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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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‰z‡Â ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתמיד  נר להעלֹות לּמאֹור ּכתית ז ,1זית ְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבזה  הּדּיּוקים ׁשּבּתֹורה 2וידּועים הּצּוּויים ּדבכל ְִִִִִִִֶֶַַַָָָ

וכאן  ּבזה, וכּיֹוצא יׂשראל ּבני את צו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנאמר

ּולהֹוסיף, יׂשראל. ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר

רק  לא הּוא ּתצּוה ואּתה ּׁשּנאמר מה ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָֹּדהּדּיּוק

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון ּבהּתכן, ּגם אּלא ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּלׁשֹון

הרי  להבין, וצרי הּמצּוה, הּוא ׁשּמׁשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמע

צּוּוי  את ליׂשראל למסר הּׁשליח הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹמׁשה

צרי ּגם ּתצּוה. ואּתה נאמר ולּמה ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

הּׁשמן  ׁשּיביאּו ,אלי ויקחּו ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלהבין

הּנרֹות 3למׁשה  ׁשהעלאת ּכיון ּדלכאֹורה, ,(אלי) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

את  להביא הצר לּמה אהרן, ידי על ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻהיתה

ׁשמן  ּׁשּנאמר מה להבין צרי ּגם למׁשה. ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשמן

למימר  ליּה הוה ּדלכאֹורה לּמאֹור, ּכתית ְְְֲִִֵֵַַָָָָגֹו'

ּדבפסּוק  להבין, צרי ּגם להאיר. גֹו' ְְְִִִִֶֶַָָָָׁשמן

נאמר 4ׁשּלאחריֿזה  וכאן ּבקר עד מערב נאמר ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתמיד. נר ְֲִֵַָלהעלֹות

אדמֹו"ר Óe·‡¯ב) וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ¿»≈ְְְְִִַַָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּידּוע ְְֲִִַַַַַָָ(ּבמאמרֹו

הּיהּודים  תרפ"ז 5וקּבל קטן ּבפּורים ),6ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

וחּבּור  צותא הּוא (ּתצּוה) ואּתה 7ּדצּוּוי וזהּו . ְְְְְְִִֶֶַַַָָ

יׂש ּבני את מקּׁשר ּתצּוה הּוא ׁשּמׁשה ראל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
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ב  לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpew. . קטן פורים טוב, כי בו שהוכפל ג' יום "לקראת ,,`yz ik 't '` mei
a"pyz'd."

(תצוה).1) פרשתנו קיג.2)ריש ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' עה"פ.3)ה'תשי"א כא.4)רמב"ן כז, ראה 5)פרשתנו - גו' היהודים לוקבל גו' תצוה בואתה דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט ואילך.6)לקמן 180 ע' ה'תשי"א ואילך. קי ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים" נדפס

ס"ד. שם ראה עב 7)- ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ובכ"מ. תצוה). ואתה (עה"פ א פב, פרשתנו בתו"א גם כ"ה

.55 הערה

אדמו"ר  כ"ק ענה המאמר והפצת הדפסת אודות הדו"ח על (** וטף. נשים מאנשים לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

עה"צ". אזכיר כו'. מזלי' וברי והזמ"ג הרצוי' הפעולה שיפעל "ויה"ר שליט"א:

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  כן וכמו בדורו רבינו משה של תפקידו מהות אודות מדובר זה במאמר

מדובר  ודור. דור שבכל רבינו' ה'משה שהם ודור דור שבכל ישראל נשיאי

השונות  בתקופות הנשיאים של מכוחם הבאה ישראל בני של עבודתם  אודות

דווקא  הקשור נפלא חידוש אודות מדובר זה במאמר הגלות. בחשכת ובעיקר

כעת. בדורנו מאיתנו הנדרשת בעבודה

 ֿ דיבור מאמר על מיוסד זה מאמר

על  שנאמר היהודים" "וקבל המתחיל

קטן' ב'פורים הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי

המשטר  בזמן ה'תרפ"ז, בשנת

תקופה  המועצות, בברית הקומוניסטי

הידוע. מאסרו לפני קצרה

המקדש  בבית המנורה הדלקת אודות

רבינו  למשה הוא ברוך הקדוש אומר

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
CÊ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ»
¯ ˙BÏÚ‰Ï ¯B‡nÏ ˙È˙k»ƒ«»¿«¬≈

„ÈÓz1ÌÈ˜eic‰ ÌÈÚe„ÈÂ , »ƒƒƒ«ƒƒ
a פסוק של הראשון Ê2‰לשונו הדיוק »∆

BzaL¯‰הוא ÌÈÈeev‰ ÏÎ·cƒ¿»«ƒƒ∆«»
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ 'Âˆ' ¯Ó‡∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈

‰Êa ‡ˆBiÎÂ'ישראל בני אל 'דבר ¿«≈»∆
בפניה  כלל בדרך כלומר להם' 'אמור

רבינו  משה אל הוא ברוך הקדוש של

'אתה' המילה מופיעה Âלא ¿אילו ,
˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡ Ô‡Î»∆¡«¿«»¿«∆∆
,ÛÈÒB‰Ïe .'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

˜eic‰c ב‰z‡Â' ¯Ó‡pM ‰Ó ¿«ƒ«∆∆¡«¿«»
ÔBLl‰a ˜¯ ‡Ï ‡e‰ '‰eˆz¿«∆…«¿«»
שהתורה  מכך רק איננה השאלה כלומר

בלשונה Ìbהיא‡l‡מאריכה ∆»«
,ÔÎz‰a'אתה' המילה הוספת ¿«…∆

רבינו  משה של חשיבותו את מדגישה

ÚÓLÓ '‰eˆz ‰z‡Â' ÔBLÏcƒ¿¿«»¿«∆«¿«
CÈ¯ˆÂ ,‰eˆn‰ ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¿«∆¿»ƒ

‡e‰ ‰LÓ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï רק ¿»ƒ¬≈…∆

M‰‰"aw‰ Èeeˆ ˙‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÓÏ ÁÈÏ בעצמו המצוה ,ואיננו «»ƒ«ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆ƒ«»»ְֶַ

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰eˆz ‰z‡Â ¯Ó‡ ‰nÏÂ בלשון נוסף דיוק ¿»»∆¡«¿«»¿«∆«»ƒ¿»ƒ
Lהכתוב  ,'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ¯Ó‡pM ‰Ó היא אלה מילים משמעות «∆∆¡«¿ƒ¿≈∆∆

LÓÏ‰ש  ÔÓM‰ e‡È·i3˙‡ÏÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,('EÈÏ‡') »ƒ«∆∆¿…∆≈∆¿ƒ¿»≈»∆«¬»«
È„È(=הדלקת) ÏÚ ‰˙È‰ ˙B¯p‰«≈»¿»«¿≈

Ô¯‰‡ משה ידי על nÏ‰ולא , «¬…»»
ÔÓM‰ ˙‡ ‡È·‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿»ƒ∆«∆∆
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰LÓÏ¿…∆«»ƒ¿»ƒ«
˙È˙k 'Â‚ ÔÓL' ¯Ó‡pM∆∆¡«∆∆»ƒ

,'¯B‡nÏ משתמשת התורה מדוע «»
'להאיר' במילה ולא "מאור' במילה

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬»≈¿≈«
לומר) לו ‚Â'(=היה ÔÓL'∆∆

'¯È‡‰Ï הדלקת של תכליתה שהרי ¿»ƒ
'להאיר' היא במנורה Ìbהשמן .«

˜eÒÙ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ¿»
‰ÊŒÈ¯Á‡lL4¯Ó‡ משך אודות ∆¿«¬≈∆∆¡«

הנרות דליקת a˜¯'זמן „Ú ·¯ÚÓ'≈∆∆«…∆
המקדש  בבית דליקתם זמן משך ואכן

כולה  היממה במשך איננו יום בכל

בוקר עד מערב Ô‡Îאילו Âאלא ¿»
.'„ÈÓz ¯ ˙BÏÚ‰Ï' ¯Ó‡∆¡«¿«¬≈»ƒ

È¯BÓ ˙Le„˜ „B·k ¯‡·Óe (·¿»≈¿¿«ƒ
B¯Ó‡Óa) ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ¿»ƒ«¿¿«¬»
Ïa˜Â" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac Úe„i‰«»«ƒ««¿ƒ¿ƒ≈

"ÌÈ„e‰i‰5ÌÈ¯eÙ'a ¯Ó‡pL «¿ƒ∆∆¡«¿ƒ
Ê"Ù¯˙ 'ÔË˜6c משמעותה ), »»¿

של  Èeeˆ'ƒ'המילההפנימית
‡e‰ ('‰eˆz')יצירת'‡˙Âˆ' ¿«∆«¿»

¯eaÁÂ7,המצוה לבין המצּווה בין ¿ƒְְֶֶַ

הוא  ברוך לקדוש ישראל בין .כלומר
e‰ÊÂ הפס מדוע את ההסבר מדגיש וק ¿∆

באומרו  רבינו משה של חשיבותו

,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
‰e‡כיוון ‰LnL את שיוצר זה ∆…∆
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כללי מפתח  

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

  ואתה תצוהה "מאמר ד  )ג

 ה   ...........  מ"אה'תש ,ראשון-"ד אדריו ,תצוהפרשת שבת 

  וגו' דבר הוי'ויה "מאמר ד  )ד

 כב   ..................  הה'תשכ" ,תמוז יו"ד ,פרשת חוקתשבת 

 לה  .........  ה'תשכ"ה יו"ד תמוז ,חוקת פ"ששיחת   )ה

   "ח תמוזדרב ,קרחיום ה' פ' ת ומשיח  )ו

 לז  ........................  נש"אה'תג' תמוז  ,קרחוש"פ 

 מז  ...............  נש"אקרח, ג' תמוז ה'תשיחת ש"פ   )ז

  מט  .............. חיך כר י"ג תמוז-י"בשיחות -לקוטי  )ח

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח ורהתהיצחק על  ויל ילקוט  )ט

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

 נז  ...............  פרשת חוקת –ילקוט גאולה ומשיח   )י

 נח  ..........  פרשת חוקתלשבוע יומי חומש  יורשיע  )יא

 אפ  ..............  פרשת חוקתלשבוע שיעורי תהלים   )יב

   (מוגה)א יפר התנשיעורים בס  )יג

 בפ  .....................................  פרשת חוקתוע לשב 

 צ...............  פרשת חוקתלשבוע ם יום" וי"הח ול  )יד

 גצ  .........................  יון ברמב"םמית לעהלכה יו  )טו

 שיעורי רמב"ם

 וצ  ............  פרשת חוקתלשבוע ליום  ג' פרקים –  )טז

 זנק   ..........  פרשת חוקתלשבוע יום פרק אחד ל –  )יז

 בעק  ............  פרשת חוקתלשבוע ות צוספר המ –  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

 דעק ...................................  הפרק  קהלת ,טזפרק  הרמיי

  עדויותסכת מ – משניות  )כ

 ועק  .................................................  תיביאור קה

 

 גפק  ...........................................  מגילהמסכת  עקביעין   )כא

  עם ביאורים ערכיןמסכת   )כב

 פדק  ...............................................  כעד דף  ידמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כג

 יחר  ..................................................  אדמו"ר הזקן

  ברכות השחרת ווך הלכשולחן ער  )כד

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

  על פסוק זאת חוקת כו' אורבי תורהלקוטי   )כה

 כאר  ................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כו

 לבר  ..............................................  מו"ר האמצעיאד

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כז

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

   תורת שמואל תרל"ב  )כח

 לור  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   ץ החייםקונטרס ע  )כט

 לזר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )ל

 לטר  ............................................  ו''ר מוהריי''צמאד

  "קבלה גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )לא

 מאר  ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  )לב

 מגר  ......................................................  מוהריי"צאדמו"ר 

 מדר  ................................  אה בציבורריקומש לח  )לג

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

 נגר  ...........................  דפרק  ביאורים לפרקי אבות  )לה

 נדר  ......................  פרשת חוקתלשבוע לוח זמנים   )לו

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



nyz'd"`ו ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

איןֿסֹוף  אֹור עם יׂשראל ּבני את ועל 8ּומחּבר . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

עם  אֹותם (ׁשּמקּׁשר ליׂשראל מׁשּפיע ׁשּמׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹידי

 ֿ אין והֹוספה אֹור ּיתרֹון נעׂשה זה ידי על סֹוף), ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ורגל, ראׁש ּדגמת הם ויׂשראל [ּדמׁשה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֻּבמׁשה.

ׁשּנאמר  אׁשר 9ּכמֹו העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּדמׁשה, הרגלים הם יׂשראל ּדכל ּבקרּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאנכי

הרגלים  ׁשּבאדם ּוכמֹו ׁשּלהם. הראׁש הּוא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּומׁשה

עצמֹו מּצד ׁשהראׁש למקֹום הראׁש את ְְִִִֶֶַַָָָֹֹמֹוליכים

ּבמׁשה  הּוא כן ּכמֹו לׁשם, להּגיע יכֹול ְְְְִֵֵֶַַָָֹאינֹו

ּדמׁשה) (הרגלים יׂשראל ידי ׁשעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויׂשראל,

מאֹות  ׁשׁש ּׁשּנאמר מה ּדזהּו ּבמׁשה. עּלּוי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹמתוּסף

רגלי  ידי ׁשעל ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם רגלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלף

מׁשה  ׁשל ּבקרּבֹו ּדאנכי הּגּלּוי נמׁש ].10העם ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ

אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ואּתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזהּו

ּבני  את ויקּׁשר יצּוה ׁשּמׁשה ידי ּדעל גֹו', זית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹׁשמן

ּבני  יביאּו זה ידי על איןֿסֹוף, אֹור עם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ׁשּיֹוסיפּו ,(אלי (ויקחּו למׁשה זית ׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל

ּבמׁשה. אֹור ְְֶֹּתֹוספֹות

ּבהּמאמר Ïe·‡¯ג) מקּדים רּבנּו11זה, ׁשּמׁשה ¿»≈ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפרּוׁשים  ּדׁשני מהימנא, רעיא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָנקרא

זן  וׁשהּוא יׂשראל ׁשל נאמן רֹועה ׁשהּוא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּבזה.

ּדהאמּונה  האמּונה. ּבענין יׂשראל את ְְְְְְֱֱִִֵֵֶַַָָָָָּומפרנס

הם  ׁשּיׂשראל עצמם, מּצד ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשנּה

מאמינים  ּבני ׁשּתהיה 12מאמינים אפׁשר , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

את  ּומפרנס רֹועה ׁשּמׁשה וזה מּקיף, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּבבחינת

ּתהיה  ׁשהאמּונה הּוא האמּונה ּבענין ְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָיׂשראל
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"תקשר 8) רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו). ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה

ישראל" בני כדלקמן epi`eאת עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס". "עם מוסיף

כא.9)סי"א. יא, ס"ה.10)בהעלותך תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ד.11)ראה א.12)סעיף צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  זה הוא ‡B¯ה'צוותא', ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡8ÚÈtLÓ ‰LnL È„È ÏÚÂ .) Ï‡¯NÈÏ כלומר¯M˜nL ≈¿«¿≈∆…∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«≈
‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡»ƒ≈«¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»

a של [דרגתו .‰LÓ היא רבינו משה של שדרגתו שלמרות לכך הסיבה ¿…∆
שבכוחו  זה הוא שלכן מהעם, למעלה

נעשית  ידם על דווקא אך להם, להשפיע

בקשר  נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו

ישראל. בני עם רבינו משה של הנשמתי

˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ‰LÓc¿…∆¿ƒ¿»≈≈À¿«
¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â L‡¯9 על …¿∆∆¿∆∆¡«

רבינו  משה ‡ÛÏידי ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆
,'Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚«̄¿ƒ»»¬∆»…ƒ¿ƒ¿

Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc בבחינת ¿»ƒ¿»≈≈
‡e‰ ‰LÓe ,‰LÓc ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿…∆…∆

aL BÓÎe .Ì‰lL L‡¯‰ גוף »…∆»∆¿∆»
Ì„‡ מעל הוא שהראש היות עם »»

עם  ביחד אך שמנהיגם זה והוא הרגליים

‰¯‡Lזה ˙‡ ÌÈÎÈÏBÓ ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒƒƒ∆»…
BÓˆÚ „vÓ L‡¯‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»…ƒ««¿
BÓk ,ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«ƒ«¿»¿
ÏÚL ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓa ‡e‰ ÔÎ≈¿…∆¿ƒ¿»≈∆«

) Ï‡¯NÈ È„È שהםÌÈÏ‚¯‰ ¿≈ƒ¿»≈»«¿«ƒ
(‰LÓcידם על ÛqÂ˙Óדווקא ¿…∆ƒ¿«≈

.‰LÓa ÈelÚ זו עליה של מהותה ƒ¿…∆
השפעתו  ידי על הנגרמת רבינו משה של

הפסוק  בלשון רמוזה ישראל בני על

˙B‡Ó LL' ¯Ó‡pM ‰Ó e‰Êc¿∆«∆∆¡«≈≈
¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ אנכי ∆∆«¿ƒ»»¬∆ִָֹ

'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„È ÏÚL ,'Ba¯˜a¿ƒ¿∆«¿≈«¿≈»»
של  הרגלים שהינם ישראל בני כלומר

‰ÈelbומתגלהCLÓמשה  ƒ¿»«ƒ
'c אנכי‰LÓ ÏL Ba¯˜a ' ¿ִָֹ¿ƒ¿∆…∆

עצמותו  להתגלות רומזת 'אנכי' המילה

' כנאמר הוא ברוך הקדוש ה'‡ÈÎשל

10‰eˆzאלוקיך' ‰z‡Â' e‰ÊÂ .[¿∆¿«»¿«∆
EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆

'‰eˆÈ' ‰LnL È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL'צוותא' של במשמעות ∆∆«ƒ¿«¿≈∆…∆¿«∆
e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈∆»ƒ

,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ') ‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈ ÈaכלומרeÙÈÒBiL ¿≈ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ
.‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz¿¿…∆

¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚11‡ÈÚ¯' ‡¯˜ ea¯ ‰LnL ¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈ƒ¿»«¬»

.‰Êa ÌÈLe¯t ÈLc ,'‡ÓÈ‰Ó רועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש ¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆
בכך  עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן שאינו פירושו נאמן

באחרת. להחליפה מוכן ואיננו אחת כבשה עבור אפילו נפשו את מוסר שהוא

רבינו משה כן Âכמו .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡ ‰ÚB¯ ‡e‰L השני הפירוש ∆∆∆¡»∆ƒ¿»≈¿
היא, שמשמעותו אמונה' 'רועה הוא

הוא  צאן רועה של שתפקידו כשם

ישנו  כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

ישראל  נשמות את להאכיל צורך

'אמונה' של של במרעה עבודתו וזו

רבינו  Ò¯ÙÓeמשה ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈
ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«

.‰eÓ‡‰ צורך שישנו לכך הטעם »¡»
את  להאכיל רבינו משה של בפעולתו

בזמן  בו ב'אמונה', ישראל נשמות

בהם  קיימת כבר האמונה שלכאורה

מאבותינו  בירושה קבלוה הם שהרי

היא  לכך הסיבה ויעקב, יצחק אברהם

Ï‡¯NÈa dLiL ‰eÓ‡‰c¿»¡»∆∆¿»¿ƒ¿»≈
Ì‰ Ï‡¯NiL ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆ƒ¿»≈≈

ÌÈÈÓ‡Ó Èa ÌÈÈÓ‡Ó12, ללא «¬ƒƒ¿≈«¬ƒƒ
רבינו משה של «¿∆‡LÙ¯פעולתו

‰ÊÂ ,ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ¿∆
Ò¯ÙÓe ‰ÚB¯ ‰LnL∆…∆∆¿«¿≈

ÔÈÚa(=מכלכל) Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
ו'פנימיות': 'מקיף' המושגים הסברת

להיות  יכול דברים שני בין הקשר

כאשר  'מקיף'. ובאופן 'פנימי' באופן

שביכולתו  דבר עם במגע בא האדם

ולהתאחד ‰ÂÓÈÙל  בתוכו להכילו ,

' הינו זה קשר אזי ֿ ÈÓÈÙעימו מה .'

מחוץ  נשאר הדבר כאשר שאיןֿכן

מתאחד  ואינו להכילו האדם ליכולת

זה  קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו,

' בבחינת בא ÛÈ˜Óהינו 'פנימי' קשר .'

נקשר  הוא עימו לדבר בהתאם משתנה האדם שמציאות בכך ביטוי לידי

האדם  של מציאותו 'מקיף' באופן הוא הקשר כאשר מהֿשאיןֿכן ומתאחד.

בסברא  הקשור רוחני רעיון השומע אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת

בשכלו, להכילה האדם ביכולת אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית

ועלֿידיֿכך  עימה מתאחד האדם שכל אזי היטב, לעצמו ולהסבירה להבינה
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ז devz dz`e

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה וזהּו אמּונה 13ּבפנימּיּות. ההיא ְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹ

ידי ּדלעילא (על יד על מּניּה ויתּפרנס יתזן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא  האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה ּדזה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה),

ּבהּמאמר, ּוממׁשי ּבפנימּיּות. אֹותּה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָׁשּממׁשי

ּבזה  הּכּונה מהימנא, רעיא הּוא ׁשּמׁשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדזה

ּדֹור  ׁשּבכל ּדמׁשה לאתּפׁשטּותא ּגם ,14היא ְְְְְִִֶֶַַָָֹ

את  מחּזקים הם ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל אלפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדראׁשי

ׁשּלהם  ׁשהאמּונה (ׁשּבדֹורם), ּדיׂשראל ְְְֱֱִֵֶֶֶֶָָָָָָָהאמּונה

מרּדכי  ּוכמֹו ּבפנימּיּות. ׁשהיה 15ּתהיה , ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּבדֹורֹו, ּדמׁשה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹהאתּפׁשטּותא

ּבזמן 16ז"ל  ׁשּגם ּבדֹורֹו, ּכמׁשה ּבדֹורֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַָֹׁשּמרּדכי

אז  הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד המן, ְְְִִִֵֶַַַָָָָּגזרת

קהּלֹות  הקהיל נפׁש, מסירּות עם קׁשּור ְְְִִִִִֶֶָָָהיה

ּבהּוי' יׂשראל ׁשל אמּונתם את לחּזק ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברּבים

הּמצוֹות. וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חזק ְְְְֲִִִַַַָָָֹולעמד

ואתּפׁשטּותא  ׁשּמׁשה ּבארּכה ׁשּמבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּולאחרי

האמּונה  את מחּזקים ּדרא ׁשּבכל ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָּדיליּה

מבאר  גֹו'17ּדיׂשראל, ׁשמן הּכתּוב לׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּבזמן  להאיר), ולא (לּמאֹור לּמאֹור ְְְִִִֶַַַָָָָֹּכתית

ונדּכא, נׁשּבר הּוא ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָהּגלּות,

ׁשּמּמּנּו (העצם) לּמאֹור מּגיעים זה ידי על ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכתית,

ּדהּפרּוׁש הּׁשּיכּות להבין וצרי האֹור. ְְְְִִִֵַַַָָָָָנמצא

לפניֿזה  (ּבהּמאמר) להּמבאר לּמאֹור' ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּב'כתית

זן  ּדרא] ׁשּבכל ּדיליּה [ואתּפׁשטּותא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמׁשה

ּבפנימּיּות. ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָּומפרנס
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רעיון  להכיל מסוגל האדם אין כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה מתעדן

מכך, בהתפעלות והוא עמוק בדבר שמדובר חש שהוא למרות הרי בשכלו, זה

כמקודם. מגושם נשאר שהאדם כך לשכלו מחוץ נשאר הרעיון מכלֿמקום

למרות  הוא. ברוך בקדוש יהודי של האמונה אודות מדובר כאשר כן כמו

יתכן  אך באדם קיימת שהאמונה

הגלויה, מציאותו עם מתאחדת שאיננה

אינם  ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו

אחד, בה' אמונתו בעקבות משתנים

זה  אופן אצלם. מתקבלת לא זו אמונה

'מקיף'. בבחינת הוא אמונה של

לגרום  הוא רבינו משה של תפקידו

ישראל  בנשמות תאיר שהאמונה לכך

עם ÈÓÈÙבאופן תתאחד שהאמונה ,

ותחדור  יהודי של הגלויה מציאותו

ובכל  וברגשותיו בשכלו ותתקבל

יהיו  שהם כך כדי עד פעולותיו

אחד. בה' לאמונתו ∆¿e‰ÊÂמתאימים
¯‰fa ·e˙kM ‰Ó13‡È‰‰" «∆»«…««ƒ

Ò¯t˙ÈÂ ÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰eÓ‡¡»ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
) "E„È ÏÚ dÈpÓ אמונה =אותה ƒ≈«»∆

ידך, על ומכולכלת ניזונת תהיה עליונה

Êc‰כלומר  ,(‰LÓ È„È ÏÚ«¿≈…∆¿∆
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆…∆»¿«¿≈∆

,‰eÓ‡‰הדבר ‰e‡משמעות »¡»
CÈLÓnLומגלהd˙B‡ ∆«¿ƒ»

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe .˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿««¬»
הריי"צ  אדמו"ר כ"ק Êc‰של ,¿∆

,'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¬»¿≈¿»
‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ כלפי רק לא ««»»»∆ƒ

אלא בדורו רבינו »Ìbמשה
ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»

¯Bc14 משה של (=להתפשטות

ישנם  ודור דור בכל אשר דור ) שבכל

ומאירה  מתפשטת שבהם צדיקים

כן  גם והם רבינו משה של נשמתו

מהימנא' 'רעיא ‰Ìבבחינת ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡ ÈL‡¯c ,¿»≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»≈
‰eÓ‡‰L ,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈∆¿»∆»¡»

ÈÎc¯Ó BÓÎe .˙eiÓÈÙa ‰È‰z Ì‰lL15‰È‰L , ∆»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿¿«∆»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,B¯B„aL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰16 »ƒ¿«¿»¿…∆∆¿¿«¬««≈

,B¯B„a ‰LÓk B¯B„a ÈÎc¯nLבכך היתה מרדכי של ÌbLעבודתו ∆»¿¿«¿¿…∆¿∆«
‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enlL ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊaƒ¿«¿≈«»»∆ƒ«»¿ƒ«ƒ¿»»»
˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ ˙e¯ÈÒÓ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈∆
‰¯Bz‰ „enÏa ˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙eÓ‡¡»»∆ƒ¿»≈««»»¿«¬…»»¿ƒ«»

e .˙BÂˆn‰ Ìei˜Â,"היהודים "וקבל המאמר nL·‡¯בהמשך È¯Á‡Ï ¿ƒ«ƒ¿¿«¬≈∆¿«≈
‡¯c ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LnL ‰k¯‡a«¬À»∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»

דור) שבכל שלו Ï‡¯NÈc,(=וההתפשטות ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈
¯‡·Ó17 ה˜eic ב"¯B‡nÏ ˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿«≈ƒ¿«»∆∆»ƒ«»

א'( בסעיף הוא כאמור בשמן שהצורך אומרת שהתורה בכך הוא הדיוק

,('¯È‡‰Ï' ‡ÏÂ '¯B‡nÏ' המילה היא: זה של הפנימית המשמעות «»¿…¿»ƒ
בני  נמצאים בו המצב על רומזת 'כתית'

רומזת  'למאור' והמילה בגלות, ישראל

דווקא  זוכים הם לה ההתגלות על

כך. Lבעקבות ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL אז ∆ƒ¿««»∆
¯aL ‡e‰ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿»

,‡k„Â המילה משמעות שזו ¿ƒ¿∆
'˙È˙k''שבירה' של הרי ,במובן »ƒ

ÌÈÚÈbÓדווקא ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆«ƒƒ
Ï בשם הנקראת המדריגה של »התגלות

) '¯B‡n' שהוא(ÌˆÚ‰ שמעלתה »»∆∆
בכך של Lהיא ממהות למעלה ∆היא

אשר  המקור היא ∆epnnƒ'אור',
.¯B‡‰ ‡ˆÓ:הדברים הסברת ƒ¿»»

של  המקור מכונה 'מאור' במילה

לעומת  עצמה השמש לדוגמה, ה'אור'.

'מאור' בשם נקראת ממנה היוצא האור

האור. של המקור והיא אחד היות

בכך  הוא לאור המאור בין ההבדלים

לעומת  עצמו הדבר הינו שהמאור

שחּוצה  מציאות אלא שאינו האור

לעומת  עצמה השמש בדוגמת הימנו,

לכן  הימנה. חּוצה שהוא שלה האור

קשורים  ו'אור' 'מאור' המושגים

'עצם' ו'גילויים', 'עצם' במושגים

ב  הדבר זאת ÂÓˆÚפירושו לעומת ,

השמש  אור בדוגמת הם ה'גילויים'

ש  מה אלא אך Ï‚˙Ó‰שאינו ממנה

הם  אלה דברים עצמה. השמש איננו

של  התגלותה כלפי משל בבחינת

אודות  מדובר כאשר האלוקית. הנשמה

אחד  מצד ישנה האלוקית, הנשמה

האדם, של הגלויים בכוחותיו קשורה זו דרגה האדם, בגוף הגלויה דרגתה

ה' רובד בבחינת היא זו דרגה ומידותיו. ישנה ‚ÌÈÈÂÏÈׂשכלו זאת לעומת שלה. ' ִ

'ÌˆÚ אלוקה חלק להיותה אשר בעצמה, שהיא כמו הנשמה כלומר הנשמה',

ובכוחותיו  המוגבל בגוף כלל נתפסת ואיננה שייכת איננה הרי ממש ממעל

האדם. של להתגלות הגלויים זוכים 'כתית' של המצב ידי על דווקא כאמור,

הנשמה'. 'עצם ÔÈ·‰Ïה'מאור', CÈ¯ˆÂאת˙eÎiM‰ העניינים בין ¿»ƒ¿»ƒ««»
השייכות  הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של במאמר המבוארים ≈»¿Le¯t‰cהשונים

‰LnL ‰ÊŒÈÙÏ (¯Ó‡n‰a) ¯‡·n‰Ï '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a¿»ƒ«»¿«¿…»¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆
‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â]¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»»¿«¿≈∆»¡»

.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
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nyz'd"`ח ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ּבא p‰Â‰ד) ּתצּוה ואּתה ּבּפסּוק הּבאּור ¿ƒ≈ְְֵֶַַַַָָָ

להּמבאר  ּבהמׁש ְְְְְֲֵֶַַַָָֹ(ּבהּמאמר)

את  הּיהּודים וקּבל ּדפרּוׁש הּמאמר, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבתחּלת

לעׂשֹות  החּלּו ּׁשהחּלּו18אׁשר מה ׁשּקּבלּו הּוא ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּתֹורה  ּדמּתן היתה 19ּבהּזמן ּתֹורה ּדבמּתן . ְְְְְִַַַַַַָָָָ

אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), (החּלּו ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָההתחלה

וקּבל  הּקּבלה, היתה המן) ּגזירת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ(ּבזמן

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר] על 20הּיהּודים. ְְֲִֵֶֶַַַַַַ

ּׁשּקּבלּו21הּפסּוק  מה קּימּו הּיהּודים, וקּבלּו קּימּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּתֹורה  ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו ּדזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּכבר,

אחׁשורֹוׁש ּובימי הּקּבלה, רק מה 22EnIwהיתה ְְֲִֵֵַַַַָָָָ¦§ַ

ּדבר 23ׁשּקּבלּו הּוא ׁשּלכאֹורה ּבהּמאמר, ּומדּיק .[ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ּבתכלית 24ּפלא  יׂשראל היּו ּתֹורה ּדבמּתן , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הכי  ּבדרּגא אלקּות ּגּלּוי אצלם אז והיה ְְְְֱֲִִִֶַָָָָָָֹהעּלּוי,

היּו ּתֹורה מּתן קדם ׁשּגם לזה [ּדנֹוסף ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹנעלית

ּביציאת  ׁשהיה הּגּלּוי ּביֹותר, נעלים ְֲִִִִִִֵֶַַַָָּגּלּויים

הּגּלּוי  הּנה סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט ְְְִִִִִִִֵַַַַָמצרים

עֹוד  נעלה ּגּלּוי היה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

ּבתכלית  יׂשראל היּו אחׁשורֹוׁש ּובימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיֹותר],

ּגלּות  ׁשּבכל וההסּתר לההעלם ּדנֹוסף ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּירידה,

מצרים  ּגלּות ּבדגמת הּוא ּגלּות ּוכמֹו25[ּדכל , ְְְְְִִַַָָָֻ

ּכתיב  מצרים קׁשה,26ׁשּבגלּות ּומעבדה רּוח מּקצר מׁשה אל ׁשמעּו ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

והּמצוֹות], הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם ּגלּות, ּבכל הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעלּֿדרֿזה

ואףֿעלּֿפיֿכן, י ֹותר, עֹוד וההסּתר ההעלם היה המן) ּגזרת (ּבזמן אז ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנה

(החּלּו ההתחלה רק היתה העּלּוי, ּבתכלית יׂשראל ּכׁשהיּו ּתֹורה, מּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּבזמן

מה  קּבלּו ּדוקא אז הּׁשפלּות, ּבתכלית ּכׁשהיּו המן, ּגזרת ּובזמן ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעׂשֹות),

ּדב  ּבזה, ּומבאר ּתֹורה. ּבמּתן ּומצוֹות ּׁשהחּלּו הּתֹורה קּיּום היה הּגזרה, זמן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

 ֿ חס לכּפר ׁשּלא נפׁש מסירּות להם ׁשהיה לזה [ּדנֹוסף נפׁש. ּבמסירּות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלהם
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סט"ו. תרפ"ז כג.18)הנ"ל ט, וקבל 19)אסתר ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג. צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

.(4 הערה סז ע' ח"ג מלוקט (סה"מ ה'תשי"א א.20)היהודים פח, כז.21)שבת ט, בהמאמר 22)אסתר הענינים מהמשך

הגזירה. בזמן הוא אחשורוש בימי שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה הבאה שבהערה ובתו"א

"מאהבת אחשורוש בימי ד"ה ס"ט.qpdובפרש"י לקמן ראה - בזה ענינים דשני לומר יש ואולי להם". כ"ה 23)שנעשה

שני  הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו אשר את היהודים דוקבל א צח, מג"א בתו"א גם

.4 הערה שם מלוקט סה"מ ראה שונים, ה'תשל"ח 24)ענינים קטן דפורים היהודים וקבל ד"ה ראה - זה לשון בדיוק הביאור

שיז). ע' ח"א מלוקט (סה"מ לישראל".25)ס"א מצירות שהם שם על מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

ט.26) ו, וארא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(¯Ó‡n‰a) ‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»¿««¬»

Le¯Ùc ,¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰a שנאמר הפסוק ¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«««¬»¿≈
אסתר BNÚÏ˙"במגילת elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â"18 ¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆≈≈«¬

חג  מצוות את עצמם על קבלו שהיהודים היא הפסוק של הפשוטה משמעותו

שהחלו  כשם הבאים לדורות הפורים

משמעותו  אך הראשונה. בשנה לעשות

הפסוק של eÏawLהפנימית ‡e‰∆ƒ¿
ÔzÓc ÔÓf‰a elÁ‰M ‰Ó«∆≈≈¿«¿«¿««

‰¯Bz19 עצמם על קבלו הם כלומר »
כל  את אלא הפורים מצוות את רק לא

נעלה  יותר ובאופן כולה, התורה

תורה  במתן זאת קבלו הם בה מהצורה

סיני  הר ‰È˙‰על ‰¯Bz ÔzÓ·c .ƒ¿««»»¿»
BNÚÏ˙),רק elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬

˙¯ÈÊb ÔÓÊa) LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·eƒ≈¬«¿≈ƒ¿«¿≈«
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ (ÔÓ‰ השלימה, »»»¿»««»»
Â] .ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â פנימי פירוש ¿ƒ≈«¿ƒ¿

הוא  ¯eÈ˙Baזה ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«¬««≈
Ï"Ê20˜eÒt‰ ÏÚ21 גם שנאמר  ««»

אסתר  במגילת eÏa˜Âכן eÓi˜"ƒ¿¿ƒ¿
,"ÌÈ„e‰i‰ חז"ל כך על דורשים «¿ƒ

אחשורוש˜eÓiשהיהודים Ó‰בזמן ƒ¿«
¯·k eÏawM תורה Êc‰במתן , ∆ƒ¿¿»¿∆

eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆
‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»¿»

‰Ïaw‰ התורה ¯˜ קבלה של אך «««»»
להתערער  יכלה ÈÓÈ·eזו ,ƒ≈

LB¯ÂLÁ‡22קּימּו‰Ó ¬«¿≈ְִ«
eÏawL23 היא זה 'קיום' משמעות ∆ƒ¿

עצמם  על שקיבלו לקבלה תוקף נתינת

Ó‡n‰a¯,בתחילה  ˜i„Óe .[¿«≈¿««¬»
‡Ït ¯·c ‡e‰ ‰¯B‡ÎlL24, ∆ƒ¿»¿«∆∆

Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ·cƒ¿««»»ƒ¿»≈
Ê‡ ‰È‰Â ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ¿»»»
‡b¯„a ˙e˜Ï‡ Èelb ÌÏˆ‡∆¿»ƒ¡…¿«¿»
ÌbL ‰ÊÏ ÛÒBc] ˙ÈÏÚ ÈÎ‰¬ƒ«¬≈¿»»∆∆«
ÌÈÈelb eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜∆««»»ƒƒ

‰Èelbרוחניים ,¯˙BÈa ÌÈÏÚ«¬ƒ¿≈«ƒ

‰p‰האלוקי ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜a Ë¯Ù·e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ≈
[¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ Èelb ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»ƒ¿«««»»»ƒ«¬∆≈

המעלה  בתכלית ישראל היו תורה מתן שבשעת מובן זה מכל eאשר לעומת ,

ÛÒBcזאת  ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï'ה אור של ¿«∆¿≈¿«∆¿≈

L קיים˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ∆¿»»¿»»
ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ˙Ó‚„a ‡e‰25, ¿À¿«»ƒ¿«ƒ

·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe26 ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
¯ˆBwÓ ‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ"¿…»¿∆…∆ƒ∆
ŒÏÚ ,"‰L˜ ‰„B·ÚÓe Áe¯«≈¬»»»«
,˙eÏb ÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿»»
Ìei˜a ˙BBÈÒ ‰nk ÌLiL∆∆¿»«»ƒ¿¿ƒ
Ê‡ ‰p‰ ,[˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿ƒ≈»
‰È‰ (ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa)ƒ¿«¿≈«»»»»
,¯˙BÈ „BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈≈

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ÂÔzÓ ÔÓÊa ¿««ƒ≈ƒ¿«««
Ï‡¯NÈ eÈ‰Lk ,‰¯Bz»¿∆»ƒ¿»≈
˜¯ ‰˙È‰ ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ»¿»«
,(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊ·eƒ¿«¿≈«»»¿∆»
‡˜Âc Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó eÏaƒ̃¿«∆≈≈¿««

‰Êa ¯‡·Óe .‰¯Bz אדמו"ר כ"ק »¿»≈»∆
‰Êb¯‰,הריי"צ  ÔÓÊ·c הרי , ¿ƒ¿««¿≈»

אז ‰Bz¯‰דווקא Ìei˜ ‰È‰»»ƒ«»
˙e¯ÈÒÓa Ì‰lL ˙BÂˆÓeƒ¿∆»∆ƒ¿ƒ

] .LÙ גדולה היתה נפשם ומסירות ∆∆
Ì‰Ïביותר  ‰È‰L ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆»»»∆

¯BtÎÏ ‡lL LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆∆…ƒ¿
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ט devz dz`e

אֹור' ּב'תֹורה [ּכּמבאר היּו27וׁשלֹום ׁשּבאם , ְְְְִֶַָָָָֹ

ּכי  ּכלּום, להם עֹוׂשים היּו לא ּדתם ְְִִִִֶָָָָֹממירים

לא  ואףֿעלּֿפיֿכן הּיהּודים, על רק היתה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹהּגזרה

היה  חסֿוׁשלֹום], חּוץ מחׁשבת ּדעּתם על ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָעלתה

הּתֹורה  קּיּום על ּגם נפׁש מסירּות ְִִֶֶֶַַַָָלהם

ללמד 28ּומצוֹות  ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהילּו ועד , ְְְְְִִִִִִֶַַָֹ

נפׁש ּבמסירּות הּמסירּות 29ּתֹורה והתעֹוררּות .[ ְְְְְִִִִֶֶַָ

מׁשה  הּיהּודי, מרּדכי ידי על היתה ׁשּלהם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפׁש

החּלּו אׁשר את הּיהּודים וקּבל וזהּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַׁשּבדֹורֹו.

ּובזמן  ההתחלה, רק היתה ּתֹורה ּדבמּתן ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָלעׂשֹות,

להם  ׁשהיה ידי על ּכי הּקּבלה, היתה המן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּגזרת

נתעּלּו ּומצוֹות ּתֹורה על ּבפעל נפׁש מסירּות ְְְְִִִֶֶַַַָָֹאז

ׁשהיּו מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה זה) ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ(ּבענין

הּקּבלה, היתה ּדוקא אז ולכן ּתֹורה, מּתן ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָּבזמן

הּיהּודים. ְְִִֵַוקּבל

‰¯B‡ÎÏÂ,'לּמאֹור ּב'כתית ׁשהּפרּוׁש לֹומר, יׁש ¿ƒ¿»ְִֵֵֶַַַָָ

ונדּכא) (נׁשּבר 'ּכתית' ְְְְִִִֵֶֶַָָׁשעלֿידי

ׁשּבזמן  זה על  ּבאּור הּוא לה'ּמאֹור', ְְִִִֵֶֶַַַַָמּגיעים

נעלה  ּבאפן נפׁש למסירּות ּבאּו ּדוקא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגזרה

הּנׁשמה 30ּביֹותר  עצם מּצד היא נפׁש מסירּות ּכי . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

האֹור), נמצא (ׁשּמּמּנּו 'מאֹור' מּגּלּוי, ְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּלמעלה

ונדּכא), (נׁשּבר ּד'כתית' ּבמּצב אז ׁשהיּו ידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָועל

וסדר  מהמׁש אבל 'מאֹור'. הּנׁשמה, עצם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּגּלה

ּבא  לּמאֹור' ּב'כתית ׁשהּפרּוׁש ּבהּמאמר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהענינים

ּדענין  מׁשמע, מהימנא', ּד'רעיא הענין ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרי

את  ּומפרנס זן ׁשּמׁשה לזה ּגם ׁשּי לּמאֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכתית

ּבפנימּיּות.הא  ׁשּתהיה מּונה ְְֱִִִִֶֶָָ

הּידּוע LÈÂה) ּפי על זה ׁשּיׂשראל 31לבאר ּדזה ¿≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפׁשּוטה  ּבאמּונה ּבאלקּות ְֱֱֲִִֶֶַָָֹמאמינים

ׁשני  מּצד הּוא זה, על ראיֹות צריכים ְְְְִִִֵֵֶַַָואין
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(27.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ שנסמנו במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, גדול 28)מג"א חידוש שזהו

ובכ"מ). פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי בפשטות.29)יותר, כמובן יותר, עוד גדול חידוש שזהו

הקודמות.30) הערות "האמונה 31)ראה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

הנשמה". עצם שמצד האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡B·nk] ÌBÏLÂŒÒÁ27ÌÈ¯ÈÓÓ eÈ‰ Ì‡aL , «¿»«¿»¿»∆¿ƒ»¿ƒƒ

ÏÚ ˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Êb‰ Èk ,ÌeÏk Ì‰Ï ÌÈNBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì˙c»»…»ƒ»∆¿ƒ«¿≈»»¿»««
ÌÈ„e‰i‰ אלה הם יהודים 'עברים'. אלא 'יהודים' שאינם אלה על ולא «¿ƒְִִ

בעבודהֿזרה  ÌzÚcהכופרים ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¿««ƒ≈…»¿»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓ מחשבה כלומר «¬∆∆

הדת  המרת «¿»ÌBÏLÂŒÒÁ],אודות
רק  לא היתה נפשם מסירות מזו ויתירה

אלא בה' אמונתם עצם Ì‰Ïעל ‰È‰»»»∆
Ìei˜ ÏÚ Ìb LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆««ƒ

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰28„ÚÂ כך , כדי «»ƒ¿¿«
ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ eÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»ƒ¿ƒ

LÙ29˙e¯¯BÚ˙‰Â .[ ∆∆¿ƒ¿¿
‰˙È‰ Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆»¿»
,È„e‰i‰ ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ«¿≈»¿¿««¿ƒ

היה הוא B¯B„aL.שכאמור ‰LÓ…∆∆¿
Â המעלה גודל אודות האמור פי ¿על

בזמן  ה' בעבודת דווקא קיימת שהיתה

מתוך  היתה שהיא כיוון המן גזירת

נפש לכך e‰Êמסירות ההסבר ∆
‡L¯ש  ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â'¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆

‰¯Bz ÔzÓ·c ,'˙BNÚÏ elÁ‰≈≈«¬ƒ¿««»
ÔÓÊ·e ,‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»ƒ¿«
Èk ,‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb¿≈«»»»¿»««»»ƒ
Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ«¿≈∆»»»∆»

e¯ÈÒÓ‰¯Bz ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙ ¿ƒ∆∆¿««»
(‰Ê ÔÈÚa) elÚ˙ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈ƒ¿
ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊa eÈ‰L∆»ƒ¿«««»¿»≈
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc Ê‡»«¿»»¿»««»»

התורה  של Ïa˜Âהשלימה ,¿ƒ≈
.ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ

את  להבין שצריך למדנו הקודם בסעיף

המבוארים  השונים העניינים בין הקשר

הריי"צ, אדמו"ר כ"ק של במאמר

למאור' 'כתית במילים הפנימי הפירוש

'רעיא  בתור רבינו משה של ותפקידו

מהימנא'.

Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈«∆«≈
,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'aוהואŒÏÚL ¿»ƒ«»∆«

È„Èשל (מצב '˙È˙k' האדם k„Â‡)בו ¯aL כך ידי על דווקא ¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆
Ï ÌÈÚÈbÓ התגלות,'¯B‡n'‰ קשור איננו זה שעניין לומר ניתן היה הרי «ƒƒ¿«»

אלא מהימנא' 'רעיא בתור רבינו משה של ועבודתו תפקידו הסברת ‰e‡עם
ÔÙB‡a LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰Ê ÏÚ ¯e‡a≈«∆∆ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿ƒ∆∆¿∆

¯˙BÈa ‰ÏÚ30˙e¯ÈÒÓ Èk . «¬∆¿≈ƒ¿ƒ
‡È‰ LÙ הנובע ÌˆÚדבר „vÓ ∆∆ƒƒ«∆∆

L ‰ÓLp‰ היא ג' בסעיף כאמור «¿»»∆
ש  בנפש כזו ÈelbÓ,דרגה ‰ÏÚÓl¿«¿»ƒƒ

בשם נקראת היא «'B‡Ó¯'אשר
ÏÚÂ ,(¯B‡‰ ‡ˆÓ epnnL)∆ƒ∆ƒ¿»»¿«

Ê‡ eÈ‰L È„È הגזירה קושי בעקבות ¿≈∆»»
¯aL) '˙È˙Î'c ·vÓa¿««¿»ƒƒ¿»
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‰lb˙ ,(‡k„Â¿ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆«¿»»
¯„ÒÂ CLÓ‰Ó Ï·‡ .'¯B‡Ó'»¬»≈∆¿≈¿≈∆

¯Ó‡n‰a ÌÈÈÚ‰ וקבל" »ƒ¿»ƒ¿««¬»
È˙Î'a˙היהודים" Le¯t‰L∆«≈¿»ƒ

‡a '¯B‡nÏ דווקא במאמר «»»
‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈»ƒ¿»¿«¿»

,'‡ÓÈ‰ÓמכךÔÈÚc ,ÚÓLÓ ¿≈¿»«¿«¿ƒ¿«
Ìb CiL '¯B‡nÏ ˙È˙k' לתפקיד »ƒ«»«»«
כלומר מהימנא', ∆¿ÊÏ‰ה'רעיא

˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆∆»¿«¿≈∆
.˙eiÓÈÙa ‰È‰zL ‰eÓ‡‰»¡»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

בין ‰) הקשר מבואר זה בסעיף

בהחדרת  רבינו משה של עבודתו

עצם  גילוי לבין בפנימיות האמונה

הנשמה.

Úe„i‰ Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ31 ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
ÌÈÈÓ‡Ó Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ
‰ËeLt ‰eÓ‡a ˙e˜Ï‡a∆¡…∆¡»¿»
‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ¿»«∆

.ÌÈÓÚË ÈL „vÓ ‡e‰ƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האלוקית  בנשמה ג', בסעיף כאמור

הנשמה  עצם אשר שונות, דרגות ישנן

הנשמה  חלק ישנו מכולן. למעלה

ובכוחותיו  האדם בגוף הקשור

חלק  ישנו ממנו למעלה הגלויים.

הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו הנשמה

מכל  למעלה היא הנשמה עצם אך
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חזי  ׁשּמּזלייהּו לפי ּדהּנׁשמה 32טעמים. . ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה d`Fxׁשּלמעלה (ראּיה אלקּות ְְֶַָ¨ְְְֱִֶַָָֹ

האמּונה  ׁשּבּגּוף ּבהּנׁשמה ּפֹועל וזה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָמּׂשכל),

הּוא  האמ ּונה ּדׁשרׁש ּבאּור, ועֹוד ְְֱֱֵֶֶָָֹֹּבאלקּות.

ּדזה  חזי ). מּמּזלי ּה (ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעצם

התקּׁשרּות  היא ּבאלקּות מקּׁשרת הּנׁשמה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשעצם

ּבענין  לא ּגם ּבסּבה, ּתלּויה (ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹעצמית

לֹומר, ויׁש מּׂשכל). ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהראּיה

הּוא, (הענינים) הּבאּורים ׁשני ׁשּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּדמהחּלּוקים 

הּבאה  ּבגּוף הּמלּבׁשת ּבהּנׁשמה ְְְְֱֶֶַַַַָָָָָָֻּדהאמּונה

מּקיף. ּבבחינת היא ׁשּלמעלה הּנׁשמה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמראּית

למעלה  היא ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּדכיון

הּמלּבׁשת  ּבהּנׁשמה ּפעּלתּה לכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמהתלּבׁשּות

ׁשהאמּונה  ּובכדי מּקיף. ּבבחינת היא ְְֱִִִִִֵֶַַַָָּבגּוף

ּבפנימּיּות, ּתהיה ּבגּוף) הּמלּבׁשת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻ(ּבהּנׁשמה

ּדעצם  עצמית ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַהּוא
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א.32) ג, מגילה - הגמרא לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התניא  בספר נאמר האלוקית הנשמה אודות ביאור: ביתר האמורות. הדרגות

בבחינת  שהיא עליה נאמר כך עם ביחד אך ממש ממעל אלוקה חלק שהיא

חלק  היא הפנימית במהותה כלומר נברא" בבחינת שנעשה כפי "אלוקות

לעצמו. מציאות בעל נברא של 'תבנית' בעלת היא בחיצוניותה אך אלוקה

בנשמה  הקיימות השונות הדרגות

יותר, העליונה וזו שבגוף זו האלוקית,

הנשמה  של זה בחלק קשורות

כבולה  התחתונה הדרגה האלוקית.

איננה  ולכן הגוף של החומר במסך

שסובבת  הגשמיות את אלא רואה

יותר  העליונה הדרגה לעומתה אותה.

פנוי  מקום אין אשר ה' אור את רואה

פנימיותה  זוהי הנשמה עצם אך ממנו.

הינם  ואלוקות היא אשר הנשמה של

ממש. אחד דבר

טעמים. משני נובעת יהודי של אמונתו

הוא אחד e‰ÈÈÏfnLטעם ÈÙÏ¿ƒ∆«»«¿
ÈÊÁ32'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ¬ƒ

שלמעלה  הנשמה לחלק כינוי הינו

כלומר ««¿»¿ÓLp‰c‰מהגוף,
‰ÏÚÓlLרֹואה˙e˜Ï‡ ∆¿«¿»ָ¡…

ש ( הבא בסעיף לקמן «i‡¿̄ƒ‰וכאמור
חזקה להתאמתות «¿»¿∆ÏÚÓlL‰גורמת

Ó ידי על הנגרמת ÊÂ‰זו ,(ÏÎO ƒ≈∆¿∆
ÛebaL ‰ÓLp‰a ÏÚBt≈¿«¿»»∆«

Ï‡a ‰eÓ‡‰¯e‡a „BÚÂ .˙e˜ היהודי של האמונה נובעת ,מניין »¡»∆¡…¿≈
‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰ ÌˆÚÓ ‡e‰ ‰eÓ‡‰ L¯LcגםdÈÏfnÓ ¿…∆»¡»≈∆∆«¿»»∆¿«¿»ƒ«»≈

˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ‰Êc .(ÈÊÁ¬ƒ¿∆∆∆∆«¿»»¿À∆∆∆¡…ƒƒ¿«¿
‰aÒa ‰ÈeÏz dÈ‡L) ˙ÈÓˆÚ חיצונית‰i‡¯‰ ÔÈÚa ‡Ï Ìb , «¿ƒ∆≈»¿»¿ƒ»«…¿ƒ¿«»¿ƒ»

.ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL להיותה עצמה מצד בה הקיימת התקשרות זו כלומר ∆¿«¿»ƒ≈∆
אלוקות  זו והיא היא זה שאלוקות כך ממש, ממעל אלוקה ).חלק

לקמן: האמורים הדברים הסברת

בדומה  זה הרי הנשמה, של השונות הדרגות בין הקשר אודות מדובר כאשר

גופו  איברי מורכבת, מציאותו מהם אשר האדם חלקי בין הקיים לקשר

אדמו"ר  בהיות פעם, הבא: הסיפור באמצעות בבהירות יובן הדבר ונשמתו.

סבא!". "סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד, צדק' ה'צמח

הסבא: אמר הסבא. ראש על הילד הצביע סבא?" הוא "איפה סבו לו ויאמר

"הנה  הסבא: של ידיו על הילד הצביע סבא?" היכן אך סבא, של הראש "זהו

הדבר  חזר וכך סבא?" היכן אך סבא, של ידיו הן "אלה הסבא: אמר סבא".

הדלת. מאחורי והסתתר סבו של מברכיו הילד ירד שונות. בצורות עצמו על

"הנה, הילד אמר "מה?" הזקן אדמו"ר אליו פנה סבא!" "סבא! צעק לפתע

סבא" זהו

האיברים  נשמתו. ואת גופו איברי את כוללת האדם מציאות הדברים: הסברת

מוגדר  האדם גוף מאיברי אחד כל הקצה. אל הקצה מן מזה זה שונים

תפקידו  את יש איבר לכל האיברים. שאר של מזו השונה מסויימת ב'תבנית'

מהותו  היא נוסף, איבר איננה האדם נשמת זאת לעומת לו. המיוחד הפרטי

קשורה  איננה האדם נשמת כולם. האיברים בתוך הנמצאת האדם של הפנימית

מוגדרת  שאיננה מידה באותה מסויים, איבר של אחרת או כזו ב'תבנית'

איננה  גם כך 'רגליים' של בתבנית

היא  'ראש', של בתבנית מוגדרת

למעלה  והיא מ'רגליים' למעלה

הנשמה  היא זה עם ביחד אך מ'ראש'.

של  הנשמה והיא ה'ראש' של

של  הפנימית המהות היא ה'רגליים'.

אחד  כל ושל הידיים ושל הרגליים

מצד  בסיפור, כאמור האדם. מאיברי

ואיננו  הראש איננו ה'סבא' אחד

זוהי  ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים,

הנמצא  בתוך נשמתו ומתגלה ת

הסבא  של כולו כל כולם. האיברים

ברגליו  ידיו, משתי אחת בכל נמצא

וכו'.

הנפש  אודות מדובר כאשר כן, כמו

הדרגות  אחד מצד ישנן האלוקית,

בדוגמת  שהן בה הקיימות השונות

הנשמה' 'עצם וישנה שלה, האיברים

איננה  הנשמה' 'עצם אליהן. שמעבר

הדרגות. לכל מעבר היא נוספת, דרגה

ב'תבניות' קשורות השונות הדרגות

בכוחותיו  הקשורה ב'תבנית' מוגבל שבגוף הנשמה חלק שונות, רוחניות

ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף שלמעלה הנשמה חלק האדם, של הגלויים

מופשטת  הנשמה' 'עצם זאת לעומת עליונים, עולמות של ברוחניותם הקשורה

הפנימית  הנקודה היא הנשמה' 'עצם זה עם ביחד אך שהיא. 'תבנית' מכל

כולן. הדרגות של ה'נשמה' בבחינת והיא

ÌÈ˜elÁ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂוההבדליםÌÈ¯e‡a‰ ÈL ÔÈaL ¿≈«¿≈«ƒƒ∆≈¿≈«≈ƒ
ÌÈÈÚ‰) היהודי של לאמונתו הטעם את eÓ‡‰c‰המסבירים ,‡e‰ ( »ƒ¿»ƒ¿»¡»

‰a‡‰הקיימת Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰aכתוצאה‰ÓLp‰ ˙i‡¯Ó ¿«¿»»«¿À∆∆««»»≈¿ƒ««¿»»
,‰ÏÚÓlL בגוף זו אמונה קיימת בה הצורה ÛÈwÓהרי ˙ÈÁ·a ‡È‰ ∆¿«¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ

זה  אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם פירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור

בעקבות  משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים, בכוחותיו מתקבל

זו. Lאמונה ÔÂÈÎc של ‰È‡רוחניותה ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ קשורה ¿≈»∆«¿»»∆¿«¿»ƒ
ש  כזו Óב'תבנית' ‰ÏÚÓÏ ל d˙lÚtבגוף‰˙eLaÏ˙שייכות ÔÎÏ ¿«¿»≈ƒ¿«¿»≈¿À»»

Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a המצומצמת ב'תבניתם' להתקבל יכולה איננה ¿«¿»»«¿À∆∆«
ולכן הגלויים הכוחות eÓ‡‰L‰של È„Î·e .ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈∆»¡»

˙eiÓÈÙa ‰È‰z (Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a) שהאמונה כלומר ¿«¿»»«¿À∆∆«ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
פעולותיו  בכל ותחדור האדם של ורגשותיו בשכלו גם ותיקלט ‰e‡תתקבל ,

Èelbדווקא È„È ÏÚשהיא בנשמה יותר עמוקה ‰‰˙˜e¯M˙נקודה «¿≈ƒ«ƒ¿«¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èk .‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚ מהותה מצד היותה עם «¿ƒ¿∆∆«¿»»ƒ∆∆«¿»»
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יי devz dz`e

הּנׁשמה  ׁשל העצם היא הּנׁשמה עצם ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה.

ּדהּנׁשמה  האמּונה ולכן, ּבהּגּוף, ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֻהּמלּבׁשת

היא  הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ּבהּגּוף ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמלּבׁשת

ְִִִָּבפנימּיּותּה.

ÏÚÂ,ׁשּבהּמאמר הענינים קׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבהמׁש ּבא לּמאֹור ד(ּכתית) ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשהענין

זן  ׁשּמׁשה זה ּכי מהימנא, ּדרעיא הענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלבאּור

על  ה ּוא ּבפנימ ּיּות ׁשּתהיה האמּונה את ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָּומפרנס

(ׁשּלמעלה  הּנׁשמה עצם את מגּלה ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָידי

ּומה  מ'אֹור '. ׁשּלמעלה 'מאֹור' חזי), ְְֲִִֵֵֶַַַָָָמּמּזליּה

ּבה zizMׁשּנאמר ּומבאר ׁשּבכדי לּמאֹור, ּמאמר ֱֶֶַ¨¦ְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

ּד'כתית' הענין ידי על הּוא לה'ּמאֹור' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָלהּגיע

ּכי הּוא, הּגלּות, ּדעצם xTrׁשּבזמן הּגּלּוי ְִִֶַַָ¦©ְִֶֶַ

נפׁש הּמסירּות ּבענין הּוא (מאֹור) ְְְְִִֶֶַַַָָָהּנׁשמה

ּכדלקּמן. הּגלּות), ּבזמן הּוא ְְְִִִֶַַַָָָ(ׁשעּקרֹו

היא ÔÈÚ‰Âו) ּדיׂשראל ׁשהאמּונה ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֱִִֵֶֶָָָ

זה, על נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַֹּבאפן

הּנׁשמה. עצם ׁשּמּצד ּבהאמּונה (ּבעּקר) ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָהּוא

חזי), (מּזליּה רֹואה ׁשהּוא זה מּצד ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָּדהאמּונה

ּדההתאּמתּות  [ּכּידּוע ּגדֹול ּבתקף ׁשהיא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹהגם

ּביֹותר  ּגדֹולה התאּמתּות היא הראּיה ],33ׁשּמּצד ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

סּבה  מּצד היא ׁשּלֹו ׁשהאמּונה ּכיון ֱִִִִֵֶֶַָָָָָָמּכלֿמקֹום,

עצם  עם קׁשּורה ואינּה ׁשרֹואה) זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ(מּצד

וזה  זה, על נפׁשֹו ׁשּימסר מכרח אינֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻמציאּותֹו,

נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא ּבאפן היא ּדיׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהאמּונה

העצם  היא ּבאלקּות ׁשהאמּונה מּפני הּוא זה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹעל

חסֿוׁשלֹום. ׁשּיכּפר ּכלל אפׁשר אי ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלֹו,

ÏÚÂ ּדזה ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

זן  (ׁשהּוא מהימנא רעיא הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָָֹׁשּמׁשה

לרֹועי  ּבנֹוגע ּגם הּוא האמּונה) את ְְְְֱֵֵֵֶַַַָָּומפרנס
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וש"נ.33) .121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין שלכן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דווקא אך שהיא, דרגה מכל ‰ÌˆÚלמעלה ‡È‰(והפנימיות (=העצמיות ƒ»∆∆

‰ÓLp‰c ‰eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ ,Ûeb‰a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰ ÏL∆«¿»»«¿À∆∆¿«¿»≈»¡»¿«¿»»
L Ûeb‰a ˙LaÏn‰ בה ‰È‡קיימת ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vn «¿À∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¿»»ƒ

.d˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»
להיות  שמוכרח למדנו ד' סעיף בסוף

בתור  רבינו משה של פעולתו בין קשר

ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה

מדובר  לכאורה הגלות, בזמן הקיים

שונים  ברבדים הקשורים בדברים

'רועה  של תפקידו הנפש. של לחלוטין

האמונה  את להחדיר אמונה',

של  הגלוי ברובד קשור בפנימיות,

וה'שבירה' ה'כתית' זאת לעומת האדם.

הנשמה'. ב'עצם קשורים הגלות שבזמן

אשר  זה בסעיף שלמדנו מה פי על אך

מ'עצם  הנובעת האמונה דווקא

יובנו  האדם בפנימיות קשורה הנשמה'

הדברים.

¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆
¯Ó‡n‰aL ÌÈÈÚ‰ וקבל" »ƒ¿»ƒ∆¿««¬»

Lהיהודים" ‰ÔÈÚביאור , ∆»ƒ¿»
¯B‡nÏ (˙È˙k)„ התגלותה שזו ¿»ƒ«»

הנשמה עצם CLÓ‰aשל ‡a»¿∆¿≈
‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰ ¯e‡·Ï¿≈»ƒ¿»¿«¿»

'‡ÓÈ‰Ó קשר שיש המוכיח דבר ¿≈¿»
ÔÊביניהם  ‰LnL ‰Ê Èk ,ƒ∆∆∆»

‰È‰zL ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆
‡e‰L È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«¿≈∆
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙‡ ‰l‚Ó¿«∆∆∆∆«¿»»

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ‰ÏÚÓlL) אשר ∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ
ד' בסעיף לעומת כאמור הנשמה' 'עצם

בשם  נקראת הגלויים הכוחות

.'¯B‡'Ó ‰ÏÚÓlL '¯B‡Ó'»∆¿«¿»≈
¯Ó‡pL ‰Óe ּכתית "בפסוק «∆∆¡«ִָ

¯‡·Óe ,"¯B‡nÏהרי¯Ó‡n‰a «»¿…»¿««¬»
‡e‰ '¯B‡n'‰Ï ÚÈb‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«ƒ«¿«»

L '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È ÏÚ קיים «¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆
‰eÏb˙דווקא  ÔÓÊa של בזמנו ולא ƒ¿««»

היה  לא אז אשר במדבר רבינו משה

'כתית' של בכך,מצב ‰e‡,הביאור
Èk מתבטאת הנשמה שעצם למרות ƒ

בפנימיות  האמונה את להחדיר ביכולת

‰e‡והביטוי‰Èelbעּקראך ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰ ÌˆÚc מתגלה ִַ«ƒ¿∆∆«¿»»»
.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡e‰ B¯wÚL) LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆∆ƒ»ƒ¿««»¿ƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Â,נפש למסירות הנשמה עצם גילוי בין הקשר הסברת ¿»ƒ¿»
ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‰Êc¿∆∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈«¿«

c .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰eÓ‡‰a (¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê כאשר ∆¿ƒ»¿»¡»∆ƒ«∆∆«¿»»¿
אודות  הנובעת‰‡eÓ‰מדובר יותר, ¯B‡‰התחתונה ‡e‰L ‰Ê „vÓ »¡»ƒ«∆∆∆

‡È‰L Ì‚‰ ,(ÈÊÁ dÈÏfÓ)«»≈¬ƒ¬«∆ƒ
Úe„ik] ÏB„b Û˜B˙a¿∆»«»«

L ˙e˙n‡˙‰‰c נגרמת„vn ¿«ƒ¿«¿∆ƒ«
‰i‡¯‰ בשכלו הבין רק לא שהאדם , »¿ƒ»

זאת  ראה גם הוא אלא הדבר  שכך

ÏB„b‰בעצמו  ˙e˙n‡˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿»
¯˙BÈa33ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,[ ¿≈ƒ»»≈»

BlL ‰eÓ‡‰Lהזה ‰È‡באופן ∆»¡»∆ƒ
aÒ‰נובעת „vÓחיצונית„vÓ) ƒ«ƒ»ƒ«

‰¯eL˜ dÈ‡Â (‰‡B¯L ‰Ê∆∆∆¿≈»¿»
B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ ÌÚ של מציאותו ƒ∆∆¿ƒ

דברים  שני הינם והאלוקות האדם

ידי  על נגרם ביניהם והקשר נפרדים,

זה  את זה רואים ≈‡BÈלכן,שהם
‰Ê ÏÚ BLÙ ¯BÒÓiL Á¯ÎÓÀ¿»∆ƒ¿«¿«∆
תלוי  קיומו שעצם חש שאיננו כיוון

אלוקות  עם שלו Âבקשר כן , Ê‰אם ¿∆
L דבר של ‰‡eÓ‰בסופו ∆»¡»

‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆
ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ≈«¿«∆ƒ¿≈

L אשר הנשמה, מעצם נובעת ∆היא
זה  e˜Ï‡a˙ברובד ‰eÓ‡‰»¡»∆¡…

BlL ÌˆÚ‰ ‡È‰ עצם מבחינת ƒ»∆∆∆
אלוקות, בלי קיום לה אין הנשמה

אלוקות  זה והיא היא זה ,אלוקות
ÔÎÏÂ ש כזה באופן היא זו ‡Èאמונה ¿»≈ƒ

ŒÒÁ ¯tÎiL ÏÏk ¯LÙ‡∆¿»¿»∆ƒ¿…«
ÌBÏLÂ נפשו את מוסר הוא .וממילא ¿»

רבינו  משה של שתפקידו האמור פי על

מעצם  הנובעת האמונה את לגלות הוא

הקשר  יותר בעומק יובן הנשמה,

לבין  עצמו רבינו משה בין הפנימי

שהם  שלאחריו בדורות הצדיקים

למרות  שלו', 'ההתפשטות בבחינת

שונה. עבודתם שצורת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kM וקבל" ∆»¿««¬»

‰e‡היהודים" ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆
) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯''ג בסעיף ‡˙כאמור Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L «¬»¿≈¿»∆»¿«¿≈∆

) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ (‰eÓ‡‰ שהם »¡»«¿≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»
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nyz'd"`יב ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ׁשּבכל  ּדמׁשה (אתּפׁשטּותא ּדֹור ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹיׂשראל

ּדיׂשראל  האמּונה את מחּזקים ׁשהם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָּדרא)

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום נפׁש ּבמסירּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַָׁשּיעמדּו

האמּונה  את ּומפרנס זן ׁשּמׁשה זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּדלכאֹורה,

מקֹומֹות  ּבכּמה (ּכּמבאר זה 34הּוא ּבמאמר וגם ְְְְְֲֶַַַַָָָֹ

ּדעת 35עצמֹו ליׂשראל ׁשּמׁשּפיע ידי על ( ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ּבפנימּיּות, האמּונה ּבאה ֿ זה ׁשעלֿידי ְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבאלקּות

האמּונה  מחּזקים  ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ׁשרֹועי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָוזה

זה  ּבמאמר ּדיׂשראל 36(הּמבאר ׁשהאמּונה הּוא ( ְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

יׁש הּנ"ל ּפי ועל נפׁש. ּדמסירּות ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּתהיה

זה xTrWלֹומר, הּוא מהימנא' ּד'רעיא הענין ַ¤¦©ְְְְְִֵֶַָָָָ

ׁשהאמּונה  עצמּה, האמּונה את ּומפרנס זן ְְְֱֱֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

זה  (מּצד הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו רק לא ְְִִִִִִֶֶֶַַַַֹּתהיה

מּצד  אּלא אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנׁשמה

האמּונה  את ממׁשי ׁשּמׁשה וזה הּנׁשמה. ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעצם

הּוא והּׂשגה) (ּבדעת מּזה d`vFYּבפנימּיּות ְְְִִִַַַָָ¨¨ִֶ

(המׁשכת  עצמּה האמּונה את ּומפרנס זן ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

הּנׁשמה). עצם מּצד ׁשהיא ּכמֹו האמּונה ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָוגּלּוי

ּבפנימּיּות  האמּונה ּדהמׁשכת ה), (סעיף ְְְְְֱִִִִַַַַָָָוכּנ"ל

עצמית  ההתקּׁשרּות ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַַ(ּבדעת)

ּדבזה  לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה הּנׁשמה. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדעצם

חּזקּו ּבפעל נפׁש למסירּות ׁשהצרכּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹֻׁשּבהּדֹורֹות

האמּונה  את ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא יׂשראל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹרֹועי

הענין  נתּגּלה נפׁש, ּבמסירּות ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּדיׂשראל

זה  (ּבענין מהימנא מּבמׁשה 37ּדרעיא יֹותר עֹוד ( ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשהיא  ּכמֹו האמּונה וגּלּוי המׁשכת ּכי ְְְְֱִִִֶַַַָָָעצמֹו.

ואתּפׁשטּותא  מׁשה ידי [ׁשעל הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצד

מסירּות  הּוא התּגּלּותּה עּקר ּדרא], ׁשּבכל ְְְִִִִֵֶַַָָָָּדילּיּה

ּבפעל. ְֶֶַֹנפׁש

ּתֹורה p‰Â‰ז) על ּבפעל נפׁש ׁשהּמסירּות ידּוע ¿ƒ≈ְְִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשל l`xUiּומצוֹות lM ּבפּורים היתה ְִֶ¨¦§¨¥ְְִָָ
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רפמ"ב.34) תניא גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים יא.35)תו"א מנשמת 36)סעיף ניצוצין "יורדין שם בתו"א משא"כ

כו' zrcמרע"ה cnll."העם 37.56)את הערה לקמן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשם  ÌÈ˜fÁÓנקראים Ì‰L (‡¯c ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»»»∆≈¿«¿ƒ

‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚiL Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡∆»¡»¿ƒ¿»≈∆««¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«»
‰¯B‡ÎÏc .˙BÂˆÓe של עבודתם וצורת רבינו משה של עבודתו צורת ƒ¿¿ƒ¿»
שונה  שלאחריו ‰‡eÓ‰שהרי,הצדיקים ˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê∆∆…∆»¿«¿≈∆»¡»

‰nÎa ¯‡B·nk) ‡e‰«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó34‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â ¿¿«¿«¬»∆

BÓˆÚ35ÚÈtLnL È„È ÏÚ ( «¿«¿≈∆«¿ƒ«
˙e˜Ï‡a ˙Úc Ï‡¯NÈÏ שתהיה ¿ƒ¿»≈««∆¡…

בלב  והרגשה בשכל הבנה להם

L‰‡aבאלוקות, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ∆«¿≈∆»»
,˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ אומרת זאת »¡»ƒ¿ƒƒ

עם  רבינו משה של התעסקותו שעיקר

הכוחות  של ברובד היא ישראל בני

שלהם. זאת Âהגלויים Ê‰לעומת ¿∆
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L∆≈ƒ¿»≈∆¿»
¯‡B·n‰) ‰eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ»¡»«¿»

‰Ê ¯Ó‡Óa36( שהם בכך זה אין ¿«¬»∆
בשכל  הדברים את בלהסביר עוסקים

תפקידם  אלא הלב, ברגש וליישבם

Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰L ‡e‰∆»¡»¿ƒ¿»≈
,LÙ ˙e¯ÈÒÓc ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ∆∆
עם  קשורה נפש מסירות אשר

שלמעלה  הנפש עצם התעוררות

הגלויים  ‰Ï"pמהכוחות Èt ÏÚÂ .¿«ƒ««
את  להחדיר היכולת גם אשר ה' בסעיף

האדם  של הגלויים בכוחותיו האמונה

מעצם  הנובעת האמונה בגילוי קשורה

ÓBÏ¯,הנשמה, LÈ ׁשעּקר ≈«ִֶַ
‡e‰ '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L ‰Ê∆∆»¿«¿≈∆

,dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»«¿»
‰eÓ‡‰L ישראל בני שאצל ∆»¡»

˜¯ ‡Ï ‰È‰zהאמונה BÓkדרגת ƒ¿∆…«¿
) ÌÈÈelb‰ „vÓ ‡È‰L כלומר ∆ƒƒ««ƒƒ

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
‡l‡ (˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ בהם שתאיר »¡…∆»

ש  ‰ÓLp‰.האמונה ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»
L ‰ÊÂ בפועל˙‡ CÈLÓÓ ‰Ln ¿∆∆…∆«¿ƒ∆

) ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ כלומר »¡»ƒ¿ƒƒ
את התעסקותו  וליישב בלהחדיר

‰e‡הדברים  (‰‚O‰Â ˙Ú„a¿««¿«»»
ÔÊּתֹוצאה ‡e‰L ‰fÓ ָָƒ∆∆»

) dÓˆÚ ‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓeשל תוצאה Èel‚Âזו ˙ÎLÓ‰ ¿«¿≈∆»¡»«¿»«¿»«¿ƒ
,(‰ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«∆∆«¿»»¿««¿ƒ

c להיות שתוכל (האפשרות ˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰ כלומר ¿«¿»«»¡»ƒ¿ƒƒ
˙Ú„a השכל ÈÓˆÚ˙)ובהשגת ˙e¯M˜˙‰‰ Èelb È„È ÏÚ ‡e‰ ¿«««¿≈ƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ

.‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»
שישנו  רק זה שאין מובן האמור פי על

לבין  רבינו משה של עבודתו בין קשר

שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם

גילוי  אחת, היא עבודתם שעיקר אלא

אצל  הנשמה. מעצם הנובעת האמונה

ביטוי  לידי הדבר בא רבינו משה

בכוחות  האמונה את להחדיר ביכולתו

ובלב. במוח בדעת הגלויים, הנפש

התגלותה  שלאחריו ישראל רועי אצל

התבטאה  הנשמה שבעצם האמונה של

נפש. המסירות בעניין

‰Ê·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿»∆
˙e¯ÈÒÓÏ eÎ¯ˆ‰L ˙B¯Bc‰aL∆¿«∆À¿¿ƒ¿ƒ
ÈÚB¯ e˜fÁ ,ÏÚBÙa LÙ∆∆¿«ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈ ה ‡˙eËLt˙‡שהם ƒ¿»≈ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰ ˙‡ (‰LÓc¿…∆∆»¡»¿ƒ¿»≈

,LÙ ˙e¯ÈÒÓa ‰È‰zL הרי ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆∆
ÈÚ¯'c‡בכך ÔÈÚ‰ ‰lb˙ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»

‰Ê ÔÈÚa) '‡ÓÈ‰Ó37„BÚ ( ¿≈¿»¿ƒ¿»∆
Èk .BÓˆÚ ‰LÓaÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿…∆«¿ƒ
BÓk ‰eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ»¡»¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ«∆∆«¿»»
‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ È„È ÏÚL]∆«¿≈…∆¿ƒ¿«¿»

,[‡¯c ÏÎaL diÏÈc למרות הרי ƒ≈∆¿»»»
משה  של בעבודתו גם מתבטאת שהיא

אך העם, את דעת »wÚƒ¯בלמדו
LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰ d˙elb˙‰ƒ¿«»¿ƒ∆∆

ÏÚBÙa דווקא קיים שהיה דבר ¿«
הגלות  שבזמן .בדורות

(Ê,הריי"צ אדמו"ר כ"ק של במאמר

את  שעוררו ישראל לרועי דוגמא בתור

מוזכר  ישראל, בבני נפש המסירות

נוגע  זה דבר היהודי. מרדכי דווקא

אנו. Úe„Èלדורנו ‰p‰Â¿ƒ≈»«
ÏÚ ÏÚBÙa LÙ ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿««

ÏL ˙BÂˆÓe ‰¯Bz יׂשראל ּכל »ƒ¿∆ְִֵָָ
מהעם, חלק של רק «¿«‰È˙‰ולא
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יג devz dz`e

ּדחנּכה  נפׁש ׁשהּמסירּות המן). ּגזירת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ(ּבזמן

ּובניו, ּבמּתתיהּו (ּבעּקר) היתה יון) ּגזירת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ(ּבזמן

היתה המן ּגזרת ּבזמן נפׁש lkAוהּמסירּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ§¨
l`xUi ׁשּמּובא מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה . ¦§¨¥ְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבדֹורֹו16מּמדרׁש38ּבהּמאמר  ׁשקּול היה ׁשּמרּדכי ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

הּוא  ּדמׁשה ׁשאתּפׁשטּותא ּדהגם ּבדֹורֹו, ְְְְְֲִֶֶֶַַַָֹֹּכמׁשה

ׁשּמרּדכי  ּבּמדרׁש איתא מּכלֿמקֹום ּדֹור, ְְְְִִִֶַַָָָָָָּבכל

ויׁש ּבדֹורֹו. ּכמׁשה ּבדֹורֹו ׁשקּול היה ְְְְְֵֶַָָָָֹ(ּדוקא)

ׁשהּוא  הּוא הּיהּודי ּדמרּדכי ׁשּמהּמעלֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָלֹומר,

) מהימנא' ה'רעיא ׁשלiENbAהיה (l`xUi lM ְְֲֵַָָָָָ§¦ֶ¨¦§¨¥
ׁשהמׁשי מהימנא' 'רעיא מׁשה ּבדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּבדֹורֹו.

ׁשּדֹורֹו מּזה ּגם ּכּמּובן ׁשּבדֹורֹו, יׂשראל לכל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּדעת

ּדעה  ּדֹור נקרא ּדֹורֹו) אנׁשי (ּכל מׁשה .39ׁשל ְְִֵֵֶֶַָָָֹ

'רעיא  (ׁשהּוא זה ענין ּגּלּוי היה ׁשּבמׁשה ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ[אּלא

ּדעת  ׁשהמׁשי ידי על יׂשראל) ּדכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהימנא'

על  זה ענין ּגּלּוי היה ּובמרּדכי ּדֹורֹו, אנׁשי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלכל

ּדֹורֹו]. אנׁשי ׁשּבכל נפׁש הּמסירּות ּכח ׁשּגּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹידי

מה  ּבהּמאמר ׁשּמביא ידי ּדעל לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָויׁש

ׁשקּול  היה ּבדֹורֹו ׁשּמרּדכי ּבּמדרׁש ְְְְִֶֶַַָָָָָָּׁשּכתּוב

את  הּמאמר  ּבעל ּפסק זה ידי על ּבדֹורֹו, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכמׁשה

עצמֹו על מהימנא'40הּדין ה'רעיא ׁשהּוא , ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

)iENbA.הּדֹור אנׁשי ּכל ׁשל ( §¦ְֵֶַַָ

הּפסּוק ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) ּבבאּור (ּבהּמאמר) הענינים (וסדר) קׁשר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּתצּוה  ּדואּתה הּפרּוׁש את מבאר ׁשּבתחּלה גֹו', ּתצּוה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואּתה

איןֿסֹוף) אֹור (עם יׂשראל ּבני את ּומחּבר מקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה יׂשראל, ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאת

יׂשראל  רֹועי ׁשּגם מבאר ּולאחריֿזה האמּונה, את ּומפרנס זן ׁשהּוא ידי ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

מרּדכי  ּוכמֹו ּדיׂשראל, האמּונה את מחּזקים ּדמׁשה) (אתּפׁשטּותא ּדֹור ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבכל

ׁשחּז ׁשּבדֹורֹו) הּתֹורה (מׁשה ּבלּמּוד חזק לעמד יׂשראל ׁשל אמּונתם את ק ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ואּתה  (ׁשּבפסּוק לּמאֹור' ּב'כתית הּפרּוׁש מבאר ּולאחריֿזה הּמצוֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוקּיּום

ה'ּמאֹור' ּבחינת מגּלה ׁשּמׁשה זה ּכי עצמֹו), ּבמׁשה לכאֹורה ׁשּמדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּתצּוה
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ג.38) וש"נ.39)סעיף ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר וחשבון"40)ראה "דין רפ"ג) (אבות המשנה בלשון הפירוש ע"ד

מדעתו  פוסק שהאדם שלאחרי מדעתו", ושלא מדעתו ממנו ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ - חשבון) ואח"כ (דין

ח"ו  לקו"ש (ראה הוא למצבו בנוגע "חשבון" עושים זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו, של דינו

וש"נ). .283 ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L .(ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) ÌÈ¯eÙa,זאת לעומת LÙהרי ˙e¯ÈÒn‰ ¿ƒƒ¿«¿≈«»»∆«¿ƒ∆∆

,ÂÈ·e e‰È˙zÓa (¯wÚa) ‰˙È‰ (ÔÂÈ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) ‰kÁc«¬À»ƒ¿«¿≈«»»»¿»¿ƒ»¿«ƒ¿»»»
‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa LÙ ˙e¯ÈÒn‰Â יׂשראל .ּבכל ¿«¿ƒ∆∆ƒ¿«¿≈«»»»¿»ְְִֵָָ

L ‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¯Ó‡n‰a ‡·en38L¯„nÓ16 ¿«ƒ∆≈¿»≈«∆»¿««¬»ƒƒ¿»
B¯B„a Ïe˜L ‰È‰ ÈÎc¯nL∆»¿¿«»»»¿

B¯B„a ‰LÓk את משווים חז"ל ¿…∆¿
רבינו  למשה דווקא Ì‚‰cמרדכי ,«¬«

L של "‡˙eËLt˙‡העניין ∆ƒ¿«¿»
‡e‰ "‰LÓcקיים¯Bc ÏÎa ולא ¿…∆¿»

מרדכי, של בדורו ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒרק
‡˙È‡(מובא=)L¯„na ƒ»«ƒ¿»

Ïe˜L ‰È‰ (‡˜Âc) ÈÎc¯nL∆»¿¿««¿»»»»
LÈÂ .B¯B„a ‰LÓk B¯B„a¿¿…∆¿¿≈

,¯ÓBÏ דווקא שבהם הדברים שבין «
הוא, רבינו למשה דומה ∆אחת Lמרדכי

È„e‰i‰ ÈÎc¯Óc ˙BÏÚn‰n≈««¬¿»¿¿««¿ƒ
‡ÈÚ¯'‰ ‰È‰ ‡e‰L ‡e‰∆»»»«¬»

) '‡ÓÈ‰Ó ּבגּלּויÏL ּכל ) ¿≈¿»ְִ∆ָ
עורר B¯B„aLיׂשראל שהוא בכך ְִֵָ∆¿

הדור  אנשי בכל נפש המסירות .את
'‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‰LÓ ˙Ó‚„a¿À¿«…∆«¬»¿≈¿»

L ו השפיעÏÎÏ ˙Úc CÈLÓ‰ ∆ƒ¿ƒ««¿»
Ìb Ô·enk ,B¯B„aL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«»«
Ïk) ‰LÓ ÏL B¯BcL ‰fÓƒ∆∆∆…∆»
¯Bc ‡¯˜ (B¯Bc ÈL‡«¿≈ƒ¿»

‰Úc39‡l‡] ו'. בסעיף כאמור ≈»∆»
‰Ê ÔÈÚ Èelb ‰È‰ ‰LÓaL∆¿…∆»»ƒƒ¿»∆
ÏÎc '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‡e‰L)∆«¬»¿≈¿»¿»
CÈLÓ‰L È„È ÏÚ (Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿ƒ
,B¯Bc ÈL‡ ÏÎÏ ˙Úc««¿»«¿≈
‰Ê ÔÈÚ Èelb ‰È‰ ÈÎc¯Ó·e¿»¿¿«»»ƒƒ¿»∆
˙e¯ÈÒn‰ Ák ‰lbL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ»…««¿ƒ
LÈÂ .[B¯Bc ÈL‡ ÏÎaL LÙ∆∆∆¿»«¿≈¿≈

‡È·nL È„È ÏÚc ,¯ÓBÏ כ"ק «¿«¿≈∆≈ƒ
הריי"צ Ó‰שלוÓ‡n‰a¯אדמו"ר ¿««¬»«

L¯„na ·e˙kM של מעלתו אודות  ∆»«ƒ¿»
‰È‰מרדכי, B¯B„a ÈÎc¯nL∆»¿¿«¿»»

LÓk Ïe˜LÈ„È ÏÚ ,B¯B„a ‰ »¿…∆¿«¿≈
¯Ó‡n‰ ÏÚa ˜Òt ‰Ê כלומר ∆»«««««¬»

הריי"צ, אדמו"ר ‰ÔÈcאותו‡˙כ"ק ∆«ƒ

BÓˆÚ ÏÚ40,כלומר) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'‰ ‡e‰L ּבגּלּויÏk ÏL ( ««¿∆»«¬»¿≈¿»ְִ∆»
.¯Bc‰ ÈL‡«¿≈«

¯Ó‡n‰a) ÌÈÈÚ‰ (¯„ÒÂ) ¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»
היהודים" lÁ˙aL‰"וקבל ,'Â‚ ‰eˆz ‰z‡Â ˜eÒt‰ ¯e‡·a (¿≈«»¿«»¿«∆∆ƒ¿ƒ»

‰z‡Â'c Le¯t‰ ˙‡ ¯‡·Ó¿»≈∆«≈ƒ¿«»
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

L ש היא ‰e‡משמעותו ‰Ln ∆…∆
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
È„È ÏÚ (ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ)ƒ≈«¿≈
˙‡ Ò¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆
¯‡·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,‰eÓ‡‰»¡»¿«¬≈∆¿»≈
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ÌbL∆«≈ƒ¿»≈∆¿»
(‰LÓc ‡˙eËLt˙‡)ƒ¿«¿»¿…∆
‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»
‰LÓ) ÈÎc¯Ó BÓÎe ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈¿»¿¿«…∆
Ì˙eÓ‡ ˙‡ ˜fÁL (B¯B„aL∆¿∆ƒ≈∆¡»»
˜ÊÁ „BÓÚÏ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈«¬»»
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ
¯‡·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬≈∆¿»≈

'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰ הקשור «≈¿»ƒ«»
הגלות כתובות (Lבזמן אלו ∆מילים

‰eˆz ‰z‡Â ˜eÒÙa למרות ¿»¿«»¿«∆
L הפסוק‰LÓa ‰¯B‡ÎÏ ¯a„n ∆¿«≈ƒ¿»¿…∆

BÓˆÚ שלאחריו בצדיקים Èkולא ,( «¿ƒ
‰l‚Ó ‰LnL ‰Êאת˙ÈÁa ∆∆…∆¿«∆¿ƒ«

ÌˆÚ) Ï‡¯NÈc '¯B‡n'‰«»¿ƒ¿»≈∆∆
‡e‰ ,(‰ÓLp‰ בדורו כך כל לא «¿»»

‡˙eËLt˙‡אלא È„È ÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈ƒ¿«¿»
(˙È˙k) ˙eÏb‰ ÔÓÊaL dÈÏÈcƒ≈∆ƒ¿««»»ƒ
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ידי  על ּבעּקר הּוא הּנׁשמה), (עצם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדיׂשראל

(ּכתית) הּגלּות ׁשּבזמן ּדיליּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָאתּפׁשטּותא

ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות ּכח ּביׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשעֹוררּו

הּוא זה ידי מאֹור.xTrׁשעל הּנׁשמה, עצם גּלּוי ְֵֶֶַ¦©ְִֶֶַָָָ

CÈ¯ˆÂ ּד'כתית הענין הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִִֵַַָָָָ

ּבני  את ּתצּוה לואּתה ׁשּי ְְְִֵֶֶַַַַָָָלּמאֹור'

ׁשּבכל  ּדיליּה ואתּפׁשטּותא ׁשּמׁשה לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׂשראל,

אין  אֹור עם יׂשראל את ּומחּברים מקּׁשרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָּדֹור

ּבהמׁש לּמאֹור ּכתית נאמר ּובהּכתּוב ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֿסֹוף,

גֹו' אלי ויקחּו ּדענין ,ז זית ׁשמן אלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָלויקחּו

ׁשּיׂשראל  הּוא למׁשה) ׁשמן מביאים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ(ׁשּיׂשראל

לעיל  (ּכּמּובא ּבמׁשה אֹור ּתֹוספֹות ְְְִִֵֶַָֹמֹוסיפים

מהּמאמר). ב ְֲִֵַַָסעיף

החּלּוp‰Â‰ט) אׁשר את הּיהּודים וקּבל הּכתּוב ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבהּזמן  (ּבפׁשטּות) מדּבר ְְְְְֲֵַַַַַלעׂשֹות

ixg`NW ׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ויׁש ּדפּורים. הּנס ¤§©£¥ְְְִֵֵֶַַַָ

החּלּו אׁשר  את הּיהּודים וק ּבל ּדפר ּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָּבהּמאמר

ׁשהחּלּו מה קּבלּו אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַלעׂשֹות

ׁשוקּבל  הּכתּוב ּפׁשטּות לפי ּגם הּוא ּתֹורה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבמּתן

ׁשּבימי  ּבזה זה, ּפי ועל הּנס. לאחרי היה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָגֹו'

ׁשני  ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשהחּלּו מה קּבלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָאחׁשורֹוׁש

ידי  על הּגזרה  ּבזמן ׁשהיתה הּקּבלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָענינים.

ּבהּמאמר), (ּכּמפרׁש ׁשּלהם נפׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמסירּות

ׁשהיא  ּדפּורים, הּנס לאחרי ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּקּבלה

הּגזרה  ּבזמן מהּקּבלה ּגם יֹותר ְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָנעלית

ּבנֹוגע  הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ(ּכדלקּמן).

ׁשּבזמן  ּד'כתית' הענין ׁשעלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכתיתֿלּמאֹור,

ּבזה. ענינים ּדׁשני לה'ּמאֹור', מּגיעים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּגלּות

זה ּכׁשּיׂשרא  מּצד 'ּכתית' ׁשל ּבמּצב נמצאים ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ּכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום על ּגזרֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָׁשּיׁשנם

זה  ידי ועל הּמאמר ), אמירת ּבזמן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהיה

ׁשּלהם. נפׁש הּמסיר ּות ידי על  לה'ּמאֹור' ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּגיעים

ּכׁשּיׂשראל  ׁשּגם לּמאֹור', ּב'כתית ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָועֹוד

ּבגׁשמּיּות  הרחבה הרחבה, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָנמצאים

נמצאים  ׁשהם אּלא ּברּוחנּיּות, הרחבה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוגם
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‰Ê È„È ÏÚL ,Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ák Ï‡¯NÈa e¯¯BÚL∆¿¿ƒ¿»≈…««¿ƒ∆∆∆»∆∆«¿≈∆

‡e‰עּקר.¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èel‚ ִַƒ∆∆«¿»»»
חלק  שני ישנם תצוה' 'ואתה שבפסוק למדנו המאמר המילים בתחילת ים.

בבני  רבינו משה של פעולתו אודות מדברות ישראל' בני את תצוה 'ואתה

זית  שמן אליך 'ויקחו ובמילים ישראל.

והמעלה  היתרון אודות מדובר וגו' זך

רבינו. משה אצל מוסיפים ישראל שבני

¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈
'¯B‡nÏ ˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ ,Ï"p‰««»ƒ¿»¿»ƒ«»

Ï CiL,הפסוק של הראשון חלקו «»ƒ
Èaלמילים  ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈

,'Ï‡¯NÈכלומר‰LnL ‰ÊÏ ƒ¿»≈»∆∆…∆
ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»
˙‡ ÌÈ¯aÁÓe ÌÈ¯M˜Ó ¯Bc¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆
,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈

e אולם˙È˙k' ¯Ó‡ ·e˙k‰·¿«»∆¡«»ƒ
Ï CLÓ‰a '¯B‡nÏ השני חלקו «»¿∆¿≈ƒ

למילים הפסוק, ‡EÈÏשל eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆
,'CÊ ˙ÈÊ ÔÓLבזמן ÔÈÚcבו ∆∆«ƒ»¿ƒ¿«

Ï‡¯NiL) 'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ (‰LÓÏ ÔÓL ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆∆¿…∆
˙BÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒƒ¿
ÏÈÚÏ ‡·enk) ‰LÓa ¯B‡¿…∆«»¿≈

.(¯Ó‡n‰Ó · ÛÈÚÒ¿ƒ≈««¬»
עומק  שישנו יבואר הבאים בסעיפים

למאור', 'כתית במושג נוסף ואופן נוסף

ידי  על דווקא הוא שלו והגילוי

עצמם. ישראל בני של עבודתם

Ïa˜Â" ·e˙k‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«»¿ƒ≈
elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ≈¬∆≈≈

"˙BNÚÏ את מבטא כאמור אשר «¬
דווקא  הגיעו אליה הנפלאה המעלה

זה פסוק הרי הגלות, ≈»¿a„Ó¯בזמן
ÔÓf‰a (˙eËLÙa) ׁשּלאחרי ¿«¿¿«¿«ְֲֵֶַ

ÌÈ¯eÙc Òp‰ נאמר זה פסוק שהרי «≈¿ƒ
גזירת  של ביטולה לאחר אסתר במגילת

e˙kL·המן  ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ .¿≈«¿«∆»
¯Ó‡n‰a הריי"צ אדמו"ר כ"ק של ¿««¬»

Le¯ÙcהפסוקÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â" ¿≈¿ƒ≈«¿ƒ
‡e‰ "˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡≈¬∆≈≈«¬
‰Ó eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«

‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰L כיוון ∆≈≈¿««»
היהודים  התעלו אחשוורוש שבתקופת

שהייתה  מעלתם לגבי יתירה במעלה

תורה  מתן זה,בזמן פירוש ‰e‡הרי
·e˙k‰ ˙eËLt ÈÙÏ Ìb«¿ƒ«¿«»

L ה כאמורÒp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰ "'Â‚ Ïa˜Â" היתירה ההתעלות כלומר ∆¿ƒ≈»»¿«¬≈«≈
גם  אלא וגזירה צרה של בזמן רק לא הייתה התורה, קבלת לשלימות שגרמה

רווחה  של Ó‰בזמן eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Êa ,‰Ê Èt ÏÚÂ .¿«ƒ∆»∆∆ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«
.ÌÈÈÚ ÈL ,‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰Mהוא אחד ‰Ïaw‰עניין ∆≈≈¿««»¿≈ƒ¿»ƒ««»»

התורה  של ÔÓÊaהשלימה ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿«
‰¯Êb‰הייתה זו קבלה ÏÚאשר «¿≈»«

Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰ È„È¿≈«¿ƒ∆∆∆»∆
¯Ó‡n‰a L¯BÙnk) כן וכמו «¿»¿««¬»

ד' בסעיף Âלעיל הוא ), שני ¿עניין
‰Ïaw‰ התורה של השלימה ««»»

,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰˙È‰L∆»¿»¿«¬≈«≈¿ƒ
Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰L∆ƒ«¬≈≈«

‰Ïaw‰Óשהייתה‰¯Êb‰ ÔÓÊa ≈««»»ƒ¿««¿≈»
Ôn˜Ï„k)'י לעיל ).סעיף למדנו ¿ƒ¿«»

בזמן  היתירה שההתעלות ד' בסעיף

וב'כתית' ב'שבירה' כרוכה אחשוורוש

הנשמה  עצם של להתגלותה גרמו אשר

מכך  למאור". "כתית במילים כרמוז

להגיע  ניתן הרווחה של בזמן שגם

הדבר  מוכרח כן אם דומה, להתעלות

'כתית'. של עניין קיים אז ¿אכן Âשגם
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆«∆∆∆

Ú‚Baשל 'È˙k˙לעניין ¿≈«»ƒ
,'¯B‡nÏהיא משמעותו ÏÚLאשר «»∆«

ÔÓÊaL '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ È„È¿≈»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«
,'¯B‡n'‰Ï ÌÈÚÈbÓ ˙eÏb‰«»«ƒƒ¿«»

‰Êa ÌÈÈÚ ÈLc לשני הקשורים ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»∆
תקופות  הוא .סוגי אחד עניין

ÏL ·vÓa ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»∆
˙B¯Êb ÌLiL ‰Ê „vÓ '˙È˙k'»ƒƒ«∆∆∆¿»¿≈
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ«ƒ«»ƒ¿
˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk)¿∆»»ƒ¿«¬ƒ«

¯Ó‡n‰ הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי על ««¬»
בברית  הקומוניסטי המשטר בזמן

מאסרו. לפני חדשים מספר המועצות,

המאמר  נאמר בה ההתוועדות ובמהלך

אדמו"ר  תבע עצמו במאמר כן וכמו

נפש  מסירות Ê‰הריי"צ È„È ÏÚÂ ,(¿«¿≈∆
È„È ÏÚ '¯B‡n'‰Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«»«¿≈
„BÚÂ .Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»∆¿

ÔÈÚהקיים,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a ƒ¿»¿»ƒ«»
ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk ÌbL∆«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
‰·Á¯‰ ,‰·Á¯‰ ÏL ·vÓa¿«»∆«¿»»«¿»»
‰·Á¯‰ Ì‚Â ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿««¿»»

Ì‰L ‡l‡ ,˙eiÁe¯a עדיין ¿»ƒ∆»∆≈
˙eÏba ÌÈ‡ˆÓ41C¯cŒÏÚÂ] ƒ¿»ƒ«»¿«∆∆
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הּנס 41ּבּגלּות  לאחרי ׁשהיה הּמּצב ועלּֿדר] ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה אֹורה היתה ׁשּלּיהּודים ְְְְְְִִִֶַָָָָָּדפּורים,

ּברּוחנּיּות 42ויקר  וגם ּבפׁשטּות מּזה 43, [ויתירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

xYq`l oYp ond ziA mBW44 ּגם אז ׁשהיה , ¤©¥¨¨¦©§¤§¥ֶַָָָ

עבדי  ׁשאּכּתי אּלא ּדאתהּפכא], ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמעלה

אנן  (ּכתית)45אחׁשורֹוׁש ונדּכאים ׁשבּורים הם ,[ ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ

מּזה  ּדיׂשראל ה'ּכתית' ידי ועל ּבּגלּות. ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּזה

לה'ּמאֹור'. מּגיעים ּבּגלּות, ְְִִִִֶַַַָָָׁשּנמצאים

ÔÈÚ‰Â מּזה ׁשבּורים הם ׁשּיׂשראל ּדזה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶָ

הרחבה  להם ּכׁשּיׁש (ּגם ּבּגלּות ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם

האמּתי  רצֹונֹו ּכי הּוא, ּוברּוחנּיּות), ְְְְֲִִִִִַָָּבגׁשמּיּות

אלקּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא מּיׂשראל אחד ּכל ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשל

מציאּותֹו, לעצם נֹוגע אלקּות) (ּגּלּוי ׁשּזה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַֹועד

אלקּות  ּגּלּוי מאיר אין הּגלּות ׁשּבזמן זה ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹולכן,

ּבזה  ּכׁשּמתּבֹונן [ּובפרט הּבית ּבזמן ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכמֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ּבית 46ׁשאמרּו נבנה ׁשּלא מי ּכל ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּנה  ּבימיו], נחרב ּכאּלּו זה הרי ּבימיו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש

ּכתית. צּוטרייסלט, אינגאנצן ער איז עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָמּזה

ּבדר  ּכׁשהּוא אצלֹווגם ׁשּמאיר ּביֹותר נעלית ּגא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּבית  ּבזמן ׁשהיה הּגּלּוי ּבדגמת אלקּות ,47ּגּלּוי ְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹֻ

מאיר  אין העֹולם ׁשּבכללּות מּזה ְִִִִֵֵֶֶָָָָָמּכלֿמקֹום,

הּוא  אצלֹו ׁשּמאיר הּגּלּוי ׁשּגם מּוכח, ְִִִֵֶֶֶַַַָהּגּלּוי,

 ֿ הּבלי איןֿסֹוף אֹור ּגּלּוי ּדכׁשּמאיר מגּבל. ְְְִִִִִֵֵֶַָֻּגּלּוי

מקֹום  ּוכׁשּיׁשנֹו מקֹום, ּבכל הּוא הּגּלּוי ְְְְִֶֶַָָָּגבּול,

ּגּלּוי  ׁשם מאיר ׁשאין נּדחת) ּפּנה (אפּלּו ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאחד

ׁשהּוא  ּבהּמקֹום (ּגם ׁשהּגּלּוי מּפני הּוא ְְֱִִֵֶֶַַַָֹאלקּות,

ׁשּמּובא  מה [וזהּו מגּבל. ּגּלּוי הּוא ְְִִֵֶֶַָָֻמאיר)

הּזקן  אדמֹו"ר ּבּתּקּונים 48ּבמאמר 49ּדאיתא ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

ּבתׁשּובה  חֹוזר אחד צּדיק היה אם ְֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשאפּלּו

אֹור  ּגּלּוי ממׁשיכים ׁשלמה ּתׁשּובה ידי על ּכי מׁשיח, ּבא היה ּבדֹורֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָׁשלמה

ּגּלּוי  אצלֹו מאיר ׁשאין ּומּזה מקֹום]. ּבכל הּוא זה וגּלּוי הּבליּֿגבּול, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאיןֿסֹוף
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ּכתית. ונדּכא, נׁשּבר הּוא איןֿסֹוף, אֹור ְְְְִִִֵֶַָָעצמּות

ׁשּגם  מ"ט, ּבגימטרּיא ׁשחֹולה הּידּוע ועלּֿדר]ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשער  לֹו ׁשחסר  אּלא ּבינה ׁשערי מ"ט ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשּמּׂשיג

חֹולה  הּוא ה'ּצמח 50הּנּו"ן, ּׁשּכתב מה וידּוע .[ ְֶֶֶַַַַַַָָ

נׁשמתֹוֿעדן 51צדק' ורּבנּו מּמֹורנּו נׁשמע ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וויל  אי ניסט גאר זע וויל אי הּזקן) ְְִִִִִֵֶַַָָ(אדמֹו"ר

הּבא  עֹולם דאיין ניט וויל אי ּגןֿעדן דאיין ְְִִִִֵֶַַַַָָניט

ידי  ועל אליין. ּדי אז ניט מער וויל אי ְְִִִִֵֵֶַַַכּו'

[ּדפרּוׁש הּזקן מאדמֹו"ר זה לׁשֹון נׁשמע ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיה

did ּבזמּנים רק לא היה ׁשּזה הּוא נׁשמע ¨¨ְְִִִֶֶַַַָָֹ

ּובפרט  הרגיל], ּדבר היה ׁשּזה אּלא ְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֻמיחדים

נּתן  צדק', ה'ּצמח ידי על זה ׁשּנתּפרסם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַלאחרי

רצֹונֹו ׁשעּקר מּיׂשראל ואחת אחד לכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּכח

מאיר  ׁשּכׁשאין ,ּכ ּכדי ועד העצמּות, ּגּלּוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיהיה

מאיר  ׁשאין הּגלּות ּבזמן ּומּכלֿׁשּכן זה, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגּלּוי

(ּגּלּוי הּגּלּוי הּוא `xFאפּלּו הּבית, ּבזמן ׁשהיה  ( ְֲִִִִִֶַַַַָָ

(אֹו יֹום ּבכל ּפעמים ג' ּומבּקׁש ּדכתית, ְְְְְִִֵַַָָָָּבמּצב

ּברחמים, לצּיֹון ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָיֹותר)

וזהּו העצמּות. לגּלּוי ועד אלקּות ּגּלּוי יהיה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹׁשאז

מּזה  ּד'כתית' הענין ידי ׁשעל לּמאֹור', ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ'ּכתית

זה  ּכי לה'ּמאֹור', מּגיעים ּבּגלּות ְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּנמצאים

אלקּות  ּגּלּוי הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ְְֱִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהרצֹון

נׁשּבר  הּוא [ׁשּלכן מציאּותֹו לעצם נֹוגע ׁשּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָועד

ּגּלּוי  יׁש לא הּגלּות ׁשּבזמן מּזה (ּכתית) ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹונדּכא

'מאֹור' הּנׁשמה, עצם מּצד הּוא ְֱִֶֶַַָָָֹאלקּות]

היא  ּבאלקּות ׁשהתקּׁשרּותּה ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹׁשּבּנׁשמה,

עצמית. ְְְִִַַהתקּׁשרּות
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גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או פס"ג 50)כנישתא תרל"ז וככה המשך ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ

צט). סע"א).51)(ע' (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'È˙k˙'.של ,‡k„Â ¯aL ‡e‰ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆»ƒ

L Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ] המילה,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a '‰ÏBÁ' ומשמעות ¿«∆∆«»«∆∆¿ƒ«¿ƒ»
הוא ÈOnLk‚הדבר ÌbLשל הרוחני הגילוי את È¯ÚLבנפשו Ë"Ó ∆«¿∆«ƒ«¬≈

BÏ ¯ÒÁL ‡l‡ ‰Èaשל ‰Ô"ep,הגילוי ¯ÚL ליבו שברון הרי ƒ»∆»∆»≈«««
ש  כך כדי עד הוא מכך ‰e‡הנגרם

של וי .ÏBÁ50‰נעשה שמעלתו דוע ∆
שמדובר  בכך רק איננה הנו"ן שער

השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

איןֿסוף  אור בגילוי קשור הוא אלא

אור ].הבליֿגבול  לגילוי זו תשוקה

של  בגילוי הקשור הבליֿגבול איןֿסוף

רבותינו  ידי על לנו נמסרה ית' ְַעצמּותֹו

kM˙·נשיאנו ‰Ó Úe„ÈÂ¿»««∆»«
'˜„ˆ ÁÓv'‰51ÚÓL ‰È‰L «∆«∆∆∆»»ƒ¿«

Ô„ÚŒB˙ÓL ea¯Â e¯BnÓƒ≈¿«≈ƒ¿»≈∆
(Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡) אומר שהיה «¿«»≈

דביקותו  ÚÊבשעת ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ ¯‡‚»ƒ¿ƒƒƒ
ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„«¿«≈∆ƒƒƒ
CÈ‡ 'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„«¿»«»ƒ
"ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂƒ∆ƒ«ƒ«≈
הגן  את רוצה אינני דבר, רוצה (=אינני

העולםֿהבא  את רוצה אינני שלך, עדן

בלבד) אותך מלבד רוצה אינני .שלך,
Â לדרגתו ידמה ומי ישווה שמי ¿למרות

אך  הזקן, אדמו"ר È„Èשל ÏÚ«¿≈
‰Ê ÔBLÏ ÚÓL ‰È‰L∆»»ƒ¿«»∆
Le¯Ùc] Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ó≈«¿«»≈¿≈

fL‰היה'הביטוי ,‡e‰ 'ÚÓL ָָƒ¿«∆∆
ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊa ˜¯ ‡Ï ‰È‰»»…«ƒ¿«ƒ¿À»ƒ
ÏÈ‚¯‰ ¯·c ‰È‰ ‰fL ‡l‡∆»∆∆»»»»»»ƒ

הזקן  אדמו"ר של Ë¯Ù·eבפיו ,[ƒ¿»
È„È ÏÚ ‰Ê ÌÒ¯t˙pL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈∆«¿≈
ÏÎÏ Ák‰ Ôz ,'˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆ƒ««…«¿»
¯wÚL Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈∆ƒ«

‰È‰È BBˆ¯שיהיהÈelb ¿ƒ¿∆ƒ
˙eÓˆÚ‰'ה Ckשל È„k „ÚÂ , »«¿¿«¿≈»

הדבר  לו נוגע ÔÈ‡LkLיהיה ,∆¿∆≈
L ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkLŒÏkÓe ,‰Ê Èelb ¯È‡Ó אז¯È‡Ó ÔÈ‡ לא ≈ƒƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿««»∆≈≈ƒ

ה' עצמות של ההתגלות שהיא המשיח בביאת שתהיה ההתגלות דרגת רק

מאיר לא אלא היא(תחתונההיותר ‰Èelbדרגת‡elÙממש Èelbאשר ¬ƒ«ƒƒ
ממש אֹורשל עצמותו של ולא הוא, ברוך הקדוש של בלבד )והארה

,˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L ש ליהודי גורם זה חושך vÓa·הרי ‡e‰ ∆»»ƒ¿«««ƒ¿«»
e ,'˙È˙Î'c הוא כך ÌBÈבתפילהLw·Óמתוך ÏÎa ÌÈÓÚt '‚ ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿»

(¯˙BÈ B‡) הגאולה אודות ≈
E·eLa eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â"¿∆¡∆»≈≈¿¿
‰È‰È Ê‡L ,"ÌÈÓÁ¯a ÔBiˆÏ¿ƒ¿«¬ƒ∆»ƒ¿∆
Èel‚Ï „ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…¿«¿ƒ

.˙eÓˆÚ‰ שהסיבה הוסבר כאן עד »«¿
מעצם  ו'כתית' שבור הינו שיהודי לכך

שכל  מפני זה הרי בגלות הימצאותו

זה  פי על אלוקות. בגילוי הוא רצונו

הזה  ושברוןֿלב ה'כתית' מדוע יובן

כיוון  הנשמה, עצם בגילוי קשור

שכל  לכך הסיבה היא הנשמה שעצם

אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו

e‰ÊÂשל הפנימי 'È˙k˙הפירוש ¿∆»ƒ
ÔÈÚ‰ È„È ÏÚL ,'¯B‡nÏ«»∆«¿≈»ƒ¿»

'˙È˙Î'cהקייםÓ עצם‰f ¿»ƒƒ∆
ÌÈÚÈbÓ ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ

Ï של Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰ הסיבה ¿«»ƒ
‡Á„ל  ÏÎc ÔBˆ¯‰L ‰Ê∆∆»»¿»∆»

˙e˜Ï‡ Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¡…
Â הוא אלוקות בגילוי כדי Ú„רצונו ¿«

B˙e‡ÈˆÓכך  ÌˆÚÏ Ú‚B ‰fL∆∆≈«¿∆∆¿ƒ
‡k„Â ¯aL ‡e‰ ÔÎlL]∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓ (˙È˙k)»ƒƒ∆∆ƒ¿««»
‡e‰ [˙e˜Ï‡ Èelb LÈ ‡Ï…≈ƒ¡…
'¯B‡Ó' ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»»
d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚ'עצמית 'התקשרות כאמור «¿ƒ
הקיים  קשר פירושה דברים שני בין

כלומר  מציאותם, עצם מצד ביניהם

אחד  דבר הינם מציאותם שבעצם

עצם  של התקשרותה גם כך ממש.

שהיא  כיוון זה הרי באלוקות הנשמה

זה  היא ממש, אחד דבר הם ואלוקות

היא, זה ואלוקות לשאת אלוקות יכולה שאיננה בכך ביטוי לידי הבא דבר

בו  בגילוי.מצב אינו האלוקות
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יז devz dz`e

ּדהּנׁשמה LÈÂיו"ד) ה'ּמאֹור' ׁשּבחינת לֹומר, ¿≈ְְְִֶַַַַָָָ

ּד'כתית' הענין ידי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּמתּגּלית

מּבחינת  יֹותר נעלית היא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּזה

מסירּות  ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמאֹור

ׁשּבמּתן  זה על ּדמהּטעמים הּוא, והענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנפׁש.

ּובימי  לעׂשֹות) (החּלּו ההתחלה רק היתה ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָּתֹורה

הּוא, הּיהּודים) (וקּבל הּקּבלה היתה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָאחׁשורֹוׁש

היה  ּתֹורה ּבמּתן לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּכי

ּכגיגית  הר עליהם ׁשּכפה ּגּלּוי 52מּפני , ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

מּצד 53מלמעלה  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ּובימי , ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

זה  מּצד ּדיׂשראל ׁשהאמּונה לֹומר, ויׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָעצמם.

ׁשּלמעלה (אמּונה d`Fxׁשהּנׁשמה אלקּות  ְְְֶֶַַָָָ¨ֱֱָֹ

נעׂשה  ׁשהקּדימּו עלּֿדר הּוא סּבה) ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּמּצד

ּדלמעלה  הּגּלּוי מּצד ּתֹורה) (ּבמּתן ,54לנׁשמע ְְְְְִִִִַַַַַַָָ

מּצד  הּקּבלה היתה אחׁשורֹוׁש ׁשּבימי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוזה

ּבאלקּות  ההתקּׁשרּות נתּגּלה אז ּכי הּוא, ְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹעצמם,

ע  התקּׁשרּות הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ׁשּמּצד צמית ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּגם  לֹומר, יׁש יֹותר ּובפרטּיּות מציאּותם. ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעצם

ענינים  ׁשני (ּדגמת) יׁשנם הּנׁשמה, עצם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבגּלּוי

נפׁש, הּמסירּות ּבענין הּנׁשמה עצם ּדגּלּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל.
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א.52) פח, סוס"ב.53)שבת תרפ"ז הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א תער"ב 54)תו"א מהמשך גם להעיר

תתקצו. ע' ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(„"ÂÈ ידי על מתגלית הנשמה שעצם שכשם כך אודות דובר הקודם בסעיף

רווחה  בתקופת גם מתגלה היא כך גזירות ישנן בה בתקופה הנפש מסירות

זה  בסעיף בגלות. ההימצאות מעצם הנובע הלב ושיברון ה'כתית' ידי על

מזו  יותר עוד נעלית היא בכך המתגלה הנשמה עצם דרגת מזו, יתירה יבואר

הנפש  מסירות באמצעות המתגלה

הגזירות. ÓBÏ¯,ויׁשבזמן ְֵ«
˙ÈÁaLודרגת'¯B‡n'‰ ∆¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»«ƒ¿«≈«¿≈
Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆

˙ÈÏÚ ‡È‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ«¬≈
˙ÈÁaÓ ¯˙BÈודרגת'¯B‡n'‰ ≈ƒ¿ƒ««»

È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈
.LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆

עצם  של הדרגות שתי בין ההבדל

של  התגלותה כמה עד הוא הנשמה,

עניין  עצמו. באדם קשורה הנשמה עצם

שהוזכרו  העניינים בכל קשור זה

הקודמים. בסעיפים

ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«
˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê∆∆¿««»»¿»«
(˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»≈≈«¬
‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·eƒ≈¬«¿≈»¿»
(ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â) ‰Ïaw‰««»»¿ƒ≈«¿ƒ

Èk ,‡e‰ על שהיתה התורה קבלת ƒ
היתה  לא תורה במתן ישראל בני ידי

עליונה  הארה בגלל אלא מצידם כך כל

מלמעלה, עליהם ∆Ê‰שהרישהאירה
eÓÈc˜‰Lאמירת 'NÚ‰'את ∆ƒ¿ƒ«¬∆

‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL'Ï¿ƒ¿«¿««»»»
L ÈtÓ הוא ברוך È‚È‚k˙הקדוש ¯‰ Ì‰ÈÏÚ ‰Ùk52, ומשמעות ƒ¿≈∆»»¬≈∆«¿ƒƒ

עליהם שהאיר היא זו גדולהÈelbכפייה אהבה של אשר ÏÚÓÏÓ53‰אור ƒƒ¿«¿»
בפניו  לעמוד יכלו eלא זאת , ‰Ïaw‰לעומת ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

התורה ÌÓˆÚשל „vÓ ברצונם הנפש את מסרו הם ÓBÏ¯,שהרי LÈÂ . ƒ««¿»¿≈«
הרי  טבעו, מצד יהודי אצל שקיימת האמונה אודות מדובר כאשר שגם

Ï‡¯NÈc ‰eÓ‡‰Lשנובעת‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ ∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»
(רֹואה ˙e˜Ï‡ היא זו אמונה ו' בסעיף Lכאמור ‰eÓ‡ באה„vn ָ¡…¡»∆ƒ«
‰aÒ מתוך נובעת לא אמונה הימנה, שחוץ דבר רואה הנשמה חיצונית, ƒ»

עצמה  ÚÓL'Ï'הנשמה '‰NÚ' eÓÈc˜‰L C¯cŒÏÚ ‡e‰ («∆∆∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«
(‰¯Bz ÔzÓa)זה ÏÚÓÏc‰שהיה Èelb‰ „vÓ54.עצמם מצד ולא ¿««»ƒ««ƒƒ¿«¿»

הר  למרגלות בעמדם מלמעלה עליהם שהאיר עליון אור זה היה תורה במתן

הזמן  כל עליה החופף ה' אור של הגילוי זה למעלה ובנשמה Âסיני, ¿לעומת ,
‰e‡,זאת ,ÌÓˆÚ „vÓ ‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Ê∆∆ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»ƒ««¿»

L ˙e˜Ï‡a ˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙ Ê‡ Èk ביהודי ÌˆÚקיימת „vn ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿«¿∆¡…∆ƒ«∆∆

,‰ÓLp‰זו ו' בסעיף ÌˆÚשכאמור „vnL ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰ «¿»»ƒ¿«¿«¿ƒ∆ƒ«∆∆
ÌbL ,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓמדובר Èel‚aכאשר ¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈≈«∆«¿ƒ

,‰ÓLp‰ ÌˆÚהריÌLÈ בזהÏ"p‰ ÌÈÈÚ ÈL (˙Ó‚c) עד ∆∆«¿»»∆¿»À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««
עצמו. האדם עם קשורה הנשמה עצם של התגלותה כמה

לקמן: האמורים הדברים הסברת

נשמת  בין הקשר ה', בסעיף כאמור

כמשל  משמש גופו, איברי לבין האדם

לדרגות  הנשמה עצם בין לקשר

שלה. השונות

נוסף  איבר איננה האדם שנשמת למדנו

האדם א  של הפנימית המהות היא לא

כולם. האיברים מאחורי העומדת

יותר  זה לאיבר שייכת איננה הנשמה

הידיים  של ה'נשמה' היא אחר, מאיבר

הרגליים. של ה'נשמה' והיא

בגוף  השונים באיברים מביטים כאשר

של  חשיבותו את להגדיר ניתן האדם,

את  לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל

התפקיד  מצד איבר כל של חשיבותו

ניתן  אך אליו. דווקא השייך המיוחד

היותו  מצד חשיבותו את לראות גם

כולו. מהאדם נפרד בלתי חלק

מתפקידו  הנובעת הראשונה, החשיבות

בצורתו  קשורה היא לו, המיוחד

שונה  הוא בה האיבר של הגלויה

הנשמה  מבחינת אולם האיברים. משאר

היא  האיבר של העיקרית חשיבותו

כולו, מהאדם נפרד בלתי חלק היותו

ברגל. או ביד מדובר אם הבט מבלי

שכלו  שהם הגלויים כוחותיה ישנן עצמה. הנשמה אודות מדובר כאשר כן כמו

כוחות  של הפנימית המהות מבחינת הנשמה. עצם וישנה האדם, של ורגשותיו

כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק שהוא בכך היא כח כל של מעלתו הרי הנפש

הפרטית  מהותו את יש כח לכל הכוחות, של הגלויה מציאותם מבחינת אך

שמייחד  מה אותו. המייחדת הרוחנית ה'תבנית' ישנה כח לכל אותו. המייחדת

שמייחד  שמה מידה באותה שכל, של הרוחנית ה'תבנית' היא השכל כח את

המגדירה  זו 'תבנית' חסד. של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש, החסד כח את

עצם  כאמור, 'מצוייר'. הוא בו ה'ציור' בשם נקראת כח כל של יחודיותו את

היא  כולם. הכוחות כל ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה' הינה הנשמה

כח  כל של חשיבותו מבחינתה אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה

של  הפרטי ה'ציור' לגביה כולה. מהנשמה נפרד בלתי חלק היותו מצד היא

מקום. תופס איננו כח, כל

עצם  של התגלותה לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם

מגדרם. ויציאתם הגלויים הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה
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nyz'd"`יח ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

ׁשּבנֹוגע לֹומר, miiElBdיׁש zFgMlהּואFnM ְֵֵֶַַ©Ÿ©§¦§
אנׁשים, ּבכּמה ּבפעל ׁשרֹואים ּוכמֹו נֹוסף. ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּדבר

ּתֹורה  על ּגזרֹות ׁשם ׁשהיּו ּבמקֹום ְְְִֵֶֶַָָָָָׁשּבהיֹותם

מׁש ּבפעל נפׁש מסירּות להם היה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹּומצוֹות,

למדינֹות  ּכ אחר ּוכׁשּבאּו ׁשנים, וכּמה ְְְִִִֶַַַַָָָָָּכּמה

הרחבה, מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה לעסק ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹׁשאפׁשר

להם  ׁשהיה נפׁש הּמסירּות (ּכ (ּכל ּבהם נּכר ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאין

ּכּמה  מׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו זה ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמּקדם.

עצם  ּגּלּוי ּבהם ׁשהאיר לפי הּוא ׁשנים ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָוכּמה

נעׂשה  ולא הּגלּויים מּכחֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹהּנׁשמה

עצמם  הּגלּויים ּבּכחֹות ׁשּנּוי [ּדזה 55עלֿידיֿזה . ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

(ּגם) העצם היא הּנׁשמה zFgkCׁשעצם ְִֶֶֶֶֶַַָָָ§Ÿ
miiElBd הּנׁשמה ׁשעצם הּוא, ה), סעיף (ּכּנ"ל ©§¦ְְִֶֶֶַַַָָ

ׁשל  לענינם ׁשּי זה ואין ׁשּלהם העצם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא

עצמם, הּגלּויים והּגּלּוי xEISdlּכחֹות ׁשּלהם]. ְְִַַָֹ§©¦ְִֶֶַָ

מּזה  ונדּכא נׁשּבר ׁשהּוא ּבזה הּנׁשמה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם

הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּגם הּוא ּבּגלּות נמצא ְְִִֶֶַַַָָֹׁשהּוא

) עם xEISdׁשּלֹו 'חד' ּכמֹו הם הּגלּויים) ּדכחֹות ֶ©¦ְְְִִֵַַֹ

והּצּיּור 56העצם  הּנׁשמה ׁשעצם ּדזה לֹומר, ויׁש . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּגם  לפי הּוא ענינים, ׁשני (ּדגמת) הם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻּדהּכחֹות

ׁשּלּה והּגדר ּבגדר, מגּדרת היא הּנׁשמה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

קפח).55) ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה להמשכת 56)וראה בנוגע הוא ועד"ז

דהמשכת  לומר, ויש המס"נ. ענין לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת), בפנימיות האמונה

מדעת  שלמעלה  דהאמונה שהחיבור אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי שנמשך זה בדעת, האמונה

המקיף  שמצד האמונה לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם המשכת ע"י הוא הדעת עם

הוא  שלכן מציאותו, לעצם נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ עצמה]. הנשמה עצם שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי'

עצם  שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זמן  כל כן אם האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון

אין  מגדרם, הכוחות של ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה

קשורה  תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו. האדם עם כך כל קשורה זו התגלות

בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו, האדם עם באמת

התגלותה  בין ההבדל יובן זה, פי על

לעומת של הגזירה, בזמן הנשמה עצם

הקיים  ה'כתית' באמצעות התגלותה

רווחה. ‰ÓLp‰בזמן ÌˆÚ Èel‚c¿ƒ∆∆«¿»»
LÙהקשור ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆

גזירה  של ÓBÏ¯,בתקופה LÈ ,≈«
L כרוכה זו שהתגלות ∆כיוון

של  הגלויה מציאותם של בהתבטלות

שמבחינת  למרות לכן, הנפש, כוחות

הנשמה  עצם האדם של פנימיותו

אך עימו, לּכחֹות Ú‚Baקשורה ¿≈«ַֹ
הנשמה הּגלּויים  עצם של הגילוי ְִַ

ולכן  המוגבלת, במציאותם קשור איננו

c·¯ּכמֹונחשב‰e‡מבחינתם ְ»»
מלמעלה ÛÒBש  BÓÎeעליהם . »¿

,ÌÈL‡ ‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿…«¿«»¬»ƒ
ÌL eÈ‰L ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿»∆»»
‰È‰ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb¿≈«»ƒ¿»»
ÏÚÙa LÙ ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï»∆¿ƒ∆∆¿…«
,ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk CLÓ∆∆«»¿«»»ƒ
˙BÈ„ÓÏ CkŒ¯Á‡ e‡aLÎe¿∆»««»ƒ¿ƒ
‰¯Bza ˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»«¬…«»
ÔÈ‡ ,‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓeƒ¿ƒ«¿»»≈
˙e¯ÈÒn‰ (Ck Ïk) Ì‰a ¯kƒ»»∆»»«¿ƒ
Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L LÙ∆∆∆»»»∆ƒ…∆ƒ
LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL ‰Ê∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆

ÌˆÚ Èelb Ì‰a ¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈL ‰nÎÂ ‰nk CLÓ∆∆«»¿«»»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»∆ƒ∆∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ הגלויים הכוחות מעשה ובשעת «¿»»∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ

הנשמה עצם של הגילוי בפני ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰אולם Âהתבטלו ‰NÚ ‡Ï ¿…«¬»«¿≈∆
ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka ÈepL55‰Êc] ה'. בסעיף ÌˆÚLשלמדנו ƒ«…«¿ƒ«¿»¿∆∆∆∆

ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰הנפש (והפנימיות דרגות כל ּדכחֹות Ìb)של «¿»»ƒ»∆∆«ְֹ
‰)הּגלּויים ÛÈÚÒ Ï"pk) להם זרה איננה התגלותו לכאורה זה ,ולפי ְִַ««¿ƒ
העניין Lאך ,‡e‰ ל הגלויים הכוחות של ‰ÓLp‰שייכותם ÌˆÚ היא ∆∆∆«¿»»

ש  Ì‰lLבכך ÌˆÚ‰ ‡e‰ מצד שלהם הפנימית הנקודה הוא כלומר »∆∆∆»∆
כולה  מהנשמה נפרד בלתי חלק ÌÈÚÏאולם Âהיותם CiL ‰Ê ÔÈ‡ ¿≈∆«»¿ƒ¿»»

,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏLלהּצּיּורÂ .[Ì‰lL זאת לעומת ∆…«¿ƒ«¿»ְִַ∆»∆¿
כל  של בנינוחות הכרוכה גשמית רווחה רווחה, של במצב מדובר כאשר

רוחנית  רווחה כן וכמו הנפש, כוחות

והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת

עוצמתם  במלוא התגלותם את הגורמת

זה  עם וביחד הנפש, כוחות כל של

לגאולה  הנשמה עצם של תשוקתה

כדי  עד הנפש כוחות כל את ממלאה

עצם  את לשאת יכולים שאינם כך

הרי  בגלות, Èelb‰«ƒההימצאות
‰ÓLp‰ ÌˆÚcהמתבטא‰Êa ¿∆∆«¿»»»∆

Ó ‡k„Â ¯aL ‡e‰L עצם‰f ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆
˙eÏba ‡ˆÓ ‡e‰L זה גילוי הרי ∆ƒ¿»«»

BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰∆«…«¿ƒ∆
גם ( אלא הפנימית מהותם רק לא

‰Ìהּצּיּור (ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ִַ¿…«¿ƒ≈
'„Á' BÓk(אחד=)ÌÚ ¿«ƒ

ÌˆÚ‰56. »∆∆
לקמן: האמורים הדברים הסברת

האמורים  האופנים בין ההבדל

קשור  הנשמה עצם של בהתגלותה

כאמור, בה. הקיימות שונות בדרגות

כפי  "אלוקות היא האלוקית הנשמה

בן  בדוגמת נברא". בבחינת שנעשה

הרי  אביו, של הזרע מטיפת הנוצר

של  במוחו כלולה הייתה היא תחילה

ממנו, נפרד בלתי חלק והייתה האבא

האבא  של ממוחו ירדה היא מכן לאחר

הנשמה  עצם של הגלויה מציאותה כן כמו לעצמה. ממשות בעלת ונעשתה

לגמרי  ומאוחדת דבוקה שהיא אלא עצמה משל ממשות לה שיש כזו היא

שאיננה  כזו היא העליון בשורשה האמיתית מציאותה אך הוא. ברוך בקדוש

ממש. הוא ברוך בקדוש כלולה היא אלא עצמו בפני ÓBÏ¯,דבר LÈÂ¿≈«
c ל הסיבה‰Ê‰ÓLp‰ ÌˆÚL כשלעצמה˙BÁk‰c ¯eiv‰Â ¿∆∆∆∆«¿»»¿«ƒ¿«…

ÌÈÈÚכשלעצמם ÈL (˙Ó‚c) Ì‰ האחד של התגלותו אשר נפרדים ≈À¿«¿≈ƒ¿»ƒ
השני  של התבטלותו את ‰ÓLp‰דורשת ÌˆÚ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰ עם , ¿ƒ∆«∆∆«¿»»
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יט devz dz`e

עצם  מּצד אבל ּדהּכחֹות. מהּצּיּור למעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻהּנׁשמה

הם  ׁשּלּה ּדהּכחֹות והּצּיּור ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּפׁשיטּות

חד  ּדבחינת 57ּכּוּלא לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְִִִֵֶַַַַָ

נפׁש מסירּות ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמאֹור

ּבענין  מגּדרת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻהיא

ּובחינת  ּדכחֹות, מּצּיּור ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶַַַָֹהּפׁשיטּות

ּד'כתית' הענין ידי על ׁשּמתּגּלית ּדהּנׁשמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמאֹור

הּנׁשמה  עצם ּגּלּוי הּוא ּבּגלּות, ׁשּנמצאים ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמּזה

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַָֻּכמֹו

ּבהּמאמר LÈÂיא) הּמבאר עם זה 58לקּׁשר ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ּבני  את ּתצּוה ואּתה הּכתּוב ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש

ּדלאחרי  גֹו', זית ׁשמן אלי ויקחּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׂשראל

יביאּו אזי יׂשראל ּבני את ויקּׁשר יצּוה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמׁשה

ידי  על ׁשּיׂשראל גֹו', זית ׁשמן למׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ויׁש מׁשה. ּבמדרגת אֹור ּגּלּוי יֹוסיפּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹעבֹודתם

ּדזה  האדם, ּבעב ֹודת ּבזה מהּביאּורים ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹומר

הּוא, יׂשראל, ּבני את ּומקּׁשר 'מצּוה' ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּמׁשה

ּתהיה  ׁשהאמּונה האמּונה, את ּומפרנס זן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ּדהּנׁשמה  הּגּלּויים מּצד ׁשהיא ּכמֹו על ְְְִִִִֶַַַַָָָנֹוסף

ּגם  אלקּות) רֹואה ׁשּלמעלה ׁשהּנׁשמה זה ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ(מּצד

ׁשּנאמר  מה ּדזהּו לֹומר, [ויׁש הּנׁשמה. עצם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּצד

ּתצּוה  ואּתה ּדלׁשֹון יׂשראל, ּבני את ּתצּוה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואּתה

(מקּׁשר  'מצוה' ׁשּמׁשה מׁשמע יׂשראל ּבני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

עצם  מּצד ּכי עצמם, יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומחּבר)

חד  הם יׂשראל ּכל העבֹודה 59הּנׁשמה, ידי ועל .[ ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

עצם  ּגּלּוי ּביׂשראל ׁשּנמׁש (לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדיׂשראל

) ׁשּלהם הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם מׁשה), ידי על יהיּוxEISdהּנׁשמה ּדהּכחֹות) ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ©¦ְְִַֹ

עצם  ּבבחינת והֹוספה יתרֹון נעׂשה עלֿידיֿזה הּנׁשמה, לעצם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמתאימים
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נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית eze`ivnהנשמה mvrl עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח, דנתינת אופן על [נוסף הוא

) בגילוי הגלויים.znbecaמאירה דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה (דעצם זה גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

שעח.57) ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם ס"ב.58)ראה לעיל הובא - ד ישנם 59)סעיף שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

הנשמה  עצם שמצד העצמית התקשרות הוא ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות, חילוקי

חזי). ממזלי' (שלמעלה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גם סוף סוף אך הנפש כוחות של המוגבלת מהתבנית למעלה È‰ƒ‡היותה

¯„‚a ˙¯c‚Ó מסויימת b‰Â„¯ו'תבנית' עצם dlLוה'תבנית', הוא À¿∆∆¿∆∆¿«∆∆∆»
ש  בכך מוגדרת שהיא ‡·Ïזה .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈«ƒ¿«…¬»

˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ'ה ,של ƒ«∆∆«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿
איננו  הוא ברוך שהקדוש כשם הרי

לא  שהיא, כל ב'תבנית' מוגדר

ב'תבנית' לא ואף מוגבלת ב'תבנית'

דבר  כאשר שהרי גבול', 'בלי של

ואיננו  גבול' 'בלי דווקא הוא מסויים

סוף  סוף זו גם הרי ל'גבול' שייך

ברוך  הקדוש ואדרבה והגדרה, 'תבנית'

את  הן הכל, בתוכו' ו'נושא מאחד הוא

ה'בלי  מציאות את והן ה'גבול' מציאות

של  זו דרגה מבחינת כן כמו גבול',

הרי הנשמה eËÈLt'‰«¿ƒ˙עצם
'‰ÓLp‰c'מופשטת' היותה כלומר ¿«¿»»

גבול בעלת eiv‰Â¿«ƒ¯ובלתי
‡lek Ì‰ dlL ˙BÁk‰c¿«…∆»≈»

„Á57(אחד ÊŒÈtŒÏÚÂ‰(=כולם . «¿«ƒ∆
¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·c ,¯ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿ƒ««»
È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈

‡È‰ LÙ ˙e¯ÈÒÓדרגתÌˆÚ ¿ƒ∆∆ƒ∆∆
˙¯c‚Ó ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆

‰'eËÈLt˙'עדיין ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ
,˙BÁÎc ¯eivÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ¿…

e זאת ‰'B‡n¯לעומת ˙ÈÁ·¿ƒ««»
È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈

Ó '˙È˙Î'c ÔÈÚ‰ עצם‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆
Èelb ‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ

a ˙L¯LÓ.˙eÓˆÚ‰ À¿∆∆¿»«¿
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡È¿≈¿«≈∆ƒ

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰58 וקבל" «¿…»¿««¬»
'z‡Â‰היהודים" ·e˙k‰ Le¯Ùa¿≈«»¿«»

eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ שהפירוש ≈∆∆∆«ƒ
הוא הפסוק של ≈¬»¿È¯Á‡Ïcƒהפנימי

Èa ˙‡ ¯M˜ÈÂ '‰eˆÈ' ‰LnL∆…∆¿«∆ƒ«≈∆¿≈
Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈

,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏכלומרeÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ Ï‡¯NiL ¿…∆∆∆«ƒ∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»ƒ
.‰LÓ ˙‚¯„Óa ¯B‡ Èelb איננה זו שהוספה לחשוב ניתן היה לכאורה ƒ¿«¿≈«…∆

עצם  ידי על ממילא באה היא אלא ישראל בני של מיוחדת בעבודה כרוכה

רבינו משה של השפעתו את מקבלים שהם ÓBÏ¯אולם Âזה LÈ ¿≈«
‰Êa ÌÈ¯e‡Èa‰Ó זה דבר כיצד ≈«≈ƒ»∆

Êc‰קשור ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿∆
˙‡ ¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnL∆…∆¿«∆¿«≈∆
ÔÊ ‡e‰L ,‡e‰ ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈∆»
,‰eÓ‡‰ ˙‡ Ò¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»
ÏÚ ÛÒB ‰È‰z ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆»«

„vÓ ‡È‰L BÓkדרגתÌÈÈelb‰ ¿∆ƒƒ««ƒƒ
‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«∆∆«¿»»

(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ ‰ÏÚÓlL היא ∆¿«¿»»¡…
‰ÓLp‰.תהיה ÌˆÚ „vÓ Ìb«ƒ«∆∆«¿»»

רק [ איננה רבינו משה של פעולתו

איןֿסוף  אור עם ישראל בני את לקשר

לקשר  גם אלא הוא ברוך הקדוש של

עצמם  לבין בינם אותם ≈¿LÈÂולחבר
¯Ó‡pL ‰Ó e‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆«∆∆¡«
,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈

ÔBLÏcהפסוק˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ƒ¿¿«»¿«∆∆
'Ï‡¯NÈ Èa עם בו שמוזכר ללא ¿≈ƒ¿»≈

שלהם, והחיבור ה'צוותא' נעשית מי

מכך 'ÂˆÓ‰'הרי ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆¿«∆
Èa ˙‡ (¯aÁÓe ¯M˜Ó)¿«≈¿«≈∆¿≈

ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈ מאחדם כלומר ƒ¿»≈«¿»
עצמם  לבין היא ,בינם גם זו פעולה

הנשמה  עצם של בהתגלותה קשורה

ÌˆÚ „vÓ ÈkÏk ,‰ÓLp‰ ƒƒ«∆∆«¿»»»
„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ59(אחד=).[ ƒ¿»≈≈«

Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
≈¬»¿È¯Á‡Ïהמתאפשרת (עצמם

ÌˆÚ Èelb Ï‡¯NÈa CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆∆
ÌbL ,(‰LÓ È„È ÏÚ ‰ÓLp‰«¿»»«¿≈…∆∆«

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk הּצּיּור …«¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰c ישראל בני של עבודתם ¿«…
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nyz'd"`כ ,oey`xÎxc` c"ei ,devz zyxt zay

מׁשה  ידי על ּבהם ונתּגּלתה ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה

ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה עלֿידיֿזה ּכי ,(אלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ(ויקחּו

ּבהעצמּות. מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַָָֻהאמּתי

,¯ÈÚ‰Ïe] ּבהאחדּות ּגם נתוּסף ׁשעלֿידיֿזה ¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

על  ּדיׂשראל ׁשהאחדּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּדיׂשראל.

היא ּבהם ׁשּמתּגּלית הּנׁשמה עצם ּדבר FnMידי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ§ָָ

ידי  על היא זֹו אחדּות ולכן, מציאּותם. על ְְְְִִֵֵַַַָָָנֹוסף

טפל  וגּופם עּקר נפׁשם ּגּלּוי 60ׁשעֹוׂשים ידי ועל . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֻעצם

הּוא  הּגלּויים ּדכחֹות הּצּיּור ּגם ֿ זה ְְְִִֵֶֶַַַַֹׁשעלֿידי

ּבכל  היא ּדיׂשראל האחדּות העצם, עם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ'חד'

להּגּוף]. הּׁשּייכים ּבענינים ּגם ׁשּלהם, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהענינים

ÏÚÂ‰ÊŒÈtŒ ּבהּמאמר ׁשּכתּוב מה ּדעל 61יּובן , ¿«ƒ∆ְְֲֶַַַַָָָ

ידי  (על מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶַָידי 

נר  יהיה עלֿידיֿזה מׁשה, ּבמדרגת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעבֹודתם)

(נר  ּדהּנׁשמה ׁשהּנר זה ּדלכאֹורה, הוי'62ּתמיד, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

אדם  ׁשּנּוי),63נׁשמת ּבלי (ּבׁשוה, ּתמיד הּוא ( ְְְִִִִֶַָָָָ

ידי  על ׁשּנמׁש הּנׁשמה עצם ּגּלּוי ידי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא

ׁשּי אין הּנׁשמה ּדבעצם ּתצּוה'), ('ואּתה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשה

הּוא  ּתמיד ּדנר ׁשהענין אֹומר ּובהּמאמר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנּוי,

ויקחּו מׁשה, ּבמדרגת מֹוסיפים ׁשּיׂשראל ידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל

ּבדר הּנׁשמה ּדעצם ׁשּבהּגּלּוי לֹומר, ויׁש .ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאלי

חּלּוק  יׁש ּתצּוה', 'ואּתה ידי על למּטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלמעלה

ּכׁשּיׁשנם  הּוא ׁשּלּה הּגּלּוי ׁשעּקר ּובקר. ערב ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבין

מתעֹורר  ׁשעלֿידיֿזה (ערב) והסּתרים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהעלמֹות

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו נפׁש, הּמסירּות ּכח ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּומתּגּלה

(ערב) הּגזרה ׁשּבזמן אּלה ׁשּגם יו"ד), ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ(סעיף

ׁשאפׁשר  למקֹום ּכׁשּבאּו נפׁש, ּבמסירּות ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָעמדּו

אין  (ּבקר), הרחבה מּתֹו ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹלעסק

נפ  הּמסירּות ּבהם מּקדם.נּכר להם ׁשהיה ׁש ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּנּוי) ּבֹו ׁשּי (ׁשאין ּתמיד' ּד'נר הענין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָואמּתית
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לב.60) פרק תניא ד.61)ראה כז.62)סעיף כ, סט"ו.63)משלי בהמאמר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  כזו בצורה להעמידם ÏÚהיא ,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»«

‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·a ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒ¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»ƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
Ì‰a ‰˙lb˙Â ‰ÎLÓpLתחילה,(EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ) ‰LÓ È„È ÏÚ ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆«¿≈…∆¿ƒ¿≈∆

‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰ dL¯L da ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈∆ƒ¿«∆»»¿»»¬ƒƒ¿∆ƒ
.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓÀ¿∆∆¿»«¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]ÛqÂ˙ ¿»ƒ∆«¿≈∆ƒ¿«≈
.Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰a Ìb כיוון «¿»«¿¿ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰LהנגרמתÏÚ ∆»«¿¿ƒ¿»≈«
˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ È„È¿≈∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈

Ì‰a את דורשת זו התגלות אשר »∆
וכוחותיהם  גופם של ההתבטלות

הבדל  יש שמבחינתם כיוון הגלויים,

לכן  אחר, ליהודי אחד יהודי È‰ƒ‡בין
נחשבת  זו c·¯ּכמֹואחדות ְ»»

Ì˙e‡ÈˆÓש  ÏÚ ÛÒB של הגלויה »«¿ƒ»
כשלעצמה  ישראל ÔÎÏÂ,בני דבר . ¿»≈

ש  בכך ביטוי לידי בא BÊזה ˙e„Á‡«¿
L È„È ÏÚ ‡È‰ ישראל ÌÈNBÚבני ƒ«¿≈∆ƒ

את Âכ ÌLÙומחשיבים ¯wÚ את «¿»ƒ»¿
ÌÙe‚ כËÏÙ60 קשה זה באופן »»≈

אחד  יהודי של שייכותו את לראות

אחר  השייכים ליהודי בדברים גם

הפרטית  ומציאותו Âלגופו ÏÚאולם . ¿«
BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb È„È¿≈ƒ∆∆«¿»»¿
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿

L כאמור¯eiv‰ Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ∆«¿≈∆««ƒ
'„Á' ‡e‰ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc¿…«¿ƒ«

,ÌˆÚ‰ ÌÚגם ‰‡e„Á˙אזי ƒ»∆∆»«¿
‡È‰ Ï‡¯NÈc נפשם בעצם רק לא ¿ƒ¿»≈ƒ

Ìbאלא ,Ì‰lL ÌÈÈÚ‰ ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒ∆»∆«
.[Ûeb‰Ï ÌÈÎÈiM‰ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ««»ƒ¿«

הוזכר  א' בסעיף המאמר בתחילת

בכך  תצוה' 'ואתה בפסוק הדיוק

צריכים  המנורה שנרות בו שנאמר

הדלקתם  שזמן למרות תמיד' 'נר להיות

היממה  כל במשך איננו המקדש בבית

כך  על בוקר. עד מערב דווקא  אלא

של  היהודים" "וקבל במאמר מבואר

קשור  שהדבר הריי"צ אדמו"ר כ"ק

אשר  הנרות, של הרוחנית במשמעותם

ה' "נר ככתוב הנשמות, הינם הנרות

אדם". נשמת

¯Ó‡n‰a ·e˙kL ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ61"היהודים ÏÚc"וקבל , ¿«ƒ∆»«∆»¿««¬»¿«
,‰LÓ ˙‚¯„Óa (Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ) ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈¬»»¿«¿≈«…∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚדווקא¯p‰L ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc ,„ÈÓz ¯ ‰È‰È «¿≈∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ¿»∆∆«≈
‰ÓLp‰cהנשמה אור ככתוב (כלומר לנר "62˙ÓL¯הנמשלת 'ÈÂ‰ ¿«¿»»≈¬»»ƒ¿«

"Ì„‡63‡e‰ להאיר) (יצליח „ÈÓz והירידות העליות למרות כלומר »»»ƒ
יאיר הנשמה אור האדם, נתון המשתנים ÂL‰אופן aבהם המצבים ,בכל ¿»∆

‡e‰ ,(ÈepL ÈÏa של בכוחו לא ¿ƒƒ
דווקא אלא עצמו È„Èהאדם ÏÚ«¿≈

CLÓpL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»∆ƒ¿«
(ומתגלה ‰LÓ È„È ÏÚ שזו «¿≈…∆

כאמור  eˆz‰'),עבודתו ‰z‡Â'¿«»¿«∆
של  הגלויה מציאותו שלעומת כיוון

תמידיים  שינויים תחת הנתונה האדם

CiLהרי ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ·cƒ¿∆∆«¿»»≈«»
e ,ÈepL אולם¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰· ƒ¿««¬»≈

‡e‰ '„ÈÓz ¯'c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿≈»ƒ
ישראל  בני של בפעולתם קשור דווקא

ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ
eÁ˜ÈÂ' ,‰LÓ ˙‚¯„Óa¿«¿≈«…∆¿ƒ¿
Èelb‰aL ,¯ÓBÏ LÈÂ .'EÈÏ‡≈∆¿≈«∆¿«ƒ

‰ÓLp‰ ÌˆÚcהנעשהC¯„a ¿∆∆«¿»»¿∆∆
של hÓÏ‰'ובצורה ‰ÏÚÓÏÓ'ƒ¿«¿»¿«»

אלא האדם של מצידו לא »ÏÚכלומר
'‰eˆz ‰z‡Â' È„È ידי על כלומר ¿≈¿«»¿«∆

רבינו  elÁ˜אכן,משה LÈ והבדל ≈ƒ
ÔÈaשל רוחנית eתקופה '·¯Ú' בין ≈∆∆

של  ‰Èelbכזו ¯wÚL .'¯˜·'…∆∆ƒ««ƒ
dlL כשלעצמה הנשמה עצם של ∆»
‡e‰דווקא˙BÓÏÚ‰ ÌLiLk¿∆∆¿»«¬»

ÌÈ¯zÒ‰Â המעלימים דברים כלומר ¿∆¿≈ƒ
ומנסים ומסתירים  ה' מציאות על

ה' רצון את למלא מיהודי זו (למנוע

חושך של Ú'ŒÏÚL¯·')תקופה ∆∆∆«
Ák ‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿«∆…«

,LÙ ˙e¯ÈÒn‰ מגיעה כאשר אך «¿ƒ∆∆
התגלותה  נעלמת 'בוקר' של תקופה

הנשמה עצם a˙pL‡¯של BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÌbL ,(„"ÂÈ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆«

) ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰l‡ של זמן ≈∆∆ƒ¿««¿≈»
',LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚ ('·¯Ú∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆

¯LÙ‡L ÌB˜ÓÏ e‡aLk¿∆»¿»∆∆¿»
CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÏ«¬…«»ƒ¿ƒ

) ‰·Á¯‰ של ‡ÔÈמצב ,('¯˜a' «¿»»…∆≈
LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ì‰a ¯kƒ»»∆«¿ƒ∆∆

Â .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L,כן ‰ÔÈÚאם ˙ÈzÓ‡(האמיתי 'c¯(=הענין ∆»»»∆ƒ…∆«¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈
ÈepL Ba CiL ÔÈ‡L) '„ÈÓz'בוקר' של בתקופה גם להאיר )וממשיך »ƒ∆≈«»ƒ
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כי devz dz`e

ּכחֹות  ׁשּגם יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא

ויקחּו הּנׁשמה, עצם עם 'חד' יהיּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהּגלּויים

.ֵֶאלי

ŒÏÚÂ‰ÊŒÈt'לּמאֹור ׁש'ּכתית זה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵֶֶַָָָ

לויקחּו ּבהמׁש ּבּכתּוב ְְְְֱִִֵֶֶַַָנאמר

זה  ּגם נכלל לּמאֹור'' ּב'כתית ּכי גֹו', ְְִִִֵֶֶַַָָָאלי

מּזה  ('ּכתית') ונדּכאים ׁשבּורים הם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּיׂשראל

ׁשל  עבֹודתם  ידי על הּוא זה ּדענין ּבּגלּות, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

יהיּו ׁשּלהם הּגלּויים ּכחֹות ׁשּגם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ה'ּמאֹור' ּובחינת הּנׁשמה, לעצם ְְְְִִִֶֶַַַַָָָמתאימים

הּנׁשמה  עצם היא זה ידי  על  ׁשּמתּגּלית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדהּנׁשמה

נאמר  ולכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֻּכמֹו

גֹו'. אלי לויקחּו ּבהמׁש לּמאֹור' ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ'ּכתית

(·È‰p‰Â ּתצּוה ּבואּתה (ּבפׁשטּות) הּפרּוׁש ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַַַָ

הּוא  גֹו' אלי ויקחּו יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶָאת

גֹו'. אלי ׁשּיּקחּו יׂשראל ּבני את יצּוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּמׁשה

ׁשּמׁשה  ּדזה הענינים, ּבפנימּיּות ּגם מּובן ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּומּזה

ּבאפן  הּוא יׂשראל  ּבני את ּומקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ'מצּוה'

גֹו'. אלי ויקחּו על ּגם ּכח נתינת להם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּממׁשי

ּכבֹוד  ׁשּבדֹורנּו, למׁשה ּבנֹוגע הּוא כן ְְְְְֵֵֵֶֶַֹּוכמֹו

ּדֹורנּו, נׂשיא אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְִִִֵַַָֻקדּׁשת

ׁשּבכל  האמּונה את ּולגּלֹות לעֹורר ְְְֱֲֵֶֶֶַָָָָׁשעבֹודתֹו

ּבאפן  היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד מּיׂשראל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

ועד  עצמם, ּבכח עבֹודתם יעבדּו ְְְְֲֶַַַַַַַָָָָֹׁשאחרּֿכ

מּצד  ּגם ׁשּנּוי ּבֹו ׁשּי ׁשאין ּתמיד' 'נר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיהיּו

הּגלּויים. ְִַֹּכחֹות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ּגּלּוי יהיה ׁשאז והּׁשלמה, האמּתית לּגאּלה מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים ¿«¿≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

הּנרֹות  והדלקת הּׁשמן הבאת אז ויהיה הּמּטה. מּצד ּגם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹאלקּות

הּמקּדׁש ּבבית ּבגׁשמּיּות, ּגם ּתמיד) נר להעלֹות גֹו' ׁשמן אלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ(ויקחּו

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּׁשליׁשי,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰ היא עליהם המוטלת העבודה «¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

ש  לכך Á„לגרום eÈ‰È ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk Ìb(אחד=)ÌˆÚ ÌÚ «…«¿ƒƒ¿«ƒ∆∆
,‰ÓLp‰ידם על הבאה ההוספה ‡EÈÏ'.שזו eÁ˜ÈÂ' «¿»»¿ƒ¿≈∆

'כתית  המילים שלכאורה ח' בסעיף המוזכר יובן האמורים הדברים פי על

ה'מאור' בגילוי הקשורות למאור'

בחלקו  להיכתב צריכות היו שבנשמה

תצוה' 'ואתה הפסוק של הראשון

רבינו, משה של עבודתו על המדבר

השני  בחלקו מופיעות הן כן אם מדוע

בני  של עבודתם על המדבר הפסוק של

ישראל.

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂאת‰Ê ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
L של B‡nÏ¯'העניין ˙È˙k' ∆»ƒ«»

eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙ka ¯Ó‡∆¡««»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿
a Èk ,'Â‚ EÈÏ‡ של משמעות ≈∆ƒ¿

ÏÏÎ '¯B‡nÏ ˙È˙Î' רק לא »ƒ«»ƒ¿»
אלא גזירה של בזמן הקיים »Ìbה'כתית'

ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„Â עצם‰f ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆

ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚc ,˙eÏba Ì‰L∆≈«»¿ƒ¿»∆«
L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È הם ¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆

ש  ‰ÌÈÈeÏbפועלים ˙BÁk Ìb«…«¿ƒ
ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰È Ì‰lL∆»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
'¯B‡n'‰ ˙ÈÁ·e ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ««»
‰Ê È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈∆

p‰ ÌˆÚ ‡È‰‡È‰L BÓk ‰ÓL ƒ∆∆«¿»»¿∆ƒ
Â ,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ שזה כיוון À¿∆∆¿»«¿¿

ישראל  בני של בעבודתם ≈«ÔÎÏקשור
CLÓ‰a '¯B‡nÏ ˙È˙k' ¯Ó‡∆¡«»ƒ«»¿∆¿≈

.'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ïƒ¿ƒ¿≈∆
(·È העבודה שגם מבואר זה בסעיף

עצמם  ישראל בני של מצידם הבאה

רבינו, ממשה כח נתינת ידי על נעשית

כח  נתינת ידי על אנו בדורינו כן וכמו

דורינו. מנשיא

‰p‰Â הקשורות אליך' 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
הן  גם עצמם ישראל בני של בתפקידם

הקשורות  תצוה' 'ואתה למילים שייכות

רבינו  משה של שהרי בעבודתו

˙eËLÙa) Le¯t‰ פשוטו פי על «≈¿«¿
מקרא  aשל eˆz‰פסוק ) ‰z‡Â' ƒ¿«»¿«∆

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆

L Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆÈ ‰LnL ‡e‰ 'Â‚ הם.'Â‚ EÈÏ‡ eÁwi ∆…∆¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆
Ô·eÓ ‰fÓeשכך'‰eˆÓ' ‰LnL ‰Êc ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Ìb ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿∆∆…∆¿«∆

‡e‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯M˜Óe הם מכן שלאחר כזה באופן רק לא ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈
זה אלא רבינו משה של כוחו ללא לבד עבודתם את לעבוד ∆…¿ÔÙ‡aצריכים

L הואCÈLÓnונותן Ì‰Ïמשפיע ∆«¿ƒ»∆
ÏÚ Ìb Ák ˙È˙ הבאה עבודתם ¿ƒ«…«««

במילים הרמוזה מכן ¿eÁ˜ÈÂ'¿ƒלאחר
Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .'Â‚ EÈÏ‡≈∆¿≈¿≈«
˙M„˜ „B·k ,e¯B„aL ‰LÓÏ¿…∆∆¿≈¿¿À«
‡ÈN ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
¯¯BÚÏ B˙„B·ÚL ,e¯Bc≈∆¬»¿≈
ÏÎaL ‰eÓ‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe¿«∆»¡»∆¿»
ÌˆÚ „vnL Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ«∆∆

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÓLp‰ נותן שהוא «¿»»ƒ¿…∆
כח e„·ÚÈלהם CkŒ¯Á‡L∆««»««¿

Â ,ÌÓˆÚ ÁÎa Ì˙„B·Ú הכח ¬»»¿…««¿»¿
הוא ידו על שהם Ú„שניתן כך כדי «

ÔÈ‡Lיצליחו  '„ÈÓz ¯' eÈ‰iL∆ƒ¿≈»ƒ∆≈
˙BÁk „vÓ Ìb ÈepL Ba CiL«»ƒ«ƒ«…

.ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ
·B¯˜a ÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ LnÓ«»«¿À»»¬ƒƒ

Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â שהתגלותה כשם ¿«¿≈»∆»
מציאותו  מצד גם הוא הנשמה אור של

העולם  בכל גם כך האדם של הגלויה

„vÓ Ìb ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…«ƒ«
˙‡·‰ Ê‡ ‰È‰ÈÂ .‰hn‰««»¿ƒ¿∆»¬»«
eÁ˜ÈÂ) ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â ÔÓM‰«∆∆¿«¿»««≈¿ƒ¿
¯ ˙BÏÚ‰Ï 'Â‚ ÔÓL EÈÏ‡≈∆∆∆¿«¬≈

,˙eiÓL‚a Ìb („ÈÓz כלומר »ƒ«¿«¿ƒ
המנורה ‰Lc˜nהדלקת ˙È·a¿≈«ƒ¿»

˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»

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



כב

c"ei ,zweg zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,fenz
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯a„ÈÂויקחּו גֹו' הּתֹורה חקת זאת וגֹו' הוי' «¿«≈ְְְֲִַַָָָֹֻ

וגֹו' אדמה פרה ּב'לּקּוטי 1אלי ּומבאר . ְְְֲִֵֵֶָָָָֹֻ

"חקת 2ּתֹורה' ּבּה ׁשּנאמר אדּומה ּפרה ענין ְֱֲִֶֶַַַָָָָָֻ

היא  אדּומה ּפרה  ׁשּמצות לפי ׁשּזהּו ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָהּתֹורה",

ּומצֹות  הּתֹורה ענין ּכללּות ּכי הּתֹורה, ְְְְִִִַַַָָָָּכללּות

'רצֹוא  לבחינת האדם יבא ׁשעלֿידיֿזה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהּוא

ּבמצות  ּגמּור וגלּוי ּבברּור ּבא זה וענין ְְְְְְִִִֵֶַָָָָוׁשֹוב',

הּבחינֹות  ׁשּתי הּוא ענינּה ׁשּכל אדּומה, ְְְֲִִֵֶַָָָָָָּפרה

הּמצֹות, ּבׁשאר (מהּֿׁשאיןּֿכן וׁשֹוב' ְְְִִֵֵֶַַָָָּד'רצֹוא

מצֹות  ויׁש 'רצֹוא', רק הּוא ׁשענינן מצֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּיׁש

ענין  הּוא ה'רצֹוא' 'ׁשֹוב'), רק הּוא ְְִִֶַַָָָָׁשענינן

"ונתן  ענין הּוא וה'ּׁשֹוב ' לאפר, הּפרה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָׂשרפת

ּבׁשם  נקראת ולכן ּכלי", אל חּיים מים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעליו

יתאים  זה אי להבין, צרי א הּתֹורה". ְְִִִֵֶַַַַָָָֻ"חקת

חקת  "זאת ּׁשּכתּוב ׁשּמה הּפׁשּוט הּפירּוׁש ִֵֶֶַַַַָָֹֻעם

ׁשהיא  אדּומה, ּפרה מצות על קאי ְֲִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה"

לענין  ּבנֹוגע [הן ּבׂשכל מּובנת ׁשאינּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּוקה

את  ּומטּמאת הּטמאים את ׁשּמטהרת ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּטהרה,

ׁשּצריכה 3הּטהֹורים  הּפרה, לעׂשּית ּבנֹוגע והן , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

מחנֹות  לׁשלׁש חּוץ הּקרּבנֹות 4להיֹות ּכל הפ , ְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

לפי  רׁש"י ּוכפירּוׁש ּדוקא], ּבפנים ְְְְְִִִִֵֶַַָָׁשּמקֹומם

לֹומר  יׂשראל את מֹונין העֹולם ואּומֹות ְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשהּׂשטן

(לכם  הּזאת הּמצוה ּבּה,5מה יׁש טעם ּומה ( ְִֵֶַַַַַַָָָֹ

אין  מּלפני, היא ּגזרה "חּוקה", ּבּה ּכתב ְְְִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ

ׁשהן  ׁשּבּמצֹות ועד אחריה, להרהר רׁשּות ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָל

מּכל  אדּומה ּפרה חלּוקה ּגּופא, 'חּוקים' ְֲֲִִָָָָָָּבסּוג

אּלא ׁשאר הּׂשכל, ּבגדר  הם ׁשּבכלל ּות החּוקים, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
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אֿב).1) (יט, פרשתנו ואילך).2)ריש א (נו, פרשתנו ז.3)ריש פרשתנו תנחומא ה. פי"ט, במדב"ר פרשתנו 4)ראה פירש"י

ג. ס"ז).5)שם, ס"ד. לקמן (שהובא תרפ"ז בעוזרי לי הוי' בד"ה נעתקה זו גירסא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע פרשת בתחילת

‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ 'B‚ ‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê 'B‚Â 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»¿…À««»¿ƒ¿≈∆»»
'B‚Â ‰Ó„‡1'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe של 2. חסידות מאמרי ספר ¬À»¿¿…»¿ƒ≈»

(ושיר  דברים במדבר, ויקרא, בחומשים התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר

של ÔÈÚהשירים) הפנימי התוכן ƒ¿«
da ¯Ó‡pL ‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»∆∆¡«»

"‰¯Bz‰ ˙˜Á" על שמדובר היינו À««»
פרה  מצוות על רק ולא התורה כללות

בפרט, ÂˆnL˙אדומה ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆ƒ¿«
‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯t רק לא אכן »»¬»ƒ

בא  שבה מצווה אלא פרטית מצווה

ביטוי Èkלידי ,‰¯Bz‰ ˙eÏÏk¿»«»ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏk של הכללי התוכן ¿»ƒ¿«

ŒÈ„ÈŒÏÚL ‡e‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆«¿≈
‡Bˆ¯' ˙ÈÁ·Ï Ì„‡‰ ‡·È ‰Ê∆»…»»»ƒ¿ƒ«»

,'·BLÂ מראה על יחזקאל בנבואת »
א, (יחזקאל נאמר העליונה המרכבה

הנקראים  [המלאכים "והחיות יד)

ושוב". רצוא הקודש"] "חיות

היא  הדברים של הפנימית והמשמעות

ורצון  תשוקה בהם יש אחד שמצד

שני  ומצד ("רצוא"), למעלה להתעלות

לרדת  האלוקית הכוונה בהם נרגשת

גם  וכך ("שוב"), למטה ולהאיר

יש  מישראל, אחד כל של ה' בעבודת

עד  באלוקות לדבוק תשוקה של שילוב

מילוי  עם ("רצוא") הנפש כלות

כפי  הנשמה על המוטלת השליחות

גשמי, ובעולם גשמי בגוף למטה שהיא

‰Ê ÔÈÚÂ'ו'שוב 'רצוא' a‡של ¿ƒ¿»∆»
¯eÓb ÈeÏ‚Â ¯e¯·a מתבטא ¿≈¿ƒ»

וגלוייה ברורה t¯‰בצורה ˙ÂˆÓa¿ƒ¿«»»
ÈzL ‡e‰ dÈÚ ÏkL ,‰Óe„‡¬»∆»ƒ¿»»¿≈

'·BLÂ ‡Bˆ¯'c ˙BÈÁa‰,ביחד «¿ƒ¿»»
ביניהם ≈≈∆»(ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבשילוב

˙BˆÓ LiL ,˙Bˆn‰ ¯‡Laƒ¿»«ƒ¿∆≈ƒ¿
ÔÈÚL מצוות של הפנימי התוכן ∆ƒ¿»»

'¯ˆB‡'אלו ˜¯ ‡e‰ ותשוקה רצון «»
באלוקות, ולדבוק למעלה להתעלות

˜¯ ‡e‰ ÔÈÚL ˙BˆÓ LÈÂ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»»«
'·BL' אלוקות והתלבשות המשכת

ÔÈÚלמטה  ‡e‰ '‡Bˆ¯'‰ ,(»»ƒ¿«

¯Ù‡Ï ‰¯t‰ ˙Ù¯N להפוך גשמי דבר של ההתעלות את המסמל ¿≈««»»¿≈∆
רוחנית, ‡Ïלמציאות ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â" ÔÈÚ ‡e‰ '·BM'‰Â¿«ƒ¿«¿»«»»«ƒ«ƒ∆

"ÈÏk,בכלים וההתלבשות ה'התיישבות' עניין את ˜¯‡˙המסמל ÔÎÏÂ ∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
אדומה פרה ‰Bz¯‰",מצוות ˙˜Á" ÌLa פרה מצוות של התוכן כי ¿≈À««»

התוכן  הוא ו'שוב', 'רצוא' אדומה,

והמצוות. התורה של הכללי

‰Ê CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ≈∆
לעיל  המובא תורה' ב'לקוטי הביאור

ËeLt‰ Le¯Èt‰ ÌÚ ÌÈ‡˙È«¿ƒƒ«≈«»
הפסוק "Ê‡˙של ·e˙kM ‰nL∆«∆»…

È‡˜ "‰¯Bz‰ ˙˜Á מכווןÏÚ À««»»≈«
‡È‰L ,‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓƒ¿«»»¬»∆ƒ

הנקראת dÈ‡Lמצווה ‰˜eÁ»∆≈»
ÏÎNa ˙·eÓאנושי [‰Ôוהיגיון ∆∆¿≈∆≈

,‰¯‰h‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««»√»
ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ ˙¯‰ËnL שמזים ∆¿«∆∆∆«¿≈ƒ

הפרה  מאפר ‡˙עליהם ˙‡nËÓe¿«≈∆
ÌÈ¯B‰h‰3 בעשיית המתעסקים «¿ƒ

iNÚÏ˙הפרה, Ú‚Ba Ô‰Â¿≈¿≈««¬ƒ«
ıeÁ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ,‰¯t‰«»»∆¿ƒ»ƒ¿

˙BÁÓ LÏLÏ4 במשכן שהיו ¿»…«¬
ומחנה  לוייה מחנה שכינה, מחנה

‰Ba¯w˙ישראל, Ïk CÙ‰≈∆»«»¿»
ÌÈÙaהאחרים ÌÓB˜nL בתוך ∆¿»ƒ¿ƒ

¯È"Lהעזרה Le¯ÈÙÎe ,[‡˜Âc«¿»¿≈«ƒ
את  ומדגיש המבטא זה פסוק על

מצווה  היא אדומה שפרה העובדה

מובנת  ÔËO‰Lבשכל שאינה ÈÙÏ¿ƒ∆«»»
ÔÈBÓ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Â מקניטים ¿»»ƒ

‰Âˆn‰ ‰Ó ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈«««ƒ¿»
ÌÎÏ) ˙‡f‰5LÈ ÌÚË ‰Óe ( «…»∆«««≈

da דברים בה יש כאמור שהרי »
בשכל, מובנים k˙·שאינם CÎÈÙÏ¿ƒ»»«

da בתורה הקדושֿברוךֿהוא »
,ÈÙlÓ ‡È‰ ‰¯Êb ,"‰˜eÁ"»¿≈»ƒƒ¿»«
,‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡≈¿¿¿«¿≈«¬∆»
‚eÒa Ô‰L ˙BˆnaL „ÚÂ¿«∆«ƒ¿∆≈¿

'ÌÈ˜eÁ' בשכל מובנות אינם כי ƒ
‡Ùeb עצמן‰˜eÏÁ t¯‰ושונה , »¬»»»

,ÌÈ˜eÁ‰ ¯‡L ÏkÓ ‰Óe„‡¬»ƒ»¿»«ƒ
ÏÎO‰ ¯„‚a Ì‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»≈¿∆∆«≈∆
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כג d"kyz'd ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

היא  אדּומה ּפרה ואלּו כּו', קּוׁשיֹות עליהם ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָׁשּיׁש

ּבּׂשכל  מקֹום לּה ׁשאין הּיחידה ְִֵֵֶֶַַַָָָָהחּוקה

אּלה 6לחלּוטין  ּכל "על ׁשלמה אמר ׁשּלכן , ְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

וׁשאלּתי  חקרּתי אדּומה ּפרה ׁשל ּופרׁשה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָעמדּתי,

אמרּתי  רחֹוקה 7ּופׁשּפׁשּתי, והיא אחּכמה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

"ל8מּמּני" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אמר למׁשה ורק , ְְְִִֶֶַַַָָָֹ

ּפרה" טעם מגּלה ּבמדרׁש9אני וכדאיתא על 10, , ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

אֹומר  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשהיה ודבר ּדבר ְֵֶַָָָָָָָָָּכל

וכיון  וטהרתֹו, טּומאתֹו לֹו אֹומר היה ְְְְֳֵֵֶָָָָָָֹלמׁשה,

לפניו, אמר הּכהנים", אל "אמר לפרׁשת ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּגיע 

היא  ּבמה - אּלּו נטמאּו ואם עֹולם, ׁשל ְְְְִִִִֵֶַָרּבֹונֹו

נתּכרּכמּו ׁשעה אֹותּה ּדבר. הׁשיבֹו לא ְְְֱֳִִַָָָָָָָָֹטהרתן.

ּפרה  לפרׁשת ׁשהּגיעּו וכיון מׁשה, ׁשל ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפניו

היא  זֹו כּו' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו אמר ֲִַַָָָָאדּומה,

ׂשרפת  מעפר לּטמא "ולקחּו ְְְֲֳֵֵֵַַַָָָָָטהרתן,

וכי 11החּטאת" עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר . ְְִִֶַַַָָָָָ

מׁשה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר היא? ֳִֶַַָָָָָֹטהרה

יכֹולה  ּברּיה ואין ּגזרּתי, ּוגזרה היא, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָחּוקה

הּתֹורה". חקת "זאת ּדכתיב ּגזרתי, על ְְֲִִִֵַַַַָָֹֻלעמֹוד

ׁשאר  מּכל ׁשֹונה אדּומה ׁשּפרה מּודגׁש ְְֲִֶֶֶָָָָָָָָׁשּבזה

יתאים  ואי החּוקים), ּגם (ּכֹולל הּתֹורה ְְְִִִֵֵַַַַָמצֹות

הּתֹורה. ּכללּות היֹותּה עם זה ְְֱִִֶַַָָָענין

ּתֹורה'Ô·eÈÂב) ּב'לּקּוטי המבאר 12ּבהקּדים ¿»ְְְְִִֵַַָָֹ

מּלׁשֹון  הּוא הּתֹורה" ְִֶַַָֻׁש"חקת

ּבׁשרׁשּה13'חקיקה' ׁשהיא ּכפי הּתֹורה על ּדקאי , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

החקיקה, אֹותּיֹות ּבבחינת היא ׁשּׁשם ְְֲִִִִִֶַַָָָּומקֹורּה,

מדרג  ּבאֹותּיֹות ׁשּזֹוהי מהתלּבׁשּותּה עליֹונה ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבגׁשמּיּות, ּוכמֹו ׁשּבכתב, ׁשּבּתֹורה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּכתיבה

מהּקלף, ונפרד זר ּדבר הן האֹותּיֹות הרי  הּקלף, על ּבדיֹו הּכתיבה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּבאֹותּיֹות

אבל  לאחדים, והיּו נתאחדּו הּקלף, על ּבדיֹו הּספר ּכׁשּכֹותב ׁשאחרּֿכ ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאּלא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מובן, כן ה'חוקים' מצוות של הכללי והעניין Ì‰ÈÏÚוהתוכן LiL ‡l‡∆»∆≈¬≈∆

ÔÈ‡L ‰„ÈÁi‰ ‰˜eÁ‰ ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯t eÏ‡Â ,'eÎ ˙BÈLe˜¿¿ƒ»»¬»ƒ«»«¿ƒ»∆≈
ÔÈËeÏÁÏ ÏÎOa ÌB˜Ó dÏ6,,לעיל ÓÏL‰כאמור ¯Ó‡ ÔÎlL »»«≈∆«¬ƒ∆»≈»«¿……

אדם, מכל החכם שהיה ז"ל חכמינו אמרו שעליו ‡l‰המלך Ïk ÏÚ" על «»≈∆
שאר  של האמיתית הפנימית המשמעות

את והצלחתי Èz„ÓÚהמצוות להבין »«¿ƒ
הדברים  t¯‰עומק ÏL ‰L¯Ùe ,»»»∆»»

ÈzÏ‡LÂ Èz¯˜Á ‰Óe„‡¬»»«¿ƒ¿»«¿ƒ
ÈzLtLÙe וחיפשתיÈz¯Ó‡ ,7 ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ

ÈpnÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰Â ‰ÓkÁ‡∆¿»»¿ƒ¿»ƒ∆ƒ
לי  ומושגת מובנת Â¯˜8"ואיננה ,¿«

‰LÓÏבלבד ‡Ó¯רבינו ¿…∆»«
EÏ" ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ לבדך «»»¿

"‰¯t ÌÚË ‰l‚Ó È‡9, ¬ƒ¿«∆««»»
‡˙È‡„ÎÂכמובאL¯„Óa10ÏÚ , ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»«

ŒLB„w‰ ‰È‰L ¯·„Â ¯·c Ïk»»»¿»»∆»»«»
‰È‰ ,‰LÓÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ŒCe¯a»≈¿…∆»»
,B˙¯‰ËÂ B˙‡ÓeË BÏ ¯ÓB‡≈¿»¿»√»
נטמא  הוא כיצד הדינים פרטי את

נטהר, הוא ÚÈb‰Lוכיצד ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒƒ«
 ֿ מהקדוש תורה בלמדו רבינו משה

‡Ïברוךֿהוא ¯Ó‡" ˙L¯ÙÏ¿»»«¡…∆
¯Ó‡ ,"ÌÈ‰k‰ רבינו משה «…¬ƒ»«

Ì‡Â ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ¿»»ƒ∆»¿ƒ
el‡ e‡ÓËהכהנים‡È‰ ‰Óa - ƒ¿¿≈¿«ƒ

B·ÈL‰ ‡Ï .Ô˙¯‰Ë ֿ הקדוש »√»»…¡ƒ
ÚL‰ברוךֿהוא d˙B‡ .¯·c»»»»»

‰LÓ ÏL ÂÈt eÓk¯k˙ מרוב ƒ¿«¿¿»»∆…∆
L¯ÙÏ˙צער  eÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ,¿≈»∆ƒƒ¿»»«

BÏ ¯Ó‡ ,‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»»«
‡È‰ BÊ 'eÎ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ

Ô˙¯‰Ë,שנטמאו הכהנים של »√»»
˙Ù¯N ¯ÙÚÓ ‡ÓhÏ eÁ˜ÏÂ"¿»¿«»≈≈¬«¿≈«

"˙‡hÁ‰11 הפרטים ככל לו ויעשו ««»
בתורה. ÂÈÙÏ:האמורים ¯Ó‡»«¿»»

‰¯‰Ë ÈÎÂ ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»¿ƒ»√»
ŒCe¯aŒLB„w‰ ¯Ó‡ ?‡È‰ƒ»««»»
,‡È‰ ‰˜eÁ ,‰LÓ :‡e‰…∆»ƒ
‰i¯a ÔÈ‡Â ,Èz¯Êb ‰¯Ê‚e¿≈»»«¿ƒ¿≈¿ƒ»

È˙¯Êb ÏÚ „BÓÚÏ ‰ÏBÎÈ ולהבין ¿»«¬«¿≈»ƒ

ÊaL‰אותה, ."‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" ·È˙Îc חוקת "זאת בביטוי ƒ¿ƒ…À««»∆»∆
BˆÓ˙התורה", ¯‡L ÏkÓ ‰BL ‰Óe„‡ ‰¯tL L‚„eÓ¿»∆»»¬»»ƒ»¿»ƒ¿

ÌÈ˜eÁ‰ Ìb ÏÏBk) ‰¯Bz‰ לעיל ÔÈÚכמבואר ÌÈ‡˙È CÈ‡Â ,( «»≈««ƒ¿≈«¿ƒƒ¿«
‰Ê כמה ועד אדומה פרה מצות של בייחודה לגבי הביאור אפילו שונה היא ∆

כ'חוקים' שמוגדרות המצוות ÌÚƒשאר
‰¯Bz‰ ˙eÏÏk d˙BÈ‰ דבר ולא ¡»¿»«»

המצוות.? לשאר ביחס ומיוחד שונה

Ô·eÈÂ מצוות ·) של הפנימי עניינה ¿»
התורה"פרה  כ"חוקת אדומה

¯‡·Ó‰ ‰ÏÈÁ˙ ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a12 הנזכר במאמר ¿ƒ≈»

ÔBLlÓ ‡e‰ "‰¯Bz‰ ˙˜Á"L∆À««»ƒ¿
'‰˜È˜Á'13È‡˜c הוא , שהמכוון ¬ƒ»¿»≈

‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ ÏÚ««»¿ƒ∆ƒ
d¯B˜Óe dL¯La למעלה ¿»¿»¿»

התורה ÌMLבאלוקות, בשורשה, ∆»
˙Bi˙B‡ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ

,‰˜È˜Á‰ ומילים אותיות כמו «¬ƒ»
באבן  Ó„¯‚‰החקוקות È‰BfL∆ƒ«¿≈»

‰BÈÏÚ בתורה יותר ∆¿»
˙Bi˙B‡a d˙eLaÏ˙‰Ó≈ƒ¿«¿»¿ƒ
·˙ÎaL ‰¯BzaL ‰·È˙k‰ בה «¿ƒ»∆«»∆ƒ¿»

באותיות  ונתלבשה ירדה התורה

כתובות, eiÓL‚a˙,ומילים BÓÎe¿¿«¿ƒ
ויתרון  מעלה יש שבגשמיות כשם

לאותיות  ביחס החקיקה לאותיות

‰È˙k·‰הכתיבה ˙Bi˙B‡aL∆¿ƒ«¿ƒ»
הכתובות ‰ÛÏw,אותיות ÏÚ BÈ„aƒ¿««¿»
˙Bi˙B‡‰ È¯‰עצמן ‰Ôהמילים ¬≈»ƒ≈
„¯ÙÂ ¯Ê ¯·c ושונה אחרת מהות »»»¿ƒ¿»

ÛÏw‰Ó כתובות,שעליו ‡l‡הן ≈«¿»∆»
¯Ùq‰ ·˙BkLk CkŒ¯Á‡L∆«««¿∆≈«≈∆
e„Á‡˙ ,ÛÏw‰ ÏÚ BÈ„aƒ¿««¿»ƒ¿«¬

והקלף ÌÈ„Á‡Ïהאותיות eÈ‰Â¿»«¬»ƒ
והקלף  האותיות הכתיבה ולאחר

אחד, לדבר והפכו «¬‡·Ïהתחברו
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eb'כד dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

ׁשּבּלּוחֹות, האֹותּיֹות (ּכמֹו החקיקה ְֲִִִֶַַָָאֹותּיֹות

הּלחת" על ּדבר 14"חרּות והן ּובּה, מיּנּה הן ( ְִֵֵֵֵַַָָָֹֻ

יֹותר, ּובפרטּיּות ּבּה. ׁשּנחקקּו האבן עם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָאחד

תרס"ו  ּבהמׁש החקיקה 15מבאר ׁשּבאֹותּיֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָֹ

וחקיקה  סתם, חקיקה אֹופּנים, ׁשני יׁש ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָּגּופא

ּכמֹו ׁשּבּלחת , האֹותּיֹות ּכמֹו לעבר, ְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֻמעבר

הם 16ׁשּכתּוב  ּומּזה מּזה עבריהם, "מּׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכפי מ"ם 17ּכתבים", ְְְִִֵֵֶַָֻ

והחלּוק  עֹומדין. היּו ּבנס ׁשּבּלחת "ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֻוסמ

מעבר  (ׁשּלא ּבכלל החקיקה ׁשאֹותּיֹות ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּביניהם,

אֹותּיֹות  ּכמֹו ולא ּובּה, מיּנּה היֹותן עם ְְְֱִִִֵֵֵֶָֹלעבר),

נכּתבּו ׁשּבֹו הּקלף על נֹוסף ּדבר ׁשהן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּכתיבה

הּקלף  על  לגמרי ּומסּתירים ּומכּסים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָהאֹותּיֹות,

ּתחּתם  להן 18ׁשּנמצא ׁשּיׁש ּכיון מּכלֿמקֹום , ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

למּלאֹותן  ׁשאפׁשר ועד ּבאבן, אחיזה ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָמקֹום

הּכתיבה  לאֹותּיֹות מקֹום ׁשּנֹותנים והינּו, ְְְְְְִִִִֶַַָָּבדיֹו,

לאֹותּיֹות  ׁשּיכּות להן יׁש הרי לגמרי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמעלימים

ׁשּבמקֹום  קצת, מעלימֹות הן ׁשּגם לפי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהּכתיבה,

ההבהקה  מעט נחׁש האֹותּיֹות ְְְֲִִֶַַַַַָָָחקיקת

ׁשהּוא  ּכמֹו ׁשאינֹו טֹובה, האבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָוהּבהירּות

האֹותּיֹות  ׁשּנחקקּו ּבמקֹום ׁשּלא עצמֹו .19מּצד ְְְְִִֶֶֶַַָָֹ

להן  ׁשאין לעבר, מעבר החקּוקֹות אֹותּיֹות ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאבל

לגמרי  מּובדלֹות הן הרי ּכלל, אחיזה ְְְְְֲֲִֵֵֵַָָָמקֹום

מ  ׁשם (ּולמעלה) וכּמבאר הּכתיבה. 20אֹותּיֹות ְְְְְִִֵַַַָָָָֹ

הם  ּדאצילּות ׁשּכלים למעלה, הענינים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרטי

זרה  מהּות ׁשאינם ׁשאף הּכתיבה, אֹותּיֹות ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּכמׁשל

הם  הרי ֿ מקֹום מּכל אלקּות, להיֹותם  ְְֱֲִִֵֵַָָָָֹחסֿוׁשלֹום ,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÁelaL ˙Bi˙B‡‰ BÓk) ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡,הברית לוחות שני ƒ«¬ƒ»¿»ƒ∆«

בתורה  נאמר ‰Ál˙"עליהם ÏÚ ˙e¯Á"14 הכתובות הדברות ועשרת »««À…
הל  הלוחות על באבני חקוקות d·eוחות dpÈÓ Ô‰ היינו ) ובהם, מהם ≈ƒ≈≈

עצמן, האבנים בתוך חקוקות ‡Á„האותיות Ô‰Âשהאותיות ¯·c ומהות ¿≈»»∆»
da.אחת e˜˜ÁpL Ô·‡‰ ÌÚƒ»∆∆∆∆¿¿»

¯‡·Ó ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈¿…»
Â"Ò¯˙ CLÓ‰a15 הרבי מאת ¿∆¿≈

קבוצת  המכיל נשמתוֿעדן הרש"ב

החל  אחד, בהמשך שנאמרו מאמרים

תרס"ו Bi˙B‡aL∆¿ƒ˙משנת
‡Ùeb ‰˜È˜Á‰עצמןÈL LÈ «¬ƒ»»≈¿≈

Ì˙Ò ‰˜È˜Á ,ÌÈpÙB‡ חקיקה «ƒ¬ƒ»¿»
הרגילה, ÚÓ·¯בצורה ‰˜È˜ÁÂ«¬ƒ»≈≈∆

¯·ÚÏ האותיות בה האבן של ¿≈∆
‰‡Bi˙B˙חקוקות, BÓk עשרת של ¿»ƒ
BÓkהדברות ,˙ÁlaL∆«À…¿
·e˙kL16Ì‰È¯·Ú ÈMÓ" של ∆»ƒ¿≈∆¿≈∆
fÓe‰הלוחות, ‰fÓ,הצדדים משני ƒ∆ƒ∆

ומאחור, ÌÈ·˙k",מלפנים Ì‰≈¿Àƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ÈÙÎe17 ¿ƒ∆»¿«≈

C"ÓÒÂ Ì"Ó שכדי אותיות שהם ≈¿»∆
לחקוק  יש לעבר מעבר אותן לחקוק

שלם  ‰eÈהיקף Òa ˙ÁlaL∆«À…¿≈»
ÔÈ„ÓBÚ החלק הטבע בדרך כי ¿ƒ

הללו  האותיות את באבן חקוק שסביבו

להיאחז. במה לו אין כי ליפול אמור

,Ì‰ÈÈa ˜eÏÁ‰Â בין ההבדל ¿«ƒ≈≈∆
חקוקות  לאותיות סתם החקיקה אותיות

הוא לעבר Bi˙B‡L∆ƒ˙מעבר
ÏÏÎa ‰˜È˜Á‰ רגילה בחקיקה «¬ƒ»ƒ¿»

ÌÚ ,(¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‡lL)∆…≈≈∆¿≈∆ƒ
,d·e dpÈÓ Ô˙BÈ‰ שגם למרות ¡»ƒ≈≈

מתוך  הן האותיות רגילה בחקיקה

ובה, ממנה חקוקות והן עצמה האבן

‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ BÓk ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ»
ÛÏw‰ ÏÚ ÛÒB ¯·c Ô‰L∆≈»»»««¿»

˙Bi˙B‡‰ e·zÎ BaL מהות ולא ∆ƒ¿¿»ƒ
הקלף, עם ÓpLˆ‡אחת ÛÏw‰ ÏÚ È¯Ó‚Ï ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈqÎÓe¿«ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈««¿»∆ƒ¿»

ÌzÁz18, ואילו האותיות, את רק רואים האותיות כתובות שבו במקום «¿»
חקוקות, הן בו במקום שגם החקיקה מאותיות בשונה ומוסתר, מכוסה הקלף

וביה', 'מיניה היא החקיקה שהרי גלויה עצמה ÔÂÈkהאבן ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
Ô‰Ï LiL,לעבר מעבר חקוקות שלא הרגילות החקיקה ÌB˜Óלאותיות ∆≈»∆¿

Ô˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡L „ÚÂ ,Ô·‡a ‰ÊÈÁ‡ באבן את החקוקות האותיות ¬ƒ»»∆∆¿«∆∆¿»¿«¿»
BÈ„a מקום אזי בדיו, באבן החקוקות האותיות את וימלאו כך יעשו ואם ƒ¿

ומוסתר, מכוסה יהיה באבן ÌB˜Óהאותיות ÌÈ˙BpL ,eÈ‰Â אותיות ¿«¿∆¿ƒ»
מקום  נותנות ÌÈÓÈÏÚnLואפשרות החקיקה ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡Ï¿ƒ«¿ƒ»∆«¿ƒƒ

È¯Ó‚Ï כתובות,על הן שעליו הדבר ¿«¿≈
Ô‰Ï LÈ È¯‰ החקיקה לאותיות ¬≈≈»∆

Bi˙B‡Ï˙הרגילות  ˙eÎiL«»¿ƒ
Ô‰ ÌbL ÈÙÏ ,‰·È˙k‰«¿ƒ»¿ƒ∆«≈

˙ˆ˜ ˙BÓÈÏÚÓ לא אם אפילו «¿ƒ¿»
וכד', בדיו החקיקה את ממלאים

אותיות  ידי על שנוצר המועט וההעלם

בכך  ביטוי לידי בא החקיקה

˙Bi˙B‡‰ ˙˜È˜Á ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¬ƒ«»ƒ
‰˜‰·‰‰ ËÚÓ CLÁ∆¿«¿«««¿»»
,‰·BË Ô·‡‰ ÏL ˙e¯È‰a‰Â¿«¿ƒ∆»∆∆»
שבוהקת  טובה באבן היא החקיקה אם

מעמעמת והיא  החקיקה הרי בהירה,

והבהירות  ההבהקה את מעט ומחשיכה

BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L BÓk BÈ‡L∆≈¿∆ƒ««¿
e˜˜ÁpL ÌB˜Óa ‡lL∆…¿»∆∆¿¿

˙Bi˙B‡‰19. באותיות אמור זה וכל »ƒ
‡Bi˙B˙רגילות חקיקה  Ï·‡¬»ƒ

ÔÈ‡L ,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ˙B˜e˜Á‰«¬≈≈∆¿≈∆∆≈
ÏÏk ‰ÊÈÁ‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï באבן »∆¿¬ƒ»¿»

הן  ‰Ôחקוקות,עליה È¯‰¬≈≈
È¯Ó‚Ï ˙BÏ„·eÓ לחלוטין שונות ¿»¿«¿≈

לגמרי  אחרת מהות «¿»¿(ÏÚÓÏe‰והן
יותר  ‰È˙k·‰.ונעלות ˙Bi˙B‡Ó (≈ƒ«¿ƒ»

ÌL ¯‡·nÎÂ20 תרס"ו ב'המשך' ¿«¿…»»
‰ÌÈÈÚהנזכר  ÈË¯t סוגי של ¿»≈»ƒ¿»ƒ

השונות  ÌÈÏkLהאותיות ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆≈ƒ
˙eÏÈˆ‡c,וחסידות בקבלה כמבואר «¬ƒ

מלמעלה  האלוקי האור והמשכת גילוי

עשר  והמשכת גילוי ובמיוחד למטה,

החל  בעיקר (שהוא העליונות הספירות

והנעלה  הראשון – האצילות מעולם

של  הכלליים העולמות ארבעת מבין

(האור 'סדר  אורות של בדרך הוא אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה) השתלשלות',

(המדידה  בכלים המלובשים הבליֿגבול) מהאיןֿסוף שנמשך והשפע

מתלבשים  בהם וה'כלים' האצילות וההגבלה ) בעולם ÏLÓkהאורות Ì‰≈ƒ¿«
,ÌBÏLÂŒÒÁ ‰¯Ê ˙e‰Ó ÌÈ‡L Û‡L ,‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¿ƒ»∆«∆≈»«»»«¿»

,˙e˜Ï‡ Ì˙BÈ‰Ï הכלים גם האצילות, ולהגדיר בעולם להגביל שעניינם ƒ¿»¡…
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כה d"kyz'd ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ספירֹות  והעׂשר כּו'. האֹור מן אחרת ְְִִֵֶֶֶַַָָמהּות

אֹותּיֹות  ּכמׁשל הם ּוד'אדםֿקדמֹון' ְְְְִִֵֶֶַַָָּד'כתר'

טֹובה, האבן מּלבד אחרת מהּות ׁשאינן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחקיקה

אחיזה, מקֹום לאֹותּיֹות יׁש אףֿעלּֿפיֿכן ְֲֲִִִֵֵַַָָָאבל

ׁשּב'ּכתר' והינּו, ּבדיֹו, למּלאֹותם ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָואפׁשר

ועד  כּו', הּכלים מציאּות יׁש ְְְְִִֵֵַַַָָּוב'אדםֿקדמֹון'

וענין  ּדאצילּות. לכלים מקֹור ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָׁשהם

ּגליפּו ּגליף ענין הּוא לעבר מעבר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהחקיקה

הּצמצּום, ׁשּלפני ּבאֹורֿאיןֿסֹוף עּלאה, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָּבטהירּו

ׁשאין  ׁשּזהּו ּכלל, הּמציאּות ענין ׁשּי לא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשם

ּבדיֹו, למּלאֹותן אפׁשר ואי אחיזה, מקֹום ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָלהם

להֹוסיף  ויׁש כּו'. לעֹולמֹות מקֹור ּבגדר ְְְִֵֵֶֶֶָָָָׁשאינן

תער"ב  ּבהמׁש מהּמבאר ּגם ּבענין 21ּולהעיר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

החקּוקֹות  אֹותּיֹות ּכמֹו החקיקה, ְֲֲִִִַַָאֹותּיֹות

הּצּיּור  רק הן ׁשהאֹותּיֹות ׁשאף ְִִֵֶֶַַַָָּבחֹותם,

צּורה  ּבחינת זה הרי מּכלֿמקֹום ְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשּבחֹותם,

חֹומר  ּבעצם הּוא ׁשהּצּיּור והינּו, ְְְְִִֶֶֶֶַַַעצמית,

ׁשּנחקקין  ׁשּבׁשעוה אֹותּיֹות ּכמֹו ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹהחֹותם,

והּתמּונה  ׁשהּצּיּור ׁשאף ׁשּבחֹותם, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָמהאֹותּיֹות

זֹו אין ׁשּבחֹותם, האֹותּיֹות ּכמֹו מּמׁש ּבׁשוה ְְִִֵֶֶַַָָָָהיא

מּצּורה, ׁשּנחקקה צּורה רק אּלא עצמית, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָצּורה

לבאר  ּומֹוסיף החֹותם. מּצּורת נבּדלת ְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשהיא

עצמית' ּד'צּורה ׁשהּצּיּור 22הענין ּבלבד זֹו ׁשּלא , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ

מצּויר  ׁשהעצם זאת, עֹוד אּלא ּבהעצם, ְְֶֶֶֶֶֶָָָָֹהּוא
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פרפ"ט.21) ואילך.22)ח"א סע"א קכט, ח"א קונטרסים סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכלים  זאת ובכל חסֿושלום זרה מהות ולא ממש אלוקות הם האור את

לאותיות  נמשלו שעליו דאצילות הדבר עם ממש אחת מהות שאינם הכתיבה

כי  הקלף, כמו כתובות, היא ÌB˜ÓŒÏkÓהן הכלים מהות שגם למרות ƒ»»
סוף  eÎ'סוףאלוקות, ¯B‡‰ ÔÓ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó Ì‰ È¯‰ האור שכן ¬≈≈««≈∆ƒ»

והכלים  וההשפעה וההארה התוכן הוא

וההגבלה. ההגדרה ∆∆«¿NÚ‰Â¯הם
˙B¯ÈÙÒ בדרגות שהן כפי העליונות ¿ƒ

שלמעלה  הם באלוקות מאצילות,

כתר Î'c˙¯'הספירות  עליון בחינת ¿∆∆
מאצילות  ««¿ŒÌ„‡'„eשלמעלה

'ÔBÓ„˜,וחסידות בקבלה כמבואר «¿
עולם  שלכל פרטית כשם ומדרגה

רצון  קדם ההשתלשלות' ב'סדר

ביחס  גם כן זו, ומדרגה עולם להתהוות

קדם  ההשתלשלות סדר כל לכללות

קדמון" "אדם מדרגת והוא כללי, רצון

כללי" "אור גם הנקרא ("א"ק"),

לפרטים  מהתחלקות (שלמעלה

נסקרים  הנבראים כל בו מוגדרים)

הספירות  ועשר כללית, אחת בסקירה

קדמון' 'אדם בבחינת שהן ≈‰Ìכפי
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ÏLÓkƒ¿«ƒ«¬ƒ»
„·lÓ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó ÔÈ‡L∆≈»««≈∆ƒ¿«

‰·BË Ô·‡‰,חקוקות הן שעליה »∆∆»
LÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡¬»««ƒ≈≈
,‰ÊÈÁ‡ ÌB˜Ó ˙Bi˙B‡Ï»ƒ¿¬ƒ»

BÈ„a Ì˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡Â שעשוי ¿∆¿»¿«¿»ƒ¿
אותה, ולהסתיר האבן את לכסות

ŒÌ„‡'·e '¯˙k'aL ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆¿»»
'ÔBÓ„˜ שלמעלה בחינות שהם אף «¿

מאיר  האור בו השתלשלות' מ'סדר

'כתר' כללי ובאופן והדרגה, בסדר

בליֿגבול  של בחינות הם קדמון' ו'אדם

הם  הספירות עשר אלו בדרגות מכלֿמקום בכלים,ואיןֿסוף, אורות של באופן

אלו  ÈÁ·a˙ובבחינות Ì‰L „ÚÂ ,'eÎ ÌÈÏk‰ ˙e‡ÈˆÓ LÈ≈¿ƒ«≈ƒ¿«∆≈ƒ¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏÎÏ ¯B˜Ó לאור משמעותית יותר הגבלה שגורמים »¿≈ƒ«¬ƒ

והעובדה  לכלים הספירות, ומקור שורש הם קדמון' וב'אדם ב'כתר' שהכלים

כלים. בתור מציאותם את יותר מדגישה דאצילות

‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÂ האותיות ÚÏ·¯של ¯·ÚÓ למעלה שהוא כפי ¿ƒ¿««¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
ÔÈÚבאלוקות  ‡e‰ של ראשוני הכי השלב לגבי בזוהר האמור ƒ¿«

עולמות, לברוא העליון הרצון בהתעוררות eÙÈÏbהבריאה, ÛÈÏb»ƒ¿ƒ
,‰‡lÚ e¯È‰Ëa העליון [האור] בטוהר חקיקה ŒÔÈ‡Œ¯B‡aחקק ƒ¿ƒƒ»»¿≈

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒ נתינת שתהיה כדי האיןֿסוף באור הראשון ∆ƒ¿≈«ƒ¿

מוגבלים, ונבראים לעולמות ואפשרות עצמו,ÌMLמקום Ï‡באיןֿסוף ∆»…
ÏÏk ˙e‡Èˆn‰ ÔÈÚ CiL מציאות של לקיומה אפשרות שום אין «»ƒ¿««¿ƒ¿»

העובדה e‰fLמוגדרת, משמעות החקוקות גם החקיקה אותיות שבמשל ∆∆
כזו  בצורה הן לעבר ‡ÊÈÁ‰מעבר ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡L ולכן באבן ∆≈»∆¿¬ƒ»

לאיןֿסוף  משל הן אלה אותיות

מוגדרת, מציאות È‡Â¿ƒשאינו
BÈ„a Ô˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡ שהוא ∆¿»¿«¿»ƒ¿

עצמה, מהאבן אחרת מציאות

נעלות  דרגות על מדובר ובנמשל,

B˜Ó¯באלוקות  ¯„‚a ÔÈ‡L∆≈»¿∆∆»
'eÎ ˙BÓÏBÚÏ יחס להם ואין »»

אף  מוגבלים ונבראים לעולמות ישיר

להם. ושורש כמקור לא

¯ÈÚ‰Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ לתוספת ¿≈¿ƒ¿»ƒ
החקיקה' 'אותיות בעניין »Ìbביאור

·"¯Ú˙ CLÓ‰a ¯‡·n‰Ó21 ≈«¿…»¿∆¿≈
מאת  אחד בהמשך מאמרים קבוצת

שתחילתה  נשמתוֿעדן הרש"ב הרבי

תער"ב, ‡Bi˙B˙בשנת ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ
,‰˜È˜Á‰ שהם˙Bi˙B‡ BÓk «¬ƒ»¿ƒ

Ì˙BÁa ˙B˜e˜Á‰,בחותמת «¬¿»
˜¯ Ô‰ ˙Bi˙B‡‰L Û‡L∆«∆»ƒ≈«

¯eiv‰ הצורהÌ˙BÁaL ולכאורה «ƒ∆«»
עצמה  בפני במציאות מדובר לא

עצמה, מהחותמת «ŒÏkÓƒהשונה
‰¯eˆ ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆¿ƒ«»

˙ÈÓˆÚ בעצם שנעשית הדבר צורה «¿ƒ
עצמו, ממנו נפרד בלתי לחלק והפכה

ÌˆÚa ‡e‰ ¯eiv‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿∆∆
Ì˙BÁ‰ ¯ÓBÁ עצמו שהחומר ∆«»

האותיות, צורת את BÓkמקבל ‡ÏÂ¿…¿
ÔÈ˜˜ÁpL ‰ÂÚLaL ˙Bi˙B‡ƒ∆¿«¬»∆∆¿»ƒ

,Ì˙BÁaL ˙Bi˙B‡‰Ó כאשר ≈»ƒ∆«»
את  מקבלת השעווה הרי שעווה, על בחותמת האותיות חותמים צורת

והחותמת  עצמית' ב'צורה הן האותיות עצמה שבחותמת אלא שבחותמת

בשעווה  יוצרות שהאותיות הצורה ואילו האותיות, צורת את מקבלת עצמה

שונות, eÓz‰Â‰כיון הן ¯eiv‰L Û‡L בשעווה ‰È‡שנוצרת ∆«∆«ƒ¿«¿»ƒ
LnÓ ‰ÂLa בדיוק ˆe¯‰זהה BÊ ÔÈ‡ ,Ì˙BÁaL ˙Bi˙B‡‰ BÓk ¿»∆«»¿»ƒ∆«»≈»

˙ÈÓˆÚ השעווה evÓ¯‰עצמה,של ‰˜˜ÁpL ‰¯eˆ ˜¯ ‡l‡ «¿ƒ∆»«»∆∆¿¿»ƒ»
שבשעווה È‰L‡אחרת, ‰Ì˙BÁהצורה ˙¯evÓ ˙Ïc· חלק ולא ∆ƒƒ¿∆∆ƒ««»

והתמונה  הצורה עצמה.ממהות שבחותמת

ÛÈÒBÓe הנזכר במאמר נשמתוֿעדן הרש"ב eˆ'c¯‰הרבי ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï ƒ¿»≈»ƒ¿»¿»
'˙ÈÓˆÚ22ÌˆÚ‰a ‡e‰ ¯eiv‰L „·Ïa BÊ ‡lL היא , הצורה «¿ƒ∆…ƒ¿«∆«ƒ¿»∆∆
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eb'כו dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

ׁשּמצּויר  ּגּופא העצם הּוא ׁשהּצּיּור והינּו, ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָּבזה,

מּלבד  נֹוסף ּדבר ּכאן אין ׁשּלכן זה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבצּיּור

ׁשהעצם  אּלא העצם, מן ּגילּוי לא ּגם ִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעצם,

רק  ׁשּי זה ׁשענין ּומסּים, הּמתּגּלה. ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּוא

זה  ּומּכל כּו'. מאצילּות ׁשּלמעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּבּמדרגֹות

ּכפי  ׁשּזהּו הּתֹורה", ּד"חקת העילּוי ּגֹודל ְְִִֶֶֶַַָָָֻמּובן

ּב היא אֹותּיֹות ׁשהּתֹורה ּבבחינת ּומקֹורּה ׁשרׁשּה ְְְְִִִִֶַַָָָָ

ׁשּבחקיקה  עליֹונה הּיֹותר לּדרּגה עד ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהחקיקה,

ׁשּלפני  אֹורֿאיןֿסֹוף ּבבחינת לעבר, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַמעבר

כּו'. ְִַהּצמצּום

הּכתיבה LÈÂג) ּדאֹותּיֹות הענין ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִִִֵַָָָָ

ּומּזה  האדם, ּבנפׁש החקיקה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָואֹותּיֹות

החקיקה  ּדאֹותּיֹות והּׁשּיכּות הּקׁשר ּגם ְְֲִִֶֶַַַַַָָָיּובן

החּוקים  לענין 'חקיקה') מּלׁשֹון ְְְֲִִִִַַָָֻ("חקה"

ׁשּבאדם  הּׂשכל ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכפׁשּוטם.

על  נֹוסף ּדבר ׁשהם הּכתיבה אֹותּיֹות ּכמֹו ְְִִֵֶַַָָָָהּוא

עצם  על נֹוסף ּדבר הּוא הּׂשכל ענין ּכי ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקלף,

יׁש הּׂשכל ׁשּבענין מּזה וכדמּוכח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהאדם,

קטן  ׂשכלֹו ׁשהּתינֹוק לגדלּות, מּקטנּות ְְְְִִִִִֶַַַָָׁשינּויים

ׂשכלֹו, ּבהגּדלת יתוּסף ׁשּמתּגּדל ּוככל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּביֹותר,

ויׁש ׂשכל, ּבעל ׁשהּוא אדם ׁשּיׁש רֹואים ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּוכמֹוֿכן

צרי ּכן ועל ,ּכלּֿכ ׂשכל ּבעל ׁשאינֹו ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאדם

עצם  על נֹוסף ּדבר הּוא הּׂשכל ׁשענין ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר
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מהותו, מעצם נפרד דבר ואיננה החומר ÌˆÚ‰Lבעצם ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆»∆∆

‰Êa ¯ÈeˆÓ הפכה העצם,הצורה של צורתו eiv‰L¯להיות ,eÈ‰Â ¿»»∆¿«¿∆«ƒ
‡e‰ אלא עצמו מהעצם ונפרד אחר משהו Ùeb‡לא ÌˆÚ‰ עצמו »∆∆»

Ô‡k ÔÈ‡ ÔÎlL ,‰Ê ¯eiˆa ¯ÈeˆnL,בנמשל וכן שבחותמת בצורה ∆¿»¿ƒ∆∆»≈≈»
מעבר  החקוקות החקיקה באותיות

‰ÌˆÚלעבר, „·lÓ ÛÒB ¯·c»»»ƒ¿«»∆∆
היא  והצורה Ï‡אפילו Ìbעצמו, «…

‡l‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ ÈeÏÈbƒƒ»∆∆∆»
ÌˆÚ‰L עצמו‰lb˙n‰ ‡e‰ ∆»∆∆«ƒ¿«∆

הצורה. באמצעות

ÌiÒÓe,שם תער"ב ב 'המשך' ¿«≈
‰Ê ÔÈÚL החקיקה אותיות של ∆ƒ¿»∆

של שהופכ  'צורה' להיות העצם ות

B‚¯„na˙עצמו  ˜¯ CiL«»«««¿≈
eÏÈˆ‡Ó˙באלוקות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ

.'eÎ
לשון  כאן מובא ביאור, (לתוספת

"דהנה  תער"ב: ב'המשך' המאמר

פשיטות  בבחינת הן בכלל האורות

והכלים  גבול, בלי הן ובבחינת

אך  כו', בהאור ציור ועושין שמגבילין

עצמיות  צורה בחינת הוא בצלמינו

שנחקקה  הראשונה הצורה והיינו

בחינת  הוא וכדמותינו כו', בהעצם

כו'. העצם מן שנבדל מצורה צורה

החותם  צורת מן עלֿדרךֿמשל ויובן

הן  בחותם החקוקים אותיות דהנה

באותן  בה כשחותמין בשעווה נחקקים

יגרע  ולא יוסיף לא ממש הצירופים

והתמונה  שהציור פי על ואף בה.

ובשעווה, בחותם הוא אחד בהצירופים

ביניהם  יש גדול הפרש מכלֿמקום

חומר  במהות הן שבחותם שהאותיות

זה  הרי מכלֿמקום שבחותם ציור רק הן שהאותיות פי על ואף עצמו, החותם

צלם  וכמו צלם הנקרא והוא כו', בהעצם שמצוייר והיינו עצמיות צורה בחינת

בגוף  ציור רק אינה היא שגם פי על דאף היא, עצמית צורה שצורתו האדם

שבשעווה  אותיות אבל כו', הוא בהעצם הזה הציור הרי מכלֿמקום החומר,

בבחינת  זה הרי מצורה שנחקקה צורה זה הרי שבחותם מהאותיות שנחקקין

שעל  האדם צורת דמות וכמו כו', החותם צורת מן נבדלת צורה דהיינו דמות

דאצילות  כלים בבחינת יובן מזה והדוגמא כו'. האדם מן הוא שנבדל הלוח

דהיינו  לבד ציור בבחינת שהן היות דעם והיינו עצמיות צורה בבחינת שהן

בהחומר  הוא הציור הרי מכלֿמקום כו', דבר מציאות ובחינת הגבלה בחינת

בעצם  הוא שהציור בהחותם החקוקים אותיות וכמו כו', האור דהיינו עצמו

נבדל  שאינו האור בעצם הציור הוא הכלים בחינת כן כמו כו', החותם חומר

הוא  שהציור זאת לבד הרי שבחותם האותיות במשל (והנה כו' האור מן

העצם  הוא שהציור והיינו בזה מצויר שהעצם מה שזהו זאת עוד בהעצם,

צורה  כל דהנה בזה ההפרש אחר במקום ומבואר כו', זה בציור שמצוייר גופא

בבחינת  רק אינו שההתגלות הוא מצויר שהעצם וזה כו', התגלות בחינת היא

במדריגות  שייך וזה כו', המתגלה הוא שהעצם כיֿאם העצם מן גילוי

הוא  והעיקר כו', העצמית גילוי בבחינת הוא שהכל מאצילות שלמעלה

הוא  כן וכמו במצוות העליון בהרצון

המצוות  שהרי כו', דתורה בגילוים

דוק  כזה שבאופן ציור בבחינת א באים

וכל  כו', אחר באופן לא המצווה היא

חילוקי  בכמה שבאה התורה ֿשכן

הוא  הכל ומכלֿמקום כו', טעמים

שנתבאר  וכמו כו' עצמיים גילויים

בהעצם  הוא שהציור וזה אחר, במקום

כיֿאם  העצם אינו הוא שהגילוי היינו

הדבוקה  הארה שהיא רק ממנו הארה

גילוי  בחינת הוא כלל דבדרך בהעצם,

אצילות  בבחינת וזהו כו', העצם מן

בחינת  הוא הכלים ידי שעל שהגילוי

הארה  בחינה שאינו רק לבד הארה

הדבוקה  הארה בחינת כיֿאם נבדלת

כו'"). בהעצם

ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆»ƒ
e‰fL ,"‰¯Bz‰ ˙˜Á"c התורה ¿À««»∆∆

מלשון  "חוקה", הנקראת במדריגה

זהו ‰È‡חקיקה, ‰¯Bz‰L ÈÙk¿ƒ∆«»ƒ
˙ÈÁ·a d¯B˜Óe dL¯La¿»¿»¿»ƒ¿ƒ«
‰b¯cÏ „Ú ,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬ƒ»«««¿»
‰˜È˜ÁaL ‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈∆¿»∆«¬ƒ»
Œ¯B‡ ˙ÈÁ·a ,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ≈≈∆¿≈∆ƒ¿ƒ«
'eÎ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆ƒ¿≈«ƒ¿

באריכות. לעיל כמבואר

ÔÈÚ‰ ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ¿»≈»ƒ¿»
˙Bi˙B‡Â ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡c¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ

‰˜È˜Á‰ כפי ביניהם וההבדלים «¬ƒ»
‰‡„Ì,שהוא LÙa,להלן שיתבאר שהוא fÓe‰כפי כפי הענין מביאור ¿∆∆»»»ƒ∆

האדם, ‰È˜Á˜‰בנפש ˙Bi˙B‡c ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ Ìb Ô·eÈ»««∆∆¿««»¿ƒ«¬ƒ»
ÌËeLÙk ÌÈ˜eÁ‰ ÔÈÚÏ ('‰˜È˜Á' ÔBLlÓ "‰˜Á") המצוות À»ƒ¿¬ƒ»¿ƒ¿««ƒƒ¿»

בשכל. המובן טעם להם שאין

Ì„‡aL ÏÎO‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â נפש של המהות עצם לגבי ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«≈∆∆»»»
‰ÛÏwהאדם  ÏÚ ÛÒB ¯·c Ì‰L ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ BÓk ‡e‰¿ƒ«¿ƒ»∆≈»»»««¿»

כתובות, הן ÌˆÚשעליו ÏÚ ÛÒB ¯·c ‡e‰ ÏÎO‰ ÔÈÚ Èk המהות ƒƒ¿««≈∆»»»«∆∆
ÌÈÈeÈLשל LÈ ÏÎO‰ ÔÈÚaL ‰fÓ ÁÎeÓ„ÎÂ ,Ì„‡‰ הבדלים »»»¿ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿««≈∆≈ƒƒ

˜BÈz‰L ,˙eÏ„‚Ï ˙eËwÓהקטןÏÎÎe ,¯˙BÈa ÔË˜ BÏÎN ƒ«¿¿«¿∆«ƒƒ¿»»¿≈¿»
Ïcb˙nL ומתפתחÌÈ‡B¯ ÔÎŒBÓÎe ,BÏÎN ˙Ïc‚‰a ÛqÂ˙È ∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿«¿»«ƒ¿¿≈ƒ

ÏÎN ÏÚa ‡e‰L Ì„‡ LiL,הרבה ולהעמיק להבין יכולות לו ויש רב ∆≈»»∆««≈∆
CkŒÏk ÏÎN ÏÚa BÈ‡L Ì„‡ LÈÂ מועטות שכליות יכולות לו ויש ¿≈»»∆≈««≈∆»«

ÛÒBומצומצמות, ¯·c ‡e‰ ÏÎO‰ ÔÈÚL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ«∆ƒ¿««≈∆»»»
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כז d"kyz'd ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

עצם  ענין הּוא החקיקה אֹותּיֹות ואלּו ְְֲִִִִֶֶַַָָָָהאדם.

הּׂשכל  מענין ּבאיןֿערֹו למעלה ׁשהיא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנׁשמה,

הּיחּוד  ּב'ׁשער ּכמבאר ,יתּבר עצמּותֹו ּוכמֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָֹכּו',

רב 23והאמּונה' עלּוי ונעלה ונּׂשא רם ׁשהּוא ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָ

ליחס  ּכלל ׁשּי ולא החכמה, מּמדרגת מאד ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹמאד

ּבדר אפילּו לחכמה, הּמתיחס ענין ׁשּום ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאצלֹו

ׁשאיֿאפׁשר  עליו לֹומר ּכגֹון רב, ועלּוי ְְְֲִִֶֶַַַָָָָמעלה

חכמתֹו להּׂשיג ותחּתֹונים עליֹונים נברא ְְְְְְְִִִִֶַַָָָלׁשּום

ׁשאיֿאפׁשר  עליו והאֹומר כּו', מהּותֹו ְְִֵֶֶַָָָָאֹו

רמה  חכמה איזֹו על ּכאֹומר הּוא ְְְִֵֵַַָָָָלהּׂשיגֹו,

עֹומק  מּפני  ּבּידים למּׁשׁשּה ׁשאיֿאפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָועמּוקה

ּגם  וכ כּו'. ל ֹו יצחק  הּׁשֹומע ׁשּכל ְְִֵֶַַַַַָָָהּמּוׂשג,

הּׂשכל, מענין ּבאיןֿערֹו למעלה היא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנׁשמה

עד  ּבּׂשכל, הּנׁשמה מתלּבׁשת לאחריֿזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָורק

ּבעבֹודת  ּגם מּובן ּומּזה הּמׂשּכלת. נפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּנקראת

ׁשענ  ּׁשּכל האדם, מה הּוא החקיקה אֹותּיֹות ין ְֲִִִֶֶַַַָָָָָ

ה' רצֹון לקּים ּבטבעֹו רֹוצה יׂשראל ,24איׁש ְְְְְִִִֵֵֶַָ

ׁשּלמעלה  הּנׁשמה עצם מּצד הּוא זה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּטבע

ּבמצֹות  ּבעקר ּגלּוי לידי ּבא זה וענין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמהּׂשכל.

ּכיון  ּו'מׁשּפטים', ּד'עדּות' ּבמצֹות ּכי ְְְְְִִִִִֵֵָָּד'חּוקים',

הרצֹון  ּבהם מתּבּטא לא ׂשכלי, טעם להם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

הּנֹוסף  ׁשהּׂשכל ּכיון ּבטהרתֹו, הּנׁשמה ְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמּצד

נפׁש עם ּומתאחד ּפנימי ּכח להיֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹ(ּובפרט

על  ּבמקצת) (עלּֿכלּֿפנים מעלים ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּמׂשּכלת)

ּבהם  ׁשאין ּד'חּוקים', ּבמצֹות ורק העצמי, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהרצֹון

הּנׁשמה. עצם מתּגּלה וטעם, ּדׂשכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההרּכבה

ּד'חּוקים' הּׁשּיכּות לבאר יׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָועלּֿפיֿזה

החקיקה  על 25לאֹותּיֹות ה'חּוקים' ׁשּמעלת , ְֲֲִִִֶַַַַַָ
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ספ"ב.24)פ"ט.23) גירושין הל' רמב"ם 25.1056)ראה ע' ח"ד לקו"ש גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì„‡‰ ÌˆÚ ÏÚ ובין לגדול קטן בין הבדל אין המהות עצם מבחינת שכן «∆∆»»»

מועט. לשכל רב שכל ÌˆÚבעל ÔÈÚ ‡e‰ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ eÏ‡Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿«∆∆
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰ÓLp‰ כל ללא שיעור, לאין נעלית «¿»»∆ƒ¿«¿»¿≈¬

והשוואה  eÎ'יחס ÏÎO‰ ÔÈÚÓ בסך הוא ומעלתו חשיבותו כל שעם ≈ƒ¿««≈∆
עצם  ולא באדם מסוים פרט ֿהכול

לגבי BÓÎeמהותו, בחסידות שמבואר ¿
,C¯a˙È B˙eÓˆÚ של מהותו עצם «¿ƒ¿»≈

בעצמו  «…¿»Ók·‡¯הקדושֿברוךֿהוא
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'a23 ¿«««ƒ¿»¡»

התניא  'עצמות'e‰L‡בספר ∆
ומרומם OÂ‡גבוה ¯Ìהאלוקות »¿ƒ»

„‡Ó „‡Ó ·¯ ÈeÏÚ ‰ÏÚÂ¿«¬∆ƒ«¿…¿…
,‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„nÓ השכל שהיא ƒ«¿≈««»¿»

ÒÁÈÏהעליון, ÏÏk CiL ‡ÏÂ¿…«»¿»¿«≈
BÏˆ‡'עצמותו' ÔÈÚאצל ÌeL ∆¿ƒ¿»

eÏÈÙ‡ ,‰ÓÎÁÏ ÒÁÈ˙n‰«ƒ¿«≈«»¿»¬ƒ
,·¯ ÈeÏÚÂ ‰ÏÚÓ C¯„a¿∆∆«¬»¿ƒ«
לחלוטין  ומופשט מושלל ית'' 'עצמותו

פרטית  והגדרה 'ציור' של עניין מכל

לייחס  אפשר ואי שהוא סוג מכל

החכמה  את בעצמו לקדושֿברוךֿהוא

באמירה  לא אפילו צורה, בשום

נעלית, מאוד מאוד ¿ÔB‚kשחכמתו
ÌeLÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ«»»∆ƒ∆¿»¿
ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ ‡¯·ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ

B‡ B˙ÓÎÁ ‚ÈO‰Ï את להשיג ¿«ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ¯ÓB‡‰Â ,'eÎ B˙e‰Ó על «¿»≈»»

מהותו  בעצם הקדושֿברוךֿהוא

B‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ולקלוט ∆ƒ∆¿»¿«ƒ
והשגה, שכל באמצעות ‰e‡אותו

‰Ó¯ ‰ÓÎÁ BÊÈ‡ ÏÚ ¯ÓB‡k¿≈«≈»¿»»»
‰˜eÓÚÂ כך כל היא זו שחכמה «¬»

כך  כדי עד עמוקה כך וכל נעלית

dLMÓÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L בה ולגעת ∆ƒ∆¿»¿«¿»
ÌÈ„ia גשמיות˜ÓBÚ ÈtÓ «»«ƒƒ¿≈∆

ÚÓBM‰ ÏkL ,‚Nen‰ אמירה «»∆»«≈«
אפשר  שאי עד נעלית שהחכמה כזו

אותה eÎ'למשש BÏ ˜ÁˆÈ שהרי ƒ¿«
דברי  באמצעותו לקלוט ואמצעי כלי איננו המישוש שחוש מאליו ומובן ברור

האלוקותCÎÂחכמה. 'עצמות' לגבי שהוא ‰È‡כמו ‰ÓLp‰ Ìb ¿»««¿»»ƒ
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚÓÏוהשוואה יחס כל ללא ‰ÏÎO,נעלית ÔÈÚÓ ¿«¿»¿≈¬≈ƒ¿««≈∆
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ˜¯Â עצמו מהעצם נמוכות יותר LaÏ˙Ó˙בדרגות ¿«¿«¬≈∆ƒ¿«∆∆

˙ÏkNn‰ LÙ ˙‡¯˜pL „Ú ,ÏÎOa ‰ÓLp‰ כוח בעלת נפש «¿»»«≈∆«∆ƒ¿≈∆∆««¿∆∆

הנשמה  לעצם אופן בשום מתייחס לא הזה התואר אבל להשכיל, ויכולת

עצמה.

Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ìb Ô·eÓ ‰fÓe,'ה עבודת ÔÈÚLהרוחנית, ƒ∆»««¬«»»»∆ƒ¿«
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ האדם Ï‡¯NÈבנפש LÈ‡ ÏkM ‰Ó ‡e‰ כל ƒ«¬ƒ»«∆»ƒƒ¿»≈

¯ˆÔBיהודי  Ìi˜Ï BÚ·Ëa ‰ˆB¯∆¿ƒ¿¿«≈¿
'‰24„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ú·hL ,∆∆«∆ƒ«

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆¿«¿»
ÏÎO‰Ó ועמוק חזק רצון זהו ולכן ≈«≈∆

בעקבות  שנוצר מרצון יותר ותקיף

Ê‰שכליים.נימוקים  ÔÈÚÂ הרצון ¿ƒ¿»∆
ה' רצון את לקיים יהודי כל של הטבעי

˙BˆÓa ¯˜Úa ÈeÏb È„ÈÏ ‡a»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿
,'ÌÈ˜eÁ'c מטעם שלמעלה המצוות ¿ƒ

אנושי  בשכל הבנה להם ואין Èkƒודעת
c ˙BˆÓa'˙e„Ú' השבת כמו ¿ƒ¿¿≈

וסימן, אות עדות, שהם והמועדים

שונים  מצוות ÌÈËtLÓ'e'לעניינים ƒ¿»ƒ
אב  כיבוד כמו בשכל גם שמתקבלות

וכד', וגזילה גניבה ואיסור «≈ÔÂÈkואם
‡Ï ,ÈÏÎN ÌÚË Ì‰Ï LiL∆≈»∆««ƒ¿ƒ…

ÔBˆ¯‰ Ì‰a ‡ha˙Ó היהודי ƒ¿«≈»∆»»
ה' רצון את לעשות »vnL∆ƒ„הטבעי

ÔÂÈk ,B˙¯‰Ëa ‰ÓLp‰«¿»»¿»√»≈»
ÛÒBp‰ ÏÎO‰L הטבעי הרצון על ∆«≈∆«»
B˙BÈ‰Ï Ë¯Ù·e) שהשכל כיוון ƒ¿»ƒ¿

ÈÓÈtהוא  Ák בשונה במהותו, …«¿ƒƒ
כוח  שהוא למשל, המעשה, מכוח

LÙחיצוני, ÌÚ „Á‡˙Óeƒ¿«≈ƒ∆∆
˙ÏkNn‰ הוא השכל שכוח כיוון ««¿∆∆

הנפש  עם מאוחד הוא הרי פנימי, כוח

נקראת  הנפש שכאמור כך כדי ועד

המשכלת' אלה )'נפש תכונות ובגלל

יתרונות  הם שבעצם השכל, של

השכל  (ŒÏkŒÏÚומעלות, ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«»
ÔBˆ¯‰ ÏÚ (˙ˆ˜Óa ÌÈt»ƒ¿ƒ¿»«»»

ÈÓˆÚ‰ את לעשות הנפש עצם של »«¿ƒ
ה', BˆÓa˙מצוות ˜¯Â¿«¿ƒ¿

Ì‰a ÔÈ‡L ,'ÌÈ˜eÁ'c¿ƒ∆≈»∆
‰·k¯‰‰ והתוספתÌÚËÂ ÏÎNc כציוויים וניתנו שירדו לאחר וגם ««¿»»¿≈∆¿««

ודעת, מטעם למעלה נשארו ישראל לבני ÌˆÚמעשיים ‰lb˙Óƒ¿«∆∆∆
.‰ÓLp‰«¿»»

'ÌÈ˜eÁ'c ˙eÎiM‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שלמעלה המצוות ¿«ƒ∆≈¿»≈««»¿ƒ
‰È˜Á˜‰מהשכל  ˙Bi˙B‡Ï25,באבן ‰'ÌÈ˜eÁ'החקוקות ˙ÏÚnL ¿ƒ«¬ƒ»∆«¬««ƒ
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eb'כח dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

אֹותּיֹות  יתרֹון ּבדּוגמת היא ּו'מׁשּפטים' ְְְְִִִִִֵַָ'עדּות'

נֹוסף  ּדבר ׁשאינם הּכתיבה, אֹותּיֹות על ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהחקיקה

עליו. מעלימים אינם ּובמילא טֹובה, האבן ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָעל

ּבחקיקה, האֹופּנים לׁשני ּבנֹוגע יֹותר, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּובפרטּיּות

ׁשה'חּוקים' לעבר, מעבר וחקיקה סתם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחקיקה

הּנה  ׂשכלית, ּבהבנה אחיזה להם יׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּבכללּות

הרצֹון  על עלּֿכלּֿפנים ּבמקצת מעלים ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּׂשכל

הּנׁשמה, עצם ּכלּֿכ מתּגּלה ולא ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהעצמי,

טֹובה, ּבאבן החקּוקֹות אֹותּיֹות ְְְֲִֶֶַַָּבדּוגמת

טֹובה, האבן ּבהירּות את ּבמקצת ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָׁשּמחׁשיכֹות

ואלּו .ּכלּֿכ מבהיק אינֹו החקיקה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָׁשּבמקֹום

ׁשּלמעלה  אדּומה) (ּפרה הּתֹורה" חקת ְְֲֶַַַָָָָָֹֻ"זאת

החקּוקֹות  אֹותּיֹות ּבדּוגמת זה הרי  מּׂשכל, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַלגמרי

ואינן  ּכלל, אחיזה מקֹום להן ׁשאין לעבר, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמעבר

ּכלל. ְְִַָמעלימֹות

ּתֹורה'p‰Â‰ד) ּב'לּקּוטי "זאת 2מבאר ּבפירּוׁש ¿ƒ≈ְְְִֵֵָָֹֹ

ּפרה  מצות ׁשעלֿידי הּתֹורה", ְְִֵֶַַַַָָָֻחקת

ּבחינת  למעלה ּתמׁשיכּו 'חּוקה', ׁשהיא ְְְְֲִִִֶַַַָָָאדּומה

מּמׁש מּׁשם להיֹות הּתֹורה, ׁשל החקיקה ְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּיֹות

והינּו כּו', הּכתב אֹותּיֹות ּבבחינת ונמׁש ְְְְְְִִִִֵַַַָָיֹורד

א  ּפרה ׁשּמצות כּו'לפי הּתֹורה ּכללּות היא דּומה ְְְֲִִִֶַַָָָָָ

ענין  ׁשּגם מּובן, ּומּזה א). סעיף לעיל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ(ּכּנזּכר

ּגזרה  הּתֹורה", חקת ׁשּב"זאת ּכפׁשּוטֹו ְְְִִֵֶַַַָָֹֻה'חּוקים'

צרי אחריה, להרהר רׁשּות ל אין מּלפני, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהיא

הּתֹורה. מצֹות ּבכל נמׁש ְְְְִִִַָָָלהיֹות

Ô·eÈÂ ֿ מֹורי ּכבֹודֿקדּוׁשת ּׁשּכתב מה עלּֿפי ¿»ְְִִֶַַַַָ

ּתּמּוז  ּבי"ב ׁשאמר ּבּמאמר אדמֹו"ר ְְְֲִֶַַַַַָָָוחמי

הּגאּולה  הוי'26ּדׁשנת ׁשמצֹות ׁשּמקּדים [לאחרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

'חּוקים' 'עדֹות' ּכמֹו ׁשמֹות, ּבכּמה ְְְִִֵֵַָָנקראֹות

מצֹות  הן ׁש'ּמׁשּפטים' ּומבאר, ְְְְִִִִִֵֵֶָָָּו'מׁשּפטים'.

עלּֿפי  ׁשאינן הן ו'חּוקים' כּו' הּׂשכל ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשעלּֿפי

ּברׁש"י  וכדאיתא הּכתּוב, ּגזרת ּכיֿאם ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָהּטעם,

ׁשהּׂשטן  לפי הּתֹורה") חקת "זאת ּפסּוק ְִֶַַַַָָָָֹֻ(על
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רג).26) ע' תרפ"ז (סה"מ פ"ג תרפ"ז בעוזרי לי הוי' ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÌÈËtLÓ'e '˙e„Ú' ÏÚ ללא ה' רצון שזהו משום רק המצוות קיום «≈ƒ¿»ƒ

שכליים  נימוקים של ותוספת ÔB¯˙È'הרכבה' ˙Ó‚e„a ‡È‰ של המעלה ƒ¿¿«ƒ¿
È‡L ,‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ ÏÚ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ÛÒB ¯·c Ì ƒ«¬ƒ»«ƒ«¿ƒ»∆≈»»»»
ÂÈÏÚ ÌÈÓÈÏÚÓ ÌÈ‡ ‡ÏÈÓ·e ,‰·BË Ô·‡‰ ÏÚ.לעיל כמבואר «»∆∆»¿≈»≈»«¿ƒƒ»»

ÈLÏ Ú‚Ba ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈¿≈«ƒ¿≈
‰˜È˜Áa ÌÈpÙB‡‰ עצמה, »«ƒ«¬ƒ»

Ì˙Ò ‰˜È˜Á רגילה חקיקה ¬ƒ»¿»
‰˜È˜ÁÂ האותיות ÚÓ·¯של «¬ƒ»≈≈∆
¯·ÚÏ,האבן של לצד מצד ¿≈∆

˙eÏÏÎaL 'ÌÈ˜eÁ'‰L לפחות ∆«ƒ∆ƒ¿»
כללי  ‡ÊÈÁ‰באופן Ì‰Ï LÈ≈»∆¬ƒ»

מסוימת  במידה לפחות נתפסים והם

‰p‰ ,˙ÈÏÎN ‰·‰a בחוקים «¬»»ƒ¿ƒƒ≈
ŒÏÚ ˙ˆ˜Óa ÌÈÏÚÓ ÏÎO‰«≈∆«¿ƒ¿ƒ¿»«
ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯‰ ÏÚ ÌÈtŒÏk»»ƒ«»»»«¿ƒ

מצוות, לקיים יהודי כל …¿ÏÂ‡של
‰lb˙Ó אלה חוקים ŒÏkבקיום ƒ¿«∆»

˙Ó‚e„a ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Ck«∆∆«¿»»¿¿«
Ô·‡a ˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬¿∆∆

‰·BË ומהוות חקוקות הן שאמנם »
ובכל  עצמה, מהאבן נפרד בלתי חלק

אותיות  הן אלו BÎÈLÁnL∆«¬ƒ˙זאת
Ô·‡‰ ˙e¯È‰a ˙‡ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»∆¿ƒ»∆∆
‰˜È˜Á‰ ÌB˜ÓaL ,‰·BË»∆ƒ¿«¬ƒ»

האותיות  ŒÏkשל ˜È‰·Ó BÈ‡≈«¿ƒ»
Ck בו נחקקו שלא במקום כמו «

אותיות.

"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" eÏ‡Â¿ƒ…À««»
ÏÚÓlL‰מצות( (‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»∆¿«¿»

,ÏÎOÓ È¯Ó‚Ï לעיל כמובא ¿«¿≈ƒ≈∆
שאינם  דברים יש בפרט זו שבמצווה

בשכל, Ó‚e„a˙מתקבלים ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿«
¯·ÚÓ ˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬≈≈∆
ÌB˜Ó Ô‰Ï ÔÈ‡L ,¯·ÚÏ¿≈∆∆≈»∆¿
˙BÓÈÏÚÓ ÔÈ‡Â ,ÏÏk ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»¿»¿≈»«¿ƒ

ÏÏk פרה מצוות זו, מצווה בקיום וכך ¿»
ברצון  כלל פוגם לא השכל אדומה,

כיוון  מצוות, לקיים היהודי של הטבעי

כל  לה בשכל.שאין מקום תפיסת

ÈËewÏ'a ¯‡·Ó ‰p‰Â („¿ƒ≈¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz2 הנזכר Le¯ÈÙaבמאמר »¿≈

הכתוב  Á˜˙לשון ˙‡Ê"…À«
"‰¯Bz‰,חסידות פי È„ÈŒÏÚLעל «»∆«¿≈

‡È‰L ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓƒ¿«»»¬»∆ƒ

,'‰˜eÁ',האנושי בשכל מובנת שלא ÏÚÓÏ‰,מצווה eÎÈLÓz כלומר »«¿ƒ¿«¿»
למטה  שתאיר מלמעלה והתגלות המשכה ‡Bi˙B˙תגרמו ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ

,‰¯Bz‰ ÏL ‰˜È˜Á‰ עם ממש אחד דבר שהיא כפי התורה «¬ƒ»∆«»
בעצמו  LnÓהקדושֿברוךֿהוא ÌMÓ ˙BÈ‰Ï של הזו הנעלית מהבחינה ƒ¿ƒ»«»

החקיקה' CLÓÂאותיות „¯BÈ≈¿ƒ¿»
להתגלות  למטה »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙מלמעלה
,'eÎ ·˙k‰ ˙Bi˙B‡ שהתורה כפי ƒ«¿»

הכתיבה' ב'אותיות וירדה התלבשה

שהדבר eÈ‰Âלמטה  לכך הסיבה ¿«¿
אדומה נפעל  פרה מצוות קיום עלֿידי

‡„Óe‰הוא  ‰¯t ˙ÂˆnL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«»»¬»
'eÎ ‰¯Bz‰ ˙eÏÏk ‡È‰ƒ¿»«»

‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) שלכן «ƒ¿»¿≈¿ƒ
ולא  התורה" חוקת "זאת בה נאמר

הפרה" חוקת )."זאת
ÔÈÚ ÌbL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«ƒ¿«
˙‡Ê"aL BËeLÙk 'ÌÈ˜eÁ'‰«ƒƒ¿∆¿…

,"‰¯Bz‰ ˙˜Á שמצווה העובדה À««»
אלא  האדם בשכל מובנת אינה זו

EÏ ÔÈ‡ ,ÈÙlÓ ‡È‰ ‰¯Êb¿≈»ƒƒ¿»«≈¿
CÈ¯ˆ ,‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¿̄¿«¿≈«¬∆»»ƒ
˙BˆÓ ÏÎa CLÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿

‰¯Bz‰ שכן אלה מצוות גם כולל «»
כפי  האנושי, בשכל ולקלוט להבין ניתן

ומבאר. שממשיך

Œ„B·k ·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«∆»«¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„¿̃«ƒ¿»ƒ«¿

הריי"צ  Ó‡L¯הרבי ¯Ó‡na««¬»∆»«
‰Ïe‡b‰ ˙Lc Êenz ·"Èa26 ¿«ƒ¿««¿»

ברוסיה  ממאסר יצא בה תרפ"ז שנת

ÌÈc˜nL È¯Á‡Ï] תחילה ומבאר ¿«¬≈∆«¿ƒ
מאמר  ‰ÈÂ'באותו ˙BˆÓL∆ƒ¿¬»»

˙B‡¯˜ ז"ל בתור חכמינו ובדברי ה ƒ¿»
'˙B„Ú' BÓk ,˙BÓL ‰nÎa¿«»≈¿≈
¯‡·Óe .'ÌÈËtLÓ'e 'ÌÈ˜eÁ'ƒƒ¿»ƒ¿»≈
הנזכר, במאמר הריי"צ הרבי

ŒÏÚL ˙BˆÓ Ô‰ 'ÌÈËtLn'L∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆«
'eÎ ÏÎO‰ Èt של השכל וגם ƒ«≈∆

אלו  למצוות מסכים ÌÈ˜eÁ'Â¿ƒ'האדם
ŒÈk ,ÌÚh‰ ÈtŒÏÚ ÔÈ‡L Ô‰≈∆≈»«ƒ«««ƒ

,·e˙k‰ ˙¯Êb Ì‡ למעלה ƒ¿≈««»
שמובא È‡„ÎÂ˙‡מהשכל, וכפי ¿ƒ¿ƒ»

˙˜Á ˙‡Ê" ˜eÒt ÏÚ) È"L¯a¿«ƒ«»…À«
ÔËO‰L ÈÙÏ ("‰¯Bz‰«»¿ƒ∆«»»
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כט d"kyz'd ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ּכתב  לפיכ כּו' יׂשראל את מֹונין העֹולם ְְְִִִֵֶַָָָָָואּומֹות

קּיּום  אׁשר היא האדם ׁשעבֹודת כּו'], חּוקה ֲֲִִֶֶַָָָָָּבּה

ּכמֹו ּדוקא עֹול ּבקּבלת יהיה הׂשכלּיֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּמצֹות

ׁשמּוׂשגֹות  ּדמצֹות והינּו, 'חּוקים'. ׁשהן ְְְְְִִִֵֶֶַַָהּמצֹות

לפי  אינֹו ׁשמקימן זה הּנה הּׂשכל, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָעלּֿפי

ה' מצֹות להיֹותן ּכיֿאם אֹותן, מחּיב ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהּׂשכל

ׁשּמביא  הּפנימי הּטעם ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַכּו'.

חקת  "זאת ּפסּוק על  רׁש"י לפירּוׁש ְְִֵֵַַַַָֹֻּומצּין

הּׁשבּוע  ּפרׁשת ׁשּזֹוהי לכ [נֹוסף ְִֶַַַַָָָָָָהּתֹורה"

הּתיבֹות  ּבמפֹורׁש וכֹותב הּגאּולה. לענין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּסמּו

ּגזרת  "ּדא ׁשמתרּגמין הּתֹורה", חקת ְְְְִֵֶַַַַָָֹֻ"זאת

ּכּמּובא  הּתֹורה, על לּגזרה ׁשרֹומז ְְֵֵֶַַַַַָָָָאֹוריתא",

ׁשּכתּוב 27ּבספרים  למה ראיה להביא ׁשּכּונתֹו ,[ ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ

לקּים  צרי ׂשכלּיֹות מצֹות ׁשּגם הענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבהמׁש

ּד"זאת  מהּפירּוׁש ּכי 'חּוקים', ּכמֹו עֹול ְְְִִֵֵַַַָֹּבקּבלת

ּכללּות  היא אדּומה  ּפרה ׁשּמצות הּתֹורה" ְְֲִִֶַַַָָָָָֻחקת

הּפרטים, ׁשהם הּמצֹות, ׁשּכל - מּוכח ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,

מהּׂשכל  (ׁשּלמעלה עֹול קּבלת מּתֹו לקימן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצרי

ּד'פרה  ה'חּוקה' את ׁשמקימים ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָלגמרי)

מן  ּבאים הּפרטים ׁשהרי הּכלל, ׁשהיא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָאדּומה'

הּכלל. אל) ְְִֶַָ(ודֹומים

¯e‡a‰Â הּסּוגים ּדׁשלׁשה ׁשהחלּוקה ּדאף ּבזה, ¿«≈ְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

 ֿ על היא ו'חּוקים' 'מׁשּפטים' ְְִִִִֵַָ'עדּות'

ׁשּיׁש אֹומרת עצמּה ׁשהּתֹורה הינּו ּתֹורה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי

'חּוקים', ּבׁשם ונקראֹות טעם להן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמצֹות

(ּבּתֹורה) ונקראֹות טעם להן ׁשּיׁש מצֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

הּוא  הּתֹורה ׁשרצֹון ונמצא, ּו'מׁשּפטים', ְְְְִִִֵֶַָָָ'עדֹות'

על  עדּות ּבתֹור יהיה ּד'עדֹות' הּמצֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַׁשּקּיּום

ׁשֹונים  יהיה 28ענינים ּד'מׁשּפטים' הּמצֹות וקּיּום , ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָ

הּׂשכל  חּיּוב ׁשּמצֹות 29מּצד ּגּופא הא הּנה , ְִִִִֵֵֶֶַַָָ

צרי הּטעם, מּצד להעׂשֹות צריכֹות ְְְִִִִִֵַַַַָָׂשכלּיֹות
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תקף.27) סו"ס או"ח במג"א הובא - גו';28)תניא היא אות כי תשמורו שבתותי את אך יג) לא, (תשא בכתוב וכמפורש

ועד"ז  סוכה. הל' ריש אדה"ז ושו"ע מב"ח ולהעיר - ובכ"מ. גו'. הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו למען מג) כג, (אמור

כו'. תפילין צריך 29)בציצית, השכל מצד גם רע שהן שהרעות ב), פד, בדרמ"צ (הובא פ"ו להרמב"ם פרקים מח' להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈBÓ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Â מקניטים'eÎ Ï‡¯NÈ מצווה ‡˙ קיום לגבי ¿»»ƒ∆ƒ¿»≈

eÎ'],זו, ‰˜eÁ da ·˙k CÎÈÙÏ הרבי אומר כך במאמר ועל הריי"צ ¿ƒ»»«»»
‰È‰È ˙BiÏÎN‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ¯L‡ ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·ÚL∆¬«»»»ƒ¬∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆

‡˜Âc ÏBÚ ˙Ïa˜a אלא האנושי השכל פי על מתחייב שהדבר בגלל לא ¿«»««¿»
וקיום  שמים מלכות עול קבלת מתוך

הכתוב  Ô‰Lגזירת ˙Bˆn‰ BÓk¿«ƒ¿∆≈
˙BˆÓc ,eÈ‰Â .'ÌÈ˜eÁ'ƒ¿«¿¿ƒ¿

˙B‚NeÓL ומובנותÈtŒÏÚ ∆»«ƒ
ÔÓÈ˜ÓL ‰Ê ‰p‰ ,ÏÎO‰«≈∆ƒ≈∆∆¿«¿»
מצוות  מקיים שהיהודי לכך הסיבה

ÏÎO‰Lבפועל אלו  ÈÙÏ BÈ‡≈¿ƒ∆«≈∆
Ô˙BÈ‰Ï Ì‡ŒÈk ,Ô˙B‡ ·iÁÓ¿«≈»ƒƒƒ¿»

'eÎ '‰ ˙BˆÓ האדם בכך וכמובן ƒ¿
ועמוק את עובד  פנימי יותר באופן ה'

בקיום  כזה,שהרי באופן המצוות

של  ביטול יש עול, קבלת מתוך

מאשר  יותר הרבה האישית המציאות

גם  מחייב שכך משום המצוות בקיום

האדם. שכל

h‰ e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂÌÚ ¿≈«∆∆«««
‡È·nL ÈÓÈt‰ הריי"צ הרבי «¿ƒƒ∆≈ƒ

ÏÚ È"L¯ Le¯ÈÙÏ ÔiˆÓe¿«≈¿≈«ƒ«
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" ˜eÒt»…À««»
˙L¯t È‰BfL CÎÏ ÛÒB]»¿»∆ƒ»»«
ÔÈÚÏ CeÓq‰ Úe·M‰«»««»¿ƒ¿«

‰Ïe‡b‰.בתמוז BÎÂ˙·בי"ב «¿»¿≈
˙˜Á ˙‡Ê" ˙B·Èz‰ L¯BÙÓaƒ¿»«≈…À«
‡c" ÔÈÓb¯˙ÓL ,"‰¯Bz‰«»∆¿«¿¿ƒ»

,"‡˙È¯B‡ ˙¯Êb,התורה גזירת זו ¿≈««¿»
,‰¯Bz‰ ÏÚ ‰¯ÊbÏ ÊÓB¯L∆≈«¿≈»««»
ללמוד  שלא הנכרים שגזרו הגזירה

המאסר  בתקופת גם שהיה כפי תורה,

ברוסיה  הריי"צ הרבי של והגאולה

תרפ"ז ÌÈ¯ÙÒaבשנת ‡·enk27 «»ƒ¿»ƒ
ב'שולחן  אברהם' ה'מגן שכתב כמו

כתעניות: שנקבעו ימים לגבי ערוך'

חוקת  פרשת הששי ביום התניא "כתב

היום  שבאותו להתענות יחידים נהגו

בצרפת  ספרים מלאים קרונות כ' נשרפו

מפני  החודש בימי אותו קבעו ולא

שאלת  שיום שמתוך להם נודע חלום

חוקת  זאת התורה גזירה גורם הפרשה

שני  נחרבו ת"ח בשנת וגם אורייתא'. גזירת 'דא מתרגמינן קהילות התורה

כהן'" ה'שפתי בעל שחיבר בסליחות שכתוב כמו היום באותו ],גדולות
B˙ekL היא חוקת בפרשת אלו רש"י דברי בציטוט הריי"צ הרבי של ∆«»»

ÔÈÚ‰ CLÓ‰a ·e˙kL ‰ÓÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ïהנזכר ÌbLבמאמר ¿»ƒ¿»»¿«∆»¿∆¿≈»ƒ¿»∆«
Ìi˜Ï CÈ¯ˆ ˙BiÏÎN ˙BˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈
'ÌÈ˜eÁ' BÓk ÏBÚ ˙Ïa˜a ולא ¿«»«¿ƒ

ומובנות  מתקבלות אלו שמצוות משום

Ê"c‡˙בשכל, Le¯Èt‰Ó Èkƒ≈«≈¿…
‰¯t ˙ÂˆnL "‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»∆ƒ¿«»»
‰¯Bz‰ ˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡¬»ƒ¿»«»

מבטא  שלה הכללי והתוכן התוכן את

המצוות, כל ÏkLשל - ÁÎeÓ»∆»
ÌÈË¯t‰ Ì‰L ,˙Bˆn‰ של «ƒ¿∆≈«¿»ƒ

התורה, CBzÓכללות ÔÓÈ˜Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿»ƒ
‰ÏÚÓlL) ÏBÚ ˙Ïa«̃»«∆¿«¿»

È¯Ó‚Ï ÏÎO‰Ó ביטול מתוך ≈«≈∆¿«¿≈
השכל  של BÓkמוחלט (¿

'‰˜eÁ'‰ ˙‡ ÌÈÓÈ˜ÓL∆¿«¿ƒ∆«»
ÏÏk‰ ‡È‰L '‰Óe„‡ ‰¯Ù'c¿»»¬»∆ƒ«¿»

קבל  מוחלטת,מתוך עול ≈¬∆È¯‰Lת
ÌÈÓB„Â) ÔÓ ÌÈ‡a ÌÈË¯t‰«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ

.ÏÏk‰ (Ï‡∆«¿»
‰˜eÏÁ‰L Û‡c ,‰Êa ¯e‡a‰Â¿«≈»∆¿«∆«¬»

המצוות  ‰ÌÈ‚eqשל ‰LÏLcƒ¿…»«ƒ
'ÌÈ˜eÁ'Â 'ÌÈËtLÓ' '˙e„Ú'≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
eÈ‰ ,‰¯Bz ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ»«¿
LiL ˙¯ÓB‡ dÓˆÚ ‰¯Bz‰L∆«»«¿»∆∆∆≈
ÌÚË Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙BˆÓƒ¿∆≈»∆««
LÈÂ ,'ÌÈ˜eÁ' ÌLa ˙B‡¯˜Â¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÚË Ô‰Ï LiL ˙BˆÓƒ¿∆≈»∆««
'˙B„Ú' (‰¯Bza) ˙B‡¯˜Â¿ƒ¿»«»≈

,'ÌÈËtLÓ'e עצמה שהתורה וכיוון ƒ¿»ƒ
שזו  ברור הזו החלוקה את קבעה

ונכונה אמיתית «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,חלוקה
‰¯Bz‰ ÔBˆ¯Lעצמה‡e‰ ∆¿«»

‰È‰È '˙B„Ú'c ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿∆
ÌÈÈÚ ÏÚ ˙e„Ú ¯B˙a¿≈«ƒ¿»ƒ

ÌÈBL28 הפסח חג למשל כמו ƒ
מצרים, יציאת על עדות Ìei˜Â¿ƒשהוא
'ÌÈËtLÓ'c ˙Bˆn‰ מצוות «ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

ואם  אב כיבוד כמו בשכל המובנות

‰ÏÎOוכד' ·eiÁ „vÓ ‰È‰È29, ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈∆
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eb'ל dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

ּבגלל  רק הינּו קּבלתֿעֹול, ּבדר ְְְְִִֶֶַַַַַָלהיֹות

יהיה  אּלּו מצֹות ׁשּקּיּום ּגזר ֿ ּברּוֿהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהּקדֹוׁש

הּטעם  ּגּופא,30מּצד לּמצֹות ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן . ְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּד'עדֹות' ׁשּבּמצֹות העליֹון הרצֹון ְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּגם

מחכמה, ׁשּלמעלה עצמי רצֹון הּוא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּו'מׁשּפטים'

ׁשהרצֹון  מּלפני" היא "ּגזרה זה) (ּגם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

וזהּו וׂשכל. ּבטעם ּגם יתלּבׁש אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּבמצֹות

הּתֹורה" חקת "זאת ׁשּכתּוב למה הּפנימי ְְִִֶַַַַַַַָָֹֻהּטעם

ׁשענינן  הּמצֹות, ּכללּות היא אדּומה ׁשּפרה ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָ(הגם

ּכדי  חכמה), היא ּתֹורה ואלּו העליֹון, ְְְְְִִֵֶָָָָרצֹון

הּמצוה  מּצד רק לא הּוא הּגזרה ׁשענין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהדּגיׁש

ׁשּבהם, הּתֹורה ּגם אּלא ּו'מׁשּפטים', ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּב'עדֹות'

הּׂשכל  ּגם (ועד וׂשכל ּבחכמה ׁשּנמׁשכּו מה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָהינּו

היא  "ּגזרה "חקת", ׁשל ענין זה הרי ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻּגּופא),

ְִַָמּלפני".

ׁשענין ‡Cה) ׁשּי אי להבין, צרי עדין «ְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ׂשכל  הרי קּבלתֿעֹול, מּצד יהיה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּׂשכל

נאמר  זה על א הפכים. ׁשני הם ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָוקּבלתֿעֹול

חקיקה  ׁשל ענין ׁשּזהּו הּתֹורה", חקת ְֲִִֶֶֶַַָָָֹֻ"זאת

ג). סעיף לעיל (ּכּנזּכר לעבר ּובהקּדים,מעבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

חקיקה  על לעבר מעבר חקיקה ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּיתרֹון

החקּוקֹות  לאֹותּיֹות ּבנֹוגע רק לא הּוא ְְֲִֵַַַָָֹסתם,

להן  אין לעבר מעבר (ׁשּבחקיקה עצמן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבפני

לּדבר  ּבׁשּיכּות ּגם אּלא כּו'), אחיזה ְְֲִֶַַַָָָָָמקֹום

ּבאֹותּיֹות  ּכמֹו סתם, ׁשּבחקיקה ְְְֲִִֶֶַַָָָָהּנחקק,

היא  החקיקה ּפעּולת טֹובה, אבן על ְֲֲִִֶֶַַַַָָהחקּוקֹות

מהּֿׁשאיןּֿכן  האבן, ׁשל החיצֹוני ּבחלק ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָרק
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"אלמלי  סע"ב) ק, (עירובין שאמרו מה יובן ובזה .248 ע' חט"ז .17ֿ18 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה וראה אפשי". "אי ע"ז לומר

נפק"מ. למאי דלכאורה, - כו'" מנמלה וגזל מחתול צניעות למדים היינו (ח"ו*) תורה ניתנה במשפטים 30)לא גם שלכן

משפטים). ר"פ (רש"י ישראל" כדיני אותו דנין ואפי'.. עו"כ, לפני ולא "לפניהם אמרו

וש"נ. שלז. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb ‡‰ ‰p‰עצמו BNÚ‰Ï˙זה ˙BÎÈ¯ˆ ˙BiÏÎN ˙BˆnL ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»
ÌÚh‰ „vÓ המצווה את ולקיים המצווה טעם את לדעת אמור כן והאדם ƒ««««

עצמו זה בשכל, מובן טעם לה שיש והכרה ידיעה BÈ‰Ï˙מתוך CÈ¯»̂ƒƒ¿
eÈ‰ ,ÏBÚŒ˙Ïa˜ C¯„a צריך 'משפטים', מסוג הללו, המצוות שקיום ¿∆∆«»««¿

ŒLB„w‰Lלהיות  ÏÏ‚a ˜«̄ƒ¿«∆«»
˙BˆÓ ÌeiwL ¯Êb ‡e‰ŒCe¯a»»«∆ƒƒ¿

ÌÚh‰ „vÓ ‰È‰È el‡30 ולא ≈ƒ¿∆ƒ««««
לקיום  הסיבה הוא השכלי שהטעם

בשכל  המובנות שמצוות ולא המצווה,

אלא  ועניין טעם בתוספת מקיים האדם

הקדושֿברוךֿהוא  גזר שכך משום רק

הטעם. מצד אלו מצוות שיקיימו

ÔÎÂ‡e‰ קיום אופן לגבי רק לא ¿≈
אלא BˆnÏ˙המצוות Ú‚Ba Ìb«¿≈««ƒ¿

‡Ùeb,עצמןÔBˆ¯‰ ÌbL »∆«»»
ÔBÈÏÚ‰ הקדושֿברוךֿהוא של רצונו »∆¿

'˙B„Ú'c ˙BˆnaL∆«ƒ¿¿≈
ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ ‡e‰ 'ÌÈËtLÓ'eƒ¿»ƒ»«¿ƒ
בעצמו  בקדושֿברוךֿהוא שמקורו רצון

,‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL שגם כפי ∆¿«¿»≈»¿»
מכוח  נעלה הרצון כוח הנפש בכוחות

Ê‰השכל, Ìb) ‡l‡ העובדה ∆»«∆
מתלבש  אלו במצוות העצמי שהרצון

ÈÙlÓ"בשכל  ‡È‰ ‰¯Êb" (¿≈»ƒƒ¿»«
ÔBˆ¯‰L'ה'עצמיel‡ ˙BˆÓaL ∆»»∆¿ƒ¿≈

והחכמה שבעצם  מהשכל נעלה

.ÏÎNÂ ÌÚËa Ìb LaÏ˙Èƒ¿«≈«¿««¿≈∆
‰ÓÏ ÈÓÈt‰ ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆««««¿ƒƒ¿«

·e˙kL אדומה פרה "Ê‡˙במצוות ∆»…
‰¯tL Ì‚‰) "‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»¬«∆»»
,˙Bˆn‰ ˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡¬»ƒ¿»«ƒ¿
eÏ‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÔÈÚL∆ƒ¿»»¿»∆¿¿ƒ

‰ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz לעיל ונתבאר »ƒ»¿»
ולמה  מהחכמה, למעלה הוא שהרצון

שהיא  אדומה פרה על נאמר כן אם

אחר  לשון ולא "התורה", חוקת

למצוות  אותה ההסבר ),שמייחס אלא

‰Êb¯‰הוא  ÔÈÚL LÈb„‰Ï È„kהמצוות ¯˜שבקיום ‡Ï ‡e‰ ¿≈¿«¿ƒ∆ƒ¿««¿≈»…«
,'ÌÈËtLÓ'e '˙B„Ú'aL ‰Âˆn‰ „vÓ הרצון שהם בגלל היינו ƒ««ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ

ÓÎÁa‰העליון, eÎLÓpL ‰Ó eÈ‰ ,Ì‰aL ‰¯Bz‰ Ìb ‡l‡∆»««»∆»∆«¿«∆ƒ¿¿¿»¿»
‡Ùeb ÏÎO‰ Ìb „ÚÂ) ÏÎNÂ מודגש ),עצמו בזה שלכאורה למרות ¿≈∆¿«««≈∆»

וההשגה, ההבנה ‰È‡עניין ‰¯Êb" ,"˙˜Á" ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»∆À«¿≈»ƒ
."ÈÙlÓƒ¿»«

ÔÈ„Ú C‡ הביאור ‰) לאחר גם «¬«ƒ
'חוקת  היא אדומה פרה שמצוות

המצוות  קיום שגם זה במובן התורה'

מתוך  להיות צריך בשכל המובנות

עול וקבלת ÔÈ·‰Ï,ביטול CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ
CiL CÈ‡ ייתכןÏÎO‰ ÔÈÚL ≈«»∆ƒ¿««≈∆

אלה  הואÈ‰È‰שבמצוות vÓ„גם ƒ¿∆ƒ«
Œ˙Ïa˜Â ÏÎN È¯‰ ,ÏBÚŒ˙Ïa«̃»«¬≈≈∆¿«»«

ÌÈÎÙ‰ ÈL Ì‰ ÏBÚ זה הסותרים  ≈¿≈¬»ƒ
קשורה  שכלית והשגה הבנה שהרי לזה

עול  קבלת ואילו האדם, של במציאות

כלפי  האישית המציאות ביטול עניינה

העליון? הרצון

‰Ê ÏÚ C‡ הזה המיוחד השילוב על ««∆
המצוות  בקיום עול וקבלת שכל בין

בשכל Á˜˙המובנות ˙‡Ê" ¯Ó‡∆¡«…À«
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,"‰¯Bz‰«»∆∆ƒ¿»∆

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Á חקיקה ¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
בה  וחודרת המציאות כל על שפועלת

‚לעומק ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ
שהוא  כפי החקיקה' 'אותיות לעניין

האדם  ומבאר.),בנפש שממשיך כפי

ÔB¯˙i‰L ,ÌÈc˜‰·e והמעלה ¿«¿ƒ∆«ƒ¿
ÏÚ ¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Á ÏL∆¬ƒ»≈≈∆¿≈∆«
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,Ì˙Ò ‰˜È˜Á¬ƒ»¿»…«
˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡Ï Ú‚Ba¿≈«»ƒ«¬
¯·ÚÓ ‰˜È˜ÁaL) ÔÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»∆«¬ƒ»≈≈∆
‰ÊÈÁ‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï ÔÈ‡ ¯·ÚÏ¿≈∆≈»∆¿¬ƒ»

מעלה eÎ'באבן  על מוכיח והדבר

כשלעצמן  באותיות ‡l‡מיוחדת ,(∆»
˜˜Áp‰ ¯·cÏ ˙eÎiLa Ìb שבו «¿«»«»»«∆¿»

יש  לגביו גם חקוקות, האותיות

ויתרון, מעלה החקיקה לאותיות

,‰·BË Ô·‡ ÏÚ ˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡a BÓk ,Ì˙Ò ‰˜È˜ÁaL∆«¬ƒ»¿»¿»ƒ«¬«∆∆»
Ô·‡‰ ÏL ÈBˆÈÁ‰ ˜ÏÁa ˜¯ ‡È‰ ‰˜È˜Á‰ ˙ÏeÚt ואילו ¿««¬ƒ»ƒ««≈∆«ƒƒ∆»∆∆
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לי d"kyz'd ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ׁשל  מציאּותֹו ּכל הּנה לעבר, מעבר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבחקיקה

לגמרי  חדּורה נעׂשית הּנחקק ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָהּדבר

מהענין  (ּדּור אּון ּדּור ְְְְְְְִֵֶֶָָ(דּורכּגעדרּונּגען

ּד"זאת  ׁשהּׁשּיכּות מּובן, ּומּזה ּבֹו. ְְִִֶֶֶַַָָֹׁשחֹוקקים

רק  לא היא לעבר, מעבר לחקיקה הּתֹורה" ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻחקת

ּד'פרה  החּוקה ׁשּבקּיּום עֹול' ה'ּקּבלת ענין ְְְִִִֶַַַַַַָָָָמּצד

(ּכּנזּכר  ּכלל ּבׂשכל מקֹום לּה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָאדּומה',

חקּוק  ׁשּבֹו הּיׂשראלי האיׁש מּצד ּגם אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלעיל),

ּכל  את חֹודרת זֹו ׁשחקיקה עֹול', ה'ּקּבלת ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָענין

ּבאדם  ׁשּנחקק ׁשּדבר ּבזה, והענין ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָָמציאּותֹו.

אף  הּנה טֹובה, ּבאבן החקּוקֹות אֹותּיֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַָּבדּוגמת

הּכתיבה  אֹותּיֹות ּכמֹו (ולא ּבתֹוכֹו נחקק ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹׁשהּדבר

זה  אין מּכלֿמקֹום הּקלף), ּגּבי על ְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכתּובֹות

ׁשאינֹו ּכׁשם הּנה ואז מּמׁש, ׁשּלֹו לעצם עד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּגיע

אינֹו כן ּכמֹו ּפנימי, הּיֹותר לעֹומק עד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָמּגיע

ּבּכחֹות  ּגם (איינגעקארּבט) היטב ונקּבע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹנקלט

להיֹותֹו עֹול', ה'ּקּבלת ענין אמנם, ְְְִִִִִַַַַַָָָהחיצֹונּיים.

ּבכל  הינּו לעבר, מעבר יׂשראל איׁש אצל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָחקּוק

הכי  ּבּכחֹות ּגם נמׁש הּוא הרי ְְֲֲִִֵַַַָֹעצמּותֹו,

לעצם  ׁשּיכים האדם ּכחֹות ׁשּכל ּכיון ִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹחיצֹונּיים,

הינּו,31ׁשּלֹו לעבר, מעבר ּדחקיקה הענין וזהּו . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הכי  לחיצֹונּיּות עד ּפנימי הּיֹותר ְֲִִִִִֵֵֶַַַָמהעֹומק

ּכח  על  ּגם עֹול ' ה'ּקּבלת  ּפֹועל ולכן ְְֵֵַַַַַַָָָֹרחֹוקה.

ּד'עדֹות'32הּׂשכל  הּמצֹות ּבהבנת (ׁשּגם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבפני  הּׂשכל מציאּות נּכרת תהיה לא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּו'מׁשּפטים'

היא  "ּגזרה  מּצד ׁשהּוא ּכפי אּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָעצמֹו,

ּכל  על ּופ ֹועל ּכֹולל הּנפ ׁש ׁשעצם ּכיון ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּלפני"),

ַֹהּכחֹות.

אדּומה ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ו) ּפרה ּבמצות הּוא ¿«∆∆∆ְְֲִַָָָ

"זאת  נאמר ׁשעליה ְֱֶֶֶַַָָָֹעצמּה,

לעבר, מעבר חקיקה ּבחינת הּתֹורה", ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻחקת
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כלל 31) אחיזה שום לה ואין לגמרי מופשטת היותה עם - היחידה בחי' שדוקא ,(33 (ע' פ"ה העבודה קונטרס עד"ז ראה

באריכות. עיי"ש חי'). בחינת (משא"כ דנה"ב החומריות על גם ופועלת הכחות בכל היא נמצאת הפנימיים, בכחות

ש 32) בזה דוקא נפשו.ואדרבה: בעצם חקוק שהוא מתבטא השכל, על גם פועל הקב"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמתחת  יותר, הפנימי האבן פעולה בחלק שום לאותיות אין לאותיות,

Ïkוהשפעה, ‰p‰ ,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Áa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬ƒ»≈≈∆¿≈∆ƒ≈»
È¯Ó‚Ï ‰¯e„Á ˙ÈNÚ ˜˜Áp‰ ¯·c‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆«»»«∆¿»«¬≈¬»¿«¿≈

C¯ec Ôe‡ C¯ec ÔÚbe¯„ÚbÎ¯e„) אל הקצה מן העומק, בכל חדורה ¿¿∆¿¿∆¿¿
Ú‰Óהקצה  (Ba ÌÈ˜˜BÁL ÔÈ ≈»ƒ¿»∆¿ƒ

ובכל  שלה המציאות בכל כולה, והאבן

בה  שחקוקות אבן היא שלה, השכבות

אותיות.

‰fÓe של שהיתרון לעיל מהאמור ƒ∆
מעבר  החקוקות החקיקה' 'אותיות

האותיות  שבו בדבר גם מתבטא לעבר

eÎiM‰L˙חקוקות  ,Ô·eÓ»∆««»
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê"c¿…À««»

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜ÁÏ שחודרת «¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
כולה, המציאות ¯˜בכל ‡Ï ‡È‰ƒ…«

'ÏBÚ ˙Ïaw'‰ ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿«««»«
‰¯Ù'c ‰˜eÁ‰ Ìei˜aL∆¿ƒ«»¿»»
ÌB˜Ó dÏ ÔÈ‡L ,'‰Óe„‡¬»∆≈»»
,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÏÏk ÏÎNa¿≈∆¿»«ƒ¿»¿≈
LÈ‡‰ „vÓ Ìb ‡l‡∆»«ƒ«»ƒ

ÈÏ‡¯Ni‰ את המקיים היהודי «ƒ¿¿≈ƒ
ÔÈÚהמצווה  ˜e˜Á BaL∆»ƒ¿«

BÊ ‰˜È˜ÁL ,'ÏBÚ ˙Ïaw'‰««»«∆¬ƒ»
B˙e‡ÈˆÓ Ïk ˙‡ ˙¯„BÁ וכל ∆∆∆»¿ƒ

חדור  נעשה שבו, ופרט פרט כל כולו,

וביטול  שמים מלכות עול בקבלת

ומפרט.לרצון  שממשיך וכפי העליון,

˜˜ÁpL ¯·cL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»»∆∆¿»
Ì„‡a של רגילה,באופן חקיקה »»»

˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ«¬
¯·c‰L Û‡ ‰p‰ ,‰·BË Ô·‡a¿∆∆»ƒ≈«∆«»»

BÎB˙aאכן  ˜˜Á בפנימיותו ∆¿»¿
‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ BÓk ‡ÏÂ)¿…¿ƒ«¿ƒ»
ÛÏw‰ Èab ÏÚ ˙B·e˙kL∆¿««≈«¿»

מעליו  ‡ÔÈונשארות ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ƒ»»≈
ÚÈbÓ ‰Ê וחודרBlL ÌˆÚÏ „Ú ∆«ƒ««»∆∆∆

BÈ‡L ÌLk ‰p‰ Ê‡Â ,LnÓ«»¿»ƒ≈¿≈∆≈
ÈÓÈt ¯˙Bi‰ ˜ÓBÚÏ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««»∆«≈¿ƒƒ
והפנימיים  העמוקים לרבדים חודר ולא

נפשו, של ‡BÈביותר ÔÎ BÓk¿≈≈
·ËÈ‰ Úa˜Â ËÏ˜ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈

Ëa¯‡˜Ú‚ÈÈ‡) ונקלט Ìbעמוק חרוט ‰ÌÈiBˆÈÁאפילו ) ˙BÁka «ƒ¿∆«¿¿««…«ƒƒƒ
בפנימיותם. חודר ולא מעליהם נשאר הדבר מסוים, במובן בהם, «¿«‡ÌÓ,וגם
Ï‡¯NÈ LÈ‡ Ïˆ‡ ˜e˜Á B˙BÈ‰Ï ,'ÏBÚ ˙Ïaw'‰ ÔÈÚ יהודי כל ƒ¿«««»«ƒ¿»≈∆ƒƒ¿»≈

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ,שלו המציאות B˙eÓˆÚבכל ÏÎa eÈ‰ בפרט רק ולא ≈≈∆¿≈∆«¿¿»«¿
מסויים, וברובד ‰e‡מסויים È¯‰¬≈

ÈÎ‰ ˙BÁka Ìb CLÓƒ¿»««…¬ƒ
˙BÁk ÏkL ÔÂÈk ,ÌÈiBˆÈÁƒƒƒ≈»∆»…
BlL ÌˆÚÏ ÌÈÎiL Ì„‡‰31 »»»«»ƒ»∆∆∆

זה  הרי עצמותו, בכל נוגע וכשהדבר

חיצוניים  הכי לצדדים גם ונוגע חודר

שלו.של  ‰ÔÈÚהמציאות e‰ÊÂ¿∆»ƒ¿»
¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Ác הקצה מן «¬ƒ»≈≈∆¿≈∆

ממש, הקצה ÓBÚ‰Ó˜אל ,eÈ‰«¿≈»∆
˙eiBˆÈÁÏ „Ú ÈÓÈt ¯˙Bi‰«≈¿ƒƒ««ƒƒ

‰˜BÁ¯ ÈÎ‰ וכל הבחינות וכל ¬ƒ¿»
הזו  עול בקבלת חדורות המדריגות

‰'Ïaw˙לגמרי. ÏÚBt ÔÎÏÂ¿»≈≈««»«
ÏÎO‰ Ák ÏÚ Ìb 'ÏBÚ32 ««…««≈∆

היא ( ·‰a˙והפעולה ÌbL∆««¬»«
'ÌÈËtLÓ'e '˙B„Ú'c ˙Bˆn‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ
˙e‡ÈˆÓ ˙¯k ‰È‰˙ ‡Ï…ƒ¿∆ƒ∆∆¿ƒ
ÈÙk ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÏÎO‰«≈∆ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ
‡È‰ ‰¯Êb" „vÓ ‡e‰L∆ƒ«¿≈»ƒ
LÙp‰ ÌˆÚL ÔÂÈk ,("ÈÙlÓƒ¿»«≈»∆∆∆«∆∆
˙BÁk‰ Ïk ÏÚ ÏÚBÙe ÏÏBk≈≈«»«…
שנשאלה  השאלה גם מיושבת ובזה

תשפיע  שהקבלתֿעול ייתכן איך לעיל

הפכים, שני הם והרי השכל על

הוא  שהקבלתֿעול הוא והביאור

ולכן  לעבר מעבר החקוקות כאותיות

הנפש  עצם על היא שלה ההשפעה

הוא  שגם השכל כולל המציאות, ועצם

מהעצם. ומושפע מהעצם נמשך

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Â לאמור בדומה ¿«∆∆∆
שכל  בין הייחודי השילוב אודות לעיל

בשכל  המובנות במצוות עול וקבלת

‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓa ‡e‰¿ƒ¿«»»¬»
dÓˆÚ שלמעלה מצווה שהיא «¿»
"Ê‡˙מהשכל, ¯Ó‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»∆¡«…

‰˜È˜Á ˙ÈÁa ,"‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»¿ƒ«¬ƒ»
,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ שילוב ישנו בה וגם ≈≈∆¿≈∆
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מּצד  ׁשּלֹו הּמעׂשה ּבכח רק (לא הּוא ְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּקּיּומּה

וה'ּקּבלת  ׁשהאמּונה ּבאֹופן אּלא) ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָקּבלתֿעֹול,

הּׂשכל  על ּגם ּפֹועלים  מהּׂשכל ׁשּלמעלה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָעֹול'

להרהר  רׁשּות ל ("אין יהרהר ׁשּלא ְְְְְְֵֵֵֶֶַַֹׁשּבֹו,

ּובׂשמחה,33אחריה") ּבחּיּות אֹותּה ׁשּמקּים ועד , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה ּבּׂשכל. ׁשּמּובנת מצוה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכמֹו

הּוא  הּתֹורה, ּכללּות היא אדּומה ׁשּפרה ְְֲִִֶֶַָָָָָָָׁשהענין

סעיף  לעיל (ּכּנזּכר ׁשּבּה ה'חּוקה' מּצד רק ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלא

על  ּפֹועל עֹול' ׁשה'ּקּבלת ּבזה ּגם אּלא ֵֶֶֶַַַַַָָָד),

מּצד  אדּומה' ּד'פרה ׁשהּמצוה אּלא, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשכל.

