥¥£¨¥
.dfn df

'mlerd seq cre o`kn'a recn ,dpey`xd dl`yl zxfeg `xnbd
:mei miylyn xzei dpen epi`éàä élek ééeL÷à Cl änì ,øîà àáø̈¨¨©¨¨¨©§¥¥©

ixd ,jk lk zeywzdl -íúä éðàLmiyxtzny mixg` zepeyln ©¦¨¨
,mheytkéðz÷ àäc`yixa,'úçà øéæð éðéøä''zg`' dlinde §¨¨¨¥£¥¦¨¦©©

cre o`kn zg` xifp ipixd' xn`y epiidc ,`tiqd lr mb dxn`p
cre o`kn' siqedy dn jgxk lr 'zg`' yxity oeike ,'mlerd seq

:zexifpa dgxh el yiy ezpeek 'mlerd seq

äðùî
' xne`d,'ãçà íBéå øéæð éðéøäe`,'úçà äòLå øéæð éðéøä'e`éðéøä' £¥¦¨¦§¤¨£¥¦¨¦§¨¨©©£¥¦

,'äöçîe úçà øéæðel` zepeyln zg` lkaíézL øéæð äæ éøä- ¨¦©©¤¡¨£¥¤¨¦§©¦
eilr dlg 'xifp ipixd' zxin`ay ,mei miyly ly zeiexifp izy
,ztqep zexifp zlawk `id 'cg` meie' zxin`e ,zg` zexifp
zegt zexifp oi`e ,'cg` mei xifpe xifp ipixd' xne` eli`ke

:mei miylyn

àøîâ
:`xnbd dywnéðä ìk àðúéîì él änìzepWl `pzd jixv recn - ¨¨¦§¦§¨¨¨¥¦§

ic ,zeiexifp izya aiigzn mday el`d mipte`d lk z` dpyna
.zepeyld x`yl rcp epnne ,mdn cg`a oicd z` yxtl did

:`xnbd zvxzn,éëéøöàðz éàcxne`a wx,'ãçà íBéå øéæð éðéøä' §¦¥§¦¨¨£¥¦¨¦§¤¨
y xnel mewn didïðéøîàc àeä àëäoeiky mixne` o`k `weec - ¨¨§©§¦¨

yúeøéæð ïéàdlgïézøz éðî÷ éëäì eèîà ãçà íBéìjk meyn - ¥§¦§¤¨©§§¨¦¨¨¥©§¥
,zeiexifp izy dpenìáàxn`yk,úçà äòLå øéæð éðéøäepiid £¨£¥¦¨¦§¨¨©©

c mixne`éðîéìwx dpniy -ìLíBé ãçàå íéLïì òîLî à÷ ,mby ¦§¥§Ÿ¦§¤¨¨©§©¨
.zeiexifp izy zepnl eilr df ote`a
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אגרות קודש

]ה'תשל"א[

שבעד תשלום  תמצא )בהתיעצות עם הנהלת הישיבה בה לומד בנה שי'( בחור מת' הישיבה 

כסף יקדיש מזמנו ללמוד עם בנה בתור חבר גדול קצת ממנו – שכן נוהגים בכו"כ ישיבות )ואין בזה 

כל בושה כלל(.

השמות דבנה ואזכיר עה"צ.



קצי
iiepik lk` cenr f sc ± oey`x wxtxifp

äðù àîéàåminrte ,dylye miyng ze`n yly didi minrtc ,ze`lnl dkixvy Ð

.dynge miyng ze`n yly minrte ,drax`e miyng ze`n ylyïðéðî éîdpy Ð

minil?opixn` ikd meyne ,minil opipnc `ed ycg Ð "ini z`ln cr" aizk `kd

.miycgl `l` minil dl oipen oi`y ,dpyl `l la` .`xw ixii` ycg ly miylyac

äðùîäðè÷ úçà øéæð éðéøä øîà`dz `lÐ

xifp ipixd" xn` elit`e .mei miylyn dzegt

oi`y itl ,mei miyly xifp df ixd Ð "cg` mei

xifp ipixd" xn`y e` .miylyn dzegt zexifp

o`kn dlecb `dzy xn` elit` ,"dlecb zg`

`l` xifp epi` df ixd Ð mlerd seq cre

Ð ikd xn` i`c ,`xnba xn`ck ,mei miyly

zexifp `cd dilr `kix` :xn`c rnyn

.mlerd seq cr o`knkmiylycàøîâùé íà
éøä íåé íéùìùî úåçô íå÷î åúåà ãò êìäî

íåé íéùìù øéæð äæzegt zexifp oi` mlerlc Ð

xzei ipelt mewn cr myn yi m`e .miylyn

e` mei mirax` oebk ,mei miyly jldnn

iedc ,minid oipnk xifp df ixd Ð mei miyng

cr e` mei mirax` cr xifp ipixd" xn`c o`nk

."miyngéîð àëä àîéà éàîàåxn` ik Ð

:xn`c o`nk rnync ,"ipelt mewn cre okin"

mei miylyc zexifpc `zlin `cd il `kix`

!ipelt mewn cre o`knc miyng jldnkøîà
àáøwifgdykc ,ikd xninl `kil mzd Ð

,jxca wifgde li`edc .opiwqr xak jxca

`zlin gken Ð "ipelt mewn cre o`kn" xn`we

jxca `diy onf lk xifp iedilc `zrc`c

xninl `kil ,jxca wifgdc oeik ,cere .xn`w

,ipelt mewn cre o`knk `zlin dil `kix`c

jxca wifgdc ,jxc dil `kix` `lc opifg `dc

mewn cre o`kn"c `teb oizipzn` jixtwe .xak

!zexifp cg dqxte dqxt lk iedle Ð "ipelt

Ð "ipelt mewn cre o`kn" xn`wc i`d `nlcc

law ipelt mewn cre o`kn ze`qxt oipn lk

lk seqa glbn `die ,miyly ly zexifp eilr

miylymzd cr ded i`e ,zenda dyly `iaie

!zexifp d`n xifp iedil ze`qxt d`nìë éåäéìå
àðååàå àðååà,o`k cr ipelt mewnn `ki`c Ð

i`c ;`pee` lkl zexifp `cg dilr law eli`k

ly mixyr lka aiigil Ð zepee` mixyr eed

epnc `id `ciarc `zlinc !miyly miyly

mewn cre o`kn yi zepee` dnk" ,ipee` iypi`

,jxk ly fegn = ipee` epn mewn lkac ,"ipelt

.(a dinxi) "dpaiyi in dzp`z" enke ,(fh ryedi) "dliy zp`z" enke ,`"cxhpew mc` ipa oifrel Ð `pee`e .qnd oirxet myle ,xicz xyd myle ,jxkl oiielz olekyïðú àì éîÐ

.`peeb i`d ikaíìåòì øéæð éøä éùàø øòéùëå õøàä øôòë øéæð éðéøä.iy`x xriy oipnk zexifp ilr ixd :xn`c rnync ,mei miylyl zg` glbne Ðàúåöé÷ äéá úéàã àúìéî ìë
.ipelt mewn cr `zkix` zexifp `cg dilr lawnc o`nk `l` ,miylye miyly lk seqa glbn `diy zexifp dilr lawnc o`nk iedilc ,ipzw `l "ipelt mewn cr o`kn" oebk Ð

àéðúäå.miylyd seqa glbn `diy mler xifp df oi` Ð "mipy sl` cr" e` "dpy d`n cr xifp ipixd" xn` [m`e] ,'eke "iig ini lk xifp ipixd" :riiqnc Ðíìåòì øéæð àìà`cgkc Ð

zexifpc Ð ikd xn` ikdlc xninl `ki` ,daviw xacl oi`c ,"mid legk"e "iy`x xriyk" oebk ,`zeviw dia zilc `kid la` .eini lk zglbza xzen epi`e ,inc `zkix` zexifp

mei miylyl zg` glbn `ede ,ey`x xriy oipnk eilr law daxd.åæî åæ úåìãáåîå ìéàåä úåøòù éðàù øîà äáøjkle ,daxd zexifp eilr laiw zexry oipnlc xninl `ki` Ð

okiny minid xeriyk eilr laiw `zkix` zexifp cg :xninl `ki` ,`ed cg `rx`c `pcqc ,efn ef zelcaen edpzil `dc ,ikd xninl `kil iqxte `pee` la` .miylyl zg` glbn

.ipelt mewn créîð éîåé éáâmei xwa idie axr idie" aizkck ,iccdn iwqtin inei `dc ,miyly ly zexifp eilr laiw minid oipnk inp `ni` ,"ipelt mewn cr o`knk" xn` ik Ð

!"cg`íúä`l mlerle ,meid xg` zkled dlildy ,`ed cg `nnie `ililc ol `niiwc Ð cg` mei `edy xn`wc i`d `l` ,iccdn ewqti`c meyn e`l "cg` mei" `xw aizkc Ð

.eilr laiw ipelt mewn cre okink `zkix` zexifp `cg `l` ,opixn`ck xninl `kil ikd meyne .iccdn iwqtiníúä éðàù éàä éìåë ééåù÷àì êì äîì øîà àáøi`n `nrh Ð

`l Ð `cg xn`wc li`ede ,xn`wc `ed cala `id zexifp `cg rnync ,"zg`" xn`w `dc Ð miyly `l` xifp epi`e ,"mlerd seq cre okin `zlin il `kix`" xn`c o`nk xn`

xiva dielir liawc jl `pin`c xyt` `l Ð "zg`" xn` `le "ipelt mewn cre okin" xn`wc `kid la` ."mlerd seq cre okin" xn`wc i`d rnyn ikdc opixn` `lc xyt`

.ipelt mewn eze` cr mewn eze`n `ki`c minid jldncäðùîãçà íåéå øéæð éðéøä øîàxcd ike ,dpey`x zexifp dilr `liig Ð "xifp ipixd" xn`c oeikc .zexifp izy xifp Ð

ike ,zg` zexifp eilr lg "zg` xifp ipixd" xn` ikc ."dvgn cere" xn`wc ,mizy aiige dipy zexifp dilr `liig Ð "zexifpay dvgne zg`" e` "zg` dry" e` "cg` mei" xn`e

yxity oeik ,"mizye miyly" e` "cg`e miyly xifp ipixd" xn` m` la` .dipy zexifp eilr lg "dvgne" xn`e xfg.eilr lawy minid oipnk `l` ,mizy xifp epi` Ðàøîâäîì
éðä ìë àðúéîì éìmizy zexifpa da aiignc Ð?!ipixg`l `prci dpine `cg ipziléëéøöizya aiignc opixn`c `ed `kd :`pin` ded ,"cg` meie xifp ipixd" ipz ded i`c Ð

mei xifp ipixd" xn`c o`nk iedc ,cg` meil zexifp oi`y itl ,dil xn`w izixg` zexifpc `zrc` Ð "cg` meie" xn`e xcdc i`de ,zexifp dilr `liig "xifp ipixd" xn` ikc ,zexifp

.ol rnyn `w ,"cg`e miyly" xn`c o`nk iedizc `ni` Ð zg` drye xifp ipixd xn` ik la` .miyly zexifp inp dilr `liigc ,"cg`
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àîéàåÐ oizegt yie ,mi`ln miycgdyk Ð minia miaexne mi`ln mipy yic Ð dpy

.mixqg mdykíéðùdz` miycg ('eke `ed dhiye) .dinza Ð minil oipen in

aizk `kde .xyr dyng e` mixyr ,mini `le ycg oitiqen Ð oixarn odyke ,mipyl aygn

.ixiin ycga i`ce jkld Ð "minid z`ln cr"

éðéøädphw zg` xifp ipixd dlecb zg` xifp

"dlecb" xn` ik `py `l ,xnelk Ð

cre o`kn" xn` elit`e ,"dphw" xn` ik `py `le

.mei miyly `l` xifp ied `l Ð "mlerd seq

,zexifpd ilr lecb :xnelk Ð xn`wc "dlecbe"

`gixh `lc :xnelk Ð "dphw e`" .ilr `gixhc

`xnba Ð "mler seq cre o`kn" elit`e .llk ilr

seq cre o`knk `zln il `kix`e `gixhc :yxtn

.mlerd

éàîàåÐ xn`w mlerd seq cre o`kn `de

ikd ,ipyne !mlerl xifp iedile :yexit

.'ek `zlin i`d il `kix` xnelk ,ipixd :xn`w

ikdc ,`lewl dilr liaw zexifp cg mlerl

seq cre o`kn yiwl yix `ed m`c .ith rnzyn

rceic ,mlerd seq oipn xikfdl el did Ð mlerd

dide ,jldn ze`n yng ea yi mlerdc xity `ed

.`lewl opilf` jkitle ,mipy ze`n yng xnel el

.d`xp jk

ïàëîcr mini dnk micne` ipelt mewn cre

xifp mei miylyn zegt ipelt mewn

mei zexifp laiwn rxb `lc :yexit Ð mei miyly

xifp ied Ð e`l m`e ,mei miyly xifp iedc cg`

?i`n`e .mei miyng e` mirax` e` ,minid oipnk

mewn cre o`knk `zlin il `kix` :`nip inp ikd

didi elit`e ,mei miyly `l` didi `le ,ipelt

wifgdyk :[ipyne] !ipelt mewn cr mei miyng

law jxcd iqpe` iptn `nzqnc .eilr lawe jxca

jldn jql ,jxcd zpkqn lvpdl ,zexifp eilr

.ipelt mewn cr minid
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éøñé÷c ïðaø àäå ?éîBéì ïðéðî éî ¯ !äðL àîéàå§¥¨¨¨¦¨¥©§¥§¨©¨©§¥¨¦
ì íéîé ïéðBî ïéàL ïépî :éøîàøîàpL ¯ íéðLéLãçì" ¨§¦¦©¦¤¥¦¨¦§¨¦¤¤¡©§¨§¥
ì ïéáMçî íéLãç ¯ "äðMäì íéîé àìå ,íéðL.íéðL ©¨¨¢¨¦§©§¦§¨¦§Ÿ¨¦§¨¦

äðùîøéæð éðéøä" "äìBãb úçà øéæð éðéøä" øîà̈©£¥¦¨¦©©§¨£¥¦¨¦
øéæð ¯ "íìBòä óBñ ãòå ïàkî" eléôà ,"äpè÷ úçà©©§©¨£¦¦¨§©¨¨¨¦

ìL.íBé íéLàøîâóBñ ãòå ïàkî" àäå ?éànà §¦©©§¨¦¨§©
àúléî àãä éì àëéøà :øîà÷ éëä ¯ !øîà÷ "íìBòä̈¨¨¨©¨¦¨¨©£¦¨¦¨¨¦§¨
ãò ïàkî øéæð éðéøä" :ïðz .íìBòä óBñ ãòå ïàkîk§¦¨§©¨¨§©£¥¦¨¦¦¨©
íB÷î ãòå ïàkî íéîé änk íéãîBà ¯ "éðBìt íB÷î̈§¦§¦©¨¨¦¦¨§©¨

ìMî úBçt ;éðBìtìL øéæð ¯ íBé íéLíàå ,íBé íéL §¦¨¦§¦¨¦§¦§¦
àëéøà :éîð àëä àîéàå .íéîiä ïéðîk øéæð ¯ åàì̈¨¦§¦§©©¨¦§¥¨¨¨©¦£¦¨
øîà ¯ !éðBìt íB÷î ãòå ïàkîk àúléî àä éì¦¨¦§¨§¦¨§©¨§¦¨©
!äñøôe äñøt ìk éåäéìå ¯ .Cøca ÷éæçäL :àáø̈¨¤¤¡¦©¤¤§¤¡¥Ÿ©§¨©§¨
éåäéìå ¯ .éñøt éðî àìc àøúàa :àtt áø øîà ¯£©©©¨§©§¨§¨¨¥©§¥§¤¡¥
øôòk øéæð éðéøä" :ïðz àì éî .àðåeàå àðåeà ìk̈©¨¨§©¨¨¦¨§©£¥¦¨¦©£©
øéæð äæ éøä ¯ "íiä ìBçk"e "éLàø øòNk"å "õøàä̈¨¤§¦§©Ÿ¦§©¨£¥¤§¦

ì ãçà çlâîe ,íìBòìL!íBé íéL¯úéàc àúléî ìk ¨§©¥©¤¨¦§¦¨¦§¨§¦
éîé ìk øéæð éðéøä" :àéðúäå .éðú÷ àì àúevé÷ déa¥¦¨¨¨¨¥§¨©§¨£¥¦¨¦¨§¥
eléôà .íìBò øéæð äæ éøä ¯ "íìBò øéæð éðéøä" "éiç©©£¥¦§¦¨£¥¤§¦¨£¦
íìBò øéæð äæ ïéà ¯ "íéðL óìà" eléôà "äðL äàî"¥¨¨¨£¦¤¤¨¦¥¤§¦¨
ìéàBä ,úBøòN éðàL :øîà äaø .íìBòì øéæð àlà¤¨¨¦§¨©¨£©¨¥§¨¦
éäéå" áéúk àä ,éîð éîBé éab ¯ .Bfî Bæ úBìcáeîe§¨¦©¥¥©¦¨§¦©§¦
é÷ñôîc åàì íúä ¯ !"ãçà íBé ø÷á éäéå áøò¤¤©§¦Ÿ¤¤¨¨¨¨§¦§§¦
àîBé ãç àéìéìå àîîé ¯ øîà÷ éàî .àeä éããäî¥£¨¥©¨¨©§¨¨§¥§¨©¨

,íúä éðàL ?éàä élek ééeL÷à Cì änì :øîà àáø .éããäî é÷ñôî àì íìBòìe ,àeä§¨¨¦§§¦¥£¨¥¨¨£©¨¨¨©§¥¥©¨¥¨¨
."úçà øéæð éðéøä" éðú÷ àäcäðùî,"úçà äòLå øéæð éðéøä" ,"ãçà íBéå øéæð éðéøä" §¨¨¨¥£¥¦¨¦©©£¥¦¨¦§¤¨£¥¦¨¦§¨¨©©

.íézL øéæð äæ éøä ¯ "äöçîe úçà øéæð éðéøä"àøîâ;éëéøö ?éðä ìk àðúéîì éì änì £¥¦¨¦©©¤¡¨£¥¤¨¦§©¦¨¨¦§¦§¨¨¨¥§¦¦
éëäì eènà ,ãçà íBéì úeøéæð ïéà ïðéøîàc àeä àëä ¯ "ãçà íBéå øéæð éðéøä" àðz éàc§¦§¨£¥¦¨¦§¤¨¨¨§¨§¦©¥§¦§¤¨©§§¨¦

ìL éðîéì ¯ "úçà äòLå øéæð éðéøä" ìáà .ïézøz éðî÷.ïì òîLî à÷ ,íBé ãçàå íéL ¨¨¥©§¥£¨£¥¦¨¦§¨¨©©¦§¥§¦§¤¨¨©§©¨
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc xifp(ycew zay meil)

àðz éàåe xifp ipixd' xn`y ote`d z` wx dpey did m`e -äòL §¦¨¨¨¨
,'úçà,zeiexifp izy eilr milg ef oeyla `weecy xne` iziid ©©

à÷åãì úéçð àìc íeMîxac xcp ixdy ,eixaca wcwcl cxi `l - ¦§Ÿ¨¦§©§¨
z` owzl jixvy oeike ,zeryl zexifp oi`y ,zeidl leki epi`y

.dnily zexifp siqep ,siqedle eixacìáàxifp ipixd xn` m` £¨
c ,äöçîe úçàef oeylaà÷åãì úéçðixdy ,eixaca wcwcl cxi - ©©¤¡¨§¨¦§©§¨

ztewzn zivgn mdy mitqep mei dxyr yng zexifp lawl leki
zexifpdokle ,ézøz éðîéì àì àîéàly zetewz izy dpni `l - ¥¨Ÿ¦§¥©§¥

,mini dyinge mirax` wx `l` ,zexifpïì òîLî÷okl - ¨©§©¨
ay ,`pzd eprinydeälekixd epizpyna miiepyd mipte`d lka - §

`edíézL øéæðeilr lawndy meyn ,miyly ly zeiexifp izy - ¨¦§©¦
:dnily zexifp lawnk `ed ixd zexifp zvwn

äðùî
xne`d :ztqep zexifp eilr dlg `ly ote` d`ian dpyndéðéøä£¥¦

ìL øéæð,úçà äòLå íBé íéL'zg` dry' zxin` z` jnq `ly oeik ¨¦§Ÿ¦§¨¨©©
,'dry xifpe xifp ipixd' xne`k `edy mixne` `l ,'xifp' zaizl

`ed ixde ,laiwy zexifpd lr dry siqedl oiekzp `l`øéæð̈¦
ìLíBé ãçàå íéLmeyn ,zg` dry siqeiy jka ic oi`e .ïéàL §Ÿ¦§¤¨¤¥

ì úeøéæðúBòL:minil wx `l` ,zeryl zexifp lawl xyt` i`y - §¦§¨

àøîâ
:dpynd oic z` dliabn `xnbdeðL àì ,áø øîàzexifp bdepy ¨©©Ÿ¨

,mei cg`e miylyøîàc àlà[xn`yk-]'xifp ipixdìLãçàå íéL ¤¨§¨©§Ÿ¦§¤¨
é'íBìáà ,m`øîàxifp ipixd'ìL,'ãçà íBéå [íBé] íéLsiqedy oeik £¨¨©§Ÿ¦§¤¨

df ixd ,zxzein 'mei' zaiz xnel,íézL øéæðcer lawl ezpeeky ¨¦§©¦
.mei miyly ly zexifp

:`xnbd zx`anàøéúé àðMéì Léøãc ,àáé÷ò éaøk dì øáñ áø- ©¨©¨§©¦£¦¨§¨¦¦§¨§¥¨
siqedly eixac z` miyxtn oeyl xezi xne`d mc`y xaeqy

.eyxtn epi`y s` ,oiekzp xacïðúc`xza `aaa(.cq)z` xkend , ¦§©
,ziadàìdpewl xknúecä úà àìå øBaä úàe ,ziaayét ìò óà Ÿ¤©§Ÿ¤©©©¦

Bì áúkLz` el xkeny ,dxiknd xhyaàîeøå à÷îeòwner - ¤¨©§¨§¨
oi`y meyn ,el` z` dxikna llk `l mewn lkn ,ziad ly daebe

