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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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xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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.sebd xarl zehep
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:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
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(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

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

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

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

mildz

èé÷
˜„ˆ ËÙ˘Ó ¯Â·„ ‰¯ÈÓ‡ ‰ÂˆÓ ÌÈ„Â˜Ù ˙Â„Ú ‰¯Â˙ Â‡ Í¯„ Â· ˘È ˜ÂÒÙ ÏÎ·Â ÌÈ˜ÂÒÙ 'Á ˙Â‡ ÏÎÂ ·"‡ ‰ÂÓ˘ ÏÚ „Â„ Â¯·ÁÂ „‡Ó „·Î ¯ÂÓÊÓ‰ ‰Ê
ÔÓÈÒ ‰"Ó„ Ô"· ı"¯Ù) ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ˙„Â·ÚÏ ‰ÏÂ„‚ ‰Î‰ ‡Â‰Â ÌÂÈ ÏÎ· Â¯Ó‡Ï Ì„‡ ÏÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â˘˜·Â ¯ÒÂÓ ‡Â‰ ¯ÂÓÊÓ‰ ÏÎ ,ÌÈ˜Á

:(ÌÏÂÁ Â"ÈÂ· ÍÈ˙Â„Ú ˙ÏÓ Ì‰·˘

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

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

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

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

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

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

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

המשך תהלים בעמוד פ

אגרות קודש

ב"ה,  ערב ריש ירחא תליתאי, ה'תשכ"ג

... מחגיגת סיום של סדר מועד ושל מסכת יבמות, הנערכת ביום א' ג' סיון הבע"ל, ימי הגבלה,

ובודאי, בסגנון הידוע, מתכיפין התחלה )דסדר ומסכת שלאחרי זה( להשלמה.

ויישר חילא דכת"ר לאורייתא, שגדול ענין תלמוד תורה בכלל, ועאכו"כ ת"ת דרבים, ובפרט 

- לימוד הגמרא,

וביחוד ע"פ השמועה אשר מערב בהלימוד דברי התעוררות ויראת ה', כציווי חז"ל אי יראת 

ה' היא אוצרו הן וכו',

וחמשים  המאה  שנת  השנה  אשר   - ערוך  והשולחן  התניא  בעל  הזקן  רבנו  ביאור  ע"פ  אשר 

להסתלקות הילולא שלו - הם עניני פנימיות התורה,

שכדברי מרע"ה רעיא מהימנא, לית תמן לא קשיא כו' ולא מחלוקת וכו', ואדרבה עי"ז )כסיום 

המסכת( מרבים שלום בעולם, וביחוד - ת"ח.

- ועפי"ז יש לבאר מה שת"ח אין אור של גיהנם שולטת בהן, כי אור של גיהנם אפשר להבראות 

ונברא רק ביום השני, שבו נבראת מחלוקת, משא"כ - בשלום ובריבוי השלום -

ולא עוד אלא שע"פ סיום דברי רעיא מהימנא שם - ישראל יפקון בי' )בלימוד דאילנא דחיי( 

מן גלותא ברחמים, קיום היעוד, דבתולת ישראל נשאת לקוב"ה, כי העוה"ז אירוסין היו אבל לימות 

המשיח יהיו נשואין.

והרי זה גם ענין ימים אלה - הגבלה והכנה ל)יום חתונתו זה( מתן תורה, אשר הסיום ותכלית 

השלימות בזה יהי' בימות המשיח, בתורתו של משיח, כי אז יופיע ה' עוד עליהם לבאר להם סוד טעמי' 

ומסתר צפונותי'.

וזכות הרבים  ויהי רצון אשר יתוספו ספסלי בבי מדרשא בלימוד הנגלה והפנימית גם יחד, 

תלוי בו וזכות הרבים מסייעתו...



ד

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

 

כללי   מפתח   

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

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

   בחודש השלישיה "מאמר ד  ) ג

 ה   ..............   ט"כה'תש ,"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיוןש

 כ  .......................  ג כ"תשה ,, כ"ז איירר"ד יום ג'  )ד

   סיון אש חודש, רבמדבר בת פרשתשיחות ש  )ה

 הכ  ..............................  , ה'תשכ"טוחג השבועות

  זמ  ................  גיך כר מדברפרשת בת שיחו-יטלקו  )ו

 ה"ח "ג הרהרה  ק"כל ה רותה על חקיצ ויל ילקוט  )ז

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

 נד  ............  במדברפרשת  –משיח אולה וילקוט ג  )ח

 נה  ........  פרשת במדברלשבוע מי ויחומש  יורשיע  )ט

 פג   .............  פרשת במדברלשבוע ם ליהתעורי יש  )י

    מוגה)(א ינפר התבסרים שיעו  )יא

 פד  ...................................  פרשת במדברלשבוע  

 וצ  ...........  פרשת במדברלשבוע  "םוי םו יה"ח ול  )יב

 ח צ  ........................  ם "בברמ ןוילע תימיו הלכה  ) יג

 שיעורי רמב"ם 

 קא  .........  פרשת במדברלשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יד

 סזק   .......  פרשת במדברלשבוע יום לאחד  פרק –  )טו

 פאק  ..........  פרשת במדברלשבוע ות וצספר המ –  )טז

  םעם ביאורי סוטהמסכת   )יז

 פדק  ..........................................  דמעד דף  ח לדף מ

   יםנביאים וכתוב  ) יח

 יג ר  .................................  ג פרק   דניאל ,לה -לדפרק  ה ירמי

  כריתות/תמורהסכת מ – ותנימש  )יט

 טור  .................................................  תי קה ור ביא

 כהר ....................................... ה מגיל מסכת  עקביעין   )כ

  םעם ביאורי שבתמסכת   )כא

 כור  ..............................................  חעף עד ד עבמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    יםהערות וציונ  עםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 נדר  ..................................................  ן "ר הזקאדמו

  ברכת המזוןת והלכ וךשולחן ער  ) כג

  נהר  ...............................  קן זה  מו"ראד  ח רב יומיי לולפ

    ה לחםבשברי לכם מט התורלקוטי   )כד

 נחר  .................................................  קן הז ו"ראדמ 

   ייםרת חתו  )כה

 סר  ...............................................  עי מצמו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  )כו

 סאר  .......................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כז

 סבר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

   ההעבודקונטרס   )כח

 סגר  .............................................  מוהרש"במו"ר אד

  תש"ב –ם מאמריה רספ  )כט

 סהר  ............................................  יי''צהרר מו'ו' מאד

  ק"להב גש" ת-"בשתות ה'חפר השיס  ) ל

 סזר  ............................................  'צ' ימוהרי אדמו''ר

 סחר  ......................................... טו ק פר נותהזכרו ספר  )לא

  קודש  ותרגא  )לב

 עאר  ......................................................  יי"צמוהר רמו"אד

 עג ר  .................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לג

 פדר  .................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  )לד

 פה ר  ..........................  ופרק פרקי אבות ביאורים ל  ) לה

 רפו  ....................  פרשת במדברלשבוע  זמנים  לוח  ) לו

 פזר  .............  שבת קודשלרות קת נהדלסדר מצות   ) לז



ה

,xacna zyxt zay .c"qa
Îy`x axre ycegd mikxan

h"kyz'd ,oeiq yceg*

L„Áa מארץ הּׁשליׁשי יׂשראל ּבני לצאת «…∆ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ

סיני  מדּבר ּבאּו הּזה ּבּיֹום ,1מצרים, ְְִִִִֶַַַָָָ

ּבּגמרא  מדּבר 2ואיתא ּבאּו הּזה ּבּיֹום הכא ּכתיב , ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

התם  ּוכתיב ראׁש3סיני, לכם הּזה החדׁש ְִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ראׁשֿ ּכאן אף ראׁשֿחדׁש להּלן מה ְֳִֶַַַָָָֹֹֹחדׁשים,

ּב'תֹוספֹות' והקׁשּו ּפסחים 4חדׁש. ּדבמּסכת ,5 ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

הּפסּוק  (על ּבמדּבר 6איתא מׁשה אל ה' וידּבר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

אתיא  הראׁשֹון), ּבחדׁש ּגֹו' הּׁשנית ּבּׁשנה ְִִִֵֶַַַַַָָָָֹסיני

סיני", "ּבמדּבר הכא ּכתיב מ"ּמדּבר ", ְְְְְִִִִִִַַָָָָ"מדּבר"

התם  סיני 7ּוכתיב ּבמדּבר מׁשה אל ה' "וידּבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּלהּלן  מה הּׁשני", לחדׁש ּבאחד מֹועד ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבאהל

ׁשּגם  וכיון ּבראׁשֿחדׁש, ּכאן אף ְְְֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹּבראׁשֿחדׁש

אּמאי  "מדּבר ", ּכתיב הּׁשליׁשי " "ּבחדׁש ְְְִִִִֶַַַַַָָֹּבּפסּוק

להבין, וצרי מ"ּמדּבר". "מדּבר" הכא יליף ְְְְִִִִִֵָָָָָָָֹלא

- "הּזה מה'ּגזרהֿׁשוה' הילפּותא ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּדלכאֹורה,

ּבראׁשֿ הּוא הּזה" "ּבּיֹום ׁשּפרּוׁש מגּלה ְְֵֶֶֶַַַַָֹהּזה"

מה'ּגזרהֿ למדין היּו אם מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹחדׁש,

רק  הּוא [ׁשהּלּמּוד מדּבר" - "מדּבר ְְִִִֶַַָָָָׁשוה'

היה  סיני ") מדּבר  ("ּבאּו ּבּכתּוב ׁשּנאמר ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהענין

ּד"בּיֹום  הּפרּוׁש מּובן היה לא ְְֵֶַַָָָֹֹֹּבראׁשֿחדׁש]

– "מדּבר ה'ּגזרהֿׁשוה' על הּזה" - "הּזה ּב'גזרהֿׁשוה' יתרֹון [ועֹוד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּזה"

ראׁשֿחדׁש הּוא ּפרּוׁשֹו הּזה" "החדׁש ּכי סיני"8מדּבר", "מדּבר מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

ענינים] ׁשני הם (ראׁשֿחדׁש) לחדׁש" ה'ּתֹוספֹות'9ו"אחד סברת ּומהי , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

מ"ּמדּבר" "מדּבר" למילף .10ּדהוהֿליּה ְְְֲִִִֵֵַַָָָ
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ב  לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*p"yz ± oeiq yceg y`x qxhpew.1(.א יט, ב.)2יתרו פו, שבת

ב.)3 יב, ב.)4בא ו, פסחים – ממאי תוד"ה וראה שם. שבת – וכתיב א.)6שם.)5ד"ה ט, (במדבר))7בהעלותך פרשתנו

א. 10.)8א, הערה להלן להלן)9ראה "מה הוא שם בפסחים הגמרא שלשון כאןaלהעיר אף שם aר"ח ובשבת ר"ח",

הם דגז"ש) הלימוד (לאחרי הזה" "ביום וכן הזה" "החודש כי לומר, ויש ר"ח". כאן אף ר"ח להלן משא"כ g"x"מה ,

סיני". "בחודש )10"במדבר בפסוק משא"כ לחודש", "באחד עצמו בכתוב מפורש סיני במדבר גו' וידבר שבפסוק ואף

– שם) ה'תוספות' (לשון באצבע" למשה הקב"ה שהראהו במדרש, "דאמרינן הוא בראשֿחודש הי' שזה ההוכחה הזה"

שם). בא (פירש"י הכתובים בפשטות הפירוש גם זהו הרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יתרו: בפרשת נאמר תורה, למתן ההכנות אודות

L„Áa,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ˆÏ ÈLÈÏM‰ היציאה «…∆«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿»ƒ
סיוון  חודש הוא השלישי והחודש ניסן, חודש הראשון בחודש הייתה ממצרים

‰f‰ ÌBia מיד שיוסבר אל e‡aכפי והגיעו ממצרים, שיצאו ישראל בני ««∆»
ÈÈÒ ¯a„Ó1, ƒ¿«ƒ»

‡˙È‡Â מובא‡¯Óba2·È˙k , ¿ƒ»«¿»»¿ƒ
‡Î‰כאן e‡aכתוב ‰f‰ ÌBia »»««∆»

Ì˙‰ ·È˙Îe ,ÈÈÒ ¯a„Ó3 ƒ¿«ƒ»¿ƒ»»
ראש  אודות בא, בפרשת שם וכתוב

ניסן ÌÎÏחודש ‰f‰ L„Á‰«…∆«∆»∆
ÌÈL„Á L‡¯ הראשון החודש …√»ƒ

השנה  Ôl‰Ïלחודשי ‰Ó בראש , «¿«»
והכוונה  'הזה' נאמר ניסן חודש
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אייר) חודש השני, החודש »‡Û(של
Ô‡k הכוונה סיני', 'במדבר שנאמר »
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ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ,התוספות ‰eÙÏÈ˙‡בשאלת ,‰¯B‡ÎÏc הלימוד ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»««¿»
'‰ÂLŒ‰¯Êb'‰Ó המילים שתי ≈«¿≈»»»
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"¯a„Ó - ¯a„Ó" '‰ÂL»»ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈÚ‰L ˜¯ ‡e‰ „enl‰L]∆«ƒ«∆»ƒ¿»
¯a„Ó e‡a") ·e˙ka ¯Ó‡pL∆∆¡««»»ƒ¿«
‡Ï [L„ÁŒL‡¯a ‰È‰ ("ÈÈÒƒ»»»¿……∆…
ÌBi·"c Le¯t‰ Ô·eÓ ‰È‰»»»«≈¿«

"‰f‰ לדעת אפשר היה לא ועדיין «∆
חודש  ראש פירושו הזה' ש'ביום

'‰ÂLŒ‰¯Ê‚'a ÔB¯˙È „BÚÂ]¿ƒ¿ƒ¿≈»»»
Œ‰¯Êb'‰ ÏÚ "‰f‰ - ‰f‰"«∆«∆««¿≈»

Ó" '‰ÂLÈk ,"¯a„Ó Y ¯a„ »»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‡e‰ BLe¯t "‰f‰ L„Á‰"«…∆«∆≈

L„ÁŒL‡¯8'וה'גזירהֿשווה ……∆
המשמעות  הפסוקים שבשני מלמדת

"a„Ó¯זהה, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
ŒL‡¯) "L„ÁÏ „Á‡"Â "ÈÈÒƒ«¿∆»«…∆…

ÌÈÈÚ ÈL Ì‰ (L„Á אם וגם …∆≈¿≈ƒ¿»ƒ
'מדבר' מה'גזירהֿשווה' נלמד

סוף  סוף הרי חודש, לראש שהכוונה

מושגים  שני הם חודש' ו'ראש 'מדבר'

קשר] ביניהם אין שבעצם ,9שונים
'˙BÙÒBz'‰ ˙¯·Ò È‰Óe«ƒ¿»««¿

ÛÏÈÓÏ dÈÏŒ‰Â‰c לו שהיה «¬»≈¿≈«
a„n"Ó¯"ללמוד "¯a„Ó"10 ƒ¿»ƒƒ¿»
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h"kyz'dו ,oeiq g"xre g"dan ,xacna zyxt zay

ּדּבּורÔ·eÈÂֿב) אֹור' ּב'תֹורה הּמבאר עלּֿפי זה ¿»ְְִִֶַַָָֹ

הּזה  ּדעּקר 11הּמתחיל קּבלת 12, ְְִִֶַַַַַַָ

הענין  (ּבהתחלת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא ְְְְִֶַַַָָָָָהּתֹורה

הּדברים 13ּדמּתןּֿתֹורה  ּכל את אלקים "וידּבר ( ְְְֱִִֵֵַַַַַָָָֹ

זה  ּבפסּוק "לאמר" ּתבת ּדפרּוׁש לאמר", ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹהאּלה

אחד  לכל הּכח נּתן מּתןּֿתֹורה ׁשּבׁשעת ְְִִֶֶַַַַַַָָָֹהּוא

הּדברים  ["ּכל ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּלּמּוד ְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּיׂשראל,

ּכּלּה הּתֹורה ּכל על ּגם ׁשּקאי יהיה 14האּלה", [ ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

אֹומר, ׁשהּקּב"ה הּדברים לחזר ּד"לאמר", ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבאפן

ׁשּכתּוב  היא 15ּכמֹו ׁשהּתֹורה ,אמרת לׁשֹוני ּתען ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

האֹומר. אחר ּכעֹונה ּתען" ׁש"ּלׁשֹוני ,"אמרת"ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

לחגֿהּׁשבּועֹות, ּדמּתןּֿתֹורה הּׁשּיכּות ְְְִַַַַַַָָָוזֹוהי

[וכּידּוע  הּכתר המׁשכת הּוא 16ּדבחגֿהּׁשבּועֹות ְְְִֶֶַַַַַַַָָָ

הּכתּוב  ׁשּבחג17ּֿבפרּוׁש יֹום", חמּׁשים "ּתסּפרּו ְְְְֲִִִֵֶַַָ

הּנּו"ן  וׁשער ּדבינה, הּנּו"ן ׁשער נמׁש ְְְִִַַַַַַַָָָהּׁשבּועֹות

הּכתר  הּכח 18הּוא נּתן ׁשּבמּתןּֿתֹורה וזה ,[ ְְִֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הּבּטּול, ּבתכלית יהיה ּדיׂשראל הּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּלּמּוד

אחר  ּכעֹונה רק והּוא ּכלל לעצמֹו מציאּות ְְְְְְִֵֶֶַַַַָׁשאינֹו

ּגּלּוי  נמׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה לפי הּוא ְְְִִִֵֶַַַַָהּקֹורא,

ֶֶַהּכתר.

e‰ÊÂּבאּו הּזה ּבּיֹום ּגֹו' הּׁשליׁשי מדּבר "ּבחדׁש ¿∆ְְִִִֶֶַַַַַָֹ

ההכנה  היתה סיון ׁשּבראׁשֿחדׁש ְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹסיני",
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הוספות )11 גם וראה ואילך). ב'תתקעה ע' ח כרך שם ואילך. תשעב ע' יתרו באוה"ת – הגהות (ועם ואילך סע"ג סו, יתרו

ח"ב  – החדשה [בהוצאה ואילך ב שסו, יתרו תו"ח ואילך. קמו ע' תקס"ז בסה"מ זה ד"ה ואילך). סע"ג (קח, יתרו לתו"א

ועוד. ואילך. פח ע' תרנ"ה סה"מ ואילך]. א 57.)12רנא, הערה לקמן וראה ב. סז, שם בתו"א א.)13כ"ה כ, ראה )14יתרו

שכו). ע' סיון סה"מ (תו"מ ס"א ה'תשכ"ח גו' אנכי גו' וידבר קעב.)p"ye.15ד"ה קיט, (במדבר))16תהלים פרשתנו לקו"ת

א. טז.)cere.17יב, כג, ג).)18אמור (קט, שם לתו"א הוספות גם וראה שם. לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  'הזה' של ה'גזירהֿשווה' על זה בלימוד עדיפות כל אין לכאורה והרי

מ'מדבר'? הלימוד על מ'הזה' בלימוד עדיפות יש לכאורה אדרבה,

Ô·eÈÂ (·‰Ê הלימוד את מעדיפים התוספות מדוע האמורה, לשאלה המענה ¿»∆
'הזה' מה'גזירהֿשווה' הלימוד על סיני' 'במדבר ÈtŒÏÚ«ƒמה'גזירהֿשווה'

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·n‰ מאמרי «¿…»¿»
התורה  פרשיות על הזקן אדמו"ר

בראשיתֿשמותֿויקרא  בחומשים

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac בפסוק הפותח ƒ««¿ƒ
‰f‰11,'...השלישי 'בחודש «∆
¯wÚc12 של והעניין ˜Ïa˙התוכן ¿ƒ««»«

·e˙kL BÓk ‡e‰ ‰¯Bz‰ בתורה «»¿∆»
ŒÔzÓc ÔÈÚ‰ ˙ÏÁ˙‰a)¿«¿»«»ƒ¿»¿««

‰¯Bz13 אנוכי' לפסוק הקודם בפסוק »
הדברות  עשרת את הפותח אלקיך' )ה'
Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ"«¿«≈¡…ƒ≈»
,"¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆≈…
˜eÒÙa "¯Ó‡Ï" ˙·z Le¯Ùc¿≈≈«≈…¿»

‰Ê המילה משמעות כלל, בדרך ∆
כאן  ואילו לאחרים, לומר היא 'לאמר'

ŒÔzÓהפירוש ˙ÚLaL ‡e‰∆ƒ¿«««
Ôz ‰¯Bz'ה מאת ‰Ákמלמעלה, »ƒ««…«

„enlL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ
BlL ‰¯Bz‰ במילים "Ïk[הנרמז «»∆»

È‡wL ,"‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ מכוון «¿»ƒ»≈∆∆»≈
dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÏÚ Ìb14 ולא ««»«»À»

האמורות  הדברות עשרת על רק

Ó‡Ï"c¯",בהמשך] ÔÙ‡a ‰È‰Èƒ¿∆¿…∆¿≈…
‰"aw‰L ÌÈ¯·c‰ ¯ÊÁÏ«¬…«¿»ƒ∆«»»

¯ÓB‡ לומד יהודי שכאשר כלומר, , ≈
שהקדושֿ דברים ואומר חוזר הוא תורה

תורת  היא התורה שהרי אומר ברוךֿהוא

e˙kL·ה' BÓk15 שדוד בתהילים ¿∆»
של  באופן זה יהיה התורה דברי את לומד הוא שכאשר ביקש »»ÔÚzהמלך

,E˙¯Ó‡ ÈBLÏכלומר"E˙¯Ó‡" ‡È‰ ‰¯Bz‰L,'ה דברי ¿ƒƒ¿»∆∆«»ƒƒ¿»∆
‰BÚk "ÔÚz ÈBLl"L חוזר¯ÓB‡‰ ¯Á‡ של מיוחדת חשיבות וזו ∆¿ƒ««¿∆««»≈

ה'. דבר את בעצם אומר הלומד שהאדם התורה, לימוד

,˙BÚe·M‰Œ‚ÁÏ ‰¯BzŒÔzÓc ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ פנימיות לפי ¿ƒ««»¿««»¿««»
‰k˙¯העניינים, ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ˙BÚe·M‰Œ‚Á·c מלמעלה המשכה ƒ¿««»«¿»««∆∆

מעשר  שלמעלה האלוקות דרגת עליון', 'כתר בחינת של והתגלות למטה

כשם  המוחין, בחינת חכמהֿבינהֿדעת, היא שתחילתן העליונות הספירות

הראש מעל הוא גשמי החסידות Úe„iÎÂ]16ש'כתר' Le¯Ùaבתורת ¿«»«¿≈
·e˙k‰17 לחג הפסח חג שבין בימים העומר ספירת אודות בתורה «»

CLÓהשבועות  ˙BÚe·M‰Œ‚ÁaL ,"ÌBÈ ÌÈMÓÁ e¯tÒz"ƒ¿¿¬ƒƒ∆¿««»ƒ¿»
¯ÚLÂ ,‰È·c Ô"ep‰ ¯ÚL«««¿ƒ»¿««

¯˙k‰ ‡e‰ Ô"ep‰18 ספירת ««∆∆
לחמישים  מחולקת העליונה הבינה

(כדברי  'שערים' המכונות דרגות

חמישים  שישנם בגמרא ז"ל חכמינו

רבינו  למשה ניתנו וכולם בינה שערי

מעט  'ותחסרהו שנאמר אחת, חסר

זכה  בפטירתו שרק ואמרו מאלוקים'.