ּפעּולת  ּבטעם, מלּוּבׁשת ׁשאינּה מּכיון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָעצמּה,

ּכללי  ּבאֹופן היא הּׂשכל על ׁשּבּה עֹול' ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָה'ּקּבלת

נמׁש ּומּזה יהרהר, ׁשּלא ׁשלילה), ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ(ּבבחינת

ּפֹועל  עֹול' ׁשה'ּקּבלת הּמצֹות, ּבפרטי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָאחרּֿכ

הרצֹון. ּכפי ׁשּיּׂשיג הּׂשכל ְִִֵֶֶַַַָָעל

ÔÈÚÂ'ה'חּוקה עניני ּפרטי עם ּגם מתאים זה ¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

מּׁשאר  ּגם (ׁשחלּוקה אדּומה' ְְֲֲִֶַָָָָָּד'פרה

ׁשני  ּבּה ׁשּיׁש א), סעיף  לעיל ּכּנזּכר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָה'חּוקים',

עם  ּוביחד מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ שעׂשיתּה ְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָֹהפכים,

מֹועד" אהל ּפני נכח אל "והּזה והינּו,34זה, , ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

חקיקה  ּבחינת יׂשראל, איׁש ׁשל העצם ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמּצד

חּוץ  ׁשּנמצא ּבׁשעה אפילּו הּנה לעבר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמעבר

ׁשל  ּפתחֹו ורֹואה מתּכּון הּוא הרי מחנֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹלׁשלׁש

.35היכל  ֵָ

LÈÂ'ּתֹורה ּב'לּקּוטי המבאר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַָָֹ

אדּו ּבפרה ּׁשּכתּוב חקת ׁשּמה "זאת מה ְֲֶֶַַָָָָֹֻ

(ּכּנזּכר  ׁשּבּה וׁשֹוב' ה'רצֹוא מּצד הּוא ְִִֶַַַָָָָָָהּתֹורה"

הּכלים  מּגדר לצאת ה'רצֹוא' ּכי א), סעיף ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלעיל

ׁשּלמעלה  עֹול' ה'ּקּבלת עלּֿדר הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהּׂשכל,

מֹועד", אהל ּפני "נכח ענין ׁשּזהּו ודעת, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹמּטעם

יהרהר  ׁשּלא ּבׂשכל, ההמׁשכה ענין הּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוה'ּׁשֹוב'

ועד  לעיל), ּכּנזּכר יסּכים, עצמֹו הּׂשכל ׁשּגם הּמצֹות ּבׁשאר נמׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ(ּומּזה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זה  Lמעין ‰NÚn‰ ÁÎa ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ dÓeiwLBl האדם של ∆ƒ»…«¿…«««¬∆∆

‰eÓ‡‰L ÔÙB‡a (‡l‡ ,ÏBÚŒ˙Ïa˜ „vÓ לקיום היסוד שהיא ƒ««»«∆»¿∆∆»¡»
ÏBÚ'המצוות  ˙Ïaw'‰Â האישית המציאות ÏÎO‰Óביטול ‰ÏÚÓlL ¿««»«∆¿«¿»≈«≈∆

¯‰¯‰È ‡lL ,BaL ÏÎO‰ ÏÚ Ìb ÌÈÏÚBt תמיהות של מחשבות ¬ƒ«««≈∆∆∆…¿«¿≈
זו  מצווה של ועניינה מהותה על

¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡")≈¿¿¿«¿≈
("‰È¯Á‡33Ìi˜nL „ÚÂ , «¬∆»¿«∆¿«≈

BÓk ,‰ÁÓN·e ˙eiÁa d˙B‡»¿«¿ƒ¿»¿
ÏÎOa ˙·enL ‰ÂˆÓ האנושי ƒ¿»∆∆∆«≈∆

ועריבות  נועם לאדם גורמת וההבנה

בחיות בקיום  מקיים הוא כך המצווה,

מטעם  שלמעלה זו מצווה גם ובשמחה

הבנה. שום בה לו ואין ודעת

ÔÈÚ‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆»ƒ¿»
˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯tL∆»»¬»ƒ¿»
„vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,‰¯Bz‰«»…«ƒ«

daL '‰˜eÁ'‰ למעלה היא כי «»∆»
מצוות  גם לקיים וצריך מהשכל

עול  קבלת מצד בשכל שמובנות

‡l‡ ,(„ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»
ÏÚBt 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰L ‰Êa Ìb«»∆∆««»«≈

‡l‡,ומשפיע  .ÏÎO‰ ÏÚ««≈∆∆»
'‰Óe„‡ ‰¯Ù'c ‰Âˆn‰L∆«ƒ¿»¿»»¬»
dÈ‡L ÔÂÈkÓ ,dÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒ≈»∆≈»

ÌÚËa ˙LaeÏÓ למעלה היא אלא ¿∆∆¿««
של ÏeÚt˙מהשכל, ההשפעה ¿«

ÏÎO‰ ÏÚ daL 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰««»«∆»««≈∆
˙ÈÁ·a) ÈÏÏk ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆¿»ƒƒ¿ƒ«

¯‰¯‰È ‡lL ,(‰ÏÈÏL מחשבות ¿ƒ»∆…¿«¿≈
תמיהות  זו,של מצווה ∆fÓeƒ‰על

הקבלתֿעול  של השכל על מהפעולה

שהיא  אדומה בפרה שהיא אמנם כפי

מוגבלת, ‡CkŒ¯Áפעולה CLÓƒ¿»«««
˙Ïaw'‰L ,˙Bˆn‰ ÈË¯Ùaƒ¿»≈«ƒ¿∆««»«

ÏÎO‰ ÏÚ ÏÚBt 'ÏBÚ האנושי ≈««≈∆
‚ÈOiL ויקלוט ‰¯ˆÔBויבין ÈÙk ∆«ƒ¿ƒ»»

האלוקי. העליון

‰Ê ÔÈÚÂ של הכוחות פרטי שכל ¿ƒ¿»∆
יהיו  השכל, כוח כולל האדם,

הקשורה  מהקבלתֿעול מושפעים

הנפש, ÌÚבעצם Ìb ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ«ƒ
‰¯Ù'c '‰˜eÁ'‰ ÈÈÚ ÈË¯t¿»≈ƒ¿¿≈«»¿»»
¯‡MÓ Ìb ‰˜eÏÁL) '‰Óe„‡¬»∆¬»«ƒ¿»

‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,'ÌÈ˜eÁ'‰ מהשכל שלמעלה עניינים בה ויש «ƒ«ƒ¿»¿≈¿ƒ
משאר  יותר 'חוקים'לגמרי, בגדר הם שגם daהמצוות LiL במצוות ), ∆≈»

אדומה  BÁÓ˙פרה LÏLÏ ıeÁ d˙ÈNÚ˘ ,ÌÈÎÙ‰ ÈL מחנה ¿≈¬»ƒ∆¬ƒ»»¿»…«¬
הקדושה, לתחום מחוץ והיינו ישראל ומחנה לויה מחנה ÌÚשכינה, „ÁÈ·e¿««ƒ

Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ ‰f‰Â" ,‰Ê∆¿ƒ»∆…«¿≈…∆
"„ÚBÓ34,הקודש מול דווקא ≈

LÈ‡ ÏL ÌˆÚ‰ „vnL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«»∆∆∆ƒ
¯·ÚÓ ‰˜È˜Á ˙ÈÁa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«¬ƒ»≈≈∆

¯·ÚÏ בוודאי מהותו עצם מצד והרי ¿≈∆
יהודי  פרט כל בכל בקדושה חדור

מציאותו, של ‡eÏÈÙופרט ‰p‰ƒ≈¬ƒ
LÏLÏ ıeÁ ‡ˆÓpL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿»¿»…
Ôek˙Ó ‡e‰ È¯‰ ,˙BÁÓ«¬¬≈ƒ¿«≈

ÏÎÈ‰ ÏL BÁ˙t ‰‡B¯Â35 כי ¿∆ƒ¿∆≈»
כל  על ופועל משפיע העצם סוף סוף

שלו. מהמציאות ופרט פרט

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ לעיל המבואר ¿≈¿«≈∆
על  הקבלתֿעול והשפעת פעולת אודות

ÈËewÏ'aהשכל  ¯‡·Ó‰ ÌÚƒ«¿…»¿ƒ≈
‰¯Ùa ·e˙kM ‰nL '‰¯Bz»∆«∆»¿»»
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" ‰Óe„‡¬»…À««»
'·BLÂ ‡Bˆ¯'‰ „vÓ ‡e‰ƒ«»»»
‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) daL∆»«ƒ¿»¿≈¿ƒ

המצוות  בכל כללי עניין Èkשהוא ,(ƒ
'‡Bˆ¯'‰ והתשוקה Ïˆ‡˙הרצון »»»≈

ÏÎO‰Â ÌÈÏk‰ ¯„bÓ שהם ƒ∆∆«≈ƒ¿«≈∆
למציאות  האדם את שעושים הגדרים

ולדבוק  לאלוקות ולהתבטל מוגדרת,

‰'Ïaw˙באלוקות, C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆««»«
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL 'ÏBÚ∆¿«¿»ƒ««»««

ÔÈÚ e‰fL של הפנימי התוכן ∆∆ƒ¿«
ÚBÓ„"ההזאה  Ï‰‡ Èt ÁÎ"…«¿≈…∆≈

אדומה, ÔÈÚבפרה ‡e‰ '·BM'‰Â¿«ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ והביטול הקבלתֿעול של ««¿»»

È‰¯‰¯והשפעתם  ‡lL ,ÏÎNa«≈∆∆…¿«¿≈
ביטול, מתוך הציווי את יקבל אלא

תהיות  וללא קושיות ∆fÓe)ƒ‰ללא
˙Bˆn‰ ¯‡La CLÓ שאינם ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿

או  'עדות' אלא 'חוקים' בגדר

BÓˆÚ'משפטים' ÏÎO‰ ÌbL (∆««≈∆«¿
„ÚÂ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,ÌÈkÒÈ«¿ƒ«ƒ¿»¿≈¿«
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ּומטהר  מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ ּגם הּברּור ְְֲֵֵֵֶַַַַָֹׁשּפֹועל

מּנגּה" מּטה "ׁשּלמּטה מת .36טּומאת ְְִֵֶַַַַָָֹ

ּדפרׁשת LÈÂז) הּׁשּיכּות ּגם ׁשּזֹוהי לֹומר ¿≈ְִֶַַַַַָָָ

ׁשּלכן  ּתּמּוז, י"ב הּגאּולה לחג ְְֵֶַַַַָָֻ"חקת"

(ּדמינּה ּבׁשּבת ׁשנים) וכּמה (ּבכּמה אֹותּה ְְְְִִִֵַַַָָָָָקֹורין

יֹומין  ּכּוּלהּו ּתּמּוז,37מתּברכין י"ב ׁשּלפני ( ְְְְִִִִֵֶַָ

התחילה  ׁשאז ּתּמּוז, לג' ּבסמיכּות ְְְְִִִִִֶַַָָָָועלּֿכלּֿפנים

ּבּמאמר  ׁשּגם ועד לֹו), נּתנה (חּופׁשה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָהּגאּולה

ּפסּוק  על רׁש"י ּפירּוׁש הּובא הראׁשֹון ּתּמּוז ְִִֵַַַָָָּדי"ב

ד). סעיף לעיל (ּכּנזּכר הּתֹורה" חקת ְְְִִֵַַַָָֹֻ"זאת

מֹוריֿוחמי  ׁשּכבֹודֿקדּוׁשת ּכּידּוע ּבזה, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָוהענין

ּכל  חדּור היה והּגאּולה, הּׂשמחה ּבעל ְְְְִַַַַַָָָָָָאדמֹו"ר

עם  ּוביחד ּבפֹועל , נפׁש' ּד'מסרת ּבעבֹודה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָימיו

ואפילּו ההתיּׁשבּות. ּבתכלית עניניו ּכל היּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָזה,

ּתֹורה  ּבהרּבצת עבדּתי אׁשר הּגדֹולה ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָ"העבֹודה
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eb'לד dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

נֹותן  זה ׁשּכח מּובן, הּכל", הּוא הּנׂשיא ִִֵֶֶַַַָָֹֹּכי

ּבני  לכל אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ְְְְְְִִֵַַָָּכבֹודֿקדּוׁשת

יׂשראל  ּבׁשם ׁש(רק) למי אפילּו ועד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָיׂשראל,

יׁשנּה41יכנה  לנּו, ׁשּסלל ּבּדר נל וכאׁשר . ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּיקּוים אלקינּו42ההבטחה ה' יהי ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹ

ואל  יעזבנּו אל אבֹותינּו עם היה ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָעּמנּו

אֹור  יהיה יׂשראל ּבני ּולכל ּברּוחנּיּות 43יּטׁשנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ

.44וגׁשמּיּות  ְְִַ

•

1

2
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4

5

6

7

8

- משה" הם ל"וישראל בדוגמא לסיים לרש"י הו"ל דלכאורה - התמי' מובנת ועפ"ז כו'. הדור שנשיא - שבתורה) פשט

משא"כ  משה, הם - דמשה דעה דדור שישראל אף - בפועל) הוא (שכן לך האמירה ישנה תמיד לא דבזה מובן, הנ"ל וע"פ

הדור. ואילך.41)בנשיא 329 ע' בהוספות ח"ח לקו"ש וראה הנ"ל. במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק נז.42)לשון ח, מלכיםֿא

כג.43) יו"ד, בא - הכתוב לשון ואילך).44)ע"פ 169 ע' תרפ"ז בסה"ש (נדפס תרפ"ז תמוז ג' - אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

יהי. ד"ה הערה 336 ע' ח"ח לקו"ש וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
EÏ ¯ÓBÏ40‡e‰ ¯Bc‰ ‡ÈNpL «¿∆¿ƒ«

‡e‰ ‡ÈNp‰ Èk ,¯Bc‰ ÏÎk¿»«ƒ«»ƒ
‰Ê ÁkL ,Ô·eÓ ,"Ïk‰ לפעול «…»∆…«∆

מסירות  של זה שילוב מצד מתוך נפש

שני, מצד והתיישבות וסדר ≈Ô˙Bאחד
ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„B·k¿¿«ƒ¿»ƒ
,Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ¯"BÓ„‡«¿¿»¿≈ƒ¿»≈
ÌLa (˜¯)L ÈÓÏ eÏÈÙ‡ „ÚÂ¿«¬ƒ¿ƒ∆«¿≈

‰ÎÈ Ï‡¯NÈ41 נקרא שהיותו מי ƒ¿»≈¿À∆
'ישראל' בלבד בשם כינוי אצלו הוא

נראית  לא לדבר הפנימית ושייכותו

C¯caבגלוי. CÏ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆≈≈«∆∆
eÏ ÏÏqL,הגאולה בעל הרבי ∆»«»

‰Ó ÌÈe˜iL ‰ÁË·‰‰ dLÈ∆¿»««¿»»∆¿««
·e˙kM42eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È ∆»¿ƒ¡…≈

eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚƒ»«¬∆»»ƒ¬≈
,eLhÈ Ï‡Â e·ÊÚÈ Ï‡ כפי «««¿≈¿«ƒ¿≈

מאסרו  לגבי עצמו הריי"צ הרבי שאמר

È‰È‰וגאולתו, Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆
¯B‡43˙eiÓL‚Â ˙eiÁe¯a44. ¿»ƒ¿«¿ƒ
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המשך ביאור למס' חרכין ליום שני חמ' א



לה

.d"kyz'd ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

את ‡. מונין העולם ואומות שהשטן "לפי התורה", חוקת "זאת פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
רשות  לך אין מלפני היא גזירה חוקה, בה כתב לפיכך בה, יש טעם ומה הזאת המצוה מה לומר ישראל

אחריה", להרהר

חוקת - "זאת הלשון  לבאר היא רש "י שמשמעותו dxezdשכוונת היחידה ", החוקה היא האדומה שפרה
הפסח" חוקת "זאת (מהֿשאיןֿכן התורה שנאמרו1שבכל הדינים - "זאת" שפירושו: ,df ixg`l בן "כל ,

בו" יאכל לא הם1נכר ,zweg שאין 2הפסח היחידה ה"חוקה" להיותה זה), שלפני הדינים מהֿשאיןֿכן ,
קושיות  עליהם שיש אלא השכל, בגדר הם שבכללות החוקים, שאר כמו (ולא לחלוטין בשכל מקום לה

אחרי  בפרשת רש"י שמנה חטאת" מי "טהרת ורק התורה 3כו'; חוקי כשאר שכל עלֿפי בכללות מובנת ,4,(
מחנות. לשלש חוץ דוקא ועשייתה המזבח, על ממנה מקריבים שאין כיון

רשות  לך "אין "משיבין"), (ולא "מונין" הרע"), "יצר (ולא "השטן" רש"י לשון דיוק יובן ועלֿפיֿזה
ל  רשאין אתם "אי (ולא אחריה" שייך להרהר לא לחלוטין, בשכל מקום לה שאין במצוה כי הפטר"),

(כמו  חסֿושלום הקדושֿברוךֿהוא מפי שאינה להוכיח "משיבין", יהיו העולם ואומות הרע שהיצר
קאֿסלקאֿדעתך  אין ובמילא קושיות), עליהם יש ומכלֿמקום השכל, בגדרי הם שבכללות במצוות
ומצער  מפריע שרק ה"שטן", כמו כו', ולקנטרם לצערם ישראל", את "מונין רק אלא להפטר"; ש"רשאין

הדבר  את מבטל לא אבל -כו',

שם  ואילך; 123 עמוד ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה
מטות  שבפרשת התורה" חוקת "זאת בפירוש - ואילך 183 .5עמוד

***

וגו'.·. התורה חוקת זאת גו' וידבר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

בהרואה ‚. בברכות כדאיתא הרגו, "משה אותו", "ויכו פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש עקר 6הביאור ,
וכו'", פרסי תלתא בר טורא

למשה - אמר שהקדושֿברוךֿהוא "שהיה7דכיון לפי אותו", תירא תעמוד dyn"אל שמא להלחם ירא
כרחך  על משה), של  תפלתו בכח בנצחון בטוחים שהיו ישראל בני (מהֿשאיןֿכן אברהם" של זכותו לו

אותו" נתתי בידך "כי שגם לומר, על7צריך קאי ,dyn."הרגו "משה רש"י מפרש ולכן לבדו,

השטח  כגודל פרסי", תלתא בר טורא "עקר שעוג לאחרי כי רבים, לשון "ויכו" נאמר ואףֿעלֿפיֿכן
של  זכותו ממנו בטלה אברהם, זרע ישראל, בני כל  את חסֿושלום לאבד שרצה היינו, ישראל, מחנה של
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בהוספות )* ונדפסה (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
ציוני  איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 289 ע' ח"ח ללקו"ש

המו"ל. ע"י מ"מ
בכל 1) המנהג "שהוא שם ובט"ז ס"ו. סרמ"ו יו"ד שו"ע ראה
יום".

וש"נ.2) .206 ע' חל"ז מנחם תורת גם ראה
ה',3) אחדות התורה: יסודי מצוות וכו'כולל ויראתו אהבתו

ויראתו" לאהבתו ה')ש"הדרך (של במעשיו האדם שיתבונן היא

.. חכמתו מהן ויראה .. הוא מיד לידע . גדולה תאווה מתאווה .
חמ"א  מנחם תורת גם ראה רפ"ב). יסוה"ת הל' רמב"ם (ראה כו'

וש"נ. .70 ע'
פ"א.4) סוף ת"ת הל'
וש"נ.5) .284 ע' חמ"א מנחם תורת ראה
א.6) ג, שמות
(ז).7) שם ותנחומא ב) (פ"ב, שמו"ר



d"kyz'dלו ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay zgiy

ושו *אברהם  ועוד , להרגו, יכולים היו ישראל בני שאר גם אלא דוקא, משה של לזכותו זקוקים היו לא ב
להרגו" השכם להרגך בא "אם מצד להרגו שנתחייבו ישראל, כל של בשליחותם הרגו " ש"משה .8זאת,

הנס  ברכת אודות מדובר הפרק שבהתחלת "בהרואה", ומוסיף ל'ברכות', בציון מסתפק לא ורש"י
לרבים. נוגע היה הרגו" ש"משה מה שגם מוכח, שמזה דרבים,

שעלֿידי  תמוז, לי"ב שייך ישראל) כל של נס נעשה משה עלֿידי שנעשה ענין (שגם זה וענין
ישראל  בני לכל גאולה המשיך הגאולה בעל של נפש' -ה'מסירות

ואילך. 134 עמוד שם שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה

הראשונות"9שהרי )* את "איבד הראשונות", על רק10"בתוהא שבפועל ואף ישראל,התכוון . את לאבד
למעשה  רעה מחשבה הקדושֿברוךֿהוא מצרף העולם אומות אצל הרי - פועל לידי באה לא ולכן,11ומחשבתו .

להורגם  רצה רק ההר שבעקירת על12אף ולא דוקא, החטא על ומענישין ברזל ההכנה - כלי הלוקח ובדוגמת ,
עליו  שמענישין לחטא נחשב זה הרי - חבירו להרוג .13בידו
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ג.8) יג,
כא.9) שם,

הנבואה10) בפירוש במכילתא גם "בגדול ראה שבשירה 
טו, (בשלח  כאבן" ידמו כנען"זרועך מלכי ב"כל שמדבר ― טז)

בישראל. וילחמו כשיבואו
טו.11) שם, בשלח
ובכ"מ.12) כה. לז, וישב ראה
ואילך.13) ג לו,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc oikxr(iying meil)

zrn od el` miizpyy xn`p m` wx jiiy df oice .ze`eaz yely
ixyzae ,zg` dpy dxary aygp xak ixyza m` la` ,zrl
yly lek`l witqi `l ,dipy dpy dniizqdy aygp dixg`y

.ze`eaz
'éøáò ãáòaL LL',zrl zrn od ixdáéúëc(a `k zeny)LL' ¥¤§¤¤¦§¦¦§¦¥

,'úéòéáMáe ãáòé íéðLrnyneãBáòé énð úéòéáMác ïéðîéæ ¨¦©£Ÿ©§¦¦¦§¦§©§¦¦©¦©£
ceari ziriayd dpya s`y mipte` mpyi -carl xknpy oebk ,

mlerd oipnl ziriayd dpyd dribdy xg` s`y ,dpy rvn`a
.zrl zrn mipy yy eniizqd `l oiicry oeik ,caer `ed oiicr

`ziixaa exn`y dn :`xnbd zxxanïlek ,úaaLå ïaaLå'§¤©¥§¤©©¨
àúëìéä éàîì ,'úòì úòîd`ian .ef dkld dxn`p dn oiprl - ¥¥§¥§©¦§§¨
:mixe`ia ipy `xnbd dfaïéëøòì ,áø øîà ìãéb áø øîà- ¨©©¦©¨©©©£¨¦

oae mixyr oae yng oa `edyk dpzyny mc` ly jxr oiprl
zrn `l` ,mlerd zepy oipn xg` dfa mikled oi`y ,miyy

e .mc` eze` ly ezcil onfn zrlàöBéc ïé÷øôì ,øîà óñBé áø©¥¨©§¦§¦§¥
ïôBccliy ,(:dn) dcp zkqna ,otec `vei wxta xen`d oiprl - ¤

mdixcp dpy dxyr zg` za dclie dpy dxyr mizy oa
yly oae ,milg mdixcp excp in myl mircei m`y ,miwcap
mipic my exn`p oke .miniiw mdixcp dxyr mizy zae dxyr
oi` mlek iable ,zae oa ly mdizepya miielzd mitqep miax
.mzcil onfn zrl zrn `l` ,mlerd zepy oipn xg` mikled

:zwelgn o`k yi m`d zxxan `xnbdáøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©
eúéâéìt éî ,óñBéoikxra jixacly ,miwleg axe dz` m`d - ¥¦¨¦¦

mipica ax ixacl eli`e ,zrl zrn mipyd z` mipen oi`
.zrl zrn mipyd z` mipen oi` otec `vei wxta exn`py

déì øîà,iia`l sqei axàì`l` ,miwleg ep` oi` -éøîà àðà ¨©¥Ÿ£¨©§¦
àãç øîà àeäå ,àãçz` mipen eiably cg` oic izxn` ip` - £¨§¨©£¨

mipyd z` mipen eiably xg` oic xn` axe ,zrl zrn mipyd
.exiag ixacl dcen cg` lk j` ,zrl zrn

:`xnbd z`f dgikenàøazñî énð éëä,xnel xazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨
.zwelgn o`k oi`yéâéìt Czòc à÷ìñ éàcdlrz m`y - §¦¨§¨©§¨§¦¦

e ,miwleg mdy xnel jzrcaøîàc ïàîxn`y axe - ©§¨©
zrl zrn od zae oa ly mdizepyyøîà àì ,ïéëøòìzrn ody ©£¨¦Ÿ¨©

zrnìwxta mixen`d mipicd oipr.ïôBc àöBé,dyw jk m` §¥¤
áø øîàäå,(:fn my) otec `vei wxta xn` envr ax ixde - §¨¨©©

à÷øét dleëa àúëìéämixen`d mipicd lka dklddy - ¦§§¨§¨¦§¨
od zade oad zepyy df wxta.úòì úòî¥¥§¥

mipey mipic ipy sqei axe ax ehwp zn`a recn zxxan `xnbd
:'zaaye oaay' xe`iaaøîàc ïàîì ,àlàåxn`y ,axl - §¤¨§©§¨©

`ziixad zpeekyøîà àì àîòè éàî ,ïéëøòìdzpeekyìoipr ©£¨¦©©£¨Ÿ¨©§
wxta mixen`d mipicd,ïôBc àöBéyiy my mb xaeq `ed ixde ¥¤

axl xazqd :`xnbd daiyn .zrl zrn mipnfd eidiy jxev
'zaaye oaay' mipyd z` yxtlðäc àéîecCx`yl dneca - §¨§¨¨

,`ziixaa zexkfend mipydðä äîðä óà ,àáéúëc CC ©¨¨¦§¦¨©¨¨
àáéúëczeaezk `ziixaa zexkfend mipyd x`yy myk - ¦§¦¨
,dxezaoiprl epiide ,dxeza zeaezk 'zaaye oaay' mipy s`

yexita zeaezk opi` otec `vei wxtay mipyd oky ,oikxr
.dxeza

:zx`ane `xnbd dkiynnCãéàåmipyd x`an epi` ,sqei axe - §¦¨
c oeik ,oikxr oiprl 'zaaye oaay'àáéúëc Czòc à÷ìñ éà- ¦¨§¨©§¨¦§¦¨

,dxeza zeaezkd mipya `ziixad z` x`al jzrca dlrz m`
,`ziixad oeyl dywz ok m` ,oikxra xnelkéàäoeyld ike - ©

`id dni`znd,'úaaLå ïaaL'¤©¥§¤©©
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המשך ביאור למס' חרכין ליום עמישי חמ' ב



לז

*fenz g"xca ,gxw 't 'd mei zegiyn .c"qa
`"ypz'd fenz 'b ,gxw t"ye

מאידית  תרגום
"̀ypz'dfenz'b,gxwt"yefenzg"xca,gxw't'dmeizegiyn

מו"ח ‡. כ"ק נשתחרר בו היום הוא תמוז ג'
בבית  מהמאסר פרז"ת) – תרפ"ז (בשנת אדמו"ר
שיסע  בתנאי בלנינגראד), ("שפאלערקע" האסורים

מקלטו  בעיר לגלות, שלש 1מיד למשך קאסטראמא
.2שנים 

טוב  דבר זהו אם נודע לא עדיין וכיצד 3בשעתו
מאסר  הוא מקלט שעיר שהגם (כיון הדבר ישתלשל
עם  גלות זו הרי אעפ"כ האסורים, מבית יותר" "קל

שבזה  ההגבלות שיכולים 4כל הסכנה נותרה ועדיין ,
וכו') תמוז 5להתחרט י"ב ביום מכן, לאחר אבל ;6,

אותו, שמשחררים הודעה (בקאסטראמא) קיבל
ואז  תמוז, י"ג למחרת, לו תינתן החופש ותעודת
תמוז  שג' איך נתגלה, – לגמרי השתחרר כאשר –
אז  שיצא כך על נוסף דגאולה": ה"אתחלתא הי'

zianוהוגלה קל xirlהאסורים, (עונש מקלט
באה  לקאסטראמא שהגלייתו אח"כ נודע – יותר)
לו  שנפסק ר"ל החיים דהיפך העונש במקום
– ר"ל – ונוגע בסכנה מעמיד שהי' דבר לפניֿכן.
היהדות  וחיזוק התורה דהרבצת הענין המשך לכל
זה  ותמורת בפרט, חוצה המעינות והפצת בכלל

אותו  והגלו העונש את הוליך 7הקלו זה שדבר עד ,

ובגלל  תמוז. בי"בֿי"ג לגמרי אותו ששחררו לכך
נקבע  זה 8dfנס mei.בשנה שנה מדי הגאולה" כ"חג

היתה הרי שהגאולה כיון השאלה: qpנשאלת
חסדו  לה' "יודו להיות צריך (שלכן מהקב"ה

אדם" לבני זה 9ונפלאותיו הי' לא מדוע (
שהגאולה  השלימות, בתכלית נס מלכתחילה
בפועל, שהי' כפי ולא אחת, בבת תבוא השלימה
– הגאולה התחלת קודם בשלבים: השתלשל שזה
מגלים  – (אבל תמוז בג' – האסורים מבית היציאה
שלימות  ימים, כמה לאחר ורק לגלות), אותו

בי"בֿי"ג  תמוז?10הגאולה

הי' לא תמוז י"בֿי"ג לאחר גם מזה: יתירה
בשלימות, ההיא) (במדינה שכנגד הצד על הנצחון
על  השונות הגזירות אז שנותרו בפועל שרואים וכפי
צריך  הי' הגאולה שבעל עד ההיא במדינה בנ"י
שם  נותרו ועיכובים והמניעות משם, לנסוע (כביכול)
הכי  בשנים עתה, ורק זה; לאחרי שנים כו"כ במשך
הגאולה  לאחרי שנה מששים למעלה – אחרונות
מהגאולה  ההשתלשלות את רואים – תרפ"ז) (בשנת

(וכדלקמן). ההיא ממדינה בנ"י דכל הגאולה –

בשלבים  באה שהגאולה – בזה הסדר ובודאי
טעם  בו יש פרטית, בהשגחה שזה 11– ובפרט ,

בישראל, דנשיא והגאולה המאסר עם קשור
הגאולה  שבעל (כפי בנ"י לכל כללית וגאולה

תמוז,8כותב  בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא :
שומרי  הקדושה, תורתנו מחבבי כל את גם אם כי

יכונה"). ישראל בשם אשר את וגם מצוה,
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דמחנותֿקיץ  ולהמדריכות רבקה" ד"בית להמסיימות (*
תחיינה.

מכתבו:1) ראה – מקלטי") ("עיר הגאולה בעל ע"י נקרא כן
קודש  באגרות (נדפס הראשונה תמוז י"ב לחגיגת תרפ"ח סיון ט"ו
עט. ע' ח"ג שם (נדפס תרצ"ד אייר י"ז וש"נ). פ. ע' ח"ב שלו

ועוד. וש"נ).
ואילך.2) א תרי, ח"ד לקו"ד ראה – והגאולה המאסר פרשת

ועוד. ואילך. 105 ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר התולדות ספר
המאסר 3) בעל (משא"כ החסידים ידעו לא שבשעתו ובפרט

שהשילוח  (39 ע' תש"א השיחות ספר ראה – עצמו והגאולה
בפנים). (כדלקמן ר"ל החיים להיפך משפטו תמורת הי' לגלות

תמוז)4) (ג' ביום בו הנ"ל: סיון ט"ו במכתב ובלשונו
דגלות  ולהעיר – כו'. מקלטי עיר אל בגולה לצאת הוכרחתי

תי). מצוה (חינוך מיתה" כצער כמעט "שקול
לביתו 5) שהגיע לאחרי (עד הגומל ברכת אז בירך לא ולכן

ברכת  (סדר לגמרי" מהסכנה שיצא עד לברך "אין כי תמוז), בט"ו
ס"ה). פי"ג לאדה"ז הנהנין

תר"ם).6) (בשנת הגאולה בעל הולדת יום
ב"סאלאווקי"7) גלות שנים עשר על הגזירה היתה בתחלה

בקאסטראמא  שנים לשלש זה שינו ואח"כ בסיביר), גירוש (מקום
שם). השיחות (ס'

שבהערה8) .4מכתב
ה"ח.9) פ"י ברכות הל' רמב"ם ב. נד, ברכות טו. קז, תהלים

ס"ב. שם לאדה"ז ברה"נ הל' ריט. ר"ס או"ח טושו"ע
אבל 10) לו, ניתנה שחופשה נתבשר רק תמוז בי"ב וגם

שבו  תמוז, בי"ג למחרתו עד סגור, הממשלה משרד הי' בהשגח"פ
שחרור. תעודת לו ניתנה

קודם 11) (יום תרפ"ח בשמח"ת הגאולה בעל שיחת ראה
אלא  ההכרח, מצד אינה מכאן נסיעתי ההיא): ממדינה נסיעתו

רטו). ע' תרפ"ח (סה"מ כאן ישנו מסודר סדר



ypz'd"`לח fenz 'b ,gxw t"ye fenz g"xca ,gxw 't 'd mei zegiyn

רבים ·. ודורות רבות שנים – תמוז דג' ביום
ביום  נוסף: נס הי' – לפנ"ז דורות הרבה הרבה

יהושע 12זה  ו"וידם 13אמר דום", בגבעון "שמש
אויביו" גוי יקום עד גו' .14השמש

פרטית  בהשגחה הוא שהכל שנה 15כיון ובכל ,
בפעם  שהיו כפי הענינים עצמם על חוזרים

שייכות 16הראשונה  ישנה שבודאי לומר צריכים ,
בגבעון  "שמש תמוז: בג' שקרו הנסים שני בין
אדמו"ר  מו"ח דכ"ק הגאולה והתחלת דום",

ס"ז) .17(כדלקמן

הי' לא (מדוע תמוז לג' בנוגע הנ"ל שאלה ע"ד
נדרשת  שלימה), דגאולה באופן נס מלכתחילה זה

דום": בגבעון ד"שמש להנס בנוגע גם הסברה

כעצירת  כזה גדול ונס נס, כאן שקורה כיון
אי  שקרו ביותר הגדולים מהנסים (שהוא השמש

אומר 18פעם  שהפסוק עד ההוא 19, כיום הי' "ולא
להמשיך  יוכלו ובנ"י שיהושע בכדי ואחריו") לפניו
בעת  ("כי ורדיפתם האויבים ראיית ע"י במלחמה
ישקע  פן וחשש גבעון נוכח השמש עמד ההיא
באישון  האויב אחרי לרדוף יוכלו ולא בעונתו
וימתין  מהלכו ילך שלא להשמש אמר ולזה הלילה,

עומד" שהוא במקום גבעון, נוכח הרי 20עוד – (
שבמקום  בשלימות, נס להיות כבר יכול הי' הנס
(בדרך  להלחם שיוכלו בכדי השמש את לעצור
(ז.א. להיות צריך הנס הי' היום, לאור הטבע)
מהקב"ה) לבקש וצריך יכול הי' שיהושע
כלל  יצטרכו (ולא במלחמה ינצחו שמלכתחילה
בלילה  שגם באופן או השמש, לעצירת להגיע
אור  הי' ישראל בני "ולכל ע"ד להלחם, יוכלו

המצרים,21במושבותם" אצל חושך הי' כאשר

זה  שלפני בפסוק וכמ"ש השליך de'ש"22וכיו"ב),
גו'"? השמים מן גדולות אבנים עליהם

לחקור  יש – השמש" ש"ויעמוד הנס בעצם וגם
ל  בנוגע רק זה הי' אם הנס: הי' אופן hxtבאיזה

(אור  השמש שאור – הנס תכלית למילוי שנוגע
נדרש שלזה להאיר, ימשיך ש(גלגל wxהיום)

הארץ  על להאיר וימשיך ייעצר בעצמו ה)שמש
אילון" בעמק "וירח בכל 13(ועד"ז הי' שהנס או ;(

שהנס  ז.א. השמש), מהלך עם (הקשור שלו הסדר
השמש  מהלך עם הקשורים הענינים כל את גם עצר
מהלך  ובמילא היומי, גלגל (מהלך לזה הסיבות –

הגלגלים  היומי,23כל גלגל מסיבוב שנמשך ,
הכל" את ומסבב מזה,24"המקיף התוצאות וגם (

עצמו  השמש בגלגל הקטנים הגלגלים ,25וסיבוב
.26וכיו"ב 

נס  זהו אם הוא: אלו אופנים שני בין החילוק
רק  שעוצרים עי"ז הטבע, את – שובר – שמשדד
השמש, בטבע שפועל נס או (וירח); השמש את

גם xcqובמילא lka השמש של הטבעי המהלך
עם milblbd(הקשור lk jldn.(

הסוגים  שני ע"ד שזהו לומר :28בנסים 27ויש
דם, דמכת כהנס הדבר, טבע משנה אינו הנס (א)
דמים, במהות נשארו לדם נתהפכו שכשהמים

נתבטל נפסק, לדם.linn`וכשהנס המים שינוי
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פי"א.12) רבה עולם סדר
יב.13) י, יהושע
יג.14) שם,
וש"נ.15) ואילך. סקי"ט הוספות טוב שם כתר
דוד 16) לב בס' ונת' הובא שובבי"ם, תיקון בס' רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)
(17114 ע' ח"ח ואילך. 1314 ס"ע ח"ד לקו"ש גם ראה

ואילך. 260 ע' חכ"ח ואילך.
הי'18) אם פירושו): (בתחלת יב שם, יהושע רלב"ג ראה

יותר  המופת זה הי' הנה לו הנראית מהתנועה ובטל עמד שהשמש
כו'. משה ע"י שנעשו מהמופתים שיעור לאין נפלא

יד.19) שם, יהושע
יב.20) שם, מצו"ד
כג.21) י, בא

יא.22) פסוק
כי 23) – עמד" וירח השמש "וידם בקרא מפורש ואעפ"כ,

מצו"ד  (ראה המלחמה לנצחון ליהושע נוגעים היו אלו פרטים
שם).

ה"א.24) פ"ג התורה יסודי הל' רמב"ם
ה"ד.25) ה"ב. שם רמב"ם ראה
הגלג 26) תנועת באופן גלגל שקו"ט של ההשפעה ואופן לים,

גופים  כמו או אחד גוף כמו כולם הם (באם הגלגלים שאר על א'
וש"נ. ואילך. ב ח, ב. ו, להצ"צ החקירה ספר ראה – מחולקים)

נשאר 27) הנס בעת שגם (א) סוגים: ג' בזה יש – ובפרטיות
. מים מלאה "גיגית הרי דם מכת שבעת (ולהעיר במהותו. הדבר
דקרי"ס, הנס ע"ד (ב) י), פ"ט, שמו"ר – כו'" מים שותה ישראל .
לא  אבל אבנים", "כחומת שיהיו המים בטבע שינוי פעל שהנס
הרוח  את ה' הפסיק "אילו ולכן ליבשה, במהותו המים נשתנה
פועל  הנס (ג) פ"ב). (שעהיוה"א וניגרים" חוזרים המים היו כרגע
כשלג. מצורעת משה של דידו הנס כמו הדבר, בטבע שינוי
ארבעים  שתה ולא אכל לא שמשה בביאור אופנים מהג' [ולהעיר

.[114 הערה לקמן ראה יום,
אופנים  מג' בא' לומר אפשר – השמש העמדת נס – ובנדו"ד
בטבע  שינוי פועל זה (שנס בפנים לקמן המבואר וע"פ הנ"ל.

הנ"ל. הג' אופן או הב' כאופן הי' שזה אפ"ל השמש), מהלך
חי"ח 28) .89 ע' ח"ו .176 ע' ח"ה לקו"ש ראה להלן, בהבא

ואילך. 242 ע'
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ביחס  נס רק הי' השמש" ש"וידם – ובנדו"ד
דמהלך  הקבוע הסדר חזר ואח"כ עצמו, להשמש
שמשנה  נס (ב) הגלגלים. שאר מהלך בתוך השמש
מצורעת  ד"ידו (כהנס הדבר ומציאות טבע את

באופן 29כשלג" היד על הצרעת היתה הנס שלאחר ,
צריכים  היו הקודם לטבעה להחזירה ובכדי טבעי),

נוסף. לנס

דומה ‚. שאלה על בביאור הוא שעד"ז וי"ל
אהרן" מטה ד"פרח להנס בנוגע – :30בפרשתנו

ועדתו  דקרח הכהונה על להערעור בהמשך
"שנים  שבט, מכל מטה לקחת למשה הקב"ה ציוה
ואת  מטהו, על תכתוב שמו את איש מטות עשר
אשר  האיש "והי' לוי", מטה על תכתוב אהרן שם

יפרח" מטהו בו הניח 31אבחר שמשה – הוה וכך .
העדות" באוהל ה' "לפני המטות כל ,32את

פרח  והנה העדות אהל אל משה "ויבוא – ולמחרת
ויגמול  ציץ ויצץ פרח ויצא לוי, לבית אהרן מטה

שכל 30שקדים" בכדי המטות כל את הוציא ומשה ,
זאת  יראו אמר 33בנ"י והקב"ה מטה 34, את "השב

"לזכרון  לאות", למשמרת העדות לפני אהרן
כו'" הכהן באהרן .35שבחרתי

נס  הי' אהרן" מטה ש"פרח כיון להבין: וצריך
– אהרן בכהונת הקב"ה בחירת על להראות בכדי
על  מוכנים שקדים נעשים היו אילו מספיק הי'
הי' שלכאורה ז.א. לבנ"י, סימן יהי' שזה המטה,

רק יהי' שהנס הנס hxtdaמספיק לכוונת שנוגע
הנס  הי' מדוע – הכהן") באהרן ("שבחרתי
– טבעי בסדר וגידול צמיחה להיות צריך דשקדים
זה  כל (ואת שקדים" ויגמול ציץ ויצץ פרח "ויצא

לבנ"י  משה "למשמרת"36הראה – מזו ויתירה (
גם  אלא והשקדים, אהרן מטה רק לא שנשאר

בגמרא  כדאיתא עמו 37הפרחים, נגנז ארון "משנגנז
בשקדי' אהרן של מקלו ?!igxte"38'כו'

בזה  הענין זה 39ונקודת בנס והחידוש התכלית :
בטבעו  שייך אינו עצמו מצד שמטה הגם הוא,
בכחו  רק להיות יכול זה פירות, וצמיחת לפריחה
אהרן, במטה זה נס נפעל אעפ"כ, (נס), הקב"ה של
לגמרי  שלמעלה נסי ענין סתם לא ונשאר הי' וזה

עם שמתקשר אלא dhndמטבע, rah'הי ולכן .
בסדר הפריחה הזמן)irahאופן בהגבלת לא (אבל

פירות  (כמשמעו 40דצמיחת פרח "ויצא ויצץ 41: (
נופל  כשהפרח הפרי (חנטת שקדים 41ציץ ויגמול (

)xkedyk שקדים שהן הוכר )".41הפרי

באהרן  הקב"ה שבחירת לבנ"י, הראה [וזה
מעלתו  אצלו נעשית שהכהונה באופן היא הכהן

zirahd.[(ובניו אהרן אצל לעד (שנשארת

בגבעון  ד"שמש בהנס גם הביאור הוא ועד"ז
כדלקמן. תמוז, דג' הגאולה ונס דום",

בזה:„. הביאור לומר ויש

אומרים  הקב"ה 42חז"ל שברא מה ש"כל
דבר  שכל ז.א. לכבודו". אלא בראו לא בעולמו

והסתר  העלם מלשון הוא שעולם אע"פ – 43בעולם

וזה  הקב"ה, של כבודו את לגלות בכדי נברא –
העולם  עניני את שמנצל היהודי עבודת ע"י נפעל

הקב"ה. של לכבודו

המשנה  בלשון גם מרומז זה על והכרח והטעם
מה) d"awd"(כל `xay הודיע שהקב"ה כיון :"

הדבר  את ברא שהוא – הקב"ה" ש"ברא בתורתו
שנוטל  באופן אותו שברא אותו, שברא איך והודיע
לברוא  בראשית) ימי (ששת וזמנו מכחותיו כביכול
מאין  יש ההתהוות כח – מיוחד בכח נברא כל

העצמות  בכח דוקא תורת 44שהוא ע"פ ובפרט ,
רגע 45הבעש"ט  בכל מתחדשת הבריאה שהתהוות

שהקב"ה  הוכחה זו הרי – ממש ואפס מאין ורגע
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ו.29) ד, שמות
כג.30) יז, פרשתנו
כ.31) יזֿיח. שם
כב.32) שם,
כד.33) שם,
כה.34) שם,
עה"פ.35) פרש"י
(36.118 ע' חכ"ג לקו"ש
וש"נ.37) ב. נב, יומא
וש"נ.38) .121 ע' שם לקו"ש ראה

ואילך.39) 119 ע' שם לקו"ש גם ראה להלן בהבא
ומהפירות 40) אלו משקדים ליהנות שמותר – נפק"מ וי"ל

דבפשטות  ב), כד, תענית (ראה נסים מעשה אינו כי מהם, הגדלים
עוד  לגדול אפשר שממנו טבעיים, פירות היו שהשקדים משמע

(שקדים). פירות
עה"פ.41) פרש"י
ספ"ו.42) אבות
ע'43) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי ד. לז, שלח לקו"ת ראה

ועוד. נט. ע' ח"ג שג.
ע"ב).44) ריש (קל, ס"כ אגה"ק
פ"א.45) שעהיוה"א



ypz'd"`מ fenz 'b ,gxw t"ye fenz g"xca ,gxw 't 'd mei zegiyn

ה)בורא  (כח עם שייכות תהי' שלנבראים רוצה
כביכול  להוסיף ש(יוכלו) עד שלהם, (הקב"ה)

הקב"ה, של בכבודו

ברא  מדוע השאלה: נשאלת שאםֿלאֿכן כיון
"מובדל", באופן (לא העולם את הקב"ה
הקב"ה", ש"ברא יודעת אינה למשל, שהבריאה,

מאמרות  בעשרה שברא, האופן את יודעת 46ואינה

כח  "השקיע" שהוא באופן אלא) וכיו"ב,
בהבריאה, שלו מאמרות ועשרה שלו (העצמות)
שהוא  באופן העולם את ברא מדוע מזה: ויתירה
לברוא  יכול הי' הרי – מחדש רגע בכל אותו מהוה
בפעם  התהוותו שע"י כזה, חזק בכח אותו
אלפי  שית להתקיים העולם בכח יהי' הראשונה

רגע 47שנין  בכל חדשה להתהוות להצטרך ולא ,
ה' ?48מדבר

שכל  ית' ברצונו שעלה כיון זה, על הטעם וי"ל
נפעל) ידו שעל (או פועל הוא איך ירגיש נברא
אמיתי  תענוג לנברא יש [שאז וחידוש הוספה

ש"אדם  הבריאה כטבע שלו 49ומושלם, בקב רוצה
חבירו" של קבים זה 50מתשעה על שנוסף ז.א. .[

הוא  פועל אותו, מצוה שהקב"ה מה מקיים שהוא
חידוש מעצמו: הוספה כאשר `izinכביכול הוא

של כבודו מגלה ה"ה הקב"ה, עם קשור .d"awdזה

שלו  הבריאה כח את הקב"ה השקיע ולכן
מחדש  רגע בכל אותו בורא שהוא ובאופן בעולם,
הקב"ה, עם רגע כל נברא כל מקשר שזה כיון –
ורגע  רגע ובכל ופרט פרט שבכל – ורגע רגע בכל
הקב"ה  של כבודו את לגלות כח להנברא יש
ממש  זה ברגע אותו שהחי' ה' (הדבר מחדש

.51מחדש)

את  לו שיש באופן נבראת היתה הבריאה אילו
או  לתמיד שנשאר חזק כח וזהו הקב"ה, של כחו

ב  מתחדש (ואינו זמן הי'למשך – ורגע) רגע כל
חד  ודבר כללי באופן הקב"ה של כבודו גילוי
נברא  כל מתהוה רגע שבכל עלֿידיֿזה פעמי.
כבודו  את מחדש רגע בכל מגלים ה', בדבר מחדש
מברך  – מים שתיית ע"י לדוגמא: הקב"ה. של

בדברו" נהי' "שהכל את 52יהודי עלֿידיֿזה ומגלה ,
שה  וחידוש המים minההוספה שלולי [כיון פועלים

הקב"ה, של כבודו בגילוי הברכה] אומר אינו הרי
את  החי' שזהֿעתה ה' (דבר בדברו" נהי' "שהכל
את  מגלה זה בדברו", נהי' "שהכל – מחדש המים
מים  שותה הוא וכאשר הנבראים), בכל ה' דבר
זה  הרי יותר, מאוחר בזמן נוספת ברכה ומברך
בו  אז שמתוסף החדש ("דברו") ה' דבר את מגלה

העולם  ובכל פרטית,53(במברך) ברכה ע"י [ועד"ז
הגפן" פרי בכל 54"בורא החדש ה' דבר – וכיו"ב

הלאה  וכן העולם], בכל הגפן" .55"פרי
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רפ"ה.46) אבות
א.47) לא, ר"ה ראה
בכל 48) היא שההתהוות לזה שכלית וההוכחה הטעם שהרי

בביאור  שכליים הטעמים וכל פ"ב) בשעהיוה"א (כמבואר רגע
השכל כללי ע"פ הם – ההתהוות וכיון d"awdע"יe`xapyאופן ,

העולם  את לברוא יכול הי' אלו, בטעמים מוגדר אינו ית' שהוא
שעלה  שידענו לאחרי רק שייכים אלו וטעמים לגמרי. אחר באופן
(ראה  השכל כללי ע"פ תהי' העולם והנהגת שבריאת ית' ברצונו
.(253 ע' חכ"ז לקו"ש ואילך. 134 ע' ח"א תשמ"ח השיחות ס'

א.49) לח, ב"מ
טעמים,50) לקוטי עם (הגש"פ תשל"ב ניסן י"א מכתב וראה

תרמב). ע' – ואילך תשמ"ו קה"ת – וביאורים מנהגים
"ש 51) כמו נעשה שהנברא (בנוגע ועד מאלי'" עולה להבת

ש"פ  שיחת ראה – ידו) שעל הקב"ה של וכבודו הקדושה לגילוי
.69 ובהערה זו שנה בהעלותך

א.52) מד, ברכות משנה
בטבע 53) נברא שהאדם מהטעמים א' גם שזהו לומר ויש

"שלא  הנשבע (ולכן מחדש* תמיד ושתי' לאכילה שזקוק כזה
שבועות  הל' (רמב"ם שוא שבועת ה"ז ימים" שבעת כלום יאכל
ה' הדבר ושתי' אכילה בכל לגלות בכחו עי"ז כי – ה"כ)) פ"ה
בדברו", נהי' ("שהכל העולם וכל והמאכל האדם שמחי' החדש

וכיו"ב).
א.54) לה, ברכות משנה
(וכיו"ב)55) בראשית מעשי על הראי' בברכות זה ובדוגמת

מלא  וגבורתו שכחו "ברוך בראשית", מעשה עושה "ברוך –
הקב"ה, של כבודו אלו בראשית מעשי מגלים שעי"ז – עולם"
שלאחרונה  ולהעיר – בראשית). (מעשה כולה הבריאה לכל ביחס
ברכות  מברכים עליהם וברקים, רעמים זו בעיר וראינו שמענו
שנו  (ע' הראי' ברכות ערך תלמודית אנציקלופדי' (ראה הנ"ל

וש"נ). ואילך).
ורעידת  "הרֿגעש" התפרצות גם הי' שלאחרונה ולהעיר,
אשר, בעולם, רחוק במקום העולם) בטבע ושינוי (חידוש האדמה
עולם" מלא וגבורתו "שכחו שם יהודים כמה של ברכתם ע"י
מגלה  וש"נ). שנז. ר"ע שם אנציקלופדי' וראה א. נט, ברכות (ראה
עולם"). ("מלא כולו העולם ובכל הקב"ה של כבודו ה"הרֿגעש"
הצבא  שאנשי כיון הברית, בארצות הגרים לאלו בנוגע ובפרט

כו'. הניזוקים בהצלת ועוסקים שם נמצאים שלה

mirax`e mei mirax`"y (gk ,cl `yz) xn`p dynl rbepa wxe (*
rbepa mbe ,qpe yecig 'id dfy ± "dzy `l mine lk` `l mgl dlil
.my z"ti d`xe .f ,f"nt x"eny) dfn xrhvpy yxcna dric yi dynl
.fpy 'r h"kxz n"dq .`vyz r"q .dryz r"q y"dy z"de` mb d`xe
dpzypy rnyn (my yxcna) 'ipy dricle] .(g"tt f"lxz dkke jynd
onwl d`xe .p"yz `yz e"lg y"ewl dkex`a d`x ,xrhvp `le erah

.[114 dxrd
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הקב"ה ‰. של כבודו לגילוי בנוגע שהוא כפי
בגילוי  גם הוא עד"ז (טבע), הבריאה בכללות
הנסים  ברוב הכוונה שלימות נסים: ע"י האלקות
מדרך  לגמרי שלמעלה דבר ישאר לא שהנס הוא,

וב  בהטבע ויחדור יתקשר שהנס אלא ihxtהטבע,
הטבע.

– אהרן" מטה ד"פרח להנס בנוגע הוא עד"ז
פעל  הכהן") באהרן "שבחרתי לגלות (שבא שהנס

עם קשור ונשאר שנעשה אהרן, dhndבמטה rah,
בסדר יהי' הפריחה שאופן דצמיחת irahכך

פרח  "ויצא שבזה, השתלשלות סדר כל עם פירות,
שקדים". ויגמול ציץ ויצץ

עם  השייכות – החסידות בלשון – לומר ויש
החידוש  דוקא: כהנים)56כהונה (ברכת דכהונה

השתלשלות  מסדר מלמעלה ממשיך שזה .57הוא,
("ע  זריזות עם קשור ה"ז ירוץ ולכן מהרה ד

הקב"ה 58דברו" לבחירת הסימן זה שמטעם (
ב  הוא אהרן שהם micwyבכהונת כיון דוקא,

הפירות" מכל יותר לגמור (בכ"א 59"ממהרים
היתה 60יום  ובנדו"ד הפירות), משאר יותר מהר ,

לילה  בתוך אלא) יום, בכ"א (לא כיון 30המהירות –
שלמעלה  המשכה על מורה ומהירות שזריזות
השתלשלות  שבסדר המשכה השתלשלות: מסדר
שהרי  למטה ובא שנמשך עד ושוהה "מתעכב ה"ה
אם  משפט ע"י הוא להיכל מהיכל השתלשלות בכל

כו'" הוא נמשך 61ראוי כהנים בברכת משא"כ .
מונע  באין העולמות כל דרך "במהירות השפע

כו'" (במהירות)61ומעכב ההמשכה – גיסא לאידך .
כל  "דרך נמשכת השתלשלות מסדר שלמעלה
אהרן", מטה ד"פרח בהנס כמודגש העולמות",
זה  הרי במהירות, ובא נס שזהו זה עם שביחד

הפירות. דצמיחת הטבע דרך ועובר קשור

(פ') עם השייכות ולהוסיף, י"ל gxwואולי
שניהם  מורכבים ו"חקת" ש"קרח" ובהקדים, דוקא.
רי"ש, מתוסף שב"קרח" אלא "חק", מהאותיות

הי' לוי) (משבט קרח אצל תי"ו: – וב"חקת"
ולמעלה  ודעת מטעם למעלה ד"חק", הגילוי

בחסידות  (כמבואר והגבלה קרח 62ממדידה שטענת
הי'" "פיקח מעלתו, בגלל את 63באה ראה והוא ,

שיהי' כפי והגבלה ממדידה שלמעלה הגילוי
היתה  הכהן) אהרן על (בערעור טעותו לע"ל);

(עניות  "רש" ד"ר'", שההמשכה 64בענין שמורה ,(
השתלשלות  בסדר יורדת אינה ודיבור) (דמחשבה

ותחתון  עליון בין לחלק רצה ר'65(קרח כבאות ,(
כנגד  ה') (דאות השלישי הקו חסר .66dyrn67שבה

– התורה" חקת "זאת – ב"חקת" משא"כ
באות  והגבלה) ממדידה (למעלה מ"חק" נמשך
ז.א. התורה, אותיות כ"ב כל וסיום סוף "ת'",
(כל  השתלשלות סדר כל ודרך בכל שנמשך
הקוים  שלשה בכל תי"ו), עד מאל"ף האותיות
עבודה  ותורה ומעשה, דיבור דמחשבה ת') (באות
מתחברים  שהם באופן ואדרבה: חסדים, וגמילות
כאשר  העבודה, ושלימות שבסיום כיון – כולם
שלמעלה  (מההמשכה דקדושה המהירות ישנה
נעשה  השתלשלות), בסדר השתלשלות מסדר
שמהעליון  הקוים, שלשה דכל יחד החיבור
לתחתון  במהירות מיד באים ודיבור) (מחשבה

ה"א  כבאות (דלא ביניהם הפסק ללא ).68(מעשה),
ד)אות  השמאלי ה(קו מתחתית לנקודה באים ומזה
אורך  (בעלת גדולה ונקודה הביטול, נקודת – ת'
ההתפשטות  עם ביחד בא שהביטול ז.א. ורוחב),
על  שמורה – האות בסיום בא וזה ורוחב; לאורך

העבודה. בסיום הביטול נקודת שלימות

מלשון  גם – ד"חקת" הענין נפעל ועי"ז
שינוי),69חקיקה  (בלי נצחית המשכה על שמורה ,
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ואילך).56) ג (נה, פרשתנו סוף לקו"ת ראה להלן, בהבא
ובכ"מ. אֿב). קיב, (דרמ"צ כהנים ברכת מצות להצ"צ סהמ"צ

ואילך.57) שטו ס"ע תרנ"ד בתחלתו. תרכ"ט סה"מ גם ראה
שם. ובהנסמן ואילך, 38 ס"ע ח"י לקו"ש

טו.58) קמז, תהלים
כג.59) יז, פרשתנו פרש"י גם וראה שם. לקו"ת
שם.60) בלקו"ת הובא – ז) (פי"ב, קה"ר
ד.61) נה, שם לקו"ת

תרסו.62) ע' פרשתנו אוה"ת וש"נ. ואילך. סע"ב נד, שם
א'מג  ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר קרח ויקח סד"ה תרצד.

ואילך. רג ע' ח"ג מלוקט סה"מ ואילך).
ח.63) פי"ח, שם במדב"ר ה. פרשתנו תנחומא
וש"נ.64) ס"ח. לקמן ראה
וש"נ.65) שם. מלוקט סה"מ ראה
(66.68 בהערה לקמן נסמן
(ס'67) ס"ו תשמ"ח תמוז ג' קרח ש"פ שיחת בארוכה ראה

וש"נ. .(503 ע' ח"ב השיחות
בלק 68) ר"פ לקו"ת ואילך. סע"ב צה, אסתר מגלת תו"א ראה

ה'שי"ת  ריב. ע' תרנ"ח ואילך. רעט ע' תר"ן סה"מ ואילך ). א (סז,
ויגש  ש"פ שיחת ואילך. א רמא, ח"א קונטרסים סה"מ .122 ע'

ס"ה. זו שנה
חוקת.69) ר"פ לקו"ת



ypz'd"`מב fenz 'b ,gxw t"ye fenz g"xca ,gxw 't 'd mei zegiyn

כמאחז"ל  ת', עם תחי'"70הקשור – "תי"ו
נצחיים. חיים ששלימותו

.Â:"דום בגבעון ד"שמש בהנס י"ל הנ"ל ע"פ

הטבע  מדרכי לצאת לא – היתה זה בנס הכוונה
לנצחון  יסייע שהנס הענינים, כברוב אלא – לגמרי

דרך 71המלחמה  עם גם במקצת) (עכ"פ שקשור
נלחם  ש"ה' – זו במלחמה אפילו הטבע.

גם 19לישראל" ההתלבשות להיות צריכה היתה –
הטבע. בדרך

המלחמה  את לגמרי ששלל נס הי' לא ולכן
ל  שסייע נס אלא יהושע), (ע"י הטבע מלחמה בדרך

הנס  ע"י הי' לנצחון והכשרה ההכנה שלהם:
דום" בגבעון את 72ד"שמש פעל לא עצמו זה אבל ,

היום אור שהאיר לאחרי (דאור irahdהנצחון.
לרדוף 73השמש) ובנ"י יהושע צריכים היו ,

הטבע. בדרך האויבים עם ולהלחם

עצמו  שהנס לומר, מסתבר יותר אולי ועפ"ז
עם  יותר שקשור באופן הי' דום") בגבעון (ד"שמש
וזה  – ס"ב) הנ"ל השני (אופן השמש מהלך טבע
כל  את אלא והירח, השמש את רק לא עצר
וכל  בכלל, היומי גלגל ומהלך ומזלות, הכוכבים

השמש. מהלך עם הקשורים הגלגלים

בחסידות  הביאור ע"פ באמירת 74[ויומתק
אילון", בעמק וירח דום בגבעון "שמש יהושע
(השתחוואה  ולבנה השמש מהלך עצירת שע"י

שלהם  השמש 75וביטול על פעולה ע"י שזהו ,(
שירה"76"דום  את 77מלומר לבטל יהושע רצה –

בנ"י) אז נלחמו (שעמם העולם לאומות ההשפעה
ומזלות), (וכוכבים והירח השמש את שעובדים
ועפ"ז  המלחמה. בנצחון גם נפעל – ועלֿידיֿזה
נעצר  דום" בגבעון "שמש שע"י לומר יותר מסתבר
של  מהלכם גם אלא והירח השמש מהלך רק לא

הגלגלים)]. (בשאר ומזלות כוכבים עוד

.Ê'דג הגאולה בנס ההסברה גם י"ל אולי ועד"ז
תרפ"ז): (בשנת תמוז

שלמעלה  נס הי' תמוז דג' שהנס זה עם ביחד
שהוא  גופא, בהטבע השפעה לו היתה מהטבע,
נס  זה הי' שמלכתחילה [ובפרט להנס "הסכים"

raha yaelnd מטה ד"פרח להנס בערך ובמיוחד ,
שאותם  כידוע דום"], בגבעון ו"שמש אהרן"
גופא  הם והגאולה, המאסר בעל את שאסרו אנשים
צריכים  שהיו עד לשחררו, נאלצו בתקפם) (בעמדם

riiql וגאולה .78בשחרור

אחת  בבת הנס בא לא שלכן לומר, ויש
שהתחלק אלא שלימה), jxca(בגאולה mialyl

rahd,(בתקפו (שהי' שכנגד הצד למצב בהתאם –
שצריכים  להכרה יגיעו ("טבעם") מצבם מצד שהם
ר"ל  החיים דהיפך הגזירה מביטול החל לשחררו,
– עד בקאסטראמא, מקלטו לעיר להגלותו

לגמרי  אותו .79ששחררו

– כולל בתקפה, המדינה נשארה אח"כ גם אבל
נמשכה  ולכן וכו', ישראל לדת להתנגדות בשייכות
זמן, משך ההיא) (במדינה דבנ"י הגאולה שלימות
להכרה  סו"ס יגיעו השנים) (במשך עצמם שהם עד
בחפשיות  להתנהג לבנ"י להרשות משם ויתחילו
יהודים  יציאת להתיר וגם יהדות, עניני בכל

בכך), להם לסייע (ואף ההיא ממדינה

והרצון  השקו"ט – ממש אלו בימים – גם כולל
העיר  שם את להחזיר ההיא במדינה דכו"כ
בבית  והישיבה המאסר הי' (שבה "לנינגראד"
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א.70) נו, שבת
(7118 שבהערה רלב"ג כיום ראה הי' ולא שאמר ש"מה ,

ה' כי איש בקול לשמוע ולאחריו לפניו לישראל,mglpההוא
הי' ואם בעצמותה, המלחמה בענין הוא המופת זה כי בזה הורה
המלחמה  בענין רושם לו הי' לא מהתנועה בעמידה המופת זה

עיי"ש. כו'" כלל
מן 72) גדולות אבנים עליהם השליך ש"וה' הנס ועד"ז

ישראל  בני הרגו מאשר גו' רבים "ימותו שעי"ז אף גו'", השמים
יא). שם, (יהושע בחרב"

דביטול 73) הענין עצם ע"י שגם ,120 ע' ח"ח לקו"ש וראה
עצמו. השמש דטבע הכוונה נתקיימה השמש תנועת

מצות 74) להצ"צ סהמ"צ ואילך. א קמב, המילה שער סידור
ב) (כרך נ"ך ואילך. קט ע' שבועות אוה"ת ואילך). א (ה, מילה

ואילך. 261 ע' חכ"ח לקו"ש בארוכה וראה ואילך. תשלח ע'
א.75) כה, ב"ב ראה
עה"פ.76) פרש"י
עת 77) שבכל מהלך, ואינו עומד דומם שהוא זמן ד"כל

יהושע  יל"ש גם וראה שם). (פרש"י שירה" אומר הוא הילוכו
ה. יט, תהלים מדרש כב. רמז

ע'78) חכ"ח ואילך. 237 ע' חי"ח שם. ח"ח לקו"ש גם ראה
.256

עד 79) בפועל השחרור תעודת נתינת נתעכב – גופא ובזה
שבזה ,(10 הערה (כנ"ל תמוז ybceneי"ג xkip רשמית שהפעולה

ע"פ נעשית dpicndדהחופש wegכיון ,akrzpy לי"ג עד החופש
הממשלתי המשרד הי' שבו inyxתמוז, ote`a gezt חוק ע "פ

ואילך). 568 ע' ח"ב תשמ"ט סה"ש (ראה המדינה
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– מנהיגם) שם (על לה שנתנו השם – האסורים)
בזמן  העיר (שם "פעטערבורג" לשם בחזרה

הזקן  דאדמו"ר והגאולה שהצאר 80המאסר השם – (
ההיפך  את (שמייצג לה קרא העיר) בניית (בזמן
שלטון  תחת שאף והגם מהקומוניסטים). הגמור
מגיע  זה אין – ליהדות ועיכובים מניעות היו הצאר
המאסר  בעל את שאסרו אלו ע"י שנעשה למה
להחליף  ורצון שבהשקו"ט לומר, ויש והגאולה;
ל"פעטערבורג" מ"לנינגראד" העיר שם את בחזרה
מהגאולה  נמשכת הפעולה את יותר בגלוי רואים –
בנ"י  דכל כללית הגאולה תמוז, בי"בֿי"ג

ההיא. במדינה ובפרט בכלל, ממנגדיהם

.Á הגאולה חודש עם גם זה לקשר יש ואולי
חודש – תמוז) שבא iriaxd(חודש ,81– לאחרי

(ירחא  השלישי חודש – של ,83תליתאי)82ובכחו
וד' ג' אות דלים"ע"ד "גמול ההשפעה 84ר"ת ,

בחודש  תורה, דמתן החודש הג', דחודש (גמול)
ענין  (ע"ד המאסר וסיום דהמשך החודש הד',
לחודש  מתהפך דלים) (בחי' שזה באופן "דלים"),

dle`bd85.

ד': ה(אות) בצורת מרומז זה שענין לומר ויש

ששתיהן 86אע"פ  בכך דומות ר' ואות ד' שאות
ור"ת  דלות מלשון דלי"ת העניות: ענין על מורות

כל" אין ("ולרש רש מלשון ורי"ש ),87דלים,
ברוחב  למעלה אחד קוים, משני מורכבות ושתיהן

חילוק  ישנו – למטה) (מלמעלה באורך ואחד
מאחורי' (י') נקודה לה יש ד' אות ביניהם: עיקרי

ר'. אות משא"כ הקוים), שני את (שמקשרת

ענין  על מורה הנקודה בזה: הענינים אחד
שישנה  היהדות נקודת על קאי וזה הביטול,
נמצא  הוא כאשר אפילו יהודי, כל אצל בשלימות
דקדושה), בפנים (לא ד"אחוריים" במצב

כיון 88כמאחז"ל  הוא", ישראל שחטא "אע"פ
העלמות  מכל למעלה היא היהדות שנקודת
השתלשלות  בסדר הדרגות מכל ולמעלה והסתרים,
היחיד  עם היהודי את שמקשרת דיחידה הנקודה –

.89שלמעלה 

שהדלות  מורה הד' מאחורי (ביטול) זו ונקודה
שמקשר  – דקדושה הביטול הוא הד' של ועניות
מלשון  גם דלי"ת נעלות, הכי דרגות עם אותו

לעני"90"דליתני" ד"תפלה המעלה וע"ד (הרמה),
שיחו" ישפוך הוי' ש"לפני אות 91שמגיעה משא"כ ,

בכך  היא העניות – ביטול של נקודה לה שאין ר'
לקדושה. שייכות שום לה שאין

הקוים  שני בין החילוק להסביר אפשר ועפ"ז
– ובאורך ברוחב – הקוים שני הד': ושל הר' של
השתלשלות, דסדר הדרגות כל את כוללים
ואורך: רוחב ותחתון, לעליון בכללות שמתחלק
אבל  בהרחבה, שלימות הוא (ברוחב) למעלה הקו

עצמה  עליונה באורך בהדרגא והקו איכות), (ע"ד
(לדרגות  למטה מלמעלה ההמשכה על מורה

יותר). נחותות

שתי  שיהיו בכך מתבטאת העבודה שלימות
נמשך  שזה וכפי הביטול נקודת ביחד: המעלות
כאשר  הקוים): (שני השתלשלות בסדר גם וחודר
חסרה  אבל ותחתון, דעליון הענינים שני ישנם
אז  חסר סו"ס הרי – (דהעצם) הביטול נקודת
בשלימות  גם שחסר (עד הקוים דשני בהחיבור
יכול  ביניהם שהפירוד עד עצמם), הקוים דשני
(ע"ד  הקדושה היפך עניות "רש", של למצב להביא

"חק אותיות קרח, אצל שהי' ס"ה).x'כפי כנ"ל ,"
(הנקודה  היהדות דנקודת הביטול ישנו כאשר אבל
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הגאולה 80) גם נקראת (פעטערבורג) זה עיר שם שעל ועד
חוצה  המעינות דהפצת הענין שעיקר – הגאולה ופעולת שלו,
תורת  השיחות בס' הלשון הוא (כן פעטערבורג" "נאך  ָהתחילה

.(112 ס"ע שלום
(של  הטבע בדרכי קשורה היתה אדה"ז גאולת שגם ולהעיר –
השיחות  ס' (וראה וש"נ סל"ח אדה"ז קודש אגרות ראה – אוה"ע)
הידוע  בסיפור גם וכמודגש ואילך). 186 ע' חכ"ה לקו"ש שם.
(לקו"ד  במאסר היותו בזמן הספינה על שלו הלבנה לקידוש בנוגע
תש"נ  השיחות ס' .80 ע' ח"ה לקו"ש גם וראה ב. תשנב, ח"ד

זו). שנה ויק"פ ש"פ שיחת ואילך. 201 ס"ע ח"א
סה"ש 81) ואילך. ס"ב תשמ"ז קרח ש"פ שיחת בארוכה ראה

.549 ע' ח"ב תשמ"ט סה"ש .528 .494 ע' ח"ב תשמ"ח
א.82) פח, שבת
סיהרא 83) קיימא סיון, בט"ו היתה המאסר שהתחלת ולהעיר

כו) פט"ו, שמו"ר א. פה, ח"ב רע"א. קנ, (זח"א באשלמותא
תליתאי. דירחא

א.84) קד, שבת
וש"נ.85) ואילך. 309 ע' חי"ח לקו"ש ראה
אותיות 86) מערכת חב"ד – הערכים ספר ראה להלן, בהבא

ואילך). שס (ע' ס"ב רי"ש –p"ye.
ח.87) ל, טו. י, משלי גם וראה ג. יב, שמואלֿב

א.88) מד, סנהדרין
וש"נ.89) א. כז, א. כה, ראה לקו"ת ראה
ב.90) ל, תהלים
וישלח.91) פ' המאיר אור סצ"ז. כש"ט וראה א. קב, תהלים

ס"ו. זו שנה דחה"ש ב' ויום במדבר ש"פ משיחת קונטרס וראה
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הקוים  משני ולמעלה מחוץ שהיא – הד') מאחורי
שני  זה עם וביחד זוית], דקרן מהמעלה [יותר
שלימות  ישנה אז הרי – ד') (כבאות הקוים
ביניהם. החיבור שלימות וגם הקוים, דשני העבודה

דחודש התוכן –cd'וזהו הגאולה חודש ,
שלמעלה  שהנס – תמוז וי"בֿי"ג תמוז ג' גאולת
טבע  את ויהפוך יומשך הנקודה) (ע"ד מטבע
מגיע  שזה עד ורוחב). דאורך הקוים (שני העולם
ע"י  המאסר (ענין דלעו"ז עניות ד"רש", במצב גם

זה  את גם ומהפך לקדושה), ואדרבה:92המנגדים .
מתגלה  – צרה של במצב למטה הירידה ע"י דוקא

בצרה" אנכי ש"עמו ית',93איך עצמותו על שקאי ,
עליון  השתלשלות דסדר הגדרים מכל שלמעלה
שאין  עליון הוא שהקב"ה אע"פ – ולכן ותחתון,
למטה  שאין תחתון בעולם היא וצרה ממנו, למעלה
השתלשלות, (היפך בצרה" אנכי "עמו הרי – ממנו
– אחוריים בחי' – זה במצב וגם ותחתון), דעליון
ומקשר  שנמשך עד היהדות), (נקודת היו"ד מתגלה

השתלשלות. דסדר ותחתון העליון את גם

.Ë הן לימודים, כמה ישנם לעיל מהאמור
בנוגע  והן לעצמו בנוגע הן האדם, עבודת בכללות
בעניני  והן תומ"צ בעניני והן בעולם, לעבודתו
– ובמיוחד וגם האדם), פרנסת (באופן רשות
לעבודה  בנוגע – תמוז דג' הגאולה עם בקשר
חוצה. המעינות והפצת והיהדות התורה דהרבצת

מטה  את להניח שצריכים הציווי שישנו ובפרט
הכהן"), באהרן ("שבחרתי לאות" "למשמרת אהרן
בשקדי' אהרן של מקלו כו' עמו נגנז ארון "משנגנז
נצחית  הוראה ישנה שמזה מובן – ובפרחי'"
מ"ממלכת  חלק הוא יהודי שכל וכיון לדורות;

גדולים"94כהנים" "כהנים הרמב"ם 95, ,96[וכפס"ד
אשר  ואיש איש כל אלא בלבד לוי שבט ש"לא

נתקדש זה הרי כו' רוחו miycwנדבה ycw– ["
הענין  מעין להיות צריך יהודי כל שאצל מובן,
ויגמול  ציץ ויצץ פרח "ויצא אהרן", מטה ד"פרח

שקדים".

.È:השם עבודת בכללות מזה הלימוד

קבלת  מתוך להיות צריכה יהודי שעבודת אע"פ
זריזות  של ובאופן ודעת, מטעם שלמעלה – עול

מאדך" "בכל והגבלה, ממדידה ודוקא 97שלמעלה ,
שלמעלה  בה"מאד" מגיע לסברא 98זה מקום והי' –

ובלשון  העבודה, שלימות מתבטאת שבזה
–99הידוע  עצים לחטוב נצטווינו אילו :

שלאחרי  אהרן", מטה ד"פרח ההוראה ישנה
הנקודה  אח"כ וצריכה יכולה עול, דקבלת היסוד
בכל  "להתפשט" והגבלה ממדידה שלמעלה
עד  וטבעו, מציאותו בכל עד הפנימיים, כחותיו
ויגמול  ציץ ויצץ פרח "ויצא – פירות יתן שזה
עצמו  ומציאות שטבעו – כזה ובאופן שקדים",
ושלמעלה  מהיר") ("טבע זריזות של באופן נעשה
בכחותיו  שעושה מה שכל והגבלה, ממדידה
דקדושה. זריזות גדולה, הכי בזריזות הוא הטבעיים

יהודי, של רשות בעניני הלימוד גם ישנו עד"ז
לראש  לכל הגשמית: לפרנסתו בנוגע ובפרט
"למשמרת") (שנשאר אהרן" מטה מ"פרח לומדים
נשארה  היא שגם המן" מ"צנצנת הלימוד ע"ד –

לדורותיכם" טענו 100"למשמרת בנ"י שכאשר –
עוסקים  אתם אין "למה מהם (שתבע לירמיהו

בתור  ונעסוק מלאכתנו "נניח מהיכן בתורה"): ה
ואמר  המן" "צנצנת את ירמיהו הוציא נתפרנס",
שלוחין  הרבה אבותיכם, נתפרנסו בזה "ראו להם:

ליראיו" מזון להכין למקום לו ישנו 101יש עד"ז .
גשמי) (מזון ששקדים אהרן", מטה מ"פרח הלימוד
בנוגע  – ועד"ז ובזריזות, נסי, באופן גדלים

בנ"י. לפרנסת

אשר  בכל אלקיך ה' "וברכך נאמר גיסא לאידך
ע"י 102תעשה" נפעלת גשמית מפרנסה שההמשכה ,

ציץ  ויצץ פרח ("ויצא שקדים דצמיחת טבעי סדר
באמונה  ומתן משא ע"י שבא שקדים"), 103ויגמול

חדור  העולם, דטבע בהגבלות וזריעה), (חרישה
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הצמח 92) אדמו"ר להולדת שנה (ר') מאתיים לאחרי ובפרט
צדק.

טו.93) צא, תהלים
ו.94) יט, יתרו
(פ).95) פע"ט בראשית אגדת גם וראה עה"פ. בעה"ט ראה
ויובל.96) שמיטה הל' סוף

ה.97) ו, ואתחנן
ובכ"מ.98) ד. לט, מקץ תו"א
א.99) מ, שלח לקו"ת

לג.100) טז, בשלח
עה"פ.101) פרש"י
וש"נ.102) .294 ע' חי"ח לקו"ש עה"פ. ספרי יח. טו, ראה פ'

תרמח. ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי וראה
ונתת 103) נשאת לו אומרים לדין אדם שמכניסין שבשעה ועד

א). לא, (שבת בתורה עסקת לו ששואלים קודם עוד באמונה,
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וזורע" העולמים בחי "שמאמין – בה' ;104באמונה
הקב"ה  של ברכותיו את לקבל הכלי נעשה וזה
בטבע  שמתלבש כזה נס אבל נסי, באופן לפרנסה
עצמם  ואוה"ע העולם שטבע איך שרואים העולם,

לבנ"י. פרנסה בהשפעת מסייעים

האחרונים, בדורות במיוחד זאת שרואים וכפי
פרנסתם  את שיקבלו בנ"י את ברך שהקב"ה
ומנוחת  הנפש מנוחת מתוך יותר, פחותה ביגיעה
 ֿ עלֿידי זה), לפני בדורות שהי' מכפי (יותר הגוף

לזה. מסייע עצמו שהעולם זה

.‡È בהעבודה מיוחד לימוד גם ישנו מזה
שלא  באופן עד שנתרחבה חוצה, המעינות דהפצת
תמוז: וי"בֿי"ג תמוז דג' הגאולה ולאחר ע"י בערך

ד"יפוצו  הענינים ששלשת לומר 105יש

חוצה" הענינים 106מעינותיך שלשה ע"ד הם
– מעינותיך הביטול, נקודת – יפוצו ד': שבאות
שמרמז  באורך הקו – וחוצה (רוחב), למעלה הקו

למטה. מלמעלה ההשפעה על

ד"יפוצו" במצב להיות יהודי צריך לראש לכל
ד"יפוצו", מציאות להיות צריכה מציאותו –
שלמעלה  ובאופן אלקות, שמפיצה מציאות

הגבלות  ללא (יפוצו והגבלה לפני 107ממדידה .(
להפיץ  צריך הוא (בפרטיות) מה לו שאומרים

והיכן –[מעינותיך], [חוצה] להפיץ צריך הוא
(לפני  בבוקר קם הוא כאשר שמיד לדעת, הוא צריך
מציאות  הוא הרי בפרטיות) עבודתו את שעושה
"אני  כו'", רבה כו' לפניך אני "מודה – ד"יפוצו"

קוני" את לשמש שהוא 108נבראתי הפשט אין
ב"יפוצו" מתעסקת זו ומציאות לעצמו, מציאות
"יפוצו". היא מציאותו כל אלא קוני), את (לשמש

הידוע  מיד 109ובלשון אריבער", "לכתחילה :
מלמעלה. הוא עומד מלכתחילה

בפרטים: זאת להמשיך צריך הוא הרי ואח"כ
"jizepirn מעינות את דוקא להפיץ צריך הוא –

שהוא  בכל שמטהר מדרגות 110התורה, [למעלה
וכיו"ב  מקוה מי מזה, שלמטה והוא 111המים ,[

בעצמו  מחוצה החל "חוצה", להפיצם צריך
וכחות  ומדות בשכלו עול וקבלת האמונה (מנקודת
אמות  מהד' חוץ – כפשוטה בחוצה עד פנימיים),
עד  וביהמ"ד, ביהכנ"ס דישיבה, דקדושה,

חוצה  שכולל ה"א (עם חוצה 112ב"חוצה" שאין (
ממנו. למטה

ברחוב  שהלך חסיד אודות הידוע הסיפור וע"ד
במדידות  התחשבות ללא – ההיא במדינה
הי' שזה בזמן – אמיתי דחסיד כהסדר והגבלות,
"קטא  ושאל אותו עצר ושוטר סכנה. עם ָקשור
אידיאט" "ביטול והשיב: הולך)? (מי ָָאידיאט"
אצלו  מונח שהי' מה השיב הוא הולך)! (ביטול
והמציאות  "ביטול", היא מציאותו שכל – באמת

הולכת! ד"ביטול"

דוקא לו השיב הוא זאת עם –ziqexaביחד
– המקום ושפת בהמצב גם נמשך שביטולו כיון

"אזלת  ע"ד – דרוסי' ומציאות לקרתא 113בהטבע
בנימוסא" המקום 114הלך ולשון שטבע באופן ,

אידיאט". ש"ביטול ומרגיש אומר ָעצמו

.·È שכמה כפי – השאלה נשאלת עדיין אמנם
ב  אני כאשר אפילו את שואלים: עושה עצמי

לדרגא  מגיע שאני עד בשלימות, עבודתי
מה  – הביטול) (תכלית "יפוצו" היא שמציאותי

העמים" מכל המעט "אתם כאשר בזה, ,115התועלת
ריבוי  שהם אומות שבעים ישנם סביב ובעולם

אחת  להכבשה בערך בכמות .116עצום

יאמרו  ומה העולם יאמר מה אחר: ובסגנון
ד"יפוצו  עבודתו את עושה שיהודי כך על האומות
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הירושלמי).104) (בשם שם שבת – אמונת תוד"ה
ה.105) טז, משלי – הכתוב לשון
בעת 106) ובכ"מ): בתחלתו. (כש"ט הבעש"ט באגה"ק ראה

חוצה  מעיינותיך ויפוצו בעולם ויתגלה למודך .שיתפרסם
(107.38 ע' שנים" יובל – סיון כ"ח "קובץ ראה
קידושין.108) סוף וברייתא משנה
לקו"ש 109) תריז. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

ועוד. .124 ע' ח"א

ה"ח.110) פ"ט מקואות הל' רמב"ם מ"ז. פ"א מקואות
ס"ב. סר"א יו"ד טושו"ע

רפ"ט.111) שם רמב"ם מקואות. מס' ריש
ס"ה.112) זו שנה תולדות ש"פ שיחת ראת
(113.53 להערה שבשוה"ג שמו"ר
ארבעים 114) שתה ולא אכל לא שמשה הטעם שזהו ולהעיר

ימים  הארבעים בתוך הוא תמוז שג' [ולהעיר שם) (שמו"ר יום
ג' בזה שיש תש"נ) תשא (לקו"ש במ"א וכמבואר הראשונים],
משה  נצטער (ולכן נשתנה לא משה שטבע (א) ודרגות: אפשרויות
שעה) (לפי נשתנה שלו שטבע (ב) שתה). ולא אכל שלא זה על
הנס  (ג) יום, הארבעים כל במשך שנמשך נס הקב"ה, של נס ע"י
שהטבע  שלו, בטבע שינוי פעל זה כי בתחלה, א' פעם רק הי'

ושתי'. לאכילה זקוק שאינו מלאך, כמו נעשה עצמו שלו
ז.115) ז, ואתחנן
ב.116) פ"ט, פס"ר יא. פ"י, אסת"ר ה. תולדות תנחומא
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הגאולה  בקירוב – ובמיוחד חוצה", מעינותיך
פירוש  מה מבינים הם אין הרי והשלימה, האמיתית
אבל  – ונעלית גדולה עבודה זוהי אמנם הדבר?!
העולם! עם – הוא טוען – להתחשב לכאורה צריכים

כאשר  מוכן! כבר העולם הוא: עלֿזה והמענה
שלמעלה  באופן – כדבעי עבודתו את יעשה יהודי
מלובש  שזה כפי זה עם וביחד והגבלה, ממדידה
טבע  שהעולם, איך יראה – הטבע דלבושי בכלים

בעבודתו. לו מסייעים העולם ואומות העולם

הי' ועיכובים) מניעות היו (כאשר פעם אפילו,
"ביטול  אמר ובמילא שמצבו החסיד, אצל הסדר
מהמניעות  כו"כ כאשר עכשיו, עאכו"כ ָאידיאט";
ההיא  במדינה שגם לעיל, [וכאמור אינם ועיכובים
בעולם  – ואדרבה לטוב], גדולים שינויים נעשו
בפרט  שמתרחשים ונפלאות הנסים את רואים עצמו
אראנו  ושנת נסים, [שנת האחרונות בשנים
להיות  שצריך שהגם הזמן, הגיע כבר – נפלאות]
ונפלאות, נסים – והגבלה ממדידה שלמעלה ענין
– והשלימה האמיתית דגאולה ונפלאות לנסים עד
מסייע  עצמו שהעולם העולם, בטבע גם חודר ה"ז
פעל  אהרן" מטה ש"פרח [כפי הגאולה לצמיחת
הטבע]. בדרך הפירות צמיחת שתהי' המטה, בטבע

צאתך  שכימי – מצרים ביציאת שהי' כפי וע"ד
נפלאות  אראנו מצרים הנסים 117מארץ על שנוסף –

מצרים" את "וינצלו הי' הרי אז, באופן 118שהיו ,
לכך  זה הביא נס, בדרך התחיל שזה שהגם כזה
יותר  ונתנו לבנ"י, בזה סייעו בעצמם שהמצרים

שביקשו  האמיתית 119מכפי בהגאולה עאכו"כ .
בערך  אפילו נפלאות יהיו כאשר והשלימה

דיצי"מ  כזה 120להנפלאות באופן כן גם זה יהי' ,
לכך. יסייע עצמו העולם וטבע שהעולם

.‚È:לפועל ובנוגע

 ֿ די"ב הגאולה ימי לתוך עד תמוז מג' בבואנו
כל  כולל – (שנה ושנה שנה שבכל – תמוז י"ג

הזמן  כאו"א 121שינויי צריך – עלי' בזה מתוספת (
הפעולות  בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף

חוצה, המעינות והפצת והיהדות התורה דהפצת
שהעולם  – ההכרה ומתוך זריזות, של ובאופן

בעבודתו. ליהודי יסייע עצמו

ילדים  כאשר – הקיץ בזמן בעמדנו – ובמיוחד
שילדים  להשתדל צריכים למחנותֿקיץ, הולכים
חינוך  על שמיוסדים קיץ למחנות ילכו יהודים
בחינוך  המתעסקים ואלו הקודש; טהרת ועל הכשר
בתכלית  הקיץ זמן את לנצל לדאוג צריכים – ילדים
פנוי  רגע כל לנצל הזריזות, ובתכלית השלימות,
עניני  בכל הילדים אצל ולהוסיף בעצמו להוסיף

ובשמחה. בחיות יהדות,

נוהגין" ה"יש ע"פ לענין: 123לומר 122ומענין

מנחה) תפלת (לאחר הקיץ שבתות בכל אבות פרקי
ששבת  [ובפרט זה ע"ד שוב לעורר המקום כאן –

פעם היא בשנה zixiyrd124זו אבות פרקי דאמירת
וארבעה  ועצרת, פסח בין השבועות (ששת זו
– טוב ומה זו)], לשבת עד עצרת לאחר שבועות
אחת  משנה שילמדו – שבעלֿפה תורה בהיותם

לעיונא. (עכ"פ)

בכמה  טוב המנהג על לעורר יש וכמו"כ
מנחה  תפלת לאחר חסידות מאמר לחזור מקומות
(כפי  ד"חקת" באופן זה שיהי' ויה"ר – בשבת.
להשומעים  שיזכיר מנחה), בתפלת עתה שיקראו
נחקק  שזה דחקיקה, לאופן עד שינוי בהם ויפעל

בהם.

הגאולה  את כבר זה יביא ממש ומיד ותיכף
העשירית, פרה והקרבת והשלימה, האמיתית
יהי  כל אמן יגלה, מהרה המשיח מלך שיעשה

,125רצון 

ובבנותינו  בבנינו ובזקנינו הולכים 126ובנערינו
בבית  הקודש, עיר ירושלים הקודש, לארץ בנ"י כל

ממש. ומיד תיכף – וכאמור השלישי, המקדש
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טו.117) ז, מיכה
לו.118) יב, בא
עה"פ.119) ממכילתא שם, פרש"י ראה
וש"נ.120) תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה
ח"ד 121) עבוה"ק שנה. ערך ישע שרש ב. רעז, לזח"ג רמ"ז

סע"א  שלח, מקץ אוה"ת וראה א.פ"ט. תתקעו, .

במקומו.122) אדה"ז סידור
והבנה 123) לימוד צ"ל שבתושבע"פ (אף זה על הטעם וי"ל

באה  אבות פרקי אמירת כי – ספ"ב) לאדה"ז ת"ת הל' ראה –
לימוד  אינו התפלה שענין מנחה), (תפלת לתפלה בהמשך
ונת' הובא סקנ"ז. הריב"ש (שו"ת הידוע בלשון (ואדרבה,
זה  לדעת מתפלל אני פ"ח): תפלה מצות שרש להצ"צ בסהמ"צ
כנראה  – כ"כ לימוד בגדר אינה הפרק אמירת גם ולכן התינוק),

הרוב. בהנהגת בפועל
הענין 124) מרומז זה) דשבת (הפרק דאבות ברפ"ד וגם

כנגד  הם ומכובד) עשיר גבור, (דחכם, ענינים הד' כי – דעשירי
– הוא במילואו הוי' ששם הוי', דשם אותיות אותיות.xyrהד'

ספ"ג.125) אדומה פרה הל' רמב"ם
ט.126) י, בא
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החדש  הבנין של הבית לחנוכת בקשר –

– בקראוןֿהייטס ליובאוויטש תמימים תומכי דישיבת

"קרח" תיבות בין החילוק ע"ד לעיל דובר
פ' – זה בשבת שקורין הפרשיות (שתי ו"חקת"
תפלת  בקריאת חוקת ופ' היום, בקריאת קרח
אלא  "חק", מאותיות כלולות ששתיהן – המנחה)
– ב"קרח" (משא"כ ת' אות ניתוספה שב"חקת"
וב' (מלמעלה מחוברים קוים ג' הכוללת ר'), אות

בצדה. ונקודה למטה, (שער) ופתח הצדדים),

הכ"ב  כל (סיום ת' אות האדם: ובעבודת
העבודה  ושלימות סיום על מורה התורה) אותיות

מחוברים) שהם (כפי קוין הג' הג'cgiבכל (כמו
מקום  שם ואין יחד שמחוברים ת' דאות קוין

חסדים  וגמילות עבודה תורה – צדדיים) ,1לענינים
הנפש לבושי שלשה דיבור cgiובכל מחשבה –

דיבור 2ומעשה  מחשבה בין הפסק שצ"ל דאף .
והגג  השמאלי רגל בין בההפסק כמרומז ומעשה,

ה"א  דאות הימני ושלימות 3ורגל סיום ע"י הרי, –
כל  (סיום תי"ו באות הנרמזת בקדושה, העבודה
מחשבה  עם מעשה של החיבור נעשה הא"ב),
באופן  עמהם, אחד בהמשך באה שהמעשה ודיבור,
אהרן.. מטה ב"פרח גם (כנרמז דקדושה זריזות של

שקדים" שקדים 4ויגמול דגידול הזריזות ,5;(

בזה  יש – העבודה שלימות על מורה שת' וכיון
הפתח  (שזהו"ע התשובה עבודת שע"י המעלה גם

צדיקיא 6למטה  "לאתבא ע"ד –8בתיובתא"7),
(שבצדה) הנקודה ידי על נעשה זה כל אשר,
הביטול, שזהו"ע והגבלה, ממדידה שלמעלה

כולן. והדרגות הענינים בכל וחודר שנמשך 

מחר  המתקיימת החגיגה עם גם זה לקשר ויש
פרשת א' הבנין zwgביום של הבית חנוכת –

תמימים  תומכי דישיבת ליובאוויטש:9החדש

–10ענינה  הוא תמימים תומכי ישיבת של
zenily והקוין ענינים הג' בכל העבודה ("תמים")

עבודה  התורה], ופנימיות דתורה [נגלה דתורה
מעינותיך  ד"יפוצו העבודה [כללות וגמ"ח [תפלה]

וכולם הנפש cgiaחוצה"], לבושי ג' כל וע"י ,
שבעבודת  המעלה גם – לזה ונוסף יחד. (מחדו"מ)
ע"י  בתיובתא"), צדיקיא ("לאתבא התשובה

מעינותיך ד"יפוצו (החל dvegהעבודה "
נעשה  זה כל אשר, – עצמו) שבהאדם מה"חוצה"

גילוי ידי ממדוה"ג.dcewpd11על שלמעלה (ביטול)

בבנין במיוחד מודגש זה של ziaוענין (חדש)
(דישיבת  שהעבודה מורה שהבית – תמימים תומכי
וסתומה  שמוקפת באופן נעשית תמימים) תומכי
מבחוץ  להשפעות אפשריות ללא הצדדים, מכל
וסתומים  המחוברים קוין הג' בדוגמת – ח"ו
מעלת  להוסיף כדי הוא למטה [והפתח ת' שבאות

בית בנין ע"י ובפרט כמ"ש ycgהתשובה]. "כי 12,
ועשית חדש בית jbblתבנה dwrn יפול כי גו'

פעולת  על רמז בזה שנרמז וי"ל ממנו". הנופל
ע"י  הנופל שאפילו מתורה שלמעלה התשובה
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מ"ב.1) פ"א אבות ראה
פ"ד.2) תניא ראה
(סז,3) בלק ר"פ לקו"ת ואילך. סע"ב צה, מג"א תו"א ראה

ובכ"מ. א).
כג.4) יז, פרשתנו
פרשתנו 5) לקו"ת עה"פ. פרש"י ז). (פי"ב, עה"פ קה"ר ראה
ג. נה,
(6dhnl ואין סתום הכל הצדדים ומב' למעלה כי – דוקא

הגיע  שהאדם כיון הפכיים), – (ועאכו"כ צדדיים לענינים מקום
ודוקא העבודה, פתח dhnlלשלימות יש התחתון) הזה (בעולם

וגם  ב), כט, מנחות (ראה ח"ו ירידה של לענין ואפשריות
(באופן  התשובה עבודת כי למטה, הוא הפתח – בצדיקים
שייכת  ז)) יב, (קהלת נתנה" אשר האלקים אל תשוב ד"והרוח

התחתון. בעוה"ז דוקא

"שער"7) למטה הפתח נעשה (תהלים miwicvlועי"ז כמ"ש ,
בו". יבואו צדיקים לה' השער "זה כ) קיח,

סע"ב.8) נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ בלקו"ת הובא הזהר, מאמר
ב. קנג, זח"ג וראה – תקלד. ע' ח"ב תקס"ב אדה"ז מאמרי

ד"9) תיבות שהראשי ת'.zומכיzלהעיר אות היא מימים"
(ל)ת(ושי'). וכפליים

ואילך.10) 316 ע' חי"ד לקו"ש בארוכה ראה – להלן בהבא
וש"נ. .697 ע' ח"ב תשמ"ט השיחות ספר

(11.319 ע' שם לקו"ש ראה
ח.12) כב, תצא
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בשלימותה ולא igi'מעקה תשובה יעשה מהקב"ה
יפלו.

אשר  – הישיבה לתלמידי בנוגע גם מובן ומזה
אצלם  צ"ל הישיבה, של הבית לחנוכת בקשר
האמור  באופן דהישיבה העבודה עניני בכל הוספה
נגלה  הן התורה, בלימוד – לראש ולכל לעיל,
עבודת  ובהקדמת התורה, פנימיות והן דתורה

מעשה" לידי שמביא גדול ו"תלמוד –13התפלה,
התשובה, עבודת עם וביחד חסדים, גמילות
הן  חוצה, המעינות דהפצת העבודה וכללות

להפיץ  – כפשוטה ב"חוצה" והן עצמו, בהאדם
אמות  וד' הישיבה אמות לד' מחוץ המעינות
ל"חוצה" עד שבעולם, ל"חוצה" ועד הקדושה,
מיוסדים  – אלו ענינים וכל ממנו. חוצה שאין

הביטול. בנקודת וחדורים

קיום  את בזריזות מביאים שעי"ז – ועד
להבעש"ט  משיח של יפוצו 14הבטחתו שע"י ,

תיכף  משיחא, מלכא דא מר" "אתי חוצה מעינותיך
ממש. ומיד
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וש"נ.13) ב. מ, קידושין
בתחלתו.14) טוב שם (כתר דהבעש"ט הידועה אגה"ק

ובכ"מ).

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

.weya xkndl utgd e` mc`d ieey itk mlyn dfay ,'ilr
:`xnbd ddnz .'xcipa mipyde ,xcepa ci byd' :dpyna epipy

oic ixd,'ãé âOä',el yiy oennd itk wx mlyn iprdyéøònaC ¤¥¨©©£¦
àeä,'ilr ipelt jxr' e` 'ilr ikxr' xn`y ipra wx xn`p -

ipra xaecny rnyn 'xcepa ci byd' dpynd oeyln eli`e
xknp `edy itk einc ieey z` ozep epi`y 'ilr inc' xn`y
minc xcepd ixdy ,oekp epi` df oice ,eci biyzy itk `l` ,weya
el didiyke ,el yiy dn dzr mlyn `l` ,'ci byd'a oecip epi`
mpn` :`xnbd zvxzn .excp lk inc z` milyi sqep oenn
oeyll dnecd oeyl hwp `pzd j` ,jixrna zwqer dpynd

,weqtdáéúëãkiR lr' (g fk `xwie) oikxr zyxtaâéOz øLà §¦§¦©¦£¤©¦
,'ïäkä epëéøòé øãBpä ãéoeyla jixrnd z` weqtd dpiky ixd ©©¥©£¦¤©Ÿ¥

didy s` ,'xcepa ci byd' azk epzpyna `pzd s` okle ,'xcep'
.'jixrna ci byd' aezkl ie`x

:dpynd oeyl lr dywne `xnbd dkiynn,'øcépa íéðMä'©¨¦©¦¨
,jixrnd lib `le jxrpd lib it lr rawp mc` jxry epiide

wx ,mc`d lib itl mirawp mincdy df oic ixdy dywe'Cøòp'a©¤¡¨
,àeälib itl mlyn ,'ilr ipelt jxr' e` 'ilr ikxr' xn` m`y

oi` ,'ilr ipelt inc' xn`y ,xcpa j` ,dxeza xen`k mc`d
eydizin`d eiey z` mlyl aiig `l` ,libd itl rawp ie

zvxzn .'xcip' oeyl dpynd dhwp recne ,weya xkndl
`l` ,'jxrp' oeyl hewpl ie`x did ok` :`xnbdéãééàab` - ©§¥

øîàc`pzd,'øãBpa ãé âOä'ok hwpy lirl x`azdy itke §¨©¤¥¨©¥
,weqtd oeylk `pzdénð øîàef oeyl jxrpd iablíéðMä' ¨©©¦©¨¦

.'øcépa©¦¨
:dpyna epipyéøòäL éðò ,ãöék øãBpa ãé âOä'øéLòä úà C ¤¥¨©¥¥©¨¦¤¤¡¦¤¤¨¦

,'ilr ikxr' xiyrd xn`y dn z` mlyl aiigzdy -Cøò ïúBð¥¥¤
.'éðò:`xnbd zxxanàîòè éàî'ci byd' recn ,df oic ly ¨¦©©£¨

aiigy mincd z` mlyl aiigzdy ipra epiide ,jixrna cn`p
.'ilr ikxr' xn`y `edy ,xiyra ccnp epi`e ,envr z` xiyrd

:`xnbd zx`anàø÷ øîàciR lr odMd Fz` Kixrde' (my) §¨©§¨§¤¡¦Ÿ©Ÿ¥©¦
øãBpä ãé âéOz øLày ixd ,'odMd EPkixriàðîçø äìz øãBpa £¤©¦©©¥©£¦¤©Ÿ¥©¥¨¨©£¨¨

dn z` mlyl xcpy `ed iprdy oeike ,'ci byd' oic z`

dbiyny itk `l` mlyn epi` ,zbyn eci oi`e ,xiyrd aiigzdy
.eci

:dpyna epipyìL Bðaø÷ øîàL éøä ,ïk Bðéà úBðaøwa ìáà'£¨©¨§¨¥¥£¥¤¨©¨§¨¤
.'éðò ïaø÷ àéáî éðò òøBöî äéä ,éìò äæ òøBöîddnz §¨¤¨©¨¨§¨¨¦¥¦¨§©¨¦

:`xnbdå`ed ,ipr oaxw `ian ipr rxevnd did m`y ,df oic ik §
Bøécîc áb ìò óàdf rxevn ly epaxw' xn`y mc` eze` - ©©©§©¦

,'ilrøéLòixde ,dpyndn rnyny itk ,`ed'àeä ìc íàå' ¨¦§¦©
àðîçø øîà(`k ci `xwie),,zelc oaxwa xhtp `ed f`yåeli` ¨©©£¨¨§

,rxevnd zepaxw z` `iadl xcpy df mc`,àeä ìc àìji`e Ÿ©
.lc ly oaxwa xhti

:`xnbd zvxzn,÷çöé éaø øîàzwqer ok` epzpynäéäLk ¨©©¦¦§¨§¤¨¨
,éðò Bøécî.zelc oaxwa xhtpy ipr rxevn eze`k epic okle ©¦¨¦

xhtp `edy oipn ,ipr exicnyk s` :dywne `xnbd dkiynn
,zelc oaxwaàðîçø ñç déãéc déìò àîìãålr wx `ny - §¦§¨£¥¦¥¨©£¨¨

la` ,zelc oaxwa eze` dxhte dxezd dqg envr rxevnd
Bøécnàly eizepaxw z` `iadl xcpy xg` mc` lr - ©©¦
,rxevndàì,ok xnel mrhde .dqgáéúëäclC m`e','àeä Ÿ§¨§¦§¦©

mlerl aiig xicnd eli`e ,df oic xn`p rxevna `weecy rnyne
:`xnbd zvxzn .ipr `edyk s` ,xiyr oaxwaàãà áø øîà̈©©£¨

,äáäà øaweqta xn`p,'úâOî Bãé ïéàå'ef oeyl dxe`kle ©©£¨§¥¨©¤¤
weqtd `a `l` ,'`ed lc m`e' xn`p xak ixdy zxzeinúBaøì§©

,øãBpä úà.zelc oaxw `ian ,zbyn eci oi` m`y ¤©¥
didy xaecny ,wgvi iax ly evexiz xwir lr dywn `xnbd

df itl :`xnbd ddnz .ipr exicniably dpyna xen`dy `vnp
aiig did envr rxevndy zepaxwd z` xicnd `ian zepaxw

,ipra `weec epiid ,mdaìáàdid m`énð éëä ,øéLò Bøécî £¨©¦¨¦¨¦©¦
úeøéLòa éúééîcly rxevn oaxw `iadl eilr `di ok` m`d - §©§¥©£¦

ixd ,xiyrïk íàdyw,'ïk Bðéà úBðaøwa ìáà' éàîrnyny ¦¥©£¨©¨§¨¥¥
aiegnd ixg` wx `l` ,xcepd xg` llk mikled oi` zepaxway
mikled zepaxwa s`y `vnp wgvi iax uexiz itl ixde ,oda
ipr `ed m`e ,xiyr oaxw `ian xiyr `ed m`y ,xcepd ixg`

.ipr oaxw `ian
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÊÂÓ˙ ˘„ÂÁ·˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÓÈ

משלו  מיוחד תוכן חודש לכל יש ומובן 1כידוע, .2,
יום  בו שיש שחודש פרטית, בהשגחה שהכל כיוון
קשור  החודש של תוכנו הרי מיוחדים, ימים או מיוחד

האלה. הימים או הזה היום למשמעות

הפורים  ימי מביאים אדר בחודש לכך 3לדוגמא:
" – שמחה של לזמן הפך כולו אשר ycegdשהחודש

להם..." כולו 4נהפך החודש כשר להלכה אשר עד ,

מגילה  "5לקריאת וכן ,qpkpyn"בשמחה מרבין .6אדר
ניסן חודש נקרא לכך מפני 7הגאולה ycegבדומה ,

ממצרים. הגאולה היתה בו שבחמשהֿעשר

שני  בתוכו כולל שהוא רואים, תמוז חודש לגבי

מנוגדים: ענינים

המוזכר שבחודש, המיוחד azkayהיום dxeza
עשר 8(בנביאים) שבעה צום הרביעי", "צום הוא ,

העיר"9בתמוז  "הובקעה זה שביום כללי 10, ענין זהו .
ycega11 החודש שם על נקרא שהצום מזה כמובן ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(ר"ה 1) מיוחד מזל לו יש חודש וכל ז. ג, לאסתר שני תרגום ראה
ובכל  חודש). מזל הובא שלא א קנו, בשבת וצע"ק שם. ובפרש"י ב יא,
במקומם). חסידים במשנת (הובאו הוי' דשם מיוחד צירוף מאיר חודש

ועוד.
שם.2) שני בתרגום מוכח וכן
פור3) נפל ב: יג, ממגילה נולד.drayaeאדר..ycegaולהעיר באדר

ואילך. 368 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה
כב.4) ט, מג"א
נהוג.5) והכי ס"ז: סתרפ"ח או"ח וברמ"א מגילה. ריש ירושלמי
סק"ה.6) סתרפ"ו או"ח מג"א (ואילך). סע"א כט, תענית
שאמרז"ל:7) ועד יא. פט"ו, להגאל oqipaנגאלוoqipaשמו"ר עתידין

כוותי'). סתם שם ובשמו"ר רע"א. יא, ר"ה ר"י (דעת
יט.8) ח, זכרי'
ישראל.9) שמע עה"פ ואתחנן ספרי ה"ה. פ"ד תענית בירושלמי כ"ה

פ"ה  תעניות הל' מ"ג. פ"א לר"ה בפיה"מ רמב"ם ספ"ו. סוטה תוספתא
ומהר"י  רד"ק עקיבא). ור' ד"ה שם ב"י ראה (אבל סתקמ"ט טאו"ח ה"ד.
(הובא  ב. יח, ר"ה בבבלי גם הגירסא כ"ה כמה ולדעת שם. זכרי' קרא

שם). דק"ס שם. וריטב"א הר"ן בחי'
יח) שם, זכרי' ראב "ע (וראה שם בבבלי הספרים רוב גירסת אבל

ד"בראשונה h'"זה אזיל לשיטתי' והבבלי – העיר" הובקעה שבו בתמוז
או"ח  בטושו"ע וכ"ה סע"ב. כח, (תענית בתמוז" בתשעה העיר הובקעה
הערה  ראה אבל ראשון. בית חורבן לאחרי איירי דזכרי' והקרא ס"ב), שם

הבאה.
וגם  כאן" יש חשבונות ד"קילקול שם) (תענית לשיטתי' והירושלמי
הוזכר  (שהרי שם ותוספתא בספרי צ"ל וכן בו. בי"ז הובקעה בראשונה

העיר"). הובקעה "שבו שם*
בחורבן  ירושלים ד"הובקעה ה"ב) שם תעניות (הל' שכתב והרמב"ם

ipyעל דזכרי' הכתוב מפרש ומ"מ "f"i נקבע לשיטתו כי – כנ"ל תמוז
ל  בראשון גם הלוחות f"iהצום (נשתברו היום** שבאותו מפני תמוז,

שם)***. לרמב"ם צפע"נ (ראה התמיד ו)בטל
בי"ז 10) הובקעה נמי בא' דידן לגמ' "דאפילו שם לר"ה טו"א וראה

(בי"ז) בו מתענין הי' לא החשבונות קלקול ש"מפני כתב ששם (אלא כו'"
תמוז  בט' העיר הובקעה דבראשונה שם בתענית דאמרו והא בט'"). אלא
הכי  סבורים, שהיו ממה לשנות רצה לא שהפסוק כמו למימר "איכא –

שם). ובטו"א עיי"ש שם, תענית ארי (גבורות התנא" נמי
שם, תענית מהרש"א בחדא"ג שמפרש מה ע"פ יותר [ויומתק

(לא פירושו חשבונות קלקול zerhדקלקול ש"לפי כ"א) בחשבון,
האויבים של dnglחשבונות oipeny בודאי" אבל תמוז", בט' רק הי' לא

בתמוז dpaldבי"ז ycega התענו (ומעולם בראשונה" גם העיר נבקעה
שהרי  לנ"ך, בפירושו רש"י שיטת מוכח וכן הלבנה)****]. לחודש בי"ז
העיר  הובקעה שבו בתמוז י"ז שבין יום.. "כ"א יב) א, (ירמי' הביא
דבט' וֿז) נב, שם ב. לט, (שם ועה"פ – הבית" נשרף שבו באב לתשעה

כלום! העיר לא העיר. נבקעה
וישבו  גו' "ויבואו ג) לט, (שם הכתוב ד(המשך) שס"ל, ועכצ"ל

החיצונה jezdבשער חומה רק נכבשה תמוז דבט' מוכיח*****, "
היינו העיר" הפנימית zlgzd(ו"הבקעה וחומה קצת) ודוחק הבקיעה.

פתח תמוז), (בי"ז אח"כ רק נכבשה milyexiדהביהמ"ק) ixry."'וגו
כברד"ק  [דלא וכו'" נקנור שער העזרה "שער התוך בשער לאח"ז ומש"פ
הוא  התוך בשער דוישבו שם וברד"ק העיר, שער על שקאי שם, ומצו"ד

"xg`דכוונתו עכצ"ל , – השרים)] על (וקאי העיר" ixg`lyשהבקעה
" הוסיף (ולכן שלה ההמשך גם נתקיים הנ"ל נבואה "ועל ebe'קיום – ("

טז) (א, בירמי' יתורץ ועפ"ז שבתוכה. ביהמ"ק חומות (כולל חומותי" כל
שלו). וחומה ביהמ"ק – העיקר מזכיר אינו דלכאורה שם

דמש"נ  לפרש, אפשר גֿד) כה, במ"ב (ועד"ז שם נב [ובקאפיטל
זה, שבפסוק גו'" הרעב "ויחזק על רק קאי לחודש" על le`"בתשעה

בפסוק גו"******].f"g`lyמש"נ העיר "ותבקע
ואכ"מ. .41 הערה לקמן וראה

שם.11) שני תרגום ראה

e (*wx.(my inlyexiak `lc) df
oiprzn oi`e (**mb.xird zriwan xing cinzd lhac e` .(my ziprz inlyexid ixac ok yxtny ,my p"rtv d`x) lawl xeavd evx `ly iptn ± fenz 'ha

i"yxtke ..drwaed" y"nn gikedl oi`c l"i f"tre (***my"dniiwzpyo`k'eb e`ae 'ek d`eapoaxegaipydfn oi` ik ± (d`ad dxrd d`x) oey`x oaxega ezhiy "
n"wtp..ipy oaxeg wx hwp 'il `xixa `lc oeikne ,fenz f"il (f` mb) mevd rawp d"`lay oeikn

,'ha mb dprzi ytp lra"c (a"wq h"nwzq) `"bna y"n uxezn ± 'yexie ilaad oia jeezl mipta x`eand t"r (****edinf"ia k"b 'id dpey`xay `zi` 'yexia
ytp lra mb f"tlc (my y"dgna y"nk) ezpeek zehytay ± "'ekv"i`d"ky rnyne ,xingdlezpwqn.?ilaak dkld 'yexie ilaa ixde ±

hl lhit`wc `le ± ap lhit`wc aezkd `aed (my r"eye inlyexia k"`yn) my ziprzay dn uxezn f"tr (*****encwyrbepa wx onfd gxken hl lhit`wa ik ±
."milyexi ixry" dpeilrd d`eap lr (i"yxtl) i`wc ± "e`eaie" ezlgzdl

" (my ` 'inxi) i"yx y"na uxzl yi f"cre (******dryz" (hÎg ,dk a"n) f"ptl yxetny s` ± "ziad sxyp eay a`adrayaik ± "'d zia z` sxyie ..ycegl
.('ek eqpkp draya :` ,hk ziprz d`xe) k"g` 'idy ,f"g`ly weqtay "'eb sexyie" lr `le ,'g weqta xn`pd lr wx i`w "ycegl draya"
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"צום12כולו  –iriaxd ה"רביעי של הצום – "
.13לחדשים"

של  להיפוכה תמוז חודש של תוכנו קשור זה לפי
עשר  משבעה כאשר במיוחד לפורענות, – השמחה

אבילות.d`ldeבתמוז ימי המצרים, בין ימי מתחילים

זה, בחודש מיוחד יום עוד בדורנו נתגלה שני מצד
– מנוגד תוכן בעל dle`bdשהוא bg,תמוז י"בֿי"ג –

סופי  באופן שוחרר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק כאשר
כפי  אלא פרטית, גאולה היתה לא זו ומגלות. ממאסר

המפורסם  במכתבו כותב בלבד 14שהוא אותי "לא :
כל  גם כיֿאם תמוז, בי"ב הקדושֿברוךֿהוא גאל
בשם  אשר את וגם מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי

את כולל וזה יכונה...", היהודים.lkישראל סוגי
הגאולה חג זהו ישראל.lklכלומר,

שענין מובן, לעיל האמור כל הוא dle`bdולפי
כולו. תמוז חודש של וכללי עיקרי תוכן

עד  הדורות כל במשך ידעו לא כיצד להקשות: [אין
תמוז, חודש של תוכנה הוא הגאולה שענין לדורנו,

שבכתב, התורה לפי ידוע, היה להיפך, על wxכיֿאם
שבו? הפורענות ענין

ומתחדשים  שמתגלים מוצאים, בכלל בתורה כי
"הכל  זאת עם ויחד בה, חדשים ענינים תמידי באופן

מסיני" למשה ש 15ניתן הוא, לכך וההסבר ענין , לכל
זמן להתגלות elynיש צריך הוא מאז 16שבו ואשר ,

הפורים  לימי בדומה לקיימו, וכדומה.17יש

עקבתא  של בדור עתה, דווקא בעניננו: גם וכך
לביאת ממש בסמוך מלך l`ebדמשיחא, – אחרון

ענין  להתגלות היה צריך שבו הזמן זהו המשיח,
dle`bd.שבתמוז

.·

"ÊÂÓ˙" Ì˘·˘ ÌÈ„Â‚È‰

תמוז, בחודש מיוחדים ימים שני שקיימים כשם
בשמו  גם ניגודים קיימים כך בתוכנם, של 18המנוגדים

"תמוז": – עצמו החודש

של שמה הוא "תמוז" כנאמרdxfÎdcearא) ,dxeza
azkay ביחזקאל את 19, מבכות יושבות "הנשים ,

אותו..." שמחממים אחת ("דמות שזהו 20התמוז" – (
ביותר. הירוד הקצה

חסידות, בספרי בהרחבה מוסבר שני, מצד ב)

שנכלל תמוז, תקופת של העצום zernynaשהחום
היסק" "לשן – "תמוז" ביותר 21המילה נעלה ענין הוא ,

ונובע  "משתלשל" בעולם דבר שכל כשם כי בפנימיות.
משתלשלת  כך הרוחני, משורשו הפנימית, ממהותו

מ"שמש הגשמית ה'ied"22'השמש ומגן ("שמש

),23אלקים"

(אני 22ולכן  שלמעלה לאיֿההשתנות משל גם היא

שניתי  לא ההיפך 25העולמות zelhazdle)24ה' שזהו –
מעבודהֿזרה.

זריחה  בפנימיותה היא הקיץ בימי השמש זריחת
הוי' שמש קשור ewfege.26של תמוז בתקופת החום של

zwfegl'הוי שם מאיר 27גילוי תמוז בתקופת כלומר, .

בכל  מאשר יותר רבה בעוצמה לטבע, שמעל הוי', שם
השנה.
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ח"ב 12) תשב"ץ שם. תענית שם. ר"ה (ריטב"א לפמ"ש ובפרט
הצום נקבע דלכתחילה ליום yceglסרע"א) ולא סתם (הרביעי) זה

(עיי"ש). מסויים
שם.13) ותוספתא ספרי שם. ר"ה
ואילך.14) 263 ע' תש"ח סה"מ ואילך. קמו ע' תרפ"ח בסה"מ נדפס

בפ"ע. בקונטרס עוה"פ (תשל"ח) עתה וזה
ועוד.15) .207 ע' ח"ז .70 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן
שם.16) ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
כז.17) ט, למג"א צפע"נ וראה א. לט, משבועות להעיר
היחוד 18) (שער כו' לחיות כלי הוא כו' לו יקראו אשר דשמו

פ"א). והאמונה

יד.19) ח,
ששייך 20) (ועיי"ש פכ"ט ח"ג מו"נ שם. נ"ך מפרש"י שם. פרש"י
onfdl.(תמוז דחודש

שם.21) רש"י לשון
(22,163 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה .p"yeראה
יב.23) פד, תהלים
ו.24) ג, מלאכי
פ"ג.25) והאמונה היחוד שער פל"ג. תניא
(26.3 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש תרל"ב. עצרת השמיני ביום סד"ה
קפ.27) פרק תער"ב המשך

" (ai ,ap) 'inxia y"nexeyra(eaex) sxype 'ek ezivd dkiygl jenq 'hac (my 'inxi `xw i"xdn ,my a"n (b"alxe) w"cxa `aed) my ziprza uexizde] "ycegl
k ± (a ,` dki` i"yx d`x la` .i"yxa xkfp `l ± xeyrazia z`e" lr mb i`w my ijlnd..lecbd zia.ycegl xeyra dxnbp l"pdk ztixyy ,(bi ,my) "

ik ± dvxzn i"yx oi`y ± ycegl xeyra `ay my 'inxiae ycegl 'fa `a oc`xfeapc my a"nc aezkd oia dxizqde]yxetn`ay xn`p my a"na :n"yyta
milyexil'eb `a"y ± my 'inxiae ,iptl cnrlaa jln.[(aezkd qxql gxkedy my 'inxi w"cxdl k"`yn) "
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יובן לחודש zehytaבכך יהודים קוראים כיצד
של שם שהיא של dxfÎdcearבמילה איסור יש והרי ,

תזכירו..." לא אחרים אלקים ?28"ושם

מותר  בתורה הכתובה כוכבים עבודת "כל אמנם,
שמה" אך 29להזכיר כדלעיל, בתורה, מוזכר ו"תמוז" ,

" רק זאת, זהxzenבכל ואין ומדוע gxkdלהזכיר", –
היתר? עליו לקבל שצריך שם, מלכתחילה נבחר

כלל: שאלה זו אין לעיל האמור קוראים `epלפי
זה  שבשם הנעלה הענין משום "תמוז" –30לחודש

הוי'". "שמש של החום בתוקף מאיר שאז

של  לשם מילה באותה המשתמשים יש אמנם,
לומר, יש כך על אך למאמר dnecaעבודהֿזרה,

השוטים?!"31חז"ל  מפני עולמו "יאבד דומה בענין
משתמשים  ש"שוטים" משום האם (בתמיהה):
את  למנוע הדבר צריך עבודהֿזרה, של כשם ב"תמוז"
תמוז, חודש של הנעלה בענין ה' את לשבח האפשרות

רבה?! בעוצמה מאירה הוי'" ש"שמש

א: סעיף כבסוף חידוש אותו רואים זה במקרה גם
azkayהמוזכר dxeza הוא הדורות, כל במשך והידוע ,

של  שם שזהו – "תמוז" של ביותר הירוד הצד דוקא
שנתגלתה  כפי התורה, פנימיות ודוקא עבודהֿזרה,
ומפרסמת  מגלה החסידות, בתורת האחרונים בדורות

את – שב"תמוז" ביותר הנעלה הענין dnverdאת
daxd."הוי "שמש של ה"חום" של

.‚
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הענין את להסביר היה ניתן eze`ayלכאורה,
וחורבן, גלות מפני צום, – ניגודים שני קיימים חודש

הנותנת": "היא שדוקא גאולה, משום וחג,

הצום  של כשלעצמו 32תכליתו והצום הצער איננה

ולמועדים  ולשמחה לששון יהפוך שהצום אלא ח"ו,
הגורם 8טובים" מן קלֿוחומר, של באופן מובן וזה ,

אלא  ח"ו, עצמה הגלות איננה שתכליתה הגלות, לצום,

d`ivid.בגאולה והזכיה הגלות מן

לעוררו  כדי זה, ענין אודות ליהודי להזכיר וכדי

הגלות, חיסול למען בו התלוי כל עשיית לידי ולהביאו
ביטול גלינו mxebdעלֿידי חטאינו "מפני – לגלות

,33מארצנו..."

זמן  שהוא תמוז, בחודש הקדושֿברוךֿהוא קבע

קבוע  אב שבחודש כשם גאולה. של יום פורענות, של

באב  עשר חמשה של יוםֿטוב נחמו,34גםֿכן ושבת
הנחמה  את תשעה 35המזכירים של האבלות על שתגיע

בכלל. אב חודש של והדינים הגבורות ועל באב

כי: זה, בהסבר די אין אך

בא  היה הגאולה יום לּו מתאים היה זה הסבר א)
xg`l כאשר אב, (כבחודש הגלות את המדגיש היום

באב). תשעה לאחר באים נחמו ושבת בו עשר חמשה

הם תמוז י"בֿי"ג בתמוז iptlאך עשר 36שבעה

שבתמוז  הגאולה שענין מובן, ומזה המצרים), (ובין

) הבאה הגאולה מסוג xzeiאיננו xge`n מן כתוצאה (
לגלות. הכנה שהיא גאולה אלא הגלות,

באים  וגאולה, גלות אלו, ענינים שני כאשר ב)

cgia שבעיקר מובן, חודש, באותו תקופה, באותה ,
– המטרה לבלוט .dle`bdצריכה

כי  מורגש, להיות צריך הגלות שענין נאמר אם אף
משום  דוקא שכן – הגאולה מתגברת עלֿידיֿזה

בכפליים" "נחמה אחרֿכך באה בכפליים" 37ש"לקתה

הגורם  שהוא לגאולה, טפל הוא זאת, בכל הרי אך –

הנעלה. לגאולה
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ב.28) סג, סנהדרין שם. (ופרש"י) מכילתא יג. כג, משפטים
ובשינוי 29) רמה. סי' – השלם (ביראים עה סי' וביראים שם. סנהדרין

נתבטלה"*. ודאי הזכירה שהתורה "כיון לשון)
בין  שמחלק וצ"ל ב. יד, בשלח בעה"ת זקנים מדעת להעיר אבל
אם  גם אסור (שאז ממשות בו שנותן לצורך להזכרה גרידא, הזכרת
ואילך. 349 ע' ח"ב [המתורגם] בלקו"ש כמשנ"ת – בתורה) הוזכרה

כ"א הזכרה רק לא הוא שבנדו"ד ycegובפרט my zriaw.**
והרי 30) – (ופנימיותו) חיותו הוא דבר כל דשם הידוע ע"פ ובפרט

ו'. סעיף כדלקמן הוי', דשמש התוקף הוא דתמוז הפנימיות
ב.31) נד, ע"ז וברייתא משנה

ד"לא 32) ג"כ הוא שלה מסובב הצום שסיבת שם שני תרגום ראה
(תענית  חייב ליום חובה דמגלגלין ממחז"ל וצע"ק – עקתא". למיקם חזי

א). כט,
דיו"ט.33) מוסף – התפלה נוסח
תענית.34) סוף משנה
(או 35) לאיכה הצ"צ רשימות באב) לט"ו (בנוגע ח"ב ראה לנ"ך ה"ת

ועוד. עת"ר. נחמו ד"ה א'צו). ע'
בפנים.36) כדלקמן תמוז, בג' היתה כבר – הגאולה והתחלת
נחמו 37) ד"ה שם. לנ"ך אוה"ת וראה תמה. רמז ישעי' יל"ש ראה

רפ"ח. שם

.xzen zepc`e zewl` rnyp epi`e zewl` myl myd ozip `ly 'ek zeheicd my la` 'ek zewl` myl lil`l ozipd my `l` xikfdl xeq` epi` :mye (*
.jli`e 167 'r b"kg y"ewl dkex`a d`xe (**
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להוסיף  ישראל למנהג הסיבה שזוהי לומר 38[ויש

בתרגום  כמובא – אב חודש של –40ובמשנה 39לשמו
מיד  להדגיש כדי – אב מנחם – "מנחם" המילה את

הוא שעיקרו החודש, של של megipdבשמו הענינים על
אב  ].41חודש

ענין  קיים שבתמוז נאמר אם הסבר: נדרש ולפיכך
 ֿ כל רבים דורות שבמשך ייתכן כיצד היה הגאולה, כך

הצום, על הטפל, על רק ידוע?xwirdeידוע היה לא

.„
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הוא, תמוז חודש של שתוכנו מובן, האמור מכל
אופנים, שני ישנם שבזה אלא שבו, ה"צום" ענין אכן,

הצום: ענין להבנת

שהוא כפי הצום של zeipevigaא) כדבר נראה –
פורענות.

לעתידֿלבוא,ezeiniptב) שיהיה כפי – הצום של
" יהיה הוי'"dlbpeשאז ששון 42כבוד של יום –

בפורענות  רק לא ההכרה כלומר, טוב. ומועד ושמחה
jxevlבכך אלא envrגאולה, mevdy בפנימיותו הוא

כי  ושמחה", הן 43"ששון עצמן הפורעניות גם
ביטוי לישראל zad`lבפנימיותן "כמשל 44ה' ולכן ,

בנו  צואת ובעצמו בכבודו הרוחץ ונורא גדול מלך
בנות  צואת את ה' "רחץ כך אהבתו" מרוב יחידו

.45ציון"

לוח  קביעת בסדר גם נרמז זה שדבר לומר [ויש
ופוסקי  גדולי עלֿידי כמצויין – כו' ב"ש א"ת – השנה

שהוא 46ישראל  בתמוז עשר שבעה וכן באב, שתשעה ,

תמיד חל באב, תשעה של החורבן meiתחילת eze`a
רמז  זהו כלומר, פסח. של ראשון יום בו שחל בשבוע,

ביטוי אחד, ענין הם בפנימיות ה'].cqglששניהם

okÎlrÎxziמלובשת ה"גבורה" בענין :zeinipt
לאב  בדומה הפכי. בענין יותר מתגלה אשר האהבה,

לו  אסור היה אשר מעשה שעשה על בנו את המעניש
של  תוצאה היא האב של תקיפותו אז הרי לעשותו,

התנהגות dfrdהאהבה לו נוגעת כך כל שבגללה שלו,

פנימיות  תכונותיו. טבע נגד פועל שהוא עד בנו,
בתקיפות. נוגדות, בפעולות מתבטאת האהבה

יהפוך  שלעתידֿלבוא חסידות, בספרי מוסבר בכך
מימים  יותר גדול ליוםֿטוב ואף ליוםֿטוב, באב תשעה

אחרים  .47טובים

ביתֿהמקדש  שיבנה לאחר אמנם, לכאורה: שהרי,

על  באב בתשעה להתאבל מקום יהיה לא כבר השלישי

זה יהא מדוע אך שחרב, "הלא aehÎmeiביתֿהמקדש –
לא  כאילו כן אם ויהיה היגון, מן היציאה אלא כאן אין

מר"? יום באב ט' יהיה שלא 48נחרב

באב  תשעה של הפנימי שתוכנו הוא, לכך ההסבר

dzr גלויה עוד כל אך ה'. של אהבתו פנימיות הוא

בזמן  הקדושֿברוךֿהוא, של וה"רוגז" הגבורה מידת
תשעה  יום הרי בהעלם, היא האהבה ופנימיות הגלות,

צום. הוא באב

הדין שעשה "לאחר שיהיה 49הרוגז"dlkeאך כפי ,

האהבה  פנימיות רק ותתגלה תישאר לעתידֿלבוא,

ששון  של יום זה יהיה ולפיכך זה, ליום הקשורה
וכו'. ושמחה
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מנחם38) כותבים וכו' שבכתובות שי"א פשוט mewnaועד (גט אב
בזה, הדעות אב מע' תלמודית אנציקלופדיא וראה סקל"ה) .p"yeסקכ"ו

כה.39) יג, שלח תיב"ע שם. למג"א שני תרגום
ועוד.40) מ"הֿו. פ"ה תענית
(נא,41) עה"פ שם יל"ש – הרחמים על מורה עצמו "אב" שם וגם

ח"ד  [המתורגם] לקו"ש וראה פ"י. שם נחמו ד"ה וראה אנכי. אנכי יב)
.61 ע'

ה.42) מ, ישעי'
ואילך.43) א'שפד ס"ע מסעי אוה"ת בארוכה ראה – לקמן הבא בכל

שם  לאיכה הצ"צ רשימות ואילך. סע"ג מ, בראשית חיים תורת גם וראה
.66 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש וראה ועוד. א'מה). (ע'

איכה  פסוקי כו"כ שמפרש לאיכה הצ"צ מרשימות ג"כ ולהעיר
בארוכה. עיי"ש למעליותא,

מזמור 44) תהלים (מדרש וכמחז"ל גופא, החורבן בעת גם ונתגלה
וראה  כו'. אבנים ועל עצים על חמתו הקב"ה דשפך יד) פ"ד, איכ"ר עט.

שם. ח"ב לקו"ש

שיטת  שלפי י"ל, (כנ"ל ואולי תמוז בי"ז העיר שנבקעה הירושלמי
שנאמר מה – (9 מפרשי aezka"dryzaהערה (וכקושיית לחודש"

הוא  ב) יח, לר"ה עינים יפה שם. לירוש' חת"ס וראה שם. הירושלמי
שהקב"ה אלא תמוז, ט' על היתה שהגזירה `sמפני jix`d תוקף (מפני

שעיכב  וע"ד בתשובה. יחזרו אולי העיר תבקע שלא תמוז י"ז עד חסדו)
יומא  וראה ועוד). כד. א, משלי מדרש ח. פכ"ו, (ויק"ר הגחלים גבריאל

ואכ"מ. א. עז,
חומה  נכבשה תמוז דבט' רש"י, דעת (10 (הערה משנת"ל וע"פ
– תמוז י"ז עד לעיר ונכנסו הפנימית חומה כבשו לא ומ"מ החיצונה

בתשובה! יחזרו אולי יום ח' החומות באמצע הוי' שעכבם נמצא,
סכ"ב.45) אגה"ק ד. ד, ישעי'
ס"ג.46) סתכ"ח או"ח טושו"ע
בו47) מלובש על zeiniptשהרי פי' רבתי פסיקתא וראה האהבה.

בסופו: בבל בא`oiנהרות כו'".`l`שמחה באב בתשעה
בתחילתו.48) א'שפה ע' שם מסעי אוה"ת ל'
א'שפו.49) ע' שם אוה"ת ל'
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הדורות  כל שבמשך לכך הסיבה שזוהי לומר, ויש
להיו  היה כי,יכול שבתמוז, הצום ענין רק בגלוי ת

תמוז  שבחודש והגאולה האהבה, פנימיות כדלעיל,
ה"גבורה". במידת דוקא מתבטאת

מתחילה  כבר כאשר דמשיחא, עקבתא של בדור רק
העתידה  הגאולה של וה"התנוצצות" ,50ה"טעימה"

מענין גם "לטעום" לאפשר הזמן להבחין dfהגיע –
המצרים  בין ימי ושל הצום, של ענין 51שפנימיותו היא ,

ביותר. נעלה

בין  לימי כהכנה הקדושֿברוךֿהוא קבע לפיכך
כאשר  במיוחד תמוז, י"בֿי"ג של הנס את המצרים
גלות, שבכל הניגודים שני ביטוי לידי באו זו בגאולה
"יתרון  כי "גבורה", של מידה להיות צריכה שבתחילה

החשך" "מן דוקא נובע שעשה 52האור" "לאחר אך ,
 ֿ רוב בפנימיות היו וה"גבורה" שהחושך רואים הדין"

האור": ו"יתרון חסד

המאסר  ועינויי היסורים את הרבי עבר אחד, מצד
ר"ל, החיים היפך של לפסקֿדין עד ביותר, חמור באופן

מהלך  שכל תמוז, י"ב בגאולת ראו שני, מצד אך
של  ענין בפנימיותו היה לא המאסר של הענינים
של  מאד חזקה עוצמה – להיפך כיֿאם "הגבלה",

הדרך53חסד  הכנת ,zagxdl הרבצת של הפעילות
שונה באופן יותר,oihelglהתורה הרבה ונעלה

תבל. רחבי בכל ולהתפשטות

חז"ל  הרבי 54ובלשון בה שהתבטא (כפי
נ"ע  –55(מוהרש"ב) הזקן) אדמו"ר של מאסרו לגבי

– שמנו מוציא הוא (דוקא) אותו כשכותשין הזה הזית
שמנו" "מוציא של בתהליך שלב היא .56הכתישה

אחד  את גם הפכה תמוז י"ב גאולת יתרֿעלֿכן:
לא xq`ndמימי זה יום ושמחה, ששון של ליום עצמם

לגאולה והתחלה להכנה רק של zxge`ndהפך יותר

אלא תמוז, envrי"ב `edשל ליום כשם dle`bהפך ,
envr mevdy:ולשמחה לששון הופך

לשלוש  ונשלח ממאסר הרבי שוחרר שבו תמוז, ג'
נראה היה גלות, נוסף `fשנות כשלב שנה, באותה ,

שילוח – המאסר בפרטים zelblשל קשה שהיא ,

ה"חינוך" בעל זאת שמסביר כפי כמוות, ,57מסויימים

שזוהי  או הקלה, זאת אם אז ידעו שלא כך, כדי עד

לשחרור  מחו"ל שבאו הלחצים מן להיפטר כדי דרך רק
ר"ל. וכו', עלילה שוב יחפשו ואחרֿכך הרבי,

היה, תמוז ג' שיום גילתה, תמוז י"ב גאולת
ראשון שלב דבר, של תחילת dle`bl58לאמיתו ולא ,

הישועה  מכך: ויותר והצלה. ישועה של יום – גלות

יום של הרביdfוההצלה שוחרר שבו ,xq`nn גדולה ,
שהיתה  תמוז, י"ב מגאולת מסויימים, בפרטים יותר,

.zelbn59גאולה

.Â
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"תמוז": שבשם הניגודים שני יותר יובנו בכך

התוכן  רק הורגש בתמוז כאשר הדורות, כל במשך
רק  תמוז מפורסם היה שבו, והפורענות הצום החיצוני,

העלם  של תקופה זוהי כלומר, עבודהֿזרה. של כשם

שלוהס  לשם (עד האלקות של מוחלט ).dxfÎdcearתר

פנימיות  גילתה הגאולה, מתקרבת כאשר אך

את  גם דבר, כל של הפנימיות את המגלה התורה,
"תמוז" של הפנימית יש 60המשמעות בחושך שדוקא ,

"oexzi,"האורdwfg dnver."הוי "שמש חום של
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ועוד.50) .51 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש ראה
התורה 51) פנימיות שע"י ואילך) 270 ע' שם (לקו"ש עדמשנ"ת

גם (ומשו"ז dzrמאיר בגבורתו" השמש "כצאת כו', שביסורים הפנימיות
בחוקותי  (בלקו"ת כברכות – התוכחה עניני מפרש התורה פנימיות דוקא
.(40 הערה לעיל וראה ואילך). תתרצב ע' תבא אוה"ת ואילך. א מח,
(פכ"ו. בתניא המבוארים האופנים מג' יותר נעלה ענין שזהו ועיי"ש
עתה  גם רואים התורה פנימיות ע"י כי סכ"ב) אגה"ק סי"א. אגה"ק

שבזה. הפנימיות מלכתחילה
–לשון52) אור ע' הערכיםֿחב"ד ספר וראה יג. ב, קהלת – הכתוב

תקפאֿב), (ע' ה' סעיף לחשך תקצו p"yeביחס (ע' ט' סעיף שם וראה .
וש"נ. ואילך)

כ"ק 53) נאסר בו (יום סיון ט"ו שבין הימים שגם י"ל זה ומטעם
(לקו"ש  כמ"פ כמשנ"ת הם, סגולה ימי תמוז וי"ב אדמו"ר) מו"ח

ועוד). .303 ע' ח"ד [המתורגם]

תצוה.54) ר"פ שמו"ר סע"ב. נג, מנחות ראה
אבל 55) לומר, שקשה והגם (ושם: 26 ע' שלום תורת השיחות ס'

כן). הוא האמת
ומקצת 56) יום (כ"ט המאסר שימי די"ל – 242 ע' חי"ג לקו"ש וראה

עיי"ש. נשיאותו, שמנו–) (מוצא לשנות לשנה" "יום היו למ"ד) יום
תי.57) מצוה
דפסח 58) א' שחל בשבוע ביום לעולם חל תמוז שג' ולהעיר

י"ז  שחל בשבוע ביום חל תמוז שג' דזה וי"ל, מצרים). גאולת (התחלת
הנ"ל  (ע"ד הצום של הפנימיות מגלה זו שגאולה להורות הוא תמוז,

באב). ותשעה פסח לענין – ד' סעיף בפנים
ועוד.59) .297 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה
(60.48 הערה לעיל ראה
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התגלה זה שענין אחרֿכך dxezaולאחר ירד הוא ,
בעיני  ראו שבו תמוז, י"ב של בנס והתבטא לעולם,
לטבע, שמעל הוי'" "שמש של העצום הגילוי את בשר
הסמיכים  ביותר, הנמוכים והחושך ההעלם את שהכניע
ולמצוות, לתורה ביותר החמורים והמתנגדים ביותר,
שזה  ביודעם הרבי, לשחרור הסכימו עצמם שהם עד
ההיא. במדינה התורה בהרבצת העוסקים את יעודד
בהרבצת  פעילות עקב הרבי, את שאסרו מי כלומר,

"הסכימו" עצמם הם zagxdeהתורה, cecirl פעילות
ההיא! במדינה זו

.Ê
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מן  ללמוד שיש ביותר הפשוטות ההוראות מן אחת
היא: הנ"ל הענין

מתחיל  ויהודי המצרים, בין ימי מתקרבים כאשר
ובמיוחד  בכלל, שבגלות העצום החושך על לחשוב
לתוך  ליפול עלול הוא דמשיחא, עקבתא של בתקופה
הקשיים. כל על להתגבר כיצד לדעת בלי ח"ו, יאוש

של  והיסורים הסבל שבאמצעות יודע, הוא אמנם,
יגיע הוא אך`jkÎxgהגלות בגאולה, הוא dzrליתרון

יכול  הוא וכיצד והאפלה, המרה בגלות זאת בכל שרוי
dzr?הקשיים כל על להתגבר

שלהיפך: ומעודדת, המלמדת ההוראה באה לכך
בדור של dfדוקא הגילוי ישנו דמשיחא, דעקבתא דרא ,

התורה, הפנימי dzlibyפנימיות התוכן את ופרסמה
של  העזה האהבה קיימת שבהם אלו, ימים של

ישנו  אלו לימים וכהכנה לישראל. הקדושֿברוךֿהוא

בזמן  אפשר כיצד שהראה תמוז, י"בֿי"ג הגאולה חג
dfd עצמה הגלות הפנימית 61zelblשל המעלה את

וההסתר. ההעלם בחיצוניות גם שמתבטלים כך הזאת,

אלו  בימים לב לשים היהודי את ומחזק מעודד זה

מושפע iniptdלתוכן להיות לא ובודאי הגלות, של

הגלות. של ממרירותה

של  האבילות דיני כל את לקיים צריך הוא אמנם,

שולחןֿערוך, עלֿפי כנדרש פרטיהם, לכל המצרים בין
על אלה בימים גם לקיים דרכים מוצא הוא itאך

dxezd סיום עריכת באמצעות לדוגמא: שמחה, עניני

לרבנן" טבא "יומא ועשיית בימים62מסכת, ,`dlגם
סיום  עורכים כאשר בשר סעודת לאכול מותר שאף עד

הימים  בתשעת בלימוד 63מסכת יותר לעסוק ובכלל, .
לב" "משמחי שהיא בלימוד 64התורה, ובמיוחד ,

וכדומה, ביתֿהמקדש בנין אודות הבחירה בית הלכות

"אני  הרי הבית", "צורת בעניני התורה לימוד שעלֿידי
הבית" בבנין עוסקין הם כאילו עליהם .65מעלה

גילוי  לידי מביאה זאת בין 66והתנהגות ימי פנימיות
יהפכו המצר  כאשר לעתידֿלבא, יהיו שהם כפי ים,

טובים". ולמועדים ולשמחה "לששון

(f"lyz zweg t"ye gly t"y zegiyn)
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(לאחרי61) לעתיד הצומות היפוך על גם עילוי יש lhaziyובזה
הגלות).
באר 62) וראה סכ"ו. סרמ"ו יו"ד רמ"א ואילך. סע"ב קיח, שבת

שם. היטב
לגמר 63) דגם (סקל"ג): שם ובמג"א ס"י. סתקנ"א או"ח רמ"א ראה

סעודה. עושין מצוה

בהל'64) או"ח תקנד).a"zשו"ע (ר"ס
ואילך.65) 445 ע' לקמן בארוכה וראה יד. צו תנחומא
הוא 66) כי  יסורים.. ע"י שלא לתקן ש"יכול זה מגלה שעי"ז וי"ל

בתחילתו). א'שצא ע' מסעי (אוה"ת יכול" כל

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מ"ש אודות האני'. הנה ה"ז ענין שבעלי' ישראלים במילא גם אם העובדים שם אינם יהודים 

שהעובדים  עאכו"כ  דרבנן  או  דאורייתא  איסור  הוא  דאפשר  צע"ג  כ"כ  גדול  בפרסום  שנעשה  וכיון 

הם ישראלים, ומ"ש שאמרו שהכל נעשה אוטאמאטיש הנה בודאי אי אפשר הדבר וכידוע להשייכים 

והסתרים  העלמות  בחשבון  בהביא  גם  ולפלא  רצוי'  אינה  המכאיב  בדבר  והאריכות  זה,  למקצוע 

דעקבתא דמשיחא על שגם דבר פשוט כזה הרי כמה מהיראים וחרדים אינם שמים לב וד"ל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.



נה
ופרעה  ימים  שנתים  מקץ  ויהי   – א  מא,  בראשית 

חלם והנה עמד על היאר

רמז מ"ש "שנתים ימים", יחוד שנת החמה )ז"א( ושנת 
ם כולו  הלבנה )מלכות(, שזהו"ע התיקון ויהי' יחוד הׁשֵ

אותיות "יהו-ה" בתמידות ע"ד לעתיד לבוא וכו'

בזהר ע"פ1 ויהי מקץ שנתים ימים מאי שנתים ימים 

דתב דרגא לדרגא דאית בי' זכירה, ופי'2 בזהרי חמה שם 

דתב דרגא דמלכות לדרגא דיסוד.

והכוונה3 שנתייחדו ונתחברו אלו הנק'4 שנתים ימים.

מאי  )ומפרש(  ימים  שנתים  וז"ל:  ב  א דף קצג,  1( ספר הזהר חלק 

)שחזרה  זכירה  בי'  דאית  לדרגא  דרגא  דָתב  )ואמר(  ימים  שנתים 

מדרגה – שיש בו שכחה, למדרגה שיש בה זכירה(. מובא לקמן סימן 

מד הערה 6, ע"ש הביאור.

2( וז"ל: ראה שם בזהר סוף עמוד קצג, ב “ברוך אדנ"י יום יום... יום 

יום אלו שנתים ימים", ובפירוש ניצוצי אורות אות ג' וז"ל: פירוש 

מלכות יסוד שכל א' מהם נקרא שנה, ונקרא יום דגם המלכות שהוא 

לילה נקרא יום כמ"ש בפרשת בשלח, ע"ש.

עמוד  פרשת מקץ  התורה  באור  ביאור  וראה  לקמן.  הערות  ראה   )3

676–שלט וז"ל: ענין שנתים ימים י"ל כי יש ב' בחי' שנה. הא' בנוק' 

כמ"ש בזח"ג פרשת תצא דף רע"ח ב' ע"פ נקי יהי' לביתו שנה אחת 

והם י"ב ירחין י"ב בקר והשנה היא מל' ונק' שנה לשון שינוי שמשם 

ואילך מתחיל עולם הבירור שנראה העולם יש ודבר, וכמו ימי הלבנה 

הם שנ"ה ונק' יומין תתאין בזח"ג פינחס כי עד"מ הלבנה היא משנה 

אור החמה, וכמו הולד בבטן אמו כו'.

בחי' שמש  שנה  נק'  תפארת  והיינו  עילאין  יומין  בדכורא  שנה  ויש 

הל"ת  ולכן  שניתי.  לא  הוי'  אני  בחי'  גילוי  שזהו  ואפ"ל  בינה.  או 

שניתי,  לא  בחי'  הוי'  שמש  גילוי  החמה,  ימות  כמנין  שס"ה  הם 

וי"ב חדשים י"ב גבולי אלכסון דז"א. וא"כ התחברות שנתים ימים 

ע"ד משכו  הנ"ל  יומין  בחי'  וב'  הנ"ל  בחי' שנה  ב'  ר"ל התחברות 

יומין עילאין ליומין תתאין כימי השמים על הארץ. וע"ד ששם עלו 

שבטים שבטי י-ה שנתחברו י"ב שבטים דנוק' י"ב בקר בבחי' י"ב 

גבולי אלכסון דז"א. ע' ביאור יהודה אתה ]תורה אור מה, ב[, ובד"ה 

]לקוטי תורה פקודי ד, א[ אלה פקודי המשכן. ובד"ה ]תורה אור קב, 

א[ ואני נתתי לך שכם אחד, ובדרוש קי"ס ]לקוטי תורה פ' צו יז, א[ 

שנקרע לי"ב גזרים לכל שבט, היינו כי קריעת ים סוף עלי' הבריאה 

באצי' והתחברות י"ב שבטים דבריאה בשרשן ומקורן שבאצי' כמו 

עם  ]סידור  מצות  תאכל  ימים  ששת  פ'  על  בביאור  בסידור  שכתוב 

דא"ח עמוד קצ, א ואילך[.

ולכן אז עלה זכרון יוסף כנ"ל. כי הנה מבמ"א ענין מלכיות וזכרונות 

זכרונות  ענין  פי'  והנה  ויסוד.  מלכות  שהוא  וזכור  שמור  ע"ד  זהו 

היינו כמ"ש וגם את נח זכרת כו' וזכרתי את בריתי יעקב שהוא ענין 

מבחי'  דדכורא,  מעלמא  נמשך  זו  שבחי'  מהטבע  שלמעלה  הנהגה 

יומין עילאין. משא"כ מבחי' נוקבא נמשך ההנהגה כפי טבע הבריאה 

ולכן נק' יומין תתאין. וגם הזכר איש דרכו לכבש כו'. לכן דוקא ע"י 

חיבור שנתים ימים המשכת יומין עילאין ביומין תתאין כי הוי' הוא 

האלקים עלה זכרונו של יוסף שיומשך ופרעה חולם כו' עד שנמשך 

לו הגאולה שלא לפי סדר והדרגה. ע"ש.

וראה בענין י"ב חודש תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ג 

עמוד קד.

ענינים  וכמה  כמה  דמבאר  כאן,  יצחק  לוי  בלקוטי  בפנים  ראה   )4

הי"ב  לנגד  הוא  חדש,  י"ב5  בו  שיש  הא'  השנה 

חדשים6 שבמלכות, עיין בזהר פרשת תצא7 דף רע"ח א' 

ע"פ נקי יהי' לביתו שנה א', והוא לנגד הי"ב שבטים8 

זמן  כגון  התיקון  עולם  על  המורה  ימים"  ל"שנתיים  בשייכות 

הנישואין הוא ב' שנים משנת י"ח, בן י"ח לחופה, ואם עבר כ' ולא 

נשא כו' )קידושין כט, ב(, וכן "שנתיים" אחר המבול נולד ארפכשד 

עה(,  סימן  א'  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  )ראה  תיקון  על  שמורה 

וימי יניקת הולד "שנתיים" )רמב"ם הל' אישות פכ"א הי"ג(, וכן כאן 

ביוסף, וכן )גיטין פח, א(, צדקה עשה הקב"ה שהקדים שתי שנים. 

ע"ש.

5( פירוש: מבאר, דכמו בגשמיות ביחוד השמש עם הלבנה, דיש בכל 

הי"ב  כנגד  ובהשמש  חודש,  הי"ב  יש  י"ב, בהלבנה  א' מהם מספר 

ם אדנ"י,  גבולי אלכסון, ובלשון החסידות הוא, הלבנה הוא בחי' ׁשֵ

ם הוי', יחוד ז"א ומלכות. ובשמש ׁשֵ

ובחי' מלכות, שאין מלך בלא עם, עם מלשון עוממות, זהו שהעולם 

י"ב חדשים שנק' "שנה" מלשון שינוי,  זהו  נפרד,  ודבר  כיש  נראה 

שהעולם נראה באופן שונה – ליש ודבר, והוא עבודת הבירורים.

לא  ה'  אני  מלשון  "שנה"  ונק'  )השמש(  המשפיע  הוא  ז"א  ובחי' 

שניתי, גילוי אלקות וכו'. ובלשון החסידות הוא יחוד שמש ולבנה, 

היינו התחברות עולמות בי"ע )לבנה( עם אצילות – ז"א )שמש(. וכן 

נק' יחוד יסוד ומלכות, וזהו "שנתים" ימים דוקא, שנה א' כנגד שנת 

הלבנה – בחי' מלכות – השבטים, ושנה א' כנגד שנת השמש – בחי' 

ז"א – יוסף, וביחד הוא ענין גילוי אלקות בעולם. וזהו שאחר שנתיים 

ימים ָמַלך "יוסף". וראה הערה 9.

6( ראה אור התורה בראשית עמוד טו ואילך.

וִׂשַמח את  וגו',  יצא בצבא  יקח איש אשה חדשה לא  כי  וז"ל:   )7

אשתו אשר לקח, פקודא דא חתן למחדי באתתי' שתא חדא )מצוה 

זו היא שחתן ישמח את אשתו שנה אחת(, דכתיב )כמו שנאמר( נקי 

יהי' לביתו שנה אחת, ואינון תריסר ירחין אינון מדילה )ואלו הי"ב 

נקראת שנה(,  )כי הכלה  כלה  איהי  שנה  דהא  חדשים הם משלה(, 

ולית כלה בר בתריסר ירחין )ואין כלה נקראת אלא בי"ב חדשים(, 

דכתיב )מ"א ז, כה ויעש את הים( עומד על שנים עשר בקר וכו' ]ראה 

השנה(,  סוד  הוא  )והכל  דשנה  רזא  איהו  וכָֹלא   ,]8  .3 הערות  כאן 

בגין כך אצטריך לחתן למחדי באתתי' שנה אחת )ולכך צריך החתן 

לשמוח באשתו שנה אחת(. כגוונא דא )כעין זה הוא בכלה שלמעלה 

שמחה  )אין  ותקונאה  בגופא  בר  לכלה  חדו  לאו  המלכות(,  שהיא 

ובתיקוני'  היחוד,  בסוד  בגופה  משמחה  בעלה  כשז"א  אלא  לכלה 

בסוד הלבושים והתכשיטים(, ומאן חדי לון )ומי משמח את המלכות 

ועל  צדיק )הוא* היסוד, שעל ידו נתקן גופה ופרצופה(,  ונערותי'(, 

דא )ועל זה נאמר( נקי יהי' לביתו )ר"ל היסוד נקרא "נקי" כמ"ש נקי 

וצדיק אל תהרוג, והוא משפיע בה זרע נקי וברור מכל סיג(. ע"ש.

*( ראה לעיל סימן יח הערה 4.

8( ראה אור התורה פרשת בראשית )השמטות( עמוד 852 וז"ל: צריך 

יוסף ואחיו השבטים מה הם..., אך הענין הוא כי אחיו  להבין ענין 

השבטים היו מרכבתא תתאה שהיו בחי' אצילות שבבריאה ]עמ"ש 

בספר הגלגולים כ"כ ועמ"ש בביאור ]לקו"ת במדבר ג, ב. וע"ש ה, א[ 

ע"פ במדבר סיני באהל מועד דרוש השני[ והם המחברים את בריאה 

בבריאה  להסתתר  נשפלת  דאצילות  שמלכות  מה  והיינו  לאצילות. 

היו השבטים מעלים אותה לחברה לאצילות..., כי הי"ב שבטים הם 

כו'  צפונה  פונים  שלשה  שהיו  שלמה  שעשה  בים  שהי'  בקר  הי"ב 

ושלשה פונים נגבה כו' במלכים א' ז' כ"ה. ומבואר בזהר פרשת ויחי 

דף רמ"א ע"א שהם בחי' הדגלים של השבטים תלת שבטין לכל סטר 

ילקוט לוי יצחק על התורה



נו

כמו ששרשן במלכות.

ושנה הב' הוא לנגד ז"א, הי"ב שבטים כמו ששרשן 

בי"ב9 גבולי אלכסון דז"א.

 – ויסוד  מלכות   – ימים  השנתים  שכשנשלמו  וזהו 

הי' גאולה ליוסף שהוא מקור10 התיקון, והם ג"כ לנגד 

שמור11 וזכור, מהיטבאל12 והדר, שהו"ע התיקון, יחוד 

כו' וגופא דשכינתא עלייהו הה"ד והים עליהם כו' והוא בחי' מלכות 

דאצילות..., ואינם בעצם בחי' בריאה אלא שרשן מאצילות ממש כי 

הם זרע האבות שהם מרכבתא עילאה דאצילות. אך שמ"מ הם נמשכו 

כוכבא  כמו  המשכה  לשון  שהוא  שבט  לשון  וזהו  בבריאה  למטה 

דשביט והוא על שם המשכתן שנמשכו למטה בבריאה..., וזהו ששם 

עלו שבטים שעבודתם הוא להעלות הרפ"ח ניצוצים שנפלו בשבירה 

לבי"ע לבררן ולהעלותן לאצילות וכמ"ש בד"ה ]תו"א כז, ג ואילך[ 

ם אד' שהוא בחי'  והנה אנחנו מאלמים אלומים כו' ועי"ז מחברים ׁשֵ

מלכות לשם הוי' שהוא ענין שילוב אד' בהוי'. והמשכה זו משם הוי' 

זהו בחי' יוסף כי יוסף הוא מאצילות ממש וז"ש התחת אלקים אני, כי 

ם אלקים שהוא מלכות  הי"ב שבטים שהם עצמן בבריאה הם תחת ׁשֵ

ם אלקים  ם הוי' שלמעלה מׁשֵ דאצילות, משא"כ יוסף הוא המשכת ׁשֵ

כו', ע"ש.

9( ראה גם אור התורה פרשת פנחס עמוד א'קה-ו וז"ל: להעיר לענין 

שני  וענין  דפרה,  ספ"ק  במשנה  שתים  בני  ואילים  איל  של  שופר 

שנים יש להעיר ממ"ש בזוהר ר"פ מקץ בפי' מקץ שנתיים ימים דתב 

ונק' שנה  י"ב בקר  דנוק'  י"ב חודש  יש  כי  זו"נ  ר"ל  מדרגא לדרגא 

העולמות  מסוף  וז"א  שנה  ג"כ  נק'  אלכסון  גבולי  י"ב  ויש  דלבנה, 

זהו יחוד  ויחוד ב' בחי' שנה  ונק' מקור הנבראים, ע"כ חיבור  א"ס 

ובענין ברכת  ימים  בזה ע"פ מקץ שנתיים  ועמ"ש  בנבראים  אוא"ס 

השנים, ולכן להמשיך יחוד זה בר"ה שיהי' תב מדרגא לדרגא ועי"ז 

בא ההמשכה בימי קדם ושנים קדמוניות בחי' אשר נשבעת לאבותינו 

יב"ש מימי קדם י"ג ת"ד בזח"ג קל"ד ע"ב, זהו ע"י שופר של איל 

שהוא בן שתי שנים כו' ע"ש.

וראה ספר המאמרים תרכ"ט – תורת שמואל – עמוד שנ.

10( מקור התיקון . . מהיטבאל והדר: ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת 

)וישלח  דהז' מלכי אדום  ואילך.  צו  סימן  ואילך.  סימן קמו  ב  חלק 

לו, א ואילך( הם הז' מלכי דתהו, והמלך השמיני "הדר" הוא מקור 

התיקון. ויוסף נק' "הדר", על שם שהי' )וישב לט, ו( "יפת תואר ויפת 

מראה", וכן יוסף בחי' יסוד, והוא נק' הדורא דגופא )זהר תצוה דף 

קפו ע"ב, מובא לעיל סימן לב הערה 4(. ראה הערה 12.

וראה אור התורה פרשת מקץ עמוד 2204 וז"ל: הנה יוסף הי' מבחי' 

הד"ר שהוא מלך הח' שהוא שרש ומקור עולם התיקון דהיינו שהוא 

ולזה הי'  המברר הז' מלכים דתהו ומתקנם שיוכללו בבחי' התיקון 

יוסף מלך במצרים על הגוים כי כמ"כ הדר הי' לפני מלוך מלך לבנ"י 

והוא למעלה מהתהו והתיקון כו' ולכן הי' יוסף יפ"ת ויפ"מ וכן הדר 

ויופי, בהיות כי עיקר היופי הוא מהתכללות כמה  הוא לשון הידור 

גוונין יחד שאז נמצא עיקר היופי והתפארת אבל בגוון א' אין כאן 

יופי כ"כ, וזה מרמז על בחי' התיקון ששם נעשה התכללות ומזיגת 

הספירות שהתפארת כולל ומזווג חו"ג יחד, ולפי שיוסף ובחי' הדר 

גוונין משא"כ  הוא מקור העושה התיקון וההתכללות שיוכללו מג' 

בתהו היו בבחי' פירוד זה תחת זה כו' לכך נז' בהם ל' יופי והידור, 

ע"ש.

וכן ביוסף כתוב )דברים לג, יז( "בכור שורו הדר לו".

11( ראה לעיל הערה 3. סידור עם דא"ח קפח, א. ועוד.

12( כמ"ש )בראשית פרק לו פסוק לט(: “וימת בעל חנן בן עכבור 

שמשא וסיהרא.

ובתורה אור13 בדרוש דויהי מקץ שנתים כו' מבואר 

דהשנתים רומזים על חו"ב.

ג"כ אתי שפיר, כי הרי יחוד זו"נ תלוי ביחוד או"א 

כידוע, וגם הקיום לזו"נ14 ו"ה הוא ע"י או"א י"ה. שזהו 

שרוי'  שכינה  כשזכו15  זו"נ  על  שקאי  ואשה  שאיש 

ביניהם שהוא אותיות י"ה, י' באיש וה' באשה. והיינו 

שמתחזק ונקשר היטב הי"ה דחו"ב באיש ואשה דזו"נ. 

והכוונה הוא שיחוד דזו"נ יהי' ג"כ בתמידיות ע"ד יחוד 

או"א, שלא יתפרדו זו"נ זה מזה ח"ו, וע"ד לע"ל שיהי' 

השם16 יהי' ב' פעמים י"ה, וכידוע.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רטו

מטרד  בת  מהיטבאל  אשתו  ושם  פעו  עירו  ושם  הדר  תחתיו  וימלך 

בת מי זהב".

נזכר  כידוע,  דתוהו  מלכי  ז'  דהם  דאדום,  מלכי  בהז'  כנ"ל  פירוש: 

בהם "וימלוך, וימת", משא"כ בהמלך השמיני "הדר – ומהיטבאל" 

ב"הדר  רק  אשתו"  ם  "וׁשֵ כתוב  לא  המלכים  ובכל  וימת.  כתוב  לא 

ומהיטבאל" דהם מקור עולם התיקון דלשבת יצרה. ראה ילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק ב סימן קמח. קמו ואילך.

13( מבאר שם )תורה אור לא, ב( המשך הפסוק “ולא זכר שר המשקים 

את יוסף וישכחהו ויהי מקץ", יוסף פירושו שיוסף תענוג ונחת רוח 

ע"י  והיינו  בתחתונים,  דירה  ית'  לו  להיות  לשבתו  מכון  להיות  ית' 

זכר  ולא  הכתוב  וזהו שאמר  ית'.  לאורו  כלים  התורה שהם  אותיות 

שר המשקים את יוסף וישכחהו ויהי מקץ פי' כי ע"י ולא זכר בחי' 

יוסף שהוא להרבות תענוג לפניו ית' נתהוה עי"ז ויהי מקץ לשון סוף 

ותכלה לבחי' שנתים ימים, פי' שיכלה ח"ו אצלו בחי' התורה שהיא 

בחי' שנתים ימים, כמ"ש ואהי' שעשועים יום יום אלפים שנה קדמה 

התורה לעולם, והיינו כמ"ש בתיקונים חכים ולא בחכמה ידיעא מבין 

ולא בבינה ידיעא, בחי' חכמה תשב"כ, בחי' בינה תורה שבעל פה, 

כי מחמת שכוונתו בשביל עצמו אינו חושש לגנוז האור בכלי ודי לו 

בהתגלות האור לבד בתפלה, ע"ש.

פירוש: מבואר בחסידות )ראה תניא – אגרת התשובה פרק ד'.   )14

ם הוי' הם רמז, אות י' בחי' חכמה, אות ה' ראשונה  ועוד(, דאותיות ׁשֵ

בחי' בינה )השכל(, אות ו' ז"א המדות, ואות ה' אחרונה בחי' מלכות 

)דיבור ומעשה(, וקיום וחיות המדות ומעשה – בחי' זו"ן, הוא ע"י 

אב וֵאם – בחי' חכמה ובינה. )תניא פ"ג ופ"ד(

15( ראה סוטה יז, א “דריש רבי עקיבא איש ואשה זכו שכינה ביניהן 

לא זכו אש אוכלתן". ופרש"י: שכינה ביניהם, שהרי חלק את שמו 

ושיכנו ביניהן יו"ד באיש וה"י באשה. לא זכו אש אוכלתן, שהקב"ה 

מסלק שמו מביניהן ונמצאו אש אש.

16( ראה לקוטי תורה להאריז"ל זכרי' יד וז"ל: ביום ההוא יהי' ה' 

אחד וכו'. הנה עתה בגלות נקרא ז"א ונוקבא דודים, ואב ואם רעים, 

דאב ואם לא מתפרשין, וזו"ן לזמנין מתחברין, אבל לעתיד לבוא יהי' 

יהי' ג"כ אחד פנים בפנים עמו כמו אב  נוקבא  ז"א ושמו שהיא  ה' 

ואם, נמצא שהשם לא יהי' יהו"ה שהוא מורה על בחינת ו' קצוות, 

אלא השם יקרא יהי"ה, כי כשם שחכמה ובינה נקרא י"ה, כך יקראו 

במדרגה  תהי'  והנוקבא  שלם  ספירות  ו'  בן  תמיד  יהי'  ז"א  כי  זו"נ 

הראשונה עכל"ה. ועיין הביאור לקמן סימן קנו סוף הערה 3. לקוטי 

תורה במדבר ז, ד. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ד עמוד 

קעז. ועוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נז

ה'  צוה  זאת חוקת התורה1 אשר  ב –  יט, 
לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה 
לא  אשר  מום  בה  אין  אשר  תמימה  אדומה 

עלה עליה עול

א. ויקחו אליך פרה אדמה. אדמה לעתיד כשיקיצו ישני 
אדמה יטהרם באפר פרת משה, שנאמר )יחזקאל לו, כה( 
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, וזהו אדמה תמימה, 
תמימה אותיות המתים, כשיחיו המתים. אשר אין בה מום 
ישראל שנאמר )שיר השירים ד, ז( כלך יפה רעיתי ומום אין 

בך. אין בה אותיות הנביא.
בה  ואותיות  שבעה,  בגימטריא  בה  מום,  בה  אין  ]אשר 
שתים, הרי תשע, רמז תשע פרות נעשו, והעשירית בימות 
המלך המשיח שנאמר )יחזקאל לו, כה( וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם.[
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

ב. בנוגע הטהרה דפרה אדומה, על ידי הפרה העשירית 
ואהרן  שמשה  שמכיון  לומר,  יש  המשיח2,  מלך  שיעשה 
ידי  על  יהיו  העבודה דפרה אדומה  כל פרטי  הרי,  עמהם3, 

אהרן הכהן4 – כי:
בן  אלעזר  ידי  על  היתה  הפרה  שעשיית  לכך  הטעם 
אהרן5, מצוותה בסגן6, הוא, מפני שיש סיבה המעכבת את 
עשיית הפרה על ידי אהרן, שאין קטיגור נעשה סניגור כו'7.

על  התיקון  לגמרי  יושלם  שאז  לבוא,  לעתיד  אמנם, 
חטא העגל, כמ"ש8 "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", 
זה, ובמילא, בודאי יעשה אהרן את הפרה,  לא שייך טעם 
מה  כל  מקריב  להקריב  שירצה  עת  "כל  גדול,  כהן  שהרי, 
 – למקרא  חמש  בן  גם  שמבין  כפי   – ופשיטא  שירצה"9, 

יט, ב – זאת חקת התורה...: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת   )1

סימן שיז, ביאור המשך הפרשיות דספר במדבר. )ועיין פרשת משפטים סימן קצה 

דכתב רבינו בחיי וז"ל דרשו חז"ל לעתיד לבוא הקב"ה מגלה להם לישראל מפני מה 

צותה התורה בשר בחלב ופרה אדומה וכו'(.

2( רמב"ם הלכות פרה אדומה סוף פרק ג. נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק כח 

עמוד 131 ואילך. ושם נסמן. )עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן 

לו(.

3( ראה יומא ה, ב. תוס' ד"ה אחד – פסחים קיד, סוף עמוד ב.

4( עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן לו הערה 2. סימן קז הערה 

60, דפרטי העבודה נעשה על ידי הכהן, אבל הציווי וההוראה באה לעתיד על ידי מלך 

המשיח, עיין שם.

5( חוקת יט, ג.

6( פירוש רש"י על הפסוק.

7( פירוש רש"י שם )השני(.

8( זכרי' יג, ב.

9( רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה יב.

שכן,  הפרה,  דעשיית  העבודה  על  ח"ו,  יוותר,  לא  שאהרן 
למרות ענוותנותו כו', ירצה שעבודת הפרה תהי' בתכלית 
)באופן  שינה"10  ד"לא  באופן  עבודתו  ידי  על  השלימות 

נעלה יותר מהעדר השינוי בעבודת שאר הכהנים(.
וזוכים לקיום היעוד11 )בהפטרה דפרשת פרה( "וזרקתי 
ובלשון  אתכם",  אטהר  גו'  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם 
ומי  מטהרין  אתם  מי  לפני  ישראל  "אשריכם  המשנה12 
מטהר אתכם כו'", כאמור, על ידי הפרה העשירית שיעשה 

מלך המשיח.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב עמוד 671 

)הנחה בלתי מוגה(

ג. הנוגע במת וגו' הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום 
השביעי יטהר וגו' )במדבר יט, יא-יב(. יש בזה הפסוק רמז 
גדול, כי אף בזמן שאין אפר פרה יוכל אדם לטהר את עצמו 
לשמור  מנת  על  ומלמד  ולומד  התורה  בהתמדת  כשדבק 
ולעשות ולקיים, וכבר אמרו רז"ל )בראשית רבה ח, ב( יומו 
של הקב"ה אלף שנים, וכוונתם כי הימים אשר היו בתחילת 
רומזים לששת  ימי בראשית  היצירה שברא הש"י שבעת 
אלפים שנה13 וחד חרוב14 הרומז לעולם שכולו שבת )ראה 
סנהדרין צז, א( הרי שכל יום מהימים האלה רמז לאלף שנה 
כמו שהאריך בזה הרמב"ן בפרשת בראשית )ב, ג( עיין שם.

השלישי  יום  שהוא  השלישי  באלף  נתנה  התורה  והנה 
את  ומטהר  שמתחטא  כלומר  השלישי  ביום  והמתחטא 
השביעי  ביום  אזי  השלישי  ביום  הנתנה  מהתורה  עצמו 
יום השבת  כי אז תגמור טהרתו בעולם הבא שהוא  יטהר 
יום שכולו שבת ואם חס ושלום לא יתחטא ביום השלישי 
אזי ביום השביעי לא יטהר כי מי שטרח בערב שבת יאכל 

בשבת )עבודה זרה ג, א(.
של"ה עה"ת

ד. ויאמר ה' אל משה עשה לך. יש ללמוד תחיית המתים 
שהטילו  הנחשת  נחש  ומה  הנחשת,  מנחש  וחומר  מקל 
מיתה עשה בו הקב"ה חיים שנאמר והביט אל הנחש וחי, 

תחיית המתים שכולו חיים על אחת כמה וכמה.
זוהר – ילקוט ראובני

10( ספרי ופירוש רש"י בהעלותך ח, ג. וראה אור התורה בהעלותך עמוד שכז. ועוד.

11( יחזקאל לו, כה.

12( יומא בסופה.

שבעת ימי בראשית רומזים לששת אלפים שנה: עיין ילקוט משיח וגאולה על   )13

התורה פרשת בראשית סימן רלז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

14( רומזים לששת אלפים שנה וחד חרוב וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת בחוקותי סימן פז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חוקת
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ּטעם  ּומה הּזאת הּמצוה מה לֹומר: יׂשראל, את ְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹמֹונין
מּלפני, היא ּגזרה "חּקה", ּבּה ּכתב לפיכ ּבּה? ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻיׁש

אחריה  להרהר רׁשּות ל ‡EÈÏ.אין eÁ˜ÈÂ∑ במדבר) ְְְְֲֵֵֶַַָ¿ƒ¿≈∆

מׁשה רבה) ׁשעׂשה ּפרה :ׁשמ על נקראת היא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹלעֹולם
ÓÈÓz‰.ּבּמדּבר  ‰n„‡∑,ּבאדמימּות ּתמימה ׁשּתהא ְִַָ¬À»¿ƒ»ְְְִִֵֶַָָ

ּפסּולה  – ׁשחֹורֹות ׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו .ׁשאם ְְְְִֵֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 229 'nr gi jxk y"ewl oiieri)

ּתמימה  אדּמה פרה אלי ויקחּו . . הּתֹורה חּקת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻֻזאת
ב־ג) (יט,

ּבּמדרׁש איתא אדּמה, ּפרה ג)אֹודֹות פי"ט, ׁשאפילּו(במדב"ר ְֲֲִִִֶַָָָָָֻ
עמדּתי, אּלה ּכל "על אמר: אדם' מּכל 'החכם הּמל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשלמה
אמרּתי  ּופׁשּפׁשּתי, וׁשאלּתי חקרּתי אדּמה ּפרה ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻּופרׁשה
רּבנּו מׁשה ּגּבי ואף־על־ּפי־כן, מּמּני". רחֹוקה והיא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחּכמה

ּבּמדרׁש מצינּו ועוד)עליו־הׁשלֹום שם לֹו(במדב"ר "אמר : ְִִַַַָָָָָָ
אם  ּבאּור, וצרי ּפרה". טעם מגּלה אני ל למׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקּב"ה

למ  ּפרה טעם הּקּב"ה ׁשלמה ּגּלה הּׂשיגּה לא מּדּוע ׁשה, ְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּגּלהּו לא מּדּוע למׁשה, טעמּה ה' ׁשּגּלה לאחר וכן, .ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמל

יׂשראל? ְְִִֵַָלכלל
לנּו הּמּובנֹות אּלּו ּגם הּתֹורה, מצֹות ּכל ּבזה: ְְִֵֵֶַַַַָָָָָוהּבאּור
מהּׂשגה  ׁשּלמעלה "חּקה", הּוא ּומהּותן יסֹודן ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻּבסברא,
ּבגּלּוי  נּכר ּבּה הּמצוה ׁשהיא הּפרה, נקראה ׁשּלכן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׂשכלית.

הּתֹורה". "חּקת – מּׂשכל למעלה הפלאתּה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻיתר
איזֹו להיֹות יכֹולה ׂשכלּיים, ּבטעמים ׁשּנתלּבׁשּו לאחר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָא
לאיזֹו חס־וׁשלֹום מקֹום ׁשאין הּׂשכל יכריח ׁשּבאם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמחׁשבה
טעם  נתּגּלה לא ּכן על אׁשר עליה. נפׁשם ימסרּו לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמצוה,
מצוה  הּפחֹות לכל ׁשּתהיה ּבכדי יׂשראל, לכלל אדּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּפרה
יהיה  ועל־ידי־זה, ׂשכלּיים, ּבטעמים נתלּבׁשה ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
ּדברים. ּבׁשאר ּגם ּבגּלּוי יׂשראל ּבכלל המסירּות־נפׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכח

רּבנּו מׁשה ּבתכלית עליו־הׁשלֹום רק להּקּב"ה ּבטל להיֹותֹו , ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּדכיון  לגמרי, מהּׂשגה ּׁשּלמעלה מה ּגם להּׂשיג יכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּבּטּול,
אצלֹו הרי ,מהׁשם־יתּבר ּכלל נפרדת לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמציאּותֹו
הּכּונה  וזֹו הּוא, טבעי ּדבר להׁשם־יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמסירּות־נפׁש
ּפׁשּוטה  ּבהּנחה ּבמציאּותֹו ׁשהּונח היינּו ּפרה, טעם ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהּׂשיג

לאלֹוקּות. ִֵַהּבּטּול

ã ycew zegiyn zecewp ã(1061 'nr c zegiy ihewl)

ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה ב)ּפרה יט, "ּבּמדּבר"(רש"י מּלת ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ימיו  ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמיּתרת
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּמדּבר,
ּבדרּגה  ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי אי לֹומר: עלּול ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאדם

ׁשהּפרה  יֹודע, הוי לֹו: אֹומרים זה על ּביֹותר? ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָּפחּותה
אין  אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָנעׂשית

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים זֹו ּפרה ּומאפר ּפרה ּכלמים, ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ָָּופרה.

ã ycew zegiyn zecewp ãi"yz'd zweg zyxt ycew zay zecreezdn

ׁשעל־ידה  אדּומה, ּפרה אֹודֹות מדּוּבר הׁשבּוע ְְֲֶַַַַָָָָָָָָָּבפרׁשת
מת, טּומאת חמּורה, הכי מטּומאה הטהרה ְְֲֲֲֳִִֵֵַַַָָָָנעׂשית
ּתהא  ּבמה יֹודע היה ׁש"לא ּכיון מׁשה" ׁשל ּפניו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁש"נתּכרּכמּו

ויקחּו גֹו' הּתֹורה חקת "זאת הּקּב"ה לֹו ׁשאמר עד ְְֳִֶַַַַַָָָָָָֹֻטהרתֹו",
וגֹו'". אדּומה ּפרה ְֲֵֶָָָאלי

החיּות) (העדר מת ׁשטּומאת - הרּוחנית ּבעבֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוענינֹו
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נט zweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy
מקֹור  ּבה' הדביקּות ׁשנתעלמה ּומצב מעמד על ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָמֹורה
חיים  אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהחיים,
החּיּות  ּגּלּוי (לפעל זה ּומּצב מּמעמד והּטהרה היֹום", ְְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּכּולכם
חּקת  "זאת "חּקה", ׁשל ענין הּוא ּבה') ּדבקּותֹו ְְְִֵֵֶַַַָָֹֻֻעל־ידי
"ויקחּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו ונעׂשית ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה",
ּפרה  ,ׁשמ על נקראת היא "לעֹולם אדמה", ּפרה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻאלי
ּפרה  לקחת מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו הינּו, ּבמדּבר", מׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹׁשעׂשה
(ּפרה) ּגם ,לכ ונֹוסף ּכפׁשּוטּה, ּגׁשמית ּפרה - ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֻאדמה
("קא") החמימּות ּתקף הגבּורֹות, על ׁשּמֹורה ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֻאדמה,
אדמה" ה"ּפרה להעלֹות רק ולא - וחמרּיּות ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹֻּבגׁשמּיּות
מה"ּפרה  לעׂשֹות מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו זאת, עֹוד אּלא ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹעצמּה,
חמּורה. הכי מּטמאה הּטהרה ּתהיה ׁשעל־ידֹו אפר ְְֲֲֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאדמה"
א', חלק חלקים: לג' נחלק מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוהּנה,
ב', חלק להטהר. הּצריכים וכל העירֹות ּבני מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלּטל
נתּון  ג', וחלק היּמנה. מקדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכהנים
רק  לא היא מת טמא ׁשל ׁשהּטהרה ּכלֹומר, ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלמׁשמרת.
אחרֹות  ּפרֹות מאפר ּגם אּלא מׁשה, ׁשעׂשה הפרה ֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאפר
לעׂשּית  אבל, מׁשה. ׁשל זמּנֹו לאחרי ׁשּנעׂשּו ּפרֹות) ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ(ּתׁשע
ׁשּמּמּנה  מׁשה, ׁשעׂשה הפרה לאפר הצרכּו האחרֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּפרֹות
ׁשּגם  ועד אחרֹות, ּפרֹות לעׂשּית ּגדֹולים ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹמקדׁשין
יצטרכּו הּמׁשיח, הּמל על־ידי העׂשירית הּפרה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלעׂשּית

לעֹולם. ׁשּקּים מׁשה, ׁשעׂשה הּפרה מאפר ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלקּדׁש
ׁשּפ - ּבעבֹודה ּגם וענינֹו (ּכֹולל מׁשה ׁשל עּולתֹו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשל  החּיּות לגּלֹות ודרא) ּדרא ׁשּבכל ּדמׁשה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתּפׁשטּותא
ׁשּנמצא  זה (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּכל אצל ּבה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהדביקּות
ּבכל  ּגם ונמׁשכת הֹולכת מת), טמא ׁשל ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבמעמד
(ּכהנים  ּבכ ׁשהעֹוסקים על־ידי־זה ׁשּלאחרי־זה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּדֹורֹות
מׁשה  ׁשל ּבכחֹו חדּורים אחרֹות) ּפרֹות ׁשעֹוׂשים ְְֲֲִִִֵֶֶֶָֹֹּגדֹולים

מׁשה). ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(ׁשמקדׁשין
טמאת  ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא יהּודי ּכׁשּפֹוגׁשים . . .ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻ
לטהרֹו, חּיבים - הּקדּׁשה חּיּות ּבֹו רֹואים ׁשּלא ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמת,
ּוביכלּתֹו ּבכחֹו הּוא זה ודבר קדּׁשה, ׁשל ּבחּיּות ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻלהחיֹותֹו
רּבנּו ׁשמׁשה ּכיון ואחד, אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו) ּגם ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ(ּובמילא
("מׁשה  ׁשּלֹו הּפרה מאפר לֹו ונֹותן נתן ׁשּבדֹורנּו) ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ(מׁשה
זיין  פּון אפר ּדעם פּון ּדיר, גיט אּון געגעּבן ּדיר האט ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָרּבנּו
היא  "לעֹולם - מׁשה ׁשל ּבכחֹו היא ּפעּולתֹו ּובמילא, ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹּפרה"),

מׁשה". ׁשעׂשה ּפרה ,ׁשמ על ְְִִֵֶֶַָָָָֹנקראת
מׁשה  ׁשעׂשה "ּפרה רׁש"י לׁשֹון ּבדּיּוק ּבאּור להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹויׁש

יֹודעים  הּכל הרי קא־מׁשמע־לן. מאי ׁשּלכאֹורה, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבמדּבר"
- ׁשם עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ּבמדּבר, היה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשמׁשה
ׁשל  ודרּגה ּבמקֹום ׁשּנמצא יהּודי אצל ׁשּגם מלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבזה
יכֹולים  מים", אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף "נחׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָמדּבר,
מׁשה, ׁשעׂשה ׁשהּפרה ,ּכ ּכדי ועד הּטהרה, ענין ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלפעל
ׁשּלאחרי־זה, הּפרֹות ּכל לעׂשּית הּכהנים מקדׁשין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמּמּנה
מה־  הּטהרה, ּבענין הּצר מדּגׁש ׁשּבֹו ּדוקא, ּבמדּבר ְְְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻהיתה
ועל־דר־זה  הּמת, את ּבּה מלינים ׁשאין ּבירּוׁשלים, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין־ּכן
עתידה  רז"ל מאמר על־ּפי (ּוּבפרט ּבכללּותּה יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבארץ
לארץ  ּבחּוץ אּלא יׂשראל), ארץ ּבכל ׁשּתתּפּׁשט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָירּוׁשלים
וירּוׁשלים. יׂשראל לארץ ּביחס "מדּבר" ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדוקא,

ועֹוד: ָֹזאת
נעׂשית  מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ׁשעל־ידי לכ ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנֹוסף
לׂשרֹוף  יּוכל ּבעצמֹו ׁשהּוא עליו לפעל צריכים ׁשּלֹו, ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹהּטהרה

ולע  ּבעצמֹוּפרה ׁשּיהיה אחרים, לטהר אפר מּמּנה ׂשֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על־  "טֹופח קדּׁשה, ּבעניני להחיֹותם אחרים על ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֻמׁשּפיע

להטּפיח". ְְְִַַַמנת
מאפר  ׁשחלק - ּדוקא מׁשה ׁשל ּבכחֹו נעׂשה זה ענין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוגם
מקדׁשין  אחרֹות לּפרֹות ּגדֹולים ּכהנים מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּפרה
הראׁשֹונה  הּפרה ּבאפר הּפרה עֹוׂשה את ׁשּמּקדׁשין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיּמנה,
לטהר  ּפעּולתֹו המׁש ׁשּגם ּבעבֹודה, ודּוגמתֹו מׁשה. ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעׂשה
מׁשה. ׁשל ּבכחֹו הּוא ּבעצמֹו) טהֹור ׁשּנעׂשה (לאחרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחרים
("יענעם  הּזּולת על ּבפעּלה הטרדה ּגדל ׁשּמּצד ּכיון ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאמנם,
להטּפיח, על־מנת טֹופח לעׂשֹותֹו ועד לטהרֹו, ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַּבאלעּבן"),
ּבנֹוגע  ּגם להזהיר צר יׁש - עצמֹו על ׁשּיׁשּכח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹיּתכן
אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּוכּפתגם לעּבן"), ("אליין עצמֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַָלעבֹודת
על  [=גם פארגעסן" ניט אֹוי מען דארף אליין זי ְִִֵֶֶֶַַַַַ"וועגן

לׁשּכח]. צרי לא ְְִִַַָֹֹעצמֹו
מּמּנּו ׁשחלק - מׁשה ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר מרּמז זה ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻוגם
עם  הּפעּלה על ׁשּנֹוסף ,ללּמד "למׁשמרת", נתּון ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה
ּומּמּנּו הּטמאים, את מטהרים ׁשּבֹו האפר ּבחלק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּזּולת
למׁשמרת, ׁשּנתּון חלק ּגם יׁשנֹו אחרֹות, לפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמקדׁשין

עצמֹו. עם העבֹודה מרּומזת ְְְֲִֶֶֶֶַָָׁשּבזה
הּזּולת, על ּבהׁשּפעה להתעּסק ׁשּצריכים - מּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוההֹוראה
אֹוי ּבאלעּבט מען נאר אליין, לעּבט מען וואס נאר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ"ניט
הּנ"ל  הׂשיחה ּבהמׁש אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּוכדברי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָאנדערע",
מנינים  ׁשלׁשה ׁשנים על להׁשּפיע יכֹול ואחד אחד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

יׂשראל! ְְִִֵֵָמּבני
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מב) רֹואה (יומא ואלעזר ׁשֹוחט, .זר ְְֵֶֶָָָ

d˙Èג  ˜tÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ï d˙È Ôez˙Â¿ƒ¿»«¿∆¿»»«¬»¿«≈»«
:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ



zwegס zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy

(ã)äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈
:íéîòt òáL dîcî ãòBî-ìäà éðt çëð-ìà¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ Èt ÁÎŒÏ‡∑ הּזאת ּבׁשעת היכל ׁשל ּפתחֹו ורֹואה ּומתּכּון ירּוׁשלים, ׁשל ּבמזרחֹו עֹומד ∆…«¿≈…∆≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
כח)הּדם .(יומא ַָ

(ä)døNa-úàå døò-úà åéðéòì äøtä-úà óøNå§¨©¬¤©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ
:óøNé dLøt-ìò dîc-úàå§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

(å)éìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìåC §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
:äøtä úôøN CBz-ìà¤−§¥©¬©¨¨«

(æ)àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
:áøòä-ãò ïäkä àîèå äðçnä-ìà¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

i"yx£‰Án‰ŒÏ‡∑ טמא ׁשאין ׁשכינה, למחנה ∆««¬∆ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ּומצרע  קרי ּובעל זב אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ .מׁשּלח ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֻ

·¯Ú‰Œ„Ú Ô‰k‰ ‡ÓËÂ∑ וטמא" ודרׁשהּו: סרסהּו ¿»≈«…≈«»»∆ְְְְֵֵֵָָָ
אלֿהּמחנה" יבא ואחר .עדֿהערב ְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ç)BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−
:áøòä-ãò àîèå íéna©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©̧§¥«¦§¨¥¯

:àåä úàhç äcð éîì úøîLîì§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג חלקים (פרה לׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְֲִִָָֹ

מתחּלק  ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמתחּלקת:
מׁשמרֹות  ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד הּמׁשמרֹות, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלכל
הּצריכין  וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהיה
לפרֹות  ּגדֹולים ּכהנים – הּמׁשחה ׁשּבהר וזה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹלהּטהר.
למׁשמרת  נתּון – ׁשּבחיל וזה הימּנה. מקּדׁשין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאחרֹות

ּבניֿיׂשראל  לעדת "והיתה ׁשּנאמר: הּכתּוב, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּגזרת
c‰.למׁשמרת" ÈÓÏ∑ּכמֹו הּזיה, ג)למי :(איכה ְְִֶֶ¿≈ƒ»ְְֵַָָ

ּבי", ב)"וּיּדּוֿאבן הּגֹוים"(זכריה אתֿקרנֹות "ליּדֹות : ְְִִֶֶֶַַַַַ
זריקה  ‰Â‡.לׁשֹון ˙‡hÁ∑;ּכפׁשּוטֹו 'חּטּוי' לׁשֹון ְְִָ«»ƒְְִִ

ׁשהיא  לֹומר "חּטאת", הּכתּוב קראּה הלכֹותיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּולפי
ּבהנאה  להאסר .ּכקדׁשים ְְֲִֵֵַָָָָָ

(é)àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−
íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòä-ãò©¨¨®¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈

:íìBò úwçì§ª©¬¨«

ÈcÈÂד  dÚaˆ‡a dÓcÓ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«ƒ
:ÔÈÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ה  dkLÓ ˙È È‰BÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»«¿«¿»
:„˜BÈ dÏÎ‡ ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Naƒ¿«¿»¿««»¿«≈

Ú·ˆeו  ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»

iÓa‡ז  d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡‰k È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

ÈÁÒÈÂח  ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚˆÈÂט  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LBÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

È˙י  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
È·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈÈa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

mixehd lra

)(d.åéðéòì äøtä úà óøNåwEqRd §¨©¤©¨¨§¥¨©¨
xnFl ,dtixUA miIqnE ligzn©§¦§©¥¦§¥¨©

.DztixUA mivr miAxOWe dxez ¤©§¦¥¦¦§¥¨¨

)(h.óñàåWi` sq`e" .dxFqOA 'b §¨©©§¨§¨©¦
"rxvOd sq`e" ,"xFdh(`i ,d 'a mikln), ¨§¨©©§Ÿ¨§¨¦

"l`xUi igcp sq`e"(ai ,`i dirWi). §¨©¦§¥¦§¨¥§©§¨

xt`W mWkE ,znl WwYi` rxFvOd©§¨¦§©§¥§¥¤¥¤
mB miwiCSd zNtY KM zxdhn dxR̈¨§©¤¤¨§¦©©©¦¦©
"l`xUi igcp sq`e" .zxdhn oM¥§©¤¤§¨©¦§¥¦§¨¥



סי zweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k oey`x meil inei xeriy

(àé):íéîé úòáL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa òâpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«

(áé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä́¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−
éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−

:øäèé àì¬Ÿ¦§¨«
i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑(הּזה (ס"א הּפרה .ּבאפר ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤¨¹§´Ÿ
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−

:Bá Búàîèª§¨¬«
i"yx£LÙa ˙Óa∑,האדם נפׁש ׁשל מת? ואיזה ¿≈¿∆∆ְֵֵֶֶֶֶָָָ

ּבהמה, נפׁש הּזאה להֹוציא צריכה טמאתּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
רביעית  זֹו ּבנפׁש, אחר: ּדבר ׁשבעה). טמאת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻ(ולא

עב)ּדם nË‡.(חולין  '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑ לעזרה נכנס אם ָ∆ƒ¿«ƒ≈ְֲִִָָָָ
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזאת ּבלא ּבטבילה, BÚ„.אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִַַָָֹ

B· B˙‡ÓË∑ ׁשּטבל .אףֿעלּֿפי À¿»ִֶַַַָ

(ãé)àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ּבתֹוכֹו ׁשהּמת .ּבעֹוד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(åè)àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeä«

i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה הּכתּוב (חולין חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְִִֶֶַָ
לפיכ מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו טמאה מקּבל ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמדּבר,
– ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין ְְְְִִִֵֶַָָָָָאם

טהֹור  – עליו ּפתיל צמיד יׁש אם הא הּוא. .טמא ִִִֵֵָָָָָָָ
ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)לׁשֹון :(בראשית »ƒְְְְְִִִֵָֻ

נתחּברּתי נפּתלּתי", אלהים אחֹותי "נפּתּולי .עם ְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַֹ

(æè)Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà úîá§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ ÈtŒÏÚ∑(עב ׁשם (חולין ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופׁשּוטֹו: ודֹופק. ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: רּבֹותינּו «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנגיעה  ׁשם הּמת מטּמא – .אהל ְְִִֵֵֶַַָָֹ

È‰ÈÂיא  ‡L‡„ ‡LÙ ÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

ÓBÈ·e‡יב  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»
:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

eÓÈ˙יג  È„ ‡L‡„ ‡LÙ· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

ÚÈÈLטו  ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

a¯Á‡טז  ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

mixehd lra

aizkC ,"rxvOd sq`e" f` ,cizrlmW) ¤¨¦¨§¨©©§Ÿ¨¦§¦¨

(e ,dl`l oke ."gQR lI`M bNci f`"¨§©¥¨©¨¦¥©§¥Ÿ
aizkC ,dxR xt`l Ekxhvi(g ,dk mW) ¦§¨§§¥¤¨¨¦§¦¨

."gvpl zeOd rNA"i dxez ¦©©¨¤¨¤©
)(eh.çeútilM lke" .dxFqOA 'c ¨©©§¨§¨§¦

"min il` gEzR iWxW" ,"gEzt,hk aFI`) ¨©¨§¦¨©¡¥¨¦¦

(hi"mpFxB gEzR xaw" ,(i ,d miNdY), ¤¤¨©§¨§¦¦

"gEzR xawM FzRW`"(fh ,d dinxi)Epiid . ©§¨§¤¤¨©¦§§¨©§
opixn`C(a ,dv zAW).qxg ilkA zFCn 'c §¨§¦©©¨¦¦§¥¤¤

FA WCwNn lqtp - dwWn qpFkA aTip¦©§¥©§¤¦§©¦§©¥
xEn`d "gEzt ilM" Epiide .z`Hg in¥©¨§©§§¦¨©¨¨
.ilM aEWg Fpi`W ,z`Hg in lv` o`M̈¥¤¥©¨¤¥¨§¦
aTip .mirxf oiprl `Ed ilM oicre©£©¦§¦§¦§©§¨¦¦©
lk`n `Ed :WExiR ,sElM ohw WxWA§Ÿ¤¨¨§¥©£©
xFdh - zFIphw oin EpiidC ,miaxFr§¦§©§¦¦§¦¨
mirxf Eid m`W ,mirxf oiprl `Ed§¦§©§¨¦¤¦¨§¨¦
lAwn Fpi` aEwp uivrA mirExf§¦§¨¦¨¥§©¥
il` gEzR iWxW" Epiide .d`nEh§¨§©§¨§¦¨©¡¥

.mizif oiprl `Ed ilM oicre ."min̈¦©£©¦§¦§¦§©¥¦
ilM mzQn xFdh - zif `ivFnM aTip¦©§¦©¦¨¦§¨§¦
gEzR" Epiide .mizifl cnFrd qxg¤¤¨¥§¥¦§©§¨©
oicre .ziGkA dlik` mzqC ,"mpFxB§¨¦§¨£¦¨§©©¦©£©¦
oFOx `ivFnM aTip .mipFOxl `Ed ilM§¦§¦¦¦©§¦¦
FzRW`" Epiide .mElMn `Ed xFdh -¨¦§§©§©§¨
gEztE aTiPWM :xnFlM ,"gEzR xawM§¤¤¨©§©§¤¦©¨©
dRW`A FzF` oiwxFf ,oFOx `ivFnM§¦¦§¦¨©§¨

.cFr eilr ilM mW oi`efh dxez §¥¥§¦¨¨



zwegסב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ipy meil inei xeriy

(æé)åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
:éìk-ìà íéiç íéî©¬¦©¦−¤¤«¦

ß oeiq g"k ipy mei ß

(çé)äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå ìäàä-ìò©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa òâpä-ìòå íL̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

(èé)íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå éòéáMä©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬

:áøòa øäèå íéna©©−¦§¨¥¬¨¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי)טהרתֹו ּגמר .הּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

(ë)Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤
éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî àåää©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬

:àeä àîè åéìò ÷øæ-àì äcð¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑'ּב'ׁשבּועֹות ּכדאיתא כּו'? "מׁשּכן" נאמר לּמה "מקּדׁש", נאמר טז)אם .(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

(àë)ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå åéãâa§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, אמרּו(נדה רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְֵַָ
– חּטאת מי ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה טהֹור, ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמּזה
 ֿ מהּֿׁשאין ׁשעליו, ּבגדים לטּמא חמּורה טמאה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמא

ל לֹומר "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַּכן
הּזאה  ׁשעּור ּבהן ׁשּיהא עד מטּמאין Ú‚p‰Â.ׁשאינן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿«…≈«

‡ÓËÈ 'B‚Â∑ ּבגדים ּכּבּוס טעּון .ואין ¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©
ô :áøòä-ãò àîèz¦§¨¬©¨¨«¤

hÁ‡˙‡יז  ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט  ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

ÈˆzLÈÂכ  È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

‡eÈc˙‡כא  ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב  È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»
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סג zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ipy meil inei xeriy
i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ׁשּנטמא הּזה ּבּמת "הּטמא" ¿…¬∆ƒ«ְִֵֵֶֶַַַָָ

‰Ú‚p˙."יטמא" LÙp‰Â∑ מת ּבטמא ÓËz‡.ּבֹו ְִָ¿«∆∆«…««ְִֵֵƒ¿»
·¯Ú‰Œ„Ú∑,הּטמאה אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, מּכאן «»»∆ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֻ

ּפרּוׁשּה זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֻוהּנֹוגע
והלכֹותיה  מׁשמעּה העּתקּתי .לפי אּגדה ּומדרׁש ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

וזהּו: הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ‡EÈÏ(á)מיסֹודֹו eÁ˜ÈÂ∑ ְְִִֶֶֶַַַָֹ¿ƒ¿≈∆
מּׁשּלהם, לעגל הּזהב נזמי ּפרקּו ׁשהם ּכׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמּׁשּלהם,

מּׁשּלהם  לכּפרה זֹו יביאּו ּכ.‰n„‡ ‰¯Ù∑ מׁשל ְִִֶֶַָָָָָ»»¬À»ָָ
ׁשפחה אּמֹולבן ּתבא אמרּו: .מל ׁשל ּפּלטין ׁשּטּנף ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

העגל  על ּותכּפר ּפרה ּתבא ּכ הּצֹואה, .ּותקּנח ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
‰n„‡∑ׁשם א)על כּתֹולע",(ישעיה יאּדימּו "אם : ¬À»ְִִֵַַַָ

אדם  קרּוי ׁשהיּו∑ÓÈÓz‰.ׁשהחטא יׂשראל ׁשם על ְֵֶַָָֹ¿ƒ»ְִֵֵֶַָָ
ּותכּפר  זֹו ּתבא – מּומין ּבעלי ּבֹו ונעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹּתמימים

לתּמּותם  ויחזרּו ÏÚ.עליהם ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï∑ ּכׁשם ְְְְֲֵֶַַָ…»»»∆»…ְֵ
ׁשמים: על מעליהם ‰Ô‰k(â)ׁשּפרקּו ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑ ְֲִֵֵֶֶַָָֹ∆∆¿»»«…≈

העגל. לעׂשֹות ּכהן, ׁשהּוא אהרן, על ׁשּנקהלּו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכׁשם
זֹו עבֹודה נעׂשית לא העגל, את עׂשה ׁשאהרן ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּולפי

סּניגֹור: נעׂשה קּטיגֹור ׁשאין Û¯NÂ(ã)עלֿידֹו, ֲֵֵֵֶַַַַָָ¿»«
‰¯t‰Œ˙‡∑:העגל ׁשּנׂשרף BÊ‡Â·(å)ּכׁשם Ê¯‡ ıÚ ∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ≈∆∆¿≈

˙ÚÏB˙ ÈLe∑ אלפי ׁשלׁשת ּכנגד הּללּו מינין ׁשלׁשה ¿ƒ»«ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
האילנֹות  מּכל הּגבּה הּוא וארז ּבעגל. ׁשּנפלּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיׁש
וחטא, ׁשּנתּגאה ׁשהּגבּה סימן, מּכּלם. נמֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻואזֹוב
לֹו: ויתּכּפר ותֹולעת, ּכאזֹוב עצמֹו את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַיׁשּפיל

(è)˙¯ÓLÓÏ∑ לדֹורֹות ׁשמּור העגל ׁשּפׁשע ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆ְְֵֶֶֶַָָ
העגל, מּפקּדת ּבּה ׁשאין ּפקּדה ל ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻֻלפרענּות,

לב)ׁשּנאמר ּוכׁשם (שמות וגֹו'". ּופקדּתי ּפקדי "ּוביֹום : ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָ
ּכל  מטּמאה ּפרה ּכ ּבֹו, העֹוסקין ּכל מטּמא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהעגל

ׁשּנאמר ּבאפרֹו, ׁשּנּטהרּו ּוכׁשם ּבּה. :(שם)העֹוסקין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
מעפר  לּטמא "ולקחּו ּכ וגֹו'", הּמים עלּֿפני ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ"וּיזר

וגֹו'" החּטאת .ׂשרפת ְְֵַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr bl zegiy ihewl)

העגל על ּותכּפר ּפרה כב)ּתבֹוא יט, המפרׁשים,(רש"י ּבארּו ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּביׂשראל, מיתה היתה לא העגל חטא ּתֹורה ׁשּלּולא ּבמּתן ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּולטמאת  למיתה ּגרם והחטא הּמות", מּמלא ל"חרּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻזכּו
מּמילא  ּבדר מבּטלת החטא ׁשּכּפרת אפֹוא, ּומּובן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמת;

ׁשהּפרה  הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש מת. ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאת
ׁשּׁשלמּות  לנּו, רמז רמז הּמׁשיח: מל יעׂשה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעׂשירית

לנצח". הּמות "ּבּלע לגמרי, הּמות ּבּטּול ּתהיה ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּטהרה

ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ מתי מתּו ׁשּכבר הּׁשלמה, עדה »»≈»ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ

לחּיים  ּפרׁשּו ואּלּו ÌÈ¯Ó.מדּבר, ÌL ˙ÓzÂ∑ מ"ק) ְְְִִֵַַָָ«»»»ƒ¿»
אדּמה?כ"ח) ּפרה לפרׁשת מרים מיתת נסמכה ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֻלּמה

אדּמה  ׁשּפרה ּכמֹו (ס"א מכּפרין ּקרּבנֹות מה :ל ְְְְְֲִֶַַַָָָָָֻלֹומר

מכּפ צּדיקים מיתת אף ÌL.רת מכּפרת), ˙ÓzÂ ְְִִִֶֶֶֶַַַַַ«»»»
ÌÈ¯Ó∑(שם) לא מה ּומּפני מתה. ּבנׁשיקה היא אף ƒ¿»ְְִִִִֵֵַָָָֹ

מעלה. ׁשל ּכבֹוד ּדר ׁשאינֹו ה'"? "עלּֿפי ּבּה: ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנאמר
נאמר לג)ּובאהרן מסעי"(במדבר ּב"אּלה ה'", "עלּֿפי :. ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַֹ

(á):ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå äãòì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ

i"yx£‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑ מרים ּבזכּות הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל .מּכאן, ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg zyxt '` mei zgiy)

ּבנֹוגע  הן יגיעתם, ׁשלמרֹות ּבגלל ּברּוחם ׁשנֹופלים ּכאלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיׁש
הּפירֹות. את מיד רֹואים אינם לזּולתם, ּבנֹוגע והן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלעצמם
ׁשּבמׁש ׁשלמרֹות - הׁשבּוע מּפרׁשת לימּוד יׁשנֹו זה  על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוגם
להם  היתה מי ּבזכּות יׂשראל ּבני ידעּו לא ׁשנה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹארּבעים

נֹודע  סֹוף־ּכל־סֹוף הנה ּבמדּבר, ּבהיֹותם ׁשתּו ׁשממנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּבאר
רב. זמן מׁש לאחרי ּכי אם הדבר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

מתרחׁשים  ׁשהמאֹורעֹות ּבימינּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָועל־אחת־ּכמה־וכמה
רק  ׁשאם הדבר, ּברּור יֹותר, הרּבה גדֹולה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבמהירּות

a„ÓÏ¯‡א  ‡zLk Ïk Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

ÏÚב  eLk˙‡Â ‡zLÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…

mixehd lra

ë(`).ïBLàøä Lãçadf Knq ©Ÿ¤¨¦¨©¤
.dxR dtxUp oFW`xAW ,dxR zWxtl§¨¨©¨¨¤¨¦¦§§¨¨¨

l"fg EWxCW FnM mbe(` ,gk ohw crFn) §©§¤¨§£©¥¨¨

.dxR FnM zxRkn miwiCv zziOW¤¦©©¦¦§©¤¤§¨¨
äneãà äøt:`IxhnibA.xRkn ¨¨£¨§¦©§¦¨§©¥

.íL øáwzå íéøî íL úîzåíL ©¨¨¨¦§¨©¦¨¥¨¨

:`IxhnibA.xRkníL:`IxhnibA §¦©§¦¨§©¥¨§¦©§¦¨
.d`pdA xEQi`a dxez ¦©£¨¨



zwegסד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy
נפׁש למסירת עד ּונתינה מסירה רגׁש, מּתֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָמתעסקים

טֹובים (ּבאֹופ  ּפירֹות ורֹואים הקּב"ה מצליח - חיּובי) ן ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ּתֹו - אֹופן ּובכל ּומיד, ּתיכף אֹו יֹותר, גדֹולה ְְְִִִֵֵֶֶָָָּבמהירּות

קצר. זמן ְֶֶַָָמׁש

(â)eðòåâ eìå øîàì eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§
:ýåýé éðôì eðéçà òåâa¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚÂ‚ eÏÂ∑ׁשּגוענּו ‡eÈÁ.הלואי ÚÂ‚a∑ ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈
מּמּנה  מגּנה צמא ׁשּמיתת לּמד ּבּדבר. אחינּו .ּבמיתת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ÚÂ‚a∑ ולא אחינּו", "ּבמיתת ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם ƒ¿«ְְְִֵֵַַָָֹ

לֹו היה ּכן ׁשאם אחינּו", "ּכׁשּמתּו לפרׁשֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיּתכן
הוא"ו) (ּבחֹולם "ּבגֹוע" .להּנקד ְְְִִֵַַָָָ

(ã)äfä øaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®
:eðøéòáe eðçðà íL úeîì̈´½̈£©−§§¦¥«

(ä)-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìòä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
àì äfä òøä íB÷nä|ïôâå äðàúe òøæ íB÷î ©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ

ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzL §¦½©¬¦©−¦¦§«

(å)ìäà çút-ìà ìäwä éðtî ïøäàå äLî àáiå©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìò eìtiå ãòBîô : ¥½©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ß oeiq h"k iyily mei ß

(æ):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ç)ïøäàå äzà äãòä-úà ìä÷äå ähnä-úà ç÷©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ
éçàåéîéî ïúðå íäéðéòì òìqä-ìà ízøaãå E ¨¦½§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®

äãòä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈
:íøéòa-úàå§¤§¦¨«

i"yx£Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה יׂשראל (במדבר ׁשל ממֹונם על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשחס .מּכאן, ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

(è):eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

ÈÂÏeג  ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Á‡„ ‡˙BÓa ‡˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

a„ÓÏ¯‡ד  ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡¯ÈÚ·e ‡Á‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

˙È‡ה  ‰‡˙È‡Ï ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»
Ú¯Ê ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒ»»≈»»«¿«¿≈¿«
˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈBn¯Â ÔÈÙe‚Â ÔÈÈ˙ ‡Ï Û‡Â¿«»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»≈

:ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈

Ú¯˙Ïו  ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ¯:ז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח  ‡zLk ˙È LÎ‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zLk ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

„Èט  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

mixehd lra

(b).áøiå,"mrd axIe" .dxFqOA 'a ©¨¤©§¨©¨¤¨¨
"lgPA axIe" :Kci`e(d ,eh '` l`EnW). §¦¨©¨¤©¨©§¥

lgp iwqr lr daixn EUrW xnFl©¤¨§¦¨©¦§¥©©
didW x`Ad EpiidC ,mdn wqRW¤¨©¥¤§©§©§¥¤¨¨

.lgpM KWFnc dxez ¥§©©
(d).eðúéìòäxTrW .e"ie xqg ¤¡¦ª¨¥¨¤¦©

.dWn lr did znrxYd©©§Ÿ¤¨¨©¤

.ïBnøå ïôâå äðàúeoNdlE(g ,g mixaC) §¥¨§¤¤§¦§©¨§¨¦

dxrUE dHg ux`" aizkC ,otB miCwd¦§¦¤¤¦§¦¤¤¦¨§Ÿ¨
mFwn lkAW `N` ."oFOxe dp`zE otbe§¤¤§¥¨§¦¤¨¤§¨¨

aizkcM ,otB miCwn(c ,c dkin)Wi`" ©§¦¤¤§¦§¦¦¨¦
miCwd o`ke ,"Fzp`Y zgze FptB zgY©©©§§©©§¥¨§¨¦§¦
dnl fnx ,dxRn wilqC mEXn dp`Y§¥¨¦§¨¥¦¨¨¤¤§©

Exn`X(g"n b"t dxR oIre ,d"n a"t cinY)ExxA ¤¨§¨¦§©¥¨¨¨§
.dp`Y ivr mXne dxez ¦¨£¥§¥¨

(g).äãòä úà ìä÷äåmixFdHd EN` §©§¥¤¨¥¨¥©§¦
,ok dUr `l `Ede .dcrAW milFcBd©§¦¤¨¥¨§Ÿ¨¨¥
"ldTd z` oxd`e dWn ElidwIe" `N ¤̀¨©©§¦¤§©£Ÿ¤©¨¨

(i wEqR).miPhwE milFcB ,h dxez ¨§¦§©¦



סה zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyily meil inei xeriy

(é)òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

:íéî íëì àéöBð¦¬¨¤−¨«¦
i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם) הּמקֹומֹות מן אחד זה ««¿ƒ¿ְִֶֶַָ

המרּבה  את מעט ÈˆB‡.ׁשהחזיק ‰f‰ ÚÏq‰ŒÔÓ‰∑ ְֱִֶֶֶֶַָֻֻ¬ƒ«∆««∆ƒ
לפי אֹותֹו, מּכירין היּו ׁשּלא ויׁשב לפי הּסלע ׁשהל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

יׂשראל  והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלֹו

לנּו ּתֹוציאּו סלע מאיזה ּלכם? מה להם: ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹומרים
יוני: לׁשֹון סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹמים?
ׁשּלא  הּזה, הּסלע המן מֹוריהם, את מֹורים – ֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשֹוטים

מים? לכם נֹוציא עליו, .נצטּוינּו ְִִִִֶַַָָָ

(àé)iå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
:íøéòáe äãòä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîòt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«

i"yx£ÌÈÓÚt∑,טּפין אּלא הֹוציא לא ׁשּבראׁשֹונה לפי «¬»ƒְִִִִִֶֶָָָֹ
"ודּברּתם  אּלא להּכֹותֹו הּמקֹום צּוה ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹלפי
הֹוציא. ולא אחר סלע אל ּדּברּו והּמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאלֿהּסלע",

ׁשּנאמר ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא (שמות אמרּו: ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָ
והּכהּויז) סלע אֹותֹו להם ונזּדּמן – ּבּצּור" ."והּכית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

(áé)-àì ïòé ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ
àì ïëì ìàøNé éða éðéòì éðLéc÷äì éa ízðîàä¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ
:íäì ézúð-øLà õøàä-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú̈¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«

i"yx£Èa ÌzÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑ ׁשאּלּולי הּכתּוב ּגּלה ««…∆¡«¿∆ƒִִֵֶַָָ
יאמרּו ׁשּלא ּכדי לארץ, נכנסין היּו ּבלבד זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹחטא
ׁשּלא  עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור ׁשאר ּכעֹון ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעליהם:

והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, (במדבר יּכנסּו ְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּבּסתר יא) לפי אּלא מּזֹו? קׁשה יּׁשחט" ּובקר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ"הצאן

– יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן הּכתּוב, עליו חס –ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּׁשם  קּדּוׁש מּפני הּכתּוב, עליו חס .לא ְִִֵֵַַַָָָָֹ

ÈLÈc˜‰Ï∑ הייתי והֹוציא, הּסלע אל ּדּברּתם ׁשאּלּו ¿«¿ƒ≈ƒְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשאינֹו זה, ּסלע מה ואֹומרים: העדה לעיני ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמקּדׁש
ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמדּבר

אנּו! קלֿוחמר מקֹום, ˙·e‡È.ׁשל ‡Ï ÔÎÏ∑ ֶֶַָָָֹ»≈…»ƒ
ּכמֹו ג)ּבׁשבּועה, א עלי".(שמואל לבית נׁשּבעּתי "לכן : ְְְְְִִִִֵֵֵַָָ

ּכ על ּבתפּלה ירּבּו ׁשּלא ּבקפיצה, .נׁשּבע ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

(âé)ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî éî änä¥µ¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
ñ :ía Lãwiå©¦¨¥−¨«

i"yx£‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰∑:אחר ּבמקֹום הּנזּכרים הם ≈»≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ
ב) ק"א ׁשּמֹוׁשיען (סנהדרין ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹאת

ּגזרּו לכ ּבּמים, לֹוקה יׂשראל א)ׁשל "ּכלֿהּבן (שמות : ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתׁשליכהּו" היארה Ìa.הּיּלֹוד L„wiÂ∑ מׁשה ׁשּמתּו ְְִִַַַָֹֻ«ƒ»≈»ֵֶֶֹ

עלֿידם, ב)ואהרן קט"ו ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (זבחים ְְֲֶֶַַַָָָָֹ
הּברּיֹות. על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻעֹוׂשה

אֹומר הּוא סח)וכן מּמקּדׁשי",(תהילים אלהים "נֹורא : ְְֱִִִֵֵֶָָֹ
אֹומר הּוא י)וכן אּקדׁש"(ויקרא "ּבקרבי :. ְְִֵֵֵֶַָֹ

Ì„˜Ïי  ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ eLÈÎ‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡i·¯Ò ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»

ÙÈk‡יא  ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì¯‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ùe ÔÈÓÊ ÔÈz¯z d¯ËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zLk ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

Ï‡יב  Èc ÛÏÁ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
Èa ÈÈÚÏ È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa ÔezÓ‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

˜„Ìיג  Ï‡¯NÈ Èa Bˆ Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

mixehd lra

i)(.òìqä éðtipR:`IxhnibAdlEtM. §¥©¨©§¥§¦©§¦¨§¨
rlQd ipR l` l`xUi lM EidW cOln§©¥¤¨¨¦§¨¥¤§¥©¤©
z` wifgn hrEOd dide ,mipR l` mipR̈¦¤¨¦§¨¨©¨©£¦¤

.dAExnd©§¤
.ïîäond" ,"rlQd ond" .dxFqOA 'b £¦©§¨£¦©¤©£¦
"urd(`i ,b ziW`xA)xtd mWNW FnM . ¨¥§¥¦§¤§¨¥¥

:Kci`e .iEESd xtd iOp o`M mB ,iEESd©¦©¨©¦¥¥©¦§¦¨

"awId on F` oxBd ond"(fk ,e 'a mikln). £¦©Ÿ¤¦©¤¤§¨¦

dIv ux` o`M mB ,arx mW didW FnM§¤¨¨¨¨¨©¨¤¤¦¨
xn`C o`nl Knqe .min ilA,r oixcdpq) §¦©¦§¤¤§¨§¨©©§¤§¦

(adHg oFW`xd mc` EPOn lk`W ur¥¤¨©¦¤¨¨¨¦¦¨
."oxBd ond" "urd ond" Edf .did̈¨¤£¦¨¥£¦©Ÿ¤

xn`C o`nlE(mW)aizkC ,did lFMW` §©§¨©¨¤§¨¨¦§¦
."awId on F`"`i dxez ¦©¤¤

(`i)iå.òìqä úà Crlql dMd `Ed ©©¤©¤©¦¨§¤©
,xAcOAW mixESd lM Erwape ,cg ¤̀¨§¦§§¨©¦¤©¦§¨

xn`PW(eh ,gr miNdY)mixv rTai" ¤¤¡©§¦¦§©©ª¦
."xAcOAai dxez ©¦§¨

(ai).ïëì:`IxhnibAdCn ¨¥§¦©§¦¨¦¨
.dCnAbi dxez §¦¨



zwegסו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l iriax meil inei xeriy

ß oeiq 'l iriax mei ß

(ãé)íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äkäàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈

:eðúàöî øLà£¤¬§¨¨«§
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑?אחוה ּכאן להזּכיר ראה מה »ƒƒ¿»≈ְְֲִַַָָָָָ

לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
טו) אֹותֹו(בראשית היה ׁשנינּו ועל ,"זרע יהיה "ּכיֿגר :ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

לפרעֹו Ïz‰ŒÏk‡‰.החֹוב ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑לפיכ ְְַָ«»»«¿»≈»«¿»»ְִָ

אבינּו מעל אביכם לו)ּפירׁש מּפני (שם אלֿארץ וּיל" : ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
עליהם, הּמּטל הּׁשטרֿחֹוב מּפני – אחיו" ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻיעקב

יעקב  על .והּטילֹו ְֲִִַַֹ

(åè)íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå íéaø©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

i"yx£eÏ eÚ¯iÂ∑ רּבֹות צרֹות על ∑eÈ˙·‡ÏÂ.סבלנּו ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר מצטערים ׁשהאבֹות מּכאן, «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æè)Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈
:Eìeáâ äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«

i"yx£eÏ˜ ÚÓLiÂ∑אבינּו ׁשּברכנּו כז)ּבּברכה :(בראשית «ƒ¿«…≈ְְִֵֶַָָָָ
ונענים  צֹועקים ׁשאנּו יעקב", ק ֹול ∑C‡ÏÓ."הּקל ְֲֲֲִִֶַַַָֹֹ«¿»

"מלאכים", קרּואים ׁשהּנביאים מּכאן, מׁשה. ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹזה
לו)ואֹומר ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָֹ

(æé)àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:Eìáb øáòð-øLà ãò ìåàîNe§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ∑ הירּׁשה על לעֹורר ל אין «¿¿»»¿«¿∆ְְְֵֵַַָֻ

לנּו עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ארצ ּדר לעבר מעט ·‡¯.עזר ÈÓ ‰zL ‡ÏÂ∑ ְְֲֵֶֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈

רבה) אמר (במדבר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" ִֵֶַַַָָָָָ"מי
לׁשּתֹות, ּובאר לאכל מן ּבידינּו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמׁשה:

להנאתכם. ּומים אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלא
יקנה  לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי לאכסנאי, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּכאן

אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, ‰CÏn.מן C¯c ְְְְִִִֵֶֶַַָֻ∆∆«∆∆
'B‚Â CÏ∑ לכאן יּטּו ולא ּבהמּתנּו את חֹוסמים אנּו ≈≈¿ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

לאכל  .ּולכאן ְֱֶָֹ

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑ ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְִִֶַַָ
וּיׁשמע  אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהֹוריׁשכם

אבי ׁשהֹוריׁשני  ּבּמה עליכם אצא ואני (בראשית קלנּו", ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
תחיה"כז) חרּב "ועל :. ְְְְִֶַַ

kÏÓ‡יד  ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««

:‡zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

·ÌÈ¯ˆÓטו  ‡·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙‰·‡ e˙Áe¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

ÁÏLeטז  ‡˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡Á‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯Î·eיז  Ï˜Áa ¯aÚ ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚc „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

ÈÓeÁ˙aיח  ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

mixehd lra

(fh).eðàöiåc"Ei ici lr .c"Ei xqg ©Ÿ¦¥¨¥©§¥
.mXn Ep`ivFd zFMnfi dxez ©¦¨¦¨

(fi).Eöøàá àp äøaòðxn` oFgiqaE ©§§¨¨§©§¤§¦¨©
(ak ,`k oNdl)xFkf :xn` `N` ."dxAr`" §©¨¤§§¨¤¨¨©§

"dklpe drqp" eUr xn`X dnziW`xA) ©¤¨©¥¨¦§¨§¥¥¨§¥¦

(ai ,blxn` KklE .(ci wEqR)Lig`" §¨¨©¨¨¦
."l`xUigi dxez ¦§¨¥

(gi).Eúàø÷ì àöà áøça ïtEpiide ¤©¤¤¥¥¦§¨¤§©§
aizkC(f ,kw miNdY)ike mFlW ip`" ¦§¦§¦¦£¦¨§¦

."dnglOl dOd xAc`hi dxez £©¥¥¨©¦§¨¨



סז zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iying meil inei xeriy

(èé)-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøáòà éìâøa§©§©¬¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום .אין «≈»»ְִֵַָָ

(ë)íòa Búàø÷ì íBãà àöiå øáòú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬
:ä÷æç ãéáe ãák̈¥−§¨¬£¨¨«

i"yx£‰˜ÊÁ „È·e∑עׂשו"(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "והּידים :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(àë)ïàîéå|èiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïúð íBãà ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬
ô :åéìòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨¨«

ß fenz '` iying mei ß

(áë)øä äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְִִִֵֵָָֻ
ּגזרה  ׁשּנגזרה מאֹותם אחד ּבהן היה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלארץ,
ׁשּכתּוב  מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעליהם,

ד)ּבהן הּיֹום"(דברים ּכּלכם "חּיים :.¯‰‰ על ∑‰¯ הר ְִֶֶַַָֻ…»»ַַ

ואףֿעלּֿפי  ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ּכתּפּוח הר, ְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָּגּבי
ׁשלׁשה  ההרים, את ּומׁשוה לפניהם הֹול ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהענן
לקבּורת  – נבֹו והר לּתֹורה, – סיני הר ּבהן: ְְְְֲִִִֶַַַַַָָנׁשארּו

אהרן  לקבּורת – ההר והר .מׁשה. ְְֲִֶַַָָֹֹֹ

(âë)øää øäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®
-õøà ìeáb-ìò:øîàì íBãà ©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ

i"yx£ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ∑ׁשּנתחּברּו ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְְְִִִֵֶֶַַ
וחסרּו מעׂשיהם נפרצּו הרׁשע, לעׂשו להתקרב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכאן

ליהֹוׁשפט אֹומר הּנביא וכן הּזה, כ)הּצּדיק ב :(ד"ה ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
"מעׂשי את ה' ּפרץ עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר". ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ

(ãë)õøàä-ìà àáé àì ék åénò-ìà ïøäà óñàé¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤
ét-úà íúéøî-øLà ìò ìàøNé éðáì ézúð øLà£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−

:äáéøî éîì§¥¬§¦¨«

(äë)øä íúà ìòäå Bða øæòìà-úàå ïøäà-úà ç÷©µ¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

q˜יט  ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ Èa dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡‡ ÈzL CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈
:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

d˙eÓ„˜Ïכ  ‰‡ÓB„‡ ˜Ùe ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏ¯כא  Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡ ·È¯ÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ïkכב  Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡¯eË ¯‰Ï ‡zLk¿ƒ¿»¿…»

ÏÚכג  ‡¯eË ¯‰a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:¯ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

ÏeÚÈÈכד  ‡Ï È¯‡ dnÚÏ Ô¯‰‡ Lk˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»≈
Èc ÏÚ Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏ È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò¿∆¿«≈¿ƒ¿≈«»

Èq˙Â˜כה  d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ¯·c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡¯eË ¯‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»
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(åë)-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øæòìà¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑,הלּביׁשהּו ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי את ∆¿»»ְְְְִִֵֵֶַָָֻ
לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוהפׁשיטם
ּדלּוק. ונר מּצעת מּטה ראה ונכנס. לּמערה", ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ"הּכנס

ל  –אמר "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְֲִֵֶַַָָָָָֹ

ועצם, – "עיני "עצם וקמץ, – "ּפי "קמץ ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹּופׁשט,
לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד (דברים מּיד ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

לּהלב) ׁשּנתאּוית מיתה – "אחי אהרן "ּכאׁשרֿמת :. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(æë)øä-ìà eìòiå ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ
:äãòä-ìk éðéòì øää̈½̈§¥¥−¨¨«¥¨«

i"yx£‰LÓ NÚiÂ∑(רבה עּכב (במדבר לא לֹו, קׁשה ׁשהּדבר .אףֿעל ּֿפי «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¯¤

:øää-ïî øæòìàå äLî¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם) ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְֶֶֶָָָֹ
אמר  אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן ְְְֲֲִֵַַַַָָָָֹֹֹיֹורדים
ועצר  הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: מת. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלהם:
מׁשה  ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאת
ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת מלאכי והראּוהּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָרחמים

והאמינּו –.Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk∑ לפי והּנׁשים; האנׁשים ְֱִֶ…≈ƒ¿»≈ְְֲִִִַָָָ
ּבעלי  ּבין אהבה ּומטיל ׁשלֹום רֹודף אהרן ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיה

לאׁשּתֹו איׁש ּובין ‚ÚÂ.מריבה Èk∑ אני אֹומר ְְְִִִֵָƒ»«ֲִֵ
אּלאֿאםּֿכן  הּוא, טֹועה מית", "ּדהא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהמתרּגם
רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹמתרּגם

אּלא  "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה "ּכי" ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָזכרֹונםֿלברכה
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו מדרׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ג) השנה "וּיראּו"(ראש ּתקרי אל ועל : "וּיראּו", אּלא ְְְִִִֵֶַַַַָָ
טעם  נתינת ׁשהּוא לפי "ּדהא", לׁשֹון נֹופל זה ְְְִִֵֶֶַַַָָָלׁשֹון
מת  ׁשהרי לפי וּיראּו? לּמה הימּנּו. ּׁשּלמעלה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלמה
לׁשֹון  אין ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָֹאהרן.
ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא "אׁשר", לׁשֹון אּלא נֹופל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָ"ּדהא"
ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָ"אי",

כא) והרּבה (איוב רּוחי". לאֿתקצר "ואםֿמּדּוע :ְְְְִִִֵַַַַֹ
הּלׁשֹון מּזה יד)מפרׁשים ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְֲִִִִֶַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ck zegiy ihewl)

לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה (רש"י ּומטיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָ
כט) ׁשהרי כ, לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּתבֹות

לגּבי  ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים ׁשּגם הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהחּדּוׁש

" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה יׂשראל".ּכלהאנׁשים ּבית ְֲִִִֵֵַָָָָָָָָֹֻ
הּזכרים.ּכלוהינּו: ּכל מרּבה יׂשראל- ּגם ּבית מרּבה - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ִַָהּנׁשים.

ÔepLaÏ˙Âכו  È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ Lk˙È Ô¯‰‡Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

Ï‰¯כז  e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zLk Ïk ÈÈÚÏ ‡¯eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

È‰BLe·Ïכח  ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Áe ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט  BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zLk Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈
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àë(à)àa ék áâpä áLé ãøò-Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦ µ¨´
aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé|epnî ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−

:éáL¤«¦
i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑ ענני ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ׁשמע «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ

הּׁשנה' ּב'ראׁש ּכדאיתא כּו', ג)ּכבֹוד מעֹולם (דף ועמלק . ְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹ
לפרענּות  עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות LÈ·.רצּועת ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָֻֻ…≈

·‚p‰∑ׁשּנאמר עמלק, יג)זה ּבארץ (במדבר יֹוׁשב "עמלק : «∆∆ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ּבלׁשֹון לדּבר לׁשֹונֹו את וׁשּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנגב",
ּכנענים  לתת להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתּפּללים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָיׂשראל
לבּוׁשיהם  יׂשראל ראּו ּכנענין, אינם והם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבידם,

"נתּפּלל  אמרּו: ּכנען; לׁשֹון ּולׁשֹונם עמלקים ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּכלבּוׁשי
ּבידי" הּזה אתֿהעם ּתּתן "אםֿנתן ׁשּנאמר: .סתם", ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ÌÈ¯˙‡‰ C¯c∑,המרּגלים ּבּה ׁשהלכּו הּנגב ּדר ∆∆»¬»ƒְְְִֶֶֶֶֶַַַָָ
האתרים"(שם)ׁשּנאמר ּדר" אחר: ּדבר בּנגב". "וּיעלּו : ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר לפניהם, הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר י ּדר "ּדר)(שם : ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
מנּוחה" להם לתּור ימים È·L.ׁשלׁשת epnÓ aLiÂ∑ ְְִֶֶָָָָֹ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ
אחת ׁשפחה אּלא מדרש)אינּה בשם .(ילקוט ְִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã83 'nr g"lg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

wlnrA mgNdl KxCd©¤¤§¦¨¥©£¨¥

וּיּלחם  האתרים ּדר יׂשראל ּבא ּכי . . הּכנעני ְְֲִִִַַַַֽוּיׁשמע ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֽ
ְְִֵָּביׂשראל 

. . המרּגלים ּבּה ׁשהלכּו הּנגב ּדר – האתרים ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר
לפניהם.. הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר ּדר . . א.ד"א (כא, ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ובפרש"י)

הּפירּוׁשים  ׁשני לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָויׁש
יׂשראל  ׁשּבני אֹופּנים ׁשני על מֹורים האתרים" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּב"ּדר
הּמנּגד  זה') ה'לעּומת (ּכחֹות עמלק נגד לּמלחמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמתיּצבים

אֹותֹו. ּומנּצחים ְְְִִַָֻלקדּׁשה
ה' עבֹודת על הּמֹורה - המרּגלים" ּבּה ׁשהלכּו . . ּדר"ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ
הארץ, את ׁשּתרּו המרּגלים ּוכמֹו ודעת. טעם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשעל־ּפי
(עבֹודה  הּטבע ּבדר הּקּלה הּדר למצֹוא היה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּתפקידם
ּכאׁשר  ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו הארץ, את לכּבׁש ׂשכל) ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשעל־ּפי
לֹוחם  ּומצֹות, הּתֹורה נגד האדם את מסית הרע ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּיצר
והּקדּׁשה, הּטֹוב ּבמעלת התּבֹוננּות על־ידי עּמֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻהאדם

ׂשכל, על־ידי היא מלחמּתֹו ּוכללּות הרע. ער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּופחיתּות
וכּו'. מלחמה ְְְִִֵַָָּתכסיסי

ׁשּלמעלה  הּמסירת־נפׁש עבֹודת – הּגדֹול" הּתּיר ּדר"ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
"הּתּיר  על וסֹומ הּקּב"ה אל ּבטל הּוא ודעת, ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמּטעם
ּבדר האֹויבים מתּבּטלים ׁשּלפניו ה', ּברית ארֹון ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָהּגדֹול",
וינּוסּו אֹויב ויפּוצּו ה' קּומה וגֹו' הארֹון ּבנסע "ויהי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּמילא,

."מּפני ְְִֶֶַָמׂשּנאי
עמלק: הּמנּגד ׁשל למּצבֹו ּבהתאם הם אּלּו אֹופּנים ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב'

על־ידי  נלחם ולכן יׂשראל מּבני מפחד עמלק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּבלׁשֹון  לדּבר לׁשֹונֹו את ׁשּׁשּנה – ותחּבּולֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּתכסיסים
טעם  ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי ּגם לנּצחֹו אפׁשר אז ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָּכנען,

ַַָודעת.
מּטעם  למעלה חצּפה, ׁשל ּבאפן נלחם עמלק ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאּולם
לבּטלֹו הּדר – הּׂשכל את נֹוגד הּדבר ּכאׁשר ּגם ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָודעת,
ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול נפׁש ּמסירת על־ידי רק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּוא

(á)ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹
:íäéøò-úà ézîøçäå éãéa äfä íòä-úà¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

i"yx£ÈzÓ¯Á‰Â∑לגבּה ׁשללם .אקּדיׁש ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

(â)éðòðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½
íB÷nä-íL àø÷iå íäéøò-úàå íäúà íøçiå©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−

ô :äîøç̈§¨«
i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

(ã)õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤
:Cøca íòä-Lôð øö÷zå íBãà¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

ÓB¯c‡א  ·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡È·L dpÓ ‡·Le Ï‡¯NÈa ‡·¯¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»

ÒÓÓ¯ב  Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È ¯n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»

:ÔB‰ÈÂ¯ƒ̃¿≈

È˙ג  ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡¯˜e ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡Úk¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד  ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á¯‡a¿»¿»



zwegע zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz '` iying meil inei xeriy
i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑ עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ

הּדר הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו זֹו, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמלחמה
ׁשּנאמר  מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר להם ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשחזרּו

א) חזרּו(דברים וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו :ְְְְִֶֶַַָָָָ
פנחס)לאחֹוריהם פ' ׁשּנאמר(עיין מּסעֹות, י)ׁשבע :(שם ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשם  מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ"ּובני
מת?! ההר ּבהר והלא מת? ּבמֹוסרה וכי אהרן". ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָֹֹֹמת
הּוא  ּכאּלּו והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָאּלא

ׁשבע וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא מּסעֹות ּבפניהם. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ההר  הר עד מֹוסרה ‡„ÌB.מן ı¯‡Œ˙‡ ··ÒÏ∑ ִֵַָָָֹƒ¿…∆∆∆¡
ּבארצֹו לעבר נתנם C¯ca.ׁשּלא ÌÚ‰ŒLÙ ¯ˆ˜zÂ∑ ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«∆∆»»«»∆

היינּו עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבטרח
ּכ לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ להּכנס ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָקרֹובים
עד  ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו אבֹותינּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹחזרּו

לע"ז  ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם קצרה לפיכ ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּיֹום,
העם  נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ולא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹאנקרוטלו"ר.
קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ּבּדר ּבהיֹותם – "ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּדר
ׁשם  מפֹורׁש ּבמקרא, נפׁש קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּכל

ּכגֹון קצרה, יא)ּבמה ּוכגֹון (זכריה ּבהם", נפׁשי "וּתקצר : ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ
י) ּדבר (שופטים וכל יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו "וּתקצר :ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

ּכאדם  נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ּבֹו נֹופל אדם, על ְְִֵֶֶֶַַָָָָָהּקׁשה
הּדבר  אֹותֹו לקּבל רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהּטרח
הּצער. אֹותֹו ׁשם לגּור לּבֹו ּבתֹו מקֹום לֹו ְְִֵַַַָָָואין
וכבד  הּוא ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּובּדבר

ּכגֹון האדם, יא)על ּגדלה (זכריה בי" ּבחלה נפׁשם "וגם : ְְְְֲִַַַָָָָָָָָ
י)עלי, ּפרּוׁשֹו:(איוב ׁשל ּכללֹו ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

לסבלֹו יכֹול ׁשאין לׁשֹון – ּבדבר נפׁש קּצּור לׁשֹון ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָּכל
סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין .הּוא, ְֵֶַַַַ

(ä)eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ
íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦

:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðå§©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד .(במ"ר)הׁשוּו ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ

e˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ∑ ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם eLÙÂ∑ אף »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ
ּומאּוס  נפׁש קּצּור לׁשֹון ‰Ï˜Ïw.זה ÌÁla∑(ה (ע"ז ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈

"קלֹו קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן אמרּו:לפי קל", ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ
אּׁשה  ילּוד יׁש ּכלּום ּבמעינּו, ׁשּיתּפח הּזה הּמן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעתיד

מֹוציא? ואינֹו .ׁשּמכניס ְְִִֵֶַ

(å)eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íòa ýåýé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
:ìàøNiî áø-íò úîiå íòä-úà¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ את (במ"ר)∑‡˙ ׁשּׂשֹורפים ≈«¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶ
ׁשּניהם  ּבארס ‡˙ÌÚ‰Œ.האדם eÎMÈÂ∑נחׁש יבא ְִֵֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ָָָֹ

יבא  ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה הֹוצאת על ְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלקה

עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָנחׁש
לכּמה  להם מׁשּתּנה אחד ׁשּדבר טֹובה, מּכפּויי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָויּפרע

.טעמים  ְִָ

(æ)eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§
-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤

:íòä ãòa äLî ìltúiå Lçpä©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑ מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

Bˆה  ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡LÙÂ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

nÚ‡ו  ˙È e˙ÈÎe ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡¯NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

‡¯Èז  ‡·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡Èˆ CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»

mixehd lra

àë)(c.íòä Lôð øö÷zåcOln ©¦§©¤¤¨¨§©¥
zElbA E`FaIW zFxSd lM E`xW¤¨¨©¨¤¨§¨

.mFc` zElB KWOi Ki`e ,mFc ¡̀§¥¦¨¥¨¡
.øö÷zåWtp xvwYe" .dxeqna 'c ©¦§©©¦§©¤¤

"l`xUi lnrA FWtp xvwYe" ,"mrd̈¨©¦§©©§©£©¦§¨¥
(fh ,i mihtFW)"zEnl FWtp xvwYe" ,,fh mW) §¦©¦§©©§¨¨

(fh"mdA iWtp xvwYe" ,(g ,`i dixkf)oeiM . ©¦§©©§¦¨¤§©§¨¥¨

mFc` lEabl E`AW"mrd Wtp xvwYe" ¤¨¦§¡©¦§©¤¤¨¨
lnrA FWtp dxvwe ,dWnaE 'dA ExAcie©§©§©§¤§¨§¨©§©£©
,"zEnl FWtp xvwYe" .E`hgW l`xUi¦§¨¥¤¨§©¦§©©§¨
xvwYe" oke .mFc` lEabA oxd` zOW¤¥©£Ÿ¦§¡§¥©¦§©
cgk`e" `xwC `WixC ,"mdA iWtp©§¦¨¤§¥¨¦§¨¨©§¦
EWxCW ,"cg` gxiA mirxd zWlW§¤¨Ÿ¦§¤©¤¨¤¨§

l"fg(` ,h ziprY)dWnE mixnE oxd` lr £©©£¦©©£Ÿ¦§¨¤

.cg` gxiA oYWlW EzOWd dxez ¤¥§¨§¨§¤©¤¨
)(dì÷ì÷:`IxhnibA .g"nx df. §Ÿ¥§¦©§¦¨¤

.mixa` g"nxA rlaPWe dxez ¤¦§¨§¥¨¦
)(e.íéLçpä,Wgp dUrn EUrW itl ©§¨¦§¦¤¨©£¥¨¨

.oOd lr rxd oFWl E`ivFdW¤¦¨¨¨©©¨
.íéLçpä úàzFIge mialM zFAxl ¤©§¨¦§©§¨¦§©
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עי zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr gk jxk zegiy ihewl)

אכזרי  יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּכאן
ז)מּלמחֹול כא, לעיל מּכאן(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ

."אבימל את אלקים וּירּפא האלקים אל אברהם ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"וּיתּפּלל
ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

על  התּפּלל מׁשה אבל הּנמחל. מעל ענׁש להסיר ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלמחל
ותּקּונם, העם העם טֹובת הסרת "ּבעד על רק (לא " ְְֲִַַַַַָָָָָָֹ

למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו ּגמּורה הּנחׁשים), ּכמחילה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבטֹובתֹו. רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קּפידה ּבּלב נׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£ÒŒÏÚ∑ּכ ּבלע"ז,על פירק"א ׁשּקֹורין לֹונס, «≈ְְִֶַַַָ
ל)וכן עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים : ְְְִִִִֵֵַַַָָ

יג) ולראיה,(שם לאֹות ּגבּה ׁשהּוא ּולפי "ׂשאּוֿנס"; :ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
"נס" רבה)∑CeLp‰ŒÏk.קֹוראֹו אֹו(במדבר ּכלב אפּלּו ְֵ»«»ֲִֶֶ

נׁשיכת  אלא .והֹול ּומתנונה נּזֹוק היה נֹוׁשכֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָחמֹור
אתֹו", "וראה ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּנחׁש
– "והּביט" נאמר: הּנחׁש ּובנׁשיכת ּבעלמא. ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָראּיה

ׁשּלא  וגֹו'", והּביט אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ"והיה
אּלאֿאםּֿכן  להתרּפאֹות, הּנחׁש נׁשּו ממהר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהיה
ממית  נחׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמּביט
ּכלּפי  מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ּבזמן אּלא מחּיה? ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
היּו ׁשּבּׁשמים, לאביהם לּבם את ּומׁשעּבדין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמעלה

נּזֹוקים) (נ"א נּמֹוקים היּו לאו ואם .מתרּפאים, ְְְִִִִִִִַָָ

(è)äéäå ñpä-ìò eäîNéå úLçð Lçð äLî Nòiå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

:éçå̈¨«
i"yx£˙LÁp LÁ∑(שם),נחׁש קֹוראֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה: אמר אּלא נחׁשת, ׁשל לעׂשֹותֹו לֹו נאמר לא ¿«¿…∆ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  על נֹופל לׁשֹון נחׁשת! ׁשל אעׂשּנּו .ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ß fenz 'a iyiy mei ß

(é):úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

(àé)øLà øaãna íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ
:LîMä çøænî áàBî éðt-ìò©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְִִַָָָָָֹ
ּבמטאטא, הּטאּוט ּדבר הּוא, חרּבה לׁשֹון ועי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻעּיים.

"יעים" מלׁשֹון והּוא לבּדּה, יסֹוד ּבֹו (ישעיה והעי"ן ְְְְְִִִַַָָָ
ברד"כח) "ויעה :.ÌÈ¯·Ú‰∑ העֹוברים מעבר ּדר ְָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָ

ּבין  מפסיק ׁשהּוא ּכנען, ארץ אל נבֹו הר את ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשם
אמֹורי  לארץ מֹואב Á¯ÊnÓ.ארץ ·‡BÓ ÈtŒÏÚ ְֱִֶֶֶֶָ«¿≈»ƒƒ¿«

ÓM‰L∑ מֹואב ארץ ׁשל .ּבמזרחּה «»∆ְְִֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA dIpg£¦¨§ª§¨

העברים  ּבעּיי ְֲֲִִֵַַָָֽֽוּיחנּו
ועי  עּיים, ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא – העברים ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָֹּבעּיי

הּוא חרּבה ובפרש"י)לׁשֹון יא. (כא, ְְָֻ

לפרׁש צרי ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׁש
ּבּכתּוב  ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמם,

הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ׁשּיפרׁש מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא

d˙Èח  ÈeLÂ ‡ÈÏ˜ CÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈»»¿»¿«≈»≈
d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ˙Èc Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ«»ƒ≈»¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿«»

‡˙ט  ÏÚ diÂLÂ ‡LÁ„ ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿≈«»
ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁ ˙ÈÎ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒƒ¿»»«¿»ƒ¿««

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ„ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»

a‡·˙:י  B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡¯·Úיא  ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á„nÓ ·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»

mixehd lra
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zwegעב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻלרׁש"י
"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב, מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלמקֹום

וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈
áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈

:éøîàä ïéáe¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑ וכן ׁשּלהם, מצר סֹוף ּתחּום ƒ¿À»¡ƒְְֵֵֶֶַָ

ב) וסֹוף (דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.¯·ÚÓ ְְֶָָָ≈≈∆
ÔB¯‡∑ עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ארץ הּקיפּו «¿ְְִִִֶֶַָָָָָ

ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבאּו
מֹואב  ארץ ‰‡È¯Ó.ׁשל Ï·bÓ ‡ˆi‰∑ יֹוצאה רצּועה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְְָָ

לגבּול  ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, ְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶָמּגבּול
יׂשראל  חנּו וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד ְְְְִֵֶַַָָָָָמֹואב

לא  והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ְְְְְִִֵַָָָֹֹולא
ׁשּלא  ואףֿעלּֿפי ּבארצם. לעבר רׁשּות להם ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹנתנּו

יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, (שופטים ּפירׁשּה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ
רמזּהיא) ּומׁשה אבה". ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם :ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ב) ּבׂשעיר (דברים הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר :ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
לעבר  נתנּום לא אּלּו מה ּבער". הּיׁשבים ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹוהּמֹואבים

ּכן  מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו. ְְִִִֵֶַַָָָָָ

(ãé)áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´
:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña§½̈§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑,ּבּה ׁשּנעׂשּו ונּסים זֹו חניה על «≈≈»«ְֲֲִִִֶַַָָ
ּכׁשּמסּפרי  ה'. מלחמת ּבספר ׁשּנעׂשּויאמר נּסים ם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו ּכמֹו∑‡˙ÂŒ‰·.לאבֹותינּו, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ
מן  יאמר ּכן ועד, - יעד מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ"את

יהב  אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו והב, - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב
ּביםֿסּוף  נּסים והרּבה ‡¯ÔB.להם ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿

נחלי  ּבנּסי לסּפר יׁש ּכ יםֿסּוף, ּבנּסי ׁשּמסּפרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּכׁשם
הּנּסים? הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף .ארנֹון, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָ

(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−
:áàBî ìeáâì¦§¬¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑.אׁשד - "ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְֶֶֶֶֶַ
ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשפ

עמק  והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו לפי ׁשם, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנחּבאים
ההר  על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוקצר,

„Ê¯„:יב  ‡ÏÁa B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿
:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

ÏÚיד  ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB¯‡ ÈÏÁ ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

iÁÏ˙טו  Ï·˜Ï ÔÈ¯acÓc ‡iÏÁ CeÙLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈¿«»
:·‡BÓ ÌeÁ˙Ï CÈÓzÒÓeƒ¿¿ƒƒ¿»

mixehd lra

)(bi.eòñð íMîlgPn ErqIe' xn` `le ¦¨¨¨§Ÿ¨©©¦§¦©©
itl ,zFrQOd lkA aEzMd KxcM 'cxf¤¤§¤¤©¨§¨©©¨§¦
:miAx zFnFwn Eid cxf lgp lrW¤©©©¤¤¨§©¦
Erqpe ;dnizlaC oFnlre ,cbe ,oFaiC¦§¨§©§¦§¨©§¨§¨§

.mFwnl mFwOn lgPd lr lMdci dxez ©Ÿ©©©©¦¨§¨
)(ci.äôeña áäå úàoke .'adi' FnM ¤¨¥§¨§¨¥§¥

"xiab ded"(hk ,fk ziW`xA).'did' FnM ¡¥§¦§¥¦§¡¥
ozp xW` :WExiRxnFlM ,dtEqA Epl ¥£¤¨©¨§¨§©

"dtEq xFarM" FnM ,zExidnA,i ilWn) ¦§¦§©£¨¦§¥

(dkdfe .ax oFd Epgwl dxdnAW ,¤¦§¥¨¨©§©§¤
aizkC ,"'d zFnglnA" aEzMW,a mixaC) ¤¨§¦§£¦§¦§¨¦

(dlEpffA mixrd llWE dndAd wx"©©§¥¨§©¤¨¦¨©§
."Epl̈

.äôeña,"dtEqA ade z`" .dxFqOA 'a §¨©§¨¤¨¥§¨

"FMxC dxrUaE dtEqA 'd"(b ,` mEgp). §¨¦§¨¨©§©

- 'dtEqA' qFlwpE` mBxYW Edf¤¤¦§¥§§§¨
'd" aizkC ,sEq mi lW miQp ExiMfIWM§¤©§¦¦¦¤©¦§¦

`xwC Ditiqe ,'ebe dtEqA(c ,` mW) §¨§¥¥¦§¨¨

ixii` iOp `kd ,"EdWAIe mIA xrFB"¥©¨©©§¥¨¨©¦©§¦
.sEq mi zWaiAeh dxez ¦Ÿ¤©

)(eh.íéìçpä ãLàå:zFaiY itFqmC, §¤¤©§¨¦¥¥¨
EBxdPW mibExddn cxFi did mCdW¤©¨¨¨¥¥©£¦¤¤¤§

.lgPA©©©
ì.úáL,"xr zaWl" .dxFqOA 'a §¤¤©§¨§¤¤¨

"mxa` zaWl"(b ,fh ziW`xA)zEkfAW . §¤¤©§¨§¥¦¤¦§
.dfl Ekf mdxa ©̀§¨¨¨¨¤

:øçà øác̈¨©¥
Exn`C Epiid(` ,cq zFnai)dX` `Up ©§§¨§§¨¨¨¦¨

dcli `le mipW xUr DOr ddWe§¨¨¦¨¤¤¨¦§Ÿ¨§¨
Dl opitlie ,D`ivFdl lFki `EdW¤¨§¦¨§¨§¦©¨
zaWl mipW xUr uTn" aizkCn¦¦§¦¦¥¤¤¨¦§¤¤
Epiide .xbd gwNW "orpM ux`A mxa ©̀§¨§¤¤§©©¤¨©¨¨§©§
`Vil lFki ,ixixr aWIW ,"xr zaWl"§¤¤¨¤¨©£¦¦¨¦¨

?dOke .zxg ©̀¤¤§©¨
.íéðL øNò õwî¦¥¤¤¨¦

.ïòLðålEabl orWpe" .dxFqOA 'a §¦§©©§¨§¦§©¦§
l`xUi WFcw 'd lr orWpe" ,"a`Fn¨§¦§©©§¦§¨¥

"zn`A(k ,i dirWi)lEabl E`AW oeiM ¤¡¤§©§¨¥¨¤¨¦§
,mdl dUrPW miQPd E`xe a`Fn¨§¨©¦¦¤©£¨¨¤
l`xUi WFcw 'd lr orWpe"§¦§©©§¦§¨¥

."zn`Afh dxez ¤¡¤



עג zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'a iyiy meil inei xeriy
ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ּבהר חברֹו עם ּומדּבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּזה
(לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנחל.
ׁשּלמעלה  ּבהרים הּמערֹות מן נצא לעבר, הּנחל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלתֹו
אֹותן  והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהם
אמֹורּיים  צד ׁשל ּובהר מֹואב, צד ׁשל ּבהר ְֱִִִֶֶַַַָָָָָָהּנקעים
ּבֹולטין  וׁשדים קרנֹות ּכמין נקעים אֹותן ּכנגד ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָהיּו
ׁשל  ההר נזּדעזע לעבר, יׂשראל ׁשּבאּו ּכיון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלחּוץ.

ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ּכׁשפחה יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָארץ
לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו מֹואב ׁשל הר לצד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָונתקרב
ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: והרגּום. נקעים ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָאֹותן
ונדּבק  מֹואב גבּול לצד ונתקרב מּמקֹומֹו נטה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשההר

מֹואב". לגבּול "ונׁשען וזהּו: אינו.)ּבֹו, (ועברּו(בס"א ְְְְְְִִֶַָָ
עלֿידי  אּלא האּלּו הּנּסים ידעּו ולא ההרים על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

לׁשם) ׁשּנכנס .הּבאר ְְְִֵֶַַָ

(æè)ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
ñ :íéî íäì äðzàå íòä-úà óñà äLîì§¤½¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦

i"yx£‰¯‡a ÌMÓe∑.הּבאר אל האׁשד ּבא מּׁשם ƒ»¿≈»ְִֵֶֶֶַָָָ
לבני  מֹודיע מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ְִִֵַַַַַָָָָּכיצד?
הֹודיע  לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: הּמׁשל הּללּו? ְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּנּסים
והּבא  למקֹומם ההרים חזרּו – ׁשעברּו לאחר ר לאּמֹו". ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוזרֹועֹות  ההרּוגים ּדם מּׁשם והעלתה הּנחל לתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָירדה
ראּו ויׂשראל הּמחנה, סביב ּומֹוליכתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברים,

ׁשירה  .ואמרּו ְְִָָ
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לאּמֹו הֹודיע לּתינֹוק, ּפת טז)נתּת כא, ׁשל (רש"י ּתפקידּה ְְִִִִֶַַַַַָָָ
'מחליפּה' מיׁשהּו וכאׁשר הּתינֹוק, צרכי ּכל את לסּפק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאם

לּתינֹוק ּכאן:ּפת ונֹותן ואף לּה. להֹודיע עליו הכרחי, ּדבר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ּגדֹולה, מּסּכנה יׁשּועה 'ּפת', ליׂשראל נתן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה

צרכי  לכל ׁשּדֹואג הנאמן הרֹועה מׁשה, ה'אם', ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבאמצעּות
את  ראּו יׂשראל ּכאׁשר :ּכ על לֹו הֹודיע והּקּב"ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל.
ּכּמּובן, הּדבר, לפׁשר מׁשה את ׁשאלּו הּזרֹועֹות, ואת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּדם

ּׁשּקרה. מה את להם הסּביר ְְִִֶֶֶַָָָוהּוא

(æé)øàá éìò úàfä äøéMä-úà ìàøNé øéLé æà̈µ¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−
:dì-eðò¡¨«

i"yx£ÈÏÚ¯‡·∑.מעלה ׁשאּת מה והעלי הּנחל, מּתֹו ¬ƒ¿≈ְְֲֲִִֶַַַַַַַָ
ּבארה" "ּומּׁשם ׁשּנאמר להם? הֹודיעה ׁשהּבאר ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומּנין

ׁשנה (במ"ר) ארּבעים מּתחּלת והלא היתה? מּׁשם וכי .ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹ
וכן  הּנּסים. את לפרסם ׁשּירדה אּלא עּמהם? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהיתה

לה) נאמרה (שבת הּזאת הּׁשירה – יׂשראל" יׁשיר "אז :ְְֱִִִֵֶַַָָָָָֹ
ארּבעים, מּתחּלת להם נּתנה והּבאר ארּבעים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבסֹוף
למעלה  נדרׁש הּזה הענין אּלא ּכאן? לּכתב ראה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָּומה

.הימּנּו ֵֶ
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הּזאת  את־הּׁשירה יׂשראל יׁשיר יז)אז (כא, ְִִִֵֶַַָָָָֹ
להּקּב"ה, ׁשירה יׂשראל ּבני ׁשאמרּו אחת ּפעם עֹוד ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמצינּו

סּוף. ים קריעת ְְִֵַַּבעת
ּבׁשני רק מּדּוע לעּין ים ויׁש ּובקריעת ּבפרׁשתנּו אּלּו, נּסים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עזר  ּבהם הּנּסים ּבׁשאר ולא ׁשירה, יׂשראל ּבני אמרּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹסּוף,
מאֹויביהם? והּצילם הּקּב"ה ְְִִֵֵֶֶַָָָָלהם

היתה  ׁשּלא מיחדת הנהגה מצינּו אּלּו נּסים ּבׁשני לֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻויׁש
הּנּסים. ְִִִַָּבׁשאר

מאּמֹות  סּכנה ׁשל ּבמּצב היּו יׂשראל ּכׁשּבני הּנּסים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשאר
נלחמּו יׂשראל ׁשּבני ּבאפן וההּצלה הּיׁשּועה נס היה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולם,

ונּצחּום. עליהם ּגברּו נּסי ּובאפן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹּבאֹויביהם,
ואּתם  לכם יּלחם "ה' ּכתּוב ים־סּוף, ּבקריעת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה־ׁשאין־ּכן

יד)ּתחריׁשּון" יד, לעׂשֹות (בשלח צריכים היּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
ּכאן  וגם מּצּדם. מלחמה ּכל ּבלי מאֹויביהם ונּצלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּכלּום,
. . רֹואין "יׂשראל הּבחּיי ּכלׁשֹון ההּצלה היתה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו,
ּכלּום". ּבזה יֹודעים אין והן . . ּבׁשבילם נלחם הּקּב"ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָאי
יׂשראל, לבני מהּקּב"ה יתרה חּבה על מֹורה ּכזה ּבאפן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונס
ּבאפן  זאת עֹוׂשה אף אּלא אֹויבינּו, מּיד ׁשּמּצילנּו רק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
יׂשראל  ׁשּבני ּגרם וזה מסּימת. ל"ּפעּלה" נצטר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻׁשּלא

הּנפלאים. חסדיו על לֹו ויֹודּו להּקּב"ה ׁשירה ְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹיאמרּו

·È¯‡טז  ‡È‰ ‡¯Èa ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ÔnzÓeƒ«»ƒ¿¿ƒ«¿≈»ƒ≈»
·‰È‡Â ‡nÚ ˙È LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡ Ècƒ¬«¿»¿…∆¿»«»¿≈«

:‡iÓ ÔB‰Ï¿«»

ÈwÒיז  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È Ï‡¯NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»¿«¿»»»«ƒ
:dÏ eÁaL ‡¯È·≈»«»»
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(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ ¯‡a∑ ואהרן מׁשה – ׂשרים חפרּוה אׁשר הּבאר היא נּתנה ∑a„nÓe¯.ּבּמּטה ∑Ì˙ÚLÓa.זאת ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»ְִָ
.להם  ֶָ

(èé):úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe¦©¨−̈©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
i"yx£Ï‡ÈÏÁ ‰znÓe∑ּכתרּגּומֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

(ë)äbñtä Làø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
ô :ïîéLéä éðt-ìò äô÷Lðå§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑ ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ִָ
נדיבי  ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ּבטלה וׁשם מׁשה, ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמת
מקלֹו נֹוטל חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ּכל – ְְְִִִֵֶַָָָָָָהעם
ּדר נמׁשכין הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומֹוׁש
וׁשבט  ׁשבט ּכל חנית לפני ּובאין סימן, .אֹותֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

˜˜ÁÓa∑ ׁשּנאמר "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה עלּֿפי ƒ¿…≈ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹ
לג) נזּכר (דברים לא ולּמה ספּון". מחקק חלקת "ּכיֿׁשם :ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

וכיון  הּבאר. עלֿידי ׁשּלקה לפי זֹו? ּבׁשירה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמׁשה
נזּכר ׁשל ׁשּלא ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹ

אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא.

לאו  ואם ׁשם, אני – ׁשם אֹוהבי אם אמר: ְְֲֲִִִִִַָָָָָֻלסעּדה,
!הֹול איני –.‰bÒt‰ L‡¯∑ריׁש" ּכתרּגּומֹו: ִֵֵ…«ƒ¿»ְְֵַ

וכן∑bÒt‰.רמתא" ּגבּה, מח)לׁשֹון "ּפּסגּו(תהלים : ָָָƒ¿»ְְְֵַַֹ
ארמנֹותיה  הגּביהּו – אֹותּה∑Ù˜LÂ‰.ארמנֹותיה" ְְְְְִֶֶַַַָָ¿ƒ¿»»ָ

לׁשֹון  והּוא יׁשימן, ׁשּׁשמֹו הּמקֹום עלּֿפני ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹהּפסּגה
הּבאר  ונׁשקפה, אחר: ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָמדּבר,
והעֹומד  טבריה, ׁשל ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעלּֿפני
והיא  ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָָעל

ּתנחּומא  רּבי ּדרׁש ּכ .הּבאר, ְְִֵַַַַָָָ

ß fenz 'b ycew zay ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ ּתֹולה אחר ּובמקֹום «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְֵֶַָ
ׁשּנאמר ּבמׁשה, ב)הּׁשליחּות מלאכים (דברים "ואׁשלח : ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

וכן קדמֹות", כ)מּמדּבר מלאכים (במדבר מׁשה "וּיׁשלח : ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אֹומר: הּוא ּוביפּתח אדֹום", אלֿמל (שופטים מּקדׁש ְְֱִִֵֵֶֶֶָָ

וגֹו'".יא) אדֹום אלֿמל מלאכים יׂשראל "וּיׁשלח :ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפֹותח, וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים הּללּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכתּובים
ל לֹומר מׁשה, הם ויׂשראל יׂשראל הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּמׁשה
הּכל  הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא הּדֹור .ׁשּנׂשיא ְְִִִֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr i jxk zegiy ihewl)

הּדֹור ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ,ל כא)לֹומר כא, מּלים (רש"י ְְְִִִֶַַַָ
הּוא  ׁשּמׁשה זה ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלה
"וּיׁשלח  לכּתב ׁשּנּתן רק מתרץ מׁשה, הם ויׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיׂשראל

- קׁשה עדין א מׁשה. ׁשּׁשלח מׁשלחת על מּדּוע יׂשראל" ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
זה  ׁשּׁשּנּוי מתרץ, זה על יׂשראל". "וּיׁשלח וכתב הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנה

הּדֹור. ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ("ל ("לֹומר ללּמדנּו ְְְְְִֵֶַַַַָָּבא

nÚ‡יח  ÈLÈ¯ ‰e¯k ‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa ‡i¯ÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿

iÏÁÏ‡יט  ÔB‰nÚ ‡˙Á ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁÓeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ  ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

kÏÓ‡כא  ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»

mixehd lra
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עה zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy

(áë)äzLðàìíøëáeäãNaähðàìEöøàáäøaòà¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−
:Eìáb øáòð-øLà ãò Cìð Cìnä Cøãa øàá éî¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«

i"yx£Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡∑ ׁשלֹום מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, להם לפּתח נצטּוּו ׁשּלא .אףֿעלּֿפי ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âë)óñàiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ
äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnò-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨

:ìàøNéa íçliå äöäé àáiå©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙Œ‡ÏÂ∑היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְִֵֶַַַָָ

עליהם  יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה מס, לֹו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹמעלין
אמר  ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ׁשאמרּו ּכיון ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגיסֹות.
מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני עצמי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהם:

!?ּכ אֹומרים Ï‡¯NÈ.ואּתם ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ∑אּלּו ְְִֶַָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ִ
יכֹולה  ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה חׁשּבֹון ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהיתה
אדם  ּכל אין חּלׁש, ּבכפר סיחֹון היה ואם ְְְְִִִֵַָָָָָָָָָלכבׁשּה,

אמר  ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה וכלֿׁשּכן לכבׁשֹו, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָיכֹול
זאת  ּכל ּבני על מטריח אני מה ְֲִִַַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
הּמלחמה  אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָלצּור
וׁשם  אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻלצאת
עֹומד  ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפלּו,

וטף  נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין ּכי .לנגּדם, ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

(ãë)ïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnò éða ìeáb æò ék ïBnò éða-ãò ÷aé-ãò©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

i"yx£ÊÚ Èk∑להם ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל התראתֹו חזקֹו? ב)ּומהּו וגֹו'"(דברים "אלּֿתצרם :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

(äë)áLiå älàä íéøòä-ìk úà ìàøNé çwiå©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøò-ìëa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

i"yx£‰È˙a∑לּה הּסמּוכים .ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ

(åë)àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´
Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa íçìð¦§©À§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²

:ïðøà-ãò Bãiî¦¨−©©§«Ÿ
i"yx£ÌÁÏ ‡e‰Â∑('ב ס' לפי (חולין להּכתב? הצר לּמה ¿ƒ¿«ְְְִִֵַָָָֻ

מּׁשל (שם)ׁשּנאמר וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר "אל : ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ
מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, ל"ח)מֹואב (גיטין ְְִֵֶֶַָָָָָָָ

ליׂשרא  טהרה נ"ו)∑B„iÓ.ל ועלֿידֹו .מרׁשּותֹו(ב"מ ְְְֲִֵַָָָָƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

Ï‡כב  Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ ‡Ï CÚ¯‡a ¯·Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
¯·Ú Èc „Ú ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzLƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

aÚÓÏ¯כג  Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ùe dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ LÎe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡¯NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È¯‡ ÔBnÚ Èa „Ú ‡˜·È „Ú ‡B¯‡Ó dÚ¯‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ È·c ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

ÈÂ˙·כה  ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡ ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰¯Ùk«¿»»»

kÏÓ‡כו  ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒe ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז  eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â Èa˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

mixehd lra
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zwegעו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÔkŒÏÚ∑ סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה על «≈ְְִִִֶַַָָָ

‰ÌÈÏLn.ּבמֹואב  e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר (במדבר ּבלעם, ְָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ
מׁשלֹו"כג) "וּיּׂשא :.ÌÈÏLn‰∑ והם ּובעֹור, ּבלעם ְִַָָ«…¿ƒְְְִֵָ

ÔBaLÁ.אמרּו e‡a∑,לכבׁשּה יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְָ…∆¿ְְִֶָָָָָֹ

ּבלק  לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, ּבלעם את וׂשכר ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָוהל
כב) וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.‰az ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹƒ»∆

ÔBk˙Â∑עירֹו להיֹות סיחֹון ּבׁשם .חׁשּבֹון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶ

(çë)ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ
:ïðøà úBîa éìòa áàBî øò äìëà̈«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

i"yx£ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑סיחֹון מּׁשּכבׁשּה. ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ
·‡BÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡∑"ער" קרּוי הּמדינה אֹותּה ׁשם »¿»»»ְִֵַָָָָ

ארמי  ּבלׁשֹון ּו"לחית" עברי, BÓ‡·.ּבלׁשֹון ¯Ú∑ ְְְְֲִִִַַָָָ»»
מֹואב  ׁשל .ער ֶָָ

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ׁשּיּמסרּו מֹואב את ׁשּקּללּו ¿»ְְִִֶֶֶָָ
מֹואב ∑LBÓk.ּבידֹו אלהי את ∑Ô˙.ׁשם הּנֹותן ְָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַ

מֹואב  ׁשל ואת ∑ÌËÈÏt.ּבניו מחרב, ּופלטים נסים ֶָָָ¿≈ƒְְִִֵֵֶֶֶָ
וגֹו' ּבּׁשבית .ּבנֹותיו ְְְִַָ

(ì)øLà çôð-ãò íéMpå ïáéc-ãò ïBaLç ãáà íøépå©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
:àáãéî-ãò©¥«§¨«

i"yx£„·‡ Ì¯ÈpÂ∑ ׁשּלהם ÔBaLÁ.מלכּות „·‡ «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿
Ô·ÈcŒ„Ú∑ אבד ּבחׁשּבֹון למֹואב ׁשהיה ועל מלכּות «ƒ…ְְְְֶֶַַָָָָָֹ

"עד", – "סר" ׁשל ּתרּגּום ּדיבן", "עד וכן ְְִִֵֶַַַָָֹמּׁשם,
ועל  מלכּות לׁשֹון – ניר מּדיבן. ניר סר ְְְְִִִִַַָֹֹּכלֹומר

ּכמֹו איׁש, יא)ּוממׁשלת א היֹותֿניר (מלכים "למען : ְְְֱִִֶֶֶַַ
ׁשממה:∑ÌÈMpÂ.לדוידֿעבּדי" לׁשֹון ּדגּוׁשה, ׁשי"ן ְְִִַָ««ƒְְְִָָָ

אֹותם  ונּׁשים הּמֹוׁשלים: יאמרּו ּכ.ÁÙŒ„Ú∑ ְְִִַַַָָֹ«…«
נפח  עד .הׁשּמֹונּום ֲִַַֹ

(àì):éøîàä õøàa ìàøNé áLiå©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«

(áì)äéúða eãkìiå øæòé-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨
:íL-øLà éøîàä-úà LøBiå©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ ּבכח אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: לכדּוה, המרּגלים «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
להּלחם  מׁשה ׁשל .ּתפּלתֹו ְְִִֵֶֶָָֹ

(âì)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä íúàø÷ì¦§¨¹̈¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

ÔBaLÁÓכח  ˜Ù ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯˜ È„·Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡i¯Óek ·‡BÓ ˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB¯‡„ ‡˙Ó¯ ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿

„ÔÈÁÏÙכט  ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙·e ÔÈ¯Èˆ È‰Ba ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

ÔËÏeLל  ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»¿«
:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ¯‡‰:לא  Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eL·Îeלב  ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‡‰¯Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

BÚ‚לג  ˜Ùe Ô˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿¿»«≈

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

mixehd lra

)(fk.íéìLnä eøîàé ïk ìò©¥Ÿ§©Ÿ§¦
:`IxhnibAmilWFOd dOd dN` §¦©§¦¨¥¤¥¨©§¦

.mxviAgk dxez §¦§¨

)(l.àáãéî ãò øLàdcEwp W"ix £¤©¥§¨¥§¨
x`WpeW`lHipe W`A DtxU iM , §¦§©¥¦§¨¨¨¥§¦©

.DNW W`x`l dxez Ÿ¤¨

)(al.LøBiå`NW ,'Wxiie' aizM ©¤§¦§¦©¤Ÿ
EgxA `N` mWixFdl EkxvEd§§§¦¨¤¨¨§

.mnvrnbl dxez ¥©§¨



עז zweg zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'b ycew zayl inei xeriy

(ãì)Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º
Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå Búà ézúð̈©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½
áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò øLàk©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−

:ïBaLça§¤§«
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑(סא להּלחם,(נדה ירא מׁשה ׁשהיה «ƒ»…ְִֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשּנאמר אברהם, ׁשל זכּותֹו לֹו ּתעמד יד)ׁשּמא :(בראשית ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּכּו הרפאים מן ׁשּפלט עֹוג הּוא – הּפליט" ְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ"וּיבא

ׁשּנאמר קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ג)ּכדרלעמר :(דברים ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הרפאים" מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל ."רקֿעֹוג ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(136 'nr g jxk zegiy ihewl)

להּלחם ירא מׁשה לד)ׁשהיה כא, "מׁשה"(רש"י ּתבת ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
היה  מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנראית
יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו יׂשראל, ּכל ׁשּכן, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹירא.

מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּמּנּו,
לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה אברהם, ׁשל זכּותֹו את ּבֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשראה

זֹו. ְזכּות

(äì)ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑'ּב'ברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּב'הרֹואה', ««…ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

áë(à)áàBî úBáøòa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
:Bçøé ïcøéì øáòî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

סימן. למידב"א פסוקים, חוקת פ"ז פרשת חסלת

·C„Èלד  È¯‡ dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«ƒ≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿≈
‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»∆¡»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

Ú„לה  dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»«≈«
:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂ ·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈

„BÓ‡·א  ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»
Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

àðø ¯ çîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc oikxr(iriax meil)

`xwie) ipr rxevn iabl xn`p .xg` ote`a weqtd z` yxc cg`
zrxv rbp FA xW` zxFY z`f' (al ciBãé âéOú àì øLà Ÿ©£¤¤©¨¨©£¤Ÿ©¦¨

øáñ ïBòîL éaø ,'BúøäèaxRke' mcewd weqta xn`py oeiky §¨¢¨©¦¦§¨©§¦¤
ezpeek ci byda wqerd df weqt s` ,''d iptl xdHOd lr odMd©Ÿ¥©©¦©¥¦§¥

d z` `iady zra eci dbiyd `ly,øtëîä øáceäéð éàîe- ¨¨©§©¥©¦
oaxw ,xtknd xacd `ed dne,úàhçjled lkdy xn` okle ©¨

.z`hgd xg`øáñ äãeäé éaøå`l xy`' oeyldn yexcl yiy §©¦§¨¨©
epiidc ,'ezxdha eci biyzøéLënä øácexiykne exdhnd - ¨¨©©§¦

,miycw lek`le ycwnl `al,eäéð éàîedf,íLàlkd okle ©¦¨¨
e .my`d xg` jled,øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaøepiid 'ezxdha'y ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©

xac,íéøtéö ,eäéð éàîe ,äøäè Bì íøBbäepi` oz`ad mcewy ©¥¨¢¨©¦¦¨¦
jkl cgein mrh yi rxevn iably `vnpe .xdhidle glbl leki
,seq cre dligzn ezelca `diy '`ed lc m`e'n miyxec oi`y
zngn `ed dcedi iax ly enrhy x`al yi oikxr iabl la`

.'`ed jn m`e' weqtd zyxc
:`xnbd zxxanàlàålC m`e' oeyl'àeärxevn iabl dxen`d §¤¨§¦©

,éì änì`ibeqd it lr `xnbd zx`an .dpnn miyxec dne ¨¨¦
yxcp weqtdy :lirldéì úéàãk éaøì,eyxec `edy itk - §©¦¦§¦¥
eäì úéàãk ïðaøìemiyxec minkgy ,eze` miyxec mdy itk - §©¨¨¦§¦§

lr `l la` ,dxezd dqg envr rxevnd lr wxy df weqtn
`ian ,xiyr rxevn ly oaxw `iadl xcpy ipr okle ,xcepd
xiyr did xcepd m`y weqtdn yxec iax eli`e .xiyr oaxw

.ipr epi` envr `edy oeik ,xiyr oaxw `ian ,ipr rxevnde
:dcedi iax ixac xe`ia lr dywne `xnbd dkiynnàlà¤¨

äzòîmiyxecy zngn `id dcedi iax zxaqy ,jixacl - ¥©¨
yexcp ,seq cre dligzn ezekna `diy '`ed jn m`e' weqtdn

,zecr zyxta xen`dn s` okãò àeäå'`Fl m` rci F` d`x F` §¥¨¨¨¨¦
zecrl xyk epi`y xn`pe ,(` d `xwie) 'FpFr `Upe ciBiãò ©¦§¨¨£©

,BôBñ ãòå Búlçzî øLk àäiLm` s` ,rvn`a leqt did m`e ¤§¥¨¥¦§¦¨§©
:dziiyew z` `xnbd dkiynn .leqt `di ,xykzde xfgéëå§¦

,énð éëä àîéz,zecr iabl oicd `ed ok ok`yàéðz àäå ¥¨¨¦©¦§¨©§¨
,epipy jke ,jk `l `ziixaaàlL ãò úeãòa Bì òãBé äéä̈¨¥©§¥©¤Ÿ

Bðúç äNòð,oicd lra lyåcirdy mcewBðúç äNòðlqtpe ©£¨£¨§©£¨£¨
crd didy e` ,zecrlçwt,[rney-]Løçúðå,cirdy mcew ¦¥©§¦§¨¥
didy e` ,zecrl lqtpeçeút[d`ex-]ànzñðå,zecrl lqtpe ¨©§¦§©¥

didy e`,ìeñt äæ éøä ,ähzLðå éeôLzcbd zryay oeik ¨§¦§©¨£¥¤¨
.leqt `ed zecrdìáàm`äNòð àlL ãò úeãò Bì òãBé äéä £¨¨¨¥©¥©¤Ÿ©£¨

,Bðúç äNòðå ,Bðúç£¨§©£¨£¨
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המשך ביאור למס' חרכין ליום רביחי חמ' ב



mildzעח
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:éúçéNçö:éì-àéä íìBòì ék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−§¨´¦¦«
èöéúåãò ék ézìkNä éãnìî-ìkî:éì äçéN E ¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«
÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fî:ézøöð Eà÷çøà-ìkî ¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´¨¨«§¦¦¨´Ÿ©

:Eøác øîLà ïòîì éìâø éúàìk òøá÷éètLnîE −¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬
:éðúøBä äzà-ék ézøñ-àìâ÷ékçì eöìîp-äî Ÿ¨®§¦¦©¹À̈«¥¨«¦©¦§§´−§¦¦

:éôì Lácî Eúøîàã÷éãewtîïk-ìò ïðBaúà E ¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À
:ø÷L çøà-ìk | éúàðNðä÷øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨¥³¦¨ÄŸ©¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À

:éúáéúðìå÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§¦«¨¦«¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷ét úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´−¦

éètLîe ýåýé àð-äöø:éðãnì Eè÷ãéîú étëá éLôð §¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´§©¦´¨¦®
:ézçëL àì EúøBúåé÷éì çt íéòLø eðúð §¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´©´¦®

éãewtîe:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðíìBòì E ¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´§¨®
:änä éaì ïBNN-ékáé÷éwç úBNòì éaì éúéèðE ¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦©«£¬ª¹¤À

המשך מזמור קיט מחמוד ג



עט mildz

:á÷ò íìBòìñâé÷:ézáäà EúøBúå éúàðN íéôòñ §¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦§«¨«§¬¨¨«§¦
ãé÷:ézìçé Eøáãì äzà épâîe éøúñåè÷épnî-eøeñ ¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦«¦¤¬¦

:éäìà úåöî äøvàå íéòøîæè÷Eúøîàë éðëîñ §¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´
:éøáOî éðLéáz-ìàå äéçàåæé÷äòLeàå éðãòñ §¤«§¤®§©§¹¦¥À¦¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨

éwçá äòLàå:ãéîú Eçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñE §¤§−̈§ª¤´¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®
:íúéîøz ø÷L-ékèé÷õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ¦¤¹À¤©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤

éúãò ézáäà ïëì:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¹̈¥À¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®
éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤

:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷éð÷Lòé-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©©«©§ª¬¦
:íéãæâë÷:E÷ãö úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬¦§¤«

ãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNò:éðãnì Eäë÷-Ecáò £¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬©§¥«¦©§§
éúãò äòãàå éððéáä éðà:Eåë÷ýåýéì úBNòì úò ¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«−¥©«£´©«Ÿ̈®

:EúøBz eøôäæë÷éúåöî ézáäà ïk-ìò:ætîe áäfî E ¥¹¥À«¨¤«©−¥¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«
çë÷ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk | ïk-ìò©¥³¨¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤

:éúàðNôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E ¨¥«¦§¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§¨®¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥¨®©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå Eèì÷éðúúnö −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ¦§©¬§¦
éøáã eçëL-ék éúàð÷:éøö Eî÷ãàî Eúøîà äôeøö ¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ

:dáäà Ecáòåàî÷éãwt äæáðå éëðà øéòöàì E §«©§§¬£¥¨«¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ
:ézçëLáî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãö ¨¨«§¦¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«

âî÷éúåöî éðeàöî ÷Böîe-øö:éòLòL Eãî÷÷ãö ©¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷äòeLàå óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤¨«£©¥®¨

:ézìçé Eøáãìçî÷çéNì úBøîLà éðéò eîc÷ ¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®¹̈¦À©
:Eúøîàaèî÷EètLîk äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ §¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À§«¦§¨¤¬

:éðiçð÷:e÷çø EúøBzî änæ éôãø eáø÷àð÷áBø÷ ©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦¨®¦¨«§¬¨¨«¨´
éúåöî-ìëå ýåýé äzà:úîà Eáð÷ézòãé íã÷ ©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«¤´¤−¨©§¦

éúãòî:ízãñé íìBòì ék Eøâð÷éðölçå ééðò-äàø ¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´§©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦
:ézçëL àì EúøBú-ékãð÷éðìàâe éáéø äáéø ¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦

:éðiç Eúøîàìäð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷BçøE §¦§¨«§¬©¥«¦¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À
:eLøã àìåð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç E ´Ÿ¨¨«©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦

æð÷éúåãòî éøöå éôãø íéaø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø −©¦«Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâáèð÷äàø −«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«−§¥

éãewô-ékEcñçk äåäé ézáäà E:éðiçñ÷Eøác-Làø ¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦Ÿ§¨«§¬
ù :E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîààñ÷éðeôãø íéøN ¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«−¨¦§¨´¦

:éaì ãçt Eøácîe ípçáñ÷Eúøîà-ìò éëðà NN ¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«¨´−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®
:áø ììL àöBîkâñ÷EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L ¹§¥À¨¨¬¨«¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬

:ézáäàãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¨¨«§¦¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå Eçñ÷ézøîL ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ¨©´§¦

éãewôéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék Eúèñ÷áø÷z −¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«¦§©³
éðôì éúpø:éððéáä Eøáãk ýåýé Eò÷éúpçú àBáz ¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦¨´§¦¨¦´

éðôì:éðìévä Eúøîàk Eàò÷ék äläz éúôN äðòaz §¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦©©´§¨§¨©´§¦¨®¦−
éwç éðãnìú:Eáò÷ì ïòz-ìë ék Eúøîà éðBL §©§¥´¦ª¤«©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨

éúåöî:÷ãv Eâò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E ¦§Ÿ¤´¤«¤§¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàzäò÷-éçz ¨©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«§«¦

:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôðåò÷ãáà äNk éúéòz −©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦¨¦À¦§¤´−Ÿ¥
éúåöî ék Ecáò Lwa:ézçëL àì E ©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ¨¨«§¦

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בודאי עוסק בעניני פרנסתו ככל הצריך כי הרי לפרנס את ב"ב וגם את עצמו זוהי מצות 

לחפוץ  לא  ועאכו"כ  אליין,  וועגען  יוצא  פון  נאר  ניט  בזה באמונה,  לעשות  צריך  ובמילא  ית'  הבורא 

לרמות את הציווי וברכך ה"א בכל אשר תעשה ומובן שצריך להיות זה בלא דאגה ובהלא השתקע בזה 

אבל לאידך גיסא שלא חסר המעשה בפועל והשי"ת יצליחו.