.ziad yinyzl dey myinyzåmix`yp zecde xeady s` §
,xkend zelraaéøöC`edBì çwéìgweld on envrl zepwl - ¨¦¦©

Cøcz` dti oira xken xkendy oeik .zexitg oze`l zkll ick ¤¤
,jxcd z` elit` envrl xiiyn epi`e ,ziad lk.àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨

éøö ïéà ,íéøîBà íéîëçåCxkendBì çwéìenvrl zepwl -,Cøc ©£¨¦§¦¥¨¦¦©¤¤
xead l` jxcd z` envrl xiiyne ,xken `ed drx oira ik

.zecde
:dpynd zniiqneBì øîàL ïîæa ,àáé÷ò éaø äãBîe,gwell xkend ¤©¦£¦¨¦§©¤¨©

ziad z` jl xken ipixdelàî õeç,zecde xead -éøö BðéàLC ¥¥¤¥¨¦
Cøc Bì çwéìoi` ezxin` `la mb ixdy .zexitg oze`l zkll ick ¦©¤¤

ueg' xn`e epeyla xziiy jkae ,dxiknd llka zecde xead
xaq ax mbe .jxcd z` mb envrl xiiyl oiekzp i`ce ,'el`n
,jxev `la 'mei' zaiz ltk m`y xaeq okle ,`aiwr iax zxaqk

:cg` mei wx `le ,dnily zexifp cer lawl ezpeek i`cea
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iiepik lka cenr f sc ± oey`x wxtxifp
úçà äòù àðú éàåmei miyly iednl `wec zexifpl zigp `lc li`ed inp `ed mzd Ð

la` .zexifp izya aiignc xn`c `ed ikdl Ð zeryl oixcep oi`y itl ,zg` drye

`l` ,izxz ipnil `lc `ni` Ð `wecl zgp zexifpc ,"dvgne zg` zexifp" xn`c `kid

.cala mini dynge mirax`ïì òîùî à÷`yixa xn`c `kide ,izxz aiig edlekac Ð

ike ,zexifp dilr `liig Ð `nzq "xifp ipixd"

zexifp e` zg` dry e` cg` mei e` ,xn`e xcd

z` laiwy ink dzvwn laiwc oeik ,dvgne

.zexifp izya aiige ,inc dlekäðùîøîåàä
úçà äòùå íåé íéùìù øéæð éðéøädyrp Ð

`l` aiig epi`e ,mei cg`e miyly xne`k

.cala mei cg`e miylyàøîâáø øîàÐ

mei miyly xn` ikc oizipznn opiwiicc i`d

epi`e ,cg`e miyly xn`y ink dyrp drye

.cala cg`e miyly `l` zexifpa aiigåðù àì
íåé ãçàå íéùìù øîàã àìàxn` la` Ð

xn`c oeik ,"cg` meie mei miyly xifp ipixd"

dl xaq axc .mizy xifp ied Ð `xizi `pyil

xkend :opzc .`xizi `pyil yixcc `aiwr iaxk

xkn `l Ð zece xea my el dide exagl zia

el azky it lr s` ,zecd z`e xead z`

."`nexe `wner"êéøöåel gwil xkenl el Ð

,xken `ed dti oira :xaqwc .`aiwr iax ixac ,xie`a gxti e` ,ely zece xeal jlil jxc

.envrl jxc xiiy `leêøã åì ç÷éì êéøö åðéà íéøîåà íéîëçåxiiyy myk :opixn`c Ð

.jxc el xiiy jk Ð envrl zecd z`e xead z`åì øîàù ïîæáueg :yexita xken Ð

,oixekn eed `l "ueg" xn` `l elit` `dc .`xizi `pyil xn`c oeik ,zece xea el`n

.jxcd z` el xiiyl Ð "ueg" xn` ikdl
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[` cenrl jiiy]éåäéìåseq cre o`kn" xn` ik ,jixt oizipzn` Ð dqxte dqxt lk

mlerdy oipnl ,mlerd seq cr dqxt dnk aeygp "mlerd

opivn `le ,`xnegl ze`qxt oipnk dilr liaw zexifp oipnc `nye ,dpy ze`n yng jldn

`diy ith dil `gipc ."mlerd seq oipn" [xnel] el did ok m` :zeywdl oi`e !lwdl iyextl

envr glbl lkeiy ,envr ipta dqxte dqxt lk

i`wc xnele yxtl oi` la` .mei miyly lk seqa

ied `nrhc oeikc ,dipin wiqnc i`nl jixte

ik xifp zeidl ezrca oi` Ð jxca wifgdc meyn

i`wc yxtl jixv jkl .jxca ezeida m`

`kilc ,dqxt ipn `lc `xz`a :ipyne .oizipzn`

lk iedle :jixte .dilr liaw dqxt oipnkc xninl

mlerd seq cry mini jldn oipnk `pee`e `pee`

xryk xifp ipixd" opz `l in .zexifp dilr liaw

zexifp `nl` Ð 'ek mlerl xifp df ixd 'ek "iy`x

,`lewl dizlinl opiyxtn `le ,dilr liaw daxd

xriyk"e ,mei miyly Ð "xifp ipixd" :xninl

`zlin i`d il `kix` :xnelk Ð xn`wc "iy`x

xriy oipnk xifp ipixd izxn` eli`k (xn`wc)

`l `zavw dil zi`c `zlin lk :ipyne .iy`x

Ð "mlerd seq cr ipixd" xne`d :yexit ,ipzw

ze`n yng mlerd jldnc ,`zavw edl zi`

yi jkle ,oipn mdl yiy ixg` ,`icdl yxtl dil ded dilr liaw oipna zexifp [m`e] ,dpy

davw mdl oi` "mid leg"e "ux`d xtr"e "iy`x xriy" la` .dilr liaw zexifp cgc xnel

rci `ly itl Ð yxit `ly dne ,zexifp dilr liaw ey`x xriy oipnac xnel [dvex] ,oipne

.xriyd oipnàéðúäåini lk" .`zaviw `l oiae `zaviw oia welig yiy ,`zegipa Ð

,melya`k mlerl xifp df ixde ,eiig ini rcei epi`y ,daviw el oi` Ð "mlerl xifp" e` "eiig

dpy d`n elit` .(a,c) lirl ,dil zi`ck xnle ,dil zi`ck xnl zenda yly `iane lwine

xn`z m`e .ezen mei cr jex` xifp Ð mler xifp `l` ,lwdl melya`k mlerl xifp df oi`c ,epica welg [ikd elit`e] Ð eiig ini lk dil dede ,jk lk digi `l `nzqne ,dpy sl` elit`e

zi`c mipy sl`l ,`zaviw [dil zilc oia] `zipzn [wlgnc] oeikxifp ipixd" xn`c ,`kd ip`yc :xnel yie !mipy sl`a enk ezen mei cr jex` xifp didi oizipzna mb ok m` Ð `zavw edl

zexifpc [xneln] ,mlerd seq cre o`knk `zlin dil `kix` :ith rnync ,"mlerd seq cre o`kn" xn` oizipzna la` .dilr liaw jex` zexifp rnyn Ð "o`kn" xn` `le "mipy sl`

:[yi] xifp ipipr dylyc .[`zaviw dil zilc `zlinl] `zaviw dil zi`c `zlin oia welig `ki`c `l` `ziixa jdn iziin `le ."mlerd seq cr xifp ipixd" xn` `lcn ,dilr liaw jex`

glbl `le ,melya`k mlerl xifp [df ixd] Ð "mlerl xifp" "eiig ini lk" xn` .eizepaxw `iane ,zexifp oia exry lk glbne ,zexifp xg` zexifp ,mlerl xifp Ð "legk" "xtrk" "xriyk" xn`

oaxw `ian `le lwin `le glbn `l epi`e ,ezen mei cr jex` zexifp df ixd Ð "dpy sl`" e` "dpy d`n" xn` .zenda yly `iane ,dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,lwdl `l` ixnbl

.eini lkìéàåä,iz`w "mei"n elicadl rnyn Ð cg` mei dil ixwcn "cg` mei" 'ek iab :jixte .efn ef zelcaen zepee` oi`y ,dilr liaw zexifpc xnel yie .efn ef lcaen inei epi`e Ð 'ek

mirbep minid lk `l` ,iz`w dixzac `nein iwet`l `le .aeh meie zay oiprl meid iptly axrd :yexit ,`nei cg `ilile `nni :xn`w ikd :ipyne !md mb milcaene minid oikldn ok m`

.dfa dféðàù"xifp ipixd" xn`c oeik ,"mlerd seq cre o`kn zg` xifp ipixd" xn` m` e` ,"dlecb zg` xifp ipixd" :ipzwc ,`yix` i`wc dil rnync Ð zg` xifp ipixd ipzwc mzd

."zg`"` "mlerd seq cre o`kn" i`wc edl rnyn `l i`nw i`xen`e .mlerd seq cre o`knk `zlin dil `kix`c opixn`e .dil `kix` Ð "zg`"eéðéøä"xifp" jnqe Ð cg` meie xifp

ipixd" xnel leki did `ly ,"dvgn" lv` xzei "xifp" zaiz axwl leki did `ly ."dvgn xifp" e` "dry xifp" e` ,"cg` mei xifpe xifp ipixd" xn` eli`k ied ,dryd lv`e meid lv` exeaica

xifp ipixd" :yexita xn` m`e .zexifp ivg Ð yexit "dvgne xifpe" yxit eli`k aeyge ,"dvgne zg` xifp" xn` ok lr ,dvgn dn lr icin rnyn `lc ,"dvgne xifpdry" elit`e "cg` mei

.mizy xifp ied jkld ,dryl oky lke cg` meil zexifp oi`y ,mei miyly xifp ied Ð "zg`éðéøäxn` eli`k dil opiaygc :yexit Ð cg` meil zexifp oi`c `ed `kd cg` meie xifp

cg` mei xifpe xifp ipixd"zg` dry xifp xn` eli`k "zg` drye xifp ipixd" xn` la` .zexifp izxz ipn ikdl Ð mei miyly `l` meil zexifp oi`e "cg` mei xifpe xifp ipixd" xn` eli`e ,"

.mly zexifp siqep exeac lr siqedl yic oeik :ol rnyn `w Ð mei cg`e miyly didie ,mei miyly icda opitxvne ,mei zeyrl dry dze`n epl icc jzrc `wlqc ,(cg`e) miyly oipnl

éàå,`wecl zigpc ,"dvgne zg`" la` .mly zexifp siqep Ð exeac lr siqedl yiy oeike .zery oixcep oi`y ,zeidl leki epi`y xac :yexit Ð `wecl zigp `lc meyn zg` dry `pz

.mizy xifp edlekac ol rnyn `w ,ied dynge mirax` `l` izxz ipnil `l `ni` ,xifp zeidl lekiyéðéøä"xifp"c xeac `niiw `l dzrne Ð zg` drye [mei] miyly xifp

sxhvn cg` meic ,mei cg`e miyly dilr liig i`cec ,"mei cg`e miyly xifp ipixd" xn` eli`k iede ,mei dyrp dry dze`ne ,zeryl zexifpd oi`y ,mei cg`e miyly zexifp iede ,"dry"`

miyly" zaiza wiqtdy oeik ,mei cg`e miyly `l` xifp ded `lc ,"cg` meie (mei) miyly xifp ipixd" xn` m` oicd `ede .mei cg`e miyly lk xifp iedinl mei miyly icda xity,"

."cg` meie xifp ipixd" xn`wc ,oizipznc `yix` wlgl yiy oicd `ede ,"zg` drye xifp ipixd" lirl xn`wc epiidc ,wlig wilqc i`nne ,oipicd on cg` hwpc `l` ,i`w `yix`càì
lif`e yxtncke ,"mei" minrt izy epeyla xziiy itl ,mizy xifp Ð "cg` meie mei miyly" xn` la` .mei cg`e miyly `l` xifp ied `l [f`] :yexit Ð mei cg`e miyly xn`c `l` epy

[drye] xifp ipixd" epiid ,wilqc `pyil yxit oizipznac :xnel yie !"zg` drye miyly" `l` ,"mei cg`e miyly `pyil" i`d ipzw `l oizipznac ,zvw dywe .`aiwr iaxk dl xaqc

za wiqtdc ,"cg` meie [miyly] xifp ipixd" [xn` i`] ,mizy xifp iedc "cg` meie xifp ipixd" xn` ik inp `yixac oicd `ede ,(mei) "zg`miyly `l` xifp ied `lc Ð miizpia "miyly" zai

.`weicn dil wiice `icdl yxtn epi`y ,"epy `l" ax xn`w `d`e .mei cg`eàì`le dti oira el xkny ,gweld on xeal jxc el gwil df xken jixve ,zia llka epi`y Ð 'ek xead z`

.envrl xiiyïéà.jxc envrl xiiye ,xken drx oirac Ð jxc el gwil jixv

õåç[`,g scl jiiy] .oiekinw jxc envrl xiiyl `l` ,xead z` xkn `l ikd e`lay .epeyla xziiy Ð 'eke el`néðéøämlerl xifp df ixd mid legke ux`d xtrke iy`x xryk xifp

.eizepaxw `iane miyly meia glbne ,mid legke ux`d xtrk eilr laiw daxd zexifp :yexit Ð mei miylyl zg` glbneïéà`xiaq iax :yexit Ð mei miylyl zg` glbn df

."mid legke ux`d xtrke iy`x xryk zexifp ilr ixd" xne`d Ð mei miylyl zg` glbn edf i`e :wiqnck ."zexifp" yexita xn`iy cr ,ezen mei cr eilr liaw daexn zexifpc dil
ipixd
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... וכיון שהכל בהשגחה פרטית ובפרט ע"פ המבואר בתורת הבעל שם טוב ז"ל, אשר השנה 

ידו את כל אלו  ועל  )והזכות( לעורר אותו  היא שנת המאתים להסתלקות הילולא שלו, עלי החובה 

שכותב בשמם, על דברי רבותינו נשיאינו ]מתחיל ממורנו הבעש"ט ומ"מ הרב המגיד ורבנו הזקן בעל 

התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשו"ע )פוסק בנגלה דתורה([ על גודל ההכרח דלימוד פנימיות התורה, 

שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, שמסרו נפשם על הפצת לימוד האמור, ואם על כאו"א הדברים 

הרבים,  את  וזיכה  זכה  המשנה  כדבר  אחרים,  על  להשפיע  שיכולים  לאלו  בהנוגע  עאכו"כ  אמורים 

ומכלל הן וכו', וביחוד בתקופה דעקבתא דמשיחא שהנה זה עומד אחר כתלנו וכאו"א צ"ל מוכן בכל 

יום שיבוא, הרי מוכרח לעשות כאו"א כל התלוי בו, וכדברי מלכא משיחא כמסופר באגה"ק של הבעל 

שם טוב, שכשיפוצו מעינותיו חוצה, קאתי, וח"ו וח"ו להאריך את הגלות, אפילו לשעה הכי קלה ע"י 

העדר העשי' בהפצת האמורה, ואפילו עשי' שלא במילואה - שהרי זהו גלות הקב"ה וגלות כנס"י אשר 

גלו לאדום שכינה עמהם, וקשה להאריך בדבר המצער עד להבהלה.

בזה  וכמבואר  בשדה,  נמצא  המלך  שאז  והרחמים,  החשבון  חדש  אלול,  בחדש  ובהמצאנו 

שיהי'  רצון  ויהי  בהאמור,  כ"א  את  מלמע'  שמעוררים  בודאי  ראה(  )פ'  לדודי  אני  ד"ה  בלקו"ת 

באתעדל"ע אתעדל"ת ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, ויהי רצון שאתבשר בשורה טובה בהאמור 

ואין טוב אלא מעשה בפועל, כי המעשה הוא העיקר, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.



c"agקצד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.àéøöúBëøaä òîML óà úBëøa äàî ïéðî íéìLäì éãk Bì Lé íà çéø éðéîe íéãâîe úBøta úBaøäì C ¨¦§©§§¥§¨¦¦¥¥©¦¥§¥§©§¦¦§¨¥¨§¨©¤¨©©§¨
äøèôääå äøBzä úàéø÷ ìL[`å"î ïîéña øàaúpL Bîk3: ¤§¦©©¨§©©§¨¨§¤¦§¨¥§¦¨

א  סעיף בפירות ברכות מאה ישלים בשבת רצ, סימן

1

2

`zax `zkld
äøèôääå [à וההפטרה קריאתֿהתורה ברכות -

לו  כשאין רק ברכות מאה מנין להשלמת מועילות
בעצמו1פירות  שיברך שמוטב כיון ברכות , שישמע (או

בהן) שמיעת שמחויב עלֿידי ידיֿחובתו שיצא מאשר
בהן  מחויב שאינו .2ברכות

zetqede mipeiv
(1:Ê"Ò „Ù¯ 'ÈÒ בתורה הקוראים לברכות לכוין צריך

להשלים  לו ויעלו אמן אחריהם ויענה המפטיר ולברכות
פירות  לו אין אם בשבת מנינם שחיסר ברכות מאה מנין

בהם. להשלים הרבה
:ÂÙÂÒ· ÂË¯ 'ÈÒ·Â טוב הסעודה בתוך פירות לו הביאו אם

אחריהם  שיברך כדי המזון ברכת לאחר להניחם יותר
המזון  בברכת יפטרם ולא להם המיוחדת האחרונה ברכתם
לו  יש ברכות ק' להשלים כדי טוב ויום בשבת ובפרט ...
על  לסמוך ולא בהם להשלים המזון ברכת לאחר להניחם

וההפטרה. התורה וברכת הש"ץ חזרת שמיעת
להלן. הובא ס"א מו בסימן הוא וכן

אמנם  צריכה, שאינה מברכה להזהר צריך מקום ובכל
ברכה  אינה מכן לאחר המזון ברכת לאחר הפירות השארת

ד. ס"ק קו"א רמט בסי' כמבואר צריכה שאינה
פירות 2) לו כשיש דווקא זו שחובה שוע"ר משמעות אמנם

כך. לשם פירות לקנות צריך אין אבל עליהם, לברך
ברכות 3) וב' ברכות ל"ו תפלות מג' חסרו בשבת א: סעיף

וט"ז  מוסף של ז' ונתוספו עינינו יראו וברכת תפילין של
הכוס  על כשמקדש הלילה קידוש של וב' סעודות ב' של
למלאותן  צריך י"ג חסרו כ"ו הרי היום קידוש של וא'
ברכות  וישמע יכוין לו אין ואם בשמים ומיני בפירות
בסי' כמ"ש אמן אחריהן ויענה והמפטיר בתורה הקוראין
ברכה  איזה שיודע אע"פ הברכה ישמע לא אם אבל רפ"ד,
אבל  ברכות ק' למנין לו עולה אינה אמן אחריה ועונה מברך

הברכות. בשמיעת יוצא אינו פירות לו שיש מי

•
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מחזיקים ‡ שאין בכלים וסתירה בנין שאין נתבאר כבר
חרס  של חבית לפיכך גמור בנין כשאינו סאה ארבעים
בזפת  שבריה ודיבק שנשברה סאה ארבעים מחזקת שאינה
מה  ליקח כדי בכלי בין ביד בין בשבת לשברה מותר
גמור  בנין שאינה מפני סתירה משום בה ואין שבתוכה
נאה  לפתח לה שיהא יפה נקב לנקבה יתכוין שלא ובלבד
כמו  בפטיש מכה משום וחייב כלי מתקן הוא הרי שא"כ
שמא  גזרו ולא מותר לכך מתכוין כשאינו אבל שיתבאר
גרועה  היא בזפת ודבוקה השבורה שחבית מפני לכך יתכוין
פתח  לה לתקן ושוברה כשחוזר עליה חושש ואינו בעיניו
שאינו  בענין אפילו לשברה אסור שלימה היא אם אבל נאה
אף  אסורה גמור בנין שסתירת מפני נאה פתח לה מתקן
לה  שיהא יפה נקב לנקבה יתכוין שמא גזירה ועוד בכלים

נאה: לפתח

חייב · בזה וכיוצא כלים בו לתלות בכותל יתד התוקע
חור  שקדח אלא היתד תקע לא ואפילו בונה משום
הואיל  זה נקב על בונה משום חייב יתד בו לתקוע בכותל
העושה  וכן היתד לתקיעת דהיינו לבנין מועיל הוא זה ונקב

אבל  בונה משום חייב המים שיצאו כדי הבית בקרקע נקב
עשוי  הנקב כן אם אלא חייב אינו תלוש בדבר נקב העושה
שאינו  תרנגולים של שבלול נקב כגון בו ולהוציא להכניס
ההבל  ולהוציא האורה להכניס עשוי שהוא לקרקע מחובר
תיקון  משום עשייתו על וחייבים גמור פתח הוא זה שנקב
שעשה  ובין ש"ב בסי' כמ"ש בפטיש מכה תולדת שהיא כלי
מכה  משום עליו חייב בכלים בין במתכת בין בעץ הנקב

ולהוציא: להכניס עשוי הוא אם בפטיש

או ‚ בלבד להוציא עשוי אפילו נקב כל על חכמים וגזרו
עליו  שחייבים נקב לעשות יבא שמא בלבד להכניס
ואפילו  היין בו שיזוב בחבית חדש נקב נוקבים אין לפיכך
והוא  אסור להרחיבו מעט בו להוסיף ובא נקב בו היה
עץ  של בחבית תקוע סכין היה אם אבל להוסיף שמתכוין
אותו  כשיוציאו נקיבתו במקום היין שיזוב כדי יום  מבעוד
יוסיף  שלא אפשר שאי ואף בשבת ולהכניסו להוציאו מותר
מתכוין  שאינו כיון כלום בכך אין זו הוצאה ע"י בנקב
כיון  מכלֿמקום הוא ימות ולא רישיה שפסיק ואף להוסיף
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אלא  איסור בו אין במתכוין כזה חדש נקב העושה שאף
לפיכך  בלבד להוציא אלא עשוי ואינו הואיל סופרים מדברי