בהר  שנקבר בכך כנרמז הנו"ן לשער

שערים  של ענינם ועל בו") "נו"ן נבו,

דומה  שהדבר בחסידות מבואר אלה

החוצה, הנפתח סגור מקום של לשער

מהשכל  יוצא שבבינה השכל אור וכך

ו'משער' 'תופס' והלב ללב, ומגיע

שהיא  כפי ההתבוננות את ומרגיש

בשכל  'סגורה' נשארת לא והיא בבינה

ולגבי  הלב. אל מהמוח 'יוצאת' אלא

נאמר  ימים מ"ט שהיא העומר ספירת

עד  בעבודתו להגיע מסוגל שהאדם

משפיעים  הנו"ן שער ואת המ"ט השער

השבועות], בחג ∆¿ÊÂ‰מלמעלה
Ôz ‰¯BzŒÔzÓaL יהודי לכל ∆¿««»ƒ«

Ák‰ לעיל האמור enlL„המיוחד «…«∆ƒ
‰È‰È Ï‡¯NÈc ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆

Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙aֿלהקדושֿברוך ¿«¿ƒ«ƒ
התורה, נותן e‡ÈˆÓ˙הוא BÈ‡L∆≈¿ƒ
ÏÏk BÓˆÚÏ תורה הלומד שהיהודי ¿«¿¿»

עצמית  ישות של תחושה שום חש לא

‰BÚk ˜¯ ‡e‰Âואומר לומד ‰Á‡,‡¯Bw¯חוזר יהודי שכאשר היינו ¿«¿∆«««≈
ה' דבר על חוזר רק הוא Èelbתורה CLÓ ‰¯BzŒÔzÓaL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆¿««»ƒ¿«ƒ

¯˙k‰ התורה שלימוד לכך הכוח מקור היא הזו הנעלית האלוקית וההתגלות «∆∆
נעלה. כך כל באופן יהיה

e‰ÊÂ המצ ביטול מתוך התורה לימוד מעלת אודות לעיל יאות האמור ¿∆
הכתוב הוא ,האישית  של הפנימי ÌBiaהתוכן 'Bb ÈLÈÏM‰ L„Áa"«…∆«¿ƒƒ«

ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯aL ,"ÈÈÒ ¯a„Ó e‡a ‰f‰'הזה 'ביום  שזהו «∆»ƒ¿«ƒ»∆¿……∆ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



ז iyilyd ycega

מֹולד  הּוא ּבראׁשֿחדׁש ּכי הּתֹורה, ְְִֶַַַַָָֹֹלקּבלת

ּבלבד, נקּודה היא הּמֹולד) (ּבעת ׁשאז ְְְְִִֵֶַַַָָָָָהּלבנה,

מּגרמּה לּה ּד"לית ׁשּלּה, הּבּטּול על מֹורה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָוזה

ּומֹונין 19ּכלּום" ׁש"ּדֹומין ּביׂשראל הּוא וכן . ְְְְִִִֵֵֶָ

הּמכׁשר 20לּלבנה" הּזמן הּוא ׁשּבראׁשֿחדׁש , ְְְְֶֶַַַַָָָֹֹֻ

מּיׂשראל. אחד ּבכל ׁשּיׁשנֹו הּבּטּול ּכח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלגּלֹות

לקּבלת  ההכנה הּוא סיון ּבראׁשֿחדׁש ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹולכן

ּבבּטּול, יהיה ּדהאדם הּתֹורה ׁשּלּמּוד ְְְִִִֶֶַַָָָָָהּתֹורה,

הּקֹורא. אחר ְֵֶַַַּכעֹונה

ׁשּבראׁשCÈLÓÓeֿג) ּבזה ּבאּור עֹוד ּבּמאמר «¿ƒְֲֵֶֶַַָָֹ

לקּבלת  ההכנה הּוא סיון ְֲִֶַַַָָָָֹחדׁש

לסּפר  התחילּו מּמצרים יׂשראל ּדבצאת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָֹהּתֹורה,

העמר  הּתֹורה,21ספירת לקּבלת הכנה ׁשהיא , ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹ

("ׁשבעה  העמר ּדספירת הּׁשבּועֹות ְְְְִִִִֶַַָָָָֹוׁשבעה

"ל ּתסּפר הּמּדֹות,22ׁשבעת ׁשבע ּכנגד הם ( ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ּבּׁשבּוע  הּׁשליׁשי הּיֹום ׁשהּוא סיון ְְִִִֶֶַַַַָָֹֹּובראׁשֿחדׁש

חסדּֿגבּורהֿ הּמּדֹות ׁשלׁש ּכבר יׁשנן ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָהּׁשביעי,

הּמלכּות, ּדספירת הּמּדֹות) עּקרי (ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּתפארת

ולכן  הּׁשביעי, הׁשבּוע ּכל ּכבר ׁשּיׁשנֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּוכאּלּו

אז  ּכי סיני", מדּבר "ּבאּו סיון ְְִִִִֶַָָָָֹֹּבראׁשֿחדׁש

למּתןּֿתֹורה. ההכנה עּקר ְְֲִִַַַַַָָָנׁשלם

LÈÂ ּבאּורים ׁשני ּבּמאמר ׁשּמבאר ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

ההכנה  הּוא סיון ׁשּבראׁשֿחדׁש ְֲִֶֶֶַָָָָֹֹּבזה

הּתֹורה  לקּבלת ּבהכנה ּכי הּוא, הּתֹורה, ְְֲִַַַַַַַָָָָָָלקּבלת

ׁשּיהיה  ׁשּבכדי ּדהאדם, הּׁשלמּות ענינים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשני

ּבתכלית  להיֹות צרי הּתֹורה, לקּבל ְְְְִִִֵַַַָָָראּוי

והּב23הּׁשלמּות  היא . ׁשהּתֹורה ּדכיון ׁשּלֹו. ּטּול ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

מּזה  (ּבמּכלֿׁשּכן מהאדם ּבאיןֿער ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלמעלה
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ועוד.)19 ב. קיג, ח"ג א. רטו, ב. קמה, ח"ב ב. רמט, ב. לג, שם גם וראה א. קפא, ח"א פ"ו,)20זהר ב"ר א. כט, סוכה

ברוחניות.)21ג. העומר דספירת להעבודה היא שהכוונה וי"ל ג). (סז, שם בתו"א הלשון ט.)22כ"ה טז, ולהעיר )23ראה

מומין". לבעלי תורתי את שאתן דין "אינו א] פ"ז, בבמדב"ר [ועד"ז ח יתרו מתנחומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÏBÓ ‡e‰ L„ÁŒL‡¯a Èk ,‰¯Bz‰ ˙Ïa˜Ï ‰Î‰‰ ‰˙È‰»¿»«¬»»¿«»««»ƒ¿……∆«

‰·l‰,ונעלמת מתקטנת היא החודש שבסיום לאחר (Úa˙מחדש Ê‡L «¿»»∆»¿≈
‡È‰ („ÏBn‰ הלבנה„·Ïa ‰„e˜,יותר הלבנה ÊÂ‰ולא של מצבה «»ƒ¿»ƒ¿«¿∆

בלבד  כ'נקודה' ההתחדשות dlL,בעת Ïeha‰ ÏÚ ‰¯BÓ ובלשון ∆««ƒ∆»
הלבנה  של ומהותה עניינה על הזוהר

"ÌeÏk dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏ"c19 ¿≈»ƒ«¿»¿
מקבלת  (והיא כלום מעצמה לה שאין

מהשמש). שלה האור כל ≈¿ÔÎÂאת
ÔÈÓBc"L Ï‡¯NÈa ‡e‰¿ƒ¿»≈∆ƒ

"‰·lÏ ÔÈBÓe20, חכמינו כדברי ƒ«¿»»
וגם  ללבנה דומים ישראל שבני ז"ל

מבוסס  היהודי הלוח כי ללבנה, מונים

הלבנה חדשי ∆……¿∆L„ÁŒL‡¯aLעל
הּוא השנה חדשי כל של »¿»‰ÔÓfבכלל,

¯LÎn‰ ביותר Bl‚Ï˙והמתאים «À¿»¿«
Ïeha‰ ÁkלאלוקותBLiL …««ƒ∆∆¿

Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎa היום זה כי ¿»∆»ƒƒ¿»≈
נקודה  של בצורה הנמצאת הלבנה שבו

הביטול. את מסמלת ≈«¿ÔÎÏÂבלבד,
‰Î‰‰ ‡e‰ ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯a¿……∆ƒ»«¬»»

,‰¯Bz‰ ˙Ïa˜Ï מפשטות כמובן ¿«»««»
הגיעו  ישראל בני הזה שביום הכתוב

תורה  מתן מעמד לקראת סיני למדבר

‰È‰È Ì„‡‰c ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»¿»»»ƒ¿∆
Ïeh·a ואזי להקדושֿברוךֿהוא, ¿ƒ

ישות  של תחושה כל ללא יהיה הלימוד

אלא ‰Bw¯‡עצמית ¯Á‡ ‰BÚk¿∆«««≈
לעיל. כמבואר

CÈLÓÓe הזקן ‚) אדמו"ר «¿ƒ
¯Ó‡na'אור ב'תורה BÚ„הנזכר ««¬»

ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯aL ‰Êa ¯e‡a≈»∆∆¿……∆ƒ»
,‰¯Bz‰ ˙Ïa˜Ï ‰Î‰‰ ‡e‰«¬»»¿«»««»
ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙‡ˆ·cƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ

eÏÈÁ˙‰ ישראל tÒÏ¯בני ƒ¿ƒƒ¿…
¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ21‡È‰L ספירה , ¿ƒ«»…∆∆ƒ

‰Bz¯‰,זו ˙Ïa˜Ï ‰Î‰¬»»¿«»««»
˙¯ÈÙÒc ˙BÚe·M‰ ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»«»ƒ¿ƒ«

) ¯ÓÚ‰ בתורה "Ú·L‰ככתוב »…∆ƒ¿»
"CÏ ¯tÒz ˙Ú·L22Ì‰ ( »À…ƒ¿»»≈
˙Bcn‰ Ú·L „‚k במהלך ומעדנים מתקנים אותן האדם, נפש של ¿∆∆∆««ƒ

חסדֿגבורהֿתפארתֿ העליונות המידות שבע כנגד והן אלו, שבועות שבעה

‰ÈLÈÏMנצחֿהודֿיסודֿמלכות, ÌBi‰ ‡e‰L ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯·e¿……∆ƒ»∆««¿ƒƒ
Œ‰¯e·bŒ„ÒÁ ˙Bcn‰ LÏL ¯·k ÔLÈ ,ÈÚÈ·M‰ Úe·Ma«»««¿ƒƒ∆¿»¿»¿»«ƒ∆∆¿»

˙¯‡Ùz שממנה הגבורה מידת והנתינה, ההשפעה מקור שהיא החסד מידת ƒ¿∆∆
השתיים בין המשלבת התפארת ומידת ההשפעה, והגבלת צמצום ≈∆(Ô‰Lבא

‰Bcn˙)חסדֿגבורהֿתפארת  È¯wÚƒ»≈«ƒ
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒc שהן כפי ƒ¿ƒ«««¿

המידה  המלכות, בספירת כלולות

והתיקון  שבבירור והאחרונה השביעית

והאחרון  השביעי בשבוע עוסקים שלה

חודש  ראש חל שבו העומר ספירת של

Ïkסיון, ¯·k BLiL el‡Îe¿ƒ∆∆¿¿»»
ÈÚÈ·M‰ Úe·L‰ֿחסדֿגבורה כי «»««¿ƒƒ

המידות  ושאר המידות עיקר הן תפארת

וכיוון  אלו, מידות של הסתעפות הן

הכל  כאילו זה הרי נתקן כבר שהעיקר

נשלם, L„ÁŒL‡¯aכבר ÔÎÏÂ¿»≈¿……∆
Èk ,"ÈÈÒ ¯a„Ó e‡a" ÔÂÈÒƒ»»ƒ¿«ƒ»ƒ
ŒÔzÓÏ ‰Î‰‰ ¯wÚ ÌÏL Ê‡»ƒ¿«ƒ««¬»»¿««

‰¯Bz המידות ותיקון בירור ידי על »
האדם. נפש של

LÈÂ¯‡·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ ¿≈«¿∆∆¿»≈
הזקן  ב'תורה Ó‡na¯אדמו"ר הנזכר ««¬»

Êa‰אור' ÌÈ¯e‡a ÈL¿≈≈ƒ»∆
‡e‰ ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯aL∆¿……∆ƒ»

,‰¯Bz‰ ˙Ïa˜Ï ‰Î‰‰ ביאור «¬»»¿«»««»
הביטול  עניין הוא חודש שראש אחד

ההכנות  נשלמו זה שביום שני וביאור

ואינו  לעיל, כמבואר תורה, למתן

אחד  בביאור Èkמסתפק ,‡e‰ƒ
ÈL ‰¯Bz‰ ˙Ïa˜Ï ‰Î‰a«¬»»¿«»««»¿≈

ÌÈÈÚ משני אחד וכל שונים, ƒ¿»ƒ
משני  באחד קשור האמורים הביאורים

ומבאר. שממשיך כפי העניינים,

הוא  התורה לקבלת בהכנות אחד עניין

È„ÎaL ,Ì„‡‰c ˙eÓÏM‰«¿≈¿»»»∆ƒ¿≈
‰È‰iL האדםÏa˜Ï Èe‡¯ ∆ƒ¿∆»¿«≈

˙ÈÏÎ˙a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰¯Bz‰«»»ƒƒ¿¿«¿ƒ
˙eÓÏM‰23 ותיקון בירור עניין וזהו «¿≈

העומר. ספירת בימי ¿העניין Âהמידות
הוא  תורה למתן בהכנות ‰È‡השני ‰¯Bz‰L ÔÂÈÎc .BlL Ïeha‰«ƒ∆¿≈»∆«»ƒ

Ì„‡‰Ó C¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚÓÏ שאין עד שיעור, לאין מהאדם נעלית ¿«¿»¿≈¬…≈»»»
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h"kyz'd ,oeiq g"xre g"dan ,xacna zyxt zay

ּדּבּורÔ·eÈÂֿב) אֹור' ּב'תֹורה הּמבאר עלּֿפי זה ¿»ְְִִֶַַָָֹ

הּזה  ּדעּקר 11הּמתחיל קּבלת 12, ְְִִֶַַַַַַָ

הענין  (ּבהתחלת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא ְְְְִֶַַַָָָָָהּתֹורה

הּדברים 13ּדמּתןּֿתֹורה  ּכל את אלקים "וידּבר ( ְְְֱִִֵֵַַַַַָָָֹ

זה  ּבפסּוק "לאמר" ּתבת ּדפרּוׁש לאמר", ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹהאּלה

אחד  לכל הּכח נּתן מּתןּֿתֹורה ׁשּבׁשעת ְְִִֶֶַַַַַַָָָֹהּוא

הּדברים  ["ּכל ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּלּמּוד ְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּיׂשראל,

ּכּלּה הּתֹורה ּכל על ּגם ׁשּקאי יהיה 14האּלה", [ ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

אֹומר, ׁשהּקּב"ה הּדברים לחזר ּד"לאמר", ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבאפן

ׁשּכתּוב  היא 15ּכמֹו ׁשהּתֹורה ,אמרת לׁשֹוני ּתען ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

האֹומר. אחר ּכעֹונה ּתען" ׁש"ּלׁשֹוני ,"אמרת"ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

לחגֿהּׁשבּועֹות, ּדמּתןּֿתֹורה הּׁשּיכּות ְְְִַַַַַַָָָוזֹוהי

[וכּידּוע  הּכתר המׁשכת הּוא 16ּדבחגֿהּׁשבּועֹות ְְְִֶֶַַַַַַַָָָ

הּכתּוב  ׁשּבחג17ּֿבפרּוׁש יֹום", חמּׁשים "ּתסּפרּו ְְְְֲִִִֵֶַַָ

הּנּו"ן  וׁשער ּדבינה, הּנּו"ן ׁשער נמׁש ְְְִִַַַַַַַָָָהּׁשבּועֹות

הּכתר  הּכח 18הּוא נּתן ׁשּבמּתןּֿתֹורה וזה ,[ ְְִֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הּבּטּול, ּבתכלית יהיה ּדיׂשראל הּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּלּמּוד

אחר  ּכעֹונה רק והּוא ּכלל לעצמֹו מציאּות ְְְְְְִֵֶֶַַַַָׁשאינֹו

ּגּלּוי  נמׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה לפי הּוא ְְְִִִֵֶַַַַָהּקֹורא,

ֶֶַהּכתר.

e‰ÊÂּבאּו הּזה ּבּיֹום ּגֹו' הּׁשליׁשי מדּבר "ּבחדׁש ¿∆ְְִִִֶֶַַַַַָֹ

ההכנה  היתה סיון ׁשּבראׁשֿחדׁש ְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹסיני",
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הוספות )11 גם וראה ואילך). ב'תתקעה ע' ח כרך שם ואילך. תשעב ע' יתרו באוה"ת – הגהות (ועם ואילך סע"ג סו, יתרו

ח"ב  – החדשה [בהוצאה ואילך ב שסו, יתרו תו"ח ואילך. קמו ע' תקס"ז בסה"מ זה ד"ה ואילך). סע"ג (קח, יתרו לתו"א

ועוד. ואילך. פח ע' תרנ"ה סה"מ ואילך]. א 57.)12רנא, הערה לקמן וראה ב. סז, שם בתו"א א.)13כ"ה כ, ראה )14יתרו

שכו). ע' סיון סה"מ (תו"מ ס"א ה'תשכ"ח גו' אנכי גו' וידבר קעב.)p"ye.15ד"ה קיט, (במדבר))16תהלים פרשתנו לקו"ת

א. טז.)cere.17יב, כג, ג).)18אמור (קט, שם לתו"א הוספות גם וראה שם. לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  'הזה' של ה'גזירהֿשווה' על זה בלימוד עדיפות כל אין לכאורה והרי

מ'מדבר'? הלימוד על מ'הזה' בלימוד עדיפות יש לכאורה אדרבה,

Ô·eÈÂ (·‰Ê הלימוד את מעדיפים התוספות מדוע האמורה, לשאלה המענה ¿»∆
'הזה' מה'גזירהֿשווה' הלימוד על סיני' 'במדבר ÈtŒÏÚ«ƒמה'גזירהֿשווה'

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·n‰ מאמרי «¿…»¿»
התורה  פרשיות על הזקן אדמו"ר

בראשיתֿשמותֿויקרא  בחומשים

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac בפסוק הפותח ƒ««¿ƒ
‰f‰11,'...השלישי 'בחודש «∆
¯wÚc12 של והעניין ˜Ïa˙התוכן ¿ƒ««»«

·e˙kL BÓk ‡e‰ ‰¯Bz‰ בתורה «»¿∆»
ŒÔzÓc ÔÈÚ‰ ˙ÏÁ˙‰a)¿«¿»«»ƒ¿»¿««

‰¯Bz13 אנוכי' לפסוק הקודם בפסוק »
הדברות  עשרת את הפותח אלקיך' )ה'
Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ"«¿«≈¡…ƒ≈»
,"¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆≈…
˜eÒÙa "¯Ó‡Ï" ˙·z Le¯Ùc¿≈≈«≈…¿»

‰Ê המילה משמעות כלל, בדרך ∆
כאן  ואילו לאחרים, לומר היא 'לאמר'

ŒÔzÓהפירוש ˙ÚLaL ‡e‰∆ƒ¿«««
Ôz ‰¯Bz'ה מאת ‰Ákמלמעלה, »ƒ««…«

„enlL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ
BlL ‰¯Bz‰ במילים "Ïk[הנרמז «»∆»

È‡wL ,"‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ מכוון «¿»ƒ»≈∆∆»≈
dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÏÚ Ìb14 ולא ««»«»À»

האמורות  הדברות עשרת על רק

Ó‡Ï"c¯",בהמשך] ÔÙ‡a ‰È‰Èƒ¿∆¿…∆¿≈…
‰"aw‰L ÌÈ¯·c‰ ¯ÊÁÏ«¬…«¿»ƒ∆«»»

¯ÓB‡ לומד יהודי שכאשר כלומר, , ≈
שהקדושֿ דברים ואומר חוזר הוא תורה

תורת  היא התורה שהרי אומר ברוךֿהוא

e˙kL·ה' BÓk15 שדוד בתהילים ¿∆»
של  באופן זה יהיה התורה דברי את לומד הוא שכאשר ביקש »»ÔÚzהמלך

,E˙¯Ó‡ ÈBLÏכלומר"E˙¯Ó‡" ‡È‰ ‰¯Bz‰L,'ה דברי ¿ƒƒ¿»∆∆«»ƒƒ¿»∆
‰BÚk "ÔÚz ÈBLl"L חוזר¯ÓB‡‰ ¯Á‡ של מיוחדת חשיבות וזו ∆¿ƒ««¿∆««»≈

ה'. דבר את בעצם אומר הלומד שהאדם התורה, לימוד

,˙BÚe·M‰Œ‚ÁÏ ‰¯BzŒÔzÓc ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ פנימיות לפי ¿ƒ««»¿««»¿««»
‰k˙¯העניינים, ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ˙BÚe·M‰Œ‚Á·c מלמעלה המשכה ƒ¿««»«¿»««∆∆

מעשר  שלמעלה האלוקות דרגת עליון', 'כתר בחינת של והתגלות למטה

כשם  המוחין, בחינת חכמהֿבינהֿדעת, היא שתחילתן העליונות הספירות

הראש מעל הוא גשמי החסידות Úe„iÎÂ]16ש'כתר' Le¯Ùaבתורת ¿«»«¿≈
·e˙k‰17 לחג הפסח חג שבין בימים העומר ספירת אודות בתורה «»

CLÓהשבועות  ˙BÚe·M‰Œ‚ÁaL ,"ÌBÈ ÌÈMÓÁ e¯tÒz"ƒ¿¿¬ƒƒ∆¿««»ƒ¿»
¯ÚLÂ ,‰È·c Ô"ep‰ ¯ÚL«««¿ƒ»¿««

¯˙k‰ ‡e‰ Ô"ep‰18 ספירת ««∆∆
לחמישים  מחולקת העליונה הבינה

(כדברי  'שערים' המכונות דרגות

חמישים  שישנם בגמרא ז"ל חכמינו

רבינו  למשה ניתנו וכולם בינה שערי

מעט  'ותחסרהו שנאמר אחת, חסר

זכה  בפטירתו שרק ואמרו מאלוקים'.

בהר  שנקבר בכך כנרמז הנו"ן לשער

שערים  של ענינם ועל בו") "נו"ן נבו,

דומה  שהדבר בחסידות מבואר אלה

החוצה, הנפתח סגור מקום של לשער

מהשכל  יוצא שבבינה השכל אור וכך

ו'משער' 'תופס' והלב ללב, ומגיע

שהיא  כפי ההתבוננות את ומרגיש

בשכל  'סגורה' נשארת לא והיא בבינה

ולגבי  הלב. אל מהמוח 'יוצאת' אלא

נאמר  ימים מ"ט שהיא העומר ספירת

עד  בעבודתו להגיע מסוגל שהאדם

משפיעים  הנו"ן שער ואת המ"ט השער

השבועות], בחג ∆¿ÊÂ‰מלמעלה
Ôz ‰¯BzŒÔzÓaL יהודי לכל ∆¿««»ƒ«

Ák‰ לעיל האמור enlL„המיוחד «…«∆ƒ
‰È‰È Ï‡¯NÈc ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»≈ƒ¿∆

Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙aֿלהקדושֿברוך ¿«¿ƒ«ƒ
התורה, נותן e‡ÈˆÓ˙הוא BÈ‡L∆≈¿ƒ
ÏÏk BÓˆÚÏ תורה הלומד שהיהודי ¿«¿¿»

עצמית  ישות של תחושה שום חש לא

‰BÚk ˜¯ ‡e‰Âואומר לומד ‰Á‡,‡¯Bw¯חוזר יהודי שכאשר היינו ¿«¿∆«««≈
ה' דבר על חוזר רק הוא Èelbתורה CLÓ ‰¯BzŒÔzÓaL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆¿««»ƒ¿«ƒ

¯˙k‰ התורה שלימוד לכך הכוח מקור היא הזו הנעלית האלוקית וההתגלות «∆∆
נעלה. כך כל באופן יהיה

e‰ÊÂ המצ ביטול מתוך התורה לימוד מעלת אודות לעיל יאות האמור ¿∆
הכתוב הוא ,האישית  של הפנימי ÌBiaהתוכן 'Bb ÈLÈÏM‰ L„Áa"«…∆«¿ƒƒ«

ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯aL ,"ÈÈÒ ¯a„Ó e‡a ‰f‰'הזה 'ביום  שזהו «∆»ƒ¿«ƒ»∆¿……∆ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



h"kyz'dח ,oeiq g"xre g"dan ,xacna zyxt zay

ּכאׁשר  לכן העליֹונים), מהעֹולמֹות למעלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיא

(ּכמֹו) היא ׁשּלֹו הּמציאּות מציאּות, הּוא ְְְִִִֶַָָָהאדם

הּתֹורה  הּתֹורה 24הפ את יקּבל ׁשהאדם ּובכדי , ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּמאמר, מבאר ולכן ׁשּלֹו. הּבּטּול עלֿידי ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

והיּו סיני" מדּבר "ּבאּו סיון ׁשּבראׁשֿחדׁש ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹּדזה

סיון  ּבראׁשֿחדׁש ּכי הּוא הּתֹורה, לקּבל ְְִִִֵֶַַָָָֹֹמּוכנים

מֹולד  הּוא ׁשּבראׁשֿחדׁש זה הענינים. ׁשני ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׁשנם

וזה  ּבּטּול. - ּבלבד נקּודה היא ׁשאז ְְְְִִִֶֶַַָָָָהּלבנה,

(ּגם) הּמּדֹות עּקרי נׁשלמּו סיון ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּבראׁשֿחדׁש

ענינים  ּוׁשני האדם. ׁשלמּות – הּמלכּות ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּבספירת

העמר. ספירת עלֿידי ׁשּנעׂשית האדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשלמּות

הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור ענין הּוא העמר ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּספירת

מ"ט  המׁשכת הּוא העמר ספירת ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹוׁשעלֿידי

ּבינה  .25ׁשערי ֲִֵַָ

ּומבאר e‰ÊÂד) סיני", מדּבר ּבאּו הּזה "ּבּיֹום ¿∆ְְִִֵֶַַַָָָ

מּלׁשֹון  הּוא ּד"מדּבר" אֹור', ְְְְִִָָּב'תֹורה

היא  מ' (ּכי מ' ּבתֹוספת "מדּבר" ונקרא ְְְְִִִִִֶֶָָּדּבּור,

הקטנת  על ׁשּמֹורים האמנתי"ו ְִִֵֶַַַָמאֹותּיֹות

[וענין 26הענין  ּבבּטּול. הּוא ׁשהּדּבּור להֹורֹות ( ְְְְְִִִִֶַָָָ

לא  "ארץ ּכפׁשּוטֹו, למדּבר ּגם ׁשּי ְְְִִֶֶֶַַָָֹזה

ּורצֹונֹו,27זרּועה" ׂשכלֹו עלּֿפי הּוא ּדכׁשהּדּבּור , ְְְְִִִִֶַַָ

היא  ׁשעלֿידיֿזה הּזריעה הם והרצֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׂשכל

זרּועה" לא ארץ "מדּבר וענין הּדּבּור. ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹצמיחת

ואינֹו ה' ּדבר הּוא ׁשּמדּבר ּדתֹורה ׁשהּדּבּור ְְְְִֵֵֶֶַַַָהּוא

ּורצֹונֹו מּׂשכלֹו ׁשּירדה 28זרּוע הּוא ו"סיני" .[ ְְְְִִִֶַַָָָ

העֹולם  לאּמֹות נקראת 29ׂשנאה ׁשהּתֹורה והּוא , ְְְְִִֵֶַָָָָֻ
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גסות )24 בו שיש אדם כל א: ה, סוטה וראה רוח. בגסי [התורה] תמצא לא היא, בשמים לא רע"א: נה, עירובין ראה

בעולם. לדור יכולין והוא אני אין הקב"ה אמר ומום,)25הרוח, חסרון בו יהי' שלא הוא המדות וזיכוך שבירור לומר, ויש

שלים") ("אתר השלימות הו"ע שע"ב מ"ט כד,nbecazוהמשכת שה"ש ב. יב, במדבר לקו"ת (ראה הנו"ן לשער "כלי"

ואילך). ד].)26סע"א רנה, [שם ב שעג, שם תו"ח קנב. ע' שם תקס"ז סה"מ ע"ד. ריש סז, שם בתו"א לשון )27הובא

ב. ב, ירמי' – ב].)28הכתוב רנה, [שם שם תו"ח גם וראה צד). ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה זה סע"א )29סד"ה פט, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לאדם  התורה בין והשוואה יחס ÏÚÓÏ‰כל ‡È‰L ‰fÓ ÔkLŒÏkÓa)¿ƒ»∆≈ƒ∆∆ƒ¿«¿»

ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ‰Ó,בקלֿוחומר מובנת לאדם ביחס התורה ומעלת ≈»»»∆¿ƒ
שהוא  מהאדם נעלית שהיא בוודאי העליונים, מהעולמות נעלית היא אם

e‡ÈˆÓ˙תחתון), ‡e‰ Ì„‡‰ ¯L‡k ÔÎÏ,בביטול ‰e‡Èˆn˙ולא »≈«¬∆»»»¿ƒ«¿ƒ
CÙ‰ (BÓk) ‡È‰ BlL∆ƒ¿≈∆

‰¯Bz‰24, הישות תחושת עצם «»
לתורה  מנוגד דבר היא שלו והמציאות

מהאדם  כך כל נעלית התורה שהרי

כלפי  בביטול להיות שעליו ובוודאי

Ïa˜Èהתורה, Ì„‡‰L È„Î·eƒ¿≈∆»»»¿«≈
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰¯Bz‰ ˙‡∆«»«¿≈

BlL Ïeha‰ הנרמז הביטול, ולכן «ƒ∆
חודש  בראש הלבנה התחדשות בעניין

הראוייה  ההכנה הוא בלבד, כ'נקודה'

תורה. למתן

ÔÎÏÂ התורה לקבלת שההכנות מאחר ¿»≈
האמורים, העניינים שני את כוללות

השלימות, ועניין הביטול ≈«¿Ó·‡¯עניין
L„ÁŒL‡¯aL ‰Êc ,¯Ó‡na««¬»¿∆∆¿……∆
eÈ‰Â "ÈÈÒ ¯a„Ó e‡a" ÔÂÈÒƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»
‡e‰ ,‰¯Bz‰ Ïa˜Ï ÌÈÎeÓ»ƒ¿«≈«»
ÌLÈ ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯a Èkƒ¿……∆ƒ»∆¿»

.ÌÈÈÚ‰ ÈL הראשון Ê‰העניין ¿≈»ƒ¿»ƒ∆
„ÏBÓ ‡e‰ L„ÁŒL‡¯aL∆¿……∆«
‰„e˜ ‡È‰ Ê‡L ,‰·l‰«¿»»∆»ƒ¿»

Â .Ïeha - „·Ïa השני Ê‰העניין ƒ¿«ƒ¿∆
eÓÏL ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯aL∆¿……∆ƒ»ƒ¿¿
˙¯ÈÙÒa (Ìb) ˙Bcn‰ È¯wÚƒ»≈«ƒ«ƒ¿ƒ«
.Ì„‡‰ ˙eÓÏL Y ˙eÎÏn‰««¿¿≈»»»

כהכנה  הנדרש השני בעניין עוד ומוסיף

האדם. שלימות תורה, למתן

Ì„‡‰ ˙eÓÏLa ÌÈÈÚ ÈLe¿≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»»»
˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈¿ƒ«

.¯ÓÚ‰אחד ÈÙqL¯˙עניין »…∆∆¿ƒ«
CekÊÂ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰ ¯ÓÚ‰»…∆ƒ¿«≈¿ƒ

˙Bcn‰ מביא המידות כל ובירור «ƒ
הוא האדם, השניÂלשלמות ‰e‡העניין ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚL ¿∆«¿≈¿ƒ«»…∆

‰Èa È¯ÚL Ë"Ó ˙ÎLÓ‰25 העומר ספירת בימי האדם עבודת ידי על «¿»««¬≈ƒ»
בהרחבה  כמבואר השבועות, בחג הנו"ן' 'שער המשכת את הגורמת שהיא

וחסידות. בקבלה

e‰ÊÂ הכתוב„) של הפנימי ÈÈÒ",התוכן ¯a„Ó e‡a ‰f‰ ÌBia" ¿∆««∆»ƒ¿«ƒ»
¯‡·Óe הזקן ÔBLlÓאדמו"ר ‡e‰ "¯a„Ó"c ,'¯B‡ ‰¯B˙'a ¿»≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿

"¯a„Ó" ‡¯˜Â ,¯eac דבר'היינו'˙ÙÒB˙a האותÈk) 'Ó'מ ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆ƒ
˙Bi˙B‡Ó ‡È‰ האמנתי"וÔÈÚ‰ ˙Ë˜‰ ÏÚ ÌÈ¯BnL26 ב'תורה ƒ≈ƒ∆ƒ««¿»«»ƒ¿»

מאותיות  הוא "הת' שם: אור'

כלומר  העניין, להקטין שהן האמנתי"ו

רק  עצמו בפני דיבור בחינת בזו שאין

הוא  שהדבור דהיינו נדבר שכבר בחינה

בו". המדבר ה' בדבר ביטול בחינת

כתבו  "האמנתי"ו" אותיות ולעניין

באות  הן שלפעמים הדקדוק בעלי

למשל, בסופה. ולרוב התיבה בתחילת

באה  המילה בסיום נו"ן תוספת

וכיו"ב  ילדֿילדון כמו )להקטין,
Ïeh·a ‡e‰ ¯eac‰L ˙B¯B‰Ï¿∆«ƒ¿ƒ
המעלה  אודות לעיל וכמבואר

מתוך  התורה לימוד של המיוחדת

Ê‰ביטול. ÔÈÚÂ]'מדבר' של ¿ƒ¿»∆
ביטול  מתוך דיבור של במשמעות

,BËeLÙk ¯a„ÓÏ Ìb CiL«»«¿ƒ¿»ƒ¿
בירמיהו הכתוב כלשון ∆∆"‡¯ıשהוא,

"‰Úe¯Ê ‡Ï27, בו שאין מקום …¿»
ל'מדבר' 'דבור' בין הקשר וזה צמיחה,

BÏÎN ÈtŒÏÚ ‡e‰ ¯eac‰LÎcƒ¿∆«ƒ«ƒƒ¿
BBˆ¯e כזה במצב המדבר, האדם של ¿

ÔBˆ¯‰Â ÏÎO‰האדם ‰Ìשל «≈∆¿»»≈
‡È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‰ÚÈ¯f‰«¿ƒ»∆«¿≈∆ƒ

¯eac‰ ˙ÁÈÓˆ שהזרעים כשם ¿ƒ««ƒ
כך  לצמיחה, גורמים באדמה הניטעים

הדיבור  את הגורמים הם והרצון השכל

והרצון. מהשכל בא הדיבור ותוכן

‡Ï ı¯‡ ¯a„Ó" ÔÈÚÂ¿ƒ¿«ƒ¿»∆∆…
"‰Úe¯Ê זר לו שאין דיבור עים היינו ¿»

היא  והכוונה אותו, המצמיחים

של  החשיבות את להדגיש למעליותא,

זה, מסוג eac‰L¯דיבור ‡e‰∆«ƒ
¯a„nL ‰¯B˙c תורה הלומד Úe¯Êהאדם BÈ‡Â '‰ ¯·c ‡e‰ ¿»∆¿«≈¿«¿≈»«
BBˆ¯e BÏÎOÓ28,הקורא אחר כעונה רק הוא הלומד אלא האדם של ƒƒ¿¿

לעיל]. ‰e‡כמבואר "ÈÈÒ"Â המקום ז"ל, חכמינו iL¯„‰כדברי ¿ƒ«∆»¿»
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï ‰‡N29, הקדושה מצד ההפוך הצד את המסמלים ƒ¿»¿À»»

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



ט iyilyd ycega

ויׁש30ּתּוׁשּיה  הּסטראֿאחרא. ּכח ׁשּמּתׁשת לפי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

לפי  הּוא מדּבר" ּבאּו הּזה ׁש"ּבּיֹום ּדזה ְְְִִֶֶֶַַַָָלֹומר,

[וכן  הּלבנה (ראׁשֿחדׁש), הּזה" ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹׁש"ּבּיֹום

וזה  ּבלבד, נקּודה היא לּלבנה"] ׁשּמֹונין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ"יׂשראל

ׂשנאה  ׁשּירדה סיני" מדּבר ּבאּו הּזה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁש"ּבּיֹום

(ראׁש31ֿלּיצרֿהרע  הּזה" ׁש"ּבּיֹום לפי הּוא , ְִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּדנפׁש הּמּדֹות עּקרי  ׁשל הּברּור נׁשלם סיון) ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹחדׁש

ֲִַַהּבהמית.

ׁשּבראׁשCÈ¯ˆÂֿה) זה הּנ"ל, ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְִִִֶֶַַָֹ

הּמּדֹות, עּקרי נׁשלמּו סיון ְְִִִִֵֶַָָֹחדׁש

ׁשּב'תֹורה  ּובּדרּוׁש האדם, ּבׁשלמּות ּבאּור ְְְִֵֵֶַָָָָהּוא

מֹולד  הּוא ׁשּבראׁשֿחדׁש זה עם זה מקּׁשר ְְִֵֶֶֶֶַַֹֹאֹור'

ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש הּבּטּול. ענין ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּלבנה,

אּלא  ׁשּלּה, הּבּטּול (לא הּוא הּלבנה מֹולד ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹּדענין

ּבּה32אּדרּבה  ׁשּנמׁש עלֿידי מציאּותּה, ׁשּנֹולד ( ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

נקּודה  רק היא הּמֹולד ׁשּבעת וזה הּׁשמׁש. ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָאֹור

הּוא, (ּכּנ"ל), ׁשּלּה הּבּטּול על מֹורה ׁשּזה ְִִֶֶֶֶַַַַַָּבלבד,

ּבבחינת zE`ivOׁשה  היא ׁשּלּה, האֹור ּדהּלבנה, ֶַ§¦ְְְִִִֶַַָָָָ

מּׁשל  לא הּוא ׁשּבּה ׁשהאֹור ּבּה ׁשּנרּגׁש ְִִִֶֶֶֶָָָָֹּבּטּול,

הּוא  ועלּֿדרֿזה מהּׁשמׁש. ׁשּמקּבלת ורק ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָעצמּה

הּבּטּול  ּדענין לּלבנה", ׁשּמֹונין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּב"יׂשראל

ׁשה  הּוא האדם ּבעבֹודת zE`ivOּדראׁשֿחדׁש ְֲֶֶַַַָָָֹֹ§¦
ׁשּמבאר  ּדזהּו לֹומר [ויׁש ּבבּטּול. היא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹׁשּלֹו

הּזה" "יֹום נקרא ׁשראׁשֿחדׁש ּדזה אֹור' ְְְִֶֶֶֶַָָֹֹּב'תֹורה

ׁשּבבחינת  אהבה הּוא הּזה" "יֹום ּכי הּוא ְְֲִִִֶֶַַַָָ(סתם)

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אֹור, הּוא [ּד"יֹום" "וּיקרא 33ּבּטּול ְְְִִֶַָָ

הּוא  ו"זה" אֹור, היא ואהבה יֹום", לאֹור ְְֱֲִִֶַָָֹאלקים

נתנּבא  רּבנּו מׁשה (ׁשּלכן  ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיחּודאֿעיּלאה

ׁשּבבחינת 34ּב"זה" אהבה הּוא הּזה" ו"יֹום ,( ְְְֲִִֶֶֶַַַָ

זה  על מהּטעמים ּכי ּדיחּודאֿעיּלאה], ְְִִִִִֵֶַַָָָָּבּטּול
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ב.)30ואילך. כו, ובכ"מ.)31סנהדרין שם. תרנ"ה בסה"מ מחר )32כ"ה יח) כ, (שמואלֿא הכתוב בפירוש מהידוע להעיר

הוא מושבך" ד"יפקד מושבך, יפקד כי ונפקדת "axraחודש הוא ובר"ח שמג.zcwtpeר"ח, ע' חשון סה"מ (תו"מ "

ה.)33ובכ"מ). א, מטות.)34בראשית ר"פ בפירש"י) (הובא ספרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰iLez ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L ‡e‰Â30˙LznL ÈÙÏ ומחלישהÁk ¿∆«»ƒ¿≈ƒ»¿ƒ∆«∆∆…«

‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰.הקדושה צד שאינו האחר, הצד «ƒ¿»«¬»
‰f‰ ÌBia"L ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂסיוון חודש a„Ó¯"בראש e‡a ¿≈«¿∆∆««∆»ƒ¿»

כמבואר  הדיבור, ועניין הביטול (עניין 'מדבר' לבחינת ישראל לבני הגיעו

‰f‰"לעיל) ÌBia"L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆««∆
ÔÎÂ] ‰·l‰ ,(L„ÁŒL‡¯)……∆«¿»»¿≈
["‰·lÏ ÔÈBnL Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈∆ƒ«¿»»

„·Ïa ‰„e˜ ‡È‰ שמבטא דבר ƒ¿»ƒ¿«
הביטול, ‰f‰את ÌBia"L ‰ÊÂ¿∆∆««∆

‰„¯iL "ÈÈÒ ¯a„Ó e‡a»ƒ¿«ƒ»∆»¿»
Ú¯‰Œ¯ˆiÏ ‰‡N31 ונהייתה ƒ¿»«≈∆»«

הסטראֿאחרא, של ‰e‡חלישות
ŒL‡¯) "‰f‰ ÌBia"L ÈÙÏ¿ƒ∆««∆…
ÏL ¯e¯a‰ ÌÏL (ÔÂÈÒ L„Á…∆ƒ»ƒ¿««≈∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙Bcn‰ È¯wÚƒ»≈«ƒ¿∆∆««¬ƒ

על ביאורים שני נאמרו שראש ולכן כך

למתן  ההכנות יום הוא סיוון חודש

לעיל. כמבואר תורה,

CÈ¯ˆÂ (‰,Ï"p‰ ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««
eÓÏL ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯aL ‰Ê∆∆¿……∆ƒ»ƒ¿¿

של  והבירור ‰Bcn˙,התיקון È¯wÚƒ»≈«ƒ
Ì„‡‰ ˙eÓÏLa ¯e‡a ‡e‰≈ƒ¿≈»»»
תורה, למתן כהכנה הדרושה

'¯B‡ ‰¯B˙'aL Le¯c·e«¿∆¿»
‰Ê ¯M˜Ó הבירור עיקר השלמת את ¿«≈∆

‡e‰ L„ÁŒL‡¯aL ‰Ê ÌÚƒ∆∆¿……∆
Ïeha‰ ÔÈÚ ,‰·l‰ „ÏBÓ««¿»»ƒ¿««ƒ
האדם, משלימות נפרד עניין שהוא

לעיל. כמבואר

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
מולד  עניין גם דבר של שלאמיתו

שלימות, מבטא בראשֿחודש הלבנה

הוא  הדבר ÏBÓ„וטעם ÔÈÚc¿ƒ¿««
Ïeha‰ ‡Ï) ‡e‰ ‰·l‰«¿»»…«ƒ

‰a¯c‡ ‡l‡ ,dlL32 עניין ∆»∆»«¿«»
מהביטול  ÏBpL„הפוך (∆«

d˙e‡ÈˆÓ,מחדש הלבנה ŒÏÚשל ¿ƒ»«
.LÓM‰ ¯B‡ da CLÓpL È„È¿≈∆ƒ¿»»«∆∆

„ÏBn‰ ˙ÚaL ‰ÊÂ הוא שאז ¿∆∆¿≈«»
מציאותה  ולידת חידוש È‰ƒ‡באמת

‰¯BÓ ‰fL ,„·Ïa ‰„e˜ ˜«̄¿»ƒ¿«∆∆∆
,(Ï"pk) dlL Ïeha‰ ÏÚ הדבר e‡Èˆn‰L˙פירוש ,‡e‰ ««ƒ∆»««∆«¿ƒ

da Lb¯pL ,Ïeha ˙ÈÁ·a ‡È‰ ,dlL ¯B‡‰ ,‰·l‰c בכל ¿«¿»»»∆»ƒƒ¿ƒ«ƒ∆ƒ¿»»
הלבנה של daLהמציאות ¯B‡‰L שלה המציאות Ï‡שהוא ‡e‰ ∆»∆»…

˙Ïa˜nL ˜¯Â dÓˆÚ ÏMÓ אורLÓM‰Ó זו שהכרה והעובדה ƒ∆«¿»¿«∆¿«∆∆≈«∆∆
הביטול. עניין היא בה ונרגשת Ï‡¯NÈ"aניכרת ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÚc ,"‰·lÏ ÔÈBnL∆ƒ«¿»»¿ƒ¿«
˙„B·Úa L„ÁŒL‡¯c Ïeha‰«ƒ¿……∆«¬«

Ì„‡‰ בעבודת מתבטא שהוא כפי »»»
האדם של e‡Èˆn‰L˙ה' ‡e‰∆«¿ƒ

Ïeh·a ‡È‰ BlL מצד כלומר, ∆ƒ¿ƒ
עניין  וחשיבות, מציאות לו יש אחד

המציאות  שני מצד אך האדם, שלימות

בביטול. היא ÓBÏ¯שלו LÈÂ]¿≈«
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nL e‰Êc¿∆∆¿…»¿»
ÌBÈ" ‡¯˜ L„ÁŒL‡¯L ‰Êc¿∆∆……∆ƒ¿»

"‰f‰)Ì˙Ò יום לאיזה לפרט מבלי «∆¿»
הכוונה) "ÌBÈבדיוק Èk ‡e‰ƒ
‡e‰ "‰f‰ על של ‡‰·‰רמז «∆«¬»

לאלוקות  Ïehaהאדם ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«ƒ
BÓk ,¯B‡ ‡e‰ "ÌBÈ"c]¿¿

·e˙kL33ÌÈ˜Ï‡ ‡¯˜iÂ" ∆»«ƒ¿»¡…ƒ
‰·‰‡Â ,"ÌBÈ ¯B‡Ï הגילוי עניין »¿«¬»

‰e‡והקירוב  "‰Ê"Â ,¯B‡ ‡È‰ƒ¿∆
על  ה'lÈÚŒ‡„eÁÈ‡‰רמז אחדות ƒ»ƒ»»

של  מוחלט ביטול היינו עליונה, בדרגה

לאלוקות  LÓ‰המציאות ÔÎlL)∆»≈…∆
"‰Ê"a ‡a˙ ea¯34 «≈ƒ¿«≈¿∆

בפרשת  הנדרים בעניין הכתוב, על

המטות... ראשי אל משה 'וידבר מטות

חכמינו  אמרו ה', ציווה אשר הדבר  זה

ב'כה', נתנבאו הנביאים שכל ז"ל

ואילו  ה', אמר ב'כה פותחות הנבואות

על  ומוסבר ב'זה', נתנבא רבינו משה

מתייחס  ש'כה' החסידות בתורת כך

מציאות  שהם ונבראים לעולמות

בריאהֿיצירהֿעשיה  (עולמות לעצמם

ו'זה' בהסתר) היא האלוקות שבהם

לאלוקות  שבטלה למציאות מתייחס

שבו  האצילות (עולם מוחלט בביטול

גלוי  דבר ועל בגלוי, היא האלוקות

באצבעו  "מראה "זה", אומרים וניכר

זה"), ‰e‡ואומר "‰f‰ ÌBÈ"Â¿«∆
‰‡lÈÚŒ‡„eÁÈc Ïeha ˙ÈÁ·aL עליונה,‡‰·‰ בדרגה ה' אחדות «¬»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ»»
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h"kyz'dי ,oeiq g"xre g"dan ,xacna zyxt zay

ׁשאהבה  לפי הּוא 'אֹור', ּבׁשם נקראת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָׁשאהבה

התּפּׁשטּות  ּכּוּוץ 35היא ׁשהיא הּיראה [ולכן ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

'חׁש' ּבׁשם נקראת ההתּפּׁשטּות) 36(הפ,[ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַֹ

ׁשּמתּבּטל  ּבאפן לא הּוא ּדראׁשֿחדׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַֹֹֹֹוהּבּטּול

ּכיֿאם  ּדיראה), הּבּטּול (ּדגמת ְְְְִִִִִִַַָֻמּמציאּותֹו

ּבבּטּול]. היא ׁשּלֹו (הּמציאּות) ְְְְִִִִֶֶַַַׁשההתּפּׁשטּות

הענינים  ּדׁשני הּקׁשר לבאר יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָועלּֿפיֿזה

והׁשלמת  הּלבנה, (ּבּטּול סיון ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבראׁשֿחד ׁש

הּוא  הּלבנה מֹולד ענין ּכי הּמּדֹות), ְְִִִִֵַַַַָָָעּקרי

ּבבּטּול. היא ְְִִִֶַׁשהּמציאּות

ּׁשהקׁשּוÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֶַָ

למילף  ּדהוהֿליּה ְְֲֵֵַַַָה'ּתֹוספֹות'

סיון  ׁשּבראׁשֿחדׁש זה ּכי מ"ּמדּבר", ְְְִִִִִֶֶֶָָָֹֹ"מדּבר"

מּזה  יֹותר נעלה ּבּטּול הּוא "מדּבר", לבחינת ְְֲִִִִִֵֶַַָָָּבאּו

הּזה" "י ֹום ּדענין הּזה". "יֹום  נקרא ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשראׁשֿחדׁש

ּדהתּפּׁשטּות, למציאּות (ועד ּבמציאּות ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֶַַהּוא

ּבבּטּול  היא ׁשּלֹו ׁשהּמציאּות אּלא ְְִִִֶֶֶַָ"יֹום")

סיון  ׁשּבראׁשֿחדׁש זה מהּֿׁשאיןּֿכן ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ("הּזה"),

ּדּבּור  אינֹו ׁשּלֹו [ׁשהּדּבּור  "מדּבר" לבחינת ְְִִִִִֵֶֶַַָָּבאּו

הוי' לדבר ּכלי רק הּוא האדם ּופה ּכלל, עצמֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָׁשל

הּנביא  ּבפי ה' ּדבר ועלּֿדר עלֿידֹו, ]37המדּבר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

ּדראׁשֿ הּמעלה ׁשעּקר וכיון הּמציאּות. ּבּטּול ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹהּוא

לכן  ּד"מדּבר", לבּטּול ּבאּו ׁשּבֹו הּוא סיון ְְְִִִֵֶֶָָָָֹחדׁש

ּבראׁשֿ היה (ׁשּזה ּבּכתּוב ׁשהרמז לֹומר מקֹום ְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיׁש

"מדּבר" ּבתבת הּוא סיון) ׁשהּלּמּוד 38חדׁש וזה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּד"יֹום  הענין ּכי הּוא, הּזה" מ"ּבּיֹום הּוא ְְְִִִֶַַַָָָָּבּגמרא

ּגם  יֹותר נעלה הּוא סיון, ׁשּבראׁשֿחדׁש ְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּזה"

ּכדלקּמן. ּד"מדּבר", ְְְְִִִֵַַָָמהּבּטּול
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תקמד.)35 ע' לחושך ביחס – אור ערך ב כרך הערכיםֿחב"ד ספר ג)p"yeוראה (קט, שם לתו"א הוספות גם וראה .