פ

באופן  להיות  צריכה  בר"ה  חסידות4 שהעבודה  בדרושי  מבואר  כלל  בדרך  ובהקדמה, 
של “מן המיצר קראתי", וככל שהקריאה היא יותר “מן המיצר", כך נעשה יותר הענין ד"ענני 

במרחב י-ה". 

ע"ד מארז"ל5 “כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה", שאין הפירוש בזה, שצריך 
להמתין שנה שלימה על מנת להגיע ל"מתעשרת", אלא מיד לאחרי שהי' אצל האדם הענין 

ד"רשה", שהיא ההחלטה על העבודה בקבלת עול, נעשה הענין ד"מתעשרת". 

אבל במאמר הנ"ל מבואר ש"הקבלת עול מלכות שמים דר"ה הוא כאילו מתוך הרחבה". 
וענין זה נזכר לא רק בדרך אגב, אלא זהו ענין עיקרי, שלכן גם בקיצור של האות )וכמדובר 
במ"א6 שבקיצורים מובאים רק ענינים עיקרים ולא ענינים שבדרך אגב(, מובא שה"קבלת עול 

דר"ה מתוך הרחבה". 

 ה. והענין בזה, עה"פ7 “בחודש השביעי באחד לחודש יהי' לכם שבתון זיכרון תרועה 
גו'", מובא במדרש8 “בחדש השביעי – שהוא משובע בכל, גתות בתוכו, ברכות בתוכו, כיפור 
בתוכו, סוכה בתוכו, לולב וערבה בתוכו". היינו, שביחד עם זה ש"בחודש השביעי באחד 
לחודש" הוא יום דין לכל באי עולם9, יש בו שובע והרחבה לא רק בנוגע לענינים רוחניים, אלא 
גם בנוגע לענינים גשמיים, “דגתות הם אוצרות תבואה ופירות, דאז הוא זמן אוסף התבואה 

והפירות, וישראל שרויים בנחת ברוב טוב, ואז מקבלין עליהם עול מלכות שמים וכו'". 

כלומר, אף שהזמן ד"אוסף התבואה והפירות" הוא בחג הסוכות, “חג האסיף"10, מ"מ 
מובא ענין זה במאמר בנוגע לר"ה, כי מה שבחג הסוכות בא בהתגלות11 נמצא בר"ה באופן 
שישנו  העלם  דרך  על  זה  )הרי  בגילוי  יומשך  זה  ר"ה  שלאחרי  שברור  וכיון  ד"בכסה"12, 

במציאות(, זה פועל שכבר בר"ה נעשה הענין דקבלת עול מתוך הרחבה. 

וידוע13 פתגם הצמח צדק  ענין זה בא לא רק בדיבור, ולא רק בכתב, אלא גם בדפוס, 
שדברים שבדפוס הם נצחיים לדורי דורות, וא"כ מובן, שעל ידי שכ"ק מו"ח אדמו"ר כתב את 
זה במאמר שבא בדפוס לדורות, הוא פסק דין על כל הראשי שנים של כל השנים שלאח"ז, עד 
ביאת משיח צדקנו, שגם עבודה של קבלת עול צריכה להיות מתוך הרחבה למטה. ובמילא גם 
מלמעלה תבוא השפעה מתוך הרחבה, מבחי' מרחב העצמי, ותומשך למטה מעשרה טפחים, 

בטוב הנראה והנגלה14.   

4( הובא בביאורים הקודמים. 
5( ר"ה טז, רע"ב. 

6( ראה שיחת ש"פ מקץ ה'תשכ"ב.
7( אמור כג, כד.

8( ויק"ר פכ"ט, ח.

9( ראה ר"ה טז, א.
10( משפטים כג, טז. 

11( ראה לקו"ת דרושי ר"ה נד, סע"ג ואילך. ובכ"מ.
12( תהלים פא, ד. וראה "תהלות מנחם" עה"פ.

13( אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב ע' שפב. 
14( משיחת ש"פ האזינו ה'תשכ"ד. 

המשך ביאור מזמור קיע מחמוד ג



פי

יום ראשון - כ"ז סיון
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום רביעי - ל' סיון
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שני - כ"ח סיון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום חמישי - א' תמוז
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שלישי - כ"ט סיון
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שישי - ב' תמוז
מפרק י

עד סוף פרק יז

שבת קודש - ג' תמוז
פרק כ

מפרק יח עד סוף פרק כב

לשבוע פרשת חוקת תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



oeiqפב g"kÎf"k ipyÎoey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ז ראשון יום
æ÷øôיום ראשון ֿ שני כ "ז ֿ כ "ח סיון  ,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéîìò ìë àìîîå,ct 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

סיון  כ"ח שני יום
,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,168 'nr cr.åéúåãî ïäù

úLaìúnä úeiçä úðéça àéä ¯ "ïéîìò ìk àlîî"e§©¥¨¨§¦¦§¦©©©©¦§©¤¤
,zeiniptaàéäL ,àøápä íöò CBz`lnn" zpigany zeigd ± ¤¤©¦§¨¤¦
,"oinlr lkBëBúa úîöîöî,`xapd ly ±éôk ,áø íeöîöa §ª§¤¤§§¦§©§¦

,àøápä úeäî Cøòyalzdl zeigd lry oeeik ,oky - ¤¤¨©¦§¨
`xapd ly ezeinipta
on ,ez` cg`zdle
mvnhvz `idy gxkdd
ly ezedn jxr itl
ixd `ed `xapde ± `xapd
gxkdd on ixd ,leab lra
ly ote`a `eaz ef zeigy
,zlaben dxeva ,leab

:oldlckàeäL,`xapd ± ¤
úéìëúå ìeáb ìòa©©§§©§¦
eðéäc ,Búeëéàå Búenëa§©§¥§©§
"ezeki`" ly zernynd ±

`idBúeáéLçå Búìòî± ©£¨©£¦
zeki`d mby ,`xapd ly
ly zeigd opi` zeaiygde
cvn wx ze`a od ,`xapd

,`xapd seb,LîMä ïBâk§©¤¤
,Búenëa úéìëúå ìeáb Bì Lé BôebL,ynyd lceba -àeäL ¤¥§§©§¦§©¤
õøàä øeck ìãâk íéîòt æñ÷ Bîk22,Búìòîe Búeëéàå ,- §§¨¦§Ÿ¤©¨¨¤§¥©£¨

,ynyd lyìëeé änk ãò ìeáb Bì Lé ïk-íb ,BøBà àeä©¥¥§©©¨©

àøáð àeäL øçàî ,úéìëz ézìáì øéàé àì ék ,øéàäì± §¨¦¦Ÿ¨¦§¦§¦©§¦¥©©¤¦§¨
,ax wgxnl dxi`n ynyd mpn` m`e ± laben ixd `ed `xape

.dlabda z`f lka la`ìeáb éìòa íä íéàøápä ìk ïëå§¥¨©¦§¨¦¥©£¥§
.'eë äðL ÷"ú Cìäî òé÷øì õøàäî ék ,úéìëúåoia jke ± §©§¦¦¥¨¨¤¨¨¦©©£©¨¨

jldn ok mb riwxl riwx
.dpy ze`nÎyngïk íàå§¦¥

leab yi mi`xaply ±
,zilkzeúeiçä©©

íäa úLaìîä± ©§ª¤¤¨¤
,mzeiniptaúðéçáa àéä¦¦§¦©

ék ,íeöòå áø íeöîö¦§©§¨¦
älçz äëéøö§¦¨§¦¨
íéîeöîö íöîöúäì§¦§©§¥¦§¦
ãò ,íéîeöòå íéaø©¦©£¦©
døBàå dçkî äeäúiL± ¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨

,ef zeig lyíöò¤¤
,íäL úBîk íéàøápä©¦§¨¦§¤¥

úéìëúå ìeáb éìòa± ©£¥§§©§¦
dpi` dnvr zeigd ixdy
zlra `le zlaben
deedziy icke ,zilkz
minevnva mvnhvz `idy gxkdd on ,laben `xap dpnn
itk ± ez` cg`zdle `xapa yalzdl lkezy cr ,miax

:oldl xaqeiy

àeä úeiçä øB÷î ékàeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨
,äøBzaL úBøîàî äøNòa Laìúnälk e`xap mda - ©¦§©¥©£¨¨©£¨¤©¨

,mi`xapdõ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥
íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà úBîìBò àøáìå ,úéìëúå§©§¦§¦§Ÿ¨¥¥§©§¦§©¨

íúBéçäìe ,íúeëéàå§¥¨§©£¨
,ãò éãòmdy itk `l - £¥©

zenka milaben ,zrk
epi` mneiwe zeki`ae
gex" zpigan eli`e ;igvp
`xaidl mileki eid "eit
milaben izla zenler
ilrae mzeki`ae mzenka

,igvp meiwäéä àìå§Ÿ¨¨
ììk äfä íìBò àøáð± ¦§¨¨©¤§¨

zngne .zilkze leab ilra md eay mi`xapd lky ,dfd mler
mr dfd mlerd deedzp ,jxazi "eit gex"ny zeigd zenvnhvd
mileki eid recn ,xac ly enrh .zilkze leab ilra mi`xap
jxazi "eit gex" zpigan zilkze leab ila zenler `xaidl
xne` ± (minevnv ila)

:xbqena owfd epaxBîkL)¤§
àeä-Ceøa LBãwäL¤©¨¨
ìk Ck ,"óBñ-ïéà" àø÷ð¦§¨¥¨¨

,åéúBlòôe åéúBcîod - ¦¨§ª¨
,seqÎoi`éäBîøâe eäéàc§¦§¨¦

,ãçmd eizecne `ed - ©
,cg` xaceðéä,xnelk ± ©§

úëLîpä úeiçä©©©¦§¤¤
ãñç ïäL ,åéúBcnî¦¦¨¤¥¤¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

êåú úùáìúîä úåéçä 'éçá àéä ïéîìò ìë àìîîå
áø íåöîöá åëåúá úîöîåöî àéäù àøáðä íöò
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù àøáðä úåäî êøò éôë
ùîùä ïåâë åúåáéùçå åúìòî åðééäã åúåëéàå åúåîëá
æ"ñ÷ åîë àåäù åúåîëá úéìëúå ìåáâ åì ùé åôåâù
åøåà àåä åúìòîå åúåëéàå õøàä øåãë ìãåâë íéîòô
øéàé àì éë øéàäì ìëåé äîë ãò ìåáâ åì ùé ë"â
íéàøáðä ìë ïëå àøáð àåäù øçàî úéìëú éúìáì
÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö

úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò

éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
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.22‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.פעמים קע הכ"ב) (פ"ה שבועות בהל' וכ"ה פעמים קע כמו ה"ח) (פ"ג יסוה"ת ברמב"ם "והנה :
פעם". שמיניות ושלש קסו וכותב: יותר לדייק הרמב"ם נחית נושא) והנני (ד"ה להרמב"ם פיה"מ בהקדמת כי אדה"ז, על ול"ק



פג oeiq h"k iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ט שלישי יום
,168 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìò äøåî ïåáùçäå,dt 'nr cr:ïîöò úåéúåàä

,úBLBãwä åéúBcî øàLe íéîçøåodn zeigd zkynp - §©£¦§¨¦¨©§
úBLaìúnL ïúeLaìúä éãé-ìòzecnd ±åét çeøa± ©§¥¦§©§¨¤¦§©§§©¦

,jxazi "eit gex"e xn`nn `id zeedzdd ,zeklnd zxitqa
aezkk23:ãñç" ¯ éãé-ìò ¯ "íìBò"å ,"éäiå øîà àeä ék"¦¨©©¤¦§¨©§¥¤¤
"äðaé24dpap mlerdy - , ¦¨¤

,cvik .cqgd zcn iciÎlr
± mdipyn `a df ,`eti`
?(zekln) 'd xacne cqgn
zcny `id dpeekd `l` ±
'd xaca zyalzn cqgd
zeedzddy ± "eit gex"e

,`idåét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦
Leáìe éìk äNòpä©©£¤§¦§

,äæ ãñçì`xap epnny - §¤¤¤
,mlerdàöî÷ ïécäk§©¥©§¨

(déáe déðéî déLeáìc25. ¦§¥¦¥¥
`ed eyealy ,av eze`k ±
gex" jk .envr eae epnn
ilke yeal `ed "eit
,cqgd zcn mr cge`nd
± mlerd deedzn dpnny

ila zenler `xaidl mileki eid "eit gex"ny zeigdny ,ixd

,zilkze leabøBàä àeä-Ceøa-LBãwä íöîvL àlà¤¨¤¦§¥©¨¨¨
éôeøö CBz BLéaìäå ,åét çeøî èMtúäì ìëeiL úeiçäå§©©¤©§¦§©¥¥©¦§¦§¦¥¥
éôelça ïäéôeøö éôeøöå úBøîàî äøNò ìL úBiúBà¦¤£¨¨©£¨§¥¥¥¥¤§¦¥
óelç ìkL .ïøtñîe ïðBaLçáe ïîöò úBiúBàä úBøeîúe§¨¦©§¨§¤§¨¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨
ìëeiL eðéäc ,äâøãîì± §©§¥¨§©§¤©

,zeigde xe`dàøáì¦§Ÿ
íéàeøa úBéçäìe± §©£§¦

,dl`kúBâøãnL¤©§§
àéä íúìòîe íúeëéà¥¨©£¨¨¦
úBâøãnî äúeçt§¨¦©§§
íéàeøaä úìòîe úeëéà¥©£©©§¦
úBiúBàî íéàøápä©¦§¨¦¥¦
äøNòaL ïîöò úBáéúå§¥©§¨¤¨£¨¨

ïäaL ,úBøîàî± ©£¨¤¨¤
,"zexn`n dxyr"a
-Ceøa-LBãwä Laìúî¦§©¥©¨¨
Bîöòáe BãBáëa àeä¦§§©§

åéúBcî ïäLxac ody ± ¤¥¦¨
."envrae eceaka" jxazi ez` cg`

ïBaLçäåly xtqnd oeayg `l` ,zeize` itelig ila mb ± §©¤§
,zeize`d,èeòî øçà èeòî ,úeiçäå øBàä èeòî ìò äøBî¤©¦¨§©©¦©©¦

epnî øàLð àlL ãò,zeigdn ±,äðBøçà äðéça àlà ©¤Ÿ¦§©¦¤¤¨§¦¨©£¨
úBâøãîe úBçk éðéî änk ,øtñîe ïBaLçä úðéça àeäL¤§¦©©¤§¦§¨©¨¦¥Ÿ©§¥

úeiçå øBàa úBìeìk§§§©
äæ óeøöa Laìîä äfä©¤©§ª¨§¥¤

Bæ äáz ìLdnke ± ¤¥¨
jk lr ± dfn x`ypy
efy ixd ± oeaygd dxen
herine dcixi xg` dcixi

.herin xg`ìk øçàå)§©©¨
älàä íéîeöîvä©¦§¦¨¥¤
øLàk ,ïäa àöBiëå§©¥¨¤©£¤
,Cøaúé Búîëç äøæb- ¨§¨¨§¨¦§¨¥

,eidi minevnv dfi`e dnk
øBàä ìBëé äéäL àeä¤¨¨¨¨
íb Laìúäì úeiçäå§©©§¦§©¥©
íéðáà Bîk ,íéðBzçza©©§¦§£¨¦

,íîBcä øôòåmdae - §¨¨©¥
mipezgzd mi`xapa ,xnelk ,zipgex zeig mey zi`xp dpi`

,xzeia zegpd beqdn md ,mnvrdîL ,ìLî Cøc ,"ïáà" ék¦¤¤¤¤¨¨§¨
,o"epe z"ia zeize`d da yiy ±dLøL ék äøBî,oa`d ly ± ¤¦¨§¨

ï"a äìBòä íMî,mipye miyng ±,Bøtñîa`a o"a myd - ¦¥¨¤©§¦§¨
,'ied my ly miieqn ielin ote`nóìà ãBòå,"oa`" dlna ± §¨¤

øçà íMî úôñBð26, ¤¤¦¥©¥
éøöc äàøð] (íòùéì)C ¦§¤§¨¦
òeãiä ["íòèì" :úBéäì¦§§©©©¨©

.døöBéìsqep recn ± §§¨
,s"l`d "oa`" dlnl
`ed dyxyy zexnl
.s"l` ila ,o"a meyn
Bîöòa ï"a íL ,äpäå§¦¥¥©§©§
íéðBéìò úBîìBòa àeä§¨¤§¦

,ãàî,`eti` ,cvik - §Ÿ
oa` epnn deedzn

?zinybéãé-ìòL ÷ø©¤©§¥
íéaø íéîeöîö¦§¦©¦

äâøãnî íéîeöòå± ©£¦¦©§¥¨
,xzei dpeilr,äâøãîì- §©§¥¨

,xzei dpezgzepnî ãøé,mipeilrd zenleray o"a mydn ± ¨©¦¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå

åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä

äøåî ïåáùçäå
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
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ט.23. לג, ג.24.תהלים פט, ˘ËÈÏ"‡25.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה פכ"א, ב"ר ל' ספכ"א. ח"א "כדלעיל :.26¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘(ד (א, במאו"א סע"ב). (עח, משפטים בתו"א עד"ז מ"ה. משם שאל"ף המקום מאבני ויקח עה"פ להצ"צ אוה"ת "ראה :



oeiqפד 'l iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ל' רביעי יום
'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen,dt...äðäå .ç ÷øô,et 'nr cr:úåéçä øå÷îå

Bæå .ïáàa Laìúäì ìëeiL ãò ,ãàî ãàîa èòeî úeiç©¨¦§Ÿ§Ÿ©¤©§¦§©¥§¤¤§
íîBcä Lôð àéä,znvnevnd zeigd ±BúBà äeäîe äiçîä ¦¤¤©¥©§©¨§©¨

,oa`d z` ±.ìéòì øàaúpL Bîëe ,òâø ìëa Léì ïéàî± ¥©¦§¥§¨¤©§¤¦§¨¥§¥
.yil oi`n eze` deedne dignd zipgex ytp yi mneca mbyBæå§

znvnevnd zeigd ±
z` zeedle zeigdl xzeia

,mi`xapdúðéça àéä¦§¦©
,"ïéîìò ìk àlîî"- §©¥¨©§¦
.zenlerd lk `lnn-äî©

ááBñ" úðéça ïk-ïéàM¤¥¥§¦©¥
.("ïéîìò ìkzeigd da ± ¨©§¦

m`zda znvnevn dpi`
`id `l` ,`xapl
itk `xapa drityn
dzbixcna `idy
ixd .mevnv ila ,zinvrd
eid zeigd zpigany

`idyk `wece ,zilkze leab ila zenler zeedzdl mileki
itelige oditeligae "zexn`n dxyr" zeize`a zyalzn

itk ,zilkze leab ilra mi`xap odn f` mieedzn ,oditelig
:oldl xaqeiyäâøãîe çk ìëåzpigaa ,minevnvd ixg`y ± §¨Ÿ©©§¥¨

,cala zeize`d oeaygúðéça éôk íéàeøa àøáì ìBëé̈¦§Ÿ§¦§¦§¦©
,íúeëéàå íúenëa úéìëúå õ÷ ïéàì ïk-íb Bæ äâøãî©§¥¨©¥§¥¥§©§¦§©¨§¥¨

úBéçäì,mze` ±,ãò éãò §©££¥©
'ä çk àeäL øçàî¥©©¤Ÿ©

ìöàðå èMtúnä± ©¦§©¥§¤¡¨
,yxteneïéàå ,åét çeøî¥©¦§¥

,'eë øBöòîxevrn oi` - ©£
dxeva hytzdln eiptl

,efkäéäé àlL Cà©¤Ÿ¦§¤
äìBãb äìòîa íúeëéà¥¨§©£¨§¨
úìòîe úeëéàk ,Ck ìk̈¨§¥©£©
eìëeiL íéàeøa§¦¤§
çk úðéçaî úBàøaäì§¦¨§¦§¦©Ÿ©
úBiúBàä úâøãîe©§¥©¨¦

:ïîöòmi`xapd eli`e - ©§¨
md ,zeize`d oeaygn mb dne ,zeize`d itelign mieedznd

.dlrnae zeki`a dhnl

.ç ÷øtaezkd zernyny ,owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l 'd ip`"

zexnl ,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd ly ezecg`a

sqep ,mze` rcei d"awdy mi`xap eedzpy dnay ,xnel mewn yiy

zrici - dlrnly dricia

oi` zn`a dpd - mi`xapd

dricid ik ,jk xacd

mr cg` xac `id dlrnly

enk df oi`) envr d"awd

mc`d lv` xacdy,

sqep xac `id dricidy

mc`d ly eytp ik ,eytpa

zecg` `le ,zakxen `id

ezecg`y oeeik .(dheyt

,dheyt zecg` `id jxazi

gxkdd on ,dakxd mey ila

lk rcei `ed envr zricia :ixnbl xg` drici beq `id ezriciy xnel

eedzpy iptl mb dpyi ixd "envr zrici"e ,epnn mieedznd mi`xapd

ly df ote` .xac mey ea sqep `l mi`xapd zriciay jk ,mi`xapd

wxt ,df wxta .biydle oiadl iyep`d lkyd zlekia oi` ,xiaqd ,drici

:dlrnly dricil rbepa m"anxd xne`y dny ,owfd epax xiaqi ,'g

`l` ,d"awd ly ezrcl qgia wx `l `ed "'ek recid `ed rcnd `ed"

,epevxle eznkgl qgia mbe ,eizenye eizecn lkl qgia mb jk `ed xacd

.envr d"awd mr cg` xac mlek mdy

-Ceøa-LBãwäL äëøáì-BðBøëæ í"aîøä áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©¨©§©¦§¦§¨¨¤©¨¨
úecçà ,Lnî ãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå Búeäî àeä¨§©§§©§©Ÿ¤¨©¨©§
úákøî àìå äèeLt§¨§Ÿª§¤¤
Lnî ïéðòä ïk ¯ ììk§¨¥¨¦§¨©¨
ìL åéúBcî ìëa§¨¦¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
íéLBãwä åéúBîL ìëáe§¨§¨©§¦
Bì epkL íééepkäå§©¦¦¤¦
eðéîëçå íéàéápä©§¦¦©£¨¥
ïBâk ,äëøáì-íðBøëæ± ¦§¨¦§¨¨§

epinkge mi`iapdy dn
d"awd z` mipkn l"f

:xeza"íeçø"å "ïepç"©§©
,ïäa àöBiëå "ãéñç"å- §¨¦§©¥¨¤

,d"awd z` mipkn oda zecnàø÷pM äî ïëå,d"awd ± §¥©¤¦§¨
:áéúëc ,"íëç"aezky enk -1:ïëå ,"'Bâå íëç àeä íâå" ¨¨¦§¦§©¨¨§§¥

,mb ±BðBöøaezky enk ±2:õôç"å "åéàøé úà 'ä äöBø ék" §¦¤¤§¥¨§¨¥
"àeä ãñç3,mi`xap mr cqg zeyrl ±úa äöBø"åíúáeL ¤¤§¤¦§¨¨

"íúòLøáe íúúéîa õôç Bðéàå íéòLø ìL4o`k yi ixd ± ¤§¨¦§¥¨¥§¦¨¨§¦§¨¨
dvex `l `edy dne dvex `edy dn ,mipiprd ipyøBäè"e§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå

äðäå ç ÷øôåúåäî ä"á÷äù ì"æ í"áîøä ù"î
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå
ùîî ïéðòä ïë ììë úáëøåî àìå äèåùô úåãçà
íéùåã÷ä åéúåîù ìëáå ä"á÷ä ìù åéúåãî ìëá
íåçøå ïåðç ïåâë ì"æçå íéàéáðä åì åðéëù íééåðéëäå
áéúëã íëç àø÷ðù äî ïëå ïäá àöåéëå ãéñçå
åéàøé úà 'ä äöåø éë åðåöø ïëå 'åâå íëç àåä íâå
åðéàå íéòùø ìù íúáåùúá äöåøå àåä ãñç õôçå
òøá úåàøî íéðéò øåäèå íúòùøáå íúúéîá õôç
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פה oeiq 'l iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"òøa úBàøî íéðéò5ixd .ea dvex `ed oi`y xac ± ¥©¦¥§§¨
j` ± oevx mbe lkye dnkg mb ,zecn mb d"awdl miqgiiny
åéúBcî øàLe Búeðîçøå Bcñç úcîe Búîëçå BðBöø ïéà¥§§¨§¨¦©©§§©£¨§¨¦¨
,Búeîöòå Búeäîa íBìLå-ñç äákøäå éeaø Ba íéôéñBî¦¦¦§©§¨¨©§¨§¨§©§

Búeäîe Búeîöò àlà¤¨©§¨
Búðéáe Búîëçå BðBöøe§§¨§¨¦¨
Bcñç úcîe ,Bzòãå§©§¦©©§
,Búeðîçøå Búøeáâe§¨§©£¨
äìeìkä Bzøàôúå§¦§©§©§¨
ïëå ,Búøeáâe Bcñçî¥©§§¨§¥
úBLBãwä åéúBcî øàL§¨¦¨©§
ezedne ezenvr ixd ±
oevx ,eizegek lke
md ,zecne c"ag ,zexitqe
äèeLt úecçà ìkä©Ÿ©§§¨
àéä àéäL ,Lnî©¨¤¦¦
Bîëe ,Búeäîe Búeîöò©§¨§
,ì"æ í"aîøä áúkL¤¨©¨©§©©

äæ øácLezrcy ± ¤¨¨¤
md ,d"awd ly dnecke

,ez` cg` xacçk ïéà¥Ÿ©
ïæàa àìå ,Bøîàì äta©¤§¨§§Ÿ¨Ÿ¤

ìáìa àìå ,BòîL §¨§§Ÿ§¥
ìò Bøékäì íãàä̈¨¨§©¦©

.Béøea?dnl jk lke ±ék §¦
ìk BìëNa øiöî íãàä̈¨¨§©¥§¦§¨
äöBøL úBìkNnä©ª§¨¤¤
ìkä ¯ ïéáäìe ìékNäì§©§¦§¨¦©Ÿ

,Ba íäL úBîklk - §¤¥
dvex `edy dpade oeirx
eze` xiivn `ed oiadl
ea `edy itk envrl

,envräöBøL ïBâk± §¤¤
,mc`dBìëNa øiöì§©¥§¦§

úeäî Bà ,ïBöøä úeäî̈¨¨¨
Bà ,äðéa Bà ,äîëç̈§¨¦¨
úcî úeäî Bà ,úòc©©¨¦©
àöBiëå íéîçøå ãñç¤¤§©£¦§©¥

ïäa,zecnd x`y ±.Ba ïäL úBîk ïlk øiöî àeäokle ± ¨¤§©¥ª¨§¤¥
dvexyk mb jk ,mzq zecne lkyl qgia `ed xacdy myk
dqpn `edy ,dlrnly zecne lky ly oiprd oiadl mc`d
mdy itk zecnde lkyd zedn z` exeiv iciÎlr mze` biydl

ea.LBã÷å àOðå íø àeä àeä-Ceøa-LBãwä úîàa ìáà£¨¤¡¤©¨¨¨§¦¨§¨
àeäL :øîBìk ,BîL,d"awd ±úBááø àBaø ìcáîe LBã÷ §§©¤¨ª§¨¦§¨

äìòî äìòîì ,úBìcáä úBâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò©¥¥§©§¦©§¥©§¨§©§¨©§¨
eìëeiL úBìònäå úBçaLzä ìk ïéîe âeñå Cøòî¥¤¤§¦¨©¦§¨§©©£¤§

.íìëNa øiöìe âéOäì íéàøápäyecwd" `xwp `ed okl ± ©¦§¨¦§©¦§©¥§¦§¨
xcbay dlrne dbixcn lkn lcaene yecw `ed ik ,"`ed jexa

;`xap ly ezbydìöà äðBLàøä äâøãîe äìònä ék¦©©£¨©§¥¨¨¦¨¥¤
úàø÷ð ïëlL ,äîëçä àéä íéàøápä,dnkgd ±,"úéLàø" ©¦§¨¦¦©¨§¨¤¨¥¦§¥¥¦

"dnkg ziy`x" -6lre ,
"(miwl` `xa) ziy`xa"
:ozpei mebxz xne`
zernyn ± "`znkga"
`l `id "ziy`x" dlnd
± `l` ,dpey`x wx
xewnde xzeia zilrpd
jk llbae ,x`yd lk ly
,"ziy`x" dnkg z`xwp

àéä úîàa ék,dnkg ± ¦¤¡¤¦
ìk øB÷îe úéLàø¥¦§¨
ék ,íéàøápa úeiçä©©©¦§¨¦¦
äðéa úBëLîð äîëçäî¥©¨§¨¦§¨¦¨

ïäîe ,úòãå(dnkg)n ± ¨©©¥¤
,zrce dpiaìk úBëLîð¦§¨¨

LôpaL úBcnä©¦¤©¤¤
äáäà Bîk ,úìkNnä©©§¤¤§©£¨
àöBiëå íéîçøå ãñçå̈¤¤§©£¦§©¥

,ïäaze`a zecnd lk - ¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn

.zrceäàøpëåitk ± §©¦§¤
,mi`exyïèwäL ,Leça§¤©¨¨

àeä úòc Ba ïéàL¤¥©©
íâå ,éøæëàå ãéîz ñòëa§©©¨¦§©§¨¦§©
íéøáãì àéä Búáäà©£¨¦¦§¨¦
éeàø ïéàL íépè÷§©¦¤¥¨

,íáäàì?dnl jk lke §©£¨
úòc Ba ïéàL éðtî¦§¥¤¥©©
íééeàøä íéøác áäàì¤¡Ÿ§¨¦¨§¦
éôk äáäàäL ,íáäàì§©£¨¤¨©£¨§¦

.úòcämc`l yiyk ± ©©©
mb z`hazn ,zrc xzei
jxr ixwi mixacl ezad`

t ezrc m`e ;xzei,dzeg
zeielz zecnd ,xnelk .jxr izegt mixacl `id ezad` mb

.zrce lkyn zekynp ody iptn ± zrca ,lkyaúBcnäîe¥©¦
,äáLçnä úBiúBàå úBáz da úBëLîð LôpaLzecnd on - ¤©¤¤¦§¨¨¥§¦©©£¨¨

,daygnd ly milnde zeize`d ytpa zexvepLôpäL¤©¤¤
éà Bà ,úáäBàL øáãa úáMçîïëå ,íéîçøå ãñçä ìòôì C §©¤¤§¨¨¤¤¤¥¦§Ÿ©¤¤§©£¦§¥

.úBcî øàLaezaygne ,daygnay zeize`d ze`a odny ± ¦§¨¦
.zecna dxeyw mc` lyúLaìî ¯ íìBòaL äáLçî ìëáe§¨©£¨¨¤¨¨§ª¤¤

àéä Bæ äcîe ,Bæ äáLçî áLçì äàéánä äcî Bæéà dä¥¦¨©§¦¨©£Ÿ©£¨¨¦¨¦

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
øàùå åúåðîçøå åãñç úãîå åúîëçå åðåöø ïéà
åúåîöòå åúåäîá å"ç äáëøäå éåáéø åá íéôéñåî åéúåãî
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå åúåäîå åúåîöò àìà
äìåìëä åúøàôúå åúåðîçøå åúøåáâå åãñç úãîå
ìëä úåùåã÷ä åéúåãî øàù ïëå åúøåáâå åãñçî
åúåäîå åúåîöò àéä àéäù ùîî äèåùô úåãçà
åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãù ì"æ í"áîøä ù"îëå
åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì ïæàá àìå
äöåøù úåìëùåîä ìë åìëùá øééöî íãàä éë
äöåøù ïåâë åá íäù úåîë ìëä ïéáäìå ìéëùäì
äðéá åà äîëç úåäî åà ïåöøä úåäî åìëùá øééöì
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñç úãî úåäî åà úòã åà
ùåã÷ä úîàá ìáà åá ïäù úåîë ïìåë øééöî àåä
ùåã÷ àåäù øîåìë åîù ùåã÷å àùðå íø àåä ä"á
úåâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úåááø àåáéø ìãáåîå
úåçáùúä ìë ïéîå âåñå êøòî äìòî äìòîì úåìãáä
íìëùá øééöìå âéùäì íéàøáðä åìëåéù úåìòîäå
àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
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תמוז  א' חמישי יום
,et 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìáà .è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà ãò

.Bæ äáLçî ìL dúeiçefd daygnd z` d`iady dcnd ± ©¨¤©£¨¨
,dze` dignd `idäáLçnä úBiúBàîe,ayeg mc`dy ± ¥¦©©£¨¨

,øeacä úBiúBà úBëLîð,xacn mc`dy -ïäåzeize`d ± ¦§¨¦©¦§¥
,daygnay.Lnî ïúeiç.xaec mc`dy xeacd zeize` ly ± ©¨©¨

éãéì àéáî øeacäå§©¦¥¦¦¥
,ãñçå ä÷ãvä äNòî©£¥©§¨¨¨¤¤
äeönL Cìnä ïBâk§©¤¤¤§©¤

.ïzéì åéãáòìly xac ± ©£¨¨¦¥
ieeivy ,df ixd ,cqge aeh
zaygny "lret" jlnd
iciÎlr `eaz jlnd
,lreta dyrna exeaic
äNBò íãàäLk íâå§©§¤¨¨¨¤

øác äæéà Bîöòaz` ± §©§¥¤¨¨
± zeyrl ayeg `edy dn
jixv df oi` df dxwnay
jxc xearl dxe`kl
daygnn `l` ,xeaicd
ayeg `ed :dyrnl cin
dyer `ede dyrn zeyrl
,oldl cin xaqen ,eze`
ick ,dfk dxwna mby

exari mdy gxkdd on ,dyrnl daygnn e`eai zeigde gekdy
`edyk ,xeaica dpyiy dcixid znbeca efk dcixie zelylzyd

,zzl zlefl deevne xacnLaìúnä dúeiçå Lôpä çk éøä£¥Ÿ©©¤¤§©¨©¦§©¥
,Bæ äiNòa,xacd ziiyra -Lôpä çk éaâì Lnî ïéàk àeä ©£¦¨§©¦©¨§©¥Ÿ©©¤¤

óebä ìLîe Cøòëe ,íãàä øeaãa Laìúnä dúeiçå§©¨©¦§©¥§¦¨¨¨§¤¤§©©
,äîLpì`l jk ,dnypl sebd oia d`eeyd mey oi`y myk - ©§¨¨

ytpd ly zeigde gekd z` zeeydl jiiy,dyrna miyalznd

ytpd zeige gekdyke ;xeaica mi`haznd zeigde gekd iabl
lecb mevnv gekd xak xar ,dyrna xacd ziiyrl cr ecxi

;xeaicay gekd xy`n daxdaøeacä úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦©¦
,äáLçnä úBiúBàì,daygnd zeize` iabl xeaicd zeize` - §¦©©£¨¨

myk ,llk jxr odl oi`
zeize`l jxr mey oi`y
zeize` iabl xeaicd

,daygndCøò ïëå§¥¤¤
äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨
úLaìîä äcnä úeäîì§¨©¦¨©§ª¤¤

,dúBà äiçîe da- ¨§©¨¨
dcndy ,lirl xen`k
daygnd ly zeigd `id
oi`y jk ,ayeg `edy
llk jxr mey daygnl

,dcnd iablCøò ïëå§¥¤¤
éaâì äcnä úeiçå úeäî̈§©©¦¨§©¥
,úòãå äðéáe äîëçä©¨§¨¦¨¨©©
ìëOä àeä ïúeììkL¤§¨¨©¥¤
Bæ äcî äëLîð epnnL± ¤¦¤¦§§¨¦¨

zcixi xcq lkay ,ixd
dlrnln zebixcnd
dbixcnd iabl llk jxr mey dpezgzd dbixcnl oi` ,dhnl
mey oi` daygnl ,lky iabl jxr mey oi` zecnl :dilrny
iabl dyrnle ,daygnd iabl xeaicl jke ,dcnd iabl jxr

.xeaicäæ ìëå,`ed ±ìëaL íéàeøaä ìk Lôðå íãàä Lôða §¨¤§¤¤¨¨¨§¤¤¨©§¦¤§¨
úéLàø àéä äîëçä ílëaL ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦§©§¦¤§ª¨©¨§¨¦¥¦

:úeiçä øB÷îe± `ad wxta owfd epax xiaqi ± d"awd eli`e - §©©
.ynn diyrk eiabl `idy ,dnkgn dlrp jk lk `ed

äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨
,dúéLàøå äáLçî úlçz àéäL,dxewne -óBñ àéä ¤¦§¦©©£¨¨§¥¦¨¦

eðéäc ,Bìöà äNòî©£¤¤§§©§
àéä elàk úáLçpL¤¤¡¤¤§¦¦
äiNò úâøãîe úðéça§¦©©§¥©£¦¨
,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨

:áéúëãkaezky enk -1: §¦§¦
éNò äîëça ílk"."ú± ª¨§¨§¨¨¦¨

mi`zn did ,dxe`kly
,dnkg iabl ynzydl
mlek) "zlkyd" dlna
e` (zlkyd dnkga
± lky ly zxg` oeyla

" weqtd xne` recnziyr`l` ± ?dnkg zece` xaecnyk "
,d"awd iabl diyrk `id dnkgy ,`id dpeekd,øîBì eðéäå§©§©

äiNòaL úeiçä CøòkL¤§¤¤©©¤©£¦¨
Cøòì úéîLâå úéðôeb¨¦§©§¦§¤¤
àéäL ,äîëçä úeiç± ©©¨§¨¤¦

,dnkgdøB÷îe úéLàø¥¦§
ìëå íãàa úeiçä©©¨¨¨§¨

,íéiîLb íéàeøaä- ©§¦©§¦¦
xewn ,dnkg iably
mey oi` ,dzligze zeigd
ly zeigl llk jxr
zeigd `idy ,diyr

,xzeia dkenpdàeäL± ¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
ïäå øåáãä úåéúåà úåëùîð äáùçîä úåéúåàîå
ãñçå ä÷ãöä äùòî éãéì àéáî øåáãäå ùîî ïúåéç
äùåò íãàäùë íâå ïúéì åéãáòì äåöîù êìîä ïåâë
ùáìúîä äúåéçå ùôðä çë éøä øáã äæéà åîöòá
äúåéçå ùôðä çë éáâì ùîî ïéàë àåä åæ äéùòá
äîùðì óåâä ìùîå êøòëå íãàä øåáãá ùáìúîä
êøò ïëå äáùçîä úåéúåàì øåáãä úåéúåà êøò ïëå
äá úùáåìîä äãîä úåäîì äáùçîä úåéúåà
éáâì äãîä úåéçå úåäî êøò ïëå äúåà äéçîå
åðîîù ìëùä àåä ïúåììëù úòãå äðéáå äîëçä
ìë ùôðå íãàä ùôðá äæ ìëå åæ äãî äëùîð
íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä

:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
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כד.1. קד, תהלים



פז fenz 'a iyiy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ב' שישי יום
,et 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé יום שישי ב 'תמוז

`id ,diyr ly zeigd,øeacä úBiúBàaL úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©¤§¦©¦
àeäL`id ,xeaicd zeize` ly zeigd ±úeiçä éaâì ïéàk ¤§©¦§©¥©©

àeäL ,äáLçnä úBiúBàaL,daygnd zeize`ny zeigd ± ¤§¦©©£¨¨¤
`idäáLçî äëLîð ïänL úBcnä úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©¦¤¥¤¦§§¨©£¨¨
Bæ,lirl xaqedy itk ±

daygnay zeize`d lky
`idy dcn efi`n ze`a
xdxdz ytpdy znxebd
.el` daygn zeize`a
zeigdy ,xacd xexa ixd

zeize` ly,daygnd
zeigd iabl qt`k `id

,zecnd lydpnny
daygn zeize` ze`a

el`,àeäLly zeigd ± ¤
`id ,zecndéaâì ïéàk§©¦§©¥

úâøãîe úìòîe úeiç©©£©©§¥©
úòãå äðéa äîëçä©¨§¨¦¨¨©©

úBcnä øB÷î,ixd ± §©¦
lky ,zebixcn yng opyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny
ixd ± dpnn dlrnly dbixcnd iabl oi`k `id odn zg`
oeilrd iabl (diyr) xzeia oezgzdny dnkeÎdnkÎzg`Îlr

- dnkg iabl diyr oiay jxrke ,(dnkg) xzeiaCøò Lnî ïk¥©¨¤¤
úeiçä øB÷îe úéLàø àéäL ,äîëçä úìòîe úâøãî©§¥©©£©©¨§¨¤¦¥¦§©©

,úBîìBòä ìëaLdnkgd zxitq zece` xaecn o`k ,oky - ¤§¨¨¨
`edy ,zeliv`d mlerl xewnd `idy ,zeliv`d mler ly
,xzeia oeilrd mlerd
x`y xewn `linne
mlern dhnly zenlerd
oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§
øúBé ,úeîîBø úBâøãî©§§§¥
úâøãî úeîîBøî¥§©§¥©
úðéça ìò äîëçä©¨§¨©§¦©
àéäL ,äiNòaL úeiç± ©¤¨£¦¨¤¦

iabl dnkgd zennex
`id ,diyrúeîîBø± §

,ly,ãáì úBâøãî Lîç̈¥©§¥§©
.ìëNå úBcîe äáLçîe øeaãå äiNò úðéça úBâøãî ïäL¤¥©§§§¦©£¦¨§¦©£¨¨¦§¥¤
äîëçä úâøãnî àOðúîe íø àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¨¦§©¥¦©§¥©©¨§¨

.õ÷ ïéà ãò elàk úBâøãî úBááø¦§©§¥¨¥©¥¥

÷ød"awd iabl dnkgy wx mixne` ep` recn ,xacd jk m` ± ©
dlrn dlrnl `ed "mvr"d ixd ,dnkg iabl diyr enk `id

df ixd ± ?dnkg iabl diyr xy`n daxdaïéàL éðtî¦§¥¤¥
ìzLää ÷ø âéOäì çk íéàøápa,äîëç úâøãnî úeìL ©¦§¨¦Ÿ©§©¦©©¦§©§§¦©§¥©¨§¨

,íúéLàø àéäLji` - ¤¦¥¦¨
zcxei `idyúâøãîì§©§¥©

eðà Cëì ,äìôMä äiNò£¦¨©§¨¨§¨¨
-LBãwä éaâlL íéøîBà§¦¤§©¥©¨
úáLçð àeä-Ceøä¤¡¤¤
äîëçä úâøãî©§¥©©¨§¨
,Lnî äiNò úâøãîk- §©§¥©£¦¨©¨

diyr cr dnkgny
dcixid `id mi`xapa
ly xzeia dlecbd
mzexyt`ay zebixcn

,biydløîBì eðéäc± §©§©
,xnelkàeäL,jxazi ± ¤

éelò äìòðå àOðå íø̈§¦¨§©£¤¦
úâøãnî ãàî ãàî áø©§Ÿ§Ÿ¦©§¥©

iL àìå .äîëçäììk C ©¨§¨§Ÿ©¨§¨
ïéðò íeL Bìöà ñçéì§©¥¤§¦§¨
elôà ,äîëçì ñçéúnä©¦§©¥§¨§¨£¦

`l ±,áø éelòå äìòî Cøãaick dnkgl zeqgiizd elit` - §¤¤©£¨§¦©

,mi`zn epi` df mb ± dnkgn dlrnl `edÎjexa `ed ji` oiivl
åéìò øîBì ïBâk,d"awd lr ±ì øLôà éàLàøáð íeL §©¨¨¤¦¤§¨§¦§¨

,Búeäî Bà Búîëç âéOäì íéðBzçúå íéðBéìòixd o`k - ¤§¦§©§¦§©¦¨§¨¨
Îi`y ,zepeilre dlily ly ote`a dpadd oipra miynzyn
± d"awd z` oiadl xyt`
xnel jiiy `l z`f lkae

,d"awd zece` jkïéðò ék¦¦§©
ìôBðå ñçéúî äâOää± ©©¨¨¦§©¥§¥

wxäîëç øác ìò©§©¨§¨
øLôàL øîBì ,ìëNå̈¥¤©¤¤§¨
øLôà éà Bà ,BâéOäì§©¦¦¤§¨
÷îò éðtî BâéOäì§©¦¦§¥Ÿ¤
-LBãwä ìáà ;âOnä©ª¨£¨©¨
àeäL àeä-Ceøä¤
ìëOä ïî äìòîì§©§¨¦©¥¤

L àì ¯ äîëçäåiììk C §©¨§¨Ÿ©¨§¨
øLôà éàL Ba øîBì©¤¦¤§¨
÷îò éðtî BâéOäì§©¦¦§¥Ÿ¤

,âOnäiptn z`fe -ék± ©ª¨¦
,d"awdúðéçáa Bðéà¥¦§¦©

øîBàäå ,ììk äâOä©¨¨§¨§¨¥
åéìò,d"awd lr ±éàL ¨¨¤¦

,äwîòå äîø äîëç Bæéà ìò øîBàk àeä ¯ BâéOäì øLôà¤§¨§©¦§¥©¥¨§¨¨¨©£ª¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø

õ÷ ïéà ãò

÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää
ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
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fenzפח 'b ycew zay mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ג' קודש שבת יום
,ft 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr:ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à

ùáìúéù øåàä íöîöìñ"éã íéìë 'éçáá
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå

òîBMä ìkL ,âOnä ÷îò éðtî íéãia dLMîì øLôà éàL¤¦¤§¨§©§¨©¨©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨¤¨©¥©
,dl` mixac ±ñçéúî Bðéà LeMnä LeçL éôì ,Bì ÷çöé¦§©§¦¤©¦¥¦§©¥

,íéãia úñtúpä úéîLb äiNò ìò àlà ìôBðå,inyb xac - §¥¤¨©£¦¨©§¦©¦§¤¤©¨©¦
eyynl milekiy ,eilr xnel mi`zn ,micia gwlpe dyrpd

ly oipr eli`e ,micia
lkya "lawzn"d ,lky
llk mi`zn `l ,cala
Îlk `id dnkgdy xnel
xyt` i`y ,dwenr jk

dze` yynlmicia.
úáLçð Lnî äëëå§¨¨©¨¤¡¤¤
àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
äâOääå ìëOä úâøãî©§¥©©¥¤§©©¨¨
,Lnî úéîLb äiNòk©£¦¨©§¦©¨
íéìëN úâOä elôàå± ©£¦©¨©§¨¦

dpad ilra mi`vnp
,dlecbúBîìBòaL¤§¨

úâøãî elôàå ,íéðBéìò¤§¦©£¦©§¥©
äàlò äîëçdnkgd ± ¨§¨¦¨¨

mleray ,dpeilrd
,zeliv`dúà äiçîä©§©¨¤

,ílklke mi`xapd lk - ª¨
,lky ipipr:áéúëãkaezky enk -1:."úéNò äîëça ílk" §¦§¦ª¨§¨§¨¨¦¨

±dnkg epiid ,"dnkg"n `id mzeige mi`xapd lk zeedzdy
(dpeilr) d`lir dnkg mb zaygp okÎitÎlrÎs` ,zeliv`c
dlrnl jxr ila `ed d"awd ik ,d"awd iabl diyrk zeliv`ay
xyt`Îi`y ,xnel llk mi`zn `l `linn ± zeliv`ay dnkgn
"yeg"d epi` lkyde dnkgd oipry oeeik ,lkye dnkga epiadl

.jkn ixnbl dlrnl `ed ik ,ebiydl xyt` eciÎlry llkäîe©
,áeúka "íëç" àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäMoky ixd - ¤©¨¨¦§¨¨¨©¨

,dnkgd oipr el miqgiink äëøáì-íðBøëæ eðéîëç íâåBì ep §©£¨¥¦§¨¦§¨¨¦
,äîëçä úìòîe úâøãî,mkg jxazi `edy -íeMî eðéä ©§¥©©£©©¨§¨©§¦

ìöàðå CLîð Cøaúé epnnL ,äîëçä øB÷î àeäLiabl ± ¤§©¨§¨¤¦¤¦§¨¥¦§¨§¤¡¨
dbixcn iable ,xvepy xac ,"`xap" oeyld xn`p mi`xap
,zeliv`d mlerny
,"lv`p" `ed oeyld
epnn yxtpe lv`py

dbixcn jxazieflv`pe
df,äîëç úâøãî úeäî̈©§¥©¨§¨

äàlò,dpeilr ±íìBòaL ¦¨¨¤§¨
ïëå .úeìéöàädn ± ¨£¦§¥

:mya d"awl mi`xewy
,"ãéñç"å "íeçø"- ©§¨¦

dlrnl `edy zexnl
mingx zecnn ixnbl

iptn df ixd ,cqgeíL ìò©¥
íéîçøä øB÷î àeäL¤§¨©£¦
øàL ïëå .íéãñçäå§©£¨¦§¥§¨

,úBcnämipiivny dny - ©¦
zecna d"awd z`
iptn df ixd ,zexg`d
,el` zecnl xewn `edy

ïlkL,zecnd lk ±ïéðòå Cøãå .Cøaúé epnî eìöàðå eëLîð ¤ª¨¦§§§¤¤§¦¤¦§¨¥§¤¤§¦§©
,úeìéöàäå äëLîääzecne dnkg elv`pe ekynp cvik - ©©§¨¨§¨£¦

ixg` mb s`e ,zecne dnkgn ixnbl dlrnl `edy ,d"awdn
,jxazi ez` cg` xac od ,zecnde dnkgd oipr jynpyéàC± ¥

ixnbl dlrnly "seqÎoi`"n zecnde dnkgd oipr lv`pe jynp
,zecne dnkgnäîely oipr dzeiday ,o`k dlv`p zedn efi` ± ©

df xac dpd ,jxazi ez` cg` xac `id ,zecn e` dnkgòeãé̈©
íéìékNnì2. ©©§¦¦

eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)
:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seqÎoi` xe`ny ick miyxcpãBñ

óBñ-ïéà øBàa íeöîvä©¦§§¥
,àeä-Ceøaiptly - ¨

xe`d xi`d mevnvd
mevnvde ,leabÎilad
leabd gek dlbziy lrt

,seqÎoi` xe`ayíeöîöå§¦§
,"ïBîã÷ íãà"epiid - ¨¨©§

dpey`xd daygnd
xcq lk zllekd
dyrp ± zelylzydd

lk z` zllekd efk daygn la` ,daygn ly oipr o`k xak
,zelylzydd xcqãBñåly mevnvd ±,àð÷écäowf - §©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye
dxryay myk :minevnv
,xzeia znvnevn zeigd
z` mikzegyk mby cr
yg mc`d oi` dxryd
ceq" deedn jk ,a`ka
sqep ote` "`pwicd

minevnva3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ± ©¦§¦

øBàä íöîöìick ± §©§¥¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
òåãé äîå êéà úåìéöàäå äëùîää ïéðòå êøãå
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úåìâðä êà 'åøúñðá ÷ñò
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åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî

åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå
íòåúåäîåúåîöòåíîåøîä
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אפשר זה בענין מראי-מקומות וכו'". אלקות האמנת מצות לדוגמא – בדא"ח בכ"מ יותר "בבי' :
ציורם". או פשיטותם – דספירות "אורות ערך ד', כרך חב"ד", – הערכים ב"ספר גם ˘ËÈÏ"‡3.למצוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'בבי" :



פט fenz 'b ycew zay mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à

ùáìúéù øåàä íöîöìñ"éã íéìë 'éçáá
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

,lkeiy.úBøéôñ øNòc íéìk úBðéçáa LaìúiLmleray ± ¤¦§©¥¦§¦¥¦§¤¤§¦
`ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md "milk" .zeliv`d
z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg ly xeiv ila ,heyt
yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly oipr dyrpe envr

f` ,xe`d qgiizne
dnkgd oipr deedzn
xac mdy ote`ae cqgde

.jxazi ez` cg`,äpäå§¦¥
-ïéà øBà LaìúpL øçà©©¤¦§©¥¥
íéìk úðéçáa óBñ¦§¦©¥¦
æà ,úòc-äðéa-äîëçc§¨§¨¦¨©©¨

iLáúkM äî øîBì C ©¨©©¤¨©
:í"aîøäzrcdy - ¨©§©

od dlrnly dricide
y ote`a,òãBiä àeä"©¥©

àeäå ,òcnä àeäå§©©¨§
,òeãiä,"`ed" df lkd - ©¨©

,jxazi `edúòéãéáe¦¦©
,"'eëå Bîöòlk rcei - ©§§

.mi`xapdúðéçaL éôì§¦¤§¦©
íéNòð úeìéöàc íéìk¥¦©£¦©£¦

ì úeiçå äîLðzenler - §¨¨§©§
äiNò-äøéöé-äàéøá§¦¨§¦¨£¦¨
.íäa øLà ìëìelkl ± §¨£¤¨¤

`ed ,zeliv`c milkay "envr zrici"ae .zenleray mi`xapd
mzeig milawnd diyr - dxivi - d`ixa ly mi`xapd lk rcei
minevnv iciÎlr mvnhvn xe`dy ixg` jiiy df lk ,j` .mdn

lkeiy cr ,mipey.zeliv`ay milka yalzdl xe`déìa ìáà£¨§¦
ìéòì íéøkæpä äLaìäå íeöîöxe`d ly ,lirl xen`k ± ¦§§©§¨¨©¦§¨¦§¥

,milkaiL àì,"'eëå òcnä àeäå ,òãBiä àeä" øîBì ììk C Ÿ©¨§¨©©¥©§©©¨§
ote`a `l mb ,drici ly oipr ea xnel llk jiiy `l ,xnelk -

,"'eke rcnd `ed rceid `ed" lyék,d"awd ±úðéçáa Bðéà ¦¥¦§¦©
àlà ,íBìLå-ñç ììk òcîe úòc øãâå,`ed ±äìòî äìòîì §¤¤©©©¨§¨©§¨¤¨§©§¨©§¨

,äîëç øãâå úðéçaî elôà õ÷ ïéà ãò áø éelòmby - ¦©©¥¥£¦¦§¦©§¤¤¨§¨

ly ihxt xcb `ed "'ek rcnd `ede rceid `ed" ly ote`d
jxazi `ed dpd ± cqg ly oipr `le dnkg edf ,xnelk ,dnkg

,jkn ixnbl dlrn dlrnlBìöà úáLçð äîëç úðéçaL ãò©¤§¦©¨§¨¤§¤¤¤§
:(úéîLb äiNò úðéçák Cøaúé,xn` ixd miptÎlkÎlr ¦§¨¥¦§¦©£¦¨©§¦

cvik ote`de jxcdy
Îoi` xe`n lv`pe jynp
,zecne dnkg ly oipr seq
xac dpiidz z`f lkae
cr ,seqÎoi` xe` mr cg`
xac ± "'eke rcnd `ed"y
epaxe ,milikynl reci df

:xne`e jiynn owfd,äpäå§¦¥
,úBøzñpa ÷ñò eðì ïéà¥¨¥¤©¦§¨
zexitqd elv`p cvik -

,seqÎoi` xe`ndf ote`ae
xe` mr cg` xac ody

.seqÎoi`úBìâpä" Cà©©¦§
,"eðì,`ed -ïéîàäì ¨§©£¦

eäéàc äîìL äðeîà¡¨§¥¨§¦
,ãç éäBîøâe`ed - §¨¦©

milkd "idenxb"e jxazi
xac md ely zexitqde

,cg`åéúBcî eðéäc§©§¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨

Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøecg` xac md ±Búeäî íò §§¨§¨¦¨§©§¦¨
äîëç úðéçaî õ÷ ïéà úeîîBø Bcáì íîBøîä ,Búeîöòå§©§©§¨§©§¥¥¦§¦©¨§¨

,ïëìå .äâOäå ìëNåly oiprn ixnbl dlrnl `edy iptn - §¥¤§©¨¨§¨¥
,dbyde lkyBzàî ìéöàäL åéúBcî íò ãçéúnL Bãeçé íb©¦¤¦§©¥¦¦¨¤¤¡¦¥¦

äâOä úðéçáa Bðéà ïk-íb ,Cøaúéelkeiy ±éà âéOäìC ¦§¨¥©¥¥¦§¦©©¨¨§©¦¥
.ïäa ãçéúî.dpen`a "ezgwl" yiy oipr df `l` ±ïëìå ¦§©¥¨¤§¨¥

¯ úBøéôqä ïäL ¯ àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî eàø÷ð¦§§¦¨¤©¨¨¤¥©§¦
,"àúeðîéäîc àæø" :LBãwä øäfa,dpen`d ceq -àéäL ©Ÿ©©¨¨¨¦§¥§¨¤¦

:ìëOä ïî äìòîlL äðeîàäbiydl leki lkyd oi` ,oky - ¨¡¨¤§©§¨¦©¥¤
.dpen`a wx "elawl" xyt`e ,z`f
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ïëìå äâùäå ìëùå äîëç
íò ãçééúîù åãåçé íâ
'úé åúàî ìéöàäù åéúåãî
äâùä 'éçáá åðéà ë"â
ïäá ãçééúî êéà âéùäì
ìù åéúåãî åàø÷ð ïëìå
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אור"). ותורה מצוה "נר (בספר האמצעי לאדמו"ר היחוד" "שער – וכו' היחוד ש' לדוגמא בדא"ח בכ"מ יותר

fenz 'b ycew zay mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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ùáìúéù øåàä íöîöìñ"éã íéìë 'éçáá
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
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`ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md "milk" .zeliv`d
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f` ,xe`d qgiizne
dnkgd oipr deedzn
xac mdy ote`ae cqgde

.jxazi ez` cg`,äpäå§¦¥
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od dlrnly dricide
y ote`a,òãBiä àeä"©¥©

àeäå ,òcnä àeäå§©©¨§
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אור"). ותורה מצוה "נר (בספר האמצעי לאדמו"ר היחוד" "שער – וכו' היחוד ש' לדוגמא בדא"ח בכ"מ יותר

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נראה ממכתבו, שסדר קבוע אצלו להתחיל התפלה בש"ק בוקר - בחצות היום! ולא נ"ל כלל 

סדר כזה )אף שבודאי אומר ק"ש לפני זה וכן שמע ברכו וכו'(. ושאני אם מתחילים במוקדם ומאריכים 

בתפלה. ומה טוב להתחיל עם הצבור לערך, ומב"ש ואילך לאחר גמר תפלת הצבור.



היום יום . . . צ

ה'תש"גכז סיוןיום רביעי

חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וממלא . . . ־פד־ ותכלית.

ל  ּדֵ ּתַ ִלי ְלַפְרָנָסתֹו, ּוְלִהׁשְ ה". ָהָאָדם, ָעָליו ַרק ַלֲעׂשֹות ּכְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ִתיב "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ּכְ
יֵני ַהּתֹוָרה,  י ּדִ ְהֶיה ַהּכֹל ַעל ּפִ ּיִ אֹוָנָאה כּו', ַהְינּו ׁשֶ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת ּדְ ִלי ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּכָ ר ַהּכְ ָכל ּכֹחֹו ֲאׁשֶ ּבְ
קֹום ָהָראּוי. ֵלְך ַלּמָ ְרָנָסה ּתֵ ר ַהּפַ ֶרַוח, ַוֲאׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ַנִים: ּפַ ׁשְ ִלי ָראּוי ִלְבָרָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ר ָאז הּוא ּכְ ֲאׁשֶ

ה'תש"גכח סיוןיום חמישי

חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי מקור . . . ־168־ מדותיו.

הצ"צ בספרו לבנו אאזמו"ר מאורע מחייו, סיים: מיט דעם ווָאס מען העלפט א 
אידען אין פרנסה, אפילו פַארדינען זיבעציג קָאּפיקעס )מטבע קטנה ברוסיא( אין א 

קעלבעל, איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם ָאפען.
אפילו  מ'באדארף  והוסיף:  לאאמו"ר  הנ"ל  כל  אאזמו"ר  סיפר  שנים  כמה  כעבור 
וויסען די וועג צו די היכלות העליונים, נָאר דָאס מַאכט ניט אויס, עס דארף זיין 
דער עיקר, העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, הָאבען א געשמַאק אין א אידען טָאן 

א טובה.

ֶזה  ּבָ ם:  ִסּיֵ יו,  ֵמַחּיָ ְמֹאָרע  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  רֹו  ַסּפְ ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ַסַחר  ּבְ רּוְסָיא(  ּבְ ה  ְקַטּנָ ַע  )ַמְטּבֵ יקֶעס"  "קָאּפִ ְבִעים  ׁשִ ְלַהְרִויַח  ֲאִפּלּו  ַפְרָנָסתֹו,  ּבְ ִליהּוִדי  ִעים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ

תּוִחים ֲעבּורֹו. ֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים ּפְ ל ׁשַ ֲעָגִלים, ּכָ

מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ל  ּכָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֲעבֹור  ּכַ
ָצִריְך  ה,  ּנֶ ְמׁשַ ֶזה  ֵאין  ַאְך  ָהֶעְליֹוִנים,  ַלֵהיָכלֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָלַדַעת  ם  ּגַ ָצִריְך  ְוהֹוִסיף:  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ

ת טֹוָבה ִליהּוִדי. ּיַ ֲעׂשִ ֲענּוג ּבַ ְהֶיה ּתַ ּיִ ֶרֶגׁש, ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ַע ּבְ ר ְלַסּיֵ ְהֶיה ָהִעּקָ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"גכט סיוןיום שישי

חומש: קרח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והחשבון . . . האותיות עצמן.

י  ָרִטית, ֵאיְך ּכִ ָחה ּפְ ּגָ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְראֹות ִעְנַין ַהׁשְ י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְלַהְרּגִ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַעל ּפִ
הּוא  ֶזה  ַאְך  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֶרַגע  ָכל  ּבְ ְבָרִאים  ְוַהּנִ ָהעֹוָלם  ֶאת  ׁש  ְמַחּדֵ ֵרְך  ִיְתּבָ טּובֹו  ּבְ

ְבָרִאים ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם. ְמִציאּות ַהּנִ
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צי היום יום . . . 

ה'תש"גל סיון, שר"חשבת

חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק ח. והנה . . . ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם 
הוא שבת ר"ח, או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו 
הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דָאס 

ווָאס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.
אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט 
אזא איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות ָאבער איז א שמח בחלקו 

דער גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל, א יורד ונופל.

י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ַהַהְפָטָרה,  ם  ּגַ ְוקֹוִרין  סּוק.  ּפָ סּוק  ּפָ  – ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ַהֲעָבַרת 
ֶזה. רֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּיֹות ְמֻחּבָ ָרׁשִ ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, אֹו ּפָ ּבָ ַהַהְפָטרֹות ִאם הּוא ׁשַ

ּלֹו ָהִראׁשֹוָנה –  ְכַנס ִליִחידּות ׁשֶ ּנִ ׁשֶ רֹון ְמֻפְרָסם, ּכְ ׁשָ ן ּוַבַעל ּכִ ֵקן ְלַאְבֵרְך ִעּלּוי ְמֻצּיָ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ הּוא ַמֲעָלה ּבַ ֶ ֶעֶצם ַמהּוָתם. ַמה ּשׁ ִמּיּות ֵהם ֲהָפִכים ּבְ ִליָאְזָנא: רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ּבִ

רּוָחִנּיּות. רֹון ּבָ הּוא ִחּסָ

ֶזה  ּכָ יַע ֶאָחד  ַיּגִ ְיֵדי 'ֲעבֹוָדה'  ְוַעל  יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַעל ַמֲעָלה  ּבַ ֶחְלקֹו הּוא  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ ִמּיּות –  ַגׁשְ ּבְ
יֹוֵתר, ְוהּוא ִנְהָיה,  דֹול ּבְ רֹון ַהּגָ ֶחְלקֹו הּוא ַהִחּסָ ֵמַח ּבְ רּוָחִנּיּות – ַהּשָׂ יֹוֵתר. ֲאָבל ּבְ ֹבהֹות ּבְ ְדֵרגֹות ַהּגְ ַלּמַ

ָלן, יֹוֵרד ְונֹוֵפל. ַרֲחָמָנא ִלּצְ

ה'תש"גא תמוז, ב דר"חיום ראשון

חומש: חוקת, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק ט. אבל . . . אין קץ.

ל  ּכָ ֶאת  ְלָהִמית  ֹאֶהל",  ּבְ ָימּות  י  ּכִ "ָאָדם  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ הּוא  ּתֹוָרה  ִלְבֵני  ָהְראּוָיה  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 
ְהיֹות ָמסּור  ִמּלִ ה  ֵהּמָ ַתֲענּוֵגי עֹוָלם, מֹוְנִעים  ּבְ ָהֶעֶרְך  י  ַקּלֵ ָבִרים  ּדְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ִעְנְיֵני עֹוָלם.  ּבְ ֲענּוִגים  ַהּתַ

ל ּתֹוָרה. ָאֳהָלּה ׁשֶ ְוָנתּון ּבְ

ה'תש"גב תמוזיום שני

חומש: חוקת, שני עם פירש"ישיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק מפני . . . למשכילים.

ל ְוָאַהְבּתָ  ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות־ֲעׂשֵ ה "ֲהֵריִני ְמַקּבֵ ִפּלָ ִסּדּורֹו: ָנכֹון לֹוַמר ֹקֶדם ַהּתְ ֵקן ּכֹוֵתב ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
מֹוָך". ְלֵרֲעָך ּכָ

ָלבֹוא  ָהָאָדם  ָיכֹול  ּבֹו  ֶרְך  ּדֶ ר  ֲאׁשֶ ִניָסה,  ַהּכְ ַער  ׁשַ ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמְצַות  ר  ֲאׁשֶ אֹוֶמֶרת,  ֹזאת 
ל. ּלֵ ְתּפַ ת ַהּמִ ִפּלַ ל ּתְ ֻקּבַ ְזכּוָתּה ּתְ ל, ּבִ ּלֵ ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ֱאלִֹקים ְלִהְתּפַ
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היום יום . . . צב

ה'תש"גג תמוזיום שלישי

חומש: חוקת, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: הגהה. סוד . . . מן השכל.

אאזמו"ר אמר: א אידישער קרעכץ ווָאס קומט ח"ו בסבה פון א ניט גוט גשמי 
איז אויך א תשובה גדולה, בפרט א קרעכץ בסבה פון א ניט גוט רוחני איז אודאי 
און אודאי א תשובה מעליתא. דער קרעכץ שלעּפט ארויס פון עומק רע, און שטעלט 

אנידער אין א מעמד טוב.

ִמי  ׁשְ ת לֹא טֹוב ּגַ ִסּבַ לֹום ּבְ ָאה ַחס־ְוׁשָ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר: ֲאָנָחה ְיהּוִדית ַהּבָ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ה.  ׁשּוָבה ְמֻעּלָ אי ּתְ אי ּוַוּדַ ִעְקבֹות לֹא טֹוב רּוָחִני – ִהיא ַוּדַ ְמיּוָחד ֲאָנָחה ּבְ דֹוָלה, ּבִ ׁשּוָבה ּגְ ם ִהיא ּתְ – ּגַ

ַמֲעָמד טֹוב. יָבה ּבְ ֶצת ֵמֹעֶמק ַרע, ּוְמּצִ ָהֲאָנָחה ְמַחּלֶ

שבת
קודש
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ה'תשע"ט  סיון כ"ז ראשון יום תנאי  בכל ערבות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äåìnä©©§¤¤£¥
òaúé àì ¯ äåìnì ãaòLî áøòäL ét ìò óà ¯ áøò éãé ìò©§¥¨¥©©¦¤¤¨¥§ª§¨©©§¤Ÿ¦§©

.älçz äålä úà òáBz àlà ,älçz áøòä úà¤¤¨¥§¦¨¤¨¥©¤©Ÿ¤§¦¨
כאן)הרשב "א במשל"מ הובא וחמישים, אלף סי' בשאלה(שו"ת, דן

הבאה :

יחזירנו לא  שאם  התחייב  והשואל לחברו חפץ  המשאיל

ערב לו והעמיד  גדול , כסף  סכום  לו יתן פלוני  זמן עד לו

לא השואל הזמן  ובהגיע השואל , ישלמנו  לא  אם  זה לתשלום

זו כי לשלם  צריך לא  שהשואל וכיון החפץ , את  החזיר

את להחזיר  שיוכל ההתחייבות בעת בלבו  (שסמך 'אסמכתא '

קונה אינה  ו'אסמכתא ' להקנות , בלבו גמר ולא  בזמן ) החפץ 

ה"ב) פי"א מכירה את(הל' לשלם  חייב  יהא הערב האם לעיין : יש 

לו ? שערב הסכום 

לטעון: יכול  הוא  כי הערב, את  לחייב  אין  לכאורה 

ש במקרה  רק  היתה  עצמי על שקיבלתי  oicdההתחייבות  cvn
אם אבל יכול, אינו  שהיא  כל ומסיבה  לשלם  חייב  השואל

oicd cvnאינה 'אסמכתא ' (כי ממנו  זאת לתבוע אפשר אי

לתבוע . אפשר אי ממני  גם  הרי קונה ),

בשעה כי לשלם , חייב  כן  שהערב  מחדש  הרשב "א  אבל

ולחייב לתבוע יהיה  אפשר  שאי ידע ערב  להיות  שהתחייב 

תנאי. בכל  הערבות  את  עצמו  על קיבל כן ואם  השואל, את 

המדרש  דברי גם  יבוארו  ד)ובכך פ"א, :(שהש"ר

להם אמר  התורה , את לקבל ישראל  שעמדו  בשעה 

ערבים בנינו  לו : אמרו טובים ... ערבים  לי הביאו  הקב"ה :

אותנו.

אין הרי הבנים , בערבות  והתוקף  התועלת  מה  ולכאורה ,

וכאן לשלם , יכול  אינו הלווה  אם  אלא  הערב  את  תובעים 

עצמם ? מהחוטאים להיפרע יכול הקב "ה 

יכול  שהקב "ה  ידעו הערבות, את  שקיבלו שבשעה  אלא 

שתהיה כדי הערבות  את  קיבלו זאת  ובכל האבות  מן  להיפרע 

לערבות תוקף  יש  ולכן הערב , את  תחילה  לתבוע  אפשרות

הבנים .

(jlnl dpyn)

ה'תשע"ט  סיון כ"ח שני יום השבועה'? על 'חשוד אדם מתי

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ìò ãeLç ìk̈¨©
úòeáL ø÷Mì òaLpä ãçà ...BúBà ïéòéaLî ïéà ¯ äòeáMä©§¨¥©§¦¦¤¨©¦§¨©¤¤§©
àåL úòeáL Bà ,ïBãwtä úòeáL Bà ,úeãòä úòeáL Bà ,éeha¦§©¨¥§©©¦¨§©¨§

.äòeáMä ìò ãeLç àeä éøä ¯£¥¨©©§¨
שמא דין , בבית  אותו משביעים  אין השבועה  על חשוד 

לשקר . ישבע 

להבא , ביטוי ' 'שבועת  על שעבר  במי  ראשונים  ונחלקו

ואכל. יאכל  שלא שנשבע  כגון

רש "י  שבועת)לדעת  ד"ה ב מו, להישבע(שבועות חשוד  אינו 

בדעתו והיה  אמת  שבועת  זו  היתה  שנשבע  בשעה כי  לשקר 

השבועה , על  ועבר  יצרו  עליו גבר  כך שאחר  אלא לקיימה 

שקר . שבועת מפיו  להוציא  חשוד אינו אך

התוספות  אבל)אך  ד"ה שגם(שם סוברים  ראשונים  ועוד

כי השבועה , על חשוד  נעשה להבא  ביטוי שבועת  על העובר

יחל  'לא על  עבר  ֿ מקום  מכל  הרי שקר , שבועת  זו שאין אף 

על  החשודים שביעית  וכסוחרי  בריבית  כמלוה ודינו דברו '

שם)השבועה  שבועות ור"ן הרמב "ם(ריטב"א דעת גם וזו שבדין.

את גם  כלל  אותו, משביעים  שאין השבועה ' על  'חשוד 

ביטוי שבועת  לשקר  משנה)הנשבע  .(מגיד

הריב "ש  שדם)וכתב  להבא(סי ביטוי  שבועת על העובר  :

שבועתו את  לקיים  חייב זה  זמן שבתוך  זמן  קבע אם רק  פסול

כי מיד לקיימה  שעליו אף  זמן , קבע לא  אם אבל קיימה , ולא 

עדיין כי נפסל, אינו  קיימה  לא  אם  – ימות  שמא  לחוש  יש 

לקיימה . אפשר 

הריב "ש ו)והוסיף  לד, סי' חו"מ יוסף בבית הובא שיא, :(סי'

הרי עבירה ... משום לעדות  ש "הפסול כאן  הרמב "ם  לדעת

שרק היות  אותו", משביעין ואין השבועה  על חשוד  הוא 

לעדות  נפסל  מלקות עליה  שחייבים  עבירה  עדות העובר  (הל'

ה"ב) לאכול פ"י שלא  נשבע  אם  ,lk`eכיון לעדות  שפסול

נשבע אם  אבל  לשבועה , פסול  הוא  הרי מלקות , שחייב

`lkלאכול `leמלקות חייב  ואינו  מעשה  עשה  שלא כיון ,

עליו') לוקין אין מעשה בו שאין ולשבועה .('לאו לעדות  נפסל  אינו ,

המשפט' ב 'שער  כתב  זה סק"ג)ולפי  לד שלא(סי' נשבע  שאם

על  שעבר  אף  ואמר , שבועתו  והיפר מסוימת  אמירה לומר 

את היפר  כי  לשבועה  נפסל  אינו  ועשה ', ב 'קום  שבועתו

מעשה  חשובה  אינה  שפתיים ' ו'עקימת  בדיבור , (ראה שבועתו

ה"ב) פי"ג שכירות הל' .מ"מ

ה'תשע"ט  סיון כ"ט שלישי יום תשלום? או תיקון – המזיק חיוב

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰äãNa øôBçä ïëå§¥©¥¦§¥
ézL øôçL Bðòh ...dãéñôäå úBøòîe ïéçéL úBøBa Bøáç£¥¦¦§¨§¦§¦¨§¨¤¨©§¥
òaLð äæ éøä ...'úçà àlà ézøôç àì' :øîBà àeäå ,úBøòî§¨§¥Ÿ¨©§¦¤¨©©£¥¤¦§¨

.ìkä ìò úqä¤¥©©Ÿ

דמי את  רק לשלם  עליו האם – חברו  של חפץ  המקלקל

בעצמו ? לתקנו נדרש  שהוא  או התיקון 

לו שקלקל  על חברו את  שהתובע כותב  הרמב "ם  והנה ,

שבועת להישבע עליו  התביעה, במקצת  מודה והלה  קרקע 



v"ndqeצד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מדרבנן)היסת  שבועת(שבועה חייב ואינו  השאר. מן  להיפטר כדי 

על  נשבעים  אין תורה  מדין כי  במקצת, מודה  כל כדין  התורה

קרקעות .

תובעו אם  התביעה : סוגי  בין לחלק  שיש  כותב  והראב "ד 

הקרקע את  בה)לתקן  שחפר החפירות את למלא אכן(כגון זו הרי –

התביעה אם אך התורה, משבועת  עליה  ופטור קרקע  תביעת

עליה שנשבעים  ממון  תביעת  זו  הרי  הנזק, דמי  את  לשלם  היא 

לתבוע אם  לבחור  יכול שהניזק  נראה  ומדבריו מהתורה.

תשלום . או תיקון  מהמזיק 

שאין וכותב  הראב "ד  דברי על משיג  משנה ' ה 'מגיד  אך

דמים . תשלום  רק  אלא  תיקון לתבוע  יכול הניזק 

שהמזיק למקרה  הראב"ד שכוונת  מבאר למלך' וה 'משנה 

לסתום חובתו ואז  קיים עדיין שהוציא  והעפר בקרקע חפר

אותו לחייב  אין קיים , אינו  העפר כאשר  אך  בחזרה , הבור את 

דמים . לשלם  רק  אלא  אחר  עפר  לרכוש 

צורך  ללא  לתקנו שאפשר  קלקול  שכל לדבריו , ונמצא 

כאשר אך בעצמו, לתיקון לדאוג  המזיק  צריך נוסף , בחלק 

רק אלא  בעצמו אותם  לרכוש  חייב  אינו  חילוף  חלקי  נדרשים 

מחירם . את לשלם 

הש "ך  סי"ח)ולהלכה , צה, סי' מקרה(חו"מ שבכל  לפסוק  נוטה 

ה 'תומים ' לדעת  ואילו  הנזק , תיקון את  לדרוש  הניזק  (שם,יכול 

המשפט'ס"ז) ו)וה 'נתיבות לתקן(שם, אם  לבחור  יכול המזיק 

הנזק דמי את  לשלם או מתשלום  ולהיפטר בעצמו הנזק  את 

לתקן. ולא 

ה'תשע"ט  סיון ל' רביעי יום לחיטים  בהמה בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïéæçBà eéäL íéðL§©¦¤¨£¦
ìëaãçàå áëBø ãçà Bà ,äîäa éab ìò ïéáëBø eéäL Bà ,ãçà é ¦§¦¤¨¤¨§¦©©¥§¥¨¤¨¥§¤¨

Bà àèîña úçpnä íéhç ìL äîøò ãöa ïéáLBé Bà ,âéäðî©§¦§¦§©£¥¨¤¦¦©ª©©§¦§¨
'élL ìkä' øîBà äæå ,'élL ìkä' øîBà äæ ¯ íäéðL ìL øöça§¨¥¤§¥¤¤¥©Ÿ¤¦§¤¥©Ÿ¤¦
úBçt øácä äæa Bì ïéàL õôç úèé÷ða òaLð ïäî ãçà ìk ¯¨¤¨¥¤¦§¨¦§¦©¥¤¤¥§¤©¨¨¨

.e÷ìçéå ,Béöçî¥¤§§©£Ÿ
של 'ערימה  דווקא  הרמב"ם  נוקט ולאmihigמדוע '

התחיל? שבה  בהמה  או  כלי של  בדוגמא  ממשיך

שמח': ה'אור  מבאר

אחד  שכל בכך מותנית החפץ  שחלוקת מבואר  זו בהלכה 

להלן אך  דבריו, נכונות  על ישבע  ט)מהצדדים  פסק(הלכה

שידו מקום  עד נוטל  זה  בטלית ... אדוקין  שנים  'היו הרמב "ם:

בשווה חולקין והשאר  מגעת , שידו מקום  עד נוטל וזה  מגעת 

שאינם החלק  על  רק היא  שהשבועה  הרי שנשבעין', אחר

שבועה , ללא  לו ניתן  אחד כל שביד החלק  ואילו בו, אוחזים 

צורך  אין  ושוב  שלו  שהוא  כך  על מעידה  התפיסה  עצם  כי

שבועה . צריך בירור אין שלגביו השאר  לגבי  ורק  בשבועה,

בצד  יושבים  שהיו 'שנים  הרמב"ם  כאן  נקט לא  ולכן 

הוכחה קיימת  זה  באופן  כי  שניהם ', של בחצר  בהמה 

שנפסק כפי שבועה , יצטרכו  ולא לשניהם  שייכת  שהבהמה 

שכנים  ה"ג)בהלכות שביקש(פ"ה (בחצר ) השותפים  מן  "אחד :

כאשר כן, ואם  עליו ". מעכב חבירו בהמה ... בה  להעמיד

של  שהיא מסתבר  השותפים  בחצר עומדת  בהמה  רואים 

ממנו מונע  חברו  היה  מהם  אחד  של היתה  אם כי שניהם,

כאשר לעיל, וכאמור  המשותפת , לחצר  הבהמה  את  להכניס 

נשבעים . אין  שניהם  של שהחפץ  הוכחה  קיימת 

נקט  בשבועה , חלוקה  על מדובר  בה  זו , בהלכה ולפיכך 

בזה שאין חיטים  של ערימה  בצד היושבים שנים הרמב "ם

(שהרי מהם  אחד של  שהיא ויתכן שייכת  היא  למי  הוכחה 

המשותפת ), לחצר חיטים להכניס  עליו לעכב  יכול אינו  חברו 

להישבע . וצריכים 

(gny xe`)

ה'תשע"ט  תמוז א' חמישי יום איסור  באכילת שנים שלש חזקת

:·È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰äìøò dìëà£¨¨¨§¨
.ä÷æç Bæ éøä ,äøáòa äðäpL ét ìò óà ¯ íéàìëå úéòéáL§¦¦§¦§©¦©©¦¤¤¡¨©£¥¨£¥£¨¨

בגמרא א)אמרו  לו, בתרא ערלה ,(בבא "אכלה גרסתנו: לפי 

שלש שדה המחזיק כלומר , חזקה ". אינה - וכלאים שביעית 

שביעית  או ערלה כשהם  מפירותיה  ואכל שהגידולים שנים (באופן

סקי"ח) קמא סי' חו"מ סמ"ע - זואסורים אכילה  אין  - כלאים או

אסורים והפירות היות  כי שנים ', שלש  'חזקת  משלימה 

אינו השדה  ובעל האוכלים , כדרך 'אכילה ' זו אין  באכילה 

ולא ששתק  העובדה  ולכן  בשדה , במחזיק  למחות  צורך רואה 

חזקה קובעת אינה  שם)מחה  .(רשב"ם

והרמב"ם  חננאל  רבינו  גירסת נראה אך ש"כן כתבו (והתוספות

עיקר") -לר"י וכלאים שביעית  ערלה , "אכלה  dwfgהיא : `ied,"

כתובות  במסכת  גם  הגירסא  א)וכך התוספות (פ, ופירשו (ב"ב .

אלאשם) פירות  קצר  שלא  המותר , באופן היתה  שהאכילה  ,

עליהם(ענפים)זמורות חלים  לא  ושביעית ערלה  (ואף שדיני 

הזמורות) את לפעמים להתיר יש ואףבכלאים לבהמה . להאכילם  ומותר 

באכילה , מותרים  פירות  וכשיש  גמורה  'אכילה' זו שאין 

חזקה  לקבוע  יכולה  אינה  זמורות  בהלכה אכילת  שחת, אכילת (כמו

לחזקה) מועילה שאינה מועילההקודמת, - מותרים  פירות  כשאין אך 

לחזקה כזו  כאן)'אכילה' ראב"ד .(וראה

היא וכלאים " שביעית  "ערלה , שאכילת כתב והרמב "ם

באכילת שמדובר היינו  בעבירה ", שנהנה  פי על "אף  חזקה 

מועילה המערער  של  מחאתו אי באכילה , שאסורים ואף  אדם.

לחזקה .

והרי שנים , שלש  חזקת  לקבוע כזו אכילה  מועילה  ומדוע 

שצריך  חושב  אינו  השדה  ובעל  האוכלים , כדרך היא  אין 

עליה ? למחות 

ה 'תומים ' סק"ז)מבאר קמא :(סי'

וטעונים בהנאה אסורים  וכלאים שביעית  ערלה, פירות 

מותר  אפרן הנשרפים  וכל הי"ג)שריפה , פי"ט המוקדשין פסולי .(הל'



צה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אי ולכן  למחות, המערער על  היה  מהם  ליהנות  שיכול  וכיון 

שנים '. שלש  'חזקת  לקביעת מועילה  מחאתו 

לומר : יש  ועוד 

חזקה , לקבוע המערער שתיקת  מועילה איסור  באכילת  גם 

אדם הימצאות נגד מחית  לא  מדוע  כנגדו : לטעון שיש  כיון

מותרים ?!. פירות בו לזרוע  יכול  אתה  כאשר בשדך זר

ה'תשע"ט  תמוז ב' שישי יום גבר'? דאלים 'כל

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰eéäL íéðL§©¦¤¨
ãçàì ïéàå ,'élL' øîBà äæå 'élL' øîBà äæ ,äãOä ìò ïéøøBò§¦©©¨¤¤¥¤¦§¤¥¤¦§¥§¤¨
äéäéå ;da ãøé øabúnä ìëå ,ïäéðéa dúBà ïéçépî ...äéàø ïäî¥¤§¨¨©¦¦¨¥¥¤§¨©¦§©¥¥¥¨§¦§¤

.äéàøä åéìòå ,Bãiî àéöBî øçàä̈©¥¦¦¨§¨¨¨§¨¨
מבעלי ֿהדין שאחד לאחר  כי משמע  הרמב"ם  מדברי 

ממנו ולתפוס לחזור  השני יכול לא  שוב  לשדה , וירד  התגבר 

בה ירד המתגבר  "וכל כתב  שהרי  שלו, שהיא  ראייה  ללא 

מידו מוציא  האחר  di`xdויהיה  eilreשאפשרות ונמצא  ."

אותה . לממש  שיצליח  לראשון רק  נתונה  התפיסה 

כך  על החולקים  ראשונים  יש  רשב"א אך והא, ד"ה א ו, ב"מ (תוס'

ועוד) שם, הראב"ד גבר ,בשם הצדדים  שאחד לאחר  אף  ולדעתם 

התערבו לא  דין  שבית  וכשם ממנו . ולתפוס לחזור  השני יכול 

מהשני ימנעו  לא  כך לתפוס , מהראשון  מנעו ולא  מלכתחילה 

בחזרה . לתפוס

ולתפוס , לחזור  יכול  השני  שאין  הרמב"ם  של וטעמו 

של  הסתלקות  אינו גבר ' דאלים  'כל הפסק  שלדעתו משום 

את התופס  כי הקובעת  פסיקה מהווה  אלא מהנושא  הדין  בית 

ממנו, ויתפוס  השני יחזור  אם ולכן  עליה, הבעלים  הוא  השדה 

מידו. אותה יוציאו

א)והרא "ש  פ"א, התפיסה(ב"מ עצם  כי בדבר, טעם  הוסיף 

אתו שהאמת מי כי  שלו, שהקרקע  ראיה  מהווה הראשון  של

לגוזלה . הבא  מיד שלו את  להציל יותר  יתאמץ 

עצמם הדין  שבעלי  במקום  למעשה , השלכה  נובעת  ומכך

ממחלוקת הנובע  בספק  כגון  השדה , שייכת  למי יודעים  אינם

במקרה שגם אומרים  יש  הפוסקים . בין  הוכרעה  שלא  הלכתית 

בזה אומרים שאין אומרים  ויש  גבר ' דאלים 'כל פוסקים  זה

והטעם שניהם. בין  הדבר  את  חולקים אלא  גבר' דאלים 'כל

יותר יתאמץ  עמו שהדין שמי  הרא "ש  דברי לפי  מובן  לכך

אינו עצמו הוא  אם  שייך אינו  וזה  בידו  שלו  את להעמיד כדי 

אתו שהאמת  ד)יודע קלט, חו"מ לבוש ה. הלכה למלך משנה .(ראה

יעקב' קסז)וב 'שבות  סי' פוסקים(ח"ב אין הזה  שבזמן חידש 

והגזלנים המתפרצים רבו הללו  "בדורות  כי  גבר', דאלים  'כל

אין ושוב  שלהם " שאינו ממון על  כן גם  נפשם  שמוסרין 

להעדיף ויש  התופס , עם  שהצדק  ראיה מהווה  התפיסה

גבר '. דאלים  'כל על חלוקה 

ה'תשע"ט  תמוז ג' קודש שבת גירושין  ספק נתגרשה כשאשתו הבעל ירושת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰÷ôñ äLøbúpL éîe¦¤¦§¨§¨§¥
.dLøBé ìòaä ïéà ¯ äúîe ,ïéLeøb¥¦¥¨¥©©©§¨

משנה ': ה'מגיד  כתב

גירושין ספק  שנתגרשה שאשה זו  הלכה  למד הרמב "ם 

ה"ג) ופ"ה ה"ו פ"ג גרושין הל' לדוגמה יורשה ,(ראה הבעל אין ומתה ,

הגמרא  ב)מדברי  מה, אביהdphwלגבי(קדושין והלך  שנתקדשה 

נשואה ספק היא והרי  אביה  מדעת  שלא ונישאת  הים  למדינת 

חלים) אינם הנישואין יתנגד, אביה אם יורשה .(כי בעלה  אין  מתה, שאם 

לנישואיה נתרצה האב  אם  להסתפק  יש  כי הוא  והטעם 

כארוסה ודינה  נתרצה  לא  או יורשה  ובעלה  נשואה  ונעשית 

יורשה הבעל הל'שאין  ראה – בחייה לנישואין הסכים שהאב שיתברר (עד

ה"ה) פכ"ב קרוביהאישות בחזקת  הירושה ממון  את  מעמידים  כי ,

הבעל  אין  גירושין, ספק שנתגרשה באשה  גם  וכך  היורשים .

העיטור  בספר  כתב  שכן והביא  ח"ג)יורשה . שמכאן(קידושין

הבעל  אין ומתה , גירושין  וספק קידושין ספק  בכל  כי  למדים

יורשה .

ומתה , גירושין ספק  שנתגרשה מי הראב "ד, לדעת  אך

על  להקשות שאין משנה ' ה'מגיד וביאר  יורשה . הבעל

יורשה  הבעל אין  נישואין שבספק  מכך  בגמרא הראב "ד  (כמבואר

לחלק :הנ"ל) יש  כי ,

בחזקת היא  הירושה  הנישואין  קודם  הרי נישואין , בספק 

אבל  מחזקתו. אותה  מוציאים אין נישואין ומספק  האב,

אין גירושין  ומספק  הבעל , בחזקת  היא  הירושה  משנישאת 

מחזקתו. אותה  מוציאים 

יעקב ' סק"ה)וה 'בית  צ, סי' ביאר :(אהע"ז

הבעל  את  כופים  שאם  האומרים  כדעת  נקט הרמב "ם 

אשתו את ותחבולות),להוציא  ברמאות וקידשה כהוגן שלא אם(כשנהג

אותה  יורש  אינו  שגירשה , קודם  שם מתה ח"מ עז, סי' אהע"ז (רמ"א

להסקכ"ח) לתת  הבעל את  כופים  בגירושין , ספק  יש  וכאשר .

אינו אשתו , את  להוציא  אותו שכופים  והבעל כשר. שני  גט 

יורשה .

כאשר האדם הוא בהתפעלות המידות, אזי אינו יכול לדבר דברי שכל.
ממאמר פרשת חוקת, ה'תשכ"ז
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ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
וקבלנות.1) ערבות דיני מבאר

.‡‰ÂÏn‰2:„Á‡ BÏ ¯Ó‡ e‰ÂÏ‰L ¯Á‡Â ,B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿««∆ƒ¿»»«∆»
:¯Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈca ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL B‡ ;·¯Ú È‡¬ƒ»≈∆»«∆«…∆«ƒ¿»««≈
ÔzÏ ˜eMa B¯·Á ˙‡ ˜BÁ ‰È‰L B‡ ;·¯Ú È‡Â Áp‰«««¬ƒ»≈∆»»≈∆¬≈«ƒ≈
·iÁ ·¯Ú‰ ÔÈ‡ - ·¯Ú È‡Â Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏ¿»««««¬ƒ»≈≈∆»≈«»

ÌeÏk3ÔÈc ˙Èa ÈÙa '·¯Ú È‡' ¯Ó‡ elÙ‡Â ,4Ï·‡ . ¿«¬ƒ»«¬ƒ»≈ƒ¿≈≈ƒ¬»
,ÌÈt‰ el‡ Ïk - ‰Ê ÔBÓÓ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»∆»«»∆»≈«»ƒ
„aÚzL ,‰ÂÏn‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈa ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa5. ≈ƒ¿≈≈ƒ≈≈¿≈««¿∆ƒ¿«¿≈

קעו:2) בתרא על 3)בבא הכסף את נתן שהמלוה משום
של  ודיבור הערב, על סמך ולא עצמו הלווה של אמונתו
התחייבות. של תוקף לו אין קניין קבלת בלא הערב

הדין.4) בית התערבות פי על אפילו 5)שלא משמע
קול  לו יש שקניין משום שלו, משועבדים מנכסים לגבות
הערב  של ששדותיו ידע שהלוקח הדעת, על ומתקבל
קכט  סימן משפט חושן הטור כתב וכן למלוה. משועבדות
כתב, שם בתרא בבא יוסף [בנימוקי הלוי. מאיר רבינו בשם
מסתימת  אולם ממשועבדים, גובה אינו שטר בלי שבקניין

הרמ"ה]. כדעת שדעתו משמע רבינו של לשונו

.·BÏ ¯Ó‡6- ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :˙BÚÓ ÔzÓ ˙ÚLa »«ƒ¿«««»«¿≈«¬ƒ»≈
·¯Ú‰ „aÚzL7¯ˆ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ˜ CÈ ƒ¿«¿≈∆»≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ

e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„aÚzL - ·¯Ú B˙B‡ eOÚ»»≈ƒ¿«¿≈««ƒ∆…»
,‰Âl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÔÈˆB¯ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ÔB‚k .B„iÓƒ»¿∆»≈ƒƒƒ¿ƒ«…∆
BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ .ÌÎÏ ·¯Ú È‡Â e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â¿»«»∆«ƒ«¬ƒ»≈»∆ƒ¿≈
„aÚL ‰È‰ d˙B‡a ,ÔÈc ˙Èa e‰eÈÓ‡‰L ‰‡‰¬»»∆∆¡ƒ≈ƒ¿»¬»»ƒ¿≈

BÓˆÚ8. «¿

ãycew zegiyn zecewpã

t"r` ...axr eze` eyr oicÎzia m` oke ...axrd carzyp"
."oicÎzia edepin`dy d`pd el yie li`ed ...ecin epw `ly

אם  רק הוא קניין בלא הערב שיעבוד הרמב"ם, לשיטת
על  הנאה לו ויש הואיל ערב, אותו עשו בית־דין

בית־דין, שהאמינוהו
מעות  מתן אחר ערב הריני ואמר המלוה האמינו אם אבל
משעבד  אינו כי א' בהלכה שכתב כמו קניין בלא ערב אינו
הבבלי  כשיטת והוא המלוה. שהאמינו ההנאה בגין עצמו

יוסף' וב'נמוקי גרשום' ב'רבינו שהתבארה בבא כפי (סוף

אלא בתרא) הערב את לשעבד יפה כוחה אין זו שהנאה
בפועל  ממון ומחסרו פיו על ממון שהוציא בגלל שרק
חוב  על בשוק הלוה את שחנק במלוה ולכן משתעבד,

מכיון  אשלם" ואני לו "הנח ואמר חברו ובא לו שחייב
על  ש"לא כיון בפועל ממון חסרו ולא מחסרי" מידי ש"לאו

קניין. בלא משתעבד אינו הלווהו" אמונתו
שהמלווה  בזה לערב שיש ההנאה הירושלמי לשיטת אבל
משתעבד  ב"חנוק" ולכן לשעבדו, בלבד בכוחה יש מאמינו

קניין. בלא גם
(23 'rd 148 cenr y"ewl it lr)

הכסף.7)שם.6) את ונתן עליו הסתמך שהמלוה משום
אלא 8) עצמו, משעבד אינו הנאה כל לערב שאין במקום

הפסד  של סיכון בלי הקשה ממצבו הלווה את להציל רוצה
שקיבל  אומרים אנו שהיא, כל הנאה לו כשיש אבל ממון,
"ערב  אמרו: שם [בגמרא ממון. הפסד של הסיכון עצמו על
שהכוונה  רבינו ופירש קניין". צריך) (אינו בעי לא דין דבית
סיבה  כל ללא - דין בית בפני כשאמר אבל כאן, שביאר כמו

נשתעבד. לא - ערב" "אני - הדין בית מצד

.‚‰ÂÏn‰9Ú È„È ÏÚ B¯·Á ˙‡·¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·¯ ««¿∆∆¬≈«¿≈»≈««ƒ∆∆»≈
‡l‡ ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡Ï - ‰ÂÏnÏ „aÚzLÓƒ¿«¿≈««¿∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»∆»
Ïˆ‡ ¯ÊBÁ - BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡ ;‰lÁz ‰Âl‰ ˙‡ Ú·Bz≈«∆«…∆¿ƒ»ƒ…»«≈≈∆
ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .epnÓ Ú¯ÙÂ ·¯Ú‰∆»≈¿ƒ¿»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰ÂlÏ ÌÈÒÎ10Ú¯tÈ ‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ«…∆¬»ƒ≈¿»ƒ«…∆…ƒ»«
ÏÏk ·¯Ú‰ ÔÓ11Ìl‡ ‰Âl‰ ‰È‰ .‰Âl‰ ÔÓ ‡l‡ , ƒ∆»≈¿»∆»ƒ«…∆»»«…∆«»

ÔÈcÏ ‡a ‡lL B‡ ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆…»«ƒ
‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿««»«¬∆
- B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ;‰Âl‰ ÌÚ ÔÈc ·¯Ú‰∆»≈ƒƒ«…∆ƒ»¿ƒƒ»

ÔÈc ˙Èa e‰e˙nLÈ B‡ ,‡ÈˆBÈ12.BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿≈ƒ«∆ƒ≈

לא 9) ערב ידי על חבירו את "המלוה קעג.): (שם שנינו
ייפרע  לא ב): עמוד (שם בגמרא ופירשו הערב" מן ייפרע

תחילה. הערב כן 10)מן לפני שכתב מה מבאר רבינו
מהם. לגבות נכסים מצא שלא הכוונה לו" נתן "ולא

לפרוע.11) מסרב הלווה אם האמור 12)אפילו כפי
ג. הלכה כ"ב פרק למעלה

.„‰˙‰13˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ·¯Ú‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆«∆»≈¿»««¿»
‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ ,‰ˆ¯‡L ÈnÓ Ú¯t‡L∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆ƒ≈¿»ƒ«…∆…

·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯tÈ14ÈnÓ Ú¯t‡L ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ . ƒ»«ƒ∆»≈»««¿»∆∆»«ƒƒ
‰lÁz ‰ˆ¯‡L15ÔÏa˜ ‰È‰L B‡ ,16Úa˙È ‰Ê È¯‰ - ∆∆¿∆¿ƒ»∆»»«¿»¬≈∆ƒ¿«

ÔÏaw‰ ˙‡ B‡ ‰f‰ ·¯Ú‰ ˙‡17Ô‰Ó Ú¯tÈÂ ,‰lÁz ∆∆»≈«∆∆««¿»¿ƒ»¿ƒ»«≈∆
ÌÈÒÎ LiL Èt ÏÚ Û‡18.‰ÂlÏ ««ƒ∆≈¿»ƒ«…∆

קעג:13) במחלוקת 14)שם שנוי זה שדין כתב שם בטור
נכסים  ללווה יש שאפילו הלוי, יהוסף רבינו דעת ראשונים:
שם  תוספות (ראה תם רבינו ודעת תחילה, הערב מן גובה
כשאין  אלא הערב, מן גובה שאינו חסורי) המתחיל דיבור
רבו  שיטת נוגדת רבינו של שיטתו [לכאורה ללווה. נכסים
כאן  משנה המגיד של ביאורו לפי אולם הלוי, הר"י
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(המגיד  הוא רבו. שיטת לפי גם רבינו דברי מתיישבים
ללווה" נכסים יש "אם רבינו שכתב מה מפרש משנה)
ידועים, נכסים לו כשאין אבל ידועים, לנכסים הכוונה
יכול  הערב אין יתירה טירחא בלי מהם להיפרע שאפשר
- כך התנה וכשלא שארצה, ממי אפרע כשאמר לדחותו
יתחייב  ואם תחילה הלווה את תתבע להמלוה לומר יכול
ויש  ממנו. תגבה - לגבות נכסים דין בית ימצא ולא בדין
נכסים  ללווה שכשיש רבו, שכתב מה מפרש שרבינו להניח
לבית  ידועים שאינם לנכסים התכוון הערב מן גובה כן גם
וצריך  רחוק במקום שנמצאים או נמצאים הם איפה דין
ממש  ידועים כשהם אבל מהם, לגבות כדי הרבה לטרוח
מודה  הלוי הר"י גם - מגיעה דין בית שיד במקום ונמצאים
שבידינו  הספרים וגירסת תחילה. מהערב נפרעים שאין

רבינו]. לשיטת מסייעת שם) בתרא בבבא 15)(בבא
"ממי  אלא "תחילה" בפירוש התנה כשלא המדובר הקודמת

ערב.16)שארצה". ומי קבלן מי יתבאר הבאה בהלכה
"תחילה".17) בפירוש אמר שלא פי על אפילו 18)אף

מהם. לגבות ואפשר ידועים

.‰·¯Ú e‰ÊÈ‡19È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ ?ÔÏa˜ e‰ÊÈ‡Â ≈∆»≈¿≈∆«¿»»«≈«¬ƒ
epnÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏnÏ LiL ,ÔÏa˜ e‰Ê - CÏ Ô˙B≈¿∆«¿»∆≈««¿∆¿ƒ»«ƒ∆
˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁz¿ƒ»««ƒ∆…≈≈¿…»««¿»

Ó Ú¯t‡LÈ‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆ¯‡L Èn ∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆¬»ƒ»««¿≈«¬ƒ
e‰ÂÏ‰ ,·iÁ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ú¯Bt È‡Â e‰ÂÏ‰ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ≈««¿≈«¬ƒ«»«¿≈
Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â BÏ Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ô˙B È‡Â«¬ƒ≈«¿≈«¬ƒ«¿»≈«¬ƒ«¿»≈
- ·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ,·iÁ È‡Â BÏ Ôz ,Ú¯Bt È‡Â BÏ«¬ƒ≈«≈«¬ƒ«»≈«¬ƒ»≈

Ô‰ ˙e·¯Ú ÔBLÏ Ôlk20‡ÏÂ ,‰lÁz BÚ·Bz BÈ‡Â , À»¿«¿»≈¿≈¿¿ƒ»¿…
L¯ÙiL „Ú ,‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LiL ÌB˜Óa epnÓ Ú¯Ùƒ¿»ƒ∆¿»∆≈¿»ƒ«…∆«∆¿»≈

Ú¯t‡ ‰ˆ¯‡L ÈnÓ :¯Ó‡ÈÂ21. ¿…«ƒƒ∆∆¿∆∆»«

משום 19) כרבא, פסק רבינו בזה: אמוראים נחלקו קעד. שם
- כבתראי הלכה ורבא מאביי בידינו (כלל אחרון שהוא

תן 20)כאחרונים). שיאמר: עד קבלן, נעשה לא ולפיכך
לך. אתן ואני (מגיד 21)לו "תחילה" שאמר לומר, רוצה

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו משנה)

.Â·¯Ú22¯eËt - B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a˙k ÏL »≈∆¿À»««ƒ∆»ƒ»»
‰OÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ;ÌlLlÓ23ÔBÓÓ ¯qÁ ‡ÏÂ ,24. ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿»»»¿…ƒ≈»

·¯Ú ·‡‰ ‰È‰ Ì‡Â25- B„iÓ e˜Â ,Ba ˙a˙ÎÏ ¿ƒ»»»»»≈ƒ¿À«¿¿»ƒ»
·iÁ26·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â .27. «»¿«¿»∆¿À»«»

ãycew zegiyn zecewpã

."aiig ecin epwe axr a`d did m`e"

קנין ללא משתעבד בנו לגבי ב.)אבא קעד, בתרא אבל (בבא
ב'לקוטי  ומבואר דווקא. בקנין הוא כאן הרמב"ם לדעת
בעד  ערב הוא אחד ענף או אחד משורש שהוא שמי תורה'

בזה. זה ערבים שכולם ישראל מכל יותר חבירו
(41 'rd 150 cenr e"kg y"ewl it lr)

ב.22) עמוד הנישואין.23)שם לקיים כל 24)עזר
יתבעו  ולא יפרע שזה סמך שהערב "אסמכתא" היא ערבות
סמך  על מעות ונתן לו האמין שזה שנהנה משום אלא ממנו,

ומשום  עצמו שעבד זו הנאה שמפני אומרים, אנו ערבותו,
בכתובה  כגון ממון, לחיסרון גורם אינו כשהערב כך,
מובטחת, אינה כשכתובתה ואפילו להינשא רוצה שהאשה
נידונית  ערבותו כך ומשום בערב אמון כל גילתה לא
בפרק  לשיטתו בהתאם מידו, שקנו פי על אף כאסמכתא,
מחייבת  אינה שאסמכתא ז, הלכה מכירה מהלכות י"א
גם  שם (ראה מעכשיו לו הקנה לא אם מידו, כשקנו אפילו
שלאחר  לערב דומה זה ואין שם). משנה ומגיד י"ג הלכה
אמונתו  על שלא פי על אף מועיל שהקניין מעות מתן
משנה). (מגיד כיס חיסרון שם שיש משום הלווהו,

(אב 25) נפשיה משעבד שעבודי בריה לגבי "אבא שם:
עצמו)". משעבד לבנו אמרו 26)ביחס לא שם בגמרא

מידו", "וקנו הוסיף עצמו מסברת ורבינו קניין, שצריך
אין  - באב אמון כל גילה לא והבעל ממון חסר שלא משום
אינו  קניין אפילו אחר, ובאדם קניין. בלא לשעבוד נימוק
שאפילו  ואומר חולק [הראב"ד למעלה שביארנו כמו מועיל
שאפילו  לשיטתו מתאים וזה נשתעבד. - האב מיד קנו לא
שמה  - ומכאן מידו, כשקנו משתעבד זר כתובה ערב
קנו  כשלא המדובר השוק מן לאדם אב בין שם שחילקו

שם.27)מידו].

.ÊÏa˜Â ÈÂÏ ‡·e ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿»∆»≈ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡28‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÈÂÏ „aÚzL ‡Ï - «¬»»»…ƒ¿«¿≈≈ƒ∆«¿«¿»

‡È‰29¯ÎÓ ÈÓc ÌlLÏ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»ƒ»∆»≈¿«≈¿≈∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ epÚa˙iL ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‰Ê∆»≈∆ƒ¿∆∆ƒ¿»∆¿ƒ¿¬≈∆

·iÁ30.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . «»¿»∆««

את 28) המוכר של חוב בעל יטרוף שאם הלוקח, כלפי
הוא. ישלם - מעותיו לו יחזיר לא והמוכר לוי 29)השדה,

יצטרך  שלא דעתו וסמכה השדה את יטרפו שלא היה בטוח
השיג, הראב"ד משנה). המגיד של פירושו פי (על לשלם
כמו  קניין, צריך שאינו מעות מתן בשעת כערב זה שהרי
לדמות  שאין מבאר, משנה ובמגיד א. בהלכה רבינו שכתב
על  היא הערבות בהלוואה הלווה, לערבות מכר של ערבות
דמי  על חלה אינה האחריות במכר אבל שהלווה, המעות
דמיו  המוכר ישלם יטרפוהו שאם הקרקע, על אלא השדה
זה  תשלום להגדיר ואין בו, וזכה אותו שקנה ללוקח
והערבות  ההפסד, כהשלמת אלא שקיבל הדמים כהחזרת
את  שטרפו בשעה המוכר בו שנתחייב זה תשלום על היא
ואפילו  מעות, מתן בשעת ערבות כאן אין ולפיכך הקרקע,
שקניין  למעלה שנתבאר כפי נתחייב. לא - מידו קנו אם
אמונתו. על כשהלווהו אלא באסמכתא, מועיל אינו

דומה 30) זה הרי המכר דמי על בפירוש היה שהקניין מפני
יוסף  בית ראה משנה. (לחם מעות מתן בשעת להלוואה
הראב"ד  של [השגתו י"א). סעיף קלא סימן משפט חושן
כשהערב  שהמדובר מוכיחים, משנה המגיד של ביאורו וגם
אלא  חייב ואינו מידו קנו אם ואפילו מעות מתן בשעת בא

זו]. הלכה בסוף המפורט בסגנון קניין כשעשו

.ÁÛ‡ ,È‡z ÏÚ ÔÓˆÚ e·iÁL ÔÏaw‰ B‡ ·¯Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»≈««¿»∆ƒ¿«¿»«¿««
‡e‰L ÈtÓ ,„aÚzL ‡Ï - B„iÓ ewL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆

‡zÎÓÒ‡31Ôz‡ È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «¿«¿»≈«¿∆»«≈«¬ƒ∆≈
ÏkL .‰È‰È ‡Ï ‡Ï Ì‡ B‡ CÎÂ Ck ‰È‰È Ì‡ CÏ¿ƒƒ¿∆»¿»ƒ……ƒ¿∆∆»
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‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡a Ba ·iÁ BÈ‡L „eaÚL ‰ÏBz‰«∆ƒ¿∆≈«»¿ƒƒ¿∆¿ƒ…
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÌÏL ÔÈ˜ ‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï - ‰È‰Èƒ¿∆…»«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¿ƒ»…

.„aÚzLƒ¿«¿≈

או 31) יהיה אם - בתנאי השתעבדותו את בפירוש כשתלה
הר  - יהיה ומוחלט לא גמור קניין אינו שקניינו דעתו, גילה י

תוקף. כל זה לקניין אין ולפיכך

.ËeÂlL ÌÈL32,„Á‡ Á˜Ó eÁ˜lL B‡ „Á‡ ¯ËLa ¿«ƒ∆»ƒ¿»∆»∆»¿∆»∆»
- ˙eÙzLa Á˜Ï B‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰ÂlL ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ¿≈«À»ƒ∆»»∆»≈∆»«¿À»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡·¯Ú Ô‰ È¯‰33.L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈«¿»ƒ∆»∆««ƒ∆…≈≈

א.32) הלכה ה פרק שבועות דינו 33)ירושלמי אחד כל
השנייה. למחציתה וכערב ההלוואה מחצית לגבי כלווה
שהמלוה  רבינו, בשם כתב עז סימן משפט חושן [בטור
הוכיח  שם יוסף בבית אולם שירצה, ממי הכל לגבות רשאי
הנכונה  הגירסא הטורים, לבעל נזדמנה משובשת שגירסא
ודינם  ערבאים", "נעשו שבידינו: בספרים שהיא כמו היא
משנה  בכסף כתב וכן תחילה. ממנו גובה שאינו ערב ככל

כאן].

.ÈÔÓ Ú¯tÏ ‰ÂÏn‰ ‡B·iLk ,„Á‡Ï e·¯ÚL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»««¿∆ƒ»«ƒ
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ó Ú¯tÈ - ·¯Ú‰34‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆»≈ƒ»«≈≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿ƒ…»»

.·BÁ‰ ¯‡La ÈM‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁ - ·BÁ‰ È„k „Á‡Ï¿∆»¿≈«≈¿≈««≈ƒƒ¿»«

"האחים 34) קז. בתרא בבבא שאמרו ממה זה דין למד
אחד  של חלקו ונטל חוב בעל ובא אביהם) (ירושת שחלקו
הכל  לגבות יכול אביהם של שהמלוה הרי וכו'". מהם
כערבים  דינם הלווה שנכסי פי על אף אחד, יורש מנכסי
יוצא  ביה". ערבין אינון אינש דבר "נכסוהי שאמרו: כמו
הכל  לגבות המלוה יכול ערבים שני שיש שבמקום מזה
הקודמת, שבהלכה שלוו לשניים דומה זה ואין מהם. מאחד
לווה  שזה אפשר הלוואה אבל לחצאין, ערבות שאין משום
על  רבים [תמהו רשב"א). בשם משנה (מגיד חצי וזה חצי
ידי  על חבירו את "המלוה בתרא: בבא סוף מתוספתא רבינו
שאפרע  מנת על אמר ואם מהם, מאחד יפרע לא ערבים שני
מציעא  בבא יוסף ובנימוקי מהן". מאחד ייפרע - מהן מאחד
התוספתא: שכתבה מה מפרש שרבינו כתב, ג פרק תחילת
כלום  תחילה ייפרע שלא הכוונה מהן" מאחד ייפרע "לא
מאיזה  שיגבה התנה ואם הלווה, מן אלא הערבים מן מאחד
וכן  ד). הלכה למעלה (ראה תנאו כפי גובה - שירצה מהם

כרבינו].פירש ופסק הרשב"א גם

.‡ÈBÚÈ„BÈ - ‰ÂÏnÏ Ú¯ÙiLk ,ÌÈLÏ ·¯ÚL „Á‡Â35 ¿∆»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«««¿∆ƒ
ÂÈÏÚ ¯ÊÁiL È„k ,Ú¯Bt Ì‰ÈMÓ ‰ÊÈ‡ ·BÁ ÏÚ36. «≈∆ƒ¿≈∆≈«¿≈∆«¬…»»

לערב.35) יודיע לדרוש 36)המלוה ממי ידע שהערב
עצמו. סברת היא זה דין מעותיו. החזרת

.·ÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰37·¯Ú È‡Â CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·¯Ú : »≈«¬≈¬…ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ»≈
ÌLÎe ;·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ŒEÏ¿¬≈∆¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ»≈¿≈
·¯ÚÏ ·¯Ú „aÚzL Ck ,‰ÂÏnÏ ·¯Ú‰ „aÚzLpL∆ƒ¿«¿≈∆»≈««¿∆»ƒ¿«¿≈»≈¿»≈

ÔBL‡¯38ÔBL‡¯ ·¯Ú ÔÈ„Â ‰ÂÏn‰ ÌÚ ·¯Ú‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ∆»≈ƒ««¿∆¿ƒ»≈ƒ
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc ÈM‰ ÌÚƒ«≈ƒƒ∆»

משנה).37) (מגיד זה לדין ברור מקור נמצא לא
אינו 38) ראשון שערב פי על ואף קניין, בלא אפילו משמע

א) הלכה (ראה מעות מתן בשעת שלא קניין בלי משתעבד
מעות  נותן אינו ראשון ערב שהרי מעות, מתן אין שני ובערב
ראשון  ערב של השעבוד חלות שעת - דבר של וטעמו כלל.

משנה). (מגיד שני ערב לגבי מעות מתן כשעת נחשבת

.‚È¯Ó‡L ÔB‚k ,·¯ÚL ¯·c‰ ·ˆ˜ L¯t ‡lL ÈÓƒ∆…≈≈∆∆«»»∆»«¿∆»«
È‡Â BÏ ¯ÎÓ B‡ ,·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ÔzzM ‰Ó Ïk :BÏ»«∆ƒ≈≈«¬ƒ»≈¿…«¬ƒ
:‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ - ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ B‡ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ»≈≈ƒ«¿ƒ∆»
ÛÏ‡ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰ B‡ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÏ ¯ÎÓ elÙ‡¬ƒ»««¬∆∆¬»ƒƒ¿»≈»∆∆
·¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïka ·¯Ú‰ „aÚzL -ƒ¿«¿≈∆»≈«…¿≈»∆ƒ∆≈∆∆»≈

ÚML ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡L ÔÂÈkL ;ÌeÏk ·iÁBÓˆÚ „a «»¿∆≈»∆≈≈««»»∆ƒ¿≈«¿
BÓˆÚ „aÚL ‡ÏÂ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - Ba39ÌÈ¯·„e . …»¿»«¿¿…ƒ¿≈«¿¿»ƒ

.ÔÈ·nÏ Ì‰ ÌÚË ÏL∆««≈«≈ƒ

ח 39) הלכה למעלה שנתבאר כמו מועיל אינו קניין ואפילו
י"א  בפרק בפירוש רבינו כתב וכן תנאי. על חיוב גבי
מביא  קידושין בסוף נסים [רבינו ט"ז, הלכה מכירה מהלכות
יכול  שאדם ודעתו רבינו, על החולק בתשובה הרמב"ן דברי
הראב"ד  גם מידו. כשקנו קצוב שאינו בדבר עצמו לחייב
בין  לפשרה נכנס וכאן רבינו על השיג (שם) מכירה בהלכות
ומקרה. מקרה בכל הדעת אומד על וסומך השיטות, שתי

שם]. משנה וכסף ושם כאן משנה מגיד ראה

.„ÈÏL BÙe‚Ï ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»««¬≈«¿≈«¬ƒ»≈¿∆
ÔBÓÓ ÏL BÓˆÚÏ ·¯Ú ‡Ï ,‰Ê ‰ÂÏ40ÔÓÊ Ïk ‡l‡ , …∆∆…»≈¿«¿∆»∆»»¿«

EÏ ep‡È·‡ ‰ˆ¯zL41e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ , ∆ƒ¿∆¬ƒ∆¿¿≈ƒ»«««∆ƒ¿»
e˜Â ,EÏ ep‡È·‡ epÚa˙zL ÔÓÊ Ïk ,e‰ÁÈp‰ :BÚ·˙e¿»«ƒ≈»¿«∆ƒ¿»∆¬ƒ∆¿¿»

B„iÓ42ÔÓ LÈ - ‰Âl‰ ‰Ê ‡È·È ‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ƒ»«∆ƒ…»ƒ∆«…∆≈ƒ
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰43ÈÓ LÈÂ ; «¿ƒ∆»∆«»¿«≈¿≈ƒ

B‡ ep‡È·‡ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â ‰˙‰ elÙ‡L ,‰¯B‰L∆»∆¬ƒƒ¿»¿»«ƒ…¬ƒ∆
BÊ È¯‰ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰‡ Á¯aL B‡ ˙nL∆≈∆»«∆¿∆«»¿«≈¬≈

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .„aÚzL ‡ÏÂ ,‡zÎÓÒ‡«¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿»∆«¿ƒ»

הלווה.40) ידי על החוב פירעון לעצם ערב נעשה לא
הלווה.41) את להביא רק עצמו על נתבאר 42)קיבל

קניין. צריך מעות מתן בשעת שלא א בהלכה למעלה
גאון 43) נחשון רב דעת היא שזאת כתב, משנה במגיד

ונראה  קכט. סימן משפט חושן בטור שהובאה בתשובה
שם. יוסף בית דעת על גם נתקבל זה שמקור

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
נתבארו 1) שלא ערבות דיני ושאר בשטר, ערבות דיני מבאר

מדעתו. שלא חבירו של חובו פורע דין וכולל הקודם בפרק

.‡‰ÂÏn‰2e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ,¯ËLa B¯·Á ˙‡3ÌÈ„Ú‰ ««¿∆∆¬≈ƒ¿»¿««∆≈ƒ»≈ƒ
‰Âl‰ ˙‡ ·¯ÚÂ ·¯Ú ‡a ¯ËMa4ewL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»»»≈¿»«∆«…∆««ƒ∆»

e¯‡aL BÓk ÌlLÏ „aÚzLÂ B„iÓ5‡B·iLk , ƒ»¿ƒ¿«¿≈¿«≈¿∆≈«¿¿∆»
Û¯BË BÈ‡ - ‰f‰ ·¯Ú‰ ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏn‰««¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈∆»≈«∆≈≈

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ6¯ËL ÏL BÙe‚a ·¯Ú‰ ‰È‰ . ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ»»∆»≈¿∆¿»
ÈBÏt :e·˙k Ì‡ :ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜·¯Ú7È¯‰L , …∆¬ƒ«»≈ƒƒ»¿¿ƒ»≈∆¬≈
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צט dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·¯ÚÓ BÈ‡8ÔÓ epnÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰ÂÏna ‰Âl‰ ÌÚ ≈¿…»ƒ«…∆«ƒ¿»≈∆ƒ∆ƒ
ÌÈ„aÚLÓ‰9‰ÂÏ ÈBÏt :¯ËMa ·e˙k Ì‡ Ï·‡ ; «¿À¿»ƒ¬»ƒ»«¿»¿ƒ»»

ÈBÏÙe CÎÂ Ck ÈBÏtÓ10ÌÚ ‰ÂÏ e·¯Ú È¯‰L ,·¯Ú ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»≈∆¬≈≈¿…∆ƒ
eÓ˙Á Ck ¯Á‡Â ,·¯Ú ÏL B„iÓ e˜Â ,¯ËMa ·¯Ú»≈«¿»¿»ƒ»∆»≈¿««»»¿
·¯Ú ÈÒÎpÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ - ¯ËMa ÌÈ„Ú≈ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»≈

ÌÈ„aÚLÓ‰11. «¿À¿»ƒ

קעו:2) שם וגמרא קעה: בבאֿבתרא שחתמו.3)משנה
העדים.4) מחתימת למטה בשטרֿהחוב ערבותו וכתב

רש"י  (ראה שטרות" חיתום לאחר היוצא "ערב במשנה:
לאחר 5)שם). אפילו מועיל שקנין ה"א, הקודם בפרק

מעות. הערב.6)מתן את 7)של מקשר אינו  זה סגנון
בפני  ענין הוא זו פיסקא וכאילו יחד, והמלוה ִהערבות

"אינו 8)עצמו. לאחרֿכך: להאמור נימוק משמש זה קטע
המשועבדים". מן ממנו מידו.9)גובה קנו אם אפילו

(מגידֿמשנה). חורין מבני אפילו גובה אינו - קנו וכשלא
המלוה.10) עם הערבות מקשרת זו ורבי 11)וא"ו כרב

ללמדנו, מידו", "וקנו וכתב דייק רבינו קעו. שם יוחנן
העדים, חתימת לפני בשטר הערבות נכתבה אם שאפילו
קנין. בלא מעות מתן לאחר משתעבד אינו - "ופלוני" וכתבו
בלא  גובה אינו חורין מבני שאפילו מבאר, במגידֿמשנה

ובלחםֿמשנה). שם, (עיין קנין

.·- ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»«ƒ∆»≈«««¿ƒ

·iÁ˙pL ÌBiÓ12˙eÁt ‰Ê Ák ‰È‰È ‡Ï .ÌlLÏ ·¯Ú‰ ƒ∆ƒ¿«≈∆»≈¿«≈…ƒ¿∆…«∆»
BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ13‰˙‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Bn‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ƒ«…∆«¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ¿»

È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - BnÚ14. ƒ«…¿ƒ«¿«

ביתֿדין.12) שאמרו 13)עלֿידי והדיחויים ההקלות וכל
דרכי  וכן בערב. גם יפה כוחם - לווה גבי (פכ"ב) למעלה

בערב. גם שייכות ביתֿהדין, מצד כבר 14)הכפיה נתבאר
(מועיל). קיים - שבממון תנאי שכל פעמים, כמה

.‚ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï ‡aL ‰ÂÏÓ15 «¿∆∆»ƒ¿…«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -16È¯‰ ,ÔÏaw‰ Ïˆ‡ CÏ :¯ÓBÏÂ ≈»ƒ¿¿«≈≈∆««¿»¬≈

EÏ LÈ17‰lÁz B˙B‡ Úa˙Ï18ÈÓ Ïk Ú·Bz ‡l‡ ; ≈¿ƒ¿…«¿ƒ»∆»≈«»ƒ
‰lÁz ‰ˆ¯L19„iÓ ˙BÚn‰ ÔÏaw‰ ‡O Ì‡Â . ∆»»¿ƒ»¿ƒ»»««¿»«»ƒ«

‰Âl‰ „Èa ‰ÂÏnÏ ÔÈ‡ - ‰Âl‰ „Èa B˙e ‰ÂÏn‰««¿∆¿»¿««…∆≈««¿∆¿««…∆
ÌeÏk20˙¯Á‡ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰ .21ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»»«…∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆≈»

ÁÈp‰Â ‰Âl‰ ˙nL B‡ ,ÂÈÏ‡ CÏÈÏ ‡ÏÂ BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¿…≈≈≈»∆≈«…∆¿ƒƒ«
È¯‰ - Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙È¿ƒ¿«ƒ∆≈≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈
ÈeˆÓ ‰Âl‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ‰Ê22. ∆≈«∆∆»≈¿ƒ»∆¬≈≈«…∆»

דמלוה 16)ידועים.15) מיניה לווה מיפטר "לא קעד. שם
ביד". (הקבלן) ויתן שישא כאמור 18)הזכות.17)עד

ה"ד. פכ"ה בשם 19)למעלה כתב קכט סי' חו"מ ב'טור'
של  המשועבדים מן גם לגבות שיכול התרומות', 'בעל
יוסף' 'בית (ראה חורין בני לקבלן כשיש ואפילו הלווה,
(מובא  רשב"א כתב בזה. דעתו גילה לא ורבינו שם).
יותר  שדה הקבלן מן לגבות יכול שאינו כאן) במגידֿמשנה
שללווה  כגון עצמו, הלווה מן לגבות שיכול מזו משובחת

לגבות  לו ויש וזיבורית עידית או בלבד, זיבורית יש
בינונית  גם יש ולקבלן ה"ד, פי"ט למעלה כאמור זיבורית,
שאם  עוד, וכתב זיבורית. אלא בינונית מהקבלן גובה אינו -
הקבלן  מן לגבות רשאי אינו - למלוה לשלם רוצה הלווה

שם 20)תחילה. [ב'תוספות' הלווה. את לתבוע יכול אינו
גובה  - לקבלן נכסים אין שאם רבינוֿתם, בשם כתבו קעג:
ובכמה  יט (בכתובות נתן דרבי שעבודא מטעם הלווה, מן
מנה  בחבירו לנושה "מנין נתן: רבי בשם אמרו מקומות,
שנאמר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו, וחבירו
נתן  רבי של שמו את חז"ל והטביעו לו". אשם לאשר ונתן
שהרי  נתן), דרבי שעבודא לו: וקראו זה, עובר שעבוד על
לפרעון  שנתן הכסף את לקבלן להחזיר מחויב הלווה
ערוך' וה'שולחן קכט, סי' חו"מ ה'טור' פסקו וכן המלוה.
זמן  כל שהרי זו, בסברא קצת לפקפק ויש יט. סעיף שם
לו, נשתעבד ולא כלום לו חייב הלווה אין הקבלן פרע שלא
של  לשונו ומסתימת לו". אשם "לאשר לומר כאן שייך ולא

כתב,רבינו, שם ה'טור' רבינוֿתם]. כדעת שלא משמע
אין  ובשניהם לערב, קבלן בין הבדל אין - ביד ונתן שבנשא
וכתב  כאן, דייק רבינו אולם כלום. הלווה על למלוה
ב'שולחן  נפסק וכן כך. הדין אין שבערב ומשמע "הקבלן",

שם. ידועים,21)ערוך' נכסים ללווה כשאין המדובר,
ואין  וגובים, לנכסיו יורדים ביתֿדין – לו כשיש אבל
'בעל  בשם (כסףֿמשנה תחלה הערב את תובעים

ה"ג.22)התרומות'). פכ"ה למעלה ראה

.„BÈ‡ - ÈÚ ‡e‰L B‡ˆÓe ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿»∆»ƒ≈
‰Âl‰ Ú·MiL „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ23˙w˙a »¿ƒ»«ƒ∆»≈«∆ƒ»««…∆¿«»«

ÌÈB¯Á‡24‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL ;ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L25ÏÚ «¬ƒ∆≈¿∆»«¬¿¿»«
·¯Ú ÏL ÂÈÒÎ26. ¿»»∆»≈

תורה.23) של שבועה כעין חפץ, נתבאר 24)בנקיטת
מתקנת  אותו משביעים ערב שכשאין ה"ב פ"ב למעלה
היא  כאן האמורה שהשבועה ונראה הראשונים. הגאונים
נכסים  ללווה יש שמא הערב, לטובת מאוחרת יותר תקנה

ידועים. רמאות.25)בלתי יטען 26)מעשה המלוה
הוא  - ויחלקו הערב, מן ויגבה הלווה אצל נכסים מצא שלא

שגבה. המעות את - והלווה

.‰‡·e ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa B¯·ÁÏ ·¯Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»≈«¬≈¿ƒ¿»«∆»
- Ìi‰ ˙È„Óa ‰Âl‰ È¯‰Â ,·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙Ï ‰ÂÏn‰««¿∆ƒ¿…«∆∆»≈«¬≈«…∆ƒ¿ƒ««»

EÚ¯t ‡lL ‰È‡¯ ‡·‰ :·¯Ú‰ BÏ ¯ÓB‡27,‰Âl‰ ≈∆»≈»≈¿»»∆…¿»¬«…∆
.EÏ ÌlL‡ È‡Â«¬ƒ¬«≈¿

לומר 27) נאמן עצמו שהלווה והטעם, בשבועה. נוטל ואינו
 ֿ (מגיד ה"א פי"א למעלה כמבואר עלֿפה, במלוה פרעתי

משנה).

.Â‰Ê È¯‰ - B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï Ô˙Â Ì„wL ·¯Ú»≈∆»«¿»«¿««∆¬≈∆
‰Âl‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ28Û‡ ,B„È ÏÚ Ú¯tM ‰Ó Ïk ≈¿∆ƒ«…∆»«∆»««»«

.ÏÏk ÌÈ„Ú ‡Ïa B‡ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»ƒ¿»«∆¿…≈ƒ¿»
˙Úa ‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««…∆»≈
„ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÌlLÂ È·¯Ú :·¯Ú BÏ ‰OÚpL∆«¬»»≈»¿≈ƒ¿«≈¬»ƒ»«
¯Ó‡L B‡ ,ÔÏa˜ B‡ ·¯Ú BÏ ‰OÚÂ BÓˆÚ ˙eL¯aƒ¿«¿¿«¬»»≈«¿»∆»«
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·BÁ‰ Ú¯ÙÈÂ ÔziL e‰L¯‰ ‡ÏÂ ,È·¯Ú :‰Âl‰ BÏ29 «…∆»¿≈ƒ¿…ƒ¿»∆ƒ≈¿ƒ¿««
ÌeÏk BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ -30¯ËL Ú¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«…∆«»¿«≈¿¿≈«≈«¿«
BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ÏL B·BÁ31ÏÚ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ∆¬≈∆…ƒ«¿¬ƒ»»««

ÔBkLn‰32BBkLÓ ÏËBÂ ,ÌeÏk ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ - ««¿≈«…∆«»¿¿≈«¿
‰È‰ ‡nL ;ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ Ô˙Bp‰ ‰Ê „a‡ È¯‰Â ,ÌpÁa¿ƒ»«¬≈ƒ≈∆«≈∆¿»∆»»»

BÏ ÏÁBÓe ‰ÂÏn‰ ˙‡ ÒiÙÓ ‰Âl‰33‰Âl‰ ˙Ó .34, «…∆¿«≈∆««¿∆≈≈«…∆
„˜ ·BÁ‰ Ú¯Ùe ·¯Ú‰ Ì„˜Â,ÌÈL¯Bi‰ ˙‡ ÚÈ„BiL Ì ¿»«∆»≈»««…∆∆ƒ«∆«¿ƒ

Ì„˜ B·BÁ ¯ËL ‰Âl‰ Ú¯t ‡lL eÏ Ú„B Ì‡ƒ»»∆…»««…∆¿«…∆
Ì„˜ Ba ‰„B‰L ÔB‚k ,˙eÓiL35e‰ecpL B‡ ,36˙Óe ∆»¿∆»…∆∆ƒ≈

È¯‰ - ˙B·b‰Ï ‰ÂÏn‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡lL B‡ ,BÈeca¿ƒ∆…ƒƒ«¿««ƒ¿»¿ƒ»¬≈
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ ‰Ê37Ú¯tM ‰Ó Ïk38‰È‰ . ∆≈¿∆ƒ«¿ƒ»«∆»«»»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰ÂÏn‰39ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ««¿∆≈»ƒ≈«¿ƒ«»ƒ
ÌlLÏ40·BÁ‰ Ïk ·¯Ú‰ „ÈÏ Ô˙ Ô‰È·‡ ‡nL ; ¿«≈∆»¬ƒ∆»«¿«∆»≈»«

·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ‰È‰L∆»»»»ƒ¿≈∆»≈»ƒ≈«∆∆»≈
‰lÁz41ÚÈ„BiL Ì„˜ BzÚcÓ ‰Ê Ú¯t CÎÈÙÏe , ¿ƒ»¿ƒ»»«∆ƒ«¿…∆∆ƒ«

Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÚÈ„B‰ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ¬»ƒƒ»∆»≈»ƒ≈«
.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ô˙B ‡e‰ È¯‰Â B˙B‡«¬≈≈«»ƒ¿«≈

קעד:28) בבאֿבתרא מברייתא משמע אמר:29)כן שלא
רבינו:30)"ושלם". של מלשונו מדייק במגידֿמשנה

אבל  בלבד, בערב נאמר זה שדין הרשהו", ולא "ערבני
קבלן", להיות "הכנס לו: כשאמר לשלם הלווה חייב בקבלן
ערב  בין ההבדל את ומסביר "ושלם". הוסיף: כשלא אפילו
למה  תחילה הערב את לתבוע יכול אינו שהמלוה לקבלן,
לנגוש  יכול שהמלוה קבלן, אבל ולשלם. למהר לו היה
הדעת, על מתקבל - החוב את שיפרע עליו וללחוץ אותו
לדמות  אין כך ומשום הנגישה, מאימת להשתחרר שרצה
מדעתו, שלא חבירו של שטרֿחובו פורע לדין קבלן דין
שאם  במגידֿמשנה, מסיק ומזה הבא. בקטע רבינו שמביא
רשאי  המלוה והרי נכסים, לו נמצאו ולא בדין הלווה עמד
בביתֿדין  שנתבע לפני ושילם הערב וקדם הערב, את לתבוע

חי  כאן).- ראב"ד (ראה לו לשלם הלווה משנה,31)יב
מהל' בפי"ב רבינו פסק וכן קח. שם וגמרא ק: כתובות

הי"ט. ה"ב.32)אישות פי"ג שם נימוק 33)ירושלמי,
שם. בירושלמי, אמרו ֿ 34)זה בבבא הובא שהיה, מעשה

ושלם". "ערבני הלווה: לו כשאמר המדובר קעד. בתרא
פרע.35) שלא הודה למיתתו, למעלה 36)סמוך ראה

ה"ג. וב'טור'37)פכ"ב גדולים. יורשים אפילו משמע
קטנים, ביתומים המדובר (שם) שבגמרא כתב, קל סי' חו"מ
אחד  שם כשאין אפילו להחזיר מחוייבים גדולים אבל

למעלה. שנאמרו דרב 38)מהתנאים בריה הונא כרב
האמורים  התנאים משלושת אחד שם אין ואם שם. יהושע,
לשלם  חייבים היורשים אין פרעון) זמן לפני נידוי, (הודאה,
הלווה  אומרים: שאנו משום "ושלם", שאמר אףֿעלֿפי
בלשון  החוב. פרעון להבטחת ערך חפצי הערב לידי מסר
לצררי  חוששים ולמה אתפסיה". צררי "אימר שם: הגמרא
במגידֿמשנה, ביאר עצמו? מלוה מגבי יותר ערב, גבי
מתעורר  לשלם, החיוב עליו שחל לפני ושילם שקדם משום
מעותיו. להבטחת ערך חפצי בידו הפקיד שהלווה חשש

שהיה.39) מעשה קעד: הדרכים 40)שם מן באחד אפילו
שם. אשי, כרב חפצי 41)הנ"ל. מהלווה קיבל ואילמלא

זה  נימוק ערבות. עליו מקבל היה לא - לבטחון ערך
- תחילה הלווה את תובעים גוים שגם שבמקום מלמדנו,

גוי. במלוה גם לצררי חוששים אין

.Ê·¯Ú Ïk42Ú¯t‰Ï ‡aL ÔÈa ,Ú¯tM ‰Ó ÏhÏ ‡aL »»≈∆»ƒ…«∆»«≈∆»¿ƒ»«
BÓˆÚ ‰ÂlÓ ÔÈa ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ43CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈…∆≈ƒ…∆«¿¬≈∆»ƒ

Ú¯tL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï44·BÁ‰ ¯ËL ˙‡ÈˆÓ ÔÈ‡Â .45 ¿»ƒ¿»»∆»«¿≈¿ƒ«¿««
„iÓ ¯ËM‰ ÏÙ ‡nL ,‰È‡¯ ·¯Ú‰ „Èa ÂÈÏÚL∆»»¿«∆»≈¿»»∆»»««¿»ƒ«

ÌeÏk ‰Ê Ú¯t ‡ÏÂ ‰ÂÏn‰46. ««¿∆¿…»«∆¿

שם.42) שהברייתא 43)ברייתא, משמע, שם בסוגיא
קיבלו  הפוסקים, כל וכן רבינו, אבל יתומים. בדין עוסקת

עצמו. ללווה גם זה כדין 44)דין בשבועה נוטל ואינו
עלֿפה. כמלוה היא הערב שתביעת משום בשטר, מלוה

ראיה.45) אינו - הערב ביד נמצא החוב ששטר העובדא
והחזיר 46) למלוה פרעתי בעצמו: לטעון יכול חי, כשהלווה

לא  אתה גם אבל פרעתי לא אמנם או: ממני, ונפל השטר לי
זה  שדין מפרש, שם ברשב"ם כלום. לך חייב ואינני פרעת,
ויוציא  שפרע ישבע וכשיגדלו בלבד, קטנים ביתומים נאמר
של  סיומה את השמיט שרבינו הדבר, [תמוה היורשים. מן
לערב) כתב המלוה (פירוש: בו כתוב "ואם הברייתא:
וביאר, זה דין הביא שם וב'טור' גובה". - ממך התקבלתי
מן  וגובה בשטר כמלוה דינו שם) (ב"ב רשב"ם שלדעת
בלבד. חורין מבני שגובה ופוסק חולק והר"י המשועבדים,
התקבלתי  לדין רמז אין כאן ברי"ף גם לגמרי. שותק ורבינו

וצע"ג]. וס"ד). ס"ג קלא סי' וש"ך סמ"ע (ראה

.Á‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ z·¯Ú :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»«¿»ƒ¿≈…
·¯ÚÏ È˙ÈL¯‰ ‰z‡ :‰ÂlÏ ·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;Èz·¯Ú»«¿ƒ∆»«∆»≈«…∆«»ƒ¿ƒ«ƒ«¬…
‡Ï B‡ ,z·¯Ú EzÚcÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÔzÏÂ E˙B‡¿¿ƒ≈¿≈ƒ«¿¿»«¿»…
,EÈÙa ‰ÂÏn‰ ÈzÚ¯t :·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;ÏÏk z·¯Ú»«¿»¿»∆»«∆»≈»«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆
,zÚ¯t Ôk :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿»∆»«≈»«¿»

zÚ¯tM ‰Ó EÏ Èz˙Â47z·¯Ú :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«ƒ¿«∆»«¿»∆»«««¿∆»«¿»
ÏkÓ - ‰Ó ‡l‡ Èz·¯Ú ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÈÏƒ»«ƒ¿≈…»«¿ƒ∆»»∆ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡≈«¿»¿«≈»∆«ƒ≈¬≈»»

Ú·MÈ B‡ .‰È‡¯‰48˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Úe·L Úa˙p‰ »¿»»ƒ»««ƒ¿»¿«∆≈¿«
˙BÚË Ïk ¯‡Lk ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»»«¬

ÔBÓn‰49. «»

(47 ֿ אףֿעל היסט". שבועת הנתבע ש"ישבע רבינו: ומסיים
בשטר, הערבות נכתבה ואפילו - בשטר היתה שהמלוה פי
כתב  ואם בשטר. למלוה הערב תביעת את עושה זה כל אין
פרעתי, לטעון: נאמן הלווה אין - "התקבלתי" המלוה
(מגידֿמשנה). במקומו הערב את העמיד שהמלוה משום

הראיה,48) עליו מחבירו המוציא לומר: שצריך נראה
התורה. שבועת או היסת שבועת הנתבע וישבע

נשבע 49) במקצת ומודה ונפטר, היסת נשבע הכל שכופר
התורה. שבועת

.ËÌÈ¯Á‡ ˙‡ e·¯ÚL B‡ ,eÂlL LÈ‡ ˙L‡ B‡ „·Ú∆∆≈∆ƒ∆»∆»¿∆¬≈ƒ
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ÌlLÏ e·iÁ˙Â50L¯b˙˙Â „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk - ¿ƒ¿«¿¿«≈¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆¿ƒ¿»≈
eÓlLÈ ÔÓÏ‡˙z B‡ ‰M‡‰51. »ƒ»ƒ¿«¿≈¿«¿

לבעל.50) שייך שבידם מה כל הדין,51)והרי מקור
בהם  החובל וכו' והאשה "העבד פז. בבאֿקמא במשנה
- לשלם מה להם (שאין פטורין באחרים שחבלו והם חייב,
נשתחרר  האשה נתגרשה זמן, לאחר משלמין אבל רש"י)
מלוה  לענין גם רבינו למד ומכאן לשלם". חייבין - העבד
רב  הגאונים בשם כתוב שמצא במגידֿמשנה, כתב וערבות.
בפקדון  קיבלה או שלוותה "שהאשה האי: רב ובנו שרירא
לבעל  ואין משלמת בידה מצוי הוא אם גנבה, או גזלה או
ותמה  חבלות". כדין הוא הרי - אבד כבר ואם לעכב.
ניתנה, להוצאה מלוה הלא מלוה, דין על המגידֿמשנה
נכסי  בכל כמו הבעל בה זכה - לידה המלוה וכשהגיעה
שאם  האלה, כגאונים רבינו פסק זה, פרקנו ובסיום אשתו.
ונראה  למלוה. מחזירים - בידה נמצא עצמו ההלוואה כסף
- ואכלה "לוותה קלט. בבבאֿבתרא הבעיא על שהסתמך
היה  ברור - קיימים והמעות אכלה לא שאם ומשמע מהו",

בעלה. תחת כשהיא אפילו לשלם חייבת שהיא לשואל,

.ÈÏÈc‚iLk ÌlLÏ ·iÁ - ‰ÂlL ÔË˜52ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . »»∆»»«»¿«≈¿∆«¿ƒ¿≈¿ƒ
¯ËL ÂÈÏÚ53ÏÚ Û‡ ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , »»¿»∆»¬≈ƒƒ¿»«∆««

.ÌeÏk ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;B„iÓ ewL Ètƒ∆»ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ««»»¿

שחבל 52) שקטן שם) (בבאֿקמא ששנינו אףֿעלֿפי
- כשיגדיל משלם ואינו פטור, כן,באחרים הדין אין במלוה

להחזיר. מחויב ממנו, ונהנה כסף קיבל שהוא משום
ומבין  ולמעלה, שש מבן הוא כשהקטן דוקא שזה ומסתבר,
נט. בגיטין שנינו זה, גיל בני ועל ומתן. משא בטיב
לקטן  המלוה אבל ממכר", וממכרן מקח מקחן "הפעוטות
הלכות  וראה (מגידֿמשנה, מעותיו איבד - זה מגיל למטה

ה"ו). פכ"ט ֿ 53)מכירה בבבא שאמרו ממה נלמד זה
 ֿ אלאֿאם השטר על חותמים העדים אין - חזקה קנה. בתרא

בגדול. נעשה כן

.‡ÈBÈ‡L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ·¯ÚL ÔË»̃»∆»«∆¬≈ƒ«¿ƒ∆≈
˙‡ Ô˙pL ‰ÊÂ .ÏÈc‚iLk Û‡ ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿«¿∆«¿ƒ¿∆∆»«∆
ÔË˜Ï ÔÈ‡L .ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ „a‡ - ÔËw‰ Èt ÏÚ ÂÈ˙BÚÓ¿»«ƒ«»»ƒ≈∆¿»∆≈¿»»

BÓˆÚ „aÚLÏ È„k ˙Úc54‡ÏÂ ,Ba ·iÁ BÈ‡L ¯·„a ««¿≈¿«¿≈«¿¿»»∆≈«»¿…
ÔÎÂ ,‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎa ‡ÏÂ ˙e·¯Úa¿«¿»¿…¿…«≈»∆¿ƒ¡∆¿≈

.Ôe„Ï Èe‡»̄»

ומתנתם 54) שמכרם ומתנה, למכר שעבוד לדמות אין
כבר  שכלו הפעוטות, לעונת שהגיע קטן אמנם קיימים.
אינו  אבל אחר, אדם לידי רכושו העברת להבין מפותח

והשתעבדות. התחייבות של משקלה תוקף עדיין תופס

.·È‰M‡‰55˙ÂlL˙‡OÂ ¯ËLa ‰·¯Ú B‡ ¯ËLa ‰ »ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈
ÌlLÏ ˙·iÁ -56˙‡OpL ¯Á‡57‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «∆∆¿«≈««∆ƒ≈¿ƒ»¿»ƒ¿»

;ÔÓÏ‡˙zL B‡ L¯b˙zL „Ú ˙ÓlLÓ dÈ‡ - ‰t ÏÚ«∆≈»¿«∆∆«∆ƒ¿»≈∆ƒ¿«¿≈
Á˜BÏ ˙eL¯k ÏÚa ˙eL¯L58e¯‡aL BÓk ,‡e‰59 ∆¿««ƒ¿≈«¿∆≈«¿

ÔÓˆÚ ‰‡ÂÏ‰‰ ˙BÚÓ Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â .˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ»»¿««¿»»«¿»
‰ÂÏnÏ Ô˙B‡ e¯ÈÊÁÈ - ÔÈÓi˜60. «»ƒ«¬ƒ»««¿∆

קלט.56)פנויה.55) יכול 57)בבאֿבתרא הבעל ואין
שנכסיה  משום ה"ט), (ראה שלוותה בנשואה כמו לעכב

נישואיה. לפני למלוה ֿ 58)השתעבדו על שמלוה וכשם
מהבעל. גובה אינו כך הלקוחות, מן גובה אינו פה

הי"ב.59) ומתנה זכיה מהל' הגאונים 60)בפי"ב כדעת
מח). בהערה בזה שכתבנו מה (ראה האי רב ובנו שרירא רב

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
ודין 1) גויים, שעדיו שטר ודין השטרות תיקון דיני מבאר

ודין  הקיום, מן או השטר מן העדים חתימת הרחקת
אחר  ושהולכים השיטה בסוף אותם כותבים שאין הלשונות

השטר. שבלשונות הפחות

.‡¯ËL2‰È‰ Ì‡ :·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ·e˙kL ¿»∆»¿»»¿»¿»ƒ»»
ÛicÊ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôew˙k ÈeOÚ3 »¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÈÚ„BÈÂ ,Ï‡¯OÈ ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»≈»ƒ¿»≈¿¿ƒ
.ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Ba ÔÈ·B‚Â ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙B¯˜Ïƒ¿¬≈»≈¿ƒƒ«¿À¿»ƒ

Ï·‡4Ô‰ÈÓ˙BÁL ˙B¯ËM‰ Ïk5È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¬»»«¿»∆¿≈∆¿≈»ƒ¬≈
·BÁ È¯ËLÂ ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËMÓ ıeÁ ,ÔÈÏeÒt el‡6. ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒ¿≈

BÚn‰ ÔziL ‡e‰ÂeÈÙÏ :¯ËMa e·zÎÈÂ ,Ì‰ÈÙa ˙ ¿∆ƒ≈«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿»≈
˙BÚÓ B‡ ¯În‰ ÈÓc CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÈBÏt ‰Ó»»¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈«∆∆¿
Ï·‡ ;Ì‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈÈeOÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .·BÁ‰«¿∆ƒ¿¬ƒ¿«¿»∆»∆¬»

Ô‰ÈÏÈÏt ıea˜ ÌB˜Óa7- Ì‰lL ËÙBM‰ Ìei˜ ‡Ïa ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆¿…ƒ«≈∆»∆
ÌeÏk eÏÈÚBÈ ‡Ï8e„ÈÚiL Ï‡¯OÈ È„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎÂ . …ƒ¿¿≈¿ƒƒ≈≈ƒ¿»≈∆»ƒ

‰Ê ÏÚÂ ¯ËM‰ È„Ú Ô‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ el‡ ÏÚ«≈»¿≈»ƒ∆≈≈≈«¿»¿«∆
˙eÏa˜a ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ,Ô˙e„Ú ÌiwL Ô‰lL ËÙBM‰«≈∆»∆∆ƒ≈≈»∆≈»¿ƒ¿«¿»

„ÁL9ÏkÓ ¯·c ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È¯ËL e¯ÒÁ Ì‡Â . …«¿ƒ»¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ»»ƒ»
˙B‡„B‰ È¯ËL ÔÎÂ .Ò¯Ák Ô‰ È¯‰ - el‡10˙BzÓe ≈¬≈≈«∆∆¿≈ƒ¿≈»«»

˙BÏÈÁÓe ˙B¯LÙe11Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ÌÈ„Úa Ô‰L ¿»¿ƒ∆≈¿≈ƒ∆»∆««ƒ
ÌÈÒ¯Ák Ô‰ È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ô‰a LiL12. ∆≈»∆»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈≈«¬»ƒ

e˙pL Ô‰lL ·BÁ È¯ËL elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰Â¿««∆¬ƒƒ¿≈∆»∆∆»¿
ÔÈÏeÒt - Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰13È¯ËL ‡l‡ e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ , «»ƒ¿≈∆¿ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈

‰„BÓ È‡ ÔÈ‡Â .Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰ e˙pL ¯kÓÓe Á˜Ó∆»ƒ¿»∆»¿«»ƒ¿≈∆¿≈¬ƒ∆
‰Êa14eÚ„È ‡Ï Ì‡ .15‰Ê ¯ËL ˙B¯˜Ï Ï‡¯OÈ Èi„ »∆ƒ…»¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿¿»∆

ÈLÏ B˙B - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ‰OÚp‰««¬»¿«¿»∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈
‡ˆÓpL ,BÏ ÔÈ¯B˜Â ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆∆…ƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿»

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓk Ô‰Ó „Á‡ Ïk16ÈaÓ Ba ‰·B‚Â . »∆»≈∆¿≈ƒ«¿ƒÀ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ17,ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡ Ï·‡ , ƒ¬»≈¿ƒƒ¿≈∆≈

È„·BÚa ‰OÚpL ‰na ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»¿«»«∆∆«¬»¿¿≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

יט:2) בגיטין אמימר, של שאינו 3)מימרא בדיו כתובים
ניכר  - שהוא מה ויוסיפו הכתוב את יגררו ואם נמחק,

יא.4)הזיוף. ודף שם הגמרא, וסוגיית י: שם משנה,
עליו.5) החתומים שאין 6)העדים בשטר כמלוה דינם

מנכסים  בהם גובים אין אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה
קול  מוציאים ישראל עדי שרק משום משועבדים,
לא  אבל להזהר, הלוקח ויודע ההלוואה) דבר (מפרסמים
זה  לענין נחזור המגידֿמשנה). של פירושו (ע"פ גוים עדי
בערכאות  העולים השטרות "כל שנינו: [שם זו הלכה בסוף
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deleקב deln zekld - mihtyn xtq - oeiq f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שחותמיהן  אע"פ מלכותי) ביתֿמשפט = (ערכאות גוים של
למה  שאלו: ובגמרא נשים". מגיטי חוץ כשרים, - גוים
- במכר בשלמא המקבל? קנה כיצד כשרים? מתנה שטרי
כסף, שנתן מאשרים השופטים (שהרי שנתן בכסף קנה
שטר  תוקף לו אין שלהם השטר והרי לשקר) חשודים ואינם
שטר  דינא", - דמלכותא "דינא שמואל: ומתרץ קנין.
ותירוץ  מלא. תוקף לו יש המלכות, לחוקי בהתאם שנעשה
פירוש  נשים", מכגיטי "חוץ וצ"ל המשנה, לשון מתקן אחר
את  גומרים עצמם שהם נשים, לגיטי הדומים השטרות כל
כאן  פוסק ורבינו שעבוד. או הקנאה שטר כגון הענין,
גזילה  מהל' בפ"ה שפסק למה סתירה בזה ואין זו, כשיטה
לא  שלדעתו דינא, - דמלכותא דינא מקומות: ובכמה הי"א
(או  למלך הנוגע לענין אלא דינא" דמלכותא "דינא אמרו
לא  אבל בהם, מעוניין שהמלך וחוקים מסים כגון למדינה)
התרצן  דברי מפרש הוא וכן לחבירו, אדם שבין בדברים

(מגידֿמשנה)]. השופטים,7)השני שם שמתקבצים מקום
הוראותיהם. עלֿפי שטרות כותבים והמעוניינים

נותנים 8) אנו אין אבל השופט, של חתימתו על אנו סומכים
אישרו  כשלא בפניהם, שנעשו למסמכים אפילו תוקף

ידיהם. שוחד.9)בחתימת בקבלת חשודים אינם בסתם
וגם 10) "חוב", המילה את ולמחוק הודאות", "שטרי צ"ל

שטריֿחוב  מכשיר רבינו שהרי שלאחריה, ה"ואו" את
תימן. בכת"י הוא וכן בערכאות. ב'פרישה'11)שנעשו

בעלֿפה, כך לפני מחל כשלא שהכוונה מפרש, שם חו"מ
בעלֿפה  מחילה שהרי בשטר, המחילה את כתב אלא

את 12)מועילה. גומר השטר תוקף אלה, שבכל משום
שטר. תוקף אין הגוים בידי חתומים ולשטרות הענין,

של 13) כוחו שבלי ונימוקם: פרעתי. לטעון: הלווה ונאמן
למה  מאמינים שאנו אףֿעלֿפי עלֿפה מלוה זה הרי השטר,

שטר. תוקף לו שאין אמרנו והרי בו, אלא 14)שכתוב
הבדל  יש ואףֿעלֿפיֿכן מכר. כשטרי דינם שטריֿחוב
ממשועבדים  גובים אין בשטריֿחוב לאלה: אלה בין חשוב
השדה  כשנטרפה - מכר ובשטרי ה), הערה למעלה (ראה
בלא  בעדים שדה שהקונה ממשועבדים, גובה - הלוקח מיד
ומשום  ה"ה) (פי"א למעלה כאמור ממשועבדים, גובה שטר
כמוכר  זה הרי - בשטר הכתוב לכל מאמין שביתֿהדין
סח  סי' חו"מ והש"ך במגידֿמשנה. נאמרה זו (סברא בעדים
גובה  אינו לוקח שגם ואומר, עליו חולק ד ס"ק
ולא  לפרסם נוהגים אינם גוים שעדי משום ממשועבדים,

להזהר). הלוקח יט:15)ידע שם פפא, נתבאר 16)כרב
לתומו, משהו מספר כשהוא לגוי, שמאמינים מקומות בכמה
מסקנות. מהם ויסיק דבריו על סומך שמישהו יודע כשאינו

חרי".17) מבני ביה "ומגבי פפא דרב במעשה גורס רבינו
בדפוסים  הגירסא (וכן ממשעבדי" ביה "ומגבי גורסים: ויש
 ֿ [במגיד קול. מוציאים גםֿכן שערכאות וסוברים שבידינו),

בארצותינו"]. סומכים "ועליהם וכותב: מוסיף משנה

.·¯ËL18„ÈÏ ‰Âl‰ B¯ÒnL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÂÈ„ÚL ¿»∆≈»¿≈»ƒ∆¿»«…∆¿«
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa Á˜Bl‰ „ÈÏ ¯ÎBn‰ B‡ ‰ÂÏn‰««¿∆«≈¿««≈«ƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÏL ˙B‡k¯Úa ÈeOÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈««ƒ∆≈»¿«¿»∆
È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ba ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‰·B‚ ‰Ê19¯ÒnL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ∆∆ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆»«

,Ô‰ÈÙa B¯ÒnLk e‰e‡¯˜e ,B˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»¿∆¿»ƒ¿≈∆
‡ÏÂ ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ï‡¯OÈ ¯ËL Ôew˙k ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿…
ÔÓ Ba ‰a‚È ‡Ï ‰nÏÂ .Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»»…ƒ¿∆ƒ

.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ÌÈ„aÚLÓ‰«¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈

יא.18) י: המסירה.19)שם עדי על שסומכים משום
אפילו  שמכשיר שמעון רבי לדעת זה דין אמרו שם, בגמרא
לשיטת  אחרים לשטרות מזה רבינו ולמד אשה, בגט
הקשה, [בכסףֿמשנה אשה. בגט שמעון רבי על החולקים
במזויף  אליעזר רבי מודה אבא: רבי אמר שם בגמרא הרי
ובגמרא  פסול, – פסולים עדים חתמו אם פירוש, מתוכו.
רבי  הכשיר ולא מתוכו, מזויף בכלל גוים עדים משמע, שם
מובהקים  בשאינם אבל שלהם, מובהקים שמות אלא שמעון
פסול  הגט - יהודים הם שהחותמים ולחשוב לטעות ואפשר
הכשיר  ולמה עצמם, עדים אותם בידי ימסרם שמא מדרבנן,
ותירץ, מובהקים? בשמות דוקא שזה התנה ולא סתם רבינו
עדים, אותם בפני ימסרם שמא חששו לא רבינו שלדעת
וזה  איש. אשת איסור חומר משום בלבד, אשה בגט אלא
- פסולים או קרובים ישראל בעדי אבל גוים, בעדי דוקא
ויסמכו  כלל בעדים ימסרו לא שמא שמעון, רבי הכשיר לא

החותמים]. על

.‚Ôlk ˙B¯ËM‰ Ïk :‡e‰ Ck Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôewz20 ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»»«¿»À»
¯ÊÁiL CÈ¯ˆ21‰B¯Á‡ ‰ËÈLa ¯ËL ÏL BÈÚÓ22. »ƒ∆«¬…≈ƒ¿»∆¿»¿ƒ»«¬»

‡nL ,‰B¯Á‡ ‰ËÈMÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L [‡l‡]23eÈ‰ ∆»∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»∆»»
ÌÈ„Ú‰24,‰ËÈM‰ È„Îa ¯ËL ÏL BÙebÓ ÔÈ˜Á¯Ó »≈ƒ¿À»ƒƒ∆¿»ƒ¿≈«ƒ»

.BÊ ‰ËÈL ÁÂ¯‰ B˙B‡a ·˙ÎÂ ÛiÊÓ‰ ‰Ê ‡·e»∆«¿«≈¿»«¿»∆«ƒ»

קסא:20) שנית.21)בבאֿבתרא משום 22)לכתוב
הכתוב  על בה חוזרים ולפיכך בה, הכתוב על סומכים שאין
וכתבו  "אלא", המלה את הוסיפו חדשים [בדפוסים כבר.
בגמרא  למחקה. ויש היא ושגיאה וכו'". למדים שאין "אלא
אינה, (ר"מ) רומא בדפוס לחזור. צריך למה בזה נימקו שם,
וכו']. למדים שאין לפי בפירוש: כתוב תימן ובכת"י

אחרונה.23) משיטה למדים אין למה חתימת 24)נימוק
של  מענינו החזיר לא שאם מבאר, במגידֿמשנה העדים.
שכתוב  במה כלל מתחשבים אין אלא השטר, נפסל לא שטר

שאמרנו. מהטעם אחרונה בשיטה

.„ÌÈ„Ú25- ÔÈËÈL ÈzL ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰L ≈ƒ∆»¿À»ƒƒ«¿»¿≈ƒƒ
ÏeÒt26¯Lk - Ô‡kÓ ˙BÁt ;27e¯Ó‡L ÔÈËÈL ÈzL . »»ƒ»»≈¿≈ƒƒ∆»¿

¯ÙBÒ È„È ·˙Îa ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú È„È ·˙Îa -28ÏkL ; ƒ¿«¿≈≈ƒ¿…ƒ¿«¿≈≈∆»
.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,¯ÙBq‰ ¯Á‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÛiÊÓ‰«¿«≈≈≈«««≈∆»««»≈ƒ

Ô¯ÈÂ‡Â Ô‰ - el‡ ÔÈËÈL ÈzLe29ÏÚ „"ÓÏ ÔB‚k , ¿≈ƒƒ≈≈«¬ƒ»¿»∆«
Û"k30ÈzL ÏÚ ¯˙È ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ . »»»≈ƒ¿À»ƒƒ«¿»»≈«¿≈

ÌÈ„Úa ‡ÏÓ ÌÈ„Ú‰Â ·˙k‰ ÔÈaL ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,ÔÈËÈLƒƒ¿»»»∆«∆≈«¿»¿»≈ƒ»≈¿≈ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·B¯˜ B‡ ÔÈÏeÒt31ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆¬≈≈»
˙BËÈ¯Oa e‰‡ÏÓ Ì‡Â .ÛicÊ‰Ï32ÏL;ÏeÒt - BÈc ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»

eÓ˙Á ˙BËÈ¯O‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ ‡nL33BÙeb ÏÚ ‡ÏÂ , ∆»»≈ƒ««¿ƒ»¿¿…«
¯ËM‰ ‰È‰ .[¯ËL ÏL]34˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„Ú ÌÚ Blk ∆¿»»»«¿»Àƒ≈»¿ƒ»««

¯Lk ‰Ê È¯‰ -35. ¬≈∆»≈
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שם.25) בעל 26)ברייתא יחתוך שמא חכמים, חששו
הגליון  על ויכתוב השורות, משתי שלמעלה מה כל השטר

כרצונו. אחר שטר הנשאר למדים 27)החלק אין שהרי
אחרונה. וידיו 28)משיטה בכתיבה, רגיל הסופר

שאינם  העדים ככתבֿיד גס אינו וכתבֿידו מאומנות,
לבין 29)מאומנים. וביניהן השורות, שבין הפנוי השטח

העדים. א.30)חתימות אוירים: שלושה היינו סופית, כף
לשיטה; שיטה שבין האויר ב. למד; של העליון הקו בשביל

שם. אמי, בר חייא כרב סופית. כף רגל בשביל שם 31)ג.
שהמדובר  יונה, רבינו בשם בחידושיו הרשב"א כתב קסב:
מילאוהו  אם אבל המלוה, ליד שהגיע לפני כשמילאוהו
פסול. שטר הגיע המלוה ליד שהרי פסול, - מכאן לאחר
שאם  יונה, רבינו בשם מביא סי"ד, מה סי' חו"מ וב'טור'
פסול, שאמר ומה כשר. – הלווה בהסכמת המלוה מילאהו
ההבדל: את ומנמק הלווה. מדעת שלא כשמילא - הכוונה
ואין  הלווה, נשתעבד ולא פסול היה המלוה ליד כשהגיע
שלא  בקרובים מילוי עלֿידי הלווה את לשעבד יכול המלוה
ליד  השטר בא שאם הרא"ש, אביו בשם עוד וכתב מדעתו.
תקנה, זה לשטר אין - ופסלוהו שמילאוהו לפני ביתֿדין
בענין  [ונאמרו להכשירו. אין ביתֿדין עלֿידי שנפסל מכיון
חתימת  יום אחר כשמילאוהו דינים: חילוקי כמה עוד זה
לחלק  יש ואם לא? או ופסול מוקדם כשטר דינו - העדים
אין  לבין פסול), אינו (שמוקדם קנין בו שיש שטר בין בזה
ערוך' ב'שולחן ב'פרישה', ב'טור', ונתבארו קנין. בו
לא  שרבינו היא, ופליאה סי"ד. סימן באותו וש"ך ובסמ"ע
להאריך]. מקום כאן ואין הזה. הסבך לכל כלל נכנס

קסג.32) שם ולא 33)גמרא שריטות, היו שכאן אישרו
שהוא.המל  זיוף איזה לשם הוסיפם קסג:34)וה שם
(הובא 35) הרשב"א למד ומכאן זיוף. חשש כאן שאין

של  ימין בצד לחתום צריכים שהעדים כאן) במגידֿמשנה
לחתוך  המלוה יוכל שמאלה, חתימתם ירחיקו שאם השטר,
שהוא  מה ולכתוב העדים מחתימת שלמעלה השטר את
שטר  בידו ויהיה לחתימתם, שמימין החלק בקלף רוצה

כאן). מיימוניות הגהות (ראה אחת בשיטה ועדיו שהוא

.‰¯ËM‰ ‰È‰36- ‰iL ‰ËÈLa ÌÈ„Ú‰Â BÊ ‰ËÈLa »»«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
¯ËM‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ el‡ ‡nL ;ÏeÒt»∆»≈»≈ƒ»¿À»ƒƒ«¿»
¯ËM‰ ‰Ê ·˙ÎÂ ,¯ËM‰ Ïk C˙ÁÂ ,˙Á‡ ‰ËÈL ¯Lk»≈ƒ»««¿»«»«¿»¿»«∆«¿»
.‰ÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,‰ËÈM‰ d˙B‡a¿»«ƒ»¿ƒ¿¿≈»≈ƒ¬ƒ»∆»

ÔÎÂ37ÈLe ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÌÈ„Ú ÈLe ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»««¿≈
¯Ó‡Â ,‰iL ‰ËÈLa ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú38Èzek˙ È‡ : ≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»«¬ƒƒ¿««¿ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙Ba¯Ï39ÏL ÌÈ„ÚÓ ‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¿«»≈ƒ≈¿«¿ƒ¿»∆≈≈ƒ∆
‡nL ;‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ ,‰iL ‰ËÈLa ‰hÓ«»¿ƒ»¿ƒ»∆»≈≈ƒ∆«¿»∆»
¯ËM‰ ÔÈ·e ‰hÓ ÏL ÌÈ„Ú‰ ÔÈa ‰˙È‰L ‰ËÈMa«ƒ»∆»¿»≈»≈ƒ∆«»≈«¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ‰Ê ¯ËL ·˙k C˙ÁL40. ∆»«»«¿»∆¿≈≈»

ב.36) עמוד למה 38)שם.37)שם ששאלו לביתֿדין
עדים. ארבעה חתימת 39)חתמו את לקיים מבקש והוא

ולפיכך 40)העדים. ראשונה, בשיטה העדים חתימת זייף
ראשונים. עדים של קיום עדי להביא הצריכוהו

.ÂÔÈc ˙Èa Ìei˜41È„È ·˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈

¯ËM‰ „ˆÏ CeÓÒ B‡ ÌÈ„Ú42ÂÈ¯BÁ‡Ó B‡43„‚k ≈ƒ»¿««¿»≈¬»¿∆∆
˙Á‡ ‰ËÈL ÁÂ¯ ¯ËM‰Â Ìeiw‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â .·˙k‰«¿»¿ƒ»»≈«ƒ¿«¿»∆«ƒ»««

ÏeÒt -44d˙B‡a ÛiÊÈÂ ,Ìi˜˙pL ¯ËM‰ CzÁÈ ‡nL ; »∆»«¿…«¿»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»
ÂÈ„Ú ÈLe ¯ËL ‰ËÈL45¯ËL ÏÚ Ìeiw‰ ‡ˆÓÂ , ƒ»¿»¿≈≈»¿ƒ¿»«ƒ«¿»

.ÛiÊÓ¿À»

תוכן 42)שם.41) - משמאל או מימין החלק הגליון על
השטר  את שמקיימים בפירוש שכותבים מובן השטר.
הקלף. בראש כותבים או הקיום, משמאל או מימין הכתוב

כתב 43) כנגד לדף מעבר הכתוב את שמקיימים וכותבים
הקלף. בראש כותבים או שם.44)הקיום יוחנן כרבי

נפסל. לא השטר אבל פסול, הקיום שרק יזייף 45)מובן,
חתימתם.

.Ê˜ÈÁ¯‰46¯˙È ¯ËM‰ ÔÓ Ìeiw‰ ˙‡47ÈzL ÏÚ ƒ¿ƒ∆«ƒƒ«¿»»≈«¿≈
È¯‰L ,¯Lk - BÈc ˙BËÈ¯O ÁÂ¯‰ Ïk ‡lÓe ,ÔÈËÈLƒƒƒ≈»»∆«¿ƒ¿»≈∆¬≈

ÛiÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡48eÓi˜iL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ; ≈»¿«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿
.¯ËL ÏL BÙeb ÏÚ ‡l‡ ,˙BËÈ¯O‰ ÏÚ Ìeiƒ̃««¿ƒ∆»«∆¿»

א.46) עמוד פחות 47)שם ומכלֿשכן יתר, אפילו כלומר:
שורות. עדים 48)משתי שבחתימת אמרנו ה"ד למעלה

אישרו  שמא שריטות, השורות שתי כשמילא פסול, השטר
רבינו  שמנמק כמו - כשר ביתֿדין בקיום אבל השריטות, את
שטרות. תוכן אלא שריטות מקיימים אין שביתֿדין בסמוך,

.ÁÔÈ˜Án‰ Ïk49ÛBÒa Ô‰ÈÓei˜ ·zÎiL CÈ¯ˆ - Ôlk »«¿»ƒÀ»»ƒ∆ƒ¿…ƒ≈∆¿
B‡ ˙ÈBÏt ‰lÓ B‡ ˙ÈBÏt ˙B‡ :¯Ó‡ÈÂ ,¯ËM‰«¿»¿…«¿ƒƒ»¿ƒ

‰ÈeÏz B‡ ,˜ÁÓ ÏÚ ˙ÈBÏt ‰ËÈL50Ì‡Â .Ìi˜ Ïk‰Â , ƒ»¿ƒ«¿»¿»¿«…«»¿ƒ
¯È¯L ¯eÚL·e ,Ìi˜Â ¯È¯L ÌB˜Óa ˜Án‰ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ»ƒ

Ìi˜Â51BÓi˜Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,52‡nL ;ÏeÒt - ¿«»««ƒ∆»«¿ƒ¿»∆»
B˜ÁÓ53ÔÈaL ÁÂ¯a BÓi˜Â ¯ÊÁÂ ,ÛifL ¯·c ·˙ÎÂ , ¿»¿»«»»∆ƒ≈¿»«¿ƒ¿»∆«∆≈

k‰ÌÈ„Ú‰Â ·˙54. «¿»¿»≈ƒ

קסא:49) שם יוחנן, רבי של שורה 50)מימרא בין
והכל 51)לשורה. השטר: בסוף לכתוב שרגילים במקום

וקיים. הנוסח 52)שריר כפי המחק על הכתוב את קים
וקים.53)שלמעלה. השריר חתימתם 54)את שריחקו

או  "מחק שכתב כאן רבינו של [מלשונו אחת. שיטה
שאינה  שתלויה ומכיון שוה, שניהם שדין משמע תלויה",
בה  מתחשבים אין אלא השטר כל את פוסלת אינה מקוימת
למדים  אין במחק גם כך - זיוף חשש כל כאן אין שהרי -
מביא  ובמגידֿמשנה כשר. השטר אבל עליו, הכתוב מן
מבואר  וטעמו פסול. השטר כל - שבמחק רשב"א, בשם
כתוב  היה שמא שחוששים ו, אות מד סי' שם ב'טור'
וכתב  ומחקו השטר, בעל לחובת שהוא דבר המחק במקום
ה  סעי' שם ערוך' ב'שולחן ומרן כמותו. ופסק שכתב. מה

כרבינו]. פסק

.Ë¯ËL55Ì‡Â .¯Lk - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»»≈¿ƒ
˜ÁBÓe ¯ÊBÁÂ ˜ÁBÓ :¯Ó‡z56ÈÓ ‰ÓB„ BÈ‡ - …«≈¿≈≈≈∆ƒ

ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓÏ ˙Á‡ ÌÚt ˜ÁÓpL57Ì‡Â . ∆ƒ¿«««««¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Ó ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓ ‡nL :¯Ó‡z58, …«∆»ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ

‰Ó Ïk ·˙BÎÂ B˜ÁBÓe ¯ÊBÁ ¯ËM‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»««¿»≈¬¿≈»«
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˜ÁÓpL ÈtÓ ,‰ÂL Blk ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ È¯‰L ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆∆¬≈¿≈»À»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«
eÈ‰È ‡lL ,ÌÈÓÎÁ ewz ¯·k - ÌÈÓÚt ÈzL Ïk‰«…¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆…ƒ¿
˜ÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜eÁÓ ¯ËL ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì‰ÈÙa59. ƒ¿≈∆

וקסד.55) קסג: בשטר 56)שם הכתוב כל מחק שמא
כרצונו. ניכר.57)וכתב על 58)והזיוף משהו כתב

מחק  ואח"כ ומחקו, העדים לחתימת המיועד בשטר המקום
עצמו  והשטר הכפול, המחק על העדים וחתמו שניה פעם
שבין  בשינוי ירגישו לא והעדים בלבד, אחת פעם נמחק
לשינוי. לב ישימו לא או שבשטר, הכתב מפני המחקים

למחק.59) מחק שבין בשינוי ירגישו ודאי ואז

.È¯ËL60Ìeiw‰Â ,˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»¿«ƒ
Ìeiw‰ È„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¯Èp‰ ÏÚ ‰hÓlÓ61 ƒ¿«»««¿»≈¿«¿ƒ≈≈≈«ƒ
ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ìeiw‰ ‡nL ;‰ÏÚÓlL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡∆»≈≈ƒ∆¿«¿»∆»«ƒ»»»ƒ
BÈc ÏL ˙BËÈ¯O ‡ÏÓ ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,‰a¯‰ ¯ËM‰62, «¿»«¿≈¿»»»∆«»≈¿ƒ∆¿

¯ËM‰ ·˙ÎÂ ,˙BËÈ¯O‰ ˜ÁÓe ,¯ËM‰ Ûeb C˙ÁÂ¿»««¿»»««¿ƒ¿»««¿»
ÂÈ„ÚÂ63.˜Án‰ ÏÚ ¿≈»««¿»

צריך 61)שם.60) השטר, באותו לגבות לביתֿדין בא אם
הקיום  על סומכים ואין העדים, חתימת שנית לקיים

כשר.62)שבשטר. שהקיום בה"ז למעלה ואמרנו
שיטת 63) לפי זו סברא אמרו שם בגמרא חתימתם. שזייף

ואףֿעלֿפי  כשר, שורות כמה אפילו לקיום עדים שבין רב,
שיטה  שאפילו ה"ו) למעלה (ראה יוחנן כרבי פסק שרבינו
הוא  גבי הסברא אותה קיבל פסול, - לקיום עדים בין אחת
בזה  מצאנו שלא מפני נייר, על והקיום המחק על ועדיו
דרב  אליבא שנאמרה והסברא יוחנן, לרבי רב בין מחלוקת

(מגידֿמשנה). הדעת על מתקבלת

.‡È¯ËL64;ÏeÒt - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,¯Èp‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
ÛiÊÈÂ ¯ËM‰ ˜ÁÓÈ ‡nL65ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡ˆÓÂ , ∆»ƒ¿««¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿≈»«

˜Án‰66e·˙k Ì‡Â .67eÓ˙Á ÌÈ„Ú‰ eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ «¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¬«¿»≈ƒ»«¿
ÔÈa Ôk ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk - ¯Èp‰ ÏÚ ¯ËM‰Â ,˜Án‰ ÏÚ««¿»¿«¿»««¿»»≈¿¿ƒ≈≈

ÛiÊÈ ‡lL È„k ,„ÚÏ „Ú68. ≈¿≈¿≈∆…¿«≈

קסד.64) שהוא 65)שם מה המחק במקום ויכתוב יזייף
בה"י.66)רוצה. למעלה כמבואר כשר, כזה ושטר

יחתוך 68)שם.67) - מחתימתם למטה זאת יכתבו אם
זה  כל ימחוק. - לחתימה השטר בין יכתבו ואם הזה, הקטע

שם. בגמרא מבואר

.·È¯ËL69.ÏeÒt - ¯Èp‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,˜Án‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
,¯Èp‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌÈ„Ú eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ e·˙k elÙ‡Â«¬ƒ»¿»≈ƒ¬«¿≈ƒ»«¿««¿»
ÌÚt B˙B‡ ˜ÁBÓ ‡e‰L ÈtÓ .˜Án‰ ÏÚ ¯ËM‰Â¿«¿»««¿»ƒ¿≈∆≈««
ÈzL ˜ÁÓ BlkL ÔÂÈÎÂ ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·˙BÎÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈»«∆ƒ¿∆¿≈»∆Àƒ¿«¿≈

k BÈ‡ ÌÈÓÚtÌÚt ˜ÁÓp‰ ÌB˜Ó Ba ‰È‰ el‡L ;¯ ¿»ƒ≈ƒ»∆ƒ»»»«ƒ¿«««
¯k ‰È‰ - ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓp‰ ÌB˜Óe ˙Á‡70. ««»«ƒ¿«¿≈¿»ƒ»»ƒ»

ÔBa˙‰Ï :˙B¯ËM‰ ÔewzÓe71Ô"ÈÈÊÂ Ô"ÈÂÂa ¯ËMa ƒƒ«¿»¿ƒ¿≈«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÛÈÒB‰Â ÛiÊ ‡nL ,˙B·z‰ ÔÈa ÔÈ˜eÁ„ e‰È ‡lL BlL∆∆…¿¿ƒ≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ

BÊ72ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰È ‡ÏÂ .73ÔB‚k ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ÁÓ ‡nL , ¿…ƒ¿¿À»ƒ∆»»«««¿

˙Á‡‰ dÏ‚¯ ÁÈp‰Â ,˙"ÈÁ B‡ ‡"‰74ÏÎÂ .Â"Â ÌB˜Ó ≈≈¿ƒƒ««¿»»««¿»¿…
.·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa Ba ÔÈ˜c˜„Ó ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿«¿¿ƒ¿»»¿»¿»

ה"ט.70)שם.69) למעלה צריך 71)ראה הדיין
ולבדוק. היטב להשגיח כלומר אות 72)להתבונן, הוסיף

שטר  שבא מסופר קסז. שם בגמרא דחוקה. היא ולפיכך זו,
(חלק) "מנת קנה: שהלוקח בו שכתוב אביי, לפני מכר
ששמו  אח ושמעון לראובן להם והיה ואחי" ושמעון ראובן
יפה  התבונן ואביי חלקו, גם שקנה הלוקח וטען "אחי",
מדאי, יותר לחוצה "ואחי" המלה של שה'ואו' וראה בשטר
הוסיף  שהוא הלוקח הודה - מדוקדקת חקירה ואחר
ושמעון  ראובן של חלקם שקנה כתב היה ובשטר  ה"ואו",

(אחים). אביי,73)אחי לידי שבא שני בשטר מעשה שם.
שבאותה  האותיות משאר מדאי יותר מרוחקת "ואו" והיתה
חלק  שמחק הודה השטר, בעל על אביי וכשלחץ מילה,

"ואו". ונשארה "ב" הימנית.74)מאות

.‚ÈLÏMÓ75,‰ËÈL ÛBÒa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆≈¿ƒ¿ƒ»
ÛiÊÈ ‡nL76.ÌÈ¯OÚ ¯OÚ‰Â ÌÈLÏLÏ LÏM‰ ¯ÈÊÁÈÂ ∆»¿«≈¿«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆∆∆¿ƒ

¯eac‰ ¯ÈÊÁÓ - ‰ËÈL ÛBÒa BÏ ÔncÊ Ì‡Â77BÙe‚a ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»«¬ƒ«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡B·iL „Ú ,˙Ba¯ ÌÈÓÚt ¯ËL ÏL∆¿»¿»ƒ««∆»¿∆¿«

‰ËÈM‰78. «ƒ»

שם.75) ו"מם".76)אביי, "יוד" המילה בסוף יוסיף
הקטע.77) את או השטר את שנית שם 78)כותב רשב"ם

השורה, באמצע הנכון הסכום את פעם עוד שיכתוב מפרש,
לא  שלמעלה השורה בסוף הכתוב הסכום את יזייף ואם
כמו  קובע, באחרונה הכתוב הסכום שהרי כלום, יועיל

הבאה. בהלכה שיבואר

.„È¯ËL79‰Ó ‰ÏÚÓÏÓ e·˙kL80‰hÓlÓe ¿»∆»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«»
Ïk‰ - ‰Ó ‰hÓlÓe ÌÈ˙‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒƒ¿«¿»»«ƒƒ¿«»»∆«…
˙eÁt‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰≈««««¿¿»»≈¿ƒ«««»

?Ì‰ÈLaL81Ì‡L .B¯·Áa ÈeÏz „Á‡‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»∆»»«¬≈∆ƒ
Ô‰L ÌÈ˙‡Ó B‡ ,ÌÈ˙‡Ó Ô‰L ‰‡Ó :Ba ·e˙k ‰È‰»»»≈»∆≈»«ƒ»«ƒ∆≈

‰‡Ó ÏËB ‰È‰ - ‰‡Ó82ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ÈL Ï·‡ ; ≈»»»≈≈»¬»¿≈¿»ƒ∆≈
Ba ‰È‰ .ÔB¯Á‡ ¯Á‡ Cl‰ - ÔBL‡¯a ÈeÏz ÔB¯Á‡‰»«¬»»ƒ«≈«««¬»»
¯Á‡ Cl‰ - BÏ ·B¯˜ ÌL ‰hÓÏe ,ÌL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈¿«»≈»«≈««

ÔBzÁz‰83‡nL ?ÔBÈÏÚ‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ««¿ƒ≈»»¿ƒ∆»∆¿∆»
ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ „ÓlÈÂ ,ÔBzÁz‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙B‡ ˜Ánz84. ƒ»≈««ƒ««¿¿ƒ»≈ƒ»∆¿

‰È‰L ÔB‚k85B‡ ÔÁ ÔBzÁz·e ,ÈÚ B‡ ÈÁ ÔBÈÏÚa ¿∆»»»∆¿¬»ƒ¬»ƒ««¿»»
„ÓlÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÈÏÚ‰ ÌM‰ ‡e‰L Úe„Èa - ÔÚ»»¿»«∆«≈»∆¿¬»…ƒ»≈

˙Bi˙B‡ ÈzLa ÔBÈÏÚÓ ÔBzÁz86. «¿≈∆¿ƒ¿≈ƒ

קסה:79) שם כסף.80)משנה, דינרי שהרי 81)מאה
מספק. ממון מוציאים בזה 82)אין גם הולכים אין ולמה

אנו  ואין בחשבון, גלויה טעות שכאן משום התחתון? אחר
ספק  בכל כמו דנים ולפיכך מוטעה, סכום איזה  יודעים

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא בשטרות 83)שבממון,
מיוחדת  סיבה כשאין התחתון, אחר דבר בכל הולכים
לראות  שיש מנמק בפירושו מיגש הר"י לכך. מתנגדת

בעליון. מהכתוב חזרה הנ"ל.84)בתחתון במשנה זה כל
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קסו:85) שם של 86)ברייתא טעמו פירשו ובגמרא שם.
שתי  למעלה וכתוב אותיות, שלש בן שם יקרה שמא דבר:
להשלים  אלא מעליון ללמוד ואין השם, רוב שהן אותיות

השם. עיקר כשהוא התחתון את

.ÂËBa ·e˙k87ÏÙÒ ‰ÏÚÓÏÓ88ÏÙ˜ ‰hÓlÓe ,89- »ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆
.ÏÙq‰ ÔÓ ˙eÁt ÏÙw‰L ,ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰«…≈««««¿∆«≈∆»ƒ«≈∆
ÔÈLLBÁ - ÏÙÒ ‰hÓlÓe ,ÏÙ˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ba ·e˙k»ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆¿ƒ

C"ÓÒ ˙ÈOÚÂ Ûew‰ Ï‚¯ ¯ÈÒ‰ ·e·Ê ‡nL90BÈ‡Â , ∆»¿≈ƒ∆∆«¿«¬≈»∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pËw‰ ÏÙ˜ ˙cÓa ‡l‡ ‰·B‚∆∆»¿ƒ«≈∆«¿«»¿≈…«≈»∆

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL91ÚÓ .¯ËLa ‰O92, ∆««««¿»«««¿»«¬∆ƒ¿»
¯·c‰ È¯‰Â ,„Á‡ ÊeÊÂ ˙B‡Ó LL :Ba ·e˙k ‰È‰L∆»»»≈≈¿∆»«¬≈«»»
˙B‡Ó LL B‡ „Á‡ ÊeÊÂ ÊeÊ ˙B‡Ó LL Ì‡ ,˜ÙÒ»≈ƒ≈≈¿∆»≈≈

‡¯ÈzÒ‡93ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÊeÊÂ94˙B‡Ó LL ÏhÈ : «¿ƒ»¿»¿¬»ƒƒ…≈≈
Ì‡ .‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,ÊeÊÂ ‡¯ÈzÒ‡«¿ƒ»¿∆»«««¿»«««¿»ƒ

?ÊeÊÂ ‰Ëe¯t ˙B‡Ó LL :¯Ó‡ ‡Ï ‰nÏ ,Ôk95ÈÙÏ ≈»»……«≈≈¿»¿¿ƒ
ÔÈÊeÊ ¯ÙBq‰ Ô˙B‡ ÏÏBk ˙BËe¯t‰L96Ck ¯Á‡Â ∆«¿≈»«≈ƒ¿««»

,ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈…«≈»∆¿»¿«¿»»
.ÔÈOBÚ ÂÈt ÏÚ - Úe„i‰ Ìk¯„ ÈÙÏ¿ƒ«¿»«»««ƒƒ

וכו'.87) לו חייב שפלוני בשטר כתוב ֿ 88)שם. ראשי
וחצי. סאה פירוש: פלג", "סאה קב 89)תיבות: פלג, קב

ד"ה  שם [וב'תוספות' קבים). ששה מחזיקה (הסאה וחצי
מפרש  ורבינו וקפל, לספל פירושים כמה הביאו ספל,

מיגש]. והר"י הרי"ף שלהם 90)כרבותיו בכתבֿיד
דקה. רגל בתוספת ל"סמך" דומה של 91)ה"קוף" בעיא

מספק. ממון מוציאים ואין נפשטה, ולא שם פפא רב
זוז.93)שם.92) חצי הוא ש"אסתירא" מפרשים יש

הראשון  הפירוש קיבל ורבינו זוזים. שני - מפרשים ואחרים
שרבינו  [לפלא, ומשוי). ד"ה שם ו'תוספות' רשב"ם (ראה
זוזים. שני שפירש מיגש הר"י רבו של מפירושו כאן נטה

כסףֿמשנה]. שם.94)ראה הפחות 95)אביי, המטבע
עושה 96)ביותר. אלא הפרוטות, מנין כותב אינו הסופר

ואת  מספרם, בשטר ורושם פרוטות) 192 (בזוז זוזים מהם
התכוון  ואם שלם, לזוז מצטרפות שאינן הפרוטות מספר
פרוטות, וארבע ועשרים זוזים ארבעה כותב היה - לפרוטות

"וזוז". המילה את ומשמיט

.ÊË¯ËL97ÈÚÓ ‰‡Ó ‡¯ÈzÒ‡ :Ba ·e˙kL98B‡ , ¿»∆»«¿ƒ»¿»»≈
ÈÚÓ ‰‡Ó :Ba ·e˙kL˙eÁt ¯Á‡ Cl‰ - ‡¯ÈzÒ‡ ∆»¿»»≈«¿ƒ»«≈««»

˙Á‡ ‡¯ÈzÒ‡ ‡l‡ ÏËB BÈ‡Â ,˙BBLlaL99„iL . ∆«¿¿≈≈∆»«¿ƒ»««∆«
‡ÈˆBn‰ ‡e‰L ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa«««¿»«««¿»ƒ¿≈∆«ƒ
.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ‡l‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â ,B¯·ÁÓ≈¬≈¿≈ƒ∆»¿»»∆≈»≈
‡nL ,˙BBLÏ ÈzL ÚÓLÓ Ba LiL ¯ËL Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»∆≈«¿«¿≈¿∆»
˙eÁt‰ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ck ‡nL B‡ Ck»∆»»≈≈∆»«»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚa ÒÙz Ì‡Â ;Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆¿ƒ»«»∆¿»≈ƒƒ

B„iÓ100‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡101. ƒ»∆»ƒ¿»»¿»

קה:97) כסף,98)שם (מעה נחושת של פרוטה = מע'
פרוטות). 32 = בזוז מששה אחד 9996)היא היינו

במנה  כמו התחתון? אחר הולכים אין ולמה פרוטות.

"איסתירא  אמר כאילו שזה משום הי"ד)? (ראה ומאתים
מאתים. שהם מאה לכותב דומה זה והרי מעי", מאה שהיא
את  לעגל אנשים של שדרכם נימוק: עוד להוסיף ואפשר
96 רק לו שמגיע אףֿעלֿפי מאה כתב ולפיכך הסכומים,
שם  רשב"ם (ראה אסתירא שכתב מה על וסמך פרוטות,

דתימא). מהו המוחזר.100)ד"ה הוא שהרי
להכחיש 101) יכול ואינו שתפס עדים יש אם ואפילו

ס"ק  מב סי' חו"מ הש"ך פסק וכן המגידֿמשנה, (מסקנת
שם). יוסף' 'בית ראה ט'.

.ÊÈBa ·e˙k102¯ÈcÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÚaËÓ : »«¿≈«»»≈»ƒƒ«
·‰Ê103˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÔÈ¯Èc B‡ ,ÔÈ¯Èc ·‰Ê . »»»»ƒ»ƒƒ»ƒ»»≈»

˙BÁt ÔÈ‡ - ÔÈ¯È„a ·‰Ê .·‰Ê ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆»»»»¿ƒ»ƒ≈»
·‰f‰ ÔÓ ÛÒk ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓ104Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆∆∆ƒ«»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קסה:102) שם כסף.103)ברייתא דינרי 25 שהוא
כסף.104) דינרי שני שוה זהב לו נותן

‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ enz«ƒ¿«¿∆¿…∆

ה'תשע"ט  סיון כ"ח שני יום

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

Â .‡È‰ ˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓB‡ ‰„BÓe ÔÚBË ÔÈc :‡È‰ ƒ¿«¬≈««ƒ»ƒƒ≈∆
.¯ÙBk≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
במקצת.1) מודה או בכל כופר דין מבאר

.‡ÔÚBh‰2˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈÏËÏhÓa B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»
¯‡M‰ ÏÚ ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈«∆»¿ƒ¿»««¿»

‰Ê ‡e‰ Èk ¯Ó‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ3ÔÎÂ .4 ƒ«»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆¿≈
„ÚÂ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡Â Ïka ¯Ùk Ì‡ƒ»««…¿≈…»¿»ƒ≈»¿≈
ÔÓ ÚaL ‰Ê È¯‰ - [BÏ ·iÁ ‡e‰L] „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆«»¬≈∆ƒ¿»ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰¯Bz‰5e„ÓÏ6ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL , «»ƒƒ«¿»»¿∆»»∆¿«ƒ
ÔÎÂ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ»∆»¿«¿¿»¿≈

e„ÓÏ7ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ „Á‡ „ÚL ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ »¿ƒƒ«¿»∆≈∆»¿»»¿»
Ì˜ BÈ‡ ˙‡hÁ8.‰Úe·LÏ ‡e‰ Ì˜ Ï·‡ , «»≈»¬»»ƒ¿»

לח:2) שבועות ט"ו 3)משנה פרשה משפטים במכילתא
הוא  זה רק כלומר, במקצת: שיודה עד זה" הוא "כי דרשו:
קמא  בבא (ראה תובע שאתה מה ולא לך חייב שאני הדבר
ושטרות  עבדים קרקעות על אבל במטלטלין, ודווקא קו:).
זה  למדו מג. שם ובגמרא מב: שם (משנה נשבעים אין

וכלל). ופרט מ.4)מכלל שם תלמיד 5)גמרא ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו שם.6)מרבו ברייתא

השמועה.7) מפי שנמסר הלימוד הוא וכך כלומר,
באיש 8) אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים בתורה כתוב

אינו  חטאת ולכל עוון לכל ודרשו: חטאת" ולכל עוון לכל
(שם). לשבועה הוא קם אבל קם,

.·:‰LÏMÓ ıeÁ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ EÏ ÔÈ‡≈¿¿À»¿»ƒ«»ƒ¿»
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„Ú B·iÁL ÈÓe ,ÔÈÏËÏhn‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒƒ∆ƒ¿≈
ÈÈ ˙Úe·L :¯ÓBLa ¯Ó‡ È¯‰L .¯ÓBM‰Â ,„Á‡∆»¿«≈∆¬≈∆¡«¿≈¿«¿»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L e¯‡a ¯·Îe .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰zƒ¿∆≈¿≈∆¿»≈«¿¿««¿ƒ
ÚaL ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ¿»∆»ƒ«¿»ƒ¿»

ÌlLlÓ ¯ËÙÂ9ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk Ï·‡ .10ÔB‚k , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
¯ÈÎO11ÏaÁÂ12B¯ËL ˙‡ Ì‚BÙe13Ba ‡ˆBiÎÂ14ÔÎÂ , »ƒ¿∆¿»≈∆¿»¿«≈¿≈

ÔÈÙzM‰ ÔB‚k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk15 »«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈¿«À»ƒ
ÔÈÒÈ¯‡‰Â16a ÔÈÚaL Ôlk -ÌÈÓÎÁ ˙w˙17el‡ ÏÎÂ . ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿»ƒ¿«»«¬»ƒ¿»≈

Ô‰ È¯‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚe·M‰«¿««ƒ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈
‰¯Bz ÏL ÔÈÚk18ıÙÁ ˙ËÈ˜a19. ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆

מד:9) שם שכירות 11)שם.10)משנה בהלכות נתבאר
את  לשכיר נתתי הבית בעל טען שאם ו, הלכה י"א פרק
ונוטל. - נטל שלא השכיר נשבע - מכחיש והשכיר שכרו
שבעל  מפני וייפטר? הבית בעל את משביעים אין ולמה
ולא  - שנתן לו שנדמה ואפשר הרבים בפועליו טרוד הבית
שוכח  אינו עבודתו, שכר על שפרנסתו פועל, אבל נתן,

מה). שם (גמרא טועה ונתבאר 12)ואינו מד: שם משנה
של  ידו תחת נכנס שהנחבל עדים כשיש שהמדובר, שם
שלם  כשהוא לבדו) בו היה שהנתבע למקום (פירוש הנתבע
[בגמרא  בו. חבלתי לא וטען דין לבית ונתבע חבול ויצא
הנחבל  שאין במקום היא החבלה שאם שמואל, אמר שם
שם  היה שלא בתנאי, שבועה, בלא נוטל - לחבל יכול עצמו

לחבול]. לו היה שאפשר אחר חוב 13)אדם שטר הוציא
פרעת  אומר והמלוה החוב כל פרעתי טוען וזה חבירו על
עליו  ולפיכך השטר של תוקפו פגם זה הרי - מהחוב חלק
בלא  נאמן - כלום פרעת לא טוען וכשהוא להישבע.

שם.14)שבועה. במשנה שנמנו לאלה והדומים
לו.15) מהמגיע יותר נטל שלא יישבע טוען התובע
מהיבול.16) חלק ולקבל לעבדן מבעליהן שדות החוכרים
לכל 17) ואריסים שותפים בין מה שאלו מח: שם בגמרא

שאלה  ונימקו, שמא? בטענת אותם משביעים שאין אדם,
להשקיט  שונות באמתלאות לעצמם היתר להורות רגילים
שמא  טענת שעל נחמן רב אמר (שם) [בגמרא מצפונם. את
ופירש  כסף. מעות משתי פחותה תביעה בכפירת נשבע אינו
מחוייב  היה וודאי שבטענת במקצת, למודה שהכוונה רש"י
דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת
התורה  משבועת פטור וודאי שבטענת הכל כופר כשזה אבל
ט  בפרק ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא -
לכתחילה, הכל כופר שגם פסק, ושותפין שלוחין מהלכות
בפירושו  מיגאש יוסף הרב רבו כדעת שבועה, מחוייב
מדייק  צג סימן משפט חושן יוסף ובבית שם. לשבועות
רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי"ף של מלשונם

ט.18) פרק סוף בכתובות בהלכותיו הנשבע 19)רי"ף
שבועות  בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז
תפילין  אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: הלכה י"א פרק

תורה. ספר - אדם כל ושאר בידו,

.‚ÔÚBh‰20:¯Ó‡Â Ïka ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ÔÈÏËÏhÓ «≈ƒ«¿¿ƒ«¬≈¿»««…¿»«
B˙e ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L B‡ ;ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»∆»¿ƒ¿»¿»

CÏÈ‰Â ‰Ê ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â „iÓ21B‡ ; ƒ»¿»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿≈»

B‡ ÈÏ zÏÁÓ Ï·‡ ,ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰L ˙Ó‡ :¯Ó‡L∆»«¡∆∆»»¿∆¿ƒ¬»»«¿»ƒ
BÚhL B‡ ;CÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ ÈÏ z¯ÎÓ B‡ ÈÏ z˙»«»ƒ»«¿»ƒ∆¡«¿ƒ»∆¿»
¯eËt el‡ ÏÎa - ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ22‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ Ï·‡ .23,ewz ƒ¿««»¬»«¿≈«¿»»ƒ¿
el‡ ÏÎa Úa˙p‰ Ú·MiL24˙q‰ ˙Úe·L25.¯ËtÈÂ ∆ƒ»««ƒ¿»¿»≈¿«∆≈¿ƒ»≈

.ıÙÁ ˙ËÈ˜ da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk dÈ‡Â¿≈»¿≈∆»¿ƒ∆≈»¿ƒ«≈∆
˙Úe·L C¯„Â ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L C¯„ e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿∆∆¿»∆»¿∆∆¿«

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a ˙q‰26. ∆≈¿ƒ¿¿

לח:20) שם שאני 21)משנה הסכום לך משלם אני והנה
בו. ד.)22)מודה מציעא (בבא ששת כרב פסק בהילך

והדינים  משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי
מבאר, שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים
מקום  בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך
(=ומכיוון  דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל ... שהם
המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם שישנם
פטור  הילך אמרו לא רש"י שיטת שלפי כתב, שם והר"ן
הן  שהמעות לומר אפשר אי במלוה אבל בפיקדון, אלא
להוצאה  שמלוה משום שהן, מקום בכל המלוה ִברשות
המלוה, מרשות לגמרי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה,
מזומן  בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא
ובפיקדון  משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום
היא  עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו
של  ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון משום כהילך,

י"ד). הלכה ג פרק לקמן (ראה הוא מימרא 23)המפקיד
ה. מציעא ובבא מ: שם נחמן רב שם 24)של בשבועות

ששנינו  מה על רק נאמרה היסת ששבועת חביבא, רב אמר
תנהו  לו אמר למחר הן, לו אמר בידך, לי מנה לח:) (שם
שלדעתו  שם וביארו פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי,
הדגיש  ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר
חביבא. כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו
ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן
רבינו  בשם כתבו ומאן, המתחיל דיבור מא. שם [בתוספות
מיימוניות  ובהגהות הכל. הכופר את משביעים שאין תם
זצ"ל  רבינו מורי בתשובת ראיתי שוב כתב: ח אות כאן
ימיו]. בסוף בו חזר תם שרבינו מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה

לשבועה 25) חכמים אותו שהסיתו שם על "היסת" לה קראו
שם). שבועות רש"י ראה שם. מציעא בבא (רש"י זו

ד.26) הלכה י"א, פרק

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«»¬≈∆
¯ËÙÂ ÚaL27ÔÈ„¯BÈ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ…»»¿ƒ»«¿ƒ

ÂÈÒÎÏ28ÂÈÏÚ B¯·Á Ú·zM ‰Ó Ïk Ì‰Ó ÔÈ·B‚Â29; ƒ¿»»¿ƒ≈∆»«∆»«¬≈»»
B‡ ,‰¯Bz ÔÈcÓ ÊÊ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ú·Bz‰ È¯‰L∆¬≈«≈«≈≈ƒ»ƒƒ»

ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .ÈÏ Ôz B‡ Ú·M‰30ÔÚhL ÈÓ ÏÚ ƒ»«≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆»«
Ô˙BÂ ,Ôk BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ31·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . »»»»∆≈≈¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰È¯·cÓ ‰Úe·L32- ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ , ¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ Ct‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡33¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ≈»¿«≈∆«¿»∆¬≈«ƒ¿»≈

‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ewzL BÓk ,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏƒ»«»…¿∆ƒ¿¿¿ƒ…»»
:Ú·Bz‰ ¯Ó‡ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰Â .BÏ CÏÈ - Ú·M‰Ï¿ƒ»«≈≈¿««∆ƒ»««≈«

ÌÈÓÎÁ ÈÏ ewzL BÊ ‰w˙a ‰ˆB¯ ÈÈ‡34ÈÈ¯‰ ‡l‡ , ≈ƒ∆¿«»»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆»¬≈ƒ
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קז orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq g"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÚ·Bz‰ ¯‡Lk35Úa˙p‰ ˙‡ ÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ«∆«ƒ¿»
˙q‰36˙‡ ÔÈ·iÁÓ - Ú·Bz‰ ÏÚ dÎt‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»¿«¿»««≈«¿«¿ƒ∆

Ú·M‰Ï Ú·Bz‰37.BÏ CÏÈ B‡ , «≈«¿ƒ»«≈≈

לח:27) שבועות מא.28)משנה יכול 29)שם ואינו
חייב  שאני יישבע ולומר: התובע על השבועה את להפוך
אשי  רב [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו
שם  ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר
גרשון  רבינו וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור
גדולות  הלכות ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור
שאין  כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר

כמותו]. זכות.30)הלכה יש ומשלם.31)לנתבע
חכמים.32) -33)מתקנת הנוטלים שבועת היפוך לעניין

פסק  וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי על אף
פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י
חושן  (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב
פסקו  קדמונים פוסקים שכמה כתב, ל קטן סעיף שם משפט

ואטול.34)כרש"י). מכחיש,35)שאשבע והנתבע
ונפטר. נשבע נשבע 36)שהוא הנתבע היה מהפך כשהוא

"כעין  היינו, בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה
בתקנת  רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא"

היסת. נשבע הנתבע - לטובתי שתיקנו לקמן 37)חכמים
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה

.‰ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ·iÁÓ ‰È‰»»¿À»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿»ƒ
˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLp‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ËÙÂ38ÔÓ B‡ ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¬«»≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˙nLÓ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,˙q‰ ÔÈÚaLp‰39 «ƒ¿»ƒ∆≈¿…»»¿ƒ»«¿«¿ƒ
BÈec Ú·z ‡ÏÂ ‡a ‡Ï Ì‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL40ÔÈ˜ÏÓ - ¿ƒƒ…»¿…»«ƒ«¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡41‡zÓL ÂÈÏÚ ‰ÏÁL ÈÓ ÏÎÂ . «««¿¿»ƒ∆»»»»«¿»
Ck ¯Á‡Â ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«ƒ«««¿¿««»

BÈec ÔÈ¯ÈzÓ42ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡Â .43BÈ‡L ÈÙÏ , «ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ44. ¿À»¿»ƒ«»

ב).38) הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים כגון
הנידוי.40)שם.39) את לו להתיר ביקש מפני 41)לא

"מכת  נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד
שם.42)מרדות". אשי מסיים:43)כרב שם אשי רב

אותו)". (ועוזבים ליה התורה 44)"ושבקינן מן בשבועה
יורדים  להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו

מהם. וגובים לנכסיו

.Â·iÁÓ‰ Ïk45CÙ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,˙q‰ ˙Úe·L »«¿À»¿«∆≈ƒ»»«¬…
ÏËBÂ ˙q‰ ÚaL Ú·Bz‰ È¯‰ - Ú·Bz‰ ÏÚ ‰Úe·M‰«¿»««≈«¬≈«≈«ƒ¿»∆≈¿≈

EÏ ÔÈ‡Â .B¯·ÁÓ46,B¯·ÁÓ ÏËBÂ ˙q‰ ÚaLpL ÈÓ ≈¬≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆≈¿≈≈¬≈
EÏ ÔÈ‡Â .˙q‰ ˙Úe·L ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ‡l‡∆»∆∆∆∆¿»»»¿«∆≈¿≈¿
Ï·‡ ;„·Ïa ˙q‰ ˙Úe·L ‡l‡ CÙ‰zL ‰Úe·L¿»∆≈»≈∆»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÏL ÔÈÚk ‡È‰L Ì‰È¯·c ÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L¿»∆»∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆

‰¯Bz47.Ô˙Úe·L ÔÈÎÙB‰ ÔÈ‡ - »≈¿ƒ¿»»

מפכינן".45) "בדרבנן אמרו: למעלה 46)שם נתבאר
"בדרבנן  שאמרו: מה מפרשים מיגאש הר"י ורבו שרבינו

בלבד. היסת לשבועת הכוונה למעלה 47)מפכינן" נתבאר
ה. בהלכה

.Ê;È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‡l‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿«∆≈∆»««¬«««
¯eËt - ˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ Ï·‡48ÈÏ ‰n„Ók ?„ˆÈk . ¬»««¬«»≈»≈«ƒ¿À∆ƒ

,EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó :¯Ó‡L B‡ ;‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆∆»«»∆ƒ¿ƒƒ
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ ;ÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ ‰n„ÓÎÂ49ÈÏ LiL ¿ƒ¿À∆ƒ∆…¿«¿«ƒ»«ƒ«»∆≈ƒ

EÏˆ‡ ÈÏ LiL ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÏ ‰eˆ B‡ ,‰Ó EÏˆ‡∆¿¿»∆ƒ»ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ∆¿¿
‡l‡ ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,È˙ÈaÓ ·‚ ÈBÏt ¯·c ;‰Ó»∆»»¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ¿…»»»∆»
˙BÚÓ Èz·MÁ ;Bz·‚ ‰z‡L ÈÈÚa ·B¯˜ ,‰z‡«»»¿≈«∆«»¿«¿ƒ«¿ƒ»
;ÔBaLÁa È˙ÈÚË‰ ‰z‡ ‡nL ,¯ÒÁ È˙‡ˆÓe»»ƒ»≈∆»«»ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â¿«ƒ¿»≈≈¿¿»ƒ¿¬≈∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈¿≈…«≈»∆

הכופר 48) את היסת משביעים למה נחמן רב מנמק מ: שם
עליו, לו יש כן אם אלא תובע אדם אין חזקה משום - הכל

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק אמרו,49)ובטענת
על  מסתמך התובע הבן אם יעקב, בן אליעזר רבי שלשיטת
פטור  הנתבע - לי ברי אמר: ולא בלבד אביו צוואת
התורה. מן ששבועתו במקצת במודה אפילו משבועה,
מפני  יעקב בן אליעזר כרבי פסקו - הרי"ף וכן - ורבינו
קב  יעקב בן אליעזר רבי "משנת סב:): (עירובין שאמרו
ודעתו  אבא, לי אמר בדין רבינו על משיג [הראב"ד ונקי".
השיטות. שתי באריכות מברר משנה ובלחם ברי. טענת שזו

שם]. ראה

.ÁÌÈhÁ ¯Bk50:¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈
Úa˙p‰ È¯‰ - EÏ ÔÈ‡ ‡nL EÏ LÈ ‡nL ,Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆»≈¿∆»≈¿¬≈«ƒ¿»

¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ51‡lL ÈÙÏ , ƒ»«¿«∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆…
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È‡cÂa BÓˆÚ ·iÁLÈ ÌÈhÁ ¯Bk .‰Êa ƒ≈«¿¿««¿≈…«≈»∆ƒƒ≈

ÌÈhÁ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«ƒƒƒ
Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO B‡ ‡e‰52, ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈≈«

ÔÈ¯BÚO ÌlLÓe53.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ¿≈…«≈»∆

המגיד 50) גירסת וכן בידך". לי "מנה תימן: יד בכתב
רבינו 51)משנה. ופסק יב: בכתובות אמוראים מחלוקת

ורבינו  "פטור" אמרו שם בגמרא יוחנן. ורבי נחמן כרב
עליו  נטיל לא שאם היסת, להישבע מחוייב שהנתבע הוסיף
יעדיף  שהרי הכל, בכופר היסת שבועת תתבטל שבועה
משנה). (מגיד משבועה פטור ויהיה יודע איני לטעון

במקצת,52) כמודה התורה שבועת אותו מחייבים אין ולמה
חמישים  בטוען כמו ישלם, - להישבע יכול שאינו ומתוך
ד  פרק לקמן כמבואר יודע, אינני וחמישים לך חייב אני
אלא  שבועה מחוייב אינו במקצת שמודה משום ח? הלכה
ח). הלכה ג פרק לקמן (ראה הטענה ממין לו בהודה

קמא 53) בבבא נתן בר רבה מדברי זה על משיג הראב"ד
מדמי  אף פטור בשעורים לו והודה בחיטים שטענו לה:
מבאר  עצמו והמשיג (שם). עצמו רבינו פסק וכן שעורים.
אלא  נתן בר רבה אמר לא שלדעתו וכותב: רבינו שיטת
בשאינו  אבל (החיטים), התביעה את לגמרי מכחיש כשהוא
היסת  שבועת לחיוב ונכנס יודע איני טוען אלא מכחישה,
שהתכוון  ונראה שהודה. מה לשלם חייב - התביעה על
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שם) קמא בבא ברא"ש (הובא הלוי מאיר רבינו של לנימוקו
שיכול  מפני פטור, בשעורים לו והודה בחיטים שטענו
חייב  אינני שעורים גם ולמעשה בך, הייתי משטה לטעון
(ראה  השטאה כאן אין יודע שאינו היסת כשנשבע אבל לך,
שם  ובסמ"ע לה). קטן סעיף פ"ח סימן משפט חושן ש"ך
שטעם  האומרים לשיטת שאפילו מסביר לא, קטן סעיף
השעורים  על אומרים: שאנו משום הוא משעורים הפטור
זכר  לא התובע שגם הדבר שאפשר משום חייב, כאן - מחל
חיטים, טען ולפיכך שעורים או השאילהו חיטים אם בדיוק
הפחות  לו לשלם צריך אחד מין ששאל הודה וכשהנתבע
בזה  שכתבנו מה (ראה השאר על ונשבע המינים שבשני

ו). הלכה ופיקדון שאלה בהלכות

.ËE„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó54Ôk :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa »∆≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈
B‡ EÏ Èz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,È„Èa EÏ ‰È‰»»¿¿»ƒ¬»≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ¿
Ú·MÈ ‡ÏÂ ;ÌlLÏ ·iÁ - EÏ Èz¯ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡«¿ƒ¿«»¿«≈¿…ƒ»«
Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓ .˙q‰ ˙Úe·L elÙ‡ ,ÏÏk Ú·Bz‰«≈«¿»¬ƒ¿«∆≈ƒ¿≈∆≈«

‰Ê È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰L È‡cÂa55ÔÚBË56˙ÚË B˙B‡ ¿««∆«»«¬≈∆≈«¬«
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËÙ ‡Ï B‡ ¯ËÙ Ì‡ ˜tzÒÂ ,È‡cÂ««¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«…ƒ¿«¿≈…«≈

Ú·Bz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Êa57:¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰Â , »∆¬»ƒ≈≈«¿»≈«¿¿»«
,‰Ó ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰ EÈ·‡ ,‰Ó È˙ÈÂÏ‰ B‡ EÈzÏÊb¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆
·iÁ BÈ‡ - ÂÈz¯ÊÁ‰ ‡Ï B‡ ÂÈz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ…∆¡«¿ƒ≈«»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡Â .ÌlLÏ58.ÌlLÏ ·iÁ - ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈»«ƒ«»¿«≈

קיח.54) שם מודה.56)הנתבע.55)משנה כלומר,
וכן 57) תבע. לא או תבע בין ההבדל מבואר שם בגמרא

שם. הרי"ף אבל 58)פסק לשלם, מחייבו אינו דין בית
 ֿ הקדושֿברוך כלפי גם גזל מעוון נקי להיות מקפיד כשהוא
באומר  הדין והוא משלם. - לפניו וידוע גלוי שהכל הוא,
פסקו  וכן הלויתני. אם יודע איני אומר וזה בידך לי מנה
ע"ה  סימן משפט חושן ערוך ובשולחן שם והרא"ש הרי"ף
ואמר  ובא תבעו לא שאם עוד, כתב שם ברא"ש ט. סעיף
ידי  לצאת גם פטור - לא או הלויתני אם יודע איני מעצמו

י. סעיף שם ערוך בשולחן נפסק וכן שמים.

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó59˙q‰ Ú·M‰ ;ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,60 »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿ƒ»«∆≈
˙q‰ ‰z‡ Ú·M‰ ,CÏÂ61ÏËÂ62ÈÈ‡ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡Â ; »≈ƒ»««»∆≈»…¿»««≈«≈ƒ

,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰ - Ú·M‰Ï ‰ˆB¯∆¿ƒ»«¬≈«ƒ¿»≈ƒ»«»…
¯Á‡ Cet‰ ÌL ÔÈ‡Â .ÌeÏk ‡Ïa CÏz B‡63BÏ LÈÂ . ≈≈¿…¿¿≈»ƒ«≈¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï64.ÈÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ÈÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆«»ƒ¿…ƒ≈ƒ

מהפכים.59) היסת ששבועת ו) (הלכה למעלה נתבאר
כך.60) טוען הנתבע.61)התובע ואשלם 62)תשובת
אין 63)לך. - כן לא שאם מהופכת, שבועה מהפכים אין

סוף. הנתבע.64)לדבר שם הזכרת בלי

.‡ÈÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ÏkL :È˙Ba¯ e¯B‰««∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆
ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈ - ˙q‰ elÙ‡ ,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz»≈∆ƒ¿≈∆¬ƒ∆≈≈¿«¬ƒ
BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ ÔÚËiL ÈÓ ÏÚ Ú·MiL Ì„˜ Ì˙Ò¿»…∆∆ƒ»««ƒ∆ƒ¿«»»»»∆≈
ÚÈaLn‰ ‰ÚÈÂ ,ÌpÁa B˙B‡ ÚÈaLiL È„k Ba ·iÁ«»¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ»¿«¬∆««¿ƒ«

ÔÓ‡65È„k ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ‰·BË ‰w˙Â .Ú·MÈ ¯Á‡Â , »≈¿««ƒ»«¿«»»»¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï eÓ¯‚È ‡ÏÂ ,¯˜L ˙ÚhÓ eÚniL∆ƒ»¿ƒ«¬«∆∆¿…ƒ¿¿¿ƒ≈»«ƒ

‰Ïh·Ï66‡ÂL ÚÓL e‡ÈOÈ ‡ÏÂ ,67. ¿«»»¿…«ƒ≈«»¿

כזה.65) לחרם הודאה משמעותה אמן עניית
שמים.66) שם הזכרת יש לבית 67)בשבועה יסבירו לא

תשא  לא א): כג, (שמות המקרא מלשון שקר. טענות דין
מבואר, ז הלכה סנהדרין מהלכות כ"א [בפרק שוא. שמע
שלא  דין לבית טענות השמעת גם כוללת זו שלאֿתעשה
טענת  להסביר יותר שנוח מובן השני. דין בעל בנוכחות

במקום. דבריו שיסתור מי כשאין שקר

.·ÈÈÓ Ïk68ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL »ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
ÚÈaLn‰ ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó - Ì‰È¯·c69‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ƒ¿≈∆¿«¿≈»»««¿ƒ«»«∆ƒ¿∆

Ák ÔÎÈ‰ „ÚÂ .ÔBÓÓ ·iÁ˙È Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿«≈»¿«≈»…«
z¯kÓ ‡lL ,BÊ ‰Úe·L ÏÏÎ·e :¯Ó‡iL „Ú ?ÏebÏbƒ¿«∆…«ƒ¿«¿»∆…ƒ¿«¿»

ÈÏ70È¯·Ú „·Úa71‰z‡ Èc·Ú ÔÈ„ÚÂ72e¯‡a ¯·Îe .73 ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ«¿ƒ«»¿»≈«¿
¯ÈÎO‰ ÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L74. ∆≈¿«¿¿ƒ««»ƒ

כז:68) גם 69)קידושין זו בשבועה שיכלול לדרוש יכול
מחייבים  אין דין שבית עליו, לו שיש אחרות תביעות

עליהן. כח.70)שבועה שש 71)שם לעבוד שמחוייב
עבד 72)שנים. כשטוען ודווקא השנים. שש נשלמו טרם

ואין  אותו מנדים - אתה כנעני עבד הטוען אבל אתה, עברי
מברייתא  למדו מח: ובשבועות כזו. שבועה מגלגל

דרבנן. בשבועה גם מהלכות 73)שמגלגלים י"א בפרק
ט. הלכה בעל 74)שכירות שאם ו, בהלכה שם נתבאר

תיקנו  קיבלתי, לא אומר והשכיר שכרך לך נתתי טוען הבית
כופר  שכל פי על אף וייטול השכיר שיישבע המשנה חכמי
למדו  גלגול דין שם). הערות (ראה ונפטר היסת נשבע הכל
ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה, משבועת שם בקידושין
אמן  נתפרש: זה לשון וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב):
שבנוגע  פי על ואף אחר מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש
ודבי  זו, שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש
טענות  גם שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי
חלקו  לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא
ב  הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם משביעים
אם  שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט ופרק
- התובע של שמא טענת על היא העיקרית השבועה
(מגיד  שמא טענת על היא סוטה שבועת שהרי מגלגלים,
מגמרא  הוכיח יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה).
טענת  טוען כשהנתבע אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא
אני, טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי,
מגלגלים  אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל
שאין  עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן
כלומר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על מגלגלים
שנסתרה  בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד איזה שיש
עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא בה התרה שבעלה האיש עם

.‚È‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ75ÏÈÁ˙‰Â ,˙q‰ elÙ‡ , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¬ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
,Ì˙B‡ ÔÚË ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï Ú·Bz‰«≈«¿«¿≈»»¿»ƒ¬≈ƒ∆…»«»

Ík Úa˙p‰ ‰‡¯Â‡l‡ ,Ú·M‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¿»»«ƒ¿»»¿¿»«≈ƒ∆¿ƒ»«∆»
ÏÚ Èz·iÁ˙pL ‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ ÌlLÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«≈««¬»»ƒ»∆ƒ¿««¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Úe·L d˙¯ÈÙk76ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ∆»¿ƒ
˙BÚhÓ EÈÏÚ ÏbÏbM ‰Ó Ïk BÏ Ôz B‡ :Úa˙pÏ«ƒ¿»≈»«∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

Ú·M‰ B‡ ˙Bi‡ce‰77.¯Ët‰Â ««»ƒƒ»«¿ƒ»≈
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ז.75) פרק סוף שבועות בהלכותיו משום 76)הרי"ף
לו  שנודע אחר בו וחוזר להישבע והסכים שבועה שנתחייב

אחרות. שבועות עליו בירושלמי 77)שמגלגלים הכל. על
יוסי, ורבי קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא
"לא  אומר: יוסי ורבי בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא
שאם  להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה
כלומר, יישבע". להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה
לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם
מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות והרי"ף
וקיבל  קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב
הראב"ד  [כתב זעירא. רב של דינו פסק להלכה הרי"ף
העיקרית  השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו,
יהפוך  או הכל על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר
סימן  משפט חושן ובטור הכל, וייטול התובע ויישבע הכל
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד
והגלגולים  נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול
פרטי  בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע
זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים

.„ÈÔÚBh‰78ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ˙BÚË B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«¿≈≈«¿ƒƒ
‰ÚËÂ ‰ÚË Ïk ÏÚ B˙B‡79ÏÚ ˙Á‡ ‰Úe·L ‡l‡ , «»«¬»¿«¬»∆»¿»«««

Ïk‰80‰l˜ ,˙BÚË ÈzL ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL ·iÁ˙ .81 «…ƒ¿«≈¿≈¿«¿≈¿»«»
‰¯eÓÁÂ82ÔÈÏbÏ‚Óe ,‰¯eÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - «¬»«¿ƒƒ««¬»¿«¿¿ƒ

.ÌÈ¯·c ¯‡L da»¿»¿»ƒ

שבועות.78) בשערי גאון האי טענה 79)רבינו לכל
עצמה. בפני בשבועה 80)שבועה הטענות כל כוללים

היסת.81)אחת. תורה,82)שבועת של כעין שבועה
תורה  של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא
סנהדין  במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת
בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא.

.ÂË·iÁ BÈ‡ ‰„B‰ Ì‡L ‰ÚË B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰ Ïk»«≈∆¬≈«¬»∆ƒ»≈«»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ¿«≈»««ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
ÈÏ ÔzzL z¯Ó‡ ?„ˆÈk .Ì˙Ò Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈¿…≈∆¿»≈«»«¿»∆ƒ≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰Ó»∆…»¿»ƒ≈»≈«¿ƒƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯·„a ‰„B‰ el‡L ;Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰∆≈¿…≈∆∆ƒ»¿»»∆≈«»

ÌeÏk83,Ú¯ ÌL ÈÏÚ ˙‡ˆB‰ ‰z‡ ,È˙B‡ zÏl˜ ‰z‡ . ¿«»ƒ«¿»ƒ«»≈»»«≈«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï84ÔÎÂ .‰Ê ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ÔÈ‡ - …»¿»ƒ≈»≈«¬ƒƒ«∆¿≈

.el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒ¿»ƒ≈

כאן):83) מיימוניות בהגהות (והובא שם גאון האי רב כתב
מתן  בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל
והלכה  א הלכה ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה מעות
מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב),

הנתבע.84)שבועה". תשובת

.ÊËÈ¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,Èa zÏ·Á ‰z‡«»»«¿»ƒ…»¿»ƒ≈»¬≈
˙q‰ ÚaL ‰Ê85ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆ƒ¿»∆≈∆««ƒ∆≈¿«≈¿»«

BÓˆÚ Èt86,ÈzLia ‰z‡ .˙L·e Èet¯Â ˙·L ÌlLÓ , ƒ«¿¿«≈∆∆¿ƒ∆«»ƒ«¿«ƒ
Óa eÈ‰ Ì‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏBa ÔÈ·BbL ÌB˜ …»¿»ƒ≈»ƒ»¿»∆ƒ

‰È‰ - ‰„B‰ el‡L ;˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,˙BÒ¿̃»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆ƒ»»»
.˙La‰ ÌlLÓ¿«≈«∆

הכל.85) כופר נזקי 86)ככל  מהלכות ב בפרק כמבואר,
כב, (שמות הכתוב מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון
ולא  - לרעהו" שניים ישלם אלוקים ירשיעון "אשר ח):
ו  הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע
צער, נזק, דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר,
שוויו  את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי,
שווה  הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה אדם של
כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר
שנגרם  ההפסד - שבת ותרופות; רופא הוצאות - ריפוי
מתבייש  האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו ידי על לנחבל
הוא  שהרי קנס, הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים
של  ממונו שחסר מפני בא שאינו תשלום וכל שבת, מקבל
חיסרו  לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר
רבינו  ביאר ממון? חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון.
לו  גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם
כאן  אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה (כי הביוש
בית  בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת

דין.

.ÊÈ?¯eËt - Ò˜a ‰„Bn‰L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆ƒ¿»»
:¯Ó‡L ÔB‚k ,Ò˜ ÂÈÏÚ ·iÁL ¯·ca ‰„B‰Lk¿∆»«»»∆«»»»¿»¿∆»«
ÈÏÚ ‡È·‰Â ,‰Êa ÈzÏ·Á :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ÈzÏ·Á»«¿ƒ»∆¬»ƒ»«»«¿ƒ»∆¿≈ƒ»«
È¯‰ - È˜Êa CÎÂ Ck ÔzÏ Èe·iÁÂ ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈»¿»¿ƒ¿ƒ¬≈

ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê87CÎÈÙÏ .88˙ÈaL :ÔÚBh‰ ÔÚË Ì‡ , ∆«»¿«≈¿ƒ»ƒ»««≈∆≈
,Èa zÏ·ÁL ÌeMÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈÏ ÌlLÏ Ee·iÁ ÔÈcƒƒ¿¿«≈ƒ≈»ƒ»ƒƒ∆»«¿»ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈…»¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»

˙q‰89.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈¿≈…«≈»∆

(87- תשלומין חובת עליו והטילו דין בית שחייבוהו אחר
קנס. תורת עליו ואין ממון חיובי ככל חוב זה הרי

אותו.88) מחייבת שהודאה ממון 89)מפני כפר שהרי
חייב. היה בו הודה שאילו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
חשודים.1) שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר

.‡„eLÁ Ïk2‰Úe·M‰ ÏÚ3B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - »»««¿»≈«¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ‡Ï4‡ÏÂ …¿««»¿…¿»ƒƒ¿≈∆¿…

˙q‰ ˙Úe·L5ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ú·Bz‰ ‰ˆ¯ elÙ‡Â . ¿«∆≈«¬ƒ»»«≈«≈¿ƒ
BÏ6.

מד:2) שבועות על 3)משנה, חשוד נקרא מי יבואר לקמן
בנקי 4)השבועה. מצוה.שבועה של חפץ למד 5)טת

על  היסת שבועת הטילו שלא חשודים, שניהם מדין זה
תיקנו 6)הנתבע. לא היסת שבשבועת בה"ז, לקמן יתבאר

התובע  רוצה בוודאי כן ואם ויטול", ישבע "שכנגדו חכמים
אמרו, ואףֿעלֿפיֿכן כלום, בלא ייפטר ולא ישבע שהנתבע

היסת. שבועת החשוד את משביעים שאין

.·„Á‡7Èeha ˙Úe·L ¯˜MÏ ÚaLp‰8˙Úe·L B‡ , ∆»«ƒ¿»«∆∆¿«ƒ¿«
˙e„Ú9ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ,10‡ÂL ˙Úe·L B‡ ,11- ≈¿««ƒ»¿«»¿

‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰12ÏeÒt‰ Ïk ÔÎÂ . ¬≈»««¿»¿≈»«»
ÔB‚k ,‰¯Bz ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,‰¯·Ú ÌeMÓ ˙e„ÚÏ¿≈ƒ¬≈»≈«¿»∆»¿
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orhpeקי oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq g"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,ÔÈÏÊ‚Â ˙BÏ· ÈÏÎB‡Â ˙Èa¯ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿≈¿≈¿«¿»ƒ≈«¿»∆
Ì‰È¯·c13ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓe ‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔB‚k ,14- ƒ¿≈∆¿¿«≈¿¿»«¿ƒ≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰¬≈»««¿»¿≈«¿ƒƒ

ובין.7) . . . בין = או . . . (ויקרא 8)אחד הכתוב מלשון
אדם  פירוש, בשפתים". לבטא תשבע כי "נפש ד): ה,
- לעשות שלא או עשה, ולא - דבר איזה לעשות הנשבע
או  שעשיתי שבועה כגון לשעבר, על נשבע אם וכן ועשה.

ושיקר. - עשיתי שלא בואו 9)שבועה לשנים, אמר
שאין  שבועה והשיבו: וכך, כך לי חייב שפלוני לי והעידו
עדות, לך יודעים אנו אין שאמרו: או עדות, לך יודעים אנו
לא:). שבועות (משנה, אמן - וענו עליכם, משביעני ואמר:

שבועה 10) (וענה) בידך, לי שיש פקדוני לי תן לו: "אמר
בידי". לך וכדומה.11)שאין אבן שהוא העץ על נשבע

ארבעה  מונה ז) ו, ה, ה"ד, (פ"א שבועות בהלכות [רבינו
שם]. ראה שוא. שבועת של סתם 12)סוגים כתב רבינו

לשעבר. על בין להבא על שבועה בין משמע ביטוי, שבועת
אינו  - להבא על שבועה שחילול כתב מו: שם רש"י אולם
הוא: להבא, ובין לשעבר בין ההבדל וטעם לשבועה. פוסל
בדעתו  היה שנשבע שבשעה אומרים אנו להבא, בשבועה
אינו  אבל עליה, ועבר יצרו שתקפו אלא השבועה לקיים
נחלקו  ורש"י [רבינו מפיו. שקר שבועת להוציא חשוד
מנתה  לא למה שם: שאלו מו: שם הגמרא דברי בפירוש
ביטוי. שבועת על העובר את גם החשודים בין המשנה
שנשבע  שבשעה השבועות את רק מונה שהמשנה ותירצו,
שאעשה  שבועה קתני) לא (בגמרא: מונה ואינה שקר, הן
(ושבועת  לקיימה התכוון שנשבע שבשעה אעשה, שלא או
במשנה). שנמנתה שוא בשבועת כלולה שעבר, על ביטוי
לשבועה  נפסל שלא מפני במשנה מנאוה שלא רש"י ופירש
אינה  שמשנתנו אומרת שהגמרא מפרש ורבינו עלֿידה,
ביניהן]. הבדל אין להלכה אבל כאלו, שבועות בסוג עוסקת

לעדות.13) אותם פסלו בגמרא 14)חכמים שם. משנה,
היונה  בעל הימור, א. פירושים: שני נאמרו כה. סנהדרין
יקבל  מסויימת למטרה בפריחה חבירו יונת את שתקדים
אדם  בני של יונים לצוד מלומדות יונים ב. כסף; סכום

בעליהן. לבית ולהביאן אחרים,

.‚ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡B·iL „Ú „eLÁ ‰OÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¬∆»«∆»»»≈ƒ
ÈtÓ ‰„Bn‰ Ï·‡ ;da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·Ú ‡e‰L∆»«¬≈»∆ƒ¿»»¬»«∆ƒƒ

BÓˆÚ15„eLÁ ‡e‰L16Û‡ ,da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·ÚLÂ «¿∆»¿∆»«¬≈»∆ƒ¿»»«
,‰lÁza „Ú B˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â BÏ ÔÈLLBÁL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ¿≈»«¬≈«¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ‰Úe·L ·iÁ˙ Ì‡17È¯‰L . ƒƒ¿«≈¿»«¿ƒƒ∆¬≈
‡ÏÂ ,Ú·M‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¡∆«»≈ƒ»«¿…
Ì‡Â ;˙Ó‡a Ú·M‰Ï EÏ ¯eÒ‡ ‰¯·Ú z¯·ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»«¿»¬≈»»¿¿ƒ»«∆¡∆¿ƒ
„LÁp‰ Ï·‡ .CÈc ÏÚ·Ï ‰„B‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ¯˜L∆∆«»≈≈¿««ƒ»¬»«∆¿»

.Ú·MiL B˙B‡ ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ≈»«¬ƒƒ∆ƒ»«

וקרוב 15) עצמו, אצל קרוב שאדם ט: בסנהדרין אומר רבא
עדות, פסולי בענין זה אמר רבא התורה. מן לעדות פסול
גאון, האי רב פסק וכן שבועה. לפסולי רבינו למד וממנו

שבועות'. ויטול.16)ב'שער שכנגדו זה שישבע וטוען
שאם 17) הלוי, מאיר רבינו בשם כתב צב סי' חו"מ ב'טור'

לו. שומעים - וליטול להישבע אני מסכים התובע אמר
אבל  אני, חשוד טוען כשהנתבע זה שכל שם, עוד וכתב
- אני חשוד ואומר ונוטלים מהנשבעים הוא כשהתובע
ולחשוד  עדים, כמאה בעלֿדין שהודאת משום לו, מאמינים
הלכה  לקמן שיתבאר כמו ויטול, שישבע חכמים תיקנו לא
ואומר: חייב, אינני וצווח: העומד בנתבע מהֿשאיןֿכן ה,
רוצה  אינו שהתובע אלא לו, ואשלם התובע יישבע

להישבע.

.„‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz18ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏkL : «»«¬»ƒƒ∆»«¿À»¿»ƒ
Ú·Bz‰ È¯‰ - „eLÁ ‰È‰ Ì‡ ,È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‰¯Bz‰«»««¬«««ƒ»»»¬≈«≈«
Ì‰ÈL eÈ‰ .ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ Ì‰È¯·cÓ ÚaLƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈«∆»«»¿≈∆

ÔÈ„eLÁ19,Úa˙p‰ ‡e‰L ,dÏ ·iÁÓÏ ‰Úe·L ‰¯ÊÁ - ¬ƒ»¿»¿»«¿À»»∆«ƒ¿»
ÌlLÓ Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓe20„eLÁ‰ ‰È‰ . ƒ∆≈»ƒ»«¿«≈»»∆»

BÈ‡ Bc‚kL - ·‚ B‡ ÔB„wt‰ „·‡L ÔÚËÂ ,¯ÓBL≈¿»«∆»««ƒ»ƒ¿«∆¿∆¿≈
È‡cÂ BÚBË BÈ‡ È¯‰L ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»«¿ƒ…∆¬≈≈¬««

BÏÎ‡L21CÎÈÙÏ .22:¯Ó‡Â ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÚË Ì‡ , ∆¬»¿ƒ»ƒ»««««ƒ»¿»«
„È ÁÏL ÈÙa23Ba ÚLt B‡ ÈB„˜Ùa24Ú·Bz‰ È¯‰ - ¿»«»«»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«≈«

.ÏËBÂ ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaLƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈

ושכנגדו 18) . . ונוטלין. נשבעין "ואלו מד: שבועות משנה,
השבועה". על מה:19)חשוד שם במשנה 20)משנה,

אומר  יוסי "רבי כתוב: שברי"ף במשנה גם וכן שבידינו,
אולם  יחלוקו", אומר מאיר רבי למקומה, שבועה חזרה
חזרה  אומר מאיר רבי נחמן: רב בשם אמרו מז. שם בגמרא
הלכה  וקבע יחלוקו. אומר יוסי ורבי למקומה, שבועה
ורבי  מאיר רבי שבידינו: לכלל בהתאם יחלוקו, - למעשה
ב'שער  גאון האי ורב מו:) (עירובין יוסי כרבי הלכה - יוסי
נחמן. כרב פסק שם) שבועות נסים, ברבינו (מובא שבועות'
למקומה, שבועה שחזרה פסק כאן בהלכותיו והרי"ף
לה  למחוייב היינו "למקומה" שם: אבא רבי של וכפירושו

משל  לישבע יכול שאינו ומתוך שרבא (לנתבע), משום ם,
וכלל  אבא, רבי לדעת הסכימו לב:) (שם אביי גם וכן שם,
של  רבו כרי"ף פסק ורבינו (כאחרון). כבתרא שהלכה בידינו
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה מקום בכל כמעט כדרכו רבו,

יוד). אות צב, סי' מתוך 21)חושןֿמשפט אמרו ולא
ודאי  טענת טוען כשכנגדו אלא משלם – לישבע יכול שאינו
ישעיה  רבינו של דעתם מביא שם [ב'טור' חשוד. והוא
חדש' וב'בית וכו'. מתוך אמרו בזה שגם הלוי, מאיר ורבינו

רבינו]. ושיטת שיטתם מנמק של 22)שם שנימוקו משום
וש"ך  פד, ס"ק שם סמ"ע (ראה 'שמא' שטענו הוא: הפטור

יב). לצרכו.23)ס"ק בו כראוי 24)השתמש שמרו לא
שכירות  מהל' בפ"א [נתבאר ודאי. טענת כאן והרי וכדומה,

ובפשיעה]. יד בשליחות חייב חנם שומר שאפילו ה"ד,

.‰ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L „eLÁ‰ ·iÁ˙ƒ¿«≈∆»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰25‡l‡ ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒ»«¿ƒ…∆»

¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ Bc‚kL Úa˙p‰26Ì‚Bt ÔÎÂ . «ƒ¿»∆¿∆¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈≈
B¯ËL27‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ28‰Âl‰ ÔÚËÂ ,„eLÁ ‰È‰L ¿»¿…«≈»∆∆»»»¿»««…∆

¯Ó‡Â ,BÚ¯tL29Ú·MÈ :30ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÈÏ ∆¿»¿»«ƒ»«ƒ¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
¯ËtÈÂ ˙q‰31.¯ËM‰ ÔÓ ∆≈¿ƒ»≈ƒ«¿»
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ונוטלים 25) הנשבעים אלה כל נמנו מד: שבועות במשנה,
על  חשוד שכנגדו נחבל, נגזל, שכיר, חכמים: מתקנת
אחד  כל רבינו עלֿידי ונתבארו פנסקו; על וחנווני השבועה

במקצת 26)במקומו. מודה מחשוד מקלֿוחומר נלמד
ויטול, ישבע שכנגדו חכמים יטול שתיקנו שלא ומכלֿשכן

גם  להסביר ואפשר (מגידֿמשנה). שבועה בלא החשוד
בשבועה  נוטלים אלה כל אין התורה מן אחר: באופן
ואין  ויטלו, שישבעו תיקנו חכמים אלא פטור, והנתבע
לכת  מרחיקה תקנה לחשוד שיתקנו הדעת על מתקבל הדבר

שבועה. בלי שיטול חלק 27)- שקבל שהודה מלוה
ה"א, ולווה מלוה מהל' בפי"ד למעלה נתבאר מהלוואתו.
להישבע. המלוה צריך כולה, פרעתי הלווה טען שאם

וחכמים 28) שבועה, בלי נוטל היה תורה שמדין תביעות
יתומים. מנכסי הנפרעים כגון שבועה, עליו הטילו

הקשה,30)הלווה.29) כה ס"ק צב סי' בסמ"ע המלוה.
אפילו  להישבע ביתֿדין אותו מחייבים שטרו הפוגם הלא
ותירץ  ישבע? "ואמר רבינו כתב ולמה הלווה. אמר לא
שטרו, את שבפוגם רבינו, בשם כתב שם וב'טור' בדוחק.
חשוד  והמלוה פרעתיך, שלא לי השבע טוען כשהלווה או
רבינו  בדברי שנוסחתו ונראה ונפטר. היסת הלווה נשבע -
(ראה  "ואמר" בספרינו כנדפס ולא אמר", "או היא:

ולחםֿמשנה). ורבינו 31)כסףֿמשנה הראב"ד עליו חלקו
נוטל  שהחשוד ודעתם לו, והדומה שטרו בפוגם הלוי מאיר
בלי  נוטלים חשודים לא גם התורה שמן משום שבועה, בלי
תיקנו  שלא אומרים, אנו - שיישבע תיקנו וחכמים שבועה,
אין  לו כשאיֿאפשר אבל להישבע, לו כשאפשר אלא
ואין  מקויים. שטר בידו כשיש מעותיו, אותו מפסידים
נוטלים  אינם תורה שמדין וכדומה, ונגזל לשכיר זה לדמות
תיקנו  לא אומרים: אנו ויטלו, שישבעו תיקנו וחכמים כלל,
את  שבפוגם מזה, ויוצא להישבע. שיכולים לאלה אלא
סי' שם [בשו"ע חשוד. בלתי מכח החשוד כח יפה - שטרו
כהראב"ד  המחבר פסק היורשים, מן נפרעים גבי ח סעיף פב
צב  בסי' עצמו דברי וסתר שם), וש"ך סמ"ע (ראה ורמ"ה

וצע"ג]. סי"ב,

.ÂÔÈÚaLp‰ ÔÓ „eLÁ‰ ‰È‰32˜ÙÒ ˙ÚËa33BÈ‡ - »»∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈≈
‰Ê ·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ;ÚaL Bc‚kL ÔÈ‡Â ,ÚaLƒ¿»¿≈∆¿∆¿ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆
˙ÚË BÚBË Ú·Bz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»¿ƒ∆≈«≈«¬«¬«

È‡cÂ34.B˙ÚË ÏÚ Ú·MiL È„k ««¿≈∆ƒ»«««¬»

ואריסים.33)ונפטרים.32) שותפים רבינו 34)כגון
ב. התורה; מן שבועה כאן שאין א. טעמים: שני כאן כתב
רבינו, דברי מביא שם [ב'טור' לישבע. יכול אינו שהתובע
כתבו  זה דין התורה. שבועת כאן שאין הנימוק את והשמיט
ולא  התורה. שבועת שהיא בשומר בה"ד למעלה רבינו כבר
מתקנת  שהיא בשבועה שנית כאן נכתב למה לי נתבאר

התורה]. שבועת מדין הוא כלֿשכן הרי חכמים?

.Ê·iÁ˙35Bc‚kL ÔÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L „eLÁ‰ ƒ¿«≈∆»¿«∆≈≈∆¿∆¿
‡ÏÂ ,‡È‰ ‰wz dÓˆÚ ˙q‰ ˙Úe·ML .ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈∆¿«∆≈«¿»«»»ƒ¿…

˙¯Á‡ ‰wz dÏ eOÚ36È¯‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ Ú·MiL »»«»»«∆∆∆ƒ»««≈«∆»¬≈
.‰Úe·L ‡Ïa ¯ËÙ Úa˙p‰«ƒ¿»ƒ¿»¿…¿»

מא.35) הגמרא:36)שבועות לשון תקנה. לאותה תקנה 
עושים)". אנו (אין עבדינן לא לתקנתא "תקנתא

.Á·iÁ˙pL ÈÓ37„eLÁ Ú·Bz‰ ‰È‰Â ,˙q‰ ˙Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈¿»»«≈«»
‰Úe·M‰ ÂÈÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ Úa˙p‰ ÔÈ‡ -38ÔÈ‡ È¯‰L , ≈«ƒ¿»»«¬…»»«¿»∆¬≈≈

Ú·M‰Ï ÏBÎÈ39ÔÈ‡Â .˙q‰ Ú·MÈ B‡ ÌlLÈ ‡l‡ , »¿ƒ»«∆»¿«≈ƒ»«∆≈¿≈
ÈÓk ‰Ê È¯‰Â .¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ˙BÏ˙Ï ‰ÊÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆ƒ¿¿»»∆ƒ∆¿»«¬≈∆¿ƒ
‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ B˙Úe·L CÙ‰L∆»«¿»««»»∆≈¿ƒ∆»

.ÌlLÈ B‡ ˙q‰ Ú·MÈ B‡ƒ»«∆≈¿«≈

היא.37) עצמו וסברת מפורש, מקור זה לדין אין
מהפכים.38) היסת ששבועת ה"י, בפ"א ואין 39)נתבאר

אפטר  להישבע, יכול אינו שהוא מכיון לטעון: יכול הנתבע
ההלכה  (ראה חשוד בנתבע כמו היסת, שבועת בלי

הקודמת).

.Ë·iÁ˙pL ÈÓ40ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
Ck ¯Á‡Â ,¯ËÙÂ ÚaL B‡ ÏËÂ ÚaLÂ ,Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿««»
ÚaLpL B˙Úe·L ÔÈ‡ - „eLÁ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a»»»≈ƒ∆»≈¿»∆ƒ¿«

ÏËpM ‰Ó B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï BÈc ÏÚ·Ï LÈÂ ,ÌeÏk41B‡ , ¿¿≈¿««ƒ¿ƒƒ»«∆»«
epnÓ ÏhÈÂ Bc‚kL ‰Ê Ú·MÈ42. ƒ»«∆∆¿∆¿¿ƒ…ƒ∆

עצמו.40) סברת זה דין החשוד 41)גם היה אם
ה  שיטת הבאנו בה"ה [למעלה ונוטלים. ראב"ד מהנשבעים

יתומים  מנכסי הנפרע וכן שטרו, את הפוגם שחשוד והרמ"ה
נשבע  שאם וברור, נימוקם). שם (ראה שבועה בלי נוטל -
לשיטתו  רבינו שנטל. מה מחזיר אינו - חשוד שהוא ונודע
שנתחייב]. מי סתם: כתב ולפיכך נוטל, שאינו שם

ונפטר.42) נשבע כשהחשוד

.ÈÌÏBÚÏ43.ÔÈc ˙È·a ‰˜ÏiL „Ú ,„eLÁÏ ÔÈ„ ‰Êk ¿»»∆»ƒ∆»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ
‰·eLz ‰OÚÂ ‰˜lL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ eÈ‰ Ì‡44¯ÊÁÈ - ƒ»»»≈ƒ∆»»¿»»¿»«¬…
.‰Úe·LÏ ÔÈa ˙e„ÚÏ ÔÈa B˙e¯LÎÏ¿«¿≈¿≈≈ƒ¿»

לפי 43) הוא שלפנינו והנוסח זו, להלכה נוסחאות כמה יש
וינציא. מחזירות 44)דפוס אינן בלבד שמלקות משמע

אולם  תשובה. שעשה עדים שיעידו עד לכשרותו, אותו
והעידו  שנים "ובאו רבינו: כתב ה"ג, עדות מהל' בפי"ב
משמע  כשר", זה הרי - שלקה או בו וחזר תשובה שעשה
שם  ובה"ד אותו. מכשירות לבדה תשובה וכן לבד שמלקות
בין  תשובה, שעשה בין מלקות, שנתחייב מי כל כתב:
עדי  בלי מלקות [דין לכשרותו. חוזר - בביתֿדין שלקה
- שלקה "כיוון כג.): (מכות המשנה מדרשת נלמד תשובה,
הלכות  שתי בין גלויה סתירה לפנינו הרי כאחיך"]. הוא הרי
בענין  שבועה, לפסולי עדות פסולי בין לחלק טעם ואין אלו.
ובין  לעדות "בין בפירוש, כאן כותב ורבינו לכשרותו. חזרה
"ועשה  הך ושמא כתב: כאן ובלחםֿמשנה לשבועה".

תשובה. שעשה או לומר רצה ז"ל, רבינו שכתב תשובה"

.‡ÈÔÚhL ÈÓ45ÔÈa ,ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ƒ∆»««¬≈¿»«¿ƒ¿«≈
e‡a Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ‰¯Bz‰ ˙Úe·L¿««»≈¿«∆≈¿««»»
‰Ê È¯‰ - ÚaL ¯˜L ÏÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ»»∆«∆∆ƒ¿«¬≈∆

ÌlLÓ46e¯‡a ¯·Îe .‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ˜ÊÁ‰Â , ¿«≈¿À¿«»««¿»¿»≈«¿
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˙BÚe·La47¯·Á ÔBÓÓ ÏÚ ÚaLp‰ ÏkL ,‰OÚÂ B ƒ¿∆»«ƒ¿»«»¬≈¿»»
LÓÁ ÛÈÒB‰Ï ·iÁ - ‰·eLz48. ¿»«»¿ƒ…∆

קו.45) שפטור 46)בבאֿקמא רב, בשם הונא רב אמר שם
שנאמר  מתשלומין, פוטרת שהשבועה משום מלשלם,
ולקח  . . . שניהם בין תהיה ה' "שבועת י): כב, (שמות
השבועה  את התובע כשלקח פירוש, ישלם". ולא בעליו
עליו. חולק שם נחמן רב אולם מתשלומין, הנתבע ונפטר

אחרון. הוא משום נחמן, כרב רבינו ה"א.47)ופסק פ"ז
אחד 48) עוד ולהוסיף בו, שכפר הסכום את לשלם עליו

הקרן  הכולל מהסכום מחמשה אחד שהוא מארבעה
מלבר). חומשא הגמרא: (בלשון והתוספת

.·È:¯Ó‡Â ,ÔÈ˜Â ÌÈ„Úa BÏˆ‡ ·BÁ BÏ LiL BÚË¿»∆≈∆¿¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»«
,ÌeÏk EÏ ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡L B‡ ,EÈzÚ¯Ùe ‰È‰ Ôk≈»»¿«¿ƒ∆»«≈ƒ«»¿¿
¯ËM‰ ‡ÈˆB‰ B‡ ,ÔÈw‰ È„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ¿ƒ¿«¿««»»≈≈«ƒ¿»ƒ«¿»

Ìi˜˙Â49ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -50‡Ï È¯‰L ;„eLÁ BÈ‡Â ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈»∆¬≈…
BÚ¯t ‡lL e„ÈÚ‰51eÈ‰ ‡Ï :Úa˙p‰ ¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ∆…¿»¿…»««ƒ¿»…»
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„52‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .53. ¿»ƒ≈»¿≈…«≈»∆

נאמר 49) הלווה אין - קנין בעדי וכן בשטר, ובמלוה
פרעתי. כמבואר 50)לטעון: פוטרת, אינה השבועה

הקודמת. השטר 51)בהלכה של כוחו שיפה אףֿעלֿפי
פרעתי. הטוען את פוסל אינו - ממון ואלמלי 52)לענין

חשוד. ונעשה העדים עלֿידי מוכחש היה כך טען
אלא 53) הנשבע, טענת את מכחישים אינם כשהעדים

ביתֿדין  אין כך ומתוך שכנגדו, טענת מחזקת עדותם
טענתו. מקבלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממין מבאר1) הודאה ודין והכפירה, הטענה שיעור דין

הטענה.

.‡˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
ÛÒk ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎÈÂ ¯˙È B‡ ‰Ëe¯Ùa ‰„BiL3B‡ ∆∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ∆∆

ÏL ‰¯BÚO ÈˆÁ Ï˜LÓ ?‰Ëe¯t ‡È‰ ‰nÎÂ .¯˙È»≈¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆
È˜ ÛÒk4ÌÈzL Ï˜LÓ ?ÔÈÚÓ ÈzL Ì‰ ‰nÎÂ . ∆∆»ƒ¿«»≈¿≈»ƒƒ¿«¿«ƒ

˙B¯BÚO ÌÈLÏLe5.˜wÊÓ ÛÒk ¿ƒ¿∆∆¿À»

לט:2) שם רב, של כפירושו לח: שבועות משנה,
בשוה 3) וההודאה כסף, שתי "הטענה כתוב: במשנה

בפירושה: ושמואל רב נחלקו לט:) (שם ובגמרא פרוטה",
חייב  אינו פירוש, כסף". שתי - טענה "כפירת אמר רב
עצמה  הטענה זה, ולפי כסף. שתי כשכפר אלא שבועה
"טענה  אמר: ושמואל ופרוטה, כסף שתי להיות צריכה
ופסק  בפרוטה". אלא כפר לא אפילו כסף, שתי - עצמה
בדיני  כשמואל שהלכה שבידינו, הכלל נגד - כרב רבינו
סיוע  מ.) (שם חייא רבי ששנה משום והטעם, ממונות.
ובשיעור  שלנו. בסוגיא הרי"ף כתב וכן רב. לשיטת
משביעים, אין מפרוטה שבפחות מודים הכל ההודאה,

בה"ג. לקמן אחרת.4)כמבואר מתכת תערובת בלי
"חצי  משקל היא שפרוטה כתב, תקכט אות קידושין [ברי"ף
שעורה]. חצי משקל שם: נסים רבינו ופירש חכה",

במעה,5) איסרים שארבעה בברייתא, שנינו יב. קידושין

ושתים  שלושים היא שמעה יוצא, פרוטות. שמונה והאיסר
סי' חו"מ חדש' [ב'בית שעורות. עשרה שש שהן פרוטות
בשערים, הרי"ף בשם הארוך ב'מרדכי' שמצא כתב, פח
היא  שפרוטה נמצא שעורות, עשרה שש הן מעין ששתי

השעורה]. רביע

.·ÛÒk Ïk6‡e‰Â ,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ »∆∆»»«»∆∆«…∆¿
ÚaËnÓ - Ô‰È¯·c ÏL ÛÒk ÏÎÂ .‰ÚÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»»¿»∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ«¿≈«
ÛÒk Ba ‰BÓMÓ „Á‡ Ô‰lL ÚÏq‰ ‰È‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆»»«∆«∆»∆∆»ƒ¿»∆∆

e¯‡aL BÓk ,˙LÁ ¯‡M‰Â7‡È‰ ‰Ún‰ Ï·‡ , ¿«¿»¿∆¿∆≈«¿¬»«»»ƒ
ÏL ÛÒk ‡È‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ È˜ ÛÒk ‰˙È‰»¿»∆∆»ƒ¬ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆∆
‰Úh‰ ˙¯ÈÙk ˙BÈ‰Ï eÎÈ¯ˆ‰L ‰fL ÈÙÏe .ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ«««¬»

Ì‰È¯·cÓ ‡È‰ ÛÒk ÈzL8ÏL ÛÒk ÈzL d˙B‡ eOÚ , ¿≈∆∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿≈∆∆∆
ÈL d˙B‡ eOÚ ‡ÏÂ ,ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿…»»¿≈
¯eÚLa ‰‡¯p‰ ¯·c‰ e‰Ê .L„w‰ Ï˜La ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿∆∆«…∆∆«»»«ƒ¿∆¿ƒ
‡È‰ ‰Úh‰ ˙¯ÈÙkL ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .‰Úh‰ ˙¯ÈÙk¿ƒ«««¬»¿««∆¿ƒ«««¬»ƒ

‰¯BÚO ÈˆÁÂ ˙B¯BÚO ‰¯OÚ ÚLz Ï˜LÓ9ÔÓ ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¬ƒ¿»ƒ
C¯c‰ d˙B‡ ¯zÒÏ ˙BÈ‡¯ ‰nk ÈÏ LÈÂ .ÛÒk‰«∆∆¿≈ƒ«»¿»ƒ¿…»«∆∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ì‰Ï ‡ˆiL „Ú eÒÙzL∆»¿«∆»»»∆∆«∆¿¿≈»∆ƒ∆

.˙eÚË»

האמור 6) כסף כל אסי, רב אמר יהודה רב "אמר יא. שם
צורי, (כסף מדינה" כסף דבריהם: ושל צורי, כסף בתורה:
בכסף  משמונה אחד = מדינה וכסף הקודש. כשקל משקלו

ה"י.7)צורי). ומזיק חובל מהל' במגידֿמשנה 8)בפ"ג
ו): כב, (שמות הכתוב מן למדו ב עמוד שם שבגמרא מעיר
שנים, - כלים מה וכו'" כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי
פ"א  שבועות שבירושלמי עוד, להוסיף ויש שנים. - כסף אף
של  מטבע היא מעה פירוש, מטבע" סוף "מעה אמרו: ה"א
נמצא, מעה). = (גרה בתורה שנזכר ביותר הנמוך כסף
שהכוונה  למדנו ומההיקש מעה, היא שבתורה כסף שסתם
דרכו  ידועה מדבריהם? שזה רבינו כתב ולמה מעין. לשתי
דברים  "מדבריהם" או סופרים" כ"דברי להגדיר רבינו של
כללי  מלאכי' 'יד (ראה מדות משלושֿעשרה באחת שנלמדו

ז). אות הם 9)הרמב"ם שיטתם: מבאר [בכסףֿמשנה
כסף  דינרי לשני הכוונה כסף", "שתי ששנינו מה מפרשים
מעין, עשר או גרה עשר שהוא שקל, חצי היינו מדינה,
כסף, של הוא שבו השמיני החלק רק מדינה שבכסף ומפני
16 (המעה שעורות עשרים שהן ורביע, מעה כאן הרי
נשארו  - בפרוטה להודאה שעורה חצי מזה תוריד שעורות),
רבינו  עליהן ורמז זה, בחשבון רבות תמיהות וישנן וחצי. 19

לחםֿמשנה]. ראה כאן.

.‚ÔÈÚÓ ÈzL10È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ùe ¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
t ‡l‡˙BËe¯t ÈzL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ;·iÁ - ‰Ëe¯ ∆»¿»«»≈¿¿»ƒ∆»¿≈¿

ÈÏ ‰Ó .ÔÈÚÓ È˙MÓ ˙BÁÙa ¯ÙkL ÈtÓ ,¯eËt -»ƒ¿≈∆»«¿»ƒ¿≈»ƒ»∆ƒ
ÏkL ;¯eËt - ‰Ëe¯t ÈˆÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„È·¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬ƒ¿»»∆»
.ÌeÏk ‰„B‰ ‡Ï el‡k - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰„Bn‰«∆¿»ƒ¿»¿ƒ…»¿

א.10) בהלכה למעלה נתבאר

.„‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯Óz ‰‡Ó≈»¿»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
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¯ÙkL ¯OÚ‰ ÌL ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÌÈÚLzƒ¿ƒƒƒ»»ƒ»»∆∆∆»«
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;ÚaL - ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰a11‰MÓÁ . »∆¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ»»¬ƒ»

‰ML B‡12‡l‡ [È„Èa] EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈÊB‚‡ ƒ»¡ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
;ÚaL - ‰Ëe¯t „Á‡‰ ‰ÂL Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - „Á‡ ÊB‚‡¡∆»ƒƒ»∆»∆»¿»ƒ¿»

¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿≈…«≈»∆

מ:)11) (שם שאמרו משום כסף. משתי פחותה שהכפירה
(ראה  נשבע - פרוטה שוים אינם אפילו כלים, שני שבטענו
ככלים. ולא ככסף דינם שפירות רבינו מלמדנו ה"ה),

(12 ֿ ובמשנה וששה". "חמשה כתוב (ר"מ) רומא בדפוס
והחשבון  וששים, חמשה "צ"ל וכתב הגיה כאן למלך
למעלה  אמרנו להפליא. מדויק הוא וחשבונו מדוקדק".
פרוטות. 64 שהן שעורות 32 משקלן מעין ששתי (ה"א)
מזה, ויוצא ופרוטה. מעין שתי הן פרוטה וחמש וששים
כאן  יש - וארבע בששים וכפר אחד באגוז הודה שאם

בפרוטה. והודאה מעין בשתי כאן 13)כפירה שאין
אגוזים]. מאה כתוב: וינציא [בדפוס בפרוטה. הודאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14˙B¯BÁÒ ÈÈÓa B‡ ÛÒÎa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ≈¿
˙‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe≈¿«≈»∆¬»«≈ƒ≈¿«¬ƒ∆
ÈzL BÚËe ,‰Ëe¯Ùa ÔÈËÁÓ ¯OÚ Ô‰ elÙ‡Â ,Ô‰ÈÓc¿≈∆«¬ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¿»¿≈

·iÁ - ˙Á‡a ¯ÙÎÂ ˙Á‡a ‰„B‰ ,ÔÈËÁÓ15:¯Ó‡pL ; ¿»ƒ»¿««¿»«¿«««»∆∆¡«
ÛÒÎk ÌÈÏk‰ Ïk - ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk16ÛÒk BÚË . ∆∆≈ƒ»«≈ƒ¿∆∆¿»∆∆

ÌÈÏÎÂ17‰¯ÈÙka LÈ Ì‡ :ÛÒka ¯ÙÎÂ ÌÈÏka ‰„B‰Â , ¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿»««∆∆ƒ≈«¿ƒ»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;·iÁ - ÔÈÚÓ ÈzL18ÛÒka ‰„B‰ . ¿≈»ƒ«»¿ƒ»»»«∆∆

·iÁ - ‰Ëe¯Ùa ‰„B‰ Ì‡ ,ÌÈÏka ¯ÙÎÂ19Ïk ÔÎÂ . ¿»««≈ƒƒ»ƒ¿»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שמואל,15)שם.14) אמר ענן רב "אמר שם: בגמרא
יצאו  לפיכך חייב, - מהן באחת לו והודה מחטין שתי טענו
כלים", או "כסף בתורה כתוב פירוש, שהן". למה כלים
"כלים"? תורה כתבה ולמה כסף, שוה גם כולל כסף והרי
מאוד  נמוך שוויים אפילו נשבעים כלים שעל ללמד, אלא
שאין  ללמד באה "כלים" שהמילה שם אמרו (אמנם
לכתוב  היה אפשר אבל משתיים, פחותה טענה על נשבעים
שם). (רש"י משניים פחות רבים ואין רבים, לשון "כספים"
כפירה  שאין ודעתם רבינו, על חולקים והרא"ש הרמב"ן
אפילו  מפרוטה פחותה הודאה ואין מפרוטה, פחותה
נאמר  ה"א. פ"ו שבועות הירושלמי על ומסתמכים בכלים,
מהן  באחת לו והודה מחטין שתי טענו אמר, "שמואל שם:
שיהא  פרוטות, שתי שוות שיהו והן חיננא, רב אמר חייב. –
שאמרו  מה מפרשים והם פרוטה". וההודאה פרוטה הטענה
שתי  של שווי צריכים שאין הכוונה שהן", "למה בבבלי
שרב  כתב, הרי"ף על נסים ורבינו פרוטה. ומספיקה מעין,
ועל  מפרוטה, פחות אפילו ממש, שהן כל מפרש גאון האי
שרבינו  פעמים, כמה כבר [נתבאר רבינו. מסתמך דעתו
שנחלקו  מקום בכל הירושלמי נגד כבבלי מכריעים ורבותיו

כסף 16)בהלכה]. כמו שבועה לענין דינו שהוא כלי כל
מעין. שתי שמשמעותו בתורה, רב 17)האמור של מימרא

שם. להיות 18)פפא, צריכה כסף, היא שהכפירה משום
מעין. משום 19)שתי שהיא, כל שהכפירה אףֿעלֿפי

בכלים. שכפר

.Â„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ „ÈÚ‰20‰Ëe¯t ‡l‡ ¯Ùk ‡Ï elÙ‡ , ≈ƒ»»≈∆»¬ƒ…»«∆»¿»
B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÌÈML ÈÓ ÏkL ;ÚaL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆»ƒ∆¿«ƒ¿«¿ƒ

‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ21B‡ ‰Ëe¯t ?„ˆÈk . »∆»¿«¿¿»≈«¿»
„ÚÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ù ‰ÂL¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿≈
˙Úe·La ÔÎÂ .ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«

BM‰‰ÂL B‡ ‰Ëe¯t BÏˆ‡ „È˜Ù‰ elÙ‡ ,ÌÈ¯Ó «¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆¿¿»¿≈
ÚaL - ‰„·‡L ÔÚËÂ ,‰Ëe¯Ù22˙BÁt ÏÎÂ . ¿»¿»«∆»¿»ƒ¿»¿»»

ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â ,ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
‰Ëe¯tÓ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL - ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»

‰ÏÚÓÂ23. »«¿»

מ.20) שם שמואל, של פ"א 21)מימרא למעלה ראה
ואבידה.22)ה"א. מגניבה שפטור חנם, בשומר המדובר

באונס. ממנו שנגזלה שטען שכיר בשומר שהואֿהדין מובן
(ראה  שם לשבועות בפירושו מיגש, יוסף רבינו כרבו פסק

ה"ח). פ"ב שכירות בפחות 23)הלכות לא כלומר,
תתבאר  הבאה ובהלכה מחלוקת, כל בזה ואין מפרוטה
לחםֿמשנה  (עלֿפי כסף שתי כפירת שצריכה רבינו שיטת

כאן).

.ÊÈ˙Ba¯ e¯B‰24ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰L : ««∆«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒƒ
ÛÒÎ ÈzL ˙ÚË25Úa˙p‰ CÈ¯vL :¯ÓB‡ È‡Â . «¬«¿≈∆∆«¬ƒ≈∆»ƒ«ƒ¿»

˙w˙a Ú·Bz‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎiL∆ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿««»ƒ»««≈«¿«»«
ÏhÈÂ ÌÈÓÎÁ26CÈ¯ˆ - ˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ È¯‰L . ¬»ƒ¿ƒ…∆¬≈«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈»ƒ

Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzL ˙¯ÈÙk Ì‰ÈÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿««»ƒ»«
.˜ÙqÓƒ»≈

רבותי",24) "הורו רבינו שכתב מקום שבכל כבר, נתבאר
(הרי"ף). אלפי יצחק רבינו ורבו מיגש, יוסף לרבינו התכוון
הרב  רבותי בפירוש: כתב ה"ו, פ"ה ופקדון שאלה ובהלכות

ז"ל. ורבו הלוי יוסף בפירושו 25)ר' מיגש הר"י
כפירה  על נשבעים (שאין דינא האי כתב: מ. לשבועות
וכו' (בלבד) בלחוד במקצת במודה כסף) משתי פחותה
שבועת  מיחייב אחרים) (בענינים אחרינא במידי אבל הוא,
כסף. שתי בכפירה בה) (שאין ביה דלית ואףֿעלֿגב התורה,
על  נשבעים השומרים בשבועת שגם שם, מבאר והוא

סותר 26)פרוטה. רבינו שהרי זו, בהלכה התמיהות רבו
בדין  שם שכתב ה"א, פי"א שכירות בהלכות עצמו דברי
אלא  יטול לא אחת, פרוטה שכרו היה ש"אפילו שכיר
שבועת  גבי כתב שם ח הלכה ב ובפרק בשבועה".
או  המופקד או המושאל הדבר היה "אפילו השומרים:
וכן  עליו". נשבע השומר זה הרי - פרוטה שוה המושכר
הלכה  אותה של (מסיפא הקודמת בהלכה כאן רבינו כתב
הר"י  והרי הלחםֿמשנה), עלֿפי שם שביארנו כמו קשה, לא
לנשבעים  שומרים מדמים בשיטתו וההולכים מיגש
הר"י  שכתב הנימוק מאותו נתמעטו ואלה שאלה ונוטלים,
כמה  נאמרו הוא". בלחוד במקצת במודה דינא "האי מיגש
דחה  סק"ב פט סי' בחושןֿמשפט והש"ך בזה. ישובים
צריכה  שבתחילה לומר, התכוון כאן שרבינו ופירש כולם,
לישבע, התובע את ביתֿדין מחייבים ואז כסף, שתי כפירה
וכשאין  אותה, נוטל - פרוטה על רק ישבע כשהתובע אבל
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ואינו  משביעים ביתֿדין אין - כסף שתי על בתחילה כפירה
אבל  קצת, מעורפל הוא בש"ך הסגנון (אמנם כלום נוטל
ואם  זה, שבפירוש הדוחק מן להתעלם אין ברורה). כוונתו
מן  יותר ולתבוע להערים תובע כל יוכל - פירושו נקבל
(ראה  ויטול פרוטה על ישבע ואחרֿכך לו, המגיע

השלמות).

.ÁÔÈ‡27‰È‰zL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆ƒ¿∆
¯Bk ?„ˆÈk .‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰28ÈÏ LÈ ÌÈhÁ »»ƒƒ««¬»≈«ƒƒ≈ƒ

C˙Ï ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa29Ï·‡ .·iÁ - ÌÈhÁ ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»∆∆ƒƒ«»¬»
- ÌÈ¯BÚO ÏL ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ

¯eËt30ÔÈn‰Â ,Ba BÏ ‰„B‰ ‡Ï BÚhL ÔÈn‰L ; »∆«ƒ∆¿»…»¿«ƒ
·‰Ê ¯Èc .BÚË ‡Ï Ba BÏ ‰„B‰L31E„Èa ÈÏ LÈ ∆»…¿»ƒ«»»≈ƒ¿»¿

ÛÒk ‰ÚÓ ;ÛÒk ¯È„ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,ÔB„wtƒ»…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»ƒ«∆∆»»∆∆
- ‰Ëe¯Ù ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¿»

¯eËt32ÔÎÂ .¯Á‡ ÔÈÓa BÏ ‰„B‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ BÚhL ; »∆¿»ƒ∆»¿»¿ƒ«≈¿≈
,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ˙Bi¯ˆÓ ÌÈ¯È„ ‰¯OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

˙Bi¯Bˆ ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï33¯eËt -34. …ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬»»ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לח:27) סאה.28)שם כור.29)שלשים חצי
שם 30) ראה שעורים. מדמי אפילו שפטור יתבאר ה"י לקמן

דבר. של וכסף,31)טעמו בזהב היא ראשונה דוגמא
ונחושת. בכסף "שתי 32)ושניה אמרו: - שם במשנה,

והקשו  פטור". פרוטה אלא בידי לך אין - בידך לי יש כסף
שתי  שבטוען שסובר שמואל על מזה לט:) (שם בגמרא
ששמואל  ותירצו חייב, - בפרוטה מודה והנתבע כסף מעות
וזה  כסף, מעין שתי משקל כסף כשטען המשנה את מפרש
שטענו  משום נשבע ואינו נחושת, שהיא בפרוטה הודה
לבדה  שהכפירה הסובר ולרב, בשעורים. לו והודה בחיטים
ההודאה, של מהפרוטה חוץ כסף שתי להיות צריכה
אלא  כסף, מתכת דוקא לאו (כלומר, בשוה המשנה תתפרש
כפר  שלא משום משבועה, ופטור מעין) שתי בשווי מטבע
- האלה הדינים ששני משמע, ולכאורה מלאות. כסף שתי
סתם  "כסף" של משמעותו ומאידך - מחד כסף שתי כפירת
רבינו  אולם בזה. זה תלויים שוויו, או דוקא כסף מתכת -
פסק  א בהלכה ולמעלה משמע. שדווקא כשמואל, כאן פסק
תלויים  הדינים אין שלדעתו ברור, כסף. שתי שכפירה כרב,
כשתבעו  המשנה את לפרש אפשר רב לשיטת וגם בזה, זה
שם). עיין הרשב"א. בשם כאן נסים (רבינו דווקא כסף
שמואל  על חולק שרב הרמב"ן, דעת מביא [בלחםֿמשנה
בהלוואה, זה וכל כרב. והלכה שנינו", "שוה וסובר בזה, גם
כאן  רבינו של ומלשונו תבע. שדווקא רב מודה בפקדון אבל
שהמדובר  כאן הדגיש שהרי כרמב"ן, שדעתו ללמוד, יש

צור.33)בפקדון]. מדינת "מצריות"34)של כשתבע 
היא  שההודאה אףֿעלֿפי ולפיכך אמר, שדווקא דעתו גילה
לו  והודה חיטים כטענו זה הרי - שתבע המתכת באותה

בשעורים.