במתכוין. שלא להוסיף אף לאסור כך כל בו החמירו לא

מהחבית  הסכין להוציא התירו שלא ואומרים חולקים ויש
שאז  יום מבעוד אחת פעם הוציאו כבר כן אם אלא בשבת
אלא  שבשבת זו הוצאה ע"י בנקב שיוסיף רישיה פסיק אינו
בכך  אין שמוסיף אירע אם אף וא"כ כלום יוסיף שלא אפשר

הוא. מתכוין שאינו שדבר כלום

שם  שאין במקום ומכלֿמקום הראשונה כסברא והעיקר
האחרונה: לסברא לחוש טוב כך כל צורך

אם „ יום מבעוד עץ של בכותל תחוב שהוא סכין אבל
בשבת  להוציאו איסור בו נהגו בחוזק קצת תקוע הוא
אינו  שאז יום מבעוד אחת פעם כבר הוציאו כן אם אלא
מעולם  הוציאו לא כשעדיין אבל בנקב שיוסיף רישיה פסיק
כיון  בשבת כשמוציאו בנקב יוסיף שלא אפשר אי זה מנקב
במתכוין  שלא להוסיף התירו ולא בחוזק קצת תקוע שהיה
בו  אין ובמתכוין בתחלה נקב בה לעשות שאף בחבית אלא
בכותל  נקב העושה אבל סופרים מדברי אלא לעולם איסור
לתקוע  כדי נוקבו אם דהיינו לפעמים חטאת חייב במתכוין
לכן  חייב במתכוין זה בנקב שהוא כל המוסיף ואף יתד בו
כשהוא  במתכוין שלא אף בו להוסיף שלא בו להחמיר יש

המנהג. טעם זהו רישיה פסיק

אם  שמכלֿמקום כיון ברור איסור בזה אין הדין מן אבל
מוסיף  שהוא ממש זה בענין בכותל חדש נקב עושה היה
בה  לתקוע מנת על שלא דהיינו הסכין בהוצאת  עכשיו בו
שאינה  מלאכה שהיא לפי התורה מן איסור בו היה לא יתד
בנקב  שמוסיף מה וגם הכותל מקלקל הוא וגם לגופה צריכה
בו  אין יד כלאחר וכל יד כלאחר נעשה זהו הסכין בהוצאת
לאסור  אין כן אם גמורה במלאכה אף התורה מן כלל  איסור
מה  לפי בחבית כן אסרו שלא כמו במתכוין שלא להוסיף
נגד  להקל אין ומכלֿמקום שם כהמתירין שהעיקר שנתבאר

המנהג:

מותר ‰ התלוש דבר בשאר או בספסל התקוע סכין אבל
הוציאו  לא שעדיין אף בשבת מפני להוציאו מעולם

בונה  משום לעולם איסור בו אין תלוש בדבר נקב שבעשיית
או  להכניס פתח עשהו אם כלי תיקון גזירת משום אלא
ולא  להכניס לא כלל פתח עושהו כשאינו אבל להוציא
בו  אין הסכין הוצאת ע"י ממילא שנעשה אלא להוציא
כלים  בשאר או גדולה בחבית תקוע הוא ואם כלל איסור
דינו  הרי וסתירה בנין בהם שיש סאה מ' שמחזיקין גדולים

בכותל: כתקוע

Â או בעץ בידים סתמו אפילו ונסתם נקב בה שהיה חבית
אמורים  דברים במה בשבת לפותחו מותר אחר בדבר
השמרים  כנגד הוא אם אבל השמרים מן למעלה כשהוא
תדיר  ולסותמו לפותחו עשוי כן אם (אלא לפותחו אסור
כל  הרי כך כל למטה שהוא שכיון שבחבית) ברזא כגון
לפיכך  מעולה סתימה וצריך עליו נשען היין כובד
מן  למעלה משא"כ חדש נקב כפותח חשוב כשפותחה

כפותח  חשוב אינו מעולה סתימה צריך שאין השמרים
מחדש:

Ê לנקבו מותר שנסתם ישן נקב לפתוח שמותר במקום
ואינו  שבחבית הברזא נשברה אם כגון במקדח אפילו
שמותר  לומר צריך ואין במקדח לנקבה יכול להוציאה יכול
אם  בה התחובה ברזא באותה ולהכות אחרת ברזא ליקח
הברזא  תהא שלא ובלבד בשבת יין לשתות לצורך הוא

שנתבאר: כמו השמרים נגד בה התחובה

Á בחבית אלא ישן נקב לפתוח התירו שלא אומרים יש
בחבית  אבל בנקב יפה מהודקת הסתימה שאין חרס של
וחותכין  הנקב בו שסותמין העץ מאד שמהדקין עץ של
חדש  נקב שזהו נראה ודאי להוציאו שלא דעת על ראשו
במקום  דבריהם על לסמוך ויש זה על חולקין ויש ואסור

סופרים: בדברי להקל גדול צורך

Ë להוציא בחבית ברזא שאר או חלול קנה ליתן מותר
יודע  ואינו זו בחבית מעולם היו שלא אע"פ היין בהם
שמא  חוששין ואין זו חבית של הנקב למדת יבאו אם כלל
עד  סביב סביב בסכין ויגרדם ויחתכם למדתו יבאו לא

שיתבאר: כמו מחתך משום ויתחייב למדתו שיבאו

È שלא כדי שבחבית בנקב הדס של עלה ליתן אסור אבל
על  מקלח יהיה אלא החבית דופני על שותת היין יהיה
מרזב  יתקן שמא גזרה מרזב כעין ועשוי המקופל העלה
כן  גזרו שלא ומה למרחוק וילך לתוכו היין שיפול ליינו
שום  עושה הוא אין שהקנה לפי הוא חלול קנה בנתינת
שמא  גוזרין אין לפיכך בחבית שתוחבו אלא בגופו מעשה
שעושה  בעלה משא"כ ליינו מרזב לתקן מעשה לעשות יבא
שנראה  כיון מרזב כעין ומקפלו שלוקחו בגופו מעשה

ליינו: גמור מרזב לתקן יבא שמא בו גזרו מרזב כעושה

‡È מרזב גזרת משום אסרו לא בעלה שגם אומרים ויש
עלה  ויקטום זה עלה יתקלקל שמא גזרה משום אלא
אסורה  זו וקטימה החבית בנקב ליתנו התלוש הענף מן אחר
ראוי  שיהיה בשבת שמתקנו דבר שכל כלי תיקון משום
כמו  כלי תיקון משום בו יש תשמיש איזה בו להשתמש
למאכל  וראוי רך הוא העלה אם ואף ש"מ בסי' שיתבאר
שלא  כלי תיקון משום בקטימתו איסור יש אעפ"כ בהמה
והן  הואיל כלי תיקון משום בהם אין בהמה אוכלי אמרו
כשמתקן  אלא שכ"ב בסי' שיתבאר כמו מתקיימין ואין רכין
בו  לחצוץ קש שקוטם כגון עצמו בפני כלי להיות האוכל
כלל  האוכל דרך שאין לפי כלי כמתקן חשוב שאינו שיניו
אבל  הרבה מתקיים שאינו כיון בתחלה כלי ממנו לעשות
בנקב  העלה ליתן כגון כבר העשוי כלי בו לתקן הוא דרך
בקטימה  יש לכך כשקוטמה לפיכך כבר העשויה שבחבית

כלי. תיקון משום זו

אלא  שבחבית בנקב העלה בנתינת איסור שאין זו סברא ולפי
עלין  הרבה לו שיש במקום אסרו לא יקטום שמא משום
אם  שאף יקטום שמא לחוש אין שאז יום מבעוד קטומים
שמא  חוששים ואין עוד לו יש הרי שנים או אחד יתקלקל
המיקל: אחר הלך סופרים בדברי הלכה ולענין כולם יתקלקלו
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בנין  שאין אומרים שיש לפי והחשוקים הצירים בהסרת
אמרו  ולא גמורה וסתירה גמור בבנין אפילו בכלים וסתירה
וכן  בחוזק ותוקעה ומגדל תיבה שידה דלת שהמחזיר
מפני  אלא חטאת חייב בחוזק ותקע פרקים של כלי המחזיר
כשסותר  אבל בפטיש מכה משום וחייב כלי מתקן שהוא
אין  לגמרי שלם כלי ושובר סותר ואפילו בחוזק התקוע דבר
על  לסמוך ויש השבת לצורך הוא אם כלל איסור שום בזה

השבת: לצורך הוא אם לנכרי אמירה לענין דבריהם

ÁÈ העשוים כלים דהיינו גרוגרות ושל תמרים של חותלות

שלא  תמרים או גרוגרות בתוכם ומניחין תמרים מכפות
בהם  קשור הכיסוי אם בישולם שם שיגמרו בחמה נתבשלו
למעלה  שנתבאר כמו לחתכו או החבל להפקיע מותר בחבל
מפני  ולחתוך להפקיע מותר אלו כלים של גופן ואפילו
גרוע  בנין הוא תמרים מכפות העשויים אלו כלים שבנין
כמי  אלא אינו וכשסותרו הרבה להתקיים עשוי שאינו

שבהם: האוכל בשביל ושקדים אגוזים ששובר

בשבת  וסתירה בנין משום האסורים דברים שיד סימן ב חלק
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óåñ-ïéà øåà éåìéâ 'éäé àáì-ãéúòì íðîà
.ììçå íåöîöäî äìòîìù

 ֿ שלעתיד זה האריז"ל, בכתבי המבואר לפי
הזה  בעולם גם הקדושה אור יתגלה לבוא
הכוונה  - הארץ כל את ה' כבוד וימלא הגשמי,

בעולם יתגלה שאז בעצמו בזה, ב"ה איןֿסוף ,אור
האור  הוצרך העולמות בריאת שבשביל דאע"פ
לעמידת  "מקום שיהי' כדי בעצמותו להתעלם
- כנ"ל] פנוי ומקום ה"חלל" [והיינו העולמות"
בתוך  ב"ה איןֿסוף אור יתגלה לעתידֿלבוא הנה
ממציאותם. יתבטלו לא ומ"מ ונבראים, העולמות

øåà úåîöò àìà å÷ úðéçáá éåìéâä ãåò 'éäé àìå
.ììë ÷ñôäå ììç ãåò äéäé àìå ,äìâúé óåñ-ïéà
ביטול  - הוא דלעתידֿלבוא שהחידוש ונמצא,

פנוי. ומקום ה"חלל"

הקו  אור גילוי שישנו אע"פ הזה, בזמן דעכשיו
גדר  את מבטל זה אין הנה העולמות, בתוך
כאן  ואין מוגבל אור רק הוא הקו אור כי ה"חלל",

עצמו. ב"ה איןֿסוף אור גילוי

 ֿ לעתיד ב"ה ורק איןֿסוף אור כשיתגלה לבוא,
ה"חלל". יתבטל גבול, בעל הבלתי

å÷äù åéùëò ë"àùî ,à÷åã äèîì äéäé éåìéâäå
.'åë úåìéöàá íééúñî

ועוד: זאת

(שלמעלה  עצמו ב"ה איןֿסוף אור גילוי
הזה, דבזמן דוקא, למטה יהי' והחלל) מהצמצום
מוגבל  אור הקו", "אור רק מאיר בעולמות כאשר
עיקר  הנה בתוכיותם, לקבל העולמות שיכולים
תחתונים  בעולמות משא"כ למעלה, הוא הגילוי

לעיל  מ"ש ע"פ ובפרט מאד, בצמצום הוא האור
באצילות. מסתיים הקו אור שעצם

ב"ה  איןֿסוף אור כשיתגלה לעת"ל משא"כ
דוקא. למטה הגילוי יהי' עצמו,

ìò å÷ úðéçáá ÷ø éåìéâäùëù ,àéìú àäá àäå
áò åùàøáù ìáçä ìùîëå ,èòîúîå êìåä ïë

.úåìéöàá íééúñîù ãò ,'åë øö÷úîå êìåäå
אור  הוא - מוגבל אור - הקו אור של גדרו
ומתמעט  הולך האור ולפיכך המקבל, בכלי שנתפס
נמוך  יותר שהעולם דכל למדריגה, ממדריגה
אור  הוא בו המלובש האלקי האור כך במדריגתו,

יותר. קטן

àìù øåàä úåéîöò àåä éåìéâäùë ë"àùî
.ïéåù äèîå äìòî äðä å÷ úðéçáá

ב"ה  איןֿסוף אור היינו האור" "עצמיות
בשווה, כולם העולמות מכל למעלה שהוא בעצמו
העולם  כלומר, לפניו, שווין" ומטה ש"מעלה עד
התחתון  מעולם אליו יותר קרוב אינו ביותר העליון

וגדול". קטן ומשוה "השוה כמאמר ביותר,

הבדל  אין מתגלה האור כשעצמיות ולפיכך,
כמו  למטה ומתגלה ו"תחתון", "עליון" בין

למעלה.

äøåúä ÷ñò éãé ìò àåä àáì-ãéúòì äæ éåìéâå
.ìåèéá úðéçáá åéùëò

דלעתידֿלבוא  זה שגילוי הטעם ומבאר [והולך

ביטול:] בבחינת התורה בלימוד תלוי

,óåñ-ïéà øåà ùáåìîå äøåù äøåúä úîëçáù
."å÷" úðéçáá àåäù àìà
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·È משקה שאר או יין של החבית פי שעל עור אדם קורע
מותר  תלוש שפסיקת מפני חושש ואינו השבת שלצורך
כעין  לעשות יתכוין שלא ובלבד שיתבאר כמו לכתחלה

כלי: כמתקן שהוא מפני הקרוע מעור מרזב

‚È ראשה ומתיז האורחים לפני יין של חבית אדם מביא
מקום  שזהו המגופה במקום הוא החבית ראש (פירוש

מונחת כשהיא שבה צדדיו הגבוה מכל זה למקום שסביב
שחותך  דהיינו ממגופתה למטה בסייף ויורדת) משפעת היא
כך  ידי שעל ואף פיה שעל המגופה עם סביב פיה שפת
אין  שבודאי מפני כלום בכך אין לחבית חדש פתח נעשה
כן  לעשות כלל דרך שאין חדש פתח לעשות כדי כוונתו
הוא  יפה לעין אלא פתח עשיית בשביל החבית ראש להתיז
להם  שמרחיב האורחים לפני לבו נדיבות להראות מתכוין
וגם  בזפת ודבוקה שבורה שהחבית והוא היין מוצא מקום
כמו  סתירה משום בה שאין סאה ארבעים מחזקת אינה

למעלה. שנתבאר

שעושה  ברומח אפילו החבית בגוף נקב לעשות אסור אבל
כרחך  על שמכלֿמקום מפני לפתח דומה שאינו גדול נקב
לפתוח  חפץ שאינו שמפני דהיינו לפתח מתכוין הוא
זה  נקב עושה הוא לכך לו שיש טעם מאיזה תדיר המגופה
והרי  המגופה לפתוח יחפוץ שלא עת בכל יין בו להוציא
היה  שאם חכמים שאסרוהו להוציא העשוי גמור פתח זה
יכולין  שם שדרך המגופה לפתוח לו היה יפה לעין מתכוין

הוא: שעשה הנקב מדרך בריוח יותר יין להוציא

„È בו להוציא מלמעלה במגופה נקב לעשות מותר אבל
כלל  דרך שאין לפי שלמה היא החבית אם אף יין
המגופה  כל נוטל אלא מלמעלה במגופה פתח לעשות
כלל  כפתח ונחשב נראה אינו שמלמעלה זה נקב ולפיכך
גמור  נקב בה העושה ואף הואיל במגופה אסרוהו לא ולכן
העושה  כמו התורה מן חייב אינו היין בו ולהוציא להכניס
להחבית  חיבור חשובה אינה שהמגופה מפני עצמה בחבית
ולכן  עצמו בפני דבר הוא אלא פיה על נתונה כשהיא אף
לפי  בו ולהוציא להכניס עשוי קרוי שבה הנקב אין
מוציא  כאלו זה הרי שבה הנקב דרך ומכניס שכשמוציא
כלום  מועיל אינו שהנקב לפי בלבד החבית פי דרך ומכניס
להכניס  יכול היה מבלעדו שאף זו והכנסה להוצאה
זו  אין במגופה סתום שפיה ואף החבית פי דרך ולהוציא
לחבית  חיבור חשובה המגופה ואין הואיל גמורה סתימה
שאינו  נקב אפילו בה לאסור כך כל בה החמירו לא לכן
דרך  שאין במקום עשוי הוא אם בלבד להוציא אלא עשוי

מלמעלה. גבה על דהיינו פתח שם לעשות

שהיא  במקום דהיינו בצדה נקב בה לעשות אסור אבל
פתח  בה לעשות לפעמים הוא שדרך לפי ויורדת משפעת
יין  ממנה להוציא פתוחה החבית שתהא כשרוצה הצד מן
פסולת  או עפר יפול שלא המגופה לפתוח רוצה ואינו תדיר

הצד: מן פתוח פתח בה עושה לכן ביין

ÂË אפילו נקב לעשות אסור חבית של בגופה אבל

שאם  שכיון לפי פתח שם לעשות דרך שאין אף מלמעלה
אף  התורה מן עליו חייב היה ולהוציא להכניס עשוי היה
להוציא  אלא עשוי כשאינו גם לפיכך מלמעלה שעשאו

מלמעלה: שעשאו אף סופרים מדברי אסור בלבד

ÊË לו הצריכה במדה לחתכו ומקפיד העור את המחתך
מלאכה  אב זה הרי וסנדלים לרצועות שמקצעו כגון
במדה  ותחשים אילים עורות מחתכים היו במשכן שכן
ומקפיד  תלוש דבר איזה המחתך וכל לאהל מכסה לעשותן
ראש  הקוטם כגון המחתך תולדת זה הרי במדה לחתכו
אם  חייב בכסת או בכר ליתנו וראוי ורך דק שהוא הנוצה
וכן  לו הראויה במדה לקטמו שמקפיד מפני לכך מתכוין
מחתך. משום חייב וחדין שוין שיהיו כלונסות ראשי המגרד

חייב  במדה לחתכן מקפיד אם לחתיכות עצים המבקע וכן
מבקע  אם מדתן על מקפיד אינו אם ואף מחתך משום
טוחן  משום חייב האש בהן להבעיר מאד דקות לחתיכות
אין  מדתן על מקפיד ואינו גדולות לחתיכות המבקע אבל
חול  מעשה שהוא משום סופרים מדברי אלא איסור בו
עצים  כגון מוקצה טלטול משום בהם אין אם שבת וזלזול

לטלטל. ומוכנים לתשמיש המיוחדים

חול  מעשה משום בחתיכתו שאין תלוש דבר שאר אבל
ואינו  במדה לחתוך מתכוין שאינו כל לכתחלה לחתכו מותר
כלי  תיקון בו שאין דבר הוא וגם מאד דקות לחתיכות חותך
לחתוך  מותר לפיכך ש"מ בסי' שיתבאר וכמו בחתיכתו
וכן  בו הצלויים עוף או בטלה שקושרים השפוד  קשרי

התפירה: חוט לחתוך מותר שתפרן ממולאים עופות

ÊÈ שהכיסוי ומגדל תיבה שידה כגון שבכלים חותמות וכן
אפילו  החבל לחתוך מותר בחבל בהם קשור שלהם
ליקח  לפותחם כדי קליעתו להתיר דהיינו להפקיעו או בסכין
שהרי  הקשר להתיר שמותר לומר צריך ואין שבתוכם מה
שהחבל  ואף תדיר להתירו עשוי שהוא קיימא של קשר אינו

וכ  הכלי עם הכיסוי לחבר זה עשוי הרי מפקיעו או שחותכו
חיבור  הוא שהחבל לפי סתירה משום בזה אין חיבורם סותר
גרוע  בנין סותר הוא הרי וכשסותרו כך כל חזק שאינו גרוע
אינו  לפיכך גמור בנין כשסותר אלא בכלים סתירה ואין
פותחות  אבל בו וכיוצא בחבל אלא ולהפקיע לחתוך מותר
אם  ולשבר להפקיע אסור חזקים שהם מתכת ושל עץ של

בכלים. אף האסורה גמורה סתירה שזהו המפתח נאבד

היתידות  (דהיינו התיבה שאחורי הצירים להסיר אסור וכן
יתד  שתוחבין מאחורים דופנה עם התיבה כיסוי שמחברים
בכיסוי  קבוע אחד משולבים ברזלים שבשני קטנים בחורים
הם  יחד בשניהם התקוע היתד וע"י בדופן קבוע ואחד
קצת  עב אחד ראשו זה ויתד זה עם זה ומשולבים מחוברים
שהם  מפני קטן) יתד בו ותוחבין נקב בו יש השני וראשו
להסיר  אסור וכן גמורה. סתירה זו והרי בחוזק  תקועים
והם  הרבה מנסרים העשויה עץ של מחבית החשוקים
הרי  החשוקים וכשמסיר שעליהם החשוקים ע"י מחוברים

גמורה. סתירה זו

בין  פותחות בשבירת בין להקל יש נכרי ע"י ומכלֿמקום
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בנין  שאין אומרים שיש לפי והחשוקים הצירים בהסרת
אמרו  ולא גמורה וסתירה גמור בבנין אפילו בכלים וסתירה
וכן  בחוזק ותוקעה ומגדל תיבה שידה דלת שהמחזיר
מפני  אלא חטאת חייב בחוזק ותקע פרקים של כלי המחזיר
כשסותר  אבל בפטיש מכה משום וחייב כלי מתקן שהוא
אין  לגמרי שלם כלי ושובר סותר ואפילו בחוזק התקוע דבר
על  לסמוך ויש השבת לצורך הוא אם כלל איסור שום בזה

השבת: לצורך הוא אם לנכרי אמירה לענין דבריהם

ÁÈ העשוים כלים דהיינו גרוגרות ושל תמרים של חותלות

שלא  תמרים או גרוגרות בתוכם ומניחין תמרים מכפות
בהם  קשור הכיסוי אם בישולם שם שיגמרו בחמה נתבשלו
למעלה  שנתבאר כמו לחתכו או החבל להפקיע מותר בחבל
מפני  ולחתוך להפקיע מותר אלו כלים של גופן ואפילו
גרוע  בנין הוא תמרים מכפות העשויים אלו כלים שבנין
כמי  אלא אינו וכשסותרו הרבה להתקיים עשוי שאינו