בהתפשטות". שמאיר אור נק' שהוא אהבה  שם.)36"התפעלות הערכים בספר א].)37נסמן רנו, [שם שם ועפ"ז )38תו"ח

"אמאי  התוספות בקושיית (וכן סיני" ממדבר סיני "מדבר ולא ממדבר" מדבר "אתיא ב) ו, (פסחים הגמרא לשון יומתק

הכא יליף xacnnלא xacn.דמדבר הביטול היא דר"ח המעלה כי – ("

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ל  גלויה שהאלוקות באופן המציאות של מוחלט Èkגמרי ביטול ,[ƒ

ÌÈÓÚh‰Óהסיבות '‡B¯',אחת ÌLa ˙‡¯˜ ‰·‰‡L ‰Ê ÏÚ ≈«¿»ƒ«∆∆«¬»ƒ¿≈¿≈
˙eËMt˙‰ ‡È‰ ‰·‰‡L ÈÙÏ ‡e‰35,האוהב מציאות של והתגלות ¿ƒ∆«¬»ƒƒ¿«¿

ממקורו אור והתפשטות התגלות הוא שהאור È‰L‡כשם ‰‡¯i‰ ÔÎÏÂ]¿»≈«ƒ¿»∆ƒ
ıeek האדם מציאות של וצמצום ƒ
‰‰˙eËMt˙)הירא  CÙ‰)≈∆«ƒ¿«¿

'CLÁ' ÌLa ˙‡¯˜36 היפך ƒ¿≈¿≈…∆
L„ÁŒL‡¯cהגילוי  Ïeha‰Â ,[¿«ƒ¿……∆

Ïha˙nL ÔÙ‡a ‡Ï ‡e‰…¿…∆∆ƒ¿«≈
B˙e‡ÈˆnÓ המציאות את ומאבד ƒ¿ƒ

Èc¯‡‰שלו Ïeha‰ ˙Ó‚c) שבו À¿««ƒ¿ƒ¿»
'מתכווצת' האדם של המציאות

eËMt˙‰‰L˙ונעלמת  Ì‡ŒÈk ,(ƒƒ∆«ƒ¿«¿
BlL (˙e‡Èˆn‰) ונרגשת קיימת «¿ƒ∆

זאת Ïeh·a].ועם ‡È‰ƒ¿ƒ
¯Lw‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«∆∆
L„ÁŒL‡¯aL ÌÈÈÚ‰ ÈLcƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿……∆

ÔÂÈÒ הנזכר במאמר המבוארים ƒ»
בהכנות  קשורים ושניהם אור' ב'תורה

לעיל כמובא תורה Ïeha)ƒלמתן
˙ÓÏL‰Â ,‰·l‰ הבירור «¿»»¿«¿»«

של  Èkוהתיקון ,(˙Bcn‰ È¯wÚƒ»≈«ƒƒ
‰·l‰ „ÏBÓ ÔÈÚ עניין אכן הוא ƒ¿«««¿»»

שבחידושה  בכך מתבטא וזה הביטול,

אבל  בלבד, 'נקודה' היא הלבנה

של  והתעלמות צמצום איננו הביטול

הביטול של עניינו אלא ‰e‡המציאות
˙e‡Èˆn‰L כמציאות עצמה ∆«¿ƒ

וחשובה  Ïeh·a.מושלמת ‡È‰ƒ¿ƒ
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â‰Ó ¯‡·Ï LÈ ¿«ƒ∆≈¿»≈«

'˙BÙÒBz'‰ eL˜‰M דברי על ∆ƒ¿«¿
האמור  הזה' ש'היום זה שדבר הגמרא

מגזרה  נלמד סיוון חודש ראש הוא כאן

בראש  האמור הזה' 'החודש של שווה

היא  והקושיא ניסן, «¬»Œ‰Â‰cחודש
ÛÏÈÓÏ dÈÏ זאת ללמוד עדיף שהיה ≈¿≈«

שווה  כאן "a„Ó¯"בגזרה האמור ƒ¿»
"¯a„n"Ó שני פסח בפרשת האמור ƒƒ¿»

חודש  בראש נאמר שהדבר מפורש שם

שווה  גזרה של זה לימוד עדיף במה השאלה נשאלה ולעיל  (אייר),

שאלת  האמור, ולפי בגמרא, האמור מ'הזה' הלימוד על 'מדבר'ֿמדבר'

מובנת e‡aהתוספות ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯aL ‰Ê Èk ישראל בני הגיעו ƒ∆∆¿……∆ƒ»»
"¯a„Ó" ˙ÈÁ·Ï כמבואר הצמיחה, והעדר בביטול דיבור הוא שעניינו ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ïehaלעיל, ‡e‰לאלוקות‡¯˜ L„ÁŒL‡¯L ‰fÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ƒ«¬»≈ƒ∆∆……∆ƒ¿»
‡e‰L ‡e‰ "‰f‰ ÌBÈ" ÔÈÚc ."‰f‰ ÌBÈ" המתבטל האדם «∆¿ƒ¿««∆∆

(ÚÂ„לאלוקות  ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿«
"ÌBÈ" ,˙eËMt˙‰c ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿
לה  שיש כזו היא והמציאות

כמו  והתגלות, והתרחבות 'התפשטות'

והגילוי  האור עניין שהוא ‡l‡'יום' (∆»
Ïeh·a ‡È‰ BlL ˙e‡Èˆn‰L∆«¿ƒ∆ƒ¿ƒ
‰Ê ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,("‰f‰")«∆«∆≈≈∆
e‡a ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯aL∆¿……∆ƒ»»
¯eac‰L] "¯a„Ó" ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«ƒ¿»∆«ƒ
BÓˆÚ ÏL ¯eac BÈ‡ BlL∆≈ƒ∆«¿

Ì„‡‰ ‰Ùe ,ÏÏk תורה הלומד ¿»∆»»»
תורה  בדברי ÈÏkומדבר ˜¯ ‡e‰«¿ƒ

B„ÈŒÏÚ ¯a„Ó‰ 'ÈÂ‰ ¯·„Ïƒ¿«¬»»«¿«≈«»
‰'באמצעותו, ¯·c C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆¿«

‡È·p‰ ÈÙa37 מגדיל זה שאין ¿ƒ«»ƒ
אלא  האדם של המציאות את ומחשיב

והפנימי  העמוק הביטול מפני להיפך,

ואמצעי  כלי הוא הנביא לאלוקות,

שבני  זה וכך יתגלה] ה' דבר שדרכו

ביטול  של 'מדבר' לבחינת באו ישראל

˙e‡Èˆn‰ Ïeha ‡e‰ עניין היפך ƒ«¿ƒ
וההתגלות. «≈¿ÔÂÈÎÂההתפשטות

L„ÁŒL‡¯c ‰ÏÚn‰ ¯wÚL∆ƒ«««¬»¿……∆
Ïeh·Ï e‡a BaL ‡e‰ ÔÂÈÒƒ»∆»¿ƒ
ÌB˜Ó LÈ ÔÎÏ ,"¯a„Ó"c¿ƒ¿»»≈≈»
‰fL) ·e˙ka ÊÓ¯‰L ¯ÓBÏ«∆»∆∆«»∆∆
סיני  למדבר ישראל בני של בואם

תורה למתן ŒL‡¯a‰כהכנה ‰È»»¿…
˙·˙a ‡e‰ (ÔÂÈÒ L„Á…∆ƒ»¿≈«

"¯a„Ó"38 לקושיית הסיבה וזו ƒ¿»
מהגזרה  איננו הלימוד מדוע התוספות

'מדבר'. שווה,

‡¯Óba „enl‰L ‰ÊÂ למעשה ¿∆∆«ƒ«¿»»
אלא  'מדבר' של זו שווה מגזרה איננו

Èk ,‡e‰ "‰f‰ ÌBia"Ó ‡e‰ƒ««∆ƒ
‡e‰ ,ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯aL "‰f‰ ÌBÈ"c ÔÈÚ‰בעצם‰ÏÚ »ƒ¿»¿«∆∆¿……∆ƒ»«¬»

.Ôn˜Ï„k ,"¯a„Ó"c Ïeha‰Ó Ìb ¯˙BÈ≈«≈«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»
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יי iyilyd ycega

ז"ל Ô·eÈÂז) רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה עלּֿפי 39זה ¿»ְִֵֶֶַַַָ

נעׂשה  יׂשראל ׁשהקּדימּו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָּבׁשעה

אחד  לכל וקׁשרּו הּׁשרת מלאכי ּבאּו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָלנׁשמע,

ואחד  נעׂשה ּכנגד אחד ּכתרים, ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּיׂשראל

ּבזה  הּדּיּוק וידּוע נׁשמע. ּדבתחּלת 40ּכנגד , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ

ּדזה  מׁשמע כּו' ׁשהקּדימּו" "ּבׁשעה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָהּמאמר

ׁש"הקּדימּו מּפני הּוא ּכתרים ׁשני להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּקׁשרּו

"אחד  אֹומר הּמאמר ּובסּיּום לנׁשמע", ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָנעׂשה

הּכתרים  ׁשּׁשני נׁשמע", ּכנגד ואחד נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכנגד

ּומבאר  עצמם. ונׁשמע" "נעׂשה עבּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָהם

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבמאמרֹו מהר"ׁש ְְְֲֲִִַַַַַַָאדמֹו"ר

ּפרׁשת  ּבׁשּבת ׁשּנאמר ׁשהקּדימּו" ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָ"ּבׁשעה

ׁשנה  מאה לפני קּבלת 41ּבּמדּבר הּוא ּד"נעׂשה" , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

על  קּבלת הּוא ו"נׁשמע" ׁשמים, מלכּות ְְְִִַַַַַָָֹֹעל

הּוא  לנׁשמע" נעׂשה "הקּדמת וענין ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָמצֹות.

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשמע 42ּכמאמר ּפרׁשת קדמה "לּמה ְְְֲֵַַַַַָָָָָָ

מלכּות  על עליו ׁשּיקּבל ּכדי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹלוהיהֿאםֿׁשמֹוע ,

מצֹות. על עליו  יקּבל ואחרּֿכ ּתחּלה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹׁשמים

'רצֹוא' היא ראׁשֹונה ּדפרׁשה ׁשם, ְְִִֵָָָָָָָּומבאר

ּוכמֹו 'ׁשֹוב'. היא ׁשנּיה ּופרׁשה ְְְִִִֶֶַָָָָּומסירתֿנפׁש,

'רצֹוא' להיֹות צרי ּבתחּלה וׁשֹוב', ְְְִִִִֶָָָָָׁשּב'רצֹוא

על  ּבקּבלת הּוא עלּֿדר ֿזה 'ׁשֹוב', ְְֶֶֶַַַַַָָֹואחרּֿכ

קּבלת  ׁשּלפני מצֹות, על וקּבלת ׁשמים ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹמלכּות

ׁשמים. מלכּות על קּבלת להיֹות צריכה מצֹות ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹעל

ׁשם  מבאר ז"ל 43ועלּֿפיֿזה רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

הם  הּכתרים ׁשּׁשני אף כּו', ׁשהקּדימּו" ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ"ּבׁשעה

נעׂשה, ּכנגד ["אחד עצמם ונׁשמע" "נעׂשה ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכנגד

ה'ּׁשֹוב' ׁשּיהיה ּבכדי ּכי נׁשמע"], ּכנגד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָואחד

ה'רצֹוא' קדימת להיֹות צריכה ְְְְִִִִַַָָָ("נׁשמע")

ּב ּוממׁשי ׁשּקׁשרּו("נעׂשה"). ּדזה ׁשם, ּמאמר ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָ
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א.)39 פח, תער"ב )40שבת ובהמשך תמז) (ע' תרס"ו שבהמשך הנ"ל ד"ה בפנים). (דלקמן תרכ"ט שהקדימו בשעה ד"ה

ובכ"מ. ואילך.)41בתחילתו. קפד ע' תרכ"ט בסה"מ נדפס – (תשכ"ט) זה מאמר אמירת במשנה.)42משנת א יג, ברכות

קצב.)43 ע' – המאמר בסוף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô·eÈÂ (ÊÏ"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê39 בגמרא‰ÚLa ¿»∆«ƒ«∆»¿«≈¿»»

,ÚÓLÏ ‰NÚ Ï‡¯NÈ eÓÈc˜‰L בני כאשר תורה, מתן קודם ∆ƒ¿ƒƒ¿»≈«¬∆¿ƒ¿«
היינו  ל'נשמע' 'נעשה' והקדימו ונשמע' 'נעשה ה' דברי כל על  אמרו ישראל

הקדושֿברוךֿ מה שידעו לפני ה' דבר את ולקיים לעשות עצמם על שקבלו

תורה, במתן לצוות עתיד «e‡aהוא
ÏÎÏ e¯L˜Â ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ«¿¬≈«»≈¿»¿¿»
,ÌÈ¯˙k ÈL Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈¿≈¿»ƒ

Âכתר ‰NÚ „‚k „Á‡ נוסף כתר ∆»¿∆∆«¬∆¿
.ÚÓL „‚k „Á‡∆»¿∆∆ƒ¿«

˜eic‰ Úe„ÈÂ השאלה‰Êa40 ¿»««ƒ»∆
הלשון, דיוק מתוך הנשאלת

‰ÚLa" ¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙·c¿ƒ¿ƒ«««¬»¿»»
‰Êc ÚÓLÓ 'eÎ "eÓÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ«¿«¿∆
‡e‰ ÌÈ¯˙k ÈL Ì‰Ï e¯LwL∆»¿»∆¿≈¿»ƒ
‰NÚ eÓÈc˜‰"L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ«¬∆

,"ÚÓLÏ החשיבות בגלל היינו ¿ƒ¿«
'נעשה', הקדמת של המיוחדת והמעלה

לפני  לקיים, והתחייבות הצהרה

התורה  ציוויי הם מה ששמעו

„Á‡" ¯ÓB‡ ¯Ó‡n‰ ÌeiÒ·e¿ƒ««¬»≈∆»
„‚k „Á‡Â ‰NÚ „‚k¿∆∆«¬∆¿∆»¿∆∆

,"ÚÓL משמע ÈMLומזה ƒ¿«∆¿≈
‰NÚ" ¯e·Ú Ì‰ ÌÈ¯˙k‰«¿»ƒ≈¬«¬∆

ÌÓˆÚ "ÚÓLÂ הקדמת על ולא ¿ƒ¿««¿»
לנשמע. נעשה

L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ¯‡·Óe רבי ¿»≈«¿«¬«
Œ¯eacשמואל  B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ

ÏÈÁ˙n‰ אלו במילים הפותח ««¿ƒ
¯Ó‡pL "eÓÈc˜‰L ‰ÚLa"¿»»∆ƒ¿ƒ∆∆¡«

¯a„na ˙L¯t ˙aLa בשנת ¿«»»»««ƒ¿»
L‰תרכ"ט  ‰‡Ó ÈÙÏ41, מאה ƒ¿≈≈»»»

במדבר  פרשת שבת זו, שבת לפני שנה

˜Ïa˙תשכ"ט, ‡e‰ "‰NÚ"c¿«¬∆«»«
,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ עולו קבלת …«¿»«ƒ

כללי  באופן הקדושֿברוךֿהוא של

ÏÚ ˙Ïa˜ ‡e‰ "ÚÓL"Â¿ƒ¿««»«…
˙BˆÓ.'ה מצוות את לקיים ההסכמה ƒ¿
ÔÈÚÂ של "‰˜Óc˙התוכן ¿ƒ¿««¿»«

¯Ó‡Ók ‡e‰ "ÚÓLÏ ‰NÚ«¬∆¿ƒ¿«¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯42 במשנה‰nÏ" «≈»»

ÚÓL ˙L¯t ‰Ó„˜ שמע' פרשת »¿»»»«¿«
שמע  קריאת של ראשונה פרשה פרשה ÚBÓLŒÌ‡Œ‰È‰ÂÏ,ישראל', ƒ¿»»ƒ»«

שמע  קריאת של ÂÈÏÚשנייה Ïa˜iL È„k שמע קריאת הקורא האדם ¿≈∆¿«≈»»
‰lÁz ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ'ישראל 'שמע Ïa˜Èבאמירת CkŒ¯Á‡Â …«¿»«ƒ¿ƒ»¿««»¿«≈

˙BˆÓ ÏÚ ÂÈÏÚ והיה' נאמר בה שמע, קריאת של שנייה פרשה באמירת »»…ƒ¿
מצותי...' אל תשמעו שמוע ÌL,אם ¯‡·Óe במאמר מהר"ש אדמו"ר ¿»≈»

‰È‡הנזכר  ‰BL‡¯ ‰L¯Ùc¿»»»ƒ»ƒ
‰L¯Ùe ,LÙŒ˙¯ÈÒÓe '‡Bˆ¯'»¿ƒ«∆∆»»»

'·BL' ‡È‰ ‰iL חיות לגבי כתוב ¿ƒ»ƒ
שהן  העליונה המרכבה של הקודש

כך  על ומוסבר ושוב". "רצוא רצות

בעב  גם כי החסידות של בתורת ה' ודת

בין  שילוב להיות צריך יהודי כל

לדבוק  והשאיפה התשוקה ה"רצוא",

כלות  כדי עד הדביקות בתכלית בה'

הנשמה  חיי של ה'שוב' ובין הנפש,

ומצוות  בתורה לעסוק שיוכל כדי בגוף

BLÂ·',בפועל. ‡Bˆ¯'aL BÓÎe¿∆¿»»
'‡Bˆ¯' ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰lÁ˙aƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»
באלוקות  ודביקות להתעלות תשוקה

'·BL' CkŒ¯Á‡Â לעסוק כדי ¿««»
בפועל, ומצוות ∆∆∆»ÊŒC¯cŒÏÚ‰בתורה

ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜a ‡e‰¿«»«…«¿»«ƒ
'רצוא' הוא ÏÚשתוכנה ˙Ïa˜Â¿«»«…

˙BˆÓ סדר 'שוב', הוא שתוכנה ƒ¿
הוא  ÏÚהדברים ˙Ïa˜ ÈÙlL∆ƒ¿≈«»«…

˙BˆÓ בפועל מצוות ˆ¯ÎÈ‰וקיום ƒ¿¿ƒ»
˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿«»«…«¿

.ÌÈÓL»«ƒ
¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אדמו"ר ¿«ƒ∆¿»≈

הנזכר ÌL43מהר"ש Ó‰במאמר »«
‰ÚLa" Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M∆»¿«≈¿»»

,'eÎ "eÓÈc˜‰L משמע ומזה ∆ƒ¿ƒ
שני  את קיבלו ישראל שבני לכאורה

לנשמע  נעשה שהקדימו בזכות הכתרים

„‚k Ì‰ ÌÈ¯˙k‰ ÈML Û‡«∆¿≈«¿»ƒ≈¿∆∆
ÌÓˆÚ "ÚÓLÂ ‰NÚ"«¬∆¿ƒ¿««¿»
„Á‡Â ,‰NÚ „‚k „Á‡"]∆»¿∆∆«¬∆¿∆»

,["ÚÓL „‚k סתירה זו Èkואין ¿∆∆ƒ¿«ƒ
'·BM'‰ ‰È‰iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆«

"ÚÓL") המצוות פרטי את ונקיים ƒ¿«
עליהם  שיצטוו ˆ¯ÎÈ‰לאחר (¿ƒ»

'‡Bˆ¯'‰ ˙ÓÈ„˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«»»
"‰NÚ")'ה רצון את לעשות כללית והתחייבות ).הצהרה «¬∆
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h"kyz'd ,oeiq g"xre g"dan ,xacna zyxt zay

ׁשאהבה  לפי הּוא 'אֹור', ּבׁשם נקראת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָׁשאהבה

התּפּׁשטּות  ּכּוּוץ 35היא ׁשהיא הּיראה [ולכן ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

'חׁש' ּבׁשם נקראת ההתּפּׁשטּות) 36(הפ,[ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַֹ

ׁשּמתּבּטל  ּבאפן לא הּוא ּדראׁשֿחדׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַֹֹֹֹוהּבּטּול

ּכיֿאם  ּדיראה), הּבּטּול (ּדגמת ְְְְִִִִִִַַָֻמּמציאּותֹו

ּבבּטּול]. היא ׁשּלֹו (הּמציאּות) ְְְְִִִִֶֶַַַׁשההתּפּׁשטּות

הענינים  ּדׁשני הּקׁשר לבאר יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָועלּֿפיֿזה

והׁשלמת  הּלבנה, (ּבּטּול סיון ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבראׁשֿחד ׁש

הּוא  הּלבנה מֹולד ענין ּכי הּמּדֹות), ְְִִִִֵַַַַָָָעּקרי

ּבבּטּול. היא ְְִִִֶַׁשהּמציאּות

ּׁשהקׁשּוÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֶַָ

למילף  ּדהוהֿליּה ְְֲֵֵַַַָה'ּתֹוספֹות'

סיון  ׁשּבראׁשֿחדׁש זה ּכי מ"ּמדּבר", ְְְִִִִִֶֶֶָָָֹֹ"מדּבר"

מּזה  יֹותר נעלה ּבּטּול הּוא "מדּבר", לבחינת ְְֲִִִִִֵֶַַָָָּבאּו

הּזה" "י ֹום ּדענין הּזה". "יֹום  נקרא ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשראׁשֿחדׁש

ּדהתּפּׁשטּות, למציאּות (ועד ּבמציאּות ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֶַַהּוא

ּבבּטּול  היא ׁשּלֹו ׁשהּמציאּות אּלא ְְִִִֶֶֶַָ"יֹום")

סיון  ׁשּבראׁשֿחדׁש זה מהּֿׁשאיןּֿכן ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ("הּזה"),

ּדּבּור  אינֹו ׁשּלֹו [ׁשהּדּבּור  "מדּבר" לבחינת ְְִִִִִֵֶֶַַָָּבאּו

הוי' לדבר ּכלי רק הּוא האדם ּופה ּכלל, עצמֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָׁשל

הּנביא  ּבפי ה' ּדבר ועלּֿדר עלֿידֹו, ]37המדּבר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

ּדראׁשֿ הּמעלה ׁשעּקר וכיון הּמציאּות. ּבּטּול ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹהּוא

לכן  ּד"מדּבר", לבּטּול ּבאּו ׁשּבֹו הּוא סיון ְְְִִִֵֶֶָָָָֹחדׁש

ּבראׁשֿ היה (ׁשּזה ּבּכתּוב ׁשהרמז לֹומר מקֹום ְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיׁש

"מדּבר" ּבתבת הּוא סיון) ׁשהּלּמּוד 38חדׁש וזה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּד"יֹום  הענין ּכי הּוא, הּזה" מ"ּבּיֹום הּוא ְְְִִִֶַַַָָָָּבּגמרא

ּגם  יֹותר נעלה הּוא סיון, ׁשּבראׁשֿחדׁש ְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּזה"

ּכדלקּמן. ּד"מדּבר", ְְְְִִִֵַַָָמהּבּטּול
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תקמד.)35 ע' לחושך ביחס – אור ערך ב כרך הערכיםֿחב"ד ספר ג)p"yeוראה (קט, שם לתו"א הוספות גם וראה .

בהתפשטות". שמאיר אור נק' שהוא אהבה  שם.)36"התפעלות הערכים בספר א].)37נסמן רנו, [שם שם ועפ"ז )38תו"ח

"אמאי  התוספות בקושיית (וכן סיני" ממדבר סיני "מדבר ולא ממדבר" מדבר "אתיא ב) ו, (פסחים הגמרא לשון יומתק

הכא יליף xacnnלא xacn.דמדבר הביטול היא דר"ח המעלה כי – ("

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ל  גלויה שהאלוקות באופן המציאות של מוחלט Èkגמרי ביטול ,[ƒ

ÌÈÓÚh‰Óהסיבות '‡B¯',אחת ÌLa ˙‡¯˜ ‰·‰‡L ‰Ê ÏÚ ≈«¿»ƒ«∆∆«¬»ƒ¿≈¿≈
˙eËMt˙‰ ‡È‰ ‰·‰‡L ÈÙÏ ‡e‰35,האוהב מציאות של והתגלות ¿ƒ∆«¬»ƒƒ¿«¿

ממקורו אור והתפשטות התגלות הוא שהאור È‰L‡כשם ‰‡¯i‰ ÔÎÏÂ]¿»≈«ƒ¿»∆ƒ
ıeek האדם מציאות של וצמצום ƒ
‰‰˙eËMt˙)הירא  CÙ‰)≈∆«ƒ¿«¿

'CLÁ' ÌLa ˙‡¯˜36 היפך ƒ¿≈¿≈…∆
L„ÁŒL‡¯cהגילוי  Ïeha‰Â ,[¿«ƒ¿……∆

Ïha˙nL ÔÙ‡a ‡Ï ‡e‰…¿…∆∆ƒ¿«≈
B˙e‡ÈˆnÓ המציאות את ומאבד ƒ¿ƒ

Èc¯‡‰שלו Ïeha‰ ˙Ó‚c) שבו À¿««ƒ¿ƒ¿»
'מתכווצת' האדם של המציאות

eËMt˙‰‰L˙ונעלמת  Ì‡ŒÈk ,(ƒƒ∆«ƒ¿«¿
BlL (˙e‡Èˆn‰) ונרגשת קיימת «¿ƒ∆

זאת Ïeh·a].ועם ‡È‰ƒ¿ƒ
¯Lw‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«∆∆
L„ÁŒL‡¯aL ÌÈÈÚ‰ ÈLcƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿……∆

ÔÂÈÒ הנזכר במאמר המבוארים ƒ»
בהכנות  קשורים ושניהם אור' ב'תורה

לעיל כמובא תורה Ïeha)ƒלמתן
˙ÓÏL‰Â ,‰·l‰ הבירור «¿»»¿«¿»«

של  Èkוהתיקון ,(˙Bcn‰ È¯wÚƒ»≈«ƒƒ
‰·l‰ „ÏBÓ ÔÈÚ עניין אכן הוא ƒ¿«««¿»»

שבחידושה  בכך מתבטא וזה הביטול,

אבל  בלבד, 'נקודה' היא הלבנה

של  והתעלמות צמצום איננו הביטול

הביטול של עניינו אלא ‰e‡המציאות
˙e‡Èˆn‰L כמציאות עצמה ∆«¿ƒ

וחשובה  Ïeh·a.מושלמת ‡È‰ƒ¿ƒ
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â‰Ó ¯‡·Ï LÈ ¿«ƒ∆≈¿»≈«

'˙BÙÒBz'‰ eL˜‰M דברי על ∆ƒ¿«¿
האמור  הזה' ש'היום זה שדבר הגמרא

מגזרה  נלמד סיוון חודש ראש הוא כאן

בראש  האמור הזה' 'החודש של שווה

היא  והקושיא ניסן, «¬»Œ‰Â‰cחודש
ÛÏÈÓÏ dÈÏ זאת ללמוד עדיף שהיה ≈¿≈«

שווה  כאן "a„Ó¯"בגזרה האמור ƒ¿»
"¯a„n"Ó שני פסח בפרשת האמור ƒƒ¿»

חודש  בראש נאמר שהדבר מפורש שם

שווה  גזרה של זה לימוד עדיף במה השאלה נשאלה ולעיל  (אייר),

שאלת  האמור, ולפי בגמרא, האמור מ'הזה' הלימוד על 'מדבר'ֿמדבר'

מובנת e‡aהתוספות ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯aL ‰Ê Èk ישראל בני הגיעו ƒ∆∆¿……∆ƒ»»
"¯a„Ó" ˙ÈÁ·Ï כמבואר הצמיחה, והעדר בביטול דיבור הוא שעניינו ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ïehaלעיל, ‡e‰לאלוקות‡¯˜ L„ÁŒL‡¯L ‰fÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ƒ«¬»≈ƒ∆∆……∆ƒ¿»
‡e‰L ‡e‰ "‰f‰ ÌBÈ" ÔÈÚc ."‰f‰ ÌBÈ" המתבטל האדם «∆¿ƒ¿««∆∆

(ÚÂ„לאלוקות  ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿«
"ÌBÈ" ,˙eËMt˙‰c ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿
לה  שיש כזו היא והמציאות

כמו  והתגלות, והתרחבות 'התפשטות'

והגילוי  האור עניין שהוא ‡l‡'יום' (∆»
Ïeh·a ‡È‰ BlL ˙e‡Èˆn‰L∆«¿ƒ∆ƒ¿ƒ
‰Ê ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,("‰f‰")«∆«∆≈≈∆
e‡a ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯aL∆¿……∆ƒ»»
¯eac‰L] "¯a„Ó" ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«ƒ¿»∆«ƒ
BÓˆÚ ÏL ¯eac BÈ‡ BlL∆≈ƒ∆«¿

Ì„‡‰ ‰Ùe ,ÏÏk תורה הלומד ¿»∆»»»
תורה  בדברי ÈÏkומדבר ˜¯ ‡e‰«¿ƒ

B„ÈŒÏÚ ¯a„Ó‰ 'ÈÂ‰ ¯·„Ïƒ¿«¬»»«¿«≈«»
‰'באמצעותו, ¯·c C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆¿«

‡È·p‰ ÈÙa37 מגדיל זה שאין ¿ƒ«»ƒ
אלא  האדם של המציאות את ומחשיב

והפנימי  העמוק הביטול מפני להיפך,

ואמצעי  כלי הוא הנביא לאלוקות,

שבני  זה וכך יתגלה] ה' דבר שדרכו

ביטול  של 'מדבר' לבחינת באו ישראל

˙e‡Èˆn‰ Ïeha ‡e‰ עניין היפך ƒ«¿ƒ
וההתגלות. «≈¿ÔÂÈÎÂההתפשטות

L„ÁŒL‡¯c ‰ÏÚn‰ ¯wÚL∆ƒ«««¬»¿……∆
Ïeh·Ï e‡a BaL ‡e‰ ÔÂÈÒƒ»∆»¿ƒ
ÌB˜Ó LÈ ÔÎÏ ,"¯a„Ó"c¿ƒ¿»»≈≈»
‰fL) ·e˙ka ÊÓ¯‰L ¯ÓBÏ«∆»∆∆«»∆∆
סיני  למדבר ישראל בני של בואם

תורה למתן ŒL‡¯a‰כהכנה ‰È»»¿…
˙·˙a ‡e‰ (ÔÂÈÒ L„Á…∆ƒ»¿≈«

"¯a„Ó"38 לקושיית הסיבה וזו ƒ¿»
מהגזרה  איננו הלימוד מדוע התוספות

'מדבר'. שווה,

‡¯Óba „enl‰L ‰ÊÂ למעשה ¿∆∆«ƒ«¿»»
אלא  'מדבר' של זו שווה מגזרה איננו

Èk ,‡e‰ "‰f‰ ÌBia"Ó ‡e‰ƒ««∆ƒ
‡e‰ ,ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯aL "‰f‰ ÌBÈ"c ÔÈÚ‰בעצם‰ÏÚ »ƒ¿»¿«∆∆¿……∆ƒ»«¬»

.Ôn˜Ï„k ,"¯a„Ó"c Ïeha‰Ó Ìb ¯˙BÈ≈«≈«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»
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h"kyz'dיב ,oeiq g"xre g"dan ,xacna zyxt zay

ּכי  הּוא, ּדוקא) ("ּכתרים" ּכתרים ׁשני ְְְְִִִֵֶַָָָָלהם

ענינים, ׁשני ּבזה ויׁש 'סֹובב', מּקיף, הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ"ּכתר"

עלמין' ּכל ּב'ּסֹובב עלמין' ּכל 'ממּלא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָעלּית

עלמין'. ּכל ּב'ּממּלא עלמין' ּכל 'סֹובב ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָוהמׁשכת

"נעׂשה" ׁשּכנגד ּד"ּכתר" הּכּונה, ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָולכאֹורה

ּב'ּסֹובב  עלמין' ּכל 'ממּלא עלּית הּוא ְְְֲִִֵֵַַָָָ('רצֹוא')

('ׁשֹוב') "נׁשמע" ׁשּכנגד ו"כתר" עלמין', ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָּכל

ּכל  ּב'ּממּלא עלמין' ּכל 'סֹובב המׁשכת ְְְְִֵֵַַַָָָָהּוא

ְִָעלמין'.