.Ë‰¯BÓ35‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰ÏB„‚ ¿»¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰¯BÓ36‰¯BÓ BÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿«»¬≈∆»¬»ƒ¿»¿»

ÔÈ¯ËÈÏ LÓÁ ˙a ‰¯BÓa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ˙a«∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ

˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ -37d¯¯‚Ï ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿»
LÓÁ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe38,ÏB„b ¯BÊ‡ BÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈»

¯eËt - ÔË˜ ¯BÊ‡ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â39. ¿»«≈¿¿»ƒ∆»≈»»»
BÏ ‰„B‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯È BÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»¿ƒ»«∆¿ƒ«»¿»
ÏBÎiL ÈtÓ ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯Èaƒƒ»«∆∆«¬≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»

¯OÚ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe dÎ˙ÁÏ40Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ..‰ ¿»¿»¿«¬ƒ»«∆∆¿≈…«≈»∆

מג.35) שם לזו.36)ברייתא זו דומות אינן וקטנה גדולה
תהיה 38)שם.37) אלא תבניתה, את תשנה לא והמנורה

שם. ממל בר אבא כרב ממנו 39)דקה. חלק יחתוך שאם
(רש"י  ניכרים האיזור ראשי שהרי החתך, מקום משתנה
הבדל  כל אין שם, הסוגיא מסקנת שלפי רבינו, [דעת שם).
מנורה, נקטה והברייתא וקטנה, גדולה למנורה איזור בין

איזור]. נלמד בד,40)וממנה בחתיכת שהמדובר נראה
לחםֿמשנה). (ראה תפר ללא פתוחות שקצותיה

.ÈÌÈhÁ ¯Bk41¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ∆¬≈≈

ÌÈ¯BÚO E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :BÏ42ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê ‡ˆÓÂ , ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¿ƒ
BÏ ¯ÓB‡Â ,È„Èa EÏ ‰Ó :ÔÈc ˙È·a B¯·ÁÏ ¯Ó‡L∆»««¬≈¿≈ƒ»∆¿¿»ƒ¿≈
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L - E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :¯Á‡‰»«≈≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈ¯BÚO‰ ÈÓc Ú·Bz‰ ÒÙz Ì‡Â .ÌeÏk BÏ ÔzÏƒ≈¿¿ƒ»««≈«¿≈«¿ƒ≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ43. ƒƒƒ»

לה:41) הנתבע 42)בבאֿקמא הודאת מבטלת זו והודאה
על  לו שמחל משום מפרשים: לימא, ד"ה שם (ב'תוספות'

מן 43)השעורים). זה דין מוכיח שם בהלכותיו הרי"ף
גילה  לא שרבינו דינים כמה עוד בפוסקים [נאמרו הגמרא.
התרומות' 'בעל בשם פח סי' בחו"מ ה'טור' א. בהם. דעתו
מדמי  פטור - שעורים על והעידו עדים באו שאפילו מוסיף,
שם  הרא"ש ב. עדים; כמאה בעלֿדין שהודאת שעורים,
וזה  זה ביום חיטים הלוויתיך כשאמר שהמדובר כתב,
אנו  ולפיכך היו, שעורים טוען: והנתבע וזו, זו ובשעה
שעורים, גם עצמה שעה באותה לו הלווה שאלמלי אומרים,
מסר  ולא סתם כשתבע אבל ושעורים, חיטים טוען היה
שלא  הודאה בזה לראות אין - המדויקת ההלוואה שעת
כל  אחת בבת תובע אדם אין שלפעמים שעורים, הלווה
שלא  הלוי, מאיר רבינו בשם כותב שם הרא"ש ג. תביעותיו;
לך  מגיע לא אחרֿכך: טוען כשהנתבע אלא פטור אמרו
אבל  בך, הייתי משטה - שעורים שאמרתי ומה כלום,
'בית  (ראה שהודה מה לשלם חייב - בהודאתו עומד כשהוא
בהגהות  מובא - התרומות' 'בעל ד. שם); חדש' ו'בית יוסף'
שמגיע  הדבר נכון התובע: ענה שאם כותב, - כאן מיימוניות
אחת  בבת הכל לתבוע רציתי שלא אלא שעורים, גם ממך לי
שתי  כפירה צריכה היסת? שבועת של דינה מה ה. חייב; -
שתי  שצריכה כתב פ"ו בשבועות נסים רבינו - לא? או כסף
ישעיה  רבינו דעת וכן דאורייתא, שבועה כעין כסף, מעין
שתיקנו  מה כל ונימוקם: פח), סי' חו"מ יוסף' ב'בית (מובא
של  שבועה מצאנו ולא תיקנו, דאורייתא כעין - חכמים
אין  שממנה אחד, עד נגד משבועה חוץ מזה, בפחות תורה
ונלמדה  הכלל, מן יוצאת היא זו ששבועה משום ללמוד,
אחד  עד יקום "לא כו): יט, (דברים תורה שאמרה ממה
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בענין  דבר. רבינו השמיענו לא הפרטים אלה מכל וכו'".
ששומרים  ו, בהלכה רבינו שלדעת להעיר יש היסת, שבועת

והר"י]. הר"ן של נימוקם בטל - פרוטה על נשבעים

.‡ÈÔÚBh‰44Ô‰Ó „Á‡a ‰„B‰Â ,ÔÈÈÓ ÈL B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿≈ƒƒ¿»¿∆»≈∆
ÔB‚k ?„ˆÈk .ÚaLÂ ‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰‰ È¯‰ -¬≈«»»ƒƒ««¬»¿ƒ¿»≈«¿
È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
¯Bk :¯Ó‡Â ÔÚBh‰ ÏÈÁ˙‰ .·iÁ - ÔÈhÁ ¯Bk ‡l‡∆»ƒƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿»«
¯Bk :¯Ó‡ÈÂ ÂÈ¯·c ÌÈÏLiL Ì„˜Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁƒƒ≈ƒ¿»¿¿…∆∆«¿ƒ¿»»¿…«
È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯BÚO¿ƒ≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»≈¿¿»ƒ
ÔÚËp‰L ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ ,ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡∆»¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆«ƒ¿»

ÌÈ¯Ú‰45‰Úe·L ·iÁ -46.¯eËt - Bnz ÈÙÏ Ì‡Â ; ∆¡ƒ«»¿»¿ƒ¿ƒÀ»

שמואל.44) של מימרא לט: להודות 45)שבועות מיהר
שלא  כוונה מתוך טענתו, ישלים שהתובע לפני בשעורים

שבועה. מ:46)יתחייב שם

.·È¯BÎÂ ,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ≈ƒ¿»¿»«≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÚO È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«≈¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆
˙·a BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ;¯eËt»¿≈∆∆¿ƒ¿»«∆…«¿«

˙Á‡47¯Ó‡ÈÂ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÌÈhÁ ¯Bk : ««ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿¿…«
Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ«ƒ¿»≈¿¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

פטור".47) - תומו לפי "ואם י"א בהלכה להאמור דומה זה
על  בבתֿאחת להיות צריכות וההודאה שהכפירה והטעם,

שטען התובע.מה

.‚ÈÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ ‡BÏÓ48EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ¿¬»»«ƒ∆∆≈ƒ¿»¿≈¿
È¯‰L ;¯eËt - ÔÓL ‡Ïa ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¬»»«ƒ¿…∆∆»∆¬≈
LÈ ÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ .ÌÈÒ¯Áa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÓL BÚË¿»∆∆¿»«¬»ƒ¬»»«ƒ∆∆≈
- ÔÈ˜È¯ ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬»»«ƒ≈»ƒ
‰„B‰Â ,ÔÓM‰Â ÔÈck‰ BÚË È¯‰L ;‰Úe·L ·iÁBÏ «»¿»∆¬≈¿»««ƒ¿«∆∆¿»

ÔÈcka49.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««ƒ¿≈…«≈»∆

שמן 48) כמות אלא כדים, תבע שלא משמע זה ולשון
קח:). (כתובות כדים עשרה כטענו 49)כמדת זה והרי

כתב  כאן מיימוניות [בהגהות בשעורים. לו והודה חיטים
חכמים, דעת נגד לח:) (שבועות במשנה כאדמון שפסק
אדמון. דברי את אני רואה אמר: גמליאל שרבן משום
בטענו  גם מחייב גמליאל רבן שהרי קצת, תמוהים ודבריו
מדבריו  ראיה כל אין ולפיכך בשעורים. לו והודה חיטים
תומך  גמליאל שרבן כוונתו, ואולי פטור. שבזה להסוברים
גם  שמן) כדים (עשרה זה בלשון שיש אדמון, של בשיטתו

הכדים]. תביעת

.„ÈÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰‡ÂÏ‰ EÏˆ‡ ÈÏ ‰Ó50 »∆ƒ∆¿¿«¿»»…»¿»ƒ≈»
È„Èa EÏ LÈ ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï·‡ ,EnÓ È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ¿…»ƒƒƒ¿¬»¬ƒƒƒ»ƒ≈¿¿»ƒ
‰fL :È˙Ba¯ e¯B‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wtƒ»ƒ∆∆¿«≈««∆∆
BÏ ·iÁ ‡e‰L BÚË È¯‰L .Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ∆¿ƒ¿»¿ƒ»«∆¬≈¿»∆«»
·iÁ˙ Èl ‰Óe ,ÌÈMÓÁ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰„B‰Â ,‰‡Ó≈»¿»∆«»¬ƒƒ«ƒƒ¿«≈
?˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wt ÌeMÓ B‡ ‰‡ÂÏ‰ ÌeMÓ BÏƒ«¿»»ƒƒ»ƒ∆∆

‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ51. ¿»∆«¿ƒ»

הנתבע.50) והרשב"א,51)טענת הראב"ד עליו חלקו
הגמרא  על ומסתמכים הם, מינים שני ופקדון שמלוה ודעתם
אחת  ומתה פרה ושכר פרה שאל בדין צח: בבאֿמציעא
באונסין, חייב ושואל מתה שאולה המשאיל: וטען מהן,
ושנינו  מאונסין. פטור ושוכר מתה שכורה טוען: והנתבע
בגמרא: ושאלו מתה". ששכורה "ישבע צז:) (שם במשנה
לו  שהודה ומה לו, הודה לא - שטענו מה (למה)? "ואמאי
כשני  נידונות ושכירות ששאלה מזה מוכח טענו?". לא -
התרומות' וב'ספר ופקדון. למלוה דומה זה והרי מינים,
לא  שם שהרי זו, ראיה דחה כז) אות ח"ב שביעי (שער

משב  פטור הכול וכופר כלום, הנתבע שם הודה ופירש ועה.
ראיות  כמה עוד והביא שם). (עיין הגמרא כוונת בארוכה
כדעת  להלכה והעלה כולם, ודחה רבינו, על המשיגים של
מלוה  מנה טענו שגם כתב, כאן בהשגותיו [הראב"ד רבינו.
חו"מ  יוסף' וב'בית פטור. - מהם באחד והודה פקדון, ומנה
חיטים  לטענו דומה זה שאין הרשב"א, בשם מבאר פח ס'
משום  שבועה, שחייב מהן באחת לו והודה ושעורים,
כתביעה  נידונות ולפיכך שווים, דיניהן ושעורים שחיטים
שתי  כאן ויש שוים, דיניהם אין ומלוה פקדון אבל אחת,
שלדעת  מובן, תביעה. במקצת הודאה ואין שונות, תביעות
כתביעה  שתיהן את מגדיר הוא שהרי שבועה, חייב רבינו

אחת].

.ÂËÈÏk‰ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈÏÎe ‰Ó»∆¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»«¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - EÏ ‡‰Â52BÏ ÔÈ‡L ˙q‰ ÚaLÂ , ¿≈¿¬≈∆»¿ƒ¿»∆≈∆≈

- ÈÏk‰ ‰Ê ÔÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ .‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡∆¿∆»∆»««««¿ƒ≈∆«¿ƒ
B˙Úe·La ÏÏBk53‰Ê ÔÈ‡L ÔÚËp‰ ‰„B‰ .BÈÏk ‰fL ≈ƒ¿»∆∆ƒ¿»«ƒ¿»∆≈∆

‰Úe·L ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡a BÏ ÛlÁ˙Â BÈÏk54Ïk . ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«≈¬≈∆«»¿»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿ƒ¿»∆»¬≈∆»
e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ·iÁÂ ,‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓƒ¿««»¿«»¿«∆≈¿∆≈«¿

.ÌÈÓÚÙ ‰nk«»¿»ƒ

הכל 52) ככופר דינו לך" ש"הא למדנו ה"ג) (פ"א למעלה
לבבות  מבוא כעין כאן זה דין וכפל משבועה, ופטור
אולם  חייב. - הילך אמר לא שאם משמע, מלשונו הבאות.
הילך  אמר לא אפילו שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן
אפילו  שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. -

מש  אמר, כאילו זה הרי - הילך אמר הוא לא שפקדון ום
(מגידֿמשנה. נמצא שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו

כסףֿמשנה). (פ"א 53)ראה למעלה שבועה. גלגול מדין
מגלגלים. היסת בשבועת שגם למדנו, מדין 54)הי"ב)

כאן, משמיענו מהם. באחד לו והודה ושעורים, חיטים טענו
זה  אין - הפקדון תמורת אחר כלי לו שנותן שאףֿעלֿפי

כהילך.

ה'תשע"ט  סיון כ"ט שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
דבר 1) שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר

בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל שבמידה
מחוייב  ודין יודע, איני אמר והשאר במקצת מודה ודין

בזה. כיוצא וכל להישבע יכול ואינו שבועה
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.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
epÚËiL3ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓaL ¯·„a4 ∆ƒ¿»∆¿»»∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
BÏ ‰„BÈÂ5.ÔÈÓaL B‡ Ï˜LÓaL B‡ ‰cÓaL ¯·„a ¿∆¿»»∆¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»

‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ¯Bk ;‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈLÓ ÏL ÔÈ¯ËÈÏ ÈzL ;C˙Ï∆∆¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏËB¯ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿¬≈∆«»¿≈…«≈»∆
‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»≈ƒ»ƒ»«¿ƒ»…

ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ6‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ; »«¿»ƒ∆»¬ƒƒ≈»ƒ»ƒ»«¿ƒ»…
ÔÈ¯Èc ÏL ¯B¯ˆ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ7Ô˙B‡ ˙ÈÓ ‡ÏÂ , »«¿»ƒ∆»¿∆ƒ»ƒ¿…»ƒ»»

ÈÙa8‰z‡ zÁp‰M ‰Óe ,Ba ‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ¿»«¿≈ƒ≈«∆»»«∆ƒ«¿»«»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏËB≈¬≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.2) שם וגמרא מב: שבועות שיתבע.3)משנה
המניין.4) או המידה או המשקל, התביעה: היקף יגדיר
שבמידה 5) דבר על אלא נשבעין "אין כתוב: במשנה

בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל
אולם  ההודאה, ולא מסויימת להיות צריכה נשבעים שעליה
שיטעננו  עד אלא חייב אינו "לעולם כתוב: שם בברייתא
שבמשקל  בדבר לו ויודה ושבמניין שבמשקל בדבר

לא.6)ושבמניין. והטענה מסויימת היא ההודאה
לא.7) וההודאה מסויימת אימון 8)הטענה בי נתת כנראה

מלא.

.·‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ Èz¯ÒÓ ‰‡e·z ‡ÏÓ ˙Èa«ƒ»≈¿»»«¿ƒ»¿«»≈…
Èz¯ÒÓ ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ;ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ»«¿»ƒ∆»¬»»ƒ¬»»ƒ»«¿ƒ
,ÈÙa Ìz„„Ó ‡Ï È¯‰L ,Ì‰ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ ,EÏ¿≈ƒ≈««»≈∆¬≈…¿«¿»¿»«

¯eËt - ÏËB ‰z‡ zÁp‰M ‰Ó ‡l‡9. ∆»«∆ƒ«¿»«»≈»

איני 9) אומר והלה ... (תבואה) מלא "בית מב: שם משנה
זה  במקרה פטור". - נוטל אתה שהנחת מה אלא יודע,
ומכיוון  מסויים, בדבר אינן - וההודאה הטענה - שתיהן
כששתיהן  אלא נשבע שאינו א) (הלכה למעלה שלמדנו
בבות. שתי וכתב המשנה מלשון רבינו שינה מסויימות,
לשתי  ומחלקה עצמה המשנה את כך מפרש הוא ואולי
מסויימת  בלתי הודעה ב. מסויימת. בלתי טענה א. בבות:

משנה). לחם (ראה

.‚‰Ê ˙Èa10ÊÈf‰ „Ú ‡ÏÓ11:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÏ Èz¯ÒÓ «ƒ∆»≈««ƒ»«¿ƒ¿¿«»≈
·iÁ - ÔBlÁ‰ „Ú12.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««««»¿≈…«≈»∆

שם.10) לכותל 11)משנה מחוץ הבולט הקורה חלק
הרי 12)הבית. - כורים כמה בדיוק מסר שלא פי על אף

צריך  בפיקדון שגם לשיטתו, רבינו מסויים. דבר נקרא זה
חייב  כאן ולפיכך הילך ויאמר התובע ליד ימסור שהנתבע
שם  [בתוספות הילך. אמר שלא מכיוון בפיקדון אפילו
בעין, אינם כשהפירות שהמדובר פירשו, זה המתחיל דיבור
לשיטת  זה לתירוץ צריכים אנו הילך. כאן אין כך ומשום
לא  אפילו שפיקדון א) הלכה ג פרק למעלה (ראה הרשב"א
סתם: כתוב במשנתנו משנה). (לחם כהילך דינו הילך אמר
הזכירה  ולא חייב", החלון עד אומר וזה הזיז עד אומר "זה
שהרי  רבינו, דברי ומסתברים זה": "בית באמר שהמדובר

בתים  שישנם משום הוא, מסויים שאינו דבר סתם" "בית
קטנים]. ובתים גדולים

.„˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡13¯·„a ‰„BiL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆∆¿»»
:¯Ó‡Â B¯·Á ÔÚhL ÈÓ ?„ˆÈk .Ba ¯tÎÏ BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿…≈«ƒ∆»«¬≈¿»«
‰Ê ¯ËLaL ÌÈMÓÁ ,EÏˆ‡ ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒ≈ƒ∆¿¿¬ƒƒ∆ƒ¿»∆
ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,¯ËL ‡Ïa ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿…¿»≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
ÏÈÚBz ‡Ï ¯ËM‰L ;˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ËMaL∆«¿»≈∆∆¿ƒ¿»∆«¿»…ƒ
Ùk elÙ‡Â ,Ba ÔÈ„aÚLÓ ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â ,B˙¯ÈÙk Ba¯ ¿ƒ»«¬≈»¿»»¿À¿»ƒ«¬ƒ»«

˙q‰ ÚaL CÎÈÙÏ .ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ba14ÏÚ »»«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆≈«
ÌÈMÓÁ‰15. «¬ƒƒ

רמח.13) אות א פרק מציעא בבא רב 14)רי"ף מתקנת
חפץ. נקיטת בלי זה,15)נחמן דין מנמק שם ברי"ף

קרקעות  שעבוד והודאות כפירות על נשבעים שאין משום
נימוק  כאן הוסיף ורבינו ג). הלכה ה פרק לקמן (ראה
בפני  נימוק שכל ונראה, כפירתו". בו תועיל לא "שהשטר
כתב  [וכן במקצת. מודה משבועת לפטרו כדי מספיק עצמו
משום  זה על נשבעים שאין מבאר והוא משנה. בלחם
שגם  ודעתו כהילך. זה והרי כגבוי, הוא בשטר שמלוה
לקבל  וקשה הילך, מטעם הוא קרקעות שעבוד של  הפטור
שאין  למדנו מקומות ובכמה מב: בשבועות שהרי דבריו,
רבינו  של ומנימוקו וכלל] ופרט מכלל הקרקעות על נשבעים
חמישים  על הנתבע של ידו כתב התובע הוציא שאם יוצא,
תובע  והוא נפרעתי לא לומר נאמן יהיה שהמלוה בו וכתוב
פי  על ואף פטור, כן גם - כתב בלי שהלווה חמישים עוד
ש"ך  (ראה לכפור יכול אינו שהרי משועבדים, נכסיו שאין
הוציא  שאם משנה, במגיד וכתב נא). סימן משפט חושן
היא  כשההלוואה או נאמנות בו שאין הלווה של ידו כתב
על  אף החוב. את פרעתי לטעון הלווה יכול כן ואם בעדים
המלוה  חייב לוויתי, לא לטעון יכול אינו שהלווה פי
לוויתי  לא טען: אם אפילו לומר שהתכוון ונראה שבועה,
שחייב  פשיטא חמישים פרעתי טען שאם חמישים, אלא

שם). (ראה

.‰¯ËL16,ÔÈÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ Ba ·e˙kL ¿»∆»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿»
Ì‰ E„Èa ÈÏ LiL ÌÈÚÏÒ LÓÁ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ«¿∆≈»≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»¿≈
LÏL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,Ba ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ¿«…∆≈≈¿¿»ƒ∆»»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËMa ÌÈ·e˙k‰ Ì‰Â¿≈«¿ƒ«¿»««ƒ∆≈¿«¿ƒ

ÌÈzLa ‡l‡ ‰Ê ¯ËLa17¯LÙ‡L ÚÏÒa ‰„B‰ È¯‰Â , ƒ¿»∆∆»ƒ¿«ƒ«¬≈»¿∆«∆∆¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - da ¯tÎÏ18·ÈLÓk ‡e‰L ÈtÓ ; ƒ¿…»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ

- ‰„·‡ ·ÈLiL ÏkL :‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙w˙Â ,‰„·‡¬≈»¿«»«¬»ƒƒ∆…∆»ƒ¬≈»
Ú·MÈ ‡Ï19BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,20ÔÎÂ .21¯ÓB‡‰ …ƒ»«¿∆≈«¿ƒ¿¿≈»≈

‰l‰Â ,‰Ó E„Èa ÈÏ LiL ‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ :B¯·ÁÏ«¬≈»«ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆¿«»
·ÈLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆≈ƒ

‰„·‡22¯eËÙe ,23˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡24CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈»»«ƒ¿«∆≈¿≈»ƒ
EÈ·‡Ï ‰È‰ ‰Ó :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»≈«¿¿»«»∆»»¿»ƒ
- ÌÈMÓÁ BÏ ¯‡LÂ ,ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ BÏ Èz˙Â ,È„Èa¿»ƒ¿»«ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÚhL L¯BÈ Ï·‡ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡ ¯eËt ‰fL∆∆»«ƒ¿«∆≈¬»≈∆»«
„Èa B‡ E„Èa È·‡Ï LiL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ≈«¿««∆≈¿»ƒ¿»¿¿«
,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa BÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ó EÈ·‡»ƒ»∆¿≈≈¿»ƒ∆»¬ƒƒ
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‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È·‡ „Èa BÏ ÔÈ‡ B‡≈¿«»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆
Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa25. ¿ƒ¿»¿ƒ»«

ד.16) מציעא בבא בטענת 17)ברייתא כלל משגיחים אין
מניין  בשטר לכתוב דקדק שלא מכיוון חמש, שתובע המלוה
עוד  לתבוע שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק,

פה). על כמלוה שהלכה 18)שלוש עקיבא, כרבי פסק
יחיד. דעת נגד מקום בכל האבידה 19)כמותו כשבעל

לי. משיב שאתה ממה יותר מצאת י"ג 20)טוען בפרק
נחייבהו  שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות
עליו  יטילו שלא כדי מציאה, מלהגביה יימנע להישבע

לח:21)שבועה. שבועות יכול 22)משנה שהיה משום
מציעא  (בבבא אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור
בפני  אבל חובו, בעל בפני לשקר כך כל מעיז אדם שאין ג.)

יח:). (כתובות מעיז - בברייתא 23)בנו שנוי זה דין
וחכמים  חייב אומר יעקב בן אליעזר רבי יח.) (כתובות
כרבי  פסק קסב אלף אות ו פרק בשבועות והרי"ף פוטרים.
רבי  משנת סב.): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר
כנראה  משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי. קב יעקב בן אליעזר
בעלי  בזה [האריכו חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני
משנה  סתם נגד גם יעקב בן אליעזר כרבי הלכה אם הכללים
שהרי"ף  מבאר, משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין
מנה, לאבי חייב שאתה יודע אני ברי: שטוען ליורש התכוון
זו). בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי

פטור 24) וסתם פטור", זה "הרי רבינו: כתב הקודמת בבבא
משבועת  פטור משמעותו במקצת מודה בדיני האמור
ובמגיד  מהיסת. גם פטור וכאן היסת, נשבע אבל התורה
אבידה  משיב אינו סלעים גבי ההבדל: נימוק מבאר משנה
אותו  מחייבים ולפיכך ברי, טענת טוען המלוה שהרי ממש,
- מאביו ששמע מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת,
- הכל לכפור להעיז לנתבע קשה ולא שמא, טענת זו הרי
משנה  ובכסף לגמרי. ופטור ממש אבידה משיב זה הרי
סלעים  גבי באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף
כ"ף  בלי אבידה" "משיב כתב וביורש אבידה" "כמשיב
"כמשיב" שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה
שבתקופת  משום פירכא, מכאן אין אולם יורשים, גבי
הבדילו  לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה

ל"כמשיב"). "משיב" בן 25)בין אליעזר רבי גם בזה
ש"ך  ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב

פב). קטן סעיף עה סימן משפט חושן

.Â‰Ó26ÈÏÂÈÏÚ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,‰Ê ÔBkLÓ ÏÚ E„Èa »∆ƒ¿»¿««¿∆≈¿¿»ƒ»»
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡27ÔÈ‡ Ì‡Â , ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆¿ƒ¿»¿ƒ≈

‰Ê È¯‰ - ˙BÁt B‡ ÌÈMÓÁ ‡l‡ ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆∆»¬ƒƒ»¬≈∆
Ô‰a ‰„B‰L ÌÈMÓÁ‰ ÌlLÓe ,ÚaL28‰È‰ . ƒ¿»¿«≈«¬ƒƒ∆»»∆»»

ÏBÎÈ ‰ÂÏn‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯˙È B‡ ‰‡Ó ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆≈»»≈ƒ¿««¿∆»
ÂÈÓ„ È„k „Ú ÂÈÏÚ ÔÚËÏ29ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ƒ¿…»»«¿≈»»¬≈««¿∆ƒ¿»

ÏËBÂ30ÚaL - ÌÈBÓL ‰ÂL ‰È‰ .ÔBkLn‰ ÈÓcÓ ¿≈ƒ¿≈««¿»»»∆¿ƒƒ¿»
ÔÓ ÔÏËBÂ ,ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰««¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ
ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Âl‰ ÚaLÂ ,ÔBkLn‰««¿¿ƒ¿»«…∆ƒ«»«»∆¿ƒ

Ô‰a ¯ÙkL31‡l‡ ÔBkLÓ ‰Ê ÔÈ‡ :¯Ó‡Â Ïka ¯Ùk . ∆»«»∆»««…¿»«≈∆«¿∆»

ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰ ÚaL - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»««¿∆∆≈
ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ32ÏÚ ˙q‰ ‰Âl‰ ÚaLÂ , »ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«…∆∆≈«

ÌÈ¯OÚ‰33. »∆¿ƒ

המשכון 26) באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות במשנה
סובר  ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ִולווה
שבהלכה  הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, אינו שמשכון

כהילך,27)זו. אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא
מדין  הנובעים המפורטים הדינים יתבארו הבאות ובבבות
בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי

שוויו 29)פשוט.28) כדי עד סכום שהלווה לטעון יכול
בו. מחזיק שהוא משום המשכון, אינו 30)של והלווה

במקצת. מודה שבועת ידי על עצמו לפטור ואין 31)יכול
עליהם. משכון המלוה הקודמת.32)ביד בבבא כמו

למדנו,33) ג הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום
שיישבע  תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכל שכופר

היסת.

.ÊE„Èa ÈÏ ‰Ó34LÈ È‡cÂ ÌÈMÓÁ :¯ÓB‡ ‰l‰Â , »∆ƒ¿»¿¿«»≈¬ƒƒ««≈
Ô‰a ·iÁ È‡ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÈMÓÁ‰ Ï·‡ ,È„Èa EÏ¿¿»ƒ¬»«¬ƒƒ≈ƒ≈«ƒ¬ƒ«»»∆
‰„B‰L ÈtÓ ,‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï B‡»¬≈∆¿À»¿»ƒ¿≈∆»
,Ba ¯ÙkL ˙ˆ˜na Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿≈»¿ƒ»««ƒ¿»∆»«
‡Ïa ‰n‰ ÌlLÓ CÎÈÙÏ ,Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈«¿ƒ»¿«≈«»∆¿…

‰Úe·L35ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .36ÏÚ ¿»¿≈…«≈»∆¿≈¿«¬ƒ«
·iÁ È‡L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L ¯·c ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓƒ∆≈»«»»∆≈≈«¿««∆¬ƒ«»

Ba37.

צח.34) מציעא בבבא רבא של מנוסח 35)מימרא זה כלל
ההלכה  (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא:

הגאונים.36)הבאה). בלי 37)מתקנת הוא והחרם
התובע. של שמו הזכרת

.Á‰Ó38,ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „Ú È¯‰Â ,E„Èa ÈÏ »∆ƒ¿»¿«¬≈≈∆»≈ƒ»»
„‚k ÈÏ ·iÁ ‰z‡ Ï·‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈≈¬»«»«»ƒ¿∆∆
,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó B˙B‡»∆¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

ÌlLÓe39‡e‰ È¯‰L ?Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈ƒ¿≈»≈»ƒ»«∆¬≈
˙‡„Ú‰a ÚaLp‰ ÔÈ‡Â ,„Ú‰ Ba „ÈÚ‰L ‰na ‰„BÓ∆«∆∆≈ƒ»≈¿≈«ƒ¿»¿«¬»«
B˙e„Úa ¯tÎÈÂ „Ú‰ ˙‡ LÈÁÎiL „Ú ÚaL „Á‡ „Ú≈∆»ƒ¿»«∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ¿…¿≈
,„Á‡ „Ú Ba LiL ¯ËL : CÎÈÙÏ .B˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÂ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ»¿»∆≈≈∆»

BÚ¯tL ÔÚËÂ40Ô¯Ùk ÔÎÂ ;41,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ‡aL ¿»«∆¿»¿≈«¿»∆»»»≈∆»
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÔB„wt‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ Ú¯tL ÔÚËÂ¿»«∆»«∆¡«¿ƒ¿«ƒ»¬≈∆¿À»
‰OÚÓ .ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L¿»¿≈»¿ƒ»«¿«≈«¬∆

„Á‡a42,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·ÁÓ ÛÒk ÔBLÏ ÛËÁL , ¿∆»∆»«¿∆∆≈¬≈ƒ¿≈≈∆»
e¯Ó‡Â ;ÈzÙËÁ ÈlLÂ ÈzÙËÁ :Ôk ¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»«««≈»«¿ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ¿»¿

ÌÈÓÎÁ43,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ : ¬»ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌlLÓe¿«≈¿≈…«≈»∆

וידוע 38) לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
אבא". דרב "נסכא בשם: ובפוסקים המדובר 39)בגמרא

זמן  תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע
הנתבע  או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון
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orhpeקיח oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המקרים  משני אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
שהרי  פרעתי, לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע נאמן - האלו
בעדים, שלא פרעתי לטעון נאמן עדים שני בפני לווה אפילו
ואין  א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק שנתבאר כמו
משום  העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה מיגו לדמות

מ  (בשבועות למדנו אחד עד נגד הכתוב ששבועה מן (.
ולכל  עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים
אמרו  לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל - חטאת"
עד  - ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא:
שבועה  בלי לפוטרו אפשר אי ולפיכך שבועה" מחייבו אחד
הלוואה  עדי שני אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד
על  אין כך ומשום פרעתי טוען כשהוא ממון אותו מחייבים
רב  האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע
משום  החזרתי? לטעון: שיכול מיגו מכוח החוטף את אבא
בעדים. שלא החזרתי לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל

כששטר 40) פרעתי, לומר נאמן היה לא עדים שני היו ואילו
התובע. ביד אחד 41)מקויים ובא לוויתי לא שטען כגון

במגיד  (ראה ופרעתי לוויתי וטען: הלווה וחזר שלווה והעיד
משנה). וכסף והסכימו 43)שם.42)משנה שם אבא רב

אבא" דרב "נסכא שמו: על זו הלכה ונקראה לדעתו אחרים
מהותך). כסף לשון = (נסכא

.ËEÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó44‡È·‰ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï , »∆ƒ¿ƒƒ…»¿»ƒ≈»≈ƒ
ÌÈL eÈ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÙa epnÓ ‰ÂlL „Á‡ „Ú≈∆»∆»»ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»¿«ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ ‰È‰45‰Ê È¯‰ - »»À¿»«¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¬≈∆
ÔÈ·iÁÓ ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL ;„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÚaLƒ¿»«ƒ≈∆»∆»»∆¿«ƒ¿«¿ƒ
:¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡»∆»¿«¿¿»»«¿»«

‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÓ - ÈzÚ¯t46e¯‡aL BÓk ,47. »«¿ƒ¿«≈¿…¿»¿∆≈«¿

הקודמת.44) שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה כל
א.45) הלכה ו פרק מחוייב 46)לקמן אינו התובע

י"א.47)שבועה. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד בפרק

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó48ÌÈ„Ú‰Â ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ , »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿»≈ƒ
e˜Òt - ÌÈMÓÁ BÏˆ‡ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»∆¬«ƒ≈∆¿¬ƒƒ»¿
ÏÚ Ú·MÈÂ ÌÈMÓÁ ÌlLiL ,‰ÎÏ‰ ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ¬»»∆¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»««
˙‡„Ú‰Ó ‰ÏB„b ÂÈt ˙È„B‰ ‡‰z ‡lL ;¯‡M‰«¿»∆…¿≈»«ƒ¿»≈«¬»«

ÌÈ„Ú49. ≈ƒ

ג.48) מציעא מחייבת 49)בבא בחמישים פיו הודאת אם
כזו  עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה

חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כגון 1) התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר

עם  כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות
על  נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין מהדברים אחד

וקטן. שוטה חרש טענת

.‡ÌÈ¯·„ el‡Â2‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L3: ¿≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ«»
ÏÚ Û‡ .˙BLc˜‰‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈««
B‡ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L Ètƒ∆»¿ƒ¿»∆≈»»≈∆»

ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚË ÔÚËÂ ¯ÓML4.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿»««¬««¿ƒ¬≈∆»

Lc˜‰Ï Ë¯t - e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL5; ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿∆¿≈
eLw‰L ÌÈ„·ÚÏÂ ˙BÚ˜¯˜Ï Ë¯t - ÌÈÏk B‡ ÛÒk6 ∆∆≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»ƒ∆À¿

˙BÚ˜¯˜Ï7ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈ ÔÎÂ ; ¿«¿»¿≈»¿¿»∆≈»»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎÎe ÛÒÎk8Ôlk ÏÚÂ . ¿∆∆¿≈ƒ¿≈»∆»»¿»»∆»∆¿«À»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL9ıeÁ ;È‡cÂ ˙ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ¿»¿«∆≈ƒ»¿»»«¬«««
Ì‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,˙BLc˜‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆««ƒ∆≈«»¬≈∆
Ì‰ÈÏÚ Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«¬≈∆

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk10˙BLc˜‰a eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ,11. ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿«∆¿≈

מב.2) שבועות שהיא.3)משנה, שבועה שומר 4)כל
נאנס. - שכיר שומר נאבד, או הפקדון נגנב שטען: חנם

אדם.5) בן של רעהו שאינו הקדש, הושוו.6)למעט
(את 7) אותם "והתנחלתם מ): כה, (ויקרא תורה כתבה

(שם) ודרשו אחוזה", לרשת אחריכם לבניכם העבדים)
כקרקע. היינו כאחוזה, דינם נגרם 8)שעבדים אם ואפילו

פטור. - השטר אבידת עלֿידי למפקיד ממון הפסד
ה"ו.9) לקמן חפץ.10)ראה בבאֿמציעא 11)בנקיטת

שעל  גאון, האי רב בשם כתב צה, סי' חו"מ [ב'טור' נח.
מבאר, שם חדש' (ב'בית היסת אפילו נשבעים אין הקדשות
פשע  שלא בשבועה אלא לגזברין" "נשבעין אמרו שלא
ברשותו). שאינה לשבועה מתכוון גאון האי ורב בשמירה,
פטור, שהוא הקדשות על ממונה בין מחלק ישעיה ורבינו

ההקדש]. מן שגזל אחר אדם ובין

.·˙B„O ÈzL12;˙Á‡ ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ ‡Ï ,ÈÏ z¯ÎÓ ¿≈»»«¿»ƒ…»«¿ƒ¿∆»««
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ˙B¯ËL ÈL B‡ ÌÈ„·Ú ÈL¿≈¬»ƒ¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „·Ú B‡ „Á‡ ¯ËL ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿»∆»∆∆∆»¬≈∆ƒ¿»

ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ .˙q‰13B‡ ‰Ê „·Ú B‡ BÊ ¯ˆÁ :¯Ó‡Â ∆≈¿≈ƒ»«¿»«»≈∆∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ‡e‰ ÈlL E„Èa LiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆≈¿»¿∆ƒ¿«»¿«¿ƒ
‡È·‰L ÔÈa ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈…»¿»ƒ≈»≈∆≈ƒ

aL ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡lL ÔÈa „Á‡ „Ú ÔÚBh‰˙q‰ Ú «≈≈∆»≈∆…≈ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈
¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ .¯ËÙÂ14ÔÈÁÈL ˙B¯Ba B¯·Á ‰„Oa ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿≈¬≈ƒƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,‰e„ÈÒÙ‰Â ˙B¯ÚÓe15ÔÈa , ¿»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«»¿«≈≈
BÚhL B‡ ,Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL BÚhL∆¿»∆»«¿≈…»«¿ƒ∆¿»
‡l‡ Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,˙B¯ÚÓ ÈzL ¯ÙÁL∆»«¿≈¿»¿≈…»«¿ƒ∆»
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»»»≈∆»∆»«¿≈
Ïk‰ ÏÚ ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk Èz¯ÙÁ ‡Ï16. …»«¿ƒ¿¬≈∆ƒ¿»∆≈««…

הקודמת.12) בהלכה האמור את מבארת זו הלכה
דין 13) זו ובבא במקצת, מודה דין מבארת הקודמת בבא

אחד. עד נגד ה.14)שבועה שהפסיד.15)שם מה
שזו 16) הבורות, את למלאות תבעו בין מחלק הראב"ד

תביעת  שהיא הנזק, בערך ממון תבעו ובין קרקע, תביעת
פטור  התביעות ובשתי בכך, מחלק אינו ורבינו ממש. ממון
באה  הממון שתביעת משום התורה, משבועת - לדעתו -

(מגידֿמשנה). הקרקע מקלקול

.‚BÚË17ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜Â ÌÈÏk ¿»≈ƒ¿«¿»≈∆»¿»
ÌÈÏk‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ˙BÚ˜¯w‰18ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa , ««¿»¿»«¿»«≈ƒ≈∆»¿»

˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»«¿»««¿»≈∆»¿ƒ¿»
˙BÚ˜¯w‰19el‡ ÏÎa - ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ ««¿»¿»«¿ƒ¿»»ƒ»«≈ƒ¿»≈
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¯ÙÎÂ ÌÈÏk ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ .˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¬»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«
·iÁ ‡e‰L CBzÓ - ˙BÚ˜¯w‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»»ƒ»««¿»ƒ∆«»

Ô‰a ¯ÙkL ÌÈÏk‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Úe·L20Û‡ ÚaL , ¿»«ƒ¿»«≈ƒ∆»«»∆ƒ¿»«
˙Á‡ ‰ÚË Ïk‰L ,Ô‰nÚ BÚhL ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ21. «««¿»∆¿»ƒ»∆∆«…«¬»««

,˙B¯ËLe ÌÈÏk B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈÏk BÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ¿»
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc Ïk‰«…ƒ∆»

לח:17) שבועות בדבר 18)משנה, כפירה כאן והרי
הפטור. בדבר והודאה שבועה, עליו כאן 19)שחייב ויש

החייב. בדבר והודאה הפטור, בדבר משום 20)כפירה
בכלים. והודאה כפירה כאן במשנתנו:21)שיש

(קושרים) זוקקים (מטלטלין) אחריות להן שאין "שהנכסים
ומבאר  עליהן". להישבע אחריות להן שיש הנכסים את
מנומק  מיוחד דין אלא שבועה, גלגול מדין זה שאין רבינו
כטענה  נידון והכלים) הקרקעות (פירוש, שהכל בסברא:
ואלמלי  המחייב. בדבר והודאה כפירה בה ויש אחת,
מחייב  שגלגול משום מיותר, נימוקו כל הרי לגלגול, התכוון
כמו  העיקרית, לתביעה קשר כל להן שאין תביעות אפילו
עליו  לגלגל יכול שהתובע הי"ב, בפ"א למעלה שנתבאר
גלגול  בין וההבדל עברי. לעבד לו נמכר שלא שבועה אפילו
מטיל  עצמו ביתֿדין – כאן שבנידון הוא, כאן האמור לבין
אין  בגלגול אבל הקרקעות, על השבועה את הנתבע על
זה. ועל זה על גם לי ישבע טוען: כשהתובע אלא משביעים
וב'טור' המשביע". עליו "מגלגל בפירוש: כתב שם ורבינו
הקרקעות". על שבועה עליו "מגלגלים כתב: צה סי' חו"מ

אחת". טענה "שהכל רבינו של סברתו קיבל שלא נראה

.„ÌÈ·Ú BÚË22‰L·È ‰‡e·˙e ¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ¿»¬»ƒ»¿ƒ»≈¿»¿≈»
- Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa ‰„B‰Â ,¯ˆw‰Ï ˙„ÓBÚ‰»∆∆¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ì‰ÈÏÚ ÚaL ‰Ê È¯‰23‡e‰Â . ¬≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿
È¯‰ - ¯ˆa‰Ï „ÓBÚ‰ ÏkL ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ««¿«∆»»≈¿ƒ»≈¬≈
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„B‰Â ‰¯ÈÙk ÔÈÚÏ ¯eˆ·k ‡e‰¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»¬»ƒ»

¯·c ÏÎÏ Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ24ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ««¿«¬≈≈¿«¿«¿»»»¿≈
.˙q‰ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaLƒ¿»ƒ¬≈∆∆»∆≈

מג.22) וגמרא מב: שבועות כתוב 23)משנה, במשנה,
אלא  אינן אומר והלה לך, מסרתי טעונות גפנים "עשר סתם:
שהמדובר  חנינא, ברבי יוסי רבי מפרש שם ובגמרא חמש",
משום  שבועה שחייב מאיר רבי ואומר להיבצר, בעומדים
ונידונים  כבצורים שאינם אומרים וחכמים כבצורים, שהם

משבועה. פטור ולפיכך רבינו,24)כקרקע, דעת
יבצרו  לא שאם לקרקע, קצת בצריכות היא שמחלוקתם
כלל  צריכים כשאינם אבל להשביח, יוסיפו תיכף אותם
ובזה  (מגידֿמשנה). הם שכבצורים חכמים מודים - לקרקע
מאיר  כרבי רבינו פסק למה הראב"ד, של תרעומתו נסתלקה
שכירות  מהל' בפ"ב זה בדין שביארנו מה (ראה חכמים נגד

ה"ד).

.‰zÎL ÌÈL„Á ÈL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ÔÚBh‰«≈«¬≈¿»«¿≈√»ƒ»«¿»
‡e‰Â ,ÌÈL„Á ÈL ¯ÎO ÈÏ ·iÁ ‰z‡Â ,È¯ˆÁa«¬≈ƒ¿«»«»ƒ¿«¿≈√»ƒ¿
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ L„Á ‡l‡ ÈzÎL ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ∆»…∆∆»¬≈∆∆
ÈL ‰ÂL Ba ¯ÙkL L„Á‰ ¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿ƒ»»¿««…∆∆»«»∆¿≈

ÛÒk25‡l‡ ,Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Úh‰ ÔÈ‡L ;ÚaL - ∆∆ƒ¿»∆≈««¬»¿««¿«∆»
ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰L ,d¯ÎOa26. ƒ¿»»∆ƒ«¿¿ƒ

כפירה 25) על נשבעים שאין ה"א, פ"ג למעלה נתבאר
כסף. מעין משתי קרקע 26)פחותה ששכירות אףֿעלֿפי

השכירות, דמי היא שהתביעה משום כקרקע, היא
כבר  טוען שהמשכיר עצמה, בשכירות הן וכשטענותיהם
השכירות, תנאי לפי יאמר: והשכיר השכירות, תקופת עברה
קרקע  כתביעת זו הרי - מסוים זמן עוד לדור אני רשאי
חפירה  לטענת דומה זה ואין התורה. משבועת ופטור
ברשות  שלא עצמו הקרקע את שקלקל משום ב, שבהלכה
הרי  הקלקול, בעל דמים לו כשמשלם אפילו ולפיכך בעלים,
שלא  כאן, בנידון מהֿשאיןֿכן הם, ממש קרקע דמי אלה
עלֿמנת  הבית בעל ברשות ונכנס הקרקע מן כלום חיסר
ענין  הוא שביניהם הטיעון כל כך ומשום דמים, לו שישלם

(מגידֿמשנה). סופו ועד מתחילתו דמים של

.Â¯ËL27Ba ÈÏ eÈ‰ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚÂ EÏ Èz¯ÒÓ ¿»»«¿ƒ¿«¬»»ƒ»ƒ»ƒ
‰È‡¯28ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,29˙q‰ Ú·MÈ -30. ¿»»…»¿»ƒ≈»ƒ»«∆≈

ÂÈÏÚ CÙ‰31‰È‡¯ Ba ‰˙È‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - »«»»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆»¿»¿»»
¯ËM‰ ˙„·‡a e„·‡Â ÌÈ¯È„ ‰¯OÚÏ32Ì‡Â .ÏhÈÂ , «¬»»ƒ»ƒ¿»¿«¬≈««¿»¿ƒ…¿ƒ
„·‡Â ,ÈÏ z¯ÒÓ ˙Ó‡ :Úa˙p‰ ¯Ó‡33¯eËt ‰Ê È¯‰ - »««ƒ¿»¡∆»«¿»ƒ¿»«¬≈∆»

,¯eËt - „·‡Â Ba ÚLt elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»«¿»«»
Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk34. ¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

בגמרא 27) מפורש מקור להם אין זו, שבהלכה הדינים
נתבארו. שכבר שונים פרטים על הם ומיוסדים ובגאונים,

דינרים.28) עשרה מפלוני לי שמגיע הוכחה, היה השטר
הנתבע.29) הי"א 30)תשובת שכירות מהל' בפ"ב נתבאר

שקיבל  מודה כשהנתבע רק נאמרו שומרים שדיני והי"ב,
כופר  ככל דינו - בזה כלל מודה כשאינו אבל השמירה, עליו
שם) וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ראה רגילה בתביעה הכל

היסת. וחייב שומרים משבועת פטור הנתבע 31)ולפיכך
ה"ו  פ"א למעלה נתבאר לו. ואשלם התובע ישבע טען:

מהפכים. היסת החוב,32)ששבועת את לגבות יכול אינו
תביעתו. מכחיש ושכנגדו - שטר בידו שאין משום

שטרות.33) השומר את פטרה והתורה כשומר, ודינו
חבירו 34) של שטרותיו "השורף רבינו: כתב ה"ט שם בפ"ז

לו  שיודה ובלבד . . בשטר. שהיה החוב כל לשלם חייב
השטר  גבי על אישר (ביתֿדין היה מקויים ששטר המזיק,
לא  אם אבל . . בו. כתוב היה וכך וכך העדים) חתימות את
דמי  אלא לו משלם אינו - כך) על לו הודה (לא האמינו
בשאינו  כאן שהמדובר המגידֿמשנה, ומפרש בלבד". הנייר
משבועת  גם ופטור ערך חסר נייר לו שמסר וטוען מאמינו,
תיקנו  ולא שפשע, 'ברי' טוען אינו שהתובע משום היסת,
מאוד  דחוק זה [פירוש 'שמא'. טענת על שבועה חכמים
כתב  למה מאמינו, באינו המדובר אם א. טעמים: מכמה
הזיק  שאפילו להדגיש, לו היה בו"? פשע "אפילו רבינו:
בדיני  עוסקים אנו כאן ב. פטור; - ששרפו כגון ממש , בידים
למה  ג. שמירה; לענין קשר לו אין זה ודין בשטרות, שמירה
מקום  ונתן מאמינו, כשאינו שהמדובר רבינו פירש לא
בעקבותיו  ההולכים וכל שהמגידֿמשנה ברור לטעות?
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לא  ששטרות רבינו סובר שלדעתם משום זה, לדוחק נכנסו
מהל' בפ"ב שכתב מה על והסתמכו פשיעה, מחיוב נתמעטו
הוכחנו  הלכה, לאותה שלנו בהשלמות אולם ה"ג. שכירות
סוגי  שני שישנם מיגש, הר"י רבו דעת קיבל שרבינו
מעולה  שמירה שמר שלא בשמירה, פשיעה א. פשיעה:
והדומה  בשטרות תורה פטרתו כזו מפשיעה הפקדון, ונגנב
מדיני  לא הוא והחיוב למזיק, הדומה פשיעה ב. סוג להם;
למה  ענין כל לזה אין ולפיכך מזיק, מדין אלא שמירה
יפה  תתפרש זה, ביאורנו ולפי שמירה. מדין תורה שמיעטה
למעלה, כבר נתפרשה להד"ם באומר א בבא זו. הלכה כל
רבינו  של שיטתם כבר שם (ונרמזה שומר דין לו שאין
יפה, רבינו ומנמק במאמינו, גם מתפרשת זו ובבא ורבו),
כאן  בה, חייב שהשומר רגילה פשיעה בו פשע שאפילו
בהל' שבארנו "כמו כאן שמסיים ומה פטור. - בשטרות
הכתוב  כל לשלם שחייבו הקודמת לבבא נמשך חובל"
בלבד, נייר פיסת שאיבד אףֿעלֿפי היזק גורם מדין בשטר
אין  ולמה רבה]. דעת נגד צח: בבבאֿקמא רפרם כדעת
היו  "לא (ראשיֿתיבות להד"ם לטוען שבועה בלא מאמינים
ואבד? השטר קיבלתי לטעון שיכול ב'מיגו' מעולם") דברים
לפטור  אלא משבועה לפטור 'מיגו' אומרים שאין משום
[הראב"ד  ה"ח). שכירות מהל' בפ"ב (רבינו מתשלומין
שאינו  שבועה חייב שהשומר ואומר רבינו, על משיג
ואין  ובמשנהֿלמלך, הלחםֿמשנה בזה והאריכו ברשותו.

בזה]. להאריך מקום כאן

.ÊÈÏ LÈ ˙eÎÊ E„Èa ÈÏ LiL ¯ËL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ
Ba35Ú„BÈ ÈÈ‡ B‡ ,È¯ËL ‡ÈˆBÓ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,¿∆≈≈ƒƒ¿»ƒ≈ƒ≈«

B‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡Ï B‡ ‰È‡¯ Ba EÏ LÈ Ì‡36. ƒ≈¿¿»»…ƒ¿ƒ

לזכותו.35) משהו בו ֿ 36)כתוב לבית השטר את להביא
דין.

.ÁÌ˙Ò Ì¯Á B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ¯ËM‰ „·‡L ÔÚË37. »«∆»««¿»«¬ƒƒ≈∆¿»
Ba BÏ LiL ¯ËM‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡e‰L ,‰Ê ÔÚË»«∆∆≈«¿««∆«¿»∆≈
BÏˆ‡ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏˆ‡ ˙eÎÊ¿∆¿¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈∆¿

epnÓ „·‡LÂ38.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿∆»«ƒ∆¿»∆««

הגאונים,37) תקנות הם החרמות שכל פעמים, כמה נתבאר
הדין. בעל שם להזכיר בלי היינו סתם כשאינו 38)וחרם

אותו, משביעין אין - בידך שהשטר בוודאי לי ידוע טוען
'שמא'. טענת על משביעים שאין משום

.ËÔÈ‡39ÔÈÚaL40,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ˙ÚË ÏÚ ≈ƒ¿»ƒ««¬«≈≈∆¿»»
BÓˆÚ ˙ÚËa ‡a‰ „Á‡41ÂÈ·‡ ˙ÚËa B‡42ÈÙÏ ; ∆»«»¿«¬««¿¿«¬«»ƒ¿ƒ

·ÈLÓk ‡l‡ BÈ‡ ÔËwÏ Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ‰fL∆∆«ƒ¿»∆»«»»≈∆»¿≈ƒ
‰„·‡43„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡·e ,Ïka ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈»¿≈ƒ»««…»≈∆»¿≈ƒ

,Ú·Bz ÌL ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ‰fL ;ÚaL BÈ‡ - ÔËwÏ«»»≈ƒ¿»∆∆≈∆»¿≈»≈«
‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ·z dÈ‡ ÔË˜ ˙ÚÈ·zL44:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆¿ƒ«»»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»≈

BÏ ‰È‰ ‡a‡ B‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÏB„bÏ ¯Ó‡L ÔË»̃»∆»«¿»»∆ƒ¿»¿«»»»
B‡ ,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa¿»¿¿«»≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
È¯‰ - BÏ LiL B„ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿¿≈∆»¿ƒ∆≈¬≈

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê45ÔË˜Ï ¯ÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆»ƒ¿««»¬»ƒ»«¿»»
˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÔÚËÂÈÙÏ ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ

‰ÚË ˙ÓÁÓ ÚaL BÈ‡L46‰È‰L ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»≈¬««¬»¿≈ƒ»∆»»
ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ - ÂÈÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔË˜Ï ÛzLÀ»¿»»«¿»»«¬ƒ≈ƒ

ÛzM‰ Ú·MÈÂ ,ÔËwÏ ÒBtB¯ËBt‡47Ba ‡ˆBiÎÂ «¿«»»¿ƒ»««À»¿«≈
.‡nL ˙ÚËa¿«¬«∆»

לח:39) שבועות במקצת.40)משנה, מודה שבועת
מנה.41) ממני בידך.42)לקחת לאבא נתבאר 43)מנה

ה"ה. פ"ד 'שמא'.44)למעלה כטענת נראה,45)ודינה
לאבא  מנה חייב שאתה לי ברי אמר אפילו קטן, שביורש
ומה  פטור, - התביעה מאשר אחד עד או במקצת והודה
בוודאי  יודע אני טען שאם ההלכה) בסוף (שם רבינו שאמר
כאן  מיימוניות הגהות (ראה גדול ביורש המדובר חייב, -

ז). טענה,46)אות מחמת אינה שומרים שבועת שכל
נגנב  לא הפקדון שמא או פשעת שמא טוען המפקיד שהרי
על  שבועה התורה הטילה ואףֿעלֿפיֿכן בידך, והוא
הר"י  דעת וכן קטן. טענת על גם נשבע ולפיכך השומר,

תוקנה 47)מיגש. ואפוטרופוסים שותפים ששבועת משום
פ"ו  שם [הרא"ש ה"ב). פ"א למעלה (ראה 'שמא' טענת על
שבועת  לקטן נשבעים שאין הרמב"ן, בשם כתב כב אות
מהכתוב  מב.) (שם נתמעטה קטן שטענת מפני שומרים,
איש, אינו וקטן וכו'", רעהו אל איש יתן "כי ז): כב, (שמות

ב  פסק וכן שומרים. בשבועת נאמר זה סי'ופסוק חו"מ 'טור'
צו].

.ÈÈ˙Ba¯ e¯B‰48ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L : ««∆≈ƒ¿»ƒ««¬«»»
‰¯Bz ÏL ‰Úe·L49ÔÈÚaL - ˙q‰ ˙Úe·L Ï·‡ ,50. ¿»∆»¬»¿«∆≈ƒ¿»ƒ

- ÔzÓe ‡OÓ ÔÈÚÏ ÛÈ¯Á BÈ‡L ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»»∆≈»ƒ¿ƒ¿««»«»
B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÔÈÚaL51ÏËB ‰Ê ‰È‰È ‡lL . ƒ¿»ƒ∆≈««¬»∆…ƒ¿∆∆≈

,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .ÌpÁa BÏ CÏÈÂ ÔË˜ ‡e‰Lk BBÓÓ»¿∆»»¿≈≈¿ƒ»¿»∆«¿ƒ»
ÏÚ ÔÚhL ÔËw‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‡e‰ ÌÏBÚ Ôew˙Â¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»»∆»««
ÔÈa ,Ïka ¯ÙkL ÔÈa ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,ÏB„b‰«»≈∆»¿ƒ¿»≈∆»««…≈
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Ú ÌL ‰È‰ ‡lL ÔÈa „Ú ÌL ‰È‰L∆»»»≈≈∆…»»»≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙q‰∆≈¿≈»«¬…««»»∆≈«¿ƒƒ
ÈÙÏ ,Ïa˜Ó BÈ‡ Ì˙Ò Ì¯Á elÙ‡Â ,ÏÏk ÔËw‰ ˙‡∆«»»¿»«¬ƒ≈∆¿»≈¿«≈¿ƒ

‰Úe·M‰ LÚ Ú„BÈ BÈ‡L52. ∆≈≈«…∆«¿»

מיגש.48) שום 49)הר"י נשבעים שאין לומר התכוון לא
הקודמת  בהלכה שהרי קטן, טענת על תורה של שבועה
שבועת  וכן שומרים, שבועת לקטן שנשבעים בפירוש כתב
נשבעים  אין שאמרו במקום וכוונתו: ואריסים, שותפים
היסת  אבל תורה, של בשבועה אלא אמרו לא - לקטן

וה'טור'50)נשבעים. והרא"ש הרמב"ן לו הודו זה בדין
שאין 51)שם. ודעתם והרא"ש, הרמב"ן עליו חלקו

ואינו  הפעוטות, לעונת הגיע שלא קטן טענת על משביעים
ומתן. משא בטיב ט 52)בקי אות כאן מיימוניות בהגהות

מוסרים  אלא איש, אשת משביעים שאין גאונים, בשם כתב
תישבע. - תתגרש או תתאלמן שאם התובע, ביד פסקֿדין
אות  יוסף' ו'בית שם 'טור' (ראה דעתם קיבל לא והרא"ש

כ).

.‡ÈÏB„b‰ BÚhL ÔË˜53BÏ LiL ¯·„a BÚË Ì‡ : »»∆¿»«»ƒ¿»¿»»∆≈
- ÔËw‰ ‰„B‰Â ,ÔzÓe ‡OÓ ˜ÒÚ ÔB‚k ,ÔËwÏ ‰È‰¬»»«»»¿≈∆«»«»¿»«»»

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



קכי orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÂÈÒÎpÓ ÔÈÚ¯Ù54BÏ ‰È‰iL „Ú ÔÈzÓÈ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆
,ÏÈc‚iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ÔËw‰ ¯Ùk Ì‡Â .ÌlLÈÂƒ«≈¿ƒ»««»»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ
,‰È‰ ÔËwÏ ÔÈ‡L ¯·„a BÚË Ì‡Â .˙q‰ Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆≈¿ƒ¿»¿»»∆≈«»»¬»»

˙BÏaÁÂ ÔÈ˜Ê ÔB‚k55Èt ÏÚ Û‡Â ‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿¿»ƒ¿¬»««ƒ∆∆¿««ƒ
.ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,¯eËt - ÌlLi ‰nÓ BÏ LiL∆≈ƒ«¿«≈»«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
¯ÈÎO‰ ÔB‚k ,ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«≈«ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
- ¯ÈÎO BÏ ¯kzOiL ÔËwÏ ‰È‰ LiL ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈¬»»«»»∆ƒ¿«≈»ƒ
ÚaLpL ÈÂÁ Ï·‡ .ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ«»»¬»∆¿»ƒ∆ƒ¿»

BÒ˜t ÏÚ56ÔÈ‡L ;ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ - «ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈ƒ«»»∆≈
ÔÈÚaLÂ ÂÈÏÚBÙÏ ÔzÏ ·iÁ È¯‰L ,‰È‰ ‰Êa ÔËwÏ«»»»∆¬»»∆¬≈«»ƒ≈¿¬»¿ƒ¿»ƒ
Ô˙pL BLÙ ÏÚ „ÈÒÙ‰ ÈÂÁ‰ ‰ÊÂ ,epnÓ ÔÈÏËBÂ¿¿ƒƒ∆¿∆«∆¿»ƒƒ¿ƒ««¿∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔË˜ Èt ÏÚ BBÓÓ»«ƒ»»¿≈…«≈»∆

והלכה 53) קטן. הוא כשהתובע מדובר הקודמות, בהלכות
קטן. בנתבע עוסקת מכירה,54)זו מהל' בפכ"ט נתבאר

מקחו  ומתן משא בטיב הבקי ולמעלה שש מבן שקטן
תקנת  כט.) גיטין וגמרא (משנה במטלטלין קיימים וממכרו
ימנעו  שלא להתפרנס, לקטן לאפשר כדי היא, חכמים

ממנו. וליקח לו מלמכור או 55)אנשים ממון שהזיק קטן
וקטן  שוטה "חרש פז. בבבאֿקמא שנינו - פטור באדם, חבל
- באחרים שחבלו והם חייב, בהן החובל רעה, פגיעתן -
הניגוד  ואת פטור. - שיגדיל שלאחר שגם משמע פטורין".
הגאונים: הסבירו הנ"ל, בגיטין למשנה זו משנה שבין
לא, או לקטן הנאה מביא הענין אם העובדה שמכריעה
וחבלות. לנזקין דומים - הנאה בהם לקטן שאין שדברים

ונוטל,56) נשבע פנקסו על שחנווני מח. בשבועות שנינו
משנה  ומבאר מביא ה"ה, ולוה מלוה מהל' בפט"ז ורבינו
וטען  וכך, כך שלי לפועל תן לחנווני שאמר הבית בעל זו:
לא  אומר והפועל הבית, מבעל ותובע נתתי, החנווני:
שם  (ראה מבעלֿהבית ונוטלים נשבעים שניהם - קיבלתי
תקנה  חכמים עשו שלא כאן, רבינו ומלמדנו זה). דין נימוק

קטן. הוא כשהנתבע לחנווני זו

.·ÈL¯Á‰57 ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ÂÔ‰Ï ÔÈ˜˜Ê58ÏÎÏ «≈≈¿«∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿»
ÌÈ¯Á‡ ˙ÚËÏ ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÏÚ Ô˙ÚËÏ ‡Ï ,‰ÚË«¬»…¿«¬»»«¬≈ƒ¿…¿«¬«¬≈ƒ
‰Úe·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰l˜ ‰Úe·LÏ ‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…ƒ¿»«»¿≈»ƒ«¿»

ÔÈÓeÏLz B‡ ‰¯eÓÁ59‡e‰ È¯‰ - ‡Óeq‰ Ï·‡ . ¬»«¿ƒ¬»«»¬≈
¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k60ÈÈÓ Ïk ÚaLÂ ,el‡ ÌÈÈÚa ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ≈

.B˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,˙BÚe·L¿¿ƒ¿»ƒ««¬»

שומע 57) אינו משמעותו: מקום בכל האמור חרש סתם
מדבר. לדיון.58)ואינו נכנס אינו ֿ 59)ביתֿדין ואףֿעל

מהל' בפכ"ט כמבואר קיימים, וממכרו מקחו שחרש פי
הי"ב. פכ"ט פסול 60)מכירה אבל ממון, תביעות לענין

מהל' ופ"ב הי"ב, פ"ט עדות הל' (ראה ולדון להעיד
ה"ט). סנהדרין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר

בניו. או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה

.‡:¯Ó‡Â „Á‡‰ ÔÚË ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ∆»¿≈ƒ»«»∆»¿»«

,BÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L B‡ ,ÂÈ˙ÈÂÏ‰L ,‰Ê Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó»∆≈ƒ≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿
Ïk ÔÎÂ ,È¯ÎOa BÏˆ‡ ÈÏ LiL B‡ ,ÈpnÓ ÏÊbL B‡∆»«ƒ∆ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈…
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ·ÈL‰Â ,‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿≈ƒ«ƒ¿»¿»«≈ƒ«»¿
BÊ ÔÈ‡ - ÔÚBË ‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡≈¿¿»ƒ¿∆∆«»≈≈
·L‰ :ÔÚËpÏ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‰BÎ ‰·eLz¿»¿»∆»¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»»≈

‰·eLz‰ L¯Ùe ,B˙ÚË ÏÚ2,B˙ÚË ‰Ê L¯tL BÓk ««¬»»≈«¿»¿∆≈≈∆«¬»
B‡ EÏˆ‡ „È˜Ù‰ ,˙ÈÂÏ ‡Ï Ì‡ epnÓ ˙ÈÂÏ Ì‡ ¯Ó‡Â∆¡…ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ…»ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‡Ï B‡ Bz¯ÎO ,BzÏÊ‚ ‡Ï B‡ BzÏÊb ,„È˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«¿…¿«¿¿«¿…
ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .˙BÚh‰ ¯‡L ÔÎÂ ,Bz¯ÎO¿«¿¿≈¿»«¿»ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ
‡B·ÈÂ ,BzÚ„a ‡e‰ ‰ÚBË ‡nL ?BÊ ‰·eLz epnÓƒ∆¿»∆»∆¿«¿¿»
,ÔÚhL BÓk e‰ÂÏ‰L ¯LÙ‡ È¯‰L .¯˜L ÏÚ Ú·M‰Ï¿ƒ»««∆∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿»¿∆»«
BÏ Ô˙pL B‡ ,BzL‡Ï B‡ B·Ï ·BÁ‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆∆«ƒ¿¿ƒ¿∆»«
.·BÁ‰ ÔÓ ¯ËÙpL BzÚ„a ‰n„ÈÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰zÓa¿«»»¿∆∆«ƒ«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ«
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ ¯Ó‡z C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ≈«…«≈ƒ«»¿
;Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ÔÈc‰ ÔÓ ·iÁ˙Ó ‰z‡ ‡nL∆»«»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«≈¿≈«»≈«
Ì‡ EeÚÈ„BÈ Ì‰Â ,ÌÈ¯·c‰ Le¯t ÔÈicÏ Ú„B‰ ‡l‡∆»«««»ƒ≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ B‡ ·iÁ ‰z‡3, «»«»≈«»«»«¬ƒ»»»»»
,B˙ÚË ÏÚ ·ÈLzL „ÒÙ‰ EÏ ÔÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ≈¿∆¿≈∆»ƒ««¬»

ÚÈ„B˙ÂeÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,BÏ ·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ „ˆÈk e ¿ƒ≈≈«≈«»«»ƒ¿≈∆…»
e‡ È¯‰L ,BÏ z¯ÊÁ‰Â eÈ‰L ÈtÓ B‡ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»ƒ¿≈∆»¿∆¡«¿»∆¬≈»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓa ÔÈ„4ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ∆»«¿»»¿≈ƒ»«
BÏˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó B‡ ,‰Ó ÈÏ ·iÁ ‰Ê :¯Ó‡Â ÔÚBh‰«≈¿»«∆«»ƒ»∆»∆≈ƒ∆¿
B‡ ,B˙B‡ ˙ÈÂÏ‰ ?ÌÈt ‰Ê È‡Ó :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -¿ƒ≈≈∆»ƒƒ¿ƒ»
·iÁ˙ C‡È‰ ¯Ó‡ ?EBÓÓ ˜Èf‰ B‡ ,BÏˆ‡ z„˜Ù‰ƒ¿«¿»∆¿ƒƒ»¿¡…≈«ƒ¿«≈
‡e‰Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰ÓciL ¯LÙ‡ È¯‰L .EÏ¿∆¬≈∆¿»∆ƒ»∆∆«»¿
Ôz‡L :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,B·bL B„LÁL ÔB‚k .·iÁ BÈ‡≈«»¿∆¬»∆¿»∆»«∆∆≈

ÂÈÏÚ ÔÚhL È¯‰ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰Ó EÏ5e‰ÂÏ‰L ¿»∆¿«≈»∆¬≈∆»«»»∆ƒ¿»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ·ÈL‰Â ,‰Ó»∆¿≈ƒ∆¿»«…»¿»ƒ≈»
¯ÊÁÂ ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«≈≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»«
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏÂ ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰«ƒ¿»¿»«≈»»¿»ƒƒ»«¿ƒ≈¿«¿ƒ

epnÓ6Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡l‡ ,7ÌlLÓe8:·ÈL‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆∆»À¿««¿»¿«≈¬»ƒ≈ƒ
‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡ ,·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»≈¿¿»ƒ¿∆∆«»
ÌÈ„Ú ‡È·‰Â Ú·Bz‰ CÏ‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÚBË≈¿≈…«≈»∆¿»««≈«¿≈ƒ≈ƒ
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :Úa˙p‰ ¯Ó‡Â ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»««ƒ¿»≈»»¬»
˜ÊÁ‰ ‡Ï - B·BÁ ÂÈzÚ¯t B‡ BB„˜t BÏ Èz¯ÊÁ‰∆¡«¿ƒƒ¿¿«¿ƒ…À¿«

Ô¯Ùk9.¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ , «¿»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

כט.)2) (סנהדרין ששנינו העדים, מבדיקת זה דין למד
חייב  שזה יודע אתה האיך "אמור לעד: אומרים שביתֿדין
 ֿ שבעל וכלֿשכן בדין, טועה הוא שמא החשש מפני לזה",
לעצמו. חובה רואה אדם אין שהרי לפרש, צריך דין
מקומות  מכמה ראיות מביא א, אות כאן מיימוניות [בהגהות
חתימת  שאחר ומבאר סתמית, טענה על שמשביעים בגמרא
בירור  לדרוש הגאונים תיקנו - הרמאים משרבו הגמרא,
בסוף  כן פסק מרוטנבורג) (הר"מ רבו שגם ומסיים הטענות,

הלכה.3)ימיו]. לפסוק כוונת 4)ויודע להבין קשה
לברר  הנתבע מפחד שלפעמים מפרש, בלחםֿמשנה רבינו.
לא  ביתֿהדין שמא הוא שחושש משום האמיתית טענתו
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אינה  זו וטענה ופרעתי, לוויתי היא: שטענתו כגון לו, יאמין
לפרש, שלא הוא מעדיף ולפיכך להד"ם, טענת כמו חזקה
דנים  אנו "שהרי לו: אומרים זה, חשש מלבו להוציא וכדי
ב'מיגו' פרעתי לטענת מאמינים אנו פירוש וכו'", במתוך
את  מניח אינו זה פירוש גם אולם להד"ם. לטעון שיכול
התכוון  ואולי 'מיגו'. דיני גם יודע גדול חכם שהרי הדעת,
מקבלים  אין למה הדין, לעיקר נמשך זה שנימוק לומר
הוא, גדול מחכם גם שדורשים הדבר וטעם סתמית, הכחשה
לא. ומי גדול חכם נקרא מי גבולות לקבוע שאין

יז.5) בבבאֿמציעא יוחנן, רבי של אין 6)מימרא
כלל. לו כפרן 7)מאמינים "הוחזק כתוב שם בגמרא

אחרות. לתביעות לא אבל משמע, ממון". בלי 8)לאותו
על  לחשוד דומה זה ואין ה"ג). לקמן (ראה התובע שבועת
נשבע  שהתובע ה"ד) בפ"ב (למעלה שאמרנו השבועה,
שקרנותו  עלֿידי נתערער טענתו שתוקף משום ונוטל,
והרשב"א) הרז"ה בשם שם יוסף' ('נמוקי תביעה באותה

להישבע. צריך שהתובע שם, רש"י לפרש 9)ודעת יכול
לומר: שהתכוון כלום" בידי לך "אין הראשונה טענתו
גאון. האי רב בשם מיימוניות בהגהות כתב וכן פרעתי.
הוחזק  כלום... בידי לך אין אמר "והלה אמרו: שם [בגמרא
עמד  הגמרא. לשיטת מנוגדים רבינו דברי ולכאורה כפרן".
יוחנן, רבי דברי מפרש שרבינו וביאר, המגידֿמשנה זה על
התביעה  בשעת עכשיו לו חייב שהוא מעידים כשהעדים
וכן  שפרע, ראו ולא מידו ידם זזה שלא כגון בביתֿהדין,
שיש  אותו מעידים "והעדים יוחנן: רבי של מלשונו משמע
לו  מאמינים אין ממון, לאותו כפרן שהוחזק ומכיוון לו",
אותו  חייב שביתֿהדין אחר לו פרעתי יטעון אם בשבועה
עדותם  אין - מנה שלווה רק מעידים העדים אם אבל לשלם,
כלום", בידי לך "אין הנתבע: של הסתמית טענתו מכחישה
ואם  כפרן, הוחזק לא כך ומשום ופרע, שלווה אפשר שהרי
נאמן  - לשלם ביתֿדין אותי שחייב אחר פרעתי יטעון
שער  התרומות' וב'ספר הלחםֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי
בטוען  שגם כתב, עט) סי' חו"מ ב'טור' (מובא א חלק יב
העדאתם  ואחר שלווה, מעידים ועדים כלום בידי לך אין
כפרן, הוחזק - כלום בידי לך אין שטענתי אחר פרעתי טען
כלום. בידי לך אין כשאמר ששיקר בעצמו שהודה משום
אדם  שאין המגידֿמשנה, של דעתו מסביר ובלחםֿמשנה
וכאן  עדים, העדאת עלֿידי אלא עצמו עלֿפי כפרן נעשה
אפשר  שהרי כלום, חייב שאינו טענתו מכחישים העדים אין

עצמו]. את מכחיש הוא אלא שפרע,

.·ÌÈ„Ú e‰e‡¯10,Ô‰ ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ ˙BÚÓ BÏ ‰nL »≈ƒ∆»»»¿…»¿»≈
,EÈ˙ÈÂÏ‰L È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÈca BÚ·˙e¿»«ƒ¿»«≈ƒ¿«∆ƒ¿ƒƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - eÈ‰ ÔBÚ¯t B‡ ÈÏ z˙ ‰zÓ :¯Ó‡Â¿»««»»»«»ƒ≈»»¬≈∆∆¡»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»»«…»¿»ƒ≈»
˜ÊÁ‰ - Ì‰ÈÙa BÏ ‰nL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ∆»»ƒ¿≈∆À¿«
¯tÎiL „Ú Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .Ô¯Ùk«¿»¿»≈»»À¿»«¿»«∆ƒ¿…

ÔÈc ˙È·a11‰na e‰eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú ÈL e‡B·ÈÂ ¿≈ƒ¿»¿≈≈ƒ¿«¿ƒ«∆
.¯ÙkL∆»«

לד:10) דאישתעי 11)שבועות "והיכא לא. בבאֿבתרא
וטוען, דחוזר - וטען דינא לבי ואתא טען, ולא אבראי מילי

דינא" לבי אלא טענתיה מגלי דלא אינש עביד טעמא? מאי
שם  טען ולא לביתֿדין מחוץ דברים כשסיפר (בעברית:
- בחוץ) אמרם שלא (דברים וטען לביתֿדין ובא טענותיו,
לגלות  לא אדם של דרכו ולמה? מתקבלות. טענותיו
ב'בית  (הובא שם חו"מ [וב'טור' לביתֿדין). אלא טענותיו
בפני  שלא אפילו עדי" "אתם אמר שאם כתב, שם) יוסף'
לא  האומר שכל פרעתי, ולטעון בו לחזור יכול אינו ביתֿדין
אבל  פרע. למה - לווה לא שאם פרעתי, לא כאומר - לוויתי
אלא  כפרן הוחזק שלא משום אחרֿכך, פרעתי לטעון נאמן

ביתֿדין. בפני כששיקר

.‚EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó12eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a ¯Ùk , »∆ƒ¿ƒƒ»«¿≈ƒ¿»«…»
‰Ó epnÓ ‰ÂlL ÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»»¿≈≈ƒ∆»»ƒ∆»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯Ù ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,BÚ¯Ùe¿»¿««¿∆≈…ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«»

ÌlLÏ13‰ÂlL ÌÈ„Ú e‡·e ,È˙ÈÂÏ ‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ¿«≈∆»»≈…»ƒƒ»≈ƒ∆»»
ÈÓc ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k -14‡Ï ¯ÓB‡ ‰Âl‰ ‡ˆÓÂ , ¿≈…»«¿ƒ»≈¿ƒ¿»«…∆≈…

ÏÚa ˙‡„B‰ - BÚ¯tL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÈzÚ¯t»«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ∆¿»»«««
c ÌÈ„Ú ‰‡Ók ÔÈc‰Úe·L ·iÁ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â .ÈÓ15, ƒ¿≈»≈ƒ»≈¿≈««¿∆«»¿»
‰Ê ˜ÊÁ‰ È¯‰L16ÔÎÂ .Ô¯Ùk17·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ∆¬≈À¿«∆«¿»¿≈ƒƒ»»¿«

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L B„È»∆«»¿»«…»¿»ƒ≈»
B‡ ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ ,È„È ·˙k BÈ‡ ‰ÊÂ¿∆≈¿«»ƒƒÀ¿«¿«»¿≈ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B„È ·˙k ‡e‰L ÌÈ„Ú e‡aL∆»≈ƒ∆¿«»¬≈∆À¿««¿»

ÌlLÓe18. ¿«≈

מא:12) שם.13)שבועות -14)כרבא, לוה לא שאם
פרע. נפרע.15)למה סוף 17)הלווה.16)שלא רי"ף

תתקסב. אות מקום 18)בבאֿבתרא שבכל רבינו, דעת
כמו  שבועה, בלא התובע נוטל - כפרן הוחזק שהנתבע
כאן, מהנידון זה נלמד ז. הערה א בהלכה למעלה שביארנו
משלם? כאן בנידון למה שבועה, חייב שהתובע נאמר שאם
מכחישים  שעדים משום לישבע, יכול אינו התובע הרי
אחר  טענתו הלווה שינה שאם בלחםֿמשנה, [כתב טענתו?
שבועה  מחוייב המלוה ופרע, שלוה וטען העדים העדאת
אינו  - עדים נגד להישבע יכול שאינו ומכיון פרע, שלא
לויתי  לא האומר "שכל באמרו: רבינו נתכוון ולזה נוטל,
מדובר  כלומר, דמי", פרעתי לא כאומר שלוה, עדים ובאו
ובהסתמך  טענתו. מכחישים ועדים זו, בטענתו עומד כשהוא
על  הראב"ד של השגתו ליישב לי נראה אלה, דבריו על
"אין  שכתב: כפרן", זה הוחזק "שהרי רבינו: של נימוקו
אין  זה טעם שבלי לומר, שהתכוון ברור הטעם". לזה צורך
דברי  ולפי אותו. מכחישים שעדים משום נשבע, התובע
אינו  הנתבע אם שהרי זו, להשגה מקום אין הלחםֿמשנה
יכול  שאינו ומשום שבועה, מחוייב התובע היה כפרן,

נוטל]. אינו - להישבע

.„‰Ó19:ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‡e‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰ »∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»««ƒ¿»
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡BÏ‰Â20 «¬¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈ƒ
;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…»¿»ƒ≈»…À¿««¿»
Ba ÌÈ„Ú Ì‰L ¯·„ ‡l‡ ÔÈ¯ÎBÊ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L21. ∆≈»≈ƒ¿ƒ∆»»»∆≈≈ƒ

.¯ËtÈÂ ˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈÂ ,Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…À¿««¿»¿ƒ»««…∆∆≈¿ƒ»≈
Ba ‡ˆBik22„ˆa z„ÓÚ ‰z‡Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ÈÏ Ôz : «≈≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«»»«¿»¿«
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‰Ê „enÚ „ˆa Èz„ÓÚ ‡Ï :ÔÚËp‰ ¯Ó‡Â ,‰Ê „enÚ«∆¿»««ƒ¿»…»«¿ƒ¿««∆
ÔÈ‡L ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - „ÓÚL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÏBÚÓ≈»»≈ƒ∆»«…À¿««¿»∆≈
Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ï BzÚc ÌÈOÓ Ì„‡»»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שם.19) העדים 20)שבועות, אותם כלומר העדים, צ"ל
ופלוני]. פלוני ובאו תימן: "אמר 21)[בכת"י שם: בגמרא

אדעתיה  לאו - דאינש עליה רמיא דלא מילתא רבא:
לב  שם אינו - לזוכרו האדם על מוטל שאינו דבר (בעברית:
כלֿכך  לב שם שלא ללווה, שהכוונה רש"י ופירש אליו)".
חבירו  את שהמלוה מפני לא, או שפרע בשעה עדים היו אם
שטעה. אפשר ולפיכך בעדים, לפרעו צריך אינו - בעדים
לומר  שהתכוון ונראה לעדים. שהכוונה מפרש רבינו אולם
(ראה  להעיד עליהם שהטילו לדברים רק לב שמים שהעדים

ו). כרב 22)הלכה שפסק מציין, [במגידֿמשנה לד: שם
שהרי  תמוהים, ודבריו ממונות. בדיני כמותו שהלכה נחמן
של  ודרכו כפרן, הוחזק נחמן רב אמר שם אחרון בלשון
כרבא, פסק שרבינו ונראה אחרון. לשון להעדיף רבינו
- ראשון שבלשון ועוד, נחמן. רב לגבי אחרון שהוא משום

כך]. סובר נחמן רב גם

.‰ÈÏ Ôz23¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ«¬≈»≈ƒ¿»«
:‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t :ÔÚËp‰«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆

¯Ët‰Â Ì‡È·‰24eÎÏ‰L B‡ e˙nL B‡ e‡a ‡Ï . ¬ƒ≈¿ƒ»≈…»∆≈∆»¿
e‡ ÔÈ‡L .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈ - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆ƒ»«∆≈∆¿»∆≈»

‰Ï B˙B‡ ÌÈÎÈ¯ˆÓ¯Ët‰Ïe ÂÈ¯·c ¯¯·Ï ‡l‡ Ô‡È· «¿ƒƒ«¬ƒ»∆»¿»≈¿»»¿ƒ»≈
BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;‰Úe·MÓ Û‡«ƒ¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ¿»¿¿≈ƒ¿∆≈«¿

קע.23) יצחק 24)בבאֿבתרא רב ואמר שהיה, מעשה
(שם  ובמסקנא ויעידו", ופלוני פלוני "יבואו (שם) נפחא
אני  (גם קאמינא לברר נמי "אנא יצחק: רבי ביאר ב) עמוד
רבינו, ומפרש לברר)". כדי העדים את להביא התכוונתי
לפטרו  יועיל והבירור שפרע, להישבע צריך - יברר לא שאם
יברר  לא שאם רש"י, בשם פירש שם [וברשב"ם משבועה.
או  באו "לא שכתב: רבינו של מלשונו יפסיד]. - בעדים
באו  שאם משמע, אחרת" למדינה שהלכו או שמתו
לדבריו  מנוגד זה ולכאורה לשלם. חייב - והכחישוהו
בין  מחלק שרבינו במגידֿמשנה, ומבאר הקודמת. בהלכה
פרעתיך" "והלא בין או בעדים, שלא לבין בעדים מלוה
לא  ואמרו באו שאפילו כתב, ובכסףֿמשנה "פרעתיך". לבין
בהלכה  להאמור בהתאם ויפטר, היסת ישבע - בפנינו פרע
בזה). שהאריך ע ס' חו"מ יוסף' 'בית (ראה הקודמת

ה"א.25) ולוה מלוה מהל' בפי"א

.ÂBÏ ¯Ó‡26:BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa »«ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿»«
‰hLÓ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÔÈca BÚ·z ¯ÁÓÏ ,Ô‰≈¿»»¿»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«¿«∆

È˙ÈÈ‰Ea27˙q‰ ÚaLÂ ,¯eËt - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡Â »ƒƒ¿¿≈¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk B„Èa ÔÈ‡L∆≈¿»¿«¬ƒ»«…»¿»ƒ

ÌÏBÚÓ28È„Ú Ìz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L .29¯·„Â , ≈»∆¬≈…»«»∆«∆≈«¿»»
B¯ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡ ˙e„Ú BÈ‡L30‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆≈≈≈»»¿¿ƒ»ƒ»«…

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰31. »¿»ƒ≈»…À¿««¿»

כט.26) כתשובה 27)סנהדרין "הן", אמרתי בצחוק
מצחיקה. הוא 28)לטענה כן אם והרי הן, אמרתי: לא

עדים. עלֿידי שבשעת 29)מוכחש מעידים אינם העדים
עדי. אתם הנתבע: להם אמר שנתבאר 30)ההלוואה כמו

הקודמת. שהעדים 31)בהלכה האפשרות לשלול שאין
שהתכוון  להישבע שחייב כתב, פא ס' חו"מ [ה'טור' טעו.
הר"מ  בשם כאן מיימוניות בהגהות כתוב וכן בו. לשטות

גאון]. סעדיה רבי על שהסתמך מרוטנבורג

.Ê„BÚ ‡ÏÂ32È¯BÁ‡ ÌÈ„Ú BÏ ÔÈÓË‰ elÙ‡ ‡l‡ , ¿…∆»¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ¬≈
¯„b‰33,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , «»≈¿»«»∆ƒ¿»¿»«≈

‡nL ,‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ?ÈBÏÙe ÈBÏt Ea e„ÈÚiL EBˆ¿̄¿∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«…∆»
¯ÁÓÏe ,EÏ Ôz‡ ‰Ó ÈÏ ÔÈ‡Â ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎzƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿≈ƒ»∆≈¿¿»»
‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚhL ÔÈa ,ÌÈ„Ú‰ el‡a ÔÈca BÚ·z¿»«ƒ¿≈»≈ƒ≈∆»«¿»«¿«∆
È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡L ÔÈa ,Ba È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈∆»«…»¿»ƒ≈»¬≈
¯Ó‡iL „Ú ,˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»≈«∆…«
‰Âl‰ ÈÙa ‰ÂÏn‰ ¯Ó‡È B‡ ,È„Ú Ìz‡ :‰Âl‰«…∆«∆≈«…«««¿∆ƒ¿≈«…∆
.Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï ‰f‰ ˙e„Úa Ï·‡ ,‰Âl‰ ˜zLÈÂ¿ƒ¿…«…∆¬»»≈«∆…À¿««¿»

„Á‡a ‰OÚÓ34eL¯ ·˜ B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰L ,35. «¬∆¿∆»∆»ƒ«¿
‡e‰ ÈÓ :¯Ó‡ .‰a¯‰ ˙B·BÁ ÂÈÏÚ LiL ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»«¿≈»«ƒ
,BÚ·˙e ÈBÏt B˙B‡ ‡·e .ÈBÏt ‡l‡ ,BÏ ·iÁ È‡L∆¬ƒ«»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÌeÏk BÏ ·iÁ ÈÈ‡ :‡e‰ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ«»¿¿»¿¬»ƒ

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ36ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „Á‡ ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈∆»»¿ƒ»»
ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L37‰È‰ el‡ :¯Ó‡ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa . ∆««»ƒ¿«ƒ»»«ƒ»»

?ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏ BÚ¯Bt È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÔBÓÓ ÈÏ38¯Á‡Â ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Úa˙Ï ÈBÏÙe ÈBÏt e‡a B˙˙ÈÓƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿¬»ƒ≈

BÓˆÚ ˙B‡¯‰Ï ÈeOÚ Ì„‡‰L ;ÌeÏk Ì‰Ï39BÈ‡L »∆¿∆»»»»¿«¿«¿∆≈
ÔBÓÓ ÈÏÚa ÂÈa ÁÈp‰ ‡lLÂ ,ÔBÓÓ ÏÚa40ÏÎÂ . ««»¿∆…ƒƒ«»»«¬≈»¿…

.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

השיחה 33)שם.32) את שומעים שהם ידע לא והנתבע
התובע. ובין  ב.34)שבינו עמוד (מדה 35)שם קב מלא

מתרגם  ב) טו, (דברים ברעהו" ישה "אשר חובות. גדולה)
מו:) (בבאֿקמא ובגמרא בחבריה". ירשי "די אונקלוס:

אפרע". פארי רשוותך גדול.37)שם.36)"ממרי עשיר
חייב 38) שאני מה פורע הייתי לא האם תמיהה: בלשון

רשו.39)להם. קב לדין שניה.40)נימוק לבבא נימוק
ורבי  עצמו, את להשביע שלא עשוי אדם הגמרא: לשון
יתבאר  הבא [בפרק בניו. את להשביע שלא מוסיף: חייא
אלא  עצמו את להשביע שלא עשוי אדם אמרו שלא
עדים  בפני לו והודה חבירו תבעו אם אבל מעצמו, כשהודה

זו. טענה מקבלים אין - התובע בנוכחות

.ÁÔÎÂ ,˙e„Ú dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿ƒ≈ƒ≈»≈¿≈
¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÈ„ÚÂ BÓˆÚÓ ‰„Bn‰«∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈»≈
- Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿¿»«≈
,ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿«≈»∆¿∆»¿≈ƒ
?EÏˆ‡ BÏ LiM ‰Ó Ôz˙ ‡Ï ‰nÏ :Úa˙pÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»»»…ƒ≈«∆≈∆¿¿
‰z‡ ‡BÏ‰Â :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡»«≈∆¿ƒ¿¿ƒ«¬«»
Ì‡ !EÓˆÚÓ ˙È„B‰ B‡ ,CÎÂ Ck el‡ ÈÙa z¯Ó‡»«¿»ƒ¿≈≈»¿»≈»≈«¿¿ƒ
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orhpeקכד oreh 'ld - mihtyn xtq - oeiq 'l iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈÚBË ÔÈ‡ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - ÌlLÂ „ÓÚ»«¿ƒ≈»¿ƒ…»«≈¬ƒ
BÏ41‡Ï B‡ ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«¿»«¿«∆»ƒƒ…

ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»∆…¿«¿ƒ«∆«¿ƒ
.e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ÚaLÂ ¯eËt - Èzek˙ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈¿∆≈«¿

התכוון 41) שלא ראיה הבא לתובע: אומרים ביתֿדין אין
טענת  לגבי זה דין אמרו שם כט.). (סנהדרין בך להשטות
לו. טוענים אין להשביע טענת שגם סובר ורבינו משטה,
"שלא  לנתבע שטוענים כתבו כך, ד"ה שם וב'תוספות'
אדם  נחמן, רב "אמר אמרו: שם בגמרא שהרי להשביע",
כך. טען שהנתבע נרמז ולא עצמו", את להשביע שלא עשוי
כ'תוספות'. שדעתו כתב ס אות כאן מיימוניות [בהגהות

רבינו]. בדברי לו היתה אחרת גירסא כנראה

ה'תשע"ט  סיון ל' רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק
orhpeorFh'ld-mihtynxtq

¤¤§¦¦
¦§¥§¦§̈

ודין 1) הגמרא), בלשון ("אודיתא" הודאה דיני מבאר
צא  ואמרו כך על דין בית וציווהו שבועה או ממון נתחייב
נשבעתי, או פרעתי ואמר וחזר ויצא לו הישבע או לו תן

אחרת. טענה וטוען וחוזר טוען ודין

.‡,‰Ó BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LiL ÌÈL ÈÙa ‰„Bn‰«∆ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ∆¿»∆
‰È„B‰ C¯„a Ô‰Ï ¯Ó‡Â2Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÈO C¯„ ‡Ï , ¿»«»∆¿∆∆»»…∆∆ƒ»««ƒ

BnÚ Ú·Bz‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡ ‡lL∆…»««∆≈«¿««ƒ∆≈«≈«ƒ
˙e„Ú ‰Ê È¯‰ -3eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ,ÔÈca BÚ·z . ¬≈∆≈¿»«ƒƒ»«…»

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„4.Ì‰Èt ÏÚ ÌlLÓe , ¿»ƒ≈»≈¿ƒ¿«≈«ƒ∆
ÚaL - „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡Â5C¯c ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ»»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆∆

‰È„B‰6‡lL :¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡aLk ÔÚË . »»»«¿∆»≈»≈ƒ¿»«∆…
Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - È˙È„B‰ ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ≈ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BnÚ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‰ÈÙa ‰„B‰Lk¿∆»ƒ¿≈∆»»«≈«ƒ≈»ƒ¿…

È˙È„B‰ ¯ÈLÚ ÈÈ‡L ˙B‡¯‰Ï È„k :¯ÓBÏÂ7Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿≈¿«¿∆≈ƒ»ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ô˙pL ÔÚË8.˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - »«∆»«∆¡»¿ƒ¿»∆≈

בפניכם.2) מודה הריני שאמר עדי 3)כגון, אתם כשאמר
הטיל  שזה מפני כראוי, זוכרים אינם שמא אומרים אין

ו). הלכה ו פרק (ראה להעיד לומר 4)עליהם נאמן ואינו
בך. הייתי ששניים 5)משטה מקום שכל הכלל, לפי

בהמאור  (והרז"ה שבועה מחייבו אחד - ממון מחייבים
כלום. אינו בהודאה אחד שעד כתב, כט. סנהדרין הגדול

פא). סימן משפט חושן טור שם:6)ראה בסנהדרין שנינו
כלום  אמר לא ... מנה לפלוני חייב שהוא לנו אמר "הוא
"שאמר  שם: רבינו ומפרש לו", הודה בפנינו שיאמר: עד
עדים". ומסירת הודאה דרך לנו אמר או עדים עלי הוו לנו
שאמרו  ומה דברים. וסיפור שיחה דרך משמע - "אמר"
שיאמר  צריך רב אמר יהודה לרב ליה "מסייע שם בגמרא
דרך  אבל בפניכם, מודה הריני אמר כשלא היינו, עדי". אתם
מאיר  רבינו בשם הטור כתב וכן עדי. כאתם נידון הודאה
מירושלמי  זה לדין הוכחה מביא משנה ובכסף הלוי.

שם). (ראה ג פרק להשביע 7)סנהדרין שלא טענת
כשתבעו  לא אבל התובע, בפני שלא כשהודה רק מתקבלת
ממה  זאת הוכיחו כך, המתחיל דיבור שם בתוספות והודה.

מיתה, בשעת משטה אדם אין (קעה.) בתרא בבבא שאמרו
היורשים  מחוייבים מיתה בשעת הודה אם כך ומשום
כך. בניו את להשביע שלא אומרים אין למה וקשה לשלם,
משנה  (בכסף כשתבעו. שהמדובר שם בתוספות ומבארים
הקודם  בפרק עצמו דברי סותר שרבינו מעיר ו הלכה סוף
- בידך לי מנה עדים: בפני לחבירו האומר "וכן ח: הלכה
וכו' בו הייתי משטה ואמר טען אם אבל וכו' הן לו: ואמר
היסת". ונשבע פטור - נתכוונתי עצמי את להשביע שלא או
"וכן  בבא על נאמר לא להשביע שלא שדין בדוחק, ומיישב
דברים  היו "לא או משטה לטוען רק ונמשכת האומר"

בלבד). פרעתי.8)מעולם"

.·‰„Bn‰ Ïk9:¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈL ÈÙa »«∆ƒ¿≈¿«ƒ≈»«¬…¿«
hLÓÈÙa ‰„B‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰ ¿«∆»ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿≈
‰LÏL10ÏkL .ÂÈt ˙È„B‰a ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ Ï·‡ , ¿»¬»¿«¿ƒƒ≈¿»«ƒ∆»

.È„Ú Ìz‡ :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - ‰È„B‰ C¯„a ¯ÓB‡‰»≈¿∆∆»»¬≈∆¿≈«∆≈«
ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡11e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»«»∆ƒ¿
BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ12Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .13BÓk , ¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿ƒ»≈¿

e¯‡aL14,BÏ eÁÏML ¯Á‡ ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈ƒ»¿≈ƒ««∆»¿
¯‡a˙iL BÓk15˙Èa eÈ‰iL ‡e‰Â .ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc16Ì‰ÈL ˙‡17Ì‰ÈL eÓÈ¯ÚÈ ‡lL È„k , ƒ«ƒƒ∆¿≈∆¿≈∆…«¬ƒ¿≈∆

.¯Á‡ LÈ‡ ·iÁÏ¿«≈ƒ«≈

הקודמת.9) בהלכה דין.10)נתבאר כבית הם שלושה
הודאה.11) כט:12)שטר צריכים 13)שם שכתבו אחר

למסור. אם הלווה את שנית י"א 14)לשאול בפרק
א. הלכה ולווה מלוה הבאה.15)מהלכות בהלכה

קסז:16) בתרא בבא לא 17)משנה והלווה. המלוה
ראה  המלוה. את מכירים כשאין להערים אפשר מה נתברר

ג. הלכה כ"ד פרק ולווה מלוה בהלכות בזה שכתבנו מה

.‚ÔÈc ˙Èa18ÔÓˆÚÓ ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ‰LÏL ÏL ≈ƒ∆¿»∆»¿ƒ≈«¿»
Ì‰ÈÙÏ Ï·˜Â Ú·Bz‰ ‡·e ,Ô‰Ï Úe·w‰ ÌB˜na19, «»«»«»∆»«≈«¿»«ƒ¿≈∆

- Ì‰ÈÙa ‰„B‰Â ‡·e ,Úa˙p‰ Ïˆ‡ ÁÈÏL eÁÏLÂ¿»¿»ƒ«≈∆«ƒ¿»»¿»ƒ¿≈∆
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¬»ƒ…
·ÈLB‰Â Ô˙B‡ ıa˜ elÙ‡ ,BÏ eÁÏL ‡ÏÂ ÔÈÚe·˜ eÈ‰»¿ƒ¿…»¿¬ƒƒ≈»¿ƒ
,ÔÈic ÈÏÚ eÂ‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â Ô‰ÈÙa ‰„B‰Â ‰LÏM‰«¿»¿»ƒ¿≈∆¿»«»∆¡»««»ƒ
ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â Ú·Bz‰ Ck ¯Á‡ ‡·e»««»«≈«¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈

ÔÈ·˙Bk20BÏ ÔzÈ ‡nL ;21B˙B‡ Ú·Bz ‰Ê ‡ˆÓÂ ¿ƒ∆»ƒ≈¿ƒ¿»∆≈«
¯ËMa22Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .23 «¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»

˙BÚ˜¯wa ‰„B‰ Ì‡24Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÈÙa elÙ‡ , ƒ»««¿»¬ƒƒ¿≈¿«ƒ««ƒ
È¯‰ - e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ B„iÓ e˜ ‡lL∆…»ƒ»¿…»«»∆ƒ¿¿¬≈
BÏ ÔzÈ ‡nL LÁÏ Ô‡k ÔÈ‡L ;ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk el‡≈¿ƒ¿¿ƒ∆≈»»…∆»ƒ≈

‰iL ÌÚt BÚ·Bz ‡ˆÓÂ25. ¿ƒ¿»¿««¿ƒ»

שם.18) ואינו 19)סנהדרין כסף לפלוני שהלווה התלונן
שם 20)משלם. הרי"ף פסק וכן שם. אשי רב בר כמר

בתוספות  כתבו וכן גאון. האי רב דעת גם היא שזו והוסיף,
של  (בפירושו חננאל. רבינו בשם מר המתחיל דיבור שם
הלכתא  "ולית כתוב: שלנו בגמרות הנדפס חננאל רבינו
ובהגהה  אשי)" רב בר כמר הלכה (ואין אשי רב בר כמר
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כמר  לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם:
אשי"). רב בעדים.21)בר שלא הלווה לו ישלם שמא

בפני 22) כשהודה אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא
אינו  יכתבו לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית
ידי  על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון נאמן

והודה 24)שם.23)הכתיבה. בקרקע מוחזק היה
שם). (רש"י התובע של רכושו הוא זה שקרקע לתובע

מסויימת.25) שדה חלקת תבעו שהרי

.„‰È„B‰ ¯ËL26‡ˆiL27¯Ó‡ :Ba ·e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«
‰˜ÊÁL ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï - e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :¯ËMa ·e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba ·e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ - ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙È·a ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29¯ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי. - לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.‰e¯‡a ¯·k31˙È·a ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙È·a ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk - ÔÈc32ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È·‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e¯‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú·˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï·‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :ÔÈic‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :e¯Ó‡L ÔÈa ,36ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ -38Ú·Bz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«

ÌÈicÏ ¯ÊÁ39ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â »«««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈¿ƒ
BÚ¯t ‡nL ,BÏ40ÔÎÂ .41˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ∆»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈

ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÚaL :¯Ó‡Â ‡ˆÈÂ ,ÔÈcƒ¿»»¿»«ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ
ÚaLpL B˙B‡42ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ .43‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ∆ƒ¿«»»≈ƒ¿ƒƒ∆…

ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‰Úe·L d˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ÚaLƒ¿«À¿««¿»¿»¿»¿≈∆¡»
B‡ BÈc ÏÚa BÏ ‰„BiL „Ú ,ÈzÚaL ¯ÓBÏ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿«¿ƒ«∆∆««ƒ

.Ì‰ÈÙa ÚaLpL ÌÈ„Ú ‡È·È»ƒ≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

א.31) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א גובה 32)בפרק
פרעתי. לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות למלוה,33)מן
יתירה. זכות למלוה מוסיף אינו השטר בהלכה 34)שהרי

בפירוש 35)ג. עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי"ף).36)לשלם. הדין את עליו אחר 37)וקיבל

הדין. בבית יז.38)שחוייבתי מציעא בבבא זביד כרב
עימו.39) הנתבע כאן.40)ואין הרי"ף פסק וכן
שבועה 41) לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

נשבע, שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי, ואמר דין בבית
הוחזק  - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר
במימרא  עדים). (בפני להישבע וחייב שבועה לאותה כפרן

לאותה  כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו
נאמן. - האי 42)שבועה רב בשם כתב כאן יוסף בנימוקי

במחוייב  אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון
היסת  אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת
וכתב  והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע
נשבעים  אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד

שנשבעו. ראייה להביא צריכים - מבואר 43)ונוטלים
הקודמת. ההערה בתחילת

.ÂÌÈL44e¯Ó‡Â ,ÈMÏ „Á‡‰ ·iÁ˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ¿«ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ¿»¿
BÏ45ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ ,BÏ Ô˙Â ‡ˆ :≈¿≈¿»»¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ

BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ46B˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ¿ƒƒ∆…¿»À¿««¿»¿
ÔBÓÓ47BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ .48¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ , »»¿«»«»ƒ≈¿»»¿»«

‡Ï - BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆…¿»…
Ô‰Ó ËÓL ‰fL ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰49BÈ„ e¯˜ÁiL „Ú50. À¿««¿»∆∆ƒ¿»≈∆«∆«¿¿ƒ

ÔBÓn‰ ‰Ê BÚ¯tL ÔÚËÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««««∆∆¿»«∆¿»∆«»
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa Ba ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿…»»≈ƒ∆«¿ƒƒ
,BÚ¯tL ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B˙B‡««¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆¿»
‰„BiLk ,„¯ÙÒaL ˙Úc‰ È‡È˜a eÈ‰ CÎÈÙÏ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ≈«««∆ƒ¿»«¿∆∆
ÈÙa BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙iLk B‡ ‰Âl‰«…∆¿∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ≈ƒ¿≈
Ú·MÈ ‡lL B‡ ÈÚ¯ÙÈ ‡lL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÔÈc ˙Èa≈ƒ¡»«≈ƒ∆…ƒ¿»≈ƒ∆…ƒ»«

ÌÈ„Ú ÈÙa ‡l‡ ÈÏ51. ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.44) לנתבע.45)גמרא הדין שלא 46)בית מעידים,
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע יד מתחת ידם זזה

ש 47) שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן ידי ואינו על נית
דין. ציווי:48)בית בלשון אמרו ולא הדין את הודיעוהו

לו. לפי 49)תן הפירעון את ולדחות להשתמט כוונתו
הטילו 50)שעה. ולא הואיל זה, במשפט לעסוק ימשיכו

יזכוהו. ואולי החלטי, צו לשיטתו 51)עליו רבינו
לאחר  שאפילו א), הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות
בעדים  אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן

שם). הערות (ראה

.Ê‰„B‰L ÈÓ52Ú·Bz‰ ‰ÊÏ ·iÁ È‡L :ÔÈc ˙È·a ƒ∆»¿≈ƒ∆¬ƒ«»¿∆«≈«
‰Ê B·BÁ BÏ ÈzÚ¯tL Èz¯kÊ :¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,‰Ó»∆¿««»»«ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ∆
˙ÏÚBÓ ˙e„Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú È¯‰Â ,Ba È˙È„B‰L∆≈ƒ«¬≈≈ƒ¬≈∆≈∆∆

Ì‰Èt ÏÚ ÔÈOBÚÂ53ÂÈ„Ú LÈÁÎ‰ ‡Ï È¯‰L ;54BÈ‡Â , ¿ƒ«ƒ∆∆¬≈…ƒ¿ƒ≈»¿≈
ÌÏBÚÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯ÓB‡k55. ¿≈…»ƒƒ≈»

עצמו 52) וסברת זה, לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד בעל 53)היא הודאת בזה אומרים אנו ואין

דמי. עדים כמאה שהעידו 54)דין לפני בו חזר שהרי
בפרק 55)העדים. שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו

וחייב  פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם
י"ד  (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו [רבים לשלם.
ועדים  מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות
במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק כולו, שפרעו מעידים
העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא  ולמה
נאמן  אינו - מעולם דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא
אבל  ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי  לומר
משנה  במגיד כפרן? הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען
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רק  שפרע בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ,
מחצה].

.ÁLÈ56ÔÚBhÏ57˙¯Á‡ ‰ÚË ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÔÈc ˙È·a ≈«≈¿≈ƒ«¬…¿ƒ¿…«¬»«∆∆
B˙ÚË ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ LÈÁÎ‰Ï¿«¿ƒ««¬»»ƒ»¿¿ƒ««¬»

‡Ï˙Ó‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .‰B¯Á‡‰58‰ÚhÏ »«¬»¿««ƒ∆…»«¬«¿»««¬»
‰BL‡¯‰59LÈ - ¯ÊÁÂ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿»«≈

„Ú ,‰ˆ¯iL ˙BÚh‰ Ïk Ct‰Ïe ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ BÏ«¬…¿ƒ¿…¿«≈»«¿»∆ƒ¿∆«
eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL ¯Á‡Ó Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL∆»≈ƒ¬»≈««∆»≈ƒ¿«¿ƒ
B‡ÈO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÈÏÚ CÓqL ‰B¯Á‡‰ B˙ÚË60 «¬»»«¬»∆»«»∆»≈»¿«ƒ
‰ÚhÏ ‡Ï˙Ó‡ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰ÚËÏ¿«¬»«∆∆∆»ƒ≈»«¬«¿»««¬»

‰ÈÏÚ CÓqL61dÚÓLÓa LÈÂ ,62˙‡Êa ‡ÈO‰L BÓk ∆»«»∆»¿≈¿«¿»»¿∆ƒƒ¿…
Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .˙¯Á‡‰ ‰Úh‰««¬»»«∆∆¿∆…»»ƒ≈ƒ¬»ƒ
e‡aL ¯Á‡ ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈ƒ≈»«¬…¿ƒ¿…««∆»

Ú¯ ÌÈL‡ ‡nL ;ÌÈ„ÚÏL ˙BÚË e‰e„nÏ ÌÈ ≈ƒ∆»¬»ƒ»ƒƒ¿¿»∆
¯˜L63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

לא.57)רשאי.56) בתרא טען 58)בבא למה הסבר
לא]. אמת - [=אמתלא אחרת. טענה בגמרא 59)תחילה

בפירוש: כתב שם וברי"ף אמתלא. כשנתן המדובר שם
שאין  מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא דיהיב "והוא
טענתו  והכחישו עדים כשבאו אלא באמתלא, צורך
זמן  כל אבל שם, בגמרא שהובא במעשה כמו הראשונה
לחזור  יכול עדים ידי על הראשונה טענתו הוכחשה שלא
עם  זהה רבינו ששיטת שם, יוסף בנימוקי וכתב מטענתו. בו
שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י רבו דעת

עדים. ידי על טענתו כשהוכחשה רק פירוש,60)נאמרו
אחר" לדבר "השיאו כט: זרה עבודה משנה (ראה להפנותו

השיאו). המתחיל דיבור לד: שם כרי"ף 61)ותוספות
למעלה. במעשה 62)שהבאנו הקודמת. הטענה של

עדים  ובאו היא, אבותי של זו שדה אחד טען שם בגמרא
שהתכוון  הראשון, ופירש דינו, בעל אבות של רכושם שהיא
ירשתי  כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר:

מאבותי. אותה
שם.63) גמרא

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולהשכיר 1) להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני מבאר

לכך. עשויים ושאינם

.‡ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2Û‡ ,B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa »«ƒ«¿¿ƒ¿∆¿«∆∆≈««»«
eÏl‰ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ«≈«≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ«»

BÏ ÔÈÚe„È3B‡ E„ÈaL ‰Ê ÈÏk B‡ ‰Ê „‚a ?„ˆÈk . ¿ƒ≈«∆∆∆¿ƒ∆∆¿»¿
B‡ EÏˆ‡ e‰Èz„˜Ù‰ B‡ ,‡e‰ ÈlL E˙Èa CB˙aL∆¿≈¿∆ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

e‰ÈzÏ‡L‰4B˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÏ ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»≈ƒ∆≈¿ƒ
‰z‡ ‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È˙eL¯a Ì„wÓƒ…∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈…ƒ∆»«»
Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬≈∆«ƒ¿»

¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL5. ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

מז:2) שלו.3)שבועות שהם הדבר טען 4)ידוע או
הגבלות 5)השאלתיהו. כמה תתבארנה הבאות בהלכות

זה. לדין

.·ÔÚË6È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ - B„Èa ÔBkLÓ ‡e‰L »«∆«¿¿»»ƒ¿…«¿≈
ÂÈÓ„7e¯‡aL BÓk ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ,8. »»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆≈«¿

בחפץ.6) המשכון.7)המחזיק של בפי"ג 8)שוויו
של  כעין נשבע במשכון שהמחזיק ה"ג, ולווה מלוה מהל'
ולמה  בידי. הוא לקוח לטעון: שיכול ב'מיגו' ונוטל תורה,
וישבע  עצמו זה ב'מיגו' חמורה משבועה אותו פוטרים אין
משבועה  לפטור 'מיגו' אומרים שאין שם רבינו ביאר היסת?

המשכון. מהחזרת היינו מממון, לפטרו אלא

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ
LÈÓLz ÈÏÎe ˙B¯Ùe ÌÈ„‚a ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ≈¿≈«¿ƒ
ÌÈ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒ ÏL ÌÈ¯·„e ˙Èa‰««ƒ¿»ƒ∆¿»¿«≈»∆¬»¿»ƒ
˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆≈««
‡ÏÂ ‰Ê ÈÏk BÏÈ‡L‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ê ÏL B„È»∆∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿…
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BÏ B¯ÈkO‰10. ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆

ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»¿ƒ∆»¿«¿ƒ
B˙B‡ È¯‰Â ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆»««¬≈
B‡ Ïe‡L ‡e‰L ÔÚBË Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓL „È ˙Áz ÈÏk‰«¿ƒ«««ƒ¿¿≈≈∆»
Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ÔBÚÓLÂ ,¯eÎO»¿ƒ¿≈«»¿«¿ƒ«»¿«

ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa BzkLÓ ‰z‡ ,‰zÓa ÈÏ11‡l‡ ; ƒ¿«»»«»ƒ¿«¿¿»ƒ≈∆¡»∆»
,BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯.ÔBÚÓL ˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»∆≈««¬«ƒ¿

BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯ È¯‰ - ÔBÚÓL ˙Ó elÙ‡Â12e¯B‰Â . «¬ƒ≈ƒ¿¬≈¿≈≈ƒ¿¿
˙q‰ Ú·MiL :ÌÈB‡b‰13.L¯BÈÏ ÔÈÚBhL , «¿ƒ∆ƒ»«∆≈∆¬ƒ¿≈

והסתמך 10)שם.9) השביעי', ב'שער שם הרי"ף כדעת
"דברים  שם): (גמרא אבין בר הונא רב ששלח מה על
אינו  - בידי הן לקוחין ואמר ולהשכיר להשאיל העשויין

ואין 11)נאמן". התובע, של שהם מעידים העדים שהרי
מפני  זו, הלכה בראש האמורה החזקה על לסמוך
או  שהשאיל התובע של טענתו הדעת על שמתקבלת
לו  אין "אומן מה.): (בבאֿבתרא שאמרו ומה השכיר.
עדים  לתובע כשאין מדובר חזקה, לו יש אחר אבל חזקה"
שיכול  ב'מיגו' נאמן ולפיכך הנתבע, ביד זה כלי שראו

א). אות כאן מיימוניות (הגהות להד"ם שם:12)לטעון
(הוציא  דאגדתא וספרא דסרבלא זוגא מיתמא אפיק "רבא
וספר  ה"י) (ראה סרבל עושי של מספרים זוג יתומים מידי

ולהשכיר". להשאיל העשויים בדברים ֿ 13)אגדה) אף
לקמן  המוריש. בידי הם לקוחים טוען היורש שאין עלֿפי

שם). (ראה לזה נוטה דעתו שאין רבינו, כותב ה"ה פ"ט

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14‰‡¯ ‰Ê ÈÏk ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿ƒ∆ƒ¿∆
„ÓBÚÂ15¯Ó‡Â ÔÚË Ô·e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚÓL „Èa ¿≈¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»«

,‡e‰ ¯eÎOÂ E„Èa ÈÏ LÈ ÈBÏt ÈÏk :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿¿»
¯Ó‡Â ,ÈÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈ È¯‰Â ,ÈÏ‡ B‡ÈˆB‰ƒ≈««¬≈≈ƒ≈ƒ∆»«ƒ¿»«
- ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔBÚÓL BÏƒ¿«»¿«¿ƒ«»¿«ƒ¿«»»
ÏBÎiL CBzÓ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÔBÚÓL ÚaLÂ ,ÔÓ‡∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ16ÌeÏk È„Èa ÔÈ‡Â17, «…»¿»ƒ≈»¿≈¿»ƒ¿
.ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ÈÏˆ‡ BLiL :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«∆∆¿∆¿ƒ¿«»¿«¿ƒ

מה:14) עכשיו.15)בבאֿבתרא אותו עדים  ראו
שכרתי.16) ולא שאלתי לקמן 17)לא והחזרתי. שאלתי
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לטעון  נאמן אומן שאפילו בפירוש, רבינו כתב ה"ב פ"ט
החזרתי. של ב'מיגו' קניתי,

.‰ÔÈ‡18ÏÚa ‰È‰L ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»∆»»««
e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ·‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „·‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰e¯ÎÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈ¯·cÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«

B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈
ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ"ז ראש שבועות ברי"ף מבואר זה דין של העיקרי
אנו  (אין מחזיקינן לא - בגנבי אינשי "אחזוקי הששי:
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

גניבה. טענת מקבלים אין - של 21)באמצע טענתו
מודה  הוא שהרי בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.Âe·‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê Ú·MÈ -23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e¯‡aL BÓk ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰·b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ27‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:¯ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«
¯Ó‡ Ì‡ ,¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜lL28: ∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈ƒ»«

·‡ ,Ô‰ ElL˙ËÈ˜a Ú·MÈ - CÎÂ Ck ÈÏ ‰z‡ ·iÁ Ï ∆¿≈¬»«»«»ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«
ıÙÁ29.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â ≈∆¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

טוען:22) והנתבע התובע, של כלים שנגנבו הדבר ידוע
אותם. תובע שאתה הכלים לי מכר אחר הנתבע.23)אדם

ונוטל.24) נשבע הדמים 25)ככל לו יחזיר התובע
ה"ב.26)שהוציא. עשוי 27)פ"ה כשאינו ואפילו

מפלוני  טוען בין ההבדל את כאן מדגיש רבינו כליו. למכור
מאחרים, קניה בטענת לי. מכרת אתה טוען: לבין קניתי,
שהרי  ששילם, הדמים חזרה ויקבל הכלים את לתובע יחזיר
שזה  הדעת על ומתקבל מהתובע, כלים שנגנבו הדבר ידוע
כשטוען  אבל גנובים. שהכלים ידע לא ואולי הגנב, מיד קנה
כליו  למכור רגיל אינו שהתובע ואףֿעלֿפי לי, מכרת אתה
משמע, רבינו [מדברי (מגידֿמשנה). נאמן. זה הרי -
לומר  נאמן אינו - ולהשכיר להשאיל העשויים שבדברים
הוא  מה בזה, לעיין ויש נגנבו. טוען: כשזה לי, מכרת
טוען: כשהתובע עשויים, אינם לבין עשויים בין ההבדל
ואולי  גניבה). שם יצא בלא יט הערה למעלה (ראה גנובים?
השכרתי  או השאלתי לטעון: שיכול ב'מיגו', נאמן התובע

וצ"ע]. אמר.28)לך. אלא כך, טען נפטר 29)לא ואינו
בידי. לקוחים לטעון: שיכול ב'מיגו' הקלה, היסת בשבועת
'מיגו' אומרים שאין רבינו, שיטת פעמים כמה כבר נתבארה

מממון. לפטור אלא משבועה לפטור

.ÊB„Èa eÈ‰L ÈÓ30ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ƒ∆»¿»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
È‡ Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ∆»¿»«≈«¬ƒ

ElL Ì‰L31ÈÏ Ì˙ B‡ ÈÏ Ì¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ , ∆≈∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ
B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰zÓa32‰Ê ‡È·‰ elÙ‡ . ¿«»»≈ƒƒ»ƒ»¬ƒ≈ƒ∆

˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ Ì„‡L .BÏ ÔÈÚe„È eÈ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿…∆
ÂÈÏk33. ≈»

והתובע 30) גניבה, שם לו יצא כשלא מדובר, זו בהלכה
ואפילו  נגנבו. אלא לך, השכרתים או השאלתים טוען אינו
שהמוכר  גנובים, כטוען זה הרי אחר, לאדם השאלתים טוען

גנבו. כאילו - בידו שאול שלך.31)כלי שהיו
מחזיקינן.32) לא - בגנבי אינשי שאחזוקי למעלה, נתבאר
ובכל 33) כליו, למכרו עשוי אדם שכל משמע, מלשונו

העשוי  אדם בין פעם אף הבדיל לא זה שבפרק הדינים
מו: בשבועות אולם לכך, עשוי שאינו אדם ובין כליו למכור
אלה. שני בין הבדילו כנפיו, תחת טמונים וכלים יצא בדין
לא  למה להסביר וקשה ה"ג). פ"ט (לקמן רבינו פסק וכן
ראב"ד  (ראה שלפנינו שבפרק בדינים זה הבדל אמרו

ומגידֿמשנה).

.ÁB‡ EÏ ÌÈz¯kO‰ È‡L :¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰Ê ÔÚË»«∆»»¿»«∆¬ƒƒ¿«¿ƒ¿
EÏ ÌÈzÏ‡L‰34B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ -35eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»

È¯‰ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈
‰Ê36,BÏ ¯ÈkO‰ ‡ÏÂ BÏ ÏÈ‡L‰ ‡lL ˙q‰ ÚaL ∆ƒ¿»∆≈∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ

B„Èa ÂÈÏk „ÈÓÚÈÂ ,Á˜Ï ÈBÏtÓ ‡l‡37. ∆»ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ≈»¿»

בדברים 34) ומדובר שלפניה, ההלכה המשך היא זו הלכה
של  היו שהכלים מודה והנתבע ולהשכיר, להשאיל העשויים

אחר. מאדם שקנאם וטוען - פשוט,35)התובע זה
ג. שבהלכה קניתים ממך מטוען: הוא, וכלֿשכן

לי.37)הנתבע.36) מכרתם אתה בטוען כמו

.ËÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ÔÈa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆≈¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·„Ï ¯ÈkO‰Ïe38BÓk , ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ eÚhL∆»«ƒ¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
BÚvÓe Ì„‡ ÏL B˜eÏÁ elÙ‡ ,ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯„Â¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ¬∆»»«»
ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ B˙hÓeƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ
‰È„Ó d˙B‡ ÈaL ÌÈÏk‰ Ì‰ ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈«≈ƒ∆¿≈»¿ƒ»
ÔÏÈ‡L‰Ï È„k Ô˙iOÚ ˙lÁzÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»¿≈¿«¿ƒ»

Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ïe39BÓk .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»«¬≈≈¿«¿≈∆¿
ÌÈÏk‰ el‡ Ck ,Ìi˜ Ûeb‰Â ‰È˙B¯t ÏÎB‡L ,Ú˜¯«̃¿«∆≈≈∆»¿««»»≈«≈ƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k .Ô¯ÎOa ˙B‰Ï È„k Ô˙iOÚ ¯wÚƒ«¬ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»»¿«
˙È·a Ô‰a ÔÈÏM·nL ˙LÁ ÏL ˙BÏB„b‰«¿∆¿∆∆¿«¿ƒ»∆¿≈
ÔÈ¯ÎBOL ·‰Êa Áeh‰ ˙LÁ ÈÏk ÔB‚Îe ,˙B‡zLn‰«ƒ¿»¿¿ƒ¿∆««¿»»∆¿ƒ
ÔÈ‡ ÌÈÏk‰ el‡ ˙iOÚL .Ba ËM˜˙‰Ï ‰lkÏ B˙B‡««»¿ƒ¿«≈∆¬ƒ«≈«≈ƒ≈»
˙Èa‰ ÏÚa Ô‰a LnzL‰Ï ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ««¿»¿…¿ƒ¿«≈»∆««««ƒ
,Ôc‚k ˙B‰Ï È„k ÌÈ¯Á‡Ï ÔÏÈ‡L‰Ï ‡l‡ ,B˙È·a¿≈∆»¿«¿ƒ»«¬≈ƒ¿≈≈»¿∆¿»
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¯‡MÓ Ì„‡Ï ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ï B‡¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»¿≈ƒ»»¿»»ƒ¿»
„ÈÓz B¯ÈkOÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿≈≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ

kO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ‡e‰L BÏ ˜ÊÁ‰Â ,BÏÈ‡LÓe- ¯È «¿ƒ¿À¿«∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

להשאיל 38) "עשויים המשפט: שכוונת תחשוב אל
ולהשכיר. להשאיל דרכם - היא דברי 39)ולהשכיר"

נוסף. ביאור צריכים ואינם ברורים, רבינו

.ÈÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ È·e ,B¯ÎOÓ ‰a¯Ó B„ÒÙ‰L ÈÏÎe¿ƒ∆∆¿≈¿À∆ƒ¿»¿≈»»«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ40BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - e‰eÏÈ‡LÈ ‡lL »»∆…«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈

.‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒ ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ»
B‡ BÏÈ‡L‰L e„ÈÚ‰Â Ì„‡ Èa e‡a elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ»¿≈»»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ

‰Ê B¯ÈkO‰41Ô˙˜ÊÁ Ô‰a ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -42È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆∆¿»»∆»¬≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰43eÈ¯·„Ï ‰È‡¯ .44‡·¯ È¯‰L : ≈¿»«≈ƒ¿»»ƒ¿»≈∆¬≈»»

‡ÈˆB‰45Ïa¯q‰ Ba ÔÈOBÚL ‚BÊ46‰„b‰ ¯ÙÒÂ ƒ∆ƒ««¿»¿≈∆«»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·„a47ÈÏeÏÂ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰L ÌÈ„Úa BÏ ¯¯a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
˙B‚Bf‰ ¯‡L ‡‰ .ÌÈÓB˙È È„È ˙ÁzÓ ‡ÈˆB‰ ‡Ï…ƒƒ««¿≈¿ƒ»¿»«
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ÔÈ‡ - ÌÈ¯Ùq‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆««ƒ∆≈
,ÔÈca ÏB„b ¯wÚ ‰Ê ¯·„Â .¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»∆ƒ»»«ƒ
,Ba Ôe„ÏÂ ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯L ÌÚË ÏL ¯·„ ‡e‰Â¿»»∆««∆»ƒ¿…»»¿»
B˙B‡ ÌeOÏ ÔicÏ Èe‡¯Â ,˙Ú„ È‡ˆBÓÏ ‡e‰ ¯e¯·e»¿¿≈««¿»««»»

.ÊBlÈ ‡ÏÂ ÂÈÈÚ „‚Ï¿∆∆≈»¿…ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...oica lecb xwir df xace"

כ"כ  ולהפליג להאריך דרכו אין שהרי לשונו, להבין וצריך
עניינים: ארבעה בו ולמנות מסוים כלל של בחשיבותו

למוצאי  הוא "ברור טעם" של "דבר בדין" גדול "עיקר
שמדגיש  כללים שמצינו והגם ילוז", "ולא הדעת"
עניינים, ארבעה וביאור כזו אריכות מצינו לא חשיבותם,
הדיוק. ובתכלית קצרה" "בלשון חיבורו את שכתב ובפרט
את  לבאר המפרשים התעכבו לא מדוע תמוה וביותר

בש"ס. מראה־מקום שום לו שאין זה לשונו
שלבים  ארבעה הם אלו עניינים שארבעת לומר ויש

השכל: בהשגת
כבר  הוא שכלי, עניין לברר ניגש שאדם לפני עוד א.

" - חשוב עניין כאן ש"מונח" roicaמרגיש lecb xwi."
בשכלו  שתעלה יתכן בשכלו, להתבונן מתחיל כאשר ב.

" הפוכה mrhסברא ly xac להתבונן שיאריך וככל "
סברות. עוד אצלו יעלו בשכלו

מסקנת  לבירור מגיע וטריא, השקלא אריכות לאחרי ג.
" - zrcdהענין i`venl `ed xexa כח ידי על שנעשה - "

שבשכלו. הדעת
יוכל  לא דבר ששום עד גדול תוקף מקבלת מסקנתו ד.

- בפועל הדברים בקיום גם ועל־דרך־זה ממקומו, להזיזו
"feli `le."

שדין  משמע הנ"ל בדין אלה עניינים ארבעת שכתב ומכיון
ארבעת  בכל התוקף בכל בשכלו אצלו והונח נתקבל זה

פרטיו.
מהו  שם, משנה' ה'מגיד קושיית מתורצת ועל־פי־זה
שהרי  בעדים" לו שנתברר "ולולי הרמב"ם לדברי המקור
"נתברר  להיות שצריך כלל ברור לא שם הגמרא למסקנת

להלכה. הרמב"ם זאת פסק ומדוע בעדים" לו
הכי  בתוקף הרמב"ם של בשכלו התברר הנ"ל שכל אלא,
ובלשון  מהגמרא, כך על ראיה להביא צריך שאינו עד גדול
מקומות  שמצינו ומה היא". סברא קרא, לי "למה הידוע
בתוקף  חלישות על הלשון מראה שם לי" "יראה שכתב
עד  כ"כ פשוט שהדבר כאן מה־שאין־כן בשכל, ההנחה

במקור. צורך שאין
למעלה  מלמטה האחד אופנים, שני יתכנו השכל במסקנת
למסקנה  האדם מגיע ושקלא־וטריא פלפול של שבדרך
הדבר  הונח שמלכתחילה למטה מלמעלה והשני מסוימת.
אם  גם זה ובאופן שכלו, להבנת נמשך אח"כ ורק בשכלו
אין  הבנתו, על שישאל השאלות לכל תשובות ימצא לא
על־דרך  סברתו, נכונות על דעתו בתוקף מאומה משנה זה
תשובות  לו היו שלא כיון רב" ש"שתיק בגמרא שמצינו

מסברתו. בו חזר לא זאת ובכל ששאלוהו, השאלות על
כמה  עד להדגיש כדי בלשונו כך כל הרמב"ם האריך לכן
ישנו  לא שבעולם הקושיות כל ולאידך בשכלו, הדבר מונח

זה. בעניין דעתו את
בתחילת  למבואר גם קשור השכל בהבנת הנ"ל הסדר
הספר  תחילת אלקות, ידיעת בענין הרמב"ם ספר וסיום
שממנה  שכלית ידיעה ראשון" מצוי שם שיש "לידע היא:
אחרי  בא בספרו הלימוד כי ית', ויראתו לאהבתו  בא האדם
אודות  לדבר צורך שאין ופשוט שבכתב, בתורה הלימוד
ידיעה  גם שתהיה הוא הקב"ה של רצונו אבל האמונה. ענין
צריכה  שלכל־לראש הדברים, סדר זהו כי שכלית והבנה
שמגיעים  עד השכלית הידיעה אח"כ ורק האמונה להיות
אלא  העולם כל עסק יהיה "ולא הרמב"ם בסיום למוזכר
והסברה  בהבנה כלל צורך יהיה לא שאז ה'" את לדעת
מהקב"ה  היא חיותם שכל ירגישו הנבראים כל כי  שכלית
שהוא  המרגישים שבים הנבראים כמו מכסים" לים "כמים

חיותם. מקור
להיות  צריכה שקודם הפוך, הדברים סדר הזה בזמן אבל
מצוי  שם שיש "לידע ואח"כ גדול" "עיקר - האמונה
"דבר  שנעשה עד חיל אל מחיל הליכה של ובאופן ראשון"

ילוז". "לא של ובאופן הדעת" למוצאי ברור
(eh oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)
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שלא 40) מקפידים אדם שבני רבא, אמר קטז. בבבאֿמציעא
נפגמת. שהיא משום שחיטה, של סכין כמה 41)להשאיל

אותם.42)פעמים. משאילים שאין שאינם 43)החזקה
ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה

שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות
משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,

עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג
דסרבלא 47)חשוב). זוגא אפיק "רבא הגמרא: לשון

להשאיל  העשוים בדברים מיתמי, דאגדתא וספרא
להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
(ב'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע
מוכיח  ומכאן זאת). ידע שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט: שבהלכה הדינים שני רבינו
בסוג  כלולים אינם - לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב. "עשויים";
דינם  הרי - נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס צורך כל אין זה, הסבר לפי כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי שלנו בסוגיא אחרת גירסא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצא 1) ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר

אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית
שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.‡Ôn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
¯‡L „Á‡Â ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»
‰z‡ ,ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :ÔÚhL B‡ ,‰zÓ B‡ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»«»»∆»««»¿«ƒ«»
B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,Bw˙Ï È„ÈÏ ‡aL ¯Á‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ««∆»¿»ƒ¿«¿««ƒ∆¿»

ÔÓ‡ ÈÏk‰ ÏÚa - ÌÈ„Úa ‡lL BÏ4B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ∆…¿≈ƒ«««¿ƒ∆¡»ƒƒ
Â ,Ôn‡‰ „iÓLÈÂ .B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ ƒ«»À»¿ƒ»«««««ƒ∆≈««¬»¿≈

ÌÈB‡b5˙Èa‰ ÏÚa ‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ :ecL ¿ƒ∆»««ƒ∆…≈ƒ««««ƒ
,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú≈ƒ∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿¿«»À»
ÔÓ‡ - BÏ B¯ÎÓe BlL ‰È‰L BÏ ‰„BÓ Ôn‡‰ È¯‰Â6. «¬≈»À»∆∆»»∆¿»∆¡»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7‡e‰ ÈlLÂ , ¬»ƒ»«…»¿»ƒ≈»¿∆ƒ
ÏÚa ‡È·‰ Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ Ôn‡‰ ÔÓ‡ - ÈÏk‰«¿ƒ∆¡»»À»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ≈ƒ««
.ÔÓ‡ Ôn‡‰ ÔÈ‡ - BÏ Úe„È ‰f‰ ÈÏk‰L ÌÈ„Ú ˙Èa‰««ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«∆»«≈»À»∆¡»

‰Ê ÔÈ„Â8ÈÈÚa ‡e‰ ‡Ït9. ¿ƒ∆∆∆¿≈»

ומו.2) מה שם הגמרא וסוגיית מב. בבאֿבתרא משנה
לתיקון.3) האומן לידי נמסרים כאלה כלים גם שהרי
(למעלה 4) אומן בשאינו ולהשכיר להשאיל בעשויים כמו

שלו, הם אלה שכלים עדים כשהביא ודווקא ה"ג). פ"ח
אתה  לומר נאמן האומן - שלו שהכלי עדים לו כשאין אבל
ולא  הוא שלי הזה הכלי לטעון שיכול ב'מיגו' לי, מכרתו

מיגש]. הר"י רבו דעת [עלֿפי מידך. בכלל קיבלתיו
שם.5) בבאֿבתרא בהלכותיו שאין 6)הרי"ף הכלי, בעל

לידו  בא שהכלי מודה כשהוא ב'מיגו', אפילו נאמן אומן
הזה.7)מהתובע. הכלי את בכלל לידי מסרת לא

שלו.8) שהכלי עדים הביא כשלא אפילו נאמן הכלי שבעל
להד"ם.9) טענת של ב'מיגו' לאומן נאמין לא למה

אותו  מעמידים - שלו הוא שהכלי עדים מביא כשהתובע
ולהשכיר  להשאיל בעשויים כמו הראשונים, בעליו בחזקת
מידו, שמוציאים אבין בר הונא רב ששלח אומן, בשאינו
ברור  א. הכלי: בעל של לזכותו נימוקים שני שיש משום
באומן  והרי ולהשכיר, להשאיל עשוי ב. שלו; היה שהכלי
עדים  כשאין אבל ולהשכיר, להשאיל כעשוי נידון דבר כל
ומשום  בחזקתו, שהכלי לומר אין התובע, של הוא שהכלי

ב'מיגו'. לאומן להאמין יש זה

.·ÈÏk :¯Ó‡Â ÔÚË ‡l‡ ,Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰ ‰‡¯ ‡Ï…»»«¿ƒ¿«»À»∆»»«¿»«¿ƒ
Bz¯ÎÓe z¯ÊÁ :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,Ôw˙Ï BÏ ÂÈz˙ ÈBÏt¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»À»≈»«¿»¿«¿
ÏBÎiL CBzÓ ,¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL Ôn‡‰ - ÈÏ Bz˙ B‡¿«ƒ»À»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ10Ôw˙Ï B¯ÒÓ elÙ‡Â . «…»¿»ƒ≈»«¬ƒ¿»¿«≈
;Èz¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,ÔÓ‡ Ôn‡‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ»À»∆¡»ƒ∆»«∆¡«¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰L∆««¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ≈»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Úa BÏ11ÔÈ‡Â ,¯ËÙÂ ˙q‰ Ôn‡‰ ÚaL CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»»À»∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÏÈ‡B‰ ,B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÈÏk‰ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ
BlL ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·Ó ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ‰‡¯Â¿ƒ¿»¬≈««««ƒ≈ƒ≈ƒ∆∆
BÓk ,ÌÈ„Ú ‡Ïa BÏ B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏËBÂ¿¿««ƒ∆¿»¿…≈ƒ¿

e¯‡aL12ÌÈzL :¯Ó‡Â Ôn‡‰ ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈«¿¿ƒ»ƒ»«»À»¿»«¿«ƒ
È¯ÎOa ÈÏ zˆˆ˜13Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , »«¿»ƒƒ¿»ƒ««««ƒ≈…»«¿ƒ

Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ‡l‡ EÏ14- ¿∆»««ƒ»»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰˜ÊÁ Ba BÏ ÔÈ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»À»≈¬»»¿≈»ƒ¿…
˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ ,B„Èa Áe˜Ï ‡e‰L∆»«¿»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙e¯ÈÎOa e¯‡aL BÓk ,‰ˆÈˆw‰ ÏÚ ıÙÁ15;Ô˙BÂ , ≈∆««¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔÓ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿»À»∆¡»
,ÂÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ«»«¿»ƒ»ƒ¿…«¿≈»»
ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËBÂ16. ¿¿ƒ¿∆≈«¿

שלו 10) שכלי להוכיח יכול אינו הרי הכלי, ראה כשלא
שלו, הוא שהכלי עדים אין כמו זה והרי האומן, ביד נמצא
תובע  שהוא כזה כלי לו שהיה מעידים שעדים אףֿעלֿפי

נאמן. אינו ולפיכך במלוה 11)מהאומן, גם רבינו פסק וכן
ה"א). ולווה מלוה מהל' (בפי"א בעדים עלֿפה

א.12) וקבעו 13)בהלכה לתיקון, הכלי שקיבל מודה הוא
דינרים. שני מלאכה בעל 14)שכר של שהוא והוכח

שישבע 15)הבית. חכמים תיקנו שלא ז, הלכה יא, פרק
לא  אבל פרעתי, טוען הבית כשבעל אלא ויטול השכיר

השכר. רמת ה"ב.16)בטענת פ"ח למעלה

.‚Ôn‡17B˙en‡Ó „¯iL18Ôn‡‰ Ô·e ,19Ô‰ È¯‰ - À»∆»«≈À»∆»À»¬≈≈
,ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎa ‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈÂ ,Ì„‡ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»»»¿≈»∆¬»»¿»«ƒ«¿¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿
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מז.17) בבאֿבתרא באומנותו.18)ברייתא לעסוק הפסיק
ד"ה 19) שם ב'תוספות' [כתבו שם. יוחנן רבי של מימרא

בכלים  אפילו אדם כל כשאר דינו מאומנותו שיורד ירד,
דרכם  שאין רב, זמן בידו ונשתהו שירד לפני לידו שנמסרו
פסק  (וכן שירד אומן בידי כלים להשאיר אדם בני של
עצמו: טענת כשטוען מדובר אומן, ובבן שם)]. הרא"ש
(גמרא  כאומן נידון - מאביו שירשו בטוען אבל לי", "מכרת
אביו  שולחן על הסמוך שבן משמע שם ובברייתא שם).
סתם  שרבינו הדבר ותמוה כאביו. דינו - באומנותו לו ועוזר

כלום. ביאר ולא

.„ÒÎpL ÈÓ20,˙Èa‰ ÏÚa ÈÙa B¯·Á ÏL B˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿≈∆¬≈ƒ¿≈««««ƒ
ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â ,ÂÈÙk ˙Áz ÔÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ¿»»¿≈ƒ¿ƒ««¿»»¿»≈ƒƒ
¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B˙B‡¿««¿«¿»««««ƒ¿»««¬≈
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÈzÏ‡L‰L ÌÈÏk ÈÏƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈»≈ƒ¿≈
˙Èa‰ ÏÚa ÚaLÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï¿ƒ≈¿»ƒ≈∆¡»¿ƒ¿»««««ƒ
˙Èa e¯ÈÊÁÈÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ Ô¯ÎÓ ‡lL B˙ÚË ÏÚ ˙q‰∆≈««¬»∆…¿»»¿…¿»»¿«¬ƒ≈
ÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ÔÈcƒ«≈ƒ¿««««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‡ÈˆB‰L ‰ÊÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ BÈ‡L ˙Èa‰««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿∆∆ƒ

ÚÈˆ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡ ÂÈÙk ˙Áz ÌÈÏk‰21Ô˙B‡Â , «≈ƒ««¿»»≈«¿¿«¿ƒ«¿»
·iÁ CÎÈÙÏ ;ÔÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«»

Ô‰a ¯tÎÏ ‡l‡ ÔÚÈˆ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÈÊÁ‰Ï22Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿…»∆¬»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ‰ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿…∆≈»««ƒ∆≈
˙Áz ÔÈÓË‰Ï ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ C¯c ÔÈ‡Â Úeˆ ‰Ê∆»«¿≈∆∆»«≈ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÎÂ .B„Èa ÔÈÁe˜Ï Ô‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÙk‰«¿»«ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈl‚Ó Ô‰a ‡ˆÈ Ì‡ƒ»»»∆¿Àƒƒ¿≈≈ƒ««ƒ∆≈
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¬≈∆∆¡»

È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯ÓBÏ23˙BÚÓ BÏ eÎ¯Ëˆ ‡nL ; «¿ƒ≈¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»
„·Ï·e .¯ÎÓe24ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ eÈ‰È ‡lL »«ƒ¿«∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬ƒ

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ ÌÏBÚÏ - ¯ÈkO‰Ïe25BÓk , ¿«¿ƒ¿»≈¿∆¿««¿≈∆¿

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈl‚Ó Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««ƒ∆ƒ»¿Àƒ¿««ƒ
ÈeOÚ ‰f‰ ˙Èa‰ ÏÚaL26LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…∆≈»ƒ¿≈

¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú BÏ≈ƒ∆∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa27BÏ ‡e‰ Úe„È28ÏÚ ‰Ê „iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿«»«ƒƒƒ«∆«

BÏ B˙ B‡ BÏ B¯ÎnL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,ÌÈt Ïk»»ƒ«∆»ƒ¿»»∆¿»¿»
˙BÚ˜¯˜ ÔÈ„k ,‰zÓa29. ¿«»»¿ƒ«¿»

חילופי 20) שם ויש מו. שבועות יהודה, רב של מימרא
כאן. כדבריו גורס ורבינו מתבייש 21)גירסאות, אינו

מגולים. כלים בשוק בשם 22)לשאת במגידֿמשנה כתב
הנתבע, ביד עכשיו הכלי כשנראה נאמר זה שדין הרמב"ן,
החזרתי. של ב'מיגו' לקוח, לומר נאמן - נראה כשלא אבל

כל.23) לעיני אותם מגלה היה לא לכפור, התכוון שאילו
לומר 24) נאמן שהוא למעלה שאמרנו המקרים בכל כלומר,

בידי. הם ורבינו 25)לקוחים גאון האי רב גירסת עלֿפי
"ובכולהו  בטוענו): ד"ה שם ב'תוספות' (מובאת שם חננאל
עשויים  שאינם בדברים אלא נאמן שהוא אמר לא נמי
ולהשכיר  להשאיל העשויים דברים אבל ולהשכיר, להשאיל
שנאמרו  הדברים כל ישנם אם ואפילו פירוש, נאמן". אינו -

אלא  נאמן שהוא אמרנו לא הנתבע, של לטובתו למעלה
בעשויים  אבל ולהשכיר, להשאיל עשויים שאינם בדברים

שם). ראה אחרת, גירסא (לרש"י נאמן רצוי 26)אינו
העשוי. בפרק 27)לגרוס: שביאר למה כאן רומז רבינו

אלא  ולהשכיר להשאיל עשוי נקרא שאינו ה"ט, הקודם
כך. לשם מתחילה [מלשון 28)כשנעשה שלו. שהוא ידוע

שהמדובר  המגידֿמשנה למד הכלי", "שזה כאן: רבינו
בשמו]. למעלה שכתבנו כמו בידו, הכלי עתה כשנראה

שיתבאר 29) כמו הראשונים, בעליהם בחזקת תמיד שהם
פי"א. לקמן

.‰elÙ‡30B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - B„È ˙Áz ÈÏk‰L ‰Ê ˙Ó ¬ƒ≈∆∆«¿ƒ««»ƒƒ
ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ „iÓƒ««≈¿…¿»∆≈»∆≈¿»ƒ

ÔÚËÏ31‰Ê ÔÈ‡ Ck ,ÔBkLÓ ‡e‰L B‡ BÁ˜lL32ÏBÎÈ ƒ¿…∆¿»∆«¿»≈∆»
BÚÈaL‰Ï33:¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË L¯Bi‰ ÔÚË Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿ƒ»««≈«¬«««¿»«

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - BÏ B¯ÎÓ B‡ È·‡Ï B˙ ÈÙa¿»«¿»¿»ƒ¿»¬≈««««ƒƒ¿»
ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰34e¯‡a ¯·Îe .35ÈÓ LiL , ∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿»≈«¿∆≈ƒ

¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MiL :‰¯B‰L∆»∆ƒ»«««««ƒ∆≈¿««»«¬ƒ
L¯Bi‰ „iÓ BÈÏk36.‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚc ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««≈¿≈«¿ƒ»»∆

היורש,30) מיד שמוציאים ה"ג הקודם בפרק כבר נתבאר
שבועה". "בלא הוסיף תתקבל.31)וכאן לא טענתו

'שמא'.33)היורש.32) טענת על היסת משביעים שאין
כעין 34) שבועה במיוחד להם תיקנו שחכמים מאלה חוץ

במקומם. שנתבארו תורה, משיג 35)של [הראב"ד שם.
כל  כדין חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב שהתובע ואומר,
מובן  ונפטר. בנשבע אלא היסת שבועת אמרו ולא נוטל.
ובמגידֿמשנה  'ברי'. וטוען חי כשהנתבע שכלֿשכן מאליו
מד: בשבועות זה דין נמנה לא למה הראב"ד לדעת שואל:

ונוטלים?]. הנשבעים הקודמת 36)בין לבבא נמשך
ספק. בטענת

.ÂÁ˜lL ÈÓ37BÏ˜c ¯Ê‚Ï CÏB‰ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â Ìc¯˜ ƒ∆»««¿…¿»«¬≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - Ï˜c‰ ˙¯ÎÂ ,ÈÏ B¯ÎnL ÈBÏt ÏL∆¿ƒ∆¿»ƒ¿»««∆∆¬≈∆
BÈ‡L ÔÏÈ‡ ˙¯BÎÂ ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙˜ÊÁa¿∆¿»∆≈»»≈≈»»¿≈ƒ»∆≈

BlL38‰Ê ÚaL - e‰e¯ÎÓ ‡lL ÌÈÏÚa‰ eÚË Ì‡Â . ∆¿ƒ»¬«¿»ƒ∆…¿»ƒ¿»∆
¯ËÙÂ ,BlL ‡e‰L ˙q‰ ˙¯Bk‰39- ˙¯ÎpL ÔÂÈÎÂ . «≈∆≈∆∆¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«

„¯Bi‰ ÔÎÂ .ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰40‰„OÏ ¬≈ƒ¿»»«ƒ«¿¿ƒ¿≈«≈ƒ¿≈
ÌÈÏÚa‰Â ,ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â B¯·Á¬≈¿»«≈∆»»»¿»«ƒ¿«¿»ƒ
È¯‰Â ,ÏÎ‡Â ‡e‰ ÔÏÊ‚Â ˙eL¯a ‡lL „¯È ‰fL ÔÈÚBË¬ƒ∆∆»«∆…ƒ¿¿«¿»¿»««¬≈
ÏÎ‡Ï Èz„¯È E˙eL¯a :¯ÓB‡ „¯Bi‰Â ,ÏÎ‡L ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿«≈≈ƒ¿¿»«¿ƒ∆¡…
;Ck ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B¯t≈∆»¬≈∆»≈∆¡»¿ƒ¿»∆≈«»
ÔÈ‡L ˙B¯t ÏÎB‡Â ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ¬»»ƒ∆≈»»≈≈»»¿≈≈∆≈»

BlL41ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆««ƒ∆««¿«¿∆¿««¿≈∆≈
˙B¯t ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚa‰ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰«≈¿∆¿««¿»ƒ∆≈»»≈≈
E¯ËL ‡·‰ :ÏÎ‡L ‰ÊÏ ¯Ó‡pL È„k ¯ËLa e‰„O42. »≈ƒ¿»¿≈∆…«»∆∆»«»≈¿»¿
˙Ba¯ ÌÈL ‰È˙B¯t ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â43- ¿≈»ƒ«∆ƒ»«≈∆»»ƒ«

È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBznL44ÔÓ‡ , ∆ƒ∆»«¿»ƒ¿»ƒ∆¡»
.˙q‰ Ú·MÈÂ ,Èz„¯È ˙B¯ÙÏ :¯ÓBÏ«¿≈»«¿ƒ¿ƒ»«∆≈

לג:37) "איזיל 38)בבאֿבתרא שם: בגמרא רבינו גירסת
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פלוני)" של הדקל ואקצוץ (אלך דפלניא לדיקלא ואגזריה
גורסים  שם ו'תוספות' [רש"י בהלכותיו. הרי"ף גרס וכן
התמרים  את אלקט פירוש ואקטוף)", (אלך איגדריה "איזיל
שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי  צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ או חבירו של שור שהרג
להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו - לקציצה עומד אינו והדקל
שהוא  כאן פסק ולמה הי"ג), ומזיק חובל מהלכות בפ"ז כך
והרשב"א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ, כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ, שהולך מתחילה שהודיע
הדבר  יוודע שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ. וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, - מכרתי לא ואומר הקציצה, לפני
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע דינו לקרקע המחובר
של  מלשונו משמע (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב"א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. - להד"ם
לקצוץ, שהולך ברבים מתחילה כשהודיע אלא נאמן שאינו
בלי  גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב"ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ, זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה - מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי כבר, שלקט
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי אדם שאין - ולהשכיר
"עשויים  המונח בהגדרת ה"ט פ"ח למעלה רבינו לשיטת
בידי, הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי
מוחזק  אינו ולכן לרשותו, הכניסם וטרם הפירות שלקט
לו  מאמינים היינו לא - מעיז אינו חזקת ואלמלא בהם,
קלז). סי' חו"מ 'טור' וראה טעין. ואי ד "ה שם ('תוספות'

שם.42) בגמרא מבואר זה שנים 43)נימוק משלוש
מיחה. לא הקרקע ובעל פי"א 44)ולמעלה, לקמן יתבאר

במשך  אחר אדם בחזקת שהיא שדה פירות שהאוכל ה"ב,
ולא  למחות אפשרות השדה לבעל והיתה שנים, שלוש

בידי. היא לקוחה לטעון: הפירות אוכל נאמן - מיחה
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בכמה  התבאר בטלית", אוחזין "שנים של הענין בפנימיות
על־ידי  הנמשך מקיף אור הוא ש"טלית" בחסידות מקומות
וכאשר  לבושים, נקראות שהמצוות וכידוע המצוות, עשיית
אור  המשכת נפעלת אחת, מצוה יחד מקיימים יהודים שני
אומר  וזה מצאתיה אני אומר "זה ולכן שניהם, על מקיף
וגילוי  המשכת גרם שהוא טוען אחד וכל מצאתיה", אני
שכל  הפסק בא כך ועל שלו, והשכר הגילוי כל ולכן האור

שכרו. על יבוא אחד
מנת  על שלא היא העבודה שלמות הלא א. להבין: וצריך
את  לקבל כדי שלי" "כולה שיטען יתכן ואיך פרס, לקבל
שמוכן  השכר על כך כל להוט שהוא ובפרט השכר? כל
שלא  להיזהר צריך והלא שבועה, לידי עצמו את להביא

ברמב"ם. כמבואר אמת דבר על אפילו להישבע
אינה  השבועה שמטרת משמע הרמב"ם מדברי ב.
ביניהם  לעשות כדי היינו ויטול, ישבע אלא להפחידו
בפשרה  זאת לעשות שלא מדוע וא"כ וחלוקה, פשרה

שבועה? ובלא
בשביל  אינו מצאתיה" אני אומר "זה הביאור: לומר ויש
מלשון  הוא בחסידות כמבואר ש'פרס' אלא שכר לקבל
הקב"ה, של עצמותו עם וחיבור צוותא היינו "פרוסה"
לוותר  יוכל ואיך ממש האלוקית נפשו בחיי נוגע זה ועניין
אינו  שבועה של בעניין "להסתכן" שצריך ומה זה. בעניין
ית'. ומהותו עצמותו עם והחיבור הצוותא לגבי כלל נחשב
(fh oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

ב.45) בבאֿמציעא לזכות 46)משנה יכול מהם אחד כל
נידונים  שניהם ולפיכך אלה, במקומות המונחים בדברים

בחיטים. ברשות 47)כמוחזקים נמצאת כשהערימה אבל
שיתפוס  מי הוא: והדין בה, מוחזקים אינם שניהם - הרבים

- בספינה קודם לה.) (בבאֿבתרא נחמן רב פסק כך יזכה.
במקח  ד"ה שם בבאֿמציעא [רש"י שלי. כולה טענו ששניים
לומר  כשאפשר אלא יחלוקו אמרו שלא כתב וממכר,
הגביהו  שניהם שאולי במציאה כגון רמאים, אמנם ששניהם
או  אחת בשנייה הקדים שהוא נדמה אחד ולכל אחת, בבת
מעות  נטל שהמוכר אפשר וממכר במקח וכן ממנה, בחלק
שבוודאי  ארגתיו, אני אומר אחד וכל בבגד אבל משניהם,
את  ויברר אליהו שיבוא עד מונח יהא כולו - משקר האחד
שגם  ודעתו לזה, זה בין מבדיל אינו שרבינו ונראה האמת.
יוסף' ב'בית כתב וכן (מגידֿמשנה, חולקים - רמאי כשיש

קלח). סי' ג.48)שם שם יוחנן, רבי של מימרא
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.¯˙BÈ ÔÚBhL∆≈≈

ב.49) שם מחצית 50)משנה, על הוא הטיעון כן, ואם
הבהמה. או הקשו:51)הכלי וזה, ד"ה שם ב'תוספות'

ב'מיגו' שלו שחציה לו נאמין בלבד? רביע נוטל למה
'מיגו' אומרים שאין ותירצו, שלי? כולה לטעון היה שיכול
מיימוניות  ובהגהות בו. מוחזק שהוא דבר אחר מיד להוציא
באותו  אלא 'מיגו' שייך לא תירוץ: עוד מביא ט אות כאן
דבר  על טענה מאמינים ואין עליו, טוען שהוא עצמו דבר
(חציו  אחר דבר על לטעון יכול שהיה ב'מיגו' חצי) (כגון זה
שבדבר  כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א [וכתב השני).
יכול  חיטים, ערימת או בד חתיכת כגון להיחלק, הניתן

מחצי  ליטול שלי כולה הוא הטוען ואחרֿכך שבועה בלי תו
רביע. ונוטל השני חציו ממחצית פחות לו שאין נשבע
לשכנגדו  ולוותר השבועה מן להסתלק יכול שהוא ונראה
של  כעין שבועה שמהפכים הסוברים ולדעת הרביע. את
השבועה, את להפוך יכול - ה"ז) פ"א למעלה (ראה תורה

המחצית. כל ויטול חבירו וישבע

.ËeÈ‰52,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê ,˙ÈlËa ÔÈ˜e„‡ ÌÈL »¿«ƒ¬ƒ¿«ƒ∆≈À»∆ƒ
B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰Ê - ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈À»∆ƒ∆≈«»∆»
¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ«««¿∆≈«»∆»«««¿«¿»

ÔÈÚaLpL ¯Á‡ ‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ53„Á‡ ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿»∆««∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»∆»
B¯·Á ÏÚ ÏbÏ‚Ï54ÏËpM ‰Ó ÏkL ,55.ÏË ÔÈck - ¿«¿≈«¬≈∆»«∆»««ƒ»«

מערבא.52) בר תחליפא רב תני ז. הוסיף 53)שם שם,
השאר, על שנשבעים רבינו ומפרש "ובשבועה". אבהו: רב
בעל  כתבו וכן שבועה. בלי אחד כל נוטל שבידו החלק אבל
מחוי, ד"ה שם [ב'תוספות' גאון. האי ורב גדולות' 'הלכות
שם  הרא"ש דעת וכן שבידו, מה על גם שנשבע כתבו

ה]. ס"ק שם ש"ך ראה קלח. סי' חו"מ דיני 54)וה'טור'
הי"ב. פ"א למעלה נתבארו שבועה החלק 55)גלגול גם

שבועה? גלגול לבין שבועה בין ההבדל ומהו בידו. שהיה
ושבועה  המושבע, על עצמו ביתֿהדין מטיל - שבועה

בעלֿהדין. של מפורשת דרישה עלֿפי רק היא מגולגלת
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וכו'56) ישבע "זה במשנה: שאמרו מה פירשו שם בגמרא
היוצאים  בנימים באוחזים היינו ויחלוקו", וכו' ישבע וזה

מהטלית.
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שם.57) גמרא
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נפשטה.58) שלא שם, זירא רבי של בפני 59)בעיא
מביתֿהדין.60)ביתֿהדין. שיצאו זירא 61)לפני רבי

מוכיחה  ששתיקתו לומר אפשר בעייתו: את שם מנמק
שחשב  משום ששתק לומר ואפשר חבירו, לטענת שהודה
מידו  שכנגדו הוציא שבאלימות רואים עצמם הדיינים שהרי
המוחזק  מיד מספק מוציאים שאין רבינו ופסק החפץ. את
שלא  בעיא כל - כספק דן שרבינו פעמים, כמה כבר (בארנו
 ֿ [במגיד כמי). הלכה בה נאמר שלא מחלוקת או נפשטה,
 ֿ "אםֿתמצי שם: שאמרו משום נימוק, עוד מוסיף משנה
 ֿ כאם לפסוק רבינו של ודרכו וכו'" מוציאים אין לומר
כן: גם אמרו שם בגמרא שהרי תמוהים, ודבריו תמציֿלומר.
משם]. הוכחה כל אין ובכן מוציאים", "אםֿתמציֿלומר
פוסקים  נחלקו בעדים, אלא ביתֿדין בפני שלא תקפו ואם
מיד  מוציאים שאין כלֿשכן שלא סובר, הרמב"ן בדבר:
רואים. עצמם הדיינים הרי הנימוק: כאן אין שהרי התוקף,
השתיקה  לומר שייך לא לביתֿדין שמחוץ הרשב"א, ודעת
לגלות  אדם בני של דרכם שאין משום כהודאה, היא

לביתֿדין. מחוץ צווח.62)טענותיהם ולבסוף ששתק זה
המלה 63) את מוחקים [ויש המגידֿמשנה. גירסת היא כך

כלל.64)"לא"]. צווח לא שלא 65)כלומר, משמיענו,
מוציאים  אין שאמרנו כשם השני, מיד מוציאים אין תאמר
של  וטעמו צווח. ולבסוף שתק כשהשני אפילו הראשון מיד
לראשון  כן לפני הודה השני הרי לומר: שאפשר מפני דבר,
פנים  שיש ומפני בו. לחזור יכול ואינו תחילה צווח כשלא
המגידֿמשנה  וכתב השקול. בספק נידון - ולכאן לכאן
וחולקים  מידו מוציאים כן גם מתחילה, השני צווח שאפילו
שם  ערוך' ב'שולחן אולם ו). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה

) צווח אפילו חולקים.הגירסא - סוף ועד מתחילה הראשון)
שתקף  אחר הראשון בו שזכה מכיון תאמר שלא ומשמיענו,
זה  אומרים אנו אלא כלל, מועילה השני של תקיפתו אין -
ביאר  לא בתחילה. שהיה כמו הדין וחזר תקף, וזה תקף
ואחרֿכך  סוף ועד מתחילה השני כששתק הדין מה רבינו
מדייק  ז ס"ק שם [בש"ך ולכאן. לכאן פנים ויש תקף.
חזר  אפילו ולפיכך לו, שהודה ברור שבזה הגמרא, מלשון
רבינו  דברי להעמיד עלינו זה, ולפי מידו. מוציאים - ותקף

בלבד]. צווח ולבסוף בשתק כאן

.‚ÈÌ‰ÈL e‡a66e‡ˆ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ,˙Èlha ÔÈ˜e„‡ »¿≈∆¬ƒ««ƒ¿»«¿»∆¿
„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ ,‰ÈÓc ˙‡ e˜lÁÂ¿«¿∆»∆»»¿¿»¿«¬≈ƒ«««

‰Ê ,Ô‰Ó „Á‡67‰„B‰ ÔÚBË68‰ÊÂ ,‰pnÓ ˜lzÒÂ ∆»≈∆∆≈»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿∆
BÏ ÂÈz¯ÎnL :ÔÚBË69ÈÏÚ ¯ab˙ B‡ ,70- dÙËÁÂ ≈∆¿«¿ƒƒ¿«≈»««¬»»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰71‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËtÈÂ BlL ‡È‰L ‰Ê Ú·MÈ -ƒ»«∆∆ƒ∆¿ƒ»≈¿≈…«≈»∆

שם.66) שהטלית 68)המחזיק.67)גמרא הודה השני
שלי. השכרתיו.69)היא רבינו 70)צ"ל הוסיף זה דין
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שאנו 71)מדעתו. שם, בגמרא נימקו השכרתיו, בטוען
ועכשיו  גזלן, הוא דינך שבעל טענת כן לפני לו: אומרים
למה  טעמו ביאר לא [רבינו בעדים? שלא הטלית לו השכרת
ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי. נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב"ן  שם. הרא"ש כתב וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב"א
ב'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של
שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני השכרתיה טען

זה. ב'מיגו'

ה'תשע"ט  תמוז א' חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר

שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים
ספינה. על לבעלות טוענים

.‡‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰¯eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡ - ‰ÚB¯Â ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»
Ú·Bz‰ ‡È·‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«

BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈
ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈

‡È‰ È¯‰L ,‰È‡¯ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»
¯ÊÁz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eL¯a ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…

Ú·MÈÂ ,‰ÈÏÚ·Ï ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא 
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.·‰¯eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È·‰L Èt ÏÚ9‰ È¯‰ - BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ

dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ Ú·MÈ - ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

¯ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
שוויים  כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק
בגמרא  והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול

.‚‰¯eÓL ‰˙È‰L B¯·Á ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»
dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB¯ „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡·e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ
‰z‡ Ï·‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»

,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ ·iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ - CÎÂ Ck ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»
‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»

È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר
בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים

היסת 12)הקודמת. שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים
של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל
- בה מוחזק והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
כדין  תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע ועליו

ונוטל. נשבע

.„ÌÈ„·Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ - Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,Bc·Ú ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„·Ú‰ ¯ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ Ú·MÈÂ ,ÂÈÏÚ·Ï14‡È·‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „·Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „·Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa¯ ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ Ú·MiL ¯Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „·Ú Ï·‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«̄¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯a ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח. שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק כמו נאמן הנתבע
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י"א
שם  כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב"ם סימן משפט חושן הטור סק
לאלתר  בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל  הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו
אימו  אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו

אותו. ושכחה והלכה הנתבע של לביתו

.‰ÔÚBh‰17„·Ú B‡ ‰Ó‰a B‡ „‚a :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«∆∆¿≈»∆∆
B‡ ,ÏeÊ‚ B‡ Ïe‡L B‡ ,‡e‰ ÈlL E„ÈaL ‰Ê∆∆¿»¿∆ƒ»»
,Èk ‡Ï :¯Ó‡ ÔÚËp‰Â ,EÏ ¯eÎO B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¿¿«ƒ¿»»«…ƒ
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e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰Â ,È˙M¯ÈÂ ÈBÓÓ ‰Ê ‡l‡∆»∆»ƒƒÀ»ƒ¿≈ƒ«≈≈ƒ∆≈ƒ
‰Úe„È ‰Ó‰a‰ B‡ „·Ú‰ B‡ ıÙÁ‰ ‰fL ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆∆«≈∆»∆∆«¿≈»¿»
,ElL ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ¯ÊÁ ,‰ÊÏ ‰˙È‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»»∆»««ƒ¿»¿»«≈»»∆¿
Èz¯Ó‡L ‰ÊÂ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ÈÏ Bz˙ ‰z‡ Ï·‡¬»«»¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆»«¿ƒ
ÈlL ‡e‰L ‡l‡ ,È˙B·‡Ó ÂÈzL¯iL ‡Ï - È˙M¯È¿À»ƒ…∆¿«¿ƒ≈¬«∆»∆∆ƒ
¯·kL .˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈzL¯È el‡k¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

e¯‡a18ÚÓLp‰ ¯·c ÔÚËÏ ¯ÊÁÏ ÔÚBhÏ LiL ,19. ≈«¿∆≈«≈«¬…ƒ¿…»»«ƒ¿»

וטוען 17) וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. שם
וטוען. וחוזר טוען הלכתא אמרו: למעלה 18)ובמסקנא

ח. הלכה ז הראשונה 19)פרק טענתו כך לפרש שאפשר
באו  שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה
- הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו עדים
מכחישה  היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול
שביאר  מה על וסמך קיצר וכאן הראשונה. טענתו לגמרי

שם.

.Â‰ÈÙÒ20,‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏÁ ÌÈL eÈ‰L da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿«≈»∆»¿«ƒ∆¡»ƒ»∆»
ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê21e‡·e , ∆≈À»∆ƒ¿∆≈À»∆ƒ»

¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï22ÌÈ„Ú ‡È·‡L „Ú ‰eÒÙz :„Á‡23 ¿≈ƒ¿»«∆»ƒ¿»«∆»ƒ≈ƒ
d˙B‡ ÔÈÒÙBz ÔÈ‡ -24CÏ‰Â ,ÔÈc ˙Èa ‰eÒÙz Ì‡Â . ≈¿ƒ»¿ƒ¿»»≈ƒ¿»«

¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,eÈÈa ‰eÁÈp‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»≈ƒ¿»««ƒ»≈≈¿»«ƒ¿«≈
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ì„wÓ dÈ„ ‰È‰Lk ,ÏhÈ25ÔÈ‡Â ; ƒ…¿∆»»ƒ»ƒ…∆≈¿ƒ»∆¿≈

B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ô„iÓ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈ƒƒ»»«∆»ƒ≈ƒ
BÓk ,‰Úe·L·e ÌBˆ¯a e˜ÏÁÈ B‡ ‰ÊÏ ‰Ê e„BiL „Ú«∆∆»∆«¿¿ƒ¿»ƒ¿»¿

e¯‡aL26. ∆≈«¿

לד:20) בפרק 21)שם ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
בדבר  מחזיק אדם שאין מקום שבכל יתבאר, ד הלכה ט"ו
המתגבר  "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים
ועליו  מידו המוציא האחר ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד
למעלה  בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה"
"כל  כחוק: ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק

גבר"]. - יתפוס 23)להדיינים.22)דאלים שלא כדי
מידו. להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים ואם 24)אותה

משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם הסכימו
שלא 25) דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

מתחת  מוציאים אין - תפסו כדין ושלא שניהם בהסכמת
שלא  בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל ידם,
בהוכחה  או בעדים הדבר שיתברר עד להוציא אין - ברשות
אות  עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת
יכול  ואינו תפס, שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א
כל  שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון
הדין  בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים
אלא  הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא
לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא

[לא 26) מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק למעלה
המקרים  שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר
עליהם  מטילים למה הדדי הסכם או הודאה עדים, האלה:
האחרונה  לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה.
שלא  כדי לחלוקה, שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד

החלוקה  את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר
שאינו  דבר נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל

שלו].

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
המחאה.1) ודין קרקעות, חזקת דין מבאר

.‡˙BÚ˜¯w‰ Ïk2Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙BÚe„È‰ »««¿»«¿¿«¿≈∆««ƒ
.Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ „È ˙Áz ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«««¬≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÌÚ‰L C¯„k ¯ˆÁa LnzLÓ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»ƒ¿«≈¿»≈¿∆∆∆»»
,ÌÈ¯Á‡Ï d¯ÈkOÓe ,da ¯c :Ô‰È˙B¯ˆÁa ÌÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«¿≈∆»»«¿ƒ»«¬≈ƒ
¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ÔÚËÂ ÔBÚÓL ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Â ,¯˙BÒÂ ‰B·e∆¿≈¿««¿«»ƒ¿¿»«»»¿»«
E„Èa ‡È‰ ‰¯eÎOe ,‡È‰ ÈlL E„È ˙ÁzL BÊ ¯ˆÁ :BÏ»≈∆««»¿∆ƒƒ¿»ƒ¿»¿
‰z‡Â ,‰˙È‰ ElL :Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ,‰Ïe‡L B‡¿»∆¡ƒ¿≈∆¿»¿»¿«»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,‰zÓa ÈÏ dz˙ B‡ ÈÏ dz¯ÎÓ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»»ƒ≈≈ƒ
˙q‰ Ô·e‡¯ ÚaL - BÏ ‰Úe„È ‰˙È‰L ÔBÚÓLÏ3 ¿ƒ¿∆»¿»¿»ƒ¿»¿≈∆≈

BÓB˜Óa „ÓÚÈÂ4¯ˆÁL ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬…ƒ¿¬»ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ∆»≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÔBÚÓL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ‰˙È‰ BlL BÊ∆»¿»¬≈ƒ¿∆¿«ƒ¿¿¿ƒ
Ì‡Â ;CÏ d˙ B‡ EÏ d¯ÎnL ‰È‡¯ ‡·‰ :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»≈¿»»∆¿»»¿¿»»»¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¿«¿ƒƒ∆»«¬ƒƒ
‰„BÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓLÏ d˙B‡»¿ƒ¿««ƒ∆≈¿≈∆
.ÔBÚÓLÏ ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,BlL ‰˙È‰ ‡È‰L ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿∆ƒ»¿»∆∆¬≈≈≈ƒ¿ƒ¿

בחזקת 2) "קרקע קב:) (בבאֿמציעא נחמן רב של מימרא
הבתים  "חזקת (כח.): בבבאֿבתרא ושנינו עומדת". בעליה
שלוש  אדם בהם החזיק אם פירוש, שנים", שלש חזקתן וכו'
הם  הרי - ובגמרא במשנה שם המבוארים התנאים כפי שנים
חזקה. דין אין שנים משלוש בפחות אבל בחזקתו,

רק 3) נתמעטו שקרקעות ה"א), פ"ה (למעלה רבינו שיטת
הקרקעות. על גם נשבעים היסת אבל התורה, משבועת

שם,4) בהלכותיו הרי"ף כתב כן בידו. תישאר החצר
כמותו. פסק הרא"ש וגם שם. הגמרא מסוגיית זאת ומוכיח

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na5‡È·‰Ï Ô·e‡¯ ÔÈÎÈ¯ˆnL «∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
;‰a¯Ó ÔÓÊ da LnzL ‡lLa ?˜lzÒÈ B‡ ‰È‡¿̄»»ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿«≈»¿«¿À∆
ÌÈL LÏL Ú˜¯˜ ˙B¯t ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ≈ƒ∆»«≈«¿«»»ƒ
d˙B‡a Ì„‡ Ïk ÔÈ‰pL C¯„k dlÎa ‰‰Â ,˙BÙeˆ¿̄¿∆¡»¿À»¿∆∆∆∆¡ƒ»»»¿»

Ú˜¯˜6‡e‰Â ,7ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL «¿«¿∆ƒ¿∆∆¿»«¿»ƒ»ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ba eÁÓ ‡ÏÂ ˜ÈÊÁ‰L ‰Êa eÚ„iL∆≈¿»∆∆∆¡ƒ¿…ƒ«¬ƒƒ»

˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈÂ ,Ô·e‡¯ „Èa8ÔBÚÓL BÏ d¯ÎnL ¿«¿≈¿ƒ»«¿≈∆≈∆¿»»ƒ¿
Ì‡ :ÔBÚÓLÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ÈtÓ .¯ËtÈÂ BÏ d˙ B‡¿»»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

 ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL ÔÚBË ‰z‡ ˙Ó‡‰Ê ‰È‰ ‰ÓÏ ,z˙ ¡∆«»≈∆…»«¿»¿…»«»»»»»∆
‡Ï ÂÈÏÚ EÏ ÔÈ‡Â ,EÚ˜¯˜a ‰L ¯Á‡ ‰L LnzLÓƒ¿«≈»»««»»¿«¿»¬¿≈¿»»…
Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ,‰BkLÓ ¯ËL ‡ÏÂ ˙e¯ÈÎO ¯ËL9. ¿«¿ƒ¿…¿««¿»¿…ƒƒ»

¯Ó‡Â ÔÚË10¯·c‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡lL ÈtÓ :11È¯‰L , »«¿»«ƒ¿≈∆…ƒƒ«≈««»»∆¬≈
‡lL ¯LÙ‡ È‡ :ÌÈ¯ÓB‡ - ‰˜BÁ¯ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒƒ∆¿»∆…
‰È‰ EÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ;ÌÈL LÏLa ¯·c‰ E„ÈÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»¿«»»¿»»ƒ¿≈»∆ƒƒ«¿»»

ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÁÓÏ EÏ12ÏÊ‚ ÈBÏtL :Ì˙B‡ ÚÈ„B˙Â , ¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»«
‰z‡ ,˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈca epÚa˙‡ ¯ÁÓÏe È˙B‡ƒ¿»»∆¿»∆«ƒƒ¿…ƒƒ»«»
‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
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ÔÈ·e Ô·e‡¯ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎ¯c LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈
ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13¯OÚ Ô·e‡¯ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆

,ÔBÚÓLÏ ˙¯ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
LnzLÓ ‰fL ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»«…»«¿ƒ∆∆ƒ¿«≈

ÈÚ˜¯˜a14. ¿«¿»ƒ

שם.5) וגמרא אותה 6)משנה קיבל או אותה שקנה וטוען
שטרו. ואבד (בתנאי).7)במתנה נאמר כתב 8)וזה

בשדה  החזיק שאם וסוברים חולקים שיש במגידֿמשנה,
חו"מ  ערוך' 'שולחן (ראה להישבע. צריך אינו שנים שלש

סק"ג). שם וסמ"ע ב סעיף קמ אמרו 9)סי' זה נימוק
שם. לח.10)בגמרא שם וגמרא ידעתי 11)משנה לא

שלי. שדה פירות אוכל אפילו 12)שזה מועילה שמחאה
ה. הלכה לקמן שיתבאר כמו המחזיק, בפני ואין 13)שלא

לזו. זו ממדינה הולכות "שלש 14)שיירות שם: שנינו
חזקה  אינה וכו' והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה, ארצות
"בשעת  שם: בגמרא וביארו אחת". במדינה עמו שיהא עד
מצב  כשקיים זו במשנה המדובר פירוש, שנו". חירום,

המדינות. שתי בין מלחמתי

.‚‡È·‰15‰L ÏÎa ‡a ÔBÚÓL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»»»
˙BÁt B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Ê ÌB˜Óa „ÓBÚÂ16ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈¿»∆¿ƒ»¿ƒ

z„a‡ ?˙‡aLk ˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿≈»…ƒƒ»¿∆»»ƒ«¿»
E˙eÎÊ17˜eMa È˙ÈÈ‰ „e¯Ë :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÔÚË .18, ¿¿»«ƒ¿¿»«»»ƒƒ«

‰fL ÈzÚ„È ‡ÏÂ19È¯ˆÁ CB˙a20;‰ÚË BÊ È¯‰ - ¿…»«¿ƒ∆∆¿¬≈ƒ¬≈«¬»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ÏkL21Ì‡Â .˜eMa „e¯Ë Ì„‡ ∆»¿ƒƒ¿∆»»»«¿ƒ

.B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ „ÓÚ»«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈∆¿
ÌÚ‰L ,ÌÈ¯Ùka ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÔÈc‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«ƒ∆≈∆»«¿»ƒ∆»»

.Ô‰lL ÌÈ˜ÂMa ÔÈ„e¯Ë¿ƒ«¿»ƒ∆»∆

ל.15) במקום 16)שם שנשתהה שהיה, מעשה מובא שם
"או  המילים את רבינו והוסיף שנה. בכל יום שלשים
זו. בתוספת משמיענו מה לי נתבאר ולא פחות".

ביד 17) תשאר והשדה לערער, זכותך אבדת כך ומשום
סחורה.18)המחזיק. לקנות או סחורתו למכור

בשוקאי 20)ראובן.19) שם: שאמרו מה הרי"ף פירש כך
זמן  לי היה ולא הייתי טרוד פירש, ורשב"ם טרידנא. הוה

הגולה. מאור גרשום רבינו פירש וכן מתקבל 21)למחות,
גאון, האי רב בשם הרי"ף [וכתב שיהיה. הדעת על
לא  אפילו חירום, בשעת שלא אבל חירום, בשעת שהמדובר
לערער, יכול אינו - בה נמצאת שהשדה למדינה כלל בא

מקומות]. ובכמה הקודמת בהלכה רבינו פסק וכן

.„‰Ó ÈtÓe22¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :Ô·e‡¯Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ƒ¿≈»≈¿ƒƒ¿≈ƒ¡∆«»»
¯ËMa z¯‰Ê ‡Ï ‰nÏ ,‰zÓa EÏ Ô˙ B‡ EÏ ¯ÎnL∆»«¿»«¿¿«»»»»…ƒ¿«¿»«¿»
Ïk CÏB‰Â B¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ElL∆¿ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
LÏL „Ú ‡l‡ ¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈÓÈ»»«¬»»∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆»«»
·eL - Ba ‰ÁÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰‡B¯L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈL»ƒ¿≈»∆∆∆≈»»¿«∆

.¯‰Ê BÈ‡≈ƒ¿»

כט.22) שם רבא,

.‰‰ÁnL È¯‰23‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ÔBÚÓL24‰Ó ÈtÓ , ¬≈∆ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»

:¯Ó‡ÈÂ Ô·e‡¯ ÔÚËÈ ‡ÏÈ„k Èa ‰ÁnL ÈzÚÓL ‡Ï …ƒ¿«¿≈¿…«…»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈
BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ?¯ËMa ¯‰f‡L25BÏ LÈ E¯·Á : ∆∆»≈«¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬≈¿≈

¯·Á26EÈÏ‡ ÚÈb‰L ‰˜ÊÁÂ ,¯·Á BÏ LÈ B¯·ÁÂ , »≈«¬≈≈»≈«¬»»∆ƒƒ«≈∆
,ÌÈL LÏL CB˙a Ea ‰ÁnL zÚ„iL ÔÂÈÎÂ ;¯·c‰«»»¿≈»∆»«¿»∆ƒ»¿¿»»ƒ

˙Ó‡a Ì‡27‰z‡ ,Ba z¯‰Ê ‡ÏÂ ¯ËL EÏ ‰È‰ ƒ∆¡∆»»¿¿»¿…ƒ¿«¿»«»
.EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿

לח:23) כלל.24)שם בה היה לא שמעון 25)שראובן
לטעון. לחברו.26)יכול מספר אחד אמת 27)וכל אם

הדבר.

.ÂCÎÈÙÏ28¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔBÚÓL ‰ÁÓ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰‡ÁÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÎÈtÓ ‰Ê ¯·„ e‡ÈˆBz Ï‡ :Ì‰Ï29. »∆«ƒ»»∆ƒƒ∆≈∆∆»»

‡ˆBÈ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ≈«¿»≈»»∆≈
‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ¯·c‰L ;‰‡ÁÓ BÊ Ì‚ È¯‰ - eÈtÓƒƒ¬≈«∆»»∆«»»∆≈»»¿À∆

‰eÎa ‡lL B¯ÓB‡ ÂÈÏÚ30ÌÈ„ÚÏ ‰eˆ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿∆…¿«»»¿≈ƒƒ»¿≈ƒ
e‰eÚÈ„Bz Ï‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â31:ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡L B‡ , ¿»«»∆«ƒ∆»¿≈≈«¿»
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ e‡ ÔÈ‡32Û‡ ;‡È‰ ‰‡ÁÓ BÊ Ìb - ≈»ƒƒ«∆»»ƒ«

,ÌÈ¯Á‡Ï Ì‰ ÔÈÚÈ„BÓ ,B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»ƒƒƒƒ≈«¬≈ƒ
.ÂÈÏ‡ ÚÈbÈ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆«ƒ«≈»

בפני 28) שלא שמחאה הקודמת, בהלכה שאמרנו משום
עלֿידי  לידיעתו מגיעה שהמחאה ונימקנו מועילה, המחזיק

המחאה.29)חבריו. את פרסמו לא העדים שהרי
יפרסם,30) שלא כך לפני שאמר למה  לב שם אינו

דרכו  שאין יגלו, שלא המוחה עליהם כשציווה מהֿשאיןֿכן
שלא  בצדם וציוו לו, שנמסרו דברים לגלות הגון אדם של

לט. שם יהושע, רב בר הונא כרב פסק כרב 31)לגלותם.
אבל  למחזיק, יגלו שלא משמעותו זה שסגנון שם, פפא

לגלות. רשאים כבר 32)לאחרים שהרי מיותרת, זו בבא
זו  הרי - מפינו יוצא זה דבר אין אמרו שאפילו אמרנו,
היא  שדעתו פפא, רב בשם זה דין נאמר שם [בגמרא מחאה.
- מפינו יוצא זה דבר אין מעצמם: העדים אמרו אם שגם
ולפיכך  הבטחתם, יקיימו שהעדים משום מחאה, זו אין
יאמרו  שלא רק שהבטיחו משום שלפנינו הדין לנמק הוצרך
יספרו  האחרים והרי יאמרו, לאחרים אבל עצמו, למחזיק
לדעת  אבל המחזיק, לאזני הדבר ויגיע הלאה וכן לחבריהם
לב  שם אדם שאין יהושע, רב בר הונא כרב שפסק רבינו
דין  הרי - מאחרים זה על שנצטווה בלי מעצמו שאמר למה

לגמרי]. מיותר זה

.Ê¯ÓB‡ ?‰‡Án‰ „ˆÈk33‡e‰L ÈBÏt :ÌÈL ÈÙa ≈««∆»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ∆
È‡ „È˙ÚÏÂ ,‡e‰ ÔÏÊb È„Oa B‡ È¯ˆÁa LnzLÓƒ¿«≈«¬≈ƒ¿»ƒ«¿»¿∆»ƒ¬ƒ
‡È‰ ‰¯eÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz≈««ƒ¿≈ƒ»«»∆¿»ƒ
,Èz˙ B‡ Èz¯ÎnL ÈÏÚ ÔÚËÈ Ì‡Â ,‰BkLÓ B‡ B„Èa¿»«¿»¿ƒƒ¿«»«∆»«¿ƒ»«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz È‡¬ƒ≈««ƒ¿≈…«≈»∆¬≈

‰‡ÁÓ34˜ÈÊÁ‰L BÊ ‰È„Óa ‰ÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»««ƒ∆…ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒ
È¯ˆÁa LnzLnL ÈBÏt :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê da»∆¬»ƒ»«»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ
:¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ;‰‡ÁÓ BÊ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÔÏÊb«¿»≈∆»»∆¬≈¿≈≈
CÎÈÙÏe ,„·Ïa È˙B‡ Û¯Á ‡nL Èz¯Ó‡ ÈzÚÓMLk¿∆»«¿ƒ»«¿ƒ∆»≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»

.È¯ËLa Èz¯‰Ê ‡Ï…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ
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לח:33) שם זביד, רב של משמע,34)מימרא מלשונו
דעת  וכן מחאה. זו אין בדין" "ואתבענו סיים: לא שאם
שם  וב'תוספות' קמו). סי' שם ב'טור' (מובאה חננאל רבינו
אלא  כך, סיים לא שאפילו ר"י, בשם כתבו ולמחר, ד"ה
מחאה. זו הרי - שדי פירות שאוכל גזלן הוא פלוני אמר
שם  יוסף' [ב'בית כר"י. פסקו אביו, והרא"ש שם וה'טור'
שפירשו  כמו רבינו, דברי גם לפרש שאפשר כתב,
נקיטנא  "ולמחר שאמר: זביד, רב דברי והרא"ש ה'תוספות'
כמובן  זה אלא אמר, דווקא שלאו ופירשו, בדינא" ליה
הוכרח  שרבינו להוסיף, לי ונראה בדין. שיתבענו מאליו
פירות  אוכל שזה הדגיש שלא משום בדין" "ואתבענו לסיים
שהוא  "פלוני אמר: אלא (בגזלנותא) כדין שלא שדהו
למסור  שרצה לפרש, ואפשר הוא". גזלן - בחצרי משתמש
לאדם  שהכוונה סימן ונתן מחרף, הוא מי את בדיוק
החצר, את שגזל לומר כלל התכוון ולא בחצרו, המשתמש
אבל  בדין", "ואתבענו אמר לא אם מחאה זו אין ולפיכך
רבינו  מודה - בגזלנות שלי שדה פירות אוכל הוא כשאמר:

מחאה. שזו

.Á‰‡ÁÓ35‰‡ÁÓ - ÌÈL ÈÙa36ÎÂ ;ÔÈ·˙B37Û‡ , ∆»»ƒ¿≈¿«ƒ∆»»¿¿ƒ«
e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ38‰ÁnL ÔÂÈÎÂ .39‰La «ƒ∆…»«»∆¿…¿≈»∆ƒ»¿»»

.‰LÂ ‰L ÏÎa ˙BÁÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰BL‡ƒ̄»≈»ƒ«¬…¿ƒ¿¿»»»¿»»
LÏL ‰‡ÁÓÏ ‰‡ÁÓ ÔÈa ‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ Ï·‡¬»»ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»¿∆»»»
LÏL Ïk ÛBÒa ˙BÁÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B¯eÓb ÌÈL»ƒ¿¿ƒ»»ƒƒ¿¿»»

ÌÈL40¯Á‡Â ,˙B¯eÓb ÌÈL LÏL „ÓÚÂ ,‰ÁÓ Ì‡Â . »ƒ¿ƒƒ»¿»«»»ƒ¿¿««
.‰‡ÁÓ dÈ‡ - ‰ÁÓ Ck»ƒ»≈»∆»»

מ.35) - לט צריך 36)שם ואינו מחאה, תוקף לה יש
של  בשיטתו שם אמוראים מחלוקת שלושה. בפני למחות

נחמן. ורב כרבא רבינו ופסק יוחנן, העדים 37)רבי
למוחה, הכתב את ומוסרים בפלוני מיחה שפלוני כותבים,

הוכחה. בידו ה"38)שתהיה ולוה מלוה מהל' ה,בפכ"ג
האדם  בפני שלא שטר כותבים שאין אמרנו ה"א, ובפכ"ד
בפני  שלא מחאה כותבים ולמה לחובתו, הוא שהשטר
אינה  בכתב עדות הרי הכתב? יועיל מה ועוד, המחזיק?
חכמים  שתקנת ביארו מחאה, ד"ה שם ב'תוספות' עדות?
בעליה. לידי הקרקע ולהחזיר שהוא, בכל החזקה לבטל היא
את  זוכרים אינם העדים שלפעמים עוד, לתרץ ואפשר
מקבלים  וביתֿדין ידם, כתב את כשרואים ונזכרים המחאה,
[בגמרא  וה"ה. ה"א פ"ח עדות בהלכות כמבואר כזו, עדות
בפני  להיות צריכה שמחאה שמואל, בשם אמרו לח: שם
זקנים. או חולים להוציא למחזיק, להודיע היכולים עדים
"חברך  ה"ה: למעלה כתב שהרי כמותו, פוסק אינו ורבינו
יוכלו  עצמם המחאה שעדי צורך ואין וכו'", חבר לו יש
בדיני  כשמואל הלכה בידינו: שכלל ואףֿעלֿפי לו. למסור
אחרונים  שאמוראים מפני כמותו, הלכה אין כאן - ממונות

שם)]. (רא"ש בה"ה כמבואר עליו, שם 39)חולקים כרב,
כל 40)לט: בסוף למחות צריך הלכתא: רבא: אמר שם,

פקפק  שם יוחנן רבי אמנם קפרא). (כבר ושלש שלש
(ראה  בפירוש עליה חלק לא אבל קפרא, בר של בשמועתו

ח). אות כאן מיימוניות הגהות

.Ë‡È·‰41Ô·e‡¯42‰„O‰ ÏÚa ÔBÚÓL ‰fL ,ÌÈ„Ú ≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆ƒ¿«««»∆

„Èa ‰„O‰ „ÓÚz - BÏ Ì˙e BÊ ‰„O ˙B¯t ıaƒ̃≈≈»∆¿»»«¬…«»∆¿«
BÏ Ô˙ B‡ BÏ d¯ÎÓ ÔBÚÓML ÔÚË elÙ‡Â ,Ô·e‡¿̄≈«¬ƒ»«∆ƒ¿¿»»»«

ÌBi‰43˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙ B‡ ¯ÎÓ ‡Ï el‡L ; «∆ƒ…»«»«…»»¿«≈∆
‰È˙B¯t BÏ Ô˙BÂ BÊ ‰„Oa Ô·e‡¯44. ¿≈¿»∆¿≈≈∆»

גורס 41) (במגידֿמשנה לה: שם אבא, רב של מימרא
שנים.43)המחזיק.42)"רבינא"). שלש החזיק ולא

שם.44)

.ÈÔÚË45¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡Â ÔBÚÓL46˙B¯ÙÏe , »«ƒ¿¿»«¡∆»»«»»¿≈
ÂÈz„¯B‰47BlLÂ ,Ûeb‰ Ï·‡ ,˙B¯t‰ eÈ‰48‡Ï «¿ƒ¿∆»«≈¬»«…

dÏÎ‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊBÁÂ ,ÔÓ‡ - Èz¯ÎÓ»«¿ƒ∆¡»¿≈¿ƒ¿∆»ƒ≈¬»»
BÓk ,Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ÂÈÙa Ô·e‡¿̄≈¿»»»»ƒ¿…ƒ»¿

e¯‡aL49. ∆≈«¿

שם.45) זביד, לקחת 46)כרב לראובן עזרתי בעצמי שאני
הפירות. הפירות.47)את את במתנה לו נתתי או מכרתי

עצמה.48) וה"ב.49)השדה ה"א למעלה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ודין 1) חזקה. שני הם וכמה חזקה שני אכילת דין מבאר

החזיק  אחד ודין בכל, החזיק שלא אחד בחלק מחזיק
בפירות. ואחד בקרקע

.‡ÌÈL LÏL2eÈ‰ elÙ‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ - e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿ƒ¿¬ƒ»
.‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - „Á‡ ÌBÈ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ∆»…∆¡ƒ¿«¿ƒƒ∆»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na3˙B¯t ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÚ˜¯˜a «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆≈ƒ≈
„ÈÓz4ÌÈza‰ ÔB‚k ,5ÔÈÁÈM‰Â ˙B¯Ba‰Â ,˙B¯ˆÁ‰Â »ƒ¿«»ƒ¿«¬≈¿«¿«ƒƒ

˙B˜ct‰Â ˙BiÁ‰Â ,˙B¯Ún‰Â6,˙B‡ˆÁ¯n‰Â ¿«¿»¿«¬À¿«À¿»¿«∆¿¬»
˙BÎ·BM‰Â7ÔÈca‰ Èz·e8ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰„Oe , ¿«»»≈««ƒ¿≈≈««¿ƒ

˙Bpb‰Â ,ÔÈÚËBÂ da ÔÈÚ¯BÊÂ „ÈÓz d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««
ÔÈÒc¯t‰Â9e¯‡aL BÓk ,ÔÈÎl‰Ó‰ ÌÈ„·Ú ÔÎÂ ,10. ¿««¿≈ƒ¿≈¬»ƒ«¿«¿ƒ¿∆≈«¿

„·Ïa ÌÈÓL‚ ÈnÓ ‰˙BL ‡È‰L ,ÏÚa‰ ‰„O Ï·‡11, ¬»¿≈«««∆ƒ»ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÏÈ‡ ‰„Oe12BÏÎ‡L ÔÂÈk ‡l‡ ;ÌBÈÏ ÌBiÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ»≈»ƒ¿∆»≈»∆¬»

˙B‡e·z LÏL13.ÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÔÈnÓ »¿ƒƒ∆»¬≈≈¿»»ƒ
¯„‚Â ÌÈ¯Óz ‰„O ‰˙È‰ ?„ˆÈk14B‡ ,˙B¯È„b LÏL ≈«»¿»¿≈¿»ƒ¿»«»¿ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ‰„O B‡ ,˙B¯Èˆa LÏL ¯ˆ·e ÌÈ·Ú ‰„O¿≈¬»ƒ»«»¿ƒ¿≈≈ƒ
˜ÒÓeÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - ˙B˜ÈÒÓ LÏL15, »«»¿ƒ¬≈≈¿»»ƒ

‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈÙeˆ¯ ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ elÙ‡Â .˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«¬ƒ»»ƒ»¿ƒ¿…»»
Èe‡¯k ‰˜Á¯‰ Ô‰ÈÈa16L·ÈÏ ÔÙBÒ È¯‰L ,17ÏÈ‡B‰ , ≈≈∆«¿»»»»∆¬≈»ƒ«ƒ

˜ÈÊÁ‰ - ˙B‡e·z LÏL ÔÏÎB‡Â18. ¿¿»»¿∆¡ƒ

כח.2) שם שלא 3)משנה, דברים כמה כאן מונה רבינו
שהוא  דבר "וכל ששנו: הכלל מן ונלמדים במשנה, נמנו

תדיר". פירות בלבד.4)עושה מסוימות תקופות ולא
דירה.5) שכר מלונות.6)שמכניסים אכסניות,
רווח 7) ומביאות בהם, וגדלות ורבות פרות והיונים

השנה. תקופות בכל זיתים 8)לבעליהן בהם שסוחטים
שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל

ה"ד.10)השנה. פ"י אינם 11)למעלה והבעלים
שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים

היבול. איסוף ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות
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אחד. בפרק האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה
"ותבואת  כב): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים

-14)הכרם". ענבים של גדירה, נקרא תמרים קטיף
מסיקה. - זיתים ושל עברו 15)בצירה, שטרם ואףֿעלֿפי

רבינו, ופירש חכמים. בדעת לו: שם כשמואל שנים. שלש
שלושה  שמספיקים ואמר שנים, משלוש לגרוע בא ששמואל
אלא  לגרוע בא לא ששמואל מפרשים, [ויש יבולים.
כל  פירות עושים שאינם אילנות פירות אכל שאם להוסיף,
כאן  אין - יבולים שני רק ולקט שנים שלש ועברו שנה,
זו  שאין לרב מודה - שנים משלוש בפחות אבל חזקה,
שם). רשב"ם (ראה ויותר יבולים שלושה אכל אפילו חזקה,
זה, פירוש קיבלו קמא סי' חו"מ ה'טור' וכן  והרא"ש
חזקה  אין אילן ובשדה הבעל בבית שגם פסקו לכך ובהתאם

ליום]. מיום שנים משלוש אילנות,16)בפחות כשנוטעים
יניקה, שטח כדי לאילן, אילן בין פנוי מקום משאירים
מחמת  מתייבשים - מתאים פנוי שטח ביניהם וכשאין

מזון. חמרי אותם.17)מחסור שם.כרבא,18)ויעקור

.·ÌÈ„Ú ‡È·‰19B‡ ÌÈL LÏL BÊ ¯ˆÁa ¯„ ‰È‰L ≈ƒ≈ƒ∆»»»¿»≈»»ƒ
d¯ÈkO‰L20ÏÚa ÔÚË .‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÌÈL LÏL ∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¬≈¬»»»«««

¯ˆÁ‰21‰ÏÈl·e ÌBia da ÔÎL ‡Ï ‡nL :¯Ó‡Â22, ∆»≈¿»«∆»…»«»«««¿»
ÌBia da eÎL ‡Ï Ì‰Ï d¯ÈkO‰L el‡ ‡nL B‡∆»≈∆ƒ¿ƒ»»∆…»¿»«
‡È·z B‡ :˜ÈÊÁnÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;‰ÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈl·e««¿»¬≈«¬»¿¿ƒ««¬ƒ»ƒ
.˜lzÒ‰ B‡ ‰ÏÈl·e ÌBia ˙B¯eÓb el‡ ÌÈML ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ≈¿«««¿»ƒ¿«≈
da e¯„ e‡Â ¯ÈkO‰ eÏ :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡¬ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÌÈ„Ú e‡È·È :¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e ÌBia«««¿»¿»««««»∆¿»«»ƒ≈ƒ
ÔÈ¯ÎBO‰ el‡ ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈl·e ÌBia da e¯cL∆»»«««¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï23ÈeÏz ¯·c‰ ‰fL ;„ÈÓz da e¯cL ¿»ƒ¿»»∆»»»ƒ∆∆«»»»
BÏ e„ÈÚiL È„k ˜ÈÊÁn‰ ˙ÚËa ÈeÏz ÔÈ‡Â ,Ô‰a24. »∆¿≈»¿«¬«««¬ƒ¿≈∆»ƒ

כט.19) את 20)שם השכיר הוא פירוש שהשכירה, צ"ל
שנים. שלש בה דרו והם לאחרים, זוטרא,21)החצר כמר

תרי 22)שם. ליתי ואמר טעין "ואי אמר: שם זוטרא מר
- ובלילא ביממא שני תלת ביה דדר ליה  לאסהודי סהדי
עדים  שני יבואו ואמר טען ואם (בעברית: טענה טענתיה
רבינו  ומפרש טענה)". טענתו - ובלילה ביום בה שדר ויעידו
שאין  מפרש, שם [והרשב"ם 'שמא'. לטענת שהכוונה
בלילה, גם בחצר שדר עדים להביא המחזיק את מחייבים
אבל  בלילה, דר שלא 'ברי' טענת טוען שהמערער אלא
דעת  קיבל והרא"ש זה. לענין טענה אינה 'שמא' טענת
אין  - טען לא ואם קמ]. סי' שם ה'טור' פסק וכן הרשב"ם,

הבאה). ההלכה (ראה לו טוענים עדותם 23)ביתֿדין
(בלשון  בדבר מעוניינים כשאינם אפילו מספיקה אינה
דמי  עדיין שילמו שלא כגון בעדותם), נוגעים הגמרא:
או  למחזיק - לשלם למי הדיינים את ושואלים השכירות
יזכה  ואם למחזיק, כבר כששילמו ומכלֿשכן למערער,
השכירות  דמי שנית לו לשלם עליהם יהיה בדין המערער
רבינו  כספם. להם שיחזיר המחזיק את לדין לתבוע ולטרוח
שם, רבא לדברי בקשר דבריו אמר זוטרא שמר מפרש,
דמי  עדיין שילמו כשלא להעיד יכולים שהשוכרים
זוטרא, מר הוסיף זה ועל בעדותם, נוגעים ואינם השכירות

ביום  בחצר שדר עדים המחזיק יביא המערער: טען שאם
שילמו  כשלא שאפילו משמע טענתו, מקבלים - ובלילה
כשלא  גם יפה שכוחו נימוק רבינו הוסיף ולפיכך עדיין,

וכו'". הדבר "שזה כוונת 24)שילמו: ביאר בלחםֿמשנה
אין  - עשו בעצמם שהם מה מעידים שהם מכיון רבינו,
אישית  מעוניינים שאינם ואףֿעלֿפי זו, לעדות תוקף
אחרים. מעשי על אלא עצמו, על מעיד אדם שאין בעדותם,
מעיד  ששוכר ה"ה, עדות מהלכות בפט"ו רבינו שכתב ומה
שזה  שראה כשמעיד המדובר שכירות, דמי ששילם לפני
על  במעיד אבל עצמו, מעשה על מעיד שאינו שכר, או קנה
זו  בסוגיא שונות גירסאות [ישנן נאמן. אינו החזקה
'תוספות' ראה לבארם. המקום כאן שלא שונים, ופירושים

קמ]. סי' חו"מ יוסף' ו'בית אמר, ד"ה שם

.‚‰È‰25ÔÓ da e¯cL ÌÈ„Ú‰ B‡ ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê »»∆««¬ƒ»≈ƒ∆»»ƒ
ÔÈÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯ÈÚa ÔÈ¯fÁÓ‰ ÔÈÏÎB¯‰»¿ƒ«¿«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬ƒ

B˙B‡26BÏ ¯ÓB‡ ,‰˜ÊÁ È„Ú ‡È·iLÎe ,‰lÁzÎÏ27: ¿«¿ƒ»¿∆»ƒ≈≈¬»»≈
‰na .‰ÏÈl·e ÌBia da ˜ÈÊÁÓ ˙ÈÈ‰L ÌÈ„Ú ‡·‰»≈≈ƒ∆»ƒ»«¬ƒ»«««¿»«∆
Ô‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈz·e ˙B¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ«¬≈»ƒ¿«≈»∆∆≈
˙BiÁ‰ Ï·‡ ;‰ÏÈl·e ÌBia ÔÎB˙a ¯e„Ï ˙BÈeOÚ28 ¬»¿»«««¿»¬»«¬À
ÌBia ‡l‡ Ô‰a ÔÈ¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯bz ÏL∆«»ƒ¿«≈»∆∆≈»ƒ»∆∆»«
.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ ÌBia ÌÈL LÏL da ¯cL ÔÂÈk -≈»∆»»»»ƒ«¬≈¬»»

המחזרין 25) ברוכלין זוטרא מר "ומודה אמרו: ב, עמוד שם
מפרש 26)בעיירות". זוטרא", מר "ומודה שאמרו מה

מודה  לו, טוענים ביתֿדין שאין שאמר שאףֿעלֿפי רבינו,
שם. רשב"ם פירש וכן לו. שטוענים ברוכלים, הוא
מפרשים  נסים ורבינו יונה רבינו שגם כתב, יוסף' [וב'נמוקי
שזה  הדבר, אפשר ברשב"ם: מבואר דבר, של וטעמו כך].
רב  זמן לעירו מחוץ להיות דרכו שהרוכל יודע  המחזיק
בבית  מחזיק הוא ולפיכך קצר, זמן בביתו ולהתעכב
לעיר, בא כשזה אותו ועוזב לעיר מחוץ הוא כשהרוכל
בביתו. מחזיק שמישהו הרוכל הרגיש לא כך ומשום

למחזיק 27) אומרים הדיינים היינו לו, אומרים שצ"ל: נראה
ובלילה. ביום שהשתמש עדים להביא שם 28)שצריך

הונא  רב פירוש, דמחוזא". בחנותא הונא, רב "ומודה אמרו:
ברציפות  שנים שלש שהשתמש עדים להביא שצריך שאמר
בלבד, בימים בהן להשתמש שעשויות בחנויות מודה -
שנים. שלש במשך ביום שימוש של עדות שמספיקה
שש  של חזקה שצריך פירשו ומודה, ד"ה שם [ב'תוספות'
אמרו  שלא שלימות, שנים לשלוש ויצטרפו ביום, שנים
בלתי  אלא מספיקות, שלימות) (בלתי מקוטעות שלוש

כאן]. בהשגותיו הראב"ד לדעתם והסכים רצופות.

.„ÌÈL LÏL29BÊ ˙BÙeˆ¯ eÈ‰iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿»ƒ∆ƒ¿¿
d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰„Oa ˜ÈÊÁ‰L È¯‰ .BÊ ¯Á‡30 ««¬≈∆∆¡ƒ¿»∆¿»»»»¿ƒ»

L‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ ,‰L d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰»»¿»»»»¿ƒ»»»¬ƒ»»≈«»
ÌÈL31ÌB˜n‰ B˙B‡ Èa ÏL Ôk¯„ ‰È‰ .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - »ƒ…∆¡ƒ»»«¿»∆¿≈«»

¯È·B‰Ï32‰L ¯Á‡ ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ»»««»»
‰Ê È¯‰ - ‰L ÔÈ¯È·BÓe ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»¬≈∆
‡l‡ d˙B‡ Èz¯·B‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ∆¬≈≈…«¿ƒ»∆»

‰ÚÈ¯f‰ ˙La ‰a¯‰ ‰OÚzL È„k33. ¿≈∆«¬∆«¿≈ƒ¿««¿ƒ»
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זרעה.30)שם.29) שנים.31)לא שלש זרעה אם אפילו
מדי.32) יותר הקרקע את להכחיש שלא שדה 33)כדי

מוגדל. יבול שאחריה בשנה מוציאה אחת, שנה נזרעה שלא
שנת  אין - שמובירים במקום שאפילו הרשב"ם, וכתב
מבאר, ובמגידֿמשנה החזקה. שני בחשבון מובאת ההוברה
פחות  לא בה להחזיק שצריך ומכאן, כך, רבינו דעת שגם
'טור' (ראה וחמישית שלישית ראשונה ויזרע שנים, מחמש

שם).

.‰ÔÈÙzL ÈL34„Á‡‰ ,ÌÈL LL ‰„Oa e˜ÈÊÁ‰L ¿≈À»ƒ∆∆¡ƒ¿»∆≈»ƒ»∆»
dÏÎ‡ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈLÈÏLe ‰BL‡¯ dÏÎ‡¬»»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈ƒ¬»»
„Á‡Ï ‰˜ÊÁ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ˙ÈMLÂ ˙ÈÚÈ·¯e ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ…»¿»¬»»¿∆»
È˙È‡¯ ‡lL ÔÂÈk :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰L ;Ì‰Ó≈∆∆¬≈««««¿«≈≈»∆…»ƒƒ
,‰L ¯Á‡ ‰L „Á‡ Ì„‡ da ˜ÈÊÁ‰L ÈzÚÓL ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ∆∆¡ƒ»»»∆»»»««»»

È˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓ35el‡ e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆…ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿≈
‰L ¯Á‡ ‰L da eLnzLiL Ô‰ÈÈa ¯ËL ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«¿»»»««»»
‰˜ÊÁ Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ÌÈL LÏL e¯·ÚL ÔÂÈk -36; ≈»∆»¿»»ƒ»¿»»∆¬»»

ÏB˜ BÏ LÈ ¯ËM‰L37„a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â , ∆«¿»≈¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈
,ÌÈL Ba e˜ÈÊÁ‰L „·ÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙eÎÊ¿¿«ƒ¿∆∆∆∆¡ƒ¿«ƒ
Ô‰ÈÈa ¯ËL e·˙k Ì‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L Ba eLnzLÂ¿ƒ¿«¿»»««»»ƒ»¿¿»≈≈∆

.e˜ÈÊÁ‰ È¯‰ -¬≈∆¡ƒ

שהיה.34) מעשה ב, עמוד שאין 35)שם שראיתי משום
רבא: נימק שם, בגמרא המחזיקים. כדרך בה משתמש איש
אחד  בה יחזיק שלא כדי לסירוגין, בה השתמשו השותפים
וכשם  שותפי, חלק קניתי ויטעון רצופות שנים בשלוש מהם
לגבי  חזקה זו אין כך חבירו, נגד לשותף חזקה כאן שאין
משפטי, נימוק בזה רבינו ראה לא כנראה הקרקע. בעל
שם  משנה, (ראה זה על זה חזקה להם אין השותפים שהרי
ולכן  השותפים, של דעתם להפיס הגיוני הסבר אלא מב.)
של  ההגיוני הסברו שולל שאינו ומובן אחר. נימוק כאן מסר

כתיב 36)רבא. "אבל סתם: נאמר שם, בגמרא שם.
שנים  כמה אחר נתבאר ולא ליה". אית קלא (=שטר) עיטרא
א. בדבר: שיטות שלש מביא שם ברשב"ם חזקה. זו הרי
ונחתם  שנכתב שמע שבוודאי משום מיחה, לא אם לאלתר,
ב: שיטה למחות; לו והיה שלו, שדה על שותפות שטר
שלש  יחזיק אחד ששותף כדי חמש), נכון: (יותר שש אחר
החזיק  שלא מכיון חזקה, כאן אין השטר ואלמלא שנים,
והרא"ש  יונה רבינו רבינו, שיטת והיא - ג שיטה רצופות;
והביאו  מספיקות. שנים ששלוש - קמ סי' חו"מ וה'טור'
ואמר  מצטרפין", לקוחות "שלושה מא: שם מברייתא ראיה

ו). הלכה (ראה בשטר וכולן - הקרקע 37)רב בעל וידע
ברציפות. בשדה ומחזיקים הם, ששותפים

.ÂdÏÎ‡38Á˜Bl‰ dÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‰L ¬»»»»∆««¬ƒ¿»»«¬»»«≈«
¯ÎÓe ‰L39‰Ê e¯ÎÓ Ì‡ :‰L dÏÎ‡Â ,ÈL Á˜BÏÏ »»»«¿≈«≈ƒ«¬»»»»ƒ»¿∆

,‰˜ÊÁ BÊ È¯‰Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL - ¯ËLa ‰ÊÏ»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿ƒ«¬≈¬»»
‰ÁÓ ‡lL ÈtÓ40dÈ‡ - ¯ËLa ‡lL e¯ÎÓ Ì‡Â ; ƒ¿≈∆…ƒ»¿ƒ»¿∆…ƒ¿»≈»

‡lL ÔÂÈk :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰L ;‰˜ÊÁ¬»»∆«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ≈»∆…
ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï ,ÌÈL LÏL „Á‡ LÈ‡ da „ÓÚ»«»ƒ∆»»»ƒ…À¿«¿ƒ

˙BÁÓÏ41. ƒ¿

הקודמת.38) בהלכה הובאה  שם, הלוקח.39)ברייתא
באו.40) אחד מכוח ששלשתם וידע קול, לו יש ושטר
שני.41) ללוקח מכר והלוקח לזה, מכר שזה ידעתי ולא

.Ê·‡‰ dÏÎ‡42Ôa‰Â ,‰L43,ÌÈzL ·‡‰ ;ÌÈzL ¬»»»»»»¿«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
Ôa‰ ÔÓ Á˜Bl‰Â ,‰L Ôa‰Â ,‰L ·‡‰ ;‰L Ôa‰Â¿«≈»»»»»»¿«≈»»¿«≈«ƒ«≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L44¯ËLa Á˜lL ‡e‰Â .45. »»¬≈¬»»¿∆»«ƒ¿»

מב.42) שם אביו.43)ברייתא את רבינו 44)שירש
בזה  ואין קטן. ובין גדול בין ומשמע "והבן", סתם: כתב
משום  לקטן, חזקה שאין ה"ב) (פי"ג לקמן להאמור סתירה
ממשיך  שהבן יודעים והכל לאכול, האב התחיל שכאן

(מגידֿמשנה). אביו של יצא 45)כיורשו לא שטר שבלי
בין  קשר שיש השדה בעל ידע ולא מכירה, לאותה קול
בשנה  המחזיק ובין הקודמות בשנתיים המחזיקים

השלישית.

.Á·‡‰ ÈÙa dÏÎ‡46,‰„O‰ ÏÚa ‰È‰L ,,‰L ¬»»ƒ¿≈»»∆»»«««»∆»»
Ôa‰ ÈÙ·e ,ÌÈzL ·‡‰ ÈÙa B‡ ;ÌÈzL Ba ÈÙ·eƒ¿≈¿¿«ƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ¿≈«≈
ÈÙ·e ,‰L Ba ÈÙ·e ,‰L ·‡‰ ÈÙa B‡ ;‰L»»ƒ¿≈»»»»ƒ¿≈¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L Ôa‰ ÔÓ Á˜BÏ47‡e‰Â .48¯ÎnL49 ≈«ƒ«≈»»¬≈¬»»¿∆»«
ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ‰„O‰ BÊ Ôa‰50¯Èk‰ ‡Ï È¯‰L , «≈«»∆ƒ¿«¿»∆¬≈…ƒƒ

‰¯kÓpL ˜ÈÊÁn‰51Ï·‡ ;B¯ËLa ¯‰Ê ‡Ï CÎÈÙÏe ««¬ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»…ƒ¿«ƒ¿»¬»
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰„O Ôa‰ ¯ÎÓ Ì‡ƒ»««≈»∆ƒ¿≈«¿»≈¿∆»»

BfÓ ‰ÏB„‚52. ¿»ƒ

אין 47)שם.46) קטן הוא אם אבל גדול, כשהבן ודווקא
ה"ז), פי"ד (לקמן קטן בנכסי מחזיקים אין שהרי חזקה, זו
לדין  דומה זה ואין האב. בחיי לאכול שהתחיל ואףֿעלֿפי
שהרי  לקטן, גדול בן בין חילקנו ושלא הקודמת, שבהלכה
גדול. הוא המערער השדה ובעל המחזיק, הוא הקטן שם
אבל  לקטן, גדול בין חילק ולא כאן גם סתם רבינו אמנם
מפורשת  גמרא שהרי שפירשנו, כמו לפרש אנו מוכרחים
יהיה  שלא אפשרות (תמצאו לה משכחת יז:): (כתובות היא
שלש  בה שהחזיק אףֿעלֿפי השדה את קניתי לטעון נאמן
וכדרב  הבן, בחיי ואחת האב בחיי שתיים כשאכלה שנים)
(ראה  קטן בנכסי מחזיקים אין הונא: רב דאמר הונא,

ולחםֿמשנה). שם.49)בתנאי.48)מגידֿמשנה
זו 50) שדה שגם פירש ולא סתם, שדותיו כל מכר כלומר,

- הבן אם ואפילו זו, את גם קניתי טוען והלוקח מכר,
מודה. שמכרת 51)המוכר דעתי על עלה לא לטעון ויכול

[ב'טור' שם). רשב"ם פירוש (ע"פ מאביך שקניתי זו שדה
אחרות  בין זו שדה גם כשפירש אפילו כתב, קמד סי' שם

שם]. ב"ח ראה זו, שדה על הקול יצא לא כשמכר 52)-
כדין. שלא בה מחזיק שזה דעתו גילה לאחרים, השדה
ובה"ז, בה"ו שכתב כמו בשטר, שמכר כאן התנה לא רבינו
כמחאה. נחשבת כן גם - שטר בלא בעדים שמכירה ומשמע
והסברא  והרמ"ה, הר"י פסקו שכן כתב, שם וה'טור'
מועילה  עדים שני בפני מחאה שהרי לשיטתם מסייעת

כסףֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי ואפילו

.Ëd¯53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
‰˜ÊÁ dÈ‡ - da ‰‰ ‡ÏÂ54da Á˙t Ì‡ ÔÎÂ .55 ¿…∆¡»»≈»¬»»¿≈ƒ»«»
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ÌÈn‰ ÈÏÈ·L56„cOÂ ÁzÙe57ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¿ƒ≈««ƒƒ«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿…»«
.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ˙B¯t≈≈»¬»»

ואמוראים.54)חרשה.53) תנאים מחלוקת לו: שם
רב  ואחריהם עקיבא, ורבי ישמעאל שרבי אמרו, ובמסקנא

חזקה. אינה ניר הכריעו: רב 55)ושמואל של מימרא
א. עמוד שם השדה.56)נחמן, את פרר 57)להשקות

החקלאים  המחרישה. שהוציאה הגדולים הרגבים את
(משדדה). לכך מיוחד בכלי משתמשים

.ÈdÚ¯Ê58ÛÒ‡Â ¯Bk Ú¯Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿∆»»«¿»«
.‰‰ ‡Ï È¯‰L ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ¯Bk…∆¡ƒ∆¬≈…∆¡»

שם.58)

.‡ÈdÏÎ‡59˙ÁL60˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -61ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¬»»««…∆¡ƒ¿ƒ»»«»
ÔÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ ˙ÁLÏ Ú¯ÊÏ Ôk¯c62.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - «¿»ƒ¿…«¿««ƒ¿≈∆»»¿»ƒ¬≈¬»»

שם.59) יוסף, רב של לפני 60)מימרא התבואה את קצר
לבהמה. להאכילה כדי בעל 61)שבשלה, היה סבור

מפני  העולם, כדרך בשדה להשתמש מפחד שזה השדה,
לא  ולפיכך קניתיה, שיטעון: חשש ולא בגזלנות לה שירד

רבא 62)מיחה. נתן שם, בגמרא ביוקר. השחת זה במקום
עשירים  היו שתושביה מחוזא, מושבו מקום את דוגמא

ביוקר. המספוא ולפיכך בהמות, הרבה ומקיימים

.·ÈdÏÎ‡63‰Ï¯Ú64˙ÈÚÈ·L65ÌÈ‡ÏÎÂ66Èt ÏÚ Û‡ , ¬»»»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ
‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰¯·Úa ‰‰pL67. ∆∆¡»«¬≈»¬≈¬»»

שם.63) השנים 64)ברייתא בשלוש האילן פירות
- ונקראים ובהנאה, באכילה אסורים לנטיעתן, הראשונות
את  ערלתו וערלתם כג): יט, (ויקרא הכתוב מלשון ערלה,

ואין 65)פריו. הפקר, והם השמיטה בשנת שגדלו פירות
מלאחרים. זכות יותר בהם השדה תבואה 66)לבעל

באכילה  והזרעים הגפן פירות נאסרו בכרם, שנזרעה
שם 67)ובהנאה. רשב"ם זו: בברייתא גירסאות שתי

שבידינו), הגמרא בספרי נדפס (וכן חזקה" "אינה גורס:
"הוה  גורס: הכי) ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל ורבינו
זו  ולגירסא חננאל. רבינו גירסת קיבל שרבינו ברור חזקה".
באיסור  אכילה שמפרשים שם ה'תוספות' פירושים: שני
דקים  (ענפים הזמורות כשאכל כאן והמדובר חזקה, אינה
ובכלאים  הערלה. בשנות שמותרים בהמה) למאכל הראויים
הוסיפו  כשלא המדובר כו:), (פסחים אסורים הזמורות שגם
לפני  בהן שהיה ממאתיים אחד הזריעה אחר הזמורות
שכלאי  כה. בפסחים כמבואר ההוספה, ובטלה הזריעה,
מאתיים  הוסיפו והפירות היתר, של במאתיים בטלים הכרם
על  מרובה הפירות של ההוספה שיחס טבעי, והדבר ונאסרו.
אלו  שדות פירות שכל ומשום הזמורות. הוספת יחס
אכילתן  - הזמורות מאשר בהיתר אחרת הנאה ואין אסורים,

ד  זה ואין חזקה, הקודמת,היא שבהלכה שחת לאכלה ומה
הראב"ד  דעת היא (וכן התבואה ולאכול להמתין שאפשר
מפרש  ורבינו כמותם). פסק שם ה'טור' וגם בהשגותיו,
שיטתו, מסביר ובמגידֿמשנה חזקה. היא איסור שאכילת
ושביעית  מערלה אחר באופן הכרם כלאי לפרש הוא שדוחק
נראה  לא וגם באיסור. גדלו הזמורות כשכל בהן שהמדובר

לא. והזמורות מאתים הוסיפו שהפירות לומר, בעיניו

.‚ÈÌB˜n‰ ‰È‰68LÈÓlÁ B‡ ÚÏÒ Ba ˜ÈÊÁ‰L69, »»«»∆∆¡ƒ∆««»ƒ
Èe‡¯‰ ¯·„a Ba ˙B‰Ï CÈ¯ˆ - ‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»¿»»»»
‰Ó‰a Ba „ÈÓÚÈ B‡ ˙B¯t‰ Ba ÁËLiL ÔB‚k ,BÏ¿∆ƒ¿««≈«¬ƒ¿≈»
LÏM‰ Ô˙B‡ ÏÎa Ba ‰‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ…∆¡»¿»»«»

.˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·„a ÌÈL»ƒ¿»»»»…∆¡ƒ

כט:68) שדה 69)שם פירוש: "צונמא", כתוב: בגמרא
את  מתרגם עוזיאל בן [יונתן לזריעה. כלל ראויה שאינה
מחלמיש  ושמן מסלע דבש "ויניקהו יג: לב, (דברים הכתוב
זה  תרגום תקיפין. טינרין = צור חלמיש כיפין, = צור"
'ערוך  ראה מאד. קשה אדמה משמעותו שחלמיש מלמדנו,

טנר]. ערך השלם'

.„È„ÈÓÚÓ ‰È‰70ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰Ó‰a71¯ˆÁÓ »»«¬ƒ¿≈»¿»¿À»≈¬«
ÌL „ÈÓÚÓ B‡ ,ÔÈÏB‚¯z ÌL Ïc‚Ó ‰È‰L B‡ ,B¯·Á¬≈∆»»¿«≈»«¿¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈa ,BÏ·Ê ÌL Ô˙pL B‡ ,ÌÈÁ¯Â ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆»«»ƒ¿≈

‰ˆÈÁÓ ÌL „ÈÓÚ‰L72Ì‡ ,„ÈÓÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡ƒ»¿ƒ»≈∆…∆¡ƒƒ
ÌBia ÌÈL LÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·„a LnzLƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆»»ƒ«
ÈÏ z˙ ‰z‡ :¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏÚ ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e««¿»¿»««««∆»≈¿»««»»«»ƒ

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ‰Ê ÌB˜Ó73. »∆¿«¿ƒ¬≈¬»»

נז.70) שם וגמרא, החצר.71)משנה בכל השתמש ולא
לשאר 72) בו משתמש שהוא החלק בין מבדיל גדר או קיר

ללא 73)החצר. מחיצה העמיד בין חילקו שם, במשנה
הוא  כשהמחזיק שהמדובר שם, בגמרא וביארו העמיד.
על  להקפיד לא שותפים של ודרכם חצר, באותה שותף
מחיצה  העמדת ועל חזקה, זו אין ולפיכך אלה, תשמישים
בחזקת  שהמדובר שם, מיגש הר"י ופירש מקפידים.
חילק  ובזה זה, מקום לי נתת או מכרת בטוען ולא השימוש,
- מחיצה העמיד אפילו זר שבאדם זר, לאדם שותפים בין
כשהעמיד  שימוש חזקת יש ולשותף שימוש, חזקת לו אין
נתינה  או מכירה בטענת שנים שלש חזקת אבל מחיצה,
פירושו, קיבל ורבינו זר. באדם ובין בשותפים בין מועילה
חבירו  "בחצר ה"ה: שכנים מהלכות מהל' בפ"ה וכתב
החזיק", לא - מחיצה לו ועשה בהמתו העמיד אפילו
או  מכירה בטענת עוסקים אנו וכאן שימוש, לחזקת והכוונה
שותפים  בין הבדל כל אין ובזה שנים, שלש וחזקת נתינה
- העמיד ללא מחיצה העמיד בין לא וגם שותפים, לא או
שהמדובר  פירש שם [ורשב"ם החזקה. מועילה אופן בכל
יוסף']. וב'בית קמ סי' שם 'טור' ראה ונתינה. מכירה בטענת

.ÂË‰„O74da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê ‡·e ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L »∆∆ƒÀ∆∆»≈»∆∆∆¡ƒ»
Û‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó ÏÎa ‰‰Â ¯„bÏ ıeÁ Ú¯ÊÂ¿»««»≈¿∆¡»¿»»∆≈»«
.‰˜ÊÁ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰L ¯Á‡ ‰L BÏÎ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆¬»»»««»»…»¿»¬»»
Ú¯BfL eÈ‡¯L ÔÂÈk :ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰L∆«¿»ƒ¬ƒ¿¿ƒ≈»∆»ƒ∆≈«
‰„O‰ ˙iÁ - Ú¯fM ‰Ó Ïk :e¯Ó‡ ,¯˜ÙÓ ÌB˜Óa¿»À¿»»«¿»«∆»««««»∆
Ú¯Bf‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .È˙ÈÁÓ ‡Ï CÎÈÙÏe ,epÏÎ‡z…¿∆¿ƒ»…ƒƒƒ¿«ƒ¿»«≈«
Ì„‡ Ïk „ÈÂ ‰iÁ Ï‚¯ ‡l‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó»∆≈»∆»∆∆«»¿«»»»

.Ba ÔÈÈeˆÓ¿ƒ

לו.74) שם יהודה, רב של מימרא

.ÊËdlk dÏÎ‡75Ú·¯ ˙ÈaÓ ıeÁ76dlÎa ˜ÈÊÁ‰ - ¬»»À»ƒ≈…«∆¡ƒ¿À»
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Ba ‰‰ ‡lL Ú·¯ ˙Èa B˙B‡Ó ıeÁ77‰È‰ elÙ‡ . ≈≈…«∆…∆¡»¬ƒ»»
‰„O‰ CB˙a LÈÓlÁ78Ba LnzL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«»∆ƒ¿…ƒ¿«≈
BÏ Èe‡¯k79.‰˜ÊÁ Ba ‰ÊÏ ÔÈ‡ - »»≈»∆¬»»

כט:75) שם רבא, של רובע 76)מימרא בו שזורעים שטח
תבואה. בטל 77)הקב כזה קטן ששטח אומרים אנו ואין

- ממנו פחות שטח אבל רובע, בבית ודווקא השדה. לגבי
קמא). סי' שם ('טור' בו גם החזיק וכאילו השדה, לגבי בטל

לזריעה.78) ראוי וכדומה 79)ואינו פירות לשטיחת כגון
הי"ג). למעלה (ראה

.ÊÈ˜ÈÊÁ‰80„Á‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a „Á‡ ∆¡ƒ∆»»ƒ»¿»«≈≈∆¿∆»
„Á‡ ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â dÚ¯Êe Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ««¿«¿»»¿»«≈∆»¿»∆»
‰Ê - ÂÈzÁ˜Ï È‡Â ÈlL Ïk‰L :ÔÚBË Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆≈∆«…∆ƒ«¬ƒ¿«¿ƒ∆
BÏ LÈ - ÌÈL LÏL ÔÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»ƒ»«¬»»»»ƒ≈
‰¯B‡‰ ‡BÏÓk ‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯vL Ú˜¯˜Â ˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿«¿«∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆

BlÒÂ81‰ˆeÁ82˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ ,ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ ÏÎÏ ¿«»¿»ƒ»¿ƒ»¿∆∆∆¡ƒ
.Ú˜¯w‰ ¯‡L BÏ LÈ - Ú˜¯wa««¿«≈¿»««¿«

לז.80) והסל 81)שם הפירות את המלקט שתופס המקום
מיני  לכל שהואֿהדין מובן תאנים, קוטף = ("אורה" שבידו.
- בוצר בתאנים; - אורה מבאר: פכ: שם רש"י פירות.
בזיתים; - מוסק בתמרים; - גודר בתבואה; - קוצר בענבים;

פירות). בשאר - שתופסים 82)מלקט למקום מחוץ
פפא: רב אמר שם, בגמרא הפירות. מהם שמלקט הענפים
ומפרש  קרקע", חצי קנה וזה קרקע, וחצי אילנות קנה "זה
וסלו  אורה כמלא הכוונה קרקע" "וחצי שאמר מה רבינו
"קנה  פא.) (שם ששנינו משום שם), רשב"ם פירש (וכן
פב:) (שם יוחנן רבי ומפרש קרקע", קנה - (אילנות) שלשה
בין  רבינו מחלק מכירה, מהלכות בפכ"ד וסלו. אורה כמלא
קרקע, לו אין - שנים שלשה: למוכר אילנות שני מוכר
שנים  בין חילק לא לקוחות, בשני וכאן לו. יש - שלשה
כתב  וכן קרקע. לו יש אילנות בשני שגם ונראה לשלושה,
בשני  אפילו שלפנינו שבנידון ומבאר שם, רשב"ם גם
קונה  אומר - לקוחות שבשני משום קרקע, קנה אילנות
גם  כך יפה, בעין מכר שלך כשם הקרקעות: לקונה האילנות
עקירת  גבי לז: שם נאמרה זו (סברא יפה בעין מכר לי
האילנות  שמכר שבמשנה בדין אבל שיבשו), אחר האילנות
רעה  בעין "מוכר אומרים אנו לעצמו, הקרקע והשאיר
אילנות, שני כשמכר הקרקע כל את לעצמו והשאיר מוכר",
ולפיכך  אילן, שדה כמוכר זה הרי אילנות, שלושה וכשמכר

שם). מכירה הלכות (ראה קרקע קנה

.ÁÈÔÎÂ83ÔÏÈ‡ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡‰84ÔÚËÂ ,ÌÈL LÏL ¿≈»≈»≈ƒ»»»ƒ¿»«
BÚ˜¯˜Â ‰Ê ÔÏÈ‡ ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÏÈ‡‰ ÏÚa ÏÚ85 «««»ƒ»«»»«¿»ƒƒ»∆¿«¿»

ÔÏÈ‡‰ È·Úk Ú˜¯˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -86ÌB‰z‰ „Ú87. ¬≈∆≈«¿«»√ƒ»ƒ»««¿

ולח.83) לז: אחד.84)שם אילן לי 85)אפילו מכרת
האי  שתחת הקרקע את גם ששנינו 86)לן.בפירוש ומה

כלל, קרקע לו אין אילנות שני כשמכר שאפילו פא.) (שם
נוטל  אלא במקומו אחר לנטוע יכול אינו האילן וכשיתייבש
כשהלוקח  אבל סתם, אילן כשקנה היינו - שקנה האילן את
שלוש  ואכלתי שטרי ואבד הקרקע את גם בשטר קניתי טוען

"מה  שם: בגמרא ושאלו הקרקע. וקנה נאמן זה הרי - שנים
הקרקע  בעל לעשות יכול מה פירוש: למיעבד?" ליה הוה
יבוא  אם הלוקח טענת לסתור כדי קרקע, בלא אילן שמכר
חזקה? לי ויש הקרקע גם קניתי ויטען: שנים שלש אחר
גמר  לפני עדים בפני למחות צריך שהמוכר שם, ופירשו
בלי  בלבד האילן את שמכרתי דעו, ולהצהיר, שנים שלש
זה  כי מיחה, כשלא שהמדובר פירש ולא קיצר רבינו קרקע.

מועילה. כזו שמחאה מאליו -87)מובן האילן ייבש ואם
כנגד  לחפור רשאי אינו הקרקע ובעל במקומו, אחר יטע

רב. בעומק אפילו האילן

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O88˙Èa CB˙a ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏL Ba eÈ‰L ¿≈ƒ»∆»¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ‡Ò LÏL89‰BL‡¯ ‰La ‰¯OÚ ÏÎ‡Â ,90‰¯OÚÂ , »¿ƒ¿»«¬»»¿»»ƒ»«¬»»

.Ïka ˜ÊÁ‰ - ˙ÈLÈÏL ‰La ‰¯OÚÂ ,‰iL ‰La¿»»¿ƒ»«¬»»¿»»¿ƒƒÀ¿««…
‡e‰Â91LÏM‰ ˙Èa ÏÎa ˙B¯fÙÓ ÏÎ‡L ‰¯OÚ eÈ‰L ¿∆»¬»»∆»«¿À»¿»≈«»
ÔÈ‡Ò92Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ¿»»ƒ»≈¬»ƒ

˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÔÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ƒ¿»»ƒ»≈¿…¬»»…À¿«
ÏÎ‡L ‰na ‡l‡93. ∆»«∆∆»«

ולז.88) לו: סאים 89)שם שלש בו שזורעים שטח
סאה  בית הוא אילנות לנטיעת המקובל (השטח תבואה
ממטע). ד"ה שם 'תוספות' ראה אילנות. לעשרה

מהשלישי.90) וארבעה מזה שלושה זה, סאה מבית שלושה
(בתנאי).91) נאמר שלם 92)וזה שדה הוא סאה בית שכל

אכל  שלא סאה בבית החזיק לא ולפיכך עצמו, בפני
שמדובר  חננאל, רבינו בשם שם הרשב"ם [כתב פירותיו.
שלישית  שנה בשלים שפירותיהן תאנים (מין שוח בבנות
זו  בשנה פירות שהוציאו שהאילנות ואפשר לחניטתם),
שחנטו  פירות אכל שאחריה ובשנה שנתיים, לפני חנטו
שחנטו  הפירות הבשילו ובשלישית הקניה, שאחרי בשנה

הקניה]. שלו 93)בשנת אינה שהשדה משום אומרים, אנו
שראה  משום מיחה, לא הקרקע ובעל הפירות. כל אכל לא -

שם). (רשב"ם השדה כל בעל כדרך אוכל אינו שזה

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na94˙ˆ˜Ó ‡e‰ ÏÎ‡La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿»
˙B¯t‰ ¯‡L ÌÚ‰ eÊÊ·e ˙B¯t‰95ÁÈpÓ Ì‡ Ï·‡ ; «≈»¿»»¿»«≈¬»ƒ«ƒ«

ÔÏÈ‡Â Ô‡kÓ ÔÏÈ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ Ô‰È˙B¯t≈≈∆¬≈∆ƒ¿»«ƒ»ƒ»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÈÊÁ‰ - ‰„O‰ ÏkÓ Ô‡kÓƒ»ƒ»«»∆∆¡ƒ¿»«»∆««ƒ

‰È˙B¯t Ïk ÛÒ‡ ‡lL96. ∆…»«»≈∆»

השדה?94) בכל הוחזק לא הפירות, כל אכל לא שאם
ולתת 95) פירותיו להפקיר השדה בעל של דרכו אין

אותם. לקטוף "והוא 96)לאחרים אמרו: שם בגמרא
שלא  הפירות את העם שבזזו רבינו, ופירש באזוזי". דבאזי
שאמרו  מה פירש זה, לפירושו ובהתאם המחזיק, לקט
וכן  והרשב"ם, בכולו? החזיק לא אימתי הכוונה: "והוא",
פירוש, בזויי" "דבזו חזקה? זו אימתי מפרשים: הראב"ד
היינו  הסאה, בתי שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם כגון
בקיעה  קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
דיליה, פורפורין בזע ח: ו, ויקרא רבה במדרש בארמית.
עשרה  כל כשאכל אבל שלו), ארגמן לבוש קרע בעברית:
מקום  אלא קנה לא - משניים או אחד סאה מבית האילנות
למעלה  כמפורש רבינו, גם מודה עצמו זה לדין שאכל.
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שם, ב'טור' [כתב מפירושם. שנטה אףֿעלֿפי זו, בהלכה
לא  - אילנות לעשרה סאה מבית יותר מפוזרים היו שאם
רשב"ם, בשם עוד וכתב לאילנות. הצריך אלא הכל קנה
סאה  לבית אילנות מעשרה יותר בצפיפות נטועים היו שאם
חולק, הלוי מאיר ורבינו שהחזיק. במה אלא קנה לא -
הרי  אילן לכל אמות ארבע עד צפופים היו שאפילו ודעתו
משום  כעקורים, נידונים אמות מארבע בפחות אבל חזקה, זו
בדינים  דעתו גילה לא ורבינו קצר. בזמן להתייבש שסופם

אלה].

ה'תשע"ט  תמוז ב' שישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האומנים 1) כגון חזקה, להם שאין אלה דין מבאר

והשותפים.

.‡el‡Â2Èt ÏÚ Û‡ Ô„Èa Ú˜¯w‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«¬ƒƒ««¿«¿»»««ƒ
ÔÈn‡‰ :ÌÈL LÏL ÌeÏÎ‡L3ÔÈÒÈ¯‡‰Â4 ∆¬»»»ƒ»À»ƒ¿»¬ƒƒ

,BzL‡ ÈÒÎa LÈ‡‰Â ,ÔÈÙzM‰Â ÔÈtB¯ËBt‡‰Â¿»«¿ƒ¿«À»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿
ÈÒÎa ·‡‰Â ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa Ô·e ,dÏÚa ÈÒÎa ‰M‡‰Â¿»ƒ»¿ƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ¿≈

Ôa‰5,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL . «≈∆»∆»≈≈≈«¿ƒƒ∆«∆
Ô‰a eÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»»««ƒ∆…ƒ»∆
‰È‡¯ e‡È·‰L ÌÈÏÚaÏ Ú˜¯w‰ ¯ÊÁz ‡l‡ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆»«¬…««¿««¿»ƒ∆≈ƒ¿»»

˙q‰ Ú·MÈÂ ,Ô‰Ï ‰Úe„È Ú˜¯w‰ ˙‡fL6e¯ÎÓ ‡lL ∆…««¿«¿»»∆¿ƒ»«∆≈∆…»¿
e¯‡aL BÓk ,e˙ ‡lLÂ7. ¿∆…»¿¿∆≈«¿

מב.2) בתרא בבא או 3)משנה לתקנם בניינים שמקבלים
[רשב"ם  בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים בונים
האדם  בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש
ורבינו  ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה ידו תחת שהם
גם  מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום
היו  שאפילו המשנה, ומלמדת במטלטלין, שהמדובר כן
ובהגהות  חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים
גורס  אינו גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות
רבו  שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין"
שהוא  ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן
שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מפרש

מסויים 4) אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
קבועה. מידה דיניהם 5)או בפרטות רבינו מבאר לקמן

כאן. שמנה אלה כל מכר.6)של פרק 7)שלא למעלה
מטלטלין. חזקת בדין א הלכה ט

.·ÔÎÂ8ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯9„·BÚ‰Â ÔÏÊb‰Â ¿≈»≈»À∆¿«¿««¿»¿»≈
ÈÏÚa Ô‰L ÈtÓ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬ƒ»»¿»»ƒ¿≈∆≈«¬≈

ÚB¯Ê10,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÔÎÂ . ¿«¿≈≈≈∆¿»»≈¬ƒ»»¿»»
‰ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11,Ô„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL È„k ƒ¿≈∆≈»∆«¬»¿≈∆«¬…««¿«¿»»

Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁn‰ ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz ‡l‡12ÔÈ‡ - ∆»«¬…«¿»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿≈∆≈
.‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿»»

לו.8) זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה
[בגמרא 10) בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים

מחזיקינן  ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם
ואין  בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו

כאן  רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו
הדין  את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על לגמרי ודילג
לעבד  יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני,
וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את
שלא  פי על אף בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו

והרי 11)מיחו. בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם
משנה  [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו:
שבעל  משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם
י"ב  פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה
והרמב"ן  זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה
חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב"א

לט.12) מציעא בבא רבא, של מימרא

.‚Ô·e‡¯ ?Ô„Èa Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¬ƒƒ∆««¿«¿»»¿≈
‡È‰L ÔÚË ‡e‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÔBÚÓL ‰„O ÏÎ‡L∆»«¿≈ƒ¿¿≈¬»»¿»«∆ƒ
,BÏ ‰Úe„È ‡È‰L ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰Â ,B„Èa ‰Áe˜Ï¿»¿»¿≈ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»
B‡ BÙzL ‡e‰L Úe„È Ô·e‡¯L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ≈ƒ∆¿≈»«∆À»
¯ÊÁz - ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓe ,BÒBtB¯ËBt‡ B‡ BÒÈ¯‡¬ƒ«¿ƒ¿≈∆…ƒ»«¬…
.Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔBÚÓLÏ ‰„O‰«»∆¿ƒ¿¿ƒ»«∆≈∆…»«¿…»«

Ô¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â13ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒƒ¿»»¬»ƒ…≈ƒƒ¿
‰„B‰ Ô·e‡¯ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡ B‡ ÛzL ‰È‰ Ô·e‡¯L ‰È‡¿̄»»∆¿≈»»À»»ƒ∆»¿≈»
ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÏ ¯ÎÓe ÈÙzL ‡e‰ Ô‰ :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ≈«¿¿»«≈À»ƒ»«ƒƒ¿»«
- ÌÏBÚÓ ÈÙzL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿»«…»»À»ƒ≈»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰14.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ¬≈∆∆¡»ƒ¿»»»»

למעלה.13) שנמנו אלה שיכול 14)לכל מתוך במיגו,
שלך. שותף אינני לטעון היה

.„ÔÈw˙Ó B‡ da ÔÈBa eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÈn‡‰»À»ƒ≈«¿∆»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙en‡Ó e„¯È .˙Ba¯ ÌÈL d˙B‡15‡ Ì‡ ,Ô˙B‡ eÏÎ »»ƒ«»¿≈À»»ƒ»¿»

Ô‰Ï LÈ - Ô˙en‡Ó e„¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL»»ƒ≈««∆»¿≈À»»≈»∆
‰˜ÊÁ16. ¬»»

מז.15) שם לפני 16)ברייתא לידו שנמסר  בבית אפילו
חזקת  בדין ג הלכה ט פרק למעלה (ראה מאומנתו שירד

מטלטלין).

.‰ÔÈÒÈ¯‡‰17ÂÈ·‡Ï ÒÈ¯‡ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk18ÏL »¬ƒƒ≈«¿∆»»»ƒ¿»ƒ∆
ÒÈ¯‡ ‡e‰L ÔÂÈkL ;BzÁtLÓ ÈL‡Ï B‡ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿«¿≈ƒ¿«¿∆≈»∆»ƒ

˙B·‡ Èza ÏL19B„Èa ÌÈÏÚa‰ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,20Ï·‡ . ∆»≈»≈¿«ƒ«¿»ƒ¿»¬»
‰lÁz ÒÈ¯‡ ‰OÚpL ‡e‰ ‰Ê Ì‡21dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒ∆∆«¬»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

ÔÈ¯ÓB‡Â ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰˜ÊÁ ÈL dlkÀ»¿≈¬»»«¬ƒƒ»¿»¿¿ƒ
.Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰L ¯Á‡ ‰L ÏÎ‡ C‡È‰ :ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ≈«»«»»««»»¿…ƒƒ»

מו:17) רבות.18)שם שנים במשך קבוע אריס
כל 20)משפחות.19) שיאכל מקפידים הבעלים אין

או  שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות
אריס  למה הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי  יותר
הוא  יכול הרי שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין
ועכשיו, מהפירות. חלק נטלתי אריס כשהייתי לטעון:
רבי  ומתרץ מחית? לא למה - שנים שלוש הכול כשנטלתי
כאן. כמבואר רבינו ופירש אבות". בתי "באריסי יוחנן:

במשפחתו.21) ראשונה פעם
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.ÂÒÈ¯‡22B„È ˙Áz ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ˙B·‡ Èza ÏL23 »ƒ∆»≈»∆ƒ¬ƒƒ««»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÈ¯‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ;‰˜ÊÁ BÏ LÈ -24 ≈¬»»∆≈ƒƒ¬ƒƒ¬≈ƒ
ÔÈÒÈ¯‡Ï ˜lÁ Ì‡ Ï·‡ .˜˙BL ‡e‰Â Ì„‡ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»¿≈¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
ÏÚ ‰pÓÓ ‡nL ;‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - da eÈ‰L ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆»»≈¬»»∆»¿À∆«

B˙B‡ eOÚ ÔÈÒÈ¯‡‰25ÒÈ¯‡Â .26B˙eÒÈ¯‡Ó „¯iL27 »¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«≈¬ƒ
˜ÈÊÁ‰ - „¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL dÏÎ‡Â28. «¬»»»»ƒ≈««∆»«∆¡ƒ

שם.22) נחמן רב של "תחתיו",23)מימרא שם: בגמרא
מטיפול  ידיו וסילק האריסות כל את להם מסר כלומר,

השדה.24)בשדה. מן בחלק כן גם מתעסק והוא
אחרים 25) אריסים גם להוריד רשות לו ונתנו הבעלים,

ובאחריותו. בהשגחתו מז.26)שיעבדו שם ברייתא
באריסות.27) מלהתעסק כשקיבל 28)הפסיק אפילו

מאריסותו. שירד לפני באריסות

.ÊÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ‰È‰L ÔÈa ?„ˆÈk ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰»«¿ƒ≈«≈∆»»«¿«
‰„O˙Èa Ì˙B‡ epnL ÔÈa ,ÌÈÒÎ ¯‡L ÏÚ ÔÈa BÊ »∆≈«¿»¿»ƒ≈∆ƒ»≈
ÔÈc29ÌÈÓB˙È È·‡ Ì˙B‡ ‰pnL ÔÈa30eÏ„‚Â , ƒ≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ¿»¿

Ô˙B‡ eÁÈp‰Â ÌÈÓB˙È‰31Ì„‡ ‰pnL ÔÈa , «¿ƒ¿ƒƒ»≈∆ƒ»»»
Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙ÒÎ‰Â B˙‡ˆB‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«»»¿«¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙eL¯a ÔÈLnzLÓ32e¯·Ú . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»∆¬»»»¿
¯Á‡ ÌÈL LÏL eÏÎ‡Â ,ÔÈepnÓ ÔÈtB¯ËBt‡‰»«¿ƒƒƒ»¿»¿»»ƒ««

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - e¯·ÚL33. ∆»¿¬≈¬»»

יתומים.29) נכסי דין 30)על בית שמינוהו הוא שכן כל
יפה  בודקים דין בית שהרי כוונתו: ונראה משנה. (מגיד
אין  ואם יתומים נכסי לידו שמוסרים לפני אדם של מהימנותו
על  שמונה לאפוטרופוס מאמינים שאין שכן כל לו מאמינים

כך). כל בודק שאינו אביהם, הנכסים 31)ידי את השאירו
האפוטרופוס. רבינו:32)בידי כותב ז) הלכה יד (פרק לקמן

... הגדיל אפילו אפוטרופוס) שאינו נכרי (איש מחזיקים "אין
ומכאן, שיגדיל", אחר רצופות שנים שלוש שיאכל עד
כשיאכל  אפילו חזקה לו אין - ירד שברשות שאפוטרופוס
בין  ההבדל הוא מה כן, לא שאם שיגדיל, אחר שנים שלוש
לטעם  כאן הוצרך ולמה אדם, בני לשאר אפוטרופוס
(ראה  לט:) מציעא בבבא זה דין (מקור ברשות? שמשתמשים
יתבאר  ז הלכה י"ד פרק ולקמן כאן) משנה ולחם שם רש"י

שם). הערותינו ראה לגבי 33)עוד, זה דין נאמר שם בגמרא
לאפוטרופוס. רבינו למד ומהם ואריסים, אומנים

.ÁÔÈÙzM‰34ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„Oa ÛzL ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk «À»ƒ≈«ƒ»»À»¿»∆¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da35„Á‡‰ dlk ˙‡ ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬À»««ƒ∆»«∆À»»∆»

Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ÌÈL ‰nk Ô‰Ó36Ì‡Â . ≈∆«»»ƒ¬≈ƒ¿∆¿«¿≈∆¿ƒ
- ‰˜ÊÁ ÈL dlk „Á‡‰ dÏÎ‡Â ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»«¬»»»∆»À»¿≈¬»»

‰˜ÊÁ BÏ LÈ37˙Ó‡a Ì‡ :BÙzLÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ; ≈¬»»∆¬≈≈¿À»ƒ∆¡∆
‰z‡Â dlk ˙‡ ÈzÏÎ‡ C‡È‰ ,z˙ ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL∆…»«¿»¿…»«»≈«»«¿ƒ∆À»¿«»
LÈ‡‰ ÔÎÂ ?ÌÈL LÏL Ïk ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ˜˙BL38 ≈¿…ƒƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ
‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ÊÁ ÈL BzL‡ ÈÒÎa ÏÎ‡L∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬»»««ƒ∆ƒ¿»

‰ÈÒÎa ˙B¯t BÏ ÔÈ‡L dnÚ39dnÚ ‰˙‰ elÙ‡Â , ƒ»∆≈≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ¿»ƒ»
‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk40‰·e ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â , ¿∆ƒ¬»∆…ƒ»∆»¿««»»«»»

Ò¯‰Â41‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰OÚM ‰Ó Ïk ‰OÚÂ42‰ÏÎ‡L ¿»«¿»»»«∆»»¿≈»ƒ»∆»¿»

‰nk dˆÙÁk Ô‰a ‰LnzLÂ dÏÚa ÈÒÎa ˙B¯t≈¿ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«¿»»∆¿∆¿»«»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL43‰È˙BBÊÓa ‰„O dÏ „ÁiL »ƒ««ƒ∆ƒ≈»»∆ƒ¿∆»

O ‰ÏÎ‡Â‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B„44ÔÎÂ . ¿»¿»»¬≈≈¬ƒ»»¿»»¿≈
Ôa‰45·LÁÂ ÂÈ·‡ ÏL BÁÏL ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L «≈∆≈«À¿»∆»ƒ¿∆¿»

ÔÎÂ ,‰˜ÊÁ ÈL ÂÈ·‡ ÈÒÎ ÏÎ‡ Ì‡ ,B˙Èa Èa ÏÏÎaƒ¿«¿≈≈ƒ»«ƒ¿≈»ƒ¿≈¬»»¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰Ê Ôa ÈÒÎ ÏÎ‡L ·‡‰»»∆»«ƒ¿≈≈∆∆≈»»¿≈¬»»

‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ -46. ≈¬ƒ»»¿»»

מב:34) בתרא לא 35)בבא יחלקוה שאם קטנה, שדה
שכנים  מהלכות א (בפרק רגיל לעיבוד ראוי חלק כל יהיה
בהם  שאין שונים קרקעות של שיעורם רבינו מבאר ד הלכה

שם). ראה חלוקה, הסכמתי 36)דין לטעון יכול השותף
כך  ואחר זו, קטנה שדה שנים ארבע או שלוש תאכל שאתה
רצוי  ולא קטן שהיבול משום דומה, תקופה אוכל אני

חלקים. לשני הסתירה 37)לחלקו על עמדו שם בגמרא
חזקה  לו אין שותף אמר אחד שבמקום שמואל, שבדברי
כשיש  כאן רבינא, ותירץ חזקה, לו שיש אמר אחר ובמקום
משמע  שם [בגמרא בה, כשאין וכאן חלוקה, דין בה
רבינו  של מלשונו "השותפין"]. במשנה: גרס לא ששמואל
שני  כולה האחד ואכלה חלוקה דין בה יש "ואם שכתב
חלוקה; דין בה שיש א. כאן: תנאים ששני משמע חזקה",
אפילו  חזקה, זו אין חצייה אכל אם אבל כולה, שאכלה ב.
חלוקה. דין בה ואין כולה אכלה אם וכן חלוקה, דין בה יש
חננאל, רבינו שיטת מביא קמט סימן משפט חושן [בטור
חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא
דעתו  והרי"ף חלוקה. דין בה יש אם העובדא רק וקובעת
חלוקה  דין בה (כשיש) "בדאית כתב: שהרי רבינו כשיטת
שם]. משפט חושן יוסף בית ראה לכולה". (וירד) נחית וקא

מט.38) וגמרא מב. שם אינו 39)משנה כך התנה כשלא
פירות  אוכל הבעל שהרי חזקה, לו שאין להשמיענו צריך
את  שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה  נכסי

מועיל,40)השדה. הנישואין, לפני הותנה אם זה, ותנאי
שהסתלק  פי על שאף רבינו, ומשמיענו מט. שם כהנא כרב
כשאכל  חזקה לו אין - אשתו בנכסי שהיא זכות מכל לגמרי
מחיתי. לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,
מבוארים  אשתו בנכסי זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי
חושן  סמ"ע וראה שם ראה אישות. מהלכות כ"ג בפרק

ויב). יא י, קטן סעיף קמט סימן לטובת 41)משפט
למחות, צריכה הקרקע, את וקלקל הזיק אם אבל הנכסים,
ואם  ומערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב
רבינו  דברי פירש משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא
לא  שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל
מדברי  מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק
למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב
אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי
הוא  יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע לנו ולמה

רבא)]. של מב.42)רבו שם נא.43)משנה שם גמרא
יותר 44) למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד אינו שהבעל

לה. שקצב מב.45)מזה שם דרכם 46)משנה שאין
שהם  מפרש, שם ורשב"ם זה. על זה להקפיד

לזה. זה כאפוטרופוסים
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.ËÔ·e47L¯tL48elÙ‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â ,ÂÈ·‡Ó ≈∆≈«≈»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¬ƒ
ÔÈLe¯b ˜ÙÒ49Ì„‡ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ -50. ¿≈≈ƒ¬≈≈ƒ¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ipa x`yk od ixd 'ek ...dyxbzpy dy`e eia`n yxity oae"
."mc`

לה' אתם "בנים שנאמר ובן לאב נמשלו וישראל הקב"ה
במדרשי  כמבואר ואשה לבעל נמשלו כן וכמו אלוקיכם",
ואם  וכלה. לחתן וישראל הקב"ה את המדמים רבים חז"ל
יקשה  הרוחנית, במשמעותה זו הלכה להסביר נבוא
אין  בעלה בנכסי ואשה אביו בנכסי שבן הדין את להסביר
שכר  הן בשכר, קשורה ה' עבודת כל והלא חזקה, להם
("שיסיר  הזה בעולם גשמי שכר והן הבא בעולם רוחני
וישפיע  ... כו' מלעשותה אותנו המונעים הדברים כל ממנו
של  עבודתו שתכלית אלא עוד, ולא כו'"). הטובות כל לנו
ואיך  בראשית", במעשה לקב"ה "שותף שנעשה היא אדם
חזקה". לו אין אביו בנכסי ש"בן הדין עם זה כל מתאים

בלשון  היא לאביו הבן שעבודת אמת הן הוא: וההסבר
ואימי' אבוי בתר דאשתדל "כברא בתניא שהובא הזוהר
ומסר  כו' ונשמתי' ורוחי' ונפשי' מגרמי' יתיר לון דרחם
הוא  וכן הביטול, תכלית כלומר כו'" עלייהו למיתה גרמי'
שהעבודה  ואף בעלה" רצון שעושה כשרה "אשה לגבי גם
של  רצונו זאת בכל העבודה, וראשית יסוד הוא והביטול
מציאותו, כל את החודר באופן גם תהיה שהעבודה הקב"ה
נפשו  כוחות פרטי כל עם האדם מציאות שתהיה היינו

באלקות. חדורה מציאותו תהיה זאת ובכל
שמלבד  מבעלה", שנתגרשה ואשה מאביו שפירש "בן וזהו
עבודה  גם מיהודי נדרשת הנפש, ומסירות הביטול תנועת

"נתגרשה". או ב"פירש" רק מתאפשרת וזו עצמו בכח
חכמתו  שהיא שהגם התורה בלימוד גם הוא הזה  כסדר
בשאלות  כרוך תורה תלמוד מכל־מקום הקב"ה, של ורצונו
כל  את תחדור שהתורה כדי אדם של שבשכלו והבנות
עבודת  היינו ובעלה" ל"אשה בנוגע הוא וכן מציאותו.
באופן  ה' אהבת היא התפילה עבודת שכללות התפילה
ה' אהבת צריכה זאת עם וביחד כלל, מציאות שאינו
דווקא. נפשך" ובכל לבבך "בכל האדם מציאות את לחדור
(fi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

מז.47) בנכסיו.48)שם מתעסק ואינו אביו בית את עזב
אין  אמרו לא (פירוש: לא - חלקו והלכתא אמרו: נב. שם

חזקה). שמואל:49)לו בשם שאמר זירא כרבי מז: שם
(=ספק  מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום "כל

במזונותיה". חייב בעלה שם 50)גירושין) בתוספות
שדה  לה כשייחד שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור

אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה

.È˙BiÏ‚ ÈL‡¯51Ô‰a ‰È‰L ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa eÈ‰L »≈»À∆»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ∆»»»∆
¯Á‡ ÔÎÂ .‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÚ‰ ˙‡ ˙Bc¯Ï Ák…«ƒ¿∆»»≈¬ƒ»»¿»»¿≈«≈

ÔÈ‡ - ÌÈL ‰nk ÏÎ‡ elÙ‡ ,Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈∆¬ƒ»««»»ƒ≈
Ô„iL ÈtÓ ,ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»»¿ƒ∆≈»¿«ƒƒ¿≈∆»»
Ï·‡ .‰pnÓ ‰Ê ÔÈ˜lÒÓ eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ,‰ÙÈwz«ƒ»»¿«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆ƒ∆»¬»

˙q‰ ÔÈÚaL52Ô‰ Ì‡Â .e˙ ‡lLÂ e¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»ƒ∆≈∆…»¿¿∆…»¿¿ƒ≈
˙q‰ ÚaL - ¯ÎÓ ‡lL ¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÈÒÎa e˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿ƒ¿≈«≈¿»«∆…»«ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ï Ô˙ ‡ÏÂ Ô‰Ï ¯ÎÓ ‡lL∆…»«»∆¿…»«»∆

ב.51) בהלכה פעמים,52)נתבאר כמה כבר נתבאר
קרקעות. של בתביעות היסת שנשבעים

.‡È„ˆÈk ÔÏÊb‰53,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÈÓ ? ««¿»≈«ƒ∆À¿««¿»«»∆
ÂÈ˙B·‡ e˜ÊÁ‰L ÈÓ B‡54B‰ Ô‰LÏÚ ˙BLÙ ÔÈ‚¯ ƒ∆À¿¿¬»∆≈¿ƒ¿»«

- ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ È˜ÒÚƒ¿≈»««ƒ∆»«»∆«»»ƒ
.ÌÈÏÚaÏ ‰„O ¯ÊÁ˙Â ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ¿«¬…»∆«¿»ƒ

זו 53) שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שדה  אותה על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא"
(טור  שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה

רב 54)שם). בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף
ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם: חסדא
רבינו  ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם  שאין מובן
שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, וכרב יוחנן כרב - כשניהם

כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
עדים 1) הביאו אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

בורח  ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו
ודין  איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין
טוען  או ירושה מחמת בא ודין טענה, עימה שאין חזקה

ממך. שקנה מפלוני קניתי

.‡Ïk2el‡3ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »≈∆≈¬ƒ»»¿»»ƒ≈ƒ≈ƒ
‰zÓa Ô‰Ï ‰e˙ B‡ BÊ ‰„O ÌÈÏÚa‰ Ì‰Ï e¯ÎnL∆»¿»∆«¿»ƒ»∆¿»»»∆¿«»»

‰È‡¯ Ô˙È‡¯ -4ÔÏÊb‰ ÔÓ ıeÁ ,5BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa‰Â6. ¿»»»¿»»ƒ««¿»¿«««¿ƒ¿≈ƒ¿
?e¯Ó‡ ÌÈÒÎ ‰Ê È‡a7ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa8‰„Oa B‡ , ¿≈∆¿»ƒ»¿¿ƒ¿≈…«¿∆¿»∆
d˙a˙Îa dÏ „ÁiL9,d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O·e , ∆ƒ≈»ƒ¿À»»¿»∆∆»«»ƒ¿À»»

‚BÏÓ ÈÒÎa Ï·‡ ;BÏMÓ ÌeLa dÏ Ô˙pL ‰„O·e10- ¿»∆∆»«»¿ƒ∆¬»¿ƒ¿≈¿
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ BÏ LÈ11. ≈¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

מז:2) הקודם.3)בבאֿבתרא בפרק שנמנו
שלש 4) אכלו שלא אףֿעלֿפי בידם, השדה ומעמידים

הבאה.5)שנים. בהלכה אפילו 6)יבואר אלה, שני
מידם. מוציאים - הנכסים שקנו עדים שאין 7)הביאו

ראיה. הבעל בנדוניא,8)ראיית לבעלה שהכניסה הנכסים
ההפסד  את ישלים הוא יפחתו שאם אחריות עליו וקיבל
לו. הותירו - רווח) (יהיה הותירו ואם כשתתגרש,

לה 9) שכתב אחת שדות: שלש נמנו ונ. מט: שם בגמרא
לו  שהכניסה ואחת בכתובתה, לה שייחד ואחת בכתובתה,
וזו  משלו", שום לה "שהכניס גורסים: (ויש משלה שום
אלו  שדות בשלש שונים פירושים ונאמרו רבינו). גירסת
ובין  לרשב"ם ובין ה"ג). ד"ה ו'תוספות' רשב"ם (ראה
מנה  ורבינו ברזל. צאן נכסי היא מהשדות אחת ל'תוספות',
וכן  ארבע. לו ויצאו השדות, שלש וגם ברזל, צאן נכסי כאן
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רבינו  נושאיֿכלי ונלאו הי"ח. פכ"ב אישות בהלכות גם כתב
שרבינו  ונראה שם). לחםֿמשנה (ראה מספיק ביאור למצוא
כתב  הנישואין שלפני היינו בכתובתה", לה "שכתב מפרש
את  ממנה לגבות אפותיקי שתהיה מסוימת שדה בכתובתה
לאלמנה  ומנה לבתולה, מאתיים - העיקרית הכתובה
שדה  קבע הנישואין אחר היינו לה" "ושייחד וגרושה;
הכתובה  בשטר הדבר נכתב ולא לכתובתה, כאפותיקי
היינו  משלו" בשום לה "ושנתן שם); הרשב"ם (כפירוש
לו, שהכניסה הנדוניא ערך על בעלה לה שהוסיף התוספת
נכללו  שבגמרא רבינו, ודעת עצמה. הנדוניא כדין ודינה
צאן  נכסי הן ושתיהן והתוספת, נדוניא השלישית בשדה
לטעות  שלא כדי לחוד, אחת כל מנה עצמו ורבינו ברזל,
המכירה  אין ולמה בלבד. לתוספת שהכוונה לחשוב
רוח  נחת לומר: שיכולה נט), (שם בגמרא נתבאר מועילה?
לו. להקנות התכוונתי ולא הבית, שלום למען לבעלי, עשיתי

כל 10) עליו קיבל ולא לבעלה, אותם הכניסה שלא נכסים
שהבעל  מפני מלוג", "נכסי נקראים - להם בנוגע אחריות
השלם). ערוך - מורטט = (מולג פירותיהם אוכל

הם 11) ברזל צאן נכסי הוא: ההבדל וטעם הי"ז. פכ"ב
רק  בחזרה אותם תקבל והיא הבעל ברשות לגמרי
את  יאמר: לו, למכור תסרב אם כך, ומשום כשתתגרש,
כשהם  גם שלה גופם מלוג, נכסי אבל גירושין. על חושבת
למכור. סירובה על כלֿכך הבעל ירגז לא ולפיכך נשואים,

.·ÔÏÊb‰ „ˆÈk12ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÔÂÈk ?‰È‡¯ BÏ ÔÈ‡ ≈«««¿»≈¿»»≈»∆À¿««¿»
BÊ ‰„O ÏÚ13ÏÚa‰ ‰„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»∆««ƒ∆≈ƒ¿»»∆»«««

ÌÈÓc Á˜ÏÂ BÊ ‰„O BÏ ¯ÎnL ÌÈ„Ú ÈÙa14, ƒ¿≈≈ƒ∆»«»∆¿»«»ƒ
‰‡¯i‰ ÈtÓ ‡l‡ ,EÏ e¯ÎÓ ‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ…»«¿¿∆»ƒ¿≈«ƒ¿»
BÏ ÔÈ‡Â ,B„iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - BÏ eÈ„B‰ƒƒƒ∆«»∆ƒ»¿≈

ÌeÏk15Ck BÏ ‰Ó Ì‰ÈÙaL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆ƒ¿≈∆»»»
ÔÏÊb‰ „iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - CÎÂ16BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe , ¿»ƒƒ∆«»∆ƒ«««¿»«¬ƒƒ

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰17. «¿»ƒ∆«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מז:12) הי"א.13)שם הקודם בפרק מבואר
דמים.14) שלקח הודה לו 15)כלומר, מחזיר המוכר אין

בו. שהודה הטוב 16)הכסף מרצונו שלא שמכר משום
מכירה. מכירתו אין - היראה מפני הט"ו.17)אלא פ"ט

שגם  ומסתבר בשטר, כשמכר הדין מה פירש ולא סתם רבינו
הכלל  לפי רב, דעת נגד שם שמואל כדעת קנה, לא בשטר
הדבר, תמוה [אולם ממונות. בדיני כשמואל הלכה שבידינו:
עצמו  על שקיבל בשטר כתב שאם רבינו, פירש שלא
ואולי  שם? שמואל שאמר כמו קיימת, המכירה - אחריות
אלא  קיים המכר שבשטר אמר לא ששמואל רבינו, דעת
כדי  לו מכרה או נתנה השדה שבעל אנס, (אדם בסיקריקין
גם  - זו שדה על בגזלנות בהוחזק אבל יהרגנו), שלא
רבינו  שחילק מה וראה (לחםֿמשנה). מועילה אינה אחריות
למכור  אנסוהו לבין גזלן בין הט"ז, שם גזילה בהלכות

וזבין)]. (תליוהו

.‚Ôn‡‰ Ôa18eÏÎ‡L ÒBtB¯ËBt‡‰ Ô·e ÒÈ¯‡‰ Ô·e ∆»À»∆»»ƒ∆»«¿∆»¿
Ô‰Ï e¯ÎÓ ÌÈÏÚa‰L eÚË Ì‡ :‰˜ÊÁ ÈL BÊ ‰„O»∆¿≈¬»»ƒ»¬∆«¿»ƒ»¿»∆
‡È‰L eÚË Ì‡Â ;‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈ - Ô‰Ï e˙ B‡»¿»∆≈»∆¬»»¿ƒ»¬∆ƒ

Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰˜ÊÁ ÈL ‰eÏÎ‡L Ì‰È·‡Ó Ô‰Ï ‰M¯È¿À»»∆≈¬ƒ∆∆¬»»¿≈¬»»≈»∆
‰˜ÊÁ19Ô‰È·‡Ï ÌÈÏÚa‰ e„B‰L ,ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡Â . ¬»»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ∆

‰„O‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰e˙ B‡ Ô‰Ï ‰e¯ÎnL∆¿»»»∆¿»»«¬ƒƒ∆«»∆
Ô„Èa20. ¿»»

מז.18) שם יוחנן, רבי של אמרו:19)מימרא שם בגמרא
בטענה  באו (אם לא נמי הנך דאבוהון, בטענתא אתו "אי
– ואפוטרופוס ואריס אומן בן - אלה אפילו אביהם, של

חזקה)". להם אין (שם)20)גםֿכן בגמרא גורס רבינו
הרי"ף  גירסת וכן לו", הודה בפנינו עדים: "דקאמרי
שהרי  זו, גירסא דחו כגון, ד"ה שם וב 'תוספות' בהלכותיו.
אריס  וכן עצמו אומן גם לו, שהודה עדים יש אם
חזקה  בלי גם - כשהודה ועוד, נאמנים. ואפוטרופוס
"כגון  רבינוֿתם: גורס אלו, מקושיות להימלט וכדי נאמנים.
הבעלים  הודו בפני טוען: הבן כלומר, הודה" בפנינו דקאמר
ממך, קניתיה אני לטעון: היה שיכול ב'מיגו' ונאמן לאבינו,

חזקה. שני שאכל עדים יש והרי

.„ÏÊb‰ ÔaÔ21e„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»∆
e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ dÈ‡ - ¯ÎnL ÂÈ·‡Ï ÌÈÏÚa‰22. «¿»ƒ¿»ƒ∆»«≈»¿»»¿∆≈«¿

Ï·‡23BÏ LÈ - ÂÈ·‡ ˙ÚËa ‡a elÙ‡ ,ÔÏÊb‰ Ôa Ôa ¬»∆∆««¿»¬ƒ»¿«¬«»ƒ≈
‰˜ÊÁ24ÂÈ·‡ È·‡ ˙ÚËa ‡a ;25.‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬»»»¿«¬«¬ƒ»ƒ≈¬»»

כשטען 21) ומדובר יוחנן, רבי של המימרא המשך שם,
כמו  נאמן, - ממך קניתיה אני כשטען אבל מאביו, שירשה

אריס. הקודמת.22)בן שהרי 24)שם.23)בהלכה
לו. הודה היראה מפני ולא גזלן, אינו ירושה 25)אביו

אותה. שקנה אביו מאבי בידו היא

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰26ÌÈL ‰nk dÏÎ‡ elÙ‡ ,27ÔÈ‡ - »≈»ƒ¬ƒ¬»»«»»ƒ≈
‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡28‰„O‰ ¯ÊÁz - ¯ËL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¬ƒ»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»«¬…«»∆

ÌÈÏÚaÏ29˙Úe·L ewz ‡lL ,‰Úe·L ÌeL ‡Ïa «¿»ƒ¿…¿»∆…ƒ¿¿«
Ï‡¯OÈÂ .Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ˙q‰30„·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ ∆≈∆»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»≈¬«»≈

ÌÈ·ÎBk31ÌÈ·ÎBk „·BÚk ‡e‰ È¯‰ -32B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »ƒ¬≈¿≈»ƒ∆≈¬ƒ»
‰È‡¯33. ¿»»

לה:26) מבעליה.27)שם השדה קניתי וטוען:
[ויש 28) למחות. מפחד והישראל אלם, הוא גוי שסתם

במדינות  אפילו או ישראל במדינת הדין מה בזה, לעיין
אדם]. כל על מגן שהחוק שטר 29)דמוקרטיות, אבל

שאם  מובן, בשטר". אלא חזקה לו אין "גוי שם: רב מועיל.
ב  בהלכה [למעלה חזקה. שני בלי נאמן - שטר בידו יש
אינו  שטר שאפילו רבינו, בדעת כתבנו וסיקריקין, גזלן בדין
ונראה  לדברינו. סתירה כאן ולכאורה שמואל, כדעת מועיל,
גוי. סתם לבין אנס, או כגזלן הידוע אדם בין לחלק שיש
רב  על חולק ששמואל מצאנו לא הרי זה: להבדל וסיוע

שטר]. שהביא גוי מן 31)שם.30)בדין קניתיה וטוען:
ממך. שקנאה לי ואמר שנים, שלש שאכל לכל 32)הגוי

אין  ולמה שבועה. בלי שתחזור כלומר למעלה, האמור
הקונה  הישראל במגידֿמשנה: ביאר היסת? אותו משביעים
אלא  המערער, מן השדה קנה שהגוי 'ברי' טענת טוען אינו
שאין  ה"ו) פ"א (למעלה לשיטתו ורבינו כך, לו אמר שהגוי

'שמא'. טענת על שלש 33)נשבעים הישראל אכלה אפילו

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



קמה orhpe oreh 'ld - mihtyn xtq - fenz 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מבואר  - מועילה חזקה אין למה דבר, של וטעמו שנים.
לקמן  (ראה טענה עמה שאין חזקה שזו שם, ברשב"ם
לידי  השדה הגיע כיצד יודע אינו שהישראל משום הי"ב),
קנין  שטר לי מסר הגוי הלוקח: טען שאם יוצא, ומזה  הגוי.
נאמן  - יותר בו נזהרתי לא שנים שלש שאכלתי ואחר ממך,

הבאה). הלכה (ראה קניתיה ממך לטעון: שיכול ב'מיגו',

.ÂÔÚË34ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯Oi‰ ‰Ê »«∆«ƒ¿»≈«»≈¬«»≈»ƒ
‰fÓ ÈÏ ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ dÁ˜Ï ÈÙa :¯Ó‡Â¿»«¿»«¿»»»≈»ƒ∆»«ƒƒ∆
˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÓ‰ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈«¿«¿≈»«¬≈∆∆¡»¿ƒ»«∆≈
È¯‰Â EnÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;Ck ÏÚ«»ƒ∆»«¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¬≈
‰ÈzÁ˜Ï ÈBÏtÓ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

.EnÓ dÁ˜Ï ÈÙaL∆¿»«¿»»ƒ¿

לו.34) שם כרבא,

.ÊÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡35ÏÈc‚‰ elÙ‡Â ÔË˜ ÈÒÎa36?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»«¬ƒƒ¿ƒ≈«
¯Á‡ ÌÈzLe ,˙Á‡ ‰L ÔË˜ ‡e‰Lk ÂÈÙa dÏÎ‡¬»»¿»»¿∆»»»»««¿«ƒ««
ÔÈ‡ - ÈÏ z˙ ‰z‡ ,ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚËÂ ,ÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ¿»««»»«¿»ƒ«»»«»ƒ≈
¯Á‡ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL ÏÎ‡iL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê∆¿«∆…«»»ƒ¿««

ÏÈc‚‰L37. ∆ƒ¿ƒ

לט.35) שמעֿמינה 36)בבאֿמציעא רבא, "אמר שם
קרוב  מורידין אין הונא רב שאמר (מזה הונא מדרב
בנכסי  מחזיקין אין ללמוד) יש קטן, לנכסי כאפוטרופוס
הדבר  יישכח שמא הוא הונא רב של נימוקו פירוש, קטן".
דייק  ומכאן לידי, באו בירושה ויטען: ירד, שכאפוטרופוס
ולמה? לחשוש, מה אין קרוב, שאינו שבאפוטרופוס רבא
מהמוריש  קניתים לטעון יכול שנים שלש אחר הלא
הקטן. בנכסי מחזיקים אין ודאי אלא חזקה? שני ואכלתים
לו  אין אפוטרופוס למה נימק ה"ז) פי"ג (למעלה רבינו
רבא  הסיק כיצד קשה: ולפיֿזה ברשות. שירד משום חזקה,
אדם  אפילו כלל, קטן בנכסי מחזיקים שאין הונא רב מדברי
בדיני  עוסק הונא רב הרי נכסיו? על אפוטרופוס שאינו
רבינו  שלדעת מבאר, שם בלחםֿמשנה אפוטרופוס?
שני  לומדים אנו הונא, רב מדברי כך: היא רבא של הוכחתו
אינו  קטן ב. קטן; בנכסי לרמאות שחוששים א. דברים:
מחזיקים  שאין ומכאן למחות. יודע ואינו אביו בנכסי מכיר
בכל  שהרי ביתֿדין, ברשות ירד שלא מי אפילו קטן בנכסי
פירשו  (כן החזקה את המבטלים אלה תנאים שני ישנם אדם
ביארנו  (שם) ולמעלה שמעֿמינה). ד"ה שם ב'תוספות' גם
שם. ראה ברשות", שירד "מפני רבינו נימק למה

שם 37) רבא שאמר מה מפרש רבינו, של רבו מיגש, הר"י
אחר  החזקה שנות השלים אפילו - הגדיל" "ואפילו
גדול  כשהוא שנים שלש בפניו אכלה שלא מכיון שהגדיל,
הרי  שהגדיל אחר שנים שלש כשאכלה אבל חזקה, אינה -
אביו, נכסי איפה הבן חקר שבוודאי אומרים, שאנו חזקה, זו
ורשב"ם  למחות. לו והיה אביו של היא זו ששדה לו ונודע
אין  - שהגדיל אחר שנים שלש אכלה שאפילו פירש, שם
נודע  לא - הבן של בקטנותו זו לשדה שירד מכיון חזקה, זו
בהשגותיו  הראב"ד כתב וכן היתה. אביו של זו ששדה לו,
שם. והרא"ש והרשב"א הרמב"ן לדעתו והסכימו כאן,
בתשובה, גאון האי רב דעת מביא קמט, סי' חו"מ [ב'טור'

מסויים  זמן בה והחזיק מאביו שקנאה המחזיק טען שאם
אחר  שנים שלש בה החזיק ואחרֿכך קטן היה כשהבן
אבל  בקטנותו, לה שירד משום חזקה, זו אין - שהגדיל
- שנים שלש בה והחזקתי השדה את מהבן קניתי כשטען
אביו, בחיי בקטנותו לה שירד אףֿעלֿפי חזקה, זו הרי
אביו  של שהוא שידע הוכיח - השדה את שמכר שמכיון

כט). ס"ק שם שו"ע וסמ"ע כג, אות שם 'פרישה' (ראה

.Á˜ÈÊÁ‰L ÈÓ38˙Ba¯ ÌÈL ÔË˜ ÈÒÎa39ÔÚËÂ , ƒ∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈»»»ƒ«¿»«
Ck Ô‰ÈÏÚ ‰·BÁ ÈÏ LÈÂ ,È„Èa Ô‰ ‰BkLÓ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ»¬≈∆»

‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,CÎÂÈ„Èa Ô‰ ÌÈÁe˜Ï :¯Ó‡40- ¿»ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ≈¿»ƒ
‰Ê ÏL ÂÈ·‡Ï ‰È‰L ˙˜ÊÁÓ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡41; ∆¡»∆¬≈≈»À¿∆∆∆»»¿»ƒ∆∆

dÁ·MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰Â42¯ÊÁ˙Â ,ÔÚhM ‰Ó «¬≈∆∆ƒƒ¿»«∆»«¿«¬…
ÏL ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ∆

ÌÈÓB˙È43ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ¿ƒ≈∆¡»∆¬≈≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔË˜44,ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â ; »»¿«¬…«»∆¿»«≈∆»««¿ƒ

eÏc‚iL „Ú45ÔÈc Ô‰nÚ ‰OÚÈÂ46. «∆ƒ¿¿¿«¬∆ƒ»∆ƒ

שרשום.38) בר ברבא מעשה ולג. לב: בבאֿבתרא
פירושו 39) (עלֿפי אביו בחיי שנים שלש החזיק לא אפילו

שם). מיגש הר"י למעלה 41)מאביו.40)של נתבאר
המערער, של שהיא ידועה שאינה שבקרקע ה"א) (פי"א
יב  בפרק למעלה ממך. היא לקוחה לומר המחזיק נאמן
אין  חזקה שני אכלה שאפילו נתבאר, ה"ז ולווה מלוה מהל'
מקבלים  שאין משום קטנים, יתומים מידי השדה מוציאים
ואין  הם, בפניהם כשלא - וקטנים בעלֿדין, בפני שלא עדים
בחזקת  כשהשדה המדובר שם כי כאן, להאמור ניגוד בזה
וזה  אביהם, של שהיא כלל ידועה כשאינה אבל היתומים,
לטענת  לא ואפילו חזקה, לעדי צריכים אנו אין - בה מחזיק

המוריש.42)חזקה. ובין בינו שהותנה כפי מפירותיה,
ה"ט). לקמן (ראה שבועה בלא שנוטל ולא 43)ונראה

האב. בחיי חזקה שני חזקת 44)אכלה לו שאין ומכיון
אבל  בשדה, כמחזיק חזקתו את הקול ערער שנים, שלש
כאן  בהשגותיו [הראב"ד מבטל. הקול אין שנים שלש חזקת

וסובר רבינו, על שלש חולק חזקת אפילו מבטל שהקול
סי' חו"מ וב'טור' שם. בפירושו רשב"ם כתב וכן שנים.
יונה  ורבינו גאון, האי רב דעת גם היא שזאת כתב קמט,
הוא  שנים, שלש גמר לפני הקול יצא שאם דבריהם, ביאר
המחזיק  על היה קול, שיצא שמכיון החזקה, את מבטל
אבל  לעצמו, הפסד גרם - שמר לא ואם שטרו, את לשמור
אין  - האב בחיי שנים שלש שאכלה אחר הקול כשיצא
לומר  אפשר ביאורו, ולפי מידו. השדה את מוציאים
ובהלכה  כאן ודבריו גאון, האי רב על חולק אינו שהרמב"ם
שלש  שאכלה אחר הקול כשיצא נאמרו שם) (ראה הבאה

האב]. בחיי ויביאו 45)שנים שלשֿעשרה לגיל יגיעו
שאינו  ה"ז, מכירה מהל' בפכ"ט שאמרנו ומה בגרות. סימני
להוצאותיו, היינו עשרים, גיל עד שירש קרקע למכור יכול
להוסיף  ויש שם). (רשב"ם מוכר - חובות לפירעון אבל
אין  שאמרו: ומה עצמו, הוא ולא מוכרים ביתֿדין כאן עוד:
חוב  מהם (לגבות קטנים יתומים לנכסי נזקקים ביתֿדין
משלשֿעשרה. למטה ממש, לקטנים הכוונה אביהם)

חובו.46) כל את ויתבע לביתֿדין יזמינם
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.ËÔ‰È·‡ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡47ÏBÎiL CBzÓ - ¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆ƒ∆»
·BÁ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,Ô‰È·‡Ó È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ«¿»ƒ¿»ƒ≈¬ƒ∆∆¡»«

˙B¯t‰ ÔÓ B˙B‡ ‰·B‚Â ,Ô‰È·‡ ÏÚ ÈÏ LÈ48e‰·B‚Â . ≈ƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ«≈¿≈
‰Úe·La ‡lL49.Ô‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ , ∆…ƒ¿»ƒ∆»«∆ƒ≈

בידי.47) הם משכון (ראה 48)וטוען: קול יצא אם אפילו
ומגידֿמשנה). מטלטלין 49)ראב"ד גבי ה"ב פ"ח למעלה

בידי, הם משכון טוען והנתבע התובע, של שהם הידועים
כאן  כתב ולמה חפץ, בנקיטת בשבועה שנוטל רבינו כתב
 ֿ ובמגיד רבינו. על כך השיג הראב"ד בשבועה"? "שלא
שמדין  משום למטלטלין, קרקע לדמות שאין מיישב, משנה
שבועת  תיקנו וחכמים הקרקעות, על נשבעים אין תורה
על  היסת נשבעים שאין רבינו, דעת נתבארה וכבר היסת,

'ברי'. טענת טוענים היתומים אין וכאן 'שמא', טענת

.ÈÁ¯Ba50˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯aL51‰È‰L ÔB‚k , ≈«∆»«≈¬««»«¿»¿∆»»
elÙ‡ .ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - B˙ÈÓ‰Ï Lw·Ó CÏn‰«∆∆¿«≈«¬ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»»¬ƒ
B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - Á˜lL ÔÚËÂ ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁn‰ ÏÎ‡»«««¬ƒ«»»ƒ¿»«∆»«≈¬ƒ»
?˙ÈÁÓ ‡Ï ‰nÏ :‰„O‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰È‡¿̄»»¿≈¿ƒ¿«««»∆»»…ƒƒ»
˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ Ï·‡ .BLÙa ˜qÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¿¬»«≈«≈¬«

Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - ÔBÓÓ52- ‰ÁÓ ‡Ï Ì‡Â , »¬≈¿»»»¿ƒ…ƒ»
.ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ¿»»

בנכסי 50) מחזיקין אין - "הלכתא רבא : אמר לח: שם
ומפחד 51)בורח". נפשו את להציל נתונה התעניינותו כל

מחבואו. מקום למלך יוודע מחאתו עלֿידי פן למחות,
הוא 52) שסומך למחות, חושש אינו - בסכנה אינם כשחייו

כסף, בידו שאין יודעים נושיו שהרי אחריו, ירדפו שלא
שם). (רשב"ם לפרוע שיוכל עד להשתמט ורוצה

.‡ÈÔÈ˜ÈÊÁÓ53dÏÎ‡ ?„ˆÈk .LÈ‡ ˙L‡ ÈÒÎa «¬ƒƒ¿ƒ¿≈≈∆ƒ≈«¬»»
¯Á‡ ÌÈL LÏLÂ ÏÚa‰ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL ˙ˆ˜Óƒ¿»¿≈¬»»¿«≈«««¿»»ƒ««
- CÈÏÚ·e z‡ ÈÏ dz¯ÎÓ :¯Ó‡Â ÔÚËÂ ,ÏÚa‰ ˙˙ÈÓƒ««««¿»«¿»«¿«¿»ƒ«¿«¬ƒ
CnÓ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«ƒ≈
‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ È¯‰L ,CÈÏÚa ˙BÓ ¯Á‡ ‰ÈzÁ˜Ï¿«¿ƒ»«««¬≈∆¬≈¬»»¿≈¬»»
ÈiÁa dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .Ba ˙ÁÓ ‡ÏÂ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡««ƒ««««¿…ƒ»¬»ƒ¬»»¿«≈
˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÌÈL ‰nk dÏÚa«¿»«»»ƒ¿…¬»»¿≈¬»»««ƒ«

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - dÏÚa54. «¿»≈¬»»

נ:53) שהרי 54)שם אשתו, נכסי למכור זכות לבעל שאין
עד  חייו ימי כל פירותיהם לאכול אלא בנכסיה זוכה אינו
האב  בחיי חזקה שני מקצת לאכל דומה זה ואין שתתגרש.
זו  הרי ה"ז) פי"ב (למעלה שאמרנו הבן, בחיי ומקצתן
החזקה  היתה האב בחיי שנים שלש אכל אילו שם חזקה;
ד"ה  שם ('תוספות' חזקה אינה כזו אכילה וכאן מועילה,

כגון).