שבהם: האוכל בשביל ושקדים אגוזים ששובר

בשבת  וסתירה בנין משום האסורים דברים שיד סימן ב חלק

•
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dxez ihewl

óåñ-ïéà øåà éåìéâ 'éäé àáì-ãéúòì íðîà
.ììçå íåöîöäî äìòîìù

 ֿ שלעתיד זה האריז"ל, בכתבי המבואר לפי
הזה  בעולם גם הקדושה אור יתגלה לבוא
הכוונה  - הארץ כל את ה' כבוד וימלא הגשמי,

בעולם יתגלה שאז בעצמו בזה, ב"ה איןֿסוף ,אור
האור  הוצרך העולמות בריאת שבשביל דאע"פ
לעמידת  "מקום שיהי' כדי בעצמותו להתעלם
- כנ"ל] פנוי ומקום ה"חלל" [והיינו העולמות"
בתוך  ב"ה איןֿסוף אור יתגלה לעתידֿלבוא הנה
ממציאותם. יתבטלו לא ומ"מ ונבראים, העולמות

øåà úåîöò àìà å÷ úðéçáá éåìéâä ãåò 'éäé àìå
.ììë ÷ñôäå ììç ãåò äéäé àìå ,äìâúé óåñ-ïéà
ביטול  - הוא דלעתידֿלבוא שהחידוש ונמצא,

פנוי. ומקום ה"חלל"

הקו  אור גילוי שישנו אע"פ הזה, בזמן דעכשיו
גדר  את מבטל זה אין הנה העולמות, בתוך
כאן  ואין מוגבל אור רק הוא הקו אור כי ה"חלל",

עצמו. ב"ה איןֿסוף אור גילוי

 ֿ לעתיד ב"ה ורק איןֿסוף אור כשיתגלה לבוא,
ה"חלל". יתבטל גבול, בעל הבלתי

å÷äù åéùëò ë"àùî ,à÷åã äèîì äéäé éåìéâäå
.'åë úåìéöàá íééúñî

ועוד: זאת

(שלמעלה  עצמו ב"ה איןֿסוף אור גילוי
הזה, דבזמן דוקא, למטה יהי' והחלל) מהצמצום
מוגבל  אור הקו", "אור רק מאיר בעולמות כאשר
עיקר  הנה בתוכיותם, לקבל העולמות שיכולים
תחתונים  בעולמות משא"כ למעלה, הוא הגילוי

לעיל  מ"ש ע"פ ובפרט מאד, בצמצום הוא האור
באצילות. מסתיים הקו אור שעצם

ב"ה  איןֿסוף אור כשיתגלה לעת"ל משא"כ
דוקא. למטה הגילוי יהי' עצמו,

ìò å÷ úðéçáá ÷ø éåìéâäùëù ,àéìú àäá àäå
áò åùàøáù ìáçä ìùîëå ,èòîúîå êìåä ïë

.úåìéöàá íééúñîù ãò ,'åë øö÷úîå êìåäå
אור  הוא - מוגבל אור - הקו אור של גדרו
ומתמעט  הולך האור ולפיכך המקבל, בכלי שנתפס
נמוך  יותר שהעולם דכל למדריגה, ממדריגה
אור  הוא בו המלובש האלקי האור כך במדריגתו,

יותר. קטן

àìù øåàä úåéîöò àåä éåìéâäùë ë"àùî
.ïéåù äèîå äìòî äðä å÷ úðéçáá

ב"ה  איןֿסוף אור היינו האור" "עצמיות
בשווה, כולם העולמות מכל למעלה שהוא בעצמו
העולם  כלומר, לפניו, שווין" ומטה ש"מעלה עד
התחתון  מעולם אליו יותר קרוב אינו ביותר העליון

וגדול". קטן ומשוה "השוה כמאמר ביותר,

הבדל  אין מתגלה האור כשעצמיות ולפיכך,
כמו  למטה ומתגלה ו"תחתון", "עליון" בין

למעלה.

äøåúä ÷ñò éãé ìò àåä àáì-ãéúòì äæ éåìéâå
.ìåèéá úðéçáá åéùëò

דלעתידֿלבוא  זה שגילוי הטעם ומבאר [והולך

ביטול:] בבחינת התורה בלימוד תלוי

,óåñ-ïéà øåà ùáåìîå äøåù äøåúä úîëçáù
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·È משקה שאר או יין של החבית פי שעל עור אדם קורע
מותר  תלוש שפסיקת מפני חושש ואינו השבת שלצורך
כעין  לעשות יתכוין שלא ובלבד שיתבאר כמו לכתחלה

כלי: כמתקן שהוא מפני הקרוע מעור מרזב

‚È ראשה ומתיז האורחים לפני יין של חבית אדם מביא
מקום  שזהו המגופה במקום הוא החבית ראש (פירוש

מונחת כשהיא שבה צדדיו הגבוה מכל זה למקום שסביב
שחותך  דהיינו ממגופתה למטה בסייף ויורדת) משפעת היא
כך  ידי שעל ואף פיה שעל המגופה עם סביב פיה שפת
אין  שבודאי מפני כלום בכך אין לחבית חדש פתח נעשה
כן  לעשות כלל דרך שאין חדש פתח לעשות כדי כוונתו
הוא  יפה לעין אלא פתח עשיית בשביל החבית ראש להתיז
להם  שמרחיב האורחים לפני לבו נדיבות להראות מתכוין
וגם  בזפת ודבוקה שבורה שהחבית והוא היין מוצא מקום
כמו  סתירה משום בה שאין סאה ארבעים מחזקת אינה

למעלה. שנתבאר

שעושה  ברומח אפילו החבית בגוף נקב לעשות אסור אבל
כרחך  על שמכלֿמקום מפני לפתח דומה שאינו גדול נקב
לפתוח  חפץ שאינו שמפני דהיינו לפתח מתכוין הוא
זה  נקב עושה הוא לכך לו שיש טעם מאיזה תדיר המגופה
והרי  המגופה לפתוח יחפוץ שלא עת בכל יין בו להוציא
היה  שאם חכמים שאסרוהו להוציא העשוי גמור פתח זה
יכולין  שם שדרך המגופה לפתוח לו היה יפה לעין מתכוין

הוא: שעשה הנקב מדרך בריוח יותר יין להוציא

„È בו להוציא מלמעלה במגופה נקב לעשות מותר אבל
כלל  דרך שאין לפי שלמה היא החבית אם אף יין
המגופה  כל נוטל אלא מלמעלה במגופה פתח לעשות
כלל  כפתח ונחשב נראה אינו שמלמעלה זה נקב ולפיכך
גמור  נקב בה העושה ואף הואיל במגופה אסרוהו לא ולכן
העושה  כמו התורה מן חייב אינו היין בו ולהוציא להכניס
להחבית  חיבור חשובה אינה שהמגופה מפני עצמה בחבית
ולכן  עצמו בפני דבר הוא אלא פיה על נתונה כשהיא אף
לפי  בו ולהוציא להכניס עשוי קרוי שבה הנקב אין
מוציא  כאלו זה הרי שבה הנקב דרך ומכניס שכשמוציא
כלום  מועיל אינו שהנקב לפי בלבד החבית פי דרך ומכניס
להכניס  יכול היה מבלעדו שאף זו והכנסה להוצאה
זו  אין במגופה סתום שפיה ואף החבית פי דרך ולהוציא
לחבית  חיבור חשובה המגופה ואין הואיל גמורה סתימה
שאינו  נקב אפילו בה לאסור כך כל בה החמירו לא לכן
דרך  שאין במקום עשוי הוא אם בלבד להוציא אלא עשוי

מלמעלה. גבה על דהיינו פתח שם לעשות

שהיא  במקום דהיינו בצדה נקב בה לעשות אסור אבל
פתח  בה לעשות לפעמים הוא שדרך לפי ויורדת משפעת
יין  ממנה להוציא פתוחה החבית שתהא כשרוצה הצד מן
פסולת  או עפר יפול שלא המגופה לפתוח רוצה ואינו תדיר

הצד: מן פתוח פתח בה עושה לכן ביין

ÂË אפילו נקב לעשות אסור חבית של בגופה אבל

שאם  שכיון לפי פתח שם לעשות דרך שאין אף מלמעלה
אף  התורה מן עליו חייב היה ולהוציא להכניס עשוי היה
להוציא  אלא עשוי כשאינו גם לפיכך מלמעלה שעשאו

מלמעלה: שעשאו אף סופרים מדברי אסור בלבד

ÊË לו הצריכה במדה לחתכו ומקפיד העור את המחתך
מלאכה  אב זה הרי וסנדלים לרצועות שמקצעו כגון
במדה  ותחשים אילים עורות מחתכים היו במשכן שכן
ומקפיד  תלוש דבר איזה המחתך וכל לאהל מכסה לעשותן
ראש  הקוטם כגון המחתך תולדת זה הרי במדה לחתכו
אם  חייב בכסת או בכר ליתנו וראוי ורך דק שהוא הנוצה
וכן  לו הראויה במדה לקטמו שמקפיד מפני לכך מתכוין
מחתך. משום חייב וחדין שוין שיהיו כלונסות ראשי המגרד

חייב  במדה לחתכן מקפיד אם לחתיכות עצים המבקע וכן
מבקע  אם מדתן על מקפיד אינו אם ואף מחתך משום
טוחן  משום חייב האש בהן להבעיר מאד דקות לחתיכות
אין  מדתן על מקפיד ואינו גדולות לחתיכות המבקע אבל
חול  מעשה שהוא משום סופרים מדברי אלא איסור בו
עצים  כגון מוקצה טלטול משום בהם אין אם שבת וזלזול

לטלטל. ומוכנים לתשמיש המיוחדים

חול  מעשה משום בחתיכתו שאין תלוש דבר שאר אבל
ואינו  במדה לחתוך מתכוין שאינו כל לכתחלה לחתכו מותר
כלי  תיקון בו שאין דבר הוא וגם מאד דקות לחתיכות חותך
לחתוך  מותר לפיכך ש"מ בסי' שיתבאר וכמו בחתיכתו
וכן  בו הצלויים עוף או בטלה שקושרים השפוד  קשרי

התפירה: חוט לחתוך מותר שתפרן ממולאים עופות

ÊÈ שהכיסוי ומגדל תיבה שידה כגון שבכלים חותמות וכן
אפילו  החבל לחתוך מותר בחבל בהם קשור שלהם
ליקח  לפותחם כדי קליעתו להתיר דהיינו להפקיעו או בסכין
שהרי  הקשר להתיר שמותר לומר צריך ואין שבתוכם מה
שהחבל  ואף תדיר להתירו עשוי שהוא קיימא של קשר אינו

וכ  הכלי עם הכיסוי לחבר זה עשוי הרי מפקיעו או שחותכו
חיבור  הוא שהחבל לפי סתירה משום בזה אין חיבורם סותר
גרוע  בנין סותר הוא הרי וכשסותרו כך כל חזק שאינו גרוע
אינו  לפיכך גמור בנין כשסותר אלא בכלים סתירה ואין
פותחות  אבל בו וכיוצא בחבל אלא ולהפקיע לחתוך מותר
אם  ולשבר להפקיע אסור חזקים שהם מתכת ושל עץ של

בכלים. אף האסורה גמורה סתירה שזהו המפתח נאבד

היתידות  (דהיינו התיבה שאחורי הצירים להסיר אסור וכן
יתד  שתוחבין מאחורים דופנה עם התיבה כיסוי שמחברים
בכיסוי  קבוע אחד משולבים ברזלים שבשני קטנים בחורים
הם  יחד בשניהם התקוע היתד וע"י בדופן קבוע ואחד
קצת  עב אחד ראשו זה ויתד זה עם זה ומשולבים מחוברים
שהם  מפני קטן) יתד בו ותוחבין נקב בו יש השני וראשו
להסיר  אסור וכן גמורה. סתירה זו והרי בחוזק  תקועים
והם  הרבה מנסרים העשויה עץ של מחבית החשוקים
הרי  החשוקים וכשמסיר שעליהם החשוקים ע"י מחוברים

גמורה. סתירה זו

בין  פותחות בשבירת בין להקל יש נכרי ע"י ומכלֿמקום
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¯Â‡È·Â'מח יש הנה כי במח', עלו נש"י הנה הענין
כי  הוא לדבור מח' שבין וההפרש ודבור,
אותיות  משא"כ כו' נפרדים נעשי' הדיבור אותיות
המלאכי' והנה הנפש. עצמות עם מתאחדי' המח'
שאין  הגם נפרד, ודבר ליש ונראי' הדבור מאותי' נתהוו
כלשון  תורה דברה עכ"ז ית' לעצמותו שחוץ דבר לך
המח' וכמשל במח' עלו הנשמות משא"כ אדם, בני
כח  יש בנש"י כמו"כ הנפש עצמיות עם שמתאחד

מתאחדת ל  שהמח' אף והנה ית'. לעצמותו ולבטל כלל
והראי' עצמי ואינו להשכל לבוש רק היא אעפי"כ כו'
וכמו"כ  אחרת במח' ולהתלבש זו מח' לפשוט שיכול
כי  הרי כו', אותיות מיני בכמה אחד שכל לחשוב יכול
מבחי' ששרשן נש"י וא"כ להנפש, לבוש רק היא המח'
לגוף  ירידתה ע"י והעלי' לבושי' מבחי' רק זו הרי מח'
בגופא  לאשתאבא שהוא ית' אלי' ולבטל ליכלל הוא
ויש  הבריאה מעולם שהם נשמות יש והנה דמלכא.

וכולם  מעשי' שהם ויש היצירה מעולם שהם נשמות
שעלו  וזהו מח', מבחי' דהיינו לבושי' בחי' רק הם
ולכלל  הלבושים מבחי' לצאת היא והעלי' במח',
איזה  הקונה כמשל א' קנין אברהם וזהו ית'. בעצמותו
הלוקח  לרשות ונכנסת המוכר מרשות שמוציאה דבר
מרשות  דהיינו לרשות מרשות יוצאת הנשמה כמ"כ
וזהו  דמלכא, בגופא לאשתאבא לבוש בחי' שהוא מח'
אף  כי זו בחי' ג"כ יש שבאברהם א' קנין אברהם
רק  הוא אעפי"כ דאצי' חסד מבחי' הוא שאברהם
וגרמוהי  איהו שבאצי' ואף דאצי', החסד כלי מבחי'
הוא  גרמוהי אעפי"כ גמור, ביחוד שמתאחדי' היינו חד
כו', יותר שמתאחד רק ג"כ לבוש בחי' שהוא כו' גופין
לבחי' גרמוהי מבחי' לצאת אברהם של העלי' וזהו
אברהם  שעליית י"ל או דאצי'. החסד אור היינו חיוהי
אברהם  וזהו חסד, ורב לבחי' והיינו מאצי' למעלה הוא

אחד. קנין
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Ú"ÊÂ,'ה נאום אורידך משם וכתי' מריביו יחתו ה'
עד  הוי' ש' עם המריבי' הם מי יפלא ולכאו'
הוי' נאום שא' מה צ"ל וגם אותם, יחתה שה' שצ"ל
מה  על לחבירו שחותם כא' הענין על לחתום צריך למה
שהוא  דהיתכן למעלה, כן לומר והיתכן לו, שמבטיח

יו  הענין אך כו', יעשה ולא המריבי',יאמר הם מי בן
ע' ורבו, וימררוהו עליון צדיק יוסף גבי ממ"ש ויובן
וישלח  ובמד"ר ורבו, תי' על ות"י והת"א רש"י בפי'
עשו  זה רעות רבות צדיק, רעות רבות ע"פ פע"ט
יעקב  ויבא ה' יצילנו ומכולם יעקב, זה צדיק ואלופיו,
משתחוים  כוכבים י"א סוד וז"ל הכנעה ע' וביר"ק שלם,

מנין  דעשו, אלופי' י"א להכניע כח יש עי"ז כי דע לי,
סממני  וי"א הם, קליפין י"א כי מפורסם הוא  י"א
בנו"ן  ומסיימי' בנו"ן מתחילי' פסוקים וי"א הקטורת,
י"א  מחורב, יום י"א עוד חשיב נ"ז ל"ז יו"ד (ובמאו"א
ארורי') י"א הטומאות חלקי י"א לנדה, נדה שבין ימים
בלימודי  ואיתא המשכן. על לאוהל עזים יריעות י"א וכן
תתקמ"ו, הרי ועמו רקיעי', תתקמ"ה כולל מט"ט האר"י
הרי  אלקי' מנין פעמי' י"א קליפין י"א הוא תתקמ"ו
יצילנו  ומכולם צדיק רעות רבות גדול והסוד תתקמ"ו,
עשר  ואחד דקדושה וירח שמש [וע"י תתקמ"ו. ס"ת

עכ"ל. אלופים י"א להכניע יש דקדושה כוכבים

(a) i"hp yxy xe`ia 'qeza oiadl
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מתלבש  ב"ה איןֿסוף שאור לעיל הובא
מוגדר  כח הוא החכמה כח שגם מאחר אך בחכמה,
שהוא  כפי האור זה אין סוף שסוף מובן, ומסויים,
איןֿסוף  שהאור כפי זהו אלא צמצום מגדר למעלה
אור  על (המורה "קו" בבחינת כבר מצומצם

כנ"ל). מצומצם

úåéîöòù ,íãàä ùôð ìù ìåèéáä éãé ìòå
ìåèéá úðéçáá úììëð ùôðäóåñ-ïéà øåà å÷äá

øåàä úåéîöò úåìâúä êéùîîå íøåâ ,äøåúáù
.'åë ììçäå å÷äî äìòîìù

כלי  היא שבנפש שחכמה דהיות שנת"ל, כשם
ב"ה  איןֿסוף שאור למעלה וכן הנפש, לעצמיות
משיג  שהאדם ע"י לפיכך, החכמה, בבחינת שורה
ממילא  בדרך נעשה התורה, חכמת וחכמתו בשכלו
עצמיות  "התכללות היינו עליון", יותר "יחוד
עד"ז, הנה - ב"ה" איןֿסוף אור בעצמיות הנשמה
ב"ה  איןֿסוף באור נכללת הנפש שעצמיות ידי על

בבחינת  איןֿסוף אור גילוי רק (שזהו שבתורה
גורם זה הרי לבוא "קו"), המשכה שלעתיד תהי'

ב"ה  איןֿסוף דאור העצמיות שתומשך יותר, נעלית
עצמו  (שמצד וחלל ה"קו" מגדר מעלה שלמעלה

בעולמות). כלל שיתגלה אפשר אי

לכן  למעלה, מאד מעורר היש ביטול ["כי
שלה  והחכמהֿבינהֿדעת הנפש של זה ביטול
בבחינת  התורה בעסק ודיבור מחשבה ולבושיה
אור  תוספת להמשיך גורם תחללו", "ולא

בהתורה".

- תחללו" "ולא בכתוב הפירוש עומק גם וזהו
איןֿסוף  ובין בינו להפסיק חלל.. לעשות "שלא
שלעתידֿלבוא  ג"כ גורם הוא ועי"ז שבתורה.. ב"ה

חלל, בחינת יהי' איןֿסוף לא עצמיות ויתגלה
מהחלל ב"ה תחללו".שלמעלה לא "וזהו - "

`le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn ,"ziayz
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

כידוע Â‰ÊÂ(לד) כו' מופלא אמון אמון אצלו ואהיה
שבחכמה  הלמוד ענין הוא חכמה דאאלפך
כו' אולפנא למוד תרגום כי אור ותורה בפי ' הנ"ל
והחכמה  וכמ"ש אין שנקרא החכמה מקור בחי' והוא
ליש  מאין החכמה מציאות נמצא שמשם כו' מאין
ותורה  כמ"ש חכמה בכל אור להאיר ביכולתה ולכן
בניך  וכל (וכמ"ש כנ"ל והלמוד ההוראה שהוא אור
ה' כמ"ש דחכמה להוי"ה מקור שהוא הוי"ה למודי
להמשיך  שמלמדין התורה למוד ע"י והוא כו' בחכמה
ואאלפך  כמ"ש ממש אולפנא בחי' כמו הוי"ה שם
התורה  ירדה כבר כאשר דוקא זהו אך כו') חכמה
כנ"ל  אולפנא שנק' למוד בבחי' אור בבחי' להיות
העולם  ונברא שנאצל קודם היתה שהתורה כמו אבל
פלא  נק' ואז למטה להאיר עדיין ירדה שלא בחכמה
ההסתר  בחי' והוא כידוע אלף אותיות בהיפוך

וזהו  ממך יפלא כי כמו המאציל בעצמות וההעלם
אורה  הנקרא והוא כו' העליון פלא בחי' מופלא אמון
אורה  היתה ליהודים וזהו הנ"ל דתורה האור מקור
שבזה  למעלה מלמטה מס"נ שע"י לפי נוק' בחי'
פלא  בבחי' חוצבה ממקור דתורה אור את קיימו
היה  שלזה דוקא בסופן תחלתן דנעוץ הנ"ל מטעם
אורה  נאמר ע"כ כו' הפשוט והרצון המחשבה תחלת
שהאור  כו' בעלה עטרת חיל אשת כמ"ש נוקבא ל'
חיי  ויהיו בזהר (כמ"ש שלה אור נקרא כנ"י ע"ש הזה
שלהם  שאתדל"ת מפני וזהו כו') אינון דילה שרה
כו' העצמות בבחי' עולה יותר שזהו אתדל"ע עשה
היתה  דוקא ליהודים אמר ולכן באריכות הנ"ל מטעם
בחי' אור ותורה מבחי' גם שלמעלה נוק' בחי' אורה
חכמה  מאאלפך למעלה פלא כי למטה משפיע דכר

וד"ל: כנ"ל

mixetd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

¯Â‡È·Â'מח יש הנה כי במח', עלו נש"י הנה הענין
כי  הוא לדבור מח' שבין וההפרש ודבור,
אותיות  משא"כ כו' נפרדים נעשי' הדיבור אותיות
המלאכי' והנה הנפש. עצמות עם מתאחדי' המח'
שאין  הגם נפרד, ודבר ליש ונראי' הדבור מאותי' נתהוו
כלשון  תורה דברה עכ"ז ית' לעצמותו שחוץ דבר לך
המח' וכמשל במח' עלו הנשמות משא"כ אדם, בני
כח  יש בנש"י כמו"כ הנפש עצמיות עם שמתאחד

מתאחדת ל  שהמח' אף והנה ית'. לעצמותו ולבטל כלל
והראי' עצמי ואינו להשכל לבוש רק היא אעפי"כ כו'
וכמו"כ  אחרת במח' ולהתלבש זו מח' לפשוט שיכול
כי  הרי כו', אותיות מיני בכמה אחד שכל לחשוב יכול
מבחי' ששרשן נש"י וא"כ להנפש, לבוש רק היא המח'
לגוף  ירידתה ע"י והעלי' לבושי' מבחי' רק זו הרי מח'
בגופא  לאשתאבא שהוא ית' אלי' ולבטל ליכלל הוא
ויש  הבריאה מעולם שהם נשמות יש והנה דמלכא.