LÈÂׁש"קׁשרּו ׁשּזה ּבּמאמר ׁשּמֹוסיף ּדזה לֹומר, ¿≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָ

הּוא  "ּכתר" ּכי הּוא ּכתרים" ׁשני ְְִִֵֶֶֶָָלהם

"ּבׁשעה  ז"ל רּבֹותינּו מּלׁשֹון ּכי הּוא, ְְִִִֵַַָָמּקיף,

מׁשמע  ּכתרים" ׁשני להם קׁשרּו כּו' ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשהקּדימּו

לׁשני  ׁשּי לנׁשמע" נעׂשה ּד"הקּדימּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָׁשהּדּיּוק

ל"ּנעׂשה  (ולא ונׁשמע" "נעׂשה ׁשּכנגד ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּכתרים

מּקיף  הּוא ּד"ּכתר" מבאר ולכן עצמם), ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָונׁשמע"

ּכל  ּב'סֹובב ענינים ׁשני הם הּכתרים ּוׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָו'סֹובב',

ׁשני  ׁשּקׁשירת זה על ּבאּור זהּו ּכי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָעלמין',

נעׂשה  ׁש"הקּדימּו עלֿידי ּדוקא היתה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּכתרים

ׁשמה  לפניֿזה ׁשּמבאר וזה (ּכדלקּמן). ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלנׁשמע"

"נעׂשה  ּכי הּוא  לנׁשמע" "נעׂשה להקּדים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָׁשּצרי

זה  על ּבאּור  הּוא וׁשֹוב', 'רצֹוא ּכמֹו הם ְְְִֵֵֶַַָָונׁשמע"

הּוא  ו'ס ֹובב') (מּקיף "נׁשמע " ׁשּכנגד ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשה"ּכתר"

הּקדימה  לאחרי הּוא ּכׁשה"נׁשמע" ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָּדוקא

מּׁשּיכּות  למעלה הּוא ו'סֹובב' מּקיף ּכי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּד"נעׂשה".

והמׁשכה  'ׁשֹוב' הּוא ׁש"ּנׁשמע" וכיון ְְְְִֵֶַַָָָָָלעֹולמֹות,

וסֹובב  (מּקיף ּכתר ׁשּקׁשרּו זה לכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמּטה,

(המׁשכה  "נׁשמע" ּכנגד מ'עֹולם') ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה

לאחרי  היה ׁשה"נׁשמע" מּפני ּדוקא הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָלמּטה)

ּד"נעׂשה" למעלה.44ההקּדמה ועלּיה 'רצֹוא' , ְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָ
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הערה )44 לקמן וראה לכתר]. שייך אינו שאז [אלא ד"נעשה" הקדימה בלי גם להיות אפשר עצמו ד"נשמע" שהענין היינו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e¯LwL ‰Êc ,ÌL ¯Ó‡na CÈLÓÓeהשרת לבני Ì‰Ïמלאכי «¿ƒ««¬»»¿∆∆»¿»∆

תורה  מתן לפני Âc˜‡ישראל, "ÌÈ¯˙k") ÌÈ¯˙k ÈL והאות והשבח ¿≈¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ישראל בני 'כתרים')שקיבלו דווקא היה ונשמע' 'נעשה אמירת Èkעל ,‡e‰ƒ

,'··BÒ' ,ÛÈwÓ ‡e‰ "¯˙k" למעלה וגם הראש מעל שמים 'כתר' ∆∆«ƒ≈
היא  עליון' 'כתר בחינת באלוקות

גדרי  מעל 'מקיף' שבבחינת האלוקות

כל  ה'סובב האלוקי האור המציאות,

בעולמות  מהתלבשות שלמעלה עלמין'

שלהם הגדרים לפי ≈¿LÈÂובנבראים
‰Êa לבני ה'כתרים' קשירת בעניין »∆

ונשמע' 'נעשה אמירת על ≈¿ÈLישראל
,ÌÈÈÚ אחד 'lÓÓ‡עניין ˙iÏÚ ƒ¿»ƒ¬ƒ«¿«≈

Ïk ··Bq'a 'ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒ¿≈»
'ÔÈÓÏÚ שכן האלוקות דרגת התעלות »¿ƒ

ובנבראים  בעולמות מתלבשת

(בדומה  פנימית בהתלבשות

באופן  שהיא בגוף הנשמה להתלבשות

לדרגת  הגוף) את 'ממלאת' שהנשמה

עלמין' כל ה'סובב ¿העניין Âהאלוקות
הוא  Ïkהשני ··BÒ' ˙ÎLÓ‰«¿»«≈»
'ÔÈÓÏÚ למטה מלמעלה לרדת »¿ƒ

ולהתגלות  Ïkולהאיר ‡lÓn'a¿¿«≈»
,‰ek‰ ‰¯B‡ÎÏÂ .'ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿ƒ¿»««»»
"‰NÚ" „‚kL "¯˙k"c¿∆∆∆¿∆∆«¬∆
שאמרו  על ישראל בני זכו לו ה'כתר'

iÏÚ˙'נעשה' ‡e‰ ('‡Bˆ¯')»¬ƒ«
··Bq'a 'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ'¿«≈»»¿ƒ¿≈

'ÔÈÓÏÚ Ïk התעלות שעניינה »»¿ƒ
באלוקות  לדבוק כדי למעלה מלמטה

יותר, הנעלית ∆∆¿Î"Â˙¯"בדרגה
('·BL') "ÚÓL" „‚kL∆¿∆∆ƒ¿«
Ïk ··BÒ' ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«≈»
'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓn'a 'ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿¿«≈»»¿ƒ
כדי  למטה מלמעלה והתגלות המשכה

למטה. ולהאיר לפעול

LÈÂÛÈÒBnL ‰Êc ,¯ÓBÏ ¿≈«¿∆∆ƒ
מהר"ש  fL‰אדמו"ר ¯Ó‡na««¬»∆∆

"ÌÈ¯˙k ÈL Ì‰Ï e¯L˜"L∆»¿»∆¿≈¿»ƒ
להתעלות  שעה באותה זכו ישראל ובני

מלמעלה  והמשכה למעלה מלמטה

דווקא  'כתר' בחינת של ‰e‡למטה
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ÔBLlÓ Èk ,‡e‰ ,ÛÈwÓ ‡e‰ "¯˙k" Èkƒ∆∆«ƒƒƒ¿«≈
ÚÓLÓ "ÌÈ¯˙k ÈL Ì‰Ï e¯L˜ 'eÎ eÓÈc˜‰L ‰ÚLa"¿»»∆ƒ¿ƒ»¿»∆¿≈¿»ƒ«¿«

ÌÈ¯˙k‰ ÈLÏ CiL "ÚÓLÏ ‰NÚ eÓÈc˜‰"c ˜eic‰L∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿««»ƒ¿≈«¿»ƒ
"ÚÓLÂ ‰NÚ" „‚kL היא הכתרים לשני הסיבה שעיקר כלומר ∆¿∆∆«¬∆¿ƒ¿«

ל'נשמע' 'נעשה' שהקדימו ÌÓˆÚמשום "ÚÓLÂ ‰NÚp"Ï ‡ÏÂ)¿…««¬∆¿ƒ¿««¿»
עצמם  ונשמע' 'נעשה של העניינים שני בגלל בעיקר באו הכתרים ששני ),ולא

¯‡·Ó ÔÎÏÂ מהר"ש אדמו"ר ¿»≈¿»≈
ÛÈwÓבמאמר  ‡e‰ "¯˙k"c¿∆∆«ƒ

,'··BÒ'Â,לעיל ÈLeכמבואר ¿≈¿≈
ÌÈ¯˙k‰ ישראל לבני ‰Ìשנקשרו «¿»ƒ≈

Ïk ··BÒ'a ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»
,'ÔÈÓÏÚ'ממלא' של ההתעלות »¿ƒ

'סובב' של וההמשכה ב'סובב'

לעיל, כמבואר e‰Êב'ממלא', Èkƒ∆
ÈL ˙¯ÈLwL ‰Ê ÏÚ ¯e‡a≈«∆∆¿ƒ«¿≈
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰˙È‰ ÌÈ¯˙k‰«¿»ƒ»¿»«¿»«¿≈
"ÚÓLÏ ‰NÚ eÓÈc˜‰"L∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«
¯‡·nL ‰ÊÂ .(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»¿∆∆¿»≈

‰ÊŒÈÙÏ במאמר לכן ÓL‰קודם ƒ¿≈∆∆«
‰NÚ" ÌÈc˜‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿«¿ƒ«¬∆
‰NÚ" Èk ‡e‰ "ÚÓLÏ¿ƒ¿«ƒ«¬∆
‡Bˆ¯' BÓk Ì‰ "ÚÓLÂ¿ƒ¿«≈¿»

'·BLÂ שתחילה הוא הדברים וסדר »
ה'שוב', כך ואחר ה'רצוא' ‰e‡בא

"¯˙k"‰L ‰Ê ÏÚ ¯e‡a≈«∆∆«∆∆
ÛÈwÓ) "ÚÓL" „‚kL∆¿∆∆ƒ¿««ƒ
‡˜Âc ‡e‰ ('··BÒ'Â¿≈«¿»

"ÚÓL"‰Lk'ה'שוב‡e‰ ¿∆«ƒ¿«
"‰NÚ"c ‰ÓÈ„w‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«¿ƒ»¿«¬∆

ה'רצוא'. כללית, עול קבלת Èkƒשהוא
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ '··BÒ'Â ÛÈwÓ«ƒ¿≈¿«¿»

˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ גם ולכן ƒ«»»»
הארה  זו אין בעולמות, כשמאיר

כאילו  אלא בפנימיות שמתלבשת

'מלמעלה', «≈¿ÔÂÈÎÂנשארת
"ÚÓLp"L לפרטי המתייחס ∆ƒ¿«

לפי  האדם של והשגה ולהבנה המצוות

שלו 'BL·'הגדרים ‡e‰
‰Ê ÔÎÏ ,‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»¿«»»≈∆
··BÒÂ ÛÈwÓ) ¯˙k e¯LwL∆»¿∆∆«ƒ¿≈

'Ó ‰ÏÚÓlL('ÌÏBÚ גם„‚k ∆¿«¿»≈»¿∆∆
(‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰) "ÚÓL"ƒ¿««¿»»¿«»
"ÚÓL"‰L ÈtÓ ‡˜Âc ‡e‰«¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿«

"‰NÚ"c ‰Óc˜‰‰ È¯Á‡Ï ‰È‰44 כלפי הביטול את המסמל »»¿«¬≈««¿»»¿«¬∆
ÏÚÓÏ‰.מעלה, ‰iÏÚÂ '‡Bˆ¯'»«¬ƒ»¿«¿»
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יג iyilyd ycega

ּכלל CÈ¯ˆÂח) הרי ּדקּבלתֿעל,ּבאּור, הענין ּות ¿»ƒְְְֲִֵֵַַָָָָֹ

הּוא  ("נׁשמע"), מצֹות על קּבלת ְְִִַַַַָֹּגם

ׁשהאדם הּוא הּבּטּול ּדענין vFi`ּבּטּול, ְְִִִֶַַָָָ¥
נׁשמע" ׁש"ּכנגד ה"ּכתר" ּוקׁשירת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַמּמציאּותֹו,

הּקדימה  לאחרי הּוא ּכׁשה"נׁשמע" ּדוקא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָהּוא

עלּֿפי  ּבזה הּבאּור לֹומר ויׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַָּד"נעׂשה".

אמּתית 45הּידּוע  הּוא ּד'ּכתר' ׁשה'ּמּקיף' ְֲִִִֶֶֶַַַַָ

ל'ּפנימי'. הּׁשּי מה'ּמּקיף' ׁשּלמעלה ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָה'ּמּקיף',

ּד'גלּגלּתא' ל'גלּגלּתא', 'ּכתר' ּבין החּלּוק ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻֻּדזהּו

הּגלּגלת  ּבדגמת ל'ּפנימי', הּׁשּי 'מּקיף' ְְְְִִִֶַַַַַַָֹֻֻהּוא

אליו, ׁשּי אבל הּמח את ׁשּמּקיפה ֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבאדם

והּמּקיף  הּמח. ּכמֹו מּגּופֹו היא הּגלּגלת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹֹֻׁשהרי

ל'ּפנימי', מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה 'מּקיף' הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּד'ּכתר'

הּמח  על עטרה ׁשהּוא ּכפׁשּוטֹו ּכתר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹֻּבדגמת

הּכתר  (ׁשהרי אליהם קׁשר לֹו ואין ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֻוהּגלּגלת,

והגם  האדם). מּגּוף ולא טֹובֹות מאבנים ְֲֲִִֵַַָָָָֹהּוא

ּבכללּות, זהּו 'ּכתר', ּבׁשם נקרא 'ּגלּגלּתא' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּגם

ׁשּי ׁשאינֹו ה'ּמּקיף' הּוא ה'ּכתר' עּקר ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָאבל

ּד'גלּגלּתא'). מה'ּמּקיף' (ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻל'ּפנימי'

על  מּקיף הּוא ׁש'רצֹון' ׁשּבאדם, הרצֹון ְִֶֶֶֶַַַָָָָָָועלּֿדר

מדרגֹות  ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש והאברים, הּכחֹות .46ּכל ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ׁשּלֹו, הּכחֹות עלֿידי ּדבר איזה לעׂשֹות ְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹהרצֹון

לפי  הּכחֹות ּכל על ׁשֹולט היֹותֹו עם זה ְֱִִֵֶֶַַָָֹׁשרצֹון

ׁשהּוא  עצמֹו זה מּכלֿמקֹום עליהם, מּקיף ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהּוא

לֹו ׁשּיׁש הֹוכחה הּוא הּכחֹות, ּבפעּלת ְִֵֶֶַַָָֹֻרֹוצה

ירידה  והּוא ּדגלּגלּתא'. 'מּקיף – אליהם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻׁשּיכּות

מהרצֹון  למעלה ׁשהּוא ּכמֹו עצמֹו הרצֹון ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָלגּבי

ּדכתר'. 'מּקיף – ְֲִֶֶַַלעׂשֹות

‰p‰Â המׁשכת' הּוא ׁשּבחגֿהּׁשבּועֹות זה ¿ƒ≈ְְֶֶַַַַָָ

ׁשּלמעלה  ה'ּכתר' אמּתית הּוא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָהּכתר',

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

רעג.)45 ע' תרס"ו רפא.)46המשך ע' שם הנ"ל המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈ¯ˆÂ (Á,ÏÚŒ˙Ïa˜c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk È¯‰ ,¯e‡a קבלת רק לא ¿»ƒ≈¬≈¿»»ƒ¿»¿«»«…

אלא  ("נעשה") כללית בצורה שמים מלכות BˆÓ˙עול ÏÚ ˙Ïa˜ Ìb««»«…ƒ¿
והשגה הבנה בה שיש פרטי ÔÈÚcבאופן ,Ïeha ‡e‰ ,("ÚÓL")ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
‡ˆBÈ Ì„‡‰L ‡e‰ Ïeha‰B˙e‡ÈˆnÓ הגדרים מעל ומתעלה «ƒ∆»»»≈ƒ¿ƒ

מציאותו, של »ÈL˜e¿ƒ¯˙והמגבלות
"ÚÓL „‚k"L "¯˙k"‰«∆∆∆¿∆∆ƒ¿«
‡e‰ "ÚÓL"‰Lk ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆«ƒ¿«
"‰NÚ"c ‰ÓÈ„w‰ È¯Á‡Ï כי ¿«¬≈«¿ƒ»¿«¬∆

'נשמע' של עבודה בעד 'כתר' המשכת

כמו  ביטול לא היא עצמה שמצד

משום  רק להיות יכולה 'נעשה'

'נעשה' הקדמת אחרי בא שה'נשמע'

ביטול. עניינה שכל עבודה שהיא

ÈtŒÏÚ ‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆«ƒ
Úe„i‰45 החסידות בתורת «»«

‡e‰ '¯˙k'c 'ÛÈwn'‰L∆««ƒ¿∆∆
,'ÛÈwn'‰ ˙ÈzÓ‡'מקיף' כלומר, ¬ƒƒ««ƒ

מתלבש  מלהיות לגמרי שנעלה אמיתי

זה,ÏÚÓlL‰בפנימיות  ו'מקיף' ∆¿«¿»
יותר  נעלה הוא ÛÈwn'‰Ó≈««ƒ'האמיתי,
'ÈÓÈt'Ï CiM‰,לדבר (דוגמא ««»«¿ƒƒ

ומבין  לומד אחד שכל התורה, לימוד

והתורה  'פנימי' הוא הבנתו יכולת לפי

האדם,נמ  בפנימיות החודר למזון שלה

שווים  כולם שבו המצוות מעשה ואילו

השייך  'מקיף' שזהו אלא 'מקיף' הוא

המצוות  מעשה עם יחד ולכן ל'פנימי'

כולם  לא שבה המצוות כוונת את יש

‰elÁ˜שווים). e‰Êc ההבדלÔÈa ¿∆«ƒ≈
'¯˙k' הראש מעל שהוא ∆∆

'‡zÏbÏ‚'Ï היא שגם לגולגולת ¿À¿»¿»
מעליו  ונמצאת עצמו מהמוח נעלית

'מקיף', שלמעלה zÏbÏ‚'c‡'בדרך ¿À¿»¿»
‰CiMבאלוקות 'ÛÈwÓ' ‡e‰«ƒ««»
'ÈÓÈt'Ï כמו אמיתי 'מקיף' ואיננו «¿ƒƒ

‰ÏbÏb˙ה'כתר', ˙Ó‚„a¿À¿««À¿…∆
Án‰ ˙‡ ‰ÙÈwnL Ì„‡aL∆»»»∆«ƒ»∆«…«

מעליו שני ‡·Ïונמצאת מצד ¬»
È¯‰Lהגולגולת  ,ÂÈÏ‡ CiL«»≈»∆¬≈

‡È‰ ˙ÏbÏb‰חלקBÙebÓ של «À¿…∆ƒƒ
ÛÈwn‰Âהאדם  .Án‰ BÓk¿«…«¿««ƒ

'ÈÓÈt'Ï ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL 'ÛÈwÓ' ‡e‰ '¯˙k'c,לגמרי ¿∆∆«ƒ∆¿«¿»ƒ«»«¿ƒƒ
˙ÏbÏb‰Â Án‰ ÏÚ ‰¯ËÚ ‡e‰L BËeLÙk ¯˙k ˙Ó‚„a¿À¿«∆∆ƒ¿∆¬»»««…«¿«À¿…∆

הראש, כל מעל אותו ‡Ì‰ÈÏולובשים ¯L˜ BÏ ÔÈ‡Â שייכות אין לכתר ¿≈∆∆¬≈∆

שבו  והמוח לראש ÏÂ‡פנימית ˙B·BË ÌÈ·‡Ó ‡e‰ ¯˙k‰ È¯‰L)∆¬≈«∆∆≈¬»ƒ¿…
'k˙¯'חלק ÌLa ‡¯˜ '‡zÏbÏb' ÌbL Ì‚‰Â .(Ì„‡‰ ÛebÓƒ»»»«¬«∆«À¿»¿»ƒ¿»¿≈∆∆

מכלֿמקום 'מקיף', היא זו בחינה גם wÚ¯כי Ï·‡ ,˙eÏÏÎa e‰Ê∆ƒ¿»¬»ƒ«
‰ÏÚÓlL) 'ÈÓÈt'Ï CiL BÈ‡L 'ÛÈwn'‰ ‡e‰ '¯˙k'‰«∆∆««ƒ∆≈«»«¿ƒƒ∆¿«¿»
.('‡zÏbÏ‚'c 'ÛÈwn'‰Ó≈««ƒ¿À¿»¿»

ÔBˆ¯‰ C¯cŒÏÚÂ הרצון כוח ¿«∆∆»»
‰e‡שבנפש  'ÔBˆ¯'L ,Ì„‡aL∆»»»∆»

˙BÁk‰ Ïk ÏÚ ÛÈwÓ«ƒ«»«…
ÌÈ¯·‡‰Â ואינו בשווה כולם על ¿»≈»ƒ

מהם  אחד באף בפנימיות מתלבש

שכוח  הפנימיים מהכוחות (בשונה

ביד  התנועה כוח במוח, מתלבש השכל

Baוכד'), LiLהרצון ÈzLבכוח ∆≈¿≈
˙B‚¯„Ó46 הוא שבה אחת דרגה «¿≈

שהיא  אחת ודרגה אמיתי, 'מקיף'

שממשיך  כפי לפנימי השייך 'מקיף'

ומפרט.

היא  רצון של אחת ««‰¯ˆÔBדרגה
È„ÈŒÏÚ ¯·c ‰ÊÈ‡ ˙BNÚÏ אחד «¬≈∆»»«¿≈

BlL ˙BÁk‰,האדם ÔBˆ¯Lשל «…∆∆»
Ïk ÏÚ ËÏBL B˙BÈ‰ ÌÚ ‰Ê∆ƒ¡≈«»

˙BÁk‰ לגרום והיכולת הכוח לו ויש «…
רוצה  שהוא כפי לעשות ÈÙÏ¿ƒלהם
Ì‰ÈÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ונמצא ∆«ƒ¬≈∆
מהם, חזק והוא «ŒÏkÓƒמעליהם
‡e‰L BÓˆÚ ‰Ê ÌB˜Ó הרצון »∆«¿∆

‰BÁk˙,שבנפש ˙lÚÙa ‰ˆB¯∆ƒ¿À««…
˙eÎiL BÏ LiL ‰ÁÎB‰ ‡e‰»»∆≈«»

Ì‰ÈÏ‡ השייך 'מקיף' הוא ולכן ¬≈∆
– zÏbÏ‚c‡'ל'פנימי' ÛÈwÓ'«ƒ¿À¿»¿»

שהגולגולת  אף על לעיל, שכמבואר

למוח  שייכת היא הרי 'מקיף', היא

מהגוף. חלק הרצון e‰Â‡והיא ¿
הכוחות  את Èa‚Ïלהפעיל ‰„È¯È¿ƒ»¿«≈

יותר  הנעלית ברצון, השנייה הדרגה

e‰L‡שהיא  BÓk BÓˆÚ ÔBˆ¯‰»»«¿¿∆
˙BNÚÏ ÔBˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓÏ ולא ¿«¿»≈»»«¬

– הפנימיים לכוחות ÛÈwÓ'«ƒשייך
'¯˙Îc שמעל הכתר כמו שהוא ¿∆∆

האדם. מגוף חלק ואיננו הראש

‰p‰Â˙BÚe·M‰Œ‚ÁaL ‰Ê ¿ƒ≈∆∆¿««»
בשנה  שנה '‰ÎLÓ˙מידי ‡e‰ והתגלות˙ÈzÓ‡ ‡e‰ ,'¯˙k‰ «¿»««∆∆¬ƒƒ

'¯˙k'‰ שבכתר העליונה הדרגה zÏbÏb'Ó‡'היא ‰ÏÚÓlL47 «∆∆∆¿«¿»ƒÀ¿»¿»
לעיל. כמבואר ל'פנימי', השייך ו'מקיף' כתר היא אבל כתר היא גם שאמנם
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h"kyz'dיד ,oeiq g"xre g"dan ,xacna zyxt zay

ל"ׁשני 47מ'ּגלּגלּתא' ּבנֹוגע הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

ּבערב  ׁשּנמׁשכּו ונׁשמע" נעׂשה ׁשּכנגד ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּכתרים

ׁשּלמעלה 48חגֿהּׁשבּועֹות  'מּקיפים' ׁשהם , ְְִִֵֶֶַַַַָָ

ל'ּפנימי' לבאר 49מּׁשּיכּות יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּדוקא  היתה נׁשמע " ׁשּכנגד  ה"ּכתר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּקׁשירת

הּבּטּול  ּכי לנׁשמע", נעׂשה ׁש"הקּדימּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַעלֿידי

וכיון  להרצֹון, ּבּטּול הּוא מצֹות על ְְְְִִֵַַָָָָֹּדקּבלת

צּוּויים הן ּדמצֹות mc`dlׁשהּמצֹות הרצֹון הרי , ְִִִֵֶַ§¨¨¨ְְֲִֵָָ

לעׂשֹות  ׁשרֹוצה (ּדהאדם) הרצֹון עלּֿדר ְֲֶֶֶֶַַָָָָָהּוא

והמׁשכת  ּדגלּגלּתא'. 'מּקיף ׁשּלֹו, הּכחֹות ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹֻעלֿידי

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ('מּקיף' ּדכתר' ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָה'ּמּקיף

מלכּות  על ּדקּבלת הּבּטּול עלֿידי הּוא ְְְְִִִֵַַַַַַָֹל'ּפנימי')

"ׁשהקּדימּו ועלֿידי הרצֹון'. ל'בעל ּבּטּול ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשמים,

אחד  ּכתרים, ׁשני להם קׁשרּו לנׁשמע, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָנעׂשה

עלֿידי  ּכי נׁשמע", ּכנגד ואחד נעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָּכנגד

על  ּדקּבלת הּבּטּול ּגם לנׁשמע", נעׂשה ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹ"הקּדמת

ּבגּלּוי  ּבֹו ׁשּנרּגׁש ּבאפן הּוא ּבא 50מצֹות ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶָָֹ

ל'בעל  ּבּטּול ׁשמים, מלכּות על ּדקּבלת ְְְִִִֵַַַַַַַָָֹמהּבּטּול

ָָהרצֹון'.