.·È‰˜ÊÁ Ïk55.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ‰ÚË dnÚ ÔÈ‡L »¬»»∆≈ƒ»«¬»≈»¬»»
‡·e ,ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ˙B¯t ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«≈»∆«»»ƒ»
!‡e‰ ÈlL ?BÊ ‰„O EÏ ÔÈ‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÓ‰«¿«¿≈¿»«≈«ƒ¿»∆∆ƒ

ÎÂ ,‡È‰ ÈÓ ÏL Ú„BÈ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â B·ÈL‰‡lL ÔÂÈ ¡ƒ¿»«≈ƒ≈«∆ƒƒ¿≈»∆…
,‰˜ÊÁ BÊ ÔÈ‡ - dÎB˙Ï Èz„¯È ÌeÏk Ì„‡ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ»»¿»«¿ƒ¿»≈¬»»

‡ÏÂ BÏ d˙pL ‡ÏÂ dÁ˜lL ÔÚË ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»«∆¿»»¿…∆¿»»¿…
dL¯iL56ÔÚË ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .57ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ , ∆¿»»¿««ƒ∆…»«≈ƒƒ

‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰Ê ‡È·iL „Ú B„iÓ d˙B‡»ƒ»«∆»ƒ∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ
‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú ‡È·‰ .BlL∆≈ƒ≈ƒ«¬…«»∆ƒƒƒ∆

ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk58˜ÈÊÁn‰ ‰ÊÏ »«≈∆»«¿≈¿ƒ¿∆««¬ƒ
„Ú ,„·‡Â EÏ ‰È‰ ¯ËL ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿»»»¿¿»««

BÓˆÚÓ ÔÚËiL59˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ…»««¬ƒ»«≈
¯ËL LiL ˙ÓÁÓ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .ÏÎ‡L∆»«¿≈»≈¿≈¬»»≈¬«∆≈¿»

ÏËa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,B„Èa60‰˜ÊÁ‰ ‰ÏËa -61¯ÊÁ˙Â , ¿»¿ƒ¿»«¿»»≈»¿»«¬»»¿«¬…
.ÌÈÏÚaÏ ˙B¯t‰ Ïk ÌÚ ‰„O‰«»∆ƒ»«≈«¿»ƒ

מא.55) שם וגמרא הי"ד.56)משנה לקמן ראה
לי.57) נתונה או ממך המערער 58)קניתיה כשהביא

תשומת  לעורר פותחים ביתֿדין אין - שלו שהשדה עדים
במתנה. קיבל או שקנה שיודיע המחזיק, משמע,59)לב

לחזור  הוא יכול וכו'" יודע "איני תחילה: טען שאפילו
מה  טענתי כך ומשום שטרי, ואבד ממך קניתי  ולטעון
הכחשה  כאן שאין ומנמק, שם, רשב"ם כתב [וכן שטענתי.
ה"ח) פ"ז (למעלה רבינו ולדעת הקודמת. טענתו של ממש
זה  הרי - הראשונה טענתו ממש מכחיש הוא אם אפילו
ולא  עדים עלֿידי הוכחש שלא זמן כל וטוען, וחוזר טוען

מביתֿדין]. שהיא.60)יצא סיבה תוספתא 61)מאיזו
שהחזקה  מנמק שם ביכורים' ב'מנחת ה"א. פ"ב בבאֿבתרא
שאין  משום ונאמן ואבד, לי היה שטר כשטוען: מועילה
שלפנינו, ובנידון שנים, משלש יותר שטרו שומר אדם

מועילה. החזקה אין - תוקף לו ואין בידו כשהשטר

.‚È‡a‰62¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰M¯È ˙ÓÁÓ «»≈¬«¿À»»ƒ¿»ƒ¿»»∆»
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da LnzL B‡ BÊ ‰„Oa ÂÈ·‡63, »ƒ¿»∆ƒ¿«≈»¬ƒ∆»

- ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ ÌÈL LÏL ‡e‰ dÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬»»»»ƒ≈¬«»ƒ
¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ…≈ƒ¿»»∆»
¯Ú¯ÚÓÏ ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁz - ÏÏk ÂÈ·‡ da»»ƒ¿»«¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈
ÂÈÏÚ ÔÚBË BÈ‡ È¯‰L ;BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú BÏ LiL∆≈≈ƒ∆ƒ∆∆¬≈≈≈»»
.ÂÈ˙B·‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ‰Ú„B ‡ÏÂ ,BÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL∆»«»«¿…¿»«¿««¬»

ÂÈ·‡ da ‰‡¯pL ‰È‡¯ ‡È·‰64ÌeÏk dÈ‡ -65‡nL , ≈ƒ¿»»∆ƒ¿»»»ƒ≈»¿∆»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ;d‡˜ ‡ÏÂ d˙B‡ ¯w·Ï ‡a»¿«≈»¿…¿»»∆»»ƒ¿»ƒ¿»»

.„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ÂÈ·‡ ¯cL∆»»ƒ»¬ƒ∆»

מא.62) שם משום 63)משנה, "הבא אמרו: במשנה,
כיצד  לברר צריך אינו פירוש, טענה". צריך אינו - ירושה
מבאר  ב, עמוד שם ובגמרא המוריש. לידי השדה הגיעה
בעי  ראיה אבל צריך), (אינו בעי דלא הוא "טענה רבא:

שדה.64)(צריך)". באותה מסייר אביו את ראו
שם.65) כרבא,

.„ÈÏÎ‡L È¯‰66¯Ú¯ÚÓ‰ ‡·e ,˙Ba¯ ÌÈL BÊ ‰„O ¬≈∆»«»∆»ƒ«»«¿«¿≈
Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰ ?BÊ ‰„OÏe El ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â¿»««¿¿»∆»¿»«≈«
dÁ˜Ï ‡e‰Â ÈÏ d¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ ,ElL ‰˙È‰L È‡¬ƒ∆»¿»∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿¿»»

EnÓ67ÔÏÊb EÏ ¯ÎnL ÈBÏt :¯Ú¯ÚÓ‰ BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿¿»««¿«¿≈¿ƒ∆»«¿«¿»
epnÓ dÁ˜Ï ‡lLÂ BlL ‡È‰L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»∆ƒ∆¿∆…¿»»ƒ∆

„O‰ ¯ÊÁz -˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰68¯Ú¯ÚÓÏ69Èt ÏÚ Û‡ , «¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈««ƒ
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BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡L70Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ∆¿≈…
¯ÎnL ÈBÏtL ,ÌÈ„Ú ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‡È·‰ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆≈ƒ∆««¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆»«
Á˜Ï ÈÙa :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ¯c BÏ»»¬ƒ∆»∆»«¿»«»«
B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÈÏ d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â EnÓ71; ƒ¿¿««»¿»»ƒ«¬ƒƒ»¿»

‰ÚË BÏ LÈ È¯‰L72ÔÚË ‰ˆ¯ el‡Â ,B˙˜ÊÁ ÌÚ ∆¬≈≈«¬»ƒ∆¿»¿ƒ»»»«
‰˜ÊÁ ÈL BÏ LÈ È¯‰L ,‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :¯Ó‡Â73. ¿»«ƒ¿¿«¿ƒ»∆¬≈≈¿≈¬»»

ל.66) כך.67)שם לי אמר המחזיק.68)המוכר שאכל
אתה 69) אין למחזיק: ואמר כך המערער שטען שם, מעשה

ולא  שלי שהשדה מודה הנך שהרי שלו, בעלֿדין בכלל
ותבע  ל נגדי? זכותך היא מה ואםֿכן ממני, אותה ֵקנית
כדין). (טוען טעין דינא רבא: ואמר המוכר. את לדין

מועילה,70) אינה וחזקתו - עדים כמאה היא הלוקח הודאת
טענה. עמה שאין חזקה שהיא בדין 71)משום כמו

ירושה. מחמת בבא יג, יודע 72)שבהלכה טוען: שהרי
שלי. למוכר שמכרת שני 73)אני אכלה לא שאם משמע

עדים  למערער שאין ואףֿעלֿפי מידו השדה מוציאים חזקה,
שאם  וסוברים חולקים שיש מעיר, במגידֿמשנה שלו. שהיא
הלוקח, ביד השדה מעמידים שלו, שהיא עדים לו אין
מחלוקת  שם ומביא שנים. שלש אכלה כשלא אפילו
לו  שיחזיר מהמוכר לתבוע יכול הלוקח אם פוסקים,
אמרת  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש מעותיו.
מפלוני, קניתיה לטעון רק לך היה שלו? שהיא לך שידוע
לקחתיה  לטעון נאמן הייתי לדין, אותי התובע היה ואם
אומרים  ויש מעולם. שלך היתה שלא ב'מיגו' ממך,
השדה. מידו הוציא שביתֿדין משום לו, להחזיר שמחוייב
ראשונה. כסברא פסק בהלכותיו שהרי"ף וכותב וממשיך
שכתב  ומה ברי"ף, לדבריו סמך כל מצאתי ולא  חיפשתי
דאפסיד  איהו - ליה דאודי בהאי פסידא ליה אית "ואי
אלם  או עני שהמוכר כגון אחר, להפסד הכוונה אנפשיה"
קצת  מוכיח לו), יש (ואם ליה אית ואי ולשונו: וכדומה.
- למעותיו הכוונה ואם ללוקח, הפסד יש מקרה בכל שלא

הפסד. יש מקרה בכל הרי

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אכל 1) וגם שטר לו יש והמחזיק השדה על עורר דין מבאר

ואימתי  לעדות מצטרפים אימתי חזקה עדי ודין חזקה, שני
של  אומר וזה אבותי של אומר זה ודין מצטרפים, אין

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך ודין אבותי,

.‡¯Ú¯ÚL ÈÓ2BÊ ‰„O ÏÚ3‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â , ƒ∆ƒ¿≈«»∆¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ
,epnÓ dÁ˜lL ¯ËL dÎB˙aL ‰Ê ‡È·‰Â ,BÏ ‰Úe„È¿»¿≈ƒ∆∆¿»¿»∆¿»»ƒ∆

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â4BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»¿ƒ
E¯ËL Ìi˜ :‰lÁza5ÔBcÈÂ ,·BË È¯‰ - Ìi˜˙ Ì‡ . «¿ƒ»«≈¿»¿ƒƒ¿«≈¬≈¿ƒ

¯ËMa6BÓi˜Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ;7È„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - «¿»¿ƒƒ∆¿»¿«¿¿ƒ«≈≈
‰˜ÊÁ8˙q‰ Ú·MÈÂ ,9.dÁ˜lL ¬»»¿ƒ»«∆≈∆¿»»

קע:2) - קסט: אחר.3)בבאֿבתרא של בידו שנמצאה
ובחזקה 4) בשטר לידון הבא רבנן, "תנו שנינו: קסט: שם

- אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי. דברי בשטר, נידון -
זו, מחלוקת בפירוש שם בגמרא והאריכו בחזקה". נידון
כרבי  הלכה רב, אמר גידל רב "אמר קע.): (שם ובמסקנא

גורס  רבינו גם המגידֿמשנה, ולדברי שם, הרא"ש גירסת (זו
כרשב"ג), הלכה הגירסא: שבידינו הנדפסים ובספרים כך.
לפי  זו מסקנא של ופירושה לברר". אלא אמר לא רבי ואף

דברינו. בהמשך יתבאר רבנו, לברר 5)דעת עליו מטילים
שח  שטר בידו שיש ֿ (להוכיח) בבית נתקיימו עדיו תימות

חזקה.6)דין. עדי להביא צריך שמתו 7)ואינו כגון
שמכירים  אנשים כאן ואין הים, למדינות הלכו או העדים

ידיהם. אפשרות 8)חתימות שאין נתברר שלא זמן וכל
- מזוייף שהשטר כשהתברר וכלֿשכן – החתימות לקיים
(דעת  השדה את מידו ומוציאים לחזקה, נזקקים ביתֿדין אין
ורבינו  קמ. סי' חושןֿמשפט ב'טור' הובאה גאון, האי רב
נאמן). אינו - השטר אבד אחרֿכך: טען שאם מוסיף, חננאל

שלש 9) שהמחזיק רבינו, דעת פעמים כמה כבר נתבארה
ה"ב). פי"א למעלה (ראה היסת שבועת מחוייב - שנים

.·‰˜ÊÁ‰ È„Ú10dÏÎ‡L Ì‰ÈMÓ „Á‡ „ÈÚ‰L ≈≈«¬»»∆≈ƒ∆»ƒ¿≈∆∆¬»»
- ÌÈ¯BÚO dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÌÈhÁƒƒ¿≈¬»»¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ

‰Êa ˜c˜„Ó „Ú‰ ÔÈ‡L ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú11„ÈÚ‰ . ≈»«∆∆∆≈»≈¿«¿≈»∆≈ƒ
„Á‡‰12˙ÈLÈÏL ‰BL‡¯ ‰L ‰Ê dÏÎ‡L »∆»∆¬»»∆»»ƒ»¿ƒƒ

˙ÈÚÈ·¯e ‰iL dÏÎ‡L „ÈÚÓ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ»¿ƒƒ
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ˙ÈMLÂ13da „ÈÚnL ‰MaL ; ¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ»

‰Ê da „ÈÚ‰ ‡Ï ‰Ê14˙B¯t‰Â Ú˜¯w‰ ¯ÊÁ˙Â .15. ∆…≈ƒ»∆¿«¬…««¿«¿«≈

נו:10) שם יהודה, רב של לזה 11)מימרא לב שם אינו
אין  ולפיכך שטעה, ואפשר אכל, תבואה מין איזה לקבוע
אחד  שאם כתבו אלא, ד"ה שם [ב'תוספות' הכחשה. כאן
- אכל קטנית אומר והשני שעורים, או חיטים אכל אומר
ורבינו  לקטנית. תבואה בין טועה אדם שאין הכחשה, זו הרי
בזה]. דעתו גילה ולא ככתבם, יהודה רב דברי הביא

שנה 13)שם.12) לזרוע שנוהגים במקומות מדובר
אפילו  שנה, שנה שזורעים במקומות שהרי שנה, ולהוביר
או  וחמישית שלישית ראשונה, שאכלה שניהם העידו אם
שלש  אכל שלא משום חזקה, כאן אין וששית רביעית שניה

ה"ד). פי"ב למעלה (ראה רצופות שנת 14)שנים כל ועל
(בשנה) "בשתא אמרו: שם בגמרא אחד. רק מעיד אכילה,
אלא, ד"ה שם ב'תוספות' מר". מסהיד לא מר, מסהיד דקא
היינו  זה, את זה מכחישים כשהעדים נאמר שזה כתבו
אבל  ו, ד. ב. אלא ה ג. א. אכלה לא אומר: כשהשני

זו  הרי - זה את זה מכחישים במקומות כשאינם חזקה
חזקה. שני שאכלה מעידים ששניהם משום שמובירים,
לא  זה, בה שמעיד "שבשנה שנימק רבינו, של ומלשונו
זו  אין - הכחשה כשאין שגם ברור יוצא זה", בה העיד
ה'תוספות' שיטת כן גם דחה קמה סי' שם [וה'טור' חזקה.
שאכלה  מזה יצא שניהם, עדות תצרף שאם אחר: מנימוק
אכל  והוא מובירים כולם שהרי המקום, אנשי כמנהג שלא
במקום  רצופות אכלה קמא, בסימן שיטתו (עלֿפי רצופות
ורבינו  ישעיה, רבינו דעת שם ראה חזקה. אינה - שמובירים

זה)]. בדין כלום כתב אחד 15)לא שאם כתב שם ב'טור'
- אכל ו. ה. ד. ואומר מכחישו והשני ג. ב. א. שאכל מעיד
לומר: שנאמן מנמק, כאן ובלחםֿמשנה הפירות. מחזיר אינו
'מיגו' זה ואין אכלתי, לא לטעון שיכול ב'מיגו' אכלתי שלי
נתבטלה  זה, את זה מכחישים שהעדים משום עדים, נגד
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יצא  נימוקו, נקבל ואם עדות. כאן אין וכאילו לגמרי עדותם
הפירות. מחזיר אינו בהכחשה לסירוגין בעדות שגם מזה,
בעדות  הפירות החזרת בדין כלום כתב לא עצמו וה'טור'
בין  חילק ולא הפירות", "מחזיר סתם כתב ורבינו לסירוגין.
דעתו  על נתקבלה שלא נראה בהכחשה. שלא ובין בהכחשה
כותב, סק"ג שם חו"מ ובסמ"ע הלחםֿמשנה. סברת
אינו  בהכחישו אבל זה, את זה הכחישו כשלא שהמדובר
לחםֿמשנה  (ראה וצע"ג מורגש. והדוחק הפירות. מחזיר

בהשלמות). דבריו על שכתבנו ומה שבשנה, ד"ה

.‚„¯iL ÈÓ16ÏÎ‡Â L¯BÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰„OÏ ƒ∆»«¿»∆¿∆¿«∆≈¿»«
Èe‡¯Â epnÓ ·B¯˜ ‡e‰L ¯Á‡ L¯BÈ ‡ˆÓÂ ,‰È˙B¯t≈∆»¿ƒ¿»≈«≈∆»ƒ∆¿»
„¯iL ‰Ê BÏ ‰„B‰L ÔÈa ÌÈ„Úa ‡ˆÓpL ÔÈa ,dL¯ÈÏ¿»¿»≈∆ƒ¿»¿≈ƒ≈∆»∆∆»«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‰lÁz17. ¿ƒ»«»¿«¬ƒ»«≈∆»«

חסדא.16) רב לפני שבא מעשה לג. שם כאביי 17)גמרא
כתובה  שהיא כפי כפשוטה זו הלכה נפרש אם שם. ורבא,
מובן  זה הלא להשמיענו? באה מה להבין קשה לפנינו,
כמה  בהן ונאמרו גירסאות, כמה יש שם (בגמרא מאליו
הוברר  שלא שם, כרשב"ם מפרש שרבינו ונראה פירושים).
דאלים  "כל מדין האחד בה והחזיק יותר, קרוב מי מתחילה
שבעל  שתפסה, זה הודה ואחרֿכך הבאה) הלכה (ראה גבר"
אבל  הקרקע את שמחזיר חסדא רב ופסק יותר, קרוב דינו
חלקו  ורבא ואביי כדין. שאכלם משום שאכל, הפירות לא
הודה  הרי שלו, אינה שהשדה שהודה מכיון ואמרו: עליו,
ודבריו  דעתם. קיבל ורבינו שלו, שאינם פירות שאכל גם
יורש" "שהוא באלימות, פירוש שירד" "מי כך: מתפרשים
מוכיח  "שירד" והלשון כך, טען אחר שגם ואףֿעלֿפי

ביתֿדין. הורידוהו ולא מעצמו, לתפוס שהכוונה

.„ÌÈL18,ÈlL ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„O‰ ÏÚ ÔÈ¯¯BÚ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ««»∆∆≈∆ƒ
‡È·‰L B‡ ,‰È‡¯ Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡Â ,ÈlL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈∆ƒ¿≈¿∆»≈∆¿»»∆≈ƒ

Ú Ì‰Ó „Á‡ ÏkB‡ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL B‡ BlL ‡È‰L ÌÈ„ »∆»≈∆≈ƒ∆ƒ∆∆¬»
,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk ‡È·‰L∆≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»
e„ÈÚ‰L ÔÓˆÚ ÌÈM‰ Ô‰ el‡ Ô‰a e„ÈÚ‰L ÌÈM‰Â¿«»ƒ∆≈ƒ»∆≈≈«»ƒ«¿»∆≈ƒ

el‡ Ô‰a19„¯È ¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,Ô‰È„Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - »∆≈«ƒƒ»ƒ≈∆¿»«ƒ¿«≈≈≈
da20Ì‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚÂ B„iÓ ‡ÈˆBÓ ¯Á‡‰ ‰È‰ÈÂ , »¿ƒ¿∆»«≈ƒƒ»¿»»»¿»»¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ Û˜˙Â ÈLÈÏL ‡a21ÔÈ˜lÒÓ - dÎB˙Ï „¯ÈÂ »¿ƒƒ¿»«¬≈∆¿»«¿»¿«¿ƒ
‰pnÓ B˙B‡22. ƒ∆»

לד:18) -19)שם עצמן שנים אותן על העידו לא שאם
אחרון. שאכלה זה של ברשותו השדה את שמעמידים ברור

גבר".20) דאלים "כל שאמר: שם, נחמן לפני 21)כרב
הדין. מבעלי אחד לה אותה 22)שירד ומניחים וחוזרים

רשב"ם), (ראה לה: שם אשי, רב של כמסקנתו השנים. לפני
אין  - רבים של גזלן שאמרו: נהרדעא, חכמי דעת נגד

מידו. מוציאים ביתֿדין

.‰„Á‡‰ ‡È·‰23dÏÎ‡LÂ ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ≈ƒ»∆»≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆¬»»
ÌÈ„Ú ¯Á‡‰ ‡È·‰Â ,B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»«¬≈ƒ««»¿≈ƒ»«≈≈ƒ
˙‡ˆÓ - B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬≈ƒ««»ƒ¿≈
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,˙LÁÎÓ Ì‰ÈL ÏL ‰˜ÊÁ‰ ˙e„Ú≈«¬»»∆¿≈∆À¿∆∆«¬ƒƒ»
ÏL ‡È‰L ‰˜ÊÁ‰ È„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆≈ƒ»»≈≈«¬»»∆ƒ∆

dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,ÂÈ˙B·‡24ÈM‰ ¯ÊÁ .25‡È·‰Â ¬»ƒƒ¿»»««≈ƒ¿≈ƒ
Ú ‡e‰ Û‡Ìb ˙‡ˆÓ È¯‰L ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„ «≈ƒ∆ƒ∆¬»∆¬≈ƒ¿≈«

‰pnÓ ÔÈ˜lÒÓe ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÊBÁ - ˙LÁÎÓ BÊ ˙e„Ú≈À¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»
ÔBL‡¯‰ Û‡26Ì‰ÈL „Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,27ÏÎÂ , «»ƒ«ƒƒ»¿«¿≈∆¿»

.da „¯È ¯ab˙n‰«ƒ¿«≈≈≈»

לא.23) בענין 24)שם עדותם הוכחשה שלא משום 
מעשה  עשו שביתֿדין משום שם, נחמן כרב פסק האבות.

(רשב"ם). שם.25)כמותו זה חוששים 26)גם ואין
בהם  וחוזרים כך שמחליטים הדיינים על ילגלגו שמא
דבי  לזילותא שאמר: לב). (שם אשי כרב אחרת. ומחליטים

חיישינן. לא מהם 27)דינא, אחד היה כשלא המדובר,
את  לה הוריד וביתֿהדין לביתֿדין, שבאו לפני בה מוחזק
היה  כשהשני אבל אבותיו, של שהיא ראייה שהביא זה
שהביא  לראשון ונתנה מידו הוציאוה וביתֿהדין בה מוחזק
את  מחזירים - אבות עדי השני הביא ואחרֿכך אבות, עדי
שאין  - בה מוחזק היה הראשון אם וכלֿשכן לידו. השדה

שם). ('טור' אותו מסלקים

.Â¯ÓB‡ ‰Ê28È˙B·‡ ÏL29,È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ∆≈∆¬«¿∆≈∆¬«
ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰Ê∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆≈ƒ≈ƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ
ÔÚË ‡Ï È¯‰L ;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL∆¬»¿«¬ƒ«≈∆»«∆¬≈…»«

ÌeÏk30dnÚ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÏkL ,‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡Â , ¿¿≈¬ƒ»¿»»∆»¬»»∆≈ƒ»
ÌeÏk dÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ ÏÚ ‰ÚË31¯ÊÁ .32˜ÈÊÁn‰ ‰Ê «¬»««¿»ƒ≈»¿»«∆««¬ƒ

‰ÊÂ ,ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡Â ,‰˙È‰ EÈ˙B·‡ ÏL Ôk :¯Ó‡Â¿»«≈∆¬∆»¿»¿«»¿«¿»ƒ¿∆
È‡L ,¯ÓBÏk - È˙B·‡ ÏL ‡È‰L ‰lÁz ÈzÚhL∆»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ∆¬«¿«∆¬ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,È˙B·‡ ÏLk ÈlL ‡È‰ È¯‰Â ‰ÈÏÚ CÓBÒ≈»∆»«¬≈ƒ∆ƒ¿∆¬«∆»«

LEÈ˙B·‡Ó ‰eÁ˜lL È˙B·‡ Ï33‰ÚË BÊ È¯‰ - ∆¬«∆¿»»≈¬∆¬≈«¬»
‡Ï˙Ó‡ Ô˙ È¯‰L ,‰BÎ34ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ¯·„Ï35, ¿»∆¬≈»«¬«¿»ƒ¿»»»ƒƒ

ÏL :¯Ó‡Â ‰lÁza ÔÚË Ì‡Â .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿»«∆
BÊ ‰ÚËa BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - EÈ˙B·‡ ÏL ‡ÏÂ È˙B·‡¬«¿…∆¬∆≈¿ƒ¿«¬»

˙¯Á‡‰36.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆∆¿≈…«≈»∆

ולג:28) לא. השני.29)שם טענת טענתו 30)והוכחשה
ולא  טען, לא וכאילו עדים עלֿידי הוכחשה אבותי" "של

לידו. הגיעה כיצד הי"ב.31)ביאר פי"ד למעלה כמבואר
ב'מיגו' נאמן חזקה עדי שהמביא רבה, אמר שם, בגמרא
חלקו  חזקה. שני ואכלתיה ממך השדה קניתי לטעון שיכול
'מיגו' מקבלים שאין ואמרו, לג:) (שם ורבא אביי עליו
'מיגו' אומרים שאין מקום, בכל פוסק ורבינו עדים. במקום
אין  למה הקשו לי, מה ד"ה (לא.) ב'תוספות' עדים. במקום
של  מאבותיו קנו שאבותיו החזקה לבעל טוענים ביתֿדין
ותירצו: ליורש. טוענים שהרי אחד, יום ואכלו דינו בעל
ובמגידֿמשנה  אבותיו. של תמיד שהיו משמע אבותי" "של
שאכלוה  ראיה כשמביא רק מועילה זו שטענה מתרץ,
אין  וכאן הי"ג), (פי"ד למעלה כמבואר אחד, יום אבותיו
אלא  ליורש טוענים אנו אין שני: ותירוץ כזו. ראיה לו
אין  'ברי' טענת כשטוען אבל 'ברי', טענת טוען כשאינו

אחרת. טענה  לו ראיה 33)שם.32)טוענים והביא 
אחד. יום התכוון 34)שאכלוה ולא כך, טען למה ביאר
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למה 35)לשקר. סתירה כאן רואה מיימוניות בהגהות
בלי  אפילו וטוען וחוזר שטוען ה"ז) (פ"ז למעלה שכתב
עלֿידי  טענתו הוכחשה כאן שהרי היא, ופליאה אמתלא.

שם. ראה הוכחשה, כשלא המדובר ושם משום 36)עדים,
הראשונה. טענתו לבאר אמתלא לו שאין

.ÊÔ·e‡¯37¯Ú¯ÚÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰„O CB˙a ‰È‰L ¿≈∆»»¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿≈
ÈzÏÎ‡Â ‰È˙È˜ ÈÂlÓ BÊ ‰„O :Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«¿≈»∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ
‰Ê ¯ËL ‡BÏ‰Â :ÔBÚÓL BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL d˙B‡»¿≈¬»»»«ƒ¿«¬¿»∆
,ÌÈL Úa¯‡ ÌBi‰Ó ÈÂlÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡L È„Èa Ìi˜Ó¿À»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ≈««¿«»ƒ
ÌÈL LÏML EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ¯ÊÁ»«¿≈¿»«¿ƒ«¬∆««¿¿∆»»ƒ
ÈÏ LÈ ˙Ba¯ ÌÈL ?‰È˙ÈwMÓ ÈÏ LÈ „·Ïaƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒƒ»»ƒ«≈ƒ
Ô·e‡¯ ˙ÚË È¯‰ - EÈzÓ„˜ È‡Â ,‰ÈzÁ˜lMÓƒ∆¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¬≈«¬«¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ˙Ba¯ ÌÈLÏ ‡¯B˜ Ì„‡L ;‰ÚË38. «¬»∆»»≈¿»ƒ«¿≈¬»»

,ÌÈL Ú·L dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ∆¬»»∆«»ƒ
- ÔBÚÓL dÁ˜lL Ì„˜ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎ‡L ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆»«¿≈¬»»…∆∆¿»»ƒ¿
Ú·MÓ ˙BÁt dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ¬»»»ƒ∆«

ÌÈL39‰ÏB„‚ ‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊÁz - »ƒ«¬…¿ƒ¿∆≈¿∆»»¿»
BfÓ40.Ô·e‡¯ ˜ÈÊÁ‰L Ì„˜ d¯ÎÓ È¯‰L , ƒ∆¬≈¿»»…∆∆∆¡ƒ¿≈

ל:37) דרכם 38)שם היתה לא שאילו מבאר, שם רשב"ם
היינו  לא חזקה, שני רבות לשנים לקרוא אנשים של
שנים, שבע שאכלה עדים הביא אם אפילו לו, מאמינים
חזקה, משני יותר אכלה שלא מודה עצמו שהוא משום
כתבו  (וכן עדים כמאה בעלֿדין והודאת שנים, שלש היינו
שאם  הראשונה, מטענתו חזרה כאן ואין שם). ה'תוספות'
הראשונה  שטענה משום טענתו, מקבלים אין חזרה בכך יש
המערער. שמעון של השטר עדי עלֿידי הוכחשה

של 39) חזקה שני שמלאו לפני לשמעון לוי מכרה ואםֿכן
מה 40)ראובן. שואל: שם ברא"ש לאחרים. מהמכירה

בו  לחזור יכול אינו לאחרים כשמכר והרי המחאה, הועילה
פי"א  למעלה (ראה שניה שאלה ללוקח. ולהפסיד ממחאתו
דבר  של טעמו משיב: והוא שנים? שבע צריך ולמה ה"ח)
ששתיקתו  משום הוא, - שנים שלש כל בסוף למחות שצריך
יכול  אינו לאחרים כשמכר והרי מהמחאה, כחזרה מתפרשת
צריך  למה עוד: ושאל ללוקח. ולהפסיד ממחאתו בו לחזור
על  עדים כשהביא אפילו השנים? שבע כל על עדים להביא
לפני  שקנאה לטעון נאמן יהיה בלבד האחרונות שנים שלש
ואכלתיה  ממך קניתיה לטעון שיכול ב'מיגו' המערער,
'מיגו', כאן שאין ותירץ, מחית? ולא שנים שלש בפניך
שביד  עדיין ידע לא קניתיה, מלוי שטען: שבשעה  משום
החזרת  המוכר יתבע שמא וחשש קנין, שטר יש המערער

ו  לגבי הקרקע, טענה עמה שאין משום תועיל, לא החזקה
פי"ד  למעלה (ראה קנאה שמשמעון טען שהרי המוכר,
התכוונו  אבל, ד"ה לא. שם ה'תוספות' שגם ונראה הי"ד).
כאן). ומגידֿמשנה פ, אות חריפתא פלפולא (ראה לכך
יתבענו  אם שהרי צרכו, כל הענין לי נתברר לא [ועדיין
ויהיה  ממך, שמעון קנאה בפני לטעון: ראובן יוכל המוכר,

וצ"ע]. מא:) (שם חייא רב בשם רב שאמר כמו נאמן,

.ÁÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¬«¿≈ƒ≈ƒ¿∆≈∆
ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡Â È˙B·‡41. ¬«¿≈≈ƒ«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,ÔÏÎ‡L Ô‰a ‰„B‰L ˙B¯t Ïk ‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»≈∆»»∆∆¬»»««
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»≈ƒ∆»«∆¬≈≈
ÏL ‰È‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,ÏÎ‡ ÂÈ˙B·‡ ˙ÓÁnL∆≈¬«¬»»««¬≈»≈ƒ∆»»∆

ÔÚBh‰ ‰Ê ÏL ÂÈ˙B·‡42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»∆∆«≈¿≈…«≈»∆

מהדין 41) היא כלֿשכן שהרי לעצמה, הוצרכה לא זו בבא
הבאה. לבבא כהקדמה ונכתבה ו, ומשום 42)שבהלכה

אכלתי. שלא ב'מיגו' אכלתי, שלי לומר: נאמן אינו זה

.Ë‡È·‰43‰ÊÂ ,BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
‡ÈˆB‰Â ,È¯ËL È¯‰Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬≈¿»ƒ¿ƒ

Ìi˜Ó ¯ËL44‰„B‰Â ,ÛiÊÓ ‡e‰L ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË , ¿»¿À»»««¿«¿≈∆¿À»¿»
‡e‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ËM‰ ÏÚa45¯ËL ÈÏ ‰È‰ Ï·‡ , «««¿»¿»«∆¬»»»ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k È„ÈaL ‰Ê ÈzÁ˜ÏÂ ,„·‡Â ¯Lk»≈¿»«¿»«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«≈»»
‰È‰ ‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ó‡a ÈÏ ¯ÎnL ‰„BiL∆∆∆»«ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»»»»

¯ÓB‡46‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Ìi˜Ó È¯‰L ,B¯ËLaÔÓ‡47, ≈ƒ¿»∆¬≈¿À»¬≈∆∆¡»
B„È ˙ÁzÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â48.˙q‰ Ú·MÈÂ , ¿≈ƒƒ∆«»∆ƒ««»¿ƒ»«∆≈

שהיה.43) מעשה לב: "והא 44)שם סתם: כתוב שם
מקויים. שטר מפרש ורבינו יפה,45)שטרא", עלה והזיוף

חתימותיהם. שאלו וחשבו העדים עומד 46)וטעו צ"ל:
השטר. על להסתמך ממשיך היה פירוש, תימן). (כת"י

בזה:48)ב'מיגו'.47) יוסף ורב רבה נחלקו שם, בגמרא
נאמן. אינו - אומר יוסף ורב ב'מיגו', נאמן - אומר רבה
במקום  כ'מיגו' שזה יוסף רב של טעמו פירש וברשב"ם
בעלֿדין  והודאת מזוייף שהשטר בעצמו הודה שהרי עדים,
הטענות  ששתי במקום אלא 'מיגו' אמרו ולא עדים, כמאה
שם  ונפסקה זו. סברא קיבל לא ורבה אמת. להיות יכולות
והלכתא, ד"ה שם וב'תוספות' בקרקע. כרבה, הלכה
המוחזק  בחזקת הקרקע להעמיד מועיל שה'מיגו' מבארים
הראשונים  בעליו בחזקת קרקע בזה: אומרים ואין בו,
דומה, במעשה יוסף ורב רבה נחלקו שם, [בגמרא עומדת.
משום  נאמן, שאינו יוסף כרב הלכה ונפסקה הלוואה. בשטר
מלוה  מהל' פי"ד (ראה בעלים בחזקת הכסף שמעמידים

ה"ו). ולווה

.È‡È·‰49BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰50‰ÊÂ , ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬«¿ƒ»¿≈¬»»
¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË ,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»»««¿«¿≈
,ÌÈL LÏL ÌBi‰ ÈpnÓ zÁ˜lL ÔÚËz C‡È‰ :¯Ó‡Â¿»«≈«ƒ¿«∆»«¿»ƒ∆ƒ«»»ƒ

BÊ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e51‰Ê ÔÈÎÈ¯ˆÓ - ¿«¿«…»ƒƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆
‰È‰ ¯Ú¯ÚnL ÈBÏt ‰fL ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï dÎB˙aL∆¿»¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ∆¿«¿≈»»
elÙ‡ ,Ba BÏ ¯ÎnL ÔÚBhL ‰f‰ ÔÓfa ‰È„na BnÚƒ«¿ƒ»«¿««∆∆≈∆»«¬ƒ
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .¯kÓiL ¯LÙ‡ ‰È‰iL È„k ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈∆ƒ¿∆∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ -¿«¿ƒ

שהיה.49) מעשה כט: מפרש 50)שם בהלכותיו הרי"ף
שלו. שהיא עדים כשהביא שם בגמרא:51)שהמדובר

ורבינו  רחוקה, במדינה הרי"ף: ופירש הואי", גואי בשכוני
בשעת  שלא שאפילו משמע, לשונם ומסתימת פירושו. קיבל
הרמב"ן  עליהם [נחלקו כך. הדין דרכים, ושיבוש חירום
מיחה, ולא שנים שלש שהחזיק מכיון ושאלו: והרשב"א,
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ליום  שבא אפשר הרי ראיה? להביא המחזיק על הטילו למה
פסק  עצמו (רבינו שליח? עלֿידי מכר או ומכר, אחד
איֿאפשר  הקרקע: לבעל שאומרים ה"ב, בפי"א למעלה
מחזיק  שזה ידיעה שנים שלש במשך אליך הגיעה שלא
בשעת  בגמרא שהמדובר פירשו, זו קושיא ומתוך בשדך).
מועילה, חזקה אין כזה ובמקרה דרכים, שיבוש או מלחמה

קמו]. סי' חו"מ וה'טור' שם, הרא"ש דעת וכן

.‡ÈCÏ‰L ÈÓ52e‰„O C¯„ ‰„·‡Â Ìi‰ ˙È„ÓÏ53, ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»¿»∆∆»≈
‰Úa¯‡Ï d˙B‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰L ÔÈa≈∆»«¿««»««ƒ»¿«¿»»

ÌÈL‡54„Á‡Ó ˙BÈe˜ ˙B„O Úa¯‡‰ eÈ‰L ÔÈa ,55- ¬»ƒ≈∆»»«¿«»¿≈∆»
ElL C¯„ ‡nL :¯ÓB‡Â e‰ÁBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰¬≈»∆»≈∆≈¿≈∆»∆∆∆¿

‰Ó ‰‡Óa C¯„ BÏ ‰˜È CÎÈÙÏ .‡e‰ È¯·Á ÏÚ56B‡ «¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»»∆
„Á‡ LÈ‡Ï ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Á¯ÙÈƒ¿«»¬ƒ¿≈ƒ»«¿««»¿ƒ∆»

‰Úa¯‡Ó Ô˙B‡ ‰wL57È¯‰L ;C¯c ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ∆»»»≈«¿»»≈»»∆∆∆¬≈
ÔÈ‡ - B¯ËL „Á‡ ÏÎÏ ¯ÈÊÁ‡ Ì‡ ‰zÚ :BÏ ¯ÓB‡≈«»ƒ«¬ƒ¿»∆»¿»≈
„Á‡ ÏkÓ È˙È˜ È‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡«»»«¬…«∆»≈∆«¬ƒ»ƒƒƒ»∆»

BÏ LiL ˙eÎÊ Ïk Ô‰Ó58Úa¯‡ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ≈∆»¿∆≈¬»ƒ»»«««¿«
dlL ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰Â ,„Á‡ LÈ‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O»««ƒƒ∆»¿«««∆∆∆»
ÌB˜Ó ÏkÓ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬≈∆≈ƒ»»
‰ˆ¯iL ‰„O BÊ È‡a ‰¯ˆwa BÏ CÏÈÂ ;EÈÏÚ Èk¯c«¿ƒ»∆¿≈≈«¿»»¿≈»∆∆ƒ¿∆
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿≈…«≈»∆¿ƒ∆¡ƒ«∆∆

Èk¯„ ‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â59‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -60 ¿≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡61. ∆»ƒ¿»»¿»

קט:52) כתובות וגמרא בה,53)משנה החזיקו השכנים
מי. יודע עברו 54)ואינו ולא הים, למדינת שהלך לפני

אחרים. השדות 55)לידי ארבע מאחד קנו אנשים ארבעה
ממנו.56)המקיפות. שידרשו מחיר שהיו 57)בכל

הים. למדינת שהלך לפני השדות הזכות 58)בעלי וגם
אותך. לדחות להם אותה.59)שהיתה מכיר אין 60)אני

אחרת. דרך לקבל להכריחו יכול השדות ֿ 61)בעל במגיד
 ֿ ובכסף שנים. שלש בה כשהחזיק שהמדובר מפרש משנה
הכרתיה  וטוען: בה החזיק שאם וכתב, פירושו דחה משנה
דין  בשדותיו. היא שדרכו משום מידו, אותה מוציאים אין -

בלבד. האחרונה לבבא נמשך זה

ה'תשע"ט  תמוז ג' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שטר 1) על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר

ואחר  השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר,
או  אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה עד הביא
לטעון  איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא
שקר  "מדבר תורה: שאמרה כמו הדין, לעוות שקר טענת

תרחק".

.‡Ô·e‡¯2È„ÚÓ ÈÂÏ ‰È‰Â ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL ¿≈∆»«¿ƒ¿»∆¿»»≈ƒ≈≈≈
Ô·e‡¯L ÔÚËÏÂ ‰„O‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÈÂÏ ‡·e ,¯ËM‰«¿»»≈ƒ¿«¿≈««»∆¿ƒ¿…∆¿≈
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - epnÓ d˙B‡ ÏÊb»«»ƒ∆≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
Ïk „a‡ È¯‰Â ,‰„O d˙B‡ ÏÚ ‡È·iL ˙BÈ‡¯ ÏÚ«¿»∆»ƒ«»»∆«¬≈ƒ≈»

B˙eÎÊ3‡B·˙Â ¯În‰ ÏÚ „ÈÚz C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ; ¿∆¿ƒ≈«»ƒ««∆∆¿»
ÔÎÂ .¯Ú¯Ú˙e4:Ba ·e˙kL ¯ËLa ÈÂÏ „ÈÚ‰ Ì‡ ¿«¿≈¿≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ¿»∆»

,·¯ÚÓ B‡ Á¯ÊÓ „vÓ Ô·e‡¯ ÏL ÈBÏt ‰„O‰«»∆¿ƒ∆¿≈ƒ«ƒ¿»«¬»
- ¯ËMa „ÈÚ‰Â ¯Á‡Ï ÔÓÈÒ ‰„O‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»»«»∆ƒ»¿«≈¿≈ƒ«¿»
ÌÈ¯ÓB‡L ;¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ƒ≈∆¿¿≈»«¬…¿«¿≈∆¿ƒ
˙‡f‰ ‰„O‰ Ba ·e˙kL ‰Ê ¯ËLa „ÈÚz C‡È‰ :BÏ≈«»ƒƒ¿»∆∆»«»∆«…

.‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú˙e ¯ÊÁ˙Â ÈBÏt „vÓƒ«¿ƒ¿«¬…¿«¿≈»∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."xhyd icrn iel dide dcy oernyl xkny oae`x"

גזל  שראובן לומר יכול אינו שלוי הוא הדין זה, במקרה
אם  שגם יותר גדול החידוש שאח"כ ובהלכה ממנו, אותה
בו  שכתוב אלא מכר שטר שאינו בשטר עד לוי היה
אינו  אז גם מערב, או מזרח בצד ראובן של פלונית ששדה

ממנו. שנגזלה ולומר לערער יכול
ראובן  העניינים: פנימיות על־פי ההלכות שתי לבאר ויש
העבודה  על ושמעון ראיה, בבחינת העבודה על מורה
שלמעלה  בחינה על מורה לוי אבל שמיעה, שבבחינת

משניהם.
שינוי  שעניינה במכירה, ההלכות: שתי לבאר יש ועל־פי־זה
ולכן  משפיע בבחינת הוא המוכר לרשות, מרשות והוצאה
בדרגה  הקונה ואילו לאחר, הבעלות להעביר בכוחו יש
גם  ישנה שבמכר אלא מהמוכר מקבל בבחינת יותר נמוכה

הכסף. נתינת היינו הקונה, של עבודתו
בדרגה  היותו בגלל שראובן, לשמעון" שמכר "ראובן וזהו
שמיעה. שבבחינת לשמעון משפיע - ראיה - יותר נעלית

לז  נעשה ובנוסף זה שעניין השטר קיום את לפעול צריך ה
מעדי  "לוי - משניהם שלמעלה מבחינה המשכה ידי על
מצד  הרי יותר, נעלית בחינה הוא שלוי ואע"פ השטר".
לוי  "בא ח"ו רצוי בלתי באופן זאת לנצל אפשר הבחירה

לערער".
רק  שלא היינו לו" שומעין "אין הרמב"ם פוסק זה ועל
לו  שומעין אין מלכתחילה שגם אלא דבריו מקבלים שלא
ומקורך  שורשך מצד אתה אם שהרי כו' משגיחין ואין

לערער. תבוא כיצד המכר, על העדת
מתייחסת  אינה עדותו אם שגם שאח"כ בהלכה וממשיך
לערער  זכותו מאבד אז גם השדה על לבעלות ישירות
על  מורה וקונה שמוכר בפנימיות, ההלכה וביאור עליה.
העולם  כל את לישראל מוכר שהקב"ה וישראל, הקב"ה
שיעשו  כדי השתלשלות סדר כולל עבודתם בזכות כולו
לערער  מישהו יבוא ואם בתחתונים, יתברך לו דירה ממנו
(שמעון) הקונה של ומצבו שמעמדו ולומר המכירה על
שכן  כו'" משגיחין ואין לו שומעין ש"אין הרי כדבעי אינו
כל  ועל העולם על הבית בעלי הם שישראל הוא ברור דבר
נפש  במסירות עבודתם על־ידי קנוהו כי השתלשלות סדר
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קני orhpe oreh 'ld - mihtyn xtq - fenz 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בשביל  אלא נברא לא כולו העולם וכל הדורות, כל במשך
ישראל.

(gi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

קט.2) כתובות אדמון 3)משנה נחלקו שם במשנה
השני  שיאמר: הוא "יכול אומר: אדמון זה. בדין וחכמים
עם  להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח
להוציא  וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח
כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים

ונראה 4) זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
"סימן  זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
מצד  בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר",
בא  זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה גובלת פלוני
המתחיל  דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער.
פירוש, קאי" דאעורר הלשון מתוך "משמע כתבו: עשאה
פלוני  מצד בשטר: וכתב אחרת שדה מכר עצמו שהמערער
משנה  [במגיד עליה. לערער יכול אינו - ראובן של שדה
נדחק  כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש,
להבין  וקשה המשנה. דברי את כלל הביא לא למה לתרץ
קצת  מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה
ובזה  הירושלמי]. מן רש"י לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו
גם  - התוספות של לפירושם ובין רש"י של לפירושו בין -
מקום  כאן אין שהרי זכותו, את שאיבד מודה אדמון

וכו'. לי נוח השני לטענה:

.·ÔÚË5ÔÓÈÒ È˙ÈOÚL ‡e‰ „Á‡ ÌÏz :¯Ó‡Â „Ú‰ »«»≈¿»«∆∆∆»∆»ƒƒƒ»
„·Ïa ¯ˆnÏ CeÓq‰ ÌÏz‰ B˙B‡Â ,‰„O‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«»∆¿«∆∆«»«∆∆ƒ¿«

˙ÚÓLp‰ ‰ÚË BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯ ÏL ‡e‰6BÏ LÈÂ ,7 ∆¿≈¬≈«¬»«ƒ¿««¿≈
ÌÏz‰ B˙B‡Ó ıeÁ ‰„O‰ Ïk ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ8Ïk ÔÈ‡Â . ¿«¿≈«»«»∆≈«∆∆¿≈»

‡aL ¯ËM‰ È„ÚÓ „Á‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»≈≈≈«¿»∆»
Ôic‰ Ï·‡ ;¯Ú¯ÚÏ9¯ËM‰ ÌiwL10,¯Ú¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿«¿≈¬»««»∆ƒ≈«¿»≈¿«¿≈

·e˙k ‰È‰ ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«…»«¿ƒ∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ¯ËM‰ Ìi˜Ï ÔÈicÏ LiL ÈtÓ .¯ËMa«¿»ƒ¿≈∆≈««»ƒ¿«≈«¿»««ƒ

e‰e‡¯˜ ‡lL11¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ , ∆…¿»¬»»≈ƒ≈¿ƒ««¿»
Ba e˜c˜„ÈÂ Blk e‰e‡¯˜ Ôk Ì‡ ‡l‡12. ∆»ƒ≈¿»Àƒ«¿¿

ב.5) עמוד הדעת.6)שם על הזכות.7)המתקבלת
שם. יוחנן רב של לזרוע ונותן 8)מימרא שאפשר תלם לו

"שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה בו
ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד

קמז). סימן משפט חושן בטור שם.9)הובאו כאביי
העדים.10) חתימת את רק 11)שאישר הוא תפקידם

מזוייפות. אינן החתימות אם הם 12)לבדוק שהרי
בשטר. הכתוב כל על מעידים

.‚ÔBÚÓL ‡a13‰B˜ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÈÂÏa CÏÓÂ »ƒ¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«¬≈ƒ∆
¯Ó‡ ;d˙B‡ ‰˜‡ E˙ˆÚ·e ,Ô·e‡¯Ó ˙ÈBÏt ‰„O»∆¿ƒ≈¿≈«¬»¿∆¿∆»»«
ÈÂÏÏ BÏ LÈ - ‡È‰ ‰·BË ,d˙B‡ ‰˜e CÏ :ÈÂÏ BÏ≈ƒ≈¿≈»»ƒ≈¿≈ƒ

B˙eÎÊ „a‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ14‰OÚ ‡Ï È¯‰L ; ¿«¿≈»∆»¿…ƒ≈¿∆¬≈…»»
‰OÚÓ15„È ˙ÁzÓ ‡ˆzL ‰È‰ ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ BÏ LÈÂ , «¬∆¿≈«¿ƒ»»∆≈≈ƒ«««

.È„O Áw‡Â ÔÈca ‰pÚa˙‡L È„k ,Ìl‡ ‡e‰L ,Ô·e‡¿̄≈∆«»¿≈∆∆¿»∆»«ƒ¿∆«»ƒ

ל:13) בתרא שם.14)בבא שם 15)רבא בגמרא

כשעשה  אלא זכותו" את "איבד אמרו לא שחכמים מבואר,
עושה  אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה
לשם  מפיו דיבור מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה,
רשב"ם  [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות,
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם,
שזו  משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
מיד  קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה
ובמקום  שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה המערער,
מועילה  אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר

ו). הלכה ט"ו פרק למעלה (ראה

.„Ô·e‡¯16ÈÈ‡ :¯Ó‡ ÔBÚÓLÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚL ¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»«≈ƒ
‰ÈzÁ˜Ï ÈÂlÓ BÊ ‰„O ‡l‡ ,ÁÒ ‰z‡ ‰Ó Ú„BÈ17, ≈«»«»»∆»»∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

:Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â«¬≈≈ƒ∆¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«¿≈
:ÈÏ z¯Ó‡Â ÈÏ‡ ˙‡a ·¯ÚaL ÈÏ LÈ ÌÈ„Ú ‡BÏ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ∆»∆∆»»≈«¿»«¿»ƒ
ÔBÚÓLÏ BÏ LÈÂ ;‰È‡¯ BÊ ÔÈ‡ - BÊ ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»∆≈¿»»¿≈¿ƒ¿

EnÓ ˙B˜Ï È˙Èˆ¯ :¯ÓBÏ18‡ÏÂ ¯Ú¯Úz ‡lL È„k , «»ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈∆…¿«¿≈¿…
ElL ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca ÈÁÈ¯Ëz«¿ƒ≈ƒ«ƒ««ƒ∆≈ƒ≈«ƒ»»∆¿
ÔBÚÓL ÔÚË ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÈ‡ B‡≈»¿≈…«≈»∆¿ƒ…»«ƒ¿

BÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡ - BÊ ‰ÚË19. «¬»≈¬ƒ

לא 17)שם.16) שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
בהלכה  שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן

שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת במעשה 19)בדמים
זו. טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא

.‰¯Ú¯ÚL Ô·e‡¯20,BlL BÊ ‰„OL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ¿≈∆ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ∆»∆∆
‰ÈzÏÎ‡Â ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË dÎB˙aL ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿∆¿»≈«»¿«¿»ƒ«¬«¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ÔÈa ,zÏÎ‡ ÏÊ‚a :¯Ó‡ Ô·e‡¯e ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿≈»«¿»≈»«¿»≈∆…»
dÏÎ‡L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔÈa ,ÏÏk ÏÎ‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«¿»≈∆»»»≈∆»∆¬»»

ÌÈL LÏL21;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - »»ƒ≈«»¿«¬ƒ«≈∆»«
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÈzÏÎ‡ ÈlL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ

‰„B‰ BÓˆÚÓ È¯‰L ,˙B¯ta B˙B‡ ÔÈ·iÁnL22‰ÊÂ ; ∆¿«¿ƒ«≈∆¬≈≈«¿»¿∆
ÏL BÁk ˙BtÈÏ - ÌÈL LÏL dÏÎ‡L „ÈÚ‰L „Ú‰»≈∆≈ƒ∆¬»»»»ƒ¿«…∆

‡a ‡e‰ ÏÎB‡23‰„O‰ ‰˙È‰ - ¯Á‡ BnÚ ‰È‰ el‡Â , ≈»¿ƒ»»ƒ«≈»¿»«»∆
B„Èa ˙„ÓBÚ24¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿»¿ƒ»ƒ»«¿≈∆≈∆…»«

BÏ ·iÁ BÈ‡L ˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈÂ ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«»∆¿ƒ»«ƒ¿∆≈∆≈«»
ÏÎ‡L ˙B¯ta ÌeÏk25.¯ËtÈÂ ¿«≈∆»«¿ƒ»≈

לג:20) וכאן 21)שם התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
להישבע  יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע, יכול אינו
הפירות. להחזיר חייב אינו כן פי על אף - משלם

לא 22) לומר שיכול במיגו שנאמן מפרש, שם ברשב"ם
התכוונתי  - "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי,
למעלה  (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה
מנמק: קמה סימן משפט חושן ובטור י). הלכה י"ב פרק
הקרקע  מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין שאם
ב). הלכה ט"ו פרק למעלה הערות (ראה בו החזיק שהרי
בלבד, הטור של נימוקו הביא ג סעיף שם ערוך [בשולחן
המחזיק  טען שאם ב, קטן סעיף שם הש"ך מסיק ומזה
אין  אפילו הפירות, להחזיר צריך - שנתיים ואכלתיה קניתיה
לקמן  רבינו ומדברי החזיק. לא - אכל אפילו שהרי עדים,
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שאם  ללמוד, יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב: ו הלכה
להחזיר]. חייב אינו כלל עד עדותו 23)אין נקבל שאם

שעדות  הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע גם המחזיק יזכה
תחייבו. - לזכותו שכל 24)הבאה הכלל: כאן שייך ולא

שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום
אותו. מחייבים היו לא שניים שקנה 25)שהרי אפשר

אבל  כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע ושילם הפירות
נשביענו  שאם אכל, ומשלו השדה שקנה אותו משביעים אין
הרי  טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע מהם אחד הרי כך,

בידו. הקרקע להעמיד יש

.ÂÌÈ„Ú ÈL eÈ‰26dÏÎ‡L ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ »¿≈≈ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¬»»
elÙ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ‰˜ÊÁ ÈMÓ ˙BÁt»ƒ¿≈¬»»«¬ƒ»«≈∆»««¬ƒ
BÈ‡ È¯‰L ;ÂÈt ÏÚ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»«»¿«¬ƒ«ƒ∆¬≈≈

„Ú‰ LÈÁÎÓ27ÈzL ÈzÏÎ‡Â „ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ , «¿ƒ»≈∆»≈¡∆≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈL28‰Úe·L ·iÁÓ ‡ˆÓ ,ÈzÏÎ‡ ÈlLÂ29BÈ‡Â »ƒ¿∆ƒ»«¿ƒƒ¿»¿À»¿»¿≈

ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ30. »¿ƒ»«¿«≈

ונפטר.27)שם.26) תורה של שבועה נשבע כשמכחישו
עצמו 28) הוא אבל שנים, שתי שאכל לעד שמודה הכוונה,

המחזיק  טען בגמרא שהובא (במעשה יותר שאכל טוען
חזקה). שני מקום 29)שאכל כל שבידינו: הכלל לפי

למעלה  (ראה שבועה מחייבו אחד ממון, מחייבים ששניים
ה). שנה 30)הלכה פירות אבל השנים, שתי פירות

בהלכה  שנאמרו הנימוקים שני מפני מחזיר אינו שלישית
שבועה  המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה הקודמת
בש"ס  פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו

בשם  כלל וידוע אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא :
מהותכה  כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה
היא, שלי אבל חטפתי אמנם וטען "נסכא") הגמרא: (בלשון

לשלם]. שחייב אבא רב ופסק שחטף. העיד אחד ועד

.ÊÔÈÚe„È eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»¿«¬ƒ«≈ƒ…»¿ƒ
ÌÈza‰ ¯ÚLk Ô˙B‡ ¯ÚLÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈»¿«««»ƒ
B‡ ÔÏÈ‡ ˙B¯t eÈ‰ ‡l‡ ,Úe„È ‡e‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»«∆»»≈ƒ»
‰ÚË Ô‡k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ‰„O ˙B¯t≈»∆∆≈»¿ƒƒ¿≈»«¬»
ÔÈÓÈ¯ÁÓe .BÏÎ‡L Ba ‰„BiM ‰Ó ÌlLÈ - ˙È‡cÂ31 «»ƒ¿«≈«∆∆∆¬»«¬ƒƒ

.ÌlLÈ ‡ÏÂ ¯˙BÈ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ«ƒ∆»«≈¿…¿«≈

שבועה,31) הנתבע את מחייבים ואין הגאונים, מתקנת
התכוון  ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו

.Á¯ÈÊÁn‰ Ïk32d¯ÈkO‰ Ì‡ ,B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ »««¬ƒ«¿«ƒ««»ƒƒ¿ƒ»
- ÔÈÓi˜ ÔÈ¯ÎBO‰ eÈ‰Â ,da ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Lk ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿∆»»«¬ƒ»¿»«¿ƒ«»ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ‰iL ÌÚt ¯ÎO‰ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ≈∆«»»««¿ƒ»¿¿ƒ¿««

Ú˜¯w‰33ÌB˜Ó Ì‰Ï ¯ÈkO‰L ‰Ê ÔÈÚ·B˙Â ÔÈ¯ÊBÁÂ , ««¿«¿¿ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆»
.BlL BÈ‡L∆≈∆

כט.32) בתרא מן 33)בבא שהשוכרים אמרו, שם בגמרא
שנים  שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק
הבית  יחזור שאם בעדותם, נוגעים שהם משום בשכירות,
פעם  שכירות דמי להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו

שנייה.

.ËÌ„‡Ï ¯eÒ‡34ÔÈc‰ ˙eÚÏ È„k ,¯˜L ˙ÚË ÔÚËÏ »¿»»ƒ¿…«¬«∆∆¿≈¿«≈«ƒ
‰LB ‰È‰ ?„ˆÈk .B·kÚÏ È„k B‡35- ‰Ó B¯·Áa ¿≈¿«¿≈«»»∆«¬≈»∆

·iÁ˙ÈÂ ‰Óa ‰„BiL È„k ÌÈ˙‡Ó epÚËÈ ‡Ï…ƒ¿»∆»«ƒ¿≈∆∆¿»∆¿ƒ¿«≈
‰Úe·L36‰Ó ‰LB ‰È‰ .37ÌÈ˙‡Ó BÚËe38‡Ï - ¿»»»∆»∆¿»»«ƒ…

ÈÈa ‰Óa BÏ ‰„B‡Â ÔÈc ˙È·a Ïk‰ ¯tÎ‡ :¯Ó‡È…«∆¿…«…¿≈ƒ¿∆¿»∆≈ƒ
‰Úe·L BÏ ·iÁ˙‡ ‡lL È„k BÈ·Ï39. ¿≈¿≈∆…∆¿«≈¿»

לא.34) ל"תובע";35)שבועות "נושה" בין הבדל יש
סוג  כל כולל ו"תובע", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה"

צודקת. ובלתי צודקת - שהיא, עליו 36)תביעה ואגלגל
עליהם. משביעים דין בית שאין אחרות, טענות

המנה.37) לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע טענת
שתיקנו 39) לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל

אדם  מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים
נאמרו  אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה שבועה להישבע

שם. בברייתא

.È‰LÏL eÈ‰40‡Ï - Ô‰a ¯ÙÎÂ ,„Á‡a ‰Ó ÔÈLB »¿»ƒ»∆¿∆»¿»«»∆…
epnÓ e‡ÈˆBiLÎe ,ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe Ú·Bz „Á‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆»≈«¿«ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆

e˜ÏÁÈ41·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·c ÏÚÂ . «¬…¿«¿»ƒ≈¿«≈»∆ƒ¿ƒ«»
.˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

הדין.41)שם.40) מן להם המגיע הכסף את

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mihtynxtq
zFlgp zFkld¦§§¨

.˙BÏÁ ¯„Ò ÔÈc :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈∆¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
נחלות.1) סדר דין מבאר

.‡˙BÏÁ ¯„Ò2˙nL ÈÓ :‡e‰ Ck3ÂÈa e‰eL¯ÈÈ -4, ≈∆¿»»ƒ∆≈ƒ»»»
.˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .ÏkÏ ÔÈÓ„B˜ Ì‰Â¿≈¿ƒ«…¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈

קטו.2) בבאֿבתרא אשה.3)משנה בין איש בין
לו,4) אין ובן ימות כי "איש ח): כז, (במדבר בתורה כתוב

את  יורשים ובת שבן מכאן לבתו", נחלתו את והעברתם
קיא.) (שם בגמרא למדו האם, ירושת לבת. קודם והבן האב,
ובן  ממטות". נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (שם מהכתוב

מבת. בקלֿוחומר נלמד

.·ÌB˜Ó ÏÎa5‰M¯È ¯Îf‰ ÌÚ ‰·˜pÏ ÔÈ‡6ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»»≈«¿≈»ƒ«»»¿À»ƒ≈
ÂÈ·‡ epL¯ÈÈ - ÌÈa BÏ7˙‡ ˙L¯BÈ Ì‡‰ ÔÈ‡Â . »ƒƒ»∆»ƒ¿≈»≈∆∆∆

‰Èa8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .9. »∆»¿»»∆ƒƒ««»»

שדיניהם 5) אחרים, קרובים בירושת ובין האב בירושת בין
לקמן. כלום,6)יבוארו יורשת הנקבה אין - זכר כשיש

הזכר. של מזו גבוהה יותר אינה למוריש קירבתה כשדרגת
"ונתתם 7) יא): (שם מהכתוב זה דין למדו קח: שם בגמרא

יח, (ויקרא שנאמר אביו, זה ושארו - לשארו" נחלתו את
הוא". אביך "שאר מבאר:8)יב): קט:) (שם רבא

האם  אין היא", אמך "שאר יג): (שם שכתוב אףֿעלֿפי
אליו  "הקרוב מסיים: שהכתוב משום בניה, את יורשת
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קרויה  אינה האם ומשפחת אותה", וירש ממשפחתו
לבית  "למשפחותם ב): א, (שם בתורה שנאמר משפחה,

משה 9)אבותם". עד מרבו ורבו מרבו, תלמיד קיבל
שם  בגמרא [אמנם, הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו רבינו,
קבלה" "דברי קורא רבינו אולם הכתוב, מן זה דרשו (קטו.)
נמסר  אלא מקרא, של מפשוטו נשמעים שאינם הדינים לכל
למשנה). לפירושו רבינו הקדמת (ראה כך לדרוש לחכמים

.‚Ì„Bw‰ ÏÎÂ10BÎ¯È È‡ˆBÈ - ‰ÏÁa11ÔÈÓ„B˜12. ¿»«≈¿«¬»¿≈¿≈¿ƒ
Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ≈ƒ»ƒƒƒ«≈

Ôa BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ -13ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ≈«……ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ
ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê B·Ï ‡ˆÓ Ì‡ :Ôa ÏL BÚ¯Êa¿«¿∆≈ƒƒ¿»ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈
‡È‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ba ˙a ˙a ˙a elÙ‡ ,˙B·˜¿≈¬ƒ«««¿«»»ƒ

Ïk‰ ˙‡ L¯Èz14Ôa Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;15ÔÈ¯ÊBÁ - ƒ«∆«……ƒ¿»∆«≈¿ƒ
‡Ï ;Ïk‰ ˙‡ L¯Èz - ˙a BÏ ‰˙È‰ .˙a‰ Ïˆ‡≈∆««»¿»«ƒ«∆«……
Ì‡ :˙a‰ Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ˙a BÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈«»»¿«¿ƒ«∆«««ƒ
ÛBÒ „Ú ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓƒ¿»»∆«≈¿»ƒ≈¿≈«
- ˙a Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ ‡e‰ - ÌÏBÚ‰»»≈«……ƒ¿»»∆««

ÂÈ·‡Ï ‰M¯È‰ ˙¯ÊBÁ16ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ÂÈ·‡ ‰È‰ ‡Ï . ∆∆«¿À»¿»ƒ…»»»ƒ«»¿«¿ƒ
Ú¯Ê B‡ Á‡ BÏ ‡ˆÓ :˙n‰ ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ Ú¯Ê ÏÚ«∆«»»∆≈¬≈«≈ƒ¿»»∆«

Ïk‰ ˙‡ L¯BÈ - Á‡17ˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï »≈∆«…¿ƒ»¿ƒ≈∆
Ì‡Â ;Ïk‰ L¯BÈ - dÚ¯Ê B‡ ˙BÁ‡ BÏ ˙‡ˆÓ .˙BÁ‡»ƒ¿≈»«¿»≈«…¿ƒ
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙BÁ‡ Ú¯Ê ‡ÏÂ ÌÈÁ‡ Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆««ƒ¿…∆«»ƒ¿≈

·‡‰ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - Ú¯Ê ·‡Ï18È·‡ ‰È‰ ‡Ï . »»∆««¬…«¿À»«¬ƒ»»…»»¬ƒ
ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ È·‡ ÏL Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ·‡‰»»«»¿«¿ƒ«∆«∆¬ƒ»»∆≈¬≈
ÏL ÔÚ¯ÊÂ ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .˙Ó ÏL ÂÈ·‡»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿«¿»∆
ÏL BÚ¯Êa ÔÈc‰ ‰È‰L BÓk ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿∆»»«ƒ¿«¿∆

BÓˆÚ ˙Ó19‡ÏÂ Ì‰ ‡Ï ,ÂÈ·‡Ï ÌÈÁ‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ≈«¿…ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ…≈¿…
C¯c‰ ÏÚÂ .·‡‰ È·‡ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - ÔÚ¯Ê«¿»«¬…«¿À»«¬ƒ¬ƒ»»¿««∆∆

˙ÎÏB‰Â ˙LÓLÓÓ ‰ÏÁ ˙‡f‰20Ô·e‡¯ „Ú21. «…«¬»¿«¿∆∆¿∆∆«¿≈
¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ22ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙aÏ Ì„B˜ Ôa‰ : ƒ¿≈»≈«≈≈««¿»¿≈¿≈∆

ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙a‰Â .˙aÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa≈¿ƒ««¿««∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»
Ì„B˜ ˙n‰ È·‡Â .‰È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ¿≈¿≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ«≈≈
Ì„B˜ Á‡‰Â .BÎ¯È È‡ˆBÈ Ì‰L ÈtÓ ,˙n‰ ÈÁ‡Ï«¬≈«≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈¿»»≈
.˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ Á‡ ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙BÁ‡Ï»»¿»¿≈¿≈∆»¿ƒ»»
ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙BÁ‡Â¿»∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»¿≈¿≈»¿ƒ
.˙Ó ÏL ·‡‰ ÈÁ‡Ï Ì„B˜ ·‡‰ È·‡ .‰È·‡ È·‡Ï«¬ƒ»ƒ»¬ƒ»»≈«¬≈»»∆≈
ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Â«¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿≈¿≈∆
˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ∆∆
ÏL dÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÔÎÂ ,˙Ó ÏL ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï«¬ƒ¬ƒ»ƒ∆≈¿≈»¿≈¿≈»∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ»ƒ¿«∆∆
Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙B¯Bc‰ L‡¯ „Ú ‰ÏBÚÂ CÏB‰≈¿∆«…«¿ƒ»≈¿»»

.ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆≈¿ƒ

קטו.10) שם המשתלבים 11)משנה, הדורות כל
יריכו  יוצאי נקראים - נקבות ובין זכרים בין - מאבהותו
ירך  יוצאי נפש כל ויהי קוראים: אנו ה א, שמות (בספר
מהקרא. זה דין למדו קח: שם בגמרא וכו'). יעקב

קירבתם 12) שדרגת אלה על אף האחרים, הקרובים לכל

הקודם  מת אם ואפילו מדרגתם, יותר גבוהה למוריש
והטעם: דנים. אנו ירושתו שעל זה שמת לפני בנחלה,
אותו  יורשים יריכו ויוצאי בקבר, ירש כאילו בנחלה הקודם

חיים. ביורשים נחלות סדר בחיי 13)לפי ומת בן, לו היה
לכל.14)אביו. קודם שהוא הבן, מכוח באה שהיא משום

אחריו.15) זרע כל השאיר לא קטו.16)הבן שם משנה,
זרע 17) עם לא ואפילו האח, עם יורשת המוריש אחות ואין

כשהוא  אפילו המוריש לאבי חזרה שהירושה משום האח,
קודם  וזרעו המת, אחי שהוא לבנו מוריש והוא בקבר,

שנתבאר. כמו ירך 18)לאחותו יוצא שקיים זמן כל אבל
"האב  ששנינו ומה יורש, האב אבי אין - המוריש של האב
קטז:) (שם חמא בר רמי פירש ירכו", יוצאי לכל קודם
אבי  שהוא בנו ירך ליוצאי קודם אינו אבל שלו, ירכו יוצאי
שהם  - המת ואחי בנו, את ירש המת שהאב משום המוריש,
ויעקב  אברהם דוגמא: ה"א). (ראה לכל קודמים - בניו
את  ירש שיצחק משום לאברהם, קודם יעקב - עשו בנכסי

יצחק. את יורש ויעקב בנו, מקיש 19)עשו קיג: שם
לירושה  לאב) ירושה (כשחזרה שניה ירושה (משווה)
קודם  בן - ראשונה ירושה מה יורשים), (כשהבנים ראשונה

לבת. קודם בן - שניה ירושה אף הגמרא 20)לבת, לשון
במקומות  בידיו הממשמש כאדם והמשמעות: קטו:). (שם

לו. הרצוי את למצוא ומחפש אחד 21)שונים, עד כלומר,
יעקב. עד אמר לא למה שאלו שם, בגמרא יעקב. מבני
שבט  יושמד לא שלעולם בידינו, שמקובל אביי, והשיב
[ברשב"ם  יעקב. עד הירושה תחזור לא לעולם ולפיכך שלם,
"ואתם  ו): ג, (מלאכי מהכתוב אביי, לדברי סמך מביא שם

כליתם"]. לא יעקב סוף 22)בני עד למטה האמור כל
למעלה, שנתבאר ממה וברורה ישירה תוצאה היא ההלכה,

נוספת. להבהרה זקוק ואינו

.„˙nL ÈÓ23˙a ˙a ˙a elÙ‡Â ,Ôa‰ ˙·e ˙a ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ««««≈«¬ƒ«««
,Ïk‰ L¯È˙Â ,˙Ó„B˜ ‡È‰ - ˙B¯B„ ‰nk ÛBÒ „Ú Ôa‰«≈««»ƒ∆∆¿ƒ««…

ÌeÏk ˙aÏ ÔÈ‡Â24,˙BÁ‡‰ ÌÚ Á‡‰ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈««¿¿«ƒ¿«»»ƒ»»
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÌÚ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ Ôa ˙·Ïe25‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«∆¬ƒ»ƒƒ¬»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

קטו.23) שם בן 24)משנה, של ירכו יוצאי כל במשנה:
לבת. ירושה 25)קודמים של ההיקש מן למדנו זה דין גם

קיג: שם בגמרא שאמרו ראשונה, לירושה שניה

.‰eÈ‰L ÈÓ26,ÂÈiÁa ÌÈa ÈM‰ e˙Óe ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ≈«¿≈»ƒ¿«»
˙a ÈM‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â ,ÌÈa ‰LÏL „Á‡‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««≈»∆»¿»»ƒ¿ƒƒ««≈«≈ƒ«
ÂÈa Èa ˙LÏL e‡ˆÓ - Ô˜f‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡««¿««»≈«»≈ƒ¿¿¿∆¿≈»»
ÏkL ;ÈˆÁ‰ ˙L¯BÈ Ba ˙·e ,‰ÏÁp‰ ÈˆÁ ÔÈL¯BÈ¿ƒ¬ƒ««¬»«¿∆∆«≈ƒ∆»

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡27BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ ˜ÏÁ L¯BÈ ∆»¿∆»≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆
L‡¯ „Ú ·‡‰ ÈÁ‡ È·e ÌÈÁ‡‰ Èa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¬≈»»«…

˙B¯Bc‰28. «

קיח:26) שם וגמרא קטז: שם לשלושת 27)משנה,
מכח  באים ששלשתם משום "אחד", רבינו: קורא הבנים,

שוות 28)אחד. הירושות ששתי הקודמת, בהלכה נתבאר
בנות בדיניהן  גבי תורה שכתבה מה דרשו שם, בברייתא .

אביהן. נחלת זו - להם" תתן "נתון ז): כז, (במדבר צלפחד
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מזה, יוצא אביהן. אבי נחלת זו - אביהן" אחי "בתוך
אבי  חפר מירושת ביחד קיבלו צלפחד של בנותיו שחמש
שלישים  שני היינו זו, בירושה צלפחד של חלקו רק אביהן
לכל  ויצא עשר, חמשה חלקי 10 או שנים), פי לקח (כבכור
אמרו, שם (בגמרא צלפחד של ואחיו חמישיות, 2 אחת
חמשה  חלקי 5 = שליש לקח לצלפחד) היה אחד שאח

חלקו. כל יורשת היא היתה - בת והניח מת ואם עשר,

.ÂÌ‡‰ ˙ÁtLÓ29‰M¯È ÔÈ‡Â ,‰ÁtLÓ ‰Èe¯˜ dÈ‡ ƒ¿««»≈≈»¿»ƒ¿»»¿≈¿À»
·‡‰ ˙ÁtLÓÏ ‡l‡30- Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡‰ :CÎÈÙÏ . ∆»¿ƒ¿««»»¿ƒ»»«ƒƒ»≈

‰Ê ÔÈL¯BÈ - ·‡‰ ÔÓ ÔÈÁ‡Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆∆¿«ƒƒ»»¿ƒ∆
B‡ „·Ïa ÂÈ·‡Ó ‡e‰L ÂÈÁ‡ „Á‡Â .‰Ê ˙‡31ÂÈÁ‡ ∆∆¿∆»»ƒ∆≈»ƒƒ¿«»ƒ

Bn‡Óe ÂÈ·‡Ó32. ≈»ƒ≈ƒ

קט:29) כשאין 30)שם הבת וכן הבן, - ואףֿעלֿפיֿכן
מן  קטז.) (שם בברייתא שדרשו כמו אמו, את יורש בן,
בני  ממטות נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (במדבר הכתוב
(מטות=שבטים) מטות שני יורשת שהיא משמע - ישראל"
נלמד  ובן אחר. משבט ואמה אחד משבט שאביה זו

מבת. ובין.31)מקלֿוחומר . . . בשוה.32)בין חולקים

.ÊÔÈ·B¯w‰ Ïk33‰¯·Úa34?„ˆÈk .ÌÈ¯Lkk ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ«¬≈»¿ƒ«¿≈ƒ≈«
el‡ È¯‰ - ¯ÊÓÓ Á‡ B‡ ¯ÊÓÓ Ôa BÏ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»≈«¿≈»«¿≈¬≈≈

‰ÏÁÏ ÌÈÁ‡ ¯‡LÎÂ ÌÈa ¯‡Lk35Ï·‡ .36ÔÓ Ba ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¬»¬»¿ƒ
‰ÁÙM‰37ÔÓ ¯·„Ï Ôa BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓ B‡ «ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ

ÏÏk L¯BÈ BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰38. «¿»ƒ¿≈≈¿»

ב.33) עמוד שם וגמרא כב. יבמות נולדו 34)משנה,
אסורה. דבר",35)מבעילה לכל הוא "ואחיו במשנה:

"ליורשו". בגמרא: שם.36)ופירשו במשנה,
כנענית.37) הכתוב 38)שפחה מן למדו כג. שם בגמרא

שבנים  לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ה): כא, (שמות
ובן  כבניו. נידונים אינם - השפחה מן לו שנולדו אלה
הכתוב  מן כג.) (שם יוחאי בן שמעון רבי למד הגויה,
תורה  כתבה ולא מאחרי", בנך את יסיר "כי ד): ז, (דברים
שבנה  מוכח לבנך), שנישאה הגויה (האשה תסיר" "כי

בנך. קרוי אינו מישראל לה הנולד

.Á‰M‡‰39ÏÏk dÏÚa ˙L¯BÈ dÈ‡40L¯BÈ ÏÚa‰Â , »ƒ»≈»∆∆«¿»¿»¿«««≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BzL‡ ÈÒÎ Ïk ˙‡41Ì„B˜ ‡e‰Â , ∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

ÏkÏ42ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d˙M¯Èa43, «…ƒÀ»»««ƒ∆ƒ¬»»»
Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈

ËBÈ„‰44‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,45Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¿¿««ƒ∆ƒ¿«»¿««ƒ
L¯Á ÏÚa‰L46BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰ -47. ∆«««≈≈≈∆ƒ¿

קח.39) שם לרשת 40)משנה, הראויה קרובתו כשאינה
ה"ג). פ"ט לקמן (ראה האישות בלי גם כרבי 41)אותו

משיג  [הראב"ד פח:). (כתובות וכרב נב:), (בכורות אליעזר
הקדמונים  ורוב התורה. מן הבעל שירושת וסובר רבינו, על
סובר  רבינו שגם מבאר, ובכסףֿמשנה לדעתו. הסכימו
בפירוש  בתורה נכתבה שלא ומשום התורה, מן שהיא
(ראה  סופרים דברי לה קורא מדרשה, קיא:) (ב"ב ולמדוה
הרמב"ם  כללי חמד' וב'שדי הרמב"ם. כללי מלאכי, יד
לפעמים  רבינו מתכוון - "מדבריהם" כשכותב שגם כתב,

ה"ב)]. סוף למעלה ראה מדרשה. שנלמדו לדינים
לבניה.42) איסורי 43)אפילו ובין דרבנן איסורי בין

בה. תופסים שקידושין תופסים 44)תורה, שקידושין
ביתֿדין, מיתת או כרת עונש ביאתן על שאין לאוין, בחייבי
ומי  בהן, תופסים קידושין אין מיתה או כריתות חייבי אבל
יורשה  שאינו מאליו ומובן כלל, בעלה אינו שקידשה

ה"ג). פ"ב יבמות ה"י.45)(תוספתא לקמן יתבאר
לו 46) תיקנו וחכמים מועילים, קידושיו אין התורה ומן

ה"ט). פ"ד אישות הלכות (ראה רמיזה עלֿידי קידושין
אישות,47) מהלכות בפכ"ב נתבאר והטעם חרשת, שאינה

קונה  וחרש לו, להינשא כשנתרצית נכסיה לו זיכתה שהיא
אחרים. עלֿידי לו שזוכו הדברים

.Ë˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k48L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆≈«««≈
B˙eL¯a ÒkzL „Ú BzL‡ ˙‡49L¯BÈ Áwt‰ ÔÈ‡LÂ , ∆ƒ¿«∆ƒ»≈ƒ¿¿∆≈«ƒ≈«≈

˙L¯Á ‡È‰Lk ˙‡OpL ˙L¯Á‰ ˙‡50elÙ‡ , ∆«≈∆∆∆ƒ≈¿∆ƒ≈∆∆¬ƒ
‰Áwt˙51BzL‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰L ,e¯‡a ÌLÂ . ƒ¿«¿»¿»≈«¿∆≈∆ƒ¿≈ƒ¿

e˜ÊÁ‰Â d˙eL¯Ï e‡aL52BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ÔÈa , ∆»ƒ¿»¿À¿¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
d˙Èe„a53L ÌÈÒÎ ÔÈaÈÓe .BÏ ‰ÒÈÎ‰ ‡l ƒ¿¿»»≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»ƒ

dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙pL54. ∆ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ»≈»≈«««¿»

וה"ב.48) ה"א כשהיא 49)שם מתה אבל  לחופה, תיכנס
יורשה. אינו - למוכרם 50)ארוסה בנכסיה שולטת ואינה

ליתנם. הנישואין.51)או אותם 52)אחר שירשה
מיתתה  אחר לה שנפלו הנכסים את יורש אינו אבל בחייה,

הי"א). לקמן וכך 53)(ראה כך שהכניסה בכתובתה נכתב
ה"א  אישות מהל' פט"ז (ראה אחרים בנכסים או במזומנים

רב,54)וה"ב). אמר - נישואין ספק גבי מה: בקידושין
גירושין  לספק רבינו למד ומכאן יורשה. אינה מתה שאם

(מגידֿמשנה).

.ÈÔe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰pË˜ ‡OpL ÏÚa55BÈ‡ - ««∆»»¿«»∆≈»¿ƒ»≈≈
‰ËBL ÔÎÂ .˙eLÈ‡ ÌeL Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,dL¯BÈ¿»∆¬≈≈»ƒ¿≈∆
,dL¯BÈ BÈ‡ - ‰ËBL ‡OpL Áwt B‡ ˙Áwt ‡OpL∆»»ƒ««ƒ≈«∆»»»≈¿»

ÔÈ‡eO Ô‰Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï È¯‰L56. ∆¬≈…ƒ¿¬»ƒ»∆ƒƒ

שקידש 55) שגדול נתבאר, וה"ח ה"ז פ"ד אישות בהלכות
יכולה  בהסכמתה, שתיםֿעשרה מבת פחותה קטנה יתומה
- זה בבעלי רוצה איני עדים) שני (בפני ולומר למאן
למאן, שצריכה אמורים דברים במה בטלים. והנישואין
ובדקו  משש, למעלה או שנים עשר של לגיל כשהגיעה
אבל  נישואין, של במשמעותם מבחינה שהיא ומצאו אותה
ואינה  עשר עד משש וכן שמבחינה, אףֿעלֿפי משש למטה
חלים  אינם וקידושיה צריכה אינה מיאון אפילו - מבחינה

בהם 56)כלל. שיש משום נישואין, תיקנו וקטן לחרש
דעה. חסר לשוטה תיקנו ולא דעת. קצת

.‡ÈÏÚa57B‡ ‰È·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â BzL‡ ‰˙nL ««∆≈»ƒ¿¿««»≈»ƒ»
ÏÚa‰ ÔÈ‡ - d˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ‰ÈÁ‡»ƒ»∆»ƒ«ƒƒ»≈«««

Ô˙B‡ L¯BÈ58dÏ ‰È‰ Ì‡ ,dÚ¯Ê Ô˙B‡ L¯BÈ ‡l‡ ; ≈»∆»≈»«¿»ƒ»»»
ÔÈ‡L .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ ‰M¯È‰ ¯ÊÁz B‡ ,Ú¯Ê∆««¬…«¿À»¿ƒ¿««≈»ƒ»∆≈
‡l‡ ,Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎ L¯BÈ ÏÚa‰«««≈¿»ƒ»¿ƒ»¿««ƒ»∆»

.˙eÓzL Ì„˜ ‰M¯ÈÏ e‡a ¯·kL ÌÈÒÎÏƒ¿»ƒ∆¿»»ƒÀ»…∆∆»
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קכה:57) הלכתא:58)בבאֿבתרא פפא, רב "אמר שם:
רק  יורש בעל פירוש, כבמוחזק". בראוי נוטל הבעל אין
הראויים  אלה ולא בחייה, בהם מוחזקת שאשתו הנכסים
במה  גם זוכים אחרים יורשים מותה. אחר לרשותה להגיע
(ראה  בחייו לו נפלו אלמלא זוכה היה המת שהמוריש

ה"ב). למעלה

.·ÈÔÎÂ59,¯·wa ‡e‰Â BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«««≈∆ƒ¿¿«∆∆
·‡‰ ˙ÁtLÓ ÏL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡Lk60ÏÚa ?„ˆÈk . ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿««»»≈«««

ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL∆≈¿««»≈»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÈL¯BÈ Ck ,d˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‰È‰ ÏÚa‰Â¿«««»»≈¿»»»ƒÀ»»»¿≈
ÈL¯BÈ ‡l‡ ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ¯‡LÏ eÓc˜È ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ»∆»¿≈
Ì‡ ,d˙B‡ ÌÈL¯Bi‰ Ì‰ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLnÓ ‰M‡‰»ƒ»ƒƒ¿««≈»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ

.dÏÚa ¯Á‡ ‰˙Ó≈»«««¿»

קיד:59) שהקודם 60)שם ב, בהלכה למעלה שנתבאר
ליורשיו, ומורישה בקבר. כשהוא גם אותה, יורש לירושה
קרובים  שהם אףֿעלֿפי בה זוכים החיים הקרובים ואין

מאלה. יותר למוריש

.‚ÈÔÎÂ61ÏÈÁ‰Ï È„k ¯·wa Bn‡ ˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«≈≈∆ƒ«∆∆¿≈¿«¿ƒ
Bn‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï¿∆»≈»ƒ≈«ƒ∆≈¿««»≈»ƒ
,Ì„B˜ ‰È‰ Ìi˜ Ôa‰ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ¿ƒ»»«≈«»»»≈
,BÊ ‰M‡ ÏL ‰ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa ÏL ÔÈL¯BÈ Û‡«¿ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆»∆ƒ»
¯Á‡ ‰Ê ÏL Bn‡ ˙‡ ÔÈL¯BÈ ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿∆»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆««

‰Ê ÏL B˙BÓ62Ì‡ ,‰pL¯ÈiL ‡e‰ da Ú¯Ê ‡l‡ ; ∆∆∆»∆«¿»∆ƒ»∆»ƒ
d˙M¯È ¯ÊÁz - Ú¯Ê BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ú¯Ê BÏ ‰È‰»»∆«¿ƒ≈∆««¬…¿À»»

Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ63‰lÁz Ì‡‰ ‰˙Ó Ì‡ ¿ƒ¿««≈»ƒ»¬»ƒ≈»»≈¿ƒ»
eÏk ‡ÏÂ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«≈¬ƒ»»»»∆¿…»

ÂÈL„Á BÏ64˙Óe ˙Á‡ ‰ÚL Bn‡ ¯Á‡ ‰ÈÁÂ ÏÈ‡B‰ , √»»ƒ¿»»««ƒ»»««≈
L¯BÈÏ ‰ÏÁp‰ ÏÈÁÓe Bn‡ ˙‡ ÏÁB ‰Ê È¯‰ -ÂÈ ¬≈∆≈∆ƒ«¿ƒ««¬»¿¿»

ÂÈ·‡ ˙ÁtLnÓ65. ƒƒ¿««»ƒ

כך 61) בקבר, אשתו את יורש הבעל שאין כשם אמרו: שם
האב  מן לאחיו להנחיל כדי בקבר, אמו את יורש הבן אין
שוה'. מ'גזירה זה למדו קנט: ושם אחרת. מאשה

ואם 62) אמו. נתגרשה אם לאביו, מוריש שאינו והואֿהדין
ה"ח). (ראה לכל קודם הוא הרי - נתגרשה משנה,63)לא

ומנחיל". נוחל . . . אחד יום בן "תינוק מד. נדה
החודש 64) לפני או להריונה השמיני בחודש שנולד

אינו  חדשים לשבעה (הנולד נפל בחזקת הוא והרי השביעי,
כנפל). זה 65)נידון דין למד שרבינו מבאר, במגידֿמשנה

עובר  (כן), אין - אחד יום "בן שם: בגמרא שאמרו ממה
אמו), לפני מת (העובר ברישא מת איהו טעמא? מאי לא.
והראב"ד  מנחיל. נפל אפילו - קודם אמו מתה שאם ומכאן

מגידֿמשנה). (ראה חדשיו לו כלו בלא רבינו על השיג

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר

.‡˙˙Ï :¯Ó‡pL ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆
?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆

ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB ¯BÎa‰ - ¯BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»

ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa¯‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ
˙ÈLÈÓÁ ÏËB ¯BÎa‰ („Á‡‰) È¯‰ -4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ

‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙È¯ÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»
.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב:2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים
כל  אחיו וארבעת חלקים, שני נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי היינו,

.·¯BÎa5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡ - ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב:5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב"ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי בין מת והאב תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח.8)כזאת יוחנן רבי מחלוקת
יוחנן. כרבי ופסק מו:, בבכורות לקיש

.‚¯BÎa10Ú¯˜pL11Èt ÏËB BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈

‰È‰iL „Ú - ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡pL ;‰¯BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי, רב של שעור 11)מימרא טומטום,
או  זכר הוא אם ידוע ולא שלו, המין איברי את מכסה הגוף

קמד.12)נקבה. הבאה.13)שם בהלכה יבואר

.„BÏ ‰È‰L È¯‰ ?‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ BÈ‡ „ˆÈk≈«≈¿«≈¿≈∆¿»¬≈∆»»
ÌeËÓh‰ ‰ÊÂ ÌÈËeLt ÈLe ¯BÎa Ôa14Ú¯˜pL ≈¿¿≈¿ƒ¿∆«À¿∆ƒ¿«

˜ÏÁa ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ ÏËB ¯BÎa‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»«¿≈¿ƒ««»¿≈∆
‰¯BÎa‰15‰ ÈL ‡l‡ BnÚ ÔÈ‡ el‡Îe ,ÌÈËeLt «¿»¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«¿ƒ

¯‡Lp‰ ÚÈ·¯e ÈˆÁÂ ,„·Ïa16ÈL B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ƒ¿««¬ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÂLa ¯BÎa‰ ÌÚÂ Ú¯˜p‰ ÌÚ ÔÈËeLt‰17. «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»∆

משעת 14) ודאי זכרים כולם היו אילו אחים. ארבעה וביחד
היה  והבכור חלקים, לחמישה הנכסים חולקים היו לידה,
אחד  כל ונמצא א, בהלכה כמבואר חמישיות, שתי נוטל
אחר  זכר ונמצא טומטום כשאחד הבכורה. חלק ממעט

הבכורה. בחלק ממעט אינו - רק 15)לידתו היו כאילו
אחים. רבעים.16)שלשה שלשה אחד 17)היינו, כל

עשר. ששה חלקי שלשה היינו רבעים, משלשה רבע נוטל

.‰ÔË˜18Ï·‡ ,‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ - „Á‡ ÌBÈ Ôa »»∆∆»¿«≈¿≈∆¿»¬»
¯aÚ‰ ‡Ï19„ÏBpL Ô·e .20BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ …»À»≈∆«««ƒ«»ƒ≈

.‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ¿«≈¿≈∆¿»

קמב:18) ואףֿעלֿפי 19)שם לידתו. לפני לחלק כשבאים
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zelgpקנו zekld - mihtyn xtq - fenz 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טומטום. באח כמו חולקים - האחים כשאר יורש שהוא
ממעט,20) אינו שעובר רבינו כתב למה נתבאר לא שם.

אביו. מיתת לאחר מנולד הוא כלֿשכן הלא

.Â˜tzÒpL Ôa21ÔB‚k ,ËeLt B‡ ¯BÎa ‡e‰ Ì‡ eÏ ≈∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿
„ˆÈÎÂ .ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡ - ¯Á‡ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒ«≈≈≈ƒ¿«ƒ¿≈«

?ÔÈOBÚ22e¯k‰ Ì‡23ÔÈ·˙Bk - e·¯Ú˙ ÛBq·Ïe ƒƒÀ¿¿«ƒ¿»¿¿ƒ
‰‡L¯‰24‰ÊÏ ‰Ê25ÌÚ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÔÈÏËBÂ «¿»»∆»∆¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

‰‡B·ÁÓa e„ÏiL ÔB‚k ,e¯k‰ ‡Ï Ì‡Â ;Ì‰ÈÁ‡26 ¬≈∆¿ƒ…À¿¿∆»¿¿«¬»
‰‡L¯‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ˙Á‡27˜ÏÁ Ô‡k ÔÈ‡Â , ««≈¿ƒ«¿»»¿≈»≈∆
‰¯BÎa28. ¿»

קכז.21) שם ינאי.22)ברייתא, רב בשם אמרו שם,
פשוט.23) ומי בכור מי היה ידוע כח 24)כשנולדו, יפוי

הבכורה. חלק בא 25)לגבות הכוח, יפוי שקיבל ומי
אחי. בשביל או בשבילי הבכורה חלק לי תנו ותובע:

שם 26) וילדו אחד במקום נחבאו המוריש, של נשיו שתי
נתערבו. - אדם בהם שהכיר ולפני הכוח 27)בחושך, יפוי

כלום. יועיל "יכיר",28)לא כתבה שהתורה משום
היתה  לא וזה כבכור, להכירו יוכל שהאב חכמים, ופירשו
דינם  שניהם ולפיכך אחד, רגע אף כבכור להכירו אפשרות

כפשוטים.

.ÊeÈ‰L ÈÓ29e˙Óe ,ËeLÙe ¯BÎa ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ¿»≈
˙a ÁÈp‰ ¯BÎa‰ ,ÌÈa eÁÈp‰Â ÂÈiÁa Ì‰ÈL30 ¿≈∆¿«»¿ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««
ÒÎa L¯BÈ ËeLt‰ Ôa È¯‰ - Ôa ÁÈp‰ ËeLt‰ÂÈ ¿«»ƒƒ«≈¬≈∆«»≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏL Ô˜f‰31˙L¯BÈ ¯BÎa‰ ˙·e , «»≈¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿∆∆
ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰È·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈLÈÏL ÈL32È·a ¿≈¿ƒƒ∆≈∆»ƒ»¿≈«ƒƒ¿≈

ÔÈÁ‡‰33È·‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÏÎ·e ·‡‰ ÈÁ‡ È·e »«ƒ¿≈¬≈»»¿»«¿ƒƒ»»¬ƒ
‰Ê BlL ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÏËB - ¯BÎa ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆∆

.B˙ÓÁÓ L¯Bi‰«≈≈¬»

קטז:29) שם בן.30)משנה, הניח אם וכלֿשכן
בנחלה 31) חלקים שלשה נטלו צלפחד "בנות שנינו: שם

וחלקו  . . . אביהן חלק נחלת ישראל): ארץ אדמת (בחלוקת
בכור  (צלפחד) ושהיה צלפחד), (אבי חפר בנכסי אחיו עם
ה"ה). סוף פ"א למעלה (ראה חלקים" שני נוטל

שווים 32) שניה ירושה שדיני א, הלכה למעלה נתבאר
ראשונה. ירושה בנים 33)לדיני בלי יעקב שמת כגון

יעקב  נכסי לירש יצחק בני ובאים יצחק, מת ואחרֿכך
בכורה  חלק יורשים - זרעו או בכור שם היה אם אחיהם,
נכסי  ירש יצחק שהרי מאוד, פשוט זה ודין יעקב. בנכסי
וקשה  עצמו. כנכסי בניו לכל אותם מוריש והוא יעקב,

בהערות). ה"א פ"ג לקמן (ראה נכתב למה להבין

.Á¯BÎa‰ ÔÈ‡34?„ˆÈk .Ì‡‰ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈≈«
‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ôn‡ eL¯iL ËeLÙe ¯BÎa35ÔÈa , ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈

‰ÏÁÏ ¯BÎa ‰È‰L36ÌÁ¯ ¯Ët ‰È‰L ÔÈa37. ∆»»¿¿«¬»≈∆»»∆∆∆∆

קיא:34) לו"35)שם ימצא "אשר דרש: שם אביי
אשר  בכל שנים פי לו לתת (שם): בתורה כתוב (פירוש,

לה. ולא - לו) האב.36)ימצא של הראשון בן 37)הבן
כולל  אינו מקום בכל האמור רחם" "פטר האם. של ראשון

בלשון  טבעי, באופן הרחם דרך יצא (שלא דופן יוצא
לאמו, ראשון בן לכל הכוונה וכאן קיסרי). חתך - המדוברת

טבעית. בבלתי ובין טבעית בלידה בין

.Ë‰ÏÁÏ ¯BÎa38:¯Ó‡pL ,ÔBL‡¯ ·‡Ï „ÏBp‰ ‡e‰ ¿¿«¬»«»»»ƒ∆∆¡«
elÙ‡ .Ì‡‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .B‡ ˙ÈL‡¯ ‡e‰ Èkƒ≈ƒ…¿≈«¿ƒƒ«»≈¬ƒ
L¯BÈ - ÂÈ·‡Ï ÔBL‡¯ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa ‰nk ‰„ÏÈ»¿»«»»ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

פ"ח.38) בבבאֿבתרא פעמים וכמה מו. בכורות

.È‡a‰39ÌÈÏÙ ¯Á‡40ÏÙp‰ L‡¯ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «»««¿»ƒ««ƒ∆»»…«≈∆
a‰ - ÈÁ ‡e‰Lk‰ÏÁÏ ¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡41Ôa ÔÎÂ . ¿∆««»«¬»¿¿«¬»¿≈∆

‰ÚLz42¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ˙Ó BL‡¯ ‡ˆiL ƒ¿»∆»»…≈«»«¬»¿
„ÏB ‡lL ‡e‰ ,B‡ ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ‰fL .‰ÏÁÏ¿«¬»∆∆∆∆¡«≈ƒ…∆…«
,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ÈÁ ‡ˆiL „ÏÂ ‰ÊÏ Ì„˜ BÏ…∆»∆»»∆»»««¬ƒ»»¿ƒ»

‰ÚLz Ôa43BÈ‡ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ÈÁ BL‡¯ ·¯ ‡ÈˆB‰L ∆ƒ¿»∆ƒ……««»«¬»≈
¯BÎa44. ¿

שם.39) בכורות ההפלה 40)משנה, ואחר שהפילה, אשה
חי. בן כלל,41)ילדה כחיים נידונים אינם הנפל חיי

להתקיים. יכול שאינו תשעה 42)משום אחר שנולד
הריון. הוא 43)חדשי ראוי שהרי נפל, תורת עליו שאין

כשהוא 44)לחיות. העולם לאוויר יצא לו שהקודם משום
. . . נפלים אחר "והבא שם: שנינו כילוד. הוא והרי חי,
משמע, לנחלה)". בכור זה (הרי מת ראשו שיצא תשעה ובן

בכור. אחריו הבא אין - חי ראשו יצא שאם

.‡ÈÔÙ„ ‡ˆBÈ45.ÌÈ¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL - ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿ƒ
„ÏB ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰46;ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡Â , »ƒ¿ƒ∆…«¿∆¡«¿»¿»ƒ

.¯Á‡ BÓ„˜ È¯‰L - ÈM‰Â¿«≈ƒ∆¬≈¿»«≈

מז:45) שם באופן 46)משנה, ממעיה הילד הוצאת
לידה. קרויה אינה - מלאכותי

.·ÈÌÈa BÏ eÈ‰47- ¯ib˙Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk »»ƒ¿∆»»≈»ƒ¿ƒ¿«≈
‰ÏÁÏ ¯BÎa BÏ ÔÈ‡48ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ≈¿¿«¬»¬»ƒ¿»≈∆»»≈ƒ

Ba Èe¯˜ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰49- «ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ¿≈»¿
‰ÏÁÏ ¯BÎa ˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÓ ÂÈ¯Á‡ BÏ ‡a‰50ÏËBÂ «»«¬»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¬»¿≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

מז.47) יורשים 48)שם אינם הגיור, לפני לו שנולדו אלה
אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי פ"א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי' חו"מ יוסף'
השפחה  מן בן לו שיש ממי חוץ דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע, הגויה". ומן

.‚È¯BÎa‰ ‰È‰51:¯Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB - ¯ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Le¯b Ôa ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»
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דבר".51) לכל ובנו . . . מקום בכל בן לו שיש "מי שם:
 ֿ "מכל ליורשו, - דבר לכל פירשו: ב, עמוד שם ובגמרא

ממזר". לרבות - רב 52)מקום של דרשה עבירה. נישואי
כג. שם אלא 53)פפא, ממזר אינו זה בן מכהן, שילדה

מרבה  בלחםֿמשנה חלל". "כהן ונקרא מחוללת, כהונתו
רב  והרי פפא, רב של דרשתו כאן שהביא רבינו, על לתמוה
לאוין  בחייבי תופסים שקידושין זו מדרשה למד פפא
כרת) בה שאין בלאֿתעשה המקדש על שאסורה (באשה
האחת  נשים, שתי לאיש תהיינה "כי תורה: שכתבה מפני
בה  שיש משמע "תהיינה" ולשון שנואה", והאחת אהובה
כאן  האמור הבכור שהבן מזה ויוצא קידושין, היינו הוויה,
לאוין  מחייבי ממזר שאין סובר עצמו רבינו כי ממזר, אינו
הדעת. על מתקבל יישוב מצא ולא כריתות. מחייבי אלא
(ויקרא  מהכתוב נלמד ממזר שדין כתב שם יוסף' [ב'בית
שהמדובר  אמרו, שם ובגמרא היא". "אחותך ט): יח,
כקרוב  נחשב שממזר ומכאן ממזרת, שהיא באחותו

מלא]. משפחתי

.„ÈÔÈÓ‡ ‰LÏL54¯BÎa‰ ÏÚ55‰iÁ :56,Bn‡Â , ¿»∆¡»ƒ««¿«»¿ƒ
„iÓ - ‰iÁ .ÂÈ·‡Â57ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ‰Ê :‰¯Ó‡ Ì‡L ;58 ¿»ƒ«»ƒ»∆ƒ»¿»∆»»ƒ

:¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk - Bn‡ .˙Ó‡ -∆¡∆∆ƒ»ƒ¿«¿≈«≈»∆¡∆∆«
¯BÎa‰ e‰Ê59ÌÏBÚÏ - ÂÈ·‡ .60ÏÚ ·‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ∆«¿»ƒ¿»¬ƒ»«»»«

- ‡e‰ È¯BÎ·e Èa ‡e‰ :ÏÏk Ba ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓƒ∆…À¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÓ‡61:B¯BÎa ‡e‰L eÏ ˜ÊÁn‰ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»«««À¿»»∆¿

ÔÓ‡ - ¯BÎa BÈ‡62. ≈¿∆¡»

עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד
ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת

הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד
(רש"י). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא

יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני  זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני זה "האומר קלד.) (ב"ב שנינו
הוא  בכורי לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון

שם). יוסף' [ב'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי
זה. בדין ורמב"ן רשב"ם בין מחלוקת מביא רעז סי' חו"מ
בקול, בהוחזק רק בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב"ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב"ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים
וכשהוא  בכור. אינו לומר האב נאמן - בעדים הוחזק אם

בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי זה ואמר החזיקו עצמו

.ÂË·‡‰63˜zzLpL64B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -65C¯„k »»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆
ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL66B¯BÎa Ba ‰fL ·˙k B‡ ÊÓ¯ Ì‡ . ∆¿ƒ¿ƒƒƒ»«»«∆∆¿¿

.ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח ממנו אם 65)ניטל
לקוי. אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע:). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או

.ÊËe„ÈÚ‰67¯ÓB‡ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡ eÚÓL Ô‰L ÌÈL ≈ƒ¿«ƒ∆≈»¿»ƒ∆∆≈
CÎÂ Ck ÌÈ¯·c68ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ È¯‰L ,69ÔÏÏkÓ Ú„BÈ ¿»ƒ»¿»∆¬≈»«¿»ƒ≈«ƒ¿»»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - B¯BÎa Ba ‰fL∆∆¿¿¬≈∆≈ƒ¿«ƒ««ƒ
.È¯BÎa Èa ‰Ê :Le¯Ùa ·‡‰ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«»»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

קכו:67) זה 68)ב"ב אם לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. ברורה:69)הוא וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע הדברים אותם שמכלל

.ÊÈeÚÓL70BÈ‡ - ¯BÎa Èa ‰Ê :¯Ó‡L ·‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
,‡e‰ Bn‡Ï ¯BÎa ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ÌÈL Èt ÏËB≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿¿ƒ

·‡‰ Ôek˙ ‰ÊÏÂ71¯Ó‡iL „Ú .72.È¯BÎa Èa : ¿»∆ƒ¿«≈»»«∆…«¿ƒ¿ƒ

שהוא 71)שם.70) לומר התכוון בכור, בני זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי נוטל "אינו לפיסקא: נמשך
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ה'תשע"ט  סיון כ"ז ראשון יום

aWFnE aMWn i`Ohn zFkld
·˘ÂÓÂ·Î˘ÓÈ‡ÓËÓ'Ï‰-‰¯‰Ë'Ò

¦§§©§¥¦§¨¨
ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦

מרכב 1) בין ומה ומושב משכב בתורה נאמר למה יבאר
או  ומצורע והיולדת והנידה והזבה והזב מדף, ודין למושב,
מרכב  טומאת שומע שאתה מקום כל ודין שמתו, נכרי
וכלים  ומשקין אוכלין ודין הזב, בהן שיגע צריך אם ומושב
למעלה, הזב עליהם שישב ומושב למשכב עשויים שאינם

ממנו. למטה או בו נוגע ואינו הזב מן למעלה שהוא כל

.‡e¯‡a ¯·k2·kLÓ ÔÈ‡nËÓ ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L , ¿»≈«¿∆«»«¬≈»¿«¿ƒƒ¿»
‰nÏÂ .‡e‰ „Á‡ ·LBn‰Â ·kLn‰Â .·k¯Óe ·LBÓe»∆¿»¿«ƒ¿»¿«»∆»¿»»

Èe‡¯‰ - ·kLn‰L ?·LBÓe ·kLÓ ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»ƒ¿»»∆«ƒ¿»»»
ÏÚ ·LiL ÔÈ·e .‰·ÈLÈÏ Èe‡¯‰ - ·LBn‰Â ,‰·ÈÎLÏƒ¿ƒ»¿«»»»ƒƒ»≈∆»««

e‰‡nË - ·LBn‰ ÏÚ ·ÎML B‡ ·kLn‰3CÎÈÙÏ . «ƒ¿»∆»«««»ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,„·Ï ·kLÓ ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓB‡ È‡¬ƒ≈¿»»ƒ¿»¿«¿«ƒ

‰·ÈÎ¯Ï Èe‡¯‰ ‰Ê ?·k¯Ó e‰Ê È‡Â .·LBÓÏ4ÔB‚k , ¿»¿≈∆∆¿»∆»»ƒ¿ƒ»¿
¯BÓÁ‰ ˙Úc¯Ó5ÔËÈtËÂ6.Òeq‰ «¿«««¬¿«≈««

ה"א.2) פ"א מצורע 3)למעלה פרשת כהנים' ב'תורת
המשכב  על ששכב בזמן אלא לי "אין שנינו: ה"ז, פ"ב
המשכב? על וישב המושב על שב מנין המושב, על וישב

ריבה". – יטמא לרכיבה.4)ת"ל מניחים 5)מיוחד
החמור. גב על על 6)אותה להניחו שרגילים שטיח מין

רבינו, דעת מ"ב). פכ"ג (כלים עליו כשרוכבים הסוס גב
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ולא  מרכב נקרא רגליים בפיסוק עליו שיושבים דבר שכל
מרכב). ד"ה מ"ג, פ"א כלים יוםֿטוב' 'תוספות (ראה מושב
חלק  אותו ואפילו מ"ג. פ"א כלים למס' בפירושו כתב וכן
אבל  מושב, משום מטמא אינו ממש עליו יושב שהאדם
פרשת  התורה על ובפירושו א כז, (עירובין רש"י דעת
כגון  לרכיבה, המסייעים הדברים פירושו שמרכב מצורע),
תחת  אותה וקושרים שבאוכף בטבעות שמכניסים החגורה,
בו, אוחז שהרוכב העץ או האוכף, את ומחזיקה הסוס בטן
ממש  עליו יושב שהוא המקום אבל גבו, עליו משעין או
והרא"ש. הר"ש דעת וכן מושב, משום טמא רכיבה בשעת
אוכף  הנ"ל) למשנה (בפירושו שמנה רבינו על לתמוה (ויש
כלים  מס' התוספתא הלא מרכב, טומאת המטמאים בין
שלו  והתפוס מושב, טמא "האוכף אומרת: פ"ב בבאֿבתרא
שדרכן  לנשים המיוחד באוכף מדובר אולי מרכב". טמא
וסובר  הסוס, של אחד בצד נמצאות רגליהן כששתי לירכב,

כמושב). שדינו רבינו

.·˙B·‡Ó ·‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ·k¯n‰Â ·kLn‰«ƒ¿»¿«∆¿»»∆»≈∆»≈¬
,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»

‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe7·kLÓ ÔÈa ‰Óe . ¿«¿ƒ∆»»»¿«»«≈ƒ¿»
Ú‚Â Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,·kLÓa Ú‚Bp‰L ?·k¯ÓÏ¿∆¿»∆«≈«¿ƒ¿»ƒ»»»»¿»«
- ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL „Ú ÌÈÏk ¯‡L·e ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ«∆…≈≈ƒ¿«¿»

Ì‡nË ‰Ê È¯‰8Ú‚Bp‰Â ;‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‡OÚÂ ¬≈∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿À¿»¿«≈«
La elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ - ·k¯Óa˙Ú ¿∆¿»≈¿«≈¿»ƒ¿…≈ƒ¬ƒƒ¿«

È¯‰ - ·k¯n‰ ˙‡ B‡ ·kLn‰ ˙‡ ‡OBp‰ Ï·‡ .BÚbÓ«»¬»«≈∆«ƒ¿»∆«∆¿»¬≈
„Ú B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ¯‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ê∆¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»«
˜lÁ ·k¯Ó ˙‡ÓËaL ÔÈpÓe .ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL∆…≈≈ƒ¿«¿»ƒ«ƒ∆¿À¿«∆¿»ƒ≈
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?˜lÁ ‡Ï ·kLÓ·e B‡OnÓ BÚbÓ«»ƒ«»¿ƒ¿»…ƒ≈∆¬≈≈
.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â :·kLÓa¿ƒ¿»¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»¿«≈¿»»
ÂÈÏÚ ·k¯È ¯L‡ ·k¯n‰ ÏÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ·k¯Ó·e¿∆¿»≈¿»«∆¿»¬∆ƒ¿«»»
,·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ ÏÎÂ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«»»∆
‡nËÓ BÈ‡L ,„nÏÓ .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…∆¡«¿«≈¿»»¿«≈∆≈¿«≈
ÒaÎÈ Ì˙B‡ ‡OBp‰Â :¯Ó‡Â .BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿««»¿∆¡«¿«≈»¿«≈
·kLÓ ‡OBp‰ B‡ ·k¯n‰ ˙‡ ‡OBp‰ „Á‡ .ÂÈ„‚a¿»»∆»«≈∆«∆¿»«≈ƒ¿»
·f‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»
ÈÓÈÓe Ôw¯Â Ô·kLÓe ,˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆ƒ¿»»¿À»≈≈
Ïk - ·Ê ÏL B·BÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰c Ì„Â ,Ô‰ÈÏ‚«̄¿≈∆¿«ƒ»¿»»¿∆∆¿∆»»
B‡ el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚pL Ì„‡Â .·‡ el‡Ó „Á‡∆»≈≈»¿»»∆»«¿∆»ƒ»≈
B‡ B˙ÚÈ‚ ˙ÚLa ÌÈÏk ¯‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ - Ô‡O¿»»¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,B˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿≈¿«≈…»»¿…¿≈

O¯Á9O¯Á ÈÏk ‡nËÓ - Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏkL ;10ÏÎÂ , ∆∆∆»«¿«≈»»¿«≈¿≈∆∆¿…
‰p‰ .O¯Á ÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L∆≈¿«≈»»≈¿«≈¿≈∆∆ƒ≈
È¯‰ - ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡pL ‡ÓË ÏkL ,z„ÓÏ‰Ê »«¿»∆»»≈∆∆¡«¿«≈¿»»¬≈∆

Ì‰a ÚbiL ÌÈ„‚a ‡nËÓ11L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk ¿«≈¿»ƒ∆ƒ«»∆»¿«∆…≈≈
.e‰BÓk ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿∆»ƒ¿À¿»»
BÈ‡L ,O¯Á ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ„‚·k ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓe¿«≈¿»≈ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ¿«≈…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…
È¯‰ - ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡ ‡lL ‡ÓË ÏÎÂ .L¯t≈≈¿»»≈∆…∆¡«¿«≈¿»»¬≈
‡nËÓ BÈ‡L ,L¯tL ¯Á‡k L¯t ‡lL „Ú ‡e‰«∆…≈≈¿««∆≈≈∆≈¿«≈

BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿≈∆»»¿≈»ƒ«∆≈
·k¯Óa Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏe .O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡nËÓ12 ¿«≈»»¿…¿≈∆∆¿ƒ»«≈«¿∆¿»
·k¯n‰ ˙‡ ‡OBp‰Â ,BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿«≈∆«∆¿»
.e¯‡aL BÓk ,B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

עליו,7) מונחת שטומאה קרש שהרים כגון נגע, שלא אע"פ
כובדו  ומפני מזה, הקרש קצה על כבד כלי הניח אם וכן
פ"ח  לקמן ראה עליה. שהטומאה השני, קצהו למעלה עלה

שם.8)ה"ב. כלים פרשת 9)משנה, כהנים' 'תורת
מטמא  ואינו מטמא הוא "בגד הי"א: ב פרשתא פ"ב מצורע
מהכתוב, שם למדו אחרים כלים חרס". כלי ולא אדם לא

הזב. שעל כבגדים מ"א.10)שמיטמאים פ"ה זבים
הוא 11) שהנוגע ואע"פ לבוש, שהוא הבגדים את רק ולא

התורה  גזרה כלים, מטמא אינו וראשון לטומאה, ראשון
בטומאה  נוגע שהוא בשעה פירוש, "בחיבורים", שיטמא

הכלים. ואת הטומאה את מחבר בו 12)וגופו נאמר שלא
בגדיו". "יכבס

.‚ÌÈÏk‰ Ïk13Ì‰ - ·f‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ e‡OpiL »«≈ƒ∆ƒ»¿¿«¿»ƒ«»≈
ÛcÓ ÔÈ‡¯˜p‰14,Ì‰a Ú‚B ‡e‰L ÌÈÏÎk Ìlk Ì‰Â , «ƒ¿»ƒ«»¿≈À»¿≈ƒ∆≈«»∆

‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ì‰L∆≈ƒ¿À¿»¿≈»¿«¿ƒ…»»¿…
˙B„ÏÂ ¯‡Lk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ Ï·‡ ÌÈÏk≈ƒ¬»¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿

Ì‰È¯·cÓ ÛcÓ ˙‡ÓËÂ .‰‡Óh‰15. «À¿»¿À¿««»ƒƒ¿≈∆

הזב,13) תחת שהם בדברים מדובר הקודמות, בהלכות
אב  כולם העליון, על ושכב זה על זה בגדים מאה אפילו
הזב, מן למעלה שהם בדברים מדובר זו ובהלכה הטומאה,
הבגד  רק טמא התורה מן זב"). של "עליונו התלמוד: בלשון
הבגדים  את מטמא ואינו לטומאה, ראשון ונעשה בזב שנגע

עצמו. בזב נגעו שלא ופירש 14)שעליו מ"ו. פ"ד זבים
נודף  שריח כמו והכוונה, נודף". "ריחו מלשון שם רבינו
הזב. מן המרוחקים הבגדים את מטמא כאן גם כך מרחוק,

רבינו,15) וסובר ב. ד, נדה גזירותיהם. חכמים, דברי
"וכל  י): טו, (ויקרא מהכתוב ב לב, שם בגמרא שהדרשה
כלומר, אסמכתא, היא תחתיו" יהיה אשר בכל הנוגע

(כסףֿמשנה). הזה המקרא על גזירתם הסמיכו חכמים

.„·f‰16- e˙nL Ú¯ˆn‰Â ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿«¿…»∆≈
eÈ‰Lk Ô˙˙ÈÓ ¯Á‡ ·k¯Óe ·kLÓ ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»««ƒ»»¿∆»
BÊ ‰‡ÓËÂ .¯Oa‰ ˜BniL „Ú ÔÈiÁ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ«∆ƒ«»»¿À¿»

Ì‰È¯·cÓ17en„ÈÂ el‡Ó „Á‡ ÛlÚ˙È ‡nL ‰¯Êb , ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ¿«≈∆»≈≈ƒ«
B·k¯Óe B·kLÓ ‡ˆÓ .˙Ó ‡Ï ÔÈ„Ú ‡e‰Â ˙nL18 ∆≈¿¬«ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿»
Ï·‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ‰‡ÓË ·‡ ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ÏL∆««ƒ»«À¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¬»

·kLÓ ‰OBÚ BÈ‡ - ˙nL È¯Î19ÈÁ ‡e‰Lk È¯‰L , »¿ƒ∆≈≈∆ƒ¿»∆¬≈¿∆«
Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡20e¯‡aL BÓk ,21. ≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

ב.16) סט, נדה שם.17)משנה, נגע 18)גמרא, שלא
התורה. מן מת טומאת טמאים בהם כשנגע אבל בהם,

שם.19) בו. נוגע שאינו משכב מטמא אינו פירוש,
שם.20) ברייתא לגזירה, גזירה גוזרים למעלה 21)ואין

ה"י. פ"ב

.‰ÌB˜Ó Ïk22·k¯Óe ·kLÓ ˙‡ÓË ÚÓBL ‰z‡L »»∆«»≈«À¿«ƒ¿»∆¿»
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קנט ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - oeiq g"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡OpiLk ·k¯na B‡ ·kLna ‡Óh‰ ÚbiL BÈ‡ -≈∆ƒ««»≈«ƒ¿»«∆¿»¿∆ƒ»≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏB„b ÌÈ·‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»¬ƒ»¬»ƒ¿¿«¿»ƒ
ÏÚ ·f‰ ‡OÂ ·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk‰«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿ƒ»«»«

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ·‡‰23·k¯n‰ B‡ ·kLn‰ ‡ÓË - »¬»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»
‰Ê ·k¯Ó B‡ ·kLÓ ÛÏ‡ elÙ‡ .‰‡ÓË ·‡ ‰OÚÂ¿«¬»«À¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»∆¿»∆
È‡nËnÓ „Á‡ ·LÈÂ ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Ô·‡Â ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆¿∆∆«»∆¿¿»«∆»ƒ¿«¿≈

- Ô·‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBÓe ·kLÓÏk‰ e‡ÓË24. ƒ¿»»¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿¿«…
‰ÏÚÓ ÏL ·kLn‰ B‡ ı¯‡a Ú‚Bp‰ ·kLn‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ¿»«≈«»»∆«ƒ¿»∆«¿»

Ba Ú‚ Ì‡25·‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - B˙·ÈÎL ˙ÚLa ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»»∆»≈∆«
·LBÓe ·kLÓ È‡nËnÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ»»∆»ƒ¿«¿≈ƒ¿»»
Ì„‡Â ÌÈÏÎÂ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â ,ÂÈab ÏÚ Ô·‡Â ‰hÓÏ¿«»¿∆∆««»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
ÔÈ‡ÓË Ôlk - ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê Ô·‡‰ Èab ÏÚ26 ««≈»∆∆∆¿«¿»ƒ∆À»¿≈ƒ

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯Â27B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk „Á‡Â . ¿ƒ¿À¿»¿∆»¿ƒ…∆«¿∆
Ì„‡ B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ ,·fa Ú‚Bp‰ Ì„‡»»«≈««»¿ƒ…∆«¿∆»»
„ÏÂ Ïk‰ - ÂÈab ÏÚL Ô·‡‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«»∆∆∆««»«…¿«
ÔÓ ıeÁ ;ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿≈¿«≈…»»¿…≈ƒƒ
ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL „ÚL ,·f‰ Èab ÏÚL Ì„‡‰»»»∆««≈«»∆«∆…≈≈ƒ¿«¿»

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓ28. ¿«≈¿»≈ƒ¿∆≈«¿

מ"ג.22) פ"א של 23)כלים כובדו אין הרב, כובדן ומפני
המשכב. על מורגש "אבן 24)הזב נקראת זו טומאת

והיתית  יח): ו, (דניאל כמו שם: רבינו ופירש (שם). מסמא"
ישראל' 'תפארת (ראה גובא פום על ושמת חדה אבן

ו). אות טהרות, לסדר זו 25)בהקדמתו פיסקא באבן.
חוצצת  אינה שאבן כשם לומר: תטעה שלא ללמדנו, באה
כך  שתחתיה, המשכבות לכל חודרת והיא הטומאה בפני
באויר  תלויה סדין גבי על שוכב וכשהזב חוצץ אינו אויר
"בשעת  וכותב מוסיף ורבינו נטמאו. – מהם למעלה
או  שכיבה דרך לנגיעה שהכוונה להשמיענו, שכיבתו"
זה  אלא מטמא אינו מאיבריו באחד נגיעה אבל ישיבה,

ראשון. ונעשה בו הנישא 26)שנגע כל מ"ב: פ"ה זבים
טמא. – הזב גבי (ראה 27)על זב. של עליונו כדין

יום  'תוספות וראה ה"ג, מ"ב,למעלה פ"ה זבים ֿטוב'
ופוסלים  אחד מטמאים "מלמעלן, הגירסה: את שמקיים
אוכלין  מטמאים הזב מן למעלה שהיו אלה פירוש, אחד".
שנעשית  התרומה את פוסלים והם שני, אותם ועושים

ה"ב.28)שלישי). למעלה

.Â‡Ï ÌÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰Â ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿««¿ƒ¿«≈ƒ∆≈»¬ƒ…
·LÈÂ ,‰hÓÏ eÈ‰L ·k¯ÓÏ ‡ÏÂ ·LBÓÏ ‡ÏÂ ·kLÓÏ¿ƒ¿»¿…¿»¿…¿∆¿»∆»¿«»¿»«

Ba ‡ˆBiÎÂ ·f‰29Ôlk - Ô‰a eÚ‚ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ÈÏÚ «»¿«≈¬≈∆¿«¿»¿…»¿»∆À»
ÔÈ¯B‰Ë30,‰ÏÚÓÏ ·f‰Â ‰hÓÏ Ì„‡‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»»»»¿«»¿«»¿«¿»

‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚B BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈«¬≈∆»≈ƒ≈
·Ê31‡OBp‰L ,‡OÓa ‡nËnL ¯·„ ‡OB ÏÎk , »¿»≈»»∆¿«≈¿«»∆«≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯32‰ÏÚÓÏ ‰È‰iL ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿À¿»»»«¿»∆…∆ƒ¿∆¿«¿»
·kLÓÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ÔÈa ,Ì„‡ ÔÈa .‡ÓË - ·f‰ ÔÓƒ«»»≈≈»»≈≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L ÔÈa ·k¯ÓÏe ·LBÓÏe¿»¿∆¿»≈¿»»«≈ƒ≈√»ƒ
‰hÓÏ ‰È‰iL ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ .ÔÈ˜LÓ ÔÈa≈«¿ƒ«…ƒ¿À¿»¿…∆ƒ¿∆¿«»
ÈÏk B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ,¯B‰Ë - Ba ÚbÈ ‡ÏÂ ·f‰ ÔÓƒ«»¿…ƒ«»ƒ»»»¿ƒ

Ì„‡‰L ‡l‡ ;·k¯ÓÏ B‡ ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»∆»∆»»»
B‡ ·kLÓÏ B‡ ·LBÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿«≈ƒ»¬ƒ¿»¿ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ·‡ ·k¯ÓÏ33. ¿∆¿»««À¿»¿∆≈«¿

ויולדת.29) נדה סאה 30)זבה, כפה יכול א: נט, שבת
ו): טו, (ויקרא תלמודֿלומר טמא? יהא וכו' עליה וישב
לישיבה. שמיוחד מי יטמא" וכו' הזב עליו ישב "אשר

במשא.31) מיטמאים אינם כלים מן 32)אבל פירש אם
הטומאה  כאב דינו - פירש שלא זמן כל אבל הטומאה,

ה"ב). למעלה (ראה כלים בפרק 33)ומטמא פעמים כמה
זה.

ה'תשע"ט  סיון כ"ח שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומושב,1) משכב מרכב מטמא הזב דברים שבחמישה יבאר

דברים, בשבעה האדם את מטמאים ומושב שמרכב וכיצד.
ומושב. משכב למרכב נעשה שלא כלי על שדרס זב וכיצד.

.‡·f‰2·k¯n‰Â ·LBn‰Â ·kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ «»¿«≈∆«ƒ¿»¿«»¿«∆¿»
ÔÚLÂ ‰Ï˙ ,·ÎBL ,·LBÈ ,„ÓBÚ :ÌÈÎ¯c LÓÁa3. ¿»≈¿»ƒ≈≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»
,·k¯ÓÏ B‡ ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»
È‡nËnÓ „Á‡ „ÓÚ Ì‡ ,Ô·‡‰ ˙Áz ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»««»∆∆ƒ»«∆»ƒ¿«¿≈
ÔÚL B‡ ·ÎL B‡ ‰ÈÏÚ ·LÈ B‡ Ô·‡‰ ÏÚ ·kLÓƒ¿»«»∆∆»«»∆»»«ƒ¿«
‰f‰ ÈÏk‰ ÏÚ ‡O˙Â ÏÈ‡B‰ ,da ‰Ï˙ B‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«≈««¿ƒ«∆
„Á‡ ÏÎÂ .‰‡ÓË ·‡ ‰OÚÂ ‡ÓË - ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ¿»¿«¬»«À¿»¿»∆»

Ò¯„Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ el‡ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ4.ÌB˜Ó ÏÎa ≈¬ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»¿»»

ורבינו 2) בלבד, משכב שנינו ושם ד. ב פרק זבים משנה
בפרק  למעלה השמיענו למושב בנוגע ומרכב. מושב הוסיף
מרכב  שגם רבינו משמיענו וכאן כמשכב. שדינו א, הלכה ו
"יטמא" כתוב במרכב שגם מפני אלו, דרכים בחמש מטמא
השמיטה  ולמה "יטמא". כך אחר שם כתוב שהרי מיותר,
אדם  "לטמא המדובר שבה מפני המרכב? את המשנה
רבינו  אבל בו. הנוגע בגדי מטמא אינו ומרכב בגדים" לטמא
מרכב. גם מנה ולפיכך בגדים" "לטמא המלים את השמיט

לי 3) אין שנינו: ז הלכה ב פרק זבים פרשת כהנים בתורת
על  שכב המושב, על וישב המשכב על ששכב בזמן אלא
תלמוד  מנין? ונתלה נשען עמד, המשכב, על וישב המושב

ריבה. - יטמא" "יטמא על 4)לומר בפירושו רבינו
הוא: פנים החמשה לאלה הכולל והשם אומר: המשנה

מדרס.

.··k¯n‰Â ·kLn‰ ÔÎÂ5Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¿≈«ƒ¿»¿«∆¿»¿«¿ƒ∆»»»
ÓÁa :ÌÈÎ¯„ ‰Ú·LaÚbÓ·e ,eÈnL el‡ ÌÈÎ¯„ ‰M ¿ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒ»¿»ƒ≈∆»ƒ¿«»

Ò¯cL ·k¯Ó B‡ ·kLÓ ?„ˆÈk .‡OÓ·e6·f‰ ÂÈÏÚ ¿«»≈«ƒ¿»∆¿»∆»«»»«»
ÔÎÂ .‡ÓË B‡OBp‰ B‡ Ba Ú‚Bp‰ - BÒ¯„Óa ‡ÓËÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«≈««¿»≈¿≈
B‡ ‰Ï˙p‰ B‡ ·ÎBM‰ B‡ „ÓBÚ‰ B‡ ÂÈÏÚ ·LBi‰«≈»»»≈«≈«ƒ¿∆
¯B‰h‰ ÔÈa ˙Ïc·Ó Ô·‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÚLp‰«ƒ¿»««ƒ∆»¿»∆∆«¿∆∆≈«»
ÏÚ ·Li‰Â :¯Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ò¯„n‰ ÔÈ·e≈«ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»∆∆¡«¿«≈«
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .·f‰ ÂÈÏÚ ·LÈ ¯L‡ ÈÏk‰«¿ƒ¬∆≈≈»»«»ƒƒ«¿»»¿

‡nËÓe ·LBÈ ·f‰L ÌB˜nL7¯B‰h‰ ÌL ·LÈ Ì‡ , ∆»∆«»≈¿«≈ƒ»«»«»
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ayeneקס akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - oeiq g"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ÓË -8˙ÁzL ·LBÓe ·k¯Ó ‡nËÓ ·f‰ ‰Ó . ƒ¿»»«»¿«≈∆¿»»∆««
·k¯n‰ B‡ ·kLn‰ ÔÓ ‡nË˙Ó ¯B‰h‰ Û‡ ,Ô·‡‰»∆∆««»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»«∆¿»

ÌL ·f‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô·‡‰ ˙ÁzÓ ‡e‰L9ÏÚ ∆ƒ««»∆∆««ƒ∆≈«»»«
‡nËÓ Ò¯„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰Ê Ì„‡Â .·kLn‰«ƒ¿»¿»»∆∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«∆…≈≈ƒ¿«¿»¿∆≈«¿

במשנה.5) שאינו מרכב, רבינו הוסיף כאן "דרס"6)גם
א. בהלכה שנמנו הדרכים לחמש כולל שם את 7)הוא

עליו. שרכב או ששכב שישב, שם 8)הכלי כהנים תורת
לדונה  גמורה דרשה אינה שזו לרבינו, נראה א. הלכה ג פרק
ולפיכך  היא פה שבעל תורה אלא בפירוש, נכתב כאילו

השמועה". "מפי שאינו 9)מגדירה לומר, תטעה שלא
שם). כהנים (תורת עליו דורס שהזב זמן כל אלא מטמא

.‚Ba¯ ‡OpiL „Ú ·kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ ·f‰ ÔÈ‡10ÏÚ ≈«»¿«≈∆«ƒ¿»«∆ƒ»≈À«
¯B‰h‰ ÔÎÂ .·k¯n‰ ÏÚ B‡ ·LBn‰ ÏÚ B‡ ·kLn‰«ƒ¿»««»««∆¿»¿≈«»
Ò¯„n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙Ó BÈ‡ ·f‰ Ò¯„Ó ÏÚ Ò¯cL∆»««ƒ¿««»≈ƒ¿«≈≈¬««ƒ¿»

BËeÚÓ ‡O Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ Ba¯ ‡OpiL „Ú11ÏÈ‡B‰ , «∆ƒ»≈À»»¬»ƒƒ»ƒƒ
Ú‚ ‡ÏÂ12ÏÚ ‡ÓË ˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿…»«¬≈∆»≈«ƒ¿»»≈«
·kLn‰13·kLÓ B˙B‡ ÏÚ ¯B‰h‰ ˙ˆ˜Óe14- «ƒ¿»ƒ¿»«»«ƒ¿»

.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚ B˙ˆ˜Ó ‡OpL ¯B‰h‰Â ,¯B‰Ë ·kLn‰«ƒ¿»»¿«»∆ƒ»ƒ¿»»»¿ƒ
·kLn‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba¯ ‡OpL ‡Óh‰15·k¯n‰ B‡ «»≈∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»

¯B‰h‰ ÔÎÂ .Blk ·k¯n‰ B‡ Blk ·kLn‰ ‡ÓË -ƒ¿»«ƒ¿»À«∆¿»À¿≈«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË - Ò¯„n‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba¯ ‡OpL∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿««ƒ

·LBn‰ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‡O ‡lL16. ∆…ƒ»∆»ƒ¿»«»

גופו.10) הטהור.11)רוב של או הטמא של הגוף מיעוט
בין 12) הזב בין מפסיקה שאבן כגון נגע לא אם כלומר,

המשכב. ובין הטהור בין או מפסיקה 13)המשכב שאבן
הזב. לבין הזב.14)בינו בו נגע שלא שכזה משכב על

נישא  הזב שמיעוט עצמו משכב אותו על לומר התכוון ולא
טהור. - עליו נישא הטהור של רובו אם אפילו שהרי עליו,

ויוצאת 15) לו נכנסת טומאה נמצאת מסיימת: שם המשנה
במיעוטו. אחרים) (לטמא על.16)ממנו חסר:

.„ÔÈÁpÓ Ô‰L ÔÈÏÒÙÒ ‰MÓÁ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L ·Ê»∆»»À»«¬ƒ»«¿»ƒ∆≈À»ƒ
Ôk¯‡Ï17Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ Ba¯ ‡O È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË -18. ¿»¿»¿≈ƒ∆¬≈ƒ»À«»∆»≈∆

ÔaÁ¯Ï ÔÈÁpÓ eÈ‰19ÏÚ Ba¯ ‡O ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë - »À»ƒ¿»¿»¿ƒ∆¬≈…ƒ»À«
Ô‰Ó „Á‡ Ïk20Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - Ì‰ÈÏÚ ÔLÈ Ì‡Â . »∆»≈∆¿ƒ»≈¬≈∆≈»≈»

Ct‰˙ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË21Ïk ÏÚ Ba¯ ‡ˆÓÂ Ì‰ÈÏÚ ¿≈ƒ∆»ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿»À«»
,·kLÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ‰ML ÏÚ ÏhÓ ‰È‰ .„Á‡∆»»»À»«ƒ»≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ BL‡¯Â ,ÌÈL ÏÚ ÂÈÏ‚¯ ÈzLe ,ÌÈL ÏÚ ÂÈ„È ÈzL¿≈»»«¿«ƒ¿≈«¿»«¿«ƒ¿…«

·kLÓ ÌeMÓ ‡ÓË ÔÈ‡ - „Á‡ ÏÚ BÙe‚Â ,„Á‡22‡l‡ ∆»¿«∆»≈»≈ƒƒ¿»∆»
ÈL ÏÚ „ÓÚ .ÂÈÏÚ Ba¯ ‡O È¯‰L ,BÙeb ˙ÁzL ‰Ê∆∆««∆¬≈ƒ»À»»»««¿≈
- ÈM‰ ÏÚ ‰iL BÏ‚¯Â „Á‡ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,˙B·kLÓƒ¿»«¿«««∆»¿«¿¿ƒ»««≈ƒ

ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL23. ¿≈∆¿≈ƒ

לרוחבן.17) שוכב כל 18)והוא תומך ספסל כל שהרי
גופו. לאורכן.19)רוחב שוכב גופו 20)והוא רוחב אם

החמישי  חלק רק הרי הספסלים, כל של רוחבם את תופס
ספסל. כל על מונח בפרק 21)מגופו שפסק פי על ואף

כשעת  הטומאות שכל י"ד, הלכה הטומאות מאבות י"ח

להתהפך  ישן של שדרכו מפני כן, אומרים אין כאן מציאתן,
רובו  "ונמצא הפיסקא: של לסופה נמשכת "שמא" והמלה

אחד". כל ונעשו 22)על הזב מגע משום מיטמאים אבל
ונעשה  משכב משום מטמא גופו שתחת וזה לטומאה ראשון

הטומאה. רבי 23)אב כיסאות, שני על "עומד שנינו: שם
ורבינו  טהורים". - מזה זה רחוקין אם אומר, שמעון
כאן  פסק וכן שמעון כרבי הלכה ואין כתב: שם בפירושו

רחוקים. ובין קרובים בין ומשמע סתם "טמאים"

.‰˙Áz ˙B·kLÓ ‰Úa¯‡Â ‰hn‰ Èab ÏÚ ·LBÈ ‰È‰»»≈««≈«ƒ»¿«¿»»ƒ¿»««
dÈ‡L ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ôlk - ‰hn‰ ÈÏ‚¯ Úa¯‡«¿««¿≈«ƒ»À»¿≈ƒ¿≈∆≈»

LÏL ÏÚ „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ24. ¿»«¬…«»

הזב.24) של גופו כל את נושאת המיטה רגל כל ולפיכך
עומד  לדין דומה זה דין שמעון. רבי דעת נגד כחכמים פסק
הקודמת. ההלכה שבסוף מזה זה רחוקים משכבות שני על
דעת  נגד והכריע רבינו הסתמך כאן חכמים דעת שעל ונראה
הראב"ד  השגת בזה ומסולקת הקודמת. בהלכה שמעון רבי

שם.

.Â‰Ó‰a Èab ÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰25˙Áz ˙B·kLÓ ‰Úa¯‡Â »»≈««≈¿≈»¿«¿»»ƒ¿»««
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ .˙B¯B‰Ë Ôlk - ‰ÈÏ‚¯ Úa¯‡«¿««¿∆»À»¿ƒ¿≈∆«¿≈»¿»
ÚiÒÓe ,ÚiÒÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓÂ ,LÏL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«»¿ƒ¿≈»¿ƒƒ¿«≈«¿«≈«

LnÓ Ba ÔÈ‡26˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ ˙Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â ; ≈«»¿ƒ¿»««¿»ƒ¿
ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ÚiÒÓ27‡È‰ Ï‚¯ BÊ È‡Â „È BÊ È‡ ¿«≈«¿≈»¿ƒ≈»¿≈∆∆ƒ

‰‡ÓË ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ‰ÈÏÚ ˙ÚL ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»ƒ¿∆∆»∆»¬≈…À¿¿»À¿»
˙B¯B‰Ë Ôlk CÎÈÙÏe ,Ô‰Ó ˙Á‡a28‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿««≈∆¿ƒ»À»¿¿ƒ»ƒ»»

ÈzL ˙Áz B‡ ‰Ó‰a‰ È„È ÈzL ˙Áz „Á‡ ·kLÓƒ¿»∆»««¿≈¿≈«¿≈»««¿≈
È¯‰L ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - dÏ‚¯Â d„È ˙Áz B‡ ‰ÈÏ‚«̄¿∆»««»»¿«¿»¬≈∆»≈∆¬≈
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L ,‰Ê ·kLÓ ÏÚ ·f‰ ‡O È‡cÂ««ƒ»«»«ƒ¿»∆∆≈«¿≈»¿»

.ÌÈzL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«¿«ƒ

בין 25) שמחלק יוסי רבי כדעת ולא חמור. ובין סוס בין
לחמור. דומה 26)סוס זה ואין כמסייע. נידונה רגל וכל

אמרו  זה נימוק ד. שבהלכה ספסלים חמשה על ישן לזב
א. צג, שבת מטהרים 27)במסכת שאנו משמע מלשונו

ופירשו  הספק נימוק את דחה שם בגמרא אולם הספק, מפני
עיון. וצריך מסייע. טומאה 28)משום הוחזקה אילמלי

אבל  התערובת, מפני או הספק מפני כולם מטמאים היינו
בלבד. מסייע הן שכולן מפני מטמאה, אינה אחת אף כאן
נימוקים, שני כאן שיש להבין, אפשר רבינו של [מסגנונו
רגל  שכל הנימוק על בעיקר שהסתמך הדברים, נראים אבל

ממש]. בו שאין מסייע היא

.Ê„a‰ ˙Èa ˙¯B˜ ÏÚ ‡Óh‰ ·LÈ29ÌÈÏk‰ Ïk - »««»≈««≈««»«≈ƒ
Ï˜ÚaL30‰¯Bw‰ ˙Áz ÌÈˆeˆ¯ Ì‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË31. ∆»≈∆¿≈ƒ∆¬≈≈¿ƒ«««»

LaÎÓ ÏÚ ·LÈ Ì‡ Ï·‡32ÌÈÏk‰ È¯‰ - Ò·Bk ÏL ¬»ƒ»«««¿≈∆≈¬≈«≈ƒ
˘aÎn‰ ÁeÏ ˙ÁzL33,ÈeÙ¯ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ∆«««««¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

ÂÈÏ‚¯ ÏÚ LaÎn‰ ˙ÚLÓ ˙‡ˆÓÂ34ÌÈÏk‰ ÏÚ ‡Ï , ¿ƒ¿≈ƒ¿∆∆««¿≈««¿»…««≈ƒ
da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒ ÒÈÎ‰Ï Ì„‡ ‰ˆ¯È Ì‡L ;ÂÈzÁzL∆«¿»∆ƒƒ¿∆»»¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»
,ÒÈÎÓ - LaÎn‰ ÔÈ·e LaÎn‰ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ ÔÈa≈«≈ƒ∆««««¿≈≈««¿≈«¿ƒ

.¯eL˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»
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קסי ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - oeiq h"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

על 29) שמנים מגרעינים או מזיתים שמן לסחיטת מעבדה
כבידה. קורה של לחץ כעין 30)ידי קלוע נצרים של סל

מפרשים  ויש לסחיטה. העומדים הזיתים בו שמניחים שבכה
מיטב  מהם שהוציאו אחר הזיתים, פסולת את בו שנותנים

שמן. קצת נפלט הקורה לחיצת ידי ועל והזב 31)שמנם
עליהם. ליישר 32)נישא כדי הבגדים, על הכובס שנותן
קמטיהם. לוח 33)את מניח שהכובס מפרש, משנה הכסף

ישב  לא כשהזב כאן, והמדובר עליו. והמכבש הבגדים על
והלוח  הבגדים. כנגד שלא המכבש קצה על אלא הלוח על

לבגדים. ביותר מהודק אינו המכבש.34)עצמו רגלי

.ÁÒ¯cL ·Ê35·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ‰OÚ ‡lL ÈÏk ÏÚ »∆»««¿ƒ∆…«¬»¿ƒ¿»¿»
‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·k¯ÓÏ B‡¿∆¿»««ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿…
‰OÚÂ „ÓÚ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚»«¬≈∆»∆¬≈¿ƒ¬…¿«¬∆

ÏÓ‰‡Ò ‰Ùk ?„ˆÈk .‰Ê ÈÏÎa ezÎ‡36,‰ÈÏÚ ·LÈÂ ¿«¿≈ƒ¿ƒ∆≈«»»¿»¿»«»∆»
‰·¯Ú ‰Ùk37ÏÚ B‡ ˙Î¯t ÏÚ ·LiL B‡ ,‰ÈÏÚ ·LÈÂ »»¬≈»¿»«»∆»∆»««»…∆«

ÚÏ˜38.ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÙÒ ÏL ∆«∆¿ƒ»¿«≈»∆¬≈≈¿ƒ
‡Ï ,‰·ÈLÈÏ „ÁÈÓ‰ - ÂÈÏÚ ·LÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆≈≈»»«¿À»ƒƒ»…
‰Ê ÈÏkL ÈtÓ ,ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆
ÌÚ ‰·ÈLÈÏ LnLÓ ÈÏk‰ ‰È‰ .‰·ÈLÈÏ ‰OÚ ‡Ï…«¬»ƒƒ»»»«¿ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ
.Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - dÏ ‰OBÚL BzÎ‡ÏÓ¿«¿∆∆»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»

„È„¯‰ ÔB‚k39˜eÏÁ‰Â40˙Èlh‰Â41ÏÓ¯z‰Â42 ¿»¿ƒ¿∆»¿««ƒ¿«À¿»
˙ÓÁ‰Â43‰OÚ ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈∆««ƒ∆»∆»≈∆…«¬»

ÌÚ ·kLn‰ ˙‡ LnLÓ ‡e‰ È¯‰ - ·kLÓÏ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈¿«≈∆«ƒ¿»ƒ
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰·e .el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BzÎ‡ÏÓ44 ¿«¿¿≈…«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ Ò¯„Óa ÔÈ‡nhn‰ ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡·‡¬»≈»«≈ƒ«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ∆≈
‰Ê È‡Â ,‰·ÈLÈÏ Èe‡¯ ÈÏk ‰Ê È‡Â .Ò¯„Óa ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ»ƒƒ»¿≈∆

.‰·ÈÎ¯Ï Èe‡¯ ‰Ê È‡Â ,‰·ÈÎLÏ Èe‡»̄ƒ¿ƒ»¿≈∆»ƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

,akxnl e` ayenl e` akynl dyrp `ly ilk lr qxcy af"
."epzk`ln dyrpe cenr el mixne` ixdy xedh df ixd

היצר  כשבא ה': בעבודת נפלאה ועצה הוראה בזה יש הנה
הרי  כי מלאכתנו" ונעשה עמוד לו "אומרים יהודי אל הרע
"ירא  ולהיותו הקב"ה של בשליחותו שבא טוען הוא
אמת  הן לו אומרים תפקידו, את ממלא הוא הרי שמים"
תפקיד  יש לנו שגם מכיון אבל ושליחות, תפקיד לך שיש
לך  אנו אומרים קוני", את לשמש נבראתי "אני ושליחות
כשיהודי  כי להפריענו. יכול ואינך מלאכתנו" ונעשה "עמוד
אין  קוני" את לשמש נבראתי ש"אני תמידי הרגש עם חי
ונעשה  "עמוד לו אומר שהרי לו, להפריע יכול היצה"ר
שאין  להוסיף ויש טהור". זה "הרי הדין וכפסק מלאכתנו"
שלילה  כי "עמוד" אלא וכד' "הסתלק" או "רד" לו אומרים
עצמו, היצה"ר אצל גם ועליה עמידה של באופן היא זו
אלא  מעבודתו היהודי את לבלבל אינו תכליתו שהרי

בשבילו. העליה וזוהי וינצחו עליו שיתגבר
(cl oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

ביאור 35) הוסיף כאן ו. הלכה ו פרק למעלה ראה נגע. ולא

לשם  נעשה לא אם למשכב הראוי דבר שאפילו והדגשה,
משכב. משום מטמא אינו בו 36)כך למדוד מיוחד כלי

וקטניות. בצק.37)תבואה בה ללוש עשוייה
(שמות 39)מפרש.38) הזהב" פחי את "וירקעו דק. בגד

פרק  סנהדרין ובהלכות "ורדידו". אונקלוס מתרגם ג) לט,
של  נוצה שהעביר באחד מעשה רבינו: כותב ג הלכה כ"ג
מלשון  אשה של צעיף מפרשים ויש הדיין. רדיד מעל עוף
זה, פירוש נקבל ואם ז). ה, השירים (שיר רדידי את נשאו
מהגוף. חלק גם העוטף גדול בצעיף המדובר יהיה

שרוולים.40) עם שלנו.41)בגד מצוה של טליתות כמו
מששה 42) אחד (הקב קבים חמשה מחזיק גדול ילקוט

עליו. שוכב הוא ולפעמים חפציו שם נותן והרועה בסאה)
קבים.43) שבעה מחזיק ואילך.44)ילקוט כב מפרק

ה'תשע"ט  סיון כ"ט שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הזב 1) בהיסט וחומר האדם את הטומאה הסיטה אם יבאר

קנה  היה ואם חרס, כלי לאויר ידו שהכניס זב ודין ממגעו,
והסיט, טהור של בקמטו הקנה היה אם והסיט, בקמטו אחוז
הזב  שנייה, בכף ומושב משכב וכלי מאזנים בכף הזב
שניהם  שהגיפו או באילן עלו או הספסל על שישבו והטהור
מפשילים  שהיו או מהבור זה את זה העלו ודין הדלת,
על  מקצתו שנישא זב איפכא, או זב שהיכה וטהור בחבלים,

בהיפך. או הטהור

.‡e¯‡a ¯·k2ËÈÒ‰ Ì‡L ,‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a3Ì„‡‰ ¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆∆ƒ≈ƒ»»»
ÌeMÓ ‡ÓË - ‡OÓa ‰‡nËÓ ‡È‰L ‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»∆ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿»ƒ
‡Ï - Ì„‡‰ ˙‡ ‰‡Óh‰ ‰ËÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡OB≈¬»ƒ≈ƒ»«À¿»∆»»»…

‡ÓË4. ƒ¿»

ה"ו.2) פ"א מת טומאת ממקומו.3)בהלכות הזיז
ב.4) הלכה ראה וחבריו. לזב חוץ הטומאות בכל

.·ËÈÒz Ì‡L ,‰‡ÓË Ôlk ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»¬«À¿À»À¿»∆ƒ»ƒ
,Ô˙B‡ ‡nËz ¯B‰h‰ ÈÏk‰ ˙‡ B‡ ¯B‰h‰ Ì„‡‰ ˙‡∆»»»«»∆«¿ƒ«»¿«≈»

ÂÈ¯·Á B‡ ·f‰ ‡l‡5‰¯˙È‰ ‰‡Óh‰ ‡È‰ BÊÂ .„·Ïa ∆»«»¬≈»ƒ¿«¿ƒ«À¿»«¿≈»
‰¯Bz‰ ÏÎa d˙BÓk eÈˆÓ ‡lL ·fa6ËÈÒ‰ Ì‡L , «»∆…»ƒ¿»¿»«»∆ƒ≈ƒ

˙ÏhÓ ‰¯B˜ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .ÔÈ‡ÓË - ÔÈ¯B‰h‰ ˙‡∆«¿ƒ¿≈ƒ≈«»¿»»À∆∆
ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ ¯B‰Ë Ì„‡Â ,¯„b‰ L‡¯ ÏÚ«…«»≈¿»»»≈ƒ¬ƒ¿≈

Ò¯Á7ÏÈ‡B‰ ,ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡ ·f‰ „È‰Â ,d˙ˆ˜ ÏÚ , ∆∆«¿»»¿≈ƒ«»∆«»∆«≈ƒƒ
Ô‰a Ú‚pL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ˙ÓÁÓ e„„˙Â¿ƒ¿«¿¿≈¬««»¬≈∆¿ƒ∆»«»∆
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚÂ ÔÈ‡ÓËe¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»ƒ»¿≈»ƒ
- ÌÈÏk‰ ˙‡ B‡ Ì„‡‰ ˙‡ ·f‰ ‡O Ì‡L ,¯ÓBÏ«∆ƒ»»«»∆»»»∆«≈ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ˙„ÏBÈÂ ‰c ‰·ÊÂ ·Ê „Á‡Â .Ô‡nhL∆ƒ¿»¿∆»»¿»»ƒ»¿∆∆¿»«¿»ƒ
·f‰ ˙‡ ËÈÒ‰L ¯B‰h‰ Ì„‡‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .el‡‰»≈ƒ≈»«¿»∆»»»«»∆≈ƒ∆«»
,¯B‰h‰ ˙‡ ËÈÒ‰L ·f‰Â ;·Ê ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË -ƒ¿»ƒ≈»¿«»∆≈ƒ∆«»
ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË - Ò¯Á ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ¬ƒ¿≈∆∆¿≈ƒƒ¿≈

Ô‰a Ú‚ el‡k ÌÈ¯Á‡Ï ·f‰ ˙„‰L8. ∆¬»««»«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆

פג,5) שבת מדרבנן. וגויה וגוי התורה. מן ויולדת נדה זבה,
התורה".6)א. בכל חבר לו מצינו "שלא שאינו 7)שם:

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



ayeneקסב akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - oeiq h"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

באוירו, בתוכו בנגיעה אלא החיצון, בדפנו בנגיעה מטמא
זבים  פרשת כהנים' ב'תורת כלל. בדופנו נגע שלא אע"פ
מטמאים  שאין שלמדנו מאחר שנינו: ה"ב, ג פרשתא ד פרק
(ויקרא  לומר תלמוד מה מאוירו, אלא חרס) כלי (את אותו
שהוא  מגע ישבר"? הזב בו יגע אשר חרס "וכלי יב): טו,
לרבות  הכלי, שכל והטעם, היסטו. זה אומר הוי ככולו,

ממקומו. זז נגיעה,8)תוכו, בלי שהסיטו אע"פ כלומר,
כנושא. ומטמא והסיט נגע כאילו דינו

.‚Ò¯Á ÈÏÎa Ú‚ Ì‡L :BÚbnÓ ·f‰ Ëq‰a ¯ÓÁ…∆¿∆≈«»ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ∆∆
ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰9¯B‰Ë -10.e‰‡nË - BËÈÒ‰ Ì‡Â , «À»»ƒ»ƒ»¿ƒ¡ƒƒ¿»

·e· ‡e‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ11‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯ecÎk ¿≈¿ƒ∆∆∆»¿««¬«ƒ…«¬»
˙Bi¯È‡ ÔÈÒtÏ‡ BÓk ,‰t BÏ12- ·f‰ ÔËÈÒ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ¡ƒ»«»

È¯‰L ,˙n‰ Ï‰‡a ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈¿ƒ¿…∆«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ìe˙Ò BÁ˙tL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰≈ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»¿≈

‰ÚeÏa ‰˙È‰L ËÁÓ13‰ÚeÏa‰ ˙ÚaËÂ ıÚ‰ CB˙a ««∆»¿»¿»¿»≈¿««««¿»
- ‰·l‰ B‡ ıÚ‰ ˙‡ ·f‰ ËÈÒ‰Â ,‰·l‰ CB˙a¿«¿≈»¿≈ƒ«»∆»≈«¿≈»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ e‡ÓËƒ¿¿«≈ƒ«¿ƒ∆¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאויר.9) פתוח מקום בו ואין מצומד, שם.10)כיסוי
באמצעו.11) טהורות 12)חלול "שהן מ"ה: פ"ב עדיות

רבינו: שם ופירש הזב". במשא ומטמאות המת, באוהל
מטיט, חלול כדור עושים נעשות: הן וכך כפולות, מחבתות
לשתי  ומתחלק באמצעו אותו חותכים שריפתו ואחרי
לאויר. פתוחות ואינן שנחתכו לפני כאן והמדובר מחבתות.

גם 13) טמאים שאלה מעיר, הכסףֿמשנה מ"ו. פ"ט כלים
ואםֿכן  מיטמא, אינו בלבד חי בגוף בלוע ורק המת, באוהל

אירניות. אלפסין לדין דומה דינו אין

.„B„È ÒÈÎ‰L ·Ê14,Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BÏ‚¯ B‡ »∆ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ¿ƒ∆∆
‰Ê È¯‰ - B„È‰ ‡ÏÂ BÎBzÓ Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«ƒ¿…¡ƒ¬≈∆
.ÌÈ¯·È‡Ï ÔÈ‡nËÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë»∆≈«ƒ»¿«≈»¿«¿ƒ¿≈»ƒ

"נדה 14) ב: פב, בשבת זה דין מקור מציין הכסףֿמשנה
פ"ו  הטומאות אבות הלכות (ראה לאיברים" מטמאה אינה

כאן). הראב"ד והשגת ה"ג,

.‰·Ê15BËÓ˜ CB˙a ÊeÁ‡ ‰˜ ‰È‰L16ËÈÒ‰Â , »∆»»»∆»¿À¿¿≈ƒ
B‡ Ì„‡ ‰w‰ ‰ˆ˜a ‡ÈˆB‰Â.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÈÏk ¿ƒƒ¿≈«»∆»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ

.ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ ·f‰ Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¬∆ƒ««»¿»»…»««»ƒ
Ëq‰a ¯a„Ó ‰f‰ ·e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«»«∆¿«≈¿∆≈

·f‰17‰ÚÈ‚ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ,18- ‰ÚÈ‚p ‰Ó :¯ÓBÏ «»¿ƒƒ¿¿ƒ»««¿ƒ»
Ïˆ‡ ÈeÏb‰ BÙeb ¯‡MÓ ÂÈ„ÈÏ ‰ÓBc‰Â ÂÈ„Èa¿»»¿«∆¿»»ƒ¿»«»≈∆
‡Ï ,BÙe‚aL ÈeÏba ËÈÒiL „Ú - BËq‰ Û‡ ,‰ÚÈ‚p‰«¿ƒ»«∆≈«∆»ƒ«»∆¿…
¯B‰Ë ÏL BËÓ˜a ‰w‰ ‰È‰ .ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a ËÈÒiL∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»«»∆¿À¿∆»
‰‡Óh‰ ˙‡ ËÈÒn‰L ;‡ÓË - ·f‰ ˙‡ Ba ËÈÒ‰Â¿≈ƒ∆«»»≈∆«≈ƒ∆«À¿»
- ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a ‡OBp‰L ÌLÎe ,d˙B‡ ‡OBk¿≈»¿≈∆«≈¿≈«¿»ƒ

‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,‡ÓË19ËÈÒn‰ Ck , »≈¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»«≈ƒ
.‡ÓË - ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a¿≈«¿»ƒ»≈

א.15) מג, נדה לקיש, ריש של בקמטים 16)מימרא

לאויר. מגולה שאינו במקום הגוף, נגע 17)שבעור שלא
אחר. משהו באמצעות ממקומו הזיזו אלא בטהור

גלויים.18) הבלתי במקומות לנגוע איֿאפשר שהרי
ח.19) הלכה מת טומאת מהלכות א בפרק

.Â·f‰20B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏÎe ,ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «»¿«…¿«ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿»
Ú¯k :Bc‚k ‰iL ÛÎa ·k¯ÓÏ21Ô‰ È¯‰ - ·f‰ ¿∆¿»¿«¿ƒ»¿∆¿»««»¬≈≈

Ô‰a Ú‚pL ÌÈÏÎk22- Ô‰ eÚ¯k ;ÔËÈÒ‰ È¯‰L , ¿≈ƒ∆»«»∆∆¬≈¡ƒ»»¿≈
·f‰ e‡O È¯‰L ,·‡ eOÚÂ ·kLÓ ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒƒƒ¿»¿«¬»∆¬≈»¿«»
ÌÈÏk‰ ¯‡L ‰iL ÛÎa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ „ÓÚ el‡Îe23 ¿ƒ»«¬≈∆»»¿«¿ƒ»¿»«≈ƒ
ÔÈa Ô‰ eÚ¯kL ÔÈa ,Ì„‡ B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡√»ƒ«¿ƒ»»≈∆»¿≈≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ôlk - ·f‰ Ú¯kL24. ∆»««»À»ƒ¿À¿»

מ"ה.20) פ"ג הכף 21)זבים עלתה כך ומתוך הכריע,
עליה. אב 22)שהכלי שהם ומושב, כמשכב ולא

למעלה  (ראה הזב מן למעלה שהם מפני והנימוק, הטומאה.
וכן  רבינו, ופירש "טהורים". כתוב: שם, במשנה ה"ג). פ"ז
אבל  מדרס, מטומאת טהורים שהם המשנה מפרשי כל

זב. של כעליונו למשכב 23)טמאים ראויים שאינם
ה"ו). פ"ו למעלה (ראה מדף,24)ומושב או היסט מדין

ויובן  ומושקין", "אוכלין רק כתוב מ"ז) (שם במשנה
וכלים. לאדם שהואֿהדין

.Ê¯B‰h‰Â ·f‰25¯Òp‰ ÏÚ B‡ ÏÒÙq‰ ÏÚ e·LiL26 «»¿«»∆»¿«««¿»««∆∆
ÔÈ¯ÈbÁÓ Ô‰L ÔÓÊa27,Ú¯ BÁkL ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ , ƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ»∆…«

·w‰ Ú·¯ ˜ÁÏ È„k B¯wÚ È·Úa ÔÈ‡L ÔÏÈ‡‰ ‡e‰Â28, ¿»ƒ»∆≈»√ƒƒ»¿≈»……««»
‰kÒa eÏÚL B‡29da ‡aÁpL ‡e‰Â ,Ú¯ dÁkL30 ∆»¿À»∆…»«¿∆∆¿»»

È¯ˆÓ ÌlÒa eÏÚL B‡ ,Ba ÊeÊz d˙B‡ ˜ÁB„Â31BÈ‡L ¿≈»»∆»¿À»ƒ¿ƒ∆≈
L·k‰ ÏÚ eÏÚL B‡ ,¯ÓÒÓa Úe·˜32‰¯Bw‰ ÏÚÂ »«¿«¿≈∆»««∆∆¿««»

‰Ê È¯‰ - ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Ïc‰ ÏÚÂ¿««∆∆ƒ¿«∆≈»¿À»ƒ¿ƒ¬≈∆
·f‰ ËÈÒ‰ el‡Îe ,Ô‰a ÔÈ„„˙Ó Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ«»

¯B‰h‰ ˙‡33e·LÈ Ì‡ Ï·‡ .BnÚL34‰ÏB„‚ ‰ÈÙÒa ∆«»∆ƒ¬»ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»
Ì„‡a ËÈÒ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L35ÏÚ B‡ ¯Òp‰ ÏÚ B‡ , ∆≈»¿»¿»ƒ¿»»««∆∆«

ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ ,ÔÈ¯ÈbÁÓ ÌÈ‡L ÔÓÊa ÏÒÙq‰««¿»ƒ¿«∆≈»«¿ƒƒ∆»¿ƒ»
,¯ÓÒÓa Úe·w‰ È¯ˆÓ ÌlÒa B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒ·e¿À»∆…»»∆¿À»ƒ¿ƒ«»«¿«¿≈
elÙ‡ ,ËÈËa ÌÈ¯aÁnL ˙Ï„·e ‰¯B˜·e L·Îa B‡¿∆∆¿»¿∆∆∆¿À»ƒ¿ƒ¬ƒ

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „vÓ eÏÚ»ƒ«∆»¬≈∆»

מ"א.25) פ"ג חיגר.27)קרש.26)שם כאדם מתנדנדים
יגיע 28) לא מאוד, דק דופן שיישאר עד תוכו יחקקו אם

ב). קה, מציעא (בבא הקב רובע לגודל ענף,29)חללו
שוכה. איש מט): ט, (שופטים הכתוב בגמרא 30)מלשון

ופירשו  שם), הב"ח (הגהות באחוזיונה שנחבאת אמרו: שם
בה  נחבאת כולה היד בכף אותה כשאוחזים ו'תוספות' רש"י
בתוך  נחבאת והיא בה "כשאוחז מפרש ורבינו נראית. ואינה
הכסףֿמשנה), (לשון אותו" מזזת היא אותה, וכופף ידו

הענף. את מזיזה היד אינו 31)פירוש, ואם קטן, סולם
ואילך. אילך מתנועע הוא במסמר קרש 32)קבוע

בחוף, נוגע השני וראשו הספינה על אחד ראשו שמניחים
ליבשה. הספינה מן עליו לעבור גשר משמש והוא

הצד 33) התרומם כך ומתוך הזב הכריע אם אפילו כלומר,
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ומכלֿשכן  היסט, משום טמא כן גם עליו, יושב שהטהור
הזב, כמדרס הטומאה אב נעשו בגדיו שאז הטהור, כרע אם
החזוןֿאיש  בעל תמיהת מסולקת [בזה ו. בהלכה כמבואר
הטהור" את הזב הסיט "וכאילו רבינו: כתב למה שהקשה

דעתו]. מניח יישוב מצא ולא להיפך, פ"ג 34)ולא זבים
עליה.35)מ"ג. עולה כשאדם זזה אינה אדם, ע"י כלומר,

.Á¯B‰ËÂ ·Ê36ÔÈÙÈ‚Ó „Á‡k Ì‰ÈL eÈ‰L37˙‡ »¿»∆»¿≈∆¿∆»¿ƒƒ∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈÁ˙Bt B‡ ˙Ïc‰38ÛÈ‚Ó „Á‡ ‰È‰ . «∆∆¿ƒ¬≈∆»»»∆»≈ƒ

‡ÓË - Á˙Bt „Á‡Â39:¯Ba‰ ÔÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÏÚ‰ . ¿∆»≈«ƒ¿»∆¡∆∆∆ƒ«
ÈtÓ e‰‡nË - ¯B‰h‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ‡Óh‰ Ì‡ƒ«»≈∆¡»∆«»ƒ¿»ƒ¿≈

BËÈÒ‰L40‡ÓË - ‡Óh‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ¯B‰h‰ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿ƒ«»∆¡»∆«»≈ƒ¿»
B‡OÓa41.e¯‡aL BÓk , ¿«»¿∆≈«¿

מ"ב.36) ונימוקם:38)סוגרים.37)שם שם, כחכמים
האחד  אין קלה, מלאכה היא סגירתה או הדלת שהגפת מפני

למשנה). בפירושו (הרא"ש בחבירו שזה 39)נתלה מפני
זה. על זה נתלים לכאן, והשני לכאן את 40)מושך הזיז

את 41)הטהור. נושא כשהטהור היא משא טומאת סתם
מנוחת  היתה אלא ממקומה, הזיזה לא ואפילו הטומאה,
עליו), חולקים ור"ש רש"י אולם רבינו, דעת היא (כך עליו
טומאת  הלכות (ראה שהוא כל אפילו אותה כשהגביה או
חמור  ובשניהם ממקומו, הזזה פירושו והיסט ה"ו), פ"א מת
אם  רק מטמאות שהן במשא, המטמאות טומאת משאר זב
כשהוא  גם מטמא וזב להיפך, ולא הטמא את הסיט הטהור

הטהור. את נשא או הסיט

.Ë¯B‰ËÂ ·Ê42ÔÈÏÈLÙÓ eÈ‰L43‰È‰ Ì‡ ,ÌÈÏ·Áa »¿»∆»«¿ƒƒ«¬»ƒƒ»»
CLBÓ ‰Ê‡ÓË - CÏÈ‡ CLBÓ ‰ÊÂ CÏÈ‡44eÈ‰ . ∆≈≈«¿∆≈≈«ƒ¿»»
ÔÈ‚¯B‡45B‡ ,ÔÈÁBË B‡ ,ÔÈ·LBÈa ÔÈa ÔÈ„ÓBÚa ÔÈa , ¿ƒ≈¿¿ƒ≈¿¿ƒ¬ƒ

- „·k Ô‡OnL ÔÓÊa :ÔÈÚBË B‡ ¯BÓÁ‰ ÔÓ ÔÈ˜¯Bt¿ƒƒ«¬¬ƒƒ¿«∆«»»»≈
¯B‰Ë - Ï˜ ÈBOÓ ‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰46. ¬≈∆»≈¿ƒ»»««»

מדרס,44)שוזרים.43)שם.42) טומאת טמאים ובגדיו
הטהור. על נשען הטמא כשהמשא 46)שם.45)שהרי

הם  כבד כשהמשא אבל השני, על נשען האחד אין קל
המשא. באמצעות זה על זה נשענים

.È¯B‰Ë47¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ˙‡ ‰kÓ ‰È‰L48·ÊÂ , »∆»»«∆∆«»¬≈∆»¿»
CLnÈ Ì‡L ;e‰‡nË - ¯B‰h‰ ˙‡ ‰k‰L49¯B‰h‰ ∆ƒ»∆«»ƒ¿»∆ƒƒ»≈«»

ÏÙB ‡Óh‰ È¯‰Â -50ÂÈÏÚ ÔÚL el‡k ‡ˆÓÂ ,51. «¬≈«»≈≈¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«»»
.ÔÈ‡ÓË ¯B‰h‰ È„‚a Û‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»«ƒ¿≈«»¿≈ƒ

הוא 48)שם.47) אבל מדרס, מטומאת טהור פירוש,
(הרא"ש  משא מדין לטומאה ראשון נעשו ובגדיו עצמו

מט. הערה לקמן ראה שם). את 49)בפירושו יעזוב
לגופו. תגיע לא והמכה ידו.50)מקומו, תנופת מעוצמת

מכה 51) וכשהטהור המכה. את ומקבל העומד הטהור על
את  כנושא ודינו הטמא, על נשען הטהור הרי הטמא, את

טמאים. בגדיו שאין הזב

.‡È‡OpL ·Ê52‡OpL ¯B‰Ë B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó »∆ƒ»ƒ¿»««»»∆ƒ»
‡ÓË - ·f‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó53·Ê ÏL BÚaˆ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿»««»ƒ¿»≈«∆¿»∆»

ÁÈp‰L ¯B‰h‰ B‡ ¯B‰h‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ dÁÈp‰L∆ƒƒ»¿«¿»ƒ«»«»∆ƒƒ«

Ô·‡ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,·f‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ BÚaˆ‡∆¿»¿«¿»ƒ«»««ƒ∆≈≈≈∆∆∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯B˜ B‡54È¯eaÁ ÔÎÂ . »¿«≈»∆¬≈∆»≈¿≈ƒ≈

·f‰55e‡OpL ¯B‰Ë È¯eaÁ B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ e‡OpL «»∆ƒ¿««»ƒ≈»∆ƒ¿
Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡O el‡Îe ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ÏÚ««»¬≈∆»≈¿ƒ»»»∆»≈∆
ÌÈpM‰ :ÌÈ¯eaÁ‰ Ì‰ el‡Â .B¯·Á ÏL BÓˆÚ«¿∆¬≈¿≈≈«ƒƒ«ƒ«ƒ

Ô‰lL ¯ÚO‰Â ÌÈ¯tv‰56BÊ ‰‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «ƒ»¿«ƒ¿«≈»∆»∆¿≈»∆ƒ∆À¿»
.Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆

מ"ב.52) ה, פרק הלכה 53)שם ז בפרק למעלה למדנו
אלא  מטמאים ואינם מיטמאים אינם ומושב שמשכב ג,
כאן, רבינו ומשמיענו האדם. של גופו רוב עליהם כשנישא
ושל  הזב של הגוף מן קטן בחלק אפילו מיטמא, שאדם

מסמא.54)הטהור. אבן הדברים 55)טומאת
חיבורים. הם מה מבואר לקמן לגוף. המחוברים

ה"ג.56) פ"ה זבים תוספתא

ה'תשע"ט  סיון ל' רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במסמרים 1) מסומר או בארץ מחובר שהיה דבר יבאר

הסיטו  מכח שנפל דבר כל ודין כלי, והניד הזב עליו והקיש
בנגיעה, אלא מטמא ומושב מרכב ושאין הרעדה, מכוח או
החמור, על רכבו או בספינה שישבו והטהור הזב ודין

בתוכה. שהגוי ברחיים הנדחק

.‡¯aÁÓ ‰È‰L ¯·c2:ÌÈ¯ÓÒÓa ¯nÒÓ B‡ ı¯‡a »»∆»»¿À»»»∆¿À»¿«¿¿ƒ
BÁk ‰È‰ Ì‡3LÈw‰Â ,˜ÊÁÂ ‰ÙÈ4˙Ú·e ,·f‰ ÂÈÏÚ ƒ»»…»∆¿»»¿ƒƒ»»«»¿≈

B‡ B˙‡k‰ ÁkÓ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡ ÈÏk „È‰ LÈw‰L∆ƒƒ≈ƒ¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ…««»»
ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÏÈt‰L5‰ÙÈ BÁk ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»»…»∆

B‡ ÏÈt‰Â ,·f‰ ÂÈÏÚ LÈw‰Â ,„„˙Ó ‡l‡ ˜ÊÁÂ¿»»∆»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ»»«»¿ƒƒ
È¯‰ - ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk B˙‡k‰ ÁÎa „È‰≈ƒ¿…««»»≈ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈

eÏÙ BÁkÓ È¯‰L ,ÔËÈÒ‰ el‡Îe ,ÔÈ‡ÓË el‡6‰Ê . ≈¿≈ƒ¿ƒ¡ƒ»∆¬≈ƒ…»¿∆
ÏÏk‰7‰„Ú¯‰ ÁkÓ ;‡ÓË - BËq‰ ÁkÓ ÏÙpL Ïk : «¿»…∆»«ƒ…«∆≈»≈ƒ…««¿»»

‰kÒ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ ?„ˆÈk .¯B‰Ë -8,Ú¯ ÔÁkL »≈«ƒƒ«ƒ»À»∆…»«
‰¯B˜ ÏÚ B‡ ,¯ÓÒÓa Úe·˜ BÈ‡L È¯ˆÓ ÌlÒ ÏÚ B‡«À»ƒ¿ƒ∆≈»«¿«¿≈«»
ÏÚ LÈw‰L B‡ ,ËÈËa ÌÈ¯aÁÓ ÌÈ‡L L·ÎÂ ˙Ï„Â¿∆∆»∆∆∆≈»¿À»ƒ¿ƒ∆ƒƒ«

¯‚p‰9ÏeÚn‰ ÏÚ10ËBLn‰Â11LÈw‰L ‰ÚL·e , «∆∆«««¿¿«»¿»»∆ƒƒ
eÏÙ ‡ÏÂ Ô„È‰ elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏÈt‰ƒƒ√»ƒ«¿ƒ≈ƒ¬ƒ¡ƒ»¿…»¿
ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -¬≈≈¿≈ƒ¬»ƒƒƒ«ƒ»«
B‡ L·k ÏÚ B‡ ,¯nÒÓ ÌlÒ ÏÚ B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒÀ»∆…»»∆«À»¿À»«∆∆
LÈ¯n‰ ÏÚ B‡ ,ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ‰ ‰¯B˜ B‡ ˙Ïc ÏÚ12, «∆∆»«¿À»ƒ¿ƒ««»ƒ

ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk „È‰ LÈw‰L ‰ÚL·e ,¯epz‰ ÏÚ B‡«««¿»»∆ƒƒ≈ƒ≈ƒ√»ƒ
Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÏÈt‰ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓe«¿ƒ¬ƒƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿≈…

.el‡a ‡ˆBik«≈¿≈

מ"ב.2) פ"ד מתנדנד.3)זבים ואינו המחובר הדבר של
רעידת 5)דפק.4) ע"י בעקיפין נגרמה שההנדה מפני

לה, עירובין (רש"י מטמא ואינו כוחו כוח נקרא וזה הקרקע,
הוא  שגם להניח ויש שם, למשנה רבינו פירוש ראה א.

רש"י). לדברי את 6)התכוון ישירות הנידה הדפיקה

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



ayeneקסד akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - fenz '` iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יפה. מחוברים היו שלא פ"ד 7)הכלים זבים תוספתא,
כז.8)ה"ה. הערה פ"ח למעלה התקועה 9)ראה יתד

הדלת. אחורי הדלת.10)באסקופה ספינה.11)של של
אותם  מרעידה קלה ודפיקה יפה, מחוברים אינם אלה כל

קורות 12)ישירות. ראשי מונחים שעליה עבה קורה
הבית.

.·¯epz13¯epz‰ ÏÚ LÈw‰Â ,Ba ‰˜e·c ˙t‰ ‰˙È‰L «∆»¿»««¿»¿ƒƒ«««
‰Óe¯z ‰È‰ elÙ‡ ,¯kk ÏÙÂ14¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -15. ¿»«ƒ»¬ƒ»»¿»¬≈∆»

¯kka ˜a„Ó ¯epz‰ ÔÓ Ò¯Á ‰È‰ Ì‡Â16elÙ‡ ,ÏÙpL ¿ƒ»»∆∆ƒ««¿À»«ƒ»∆»«¬ƒ
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ‰È‰17. »»Àƒ¬≈∆»≈

סיר 13) כעין עשויים היו שבזמניהם התנורים שם. תוספתא,
את  שם מדביקים ואח"כ בפנים אותם ומסיקים גדול, חרס

בטהרתה.14)הפת. כבד,15)שמחמירים שהתנור מפני
הדפיקה. מן ישר הככר הונד בתוספתא 16)לא הגר"א

וזה  זה, בחרס דפק והזב בתנור, מודבק היה שהחרס שם,
כאן. רבינו כפירוש החרס,במקרה17)לא נפל הרי זה,

הדפיקה. מכוח הככר, גם עמו וביחד

.‚·kLn‰ ÔÈ‡18ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk ‡nËÓ ·k¯n‰ B‡ ≈«ƒ¿»«∆¿»¿«≈≈ƒ√»ƒ
B‡ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ïa ÚbÓa ‡l‡ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆»¿«»ƒ¿«¬»ƒ»≈ƒ

Ò¯„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡19‰È‰L B‡ √»ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»∆»»
‡l‡ Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ò¯„n‰«ƒ¿»¿«¿»≈∆¬ƒ…ƒ¿ƒ≈≈∆∆»

ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯È20ÔÎÂ . ¿»ƒ¿…»«»∆¬≈≈¿ƒ¿≈
ËÈÒ‰ Ì‡21ÌÈÏÎ‡‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ ·kLn‰ ƒ≈ƒ«ƒ¿»∆«≈ƒ∆»√»ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¬≈≈¿ƒ

המשכב 18) על ונישא הנושא "כל שנינו: מ"ג, פ"ה בזבים
האדם". מן חוץ מושב 19)טהור, משכב כולל מונח

מ"ה.20)ומרכב. היו 21)שם והטהור שהמדרס כגון
נתבאר  ה"ו. פ"ח ראה המדרס. והכריע המאזניים כפי על

כנושא. דינו שמסיט כבר,

.„¯B‰h‰Â ·f‰22‰ÏBÎÈ‰ ‰pË˜ ‰ÈÙÒa e·LiL «»¿«»∆»¿ƒ¿ƒ»¿«»«¿»
„Á‡ Ì„‡a ËÈÓ‰Ï23‡cÒ‡a B‡ ,24ÏÚ e·Î¯L B‡ , ¿»ƒ¿»»∆»¿«¿»∆»¿«

‰Ó‰a Èab25‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B Ô‰È„‚a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿≈»««ƒ∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆»∆
,˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ ,Ò¯„Ó ÌÈ‡ÓË ¯B‰h‰ È„‚a È¯‰ -¬≈ƒ¿≈«»¿≈ƒƒ¿»¿À¿»»¿»≈

Ò¯„ ‡nL26ÌÚ ‰·LiL ‰c ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ·f‰ ∆»»««»¬≈∆¿≈ƒ»∆»¿»ƒ
¯B‰h‰27Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË ÌÈ„‚a - ‰hÓa28‰tkÓ ıeÁ , «»¿ƒ»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ»

dL‡¯aL29Òp‰ L‡¯aL ÌÈ„‚a‰ ÔÎÂ .30‰ÈÙqaL ∆¿…»¿≈«¿»ƒ∆¿…«≈∆«¿ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë31. ¿ƒ

מ"א.22) פ"ג הוא 23)שם עליה, עולה אחד כשאדם
תחתיו. ונכפפת אותה מחוברות 24)מטה (קורות רפסודה

בנהרות). אותן ומשיטים בהמה 25)יחד, של דרכה
רוכביה. תחת גבה את הכריע 26)לכופף שמא פירוש,

וה"ב. ה"א פ"ח למעלה ראה הזב. את והגביה הטהור
תימן).27) (כת"י "הטהורה" עליהם.28)צ"ל דרסה שמא
עליה.29) דרסה שמא לחשוש שאין הטהורה, של
קט 31)התורן.30) בספינה שישבו וטהור בזב נה,מדובר

אבל  מספק, מדרס טמאים הטהור שבגדי למעלה שאמרנו
ולפיכך  עליהם, לדרוס יכול הזב אין התורן שבראש אלה

"רבי  ד: פרק בראש שם במשנה זה דין מקור טהורים.
כיפה  במיטה, הטהורה עם שישבה נדה אומר, יהושע
הנס  שבראש כלים בספינה, ישבה מדרס, טמאה שבראשה
חולק  יהושע שרבי רבינו, וסובר מדרס". טמאין שבספינה
הבגדים  את אלא מטמאת שאינה מ"א, שבפ"ג המשנה על
הנמצאים  את לא אבל בלבד, הטמא של בצידו הנמצאים

(כסףֿמשנה). משנה' כ'סתם ופסק גבוה, במקום

.‰˜Á„p‰32ÌÎB˙a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÌÈÁ¯a33B‡ «ƒ¿»¿≈«ƒ∆»≈»ƒ¿»
·Ê34Ba ‡ˆBiÎÂ35‰Ê È‡a .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË ÂÈ„‚a È¯‰ - »¿«≈¬≈¿»»¿≈ƒƒ¿»¿≈∆

„Ú Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„„nL ÌÈÁ¯a ?e¯Ó‡ ÌÈÁ≈̄«ƒ»¿¿≈«ƒ∆¿«¿¿ƒ∆««¿««
Ô‡k „ÓBÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯˜BÚL36.BÓB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÙÁB„Â ∆¿ƒ∆»≈»¿¬ƒƒ¿

¯˜Ú ‡nL ,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓhL ,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â¿»»»∆À¿»¿»≈∆»∆¡«
‡Óh‰37.¯B‰h‰ È„‚a ÏÚ Ò¯„Â «»≈¿»««ƒ¿≈«»

גם 32) שנויה זו הלכה ה"ח. פ"ו טהרות תוספתא,
"שאין  הגירסה שם אבל ה"ג, פ"ט אהלות בתוספתא,

כזבים.33)עוקרים". מטמאים שגויים גזרו וחכמים
בתוכה.34) והנדה הגירסה: שם, נדה 35)בתוספתא זבה,

הריחיים.36)ויולדת. יד על העומד מכוחו 37)האדם
הנדנוד. של

ה'תשע"ט  תמוז א' חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
טומאתו 1) היא ומה טמא בחזקת הוא אם הארץ עם יבאר

מדבר  חוץ חבירות דברי לקבל הבא זו, בחזקה הוא מתי ועד
הארץ  ועם חבירות. דברי לקבל הצריך הוא מי ודין אחד,
הארץ, עם כשהיה טהרות לו והיו חבירות דברי עליו שקיבל
או  מוכס שנעשה וחבר טהרותיו, על החבר נשאל אם ודין
ונחשד  חבירות דברי עליו שקיבל הארץ עם למלך, גבאי

הטהרות. על שנחשד חבר או אחד לדבר

.‡ı¯‡‰ ÌÚ2‰¯B˙a BLÈÂ Ï‡¯OÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»»∆««ƒ∆ƒ¿»≈¿∆¿¿»
˙BˆÓ·e3Ò¯„Ó ÂÈ„‚·e ,‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¿¬≈¿∆¿«»≈¿»»ƒ¿»
˙B¯‰ËÏ4Ô‰ È¯‰ - ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡a ÂÈ„‚a eÚ‚ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»¿¿»»»√»ƒ«¿ƒ¬≈≈

B¯ÈÂ‡Ó Ò¯Á ÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .ÔÈ‡ÓË5.e‰‡nË - ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ∆∆≈¬ƒƒ¿»
Ô˙‡ÓhL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÚbÓ ÏÚ ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BOÂ¿¿ƒ∆«¿»««»»««ƒ∆À¿»»

˜ÙÒa6˙B¯‰h‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â .7ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»≈¿≈»∆¡»ƒ««¿»¿ƒ∆≈»
‡e‰ ÌÏBÚÏe .˙B‡ÓËÂ ˙B¯‰Ë È˜ec˜„a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿»¿À¿¿»
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ˙B¯‰h‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â BÊ ‰˜ÊÁa«¬»»¿≈∆¡»««¿»«∆¿«≈»»

˙e¯·Á È¯·c8?ÂÈÏÚ Ïa˜iL ˙e¯·Á È¯·c Ô‰ ‰Óe . ƒ¿≈¬≈»≈ƒ¿≈¬≈∆¿«≈»»
Ô‰a ‡nhÈ ‡lL ˙B‡ÓËa ¯‰Ê ‡‰iL9˙B¯‰Ë·e , ∆¿≈ƒ¿»¿À¿∆…ƒ«»»∆ƒ¿»

Ì˙B‡ ‡nËÈ ‡lL10,Ô˙¯‰Ë·e ÌÈ„È ˙ÏÈËa ¯‰fÈÂ , ∆…¿«≈»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»√»»
ÁÏ ¯·c ı¯‡‰ ÌÚÓ ÁwÈ ‡lLÂ11Á¯‡˙È ‡ÏÂ , ¿∆…ƒ«≈«»»∆»»«¿…ƒ¿»«

BÏˆ‡12B˙eÒÎa BÏˆ‡ BÁ¯‡È ‡ÏÂ ,13. ∆¿¿…¿»¿∆¿ƒ¿

עצמם 2) את חכמים תלמידי הגדירו המשנה בתקופת
בפירושו  (רבינו נאמנה לחברה המשתייכים כ"חברים"
ריקים  מאנשים מתרחקים והיו ג) משנה ב פרק לדמאי
וקראו  שונים, מצוות בדקדוקי ביותר נזהרו שלא מתורה

הארץ". "עם אותן 3)להם אפילו המצוות כל מקיים
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הארץ. עמי עליהן "בגדי 4)שנחשדו שנינו: ב יח, בחגיגה
חולין  מלאכול (שנזהרים לפרושים" מדרס הארץ עם
ב  לה, ובחולין איסור). כל בזה שאין פי על אף שנטמאו,

נידה. אשתו עליהם ישבה שמא מתוכו 5)נימקו: כלומר,
לא  בגבו נגע אם אבל ד). הלכה ח פרק למעלה (ראה
החיצון). (מצידו מגבו מיטמא אינו חרס שכלי טימאהו,

או 6) שנפסלו וקדשים תרומה שורפים שאין בידינו וכלל
במסכת  הדין מקור החמירו. הארץ עם בבגדי מספק, נטמאו
את  שורפים ספיקות שישה "על ה: משנה ד פרק טהרות
עם  בגדי על פירוש, הארץ" עם בגדי ספק ועל וכו' התרומה
ישבה  שמא מספק, ונטמאה בתרומה וודאי שנגעו הארץ

נידה. אשתו נטמאו.7)עליהם שלא להיזהר 8)לומר
בהם. נזהר חכם) (תלמיד שחבר הדברים שלא 9)בכל

טמא.10)לצורך. כשהוא בהן יגע שהוכשר 11)שלא
מעולם  הורטב שלא אוכל אבל נטמא, ואולי טומאה לקבל
לא  אלו שפירות לומר הארץ עם ונאמן טומאה. מקבל אינו
שלא  שנינו ושם ג. ב, פרק דמאי משנה מעולם. נתלחלחו
מפני  זה דין השמיט ורבינו ויבש. לח הארץ לעם ימכור
טומאה  לגרום שאסור שמאי, בית שיטת נוקטת זו שמשנה
ו  פרק (שם הלל בית דעת אבל ישראל, שבארץ לחולין

משנה משנה  היא "וזו כתב: שם בפירושו ורבינו שמותר. ו)
טומאת  מהלכות ט"ז בפרק פסק וכן כן". והלכה אחרונה

ט. הלכה ויטמאהו.12)אוכלים בבגדיו או בו יגע שמא
נידה,13) אשתו עליה ישבה ושמא עליה יושבים שלפעמים

למעלה. כאמור

.·- Ô‰Ó „Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ‡a‰«»¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»»∆»≈∆
‚‰BpL e‰eÈ‡¯ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡14CB˙a ‰Úˆa ≈¿«¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»¿

B˙Èa15-È˜ÒÚ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒƒ¿≈
‰Úˆa ‚‰BpL e‰eÈ‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯‰ËÂ ‰‡ÓËÀ¿»¿»√»¿ƒ…¿ƒ∆≈¿ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - B˙È·a¿≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒ

ÌÈ„i‰ ˙¯‰ËÏ ‰lÁz B˙B‡ ÔÈÏa˜Óe16Ck ¯Á‡Â , ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»√««»«ƒ¿««»
˙B¯‰ËÏ B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó17Ïa˜Ó ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ¿«≈

ÌÈ„i‰ ˙¯‰ËÏ ‡l‡18˙B¯‰ËÏ Ïa˜ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ∆»¿»√««»«ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙B¯‰ËÏ Û‡ - ÌÈ„iÏ ‡ÏÂ¿…«»«ƒ«ƒ¿»≈¿«¿ƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ,B˙B‡ ÔÈÏa˜nLk19„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Â ;˙B¯‰Ëa ÏÈ‚¯ ‰È‰ÈÂ „ÓÏiL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆»ƒƒ¿»¿««¿ƒ
ÏÎÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚a È¯‰ ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜iMÓƒ∆¿«≈ƒ¿≈¬≈¬≈¿»»¿ƒ¿»
,˙B¯‰h‰ Ïk ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ˜LÓe ÂÈÏÎ‡√»»«¿»¿ƒ¿∆¡»«»«¿»
.ÌÎÁ „ÈÓÏz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ¯·Á‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«¬≈ƒ¿««ƒ∆≈«¿ƒ»»

חבירות.14) אינם 15)מנהגי החוץ מן שאנשים במקום
לרמות. שכוונתו בו לחשוד ואין במעשיו מתבוננים

הן 16) ידים שסתם בתרומה. נגיעה לפני לסעודה ידיו שיטול
התרומה. את ופוסלות לטומאה כל 17)שניות להחזיק

חברים. של כטהרות אכילת 18)טהרותיו שעיקר מפני
הרי  נטילתן, עליו קיבל ואם הידים נטילת היא בטהרה חולין
דבר  שייר שאם למעלה שאמרנו ומה שלם. דבר השאיר לא
שלם. דבר כששייר המדובר, אותו, מקבלים אין אחד

כהלכה.19) לשמור התרגל שטרם מפני עליו סומכים אין

.‚ÔÈÓ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬≈≈¿∆¿«»√»∆¡»ƒ

˙Èa ·¯ÁMÓ Ï·‡ .˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¬»ƒ∆»«≈
ÏeÒÏÒ ÌÈ‰k e‚‰ Lc˜n‰20e‰È ‡lL ,ÔÓˆÚa «ƒ¿»»¬…¬ƒƒ¿¿«¿»∆…¿

Ïa˜iL „Ú ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ˙B¯‰Ë ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ¿»¬ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«∆¿«≈
.˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈¬≈

יתירה.20) מעלה

.„Ô˜Ê21‰·ÈLÈa ·LBÈÂ22¯·kL ,Ïa˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ »≈¿≈ƒƒ»≈»ƒ¿«≈∆¿»
·LiL ‰ÚLa Ïa˜23. ƒ≈¿»»∆»«

חכם.21) תורה.22)תלמיד חכמי שאין 23)בישיבת
ולפיכך  חבירות דברי עליו קיבל שלא לישיבה אדם מכניסים

קבלה. הצריכוהו לא המקדש בית חורבן אחר אפילו

.‰‰LÏL ÈÙa Ïa˜Ï CÈ¯ˆ - ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ¿≈¬≈»ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»
ÈÙa Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÌÈ¯·Á¬≈ƒ»»¿≈≈≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈
.‰¯‰Ë C¯„a ÔÏÈb¯Óe Ô„nÏÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰LÏL¿»ƒ¿≈∆¿«¿»«¿ƒ»¿∆∆»√»
.¯·Ák Ô‰ È¯‰ - ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e ¯·Á ˙L‡Â¿≈∆»≈»»¿≈≈«¬»»¬≈≈∆»≈
ÌÈ¯·Á ˙˜ÊÁa B˙È· È·e ÂÈ·e BzL‡ - ˙nL ¯·ÁÂ¿»≈∆≈ƒ¿»»¿≈≈¿∆¿«¬≈ƒ

e„LÁiL „Ú24. «∆≈»¿

בטהרות.24) זהירים שאינם מבוסס חשד עליהם שיפול

.ÂBc·Ú ÔÎÂ ,¯·ÁÏ ˙‡OpL Bza B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡≈∆«»»∆ƒ∆ƒ»¿»≈¿≈«¿
È¯·c Ô‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL∆ƒ¿«¿»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿≈

‰lÁz·k ˙e¯·Á25˙‡OpL Bza B‡ ¯·Á ˙L‡ Ï·‡ . ¬≈¿«¿ƒ»¬»≈∆»≈ƒ∆ƒ»
ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯kÓpL Bc·Ú ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿≈«¿∆ƒ¿«¿«»»∆≈

‰lÁz·k ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ26. ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¿«¿ƒ»

הגירסה 25) ב הלכה ב פרק דמאי בתוספתא וכן שם בגמרא
לקבל  צריכים טהרות להם שמוסרים לפני כלומר, "בתחילה"

בזה. נזהרו לא מעולם שהרי חבירות, כאן 26)דברי גם
מסתיימת  ובתוספתא בתחילה. ובגמרא: בתוספתא הגירסה
חבר  באשת כמו שיחשדו", עד בחזקתן הן "הרי זו: הלכה

ועבדיו. ובניו שמת

.ÊBÏ eÈ‰Â ,˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ ÏawL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿»
È‡cÂ Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â ,ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰Lk ˙B¯‰Ë¿»¿∆»»«»»∆¿»«¬ƒ≈«««

ÌÈ¯Á‡ Ô‰a e˜qÚ˙pL ÔÓÊa ,e‡ÓË ‡lL27È¯‰ - ∆…ƒ¿¿ƒ¿«∆ƒ¿«¿»∆¬≈ƒ¬≈
Ì„wÓk ˙B¯eÒ‡ Ô‰28Ô‰a ˜qÚ˙ BÓˆÚa ‡e‰ Ì‡Â ; ≈¬¿ƒ…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆
BÏ ˙B¯zÓ Ô‰ È¯‰ -29Ì„‡ ÏÎÏ ˙B¯eÒ‡Â30Ï‡LÂ . ¬≈≈À»«¬¿»»»¿ƒ¿»

ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ ‰¯‰Ë Ô‰a ‰¯BÓe ÂÈ˙B¯‰Ë ÏÚ ¯·Á‰∆»≈«»√»∆»∆»√»¿«¿¿≈
CÎa B˙B‡ ÔÈ„LBÁ31. ¿ƒ¿»

נטמאו.27) שלא דבריכם על סומך והוא חברים לא
עליהם.28) לסמוך יכול נאמן.29)אינו אינו 30)לעצמו

דברי  שקיבל לפני בהם שנגע טהרות לאחרים להתיר נאמן
הטמא.31)חבירות. את שיטהר

.ÁÈ‡a‚ ‰OÚpL ¯·Á32ÔÒÎBÓ B‡ CÏnÏ33‡ˆBiÎÂ »≈∆«¬»«««∆∆¿»¿«≈
ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚnÓ L¯t .B˙e¯·ÁÓ B˙B‡ ÔÈÁBc - Ô‰a»∆ƒ≈¬≈≈≈ƒ«¬»»»ƒ
˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ -¬≈¿»»»¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈

‰lÁz·k34. ¿«¿ƒ»
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מסים.32) מכס.33)לגבות פירש 34)גובה לומר, "חזרו
אדם". ככל הוא הרי ומוכסנותו) (מגבאותו

.Ë¯·„Ï „LÁÂ ˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ ÏawL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿∆¿«¿»»
„eLÁ‰ ÏÎÂ .¯·„ B˙B‡Ï ‡l‡ „eLÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈»∆»¿»»¿»∆»
.¯eÓÁÏ „LÁ ‡Ï - ÏwÏ ;Ïw‰ ÏÚ „LÁ - ¯eÓÁÏ∆»∆¿»«««««…∆¿»∆»

.È„LÁpL ¯·Á35ÔÈÏÎ‡ ¯ÎnL ÔB‚k ,˙B¯‰h‰ ÏÚ »≈∆∆¿»««¿»¿∆»«√»ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆¿«∆≈¿ƒ¬≈∆≈∆¡»

‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ36. ¿»«∆ƒ»«∆»«ƒ¿»¿»

ואמר 35) טריפה בשר שמכר טבח לדין זה מדמה רבינו
כשר. גמורה:36)שהוא תשובה היא מה מבאר שם רבינו

חשוב  בדבר אבידה ויחזיר אותו מכירים שאין למקום "שילך
חשוב". בדבר שלו) (בבהמה לעצמו טריפה יוציא או

.‡ÈÔ¯ÎnL ‰Óe¯z‰ ÏÚ B‡ ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ „eLÁ‰∆»««¿ƒƒ««¿»∆¿»»
eLÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÌLÏ„eLÁ‰L ;˙B¯‰h‰ ÏÚ „ ¿≈Àƒ¬≈∆»««¿»∆∆»

È¯·c ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ¯·c ÏÚ«»»∆»¬≈»«ƒ¿≈
‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈÏÎ‡‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»√»ƒ«¿≈ƒ≈¿«¿ƒ¬≈ƒ∆»

Ô‰È¯·cÓ37- ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈¿»∆»«»»
‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba Ôe„ÏÂ ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡∆¡»¿»ƒ«¬≈ƒ¿»«¬≈ƒ¬»»
.ÌÈ¯Á‡ Ba e‰iL È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»≈¿≈∆≈»¬≈ƒ

ראשון 37) ונעשו הטומאה באב שנגעו אוכלים אפילו
וכלים  אדם אבל התורה, מן אחרים מטמאים אינם לטומאה

התורה. מן ומשקין אוכלין מטמאים ראשונים

ה'תשע"ט  תמוז ב' שישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
חבית 1) הביא ואם עליהם, נאמן הארץ שעם הדברים יבאר

יין  בתוכו שהיה כלי דין קודש, שבתוכו ואמר תרומה של
ממנו  להוציא ומשמרו יושב הארץ עם וראינו שמן או
עם  וטומאת הכלים, על נאמנים שהם המקומות נסכים,
יום  במוצאי המקדש כלי כל טבילת דינה, מה ברגל הארץ

נאמן. אם מת מטומאת אני טהור שאמר הארץ ועם טוב,

.‡e¯‡a ¯·k2˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚL , ¿»≈«¿∆«≈»»∆∆¡»ƒ≈«»√«
ÔÎÂ .da ÔÈÏÊÏÊÓ ÔÈ‡ d˙¯ÓÁ ÈtÓ .˙‡hÁ‰ ˙¯t»«««»ƒ¿≈À¿»»≈¿«¿¿ƒ»¿≈

ÌÈÎÒ ÏL ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡3Ì‡ . ∆¡»ƒ≈«»√««ƒ¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡e‰ ¯B‰Ë :¯Ó‡4‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -5ÈtÓ . »«»¬≈∆¿∆¿«»√»ƒ¿≈

‰Óe¯z‰ ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ÔÎÂ .Ba ÔÈ¯‰Ê B˙¯ÓÁÀ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»ƒ≈««¿»
˙Bzb‰ ˙ÚLa6ÌÈca‰Â7ÔÈ¯‰ËÓ ÌÚ‰ ÏkL ÈtÓ , ƒ¿««ƒ¿««ƒƒ¿≈∆»»»¿«¬ƒ

.‰¯‰Ëa ÌÓLÂ ÌÈÈ ˙BOÚÏ È„k Ô‰ÈÏÎe ÔÓˆÚ«¿»¿≈∆¿≈«¬≈»¿«¿»¿»√»
.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ e¯·Ú»¿«ƒ¿««ƒ≈»∆¡»ƒ

הי"ב.2) פרה מהלכות המזבח 3)בפי"ג על לנסכו יין
למנחות. רש"י 5)לנסכים.4)ושמן ב. כד, חגיגה משנה

גם  משמע וכן לנסכים, כשהקדישו שהמדובר, מפרש, שם
לקנות  שאסור מזה, ויוצא שם. בפירושו רבינו של מלשונו
לעיין  מקום עוד ויש נסכים. לצרכי חולין של ושמן יין ממנו
בארץ  שרק אמרו, שם במשנה ה"ד. לקמן ראה זה. בדין

שם  (ראה ישראל ארץ חלקי בשאר לא אבל נאמנים, יהודה
שם, רבינו פירוש וראה דבר. של טעמו א) (כה, בגמרא

בגת.6)וצ"ע). הענבים דריכת הזיתים 7)בזמן כתישת
שמנם. להוציא הבד בבתי

.·Ô‰k8ÏL ÔÓL B‡ ÔÈÈ ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ‡È·‰L …≈∆≈ƒ«»»∆»ƒ«ƒ∆∆∆
‰Óe¯z9˙˜ÊÁa ‡È‰L ÈtÓ ,epnÓ ‰pÏa˜È ‡Ï - ¿»…¿«¿∆»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«

‰‡a‰ ˙b „Ú BÏˆ‡ ı¯‡‰ ÌÚ dÁÈp‰ .‰‡ÓËÀ¿»ƒƒ»«»»∆∆¿«««»»
BÏ d‡È·‰Â10Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,epnÓ ‰pÏa˜È - ∆¡ƒ»¿«¿∆»ƒ∆««ƒ∆≈«

˙ÚLa ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;„˜zL‡ ÏL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿»«∆…»¿¬≈∆À¿»ƒ¿«
.ÌÈca‰Â ˙Bzb‰«ƒ¿««ƒ

הגיתות.9)שם.8) בשעת הגיתות.10)לא בשעת

.‚ı¯‡‰ ÌÚ11e¯ÓbL ‰ÚLa Bz‚ B‡ Bca ˙Èa ÏÚpL «»»∆∆»«≈«ƒ¿»»∆»¿
C¯„Ï ÌÚ‰12ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ „iÓ ÁzÙn‰ ˙‡ CÈÏB‰Â »»ƒ¿…¿ƒ∆««¿≈«ƒ»«…≈««
‰‰ML Èt13È¯‰ - ˙Bzb‰ e¯·ÚL ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ƒ∆»»«»»ƒ««∆»¿«ƒ¬≈

BÏÈaËÓe ÂÈÙa Á˙BÙe ‡a Ô‰k‰14ÏËBÂ C¯B„Â «…≈»≈«¿»»«¿ƒ¿≈¿≈
‰¯‰Ëa ‰Óe¯z15‰Óe¯z ÏhÈ ‡Ï - Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â . ¿»¿»√»¿ƒ…»»≈…ƒ…¿»

ÚÓÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ‡l‡ ı¯‡‰ Ì16, ≈«»»∆∆»≈ƒ«¬»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈»¿«¿ƒÀ¿»

מ"ד.11) פ"ט, טהרת 12)טהרות על נאמן עדיין היה ואז
הארץ.14)הכהן.13)היין. עם לא 15)את אם אבל

נאמן. אינו - הדריכה שנגרמה אחר מיד המפתח את הביא
ד. פ"ט, טהרות במשנה יהודה, כר' אינם 16)פסק אוכלין

המשקין  משבעת באחד נתלחלחו אם אלא טומאה מקבלים
מ"ד. פ"ו מכשירין במסכת המפורטים

.„BÏ ‡È·‰17¯‡La ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ ≈ƒ«»»∆»ƒ∆¿»ƒ¿»
elÙ‡ ,L„˜ dÎB˙a ÈzL¯Ù‰ :¯Ó‡Â ‰M‰ ˙BÓÈ¿«»»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿»…∆¬ƒ

˙ÈÚÈ·¯18ÏÚ ÔÓ‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡pL CBzÓ - ¿ƒƒƒ∆∆¡»«»√««…∆∆¡»«
Ïk‰19ı¯‡‰ ÈnÚL ,ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ ˙ÚLa elÙ‡ . «…¬ƒƒ¿««ƒ¿««ƒ∆«≈»»∆

Ì˜È¯‰ ÈÏk‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ,‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈÓ‡20 ∆¡»ƒ««¿»≈»∆¡»ƒ««¿ƒ»≈»
ÌÏBÚÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ«∆»ƒ¿»¿≈≈∆¡»ƒ¿»

L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ Ì˜È¯ ÈÏk ÏÚ21. «¿ƒ≈»«∆»¿…∆

ב.17) כד, חגיגה מחזיק 18)משנה מלוג, רביעי חלק
ומחצה. פירשו,19)ביצה ואם ד"ה ב לה, חולין בתוספות

שאני  ורביעית אמר: אלא מסויימת רביעית הקדיש שלא
כיצד  כן, לא שאם קודש. תהיה זו מחבית להפריש עתיד
(ראה  קידוש של יין בו מעורב הלא היין, את הכהן ישתה

מן). ד"ה א פח, זבחים שעירו 20)תוספות אחר פירוש,
מפני  לטהרות, בו להשתמש אסור היין, את ממנו
מגמרא  זה למד הכלי. על ולא עצמו היין על רק שהאמינוהו
שם  [ורש"י נאמן. אינו דתרומה מלאים שאמרו: ב כה, שם
אבל  הכהנים, הפסד משום התרומה על שהאמינוהו מבאר,
כך]. סובר רבינו גם ואולי הפסד, להם אין הריקנים בכלים

ה"א 21) בלי ריקם" "כלי כאן וכתב בלשונו, רבינו דקדק
שהוא  הארץ, עם של ריקם כלי בסתם המדובר כי הידיעה,
ממנו  ועירו בכלי, קודש יין הביא אם אבל טהרתו. על מעיד
אותו  רואה שחבר זמן כל טהור בחזקת הכלי נשאר היין, את
שהכלי  לקודש הוא שגנאי מבאר, שם וברש"י נטמא. שלא
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"הכלי  כתב בתרומה ולמעלה טמא. יהיה ממנו שעירוהו
שהביא  הכלי באותו שהמדובר מפני הידיעה, בה"א הריקם"
מסולקת  ובזה שם. עיין עליה. נאמן והוא התרומה את בו

רבינו. על והכסףֿמשנה קורקוס הר"י של תמיהתם

.‰ı¯‡‰ ÌÚ eÈ‡¯Â ÔÓL B‡ ÔÈÈ BÎB˙a ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿«ƒ∆∆¿»ƒ«»»∆
‡e‰ È¯‰ - ÌÈÎÒ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï È„k B¯nLÓe ·LBÈ≈¿«¿¿≈¿ƒƒ∆¿»ƒ¬≈
ÌÈcaÏÂ ˙BzbÏ Ì„˜ elÙ‡Â ,ÈÏk‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡∆¡»«»√««¿ƒ«¬ƒ…∆«ƒ¿««ƒ

ÌBÈ ÌÈÚ·La22.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈÚ·LÏ Ì„˜ Ï·‡ ; ¿ƒ¿ƒ¬»…∆¿ƒ¿ƒ≈»∆¡»ƒ
Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆∆ƒ¿»≈¬»

ÌÈÓ‡ ÌÈÏLe¯Èa23¯ÓBÏ Ì˜È¯‰ Ò¯Á ÈÏk ÏÚ ƒ»«ƒ∆¡»ƒ«¿ƒ∆∆»≈»«
ÌÈwc ÌÈÏk ÔÈa ,ÌÏBÚÏ L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L24ÔÈa ∆»¿…∆¿»≈≈ƒ«ƒ≈

ÌÈ˜È¯ ÔÈa ÔÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈqb ÌÈÏk25‡e‰ È¯‰ - ≈ƒ«ƒ≈¿≈ƒ≈≈»ƒ¬≈
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏk‰ ÏÚ ÔÓ‡26 ∆¡»««¿ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¿

Ò¯„Ó ‡e‰L ,B„‚a ‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ‡ÓË27ÈÏk‰ CB˙a , ¿≈ƒ¬ƒ»»ƒ¿∆ƒ¿»¿«¿ƒ
el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .L„˜Ï ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÈÏk‰ È¯‰ -¬≈«¿ƒ¿∆¿«»√»¿…∆ƒ¿≈»≈≈

?Ì‰a28˙BBL·k ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÈtÓ29ÌÈÏLe¯Èa30. »∆ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ

נאמנים 22) המדומעות, שמן וכדי יין "כדי ב כד, שם שנינו
יום" שבעים לגיתות וקודם והבדים, הגיתות בשעת עליהן
תקופת  לפני יום שבעים הכלים את לטהר היו (רגילים
את  "במטהר שהמדובר אמרו ב) כה, (שם ובגמרא הדריכה).
עדיין  הקדיש שלא רבינו, ומפרש נסכים". ממנו ליטול טבלו
פירשו  (וכן לכך כשיצטרך לנסכים ייחדו אלא לנסכים כלום
אם  שהרי רש"י) כפירוש ולא במטהר, ד"ה שם 'תוספות'

השנה. כל נאמן א.23)הקדישו כו, שם משנה
גסים 24) חרס כלי על "נאמנים ב: כו, שם ברייתא קטנים.

אמרו, שם אחרת ובברייתא הדקים. על וכלֿשכן לקודש"
ה"ו). (ראה ולפנים המודיעים מן נאמנים דקים שעל

שם.25) יוחנן חולין.26)כר' שגזרו 27)משקין כלומר,
ר' אמר שם בגמרא ה"א). פ"י (למעלה מדרס טומאת עליו
בגדו  - רבינו ומפרש בתוכו" אפיקורסותו "אפילו יוחנן:

שם). רש"י הנזכרת.28)(ראה הברייתא סיום
חרס.29) כלי בכלים 30)לייצור להשתמש ומוכרחים

לירושלים. מחוץ הארץ עמי בידי ברובם המובאים

.Â˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ31Ò¯Á ÈÏk ÏÚ ÌÈÓ‡ - ÌÈÙÏÂ32; ƒ«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆¡»ƒ«¿≈∆∆
˙ÈÚÈ„Bn‰Â .ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ıeÁÏÂ ˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿«≈»∆¡»ƒ¿«ƒƒ

dÓˆÚ33?„ˆÈk .ÌÈÙÏk ÌÈÓÚÙe ıeÁÏk ÌÈÓÚt - «¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«
ÒÎ ¯·Á ‰È‰34‡ˆBÈ ı¯‡‰ ÌÚÂ35B„Èa Ò¯Á ÈÏÎe »»»≈ƒ¿»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆¿»

¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ ˙ÈÚÈ„Bna ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -36 ¬≈∆∆¡»«ƒƒ«∆»
L„˜Ï37ÔÈÒÎ Ô‰ÈL eÈ‰ ;38ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ÈL B‡39- ¿…∆»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡‰iL „Ú ÔÓ‡ BÈ‡≈∆¡»«∆¿≈ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

עיר 31) (שם "המודיעים" כתוב ושם ב. כה, שם משנה
ב). צג, פסחים - מירושלים מיל עשר חמשה רחוקה

כתוב:32) שם בברייתא אולם דקים, ובין גסים בין משמע
אדם  שכל מפני מפרש, ורש"י הדקים". חרס בכלי "נאמנים
המודיעים  מן וטיהרום בהם הקלו קטנים, לכלים צריך
יין  המספקים אלה רק משתמשים בגסים אבל ולפנים,

הראב"ד  ודעת עצמה. בירושלים רק טיהרו ולפיכך לנסכים,
"כלי  שצ"ל כותב [החזוןֿאיש כסףֿמשנה. ראה כרש"י.
ורבינו  "הדקים", המלה נשמטה ובטעות הדקים", חרס
וגסים  המודיעים, מן לפנים ובין עצמה ירושלים בין מחלק
מאריכות  לדבריו, חזקה וראיה בלבד. בירושלים רק טהורים
המודיעים  מן בקיצור: לכתוב לו שהיה ו, בהלכה הלשון
כלים  בדין שמחולקים מזה ומוכח כירושלים. - ולפנים

שם.33)גסים]. ונכנס 34)ברייתא למודיעים, מחוץ בא
לירושלים. וללכת להמשיך עלֿמנת מצד 35)לתוכה

ורצוי 36)ירושלים. לירושלים, יחזור לא שהקדר מפני
לירושלים. ולהכניסם כליו לקנות לא 37)הדבר אבל

מן 38)לתרומה. לפנים שיגיעו עד לחכות החבר יכול
שם. ולקנותם לפני 39)המודיעים לקנותם היה יכול

 ֿ (כסף לו מתירין אין - כך עשה לא ואם לעיר, שנכנסו
הולך  אלא לירושלים חוזר אינו החבר שני: ונימוק משנה),
משום  והתירו ירושלים, לצרכי קונה אינו כן ואם לביתו,
וחבר  נכנס קדר אם וכלֿשכן בלבד, בירושלים רבים צרכי

יוצא.

.Ê¯c˜40ÔÓ ÌÈÙÏ ÔÁÈp‰Â ˙B¯„˜ ‡È·‰L «»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ
Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ÔÈÁ˜Bl‰ e‡·e ,˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ»«¿ƒ¿≈»∆
‡È‰ È¯‰ - da ÒÎÂ ‰¯„˜ Á˜Ï :Ô‰ ˙B¯B‰hL∆¿≈»«¿≈»¿ƒ¿«»¬≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡ L„˜Ï ‰¯B‰Ë41; ¿»¿…∆¬»…ƒ¿»¿∆≈«¿

‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ˙ÈÚÈ„BnÏ ıeÁ da ‡ˆÈÂ ‰¯„˜ Á˜Ï»«¿≈»¿»»»«ƒƒ¬≈¿≈»
˙B¯„w‰ Ì‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰Óe¯˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈≈«¿≈
ÔÓ ÌÈÙÏ ‡l‡ ÔÓ‡ BÈ‡ ,BÓˆÚ ¯cw‰ ‡e‰Â¿««»«¿≈∆¡»∆»ƒ¿ƒƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ

ב.40) כה, שם זה.41)משנה בפרק פעמים כמה

.ÁÁ˜Bl‰42È¯‰ - ÌB˜Ó ÏÎa ÔL·k‰ ÔÓ Ò¯Á ÈÏk «≈«¿≈∆∆ƒ«ƒ¿»¿»»¬≈
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë el‡≈¿ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
¯„q‰ ÔÓ Á˜Ï elÙ‡Â .ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰a Ú‚ ‡nL∆»»«»∆«»»∆«¬ƒ»«ƒ«≈∆

ÔBL‡¯‰43Á˜Ï ¯·Îe Áe˙t ÔL·k‰L Èt ÏÚ Û‡Â , »ƒ¿««ƒ∆«ƒ¿»»«¿»ƒ¿«
ÔL·kaL ÌÈÏk ÏÚ ‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡lL ;BÈˆÁ44. ∆¿∆…»¿À¿»«≈ƒ∆«ƒ¿»

פ"ה 42) פרה במסכת תנאים במחלוקת שנויה זו הלכה
משנה  "זו מסיים: ה"א פ"ה שם בתוספתא אולם מ"א,
והחבר  נמנע, ואינו ונוטל פותח אמרו: רבותינו הראשונה,
שלושה  לאחר אפילו בא "שהחבר") הכסףֿמשנה (גירסת
 ֿ כסף (ראה בתוספתא כרבותינו רבינו ופסק ונוטל". ימים

הראשונה.43)משנה). הוצאו 44)השורה שלא זמן כל
עצמו  שהוא בכלים להשתמש לחבר מותר ולפיכך ממנו,

הכבשן. מן מוציאם

.Ëı¯‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË45Ï‚¯a46,‰·eLÁ ‡È‰ ‰¯B‰Ëk À¿««»»∆»∆∆ƒ¿»ƒ¬»
ÌÈÏ‚¯a Ô‰ ÌÈ¯·Á Ï‡¯OÈ ÏkL47Ìlk Ì‰ÈÏÎe , ∆»ƒ¿»≈¬≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈∆À»

Ïk‰L ÈtÓ ,Ï‚¯a ÌÈ¯B‰Ë Ô‰È˜LÓe Ì‰ÈÏÎ‡Â¿»¿≈∆«¿≈∆¿ƒ»∆∆ƒ¿≈∆«…
Ïk ÌÈÓ‡ Ô‰ CÎÈÙÏ .Ï‚¯Ï ÌÈÏBÚÂ ÔÓˆÚ ÔÈ¯‰ËÓ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ»∆∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ»
¯·ÚMÓ .‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈa L„w‰ ÏÚ ÔÈa Ï‚¯‰ ˙BÓÈ¿»∆∆≈««…∆≈««¿»ƒ∆»«

.Ô˙‡ÓËÏ ÔÈ¯ÊBÁ Ï‚¯‰»∆∆¿ƒ¿À¿»»
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ãycew zegiyn zecewpã

l`xyi lky daeyg `id dxedhk lbxa ux`d mr z`neh"
milere onvr mixdhn lkdy iptn ...milbxa md mixag

."oz`nehl oixfeg lbxd xaryn...lbxl

שנגע  מה שכל לטומאתן" חוזרין הרגל ב"משעבר כוונתו
שכתב  כמו למפרע, טמא הרגל בשעת עם־הארץ בו
ועבר  כו' ברגל חביתו "הפותח שלאח"ז בהלכה בפירוש
נגע  שלא ואע"פ טומאה בחזקת כו' החבית שאר הרי הרגל
הרגל  בזמן אלא טהורה אינה כחבר, שהוא בזמן אלא בה

בלבד".
מטהרין  "שהכל הוא הרמב"ם של טעמו שהרי ותמוה,
הרגלים  אחרי מדוע טהור, הוא ואם לרגל" ועולים עצמן
הדין  שונה ובמה למפרע? בהן שנגע האוכלין טמאים
והבדים" הגיתות בשעת התרומה "על הארץ עמי מנאמנות
להיות  האוכלין חזרו זה זמן שאחרי אומרים אין ששם

למפרע. טמאין
אישתרי  הרגל ימות "דכל הטעם שכתב לרש"י ובשלמא
אינם  בעצם כי למפרע טמאין מדוע מובן לביישם" שלא
לביישם, שלא כדי גזירתם ביטלו שחכמים רק טהורים
אחרי  ומדוע עצמן" מטהרין "הכל הרי הרמב"ם לטעם אבל

לטומאתן. חזרו הרגל
הוא  הטעם עיקר לרמב"ם שגם תירץ למלך' וב'משנה
ויהיה  למריבה יבואו שלא עליהם לגזור רצו לא שחכמים
שאם  קשה תירוצו אבל לעצמו. במה עושה ואחד אחד כל
מן  חסר הטעם" ש"עיקר הרי הרמב"ם, של טעמו זהו
נאמנות  בדין גם זה טעם נקט לא שהרמב"ם ועוד הספר.
טעם  שם והביא נסכים, של ושמן יין טהרת על הארץ עמי
הטעם  כלל הזכיר ולא בו" נזהרין חומרתו ש"מפני אחר

איבה". חשש "משום
הובא  חגיגה במסכת זה דין של במקורו הביאור: לומר ויש
כאיש  העיר אל ישראל איש כל "ויאסף מהפסוק הלימוד

חברים". אחד
כעיר  הבנויה "ירושלים אחר מפסוק נלמד ובירושלמי
כו'". לחברים ישראל כל שעושה עיר יחדיו, לה שחוברה
הטעם  שלירושלמי לומר, יש הביאורים שני שבין ובהבדל
בירושלים  שנמצאים מפני הוא חברים" ישראל ש"כל
בה  שנזהרין הרי והשכינה, המקדש מקום ששם שמכיון

טהור. עם־הארץ אפילו ולכן ביותר
ירושלים  העיר קדושת מצד זה אין הבבלי לשיטת אבל
מציאות  מתבטלת שאז ישראל עם התאספות מצד אלא
כולו  הציבור וכל בלבד הציבור מציאות כאן ויש היחיד
הציבור  מציאות פקעה הרגל משעבר אבל "חברים".
טמא  הוא שעתה עם־הארץ בהן שנגע האוכלין וממילא

למפרע. טמאין להיות הם גם חזרו
מטהרין  "שהכל כאן שכתב הרמב"ם בלשון הדבר ומדוייק

טיהר  בודאי ויחיד יחיד כל שלא היינו לרגל" ועולים עצמן
מלשונו  שינה ולכן טהור. הציבור שכל אלא עצמו את

ה  בשעת הארץ עמי טהרת כתב בעניין ושם והבדים, גיתות
וכליהן". עצמן מטהרין העם "שכל

להיות  האוכלין חזרו הרגל אחר מדוע מובן זה פי ועל
יחיד, להיות חזר הציבור מן אחד כל שהרי למפרע, טמאין

טמאין. בהן שנגע שאוכלין הרי עם־הארץ הוא ואם
(20 cenr e"l wlg y"ewl it lr)

א.45) כו, חגיגה וסוכות,46)משנה שבועות בפסח,
בירושלים. את 47)והמדובר שם דורש לוי, בן יהושע ר'

העיר  אל ישראל איש כל "ויאסף יא): כ, (שופטים הכתוב
חברים. כולם עשאן הכתוב - חברים" אחד כאיש

.ÈÁ˙Bt‰48B˙È·Á49B˙qÚa ÏÈÁ˙n‰Â Ï‚¯a50¯·ÚÂ «≈«»ƒ»∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»¿»«
˙˜ÊÁa ‰qÚ‰ ¯‡Le ˙È·Á‰ ¯‡L È¯‰ - Ï‚¯‰»∆∆¬≈¿»∆»ƒ¿»»ƒ»¿∆¿«

‰‡ÓË51Èt ÏÚ Û‡Â .ı¯‡‰ ÈnÚ Ba eÚ‚ È¯‰L , À¿»∆¬≈»¿«≈»»∆¿««ƒ
¯·Ák ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ da Ú‚ ‡lL52dÈ‡ - ∆…»«»∆»ƒ¿«∆¿»≈≈»
„·Ïa Ï‚¯‰ ÈÓÈa ‡l‡ ‰¯B‰Ë53. ¿»∆»ƒ≈»∆∆ƒ¿«

שם.48) למכור 49)משנה יין חבית שפתח חבר
נוגעים  - הארץ עמי גם וביניהם - והקונים בקימעונות,

ובכלים. הבא.50)בחבית לכל פסק 51)למכור
ברגל.52)כחכמים. טמאים 53)כלומר, הרגל, ולאחר

הבאה. הלכה ראה ברגל. בהם שנגע הטהרות למפרע

הבא. לרגל החבית את להניח מותר אם שאלו שם, בגמרא
שאין  ומשמע סתם, ורבינו להניח. שמותר אמרו ובמסקנא
כסףֿמשנה  ראה ב. להלכה זה בין מה להבין [קשה להניחה.

כאן].

.‡ÈÏ‚¯‰ ¯Á‡54BÈ È‡ˆBÓaÏk ÔÈÏÈaËÓ eÈ‰ ·BË Ì ««»∆∆¿»≈»«¿ƒƒ»
ı¯‡‰ ÈnÚ Ô‰a eÚ‚pL ÈtÓ ,Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»∆«≈»»∆

‚Á‰ ˙ÚLa Ï‚¯a55Ï‡ :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏe . »∆∆ƒ¿«∆»¿ƒ»»¿ƒ»∆«
ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ‡¯nL ‰ÚLa ,ÔÁÏMa eÚbz56, ƒ¿«À¿»¿»»∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ

‡ˆÓÂ ,Ï‚¯‰ ¯Á‡ BÚbÓa ‡ÓË ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»≈¿«»««»∆∆¿ƒ¿»
‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ57:ÌÈt‰ ÌÁÏa ¯Ó‡Â ,LÓL ·¯Ú‰Â »ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿∆¡«¿∆∆«»ƒ
„ÈÓz ÈÙÏ58·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÌÈeÚË eÈ‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ . ¿»«»ƒ¿»«≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈

˙LÁp‰ ÁaÊÓe ·‰f‰ ÁaÊnÓ ıeÁ ,LÓL59ÈtÓ , ∆∆ƒƒ¿««»»ƒ¿««¿∆ƒ¿≈
Ô‰Èa‚Ï ÔÈÏË·k Ô‰ÈÈetvL60. ∆ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿«≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

adfd gafnn ueg ...ycwna eidy milkd lk oiliahn eid"
."mdiabl oilhak mdiietvy iptn zyegpd gafne

מטבילין  שאין לכך שהטעם ר"א למד חגיגה מסכת בסיום
אדמה  מזבח דכתיב כקרקע, שהן מפני הוא המזבחות את
סוברים  חכמים אבל לזה. זה המזבחות והוקשו לי, תעשה
חכמים  דברי ובפירוש מצופין". שהן "מפני הוא שהטעם
לר"א  חכמים אמרו רש"י לדעת והרמב"ם, רש"י נחלקו
לטעם  להגיע צריך אתה מצופין שהמזבחות מפני האם

אליהם. בטל ציפויין והלא כקרקע" שהן "מפני
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צפויין  בטיל ש"מיבטל חכמים בדעת סבר הרמב"ם אבל
כי  הכלי את לטמא סיבה אינו שהציפוי הכוונה גבייהו"
והציפוי  מצופה שהוא מפני טומאה מקבל אינו עצמו הכלי
אין  ולכן למזבח, בטל שהוא מפני טומאה מקבל אינו
הרמב"ם  לדעת הסיבה לומר ויש טבילה. צריכין המזבחות

ר"א עניינים כי וכמה שבכמה שמאי בית מתלמידי היה
ראשונית. בהסתכלות שנראה כמו הדבר אל שהביטו מצינו
והרמב"ם  רש"י שנתנו השונים שהפירושים ונמצא
גבייהו" ציפויין בטיל "מיבטל לר"א חכמים לתשובת
רש"י  לדעת המזבח. של הזהב בציפוי אחר גדר מבטאים
למזבח  שבטל אלא לטמא סיבה לכאורה הוא הזהב ציפוי
ציפוי  הרמב"ם לשיטת אבל לנחת. העשוי עץ כלי שהוא
מטבילין  שאין שמה כאן פסק ולכן לטהר סיבה הוא הזהב

לגביהם". כבטלין ש"צפוייהם מפני הוא המזבחות את
(309 cenr f"h wlg y"ewl it lr)

שם.54) שם.55)משנה ובהערה הקודמת, הלכה ראה 
ומראים 56) אותו שמגביהים "מלמד ב: עמוד שם בגמרא

חיבתכם  ראו להם: ואומרים הפנים, לחם רגלים לעולי בו
טרי  היה הלחם פירוש, כסידורו". סילוקו המקום, לפני
השולחן  על שסידרוהו ביום כמו השולחן מן סילוקו בשעת
המעיד  הזה הנס את רגל לעולי ומראים ימים, שבוע לפני
נסים. להם ועושה הקדושֿברוךֿהוא אצל חביבים שישראל

הלחם.57) את ממנו להוריד מן 58)וצריך להסירו ואסור
"ואומרים  נאמר: שם במשנה הבאה. השבת לפני השולחן
עמי  לכהנים ופירש"י, בשולחן". תגעו שלא הזהרו להם
להיכל  בכניסה אסורים וישראלים לוים שהרי אמרו, הארץ
שהרי  רגל. לעולי "להם" מפרש ורבינו השולחן. עמד שבו
אותו  רואים בלאוֿהכי וכהנים אותו", "שמראין כתב
שם). 'תוספות' (ראה להשתחוות להיכל כשנכנסים

אחד 59) מקום על בקביעות העומד עץ וכלי מעץ, שנעשו
לנחת" העשוי עץ "כלי נקרא ממקומו, אותו מזיזים ואין
מתכת, מצופים היו שהמזבחות ואע"פ טומאה, מקבל ואינו

כאן. רבינו שמסיים כמו עיקר, א.60)העץ כז, שם גמרא

.·È¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ61B‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ È‡ ¯B‰Ë : «»»∆∆»«»¬ƒƒÀ¿«≈
ÔÓ‡ - ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë ‰Ê ÈÏk :¯Ó‡L62, ∆»«¿ƒ∆»ƒÀ¿«≈∆¡»

,„·Ïa ı¯‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË ÌeMÓ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒƒÀ¿««»»∆ƒ¿«
ÌÈ¯·c ‰na .‰‡f‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆¡≈∆∆¿≈»ƒ«»»«∆¿»ƒ
Á˜Bl‰ Ï·‡ ;‡e‰ ¯B‰Ë ¯Ó‡Â BÏ‡MLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆¿≈¿»«»¬»«≈«
‡ÓË ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯Ó Ì˙Ò ÈÏk¿ƒ¿»≈¿«»»∆¿ƒ∆»¿≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‡e‰ ˙Ó≈«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«≈ƒ
e¯Ê‚ ‡lL ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«ƒ∆…»¿
BÓk ,ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿

¯‡a˙iL63.˙B˜Ùq‰ ˙‡ÓËa ∆ƒ¿»≈¿À¿««¿≈

ב.61) כב, זיבה,62)חגיגה בטומאת אותם האמינו לא
שם. גמרא ראה מת. טומאת בטבילת בפי"ג 63)והאמינום

וה"ה. ה"ד הטומאות אבות מהלכות

ה'תשע"ט  תמוז ג' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
לאומן 1) כלי הנותן או הארץ עם אצל כלי המפקיד יבאר

במרחץ, הניחם או המרחץ בבית כליו שכח הארץ, עם
בתוך  הארץ עם המניח ודין הארץ, לעם בית מפתח והמוסר
עליה, לישן מיטה מחבר ששאל הארץ ועם לשומרו, ביתו
תיכנס  שלא זו פרה לי שמור הארץ לעם שאמר חבר ודין
והגבאים  למשכן, הבית לתוך שנכנסו מלכות גבאי לבית,
המניח  ודין בזה, רק נגענו לא ואמרו תשובה שעשו והגנבים
הארץ  עם עם והדר איפכא, או נעול ומצאו פתוח ביתו

לשתות. ויצא למכור קדירותיו שהכניס קדר בחצר,

.‡„È˜Ùn‰2ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ ÌÈÏk3ÈÏk Ô˙pL B‡ ««¿ƒ≈ƒ≈∆«»»∆∆»«¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ Ôn‡Ï˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -4 ¿À»«»»∆¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈

B¯ÈkÓ Ì‡Â .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓËe5- ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ¿≈ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»
˙Ó ‡ÓhÓ ÌÈ¯B‰Ë6ÈtÓ ,Ò¯„Ó ÌÈ‡ÓË Ï·‡ ¿ƒƒ¿≈≈¬»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡ È¯‰L ,BzÚcÓ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˙·LBÈ ‰c BzL‡L∆ƒ¿ƒ»∆∆¬≈∆∆…ƒ«¿∆¬≈≈
.ı¯‡‰ ÈnÚ Èz·a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰Êƒ¿»ƒƒ«À¿¿»≈«≈»»∆

מ"ד.2) פ"ח שם.3)טהרות נטהרים 4)תוספתא, ואינם
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי עליהם שיזו עד
אמר  אם אבל טהורים, שהם אמר כשלא ומדובר, והשביעי.
הקודם. הפרק בסוף כמבואר נאמן, – נטמאו שלא

ואוכל 5) כהן שהוא ויודע המפקיד, את מכיר הנפקד
מת.6)תרומה. בטומאת יטמאו שלא נזהר שהנפקד מפני

שהרי  טהרה, בחזקת הכלים כלום, אמר לא שאפילו ונראה,
אינו  אם שאפילו למעלה אמרנו נטמאו, שלא אמר אם
למשנה  בפירושו רבינו דברי על לתמוה (ויש נאמן. מכירו
ומשמע  במת", נטמאו לא באמרו נאמן "והוא שכתב: הנ"ל

וצ"ע). טמאים. – כלום אמר לא שאם

.·ÁÈpn‰7ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡Â ı¯‡‰ ÌÚ ÈÙa ÂÈÏk ««ƒ«≈»ƒ¿≈«»»∆¿»«¿…ƒ
‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ëe Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - el‡ ˙‡∆≈¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙Ó8BÙ˙k ÏÚ ÔÁÈp‰ .9.˙Ó ‡ÓËe Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ≈ƒƒ»«¿≈¿≈ƒƒ¿»¿≈≈
‰ - ˙Òk‰ ˙È·a ÂÈÏk ÁÎLBÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯ »«≈»¿≈«¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆≈

‡·e ıÁ¯na ÂÈÏk ÁÈp‰ .‰¯eÓb ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¿̄«»»∆¿»ƒƒ«≈»«∆¿»»
‡lL B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰L ˙BÓk Ô‡ˆÓe¿»»¿∆≈¿ƒ¿«¿ƒ∆…
¯ÈÚÏ ÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯B·e Bzb ÁÈp‰ .Ôk ‰OÚÈ«¬∆≈ƒƒ«ƒ««ƒ∆ƒ¿«»ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë - Bcˆa ı¯‡‰ ÌÚ ‡ˆÓe ‡·e»»»«»»∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÒkiL ˙eL¯ BÏ¿∆ƒ»≈

ה"ז.7) שם בתוספתא מקורה זו, הלכה גירסת 8)כל היא כך
אמר  לא אפילו ומשמע וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה שם רבינו
שבהלכה  לאומן ומוסר למפקיד דומה זה ואין הם". "טהורים
רק  כאן אבל עםֿהארץ, לרשות הכלים את מסר ששם מפני א,
מפני  מדרס, מטמא ואעפ"כ יותר. ולא עליו הטיל השמירה את

ברשותו. קצת לרשותו.9)שהם מסרם הרי

.‚¯ÒBn‰10˙ÈaaL Ïk - ı¯‡‰ ÌÚÏ B˙Èa ÁzÙÓ «≈«¿≈«≈¿«»»∆…∆««ƒ
.ÁzÙn‰ ˙¯ÈÓL ‡l‡ BÏ ¯ÒÓ ‡lL ,¯B‰Ë»∆…»«∆»¿ƒ«««¿≈«

מ"ב.10) פ"ז טהרות משנה,
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.„ÁÈpn‰11ıÁ¯Ó ÏL ˙BBlÁa ÂÈÏk12ÏÚÂ ««ƒ«≈»¿«∆∆¿»¿»«
Ì‰ÈÏÚ13- ı¯‡‰ ÌÚÏ ÁzÙn‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈∆««ƒ∆»«««¿≈«¿«»»∆

ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏk14BÏ ‰OÚ B‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ì˙Á Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿ƒ¿≈ƒ»««««»»
el‡ Ïk È¯‰ - Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ‰ ‡ˆÓ elÙ‡ ,ÔÓÈÒƒ»¬ƒ»»«»¿À¿»¬≈»≈

ÔÈ¯B‰Ë15. ¿ƒ

מ"ז.11) חלונות 12)שם, כעין היו שלהם במרחצאות
לכל  מסר והבלן מבפנים, דלתות ולהם מבחוץ, סתומות

בגדיו. שם להניח חלון ואפי'14)במפתח.13)מתרחץ
המתרחצים, בבגדי ולנגוע לפתוח יעיז לא לבלן, מסרו אם
בהלכה  שאמרנו כמו מפתח, שמירת אלא לו מסר לא שהרי
שמירתו  על סמך הרי במפתח, נעל לא אם אבל הקודמת,
פסק  טמאים. כליו ולפיכך עםֿהארץ שהוא הבלן של

שם. במשנה, ה"ו.15)כחכמים פ"ח שם תוספתא,

.‰ÁÈpn‰16‡e‰ ·LÈÂ B¯ÓLÏ B˙Èa CB˙a ı¯‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»¿¿»«
‡e‰L ÔÓÊa :˜BÁ¯Ó17˙‡Â ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‰‡B¯ ≈»ƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿∆

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÈaaL Ïk È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ¬≈…∆««ƒƒ»√»ƒ¿««¿ƒ
ÔÈ‡ÓË ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ BÈ‡L Ò¯Á ÈÏÎe18Ï·‡ , ¿ƒ∆∆∆≈À»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¬»

˙B·k¯n‰Â ˙B·kLn‰19„ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏÎe «ƒ¿»¿«∆¿»¿ƒ∆∆«À»»ƒ
ÏÈ˙t20ÔÈ¯B‰Ë21ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‡Ï ‰‡B¯ BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆…∆«ƒ¿»ƒ

‰È‰ elÙ‡ .‡ÓË ˙ÈaaL Ïk - ÔÈ‡ˆBi‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«¿ƒ…∆««ƒ»≈¬ƒ»»
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙e¯k B‡ ˙eÙk22ÈtÓ ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«ƒ¿«¿«ƒ«…»≈ƒ¿≈

ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Ô‰L23. ∆≈ƒ¿«»»∆

מ"ה.16) לעםֿהארץ 18)השומר.17)שם, מוסר כדין
מיטמא  שאינו חרס כלי ואפילו ה"ב), (ראה כליו שמירת
שטף  כלי שכלֿשכן ומובן לתוכו, ידו הכניס שמא מגבו,

מגבם. ישב 19)המיטמאים אם הטומאה, אב שנעשים
בו. וכיוצא זב יפה.20)עליהם המשכבות 21)מהודק

על  גזרו שלא ומושב, משכב מטומאת טהורים והמרכבות
שמא  חוששים ואין זו, חמורה טומאה שיטמא עםֿהארץ
נגיעת  משום טמאים אבל עליהם, וישבה נדה אשה נכנסה
שם). והערות הי"ג (ראה שבבית האחרים בכלים עםֿהארץ
 ֿ שאי מפני ממש, טהורים פתיל צמיד מוקפים חרס וכלי
ואע"פ  מגבם. מיטמאים אינם והם בתוכם לנגוע לו אפשר
למעלה  (ראה פתיל צמיד מוקפים חרס כלי מטמא שהזב
זו  טומאה עםֿהארץ על גזרו לא היסט, טומאת ה"ג) פ"ח

כא). אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת במשנה 22)(ראה
אותו. שמובילים אדם פירוש, "מובל", היה ואפילו כתוב:

יכול.23) לשאינו לנגוע שיכול אדם בין חכמים חילקו ולא

.Â¯·Á24eÈ‰Â ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B˙È·a ÔLÈ ‰È‰L »≈∆»»»≈¿≈∆«»»∆¿»
ÌÈÏk25B˙È·ÁÂ BÏcÒÂ ,BL‡¯ ˙Áz ÔÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó ≈ƒ¿À»ƒÀ»ƒ««…¿«¿»¿»ƒ

˙¯ÈÓL ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÂÈÙÏ¿»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿ƒ«
:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚa«¿≈∆¿…ƒ«»∆«»»∆∆¬≈≈

¯BÚÈ ‰zÚ.Èa ËÈaÈÂ «»≈¿«ƒƒ

ה"ב.24) פ"ח טהרות החבר.25)תוספתא, של

.Êı¯‡‰ ÌÚ26ÔLÈÂ ‰ÈÏÚ ÔLÈiL ‰hÓ ¯·ÁÓ Ï‡ML «»»∆∆»«≈»≈ƒ»∆ƒ«»∆»¿»≈
d˙B‡ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¯·Á ÏL B˙Èa CB˙a ‰ÈÏÚ»∆»¿≈∆»≈≈»≈∆»»

d˙B‡Ó B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÌB˜Ó „ÚÂ ‰hn‰«ƒ»¿«»∆»ƒ¿…∆»≈»
ÚbÏÂ ‰hn‰27. «ƒ»¿ƒ«

ונגע 27)שם.26) המיטה מן ירד שמא חוששים ואין
את  רק לרשותו מסר שהחבר מפני המרוחקים, בדברים
המרוחקים. בכלים ולנגוע ממנה לרדת הוא ירא הזו, המיטה

.Á¯·Á28‡lL BÊ ‰¯t ÈÏ ¯ÓL :ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯Ó‡L »≈∆»«¿«»»∆¿…ƒ»»∆…
˙Èa‰ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLz ‡lL B‡ ˙ÈaÏ Òkzƒ»≈««ƒ∆…¿«≈∆«≈ƒ¬≈««ƒ
.‰¯t‰ ˙¯ÈÓL ‡l‡ BÏ ¯ÒÓ ‡lL ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒ∆…»«∆»¿ƒ««»»
Ba Òkz ‡lL ‰Ê ˙Èa ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…ƒ«ƒ∆∆…ƒ»≈
ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - Ì¯aLz ‡lL el‡ ÌÈÏÎÂ ,‰¯t‰29. «»»¿≈ƒ≈∆…¿«¿≈¬≈≈¿≈ƒ

שם.28) את 29)תוספתא, לעםֿהארץ שמסר  מפני
שמירתם.

.ËÁÈpn‰30¯Ú BÁÈp‰ :‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ı¯‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»»ƒƒ≈
B‡ˆÓe ¯Ú BÁÈp‰L B‡ ,ÔLÈ B‡ˆÓe ÔLÈ ,¯Ú B‡ˆÓe¿»≈»≈¿»»≈∆ƒƒ≈¿»

¯B‰Ë ˙ÈaaL Ïk - ÔLÈ31- ¯Ú B‡ˆÓe ÔLÈ BÁÈp‰ ; »≈…∆««ƒ»ƒƒ»≈¿»≈
B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L epnÓ ·B¯w‰ ÌB˜Ó Ïk»»«»ƒ∆∆»ƒ¿…∆»

‡ÓË Ba ÚbÏÂ32ÔÈn‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .33- B˙Èa CB˙a ¿ƒ«»≈¿≈««ƒ«À»ƒ¿≈
Ô‰È„È ˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó „Ú ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡≈»≈∆»«»∆¿ƒƒ¿…∆¿≈∆

ÚbÏÂ34B‡ ‡qk Èab ÏÚ eÏÚ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««≈ƒ≈
‰ÏÚÓÏ ÔÈÈeÏz‰ ÔÈÏÎ‡a B‡ ÈÏk· eÚ‚Â ÌlÒ ÏÚ«À»¿»¿«¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿«¿»

Ï˙ka35. «…∆

מ"ב.30) פ"ז שם שיכול 31)משנה, הדברים ואפילו
שכבר  מפני והטעם, מקומו. על שוכב כשהוא בהם לנגוע
בהם  למשמש מעוניין אינו השינה, לפני הכלים את ראה
לדין  זה דין בין מה מקשה, איש' [ה'חזון שהתעורר. אחרי
אין  ישן ומצאו ישן הניחו ואם שם]. ראה שבה"ז. מיטה של

בכלים. ונגע בינתיים התעורר שמא יש 32)חוששים
כדי  כן, לפני אותם ראה שלא בדברים נגע שמא לחשוש
ונגע  המיטה מן ירד שמא חוששים אין אבל בהם, להתבונן

כחכמים. ופסק המרוחקים, מ"ג.33)בדברים שם,
שאומנים 34) שבבית, מקום בכל הקרקע על עומדים כשהם

ה"י). (ראה טוחנת כמו אחד מקום על עומדים אינם
מאיר.35) רבי דעת נגד כחכמים,

.È¯·Á ˙L‡36˙ÁBË ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰ÁÈp‰L ≈∆»≈∆ƒƒ»≈∆«»»∆∆∆
‰˜Òt elÙ‡ ,d˙Èa CB˙a37eÈ‰ elÙ‡Â ÌÈÁ¯‰ ¿≈»¬ƒ»¿»»≈«ƒ«¬ƒ»

ÌÈzL38˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¿«ƒ≈»≈∆»»∆¿ƒƒ¿…∆
‰iM‰Â ˙ÁBË ˙Á‡‰ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÚbÏÂ Ô„È»»¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««∆∆¿«¿ƒ»
˙BÓB˜na ‰˙ÏÚÂ ˙Ï˙ ‡nLÂ ˙ÈaaL Ïk ‰LÏa»¿»…∆««ƒ¿∆»ƒ¿»¿»¿»«¿

.˙B‰B·b‰«¿

מ"ד.36) חוששין 37)שם, אין הטחינה, את הפסיקה
ב  ומשמשה שמא הריחיים בבית הסתובבה טחנה שלא זמן

מבלי  בהם לנגוע שיכולה הכלים גם טהורים ולפיכך בכלים.
באומנים. משא"כ כסא, על נשים 38)לעלות שתי

טוחנות.

.‡È‰M‡‰39˙‡ˆÈ ,ÈÚÏ ˙t ‡ÈˆB‰Ï ‰ÒÎpL »ƒ»∆ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ»»
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ez‡ˆÓe40˙B¯kk „ˆa „ÓBÚ41È¯‰ - ‰Óe¯z elÙ‡ , ¿»«≈¿«ƒ»¬ƒ¿»¬≈
È‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ÔÎÂ .˙eL¯a ‡lL ÚbÏ B˙˜ÊÁ Ô ≈¿∆≈∆¿»ƒ«∆…ƒ¿¿≈

‰M‡‰42‰˙BÁ ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰‡ˆÓe ‰‡ˆiL »ƒ»∆»¿»»¿»≈∆«»»∆»
‰¯B‰Ë ‰¯„w‰ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏÁ‚43. ∆»ƒƒ«««¿≈»¬≈«¿≈»¿»

מ"ט.39) במקום 40)שם, כן לפני שהיה עםֿהארץ את
הכיכרות. מן מקומו.41)מרוחק את שם.42)ששינה

וחכמים 43) עקיבא רבי מחלוקת תרומה. של היא ואפילו
כרבים. ופסק שם,

.·ÈÈ‡ab44˙eÎÏÓ45- ÔkLÓÏ ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL «»≈«¿∆ƒ¿¿¿««ƒ¿«¿≈
‡ÓË ˙ÈaaL Ïk46- ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì‰nÚ LÈ Ì‡ . …∆««ƒ»≈ƒ≈ƒ»∆≈»ƒ

„·BÚ‰ ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ«…»«¿ƒ¿≈∆≈«»≈
Ô‰ÈÏÚ ÌÈ·ÎBk47?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .48LiL ÔÓÊa »ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈

Ï·‡ ;Ì„Èa ÔBkLn‰ ‰È‰L B‡ eÒÎpL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆ƒ¿¿∆»»««¿¿»»¬»
- eÚ‚ ‡Ï Ï·‡ eÒÎ :ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿≈≈«¿»ƒ¿«¿¬»…»«¿

¯Ò‡L ‰t‰L ,ÔÈÓ‡49¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰50. ∆¡»ƒ∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

מ"ו.44) פ"ז שביניהם 45)שם, חברים ואפילו מס, גובי
ה"ח). פ"י למעלה (ראה כעמיֿהארץ מפני 46)דינם

למשכן. שאפשר מה כל למשמש תוספתא,47)שרגילים
מפחדים  שהגבאים רבינו, מפרש שם במשנה ה"ד. פ"ח שם
זה, פירושו מקיים הוא כאן וגם עמהם, כשהגוי למשמש
(ראה  הגוי מפני מפחדים למה להבין מאוד קשה אבל

טמא".48)השלמות). שבבית "כל ראשונה לבבא נמשך
נכנסנו.49) אמרו 50)שאמר אלמלא כי נגענו, לא באמרו

"מיגו" והפוסקים התלמוד בלשון נאמנים. היו נכנסנו לא
מפני). (מתוך,

.‚ÈÌÈ·pb‰51‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿¿««ƒ≈»≈∆»
ÌÈ·pb‰ ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó52LÏ·lÓ ÔÈ„ÁÙÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿≈««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¬ƒƒƒ¿

ÔÈ‡nËÓ Ô‰ ‰Óe .ÔnÊÓa ÔÈÏËBpL (¯·„) ‡l‡∆»»»∆¿ƒƒ¿À»»≈¿«¿ƒ
Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ?Ô˙ÎÈÏ‰ ÌB˜Óaƒ¿¬ƒ»»»√»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆∆

ÌÈÁe˙t‰53Ò¯Á ÈÏÎe ˙B·k¯n‰Â ˙B·kLn‰ Ï·‡ ; «¿ƒ¬»«ƒ¿»¿«∆¿»¿≈∆∆
ÔÈ¯B‰Ë - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈÙwn‰54Ô‰nÚ LÈ Ì‡Â . «À»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ55‡ÓË Ïk‰ - ‰M‡ B‡56. ≈»ƒƒ»«…»≈

שם.51) גנבו 52)משנה, שממנו בחדר מפרש: הרא"ש
אחרים, לחדרים נכנסו שמא חוששים אין אבל טמא, הכל

אדם. שם יש שמא מפחדים שהם והואֿהדין 53)מפני
פתיל. צמיד מוקפים ובין פתוחים בין שטף בכלי

ה"ה 54) ראה מדרס. מטומאת טהורים ומושבות משכבות
שם. כזב.55)ובהערות מדרבנן משכבות 56)שטמא

משכב  לגנב דומה זה ואין הטומאה. אב נעשו ומושבות
ה"ז, כלים מהל' בפכ"ד (רבינו מטמא שאינו עליו וישב
המשכב, את גנב לא שכאן מפני ב) סו, בבבאֿקמא ומקורו
מיעטה  לא שלו שאינו אבל וגזול, גנוב רק מיעטה והתורה

ו). אות 'בועז' ישראל' ו'תפארת שם, משנהֿלמלך (ראה

.„ÈÌÈ‡ab‰57e¯ÈÊÁ‰Â ‰·eLz eOÚL ÌÈ·pb‰Â ««»ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¡ƒ
‰Ó ÏÎa eÚ‚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,‰‡¯È ˙ÓÁÓ ‡Ï ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»…≈¬«ƒ¿»¿»¿…»«¿¿»«

ÏÚ elÙ‡Â ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ - eÒÎpLk ˙Èaa ‰È‰M∆»»««ƒ¿∆ƒ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ«¬ƒ«
.Ô‰ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó¿«¿≈∆

א.57) כו, חגיגה וגמרא, משנה

.ÂËÁÈpn‰58B‡ Áe˙t B‡ˆÓe Áe˙t B˙Èa ˙‡ ««ƒ«∆≈»«¿»»«
‡ÏÂ ,Áe˙t B‡ˆÓe ÏeÚ BÁÈp‰ elÙ‡ ,ÏeÚ B‡ˆnL∆¿»»¬ƒƒƒ»¿»»«¿…

¯B‰Ë ˙ÈaaL Ïk - ÌeÏk epnÓ ·‚59:¯ÓB‡ È‡L ; ƒ¿«ƒ∆¿…∆««ƒ»∆¬ƒ≈
t ÌÈ·pb‰.eÒÎ ‡ÏÂ Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÎÏÓÂ e‰eÁ˙ ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿¿»¿»∆¿…ƒ¿¿

ד.58) פ"ח, טהרות פתוח,59)משנה, ומצאו בנעול
כחכמים. פסק ורבינו מאיר, רבי מטמא

.ÊËÌc¯˜60‡·e BÊ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰L B‡ ,˙Èaa „·‡L À¿…∆»«««ƒ∆ƒƒ¿»ƒ»
:¯ÓB‡ È‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe¿»¿»ƒ«∆∆««ƒ»≈∆¬ƒ≈

.BÏËe ÌLÏ ÒÎ ‡ÓË Ì„‡»»»≈ƒ¿«¿»¿»

מה 60) רבינו, את ששאלו משנה' 'כסף כתב ב. י, פסחים
למעלה  שהניחו א) ד, נדה (במס' תרומה של לכיכר זה בין
למטה  מונח טמא דבר אם (ואפילו אחר במקום ומצאו
הכיכר  את והעביר לשם נכנס טהור אומר שאני טהור, ממנו)
הדף. תחת המונח הטמא על יפול שלא כדי אחר, למקום
את  ולקח נכנס שאדם אומרים אנו שבקורדום והשיב,
מדעת, שלא ושואל למקומו, והחזירו בו והשתמש הקורדום
דרכו  אין שם אבל זאת, עשה שחבר לתלות ואין כגזלן דינו
שטהור  תולים אנו ולפיכך ולהחזירו, כיכר לקחת אדם של
נדפסו  רבינו, ותשובת (השאלה יפול שלא כדי זאת עשה

קמט). סי' פריימן הוצאת רבינו', ב'תשובות במילואן

.ÊÈ¯c‰61,¯ˆÁa ÌÈÏk ÁÎLÂ ¯ˆÁa ı¯‡‰ ÌÚ ÌÚ «»ƒ«»»∆¿»≈¿»«≈ƒ∆»≈
„ÈÓˆ ÛwÓ ¯epz B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ ˙Bi·Á elÙ‡¬ƒ»ƒÀ»»ƒ»ƒ«À»»ƒ

ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÏÈ˙t62‰ˆÈÁÓ ¯epzÏ ‰OÚiL „Ú , »ƒ¬≈≈¿≈ƒ«∆«¬∆««¿ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚63ÌÚ ˙eL¯a ‡‰È ‡lL È„k , ¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆…¿≈ƒ¿«

.ı¯‡‰»»∆

מ"א.61) פ"ח שלמעלה 62)שם לדינים דומה זה ואין
שכאן  מפני טהורים, פתיל צמיד שמוקפים וה"ט, ה"ה
הכיסוי  את להסיר ומעיז עםֿהארץ של הקבועה דירתו
שם  והר"ש במשנה, רבינו מפרש כך ולהדביקו. ולהחזירו
גם  בהיסט מטמאה ונדה מסיטתו, שאשתו מפני מפרש
שאיֿאפשר  מחובר תנור ואפילו פתיל. צמיד מוקפים
פירש  וכן מחובר. שאינו משום טומאה עליו גזרו להסיטו,

ה'ברטנורא'. יוסי.63)גם כרבי פסק

.ÁÈ¯·Á64BÁ˙t ÈÙÏ ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰˙È‰L »≈∆»¿»¿ƒ»À»ƒ¿≈ƒ¿
ÌÚ ÏL ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏL∆«»»∆∆»¿»¿ƒ»À»∆«
ÌÈÏk B‡ ‰kqaL ÌÈÏk - ¯·Á ÏL BÁ˙t ÈÙÏ ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈ƒ¿∆»≈≈ƒ∆«À»≈ƒ
BÊ ‰kÒa ı¯‡‰ ÌÚÏ LiL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ‰ˆÈÁnaL∆«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿«»»∆¿À»

˙eL¯ BÊ ‰ˆÈÁÓa B‡65. ƒ¿ƒ»¿

ה"א.64) פ"ט טהרות ושמא 65)תוספתא, שם, להיכנס
בכלים. נגע

.ËÈ¯·Á66- ı¯‡‰ ÌÚ ÏL BbbÓ ‰ÏÚÓÏ Bb‚ ‰È‰L »≈∆»»«¿«¿»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



oeiqקעב g"kÎf"k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

,Ô˙˜ÊÁa Ô‰Â ˙B¯‰Ë ÁÈpÓe ÌÈÏk ÌL ÁËBL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«»≈ƒ«ƒ«¿»¿≈¿∆¿»»
ÚbÏÂ B„È ËLÙÏ ÏBÎÈ ı¯‡‰ ÌÚL Èt ÏÚ Û‡67ÔÎÂ . ««ƒ∆«»»∆»ƒ¿…»¿ƒ«¿≈

‡ÏÂ ‰‡ÓË ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚa¿≈»ƒ≈≈…ƒÀ¿»¿…
CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ68‰È‰L B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê ˙Bbb‰ eÈ‰ . ƒ≈∆∆»««∆¿«∆∆»»

B‡ ÌÈÏk ¯·Á‰ ÁËLÂ ,‰ÏÚÓÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bb‚«∆«»»∆¿«¿»¿»«∆»≈≈ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÏBÎiL ÌB˜Ó Ïk È¯‰ - Bb‚a ˙B¯‰Ë ÁÈp‰ƒƒ«¿»¿«¬≈»»∆»«»»∆

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÚbÏÂ B„È ˙‡ ËLÙÏ69. ƒ¿…∆»¿ƒ«¿∆¿«À¿»

כגנב.67)שם.66) ייתפס ויגע, ידו יפשוט שאם מפני
ב.68) ע, זרה לו 69)עבודה שנפל יאמר ייתפס, שאם

אותו  לחפש כדי ידו, והושיט החבר לגג והתגלגל משהו
ולקחתו.

.Î˙B¯ˆÁ ÈzL70¯·Á ÏL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»≈
ÌÈÏk ÌL ÁÈpÓ ¯·Á - ı¯‡‰ ÌÚ ÏL ‰BˆÈÁ‰Â¿«ƒ»∆«»»∆»≈«ƒ«»≈ƒ
˙ÚbÓ ı¯‡‰ ÌÚ „iL Èt ÏÚ Û‡ ˙B¯t ÌL ÁËBLÂ¿≈«»≈««ƒ∆««»»∆«««

·p‚k ÂÈÏÚ Ot˙pL ÈtÓ ,ÌLÏ71. ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»»»¿«»

שם.70) זרה, שם.71)עבודה להיכנס רשות לו אין שהרי

.‡Î¯ˆÁ72ÒÙÈÒÓa ‰˜eÏÁ‰73ÌÚÂ ‰Ê „ˆa ¯·ÁÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒ»¿»≈¿«∆¿«
„iL Èt ÏÚ Û‡ ˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰Ê „ˆa ı¯‡‰»»∆¿«∆»√»¿««ƒ∆«

¯·Á‰ ˙eL¯a Ì‰L ÈtÓ ,˙ÚbÓ ı¯‡‰ ÌÚ74. «»»∆«««ƒ¿≈∆≈ƒ¿∆»≈

נמוכה.73)שם.72) כגנב 74)מחיצה ייתפס ועםֿהארץ
לשם. ידו כשיושיט

.·Î¯·Á75ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B¯Ba CB˙Ï BÈÏc ÏÙpL76 »≈∆»«»¿¿∆«»»∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - epÏÚÈ ‰na ‡È·‰Ï CÏ‰Â77ÈtÓ , ¿»«¿»ƒ«∆«¬∆¬≈∆»≈ƒ¿≈
.˙Á‡ ‰ÚL ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Áp‰L∆À«ƒ¿«»»∆»»««

מ"ג.75) פ"ח ואין 76)טהרות הבור בתוך שהדלי ואע"פ
חכמים  חילקו שלא מפני והטעם, בו. ליגע יכול עםֿהארץ
שם). (רבינו, עםֿהארץ ברשות שהם הכלים כל את וטימאו

ובשביעי 77) בשלישי פרה מי הזאת וטעון מת, טומאת
שם). למשנה, בפירושו (רבינו

.‚Îı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡78¯·Á ÏL B˙Èa CB˙Ï ‰ÒÎpL ≈∆«»»∆∆ƒ¿¿»¿≈∆»≈
Ïk - ¯·Á ÏL BzÓ‰a B‡ Bza B‡ Ba ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ¿∆¿∆»≈…

˙eL¯a ‡lL ‰ÒÎpL ÈtÓ ,¯B‰Ë ˙ÈaaL79¯c˜ . ∆««ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»∆…ƒ¿«»
¯·Á80È¯‰ - ˙BzLÏ „¯ÈÂ ¯kÓÏ ÂÈ˙B¯„˜ ÒÈÎ‰L »≈∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¿»«ƒ¿¬≈

ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ˙BBˆÈÁ‰Â ˙B¯B‰Ë ˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿≈«∆¿»ƒ
ÔÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓÒ ¬ƒ¿∆ƒƒ»»ƒ¿»«ƒƒ¿≈

˙ÚLa ˙BBˆÈÁa ÌÈÚ‚B ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L∆»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«
‰ÎÈÏ‰82eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˙B˜BÁ¯ eÈ‰ Ï·‡ ; ¬ƒ»¬»»¿≈¿»«ƒƒ»

B„Èa B˙en‡ ÈÏk83ÂÈÏkL ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ïk‰ - ¿≈À»¿»«…¿≈ƒ¿≈∆≈»
Ïk‰ „ÈÂ ¯kÓÏ eÁp‰L ÔÈÁÈÎBÓ84;Ô‰a ˙BLÓLÓÓ ƒƒ∆À¿ƒ¿…¿««…¿«¿¿»∆

‡lL Ô˙˜ÊÁ ,˙B¯B‰Ë Ïk‰ - B„Èa B˙en‡ ÈÏk ÔÈ‡≈¿≈À»¿»«…¿∆¿»»∆…
Ì„‡ Ô‰a Ú‚85ÁÈp‰L ¯·Á .86ÏÚ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ »«»∆»»»≈∆ƒƒ«√»ƒ«¿ƒ«

ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÒÎÂ B˙eÁ Á˙t∆«¬¿ƒ¿«¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈
Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L87. ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ»∆

מ"ה.78) שלא 79)שם, נכנסה "אם מפרש: שם רבינו
הבית  בעל אימת וכו' הפלוני הענין להוציא אלא ברשות

לדבר". ידה תשלח ולא מ"א.80)עליה פ"ז שם
ב.81) כד, בכוונה.82)כתובות המחק 83)שלא כגון

המידות. את לקנות.84)למחוק מפני 85)שמעוניינים
בהם. מלנגוע וייזהרו למכירה, עומדים שאינם שחושבים

ה"ב.86) פ"ט טהרות מוכיח 87)תוספתא, מקומם
עומדים. הם שלמכירה
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ה'תשע"ט  סיון כ"ז ראשון יום

קצח. עשה מצות
― הקצ"ח מןהּמצוה רּבית לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָ

אּלא נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּגֹוי
ׁשהזהרנּו ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנּזיקֹו,
"לּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, עם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּלעׂשֹותֹו

"תּׁשי(`k ,bk mixac)המקּבל הּפרּוׁש לנּו ׁשּבא לפי , ְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבספרי אמרם והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, vz`ׁשּזה ik zyxt) ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

(myתּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ― תּׁשי "לּנכרי :ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ
ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם ֿ תעׂשה". לא מצות זֹו ―ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(zelabd)ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר מציעא(aa`)מּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
(:r).

ה'תשע"ט  סיון כ"ח שני יום

רמו. עשה מצות
יום ראשון ֿ שני כ "ז ֿ כ "ח סיון 

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּכל-ּדבר "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ֿ הּוא ּכי g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות
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ה'תשע"ט  סיון כ"ט שלישי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּכל-ּדבר "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ֿ הּוא ּכי g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ט  סיון ל' רביעי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּכל-ּדבר "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה ֿ הּוא ּכי g)"יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ט  תמוז א' חמישי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּכל-ּדבר "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ֿ הּוא ּכי g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ט  תמוז ב' שישי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּכל-ּדבר "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ֿ הּוא ּכי g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :g)eae ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ט  תמוז ג' ש"ק יום

רמח. רמו. עשה מצות
יום שלישי ֿ שבת ֿ קודש כ "ט סיון ֿ ג 'תמוז 

הקודם. בשיעור נדפסה הרמ"ו ְִַָָהּמצוה
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ֿ ימּות ּכי "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).
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אגרות קודש

]כ"א תמוז, תשכ"ב[

... הרי רואים בעליל חסדי השי"ת ונפלאותיו בעניניהם הפרטים וגם בעניני ישיבת קרית גת. 

ובודאי כן יתן, ויה"ר שגם יוסיף בעתיד ויתקדש ש"ש. ואשרי חלקם שזכו להיות בראשית המפעל הק'. 

ויה"ר שימשיכו ויוסיפו בזה מתוך שמחה ובריאות.
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ãé:íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà äìòä øLà ýåýé-éç ãBò øîàé-àìå ýåýé-íàð íéàa íéîé-äpä ïëì̈¥²¦¥«¨¦¬¨¦−§ª§¨®§«Ÿ¥¨¥¬Æ©§½̈£¤¯¤¡¨²¤§¥¬¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦
åèänL íçécä øLà úBöøàä ìkîe ïBôö õøàî ìàøNé éða-úà äìòä øLà ýåýé-éç-íà ék¦´¦©§À̈£¤̧¤¡¹̈¤§¥³¦§¨¥Æ¥¤´¤¨½¦ŸÆ¨«£¨½£¤¬¦¦−̈¨®¨

:íúBáàì ézúð øLà íúîãà-ìò íéúáLäåæèíeâéãå ýåýé-íàð íéaø íéâiãì (íéâåãì) çìL éððä ©£¦«Ÿ¦Æ©©§¨½̈£¤¬¨©−¦©£¨«¦§¦̧Ÿ¥¹©§©¨¦¬©¦²§ª§−̈§¦®
:íéòìqä é÷é÷pîe äòáb-ìk ìòîe øä-ìk ìòî íeãöå íéãiö íéaøì çìLà ïë-éøçàåæééðéò ék §©«£¥¥À¤§©Æ§©¦´©¨¦½§¨º¥©³¨©Æ¥©´¨¦§½̈¦§¦¥−©§¨¦«¦³¥©Æ

:éðéò ãâpî íðBò ïtöð-àìå éðôlî eøzñð àì íäéëøc-ìk-ìòçéíðBò äðLî äðBLàø ézîlLå ©¨©§¥¤½¬Ÿ¦§§−¦§¨¨®§«Ÿ¦§©¬£−̈¦¤¬¤¥¨«§¦©§¦´¦«À̈¦§¥³£¨Æ
:éúìçð-úà eàìî íäéúBáòBúå íäéöewL úìáða éöøà-úà íìlç ìò íúàhçåèééfòîe éfò ýåýé §©¨½̈©−©§¨´¤©§¦®§¦§©³¦«¥¤Æ§£´¥¤½¨§−¤©£¨¦«§º̈ª¦¯¨ª¦²

éìà äøö íBéa éñeðîeôàî eàáé íéBb E:ìéòBî ía-ïéàå ìáä eðéúBáà eìçð ø÷L-Cà eøîàéå õøà-éñ §¦−§´¨¨®¥¤À¦³¨Ÿ ÆÆ¥«©§¥½̈¤§Ÿ§À©¤Æ¤Æ¨£´£¥½¤−¤§¥«¨¬¦«
ë:íéýìà àì änäå íéýìà íãà Bl-äNòéäàëéãé-úà íòéãBà úàfä íòta íòéãBî éððä ïëì £©£¤¬¨−̈¡Ÿ¦®§¥−¨¬Ÿ¡Ÿ¦«¨¥Æ¦§¦´«¦½̈©©´©©½Ÿ¦¥¬¤¨¦−

:ýåýé éîL-ék eòãéå éúøeáb-úàå§¤§«¨¦®§¨§−¦«§¦¬§¨«

i"yx
(„È).ïëì שבועה בי שבגדתם פי על אף שבועה לשון

אתכם: שאגאול בידי åâå'.היא ãåò øîàé àìå רבותינו
יב)דרשו ממקומה (ברכות  מצרים יציאת שתעקר לא

לה: טפל מצרים ויציאת עיקר אחרונה גאולה אלא
(ÊË).íåâéãå אף גידולו מקום מתוך שולהו הדייג מה

משנלכד  דג של עסקו ומה העיר בתוך אותם ילכדו אלו
צידים  אשלח ואח"כ הורגים עליהם אביא כך מת הוא
והגבעות  ההרים על החרב מן ולבורחים לנשארים

בשבי: להגלותם íðåò.(ÁÈ)וצדום äðùî ששנו את

כן  תירגם ויונתן אבותיהם עוונות לעשות עוונם על
תרין: חד על כקדמאין לתניינין éæåò(ËÈ)ואשלם 'ä

.éñåðîå éæåòîå'ל חברו ומנחם בלעז, אנטיפויימאנ"ט
להתנוסס נס ליראיך נתת כמו ס)פלא ה'(תהלים  וכן

ז)נסי ממש:(שמות מנוס ל' אותו פתר íéåâודונש êéìà
.åàáé,אחד שכם ולעבדך אליך לשוב האומות סוף

אלהים: לא והמה אלהים להם עשו איך éñôàî.ועמך
מקצה: נחלה:åìçð.כמו תועלת:ìéòåî.ל' éë(Î‡)ל'
.'ä éîù:גזרתי לקיים ושליט מושל כמשמעו

cec zcevn
(„È).ÔÎÏתהיה לכן  כ"כ  מרובות  יהיו והצרות  הואיל  ר"ל 

בשבועתו מי עוד  יאמר  לא  אז כי מאד  עד  חשובה  בבל  גאולת 
מצרים: מארץ וכו ' העלה  אשר ה ' ‡Ì.(ÂË)חי ÈÎאז כי

ומשאר צפון מארץ  וכו ' העלה אשר ה ' חי  בשבועתם  יאמרו 
יותר חשובה  תהיה  ההיא  הגאולה  כי שמה הדיחם אשר  ארצות 

הגאולה: בזה  יותר בשבועתםÌÈ˙Â·È˘‰Â.ויזכירו יאמרו כן
אדמתם על  אותם השיבותי ואשר וכו' העלה אשר  ה' (וזהו חי 

וכמדברים  וכו' נתן אשר אותם והשיב יאמרו הם אבל בעדו כמדבר המקום מאמר

˘ÁÏÂ.(ÊË):בעדם) È‰ירבו הצרות הנה לומר לדבריו חזר
הדגים: ציידי ר "ל  וכו ' רבים לדיגים אשלח  ובתחלה מאוד 

.ÌÂ‚È„Âאת בשבי האומות יקחו בתחלה ור"ל  הדגים יצוד 
ברשתו: כולם ומאסף גידולם במקום הדגים הצדים האלה  כדייגים  העיר  בתוך  החיות:ˆÌÈ„È.הנמצאים ציידי ÏÎהם  ÏÚÓ

החיות :.‰¯ לצוד  בהרים  הרודף הצייד  כדרך  ההרים על הבורחים גם ילכדו הסלעים :È˜È˜ÓÂ.ר"ל  שני על  ÈÎ(ÊÈ)הבורחים
.ÈÈÚ: דרכיהם כל  אני ÂÎÂ'.משגיח  Â¯˙Ò ‡Ï: הענין לחוזק  וזה  וכו' נצפן  ולא  ואמר עוד  וכפל  במ "ש הדבר È˙ÓÏ˘Â(ÁÈ)כפל 

.‰Â˘‡¯: שוב לכפלם אבותם בעוון ששנו מה  על  בתחלה להם אשלם הגאולה  בוא עכו "ם:·Ï·˙.טרם  בה שהעמידו במה
.Ì‰È˙Â·ÚÂ˙Â: במ "ש הדבר וכפל  נחלתי את מלאו תועבותיהם  ÈÊÂÚÓÂ.(ËÈ)עם ÈÊÂÚ המלה‰' וכפל חזקי, ה' אתה  הנביא אמר 
הענין: ˆ¯‰.לחוזק ÌÂÈ·: בך אבטח אז לומר מליצה ענין והוא להמלט  אליך  נס  אני  צרה הדבר‡ÍÈÏ.כשבא שסוף  ידעתי הן

שקר המה  אך לאלהים להם להיות  אבותינו נחלו  אשר  האלילים  ויאמרו בך  להאמין אליך  יבואו הארץ מקצות שהגוים יהיה 
תועלת : בהם  ואין אלהים‰ÚÈ˘‰.(Î)והבל  אינם עצמם אדם בני  הלא אלהים לעצמו יעשה  ידיו במעשה  שאדם ראוי וכי

מהם: טובים ידיהם  מעשה  יהיו המורהÔÎÏ.(Î‡)ואיך  ה' שמי  אשר ידעו  ואז גבורתי ואת ידי כח את  אודיעם  ה' במקום אמר
לשעבר: שהיו כמו בדבר נבוכים  עוד יהיו ולא  המוחלט היכולת  על

oeiv zcevn
(„È).‰ÏÚ‰:עליה דחיה:‰„ÌÁÈ.(ÂË)מל ' מל '

.ÌÈ˙Â·È˘‰Â:השבה ‡„Ì˙Ó.מלשון ÏÚ:אדמתם אל
(ÊË).ÌÈ‚È„Ï:הדגים את וכןÌÂ‚È„Â.הצדים  דגים יצודו ר"ל 

יעוללו ו)עולל  העוללות :(לעיל ילקטו יקראÈ˜È˜ÓÂ.ור"ל  כן
הסלע בנקיק וכן  הבולט הסלע  יג)שם עניןÔÙˆ.(ÊÈ):(לעיל

לישרים יצפון  כמו ב)הסתרה  שנים˘Ó‰.(ÁÈ):(משלי מל'
חילול :ÌÏÏÁ.וכפל : ושרץ:˘˜Ì‰ÈˆÂ.מלשון שקץ  מלשון 
(ËÈ).ÈÊÂÚÓÂ ÈÊÂÚ:חוזק ובריחה:ÈÒÂÓÂ.ענין ניסה מלשון

.ÈÒÙ‡Ó:וכלה אפס כאילו  הארץ בקצות כי ÏÈÚÂÓ.מקצות 
תועלת: מלשון

d wxt zldw - miaezk

ä-÷øô úìä÷iÎf

æíéäáâe øîL dáb ìòî dáâ ék õôçä-ìò dîúz-ìà äðéãná äàøz ÷ãöå ètLî ìæâå Lø ÷Lò-íà¦´Ÿ¤Â̈§¥̧¤¦§¨³¨¤Æ¤Æ¦§¤´©§¦½̈©¦§©−©©¥®¤¦´¨¹Ÿ©¥©³¨Ÿ Æ©ÆŸ¥½§Ÿ¦−
:íäéìòç:ãáòð äãNì Cìî àeä (àéä) ìka õøà ïBøúéåèáäà-éîe óñk òaNé-àì óñk áäà £¥¤«§¦§¬¤−¤©´Ÿ®¤¬¤§¨¤−¤¡¨«Ÿ¥¬¤Æ¤ÆŸ¦§©´¤½¤¦«Ÿ¥¬

:ìáä äæ-íb äàeáú àì ïBîäaé(úéàø)-íà ék äéìòáì ïBøLk-äîe äéìëBà eaø äáBhä úBáøa ¤¨−´Ÿ§¨®©¤−¨«¤¦§Æ©½̈©−§¤®¨©¦§Æ¦§¨¤½¨¦−¦
:åéðéò úeàø§¬¥¨«

i"yx
(Ê).'åâå ÷ãöå èôùî ìæâå ùø ÷ùåò íà תראה אם

המשפט  את וגוזלים הרשים את עושקים שהם במדינה
הצדק: äîúú.ואת ìà כשיביא מקום של חפצו על

רעה: øîåù.עליהם äåáâ ìòî äåáâ éë את ורואה
של  שליחותו העושים עליהם יש וגבוהים מעשיהם

מהם: ליפרע תקיפה וידם èôùî.מקום ìæâå של גזל
שאם  קטן פתח גזל נקוד הוא דבוק שהוא לפי משפט
תראה  אם אחר עניין קמץ, גזל נקוד היה דבוק היה לא
צדק  אתה ורואה משפט וגוזלים רשים עושקים שהם
מהם  נפרע ואינו טובה להם משפיע שהקב"ה לעיר בא
להאריך  דרכו כן כי מקום של חפצו על תתמה אל

øîåù.אפו: äåáâ ìòî äåáâ éë שתתמלא עד ממתין
עת íéäåáâå.סאתם: בבא מהם ליפרע עליהם לו יש

כמו יד )פקודתם חטאתי(איוב על תשמור (ישעיהולא

אמוניםכז) לז)שומר הדבר:(בראשית  את שמר
(Á).àéä ìëá õøà ïåøúéå הארץ יושבי של ויתרון

למקום: ומכעיסים מתגאים àåä.שהם ìëá דבר בכל
יתושין  ידי על ואפילו ליפרע שליחותו עושה הוא

לטיטוס: שעשה ãáòð.כדרך äãùì êìî נעשה הקב"ה
שכרה  ולשלם ממחריבה עלבונה לתבוע לציון פועל

óñë.(Ë)לבוניה: òáùé àì óñë áäåà מצות אוהב
מהם: ישבע ïåîäá.לא áäåà éîå:רבות àìמצות

.äàåáú כגון וניכרת מסויימ' מצוה מהם באחד ואין
נאה: תורה וספר הכנסת ובית המקדש בית íâבנין

.ìáä äæ ועוד במדרש הללו מקראות שני נדרשים כך
מענין  שהוא לפי הקדמתי זה אך הגונים אחרים פנים
ארץ  ויתרון ד"א יחד, הכתוב שסמכן עליהם וגבוהים
הכל  על הוא חשוב האדמה עבודת שכר היא, בכל
אם  לשדה נעבד להיות הוא צריך מלך הוא  שאפי'
מת  לאו ואם יאכל מה לו יש פירות הארץ עשתה

óñë.ברעב: òáùé àì óñë áäåà:כסף יאכל éîåלא
.ïåîäá áäåà:בממון.äàåáú àì לו אוסף שאינו

הוא, בכל ארץ ויתרון אחר, דבר הבל. זה גם פירות
בין  במקרא בין הוא תורה דברי בכל ישראל של שכרן

בגמרא: בין ãáòð.במשנה äãùì êìî במקרא מלך
שהוא  גמרא לבעל נעבד להיות צריך עודנו ובמשנה
וטהרה  טומאה והיתר איסור הוראות לפניו מסדר

óñë.ודינין: áäåà:בה שבע אינו תורה áäåàäåאוהב
.ïåîäá:תורה.äàåáú àì ואין ומשנה מקרא לו שיש

רבה: בויקרא אלו כל לו, יש הנאה מה גמרא לו
(È).äáåèä úåáøá:מעשיהם מטיבין åáøכשישראל

.äéìëåà:המצוות שכר äéìòáì.מתן ïåøùë äîå
מעשיהם: הטבת בכל åéðéò.להקב"ה úåàø íà éë

ונעשה  שאמר לפניו רוח ונחת לו כפופים שהם שרואה
הקרבנות: לעניין וכן äéìëåà.רצונו åáø äáåèä úåáøá

אוכליה:שמביא  הכהנים רבו הרבה נדבות äîåים
.äéìòáì ïåøùë:הקב"ה åéðéò.לפני úåàø íà éë

רצונו: ונעשה שאמר

cec zcevn
(Ê).˘¯ ˜˘ÂÚ Ì‡הרש עשיקת בפרסום  במדינה  יש  אם

הצדק אשר  אתה  ורואה משפט  עושים אינם  כי המשפט  וגזלת 
תתמה אל  צדקה, עמהם עשה  שהקב "ה  לומר רוצה שמה, בא 
גמול  משלם ואינו אף שמאריך מה  המקום של חפצו על

‚·Â‰.המפעל: ÈÎ מעל למעלה הגבוה  ֿ הוא  ברוך  המקום  כי
הגמול : ישלם ואז הסאה  שתתמלא עד הוא  ממתין  עת  בכל  עליהם  למשול  הגבוהים Ì‰ÈÏÚ.כל ÌÈ‰Â·‚Âהרבה שלוחים לו  יש
המפעל: גמול  להם ישלם ידם ועל עליהם, למשול ההיא המדינה אנשי  על ‡¯ı.(Á)הגבוהים ÔÂ¯˙ÈÂשהיה הטובה יתרון

ההיפך  מן  הדבר  ויתהפך  משלם הגמול  אז יקבלו  הסאה כשתתמלא והשפלים הפחותים  בין אף נעדר לא איש הארץ  אנשי בכל
שדהו: מתבואת  יכלכלו למען  מלאכתו לעשות שדה לבעל נעבד  שיהיה עד  לחמו יחסר המלך שאפילו ההיפך, ‡Â‰·(Ë)אל 

.ÛÒÎ:עוד להרבות ורוצה שקבץ במה לו די אין לעולם כי ממנו, ישבע לא כסף לאסוף  שאוהב ·‰ÔÂÓ.מי ·‰Â‡ ÈÓÂמי
את ואוכלים מרובים ההמון צרכי כי  עצמו , לכלכל  תבואה לו יהיה לא  בית, ובני ושפחות מעבדים  עם המון להרבות  שאוהב

‰·Ï.הכל: ‰Ê Ì‚:ביותר לבזבז מהראוי אין כי  יחשב, להבל  זה  כל  עם הסיפוק, די להם  בתת  לאחרים  הוא מטיב כי עם
(È).‰·ÂË‰ ˙Â·¯·ההיא הטובה  מן לאכול  באים רבים אשר  הוא הדרך  מרובה, והצלחתו אדם בבן מתרבה  שהטובה  בעת

כשהיה: טובה חסר כן אם ÈÏÚ·Ï‰.ונשאר ÔÂ¯˘Î ‰ÓÂראה אשר עיניו מראה רק  המוצלח, הטובה לבעל  הבאה  הטובה ומהו
בידו: נשאר ולא  הואיל עוד , ולא הטובה את

oeiv zcevn
(Ê).˜˘ÂÚ: גזל.¯ÓÂ˘הדבר את שמר  ואביו  כמו ממתין.