וכולם  מעשי' שהם ויש היצירה מעולם שהם נשמות
שעלו  וזהו מח', מבחי' דהיינו לבושי' בחי' רק הם
ולכלל  הלבושים מבחי' לצאת היא והעלי' במח',
איזה  הקונה כמשל א' קנין אברהם וזהו ית'. בעצמותו
הלוקח  לרשות ונכנסת המוכר מרשות שמוציאה דבר
מרשות  דהיינו לרשות מרשות יוצאת הנשמה כמ"כ
וזהו  דמלכא, בגופא לאשתאבא לבוש בחי' שהוא מח'
אף  כי זו בחי' ג"כ יש שבאברהם א' קנין אברהם
רק  הוא אעפי"כ דאצי' חסד מבחי' הוא שאברהם
וגרמוהי  איהו שבאצי' ואף דאצי', החסד כלי מבחי'
הוא  גרמוהי אעפי"כ גמור, ביחוד שמתאחדי' היינו חד
כו', יותר שמתאחד רק ג"כ לבוש בחי' שהוא כו' גופין
לבחי' גרמוהי מבחי' לצאת אברהם של העלי' וזהו
אברהם  שעליית י"ל או דאצי'. החסד אור היינו חיוהי
אברהם  וזהו חסד, ורב לבחי' והיינו מאצי' למעלה הוא

אחד. קנין

mipipw dyng
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ú"ÊÂ,'ה נאום אורידך משם וכתי' מריביו יחתו ה'
עד  הוי' ש' עם המריבי' הם מי יפלא ולכאו'
הוי' נאום שא' מה צ"ל וגם אותם, יחתה שה' שצ"ל
מה  על לחבירו שחותם כא' הענין על לחתום צריך למה
שהוא  דהיתכן למעלה, כן לומר והיתכן לו, שמבטיח

יו  הענין אך כו', יעשה ולא המריבי',יאמר הם מי בן
ע' ורבו, וימררוהו עליון צדיק יוסף גבי ממ"ש ויובן
וישלח  ובמד"ר ורבו, תי' על ות"י והת"א רש"י בפי'
עשו  זה רעות רבות צדיק, רעות רבות ע"פ פע"ט
יעקב  ויבא ה' יצילנו ומכולם יעקב, זה צדיק ואלופיו,
משתחוים  כוכבים י"א סוד וז"ל הכנעה ע' וביר"ק שלם,

מנין  דעשו, אלופי' י"א להכניע כח יש עי"ז כי דע לי,
סממני  וי"א הם, קליפין י"א כי מפורסם הוא  י"א
בנו"ן  ומסיימי' בנו"ן מתחילי' פסוקים וי"א הקטורת,
י"א  מחורב, יום י"א עוד חשיב נ"ז ל"ז יו"ד (ובמאו"א
ארורי') י"א הטומאות חלקי י"א לנדה, נדה שבין ימים
בלימודי  ואיתא המשכן. על לאוהל עזים יריעות י"א וכן
תתקמ"ו, הרי ועמו רקיעי', תתקמ"ה כולל מט"ט האר"י
הרי  אלקי' מנין פעמי' י"א קליפין י"א הוא תתקמ"ו
יצילנו  ומכולם צדיק רעות רבות גדול והסוד תתקמ"ו,
עשר  ואחד דקדושה וירח שמש [וע"י תתקמ"ו. ס"ת

עכ"ל. אלופים י"א להכניע יש דקדושה כוכבים

(a) i"hp yxy xe`ia 'qeza oiadl
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את  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּברא ּבׁשבילם אׁשר ְֲִִִֵֶֶַָָָָָראׁשית,
נׁשמֹות 17העֹולם  ידי על הם ׁשּבעֹולם ההמׁשכֹות וכל , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבׁשם  נקראֹות יׂשראל נׁשמֹות הּנה ולכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָיׂשראל,
ידי  ועל העֹולם, ּבריאת ּתכלית להיֹותם ְְְְְְִִִֵַַַָָָ"יׁשּועֹות",
הּמצות  וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד יׂשראל ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהתעּסקּותם

רז"ל אמרּו וכן העֹולם, קּיּום פח)הּוא ּדף "ּתנאי (ׁשּבת ְְְִֵַַַַַָָָָ
אם  ּבראׁשית: מעׂשה עם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְֲִִִִֵֵַַָָָהתנה
אחזיר  – לאו ּובאם מּוטב, – ּתֹורתי את יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָיקּימּו
קּיּום  ענין עּקר ׁשּכל הרי ובהּו", לתהּו העֹולם ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאת
הּמצות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד ידי על הּוא ְְְִִִֵַַַָָָֹהעֹולם
ׁשהם  להיֹות יׁשּועֹות", "ּכֹוס נקראֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶָָונׁשמֹות
וטעם  העליֹונים, אֹורֹות לקּבלת ּכלים הם ּדוקא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהם
ׁשּכתב  ּכמֹו עצמּיים, הם ׁשהּנׁשמֹות לפי הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּדבר

ז"ל ב)רּבנּו ּפרק אלקיכם"(ּתניא להוי' אּתם ,18"ּבנים ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּכב  ּכ האב, מּמח נמׁש ׁשהּבן איׁשּכמֹו ּכל נׁשמת יכֹול ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

"ּדאיהּו ,יתּבר וחכמתֹו מּמחׁשבּתֹו נמׁשכה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל
ידיעא" ּבחכמה ולא הּנׁשמֹות א חּכים ּכאׁשר אמנם , ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

סּכנה  ּבחזקת הּדרכים ּכל הּנה ּבּגּופים, ,19מתלּבׁשֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּולהגּביהּה, להעלֹותּה צריכים יׁשּועֹות" ה"ּכֹוס ְְְְְֲִִִִֵַַַָָהּנה
ּולהגּביּה להעלֹות ׁשּצריכים אּׂשא", יׁשּועֹות "ּכֹוס ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָוזהּו

עבֹודה  ידי על היא זֹו והגּבהה ּדהעלאה יׁשּועֹות, ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָהּכֹוס
ּדוקא  ריקן ּדכלי היא הא' עבֹודה, אפני ב' ּבזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּיׁש
ּבנׁשמֹות  ׁשּיׁש ּפנימי הּבּטּול הּוא ריקן ּדכלי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָמחזיק,
איז  יּודען ּביי טֹובֹות, ּומּדֹות ּומצוֹות לתֹורה ְְְִִִִֵֶַָָיׂשראל
מּדֹות  אּון מצוֹות ּתֹורה צּו לייג אוועק א ְְִִֵֶַַַַָפארהאן

ׁשּתהיה ב טֹובֹות  ּדבכדי מחזיק", ריקן "ּכלי וזהּו ,ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
ריקן  ּכלי ׁשּנהיה ידי על היא ּבתֹוכנּו אלקּות ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהׁשראת
עצמי  הּבּטּול לגּלֹות ּבעצמנּו לעֹורר הינּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַהּמחזיק,
זצ"ל  מהר"ל ׁשּכתב ּוכמֹו ּומצוֹות, ותֹורה ְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹלאלקּות
נֹוסף, ּדבר הּוא והרע טֹוב ּבעצם הם ּדנׁשמֹות ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָמּפראג

הּטֹוב  מתּגּלה הרע מחזיק",20ּובהסרת ריקן "ּכלי וזהּו , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אבל  האדם, ּבעבֹודת ּתלּוי ּדזה ּבׂשרֿודם, ּבמּדת ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָוהיא
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מּדת היא מחזיק" ּד"מלא ְְֲִִִֵַַַָָָָָהעבֹודה
האדם  ּדכאׁשר והינּו מלמעלה, הּבא הּגּלּוי ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָלהיֹות
ונעׂשה  יכלּתֹו ּכפי ריקן ּדכלי ּבהעבֹודה עבֹודתֹו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָָָעֹובד
מה  מלמעלה לֹו נֹותנים הּנה אז ּומצוֹות, מּתֹורה ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמלא
מחזיק", "מלא וזהּו מעצמֹו, להּגיע האדם ּבכח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּׁשאין
ּומצוֹות  ּבתֹורה מהעבֹודה מלא הּוא האדם ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָּדכאׁשר
לֹו ׁשּנֹותנים הּׁשפע ּגּלּוי מחזיק הּוא אז טֹובֹות, ְְִִִִֶֶַַַָּומּדֹות

ְְִַָמלמעלה.

oriee ,e"vx[z] lel` `"k 'b [mei]

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

ועוד.17) א. א, בראשית רש"י פירוש
א.18) יד, ראה
ד.19) הלכה ד פרק ברכות ירושלמי - חז"ל לשון דרך על

ג. כה, אחרי תורה לקוטי וראה ב. כ, פרשה רבה קהלת
ו.20) פרק תרצ"ז המיצר מן מתחיל דיבור [מאמר] גם ראה

(הנ"ל  תש"ג המאמרים ובספר פה. עמ' תרנ"ט המאמרים ספר
מרמב"ם  להעיר אדמו"ר: כ"ק זה על מעיר 196 עמ' (1 ֶהערה
עמ' ו חלק שיחות לקוטי גם וראה בסופו. ב פרק גירושין הלכות

שם. ובהערות 55

ומושגת).א. (נתפסת ידועה בחכמה ולא חכם, ומידות ב.שהוא מצוות לתורה, עצמית הנחה קיימת ישראל בני אצל
טובות.

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

„Â‡ÂÂ˜ÈÈÏ ,˙"˘ ,ÔÒÈ 'Ë
ביטוי  וקודשא־בריך־ 43ישנו אורייתא "ישראל,

וישראל  תורה שהקב"ה, כלומר, חד". כולא  הוא
וישראל  תורה הקב"ה, של ההתאחדות מאוחדים.
תורה  הקב"ה, של ההתאחדות א) משולשת: היא
 הקב"ה "אחד": הוא מהם אחד שכל היא וישראל
ב) אחד. גוי  ישראל אחת. תורה  תורה אחד . הוי'
היא  וישראל תורה הקב"ה, של ההתאחדות

הידוע  כמאמר אחד. כדבר קשורים תלת 44ששלשתם
מתקשראן  ישראל בדא, דא מתקשראן קשרין
ג) בקוב"ה. מתקשראה ואורייתא באורייתא,

היא  וישראל תורה הקב"ה, של ההתאחדות
מאשר  יותר היא השני עם אחד שהתאחדותם
דומים  אלה דברים ושלשה אחר, דבר עם בהתאחדות

לשני. אחד
חזק  ותורה הקב"ה בין הקשר ותורה. הקב"ה
בין  הקשר מאשר  כך להתבטא אפשר אם  יותר
אך  יתברך, ממנו שחוץ דבר אין הרי והעולם. הקב"ה
חיות  והן העולם התהוות הן עולם, הרי זאת בכל
ותורה, הקב"ה קשורים בו לקשר דומה אינו העולם,

והקב"ה. ותורה
חז"ל  מאמר להסביר קשה די ולפעמים קל לא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

א.43) עג, זח"ג שם.44)ראה
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øåàä úåîöò ìáàהצמצום úðéçááשלפני  ÷ø àåä
,'åë íöòä ïååâå äàøî åîë 'åë éåìéâאיזה עבור לא אך

פעולה, איזו לפעול או íãàäמשהו  éðô øåà åîëå
åéðô øéàú íãà úîëçã44úøàäá øëéð åúîëç øåàù

,åéðô, החכם äìåòôשל äæéà ìòåô åðéà åéðô øåà éøä
לפעול בשביל לא היא הרב מפני  שמאיר האור מטרת 

כמו  ìòפעולה, äøåîù ÷ø åúìåæì äîëç äìâéå øéàéù
'åë åáù äîëçä íöò

לכאורה סתירה המוסגר במאמר נ"ע הרבי  ומתווך
אלו: úééàøלדברים éãé-ìòã øàáúð â"î ÷øô ìéòìå)

åë'.התלמיד äîëç åì óñåúî òéôùîä éðô שאמר וזהו 
הנשיא יהודה  (זה45רבי  מחבראי  טפי  דמחדדנא הא ,

מאיר  לרבי שראיתי מפני  מחברי) יותר מחודד שאני 
מלפניו, ראיתיו (ואילו  מקמיה חזיתיה ואילו מאחוריו,
מחודד (הייתי  טפי  מחדדנא הוה  מאחוריו ) רק ולא

מוריך. את רואות עיניך והיו  דכתיב יותר)
ה יש הרב  פני  אור לקרינת  גם כן  ואם על– שפעה 

מחדדת (שהיא פעולה איזו  פועלת  והיא התלמיד,
שלא עצמי  לגילוי  דוגמא שזה כאן נאמר ומדוע אותו),

הזולת? בשביל

כל ראשית אופנים: בב' נ"ע הרבי  øàáúðמבאר éøä
íùמ "ג ìá÷îבפרק äæ-éãé-ìòùהתלמידúåéîöòî

,òéôùîä ìù äîëçä, גילוי של מבחינה שלמעלה 
לתלמיד, הרב  שמשפיע הגלוי  השפע  åðééäåשהוא 

äîëçä íöò äìâîå äøåî òéôùîä éðô úøàäù
'åë äîëçã éåìéâäî äìòîìùהמשפיע פני הארת  ולכן

מזה מקבל שהתלמיד מה כי  עצמי, לגילוי  דוגמא היא
אור. של גילוי  ולא עצמי, ענין הוא 

íâåהרב פני  שראיית הסתירה, את ליישב נוסף אופן
התלמיד בחכמת ìáàרקåäæùמוסיף ,äòôùää úòá

äòôùä àìáשמאירים הרב ìòפני  äøåîù ÷ø àåä
åéðô úøëäã íöòäהחכם åáשל äúðò46íëç àåäù

.('åë ìåãâאת מבטאת אמנם  הפנים הארת כלומר,
שיסתכל ֿ ידי  שעל לומר ניתן לא אך הגדולה, חכמתו 

למוחו. תכנס הרב  חכמת הרי  הרב, של בפניו 
àåä ïë åîëåבנמשלúðéçá àåäù óåñ-ïéà øåà ïéðò

,ãáì íöòä ïî éåìéâ,העולמות בשביל àìולא  íà íâå
,'åë åæ äðéçá êééù úåîìåò åéä,קץ אין הספירות של

בשביל הוא  עניינם שכל הגנוזות  הספירות ֿ כן ֿ שאין מה
העולמות.
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א.44. ח, קהלת

ב.45. יג, עירובין
ט.46. ג, ישעיהו הפסוק לשון פי על

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"vxz mixn`nd xtq

אורות  לקבל כלים – ישועות כוס שהם ישראל, נשמות ע"י – מלמעלה ההמשכות כל
– ריקן כלי א' אופנים: בב' ישועות" ה"כוס את להעלות צריך בגוף, כשהנשמה עליונים.

מלמעלה. השפע – מחזיק בתומ"צ, מלא כשאדם ב' פנימי. ביטול

מחזיק,p‰Â‰ד) "מלא היא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּדת ¿ƒ≈ְִִִֵַַַָָָ
עבֹודה  אפני ב' ּדהּנה מחזיק", אינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָריקן
ּדוקא  ריקן ּדכלי עבֹודה יׁש ,יתּבר הּׁשם ּבעבֹודת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיׁשנם
אּלא  מחזיק, ּדוקא מלא ּדכלי עבֹודה ויׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמחזיק,
ּבׂשרֿודם, ּבמּדת היא מחזיק ריקן ּדכלי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשהעבֹודה

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ּבמּדת היא מחזיק מלא ּדכלי ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָוהעבֹודה
ּכתיב ּדהּנה י"ג)הּוא. קט"ז אּׂשא"(ּתהּלים יׁשּועֹות "ּכֹוס ְְְְִִִִֵֶָ

ּכֹוס  ׁשּנקראים יׂשראל נׁשמֹות ּכללּות על ּדקאי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָכּו',
ב'16יׁשּועֹות  הּוא ּבראׁשית אלקים" ּברא ּד"בראׁשית , ְְְֱִִִִֵֵָָֹ

ׁשּנקראים  ויׂשראל ראׁשית, ׁשּנקראת ּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָראׁשית,
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(16.1 שבהערה דרושים א. עמ' סוף רנ, א חלק זוהר ראה
עמ' שם א'שכא. עמ' השנה לראש דרושים התורה  אור וראה

ובכמה  ב. עמ' תרנ"ט המאמרים ספר ב'תעד. עמ' ו) (כרך א'שעט.
מקומות.
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את  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּברא ּבׁשבילם אׁשר ְֲִִִֵֶֶַָָָָָראׁשית,
נׁשמֹות 17העֹולם  ידי על הם ׁשּבעֹולם ההמׁשכֹות וכל , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבׁשם  נקראֹות יׂשראל נׁשמֹות הּנה ולכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָיׂשראל,
ידי  ועל העֹולם, ּבריאת ּתכלית להיֹותם ְְְְְְִִִֵַַַָָָ"יׁשּועֹות",
הּמצות  וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד יׂשראל ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהתעּסקּותם

רז"ל אמרּו וכן העֹולם, קּיּום פח)הּוא ּדף "ּתנאי (ׁשּבת ְְְִֵַַַַַָָָָ
אם  ּבראׁשית: מעׂשה עם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְֲִִִִֵֵַַָָָהתנה
אחזיר  – לאו ּובאם מּוטב, – ּתֹורתי את יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָיקּימּו
קּיּום  ענין עּקר ׁשּכל הרי ובהּו", לתהּו העֹולם ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאת
הּמצות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד ידי על הּוא ְְְִִִֵַַַָָָֹהעֹולם
ׁשהם  להיֹות יׁשּועֹות", "ּכֹוס נקראֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶָָונׁשמֹות
וטעם  העליֹונים, אֹורֹות לקּבלת ּכלים הם ּדוקא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהם
ׁשּכתב  ּכמֹו עצמּיים, הם ׁשהּנׁשמֹות לפי הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּדבר

ז"ל ב)רּבנּו ּפרק אלקיכם"(ּתניא להוי' אּתם ,18"ּבנים ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּכב  ּכ האב, מּמח נמׁש ׁשהּבן איׁשּכמֹו ּכל נׁשמת יכֹול ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

"ּדאיהּו ,יתּבר וחכמתֹו מּמחׁשבּתֹו נמׁשכה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל
ידיעא" ּבחכמה ולא הּנׁשמֹות א חּכים ּכאׁשר אמנם , ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

סּכנה  ּבחזקת הּדרכים ּכל הּנה ּבּגּופים, ,19מתלּבׁשֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּולהגּביהּה, להעלֹותּה צריכים יׁשּועֹות" ה"ּכֹוס ְְְְְֲִִִִֵַַַָָהּנה
ּולהגּביּה להעלֹות ׁשּצריכים אּׂשא", יׁשּועֹות "ּכֹוס ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָוזהּו

עבֹודה  ידי על היא זֹו והגּבהה ּדהעלאה יׁשּועֹות, ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָהּכֹוס
ּדוקא  ריקן ּדכלי היא הא' עבֹודה, אפני ב' ּבזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּיׁש
ּבנׁשמֹות  ׁשּיׁש ּפנימי הּבּטּול הּוא ריקן ּדכלי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָמחזיק,
איז  יּודען ּביי טֹובֹות, ּומּדֹות ּומצוֹות לתֹורה ְְְִִִִֵֶַָָיׂשראל
מּדֹות  אּון מצוֹות ּתֹורה צּו לייג אוועק א ְְִִֵֶַַַַָפארהאן

ׁשּתהיה ב טֹובֹות  ּדבכדי מחזיק", ריקן "ּכלי וזהּו ,ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
ריקן  ּכלי ׁשּנהיה ידי על היא ּבתֹוכנּו אלקּות ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהׁשראת
עצמי  הּבּטּול לגּלֹות ּבעצמנּו לעֹורר הינּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַהּמחזיק,
זצ"ל  מהר"ל ׁשּכתב ּוכמֹו ּומצוֹות, ותֹורה ְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹלאלקּות
נֹוסף, ּדבר הּוא והרע טֹוב ּבעצם הם ּדנׁשמֹות ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָמּפראג

הּטֹוב  מתּגּלה הרע מחזיק",20ּובהסרת ריקן "ּכלי וזהּו , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אבל  האדם, ּבעבֹודת ּתלּוי ּדזה ּבׂשרֿודם, ּבמּדת ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָוהיא
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מּדת היא מחזיק" ּד"מלא ְְֲִִִֵַַַָָָָָהעבֹודה
האדם  ּדכאׁשר והינּו מלמעלה, הּבא הּגּלּוי ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָלהיֹות
ונעׂשה  יכלּתֹו ּכפי ריקן ּדכלי ּבהעבֹודה עבֹודתֹו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָָָעֹובד
מה  מלמעלה לֹו נֹותנים הּנה אז ּומצוֹות, מּתֹורה ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמלא
מחזיק", "מלא וזהּו מעצמֹו, להּגיע האדם ּבכח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּׁשאין
ּומצוֹות  ּבתֹורה מהעבֹודה מלא הּוא האדם ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָּדכאׁשר
לֹו ׁשּנֹותנים הּׁשפע ּגּלּוי מחזיק הּוא אז טֹובֹות, ְְִִִִֶֶַַַָּומּדֹות

ְְִַָמלמעלה.
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ועוד.17) א. א, בראשית רש"י פירוש
א.18) יד, ראה
ד.19) הלכה ד פרק ברכות ירושלמי - חז"ל לשון דרך על

ג. כה, אחרי תורה לקוטי וראה ב. כ, פרשה רבה קהלת
ו.20) פרק תרצ"ז המיצר מן מתחיל דיבור [מאמר] גם ראה

(הנ"ל  תש"ג המאמרים ובספר פה. עמ' תרנ"ט המאמרים ספר
מרמב"ם  להעיר אדמו"ר: כ"ק זה על מעיר 196 עמ' (1 ֶהערה
עמ' ו חלק שיחות לקוטי גם וראה בסופו. ב פרק גירושין הלכות

שם. ובהערות 55

ומושגת).א. (נתפסת ידועה בחכמה ולא חכם, ומידות ב.שהוא מצוות לתורה, עצמית הנחה קיימת ישראל בני אצל
טובות.