¯e‡·eֿעל ּד"נׁשמע" ּבבּטּול ׁשּנעׂשה העּלּוי ≈ְְְֲִִִֶַַַָָ

הּבּטּול  ׁשּלמעלה, ּדכמֹו ּבהקּדים, יּובן ּד"נעׂשה", הּבּטּול הקּדמת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָידי

הּוא  ׁשמים מלכּות על ּדקּבלת והּבּטּול (ּגּלּוי), להרצֹון הּוא מצֹות על ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָֹֹּדקּבלת

מצֹות  על ּדקּבלת ׁשהּבּטּול להאדם, ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה הרצֹון', ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹל'בעל

(לעׂשֹות  ׁשּזה מּזֹו ויתרה ׁשּיצטּוה, מה ּכל ׁשּיעׂשה ּדהאדם, ּב'ּגּלּויים' ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא
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משמע,)47 שם הענין מהמשך אבל דאריך. גלגלתא הלשון נזכר אֿב) (קי, המאמר בסיום שם יתרו לתו"א בהוספות

בהתפשטות  הוא שרשו ורצון בבחירה שתלוי שהדיבור שם, ראה – לעשות מרצון שלמעלה דרצון בדרגא שם שמדובר

רעוין. דכל רעוא הפשוט, רצון הכתר, בפנימיות מגיע מדבר) (בחינת ברצונו תלוי שאינו והדיבור הקדמת )48הרצון, כי ַ

ד. כד, משפטים עה"פ פירש"י – בסיון בחמישי היתה לנשמע הענין )49נעשה שמקשר א) (קט, שם לתו"א הוספות ראה

(לכאורה) הוא נשמתן דפרחה הענין והרי – ב) פח, שבת (ראה נשמתן פרחה ודיבור דיבור כל שעל זה עם הכתרים, דב'

לעשות. מהרצון שלמעלה ס"ז )50בדרגא לעיל (הובא שארז"ל מה יובן תחלה ועפ"ז שמים מלכות עול עליו "שיקבל (

שמים מלכות עול קבלת בלי דלכאורה, – מצוות" עול עליו יקבל `xytואח"כ i`,בו"ד מלך [בדוגמת מצוות עול להיות

lerdy,וא"כ ג)], כ, יתרו עה"פ (ויל"ש) מכילתא (ראה עליהם למלך אותו שקיבלו לאחרי דוקא שייך גזירותיו לקיים

צריך ולמה  שמים, מלכות עול עליו שקיבל מוכיח עצמו זה מצוות, עול עליו מלכות zeevlכשמקבל עול עליו שיקבל

מצוות, עול דקבלת ה"תחילה" תהי' עומ"ש שהקבלת הוא תחילה עומ"ש עליו לקבל שהציווי לומר, ויש תחילה. שמים

בפנים. כדלקמן שמים, מלכות דעול הביטול בגילוי יורגש שלו המצוות שבעול היינו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚ „‚kL ÌÈ¯˙k‰ ÈL"Ï Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«ƒ¿≈«¿»ƒ∆¿∆∆«¬∆

eÎLÓpL "ÚÓLÂישראל BÚe·M‰Œ‚Á˙לבני ·¯Úa48, כשאמרו ¿ƒ¿«∆ƒ¿¿¿∆∆««»
תורה  מתן לפני ונשמע' eÎiMÓ˙'נעשה ‰ÏÚÓlL 'ÌÈÙÈwÓ' Ì‰L∆≈«ƒƒ∆¿«¿»ƒ«»

'ÈÓÈt'Ï49„‚kL ¯˙k"‰ ˙¯ÈLwL ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ . «¿ƒƒ¿«ƒ∆≈¿»≈∆¿ƒ««∆∆∆¿∆∆
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰˙È‰ "ÚÓLƒ¿«»¿»«¿»«¿≈
"ÚÓLÏ ‰NÚ eÓÈc˜‰"L∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«

כשלעצמו, ה'נשמע' מצד Èkƒולא
˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰ שהוא «ƒ¿«»«…ƒ¿

'נשמע' של Ïehaהביטול ‡e‰ƒ
Ô‰ ˙Bˆn‰L ÔÂÈÎÂ ,ÔBˆ¯‰Ï¿»»¿≈»∆«ƒ¿≈

Ì„‡‰Ï ÌÈÈeeˆÔBˆ¯‰ È¯‰ , ƒƒ¿»»»¬≈»»
האלוקי  ŒÏÚהעליון ‡e‰ ˙BˆÓc¿ƒ¿«

‰ˆB¯L (Ì„‡‰c) ÔBˆ¯‰ C¯c∆∆»»¿»»»∆∆
,BlL ˙BÁk‰ È„ÈŒÏÚ ˙BNÚÏ«¬«¿≈«…∆

'‡zÏbÏ‚c ÛÈwÓ' זה אין וכאמור «ƒ¿À¿»¿»
את  להמשיך בכוחו ואין אמיתי', 'מקיף

'כתר'. של העליונה הדרגה

'¯˙Îc ÛÈwn'‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«««ƒ¿∆∆
ב'כתר' העליונה ÛÈwÓ')«ƒ'הדרגה

('ÈÓÈt'Ï ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»«¿ƒƒ
˙Ïa˜c Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«ƒ¿«»«
Ïeha ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ…«¿»«ƒƒ

'ÔBˆ¯‰ ÏÚ·'Ï הקדושֿברוךֿהוא ¿««»»
ויותר  עמוק יותר ביטול שהוא עצמו,

הרצון  אל הביטול מאשר פנימי

"eÓÈc˜‰Lהעליון. È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿ƒ
Ì‰Ï e¯L˜ ,ÚÓLÏ ‰NÚ«¬∆¿ƒ¿«»¿»∆
‰NÚ „‚k „Á‡ ,ÌÈ¯˙k ÈL¿≈¿»ƒ∆»¿∆∆«¬∆

,"ÚÓL „‚k „Á‡Â והקדמת ¿∆»¿∆∆ƒ¿«
לא  לכתר שיזכו פעלה ל'נשמע' 'נעשה'

'נשמע' על גם אלא 'נעשה' על רק

הבי  עומק את בו אין עצמו טול שמצד

ב'נעשה' È„ÈŒÏÚשיש Èkƒ«¿≈

˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰ Ìb ,"ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰"«¿»««¬∆¿ƒ¿«««ƒ¿«»«…ƒ¿
שמע) קריאת של שנייה בפרשה עוסקים (שבו 'נשמע' של ‰e‡הביטול

Lb¯pL ÔÙ‡a וניכרÈel‚a Ba50‡a ‡e‰LונובעÏeha‰Ó ¿…∆∆ƒ¿»¿ƒ∆»≈«ƒ
ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜c בפרשה עוסקים שבו הביטול לו, שקדם ¿«»«…«¿»«ƒ

שמע, קריאת של Ïehaƒראשונה
.'ÔBˆ¯‰ ÏÚ·'Ï¿««»»

¯e‡·eÏeh·a ‰NÚpL ÈelÚ‰ ≈»ƒ∆«¬»¿ƒ
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ "ÚÓL"c¿ƒ¿««¿≈«¿»«

,"‰NÚ"c Ïeha‰ ויתרון עילוי «ƒ¿«¬∆
מצד  'נשמע' של בביטול קיים שלא

המצוות  קיום של הביטול הוא כי עצמו

בדרגה  למטה הוא עצמו שמצד

מלכות  עול קבלת של הכללי מהביטול

לעיל, כמבואר «Ô·eÈשמים,
,‰ÏÚÓlL BÓÎc ,ÌÈc˜‰a¿«¿ƒƒ¿∆¿«¿»
הביטול, הוא שכלפיה האלוקות בדרגת

‡e‰ ˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰«ƒ¿«»«…ƒ¿
Èelb) ÔBˆ¯‰Ï של והתפשטות ¿»»ƒ

האלוקי  Ïa˜c˙הרצון Ïeha‰Â ,(¿«ƒ¿«»«
‡e‰ ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ביטול …«¿»«ƒ

האדם  ‰¯ˆÔB',של ÏÚ·'Ï היינו ¿««»»
האלוקות, ∆∆∆»ÊŒC¯cŒÏÚ‰עצמיות

Ïeha‰L ,Ì„‡‰Ï Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿»»»∆«ƒ
‡e‰ ˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜c ביטול ¿«»«…ƒ¿

,Ì„‡‰c 'ÌÈÈelb'a האדם כאשר «ƒƒ¿»»»
עצמו  על בכוחות NÚiL‰מקבל ∆«¬∆

שלו eËˆiL‰,הגלויים ‰Ó Ïk»«∆ƒ¿«∆
BfÓ ‰¯˙ÈÂ דבר גם כולל זה וביטול ƒ≈»ƒ
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טו iyilyd ycega

ּדקּבלת  והּבּטּול ׁשּלֹו, הרצֹון יהיה ּׁשּנצטּוה) ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָמה

ׁשּכל  עצמֹו, ּבאדם הּוא ׁשמים מלכּות ְְִֶַַַָָָָָֹעל

מל ,הּמל ׁשל עבּדֹו ׁשהּוא זה הּוא ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַמציאּותֹו

ׁשהּמעלה  מּובן, ּומּזה הּקּב"ה. הּמלכים ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָמלכי

ׁשמ  מלכּות על מצֹות,ּדקּבלת על קּבלת לגּבי ים ְְְְִִֵַַַַַַַָָָֹֹ

נׁשאר  מצֹות, על ּדבקּבלת הּבּטּול. ּבענין ּגם ְְְְְִִִִִִַַַַַָָֹהיא

ּבטלה  ׁשאינּה מציאּות ּובֹו ואמּתית 51אצלֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשּכל  ׁשמים, מלכּות על ּבקּבלת הּוא ְְִִֶַַַַַָָָֹהּבּטּול

[וזה  .הּמל עבד ׁשהּוא זה היא ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַמציאּותֹו

ּבכדי  הּוא מצֹות, על קּבלת (ּגם) להיֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשּצריכה

ּומצֹות  הּתֹורה לקּיּום ּבנֹוגע (ּגם) יהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשהּבּטּול

על 52ּבפעל  (קּבלת ּד"נׁשמע" הּבּטּול וכאׁשר .[ ְְְְֲִִֶַַַַַַָֹֹ

הּבּטּול  הקּדמת ועלֿידי לאחרי הּוא ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָמצֹות)

ׁשּנרּגׁש ׁשמים), מלכּות על (קּבלת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹּד"נעׂשה"

iENbA מה ּכל לעׂשֹות עליו ׁשּמקּבל ּדזה §¦ְְֲֵֶֶַַַָָָ

ׁשל  עבּדֹו עצמֹו ׁשהּוא מּפני הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַּׁשּיצטּוה,

ּבכל  הּוא ּד"נׁשמע" הּבּטּול ּגם אזי ,ְְְֲִִֶֶַַַַַָהּמל

ואין  ׁשּלֹו), הּגלּויים לּכחֹות (ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֶַַַֹמציאּותֹו

הּצּוּוי. יקּים ׁשּלא ּכלל ְְִֵֶַַַָָֹׁשּי

ּתכלית LÈÂט) וׁשֹוב', ׁשּב'רצֹוא ּדכמֹו להֹוסיף, ¿≈ְְְְִִִֶַָָ

ה'ׁשֹוב' ּבׁשביל היא ּדה'רצֹוא' ְְִִִַַַָָָָהּכּונה

ה'רצֹוא' ּב"ּנעׂשה"53ׁשּלאחרי הּוא עלּֿדרֿזה , ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

על  (קּבלת ו"נׁשמע" ׁשמים) מלכּות על ְְְִִַַַַַַַָָָֹֹ(קּבלת

הּכּונה  ׁשּתכלית וׁשֹוב', 'רצֹוא ּכמֹו ׁשהם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָמצֹות)

ועלֿידי  ל"נׁשמע". ּיביא ׁשּזה היא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָּד"נעׂשה"

הּוא  ׁש"ּנעׂשה" לנׁשמע", נעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָ"הקּדמת

ּכי  ּב"ּנעׂשה". עּלּוי מתוּסף ל"נׁשמע", ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהקּדמה

ּבּטּול  ׁשהּוא ּדמסירּותֿנפׁש ּבּטּול היֹותֹו עם (מּצדֿעצמֹו), ּד"נעׂשה" ְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַהּבּטּול

האדם  ׁשל הּבּטּול הּוא נעלה, הקּדמה 54הכי הּוא ׁשה"נעׂשה" ועלֿידי , ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
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היא)51 בטילה שאינה שהמציאות דכיון מזו, eze`ivnויתירה mvr הביטול גם – הגלויים] דכחותיו (גם) העצם [שהוא

ההעלם  בדרגת גם עכ"פ, (בהעלם אצלו נשאר – מצוות עול עליו שמקבל דהגם בשלימות, אינו שלו הגלויים שבכחות

הציווי. לקיים לא לפעמים שאפשר מקום נתינת הגלויים) עצמו))52דכחות (מצד שמים מלכות עול דקבלת הביטול כי

קץ). (ע' שם תרכ"ט סה"מ ראה – המצוות לקיום שייך ואינו למעלה, והעלאה דרצוא באופן סה"מ )53הוא בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך. רנו ע' קצב).)54תרמ"ט (ע' שם תרכ"ט סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלוfL‰נוסף  וההחלטה È‰È‰(הקבלה (‰eËˆpM ‰Ó ˙BNÚÏ ∆∆«¬«∆ƒ¿«»ƒ¿∆

BlL ÔBˆ¯‰ מבטל הוא כי בפועל כך שיעשה רק ולא עצמו, האדם של »»∆
העליון, הרצון כלפי שלו האישי הרצון ÏÚאת ˙Ïa˜c Ïeha‰Â¿«ƒ¿«»«…

,BÓˆÚ Ì„‡a ‡e‰ ÌÈÓL ˙eÎÏÓ העשייה לצורך התבטלות לא היינו «¿»«ƒ»»»«¿
אלא  הרצון של התבטלות לא ואפילו

כזו  ברמה כללי «∆ÏkLביטול
B˙e‡ÈˆÓ כוח רק ולא האדם, של ¿ƒ

אחר, או e‰L‡כזה ‰Ê ‡e‰∆∆
ÈÎÏÓ CÏÓ ,CÏn‰ ÏL Bc·Ú«¿∆«∆∆∆∆«¿≈
,Ô·eÓ ‰fÓe .‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»ƒ∆»
˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜c ‰ÏÚn‰L∆««¬»¿«»«…«¿
,˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜ Èa‚Ï ÌÈÓL»«ƒ¿«≈«»«…ƒ¿

Ïeha‰ ÔÈÚa Ìb ‡È‰ וקבלת ƒ«¿ƒ¿««ƒ
ביטול  מתוך היא שמים מלכות עול

פנימי. ויותר עמוק »«»¿Ïa˜·cƒ˙יותר
,˙BˆÓ ÏÚ רק עול קבלת שהיא …ƒ¿

לעניין  גם אפילו או המעשה לעניין

כל  של מוחלט ביטול אין הרצון,

אלא  B·eמציאותו BÏˆ‡ ¯‡Lƒ¿»∆¿
ÏËa‰בתוכו dÈ‡L ˙e‡ÈˆÓ51 ¿ƒ∆≈»¿≈»

(וכפי  מושלם ביטול זה אין ולכן

אפילו  כאן, 51 בהערה שמבואר

לא  בפועל המעשה לגבי הביטול

יש  שלו המציאות בעצם כי מושלם,

בביטול  לאלוקות בטל שלא חלק עדיין

‰Ïehaמוחלט), ˙ÈzÓ‡Â של «¬ƒƒ«ƒ
לאלוקות ÏÚהאדם ˙Ïa˜a ‡e‰¿«»«…

,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ברמה ביטול שהוא «¿»«ƒ
Ê‰כזו  ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒƒ∆

CÏn‰ „·Ú ‡e‰L נשאר ולא ∆∆∆«∆∆
בטל  שאינו במציאותו חלק שום

כן  שאם [אלא לחלוטין. לאלוקות

צורך  יש בכלל מדוע השאלה נשאלת

המצוות, קיום של עול וקבלת בביטול

עול  וקבלת ביטול הוא העיקר והרי

של  הקבלתֿעול וגם שמים מלכות

כך  ועל מוחלט ביטול איננה המצוות

ומיישב, ÎÈ¯vL‰מבאר ‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ»
,˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜ (Ìb) ˙BÈ‰Ïƒ¿««»«…ƒ¿

מושלם, לא ביטול זהו שלכאורה Èלמרות Ïeha‰L È„Îa ‡e‰‰È‰ ƒ¿≈∆«ƒƒ¿∆
ÏÚÙa ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜Ï Ú‚Ba (Ìb)52 כללי דבר יישאר ולא «¿≈«¿ƒ«»ƒ¿¿…«

'שוב']. בלי 'רצוא' כמו (˜Ïa˙מופשט "ÚÓL"c Ïeha‰ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆«ƒ¿ƒ¿««»«
"‰NÚ"c Ïeha‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚÂ È¯Á‡Ï ‡e‰ (˙BˆÓ ÏÚ…ƒ¿¿«¬≈¿«¿≈«¿»««ƒ¿«¬∆
,(ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜)«»«…«¿»«ƒ

Lb¯pLבאדםiENbA‰Êc ∆ƒ¿»§¦¿∆
‰Ó Ïk ˙BNÚÏ ÂÈÏÚ Ïa˜nL∆¿«≈»»«¬»«
‡e‰L ÈtÓ ‡e‰ ,‰eËˆiM∆ƒ¿«∆ƒ¿≈∆

BÓˆÚ המציאות וכל העצמיות כל «¿
Ìbשלו ÈÊ‡ ,CÏn‰ ÏL Bc·Ú«¿∆«∆∆¬««

‡e‰ "ÚÓL"c Ïeha‰ לא כבר «ƒ¿ƒ¿«
להיות  הופך אלא מושלם שאינו ביטול

מוחלט  B˙e‡ÈˆÓביטול ÏÎa¿»¿ƒ
BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ Ú‚Ba)¿≈««…«¿ƒ∆
של  הזו עול קבלת היא זה שלעניין

CiL'נשמע' ÔÈ‡Â ייתכן), ÏÏkלא ¿≈«»¿»
Èeev‰ Ìi˜È ‡lL.בפועל ∆…¿«≈«ƒ

LÈÂ (ËBÓÎc ,ÛÈÒB‰Ï ¿≈¿ƒƒ¿
˙ÈÏÎz ,'·BLÂ ‡Bˆ¯'aL∆¿»»«¿ƒ
ÏÈ·La ‡È‰ '‡Bˆ¯'‰c ‰ek‰««»»¿»»ƒƒ¿ƒ
'‡Bˆ¯'‰ È¯Á‡lL '·BL'‰53, «∆¿«¬≈»»

"‰NÚp"a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆««¬∆
(ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜)«»«…«¿»«ƒ
(˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜) "ÚÓL"Â¿ƒ¿««»«…ƒ¿
,'·BLÂ ‡Bˆ¯' BÓk Ì‰L∆≈¿»»
"‰NÚ"c ‰ek‰ ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ««»»¿«¬∆
."ÚÓL"Ï ‡È·i ‰fL ‡È‰ƒ∆∆»ƒ¿ƒ¿«
‰NÚ ˙Óc˜‰" È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»««¬∆
‡e‰ "‰NÚp"L ,"ÚÓLÏ¿ƒ¿«∆«¬∆
ÛqÂ˙Ó ,"ÚÓL"Ï ‰Óc˜‰«¿»»¿ƒ¿«ƒ¿«≈
Ïeha‰ Èk ."‰NÚp"a ÈelÚƒ««¬∆ƒ«ƒ
ÌÚ ,(BÓˆÚŒ„vÓ) "‰NÚ"c¿«¬∆ƒ««¿ƒ
LÙŒ˙e¯ÈÒÓc Ïeha B˙BÈ‰¡ƒƒ¿ƒ∆∆
‡e‰ ,‰ÏÚ ÈÎ‰ Ïeha ‡e‰L∆ƒ¬ƒ«¬»

Ì„‡‰ ÏL Ïeha‰54È„ÈŒÏÚÂ , «ƒ∆»»»¿«¿≈
‰Óc˜‰ ‡e‰ "‰NÚ"‰L∆««¬∆«¿»»
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ל"ׁשני 47מ'ּגלּגלּתא' ּבנֹוגע הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

ּבערב  ׁשּנמׁשכּו ונׁשמע" נעׂשה ׁשּכנגד ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּכתרים

ׁשּלמעלה 48חגֿהּׁשבּועֹות  'מּקיפים' ׁשהם , ְְִִֵֶֶַַַַָָ

ל'ּפנימי' לבאר 49מּׁשּיכּות יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּדוקא  היתה נׁשמע " ׁשּכנגד  ה"ּכתר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּקׁשירת

הּבּטּול  ּכי לנׁשמע", נעׂשה ׁש"הקּדימּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַעלֿידי

וכיון  להרצֹון, ּבּטּול הּוא מצֹות על ְְְְִִֵַַָָָָֹּדקּבלת

צּוּויים הן ּדמצֹות mc`dlׁשהּמצֹות הרצֹון הרי , ְִִִֵֶַ§¨¨¨ְְֲִֵָָ

לעׂשֹות  ׁשרֹוצה (ּדהאדם) הרצֹון עלּֿדר ְֲֶֶֶֶַַָָָָָהּוא

והמׁשכת  ּדגלּגלּתא'. 'מּקיף ׁשּלֹו, הּכחֹות ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹֻעלֿידי

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ('מּקיף' ּדכתר' ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָה'ּמּקיף

מלכּות  על ּדקּבלת הּבּטּול עלֿידי הּוא ְְְְִִִֵַַַַַַָֹל'ּפנימי')

"ׁשהקּדימּו ועלֿידי הרצֹון'. ל'בעל ּבּטּול ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשמים,

אחד  ּכתרים, ׁשני להם קׁשרּו לנׁשמע, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָנעׂשה

עלֿידי  ּכי נׁשמע", ּכנגד ואחד נעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָּכנגד

על  ּדקּבלת הּבּטּול ּגם לנׁשמע", נעׂשה ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹ"הקּדמת

ּבגּלּוי  ּבֹו ׁשּנרּגׁש ּבאפן הּוא ּבא 50מצֹות ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶָָֹ

ל'בעל  ּבּטּול ׁשמים, מלכּות על ּדקּבלת ְְְִִִֵַַַַַַַָָֹמהּבּטּול

ָָהרצֹון'.