יא): לז מרבית·‰ÔÂÓ.(Ë)(שם  לומר  ורוצה המיה . מלשון
י): יד  (דה "ב הזה ההמון על  וכן המייתם . קול  שגדלה אנשים 

(È).ÔÂ¯˘Î:וטוב כשר מלשון
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æè-÷øô äéîøé`kÎci

ãé:íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà äìòä øLà ýåýé-éç ãBò øîàé-àìå ýåýé-íàð íéàa íéîé-äpä ïëì̈¥²¦¥«¨¦¬¨¦−§ª§¨®§«Ÿ¥¨¥¬Æ©§½̈£¤¯¤¡¨²¤§¥¬¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦
åèänL íçécä øLà úBöøàä ìkîe ïBôö õøàî ìàøNé éða-úà äìòä øLà ýåýé-éç-íà ék¦´¦©§À̈£¤̧¤¡¹̈¤§¥³¦§¨¥Æ¥¤´¤¨½¦ŸÆ¨«£¨½£¤¬¦¦−̈¨®¨

:íúBáàì ézúð øLà íúîãà-ìò íéúáLäåæèíeâéãå ýåýé-íàð íéaø íéâiãì (íéâåãì) çìL éððä ©£¦«Ÿ¦Æ©©§¨½̈£¤¬¨©−¦©£¨«¦§¦̧Ÿ¥¹©§©¨¦¬©¦²§ª§−̈§¦®
:íéòìqä é÷é÷pîe äòáb-ìk ìòîe øä-ìk ìòî íeãöå íéãiö íéaøì çìLà ïë-éøçàåæééðéò ék §©«£¥¥À¤§©Æ§©¦´©¨¦½§¨º¥©³¨©Æ¥©´¨¦§½̈¦§¦¥−©§¨¦«¦³¥©Æ

:éðéò ãâpî íðBò ïtöð-àìå éðôlî eøzñð àì íäéëøc-ìk-ìòçéíðBò äðLî äðBLàø ézîlLå ©¨©§¥¤½¬Ÿ¦§§−¦§¨¨®§«Ÿ¦§©¬£−̈¦¤¬¤¥¨«§¦©§¦´¦«À̈¦§¥³£¨Æ
:éúìçð-úà eàìî íäéúBáòBúå íäéöewL úìáða éöøà-úà íìlç ìò íúàhçåèééfòîe éfò ýåýé §©¨½̈©−©§¨´¤©§¦®§¦§©³¦«¥¤Æ§£´¥¤½¨§−¤©£¨¦«§º̈ª¦¯¨ª¦²

éìà äøö íBéa éñeðîeôàî eàáé íéBb E:ìéòBî ía-ïéàå ìáä eðéúBáà eìçð ø÷L-Cà eøîàéå õøà-éñ §¦−§´¨¨®¥¤À¦³¨Ÿ ÆÆ¥«©§¥½̈¤§Ÿ§À©¤Æ¤Æ¨£´£¥½¤−¤§¥«¨¬¦«
ë:íéýìà àì änäå íéýìà íãà Bl-äNòéäàëéãé-úà íòéãBà úàfä íòta íòéãBî éððä ïëì £©£¤¬¨−̈¡Ÿ¦®§¥−¨¬Ÿ¡Ÿ¦«¨¥Æ¦§¦´«¦½̈©©´©©½Ÿ¦¥¬¤¨¦−

:ýåýé éîL-ék eòãéå éúøeáb-úàå§¤§«¨¦®§¨§−¦«§¦¬§¨«

i"yx
(„È).ïëì שבועה בי שבגדתם פי על אף שבועה לשון

אתכם: שאגאול בידי åâå'.היא ãåò øîàé àìå רבותינו
יב)דרשו ממקומה (ברכות  מצרים יציאת שתעקר לא

לה: טפל מצרים ויציאת עיקר אחרונה גאולה אלא
(ÊË).íåâéãå אף גידולו מקום מתוך שולהו הדייג מה

משנלכד  דג של עסקו ומה העיר בתוך אותם ילכדו אלו
צידים  אשלח ואח"כ הורגים עליהם אביא כך מת הוא
והגבעות  ההרים על החרב מן ולבורחים לנשארים

בשבי: להגלותם íðåò.(ÁÈ)וצדום äðùî ששנו את

כן  תירגם ויונתן אבותיהם עוונות לעשות עוונם על
תרין: חד על כקדמאין לתניינין éæåò(ËÈ)ואשלם 'ä

.éñåðîå éæåòîå'ל חברו ומנחם בלעז, אנטיפויימאנ"ט
להתנוסס נס ליראיך נתת כמו ס)פלא ה'(תהלים  וכן

ז)נסי ממש:(שמות מנוס ל' אותו פתר íéåâודונש êéìà
.åàáé,אחד שכם ולעבדך אליך לשוב האומות סוף

אלהים: לא והמה אלהים להם עשו איך éñôàî.ועמך
מקצה: נחלה:åìçð.כמו תועלת:ìéòåî.ל' éë(Î‡)ל'
.'ä éîù:גזרתי לקיים ושליט מושל כמשמעו

cec zcevn
(„È).ÔÎÏתהיה לכן  כ"כ  מרובות  יהיו והצרות  הואיל  ר"ל 

בשבועתו מי עוד  יאמר  לא  אז כי מאד  עד  חשובה  בבל  גאולת 
מצרים: מארץ וכו ' העלה  אשר ה ' ‡Ì.(ÂË)חי ÈÎאז כי

ומשאר צפון מארץ  וכו ' העלה אשר ה ' חי  בשבועתם  יאמרו 
יותר חשובה  תהיה  ההיא  הגאולה  כי שמה הדיחם אשר  ארצות 

הגאולה: בזה  יותר בשבועתםÌÈ˙Â·È˘‰Â.ויזכירו יאמרו כן
אדמתם על  אותם השיבותי ואשר וכו' העלה אשר  ה' (וזהו חי 

וכמדברים  וכו' נתן אשר אותם והשיב יאמרו הם אבל בעדו כמדבר המקום מאמר

˘ÁÏÂ.(ÊË):בעדם) È‰ירבו הצרות הנה לומר לדבריו חזר
הדגים: ציידי ר "ל  וכו ' רבים לדיגים אשלח  ובתחלה מאוד 

.ÌÂ‚È„Âאת בשבי האומות יקחו בתחלה ור"ל  הדגים יצוד 
ברשתו: כולם ומאסף גידולם במקום הדגים הצדים האלה  כדייגים  העיר  בתוך  החיות:ˆÌÈ„È.הנמצאים ציידי ÏÎהם  ÏÚÓ

החיות :.‰¯ לצוד  בהרים  הרודף הצייד  כדרך  ההרים על הבורחים גם ילכדו הסלעים :È˜È˜ÓÂ.ר"ל  שני על  ÈÎ(ÊÈ)הבורחים
.ÈÈÚ: דרכיהם כל  אני ÂÎÂ'.משגיח  Â¯˙Ò ‡Ï: הענין לחוזק  וזה  וכו' נצפן  ולא  ואמר עוד  וכפל  במ "ש הדבר È˙ÓÏ˘Â(ÁÈ)כפל 

.‰Â˘‡¯: שוב לכפלם אבותם בעוון ששנו מה  על  בתחלה להם אשלם הגאולה  בוא עכו "ם:·Ï·˙.טרם  בה שהעמידו במה
.Ì‰È˙Â·ÚÂ˙Â: במ "ש הדבר וכפל  נחלתי את מלאו תועבותיהם  ÈÊÂÚÓÂ.(ËÈ)עם ÈÊÂÚ המלה‰' וכפל חזקי, ה' אתה  הנביא אמר 
הענין: ˆ¯‰.לחוזק ÌÂÈ·: בך אבטח אז לומר מליצה ענין והוא להמלט  אליך  נס  אני  צרה הדבר‡ÍÈÏ.כשבא שסוף  ידעתי הן

שקר המה  אך לאלהים להם להיות  אבותינו נחלו  אשר  האלילים  ויאמרו בך  להאמין אליך  יבואו הארץ מקצות שהגוים יהיה 
תועלת : בהם  ואין אלהים‰ÚÈ˘‰.(Î)והבל  אינם עצמם אדם בני  הלא אלהים לעצמו יעשה  ידיו במעשה  שאדם ראוי וכי

מהם: טובים ידיהם  מעשה  יהיו המורהÔÎÏ.(Î‡)ואיך  ה' שמי  אשר ידעו  ואז גבורתי ואת ידי כח את  אודיעם  ה' במקום אמר
לשעבר: שהיו כמו בדבר נבוכים  עוד יהיו ולא  המוחלט היכולת  על
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(„È).‰ÏÚ‰:עליה דחיה:‰„ÌÁÈ.(ÂË)מל ' מל '

.ÌÈ˙Â·È˘‰Â:השבה ‡„Ì˙Ó.מלשון ÏÚ:אדמתם אל
(ÊË).ÌÈ‚È„Ï:הדגים את וכןÌÂ‚È„Â.הצדים  דגים יצודו ר"ל 

יעוללו ו)עולל  העוללות :(לעיל ילקטו יקראÈ˜È˜ÓÂ.ור"ל  כן
הסלע בנקיק וכן  הבולט הסלע  יג)שם עניןÔÙˆ.(ÊÈ):(לעיל

לישרים יצפון  כמו ב)הסתרה  שנים˘Ó‰.(ÁÈ):(משלי מל'
חילול :ÌÏÏÁ.וכפל : ושרץ:˘˜Ì‰ÈˆÂ.מלשון שקץ  מלשון 
(ËÈ).ÈÊÂÚÓÂ ÈÊÂÚ:חוזק ובריחה:ÈÒÂÓÂ.ענין ניסה מלשון

.ÈÒÙ‡Ó:וכלה אפס כאילו  הארץ בקצות כי ÏÈÚÂÓ.מקצות 
תועלת: מלשון
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ä-÷øô úìä÷iÎf

æíéäáâe øîL dáb ìòî dáâ ék õôçä-ìò dîúz-ìà äðéãná äàøz ÷ãöå ètLî ìæâå Lø ÷Lò-íà¦´Ÿ¤Â̈§¥̧¤¦§¨³¨¤Æ¤Æ¦§¤´©§¦½̈©¦§©−©©¥®¤¦´¨¹Ÿ©¥©³¨Ÿ Æ©ÆŸ¥½§Ÿ¦−
:íäéìòç:ãáòð äãNì Cìî àeä (àéä) ìka õøà ïBøúéåèáäà-éîe óñk òaNé-àì óñk áäà £¥¤«§¦§¬¤−¤©´Ÿ®¤¬¤§¨¤−¤¡¨«Ÿ¥¬¤Æ¤ÆŸ¦§©´¤½¤¦«Ÿ¥¬

:ìáä äæ-íb äàeáú àì ïBîäaé(úéàø)-íà ék äéìòáì ïBøLk-äîe äéìëBà eaø äáBhä úBáøa ¤¨−´Ÿ§¨®©¤−¨«¤¦§Æ©½̈©−§¤®¨©¦§Æ¦§¨¤½¨¦−¦
:åéðéò úeàø§¬¥¨«

i"yx
(Ê).'åâå ÷ãöå èôùî ìæâå ùø ÷ùåò íà תראה אם

המשפט  את וגוזלים הרשים את עושקים שהם במדינה
הצדק: äîúú.ואת ìà כשיביא מקום של חפצו על

רעה: øîåù.עליהם äåáâ ìòî äåáâ éë את ורואה
של  שליחותו העושים עליהם יש וגבוהים מעשיהם

מהם: ליפרע תקיפה וידם èôùî.מקום ìæâå של גזל
שאם  קטן פתח גזל נקוד הוא דבוק שהוא לפי משפט
תראה  אם אחר עניין קמץ, גזל נקוד היה דבוק היה לא
צדק  אתה ורואה משפט וגוזלים רשים עושקים שהם
מהם  נפרע ואינו טובה להם משפיע שהקב"ה לעיר בא
להאריך  דרכו כן כי מקום של חפצו על תתמה אל

øîåù.אפו: äåáâ ìòî äåáâ éë שתתמלא עד ממתין
עת íéäåáâå.סאתם: בבא מהם ליפרע עליהם לו יש

כמו יד )פקודתם חטאתי(איוב על תשמור (ישעיהולא

אמוניםכז) לז)שומר הדבר:(בראשית  את שמר
(Á).àéä ìëá õøà ïåøúéå הארץ יושבי של ויתרון

למקום: ומכעיסים מתגאים àåä.שהם ìëá דבר בכל
יתושין  ידי על ואפילו ליפרע שליחותו עושה הוא

לטיטוס: שעשה ãáòð.כדרך äãùì êìî נעשה הקב"ה
שכרה  ולשלם ממחריבה עלבונה לתבוע לציון פועל

óñë.(Ë)לבוניה: òáùé àì óñë áäåà מצות אוהב
מהם: ישבע ïåîäá.לא áäåà éîå:רבות àìמצות

.äàåáú כגון וניכרת מסויימ' מצוה מהם באחד ואין
נאה: תורה וספר הכנסת ובית המקדש בית íâבנין

.ìáä äæ ועוד במדרש הללו מקראות שני נדרשים כך
מענין  שהוא לפי הקדמתי זה אך הגונים אחרים פנים
ארץ  ויתרון ד"א יחד, הכתוב שסמכן עליהם וגבוהים
הכל  על הוא חשוב האדמה עבודת שכר היא, בכל
אם  לשדה נעבד להיות הוא צריך מלך הוא  שאפי'
מת  לאו ואם יאכל מה לו יש פירות הארץ עשתה

óñë.ברעב: òáùé àì óñë áäåà:כסף יאכל éîåלא
.ïåîäá áäåà:בממון.äàåáú àì לו אוסף שאינו

הוא, בכל ארץ ויתרון אחר, דבר הבל. זה גם פירות
בין  במקרא בין הוא תורה דברי בכל ישראל של שכרן

בגמרא: בין ãáòð.במשנה äãùì êìî במקרא מלך
שהוא  גמרא לבעל נעבד להיות צריך עודנו ובמשנה
וטהרה  טומאה והיתר איסור הוראות לפניו מסדר

óñë.ודינין: áäåà:בה שבע אינו תורה áäåàäåאוהב
.ïåîäá:תורה.äàåáú àì ואין ומשנה מקרא לו שיש

רבה: בויקרא אלו כל לו, יש הנאה מה גמרא לו
(È).äáåèä úåáøá:מעשיהם מטיבין åáøכשישראל

.äéìëåà:המצוות שכר äéìòáì.מתן ïåøùë äîå
מעשיהם: הטבת בכל åéðéò.להקב"ה úåàø íà éë

ונעשה  שאמר לפניו רוח ונחת לו כפופים שהם שרואה
הקרבנות: לעניין וכן äéìëåà.רצונו åáø äáåèä úåáøá

אוכליה:שמביא  הכהנים רבו הרבה נדבות äîåים
.äéìòáì ïåøùë:הקב"ה åéðéò.לפני úåàø íà éë

רצונו: ונעשה שאמר
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(Ê).˘¯ ˜˘ÂÚ Ì‡הרש עשיקת בפרסום  במדינה  יש  אם

הצדק אשר  אתה  ורואה משפט  עושים אינם  כי המשפט  וגזלת 
תתמה אל  צדקה, עמהם עשה  שהקב "ה  לומר רוצה שמה, בא 
גמול  משלם ואינו אף שמאריך מה  המקום של חפצו על

‚·Â‰.המפעל: ÈÎ מעל למעלה הגבוה  ֿ הוא  ברוך  המקום  כי
הגמול : ישלם ואז הסאה  שתתמלא עד הוא  ממתין  עת  בכל  עליהם  למשול  הגבוהים Ì‰ÈÏÚ.כל ÌÈ‰Â·‚Âהרבה שלוחים לו  יש
המפעל: גמול  להם ישלם ידם ועל עליהם, למשול ההיא המדינה אנשי  על ‡¯ı.(Á)הגבוהים ÔÂ¯˙ÈÂשהיה הטובה יתרון

ההיפך  מן  הדבר  ויתהפך  משלם הגמול  אז יקבלו  הסאה כשתתמלא והשפלים הפחותים  בין אף נעדר לא איש הארץ  אנשי בכל
שדהו: מתבואת  יכלכלו למען  מלאכתו לעשות שדה לבעל נעבד  שיהיה עד  לחמו יחסר המלך שאפילו ההיפך, ‡Â‰·(Ë)אל 

.ÛÒÎ:עוד להרבות ורוצה שקבץ במה לו די אין לעולם כי ממנו, ישבע לא כסף לאסוף  שאוהב ·‰ÔÂÓ.מי ·‰Â‡ ÈÓÂמי
את ואוכלים מרובים ההמון צרכי כי  עצמו , לכלכל  תבואה לו יהיה לא  בית, ובני ושפחות מעבדים  עם המון להרבות  שאוהב

‰·Ï.הכל: ‰Ê Ì‚:ביותר לבזבז מהראוי אין כי  יחשב, להבל  זה  כל  עם הסיפוק, די להם  בתת  לאחרים  הוא מטיב כי עם
(È).‰·ÂË‰ ˙Â·¯·ההיא הטובה  מן לאכול  באים רבים אשר  הוא הדרך  מרובה, והצלחתו אדם בבן מתרבה  שהטובה  בעת

כשהיה: טובה חסר כן אם ÈÏÚ·Ï‰.ונשאר ÔÂ¯˘Î ‰ÓÂראה אשר עיניו מראה רק  המוצלח, הטובה לבעל  הבאה  הטובה ומהו
בידו: נשאר ולא  הואיל עוד , ולא הטובה את
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(Ê).˜˘ÂÚ: גזל.¯ÓÂ˘הדבר את שמר  ואביו  כמו ממתין.

יא): לז מרבית·‰ÔÂÓ.(Ë)(שם  לומר  ורוצה המיה . מלשון
י): יד  (דה "ב הזה ההמון על  וכן המייתם . קול  שגדלה אנשים 

(È).ÔÂ¯˘Î:וטוב כשר מלשון
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„úî àîè úBàîè úBìöBçä ìk;éøácàñBc éaø.íéîëçåíéøîBà:ñøãî.úBøBäè úBòéìwä ìk,ìMî õeç ¨©¨§¥§¥¥¦§¥©¦¨©£¨¦§¦¦§¨¨©§¦§¦¤
ïBìébìb;éøácàñBc éaø.íéîëçåíéøîBà:úBàîè ílk,íéønö ìMî õeç. ©§¦¦§¥©¦¨©£¨¦§¦ª¨§¥¦¤©¨¦
‰âeøà dlL ìea÷ úéaL òìwä–äàîè.øBò ìLå–ñðékøä ïa àñBc éaøøäèî,íéîëçåïéànèî.÷ñôð ©¤©¤¥¦¤¨¨§¥¨§¤©¦¨¤©§¦©§©¥©£¨¦§©§¦¦§©

dlL òaöà úéa–äøBäè;dlL òé÷tä úéa–äàîè. ¥¤§©¤¨§¨¥©§¦©¤¨§¥¨
Âäîeøúa úìëBà äéeáMä;éøácàñBc éaø.íéîëçåíéøîBà:äéeáL LéúìëBà,úìëBà dðéàL äéeáL Léå. ©§¨¤¤¦§¨¦§¥©¦¨©£¨¦§¦¥§¨¤¤§¥§¨¤¥¨¤¤

ãöék?äøîàL äMàä:éðà äøBäèe éúéaLð–úìëBà,øézäL ätä àeä øñàL ätäL;úéaLpL íéãò Lé íàå, ¥©¨¦¨¤¨§¨¦§¥¦§¨£¦¤¤¤©¤¤¨©©¤¤¦¦§¦¥¥¦¤¦§¥
úøîBà àéäå:éðà äøBäè–úìëBà dðéà. §¦¤¤§¨£¦¥¨¤¤

cccc.zelveg:áéáñ äôù íäì ùéå ,åá àöåéëå éîâî úåéåùò úåàìöçî.zn `nh ze`nhéôì ,áùåîå áëùî úàîåè àì ìáà .ìåá÷ úéá ïäì ùé éøäù
:äáéùéì àìå äáéëùì úåéåàø ïéàù.qxcn mixne` minkge:äáéëùì éîð åæçã.zerilwd:úåáò äùòî ïéèåç.zexedh:ãâá äæ ïéàå âéøà úåáåùç ïðéàù

.oeliblb lyn ueg:áåùç àåä ãâáù ,åá íéøâåçù èðáà ìù úåòéì÷ä.ze`nh mlekøåù÷ì øîöä éøëåî íéùåòù äòéì÷ä ïî õåç ,ãâá íéáåùç íìåëã
:øîö ìù úåãåâà äá

dddd.rlwøîà úàã äîë .íéðáàä åá íé÷øåæù('ë íéèôåù).ïáàá òìå÷(ä"ë à ìàåîù):òì÷ä óë êåúá äðòì÷é.dly leaiw ziaïáàä åá ïéîéùîù íå÷îä
:êéìùäì íéöåøù.dly rav` zia:òáöàä åá ïéñéðëîù ïè÷ á÷ð ïéîë.riwtd ziaêéìùäìå òé÷ôäì äöåøå øéåàá òì÷ä ááñîùë åá æçåàù ãé úéáä

:ïáàä
eeee.dieayd:úéáùðù ïäë úùà.dnexza zlke`:äîåøúä ïî äìñôå äðåæ äàùòå äéìò àá éøëðä àîù ïðéùééç àìå.xizdy dtd `ed xq`y dtdy

:éðà äøåäèå úøîåàùë äðéîàäì ùé êë ,éúéáùð äøîàùë äåðéîàäù íùë
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טומאה. בענייני  עוסקת והיא וחכמים, דוסא רבי במחלוקת ממשיכה משנתנו 

úBìöBçä ìk או קש  קני  של מקלעת עשויות שהן  מחצלות, – ÈÇÈ
סביב, שפה להן  ויש  úîגומא, àîè úBàîè או במת נגעו אם – ÀÅÀÅÅ

השפה, ידי  על  קבול  בית להן ויש שהואיל טמאות, הן הרי  מת, בטמא

טומאה; מקבלות והן  עליהן, כלי  àñBcתורת éaø éøác,הסובר – ÄÀÅÇÄÈ
בטומאת  לא אבל אחרות, בטומאות וכן מת בטומאת הן שנטמאות

מיוחדות  שאינן לפי הזב, עליהן עמד או  שכב או  ישב אם מדרס,
לישיבה או  `,לשכיבה dpynd xe`al epzncwd oiir "qxcn" oipra)

,(`iñøãî :íéøîBà íéîëçåבגמרא אאאא))))– כ כ כ כ ,,,, `sמבואר :((((סוכהסוכהסוכהסוכה ÇÂÈÄÀÄÄÀÈ
,qxcn חכמים וסוברים מת; טמא מיטמא מדרס המיטמא שכל

לשכיבה. הן  וראויות הואיל  מדרס, טומאת אף החוצלות שמקבלות
בגמרא אמרו  של((((שם שם שם שם ):):):):כן מחצלות על  וחכמים דוסא רבי נחלקו "לא

טמאות שהן odאושא daikyl zecgeiny ,qxcn s`)רש רש רש רש """"יייי ושל),––––
טהורות שהן  akeyטבריא mc` jl oi`e ,od zeyw `ixaha zelvgndy)

odilrרש רש רש רש """"יייי סובר :).–––– דוסא רבי מקומות, שאר  על  נחלקו? מה על

דינן  לשכיבה, או לישיבה לייחדן רגילים אינם אדם בני  ורוב הואיל 
סוברים: וחכמים מדרס; טומאת מקבלות ואינן  טבריא, של  כמחצלות

אושא, של  כמחצלות דינן  עליהם, שוכבים או יושבים ולפעמים הואיל 
במדרס. úBòéìwäומיטמאות ìk לכעין ונשזרו שנקלעו  חוטים – ÈÇÀÄ

חורים úBøBäèרשתות, הן ועשויות שהואיל  טומאה, מקבלות אינן – À
בגד, תורת עליהן אין  ïBìébìbחורים, ìMî õeç,קלוע אבנט – ÄÆÇÀÄ

טומאה לקבל כבגד  ודינו בגדו , את בו hpa`dשחוגר  `xwpy d`xp)
eteb lr eze` lblbny my lr "oeliblb"""""שלמהשלמהשלמהשלמה """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ––––;(éaø éøácÄÀÅÇÄ

àñBc.נטמאות ואינן "בגד ", בכלל אינן הקליעות שכל הסובר , – È
úBàîè ílk :íéøîBà íéîëçå,טומאה מקבלות הקליעות כל – ÇÂÈÄÀÄËÈÀÅ

הן  "בגד" בכלל íéønö,שכולן  ìMî õeçשל מקליעות חוץ – ÄÆÇÈÄ
והרי הצמר, אגודות את בהן  קושרים צמר מוכרי  שכן צמר , מוכרי

להכניס  קליעות עושים צמר  שמוכרי  מפרשים, ויש  בלבד. כחבלים הן
אינן  הרבה, גדולים חורים ועשויות והואיל יתפזר, שלא הצמר , בהן

בגד נטמאות.((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד),),),),חשובות אינן חכמים לדעת אף ולכן 
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כלים. בטומאת לעסוק מוסיפה זו משנה

òìwä,למרחק אבנים בה שזורקים –dlL ìea÷ úéaL המקום – ÇÆÇÆÅÄÆÈ
לקליעה, האבן את בו  פשתים,âeøàששמים של מחוטים –äàîè ÈÀÅÈ

הכל. לדברי  טומאה ומקבלת כלי  נחשבת שהקלע כלומר –øBò ìLåÀÆ
עור , עשוי הקיבול בית אם אבל –øäèî ñðékøä ïa àñBc éaøÇÄÈÆÇÀÄÇÀÇÅ

חמישה  של  שיעור  בו  יש  כן  אם אלא טומאה מקבל  עור  שאין –

כלי, אותה עושה הקלע תשמיש  ואין  טפחים, חמישה על טפחים
בלבד, כמקל  זה הרי אבנים, בה לזרוק אלא עשויה ואינה שהואיל

טומאה. מקבלת אינה הקלע ïéànèîולפיכך íéîëçå,שלדעתם – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
טומאה. ומקבלת הוא, כלי  כשלעצמה òaöàהקלע úéa ÷ñôðÄÀÇÅÆÀÇ

dlL,הקליעה בשעת האצבע את בו  שמכניסים הנקב נפסק –äøBäè ÆÈÀÈ
מקבלת  אינה שוב לתשמישה, יותר  ראויה אינה והקלע שהואיל  –

dlLטומאה. òé÷tä úéa בידו אוחז  שהקולע הרצועה היינו  – ÅÇÀÄÇÆÈ
למרחק, תיזרק שהאבן כדי באויר, הקלע את שמסבב בשעה

נפסקה, זו  רצועה ואם מהקלע, האבן  נזרקת מידו äàîèÀÅÈוכשמוציאה
האצבע, בית בה ויש  הואיל  תשמישה, מכלל  הקלע יצאה לא שעדיין  –

טומאה. מקבלת ולכן

המשנה. לשון כפי "קלע", לשם ביחס נקבה לשון  נקטנו  הערה:
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שהיתה  כהן  באשת עוסקת וחכמים, דוסא רבי של המחלוקות את המסיימת משנתנו
בתרומה. מלאכול ופסולה לנכרי נבעלה שמא עליה חשש  ויש  הגויים, לבין  שבויה

äéeáMä,ונפדתה שבויה שהיתה כהן, אשת –äîeøúa úìëBà ÇÀÈÆÆÄÀÈ
בתרומה, מלאכול  ונפסלה לנכרי נבעלה שמא חוששים ואין  –éøácÄÀÅ

àñBc éaø שאין בקדושתה, היא הרי שנפדתה, ששבויה הסובר, – ÇÄÈ
בבעילה. לאנסן בשבויות הפקר  נוהגים íéøîBà:הנכרים íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

úìëBà äéeáL Lé,בתרומה –úìëBà dðéàL äéeáL Léå– ÅÀÈÆÆÀÅÀÈÆÅÈÆÆ
אוכלת?ãöékבתרומה. אינה ואיזו  אוכלת איזו  כלומר  –äMàä ÅÇÈÄÈ

éðà äøBäèe éúéaLð :äøîàL,לנכרי נבעלתי  שלא –úìëBà ÆÈÀÈÄÀÅÄÀÈÂÄÆÆ
בתרומה, –øézäL ätä àeä øñàL ätäLדבר שאסר  מי  – ÆÇÆÆÈÇÇÆÆÄÄ

נאמ  עדותו, ידי מאחרעל  כלומר הדבר , את להתיר עדותו בהמשך ן
טהורה, שהיא לומר היא נאמנת שבויה, שהיתה לנו  נודע מפיה שרק

בתרומה. אוכלת úéaLpLולכן íéãò Lé íàå עדים אם אבל – ÀÄÅÅÄÆÄÀÅ
שבויה, שהיתה עליה úøîBà:העידו àéäåאבל נשביתי , אמנם ÀÄÆÆ

éðà äøBäè,נבעלתי שלא –úìëBà dðéà שלדעת בתרומה, – ÀÈÂÄÅÈÆÆ
היא שנטמאה בחזקת שבויה סתם ה ה ה ה ).).).).חכמים בבבב,,,, כתובותכתובותכתובותכתובות ((((עייןעייןעייןעיין
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ÊúB÷ôñ äòaøàòLBäé éaøànèî,íéîëçåïéøäèî.ãöék?øáBò øBähäå ãîBò àîhä,äàîhäå ãîBò øBäh ©§¨¨§¥©¦§ª©§©¥©£¨¦§©£¦¥©©¨¥¥§©¨¥©¨¥§©¨¥
øáBò,íéaøä úeLøa äøäèå ãéçiä úeLøa äàîè,íéaøä úeLøa äàîèå ãéçiä úeLøa äøäè;òâð ÷ôñ,÷ôñ ¥ª§¨¦§©¨¦§©£¨¦§¨©¦©£¨¦§©¨¦§ª§¨¦§¨©¦¨¥¨©¨¥

òâð àG,ìéäàä ÷ôñ,ìéäàä àG ÷ôñ,èéñä ÷ôñ,èéñä àG ÷ôñ–òLBäé éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. ¨©¨¥¤¡¦¨¥Ÿ¤¡¦¨¥¥¦¨¥¥¦©¦§ª©§©¥©£¨¦§©£¦
ÁGLíéøác äL÷Bãö éaøànèî,íéîëçåïéøäèî:éðçìMä øîñî,úBñBøb ìL ïBøàå,úBòL ïáà ìL øîñîe §¨§¨¦©¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©§¥©ª§¨¦§¨¤¨©§¥¤¤¤¨
–÷Bãö éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. ©¦¨§©¥©£¨¦§©£¦
Ëíéøác äòaøàìàéìîb ïaøànèî,íéîëçåïéøäèî:íézá éìòa ìL úBëzî ìL éðè éeqk,úBãøânä éeìúe, ©§¨¨§¨¦©¨©§¦¥§©¥©£¨¦§©£¦¦¤¦¤©§¤©£¥¨¦§©©§¥

ffffd.cner `nh:ïìéàä úçú åà ìäåàä úçú ãîåò òøåöî.xaer xedheíäéðù ìò ìéäàäå ïìéàä ìéäàä ÷ôñ åà ,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ .íù êøã
:éðù ÷ôñ äæ ,øáåò òøåöîäå ãîåò øåäèä äéäù åà .ãçà ÷ôñ éøä ,àîèð àìå ìéäàä àì ÷ôñ ,øåäèä àîèðåzeyxa dxdhe cigid zeyxa d`neh

.miaxd:ñðëð àì ÷ôñ ñðëð ÷ôñ íéáøä úåùøì äçåúôä úåðç ïåâë.miaxd zeyxa d`nehde cigid zeyxa dxdhy e`:úåøçà úå÷éôñ éðù éøäiax
.`nhn ryedi:àîè å÷éôñå ãéçéä úåùøá äàîåè ÷ôñ éåä ,åæ äàîåè ÷ôñá úôúåùî ãéçéä úåùøå ìéàåä øáñã.oixdhn minkge÷ôñå ìéàåä éøáñã

:òùåäé éáøë äëìä ïéàå .øåäè å÷éôñå íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñ éåä ,äá úôúåùî íéáøä úåùøá äàîåè
gggg.ipgleyd xnqníåùî ïðáø ïéøäèîå .úåðçä éñéøú åá ãéîòäì éðçìåùä éðôìù ãåîòá äòåá÷ øîñî ,åùøéô åðéúåáøå .íéðæàîä óë åá äìåú éðçìåùäù

:ò÷ø÷ä íò åùéîùúã.zeryd oa`,å"ééìøéà æ"òìá åì ïéøå÷å .úåòùä úà íéðååëî åáå øîñî äá áåçúå úåòùä úåîù íäéìò íéîåùøå íéå÷ äá ùéù ïáà
:ä"èàìáìà éáøòáå.zeqexb ly oex`e:õò ìù ïåøà ïéîë ïäì ùé ,íäìù íééçéøá ìåô ìù íéñéøâ íéùåòä`nhn wecv 'x:åéìò éìë úøåúã ,ïåøà åúåà

.oixdhn minkge:÷åãö éáøë äëìä ïéàå .åìèìèì åúåà íéð÷úî íéîòô ,øáñ ÷åãö éáøå .ìèìèì éåùò åðéàå àåä úçðì éåùòä õò éìëã
hhhh.iphéîð éåñéëã íåùî ,éìë áåùç éîð àåä øáñã ,éåñéëä àîèî ìàéìîâ ïáøå .úåëúî éìë éøáùå úåàèåøâ åá íéîéùî íéúá éìòáù úëúî ìù éìë

`xephxa yexit
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דברים: שני להקדים יש משנתנו  בביאתו`.לביאור מטמא ומוסגר מוחלט מצורע
המצורע, עם באוהל הנמצאים כלים בין  אדם ובין שבאוהל, מה כל  את לאוהל 

דברים  במה לטומאה. ראשון  ונעשים נטמאים בהם, נגע לא שהמצורע פי על  אף

מטמא  אינו האוהל , תחת עבר  רק אם אבל האוהל, תחת עמד  כשהמצורע אמורים?

הוא  הרי  זה, אוהל  תחת טהור  ועבר האוהל, תחת המצורע עמד אם ברם, באוהל.

a.טמא .(ai ,i zrxv z`neh 'ld m"anx), טהור ספקו  הרבים ברשות טומאה ספק

קשור  שספקו טומאה, בספק דנה משנתנו טמא. ספקו  היחיד ברשות טומאה וספק

(פרק  טהרות במסכת כולה שנויה המשנה – כאחד. היחיד  וברשות הרבים ברשות

ב). משנה ו 

úB÷ôñ äòaøà,טומאה של –ànèî òLBäé éaø,אותם – ÇÀÈÈÀÅÇÄÀËÇÀÇÅ
ïéøäèî íéîëçå. אלו ספקות –ãöék הספקות הם אילו כלומר – ÇÂÈÄÀÇÂÄÅÇ

îBò`.הללו? àîhäã תחת כגון אוהל, תחת עומד  המצורע – ÇÈÅÅ
"אוהל ", תחתם עושים שענפיו øáBòאילן øBähäå אילן יד על  – ÀÇÈÅ

המצורע, בו שעמד באוהל ונטמא האילן  תחת עבר אם ספק ויש  זה,

אחד . אוהל תחת המצורע עם היה ולא האילן , תחת עבר  לא a.אם
ãîBò øBähä, האילן תחת –øáBò àîhäåעבר והמצורע – ÇÈÅÀÇÈÅÅ

את  וטימא האילן  תחת לרגע עמד המצורע אם ספק ויש האילן , תחת
ולא  עבר  אלא עמד  לא שהמצורע או האילן , תחת עמו שהיה הטהור

שם. שעמד הטהור  búeLøa.נטמא äøäèå ãéçiä úeLøa äàîèËÀÈÄÀÇÈÄÀÇÂÈÄÀ
íéaøä,היחיד ברשות במשא, או במגע המטמא טמא, דבר היה – ÈÇÄ

היחיד, רשות לאותה הסמוך הרבים, ברשות בו  כיוצא טהור  ודבר 
מהם  איזה יודע ואינו  מהם, אחד  נשא או  מהם באחד  טהור  אדם ונגע

הטמא הדבר  אם נשא, או  הטהור.נגע הדבר  cúeLøa.או  äøäèÇÂÈÄÀ
íéaøä úeLøa äàîèå ãéçiäהדבר להיפך , שהיה כלומר – ÇÈÄÀËÀÈÄÀÈÇÄ

כיוצא  טמא דבר היה הרבים ברשות לו וסמוך  היחיד , ברשות הטהור
והספקות  מהם, באיזה יודע ואינו הדברים, באחד  אדם והתעסק בו,

òâðהם: ÷ôñ,הטמא בדבר –òâð àG ÷ôñ;בו –ìéäàä ÷ôñ ÈÅÈÇÈÅÈÇÈÅÆÁÄ
הטהור , ועל המצורע על האילן  –ìéäàä àG ÷ôñ,עליהם –÷ôñ ÈÅÆÁÄÈÅ

ñäèé,טמא דבר  הטהור נשא או  נענע כלומר –èéñä àG ÷ôñ ÅÄÈÅÅÄ
טמא, דבר  –ànèî òLBäé éaøהואיל הללו, הספקות בכל  – ÇÄÀËÇÀÇÅ

ספק  כדין  ומטמא, יהושע רבי מחמיר  בהם, משותף היחיד  ורשות
טמא. שספקו היחיד ברשות ïéøäèîטומאה íéîëçå שסוברים – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

להקל יש לפיכך הרבים, ברשות טומאה ספק גם כאן ויש  הואיל הם,
טהור. שספקו בלבד  הרבים ברשות טומאה ספק כדין

ומפרשים  זה, פירוש על  מקשים יש ברם הרמב"ם. לפי המשנה את בארנו 

אחרות y"xde)בדרכים ;y"`xd ;c"a`xd).
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דברים, בשלושה עוסקת והיא ה), משנה יב (פרק כלים במסכת שנויה משנתנו
כלי. תורת עליהם אין  חכמים ולדעת הם, כלים צדוק רבי  שלדעת

GLíéøác äL,במשנתנו להלן  המנויים –ànèî ÷Bãö éaø– ÀÈÀÈÄÇÄÈÀÇÅ
טומאה, שמקבלים סובר , ïéøäèîשהוא íéîëçå אינם שלדעתם, – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

טומאה: éðçìMäמקבלים øîñî,מטבעות ופורט מחליף השולחני – ÇÀÅÇËÀÈÄ
המאזניים את בו שתולה בתיבתו  מסמר לו  מפרשים:((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););ויש ויש

לפני ספסלים גבי  על  הדלת את ומוריד חנותו פותח שולחני  דרך 

בשולחן  מסמר ונועץ מעותיו, את נותן  הוא ועליו  zlca)החנות epiid)
ימוט שלא úBñBøb((((ראבראבראבראב""""דדדד).).).).כדי ìL ïBøàåמוכרי של  ארון – ÀÈÆÈ

והיו  טחונים, פולים והיינו עגלה;גריסים, גבי על  לשוק אותו מוליכים
עדיין  לו  כשאין  ואף הוא, עצמו בפני כלי  זה שארון  סובר , צדוק רבי

שצריך כיון  סוברים, וחכמים טומאה. ומקבל הוא גמור  כלי  עגלה,
מלאכתו , נגמרה לא העגלה, לו תוקנה שלא זמן  כל עגלה, על להושיבו

מפרשים: ויש  טומאה; מקבל  zeqexb,ואינו  ly oex`d xnqn היינו
לשוק כשמוליכו בעגלה, הארון את בו  שמחזק ראבראבראבראב""""ד ד ד ד ;;;;המסמר ((((עייןעייןעייןעיין

ישראלישראלישראלישראל").").")."). מיני""""תפארתתפארתתפארתתפארת בשלושה משנתנו עוסקת זה פירוש לפי 
zeqexb,מסמרים: ly oex`d xnqne ,ipgleyd xnqnïáà ìL øîñîeÇÀÅÆÆÆ
úBòLולפי מסמר, תקוע שבמרכזה שמש , שעון  המשמשת אבן  – È

שמסמנים  בעיגול , סביבו  קוים נרשמים האבן, לוח על צלו  תנועת
– היום, לשעות המכוונים במספרים `elאותם lkaànèî ÷Bãö éaøÇÄÈÀÇÅ

טומאה. ומקבלים כלים חשובים הללו  המסמרים שלדעתו , –íéîëçåÇÂÈÄ
ïéøäèî ואינם כלי , תורת המסמרים על שאין הם, שסוברים – ÀÇÂÄ

טומאה. minkgk.מקבלים dkld
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ממשיכה  והיא ו), יב, (כלים הקודמת המשנה אחרי  כלים, במסכת שנויה זו משנה
לאו. אם עליהם כלי תורת אם תנאים, בהם שנחלקו  בדברים,

ïéøäèî íéîëçå ,ànèî ìàéìîb ïaø íéøác äòaøà– ÇÀÈÈÀÈÄÇÈÇÀÄÅÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ
הם: íézáואלו  éìòa ìL úBëzî ìL éðè éeqk–"i p h" הוא ÄÆÄÆÇÀÆÇÂÅÈÄ

בין  הבדל  ויש  כטנא, העשוי  גדול בתים,כלי  בעלי  של  הטני  כיסוי 

הרופאים  שכן רופאים, של  הטני  כיסוי ובין  סתם, אנשים היינו 
מקבל הכל ולדברי השונים, לצרכיהם הטני בכיסוי הרבה משתמשים
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„úî àîè úBàîè úBìöBçä ìk;éøácàñBc éaø.íéîëçåíéøîBà:ñøãî.úBøBäè úBòéìwä ìk,ìMî õeç ¨©¨§¥§¥¥¦§¥©¦¨©£¨¦§¦¦§¨¨©§¦§¦¤
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‰âeøà dlL ìea÷ úéaL òìwä–äàîè.øBò ìLå–ñðékøä ïa àñBc éaøøäèî,íéîëçåïéànèî.÷ñôð ©¤©¤¥¦¤¨¨§¥¨§¤©¦¨¤©§¦©§©¥©£¨¦§©§¦¦§©
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.oeliblb lyn ueg:áåùç àåä ãâáù ,åá íéøâåçù èðáà ìù úåòéì÷ä.ze`nh mlekøåù÷ì øîöä éøëåî íéùåòù äòéì÷ä ïî õåç ,ãâá íéáåùç íìåëã
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טומאה. בענייני  עוסקת והיא וחכמים, דוסא רבי במחלוקת ממשיכה משנתנו 

úBìöBçä ìk או קש  קני  של מקלעת עשויות שהן  מחצלות, – ÈÇÈ
סביב, שפה להן  ויש  úîגומא, àîè úBàîè או במת נגעו אם – ÀÅÀÅÅ

השפה, ידי  על  קבול  בית להן ויש שהואיל טמאות, הן הרי  מת, בטמא

טומאה; מקבלות והן  עליהן, כלי  àñBcתורת éaø éøác,הסובר – ÄÀÅÇÄÈ
בטומאת  לא אבל אחרות, בטומאות וכן מת בטומאת הן שנטמאות

מיוחדות  שאינן לפי הזב, עליהן עמד או  שכב או  ישב אם מדרס,
לישיבה או  `,לשכיבה dpynd xe`al epzncwd oiir "qxcn" oipra)

,(`iñøãî :íéøîBà íéîëçåבגמרא אאאא))))– כ כ כ כ ,,,, `sמבואר :((((סוכהסוכהסוכהסוכה ÇÂÈÄÀÄÄÀÈ
,qxcn חכמים וסוברים מת; טמא מיטמא מדרס המיטמא שכל

לשכיבה. הן  וראויות הואיל  מדרס, טומאת אף החוצלות שמקבלות
בגמרא אמרו  של((((שם שם שם שם ):):):):כן מחצלות על  וחכמים דוסא רבי נחלקו "לא

טמאות שהן odאושא daikyl zecgeiny ,qxcn s`)רש רש רש רש """"יייי ושל),––––
טהורות שהן  akeyטבריא mc` jl oi`e ,od zeyw `ixaha zelvgndy)

odilrרש רש רש רש """"יייי סובר :).–––– דוסא רבי מקומות, שאר  על  נחלקו? מה על

דינן  לשכיבה, או לישיבה לייחדן רגילים אינם אדם בני  ורוב הואיל 
סוברים: וחכמים מדרס; טומאת מקבלות ואינן  טבריא, של  כמחצלות

אושא, של  כמחצלות דינן  עליהם, שוכבים או יושבים ולפעמים הואיל 
במדרס. úBòéìwäומיטמאות ìk לכעין ונשזרו שנקלעו  חוטים – ÈÇÀÄ

חורים úBøBäèרשתות, הן ועשויות שהואיל  טומאה, מקבלות אינן – À
בגד, תורת עליהן אין  ïBìébìbחורים, ìMî õeç,קלוע אבנט – ÄÆÇÀÄ

טומאה לקבל כבגד  ודינו בגדו , את בו hpa`dשחוגר  `xwpy d`xp)
eteb lr eze` lblbny my lr "oeliblb"""""שלמהשלמהשלמהשלמה """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ––––;(éaø éøácÄÀÅÇÄ

àñBc.נטמאות ואינן "בגד ", בכלל אינן הקליעות שכל הסובר , – È
úBàîè ílk :íéøîBà íéîëçå,טומאה מקבלות הקליעות כל – ÇÂÈÄÀÄËÈÀÅ

הן  "בגד" בכלל íéønö,שכולן  ìMî õeçשל מקליעות חוץ – ÄÆÇÈÄ
והרי הצמר, אגודות את בהן  קושרים צמר מוכרי  שכן צמר , מוכרי

להכניס  קליעות עושים צמר  שמוכרי  מפרשים, ויש  בלבד. כחבלים הן
אינן  הרבה, גדולים חורים ועשויות והואיל יתפזר, שלא הצמר , בהן

בגד נטמאות.((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד),),),),חשובות אינן חכמים לדעת אף ולכן 
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כלים. בטומאת לעסוק מוסיפה זו משנה

òìwä,למרחק אבנים בה שזורקים –dlL ìea÷ úéaL המקום – ÇÆÇÆÅÄÆÈ
לקליעה, האבן את בו  פשתים,âeøàששמים של מחוטים –äàîè ÈÀÅÈ

הכל. לדברי  טומאה ומקבלת כלי  נחשבת שהקלע כלומר –øBò ìLåÀÆ
עור , עשוי הקיבול בית אם אבל –øäèî ñðékøä ïa àñBc éaøÇÄÈÆÇÀÄÇÀÇÅ

חמישה  של  שיעור  בו  יש  כן  אם אלא טומאה מקבל  עור  שאין –

כלי, אותה עושה הקלע תשמיש  ואין  טפחים, חמישה על טפחים
בלבד, כמקל  זה הרי אבנים, בה לזרוק אלא עשויה ואינה שהואיל

טומאה. מקבלת אינה הקלע ïéànèîולפיכך íéîëçå,שלדעתם – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
טומאה. ומקבלת הוא, כלי  כשלעצמה òaöàהקלע úéa ÷ñôðÄÀÇÅÆÀÇ

dlL,הקליעה בשעת האצבע את בו  שמכניסים הנקב נפסק –äøBäè ÆÈÀÈ
מקבלת  אינה שוב לתשמישה, יותר  ראויה אינה והקלע שהואיל  –

dlLטומאה. òé÷tä úéa בידו אוחז  שהקולע הרצועה היינו  – ÅÇÀÄÇÆÈ
למרחק, תיזרק שהאבן כדי באויר, הקלע את שמסבב בשעה

נפסקה, זו  רצועה ואם מהקלע, האבן  נזרקת מידו äàîèÀÅÈוכשמוציאה
האצבע, בית בה ויש  הואיל  תשמישה, מכלל  הקלע יצאה לא שעדיין  –

טומאה. מקבלת ולכן

המשנה. לשון כפי "קלע", לשם ביחס נקבה לשון  נקטנו  הערה:
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שהיתה  כהן  באשת עוסקת וחכמים, דוסא רבי של המחלוקות את המסיימת משנתנו
בתרומה. מלאכול ופסולה לנכרי נבעלה שמא עליה חשש  ויש  הגויים, לבין  שבויה

äéeáMä,ונפדתה שבויה שהיתה כהן, אשת –äîeøúa úìëBà ÇÀÈÆÆÄÀÈ
בתרומה, מלאכול  ונפסלה לנכרי נבעלה שמא חוששים ואין  –éøácÄÀÅ

àñBc éaø שאין בקדושתה, היא הרי שנפדתה, ששבויה הסובר, – ÇÄÈ
בבעילה. לאנסן בשבויות הפקר  נוהגים íéøîBà:הנכרים íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

úìëBà äéeáL Lé,בתרומה –úìëBà dðéàL äéeáL Léå– ÅÀÈÆÆÀÅÀÈÆÅÈÆÆ
אוכלת?ãöékבתרומה. אינה ואיזו  אוכלת איזו  כלומר  –äMàä ÅÇÈÄÈ

éðà äøBäèe éúéaLð :äøîàL,לנכרי נבעלתי  שלא –úìëBà ÆÈÀÈÄÀÅÄÀÈÂÄÆÆ
בתרומה, –øézäL ätä àeä øñàL ätäLדבר שאסר  מי  – ÆÇÆÆÈÇÇÆÆÄÄ

נאמ  עדותו, ידי מאחרעל  כלומר הדבר , את להתיר עדותו בהמשך ן
טהורה, שהיא לומר היא נאמנת שבויה, שהיתה לנו  נודע מפיה שרק

בתרומה. אוכלת úéaLpLולכן íéãò Lé íàå עדים אם אבל – ÀÄÅÅÄÆÄÀÅ
שבויה, שהיתה עליה úøîBà:העידו àéäåאבל נשביתי , אמנם ÀÄÆÆ

éðà äøBäè,נבעלתי שלא –úìëBà dðéà שלדעת בתרומה, – ÀÈÂÄÅÈÆÆ
היא שנטמאה בחזקת שבויה סתם ה ה ה ה ).).).).חכמים בבבב,,,, כתובותכתובותכתובותכתובות ((((עייןעייןעייןעיין
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ÊúB÷ôñ äòaøàòLBäé éaøànèî,íéîëçåïéøäèî.ãöék?øáBò øBähäå ãîBò àîhä,äàîhäå ãîBò øBäh ©§¨¨§¥©¦§ª©§©¥©£¨¦§©£¦¥©©¨¥¥§©¨¥©¨¥§©¨¥
øáBò,íéaøä úeLøa äøäèå ãéçiä úeLøa äàîè,íéaøä úeLøa äàîèå ãéçiä úeLøa äøäè;òâð ÷ôñ,÷ôñ ¥ª§¨¦§©¨¦§©£¨¦§¨©¦©£¨¦§©¨¦§ª§¨¦§¨©¦¨¥¨©¨¥

òâð àG,ìéäàä ÷ôñ,ìéäàä àG ÷ôñ,èéñä ÷ôñ,èéñä àG ÷ôñ–òLBäé éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. ¨©¨¥¤¡¦¨¥Ÿ¤¡¦¨¥¥¦¨¥¥¦©¦§ª©§©¥©£¨¦§©£¦
ÁGLíéøác äL÷Bãö éaøànèî,íéîëçåïéøäèî:éðçìMä øîñî,úBñBøb ìL ïBøàå,úBòL ïáà ìL øîñîe §¨§¨¦©¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©§¥©ª§¨¦§¨¤¨©§¥¤¤¤¨
–÷Bãö éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. ©¦¨§©¥©£¨¦§©£¦
Ëíéøác äòaøàìàéìîb ïaøànèî,íéîëçåïéøäèî:íézá éìòa ìL úBëzî ìL éðè éeqk,úBãøânä éeìúe, ©§¨¨§¨¦©¨©§¦¥§©¥©£¨¦§©£¦¦¤¦¤©§¤©£¥¨¦§©©§¥

ffffd.cner `nh:ïìéàä úçú åà ìäåàä úçú ãîåò òøåöî.xaer xedheíäéðù ìò ìéäàäå ïìéàä ìéäàä ÷ôñ åà ,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ .íù êøã
:éðù ÷ôñ äæ ,øáåò òøåöîäå ãîåò øåäèä äéäù åà .ãçà ÷ôñ éøä ,àîèð àìå ìéäàä àì ÷ôñ ,øåäèä àîèðåzeyxa dxdhe cigid zeyxa d`neh

.miaxd:ñðëð àì ÷ôñ ñðëð ÷ôñ íéáøä úåùøì äçåúôä úåðç ïåâë.miaxd zeyxa d`nehde cigid zeyxa dxdhy e`:úåøçà úå÷éôñ éðù éøäiax
.`nhn ryedi:àîè å÷éôñå ãéçéä úåùøá äàîåè ÷ôñ éåä ,åæ äàîåè ÷ôñá úôúåùî ãéçéä úåùøå ìéàåä øáñã.oixdhn minkge÷ôñå ìéàåä éøáñã

:òùåäé éáøë äëìä ïéàå .øåäè å÷éôñå íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñ éåä ,äá úôúåùî íéáøä úåùøá äàîåè
gggg.ipgleyd xnqníåùî ïðáø ïéøäèîå .úåðçä éñéøú åá ãéîòäì éðçìåùä éðôìù ãåîòá äòåá÷ øîñî ,åùøéô åðéúåáøå .íéðæàîä óë åá äìåú éðçìåùäù

:ò÷ø÷ä íò åùéîùúã.zeryd oa`,å"ééìøéà æ"òìá åì ïéøå÷å .úåòùä úà íéðååëî åáå øîñî äá áåçúå úåòùä úåîù íäéìò íéîåùøå íéå÷ äá ùéù ïáà
:ä"èàìáìà éáøòáå.zeqexb ly oex`e:õò ìù ïåøà ïéîë ïäì ùé ,íäìù íééçéøá ìåô ìù íéñéøâ íéùåòä`nhn wecv 'x:åéìò éìë úøåúã ,ïåøà åúåà

.oixdhn minkge:÷åãö éáøë äëìä ïéàå .åìèìèì åúåà íéð÷úî íéîòô ,øáñ ÷åãö éáøå .ìèìèì éåùò åðéàå àåä úçðì éåùòä õò éìëã
hhhh.iphéîð éåñéëã íåùî ,éìë áåùç éîð àåä øáñã ,éåñéëä àîèî ìàéìîâ ïáøå .úåëúî éìë éøáùå úåàèåøâ åá íéîéùî íéúá éìòáù úëúî ìù éìë
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דברים: שני להקדים יש משנתנו  בביאתו`.לביאור מטמא ומוסגר מוחלט מצורע
המצורע, עם באוהל הנמצאים כלים בין  אדם ובין שבאוהל, מה כל  את לאוהל 

דברים  במה לטומאה. ראשון  ונעשים נטמאים בהם, נגע לא שהמצורע פי על  אף

מטמא  אינו האוהל , תחת עבר  רק אם אבל האוהל, תחת עמד  כשהמצורע אמורים?

הוא  הרי  זה, אוהל  תחת טהור  ועבר האוהל, תחת המצורע עמד אם ברם, באוהל.

a.טמא .(ai ,i zrxv z`neh 'ld m"anx), טהור ספקו  הרבים ברשות טומאה ספק

קשור  שספקו טומאה, בספק דנה משנתנו טמא. ספקו  היחיד ברשות טומאה וספק

(פרק  טהרות במסכת כולה שנויה המשנה – כאחד. היחיד  וברשות הרבים ברשות

ב). משנה ו 

úB÷ôñ äòaøà,טומאה של –ànèî òLBäé éaø,אותם – ÇÀÈÈÀÅÇÄÀËÇÀÇÅ
ïéøäèî íéîëçå. אלו ספקות –ãöék הספקות הם אילו כלומר – ÇÂÈÄÀÇÂÄÅÇ

îBò`.הללו? àîhäã תחת כגון אוהל, תחת עומד  המצורע – ÇÈÅÅ
"אוהל ", תחתם עושים שענפיו øáBòאילן øBähäå אילן יד על  – ÀÇÈÅ

המצורע, בו שעמד באוהל ונטמא האילן  תחת עבר אם ספק ויש  זה,

אחד . אוהל תחת המצורע עם היה ולא האילן , תחת עבר  לא a.אם
ãîBò øBähä, האילן תחת –øáBò àîhäåעבר והמצורע – ÇÈÅÀÇÈÅÅ

את  וטימא האילן  תחת לרגע עמד המצורע אם ספק ויש האילן , תחת
ולא  עבר  אלא עמד  לא שהמצורע או האילן , תחת עמו שהיה הטהור

שם. שעמד הטהור  búeLøa.נטמא äøäèå ãéçiä úeLøa äàîèËÀÈÄÀÇÈÄÀÇÂÈÄÀ
íéaøä,היחיד ברשות במשא, או במגע המטמא טמא, דבר היה – ÈÇÄ

היחיד, רשות לאותה הסמוך הרבים, ברשות בו  כיוצא טהור  ודבר 
מהם  איזה יודע ואינו  מהם, אחד  נשא או  מהם באחד  טהור  אדם ונגע

הטמא הדבר  אם נשא, או  הטהור.נגע הדבר  cúeLøa.או  äøäèÇÂÈÄÀ
íéaøä úeLøa äàîèå ãéçiäהדבר להיפך , שהיה כלומר – ÇÈÄÀËÀÈÄÀÈÇÄ

כיוצא  טמא דבר היה הרבים ברשות לו וסמוך  היחיד , ברשות הטהור
והספקות  מהם, באיזה יודע ואינו הדברים, באחד  אדם והתעסק בו,

òâðהם: ÷ôñ,הטמא בדבר –òâð àG ÷ôñ;בו –ìéäàä ÷ôñ ÈÅÈÇÈÅÈÇÈÅÆÁÄ
הטהור , ועל המצורע על האילן  –ìéäàä àG ÷ôñ,עליהם –÷ôñ ÈÅÆÁÄÈÅ

ñäèé,טמא דבר  הטהור נשא או  נענע כלומר –èéñä àG ÷ôñ ÅÄÈÅÅÄ
טמא, דבר  –ànèî òLBäé éaøהואיל הללו, הספקות בכל  – ÇÄÀËÇÀÇÅ

ספק  כדין  ומטמא, יהושע רבי מחמיר  בהם, משותף היחיד  ורשות
טמא. שספקו היחיד ברשות ïéøäèîטומאה íéîëçå שסוברים – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

להקל יש לפיכך הרבים, ברשות טומאה ספק גם כאן ויש  הואיל הם,
טהור. שספקו בלבד  הרבים ברשות טומאה ספק כדין

ומפרשים  זה, פירוש על  מקשים יש ברם הרמב"ם. לפי המשנה את בארנו 

אחרות y"xde)בדרכים ;y"`xd ;c"a`xd).

i y i l y m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

דברים, בשלושה עוסקת והיא ה), משנה יב (פרק כלים במסכת שנויה משנתנו
כלי. תורת עליהם אין  חכמים ולדעת הם, כלים צדוק רבי  שלדעת

GLíéøác äL,במשנתנו להלן  המנויים –ànèî ÷Bãö éaø– ÀÈÀÈÄÇÄÈÀÇÅ
טומאה, שמקבלים סובר , ïéøäèîשהוא íéîëçå אינם שלדעתם, – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

טומאה: éðçìMäמקבלים øîñî,מטבעות ופורט מחליף השולחני – ÇÀÅÇËÀÈÄ
המאזניים את בו שתולה בתיבתו  מסמר לו  מפרשים:((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););ויש ויש

לפני ספסלים גבי  על  הדלת את ומוריד חנותו פותח שולחני  דרך 

בשולחן  מסמר ונועץ מעותיו, את נותן  הוא ועליו  zlca)החנות epiid)
ימוט שלא úBñBøb((((ראבראבראבראב""""דדדד).).).).כדי ìL ïBøàåמוכרי של  ארון – ÀÈÆÈ

והיו  טחונים, פולים והיינו עגלה;גריסים, גבי על  לשוק אותו מוליכים
עדיין  לו  כשאין  ואף הוא, עצמו בפני כלי  זה שארון  סובר , צדוק רבי

שצריך כיון  סוברים, וחכמים טומאה. ומקבל הוא גמור  כלי  עגלה,
מלאכתו , נגמרה לא העגלה, לו תוקנה שלא זמן  כל עגלה, על להושיבו

מפרשים: ויש  טומאה; מקבל  zeqexb,ואינו  ly oex`d xnqn היינו
לשוק כשמוליכו בעגלה, הארון את בו  שמחזק ראבראבראבראב""""ד ד ד ד ;;;;המסמר ((((עייןעייןעייןעיין

ישראלישראלישראלישראל").").")."). מיני""""תפארתתפארתתפארתתפארת בשלושה משנתנו עוסקת זה פירוש לפי 
zeqexb,מסמרים: ly oex`d xnqne ,ipgleyd xnqnïáà ìL øîñîeÇÀÅÆÆÆ
úBòLולפי מסמר, תקוע שבמרכזה שמש , שעון  המשמשת אבן  – È

שמסמנים  בעיגול , סביבו  קוים נרשמים האבן, לוח על צלו  תנועת
– היום, לשעות המכוונים במספרים `elאותם lkaànèî ÷Bãö éaøÇÄÈÀÇÅ

טומאה. ומקבלים כלים חשובים הללו  המסמרים שלדעתו , –íéîëçåÇÂÈÄ
ïéøäèî ואינם כלי , תורת המסמרים על שאין הם, שסוברים – ÀÇÂÄ

טומאה. minkgk.מקבלים dkld
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ממשיכה  והיא ו), יב, (כלים הקודמת המשנה אחרי  כלים, במסכת שנויה זו משנה
לאו. אם עליהם כלי תורת אם תנאים, בהם שנחלקו  בדברים,

ïéøäèî íéîëçå ,ànèî ìàéìîb ïaø íéøác äòaøà– ÇÀÈÈÀÈÄÇÈÇÀÄÅÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ
הם: íézáואלו  éìòa ìL úBëzî ìL éðè éeqk–"i p h" הוא ÄÆÄÆÇÀÆÇÂÅÈÄ

בין  הבדל  ויש  כטנא, העשוי  גדול בתים,כלי  בעלי  של  הטני  כיסוי 

הרופאים  שכן רופאים, של  הטני  כיסוי ובין  סתם, אנשים היינו 
מקבל הכל ולדברי השונים, לצרכיהם הטני בכיסוי הרבה משתמשים

izdw - zex`ean zeipyn
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úBëzî éìk éîìâå,ì ä÷ìçpL àìáèåíéðL.íéãBîeìàéìîb ïaøì íéîëç,L àìáèaì ä÷ìçpíéðL,ìBãb ãçà §¨§¥§¥©§§©§¨¤¤§§¨¦§©¦¦£¨¦§©¨©§¦¥§©§¨¤¤§§¨¦§©¦¤¨¨
ïè÷ ãçàå–àîè ìBãbä,øBäè ïèwäå. §¤¨¨¨©¨¨¥§©¨¨¨

ÈGLíéøác äLìàéìîb ïaøøéîçî,éøáãkéànL úéa:úaMì áBè íBiî ïénçä úà ïéðîBè ïéà;úà ïéô÷Bæ ïéàå §¨§¨¦©¨©§¦¥©§¦§¦§¥¥©©¥§¦¤©©¦¦©©¨§¥§¦¤
áBè íBéa äøBðnä;ïéöéøb ïézt ïéôBà ïéàå,ïé÷é÷ø àlà.øîàìàéìîb ïaø:ìL ïäéîéîàaà úéa,ïéôBà eéä àG ©§¨§§¥¦¦¦§¦¦¤¨§¦¦¨©©¨©§¦¥¦¥¤¤¥©¨¨¦

ïéöéøb ïézt,ïé÷é÷ø àlà.Bì eøîà:ì äNòp äîeúéáéáàE,ïîöò ìò ïéøéîçî eéäL,ïél÷îeúBéäì ìàøNé ìò ¦¦§¦¦¤¨§¦¦¨§©©£¤§¥¨¦¤¨©§¦¦©©§¨§¦¦©¦§¨¥¦§
!éøçå ïéöéøb ïézt ïéôBà¦¦¦§¦¦¨Ÿ¦

:éìë áåùç åðéà úåñëì àìà äùòð àìã ïåéë éøáñã ,ïéøäèî íéîëçå .ìåáé÷ úéá åì ùé.zecxbnd ielze,úåàöçøî éúáá úåãøâîä íäá íéìåúù íéøîñî
:åôåâå åéìâø äá ãøâîå úãøâî ç÷åì ãçà ìë íù íéñðëðäå.zekzn ilk inlebeïðéà ,ïæåà åà ïâåà øñåçîù åà ,ñðøå÷á ùé÷äì ãøâì óåùì íéëéøöù

:ïúëàìî øîâúù ãò íéîëç éøáãì íéàîè.mipyl dwlgpy `lahäìåãâ ïäî úçà ïéàù úååù úåëéúç éúù úéùòðå ,ïéæáæáì äá ùéù ñøç ìù àìáè
:íéîëçë äëìäå .íéîëçå ìàéìîâ ïáø éâéìô àäá ,äúøáçî

iiii.zayl aeh mein oingd z` oipneh oi`àìà ïéðîåè ïéàå ,ìéùáúá áøéò ïë íà àìà ïéìùáî ïéàå ,úôá áøéò ïë íà àìà ïéôåà ïéà éàîù úéá éøáñã
:ãáìá ìéùáú ìù áåøéò ìò ïéðîåèå ïéìùáîå ïéôåàã éøáñ ììä úéáå .áåè íåé áøòî ïéðåîè ïéîç åì åéä ïë íà.oitwef oi`å÷øôúðù úåéìåç ìù äøåðî

:íéìëá ïéðá ïéà éøáñ ììä úéáå .íéìëá ïéðá ùéå ,äðåáë éåäã ,ïúåà ïéøéæçî ïéà ,äéúåéìåç.oivixb:úåáò úåøëë.oiwiwx `l`úéá éøáñã .úå÷ã úåøëë
:úôàð àéä äôé äáåøî úôäù ïîæáù ,è"åéá äáåøî úô ïéôåà íéøîåà ììä úéáå .àçøè íåùî è"åéá äáåøî úô ïéôåà ïéà éàîù.ixgeúôàðä äìåãâ äñéò

ìò:éàîù úéá éøáãë øéîçîù äî ìëá ìàéìîâ ïáøë äëìä ïéàå .íéìçâ éáâ

`xephxa yexit

וחכמים, גמליאל רבן נחלקו בתים בעלי  של הטני בכיסוי אבל טומאה;
בו  להשתמש ואפשר  קיבול בית לו ויש  הואיל  סובר , גמליאל  שרבן

סוברים, וחכמים טומאה. ומקבל  כלי  חשוב הוא הרי  שונים, לצרכים
טומאה. מקבל  ואינו  הכיסויים ככל  דינו  כיסוי , אלא ואינו  שהואיל

úBãøânä éeìúe–"zcxbn" משתמשים שהיו  ברזל, של  מסרק מין ÀÇÇÀÅ
לדברי כשלעצמה המגרדת ואמנם המרחץ. בבית הגוף את לגרד בו

שרשרת  והיא המגרדת, בתלוי  אלא נחלקו  לא טומאה, מקבלת הכל
אף  גמליאל  רבן  שלדעת המגרדת, את בה שתולים מתכת של  קטנה

ואינו  כלי  נחשב אינו  חכמים ולדעת טומאה, ומקבל הוא כלי התלוי 
טומאה. úBëzîמקבל éìk éîìâå נגמרה לא שעדיין מתכת כלי  – ÀÈÀÅÀÅÇÀ

רבן  בזה; וכיוצא החלקה גירוד, שפשוף, עדיין  וטעונים מלאכתם,
לקבל עליהם כלי תורת נגמרה, מלאכתם ועיקר  שהואיל  סובר גמליאל 

אינם  מלאכתם, כל נגמרה שלא זמן שכל סוברים, וחכמים טומאה;
טומאה. íéðLìמקבלים ä÷ìçpL àìáèåשיש חרס של  טבלא – ÀÇÀÈÆÆÀÀÈÄÀÇÄ

גמליאל רבן לדעת שוים, חלקים לשני  נחלקה אם סביב, מסגרת לה
ואינם  הם כלי שברי  חכמים, ולדעת טומאה; ומקבל הוא כלי  חלק כל
מטמא  גמליאל  שרבן הדברים, ארבעת הם אלו טומאה. מקבלים

מטהרין . àìáèaוחכמים ,ìàéìîb ïaøì íéîëç íéãBîeÄÂÈÄÀÇÈÇÀÄÅÀÇÀÈ
ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà ,íéðLì ä÷ìçpLלשתי שנשברה – ÆÆÀÀÈÄÀÇÄÆÈÈÀÆÈÈÈ

מחברתה, בהרבה גדולה מהן ואחת הגדול,ìBãbäחתיכות, החלק – ÇÈ
àîè, עליו כלי תורת שעדיין  –øBäè ïèwäå רבן לדעת אף – ÈÅÀÇÈÈÈ

.גמליאל
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משניות  ב (פרק ביצה במסכת שנויות (י-יב), בפרקנו  האחרונות המשניות שלוש
(השני ), גמליאל  שרבן להשמיע באה משנתנו טוב. יום בהלכות עוסקות והן ו -ח),

שמאי. בית כדברי  דברים בשלושה החמיר  הזקן, הלל מצאצאי שהיה

GLíéøác äL,טוב יום בענייני –øéîçî ìàéìîb ïaø פוסק – ÀÈÀÈÄÇÈÇÀÄÅÇÀÄ
לחומרא, éànLבהם úéa éøáãk:הם ואלו  –.`ïéðîBè ïéà ÀÄÀÅÅÇÇÅÀÄ

úaMì áBè íBiî ïénçä úàביצה במסכת א א א א ))))– משנהמשנהמשנהמשנה בבבב ((((פרקפרקפרקפרק ÆÇÇÄÄÇÇÈ
meinשנינו: dligza mc` lyai `l ,zay axr zeidl lgy aeh mei"

zayl aeh,(שבת לשם ועיקרו בישולו  תחילת יהא שלא `la(כלומר
axrn liyaz dyere ;zayl xized ± xized m`e ,aeh meil `ed lyan

aeh mei(שבת zayl"(לצורך eilr jneqe הוא זה תבשיל סמך (על

"עירובי נקרא זה תבשיל השבת). בשביל  טוב ביום לבשל מוסיף
יום  של התבשילים את טוב יום בערב שמערבבים כלומר  תבשילין",

כיצד טוב. ליום שמכינים אחד כתבשיל אותם ורואים שבת ושל טוב
הלל ובית שמאי  בית בזה נחלקו תבשילין? עירוב ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא מועיל

בבבב):):):): יז יז יז יז ,,,, ביצה ביצה ביצה ביצה  עירב בגמראבגמראבגמראבגמרא כן אם אלא אופין  אין  אומרים: שמאי "בית
אם  אלא טומנין  ואין בתבשיל , עירב כן אם אלא מבשלים ואין בפת,

אדם  מערב אומרים: הלל  ובית טוב. יום מערב טמונין  חמין  היו  כן 
מניחים  הלל, בית שלדעת מכאן , – צרכו" כל  בו ועושה אחד בתבשיל 

לאפות עי שמותר היינו  דבר, לכל  מועיל וזה ותבשיל, פת תבשילין  רוב
שמאי בית לדעת אבל  לשבת. טוב מיום חמין  להטמין  ואף ולבשל

ותבשיל פת עירוב ואין ומין , מין  כל על  טוב יום מערב לערב צריכים
רבן  ואף חמין. להטמנת לא אבל בלבד, ולבישול לאפיה אלא מועיל 

של תבשילין " "עירוב סמך  שעל  שמאי, כבית להחמיר פסק גמליאל 
היו  כן אם אלא לשבת, טוב מיום החמין את טומנים אין  ותבשיל  פת

חמין  טוב.לו יום מערב aíBéa.טמונים äøBðnä úà ïéô÷Bæ ïéàåÀÅÀÄÆÇÀÈÀ
áBè–א א א א ))))בגמרא כבכבכבכב,,,, חוליות ((((ביצה ביצה ביצה ביצה  של  במנורה כאן  שמדובר  מבואר ,

החוליות  את להחזיר שאסור שמאי , בית וסוברים טוב, ביום שנתפרקה

ברם, כבונה. שנראה משום טוב, ביום המנורה את ולזקוף למקומן
בכלים. בנין  שאין  סוברים הלל  oaxבית xingdy ,ipy xac df ixde

.b .i`ny zia ixack l`ilnbïéôBà ïéàå,טוב ביום –ïéöéøb ïézt ÀÅÄÄÄÀÄÄ
וגדולות, עבות ככרות –ïé÷é÷ø àlà בית שסוברים דקות, עוגות – ÆÈÀÄÄ

ברם, יתירה. טירחה משום טוב, ביום מרובה פת אופים אין שמאי:
יפה  נאפית שהפת טוב, ביום מרובה פת אופים אומרים: הלל  בית

מלא. i`ny.כשהתנור ziak l`ilnb oax xingdy iyilyd xacd dfe
ïéôBà eéä àG ,àaà úéa ìL ïäéîéî :ìàéìîb ïaø øîàÈÇÇÈÇÀÄÅÄÅÆÆÅÇÈÈÄ

ïé÷é÷ø àlà ,ïéöéøb ïéztלהעיד גמליאל רבן  בא לדבריו כסיוע – ÄÄÀÄÄÆÈÀÄÄ
למעשה  מחמירים היו הזקן , גמליאל  בן  שמעון רבן אביו , בבית שגם

דקות. אלא עבות ככרות טוב ביום לאפות Bìלא eøîà:חכמים – ÈÀ
ïél÷îe ,ïîöò ìò ïéøéîçî eéäL ,Eéáà úéáì äNòp äîeÇÇÂÆÀÅÈÄÆÈÇÀÄÄÇÇÀÈÀÄÄ

øb ïézt ïéôBà úBéäì ìàøNé ìò!éøçå ïéöéפי על שאף – ÇÄÀÈÅÄÀÄÄÄÀÄÄÈÙÄ
טוב  ביום לאפות שמותר  לאחרים, הקלו עצמם על מחמירים שהיו

ואפילו  עבות, גחלים,ixeg,ככרות גבי  על הנאפות גדולות חררות היינו 
מרובה. mixacd,וטרחתן zyly lka lld ziak dklde רבן כדעת ולא

גמליאל.
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‡ÈGL øîà àeä óàì÷äì íéøác äL:úBhnä ïéa ïéãaëî,áBè íBéa øîânä úà ïéçépîe,ñl÷î éãb íéNBòå ©¨©§¨§¨¦§¨¥§©§¦¥©¦©¦¦¤©ª§¨§§¦§¦§ª¨
íéçñô éìéìa.íéîëçåíéøñBà. §¥¥§¨¦©£¨¦§¦

·ÈGLíéøác äLäéøæò ïa øæòìà éaøøézî,íéîëçåïéøñBà:aL äòeöøa äàöBé Búøtäéðø÷ ïé,úà ïéãø÷îe §¨§¨¦©¦¤§¨¨¤£©§¨©¦©£¨¦§¦¨¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨§¨§¦¤
áBè íBéa äîäaä,ïälL íéçøa ïéìtìtä úà ïé÷çBLå.äãeäé éaøøîBà:áBè íBéa äîäaä úà ïéãø÷î ïéà, ©§¥¨§§£¦¤©¦§§¦¨¥©¦¤¨¤©¦§¨¥¥§¨§¦¤©§¥¨§

äøeaç äNBò àeäL éðtî,ïéôöø÷î ìáà.íéîëçåíéøîBà:ïéãø÷î ïéà,ïéôöø÷î àG óà. ¦§¥¤¤©¨£¨§©§§¦©£¨¦§¦¥§¨§¦©§©§§¦
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‡élwî íéøác elàéànL úéaéøîçîeìlä úéa:áBè íBéa äãìBpL äöéa–éànL úéaíéøîBà:ìëàz;úéáe ¥§¨¦¦ª¥¥©©¥ª§¥¥¦¥¥¨¤§¨§¥©©§¦¥¨¥¥

`i`i`i`i.zehnd oia oicakn:ìåëàìå úåèî éáâ ìò áñäì åéä ïéìéâøå .íù ïéìëåàù.xnben,íéìëä úà øîâì ìáà .äá çéøäì éãë íéìçâ éáâ ìò äðåáì
:øåñà ìëä éøáã.qlewnäéá áéúëã çñôì øëæ íéùåò åéäå .åäìåöùë åì äöåç åãöá ïééåìú åéòî éðáå åéòøë(á"é úåîù),ñìå÷î .åáø÷ ìòå åéòøë ìò åùàø

:àùçðã àñìå÷å ,úùåçð òáåëå íåâøú .åîò åéðééæ éìëù äæ øåáâë.mixqe` minkgeìëì êøåö åàìã íåùî ,øîâåîå .úåîåâ ééååùà íåùî ,ãåáéë .ïúùìùá
:íéîëçë äëìäå .õåçá íéùã÷ ìëåàë äàøðù éðôî ,ñìå÷î éãâ .òø åçéøù éîì åà øúåéá íéâðåòîì àìà åðéàù ,àåä ùôð

aiaiaiai.dipxw oiay drevxa d`vei ezxtìòå ,åúðëù ìù àìà ,äúéä äéøæò ïá øæòìà 'ø ìù åúøô àìå .äì èéùëú åðéàå àåä éåàùî íéîëç åøîàå .éåðì
:åîù ìò úàø÷ð äá äçéî àìù.aeh meia oicxwne:äøåáç ãéáòã â"òàå ,äîäáä úà äá ïéãøâîå ïéëëçîå úå÷ã äéðéùù ìæøá ìù äðè÷ äøéâî ïéîë

.odly migxa:êëì úåéåùòä úåðè÷.mitvxwn:äøåáç ïéùåò ïéàå úåñâ äéðéùù õò ìù äøéâîá.mitvxwn `l s`äëìä ïéàå .ãåøé÷ åèà óåöø÷ ïðéøæâã
æò ïá øæòìà 'øëíéîëçå .äéúååë ì"éé÷å ,øúåî ïéåëúî ïéàù øáã øîàã ïåòîù 'øã äéúèùá äéì í÷ àäáã íåùî ,ãáìá äîäáä úà íéãø÷îá àìà äéø

:äëìä êë ïéàå .øåñà ïéåëúî ïéàù øáã øîàã äãåäé éáøë éøáñ äéìò éâéìôã
c`̀̀̀.aeh meia dclepy dviaìåîúàî àðãéàä àãìéúîã äöéá ìëã íåùî ,ìëàú àì éøîàã ììä úéáã åäééîòèå .ïðé÷ñò úáù øçà ìù áåè íåéá
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כדברי דברים בשלושה מחמיר היה גמליאל שרבן  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
וחולק  בהם, מקל גמליאל  רבן שהיה דברים, שלושה משנתנו מוסיפה שמאי , בית

חכמים. דברי  על

àeä óà, גמליאל רבן  –GL øîàì÷äì íéøác äL ואלו – ÇÈÇÀÈÀÈÄÀÈÅ
úBhnä`.הם: ïéa ïéãaëîעל בסעודה להסב רגילים שהיו  – ÀÇÀÄÅÇÄ

שנפלו  האוכל פירורי  את לטאטא שמותר  גמליאל , רבן  וסובר המיטות,

טוב, וביום בשבת הבית את לטאטא אסרו חכמים שכן המיטות; בין 
סובר, גמליאל  רבן  אבל כבונה; זה והרי גומות, ישווה שמא גזירה

וזה  הואיל המיטות, בין אבל  כולו , הבית בטיטוא אלא לאסור שאין
מן  למסובים, אבק יעלה שלא יום כל שם ומטאטאים מועט, מקום
טוב  יום סעודת כבוד  משום שם לטאטא ומותר גומות, שם אין הסתם

יבוא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). שלא המיטות, בין  גם לטאטא אוסרים חכמים ברם,
הבית. כל aáBè.לטאטא íBéa øîânä úà ïéçépîe נוהגים – ÇÄÄÆÇËÀÈÀ
לבונה להניח minyad)היו ipinn) למסובים להעלות כדי  גחלים, על 

נקרא  הגחלים מן העולה הבשמים עשן  הבשמים; של  נעים ריח

;"xnben"שיש משום טוב, ביום אף כן לעשות גמליאל רבן  והתיר 
אבל טוב. ביום שמותר  נפש אוכל  כצורך  זה והרי  הגוף, הנאת בזה

לכל צורך  שאינו מאחר טוב, ביום המוגמר את להניח אוסרים חכמים
ומפונקים. לעשירים אלא béìéìa.נפש, ñl÷î éãb íéNBòåÀÄÀÄÀËÈÀÅÅ

íéçñô–qlewn icb כרעיו על ראשו צלוי, כולו שהוא גדי היינו ÀÈÄ
קרבן  את צולים שהיו כדרך לו , חוצה לו תלויים מעיו  ובני קרבו , ועל

) בירושלים מפרשים:"qlewnהפסח ויש מכובד . הרמב"ם: פירש –
כגבור נראה והיה הגדי גוף על  ככובע תלויים היו שהמעיים לפי

שכן  עליו, zyegp"שנשקו raek"– ה יז, א שמואל – בגליית הכתוב
ygpcתרגומו : qleweבליל מקולס גדי  שעושים גמליאל, רבן  וסובר ,(

פסח. לקרבן זכר  הזה, בזמן אף הפסח íéøñBàחג íéîëçåבכל – ÇÂÈÄÀÄ
הטעם  שבארנו כמו  – הראשונים הדברים בשני  הדברים: שלשת

קדשים  כאוכל שנראה משום חכמים, אוסרים מקולס" ו "גדי  למעלה;
minkgk.בחוץ. dklde
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והיא  קודם, הזכרנו  שכבר כפי ח), משנה ב (פרק ביצה במסכת שנויה משנתנו
הקודמות. למשניות כהמשך דברים", "שלושה להשמיע מוסיפה

GLïéøñBà íéîëçå ,øézî äéøæò ïa øæòìà éaø íéøác äL ÀÈÀÈÄÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÇÄÇÂÈÄÀÄ
הם: ואלו –.`äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé Búøt לרשות – ÈÈÀÈÄÀÈÆÅÇÀÆÈ

בגמרא בשבת. בבבב))))הרבים נדנדנדנד,,,, שבתשבתשבתשבת א א א א ;;;; כגכגכגכג,,,, ברייתא:((((ביצהביצהביצהביצה "l`מובאת
dzid ely,(עזריה בן אלעזר  רבי של  פרתו  זו היתה ly(לא `l`

."eny lr z`xwp da dgin `ly jezne ,dzid ezpky מצּווה האדם ואמנם
לרשות  בשבת הבהמה שתצא ואסור  בהמתו , שביתת על  התורה מן

התיר עזריה בן  אלעזר שרבי אלא גופה, על  משא שהוא בדבר הרבים
חכמים  ברם, לנוי. לה העשויה קרניה, שבין  ברצועה הפרה שתצא

בכך, רגילות הפרות כל שאין  משום לנוי , שהיא רצועה גם בה אסרו 
כמשא. נחשב זה aáBè.והרי  íBéa äîäaä úà ïéãø÷îe– ÀÈÀÄÆÇÀÅÈÀ

פי על  אף דקות, ששיניה ברזל של במגרדת הבהמה את לגרד מותר
הוא. מתכוון  שאינו שדבר חבורה, לפעמים בה עושה b.שהמגרדת

ïéìtìtä úà ïé÷çBLå,טוב ביום –ïälL íéçøa המיוחדות – ÀÂÄÆÇÄÀÀÄÈÅÇÄÆÈÆ
וחכמים  מרובה. טורח ויש גדולות שהן פי  על אף פלפלים, לשחיקת

אבן  של  קטנה במדוכה אלא טוב ביום פלפלים שחיקת מתירים אינם
וכדומה. עץ של  äîäaäאו  úà ïéãø÷î ïéà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÀÈÀÄÆÇÀÅÈ

äøeaç äNBò àeäL éðtî ,áBè íBéaשדבר סובר , יהודה רבי – ÀÄÀÅÆÆÇÈ
ברזל, של במגרדת הבהמה את לגרד  אין  ולכן אסור, מתכוון  שאינו 

חבורה, בה עושות הברזל  ששיני  ïéôöø÷îלפי  ìáà מגרדים – ÂÈÀÇÀÀÄ
חבורה. חשש בהן  ואין רחבות, ששיניה עץ, של  במגרדת אותה

ïéôöø÷î àG óà ,ïéãø÷î ïéà :íéøîBà íéîëçå שגוזרים – ÇÂÈÄÀÄÅÀÈÀÄÇÀÇÀÀÄ
י שאם קירוד, משום בקירצוף יבואו הם שמא חשש  יש לקרצף, תירו 

"cexiw"לקרד. :yxtn m"anxd הנאחזים הקטנים הזבובים הסרת הוא

אותם. כשעוקרים פצועים המקומות מניחים והם הבהמה, בירכות
"sevxiw" שהן המקום פוצעין  שאין הגדולים, הזבובים הסרת הוא

בהם". dixfr,אוחזים oa xfrl` iaxk dndad cexiwa dklde הלכה שכן 
הפרה  ברצועת ברם, מותר. מתכוון שאין שדבר  שמעון , כרבי היא

פלפלים minkgk.ובשחיקת dkld
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הלל ובית מחמירים שמאי  בית הלל, ובית שמאי בית בהן שנחלקו ההלכות ברוב
הלל ובית מקלים שמאי בית שבהן  הלכות, ושלוש  עשרים מונה זה פרק מקלים.
שונות. הלכות שתי  כוללת והיא ביצה, מסכת בתחילת שנויה משנתנו  – מחמירים.

:micg` mixac micwp dpey`xd dkldd xe`al:(ביצה למסכת בפתיחה הבאנו (שכבר
מכאן, – יביאו " אשר את והכינו  הששי  ביום "והיה ה): טז, (שמות בתורה כתוב

izdw - zex`ean zeipyn
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úBëzî éìk éîìâå,ì ä÷ìçpL àìáèåíéðL.íéãBîeìàéìîb ïaøì íéîëç,L àìáèaì ä÷ìçpíéðL,ìBãb ãçà §¨§¥§¥©§§©§¨¤¤§§¨¦§©¦¦£¨¦§©¨©§¦¥§©§¨¤¤§§¨¦§©¦¤¨¨
ïè÷ ãçàå–àîè ìBãbä,øBäè ïèwäå. §¤¨¨¨©¨¨¥§©¨¨¨

ÈGLíéøác äLìàéìîb ïaøøéîçî,éøáãkéànL úéa:úaMì áBè íBiî ïénçä úà ïéðîBè ïéà;úà ïéô÷Bæ ïéàå §¨§¨¦©¨©§¦¥©§¦§¦§¥¥©©¥§¦¤©©¦¦©©¨§¥§¦¤
áBè íBéa äøBðnä;ïéöéøb ïézt ïéôBà ïéàå,ïé÷é÷ø àlà.øîàìàéìîb ïaø:ìL ïäéîéîàaà úéa,ïéôBà eéä àG ©§¨§§¥¦¦¦§¦¦¤¨§¦¦¨©©¨©§¦¥¦¥¤¤¥©¨¨¦

ïéöéøb ïézt,ïé÷é÷ø àlà.Bì eøîà:ì äNòp äîeúéáéáàE,ïîöò ìò ïéøéîçî eéäL,ïél÷îeúBéäì ìàøNé ìò ¦¦§¦¦¤¨§¦¦¨§©©£¤§¥¨¦¤¨©§¦¦©©§¨§¦¦©¦§¨¥¦§
!éøçå ïéöéøb ïézt ïéôBà¦¦¦§¦¦¨Ÿ¦

:éìë áåùç åðéà úåñëì àìà äùòð àìã ïåéë éøáñã ,ïéøäèî íéîëçå .ìåáé÷ úéá åì ùé.zecxbnd ielze,úåàöçøî éúáá úåãøâîä íäá íéìåúù íéøîñî
:åôåâå åéìâø äá ãøâîå úãøâî ç÷åì ãçà ìë íù íéñðëðäå.zekzn ilk inlebeïðéà ,ïæåà åà ïâåà øñåçîù åà ,ñðøå÷á ùé÷äì ãøâì óåùì íéëéøöù

:ïúëàìî øîâúù ãò íéîëç éøáãì íéàîè.mipyl dwlgpy `lahäìåãâ ïäî úçà ïéàù úååù úåëéúç éúù úéùòðå ,ïéæáæáì äá ùéù ñøç ìù àìáè
:íéîëçë äëìäå .íéîëçå ìàéìîâ ïáø éâéìô àäá ,äúøáçî

iiii.zayl aeh mein oingd z` oipneh oi`àìà ïéðîåè ïéàå ,ìéùáúá áøéò ïë íà àìà ïéìùáî ïéàå ,úôá áøéò ïë íà àìà ïéôåà ïéà éàîù úéá éøáñã
:ãáìá ìéùáú ìù áåøéò ìò ïéðîåèå ïéìùáîå ïéôåàã éøáñ ììä úéáå .áåè íåé áøòî ïéðåîè ïéîç åì åéä ïë íà.oitwef oi`å÷øôúðù úåéìåç ìù äøåðî

:íéìëá ïéðá ïéà éøáñ ììä úéáå .íéìëá ïéðá ùéå ,äðåáë éåäã ,ïúåà ïéøéæçî ïéà ,äéúåéìåç.oivixb:úåáò úåøëë.oiwiwx `l`úéá éøáñã .úå÷ã úåøëë
:úôàð àéä äôé äáåøî úôäù ïîæáù ,è"åéá äáåøî úô ïéôåà íéøîåà ììä úéáå .àçøè íåùî è"åéá äáåøî úô ïéôåà ïéà éàîù.ixgeúôàðä äìåãâ äñéò

ìò:éàîù úéá éøáãë øéîçîù äî ìëá ìàéìîâ ïáøë äëìä ïéàå .íéìçâ éáâ
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וחכמים, גמליאל רבן נחלקו בתים בעלי  של הטני בכיסוי אבל טומאה;
בו  להשתמש ואפשר  קיבול בית לו ויש  הואיל  סובר , גמליאל  שרבן

סוברים, וחכמים טומאה. ומקבל  כלי  חשוב הוא הרי  שונים, לצרכים
טומאה. מקבל  ואינו  הכיסויים ככל  דינו  כיסוי , אלא ואינו  שהואיל

úBãøânä éeìúe–"zcxbn" משתמשים שהיו  ברזל, של  מסרק מין ÀÇÇÀÅ
לדברי כשלעצמה המגרדת ואמנם המרחץ. בבית הגוף את לגרד בו

שרשרת  והיא המגרדת, בתלוי  אלא נחלקו  לא טומאה, מקבלת הכל
אף  גמליאל  רבן  שלדעת המגרדת, את בה שתולים מתכת של  קטנה

ואינו  כלי  נחשב אינו  חכמים ולדעת טומאה, ומקבל הוא כלי התלוי 
טומאה. úBëzîמקבל éìk éîìâå נגמרה לא שעדיין מתכת כלי  – ÀÈÀÅÀÅÇÀ

רבן  בזה; וכיוצא החלקה גירוד, שפשוף, עדיין  וטעונים מלאכתם,
לקבל עליהם כלי תורת נגמרה, מלאכתם ועיקר  שהואיל  סובר גמליאל 

אינם  מלאכתם, כל נגמרה שלא זמן שכל סוברים, וחכמים טומאה;
טומאה. íéðLìמקבלים ä÷ìçpL àìáèåשיש חרס של  טבלא – ÀÇÀÈÆÆÀÀÈÄÀÇÄ

גמליאל רבן לדעת שוים, חלקים לשני  נחלקה אם סביב, מסגרת לה
ואינם  הם כלי שברי  חכמים, ולדעת טומאה; ומקבל הוא כלי  חלק כל
מטמא  גמליאל  שרבן הדברים, ארבעת הם אלו טומאה. מקבלים

מטהרין . àìáèaוחכמים ,ìàéìîb ïaøì íéîëç íéãBîeÄÂÈÄÀÇÈÇÀÄÅÀÇÀÈ
ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà ,íéðLì ä÷ìçpLלשתי שנשברה – ÆÆÀÀÈÄÀÇÄÆÈÈÀÆÈÈÈ

מחברתה, בהרבה גדולה מהן ואחת הגדול,ìBãbäחתיכות, החלק – ÇÈ
àîè, עליו כלי תורת שעדיין  –øBäè ïèwäå רבן לדעת אף – ÈÅÀÇÈÈÈ

.גמליאל
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משניות  ב (פרק ביצה במסכת שנויות (י-יב), בפרקנו  האחרונות המשניות שלוש
(השני ), גמליאל  שרבן להשמיע באה משנתנו טוב. יום בהלכות עוסקות והן ו -ח),

שמאי. בית כדברי  דברים בשלושה החמיר  הזקן, הלל מצאצאי שהיה

GLíéøác äL,טוב יום בענייני –øéîçî ìàéìîb ïaø פוסק – ÀÈÀÈÄÇÈÇÀÄÅÇÀÄ
לחומרא, éànLבהם úéa éøáãk:הם ואלו  –.`ïéðîBè ïéà ÀÄÀÅÅÇÇÅÀÄ

úaMì áBè íBiî ïénçä úàביצה במסכת א א א א ))))– משנהמשנהמשנהמשנה בבבב ((((פרקפרקפרקפרק ÆÇÇÄÄÇÇÈ
meinשנינו: dligza mc` lyai `l ,zay axr zeidl lgy aeh mei"

zayl aeh,(שבת לשם ועיקרו בישולו  תחילת יהא שלא `la(כלומר
axrn liyaz dyere ;zayl xized ± xized m`e ,aeh meil `ed lyan

aeh mei(שבת zayl"(לצורך eilr jneqe הוא זה תבשיל סמך (על

"עירובי נקרא זה תבשיל השבת). בשביל  טוב ביום לבשל מוסיף
יום  של התבשילים את טוב יום בערב שמערבבים כלומר  תבשילין",

כיצד טוב. ליום שמכינים אחד כתבשיל אותם ורואים שבת ושל טוב
הלל ובית שמאי  בית בזה נחלקו תבשילין? עירוב ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא מועיל

בבבב):):):): יז יז יז יז ,,,, ביצה ביצה ביצה ביצה  עירב בגמראבגמראבגמראבגמרא כן אם אלא אופין  אין  אומרים: שמאי "בית
אם  אלא טומנין  ואין בתבשיל , עירב כן אם אלא מבשלים ואין בפת,

אדם  מערב אומרים: הלל  ובית טוב. יום מערב טמונין  חמין  היו  כן 
מניחים  הלל, בית שלדעת מכאן , – צרכו" כל  בו ועושה אחד בתבשיל 

לאפות עי שמותר היינו  דבר, לכל  מועיל וזה ותבשיל, פת תבשילין  רוב
שמאי בית לדעת אבל  לשבת. טוב מיום חמין  להטמין  ואף ולבשל

ותבשיל פת עירוב ואין ומין , מין  כל על  טוב יום מערב לערב צריכים
רבן  ואף חמין. להטמנת לא אבל בלבד, ולבישול לאפיה אלא מועיל 

של תבשילין " "עירוב סמך  שעל  שמאי, כבית להחמיר פסק גמליאל 
היו  כן אם אלא לשבת, טוב מיום החמין את טומנים אין  ותבשיל  פת

חמין  טוב.לו יום מערב aíBéa.טמונים äøBðnä úà ïéô÷Bæ ïéàåÀÅÀÄÆÇÀÈÀ
áBè–א א א א ))))בגמרא כבכבכבכב,,,, חוליות ((((ביצה ביצה ביצה ביצה  של  במנורה כאן  שמדובר  מבואר ,

החוליות  את להחזיר שאסור שמאי , בית וסוברים טוב, ביום שנתפרקה

ברם, כבונה. שנראה משום טוב, ביום המנורה את ולזקוף למקומן
בכלים. בנין  שאין  סוברים הלל  oaxבית xingdy ,ipy xac df ixde

.b .i`ny zia ixack l`ilnbïéôBà ïéàå,טוב ביום –ïéöéøb ïézt ÀÅÄÄÄÀÄÄ
וגדולות, עבות ככרות –ïé÷é÷ø àlà בית שסוברים דקות, עוגות – ÆÈÀÄÄ

ברם, יתירה. טירחה משום טוב, ביום מרובה פת אופים אין שמאי:
יפה  נאפית שהפת טוב, ביום מרובה פת אופים אומרים: הלל  בית

מלא. i`ny.כשהתנור ziak l`ilnb oax xingdy iyilyd xacd dfe
ïéôBà eéä àG ,àaà úéa ìL ïäéîéî :ìàéìîb ïaø øîàÈÇÇÈÇÀÄÅÄÅÆÆÅÇÈÈÄ

ïé÷é÷ø àlà ,ïéöéøb ïéztלהעיד גמליאל רבן  בא לדבריו כסיוע – ÄÄÀÄÄÆÈÀÄÄ
למעשה  מחמירים היו הזקן , גמליאל  בן  שמעון רבן אביו , בבית שגם

דקות. אלא עבות ככרות טוב ביום לאפות Bìלא eøîà:חכמים – ÈÀ
ïél÷îe ,ïîöò ìò ïéøéîçî eéäL ,Eéáà úéáì äNòp äîeÇÇÂÆÀÅÈÄÆÈÇÀÄÄÇÇÀÈÀÄÄ

øb ïézt ïéôBà úBéäì ìàøNé ìò!éøçå ïéöéפי על שאף – ÇÄÀÈÅÄÀÄÄÄÀÄÄÈÙÄ
טוב  ביום לאפות שמותר  לאחרים, הקלו עצמם על מחמירים שהיו

ואפילו  עבות, גחלים,ixeg,ככרות גבי  על הנאפות גדולות חררות היינו 
מרובה. mixacd,וטרחתן zyly lka lld ziak dklde רבן כדעת ולא

גמליאל.
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‡ÈGL øîà àeä óàì÷äì íéøác äL:úBhnä ïéa ïéãaëî,áBè íBéa øîânä úà ïéçépîe,ñl÷î éãb íéNBòå ©¨©§¨§¨¦§¨¥§©§¦¥©¦©¦¦¤©ª§¨§§¦§¦§ª¨
íéçñô éìéìa.íéîëçåíéøñBà. §¥¥§¨¦©£¨¦§¦

·ÈGLíéøác äLäéøæò ïa øæòìà éaøøézî,íéîëçåïéøñBà:aL äòeöøa äàöBé Búøtäéðø÷ ïé,úà ïéãø÷îe §¨§¨¦©¦¤§¨¨¤£©§¨©¦©£¨¦§¦¨¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨§¨§¦¤
áBè íBéa äîäaä,ïälL íéçøa ïéìtìtä úà ïé÷çBLå.äãeäé éaøøîBà:áBè íBéa äîäaä úà ïéãø÷î ïéà, ©§¥¨§§£¦¤©¦§§¦¨¥©¦¤¨¤©¦§¨¥¥§¨§¦¤©§¥¨§

äøeaç äNBò àeäL éðtî,ïéôöø÷î ìáà.íéîëçåíéøîBà:ïéãø÷î ïéà,ïéôöø÷î àG óà. ¦§¥¤¤©¨£¨§©§§¦©£¨¦§¦¥§¨§¦©§©§§¦
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡élwî íéøác elàéànL úéaéøîçîeìlä úéa:áBè íBéa äãìBpL äöéa–éànL úéaíéøîBà:ìëàz;úéáe ¥§¨¦¦ª¥¥©©¥ª§¥¥¦¥¥¨¤§¨§¥©©§¦¥¨¥¥

`i`i`i`i.zehnd oia oicakn:ìåëàìå úåèî éáâ ìò áñäì åéä ïéìéâøå .íù ïéìëåàù.xnben,íéìëä úà øîâì ìáà .äá çéøäì éãë íéìçâ éáâ ìò äðåáì
:øåñà ìëä éøáã.qlewnäéá áéúëã çñôì øëæ íéùåò åéäå .åäìåöùë åì äöåç åãöá ïééåìú åéòî éðáå åéòøë(á"é úåîù),ñìå÷î .åáø÷ ìòå åéòøë ìò åùàø

:àùçðã àñìå÷å ,úùåçð òáåëå íåâøú .åîò åéðééæ éìëù äæ øåáâë.mixqe` minkgeìëì êøåö åàìã íåùî ,øîâåîå .úåîåâ ééååùà íåùî ,ãåáéë .ïúùìùá
:íéîëçë äëìäå .õåçá íéùã÷ ìëåàë äàøðù éðôî ,ñìå÷î éãâ .òø åçéøù éîì åà øúåéá íéâðåòîì àìà åðéàù ,àåä ùôð

aiaiaiai.dipxw oiay drevxa d`vei ezxtìòå ,åúðëù ìù àìà ,äúéä äéøæò ïá øæòìà 'ø ìù åúøô àìå .äì èéùëú åðéàå àåä éåàùî íéîëç åøîàå .éåðì
:åîù ìò úàø÷ð äá äçéî àìù.aeh meia oicxwne:äøåáç ãéáòã â"òàå ,äîäáä úà äá ïéãøâîå ïéëëçîå úå÷ã äéðéùù ìæøá ìù äðè÷ äøéâî ïéîë

.odly migxa:êëì úåéåùòä úåðè÷.mitvxwn:äøåáç ïéùåò ïéàå úåñâ äéðéùù õò ìù äøéâîá.mitvxwn `l s`äëìä ïéàå .ãåøé÷ åèà óåöø÷ ïðéøæâã
æò ïá øæòìà 'øëíéîëçå .äéúååë ì"éé÷å ,øúåî ïéåëúî ïéàù øáã øîàã ïåòîù 'øã äéúèùá äéì í÷ àäáã íåùî ,ãáìá äîäáä úà íéãø÷îá àìà äéø

:äëìä êë ïéàå .øåñà ïéåëúî ïéàù øáã øîàã äãåäé éáøë éøáñ äéìò éâéìôã
c`̀̀̀.aeh meia dclepy dviaìåîúàî àðãéàä àãìéúîã äöéá ìëã íåùî ,ìëàú àì éøîàã ììä úéáã åäééîòèå .ïðé÷ñò úáù øçà ìù áåè íåéá

`xephxa yexit
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כדברי דברים בשלושה מחמיר היה גמליאל שרבן  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
וחולק  בהם, מקל גמליאל  רבן שהיה דברים, שלושה משנתנו מוסיפה שמאי , בית

חכמים. דברי  על

àeä óà, גמליאל רבן  –GL øîàì÷äì íéøác äL ואלו – ÇÈÇÀÈÀÈÄÀÈÅ
úBhnä`.הם: ïéa ïéãaëîעל בסעודה להסב רגילים שהיו  – ÀÇÀÄÅÇÄ

שנפלו  האוכל פירורי  את לטאטא שמותר  גמליאל , רבן  וסובר המיטות,

טוב, וביום בשבת הבית את לטאטא אסרו חכמים שכן המיטות; בין 
סובר, גמליאל  רבן  אבל כבונה; זה והרי גומות, ישווה שמא גזירה

וזה  הואיל המיטות, בין אבל  כולו , הבית בטיטוא אלא לאסור שאין
מן  למסובים, אבק יעלה שלא יום כל שם ומטאטאים מועט, מקום
טוב  יום סעודת כבוד  משום שם לטאטא ומותר גומות, שם אין הסתם

יבוא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). שלא המיטות, בין  גם לטאטא אוסרים חכמים ברם,
הבית. כל aáBè.לטאטא íBéa øîânä úà ïéçépîe נוהגים – ÇÄÄÆÇËÀÈÀ
לבונה להניח minyad)היו ipinn) למסובים להעלות כדי  גחלים, על 

נקרא  הגחלים מן העולה הבשמים עשן  הבשמים; של  נעים ריח

;"xnben"שיש משום טוב, ביום אף כן לעשות גמליאל רבן  והתיר 
אבל טוב. ביום שמותר  נפש אוכל  כצורך  זה והרי  הגוף, הנאת בזה

לכל צורך  שאינו מאחר טוב, ביום המוגמר את להניח אוסרים חכמים
ומפונקים. לעשירים אלא béìéìa.נפש, ñl÷î éãb íéNBòåÀÄÀÄÀËÈÀÅÅ

íéçñô–qlewn icb כרעיו על ראשו צלוי, כולו שהוא גדי היינו ÀÈÄ
קרבן  את צולים שהיו כדרך לו , חוצה לו תלויים מעיו  ובני קרבו , ועל

) בירושלים מפרשים:"qlewnהפסח ויש מכובד . הרמב"ם: פירש –
כגבור נראה והיה הגדי גוף על  ככובע תלויים היו שהמעיים לפי

שכן  עליו, zyegp"שנשקו raek"– ה יז, א שמואל – בגליית הכתוב
ygpcתרגומו : qleweבליל מקולס גדי  שעושים גמליאל, רבן  וסובר ,(

פסח. לקרבן זכר  הזה, בזמן אף הפסח íéøñBàחג íéîëçåבכל – ÇÂÈÄÀÄ
הטעם  שבארנו כמו  – הראשונים הדברים בשני  הדברים: שלשת

קדשים  כאוכל שנראה משום חכמים, אוסרים מקולס" ו "גדי  למעלה;
minkgk.בחוץ. dklde
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והיא  קודם, הזכרנו  שכבר כפי ח), משנה ב (פרק ביצה במסכת שנויה משנתנו
הקודמות. למשניות כהמשך דברים", "שלושה להשמיע מוסיפה

GLïéøñBà íéîëçå ,øézî äéøæò ïa øæòìà éaø íéøác äL ÀÈÀÈÄÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÇÄÇÂÈÄÀÄ
הם: ואלו –.`äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé Búøt לרשות – ÈÈÀÈÄÀÈÆÅÇÀÆÈ

בגמרא בשבת. בבבב))))הרבים נדנדנדנד,,,, שבתשבתשבתשבת א א א א ;;;; כגכגכגכג,,,, ברייתא:((((ביצהביצהביצהביצה "l`מובאת
dzid ely,(עזריה בן אלעזר  רבי של  פרתו  זו היתה ly(לא `l`

."eny lr z`xwp da dgin `ly jezne ,dzid ezpky מצּווה האדם ואמנם
לרשות  בשבת הבהמה שתצא ואסור  בהמתו , שביתת על  התורה מן

התיר עזריה בן  אלעזר שרבי אלא גופה, על  משא שהוא בדבר הרבים
חכמים  ברם, לנוי. לה העשויה קרניה, שבין  ברצועה הפרה שתצא

בכך, רגילות הפרות כל שאין  משום לנוי , שהיא רצועה גם בה אסרו 
כמשא. נחשב זה aáBè.והרי  íBéa äîäaä úà ïéãø÷îe– ÀÈÀÄÆÇÀÅÈÀ

פי על  אף דקות, ששיניה ברזל של במגרדת הבהמה את לגרד מותר
הוא. מתכוון  שאינו שדבר חבורה, לפעמים בה עושה b.שהמגרדת

ïéìtìtä úà ïé÷çBLå,טוב ביום –ïälL íéçøa המיוחדות – ÀÂÄÆÇÄÀÀÄÈÅÇÄÆÈÆ
וחכמים  מרובה. טורח ויש גדולות שהן פי  על אף פלפלים, לשחיקת

אבן  של  קטנה במדוכה אלא טוב ביום פלפלים שחיקת מתירים אינם
וכדומה. עץ של  äîäaäאו  úà ïéãø÷î ïéà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÀÈÀÄÆÇÀÅÈ

äøeaç äNBò àeäL éðtî ,áBè íBéaשדבר סובר , יהודה רבי – ÀÄÀÅÆÆÇÈ
ברזל, של במגרדת הבהמה את לגרד  אין  ולכן אסור, מתכוון  שאינו 

חבורה, בה עושות הברזל  ששיני  ïéôöø÷îלפי  ìáà מגרדים – ÂÈÀÇÀÀÄ
חבורה. חשש בהן  ואין רחבות, ששיניה עץ, של  במגרדת אותה

ïéôöø÷î àG óà ,ïéãø÷î ïéà :íéøîBà íéîëçå שגוזרים – ÇÂÈÄÀÄÅÀÈÀÄÇÀÇÀÀÄ
י שאם קירוד, משום בקירצוף יבואו הם שמא חשש  יש לקרצף, תירו 

"cexiw"לקרד. :yxtn m"anxd הנאחזים הקטנים הזבובים הסרת הוא

אותם. כשעוקרים פצועים המקומות מניחים והם הבהמה, בירכות
"sevxiw" שהן המקום פוצעין  שאין הגדולים, הזבובים הסרת הוא

בהם". dixfr,אוחזים oa xfrl` iaxk dndad cexiwa dklde הלכה שכן 
הפרה  ברצועת ברם, מותר. מתכוון שאין שדבר  שמעון , כרבי היא

פלפלים minkgk.ובשחיקת dkld

א ה נ ש מ ר ו א ב

הלל ובית מחמירים שמאי  בית הלל, ובית שמאי בית בהן שנחלקו ההלכות ברוב
הלל ובית מקלים שמאי בית שבהן  הלכות, ושלוש  עשרים מונה זה פרק מקלים.
שונות. הלכות שתי  כוללת והיא ביצה, מסכת בתחילת שנויה משנתנו  – מחמירים.

:micg` mixac micwp dpey`xd dkldd xe`al:(ביצה למסכת בפתיחה הבאנו (שכבר
מכאן, – יביאו " אשר את והכינו  הששי  ביום "והיה ה): טז, (שמות בתורה כתוב
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ìläíéøîBà:ìëàz àG.éànL úéaíéøîBà:úáúBkëa õîçå úéfëa øBàN;ìlä úéáeíéøîBà:úéfëa äæå äæ. ¦¥§¦¥¨¥¥©©§¦§§©©¦§¨¥§©¤¤¥¦¥§¦¤¨¤§©©¦
·áBè íBéa äãìBpL äîäa–úøzî àéäL íéãBî ìkä.äöéaä ïî àöiL çBøôàå–øeñà àeäL íéãBî ìkä. §¥¨¤§¨§©Ÿ¦¤¦ª¤¤§¤§©¤¨¨¦©¥¨©Ÿ¦¤¨

áBè íBéa óBòå äiç èçBMä–úéaéànLíéøîBà:äqëéå ø÷ca øtçé;ìlä úéáeíéøîBà:èçLé àG,íà àlà ©¥©¨¨§¥©©§¦©§Ÿ©¤¤¦©¤¥¦¥§¦¦§Ÿ¤¨¦

äøîà äøåúäå ,áåè íåéì äðéëî úáù úàöîðå ,äì äøîâ(æ"è úåîù),áåè íåéì ïéëî ìåçå úáùì ïéëî ìåç ,àåä ìåç éùù íúñå ,åðéëäå éùùä íåéá äéäå
:äðëä àéø÷î àéä íéîù éãéáã â"òà äöéáã äðëäå .áåè íåéì äðéëî úáù àìå úáùì ïéëî áåè íåé ïéàå ,úáù éø÷éà éîð áåè íåéã.zifka xe`yïéðòì

íëéúáá àöîé àì øåàù ,øåàùá áåúëä çúôãî ,úéæëá äæå äæã éâéìô àì àîìò éìåë äìéëà(á"é íù)åäæ êì øîåì ,úöîçî ìëåà ìë éë ,õîçá íééñå ,
,äæ ìù åøåòéùë àì äæ ìù åøåòéù äðéî òîù ,õîçå øåàù åäééååøúì àðîçø áúëãî éøáñ éàîù úéá ,øåòéá ïéðòì éâéìô éë .äæ ïë äæë ,õîç åäæ øåàù

:äìéëàî øåòéá ïðéôìé éøáñ ììä úéáå .äìéëàî øåòéá ïðéôìé àìå
aaaa.zxzen `idy micen lkd:åéùãç åì åìëù øáåòá òãåéù àåäå.`viy gext`e:óåòä õøù íåùî ,øåñà àåäù íéãåî ìëä.sere did hgeydàáä

:äùòé ãöéë ïéã úéáá êìîðå ,áåè íåéá óåòå äéç èåçùì.mixne` i`ny ziaèåçùéù åì íéøåî ïéã úéáãåòáî åì ùéù õåòð ø÷ãá øåôçéå äìçúëì
:äùéúë øñåçî åðéàù ,úåñëì éåàøä çåçéú øôòá õåòð àåäùë éøééîå .åá äñëéå øôò äìòéå åúöéòð íå÷îî åúåà øå÷òéù øîåìë ,íåé.xwcïéöòåðù ãúé

`xephxa yexit

להכין שמצוה טוב ביום הדין  והוא השבת, צרכי כל  הששי  ביום להכין  שמצוה

שיאפו כגון  במעשה, להכנה הכתוב כוונת ואין טוב. יום צרכי את טוב יום מערב
קודש "שבת כג): טז, (שמות במפורש  נאמר כך  על שהרי  שבת, מערב ויבשלו 

להכנה  היא הכוונה אלא בשלו", תבשלו אשר  ואת אפו  תאפו  אשר את מחר , לה'

חול סעודת אמנם – זו. בשבת אוכל  אני  ואלו אלו מדברים שיאמר: כגון  בדיבור ,
מיוחדת. הכנה לה שתיעשה כך כל  חשיבות לה שאין  משום הכנה, טעונה אינה

כך ועל  והזמנה, הכנה מחייבות הן, מצוה שסעודות ויוםֿטוב שבת סעודות אבל 

התורה: epikde"...אמרה iyyd meia dide" וסתם הששי ביום להיות צריכה ההכנה –
חול ביום או  לשבת חול ביום היא ההכנה שמצוות כלומר הוא, חול  יום ששי  יום

ליום  מכין  וחול לשבת, מכין "חול  ב): ב, (ביצה בגמרא שאמרו  וזהו טוב, ליום
דבר  כל  מכאן , – טוב". ליום מכינה שבת ואין לשבת, מכין  טוב יום ואין טוב,

אסור  בו, שייכת הכנה אין  טבעו עצם שלפי  או הכנה, מצוות בו  נתקיימה שלא

לפי  טוב, וביום בשבת בו  okend",להשתמש  on epi`y"נקרא זה d"והרי v w e n,"
מהאילן שנשרו פירות כגון טוב, ביום או בשבת שימוש  מכל ומובדל  מופרש היינו:

הרמב"ם  אמנם לטלטלם. ואף לאכלם ואסור הם, "מוקצה" טוב, ביום או  בשבת

אסרו משבת, קל  טוב ויום שהואיל טוב, ביום אלא אסור אינו שהמוקצה פוסק,
ושור  ביצים לגדל  העומדת תרנגולת "כיצד? בו. לזלזל  יבוא שלא המוקצה, בו 

– בהם וכיוצא אלו כל לסחורה, העומדים ופירות שובך ויוני  לחרישה העומד

עליהם  ויחשוב מבערב אותם שיכין עד  טוב ביום מהם לאכול ואסור  הם, מוקצה
הכנה" צריך ואינו שבת אצל מוכן הכל בשבת אבל gi-fi)לאכילה; ,` h"ei 'ld).

ואמנם  טוב; ביום ביצה שהטילה לאכילה, העומדת בתרנגולת דנה משנתנו –

ומותר  היא, מוכנה עצמה התרנגולת שהרי  כלל, "מוקצה" הביצה אין זה בכגון 
שנולדה  הביצה ואף טוב, ביום מותר נפש  אוכל שכל  טוב, ביום ולבשלה לשחטה

מותר  הדין שלפי ומכאן מאתמול , עוד התרנגולת בגוף שנגמרה בידוע טוב, ביום

חול, יום היה טוב יום כשערב אמורים? דברים במה טוב. ביום הביצה את לאכול
בשבת, נגמרה טוב, ביום שנולדה הביצה הרי  השבת, למחרת שחל  טוב ביום אבל 

מכאן חול. ביום אלא הכנה אין לעיל שאמרנו וכפי טוב, ליום מכינה שבת ונמצאת

טוב  יום משום טוב יום בכל גוזרים אם הלל, ובית שמאי  בית במשנתנו  נחלקו  –
השבת. אחר להיות שחל 

íéøác elàשהם בפרקנו , המפורטים –éøîçîe éànL úéa élwî ÅÀÈÄÄËÅÅÇÇÅËÀÅ
ìlä úéa:מחמירים הלל ובית בהן, מקלים שמאי  שבית ההלכות מן  – ÅÄÅ

áBè íBéa äãìBpL äöéa,לאכילה העומדת תרנגולת שהטילתה – ÅÈÆÀÈÀ
לעיל, ìëàzכמבואר  :íéøîBà éànL úéa את לאכול  מותר  – ÅÇÇÀÄÅÈÅ

ואף  מוכנה, שהתרנגולת מאחר מוקצה, שאינה טוב, ביום הביצה
מוכנה טוב.הביצה יום מערב התרנגולת íéøîBà:בגוף ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
ìëàz àGלאכול ואסור שהואיל  טוב, ביום זו  ביצה לאכול אסור  – ÅÈÅ

מכינה  שבת שאין משום השבת, אחר  להיות שחל  טוב ביום אותה

משום  טוב יום בכל  גוזרים לפיכך בהקדמה, שבארנו כמו  טוב, ליום
טוב. ביום לאכלה הביצה ואסורה השבת, אחר  להיות שחל טוב יום

השבת. אחר  טוב יום משום גוזרים אינם שמאי  בית éànLברם, úéaÅÇÇ
úáúBkëa õîçå úéfëa øBàN :íéøîBàפרי היא "כותבת" – ÀÄÀÀÇÇÄÀÈÅÀÇÆÆ

מכביצה. מעט ופחותה מכזית היא וגדולה להתייבש, שהחל  תמר 

סוברים: שמאי  שבית בפסח, חמץ איסור  לענין  ללמד המשנה ובאה
של איסורו ושיעורxe`y,שיעור בכזית, הוא העיסה, את מחמיצים שבו 

של בככותבת.ungאיסורו äæåהוא äæ :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÆÈÆ
úéfëaבגמרא בכזית. שיעורו חמץ אף בבבב))))– ז ז ז ז ,,,, שלענין ((((ביצה ביצה ביצה ביצה  מבואר, ÀÇÇÄ

שכתוב  בכזית, וזה שזה מודים שמאי בית אף חמץ אכילת איסור 
יטיטיטיט):):):): יביביביב,,,, אוכל((((שמותשמותשמותשמות כל  כי  בבתיכם, ימצא לא שאור ימים "שבעת

בשאור הכתוב פתח – ישראל" מעדת ההיא הנפש ונכרתה מחמצת

כן  זה של כשיעורו חמץ, זהו  שאור זהו  לך : לומר בחמץ, וסיים
ביעור, לענין  אלא הלל  ובית שמאי בית נחלקו  לא זה. של  שיעורו

בתורה ז ז ז ז ):):):):שכתוב יגיגיגיג,,,, לך ((((שמות שמות שמות שמות  יראה לך ung"ולא יראה xe`yולא
גם  ביעור בענין וכתוב שהואיל שמאי , בית וסוברים גבולך ", בכל

כשיעורו  זה של  שיעורו  שאין  להשמיענו, בא זה הרי חמץ, וגם שאור 
הישווה  לא אכילה, לענין הכתוב אותם שהישווה פי על  ואף זה; של

בכזית, שיעורו  העיסה, את שמחמיץ שאור ואמנם ביעור ; לענין אותם
אלא  יראה" "לא על עוברים שאין שמאי, בית הקלו  בחמץ אבל 

ואף  מאכילה, ביעור  שלמדים סוברים, הלל ובית ככותבת. בשיעור
בכ וזה זה ביעור זית.לענין

i y y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

במשנתנו : הם עניינים שמאי`.שני  בית בה שנחלקו הקודמת, למשנה תוספת
"נולד" שיש להשמיענו המשנה ובאה טוב"; ביום שנולדה "ביצה בדין הלל  ובית

אסור. הכל שלדברי  "נולד" ויש מותר, הכל ובית a.שלדברי  שמאי בית מחלוקת
כמו הדם, כיסוי מצוות בהם שיש טוב", ביום ועוף חיה "השוחט בענין  הלל
את  ושפך  יאכל, אשר  עוף או  חיה ציד  יצוד אשר  "ואיש... יג): יז , (ויקרא שכתוב

xtraדמו edqke ביום ועוף חיה לשחוט לאדם מתירים אם היא, והמחלוקת ;"
במסכת  גם שנויה זו  מחלוקת הדם. לכיסוי טוב יום מערב מוכן עפר  לו  כשאין  טוב,

a).ביצה dpyn ` wxt),הראשון הענין את במשנתנו  גורסים שאין נוסחאות יש 
שגירסתם  טוב", יום ב"תוספות ומבואר אסור", "שהוא עד  המשנה מהתחלת דהיינו 

הברייתא. מן  תוספת שזו  ונראה, נכונה. היא

úøzî àéäL íéãBî ìkä ,áBè íBéa äãìBpL äîäa אף – ÀÅÈÆÀÈÀÇÙÄÆÄËÆÆ
הם  מודים תיאכל, לא טוב ביום שנולדה שביצה הסוברים, הלל בית

בה  ואין טוב, ביום באכילה מותרת שהיא טוב, ביום שנולדה בבהמה
היא  והרי לאכילה, עומדת שאמה כאן מדובר שכן "מוקצה", משום

טוב  יום מערב מוכנה והאם הואיל כלומר  בשחיטה, אמה אגב מוכנה
את  שהשוחט הוא, מוכן  עוברה גם הרי טוב, ביום ולאכלה לשחטה

שחיטה בלי לאכלו  מותר  עובר , בה ומצא ה ה ה ה ).).).).הבהמה ד ד ד ד ,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ((((משנה משנה משנה משנה 

ימים  שמונה לאחר אלא שנולדה בהמה לאכול שאסור הוא דין  אמנם

חדשיה  לה שכלו לאחר שנולדה בבהמה כאן מדובר אבל להיוולדה,
,(dwcl dyinge dqb dndal miycg dryz) היא מותרת זה ובכגון 

שנולדה ביום ד ד ד ד ).).).).באכילה ד ד ד ד ,,,, אסורות אסורות אסורות אסורות  מאכלותמאכלותמאכלותמאכלות הלהלהלהל'''' çBøôàåÀÆÀÇ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם
äöéaä ïî àöiL,טוב ביום –øeñà àeäL íéãBî ìkä– ÆÈÈÄÇÅÈÇÙÄÆÈ

ולא  הואיל  בזה, מודים שמאי  בית ואף "מוקצה", משום טוב ביום

היה  עדיין טוב יום בערב שהרי  טוב, יום מערב לאכילה מוכן  היה
אמו" אגב מוכן  ו "אינו  בבבב).).).).בקליפתו, וווו,,,, ביצהביצהביצהביצה äiç((((גמראגמראגמראגמרא èçBMäÇÅÇÈ

áBè íBéa óBòåבגמרא ב ב ב ב ))))– ז ז ז ז ,,,, חיה ((((ביצה ביצה ביצה ביצה  לשחוט הרוצה מבואר: ÈÀ
כיסוי בענין יעשה כיצד לשאול , דין  לבית בא והוא טוב, ביום עוף או

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriax wxt zeiecr zkqn
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למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו),),),),הדם בהקדמהבהקדמהבהקדמהבהקדמה øtçé((((כמבוארכמבוארכמבוארכמבואר :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÀÙ
äqëéå ø÷caדקר לו  יש אם מבואר : בגמרא –dxitgl xcrn oin) ÇÆÆÄÇÆ

(rwxwa,האדמה מן  לעוקרו  אלא צריך ואינו תחוח, עפר באדמת נעוץ
את  או החיה את לשחוט לו  מתירים הדם, לכיסוי עפר להעלות כדי 

ויעלה  נעיצתו ממקום הדקר  את יעקור  כלומר  בדקר , ויחפור העוף,
הדם. את בו  ויכסה èçLéעפר , àG :íéøîBà ìlä úéáe אין – ÅÄÅÀÄÄÀÙ

טוב, ביום עוף או  חיה לשחוט לו Bìמתירים äéä ïk íà àlàÆÈÄÅÈÈ
ïëeî øôò.טוב יום מערב –íéãBîe,שמאי לבית הלל בית – ÈÈÈÄ
èçL íàL, מוכן עפר  לו ואין בדיעבד, –äqëéå ø÷ca øtçiL ÆÄÈÇÆÇÀÙÇÆÆÄÇÆ

תחוח. עפר  באדמת נעוץ  דקר  לו  שיש לעיל , שבארנו  כדרך  –oke
,mlek micenàeä ïëeî äøék øôàL–הכירה xepzאפר  oin) ÆÅÆÄÈÈ

(leyial שמן לפי "מוקצה", ואינו  הוא מוכן טוב יום ערב של  מהסקה

לטלטלו  מותר  ולכן טוב, ביום בו להשתמש עליו  אדם של  דעתו הסתם
האפר ברם, טוב. ביום שנשחטו ועוף חיה של הדם את בו ולכסות

בכדי חם רמץ הוא עדיין  כן  אם אלא מוכן אינו  טוב יום מהסקת
בו  להשתמש  ויכול  הואיל  אומרים: אנו זה שבכגון  ביצה, בו לצלות

ממנו  לקחת גם לו מותר  ביצה, בו לצלות כגון  נפש אוכל  לצרכי
הדם. לכיסוי

ג ה נ ש מ ר ו א ב

פאה במסכת שנויה זו  `),משנה dpyn e wxt):עניינים בשני עוסקת בענין`.והיא
dpyndהפקר  gqepa "xwad")פ"א במקום בי "ת –;(efa ef zetlgzn el` zeize`y ±

שהפקר היא, milra)שהלכה mdl oi`y zexite d`eaz) מתרומה עניים, ממתנות פטור 
לעשירים, ולא לעניים פירותיו  שהפקיר  במי  הלל  ובית שמאי  בית ונחלקו וממעשרות,

הפקר . דין להם יש  תקצור a.אם "כי  יט): כד, (דברים בתורה שכתוב שכחה, בענין 
יהיה", ולאלמנה ליתום לגר לקחתו , תשוב לא בשדה, עומר ושכחת בשדך  קצירך 
העומרים  משאר ארבעה פי גדול עומר  ששכח במי  הלל  ובית שמאי  בית ונחלקו

שכחה. דין לו  יש  אם במשנה, שיבואר כפי  שבשדה,

ø÷áä íéiðòì ø÷áä :íéøîBà éànL úéa תבואתו המפקיר  – ÅÇÇÀÄÆÀÅÈÂÄÄÆÀÅ
ומבואר המעשרות; מן ופטורה הפקר , היא הרי לעשירים, ולא לעניים

ופאה בלקט שכתוב בירושלמי, יייי):):):):טעמם יט יט יט יט ,,,, תעזוב ((((ויקראויקראויקראויקרא ולגר "לעני 
"עזיבה" על הכתוב לימד  אותם"? "תעזוב לומר  תלמוד  מה אותם",

לעשירי ולא לעניים זו  מה כזו : שהיא הפקר, דהיינו  ופטורה אחרת, ם
המפקיר שאף כלומר  לעשירים, ולא לעניים הפקר אף המעשרות, מן

המעשרות. מן  ופטור  הפקר , זה הרי  בלבד, ìläלעניים úéáeÅÄÅ
íéøéLòì óà ø÷áiL ãò ,ø÷áä Bðéà :íéøîBàהמפקיר – ÀÄÅÆÀÅÇÆËÀÇÇÈÂÄÄ

ובין  לעניים בין  אדם, לכל  שיופקר  עד הפקר, אינו  בלבד לעניים
בהähîMkלעשירים, שכתוב יא יא יא יא ):):):):– כגכגכגכג,,,, תשמטנה ((((שמותשמותשמותשמות "והשביעית ÇÀÄÈ

לימד "ונטשתה"? לומר  תלמוד  מה בירושלמי : ומבואר ונטשתה",
מה  כשביעית: שהיא הפקר , דהיינו אחרת, "נטישה" על הכתוב

לעניים  הפקר  אף ולעשירים, לעניים אדם, לכל  הפקר  תבואתה שביעית,
וחייבת  הפקר , אינה בלבד , לעניים תבואתו  שהמפקיר  מכאן , ולעשירים.

÷áבמעשרות. á÷ ìL äãOä éøîò ìk העומרים כל היו  אם – ÈÈÀÅÇÈÆÆÇÇ
) בלבד אחד קב אלא מהם אחד בכל  היה שלא קטנים, 6/1שבשדה

÷ïéaהסאה), äòaøà ìL ãçàåגדול אחד  עומר  היה וביניהם – ÀÆÈÆÇÀÈÈÇÄ
קבים, ארבעה הגדולBçëLeשל העומר את שכח השדה ובעל – ÀÈ

לגורנו, העומרים את כשאסף Bðéàהזה, :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅ
äçëL הטעם וליטלו; לחזור הבית לבעל ומותר שכחה, דין לו  אין – ÄÀÈ

שכחה אינם ביחד עומרים ארבעה שמאי , בית שלדעת וווו,,,,הוא, ((((פאהפאהפאהפאה

לארבעה ה ה ה ה ),),),), חלוק הוא כאילו הגדול העומר  את שרואים הם, וסוברים

קב. קב של äçëLעומרים :íéøîBà ìlä úéáeפי על אף – ÅÄÅÀÄÄÀÈ
שבית  שכחה, דין  לו יש האחרים, מהעומרים ארבעה פי  גדול  שהוא

היה  אם ברם, חלוק. הוא כאילו  אותו  שרואים סוברים, אינם הלל
שכחה דין לו  אין  הלל לבית אף ארבעה, מכפי  יותר  הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ,,,,גדול ((((לפילפילפילפי

יז יז יז יז ).).).). ה ה ה ה ,,,, עניים עניים עניים עניים  מתנות מתנות מתנות מתנות  הלהלהלהל''''
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פאה במסכת שנויה היא ואף בשדה, עומר שכחת בענין  ממשיכה eמשנתנו wxt)
.(a dpyn

äôbì Ceîñ àeäL øîòä,בטיט מדובקות שאינן אבנים גדר – ÈÙÆÆÈÇÈÈ
Léãbìå– העומרים,א לערימת סמוך  המקום ø÷aìåו  אצל  או  – ÀÇÈÄÀÇÈÈ

העבודה בהמות שם miyxtne:שעומדות ,milbq ipya "xwA" mi`xew yie)¤¤
xwad zia""""שלמהשלמהשלמהשלמה """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ––––,(íéìkìå,המחרישה כלי יד  על  או  – ÀÇÅÄ
BçëLe,הזה העומר  את שכח לגורנו  העומרים את כשאסף –úéa ÀÈÅ

äçëL Bðéà :íéøîBà éànL לו ומותר  שכחה, דין לו  אין  – ÇÇÀÄÅÄÀÈ
בעל עתיד  המסויים, דבר  יד על  מונח והעומר שהואיל וליטלו , לחזור

שכחה, אינו ולפיכך  בו , להיזכר äçëLהשדה :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÄÀÈ
בירושלמי לעניים. שייך  והוא לו , שכחה דין  שכחו, ועכשיו הואיל  –

ב ב ב ב )))) הלהלהלהל'''' וווו,,,, זו((((פאהפאהפאהפאה משנה יהושע רבי  שנה שכך depx`ay),מובא, enk)
העומר על הלל  ובית שמאי  בית נחלקו "לא אמר: אליעזר  רבי  אבל 

ועל שכחה. שהוא ושכחו , ולכלים ולבקר ולגדיש  לגפה סמוך שהוא
נחלקו ? elhpyמה xnerd lr( לעיר להוליכו מנת dtbd,(על cva epzpe

,egkye ,milkd cva ,xwad cva ,yicbd cva אינו שבית אומרים: שמאי
אלעזר רבי  ואף שכחה". אומרים: הלל  ובית בו; שזכה מפני  שכחה,

izdw - zex`ean zeipyn
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ìläíéøîBà:ìëàz àG.éànL úéaíéøîBà:úáúBkëa õîçå úéfëa øBàN;ìlä úéáeíéøîBà:úéfëa äæå äæ. ¦¥§¦¥¨¥¥©©§¦§§©©¦§¨¥§©¤¤¥¦¥§¦¤¨¤§©©¦
·áBè íBéa äãìBpL äîäa–úøzî àéäL íéãBî ìkä.äöéaä ïî àöiL çBøôàå–øeñà àeäL íéãBî ìkä. §¥¨¤§¨§©Ÿ¦¤¦ª¤¤§¤§©¤¨¨¦©¥¨©Ÿ¦¤¨

áBè íBéa óBòå äiç èçBMä–úéaéànLíéøîBà:äqëéå ø÷ca øtçé;ìlä úéáeíéøîBà:èçLé àG,íà àlà ©¥©¨¨§¥©©§¦©§Ÿ©¤¤¦©¤¥¦¥§¦¦§Ÿ¤¨¦

äøîà äøåúäå ,áåè íåéì äðéëî úáù úàöîðå ,äì äøîâ(æ"è úåîù),áåè íåéì ïéëî ìåçå úáùì ïéëî ìåç ,àåä ìåç éùù íúñå ,åðéëäå éùùä íåéá äéäå
:äðëä àéø÷î àéä íéîù éãéáã â"òà äöéáã äðëäå .áåè íåéì äðéëî úáù àìå úáùì ïéëî áåè íåé ïéàå ,úáù éø÷éà éîð áåè íåéã.zifka xe`yïéðòì

íëéúáá àöîé àì øåàù ,øåàùá áåúëä çúôãî ,úéæëá äæå äæã éâéìô àì àîìò éìåë äìéëà(á"é íù)åäæ êì øîåì ,úöîçî ìëåà ìë éë ,õîçá íééñå ,
,äæ ìù åøåòéùë àì äæ ìù åøåòéù äðéî òîù ,õîçå øåàù åäééååøúì àðîçø áúëãî éøáñ éàîù úéá ,øåòéá ïéðòì éâéìô éë .äæ ïë äæë ,õîç åäæ øåàù

:äìéëàî øåòéá ïðéôìé éøáñ ììä úéáå .äìéëàî øåòéá ïðéôìé àìå
aaaa.zxzen `idy micen lkd:åéùãç åì åìëù øáåòá òãåéù àåäå.`viy gext`e:óåòä õøù íåùî ,øåñà àåäù íéãåî ìëä.sere did hgeydàáä

:äùòé ãöéë ïéã úéáá êìîðå ,áåè íåéá óåòå äéç èåçùì.mixne` i`ny ziaèåçùéù åì íéøåî ïéã úéáãåòáî åì ùéù õåòð ø÷ãá øåôçéå äìçúëì
:äùéúë øñåçî åðéàù ,úåñëì éåàøä çåçéú øôòá õåòð àåäùë éøééîå .åá äñëéå øôò äìòéå åúöéòð íå÷îî åúåà øå÷òéù øîåìë ,íåé.xwcïéöòåðù ãúé

`xephxa yexit

להכין שמצוה טוב ביום הדין  והוא השבת, צרכי כל  הששי  ביום להכין  שמצוה

שיאפו כגון  במעשה, להכנה הכתוב כוונת ואין טוב. יום צרכי את טוב יום מערב
קודש "שבת כג): טז, (שמות במפורש  נאמר כך  על שהרי  שבת, מערב ויבשלו 

להכנה  היא הכוונה אלא בשלו", תבשלו אשר  ואת אפו  תאפו  אשר את מחר , לה'

חול סעודת אמנם – זו. בשבת אוכל  אני  ואלו אלו מדברים שיאמר: כגון  בדיבור ,
מיוחדת. הכנה לה שתיעשה כך כל  חשיבות לה שאין  משום הכנה, טעונה אינה

כך ועל  והזמנה, הכנה מחייבות הן, מצוה שסעודות ויוםֿטוב שבת סעודות אבל 

התורה: epikde"...אמרה iyyd meia dide" וסתם הששי ביום להיות צריכה ההכנה –
חול ביום או  לשבת חול ביום היא ההכנה שמצוות כלומר הוא, חול  יום ששי  יום

ליום  מכין  וחול לשבת, מכין "חול  ב): ב, (ביצה בגמרא שאמרו  וזהו טוב, ליום
דבר  כל  מכאן , – טוב". ליום מכינה שבת ואין לשבת, מכין  טוב יום ואין טוב,

אסור  בו, שייכת הכנה אין  טבעו עצם שלפי  או הכנה, מצוות בו  נתקיימה שלא

לפי  טוב, וביום בשבת בו  okend",להשתמש  on epi`y"נקרא זה d"והרי v w e n,"
מהאילן שנשרו פירות כגון טוב, ביום או בשבת שימוש  מכל ומובדל  מופרש היינו:

הרמב"ם  אמנם לטלטלם. ואף לאכלם ואסור הם, "מוקצה" טוב, ביום או  בשבת

אסרו משבת, קל  טוב ויום שהואיל טוב, ביום אלא אסור אינו שהמוקצה פוסק,
ושור  ביצים לגדל  העומדת תרנגולת "כיצד? בו. לזלזל  יבוא שלא המוקצה, בו 

– בהם וכיוצא אלו כל לסחורה, העומדים ופירות שובך ויוני  לחרישה העומד

עליהם  ויחשוב מבערב אותם שיכין עד  טוב ביום מהם לאכול ואסור  הם, מוקצה
הכנה" צריך ואינו שבת אצל מוכן הכל בשבת אבל gi-fi)לאכילה; ,` h"ei 'ld).

ואמנם  טוב; ביום ביצה שהטילה לאכילה, העומדת בתרנגולת דנה משנתנו –

ומותר  היא, מוכנה עצמה התרנגולת שהרי  כלל, "מוקצה" הביצה אין זה בכגון 
שנולדה  הביצה ואף טוב, ביום מותר נפש  אוכל שכל  טוב, ביום ולבשלה לשחטה

מותר  הדין שלפי ומכאן מאתמול , עוד התרנגולת בגוף שנגמרה בידוע טוב, ביום

חול, יום היה טוב יום כשערב אמורים? דברים במה טוב. ביום הביצה את לאכול
בשבת, נגמרה טוב, ביום שנולדה הביצה הרי  השבת, למחרת שחל  טוב ביום אבל 

מכאן חול. ביום אלא הכנה אין לעיל שאמרנו וכפי טוב, ליום מכינה שבת ונמצאת

טוב  יום משום טוב יום בכל גוזרים אם הלל, ובית שמאי  בית במשנתנו  נחלקו  –
השבת. אחר להיות שחל 

íéøác elàשהם בפרקנו , המפורטים –éøîçîe éànL úéa élwî ÅÀÈÄÄËÅÅÇÇÅËÀÅ
ìlä úéa:מחמירים הלל ובית בהן, מקלים שמאי  שבית ההלכות מן  – ÅÄÅ

áBè íBéa äãìBpL äöéa,לאכילה העומדת תרנגולת שהטילתה – ÅÈÆÀÈÀ
לעיל, ìëàzכמבואר  :íéøîBà éànL úéa את לאכול  מותר  – ÅÇÇÀÄÅÈÅ

ואף  מוכנה, שהתרנגולת מאחר מוקצה, שאינה טוב, ביום הביצה
מוכנה טוב.הביצה יום מערב התרנגולת íéøîBà:בגוף ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
ìëàz àGלאכול ואסור שהואיל  טוב, ביום זו  ביצה לאכול אסור  – ÅÈÅ

מכינה  שבת שאין משום השבת, אחר  להיות שחל  טוב ביום אותה

משום  טוב יום בכל  גוזרים לפיכך בהקדמה, שבארנו כמו  טוב, ליום
טוב. ביום לאכלה הביצה ואסורה השבת, אחר  להיות שחל טוב יום

השבת. אחר  טוב יום משום גוזרים אינם שמאי  בית éànLברם, úéaÅÇÇ
úáúBkëa õîçå úéfëa øBàN :íéøîBàפרי היא "כותבת" – ÀÄÀÀÇÇÄÀÈÅÀÇÆÆ

מכביצה. מעט ופחותה מכזית היא וגדולה להתייבש, שהחל  תמר 

סוברים: שמאי  שבית בפסח, חמץ איסור  לענין  ללמד המשנה ובאה
של איסורו ושיעורxe`y,שיעור בכזית, הוא העיסה, את מחמיצים שבו 

של בככותבת.ungאיסורו äæåהוא äæ :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÆÈÆ
úéfëaבגמרא בכזית. שיעורו חמץ אף בבבב))))– ז ז ז ז ,,,, שלענין ((((ביצה ביצה ביצה ביצה  מבואר, ÀÇÇÄ

שכתוב  בכזית, וזה שזה מודים שמאי בית אף חמץ אכילת איסור 
יטיטיטיט):):):): יביביביב,,,, אוכל((((שמותשמותשמותשמות כל  כי  בבתיכם, ימצא לא שאור ימים "שבעת

בשאור הכתוב פתח – ישראל" מעדת ההיא הנפש ונכרתה מחמצת

כן  זה של כשיעורו חמץ, זהו  שאור זהו  לך : לומר בחמץ, וסיים
ביעור, לענין  אלא הלל  ובית שמאי בית נחלקו  לא זה. של  שיעורו

בתורה ז ז ז ז ):):):):שכתוב יגיגיגיג,,,, לך ((((שמות שמות שמות שמות  יראה לך ung"ולא יראה xe`yולא
גם  ביעור בענין וכתוב שהואיל שמאי , בית וסוברים גבולך ", בכל

כשיעורו  זה של  שיעורו  שאין  להשמיענו, בא זה הרי חמץ, וגם שאור 
הישווה  לא אכילה, לענין הכתוב אותם שהישווה פי על  ואף זה; של

בכזית, שיעורו  העיסה, את שמחמיץ שאור ואמנם ביעור ; לענין אותם
אלא  יראה" "לא על עוברים שאין שמאי, בית הקלו  בחמץ אבל 

ואף  מאכילה, ביעור  שלמדים סוברים, הלל ובית ככותבת. בשיעור
בכ וזה זה ביעור זית.לענין
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במשנתנו : הם עניינים שמאי`.שני  בית בה שנחלקו הקודמת, למשנה תוספת
"נולד" שיש להשמיענו המשנה ובאה טוב"; ביום שנולדה "ביצה בדין הלל  ובית

אסור. הכל שלדברי  "נולד" ויש מותר, הכל ובית a.שלדברי  שמאי בית מחלוקת
כמו הדם, כיסוי מצוות בהם שיש טוב", ביום ועוף חיה "השוחט בענין  הלל
את  ושפך  יאכל, אשר  עוף או  חיה ציד  יצוד אשר  "ואיש... יג): יז , (ויקרא שכתוב

xtraדמו edqke ביום ועוף חיה לשחוט לאדם מתירים אם היא, והמחלוקת ;"
במסכת  גם שנויה זו  מחלוקת הדם. לכיסוי טוב יום מערב מוכן עפר  לו  כשאין  טוב,

a).ביצה dpyn ` wxt),הראשון הענין את במשנתנו  גורסים שאין נוסחאות יש 
שגירסתם  טוב", יום ב"תוספות ומבואר אסור", "שהוא עד  המשנה מהתחלת דהיינו 

הברייתא. מן  תוספת שזו  ונראה, נכונה. היא

úøzî àéäL íéãBî ìkä ,áBè íBéa äãìBpL äîäa אף – ÀÅÈÆÀÈÀÇÙÄÆÄËÆÆ
הם  מודים תיאכל, לא טוב ביום שנולדה שביצה הסוברים, הלל בית

בה  ואין טוב, ביום באכילה מותרת שהיא טוב, ביום שנולדה בבהמה
היא  והרי לאכילה, עומדת שאמה כאן מדובר שכן "מוקצה", משום

טוב  יום מערב מוכנה והאם הואיל כלומר  בשחיטה, אמה אגב מוכנה
את  שהשוחט הוא, מוכן  עוברה גם הרי טוב, ביום ולאכלה לשחטה

שחיטה בלי לאכלו  מותר  עובר , בה ומצא ה ה ה ה ).).).).הבהמה ד ד ד ד ,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ((((משנה משנה משנה משנה 

ימים  שמונה לאחר אלא שנולדה בהמה לאכול שאסור הוא דין  אמנם

חדשיה  לה שכלו לאחר שנולדה בבהמה כאן מדובר אבל להיוולדה,
,(dwcl dyinge dqb dndal miycg dryz) היא מותרת זה ובכגון 

שנולדה ביום ד ד ד ד ).).).).באכילה ד ד ד ד ,,,, אסורות אסורות אסורות אסורות  מאכלותמאכלותמאכלותמאכלות הלהלהלהל'''' çBøôàåÀÆÀÇ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם
äöéaä ïî àöiL,טוב ביום –øeñà àeäL íéãBî ìkä– ÆÈÈÄÇÅÈÇÙÄÆÈ

ולא  הואיל  בזה, מודים שמאי  בית ואף "מוקצה", משום טוב ביום

היה  עדיין טוב יום בערב שהרי  טוב, יום מערב לאכילה מוכן  היה
אמו" אגב מוכן  ו "אינו  בבבב).).).).בקליפתו, וווו,,,, ביצהביצהביצהביצה äiç((((גמראגמראגמראגמרא èçBMäÇÅÇÈ

áBè íBéa óBòåבגמרא ב ב ב ב ))))– ז ז ז ז ,,,, חיה ((((ביצה ביצה ביצה ביצה  לשחוט הרוצה מבואר: ÈÀ
כיסוי בענין יעשה כיצד לשאול , דין  לבית בא והוא טוב, ביום עוף או

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriax wxt zeiecr zkqn

øôò Bì äéä ïkïëeî;íéãBîe,èçL íàL,ø÷ca øtçiLäqëéå;àeä ïëeî äøék øôàL. ¥¨¨¨¨¨¦¤¦¨©¤©§Ÿ©¤¤¦©¤¤¥¤¦¨¨
‚éànL úéaíéøîBà:ø÷áä íéiðòì ø÷áä;ìlä úéáeíéøîBà:ø÷áä Bðéà,ähîMk íéøéLòì óà ø÷áiL ãò. ¥©©§¦¤§¥¨£¦¦¤§¥¥¦¥§¦¥¤§¥©¤ª§©©¨£¦¦©§¦¨

á÷ á÷ ìL äãOä éøîò ìk,ïéa÷ äòaøà ìL ãçàå,BçëLe–éànL úéaíéøîBà:äçëL Bðéà;ìlä úéáe ¨¨§¥©¨¤¤©©§¤¨¤©§¨¨©¦§¨¥©©§¦¥¦§¨¥¦¥
íéøîBà:äçëL. §¦¦§¨
„ø÷aìå Léãbìå äôbì Ceîñ àeäL øîòäBçëLe íéìkìå–éànL úéaíéøîBà:äçëL Bðéà;ìlä úéáe ¨Ÿ¤¤¨©¨¨§©¨¦§©¨¨§©¥¦§¨¥©©§¦¥¦§¨¥¦¥

íäéðù úà øå÷ãéå ïåùì .õøàá[ä"ë øáãîá]:.`ed oken dxik xt`yéëäå .àéä äéùôð äôðàá àúìî àìà ,éà÷ ììä úéáå éàîù úéáã åäééúìîà åàì
úåìöì éåàø íàå .äéåìò äéúòã ìåîúàî øîéîì àëéìã ,øåñà ,áåè íåéá ÷ñåä ìáà ,áåè íåé áøòî ÷ñåäù àìà åðù àìå ,àåä ïëåî äøéë øôàå ,øîà÷

:åá äñëîå éîð äéì ìé÷ù ,äöéá åá úåìöì åá éëåôäì éæçã éãééà .åá úåñëì øúåî ,íç õîø àåä ïééãòù ,äöéá åá
bbbb.xwtd miiprl xwtdäàôå è÷ìá áéúëã ,úåøùòîá àìå äàôå äçëù è÷ìá áééç åðéàå ,åì ùé ø÷ôä ïéã ,íéøéùòì àìå íééðòì øé÷ôäù éî(è"é àø÷éå)

:íééðòì ø÷ôä óà ,íéøéùò àìå íééðòì åæ äî ,åæë àéäù ø÷ôä åðééäã ,úøçà äáéæò ìò ãîéì ,íúåà áåæòú øîåì ãåîìú äî ,íúåà áåæòú øâìå éðòìcr
.dhinyk mixiyrl s` xiwtiyáéúëã(â"ë úåîù)àéäù ,ø÷ôä åðééäã ,úøçà äùéèð ìò ãîéì ,äúùèðå øîåì ãåîìú äî ,äúùèðå äðèîùú úéòéáùäå

:íéøéùòìå íééðòì ø÷ôä óà íéøéùòìå íééðòì úéòéáù äî ,úéòéáùë.aw aw ly dcyd ixner lkìù ãçàå á÷ ïäî ãçà ìë äãùä éøîåò ìë åéä íà
ïë ìò øúé ,äçëù äæ éøä ,åçëùå ,ïéá÷ äðåîùî ãçàå ïéá÷ éðù íéøîåòä ìë åéä íà ïëå .äçëù åðéà ïë ìò øúåé ,äçëù äæ éøä ,åçëùå ,ïéá÷ úòáøà

:äçëù äðéà
cccc.dtbl:èéè àìá åæ ìò åæ úåøåãñ íéðáà øãâ.milkle:äùéøçîä éìë.dgky epi` mixne` i`ny ziaøîåòá ììä úéáå éàîù úéáã åäééúâåìô

`xephxa yexit

למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו),),),),הדם בהקדמהבהקדמהבהקדמהבהקדמה øtçé((((כמבוארכמבוארכמבוארכמבואר :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÀÙ
äqëéå ø÷caדקר לו  יש אם מבואר : בגמרא –dxitgl xcrn oin) ÇÆÆÄÇÆ

(rwxwa,האדמה מן  לעוקרו  אלא צריך ואינו תחוח, עפר באדמת נעוץ
את  או החיה את לשחוט לו  מתירים הדם, לכיסוי עפר להעלות כדי 

ויעלה  נעיצתו ממקום הדקר  את יעקור  כלומר  בדקר , ויחפור העוף,
הדם. את בו  ויכסה èçLéעפר , àG :íéøîBà ìlä úéáe אין – ÅÄÅÀÄÄÀÙ

טוב, ביום עוף או  חיה לשחוט לו Bìמתירים äéä ïk íà àlàÆÈÄÅÈÈ
ïëeî øôò.טוב יום מערב –íéãBîe,שמאי לבית הלל בית – ÈÈÈÄ
èçL íàL, מוכן עפר  לו ואין בדיעבד, –äqëéå ø÷ca øtçiL ÆÄÈÇÆÇÀÙÇÆÆÄÇÆ

תחוח. עפר  באדמת נעוץ  דקר  לו  שיש לעיל , שבארנו  כדרך  –oke
,mlek micenàeä ïëeî äøék øôàL–הכירה xepzאפר  oin) ÆÅÆÄÈÈ

(leyial שמן לפי "מוקצה", ואינו  הוא מוכן טוב יום ערב של  מהסקה

לטלטלו  מותר  ולכן טוב, ביום בו להשתמש עליו  אדם של  דעתו הסתם
האפר ברם, טוב. ביום שנשחטו ועוף חיה של הדם את בו ולכסות

בכדי חם רמץ הוא עדיין  כן  אם אלא מוכן אינו  טוב יום מהסקת
בו  להשתמש  ויכול  הואיל  אומרים: אנו זה שבכגון  ביצה, בו לצלות

ממנו  לקחת גם לו מותר  ביצה, בו לצלות כגון  נפש אוכל  לצרכי
הדם. לכיסוי

ג ה נ ש מ ר ו א ב

פאה במסכת שנויה זו  `),משנה dpyn e wxt):עניינים בשני עוסקת בענין`.והיא
dpyndהפקר  gqepa "xwad")פ"א במקום בי "ת –;(efa ef zetlgzn el` zeize`y ±

שהפקר היא, milra)שהלכה mdl oi`y zexite d`eaz) מתרומה עניים, ממתנות פטור 
לעשירים, ולא לעניים פירותיו  שהפקיר  במי  הלל  ובית שמאי  בית ונחלקו וממעשרות,

הפקר . דין להם יש  תקצור a.אם "כי  יט): כד, (דברים בתורה שכתוב שכחה, בענין 
יהיה", ולאלמנה ליתום לגר לקחתו , תשוב לא בשדה, עומר ושכחת בשדך  קצירך 
העומרים  משאר ארבעה פי גדול עומר  ששכח במי  הלל  ובית שמאי  בית ונחלקו

שכחה. דין לו  יש  אם במשנה, שיבואר כפי  שבשדה,

ø÷áä íéiðòì ø÷áä :íéøîBà éànL úéa תבואתו המפקיר  – ÅÇÇÀÄÆÀÅÈÂÄÄÆÀÅ
ומבואר המעשרות; מן ופטורה הפקר , היא הרי לעשירים, ולא לעניים

ופאה בלקט שכתוב בירושלמי, יייי):):):):טעמם יט יט יט יט ,,,, תעזוב ((((ויקראויקראויקראויקרא ולגר "לעני 
"עזיבה" על הכתוב לימד  אותם"? "תעזוב לומר  תלמוד  מה אותם",

לעשירי ולא לעניים זו  מה כזו : שהיא הפקר, דהיינו  ופטורה אחרת, ם
המפקיר שאף כלומר  לעשירים, ולא לעניים הפקר אף המעשרות, מן

המעשרות. מן  ופטור  הפקר , זה הרי  בלבד, ìläלעניים úéáeÅÄÅ
íéøéLòì óà ø÷áiL ãò ,ø÷áä Bðéà :íéøîBàהמפקיר – ÀÄÅÆÀÅÇÆËÀÇÇÈÂÄÄ

ובין  לעניים בין  אדם, לכל  שיופקר  עד הפקר, אינו  בלבד לעניים
בהähîMkלעשירים, שכתוב יא יא יא יא ):):):):– כגכגכגכג,,,, תשמטנה ((((שמותשמותשמותשמות "והשביעית ÇÀÄÈ

לימד "ונטשתה"? לומר  תלמוד  מה בירושלמי : ומבואר ונטשתה",
מה  כשביעית: שהיא הפקר , דהיינו אחרת, "נטישה" על הכתוב

לעניים  הפקר  אף ולעשירים, לעניים אדם, לכל  הפקר  תבואתה שביעית,
וחייבת  הפקר , אינה בלבד , לעניים תבואתו  שהמפקיר  מכאן , ולעשירים.

÷áבמעשרות. á÷ ìL äãOä éøîò ìk העומרים כל היו  אם – ÈÈÀÅÇÈÆÆÇÇ
) בלבד אחד קב אלא מהם אחד בכל  היה שלא קטנים, 6/1שבשדה

÷ïéaהסאה), äòaøà ìL ãçàåגדול אחד  עומר  היה וביניהם – ÀÆÈÆÇÀÈÈÇÄ
קבים, ארבעה הגדולBçëLeשל העומר את שכח השדה ובעל – ÀÈ

לגורנו, העומרים את כשאסף Bðéàהזה, :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅ
äçëL הטעם וליטלו; לחזור הבית לבעל ומותר שכחה, דין לו  אין – ÄÀÈ

שכחה אינם ביחד עומרים ארבעה שמאי , בית שלדעת וווו,,,,הוא, ((((פאהפאהפאהפאה

לארבעה ה ה ה ה ),),),), חלוק הוא כאילו הגדול העומר  את שרואים הם, וסוברים

קב. קב של äçëLעומרים :íéøîBà ìlä úéáeפי על אף – ÅÄÅÀÄÄÀÈ
שבית  שכחה, דין  לו יש האחרים, מהעומרים ארבעה פי  גדול  שהוא

היה  אם ברם, חלוק. הוא כאילו  אותו  שרואים סוברים, אינם הלל
שכחה דין לו  אין  הלל לבית אף ארבעה, מכפי  יותר  הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ,,,,גדול ((((לפילפילפילפי

יז יז יז יז ).).).). ה ה ה ה ,,,, עניים עניים עניים עניים  מתנות מתנות מתנות מתנות  הלהלהלהל''''

y c e w z a y
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פאה במסכת שנויה היא ואף בשדה, עומר שכחת בענין  ממשיכה eמשנתנו wxt)
.(a dpyn

äôbì Ceîñ àeäL øîòä,בטיט מדובקות שאינן אבנים גדר – ÈÙÆÆÈÇÈÈ
Léãbìå– העומרים,א לערימת סמוך  המקום ø÷aìåו  אצל  או  – ÀÇÈÄÀÇÈÈ

העבודה בהמות שם miyxtne:שעומדות ,milbq ipya "xwA" mi`xew yie)¤¤
xwad zia""""שלמהשלמהשלמהשלמה """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ––––,(íéìkìå,המחרישה כלי יד  על  או  – ÀÇÅÄ
BçëLe,הזה העומר  את שכח לגורנו  העומרים את כשאסף –úéa ÀÈÅ

äçëL Bðéà :íéøîBà éànL לו ומותר  שכחה, דין לו  אין  – ÇÇÀÄÅÄÀÈ
בעל עתיד  המסויים, דבר  יד על  מונח והעומר שהואיל וליטלו , לחזור

שכחה, אינו ולפיכך  בו , להיזכר äçëLהשדה :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÄÀÈ
בירושלמי לעניים. שייך  והוא לו , שכחה דין  שכחו, ועכשיו הואיל  –

ב ב ב ב )))) הלהלהלהל'''' וווו,,,, זו((((פאהפאהפאהפאה משנה יהושע רבי  שנה שכך depx`ay),מובא, enk)
העומר על הלל  ובית שמאי  בית נחלקו "לא אמר: אליעזר  רבי  אבל 

ועל שכחה. שהוא ושכחו , ולכלים ולבקר ולגדיש  לגפה סמוך שהוא
נחלקו ? elhpyמה xnerd lr( לעיר להוליכו מנת dtbd,(על cva epzpe

,egkye ,milkd cva ,xwad cva ,yicbd cva אינו שבית אומרים: שמאי
אלעזר רבי  ואף שכחה". אומרים: הלל  ובית בו; שזכה מפני  שכחה,

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøîBà:äçëL. §¦¦§¨
‰éòáø íøk–éànL úéaíéøîBà:ïéàøeòa Bì ïéàå Lîç Bì;ìlä úéáeíéøîBà:Bì Léå Lîç Bì Lé ¤¤§¨¦¥©©§¦¥Ÿ¤§¥¦¥¦¥§¦¤Ÿ¤§¤

øeòa.éànL úéaíéøîBà:úBììBò Bì Léå èøt Bì Lé,ïîöòì íéãBt íéiðòäå;ìlä úéáeíéøîBà:úbì Blk. ¦¥©©§¦¤¤¤§¤¥§¨£¦¦¦§©§¨¥¦¥§¦ª©©

ì åëéìåäì åá å÷éæçäùù"á ,øçà ùåøéô .äçëù íéøîåà ä"áå ,åá äëæ éøäù ,äçëù åðéà íéøîåà ù"áù ,íù åçëùå ùéãâä ãöá åà äôâä ãöá åðúðå øéò
àìù ïîæ ìë ,äçëù íéøîåà ä"áå .åøëæì ãéúò íéåñîä øáã ìöà åçéðäå ìéàåäã ,äçëù éåä àì ììë åá ÷éæçä àìù øîåòá åìéôà ,äçëù åðéà íéøîåà

:äçëù åðéàù åçëù ë"çàå åá ÷éæçä íàù ä"á íéãåîå .åá ÷éæçä
dddd.irax mxk:ìëàî õò ìëì ïéãä àåäå .íéìùåøéì õåç åìëàì àá íà ïåéãô êéøö àåäù.yneg el oi`úà ïéôéñåî íéìòáäù åá äøåú äáúë àìã

:éðù øùòîá äáúëù êøãë ùîåçä.xeria el oi`eáéúëãë úåøùòîä øòáîùë úéòéáù ìùå úéòéáø ìù çñô áøòá úéáä ïî åøòáì áééç åðéàíéøáã)
(å"ë:úéáä ïî ùãå÷ä éúøòéá.xeria el yie yneg el yiùé éòáø íøë óà ,øåòéá åì ùéå ùîåç åì ùé øùòî äî ,øùòîî ùãå÷ ùãå÷ éôìé ììä úéá

:øùòîî ùãå÷ ùãå÷ éôìé àì éàîù úéáå .øåòéá åì ùéå ùîåç åì.zeller el yie hxt el yi:äéì éáùç ïéìåçëãonvrl oicet miiprdeúåììåòäå èøôä
:íéìùåøéì íéîãä ïéìòîå ïîå÷îá ïúåà ïéìëåàå ,åè÷ìù.zbl elek mixne` lld ziaeêëìä ,àåä äåáâ ïåîî éðù øùòî åäì àøéáñå ,øùòîî éôìéã íåùî

:íéìùåøéì ìëä ïéìòî íéìòáäå ,ïééä øàù íò úåììåòä íéëøåãå ,åá ÷ìç íééðòì ïéà
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אליעזר  רבי לדברי הסכים עזריה מובאים מובאים מובאים מובאים בן  וווו גגגג,,,, פאה פאה פאה פאה  בתוספתא בתוספתא בתוספתא בתוספתא  ((((גם גם גם גם 

בפירושה בפירושה בפירושה בפירושה  הרבההרבההרבההרבה ונותנים ונותנים ונותנים ונותנים  נושאיםנושאיםנושאיםנושאים שונים שונים שונים שונים  ומפרשים ומפרשים ומפרשים ומפרשים  לשוןלשוןלשוןלשון,,,, שינוישינוישינוישינוי בקצתבקצתבקצתבקצת הדברים הדברים הדברים הדברים 

גגגג).).).). ה ה ה ה ,,,, ענייםענייםענייםעניים מתנות מתנות מתנות מתנות  הלהלהלהל'''' הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם עלעלעלעל למלך למלך למלך למלך """" """"משנה משנה משנה משנה  עייןעייןעייןעיין משנתנומשנתנומשנתנומשנתנו.... של של של של 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

מאכל... עץ כל ונטעתם הארץ אל תבואו "וכי כג-כד ): יט, (ויקרא בתורה כתוב
יאכל. לא ערלים לכם יהיה שנים mileldשלש  ycew eixt lk didi ziriaxd dpyae

'dl נטע" חכמים בלשון  נקרא להינטעו  הרביעית בשנה מאכל  עץ כל  מכאן , – "
התורה, ולימדה רבעי "; "כרם נקרא להינטעו הרביעית בשנה כרם וכן רבעי",
להעלותם  וצריך  שני, מעשר כקדושת הם קודש רבעי  כרם או רבעי  נטע שפירות
לירושלים, הפירות את להעלות קשה ואם שני; מעשר  כפירות שם ולאכלם לירושלים
ידי על  לחולין  מקדושתם אותם שמוציאים כלומר  מעות, על אותם לחלל  צריך 
ומשקה, מאכל  דברי על שם אותן ומוציאים לירושלים המעות את ומעלים פדיון,
חייא  רבי מחלוקת מובאת א) לה, (ברכות בגמרא שני . מעשר בכסף שנוהגים כמו
רבעי ", "כרם מקום בכל שונה מהם אחד הנשיא): יהודה רבי  (בן  ברבי שמעון ורבי 
שלדעתו רבעי ", "נטע שונה ואחד בכרם, אלא רבעי תורת נאמרה לא שלדעתו

הרמב"ם לפי האילנות. בכל נוהגת רבעי h)תורת wxt ipy xyrn 'ld) נוהג רבעי 
רבעי" "כרם מכאן רבעי ". "נטע היא וגירסתו בערלה, שחייבים האילנות בכל
המשנה  נקטה ולא רבעי ", ל"נטע הדין הוא אלא הוא, דווקא לאו שבמשנתנו 
בכרם  אלא נוהגים שאינם ועוללות, בפרט בה שמדובר  סיפא, משום אלא "כרם"

) ונשרו"hxt"בלבד הבציר  בשעת שנפרטו  ענבים של  בודדים גרגרים –
ג-ד )."zeller"מאשכלותיהם; ז, פאה משנה עיין נטף. ובלי כתף בלי אשכולות –

הפירות  את להעלות שצריך  שני, מעשר  כדין רבעי  כרם של דינו מקום מכל
ובית  שמאי בית ונחלקו  לירושלים; דמיהם את ולהעלות לפדותם או לירושלים
שני במעשר  שכן  וביעור , חומש  לענין גם שני  כמעשר דינו  אם במשנתנו  הלל
ומכאן עליו ", יוסף חמישיתו  ממעשרו, איש יגאל גאל "ואם לא): כז, (ויקרא כתוב

חמישיתלמדו עליו מוסיף שלו, שני מעשר  הפודה ג): ד , שני  מעשר (yneg(משנה
.(rax epiidc ,uegan מקצה" כח): יד, (דברים שכתוב ביעור , דין שני במעשר  יש כן 

המעשרות  את להשהות שאסור  כלומר תבואתך "... מעשר כל את תוציא שנים שלש 
של הראשון  טוב יום "ערב ו ): ה, שני  (מעשר ושנינו  לבערו; וחייבים בבית יותר
תרומה  נותנין  ביעור ? היה כיצד ביעור . היה שביעית ושל  רביעית (שנה) של פסח

לבעליו  מעשר לבעליו (mipdkl),ותרומת ראשון  לבעליו(miiell),ומעשר עני  ומעשר

,(miiprl)"מקום בכל מתבערים והביכורים שני  onומעשר mca`le mxral jixv)
± .(mlerdשני מעשר  במסכת וגם ו ), משנה ז (פרק פאה במסכת שנויה משנתנו 

ג). משנה ה (פרק

éòáø íøk עץ לכל  הדין והוא להינטעו, הרביעית בשנה כרם – ÆÆÀÈÄ
לעיל, שבארנו כמו  Lîçמאכל , Bì ïéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÙÆ

אינו  לירושלים, דמיהם להעלות כדי  לעצמו , פירותיו לפדות הבא –

שני , כבמעשר  הקרן על חומש  להוסיף øeòaצריך Bì ïéàå אין – ÀÅÄ
והשביעית  הרביעית השנה של  הפסח בערב הבית מן לבערו  חייבים

שני. למעשר  בכול שווה רבעי  כרם אין שמאי , בית שלדעת לשמיטה,
øeòa Bì Léå Lîç Bì Lé :íéøîBà ìlä úéáe שלמדים – ÅÄÅÀÄÆÙÆÀÆÄ

קודש ", "קודש, של  שווה בגזרה שני  ממעשר  רבעי כרם הלל בית
" כתוב: רבעי בכרם כתוב ycewשכן  שני ובמעשר לה'", הלולים

לללל):):):): כז כז כז כז ,,,, הארץ...((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מעשר dl'"וכל  ycewיש שני מעשר  מה – "
ביעור. לו ויש חומש לו יש רבעי  כרם אף ביעור, לו  ויש  חומש  לו 

זו שווה גזירה למדים אינם שמאי  בית בבבב).).).).((((גמרא גמרא גמרא גמרא ברם, נדנדנדנד,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין

úBììBò Bì Léå èøt Bì Lé :íéøîBà éànL úéa– כתוב ÅÇÇÀÄÆÆÆÀÆÅ
יייי):):):):בתורה יט יט יט יט ,,,, לעני((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תלקט, לא כרמך  ופרט תעולל  לא "וכרמך 

נוהג  ועוללות פרט שדין שמאי , בית וסוברים אותם", תעזוב ולגר 

מקום  מכל פדיון , שטעון פי על שאף כרם, כל  בשאר כמו  רבעי  בכרם
הוא, בעלים ïîöòìממון íéãBt íéiðòäå את בעצמם פודים – ÀÈÂÄÄÄÀÇÀÈ

לירושלים. דמיהם את ומעלים רבעי, בכרם שלקטו  והעוללות הפרט

úbì Blk :íéøîBà ìlä úéáeכל את בגת דורכים הבעלים – ÅÄÅÀÄËÇÇ
לירושלים, פדיונו  או  היין  את ומעלים והעוללות, הפרט ואף הכרם, ענבי

גבוה  שממון שני. כמעשר הוא הרי  רבעי כרם הלל: בית שסוברים
בו . חלק לעניים אין הלכך  בעלים, ממון ולא הוא

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

]ג' תמוז תשכ"ב[

... לכתבו ע"ד עירוב בעיר, כיון שהלכות רבות בזה - הרי מבלי השתתפות רב בקי בהל' אלו 

ביחוד אין לעשות בזה.

בנוגע לתקנות חברה קדישא וכו' - יפנה לח"ק דאגודת חב"ד.
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מאכל... עץ כל ונטעתם הארץ אל תבואו "וכי כג-כד ): יט, (ויקרא בתורה כתוב
יאכל. לא ערלים לכם יהיה שנים mileldשלש  ycew eixt lk didi ziriaxd dpyae

'dl נטע" חכמים בלשון  נקרא להינטעו  הרביעית בשנה מאכל  עץ כל  מכאן , – "
התורה, ולימדה רבעי "; "כרם נקרא להינטעו הרביעית בשנה כרם וכן רבעי",
להעלותם  וצריך  שני, מעשר כקדושת הם קודש רבעי  כרם או רבעי  נטע שפירות
לירושלים, הפירות את להעלות קשה ואם שני; מעשר  כפירות שם ולאכלם לירושלים
ידי על  לחולין  מקדושתם אותם שמוציאים כלומר  מעות, על אותם לחלל  צריך 
ומשקה, מאכל  דברי על שם אותן ומוציאים לירושלים המעות את ומעלים פדיון,
חייא  רבי מחלוקת מובאת א) לה, (ברכות בגמרא שני . מעשר בכסף שנוהגים כמו
רבעי ", "כרם מקום בכל שונה מהם אחד הנשיא): יהודה רבי  (בן  ברבי שמעון ורבי 
שלדעתו רבעי ", "נטע שונה ואחד בכרם, אלא רבעי תורת נאמרה לא שלדעתו

הרמב"ם לפי האילנות. בכל נוהגת רבעי h)תורת wxt ipy xyrn 'ld) נוהג רבעי 
רבעי" "כרם מכאן רבעי ". "נטע היא וגירסתו בערלה, שחייבים האילנות בכל
המשנה  נקטה ולא רבעי ", ל"נטע הדין הוא אלא הוא, דווקא לאו שבמשנתנו 
בכרם  אלא נוהגים שאינם ועוללות, בפרט בה שמדובר  סיפא, משום אלא "כרם"

) ונשרו"hxt"בלבד הבציר  בשעת שנפרטו  ענבים של  בודדים גרגרים –
ג-ד )."zeller"מאשכלותיהם; ז, פאה משנה עיין נטף. ובלי כתף בלי אשכולות –

הפירות  את להעלות שצריך  שני, מעשר  כדין רבעי  כרם של דינו מקום מכל
ובית  שמאי בית ונחלקו  לירושלים; דמיהם את ולהעלות לפדותם או לירושלים
שני במעשר  שכן  וביעור , חומש  לענין גם שני  כמעשר דינו  אם במשנתנו  הלל
ומכאן עליו ", יוסף חמישיתו  ממעשרו, איש יגאל גאל "ואם לא): כז, (ויקרא כתוב

חמישיתלמדו עליו מוסיף שלו, שני מעשר  הפודה ג): ד , שני  מעשר (yneg(משנה
.(rax epiidc ,uegan מקצה" כח): יד, (דברים שכתוב ביעור , דין שני במעשר  יש כן 

המעשרות  את להשהות שאסור  כלומר תבואתך "... מעשר כל את תוציא שנים שלש 
של הראשון  טוב יום "ערב ו ): ה, שני  (מעשר ושנינו  לבערו; וחייבים בבית יותר
תרומה  נותנין  ביעור ? היה כיצד ביעור . היה שביעית ושל  רביעית (שנה) של פסח

לבעליו  מעשר לבעליו (mipdkl),ותרומת ראשון  לבעליו(miiell),ומעשר עני  ומעשר

,(miiprl)"מקום בכל מתבערים והביכורים שני  onומעשר mca`le mxral jixv)
± .(mlerdשני מעשר  במסכת וגם ו ), משנה ז (פרק פאה במסכת שנויה משנתנו 

ג). משנה ה (פרק

éòáø íøk עץ לכל  הדין והוא להינטעו, הרביעית בשנה כרם – ÆÆÀÈÄ
לעיל, שבארנו כמו  Lîçמאכל , Bì ïéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÙÆ

אינו  לירושלים, דמיהם להעלות כדי  לעצמו , פירותיו לפדות הבא –

שני , כבמעשר  הקרן על חומש  להוסיף øeòaצריך Bì ïéàå אין – ÀÅÄ
והשביעית  הרביעית השנה של  הפסח בערב הבית מן לבערו  חייבים

שני. למעשר  בכול שווה רבעי  כרם אין שמאי , בית שלדעת לשמיטה,
øeòa Bì Léå Lîç Bì Lé :íéøîBà ìlä úéáe שלמדים – ÅÄÅÀÄÆÙÆÀÆÄ

קודש ", "קודש, של  שווה בגזרה שני  ממעשר  רבעי כרם הלל בית
" כתוב: רבעי בכרם כתוב ycewשכן  שני ובמעשר לה'", הלולים

לללל):):):): כז כז כז כז ,,,, הארץ...((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מעשר dl'"וכל  ycewיש שני מעשר  מה – "
ביעור. לו ויש חומש לו יש רבעי  כרם אף ביעור, לו  ויש  חומש  לו 
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úBøðמשל, äøNò äîe שעומד יחידי נר מכבים הם הטבע ובדרך עשן, הרבה שמעלים ¨£¨¨¥
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טוב  יום מצות טובים יקיימו הימים את קיימו מפלתו ולאחר ,,øîBà àeä ïëå דברים) §¥¥
יד) øîBàטז àeä ïëå ,äìéî Bæ 'ïNN' .'Ebça zçîNå'(קסב קיט 'NN(תהלים §¨©§¨§©¤¨Ÿ¦¨§¥¥¨

,'Eúøîà ìò éëðà בדיבור ולא במאמר שניתנה מילה מצות על דוד אמרו זה .ופסוק ¨Ÿ¦©¦§¨¤
'ø÷éå',כבוד ïélôz,שפירושו elà ישראל של כבודן øîBà,שהם àeä ïëå דברים) ¦¨¥§¦¦§¥¥
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úBøéMä ìk בתנ"ך çéøà,שנאמרו éab ìò äðéáìe äðéáì éab ìò çéøà úBázëð ïlek. שהוא הכתב את המשילו כלומר, ¨©¦¨¦§¨¨¦©©©¥§¥¨§¥¨©©¥¨¦©

מתחתיו, שבשורה החלק גבי על עומד שהכתב באופן נכתבות השירות שכל ללבינה, ארוך שהוא החלק ואת לאריח, õeçקצר ָָ

Bæ äøéMî המן בני עשרת הריגת -,åואחד שלשים ïòðkשירת éëìîישראל ארץ בכיבוש יב)שנהרגו çéøàנכתבותL,(יהושע ¦¦¨§©§¥§©©¤¨¦©
äðéáì éab ìò äðéáìe çéøà éab ìò חלק גבי על וחלק כתב, גבי על כתב הגמרא:.- àîòèמבארת éàî נכתבות אלו שירות ©©¥¨¦©§¥¨©©¥§¥¨©©£¨

לרמז כדי ïzìtîìכך, äîe÷z àäz àlL שיש לפי צעדיו, להרחיב חושש אינו הארוך, על העומד שקצר ישראל. צוררי של ¤Ÿ§¥§¨§©©§¨
ממפלתם  ולקום להתרחב יוכלו לא כאן וכן ממקומו, לזוז חושש כמדתו, מקום על כשעומד אבל תחתיו, מרחב נכתב לו היה ואם ,

להתרחב. לכתב מקום היה לבינה, גבי על אריח

íéãeäiä eâøä äøéaä ïLeLa äkìnä øzñàì Cìnä øîàiå''Cì ïúpéå CúìàM äîe 'åâå Léà úBàî Lîç ãaàå. ©Ÿ¤©¤¤§¤§¥©©§¨§¨©¦¨¨§©§¦§©¥£¥¥¦©§¥¨¥§¦¨¥¨
בכעס  לדבר שאלתך'.התחיל 'מה אסתר את ושאל רכה, בלשון וסיים ,L ãnìî ,eäaà éaø øîà,בכעס שדיבר àaאחרי ¨©©¦©¨§©¥¤¨

,åét ìò Bøèñe Càìî.רכה בלשון המשיך ולכך ©§¨§¨©¦
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.odieya dcet Ð ocet `edyke ,zepli`øçà äæ
äærwxw oipw oi`y ,rwxw ycwd dpw `l Ð

`xza `aaa xn`ck ,zepli` dylyl `l`

.[`,`t]ãåò àìåoictp cala el` `le Ð

.llk rwxw ycwd odnr oi`y ,odieyaàìà
úåðìéàä ùéã÷ä åìéôàmirehp opi`y Ð

.xcqkò÷ø÷ ùéã÷ä êë øçàå`ki`c Ð

li`ed ,ikd elit` ,ediirx` ab` ewxtil xninl

,odieya zepli` dcet Ð cgi eycw `le

.milwy miyng rxf zia zictp rwxwde

àðåä áøì àúáåéú`kidc ,`yixn Ð

.rwxw ab` oictp cgi oyicwdcúà ùéã÷ä
äìåë.dkeza xy` lk Ðøîåà ïåòîù éáø

ùéã÷ä àì.day zepli` Ðáåøç àìà
äî÷ùä ïãñå áëøåîämilecbe mipwf mdy Ð

.zepli` x`yn ith ycwd dcyn miwpeie ,c`n

[dnwyd] ocq .[a,`r] `xza `aaa yxetn ikde

,iaera elcbiy ick mze` uewl oinwy jxcc Ð

xg`le ,"dnwy zleza" dil ixw uvwpy mcewe

`ipz ikd ,"dnwyd ocq" dil ixw dvivw

.(a,g) dcp zkqnaïåéãô øúá ìéæéìli`ede Ð

.zepli`d mr rwxw yi oeict zryaeåäééòøà áâà å÷øôéì.mnvr ipta oyicwd ycwd zryac ab lr s`e Ðåéáà úî êë øçàå äùéã÷äåi`ed ycwd zryac ab lr s` Ð

.dfeg` dcy ied eia` zny xg`le li`ed ,dpwn dcyäæåçà äãùë åéðôì àäúù ïéðî.dieya `le ,milwy miynga zictpe Ð
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éåâáoiyecw) opixn`c ab lr s`e .edpip dfeg` ipa e`lc meyn Ð zgkyn `l
oice .ux`a dfeg` mdl did `l mewn lkn ,dxez xac eia` yxei ieb :(a,fi
dlgp el oi` iebe ,ux`a dielzd `id devnc ,l`xyi ux`a m` ik jiiy `l df

.ux`a

ùéã÷ädxyr rhnn zepli` dyly
zepli` jpde Ð d`q zial
dylya Ð milecb eli`c ,ixii` zerihpa

.ibq d`q zial [zepli`]

úåçôz` yicwd `l ok lr xzi e` o`kn
zial dxyr rhnn Ð zerwxwd
miynge miz`n oli`e oli` lkl ribn d`q
[z`] xkend" wxtac :dnize .zen`
dpewd :`ipz (`,at `xza `aa) "dpitqd
yy cr zen` rax`n mde zepli` dyly
odicive odipiae odizgz dpw Ð dxyr
edl opiayg `l `nl` .elqe dxe` `lnk
dpeny m` ik dfl df oia oi`yk oitevxk
epiidc ,reaixa zen` dpeny lr zen`
dil zi`e ,cg` lkl zen` rax`e miyy
miz`nn zegtc opixn` `kde .ikda rwxw
xne`e !rwxwd yicwd `l zen` miynge
,yicwnl xken oia welig yic :wgvi epiax
:dniz ,edin .i`d ilek opira `l xkena
,rwxw el oi` ok lr xzic opixn` `kdc
lr zen` dxyr yy cr :opixn` xken iabe
miyng miz`n epiidc ,zen` dxyr yy
xzei mixfetnk edl opiayg `le ,yye
ipdc :xnel jixve !rwxw edl yie ,i`cn
ixiin dxikn iabc zen` dxyr yy
,riax lebird lr xzi reaixde ,`lebira
enk i`d ilek opira `l dxikn iabc `vnp
`xza `aaa l`eny epiax dywde .yicwn
xken oia welig oi`c `ztqeza `ipzc `dn
:uxize !rwxw zepwl df oicl yicwnl
zi` oerny iaxc :dniz ,edin .`id i`pzc
`l dfl df oia zen` dpenyc mzd dil
`ziixae .ycwd oiprl s` ,i`cn xzei aiyg
dl iwen d`q zial dxyr rhna `kdc
`lc :xnel yie !oerny iaxk jenqa `kd
oira yicwnc oicn m` ik oerny iaxk iwen
zrihp xeriy oicn la` ,yicwn drx

.oerny iaxk ied `l Ð zepli`d
`irai`

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

,áø øîà äãeäé áøãk ,ïì òîLî÷ déçøBà ábà àúlî¦§¨©©§¥¨©§©¨¦§©§¨¨©©
äîk" øîàiL íãàì øeñà :áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©¨§¨¨¤Ÿ©©¨

."äæ éBb äàð¯øeòkä úàå ìàøNéaL äàpä úà :éðúéìå ¨¤¤§¦§¥¤©¨¤¤§¦§¨¥§¤©¨
!íéBbaL¯.éøééî àì äneà éøúa ,éøééî÷ äneà ãça¯ ¤©¦§©¨¨©§¥¦§¥¨Ÿ©§¥

äpèwä úàå äpeäkaL äìBãbä :éðú÷ àäå ?àìå§¨§¨¨¨¥©§¨¤©§¨§¤©§©¨
!ìàøNéaL¯àeä Léc÷î àlà ,àeä äneà ãç íúä ¤§¦§¨¥¨¨©¨¤¨¦§¦

éòa à÷c éãéià :àîéà úéòaéàå .éôè íéðäk éLéã÷c¦§¦¦Ÿ£¦§¥§¦¨¥¥¨©§¥§¨¨¥
zçkLîc àeä ìàøNéác ,äfeçà äãN àôéñ éðúîì§¦§¥¥¨§¥£¨¦§¦§¨¥§©§©©§
eäðéð äfeçà éða åàìc ,dì zçkLî àì éBâa ,dì¯ ¨§¨©§©©§¨§¨§¥£¨¦§

."ìàøNéa" dì éðú÷ éëä íeMîäðùîäfeçà äãNa ¦¨¦¨¨¥¨§¦§¨¥¦§¥£¨
æBçnä úìBça Léc÷nä ãçà ?ãöék ,øéîçäìe ì÷äì§¨¥§©§¦¥©¤¨©©§¦§©©¨

éèñañ úBñécøôa Léc÷nä ãçàå¯øîBç òøæ ïúBð §¤¨©©§¦§©§¥¤©§¦¥¤©¤
äð÷î äãNáe ,óñk ì÷L íéMîça íéøBòN¯úà ïúBð §¦©£¦¦¤¤¤¤¦§¥¦§¨¥¤

äãN ãçàå äð÷î äãN ãçà :øîBà øæòéìà éaø .BéååL̈§©¦¡¦¤¤¥¤¨§¥¦§¨§¤¨§¥
äãNaL ?äð÷î äãNì äfeçà äãN ïéa äî ;äfeçà£¨©¥§¥£¨¦§¥¦§¨¤¦§¥
.LîBç ïúBð Bðéà äð÷î äãNáe ,LîBç ïúBð àeä äfeçà£¨¥¤¦§¥¦§¨¥¥¤

àøîâ,úBðìéà äàéìî äãN Léc÷ä :àðeä áø øîà̈©©¨¦§¦¨¤§¥¨¦¨
ïãBt àeäLk¯ò÷ø÷ äãBôe øæBçå ,ïéååLa úBðìéà äãBt §¤¨¤¦¨§¨§¨§¥¤©§©

àîìà .óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ úéa¥¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤©§¨
Léc÷î íãà :àðeä áø øáñ÷¯.Léc÷î äôé ïéòa ¨¨©©¨¨¨©§¦§©¦¨¨©§¦

úìBça Léc÷nä ãçà :àðeä áøì ïîçð áø déáéúéà¥¦¥©©§¨§©¨¤¨©©§¦§©
éèñañ úBñécøôa Léc÷nä ãçàå æBçnä¯úéa ïúBð ©¨§¤¨©©§¦§©§¥¤©§¦¥¥

:déì øîà !óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤£©¥
"òøæ úéa" :déáéúéà .àðéîà÷ úBñéãøôì äéeàø¯ïéà §¨§©§¥¨¨¦¨¥¦¥¥¤©¥

úBðìéà äãNe íéð÷ äãNe íéðôb äãN ,òøæ úéa àlà éì¦¤¨¥¤©§¥§¨¦§¥¨¦§¥¦¨
:déì øîà !íB÷î ìkî ,"äãN" :øîBì ãeîìz ?ïépî¦©¦©§©§¥¦¨¨£©¥

:déáéúéà .äãBôe øæBçå äãBt éîð àëäìL Léc÷ääL ¨¨©¦¤§¥¤¥¦¥¦§¦§¨
äàñ úéáì äøNò òhnî úBðìéà¯úà Léc÷ä äæ éøä ¦¨¦©¨£¨¨§¥§¨£¥¤¦§¦¤

äãBt àeäLk ,íäéðéaL úBðìéàä úàå ò÷øwä¯äãBt ©©§©§¤¨¦¨¤¥¥¤§¤¤¤
ïkéî úBçt .óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ úéa¥¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤¨¦¥

äæ øçà äæa ïLéc÷äL Bà ,ïk ìò øúé Bà¯úBðìéàä úà àìå ò÷øwä úà àì Léc÷ä àì äæ éøä ¨¥©¥¤¦§¦¨¨¤©©¤£¥¤Ÿ¦§¦Ÿ¤©©§©§Ÿ¤¨¦¨
äãBt àeäLk ,ò÷ø÷ Léc÷ä Ck øçàå åéúBðìéà Léc÷ä eléôà àlà ,ãBò àìå ;íäéðéaL¯äãBt ¤¥¥¤§Ÿ¤¨£¦¦§¦¦¨¨§©©¨¦§¦©§©§¤¤¤

:àîéz éëå !óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ úéa ò÷ø÷ äãBôe øæBçå ,ïäéååLa úBðìéàä úà¤¨¦¨¦§¥¤§¥¤©§©¥¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤§¦¥¨
äãBôe øæBçå äãBt àôéñcî àä ,äãBôe øæBçå äãBt éîð àëä¯?épî àä àlà !àì àLéøc ììkî ¨¨©¦¤§¥¤¨¦§¥¨¤§¥¤¦§¨§¥¨¨¤¨¨©¦

Léc÷î :øîàc ,àéä ïBòîL éaø¯äãOä úà Léc÷nä :àéðúc ,Léc÷î äòø ïéòa¯úà Léc÷ä ©¦¦§¦§¨©©§¦§©¦¨¨©§¦§©§¨©©§¦¤©¨¤¦§¦¤
.äî÷Mä ïãñe ákøenä áeøç àlà Léc÷ä àì :øîBà ïBòîL éaø ,dlek¯àîéà ,ïBòîL éaø éà ¨©¦¦§¥Ÿ¦§¦¤¨£©§¨§©©¦§¨¦©¦¦§¥¨

äãBt àeäLk ,ò÷ø÷ Léc÷ä Ck øçàå åéúBðìéà Léc÷ä eléôà àlà ,ãBò àìå :àôéñ¯äãBt ¥¨§Ÿ¤¨£¦¦§¦¦¨¨§©©¨¦§¦©§©§¤¤¤
ïBòîL éaø éàå ;óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ úéa äãBôe øæBçå ,ïäéååLa úBðìéàä úà¤¨¦¨¦§¥¤§¥¤¥¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤§¦©¦¦§

¯!ïBéãt øúa ìéæàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL àäc ,eäééòøà ábà e÷øtéìå ïBéãt øúa ìéæéì¥¦¨©¦§§¦©§©©©§©§§¨¨§¦©¥§©¦¦§§¨¥¨©¦§
?äfeçà äãNk åéðôì àäzL ïépî ,åéáà úî Ck øçàå dLéc÷äå åéáàî äãN ç÷Blì ïépî :àéðúc§©§¨¦©¦©¥©¨¤¥¨¦§¦§¦¨§©©¨¥¨¦¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥£¨

"Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN úà íà" :øîBì ãeîìz¯äãN úBéäì äéeàø dðéàL äãN ©§©¦¤§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥£ª¨¨¤¤¥¨§¨¦§§¥
:øîBà øéàî éaø .ïBòîL éaøå äãeäé éaø éøác ,äfeçà äãN úBéäì äéeàøL Bæ äúöé ,äfeçà£¨¨§¨¤§¨¦§§¥£¨¦§¥©¦§¨§©¦¦§©¦¥¦¥
?äfeçà äãNk åéðôì àäzL ïépî ,dLéc÷ä Ck øçàå åéáà úîe åéáàî äãN ç÷Blì ïépî¦©¦©¥©¨¤¥¨¦¥¨¦§©©¨¦§¦¨¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥£¨

ãåîìú

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

ערכין. פרק שלישי - יש בערכין דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



קפו
oifge` mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

'åëå øîåì ãåîìúdpwn dcy oic dl yi dfeg` dcy zeidl die`x dpi`y dcy Ð
.'ek ef dzvi ,dieeya zectläùéã÷ä êë øçàådcy `ied ycwd zryac Ð

jiiy o`k cr] .dpwn dcyk `l` dpi` Ð eia` zn jk xg`e dyicwd la` .dfeg`
.[` cenrlàø÷ íåùî éàihernl e`l `nlc Ð "ezfeg` dcyn `l xy`"c Ð

ihernl `l` ,eia` zn jk xg`e dyicwd
dil yixccke ,dyicwd jk xg`e eia` zn

.xi`n iaxïåéãô øúáoeict zryac oeike Ð
.dfeg` dcy dl `ied Ð eia` znïë íàÐ

`pngx aezkl ,`z`c `ed xi`n iaxcklc
.'ekeïäéåùá ïãåôdfeg`c ab lr s`e Ð
.edpipíìàâ àì.xg`l xafb mxkne Ð

ìáåéá íéðäëì ïéàöåé:(fk `xwie) aizkck Ð
dcyd dide" :aizke ,'ebe "l`bi `l m`e"

.'ebe "laeia ez`vaàðîçø øîà äãùÐ
.(my) 'ebe "laeia ez`va dcyd dide"úåçô

íéðù éúùîrwxw xkenc ab lr s`e Ð
izy `dzy cr le`bl i`yx oi` exiagl
xtqna" :(dk my) aizkck ,gweld cia mipy

.'ebe "ze`eaz ipyïéàöåé ïéà íìàâ àì
ìáåéá íéðäëì.xg`l xafb mxkn m` Ð

åäééòøà áâà å÷øôéì,oli`d ayen mewn Ð
oxkn m` ,ediirx` ab` milral excdle
`le zepli` xkn :xn` i`n`e !laeid ribde
laeia milral oixfeg oi` Ð ml`b?

àìåôéùî.enedz cr ,oli`d ayen mewn Ð
äðòè úîçîmy el xikfdy eprehy Ð¥

.rwxwäð÷î äãù:(fk `xwie) aizk Ð
."jkxrd zqkn z` odkd el ayge"éôì

øîàðùxneg rxf dfeg` dcy zle`ba Ð
.mixeryúñëî øîåì ãåîìú,einc oipn Ð

.oiiey epiidcïàë øîàð.dpwn dcya Ð ¨§¨
.dfeg` dcya Ð oldleáåö÷ øáãÐ

.sqk miyngdey dxifb jd edl zi` inÐ
yneg slinl ynegl dil iwtne ,"ayge"c

.dfeg` dcyn dpwn dcy`äãùá ùîåç
äæåçà."izwga" zyxta zia yicwnae Ð

ipy xyrne dxedhe d`nh dndac ynege
.aizk mzd inpàáøã äéúååë àéðúoi`c Ð

.dpwn dcya ynegäéîòèî àìåeli`c Ð
jpd lka yneg ilbcn Ð `axc `nrh
eyiwidcn Ð `ziixac `nrhe ,izkec
.exiag e` envr jixrdy mc`l ,oikxrl

äðùîåéåù ïúåð ïéøåç ïá úéîäaizkc Ð
"eilr zyei xtek m`" :(`k zeny) crena
oeict ozpe" :(`,n) `nw `aaa `ipze .'ebe

.wfip inc Ð "eytpäæáå äæá ìáçoia Ð
mlyn Ð ezind `le ,oixeg oaa oia cara

.mly wfpàøîâàì íúá ïéà ãòåîáÐ
.'ek dfae dfa lag :ipzwc ,i`w `tiq`
jiiy `l carc ,qpwc ol `hiyt `yixc
,"iwp xeyd lrae" :mza aizkc ,mza
gbpy xey" wxta `nw `aaa opixn`e
.car incn iwp :(`,an) "dynge drax`
ince .eiey ozep Ð oixeg oa zind :inp ipzwe
iwp :opixn` inp mzdc ,mza jiiy `l xtek

.xtek ivgn'åëå íãàá ìáçù íú óàÐ
:[`,bl] "ckd z` gipnd" wxta `nw `aaa
iax ,'ek dfa df elagy minz mixeey ipy
mlyn Ð mc`a lagy mz s` :xne` `aiwr
lagy mz `nl` .mly wfp xzen eze` mlyn xeyd lra Ð xeyay dlag lr xzei mc`ay dlag oic zia enye ,xeya mc`d mb lag m` :xzena epiide .mly wfp xzena

!mly wfp mlyn mc`aä ãáò úéîä àôéñ éðúéîì éòáã éãééà'åë ïéøåç ïá úéî`yixc `tiq `l` ,ynn `tiq e`l Ð `tiq xn`wc i`de .cren `yixa hwp ikd meyn Ð
.dl ipzw `yixa Ð crenc ,`idäðùîíâôel yiy ecarl d`iydl ,dlera dgtyl dleza dgty oia ozil dvex mc` dnk dze` oiny :(`,n) zeaezka yxtn Ð

.epnid gex zxewàøîâéìéî ìëî.dil aizil `l mbte zyeae Ð'åë úåèåéãä úá ìòá.zeheicd zal mikln za oia welig yi Ð zyea aidi ik ,`zyd la` .dinza Ð
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àéòáéàÐ 'ek `nlc e` ynegl dil oiwtne dey dxfb edl zi` opaxl edl
a` oipac idp ?dey dxfb oedpin slip `l i`n` :opgl` epiaxl dyw
jixhvi`cn :iaxl d`xpe !ediipin slip dey dxfb mewn lkn Ð ediipin opitli `l
cg slinl epivne ,ezia z` yicwn iabe dfeg` dcy yicwn iab yneg azkinl

azk `l` ,opitli `le dey dxfba dixagn
ipy ,dpin rny Ð cge cg lkl yneg
ediipin opitli `le ,cg`k mi`ad oiaezk

.dey dxfba elit` `nlra

ãòåîá`lc oizipzn `nil `l mza oi`
`tiqc `tiq` Ð 'ek `aiwr iaxk
.mly wfp mlyn dfae dfa lag :ipzwc ,i`w
card zind` i`wc xninl ivn `l la`
iax bilt `l `dac .oixeg oa zind` `le
`le xtek `l mlyn epi` mzc ,`aiwr
wxta `nw `aaa `zi`ck ,car ly miyly

.(a,an) dynge drax` gbpy xeyåøîàé
yi Ð miyng heicd za miyng mikln za
dlecbd cg` :ipz dpynac ,zvw dniz
ozep l`xyiay dphwd cg`e dpedkay
`xnba xikfn `kdc `py i`ne ,miyng
dlecb `pz dpynae ,mikln za dlecbd

?dpedkay
eed
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àéäL Bæ äúöé ,äfeçà äãN dðéàL äãN ,"Búfeçà£¨¨¤¤¥¨§¥£¨¨§¨¤¦
eléôà ,ïBòîL éaøìe äãeäé éaøì eléà ;äfeçà äãN§¥£¨¦§©¦§¨§©¦¦§£¦

áà úî Ck øçàå dLéc÷ä¯éàî ,àéåä äfeçà äãN ¦§¦¨§©©¨¥¨§¥£¨¨§¨©
àø÷ íeMî éà ?àîòè¯àeä øéàî éaøãëì àø÷ ©§¨¦¦§¨§¨§¦§©¦¥¦

áø øîà !ïBéãt øúa ìéæàc íeMî åàì àlà !àúàc§¨¨¤¨¨¦§¨¥¨©¦§£©©
eçkLà àø÷ ïBòîL éaøå äãeäé éaø ,÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨©¦§¨§©¦¦§§¨©§¨
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ïìàb àì ;úBðìéà àìå ,àðîçø øîà òøæ úéa ?àîòè éàî¯äéäå" ,ìáBia íéðäkì ïéàöBé ïéà ©©§¨¥¤©¨©©£¨¨§Ÿ¦¨Ÿ§¨¨¥§¦©Ÿ£¦©¥§¨¨
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oikxr(oey`x meil)

øîBì ãeîìze' (ak fk `xwie)àì øLà Búð÷î äãN úà íà ©§©§¦¤§¥¦§¨£¤Ÿ
Búfeçà äãOîdcVn `l xW`' zeaizn epcnl ,''dl WiCwi ¦§¥£¨©§¦©£¤Ÿ¦§¥

wx `id dpwn dcyy ,'FzGg`äfeçà äãN dðéàL äãNzrya £ª¨¨¤¤¥¨§¥£¨
,ycwddBæ äúöé,dyicwdy mcew dyxiyLycwd zrya ¨§¨¤

,äfeçà äãN àéä`l` dieya dpwn dcyk zictp dpi`e ¦§¥£¨
miyingazn jk xg`e dyicwd m` la` ,dfeg` dcyk lwy

.dpwn dcyk dpic ,dpwn dcy dzid ycwdd zryay ,eia`
.zraew oeictd zry oerny iaxly `ziixadn dgiken `xnbd

:`xnbd zwiicnïBòîL éaøìe äãeäé éaøì eléà[å]lr ewlgy §¦§©¦§¨§©¦¦§
,xi`n iaxeléôàm`,áà úî Ck øçàå dLéc÷äzryay £¦¦§¦¨§©©¨¥¨

mewn lkn ,dpwn dcy dzid ycwdàéåä äfeçà äãN,[`id-] §¥£¨¨§¨
íeMî éà ,àîòè éàîn z`f ecnlyàø÷ixd ,weqtd on - ©©£¨¦¦§¨

dàúàc àeä øéàî éaøãëì àø÷wx cenll ozip weqtdn - §¨§¦§©¦¥¦©£¨
zrya dfeg` dcy dzidy lk `id dfeg` dcyy xi`n iaxk

,ycwdixg` dfeg` dcy dzyrpyk s`y gken oi` la`
,dfeg` dcyk dpic dyicwdyåàì àlàiax ly enrh i`ce - ¤¨¨

oernyøúa ìéæàc íeMîd zry xg` jledy -,ïBéãtxak f`e ¦§¨¦¨©¦§
lirl `ziixad dxn`y oeike .dfeg` dcyk dpic okle ,eia` zn
zryay s` ,rwxwd mr zepli`d eycwed `lyky (`"r)
dpi` ok m` ,envr ipta cg` lk mictp ,miyecw mdipy oeictd

.dnewnl `ped ax lr diyewd dxfge ,oerny iaxk
:`ziixadn di`xd z` dgec `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

`l` ,oeictd zry xg` ekldy meyn mnrh oi`äãeäé éaø©¦§¨
Leøãå eçkLà àø÷ ïBòîL éaøås` weqtd on yexcl e`vn - §©¦¦§§¨©§¨§¨

ik ,mdixackïk íàxi`n iax ixack wx cnln weqtdy ¦¥
,dfeg` dcyk dpic eia` zny xg`l dyicwdykyáBzëì¦§

úfeçà àì øLà Búð÷î äãN úà íà' àðîçø,'Bdlnd `ll ©£¨¨¦¤§¥¦§¨£¤Ÿ£¨
,'dcyn','äãOî' éàîwxy cnllúBéäì äéeàø dðéàL äãN ©¦§¥¨¤¤¥¨§¨¦§

llkäfeçà äãNs`y rnyn 'dcyn' ik ,dpwn dcyk dpic §¥£¨
didzy xyt` dyicwdyk m` la` ,dfeg` dcy dpi` zvwna
.dfeg` dcyk dpic ,laeid mcew eia` zeni m` dfeg` dcy cer
`idy it lr s` ,drixfl die`x dpi`y dcyy zx`an `xnbd

:ok dpic oi` minrt dfeg` dcyïéLøè Léc÷ä ,àtt áø øîà̈©©¨¨¦§¦§¨¦
,mirlq znc` -ïéååLa ïãBt,lwy miyinga `le,àîòè éàî ¨§¨§¨©©£¨

,dfeg` dcy ziict oiipray iptn,àðîçø øîà 'òøæ úéa'¥¤©¨©©£¨¨
rxf' (fh fk `xwie) xn`py,'sqM lwW miXngA mixrU xng ¤©Ÿ¤§Ÿ¦©£¦¦¤¤¨¤

,drixfl die`xd rwxwa `weec dfy rnyneéðäå-,el` mirlq §¨¥
.eäðéð äòéøæ éða åàì̈§¥§¦¨¦§

ïìàb àì,xg`l xafbd mxkne ,ycwdd on yicwndïéàöBé Ÿ§¨¨§¦
mipdkl oiyxhdìáBia,dfeg` dcyk,àîòè éàîiptn ©¥©©£¨

,laeia mipdkl dfeg` dcy z`ivi oiipray,àðîçø øîà 'äãO'¨¤¨©©£¨¨
(`k fk my) xn`pydidY odMl 'ebe laIa Fz`vA dcVd dide'§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥©Ÿ¥¦§¤

dcya s` dfy rnyne ,'FzGg`eäc ìk,oiyxha s`e ,edylk - £ª¨¨§
.dcy diexw `idy oeik

,gwel ly egxk lra dzectl i`yx ,exiagl dfeg` dcy xkend
l"fg ecnl mle` .laeid cr exzepy mipyd xtqn itl mlyne
xMnn ExMnz ike' (eh-ci dk `xwie) weqtdn (:hk oldl)§¦¦§§¦§¨
leki xkend oi`y ,'Kl xMni z`Eaz ipW xRqnA 'ebe Lzinrl©£¦¤§¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨
oiyxhd oic x`an `tt ax .dxiknd xg` mipy izy cr le`bl

:xkn oiprlïéLøè øëî,exiaglïéìàâðexaryk s` ,gweld on ¨©§¨¦¦§¨¦
íéðL ézMî úBçt,dfeg` dcyk `le ,dxikndn,àîòè éàî ¨¦§¥¨¦©©£¨

,mipy izy jeza le`bl leki xkend oi`y df oicay iptn
A'úBàeáú éðL øtñî'Kl xMni(eh dk my),àðîçø øîà §¦§©§¥§¦§¨¨¨©©£¨¨

,d`eazl miie`xd zecya wx dfy rnyneéða åàì éàäå§©¨§¥
eäðéð äàeáz-.d`eaz ipa mpi` el` oiyxhe §¨¦§

ïìàb àìon xkend,gweldúøæBçdcydìáBia íéìòaì Ÿ§¨¨¤¤©§¨¦©¥

,dfeg` dcy x`yk,àîòè éàîzerwxw zaiy oipray iptn ©©£¨
,laeia milral'Búfçàì áLå'(gk dk my),àðîçø øîà §¨©£ª¨¨©©£¨¨

zpW cr Fz` dpTd ciA FxMnn dide' (gk dk `xwie) xn`py§¨¨¦§¨§©©Ÿ¤Ÿ©§©
laIA `vie laFId`xwpy dn lka dfy rnyne ,'FzGg`l aWe ©¥§¨¨©Ÿ¥§¨©£ª¨

,dfeg`énð éàäå,el` oiyxh mbe -.àéä äfeçà §©©¦£¨¦
:dfeg` dcy ipic oi` ycwddn zepli` ziictay x`an `tt ax

úBðìéà Léc÷ä,rwxw `lläãBtycwdn mze`ïäéååLa`le ¦§¦¦¨¤§¨§¥¤
,dfeg` dcyk lwy miyinga,àîòè éàîitloiprayziict ©©£¨

dcy,dfeg`,àðîçø øîà 'òøæ úéa'(fh fk my) xn`pyrxf' ¥¤©¨©©£¨¨¤©
rwxw `weecy rnyne ,'sqM lwW miXngA mixrU xngŸ¤§Ÿ¦©£¦¦¤¤¨¤

,da mirxefy,úBðìéà àìå.mdieeya mictp mdy §Ÿ¦¨
ïìàb àì,xg`l xafb oxkne ,ycwddn zepli`d z`ïéàöBé ïéà Ÿ§¨¨¥§¦

ìáBia íéðäkìdcy z`ivi oipray itl ,dfeg` dcy x`yk ©Ÿ£¦©¥
,laeia mipdkl dfeg`,àðîçø øîà 'äãOä äéäå'my) xn`py §¨¨©¨¤¨©©£¨¨

Fz`vA dcVd dide' (`k fkodMl mxgd dcUM 'dl Wcw laIa §¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥
,'FzGg` didYdcy `weec rnyn 'dcy'e.úBðìéà àìå ¦§¤£ª¨§Ÿ¦¨

:gweld on zepli` ziict oic x`an `tt axúBðìéà øëî̈©¦¨
,exiaglïéìàâð ïéà-gweldn ozectl leki oi`aézMî úBçt ¥¦§¨¦¨¦§¥
íéðL,mzxikn onfn,àîòè éàîxkend oi`y df oicay iptn ¨¦©©£¨

xRqnA' ,mipy izy jeza le`bl lekiúàeáú éðL'Kl xMni §¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨
(eh dk my),àðîçø øîàziiyra df oic aezkd dlzy oeike ¨©©£¨¨

,d`eaz ziiyra jiiyd xac lka `edy rnyn ,ze`eazéðäå§¨¥
eäðéð úBàeáz éða-.zexit mi`iven ixdy zepli`d s`e §¥§¦§

ïìàb àì,laeid cr ecia ex`ype ,gweld oníéìòaì úøæBç ïéà Ÿ§¨¨¥¤¤©§¨¦
ìáBia,zecyd lkk,àîòè éàî,laeia zecy zxfg oipray itl ©¥©©£¨

,àðîçø øîà 'Búfçàì áLå'FxMnn dide' (gk dk my) xn`py §¨©£ª¨¨©©£¨¨§¨¨¦§¨
aWe laIA `vie laFId zpW cr Fz` dpTd ciA,'FzGg`lrnyne §©©Ÿ¤Ÿ©§©©¥§¨¨©Ÿ¥§¨©£ª¨

[rwxw epiidc] dfeg` `weecylaeia zxfegúBðìéà àìåmpi`y §Ÿ¦¨
.mlerl miniiwzn mpi`y itl dfeg`

øî øîà-e`aed,`tt ax ixac lirläãBt úBðìéà Léc÷ä ¨©©¦§¦¦¨¤
,ïéååLa.lwy miyinga mixery xneg rxf zia oeayg itl `le §¨§¨

:`xnbd dywnéànà,oieeya dceteLc÷éìåzepli`dábà ©©§¦§§©©
eäééòøà-,dilr micnery rwxwd ab`åoeict zryaäe÷øôéì ©§©§§¦§§¨

eäééòøà ábàmcti -,lwy miyinga rwxwd ab`àîéz éëå- ©©©§©§§¦¥¨
wxy ,xnel dvxz m`e,Léc÷à úBðìéàla`àòøàz` - ¦¨©§¦©§¨

rwxwdéøîàäå ,Léc÷à àìinkg exn` ixde -ïàî ,éòcøäð Ÿ©§¦§¨¨§¦§©§§¥©
déøáçì àì÷c déì ïaæîc,exiagl lwc xkend -déì éð÷- ¦§©©¥¦§¨§©§¥¨¥¥

rwxwl gweldàîBäz ãòå àìetéMîileyay rwxwd iptn - ¦¦¨§©§¨
,rwxwd lk epiidc ,medzd wnerl cr oli`ddpewd lky ixd

ectiy ,dnewnl `iyewd dxfge ,rwxwd z` s` dpew oli`
ax ixack oieeya `le lwy miyinga rwxwd ab` zepli`d

.`tt
:`xnbd zvxzndìò øîzéà éî åàì`l m`d -,df lr epipy ¨¦¦§©£¨

wx `edyaote`yàagweld,äðòè úîçîzryay orehy §¨¥£©©£¨
,oli`d zgzy rwxwd z` s` el dpwny ,xhya el azk oipwd

.rwxw el xken oi`y micen ircxdp s` ,df `la la`
:dpyna epipyyicwndäð÷î äãNopaxl,BéååL ïúBðla` §¥¦§¤¥¨§

rxf lr ozep ,dfeg` dcy cg`e dpwn dcy cg` xfril` iaxl
mixery xneg.sqk lwy miying

:mzwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaa,dpwn dcy ziicta xn`pzqkn z` odMd Fl aXge'§¦©©Ÿ¥¥¦§©

:`ziixad zx`ane ,(bk fk `xwie) 'laId zpW cr LMxrd̈¤§§©§©©Ÿ¥
'úñëîa',dcyd inc oipna -ãBîìì àa äî,cnll `a dn - §¦§©©¨¦§

`l` ,dieeya zictp dcydy `id `xaq ixdøîàpL éôìdcya §¦¤¤¡©
itl zictpy dfeg`'óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ'¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤

(eh fk my),ïk äð÷î äãN óà ìBëé ,xneg rxf dctizy ¨©§¥¦§¤¥
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המשך בחמוד ריב



xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oikxr(ipy meil)

if` ,mbte zyea mlyn qpe`d oi`y xn`p m`äéìò eàa eléà¦¨¨¤¨
ãçà ,íéðLdilr `aå ,dkøãk àlLdilr `a eixg`lãçà §©¦¤¨¤Ÿ§©§¨§¤¨

dkøãk,iezita e` qpe`a,qpwa aiig `edeeøîàéednzie §©§¨Ÿ§
,miyp`dm` mby okzi cvikìòadxrpäîeâtxak dlrapy ¨©§¨

mlyn ,zhren dzyaeíéMîç,mirlqm` mbeìòadxrp £¦¦¨©
äîìL,daexn dzyae mlern dlrap `lymlyníéMîç §¥¨£¦¦

yi mdae ,zyea inelyz mb mlyny jgxk lr `l` ,mirlq
.dzyea itk zg` lkl mlyny ,dnilyl dnebt oia welig

:dgece ay iia`éab ,éëä éà ,ééaà déì øîàzindy xeyãáò ¨©¥©©¥¦¨¦©¥¤¤
eøîàé ,énð,miyp`dbxdyk mby okzidàéøa ãáòdeyy ©¦Ÿ§¤¤¨¦

daxdmlynìLíéL,mirlqbxdyk mbeïéçL äkeî ãáò §Ÿ¦¤¤¤§¦
mlyn hrn deye mebt `edyìLíéL`l mewn lkne ,mirlq §Ÿ¦

dxezd dwlig `ly xyt` o`k s` ,mdinelyza dxez dwlig
.dnily dxrpl dnebt dxrp oia

:xg` ote`a uxzn iia`,ééaà øîà àlàmicnlp mbte zyea ¤¨¨©©©¥
y dnnàø÷ øîàakXd Wi`d ozpe' (hk ak mixac) qpe` iabl ¨©§¨§¨©¨¦©Ÿ¥

dX`l didz Fle sqM miXng dxrPd ia`l DOrøLà úçz ¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤§¦§¤§¦¨©©£¤
,'dpéòdpiry xeara `ed sqk miyingdy yxtl weqtd jxved ¦¨

,dzliraa dze`àkéàc ììkîmb yiy rnyn -,íâôe úLBa ¦§¨§¦¨¤§¨
.mbty dn lre yiiay dn lr `l` ,iepir meyn epi` maeigy

:ote` cera uxzn `ax,øîà àáødnn micnlp mbte zyea ¨¨¨©
àø÷ øîàc(my)'åâå dnò áëBMä Léàä ïúðå'dxrPd ia`l §¨©§¨§¨©¨¦©¥¦¨©£¦©©£¨

,'sqM miXngmiying dxrpd ia`l ozpe' aezkl xyt` dide £¦¦¨¤
lr wxy ,'dnr akeyd yi`d' zeaizn rnyn ,'sqkúàðä£¨©

äáéëLdxezd ezqpwíéMîç,sqkììkîrnyne -àkéàc §¦¨£¦¦¦§¨§¦¨
úéøçà àúléîéz`pd xear mpi`y miaeig cer yiy - ¦§¨©£¦¦

,daikydeäéð éàîeinelyz ,md eli`e -.íâôe úLBa ©¦¤§¨

äðùî
dzpify itl mileza dl `vn `ly orehe ,dxrp `yepd mc`
,eita xwy didy xxazde ,el zqxe`n dzidy zra eizgz
xeq` oke ,mirlq d`n dxrpd ia`l mlyiy dxezd eze` dqpw
dX` Wi` gTi iM' (hi-bi ak mixac) xn`py ,eini lk dyxbl el¦¦©¦¦¨
rx mW dilr `vFde mixaC zlilr Dl mUe ,D`pUE dil` `aE¨¥¤¨§¥¨§¨¨£¦Ÿ§¨¦§¦¨¤¨¥¨
Dl iz`vn `le dil` axw`e iYgwl z`Gd dX`d z` xn`e§¨©¤¨¦¨©Ÿ¨©§¦¨¤§©¥¤¨§Ÿ¨¨¦¨
EWpre ,Fz` ExQie Wi`d z` `edd xird ipwf Egwle ,'ebe milEzA§¦§¨§¦§¥¨¦©¦¤¨¦§¦§Ÿ§¨§
zlEzA lr rx mW `ivFd iM dxrPd ia`l Epzpe sqk d`n FzŸ̀¥¨¤¤§¨§©£¦©©£¨¦¦¥¨©§©

.'eini lM DgNWl lkEi `l dX`l didz Fle l`xUi¦§¨¥§¦§¤§¦¨Ÿ©§©§¨¨¨¨
yi :`xnegle `lewl zexyt` ea yiy sqep oic d`ian epzpyn

òø íL àéöBîacvå ì÷äìcvàéöBäL ãçà ,ãöék .øéîçäì §¦¥¨§¨¥§§©§¦¥©¤¨¤¦
`ivedy oia -e ,äpeäkaL äìBãb ìò òø íLmy `ivedy oia ¥¨©§¨¤©§¨

rxäpè÷ ìòdlrna,òìñ äàî ïúBð ,ìàøNéaLdwlig `ly ©§©¨¤§¦§¨¥¥¥¨¤©
`ivend z` cinz dqpw `l` ,dy`d ly qegid zlrna dxezd

:zxne`e dpynd dtiqen .mirlq d`na rx myàöîðyøîBàä ¦§¨¨¥
rx xac,åéôa,ezy`l mileza `vn `ly xn`y df mc` enk §¦

äNòî äNBòä ïî øeîçmy `ivendy ,dleza dxrp qpe`dn - ¨¦¨¤©£¤
miyng `l` aiig epi` qpe`d eli`e ,mirlq d`na qpwp rx

:dpynd z`f dgikene .mirlqïéc øæb ízçúð àlL eðéöî ïkL¤¥¨¦¤Ÿ¦§©¥§©¦
øaãna eðéúBáà ìò,l`xyi ux`l qpkdl `lyì ìò àlàïBL ©£¥©¦§¨¤¨©¨

òøä,dilr exn`y,øîàpLeyprpy milbxnd `hg oipra ¨¨¤¤¡©
(ak ci xacna) l`xyi ux`l qpkdl `ly l`xyiéúBà eqðéå'©§©¦

'åâå íéîòt øNò äæmpic mzgp `ly rnyne ,'ilFwA ErnW `le ¤¤¤§¨¦§Ÿ¨§§¦
.df `hg meyn `l`

àøîâ
.'dyrn dyerd on xeng eita xne`d `vnp' :dpyna epipy

:`xnbd dywnéànî,xeng eita xne`dy oipn -àîìc`ny - ¦©¦§¨
rxd oeyld zngn dpi` rx my `ivend ly eyper zxneg

`l` ,calaàìè÷ dì íéøb à÷c íeMîrxd oeyld ici lry - ¦§¨¨¦¨§¨¨
,eixac z` milawn eid m` ixdy ,dzin dl mexbl ieyr did

,dzin zaiig dzid ,el zqxe`n dcera dzpifyáéúëcmixac) ¦§¦
(`k-k ak'åâå øácä äéä úîà íàå'milEza E`vnp `l dGd §¦¡¤¨¨©¨¨©¤Ÿ¦§§§¦
,dxrPl'åâå äøòpä úà eàéöBäådElwqE dia` ziA gzR l` ©©£¨§¦¤©©£¨¤¤©¥¨¦¨§¨¨

zvxzn .'dzne mipa`A Dxir iWp`:`xnbdøîà ,àáø øîà ©§¥¦¨¨£¨¦¨¥¨¨©¨¨¨©
àø÷dxrPd ia`l Epzpe sqk d`n Fz` EWpre' (hi ak my)ék §¨§¨§Ÿ¥¨¤¤§¨§©£¦©©£¨¦

òø íL àéöBäypery dxezd dyxit ixd ,'l`xUi zlEzA lr ¦¥¨©§©¦§¨¥
`ed sqk d`n,àéöBäL òø íL ìòmexbl dvxy jk lr `le ©¥¨¤¦

.dzin dl
:dpyna epipy'åëå ïéc øæb ízçúð àlL eðéöî ïëåepizea` lr §¥¨¦¤Ÿ¦§©¥§©¦

milbxnd `hg iabl xn`py ,rxd oeyl lr `l` xacna
.'ilFwA ErnW `le minrR xUr df iz` EQpie' (ak ci xacna)©§©Ÿ¦¤¤¤§¨¦§Ÿ¨§§¦

:`xnbd dywnéànîly mpic xfb mzgpy mrhdy epl oipn - ¦©
oeyl `hg ly ezxneg zngn `ed ux`l qpkdl `ly l`xyi

,rxdïúàñ àìî àì ézkàc àîìceyprp `ly mrhd `ny - ¦§¨§©©¦Ÿ¨¥§¨¨
,mdizepeer zcn d`lnzd `l oiicry zngn did df `hg cr
dgikene .df yperl miie`x eide dcnd d`lnzd df `hgae

,dbdpdd `id jky `xnbdLBãwä ïéà ,àðeðîä áø øîàc§¨©©©§¨¥©¨
,íãàä ïî òøôð àeä Ceøa,ei`hg lr eyiprdlàlîúzL ãò ¨¦§¨¦¨¨¨©¤¦§©¥

Búàñ,daxd zepeeraøîàpL(ak k aei`)øöé B÷ôñ úåàìîa' §¨¤¤¡©¦§Ÿ¦§¥¤
,'Bìk z` mc` `lniyk ,xnelkeilr `eaz f` ,zepeera epevx l

d`lnzd rxd oeyl ly df `hgay okzi o`k s`e .dxvd
x`yn xzei xeng rxd oeyl `hgy weqtdn di`x oi`e ,mz`q

:`xnbd zvxzn .mi`hgd,Lé÷ì Léø øîàjkn z`f cenll yi ¨©¥¨¦
c,àø÷ øîà(ak ci xacna),'íéîòt øNò äæ éúà eqðéå'oeyle ¨©§¨©§©Ÿ¦¤¤¤§¨¦

y cnll `ae xzein 'df'ìò`hgäæecal,ïéc øæb ízçúð`le ©¤¦§©¥§©¦
.mixg` mi`hg ly mtexiv meyn

:rxd oeyl oer xneg oipra `ziixa d`ian `xnbdøîà ,àéðz©§¨¨©
ìL çk ìBãb änk äàøe àBa ,àèøt ïa øæòìà éaøoerìïBL ©¦¤§¨¨¤©§¨§¥©¨¨Ÿ©¤¨

ïìðî ,òøä,z`f cenll yi oipne -íéìbønîepiax dyn glyy ¨¨§¨¨¦§©§¦
,cenll yi jke .eyprpe ,l`xyi ux` lr rxd oeyl exn`eäîe¨

,íéðáàå íéöò ìò òø íL àéöBnäux` lr exn`y milbxnk ©¦¥¨©¥¦©£¨¦
(gk ` mixac) 'minXA zxEvaE zlcB mixr' da yiy l`xyi¨¦§ŸŸ§Ÿ©¨¨¦

,(al bi xacna) 'diaWFi zlk` ux`' `idyeCk,myper `ed ¤¤Ÿ¤¤§¤¨¨
,(fl ci my) dtibna eznyúçà ìò ,Bøéáç ìò òø íL àéöBnä©¦¥¨©£¥©©©

änëå änk.lecb eypery ©¨§©¨
:`xnbd dywnéànîzngn did milbxnd ly mypery oipn - ¦©

` lr rxd oeyl exaicy,mipa`e mivr lr epiide ,l`xyi ux
àîìcdid myper `ny -øîàc ,àtt øa àðéðç éaøc íeMî ¦§¨¦§©¦£¦¨©¨¨§¨©

äòL dúBàa íéìbøî eøac ìBãb øác ,àtt øa àðéðç éaø©¦£¦¨©¨¨¨¨¨¦§§©§¦§¨¨¨
,l`xyi ux` zaic z` e`ivedyáéúëcmiWp`de' (`l bi my) ¦§¦§¨£¨¦

mrd l` zFlrl lkEp `l Exn` FOr Elr xW`àeä ÷æç ék £¤¨¦¨§Ÿ©©£¤¨¨¦¨¨
,'epnî,mipt ipya yxtzdl dleki 'epnn' zaizeéø÷éz ìà- ¦¤©¦§¥

yxtz l`'eðnî àeä ÷æç ék'miprpkdy xnelk ,epzi`n - ¦¨¨¦¤
,l`xyi mrn miwfgàlà`Ed wfg iM','epnîmixacny oeyla ¤¨¦¨¨¦¤

,`ed jexa yecwd lr dzid mzpeeke ,xzqp edyin lrìBëéák¦§¨
úéaä ìòaenvr,íMî åéìk àéöBäì ìBëé ïéàelit` xnelk ©©©©¦¥¨§¦¥¨¦¨

.myn m`ivedl egeka did `l ,milk my ciwtn did d"awd m`
,rxd oeyl mzqn xzei xeng did milbxnd `hgy `vnp ok m`e

:`xnbd zvxzn .d"awda extk ixdyøîà äaø øîà àlà¤¨¨©©¨¨©
àø÷ øîà ,Lé÷ì Léø(fl ci my)úaã éàöBî íéLðàä eúîiå' ¥¨¦¨©§¨©¨ª¨£¨¦¦¥¦©

äòø õøàädid mypery weqtd yxity ixd ,''d iptl dtBOA ¨¨¤¨¨©©¥¨¦§¥
,eàéöBäL õøàä úac ìò.d"awda extky lr `le ©¦©¨¨¤¤¦
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המשך בחמוד לד

oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay
äëøãë àìù ãçà íéðù äéìò åàá åìéà,dkxck df dilr `a jk xg`e ,dligz Ð

ilek zyea `kilc ,dnebt lray df :[exn`ie] ,qpw dl zi`e dleza i`ed izk`c
`l` inp aidi `l Ð dnily dleza lra eli`e ,mirlq miyng aidi Ð i`d

miyng?ith dnilyl zyea inc aidic ,welig `ki` zyea iab `zyd la`
.dnebtnïéçù äëåî`inec ,mebt iedc Ð

.dkxck `ly dlrapcäðéò øùà úçúÐ
dnr akeyd yi`d ozpe" :`xwc diyix
,(ak mixac) 'ebe "sqk miyng dxrpd ia`l
qpw liaya ozi sqk miyng ipd :rnync
llkn Ð ikd azknl jixhvi`cne .iepird
,mbte zyea oebk ,`ziipxg` ilin aiiginc
inp iepir e`lac ,edpip iepirc `qpw e`lc
zegt deyy ,wfp epiid Ð mbte .zyea `ki`

.dligzanäðùîåéôá øîåàä àöîð
øåîçdyrn dyerde ,rlq d`n ozepc Ð

.miyng `l` aidi `l Ð dleza qpe`cøæâ
ïéã.ux`l qpkil `ly Ðíéîòô øùò äæ

df lr :rnync ,aizk milbxn iab Ð
.mzgzpàøîâéàîîeita xne`c Ð
xeng?`w cala rxd oeyl meync rnync

edl aidi?oeyl i`d xing ikd meyn `nlc
!`lhw dia dl mixbc Ð rxdòø íù ìòÐ

.cala rxd oeyl meynøöé å÷ôñ úàìîá
åìxd zepera ez`q `lnzyk Ðf` Ð da

.dxv eilr `az ,el xviíúçúð äæ ìòÐ
.ipixg`c sexiv meyn e`leúéáä ìòáÐ

.`ed jexa yecwdõøàä úáã ìòÐ
.eznc xn`w ,e`ivedyíéøîî.micxen Ð

äðúî åáø åì ïúåðù.mibcl dqpxt Ðãçà
äöçîåyy" :(ci zeny) aizk drxtac Ð

:(c mihtey) aizk `xqiqae ,"akx ze`n
."akx ze`n ryz"

ìà
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eed
jiiy][mcewd cenrlååäoipr dn :xn`z m`e Ð cg`k oi`ad oiaezk ipy edl

slinl dey dxfb `ki` dpwn dcy iabc oeik ?cg`k oi`ad oiaezk ipyl df
aizkc `kd `nye !dey dxfb `kil zia yicwn iabe ,dfeg` dcyn yneg
ef oi` "ayge" :xnel yi `ny e` ."ayge" aizkc o`nk ,zia yicwn iab "jixrde"
xtqd dil ixwc ab lr s` ,dxenb dey dxfb
`nw wxta ogky` inp ikde .dey dxfb
dlrnl dcy xn`p iab (a,e) `nw `aac
.dey dxfb mzd dil ixw ,dhnl dcy xn`pe
.dxenb dey dxfb epi`c wgvi epiax xne`e
iab "ycew" aizkc meyn :xnel yi `ny e`
[iab] "ycew" inp aizke ,dfeg` dcy yicwn
dey dxfb "ycew" "ycew"e zia yicwn
oiaezk ipy dil ixw ikd meyn ,`id dxenb

.cg`k mi`ad[mcewd cenrl jiiy]úùåá
yxtn mbte Ð yiiaznde yiiand itl lkd
dvex mc` dnk micne` :(a,n) zeaezka
,dleran xzei dleza dgtya ozil

.gex zxew el dyry ecarl d`iydl

åìéàcg`e dkxck cg` mipy dilr e`a
`a cg` :i"yx yxit Ð dkxck `ly
dilr `a cg`e ,dkxck `ly dligz dilr
yie dleza `id izk`c ,dkxck
`kilc ,dnebt lray df :exn`ie .qpw dl
,mirlq miyng aidi Ð i`d ilek zyea
`l Ð `nlrc dnily dleza lra eli`e
oa" wxta yxit i"yxe .miyng `l` inp aidi
:xn`c i`d iab (a,br oixcdpq) "dxene xxeq
:my i"yx yxite ,d`ia xnb cr mlyn `l
zxyd opirac rnyn .mileza `iven `edy
`zi` `dc ,ok epi`e .qpw aiigzdl mileza
dxyr dilr e`a :(a,h) oiyecwc `nw wxta
oebk :yexit ,dleza `id oiicre mc` ipa
xne` :xne` iax ,dkxck `ly dilr e`ay
xn`e .wpga edleke ,dliwqa oey`xd ip`
edlekc qpw oiprl iax dcen :dlr `xif iax
lra exn`i :wgvi epiax yxit jkitl !inlyn
eixg` lray eze` Ð miaedf miyng dnebt
Ð miaedf miyng dnily lra] ,dkxck
dzid f`c ,dkxck `ly oey`x lray eze`
xnel jixv miyexitd lkl ,edin .dnily
.oey`x did dkxck `ly lray eze`c
,"dkxck lray eze`" aezk mixtqae
ivn dedc ,dyw zvw wgvi epiax yexitle
.["dkxck `ly mipy dilr e`a" :xninl

íùëjk (exn`) df cvn oiler ep`y
yi Ð xg` cvn oiler mixvn
jk lk xecd eze`a l`xyi eid ji` :denzl
yecwd dyri jky exaqy ,dpn` iphwn
mvx`n mxiardl mixvnl miqp `ed jexa
iax eia` mya iax xne`e ?l`xyi ux`l
eagxl mid exar `l l`xyiy ,l`eny
zkll mixdnn eid ok m`y ,dfl df cvn
exar zg` drevx `l` .l`xyi ux` l`
,cg` cvl xacnl epty cr ,mid jxe`l mia
`l m` cv lkn zkll oileki eid `l ik
mixvn jk Ð xacnl ep`ae df cvn oiler ep`y myk dfe .cg` cvn xacnl epty cr zg` drevx mid exar jkitl ,ml`nyne mpinin mdl eid mixvne .mid exari
'ebe dxnn erqie" :(bl xacna) aizkc `d `gip ikdae .xg` cvn e`ai `l` ,mia miixvnd exari `ly mixeaq ik ,ebiyie epixg` etcxie xacnd on xg` cvn oiler
ok enk e`vie mid jxe`a erqpy xg`l :dpin rny `l` ?mdixeg`l exfg ike ,mia cer erbt j`id Ð xg` cvn mid xar cr mid agex exar m`e ,"seq mi lr epgie
zinexc cvn mide ,l`xyi ux` oiae mixvn oia wiqtn qelipe .axrn cvl zinexc seql aexw l`xyi ux` ly zinexc gexl ok enk mixvny ,mixvn mexcl mid jxe`l
`idy ,mdly ipetv cva e`vie ,dlebr oxeb ivgk ekldy xg`l e`vi jk xg`e ,mixvn ly zinexc `edy mid oetvn mid segl erqpe .axrnl gxfnn mixvn ux` ly
xearl ekxved `l l`xyi ux`l qpkil ekxvedyke .mid lv` oiicr eid jk xg`e ,dxn cr mini zvw ekld jk xg`e .mixvn ux` ly zigxfne mec` ux` ly zinexc

y zigxfne l`xyi ux` ly zinexca `edy ,a`en ux`e mec` ux` eaaiq `l` ,mid.mixvn ux` lãçàze`n yy" :(ci zeny) aizk mixvna Ð mday dvgne
dlzp did mixvn ux` ly ,mixyd `l` aiyg `w `l Ð "mixvn akx lk" (ci zeny) aizkc ab lr s`e ."akx ze`n ryz" :(c mihtey) aizk `xqiqae ,"xega akx

.yyeg epi` Ð dfan xzei dfa miyp` lig m`e ,lfxa akx ze`n ryzd xg` mielz eid `xqiq ly miklne ,akx ze`n yyd xg`
l`
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,dkøãk ãçàå dkøãk àlL ãçà ,íéðL äéìò eàa eléà¦¨¨¤¨§©¦¤¨¤Ÿ§©§¨§¤¨§©§¨
äîeât ìòa :eøîàé¯äîìL ìòa ,íéMîç¯!íéMîç Ÿ§¨©§¨£¦¦¨©§¥¨£¦¦

àéøa ãáò :eøîàé éîð ãáò éab ,éëä éà :ééaà déì øîà£©¥©©¥¦¨¦©¥¤¤©¦Ÿ§¤¤¨¦
¯ìLïéçL äkeî ãáò ,íéL¯ìL,ééaà øîà àlà !íéL §¦¤¤¤§¦§¦¤¨£©©©¥
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`l` inp aidi `l Ð dnily dleza lra eli`e ,mirlq miyng aidi Ð i`d

miyng?ith dnilyl zyea inc aidic ,welig `ki` zyea iab `zyd la`
.dnebtnïéçù äëåî`inec ,mebt iedc Ð

.dkxck `ly dlrapcäðéò øùà úçúÐ
dnr akeyd yi`d ozpe" :`xwc diyix
,(ak mixac) 'ebe "sqk miyng dxrpd ia`l
qpw liaya ozi sqk miyng ipd :rnync
llkn Ð ikd azknl jixhvi`cne .iepird
,mbte zyea oebk ,`ziipxg` ilin aiiginc
inp iepir e`lac ,edpip iepirc `qpw e`lc
zegt deyy ,wfp epiid Ð mbte .zyea `ki`

.dligzanäðùîåéôá øîåàä àöîð
øåîçdyrn dyerde ,rlq d`n ozepc Ð

.miyng `l` aidi `l Ð dleza qpe`cøæâ
ïéã.ux`l qpkil `ly Ðíéîòô øùò äæ

df lr :rnync ,aizk milbxn iab Ð
.mzgzpàøîâéàîîeita xne`c Ð
xeng?`w cala rxd oeyl meync rnync

edl aidi?oeyl i`d xing ikd meyn `nlc
!`lhw dia dl mixbc Ð rxdòø íù ìòÐ

.cala rxd oeyl meynøöé å÷ôñ úàìîá
åìxd zepera ez`q `lnzyk Ðf` Ð da

.dxv eilr `az ,el xviíúçúð äæ ìòÐ
.ipixg`c sexiv meyn e`leúéáä ìòáÐ

.`ed jexa yecwdõøàä úáã ìòÐ
.eznc xn`w ,e`ivedyíéøîî.micxen Ð

äðúî åáø åì ïúåðù.mibcl dqpxt Ðãçà
äöçîåyy" :(ci zeny) aizk drxtac Ð

:(c mihtey) aizk `xqiqae ,"akx ze`n
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ef oi` "ayge" :xnel yi `ny e` ."ayge" aizkc o`nk ,zia yicwn iab "jixrde"
xtqd dil ixwc ab lr s` ,dxenb dey dxfb
`nw wxta ogky` inp ikde .dey dxfb
dlrnl dcy xn`p iab (a,e) `nw `aac
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iab "ycew" aizkc meyn :xnel yi `ny e`
[iab] "ycew" inp aizke ,dfeg` dcy yicwn
dey dxfb "ycew" "ycew"e zia yicwn
oiaezk ipy dil ixw ikd meyn ,`id dxenb

.cg`k mi`ad[mcewd cenrl jiiy]úùåá
yxtn mbte Ð yiiaznde yiiand itl lkd
dvex mc` dnk micne` :(a,n) zeaezka
,dleran xzei dleza dgtya ozil

.gex zxew el dyry ecarl d`iydl

åìéàcg`e dkxck cg` mipy dilr e`a
`a cg` :i"yx yxit Ð dkxck `ly
dilr `a cg`e ,dkxck `ly dligz dilr
yie dleza `id izk`c ,dkxck
`kilc ,dnebt lray df :exn`ie .qpw dl
,mirlq miyng aidi Ð i`d ilek zyea
`l Ð `nlrc dnily dleza lra eli`e
oa" wxta yxit i"yxe .miyng `l` inp aidi
:xn`c i`d iab (a,br oixcdpq) "dxene xxeq
:my i"yx yxite ,d`ia xnb cr mlyn `l
zxyd opirac rnyn .mileza `iven `edy
`zi` `dc ,ok epi`e .qpw aiigzdl mileza
dxyr dilr e`a :(a,h) oiyecwc `nw wxta
oebk :yexit ,dleza `id oiicre mc` ipa
xne` :xne` iax ,dkxck `ly dilr e`ay
xn`e .wpga edleke ,dliwqa oey`xd ip`
edlekc qpw oiprl iax dcen :dlr `xif iax
lra exn`i :wgvi epiax yxit jkitl !inlyn
eixg` lray eze` Ð miaedf miyng dnebt
Ð miaedf miyng dnily lra] ,dkxck
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.["dkxck `ly mipy dilr e`a" :xninl
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yi Ð xg` cvn oiler mixvn
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yecwd dyri jky exaqy ,dpn` iphwn
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exar zg` drevx `l` .l`xyi ux` l`
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xearl ekxved `l l`xyi ux`l qpkil ekxvedyke .mid lv` oiicr eid jk xg`e ,dxn cr mini zvw ekld jk xg`e .mixvn ux` ly zigxfne mec` ux` ly zinexc

y zigxfne l`xyi ux` ly zinexca `edy ,a`en ux`e mec` ux` eaaiq `l` ,mid.mixvn ux` lãçàze`n yy" :(ci zeny) aizk mixvna Ð mday dvgne
dlzp did mixvn ux` ly ,mixyd `l` aiyg `w `l Ð "mixvn akx lk" (ci zeny) aizkc ab lr s`e ."akx ze`n ryz" :(c mihtey) aizk `xqiqae ,"xega akx

.yyeg epi` Ð dfan xzei dfa miyp` lig m`e ,lfxa akx ze`n ryzd xg` mielz eid `xqiq ly miklne ,akx ze`n yyd xg`
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.øçà ãvî íéìBò íéøöî Ck ,äæ ãvî íéìBò eðàL íLk :íéøîBàå ,äòL dúBàa íéøîî ìàøNé¦§¨¥©§¦§¨¨¨§§¦§¥¤¨¦¦©¤¨¦§¦¦¦©©¥
íeìk ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîà !äLaéì íúBà èBìt :íé ìL øNì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà̈©©¨¨§©¤©§¨©©¨¨¨©§¨¨¦¤¨§
.íäaL äöçîe ãçà El ïúBð éðà :Bì øîà ?epîéä dìèBðå øæBçå äðzî Baø Bì ïúBpL ãáò Lé¥¤¤¤¥©©¨¨§¥§§¨¥¤¨©£¦¥§¤¨¤¡¨¤¨¤
.áøò äéäé ïBLé÷ ìçð :Bì øîà ?Baø úà òáBzL ãáò Lé íeìk ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨§¥¤¤¤¥©¤©¨©©©¦¦§¤¨¥

íéna íéðL .'åâå "ìò úî íéøöî úà ìàøNé àøiå" :áéúëc ,äLaiì ïèìt ãiî¯.íéãéôøáe äøîa ¦©§¨¨©©¨¨¦§¦©©§¦§¨¥¥¦§©¥©§©¦©©¦§¨¨¦§¦¦
äøîa¯ì eìëé àìå dúøî eàBáéå" :áéúëcíéãéôøa ;"äùî ìò íòä ïìiå" :áéúëe ,"úBzL¯ §¨¨¦§¦§¨¨¨¨§Ÿ¨§¦§§¦©¨¤¨¨©Ÿ¤¦§¦¦

ì íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå" :áéúëcïna íéðL ."äùî íò íòä áøiå" :áéúëe ,"úBzL¯:áéúëc ¦§¦©©£¦§¦¦§¥©¦¦§§¦©¨¤¨¨¦Ÿ¤§©¦©¨¦§¦
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קצ
oifge` mipya cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

åàöú ìàewll zaya Ð.hïåùàø åéìùácxei eily did cxil ond ligzdyk Ð
"lhd zaky dzid xwaae 'ebe eilyd lrze axra idie" :(fh zeny) aizkck ,enr

.xzei ee`zd daexn onf xg`le ,'ebeïøàô øáãîá.milbxn dyrn Ðíöò ìù
.mipiy Ðéñåé äîå êì ïúé äîêì óxtqz `ly ,dxiny `ed jexa yecwd cer Ð

.rxd oeyløéáâð åððåùìì íéøîåàäink Ð
.xwira mixtekc ,"epl oec` in" xne`y

èìçåî òøåöîì"zinv`" `nl` Ð
.zrxv epiid Ð dhilg oeyl mbxzncåúåà

ìëåà àìipyln" :aizk lirl `xw i`da Ð
."edrx xzqaçåøä éñâ ìòaxc `dl Ð

aizk "lke` `l eze`"c `xw i`dac ,`cqg
."mipir dab" :inpåððåãð.opiqxb Ðäá óìñå

`dz `ly ,dwlql utge ,da sleqy in Ð
.egex xeayi Ð cer eaåúøë.zxk oeyl Ð

à÷ôî åäééðéî éäaizk edleka `d Ð
.ez` edlek jkld ,"zelecb"éàúéìú àðùéì

mc` oia ziyily `idy ,likxd oeyl df Ð
.ceq el zelbl exiaglåøîåàìlikxl Ð

mipyd oia zltepy daixn jezny .envr
z` mcd il`eb oibxede ,df z` df oibxed

kxd.eci lr `a bxddy liúééî éòáã
äéðùéìá.dlape zehy ixaca weqri Ð

äéðùéìá ééç éòáã.dxeza weqri Ðàøåð
àéðìô éádry lke ,`ed xiyr :rnync Ð

.oiliyaz lyal eziaa y` ievnééåìâ
àåä àîìòá àúìéîdxne` epi`e li`ed Ð

oiywany oze`l dlbn `l` ,rxd oeyla
.ipelt zial ekl :xe`éôàá àøîàúéîã

äøî.eilr xne`d ipta dxne` lbxndy Ð
éøåçàì éúøæçå,ixeg` cenri in ze`xl Ð

e`l ,`nl` .dxne` ip` milrad ipta s`y
m`y :`pixg` `pyil .`aiyg `yia `pyil
`l Ð ok zxn` dnl :exn`e milrad e`a
mdipta `l` ,izxn` `l xn`l ia izxfg

.iziced
àøîàúéîã
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l̀
jiiy][mcewd cenrlìà,itx "epnn" ixwz l` :yexit Ð epnn `l` epnn ixwz

silgn epi`e ,oiyebc dxezay ."epnn" lky ,ok epi`e .ybc "epnn" `l`
.dgil qp `le :`l` ,o`k aizk oi` "dgil qp `le" :ixtiqa epivn oke !dfa df llk

ååàúä.i"yx ,eilyd mdl wqt `ly rnyn ,xzei ee`zd :i"yx yxit Ð de`z
mdl wqty :yxit `xw sqei epiax axde
eaxwa xy` seqtq`de ,oey`x eilyd
cxie eily mdl did `ly itl ,de`z ee`zd

.ipy eily mdløîàåi`n yiwl yix
zxez rxevnd zxez didz z`f aizkc
opiqxb `le ,opiqxb "xn`" Ð rx my `iven
llk xn` `l yiwl yix `dc ,"xn`e"

.lirl

àðùéìoeyl :i"yx yxit Ð i`zilz
ip`e .ceq dlbn likx ly iyily
dtiwdy Ð i`zilz `pyil :aezk iz`vn
ly zg`e mvr ly zg` `ed jexa yecwd

.mkeza iyily `ede ,xya
o`kn][`ad cenrl jiiyìë`zlin

da zil `zlz it`a `xn`zinc
i`dk oebk :yexit Ð `yia `pyil meyn
rnyinl `ki`c ,"ipelt ia `xep"c `peb
m` la` .`yia `pyil meyn dxn` `lc
elit` Ð exiag lr xehpw xac xn` `ed
`pyil meyn dia zi` eipta dxne` did

.`yia

èðáà`kid` Ð ald xedxd lr xtkn
ly xebg enk `ed hpa`e .`zi`c
didy yxcna inp `zi`e .c`n dkex` yy
al cbpk minrt izy eiaiaq etiwn odkd

.mc` ly
ezwfgae
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íéðL .eøéúBiå "eøéúBú ìà" ,eàöéå "eàöú ìà"¯åéìNa ©¥§§¨§©¦©¦§©¦¦§¨
ïBLàø åéìNa ;éðL åéìNáe ,ïBLàø¯øéñ ìò íëzáLa" ¦¦§¨¥¦¦§¨¦§¦§§¤©¦

éðL åéìNa ;"øNaä¯ìâòa ."Baø÷a øLà óñôñàäå" ©¨¨¦§¨¥¦§¨©©§ª£¤§¦§¨¥¤
¯ïøàt øaãîa .déúéàãk¯ïðçBé éaø øîà .déúéàãk ¦§¦¥§¦§¨¨¨¦§¦¥¨©©¦¨¨

äîe Eì ïzi äî" :áéúëc éàî ,àøîéæ ïa éñBé éaø íeMî¦©¦¥¤¦§¨©¦§¦©¦¥§©
éñiì Cì ólì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà ?"äiîø ïBL:ïBL Ÿ¦¨¨§¦¨¨©©¨¨©¨

ìL åéøáà ìk ,ìheî äzàå íéôe÷æ íãà ìL åéøáà ìk̈¥¨¨¤¨¨§¦§©¨¨¨¥¨¨¤
Eì ézôwäL àlà ,ãBò àìå ,íéðôaî äzàå õeçaî íãà̈¨¦©§©¨¦¦§¦§Ÿ¤¨¤¦©§¦§
Eì ïzi äî ,øNa ìL úçàå íöò ìL úçà ,úBîBç ézL§¥©©¤¤¤§©©¤¨¨©¦¥§

éñi äîeì Cì óéñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ?äiîø ïBL ©Ÿ¦¨¨§¦¨¨©©¦¨¨¦©¦¥
ì øtñîä ìk :àøîéæ ïaòøä ïBL¯,øwéòa øôk eléàk ¤¦§¨¨©§©¥¨¨©§¦¨©©¦¨
ìì eøîà øLà" :øîàpLéî eðzà eðéúôN øéaâð eððL ¤¤¡©£¤¨§¦§Ÿ¥©§¦§¨¥¦¨¦

ì øtñîä ìk :àøîéæ ïa éñBé éaø øîàå ."eðì ïBãàïBL ¨¨§¨©©¦¥¤¦§¨¨©§©¥¨
òøä¯ìî" :øîàpL ,åéìò íéàa íéòâðeäòø øúqá éðL ¨©§¨¦¨¦¨¨¤¤¡©§¨§¦©¥¤¥¥

:ïðéîbøúîe ,"úúéîöì" :íúä áéúëe ,"úéîöà BúBà©§¦§¦¨¨¦§¦ª§©§§¦©
èìçeî òøBöîì øbñeî òøBöî ïéa ïéà :ïðúe ,ïéèeìçì©£¦§©¥¥§¨§¨¦§¨§¨
:áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîà .äîéøôe äòéøt àlà¤¨§¦¨§¦¨¨©¥¨¦©¦§¦
ìL BúøBz äéäz úàæ ?"òøBöîä úøBz äéäz úàæ"Ÿ¦§¤©©§¨Ÿ¦§¤¨¤
CMé íà" :áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàå .òø íL àéöBî¦¥©§¨©¥¨¦©¦§¦¦¦Ÿ

lä ìòáì ïBøúé ïéàå Lçì àìa Lçpäàáì ãéúòì ?"ïBL ©¨¨§Ÿ¨©§¥¦§§©©©¨¤¨¦¨Ÿ
éøà :úBøîBàå ,Lçð ìöà úBàáe úBiçä ìk úBöa÷úî¦§©§¨©©¨¥¤¨¨§§£¦

äzà ,ìëBàå óøBè áàæ ,ìëBàå ñøBc¯lä ìòáì ïBøúi äî éëå :íäì øîBà ?Eì Lé äàðä äî?ïBL ¥§¥§¥¥§¥©¨©£¨¨¥§¥¨¤§¦©¦§§©©©¨
ì øtñîä ìk :Lé÷ì Léø øîàåòøä ïBL¯íäét íéîLá ezL" :øîàpL ,íéîMì ãò úBðåò ìécâî §¨©¥¨¦¨©§©¥¨¨©©§¦£Ÿ©©¨©¦¤¤¡©©©¨©¦¦¤

ìeì øtñîä ìk :àá÷eò øî øîà àcñç áø øîà ."õøàa Cìäz íðBLòøä ïBL¯Bì÷Bñì éeàø §¨¦£©¨¨¤¨©©¦§¨¨©¨§¨¨©§©¥¨¨©¨§§
îöà BúBà" :àëä áéúk ,ïáàaàcñç áø øîàå ."éa ïáà eciå éiç øBaá eúîö" :íúä áéúëe ,"úé §¤¤§¦¨¨©§¦§¦¨¨¨§©©©©©¤¤¦§¨©©¦§¨
ì øtñîä ìk :àá÷eò øî øîàòøä ïBL¯ìî" :øîàpL ,íìBòa øeãì ïéìBëé àeäå éðà ïéà :àeä Ceøa LBãwä øîàBúBà eäòø øúqá éðL ¨©¨§¨¨©§©¥¨¨©¨©©¨¨¥£¦§§¦¨¨¨¤¤¡©§¨§¦©¥¤¥¥

áø øîà .çeøä éqb ìò dì éðúîc àkéàå ."ìëeà àì Bzà" :àlà "ìëeà àì BúBà" éø÷éz ìà ,"ìëeà àì Búà ááì áçøe íéðéò dáb úéîöà©§¦§©¥©¦§©¥¨ŸŸ¨©¦§¥Ÿ¨¤¨¦Ÿ¨§¦¨§©§¥¨©©¥¨©¨©©
ì øtñîä ìk :àá÷eò øî øîà àcñçòøä ïBL¯øîàpL ,epðeãð ähîlî åéìò äzàå äìòîìî åéìò éðà :ípäébì àeä Ceøa LBãwä øîBà ¦§¨¨©¨§¨¨©§©¥¨¨©¥©¨¨©¥¦¨£¦¨¨¦§©§¨§©¨¨¨¦§©¨§¤¤¤¡©

ì àlà õç ïéà ,"íéîúø éìçb íò íéðeðL øBaâ évç"ì èeçL õç" :øîàpL ,ïBL,àeä Ceøa LBãwä àlà øBaâ ïéàå ,"øaã äîøî íðBL ¦¥¦§¦¦©£¥§¨¦¥¥¤¨¨¤¤¡©¥¨§¨¦§¨¦¥§¥¦¤¨©¨¨
ì éøtñî ìL Búðwz äî :àðéðç éaøa àîç éaø øîà .ípäéb eðééä íéîúø éìçb ,"àöé øBabk 'ä" :øîàpLàeä íëç ãéîìz íà ?òøä ïBL ¤¤¡©©¦¥¥©£¥§¨¦©§¥¦¨¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©©¨¨¤§©§¥¨¨©¦©§¦¨¨

¯ì àtøî" :øîàpL ,äøBza ÷Bñòéì ïéàå ,"íéiç õò ïBLì àlà ïBLì èeçL õç" :øîàpL ,òøä ïBL:øîàpL ,äøBz àlà õò ïéàå ,"íðBL ©£©¨¤¤¡©©§¥¨¥©¦§¥¨¤¨¨¨©¤¤¡©¥¨§¨§¥¥¤¨¨¤¤¡©
àeä õøàä íò íàå ;"da íé÷éæçnì àéä íéiç õò"¯."çeø øáL da óìñå" :øîàpL ,Bzòc ìétLéøtéñ :øîBà àðéðç éaøa àçà éaø ¥©¦¦©©£¦¦¨§¦©¨¨¤©§¦©§¤¤¡©§¤¤¨¤¤©©¦©¨§©¦£¦¨¥¦¥

¯ì úB÷ìç éúôN ìk 'ä úøëé" :øîàpL ,Lãwä çeøa ãåc Búøk øákL ,äðwz Bì ïéààáé àlL Búðwz äî àlà ,"úBìãb úøaãî ïBL ¥©¨¨¤§¨§¨¨¦§©©Ÿ¤¤¤¡©©§¥¨¦§¥£¨¨§©¤¤§Ÿ¤¨©©¨¨¤Ÿ¨Ÿ
ì éãéìàeä íëç ãéîìz íà ?òøä ïBL¯àeä õøàä íò íàå ,äøBza ÷Bñòé¯éác àðz ."çeø øáL da óìñå" :øîàpL ,Bzòc ìétLé ¦¥¨¨©¦©§¦¨¨©£©¨§¦©¨¨¤©§¦©§¤¤¡©§¤¤¨¤¤©¨¨§¥

ì øtñîä ìk :ìàòîLé éaøòøä ïBL¯ìL ãâðk úBðåò ìécâîì" :àëä áéúk ;íéîc úeëéôLe úBéøò éeléâå äøæ äãBáò ,úBøéáò LïBL ©¦¦§¨¥¨©§©¥¨¨©©§¦£Ÿ§¤¤¨£¥£¨¨¨§¦£¨§¦¨¦§¦¨¨¨
éàå" :áéúk úBéøò éeléâa ,"äìãb äàèç äfä íòä àèç àpà" :äøæ äãBáòa áéúëe ,"úBìãb úøaãî,"úàfä äìãbä äòøä äNòà C §©¤¤§Ÿ§¦©£¨¨¨¨¨¨¨¨©©¤£¨¨§Ÿ¨§¦£¨§¦§¥¤¡¤¨¨¨©§Ÿ¨©Ÿ

."àNpî éðåò ìBãb" :áéúk íéîc úeëéôLa¯!ézøz àîéà ,"úBìBãb"¯ì :éøîà àáøòîa ?à÷tî eäéépéî éä,éàúéìz ìéè÷ éàúéìz ïBL ¦§¦¨¦§¦¨£Ÿ¦¦§§¥¨©§¥¥¦©§©§¨§©§§¨¨§¦¨§¦¨¥¨¥§¦¨¥
c éàî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà .BøîBàìå Bìa÷îìå Bøtñîì âøBäì ãéa íéiçå úåî" :áéúëlì ãé Lé éëå ,"ïBLãi äî :Eì øîBì ?ïBL ¥©§©§§©§©§§¨§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¦§¦¨¤§©¦§©¨§¦¥©©¨©§©©

ì óà ,äúéîîì óà ,dì Ceîña àlà äúéîî äðéà ãi äî éà .äúéîî ïBLèeçL õç" :øîBì ãeîìz ?dì Ceîña àlà äúéîî äðéà ïBL §¦¨©¨§¦¨¦©©¥¨§¦¨¤¨§¨¨©¨¥¨§¦¨¤¨§¨¨©§©¥¨
ìì óà ,änà íéMîçå íéòaøà ãò õç äî éà ."íðBLìe íäét íéîLá ezL" :øîBì ãeîìz ?änà íéMîçå íéòaøà ãò ïBLCìäú íðBL §¨¦©¥©©§¨¦©£¦¦©¨©¨©©§¨¦©£¦¦©¨©§©©©¨©¦¦¤§¨¦£©

ì èeçL õç" ,"íäét íéîLá ezL" áéúëc øçàî éëå ."õøàa?éì änì "íðBL¯õç" :áéúëc øçàî éëå .õçk ìéè÷c ,ïì òîLî÷ àä ¨¨¤§¦¥©©¦§¦©©¨©¦¦¤¥¨§¨¨¨¦¨¨©§©¨§¨¥§¥§¦¥©©¦§¦¥
ì èeçLì ãéa íéiçå úåî" ,"íðBL?éì änì "ïBL¯íéiç éòác :àáø øîàc ,àáøãëì¯äúéî éòác ,déðMéìa¯àðMéì éîc éëéä .déðMéìa ¨§¨¨¤§©¦§©¨¨¨¦§¦§¨¨§¨©¨¨§¨¥©¦§¦¨¥§¨¥¦¨§¦¨¥¥¦¨¥¦¨¨

àðMéìa ÷étîc àlà !àeä àîìòa àúléî ééelb ?ãéáò à÷ éàî :ééaà déì øîà ."àéðìt éa àøeð àkéà" øîàc ïBâk :øîà àáø ?àLéa¦¨¨¨£©§§¨©¦¨¨¥§¨§¨£©¥©©¥©¨¨¥¦¥¦§¨§¨§¨¤¨§©¥§¦¨¨
døî étàa àøîàúéîc àúléî ìk :äaø øîà ."àéðìt éa àlà àøeð çkzLî àëéä" :øîàc ,àLéa¯øîà .àLéa àðMéì íeMî da úéì ¦¨§¨©¥¨¦§©©¨¤¨¥§¨§¨£©©¨¨¦§¨§¦§©§¨§©¥¨¨¥¨¦¦¨¨¦¨£©

øîà .éøBçàì ézøæçå øác ézøîà àì éîiî :éñBé éaø øîàc ,éì àøéáñ éñBé éaøk àðà :déì øîà !àLéa àðMéìå àtöeç ,ïkL ìk :déì¥¨¤¥§¨§¦¨¨¦¨£©¥£¨§©¦¥§¦¨¦§¨©©¦¥¦¨©Ÿ¨©§¦¨¨§¨©§¦©£©¨©
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oikxr(ipy meil)

l`xyil epiax dyn xn`yeàöz ìà,zaya ond z` hewll ©¥§
mFId zAW iM mFId Edlk` dWn xn`Ie' (dk fh zeny) xn`py©Ÿ¤Ÿ¤¦§ª©¦©¨©

elewa erny `le ,'dcVA Ed`vnz `l mFId 'dl,eàöiåxn`py ©©Ÿ¦§¨ª©¨¤©¥§
.'E`vn `le hwll mrd on E`vi iriaXd mFIA idie' (fk fh my)©§¦©©§¦¦¨§¦¨¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨

epiax dyn mdl xn` okeeøéúBz ìà(hi fh my) xn`py ,ondn ©¦
erny `le ,'xwA cr EPOn xzFi l` Wi` mdl` dWn xn`Ie'©Ÿ¤Ÿ¤£¥¤¦©¥¦¤©Ÿ¤

dWn l` ErnW `le' `ad weqta xn`py ,elewaeøéúBiåmiWp` §Ÿ¨§¤Ÿ¤©¦£¨¦
.'dWn mdlr svwIe W`aIe mirlFY mxIe xwA cr EPOn¦¤©Ÿ¤©¨ª¨¦©¦§©©¦§Ÿ£¥¤Ÿ¤

:zx`ane `xnbd dkiynnïBLàø [åéìNa] ,'åéìNa íéðL'§©¦¦§¨¦§¨¦
éðL åéìNáe.eilyd z` 'd mdl ozpy minrtd izya -åéìNa ¦§¨¥¦¦§¨

ïBLàømy) xn`py ,dpey`xd mrta eilyd mdl ozipy mcew - ¦
ux`A 'd cia EpzEn oYi in l`xUi ipA mdl` Exn`Ie' (b fh©Ÿ§£¥¤§¥¦§¨¥¦¦¥¥§©§¤¤

mixvnøNaä øéñ ìò eðzáLamz`vFd iM raUl mgl Eplk`A ¦§©¦§¦§¥©¦©¨¨§¨§¥¤¤¨Ÿ©¦¥¤
f`e ,'arxA dGd ldTd lM z` zindl dGd xAcOd l` EpzŸ̀¨¤©¦§¨©¤§¨¦¤¨©¨¨©¤¨¨¨
my) xn`py ,eilyd dler did enr cgie ,ond z` 'd mdl cixed

(bi fhdzid xwAaE dpgOd z` qkYe elVd lrYe axra idie'©§¦¨¤¤©©©©§¨©§©¤©©£¤©Ÿ¤¨§¨
e .'dpgOl aiaq lHd zakWéðL åéìNaeilyd cxiy mcew - ¦§©©©¨¦©©£¤¦§¨¥¦

xzei mdl didiy ee`zd eily mdl didy s`y ,dipyd mrta
(c `i xacna) xn`py ,xyaBaø÷a øLà óñôñàäå'EE`zd §¨©§ª£¤§¦§¦§©

f`e .'xUA Eplk`i in Exn`Ie l`xUi ipA mB EMaIe EaWIe de`Y©£¨©¨ª©¦§©§¥¦§¨¥©Ÿ§¦©£¦¥¨¨
gExe' (`l `i my) xn`py ,dipyd mrta eilyd z` 'd mdl ozp§©

.'dpgOd lr WHIe mId on mielU fbIe 'd z`n rqp̈©¥¥©¨¨©§¦¦©¨©¦Ÿ©©©£¤
:zx`ane `xnbd dkiynndéúéàãk 'ìâòa'yxetnk - ¨¥¤¦§¦¥

d`xp did zixad zegel z` cixedl dyn dlryky ,miweqta
dN`' exn`e lbrd z` eyre ,`ealn xg`n `edy l`xyil¥¤
.(c al zeny) 'mixvn ux`n LElrd xW` l`xUi Lidl ¡̀Ÿ¤¦§¨¥£¤¤¡¥¤¤¦§¨¦

déúéàãk 'ïøàt øaãîa'exfg xy`ky ,miweqta yxetnk - §¦§©¨¨¦§¦¥
ekae ,drx ux`d zaic z` e`ived l`xyi ux`n milbxnd
mdilr 'd xn`e ,ux`l zelrl evx `le l`xyi ipa mb mdnr
.(ak ci xacna) 'ilFwA ErnW `le minrR xUr df iz` EQpie'©§©Ÿ¦¤¤¤§¨¦§Ÿ¨§§¦

:rxd oeyl oer xneg oipra zeyxc dnk d`ian `xnbdøîà̈©
áéúëc éàî ,àøîéæ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø`ed dn - ©¦¨¨¦©¦¥¤¦§¨©¦§¦

(b kw mildz) weqtd yexitéñi äîe Eì ïzé äî'ì Cì óïBL ©¦¥§©Ÿ¦¨¨
.'äiîøjklì àeä Ceøa LBãwä Bì øîàìL åéøáà ìk ,ïBL §¦¨¨©©¨¨©¨¨¥¨¨¤

díéôe÷æ íãà,micner -åeli`ìèeî äzà,dtd jeza akey - ¨¨§¦§©¨¨
eíãà ìL åéøáà ìkmi`xp,ãBò àìå ,íéðôaî äzàå ,õeçaî ¨¥¨¨¤¨¨¦©§©¨¦¦§¦§Ÿ

úBîBç ézL Eì ézôwäL àlà,lw xeaicd didi `ly ,dxinyl ¤¨¤¦©§¦§§¥
dneg,íöò ìL úçà,oeyld z` zetiwnd mipiyd odådneg ©©¤¤¤§

,øNa ìL úçàok m`e ,miztyd odEl ïzi äîjexa yecwd ©©¤¨¨©¦¥§
`edéñBi äîeì ,Cì óäiîø ïBLoeyl ixtqz `ly dxiny cer - ©¦¨¨§¦¨
.rxd

ì øtñîä ìk ,àøîéæ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàïBL ¨©©¦¨¨¦©¦¥¤¦§¨¨©§©¥¨
,òøä`ed ixdøwéòa øôk eléàk,`ed jexa yecwa -øîàpL ¨¨§¦¨©¨¦¨¤¤¡©

(d ai my)ìì eøîà øLà'ïBãà éî eðzà eðéúôN øéaâð eððL £¤¨§¦§Ÿ¥©§¦§¨¥¦¨¦¨
,'eðìoeyl xacl mztye mpeyl z` mixiabnd mze`y epiide ¨

oec` `ed jexa yecwd oi`y ,'epl oec` in' mixne` eli`k ,rxd
.mdilråcerì øtñîä ìk ,àøîéæ ïa éñBé éaø øîà,òøä ïBL §¨©©¦¥¤¦§¨¨©§©¥¨¨¨

y `ed eyperøîàpL ,åéìò íéàa íéòâð(d `w my)ìî'éðL §¨¦¨¦¨¨¤¤¡©§¨§¦
,'úéîöà BúBà eäòø øúqáedrx lr rxd oeyl xne`dy epiide ©¥¤¥¥©§¦

.eze` ezinviy `ed eyper ,xzqaå`ed dznvd ly xe`iad §
c enk,íúä áéúë`xwie) dneg ztwen xira zia zxikn iabl §¦¨¨

dng `l xW` xirA xW` ziAd mwe' (l dkúúéîvìFz` dpTl §¨©©¦£¤¨¦£¤ŸŸ¨©§¦ª©Ÿ¤Ÿ
,'laIA `vi `l eizxclå'zezinvl' daizd z`ïðéîbøúî- §ŸŸ¨Ÿ¥¥©Ÿ¥§§¨§§¦©

qelwpe` mbxizïðúe ,'ïéèeìçì'(:g dlibn) dpynaïéa ïéà' ©£¦§©¥¥
,'äîéøôe äòéøt àlà èìçeî òøBöîì øbñeî òøBöîixd §¨§¨¦§¨§¨¤¨§¦¨§¦¨

edfe ,dznvd ly mebxzd `edy ,'hlgen' iexw `nh rxevny

rxevn didiy ,'zinv` FzF`' rxd oeyl xne`dy weqtd yexit©§¦
.`nh

mi`a mirbp rxd oeyl xacndy jkl sqep xewn d`ian `xnbd
:eilráéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàweqtdn yexcl yi dn - ¨©¥¨¦©¦§¦

(a ci `xwie),'òøönä úøBz äéäz úàæ'xn`p eli`k df ixd Ÿ¦§¤©©§Ÿ̈
,òø íL àéöBî ìL BúøBz äéäz úàæoeyl xaicy zngny Ÿ¦§¤¨¤¦¥¨

.zrxva dwl ,zeixad lr rx my `ivede rxd
áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàå(`i i zldw)Lçpä CMé íà' §¨©¥¨¦©¦§¦¦¦Ÿ©¨¨
lä ìòáì ïBøúé ïéàå Lçì àBìa'ïBLúBöa÷úî àáì ãéúòì , §¨©§¥¦§§©©©¨¤¨¦¨Ÿ¦§©§

úBøîBàå ,Lçð ìöà úBàáe úBiçä ìk,el,ìëBàå ñøBc éøà ¨©©¨¥¤¨¨§§£¦¥§¥
,ìëBàå óøBè áàæeli`e ,d`pd mdl yieLé äàðä äî ,äzà §¥¥§¥©¨©£¨¨¤

Eìlke` jpi` ixde ,mze` zinne zeixad z` yikn dz`y dna §
.mxya z`íäì øîBà,ygpdïBøúi äî éëåyi zlrez dn - ¥¨¤§¦©¦§
lä ìòáìïBLepi` `ed mb ixde ,rxd oeyl xacnd mc`l - §©©©¨