•
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„Â‡ÂÂ˜ÈÈÏ ,˙"˘ ,ÔÒÈ 'Ë
ביטוי  וקודשא־בריך־ 43ישנו אורייתא "ישראל,

וישראל  תורה שהקב"ה, כלומר, חד". כולא  הוא
וישראל  תורה הקב"ה, של ההתאחדות מאוחדים.
תורה  הקב"ה, של ההתאחדות א) משולשת: היא
 הקב"ה "אחד": הוא מהם אחד שכל היא וישראל
ב) אחד. גוי  ישראל אחת. תורה  תורה אחד . הוי'
היא  וישראל תורה הקב"ה, של ההתאחדות

הידוע  כמאמר אחד. כדבר קשורים תלת 44ששלשתם
מתקשראן  ישראל בדא, דא מתקשראן קשרין
ג) בקוב"ה. מתקשראה ואורייתא באורייתא,

היא  וישראל תורה הקב"ה, של ההתאחדות
מאשר  יותר היא השני עם אחד שהתאחדותם
דומים  אלה דברים ושלשה אחר, דבר עם בהתאחדות

לשני. אחד
חזק  ותורה הקב"ה בין הקשר ותורה. הקב"ה
בין  הקשר מאשר  כך להתבטא אפשר אם  יותר
אך  יתברך, ממנו שחוץ דבר אין הרי והעולם. הקב"ה
חיות  והן העולם התהוות הן עולם, הרי זאת בכל
ותורה, הקב"ה קשורים בו לקשר דומה אינו העולם,

והקב"ה. ותורה
חז"ל  מאמר להסביר קשה די ולפעמים קל לא
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א.43) עג, זח"ג שם.44)ראה
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øåàä úåîöò ìáàהצמצום úðéçááשלפני  ÷ø àåä
,'åë íöòä ïååâå äàøî åîë 'åë éåìéâאיזה עבור לא אך

פעולה, איזו לפעול או íãàäמשהו  éðô øåà åîëå
åéðô øéàú íãà úîëçã44úøàäá øëéð åúîëç øåàù

,åéðô, החכם äìåòôשל äæéà ìòåô åðéà åéðô øåà éøä
לפעול בשביל לא היא הרב מפני  שמאיר האור מטרת 

כמו  ìòפעולה, äøåîù ÷ø åúìåæì äîëç äìâéå øéàéù
'åë åáù äîëçä íöò

לכאורה סתירה המוסגר במאמר נ"ע הרבי  ומתווך
אלו: úééàøלדברים éãé-ìòã øàáúð â"î ÷øô ìéòìå)

åë'.התלמיד äîëç åì óñåúî òéôùîä éðô שאמר וזהו 
הנשיא יהודה  (זה45רבי  מחבראי  טפי  דמחדדנא הא ,

מאיר  לרבי שראיתי מפני  מחברי) יותר מחודד שאני 
מלפניו, ראיתיו (ואילו  מקמיה חזיתיה ואילו מאחוריו,
מחודד (הייתי  טפי  מחדדנא הוה  מאחוריו ) רק ולא

מוריך. את רואות עיניך והיו  דכתיב יותר)
ה יש הרב  פני  אור לקרינת  גם כן  ואם על– שפעה 

מחדדת (שהיא פעולה איזו  פועלת  והיא התלמיד,
שלא עצמי  לגילוי  דוגמא שזה כאן נאמר ומדוע אותו),

הזולת? בשביל

כל ראשית אופנים: בב' נ"ע הרבי  øàáúðמבאר éøä
íùמ "ג ìá÷îבפרק äæ-éãé-ìòùהתלמידúåéîöòî

,òéôùîä ìù äîëçä, גילוי של מבחינה שלמעלה 
לתלמיד, הרב  שמשפיע הגלוי  השפע  åðééäåשהוא 

äîëçä íöò äìâîå äøåî òéôùîä éðô úøàäù
'åë äîëçã éåìéâäî äìòîìùהמשפיע פני הארת  ולכן

מזה מקבל שהתלמיד מה כי  עצמי, לגילוי  דוגמא היא
אור. של גילוי  ולא עצמי, ענין הוא 

íâåהרב פני  שראיית הסתירה, את ליישב נוסף אופן
התלמיד בחכמת ìáàרקåäæùמוסיף ,äòôùää úòá

äòôùä àìáשמאירים הרב ìòפני  äøåîù ÷ø àåä
åéðô úøëäã íöòäהחכם åáשל äúðò46íëç àåäù

.('åë ìåãâאת מבטאת אמנם  הפנים הארת כלומר,
שיסתכל ֿ ידי  שעל לומר ניתן לא אך הגדולה, חכמתו 

למוחו. תכנס הרב  חכמת הרי  הרב, של בפניו 
àåä ïë åîëåבנמשלúðéçá àåäù óåñ-ïéà øåà ïéðò

,ãáì íöòä ïî éåìéâ,העולמות בשביל àìולא  íà íâå
,'åë åæ äðéçá êééù úåîìåò åéä,קץ אין הספירות של

בשביל הוא  עניינם שכל הגנוזות  הספירות ֿ כן ֿ שאין מה
העולמות.
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א.44. ח, קהלת

ב.45. יג, עירובין
ט.46. ג, ישעיהו הפסוק לשון פי על

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"vxz mixn`nd xtq

אורות  לקבל כלים – ישועות כוס שהם ישראל, נשמות ע"י – מלמעלה ההמשכות כל
– ריקן כלי א' אופנים: בב' ישועות" ה"כוס את להעלות צריך בגוף, כשהנשמה עליונים.

מלמעלה. השפע – מחזיק בתומ"צ, מלא כשאדם ב' פנימי. ביטול

מחזיק,p‰Â‰ד) "מלא היא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּדת ¿ƒ≈ְִִִֵַַַָָָ
עבֹודה  אפני ב' ּדהּנה מחזיק", אינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָריקן
ּדוקא  ריקן ּדכלי עבֹודה יׁש ,יתּבר הּׁשם ּבעבֹודת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיׁשנם
אּלא  מחזיק, ּדוקא מלא ּדכלי עבֹודה ויׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמחזיק,
ּבׂשרֿודם, ּבמּדת היא מחזיק ריקן ּדכלי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשהעבֹודה

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ּבמּדת היא מחזיק מלא ּדכלי ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָוהעבֹודה
ּכתיב ּדהּנה י"ג)הּוא. קט"ז אּׂשא"(ּתהּלים יׁשּועֹות "ּכֹוס ְְְְִִִִֵֶָ

ּכֹוס  ׁשּנקראים יׂשראל נׁשמֹות ּכללּות על ּדקאי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָכּו',
ב'16יׁשּועֹות  הּוא ּבראׁשית אלקים" ּברא ּד"בראׁשית , ְְְֱִִִִֵֵָָֹ

ׁשּנקראים  ויׂשראל ראׁשית, ׁשּנקראת ּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָראׁשית,
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(16.1 שבהערה דרושים א. עמ' סוף רנ, א חלק זוהר ראה
עמ' שם א'שכא. עמ' השנה לראש דרושים התורה  אור וראה

ובכמה  ב. עמ' תרנ"ט המאמרים ספר ב'תעד. עמ' ו) (כרך א'שעט.
מקומות.



c"agרב i`iyp epizeax zxezn

המביאות  ההבנה הקדמות למדו שלא לאלה עמוק
שם  יותר, נעלה הבנה לדרגת  האדם שכל את
להשיג  יותר או פחות שיוכלו יותר קרובה ההבנה

אלקית. הבנה
העולם  שגשמיות הקב"ה ברא העולם את
גשמיות  של הטבע הוא כך אלקות, על מסתירה
דבר  מציאות הוא שהגשמי שנדמה הקב"ה, שהטביע
מסבירה  וכן כך, הדבר מדוע מסבירה חסידות לעצמו.
אומר  תורה על אלקות. מגלה ותורה הדבר. משמעות

לוקחים  אתם אותי .45הקב"ה
המאמר  וישראל. שאלקה 46הקב"ה אף־על־פי :

ישראל, על אלא שמי יחדתי לא עולם באי לכל אני
לרמוז למדי הקב"ה ברור של החזק הקשר על

על  בפועל הממשי היהודי הנפש מסירות וישראל.
היום" כל הורגנו ש"עליך השם, הראיה 47קידוש היא ,

של  ביותר והחזק הנצחי הקשר על ביותר הטובה
והקב"ה. ישראל

ושל  וישראל תורה של הקשר וישראל. תורה
דבר  זה שכן להסביר, הצורך מן אין ותורה, ישראל
גם   האנשים כל אלא בו, מרגישים יהודים רק שלא
ישראל  בבני מתגאה תורה אותו. יודעים  יהודים לא

התורה. עם מתייחסים ויהודים
אחת  באות הפסק חד". כולא ואורייתא "ישראל
עד  בו לקרוא ואסור התורה ספר את פוסל בתורה
אכן  הוא ההפסק אם נכון לדעת אותו. שמתקנים
מדי  מפותח  חכם שאינו ילד ידי על זה הרי הפסק,

מפותח. מדי פחות  טיפש ואינו 
פסול. משום בו יש הפסק ישראל. בבני גם כך
הפסק  ישנו ואם אחדות, להיות צריכה ישראל בבני

ספר  באותיות סוגים שלשה פסול. זה הרי ביניהם
ואותיות  בינוניות אותיות גדולות, אותיות תורה:
בידיעת  גדולים יהודים ישנם ישראל בבני גם קטנות.
בידיעת  פשוטים ויהודים בינוניים יהודים התורה,
צריכים   הבדל בלי  ישראל בני כל אך, התורה.
יש  ובאחדות. מעשיות מצוות בקיום שלמים להיות
להיות  ולא חכם מדי להיות לא המיצוע, בדרך לנהוג
התורה  לימוד לחזק המיצוע, בדרך ללכת אלא טיפש,

מצוות. ולקיים

* * *

כבוד 48הגמרא  על גדולה לב  תשומת נותנת
מתנאים  למרבה קדושים סיפורים אכסניא.
תורה  אישי על לנו המספרים ישנם ואמוראים
דברי  ועל אכסניא, לבעלי בהתייחסותם גדולים
האורחים  שאמרו והעמוקים הקדושים התורה

אכסניא. לכבוד הקדושים
הטובות  מדות ממצוות אחת היא אורחים הכנסת
גדולי  ועני, עשיר הבדל בלי  ישראל עם מצטיין בהן
ביושר  זכו ועל־ידי־זה  פשוטים ואנשים תורה

חסדים". "גומלי הנעלה לתואר
כגומל  ידוע שי', כלב  ר' שלנו, האכסניא בעל
חסדים  גמילות בתחום הרבה ועושה עשה הוא חסד.
ודורשי  יפונה, בן כלב  כתוב אורחים. והכנסת

מפרשים  שמות ודורשי שפינה 49רשומות  יפונה :
משה. משרת נון בן ליהושע ונתחבר מהשאר עצמו
לתורה, טובה נטיה לו שתהיה הוא יהודי של העיקר

כמאמר  תורה, ולבני טובה 50למצוות אחת, שעה יפה
טובים. ומעשים לתשובה אחת, הטיה

mixet oyey ,ipy xc` e"h
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פל"ג.45) שמו"ר ראה
כ.46) משפטים מכילתא ד. פכ"ט, שמו"ר ראה
כג.47) מד, תהלים

ועוד.48) ב. סג, ברכות
ב.49) יא, סוטה ראה
מי"ז.50) פ"ד אבות

•
ycew zexb`

תרפ"ח  אלול, י"א ב' ב"ה

שלום  ברוך מוהר"ר אי"א וו"ח ידידי

הכהן  שי'

וברכה. שלום

עליון  לאל תורה העבר. לחדש מכ"ח מכתבו על במענה

ביתו  בריאות בריאותו, יחזק והשי"ת בריאותו, שנתחזקה

השי"ת  ויעזור ושלמים. בריאים כולם שיהיו יחיו ובניו

ה' עבד ויהי' בגו"ר הטוב בתכלית שיהי' שי' הצעיר לבנו

יחיו  ולבנו וב"ב ר"ר לבנו לביתו לו השי"ת ויתן בתו"ע.

לעבין  זאל מי אז און בגו"ר, ומתוקה טובה בשנה כוח"ט

בגו"ר. יהי' וטוב טוב ופועל בלימוד אמיתי בחיות

בכוח"ט  ומברכו הדו"ש

יצחק. יוסף
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רג אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

ז"ע קבלתי מכתבו מיו"ד לחדש אלול חדש הרחמים. ולתוכן המכתב - עונה הנני עליו תיכף 

מבלי לחכות על התור, וכמובן כוונתי להנקודה דהפצת המעינות חוצה, וממהר אני בכדי לנצל הזמן 

וימים האחדים דשנת הסגולה - המאתים להסתלקות הילולא של מורנו הבעש"ט ז"ל, ותשובתו על מה 

שכתבתי הוא, בסגנון חז"ל, טענו חטין והודה לו בשעורין.

והיכולת שבידו להפצת המעינות,  וגם מצער, שאינו מנצל כשרונותיו  ותמיהני  מה שכתבתי 

ומה שעונה לי - שפב"פ אינו בסדר ופב"פ אינו מסייעו וכו' - שאין זה ממין הטענה. ואת"ל - אדרבה זה 

עוד מחזק הטענה מצדי, כי אם, כדבריו, כו"כ אינם בסדר, ה"ז מגדיל מכסת העבודה אשר על שכם 

כל אלו שעליהם להיות בסדר, והרי תקותי ובטחוני שבודאי הוא בכללם, ולפשיטות הענין בודאי שאין 

צורך באריכות וכן בטח אין צורך להראותו הבמה בה יכול להשתמש להנ"ל, שהרי נדפסו כמה מאמריו 

וכתביו בכו"כ מקומות וגם בפ"ע, ואף שלכאורה כבר מתקרבים לסיום השנה האמורה, הנה נוסף על 

העיקר - שגם בשנת המאתים ואחת, הרי הציווי להפצת המעינות בתקפו הוא, אף שאינו תאריך יובל, 

הנה גם בשנה זו עצמה כמה ימים עד לסיומה וכו"כ שעות ורגעים, והרי בשעתא חדא וברגעא חדא 

- יכולים לחולל גדולות ונצורות, באם מביאים בפועל כל הכחות והאוצרות אשר בנפש יהודי פנימה, 

ובלשון רבנו הזקן, כשמתגלה לא רק הארת נקודת הלב אלא גם עצמיות נקודת הלב )לקו"ת, ד"ה 

השני כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלקיך בידיך, סעיף ג'( והרי התחלת כל חלקי הטורים חלק 

או"ח הוא: הוי כו' כצבי כו' לעשות רצון אביך שבשמים.

ויהי רצון שאתבשר טוב בכל האמור, וכנ"ל - שנשלח המכתב מהיר דחוף.

בכבוד ובברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

תלמידי כל המחלקות דבית ליובאוויטש אשר בלונדון

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הפ"נ שלהם בנועם קבלתי.

בזה להביע להם  הנני  ולברכה,  ישראל לטובה  כל  ועל  עלינו  ולקראת השנה החדשה, הבאה 

הקדושה  תורתנו  בלימוד  הצלחה  שנת  ומתוקה,  טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  ברכת  ברכתי, 

בשקידה ובקיום מצותי' מתוך בריאות הנכונה.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים,

מ. שניאורסאהן

c"ag i`iyp epizeax zxezn

המביאות  ההבנה הקדמות למדו שלא לאלה עמוק
שם  יותר, נעלה הבנה לדרגת  האדם שכל את
להשיג  יותר או פחות שיוכלו יותר קרובה ההבנה

אלקית. הבנה
העולם  שגשמיות הקב"ה ברא העולם את
גשמיות  של הטבע הוא כך אלקות, על מסתירה
דבר  מציאות הוא שהגשמי שנדמה הקב"ה, שהטביע
מסבירה  וכן כך, הדבר מדוע מסבירה חסידות לעצמו.
אומר  תורה על אלקות. מגלה ותורה הדבר. משמעות

לוקחים  אתם אותי .45הקב"ה
המאמר  וישראל. שאלקה 46הקב"ה אף־על־פי :

ישראל, על אלא שמי יחדתי לא עולם באי לכל אני
לרמוז למדי הקב"ה ברור של החזק הקשר על

על  בפועל הממשי היהודי הנפש מסירות וישראל.
היום" כל הורגנו ש"עליך השם, הראיה 47קידוש היא ,

של  ביותר והחזק הנצחי הקשר על ביותר הטובה
והקב"ה. ישראל

ושל  וישראל תורה של הקשר וישראל. תורה
דבר  זה שכן להסביר, הצורך מן אין ותורה, ישראל
גם   האנשים כל אלא בו, מרגישים יהודים רק שלא
ישראל  בבני מתגאה תורה אותו. יודעים  יהודים לא

התורה. עם מתייחסים ויהודים
אחת  באות הפסק חד". כולא ואורייתא "ישראל
עד  בו לקרוא ואסור התורה ספר את פוסל בתורה
אכן  הוא ההפסק אם נכון לדעת אותו. שמתקנים
מדי  מפותח  חכם שאינו ילד ידי על זה הרי הפסק,

מפותח. מדי פחות  טיפש ואינו 
פסול. משום בו יש הפסק ישראל. בבני גם כך
הפסק  ישנו ואם אחדות, להיות צריכה ישראל בבני

ספר  באותיות סוגים שלשה פסול. זה הרי ביניהם
ואותיות  בינוניות אותיות גדולות, אותיות תורה:
בידיעת  גדולים יהודים ישנם ישראל בבני גם קטנות.
בידיעת  פשוטים ויהודים בינוניים יהודים התורה,
צריכים   הבדל בלי  ישראל בני כל אך, התורה.
יש  ובאחדות. מעשיות מצוות בקיום שלמים להיות
להיות  ולא חכם מדי להיות לא המיצוע, בדרך לנהוג
התורה  לימוד לחזק המיצוע, בדרך ללכת אלא טיפש,

מצוות. ולקיים

* * *

כבוד 48הגמרא  על גדולה לב  תשומת נותנת
מתנאים  למרבה קדושים סיפורים אכסניא.
תורה  אישי על לנו המספרים ישנם ואמוראים
דברי  ועל אכסניא, לבעלי בהתייחסותם גדולים
האורחים  שאמרו והעמוקים הקדושים התורה

אכסניא. לכבוד הקדושים
הטובות  מדות ממצוות אחת היא אורחים הכנסת
גדולי  ועני, עשיר הבדל בלי  ישראל עם מצטיין בהן
ביושר  זכו ועל־ידי־זה  פשוטים ואנשים תורה

חסדים". "גומלי הנעלה לתואר
כגומל  ידוע שי', כלב  ר' שלנו, האכסניא בעל
חסדים  גמילות בתחום הרבה ועושה עשה הוא חסד.
ודורשי  יפונה, בן כלב  כתוב אורחים. והכנסת

מפרשים  שמות ודורשי שפינה 49רשומות  יפונה :
משה. משרת נון בן ליהושע ונתחבר מהשאר עצמו
לתורה, טובה נטיה לו שתהיה הוא יהודי של העיקר

כמאמר  תורה, ולבני טובה 50למצוות אחת, שעה יפה
טובים. ומעשים לתשובה אחת, הטיה
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פל"ג.45) שמו"ר ראה
כ.46) משפטים מכילתא ד. פכ"ט, שמו"ר ראה
כג.47) מד, תהלים

ועוד.48) ב. סג, ברכות
ב.49) יא, סוטה ראה
מי"ז.50) פ"ד אבות

•
ycew zexb`

תרפ"ח  אלול, י"א ב' ב"ה

שלום  ברוך מוהר"ר אי"א וו"ח ידידי

הכהן  שי'

וברכה. שלום

עליון  לאל תורה העבר. לחדש מכ"ח מכתבו על במענה

ביתו  בריאות בריאותו, יחזק והשי"ת בריאותו, שנתחזקה

השי"ת  ויעזור ושלמים. בריאים כולם שיהיו יחיו ובניו

ה' עבד ויהי' בגו"ר הטוב בתכלית שיהי' שי' הצעיר לבנו

יחיו  ולבנו וב"ב ר"ר לבנו לביתו לו השי"ת ויתן בתו"ע.