¯e‡·eֿעל ּד"נׁשמע" ּבבּטּול ׁשּנעׂשה העּלּוי ≈ְְְֲִִִֶַַַָָ

הּבּטּול  ׁשּלמעלה, ּדכמֹו ּבהקּדים, יּובן ּד"נעׂשה", הּבּטּול הקּדמת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָידי

הּוא  ׁשמים מלכּות על ּדקּבלת והּבּטּול (ּגּלּוי), להרצֹון הּוא מצֹות על ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָֹֹּדקּבלת

מצֹות  על ּדקּבלת ׁשהּבּטּול להאדם, ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה הרצֹון', ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹל'בעל

(לעׂשֹות  ׁשּזה מּזֹו ויתרה ׁשּיצטּוה, מה ּכל ׁשּיעׂשה ּדהאדם, ּב'ּגּלּויים' ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא
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משמע,)47 שם הענין מהמשך אבל דאריך. גלגלתא הלשון נזכר אֿב) (קי, המאמר בסיום שם יתרו לתו"א בהוספות

בהתפשטות  הוא שרשו ורצון בבחירה שתלוי שהדיבור שם, ראה – לעשות מרצון שלמעלה דרצון בדרגא שם שמדובר

רעוין. דכל רעוא הפשוט, רצון הכתר, בפנימיות מגיע מדבר) (בחינת ברצונו תלוי שאינו והדיבור הקדמת )48הרצון, כי ַ

ד. כד, משפטים עה"פ פירש"י – בסיון בחמישי היתה לנשמע הענין )49נעשה שמקשר א) (קט, שם לתו"א הוספות ראה

(לכאורה) הוא נשמתן דפרחה הענין והרי – ב) פח, שבת (ראה נשמתן פרחה ודיבור דיבור כל שעל זה עם הכתרים, דב'

לעשות. מהרצון שלמעלה ס"ז )50בדרגא לעיל (הובא שארז"ל מה יובן תחלה ועפ"ז שמים מלכות עול עליו "שיקבל (

שמים מלכות עול קבלת בלי דלכאורה, – מצוות" עול עליו יקבל `xytואח"כ i`,בו"ד מלך [בדוגמת מצוות עול להיות

lerdy,וא"כ ג)], כ, יתרו עה"פ (ויל"ש) מכילתא (ראה עליהם למלך אותו שקיבלו לאחרי דוקא שייך גזירותיו לקיים

צריך ולמה  שמים, מלכות עול עליו שקיבל מוכיח עצמו זה מצוות, עול עליו מלכות zeevlכשמקבל עול עליו שיקבל

מצוות, עול דקבלת ה"תחילה" תהי' עומ"ש שהקבלת הוא תחילה עומ"ש עליו לקבל שהציווי לומר, ויש תחילה. שמים

בפנים. כדלקמן שמים, מלכות דעול הביטול בגילוי יורגש שלו המצוות שבעול היינו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚ „‚kL ÌÈ¯˙k‰ ÈL"Ï Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«ƒ¿≈«¿»ƒ∆¿∆∆«¬∆

eÎLÓpL "ÚÓLÂישראל BÚe·M‰Œ‚Á˙לבני ·¯Úa48, כשאמרו ¿ƒ¿«∆ƒ¿¿¿∆∆««»
תורה  מתן לפני ונשמע' eÎiMÓ˙'נעשה ‰ÏÚÓlL 'ÌÈÙÈwÓ' Ì‰L∆≈«ƒƒ∆¿«¿»ƒ«»

'ÈÓÈt'Ï49„‚kL ¯˙k"‰ ˙¯ÈLwL ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ . «¿ƒƒ¿«ƒ∆≈¿»≈∆¿ƒ««∆∆∆¿∆∆
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰˙È‰ "ÚÓLƒ¿«»¿»«¿»«¿≈
"ÚÓLÏ ‰NÚ eÓÈc˜‰"L∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«

כשלעצמו, ה'נשמע' מצד Èkƒולא
˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰ שהוא «ƒ¿«»«…ƒ¿

'נשמע' של Ïehaהביטול ‡e‰ƒ
Ô‰ ˙Bˆn‰L ÔÂÈÎÂ ,ÔBˆ¯‰Ï¿»»¿≈»∆«ƒ¿≈

Ì„‡‰Ï ÌÈÈeeˆÔBˆ¯‰ È¯‰ , ƒƒ¿»»»¬≈»»
האלוקי  ŒÏÚהעליון ‡e‰ ˙BˆÓc¿ƒ¿«

‰ˆB¯L (Ì„‡‰c) ÔBˆ¯‰ C¯c∆∆»»¿»»»∆∆
,BlL ˙BÁk‰ È„ÈŒÏÚ ˙BNÚÏ«¬«¿≈«…∆

'‡zÏbÏ‚c ÛÈwÓ' זה אין וכאמור «ƒ¿À¿»¿»
את  להמשיך בכוחו ואין אמיתי', 'מקיף

'כתר'. של העליונה הדרגה

'¯˙Îc ÛÈwn'‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«««ƒ¿∆∆
ב'כתר' העליונה ÛÈwÓ')«ƒ'הדרגה

('ÈÓÈt'Ï ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»«¿ƒƒ
˙Ïa˜c Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«ƒ¿«»«
Ïeha ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ…«¿»«ƒƒ

'ÔBˆ¯‰ ÏÚ·'Ï הקדושֿברוךֿהוא ¿««»»
ויותר  עמוק יותר ביטול שהוא עצמו,

הרצון  אל הביטול מאשר פנימי

"eÓÈc˜‰Lהעליון. È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿ƒ
Ì‰Ï e¯L˜ ,ÚÓLÏ ‰NÚ«¬∆¿ƒ¿«»¿»∆
‰NÚ „‚k „Á‡ ,ÌÈ¯˙k ÈL¿≈¿»ƒ∆»¿∆∆«¬∆

,"ÚÓL „‚k „Á‡Â והקדמת ¿∆»¿∆∆ƒ¿«
לא  לכתר שיזכו פעלה ל'נשמע' 'נעשה'

'נשמע' על גם אלא 'נעשה' על רק

הבי  עומק את בו אין עצמו טול שמצד

ב'נעשה' È„ÈŒÏÚשיש Èkƒ«¿≈

˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰ Ìb ,"ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰"«¿»««¬∆¿ƒ¿«««ƒ¿«»«…ƒ¿
שמע) קריאת של שנייה בפרשה עוסקים (שבו 'נשמע' של ‰e‡הביטול

Lb¯pL ÔÙ‡a וניכרÈel‚a Ba50‡a ‡e‰LונובעÏeha‰Ó ¿…∆∆ƒ¿»¿ƒ∆»≈«ƒ
ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜c בפרשה עוסקים שבו הביטול לו, שקדם ¿«»«…«¿»«ƒ

שמע, קריאת של Ïehaƒראשונה
.'ÔBˆ¯‰ ÏÚ·'Ï¿««»»

¯e‡·eÏeh·a ‰NÚpL ÈelÚ‰ ≈»ƒ∆«¬»¿ƒ
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ "ÚÓL"c¿ƒ¿««¿≈«¿»«

,"‰NÚ"c Ïeha‰ ויתרון עילוי «ƒ¿«¬∆
מצד  'נשמע' של בביטול קיים שלא

המצוות  קיום של הביטול הוא כי עצמו

בדרגה  למטה הוא עצמו שמצד

מלכות  עול קבלת של הכללי מהביטול

לעיל, כמבואר «Ô·eÈשמים,
,‰ÏÚÓlL BÓÎc ,ÌÈc˜‰a¿«¿ƒƒ¿∆¿«¿»
הביטול, הוא שכלפיה האלוקות בדרגת

‡e‰ ˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰«ƒ¿«»«…ƒ¿
Èelb) ÔBˆ¯‰Ï של והתפשטות ¿»»ƒ

האלוקי  Ïa˜c˙הרצון Ïeha‰Â ,(¿«ƒ¿«»«
‡e‰ ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ביטול …«¿»«ƒ

האדם  ‰¯ˆÔB',של ÏÚ·'Ï היינו ¿««»»
האלוקות, ∆∆∆»ÊŒC¯cŒÏÚ‰עצמיות

Ïeha‰L ,Ì„‡‰Ï Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿»»»∆«ƒ
‡e‰ ˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜c ביטול ¿«»«…ƒ¿

,Ì„‡‰c 'ÌÈÈelb'a האדם כאשר «ƒƒ¿»»»
עצמו  על בכוחות NÚiL‰מקבל ∆«¬∆

שלו eËˆiL‰,הגלויים ‰Ó Ïk»«∆ƒ¿«∆
BfÓ ‰¯˙ÈÂ דבר גם כולל זה וביטול ƒ≈»ƒ
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h"kyz'dטז ,oeiq g"xre g"dan ,xacna zyxt zay

והמׁשכה  ('ׁשֹוב' מצֹות על עליו לקּבל ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹל"נׁשמע "

עלֿידיֿזה  ּד"נתאּוה למּטה), הּכּונה נׁשלמת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבתחּתֹונים" ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ,55הּקּב"ה ְְְִִִִֵַַַָָָָ

העצמּות  ׁשהּמעלה 56ּכּונת להֹוסיף, ויׁש . ְְְֲִֵֶַַַַַָָָ

על  ּד"נעׂשה" הּקדימה ׁשעלֿידי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָּד"נׁשמע"

ּכי  ּבּבּטּול . ּגם הּוא עצמֹו, ּד"נעׂשה" ְְְֲִִִֶַַַַָָהענין

הּוא (מּצדֿעצמֹו) ּד"נעׂשה" Fpi`Wהּבּטּול ְְֲִִֶַַַַ¤¥
,(הּמל ׁשל עבּדֹו רק (והּוא לעצמֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַמציאּות

ׁשהּבּטּול  לנׁשמע", נעׂשה "הקּדמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָועלֿידי

הּבּטּול  ּד"נעׂשה", הּבּטּול ּדגמת הּוא ְְְְֲִִִֶַַַַַֻּד"נׁשמע"

ּדהאדם. ּבּמציאּות ּגם ְְִַַָָָהּוא

הענינים ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰יו"ד) ּבׁשני הּוא ¿«∆∆∆ְְִִִֵָָ

סיון, ְִֶֶָֹֹׁשּבראׁשֿחדׁש

ּד"מדּבר" והּבּטּול הּזה" ּד"יֹום ,57הּבּטּול ְְְְִִִֶַַַָ

הּבּטּול  על הּזה" ּד"יֹום ּדהּבּטּול ְְֲִִֶֶַַַַַַָׁשהּמעלה

ּד"יֹום  ׁשהּבּטּול ענינים. ּבׁשני הּוא ְְְְְִִִִִֵֶַָָּד"מדּבר"

ּבּמציאּות  ּגם הּוא ּבבּטּול) היא (ׁשהאהבה ְְֲִִִֶֶַַַַָָהּזה"

הּכּונה  נׁשלמת ּדוקא וׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדהאדם.

ּבתחּתֹונים". ְְִִַַָּד"דירה

LÈÂנמׁש הּזה" ּד"יֹום ׁשהּבּטּול ּדזה להֹוסיף, ¿≈ְְְְִִִֶֶֶַַָ

הּבּטּול  לאחרי [וגם ּדהאדם ּבּמציאּות ְְְְֲִִֵַַַַַָָָּגם

אּלא) הּיׁש, ּבּטּול (לא הּוא ּבּמציאּות, ְְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּנמׁש

העצמּות, המׁשכת עלֿידי הּוא ּבמציאּות], ְְְְִִִֵַַַַָָּבּטּול

(ּבּטּול  הפכים ׁשני לחּבר הּוא העצמּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹׁשּבכח

ְִּומציאּות).

LÈÂ ּבּיֹום" הּכתּוב ּבלׁשֹון ּגם מרּמז ׁשּזה לֹומר ¿≈ְְִֶֶַַַַָָֻ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר ּדהּנה ,58הּזה". ְְְִִֵֵֶַָָֹ

הּוא  "זה", ולֹומר ּבאצּבע עליו להראֹות ׁשאפׁשר ּדבר ׁשהּוא "זה", ְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלׁשֹון
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רפל"ו.)55 תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ובכ"מ.)56ראה כד. ע' כסלו סה"מ תו"מ ראה

דתורה)57 הדיבור דמעלת התורה, והשגת דתורה בדיבור הוא –ועד"ז הקורא* אחר דעונה באופן שהוא ;lehiaהיא

התורה. עם חד נעשה שלו) (ה"מציאות" דהאדם השכל שגם – היא דתורה ההשגה ג.)58ומעלת לב, ראה

דוקא  כי הוא התורה, ידיעת הוא הלימוד ענין שעיקר אף דוקא, בדיבור תורה ללמוד שצריך דזה המאמר), (בתחילת שם לתו"א הוספות ראה (*

הקורא. אחר דכעונה באופן הוא דתורה הדיבור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰Â '·BL') ˙BˆÓ ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ï "ÚÓL"Ï¿ƒ¿«¿«≈»»…ƒ¿¿«¿»»¿«»
BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙"c ‰ek‰ ˙ÓÏL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿∆∆««»»¿ƒ¿«»«»»ƒ¿

"ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È55˙eÓˆÚ‰ ˙ek ,56,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ . ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ«»«»«¿¿≈¿ƒ
ÏÚ "‰NÚ"c ‰ÓÈ„w‰ È„ÈŒÏÚL "ÚÓL"c ‰ÏÚn‰L∆««¬»¿ƒ¿«∆«¿≈«¿ƒ»¿«¬∆«

‡e‰ ,BÓˆÚ "‰NÚ"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬∆«¿
Ïeha‰ Èk .Ïehaa Ìb««ƒƒ«ƒ
‡e‰ (BÓˆÚŒ„vÓ) "‰NÚ"c¿«¬∆ƒ««¿

BÈ‡L‡e‰Â) BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ ∆≈¿ƒ¿«¿¿
ŒÏÚÂ ,(CÏn‰ ÏL Bc·Ú ˜«̄«¿∆«∆∆¿«
‰NÚ ˙Óc˜‰" È„È¿≈«¿»««¬∆
Ïeha‰L ,"ÚÓLÏ¿ƒ¿«∆«ƒ
Ïeha‰ ˙Ó‚c ‡e‰ "ÚÓL"c¿ƒ¿«À¿««ƒ
Ìb ‡e‰ Ïeha‰ ,"‰NÚ"c¿«¬∆«ƒ«

.Ì„‡‰c ˙e‡Èˆna«¿ƒ¿»»»
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ („"ÂÈ בדומה ¿«∆∆∆

שבביטול  היתרון אודות לעיל לאמור

'נשמע' של הביטול על 'נעשה' של

ל'נשמע' 'נעשה' הקדמת ידי על וכיצד

'נשמע' של בביטול גם עילוי נפעל

ŒL‡¯aL ÌÈÈÚ‰ ÈLa ‡e‰ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿…
ÌBÈ"c Ïeha‰ ,ÔÂÈÒ L„Á…∆ƒ»«ƒ¿
"¯a„Ó"c Ïeha‰Â "‰f‰57, «∆¿«ƒ¿ƒ¿»

באריכות, לעיל המבוארים

ÌBÈ"c Ïeha‰c ‰ÏÚn‰L∆««¬»¿«ƒ¿
"¯a„Ó"c Ïeha‰ ÏÚ "‰f‰«∆««ƒ¿ƒ¿»

.ÌÈÈÚ ÈLa ‡e‰ אחד עניין ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
"‰f‰ ÌBÈ"c Ïeha‰L∆«ƒ¿«∆

‰·‰‡‰L) הוא שעניינה אף על ∆»«¬»
ה'כיווץ', היפך והתפשטות קירוב

Ìbמכלֿמקום ‡e‰ (Ïeh·a ‡È‰ƒ¿ƒ«
Ì„‡‰c ˙e‡Èˆna היא שגם «¿ƒ¿»»»

לגבי  לעיל שהוסבר (וכמו מתבטלת

מציאותה  חודש שבראש הלבנה מולד

בביטול. והיא ≈¿»∆¿ŒÈ„ÈŒÏÚLÂמתחדשת
‰ek‰ ˙ÓÏL ‡˜Âc ‰Ê∆«¿»ƒ¿∆∆««»»

"ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„"c אמרו ¿ƒ»««¿ƒ
הקדושֿ 'נתאוה במדרש ז"ל חכמינו

בתחת  דירה לו להיות ונים'ברוךֿהוא

כך  ועל העולם. בריאת של והתכלית הכוונה למעשה שזו בחסידות  ומוסבר

נעלמת  ה'תחתונים' מציאות כאשר לא בשלמות מתמלאת זו שכוונה מבואר

ובכל  תחתונים, עולמות של המציאות גדרי עם קיימת, שהיא אלא ונאבדת

האלוקית. השכינה והשראת לגילוי ראוי מקום הם זאת

LÈÂÏeha‰L ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï ¿≈¿ƒ¿∆∆«ƒ
CLÓ "‰f‰ ÌBÈ"c ומשפיע ¿«∆ƒ¿»

Ì„‡‰cוחודר  ˙e‡Èˆna Ìb««¿ƒ¿»»»
CLÓpL Ïeha‰ È¯Á‡Ï Ì‚Â]¿«¿«¬≈«ƒ∆ƒ¿»

‡Ï) ‡e‰ ,˙e‡ÈˆnaרקÏeha «¿ƒ…ƒ
,Li‰ אבל בטלה שלו שהישות היינו «≈

קיימת  שלה, הגדרים כל עם מציאותו,

˙e‡ÈˆÓa Ïeha (‡l‡ ביטול ∆»ƒƒ¿ƒ
משלו  מציאות כל ללא ‰e‡מוחלט ,[

˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ גילוי «¿≈«¿»«»«¿
הקדושֿברוךֿהוא  של ועצמותו מהותו

‰eÓˆÚ˙בעצמו, ÁÎaL כיוון ∆¿…«»«¿
שום  אין ולגביו הגדרים כל מעל שהוא

‰ÌÈÎÙמגבלות  ÈL ¯aÁÏ ‡e‰¿«≈¿≈¬»ƒ
˙e‡ÈˆÓe Ïeha) ומשמעות ƒ¿ƒ

שתהיה  כאמור, היא, והחיבור השילוב

בטלה  תהיה ומכלֿמקום מציאות

לגמרי).

LÈÂ‰fL ¯ÓBÏ לעיל האמור ¿≈«∆∆
ידי  על עצמה במציאות חודר שהביטול

העצמות' Ìb'המשכת Ên¯Ó¿À»«
"‰f‰ ÌBia" ·e˙k‰ ÔBLÏaƒ¿«»««∆

ומבאר. שממשיך כפי

ÈËewÏ'a ¯‡·Ó ‰p‰c¿ƒ≈¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz58, הזקן אדמו"ר מאמרי ספר »

ויקראֿ בחומשים התורה פרשיות על

"Ê‰",במדברֿדברים  ÔBLlL∆»∆
‡e‰L על הנופל c·¯לשון ∆»»

ÂÈÏÚ ˙B‡¯‰Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»¿«¿»»
˜¯ ‡e‰ ,"‰Ê" ¯ÓBÏÂ Úaˆ‡a¿∆¿«¿«∆«

,‰"aw‰a אכן היא האלוקות רק כי ¿«»»
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ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבהּקּב"ה, ּכי 59רק ואנוהּו, אֿלי זה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכבֹודֹו" הארץ כל ּבמקֹו60"מלא ּומבאר ם . ְְְְֶָָָָָֹֹ

ּבעצמּותֹו61אחר  רק הּוא ּד"זה" הענין ּדאמּתית ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

ׁשאֹומרים  ׁשהּדבר הּוא "זה" ּפרּוׁש ּכי .ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָיתּבר

ׁשּכל  וכיון הּדבר, ׁשל מציאּותֹו הּוא "זה", ְְִֵֶֶֶַָָָָָָעליו

נעלים, הכי הּגּלּויים ּגם ּכֹולל ְֲֲִִִִִִֵַַַַָהּנמצאים,

ּברצֹון  ּותלּויה עצמם, מּצד אינּה ְְְְִִִֵַַָָָָמציאּותם

ּבׁשלמּות 62העצמּות  עליהם לֹומר איֿאפׁשר , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

רק  הּוא ּד"זה" הענין ואמּתית הּדבר", ְְֲִִִֶֶַַַָָָָ"זה

ׁשּגם  הּזה", "ּבּיֹום וזהּו .יתּבר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָּבעצמּותֹו

ּבבּטּול  הּוא ("יֹום") ּדהתּפּׁשטּות ְְְְְִִִַַהּמציאּות

"יֹום  העצמּות, ּכח ּגּלּוי עלֿידי הּוא ְְִֵֶַַַַָֹ("הּזה"),

הּזה". ִֶַ(ּגּלּוי)

הּזה"LÈÂיא) ּד"ּבּיֹום הּקׁשר ּגם ׁשּזהּו לֹומר, ¿≈ְֶֶֶֶֶַַַַַ

ׂשנאה  ׁשּירדה סיני", "(מדּבר) ְְְִִִִֶַָָָָעם

הּתֹורה  את ּבֹו קּבלּו ׁשּלא העֹולם .63לאּמֹות ְְִֶֶַָָָֹֻ

ׁשּכפה 64ּדכמֹו מּפני הּתֹורה את קּבלּו ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּכגיגית  הר עליהם האהבה 39הּקּב"ה התּגּלּות ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

יעקב 65ליׂשראל  את "ואהב הּוא 66– ּכמֹוֿכן ," ְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹ

הּתֹורה  את קּבלּו ׁשּלא העֹולם לאּמֹות ְְְִֵֶֶַַָָָֹֻּבנֹוגע

– העֹולם לאּמֹות ׂשנאה ׁשּירדה מּפני ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֻׁשּזהּו

ׂשנאתי" עׂשו יעקב 66"ואת את ׁש"ואהב וזה . ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הּמעלה  מּפני לא הּוא ׂשנאתי" עׂשו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹואת

(לּתֹורה) הּקּב"ה ׁשהחזירּה ּגּופא זה ּכי ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּדיׂשראל,

ולׁשֹון  אּמה ּכל היא 67על הּתֹורה ׁשּנתינת מֹוכיח ְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ּגם  ּכֹולל הּמעלֹות , ׁשּכל ּביֹותר, נעלה ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָמּמקֹום

אלקיכם" לה' אּתם ּד"ּבנים אינם 68הּמעלה , ְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ואּמֹות  (יׂשראל ּוׁשניהם ׁשם, מקֹום ְְְְִִֵֵֶָָָֻּתֹופסים

ליעקב" עׂשו אח "הלא – ׁשוים אּלא 66העֹולם) , ְֲֲִֵֶַָָָָָָֹֹ
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ספכ"ג.)59 שמו"ר עה"פ. פירש"י וראה ב. טו, ג.)60בשלח ו, אלול )61ישעי' דכ"ט מעשיך, תחלת היום זה ד"ה ראה

ובכ"מ. .(485 ע' תשל"ג (סה"מ 35.)62ה'תשל"ג ס"ע שם וראה ואילך. 25 ע' ה'תשי"א סה"מ סע"א )63ראה פט, שבת

שם. 1309.)64ובפירש"י ע' ח"ד לקו"ש (עד"ז) ראה לקמן ובכ"מ.)65בהבא א. כב, ראה לקו"ת ד. צח, מג"א תו"א

ג.)66 א, ובכ"מ.)67מלאכי ב. ב, א.)68ע"ז יד, ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מוחלטת אמיתית e˙kL·מציאות BÓk59 הקדושֿברוךֿהוא על Ê‰בתורה ¿∆»∆

"B„B·k ı¯‡‰ ÏÎ ‡ÏÓ" Èk ,e‰Â‡Â ÈÏŒ‡60 נמצא אכן והוא ≈ƒ¿«¿≈ƒ¿…»»»∆¿
ומקום. מקום בכל ‡Á¯באמת ÌB˜Óa ¯‡·Óe61 בחסידות˙ÈzÓ‡c ¿…»¿»«≈«¬ƒƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˜¯ ‡e‰ "‰Ê"c ÔÈÚ‰ של והעצמות המהות »ƒ¿»¿∆«¿«¿ƒ¿»≈
העצמות  ורק בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

מוחלטת. אמיתית מציאות Èkƒהיא
¯·c‰L ‡e‰ "‰Ê" Le¯t≈∆∆«»»
‡e‰ ,"‰Ê" ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ»»∆

B˙e‡ÈˆÓ האמיתית,¯·c‰ ÏL ¿ƒ∆«»»
או  התגלות הארה, שהיא איזו רק ולא

המציאות  של מסויימת התפשטות

‰ÌÈ‡ˆÓp,האמיתית  ÏkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»«ƒ¿»ƒ
הדרגות  ובכל הסוגים מכל הנבראים כל

ÌÈÈelb‰ Ìb ÏÏBk האלוקיים ≈««ƒƒ
ÌÈÏÚהרוחניים  ÈÎ‰ צריך ואין ¬ƒ«¬ƒ

גשמיים  נבראים לגבי נכון שזה לומר

vÓ„נחותים, dÈ‡ Ì˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»≈»ƒ«
ÌÓˆÚ,עצמאית מציאות בעלי אינם «¿»

היא  שלהם והקיום המציאות כל אלא

עצמם מצד שלא «¿ÈeÏ˙e‰מציאות
˙eÓˆÚ‰ ÔBˆ¯a62 הבורא שהוא ƒ¿»«¿

אותם, ÓBÏ¯והמקיים ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»«
"¯·c‰ ‰Ê" ˙eÓÏLa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿≈∆«»»
מציאות  להם שאין 'נמצאים' הם שהרי

עצמם  מצד איננה מציאותם כי אמיתית

אותם, שברא הבורא מצד אלא

ברצונו, תלוייה ÈzÓ‡Â«¬ƒƒ˙ומציאותם
"‰Ê"c ÔÈÚ‰ שאפשר מציאות »ƒ¿»¿∆

אלי  אמיתית להתייחס כמציאות ה

זה' ואומר באצבעו ¯˜'מראה ‡e‰«
.C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈
ÌbL ,"‰f‰ ÌBia" e‰ÊÂ אפילו ¿∆««∆∆«
˙eËMt˙‰c ˙e‡Èˆn‰ והתגלות «¿ƒ¿ƒ¿«¿

"ÌBÈ") וגילוי אור רק )לשון ולא

("‰f‰"העצמות  Ïeh·a ‡e‰¿ƒ«∆
אמיתית, מציאות על רק שנאמר ביטוי

לעיל  È„ÈŒÏÚכמבואר ‡e‰ ,(«¿≈
ÌBÈ" ,˙eÓˆÚ‰ Ák Èelbƒ…«»«¿

"‰f‰ (Èelb) למבואר ובדומה ƒ«∆
של  הביטול גם העצמות שבכוח לעיל

'נעשה'. של הביטול כמו ומושלם מוחלט ביטול הוא 'נשמע'

LÈÂ (‡ÈÌÚ "‰f‰ ÌBia"c ¯Lw‰ Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ ¿≈«∆∆««∆∆¿««∆ƒ
,"ÈÈÒ (¯a„Ó)"ז"ל חכמינו דרשו 'סיני' N‡‰ועל ‰„¯iL ƒ¿«ƒ»∆»¿»ƒ¿»

Ba eÏa˜ ‡lL ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï סיני ‰Bz¯‰בהר ˙‡63BÓÎc .64 ¿À»»∆…ƒ¿∆«»ƒ¿
‰¯Bz‰ ˙‡ eÏa˜ Ï‡¯NiL סיני ‰aw"‰בהר ‰ÙkL ÈtÓ ∆ƒ¿»≈ƒ¿∆«»ƒ¿≈∆»»«»»

˙È‚È‚k ¯‰ Ì‰ÈÏÚ39 על ומבואר ¬≈∆«¿ƒƒ
הייתה  שה'כפייה' החסידות בתורת כך

Ï‡¯NÈÏ ‰·‰‡‰ ˙elb˙‰65 ƒ¿«»«¬»¿ƒ¿»≈
ועצומה  גדולה כך כל התגלות

שלא  יכלו לא ממנה שכתוצאה

– התורה לקבלת ברצון להסכים

אהבת  על מלאכי הנביא ובלשון

ישראל  לבני הקדושֿברוךֿהוא

·˜ÚÈ ˙‡ ·‰‡Â"66ÔÎŒBÓk ," »…«∆«¬…¿≈
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿À»»
e‰fL ‰¯Bz‰ ˙‡ eÏa˜ ‡lL∆…ƒ¿∆«»∆∆

N ‰„¯iL ÈtÓ˙Bn‡Ï ‰‡ ƒ¿≈∆»¿»ƒ¿»¿À
Y ÌÏBÚ‰ אותו בהמשך שנאמר כמו »»

במלאכי ÂNÚפסוק ˙‡Â"¿∆≈»
"È˙‡N66 והריחוק השנאה ומפני »≈ƒ

סירבו  למטה העולם אומות מלמעלה,

התורה. ‡˙לקבלת ·‰‡Â"L ‰ÊÂ¿∆∆»…«∆
‡e‰ "È˙‡N ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿∆≈»»≈ƒ
Ï‡¯NÈc ‰ÏÚn‰ ÈtÓ ‡Ï…ƒ¿≈««¬»¿ƒ¿»≈

העולם, לאומות Ùeb‡ביחס ‰Ê Èkƒ∆»
העובדה  עצם היינו עצמו,

(‰¯BzÏ) ‰"aw‰ d¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»«»»«»
ÔBLÏÂ ‰n‡ Ïk ÏÚ67 והציע «»À»¿»

התורה  את לקבל האומות לכל

‰¯Bz‰ ˙È˙pL ÁÈÎBÓ באה ƒ«∆¿ƒ««»
ÏÚ‰ונובעת  ÌB˜nÓ ‡È‰ƒƒ»«¬»
¯˙BÈa,באלוקות ÏkLלמעלה ¿≈∆»

˙BÏÚn‰,לנבראים Ìbשיש ÏÏBk ««¬≈«
'‰Ï Ìz‡ ÌÈa"c ‰ÏÚn‰««¬»¿»ƒ«∆«

"ÌÎÈ˜Ï‡68 גדולה מעלה שהיא ¡…≈∆
ישראל, בני של ÌÈÒÙBzמאד ÌÈ‡≈»¿ƒ

ÌL ÌB˜Ó נעלה 'מקום באותו »»
תורה, מתן בא שממנו באלוקות ביותר'

באלוקות  זו נעלית בחינה ולגבי

˙Bn‡Â Ï‡¯NÈ) Ì‰ÈLe¿≈∆ƒ¿»≈¿À
Y ÌÈÂL (ÌÏBÚ‰ הכתוב וכלשון »»»ƒ

במלאכי  הפסוק ÚÈÏ˜·"בתחילת ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰"66‡l‡ , ¬…»≈»¿«¬…∆»

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



h"kyz'dיח ,oeiq g"xre g"dan ,xacna zyxt zay

את  "ואהב להיֹות ּבחר החפׁשית ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּבבחירתֹו

ּד"בּיֹום  הּקׁשר וזהּו ׂשנאתי". עׂשו ואת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹיעקב

ׂשנאה  ׁש"ּירדה ּדזה סיני", "מדּבר עם ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהּזה"

ּבבחירתֹו ּבחר ׁשּכ לפי הּוא העֹולם" ְְְִִִֶַָָָָָֻלאּמֹות

רק  הּוא  הּבחירה ענין ואמּתית (ּכּנ"ל), ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָהחפׁשית

ּגם  הּוא ועלּֿדרֿזה "זה". ,יתּבר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָּבעצמּותֹו

לּיצרֿהרע" ׂשנאה ׁשּירדה ּד"סיני, להענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבנֹוגע

לברר  הּכח נּתן ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ(ׁשּביׂשראל),

ּכח  ּגּלּוי עלֿידי ׁשהּוא הּבהמית, ּדנפׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹהּמּדֹות

לאלקּות, ּבטלה האלקית ׁשּנפׁש ּדזה ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹהעצמּות.