.zeixaa itec lihn `edy jka dpdp
ì øtñîä ìk ,Lé÷ì Léø øîàåãò úBðBò ìécâî ,òøä ïBL §¨©¥¨¦¨©§©¥¨¨¨©§¦£©

øîàpL ,íéîMì(h br mildz)ìe íäét íéîMá ezL'íðBL ©¨©¦¤¤¡©©©¨©¦¦¤§¨
.'õøàa Cìäz¦£©¨¨¤

ì øtñîä ìk ,àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîàéeàø òøä ïBL ¨©©¦§¨¨©©§¨¨©§©¥¨¨¨¨
,àëä áéúk ,ïáàa Bì÷Bñì`w mildz) rxd oeyl xtqnd iabl §§¨¤¤§¦¨¨

(d,'úéîöà BúBà'xacna wqer df weqt ,lirl x`azdy itke ©§¦
.rxd oeyl,íúä áéúëe(bp b) dki` zlibnaéiç øBaá eúîö' §¦¨¨¨§©©¨

,'éa ïáà eciåoeyl xtqnd `ede ,eze` mizinvny eze`y epiide ©©¤¤¦
.mipa` ea [jilydl-] zFCil ie`x ,rxd§©

ì øtñîä ìk ,àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîàå,òøä ïBL §¨©©¦§¨¨©©§¨¨©§©¥¨¨¨
àeä Ceøa LBãwä øîà,eilrøeãì ïéìBëé àeäå éðà ïéà ¨©©¨¨¥£¦¨§¦¨

øîàpL ,íìBòa(d `w mildz)ìî'BúBà eäòø øúqá éðL ¨¨¤¤¡©§¨§¦©¥¤¥¥
Búà' éø÷éz ìà ,'ìëeà àì Búà ááì áçøe íéðéò dáb úéîöà©§¦§©¥©¦§©¥¨ŸŸ¨©¦§¥Ÿ

,'ìëeà àì Bzà' àlà ,'ìëeà àìleki `ed jexa yecwd oi`y Ÿ¨¤¨¦Ÿ¨
:df weqt zyxca zxg` oeyl `xnbd d`ian .mlera ezi` xecl

dì éðúîc àkéàåef `xnin mipeyy yie -çeøä éqb ìòilra - §¦¨§©§¥¨©©¥¨©
`l Fz` aal agxE mipir DaB' xn`p weqt eze`a ixdy ,de`b§©¥©¦§©¥¨Ÿ
xne` eilre ,zenx eipiry de`b lra epiid 'mipir dab'e ,'lkE`¨

.mlera ezi` xecl leki epi`y `ed jexa yecwd
ì øtñîä ìk ,àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîà,òøä ïBL ¨©©¦§¨¨©©§¨¨©§©¥¨¨¨

,äìòîìî åéìò éðà ,ípäéb [ìL øNì] àeä Ceøa LBãwä øîBà¥©¨¨§©¤¥¦Ÿ£¦¨¨¦§©§¨
epðeãð ,ähîlî åéìò äzàå,eyiprdl ,cgia eze` oecp - §©¨¨¨¦§©¨§¤

øîàpL(c kw my)ïéà ,'íéîúø éìçb íò íéðeðL øBaâ évç' ¤¤¡©¦¥¦§¦¦©£¥§¨¦¥
'õç'weqta xen`dì àlàïBL,rxdøîàpL(f h dinxi)õç ¥¤¨¨¤¤¡©¥

ì èeçLøaã äîøî íðBLmFlW eitAFAxwaE xAci Edrx z` ¨§¨¦§¨¦¥§¦¨¤¥¥§©¥§¦§
,'FAx` miUi'øBab' ïéàåweqta xen`dàeä Ceøa LBãwä àlà ¨¦¨§§¥¦¤¨©¨¨

øîàpL(bi an diryi),'àöé øBaâk 'ä'eeðééä 'íéîúø éìçb' ¤¤¡©§¦¥¥©£¥§¨¦©§
.ípäéb¥¦Ÿ

ì éøtñî ìL Búðwz äî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà,òøä ïBL ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©©¨¨¤§©§¥¨¨¨
øîàpL ,äøBza ÷Bñòé ,àeä íëç ãéîìz íà(c eh ilyn) ¦©§¦¨¨©£©¨¤¤¡©

ì àtøî'ì' ïéàå ,'íéiç õò ïBLì àlà 'ïBLøîàpL ,òøä ïBL ©§¥¨¥©¦§¥¨¤¨¨¨¨¤¤¡©
ì èeçL õç'íðBL,'xAc dnxn,äøBz àlà '[íéiç] õò' ïéàå ¥¨§¨¦§¨¦¥§¥¥©¦¤¨¨

øîàpL(gi b my),'da íé÷éæçnì àéä íéiç õò'cenily ixd ¤¤¡©¥©¦¦©©£¦¦¨
.rxd oeyll '`txn'd `ed dxezìétLé ,àeä õøàä íò íàå§¦©¨¨¤©§¦

z`,Bzòc,d`bzi `leøîàpLoFWl `Rxn' weqt eze` jynda ©§¤¤¡©©§¥¨
miIg ur,'çeøa øáL da óìñåz` drhde sliqy in ,xnelk ¥©¦§¤¤¨¤¤§©

`ly dwlql utge ,rxd oeyl xacn `edy jka epeylea `dz
.egex z` xeayi ,ceràðéðç éaøa àçà éaøe wleg,øîBàm` ©¦£¨§©¦£¦¨¥

xakøtéñ,rxd oeyl mc`dãåc Búøk øákL ,äðwz Bì ïéà ¦¥¥©¨¨¤§¨§¨¨¦
øîàpL ,Lãwä çeøa(c ai) mildzaéúôN ìk 'ä úøëé' §©©Ÿ¤¤¤¡©©§¥¨¦§¥

ì úB÷ìç,'úBìãb úøaãî ïBLdxeza weqriy jka owezi `le £¨¨§©¤¤§Ÿ
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המשך בחמוד רטו



xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc oikxr(iyily meil)

àúìz étàa àønàúéîc àúléî ìk ,àðeä áø øa äaølk - ©¨©©¨¨¦§¨§¦§©§¨§©¥§¨¨
,mc` ipa dyly ipta xacd lra eze` xn`y xacda úéì¥¨

àLéa àðMéì íeMî,rxd oeyl xeqi` meyn eneqxta oi` - ¦¦§¨¦¨
,àîòè éàîc meyndéì úéà àøáç Cøáçrnyy ,jxagl - ©©£¨©§¨©§¨¦¥

,el yi xag ,xacd z`Cøáçc àøáçå,jxag ly exagl s`e - §©§¨§©§¨
,jxagn z`f rnyydéì úéà àøáç,xnelk ,el yi sqep xag - ©§¨¦¥

mze` ici lr mqxtzdl cizr df xacy xne`d rciy oeik
meqxta citwn epi`y ezrc dlib ixd ,dze` ernyy dyly

.rxd oeyl xeqi` meyn ezxin`a oi` aeye ,xacd
xac ipyd lr xnel xeq`y mipte` dnk dzr d`ian `xnbd

:drx el mexbl ieyr `ede xg`n ,gayàúà ék`ayk -áø ¦£¨©
éîéc,laal l`xyi ux`náéúëc éàî ,øîàyexit dn - ¦¦¨©©¦§¦

(ci fk ilyn) weqtdø Cøáî'íkLä ø÷Baa ìBãb ìB÷a eäò §¨¥¥¥§¨©¤©§¥
,'Bì áLçz äìì÷ax x`iae ,dllwk zaygp ef dkxa recn §¨¨¥¨¤

,inicàæétLeàì òìwéîc ïBâkegxi`y mewnl mc` oncfdy - §§¦§©§§¦¨
,mpiga eze`øétL dén÷ eçøèå,dti eiptl egxhe -øçîì §¨§©¥©¦§¨¨

à÷eLa áéúé ÷éôð,weya ayeie mc` eze` `vei zxgnl - ¨¦¨¦§¨
àéðìôì déëøáéð àðîçø ,øîàåmc` eze` z` jxai 'd - §¨©©£¨¨§¨§¥¦§¨§¨

,ize` gxi`yéàn÷ çøè éëäcaihidl iptl gxh jk lky - §¨¦¨©©©
.iniråc mxeb df xacéLðéà ïéòîLmc` ipa df xac ernyiy - §¨§¦¦§¥

,xiyr `ed egxi`y mc` eze`y jkn epiaie ,mipebd mpi`y
déì ïéñðàå ïéìæàåxeaicy `vnp ,epenn z` epnn eqp`ie eklie - §¨§¦§¨§¦¥

.exne`l xeq` okle ,wfp el mxb ,mc` eze` lr gay ly df
:exiag zaeha xtql xeq`y sqep ote` d`ian `xnbdéðz̈¥

[dpy-]deçà éîéc áø[eig`-]øtñé ìà íìBòì ,àøôñ áøc ©¦¦£©§©©§¨§¨©§©¥
Bøéáç ìL BúáBèa íãà,i`cn xzeiCBznLqn `edyxt ¨¨§¨¤£¥¤¦

aéãéì àa BúáBèa xetiqBúòøjxcy itl ,ipelt eze` ly ¨¨¦¥¨¨
siqen `ed ixd ,ezaeha xtql daxn `edyky `id mc`d
,el mixne` mixg` oke .ea yiy znieqn drx dcnn ueg xne`e
okle .znieqn drx dcin ecia yi ixde jk lk egayn dz` cvik

.exiag lr miaeh mixac xetiqa mc`d daxi `l
:df oic zxin` ote`a zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéà¦¨§¨§¦

,dyrnd did jk `l` ,df oic inic ax xn` `ly mixne` yi -
ydeçà ,éîéc áø[eig`-]ìç ,àøôñ áøcL,dleg did -ìò ©¦¦£©§©©§¨¨©¨

ì àøôñ áødéa éìeiL,enelya le`yl eig` `xtq ax `a - ©©§¨§©¥¥
eäì øîà,inic axéì éúézoeik ,aeh xky il `eai -ìk éîéi÷c ¨©§¥¥¦§©¥¦¨

ïðaø øeîàc.minkg exn`y oic lk izniiwy -àä ,déì eøîà §¨©¨¨¨§¥¨
úîéi÷î éîminkg exn`y ,df xac zniiw m`d -ìà íìBòì ¦§©§©§¨©

.Búeðb éãéì àa BúáBè CBznL ,Bøéáç ìL BúáBèa íãà øtñé§©¥¨¨§¨¤£¥¤¦¨¨¦¥§
eäì øîà,inic axéì àòéîL àì,df oic dzr cr izrny `l - ¨©§Ÿ§¦¨¦

dzîéi÷ ,éì àòéîL äåä éàåiziid ,df oic rney iziid m`e - §¦£¨§¦¨¦©¥§¨
.eniiwn

oeyl zngn mi`ay ,mirbp oipra `xnin cer d`ian `xnbd
:rxdäòáL ìò ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¨

,ïéàa íéòâð íéøác.`ì ìò.òøä ïBL.a.íéîc úeëéôL ìòå §¨¦§¨¦¨¦©¨¨¨§©§¦¨¦
.b.àåL úòeáL ìòå.c.úBéøò éeléb ìòå.dçeøä úeqb ìòå §©§©¨§§©¦£¨§©©¨©

.e .de`b -.ìæbä ìòå.fïéòä úeøö ìòålya dxv epiry - §©©¨¥§©¨¨©¦
.eilk z` mdl li`ydl eipky z` dpdn epi`e ,mixg`

mirbp el` mixac dray lry cnlp oipn dzr zx`an `xnbd
:mi`aì ìò'áéúëc ,'òøä ïBL(d `w mildz)ìî'øúqa éðL ©¨¨¨¦§¦§¨§¦©¥¤

,'úéîöà BúBà eäòø,rxd oeyl xne`d `ed 'xzqa ipyln'e ¥¥©§¦
,hlgen rxevnk didiy xnelk ,hlgen oeyln `ed 'zinv`'e

.(:eh) lirl `xnbd dyxcy enke
áéúëc ,'íéîc úeëéôL ìò'z` diexv oa a`ei bxdy xg`l ©§¦¨¦¦§¦

xn`e jlnd cec ellwy ,xp oa xpa`áæ áàBé úéaî úøké ìàå'§©¦¨¥¦¥¨¨
'åâå 'òøBöîeminc zekity zngny ixd ,(hk b 'a l`eny) §¨

.zrxva erxf yprp a`ei dyry
áéúëc ,'àåL úòeáL ìòå',ryil` ly ecinlz ifgib iabl §©§©¨§¦§¦

axiq ,ezrxvn mx` `av xy onrp z` ryil` `tixy xg`ly
el xn`e eixg` ux ifgib eli`e ,jk lr zepzn epnn lehil

,sqke micba lehil egly ryil`yç÷ ìàBä ïîòð øîàiå'©Ÿ¤©£¨¥©
'íéøkkjze` gly ryil`y rayid ,xnelk ,(bk d 'a mikln) ¦¨¨¦

cin sqkd z` lhpe ifgib jk lr raype ,sqk zexkk izy lehe
,onrpáéúëeel xn`e ryil` elliwy okn xg`lïîòð úòøöå' §¦§¨©©©£¨

'åâå Ea ÷aãzd my) 'blXM rxvn eiptNn `vIe mlFrl LrxfaE ¦§©§§©§£§¨©¥¥¦§¨¨§Ÿ¨©¨¤
.zrxva ifgib yprp `ey zreay oeray ixd .(fk

áéúëc ,'úBéøò éeléb ìòå'z` lhpy mixvn jln drxt iabl §©¦£¨¦§¦
,ezial epni` dxy'åâå íéòâð äòøt úà 'ä òbðéå'z`e milcB ©§©©¤©§Ÿ§¨¦§Ÿ¦§¤

.(fi ai ziy`xa) 'mxa` zW` ixU xaC lr FziAúeqb ìòå' ¥©§©¨©¥¤©§¨§©©
áéúëã ,'çeøä,dcedi jln edifer iablãò Baì dáb Bú÷æçáe' ¨©¦§¦§¤§¨¨©¦©

åéäìà 'äa ìBòîiå úéçLäìgAfn lr xihwdl 'd lkid l` `aIe §©§¦©¦§©¡Ÿ¨©¨Ÿ¤¥©§©§¦©¦§©
(hi ek my) dyxtd jynda xn`pe ,(fh ek 'a i"dc) 'zxhTd©§Ÿ¤

,'Bçöîá äçøæ úòøväå'xihwdl dvx d`bzdy jezny ixd §©¨©©¨§¨§¦§
.zrxva yprp ok zngne ,zxehw

áéúëc ,'ìæbä ìòå',ziad ipa`a dyrpy zrxv rbp iabläeöå' §©©¨¥¦§¦§¦¨
'úéaä úà epôe ïäkä(el ci `xwie)àðz ,epipy df weqt lre - ©Ÿ¥¦¤©©¦¨¨

,`ziixaaàeädid mc` eze` -,BlL BðéàL ïBîî ñðk,dlifba ¨©¨¤¥¤
øfôéå ïäkä àáéz`,BðBîîixd ,eilk lkn ziad z` eptiy ¨Ÿ©Ÿ¥¦©¥¨

.eziaa rbpa yprp olfb mc` eze` didy zngny
áéúëc ,'ïéòä úeøö ìòå'iYzpe' (dl-cl ci my) dyxt dze`a §©¨¨©¦¦§¦§¨©¦

,mkzGg` ux` ziaA zrxv rbp['åâå] úéaä Bì øLà àáeciBde ¤©¨©©§¥¤¤£ª©§¤¨£¤©©¦§¦¦
,'ziAA il d`xp rbpM xn`l odMlìàòîLé éaø éác àðúå- ©Ÿ¥¥Ÿ§¤©¦§¨¦©¨¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥
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המשך בחמוד בב

oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay
àúìú éôàá àøîàúéîãepi` dze` dlbnd ,dyly ipta dexn` milrady Ð

rci rcinc ,yyeg epi` eze` dlbn m`y ezrc dlgz dlib dfy .rxd oeyl
.rceiy cr exiagl dfe exiagl dlbn dfe ,dil zi` `xag jxagc ,zelbdl dteqc

åì áùçú äìì÷ 'åâå ìåãâ ìå÷á åäòø êøáîel `id dllw dkxa dze` Ð
.exiagléùðéà ïéòîùå`edy inl` Ð

`pyil .dipennl dil iqp`e ilf`e ,xiyr
elv` oipqk`zny Ð dil iqp` :`pixg`

.epenn oilkny cr oigxe`åúòø éãéì àáÐ
`ed ,i`cn xzei ezaeha xtqn `edyky
e` .eay ef drx dcnn ueg :xne` envr
`ld :mixne`e ,egayn dfy oirney mixg`

!ecia jke jk zcnïéòä úåøöepir dxvy Ð
ici lr eilkn eipiky dpdn epi`e ,mixg`a

.dl`yúéîöà åúåàlirl `pniwe`e Ð
.mirbp epiidcáàåé úéáî úøëé ìàiptn Ð

.xpa` z` bxdyìàåäjglyy rayd Ð
.mixkk gwe ,ryil`'åâå åáì äáâ åú÷æçáå
.irzyn edifera Ðåúéá ãçééùilk Ð

.mixg`l mli`yd `ly ,eyinyzdnl
'ek dknqpdknqp "devz dz`e" zyxta Ð

.dpedk icbal mi`elind oiprúà åìáèéå
íãá úðúëäzliahy mdl did fnx Ð

.zpzk ici lr dler minc zxtkãåôà ïéà
íéôøúåoer ied Ð cet` oi`y onfa Ð
.mitxzìå÷áùoirnyp lirnd ipenrt Ð

zxn` z`e .rxd oeyl ,lew dyrn lr
!dilr ez` mirbpåéùòî åðäàehhewzpy Ð

dil aizen `l i`n` :`iyw i`e .eci lr
lirl xn`wc ,zeixr ielibe minc zekityn
icbac `ipz `kde ,mdilr oi`a mirbp

oixtkn dpedk?icba ipzc `dc :uixz
lr `l` ,dicic dilr e`l Ð oixtkn dpedk
minc zekityac .oiyprp eci lry ,mixg`d
,'ebe "sipgi `ed mcd ik" :(dl xacna) aizk
`nhze" :(gi `xwie) aizk zeixr ielibae
rxd oeyl la` ,"dilr dper cewt`e ux`d

.ipixg` dia iyprinc ogky` `léàùçáù
`ipzck ,i`yga lkida ziyrp zxehw Ð
:(`,cn) `nei zkqna "el e`ived" wxta
.dxhwd zrya gafnle mle`d oian oiyxet

.`ed i`yga rxd oeylúåëéôù àéù÷
'åëå íéîãdpedk icba :lirl opixn`wc Ð

dtexr dlbrc opifg `we ,mixg` lr oixtkn
dpi` bxedd lrc .mixg` lr zxtkn
m`y (a,en) dheqa ol `niiwc ,zxtkn
,bxedd `vnp jk xg`e dlbrd dtxrzp
ux`le" :xnel cenlz Ð bxdp `edy oipn

.'ebe "xteki `lòøä ïåùì àéù÷lirlc Ð
.oixtkn dpedk icbac ipzwcïàî òéãé àì

äéìè÷.zxtkn dlbr Ðàåä àìè÷ øáÐ
,ipixg` ixtkin `l lhwin `lc dnk lke
.'ebe "xteki `l ux`le" :(dl xacna) aizkc

àòðéöá.zxtkn zxhw i`yg dyrnc Ð
àéñäøôá
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åú÷æçáå` minid ixac) aizk minid ixaca aezk difer iab Ð 'ebe eal dab
ziaa (jeza) odik xy` [`ed] (odkd) dixfr [z`] ciled opgeie" :(d
"odik xy`" eilr aizk dnl :oeir jixve ."[milyexia] dnly (jlnd) dpa xy`
,oey`x ziaa eyny xy` milecb mipdk lk my dpen `edy ?mixg`d on xzei
aizk dnle mipdk dnk eiptl dpen ixde
on xzei [dixfr] (difer) iab odik xy`
envr qipkd `edy itl :xnel yie ?mixg`d
on xzei ,difer `ayk dpedkd lr gkeezdl

.mixg`d

àä:i"yx yxit Ð eiyrn epd`c
i`n` :`iyw i`e .eci lr ehhewzpy
,zeixr ielibe minc zekityn dil aizen `l
`kde ,mdilr oi`a mirbp :lirl xn`wc
`dc :uixz !mixtkn dpedk icbac `ipz
dilr e`l Ð mixtkn dpedk icba :ipzc
zekity ici lrc .mixg` lr `l` ,dicic
:(dl xacna) aizkc ,mlerd miyprp minc
:aizk zeixr ielibae ,"sipgi `ed mcd ik"
la` ,"dilr dper cewt`e ux`d `nhze"
,ipixg` dia iypri`c ogky` `l rxd oeyl
zkqna ixdy ,`xidp `le .i"yx oeyl
zexiard lk lrc xne` (`,hl) zereay
,zegnl mcia yi m` mdilr miyprp mixg`
zeixr ielib elit` Ð zegnl mcia oi` i`e
:wgvi epiax xne`e !`l inp minc zekitye
yiy itl ,icin `iyw `l minc zekitync
oixtkn dpedk icbae ,oic zia zzin dilr
.eilr oi`a `din mirbp la` ,dzind lr
`d" cenlzd ipync i`dc :yxtn yi cer
i`w "eiyrn epd` `lc `d eiyrn epd`c
ikde .zeixr ielibe minc zekity` inp
,ynn bxdyk epiid Ð eiyrn epd` :eyexit
mirbp `l` ,mixtkn dpedk icba oi` eilre
bxd `ly oebk ,eiyrn epd` `l .eilr oi`a
,miaxa exiag ipt oialdy `l` ynn
oialnd lk (a,gp `rivn `aa) ol `niiwc
lre Ð minc jtey eli`k miaxa exiag ipt
zeixr ielib oke .mixtkn dpedk icba df
edf Ð eiyrn epd` `le ,eiyrn epd` ynn
edyy jezn :(a,dp zay) opixn`c `d ik

.meaky eli`k mdilr dlrn odipiw
jiiy][`ad cenrlñçdirxf seqkilc dil

,dnyl `ly depr edfe Ð i`ci lr axc
egipdy.eia` ceak meyn eyiial
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oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

àúìú éôàá àøîàúéîãepi` dze` dlbnd ,dyly ipta dexn` milrady Ð
rci rcinc ,yyeg epi` eze` dlbn m`y ezrc dlgz dlib dfy .rxd oeyl
.rceiy cr exiagl dfe exiagl dlbn dfe ,dil zi` `xag jxagc ,zelbdl dteqc

åì áùçú äìì÷ 'åâå ìåãâ ìå÷á åäòø êøáîel `id dllw dkxa dze` Ð
.exiagléùðéà ïéòîùå`edy inl` Ð

`pyil .dipennl dil iqp`e ilf`e ,xiyr
elv` oipqk`zny Ð dil iqp` :`pixg`

.epenn oilkny cr oigxe`åúòø éãéì àáÐ
`ed ,i`cn xzei ezaeha xtqn `edyky
e` .eay ef drx dcnn ueg :xne` envr
`ld :mixne`e ,egayn dfy oirney mixg`

!ecia jke jk zcnïéòä úåøöepir dxvy Ð
ici lr eilkn eipiky dpdn epi`e ,mixg`a

.dl`yúéîöà åúåàlirl `pniwe`e Ð
.mirbp epiidcáàåé úéáî úøëé ìàiptn Ð

.xpa` z` bxdyìàåäjglyy rayd Ð
.mixkk gwe ,ryil`'åâå åáì äáâ åú÷æçáå
.irzyn edifera Ðåúéá ãçééùilk Ð

.mixg`l mli`yd `ly ,eyinyzdnl
'ek dknqpdknqp "devz dz`e" zyxta Ð

.dpedk icbal mi`elind oiprúà åìáèéå
íãá úðúëäzliahy mdl did fnx Ð

.zpzk ici lr dler minc zxtkãåôà ïéà
íéôøúåoer ied Ð cet` oi`y onfa Ð
.mitxzìå÷áùoirnyp lirnd ipenrt Ð

zxn` z`e .rxd oeyl ,lew dyrn lr
!dilr ez` mirbpåéùòî åðäàehhewzpy Ð

dil aizen `l i`n` :`iyw i`e .eci lr
lirl xn`wc ,zeixr ielibe minc zekityn
icbac `ipz `kde ,mdilr oi`a mirbp

oixtkn dpedk?icba ipzc `dc :uixz
lr `l` ,dicic dilr e`l Ð oixtkn dpedk
minc zekityac .oiyprp eci lry ,mixg`d
,'ebe "sipgi `ed mcd ik" :(dl xacna) aizk
`nhze" :(gi `xwie) aizk zeixr ielibae
rxd oeyl la` ,"dilr dper cewt`e ux`d

.ipixg` dia iyprinc ogky` `léàùçáù
`ipzck ,i`yga lkida ziyrp zxehw Ð
:(`,cn) `nei zkqna "el e`ived" wxta
.dxhwd zrya gafnle mle`d oian oiyxet

.`ed i`yga rxd oeylúåëéôù àéù÷
'åëå íéîãdpedk icba :lirl opixn`wc Ð

dtexr dlbrc opifg `we ,mixg` lr oixtkn
dpi` bxedd lrc .mixg` lr zxtkn
m`y (a,en) dheqa ol `niiwc ,zxtkn
,bxedd `vnp jk xg`e dlbrd dtxrzp
ux`le" :xnel cenlz Ð bxdp `edy oipn

.'ebe "xteki `lòøä ïåùì àéù÷lirlc Ð
.oixtkn dpedk icbac ipzwcïàî òéãé àì

äéìè÷.zxtkn dlbr Ðàåä àìè÷ øáÐ
,ipixg` ixtkin `l lhwin `lc dnk lke
.'ebe "xteki `l ux`le" :(dl xacna) aizkc

àòðéöá.zxtkn zxhw i`yg dyrnc Ð
àéñäøôá

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

åú÷æçáå` minid ixac) aizk minid ixaca aezk difer iab Ð 'ebe eal dab
ziaa (jeza) odik xy` [`ed] (odkd) dixfr [z`] ciled opgeie" :(d
"odik xy`" eilr aizk dnl :oeir jixve ."[milyexia] dnly (jlnd) dpa xy`
,oey`x ziaa eyny xy` milecb mipdk lk my dpen `edy ?mixg`d on xzei
aizk dnle mipdk dnk eiptl dpen ixde
on xzei [dixfr] (difer) iab odik xy`
envr qipkd `edy itl :xnel yie ?mixg`d
on xzei ,difer `ayk dpedkd lr gkeezdl

.mixg`d

àä:i"yx yxit Ð eiyrn epd`c
i`n` :`iyw i`e .eci lr ehhewzpy
,zeixr ielibe minc zekityn dil aizen `l
`kde ,mdilr oi`a mirbp :lirl xn`wc
`dc :uixz !mixtkn dpedk icbac `ipz
dilr e`l Ð mixtkn dpedk icba :ipzc
zekity ici lrc .mixg` lr `l` ,dicic
:(dl xacna) aizkc ,mlerd miyprp minc
:aizk zeixr ielibae ,"sipgi `ed mcd ik"
la` ,"dilr dper cewt`e ux`d `nhze"
,ipixg` dia iypri`c ogky` `l rxd oeyl
zkqna ixdy ,`xidp `le .i"yx oeyl
zexiard lk lrc xne` (`,hl) zereay
,zegnl mcia yi m` mdilr miyprp mixg`
zeixr ielib elit` Ð zegnl mcia oi` i`e
:wgvi epiax xne`e !`l inp minc zekitye
yiy itl ,icin `iyw `l minc zekitync
oixtkn dpedk icbae ,oic zia zzin dilr
.eilr oi`a `din mirbp la` ,dzind lr
`d" cenlzd ipync i`dc :yxtn yi cer
i`w "eiyrn epd` `lc `d eiyrn epd`c
ikde .zeixr ielibe minc zekity` inp
,ynn bxdyk epiid Ð eiyrn epd` :eyexit
mirbp `l` ,mixtkn dpedk icba oi` eilre
bxd `ly oebk ,eiyrn epd` `l .eilr oi`a
,miaxa exiag ipt oialdy `l` ynn
oialnd lk (a,gp `rivn `aa) ol `niiwc
lre Ð minc jtey eli`k miaxa exiag ipt
zeixr ielib oke .mixtkn dpedk icba df
edf Ð eiyrn epd` `le ,eiyrn epd` ynn
edyy jezn :(a,dp zay) opixn`c `d ik

.meaky eli`k mdilr dlrn odipiw
jiiy][`ad cenrlñçdirxf seqkilc dil

,dnyl `ly depr edfe Ð i`ci lr axc
egipdy.eia` ceak meyn eyiial
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קצד
oifge` mipya cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

àéñäøôá.xtkn lirn `ed lew dyrn`c Ðìéãáä àåäe`a rxd oeyl lry Ð
.eilr mirbpèéèô.x"ilet frlae ,i`yga `veid lew oeyl Ðèéèô ïáø÷ àéáé

.dry lka oiwrev mixtvdy Ðåðëé àì ìåëé.dgkez xac lr ÐåðøèñéÐ
.ci xg`lkïéðúùî åéðôå.eipt oialdl ,miaxa epgikeiy Ðíñé÷oer ,xnelk Ð

oer dz` leh :el xnel leki df ,jciay ohw
,gikedl oileki oi` jkld .jciay lecb

.mi`heg olekyçéëåäì òãåéùjxc Ð
.oipzyn eipt edi `ly ,ceakåéìò ìáå÷Ð
.i`pb xac ea d`ex iziidykäîùì äçëåú

.miny myl Ðäîùì àìù äåðòåÐ
.egikedl dvex epi`y ,eipr envr dyery
`l` ,`ed miny myl `ly depr dze`e

.ep`pyi `lyøî øîàãdcear zkqna Ð
,olekn dlecb depr :(a,k) `nw wxta dxf
xyal ."miepr xyal ize` gyn ori" aizkc

.xn`p `l miciqgàééç éáø äéì øîàÐ
,`ped ax ol xrvn `wc xn ifg :l`enyl

.ize` haege dkny÷ôð éë,ax xa `iig Ð
`pxrvn ikdl :l`enyl `ped ax dil xn`
epiide .mipebn mixac ,ciar ikde ikdc ,dil
,eipta dil xn` `lc ,dnyl `ly depr

.ezepba xtiq eipta `lyeïëéä ãòmc` Ð
.exiag z` gikedl aiigäàëä ãòcr Ð

.gikend z` dkie df sevwiyäìì÷ ãòÐ
le`yl giked ozpedi .gikend z` llwiy

.le`y svwy cräëéùz` ziad lra Ð
.ezy` z` e` ,i`pqk`dìéùôéù ãòÐ

eixeg`l i`pqk`d ilk ziad lra
.ziad on mkilydläàëäáå äìùôäáÐ

ezc ,ibilt `l `nlr ilek ,diteb i`pqk`c
.i`w ivn `løáñ ìàåîùdiciclc oeik Ð

dipin dil `wtp i`n ,dkn epi`?cr jkld
.dlytdéãåøèàì.hhewzdl Ðêë ìëå

äîì.leaql el Ðéàðñëàdpynd Ð
.ely `ipqk`níâåô.ziad lra Ðíâôðå

el` miyw dnk :iypi` ixn`c .envr `ed Ð
.cgi xecl elkei `lyåéòñîìjxca Ð

dpiy `ly ,rqnl rqnn zepgl libx didy
.eipeln ziaéàø÷àãi`pqk` oebk Ð

drwyy ,`nlra dxwna my oly jxcay
`l Ð eld`n xn`c o`nl .dng my el
xn`c o`ne ,dreaw `ipqk` `l` aiyg

.i`xw`c elit` aiyg Ð "eirqn"núéìëú
ïéøåñéoixeqi ,xnelk ,oixeqi zcn seq Ð

.odn oizegt oi`yåéìò ìá÷úî åðéàåÐ
.el `ed xrve ,oebdk ezcnl epi`yâåæîìÐ

.oing mina oii ly qekå÷åìç åì êôäðÐ
dktedl jixve ,xcqk dyal `ly

.dhyetleíéúù åãéá åìòå ùìù`ki` Ð
.ziyily lwynle xcdinl `gxihêë ìëå

äîìoixeqi eed `zklid i`nl ,xnelk Ð?
åîìåò ìáé÷xar i`e .cizrl ezgepn lk Ð

.oixeqi `ed ixd Ð jpdn cg dilr
úåðòøåô
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äåðòå`l depr dze`e .egikedl dvex epi`e ,eipr envr dyery Ð dnyl `ly
Ð dnyl `ly depr :miyxtn yie .ep`pyi `ly `l` ,`id miny myl
etexiga wzeye envr lityne `ed eipr mc` :exn`iy e` ,de`b meyn :yexit
`ly depr yxity qxhpewa la` .my zepwl `l` miny myl `le ,epealre

`l Ð mikixvd on dgkez rpeny ,dnyl
.xenb ryx dedc ,il` xyiïàîåcr xn`c

m`e Ð dllwe d`kd aizk `d dtifp
aizk `d ,dllw inp xn`c o`nl :xn`z
ab` ,ipynck `ny :xnel yie !d`kd
`xw dil yixc `l ,inp i` .ozpeic `zeaiag
`xw i`da dizilc oeik ,"le`y lhie"c
.`ed `pixg` `xw `l` ,"le`y s` xgie"c

éëädea`e ocn dini` xn xn`c :opiqxb
en`e :aizk (a a) minid ixacac ilztpn

.oc ipaníìåòìzepne`n mc` dpyi l`
di`x iziine Ð eizea` zepne`ne eia`
zepne` el gwle ,oc ipan dzid en`y

.eizea`
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?"BáLBî¯,eäòøì Léà ïéa BzLàì Léà ïéa ìécáä àeä ¨¦§¦¥¦§¦§¥¦§¥¥
äãeäé éaø øîà .'åâå "áLé ããa" :äøBz äøîà Cëéôì§¦¨¨§¨¨¨¨¥¥¨©©¦§¨
ézL àéáé :äøBz äøîàL òøBöî äpzLp äî :éåì ïa¥¥¦©¦§©¨§¨¤¨§¨¨¨¦§¥
äNBò àeä :àeä Ceøa LBãwä øîà ?Búøäèì íéøtéö¦¢¦§¨£¨¨©©¨¨¤
eðz .èéèt ïaø÷ àéáé :äøBz äøîà Cëéôì ,èéèt äNòî©£¥¨¦§¦¨¨§¨¨¨¦¨§¨¨¦¨

éçà úà àðNú àì" :ïðaø"Eááìa E¯àì ,epké àì ìBëé ©¨©Ÿ¦§¨¤¨¦¦§¨¤¨Ÿ©¤Ÿ
"Eááìa" :øîBì ãeîìz ?epì÷ì÷é àìå ,epøèñé¯äàðN ¦§§¤§Ÿ§©§§¤©§©¦§¨¤¦§¨

äpeâî øác Bøéáça äàBøì ïépî .øaãî áeúkä álaL¤©¥©¨§©¥¦©¦¨¤©£¥¨¨§¤
äì áéiçLBçéëB¯àìå BçéëBä ;"çéëBz çëBä" :øîàpL ¤©¨§¦¤¤¡©¥©¦©¦§Ÿ

epçéëBéå øBæçiL ïépî ,ìa÷¯?åéðt íépzLî eléôà ìBëé ;íB÷î ìkî ,"çéëBz" :øîBì ãeîìz ¦¥¦©¦¤©£§¦¤©§©¦©¦¨¨¨£¦¦§©¦¨¨
äfä øBca Lé íà éðà éðäéîz :ïBôøè éaø øîà ,àéðz ."àèç åéìò àOú àì" :øîBì ãeîìz©§©Ÿ¦¨¨¨¥§©§¨¨©©¦©§§¥©¦£¦¦¥©©¤

éðéò ïéaî íñé÷ ìBè" :Bì øîà íà ,äçëBz ìa÷nL"E¯éðéò ïéaî äøB÷ ìBè" :Bì øîàøîà ."E ¤§©¥¨¨¦¨©¥¨¦¥¥¤¨©¨¦¥¥¤¨©
éðà ãéòî :éøeð ïa ïðçBé éaø øîàå .çéëBäì òãBiL äfä øBca Lé íà éðäéîz :äéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨§¥©¦¦¥©©¤¤¥©§¦©§¨©©¦¨¨¤¦¥¦£¦
,éaøa ïBòîL ïaø éðôì åéìò ìáB÷ éúééäL ,éãé ìò àáé÷ò ä÷ì íéîòt äaøäL õøàå íéîL éìò̈©¨©¦¨¨¤¤©§¥§¨¦¨¨£¦¨©¨¦¤¨¦¦¥¨¨¦§¥©¨¦§§©¦

jàðNé ït õì çëBz ìà" :øîàpM äî íéi÷ì ,äáäà Ba ézôñBäL ïkL ìëå."jáäàéå íëçì çëBä §¨¤¥¤©§¦©£¨§©¥©¤¤¡©©©¥¤¦§¨¤¨¥©§¨¨§¤¡¨¤¨
ì äçëBz :ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaø dépéî àòaì àlL äåðòå dîL?àôéãò eäéépéî éä ,dîL §¨¦¥©¦§¨§¥§©¦¦§¨¨¦§¨©£¨¨¤Ÿ¦§¨¥¦©§£¦¨

ì äåðòc úéãBî àìå :déì øîàì àlL ?ílekî äìBãb äåðò :øî øîàc ,àôéãò dîLéîð dîL £©¥§¨¥©£¨¨¦§¨£¦¨§¨©¨£¨¨§¨¦¨¤Ÿ¦§¨©¦
ì àlL ét ìò óà úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì :áø øîà äãeäé áø øîàc ,àôéãò,dîL £¦¨§¨©©§¨¨©©§¨©£¨¨©¨©¦§©©¦¤Ÿ¦§¨

ì àlL CBznLì àa dîLì äçëBz éîc éëéä .dîLì àlL äåðòå dîLàðeä áøc àä ék ?dîL ¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨¥¦¨¥¨¨¦§¨©£¨¨¤Ÿ¦§¨¦¨§©¨
déìò ìéa÷ !éì øòöî à÷c øî éæç :áø øa àéiç déì øîà ,ìàeîLc dén÷ éáúé eåä áø øa àéiçå§¦¨©©¨¨§¦©¥¦§¥£©¥¦¨©©£¥¨§¨§©¥¦©¥£¥
déì zøîà àì éànà :déì øîà .ãéáò à÷ éëäå éëä :déì øîà ,÷éôðc øúa .déì øòöî àì eúc§¨§©¥¥¨©§¨¥£©¥¨¦§¨¦¨¨¥£©¥©©¨£©§§¥

.éàãé ìò áøc déòøæ óBñëéìc éì ñç :déì øîà ?détðàa,äàkä ãò :øîà áø ?äçëBz ïëéä ãò §©§¥£©¥©¦§¦§©§¥§©©§©©¥¨¨¨©¨©©©¨¨
éaø ,äàkä ãò :øîBà øæòéìà éaø ,éàðúk .äôéæð ãò :øîà ïðçBé éaøå ,äìì÷ ãò :øîà ìàeîLe§¥¨©©§¨¨§©¦¨¨¨©©§¦¨§©¨¥©¦¡¦¤¤¥©©¨¨©¦

ìLe ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .äôéæð ãò :øîBà éàfò ïa ,äìì÷ ãò :øîBà òLBäéãçà àø÷î ïzL §ª©¥©§¨¨¤©©¥©§¦¨¨©©©§¨©¦§¨§¨§¨¦§¨¤¨
åéìò úéðçä úà ìeàL ìèiå" :áéúëe ,"úecønä úåòð ïa Bì øîàiå ïúðBäéa ìeàL óà øçiå" :eLøc̈§©¦©©¨¦¨¨©Ÿ¤¤©£©©©§§¦©¨¤¨¤©£¦¨¨

äàkä ãò øîàc ïàîì ;"BúBkäì¯äìì÷ ãò øîàc ïàîìe ,"BúBkäì" :áéúëc¯EzLáì" :áéúëc §©§©§¨©©©¨¨¦§¦§©§©§¨©©§¨¨¦§¦§¨§§
äôéæð ãò øîàc ïàîìe ,"Enà úåøò úLáìe¯,äôéæð øîàc ïàîìe ."ìeàL óà øçiå" :áéúëc §¤¤§©¦¤§©§¨©©§¦¨¦§¦©¦©©¨§©§¨©§¦¨

!äìì÷e äàkä áéúëä¯déLôð øñî ,ãåãa ïúðBäéì déa äåäc àøéúé àúeáéáç áâàc ,íúä éðàL ¨§¦©¨¨§¨¨¨¥¨¨©£©£¦¨§¥¨©£¨¥¦¨¨§¨¦§©©§¥
Bì eìLôiL ãò :øîà ìàeîLe ,äàkä ãò :øîà áø ?BlL àéðñëàa íãà äpLé àì ïëéä ãò .éôè§¥©¥¨Ÿ§©¤¨¨¨©§©§¨¤©¨©©©¨¨§¥¨©©¤¦§§

déãéc äàkäa .åéøBçàì åéìk¯åéøBçàì åéìk úìLôäa ,éâéìt àì àîìò élek¯éîð àîìò élek ¥¨©£¨§©¨¨¦¥¥¨§¨¨§¦¦§©§¨©¥¨©£¨¥¨§¨©¦
éâéìt ék ,éâéìt àì¯déì à÷ôð éàî ,déì øòöî àì déãéãìc ïåék :øáñ øî ,eäúéáãc äàkäa ¨§¦¦¦§¦¦§©¨¨¦§¥§¨¨©¥¨¦§¦¥¨§©¥¥©©§¨¥

äãeäé áø øîà .íbôðå íâBt éàðñëà :øî øîàc ?änì Ck ìëå .éãeøèéàì éúà :øáñ øîe ?dpéî¦¨¨¨©¨¥§¦§¥§¨¨¨¨§¨©¨©§§©¥§¦§©¨©©§¨
íL äéä øLà íB÷nä ìà" :øîàpL ?äøBzä ïî BlL àéðñëàa íãà äpLé àlL ïépî :áø øîà̈©©¦©¦¤Ÿ§©¤¨¨¨©§©§¨¤¦©¨¤¤¡©¤©¨£¤¨¨¨
eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî ."åéòqîì Cìiå" :àëäî ,øîà àðéðç éaøa éñBé éaø ."älçza Bìäà̈¢©§¦¨©¦¥§©¦£¦¨¨©¥¨¨©¥¤§©¨¨©¥©§¦¨¥©§

aø øîà .éàø÷àc éàðñëà:øîàpL ?åéúBáà úeðîeàîe Búeðîeàî íãà äpLé àlL ïépî :ïðçBé é ©§§©§©§©¨©©¦¨¨¦©¦¤Ÿ§©¤¨¨¥¨¥¨£¨¤¤¡©
,ïc úéaî dénéà :øî øîàå ,"úLBçð Løç éøö Léà åéáàå éìzôð ähnî àeä äðîìà äMà ïa ,øvî íøéç úà çwiå äîìL Cìnä çìLiå"©¦§©©¤¤§ŸŸ©¦©¤¦¨¦Ÿ¤¦¨©§¨¨¦©¥©§¨¦§¨¦¦Ÿ¦Ÿ¥§¤§¨©¨¦¥¦¥¨
.åéìò ìa÷úî ïéàå LBaìì ãâa Bì eâøàL ìk :øæòìà éaø øîà ?ïéøeqé úéìëz ïëéä ãò ."ïc ähîì Cîñéçà ïa áàéìäà Bzàå" :áéúëe§¦§¦¨¢¦¨¤£¦¨¨§©¤¨©¥¨©§¦¦¦¨©©¦¤§¨¨¨¤¨§¤¤¦§§¥¦§©¥¨¨

é÷úî,ïénça Bì eâæîe ïðBöa ,ïðBöa Bì eâæîe ïénça âBæîì eðåekúð eléôà ,eøîà Bfî äìBãb :éðîçð øa ìàeîL éaø àîéúéàå ,àøéòæ àáø dì ó ©§¦¨¨¨§¥¨§¦¥¨©¦§¥©©§¨¦§¨¦¨§£¦¦§©§¦§§©¦¨§§¥§¥¨§§©¦
àúéðúîa dì éøîàå ,÷çöé éaø àîéúéàå ,àcñç áø àîéúéàå ,àáø .B÷eìç Bì Ctäð eléôà :øîà àðéáøc déøa øî ?éàä élek zøîà zàå§©§¨§©§¥©¨§¥§¨¦¨¨©£¦¤§©£¨¨§¦¥¨©¦§¨§¦¥¨©¦¦§¨§¨§¦¨§©§¦¨

ìL ìBhéì ñékì Bãé èéLBä eléôà :àðzìL à÷ååc .íézL Bãéa eìòå LìL Bãéa eìòå íézL ìáà ,íézL Bãéa eìòå LL¯àkéìc ,àì ¨¨£¦¦¨©¦¦¨§¨§¨§©¦©§¨¨§¨§¨§©¦£¨§©¦§¨§¨¨¨§¥¨
?änì Ck ìëå .eäééãLéîì àçøéè¯ïéøeqé àìa íBé íéòaøà åéìò eøáòL ìk :ìàòîLé éaø éác àéðúc¯:éøîà àáøòîa .BîìBò ìaé÷ ¦§¨§¦§©§§¨¨¨¨§©§¨§¥©¦¦§¨¥¨¤¨§¨¨©§¨¦§Ÿ¦¦¦¥¨§©§§¨¨§¦

úåðòøåô

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
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oikxr(iyily meil)

àéñäøôa àäoeyl lr xtkn lirndy ippr iax xn`y dne - ¨§©§¤§¨
z` rinyny lirnl dneca ,miaxa xn`py ote`a epiid rxd

.xtkn lirnd dfae ,elew
zrxv oia zekiiyd oipra zexnin dnk dzr d`ian `xnbd

:rxd oeylldépéî àòal`y -éaøî áãð øa ìàeîL éaø §¨¦¥©¦§¥©¨¨¥©¦
dì éøîàå ,àðéðçok l`yy mixne` yie -áãð øa ìàeîL éaø £¦¨§¨§¦¨©¦§¥©¨¨

déðúç[epzg didy-]dì éøîàå ,àðéðç éaøî àðéðç éaøc- ©§¥§©¦£¦¨¥©¦£¦¨§¨§¦¨
ok l`yy mixne` yieòøBöî äpzLp äî ,éåì ïa òLBäé éaøî¥©¦§ª©¤¥¦©¦§©¨§¨

,mi`nhd x`ynäøîàLd eilräðçnì õeçî áLé ããa' äøBz ¤¨§¨¨¨¨¥¥¦©©£¤
'BáLBî(en bi `xwie),af eli`e ,zepgnd zylyn wgxeny ¨

dpiky dpgnn wx zn `nhe ,diele dpiky dpgnn wx gleyn
y oeik ,el eaiyde .(:fq migqt),àeärxd oeyl xaic ,rxevnd

jkaeBzLàì Léà ïéa ìécáäe`,eäòøì Léà ïéamdl mxby ¦§¦¥¦§¦§¥¦§¥¥
,mdilr xn`y rxd oeyl ici lr hhewzdläøBz äøîà Cëéôì§¦¨¨§¨¨

'åâå áLé ããa'.'FaWFn dpgOl uEgn ¨¨¥¥¦©©£¤¨
òøBöî äpzLp äî ,éåì ïa äãeäé éaø øîà,mi`nhd x`yn ¨©©¦§¨¤¥¦©¦§©¨§¨

äøîàLdäøBzeizepaxw calny,Búøäèì íéøtéö ézL àéáé ¤Ç̈§¨¨¨¦§¥¦¨¦§¨¢¨
meya ef dxtk ep`vn `ly ,zglzyn zg`e zhgyp zg`

jk `l` .zxg` d`neh,àeä ,àeä Ceøa LBãwä øîà,rxevnd ¨©©¨¨
èéèt äNòî äNBò,ygla `veid xeaic lew -äøîà Cëéôì ¤©£¥¨¦§¦¨¨§¨

äøBzy,èéèt ïaø÷ àéáé.onfd lk zewrev mixtvdy ¨¨¦¨§©¨¦
:dgkez zevn oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

weqtaéçà úà àðNú àì''Eááìa E(fi hi `xwie)ìBëé ,ziid Ÿ¦§¨¤¨¦¦§¨¤¨
ok it lr s` ,egikedl dvexe `hg dyery ed`ex m`y xnelàìŸ

epkée ,[ecia-]epøèñé àì,[eci ixeg`a-](åðì÷ì÷é) àìå ©¤Ÿ¦§§¤§Ÿ
,'Eááìa' øîBì ãeîìz ,[epìì÷é]iabl wxyálaL äàðN §©§¤©§©¦§¨¤¦§¨¤©¥

,øaãî áeúkäoi` dgkez jxc ok dyeryk eli`e ,dxeq` `idy ©¨§©¥
.alay d`py ef

eøîàpL ,BçéëBäì áéiçL ,äpeâî øác Bøéáça äàBøì ïépî¦©¦¨¤©£¥¨¨§¤¤©¨§¦¤¤¡©
(my)çéëBz çëBä'm`e .'Lzinr z`ìa÷ àìå BçéëBäepnn ¥©¦©¤£¦¤¦§Ÿ¦¥

,ezgkez z` dld,'çéëBz' øîBì ãeîìz ,epçéëBéå øBæçiL ïépî¦©¦¤©£§¦¤©§©¦©
,íB÷î ìkîjiyni ,elawzd `l zepey`xd zegkezd m` s`y ¦¨¨

.epgikeieìBëéeze` gikeiy xnel ziideléôàm`åéðt íépzLî ¨£¦¦§©¦¨¨
,miaxa eyiiany ,ok zngnøîBì ãeîìzweqtd jyndaàì' ©§©Ÿ

,'àèç åéìò àOú.`hg ja didi miaxa epgikez m`y ,xnelk ¦¨¨¨¥§
:dgkez oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdàéðzepipy - ©§¨

,`ziixaaäfä øBca Lé íà éðà äéîz ,ïBôøè éaø øîàin ¨©©¦©§¨¥©£¦¦¥©©¤
,äçëBz ìa÷nLy itl ,jkl mrhdeBì øîà íàgikend ¤§©¥¥¨¦¨©

`heglépéL] (êéðéò) ïéaî íñé÷ ìBè,[Edaeyza xefg ,xnelk ¥¨¦¥¦¤
,jciay ohw oer lrBì øîà,gikenl `hegd el aiyn -ìBè ¨©
éðéò ïéaî äøB÷,Exzei lecb oer lr daeyza xefg xnelk ¨¦¥¥¤

.exiag z` gikedl lekiy in oi` mi`heg mleky oeike ,jciay
äfä øBca Lé íà éðäéîz ,äéøæò ïa øæòìà éaø øîàinòãBiL ¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨§¥©¦¦¥©©¤¤¥©

çéëBäì,zepzyn `hegd ly eipt eidi `ly ,ceak jxca ,ie`xk §¦©
.eyiial xeq`y epipy ixdy

äaøäL ,õøàå íéîL éìò éðà ãéòî ,éøeð ïa ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¤¦¥¦£¦¨©¨©¦¨¨¤¤©§¥
îòt,éãé ìò àáé÷ò ä÷ì íé,ecenil zligza didykéúééäL §¨¦¨¨£¦¨©¨¦¤¨¦¦
ìáB÷opelzn -éaøa [ìàéìîb] (ïåòîù) ïaø éðôì åéìò ¥¨¨¦§¥©¨©§¦¥§©¦

,i`pb xac ea d`ex iziidykäáäà Ba ézôñBäL ïkL ìëå- §¨¤¥¤©§¦©£¨
,jk lr ize` aed`l `aiwr iax siqedeøîàpM äî íéi÷ì§©¥©¤¤¡©

(g h ilyn).'jáäàéå íëçì çëBä jàðNé ït õì çëBz ìà'©©¥¤¦§¨¤¨©§¨¨§¤¡¨¤¨
:dgkez ipipra oecl dkiynn `xnbdäãeäé éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦§¨

ì äçëBz ,[éæt ïa ïBòîL éaøî éæt ïa] ïBòîL éaøc déøadîL §¥§©¦¦§¤¨¦¥©¦¦§¤¨¦¨¨¦§¨
,miny myl z`f dyere ,exiag z` gikend mc` -àlL äåðòå©£¨¨¤Ÿ

ìdîL,eiprk envr dyere ,exiag z` gikedln rpnpd mc` - ¦§¨
epi`y oeik `l` depr zngn epi` giken epi`y mrhd zn`ae

,exiag eze` `pyiy dvexàôéãò eäééðéî éä.sicr mdn dfi` - ¥¦©§£¦¨
déì øîà,ift oa oerny iax el aiyd -úéãBî àìåoi` m`d - ¨©¥§Ÿ¥

dcen dz`ì äåðòcàôéãò dîL,dnyl dgkezn,øî øîàc ©£¨¨¦§¨£¦¨§¨©©
ílekî äìBãb äåðò,jky oeike ,zexg`d zecind lkn -àlL £¨¨§¨¦¨¤Ÿ

ìàôéãò énð dîLdgkezn dticr dnyl `ly depr s` - ¦§¨©¦£¦¨
oeik ,dnylíãà ÷Bñòé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©§¨©£¨¨

ét ìò óà úBönáe äøBzaok dyeryì àlLCBznL ,dîL ©¨©¦§©©¦¤Ÿ¦§¨¤¦
dligzn mda wqer `edyì àlLàa dîLicil seqalì,dîL ¤Ÿ¦§¨¨¦§¨

,dnyl `ly ok dyer m` s` depra bdpziy ahen `linne
.zelrnd lkn dlecb `idy ,dnyl deprl ribi jk jezn ixdy

:`xnbd zxxanéîc éëéä`id cvik -ì äçëBzå ,dîLcvik ¥¦¨¥¥¨¦§¨§
`idì àlL äåðò.dîL,df oipra dyrn `xnbd d`ianàä ék £¨¨¤Ÿ¦§¨¦¨

,didy df dyrnk -dén÷ éáúé eåä áø øa àéiçå àðeä áøc§©¨§¦¨©©£¨§¦©¥
ìàeîLc,l`eny iptl dxez cenll miayei eid -déì øîà ¦§¥¨©¥

áø øa àéiç,l`enyløî éæçipec` d`xi -éì øòöî à÷c- ¦¨©©£¦©§¨§©¥¦
.ia haege dkne ,ize` xrvn `ped axyàì eúc déìò ìéa÷©¥£¥§Ÿ

déì øòöîxrvi `l xzeiy l`eny ipta `ped ax eilr laiwe - §©¥¥
mpn` .ax xa `iig z`÷éôðc øúaax xa `iig `viy xg`l - ¨©¦§¦

,myndéì øîà,l`enyl `ped axãéáò à÷ éëäå éëäjk - ¨©¥¨¦§¨¦¨¨¦
xrvn iziid okle ,mipebd mpi`y mixac ,ax xa `iig dyr jke

.eze`déì øîà,`ped axl l`enydéì zøîà àì éànà ¨©¥©©Ÿ£©§§¥
détðàadz`y il xn`y onfa ,eipta ok zxn` `l recne - §©§¥

.eze` xrvndéì øîà,`ped axéì ñç,il dlilg -óBñëéìc ¨©¥©¦§¦§
éàãé ìò áøc déòøæ`l okle ,ici lr ax ly epa yiiaziy - ©§¥§©©§©

rpnpy ,dnyl `ly depr `ed df xace .eipta ok izayd
.eia` ceak meyn eyiialn

`le ,exiag z` mc` giked m` s`y lirl `ziixaa x`azd
dfi` cr dzr zxxan `xnbd .egikedl jiyndl aiig ,el rny

:`xnbd zxxan .egikedl eilr xeriyïëéä ãòaeig xeriy `ed ©¥¨
,äçëBzdfa d`ian .ezgkez z` lawl dvex dld oi` m` ¥¨

,zwelgn `xnbdäàkä ãò ,øîà áø`heg eze` epkiy cr - ©¨©©©¨¨
dvex dld oi`y oeik ,dgkez aeign xhtp f`y ,egiken `edy

.ezgkez z` lawläìì÷ ãò ,øîà ìàeîLeepllwiy cr - §¥¨©©§¨¨
.egikedle jiyndln xeht elliw m`y ,`hegdïðçBé éaøå§©¦¨¨

äôéæð ãò ,øîà`edy jk lr ea xrb wx `hegd m` s` - ¨©©§¦¨
.egikedln xeht ,ellw `le edkd `le ,egiken

:df oipra mi`pz zwelgn `xnbd d`ianéàpúkef zwelgn - §©¨¥
,`ziixaa epipy jky ,mi`pzd xak da ewlgp ,mi`xen`d ly

,dgkez zeevn xeriy `ed dn.äàkä ãò ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©©¨¨
.äôéæð ãò ,øîBà éàfò ïa .äìì÷ ãò ,øîBà òLBäé éaøedfe ©¦§ª©¥©§¨¨¤©©¥©§¦¨

.lirl e`aedy mi`xen`d zyly zerck
:eixac z` cg` lk cnl oipn zx`an `xnbdøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©

ìLe ,÷çöéïzLxeriya ewlgpy mi`xen`de mi`pzd zyly - ¦§¨§¨§¨
,dgkezeLøc ãçà àø÷î,mpic z` ecnl dyxt dze`n - ¦§¨¤¨¨§

jlnd le`yy `iapa xteqn ,xg` ote`a yxc cg` lky `l`
,ebxedl ywiae ,ezeklna cxen `edy xaqe ceca `pwzd
,cec xg` secxl eia`n repnl dqip le`y ly epa ozpedie

(l k '` l`eny) my xn`peBì øîàiå ïúðBäéa ìeàL óà øçiå'©¦©©¨¦¨¨©Ÿ¤
úecønä úåòð ïaLYWal iWi oal dY` xga iM iYrci `Fld ¤©£©©©§£¨©§¦¦Ÿ¥©¨§¤¦©§¨§§

,'LO` zexr zWalEáéúëe(bl k my) dyxtd jyndaìèiå' §Ÿ¤¤§©¦¤§¦©¨¤
,'BúBkäì åéìò úéðçä úà ìeàLmr xacl ozpedi wiqtd f`e ¨¤©£¦¨¨§©

:mzwelgn z` `xnbd zx`ane .cec lr le`yøîàc ïàîì§©§¨©
exiag z` gikedl mc` aiigy,äàkä ãòjkn z`f cnláéúëc ©©¨¨¦§¦

,'BúBkäì'jiynd ezekdl le`y ywia `ly cry gkene §©
.egikedl,äìì÷ ãò øîàc ïàîìejkn ok cnlEzLáì' áéúëc §©§¨©©§¨¨¦§¦§¨§§

,'Enà úåøò úLBáìeicil ep`iaz ef ezbdpdy ,ellwy ixd §¤¤§©¦¤
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc oikxr(iriax meil)

åì úðncæî úeðòøeteilr exary zngn ,zeprxet eilr d`a - §¨¦§©¤¤
.mixeqi `ll mei mirax`

àìîìà ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðzdid m` -LBãwä àa ©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¦§¨¥¨©¨
,ïéca á÷òéå ÷çöé íäøáà íò àeä Ceøamd elit`ïéìBëé ïéà ¨¦©§¨¨¦§¨§©£Ÿ©¦¥§¦

éðtî ãBîòìdäçëBz,mdl xne` didyøîàpLly epnfa ©£¦§¥¥¨¤¤¡©
mgikede ,jln mdilr jilndl l`xyi eywiay ,`iapd l`eny

mdl xn`e ,mlern mdiyrn lk lr l`enyeávéúä äzòå'§©¨¦§©§
íëzà äNò øLà 'ä úB÷ãö ìk úà 'ä éðôì íëzà äèôMàå§¦¨§¨¦§¤¦§¥¥¨¦§£¤¨¨¦§¤

'íëéúBáà úàå(f ai '` l`eny),wgvi mdxa` el` 'mkizea`'e §¤£¥¤
.oicd cvn `le ,'d mzi` dyr 'dwcv'y ixd ,awrie

:eyxecl cvik ewlgpy ,mildza weqt d`ian `xnbdxn`p
(e ck mildz) weqtaéðô éL÷áî åéLøBc øBc äæ','äìñ á÷òé E ¤§¨§©§¥¨¤©£Ÿ¤¨

e ,eibidpnl xnelk ,'eiyxec'l 'xec'd z` weqtd dniceda éâéìt§¦¦¨
ef dyxca ewlgp -äàéNð äãeäé éaø[`iypd-]ãç ,ïðaøå ©¦§¨§¦¨§©¨¨©

øîàdy weqtd zpeekyéôì øBcdñðøt.bidpnd -,øîà ãçå ¨©§¦©§¨§©¨©
dyñðøt`ed.BøBc éôì ©§¨§¦

:`xnbd zxxanàúëìä éàîì,df xaca ewlgp dn oiprl - §©¦§§¨
àúeélòîì àîéìéà,qpxtde xecd zlrn oiprl dfy xn`p m` - ¦¥¨¦§©¦¨

ñðøt élòî àøc élòî éà ,øáñ øîcdlern xecd m`y - §©¨©¦§©¥¨¨§©¥©§¨
,jk ely qpxtd mb ,aeheàøc élòî ñðøt élòî éà ,øáñ øîe©¨©¦§©¥©§¨§©¥¨¨

.ezenk dlrzn xecd s` ,aehe dlern xecd ly bidpnd m` -
c ,ok xnel xyt` i` ixdeàkéà àäz` yi ixdy -äi÷ãöjln ¨¦¨¦§¦¨

,dcediélòî äåä àì déøãå élòî äåäcdid envr diwcvy - ©£¨§©¥§¨¥Ÿ£¨§©¥
,miryx eid exece ,wicvåokàäz` did ixd -íé÷éBäéjln §¨§¨¦

,dcediélòî äåä déøãå élòî äåä àìcdid `l miwiediy - §Ÿ£¨§©¥§¨¥£¨§©¥
:`xnbd z`f dgikene .miwicv eid exece ,wicvïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨

Bé ïa ïBòîL éaø íeMîáéúëc éàî ,éçweqtd ly eyexit dn - ¦©¦¦§¤©©¦§¦
(` ek dinxi)íé÷éBäé úeëìîî úéLàøa'EdIW`i oACìî §¥¦©§§§¨¦¤Ÿ¦¨¤¤

,'äãeäécr ike ,'ziy`xa' oeyl df weqta azkp recn ,xnelk §¨
y `l` ,l`xyia mikln eid `l dzràeä Ceøa LBãwä Lwéa¦¥©¨¨
eäáå eäBúì íìBòä úà øéæçäìdyrn lk z` aixgdle §©£¦¤¨¨§¨Ÿ

,ziy`xaìéáLazngn -íé÷éBäéj` ,ryx didy dcedi jln ¦§¦§¨¦
,BøBãa ìkzñpL ïåék,miwicv eidy.Bzòc äáMééúðxn`p oke ¥¨¤¦§©¥§¦§©§¨©§

ziW`xA `idd dpXA idie' (` gk my) dcedi jln ediwcv iabl©§¦©¨¨©¦§¥¦
xec eze`a s`y ,'dcEdi Kln dIwcv zklnnLBãwä Lwéa ©§¤¤¦§¦¨¤¤§¨¦¥©¨

ìL BøBc éðtî ,eäáå eäBúì íìBòä úà øéæçäì àeä Ceøä§©£¦¤¨¨§¨Ÿ¦§¥¤
eäi÷ãöe ,miryx eidyeäi÷ãöa ìkzñpL ïåék,wicv didy ¦§¦¨¥¨¤¦§©¥§¦§¦¨

.Bzòc äáMééúðiyrn oi`y el` zexec ipyn gken mipt lk lre ¦§©§¨©§
minkge iax ewlgp dn oiprl ok m`e ,mxec iyp` itk mibidpnd

.xecd itl qpxtdy e` qpxtd itl xecd m`
:`xnbd zx`anïðéøîà÷ àúeçéðå àt÷ez ïéðòì ,àlà- ¤¨§¦§©§¨§¦¨¨¨§¦©

cg`y ,zgpa e` zepctwa dbdpdd ote` oiprl `id zwelgnd
`ed m`e ,mipctw exec iyp` s` octw bidpnd m`y xn` mdn
itl bdep bidpndy xn` xg`de ,ok exec iyp` s` zgpa bdep

xa yecwd s` mipctw xecd iyp` m`y ,xecdmdl ozep `ed je
.mzenk gp bidpnd s` migep md m`e ,mzenk octw bidpn

ïéëøòá ùé êìò ïøãä

ãé âùä ¯ éòéáø ÷øô
cvik ,oikxr zyxta exn`py mipey mipic mix`ean df wxta
ixcpl oikxr ixcp oia yiy miwelig ea ex`eai ok enk .mze` mipc

.zepaxw

äðùî
,xg` mc` jxr e` envr jxr z` ycwdl ozil xcepy mc`

xirv oia dwlige dxezd davwy dn itl ,reaw mekq ozil jixv
epi` ,df mekq zzl zbyn eci oi` m` .dawpl xkf oiae ,owfl
`Ed Kn m`e' (g fk `xwie) xn`py ,el yiy dn itk `l` mlyn§¦¨
biVY xW` iR lr odMd Fz` Kixrde odMd iptl Fcinrde LMxrn¥¤§¤§¤¡¦¦§¥©Ÿ¥§¤¡¦Ÿ©Ÿ¥©¦£¤©¦
in itl zx`an epzpyn .jka xhtpe ,'odMd EPkixri xcPd ci©©Ÿ¥©£¦¤©Ÿ¥
jixrnd itl m`d ,'jxr'd rawp in itle 'ci byd' oic rawp

.jxrpd itl e` [xcepd-]
oic'ãé âOä'xn`pøãBða,ycwdl oennd z` zzl aiigzdy ¤¥¨©¥

oi`e ,el yiy oennd itl eaeig z` jixrn odkd ,ipr `ed m`y
.ipr e` xiyr jxrpd m` welig'íéðM'äådxeza xen`d oicd - §©¨¦

xn`p ,elib itl rawp mc` jxryøcépaz`y mc` eze`a - ©¦¨
xirv envr xcepd m` welig oi`e ,ycwdl xcepd aiigzd ekxr

.owf e`'ïéëøò'äå`ed ,dawpl xkf jxr oia dxez dwligy dn - §¨£¨¦
,Cøòpa.dawp e` xkf envr jixrnd m` welig oi`e,'Cøò'äå ©¤¡¨§¨¥¤

cn`p ,mc`d ly elib itl rawpy,Cøòä ïîæaelib itl ,xnelk ¦§©¨¥¤
miizpiae mliy `l oiicr m` s`e ,xcpd zrya jxrpd ly
okle ,ekxr z` xcpy onfk mlyn ,jxrpd ly ekxr dpzyd
ekxry ,mixyr oan zegt didyk envr z` jixrdy xirv mc`
ekxry mixyr oa dyrpy cr jxrd z` ozp `l oiicre ,hren

.ohw jxr ozep ,lecb
:oey`xd oicd z` zx`an dpyndéðò ,ãöék 'øãBpa ãé âOä'¤¥¨©¥¥©¨¦

éøòäL,øéLòä úà Cz`f rnye ,'ilr ikxr' xn`y xiyr oebk ¤¤¡¦¤¤¨¦
xiyrd z` xehtl jka oiekzde 'ilr ,df xn`y dn' xn`e ipr

`l` ,xiyrd ly ekxr z` mlyl aiig iprd oi` ,eaeignïúBð¥
éøòäL øéLòå .éðò Cøò,éðòä úà C,'ilr ikxr' xn` ipry ¥¤¨¦§¨¦¤¤¡¦¤¤¨¦

,'ilr ,df xn`y dn' xn`e xiyr z`f rnyeøéLò Cøò ïúBð- ¥¥¤¨¦
jxrpdy zngn el mizget oi`e ,dxeza miaevwd mincd itk

.ipr
:dpynd dtiqeneøîàL éøä ,ïk Bðéà úBðaøwa ìáàxcepd £¨©¨§¨¥¥£¥¤¨©

,'éìò äæ òøBöî ìL Bðaø÷'z` `iadl envr z` aiigy ¨§¨¤§¨¤¨©
iable ,rxevnd z` jka xehtle mda aiig rxevndy zepaxwd
`ian xiyrdy ,iprl xiyr oia welig yi rxevn zepaxwn wlg
,eavn itl xcepd `iaiy mixne` oi` ,ser `ian ipr eli`e dnda
m`y ,envr rxevnd itl rawp eaeig `l` ,ipr e` xiyr `ed m`

äéäeze`àéáî ,éðò òøBöîxcepd,éðò ïaø÷did rxevnd m`e ¨¨§¨¨¦¥¦¨§©¨¦
àéáî ,øéLòxcepd,øéLò ïaø÷eizepaxw z` `ian `edy oeik ¨¦¥¦¨§©¨¦

.eaeig itk m`iadl eilre ,rxevnd zgz
:oikxr oipra zwleg drc d`ian dpynd,éðà øîBà ,øîBà éaø©¦¥¥£¦

ïéëøòa óàoicd,ïkote` oikxra didi m`y ,oaxw iabl enk ©©£¨¦¥
iptn wx `ed mdipia weligde ,dey mpic `di ,oaxwl dey

,eixac z` iax x`ane ,dfl df minec mpi`yéðò äî éðtî éëå§¦¦§¥¨¨¦
éøòäL,éðò Cøò ïúBð øéLòä úà Cmeyn edf ixdøéLòä ïéàL ¤¤¡¦¤¤¨¦¥¥¤¨¦¤¥¤¨¦
envr,íeìk áéiçlr lhen didy aeiga xcepd aiigzd `le ©¨§

itl dxezd drawy itk ,xiyrd jxr z` zzl xcp `l` ,xiyrd
.eizepy,'éìò ékøò' øîàL øéLò ìáàjxr ly aeig eilr lge £¨¨¦¤¨©¤§¦¨©
,mlyéðò òîLåexcp z`,'éìò ,äæ øîàM äî' ,øîàåxcpy §¨©¨¦§¨©©¤¨©¤¨©

`ed ixd ,xiyrd ea aiigzdy jxrd z` ozil,øéLò Cøò ïúBð¥¥¤¨¦
mlyl aiigzd `l` ,xiyrd ly ekxrk mzq aiigzd `ly oeik
byd' oic xn`p `l df xcp iable ,xiyrd lr lhend mekqd z`

.'ci

àøîâ
,'oikxr' aeig .` :envr z` aiigl leki mc`y miaeig ipin ipy yi
dxezd davw dfay ,'ilr ipelt jxr' e` ,'ilr ikxr' xne`yk
aeig .a .dawp e` xkf itle ,elib itl mc` lk ly ekxr z`

cp'ipelt utg inc' e` 'ilr ipelt inc' e` 'ilr inc' xne`yk 'mix
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המשך בחמוד מע

oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay
åì úðîãæî úåðòøåô.oixeqi `la mei mirax` eilr exary inl Ðäçëåúä éðôî

.mdiyrn mdl giken didy Ðåéùøåã øåã äæ áéúëã éàîxec yiwnc Ð
.eiyxeclàúåéìòîì.zeciqg oiprl Ðáéúëã àðù éàîediwcve miwiedia Ð
"ziy`xa"?.mdinia ziy`xa dyrn jetdl `ed jexa yecwd ywiay itl
àô÷åú.qrk Ðàúåçéð.zevxl gep Ð

ïéëøòá ùé êìò ïøãä

äðùîøãåðá ãé âùäbyd oic zxez Ð
,eci byd itl oikxra oecip iprdy ,ci
xcep xza Ð "jkxrn `ed jn m`e" :aizkck
.onwl yxtnck ,xcip xza `le ,opilf`

øãéðá íéðùäåcli :onwl yxtnck Ð
opilf` `lc ,owf jxr ozep Ð owf jixrdy
:xn` `l `dc ,xcepc dicic mipy xza

:`l` ,"ilr ikxr"jxre ,"ilr ipelt jxr"
.cli jxrn zegt dlrne miyy oan owf

êøòðá ïéëøòäådawpe xkfc jxrd avw Ð
yxtnck ,jixrn xza `le ,lif` jxrp xza
jxr" :xn`c ,dy` jixrdy yi` :onwl

.jxrpd jxr ozep Ð "ilr zipeltïîæá
êøòäenvr jixrd m`y ,onwl yxtnck Ð

mcewe ,ohw jxr iedc ,mixyr oan zegt
`l` ozep epi` Ð mixyr oa dyrp ezpizp

.dligz jixrdy drykóà éðà øîåà
ïë ïéëøòá`inec oikxra inxzn eli` Ð

zxn`c `dc .zepaxwk ied Ð zepaxwc
meyn Ð zepaxwk opi` oikxrcenc `lc

ozep xiyr jixrdy ipr dn iptnc ,iccd`
xiyrd oi`c meyn Ð eci byd itl ipr jxr
lr xn`y dfe .rxevnl inc `le ,melk aiig
eizepy zcn itl `l` oeekzp `l Ð xiyrd
eizepy lr oixizi e` oizegty ,xiyrd ly
yxit `l `dc ,ci byda oecip jkld ,ely
xiyrd [ly eizepy] zcn jxr `l` ,melk

.ci byda oecip jxr oice ,eilr laiwìáà
éìò éëøò øîàù øéùòjxr aiig iedc Ð

.'eke ipr rnye ,xiyr rxevnc `inec ,mly
àøîâ:jixtweàåä êéøòîá ãé âùäÐ

oecip oi` Ð "ilr inc" :xne`dy ,xcepa `le
opixn`c ,lkeiyk ozi lkd `l` ,ci byda
:(`,k oikxr) "ilr ilwyn xne`d" wxta
oi` mixcpdy ,oikxran mixcpa xneg

:ipyne !ci byda mipecipéô ìò áéúëãë
'åâå âéùú øùàixwc i`d ,xnelk Ð

.hwp `xwc `pyilc Ð "xcep" `kd jixrnl
øãéðá àìå êøòðá íéðùäinc" :xne`dc Ð

`l` ,mipy zcn itl oecip oi` Ð "ilr ipelt
.weya xknp ipelt eze`y itkáâ ìò óàå

øéùò åøéãîãdf epiid exicn .dinza Ð
."ilr rxevn oaxw" :xn`yäéìò àîìã

àðîçø ñç òøåöîãla` ,zelc` Ð
!ipr iedc ab lr s`e ,`l exicn`ìáà éàî

ïë åðéà úåðáø÷ázlf` inp zepaxwa `d Ð
!xcep xza

:éðùîå
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âùäicda edpiaxr `l i`n` :dniz Ð jxrpa oikxrde xcipa mipyde xcepa ci
ozep xkf :ipz `l i`n` ,dniz cere !jxrpa oikxrde mipyd :ipzile ,iccd

!'ek "jxrpa oikxrd" xnel onwl jixhvi` `le ,dawp jxrãöéëjixrdy ipr
.'ek "zegt oikxrp oi`" wxt (a,f) lirl [izyxit] (i"yx yxit) Ð 'ek xiyrd z`

âùä:yexit Ð `ed jixrna xcepa ci
opixn`wck ,xcepa `l ,`wec jixrna
xneg :(`,k) "ilwyn xne`d"a onwl
lr milg mixcpdy ,oikxran mixcpa
oi`y dn ,ci byda oipecip oi`e sere dndad
.(xiyr rxevn ihernl `ede) oikxra ok

âùäz` jixrdy ipr cvik xcepa ci
epiax axd itn Ð ipr jxr ozep xiyrd
ikxr" :xn`y xiyr oebk :i"pe`in mgpn
jxr ozep Ð "ilr df" :xn`e ipr rnye "ilr
:xn`y ixd ,ok epi` zepaxwa la` .ipr
bilt `d` .'ek "ilr df rxevn ly oaxw"
rnye ,"ilr ikxr" xn`y xiyr :xne`e ,iax
jxr ozep Ð "ilr df xn`y dn" xne`e ipr
yexit rnyn oke .zepaxwa enk ,xiyr

.oizipzncinp ikd i`n xiyr exicn la`
zepaxwa la` i`n ikd i` zexiyra iziinc
,oicd ok enk zepaxwa `lde Ð ok epi`
df ipr rxevn ly zepaxw" xiyr xn` m`y
i`n ok m`e ,xiyr oaxw `ian Ð "ilr
,`cg` :ipyne ?oikxrl zepaxwa yi welig
eli`c .ipr exicne xiyr rxevn` :yexit
rxevn ly oaxw" :ipr xn` m` ,rxevn iab
`lc ,xiyr jxr ozep Ð "ilr df xiyr
xza opilf` oikxrae .xcepd xza opilf`
,"ilr ikxr" :xiyr xn` eli`c ,xcepd
Ð "ilr df xn`y dn" :[xn`e] ipr rnye
meyne .xcepd xza opilf`c ,ipr jxr ozep
`lc ,diab ihernl "`ed" jixhvi` ikd
:xn`c iaxle .oikxra enk xcep xza opilf`
`l ok m` ,df oica oiey oaxwe oikxr
xiyr rxevn ihernl "`ed" jixhvi`
iab ixdy Ð xiyr jxr ozepc ,ipr exicny
ihernl "`ed" jixhvi` `l` .oicd ok oikxr
jzrc `wlqc ,xiyr exicne ipr rxevn
Ð lif` `xabc `aeig xza iaxe li`edc
oaxw iziipe `xabc `aeig xza lifip inp ikd
`l opaxl la` .`lc ol rnyn `w ,ipr
exicne ipr rxevn ihernl "`ed" jixhvi`
Ð xcep xza opilf` oikxrac li`edc ,xiyr
`le ,xcep xza opilf` inp rxevnac `hiyt
yxit oke ,izyxitck ,ikdl "`ed" jixhvi`
.`ed ok oizrnyc `ibeqa opiwiic ike .i"yx
xiyrd xn` dncnc ,iaxl :oeir jixv la`
iprc ,xiyr rxevnc zepaxwl "ilr ikxr"
epiide Ð xiyr oaxw iiezi`l ira xcepd
zepaxw ilr ixd" :iprd xn`yk `wec

` m`e ."exhetl df rxevnoikxra ok xn
dn" ixd xn`y oeik ?opaxc `nrh i`n
`icda xcp ok m` ,"exhetl ilr df xn`y
?ipr jxra xhtp ji`e ,mirlq miyng
itl

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

ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðz .Bì úðncæî úeðòøet§¨¦§©¤¤©§¨©¦¡¦¤¤©¨
íäøáà íò àeä Ceøa LBãwä àa àìîìà :øîBà¥¦§¨¥¨©¨¨¦©§¨¨

ïéãa á÷òéå ÷çöé¯,äçëBz éðtî ãBîòì ïéìBëé ïéà ¦§¨§©£Ÿ§¦¥§¦©£¦§¥¨¨
'ä éðôì íëúà äèôMàå eávéúä äzòå" :øîàpL¤¤¡©§©¨¦§©§§¦¨§¨¦§¤¦§¥
."íëéúBáà úàå íëúà äNò øLà 'ä úB÷ãö ìk úà¤¨¦§£¤¨¨¦§¤§¤£¥¤

éðô éL÷áî åéLøc øBc äæ""äìñ á÷òé E¯éâéìt ¤Ÿ§¨§©§¥¨¤©£Ÿ¤¨§¦¦
éôì øBc :øîà ãç ,ïðaøå äàéNð äãeäé éaø dä©¦§¨§¦¨§©¨©©¨©§¦
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äéä ,"éìò äæ òøBöî ìL Bðaø÷" øîàL éøä ,ïk¥£¥¤¨©¨§¨¤§¨¤¨©¨¨

éðò òøBöî¯:÷çöé éaø øîà !àeä ìc àìå ,àðîçø øîà "àeä ìc íàå" ?øéLò Bøécîc áb ìò óàå ."éðò ïaø÷ àéáî §¨¨¦¥¦¨§©¨¦§©©©§©¦¨¦§¦©¨©©£¨¨§¨©£©©¦¦§¨
.éðò Bøécî äéäLk¯Bãé ïéàå" :äáäà øa àcà áø øîà !"àeä" :áéúëäc ,àì Bøécnà ,àðîçø ñç déãéc déìò àîìãå §¤¨¨©¦¨¦§¦§¨£¥¦¥©©£¨¨©©¦¨§¨§¦£©©©¨©©£¨§¥¨

"úâOî¯.øãBpä úà úBaøì¯?"ïk Bðéà úBðaø÷a ìáà" éàî ,ïk íà ?úeøéLòa éúééîc éîð éëä ,øéLò Bøécî ìáà ©¤¤§©¤©¥£¨©¦¨¦¨¦©¦§©§¥©£¦¦¥©£¨§¨§¨¥¥
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`oifgeקצח mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay
:ipyneéðò åøéãîå øéùò òøåöî éèåòîì àãçå éðò åøéãîå éðò òøåöîà àãçÐ

ipr rxevn did m` :ipzwc jd epiidc ,oizipznc ilin jpdn `cg i`ce ,xnelk
ol `wtp `zlin jci`ne .`pniwe`cke ,ixiinw ipr exicna i`ce Ð ipr oaxw `ian
ab lr s`e xiyr oaxw `ian Ð xiyr rxevn did m` :ipzwc ,ok epi` zepaxwac
oicn xicn ihernl epiide .ipr exicnc

.xcep xza opilf` `lc ,oikxrêúòã à÷ìñ
'åë àðéîàopireny`l jixhvi`e ,xnelk Ð

`kidc opireny`l "ok epi` zepaxwa la`"
.xiyr oaxw `ian ipr exicne xiyr rxevnc
xcep iaxzi`e li`ed :`pin` jzrc `wlqc
ied ik dilr `pngx qgc ,"zbyn eci oi`e"n
elit` inp iaxz` Ð ipr rxevne ipr edi`
`w ,ipr `ede li`ed ,xiyr rxevnc `kid
m` :opiqxb ikdc ,xwire ,d`xp il .ol rnyn
`cg` ok epi` zepaxwa la` i`n ok
jzrc `wlq ipr exicne xiyr rxevn`
`idy zenk dizrny ip`e .'ek `pin`
,dizyxity enk dyexite mixtqa daezk

.cenlzd zhiy ok oi`eïë äæ óà ìåëéÐ
."ilr df xiyr rxevn oaxw" :xn`y ipríà

àåä ìã.exicn lr `le ,dilr `pngx qg Ð
ïë ïéëøòá óà øîàã éáøìåied i`c Ð

df xn`y dn" :ipr xn`e ,jxr aiiegn xiyr
`aeig xza `nl` ,xiyr jxr ozep Ð "ilr
aiig `edc `kid opilf` jxrpc `xabc
xiyr rxevnc `de .rxevnc `inec ,melk
oikxrnc ,ihernl `kixv `l ipr exicne

.zexiyra iziinc ol `wtpòøåöî éèåòîì
øéùò åøéãîå éðò.zexiyra iziinc Ð

li`edc ,ihernl jixhvi` `l opaxle
inp rxevna Ð xcep xza opilf` oikxrac

la` .xcep xza opilf`.ikdl jixhvi` iaxl
äðùîøéùòäå éðò äéä,dpizp mcew Ð

jxr ozep Ð dpizp mcew iprde xiyr e`
.xiyrïë åðéà úåðáø÷á ìáàdid m`y Ð

lkd Ð xiyrde ipr e` ,iprde xiyr rxevn
xn`ck .eizepaxw z`ad xg` jled
eizepaxw `iady rxevn :`xnba `ziixaa
dil zi`ck xnl `xwa rawi`c `nrh ,'ek
cnlp olek ixacn la` ,dil zi`ck xnle

.opilf` eizepaxw z`ad xzacúî åìéôà
'åë åéáàit`a `zlne ,i`w oikxr` Ð

df jixrn ly eia` zn elit` .`id diytp
dpn `eaix el gipde ,ekixrn odkdy drya
.dl yxtn `xnbae ,'ek ezpitq e`

àøîâøãåðä ãé âéùú øùà éðòäå øéùò
.opilf` xcp zry xza :rnync Ðàéáäù

åéúåðáø÷.eizepaxw zvw Ðêìåä ìëä
úàèç øçàdnda z`hg `iad m` Ð

m`e ,dnda zler inp `ian Ð zexiyra
it lr s` ,zeipra serd z`hg `iad

.zeipra dler inp `ian Ð xiyrdyøçà
ïéøåôö`ian `edy zeig oixetv izy Ð

efdy drya m` ,zglbz mcew d`fd jxevl
m`e ,eizepaxw zeipra `ian Ð ipr ied eilr

.zexiyra eizepaxw lk `ian Ð xiyr did dry dze`aåùøã ãçà àø÷îÐ
.`id aezkd zxifbcøôëîä øáãxtke" :(ci `xwie) ipr rxevna aizk ikdc Ð

:rnync ,'ebe "zrxv rbp ea xy` zxez z`f"c `xw i`d dil jinqe ,"odkd eilr
dbiydy it lr s`e ,zelc ly ef dxez el `di Ð dxtk zrya eci biyz `l xy`

.jk xg` eciøéùëîä øáãmcny ,miycwa lek`le ycwna `al exiyknd ,my` edf dxdhe .zeipr zxez el `dz dxdh zrya eci biyz `l xy` :rnyn ikdc Ð
.mipf` jepze zepeda lr ozep `ed my`dïéøôö.glbl leki epi` oixtv `ian epi`y onf lky ,dxdh el oinxeb Ð'åë äéì úéàãë éáøì.lirl opiyxcck Ðàîåñ

úåãòì ìåñô."d`x e`" opirac Ð
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éôìol ded oikxra epivnc `nrh ipd e`la :dniz Ð oikxra epivny
,ipr jxr ozep ."ilr rxevn oaxw" :xn`y iprc ,rxevn iab xninl
:xnel yie !lirl yixcck ,xcepd z` zeaxl "zbyn eci oi`"c `ieaixn
ipr yxcinl ol ded `l Ð `peb i`dk oikxra ogky` `l i` mewn lknc

m`" `xwc `ieaixn xiyrd z` jixrdy
."zbyn eci oi`àëä`aeig xza inp

dywde Ð ol rnyn `w [opilf`] `xabc
`ail` inp opixn`c oeik :opgl` epiax
opilf` Ð xiyr exicny ipr rxevn :iaxc
,`xwc `herin e`l i` ,`xabc `aeig xza
xn` m`c ,ok `nip inp oikxra ok m`
dn" :xn`e xiyr rnye "ilr ikxr" :ipr
oi`c oeik ,ipr jxr ozep Ð "ilr df xn`y
`aeig xza opilf` `lc ,hrnl `xwn epl
ip`yc :opgl` epiax uxize !mzd `xabc
xza opilf`c xninl ol zi`c ,rxevn iab
,dil hrnnc `xw e`l i` `xabc `aeig
.`wec rxevnd oaxw `l` xcep epi`y oeik
xn`y dn" :xiyrd xn`c ,oikxr iab la`
xza opilf` [`lc] `hiyt Ð "ilr iprd df
iprd did `l m` ixdy ,`xabc `aeig
ipelt jxr" :xiyrd xn`y `l` ,melk aiig
m` oky lke ,xiyr jxr ozep did Ð "ilr
ozil xiyrl erxbl epl oi` (oaxw) aiigzp

.ipr jxr

éáøedip i`ne exiyknd xac xaq dcedi
wxt onwl xn`d :xn`z m`e Ð my`
iyily wxtae) (`,`k) "ilr ilwyn xne`d"
zakrn eny`e ez`hgy myk :(hi) (xifpc
`d ,dlere z`hg ,zakrn ezler jk Ð
`dc :xnel yie !my` m` ik xiykn `l
`dc ,miycwa lek`l iakrn edlek i`ce
.my`n xzei dxtk dia `kiiy z`hga
z` xiykdl `l` exwir lk oi` my` ixdy
zepedad [lre] eilr oifn `edy ,rxevnd
.exiyknd xac dil ixw jkl .my`d mcn

ìáàoi` Ð zn elit` ['ek] zepaxwa
odkd ekixrn m` oikxra `d :yxtl
didy eia` zeniy cr oizni Ð ipr `edyk
`ztqeza xn` `dc .xiyr jxr ozie ,xiyr
mixne` oi` Ð envr jixrdy ipr :oikxrc
`l` ,xiyr jxr `iaie dk`ln dyri el
xiyr jxr `iai l`e ipr jxr `iaiy ahen
.oipiznn oi`y rnyn `nl` .onf xg`l
didy ,eia` zn elit` :eyexit ikd `l`
m` rxevn oaxwc ,`xnba dl iwenck ,qqeb
mcewe z`hg z`ad zrya qqeb eia` did
oi` Ð eia` zn zepaxw `iadl witqdy
,[ok epi` oikxra la`] .melk oda ycwdl
,rlq zzl eipra odkd ekixrn `ly oeik
xiyrde eia` zn rlq zzl xnb `l cre
i`d i`n :dyw j` .xiyr jxr ozep Ð
`z` daxd `de !"`hiyt" `xnba jixtc
witqdy mcew eia` zn m`y ,opireny`l
ycwdl oi` Ð xiyrde eizepaxw `iadl

xfge xiyrde ipr :xn`c ,dcedi iaxc dizlin` i`wc :xnel yie !melk mda
iwenck qqeb didy oebk ,eia` zn ,zepaxwa la` .xiyr jxr ozep iprde
zyexin xiyr zeidl `ed aexw dzre ,iprde xiyr dlgzn didy oebk ,dil

eia`
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òøBöî éèeòîì àãçå ,éðò Bøécîe éðò òøBönà àãç£¨©§¨¨¦©¦¨¦©£¨§©¥§¨
ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ;éðò Bøécîe øéLò̈¦©¦¨¦¨§¨©§¨¨¦¨¦
eðéönL éôì :ïì òîLî à÷ ,eaøúéà eaøúéàå§¦§©¦§©¨©§©¨§¦¤¨¦

éøòäL éðò ïéëøòa,éðò Cøò ïúBð øéLòä úà C ©£¨¦¨¦¤¤¡¦¤¤¨¦¥¤¤¨¦
."àeä ìc íà" :øîBì ãeîìz ?ïk äæ óà ìBëé̈©¤¥©§©¦©
àîìà ,ïk ïéëøòa óà éðà øîBà :øîàc éaøìe§©¦§¨©¥£¦©©£¨¦¥©§¨
àëéøö àì àäå ,ïðéìæà àøáâc àáeiç øúa :øîà̈©¨©¦¨§©§¨¨§¦©§¨¨§¦¨

?éàî éèeòîì "àeä" ,éèeòîì àø÷¯éèeòîì §¨§©¥§©¥©§©¥
:àðéîà Czòc à÷ìñ ;øéLò Bøécîe éðò òøBöî§¨¨¦©¦¨¦¨§¨©§¨¨¦¨
à÷ ,ïðéìæà àøáâc àáeiç øúa éaø øîàå ìéàBä¦§¨©©¦¨©¦¨§©§¨¨§¦©¨

.ïì òîLîäðùîéðòäå øéLò ,øéLòäå éðò äéä ©§©¨¨¨¨¦§¤¡¦¨¦§¤¡¦
¯øéLòäå éðò :øîBà äãeäé éaø ;øéLò Cøò ïúBð¥¤¤¨¦©¦§¨¥¨¦§¤¡¦

éðòäå øæçå¯Bðéà úBðaøwa ìáà .øéLò Cøò ïúBð §¨©§¤¡¦¥¤¤¨¦£¨©¨§¨¥
Búðéôñ Bà ,àBaéø Bì çéðäå åéáà úî eléôà .ïk¥£¦¥¨¦§¦¦©¦§¦¨

úBàBaøa Bì äàáe íia¯.íeìk da Lc÷äì ïéà ©¨¨¨§¦¥©¤§¥¨§
àøîâøéLòäå éðò¯,"øãpä ãé âéOz øLà" ¨¦§¤¡¦£¤©¦©©Ÿ¥

éðòäå øéLò¯äãeäé éaø" ."âéNz øLà ét ìò" ¨¦§¤¡¦©¦£¤©¦©¦§¨
éðòäå øæçå øéLòäå éðò eléôà :øîBà¯Cøò ïúBð ¥£¦¨¦§¤¡¦§¨©§¤¡¦¥¤¤

."øéLòíàå" :àø÷ øîà ?äãeäé éaøc àîòè éàî ¨¦©©§¨§©¦§¨¨©§¨§¦
ãòå Búlçzî Búeëîa àäiL ãò ,"Ekøòî àeä Cî̈¥¤§¤©¤§¥§¨¦§¦¨§©

.BôBñ¯ãò éîð éëä ,"àeä ìc íàå" ,äzòî àlà¤¨¥©¨§¦©¨¦©¦©
éëä àîéz éëå !BôBñ ãòå Búlçzî Búelca àäiL¤§¥§©¦§¦¨§©§¦¥¨¨¦

éîð¯éðò ,åéúBðaø÷ àéáäL òøBöî :ïðúäå ©¦§¨§©§¨¤¥¦¨§§¨¨¦
éðòäå øéLò ,øéLòäå¯,úàhç øçà CìBä ìkä §¤¡¦¨¦§¤¡¦©Ÿ¥©©©¨

CìBä ìkä :øîBà äãeäé éaø ;ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©Ÿ¥
:øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðúå ;íLà øçà©©¨¨§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

!íéøtö øçà CìBä ìkä¯øîà :dìò øîzà àä ©Ÿ¥©©¦¢¦¨¦§©£¨¨©
ìLe ,áø øîà äãeäé áø:eLøc ãçà àø÷î ïzL ©§¨¨©©§¨§¨¦§¨¤¨¨§

:øáñ ïBòîL éaø ,"Búøäèa Bãé âéNú àì øLà"£¤Ÿ©¦¨§¨¢¨©¦¦§¨©
eäéð éàî ,øtëîä øác¯:øáñ äãeäé éaøå ;úàhç ¨¨©§©¥©¦©¨§©¦§¨¨©

eäéð éàîe ,øéLënä øác¯ïa øæòéìà éaø ;íLà ¨¨©©§¦©¦¨¨©¦¡¦¤¤¤
eäéð éàîe ,äøäè Bì íøBbä :øáñ á÷òé¯.íéøtéö ©£Ÿ¨©©¥¨¢¨©¦¦¢¦

¯?éì änì "àeä" àlàå¯,déì úéàãk éaøì §¤¨¨¨¦§©¦¦§¦¥
.eäì úéàãk ïðaøìe¯"ãò àeäå" ,äzòî àlà¯ §©¨©¦§¦§¤¨¥©¨§¥

éëä àîéz éëå !BôBñ ãòå Búlçzî øLk àäiL ãò©¤§¥¨¥¦§¦¨§©§¦¥¨¨¦
éîð¯àlL ãò úeãòa Bì òãBé äéä :àéðz àäå ©¦§¨©§¨¨¨¥©§¥©¤Ÿ

çeút ,Løçúðå çwt ,Bðúç äNòðå Bðúç äNòð©£¨£¨§©£¨£¨¦¥©§¦§¨¥¨©
ähzLðå éeôL ,ànzñðå¯äéä ìáà ;ìeñt äæ éøä §¦§©¥¨§¦§©¨£¥¤¨£¨¨¨

,Bðúç äNòðå ,Bðúç äNòð àlL ãò úeãò Bì òãBé¥©¥©¤Ÿ©£¨£¨§©£¨£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc oikxr(iriax meil)

oia welig yi dpynay mipicd lka `l mpn` :`xnbd zvxzn
`l` ,zepaxwl oikxràãçipr rxevnd did m`y ,cg` oic - £¨

,ipr oaxw xcepd mb `ianéðò Bøécîe éðò òøBönàxn`p - ©§¨¨¦©¦¨¦
dxn` df ote`a wxy ,wgvi iax ixacke ,miipr mdipyy ote`a
`ian ,xiyr xicnd m` la` ,ipr oaxw `iai xicnd mby dxez
.oikxrl zepaxw oia welig oi` zn`a df ote`ae ,xiyr oaxw

àãçå`ian xiyr rxevnd did m`y ,xg`d ote`d la` - ©£¨
`a ,xiyr oaxw xcepdéèeòîìote`d z` oikxr oicn hrnl - §©¥

ly,éðò Bøécîe øéLò òøBöîxg` mikled oi` zepaxway §¨¨¦©¦¨¦
aiig ipr xicndy s` okle ,envr rxevnd xg` `l` xicnd
oicn zepaxwd oic dpey dfae ,rxevnd enk ,xiyr oaxw `iadl
zepaxwa eli`e ,xcepd xg` mlerl mikled oikxray ,oikxrd

.rxevnd xg` mikledy ote` yi
oipra welig yiy xnel dpynd dkxved recn `xnbd zx`ane

:oikxr oial zepaxw oia dfàðéîà Czòc à÷ìñdler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
,xnel jzrcaeaøúéà ,eaøúéàå ìéàBä`xwie) xn`py oeik - ¦§¦§©¦§©

dxezd eilr dqgy ,xcepd z` zeaxl 'zbVn Fci oi`e' (`k ci§¥¨©¤¤
daxzpy xyt` ,ipr rxevnde ipr `edy ote`a ipr oaxw `iadl

.eilr qegl yie ipr `ede li`ed xiyr rxevndyk mbà÷̈
ïì òîLîote`a `l` ,ok xacd oi`y dpynd epl drinyn - ©§©¨

,`ziixaa epipy oke .rxevnd enk ,xiyr oaxw xcepd `ian dfk
ïéëøòa eðéönL éôìyéøòäL éðò,éðò Cøò ïúBð øéLòä úà C §¦¤¨¦©£¨¦¨¦¤¤¡¦¤¤¨¦¥¥¤¨¦

ïk äæ óà ìBëéxiyr rxevn ly zepaxw aiigzdy ipr s` - ¨©¤¥
,ipr oaxw `iaiøîBì ãeîìz(`k ci `xwie),'àeä ìc íà'wxy ©§©¦©

oaxw `iane dxezd eilr dqg ipr `ed m` ,envr rxevnd ,'`ed'
oaxw `iane ,dxezd eilr dqg `l ipr `edy s` xcepd la` ,ipr

.[xiyr rxevndyk] xiyr
:`xnbd dywnøîàc ,éaøìeepzpynaïéëøòa óà ,éðà øîBà' §©¦§¨©¥£¦©©£¨¦

,'ïkz` oziy xcpe iprd rnye ,'ilr ikxr' xiyrd xn` m`y ¥
,xiyr inc aiig ,xiyrd aiigzdy mekqdøúa øîà àîìà©§¨¨©¨©

ïðéìæà àøáâc àáeiçmikled oikxray xaeq `edy gken - ¦¨§©§¨¨§¦©
,aiegn envr `ed m` ,jxrpd ly eaeig xg`å,dyw ok m`àä §¨

éèeòîì àø÷ àëéøö àìrxevn hrnl weqt jixv `l ixd - Ÿ§¦¨§¨§©¥
p epi`y ipr exicne xiyrok cenll yi `l` ,ipr oaxwa xht

lC m`' ok m`e ,oikxrn.éàî éèeòîì 'àeä ¦©§©¥©
`a df weqt :`xnbd zvxzn,øéLò Bøécîe éðò òøBöî éèeòîì§©¥§¨¨¦©¦¨¦

oeik ,xiyr oaxw `l` ,rxevnd enk ipr oaxw `ian xicnd oi`y
c .xiyr envr `edyéaø øîàå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¨©©¦

ïðéìæà àøáâc àáeiç øúamikledy dpyna xn` iaxy oeik - ¨©¦¨§©§¨¨§¦©
oaxw xcepd `iaiy xn`p rxevna s` ok m` ,jxrpd aeig xg`

,envr rxevnd enke ,ipr ly rxevnïì òîLî à÷epcnil - ¨©§©¨
la` ,ipr oaxw `ian envr rxevnd wxy '`ed lc m`e' weqtd

.xiyr oaxw `ian ezenk `iadl xcpy xiyr

äðùî
oecip 'ci byd' oicy (`"r) lirl dpyna x`azdy xg`l
eavn dpzydy ote`a oicd z` epzpyn zxxan ,envr jixrna

:melyzd onfl xcpd onfnäéäjixrndå ,éðòz` ozpy iptl ¨¨¨¦§
,oennd,øéLòädidy e`å øéLòdpizpd iptl,éðòäipya ¤¡¦¨¦§¤¡¦
mixwnd,øîBà äãeäé éaø .øéLò Cøò ïúBðdid m`,éðò ¥¥¤¨¦©¦§¨¥¨¦
,øéLòäå,mliy `l oiicre,éðòäå øæçåoiae dligza oiay s` §¤¡¦§¨©§¤¡¦

,ipr did seqa,øéLò Cøò ïúBðikly onf el did rvn`ay oe ¥¥¤¨¦
.mly jxr ozil aeig eilr lge ,zexiyr

:dpynd zxne` .ok mixne` oi` zepaxw iably zx`an dpynd
,ïk Bðéà úBðaøwa ìáàipr e` ,iprde xiyr rxevn did m`y £¨©¨§¨¥¥

.eizepaxw z`ad onf xg` jled lkd ,xiyrde

:oikxr iabl sqep oic zxne` dpyndeléôàm`åéáà úîly £¦¥¨¦
,ekixrn odkdy onfa jixrndàBaéø Bì çépäåel yixede - §¦¦©¦

,dpn mitl` zxyrBàdzidyBúðéôñjixrnd lyäàáe íia §¦¨©¨¨¨
úBàBaøa Bì,mipn itl` zexyr el gieexdl dcizre -ïéà §¦¥

,íeìk íäa Lc÷äì.el` mipic mrh x`eai `xnbae ©¤§¥¨¤§

àøîâ
.'xiyr jxr ozep ,iprde xiyr ,xiyrde ipr did' :dpyna epipy

did m` :`xnbd zx`an,øéLòäå éðòoeik ,xiyr jxr ozep ¨¦§¤¡¦
iR lr' (g fk `xwie) xn`pyøãpä ãé âéOz øLà,'odMd EPkixri ©¦£¤©¦©©Ÿ¥©£¦¤©Ÿ¥

aiig ,xiyr jxr mlyl zbyn ecie xiyr `ed dzry oeike
did m`e .enlyléðòäå øéLòoeik ,xiyr jxr ozep ok mb ¨¦§¤¡¦

xn`pyâéOz øLà ét ìò'rnyn 'xcepd' oeylne ,'xcPd ci ©¦£¤©¦©©Ÿ¥
.xiyr did dry dze`ae ,xcpd zry ixg` mikledy

:dpyna epipyeléôà ,øîBà äãeäé éaødidøæçå øéLòäå éðò ©¦§¨¥£¦¨¦§¤¡¦§¨©
.øéLò Cøò ïúBð ,éðòäå:`xnbd zxxanéaøc déîòè éàî §¤¡¦¥¥¤¨¦©©§¥§©¦

,äãeäé.melyzd zrya `le xcpd zrya xiyr did `l ixde §¨
:`xnbd zx`anàø÷ øîà(my),'Ekøòî àeä Cî íàå' ,yie ¨©§¨§¦¨¥¤§¤

ci byid oic xn`p `ly ef oeyln yexclBúeëîa àäiL ãò©¤§¥§¨
[ezeipra-],BôBñ ãòå Búlçzîaiig ,rvn`a xiyr did m` j` ¦§¦¨§©

.iprde xfg m` s` ,xiyr ly jxra
:`xnbd dywn,äzòî àlàjn m`e' weqtd oeyln miyxecy ¤¨¥©¨

m` ,eteq cre ezligzn ezeipra zeidl jixv oikxr iably '`ed
(`k ci my) rxevn iabl xn`py dn ok,'àeä ìc íàå'`iany §¦©

,ipr ly oaxwBôBñ ãòå Búlçzî Búelãa àäiL ãò énð éëä̈¦©¦©¤§¥§©¦§¦¨§©
cre dligzn ipr did m` wx `ed df oicy xn`p dfa mb m`d -
dkiynn .xiyr oaxw `ian ,rvn`a xiyr did m` j` ,seq

:dziiyew z` `xnbdénð éëä àîéz éëåok`y xn`z m`e - §¦¥¨¨¦©¦
,ok oicd rxevn oaxw iabl s`ïðúäåaeig iabl ,jk `l dpyna §¨§©

my`dy ,dlere z`hg my` ,zepaxw yly `iadl rxevnd
,eavna zeielz dlerde z`hgd eli`e ,dndad on `a mlerl

ed m`e dndad on o`ian xiyr `ed m`y,serd on o`ian ipr `
,(`"in c"it mirbp) dpyna epipy jkeàéáäL òøBöîzvwn §¨¤¥¦

åéúBðaø÷`edykå ,éðòx`yd z` `iady mcew,øéLòäe` ¨§§¨¨¦§¤¡¦
`edyk mzvwn `iady,úàhç øçà CìBä ìkä ,éðòäå ,øéLò̈¦§¤¡¦©Ÿ¥©©©¨

mb `ian ,ser z`hg `iade ,ipr did z`hgd z`ad onfa m`y
xiyr did m`e .xyrzd miizpia m` s` ,'ipr'k dlerd z`
,iprd miizpia m` s` ,dnda zler `ian ,dnda z`hg `iade
,íLà øçà CìBä ìkä ,øîBà äãeäé éaø .ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©Ÿ¥©©¨¨
xiyr did m`e ,zeipra lkd `ian ez`ad zrya ipr did m`y

.zexiyra lkd `ian ez`ad zryaàéðúå,`ziixaaéaø §©§¨©¦
øçà CìBä ìkä ,øîBà á÷òé ïa øæòéìàdíéøtö`iany ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©Ÿ¥©©¦¨¦

mcn eilr dfn odkdy drya m`y ,ezxdh meia rxevnd
xiyr `ed m`e ,iprk eizepaxw z` `ian ,ipr `ed xetivd
mllkae mi`pzd lk zrcl gken mipt lk lre .zexiyra m`ian
jxev oi` ,'`ed lc m`e' rxevn iabl xn`py s`y ,dcedi iax
xiyr `edy mipte` mpyi `l` ,seq cre dligzn zeipra `diy
ozip cvike ,ipr oaxw `ian mewn lkne zepaxwd z`ad zra
xiyrde ipr did m`y ,oikxr iabl dcedi iax ly enrhy xnel
,'`ed jn m`e' weqtd zngn `ed xiyr jxr ozep iprde xfge

.seq cre dligzn ezekna `diy
c ,oikxr oicl rxevn zepaxwn zeywdl oi` :`xnbd zvxznàä̈

dìò øîzàiabl ,ef `xnin yxcnd ziaa dxn`p ixdy - ¦§©£¨
,rxevn zepaxwa mi`pzd zwelgnøîà äãeäé áø øîà,áø ¨©©§¨¨©©

ìLeïzL,rxevn oica lirl ewlgpy mi`pzd zyly -àø÷î §¨§¨¦§¨
eLøc ãçàlky `l` ,weqt eze`n aezkd zxifbk z`f ecnl - ¤¨¨§
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc oikxr(iriax meil)

oia welig yi dpynay mipicd lka `l mpn` :`xnbd zvxzn
`l` ,zepaxwl oikxràãçipr rxevnd did m`y ,cg` oic - £¨

,ipr oaxw xcepd mb `ianéðò Bøécîe éðò òøBönàxn`p - ©§¨¨¦©¦¨¦
dxn` df ote`a wxy ,wgvi iax ixacke ,miipr mdipyy ote`a
`ian ,xiyr xicnd m` la` ,ipr oaxw `iai xicnd mby dxez
.oikxrl zepaxw oia welig oi` zn`a df ote`ae ,xiyr oaxw

àãçå`ian xiyr rxevnd did m`y ,xg`d ote`d la` - ©£¨
`a ,xiyr oaxw xcepdéèeòîìote`d z` oikxr oicn hrnl - §©¥

ly,éðò Bøécîe øéLò òøBöîxg` mikled oi` zepaxway §¨¨¦©¦¨¦
aiig ipr xicndy s` okle ,envr rxevnd xg` `l` xicnd
oicn zepaxwd oic dpey dfae ,rxevnd enk ,xiyr oaxw `iadl
zepaxwa eli`e ,xcepd xg` mlerl mikled oikxray ,oikxrd

.rxevnd xg` mikledy ote` yi
oipra welig yiy xnel dpynd dkxved recn `xnbd zx`ane

:oikxr oial zepaxw oia dfàðéîà Czòc à÷ìñdler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
,xnel jzrcaeaøúéà ,eaøúéàå ìéàBä`xwie) xn`py oeik - ¦§¦§©¦§©

dxezd eilr dqgy ,xcepd z` zeaxl 'zbVn Fci oi`e' (`k ci§¥¨©¤¤
daxzpy xyt` ,ipr rxevnde ipr `edy ote`a ipr oaxw `iadl

.eilr qegl yie ipr `ede li`ed xiyr rxevndyk mbà÷̈
ïì òîLîote`a `l` ,ok xacd oi`y dpynd epl drinyn - ©§©¨

,`ziixaa epipy oke .rxevnd enk ,xiyr oaxw xcepd `ian dfk
ïéëøòa eðéönL éôìyéøòäL éðò,éðò Cøò ïúBð øéLòä úà C §¦¤¨¦©£¨¦¨¦¤¤¡¦¤¤¨¦¥¥¤¨¦

ïk äæ óà ìBëéxiyr rxevn ly zepaxw aiigzdy ipr s` - ¨©¤¥
,ipr oaxw `iaiøîBì ãeîìz(`k ci `xwie),'àeä ìc íà'wxy ©§©¦©

oaxw `iane dxezd eilr dqg ipr `ed m` ,envr rxevnd ,'`ed'
oaxw `iane ,dxezd eilr dqg `l ipr `edy s` xcepd la` ,ipr

.[xiyr rxevndyk] xiyr
:`xnbd dywnøîàc ,éaøìeepzpynaïéëøòa óà ,éðà øîBà' §©¦§¨©¥£¦©©£¨¦

,'ïkz` oziy xcpe iprd rnye ,'ilr ikxr' xiyrd xn` m`y ¥
,xiyr inc aiig ,xiyrd aiigzdy mekqdøúa øîà àîìà©§¨¨©¨©

ïðéìæà àøáâc àáeiçmikled oikxray xaeq `edy gken - ¦¨§©§¨¨§¦©
,aiegn envr `ed m` ,jxrpd ly eaeig xg`å,dyw ok m`àä §¨

éèeòîì àø÷ àëéøö àìrxevn hrnl weqt jixv `l ixd - Ÿ§¦¨§¨§©¥
p epi`y ipr exicne xiyrok cenll yi `l` ,ipr oaxwa xht

lC m`' ok m`e ,oikxrn.éàî éèeòîì 'àeä ¦©§©¥©
`a df weqt :`xnbd zvxzn,øéLò Bøécîe éðò òøBöî éèeòîì§©¥§¨¨¦©¦¨¦

oeik ,xiyr oaxw `l` ,rxevnd enk ipr oaxw `ian xicnd oi`y
c .xiyr envr `edyéaø øîàå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¨©©¦

ïðéìæà àøáâc àáeiç øúamikledy dpyna xn` iaxy oeik - ¨©¦¨§©§¨¨§¦©
oaxw xcepd `iaiy xn`p rxevna s` ok m` ,jxrpd aeig xg`

,envr rxevnd enke ,ipr ly rxevnïì òîLî à÷epcnil - ¨©§©¨
la` ,ipr oaxw `ian envr rxevnd wxy '`ed lc m`e' weqtd

.xiyr oaxw `ian ezenk `iadl xcpy xiyr

äðùî
oecip 'ci byd' oicy (`"r) lirl dpyna x`azdy xg`l
eavn dpzydy ote`a oicd z` epzpyn zxxan ,envr jixrna

:melyzd onfl xcpd onfnäéäjixrndå ,éðòz` ozpy iptl ¨¨¨¦§
,oennd,øéLòädidy e`å øéLòdpizpd iptl,éðòäipya ¤¡¦¨¦§¤¡¦
mixwnd,øîBà äãeäé éaø .øéLò Cøò ïúBðdid m`,éðò ¥¥¤¨¦©¦§¨¥¨¦
,øéLòäå,mliy `l oiicre,éðòäå øæçåoiae dligza oiay s` §¤¡¦§¨©§¤¡¦

,ipr did seqa,øéLò Cøò ïúBðikly onf el did rvn`ay oe ¥¥¤¨¦
.mly jxr ozil aeig eilr lge ,zexiyr

:dpynd zxne` .ok mixne` oi` zepaxw iably zx`an dpynd
,ïk Bðéà úBðaøwa ìáàipr e` ,iprde xiyr rxevn did m`y £¨©¨§¨¥¥

.eizepaxw z`ad onf xg` jled lkd ,xiyrde

:oikxr iabl sqep oic zxne` dpyndeléôàm`åéáà úîly £¦¥¨¦
,ekixrn odkdy onfa jixrndàBaéø Bì çépäåel yixede - §¦¦©¦

,dpn mitl` zxyrBàdzidyBúðéôñjixrnd lyäàáe íia §¦¨©¨¨¨
úBàBaøa Bì,mipn itl` zexyr el gieexdl dcizre -ïéà §¦¥

,íeìk íäa Lc÷äì.el` mipic mrh x`eai `xnbae ©¤§¥¨¤§

àøîâ
.'xiyr jxr ozep ,iprde xiyr ,xiyrde ipr did' :dpyna epipy

did m` :`xnbd zx`an,øéLòäå éðòoeik ,xiyr jxr ozep ¨¦§¤¡¦
iR lr' (g fk `xwie) xn`pyøãpä ãé âéOz øLà,'odMd EPkixri ©¦£¤©¦©©Ÿ¥©£¦¤©Ÿ¥

aiig ,xiyr jxr mlyl zbyn ecie xiyr `ed dzry oeike
did m`e .enlyléðòäå øéLòoeik ,xiyr jxr ozep ok mb ¨¦§¤¡¦

xn`pyâéOz øLà ét ìò'rnyn 'xcepd' oeylne ,'xcPd ci ©¦£¤©¦©©Ÿ¥
.xiyr did dry dze`ae ,xcpd zry ixg` mikledy

:dpyna epipyeléôà ,øîBà äãeäé éaødidøæçå øéLòäå éðò ©¦§¨¥£¦¨¦§¤¡¦§¨©
.øéLò Cøò ïúBð ,éðòäå:`xnbd zxxanéaøc déîòè éàî §¤¡¦¥¥¤¨¦©©§¥§©¦

,äãeäé.melyzd zrya `le xcpd zrya xiyr did `l ixde §¨
:`xnbd zx`anàø÷ øîà(my),'Ekøòî àeä Cî íàå' ,yie ¨©§¨§¦¨¥¤§¤

ci byid oic xn`p `ly ef oeyln yexclBúeëîa àäiL ãò©¤§¥§¨
[ezeipra-],BôBñ ãòå Búlçzîaiig ,rvn`a xiyr did m` j` ¦§¦¨§©

.iprde xfg m` s` ,xiyr ly jxra
:`xnbd dywn,äzòî àlàjn m`e' weqtd oeyln miyxecy ¤¨¥©¨

m` ,eteq cre ezligzn ezeipra zeidl jixv oikxr iably '`ed
(`k ci my) rxevn iabl xn`py dn ok,'àeä ìc íàå'`iany §¦©

,ipr ly oaxwBôBñ ãòå Búlçzî Búelãa àäiL ãò énð éëä̈¦©¦©¤§¥§©¦§¦¨§©
cre dligzn ipr did m` wx `ed df oicy xn`p dfa mb m`d -
dkiynn .xiyr oaxw `ian ,rvn`a xiyr did m` j` ,seq

:dziiyew z` `xnbdénð éëä àîéz éëåok`y xn`z m`e - §¦¥¨¨¦©¦
,ok oicd rxevn oaxw iabl s`ïðúäåaeig iabl ,jk `l dpyna §¨§©

my`dy ,dlere z`hg my` ,zepaxw yly `iadl rxevnd
,eavna zeielz dlerde z`hgd eli`e ,dndad on `a mlerl

ed m`e dndad on o`ian xiyr `ed m`y,serd on o`ian ipr `
,(`"in c"it mirbp) dpyna epipy jkeàéáäL òøBöîzvwn §¨¤¥¦

åéúBðaø÷`edykå ,éðòx`yd z` `iady mcew,øéLòäe` ¨§§¨¨¦§¤¡¦
`edyk mzvwn `iady,úàhç øçà CìBä ìkä ,éðòäå ,øéLò̈¦§¤¡¦©Ÿ¥©©©¨

mb `ian ,ser z`hg `iade ,ipr did z`hgd z`ad onfa m`y
xiyr did m`e .xyrzd miizpia m` s` ,'ipr'k dlerd z`
,iprd miizpia m` s` ,dnda zler `ian ,dnda z`hg `iade
,íLà øçà CìBä ìkä ,øîBà äãeäé éaø .ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©Ÿ¥©©¨¨
xiyr did m`e ,zeipra lkd `ian ez`ad zrya ipr did m`y

.zexiyra lkd `ian ez`ad zryaàéðúå,`ziixaaéaø §©§¨©¦
øçà CìBä ìkä ,øîBà á÷òé ïa øæòéìàdíéøtö`iany ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©Ÿ¥©©¦¨¦

mcn eilr dfn odkdy drya m`y ,ezxdh meia rxevnd
xiyr `ed m`e ,iprk eizepaxw z` `ian ,ipr `ed xetivd
mllkae mi`pzd lk zrcl gken mipt lk lre .zexiyra m`ian
jxev oi` ,'`ed lc m`e' rxevn iabl xn`py s`y ,dcedi iax
xiyr `edy mipte` mpyi `l` ,seq cre dligzn zeipra `diy
ozip cvike ,ipr oaxw `ian mewn lkne zepaxwd z`ad zra
xiyrde ipr did m`y ,oikxr iabl dcedi iax ly enrhy xnel
,'`ed jn m`e' weqtd zngn `ed xiyr jxr ozep iprde xfge

.seq cre dligzn ezekna `diy
c ,oikxr oicl rxevn zepaxwn zeywdl oi` :`xnbd zvxznàä̈

dìò øîzàiabl ,ef `xnin yxcnd ziaa dxn`p ixdy - ¦§©£¨
,rxevn zepaxwa mi`pzd zwelgnøîà äãeäé áø øîà,áø ¨©©§¨¨©©

ìLeïzL,rxevn oica lirl ewlgpy mi`pzd zyly -àø÷î §¨§¨¦§¨
eLøc ãçàlky `l` ,weqt eze`n aezkd zxifbk z`f ecnl - ¤¨¨§
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc oikxr(iying meil)

,Bza äúî Ck øçàådidy e` ,cirdy mcewLøçúðå çwt §©©¨¥¨¦¦¥©§¦§¨¥
éeôL ,çztúð Ck øçàå ànzñðå çeút ,çwtúðå øæçå§¨©§¦§©©¨©§¦§©¥§©©¨¦§©©¨

øLk ,ätzLðå øæçå ähzLðå:`ziixad zniiqn .cirdläæ §¦§©¨§¨©§¦§©¨¨¥¤
BôBñå BúléçzL ìk ,ììkäeid dzcbd zrye zecrd zii`x - ©§¨¨¤§¦¨§

,øLk ,úeøLëaiax ok` m`e .leqt ly onf did rvn`ay s`e §©§¨¥
cre dligzn ezekna `diy '`Ed Kn m`e' weqtdn yxec dcedi§¦¨
dligzn xyk `diy 'cr `Ede' weqtdn yexcp `l recn ,seq§¥

.seq cre
:`xnbd zvxzníúä éðàLoeik ,zecr iabl xacd dpey - ¨¦¨¨

àø÷ øîàc(` d `xwie)äàø Bà''ebe,'ãébé àì íàwxy ixd §¨©§¨¨¨¦Ÿ©¦
àúléî àðîçø àìz äãbäå äéiàøaz` dxezd dzlz - ¦§¦¨§©¨¨§¨©£¨¨¦§¨

,crd zexykàkéà àäåmipte`d lka zexyka eid el` ixde - §¨¦¨
.`ziixaa e`aedy
:`xnbd zxxanàlàåoeyl df itlàeäå'dxez dxn`y 'cr §¤¨§¥

éì änìjxvp df weqt :`xnbd zx`an .dpnn miyxec dn - ¨¨¦
àéðúãëìm` ,zecrd zreay oaxw aeig iabl `ziixaaäàø §¦§©§¨¨¨
oicd lraäàéñdveaw ,[driq-]å ,ïéãîBò íãà éða ìLeid ¦¨¤§¥¨¨§¦§

øîàå ,ïäéðéa åéãéòcgi mleklíëéìò éðòéaLî'yíéòãBé íà ¥¨¥¥¤§¨©©§¦£¦£¥¤¦§¦
,'éðeãéòúe eàBázL úeãò éì ízà`le ,ezreay z` elaiwe ©¤¦¥¤¨§¦¦

,edecirdìBëéy xnel ziideäémicrdïéáéiçzreay oaxw ¨§©¨¦
,mircei mpi`y miraype zecr mirceiy micr oick ,zecrd

,'ãò àeäå' øîBì ãeîìz,cgeine reci crd `diy rnyneéøäå ©§©§¥©£¥
o`kãçéé àìz`,åéãéò.cgi dveawd lk z` riayd `l` Ÿ¦¥¥¨

:`ziixad dkiynnìBëémixeht eidiy xnel ziidøîà eléôà ¨£¦¨©
z` riayn `edyéî ìk','zecr el rceiyàeäå' øîBì ãeîìz ¨¦©§©§

,åéãéò ãçéé éøäå ,'ãòel` z` wx riayn `edy xn` ixdy ¥©£¥¦¥¥¨
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רי oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtzereay
åúá äúî êë øçàå.cirdl oic zial `ay mcew Ðäàéñ.driq =ïéáééç åäé ìåëéÐ

edecird `l m` zecrd zreay oaxw micrdåéãò ãçéé àì éøäå ?z` riayd ixdy Ð

.olekéî ìë øîà åìéôà ìåëé.oiaiig edi `l riayn ip` zecr rceiy Ðøîåì ãåîìú
åéãò ãçéé éøäå ãò àåäå.eicr `l`riayd`l ixdyÐàåä øéùòycwdl oi` i`n`eÐ
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íéøçà ãéá úøëçåî åúðéôñ äúéäùëoi`e Ð
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.jixrn xza jxrd avwa opilf`àøîâäúà
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xkn itl dze` oiny oi` Ð "ilr ef zilbxn inc"

.mewn eze`e dry dze` xkn itl `l` ,mikxkd
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oda ycwdl oi`c `hiyt :`xnba jixte .melk oda ycwdl oi` ikd elit` eia`
!mlern oenn eze` el did `ly oeik ,melkãòepzg dyrpe epzg dyrp `ly

opinwenc oeik ,ezal mipa oi`ya ixiin Ð xyk eza dzn jk xg`e (epzg dyrpe)
dzne epzg did (a,fk oixcdpq) dcedi iaxl dil zi`c .dcedi iaxk `kd dil
,aexw df ixd Ð epnid mipa dl yi m` ,eza

.aexw df oi` Ð mipa el oi` m` la`

àìàåopaxledilzi`ckiaxl ildnl`ede
i`n :iaxl `iywe Ð edl zi`ck
?"jkxrn `ed jnm`e" (`ed`kd) opax iyxc
"`ed" i`dn mewn meya `yxc yi `nye

.dil opiyxce `kdcàìeia` didy `kixv
Ð oikxra la` :qxhpewa yxit Ð 'ek qqeb
qqeb eia`c ifg i`e ,`pngx`ilz odkdzrca
,`xidp `le .eia` zeniy cr ekixrn epi` Ð
enewn `l` ycwda oi` :opixn` onwlc
zywd dz` :dl iziin inp jenqae .ezrye
ipr :yexit milwl zilbxne ,oikxrl minc
dey dpi`y zilbxn el yie ,envr jixrdy
:mixne` oi` Ð mirlq mixyr m` ik eiykr
miyngl dlrze weyd mei `aiy cr oiznp
eiykr `idy enk dze` oiny `l` ,mirlq
dnl ,ok m`e .mirlq mixyr m` ik ozi `le
d`xp okl?eia`zeniycroizndloikixvep`
epi` zepaxwa la`" i`w `lc :wgvi epiaxl
seqe ,i`w lirlc `d` `l` ,"eia` zn"` "ok
xg` yxtnc `de .`id dcedi iaxc `zlin
`zlin Ð 'ek el gipde eia` zn elit` :jk
.ea oiey oikxrezepaxwe ,`id dytp it`a

ïúéùmincac :i"yx yxit Ð dpizp zryk
`le dpizp zryk aidic dil `hiyt
,eze` oiny weya cark `dc ,xcpd zryk
`a oqipae ,ixyza "ilr inc" :xn` m`e
zrya dey did dn rcei in Ð oic zial
`a `edy [dry] epiid dpizp zrye ?xcpd
`ed `xaq i`n :dnize .i"yx oeyl ,oic zial
xzei dey didy xnel epl yi dnlc ?df
,eiykr ylg `edy mi`ex ep` m`e ?eiykrn
dey didy i`cea eprci f` Ð xeab did f`e
mi`ex ep`y xg`n ,ycwdd ciqtpe xzei
jkl !zegtd lkl rlq xzei dey didy
mey `l` ,`xaq ef oi`c :wgvi epiax xne`
wxt onwl opzc cere .ea yi `xwn di`x
`l Ð xcipd zn :(`,k) "ilwyn xne`d"
m`e .miznl minc oi`y itl ,miyxeid epzi
Ð dpizp xza opilf`c ,`xaqn mrhd did
eprci ixdy ,`xaq jd xninl jiiy `l mzd
ok m`e ,zegtd lkl rlq eiiga dey didy
?lke lkn miyxeid mixhet ep` dn iptn

.ea yi `xw mey i`ce `l`ìåëé`le oey`x
Ð llka iriay `le iriay llka oey`x
aizkde ?ok xnel xyt` j`id :xn`z m`e
yie !"zevn lk`z mini zray" :(bi zeny)
`xw i`da zxkc ,xn`w zxk aeiglc :xnel
dzxkpe zvngn lke` lk ik" :aizkc ,aizk
ikd meyn ,"iriayd mei cr oey`xd mein
mixyre cg`d mei cr" xnel cenlz iziin

.dia aizk inp zxk `xw i`de ,"axra
i`e
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éøòäL Léà ?ãöék ,Cøòpa ïéëøòääMàä C¯Cøò ïúBð ¨£¨¦©¤¡¨¥©¦¤¤¡¦¨¦¨¥¤¤
Léà äëéøòäù äMàå ,äMà¯Cøòäå .Léà Cøò úðúBð ¦¨§¦¨¤¤¡¦¨¦¤¤¤¤¦§¨¤¤

øúé äNòðå Lîç ïaî úBçt Bëéøòä ?ãöék ,Cøòä ïîæa¦§©¨¤¤¥©¤¡¦¨¦¤¨¥§©£¨¨¥
íéøNò ïa ìò øúé äNòðå íéøNò ïaî úBçt ,Lîç ïa ìò©¤¨¥¨¦¤¤§¦§©£¨¨¥©¤¤§¦

¯.Cøòä ïîæa ïúBðàøîâíéîc úéLwä äzà :ïðaø eðz ¥¦§©¨¤¤¨©¨©©¨¦©¦¨¨¦
ïéëøò Léwð ìBëé ,BãBáëa ïBcéìå íél÷ì úéìbøî ,ïéëøòì©£¨¦©§¨¦§©¦§¦¦§¨¨¦£¨¦
ïk Ekøòk" :øîBì ãeîìz ?äðéúð úòLk ïziL íéîãì§¨¦¤¦¥¦§©§¦¨©§©§¤§§¥

"íe÷é¯.Cøòä ïîæa àlà ïúBð BðéàäðùîìL íBéíéL ¨¥¥¤¨¦§©¨¤¤§¦
¯íéøNò úðLe Lîç úðL ,äpîéä ähîìk¯ähîìk ¦§©¨¥¤¨§©¨¥§©¤§¦¦§©¨

eðà éøä ,"äìòîå äðL íéML ïaî íàå" :øîàpL .íäî¥¤¤¤¡©§¦¦¤¦¦¨¨¨©§¨£¥¨
ähîìk íéML úðM äî ,íéML úðMî ïleëa íéãîì§¥¦§¨¦§©¦¦©§©¦¦¦§©¨

äpîéä¯.äpîéä ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðL óà ¥¤¨©§©¨¥§©¤§¦¦§©¨¥¤¨
äNòð ,øéîçäì äpnî ähîìk íéML úðL äNò íà ?ïä¥¦¨¨§©¦¦¦§©¨¦¤¨§©§¦©£¤
ãeîìz ?ì÷äì epnî ähîìk íéøNò úðLe Lîç úðL§©¨¥§©¤§¦¦§©¨¦¤§¨¥©§
äøeîàä äðM äî ,äåL äøéæâì "äðL" "äðL" :øîBì©¨¨¨¨¦§¥¨¨¨©¨¨¨£¨

ähîìk íéML úðLa¯Lîç úðLî äøeîàä äðL óà ¦§©¦¦¦§©¨©¨¨¨£¨¦§©¨¥
éaø .øéîçäì ïéáe ì÷äì ïéa ,epnî ähîìk íéøNò úðLe§©¤§¦¦§©¨¦¤¥§¨¥¥§©§¦©¦
íBéå Lãç íéðMä ìò úBøéúé eäéL ãò :øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥©¤§§¥©©¨¦Ÿ¤§

.ãçààøîâäðôeî àì éàc ,äðôeî¯Cøôéîì àkéà ¤¨§¤§¦¨§¤¦¨§¦§©
ïéúéðúî àîéì .éáéúk éøéúé "äðL" "äðL" ,ïðéëøôãk¦§¨§¦©¨¨¨¨§¥¥§¦¦¥¨©§¦¦
:àéðúc !ììëa ãòå ãò :øîàä ,éaø éàc ,éaøk àìc§¨§©¦§¦©¦¨¨©©§©¦§¨§©§¨
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רב
oifge` mipya cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

åéìâø ãòå åùàøî øîàðù ïéðòë`le Ð ey`xn :onwl yxtnck ,ol `hiytc Ð
.llka ey`xáøòá ùãçì íéøùòå ãçàä íåé ãò øîåì ãåîìúoey`x mei `nl`Ð

ditiqn Ð llka inp iriaye ,"zevn elk`z axra" :`xwc `yixa aizkck ,llka
."axra" :aizkck ,`xwcéàø÷ éì÷ùî éìå÷ùeyxcn itl ,zeyxcnd od oilewy Ð

orixkdl yie dhnlk orixkdl yi iax ly
yng oa cre ycg oan" :aizkck ,dlrnlk
cre "cr" :opixn`e ,'ebe "jkxr dide mipy
:aizk xcde .dhnlk yng oa ixd Ð llka

mixyr oa cre mipy yng oan m`e",'ebe "
xn`dc ,llka yng oae "yng oan" iaxle
zpy ixd Ð llka oey`xd oey`xd mein
`l dey dxfb e`l i` ,jkld .dlrnlk yng

.`kidl drxkd ol dnwéì äîì åú ùîç ïáî
dpy mixyr oa cre :azkinl dil ded ikd Ð
dide dpy miyy oa cre ,'ebe jkxr dide

.'ebe jkxrïéðîéñ éðàùïéðîéñî åôåâã
åùàøãoecip xriy mewnay rbp ipniqc Ð

oecip xya mewnay rbpae ,aedv xriya
.oeiqtae oal xriyaäàøî ìëìleki epi`eÐ

rav` oia lbxae ,xriyd iptn y`xa ze`xl
.rav`lïìäì øîàðåycg" :miel iab Ð

aizkck ,cg` meie ycg oldl dn ,"dlrne
ycg da qpkp xakc ,"dlrne ycg oan"

.cg` meie ycg o`k s`Ðxg`dãç íúä äî
àîåéied `l ycg iab aizkc "dlrn" dn Ð

mipy iab `kdc "dlrn" s` ,`nei cg `l`
.`nei cg `l` ied `léì éðäà éàî äåù äøæâ

,opira `nei cgc `prci dey dxfb `la Ð
.aizk "dlrne" `dcíéùã÷á äøåîàä äðù

."dpy ipa miyak" (gk xacna) oebk Ðéúù
äæåçà äãùáù íéðùxkendy (`edy) Ð

`dzy cr le`bl i`yx epi` dfeg` dcy
:(dk `xwie) aizkc ,gweld cia mipy izy
mipy herine ,"jl xkni ze`eaz ipy xtqna"

.mizyúááùå ïááùåoaa mixen`d mipy Ð
.edl yxtn onwle ,zaaeúòì úòîeze` Ð

opilf` `le ,d`ad dpyl dry dze`e mei
dil aeygip ixyz ihn ikc ,mler oipn xza

.`zyúåàåáú éðùipy "ipy" aizkc oeik Ð
il dnl "ze`eaz" ,rnyna ze`eaz?`l`

mipy izy oze`a `vniy d`eaz lky cnln
oqipa el exkn m` oebk .yly elit`e ,lk`i
mipy izy cr dpl`bi `le Ð dnw d`iln
ixd Ð xvwe mcw m`e ,mei eze`a oqipa
aeygi xken dpctiyke .ze`eazylylk`y
xyr eid m` ,laeid cr dxkny mein mipy
`vnp Ð mipn dxyra dxkn `ede mipy
dzid laeia ixdy ,dpna dpy lkl dxkny
eiykr dcet `edyk ,jkld .xefgl dcizr
dfe ,mixzepd mipy dpnyl mipn dpny ozep
izya mipn dnk zeey ze`eaz yly lk`
,mler oipn xza opilf` ded eli`e .mipy
,dil wixt ded zxg`d dpya d`ad ixyzn

.ze`eaz izy `l` lik` ded `leïéëøòìÐ
.mler oipn xza miyye mixyre yng zpya opilf` `lcïôåã àöåéã ïé÷øôìÐ

eixcp Ð dxyr yly oa ,oiwcap eixcp Ð dpy dxyr mizy oa :(a,dn) dcp zkqna
daxd oke .oiniiw dixcpÐdxyrmizyza ,oiwcap dixcpÐdxyrzg`za .oiniiw

.eclepy zrl zrn edlekc `kd xn`we .my epipy zae oa zepyáø øîàämzd Ð
.(a,fn) dcp zkqnaïé÷øéô äìåëá àúëìä.zrl zrn "otec `vei"c Ðàîòè éàî
ïôåã àöåéì øîà àì.zrl zrn mzd inp dil `xiaqe li`ed Ðêì øîàelit` Ð

iaizkc ,ipzw ixar carce miycwc dpy jpdc `inec .edl ipzw `l `kd ikd
.opaxc edlek Ð otec `veic mipy edpde ,`ziixe`a
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éàåxryd iptn y`xa ze`xl leki epi`e Ð odkd ipir d`xn lkl `ni` zira
jiiy `l eleka gxtc rnyn `kd :xn`z m`e .rav`l rav` oia lbxae
oa ozp iax ,mzd `ki`c .jk rnyn `l (a,hn migaf) "onewn edfi`"ae ,lbxa
zgabe zgxw xn`p ?dxedh `idy micbaa dgixtl oipn :xn` qenleha`

dn ,mc`a zgabe zgxw xn`pe ,micbaa
dgxt o`k s` Ð xedh eleka dgxt oldl
ey`xn" :aizkc ?olpn mzde .xedh eleka
,xedh jtd elek oldl dn ,"eilbx cre
,ey`xa :yexit ,o`k s` Ð lbxa yexit
jiiy dgixtc [rnyn] .xedh jtd elek
.lbxn y`x silic ,lbxa xity

åéåãôåxg` epytge Ð dlrne ycg oan
oan eiecte" :m` ik ,edep`vn `le df `xwn
aizkcn :ikd yixc `nye ."dctz ycg
ycg oan :rnync ,"ycg oan eiecte"

."ycg oa" aizk `lcn ,dlrneåúðùely
l`eny axd dywd Ð mler ly ezpy `le
dil wetiz ?`xw il dnl :opgl` axd oa
`vnp j`id ikd `niz `l i`c !`xaqn
clep m`y ?dpyd y`xl oixyk oicinz
y`x qpkpyk cin ,dpyd y`x mcew
dpy oa yak ep`e ,`ed mipy izy oa dpyd
y`x mei clep `ed m`e .oicinzl opira
:miyxtn yie !`ed onf xqegn Ð dpyd
mein m` ik ezpy oipn oiligzn ep` oi`c
'd iptl" :xeka iab opixn`ck ,d`vxd
dpyd y`x) opixn`e ,"dpya dpy eplk`z
Ð d`vxd mein `l` oipen ep` oi`c (a,e
`lc ,ok epi`e .`kd opixn` inp ikd
la` ,xg`z la oiprl m` ik df oic opixn`
wxta opixn` `dc .`l Ð eipy oiipn oiprl
zelqet zeryc (a,dk) migafc ipy
[meia] yak hgy m` :yexit .miycwa
zrl zrn ribdy mcew ,ezpy znlyd
xary cr mcd wexfl witqd `le ,ezcilc
i`e .leqt Ð ezcil zryl zrl zrn
oic `vnz `l Ð d`vxd xg` dia opilf`
rny `l` .ezpy oa `ed mlerl ixdy ,df
ok m` ,ynn dcild xg` opilf`c dpin
axd ixen xne`e .dizkecl `iyew `xcd
(i`xw ixz ekxhvi`) xityc :l`eny epiax
opixn` `l ikd e`l i`c ,[`xw jixhvi`]
`xza wxta onwl `zi`ck ,zrl zrn dia

.(`,`l)øôñîáminrt ze`eaz ipy
Ð mipy izya ze`eaz yly lke` mc`y
?ikd `xw i`dn opiyxc ikid :xn`z m`e
rnyn "ipy"y itl ,ze`eaz rax` `ni`e
o`k ixd Ð mipy rnyn "ze`eaz"e ,mipy
,"xtqn"n yixcc :xnel yie !rax`
azknl dil dede ,ze`eaz ipy rnync
.oiicr yi zg` d`eazy rnyn ,"d`eaz"
oipen ep` elit`y :wgvi epiaxl dywe
izya ze`eaz yly `vnp mlerd zepyl
dcy ixyza ipya el xkny oebk ,mipy

mixyrn eizexit xak xvw Ð mi`ad mipy ly ixyz `aiyky ,zexit d`iln
oipen ep`y mipy izya ze`eaz dyly ith gikyc :xnel yie !lel`a dryze

.mler z`ixal oipen ep`yn xzei ,zrl zrn

úéòéáùáåopirny `l `dc :aeh mei oa wgvi epiax axd dywd Ð ceari inp
x`y ly zrl zrn la` ,dpexg` dpy ly zrl zrn `l` `kdn
epiax el aiyde !dpy iaiyg dpyd y`x iptly mei miylyc `ni` ?olpn mipy
x`yl oicd `ede ,dpexg` dpy` ol ilb "ziriayae" `xwc :xi`n oa l`eny

`inec ,zrl zrn eda opilf`c ,mipy.iaizkc jpdc
oikxrl
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BLàø ,"åéìâø ãòå BLàøî" :øîàpL ïéðòk¯àìå §¦§¨¤¤¡©¥Ÿ§©©§¨Ÿ§Ÿ
åéìâø ,ììëa BLàø¯:øîBì ãeîìz ?ììëa åéìâø àìå Ÿ¦§¨©§¨§Ÿ©§¨¦§¨©§©

:øîBà éaø ."áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò"©¨¤¨§¤§¦©Ÿ¤¨¤¤©¦¥
éøö Bðéà"ïBLàø" ,C¯"éòéáL" ,ììëa ïBLàøå¯ ¥¨¦¦§¦¦§¨§¦¦

!ììëa éòéáLe¯éìwLî éìBwL ,éaø àîéz eléôà §¦¦¦§¨£¦¥¨©¦©¥§©§¦
,"íéðL Lîç ïa ãòå Lãç ïaî" :áéúk éãkî ,éàø÷§¨¥¦§¥§¦¦¤Ÿ¤§©¤¨¥¨¦
Ckìéä ?éì änì "íéøNò ïa ãòå Lîç ïaî" ez¦¤¨¥§©¤¤§¦¨¨¦¦§¨

BLàø :øî øîà .eäì eìwzLéà¯,ììëa BLàø àìå ¦§©©§¨©¨Ÿ§ŸŸ¦§¨
åéìâø¯?ïìðî .ììëa åéìâø àìå¯:àîéà úéòaéà ©§¨§Ÿ©§¨¦§¨§¨©¦¨¥¥¨

:àîéà úéòaéà ;BLàøc íéðîéqî Bôeâc íéðîéñ éðàL̈¥¦¨¦§¦¦¨¦§Ÿ¦¨¥¥¨
ãò :øîBà øæòéìà éaø" ."ïäkä éðéò äàøî ìëì"§¨©§¥¥¥©Ÿ¥©¦¡¦¤¤¥©
,àéðz ."ãçà íBéå LãBç íéðMä ìò úBøéúé eäéL¤§§¥©©¨¦¤§¤¨©§¨
ïläì øîàðå "äìòîì" ïàk øîàð :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¤¡©¨§©§¨§¤¡©§©¨
ãçà íBéå LãBç ïaî ïläl äî ,"äìòîå Lãç"¯ Ÿ¤¨©§¨©§©¨¦¤¤§¤¨

.ãçà íBéå LãBç ïaî ïàk óà¯,íúä ék :àîéàå ©¨¦¤¤§¤¨§¥¨¦¨¨
àîBé ãç íúä äî¯!àîBé ãç ïàk óà¯íà ©¨¨©¨©¨©¨¦

äøeîàä äðL :ïðaø eðz .éðäà éàî äåL äøéæb ,ïk¥§¥¨¨¨©©£¥¨©¨©¨¨¨£¨
íéðL ézL ,äîBç éøò ézáa äøeîàä äðL ,íéLã÷a§¨¨¦¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨§¥¨¦
ïaaL ïëå ,éøáò ãáòaL íéðL LLå ,äfeçà äãNaL¤¦§¥£¨§¥¨¦¤§¤¤¦§¦§¥¤©¥

úaaLå¯,íéLã÷a äøeîàä äðL .úòì úòî ïlek §¤©©¨¥¥§¥¨¨¨£¨§¨¨¦
Nák" :àø÷ øîà ,á÷òé øa àçà áø øîà ?ïìðî§¨©¨©©©¨©©£Ÿ¨©§¨¤¤

"BúðL ïa¯äðL .íìBò ïéðî ìL àìå BlL BúðL ¤§¨§¨¤§Ÿ¤¦§©¨¨¨
äîBç éøò ézáa äøeîàä¯úðL íz ãò" :áéúëc ¨£¨§¨¥¨¥¨¦§¦©Ÿ§©

ézL .íìBò ïéðîì äðL àìå BlL Bøkîî ,"Bøkîî¦§¨¦§¨¤§Ÿ¨¨§¦§©¨§¥
äfeçà äãNaL íéðL¯úàeáú éðL øtñîa" :áéúëc ¨¦¤¦§¥£¨¦§¦§¦§©§¥§Ÿ

ìL ìëBà íãàL íéîòt ,"Cì økîéézLa úBàeáz L ¦§¨¨§¨¦¤¨¨¥¨§¦§¥
éøáò ãáòaL LL .íéðL¯íéðL LL" :áéúëc ¨¦¥¤§¤¤¦§¦¦§¦¥¨¦

ïaaLå .ãBáòé éîð úéòéáMác ïéðîéæ ,"úéòéáMáe ãáòé©£Ÿ©§¦¦¦§¦§©§¦¦©¦©£§¤©¥
áø øîà ?àúëìéä éàîì ,úòì úòî ïlek úaaLå§¤©©¨¥¥¨¥§©¦§§¨£©©
àöBé"c ïé÷øôì :øîà óñBé áø .ïéëøòì :áø øîà ìcéb¦¥£©©©£¨¦©¥£©§¦§¦§¥
øîà ?eúéâìt éî :óñBé áøì ééaà déì øîà ."ïôBc¤£©¥©©¥§©¥¦¨§¦¨©
éëä .àãç øîà àeäå ,àãç éøîà àðà ,àì :déì¥¨¨¨£©¦£¨§£©£¨©¦
øîàc ïàî ,éâéìt Czòc à÷ìñ éàc ,àøazñî éîð©¦¦§©§¨§¦¨§¨©§¨§¦¦©§¨©
àúëìéä :áø øîàäå ?"ïôBc àöBé"ì øîà àì ïéëøòì©£¨¦¨¨©§¥¤§¨¨©©¦§§¨
,ïéëøòì øîàc ïàîì àlàå !úòì úòî à÷øét dleëa§¨¦§¨¥¥¨¥§¤¨§©§¨©©£¨¦

?"ïôBc àöBé"ì øîà àì àîòè éàî¯ðäc àéîec,C ©©§¨¨¨©§¥¤§¨§¨©
ðä äîðä óà ,àáéúëc C.àáéúëc C¯?Cãéàå ©¨¨¦§¦¨©¨¨¦§¦¨§¦¨

,"úaaLå ïaaL" éàä ,àáéúëc Czòc à÷ìñ éà¦¨§¨©§¨¦§¦¨©¤©¥§¤©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc oikxr(iying meil)

eøîàpL ïéðòkgxtY gFxR m`e' (bi-ai bi `xwie) rxevn iabl §¦§©¤¤¡©§¦¨©¦§©
rbPd xFr lM z` zrxSd dzQke xFrA zrxSdãòå BLàøî ©¨©©¨§¦§¨©¨©©¥¨©¤©¥Ÿ§©

åéìâøminkg eyxce ,'`Ed xFdh 'ebe odMd ipir d`xn lkl ©§¨§¨©§¥¥¥©Ÿ¥¨
,ììëa åéìâø àìå ,'åéìâø' ,ììëa BLàø àìå ,'BLàø',xnelk Ÿ§ŸŸ¦§¨©§¨§Ÿ©§¨¦§¨

jka ic `l` ,zrxva mirebp eilbxe ey`x s`y weqtd zpeek oi`
xedh `ed jkae ,mirebp eidi eilbxe ey`x caln eteb lkym`e .

mpi` iriayde oey`xd meidy xn`p `ny gqt iabl s` ok
,ung xeqi` llkaøîBì ãeîìzdrAx`A oW`xA' (gi ai zeny) ©§©¨¦Ÿ§©§¨¨

zSn Elk`Y axrA Wcgl mFi xUríéøNòå ãçàä íBé ãò ¨¨©Ÿ¤¨¤¤Ÿ§©Ÿ©¨¤¨§¤§¦
,'áøòa Lãçìmein zevn zlik` lr yexita dxez dzeivy ixd ©Ÿ¤¨¨¤

.iriay mei seq cre gqt ly oey`xéøö Bðéà ,øîBà éaøCoi` - ©¦¥¥¨¦
'iraXd mFi cr oW`xd mFIn' weqtdn `l` ,ok yexcl jxev¦¨¦Ÿ©©§¦¦

yexity oeik ,ok cenll yi envr'ïBLàø'epiid weqta xen`d ¦
ås`ììëa ïBLàøoeylae ,xeqi`d'éòéáL'weqtd zpeek §¦¦§¨§¦¦

.ììëa éòéáLejxev oi` oikxr oiprl s` iax ixacl ok m`e §¦¦¦§¨
'yng' ixd 'yng oa cr' weqta xn`py oeik `l` ,dey dxifba
epiid 'mixyr oa cr' oke ,ziyingd dpyd seq cr epiide ,llka
gkn ok zcneld epzpyn ixack `lye ,mixyrd dpyd seq cr

.dey dxifbd
:`xnbd zx`anéaø àîéz eléôàepzpyny xn`z m` elit` - £¦¥¨©¦

dxifba jxev yiy dcen iax s` o`ky oeik ,`iyew o`k oi` ,iaxk
c ,deyéàø÷ éìwLî éìewLxyt`e ,md milewy miweqtd - ©¥§©§¦§¨¥

.mipt ipya myxecláéúk éãkîfk `xwie) weqta xn`p ixd - ¦§¦§¦
(e,'íéðL Lîç ïa ãòå Lãç ïaî'yng seq cr epiid iax ixacle ¦¤Ÿ¤§©¤¨¥¨¦

ok m`e ,mipyéì änì '(íéøNò ïa ãòå) Lîç ïaî' ezdnl - ¦¤¨¥§©¤¤§¦¨¨¦
mixyr oa cre mipy yng oan' mcewd weqta dxezd dazk
micwdl ila 'dpy mixyr oa cre' `l` aezkl dl did `l ,'dpy
rnyn 'mipy yng oan' dnicwdy jkae ,'mipy yng oan'
iaxly myk ,yngn dlrnlk zaygp dnvr ziyingd dpydy

.oey`xd meid z` llek gqta xen`d 'oey`xd mein'Ckìéä¦§¨
eäì eìwzLéào`kl myxecl ozipe milewy miweqtdy `vnp - ¦§©§§

rixkdl ,epzpyna dxen`d dey dxifba jxev yi okle ,o`kl e`
.od dhnlk mixyr zpye yng zpyy

:lirl d`aedy rxevn iabl dyxcd z` zx`an `xnbdøîà̈©
øîgext m`e' (bi-ai bi `xwie) rxevn iabl xn`p ,`ziixaa ©

ey`xn rbpd xer lk z` zrxvd dzqke xera zrxvd gxtz
,'`ed xedh 'ebe odkd ipir d`xn lkl eilbx cre,epyxce
.ììëa åéìâø àìå ,'åéìâø' ,ììëa BLàø àìå ,'BLàø'Ÿ§ŸŸ¦§¨©§¨§Ÿ©§¨¦§¨

:`xnbd zxxanïìðîm` s`e ,llka eilbxe ey`x oi`y oipn - §¨¨
:`xnbd zx`an .`ed xedh ,mirebp mpi`àîéà úéòaéàm` - ¦¨¥¥¨

,xnel lkez dvxzBLàøc íéðîéqî Bôeâc íéðîéñ éðàL- ©¦¦¨¦§¦¦¨¦§Ÿ
zrxv oky ,y`xd zrxv ipniqn sebd zrxv ipniq md mipey
zrxv eli`e ,oal xriya dpniq [sebd zrxv] xya mewna
`linne ,aedv xriya dpniq [y`xd zrxv] xriy mewna
zrxvd dzqke' weqtd xn`y dna lelk ey`x oi`y xazqn

k z`e .'rbpd xer làîéà úéòaéà,xnel lkez dvxz m`e - ¦¨¥¥¨
(my) weqta xn`py itl `ed mrhdy,'ïäkä éðéò äàøî ìëì'§¨©§¥¥¥©Ÿ¥

,ea yiy xriyd zngn y`xd irbp z` ze`xl leki odkd oi`e
,mixzqen mdy ,rav`l rav` oiay mewna lbxd irbp z` `le

.llka milbxde y`xd eidiy weqtd zpeek oi` i`ce okle
:dpyna epipyíéðMä ìò úBøéúé eäiL ãò ,øîBà øæòìà éaø'©¦¤§¨¨¥©¤§§¥©©¨¦

.'ãçà íBéå LãBç¤§¤¨
:xfrl` iax ly enrh xe`iaa `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

,`ziixaa,ïàk øîàð ,øîBà øæòìà éaøoeyl oikxra ©¦¤§¨¨¥¤¡©¨
,'äìòîì','dlrne dpW miXW oAn' (f fk `xwie) xn`pyøîàðå §©§¨¦¤¦¦¨¨¨©§¨§¤¡©

,ïläìzial iel ipA z` cwR' (eh b xacna) miield oipn iabl §©¨§Ÿ¤§¥¥¦§¥

oAn xkf lM mzgRWnl mza`äìòîå Lãçmiyxece ,'mcwtY £Ÿ¨§¦§§Ÿ¨¨¨¨¦¤Ÿ¤¨©§¨¦§§¥
,'dlrne dlrne' dey dxifb,ïläl äîzpeek ,miield oipn iabl ©§©¨

weqtd,ãçà íBéå LãBç ïaîxnbp xaky epiid 'yceg oa' ixdy ¦¤¤§¤¨
ycega cg` mei xak qpkpy epiid 'dlrne' ,oey`xd ycegd

,ipydïàk óàbloipn lr siqedl d`a 'dlrne' oeyl ,oikxr ia ©¨
dxeza xen`d mipyd,'ãçà íBéå LãBç (ïaî)'oa didiy epiide ¦¤¤§¤¨

.cg` meie ycege miyy
:`xnbd zl`eyàîéàåoikxra oicd `diy xn`z `nye -ék §¥¨¦

íúä,miield oipna ,my enk -àîBé ãç ,íúä äîmyy enk - ¨¨¨¨¨©¨
,cg` mei wx ycegd lr sqepïàk óàwx siqepàîBé ãçlr ©¨©¨

.meie yceg siqedl yiy oipne ,mipyd miyy
:`xnbd daiynéðäà éàî äåL äøéæb ,ïk íàdlired dn - ¦¥§¥¨¨¨©©£¥

`ll s` ixde ,miield oipnl oikxr oic z` dncnd dey dxifbd
oeyl mvrn cg` mei siqedl yiy mircei epiid dey dxifbd
.cg` meie yceg siqedl dey dxifbd d`a i`ce `l` .'dlrne'
mipic `xnbd d`ian ,oikxra zexen`d mipya oecipd ab`

:mipy oipnl mikiiyd mitqepäøeîàä 'äðL' ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨¨£¨
íéLã÷a'dpW ipA miUaM' (b gk xacna) oebk ,zepaxwa - §¨¨¦§¨¦§¥¨¨

oke ,cinzd oaxwaäîBç éøò ézáa äøeîàä 'äðL'xkend - ¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨
dpyd jeza wx ezectl lekiy ,dneg ztwen xira zia
cr l`Bi `l m`e' (l dk `xwie) xn`py ,ezxiknl dpey`xd§¦Ÿ¦¨¥©
dng Fl xW` xirA xW` ziAd mwe dninz dpW Fl z`ln§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦£¤Ÿ¨

oke .'laIA `vi `l eizxcl Fz` dpTl zzinSl'íéðL ézL' ©§¦ª©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨Ÿ¥¥©Ÿ¥§¥¨¦
äfeçà äãNaLdze` le`bl i`yx epi` dfeg` dcy xkend - ¤¦§¥£¨

xRqnA' (eh weqt my) xn`py ,mipy izy exariy cr dpewdn§¦§©
py miax herine ,miax oeyl `ed 'ipy'e ,'Kl xMni z`Eaz ipW.mi §¥§Ÿ¦§¨¨

,éøáò ãáòaL 'íéðL LL'åxn`py ,iytegl mdixg`l `veiy §¥¨¦¤§¤¤¦§¦
.'mPg iWtgl `vi zraXaE cari mipW WW' (a `k zeny)ïëå ¥¨¦©£Ÿ©§¦¦¥¥©¨§¦¦¨§¥

mipyLexn`pLå ïaaexn`p'úòì úòî' ïlek ,úaamein - ¤©¥§¤©©¨¥¥§¥
dze`e jix`z eze` aey ribiy xg`l wxy ,dryl dryne meil
yceg ribiyky mixne` oi`e ,dpy dxary xacd aygp dry
dpyd dligzne dpey`xd dpyd dniizqdy aygp ixyz
xearzy jxev yi `l` ,dnily dpy dxar `l m` s` ,dipyd

.ynn dpy
mi`aend mipecipd lkay micnel okidn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .'zrl zrn' mipya jxev yi `ziixaaäðL'¨¨
ïìðî ,'íéLã÷a äøeîàä:`xnbd zx`an .zrl zrn `idy ¨£¨§¨¨¦§¨¨

'BúðL ïa Nák' ,àø÷ øîà ,á÷òé øa àçà áø øîà`xwie) ¨©©£¨©©£Ÿ¨©§¨¤¤¤§¨
(e ai,oa yakd `diy rnyneàìå ,BlL BúðLdpy oaïéðî ìL §¨¤§Ÿ¤¦§©

,íìBòribd `l oiicry epiide ,mler oipn ly dpy ef dzid m`y ¨
oeik j` ,'dpy oa'k epic ixyz yceg xg` ok m` ,ixyz yceg
eilr dxar `ly onf lk ok m` ,ely ezpyl dxezd zpeeky

.'dpy oa'k epic ,clepy onfn zrl zrn dnily dpy envr
:zx`ane `xnbd dkiynn'äîBç éøò ézáa äøeîàä äðL'`id ¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨

,'zrl zrn'áéúëc(hk dk my),'Bøkîî úðL íz ãò'rnyne ¦§¦©Ÿ§©¦§¨
onf itl dpy.íìBò ïéðîì äðL àìå ,BlL Bøkîî¦§¨¤§Ÿ¨¨§¦§©¨

'äfeçà äãNaL íéðL ézL',zrl zrn od s`áéúëcweqt my) §¥¨¦¤¦§¥£¨¦§¦
(eh,'Cì økîé úàeáz éðL øtñîa'oeik ,dyw dxe`kle §¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨

aezkl dxezd dkxved recn ,miizpy epiide ,'ipy' xn`py
y cnll weqtd `a `l` .'ze`eaz'íãàL íéîòtz` dpewd §¨¦¤¨¨

dcydìL ìëBà,íéðL ézLa úBàeáz Lz` el xkny oebk ¥¨Ÿ§¦§¥¨¦
d`eaz lk`e dxvwe ,d`eaz d`ln `idyk oqipa dcyd
ixyzae ,dipy d`eaz lk` oqipae aey drxf ixyzae ,dpey`x
jix`z mcew dxvewl xdin oqipae ,drxfe xfg dipyd dpy ly
oeaygn rxbn epi` ,dzectl xkend `ayky `vnp ,dxiknd
df onfa lek`l witqd dpewdy s` lr ,miizpy `l` mipyd
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc oikxr(iying meil)

eøîàpL ïéðòkgxtY gFxR m`e' (bi-ai bi `xwie) rxevn iabl §¦§©¤¤¡©§¦¨©¦§©
rbPd xFr lM z` zrxSd dzQke xFrA zrxSdãòå BLàøî ©¨©©¨§¦§¨©¨©©¥¨©¤©¥Ÿ§©

åéìâøminkg eyxce ,'`Ed xFdh 'ebe odMd ipir d`xn lkl ©§¨§¨©§¥¥¥©Ÿ¥¨
,ììëa åéìâø àìå ,'åéìâø' ,ììëa BLàø àìå ,'BLàø',xnelk Ÿ§ŸŸ¦§¨©§¨§Ÿ©§¨¦§¨

jka ic `l` ,zrxva mirebp eilbxe ey`x s`y weqtd zpeek oi`
xedh `ed jkae ,mirebp eidi eilbxe ey`x caln eteb lkym`e .

mpi` iriayde oey`xd meidy xn`p `ny gqt iabl s` ok
,ung xeqi` llkaøîBì ãeîìzdrAx`A oW`xA' (gi ai zeny) ©§©¨¦Ÿ§©§¨¨

zSn Elk`Y axrA Wcgl mFi xUríéøNòå ãçàä íBé ãò ¨¨©Ÿ¤¨¤¤Ÿ§©Ÿ©¨¤¨§¤§¦
,'áøòa Lãçìmein zevn zlik` lr yexita dxez dzeivy ixd ©Ÿ¤¨¨¤

.iriay mei seq cre gqt ly oey`xéøö Bðéà ,øîBà éaøCoi` - ©¦¥¥¨¦
'iraXd mFi cr oW`xd mFIn' weqtdn `l` ,ok yexcl jxev¦¨¦Ÿ©©§¦¦

yexity oeik ,ok cenll yi envr'ïBLàø'epiid weqta xen`d ¦
ås`ììëa ïBLàøoeylae ,xeqi`d'éòéáL'weqtd zpeek §¦¦§¨§¦¦

.ììëa éòéáLejxev oi` oikxr oiprl s` iax ixacl ok m`e §¦¦¦§¨
'yng' ixd 'yng oa cr' weqta xn`py oeik `l` ,dey dxifba
epiid 'mixyr oa cr' oke ,ziyingd dpyd seq cr epiide ,llka
gkn ok zcneld epzpyn ixack `lye ,mixyrd dpyd seq cr

.dey dxifbd
:`xnbd zx`anéaø àîéz eléôàepzpyny xn`z m` elit` - £¦¥¨©¦

dxifba jxev yiy dcen iax s` o`ky oeik ,`iyew o`k oi` ,iaxk
c ,deyéàø÷ éìwLî éìewLxyt`e ,md milewy miweqtd - ©¥§©§¦§¨¥

.mipt ipya myxecláéúk éãkîfk `xwie) weqta xn`p ixd - ¦§¦§¦
(e,'íéðL Lîç ïa ãòå Lãç ïaî'yng seq cr epiid iax ixacle ¦¤Ÿ¤§©¤¨¥¨¦

ok m`e ,mipyéì änì '(íéøNò ïa ãòå) Lîç ïaî' ezdnl - ¦¤¨¥§©¤¤§¦¨¨¦
mixyr oa cre mipy yng oan' mcewd weqta dxezd dazk
micwdl ila 'dpy mixyr oa cre' `l` aezkl dl did `l ,'dpy
rnyn 'mipy yng oan' dnicwdy jkae ,'mipy yng oan'
iaxly myk ,yngn dlrnlk zaygp dnvr ziyingd dpydy

.oey`xd meid z` llek gqta xen`d 'oey`xd mein'Ckìéä¦§¨
eäì eìwzLéào`kl myxecl ozipe milewy miweqtdy `vnp - ¦§©§§

rixkdl ,epzpyna dxen`d dey dxifba jxev yi okle ,o`kl e`
.od dhnlk mixyr zpye yng zpyy

:lirl d`aedy rxevn iabl dyxcd z` zx`an `xnbdøîà̈©
øîgext m`e' (bi-ai bi `xwie) rxevn iabl xn`p ,`ziixaa ©

ey`xn rbpd xer lk z` zrxvd dzqke xera zrxvd gxtz
,'`ed xedh 'ebe odkd ipir d`xn lkl eilbx cre,epyxce
.ììëa åéìâø àìå ,'åéìâø' ,ììëa BLàø àìå ,'BLàø'Ÿ§ŸŸ¦§¨©§¨§Ÿ©§¨¦§¨

:`xnbd zxxanïìðîm` s`e ,llka eilbxe ey`x oi`y oipn - §¨¨
:`xnbd zx`an .`ed xedh ,mirebp mpi`àîéà úéòaéàm` - ¦¨¥¥¨

,xnel lkez dvxzBLàøc íéðîéqî Bôeâc íéðîéñ éðàL- ©¦¦¨¦§¦¦¨¦§Ÿ
zrxv oky ,y`xd zrxv ipniqn sebd zrxv ipniq md mipey
zrxv eli`e ,oal xriya dpniq [sebd zrxv] xya mewna
`linne ,aedv xriya dpniq [y`xd zrxv] xriy mewna
zrxvd dzqke' weqtd xn`y dna lelk ey`x oi`y xazqn

k z`e .'rbpd xer làîéà úéòaéà,xnel lkez dvxz m`e - ¦¨¥¥¨
(my) weqta xn`py itl `ed mrhdy,'ïäkä éðéò äàøî ìëì'§¨©§¥¥¥©Ÿ¥

,ea yiy xriyd zngn y`xd irbp z` ze`xl leki odkd oi`e
,mixzqen mdy ,rav`l rav` oiay mewna lbxd irbp z` `le

.llka milbxde y`xd eidiy weqtd zpeek oi` i`ce okle
:dpyna epipyíéðMä ìò úBøéúé eäiL ãò ,øîBà øæòìà éaø'©¦¤§¨¨¥©¤§§¥©©¨¦

.'ãçà íBéå LãBç¤§¤¨
:xfrl` iax ly enrh xe`iaa `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

,`ziixaa,ïàk øîàð ,øîBà øæòìà éaøoeyl oikxra ©¦¤§¨¨¥¤¡©¨
,'äìòîì','dlrne dpW miXW oAn' (f fk `xwie) xn`pyøîàðå §©§¨¦¤¦¦¨¨¨©§¨§¤¡©

,ïläìzial iel ipA z` cwR' (eh b xacna) miield oipn iabl §©¨§Ÿ¤§¥¥¦§¥

oAn xkf lM mzgRWnl mza`äìòîå Lãçmiyxece ,'mcwtY £Ÿ¨§¦§§Ÿ¨¨¨¨¦¤Ÿ¤¨©§¨¦§§¥
,'dlrne dlrne' dey dxifb,ïläl äîzpeek ,miield oipn iabl ©§©¨

weqtd,ãçà íBéå LãBç ïaîxnbp xaky epiid 'yceg oa' ixdy ¦¤¤§¤¨
ycega cg` mei xak qpkpy epiid 'dlrne' ,oey`xd ycegd

,ipydïàk óàbloipn lr siqedl d`a 'dlrne' oeyl ,oikxr ia ©¨
dxeza xen`d mipyd,'ãçà íBéå LãBç (ïaî)'oa didiy epiide ¦¤¤§¤¨

.cg` meie ycege miyy
:`xnbd zl`eyàîéàåoikxra oicd `diy xn`z `nye -ék §¥¨¦

íúä,miield oipna ,my enk -àîBé ãç ,íúä äîmyy enk - ¨¨¨¨¨©¨
,cg` mei wx ycegd lr sqepïàk óàwx siqepàîBé ãçlr ©¨©¨

.meie yceg siqedl yiy oipne ,mipyd miyy
:`xnbd daiynéðäà éàî äåL äøéæb ,ïk íàdlired dn - ¦¥§¥¨¨¨©©£¥

`ll s` ixde ,miield oipnl oikxr oic z` dncnd dey dxifbd
oeyl mvrn cg` mei siqedl yiy mircei epiid dey dxifbd
.cg` meie yceg siqedl dey dxifbd d`a i`ce `l` .'dlrne'
mipic `xnbd d`ian ,oikxra zexen`d mipya oecipd ab`

:mipy oipnl mikiiyd mitqepäøeîàä 'äðL' ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨¨£¨
íéLã÷a'dpW ipA miUaM' (b gk xacna) oebk ,zepaxwa - §¨¨¦§¨¦§¥¨¨

oke ,cinzd oaxwaäîBç éøò ézáa äøeîàä 'äðL'xkend - ¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨
dpyd jeza wx ezectl lekiy ,dneg ztwen xira zia
cr l`Bi `l m`e' (l dk `xwie) xn`py ,ezxiknl dpey`xd§¦Ÿ¦¨¥©
dng Fl xW` xirA xW` ziAd mwe dninz dpW Fl z`ln§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦£¤Ÿ¨

oke .'laIA `vi `l eizxcl Fz` dpTl zzinSl'íéðL ézL' ©§¦ª©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨Ÿ¥¥©Ÿ¥§¥¨¦
äfeçà äãNaLdze` le`bl i`yx epi` dfeg` dcy xkend - ¤¦§¥£¨

xRqnA' (eh weqt my) xn`py ,mipy izy exariy cr dpewdn§¦§©
py miax herine ,miax oeyl `ed 'ipy'e ,'Kl xMni z`Eaz ipW.mi §¥§Ÿ¦§¨¨

,éøáò ãáòaL 'íéðL LL'åxn`py ,iytegl mdixg`l `veiy §¥¨¦¤§¤¤¦§¦
.'mPg iWtgl `vi zraXaE cari mipW WW' (a `k zeny)ïëå ¥¨¦©£Ÿ©§¦¦¥¥©¨§¦¦¨§¥

mipyLexn`pLå ïaaexn`p'úòì úòî' ïlek ,úaamein - ¤©¥§¤©©¨¥¥§¥
dze`e jix`z eze` aey ribiy xg`l wxy ,dryl dryne meil
yceg ribiyky mixne` oi`e ,dpy dxary xacd aygp dry
dpyd dligzne dpey`xd dpyd dniizqdy aygp ixyz
xearzy jxev yi `l` ,dnily dpy dxar `l m` s` ,dipyd

.ynn dpy
mi`aend mipecipd lkay micnel okidn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .'zrl zrn' mipya jxev yi `ziixaaäðL'¨¨
ïìðî ,'íéLã÷a äøeîàä:`xnbd zx`an .zrl zrn `idy ¨£¨§¨¨¦§¨¨

'BúðL ïa Nák' ,àø÷ øîà ,á÷òé øa àçà áø øîà`xwie) ¨©©£¨©©£Ÿ¨©§¨¤¤¤§¨
(e ai,oa yakd `diy rnyneàìå ,BlL BúðLdpy oaïéðî ìL §¨¤§Ÿ¤¦§©

,íìBòribd `l oiicry epiide ,mler oipn ly dpy ef dzid m`y ¨
oeik j` ,'dpy oa'k epic ixyz yceg xg` ok m` ,ixyz yceg
eilr dxar `ly onf lk ok m` ,ely ezpyl dxezd zpeeky

.'dpy oa'k epic ,clepy onfn zrl zrn dnily dpy envr
:zx`ane `xnbd dkiynn'äîBç éøò ézáa äøeîàä äðL'`id ¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨

,'zrl zrn'áéúëc(hk dk my),'Bøkîî úðL íz ãò'rnyne ¦§¦©Ÿ§©¦§¨
onf itl dpy.íìBò ïéðîì äðL àìå ,BlL Bøkîî¦§¨¤§Ÿ¨¨§¦§©¨

'äfeçà äãNaL íéðL ézL',zrl zrn od s`áéúëcweqt my) §¥¨¦¤¦§¥£¨¦§¦
(eh,'Cì økîé úàeáz éðL øtñîa'oeik ,dyw dxe`kle §¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨

aezkl dxezd dkxved recn ,miizpy epiide ,'ipy' xn`py
y cnll weqtd `a `l` .'ze`eaz'íãàL íéîòtz` dpewd §¨¦¤¨¨

dcydìL ìëBà,íéðL ézLa úBàeáz Lz` el xkny oebk ¥¨Ÿ§¦§¥¨¦
d`eaz lk`e dxvwe ,d`eaz d`ln `idyk oqipa dcyd
ixyzae ,dipy d`eaz lk` oqipae aey drxf ixyzae ,dpey`x
jix`z mcew dxvewl xdin oqipae ,drxfe xfg dipyd dpy ly
oeaygn rxbn epi` ,dzectl xkend `ayky `vnp ,dxiknd
df onfa lek`l witqd dpewdy s` lr ,miizpy `l` mipyd
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המשך בחמוד לו



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc oikxr(iyiy meil)

oeyl ixddéì éòaéî 'äá÷paLå øëfaL'oeylk ,xnel el did - ¤©¨¨§¤©§¥¨¦¨¥¥
mipicl dpeekdy gken 'zaaye oaay' oeyln eli`e .dxezd

.'za'e 'oa' oeyl ehwp my ,otec `vei wxta mixen`d
.dawpde xkfd ikxra dxezd mrh z` dzr zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyàðL éàîedpey dna -àð÷féî éëc ,äá÷ð ©§¨§¥¨§¦¦©§¨
àzìézà àîéé÷dlrne miyy za ziyrpe dpiwfn `idyky - ¨§¨©¦§¨

za cr mixyr za ixdy ,mcewd dkxrn yily lr cner dkxr
dxyr dkxr dlrne miyy zae ,milwy miyly dkxr miyy

.milwyàzìézà éà÷ àìc ,øëæ àðL éàîeoiwfn `edyky - ©§¨¨¨§Ÿ¨¥©¦§¨
ekxrn yilyn zegt lr cner ekxr dlrne miyy oa dyrpe
oae ,milwy miyng ekxr miyy oa cr mixyr oan ixdy ,mcewd

.milwy xyr dyng ekxr dlrne miyy
:`xnbd daiynéLðéà éøîà ,äi÷æç øîàmc`d ipa milibx - ¨©¦§¦¨¨§¦¦§¥

,xnelàîéñ ,àúéáa àzáñ .àúéáa àçàt ,àúéáa àáñ'¨¨§¥¨¨¨§¥¨©§¨§¥¨¦¨
'àúéáa.ziaa xve` ,ziaa dpwfyk ,ziaa xay ,ziaa owfyk - §¥¨¤¤

,ziad ipa lr `yn `l` epi`e dk`ln lk dyer epi` owf oky
meyne ,dzepwfa s` dk`ln zeyrle gexhl dleki dpwf eli`e

.dpwfd jxr zcixin dlecb owfd jxr zcixi oikxr oiprl jk

ãé âùä êìò ïøãä

éìò éì÷ùî øîåàä ¯ éùéîç ÷øô
envr z` aiign mc`y mipey miaeiga oecl jiynn df wxt
mc` jxra e` envr jxra aiigzny 'oikxr' oeyla oia ,ycwdl
,mieqn utg e` mieqn mc` inca aiigzny ,'minc'a oia ,xg`

.mieqn xa` e` mieqn mc` ly elwyna envr aiignyk oke

äðùî
lwyna e` ,mc` ly elwyna envr z` aiigna dpc epizpyn

:eixa`n cg`'éìò éì÷Lî' øîBàäz` ycwdl ozil ip` aiig - ¨¥¦§¨¦¨©
,ilwyn ieeyíà ,Bì÷Lî ïúBða aiigzd,óñkelwyn ozep ¥¦§¨¦¤¤

,áäæ íàå .óñka elwyn ozep.áäæeäNòîdidìL dnàa ¤¤§¦¨¨¨¨©£¤§¦¨¤
àéèîøé,dy` my -äúìòå ,'éìò éza ì÷Lî' äøîàL ¦§©§¨¤¨§¨¦§©¦¦¨©§¨§¨

íéìLeøéì,dxcp z` mlyl.áäæ dì÷Lî äì÷Lå ¦¨©¦§¨§¨¦§¨¨¨¨
vr aiignd ly epic z` zx`an dpynd:mieqn xa` lwyna en

xne`d,'éìò éãé ì÷Lî',dlwyn z` mixryn cvikäãeäé éaø ¦§©¨¦¨©©¦§¨
íéî úéáç àlîî ,øîBà,dzty crdñéðëîeeci z` qipkn - ¥§©¥¨¦©¦©§¦¨

ziagd jezlB÷étøî ãò,etizk cr xnelk ,igyd zia cr - ©©§¥
,eci gtp xeriya ziagdn min mi`vei df ici lreåjk xg` §

ì÷BLdkizg,íéãéâå úBîöòå øBîç øNaîxeng xyay itl ¥¦§©£©£¨§¦¦
yiy itk micibe zenvr mb sxvne ,mc` xyal elwyna dey
zenvrd lwynl dey xyad lwyn oi`y oeik ,mc`d ly ecia

,micibdeïúBðåxengd xya z`dëBúì,ziagd jezl -ãò §¥§¨©
àlîúzLick ziagl qipkdy xengd xya xeriye ,aey ziagd ¤¦§©¥

.ycwdl df lwyn ozil aiige ,eci ly gtpd edf ,aey `lnzzy
:wlegd zrc z` dpynd d`ianCàéä éëå ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥§¦¥¨

,úBîöò ãâðk úBîöòå øNa ãâðk øNa ïéeëì øLôài` ixde ¤§¨§©¥¨¨§¤¤¨¨§£¨§¤¤£¨
enk wiecn eizenvre xengd xya lwyn didiy oiekl xyt`

.mc`d ci xeriyì äéeàø àéä änk ãiä úà ïéîL ,àlà,ìB÷L ¤¨¨¦¤©¨©¨¦§¨¦§
.ycwdl ozepe ,zwiecn `ney ef oi`y s`

àøîâ
,sqk sqk m` ,elwyn ozep ilr ilwyn xne`d' :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .'adf adf m`eáäæ íà ,óñk óñk íà' éàî©¦¤¤¤¤¦¨¨
,'áäæzx`an .adfa ozep izne sqka elwyn ozep izn ,xnelk ¨¨

:`xnbd,äãeäé áø øîàm`Løéta elwyn oziy,óñkozep ¨©©§¨¥©¤¤
a.óñkm`eLøéta oziy,áäæa ozep.áäæ ¤¤¥©¨¨¨¨

:`xnbd ddnzàèéLtdycig dne ,xcpy itk zzl mc`d lry §¦¨
:`xnbd zvxzn .dpynd dfa,ïì òîLî à÷ àäcàîòè ¨¨©§©¨©£¨

Løéôcok yxity zngn wx `ed adfa e` sqka eaeig mrh - §¥©
,excpaàäm` j` -eäc ìëa déLôð øèt ,Løét àìxhet - ¨Ÿ¥©¨©©§¥§¨§

lef xaca elit`e ,elwyn xeriya oziy dn lka excpn envr
`ed df oice .xzeiakixacàøúàa ,äaçø øîàc ,äaçø §©§¨§¨©©§¨§©§¨

àøôek éì÷úcilwyn' xn`e ,ztf lewyl mibdepy mewna - §¨§¦§¨
,'ilràøôeëa eléôà déLôð øètzpizpa s` xhtidl leki - ¨©©§¥£¦§§¨

.elwyn xeriya ztf
df oic s` :`xnbd dywn,àèéLtlka envr z` xehtl lekiy §¦¨

aiigzi xac dfi`a hxit `l ixdy ,lwypd xaczvxzn .
:`xnbdàëéøö àì`l` ,df oic eprinydl dagx jxved `l - Ÿ§¦¨
mewnaìééëc àkéàå ì÷úc àkéàcztfd z` lweyy in yiy - §¦¨§¨©§¦¨§¨¦

,exkene ilka ecceny in yie ,ezxikn zraàîéúc eäîiziid - ©§¥¨
,xnel xeaqàì ,éì÷z àì eäleëc ïåékmlek oi`y oeik - ¥¨§§Ÿ¨§¦Ÿ

xac zzl eilr `l` ,ea xhtp epi` ,lwyna exkenl mibdep
,elweyl mibdep mleky,ïì òîLî à÷milweyy yiy oeiky ¨©§©¨

.excpn ea xhtdl leki ,eze`
:df oipra ztqep `xnin `xnbd d`ianàøúàa ,àtt áø øîà̈©©¨¨§©§¨

ékîL éì÷úc,milva lewyl mibdepy mewna -déLôð øèt §¨§¦©§¥¨©©§¥
ékîLa eléôàzpizpa elit` excpn envr z` xehtl leki - £¦§©§¥

.elwyna milva
:`xnbd dywnàèéLt:`xnbd zvxzn .oicd `ed okyàì §¦¨Ÿ

,àëéøö`l`c,mewn eze`aéì÷Lc øúamilweyy xg`l - §¦¨§¨©§¨§¦
,dpewd mliyy dn itl milvad z`àúìz éøz eãLmitiqen - ¨§¥§¨¨

.milva dyly e` mipy elì÷Lî úøBz ìéèa ,àîéúc eäî- ©§¥¨¨¥©¦§¨
mzliwy xg`ly oeik ,lwypd xack miaygp milvad oi`

,mdilr mitiqen,ïì òîLî à÷`ed gwnd xwiry oeiky ¨©§©¨
.excpn mda xhtdl lekie ,lwypd xack mpic ,dliwya

:dpyna epipy'åëå àéèîøé ìL änàa äNòîlwyn dxn`y ©£¤§¦¨¤¦§©§¨
:`xnbd dywn .adf dlwyn dlwye milyexil dzlre ilr iza

øBzñì äNòîdpynd dxn`y oicd z` xzeq df dyrn ixd - ©£¤¦§
aiigzny yxit m` wxy x`azd `yixay ,okl mcew dnvr
lka xhtdl leki z`f `lel j` ,mda aiig ,adf e` sqk elwyn
dyxit `ly s`y gken df dyrnn eli`e ,lwynay xac

.adfa ez`iad ,adf dza lwyn z` `iazy
:`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçz` cenll yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k dpyndíàåxcepdíãà §¦¨¨
Løét àìc áb ìò óà ,àeä áeLçozi dnn yxit `ly s` - ¨©©©§Ÿ¥©

,elwyn z`ïðéøîà BãBák éôìeceak itl zzl eze` miaiign - §¦§¨§¦©
,exyereå,dpynd z`f dgikedàéèîøé ìL dnàa äNòî §©£¤§¦¨¤¦§©§¨

äðúðå ,äeì÷Lå ,íéìLeøéì äúìòå ,éìò éza ì÷Lî äøîàL¤¨§¨¦§©¦¦¨©§¨§¨¦¨©¦§¨§¨§¨§¨
,áäæ dì÷Lî.zexiyra zblten dzidy oeik ¦§¨¨¨¨

xeriyk ycwdl aiigznd mc` ly epic z` zx`an `xnbd
:eznewèéáøL ïúBð ,'éìò éúîB÷' øîBàä ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨¥¨¦¨©¥©§¦

ótëð BðéàLxyt` i`y dfk iaerae ,edaeb xeriya dHn - ¤¥¦§¨©¥
cenrl lekiy xac dzernyn 'dnew' oeyly oeik ,ettekl

newa envrnm` s` `l` ,eteb iaera `diy jixv epi` j` ,ez
xn` m` j` .ea xhtp ,envrn cnery oeik ,xzei wc `edàìî'§Ÿ

ótëpä èéáøL ïúBð ,'éìò éúîB÷lk wc dHn s` ozil leki - ¨¦¨©¥©§¦©¦§¨©¥
ezpeek 'iznew `ln' xne`yky oeik ,envrn cner epi`y jk
jka eznewl dnec `diy `l j` ,edaeb xeriya wx df `diy

.stkp epi`y
:`xnbd dywn,éáéúéîxne`d ,`ziixaa epipy,'éìò éúîB÷' ¥¦¥¨¦¨©
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המשך בחמוד רנב



רה oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay
äéì éòáéî äá÷ðáùå øëæáùxkf m`" :(fk `xwie) oikxra aizkc ,`xwc `pyilk Ð

.opipz zae oa dilek otec `vei la` .zae oa aizk `le ,"dawp m`àðù éàîåÐ
,lwy miyly dcli jxrc ,`zliz` `niiw miyy lr xzei `pwfn ik dawpc ,oikxra

.milwy zxyr dpwf jxreøëæ àðù éàîå,`zliz` i`w `l miyy lr xar ikc Ð
clic ,cli jxra `zlizn ith owf jxr xivac
milwy xyr dyng owfe milwy miyng?

àçàô`pyil .`ynl `l` epi`y ,xay =
,dixre mexr oeyl ,opiqxb "`ggt" :`pixg`
ly mebxza ,gigt Ð "mexr"l opinbxznc

.(fh l`wfgi) mi`iapàîéñdlekiy .oenhn =
.dzepwfa dk`ln zeyrle gexhl

ãé âùä êìò ïøãä

äðùîàéèîøé .éìò éì÷ùî øîåàämy Ð
.dy`déìò éãé ì÷ùîlwey `ed j`id Ð?

!lwin dvex m`e ,ciakn dvex m`àìîî
äñéðëîå íéî úéáç.ekezl Ðå÷éôøî ãò

dqipknyke .`"liyii` oixewy ,liv` Ð
.dxiqg z`vnp d`ivenyke ,mind oi`vei

øåîç øùá ì÷åùåxeng xya lwyny Ð
oicib xya eze`a eidie .mc` xya lwynk
lwyn oi`y itl ,cia yiy dn itl zenvre
ozepe .xya lwynl dey micibe zenvr
gtp `ki` `zydc ,`lnzzy cr dkezl

.ozi lwyn eze` itke ,eci xeriykàøîâ
åäã ìëá äéùôðdvex `edy dn lk Ð
.lewyi lewylàøôåëá.ztf =éëîù=

.milvaàøôåë éì÷úã àøúàámixkeny Ð
.lwyna ztfàúìú éøú éãùjxck Ð

.oixkendì÷ùî äéì ìéèáoi`y `vnpe Ð
.lwyna oixknpøåúñì äùòîipzw Ð

`z`wc `pniwe`e ,'ek sqk sqk m` :`yix
lka diytp xht yixt `l i`c opireny`l
:dxn`y ,`ihnxi ly dn`a ipz xcde .edc

.adfa dzlwye ,ilr mzq iza lwynéúîå÷
`ly ar hiaxy ozepe ,eznewk rnyn Ð
adf m`e ,sqk Ð sqk yxit m` .ettekl lkei

.adf Ðéúîå÷ àìî`l` oiekzp `l Ð
.iaerl `le ,eznew daeb zcnläãåäé áøÐ

.`aiwr iaxk xn`cøåáä úà àìåÐ
e` day xead z` xkn `l ziad z` xkend

xea .zecd z`,milzk oipa `la dxitga Ð
.oipaa Ð zeceêéøöåjxc el gwil xken Ð

ixdy ,zece xea eze`l da jlil gweld on
:dil `xiaqc .xiiy `le el xkn rwxwd lk

.xken dti oira ,xkenêéøö åðéàxkenc Ð
.el xiiy jxce ,xken drx oiraøîàù ïîæá

åìueg jl xken ip` zia" :gwell xken Ð
jxc el gwil jixv oi`y Ð "zece xea el`n.
`dc ,iyextl jixv `lc oeik ,`nl`
yxite ziad llka zece xea oi` inp `nzqn
ericedle ,xn`w `zlin iiethl i`ce Ð
"iznew"c oeik ,inp `kd .envrl xiiyny
"`ln" xn`we ,iznew daeb inp rnyn
oi`y ricedle ,`z` `zlin iiethl `nl`

.daebd zcnl `l` ezrcéìò éãîåòin Ð
`l e` eznew hiaxy rnyn ied?
éáçø
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oikxrl
jiiy][mcewd cenrlïéëøòì?zrl zrn opirac olpn oikxra :xn`z m`e Ð

ycg oa jxrp epi`c ikid ikc ,ycg oan dil opitlic :wgvi epiax yxite
ikd Ð mlerd ycg xza opilf`c xninl jiiy `lc ,mly ycg el yi ok m` `l`

.mixyr oae yng oa x`y lkl inp

ãé âùä êìò ïøãä

øîåàä.ilr ilwynå÷éôøîZ
oixewy liv` :i"yx yxit
`ziixaa ixdy ,d`xp `le .frla `"liiy`
`edy xyt` i`e ,liv`d cr ipz `xnba
:(a,gi) migafc ipy wxta `zi`c ,`"liiy`
mixbeg eid `ly Ð "rfia exbgi `le"
`le mdipznn dhnl `l ,drif mewna
`l`] (iliv` zgz `le) mdiliv`n dlrnl
`edc zxn` i`e .mdici [iliv` cbpk
!drif mewn `ed my ,daxc` Ð `"liiy`
,`"cew oixewy `edc wgvi epiax yxit jkl
.izkx`d (`,hi) migafae (`,fl) zegpnae

øúáãm`e Ð `zlz ixz ecy ilwyc
inp mewn lka :xn`z
gkenck ,lwynd on xzei oikixrn eid
"dpitqd z` xkend" wxt `xza `aaa
zxez dlhac jzrc `wlq ikide ,(a,gt)
`kdc :yexit ikdc xnel yie ?lwyn
on xzei izliz ixz ecy ilwyc `xz`a
oeik ,dlhac jzrc `wlq jkld ,rxkd

.oickn xzei ozepyàåä`aiwr iaxk xn`c
iax `l ?dipz o`n `ziixa :dniz Ð 'ek
`l` ibilt `l o`k crc !opax `le `aiwr
xaq xne ,xken dti oira xken xaq xnc
,envrl jxcd xiiye ,xken drx oira xken
`kid la` .oeyl xezid opaxl jixv epi`e
,ipdnc opax ecen mlerl Ð jixv xezidy

?diinxz o`nk `ziixa ok m`e

àéòáéàlk yxtl yi Ð edn icner edl
,"xnel `vnz m`"a zeirad
opixn` in ,edn "icner" :eyexit ikde
e` ,stkp epi`y hiaxy oziy xnel dvexy
lr s`e ,opira cenrl lekiy hiaxy `nlc
xnel `vnz m` ,edn "iagx" ?stkpy it
,(stkpy) hiaxy [ozep "ecnr"a] (cenrc)
eagxc ,ynn eagxk opira in ?edn "eagx"a
stek epi` eznew stekyk ,setkl leki epi`
.dtitk `la hiaxy rnyn inp ikd Ð eagx
,eagexk jex` hiaxy xnel dvex `nlc e`
xnel `vnz m`e .stkpy it lr s`e
?edn "izaiyi" ,setk hiaxy ozep "eagex"a
(dkitd) `la xnel dvexy opixn` in
iy`xn ayei ip`y enk ,xnelk ,[dtitk]
,rnyn setk hiaxy `nlic e` .ilbx cre
`vnz m`e ?setk `ed ayei `edyk ixdy
iptn ,setk hiaxy rnyn "ezaiyi"c xnel
opixn` in ?edn "eiaer" ,ayeie setk `edy
ar [`l`] (`la) ,dtitk `la xnel dvex
e` .setk epi` eiaer ixdy ,eznew iaerk
,xn`w eiaer `lnk lecb hiaxy `nlic
xnel `vnz m`e ?setk `edy it lr s`e
in ?edn "etiwd" ,dtitka rnyn "eiaer"ac
lr yxit opgl` epiaxe ?edc lk elit`e ,xn`w etiwny xac `nlic e` .eztitkn xefgl leki epi`y jk lk are ,eteb lk siwny cr hiaxy xnel dvexy opixn`
:miyxtn yie .eilbx cre ey`xn ayei `edy enk ,xn`w eteb lk `nlic e` ,eteb ivg `edy ,xn`w ezaiyi mewn cre ey`xn xnel dvexy opixn` in :"ezaiyi"

?xn`w ezaiyi mewn wifgny hiaxy `nlic e` ,ezcinr znew `lnk `le ,ezaiyi znew wifgiy hiaxyd oziy xnel dvexy opixn` in ?edn "izaiyi"
lweye
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äá÷ð àðL éàîe .déì éòaéî "äá÷ðaLå øëæaL"¤§¨¨§¤¦§¥¨¦¨¥¥©§¨§¥¨
øëæ àðL éàîe ,àzìézà àîéé÷ àðwféî éëc§¦¦©§¨©§¨©¦§¨©§¨¨¨
:éLðéà éøîà ,äi÷æç øîà ?àzìézà éà÷ àìc§¨¨¥©¦§¨£©¦§¦¨¨§¦¡¨¥
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רו
oifge` mipya cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

åäî éìò éáçøjex` hiaxy rnyn ied e` ,iznbec agex hiaxy rnyn ied in Ð
iagx zcnkåäî éôé÷éä ?`nlic e` ,etwid zcnk jex`e stkp hiaxy aidi in Ð

azinl ira etiwdk ar hiaxy?.ewizìéöà.wtxn Ðäáåëøàä ãòo`kne Ð
.jxi `l` ,lbx ied `l dlrnle÷øôä ãò`nl` .rexfde skd xeaig mewn Ð

aizk "ci" `dc ,wxtd cr `l` ied `l "ci"
!`xwaíãà éðá ïåùì.liv`d cr ci iexw Ð
àøåáé÷,rexfd daeba ,frla o"ecxa Ð

.hrn liv`d on wegxíéìâøyly" Ð
."dpya milbxïéá÷ éìòáì èøôin Ð

,eweyl jenq oey`x wxta elbx jzgpy
,dkezl ewey ozepe ,oizizk lawn aw wwege
el oi`c ,di`xd on xehty .`"vpwy` oixewe
wxt cr `l` lbx ixwin `l `nl` .lbx

!`"liaw oixewy oey`xäöìçinl Ð
daekx`d on zvw ea xiizype ,lbx jzgpy
cr ,`nl` .dxiyk dzvilg Ð dhnle

!di`xa aiigile ,lbx ied daekx`dìòî
åìâøwey epiidc ,elbx lry dn :rnyn Ð

.daekx`d cräðéî òîùaiyg `lcn Ð
.lrnc lrn daekx`d cr weyéàä

àøéåúñéàoi`y .zigp `rx` cr ,`"liaw Ð
,weyd mr dxagnd oeilr wxt `l` da
sk mvrn `l` ,wxt da oi` dhnl la`
inp dhnl jzrc `wlq i`c .`ed lbxd

.'ek `xiezqi` dil ded Ð wiqtäðùîäæ
ïéëøòáî íéøãðá øîåçxn` eli`c Ð

`l Ð "ilr ilbx jxr ,ilr ici jxr" :oikxra
xaca xn` ok m` `l` ,melk xn`

.da dielz dnypdyàøîâìù ãîåà
ïé÷æðel rhiwy mc` oicne`y enk Ðexiag

,weya xknpd cark eze` oiny Ð eci
dti `ed dnke ,okl mcew dti did dnk

.eiykràåä àìéæ àøáâ íúäxaky Ð
oicne`y ,einc zligz elit`e .eci drhwp
oi` Ð okl mcew dti did dnk dzr
eze` oi`ex ixdy ,lefa `l` oineyip

.lflefnàåä àçéáù àøáâ àëäizyy Ð
dti `ed dnk meyl jixve ,zenily eici
m` dti `ed dnke ,einc yicwiy eiykr

.eici ekzgiêãéàå åäéð éàî úçà åãé
à÷éñôdyer `ed dnl ,xnelk Ð

,drehw zxg`dy Ð zg` ecia dk`ln
!oiwfp ly cne` epiidåáøì úáúëåî åãé

ïåùàøeaxl dk`ln da dyri `ly Ð
.`giay `xabk opiniiy `zydc ,ipy

ïé÷æð ìù ãîåà åäåãîàea lagy Ð
`ed dnke dti did dnk edecn`e ,exiag

.dtiîã øîàåéìò éikxr" :xn` `le Ð
`l e` diniiyinl ez irain ,"ilr?

äøùò éáã àðãîåàinc" xne`dy Ð
`nw wxt opzck ,dxyra meyip "ilr
,odke dryz zerwxwd :(`,a) oixcdpqc
oiwfp ly cne`e .oda `veik mc`e
.dylya zelage zelifb :opzck ,dylya
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ì÷åùåepiaxl dnize Ð `lnzzy cr dkezl ozepe zenvre micib xeng xya
xya cer ozep i`n` ,eci lwyn cbpk xeng xya xak lwyc oeik :opgl`
xya ozpyk xeng oicib xya lweyc :eyexit ikdc el d`xp dide ?ziaga xeng
,ziagd `lnzzy cr xyad mind jezl mcew ozepe .`lnzzy cr mind jezl

mya iz`vn ip`e .eci cbpk lwey jk xg`e
xg`e `xwirn lwey hwp `wec :wgvi epiax
itl ,`l Ð `xwirn qipkn la` ,qipkn jk
xzei eze` miciakne xyaa mirlap mindy
`iige envr `yep igy ,mc`d cin i`cn
oilweyy xnel `ed wgece .`zinn lilw
lweyy ,jzgp `ed m` cid cbpk xeng xya

.ixnbl sebl xaegn didyn xzeiíéìâø
:opgl` epiax dywd Ð oiaw ilral hxt
cr ixw "lbx"c `kdn rnyn ikid
epi`y Ð `nrh epiid `nlice ?`xiezqi`d
"lbx" inp zixw elit`e ,eilr oryil leki
dbibga inp opihrnn `w ike .daekx`d cr
epi`y iptn ,`neqe xbig (`,b) `nw wxt
mzdc :uxize !lwn ila oryile jlil leki
`cgc ,"milbx"n zeyxc ipy `ki` dbibga
jlil oileki opi`y mrhn `neqe xbig yixc
mdl yiy it lr s` ,xac mey `la oryile
ilral hxt Ð "milbx" yixc `cgae .lbx

.lbx el oi`y mrhn ,oiaw

äöìçon hrn xiizype lbxd dkzgpy Ð
,dxiyk dzvilg dhnle daekx`d
zenaia ixdy ,`xidp `le .i"yx oeyl
dktdpy inl dvlg elit`c xn` (`,bw)
,yxtl jixv jkl !dleqt dzvilg Ð elbx
,lrpnd ly zerevxd ixywn `kd ixiinc
,dxyk Ð dhnle daekx`dn oxyw m`y
la` ."elbx lrn elrp dvlge" xity iedc
oi`c ,dleqt ezvilg Ð dlrnl oxyw m`

."elbx lrn" dfíúäÐ `ed `lif `xab
zligz elit`e ,eci drhwp xaky :i"yxit
mcew [dti did dnk dzr] oicne`y einc
oi`ex ixdy ,lefa `l` oiny oi` Ð okl
yexit lr wgvi epiaxl dywe .lflefn eze`
xcepa xn` `pngx `d ?xcepn `py i`n :df
ozil el yiy ,"eytp oeict ozpe" :(`k zeny)
aezkd xn`y oiwifp iab inp ikd Ð einc lk
i`n :dyw cere !mlyn einc lk Ð meyl
,jd epiid `wiqt jci`e :onwl xn`c `id
`l` el oi`y enk card ci oinyy :yexit
jd epiid Ð zwqtp zxg`de ,zg` ci
ly epiid e`l ,daxc` .oiwifp ly cne`c
eiey ickn zegt opiniiy oiwifp `dc ,oiwifp
.q`np `ed eci drhwpyk ixdy ,miig ly
zg` ecic ab lr s` ,car iab `kd la`
ep` zg` eci zk`ln` mewn lkn Ð dwqtp
d`xpe !`ed giay `xabe ,mlyn oiny
in iia` el xn` :eyexit ikdc wgvi epiaxl
ixdy ,oiwfp iab `ed `lif `xab mzd inc
ci el didyn xzei q`np `ed eci drhwpyk
.leflfd itl meyl el yi jkitle ,xywpe
,`ed giay `xab Ð xcep iab `kd la`
eze` oiny jklid ,zenily eici izy ixdy
eci dzidy enk eze` oinye ,eiieyn zegt

.(xg`) zeklnl azkenåàip`y `nlic
epiax dywde .i"yx yxitck ,dyxta iaizk mipdk dxyrc meyn .oda `veik mc`e ,odke 'ek zerwxwd :(`,eh) oixcdpqc `nw wxta `ipzck Ð dxyr iac cne`
odilr oitiqen lewy oic zia oi`e ,oic zia dil ixw inp ikde .rxkd jixv `xaqa dielzc `zln lke ,`ed lewy oic zia `de ?dxyrn xzei jixv oi` i`n` :opgl`

` cer!(a,a) oixcdpqc `nw wxta ,cg` cer odilr oitiqen lewy oic zia oi` :xn` zeytp ipice oenn ly oipic iza lkay ,xyr cg` `die ,cg
edecn`
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,Bôé÷éä ?eäî ,BéáBò ?eäî ,BúáéLé ?eäî ,BaçBø§©§¦¨©§©¤¥
ì÷Lî" :ïðaø eðz .'åëå "éìò éãé ì÷Lî" .e÷éz ?eäî©¥¦§©¨¦¨©¨©¨©¦§©

"éìò éìâø ì÷Lî"e "éãé¯àéáî :øîBà äãeäé éaø ¨¦¦§©©§¦¨©©¦§¨¥¥¦
ãò ìâøáe ,ìévàä ãò ãéa ñéðëîe íéî àlîîe úéáç̈¦§©¥©¦©§¦©¨©¨©¦¨¤¤©
ïúBðå úBîöòå íéãéb øBîç øNa ì÷BLå ,äáekøàä̈©§¨§¥§©£¦¦©£¨§¥
øácì äéàø ïéàL ét ìò óàå .àlîúzL ãò dëBúì§¨©¤¦§©¥§©©¦¤¥§¨¨©¨¨

¯."íøNa íéøBîç øNa øLà" :øîàpL ,øácì øëæ¥¤©¨¨¤¤¡©£¤§©£¦§¨¨
,øNa ãâðk øNa ïéeëì øLôà Càéä :éñBé éaø Bì øîà̈©©¦¥¥¨¤§¨§©¥¨¨§¤¤¨¨
éaø Bì øîà ?úBîöò ãâðk úBîöò ,íéãéb ãâðk íéãéb¦¦§¤¤¦¦£¨§¤¤£¨¨©©¦
eãBîé ,ïéãîBàL ãò :éñBé éaø Bì øîà .ïéãîBà :äãeäé§¨§¦¨©©¦¥©¤§¦¨

.ãiä úà¯ãéa" .ïðéãáò øLôàc äîk ?äãeäé éaøå ¤©¨§©¦§¨©¨§¤§¨¨§¦©©¨
Lc÷na íéìâøå íéãé Lecé÷ :eäðéîøe ."ìévàä ãò©¨©¦§¦§¦¨©¦§©§©¦©¦§¨

!÷øtä ãò¯øçà Clä íéøãpa ,÷øtä ãò àúééøBàc ©©¤¤§©§¨©©¤¤¦§¨¦©¥©©
ì.íãà éða ïBL¯éab àäå ?÷øtä ãò àúééøBàãe §§¥¨¨§©§¨©©¤¤§¨©¥

"Eãé" :äMðî éác àðúå ,"Eãé" :áéúëc ïéléôz¯Bæ §¦¦¦§¦¨§§¨¨§¥§©¤¨§
!úéøBaé÷¯Clä íéøãpa ,dlek úéøBaé÷ àúééøBàc ¦¦§©§¨¦¦¨¦§¨¦©¥
ì øçàLc÷na íéìâøå íéãé Lecé÷å ,íãà éða ïBL ©©§§¥¨¨§¦¨©¦§©§©¦©¦§¨

:eäðéîøe ?"äáekøàä ãò ìâøa" .dì éøéîb àúëìéä¦§§¨§¦¦¨¨¤¤©¨©§¨§¦§
"íéìâø"¯!ïéa÷ éìòáì èøt¯øçà Clä íéøãða §¨¦§¨§©£¥©©¦¦§¨¦©¥©©

ìéab àäå ?ïéa÷ éìòáì èøt àúééøBàãe .íãà éða ïBL §§¥¨¨§©§¨§¨§©£¥©©¦§¨©¥
äáekøàä ïî äöìç :àðúå ,"Bìâø" :áéúëc äöéìç£¦¨¦§¦©§§¨¨¨§¨¦¨©§¨

ähîìe¯!äøLk dúöéìç¯,íúä éðàL:àø÷ øîàc §©¨£¦¨¨§¥¨¨¥¨¨§¨©§¨
."Bìâø ìòî"¯!éîð äáekøàäî äìòîì ,éëä éà¯ ¥©©§¦¨¦§©§¨¥¨©§¨©¦

:dpéî òîL ,àtt áø øîà .ìòîc ìòî àìå ,"ìòî"¥©§Ÿ¥©§¥©£©©©¨§©¦¨
Czòc à÷ìñ éàc ,úéçð àòøà ãò àøéezñéà éàä©¦§©¥¨©©§¨¨¥§¦¨§¨©§¨

à÷Lå ,ìòî àøéezñéà déì äåä ,÷éñt ÷ñôéî¯ìòî ¦§©¨¥£¨¥¦§©¥¨¥©§¨¨¥©
,÷éñt ÷ñôéî àîéz eléôà :øîà éLà áø .ìòîc§¥©©©¦¨©£¦¥¨¦§©¨¥

.éîc àòøëk àòøk éãäác ìkäðùîéãé éîc" ¨§©£¥©§¨§©§¨¨¥§¥¨¦
"éìò¯äæ ;ãé àìáe ãéa äåL àeä äîk BúBà ïéîL ¨©¨¦©¨¨¤§©§Ÿ©¤

.ïéëøòaî íéøãpa øîBçàøîâ?déì ïðéîééL éëéä ¤©§¨¦¦¨£¨¦¥¦¨§¦©¥
déì øîà .ïé÷æð ìL ãîBà BúBà ïéãîBà :àáø øîà£©¨¨§¦¤¤§¨¦£©¥
àøáb àëä ,àeä àìéæ àøáb íúä ?éîc éî :ééaà©©¥¦¨¥¨¨©§¨¦¨¨¨©§¨
ïzéì äöBø íãà äîk ïéãîBà :ééaà øîà !àeä çéáL§¦©£©©©¥§¦©¨¨¨¤¦¥
.åéãé ézLa äNBòì úçà Bãéa äëàìî äNBòä ãáòa§¤¤¨¤§¨¨§¨©©©¤¦§¥¨¨

¯!Cä eðééä ?à÷éñt Cãéàå ,eäéð éàî úçà Bãé̈©©©¦§¦¨§¦¨©§¨
eäeãîà :àáø éòa .ïBLàø Baøì úázëeî Bãé àlà¤¨¨§¤¤§©¦¨¥¨¨£¨
àä :øîà éî ?eäî ,"éìò éîc" øîàå ïé÷æð ìL ãîBà¥¤§¨¦§¨©¨©¨©©¦¨©¨
éác àðcîeà éðàL :àîìéc Bà ,àðîéæ àãç eäeãîà£¨£¨¦§¨¦§¨¨¥§¨¨§¥
éðàL :øîBì àöîz íà ?àúìz éác àðcîeàî äøNò£¨¨¥§¨¨§¥§¨¨¦¦§¨©¨¥
éîc" :øîà ,àúìz éác àðcîeàî äøNò éác àðcîeà§¨¨§¥£¨¨¥§¨¨§¥§¨¨¨©¨©

àîìéc Bà ,äøNò éa eäeãîà éàcå àëä ?eäî ,"éìò éîc" :øîàå øæçå ,eäeãîàå "éìò̈©©£¨§¨©§¨©¨©¨©©¨¨©©£¨¥£¨¨¦§¨
éàcå àëä ?eäî ,"éìò éîc" :øîàå øæçå ,eäeãîà àìå "éìò éîc" :øîà ?éðéáe éðéa çáL§©¥¥¥¥¨©¨©¨©§Ÿ£¨§¨©§¨©¨©¨©©¨¨©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oikxr(iyiy meil)
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eäðéîøezeny) dxeza xn`p ,zxg` `ziixan jk lr dywe - §¦§
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wlgd `edy ,'wey'd el xiizyde elbx sk dkzgpy in epiide
z` my gipdl leaiw zia ,'aw' dyery ,lbxd skl jxad oiay
,lbxd sk wx epiid 'lbx'y gken mipt lk lre .jk jldne ,elbx
xiizypy s`e ,'lbx' el oi`y ink aygp df wlg el xqgy iny
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dxezd z`f daiygn weyd x`yp m` ,elbx sk dkzgpy s`y
dkzgp m`y `ziixad dxn` lbxl dilr iabl recne ,'elbx'k
zn`a :`xnbd zvxzn .xeht ,weyd el xiizypy s` ,elbx sk

e ,lbxd sk epiid dxeza dxen`d 'lbx'íúä éðàLxacd dpey - ©¦¨¨
oeik ,dvilg iabl,'Bìâø ìòî' àø÷ øîàcd`a 'lrn' oeyle §¨©§¨¥©©§

`edy weyd epiide ,'lbx'dn dlrnly wlgd z` s` zeaxl
.dvilg zevn miiwl ozip ea s`y ,lbxd sk lrn

:`xnbd dywnéëä éàiabl yexita dxezd dzaixy ,jk m` - ¦¨¦
,'elbxn dlrnl'y dn s` dvilgénð äaekøàäî äìòîìs` - §©§¨¥¨©§¨©¦

dzvilg `dz ,'jxi'd wx dxiizype ,jxad lrn elbx dkzgp m`
vlg m`y x`ean (my) dpyna eli`e ,my dxiykdlrnl el d

dxezd dzaix :`xnbd zvxzn .dleqt dzvilg ,daekx`dn
'ìòî'`edy 'wey'd epiide ,lbxdn dlrnl cin `vnpy dn - ¥©

,[dxeza 'lbx' dpeknd `edy] lbxd sk lrn,'ìòîc ìòî' àìå§Ÿ¥©§¥©
.'lbx'dn dlrnl `edy ,weydn dlrnl `idy jxid epiide

dpéî òîL ,àtt áø øîàc ,el` mipicn cenll yi -éàä ¨©©¨¨§©¦¨©
àøéåzñéàepiide ,'`xiezqi`' dpeknd ,weyd zgzy ef mvry - ¦§©¦¨
,leqxwdúéçð àòøà ãòoi`e ,ynn ux`d cr zklede zcxei - ©©§¨¨¦

,ux`d oial dpia dwiqtnd ztqep mvrCzòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨
÷éñt ÷ñôéîztqep mvr yiy xnel jzrca dlrz m`y - ¦§¨¨¦

,ux`d oial dpia dwiqtnd'ìòî' àøéåzñéà déì äåä`vnp - £¨¥¦§©¦¨¥©
'`xiezqi`' dpeknd mvrdydze` dzaixe ,'lbx'd lrn `id

,dvilg oiprl dxezdåeli`à÷L`ed 'wey'd -,'ìòîc ìòî' §¨¨¥©§¥©
'wey'a dvilgy dpyna x`eany oeike .ea dliren dvilg oi`e

.ynn lbxd seqa `id '`xiezqi`'dy gken ,dxiyk
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oikxr(iyiy meil)

inca aiigzd m` :zwtzqne `xnbd dkiynn,'BaçBø'xn`y §
,'ilr iagex',eäîezpeeky e` ,ezenk agx hiaxyl ezpeek m`d ©

.xcepd ly eagex zcink ekxe`y hiaxyl,eäî 'BúáéLé'm`d §¦¨©
ayei `edyk eznew jxe`k `diy ,stkp epi`y hiaxyl ezpeek
hiaxyl ezpeeky e` ,[cner `edyk eznewn dzegt `idy]

.ayei `edyk setk envr `edy enk ,stkpd,eäî 'BéáBò'm`d §©
e` ,stkp epi` eteb iaery enk ,stkp epi`y hiaxyl ezpeek

.stkp `edy s`e ,eteb iaerk ekxe`y hiaxyl ezpeeky'Bôéwéä'¤¥
,eäîe` ,eteb swidk ekxe`y stkp hiaxyl ezpeek m`d ©

:`xnbd zxne` .etwidk dar hiaxyl ezpeekye÷ézecnri - ¥
.ehytp `ly ,wtqa el` zel`y

:dpyna epipy,'åëå éìò éãé ì÷Lî`lnn xne` dcedi iax ¦§©¨¦¨©
`xnbd .'eke oiekl xyt` j`id ike ,iqei iax xn` ,'eke min ziag
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.xeng xyae min ly ziag ici lr eccniy xn` okle ,ok miyer
'ci' ly xeriyd oipra zeziixad oia dxizq dywn `xnbd

:`ziixaa epipy .'lbx'eìévàä ãò ,ãia.igyd zia cr - ©¨©¨©¦
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,rexfl cid skdì éøéîb àúëìéä,`id ipiqn dynl dkld - ¦§§¨§¦¦¨
.ycwna mici miycwn jky

epipy .`ziixaa xen`d 'lbx'd xeriy z` dzr zxxan `xnbd

:`ziixaaäaekøàä ãò ìâøa:`xnbd dywn .jxad cr - ¨¤¤©¨©§¨
,eäðéîøeWlW' (ci bk zeny) weqta xn`p ,`ziixaa epipy §¦§¨Ÿ

oeylne ,'dpXA il bgY milbx'íéìâø'in wxy (.c dbibg) eyxc §¨¦¨Ÿ¦©¨¨§¨¦
,lbxl zelrl aiig eilbxa zelrl lekiy,ïéa÷ éìòáì èøt§¨§©£¥©¦

wlgd `edy ,'wey'd el xiizyde elbx sk dkzgpy in epiide
z` my gipdl leaiw zia ,'aw' dyery ,lbxd skl jxad oiay
,lbxd sk wx epiid 'lbx'y gken mipt lk lre .jk jldne ,elbx
xiizypy s`e ,'lbx' el oi`y ink aygp df wlg el xqgy iny
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sk wx epiid 'lbx' dxezd oeyla eli`e .df xeriy zzl jixv
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dxezd z`f daiygn weyd x`yp m` ,elbx sk dkzgpy s`y
dkzgp m`y `ziixad dxn` lbxl dilr iabl recne ,'elbx'k
zn`a :`xnbd zvxzn .xeht ,weyd el xiizypy s` ,elbx sk

e ,lbxd sk epiid dxeza dxen`d 'lbx'íúä éðàLxacd dpey - ©¦¨¨
oeik ,dvilg iabl,'Bìâø ìòî' àø÷ øîàcd`a 'lrn' oeyle §¨©§¨¥©©§

`edy weyd epiide ,'lbx'dn dlrnly wlgd z` s` zeaxl
.dvilg zevn miiwl ozip ea s`y ,lbxd sk lrn

:`xnbd dywnéëä éàiabl yexita dxezd dzaixy ,jk m` - ¦¨¦
,'elbxn dlrnl'y dn s` dvilgénð äaekøàäî äìòîìs` - §©§¨¥¨©§¨©¦

dzvilg `dz ,'jxi'd wx dxiizype ,jxad lrn elbx dkzgp m`
vlg m`y x`ean (my) dpyna eli`e ,my dxiykdlrnl el d

dxezd dzaix :`xnbd zvxzn .dleqt dzvilg ,daekx`dn
'ìòî'`edy 'wey'd epiide ,lbxdn dlrnl cin `vnpy dn - ¥©

,[dxeza 'lbx' dpeknd `edy] lbxd sk lrn,'ìòîc ìòî' àìå§Ÿ¥©§¥©
.'lbx'dn dlrnl `edy ,weydn dlrnl `idy jxid epiide
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,leqxwdúéçð àòøà ãòoi`e ,ynn ux`d cr zklede zcxei - ©©§¨¨¦

,ux`d oial dpia dwiqtnd ztqep mvrCzòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨
÷éñt ÷ñôéîztqep mvr yiy xnel jzrca dlrz m`y - ¦§¨¨¦

,ux`d oial dpia dwiqtnd'ìòî' àøéåzñéà déì äåä`vnp - £¨¥¦§©¦¨¥©
'`xiezqi`' dpeknd mvrdydze` dzaixe ,'lbx'd lrn `id

,dvilg oiprl dxezdåeli`à÷L`ed 'wey'd -,'ìòîc ìòî' §¨¨¥©§¥©
'wey'a dvilgy dpyna x`eany oeike .ea dliren dvilg oi`e

.ynn lbxd seqa `id '`xiezqi`'dy gken ,dxiyk
:ef di`x dgec iy` ax÷ñôéî àîéz eléôà ,øîà éMà áø©©¦¨©£¦¥¨¦§¨

÷éñt'`xiezqi`'d oia dwiqtnd ztqep mvr yiy okzi zn`a - ¨¦
oeik ,'lbx'k cgi zenvrd izy zeaygp mewn lkne ,ux`d oial

céîc àòøëk ,àòøk éãäác ìksk daebay zenvrd lk - ¨§©£¥©§¨§©§¨¨¥
,lbxd 'lrn'k aygp odilrny weyde ,'lbx' zepekn ,lbxd

.dvilg oiprl dxezd eze` dzaixe

äðùî
lwyn z` ycwdl xcepd oic x`azd (`"r) zncewd dpyna
xne`d :eci inca envr aiignd oic z` zx`an epizpyne ,eci

BúBà ïéîL ,'éìò éãé éîc',weya xknpd carkäåL àeä änk §¥¨¦¨©¨¦©¨¨¤
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc oikxr(ycewÎzay meil)

déì ïðéãîà àðîéæ ãçaipy z` micne` zg` `neya - §©¦§¨¨§¦©¥
.mixcpd,øãð äæ øçà äæác ïåék ,àîìc Bàcg` xcpa xcp `le ¦§¨¥¨§¨¤©©¤¨©

,einc z` miinrt ozildéì ïðéãîà éðîéæ éøzz` cen`l yi - §¥¦§¥¨§¦©¥
dliren dpey`xd `neyd oi`e ,zecxtp zeney izya eieey

.ipyd xcpl
:wtzqne `ax jiynn,øîBì àöîz íàåmcewd wtqayïåék §¦¦§¨©¥¨

déì ïðéãîà éðîéæ éøz ,øãð äæ øçà äæácizya ecne`l yi - §¨¤©©¤¨©§¥¦§¥¨§¦©¥
m` ,minrt,eäî ,úçà úáa 'éìò éîã éðL' øîàxn`p m`d ¨©§¥¨©¨©§©©©©

càëä,df ote`a ,o`k -éàcåy oeikúçà úáa ,øãð úçà úáa ¨¨©©§©©©¨©§©©©
øîà÷c ïåék ,àîìc Bà ,déì ïðéãîàoeyléðL','incøçà äæk ¨§¦©¥¦§¨¥¨§¨¨©§¥¨©§¤©©

éîc äæ.df xg` dfa mixcp ipy xcpy ink `ed ixd - ¤¨¥
e :sqep wtq `ax wtzqn,'éðL' øîà÷c ïåék øîBì éöîéz íà¦¦§¥©¥¨§¨¨©§¥

,éîc äæ øçà äæk,miinrt ecne`l yieeäî åéìàî eäeãîà- §¤©©¤¨¥£¨¥¥¨©
mey `ll ,mzqa `l` ,mixcp myl `ly mc`d z` ecn` m`
ie`xd cne` edfe ,miyp` dxyr ici lr cne`d dyrp j` ,jxev

,epic dn ,'ilr inc' xn`e xcp jk xg`e ,mixcp oiprl liredléî¦
éà÷å åéìàî ãéîà àä ïðéøîàmikledy mixne` ep` m`d - ¨§¦©¨£¦¥¥¨§¨¥

,df cne` xg``ly s` ,envrn df ocne`a cner `ed ixdy
.zkxvpd `pcne` myl epeekzdäðåek ïðéòa ,àîìc Bà¦§¨¨¦©©¨¨

àðcîeàì.`pcne` myl dpeeka jxev yiy e` - §§¨¨
:`xnbd zxne` .oexg`d wtqd z` heytl dqpn `xnbdèBLt§

àãç àäî,oexg`d wtqd z` heytl yi elld zewitqd lkn - ¥¨£¨
,`pcne` myl dpeeka jxev yi m`dïðúcxne`d ,oldl dpyna ¦§©

ïéLøBé eðzé àì ,úîå ,éìò éîcitl ,mlyl miaiig eiyxei oi` - ¨©¨©¨¥Ÿ¦§§¦
,íéúnì íéîc ïéàLxnel oi` s`e ,dzr eneyl xyt` i`e ¤¥¨¦©¥¦

.eiiga eze` eny `l ixdy ,miign dey didy itk enlyiyéàå§¦
Czòc à÷ìñm`y xnel jzrca dlri m`e -åéìàî eäeãîà ¨§¨©§¨£¨¥¥¨
,àðcîeà éåä,dpeeka `pcne` jxev oi`eéà÷å ãéîà àäixd - ¨¥§¨¨¨£¦§¨¥

s` ik ,epipira cen` `edy ink `ed ixd ,zny ,df mc` s`
mewn lkn ,`pcne` dyrn did `lyéåL àìc àøáb àkéà éî¦¦¨©§¨§Ÿ¨¥

éæeæ äòaøà,mifef drax` zegtl dey epi`y mc` yi ike - ©§¨¨¥
.ycwdl mifef drax` zegtl mlyl eipa eaiigzi `l recne
edecn` m` s` okle ,dnyl `pcne`d didzy jxev yiy gkene
,melk jka oi` ,`pcne` myl ok eyr `ly oeik ,mc` ipa dxyr

.`pcne` myl ecne`le xefgl yie
y ote`a :`xnbd dgecàðcîeàì úéçð ,åéìàî eäeãîà- £¨¥¥¨¨¦§§¨¨

yie ,excp myl `ly df didy s` ,ecne`l mi`nyd epeekzd
eand ote`a la` ,dliren efk `pcne` s`y xnel `xaqx`

ly dpyna,éìò éîc,llk edecn`y mcew znyúéçð àì ¨©¨©Ÿ¨¦
àðcîeàìaeig mey lg `l i`ce dfae ,llk `pcne` dzid `l - §§¨¨

miaiig miyxeid oi` ,ecne`l xyt` i` ezen xg`ly oeike ,oiicr
.melk

äðùî
íéøãpaî ïéëøòa øîBçyiy `xneg `ed ,oldl `aeiy df oic - ¤¨£¨¦¦©§¨¦

,dpynd zx`ane ,'ilr inc' xne`an xzei ,'ilr ikxr' xne`a
,úîå ,'éìò ékøò' øîBàä ,ãöék,ekxr z` mliy `l oiicre ¥©¨¥¤§¦¨©¨¥

íéLøBéä eðzéitk ,aevwe reci xac `edy oeik ,ekxr z` ¦§©§¦
m` la` .dawp e` xkf itle ,jxrpd ly elib itl dxezd daiigy

xn`,íéLøBiä eðzé àì ,úîå ,'éìò éîc'`ed xcpd lky oeik ¨©¨©¨¥Ÿ¦§©§¦
i` eiykre ,eze` eny `l ixde ,oic zia edeaiigiy itk mlyiy

,eneyl xyt`Lixdíéúnì íéîc ïéàmelk dey znd oi` - ¤¥¨¦©¥¦
.dzr eieey z` meyl xyt` i`e

xne`d :etebn wlg jxra envr aiignd oic z` zx`an dpynd
éãé Cøò','ilråxne`d ok,íeìk øîà àì ,'éìò éìâø Cøò'oeik ¥¤¨¦§¥¤©§¦¨©Ÿ¨©§

xne`d la` .mly mc`l wx jxr dazk dxezdyéLàø Cøò'¥¤Ÿ¦

'ilråxne`d ok,Blek Cøò ïúBð ,'éìò éãéák Cøò'oi`y oeik §¥¤§¥¦¨©¥¥¤
.'ilr ikxr' xne`k `ed ixde ,el` mixa` `ll zeigl leki mc`

,ììkä äæjxra aiigzd m`øác[xa`-],Ba äéeìz äîLpäL ¤©§¨¨¨¤©§¨¨§¨
,Blek Cøò ïúBðepi` ,ea dielz dnypd oi`y xa` jixrd m`e ¥¥¤

.melk ozep
xne`d :oipr eze`a sqep oic dpynd d`ian,'éìò ékøò éöç'£¦¤§¦¨©

,Bkøò éöç ïúBðj` .mly jxrn wlga envr aiigl lekiy ¥£¦¤§
xne`d,Blek Cøò ïúBð 'éìò ééöç Cøò'jxra envr aiigy oeik ¥¤¤§¦¨©¥¥¤

.mda dielz dnypdy mixa` i`ce yi eteb ivg jezae ,eteb ivg
xne`d oke.åéîc éöç ïúBð ,'éìò éîc éöç'xn` m` j`éîc' £¦¨©¨©¥£¦¨¨§¥

,ììkä äæ .Blek éîc ïúBð ,'éìò ééöça envr aiignd lkøác ¤§¦¨©¥§¥¤©§¨¨¨
.Blek éîc ïúBð ,Ba äéeìz äîLpäL¤©§¨¨§¨¥§¥

e` xcepd zn xcpd xg`ly ote`a mipicd z` zx`an dpynd
:xcipd,éìò éðBìt ìL Bkøò øîBàäeeðzé ,øcépäå øãBpä úî ¨¥¤§¤§¦¨©¥©¥§©¦¨¦§
ïéLøBiäjixv jxrpd oi` ixdy ,xcipd ly ekxr z` xcepd ly ©§¦

.dxeza aezkk aevw ekxr `l` ,ocne`
xn`,øãBpä úîe ,éìò éðBìt ìL åéîc,ig oiicr xcipd eli`e ¨¨¤§¦¨©¥©¥

ïéLøBiä eðzéz` eneyiy ici lr ,xcipd inc z` xcepd ly ¦§©§¦
m` j` .eieeyúîmbíéîc ïéàL ,ïéLøBiä eðzé àì ,øãépä ¥©¦¨Ÿ¦§©§¦¤¥¨¦

nì,íéú.eieey z` meyl xyt` i`e ©¥¦

àøîâ
,mixcpan xzei oikxra yiy `xneg d`aed dpynd ly `yixa
yiy zexneg mix`ean day `ziixa dzr d`ian `xnbd

:oikxra yiy zexnege mixcpa,ïðaø eðzyiíéøãpa øîBçxzei ¨©¨¨¤©§¨¦
óBòå äiç äîäa ìò ïéìç íéøãpäL ,ïéëøòaîmc` leki - ¦¨£¨¦¤©§¨¦¨¦©§¥¨©¨¨

,ser e` dig ,dnda inc ycwdl oziy xecilâOäa íéðBcð ïéàå§¥¦¦§¤¥
ãé,xcepd ly eci dbiyny dn itl excp incn mizigtn oi` - ¨

,xcpy dn lk mlyl eilr `l`,ïéëøòa ïk ïéàM äîmc` oi`y ©¤¥¥¨£¨¦
dxez dpzp `ly ,ser e` dig dnda ly jxra envr aiigl leki
eci oi` m`y ,ci byida jixrnd oecip oke .mc` ipal `l` jxr
itk odkd ekixrn ,aiigzdy jxrd inc lk z` mlyl zbyn

:`ziixad dkiynn .eci biyzyøîBçyiy,íéøãpaî ïéëøòa ¤¨£¨¦¦©§¨¦
ïéLøBé eðzé ,úîå ,'éìò ékøò' øîà ,ãöékaiigzdy jxrd z` ¥©¨©¤§¦¨©¨¥¦§§¦

xn` m` la` .eilr,ïéLøBé eðzé àì ,úîå ,'éìò éîc'itlïéàL ¨©¨©¨¥Ÿ¦§§¦¤¥
.íéúnì íéîc̈¦©¥¦

epipy .`ziixaae dpyna dxen`d ef `xnegn oic zcnel `xnbd
:`ziixaae dpynaòîL .ïéLøBé eðzé ,úîå ,éìò ékøò øîà̈©¤§¦¨©¨¥¦§§¦§©

dpéîy ,df oicn cenll yi -ät ìò äåìîexiagn deld mc` - ¦¨¦§¤©¤
,deld zne ,xhy `lläáBbeaeg z` delnd,ïéLøBiä ïîixdy ¤¦©§¦

it lr s`e ,xhya aezk epi` excp z` mlyl xcepd ly df aeig
df oecipa ixde ,mlyl miaiig miyxeidy dpynd dxn` ok

mi`xen` ewlgp.zenewn dnka
:`xnbd dgecàëä éðàL,oikxr iabl ,o`k xacd dpey - ©¦¨¨

àéä äøBza äáeúk äåìîcz` mlyl jixrnd ly df aeigy - §¦§¤§¨©¨¦
s` okle ,oikxr zyxta dxezd ezaiigy aeig `ed excp
ziabp dt lr deln lky di`x ef oi`e ,enlyl miaiig miyxeid

.miyxeidn
efy oeik `ed miyxeid ly aeigd mrhy ,ok m` :`xnbd zl`ey

,dxeza daezkd delndpéî òîLy o`kn gken -äåìî §©¦¨¦§¤
k ,äøBza äáeúkäd delnàéîc øèLa äáeúk,zaygp `id - ©§¨©¨§§¨¦§¨¨§¨

dcedi iax ewlgp dfa s` ixde ,miyxeidn df aeig miaebe
epizpyny o`kn gken m`de ,(:hn) zexeka zkqna minkge
.xhya daezkk dxeza daezkd delny ,dcedi iaxk zxaeq

:ef di`x s` `xnbd dgecïðé÷ñò éàîa àëädpyna ,o`k - ¨¨§©¨§¦©
,xaecn `ziixaae,ïéca ãîòLkz` mlyl oic zia edeaiige §¤¨©©¦
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רט oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtzereay
äéì ïðéãîà àðîéæ ãçá.ozi minca mipy it Ðåéìàî åäåãîà,jxev mey `la Ð

edn ,my eid dxyre ,`nlramixacmeyl`l`àãç ïéúéðúî àäî èåùô ?ipdnÐ
.zeiraíéúîì íéîã ïéàù.dey dnk opirci `l `xwirneÐéà÷å ãéîà àä`dcÐ

.ifef drax`dey epi`y mc` jl oi`àðãîåàì úéçð àì`l` ,mlern cn`p `lyÐ
.opira `pcne` op`e ,opicn`c `ed `zyd

äðùîéìò éëøòjkld ,`ed aevw xac Ð
.oiyxeid epziíéúîì íéîã ïéàù`de Ð

"eytp oeict ozpe" :(`,fk) `nw `aaa `ipzc
`zrync meyn `nrh `ed mzd ,wfip inc
.wfidd zryk inelyl dilr inx wif`c
inc" la` .`ed ig diwf`c `zry `idde
zia edeneyiy dn `l` xcep epi`y ,"ilr
`l Ð zn ixdy ,jk icil `a `l ixde ,oic

.oiyxeid epziåìåë êøò ïúåðjkxra" Ð
.aizk "zeytpéìò ééöç êøòjxr"k ied Ð

dnypdy xac iedc ,"iciak jxr"e "iy`x
.ea dielzåìåë éîã ïúåð éìò ééöç éîãÐ

:(`,gi oikxr) "ci byd" wxta `ipz `dc
.eceaka oecil oikxrl minc dzywdàøîâ

äîäá ìò,"ilr iznda inc" :xn` m` Ð
.mc`a `l` epi` jxr la`ïéðåãéð ïðéàå

ãé âùäáeci oi`e "ilr inc" :xn` m`y Ð
.lkeiykl lkd oziÐzbynäåìî äðéî òîù

'åë äô ìò.izkec dnka `id `zbelte Ð
'åë äáåúëä äåìî äðéî òîù`zbelte Ð

ta zexeka zkqna `id"dlgpl xeka yi" wx
.(a,hn)ïéãá ãîòùë,ezen mcew edeaiige Ð

.xhya delnk dil dedcåðúé àì éàîà
ïéùøåé!oic zia edecn` ixd Ðàøñçî

àðãîåàewitqd `le ,mlyl edeaiigy Ð
.zny cr ecne`lïðáøì íåìë øîà àìÐ

`iven mc` :(`,d oikxr) `nw wxta ixn`c
.dlhal eixacåéîã ïúåðwxta `pniwe`e Ð

.dxn` xi`n iaxc `ail`c `nwéîã ìáà
øîà÷ àì`w ,inc aizil `l jklde Ð
.ol rnynêëøòá øãðmixcp eywed Ð
.oikxrlåéöç àðù àìå åìåë àðù àìÐ

ab lr s`c ,eleka oky lke eivga opireny`e
elit`Ð ilk inc ivg iaecpi`l `gxe` e`lc

.elek oky lke ,aidi ikdéîð åìåë åìéôàÐ
.xhtil "ilr df ilk jxr" :xn` elit`éøáñ

øéàî éáøë äì.eleka bilt `l ikd meyneÐ
øèåô ïåòîù éáødgpn ilr ixd" :xne`d Ð

.(`,bw) zegpnc `xza wxta "oixeryd on
ïéãá ãîòù åäéð éàîoizipzn ,xnelk Ð

lra Ð `nwezin ikid oiyxeid epzi :ipzwc
`nwe`ck ,ezen mcew oica cnryk jgxk

dl ipzw xcd i`n`e ,`yixl?
åäî
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åäåãîàenk "xnel `vnzm`e"a `iz` `l`ira `dÐ 'ek opixn` in edn eil`n
x`y mr daxrl dvexy `l` ,dl`yl leki did dcale .lirlc `idd

.zeiradéîã`nw`aaa`ipzc`deÐ 'eke minc oi`y itlmiyxei epzi `lzne ilr
dey did dnk dzin xg`l eze` oinyy :yexit ,"wfip inc eytp oeict ozpe" :(`,fk)
epi` `kd la` .`id aezkd zxifb Ð miign
`ede ,oic ziaa edeneyiy minc `l` xcep
epzi `lÐzn `ed ixdy ,`ney icil `a `l

.einc z` oiyxeiåðúmixcpa xneg opax
jixt `l i`n` :dniz Ð 'ek oikxran
oikxran mixcpa xneg df :ipzwc ,oizipzn`
,`ziixac ipd `ki` `de ?`l eze xneg df Ð
adfd wxt `rivn `aaa jixt `peb i`dkc
ycwda xneg df :xn`c `d iab (a,fp)
`ki`d ?`l eze xneg df :jixte ,heicdan
mzdc :xnel yie !ikd `kd jextl !`aeh
ycwda `xneg `evnl yecig `kil
ith xingdl epl yic `ed oicnc ,heicdan
dnzn `w ikd meyne .heicdan ycwda
`ki` `de ?`l eze xneg df :cenlzd dilr
ith xingnc`zeax `ki`c ,`kd la` .`aeh
jiiy `l ikd meyn Ð oikxran mixcpa
`pzc ,"`l eze xneg df" dilr jxtinl

.xiiyeïéàå:dyweÐ oikxrkci byda oipecip
oikxrl minc (`,gi) lirl epywd ixdy
`ki`e !dvgnl ywid oi`e ,milwl zilbxn
epkixri" aizkc .`herin cg `ki`c :xninl
.xg`l `le dil :rnync ,oikxr iab "odkd
epkixri xy`k ci byda oecip oikxr iabe

.mixcp iab `le ,odkd

ééåúàìm`e Ð dlrnle daekx`d on
daekx`d on hwp i`n` :xn`z
dxyr dpeny x`y lkn ith dlrnle
i`da `zeax `ki`c :xnel yie ?zetixh
oileg) xn`c oerny iaxc iwet`l ,ith

.zeigle zeekil `id dleki :(a,an

åðúxi`n iax ilk jxr ivg jixrnd opax
aexa opiqxb ikd Ð einc ozep xne`
xn`w i`n ok m`c ,d`xp `le .mixtqd
,iaecpi`l digxe` e`l diblt :jenqa
?ilk ly diiey ivg acpzdl jxc oi` i`n`e
:opiqxb ikdc wgvi epiaxl d`xp jkl
:xn`c ,`gip `zyde .ilk ivg jxr jixrnd
ilk ivgc Ð iaecpi`l digxe` e`l diblt
diblt :xn`w ikd meyne ,melk dey oi`

.iaecpi`l digxe` e`l
xn`
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oifge` mipya cenr k sc ± oey`x wxtzereay

àîéúã åäîiiga xcip ecn` `le li`ed ,ezen mcew xcep oica cnrc ab lr s` Ð
.inzic iqkp ecarzy` `l Ð xcepàåä àîìòá àúìî ééåìâ,aiig edn zelbl Ð
.dil opicn` miiw xcipe li`edeäðùîïáø÷ äæ úéáå.ziad wcal Ðìôðå

úéáä.xafb ea wifgdy mcew Ðàøîâåðù àì,mlyl aiig "ilr" xn` ikc Ð
Ð xeyd ca` m`c ,"ilr inc" :xn`c `l`
minc" xn` `l `dc ,eca` `l mincd

.oira eid `le ,"elldåàéáäì éìògexhl Ð
.axwziy créîã øîà÷ã éîð àëäÐ

df xey ycwi" :xn`c ,onwl `pniwe`cke
xeyd ,jkld ."dler ilr mincde ,eincl
zn m`e ,"xeyd ycwi" :xn`dc Ð yecw
`kde ."ilr" :xn`dc Ð ezeixg`a aiig
oeik mzdc ,lirl xn`ck xninl `kil
,iz` zeixg`n diytp xhtnl Ð "df" xn`c
,`kd la` .i`w d`ad gxeh` Ð "ilr"e
,"elld" xn` `le ,dinw minc eed `lc
:xn`wc i`de ,i`w zeixg`` "ilr" i`ce
cr yecw `di df xey :xn`w ikd Ð "df"

.einc `ia`e epxkn`yïéìåç øåùä`lc Ð
.xkniykl xeyd inc zern `l` yicwd

åúåéøçàá áééç åðéà,xknp `l ixdy Ð
.melk yicwd `ly `vnpeáééç ìáà

åéîã úåéøçàáeycwe ,xeyd xknp m` Ð
.ezeixg`a aiig Ð eca`e mincdàùéø

åéîãì øåùä ùã÷é øîàãaiig jklde Ð
lr minc zyecw lg ixdy ,ezeixg`a
i`de .einc zeixg` eilr laiw `ede ,xeyd
,i`w minc`e li`ed ,ied zeixg` Ð "ilr"

."elld" `nilc dinw eed `l minceàôéñ
åùã÷é åéîã åàåáéùëì øîàãepi` jkld Ð

`a `le xeyd znc oeikc ,ezeixg`a aiig
.melk yicwd `ly `vnp Ð minc llkl

àéä øéàî éáøzycewn z` ixd" :`ipzc Ð
,'ek "ixiibzzy xg`l" ,"xiibz`y xg`l il

.zycewn xne` xi`n iaxäì éðúîã àëéàå
.`ng xa inxe iia`e dcedi axc `dl Ðóà

ïäë åèìçù éô ìò,`ed `nh :xn`y Ð
el xne` evzp `ly onf lk .uzpl cnere
xiky` `le ,jiptl jly ixd :xkeyl xikyn
.miiw jl izxkydy zia ixdy ,xg` zia jl

åöúð,`ed xikync dilfn meync .xkeyl xg` zia cinrdl xikyn aiig ,odk Ð
.oird zexv lr e` lfbd lr cygpy
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øîàxey xn` la` dler ilr df xey inc xn`c `l` epy `l ax xa `iig iax
xn`w e`iadl ilr ezeixg`a aiig epi` zne df xn`c oeik dler ilr df
xey" :ipzwc ,oizipznc `yix ok m` :xn`z m`e .axwziy cr gexhl ,xnelk Ð
d`xp) "ilr" xn` elit` [opireny`l] ,mlyln xeht Ð xeyd zn ,"dler df

iax wiqnck ,mlyln xehtc [ok] oicd (ok
dlekc :wgvi epiax xne`e !ax xa `iig
xn`c ixiin ,`tiq oia `yix oia ,oizipzn
xey inc" :oizipznc `yexit ikde ."inc"
,xeyd zn ,"oaxw df zia inc" ,"dler df
xn` `lc oeik ,mlyln xeht Ð ziad ltp
,"dler ilr df xey inc" :xn` la` ."ilr"
ltpe xeyd zn ,"oaxw ilr df zia inc"
`nw wxta `zi` ikde .mlyl aiig Ð ziad
?dacp edfi`e xcp edfi` :(`,e) dpyd y`xc
ixd" xn`c Ð dacp ,"ilr" xn`c Ð xcp
apbp e` zn ,xcp ?dacpl xcp oia dn ."ef
Ð apbp e` zn dacp ,ezeixg`a aiig Ð
oizipzna `ipzc `de .ezeixg`a aiig epi`
s`c ,opireny` `zeaxc d`xp ,"df xey"
aiig Ð "ilr" xn`c oeik ,"df" xn`c ab lr
dxe`klc :wgvi epiax xne`e .ezeixg`a
"dler ilr df xey inc" xn` ikc rnyn
,dyecw ea oi`e oileg `ed xeyd seb Ð
,"ilr ipelt ly xey inc" xne`l incc
yicwn mc` oi`c ,oileg `ed xeyd sebc
,eincl xkf yicwnl inc `le .exiag xey
,sebd zyecw yecwc (a,hi) dxenza xn`c
dia `zgp minc zyecw dia `zgpc ebnc
ycwi" xn`ck ixiin mzdc Ð sebd zyecw
jenqa `zi` inp ikde "eincl df xey
"eincl xeyd ycwi" xn` ikc ,oizrnya

.yecw xeyd sebc

éáéúéîdler ilr df xey 'ek dler df xey
e` zn ea oilrene ycwd xeyd
`l `nl` Ð ezeixg`a aiig (epi`) apbp
iaxl `iywe .xn`w "e`iadl ilr" opixn`
`pniwe`c oizipznn `nil` in :ipyne !`iig
itl dywe .incxn`wc inp `kd ?incxn`wc
ipzw `ziixa `dae ,oileg etebc izyxitc dn
,`gip `kd i"yxyxitc dn itle !yecw xeyc

eincl xeyd ycwi" :xn`wc ,onwl `pniwe`cke Ð inc xn`wc inp `kd :epeyl dfe
aiig zn m`e ,"xeyd ycwi" xn` `dc Ð yecw xeyd ,jkld ."dler ilr mincde
eed `lc oeikc ,xn`w "m`iadl ilr" :xn` `l `kde .xn` "ilr" `dcÐ ezeixg`a

,`kd la` .i`w d`ad gxeh` "ilr"e ,iz`w zeixg`n diytp xhtnlÐ "df" xn`c oeik ,mzdc .lirl xn`ck xninl `kil Ð "dler ilr elld minc" xn` `le ,dinw minc
.i"yx oeyl o`k cr .einc`ia`e epxkn`y crycwd didi df xey :xn`w ikdÐ "df" xn`wc`de .i`w zeixg`` "ilr" i`ce Ð "elld" xn` `le ,dinw mincd eed `lcàäå

iax yxitc dn itl ,oizipzn` `tiqn `icda jxtinl ivn dedc oicd `ede Ð 'ek `tiq ipzwc inc xn`w `lc `yix inc xn`wc `tiqcndf inc" :`tiqa ipzwc ,ax xa `iig
itle .dlr eziiyew miiq `yixn iieyw`l ligzdy dn itl `l` .mlyl aiigc opz oizipznae .ezeixg`a aiig epi` Ð apbp e` zn ,ea oilren oi`e oileg xeyd Ð "dler ilr
,xafbd cil `aiy cr ezeixg`a aiig :xn` opgei iax ,ca`y e` apbpe ziad wcal dpn yicwnd :(`,hlw) oilegc `xza wxta `zi`c `d lr `iyw [la`] .lkd `gip uexizd
xey" xne`d :opz`de ?aiign`l "ilr" xn`cab lr s` ,ziad wca iycwe ."d`elne ux`d 'dl" aizkc ,dizi``pngxc`fb iaÐdizi`c`kid lk :xn`yiwl oa oerny iaxe
yiwl oa oerny iaxc `d ?jixtw i`ne !mlyl aiigÐziad ltpe xeyd zn "oaxw ilr df zia dler ilr df xey" ,mlyl xehtÐziad ltpe xeyd zn ,"oaxw df zia dler df
ipzw ikd meyne ,melkyixtd `lyaÐ oizipznc`idde .mlyl aiig epi`e ,dizi` `pngxc`fb iaÐdizi`c `kid lkc xn`w ikd meyne ,yicwdydpndyixtdyk ixiin
oizipzna `kdc ,wgvi epiaxl d`xp jkl .inca oizipznl iwenc ax xa `iig iaxc `d mzdc `ibeq i`dl dil zilc d`xpe !oileg diteb xeydc `pniwe` `dc ,mlyl aiigc
dn lk edine ,exiag oenn yicwdl leki mc` oi` mzdc Ðyecw eteb oi`c ,eilr exiag xey xne`l inc `le .sebd zyecw yecwc ,eincl xkf yicwn enk ,yecw xeyd sebc
iax` oizipzn i`dn (my) oilegc`xza wxta jixtc ,`gip `zyde .yecwxeyd sebÐ "dler ilrdf xey inc" xn` ik ,elyxeydy`kdla` .qitzn`eddia qitznl ivnc
xn`wc ipyne ,'eke "dler ilr df xey"c `ziixan jixtc oizrnya inp `gipe .ziad wcal dpn yicwnl ince ,eyixtd enk ied Ð yecw xeyd sebc oeikc ,yiwl oa oerny
?"eincl xey ycwi" xn`c ,`yix wiqnck inwe`l jixv i`n` :zvwdniz ,edine .ycwd xeyd seb ied oizipzn inp ikde .ipzwck ycwd ied xeyde ("dler ilr df xey inc")
`dc :xnel yi cere .ycwd xey iede ,"eincl xey ycwi" xn`ded ik `yix :eyexit ikdc xnel jixve !ycwd xeyd seb ied "dler ilr df xey inc" xn`c oeik ,inp ikd e`la
inp `gipe ,`zrny dlek `gip ikdae .yecw xeyd seb iede ,"dler eince eincl xey ycwi" xn`c :yexit ,"dler ilr df xey inc" xn`c `l` epy `l ax xa `iig iax xn`c

.ziad wcal dpn yicwnl ince ,yixtd eli`k ied yecw xeyd sebc oeikc ,yiwl oa oerny iax` `kdc oizipznn jixte .(my) oilegc `xza wxtc i`dóàodk ehlgy it lr
jiptl jly ixd" el xne` ikd meyne .d`pda xzen hlgend rbepn ziac rnyn`kdnc :wgvi epiax xne`Ðjiptl jly ixd el xne``aa) "oipne`d" wxt opzc`dl incc ,"

:mzd opzc ,dxayp e` dzn ik ied ok m` Ð d`pda xeq` hlgpd ziac opixn` i`c ."jiptl jly ixd" el xne` Ð `ixbp` ziyrpy e` ,dwixade xeng xky :(`,gr `rivn
wxta rnyn oke .d`pda xeq`c rnyn ,epnn dpdi `ly dx`n dl oz Ð "zx`nn zrxv" :micba iab mipdk zxeza xn`c `dn ixenl dywe .xg` xeng el cinrdl aiig
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ãeaòzLéà éãeaòzLéà ïéca ãîòc ïåék :ïì òîLî à÷̈©§©¨¥¨©£©©¦¦§©§¥¦§©§

àðãîeàå ,éñëð¯.àeä àîìòa àúléî ééelbäðùî ¦§¥§§¨¨¦¥¦§¨§¨§¨
úéaä ìôðå øBMäúîe ,"ïaø÷ äæ úéá"e "äìBò äæ øBL"¯ ¤¨©¦¤¨§¨¥©§¨©©©¦

lî øeèt,"ïaø÷ éìò äæ úéá"e "äìBò éìò äæ øBL" .ílL ¨¦§©¥¤¨©¨©¦¤¨©¨§¨
úéaä ìôðå øBMä úî¯ì áéiç.ílLàøîâéaø øîà ¥©§¨©©©¦©¨§©¥¨©©¦

éìò äæ øBL éîc" øîàc àlà eðL àì :áø øa àéiç¦¨©©Ÿ¨¤¨§¨©§¥¤¨©
"äæ" øîàc ïåék ,"äìBò éìò äæ øBL" :øîà ìáà ,"äìBò¨£¨¨©¤¨©¨¥¨§¨©¤

úîe¯:éáéúéî .øîà÷ Bàéáäì éìò ,Búeéøçàa áéiç Bðéà ¥¥©¨§©£¨¨©§¨¦¨¨©¥¦¥
"äìBò äæ øBL"¯áðâð Bà úî ,Ba ïéìòBîe Lc÷ä øBMä ¤¨©¤§¥£¦¥¦§©

¯"äìBò éìò äæ øBL" ;Búeéøçàa áéiç Bðéà¯øBMä ¥©¨§©£¨¤¨©¨©
áðâð Bà úî ,Ba ïéìòBîe Lã÷ä¯!Búeéøçàa áéiç¯éî ¤§¥£¦¥¦§©©¨¨©£¨¦

éîð àëä ?"éîc" øîà÷c àðîé÷Bàc ïéúéðúnî àîélà©¦¨¦©§¦¦§¦§¨§¨¨©§¥¨¨©¦
."éîc" øîà÷c¯àLéø ,"éîc" øîà÷c àôéñcî àäå §¨¨©§¥§¨¦§¥¨§¨¨©§¥¥¨

"äìBò øBL éîc" :àôéñ éðú÷c !"éîc" øîà÷ àìc¯ §¨¨¨©§¥§¨¨¥¥¨§¥¨
áðâð Bà úî ,Ba ïéìòBî ïéàå ïéleç øBMä¯áéiç Bðéà ©¦§¥£¦¥¦§©¥©¨
!åéîc úeéøçàa áéiç ìáà ,Búeéøçàa¯àôéñå àLéø ¨©£¨£¨©¨§©£¨¨¨¥¨§¥¨

àLéø ,"éîc" øîà÷c¯,"åéîãì øBMä Léc÷é" :øîàc §¨¨©§¥¥¨§¨©©§¦©§¨¨
àôéñå¯."eLc÷é åéîc eàáiLëì" :øîà÷c¯ïéà àäå §¥¨§¨¨©¦§¤¨Ÿ¨¨¦§§§¨¥

äãeäé áø øîà !íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà̈¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨¨©©§¨
Léc÷î íãà :øîàc ,àéä øéàî éaø ?épî àä :áø øîà̈©©¨©¦©¦¥¦¦§¨©¨¨©§¦
àtt áø déì øîà :éøîàc àkéà .íìBòì àa àlL øác̈¨¤Ÿ¨¨¨¦¨§¨§¦£©¥©©¨
éaøk ,ïàîk :àcñç áøì àîç øa éîø dì éøîàå ,ééaàì§©©¥§¨§¦¨¨¦©¨¨§©¦§¨§©§©¦
øîà ?íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà :øîàc ,øéàî¥¦§¨©¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨£©
øékNnä :àäà dì éðúîc àkéàå ?ïàîk àlàå :déì¥§¤¨§©§¦¨§©§¥¨©¨©©§¦

ïäk BèìçL ét ìò óà ,òbðúðå Bøáçì úéa¯øîBà ©¦©£¥§¦§©©©©¦¤£¨Ÿ¥¥
éðôì EìL éøä" :BìBözð ,"E¯.úéa Bì ãéîòäì áéiç £¥¤§§¨¤¦§©¨§©£¦©¦
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc oikxr(ycewÎzay meil)

,z`f drinyn dpynd dzid `l m`yàîéúc eäîxeaq ziid - ©§¥¨
c xneleäeãîà àìc ïåék,ig xcepdy cera ipelt eze`làì ¥¨§£¨Ÿ

éñëð ãeaòzLéàoi`e ,xcepd ly eiqkp ecarzyd `l - ¦§©§¦§¥
,excp z` mlyl miaiig miyxeidïì òîLî à÷epl drinyd - ¨©§©¨

c ,dpynd,ïéca ãîòc ïåék,mlyl edeaiigeéãeaòzLéà ¥¨§¨©©¦¦§©§¥
éñëð ãeaòzLéàz` eneyiy itk mlyl eiqkp ecarzyd - ¦§©§¦§¥

,xcipdàðcîeàåwx ,xcipd ly efàeä àîìòa àúléî ééelb- §§¨¨¦¥¦§¨§¨§¨
oi` j` ,xcpd zngn eaeig jq `ed dn xexiae ielib `l` dpi`
ig eceray `vnp jky oeike ,onf xg`l eilr lgy ycg aeig df
yxei miaiig zny s`e ,excp melyzl micareyn eiqkp eidei

.eaeg z` mlyl

äðùî
utg e` dnda yicwn oia weliga oecl zxaer epizpyn

exey lr xne`d :mdinca envr z` aiignd oial ,minieqnøBL'
å ,'äìBò äæezia lr xne`d ok'ïaø÷ äæ úéa'wcal ycew-] ¤¨§©¦¤¨§¨

,[ziadlî øeèt ,úéaä ìôðå ,øBMä úîeílLinc z` ycwdl ¥©§¨©©©¦¨¦§©¥
`l` ,melka envr z` aiigl oiekzd `ly oeik ,ziad e` xeyd
ltp e` xeyd zny oeike ,el` minieqn zia e` xey yicwdl

.ycwd ly cqtdd ixd ziad
xn` m` la`,'ïaø÷ éìò äæ úéá'e ,'äìBò éìò äæ øBL'ixd ¤¨©¨©¦¤¨©¨§¨

m` okle ,jka envr z` aiigáéiç ,úéaä ìôðå øBMä úî¥©§¨©©©¦©¨
ìílL.miiey z` §©¥

àøîâ
zn ,oaxw ilr df ziae dler ilr df xey xne`d' :dpyna epipy
ote` dfi`a zx`an `xnbd .'mlyl aiig ,ziad ltpe xeyd

:dpynd zwqereðL àì ,áø øa àéiç áø øîàaiigy ,df oic ¨©©¦¨©©Ÿ¨
,ziad e` xeyd incaàlàote`aéìò äæ øBL éîc' øîàc ¤¨§¨©§¥¤¨©

,'äìBòxeyd ca` m` s` ,xeyd inca envr z` aiigy oeikc ¨
.einc z` mlyl aiigìáàm`,'äìBò éìò äæ øBL' øîà £¨¨©¤¨©¨
,dpynd oeyl zehytkøîàc ïåékxey'úîå ,'äæ,xeydBðéà ¥¨§¨©¤¨¥¥

,Búeéøçàa áéiçxn`y s`e,'éìò'xeyd zeni m`y ezpeek oi` ©¨§©£¨¨©
adl aiigziilr' `l` ,einc z` `iøîà÷ 'Bàéáäìezpeek - ©£¦¨¨©

okle ,eaixwdle ycwnd zial e`iadl aeigd eilr lhen didiy
.ezeixg`a aiig epi` zn m`

:ax xa `iig ax ixac lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
xne`d ,`ziixaa,'äìBò äæ øBL'ixdïéìòBîe ,Lc÷ä øBMä ¤¨©¤§¥£¦

Bam` .dlirn xeqi`a xaer ea ynzynde -úîxeydBà ¥
,Búeéøçàa áéiç Bðéà ,áðâðla` .xeyd inca aiigzd `ly oeik ¦§©¥©¨§©£¨

xn` m`,Ba ïéìòBîe Lc÷ä øBMä ,'äìBò éìò äæ øBL'm`e ¤¨©¨©¤§¥£¦
,Búeéøçàa áéiç áðâð Bà úîxa `iig ax ixack `ly epiide ¥¦§©©¨§©£¨

.ezeixg`a aiig epi` ,'dler ilr df xey' xne`dy ,ax
e :`iyewd lr `xnbd ddnzïéúéðúnî àîélà éî`ziixa ike - ¦©¦¨¦©§¦¦

,ef oeyl dxn`p da s`y ,epizpynn dticre dwfg efàðîé÷Bàc§¦§¨
éîc øîà÷cdf xey inc' xn`y ote`a dpynd z` epcnrde - §¨¨©§¥

e ,'ilrénð àëäote`a dcinrdl yi ,ef `ziixaa ,o`k s` - ¨¨©¦
éîc' øîà÷c.ax xa `iig ax ixacke ,'ilr df xey §¨¨©§¥
bd zx`an:`ziixadn dziiyew z` `xnøîà÷c àôéñcî àäå§¨¦§¥¨§¨¨©

éîcxn`y ote`a xaecn `ziixad ly `tiqay jkn ixde - §¥
ay rnyn ok m` ,oldl `aeiy enke ,'ilr df xey inc'àLéø¥¨

ote`a xaecn,àôéñ éðz÷c .éîc øîà÷ àìcxne`døBL éîc' §Ÿ¨¨©§¥§¨¨¥¥¨§¥
Ba ïéìòBî ïéàå ,ïéleç øBMä ,'äìBòxaer epi` ea ynzynd - ¨©¦§¥£¦

xeyd inc z` yicwdl dzid ezpeeky oeik ,dlirn xeqi` meyn
.epxkniy xg`l ,calaúîxeydáéiç Bðéà ,áðâð Bà ¥¦§©¥©¨

,Búeéøçàa,ycwdl einc z` ozi ezxikn xg`ly wx xcpy oeik §©£¨
.einca aiig epi` ,exkn `ly oeikeìáàz` ozil eilr ,exkn m` £¨

e ,ycwdl zernd,åéîc úeéøçàa áéiçaiig zernd eca`i m`y ©¨§©£¨¨¨
xaecn `yixay rnyn mipt lk lre .mixg` zern `iadl
`lye ,ezeixg`a aiig dfae ,'dler ilr df xey' xn`y ote`a

.ax xa `iig ax ixack
a mb zn`a :`xnbd zvxznå àLéøa mbàôéñote`a xaecn ¥¨§¥¨

,'éîc' øîà÷cay ,mdipia weligdeàLéøote`a xaecnøîàc §¨¨©§¥¥¨§¨©
'åéîãì øBMä [Lc÷é] (ùéã÷é)'oiprl yecw envr xeyd `di - ¦§©©§¨¨

,envr xeyd z` yicwdy oeike ,miyecw einc eidie xkniy ,einc
.ezeixg`a aiig,àôéñåxaecn'eLc÷é åéîc eàáiLëì' øîà÷c §¥¨§¨¨©¦§¤¨Ÿ¨¨¦§§

d eidi ,einc z` law`e epxkn`yk -epi` okle ,miyecw minc
zn e` ca` m` j` ,ecil einc e`eaiy cr ,xeyd zeixg`a aiig

.ezeixg`a aiig epi` ,okl mcew
`ziixad z` cinrdl okzi cvik :df uexiz lr `xnbd dywn

,mlawiy xg`l dxiknd inc z` yicwdy ote`aàäåixde - §¨
,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ïéàezycwd dlg cvike ¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨

:`xnbd zvxzn .ecil e`a `l oiicry minc lr,äãeäé áø øîà̈©©§¨
épî àä ,áø øîàk ,`ziixad dzpyp in zrck -øéàî éaø ¨©©¨©¦©¦¥¦

,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ,øîàc ,àéädlg `linne ¦§¨©¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨
.ecil e`a `l oiicry mbd ,xeyd inc lr ezycwd

:df uexiz z`ad jxca zxg` oeyl d`ian `xnbdàkéà¦¨
éøîàc,df uexiz dpyp jky mixne` yi -àtt áø déì øîà §¨§¦¨©¥©¨¨

dì éøîàå ,ééaàìok xn`y mixne` yie -áøì àîç øa éîø §©©¥§¨§¦¨¨¦©¨¨§©
ïàîk ,àcñçi`ce ,`ziixad zxaeq in zrck -,øéàî éaøk ¦§¨§©§©¦¥¦

déì øîà .íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà øîàce` ,iia` §¨©¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨¨©¥
,`cqg axïàîk àlàå`pzk `ziixad z` cinrdl ozip ike - §¤¨§©

leki cvik ok `l m`y ,`id xi`n iaxk i`ce ixde ,xg`
.ecil e`ay mcew dxiknd inc z` yicwdl

iia`e dcedi ax ixac z` d`iany zxg` oeyl d`ian `xnbd
:zxg` `ziixa iablàäà dì éðúîc àkéàåz` mipeyy yi - §¦¨§©§¥¨©¨

,ef `ziixa iabl mi`xen`d ixacòbðúðå ,Bøáçì úéa øékNnä©©§¦©¦©£¥§¦§©©
,zrxv rbpa ziadBèìçL ét ìò óàd [e`nih-],ïäkuzpl yie ©©¦¤£¨Ÿ¥
,ziad z` dzrBì øîBàxkeyl xikyndéðôì ElL éøä','E ¥£¥¤§§¨¤

m` la` .xg` zia el cinrdl jixv xikynd oi`eáéiç ,Böúð§¨©¨
xikyndúéa Bì ãéîòäìly elfny mixne` ep`y oeik ,xg` §©£¦©¦

.oir zexv e` lfb lr cygpy ,df rbpl mxb xikynd
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אגרות קודש
 ב"ה,  ח' תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יעקב יוסף שי'

שלום וברכה!

... לכתבו ע"ד אלו שהם אדאפטירט ילדים - באם אין ודאי שאמם יהודית צריך לשאול רב: 

כיהודים  שמתחנכים  כיון  לגיירם,  להשתדל  וכיו"ב  הרב  על  ואז  ואופנה.  לגירות  הילדים  הזקוקים 

ויתערבו בכל אופן בבנ"י וכו'. - מובן שהחינוך צ"ל ע"פ התומ"צ.