לעבין  זאל מי אז און בגו"ר, ומתוקה טובה בשנה כוח"ט

בגו"ר. יהי' וטוב טוב ופועל בלימוד אמיתי בחיות

בכוח"ט  ומברכו הדו"ש

יצחק. יוסף
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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד'': העולם דברים שלשה ''על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב
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הּתֹורה  על רׁש"י ׁשּפירּוׁש הּזקן אדמּו"ר ּפתּגם ידּוע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּנה

עם  מתאים רׁש"י דּפרּוׁש מּובן ׁשּמּזה ּתֹורה", ׁשל "יינּה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא

הּתֹורה: ּבפנימּיּות ְְִִִַַָָהמבֹואר

ּבּנּדֹוןּֿדידן: מּובן אינֹו ְְִִִֵַָָָולכאֹורה

ּבארּוּכה  מבֹואר ּפרׁשתנּו, התחלת על חסידּות ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבדרּוׁשי

האלקית  הּנפׁש מלחמת על קאי גֹו'" לּמלחמה תצא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁש"ּכי

צלֹותא  ּד"ׁשעת הּתפּלה, ּבעת (יצרֿהרע) הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעם

רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו עם זה ּפרּוׁש מתאים ואי - קרבא" ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעת

מדּבר"? הּכתּוב הרׁשּות ְְְְְִֵֶֶַַָָּד"ּבמלחמת

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

 ֿ הּיצר ּבברּור אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמבֹואר

מנּוחה. ּבדר ב) מלחמה, ּבדר א) ְְְְִֶֶֶֶַָָָָהרע:

"ׁשעת  - הּתפּלה עבֹודת ּבין החילּוק זהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבכללּות

ׁשלֹום": גֹו' נֹועם ּדרכי "ּדרכיה - הּתֹורה לעבֹודת ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָקרבא",

למעלה, מּלמּטה הּיצרֿהרע ּברּור הּוא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָעבֹודת

(נפׁש ּבהּמתּברר האלקית) (נפׁש הּמברר התלּבׁשּות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעלֿידי

הּברּור  אבל ויגיעה; מלחמה עלֿידי ּבא זה ולכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּבהמית),

ׁשעלֿידי  מּמילא, ּבדר למּטה, מּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

 ֿ ועלֿידי ּבנפׁשֹו, אלקּות ּומגּלה ממׁשי הּוא הּתֹורה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַַָֹלימּוד

מאליו. הּיצרֿהרע (ּומתּברר) מתּבּטל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה

מלחמה  עלֿידי הּיצרֿהרע ּׂשּברּור מה מּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿפיֿזה

מנּוחה  ׁשל ּבאֹופן ּברּור יׁשנֹו ּכי - הרׁשּות" "מלחמת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָנקרא

ּתֹורה. ׁשל עבֹודה עלֿידי -ְֲֵֶַָָ
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ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּגמרא. ׁשעּור ּתלמידיו עם לֹומד היה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ערכין למּסכת ב)ּכׁשהּגיעּו "ליׁשנא (טו, הּמאמר את ולמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע  לׁשֹון הּבעלֿׁשםֿטֹוב: ּפרׁש ּתליתאי", קטיל ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּתליתאי

ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמסּפר, הּממציא, – הּׁשלׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהֹורג

מרציחה  יֹותר קׁשה ׁשהיא רּוחנּיים, ּבלבּוׁשים ְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָרציחה

ְִַּגׁשמית.
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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד'': העולם דברים שלשה ''על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב
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íàä çwú-àì íéöéaä-ìr Bà íéçøôàä-ìr©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìræ-úàå íàä-úà çlLz çlL ©©¨¦«©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤
zëøàäå Cì áèéé ïrîì Cì-çwz íéðaä©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈

:íéîéñ ¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(oeyg bi mei meid)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש הרע (אגרת לׁשֹון ׁשּמחׁשבת , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את "ואיׁש מּדּבּור: יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחמּורה

יהדפנה  ּתעלה ואם לעֹולם, לב על יעלה ולא ּכתיב, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבבכם

ּכי  מּמׁש. עבֹודהֿזרה מחׁשבת ּוכמֹו עׁשן, ּכהנּדף ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹמּלּבֹו

ּוׁשפיכּות  עריֹות וגּלּוי עבֹודהֿזרה ּכנגד הרע לׁשֹון ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָּגדֹולה

יתרֹון  לב חכם לכל נֹודע ּוכבר כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדּמים,

למּוטב". והן לטֹוב הן הּדּבּור, על הּמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהכׁשר

éùéìùçEbâì ä÷rî úéNrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

èäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
òøfä:íøkä úàeáúe òøæz øLàñé-àì ©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤Ÿ

:åcçé øîçáe-øBLa LøçúàéæðèrL Laìú àì ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½
:åcçé íézLôe øîöñáérz íéìãbCl-äN ¤¬¤¦§¦−©§¨«§¦¦−©«£¤¨®

:da-äqëz øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìrñ ©©§©²©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«
âé:dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ékãéíNå ¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«§¨¬

øîàå òø íL äéìr àöBäå íéøác úìéìr dì̈Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´®̈§¨©À
-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ

:íéìeúa dì éúàöîåèéáà ç÷ìåáéúëøòðä ¨¨¬¦−̈§¦«§¨©²£¦¬
éø÷éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äørpäáéúëøòðä ©©«£−̈§¦®̈§¦¹¤§¥¯
éø÷:äørMä øérä éð÷æ-ìà äørpäæèéáà øîàå ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨§¨©²£¦¬

áéúëøòðäéø÷ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äørpä©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä LéàìæéíN àeä-äpäå ¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨§¦¥¿¨Á

Ezáì éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìr£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ

éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−
:øérä éð÷æçé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¦§¥¬¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤

:Búà eøqéå Léàäèéóñë äàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤
ìr òø íL àéöBä ék äørpä éáàì eðúðå§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−
ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬

ì:åéîé-ìk dçlLñëúîà-íàåøácä äéä §©§−̈¨¨¨«§¦¡¤´¨½̈©¨−̈
íéìeúá eàöîð-àì äfäáéúëøòðìéø÷:äørpì ©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−©©«£¨«

àë-úà eàéöBäåáéúëøòðäéø÷çút-ìà äørpä §¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©
äúîå íéðáàa døér éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨
äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð äúNr-ék¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨

:Eaøwî òøä zøráeñáëLéà àöné-ék ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹
íäéðL-íb eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëLŸ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½
òøä zøráe äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä̈¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

:ìàøNiîñâëäéäé ékáéúëøòðéø÷äørð ¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ©«£¨´
áëLå øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬

:dnrãëøérä | ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå ¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´
-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤

áéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëäãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º
-úà Léàä àöîéáéúëøòðäéø÷äørpääNøàîä ¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈

Léàä úîe dnr áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²
:Bcáì dnr áëL-øLàåëáéúëøòðìåéø÷äørpìå £¤¨©¬¦−̈§©«§©©«£¨Æ

äNrú-àìïéà øáãáéúëøòðìéø÷àèç äørpì Ÿ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eärø-ìr Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïkæëä÷rö dàöî äãOá ék ¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈
áéúëøòðäéø÷réLBî ïéàå äNøàîä äørpä©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©
:dìñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦¨®
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðå §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

áéúëøòðäéø÷äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´
dçlL ìëeé-àì dpr øLà úçz äMàì§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈



רז iying ,iriax - ck ,bk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åéîé-ìkñâëàúLà-úà Léà çwé-àì ¨¨¨««Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤
ðk älâé àìå åéáà:åéáà óñáàáé-àì ¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ

:ýåýé ìä÷a äëôL úeøëe àkc-reöôñ §«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«
âéøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½

ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì:ñãéðBnr àáé-àì «Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ©¦²
àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ

:íìBò-ãr ýåýé ìä÷a íäìäøLà øác-ìr ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«©§©º£¤̧
íëúàöa Cøca íénáe íçla íëúà eîc÷-àì«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´

éìr øëN øLàå íéøönîøBòa-ïa írìa-úà E ¦¦§®̈¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À
:jìì÷ì íéøäð íøà øBútîåýåýé äáà-àìå ¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³

éäìàì Eéäìà ýåýé Côäiå írìa-ìà rîLE ¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯
ýåýé Eáäà ék äëøáì äììwä-úà El§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬

éäìà:Eæéîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìE ¡Ÿ¤««Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−
:íìBòìñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָאמרּו

ׁשל  אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשֹומע

מן  מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ׁשעליו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם

הרע  על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל מחׁשבה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההעלם,

ּומחּכה  אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבאדם,

מתּגּלה  והּדבר ּכ על ּכׁשּמדּברים א ּבתׁשּובה. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁשּוב

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג מּזה לצאת עלּול הּדּבּור, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבעֹולם

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àì-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî árúúèíéða §©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²

ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬
:ýåýéñééáéà-ìr äðçî àöú-ékzøîLðå E §Ÿ̈«¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈

:òø øác ìkîàéøLà Léà Eá äéäé-ék ¦−Ÿ¨¨¬¨«¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²
õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àìŸ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnìáéäéäå ©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«§¨¨¬
e íéna õçøé áør-úBðôìàáé LîMä àáë ¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ

:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåE §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®

úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa äéäå§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨

:Eúàö-úàåèéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ¤¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤
ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eäéäå E ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬
éðçîáLå øác úåør Eá äàøé-àìå LBã÷ E ©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈

éøçàî:Eñæèåéðãà-ìà ãár øébñú-àì ¥©«£¤««Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ®̈
éìà ìöpé-øLà:åéðãà írî EæéáLé Enr £¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´

éørL ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷aE §¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−
:epðBz àì Bì áBhañçéäLã÷ äéäú-àì ©´®−Ÿ¤«Ÿ¦«§¤¬§¥−̈

:ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬¦§¨¥«
èéýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬

éäìàéäìà ýåýé úárBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íäéðL-íbñëéMú-àìéçàì Cóñk CLð E ©§¥¤««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤

:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLðàëéøëpì ¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´
éMúéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïrîì C ©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´

éäìàäzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬
dzLøì änL-àá:ñáëýåýéì øãð øcú-ék ¨−̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´

éäìàì øçàú àì EepLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹
éäìà ýåýé:àèç Eá äéäå Cnrî Eâëéëå §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬

:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçúãëàöBî ¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§¨¬
éúôNýåýéì zøãð øLàk úéNrå øîLz E §¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³

éäìàéôa zøac øLà äáãð E:Eñ ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(cvw 'nr f ycw zexb`)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ְְִִַַָׁשמעּתי

על  ּתּקּון וׁשאל ליחידּות אחד אליו נכנס אׁשר לי, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּסּפר

ּבאֹותּיֹות  הרּוחני מּצבֹו ּתאר מעׂשה ּובׁשעת ענינים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאיזה

הענין  חמר ידּוע אׁשר אדמּו"ר, מו"ח כ"ק וענהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמבהילֹות.

וד"ל. עצמֹו. על וגם חברֹו על לסּפר ׁשאסּור הרע, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָּדלׁשֹון

éùéîçäëíéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²
éìk-ìàå EráN ELôðk:ïzú àì Eñåëék §©§§−¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³

Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erø úî÷a àáú̈ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ
éðú àì:Erø úî÷ ìr óñãëàçwé-ék ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«¦«¦©¬

ïç-àöîú àì-íà äéäå dìráe äMà Léà¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
øôñ dì áúëå øác úåør dá àöî-ék åéðéra§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøkáäàöéå §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«§¨«§−̈

iyily - ak - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bnr íé÷z í÷ä íäî zîlrúäåñääéäé-àì §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«Ÿ¦«§¤³
äMà úìîN øáb Laìé-àìå äMà-ìr øáâ-éìë§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´¦¨®

éäìà ýåýé úárBú ékE:älà äNò-ìkôåék ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤¦´
éðôì | øBtö-ï÷ àøwéBà | õr-ìëa Cøca E ¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´

úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìr©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ
íàä çwú-àì íéöéaä-ìr Bà íéçøôàä-ìr©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìræ-úàå íàä-úà çlLz çlL ©©¨¦«©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤
zëøàäå Cì áèéé ïrîì Cì-çwz íéðaä©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈

:íéîéñ ¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(oeyg bi mei meid)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש הרע (אגרת לׁשֹון ׁשּמחׁשבת , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את "ואיׁש מּדּבּור: יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחמּורה

יהדפנה  ּתעלה ואם לעֹולם, לב על יעלה ולא ּכתיב, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבבכם

ּכי  מּמׁש. עבֹודהֿזרה מחׁשבת ּוכמֹו עׁשן, ּכהנּדף ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹמּלּבֹו

ּוׁשפיכּות  עריֹות וגּלּוי עבֹודהֿזרה ּכנגד הרע לׁשֹון ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָּגדֹולה

יתרֹון  לב חכם לכל נֹודע ּוכבר כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדּמים,

למּוטב". והן לטֹוב הן הּדּבּור, על הּמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהכׁשר

éùéìùçEbâì ä÷rî úéNrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

èäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
òøfä:íøkä úàeáúe òøæz øLàñé-àì ©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤Ÿ

:åcçé øîçáe-øBLa LøçúàéæðèrL Laìú àì ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½
:åcçé íézLôe øîöñáérz íéìãbCl-äN ¤¬¤¦§¦−©§¨«§¦¦−©«£¤¨®

:da-äqëz øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìrñ ©©§©²©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«
âé:dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ékãéíNå ¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«§¨¬

øîàå òø íL äéìr àöBäå íéøác úìéìr dì̈Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´®̈§¨©À
-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ

:íéìeúa dì éúàöîåèéáà ç÷ìåáéúëøòðä ¨¨¬¦−̈§¦«§¨©²£¦¬
éø÷éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äørpäáéúëøòðä ©©«£−̈§¦®̈§¦¹¤§¥¯
éø÷:äørMä øérä éð÷æ-ìà äørpäæèéáà øîàå ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨§¨©²£¦¬

áéúëøòðäéø÷ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äørpä©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä LéàìæéíN àeä-äpäå ¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨§¦¥¿¨Á

Ezáì éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìr£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ

éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−
:øérä éð÷æçé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¦§¥¬¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤

:Búà eøqéå Léàäèéóñë äàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤
ìr òø íL àéöBä ék äørpä éáàì eðúðå§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−
ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬

ì:åéîé-ìk dçlLñëúîà-íàåøácä äéä §©§−̈¨¨¨«§¦¡¤´¨½̈©¨−̈
íéìeúá eàöîð-àì äfäáéúëøòðìéø÷:äørpì ©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−©©«£¨«

àë-úà eàéöBäåáéúëøòðäéø÷çút-ìà äørpä §¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©
äúîå íéðáàa døér éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨
äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð äúNr-ék¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨

:Eaøwî òøä zøráeñáëLéà àöné-ék ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹
íäéðL-íb eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëLŸ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½
òøä zøráe äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä̈¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

:ìàøNiîñâëäéäé ékáéúëøòðéø÷äørð ¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ©«£¨´
áëLå øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬

:dnrãëøérä | ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå ¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´
-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤

áéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëäãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º
-úà Léàä àöîéáéúëøòðäéø÷äørpääNøàîä ¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈

Léàä úîe dnr áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²
:Bcáì dnr áëL-øLàåëáéúëøòðìåéø÷äørpìå £¤¨©¬¦−̈§©«§©©«£¨Æ

äNrú-àìïéà øáãáéúëøòðìéø÷àèç äørpì Ÿ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eärø-ìr Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïkæëä÷rö dàöî äãOá ék ¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈
áéúëøòðäéø÷réLBî ïéàå äNøàîä äørpä©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©
:dìñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦¨®
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðå §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

áéúëøòðäéø÷äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´
dçlL ìëeé-àì dpr øLà úçz äMàì§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈



iriayרח ,iyiy - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øçà-Léàì äúéäå äëìäå BúéaîâdàðNe ¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»
ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä̈¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàäãeé-àììë ¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´
ì dçlL-øLà ïBLàøä dìradzç÷ì áeL ©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈

-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äárBú«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eñ £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

,מל מּנּוי - לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש

מביאה  עמלק ׁשמחּית הרי הּמקּדׁש. ּבית ּובנין עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמחּית

ּבתבת  נּקּוד אֹופּני ׁשני יׁש והּנה, הּמקּדׁש. ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָׁשלמּות

נקּדֹות, ב' ּבצירי, ׁשּזכר לֹומר, ויׁש ּבסגל. אֹו ּבצירי – ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֻ"זכר"

ראׁשֹון  ּבית מקּדׁשֹות, לׁשּתי ׁשּקדמה עמלק מחּית על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרֹומזת

עמלק  מחּית על רֹומז נקּודֹות, ׁשלׁש ּבסגל, וזכר ׁשני. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּובית

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש לבית ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּקֹודמת

éùùäàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàåìáçé-àì ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«Ÿ©«£¬Ÿ
:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçøñæàöné-ék ¥©−¦¨®̈¤¦¤−¤¬Ÿ¥«¦«¦¨¥̧

Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−
òøä zøráe àeää ápbä úîe Bøëîe§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

:Eaøwîñçì úrøvä-òâða øîMäãàî øîL ¦¦§¤«¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ
íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk úBNrìå§©«£®§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²

:úBNrì eøîLz íúéeö øLàkèúà øBëæ ©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬©«£«¨¾¥¯
éäìà ýåýé äNr-øLàCøca íéøîì E £¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤

:íéøönî íëúàöañéúàMî Erøá äMú-ék §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´
:Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½
éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬

:Bèára ákLú àì àeä éðrâéBì áéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧³
BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−

éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe:Eñ ¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(328 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
מּזה. למּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜¯e¯È˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ

ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעבֹודתֹו האדם, את מקרר –Ó˜¯‰עמלק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆
ּפרטית. הׁשּגחה עניני לראֹות לא לאדם ּגֹורם ÓË‡‰עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

"לׁשֹון  וּיקרא ּפרׁשת ריׁש ּכפרש"י האדם, את מטּמא עמלק –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו וטמאה, ּבלעם".iÂ˜¯עראי אל אלקים ְְְֲֶַָָֻ«ƒ∆ְֱִִֶָֹ

,éùéù
éòéáùãééçàî ïBéáàå éðr øéëN ÷Lrú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯

éørLa Eöøàa øLà Eøbî:Eåèïzú BîBéa ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧
àeä éðr ék LîMä åéìr àBáú-àìå BøëN§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàåE §¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàñæèúBáà eúîeé-àì ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§Ÿ«§³¨Æ
Léà úBáà-ìr eúîeé-àì íéðáe íéða-ìr©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®¦¬

:eúîeé BàèçañæéíBúé øb ètLî ähú àì §¤§−¨«´Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®
:äðîìà ãâa ìáçú àìåçéúééä ãár ék zøëæå §´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîaéëðà ïk-ìr íMî E §¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦®̈©¥º¨«Ÿ¦³
:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñèéøö÷ú ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦´¦§ŸÁ

áeLú àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ
ïrîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáéìëa Eéãé äNrî:Eñëék §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«¦³
éøçà øàôú àì Eúéæ èaçúíBúiì øbì E ©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬

äéäé äðîìàìå:àëììBòú àì Eîøk øöáú ék §¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−
éøçà:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eáëzøëæå ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«§¨´©§½̈

Eeöî éëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§®̈¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
:äfä øácä-úà úBNrìñäëàäéäé-ék ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬

íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

áèôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúrLø éãk åéðôì eäkäåâíéraøà §¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬

éñé àì epkééñé-ït óäkî älà-ìr Búkäì ó ©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´
éçà äì÷ðå äaøéðérì E:EãøBL íñçú-àì ©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−

:BLéãañäãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék §¦«¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³
äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨
äMàì-Bì dç÷ìe äéìr àáé dîáé øæ Léàì§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈



רט xihtn - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:dîaéååíL-ìr íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå §¦§¨«§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä åéçàæ-íàå ¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¦

äúìrå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹
:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«

çøîàå ãîrå åéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½
:dzç÷ì ézöôç àìèåéìà Bzîáé äLbðå ¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧§¦§´¥¨»

ä÷øéå Bìâø ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈
øLà Léàì äNré äëk äøîàå äúðrå åéðôa§¨®̈§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬

:åéçà úéa-úà äðáé-àìéìàøNéa BîL àø÷ðå «Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«§¦§¨¬§−§¦§¨¥®
:ìrpä õeìç úéañàéåcçé íéLðà eöpé-ék ¥−£¬©¨«©¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ

-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å åéçàå Léà¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤
ä÷éæçäå dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨

:åéLáîaáéñBçú àì dtk-úà äúv÷å ¦§ª¨«§©Ÿ−̈¤©®̈¬Ÿ¨−
ðér:Eñâéïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àì ¥¤«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨®̈¤

:äpè÷e äìBãbãéäôéà Eúéáa Eì äéäé-àì §−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´
:äpè÷e äìBãb äôéàååè÷ãöå äîìL ïáà §¥¨®§−̈§©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ

ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ
éîé eëéøàééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr EE ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cì ïúðæèéäìà ýåýé úárBú ékäNò-ìk E Ÿ¥¬¨«¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥
:ìår äNò ìk älàôæéäNr-øLà úà øBëæ ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¨¾¥²£¤¨¨¬

:íéøönî íëúàöa Cøca ÷ìîr EìçéøLà §−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧
éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷E ¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½

ér äzàå:íéäìà àøé àìå râéå óèéäéäå §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈
éäìà ýåýé çéðäaéáéà-ìkî Eì | Eáéáqî E §¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À

éäìà-ýåýé øLà õøàaäìçð Eì ïúð E ¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ
øëæ-úà äçîz dzLøì*(øëæ)úçzî ÷ìîr §¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMättt ©¨®̈¦−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 ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr zegiy ihewl)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "א ׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ּוקריעת  מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמּיׂשראל,

ּגרם  ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע סּוף: ֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻים

ׁשל  הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלכ

ויׂשראל. ה' ועצמת ְְְְְִֵַַָָּגדלּות

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³

éøçà íéìLçpä-ìk Eaér äzàå Eàìå râéå ó §Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
:íéäìà àøéèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â

éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî EE ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤Â
øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúð*(øëæ) Ÿ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́

:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîrttt £¨¥½¦©−©©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(345 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

"מחה נאמר ּבסֹוף ÁÓz‰ּכאן ואּלּו האדם, ּפעּלת ," ֱֶַָָֹƒ¿∆ְְְִַָָָֻ

"מחה נאמר ּבׁשּלח ּוכתיב ‡ÁÓ‰ּפרׁשת ה', ּפעּלת ," ְֱֶַַַַָָָֹ∆¿∆ְְִַֻ

ּבּטּול Ï‰'"מלחמה ׁשל הּוּדאּות מדּגׁשת ׁשּבזה ּבעמלק", ְִָָ«ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּתֹורה, ּבמׁשנה היא ּפרׁשתנּו ּדהּנה לבאר, ויׁש לגמרי. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעמלק

ד' ּכמֹו לא הּקדׁש), (ּוברּוח עצמֹו" "מּפי מׁשה ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשאמר

ׁשהּגּלּוי  וכיון הּגבּורה". "מּפי ׁשאמר הראׁשֹונים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּספרים

עמלק  ּבּטּול מדּגׁש יֹותר, הּספרים ּבד' מאיר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשּלמעלה

ּבפרׁשתנּו. מאׁשר יֹותר ּבׁשּלח ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבפרׁשת

.ïîéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷

úáéú íééîòô øîåà àøå÷ ìòáäù åðéâäðî (*øëæ.(ìåâñá) øëæ éðùäå (äøéöá) øëæ ïåùàøä ,¥¤¤¤

iriay ,iyiy - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øçà-Léàì äúéäå äëìäå BúéaîâdàðNe ¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»
ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä̈¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàäãeé-àììë ¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´
ì dçlL-øLà ïBLàøä dìradzç÷ì áeL ©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈

-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äárBú«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eñ £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

,מל מּנּוי - לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש

מביאה  עמלק ׁשמחּית הרי הּמקּדׁש. ּבית ּובנין עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמחּית

ּבתבת  נּקּוד אֹופּני ׁשני יׁש והּנה, הּמקּדׁש. ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָׁשלמּות

נקּדֹות, ב' ּבצירי, ׁשּזכר לֹומר, ויׁש ּבסגל. אֹו ּבצירי – ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֻ"זכר"

ראׁשֹון  ּבית מקּדׁשֹות, לׁשּתי ׁשּקדמה עמלק מחּית על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרֹומזת

עמלק  מחּית על רֹומז נקּודֹות, ׁשלׁש ּבסגל, וזכר ׁשני. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּובית

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש לבית ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּקֹודמת

éùùäàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàåìáçé-àì ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«Ÿ©«£¬Ÿ
:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçøñæàöné-ék ¥©−¦¨®̈¤¦¤−¤¬Ÿ¥«¦«¦¨¥̧

Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−
òøä zøráe àeää ápbä úîe Bøëîe§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

:Eaøwîñçì úrøvä-òâða øîMäãàî øîL ¦¦§¤«¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ
íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk úBNrìå§©«£®§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²

:úBNrì eøîLz íúéeö øLàkèúà øBëæ ©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬©«£«¨¾¥¯
éäìà ýåýé äNr-øLàCøca íéøîì E £¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤

:íéøönî íëúàöañéúàMî Erøá äMú-ék §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´
:Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½
éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬

:Bèára ákLú àì àeä éðrâéBì áéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧³
BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−

éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe:Eñ ¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(328 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
מּזה. למּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜¯e¯È˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ

ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעבֹודתֹו האדם, את מקרר –Ó˜¯‰עמלק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆
ּפרטית. הׁשּגחה עניני לראֹות לא לאדם ּגֹורם ÓË‡‰עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

"לׁשֹון  וּיקרא ּפרׁשת ריׁש ּכפרש"י האדם, את מטּמא עמלק –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו וטמאה, ּבלעם".iÂ˜¯עראי אל אלקים ְְְֲֶַָָֻ«ƒ∆ְֱִִֶָֹ

,éùéù
éòéáùãééçàî ïBéáàå éðr øéëN ÷Lrú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯

éørLa Eöøàa øLà Eøbî:Eåèïzú BîBéa ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧
àeä éðr ék LîMä åéìr àBáú-àìå BøëN§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàåE §¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàñæèúBáà eúîeé-àì ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§Ÿ«§³¨Æ
Léà úBáà-ìr eúîeé-àì íéðáe íéða-ìr©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®¦¬

:eúîeé BàèçañæéíBúé øb ètLî ähú àì §¤§−¨«´Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®
:äðîìà ãâa ìáçú àìåçéúééä ãár ék zøëæå §´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîaéëðà ïk-ìr íMî E §¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦®̈©¥º¨«Ÿ¦³
:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñèéøö÷ú ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦´¦§ŸÁ

áeLú àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ
ïrîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáéìëa Eéãé äNrî:Eñëék §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«¦³
éøçà øàôú àì Eúéæ èaçúíBúiì øbì E ©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬

äéäé äðîìàìå:àëììBòú àì Eîøk øöáú ék §¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−
éøçà:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eáëzøëæå ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«§¨´©§½̈

Eeöî éëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§®̈¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
:äfä øácä-úà úBNrìñäëàäéäé-ék ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬

íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

áèôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúrLø éãk åéðôì eäkäåâíéraøà §¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬

éñé àì epkééñé-ït óäkî älà-ìr Búkäì ó ©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´
éçà äì÷ðå äaøéðérì E:EãøBL íñçú-àì ©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−

:BLéãañäãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék §¦«¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³
äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨
äMàì-Bì dç÷ìe äéìr àáé dîáé øæ Léàì§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈



רי
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn

dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àöú éë úøèôä

ú"åîùìåãð ÷øô äéòùéá

ãðàäpø éçöt äãìé àì äø÷r épø̈¦¬£¨−̈´Ÿ¨¨®̈¦§¦̧¦¨³
äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àì éìäöå§©«£¦ÆŸ½̈¨¦«©¦¯§¥«¥¨²

:ýåýé øîà äìeòá éðaîáéáéçøä ¦§¥¬§−̈¨©¬§Ÿ̈«©§¦´¦
éúBðkLî úBòéøéå Cìäà íB÷îehé C §´¨«¢¥À¦«¦¯¦§§©²¦©−

éøúéî éëéøàä éëNçz-ìàéúãúéå CC ©©§®Ÿ¦©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦¦¥«Ÿ©−¦
:é÷fçâCrøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ék ©¥«¦¦¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ

:eáéLBé úBnLð íéørå Løéé íéBbãéLBáú àì-ék éàøéz-ìà ¦´¦½̈§¨¦¬§©−¦«©¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦

`xenl iy
,épø (àì.äçîNå äpø ïBL,äãìé àì äø÷òøLà íéìLeøé zà ¨¦§¦¨§¦§¨£¨¨Ÿ¨¨¨©§§¨©¦£¤

éLðà ék ,äãìé àlL äø÷òk úééäälàbä ïîæa äzò ìáà .íðéàå Cnî eìb C ¨¦©£¨¨¤Ÿ¨§¨¦£¨©¦¨¦¥§¥¨£¨©¨¦§©©§ª¨

.éçîNúå épøz,äpø éçötéçút ¨Ÿ¦§¦§§¦¦§¦¦¨¦§¦

.äpø ìB÷ íéøäì ät,éìäöåéæìòå ¤§¨¦¦¨§©£¦§¦§¦

.ìBãb ìB÷a,äìç àì.zãìé àlL §¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨©§§

ìéç" Bîk ,äãlä éìáç íL ìò àeäå§©¥¤§¥©¥¨§¦

"äãìBik.(f,gn mildz)éða ©¥¨§¥
,äîîBLeøæçiL íéìLeøé éða ¥¨§¥§¨©¦¤©§§

.úeìbäî,äìeòaíBãà õøà ¥©¨§¨¤¤¡

.úáMéî äúéäLéøúéî (á,Cíä ¤¨§¨§ª¤¤¥¨©¦¥

úà áéçøäì eìëeiL ìéáLáe ,íéìáçä©£¨¦¦§¦¤§§©§¦¤

éøö ,ìäàäéøàäì C.íéìáçä úà C ¨Ÿ¤¨¦§©£¦¤©£¨¦

,éöøôz (â.é÷fçúzàì ék (ã ¦§Ÿ¦¦§©§¦¦Ÿ
,éLBáúíìBòì ãBò éLBáz àì ék ¥¦¦Ÿ¥¦§¨

mixn zxhr
`íéìLeøé zàépøk úééä øLàäø÷røLàäãìé àìeìk íéLðà ék ìò ©§§¨©¦¨¦¬£¤¨¦©£¨¨−£¤´Ÿ¨®̈̈©¦£¨¦¨

,äleàbä ïîæa äzò äpä ,íðéàå äpnîéçötìB÷a ät éçútéìäöå äpø ¦¤¨§¥¨¦¥©¨¦§©©§¨¦§¦̧¦§¦¤§¦¨³§©«£¦Æ
øLà äMàk åéLëò ãò úééä øLà£¤¨¦©©§¨§¦¨£¤

äìç-àìäãìé àlL-éða íéaø-ék Ÿ½̈¨¤Ÿ¨§¨¦©¦¯§¥
äîîBLíéaø eéäé äéða äzòéðaî «¥¨²©¨¨¤¨¦§©¦¦§¥¬
äìeòáäúéä ék ,úøçà äðéãî éðaî §−̈¦§¥§¦¨©¤¤¦¨§¨

íéða Bì äãìéå ìòa dì:ýåýé øîà ¨©©§¨§¨¨¦¨©¬§Ÿ̈«
áCìäà íB÷î | éáéçøä÷éæçäì ©§¦´¦§´¨«¢¥À§©£¦

éða ìk úàíéaeøîä CúBòéøéå ¤¨¨©¦©§¦¦¦¯
éúBðkLîehé CCøàì íéèBð eéäé ¦§§©²¦©−¦§¦¨Ÿ¤

áçøìåéëNçz-ìàéòðnz ìà §¨Ÿ©©©§®Ÿ¦©¦¨§¦

.íúBhälîéøúéî éëéøàäC ¦§©¨©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦
àäiL ìäàä éìBtLa íéìBzä íéìáçä©£¨¦©¦§¦¥¨Ÿ¤¤§¥

úBãúéì áèéä íøL÷ì çBðéúãúéåC ©§¨§¨¥¥©§¥¦¥«Ÿ©−¦
õøàa úBòe÷zäâ :é÷fçïéîé-ék ©§¨¨¤©¥«¦¦«¨¦¬
z ìåàîNeéöøô,íéìeábä úà §−Ÿ¦§®Ÿ¦¤©§¦

,älàä íéìeábì õeç Cöøà CBLîúå§¦§©§¥©§¦¨¥¤

Løéé íéBb CrøæåìàøNé éøòL ïòé §©§¥Æ¦´¦½̈©©©£¥¦§¨¥



ריי

úLá ék éøétçú àì-ék éîìkz-ìàå§©¦¨«§¦−¦´Ÿ©§¦®¦¦´³Ÿ¤
éîeìréúeðîìà útøçå éçkLz Càì C £©̧¦Æ¦§½̈¦§¤§©¬©§§©−¦¬Ÿ

:ãBr-éøkæúäéìrá ékéNò Cýåýé C ¦§§¦«¦³«Ÿ£©̧¦ÆŸ©½¦§Ÿ̈¬
ìàøNé LBã÷ Cìàâå BîL úBàáö§¨−§®§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½

:àøwé õøàä-ìë éýìûåäMàë-ék ¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«¦«§¦¨¯
úLàå ýåýé Càø÷ çeø úáeörå äáeær£¨²©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤

éäìà øîà ñànú ék íéøeòð:Cæòâøa §¦²¦¬¦¨¥−¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©
ézáær ïè÷:Cöa÷à íéìãb íéîçøáe C ¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬§Ÿ¦−£©§¥«

çCnî òâø éðô ézøzñä óö÷ óöLa§¤´¤¤À¤¦§©̧§¦¨©¬¤¸©Æ¦¥½
ézîçø íìBò ãñçáeCìàb øîà C §¤¬¤−̈¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−

:ýåýéèøLà éì úàæ çð éî-ék §Ÿ̈«¦¥¬Ÿ̧©ÆŸ́¦½£¤´
õøàä-ìr ãBò çð-éî øárî ézraLð¦§©À§¦¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤

éìr óöwî ézraLð ïk:Ca-ørbîe C ¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦¦§¨¨«
éäðéèeîz úBòábäå eLeîé íéøää ék¦³¤«¨¦Æ¨½§©§¨−§¤®¨

éîBìL úéøáe Leîé-àì Czàî écñçå§©§¦º¥«¦¥´«Ÿ¨À§¦³§¦Æ
:ýåýé Cîçøî øîà èeîú àìàéäiðr ´Ÿ¨½¨©¬§©«£¥−§Ÿ̈«£¦¨¬

éðáà Ceta õéaøî éëðà äpä äîçð àì äørñézãñéå CC «Ÿ£−̈´Ÿª¨®¨¦¥̧¨«Ÿ¦¹©§¦³©¸£¨©½¦¦«©§¦−
:íéøétqaáééúLîL ãëãk ézîNåéørLe Cçc÷à éðáàì C ©©¦¦«§©§¦³©«§Ÿ¸¦§Ÿ©½¦§¨©−¦§©§¥´¤§¨®

:õôç-éðáàì Cìeáb-ìëåâééða-ìëåíBìL áøå ýåýé éãenì C §¨§¥−§©§¥¥«¤§¨¨©−¦¦¥´§Ÿ̈®§©−§¬
éða:Cãéäzçnîe éàøéú àì-ék ÷Lòî é÷çø éððBkz ä÷ãöa ¨¨«¦¦§¨−̈¦¨®¦©«£¦³¥¸Ÿ¤Æ¦´Ÿ¦½̈¦¦̧§¦½̈

`xenl iy
.úeìâa úBéäì,éøétçú àì.ätøçì ãBò ééäz àlL úçèáî ééäz ék ¦§§¨Ÿ©§¦¦¦¦§¦ª§©©¤Ÿ¦§¦§¤§¨

éîeìò,Céøeòð.éðL úéáe ïBLàø úéa úeìb ìò æîø àeäå .Céúeðîìà,C £©¦§©¦§¤¤©¨©¦¦©¦¥¦©§§©¦
.úeëìnä ïBøñçéìòá ék (äéNò C,CðBãà ék.CúBà ìécâî C ¤§©©§¦Ÿ£©¦Ÿ©¦¦£¥©§¦¨

,'åâå íéøeòð úLàå (ådìòa éðéòa ñànz íàL ,íéøeòð úLà Bîk §¥¤§¦§¥¤§¦¤¦¦¨¥§¥¥©§¨

.íçøéå áeLé ék ,ñeànä ãéîúé àìŸ©§¦©¦¦¨¦©¥

ézáæò ïè÷ òâøa (æ,C-ìò-óà §¤©¨Ÿ£©§¦©©

eéäé ílk ,úeìbä éîé eëøàL ét¦¤¨§§¥©¨ª¨¦§

íéîçøä ãâðk ïè÷ òâøk íéáLçð¤¡¨¦§¤©¨Ÿ§¤¤¨©£¦

,"òâøa" .Cöa÷àLk íéìBãb eéäiL¤¦§§¦§¤£©§¥§¤©

.ïîæa Bîk,óö÷ óöLa (ç §¦§©§¤¤¤¤
.óö÷ èòîaeLeîé íéøää (é ¦§©¤¤¤¨¦¨

,äðéèeîz úBòábäåíà óà §©§¨§¤¨©¦

.úBänàäå úBáàä úeëæ äìëz¦§¤§¨¨§¨¦¨

(àé,äøòñdaì úBøö áøî Ÿ£¨¥Ÿ¨¦¨

.øòBñ,Ceta õéaøîóvøî ¥©§¦©§©¥

.Côð éðáàî Cútöøzeny d`x) ¦§¨¥¥©§¥Ÿ¤

.(gi,gk(áé,ãëãkäø÷é ïáà ïéî ©§Ÿ¦¤¤§¨¨

lî àeäå .äøéànä"Là éãBãék" ïBL ©§¦¨§¦§¦¥¥

.(`i,`n aei`)éúLîL,C ¦§Ÿ©¦
.úBðBlç,çc÷àäø÷é ïáà ïéî ©¤§¨¦¤¤§¨¨

lî àeäå .øúBéa äøéànäéçã÷" ïBL ©§¦¨§¥§¦§Ÿ§¥

"Là.(`i,p diryi),õôç éðáàì ¥§©§¥¥¤
äöBøå õôç íãàL úBø÷é íéðáà£¨¦§¨¤¨¨¨¥§¤

.ïäa(âé,'ä éãenì,øîBìk ¨¤¦¥§©

.'ä éãéîìz eéä elàk äîëça eìékNé©§¦§¨§¨§¦¨©§¦¥

(ãé,éððBkz ä÷ãöaøeáòa ¦§¨¨¦¨¦©£

.úñqáî ééäz éNòzL ä÷ãvä©§¨¨¤©£¦¦§¦§ª¤¤

,÷ùòî é÷çøú÷çøî ééäz ©£¦¥Ÿ¤¦§¦§ª¤¤

.íé÷LBòî,éàøéú àì ékàìå ¥§¦¦Ÿ¦¨¦§Ÿ

.íäî éãçôz,äzçnîeáMîø ¦§£¦¥¤¦§¦¨¦¤¤

mixn zxhr
ãò íäì e÷étñé àì älà íâå ,í"åëò éøò ãBò eLøéé ïëì e÷étñé àìíéørå Ÿ©§¦¨¥¦§¨¥§©¥¤Ÿ©§¦¨¤©§¨¦¬

úBnLðúBöøà øàMî ïéa õøàî ïéaeáéLBéã :íúBàéàøéz-ìàéãçôz ìà §©−¥¥¨¤¥¦§¨£¨¦«¨©¦«§¦Æ©¦§£¦

úBaø úBøö íò Cöøàa CeàönL úBiìb øàMî Cúàök äæ úeìbî Cúàö äéäiL¤¦§¤¥¥¦¨¤§¥¥¦§¨¨ª¤§¨§©§¥¦¨©

,éðL úéááe ïBLàø úéáa úBòøåéLBáú àì-ékäfî éàözL øçà íìBòì ãBò §¨§©¦¦§©¦¥¦¦´Ÿ¥½¦§¨©©¤¥§¦¦¤

.úeìbäéîìkz-ìàåLàø íéøäì ©¨§©¦¨«§¦−§¨¦Ÿ

áeL äìâz ït CáLça äleãb úBàøäìe§©§§¨§¨§¥¤¦§¤

éøétçú àì ékúëìì ãBò éLBáz àì ¦´´Ÿ©§¦®¦Ÿ¥¦¨¤¤

äìBbéîeìr úLá ékCúLBaä ék ¨¦´³¤£©̧¦Æ¦©¤

éøeòð éîéa Cì äéäLäìBb úééä øLàk C ¤¨¨¨¦¥§©¦©£¤¨¦¨

úìèìeèîeéçkLzCì äø÷é àì ék §§¤¤¦§½̈¦¦Ÿ¦§¤¨

ãBòéúeðîìà útøçåCúBøvä §¤§©¬©§§©−¦©¨

äðîìàk úééäL úBiìba Cì eéäLàì ¤¨¨©¨ª¤¨¦§©§¨¨¬Ÿ
ãBr-éøkæúeçkLz äáBè áBøî ék ¦§§¦«¦¥¨¦§§

ä :úBðBLàøä úBøvä ìkéìrá ékC ¨©¨¨¦¦³«Ÿ£©̧¦Æ
éðBãà øîBìkéNr àeä ,CúBàáö ýåýé C §©£©¦«Ÿ©½¦§Ÿ̈¬§¨−

úBàáö ïBãà àeä ék Bãéa úìBëéäå BîL§®§©§¤§¨¦£§¨

ãBòå ,ähîå äìòîCìàâåàeäLBã÷ ©§¨¨©¨§§«Ÿ£¥Æ§´
ìàøNéøLàõøàä-ìë éýìû ¦§¨¥½£¤¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤
àøwéå :äìLî ìka BãéåäMàë-ék ¦¨¥«§¨©Ÿ¨¨¨¦«§¦¨¯

ýåýé Càø÷ çeø úáeörå äáeær£¨²©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®
ìåéìà áeLék íéøeòð úLàå ¨¥¨§¥¯¤§¦²¦¬

ñànúãéîúz àì äpä ,dìòá éðéòa ¦¨¥−§¥¥©§¨¦¥Ÿ©§¦

ïk ,íçøé áeLé ék ñeàénäøîà ©¦¦¨§©¥¥¨©¬
éäìàCéìò íçøìæ :Cïè÷ òâøa ¡Ÿ¨«¦§©¥¨©¦§¤¬©¨−Ÿ
ézáærCíéáLçð eéäé ílek úeìbä éîé £©§¦®§¥©¨¨¦§¤§¨¦

ék õeawä ìeî ïè÷ òâøkíéîçøáe §¤©¨¨©¦¦§©«£¦¬
Cöa÷à íéìãb:íéîé CøBàì ãéîúúå §Ÿ¦−£©§¥«§©§¦§¤¨¦

çóöLaèòîaézøzñä óö÷ §¤´¤¦§©¤À¤¦§©̧§¦
Cnî òâø éðôáLçz ãñçä ìeî ìà ¨©¬¤¸©Æ¦¥½¤©¤¤¥¨¥

øçàî ,òâøì ÷øíìBò ãñçáe ©§¤©¥©©§¤¬¤−̈
ézîçøè :ýåýé Cìàb øîà Cék ¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«¦

BîkéîäòeáL éì úàæ çð éîéa ìeanä §¥¬©©¦¥Ÿ̧©ÆŸ́¦½§¨

éãéaézraLð øLàæàøárîàlL §¨¦£¤´¦§©À§¦¨¥«£¬Ÿ¤Ÿ

äéäéïk õøàä-ìr ãBò çð-éî ¦§¤¥²Ÿ©−©¨®̈¤¥¬
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סוף זמן קידוש לבנה:
לכתחילה עד יום חמישי בערב, י"ב אלול

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה בנימין שי'

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכלל ובפרט,

מ. שניאורסאהן

ז"ע נתקבל המכ' )והמברק( ע"ד החזית עם אגוד"י. ות"ח על שילוחו. ויה"ר שתהי' להצלחת 

ולהרמת קרן ישראל סבא.
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מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 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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6:536:579:329:3310:0710:0711:1411:1419:5519:4820:2020:1319:3120:24ארה״ב, האוסטון )ק(
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6:096:158:478:509:299:3110:3910:4019:3919:3020:1020:0019:1320:12ארה״ב, ניו הייבן )ק(
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5:586:088:338:399:289:3210:4110:4320:0919:5620:4620:3219:4320:47בריטניה, לונדון )ק(
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6:116:168:508:529:289:2910:3610:3619:2519:1719:5319:4519:0019:56קפריסין, לרנקה )ק(

5:455:568:168:259:209:2410:3410:3620:1119:5720:5420:3819:4120:55רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:165:277:467:558:528:5710:0610:0919:5119:3620:3120:1519:2020:32רוסיה, מוסקבה )ח(

5:285:368:058:098:548:5710:0510:0619:1919:0819:5419:4218:5219:56רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:326:409:099:149:5810:0111:0911:1120:2920:1720:5920:4720:0121:01שוויץ, ציריך )ק(

6:066:068:418:419:119:1110:1610:1518:3618:3218:5918:5518:1519:04תאילנד, 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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5:445:528:218:269:119:1410:2310:2419:4019:2920:1620:0419:1320:18אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(
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