ריב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oikxr(oey`x meil)

,sqk lwy miyinga mixeryøîBì ãeîìzaezkd epcnln - ©§©
,'úñëî'.dinc ieeya zictp `l` ok dpi` dpwn dcyy ¦§©

ïàk øîàð ,øîBà øæòéìà éaø(bk fk my) dpwn dcyaáMçå' ©¦¡¦¤¤¥¤¡©¨§¦©
,'laId zpW cr LMxrd zqkn z` odMd Flïläì øîàðådcya ©Ÿ¥¥¦§©¨¤§§©§©©Ÿ¥§¤¡©§©¨

dfeg`(gi fk my)áMçå'mipXd iR lr sqMd z` odMd Fl §¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦
,'laId zpW cr zxzFPdïläl äîdfeg` dcyaa dziictøác ©¨Ÿ©§©©Ÿ¥©§©¨¨¨

,áeö÷,lwy miying epiidcïàk óàdziict ,dpwn dcya ¨©¨
aáeö÷ øác.mixery xneg rxf lkl sqk lwy miying - ¨¨¨

mitiqen milrad oi` dpwn dcya xfril` iaxly dpyna epipy
:opax zhiya zwtzqn `xnbd .ynegeäì àéòaéàewtzqp - ¦©§¨§

,daiyid ipaïðaødcy ziict iabl ef dey dxifb ecnl `ly ©¨¨
,ycwddn dpwnm`däåL äøéæb eäì úéàdey dxifb ecnl - ¦§§¥¨¨¨

,mdizeaxn efdéì ïé÷tîedecnly `l` -ìoipr,LîBçenky ©§¦¥§¤
s` ,yneg siqedl jixv dcet envr yicwndyk dfeg` dcya

,ok dpwn dcyaäåL äøéæb eäì úéì àîìc Bàoi` `ny e` - ¦§¨¥§§¥¨¨¨
,ef dey dxifb llk mixaeqLîBçì eäì úéìåmixaeq mpi`e - §¥§§¤
.dpwn dcya yneg yiy

:wtqd z` hyet `axeäì úéì àøazñî ,àáø øîàxazqn - ¨©¨¨¦§©§¨¥§
ecnl `l opaxyäåL äøéæbixdy ,llk efàðîçø élbcî- §¥¨¨¨¦§©¥©£¨¨

oic aezkd dlibynLîBçl ,zenewn ipyaäfeçà äãN éab ¤©¥§¥£¨
ålãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL déì eåä ,Búéa Léc÷î éaâixd - §©¥©§¦¥£¥§¥§¦©¨¦§¤¨

,oic eze` z` micnlnd miaezk ipy o`k yiïéáeúë éðL ìëå§¨§¥§¦
aäïéãnìî ïéà ,ãçàk ïéà.xg` mewnl df oicåmbøîàc ïàîì ©¨¦§¤¨¥§©§¦§§©§¨©

cg`k mi`ad miaezk ipy,ïéãnìîyneg cenll oi` o`k §©§¦
ixdy ,dfeg` dcynàðîçø élâcîoic aezkd dliby dnn - ¦§©¥©£¨¨

a LîBçoeictøNòîoke ,ipyaoeictäøBäè äîäádycwedy ¤§©£¥§§¥¨§¨
,men da ltpe oaxwlaeoeictäàîè äîäáwcal dycwedy §§¥¨§¥¨

,ziadàáeè déì äåä,cg`k mi`ad miaezk daxd yi ixd - £¨¥¨
.ïéãnìî ïéàå§¥§©§¦

:`axl di`x d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðzepipy - ©§¨§¨¥§¨¨
,dpwn dcya yneg oi`y `ax ixack `ziixaadéîòhî àìå- §Ÿ¦©§¥

,x`iay mrhdn `l la`àéðzziict oipra xn`p ,`ziixaa ©§¨
,'LMxrd zqkn z` odMd Fl aXge' (bk fk `xwie) dpwn dcy§¦©©Ÿ¥¥¦§©¨¤§§

oeyldneúñëîa','Ekøòäy epcnlïéëøòì áeúkä BLéwä- §¦§©¨¤§§¦¦©¨©£¨¦
dpwn dcy ziict cnlzy ick ,exiag z` e` envr z` jixrnl

,oikxrnéñBî ïéà ïéëøò äîLîBç ójxrd z` ozep `l` ¨£¨¦¥¦¤
,xzei `le dxeza aevwdéñBî ïéà äð÷î äãN óà.LîBç ó ©§¥¦§¤¥¦¤

enrhk `l la` ,dpwn dcya yneg oi`y `ax ixack gken
mi`ad miaezk ipy o`k yiy meyn 'dey dxifb' micnel oi`y

.oikxrl ywedy meyn `l` ,cg`k

äðùî
:xingdle lwdl exn`py mipica dkiynn dpyndøBLa§

,ãáòä úà úéîäL ãòenäoicdy minrtì÷äì,xeyd lra lr ©¨¤¥¦¤¨¤¤§¨¥
ey minrtøéîçäì.eilrãçà ,ãöék[oia-]úéîäLxeydúà §©§¦¥©¤¨¤¥¦¤

e ,íéãáòaL äàpäzindy oiaïúBð ,íéãáòaL øeòkä úàlra ©¨¤¤¨£¨¦¤©¨¤¨£¨¦¥
card oec`l xeydìL,òìñ íéLoic `vnp .card ieey itl `le §Ÿ¦¤©

.micaray xerka xingne micaray d`pa lwin df
úéîämc` xeydïúBð ,ïéøBç ïa,bxdpd iyxeil xeyd lra ¥¦¤¦¥

xeriya minelyzBéååLwfipd ly. ¨§
ìáçxeyd,äæáe äæa,mwifde ,oixeg oaa oiae cara oia epiidc ¨©¨¤¨¤
ïúBðwfipl xeyd lra.íìL ÷æð ¥¤¤¨¥

àøîâ
zwiicn .epizpyn diepy `pz dfi` zhiyk zxxan `xnbd
ipic lky rnyn ,'crend xeya' dpynd dhwpy dnn :`xnbd
m` ,mly wfp mlyn mc`a lagy xeyy `tiqd s`e dpynd

df didaxeyïéà ,ãòeî,[ok-]df did m` la`axey,àì ,íz §¨¦§¨Ÿ
,wfp ivg `l` mlyn oi`eàîéìy xn`p m`d -àìc ïéúéðúî ¥¨©§¦¦§Ÿ

ïðúc ,àáé÷ò éaøk,(:bl w"a) dpynaóà ,øîBà àáé÷ò éaø §©¦£¦¨¦§©©¦£¦¨¥©
xeyíãàa ìáçL íz,xeya lag mc`d mbexzei mc`d wefipe ¨¤¨©¨¨¨

py dnn,xeyd wfiílLîxeyd lraøúBnayxtdd z` - §©¥©¨
,xeyd z` wifdy dnn xzei mc`d wefipy,íìL ÷æðxaqy ixd ¤¤¨¥

`le ,mly wfp mlyn mc`d z` wifdy mz xey s`y `aiwr iax
.epizpynk

:`xnbd zvxznàîéz eléôàepizpyny xnel dz` leki - £¦¥¨
k,àáé÷ò éaø`l` cren wx `leénð íz eléôàc ïécä àeä ©¦£¦¨©¦©£¦¨©¦

,mly wfp mlynàôéñ àðúîì éòa à÷c éãééàåiptn `l` - §©§¥§¨¨¥§¦§¨¥¨
dvxyy xey oic jynda zepyl `pzdãáò úéîäe`ïa úéîä ¥¦¤¤¥¦¤

dì úçkLîc àeä ãòeîác ,ïéøBçcrena `weecy -dz` ¦¦§¨§©§©©¨
la` ,df oic `vendì úçkLî àì íúa,df oic jiiy oi` - §¨Ÿ©§©©¨

,mc` bxedd mz xeyl minelyz aeig oi`yéðz÷ éëä íeMî¦¨¦¨¨¥
ãòeî-xikfd ok meyn`pzd.'crend xey' dpynd zligza ¨

äðùî
:xingdle lwdl exn`py mipica dkiynn dpyndñðBàa§¥

,äzôîáeoicdy minrtì÷äì,dztnde qpe`d lreminrt ¦§©¤§¨¥
yøéîçäì.eilröékãçà ,ã[oia-]úà äzéôe ñðàLdxrp §©§¦¥©¤¨¤¨©¦¨¤

dgtynnäpeäkaL äìBãb,daexn dzyea dzeaiyg zngny §¨¤©§¨
edzite qp`y oiaúàdgtynn dxrpäpèwä[dlty-] ¤©§©¨

ìàøNéaL,jk lk dlecb dzyea oi`yíéòìñ íéMîç ïúBð ¤§¦§¨¥¥£¦¦§¨¦
.dxrpd ia`l qpwxingne dpedkay dlecba lwin df oic `vnp
.l`xyiay dphwa

åxeriyíâtäå úLBaäsqepa mlyl jixvy,mirlq miyingl §©¤§©§¨
,Léiaúnäå Léiáîä éôì ìkäzyad ,yiian ipepia mc`yky ©Ÿ§¦©§©¥§©¦§©¥

yiiaznd m` oke ,yiian heyt e` aeyg mc`ykn dlecb xzei
.heyt mc` `edyk xy`n dlecb ezya ,aeyg mc` `ed

àøîâ
dywn .mbtde zyead inelyz xewn dn zxxan `xnbd

:`xnbdnàéà,mbte zyea mb mlyl aiig recn -àîéà- ©©¥¨
xn`pyàðîçø øîà íéòìñ íéMîçdztnde qpe`d aiigy £¦¦§¨¦¨©©£¨¨
,zzléléî ìkî.mbte zyeaa cer aiig epi`e ,eiaeig lk xear - ¦¨¦¥

:`xnbd zvxzn,àøéòæ áø øîàok m`eøîàéednzie ¨©©§¦¨Ÿ§
m` mby okzi cvik ,miyp`díéëìî úa ìòamlyníéMîç ¨©©§¨¦£¦¦

m` mbe ,mirlqúBèBéãä úa ìòamlyníéMîç,mirlq`l` ¨©©¤§£¦¦
za oia welig yi mdae zyea inelyz cer eilr yiy jgxk lr

.dzyea itk zg` lkl ozepy ,zeheicd zal mikln
:dgec iia`éab ,éëä éà ,ééaà déì øîàzindy xey,énð ãáò ¨©¥©©¥¦¨¦©¥¤¤©¦

eøîàéxeyd bxdyk mby okzi cvik ,miyp`dá÷Bð ãáò Ÿ§¤¤¥
úéìbøî,daeyg ezcearyxeyd lra mlynìLíéL,mirlq ©§¨¦§Ÿ¦

bxdyk mbeèçî äNòî äNBò ãáòlk daeyg ezcear oi`y ¤¤¤©£¥©©
mlyn ,jkìLíéLdxezd dwlig `l mewn lkne ,mirlq §Ÿ¦

oia mirlq miying dxez dxn`y xyt` o`k s` ok m`e ,mdipia
.mbte zyea s` mlyny oipne ,zeheicd zaa oiae mikln zaa

:xg` uexiz uxzne ay `xirf ax,àøéòæ áø øîà àìà¤¨¨©©§¦¨
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ריג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oikxr(iyily meil)

.dyea,äôéæð ãò øîàc ïàîìen ok cnlóà øçiå' áéúëc §©§¨©©§¦¨¦§¦©¦©©
ìeàL.eilr qrky ixd ,'ozpFdiA ¨¦¨¨

:`xnbd dywnøîàc ïàîìemc` aiigy o`kn cenll yiy §©§¨©
cr wx exiag z` gikedláéúëä ,äôéæðef dyxta xn`p ixd - §¦¨¨§¦

,äìì÷e äàkäcenll yi ok m`e ,ozpedi z` llwe dkd le`yy ©¨¨§¨¨
.ellwny e` edkny cr exiag z` gikedl mc` aiigy o`kn

:`xnbd zvxzníúä éðàLozpedi iabl ,my xacd dpey - ¨¦¨¨
,le`yeãåãa ïúðBäéì déa äåäc àøéúé àúeáéáç ábàc- §©©£¦¨§¥¨©£¨¥¦¨¨§¨¦

,cec z` ozpedi aaigy dlecbd zeaiagd jeznydéLôð øñî̈©©§¥
éôèj` .aiig didy dnn xzei le`y z` gikedl eytp xqn - §¥

.dtifp cr wx `ed aeigd xwir zn`a
z` gikedl mc` aiig okid cr oecip `xnbd d`iady jk ab`
`ly minkg exn`y dn iabl dnec oecip `xnbd d`ian ,exiag

:`xnbd zxxan .ely `ipqk`d z` mc`d dpyiïëéä ãòcr - ©¥¨
y ,df oipra un`zdl mc`d jixv xeriy dfi`íãà äpLé àìŸ§©¤¨¨

BlL àéðñëàaoqk`zdl bdep `edy mewnd z` silgi `ly - ¨©§©§¨¤
.ea

:zwelgn `xnbd d`ianäàkä ãò ,øîà áøepkiy ick cr - ©¨©©©¨¨
y ,`ipqk`d lraun`zdl jixv epi` aey ok enr bdep m`

.my x`ydleåéøBçàì åéìk Bì eìLôiL ãò ,øîà ìàeîLe- §¥¨©©¤©§¦¥¨©£¨
.ezian mkilydl i`pqk`d ly eicba z` ziad lra lehiy cr

:ewlgp mipte` eli`a `xnbd zxxanélek déãéc äàkäa§©¨¨¦¥¥
éâéìt àì àîìò,envr i`pqk`d z` ziad lra dkn m` - ¨§¨Ÿ§¦¦

ok enke ,my x`ydle un`zdl jixv epi` lkd ixacl
éâéìt àì énð àîìò élek åéøBçàì åéìk úìLôäam` s` - §©§¨©¥¨©£¨¥¨§¨©¦Ÿ§¦¦

leki lkd ixacl envr i`pqk`d ilk z` ziad lra lhep
,xg` mewnl jlil i`pqk`déâéìt ék`id mzwelgne - ¦§¦¦

eäúéáãc äàkäa,ezy` z` mikn m` -øáñ øîl`eny - §©¨¨¦§¦§©¨©
c ,`ipqk`d z` dpyi `l ok it lr s`y xaeqàì déãéãìc ïåék¥¨¦§¦¥Ÿ

déì øòöî,envr eze` xrvn epi`y oeik -déì à÷ôð éàî §©¥¥©¨§¨¥
dpéîm` wx okle ,ezy` z` xrvn `edy jka el ztki` dn - ¦¨

.z`vl i`pqk`d i`yx ziad on mkilydl eixeg`l eilk liyti
øáñ øîec oeik ,enewn z` zepyl i`yxy xaeq ax eli`e -éúà ©¨©¨¥
éãeøèéàì.ziad lra mr hhewziy jkl `iai df xacy - §¦§¥

.ely `ipqk`d z` dpyi `ly mc`l ie`x recn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyänì Ck ìëåun`zdl mc`d jixv recne - §¨©¨¨

:`xnbd daiyn .ely `ipqk`d z` dpyiy cr jk lk leaqle
éàðñëà ,øî øîàcmewnl jlede ziad lra zia z` aferd §¨©©©§§©

,xg`íâBtziad lra ceak z`íbôðåipay ,envr ceak mb ¥§¦§¨
.cgia xecl elki `ly ,el` miyp` ipy miyw dnk mixne` mc`

:dxezd on df oicl xewn d`ian `xnbdøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
øîàpL ,äøBzä ïî BlL àéðñëàa íãà äpLé àlL ïépî ,áø©¦©¦¤Ÿ§©¤¨¨¨©§©§¨¤¦©¨¤¤¡©
l`xyi ux`l mixvnn xfgy drya ,epia` mdxa` iabl

l` ziA cre abPn eirQnl KlIe' (b bi ziy`xa)[ãò] (ìà) ©¥¤§©¨¨¦¤¤§©¥¥©
,'älçza Bìäà íL äéä øLà íB÷nä`wec mdxa` jldy ixd ©¨£¤¨¨¨¨¢©§¦¨

.enewn z` dpiy `le ,dligza eld` my didy mewn eze`l
àëäî ,øîà àðéðç éaøa éñBé éaø,df xac cenll yi o`kn - ©¦¥§©¦£¦¨¨©¥¨¨

weqt eze` zligza xn`py,'åéòqîì Cìiå'jled didy epiide ©¥¤§©¨¨
zenewnd z` dpiy `ly ,rqnl rqnn da lbxedy jxc dze`a

.mda oqk`zdy
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî,oicd oiprl mdipia weligd dn - ©¥©§

:`xnbd zx`an .z`f micnel weqtd ly wlg dfi`nàkéà¦¨
éàø÷àc éàðñëà eäééðéamc`a `ed mdipia weligd - ¥©§©§§©§©§©

z` zepyl i`yx `ed m`d ,mieqn ziaa dxwn jxc oqk`zdy
rnyn ,'eld`' oeyln z`f micnely ax zrcly ,`l e` enewn
,my oell citwd dreaw `ipqk` mdxa`l dzidy mewna wxy
iaxa iqei iax eli`e .zg` mrt el epncfdy zenewna `l la`

el oncfd m` elit`y rnyn ,'eirqnl' oeyln ok cneld `pipg
edpyi `l aey ,mieqn mewna zg` mrt oqk`zdl.

d`ian ,ely `ipqk`n mc` dpyi `ly `xnbd dxn`y jk ab`
:dnec oipra ztqep `xnin `xnbdàlL ïépî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¤Ÿ

,åéúBáà úeðneàîe Búeðneàî íãà äpLée` `ed did m`y §©¤¨¨¥¨¥¨£¨
,zxg` zepne`a dptilgi `l ,znieqn zepne`a milibx eizea`

øîàpLzyegpd ilk z` zeyrl ywiay jlnd dnly iabl ¤¤¡©
,ycwnd ziaayïa ,øvî íøéç úà çwiå äîìL Cìnä çìLiå'©¦§©©¤¤§ŸŸ©¦©¤¦¨¦Ÿ¤

úLBçð Løç éøö Léà åéáàå éìzôð ähnî àeä äðîìà äMà¦¨©§¨¨¦©¥©§¨¦§¨¦¦Ÿ¦Ÿ¥§¤
dk`ln lM zFUrl zrCd z`e dpEaYd z`e dnkgd z` `lOIe©¦¨¥¤©¨§¨§¤©§¨§¤©©©©£¨§¨¨
mikln) 'FYk`ln lM z` UrIe dnlW KlOd l` `FaIe zWgPA©§Ÿ¤©¨¤©¤¤§ŸŸ©©©¤¨§©§

,(ci-bi f '`øî øîàå,df weqt lrdénéàdzid mxig ly en` - §¨©©¦¥
,ïc úéaîWi` eia`e oC zFpA on dX` oA' (bi a 'a i"dc) xn`py ¦¥¨¤¦¨¦§¨§¨¦¦

mivraE mipa`A lfxAA zWgPA sqMaE adGA zFUrl rcFi ixvŸ¦¥©©£©¨¨©¤¤©§Ÿ¤©©§¤¨£¨¦¨¥¦
lM aWgle gEYR lM gYtlE linxMaE uEAaE zlkYA onBx`Ä©§¨¨©§¥¤©©©§¦§©¥©¨¦©§©§Ÿ¨

,'Lia` cieC ipc` inkge Linkg mr Fl ozPi xW` zaWgnáéúëe ©£¨¤£¤¦¨¤¦£¨¤§©§¥£Ÿ¦¨¦¨¦§¦
(bk gl zeny) epiax dyn onfa okynd zk`ln iyer iablBzàå§¦

,'ïã ähîì Cîñéçà ïa áàéìäàmilibx eid oc hay iyp`y ixd ¨¢¦¨¤£¦¨¨§©¥¨
mxig s`e ,milk ziiyr ly zepn`a`le jka jiynd xevn

.eizea` zepne` z` dpiy
mi`a minieqn zepeer lry lirl `xnbd dxn`y jk ab`
:`xnbd zxxan .mixeqi xeriy `ed dn `xnbd zx`an ,mirbp

ïéøeqé úéìëz ïëéä ãòly xzeia zegtd xeriyd `ed dn - ©¥¨©§¦¦¦
df oi` i`ce epnn zegte ,'mixeqi'k eaiygdl ozipy xrvd
xeriy edn dpin `wtp yi oipr dfi`l x`eai oldle] mixeqi

.[mixeqiìk ,øæòìà éaø øîàinïéàå ,LBaìì ãâa Bì eâøàL ¨©©¦¤§¨¨Ÿ¤¨§¤¤¦§§¥
åéìò ìa÷úîohw e` lecb `l` ,ezcinl mi`zn epi`e - ¦§©¥¨¨

exrv oi` dfn zegt xeriya la` ,jkn xrv el yie ,ezcinl
.mixeqik aygp
:`xnbd dywné÷úîàîézéàå ,àøéòæ àáø dì óyie - ©§¦¨¨¨§¦¨§¦¥¨

ok dywdy mixne`,éðîçð øa ìàeîL éaøixdBfî äìBãb ©¦§¥©©§¨¦§¨¦
eøîày ,mixeqi oipra minkg exn` xzei lecb yecig -eléôà ¨§£¦

âBæîì eðåekúðoii ly qek elamin,ïðBöa Bì eâæîe ,ïénçe` ¦§©§¦§§©¦¨§§¥
oiid z` el befnl eywiay,ïénça Bì eâæîe ïðBöa,mixeqi df ixd §¥¨§§©¦

åeli`éàä élek úøîà zàebx`y ,jk lk lecb xaca wxy - §©§¨§©¥©
.mixeqik xacd aygp f` ezcinl mi`zn epi`y cba el
:mixeqid xeriy oipra zetqep zerc d`ian `xnbddéøa øî©§¥

[epa-]eléôà ,øîà àðéáøcm`,B÷eìç Bì Ctäðeyaly §©¦¨¨©£¦¤§©£
.mixeqi el` ixd ,aey eyaelle exiqdl eilre jtedn,àáø̈¨

àîézéàådf didy mixne` yie -àîézéàå ,àcñç áødidy §¦¥¨©¦§¨§¦¥¨
dfàðz àúéðúîa dì éøîàå ,÷çöé éaøepipyy mixne` yie - ©¦¦§¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨

,`ziixaa jkñékì Bãé èéLBä eléôàwpx`l -ìL ìBhéìL £¦¦¨©¦¦¨Ÿ
,zerahn,íézL Bãéa eìòå:`xnbd dtiqene .mixeqi el` ixd §¨§¨§©¦
à÷ååcywiay df ote`aìLíézL Bãéa eìòå L,mixeqi el` ixd ©§¨¨Ÿ§¨§¨§©¦
ìáàywiay ,jetd ote`aìL Bãéa eìòå íézLàì ,Lel` oi` - £¨§©¦§¨§¨¨ŸŸ

oeik ,mixeqieäéécLéîì àçøéè àkéìc,jka gxeh oi`y - §¥¨¦§¨§¦§©§
.wpx`l zxzeind rahnd z` jilydl

zxxan .mixeqi xeriy edn ,jka oecl yi recn zx`an `xnbd
:`xnbdänì Ck ìëåxeriy oipra lirl e`aedy zehiyd lk - §¨©¨¨

`ed dn rcil yi oipr dfi` iable ,jka dpin `wtpd dn ,mixeqi
:`xnbd zx`an .mixeqi xeriyìàòîLé éaø éác àéðúc- §©§¨§¥©¦¦§¨¥

,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa ef `ziixa epyyìkmc` Ÿ
BîìBò ìaé÷ ,ïéøeqé àìa íBé íéòaøà åéìò eøáòLlaiw - ¤¨§¨¨©§¨¦§Ÿ¦¦¦¥¨

el did m` wxe ,`ad mlerl el ie`xd wlgd lk z` dfd mlera
dtiqen .enler z` laiw `l ,lirl mi`aend mixeqidn cg`

:`xnbdéøîà àáøòîainy ,mixne` eid l`xyi ux`a - §©£¨¨¨§¦
,mixeqi `ll mei mirax` eilr exary
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המשך ביאור למס' חרכין ליום שלישי חמ' ב



ריד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc oikxr(ycewÎzay meil)

lk lr oica mc`d cnry xg`ly micen lkd dfae ,ekxr inc
yi oic zia aeigly oeik ,xhya aezkk eaeg dyrp ,`edy aeig
miaeb okle ,lew el yiy ,xhyay aegk df ixde ,meqxte lew

.minezin eze`
,oica cnry ote`a dpynd z` cinrn dz` m` :`xnbd dywn

ok m`dúååëc,`tiqd z` cinrdl yi jkl dneca -éab ¦§¨¨©¥
xne`d'éìò éîc'ote`a xaecn dfa mby ,zneïéca ãîòLxg`e ¨©¨©¤¨©©¦

ok m`e ,zn jkéànày dpynd dxn` recn -,ïéLøBé eðzé àì ©©Ÿ¦§§¦
.eaeig z` mlyl miyxeid lre ,miign xenb aeig eilr lg ixde
inc xne`d oial ilr ikxr xne`d oia welig yi :`xnbd zvxzn

xne`dy ,ilr,'éìò éîc',mlyl edeaiige oica cnr m` s` ¨©¨©
`ed oiicr,àðcîeà øqeçîz` oic zia ecn` `ly onf lke §©§¨¨

la` ,mlyln miyxeid mixeht okle ,aeig eilr lg oi` ,eieey
xne`d,íeìk àìå øqeçî àì 'éìò ékøò'aevw ekxr ixdy ¤§¦¨©Ÿ§¨§Ÿ§

.mlyl miyxeid miaiig ,edeaiige oica cnr m`e ,dxeza
xne`d :dpyna epipy'åëå éìò éìâøå éãé Cøò.melk xn` `l ¥¤¨¦§©§¦¨©

:mi`pz zwelgna iepy df oicy zx`an `xnbd,ìãéb áø øîà̈©©¦©
äéîc ïúBðå ,áø øîàlbxd e` cid jxr z` ozil xcepd aiig - ¨©©§¥¨¤¨

.aiigzdy
:`xnbd ddnzàäåixde -éðz÷ 'íeìk øîà àì',dpyna §¨Ÿ¨©§¨¨¥

dn :`xnbd zvxzn .dinc z` ozil eilry ax xn` cvike
y dpyna epipyy,'íeìk øîà àì'epiid,ïðaøìmixne`d Ÿ¨©§§©¨¨

aiigzdl ezpeek dzid `ly oeik ,dlhal eixac `iven mc`y
`l` dxeza jxr oi`e ,dxeza mixen`d oikxr ipic itk `l`

.mc`ley ax xn`y dn'äéîc ïúBð'epiid,øéàî éaøìxaeqd ¥¨¤¨§©¦¥¦
oi` dxezd ony rciy oeike ,dlhal eixac `iven mc` oi`y
ixde ,xa` eze` inca aiigzdl ezpeek dzid ,ccea xa`l jxr

.dinc z` aiigy ,'ilr ici inc' xne`k `ed
e ,o`k z`f xnel ax jxved recn :`xnbd zl`eydøîà àä̈£¨¨

àðîéæ àãç,zg` mrt z`f xn` xak ixd -ìãéb áø øîàc £¨¦§¨§¨©©¦©
,áø øîà`le ,mc` ipaa wx oikxr ipic z` dxez dxn`y s` ¨©©

mewn lkn ,milka `le miig ilraa,'éìò äæ éìk Cøò øîBàä'¨¥¥¤§¦¤¨©
,åéîc ïúBðeixac `iven mc` oi`y ,xi`n iax zhiyk epiide ¥¨¨

ilk inc' xne`ke ,ilkd inca aiigzdl ezpeek dzide ,dlhal
.'ilr

:`xnbd daiynàîéúc eäî,xnel xeaq ziid -,íúäiabl ©§¥¨¨¨
,ilk jixrnàeäzpizpa aiigy xi`n iax xaeqy mrhd edf -

oeik ,ilkd incclkøîâå ,éìëì Cøò ïéàL òãBé íãàezrca §¨¨¥©¤¥¥¤¦§¦§¨©
ì øîàåíéîc íLeli`ke ,ilkd ieey itl eaeig legiy oiekzde - §¨©§¥¨¦

.'ilr ilkd inc' xn`àëä ìáàcg` jixrn iabl ,o`k - £¨¨¨
c xnel yi ,eixa`néòè÷ àòèéî,ezrca dreh `ed -,øáñc ¦§¨¨¨¥§¨©

àkéàc éëéä éka aiigzdl zexyt` yiy enk -'éLàø Cøò' ¦¥¦§¦¨¥¤Ÿ¦
énð àkéà ,'éãéák Cøò'åa aiigzdl zexyt` mb yi jk -Cøò' §¥¤§¥¦¦¨©¦¥¤

,'éìâø Cøò'å 'éãédnypdy xa` oia weligd z` rcei epi`e ¨¦§¥¤©§¦
,ea dielz dnypd oi`y xa`l ea dielzøîà÷ àì 'éîc' ìáà£¨§¥Ÿ¨¨©
.xa`d inca aiigzdl ezpeek oi` j` -ïì òîLî à÷okl - ¨©§©¨

ici jxr xne`d xi`n iax zrcly o`k s` rinydl ax jxved
.dinc z` ozep ilr ilbx jxr e`

xne`d :dpyna epipyéãéák Cøòå éLàø Cøò,ilrCøò ïúBð ¥¥Ÿ¦§¥¤§¥¦¥¥¤
.Blek

:`xnbd zl`eyàîòè éàîxa` jixrndy jkl mrhd dn - ©©£¨
oeyl :`xnbd daiyn .eteb lk jxr z` aiig ea dielz dnypdy

àðîçø øîà÷ 'úBLôð'(a fk `xwie) xn`py ,dxezd dxn` - §¨¨¨©©£¨¨
`ed jxrd aeigy epiide ,''dl zWtp LMxrA xcp `lti iM Wi`'¦¦©§¦¤¤§¤§§§¨Ÿ©

aygp ea dielz dnypdy xa` lke ,ytpd jxra aiigznyk
.elek jxra aiig ekixrnde ,'ytp'k

:dpyna epipy'åë Ba äéeìz äîLpäL øác ,ììkä äæjxr ozep ¤©§¨¨¨¤©§¨¨§¨
.elek

eciak e` ey`x z` jixrndy xn`p xaky s` :`xnbd zx`an
,df llk dpynd dhwp ,elek jxra aiigééeúàìz` zeaxl - §¨¥

elbx z` jixrndäaekøàä ïî[jxad-],äìòîìedf mewny ¦¨©§¨§©§¨
gp.elek inca aiige ,ea dielz dnypdy xa`k ay

xne`d :dpyna epipyïúBð ,éìò ékøò éöçekxr ivg.'åë £¦¤§¦¨©¥
:df oica mi`pz zwelgn d`ian `xnbd,ïðaø eðzxne`déöç ¨©¨¨£¦

ä÷Bì ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .Bkøò éöç ïúBð ,éìò ékøò¤§¦¨©¥£¦¤§©¦¥§©¦§¨¥¤
.íìL Cøò ïúBðå§¥¥¤¨¥

,dcedi iaxa iqei iaxl :`xnbd ddnzéànà ,'ä÷Bì'recn - ¤©©
ivga aiigzdy jka xar xeqi` dfi` ike ,zewln aiig `ed

:`xnbd zvxzn .ekxr,àtt áø øîàzewlnl dpeekd oi` ¨©©¨¨
`l` ,sebdä÷Bìepennaamlyl eilry jk.íìL Cøò ¤§¥¤¨¥

:`xnbd zxxanàîòè éàîdcedi iaxa iqei iax eaiign recn - ©©£¨
:`xnbd zx`an .'ilr ikxr ivg' wx xn` ixde ,mly jxr mlyl
`ed df oic j` ,ekxr ivg `l` aiig epi` oicd xwirn mpn`

,äøéæbxne`a minkg ok exfby,'ékøò éöç',mly jxr mlyiy §¥¨£¦¤§¦
eèàxne`d meyn -Béöç Cøòå ,'Béöç Cøò'ixdøác éåä ¨¥¤¤§§¥¤¤§¨¥¨¨

,Ba äéeìz äîLpäLx`azdy enke ,mly jxra ea aiige ¤©§¨¨§¨
'iivg jxr' xne`dy xnele zerhl e`eai `ly icke ,epizpyna
mlyn mlerly epwiz ,'ikxr ivg' xne`a enk ,ivg wx mlyn

.mly jxr
xne`d :dpyna epipyïúBð ,éìò éîc éöçeinc ivgéîc 'åë £¦¨©¨©¥§¥

.Blek éîc ïúBð ,éìò ééöç¤§¦¨©¥§¥
:`xnbd zl`eyàîòè éàîeivg inc z` ozil xcepd recn - ©©£¨

'zeytp' oeyln lirl epyxcy s` ixde .elek inc z` ozil aiig
iabl edf ,elek jxra aiig eteb ivg z` jixrndy weqtay
xcepd iabl s`y oipne ,'zeytp jkxra' mda xn`py ,oikxr

.oicd `ed ok minc
(a fk `xwie) df weqta :`xnbd daiyn'úBLôð Ekøòa øãð'¤¤§¤§§§¨

,áéúkmicnel oikxray myk ,oikxrl mixcp dxezd dyiwde §¦
jxra aiig ea dielz dnypdy xa` jixrndy 'zeytp' oeyln
inc ozep ,ea dielz dnypdy xa` inc xcepd iabl s` ,elek
aiig ,mda dielz dnypdy mixa` yi eteb ivgay oeike .elek

.elek inca
:dpyna epipyBa äéeìz äîLpäL øác ,ììkä äæinc ozep ¤©§¨¨¨¤©§¨¨§¨

,dpynd dxn` df llk :`xnbd zx`an .elekééeúàì`iadl - §¨¥
elbx inc xcepd z` zeaxle,äìòîìe äaekøàä ïîxa` edfy ¦¨©§¨§©§¨

.elek inc z` `iany ,ea dielz dnypdy
minkge xi`n iax zwelgn oipra `ziixa d`ian `xnbd

:dxezd on jxr el oi`y xac jixrna ,lirl d`aedy,ïðaø eðz̈©¨¨
éøònä,éìk Cøò éöç Coi` ilkly mb ,zepexqg izy dfa yiy ©©£¦£¦¥¤§¦

,ekxr ivga wx aiigzdy mbe ,llk dxezd on jxrøéàî éaø©¦¥¦
åéîc ïúBð øîBàilkd ivg inc -.øîà àì ,íéøîBà íéîëçå ¥¥¨¨©£¨¦§¦Ÿ¨©

,íeìk.ixnbl xehte §
:`xnbd zxtqn .`ziixad z` zx`an `xnbdìç àáøL- ¨¨¨©

,dleg dyrpdéaâì ìeòexwal eil` e`a -ïðaøå ééaàipae-] §©¥©©¥§©¨¨
,[daiyidéøîà÷å éáúéå,efd `ziixaa mipce miayei eide - §¨§¦§¨¨§¦

,jk dilr eywdeàîìLaixac mipaen -,øéàî éaøcøáñ÷ ¦§¨¨©¦¥¦¨¨©
yBéöç àðL àìå Blek àðL àì ,äìháì åéøác àéöBî íãà ïéà¥¨¨¦§¨¨§©¨¨Ÿ§¨§Ÿ§¨¤§

mlerl ,eivg jxra e` ilkd lk jxra aiigzd m` welig oi`e -
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המשך בחמוד רנב



רטו

המשך בחמוד רנב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oikxr(ipy meil)

.ezrc z` lityi e`àlà,yexcl yi jkBúðwz äîmc` ly ¤¨©©¨¨
ì éãéì àáé àlL÷Bñòé àeä íëç ãéîìz íà ,òøä ïBL ¤Ÿ¨Ÿ¦¥¨¨¨¦©§¦¨¨©£

ìétLé àeä õøàä íò íàå ,äøBzaz`øîàpL ,Bzòc`Rxn' ©¨§¦©¨¨¤©§¦©§¤¤¡©©§¥
miIg ur oFWl.'çeøa øáL da óìñå ¨¥©¦§¤¤¨¤¤§©

ìàòîLé éaø éác àðziax ly eyxcn ziaa ef `ziixa epy - ¨¨§¥©¦¦§¨¥
,l`rnyiì øtñîä ìkúBðBò ìécâî ,òøä ïBLzepeerl mxeb - ¨©§©¥¨¨¨©§¦£
milecbìL ãâðkúBøéáò Lody ,zexengéeléâå íéáëBk úãBáò §¤¤¨Ÿ£¥£©¨¦§¦

.íéîc úeëéôLe úBéøò,miweqtdn z`f cenll yieàëä áéúk £¨§¦¨¦§¦¨¨
(my mildz) rxd oeyl iablì'áéúëe ,'úBìãb úøaãî ïBL ¨§©¤¤§Ÿ§¦

,íéáëBk úãBáòaiptl epiax dyn xn` lbra l`xyi e`hgyk ©£©¨¦
(`l al zeny) `ed jexa yecwdäàèç äfä íòä àèç àpà'¨¨¨¨¨¨©¤£¨¨

.'äìãâeéâaáéúk úBéøò éelxtihet zy`l sqei xn`y §Ÿ¨§¦£¨§¦
(h hl ziy`xa)éàå'.'úàfä äìãbä äòøä äNòà Coke §¥¤¡¤¨¨¨©§Ÿ¨©Ÿ

áéúk íéîc úeëéôLalad z` bxdy ixg` 'dl oiw xn`y ¦§¦¨¦§¦
(bi c ziy`xa),'àNpî éðBò ìBãb'zexiard zylyy ixd ¨£¦¦§Ÿ

iabl xn`p oke ,dlecb oeyla weqta zepekn elld zexengd
.'zFlcB zxAcn oFWl' rxd oeyl¨§©¤¤§Ÿ

oeyl xn`p rxd oeyl iabl ixd :`xnbd zl`ey,'úBìBãb'§
ok m`e ,mipy miax herineézøz àîéàlewy df `hgy xn`p - ¥¨©§¥

cbpk lewy `edy oipne ,zexengd zexiardn mizy cbpk wx
:`xnbd daiyn .ozylyú÷tî eäéépéî éäylydn dfi` - ¥¦©§©§¨

`xaq oi`e ,'dlecb' oeyl dxn`p ozylya ixde ,llkdn `ivez
cbpk lewy rxd oeyly `ziixad dxn` okl ,odn zg` hrnl

.zexengd zexiar yly
éøîà àáøòîa,mixne` eid l`xyi ux`a -ì''éàúéìz ïBL- §©£¨¨¨§¦¨§¦©

mc` oia ziyily `idy ,likxd ly epeyl ef ,ziyily oeyl
,ceq el zelbl exiagléàúéìz ìéè÷dyly zbxed ef oeyl - ¨¦§¦©

,miyp`,åéìò ïéøîBàìå Bìa÷îìå Bøtñîì âøBäzngny itl ¥©§©§§©§©§§©§¦¨¨
,rxd oeyl eilr el exn`y eze` mr lawnd hhewzi rxd oeyld
z` xn`y likxd z` mibxed mcd il`ebe ,df z` df ebxdie

.efd dbixdd d`a eci lry ,rxd oeyld
áéúëc éàî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàweqtd yexit dn - ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¦§¦

(`k gi ilyn)ì ãéa íéiçå úåî'lì ãé Lé éëå ,'ïBL.ïBL`l` ¨¤§©¦§©¨§¦¥¨©¨
weqtd `aäúéîî ãi äî ,Eì øîBì,zindl dleki -ì óàïBL ©§©¨§¦¨©¨
éà .äúéîîe ,ixnbl zenec cide oeyldy xn`z m`e -ãi äî §¦¨¦©¨

àlà äúéîî dðéàcnery in z`,dì Ceîñamewn cr ¥¨§¦¨¤¨§¨¨
,ribn etexb`yì óààlà äúéîî dðéà ïBL`vnpd z`Ceîña ©¨¥¨§¦¨¤¨§¨

øîBì ãeîìz .dì(f h dinxi)ì èeçL õç','íðBLugy enke ¨©§©¥¨§¨
wegxd z` bexdl dleki rxd oeyl s` ,wegxd z` mb bxed

.dpnnéà,xnel dvxz m`e -õç äîwx bxedíéòaøà ãò ¦©¥©©§¨¦
,änà íéMîçå,xzei `leì óàïBL`l` zbxed dpi` rxdãò ©£¦¦©¨©¨©

øîBì ãeîìz .änà íéMîçå íéòaøà(h br mildz)ezL' ©§¨¦©£¦¦©¨©§©©
ìe íäét íéîMá,'õøàa Cìäz íðBLoeyl xtqnd m` s`y ©¨©¦¦¤§¨¦£©¨¨¤

leki oiicr ,ux`n miny wgxnk eilr xtqny eze`n wegx rxd
.ewifdl `ed

miweqtd zyly zeyxca jxevd z` dzr zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .elldíäét íéîMá ezL' áéúëc øçàî éëå§¦¥©©¦§¦©©¨©¦¦¤

wifdl xyt` rxd oeyl ici lry rnyny ,'ux`A KldY mpFWlE§¨¦£©¨¨¤
weqtd ok m` ,lecb wgxna `vnpy in s`ì èeçL õç''íðBL ¥¨§¨

éì änì:`xnbd daiyn .epcnll siqen `ed dn -òîLî÷ àä ¨¨¦¨¨©§©
ïì,ugl rxd oeyl dnicy jka eprinydl weqtd `a df xac - ¨

õçk ìéè÷cugk eilr mixacny eze` z` zbxed `idy - §¨¦§¥
:zxxane `xnbd dkiynn .mc`d z` bxeddáéúëc øçàî éëå§¦¥©©¦§¦

weqtd mbì èeçL õç','íðBLrxd oeyly mb ep` mirceie ¥¨§¨
ok m` ,ugk zbxedy mbe ,lecb wgxna `vnpy ina zrbet

weqtdì ãéa íéiçå úåî'éì änì 'ïBL.epcnll `a `ed dn - ¨¤§©¦§©¨¨¨¦
jxvp df weqt :`xnbd daiynéiç éòác ,àáø øîàc ,àáøãëì§¦§¨¨§¨©¨¨§¨¥©¥

déðMéìa,dxeza weqriy ici lr epeyla mbiyi ,miig dvexd - §¦§¥
edéðMéìa úéî éòácici lr epeyla dbiyi ,dzin dvexde - §¨¥¦§¦§¥

.dlape zehy ixaca weqriy
zxxan .'rxd oeyl' aygp xeaic dfi` dzr zxxan `xnbd

:`xnbdàLéa àðMéì éîc éëéäly xeaic dfi` -aygp i`pb ¥¦¨¥¦§¨¦¨
:`xnbd zx`an .exne`l xeq`e ,rxd oeylkøîà] (øîà àáø)¨©
'àéðìt éa àøeð àkéà' øîàc ïBâk ,[äaøy` zwlec cinz - ©¨§§¨©¦¨¨¥§¨§¨

eziaa y` dievn dry lkae `ed xiyry rnyny ,ipelt ziaa
:`xnbd dywn .miliyaz lyalééaà déì øîà,daxlà÷ éàî ¨©¥©©¥©¨

ãéáò,rxd oeyl xacd aygp recne ,mc` eze` jka dyr dn - ¨¦
ixdeàeä àîìòa àúléî ééelboky ,xacd ielib `l` df oi` - ¦¥¦§¨§¨§¨

miywand mze`l dlbn `l` ,rxd oeyl jxca jk xne` epi`
:`xnbd zvxzn .ipelt zial ekliy y`àlàote`a xaecn ¤¨

àLéa àðMéìa ÷étîcly jxca eitn mixacd z` `iveny - §©¦§¦§¨¦¨
,rxd oeyl zxin`àøeð çëzLî àëéä ,øîàcozip okid ike - §¨©¥¨¦§§©¨
,cinz y` `evnlàéðìt éa àlà,ipelt mc` ly eziaa `l` - ¤¨¥§¨§¨

[éøååëå àøNa àkéàc],mibce xya iliyaz cinz my yiy - §¦¨¦§¨§©§¥
rnyn ef oeyla mixacd xne`yky ,mixg`l mdn dpdn epi`e

.ipelt eze` lr zepb
:rxd oeyl xeqi` oi`y ote` d`ian `xnbdìk ,äaø øîà̈©©¨¨

døî étàa àønàúéîc àúléîmc`d ipta xn`py xac lk - ¦§¨§¦§©§¨§©¥¨¨
,xaecn eilryàLéa àðMéì íeMî da úéìxeqi` ea oi` - ¥¨¦¦§¨¦¨

:`xnbd dywn .rxd oeylïkL ìk ,[ééaà] déì øîàdfa yiy ¨©¥©©¥¨¤¥
mb o`k yi ixdy ,xeqi`àtöeç,lr i`pb xac xnel eipt firny §¨

,eipta exiagåmeyn mb,àLéa àðMéìxac eilr xn` ixdy §¦§¨¦¨
:`xnbd zvxzn .i`pbdéì øîà,iia`l daxéñBé éaøk àðà ¨©¥£¨§©¦¥

éì àøéáñ,iqei iaxk xaeq ip` -àì éîiî ,éñBé éaø øîàc §¦¨¦§¨©©¦¥¦¨©Ÿ
øác ézøîà,mc` lréøBçàì ézøæçåmc` eze` m` wecal ¨©§¦¨¨§¨©§¦©£©

,mc` lr izxn`y xac lky oeik ,mixacd z` rneye my `vnp
.eipta s` exne` iziid

:rxd oeyl zeklda sqep oic d`ian `xnbd
øîà̈©
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המשך ביאור למס' חרכין ליום שני חמ' ב

אגרות קודש

]ט"ו תמוז תשכ"ב[

מובנת הפליאה והתמי' הכי גדולה על העדר כל ידיעות מכם. ויהי רצון שיהי' זה סימן שהכל 

בסדר בענינים הפרטים, ושאין חסר כלל וכלל בפעולותיהם בענינים הכללים.



רטז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc oikxr(iying meil)

äðùî
mc`d ly elib itl `ed 'oikxr' aeigy dxeza xn`p
oAn xkGd LMxr dide' (f-b fk `xwie) xn`py ,edekixrdy§¨¨¤§§©¨¨¦¤
sqM lwW miXng LMxr dide dpW miXW oA cre dpW mixUr¤§¦¨¨§©¤¦¦¨¨§¨¨¤§§£¦¦¤¤¤¤

W LMxr dide `ed dawp m`e ,WcTd lwWAoAn m`e ,lwW miWl §¤¤©Ÿ¤§¦§¥¨¦§¨¨¤§§§Ÿ¦¨¤§¦¦¤
milwW mixUr xkGd LMxr dide dpW mixUr oA cre mipW Wng̈¥¨¦§©¤¤§¦¨¨§¨¨¤§§©¨¨¤§¦§¨¦
dide mipW Wng oA cre Wcg oAn m`e ,milwW zxUr dawPle§©§¥¨£¤¤§¨¦§¦¦¤Ÿ¤§©¤¨¥¨¦§¨¨
milwW zWlW LMxr dawPle sqM milwW dXng xkGd LMxr¤§§©¨¨£¦¨§¨¦¨¤§©§¥¨¤§§§Ÿ¤§¨¦
dXng LMxr dide xkf m` dlrne dpW miXW oAn m`e ,sqM̈¤§¦¦¤¦¦¨¨¨©§¨¦¨¨§¨¨¤§§£¦¨

.'milwW dxUr dawPle lwW xUr̈¨¨¤§©§¥¨£¨¨§¨¦
.oikxr aeig iabl mc`d lib z` mipc cvik zx`an dpynd
milwy dyng ekxr dlrne yceg oan wepizy dxeza xn`p
jxr el oi` yceg oan zegt mpn` ,dawpl milwy dylye xkfl

:dpynd zxne` .llkìL íBéíéL,envräpîéä ähîìk- §Ÿ¦¦§©¨¥¤¨
ohw eze`e 'ilr ohw ipelt jxr' mc` xn` m`y ,ycegn zegtk
oan zegt ohw jixrnk df ixd ,mei miyely oa mei eze`a did

.melk aiigzd `le ycegLîç úðLjeza cli epiide ,dnvr §©¨¥
,mipy yng milydy mcew ,eiigl ziyingd dpydúðLe§©

íéøNò,ef dpy milydy mcew ,mc`d iigl mixyrd zpy - ¤§¦
,íäî ähîìkoecip zenily mipy yng milydy ixg` wxe ¦§©¨¥¤

oan'k oecip dpy mixyr milydy xg`le ,'mipy yng oan'k
.'dpy mixyrøîàpL(my),'äìòîå äðL íéML ïaî íàå' ¤¤¡©§¦¦¤¦¦¨¨¨©§¨

oecip dpy miyy milydy xg`l wxy zcnln 'dlrne' zaize
ef oeyl dxn`p `ly s`e .milwy xyr dyng ekxre owfk

mewn lkn ,mlekaî ïleëa íéãîì eðà éøäiabl xen`dúðM £¥¨§¥¦§¨¥§©
M äî ,íéMLíéML úðdnvr,äpîéä ähîìkmilyiy cr ¦¦©§©¦¦¦§©¨¥¤¨

,'dlrne' zaiz zernynk ,zenily dpy miyyLîç úðL óà©§©¨¥
.äpîéä ähîìk íéøNò úðLe§©¤§¦¦§©¨¥¤¨

:dnvr lr dpynd ddnzïäyi ixde ,xacd `ed ok ike - ¥
,df cenil zegclíày ep`vnäNòaezkdíéML úðLdnvr ¦¨¨§©¦¦
,äpnî ähîìkoiprløéîçäìoecip jxrpdy ,jixrnd lr ¦§©¨¦¤¨§©§¦

dlrne miyy oak `le ,milwy miyng ekxry miyyn zegtk
ike ,milwy xyr dyng wx ekxryúðLe Lîç úðL äNòð©£¤§©¨¥§©

epnî ähîìk íéøNòoiprl,ì÷äìoan zegt ly ekxr ixdy ¤§¦¦§©¨¦¤§¨¥
xyr dyng ekxr yng lib xg`e ,mirlq yng wx `ed yng
,mirlq xyr dyng `ed mixyr oan zegt ly ekxr oke ,milwy
zpeeky oipne ,milwy miyng ekxr mixyr oa dyrpy xg`le

.jixrnd lr lwdl s` dzid dxezdøîBì ãeîìzokl - ©§©
oeyl dxn`p'äðL' 'äðL'oa' ,'mipy yng oa' ,zenewnd ylya ¨¨¨¨

,'dpy miyy oa'e 'dpy mixyr,äåL äøéæâì,yexcl yi jkeäî ¦§¥¨¨¨©
íéML úðLa äøeîàä 'äðM'zpecip [dnvr miyyd zpy] ¨¨¨£¨¦§©¦¦

íéøNò úðLe Lîç úðLa äøeîàä 'äðL' óà ,ähîìk¦§©¨©¨¨¨£¨¦§©¨¥§©¤§¦
.øéîçäì ïéáe ì÷äì ïéa ,epnî ähîìk¦§©¨¦¤¥§¨¥¥§©§¦

:el` mipic lr siqend `pzd zrc z` d`ian dpyndéaø©¦
,øîBà øæòìàonvr miyy zpye mixyr zpye yng zpy wx `l ¤§¨¨¥

jk zepecip od mlerl `l` ,odn dhnlk zepecipeäiL ãò©¤§
íéðMä ìò úBøéúéelld,ãçà íBéå Lãçdyrpy xg`l wxe §¥©©¨¦Ÿ¤§¤¨

mipy yng oan'k epic dyrp ,meie ycege zenily mipy yng oa
.miyye mixyr oa iabl oke ,'dlrne

àøîâ
dpy dn ,dey dxifbl 'dpy' 'dpy' xnel cenlz' :dpyna epipy
yng zpyn dxen`d dpy s` ,dhnlk miyy zpya dxen`d

.'xingdl oiae lwdl oia ,epnn dhnlk mixyr zpye
:`xnbd zxne` .ef dey dxifb zyxcp cvik zx`an `xnbd

'äðôeî'ody 'dpy' 'dpy' zeaizn zyxcp ef dey dxifb - §¤
,ef dey dxifb cnll zeiepte ,weqta ixnbl zexzeinàì éàc§¦Ÿ

äðôeî,ef dyxcl zeiept el` zeaiz eid `l eli`y -àkéà §¤¦¨
ïðéëøôãk Cøôéîìz` ef dey dxifb lr zeywdl ozip did - §¦§©¦§¨§¦©

zpyy dxez dxn`y dn `ny ,epzpyna dxen`d `iyewd
,xzei deab jxr mlyiy ,xingdl epiid dpnid dhnlk miyy

ok`y `xnbd zxne`e .lwdl `leéáéúk éøéúé 'äðL' 'äðL'- ¨¨¨¨§¥¥§¦¦
dlki oky ,od zexzein dxezd dazky 'dpy' 'dpy' zeaiz
epiide ,'mixUr oA cre mipW Wng oAn m`e' aezkl dxezd§¦¦¤¨¥¨¦§©¤¤§¦
dlki miyy oa iabl oke ,dpy mixyr epiid 'mixyr'y mircei
zaizy `vnpe 'miXW oA cre dpW mixUr oAn' aezkl dxezd¦¤¤§¦¨¨§©¤¦¦
oa] cnlpd lv` oiae [miyy oa] cnlnd lv` oia zxzein 'dpy'

.llk miywn oi` dpten dey dxifb lre ,[mixyr
.mi`pz zwelgna ielz epizpyn oic m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zxxanéaøk àìc ïéúéðúî àîéìxn`p `ny - ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
dpnid dhnlk mixyrd zpyy cnll weqt dkixvny epzpyny

,iaxk zxaeq dpi`ììëa ãòå ,'ãò' øîàä ,éaø éàcmewn lk - §¦©¦¨¨©©§©¦§¨
ixd ,mieqn mewn cr e` mieqn onf cr oebk ,'cr' oeyl dxn`py
Wng oAn' (d fk `xwie) dxezd dxn`y oeike ,lelk xacd eze`¦¤¨¥
epiide ,llka mixyr zpyy mircei ep` 'dpW mixUr oA cre mipẄ¦§©¤¤§¦¨¨

.dpnid dhnlkàéðúcgqtd bg iabl weqta xn`p ,`ziixaa §©§¨
l`xUIn `edd WtPd dzxkpe ung lk` lM iM' (eh ai zeny)¦¨Ÿ¥¨¥§¦§§¨©¤¤©¦¦¦§¨¥

ìBëé ,'éòáMä íBé ãòå ïLàøä íBiîdxeza xen`dy xnel ziid ¦¨¦Ÿ§©©§¦¦¨
d mFIn''ïBLàø,oey`xd meid ixg`n epiid [oqipa e"h]àìå ¦¨¦§Ÿ

ììëa ïBLàøoke ,ung zlik` xeqi` llka oey`xd meid oi`e - ¦¦§¨
d mFi cr' xn`py dn'éòéáLmeid mcew epiid [oqipa `"k] ©©§¦¦

iriaydììëa éòéáL àìå,xeqi`d llka iriayd meid oi` - §Ÿ§¦¦¦§¨
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המשך ביאור למס' חרכין ליום עמישי חמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובימים אלו דאחר קבלת התורה הנקראת תורת חיים ותורת עולם, שאחד הפירושים בזה 

זהו שמכניסה חיים גם בעניני עולם, הנה יה"ר מהשי"ת שכל אחד ואחד מאתנו יראה את זה בהד' 

אמות שלו ושל ב"ב שיחיו ויראה את זה גם כפשוטו שיהי' להם א לעבעדיקער געזונטער פרייליכער 

זומער און א געזונטען פרייליכען תמיד.

בברכה.

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

ãéa,eci mr cgi -ådey `ed dnk,ãé àìamdipiay yxtdde §¨§§Ÿ¨
.ycwdl epzepe ,eci inc `ed
oic :zxne`e dpynd zniiqn,äæ`ed,ïéëøòaî íéøãða øîBç ¤¤¦§¨¦¦©£¨¦

,epizpyna x`eank ,dieey z` mlyl aiig eci inc z` xcepdy
'jxr' oi`y oeik ,melk aiig epi` 'ilr ici jxr' xne`d eli`e

.cg` xa` `le ,mly mc` jixrna `l` dxeza xen`d

àøîâ
:`xnbd zxxan .'eze` oiny ,ilr ici inc' :dpyna epipyéëéä¥¦

déì ïðéîééL:`xnbd zx`an .eieey z` miny cvik -øîà ¨§¦©¥¨©
ïé÷æð ìL ãîBà BúBà ïéãîBà ,àáøminyy enk eze` miny - ¨¨§¦¤¤§¨¦

dey did `ed dnk eze` micne`y ,eci z` jzg exiagy in
,ci `ll dzr dey `ed dnke ,mly `edyk cark xknidl

.yxtdd z` wifnd el mlyne
:`xnbd dywnééaà déì øîà,`axléîc éîzencl ozip ike - ¨©¥©©¥¦¨¥

ixde ,eci z` ekzgy mc` zneyl epizpyn ly `neyd z`
íúä,oiwfp iabl ,my -àeä àìéæ àøáboeik ,`ed lflefn mc` - ¨¨©§¨¦¨

meyl mi`ayk s`e ,ci el oi`yk dzr eze` mi`ex mi`nydy
.lefa eze` miny ,mly ecera ,okl mcew dey did dnk eze`

eli`eàëä,ycwd iabl ,o`k -àeä çéáL àøábmly mc` - ¨¨©§¨§¦©
.xzei mixwi minca eze` meyl ie`xe ,`ed gaeyne

`l` :iia` zrc z` `xnbd d`ianänk ïéãîBà ,ééaà øîà̈©©©¥§¦©¨
,úçà Bãéa äëàìî äNBòä ãáòa ïzéì äöBø íãàdne ¨¨¤¦¥§¤¤¨¤§¨¨§¨©©

epia weligdìd car zxenz mc` oziy mekqd oiaäNBòdk`ln §¤
.åéãé ézLa¦§¥¨¨

:`xnbd ddnzeäéð éàî 'úçà Bãé'm`d ,xaecn car dfi`a - ¨©©©¦
,zg` cia wx dk`ln dyery caraà÷éñt Cãéàåcide - §¦¨§¦¨

ok m` ,drehw dipydCä eðééä,`ax xn`y `ney dze` ef - ©§©

.mi`nyd ipira lflefn `ed drehw eciyky zngn iia` e`gce
:`xnbd zvxznàlày carl iia` zpeekBãézg`dúázëeî ¤¨¨§¤¤
,ïBLàø Baøìecia yeniyd z` envrl xiiy ecar z` xknyky §©¦

eaxl zazken zg`d eciy dfk car oia `neya lcadde ,zg`d
inc xeriy `ed ,eici izya dk`ln dyery car oial ,oey`xd

.ycwdl ozep eze`e ,eci ieey
:el` mipica zewitq dnk d`ian `xnbdéòawtzqd -,àáø ¨¥¨¨

e ,ea lag exiagy mc`,ïé÷æð ìL ãîBà eäeãîàdey did dnk £¨¤¤§¨¦
,dzr dey `ed dnke dlagd mcewøîàålagpd,'éìò éîc' §¨©¨©¨©

eäî,eieey z` miny ji` -ïðéøîà éî,xn`p m`d -àä ©¦¨§¦©¨
àðîéæ àãç eäeãîà,zg` mrt eieey z` ecn` xak ixd - £¨£¨¦§¨

.df mekq mlyl eilre ,exiag ewifdykàîìéc Bà`ny e` - ¦§¨
,xn`pàúìú éác àðcîeàî äøNò éác àðcîeà éðàLyi - ©¦§¨¨§¥£¨¨¥§¨¨§¥§¨¨

lr ziyrpd `ney oial dxyr ici lr ziyrpd `ney oia lcad
zney eli`e dyly ici lr ziyrp oiwfp zneyy oeike ,dyly ici

.dxyra eze` meyle xefgl epilr ,dxyra ziyrp mixcp
e :wtzqne `ax jiynnøîBì àöîz íàcéðàL`id dpeyy - ¦¦§¨©¨¦

,àúìú éác àðcîeàî äøNò éác àðcîeàmiwfpd zney oi`e §¨¨§¥£¨¨¥§¨¨§¥§¨¨
y ote`a wtzqdl yi ,xcpd zneyl dliren,'éìò éîc' øîà̈©¨©¨©

eäeãîàå,oick ,dxyraeäî .'éìò éîc' øîàå øæçåm`d - ©£¨§¨©§¨©¨©¨©©
xn`p m`d ,md wtqd iccve .`l e` eneyle xefgl mikixv

càëä,df ote`a -éàcåixdy ,`pcne` dze` xg` jlil yi ¨¨©©
xakàîìéc Bà ,äøNò éa eäeãîà,xn`p `ny e` -éðéa çáL £¨¥£¨¨¦§¨¨©¥¥
éðéáe,giayd ,ipyd xcpd onfl edecn`y onf eze` oiay okzi - ¥¥

.aey ecne`l mewn yie
m` ,`ax wtzqd cereå ,'éìò éîc' øîàoiicrøæçå ,eäeãîà àì ¨©¨©¨©§Ÿ£¨§¨©

øîàåaey,'éìò éîc',mixcp ipy dzr eilr yiy `vnpe,eäî §¨©¨©¨©©
c xn`p m`déàcå àëä̈¨©©
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ריז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc oikxr(oey`x meil)

yicwnyky epipyy ,`ped axl dyw `ziixad zligzne
,lwy miyinga rwxwd mr zepli`d dcet ,rwxw mr zepli`

.mcal zepli`d z` mcew dcet epi`e
:lirl uxizy itk uxzl leki epi` `ped axy siqen ongp axéëå§¦

àîéz,xnel dvxz m`e -énð àëäo`k s` -äãBtdligz ¥¨¨¨©¦¤
mieeya zepli`däãBôe øæBçåwx dxaic `ziixade ,rwxwd z` §¥¤

,ok xnel xyt` i` ,rwxwd oeict lrcàôéñcî àä-ixd ¨¦§¥¨
yxetndn`tiqayäãBtzepli`d z`äãBôe øæBçåz` ¤§¥¤
,rwxwdàLéøc ììkî,oicd jky `ziixad da dyxit `ly ¦§¨§¥¨

àì.dcete xfege dcety oicd oi` - Ÿ
zvxzn .ezenk `ped axy xg` `pz yiy zayiin `xnbd

:`xnbdàlà,ayiil yi jképî àäin zhiyk ef `ziixa - ¤¨¨©¦
,diepyzhiykäòø ïéòa Léc÷î øîàc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨©©§¦§©¦¨¨
,Léc÷î,dpzn ozepk `le xkenk ,zhren dcina xnelk ©§¦

rwxw yicwdykejxhviy ezrc dzid `l ,zepli` d`iln
xaeqd `pzk xaq `ped ax la` ,mnvr ipta zepli`d zectl
zepli` yicwdl ezrc dzide ,yicwn `ed dti oira yicwny

.cal rwxwe cal
:oerny iax zrc z` d`ian `xnbdàéðúcdpyna,(.`r a"a) §©§¨

dlek úà Léc÷ä ,äãOä úà Léc÷näoeik ,dkezay dn lk - ©©§¦¤©¨¤¦§¦¤¨
.dcyay dn lk yicwdl ezrce ,dti oira yicwnyïBòîL éaø©¦¦§

Léc÷ä àì ,øîBà,day zepli`ïcñå ákøenä áeøç àlà ¥Ÿ¦§¦¤¨¨©§¨§©©
äî÷Mä.zepli` x`yn xzei rwxwdn miwpeie milecb mdy ©¦§¨

:`xnbd dywn .oerny iaxk dpi` `ziixady dgiken `xnbd
éà`ziixadk,àôéñ àîéà ,ïBòîL éaø,epipyyàlà ãBò àìå ¦©¦¦§¥¨¥¨§Ÿ¤¨

Léc÷ä Ck øçàå ,åéúBðìéà Léc÷ä eléôàd z`,ò÷ø÷ £¦¦§¦¦¨¨§©©¨¦§¦©§©

úà äãBt ,äãBt àeäLkäãBôe øæBçå ,ïäéååLa úBðìéàäz` §¤¤¤¤¨¦¨§¨§¥¤§¥¤
rwxwdéàå ,óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ úéa¥¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤§¦

k `ziixad,ïBòîL éaø,dcete xfege dcet recnøúa ìéæéì ©¦¦§¥¦¨©
eäééòøà ábà e÷øtéìå ïBéãtzry xg` zkll yi ixd - ¦§§¦¨§©©©§©§

rwxwd ab` zepli`d zectle ,cgi f` miyecw mdy ,oeictd
,cegl dfe cegl df myicwdy it lr s` ,lwy miyingaàäc§¨

déì ïðéòîLeprny ixdy -øúa ìéæàc ,ïBòîL éaøìjldy - ©§¦©¥§©¦¦§§¨¦¨©
d zry itl.ïBéãt¦§

zry xg` mikledy oerny iax xaq okid d`ian `xnbd
:oeictdì ïépî ,àéðúcmc`dç÷Bì[dpew-],åéáàî äãN §©§¨¦©¦§¥©¨¤¥¨¦

,åéáà úî Ck øçàå ,dLéc÷äådcy dzid ycwdd zryay §¦§¦¨§©©¨¥¨¦
,dfeg` dcy `id oeictd zrya j` ,dpwnàäzL ïépîdcyd ¦©¦¤§¥

äfeçà äãNk åéðôì,dieeya `le lwy miyinga zectil §¨¨¦§¥£¨
øîBì ãeîìze' (ak fk `xwie) dpwn dcya xn`pdn epcnl -íà ©§©§¦

Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN úàzeaize ,''dl WiCwi ¤§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥£ª¨©§¦©
a `weecy epcnll ,zexzein 'FzGg` dcVn `l xW`'äãN £¤Ÿ¦§¥£ª¨¨¤

Lycwdd zryaäéeàø dðéàe dyexia el `aläãN úBéäì §¥¨§¨¦§§¥
,äfeçà,dieeya zectil dpwn dcy oic xn`pL Bæ äúöé`id £¨¨§¨¤

,äfeçà äãN úBéäì äéeàø,eia` zeniyk dyxil cner ixdy §¨¦§§¥£¨
zny xg`l lwy miyinga zectil dfeg` dcyk dpic jkitle

,eia`.ïBòîL éaøå äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨§©¦¦§
dcy `id oi` dyicwdy iptl dyxi m` wxy wleg xi`n iax

:dpwn,åéáà úîe ,åéáàî äãN ç÷Bìì ïépî ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦©¦§¥©¨¤¥¨¦¥¨¦
äfeçà äãNk åéðôì àäzL ïépî ,dLéc÷ä Ck øçàåzictpy §©©¨¦§¦¨¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥£¨

,sqk lwy miyinga mixery xneg rxf itl
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המשך ביאור למס' חרכין ליום ראשון חמ' א

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

ãéa,eci mr cgi -ådey `ed dnk,ãé àìamdipiay yxtdde §¨§§Ÿ¨
.ycwdl epzepe ,eci inc `ed
oic :zxne`e dpynd zniiqn,äæ`ed,ïéëøòaî íéøãða øîBç ¤¤¦§¨¦¦©£¨¦

,epizpyna x`eank ,dieey z` mlyl aiig eci inc z` xcepdy
'jxr' oi`y oeik ,melk aiig epi` 'ilr ici jxr' xne`d eli`e

.cg` xa` `le ,mly mc` jixrna `l` dxeza xen`d

àøîâ
:`xnbd zxxan .'eze` oiny ,ilr ici inc' :dpyna epipyéëéä¥¦

déì ïðéîééL:`xnbd zx`an .eieey z` miny cvik -øîà ¨§¦©¥¨©
ïé÷æð ìL ãîBà BúBà ïéãîBà ,àáøminyy enk eze` miny - ¨¨§¦¤¤§¨¦

dey did `ed dnk eze` micne`y ,eci z` jzg exiagy in
,ci `ll dzr dey `ed dnke ,mly `edyk cark xknidl

.yxtdd z` wifnd el mlyne
:`xnbd dywnééaà déì øîà,`axléîc éîzencl ozip ike - ¨©¥©©¥¦¨¥

ixde ,eci z` ekzgy mc` zneyl epizpyn ly `neyd z`
íúä,oiwfp iabl ,my -àeä àìéæ àøáboeik ,`ed lflefn mc` - ¨¨©§¨¦¨

meyl mi`ayk s`e ,ci el oi`yk dzr eze` mi`ex mi`nydy
.lefa eze` miny ,mly ecera ,okl mcew dey did dnk eze`

eli`eàëä,ycwd iabl ,o`k -àeä çéáL àøábmly mc` - ¨¨©§¨§¦©
.xzei mixwi minca eze` meyl ie`xe ,`ed gaeyne

`l` :iia` zrc z` `xnbd d`ianänk ïéãîBà ,ééaà øîà̈©©©¥§¦©¨
,úçà Bãéa äëàìî äNBòä ãáòa ïzéì äöBø íãàdne ¨¨¤¦¥§¤¤¨¤§¨¨§¨©©

epia weligdìd car zxenz mc` oziy mekqd oiaäNBòdk`ln §¤
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ãéBìòðî ìò Bà Bìâø ìòL èéè161äøæb ,ò÷øwa àì ìáà ,ìúëa Bçp÷î ¯162ò÷øwaL úBîeb äåLé ànL[kw ¦¤©©§©¦§¨§©§§Ÿ¤£¨Ÿ©©§©§¥¨¤¨©§¤¤©©§©
àeäL CBzîe ,áèéä íL çp÷úî èéhäL åéìâø Ba çp÷ì àîeb íB÷î øçà øfçì íãà CøcL éôì ,äðeëa§©¨¨§¦¤¤¤¨¨§©¥©©§¨§©¥©©§¨¤©¦¦§©¥©¨¥¥¦¤

.Bçep÷a úBîebä úBåLäì ïeëéå úaL àeäL çkLé ànL Leçì Lé ¯ çp÷ì ÷eñò̈§©¥©¥¨¤¨¦§©¤©¨¦©¥§©§©§¦
¯ Bçep÷ éãé ìò ïäéìàî úBîebä eåLä íàå ,ïekúîa úBîeâ äåLiL ïéLLBç ïéàL ,ò÷øwa óà ïéøézî Léå§¥©¦¦©©©§©¤¥§¦¤©§¤§¦§©¥§¦ª§©¥£¥¤©§¥¦

øzî ïekúî BðéàL øácL íeìk Cëa ïéà165. ¥§¨§¤¨¨¤¥¦§©¥ª¨
äîBç ìL ìúëa óà ïéøñBà Léå[`kwéñBîk äàøpL éðtî ,ïéðaä ìò ó[bkwÎakw. §¥§¦©§Ÿ¤¤¨¦§¥¤¦§¤§¦©©¦§¨

a ïéa ò÷øwa ïéa ïécä ïî çp÷ì øzîe ,ì÷nä øçà Clä íéøôBñ éøáãa ¯ äëìä ïéðòìe,äîBç ìL ìúë §¦§©£¨¨§¦§¥§¦©¥©©©¥¥ª¨§©¥©¦©¦¥©©§©¥§Ÿ¤¤¨
õò ìL ìúëa Bà äøBwa çp÷ì áBè älçzëlL àlà[ckwìkä éøáãì øzî àeäL[dkwñøç úëéúça ïëå , ¤¨¤§©§¦¨§©¥©©¨§Ÿ¤¤¥¤ª¨§¦§¥©Ÿ§¥©£¦©¤¤

ç"ù ïnña øàaúiL Cøc-ìò ,ìeèìèa úøznä169. ©ª¤¤§¦§©¤¤¤¦§¨¥§¦¨
ïéøéznä eaøL éðtî ,ò÷øwa çp÷lî äîBç ìL elôà ìúëa çp÷ì áBè øúBé ¯ elà ìkî ãçà åéðôì ïéà íàå§¦¥§¨¨¤¨¦¨¥¥§©¥©§Ÿ¤£¦¤¨¦§©¥©©©§©¦§¥¤©©©¦¦

äîBç ìL ìúëa çp÷ì ïéøñBàä ìò[ekw: ©¨§¦§©¥©§Ÿ¤¤¨
יד: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
ò÷ø÷áù úåîåâ [ë÷ חייב שבקרקע גומות המשוה -

חורש  בונה 163משום או ,164.
äîåç ìù [àë÷.וטיט מאבנים העשוי כותל -
ïéðáä ìò [áë÷ אין אבל טיט, עליו כשמוסיף -

בוץ  או טיט שאינו אחר לכלוך בקינוח .166להחמיר
ïéðáä ìò [âë÷ אין שבימינו, אבן שבבניני שכתב יש -

אלא  הבניין על הוספה משום עליהם בוץ בהוספת
אפילו  טיט עליהם לקנח ומותר בלבד, הבניין לכלוך

המחמירים  .167לדעת

õò ìù [ãë÷ שמא מוקצה טלטול משום לחוש אין -
נעליו  את בה כשמקנח האבן) (או הקורה .168תתנענע

ìëä éøáãì [äë÷ העיר רחובות שרוב בזמנינו -
לא  הכל לדברי (זפת)), באספלט או (באבנים מרוצפים
שמא  הקרקע על הנעליים שפשוף או בקינוח חוששים

גומות. ישוה
äîåç ìù [åë÷ הבנין על להוסיף בכוונה יעשה שגם -

הוא  גרוע בנין אלא בכך בנין דרך .170אינו

zetqede mipeiv
אין 161) הבנין על ומוסיף גומות השוואת איסור לגבי

לעניין  טוֿטז סעיפים להלן אבל למנעלו, רגלו בין חילוק
מנעלו. אלא הזכיר לא ממחק

סי'162) לקמן גם הובא גומות להשוות יבוא שמא גזירה
לחוש  שיש השור של האבוס את לגרוף (אין סי"ב שכד
הגומות  אותן ישוה גומות בו ויראה כשיגרפו שמא
שמא  האוצר כל את מפנים (אין ס"ב שלג סי' במתכוין).
(אין  ס"דֿה שלז סי' אותן). וישוה בקרקעיתו גומות יראה
גומות). להשוות יבא שמא הקרקע נופחים או מדיחים סכין,
וכיוצא  בתפוחים ולא באגוזים שוחקין (אין ס"ו שלח סי'
שבקרקע  גומות להשוות יבאו שמא גזרה קרקע גבי על בהם

במתכוין).
סי"ד.163) שיב סי' כדלקמן בשדה, כשהוא
סכ"ד.164) שיג סי' כדלקמן בחצר, או בבית כשהוא
אפילו 165) מותר מתכוין שאינו דבר כל א: סעיף שלז סי'

קטנים  בין גדולים בין וספסל כסא מטה כגון בלעדיו אפשר
חריץ  לעשות יתכוין שלא ובלבד קרקע גבי על לגררן מותר
שאינו  דבר כי כלום בכך אין מאליו חריץ נעשה אם ואף
שאינו  כיון הבית לרבץ מותר ב: ובסעיף הוא. מתכוין
שם  וראה האבק. יעלה שלא אלא הגומות להשוות מתכוין

הבית. וכיבוד רישיה פסיק לעניין

בנין 166) בס' הביא הבנין על הדבוק לכלוך הסרת לגבי
לכלוך  לגרד שמותר כתב א) פרק בונה (מלאכת שבת
מהבנין, חלק נעשה דלא משום בכותל או בקרקע הנדבק
עליו, הקשה ט) גבירתא הלכתא (כאן לשבתך מכון ובס'

אחר. לדבר טיט הסרת בין לחלק יש ואולי
בנין 167) גם שלנו דבבנינים חושבני יב: ס"ק שלמה שלחן

רק  הבנין על מוסיף זה אין בוץ עליו מוסיפים אם אבן של
על  כמוסיף לראותו דעתו על מעלה לא ואיש בנין, מלכלך
אם  צ"ע בית של קיר על מודעה הדבקת לענין וכן הבנין,
ילדים  בצעצועי ועכ"פ הבנין. על כמוסיף לראותו אפשר
כוונתו  מ"מ לבנין שכוונתו דאף צ"ע בנינים שמקימים
או  שבנתינת העיר יא (ובהערה בדבר. וצ"ע בעלמא, לשחק
ולהשאירו  הברז על ליתן שרגילים קטן גומי צינור הסרת

הבנין). על מוסיף משום יש שם
יד.168) כלאחר כטלטול שנחשב סנ"ב, שח סי' כדלהלן
בין 169) בחול בין מכלי שנשברה חרס חתיכת כט: סעיף

לטלטלה. מותר כלי בה לכסות ראויה והיא בשבת
מיחזי 170) דלא פי' בנין: האי ד"ה א קמא, ריטב"א

והשתא  בכך בנין דרך אינו במתכוין עביד דאפי' כבונה,
כלל. כבונה מחזי לא מתכוין בלא דעביד
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‡Ï סיפוק כדי בידם ואין וש"ץ רב לשכור שצריכים צבור
קודם  הוא בהוראה ובקי מובהק רב הוא אם שניהם
כדי  קודם ש"ץ לאו ואם לכל קודם תורה שתלמוד לש"ץ

חובתן. ידי הרבים להוציא

בעדים  פסול בו נמצא א"כ אלא מאומנתו ש"ץ מסלקין ואין
עם  שנתפס שם עליו שיצא כגון בעלמא רנון משום לא אבל
יש  מקום ומכל נכרי ביד ישראל ממון שמסר או הנכרית
וכיוצא  בזה עדים עליו יבואו ואם ככה על דין בית להושיב
שישוב  עד אותו ומקבלין חוזרין ואין אותו מעבירין בזה
עוד  ילך שלא נשבע ואפילו ערמה בלי שלימה בתשובה
הוא  ועומד מושבע כבר שהרי כלום זה אין אלו בדרכים

סיני: מהר

·Ï הצואין בבגדים יתפלל לא ובודק שוחט שהוא ש"ץ
בין  כשמהלך היום כל בגדיו שיחליף וטוב ומסריחין
רוצה  אינו ואם מות אהבו משנאי בכלל יהיה שלא הבריות
וש"ץ  אותו מעבירין ולהתפלל התפלה בשעת בגדיו להחליף
בהם  שמנגנים הנכרים בשירי בתפלה שמרנן או פיו המנבל
שומע  אינו ואם כן לעשות שלא בידו מוחין אלילים לעבודת

אותו: מעבירים

‚Ï אע"פ לפרקים לסייעו בנו למנות ורוצה שהזקין ש"ץ
בשאר  מקומו ממלא אם כקולו ערב בנו קול שאין
לפי  בידו למחות יכולים הצבור אין משונה קולו ואין דברים
שאם  נתמנה כן דעת על הסתם מן לש"ץ המתמנה שכל
בנו  וא"כ לסייעו אחר שימנה להתפלל יוכל לא לפעמים
אדם  לכל קודם בנו מותו אחר ואפילו אדם לכל בסיוע קודם
אפילו  קודם לכך שראוי שהבן המנויים בכל הוא כן כי
כגון  תורה כתר של ממנויים חוץ ממנו שגדולים לאחרים
ירושה: אינה שהתורה לדין או תורה להרביץ הממונה חכם

* * *
„Ï אם אבל מנהג שם שאין במקום אמורים דברים במה

כמנהגם  יעשו לאחר קודם בנו שאין הוא המנהג
ובכלות  ידוע זמן על עצמו הש"ץ למנות נהגו אם ואפילו
ואין  כמנהגם יעשו תחתיו אחר וממנין אותו מעבירין הזמן
מנויים  לשאר וה"ה כך שנהגו כיון לו בזיון משום בזה

משאר הצריכ  בה וכיוצא צדקה של קופה כגון לצבור ים
אם  נוטלין שאין בין שכר עליהם שנוטלין בין ציבור צרכי
ונכנסו  אלו יצאו הזמן ובהגיע לזמן אנשים למנות נהגו
כשמינו  בפירוש זמן להם קבעו לא אפילו תחתיהם אחרים

כך: שנהגו מאחר כפירושן סתמן אותם

‰Ï שקולו אחר בשביל זמנו) (תוך ש"ץ להעביר נכון אין
שניהם  ישמשו באחר חפצים הרוב ואם יותר ערב

כאחד:

ÂÏ הסידור מתוך שיתפלל לש"ץ שראוי שאומר מי יש
לשם  ולא שמים לשם נכתב שבודאי לצבור המיוחד
לאחר: צבור של בין חילוק אין בהנדפסין אבל התפארות

התיבה: לפני לירד הראוי דין נג סימן א חלק

לברוך ‡ סמוכה שהיא לפי בברוך פותחת אינה ישתבח
וזו  לפניהם זו דזמרה פסוקי על נתקנו ששתיהן שאמר
ולכן  הפסק חשובין אינם שביניהם ופסוקים לאחריהם
אפילו  ישתבח ברכת אחר אמן לענות הרבה במקומות נוהגין
ברכותיו  אחר אמן העונה שכל אמרו שלא עצמו ברכת אחר
אפילו  או אחת ברכה רק בירך כשלא אלא מגונה זה הרי
הוא  שרשאי בזו לזו אחיזה שאין אלא ברכות ב' בירך
כשעונה  אבל השחר ברכת כגון בינתיים ולדבר להפסיק
אחיזה  שיש לזו זו הסמוכות יותר או ברכות ב' סיום אחר
זה  הרי עשרה ושמונה שמע קריאת ברכת כגון בזו לזו
ואסור  שאמר לברוך סמוכה שהיא כיון ישתבח וכן משובח
בונה  אחר אמן עונין זה ומטעם בדיבור ביניהם להפסיק

המזון. שבברכת ירושלים

בונה  בברכת אלא עצמו ברכת אחר אמן עונין שאין וי"א
ברכות  ג' בין להפסיק לבד המזון שבברכת ירושלים
רביעית  לברכה התורה מן שהן המזון שבברכת הראשונים
מדברי  שכולן ברכות שאר אבל סופרים מדברי שהיא
כמה  בסיום אפילו עצמו ברכת אחר אמן עונין אין סופרים

אלו: במדינות נוהגין וכן לזו זו הסמוכות ברכות

* * *
בתשבחות · גדול מלך אל בא"י אחר אמן לענות אין

סיום  שזה העולמים חי אחר אלא הברכה סיום זה שאין
הברכה:

עליו ‚ וחוזר בידו היא עבירה ליוצר ישתבח בין המספר
מי  ויש נ"א בסימן שנתבאר מטעם המלחמה מעורכי
צדקה  לפסוק כגון מצוה לצורך או צבור שלצרכי שאומר
שלא  ש"ץ וכן להפסיק מותר הצדקה מן להתפרנס שבא למי
יכול  לקדיש ישתבח בין לו והביאו ותפילין טלית לו היה
יברך  ישתבח קודם לו כשהביאו אבל עליהן ולברך ללבשן
קדיש  בין אבל נ"ג בסי' שנתבאר כמו ישתבח קודם עליהם
בין  אור ליוצר ברכו בין ואצ"ל דבר בשום יפסיק לא לברכו

שעמו: הצבור ובין עצמו ש"ץ

ליוצר „ ישתבח בין שמפסיקין נתפשט ומזה  מצוה לצורך
לקבול  או חולה לברך מקומות בהרבה מקדם המנהג
נקרא  זה שכל ליוצר ישתבח בין דין לו שיעשו הכנסת בבית

מצוה. צורך

פסוקי  מקצת הש"ץ יאמר ומתפללין כשחוזרין כן ולאחר
קדיש  אומרים אין לעולם כי עליהם קדיש ויאמר דזמרה
אלא  קדיש יאמר לא פסוקים אמר לא ואם לפניו תהלה בלא
ברכו  לומר נוהגין שבערבית כמו קדיש בלא ברכו יאמר

לפניו. פסוקים אומרים ואין הואיל קדיש בלא

פסוקים  שאמר לא אם קדיש יאמר לא שמע על והפורס
אחר  לא אם שלפניו פסוקים בלא קדיש תמצא לא שלעולם
תפלת  גמר אחר שמע פריסת לומר נהגו ולכן התפלה גמר
אח"כ  אבל י"ח תפלת על הקדיש שיאמר כדי בלחש י"ח

קדיש. לומר שייך לא

קדיש  אחר שמע על שפורסין באו מקרוב חדשים ועתה
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c"agרכ i`iyp epizeax zxezn

סמוכין  קדישין ב' לומר ענין דמה נכון ואינו מיד האחרון
ב' בין פסוקים מקצת שיאמרו ללמדם ויש לזה זה

הקדישים.

בסיום  אלא לעולם בקדיש מקדישין שאין ישראל כל ומנהג
התורה  בסיום לא אבל הפסוק דרשת שהיא אגדה או הפסוק
פרקי  אחר לומר נוהגין ולכן הפסוק דרשת שאינה פה שבעל
פיטום  ואחר כו' אומר עקשיא בן חנניא רבי אגדת אבות
רבי  אמר אלעזר רבי אמר אגדת מדליקין ובמה הקטורת
יש  משניות כשלומדין גם וא"כ וכו' חכמים תלמידי חנינא
(אבל  לאחריה קדיש לומר כדי בסיומן אגדה איזה לומר

רצון): יהי תפלת בסיום די איזהו אחר

סימן א סעיפים:חלק ד' ובו לישתבח השייכים דינים נד

* * *
והם ‡ התפלה בסדר הפסק שיש מקום בכל קדיש אומרים

ביום  שבע שם על יום בכל קדישים מז' פחות לא
הפסק  הוא ששם דזמרה פסוקי אחר א' הם ואלו הללתיך
בפני  מצוה שהיא י"ח תפלת סיום אחר ב' הפסוקים. סדר
קדושת  סדר אחר ג' שלאחריה. למה דבוקה ואינה עצמה
למנחה  אשרי אחר ד' שבקדושה. דבר ג"כ שהוא לציון ובא
יום  בכל לדוד תהלה האומר שכל עצמה בפני מצוה שהיא
סיום  אחר ה' הבא. עולם בן שהוא לו מובטח פעמים ג'
אחר  ו' עצמה. בפני מצוה שהיא מנחה של י"ח תפלת
בסי' שיתבאר מטעם ערבית של שמע קריאת של ברכות

התפלה. נשלמה שכבר ערבית תפלת אחר ז' רל"ו.

הן אלו וראוי וז' מנהג והשאר בצבור כשמתפללין חובה
יום: בכל קדישים י' מלענות לפחות שלא ליזהר אדם לכל

אין · וקדושה וברכו קדיש כגון שבקדושה דבר כל
בני  בתוך ונקדשתי שנאמר מעשרה בפחות אומרים
גזרה  ולמדין וגו' העדה מתוך הבדלו נאמר ולהלן ישראל
האמור  תוך אף עדה להלן האמור תוך מה תוך תוך שוה
לעדה  מתי עד שנאמר מעשרה פחותה עדה ואין עדה כאן

עשרה. נשארו וכלב יהושע מהם צא הזאת הרעה

גדולים  חורין בני מזכרים כולה להיות צריך זו ועדה
אבל  להלן האמורה עדה שהיתה וכמו שערות ב' שהביאו

מצטרפין: אינן וקטנים ועבדים נשים

מקצתם ‚ ויצאו בעשרה קדושה או קדיש לומר התחיל אם
והוא  שהתחיל הקדושה אותה או הקדיש אותו גומרין
ועליהם  לצאת היא עבירה מקום ומכל רוב[ן] שנשתיירו
לצאת: מותר עשרה נשארו אם אבל יכלו ה' ועוזבי נאמר

* * *
ברכות „ התחיל אפילו אלא עצמה הקדושה שהתחיל ולא

וכל  קדושה אפילו גומר מקצתן ויצאו רם בקול אבות
שלא  שלאחריה וקדיש לציון ובא קדושת וסדר י"ח תפלת
אומר  ש"ץ אין ולכך הוא י"ח תפלת מגמר זה שכל בעשרה
חוזר  שלם קדיש ואותו זו קדושה סדר אחר עד שלם קדיש

וכו'. צלותהון תתקבל אומר שהרי י"ח תפלת על

הלכו  אם בתורה קורין אין הכניסה יום הוא אם מקום ומכל

מגמר  אינה שהקריאה לקרות שהתחילו קודם מקצתן
התפלה. קודם קורין במנחה שהרי התפלה

הש"ץ  יתחיל לא יוצר שהתחילו לאחר מקצתן יצאו אם וכן
להם  אין וקדושה י"ח שתפלת רם בקול התפלה להתפלל
יאמר  לא בערבית בזה כיוצא וכן וברכו קדיש עם ענין
בתחלת  עשרה היו א"כ אלא י"ח תפלת שלאחר הקדיש
שמע  קריאת בשעת עשרה שהיו במה די ולא י"ח תפלת
עשרה  כשהיו יאמר י"ח תפלת שלפני קדיש אבל וברכותיה

אח"כ. מקצתן שיצאו אע"פ ערבית בתחלת

יאמר ו  לא בערבית בין בשחרית בין עלינו שלאחר קדיש
עשרה  היו ואפילו הקדיש אמירת בשעת עשרה יש א"כ אלא
הואיל  שלאחריו לקדיש מועיל זה אין עלינו אמירת בשעת
חכמים  מתקנת ולא עלינו אחר קדיש לומר מנהג אלא ואינו
עשרה  שיהיו צריך הלימוד אחר שאומרים בקדיש וה"ה הוא

הקדיש. אמירת בשעת

אשרי  באמירת או דזמרה פסוקי באמירת עשרה היו אם וה"ה
שהתחיל  קודם מקצתן יצאו ואח"כ המנחה תפלת שלפני
הוא  זה שקדיש שאף מעשרה בפחות יתחילנו לא הקדיש
יוכל  שלא כיון מקום מכל התפלה שסדרו חכמים מתקנת
חכמים  שסדרו כמו זה קדיש אחר י"ח תפלת או ברכו לומר
קדיש  לומר היתה חכמים שתקנת כלל חובה זה קדיש אין
ביניהם  להפסיק אסור זה ומטעם לזה זה סמוכים וברכו
היתה  תקנתם במנחה וכן נ"ד בסימן שנתבאר כמו ענין בשום
י"ח  תפלת מתחילין אין שלעולם י"ח תפלת לפני קדיש לומר

רצ"ב: בסי' שיתבאר כמו לפניה קדיש בלא כך

* * *
או ‰ עבד וצירוף בט' שבקדושה דבר לומר מתירין יש

השכינה  ברית בני עשרה כל שעל לפי קטן או אשה
בפחות  שבקדושה דבר לומר שמים כבוד שאינו אלא שורה
יותר  הקטן שיהיה ובלבד כעשרה נראים שט' מצות בני מט'
אע"פ  שש מבן שפחות מתפללין למי ויודע שנה ו' מבן
והרי  הפעוטות לעונת הגיע לא שהרי כלום דעתו אין שיודע
או  ועבד אשה שאין אומרים ויש דעת בן שאינו כמו הוא
זכרים  עשרה כל שיהו צריך אלא ענין בשום מצטרפים קטן
אין  מכן ובפחות שערות ב' שהביאו גדולים חורין בני
ספר  ע"י ואפילו שבקדושה דבר אומרים ואין שורה השכינה
למחות  אין ואעפ"כ עיקר וכן לצרפו אין הקטן שביד תורה
שבידו  חומש ע"י לצרפו הדחק בשעת להקל שנוהגין באותן
ומכל  שיסמכו מי על להם שיש כיון חומש בלא אפילו או
לא  אבל חיוב שהוא וקדיש ברכו אלא יאמרו לא מקום

מנהג: אלא שאינו עלינו שאחר קדיש

Â דינו בשנים גדול הוא אפילו שערות ב' הביא לא אם
נתברר  שאז שנה ל"ו דהיינו שנותיו רוב שיצאו עד כקטן
סימני  בו נראה ואם לעולם שערות יביא ולא סריס שהוא
ומכל  ומעלה שנה עשרים מבן כגדול דינו לכן קודם סריס
דהיינו  שנותיו לכלל שהגיע בכל בשערות לבדוק א"צ מקום
סומכין  סופרים מדברי שתפלה שכיון א' ויום שנה י"ג בן

שהגיע  כיון שערות ב' הביא הסתם שמן החזקה לכלל על
שערות: ב' בהן להביא שראוי שנותיו
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Ê ואינו לבדו י"ח תפלת להתפלל מעשרה אחד התחיל אם
או  לב' וה"ה עמהם מצטרף אעפ"כ עמהם לענות יכול
המיעוט  עניית אין אמן שעונין הרוב שנשאר כל ד' או ג'
רק  בענייתן תלוי בי' שבקדושה דבר אמירת שאין מעכבת
עשרה  כל על ישראל בני בתוך ונקדשתי שנאמר שם שיהיו
דבר  לומר ויכולים עליהם שורה שכינה קדושה בני שהם
הש"ץ  אם קדושה אפילו או וברכו קדיש (כגון שבקדושה
התפלה  חוזר כשהש"ץ אבל לעצמו בלחש עדיין התפלל לא
אחריו  אמן ועונין שומעין ט' שיהיו ליזהר צריך ב' פעם

קכ"ד): סימן כמ"ש לבטלה ברכותיו יהיה שלא

* * *
Á לדבר מצטרף ישן מי' אחד אם שה"ה אומרים ויש

מאחד  יותר אבל עמהם עונה שאינו אע"פ שבקדושה
שאין  אומרים ויש ישנים הם אם לצרפם שמים כבוד אין
ואין  ממנו מסתלקת נשמתו שהישן לפי למתפלל ישן לדמות
אפילו  עליו שורה הטומאה שרוח ואפשר עליו שורה קדושה
להכניס  אין מעשה ולענין ד' בסי' שנתבאר כמו ביום כשישן

להקיצו: שאפשר כיון למחלוקת עצמו את

Ë נכון בלעדו עשרה שיש אע"פ לבדו מתפלל כשאדם
הוא  גם שיזכה כדי שיגמור עד קדיש מלומר שימתינו
עליו  להמתין א"צ בתפלתו ומאריך עמהם מתפלל אם אבל

קכ"ד: סי' כמ"ש

È נכון שבקדושה לדבר מגיעין שהצבור בשעה שישן ומי

א"צ  לעמוד רצה לא ואם משנתו שיעוררוהו עד שימתינו
להמתין:

‡È הן מדבר ואינו שומע או שומע ואינו המדבר חרש
שאין  אע"פ שבקדושה דבר לכל ומצטרפים כפקחים
פקחים  הם שהרוב כל יותר או ב' הם ואפילו עמהם עונין
שהם  כל מעכבת המיעוט עניית אין אמן לענות שיכולים
התפלל  הש"צ שאם אלא עליהם שורה והשכינה מצות בני

ש  התפלה יחזיר לא בלחש ט'כבר יש א"כ אלא נית
שומע  שאינו מי אבל קכ"ד סי' כמ"ש אמן ועונין השומעים
בו  שדברו חרש וזהו וקטן כשוטה הוא הרי מדבר ולא

מקום: בכל חכמים

·È בן שיהיה אחר שערות ב' שיביא עד קטן הוא לעולם
ב' שהביא אע"פ לכן קודם אבל אחד ויום שנה י"ג

שומא: אלא אינו שערות

‚È יום שהוא כסליו חודש ראש של ראשון ביום שנולד מי
וראש  חסר מרחשוון חודש י"ג ובשנת מרחשוון של ל'
מצוה  בר נעשה אינו אעפ"כ א' יום אלא אינו כסליו חודש
מיום  מונין ושנים שלחדשים שאע"פ כסליו חודש ראש עד
חודש  מן הוא א' ויום עיקר שהוא חודש ראש של ב'
מיום  שלימות שנים י"ג מלאו לא עדיין מקום מכל שלפניו
כמו  ממרחשוון שלמים יומין כ"ט שיעברו עד יום אל

יום: כ"ט כבר שעברו אחר שנולד

סעיפים: כ"ו ובו קדיש דיני נה סימן א חלק
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xFwn miUrp oFilrdÎmlFrAW zFIzF` zpigA iM ,oFilrd̈¤§¦§¦©¦¤¨¨¨¤§©£¦§
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מענין3. ׁשם עּיין א'). עּמּוד ריׁש קל"ג, (ּדף ּבאּדרא מׁשמע אמירה [וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
xEAC,ודיּבּור ,`lw `nx`l irA `lC `Ed dxin` .dxin`l xEAC oiA dn" :mWe] ְִ§¨©¥¦©£¦¨£¦¨§¨¨¥§©§¨¨¨¦

["oiNn `fxk`lE ,`lw `nx`l irA,ׁשם ּבוּיקרא "מל ּב"ּמקּדׁש ּכתב וכן . ¨¥§©§¨¨¨§©§§¨¦¦ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
עֹוד  ועּיין ה'. ּפרק ב', ׁשער ּב"ּפרּדס", מבֹואר לזה וקרֹוב הרח"ו. ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבׁשם
ּׁשּנתּבאר  מה ועּיין אמֹור. ּפרׁשת ריׁש ּבהרמ"ז – ודּבּור אמירה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמענין

הּמל לפני "ּובבֹואּה ּפסּוק הּספר אמר על dxrdכּו'"עם oOwl d`x] ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ§¥§©¨¤¨¨

["151.[

.4(` ,c b wlg xdf d`x ."oiWxRzn `lC")§¨¦§¨§¦§¥Ÿ©¥¤

"ׁשּׁשים 5. הּמתחיל ּבדּבּור הּׁשירים, ּבׁשיר מּזה לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעּיין
מלכֹות" a)הּמה ,n mixiXd xiW oOwl). ְֵָָ§©¨¦©¦¦

.6.(` ,`kw .` ,dt a wlg xdf)Ÿ©¥¤

.7" ּבענין אמֹון", אצלֹו "ואהיה ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ּתֹורתאני ועּיין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
b)כּו'"ׁשעׁשעּתי  ,gi xAcOA lirl). ְֲִִָ§¥©¦§¨

.8]h,minrp,zFCEwY,oib`.[zFIzF §¨¦§¨¦¦

.9.(d wxR minrHd xrXaE .b wxR fk xrW qCxR d`x)§¥©§¥©©¤¤©©©©§¨¦¤¤

ּכאׁשר 10. כּו' יגּדל "ועּתה ּפסּוק על ׁשלח ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר: מה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ(ועּיין
לאמר" a)ּדּברּת ,hl lirl)וארׂשּתי" הּמתחיל ּבדּבּור ּבּמדּבר, ּובפרׁשה . ְִֵַָֹ§¥ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

" ּבפירּוׁש הּיֹום את לי", האמרּת c)"ה' ,g lirl) ּׁשּנתּבאר מה ועּיין . ְְֱִֵֶֶַַָ§¥ְְִֵֵֶַַָ
" העֹולם ּברּוּבפירּוׁש והיה ").ׁשאמר ְְֵֶַָָָָָָ

.11.(` wxR r"iA` iWExC xrW miIg ur)¥©¦©©§¥©¦©¤¤

ׁשה 12. ּבסֹופֹו, חּיים" ּב"עץ ׁשּכתב "נפׁשּדֹומם [ּוכמֹו רק – ּבֹו אין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשהּוא  יסֹודֹות הד' ּבֹו ּומחּבר הּמרּכיב ההרּכבה ּכח ּדהיינּו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֻהּמרּכבת".

ׁשּב והּנפׁש מהם. ׁשּבֹו,ּצֹומח מּורּכב החיּצֹונית – הא' ּבחינֹות: ב' ּבּה יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
יֹותר  ּבחינה ּבּה ונֹוסף הּדֹומם. נפׁש ּכענין – ׁשּבּה הּמרּכבת' ה'ּנפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּוא

החּיּונית'] 'נפׁש ּבֹו אין אבל הּצֹומחת', 'נפׁש הּנקרא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּפנימית,



רכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

zFpigA 'cn lElM ,mc`d `EdW xAcOdW FnM ,dPde§¦¥§¤©§©¥¤¨¨¨¨¦§¦
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,xg` xEAce zF` deEdzi `l cg` xEAce zF`n ixdW¤£¥¥§¦¤¨Ÿ¦§©¤§¦©¥
,xEACd gMn zxg` dkWnd Edf ,xg` xEAC xAcOWkE§¤§©¥¦©¥¤©§¨¨©¤¤¦Ÿ©©¦
FnkE ,dlCbd mEW KiIW `l ,EPOn `vIW df xEACn la £̀¨¦¦¤¤¨¨¦¤Ÿ©¨©§¨¨§
mdA oi`e ;'daWgOd zFIzF`'A oke ;x`Xi KM ± `EdW¤©¦¨¥§¥§¦©©§¨¨§¥¨¤

.mnFC `xwp okl ± dginvE lECiB¦§¦¨¨¥¦§¨¥

dezFCOzpigA mdgnFvzEphTn dginv mdA WIW , §©¦¥§¦©¥©¤¥¨¤§¦¨¦©§
,miPhw mixacl FNW zFCOd ohTd lv` ,lWnl .zElcbl§©§§¨¨¥¤©¨¨©¦¤¦§¨¦§©¦
ENit`e ;FMxr itl dlrnA xzFi zFCOd Eidi lCBzOWkE§¤¦§©¥¦§©¦¥§©£¨§¦¤§©£¦
,W` uFSp FnM dPhw zElrRzdde dCOd dNgzA ,lFcBA§¨¦§¦¨©¦¨§©¦§©£§©¨§¦¥

.zlCBznE zagxzn KM xg`e§©©©¦§©¤¤¦§©¤¤

delkVzpigA `Ed ±igdnkgd"e aEzMW FnM , §©¥¤§¦©¨§¤¨§©¨§¨
."dIgY§©¤

lkVd ,lkVd mixAcnE ,lkVd oiazFMWM ,xaCl di`xE)§¨¨©¨¨§¤§¦©¥¤§©§¦©¥¤©¥¤
.ig zpigA ± lkVW zngn df lke .azMAn xEACA xMip xzFi¥¦¨©¦¦©§¨§¨¤¥£©¤¥¤§¦©¨
lkVd xMip oM lr ,dUrnM mnFC zpigA KMÎlM Fpi` xEAce§¦¥¨©§¦©¥§©£¤©¥¦¨©¥¤

.xEACA xzFiaEzM iz`vn.( ¥©¦¨¨¦¨

zpigA `Ed ,lkVdn dlrnNW ± xzkexAcn: §¤¤¤§©§¨¥©¥¤§¦©§©¥
zpigA mpn` ;l"PM mnFC zpigA `Ed Fnvr xEACdW¤©¦©§§¦©¥©©¨§¨§¦©

FAW ± xzM zpigA `Ed xAcnlkEiohTdn di`xE .xAcl §©¥§¦©¤¤¤©§©¥§¨¨¥©¨¨
.hrn lCBzOW cr xAcl lFki Fpi`e ,xaC lM oiaOW ±¤¥¦¨¨¨§¥¨§©¥©¤¦§©¥§¨
lkVdn xzFi DFaB mFwOn `Ed xEACdW ipRn Epiide§©§¦§¥¤©¦¦¨¨©¥¥©¥¤

bVEnE oaEOd14. ©¨¨

:dlrnl oaEi ok FnkE§¥¨§©§¨

" zpigAWzFIzF`xEAce daWgnmd ± dlrnNW " ¤§¦©¦©§¨¨§¦¤§©§¨¥
zpigAmnFCiYW" :"mipa`" "dxivi xtq"A mi`xwp okle . §¦©¥§¨¥¦§¨¦§¥¤§¦¨£¨¦§¥

miYA ipW zFpFA ,mipa`'15"כּו; £¨¦§¥¨¦

dezFCOzpigA md zFpFilrgnFvWi gnFSA FnMW : §©¦¤§¥§¦©¥©¤§©¥©¥
zEphw FA Wi ,gnFv `xwPW ,`"fA KM ,dginvE lECiB¦§¦¨©§¨¤¦§¨¥©¥©§
oigFn'E ;'dwipiC oigFn'E ;'zEphwC oigFn' WIW ± zElcbe§©§¤¥¦§©§¦¦§¦¨¦

'ipW zElcb'e ;'oFW`x zElcbC'כּו. §©§¦§©§¥¦

ur" oipr oM mB EdfeaFf`e fx`KFzl KilWn didW " §¤©¥¦§©¥¤¤§¥¤¨¨©§¦§
,gnFSAW lFcBÎxzFId `Ed "fx`"W :dxRd ztxU§¥©©¨¨¤¤¤©¥¨¤©¥©

aEzMW FnM .gnFSd oinAW KEnPd `Ed "aFf`"e'` mikln) §¥©¨¤§¦©¥©§¤¨§¨¦

(bi ,d`vFi xW` aFf`d cre oFpaNA xW` fx`d on" :¦¨¤¤£¤©§¨§©¨¥£¤¥
"xiTA16. ©¦

dednkg' `xwpigaEzMW FnM ,'(ai ,f zldw)dnkgd"e : §©¨§¨¦§¨¨§¤¨Ÿ¤¤§©¨§¨
dIgY± ux`l zgYn miraFPd "miIg min" oipr Edfe ." §©¤§¤¦§©©¦©¦©§¦¦©©¨¨¤

dnkgd" `Ed KMoi`n`xwPW xzM zpigAn ,"`vOY ©©¨§¨¥©¦¦¨¥¦§¦©¤¤¤¦§¨
"xFwn."miIg §©¦

dexzM' `xwpxAcn,ig zpigAn dlrnl `EdW ± ' §©¤¤¦§¨§©¥¤§©§¨¦§¦©¨
xn`p df lrW ,l"Pke(i ,el miNdY)LOr iM" :xFwnmiIg." §©©¤©¤¤¡©§¦¦¦¦§§©¦
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ozNgY uErp"C mEXn `N` ,mnFC zpigA `Ed xEACdW¤©¦§¦©¥¤¨¦§¨§¦¨¨

"ozNgzA otFqe otFqA17DWxW zEklOdW ± `wiiC §¨§¨¦§¦¨¨©§¨¤©©§¨§¨
`Ed zEklOd ± 'xfFg xF`'C zFxitq xUrA okle ;xzMn¦¤¤§¨¥§¤¤§¦§¥©©§

,xzM"ח ּיים ּב"עץ ׁשּכת ּוב xzMdּכמֹו WaFl KlOd KklE ; ¤¤ְְִֵֶַָ§¨©¤¤¥©¤¤
,`weC xzM zpigAn KWnp xEACd WxW okl ;dxhrde§¨£¨¨¨¥Ÿ¤©¦¦§©¦§¦©¤¤©§¨
mitiTn md zFIzF`d okle .'xAcn' df mW lr `xwPW¤¦§¨©¥¤§©¥§¨¥¨¦¥©¦¦
dlrnln mWxW iM ,FzF` miWiAlnE lkVd lr©©¥¤©§¦¦¦¨§¨¦§©§¨

.dnkgdn¥©¨§¨

dbxcnE dpigAn mWxW "dxFYd zFIzF`" oM lre§©¥¦©¨¨§¨¦§¦¨©§¥¨
`ziixF`"C ,odAW dnkgdn xzFi DFaBdnkgn,"zwtp ¨©¥¥©¨§¨¤¨¤§©§¨¥¨§¨¨§¨

dpigAn mWxW "zFIzF`"dednkgdn dlrnNW'כּו. §¨¦¨§¨¦§¦¨¤§©§¨¥©¨§¨

s` ,KxanE dxFYl dlFr ux`dÎmrC `d xiRW iz` dfaE)¨¤¨¥©¦¨§©¨¨¤¤©¨§¨¥©
d`ixTdC mEXn `N` .zFNOd WExiR oian Fpi`W iR lr©¦¤¥¥¦¥©¦¤¨¦§©§¦¨
oian Fpi`W s` ,"dxFYA `xFw" `xwp azkAWÎdxFY zFIzF`A§¦¨¤¦§¨¦§¨¥©¨©¤¥¥¦

.odA WAElnd WExiR llM.אחר ּבמקֹום  ׁשּנת ּבאר ּוכמֹו §¨¥©§¨¨¤ְְְִֵֵֶַָָ

lirl x`AzPX dn oiire ּברא ׁשית c,ּבפרׁשת .` ,c xF` dxFY) §©¥©¤¦§¨¥§¥ְְִֵַָָ¨

(c" וּייצר" הּמתחיל ּבד ּבּור ,xAcnl mnFC zpigA zEkiIW oiprn , ְְִִִֶַַַ¥¦§¨©¨§¦©¥¦§©¥
mnFC zpigA dNgY did oFW`xdÎmc` lW sEB okNW ,`weC.'כּו ©§¨¤¨¥¤¨¨¨¦¨¨§¦¨§¦©¥

ׁשם . ֵַָעּיין

'bd lM llFM xAcOdW ,dlrnl x`AzPW aB lr s`e§©©©¤¦§¨¥§©§¨¤©§©¥¥¨©
gnFSd oke ,mnFce gnFv oM mB llFM igd oke ,g"vc zFpigA§¦©©§¥©©¥©¥¥©§¥§¥©¥©

:lWn KxC lr ± mnFC zpigA llFM¥§¦©¥©¤¤¨¨
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ּבחּקֹותי"13. "אם הּמתחיל ּבדּבּור `)[עיין ,dn izFTgA lirl).[ ְְְִִִֵַַַַֻ§¥§ª©

ּב"א 14. הּקדׁש"וכּמבֹואר d)ּגרת oOiq) ּדוד "וּיעׂש הּמתחיל ּבדּבּור , ְְְִֶֶֶַַָֹ¦¨ְְִִִַַַַַָ
ֵׁשם".

.15miYA iYW zFpFA mipa` iYW" :f"h dpWn miqEtC zvwA .a"i dpWn 'c wxR)¤¤¦§¨¦§¨§¦¦§¨§¥£¨¦§¥¨¦

.(zFaiY ± "miYA" ,zFIzF` Epiid ± "mipa`" ."'Ek£¨¦©§¦¨¦¥

א').16. עּמּוד מ"ח, ּדף ּתזריע, ּפרׁשת ּבּזהר ׁשּכתּוב ְְִֶַַַַַַַָָָֹ(ּוכמֹו

sC) rxFvO zWxR xdGaE)('ב עּמּוד aFf`e"נ"ג, fx`"C ,WxiR ©Ÿ©¨¨©§¨©ַ¥¥§¤¤§¥

`EdcFqie zx`tY"qCxR"d WxiR oM ±(miiEpiMd ikxrA), ¦§¤¤¦¥¥¥©©§¥§¤§¥©¦¦

"Kln WCwO"de(a ,tw a wlg xdf)WxiR f"nxd mlE`e .sFq mW) §©¦§©¤¤Ÿ©¥¤§¨¨©©¥¥¨

(` cEOr.zrCd `Ed fx`ÎurC , ©§¥¤¤©©©

sC) Fxzi zWxR xdGaE ."oiee 'A" mdW azM mW xdGA dPde§¦¥©Ÿ©¨¨©¤¥¨¦©Ÿ©¨¨©¦§©
א') עּמּוד mWeס"ח .sqFie dWn zpigA Edf l"Pd oiee 'aC ,azM ַ¨©§¨¦©©¤§¦©Ÿ¤§¥§¨

WExiR mr FpeEkl xWt`e .`"f cFqie `A`ÎcFqi `EdC x`Azp¦§¨¥§§©¨¦¨§¤§¨§©§¦¥
.(`"fCÎzrC `Ed `A`ÎcFqi iM ± f"nxd̈©©¦§©¨©©§¨

.17.(f dpWn ` wxR dxivi xtq)¥¤§¦¨¤¤¦§¨



c"agרכד i`iyp epizeax zxezn

Epiid ,mnFC zpigA oM mB millFM ± gnFv mi`xwPX zFCOd©¦¤¦§¨¦¥©§¦©¥§¦©¥©§
" zpigAzFIzF`zFIzF` zpigA DA lElM dCOd zElrRzdA iM ." §¦©¦¦§¦§©£©¦¨¨¨§¦©¦

gnFv zpigA oM mB FA lElM ± ig zpigA `EdW lkVde ;mlrdA§¤§¥§©¥¤¤§¦©¨¨©¥§¦©¥©
;zFIzF`de lkVAW zFCOd odW ,mnFce§¥¤¥©¦¤©¥¤§¨¦

i iENn" oipr Edfec"E`EdW ± "'c 'ed :e"`e" `EddXW §¤¦§¨¦¤©¨¦¨
de ,"zFCn'czpigA `EdxEACA dNgY milElM EidW ,'i`EdW ¦§©§¦©¦¤¨§¦§¦¨©¤

lkVdn EclFpe zFCOd Egnv KM xg`e ,dnkg'כּו. ¨§¨§©©©¨§©¦§§¥©¥¤

'bd lM llFM ± xAcn zpigA `EdW ,xzMd df KxC lr oke§¥©¤¤¤©¤¤¤§¦©§©¥¥¨©
.g"vc mi`xwPd zFIzF`e ,zFCnE ,dnkg mdW ,l"Pd zFpigA§¦©©¤¥¨§¨¦§¦©¦§¨¦©©

'oiRp`ÎKix`C zFCn'E ,'xzMAW d`nizqÎ`gFn' oipr Edfe'כּו. §¤¦§¨¨§¦¨¨¤©¤¤¦©£¦©§¦
igd zpigAn uw oi`l DFaB xAcOA lElMd igd zpigA ,i`CeaE§©©§¦©¨©©¨©§©¥¨©§¥¥¦§¦©¨©

.Fnvr©§

llFM oFilrdX dn ± zFbxcOd lkA df KxC lr oke§¥©¤¤¤§¨©©§¥©¤¨¤§¥
zFpigAn dAxd migAEWn mW md ,zFpFYgY zFpigAd©§¦©§¥¨§¨¦©§¥¦§¦
xzMdn DWxW dnkgd mBW oeiM ,oM m`e .WOn zFpFYgYd©©§©¨§¦¥¥¨¤©©¨§¨¨§¨¥©¤¤
DFab dpigA zFIzF`A didi Ki` ,xzMn oWxW zFIzF`dW FnM§¤¨¦¨§¨¦¤¤¥¦§¤©¦§¦¨¨©
mW lr ,`weC 'xAcn' xzMd `xwp KkNWe ;dnkgdn xzFi¥¥©¨§¨§¤§¨¦§¨©¤¤§©¥©§¨©¥
?EPOn oM mB KWnpW dnkgd mW lr `le ,EPOn KWnPd xEACd©¦©¦§¨¦¤§Ÿ©¥©¨§¨¤¦§©©¥¦¤

dpigAn `Ed ,xzMA zFIzF`d yxXW ,xnFl Wi mpn`̈§¨¥©¤Ÿ¤¨¦©¤¤¦§¦¨
W aB lr s` iM .mW dnkgd WxXn xzFi dpFilrdHnNdnkgd ¤§¨¥¦Ÿ¤©¨§¨¨¦©©©¤§©¨©¨§¨

A la` ,zFIzF`dn xzFi DFaBoWxWzFIzF`d mWC ,Ktdl `Ed ¨©¥¥¨¦£¨§¨§¨§¥¤§¨¨¦
xzFi DFaB'18כּו. ¨©¥

zWxR Wix f"nxd azMX dn iR lr ,xiRW iz` oiprde§¨¦§¨¨¥©¦©¦©¤¨©¨©©¥¨¨©
dlrnNW `xie`' zpigAn mikWnp zFIzF`d WxWC ,`xwIe©¦§¨§Ÿ¤¨¦¦§¨¦¦§¦©£¦¨¤§©§¨

'd`nizqÎ`gFOn19l `Ed oM m` ixde ,WxXn dlrn ¦¨§¦¨¨©£¥¦¥§©§¨¦Ÿ¤
`EdW ,'Kix`c d`nizqÎ`gFO'n DWxXW ,dnkgd©¨§¨¤¨§¨¦¨§¦¨¨©£¦¤
± zFxrUE zFlGn ici lr df mbe ,xzMAWÎdnkg̈§¨¤§¤¤§©¤©§¥©¨§¨
Î`gFOn dlrnNW `xie`' zpigAn oWxW zFIzF`de§¨¦¨§¨¦§¦©£¦¨¤§©§¨¦¨

.'d`nizq§¦¨¨

DFab igd ,dHnlC aB lr s`C :ige gnFSA oM mB `Ed oke§¥©¥©¥©§¨§©©©¦§©¨¨©¨©
zFCOdn DFab `Ed ,ig `xwPW ,lkVd oke ;gnFSdn xzFi¥¥©¥©§¥©¥¤¤¦§¨¨¨©¥©¦

A ,mFwn lMn ,gnFv `xwPWoWxWÎdnkgn xzFi DFaB `"Gd ± ¤¦§¨¥©¦¨¨§¨§¨©¨¨©¥¥¨§¨
.dpiaE¦¨

"`hEf `xc`"A `zi`cM רצ"ב :ּדף ¦§¦¨§¦§¨¨ַ

`"f .ocig` DiaE ,oiilY DiaE ,`lGnA ElilMz` `Oi`e `A ©̀¨§¦¨¦§§¦§©¨¨¥©§¨¥£¦¨¨
.`ilze cig` `wiYrA ±§©¦¨¨¦§©§¨

:l"fix`d mW WxitE¥¥¨¨£¦©

`lGn ici lr xzMAWÎdnkgdn mirRWEn `Oi`eÎ`A`W¤©¨§¦¨§¨¦¥©¨§¨¤§¤¤©§¥©¨¨
ÎKix`C xzMd on dlrnln xzFi rRWEn `"Gd mpn`e .l"PM©©§¨§¨©¨§¨¥¦§©§¨¦©¤¤©£¦
Î`A`n xzFi dNErn `"Gd minrtl ,cSd dGnE ,Fnvr oiRp ©̀§¦©§¦¤©©¦§¨¦©¨§¤¥¥©¨

FpFWl o`M cr .`Oi`e20. §¦¨©¨§

igdn DFaB gnFSd mWxWA ,`vnp21mnFCd mpn`e . ¦§¨§¨§¨©¥©¨©¥¤¨§¨§¨©¥
'`xie`'n mWxW zFIzF`d iM .gnFSdn mB DFab FWxẄ§¨©©¥©¥©¦¨¦¨§¨¥£¦¨
mb dlrnNW ,`"lcx zpigA iENiB `Ed mW xW` ,l"PM©©£¤¨¦§¦©©§¨¤§©§¨©

"miIg ur"A rnWn oke .oiRp`ÎKix`C xzMdn ־ארי ׁשער ¥©¤¤©£¦©§¦§¥©§©§¥©¦ֲִַַ

ב ' ּפרק  zpigAאנּפין, `Ed zEklOde ,`"lcxn DWxW zEklOdC , ְִֶֶַ§©©§¨§¨¥©§¨§©©§§¦©
xEAce ,mnFC22_(: ¥§¦

Edfe .boipr"dxt dUrn"23: §¤¦§¨©£¥¨¨
d iMxt`'b lMn o"Od dfA lElke ,'o"n z`lrd' `Ed ¦¨¥¤©£¨©©§¨¨¤©©¦¨

dW :ig ,gnFv ,mnFC ± zFpigAdxR`idig;xt` dUrpe §¦¥¥©©¤©¨¨¦¨§©£¨¥¤
mbe"aFf`e fx` ur"zpigA odWgnFvllFM gnFSde ; §©¥¤¤§¥¤¥§¦©¥©§©¥©¥

.mnFC zpigA oM mB mvrA§¤¤©¥§¦©¥

"zrlFz ipWE"zpigA `EdxEACA FgM"W ±eit," §¦©©§¦©¦¤Ÿ§¦
zpigA cbp FWxW `Ed `vnpxAcn"d mbe .zFIzF` ¦§¨¨§¤¤§¦©§©¥§©¨¦

xEACdzpigA md onvr "mnFC. ©¦©§¨¥§¦©¥

zpigA zEllM `Ed "dxt dUrO"W ipRn Epiid df lke§¨¤©§¦§¥¤©£¥¨¨§¨§¦©
dUrp oM lr ,"dxFYd zTg" `xwp okle ,"aFWe `Fvx"¨¨§¨¥¦§¨ª©©¨©¥©£¤
± mlFrAW zFpigAd zEllMn ± `Fvxd `EdW ,xt`d̈¥¤¤¨¨¦§¨©§¦¤¨¨

ig ,gnFv ,mnFC'כּו. ¥¥©©

A KM xg` df ici lr oklz`Hg in WECiw±ozpe" ¨¥©§¥¤©©©§¦¥©¨§¨©
"miIg min eilrdnkgd"e zpigAn 'c"n zkWnd' `Ed ± ¨¨©¦©¦©§¨©©¦§¦©§©¨§¨

d`nizqÎ`gFn zpigAn `EdW ,"dIgY'כּו. §©¤¤¦§¦©¨§¦¨¨

oipr oM mB oaEi df lMnE"xn`l d"ied dEv xW`": ¦¨¤¨©¥¦§¨£¤¦¨£¨¨¥Ÿ
zFidl KWnp 'wiYrC zFIzF`' zpigAOWxFwn,dnkgl ¤¦§¦©¦§©¦¦§©¦§¨©¨§¨

xwPdmd EN` zFIzF` zpigAW ,EpiidC ,"dxin`" ` ©¦§¨£¦¨§©§¤§¦©¦¥¥
EpiidC .dnkgdn dlrnlWxWodW FnM zFIzF`d §©§¨¥©¨§¨§©§Ÿ¤¨¦§¤¥

wx .'xAcn' xzMd `xwp df mW lrW ,xzM zpigaA¦§¦©¤¤¤©¥¤¦§¨©¤¤§©¥©
F` 'miWEal' md f` ,zEkln zpigaA dHnl ozlRWdAW¤§©§¨¨¨§©¨¦§¦©©§¨¥§¦
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.18oOwl x`Azp KkezFHOd iW`x l` dWn xAcie" wEqR lr (a ,`t) §©¦§¨¥§©¨©¨©§©¥Ÿ¤¤¨¥©©

"'Ekּבענין כּו'.דצ"ח , ְְִַַָ

חנּוּכה 19. ונר מּימין, ּד"מזּוזה ּבּדרּוׁש מּזה: ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָועּיין
Kli`e)מּׂשמאל" ` ,an xF` dxFY)"טֹובים ׁשמני "לריח הּמתחיל ּובדּבּור . ְִֹ¨¨¥¨ְְְְִִִֵֶַַַָ

(Kli`e c ,a mixiXd xiW oOwl). §©¨¦©¦¦¨¥¨

יתרֹו20. ּבפרׁשת מּזה לעיל ּׁשּנתּבאר מה Kli`e)ועיין c ,ar xF` dxFY), ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ¨¨¥¨

" הּמרּכבה ּבענין הן הן ".האבֹות ְְְִֵֵֶַָָָָָ

ּגּבי21. ּׁשּנתּבאר מה הּכבׂשים ועּיין ׁשני ּגּבי על הּלחם ׁשּתי ּתנּופת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
(Kli`e a cEnr sFq hl xFn` lirl). §¥¡©¨¥¨

חנּוּכת 22. ׁשיר "מזמֹור ּפסּוק על אחר ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָועּיין
" ּבענין לבּוׁשהּבית", ּביתמזֹון, Kli`e)"כּו', c ,gv dkxA oOwl). ְְְִִִַַַָָ§©¨§¨¨¨¥¨

.23. . zFUrl" ± (cl ,g ev) "zUrl 'd dEv")dxR dUrn`aEd .a ,a `nFi ." ¦¨©£Ÿ©©£¥£¥¨¨¨¨

.(wEqRd lr i"WxA§©¦©©¨



רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

milElM oiicr odW FnM ok` ,dnkg zpigal 'miYA'¨¦¦§¦©¨§¨¨¥§¤¥£©¦§¦
okl .l"PM dnkgd zpigAn dlrnl md ixd ,oWxWA§¨§¨£¥¥§©§¨¦§¦©©¨§¨©©¨¥

xW`" :xn`dEvdidIW ± "xn`l d"ied`YeevdkWnde ¨©£¤¦¨£¨¨¥Ÿ¤¦§¤©§¨§©§¨¨
,dnkgd zpigA l` 'wiYrC d"ied' mW zFIzF` zpigAn¦§¦©¦¥£¨¨§©¦¤§¦©©¨§¨

."xn`l" Edfe§¤¥Ÿ
WExitC ,xnFl xWt`e)"z`Hg in WECiw"24lrW Epiid , §¤§¨©§¥¦¥©¨©§¤©

mikiWnn df ici lr ,dxRd xt`C 'o"n z`lrd'd df ici§¥¤©©£¨©©§¥¤©¨¨©§¥¤©§¦¦
;"miIg miO"dA "`glFcac `Nh" ,"oFilrd Wcw" zpigAn¦§¦©Ÿ¤¨¤§©¨¦§§¨§©©¦©¦

.d`nizqÎ`gFnA wiYrcÎdxEaB zEWAlzd Epiid©§¦§©§§¨§©¦§¨§¦¨¨

zpigA ,xEACd xFwn ,"xAcn" zpigAn mikiWnOW Epiide§©§¤©§¦¦¦§¦©§©¥§©¦§¦©
`EdW ,"miIg miO"dA mikiWnn mXn ± "miIg xFwn LOr iM"¦¦§§©¦¦¨©§¦¦§©©¦©¦¤
KM xg`e ."digY dnkgd"e ,ig `xwPd d`NirÎdnkg zpigA§¦©¨§¨¦¨¨©¦§¨©§©¨§¨§©¤§©©©

miGn± dGnzFgclxzM zkWnd ici lr d`nEHd gEx ©¦¦¤¦§©©§¨©§¥©§¨©¤¤
d`NirÎdnkge'כּו.( §¨§¨¦¨¨

oiadlEdxRd oiprA xirGn hrn: §¨¦§©¦§¥§¦§¨©¨¨
iM ,rcFp dPdl`nVd eTn;mipFvigd zwipi `Ed ¦¥¨¦¦©©§Ÿ§¦©©¦¦

"wgvic iFthrA eUrC DiWix"25`zitqEq" oipr Edfe ; ¥¥§¥¨§¦§§¦§¨§¤¦§¨§¦¨
"`adcc26ewe zFxEaBd zbxcnE zpigAW itl Epiide . §©£¨§©§§¦¤§¦©©§¥©©§§©

,'`Fvx'e ,'xfFg xF`' zpigaA zFidl `Ed l`nVd©§Ÿ¦§¦§¦©¥§¨
zEwNYqde27Ktd `Ede ,`EdÎKExA sFqÎoi` xF`A llMil §¦§©§¦¨¥§¥¨§¥¤

zFxEaBdn KWnPX dnE .dHnl iENiBde dkWndd zpigA§¦©©©§¨¨§©¦§©¨©¤¦§©¥©§
KWnp minEvnSd iEAxA ,Kkl ,c`n mEvnvA `Ed dHnl§©¨§¦§§Ÿ§¨§¦©¦§¦¦§©

.mipFvigd zwipie zFWw zFxEaB dHnl dGn¦¤§©¨§¨¦¦©©¦¦
oM oi`X dnoinId eTncqgd zbxcnE zpigAW , ©¤¥¥¦©©¨¦¤§¦©©§¥©©¤¤

ÎKExA sFqÎoi` xF` iENibe zkWnd zFidl `Ed oinIdÎewe§©©¨¦¦§©§¨©§¦¥¨
KWnPWM s` okl ,xWiÎxF` zpigA ,dHnl `Ed§©¨§¦©¨¨¨¥©§¤¦§©
zwipi dGn zFidl lkEi `l ,dHnl zElWlYWdA§¦§©§§§©¨Ÿ©¦§¦¤§¦©

dHnl lEHiAd KWnp iM ,mipFvigd'28כּו. ©¦¦¦¦§©©¦§©¨
zliAwC" ,dOEc`ÎdxRd oipr Edfe`l`nVn," §¤¦§¨©¨¨£¨§©¦©¦§¨¨

xFW ipR" zpigAnl`nVdnzpigA `Ed dxRd iM ," ¦§¦©§¥¥©§Ÿ¦©¨¨§¦©
'DbFpc `awEp'29. §¨§©

oiA zrSEnn dpigA `id DbFp zRilTW ,rcFp dPde§¦¥¨¤§¦©©¦§¦¨§©©¥
iM ,Epiid .dXEcTd zpigA oiaE ixnbl zF`nHd zFRilw§¦©§¥§©§¥¥§¦©©§¨©§¦

lW ,rxd xvid WxFW md ixnbl zF`nHd zFRilwrxd §¦©§¥§©§¥¥¤©¥¤¨¨¤¨©
.odinFce rxd oFWlE ,lfbe ,sE`ipe ,dgivx FnM .xEnBd©¨§§¦¨§¦§¤¤§¨¨§¥¤
,xYid zFe`Y lW rxdÎxvId WxFW `Ed DbFp zRilwE§¦©©¤©¥¤¨¨¤©£¥¤

.FtEB z`pdl m` iM minWÎmWl `NW odWM§¤¥¤Ÿ§¥¨©¦¦¦©£¨©
KWnpe cxFi DzEInipRW ± rxe aFhn dlElM `id iM¦¦§¨¦¨¨¤§¦¦¨¥§¦§©
`id DAW aFHd ici lre ;rxA WAlznE aFh zpigAn¦§¦©¦§©¥¨¨§©§¥©¤¨¦
"zliAwC" Edfe ,dXEcTd zpigAn zEIgd zlAwn§©¤¤©©¦§¦©©§¨§¤§©¦©
zFRilTl zrRWn `ide ;daMxOAW "xFW ipR" zpigAn¦§¦©§¥¤©¤§¨¨§¦©§©©©§¦
`id ,`vnp .DAW rxd ici lr mipFvige zF`nHd©§¥§¦¦©§¥¨©¤¨¦§¨¦
xUr'l 'dXEcwC zFxitq xUr'n dwipi jWnEiW zxAgn§©¤¤¤§©§¦¨¥¤¤§¦¦§¨§¤¤

.l"PM xEnBd rxd WxFW odW '`zEa`qn ixzM¦§¥§¨£¨¤¥¤¨©©¨©©
:dOEc`ÎdxR zevn d`A df oTzlE§©¥¤¨¨¦§©¨¨£¨

ziUrp okl"dpgOl uEgn"(h ,hi EpzWxR)zEliv`A iM , ¨¥©£¥¦©©£¤¨¨¨¥¦©£¦
oi`e ,"`piniA lilMz` `l`nU"E ,"cg idFnxbe Edi`"¦§©§¦¨§¨¨¦§§¦¦¦¨§¥

;dwipi mẄ§¦¨
"d`ixA"n uEg mbe`Ed 'd`ixaC DbFp zRilw' ENit`W] §©¦§¦¨¤£¦§¦©©¦§¦¨

± dIUraE .rx Fivge aFh Fivg ± dxiviA wx .oiicr aFh FAEx£©¦©¦¦¨¤§§¤§©©£¦¨
aFh hrn wx ,rx FNEkM FAExFkFzA axFrn ׁשּכת ּוב ּכמֹו כּו'. §©©§©§¨§ְֶָ

נזיקין ּבסדר חסידים ", ;]ּב"מׁשנת ְְְְֲִִִִִֵֶַ

mbe"cFbxRl uEg" ziUrPWoiA "liCaOd Kqn"E §©¤©£¥©©§¨¨©©§¦¥
dpOn KWnPd dwipid xifgdlE oTzl ± lFgl dXEcTd©§¨©§©¥§©§¦©§¦¨©¦§¨¦¤¨

.mipFvigl mXn¦¨©¦¦
± dNgYA Epiided`Gdd`Ede ,aFHd `ivFdl ± §©§©§¦¨©©¨¨§¦©§

'zEinipRokle .dWEcTdl FWxWl Fxifgdl ,'DbFp zRilw §¦¦§¦©©§©§¦§¨§§©§¨§¨¥
dGn did"miWcTd Wcw ziA cbpM",ּדפרה ג' ּבפרק  ּכדאיתא  ¨¨©¤§¤¤¥Ÿ¤©¨¨¦ְְְִִֶֶָָָ

ּדמּדֹות  ב ' ּובפרק  ט '. .30מׁשנה ְְְִִֶֶָ

" :KM xg`e"dxRd z` sxUe(d ,hi EpzWxR)oTzl ± §©©©§¨©¤©¨¨¨¨¨¥§©¥
'zipFvig.'DbFp zRilw ¦¦§¦©©

,gEx ,W` :zFcFqi 'cn lElM oM mB igÎlrAd sEB dPde§¦¥©©©©©¥¨¦§¥©
xn`p okle .xtrd on `Ed sEBd oipA aFx K` .xtr ,min©¦¨¨©¦§©©¦¤¨¨§¨¥¤¡©

mc`l(hi ,b ziW`xA)zEInvr ,`vnpe ."aEWY xtr l`e" : ¨¨¨§¥¦§¤¨¨¨§¦§¨©§¦
'bn cFr oM mB aMxEdW wx ,xtrd cFqId `Ed dxRd sEB©¨¨©§¤¨¨©¤§©©¥¦
xt`d x`Wp dxRd EtxVWkE .min ,gEx ,W` ± zFcFqi§¥©©¦§¤¨§©¨¨¦§©¨¥¤
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.24`xwPd `Ed ± E`NnzPW miOd lr dxRd xt` zpizp")WECiwEN`d miOde ; §¦©¥¤©¨¨©©©¦¤¦§©§©¦§¨¦§©©¦¨¥

oi`xwPd od ± xt`d odilr oYiPW'z`Hg in'aEzMd `xTW ode ,'oiWCEwn min'E ¤¦¨£¥¤¨¥¤¥©¦§¨¦¥©¨©¦§¨¦§¥¤¨¨©¨

zkQnA dpWOd oFWlaE .` dkld e wxR dOEc` dxR zFkld m"Anx ."'dCip in'¥¦¨©§©¦§¨¨£¨¤¤£¨¨¦§©¦§¨§©¤¤

"dOEc` dxt Lil` Egwie" ligzOd xEAC Wix ` ,q oOwl `aEd ,d wxR dxR̈¨¤¤¨§©¨¥¦©©§¦§¦§¥¤¨¨£¨

" :'`dz`Hg in WCwl.(" ¨§©¥¥©¨

.25.` ,ck g"`c mr xECiq d`x .bi ,p mWe .`k ,hn igieA ozpFi mEBxY oFWl)§©§¨¨§©§¦§¨§¥¦¦©

.(wgvi lW FwigA eUr lW FW`x :mEBxY .xdGd mWA c ,ht Ll Kl xF` dxFzaE§¨¤§§¥©Ÿ©©§Ÿ¤¥¨§¥¤¦§¨

.26.(adGd zlqR :mEBxY .a ,ckx iCEwR ,a wlg xdf)Ÿ©¥¤§©©§§Ÿ¤©¨¨

.27.(ci wxR c"nE o"n xrW miIg ur d`x)§¥¥©¦©©©©¤¤

.28sC) icEwR xdGA oiIre)('ב עּמּוד f"nxdרכ"ד, azMX dnaE . §©¥©Ÿ©§¥©ַ§©¤¨©¨©©

oinId iM :mW'כּוEk l`nVd la`'x`AzPX dn oiIre .ixE`A) ¨¦©¨¦£¨©§Ÿ§©¥©¤¦§¨¥¥¥

(b ,er irvn`d x"Enc`l xdGdsC) ixg` zWxR xdGd xn`n iR lr ©Ÿ©§©§¨¤§¨¦©¦©£¨©Ÿ©¨¨©©£¥©
h"r('בdxRM ilr E`iad" `xrYכּו': oFdpibAC'כּוdnnC ." ¨¦¨©©¨¨¤§¦¥¦§©§¦©

zwipil mFwn Wi l`nVd eTn Ki` oaEi mW aEzMX¤¨¨©¥¦©©§Ÿ¥¨¦¦©
md zFxEaBd mXW itl ,dIUre dxiviA xTirde .mipFvigd©¦¦§¨¦¨¦¦¨©£¦¨§¦¤¨©§¥
oMW lke ,d`ixaA oM oi`X dn .micqgd on zEwNgzdA xzFi¥§¦§©§¦©£¨¦©¤¥¥¦§¦¨§¨¤¥

.(WOn "`piniA lilMz` `l`nU" mXW ,zEliv`A©£¦¤¨§¨¨¦§§¦¦¦¨©¨
חּקת).29. ּפרׁשת מצֹות", ּב"טעמי הרח"ו ׁשּכתב ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֻ(ּכמֹו

מסעי30. ּפרׁשת לקּמן ּׁשּנתּבאר מה `)(ועיין ,cv) הּגבּול "וירד ּבענין , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ai)"ּירּדנה ה  ,cl irqn)" ענין לזה ירּדן , ונֹותן מּזה ׁשּנֹוטל –.(" ְֵַַָ©§¥ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ



c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

'bd x`WE ;DAW xtrd cFqi ,DNW zEInvrd `EdW¤¨©§¦¤¨§¤¨¨¤¨§¨©
EPOn micxRzn ± odn daMxEdW min ,gEx ,W` ± zFcFqi§¥©©¦¤§§¨¥¤¦§¨§¦¦¤

.dtixVd ici lr©§¥©§¥¨

:lWnPA oke§¥©¦§¨

xt`dzEEdzd WxW iM :dxRd lW zEInvrd `Ed ¨¥¤¨©§¦¤©¨¨¦Ÿ¤¦§©
,milMdÎzxiaW zngn ,EdYd mlFrn `Ed DbFp zRilw§¦©©¥¨©Ÿ¥£©§¦©©¥¦

Edfe .DbFp zRilwA oivFvip g"Rx EltPWzEInvrdDNW ¤¨§©©¦¦¦§¦©©§¤¨©§¦¤¨
EdGW EpiidC ,lWn KxC lrxTirdici lrW wx , ©¤¤¨¨§©§¤¤¨¦¨©¤©§¥

W KWnp dxiaXdEaxrzPlWn KxC lr Edfe ,rxA ©§¦¨¦§©¤¦§¨§¨©§¤©¤¤¨¨
zpigAdaMxd. §¦©©§¨¨
E"dxRd ztxU"rxd cxtEi df ici lrW ,`Ed §¥©©¨¨¤©§¥¤§©¨©

KxC lr ,aFHdn wNYqie EdzC mivFviPdA axrzPW¤¦§¨¥§©¦¦§Ÿ§¦§©¥¥©©¤¤
"LAxTn rxd YxraE"(cFre e ,bi d`x),xt`d x`Xi f`e , ¦©§¨¨¨¦¦§¤§¥§§¨¦¨¥¨¥¤

iYlA ,odW FnM EdzC mivFviPd EpiidC ,zEInvrd `EdW¤¨©§¦§©§©¦¦§Ÿ§¤¥¦§¦
zFaFxrY" WExiR Edfe .rxdxt`ddxRzpigAnW ± " ©£¨©§¤¥¥¤©¨¨¤¦§¦©

"'d xR" dUrp "'`ÎxR"'31כּו. ©©£¤©

:'d zcFaraE©£©

zRilTn oM mB od zindAdÎWtpC zFCOd iM Epiid©§¦©¦§¤¤©©£¦¥©¥¦§¦©
sFxUl Kixve .l"PM EdYd mlFrn oWxW WxWe ,DbFp©§Ÿ¤¨§¨¥¨©Ÿ©©§¨¦¦§
dHde KiWndX dn EpiidC ,odA axrzPW rxd zFNklE§©¨©¤¦§¨¥¨¤§©§©¤¦§¦§¦¨
rxA zaxFrn dCOd dUrpe ,dGdÎmlFr zFe`zl eizFCn¦¨§©£¨©¤§©£¤©¦¨§¤¤¨©

rx DNEkM DAEx ,dAxd'כּו. ©§¥¨§¨©

dHdW zFe`Yd odW ,mi`Fv miWEaNd cixtdA Epiide§©§§©§¦©§¦¦¤¥©©£¤¦¨
al lr Elri `le ,EcwRi lA ,ExkGi lA ± odilr FAl32, ¦£¥¤©¦¨§©¦¨¥§Ÿ©£©¥

"dlkY oWra DNEM drWxde"33`NW ,eizFCOn EcxtEie , §¨¦§¨¨¤¨¨¦§¤§§§¦¦¨¤Ÿ
.ixnbl odn FYrC giqdlE ,odil` eizFCn cFr KiWni©§¦¦¨£¥¤§¨¦©©§¥¤§©§¥
EkREdi zindAdÎWtpc zFCOd mvr KM xg` f`e§¨©©©¤¤©¦§¤¤©©£¦§§
lr ,KxAzi eil` dAxÎdad` dGn zFidl ,WOn dXEcwl¦§¨©¨¦§¦¤©£¨©¨¥¨¦§¨¥©

KWgdn xF`d oFxzi KxC34'd l` FAl wrve ,35`ligA" ¤¤¦§¨¥©Ÿ¤§¨©¦¤§¥¨
."xiYi©¦

xdfA aEzMW Edfe36ipWA ± Laal lkA" WExitA §¤¤¨©Ÿ©§¥§¨§¨§¦§¥
`Ed `ce" :"Lixvi`fx± "`fx"d Edn oiadl Kixve ." §¨¤§¨¨¨§¨¦§¨¦©¨¨¨

WFcTdl dad`d didYW c`n `Ed hEWR dxF`klC§¦§¨¨§Ÿ¤¦§¤¨©£¨§©¨
`xnBA aEzMW FnM ± "Lixvi ipWA" `EdÎKExA37. ¨¦§¥§¨¤§¤¨©§¨¨

de`Yde rxd xvId Ki` :oaEn Fpi`W itl `EdW `N ¤̀¨¤§¦¤¥¨¥©¥¤¨¨§©©£¨
KRdzdl WOn Ff dad` lkEY ,dGdÎmlFrA Fl didW¤¨¨¨¨©¤¨©£¨©¨§¦§©¥
`N` cFr `le ;'dl dAx dad` zFidl dXEcTA llMile§¦¨¥©§¨¦§©£¨©¨©§Ÿ¤¨
FWxWA dlFr iM ,aFhÎxvIdn ENit` dlrp `Ed f`W¤¨©£¤£¦¥©¥¤¦¤§¨§

.d"n mXn dlrnNW b"qA§©¤§©§¨¦¥©

lW milMd xW`kC .`Ed KM zn`A mFwn lMn K ©̀¦¨¨¤¡¤©§©£¤©¥¦¤
zFidl ,EpiidC ,EtxVie Elki zindAdÎWtpC oFvxd̈¨§¤¤©©£¦¦§§¦¨§§©§¦§

"rxA zF`xn eipir mvFr"(eh ,bl dirWi)± FYaWgnE , ¥¥¨¥§§¨§©§¨©§©§
f` ,Fnvr oFvxd `Ed ± 'xt`'d wx x`Wpe ,xdxdNn¦§©§¥§¦§©©¨¥¤¨¨©§¨

lkEiKRdzdlEdfe .KxAzi 'dl Fnvr df oFvx zFidl ± ©§¦§©¥¦§¨¤©§©¦§¨¥§¤
daEWY" zbxcnE zpigAdad`n"38'כּו. §¦©©§¥©§¨¥©£¨

" oipr EdfeoiNitY zgPd mFwnA xt`"39aEzMW FnM , §¤¦§©¥¤¦§©¨©§¦¦§¤¨
(b ,`q dirWi)mdl zzl" :x`RzgYxt`:"s"l``Ed §©§¨¨¥¨¤§¥©©¥¤©¤

`IxhniBA j"tvpn ± 'zFxEaB 'd'c dwYndxR40WExitE , ©§¨¨§§§¦©§¦¨¨¥
Ewzinl Exixn `kRd`l" Epiid ,'wEYin'd oipre41 §¦§¨©¦©§§¨©§¨§¦§¦§

`xFdpl `kFWgnE'כּו." ¥£¨¦§¨

,zFpFr oETiY xrWA e"gxd oFWl dfe' ב ּפרק  :42סֹוף §¤§¨©©§©©¦£ֶֶ

okle .miwYnzn ± xt` EUrpe oipiCd EtxUPW xg`e§©©¤¦§§©¦¦§©£¥¤¦§©§¦§¨¥
dOW iM ,gvOA xt` mipzFpe dOEc` dxRd mitxFW Eid̈§¦©¨¨£¨§§¦¥¤©¥©¦¨¨

.o"n md zFxEaBd iM ,bEEiGd xxFrl cFqId zlgzdcr ©§¨©©§§¥©¦¦©§¥©©
.FpFWl o`M̈§

oipr oaEi dfaE"miIg min" iAB lr xt`d zpizp: ¨¤¨¦§¨§¦©¨¥¤©©¥©¦©¦

d dPd iMxt`,zindAdÎWtpC zFCOd xExiA `Ed ¦¦¥¨¥¤¥©¦§¤¤©©£¦
" zpigA `Ede ,"Lixvi ipWA" zFidl`Fvx." ¦§¦§¥§¨¤§§¦©¨

" zpigA zFidl Kixv KM xg`eaFW" oipr Edfe ,"ozpe §©©©¨¦¦§§¦©§¤¦§¨§¨©
"ilM l` miIg min eilrK` ,dnkg zpigA `Ed "min" : ¨¨©¦©¦¤¤¦©¦§¦©¨§¨©

zkWnd Epiid ,ux`l zgYn miraFPd mdW ,"miIg min"©¦©¦¤¥©§¦¦©©¨¨¤©§©§¨©
`xwPW ,xzMd zpigAn raFpe KWnPX ,dnkgd zriapE§¦©©¨§¨¤¦§©§¥©¦§¦©©¤¤¤¦§¨
`Ede ,"oinizq lkc `nizq" `Ede ,"miIg min xFwn"§©¦©¦§§¦¨§¨§¦¦§

;dxFYAW dnkgd zpigA§¦©©¨§¨¤©¨

l`" zFidl Kixv EN` "miIg min"EilMEpiid ,`weC " ©¦©¦¥¨¦¦§¤¤¦©§¨©§
"dxFYd zFIzF`mdW ,zAW zkQn ,zFkxA zkQn ± " ¦©¨©¤¤§¨©¤¤©¨¤¥

wqre .mW WAElnd `EdÎKExA sFqÎoi` xF`l milM¥¦§¥¨©§¨¨§¥¤
sFqÎoi` xF` zkWnd zFidl ,"aFW" zpigA Edf dxFYd©¨¤§¦©¦§©§¨©¥
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.31iENin `Ed o"A mWe .b"qA FWxWl o"A dNrzOW mbe]§©¤¦§©¤©§¨§§©§¥©¦
Ek s"l` iENin `Ed e"`ed K` .o"icEi iENin `Ed b"qe ,o"idd'[ ©¥§©¦¦©©¨¦©¤

.32.("Ecwti `le ,Fa ExMfi `le ,al lr dlri `le" :fh ,b dinxi iR lr)©¦¦§§¨§Ÿ©£¤©¥§Ÿ¦§§§Ÿ¦§Ÿ

.33(mi`xFp mini zlitY)§¦©¨¦¨¦

.34.("KWgd on xF`d oFxzi" :bi ,a zldw)Ÿ¤¤¦§¨¦©Ÿ¤

.35.("ipc` l` mAl wrv" :gi ,a dki` iR lr)©¦¥¨¨©¦¨¤©§©

.36.(c ,f oPgz`e oOwl d`xE .a ,ek mWe .` ,fk a wlg d`x)§¥¥¤§¨§¥§©¨¨¤§©©

.37.(` ,cp zFkxA)§¨

.38.(a ,et `nFi)¨

.39.(a ,q ddBdA lirl onqp)¦§©§¥©©¨¨

.40.(ciw sirq ` zF` xF` ixF`n)§¥§¦

מּקץ41. ּבפרׁשת מבֹואר זה xEAcA(ּופירּוׁש ,(` ,an xF` dxFY) הּמתחיל ְְִֵֵֶַָָָ¨§¦ְִַַ
כּו'"). מּימין מזּוזה כּו', חנּוּכה ְֲִִֵָָָ"נר

.42(c ,`l sC b"nwz urx`w micEgId xrWA qRcp)¦§©§©©©¦¦¨¤©



רכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

xt`d zFidl Kixv mFwn lMnE .dHnl `EdÎKExAlr ¨§©¨¦¨¨¨¦¦§¨¥¤©
iABdAMzi `l "aFX"d zpigA xg` mBW ,"miIg min" ©¥©¦©¦¤©©©§¦©©Ÿ¦§©¤

xMip FnEXx didie "`Fvx"d43.: ¨¨§¦§¤¦¦¨

dYre .c" oipr xE`iA oiadl WiipW zrlFY." §©¨¥§¨¦¥¦§¨©©§¦
"miIg ur ixt"A aEzMX dn iR lr ,oiprdeּפרק ה', ׁשער §¨¦§¨©¦©¤¨¦§¦¥©¦ֶֶַַ

miciqg"ג' zpWn"aE ,"cinYd zlFr" zWxtA ׁשםzNitY) §¨¨©©©¨¦§¦§©£¦¦ָ§¦©

(c ,c dIUrd: ¨£¦¨

'zlFr' zFIzF` mdW 'rlFY'u"ziba`' FxRqnE ,'44 ©¤¥¦¨¦§¨
'awri zrlFY' cFq ,zFxEabAWÎcqg `EdW(ci ,`n dirWi). ¤¤¤¤¦§©©©£Ÿ§©§¨

'aixwdl' zFIzF` 'aiwxdl''חסידים "..כּו ּב"מׁשנת  ׁשם  עּיין §©§¦¦§©§¦ְְֲִִִֵַַָ

ev zWxtA f"nxde)(כ"ז mWּבדף FzFidNW :azM §¨©©§¨¨©©ְַ¨©¤¦§¥
d`nEHd on dXEcTd cixtdl FzNEbq ± "dxEaB"§¨§¨§©§¦©§¨¦©§¨

dlrnlÎdHOn zFlrdlE. ׁשם עּיין כ ּו'. §©£¦©¨§©§¨ֵַָ

oM mB x`AzPW FnkE(lirl)irqn zWxtA(c ,dv b ,av), §¤¦§¨¥©¥§¥§¨¨©©§¥
oM mB EidW ,zFrQn a"n oiprAzFRilTd ripkdl §¦§¨©¨¤¨©¥§©§¦©©§¦
aEzMW FnkE .dXEcTd zFlrdlE(dl ,i LzFlrdA)idie" : §©£©§¨§¤¨§©£§©§¦

'd dnEw :dWn xn`Ie ,oFx`d rFqpALiaiF` EvEtie'כּו." ¦§©¨¨©Ÿ¤Ÿ¤¨§¨§¤
oM mB did KklEa"n'a"n mW' zpigA `EdW ,zFrQn §¨¨¨©¥©¨¤§¦©¥

u"zi ,zNEcB gkA `p`"C[dxExv xiYY ,Lpini]'כּו." §¨¨§Ÿ©§©§¦§©¦§¨

Ff dpigA oipr dPde'd zcFarA:l"fx xn`nM `Ed , §¦¥¦§¨§¦¨©£©§©£©©©
l`xUi KM ,dRA `N` mifx` dMn Dpi` Ff zrlFY dn"©©©¥¨©¨£¨¦¤¨©¤©¦§¨¥

`N` mdl oi`dNtY'כּוzWxtA oM mB x`AzPW FnkE ." ¥¨¤¤¨§¦¨§¤¦§¨¥©¥§¨¨©
KiIW dNtzE rnWÎz`ixwA Ki` ,l"Pd "irqn dN`"¥¤©§¥©©¥¦§¦©§©§¦¨©¨

.l"Pd zFrQn a"nC d`lrdd zpigA. ּבאריכּות ׁשם עּיין §¦©©©£¨¨§©¨©©ֲִֵַַָ

lr "awri zrlFY" zpigA i`w ok FnM ,zn`A mpn`̈§¨¤¡¤§¥¨¥§¦©©©©£Ÿ©
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העם 43. "וכל הּמתחיל ּבדּבּור יתרֹו, ּפרׁשת לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ(ועיין
מענין  כּו'", הּקֹולֹות את כּו')רֹואים האׁש מכּבין הּמים ׁשאין אי זה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

x"Enc`n dMEx` ddBd o`M qRcp dxFY ihETlA mipEIve zFxrdl zFtqFdA]©¨§¤¨§¦¦§¦¥¨¦§©¨©¨¨£¨¥©§

[wcv gnSd. ©¤©¤¤
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v.(dxEx §¨

.45.d ,`l dAx `xwIe .a ,eh gNWA `Ylikn ."dIWEze fr FOr" :fh ,ai aFI`)¦¦Ÿ§¦¨§¦§¨§©©©¦§¨©¨

.(a ,ek oixcdpq©§¤§¦

הּמתחיל 46. ּבדּבּור יתרֹו, ּבפרׁשת – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּוכמֹו

כּו'" הּׁשליׁשי a)"ּבחדׁש ,fq xF` dxFY). ְִִֶַַֹ¨
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.(i"Wx "'lFwA EPpri©£¤§©¦

.48.c ,d ziW`xA xF` dxFY .e wxR (bi xrW) oiRp` Kix` xrW miIg ur d`x)§¥¥©¦©©£¦©§¦©©¤¤¨§¥¦

xtq mb d`xE .Kli`e giyz cEOr ` wlg wcv gnSdl xdGd ixE`A dMEx`aE§£¨¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¥¤©¨¥¨§¥©¥¤

.(onqp mWe gl cEOr c"lxz mixn`Od©©£¨¦©§¨¦§¨

.49Epxdh EpaBU LOr zPx lAw" :"gkA `P`" zNtY KWnd zFaiY iW`x)¨¥¥¤§¥§¦©¨¨§Ÿ©©¥¦©©§©§¥©£¥

.("`xFp¨

.50.(f dpWn ` wxR dxivi xtq)¥¤§¦¨¤¤¦§¨
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.52:sqFp Wcw ci azM sEBA)digi l`rnWi El" xn` mdxa`e" ©§©©Ÿ¤©§©§¨¨¨©¦§¨¥¦§¤
"Liptl(gi ,fi Ll Kl).'Ek lAwi l`rnWi mb cqgd cSn iM , §¨¤¤§¦¦©©¤¤©¦§¨¥§©¥
"Edfe.( §¤
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.54.(e wxR ,`k xrW miIg ur ixR)§¦¥©¦©©¤¤

.55.(xvFi zMxA)¦§©¥

ּבׁשּלח56. ּבפרׁשת לעיל ׁשּנתּבאר xEAcAּוכמֹו (` ,bq xF` dxFY) הּמתחיל ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ¨§¦ְִַַ
כּו'". ִָָ"אׁשירה

ב'.57. ּפרק עּתיק, ׁשער חּיים", ּב"עץ ׁשּכתּוב ְְִִֵֶֶֶַַַַָּכמֹו

.58(`k ,e oPgz`e iR lr)ּפי (ּוכמֹו על אחר, ּבמקֹום ּבאריכּות ׁשּנתּבאר ©¦¨¤§©©ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
" הּנ"ל).היינּועבדים מאמר " ֲֲִִַַַָָָ

ודֹו"ק).59. ב'. עּמּוד נ"ח ּדף ּבׁשּלח ּפרׁשת ּבּזהר ְְְֵַַַַַַַַָָֹ(ועּיין

.60.(aiSie zn` zMxA)¦§©¡¤§©¦
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mEW cFr o`M oi`e ,Fnvr aFh oa`A `id Ff dwiwg mFwn̈£¦¨¦¨¤¤©§§¥¨
.hrn FzxidA KWgPW wx ,cal `Ed izlEf ,FcrlA xaC̈¨¦§¨¨¦§¨©¤¤§©§¦ª§©

"sFqÎoi` xF`"dn lv`PWM :lWn KxC lr KkeWExiR) §©©¤¤¨¨§¤¤¡¨¥¨¥¥
"xF`EPOn KWnPd eife xF` ± lWn KxC lr Epiid ,"sFqÎoi ¥̀©§©¤¤¨¨§¦©¦§¨¦¤

,KxAzi אחר ּבמקֹום  ׁשּנתּבאר zpigA)ּכמֹו `EdW ,xzM zpigA ¦§¨¥ְְְִֵֵֶַָָ§¦©¤¤¤§¦©
" `xwp ,'Kix`e wiYr itEvxR'EtilB silBdwiwgdW ," ©§¥©¦©£¦¦§¨¨¦§¦¤©£¦¨
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(a ,p miaSpּפירּוׁש ענין ּגּבי ,ימי "הּמל ּבעׂשרת ׁשאֹומרים הּקדֹוׁש" ¦¨¦ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

).ּתׁשּובה  ְָ

ּבפיר 73. קנ"ט ּבדף ׁשלח ּפרׁשה ּבהרמ"ז "(ועּיין אית ּתלת ּוׁש עלמין ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ּברי־הּוא  לקּודׁשא ").ליּה ְְְִֵָ

.74xF` Edi`C aB lr s` ,d`Nr xzM" :dlw sC ,oiraW `pETY xdFf ipETz)¦¥©¦¨¦§¦©¤¤¦¨¨©©©§¦

zxFY d`xE ."zFNrd zNr mcw ,mME` Edi` ,gvgEvn xF`e gv xF` ,oFncw©§©§§§¨¦¨¢¨¦©¨¦§¥©

.(Kli`e 213 cEOr ,'d wlg zFiEcrezd ,mgpn§©¥¦§©£¥¤©¨¥¨

.75.(` ,fi EdIl` gzR ,dnCwdA mW)¨©©§¨¨¨©¥¦¨



רלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

"oiWxRzn76,dpiaA `Ed zFIzF` zEEdzd zpigA xTire , ¦§¨§¦§¦¨§¦©¦§©¦§¦¨
"xtq" `xwPW77AWÎdxFY" `xwp ±azkdxFgW W`"A ," ¤¦§¨¥¤¦§¨¨¤¦§¨§¥§¨

"dpal W` iAB lr78: ©©¥¥§¨¨

slTd oaFl mixiYqn FiCdOW zFIzF`W FnkC¦§¤¦¤¥©§©§¦¦¤©§¨
W`" `EdÎKExA sFqÎoi` xF` KWnpX dn KM ,eiYgYW¤©§¨©©¤¦§©¥¨¥
xYqd Edf ,zEliv`C dpiaE dnkgA bVEn zFidl ,"dpal§¨¨¦§¨§¨§¨¦¨©£¦¤¤§¥
xnFl KiIW oi` `EdÎKExA sFqÎoi` xF` iM .WOn mlrde§¤§¥©¨¦¥¨¥©¨©

xF`d mEvnv ici lr wx `N` ,llM dpade dbVd FA'כּו. ©¨¨©£¨¨§¨¤¨©©§¥¦§¨

"de`pe ip` dxFgW" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦§¨£¦§¨¨
(a ,c mixiXd xiW oOwl)mixiXd xiW"A l"fx xn`n oipre WExitA , §©¨¦©¦¦§¥§¦§¨©£©©©§¦©¦¦

wEqR sFq "dAx(`i ,d):"fR mzM FW`x" ©¨¨Ÿ¤¤¨

,`EdÎKExA WFcTd ozPW dxFY :Wiwl oA oFrnW iAx xn`̈©©¦¦§¤¨¦¨¤¨©©¨¨
dxFgW W`A daEzkE ,dpal W` lW ± DxFr dzid'כּו`cd . ¨§¨¨¤¥§¨¨§¨§¥§¨¨¨

aizkc `Ed(a ,bl dkxA).'zC W` Fpinin' : ¦§¦§¨¨¦¦¥¨

mW x`Azpe79d zFIzF`' lWn KxC lr ,daWgO' §¦§¨¥¨©¤¤§©¦©©§¨¨
lkVd z` miWiAlOd'כּו;azkAWÎdxFY oipr Edfe , ©©§¦¦¤©¥¤§¤¦§¨¨¤¦§¨

d zFIzF`'l lWOd oipredwiwg:mW x`AzpX dn Edf ,' §¦§¨©¨¨§¦©£¦¨¤©¤¦§¨¥¨
icM 'WtPAW zFIzF`' zpigA lWnA FnM `Ed dGd mEvnve§¦§©¤§¦§©§¦©¦¤©¤¤§¥
mEvnv zpigAW .xEAce daWgnA WOn zFIzF` iENiB zFidl¦§¦¦©¨§©§¨¨§¦¤§¦©¦§
'dwiwgd zFIzF`' zpigal lWn Edf ,WtPAW zFIzF` zEEdzde§¦§©¦¤©¤¤¤¨¨¦§¦©¦©£¦¨
ÎdxFYd dpYip" KM xg` zFidl WxWe xFwn mdW ,dlrnNW¤§©§¨¤¥¨§Ÿ¤¦§©©©¦§¨©¨

"dpal W` iAB lr dxFgW W`A azkAW80: ¤¦§¨§¥§¨©©¥¥§¨¨

,dPdez`f" :xn`p dOEc`ÎdxtAzTglrW ,"dxFYd §¦¥§¨¨£¨¤¡©Ÿª©©¨¤©
lr ± l"PM "miIg min"E dxRd xt`C "aFWe `Fvx" ici§¥¨¨§¥¤©¨¨©¦©¦©©©

d zFIzF`" zpigAn KWnp df icidwiwgKix`e wiYrc " §¥¤¦§©¦§¦©¦©£¦¨§©¦©£¦
:mFlXd eilr KlOd dnlW dilr xn` dfle .zEliv`C©£¦§¨¤¨©¨¤¨§ŸŸ©¤¤¨¨©¨

`ide dnMg` iYxn`"dwFgx"iPOn(כ "ג ז ', סימן ,(ּבקהלת  ¨©§¦¤§¨¨§¦§¨¦¤¦ְִֶֶָֹ

dlrnl `idWwFgxlrW `N` .zEliv`C dnkgd on ¤¦§©§¨¨¦©¨§¨©£¦¤¨¤©
ÎdnkgA oiRp`ÎKix`e wiYr xF` zkWnd KWnp df ici§¥¤¦§©©§¨©©¦©£¦©§¦§¨§¨

.dpiaE¦¨

KWnp didIW :"dxFYd zTg" WExiR oM mB Edfe§¤©¥¥ª©©¨¤¦§¤¦§©
ExidhA EtilB silB" zpigaAW DxFwnE DWxXn dxFYd©¨¦¨§¨§¨¤¦§¦©¨¦§¦¦§¦
odW ,azkAWÎdxFYA zFNBzdlE WAlzdl ± "d`Nir¦¨¨§¦§©¥§¦§©©¨¤¦§¨¤¥
"xn`l d"ied dEv xW`" Edfe .'zEliv`C dpiaEÎdnkg'¨§¨¦¨©£¦§¤£¤¦¨£¨¨¥Ÿ

l"PM81.: ©©

dPde .ezTg zWxR Wix zFAxA(b ,hi): §¦¥§©¥¨¨©ª©
g z`f""zT' :aEzMd xn`W df .in`nHn xFdh oYi Ÿª©¤¤¨©©¨¦¦¥¨¦¨¥

?!'cg` `l ד')± י"ד, dIwfg(ּבא ּיֹוב , ,gxYn mdxa` oFbM , Ÿ¤¨ְִ§©§¨¨¦¤©¦§¦¨
fg`n'כּוdGdÎmlFrdn `AdÎmlFrd inכּו', ?oM dUr in . ¥¨¨¨¨©¨¥¨¨©¤¦¨¨¥¦

!?mlFr lW Fcigi `l ± ?oM xfB in ?oM dEv¦¨¥¦¨©¥Ÿ§¦¤¨

oipr dPd"`nHn xFdh oYi in"dn lr xnFl xWt` ¦¥¦§¨¦¦¥¨¦¨¥¤§¨©©©
mdxa`" FnkE .DbFPn dHnNW zFRilw 'bn xxAzPX¤¦§¨¥¦§¦¤§©¨¦©§©§¨¨

miakFM zcFar caFr did gxYW ± "gxYn82'כּוK` . ¦¤©¤¤©¨¨¥£©¨¦©
Îcizrl cr dYr xExiA mdl oi` zFRilw 'bC ,dWẅ¤§§¦¥¨¤¥©¨©¤¨¦

`al83. ¨Ÿ

min" oiprA ,zTg zWxR Wix "xdfd ixE`ia"A oiIre§©¥§¥¥©Ÿ©¥¨¨©ª©§¦§¨©¦
:"miIg©¦

KkNW :WExitE ."`vOY oi`n dnkgde" zpigA Epiid©§§¦©§©¨§¨¥©¦¦¨¥¥¤§¨
ipRn ,xzMd `EdW oi` zpigAn KiWndl dxRM mikixv§¦¦©¨¨§©§¦¦§¦©©¦¤©¤¤¦§¥
x`Wl ,zn `nHd mixdhOW Ff oiA Wxtd WIW¤¥¤§¥¥¤§©£¦©§¥¥¦§¨
mXW ± zlFqRdn lkF`e rx on aFh mixxaOW mixExiAd©¥¦¤§¨§¦¦¨§¤¥©§¤¤¨

zpigA `EdxExiAW `l la` ,calKtdPlkF`l zlFqRd §¦©¥§¨£¨Ÿ¤¤¡©©§¤§¤
iM ,cal dnkgd ici lr zFidl lkEi Edfe ,aFhl rxde§¨©§§¤©¦§©§¥©¨§¨§¨¦

dnkgA"ExixAz`"84. §¨§¨¦§§¦

KWnp zn z`nEhe ,zn `nh xdhl ± o`M la £̀¨¨§©¥§¥¥§§©¥¦§©
mdA xn`PW ,milMd zxiaXn(Kli`e al ,el glWIe)KFlnIe" : ¦§¦©©¥¦¤¤¡©¨¤©¦§©¨¥¨©¦§

znIe okeכּו'[..] .DbFp zRilTn dHn dHnl EltPW ± " ©¨Ÿ¤¨§§©¨©¨¦§¦©©§¥
rxe aFh zrCd ur"n'כּו"(h ,a ziW`xA)zpigA xdhlE . ¥¥©©©¨¨§¥¦§©¥§¦©

xExiA FnM df oi`e ,xFdhl Ktdp `nHd ixd ,Ff d`nEh§¨£¥©¨¥¤¡©§¨§¥¤§¥
m` iM dnkgdn KiWndl xWt` i` df ,oM lr ,l"Pd©©©¥¤¦¤§¨§©§¦¥©¨§¨¦¦
,xzM zpigA ± oETiYde dxiaXdn dlrnNW dpigAn¦§¦¨¤§©§¨¥©§¦¨§©¦§¦©¤¤
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.76.(` ,c `xwIe b wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤©¦§¨

עם77. "אמר ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר `xF".הּספר (ּכמֹו dxFY) ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¨

itExiv zpigA ,xtq `xwp `Ed daWgn zpigA" :mWe .a ,ev ,xYq` zNibn§¦©¤§¥§¨§¦©©§¨¨¦§¨¥¤§¦©¥¥

dpFilrd daWgOA dnkg zpigA xExiA didIW ± 'xtQd mr xn`' . . zFIzF`¦¨©¦©¥¤¤¦§¤¥§¦©¨§¨©©§¨¨¨¤§¨

ici lr dpiA zpigA `idW" :b ,`k d`x oOwlE ."zFIzF` itExiv ± xtq zpigA§¦©¥¤¥¥¦§©¨§¥¤¦§¦©¦¨©§¥

.("mW dnkgd zEWAlzd¦§©§©¨§¨¨

מענין א', עּמּוד ר', ּדף וּיקהל, ב', חלק ּבּזהר ).ּתֹורה־ׁשּבכתב ועּיין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

.78sFq e wxR milwW .mW dWn iptaE b dkld sFq g wxR dhFq inlWExi)§©§¦¨¤¤£¨¨¦§¥Ÿ¤¨§¨¦¤¤

mixiXd xiW .ai ,b dyxR dAx mixaC .ziW`xA zyxR Wix `nEgpY .` dkld£¨¨©§¨¥¨¨©§¥¦§¨¦©¨¨¨¨¦©¦¦

i"Wx .` alw dAx `xC`A ,`Up .` ,ct Fxzi xdf .(miptA oNdl `aEn) dAx©¨¨§©¨¦§¦Ÿ©¦§¨Ÿ§¦§¨©¨©¦

bl dkxAxEAC ` cp migqtaE "zFxFgW" ligzOd xEAC fh ,d mixiXd xiWe .a , §¨¨§¦©¦¦¦©©§¦§¦§¨¦¦

.("ziW`x" ligzOd©©§¦¥¦

.79.(b wxR .Kli`e c ,c mixiXd xiW oOwl)§©¨¦©¦¦¨¥¨¤¤

א'.80. קל"ב נׂשא, א'. קל"ב נׂשא, ג': חלק ּבּזהר ּכן ּגם מּזה ְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ(ועּיין
א'). ער"ה, ְִׁשֹופטים,

.81" מענין מּמּני (ועּיין רחֹוקה והיא ּפינחס,אחּכמה ג': חלק ּבּזהר :" ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויחי, א'. קל"ה, תֹולדֹות, ּפרׁשה ריׁש א': חלק א'. עּמּוד סֹוף רכ"ג, ְְִֵֵֶַַַָָָּדף
זה, ּפסּוק על ּובקהלת־רּבה חּקת. ּפרׁשה רּבֹות, ב'. עּמּוד סֹוף רכ"ה, ְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּדף

א') ט', ּדנּדה, קּמא ּפרק א'. י"ד, ּדיֹומא, קּמא ּפרק ב'. א' ק"ד, .ּדף ְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

.82.(dxf dcFar)£¨¨¨

.83" מענין מּטמא ועּיין טהֹור יּתן רל"ז,מי ּדף (ּפקּודי, ב' חלק ּבּזהר :" ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
א') עּמּוד מ"ב, ּדף כ', ּתּקּון זהר ּובתיּקּוני א'. עּמּוד .סֹוף ְִִֵַַַַֹ

.84d xrW mixrW `Fan .d wxR gi xrW miIg ur .a ,cpx a wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¥©¦©©¤¤§§¨¦©©

.(a wxR ` wlg¥¤¤¤



c"agרלב i`iyp epizeax zxezn

xn`p df lrW(ak ,b ziW`xA)ige [..] miIgd urn [..] gwle" : ¤©¤¤¡©§¥¦§¨©¥¥©©¦¨©
mlFrl'כּו.d`nEHd gEx xiardl KWnp mXnE ,"o`M cr §¨¦¨¦§©§©£¦©©§¨©¨
.eixaC§¨¨

'" oipr EdGW ,xnFl Wi df iR lreznkgxcq df ± ' §©¦¤¥©¤¤¦§¨¨§©¤¥¤
' ,miWcwzrce"zFxdh xcq df ± '85: ¨¨¦¨©©¤¥¤¨¢

dnkga"E ,DbFpÎzRilw xExiA oipr Edf zFpAxTd iM¦©¨§¨¤¦§¨¥§¦©©§¨§¨
Edfe ,"ExixAz`"miWcw xcq df ± znkg"mFwn lMnE . ¦§§¦§¤¨§©¤¥¤¨¨¦¦¨¨

"C df xExiAmiWcwici lr `Ed "dnkgdoM oi`X dn . ¥¤§¨¨¦©§¥©¨§¨©¤¥¥
"WcFTd zxdh lr EUrPW oiNEg"C xExiA86ici lr `Ed ¥§¦¤©£©¨¢©©¤©§¥

ddpiA'כּו. ©¦¨
K`"zFxdh xcq df zrce"dUrp `nHd zFidl iM : ©¨©©¤¥¤¨¢¦¦§©¨¥©£¨

xzMdn KiWnn `EdW ,zrCd ici lr Edf ,xFdh87Edfe , ¨¤©§¥©©©¤©§¦¥©¤¤§¤
`l `nHn xFdh oYi in"cg`,"mlFr lW Fcigi" ± " ¦¦¥¨¦¨¥Ÿ¤¨§¦¤¨
± "cigi" `xwPd xzM `EdWmXn.Ff dpigA KWnp `weC ¤¤¤©¦§¨¨¦¦¨©§¨¦§©§¦¨

dnkgA" wx `Ed dnkgdn oM oi`X dnExixAz`"'כּו. ©¤¥¥¥©¨§¨©§¨§¨¦§§¦
" ,xnFl Wi mBin" zpigA Epiid "oYi ±i"nFnkE ." ©¥©¦¦¥©§§¦©¦§

x`AzPW"נעׂשה יׂשראל  ׁשהק ּדימּו "ּבׁשעה eh,ּבּביאּור xAcOA lirl) ¤¦§¨¥ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ§¥©¦§¨

(`aEzMX dn oiprA ,(dk ,d oPgz`e)"± inmaal dide oYi §¦§¨©¤¨¨¤§©©¦¦¥§¨¨§¨¨
ׁשם".כּו' .עּיין ֵַָ

o`M dAx WxcOd xn`n Edfeסֹוף רע"ג, ּדף ח ּקת , (ּפר ׁשה §¤©£¨©¦§¨©¨¨ַַָָָֻ

ד') :עּמּוד ַ

FzF`A .FaiWd `l ?Fzxdh `dY dOA ± df `nhp m ¦̀¦§¨¤©¤§¥¨¢¨Ÿ¡¦§
drWeipt EnMxMzpdxR zWxtl riBdW oeiM .dWn lW ¨¨¦§©§§¨¨¤Ÿ¤¥¨¤¦¦©§¨¨©¨¨

dOEc`'88כּו. £¨
Îeilr EpiAx dWOW ,gkEn "eipt EnMxMzP"W dGnC§¦¤¤¦§©§§¨¨¨¤Ÿ¤©¥¨¨
iziY ikidn ,dWwe .dxdh Fl oi`W xaqw did mFlXd©¨¨¨¨¨©¤¥¨¢¨§¨¤¥¥¦¥¥

?oM¥
Îdnkgn dkWnp dxFYd iM .xiRW iz` l"Pd itlE§¦©©¨¥©¦¦©¨¦§§¨¥¨§¨

dnkga"E ,d`NirExixAz`± "liCadlxFdHd oiA ¦¨¨§¨§¨¦§§¦§©§¦¥©¨
`nHl'89כּו" didIW df la` .xFdh`nHni` df ± " ©¨¥£¨¤¤¦§¤¨¦¨¥¤¦

cr "eipt EnMxMzp" oM lr ,dnkgd ici lr zFidl xWt ¤̀§¨¦§©§¥©¨§¨©¥¦§©§§¨¨©
zpigAn "miIg min" zkWnd `idW ,dxR zWxtl riBdW¤¦¦©§¨¨©¨¨¤¦©§¨©©¦©¦¦§¦©
oYi in" zFidl KWnp mXOW ,xzMdn ± "miIgd ur"¥©©¦¥©¤¤¤¦¨¦§©¦§¦¦¥

`nHn xFdh'90"כּו.: ¨¦¨¥
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.85.(` ,`l zAW .e ,bl dirWi ."zrce znkg ,zrEWi oqg LiYr zpEn` dide")§¨¨¡©¦¤Ÿ¤§Ÿ¨§©¨¨©§©§¨©¨

.86.(a ,hi dbibg)£¦¨

ּדפרׁשת 87. אלקיכם" ה' "אני ּפסּוק על ּבּביאּור מּזה, ּׁשּנתּבאר מה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹועּיין
Kli`e)ציצית ` ,p glW lirl). ִִ§¥§©¨¥¨

.88:(` ,`k xFn`) Ll iYxn`W drW DzF`A :`EdÎKExA WFcTd Fl xn`")¨©©¨¨§¨¨¨¤¨©§¦§¡

Ff .LiYaWd `l ?Fzxdh `dY dOA ,`nhp m` :il Yxn`e ,'mipdMd l` xn`'¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¨©§¨¦¦¦§¨©¤§¥¨¢¨Ÿ¥©§¦

.("'z`Hgd ztxU xtrn `nHl Egwle' :(fi ,hi zTg) Fzxdḧ¢¨ª©§¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨

.89.("xdHd oiaE `nHd oiA liCadl" :mWe .fn ,`i ipinW)§¦¦§¨§©§¦¥©¨¥¥©¨Ÿ

.90oiprn xirdl WiezFkEtd WlW(a ,dp zFkxA)KFtdIe" כּו': §¥§¨¦¥¦§¨¨Ÿ£§¨©©£
Ek dkxal dllTd z`'"(e ,bk `vY)oiIr סֹוף . מּזה ּׁשּנתּבאר מה ¤©§¨¨¦§¨¨¥¥©¥ְִִֵֶֶַָ

תצא ּבפרׁשה אבה" "ולא הּמתחיל `)ּדּבּור ,n `vY oOwl). ְְְִִֵֵַַָָָָָֹ§©¨¥¥

" ּבענין עֹוד ּׁשּנתּבאר מה מּטמא ועּיין טהֹור יּתן אֹור":מי ּב"תֹורה – " ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
מנחה" בידֹו הּבא מן "וּיּקח הּמתחיל ּדּבּור סֹוף וּיׁשלח, (dxFYּפרׁשה ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָ¨

(` ,ek xF`"יעקב "וּיׁשלח הּמתחיל ּובדּבּור .(` ,dk xF` dxFY) ועּיין . ְְְֲִִִַַַַַֹ¨ְֵַ
ו'. סעיף ח', אֹות אֹור" ְִִֵָּב"מאֹורי

" מענין עֹוד טהֹור (ועּיין יּתן חלק מי ב'. ק"ב, וּירא א': חלק ּבּזהר: – " ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ב'). מ"ח, ּתזריע ג': חלק ב'. ס"ט, יתרֹו ְְִִֵֶַַב':

" הּתֹורה ּומענין חּקת .]זאת פרה [. אלי ּפרׁשה ויקחּו (סֹוף ּברּבֹות :" ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
ּפנחס  ג', חלק ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה ּפי על ויּובן ד'). קל"ה, י"ט, ּפרׁשה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹּבא.
סֹוף  אמֹור, ּפרׁשה ל"ח. ּפרׁשה ריׁש ּתצּוה רּבֹות: ב'). עּמּוד רמ"ד, ְֱֵֶַַַַָָָָָָ(ּדף
"ּבּיֹום  ּפסּוק על ד') רנ"ג, (ּדף י"ג ּפרׁשה נׂשא א'). ר"א, (ּדף ל' ַַַַָָָָָָָָֹּפרׁשה

נתנאל" הקריב .הּׁשני ְְְִִִֵֵַַ

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

היחוד ‰Â‰(מה) נעשה איך מתורץ זה שבכל אע"פ
ישראל  ע"י כו' אלקינו הוי' דחו"ב
מס"נ  ע"י רק זה שאין כו' וח"ע במחשבה רק ששרשו
בפע"ח  שאמר (כמו הנ"ל נפשך דבכל העליון דרצון
כו' דוקא מס"נ ע"י אלא זה אין דאו"א פנימי דיחוד
כו') לאו"א מ"נ שהעלו מלכות הרוגי מעשרה וראיה
אהבת  בין ההפרש מהו דא"כ להבין יש עדיין אבל
ששניהם  מאחר כו' מאדך דבכל לאהבה נפשך בכל
ולמעלה  כו' השכל מן שלמעלה העליון רצון בבחי'

בחי' ג"כ למעלה מתעורר מאדך בכל ע"י דדוק' מבואר
הוא  דואהבת ידוע הנה אך כנ"ל כו' רעוין דכל רעוא
נקרא  האהבה כי להיות והיינו או"ר ב"פ שהן תי"ד גי'

ח  אור ובחי' ישר אור בחי' מדריגות ב' ויש וזר אור
כו' מאדך ובכל נפשך דבכל מדריגות ב' והיינו כידוע
הידוע  אחד ענין תחלה להקדים יש זה כל להבין
היינו  דשחרית והתפילה הק"ש ענין עיקר שכל בפע"ח
יחוד  היה מתחלה כי דוקא פב"פ היחוד שיהיה כדי
נעשה  הק"ש וע"י לבד אב"א בבחי' ומקבל משפיע
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דו  שהיו וחוה באדם שאמרו (ע"ד פב"פ החזרת
בבחי' יחוד' נעשה הנסירה ואחר אב"א בחי' פרצופים
דפב"פ  יחוד ענין ביאו' ולהבין כידוע) כו' פב"פ
שמתייחדים  בכנ"י למטה ג"כ רואים אנו הנה למעלה
אופנים  ב' בהן שיש כו' סובב בחי' שהוא בהקב"ה
דסיבת  בפע"ח מבואר להיות כו' פב"פ אב"א דיחוד
שכליים  דו"ר בחי' ע"י היינו פב"פ היחוד החזרת
ואהבת  באמרו דוקא בק"ש והיינו דוקא המוחין בבחי'
פלא  דבר וזה כו' יצריך בשני לבבך בכל אלקיך ה' את
דשמע  ההתבוננות מן שנולדים אוי"ר ע"י איך לכאורה
דכנ"י  עליון יחוד יהיה עי"ז כו' וממלא בסובב ישראל
להבין  הנה אך כו'. פב"פ בבחי' כ"ע בסובב בשרשם
דאב"א  יחוד ענין תחלה להקדים יש פב"פ בחי'
והמקבל  המשפיע של האחוריים בחי' רק אם דלכאורה
להבין  שיש להיות כו' יחוד נקרא למה מתקרבים
באדם  עד"מ וידוע פנים ולא עורף אלי פנו כי במ"ש
והקירוב  האהבה עזיבת ענין מורה לרעהו עורף החזרת
עורף  שפונה זו בחזרה להתרחק להיפוך אלא לגמרי
ולא  עורף אלי פנו כי שאמר זה מה וא"כ כידוע אליו
ויחוד  קירוב צד איזה בזה שיש משמע הל' שמזה פנים
לבד  עורף בבחינת רק פנים בבחי' מתייחדי' שאינם רק
אך  וקירוב ביחוד אלי פונים שהן פי' אלי פנו כי וז"ש
פנים  בבחי' ולא אלי פונים הם לבד עורף בבחי' רק
בחי' או עורף דבחי' כידוע הוא הענין הנה אבל כו'
היינו  אחוריים ופי' ולב שבמוח הפנימי דרצון אחוריים
יד  כלאחר שנפל התמצית בחי' שהוא החיצוני' בחי'
כלל  רצונו פנימיות שאין יד כלאחר שפע הנותן כמו
שלא  מפני ביותר הרצון חיצונית בדרך רק זו בהשפע'
הרצון  חל הרי מ"מ אבל לגמרי כמרחק נראה יהי'
לשונא  כמו כלל רוצה היה לא שאם זו בהשפעה עכ"פ
האוהב  זה אבל כו' אחוריי' בבחי' גם משפיע היה לא
רצונו  פנימית שאין מפני רק חסדו להשפיע רוצה
אלא  ממנו הפני' בהחזרת רק משפיע אינו עמו ולבבו
כמו  פניו יראה שלא שליח ע"י וכה"ג כתפין מבתר
בו  רוצה כשאינו אחוריי' בדרך לבנו שמשפיע האב
לפי  כו' הפני' דכמים משום והיינו כו' פנימיות בבחי'
רק  אליו שמתקר' המשפיע אל המקבל קירוב אופן
בבחינת  אליו בא שלא דהיינו לבד אחוריי' בבחי'
ורצון  אהבה לו אין כי וכלל כלל הנפש רצון פנימיות
לבקש  אליו מתקרב שמ"מ רק המשפיע אל כלל פנימי

שאי  ומה עמו בל ולבו לבד לחוץ השפה מן לו בפה ן
מפני  היינו כלל הנפש פנימית התקשרו' בחי' אליו
הפנימית  בבחינת קשור' נפשו ושם זר איש אחר שהלך
חיצוניות  רק המשפיע זה אל בנפשו נשאר לא ע"כ
זונה  אשה עד"מ כלל חיות בו שאין בעלמא הרצון

ולבעלה  באחר נתנה רצונה פנימיות שעיקר מבעלה
עמו  בקרבתה הרצון של ואחוריי' חיצוניות רק לה אין
מתרחק  בעלה וכמ"כ גמור כריחוק נראה יהיה שלא
בבחי' רק אליה מתקרב ואינו ממנה רצון בפנימיות
כו' לגמרי כמרחק נראה יהיה שלא בעלמא חיצונית
בחינ' ומקבל במשפיע שיש אב"א יחוד הנקרא וזהו
התקשרו' שום בזה אין אבל זה עם זה ויחוד קירוב
בבחי' רק זה עם זה כלל הנפש רצון פנימית בחי'
כו' זע"ז ומיוחד קשור שבנפשם והחיצונים האחורי'
בחי' בבעלה דכנ"י ביחוד ג"כ יובן ולמעל' וד"ל.
פוני' שהם פי על אף פי' אלי פנו כי שז"ש כ"ע סובב
ומסדרי' צרכיה' בבקשת בתפלתם אלי ומתקרבים
כל  כו' בק"ש באוי"ר ומתפעלים בפסד"ז תחלה שבחו
שלהם  הרצון חיצוני' בבחי' רק אינו אלי שפוני' זה
דרך  לעזוב יוכל שלא מלומדה אנשי' מצות (כמו לבד
בפיו  וכמ"ש פנימי) רצון לו אין עצמו ומצד אבותיו
שמראין  וגם כו' ממני רחק ולבו כבדוני ובשפתיו
אחוריים  בחי' רק זה אין ותפלה בק"ש שבלב עבודה
כי  א' ולכך עורף הנקרא וזהו הפנימי הרצון וחיצוניות
הזה  הקירוב אבל אלי פוני' שהן דאע"פ עורף אלי פנו
של  פנים ולא הפנימי הרצון של עורף בחי' רק אינו
מפנימית  פנימי וחיות אור שום זה ברצון אין כי הרצון
לבם  שרירות אחר שהלכו מפני זה וכל כלל הנפש רצון
נפשה  רצון שפנימיות מבעלה זונה אשה עד"מ כמו
זונים  אתם אשר כו' תתורו ולא וכמ"ש כו' באחר נתנה
הרצון  של הפנימית בחינת שעיקר דהיינו כו' אחריהם
העוה"ז  בהבלי קשורה הנפש מהות עיקר וכל שבנפש
הון  רווח ופרנסת וכבוד ובעושר הגשמי' תענוגי ובכל
שם  ומקושר נתון נפשו פנימיות כל גוונא ובכהאי רב
שום  ה' לעבודת ורצונו בנפשו נשאר שלא עד היטיב
או  בתפלה לה' להתקרב בעמדו הנפש פנימיות בחי'
או  ולחוץ השפה מן רק גוונא וכהאי ומצות בתורה
כו' הפנים וכמים כנ"ל כו' מלומד' אנשים מצות כמו
מבחינת  שהוא המקבל אל המשפיע מן כן כמו ודאי
פנימית  הארה שום נמשך לא לכנ"י עלמין כל סובב
כנ"י  אל פונה אינו הוא וגם העליון רצון מפנימיות
בחינ' רק שהוא עורף בבחי' רק שלו הפנים בבחינת
הסתר  בבחינת העליון דרצון האחוריים החיצוניות
הפנימית  בחי' על המסתיר אלקי' שם בחי' שע"י פנים
אך  כו' ההוא ביום פני אסתיר הסתר ואנכי כמ"ש כו'
לא  נאמר שהרי ח"ו לגמרי הרצון סילוק זה אין עכ"ז
שהוא  שהקירוב רק כו' לכלותם גאלתים ולא מאסתים
שמשפיע  והוא אחוריים בבחי' רק ג"כ אליהם מתקרב
הרצון  בחיצונו' רק כלל פנים הארת בבחי' לא להם
נראה  יהא שלא רק בזה רצונו פנימיות שאין כו'
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חיצוני  בקירוב אליו באים שכ"י כמו לגמרי כמרחק
באשה  עד"מ הוא וקירוב יחוד בחי' עכ"פ אבל כו'
חיצוניות  בבחי' שהוא רק ממש שמתייחדים ובעלה
שנקר' אב"א יחוד בחי' הנקרא וזהו כנ"ל זע"ז הרצון
השפע  (משא"כ כו' אב"א בבחי' שהוא רק עכ"פ יחוד
כלל  קירוב זה אין אחוריי' מבחי' לחיצונים הניתן
כתפין  בתר דשדי כמאן אלא כו' רע יגורך לא כמ"ש
ממול  גם כלל בקירוב אליו לבא יוכל לא  שהשונא
דוקא  מרחוק אליו כתפיו מבתר שמשליך רק אחוריו
הרצון  אין זו שהשפעה מפני דוקא דשדי כמאן וזהו
מאחר  הרצון חיצוניו' מבחי' לא גם וכלל כלל עליו חל
גם  אך שנאתי עשו ואת וכמ"ש לאוה"ע שנאה שירדה
שונאך  רעב אם כמו לפרקים להשפיע צריך לשונא
לעזאזל  השעיר כמו או כו' גחלים כי לחם האכילהו
מן  יד כלאחר שנופל השפע ונובלות מותרות בחי' כו'
מותרות  דרך שנופל ביותר חיצוני פזור כמו או השלחן
כו' המלך להיכל מרחוק שעומדים העבדים לפחותי
מותרות  בחי' יפול ע"כ חקר אין דלגדולתו משום
לפי  תלוי מיעוט או בריבוי המותרות שנפילת ביותר
בחי' הנה אבל במ"א). וכמ"ש כידוע הגדולה ערך
לבי  אמר לך כמ"ש היינו בקב"ה דכנ"י פב"פ יחוד
בחי' הוא פני פי' כו'. אבקש ה' פניך את פני בקשו
דוקא  בפנים שורה הנפש פנימי' עיקר כי הפנימית
זה  ויובן דוקא. הפנימי' בחי' ע"ש פנים נקרא וע"כ
בקירוב  המשפיע אל מתקרב המקבל כאשר עד"מ
פנימיו' בבחי' דהיינו נפשו מפנימיות פנימית ודיבוק
שנפשו  העני כמו לבבו נקודות פנימיות בכל רצונו
נפשו  פנימיות כל את שנושא להחיותו בשאלתו
לבבו  כל כאשר האמיתי באוהב וכן נפלאה בתשוקה
שבה  פנימיות בכל שנפשו אוהבו בנפש קשורה ונפשו
ואל  כמו לאוהבו נפלאה בתשוקה ומתקשרת דבוקה
לאישה  נאמנה אהבתה כאשר שהאשה תשוקתך אישך
רק  ותשוקה רצון לה ואין זוגה לבן אלא נזקקת ואינה
כמו  וכלל כלל זולתו זר באיש תחפוץ ולא לבדו לו

פנימיו  כל הרי כו' ואין היונה בבעלה קשורה נפשה ת
עם  שמדברת ומה לבד אליו רק בנפש פנימי רצון לה
בע"כ  בעלמא חיצוניו' בבחי' רק זה אין בשוק אנשים
שבלב  בעבודה ה' בעבודת וכה"ג לבד פרנסת' לצורך
רצונם  פנימיו' בכל מתקרבים כאשר בתפלה בכנ"י
כל  לבטל דהיינו אתו זר ואין לבדו לה' רק שבנפש'
הבלי  בעניני המקושרים הנכרים הזרות הרצונות
שיהי' אלא עוד ולא לגמרי בהם למאוס העוה"ז
וכמ"ש  דוקא לבדו לה' בלתי הנפש של הרצון פנימיו'
הרצון  גם דהיינו כו' חפצתי לא ועמך בשמי' לי מי
נהנין  שהנשמות ועוה"ב בג"ע האלקי העליון בתענוג

שכר  שהוא גם והרצון החפץ עיקר אין בזה גם כו'
רצון  עיקר בו היה לא זה פרס קבלת אבל הנשמות
ועצמותו  במהותו לבדו להוי"ה בלתי האלקי' הנפש
שבג"ע  האלקי אור חיות מקור שכל בהיות דוקא
ודיבור  שבמחשבה א' אות מבחי' רק אינו ועוה"ב
אבל  כו' העוה"ב נברא ביו"ד ז"ל כמ"ש העליון
במהות  רק אינו הנפש שבפנימיות הרצון דביקות
באותיות  הארתו בבחי' ולא דוקא לבדו אא"ס ועצמות
מקיפים  בחי' שהוא בשמים לי מי וז"ש כו' לבד
התחתון  בג"ע לא גם דבריאה העליון שבג"ע דבריאה
ולבבי  שארי כלה דוקא ועצמותו במהותו כ"א שבארץ
פנימיות  בחי' דוקא פניך אבקש ה' פניך את וז"ש כו'
שזהו  עצמו העליון רצון שבפנימיות אא"ס ועצמות
כו' הוי"ה פניך את וז"ש הוי"ה דשם פנימיות בחי'
באחד  הוי"ה דשם חיצוניות הארה מבחי' שלמעלה
כמים  והיינו כנ"ל כו' וממלא סובב בבחי' להיות
למעלה  מלמטה מכנ"י דאתדל"ת משום כו' הפנים
בא  ותפלה בק"ש שבלב בעבודה ה' לפני קרבתם בחי'
רצון  כל בביטול הלב שבנקודת הרצון פנימיות מבחי'
לבי  אמר לך וז"ש פנימי' בבחי' לבדו להוי"ה רק זר
פנים  בחי' כו' אבקש ה' פניך את ממילא ואז פני בקשו
פנים  יחוד הנק' וזהו כו' רוח אייתי רוח כי בפנים
פנימית  בכל זע"ז מתקשרים והמקבל שהמשפיע בפנים
ובחי' המשפיע אל המקבל פנימית בחי' שבנפשם
(וכמ"כ  כו' יחודם בשעת המקבל אל המשפיע פנימיות
לפי  כו' עמכם הוי"ה דיבר פב"פ דכתי' במ"ת היה
בכל  שהרי כו' נשמתן פרחה ודיבור דיבור כל שעל
ונשמע  נעשה כשאמרו עליהם קיבלו הרצון פנימיות
בכל  ואהבת באמרו בק"ש מכ"ז יובן הרי וא"כ כו'
עד  הזרות הרצונות כל לבטל שזהו יצריך בשני לבבך
רק  בהן רצונו יאיר ולא העוה"ז הבלי בחיי שימאס

הנפש בבח  קיום צורך מפני בע"כ בהכרח אחוריים י'
ומלאכתו  קבע תורתו שיהיה שארז"ל וע"ד כו' לבד
שהוא  זה שבדבר הפנימיות בחי' על גם דהכוונה עראי
תורתו  ע"כ אחד בהוי"ה מקושר נפשו שפנימיות מפני
עוה"ז  בעניני ומלאכתו הפנימיות נפשו בקביעות קבע
ההכרח  מפני רק בעלמא כמתעסק חיצוניות דרך עראי
באמרו  להוי"ה שבנפשו פנימיות כל שפונה ומאחר כו'
כו' הפנים כמים ממילא אז נפשך ובכל לבבך בכל
ה' יאר כמו שלו פנים בבחי' ג"כ אליו פונה הקב"ה
מישראל  שבכאו"א ניצוץ פרט לכל אלי"ך אליך פניך
מקור  מהיות שלמעלה דהוי"ה פנימיות מבחי'
עכ"פ  מובן הרי וא"כ כו' עולם של מקומו להתהוות
החזרת  בחי' נעשה כו' נפשך דבכל אהבה בחי' שע"י
כו' אב"א בבחי' תחלה שהיה גם דוקא פב"פ היחוד
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רלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

של  במס"נ לבד ראשון בפסוק זה נעשה היה ולא
במחשבה  עלה שישראל לפי באחד טבעה מצד הנשמה
הרצון  פנימיות בבחי' עדיין זה שאין כו' וח"ע

דאהבה  מס"נ ע"י דווקא אלא כו' השכל מן שלמעלה
התלבשות  מצד שנולד רק השכל מן שלמעלה ורצון

וד"ל: באריכות כנ"ל בשכל הרצון

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ÔÈÚ פסח בערב חמץ להשבית (ט') המצות: חג
לאכול  (י') ט"ו). י"ב (שמות תשביתו שנאמר
(שמות  מצת תאכלו בערב שנאמר בניסן ט"ו בליל מצה
נת' אש צלי הפסח אכילת במצות הנה י"ח): י"ב
הז"א  הי' מצרים בגלות כי שהענין ובפע"ח בלק"ת
בגופו  המתפשטים הה"ח ממנו נסתלקו כי בקטנות
המלובש  שלו הדעת ששם לגרון וחזרו הודו עד מחסדו
השפע  מעכב בעורף העומד פרעה ואז אי' ביסוד
הנ"ל  וה"ג מה"ח לעצמו ומקבל הגרון דרך הנמשכת
שבדעת, מחו"ג הנמשכים הנשמות פגם מחמת הי' וזה
בתלת  כלילן תלת עיבור בבחי' לבא הוצרך ולזאת
ראשו  הפסח צליית ענין וזהו הלידה הי' פסח ובליל
לילה  באותו כי הוא המצות וענין ע"ש: כו' כרעיו על
יחד  מוחי' יניקה דעיבור המוחי' כל ג"כ בו נכנסים
לזה  נוסף ועוד דגדלות ומוחי' דקטנות מוחי' דהיינו
הוא  ראשון וגדלות קטנות פי' שני וגדלות קטנות ג"כ
ופנימי' חיצוני' דישסו"ת מנה"י לו הנמשכים מוחי'
דאו"א  מנה"י לו הנמשכים הוא שני וגדלות וקטנות
שע"פ  מה יחד נכנס וכ"ז ופנימי' חיצוני' עילאי'
אינו  בשבת שאפי' טובא זמן המשכת צ"ל הי' ההדרגה
כדי  והוא כו' המוסף תפלת עד שני לגדלות מגיע
הגאולה  הי' ההוא גילוי שמחמת ממצרים לגואלם
על  רומז מצה אכילת מצות ענין וזהו הטבע כפי שלא
המשכת  על רומזים כוסות והד' דאבא מוחי' המשכת
בארוכה: ע"ש המשמח יין בחי' שהם דאימא מוחי'

ÔÈ·‰ÏÂ'מוחי המשכת ענין השכל אל לקרב קצת זה
מ"ש  ידוע כי עי"ז לנו המגיע וההארה הללו
דמהימנותא  מיכלא היא שהמצה (קנ"ז) ויצא בזהר
ישראל  נשמות בלב האמונה תתחזק מצה אכילת שע"י
גדול  יסוד הוא כי יצ"מ סיפור במצות החינוך וכ"כ
אות  לנו שהוא לפי ואמונתינו בתורתינו חזק ועמוד
חפץ  קדמון אלוה יש וכי העולם בחידוש גמור ומופת
בו  שיחפוץ היש לשנות ובידו הנמצאות כל פועל ויכול
טבעי  ששינה במצרים שעשה כמו הזמנים מן זמן בכל
עפ"י  אלה דבריו שכתב ועם כו' בשבילינו העולם

תקבע  יצ"מ בזכרון שנעשה המצות שע"י דהיינו פשוט
נמשכים  הפעולות אחרי כי הזאת האמונה בלבבינו
ט"ז  מצוה ע"ש פעולותיו כפי נפעל והאדם הלבבות
כי  מילה במצות לך הקדמתי כבר מ"מ בזה, שהאריך
זו  ממצוה הנראה כתב והוא וגליא, סתים אורייתא
הכח  בה יש המצה באמת הנה הנסתר ועפ"י בנגלה,
ההגדה, ענין וכעד"ז הזכרון מלבד האמונה לחזק הזה
ויש  לגוף הלבוש כמו הסתים כפי הוא שבתורה והגליא
לנפש  וכגוף ותכלית קץ אין עד לפנים פנים כמה עוד

כו': ונח"י לרוח ונפש
ÔÈ·‰ÏÂ האמונה וענין פי' תחלה להקדים יש הענין

מחי' שהקב"ה ענין על הכוונה שאין היא מה
כי  אמונה לקרות יתכן לא זה כי בלבד העולמות כל
בגשמיות  רואים שאין ואע"פ זאת ישיגו ג"כ בשר עיני
לאמונה  שא"צ וכמו בשר בעיני רואה כאילו ה"ז ממש
חיים  ודמו בשרו שרואה מאחר שבגוף הנפש חיות על
בעין  רואה כאילו ה"ז ממש דומם כמו עצמם מצד שהם
אעפ"י  להחיותו בבשרו המתלבש הרוחני חיות ממש
ומבשרי  כתיב וכך ותמונתה הנפש מהות ראה שלא
הנפש  חיות שרואה שכמו כ"ו) י"ט (איוב אלוה אחזה
המחי' ה' חיות יראה כך קטן גוף שהוא בשרו חיות ע"י
ת"ק  מהלך לרקיע מהארץ גדול גוף שהוא העולם את
עצמיות  מצד שהם כו' רקיע ובין הרקיע ועובי שנה
כח  חיות בכאו"א ויש חיים והם דומם כמו גופם
ע"י  והיינו בגלגלים התנועה וכח בארץ הצומח
ולזה  בהם הכחות ומשפיע העולם כל ממלא שהקב"ה
זה, משיגים וחכמיהם או"ה חסידי וגם כלל אמונה א"צ
אלקיך  ה' אנכי כדכתיב לישראל שנתייחדה והאמונה
כלומר  ב') כ' (שמות מצרים מארץ הוצאתיך אשר
הרמב"ם  וכמ"ש מציאותו בשלימות תאמין ולזאת
במ"ע  המצות [בס' באמונה מצוה שהיא ז"ל והרמב"ן
פ"א  המדע ובס' א' סי' רמב"ן שמנה ובמל"ת א' סי'
רם  הוא ית' שמציאותו להאמין היא התורה] יסודי מה'
את  שמחי' רואים שאנו זו מבחי' מעלה למעלה ונשגב
רק  הוא זו בחי' כי שבנפעל הפועל כח בבחי' העולם
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עלמין  כל ממלא ונק' ית' פיו ורוח ה' דבר מבחי'
והמחשבה  המחשבה לגבי בטל הדבור באדם ולמשל
בחי' וכך הנפש עצמיות לגבי והשכל השכל לגבי
מלך  אין כי להחיותם בעולמות נמשכת ית' מלכותו
חיים  אלקים דברי העולם והי' שאמר וז"ס עם בלא
הוא  אחד ה' בק"ש אח"כ מ"ש אבל עולם, ומלך
בעולמות  מתלבש שאינו ית' ועצמותו במהותו ההאמנה
סובב  ונק' כנ"ל לעין הנראה בגוף הנשמה כהתפשטות
בו  אשר וכל שהעולם ג"כ תאמין ולזאת עלמין כולא
כמו  ואינו ית' אצלו לגמרי במציאות באמת בטילים

ש  לפי בפ"ע יש הוא ומ"מ לנשמה טפל שהוא אין הגוף
ואמו  אביו מטפת אלא מנשמתו הגוף שרש התהוות
עצמותם  שכל צבאם וכל והארץ השמים משא"כ
השמש  כאור ממש בטילים הם המוחלט מאין נתהווה
דבר  אפי' שאין עוד אין וז"ס השמש כדור בגוף כשהוא

נפרדים  הם כאילו נראה להיות הסתיר לעינינו רק טפל
פ"ז) אמנה ראש ספר (וע' פ"ו ח"ב בלק"א וכמ"ש כו'
כי  לבד לישראל נתייחדה האמונה וזו היטב, שם ודו"ק
הראשון  כח שהוא כלומר דאלקייא אלקא לי' קרו או"ה
ממנו  הנמצאים מוגבלים כחות מיני לכל האמיתי ומקור
אותו  ומחשבים ודבר ליש העולם מחשיבים ומ"מ
מזה  ונשגב המרומם יתעלה הוא אבל כו' לגוף כנשמה
העולם  כל כי ממש עוד ואין אחד ה' כי האמת הודיענו
שמהותו  לפי לנשמה כגוף ולא ממש ואפס אין
העולמות  מחי' ואינו מעלה מעלה מרומם ית' ועצמותו
שהוא  ע"י אלא בגוף כנשמה בתוכם התלבשותו ע"י
ומה  פמ"ח ח"א ובלק"א במ"א וכמ"ש סוכ"ע
מבחי' לבד הארה רק הוא בעולמות ממנו שמתלבש
זה  ביאר ח"ב בלק"א ועי' וכמש"ל ממכ"ע ונק ' דיבור

והמופת: הראי' בדרכי השכל אל לקרב
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a"lxz - l`eny zxez

È˙˙Â וארז"ל מחריד, ואין ושכבתם בארץ שלום
מתנה  ניתן דברים ג' פ"ו בראשית פ' ברבות
בארץ, שלום ונתתי שנאמר השלום אף וי"א לעולם,
שלום, של חרב אפי' וע"ב סע"א דכ"ב דתענית ובפ"ג
של  רצונו בעושים מדבר קרא דהאי פי' שם ובמהרש"א
כתיב  הנה כו'. שלום של חרב ענין מהו וצ"ל מקום,
שע"י  רז"ל שפי' בידם פפיות וחרב בגרונם אל רוממות
בידם  פפיות חרב נעשה עי"ז בגרונם אל שרוממות
הענין  וביאור תורה. דברי גם וכן התפילה, בחי' שזהו
שוים  בזה ומ"מ לתורה, תפלה בין ההפרש שרש צ"ל

ורומח. חרב שנק' הם
Í‡ לתורה תפלה בין ההפרש שזהו הוא הענין

היא  והתורה מלמטלמ"ע היא שהתפילה
כלי  הכנת ערך לפי הוא מלמטלמ"ע שפי' מלמעלמ"ט,
באתעדל"ע, מלמעלמ"ט נמשך כן באתעדל"ת המקבל
וכמ"ש  עצמה מצד אתעדל"ע בחי' היא תורה אבל
בחי' היא שהתורה ואתחנן בד"ה ואתחנן פ' בלק"ת
הי' שע"ז למטה, מלמעלה עצמה מצד אתעדל"ע
שרצה  לארץ ישראל את הוא שיכניס משה בקשת
אא"ס  המשכת להמשיך שיוכלו הכח בהם להנחיל
התורה  ע"י מלמעלמ"ט עצמה מצד אתעדל"ע בבחי'
ושא  הפסגה ראש עלה לו אמר כ"א זה, פעל ולא כו',
הארץ  את שראה הראי' שע"י הארץ, את וראה עיניך

רשב"י  כמו סגולה ביחידי עכ"פ זו בחי' המשיך מרחוק
תורתם  ע"י להמשיך שיוכלו אומנתם שתורתם וחביריו
שתורתו  מי ולכן מלמעלמ"ט. עצמה מצד אתעדל"ע
הק"ש  שער בסידור כמ"ש התפילה מן פטור אומנתו
שעה  פי' שעה, חיי בחי' היא התפילה כי לזה, הטעם
שעה  וחיי ימלוך, מלך מלך זמן בחי' מל' בחי' הוא
קיום  לצורך שעה הנק' מל' בבחי' ההמשכה היינו
עולם  חיי בחי' הוא תורה אבל העולמות, וחיות
הם  לכן מנה. מאתים בכלל וא"כ לז"א, מוחין המשכת

כו'. מהתפילה פטורים
˘¯Â˘Â הפסוק בפי' מ"ש ע"ד הוא עולם חיי ענין

שמה  צב) (תילים הוי' לעולם מרום ואתה
עצמותו  רוממות בחי' מרום מבחי' הוא לעולם שנמשך
ע"פ  פך"ד קדושים ר"פ במד"ר וכמארז"ל ב"ה, א"ס
כהונה  בעולמך, נוהג אתה רוממות מרום, ואתה
לישראל  קדושה לעולם, דוד בית מלכות לעולם,

פ  ויצא במד"ר רז"ל מ"ש וע"ד הגדולה לעולם, שם "ע
דוד  בית מלכות לעולם, כהונה במתנותי', גדולה לאה
וכתיב  ך) ג' (יואל תשב לעולם ויהודה דכתיב לעולם
רחל  הקטנה ושם קל"ב), (תילים עד עדי מנוחתי זאת
ושילה  לשעה, שאול לשעה, יוסף במתנותיה קטנה
ה"א  פי' לאה גדולה שה"א לפי הוא והטעם לשעה.
לעולם, הוא ולכן מע"ק מקבלת בינה בחי' היא גדולה
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רק  הוא ולכן מז"א, מקבלת מל' קטנה ה"א משא"כ
אבל  שעה, חיי רק ג"כ היא שהתפלה וז"ע לשעה.
בברכת  מברכים אנו ולכן עולם, חיי בחי' היא התורה

בקדושת  אומרים וכן בתוכינו, נטע עולם וחיי התורה
מזה  ועי' כו', עולם וחיי אמת תורת לנו ונתן לציון ובא

והרמ"ז. הכוונות בשם (ך"ז) משה אל ויתן בד"ה

ux`a mely izzpe
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miqxhpew - mixn`nd xtq

השגה  – המוח כוונת ושנותיו. ימיו מאריכין ומדוע באחד, האריכות ענין מהו  שאלה:
כוחנו, – שאלקינו להבין, – ישראל שמע טובות. למדות להביא – הלב כוונת שכלית,

מהטבע. שלמעלה הוי' הוא

"*Ïk אמר ּוׁשנֹותיו. ימיו לֹו מאריכין ּבאחד הּמארי »ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָ
ּבאחד  ּדהאריכּות ּובּדלי"ת", יעקב ּבר אחא ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹרב
ׁשּלא  ּובלבד אׁשי רב "אמר ּבהּדלי"ת, להיֹות ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹצריכה

ּבחי"ת" ב)יחטף יג, ענין (ּברכֹות מהּו להבין וצרי . ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹ
ׁשהּוא  ּדמי וׁשנים, ימים אריכּות ּומהּו ּבאחד, ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָהאריכּות
ּתבת  ּדהּנה ּוׁשנֹותיו. ימיו לֹו מאריכין ּבאחד ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמארי
הּוא  והאריכּות ד', ח' א' אֹותּיֹות, ג' ּבת היא ְֲִִִֶַָָ"אחד"
וצרי החי"ת, את ּגם יחטף ׁשּלא ּובלבד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבהּדלי"ת,
אׁשי  רב ׁשל ואזהרתֹו ּבהּדלי"ת האריכּות מהּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלהבין
ּדהאריכּות  מּובן זה ּדמּכל החי"ת, את יחטף ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
והּנה  החי"ת. את חֹוטף ּכׁשאינֹו ּדוקא הּוא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבהּדלי"ת
הּבריתא  המׁש הּוא ּבאחד" הּמארי ּד"כל זה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָמאמר
ּכאן  עד אחד, הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע רּבנן ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹּד"תנּו
והלכה  רבא אמר מאיר, רּבי ּדברי הּלב ּכּונת ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָצריכים
ּכּונת  הּלב, וכּונת הּמח ּכּונת יׁשנֹו והּנה מאיר". ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹּכרּבי
ּולהּׂשיג  להבין מחֹו ּׁשּמיּגע מה ׂשכלית הּׂשגה היא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּמח
עניניו, ּפרטי ּבכל ויבינֹו עליו ׁשּיעמד עד ׂשכלי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹענין
הּפעל  אל מהּכח הּטֹובה הּׂשגתֹו להביא הּוא הּלב ְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹוכּונת
אחר  לחקר ּתהיה עבֹודתֹו ּדראׁשית והינּו טֹובֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹּבמּדֹות
לעקרּה מגּנה מּדה ׁשּכן ּומּכל טֹובה לא מּדה ְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּכל

טֹוב  הּלא והּדבר ּתּמצא, ּובל ּתראה ּבל אׁשר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּולׁשרׁשּה
ּדבר  הּוא אם ּובין לּמקֹום אדם ׁשּבין ּדבר הּוא אם ִִֵֵֵֶַָָָָָָָּבין
יגיעתֹו וכל אצלֹו, מאּוס יהיה לחברֹו, אדם ּבין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאׁשר
והנהגֹות  טֹובֹות מּדֹות ּבעצמֹו לנטע יהיה ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָֹוהׁשּתּדלּותֹו
לכל  ּפליג ּדלּבא לּבֹו, את לכּון הּלב ּכּונת וזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁשרֹות,

אמירת א ׁשייפין  והּנה מּמׁש. לפעל טֹובה מּדה ּכל להביא ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹ
אחדּות  והּׂשגת ידיעת הּוא אחד" כּו' יׂשראל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ"ׁשמע
ׁשהּיׂשראל  יׂשראל, ׁשמע ּפרּוׁש ּדזהּו הּוא, ּברּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּבֹורא
ּכחנּו הינּו ּדאלקינּו אלקינּו, הוי' ּכי ויּׂשיג ויבין ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹיׁשמע
ּוכמֹו ּכח, לׁשֹון הּוא אלקים ׁשם ּדהּנה הוי'. הּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵַַָָֹֹוחּיּותנּו
והחזק, הּכח על ׁשּמֹורה לקח", הארץ אילי "ואת ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּכתּוב
הרי  ודבר ּדבר ׁשּבכל "הּטבע", ּבגימטרּיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹו"אלקים"
ּדהּכח  אלקינּו", "הוי' אֹומרים ואנּו ּכחֹו. הּוא ְְְְֱֲִִֵַַָָָֹֹֹטבעֹו
מהּטבע, ּׁשּלמעלה מה הינּו הוי', הּוא ּדיׂשראל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהחּיּות
הּוא  ּבמקֹום ּדהּמגּדר ּומקֹום, ּבזמן הּמגּדר הּוא ְְְְְְִֶַַַַָָָָֻֻּדטבע
ּדעבר  ּבהגּבלה ׁשּמגּבל ּבזמן הּוא וכן ּבהגּבלֹותיו, ְְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻֻמגּבל
ׁשהּוא  ּכאחד, ויהיה הוה היה הּוא והוי' ועתיד, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהוה

ּולמעל  הּמקֹום מן "הוי'למעלה וזהּו הּזמן. מן ה ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָ
ּומקֹום  ּדזמן ּדבההגּבלֹות הּוא ּדיׂשראל ּדהּטבע ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאלקינּו",

ּומקֹום. מּזמן ׁשּלמעלה והּגּלּוי האֹור ְְְְְִִִֶַַַַָָָימׁשיכּו

מדת  לבוקר, שקדם מערב כלול יום הוי'. הוא שכוחנו מכיר האדם אחד, בה' התבוננות ע"י
אלקים" "הוי' עשות ביום ואח"כ "אלקים", ברא בראשית קודם הרחמים. מדת שלפני הדין

ושמים. ארץ

‰p‰Âּדכחנּו אלקינּו, ׁשהוי' זה ּדבר והּׂשגת ידיעת ¿ƒ≈ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּוא  ּומקֹום, מּזמן ׁשּלמעלה הוי' הּוא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָוחּיּותנּו
הּוא  ּפרּוׁשֹו אחד ּכי אחד, ּבהוי' ההתּבֹוננּות ידי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבא
ּבין  ּדההפרׁש אּלא איינציג, ּדפרּוׁשֹו יחיד ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָאיינער,
הּוא  ואחד ּבעצם, ׁשּמיחד הּוא ּדיחיד הּוא, ליחיד ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָֻאחד
והינּו וההתהּוּות, הּנבראים מּפרטי נּכרת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהאחדּות
ּבאים  זה ידי על הּנה אחד ּבהוי' ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדעל

הוי', הּוא וחּיּותנּו ּדכחנּו אלקינּו, ּדהוי' זֹו הּכרה ְְֱֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹלידי
ולּמה  הּמח, ּכּונת הּוא יׂשראל ׁשמע אמירת הרי ּכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹואם
זה  ּולהבין הּלב. ּכּונת צריכים ּכאן ּדעד מאיר רּבי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאמר
ערב  "ויהי ּכתיב הּנה אחד: ּפרּוׁש ּתחּלה להקּדים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי
מערב  ּכׁשּכלּול הּוא אחד ּדיֹום אחד", יֹום ּבקר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹויהי
הּלילה  ׁשעֹות י"ב הן הּיֹום ׁשעֹות ּדכ"ד ּדוקא, ְְְֵֶַַַַָָָָֹּובקר
הּוא  הּיֹום ּדהּגדר ׁשלם, יֹום הּוא ואז הּיֹום ׁשעֹות ְְְֵֶֶַַַָָָוי"ב
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קדּום  יהיה וׁשהערב ּובקר ּדערב ּבההגּדרה מגּדר ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּוא
להיֹות  צרי אֹור, ּבקר ׁשּיהיה ּדבכדי והינּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹלּבקר,
מּגיעים  זה ידי על ּבהערב העבֹודה ידי ועל ערב, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּתחּלה
ּבמחׁשבה  עלה ּדבתחּלה הּוא, הּדבר וטעם אֹור. ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹלהּבקר
יכֹול  העֹולם ׁשאין ראה הּדין, ּבמּדת העֹולם את ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלברא
"ּבריׁשא  ּוכמאמר הרחמים, מּדת עּמֹו ׁשּתף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָלהתקּים

נהֹורא" והדר העֹולם,ב חׁשֹוכא ּבבריאת היה וכן , ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ
ואת ּדת  הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּכתיב חּלה ְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

ּבפעל  ּבהתהּוּות העֹולמֹות והתהּוּות ּדבריאת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹהארץ",
והּצמצּום  הּדין מּדת ׁשהּוא אלקים ׁשם ידי על ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַֹהּוא
הוי' עׂשֹות "ּביֹום ּכתיב ּכ ואחר חׁשֹוכא, ְְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָּדבריׁשא
ׁשּיהיה  ּובכדי נהֹורא. והדר ׁשהּוא וׁשמים" ארץ ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאלקים

ּדהּנה  חׁשֹוכא, ּבריׁשא ידי על הּוא נהֹורא והדר ּכ ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָאחר
הוי' ׁשמֹות ּדהב' אלקים", הוי' ּומגן ׁשמׁש "ּכי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכתיב
ּכדגמת  הּוא מהּטבע ּולמעלה הּטבע ׁשהּוא ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻאלקים
את  רֹואים ּׁשאנּו מה זה ּדהּנה הּׁשמׁש, ּומגן ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשמׁש
ׁשּמכּסה  ונרּתק הּמגן את רק רֹואים אנּו הלא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּׁשמׁש
היה  לא עצמֹו הּׁשמׁש ּדמאֹור הּׁשמׁש, מאֹור ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹעל
על  ורק וזיוֹו, אֹורֹו לקּבל והּנבראים העֹולם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּבאפׁשרּות
ּופֹועל  להתקּבל יּוכל זה ידי על ונרּתק הּמגן ּכּסּוי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָידי
ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש ּתבּואת "מּמגד ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֻּפעּלתֹו
הּׁשמׁש מעצם ּבאה הּפעּלה הרי ּכן אם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻירחים",
להתקּבל  ׁשּיּוכל ּבכדי ונרּתק ּבהּמגן ּומסּתּתר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּמתעּלם

ּפעּלתֹו. ְְְִָֹֻולפעל

לימוד  ע"י הוי'. שם גילוי ולקבל להתקיים הנבראים יכולים אלקים, דשם המגן ע"י דוקא
הבריאה. כוונת משלים האדם מעשיות, מצוות וקיום התורה

‡Ó‚c‰Â אלקים ּדׁשם הּׁשמֹות ּבב' למעלה יּובן מּזה ¿«À¿»ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹ
הוי', מּׁשם הּוא ההתהּוּות ּדבאמת הוי', ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָוׁשם
צּוה  הּוא "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו המהּוה, הּוא הוי' ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּדׁשם
מּׁשם  הּוא ונבראים ּדעֹולמֹות התהּוּות ּדכל ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָונבראּו",
אז  הוי' ׁשם ידי על ּבפעל ההתהּוּות היה אם א ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹהוי',
ׁשהּוא  ּכמֹו ּגׁשמי יׁש ּבמציאּות ההתהּוּות היתה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹלא
הּבּטּול  ּבתכלית ּבטלים מציאּותן ּכל היה אּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָעּתה,
יתּבר האלקּות היה ולא ּבהּׁשמׁש, הּׁשמׁש זיו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכבּטּול
ׁשהּוא  ּכמֹו והּׂשגתן ּבהּכרתן ּומּׂשג ונּכר ּבּנבראים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָֻנרּגׁש
מעׂשה  ּתמיד יֹום ּבכל ּבטּובֹו "המחּדׁש ּוכתיב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָעּתה,

ּׁשּמעׂש מה ּדזה ּבהתחּדׁשּות,בראׁשית", הם ּבראׁשית ה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
הּטֹוב  ּדטבע ,יתּבר וחסּדֹו טּובֹו מּדת מּצד ְְְְִִִֵֶַַַַַָהּוא
יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתאּוה ּכי ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָלהיטיב,
נראה  ׁשּיהיה ּגׁשמי עֹולם ּולהּוֹות לברא ּבּתחּתֹונים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹּדירה
ּגּוף  ּבעל האדם את לברא זה ּובעֹולם ּומציאּות, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹליׁש
להתגּבר  ועז ּכח לּה ולּתן אלקית נׁשמה ּולהֹוריד ְְְְְְֱִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹּגׁשמי
ּכח  ידי על ּתאוֹותיו ּכל את ולכּבׁש הּגּוף חמרּיּות ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹעל
למּטה  נּתנה ּדהּתֹורה ּבּתפּלה, ׁשּבּלב והעבֹודה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּתֹורה
את  ּבּקׁשּו הּמלאכים ּדכאׁשר הּגׁשמית, הּלזֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּבארץ

הּׁשמים", על הֹוד ּתנה "אׁשר ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֲִֶֶַַַָָָָָהּתֹורה
ונּתנה  ּבכם"?! יׁש הרע יצר "ּכלּום מׁשה: להם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהׁשיב
הרע  ּדהּיצר הרע, יצר ּבהם ׁשּיׁש ּגׁשמי ּגּוף לבעלי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדוקא
להסיתֹו ערמּומּיּות מיני ּבכּמה האדם את ּומּדיח ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמסית
הּתֹורה  לּמּוד ידי על הּנה הּיׁשר. מּדר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּולהּדיחֹו
ּבדרכי  להאדם לֹו מאירה ׁשּבּה הּמאֹור הּנה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוקּיּומּה,
ּבתֹוכנּו", נטע עֹולם "וחּיי ּכמאמר עֹולם, ּבחּיי ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָהחּיים
הּמצות  ּבקּיּום ּבפעל עֹוׂשה ׁשהאדם זה ידי ּדעל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹוהינּו
ּדנתאּוה  העליֹונה הּכּונה מׁשלים הּוא הרי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָמעׂשּיֹות,
ּבּתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו ְְְִִִִֵַַַָָָָהּקדֹוׁש
והּמגן  ּבהּׁשמׁש ּכמֹו אלקים", הוי' ּומגן ׁשמׁש "ּכי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוזהּו
להתקּבל  יּוכל הּׁשמׁש ונרּתק הּמגן ּכּסּוי ידי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּדעל
מאֹור  עצם ׁשהּוא מאֹורֹו ונהנים והּנבראים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּבהעֹולם
הוי'. וׁשם אלקים ׁשם ׁשמֹות ּבהב' הּוא כן ּכמֹו ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּׁשמׁש,
הּוא  ּבפעל ׁשההתהּוּות רק הוי', מּׁשם הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹּדההתהּוּות
ימׁשי עבֹודתֹו ידי על ׁשהאדם ּבכדי אלקים ׁשם ידי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעל
"ּבריׁשא  וזהּו הּגׁשמית. הּלזֹו ּבארץ הוי' ׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגּלּוי
ּכלי  הּטבע לעׂשֹות ּבהּטבע העבֹודה ׁשהיא ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָחׁשֹוכא",

נהֹורא". "והדר ענין ׁשהּוא מהּטבע ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָללמעלה

המאריך כל ה'. אחדות ניכרת ובזה העולם, את מחיה האלקי אחד,האור בה' להתבונן –
תעשיר. היא שרק ה' ברכת לקבל טהור כלי לעשות רק צריך הפרטית, ובהשגחתו

‰p‰Â ּבכל ונּכר נראה הּוא יתּבר הּבֹורא אחדּות ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ּבהעֹולם  מתּבֹונן האדם ּכאׁשר והינּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּנבראים,
מה  ּדזהּו האלקי, והחּיּות האֹור רֹואה הּוא ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֹוהּנבראים,

העֹולם ּומחּיה "מּבׂשרי ּׁשּמהּוה ּכתיב ּדהּנה והּנבראים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבעצמֹו ּומרּגיׁש יֹודע ׁשהאדם ּוכמֹו אלקּה", ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹאחזה

הּוא  עבֹודה ידי (ועל הּנפׁש וחּיּות אֹור ּבֹו הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשהעּקר
ּדבר  אינֹו ּבעצמֹו ּדהּגּוף אלקּות), הּוא ׁשהחּיּות ְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹמרּגיׁש
ּכל  ׁשּיׁשנם הגם מהּגּוף, הּנפׁש ּדבצאת – והראיה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלל,
הּפה  ואין רֹואה העין אין מקֹום ּומּכל ּבׁשלמּות, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהאברים
ׁשהּוא  ּוכמֹו חּיּותֹו, הּוא ּבֹו העּקר הרי וכּו', לדּבר ְְְֲִֵֵֶַַָָָיכֹול
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האֹור  הּוא ׁשהעּקר ּבעֹולם ּגם יבין מּזה הּנה ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּבהאדם
וכדאיתא  והּנבראים, העֹולם את המחּיה האלקי ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהחּיּות
הּוא  והעֹולם קטן עֹולם הּוא ּדהאדם נתן ּדרּבי ְְְְִַָָָָָָָָָָָּבאבֹות
האֹור  הּוא העּקר הרי קטן ׁשּבהעֹולם ּוכׁשם ּגדֹול, ְְֲִֵֵֶָָָָָָָָּגּוף
"הוי' וזהּו ּגדֹול, ּבהּגּוף הּוא כן ּכמֹו הּנה  ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָוהחּיּות,
ּבמּוחׁש ונראה נּכר הּוא יתּבר הּבֹורא ּדאחדּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאחד",
ּבענין  אחר ּבמקֹום ּבארּכה ׁשּמבאר ּכמֹו הּנבראים, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻּבכל
ּבאריכּות  להארי ׁשהּוא ּבאחד", הּמארי "ּכל וזהּו ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָזה.

אחד, ּדהוי' הבנה ההתּבֹוננּות היא זֹו ּדידיעה היֹות ּדעם ְְְֱֲֲִִִִִֶַַָָָָָָ
ּתמצא", אלקּה "החקר ׁשּכתּוב ּכמֹו עּיּונית, ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹׂשכלית
אלע  ּבא ּדאס זי הערט ּדער הּׂשגה נׁשמה אין ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאּבער

ּפרטי ג אידען  ּבכל להתּבֹונן ּב"אחד", האריכּות וזה ּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָ
זן  יתּבר הּוא ּכי ּפרטית, ההׁשגחה ּבענין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָהּנבראים
נֹותן  ואּתה יׂשּברּו, אלי כל "עיני ּדכתיב לּכל, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹּומפרנס

ׁשהקצב  ּכפי מאכל ׁשל ּבעּתֹו" אכלם את ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻלהם
ּדכל  ּבמּוחׁש האדם רֹואה וכן העליֹונה. ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמההׁשגחה

ו  הֹועיל, לבלי הם ּוממּכר מּקח ּבעסק ּכן ּתחּבּולֹותיו על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
,יתּבר לחסּדֹו לצּפֹות רק הּוא האדם עבֹודת ּכל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָהנה
ּתעׁשיר, היא הוי' ּוברּכת ּכלי לעׂשֹות אּלא צרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָּדאינֹו
ּוקביעּות  ּבצּבּור ּתפּלה על זמן לֹו להיֹות צרי ְְְְְְִִִִִֵַַָָָּובמילא
ּבעּתֹו", אכלם את להם נֹותן "ואּתה ּדזהּו לתֹורה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָעּתים
רֹוצה, ׁשהאדם ּבעת ולא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹּבעּתֹו
,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּוכתיב
ּכלי  רק אּלא אינֹו אמנם מלאכה, עׂשּית ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּצריכים
לא  הּנה הּברכה, ּבּה ׁשּתׁשרה ּובכדי העליֹונה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלּברכה
וכּו', ּדעת מּגנבת טהֹורה ּכלי להיֹות ׁשּצריכה ּבלבד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָזֹו
ּפי  על ּכׁשרה ּפרנסתֹו ּכלי ׁשּתהיה זאת עֹוד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאּלא

הוי'. לברּכת ּכלי הּוא ואז ְְְְֲִִַַָָָָהּתֹורה,
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.Á רבו בלשון לומר אדם כ"ק 10חייב הוד .
מרובה. והמלאכה קצרה העת אמר, הרה"ק אאמו"ר

השנה 11זה  מראש חדשים, מ־19 יותר כבר
ישראל" "מחנה חברה יתברך בעזרתו שנוסדה תש"א,
היהדות  בהחזקת טובה עבודה ת"ל, עושה, והיא

ישראל. ואהבת התורה ובהרבצת
קיבלו  ישראל" "מחנה של הראשונים החברים
גם  נסתר, להיות מוכרח ישראל" ב"מחנה שחבר חוק
צריכים  אינם משפחתו וגם ביותר הקרובים ידידיו
הוא  אשר כל ישראל", ב"מחנה חבר שהוא לדעת
עליו  ופועל, עושה הוא אשר וכל לעשות שיש חושב

בלבד. להנהלה גמור בסוד להודיע
עבודה  תכנית ישראל" "מחנה תיכננה הזמן במשך
יהודי  למדן, ומעמד. גיל הבדל בלי חברים ומקבלת
שווים, כולם עשיר, לא או עשיר צעיר, מבוגר, פשוט,
"מחנה  של העבודה לתכנית מסור פעיל הוא העיקר

ישראל".
ופרסומת, הפקרות צריכה לא ישראל" "מחנה
בהנוגע  היהדות בחיזוק טובות פעולות דרושות
חינוך  המשפחה, טהרת שבת, שמירת תפילין, להנחת

ישרא  ל.ואהבת

מאד. קשה זו, במדינה גם ישראל, כלל של המצב
הם  לזמן ומזמן ישראל, שונאי מתרבים ליום מיום
זו  במדינה ב"ה ישנם יותר. ובחריפות בגלוי יוצאים
העולם  אומות וחסידי יושר אנשי של הטבע לבושי
זקוקים  אך ישראל, עם של ההצלה לצד שיעמדו
יהיו  אלה הטבע שלבושי ברוך־הוא הבורא לרצון
מצמאי  ישראל פזורה שה על להגן כוח ובעלי שלמים

השונאים. הדם
המצב  משמעות את ישראל בני לכל להבהיר יש
ר' שהתנא הקשות והגזירות הקשה המלך שזה המר,
יביאו  הגלות סוף שבזמן אומרים והרמב"ם אליעזר
יעשו  וכאשר לתשובה ישראל בני את והגלות היסורים
משיח  ידי על ישראל בני את השי"ת יושיע תשובה

צדקנו.
לעצמם  לומר ישראל" "מחנה חברי של תפקידם
הכנסת, ובבית המדרש בבית רק לא ולאחרים,

ובפארק. ברחוב גם כי־אם
הסף  על עומדים משפחותינו עם יחד כולנו אנו
מאד, גדולים המשיח חבלי להיפך, ח"ו או חיים של
להכריח  תשובה, והיא בפנינו עומדת אחת הצלה
יכולים, אנו אין – מעשיות מצוות על לשמור מישהו
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אנו  אין כן גם – הבאות מהצרות ולהגן כתף לתת
בקול  רחמים לבקש להזהיר, היא יכלתנו כל יכולים,
משפחותיכם  על עצמכם, על ריחמו יהודים אחוואי:

תשובה. עשו ישראל, כלל ועל
חשובים: בתים בעלי של ועדות לקום מוכרחות
הילדים  הורי עם ולדבר ישראל בבתי לבקר א)
המורים  בהם כשרים, תורה לתלמודי אותם לשלוח
טהרת  על לעורר ב) ולישיבות. דת, שומרי והמורות
של  טהרה בלי הנולדים שהילדים להסביר המשפחה,
ו"קדיש" נצחי כתם ומהווים פסולים הם כשרה מקוה
שמירת  אודות ובפארקים ברחובות לדבר ג) פגום.
על  שימרו יהודים בבהירות, ולומר קודש, שבת
לגייס  מוכרחים ד) עליכם. תשמור והשבת השבת
וכל  היהדות חיזוק על ביותר הגדולים הכוחות

המעשיות. המצוות
לדעת  יהודית אשה כל ועל יהודי איש כל על
שרשרות  מנתץ ברוך־הוא הבורא הזמן. רצינות
זה  אך השלימה, מהגאולה אור להיות ועומד הגלות

תשובה. ידי על רק לבוא מוכרח
החשוכים, היהודיים והבתים הקר היהודי הרחוב
תורה, ידי על מוארים ולהיות להתחמם מוכרחים

חמים. מסורים ויהודים מצות
שתיעשה  ההכרח מן ההתעוררות עבודת
דוחה  טיפש לדחות, ואסור ביותר הרבה במהירות

חכ  מיד.למחר, פועל ם
האויר, את לטהר שמוכרחים אומרת השעה

האויר. את לטהר שמוכרחים השעה הגיעה
אויר  בלי נמצא, הוא בו באויר תלויים האדם חיי
הם  כך – שחיים אויר ובאיזה לחיות, יכולים לא
הם  החיים – ומצוות תורה של באויר כשחיים החיים.
הם  החיים – כפירה של באויר וכשחיים בריאים,
מדבקות. במחלות לחלות תמיד ועלולים חולים

האויר. את לטהר היא הראשונה הכללית הרפואה
התורה, אותיות ידי על היא האויר טהרת
נוסעים  או ברחוב כשהולכים או בחנות כשעומדים
– שבתורה אותיות ואומרים התחתית ברכבת

האויר. את בכך מטהרים
ספר  יודעי על מוטלת האויר טהרת של העבודה
תורה  ומיודעי ספר מיודעי אחד כל תורה. ויודעי
תהלים, מחומש, בעל־פה, משהו ללמוד מוכרח
להרהר  יוכל מקום ובכל זמן שבכל כך תניא, משניות,

שבתורה. קדושות אותיות ולומר
בעל־פה, משניות ילמדו ישראל שבני מאד נחוץ

ירבה. יד על וקובץ בשבוע, משניות שתים־שלש
קל  דבר הוא בשבוע משניות שתים־שלש ללמוד
ויחזרו  בעל־פה זאת ישננו וכאשר אחד, לכל בעזה"י
האויר  את יטהרו – מקום ובכל עת בכל המשניות על

העצמי.
להיות  צריכים תורה ולומדי הישיבות תלמידי

בעל־פה. משניות לומדי בחברת בתור הראשונים
חברת  עבודת א) כאן: דובר אשר כל יהודים!
אותיות  ידי על האויר טהרת ב) ישראל", "מחנה
שכאילו  שיטה, של או מפלגתי דבר זה אין שבתורה,
כמו  מסויימת שיטה או למפלגה שייכים אלה דברים
בכך  ויש ישראל לכלל הנוגע כללי ענין זהו חסידים,

פרטית. שמירה משום
לכם! שאומרים למה ושימעו הסכיתו יהודים!

דברים  ובפרט טובים לא דברים לומר ומר קשה
אחד, אף להפחיד ח"ו רוצה אני אין חלילה, רעים,
ירחם  – ממה חלק לא אף נאמר לא ההזהרה בדברי
להיות. וחלילה חס שיכול – יבוא ולא יעלה ולא השי"ת
מחדדים  ישראל שונאי מתקרבים, שחורים עננים
הסתה. דברי מפיצים היהודים צוררי שיניהם, את
היא  זה, מאוים למצב והיחידה האחת הרפואה
כל  ידי על שתבוצע ההכרח שמן התשובה, תנועת
מבוגר  הבדל, בלי ונשים, אנשים מישראל, אחד
אהבת  של שאלה רק זה אין עני, או עשיר וצעיר,

ישראל. הצלת של שאלה כי־אם ישראל
מהכל, להתפרק גמורה, תשובה לעשות צריכים
על  נופל כשפחד ומעשה. דיבור וממחשבה מתאוות
דיבור  וממחשבה התאוות מכל מתרוקן הוא האדם,

ומרגישים קשות משפיעה פרטית צרה תמיד ומעשה,
אחד  כל יכול הרי דבר של שלאמיתו מר, שהמצב
אך  ר"ל, צרה אותה עליו באה מדוע טעם למצוא
לימוד  על כלל יודעים לא כך. הדבר אין לכלל בנוגע
שבזמנים  ישראל, פושע על כיום שמלמדים הזכות
– שהוא אלא גמור, צדיק על כך אמרו לא עברו

מכך. לדעת צריך אינו – ישראל הפושע
וזה  ישראל, לשובה יהודים לעורר צריכים
את  ח"ו מבטל אינני תורה. חידושי מלחדש למעלה
הקימו  ברוסיה תשובה. נוגעת כיום אך החידושים,
וזה  זאת, לעשות אסור שהיה בשעה חדרים אברכים
אותם  הגלו זה ובגלל נפשות בסכנת קשור היה
ובלי  בחפשיות ללמוד ב"ה יכולים כאן ואילו לסיביר,

חלילה. קשיים
.Ë שנה פעם היתה טוב שם הבעל של בזמנו
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דבטלה  עבידא גזירה טוב שם הבעל ואמר ,12רעה,
נותנים  זמן כמה שלו, קדישא החבריא עם אז ושוחח
שם  אך בנינוה, יום ארבעים אנו מוצאים לתשובה,
בן  גוי הוא התשובה אחרי שאף יהודי, באינו מדובר
הזמן  את אנו מוצאים ישראל בני לגבי ואילו נח.

ואסתר. מרדכי בימי כמו שנה, – לתשובה
מיד. עושה וחכם למחר, דוחה טיפש

.È בבות ד' של הניגון את לנגן ציווה אדמו"ר (כ"ק
ג' ינגנו הרביעית הבבא ואשר הזקן אדמו"ר של

ואמר:) פעמים,
בשם  הרבי של זה לניגונו קראו הזקן רבנו חסידי

מלשון  שהוא גדולה, במקום 13תקיעה יתד ותקעתם
בתוכו, הענין את תוקעים ב"תקע", ענינים שני נאמן.

בענין. עצמם את שתוקעים או
.‡È(:אדמו"ר כ"ק אמר המזון ברכת (לאחר

יהודים  על גזירות של רעה שנה היתה תר"ם שנת
השתדלן  ועסקנים. שתדלנים הרבה אז היו ברוסיה.
מפטרבורג  פעם כשבאו ברלין. ישעיה ר' היה העיקרי
כ"ק  הוד הורה טובה, לא בבשורה לליובאוויטש
משקאות  [עירוב קוקטייל להכין מהר"ש אאזמו"ר

על־דרך  מקודם זאת הכינו והם לחיים]. 14לשתיית

אור, יהיה מתי שאלו בהתוועדות יום. מבעוד יכול
"מחרתיים". ענה: מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק והוד

אדמו"ר:)(וסי  כ"ק ים
להשתדל  צריכים אך ה"מחרתיים ", הוא היום
מוחין, על תשובה גמורה, תשובה תשובה, לעשות
ויעזור  ומעשה, דיבור מחשבה על מדות, על תשובה
וביתם  הם יזכו דין, בעלמא שהם שאלה השי"ת,
חבלי  שיתמעטו ממש, בקרוב צדקנו משיח פני לקבל

לאור. בקרוב ויזכו משיח
gqt ly oexg` mei zcerq
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•
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תרצ"ה  תמוז, ג' ב"ה,

ווארשא 

וברכה! שלום

תלמידנו  אודות מכתבים איזה קבלתי ... מידידנו

אשר  את קרא ובטח שי' האהובים התמימים היקרים

לידידנו... עניתי

ממכתבי  לי שהי' והעגמ"נ הצער אותו לתאר כבד

אתו  באתי פעמים וכמה במאד מחבבו שהנני ... ידידנו

בהודעי  נהניתי מאד ומה ארוכים, בכתובים עמו

וקויתי  לי, הוא חביב כי שי', אנ"ש בעניני מהתעסקותו

יתיחס  בודאי שי', התמימים תלמידנו כשיבואו אשר

שי', אנ"ש סגולת לבחירי הראוי טוב היחס באותו אליהם

ידידנו  מכתב בקראי נפשי ועגמת צערי גדלה כמה ומובן

כבודם  מפגיעת המנוחה אל לבוא אוכל לא היום ועד ...

הוד  הקדשים קדש בהררי יסודתה אשר התמימים של

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

התמימים  תלמידנו אל ידידי של היחס יודע אינני

מה  בכל יקרבם בודאי בבואם אשר דמיתי שי ', היקרים

מעלתם  גדלה כמה עד בידעי מזה, יודיעני וגם דאפשר,

ויודע  וחסידות, התורה ולימוד היהדות על נפש במסירות

באף  מורדפים המר בגלות בהיותם עליהם העבר כל הוא

התומ"צ. שמירת בעד רק וחימה

לקרבם  מבקשו הנני ומעתה עבר, שעבר מה אמנם

קביעות  שמירת בדבר בעזרם ולהיות קירוב, מיני בכל

של  חדר הסתדרות ובענין ובחסידות, בנגלה הלימודים

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד חפץ אשר האופן באותו תשב"ר

זי"ע. נבג"מ זצוקלה"ה

אשר  ובכל בהידור, בקשתי את ימלא מלא כי אבטח

ידידיי  אל היחס את להיטיב שי' אנ"ש ידידנו על ישפיע לו

השי"ת  יעזרהו כי מברכו הנני שי', התמימים התלמידים

יזכנו  והשי"ת רוחי, את להרגיע להודיעני וימהר בגו"ר,

בגשמיות  שי' כאחב"י בתוך מאנ"ש טוב אך לשמוע

וברוחניות.

ומברכו. הדו"ש ידידו
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:áørä-ãr ïäkä àîèå äðçnä-ìà àáé̈´Ÿ¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤
çBøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−

:áørä-ãr àîèå íénaèøBäè Léà | óñàå ©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤§¨©´¦´¨À
íB÷îa äðçnì õeçî çépäå äøtä øôà úà¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬©©«£¤−§¨´
éîì úøîLîì ìàøNé-éða úãrì äúéäå øBäè̈®Â§¨«§Â̈©«£©̧§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬

àåä úàhç äcð:(ìàøùé)éøôà-úà óñàä ñaëå ¦−̈©¨¬¦«Â§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤
äúéäå áørä-ãr àîèå åéãâa-úà äøtä©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−©¨®̈¤§¨«§º̈
:íìBò úwçì íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈§ª©¬¨«

àéúráL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa râpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨®̈§¨¥−¦§©¬
:íéîéáéíBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä ¨¦«´¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬

éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé éréáMä©§¦¦−¦§®̈§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²
:øäèé àì éréáMä íBiáeâéúîa râpä-ìk ©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©§¥´

-úà àhçúé àìå úeîé-øLà íãàä Lôða§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤¨¹§´Ÿ¦§©À̈¤
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
äéäé àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½

:Bá Búàîè ãBòãéúeîé-ék íãà äøBzä úàæ −ª§¨¬«µŸ©½̈¨−̈¦«¨´
ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà àaä-ìk ìäàa§®Ÿ¤¨©¨³¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤

:íéîé úráL àîèéåèøLà çeúô éìk ìëå ¦§−̈¦§©¬¨¦«§ŸÆ§¦´¨½©£¤²

:àeä àîè åéìr ìéút ãéîö-ïéàæèìëå ¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−«§¸Ÿ
úîá Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìr òbé-øLà£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½
:íéîé úráL àîèé øá÷á Bà íãà íörá-Bà«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

æéïúðå úàhçä úôøN øôrî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬
:éìk-ìà íéiç íéî åéìr(ìåçá ë"ò) ¨¨²©¬¦©¦−¤¤«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr bl zegiy ihewl)

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ(ב (יט, ¿ƒ¿≈∆
ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתקּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מׁשה, ּדהּנה לבאר, ויׁש מׁשה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל

ּכל  את למסר מּוכן (האדם נפׁש מסירת מסּמל – נאמן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעבד

ּכי  ּפרתֹו, אפר ּבכח היא מת טמאת טהרת לכן לה'). ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמציאּותֹו

ּבאלקים  הּדבקּות ׁשהרי מהּקּב"ה, ּפרּוד על מֹורה זֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻטמאה

לעֹורר  יׁש זה, ּפרּוד לבּטל ּוכדי וטמאתּה; מיתה מֹונעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחּיים

לה'. נפׁש מסירת ׁשל הּכח ְִֶֶֶֶַַַַֹאת

éðùçéäfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
øLà úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´
Bà úná Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä̈«®̈§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬

:øáwáèééLéìMä íBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−
ñaëå éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯

øå åéãâa:áøra øäèå íéna õçë-øLà Léàå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³£¤
CBzî àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦´
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä©¨®̈¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
-ãr àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬©

:áøräôëàäãrä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå ¨¨«¤©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³
Lã÷a írä áLiå ïBLàøä Lãça ïö-øaãî¦§©¦Æ©´Ÿ¤¨«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®

:íL øáwzå íéøî íL úîzåáíéî äéä-àìå ©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−¨«§Ÿ¨¬¨©−¦
:ïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå äãrìâírä áøiå ¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ©¨¬¤¨−̈

eðéçà òåâa eðråâ eìå øîàì eøîàiå äLî-ír¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬©¥−
:ýåýé éðôìãýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½

:eðøéráe eðçðà íL úeîì äfä øaãnä-ìà¤©¦§−̈©¤®¨´½̈£©−§§¦¥«
ä-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìrä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
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ïôâå äðàúe òøæ íB÷î | àì äfä òøä íB÷nä©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ
ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzLåïøäàå äLî àáiå §¦½©¬¦©−¦¦§«©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ

ðtî-ìr eìtiå ãrBî ìäà çút-ìà ìäwä é ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½©¦§−©
:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðtô §¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz zwg t"y zgiy)

ÔBn¯Â ÔÙ‚Â ‰‡˙e Ú¯Ê ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ
אבל  ּב"זרע", ּכלּולים ּוׂשעֹורה חּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹיׁש

לֹומר, ויׁש ּתמרים). (דבׁש ּודבׁש ׁשמן זית הזּכירּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּדּוע

היּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטחּו היתה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּטענתם

ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למקֹום הביאּום ּובפעל ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמצרים,

ּבּמדּבר: ּגם להם היּו ּודבׁש נרֹות ÔÓLׁשמן הדליקּו הרי - ְְִֶֶֶַַָָָָ∆∆ְֲִִֵֵ

ּתמרים.„·Lהּמנֹורה. ׁשבעים ׁשם מצאּו לאילים ּכׁשּבאּו – ְַָ¿«ְְְְְִִִִֵֶָָָָ

éùéìù
éùéìùéòéáø,

æ:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåç-úà ç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤
éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äå ähnäE ©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½
åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥®̈
-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤

:íøéra-úàå äãräèähnä-úà äLî çwiå ¨«¥−̈§¤§¦¨«©¦©¬¤²¤©©¤−
:eäeö øLàk ýåýé éðôlîéïøäàå äLî eìä÷iå ¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ

àð-eòîL íäì øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà¤©¨−̈¤§¥´©®̈©©´Ÿ¤¨¤À¦§¨Æ
:íéî íëì àéöBð äfä òìqä-ïîä íéønä©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦

àéiå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
äãrä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîrt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈

:íøéráeñáéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼
éða éðérì éðLéc÷äì éa ízðîàä-àì ïré©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´
-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤

:íäì ézúð-øLà õøàäâéäáéøî éî änä ¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´§¦½̈
:ía Lãwiå ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLàñ £¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©¦¨¥−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(398 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»
יׂשראל" ׁשל ממֹונם על הּקּב"ה ׁשחס .(רש"י)"מּכאן ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב אֹומר הּדבר ריח)ּבטעם סימן טוב שם ,(כתר ְֵֵַַַַַַָָ

ׁשל  נּצֹוצֹות ּבהם ויׁש מעבֹודתֹו, חלק הם אדם ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּנכסיו

נׁשמתֹו. לׁשרׁש הּׁשּיכים ְְְִִֶַַָָָֹֻקדּׁשה

éòéáøãéCìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤
éçà øîà äk íBãàúà zrãé äzà ìàøNé E ¡®³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬

:eðúàöî øLà äàìzä-ìkåèøiåeðéúáà eã ¨©§¨−̈£¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ
eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²

:eðéúáàìå íéøöîæèòîLiå ýåýé-ìà ÷röpå ¦§©−¦§©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´
äpäå íéøönî eðàöiå Càìî çìLiå eðì÷Ÿ¥½©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ

:Eìeáâ äö÷ øér Lã÷á eðçðàæéàp-äøarð £©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«©§§¨¨´
éî äzLð àìå íøëáe äãNa øárð àì Eöøàá§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´
ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ

:Eìáb øárð-øLà ãrçéàì íBãà åéìà øîàiå ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárúèéeøîàiå ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«©«Ÿ§¸

éîéî-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìàE ¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³
øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàë| ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´

ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúð íBãà¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−
:åéìrîô ¥«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, אחד CÏÓׁשּבכל Ï‡ את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְְִִֵֶֶָָָ∆∆∆ֵֶֶֶֶַַָָָָ

- הּגלּות ּבזמן Ï‡¯NÈההנהגה EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡ אף – ְְִַַַַָָָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ַ

הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו נדמה יהּודי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשּגּוף

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה לאכילה זקּוקים ׁשניהם ‰CÏnּכי C¯c ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ∆∆«∆∆

ה', ּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו -CÏ לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ְֶֶֶַָ≈≈ְְִֵַָָָ

יׂשראל. ּומנהגי הּמצֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֵַַָָהּתֹורה

éùéîçáë-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨
:øää øä äãräâëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¥−̈¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬

íBãà-õøà ìeáb-ìr øää øäa ïøäà-ìàå§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®©§¬¤«¤¡−
:øîàìãëàáé àì ék åénr-ìà ïøäà óñàé ¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ

-øLà ìr ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤
:äáéøî éîì ét-úà íúéøîäëïøäà-úà ç÷ §¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ¤©«£½Ÿ

:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«
åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤

:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½
éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−
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:äãrä-ìkçëåéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈
íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúà Laìiå©©§¥³Ÿ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiå øää Làøa§´Ÿ¨®̈©¥¯¤¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

èë-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãrä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤
ìL ïøäà:ìàøNé úéa ìk íBé íéLñ ©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

àëàék áâpä áLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦ µ
ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àá̈¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½

:éáL epnî | aLiåáýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−
éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½

:íäéør-úà ézîøçäåâìB÷a ýåýé òîLiå §©«£©§¦−¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´
-úàå íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå ìàøNé¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤

:äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéørôãeòñiå ¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«©¦§º
íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®

:Cøca írä-Lôð øö÷zåäírä øaãéå ©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤©§©¥´¨À̈
úeîì íéøönî eðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦¨−
äö÷ eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna©¦§®̈¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´½̈¨

:ì÷ìwä íçlaåúà íra ýåýé çlLéå ©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ
-ír úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨©

:ìàøNiî áøæeøîàiå äLî-ìà írä àáiå −̈¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´
ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék eðàèç̈À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½
ãra äLî ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî øñéå§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨®̈©¦§©¥¬¤−§©¬

:íräçóøN Eì äNr äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈
Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìr Búà íéNå§¦¬Ÿ−©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−

:éçåèñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð äLî Nriå ¨¨«©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®
Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà äéäå§¨À̈¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬

:éçå úLçpä©§−¤¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz zwg w"yven zgiy)

ÌÈ¯˙‡‰ C¯c(א (כא, ∆∆»¬»ƒ
המרּגלים " ּבּה ׁשהלכּו הּנגב, (רש"י)"ּדר:ּבעצמ הּגע . ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

העם, על אסֹון והביאּו רעה הארץ ּדּבת ׁשהֹוציאּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהמרּגלים,

לֹומר, ויׁש העם! לכל הּדר את ׁשּסללּו אּלּו ּגם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהם

לארץ  הליכה - אחת טֹובה ּפעּלה ּבגלל לכ זכּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהמרּגלים

,ל לֹומר הארץ. את לתּור הּצּוּוי וקּיּום ה' ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

הּגׁשמית  ּבארץ עּלּוי ּגֹורמת אחת טֹובה ּפעּלה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאפּלּו

יׂשראל'. ל'ארץ ְְֲִִֵֶֶַָָָוהפיכתּה

éùùé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiåàéeòñiå ©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−
-ìr øLà øaãna íéøárä éira eðçiå úáàî¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ©

:LîMä çøænî áàBî éðtáéeðçiå eòñð íMî §¥´½̈¦¦§©−©¨«¤¦−̈¨¨®©©«£−
:ãøæ ìçðaâéeðçiå eòñð íMîïBðøà øárî §©¬©¨«¤¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ

ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä øaãna øLà£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´
:éøîàä ïéáe áàBî ïéa áàBîãéøîàé ïk-ìr ½̈¥¬−̈¥¬¨«¡Ÿ¦«©¥Æ¥«¨©½

-úàå äôeña áäå-úà ýåýé úîçìî øôña§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈§¤
:ïBðøà íéìçpäåèäèð øLà íéìçpä ãLàå ©§¨¦−©§«§¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈

ì:áàBî ìeáâì ïrLðå ør úáLæèäøàa íMîe §¤´¤¨®§¦§©−¦§¬¨«¦−̈§¥®¨
óñà äLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½¡ŸÆ

:íéî íäì äðzàå írä-úàñæéøéLé æà ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦¨µ¨¦´
:dì-eðr øàá éìr úàfä äøéMä-úà ìàøNé¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡¨«

çé÷÷çîa írä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðrLîaèéìàéìçð äðznîe §¦§£Ÿ®̈¦¦§−̈©¨¨«¦©¨−̈©«£¦¥®

:úBîa ìàéìçpîeëäãNa øLà àébä úBîaîe ¦©«£¦¥−¨«¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´
:ïîéLéä éðt-ìr äô÷Lðå äbñtä Làø áàBîô ½̈−Ÿ©¦§®̈§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(75 'nr bi zegiy ihewl)

ÈÁÂ B˙B‡ ‰‡¯Â CeLp‰ Ïk ‰È‰Â(ח (כא, ¿»»»«»¿»»»»
את  ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"ּבזמן

מתרּפאים" היּו . . ÌaÏ.(רש"י)לּבם ˙‡ ÔÈ„aÚLÓeהיינּו - ְְִִִַָָ¿«¿¿ƒ∆ƒ»ְַ

Ïk הּיצר הפיכת ּבּנפׁש, זֹו ואתהּפכא הרע. הּיצר ּכֹולל הּלב, »ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשהמית  עצמֹו, הּנחׁש ּבעֹולם: ּגם אתהּפכא ּפעלה לטֹוב, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהרע

וחּיים. רפּואה הביא רב, ְְִִֵַַַָעם

éòéáùàë-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤
:øîàì éøîàäáëähð àì Eöøàá äøarà ¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ

Cìnä Cøãa øàá éî äzLð àì íøëáe äãNa§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ
:Eìáb øárð-øLà ãr Cìðâëïçéñ ïúð-àìå ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ

-ìk-úà ïçéñ óñàiå Bìáâa øár ìàøNé-úà¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ¦¹Ÿ¤¨
äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnr©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨

:ìàøNéa íçliåãëáøç-éôì ìàøNé eäkiå ©¦−̈¤§¦§¨¥«©©¥¬¦§¨¥−§¦®̈¤
ïBnr éða-ãr ÷aé-ãr ïðøàî Böøà-úà Løéiå©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ©©ŸÆ©§¥´©½

:ïBnr éða ìeáb ær ékäëúà ìàøNé çwiå ¦´©½§−§¥¬©«©¦©Æ¦§¨¥½¥¬
éør-ìëa ìàøNé áLiå älàä íéørä-ìk̈¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨¨¥´

:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàäåëøér ïBaLç ék ¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À



רמז xihtn - ak - zweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©

:ïðøàæëïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr ©§«Ÿ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®
:ïBçéñ øér ïðBkúå äðazçëäàöé Là-ék ¦¨¤¬§¦¥−¦¬¦«¦¥Æ¨«§¨´

áàBî ør äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´½̈
:ïðøà úBîa éìraèëzãáà áàBî Eì-éBà ©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´½̈¨©−§¨

úéáMa åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´©§¦½
:ïBçéñ éøîà Cìîìì-ãr ïBaLç ãáà íøépå §¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬¤§−©

:àáãéî-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáécàìáLiå ¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©¥«§¨«©¥̧¤Æ
:éøîàä õøàa ìàøNéáììbøì äLî çìLiå ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«©¦§©³¤Æ§©¥´
äéúða eãkìiå øæré-úàáéúëùøééåéø÷LøBiå ¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨©−¤
:íL-øLà éøîàä-úàâìCøc eìriå eðôiå ¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«©¦§Æ©©«£½¤−¤

àeä íúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¹̈¯
ìëå:érøãà äîçìnì Bnr-ãì-ìà ýåýé øîàiå §¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤

Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²
øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

äìézìa-ãr Bnr-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

áëàáàBî úBáøra eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

BBB

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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `l mgpn zxez)

‰È˙Ba e„kÏiÂ ¯ÊÚÈ ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ(לב (כא, «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿∆»
לכדּוה. ּומּדּוע יעזר, את לרּגל אֹותם ׁשלחּו הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכאֹורה,

ּבאפן  להם נּתנה זֹו ׁשּׁשליחּות ׁשערּו ׁשהם לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויׁש

למּלא  עליהם ולכן לרּגל, רק אינּה ׁשהּכּונה להבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעליהם

עֹוד  ויחּכם לחכם ּתן ּבבחינת הּפנימית, ּכּונתּה עם יחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹותּה

הראׁשֹונים, המרּגלים ׁשל הּכּׁשלֹון ׁשּלאחר לֹומר, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ(ויׁש

עד  ּתֹורה ּדברי על עֹומד אדם "אין מעין ּבהם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהתקּים

ּבהם"). ְִֶֶָָׁשּנכׁשל

øéèôîãìék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´
Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®
éøîàä Cìî ïçéñì úéNr øLàk Bl úéNrå§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½

:ïBaLça áLBé øLàäìåéða-úàå Búà ekiå £¤¬¥−§¤§«©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ
ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãr Bnr-ìk-úàå§¤¨©½©¦§¦¬¦§¦«−¨¦®

:Böøà-úà eLøéiåáëàìàøNé éða eòñiå ©¦«§−¤©§«©¦§−§¥´¦§¨¥®
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî áàBî úBáøra eðçiå©©«£Æ§©§´½̈¥¥−¤§©§¥¬§¥«

.ïîéñ à"áãéîì ,íé÷åñô æ"ô

.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



רמח

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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éäìà LBîkeðéäìà ýåýé LéøBä øLà-ìk úàå Løéú BúBà E §¬¡Ÿ¤−´¦¨®§¥Á¨£¤̧¦¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²

:Løéð BúBà eðéðtîäëøBtö-ïa ÷ìaî äzà áBè áBèä äzrå ¦¨¥−¬¦¨«§©À̈©¬Æ©½̈¦¨¨¬¤¦−
:ía íçìð íçìð-íà ìàøNé-ír áø áBøä áàBî Cìî¤´¤¨®£¬¨Æ¦¦§¨¥½¦¦§¬Ÿ¦§©−¨«

åëäéúBðááe øBòøráe äéúBðááe ïBaLça ìàøNé úáLa§¤´¤¦Â§¨¥Â§¤§¸¦§¤¹¨§©§´¦§¤À¨
ìL ïBðøà éãé-ìr øLà íéørä-ìëáerecîe äðL úBàî L §¨¤«¨¦Æ£¤Æ©§¥´©§½§¬Ÿ¥−¨¨®©¬©

:àéää úra ízìvä-àìæëäùò äzàå Cì éúàèç-àì éëðàå «Ÿ¦©§¤−¨¥¬©¦«§¨«Ÿ¦Æ«Ÿ¨¨´¦½̈§©º̈Ÿ¤¬Ÿ
ìàøNé éða ïéa íBiä èôMä ýåýé ètLé éa íçläì ärø ézà¦¦²¨−̈§¦¨´¤¦®¦§¸Ÿ§Ÿ̈³©Ÿ¥Æ©½µ¥§¥´¦§¨¥½

:ïBnr éða ïéáeçëçzôé éøác-ìà ïBnr éða Cìî òîL àìå ¥−§¥¬©«§´Ÿ¨©½¤−¤§¥´©®¤¦§¥´¦§½̈
:åéìà çìL øLàèëøáriå ýåýé çeø çzôé-ìr éäzå £¤¬¨©−¥¨«©§¦³©¦§¨Æ´©§Ÿ̈½©©«£¬Ÿ

ätönîe ãrìâ ätöî-úà øáriå äMðî-úàå ãrìbä-úà¤©¦§¨−§¤§©¤®©©«£ŸÆ¤¦§¥´¦§½̈¦¦§¥´
:ïBnr éða øár ãrìâìïBúð-íà øîàiå ýåýéì øãð çzôé øciå ¦§½̈¨©−§¥¬©«©¦©̧¦§¨¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¬

:éãéa ïBnr éða-úà ïzzàìéúìcî àöé øLà àöBiä äéäå ¦¥²¤§¥¬©−§¨¦«§¨¨´©¥À£¤̧¥¥¹¦©§¥³
ýåýéì äéäå ïBnr éðaî íBìLá éáeLa éúàø÷ì éúéá¥¦Æ¦§¨¦½§¦¬§¨−¦§¥´©®§¨¨Æ©«Ÿ̈½

`xenl iy
,LéøBä (âëì.ïéLeøb ïBL,epLøézì.äMøé ïBLéäìà LBîk ELéøBé,E ¦§¥¦¦¨¤§§ª¨¦§§¡Ÿ¤

ìa.Bì øîà âòì ïBL,Løéðì.äMøé ïBL,áBøä (äë.äáéøî àeä äNò éëå ¦§©©¨©¦¨§§ª¨£§¦¨¨§¦¨

,àéää úòa (åë.äfä ïîfä ìk CLîa,'ä çeø (èë.'ä úàî äøeáb çeø ¨¥©¦§¤¤¨©§©©¤©©§¨¥¥

,ïBnò éða øáò.ïBnò éða õøà ìà øáò,'äì äéäå (àìéeàø Bðéà íà ¨©§¥©¨©¤¤¤§¥©§¨¨©¦¥¨

ãéîz äéäiL .'äì Lã÷ äéäé ,äìBòì§¨¦§¤Ÿ¤©¤¦§¤¨¦

.äMã÷a,äìBò eäéúéìòäåíàå ¦§ª¨§©£¦¦¨§¦

.äìBò ïaø÷ì eäìòé ,äìBòì éeàø äéäé¦§¤¨§¨©£¥§¨§©¨

mixn zxhr
éîB÷î-ãr Eöøàá àp-äøarð ìàøNé Bì øîàiåíB÷î ,ïòðk õøà ©³Ÿ¤Æ¦§¨¥½©§§¨¨¬§©§§−©§¦«¤¤§©©¨

'ä éì ïúð øLà:ëóñàiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïBçéñ ïéîàä-àìå £¤¨©¦§Ÿ¤«¡¦̧¦³¤¦§¨¥Æ£´Ÿ¦§ª½©¤«¡³Ÿ
:ìàøNé-ír íçliå äöäéa eðçiå Bnr-ìk-úà ïBçéñàëiåïz ¦Æ¤¨©½©©«£−§¨®§¨©¦−̈¤¦¦§¨¥«©Â¦¥Â

íekiå ìàøNé ãéa Bnr-ìk-úàå ïBçéñ-úà ìàøNé-éäìà ýåýé§Ÿ̈¸¡Ÿ¥«¦§¨¥¹¤¦¯§¤¨©²§©¬¦§¨¥−©©®
õøà-ìk úà ìàøNé Løéiå©¦©Æ¦§¨¥½µ¥¨¤´¤
:àéää õøàä áLBé éøîàä̈«¡Ÿ¦½¥−¨¨¬¤©¦«

áëéøîàä ìeáb-ìk úà eLøéiå©¦´§½¥−¨§´¨«¡Ÿ¦®
÷aiä-ãrå ïBðøàîïBçéñ Lák øLà ¥«©§Æ§©©©½Ÿ£¤¨©¦

ïBnòîe áàBnî Bpîæaøaãnä-ïîe ¦§©¦¨¥©¦©¦§−̈
ïcøiä-ãråúBøaãî ÷ø eéä íML: §©©©§¥«¤¨¨©¦§¨

âëìàøNé éäìà | ýåýé äzrå§©º̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥´¦§¨¥À
BlL õøàä ìkLéøîàä-úà LéøBä ¤¨¨¨¤¤¦Æ¤¨´¡Ÿ¦½

ìàøNé Bnr éðtîéàå ,íä eLøiLC ¦§¥−©´¦§¨¥®¤¨§¥§¥

epLøéz äzàåääéîúa ?:ãë §©−̈¦«¨¤«¦§¦¨

øîà âòì CøãaøLà úà àìä §¤¤©©¨©£ºŸ¥´£¤¯
éäìà LBîk ELéøBéEçéìöä àlL ¦«§²§¬¡Ÿ¤−¤Ÿ¦§¦©

éøBîàä Cìî ãiî õøàä ìéväìBúBà §©¦¨¨¤¦©¤¤¨¡¦´
LéøBä øLà-ìk úàå Løéú¦®̈§¥Á¨£¤̧¦¹
BúBà eðéðtî eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¨¥−¬

:LøéðäëáBè áBèä äzrå ¦¨«§©À̈©¬Æ
áàBî Cìî øBtö-ïa ÷ìaî äzà©½̈¦¨¨¬¤¦−¤´¤®̈
ïëå ,Léøçäå àéää úòa Cìî øLà£¤¨©¨¥©¦§¤¡¦§¥

eøáò øáëe íéaø íéëìî eéä åéøçà©£¨¨§¨¦©¦§¨¨§

ìLíéáLBé ìàøNéå äðL úBàî L §¥¨¨§¦§¨¥§¦

õøàa íé÷éæçîeáø áBøäãçà éëå ©£¦¦¨¨¤£¬¨Æ§¦¤¨

äáéøî äNò íäî-íà ìàøNé-ír ¥¤¨¨§¦¨¦¦§¨¥½¦
ía íçìð íçìðBöøà øeáòa: ¦§¬Ÿ¦§©−¨«©£©§

åëïBaLça ìàøNé úáLa§¤´¤¦Â§¨¥Â§¤§¸
äéúBðááe øBòøráe äéúBðááe¦§¤¹¨§©§´¦§¤À¨
ïBðøà éãé-ìr øLà íéørä-ìëáe§¨¤«¨¦Æ£¤Æ©§¥´©§½

áBø÷ìLrecîe äðL úBàî L ¨§¬Ÿ¥−¨®̈©¬©
ízìvä-àìúBöøàä ìàøNé ãiî «Ÿ¦©§¤−¦©¦§¨¥¨£¨

,älàäàéää úraïîfä CLîa ¨¥¤¨¥¬©¦«§¤¤©§©

äfä:æëCì éúàèç-àì éëðàåék ©¤§¨«Ÿ¦Æ«Ÿ¨¨´¦½̈¦

òø äîeàî Eì éúéNò àìäzàå Ÿ¨¦¦§§¨¨§©º̈
éa íçläì ärø ézà äùòíàå Ÿ¤¬Ÿ¦¦²¨−̈§¦¨´¤¦®§¦

eðéðéa ïéàèôMä ýåýé ètLé ¥¥¥¦§¸Ÿ§Ÿ̈³©Ÿ¥Æ
éða ïéáe ìàøNé éða ïéa íBiä©½µ¥§¥´¦§¨¥½¥−§¥¬

:ïBnrçëéða Cìî òîL àìå ©«§´Ÿ¨©½¤−¤§¥´
çìL øLà çzôé éøác-ìà ïBnr©®¤¦§¥´¦§½̈£¤¬¨©−

åéìàæà ... :ìàøNéa íçläì äöøå:èëçeø çzôé-ìr éäzåúàî álä õîàå äøeábãrìâ ätöî-úà øáriå äMðî-úàå ãrìbä-úà øáriå ýåýé ¥¨«§¨¨§¦¨¥§¦§¨¥¨©§¦³©¦§¨Æ´©§¨§Ÿ¤©¥¥¥§Ÿ̈½©©«£¬Ÿ¤©¦§−̈§¤§©¤®©©«£ŸÆ¤¦§¥´¦§½̈
ïBnr éða øár ãrìâ ätönîeíöøàa íäa íçläì:ì:éãéa ïBnr éða-úà ïzz ïBúð-íà øîàiå ýåýéì øãð çzôé øciåàìàöBiä äéäå ¦¦§¥´¦§½̈¨©−§¥¬©«§¦¨¥¨¤§©§¨©¦©̧¦§¨¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¬¦¥²¤§¥¬©−§¨¦«§¨¨´©¥À

ýåýéì äéäå ïBnr éðaî íBìLá éáeLa éúàø÷ì éúéá éúìcî àöé øLàïaø÷ì éeàø àeä íà ìáà ,ïaø÷ì éeàø ézìa àeä íà:äìBò eäéúéìräå £¤̧¥¥¹¦©§¥³¥¦Æ¦§¨¦½§¦¬§¨−¦§¥´©®§¨¨Æ©«Ÿ̈½¦¦§¦¨§¨§¨£¨¦¨§¨§¨§©«£¦¦−¨«



רני

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
á÷ìa àøiåïåùàøäNr-øLà-ìk úà øBtö-ïa ©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬

:éøîàì ìàøNéâãàî írä éðtî áàBî øâiå ¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ
:ìàøNé éða éðtî áàBî õ÷iå àeä-áø ék¦´©®©¨´̈½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

ãìäwä eëçìé äzr ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ

äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®
:àåää úra áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe(éåì) ¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«

ääøBút øBòa-ïa írìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
øîàì Bì-àø÷ì Bnr-éða õøà øäpä-ìr øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸ
ïér-úà äqë äpä íéøönî àöé ír äpäÂ¦¥Â©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´

:äìBò eäéúéìräåáì-ìà çzôé øáriå §©«£¦¦−¨«©©«£¬Ÿ¦§¨²¤
ýåýé íðziå ía íçläì ïBnr éða§¥¬©−§¦¨´¤¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−

:Bãéaâìúépî Eàa-ãrå ørBørî íkiå §¨«©©¥¿¥«£¥Á§©«Ÿ£¸¦¦¹
éða eòðkiå ãàî äìBãb äkî íéîøk ìáà ãrå øér íéøNr¤§¦´¦À§©Æ¨¥´§¨¦½©−̈§¨´§®Ÿ©¦¨«§Æ§¥´

:ìàøNé éða éðtî ïBnr©½¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

`xenl iy
,úépî Eàa ãòå (âìíB÷nä ãòå §©Ÿ£¦¦§©©¨

.úépî ìà Ba àBázL,íéîøk ìáà ¤¨¤¦¦¨¥§¨¦
ìáà" íéîøkä øBLéî ìL BîL äéä Ck̈¨¨§¤¦©§¨¦¨¥

úéùàøá é"ùø ùåøéô äàø) "íéîøkä©§¨¦

.(å ,ãé

mixn zxhr
áìïBnr éða-ìà çzôé øáriå©©«£¬Ÿ¦§¨²¤§¥¬©−

:Bãéa ýåýé íðziå ía íçläì§¦¨´¤®̈©¦§¥¬§Ÿ̈−§¨«
âìEàa-ãrå ørBørî íkiå©©¥¿¥«£¥Á§©«Ÿ£¸

úépîeéä àeää íB÷nä ÷çøîa ¦¦¹§¤§©©¨©¨

ìáà ãrå øér íéøNrøBLéî ¤§¦´¦À§©Æ¨¥´¦

eòðkiå ãàî äìBãb äkî íéîøk§¨¦½©−̈§¨´§®Ÿ©¦¨«§Æ
:ìàøNé éða éðtî ïBnr éða§¥´©½¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רנב

:éìnî áLé àeäå õøàäåàp-äëì äzrå ¨½̈¤§¬¥−¦ª¦«§©¨Á§¨¨̧
épnî àeä íeör-ék äfä írä-úà él-äøà̈«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬Æ¦¤½¦
ék õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤¦´
øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézrãé̈©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ

:øàeéæíéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå ¨«©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå írìa-ìà eàáiå íãéa§¨¨®©¨¸ŸÆ¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

(ìàøùé)çéúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³
eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác íëúà¤§¤Æ¨½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬

:írìa-ír áàBî-éøNè-ìà íéäìà àáiå ¨¥«−̈¦¦§¨«©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
:Cnr älàä íéLðàä éî øîàiå írìaéøîàiå ¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬¨¥−¤¦¨«©¬Ÿ¤

áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà írìa¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìLàéñëéå íéøönî àöiä írä äpä ¨©¬¥¨«¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−

éìeà Búà él-äá÷ äëì äzr õøàä ïér-úà¤¥´¨®̈¤©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬
:åézLøâå Ba íçläì ìëeàáéíéäìà øîàiå ©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

írä-úà øàú àì íänr Cìú àì írìa-ìà¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈
:àeä Ceøá ék¦¬¨−«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc oikxr(ycewÎzay meil)

z` xecil ezpeeke ,ilkl jxr oi`y rcei `edy oeik ,eixac milg
df oic xi`n iax rinyde ,ilk iabl s` liren df xcpy ,einc
lke ,eze` miaiign ,ilk ivg xecil jxc oi`y it lr s`y ,eivga

.eixac eliredy ,ilkd lk z` xcp m`y okyéàî ,ïðaø àlà¤¨©¨¨©
éøáñ÷,df oecipa mixaeq md dn -éày mixaeq md m` -íãà ¨¨§¦¦¨¨

,äìháì åéøác àéöBîok m`eléôàilkd jxra aiigzd m` ¦§¨¨§©¨¨£¦
énð Blek`a mpic z` exn` recne ,eixac elg `l ok mb -ote ©¦

.eivg z` jixrdyéàåy ,xi`n iaxk mixaeq mdíãà ïéà §¦¥¨¨
eléôà ,äìháì åéøác àéöBîz` jixrd m`énð Béöçok mb - ¦§¨¨§©¨¨£¦¤§©¦

.`ziixaa xi`n iax ixacke ,eixac elegi
àëäc ïðaø ,(ééaàå àáø) eäì øîà,ef `ziixaay opax -éaøk ¨©§¨¨§©©¥©¨¨§¨¨§©¦

dì éøáñå ,dì éøáñ øéàîmb mixaeq md j` -.ïBòîL éaøk ¥¦¨§¦¨§¨§¦¨§©¦¦§
,eixac z` x`iaeàéöBî íãà ïéà øîàc øéàî éaøk dì éøáñ̈§¦¨§©¦¥¦§¨©¥¨¨¦
,äìháì åéøácaiig did ,ilr mly ilk jxr xne` did m` okle §¨¨§©¨¨

,elek incaåmle`øîàc ,ïBòîL éaøk dì éøáñ(.bw zegpn) §¨§¦¨§©¦¦§§¨©
oi`y oeik ,ixnbl xehty ,mixerydn dgpn `iadl xcepd iabl
on dgpna aiigziy mixne` oi`e ,mixeryd on dgpn mi`ian

oeik ,oihigd,'íéácðúnä Cøãk ácðúä àlL',o`k s`e,délek ¤Ÿ¦§©¥§¤¤©¦§©§¦¥
éáecðúéàì déçøBàla` ,ycwdl acpzdl jxc ,mly ilk - §¥§¦§©¥

débìt,ilk ivg -éáecðúéàì déçøBà åàìjxcd oi` - ©§¥¨§¥§¦§©¥
,ilk ivg jixrd m`y ef `ziixaa minkg mixaeq okle ,acpzdl

.ixnbl xeht
:dpyna epipy'åë øãBpä úîe ,éìò éðBìt ìL Bkøò øîBàä̈¥¤§¤§¦¨©¥©¥

.miyxeid epzi ,xcipde
:`xnbd zl`eyeäéð éàîixd ,dpynd zwqer ote` dfi`a - ©¦
ote`a edf i`ceaïéca ãîòLz` epcnrdy enke ,zny mcew ¤¨©©¦

mlyl miaiig miyxeid eid `l ok `l m`y ,oica cnra `yixd
ok m`e ,eaeg z`Cä eðééäiabl `yixa xen`d ote` eze` edf - ©§©

.miyxeid epzi ,zne ilr ikxr xn` m`y ,envr z` jixrnd
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ycew zegiyn zecewp
לפרדס" שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא 1בן

אףֿעלֿפי  עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא ומובנת
בשלום  "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע שלא

בשלום"]. ויצא

ללמוד  הצורך את זומא בן הדגיש הרבה, גדולתו ועלֿאף
ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל
"מכל  ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו  נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן
בבחינת  והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא
אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך  "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש
מכל  שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר  אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"
מידה  באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו
לאור  מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא
הלוא  אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת
ללמוד  מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי  - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו
ללמוד  מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב  רק כאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים
אלא  מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה
הבורא  מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)
 ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.
גם  הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל
"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא  בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על 2(עדות ,
לפגשו  אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו  האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר
"לך  האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה
כוונת  שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור
צלם  את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל  במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי
כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו  לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב
בכל  כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו
שרואה  המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו
יתכן  איך זה, לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל
החכם  כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם
מעלה  יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה  מידת את מייחסים הרגיל דרך על - גבור" "איזהו
 ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש  - עשיר" רוצה 3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:
מי  הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".
"מי  (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו
ואומרת  משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש
שמח  אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין  מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו
(להי  ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא  מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד
אלו  את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

בעלמא  "בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין 4.הפחותים,

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, ֿ רבה לב.4)קהלת פרק תניא ראה
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ycew zegiyn zecewp
לפרדס" שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא 1בן

אףֿעלֿפי  עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא ומובנת
בשלום  "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע שלא

בשלום"]. ויצא

ללמוד  הצורך את זומא בן הדגיש הרבה, גדולתו ועלֿאף
ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל
"מכל  ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו  נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן
בבחינת  והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא
אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך  "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש
מכל  שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר  אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"
מידה  באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו
לאור  מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא
הלוא  אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת
ללמוד  מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי  - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו
ללמוד  מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב  רק כאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים
אלא  מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה
הבורא  מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)
 ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.
גם  הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל
"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא  בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על 2(עדות ,
לפגשו  אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו  האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר
"לך  האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה
כוונת  שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור
צלם  את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל  במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי
כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו  לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב
בכל  כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו
שרואה  המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו
יתכן  איך זה, לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל
החכם  כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם
מעלה  יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה  מידת את מייחסים הרגיל דרך על - גבור" "איזהו
 ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש  - עשיר" רוצה 3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:
מי  הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".
"מי  (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו
ואומרת  משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש
שמח  אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין  מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו
(להי  ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא  מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד
אלו  את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

בעלמא  "בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין 4.הפחותים,

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, ֿ רבה לב.4)קהלת פרק תניא ראה



לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת באה”ק )קרח בחו”ל( בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:405:428:298:319:109:1210:2310:2413:2013:2119:4919:4920:1920:1819:2920:30באר שבע )ק(

5:355:388:258:279:079:0910:2110:2213:1913:2019:5619:5520:2320:2219:2520:34חיפה )ק(

5:375:398:268:289:089:0910:2110:2213:1813:1919:5419:5420:1920:1819:1420:30ירושלים )ק(

5:385:408:278:309:099:1110:2210:2413:2013:2119:5119:5120:2120:2119:3120:33תל אביב )ק(

4:575:017:417:468:568:5810:1810:2013:3813:3920:5920:5721:4321:4020:3921:59אוסטריה, וינה )ק(

7:377:369:189:199:589:5810:4810:4912:5412:5517:1217:1517:4217:4516:5717:57אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:075:117:568:009:029:0410:2310:2513:4013:4120:5420:5221:3521:3320:3421:51אוקראינה, אודסה )ק(

4:324:367:177:228:308:339:529:5413:1213:1320:3220:3021:1621:1420:1321:32אוקראינה, דונייצק )ק(

4:414:457:247:298:408:4310:0310:0513:2413:2420:4520:4321:3021:2720:2621:46אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:585:027:297:379:019:0410:2510:2713:5013:5121:1921:1722:0722:0421:0022:25אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:504:547:177:278:548:5610:1710:2013:4313:4321:1321:1122:0121:5820:5322:20אוקראינה, קייב )ק(

5:385:428:278:319:309:3310:5010:5214:0614:0721:1821:1721:5621:5420:5922:11איטליה, מילאנו )ק(

6:146:158:438:449:149:1510:1710:1812:4812:4918:2118:2218:4518:4618:0418:55אקוואדור, קיטו )ח(

8:018:019:499:5010:2710:2811:1911:1913:2713:2817:5417:5718:2318:2617:3918:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:119:1010:4610:4611:2811:2812:1612:1714:1914:2018:2618:3019:0019:0318:1119:15ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:435:468:358:389:259:2710:4110:4313:4713:4820:3720:3621:1121:1020:1821:24ארה״ב, בולטימור )ק(

5:285:318:208:239:129:1410:2910:3113:3713:3820:3120:3021:0621:0520:1221:19ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:285:328:208:239:129:1410:2910:3113:3813:3820:3120:3021:0721:0520:1321:20ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:596:028:508:539:459:4711:0311:0514:1414:1521:1321:1221:5021:4820:5422:03ארה״ב, דטרויט )ק(

6:246:269:139:159:529:5411:0511:0614:0014:0120:2720:2720:5520:5520:0921:07ארה״ב, האוסטון )ק(

5:445:478:358:379:189:2010:3210:3313:3213:3320:0720:0620:3820:3719:4820:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:336:359:199:219:579:5811:0711:0913:5914:0020:1720:1720:4420:4419:5920:55ארה״ב, מיאמי )ק(

5:225:258:148:169:069:0910:2410:2613:3313:3420:2920:2821:0521:0320:1021:18ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:535:568:458:489:369:3810:5310:5514:0114:0220:5420:5321:3021:2820:3521:43ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:195:228:108:139:049:0710:2210:2413:3213:3320:3020:2821:0621:0520:1121:20ארה״ב, שיקגו )ק(

7:027:029:159:169:479:4810:4510:4613:0613:0718:1118:1318:3618:3817:5418:47בוליביה, לה-פס )ח(

5:305:357:467:529:369:3911:0111:0314:2714:2822:0221:5922:5222:4821:4223:10בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:325:377:468:059:379:4011:0111:0414:2714:2822:0021:5722:4922:4621:4023:07בלגיה, בריסל )ק(

6:496:498:548:559:289:2810:2310:2412:4012:4117:3617:3817:5818:0017:2018:10ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:366:368:428:429:159:1610:1110:1212:2812:2917:2117:2317:4717:4917:0517:59ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:474:517:047:058:538:5610:1810:2013:4513:4621:2321:2122:1222:0821:0622:31בריטניה, לונדון )ק(

4:434:487:137:148:568:5910:2310:2513:5513:5621:4121:3822:3722:3321:2422:59בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:474:527:107:118:568:5910:2210:2513:5213:5321:3521:3222:2622:2221:1522:47גרמניה, ברלין )ק(

5:195:237:517:599:229:2510:4610:4814:1014:1121:3921:3722:2622:2321:1922:44גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:566:568:578:579:319:3210:2610:2712:4112:4217:3317:3617:5317:5517:1718:06דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:046:068:478:489:219:2310:2910:3113:1513:1619:2019:2019:4619:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

6:016:038:438:459:189:1910:2610:2713:1113:1219:1519:1519:4119:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:504:537:367:408:468:4910:0810:1013:2713:2820:4520:4321:2821:2520:2521:44הונגריה, בודפשט )ק(

4:314:347:237:268:168:189:339:3512:4212:4319:3719:3520:1220:1119:1820:26טורקיה, איסטנבול )ח(

6:066:098:579:009:459:4711:0111:0314:0614:0720:5220:5121:2521:2420:3321:38יוון, אתונה )ק(

5:135:168:008:049:089:1110:3010:3213:4813:4921:0421:0221:4621:4420:4422:02מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת באה”ק )קרח בחו”ל( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה
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 צאת 
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שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:016:038:438:459:189:2010:2710:2813:1313:1419:1819:1819:4419:4419:0019:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:118:109:349:3410:2010:2011:0611:0613:0313:0416:5516:5917:3217:3516:4017:49ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:115:137:598:018:378:399:489:5012:4212:4319:0319:0319:3219:3118:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

4:494:527:417:438:318:339:489:5012:5512:5619:4719:4620:2220:2119:2620:35סין, בייג'ין )ח(

7:027:039:329:3310:0310:0411:0611:0713:3913:4019:1419:1519:3819:3918:5719:48סינגפור, סינגפור )ח(

4:184:236:406:418:278:309:529:5513:2113:2221:0120:5821:5321:5020:4122:13פולין, ורשא )ק(

6:296:308:478:489:199:1910:1810:1912:4212:4317:5517:5618:1918:2117:3818:30פרו, לימה )ח(

5:545:588:438:479:479:4911:0711:0914:2314:2421:3421:3322:1522:1321:1522:30צרפת, ליאון )ק(

5:505:548:328:379:509:5311:1311:1514:3514:3522:0021:5822:4322:4121:4023:00צרפת, פריז )ק(

5:485:508:218:228:528:539:569:5712:3112:3218:1218:1318:3618:3717:5518:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:395:438:308:349:289:3010:4710:4914:0014:0121:0621:0521:4121:3920:4721:55קנדה, טורונטו )ק(

5:095:127:588:029:019:0410:2110:2313:3713:3820:4820:4721:2721:2520:2921:42קנדה, מונטריאול )ק(

5:355:388:268:289:109:1210:2410:2613:2513:2620:0320:0320:3520:3419:4520:47קפריסין, לרנקה )ק(

4:224:277:007:018:398:4210:0710:0913:4313:4421:3721:3422:3822:3421:1723:03רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:493:546:336:348:098:129:389:4113:1713:1821:2221:1822:2222:1721:0122:50רוסיה, מוסקבה )ח(

4:284:327:157:198:248:279:469:4813:0413:0520:2120:1921:0421:0120:0221:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:325:368:198:239:299:3110:5010:5214:0914:1021:3221:3022:0922:0721:1222:25שוויץ, ציריך )ק(

5:545:568:338:349:069:0710:1210:1412:5412:5518:5018:5019:1519:1518:3219:25תאילנד, בנגקוק )ח(



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת באה”ק )קרח בחו”ל( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה
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כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:016:038:438:459:189:2010:2710:2813:1313:1419:1819:1819:4419:4419:0019:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:118:109:349:3410:2010:2011:0611:0613:0313:0416:5516:5917:3217:3516:4017:49ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:115:137:598:018:378:399:489:5012:4212:4319:0319:0319:3219:3118:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

4:494:527:417:438:318:339:489:5012:5512:5619:4719:4620:2220:2119:2620:35סין, בייג'ין )ח(

7:027:039:329:3310:0310:0411:0611:0713:3913:4019:1419:1519:3819:3918:5719:48סינגפור, סינגפור )ח(

4:184:236:406:418:278:309:529:5513:2113:2221:0120:5821:5321:5020:4122:13פולין, ורשא )ק(

6:296:308:478:489:199:1910:1810:1912:4212:4317:5517:5618:1918:2117:3818:30פרו, לימה )ח(

5:545:588:438:479:479:4911:0711:0914:2314:2421:3421:3322:1522:1321:1522:30צרפת, ליאון )ק(

5:505:548:328:379:509:5311:1311:1514:3514:3522:0021:5822:4322:4121:4023:00צרפת, פריז )ק(

5:485:508:218:228:528:539:569:5712:3112:3218:1218:1318:3618:3717:5518:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:395:438:308:349:289:3010:4710:4914:0014:0121:0621:0521:4121:3920:4721:55קנדה, טורונטו )ק(

5:095:127:588:029:019:0410:2110:2313:3713:3820:4820:4721:2721:2520:2921:42קנדה, מונטריאול )ק(

5:355:388:268:289:109:1210:2410:2613:2513:2620:0320:0320:3520:3419:4520:47קפריסין, לרנקה )ק(

4:224:277:007:018:398:4210:0710:0913:4313:4421:3721:3422:3822:3421:1723:03רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:493:546:336:348:098:129:389:4113:1713:1821:2221:1822:2222:1721:0122:50רוסיה, מוסקבה )ח(

4:284:327:157:198:248:279:469:4813:0413:0520:2120:1921:0421:0120:0221:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:325:368:198:239:299:3110:5010:5214:0914:1021:3221:3022:0922:0721:1222:25שוויץ, ציריך )ק(

5:545:568:338:349:069:0710:1210:1412:5412:5518:5018:5019:1519:1518:3219:25תאילנד, בנגקוק )ח(

     

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 לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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