היא  (האהבה) ׁשּלּה ההתּפּׁשטּות ׁשּגם ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּכֹולל

ּדגּלּוי  הענין ועּקר ,ּכלּֿכ חּדּוׁש אינֹו ְְְְִִִִִֵַָָָָּבבּטּול,

ׁש"ּבאּו ּבזה הּוא הּזה", "יֹום העצמּות, ְֶֶֶַַַָָָֹּכח

הּבהמית. ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור סיני", ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָמדּבר

‡l‡ ּבאריכּות) הּבאּור עּקר ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ∆»ֲִִִֵֵֶַַַַַ

אֹור' ׁשּב'תֹורה ּבּדרּוׁש ְְְִִֶַָָּובפרטּיּות)

הּבּטּול  ּבענין הּוא סיון, ּדראׁשֿחדׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹּבּמעלה

ׁשּגם  ּבזה הּמעלה ּכי "מדּבר", ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָּדבחינת

ּדנפׁש הּמּדֹות [ּברּור ּבבּטּול הּוא ְְְִִִֵֶֶַַהּמציאּות

(אהבה) ׁשהּמציאּות ועלּֿדרֿזה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָהּבהמית,

ׁשעלֿידיֿזה  היא ּבבּטּול] היא האלקית ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָֹּדנפׁש

לעֹורר  ּבכדי אבל (ּכּנ"ל), העצמּות ּכח ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹמתּגּלה

העצמּות) (המׁשכת ּדמּתןּֿתֹורה הענין ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָּולהמׁשי

ּדבּטּול  הּנׁשמה, מעצם הּבא הּבּטּול עלֿידי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּוא

ּבהעצמּות. מּגיע ְְִֶַַַָזה

LÈÂהיּו סיון ׁשּבראׁשֿחדׁש מה עם זה לקּׁשר ¿≈ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

אחד" ּבלב אחד "ּכאיׁש יׂשראל ,69ּכל ְְְִִֵֵֶֶָָָָ

את  להם ׁשאּתן הּׁשעה  הרי הּקּב"ה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואמר

אחד"70ּתֹורתי  ּבלב אחד "ּכאיׁש ׁשהיּו זה ּכי , ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָ

ׁשּלמעלה  הּנׁשמה ּדׁשרׁש הּגּלּוי עלֿידי ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈLÙÁ‰ B˙¯ÈÁ·aL לגבי ישראל בני של מסויימת מעלה מפני ולא ∆ƒ¿ƒ»«»¿ƒ

העולם  Â‡˙הקדושֿברוךֿהואÁa¯אומות ·˜ÚÈ ˙‡ ·‰‡Â" ˙BÈ‰Ï »«ƒ¿»…«∆«¬…¿∆
."È˙‡N ÂNÚ≈»»≈ƒ

"‰f‰ ÌBi·"c ¯Lw‰ e‰ÊÂ שווה הגזרה את למדים שממנו הפסוק ¿∆«∆∆¿««∆
ÈÈÒ",בגמרא  ¯a„Ó" ÌÚƒƒ¿«ƒ»

הגזירה  את ללמוד ראוי שממנו הפסוק

התוספות  קושיית לפי ∆¿Êc‰שווה
˙Bn‡Ï ‰‡N ‰„¯i"L∆»¿»ƒ¿»¿À

"ÌÏBÚ‰ תורה ÈÙÏבמתן ‡e‰ »»¿ƒ
¯Áa CkL הקדושֿברוךֿהוא ∆»»«

,(Ï"pk) ˙ÈLÙÁ‰ B˙¯ÈÁ·aƒ¿ƒ»«»¿ƒ««
‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡Â בחירה «¬ƒƒƒ¿««¿ƒ»

על  השפעה כל ללא באמת חופשית

של  ויתרונות מעלות בגלל הבוחר

הנבחר  B˙eÓˆÚaהדבר ˜¯ ‡e‰«¿«¿
,C¯a˙Èלומר ראוי כי "Ê‰"שעליו ƒ¿»≈∆

אמיתית. מציאות היא ה'עצמות' רק

Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿≈«
‰„¯iL ,ÈÈÒ"c ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿ƒ«∆»¿»
"Ú¯‰Œ¯ˆiÏ ‰‡Nƒ¿»«≈∆»«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,(Ï‡¯NÈaL)∆¿ƒ¿»≈∆«¿≈∆
הרע  ליצר והדחייה השנאה בכוח

תורה  במתן ‰Ákשירדה Ôz לבני ƒ««…«
את Ï·¯¯ישראל  ‰Bcn˙ולתקן ¿»≈«ƒ

ŒÏÚ ‡e‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙc¿∆∆««¬ƒ∆«
.˙eÓˆÚ‰ Ák Èelb È„È והטעם ¿≈ƒ…«»«¿

דווקא  הוא העצמות כוח שגילוי

הוא  הבהמית הנפש ∆¿Êc‰בתיקון
‰ÏËa ˙È˜Ï‡‰ LÙpL∆∆∆»¡…ƒ¿≈»
ÌbL ÏÏBk ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…≈∆«
(‰·‰‡‰) dlL ˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿∆»»«¬»

,Ïeh·a ‡È‰ היתרון לעיל כמבואר ƒ¿ƒ
מציאות  כאשר שישנו המיוחד

CkŒÏkמתבטלת LecÁ BÈ‡≈ƒ»»
האלוקית  שהנפש טבעי זה שהרי

לאלוקות, ‰ÔÈÚתתבטל ¯wÚÂ¿ƒ«»ƒ¿»
,˙eÓˆÚ‰ Ák Èel‚c הנרמז ¿ƒ…«»«¿

‰f‰",במילים  ÌBÈ" כמבואר «∆
e‡a"Lלעיל, ‰Êa ‡e‰ בני »∆∆»

e¯a¯ישראל  ,"ÈÈÒ ¯a„Óƒ¿«ƒ»≈
CekÊÂ עידון הגשמי ‰Ûebתיקון ¿ƒ«

‰ÈÓ‰a˙,והחומרי  LÙÂ ירדה' כאשר תורה במתן כאמור, נמשך, זה וכח ¿∆∆««¬ƒ
ישראל. שבבני הרע' ליצר שנאה

‡l‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L הביטוי גם כיצד באריכות לעיל המבואר למרות ∆»∆««ƒ≈
מקום  מכל העצמות והתגלות המשכת עם קשור הזה' ‰e‡a¯'ביום ¯wÚƒ««≈

Le¯ca (˙eiË¯Ù·e ˙eÎÈ¯‡a)הנזכר ‡B¯'במאמר ‰¯B˙'aL «¬ƒƒ¿»ƒ«¿∆¿»
˙ÈÁ·c Ïeha‰ ÔÈÚa ‡e‰ ,ÔÂÈÒ L„ÁŒL‡¯c ‰ÏÚna««¬»¿……∆ƒ»¿ƒ¿««ƒƒ¿ƒ«

"¯a„Ó" ב'ביום הנרמז בביטול ולא ƒ¿»
ÌbLהזה', ‰Êa ‰ÏÚn‰ Èkƒ««¬»»∆∆«

¯e¯a] Ïeh·a ‡e‰ ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ¿ƒ≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙Bcn‰ עם «ƒ¿∆∆««¬ƒ

שלהם, המושלם ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂהתיקון
(‰·‰‡) ˙e‡Èˆn‰L ‰Ê∆∆«¿ƒ«¬»
Ïeh·a ‡È‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒƒ¿ƒ

הזה']לאלוקות  ב'ביום מרומז זה שכל

Ák ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡È‰ƒ∆«¿≈∆ƒ¿«∆…«
È„Îa Ï·‡ ,(Ï"pk) ˙eÓˆÚ‰»«¿««¬»ƒ¿≈
ÔÈÚ‰ CÈLÓ‰Ïe ¯¯BÚÏ¿≈¿«¿ƒ»ƒ¿»
˙ÎLÓ‰) ‰¯BzŒÔzÓc¿««»«¿»«

‡e‰ (˙eÓˆÚ‰ הביטול ידי על לא »«¿
דווקא  אלא מעלתו, כל עם האמור,

ÌˆÚÓ ‡a‰ Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ«»≈∆∆
,‰ÓLp‰ הנפש מתיקון ולא «¿»»

הנפש  של ה' מאהבת לא וגם הבהמית

פרטיים  עניינים שהם האלוקית

הגלויים' Ê‰ב'כוחות Ïeh·c של ¿ƒ∆
הוא  דווקא הנשמה, »ÚÈbÓ«ƒעצם

האלוקות.eÓˆÚ‰a˙ו'נוגע' של ¿»«¿
LÈÂ‰Ê ¯M˜Ï לעיל האמור ¿≈¿«≈∆

כי  העצמות כוח נמשך תורה שבמתן

עד  'נגעה' ישראל בני של עבודתם

L„ÁŒL‡¯aLהעצמות  ‰Ó ÌÚƒ«∆¿……∆
ÔÂÈÒLÈ‡k" Ï‡¯NÈ Ïk eÈ‰ ƒ»»»ƒ¿»≈¿ƒ

"„Á‡ ·Ïa „Á‡69, כדרשת ∆»¿≈∆»
בהמשך  בתורה האמור על ז"ל חכמינו

סיני', מדבר באו השלישי... ל'בחודש

וממה  ההר' נגד ישראל שם ו'ויחן

דורשים  יחיד לשון 'ויחן' שנאמר

כאיש  מלאה, באחדות הייתה שהחנייה

אחד' בלב ‰aw"‰אחד ¯Ó‡Â'¿»««»»
‰ÚM‰ È¯‰ ישראל בני שבה הזו ¬≈«»»

הראוייה  השעה היא באחדות הם

È˙¯Bz ˙‡ Ì‰Ï Ôz‡L70Èk , ∆∆≈»∆∆»ƒƒ
·Ïa „Á‡ LÈ‡k" eÈ‰L ‰Ê∆∆»¿ƒ∆»¿∆

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ L¯Lc Èelb‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ "„Á‡'וה'שורש ∆»«¿≈«ƒ¿…∆«¿»»∆¿«¿»
יותר  Ûeba,נעלה ˙LaÏÓ‰ ‰ÓLp‰Ó אלא לגוף למטה יורד לא והוא ≈«¿»»«¿À∆∆«
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יט iyilyd ycega

ּבּתניא  וכּמבאר ּבּגּוף, המלּבׁשת 71מהּנׁשמה ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

מּצד  (ּדוקא) הּוא מּמׁש, אחים הם יׂשראל ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּכל

אחד" "ּכאיׁש ׁשהיּו זה ולכן נפׁשם, 72ׁשרׁש ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

הרצֹון  ּכביכֹול אצלֹו ונתעֹורר  ּבהעצמּות, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהּגיע

ּתֹורתֹו. את להם ִֵֶֶָָליּתן

ּגֹו',e‰ÊÂיב) הּזה" ּבּיֹום ּגֹו' הּׁשליׁשי "ּבחדׁש ¿∆ְִִֶֶַַַַֹ

ּבכל  הּוא הּזה" ּד"יֹום ׁשהענין ְְְֲִֶֶַַַָָָּדהגם

הּוא  הּזה" ּד"יֹום הענין עּקר ְְִִֶֶַַָָֹֹראׁשֿחדׁש,

(ּכּמבאר  הּוא והענין הּׁשליׁשי". חדׁש ְְְְְִִִֶַַָָָֹֹֹּב"(ראׁש)

צדק' ה'ּצמח הּוא 73ּבדרּוׁשי הראׁשֹון" ּד"חדׁש ,( ְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ

ּבראׁשֿחדׁש ׁשּגם ּדהגם מלכּות. סיהרא, ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹֹּבחינת

(זעירֿאנּפין  וסיהרא' ּד'ׁשמׁשא הּיחּוד יׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָניסן

העּקר  ניסן, ּבראׁשֿחד ׁש מּכלֿמקֹום ְְִִִֶַָָָָָֹֹּומלכּות),

'זיו' נקרא אּיר וחדׁש ה'ּמלכּות'. הּוא 74הּוא , ְְְִִִֶַַָָֹ

ּב'ּמלכּות' ׁשּמאיר ׁשה'ּיסֹוד'75ה'ּיסֹוד' וזה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַ

ּבלבד. והארה זיו ׁשהּוא לפי הּוא 'זיו' ְְְְִִִִִֶֶַָָָנקרא

ה'ּמלכּות' מקּבלת הּׁשליׁשי" ְְְִִֶֶֶַַַַַֹּו"בחדׁש

הוי' ׁשם ּגּלּוי הּוא ּדב'תפארת' ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָמ'ּתפארת',

העצם  ׁשם ּד"חדׁש76ׁשהּוא ׁשהּגּלּוי הינּו . ְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

אּלא  אּיר), ּדחדׁש (ּכהּגּלּוי זיו לא הּוא ְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹהּׁשליׁשי "

הּוא  הּזה" ּד"יֹום הענין עּקר ולכן, העצם. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּגּלּוי

הּׁשליׁשי". "ּבחדׁש סיון, ְְִִִֶֶַַָֹֹֹּבראׁשֿחדׁש

È„ÈŒÏÚÂּבחדׁש" הּתֹורה לקּבלת ההכנה ¿«¿≈ְֲֶַַַַַָָָָֹ

(ראׁשֿחדׁש הּזה" ּבּיֹום ְִִֶֶַַַֹֹהּׁשליׁשי,

הּבהמית  ּדנפׁש הּמּדֹות ּבברּור הן – ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָסיון)

האלקית, ּדנפׁש ("מדּבר") ּבבּטּול והן ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָֹ("סיני"),

[ׁשּזֹו אחד" ּבלב אחד "ּכאיׁש ּבענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּובפרט

ואיד ּכּלּה, הּתֹורה "ּכל היא יׂשראל) ְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ(אהבת

הּוא" ּבׂשמחה 77ּפרּוׁשּה הּתֹורה לקּבלת זֹוכים – [ ְְְִִֵַַַָָָָ

ּכּלּה. הּׁשנה ּכל על זה ּוממׁשיכים ְְִִִִִֶַַַָָָָֻּובפנימּיּות,
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71(.1059 ע' ח"ד לקו"ש וראה לב. הםשזה )72פרק ישראל שכל מזה גם יותר אחד"`migנעלה "כאיש להיות שבכדי וי"ל, .

גילוי ע"י בגוף).mvrהוא מהתלבשות שלמעלה הנשמה מדרגת גם (שלמעלה תשעב )73הנשמה (ס"ע זה ד"ה יתרו אוה"ת

ב.)74ואילך). קיז, זח"ג א. יא, ר"ה א. ו, שסז.)75מלכיםֿא ע' בהעלותך אוה"ת א. ג, במדבר בלקו"ת הובא שם, כס"מ )76זח"ג
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±'wd excga ,mihpcehq zveawl±
מוגה  בלתי

mihpcehqd bivp.אודותם לשוחח שרצו ענינים 2ֿ3 יש לסטודנטים :

`"hily x"enc` w"k!טוב די הי' זה ?2ֿ3 רק :

dl`y?בגילנו לאנשים ("דייטינג") הכרויות על הרבי דעת מה :

`"hily x"enc` w"k אחרי רק מתחיל זה אבל מאושרים, נישואין לחיי מצפים ובחורה בחור כל :
חיי  על השפעה לזה יש החתונה, לפני מדי יותר ("ריליישענשיּפ") הקשר את "מנסים" אם הנישואין.
אנשים  שני בין היחס כמו מידה באותה רק להיות צריך החתונה לפני ואשה איש בין הקשר הנישואין.
אזי  – בהתחלה מאשר יותר הרבה מיתוסף זמןֿמה לאחר כלל ובדרך – יותר מוסיפים אם מין. מאותו

נישואיהם... לאחר והאשה האיש בין מהיחס מאוד הרבה נגרע

מסוימת  במידה הקשר את "לנסות" הרעיון באושר. נשואים להיות רוצים וכולם קירבה, גורם קשר כל
מאושרים. נישואין היו שנים אלפי במשך אבל פחות. או אחדים, עשורים לפני רק התחיל החתונה לפני
להראות  עשויות התוצאות התוצאות. לגבי בטוחים להיות קשה ומאוד שנים, כמה בן ניסוי רק זהו

נישואין. לפני מוקדם, קשר של מזיקות מאוד השפעות

dl`yואחרי לפני הקשר בין חילוק אין האם בחברה?: המקובלת הדרך זו אין האם הנישואין?

`"hily x"enc` w"k.לא או תשמח החברה אם לא – עצמם והאשה האיש של הרגשות על מדבר אני :
באמצע. מקום כל או הקיצוני, השמאל עם אחרים, הקיצוני, הימין עם ששמחים כאלה ישנם [היום

נסבלים]. הנהגות מיני וכל פנים ומרובת מגוונת הינה החברה

עשורים  יארכו שהנישואין מקווים הם נישואיהם. לאחר הנשוי הזוג רגשות על משפיע זה לדעתי,
שנים. עשרות עשורים, של משהו לקלקל חודשים כמה של להנאה לתת שווה ולא ויותר,

*

dl`y?כיום היהדות מצב על אומר הרבי מה :

`"hily x"enc` w"k רק זה אבל ב1963ֿ. גם נכון וזה מהיהדות, שהתרחקו יהודים היו תקופה בכל :
חוזר. גדול אחוז בסוף זמני,

dl`y.ברוחם בהכל, מאמינים עדיין הם :

`"hily x"enc` w"k.במעשה לא אבל ברוח, חילוקים ישנם הממשיים. והחיים הרוח בין להפריד אין :
לפי  אחרים הקבלה, לפי כוונות עם שמתפללים יש ברוח. חילוק זה נוסח, באותו מתפללים הכל לא
וחלק  הונגרי', יהודי של ההתבוננויות לפי  אחרים החסידות, של ("מעדיטיישאנס") ָההתבוננויות
לתפילין  הדבר. אותו הוא היסודיים בחלקים הבסיסי התפלה נוסח אבל מיוחדת. התבוננות ללא מתפללים
הראש, ועל שמאל יד על הונחו התפילין אותם זאת ובכל האלכסנדרונית, במצרים אחרת משמעות היתה

והיום. אז

dl`y?פעם של ליהודים בהשוואה היום, היהודים על הרבי דעת מה :

`"hily x"enc` w"k יהודי כששאלו בעבר שנים. אלפי לפני ליהודים יחסית גדול מזל ברי אתם לדעתי :
דרכו, בצדקת אנשים בה לשכנע ההיסטורי' את לו הייתה לא סביבו, האנשים מכל שונה הנהגתו מדוע

ב  רק אז הי' ישראל עם היסטורי',כי שנות אלפי שלושת אחרי עכשיו, אבל דורות. כמה או שנים כמה ן
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שרדפו  מהאנשים שריד נשאר שלא הגם נוחים, היו לא מהם אחוז ש99ֿ שונים, ובתנאים רבות במדינות
הרדיפות  כל את שרדו היהודים – היוונים הרומאים, הבבליים, המצריים, – היטלר.1אותם של כולל ,

מובילה. היא לאן ולראות ההיסטורי' את ללמוד יש מןֿהמוכן, תאורי' עם לבוא אפשר אי כאמור,
ההיסטורי' כל שנה. מ3000ֿ יותר במשך היסטורי' אותה זו כי מקרי, דבר אינו הרדיפות את לשרוד הכח
חזרה  השנים 5000 מתוך 3000 ובמשך יותר. לא שנה, 4000ֿ5000 בת רק היא האנושות של המתועדת
גדולים  שהיו רודפיו את שרד תמיד נרדף, מיעוט הי' שתמיד עם דופן. יוצאת אחת תופעה עצמה על
מדוע  השאלה על לענות תוכלו שלהם ההתנהגות הייתה  מה לראות בספרים תסתכלו אם פיֿכמה. ממנו

להתבולל. ומסרבים עצמנו את מבודדים אנו מדוע שונים, אנו

dl`y?פחות או בעבר, כמו דתיים היום אנשים האם :

`"hily x"enc` w"k2000 לפני זאת. להבין קשה יותר הרבה הי' בעבר זאת, עם מידה. באותה כנראה :
מוצקות  עובדות לנו יש העשרים, במאה כיום, עובדות. כל ללא אמונה על רק להתבסס יכלו הם שנה

התנהגות. אותה עם שנה ה3000ֿ כל במשך התקיימנו איך לשאלה ביחס בנו, התומכות

dl`y?מיעוט יהי' תמיד היהודי העם הרבי  לדעת האם :

`"hily x"enc` w"k הדומם בין בהשוואה מכך. מוטרד אינני אך בעתיד, גם מיעוט יהיו כנראה הם :
מצפים  איננו זאת, ובכל מהמדבר. והחי מהחי, בכמותו גדול והצומח בשפע, יותר מצוי הדומם לצומח,
מנהיג  מי הוא החשוב הגורם שמסביבם. והדומם הצומח החי, מאשר יותר במספרם רבים יהיו אדם שבני

ע  בשלום ומתנהג טובות מידות בעל הוא האדם האם הכל: או את צומח חי, בעל כמו או סביבתו, ם
דומם.

שאנשים  בתקופה חיים אנו לדיונים. מדי רב זמן מקדישים היום חוגים הרבה נוספת: אחת נקודה
לטפל  ואיך האפשרויות כל על לדון זמן אין חירום, במצב שנמצאים כמו זה בפועל. מעשים צריכים

שנים. עשר או שנה, יום, מלפני הזמינים, האמצעים בכל לנקוט יש צורך. יהי' אם בהם

האפשרויות, בכל דן והוא בשפע, זמן יש מאיתנו אחד לכל אם חירום. מקרי הרבה יש בתקופתנו
אולי  צודק. זה אם יודע ואינני שנים, עשרות או שנים יקח זה אז, עד העשי' את ודוחה להמציא, ומנסה
סביבתנו. את לחזק כדי שנה ו1000ֿ ,500 ,100 לפני בהם שהשתמשו באמצעים להשתמש הגיוני יותר
לוודא  יש כל קודם ניסויים, לערוך בסדר לא זה אחרות, במילים כדבעי. למחקר זמן להקדיש נוכל אז

בחיים. יישאר שהמטופל

dl`y?מעשה אנשי רק להיות עלינו כן, אם האם, :

`"hily x"enc` w"k חשוב יותר שלי". ההמצאה כושר את להוכיח רוצה ש"אני לחשוב האדם על אין :
בשימוש. רבות שנים כבר הקיימים לטיפולים טובים פעולה דרכי למצוא

dl`y?התורה על לשמור בצבא ליהודי אפשרי האם :

`"hily x"enc` w"k הביעו הם באמת. רצו הם כי כשרות, על שמרו האחרונה במלחמה רבים חיילים :
שתמיד  אומר לא זה בחפירות. לים מעבר אפילו הכשרות על ושמרו המפקד, בפני הכנה משאלתם את
לשמור  ממפקדיהם רשות קיבלו הם מזין. אוכל להם הי' תמיד אבל כולם, כמו טעים אוכל להם הי'

ובריאים. חזקים חיילים להיות מכושרם יגרע לא זה כי תומ"צ,

*

dl`y?הנבחר העם הם שהיהודים מאמין הרבי  האם :

`"hily x"enc` w"k וחובות נוספות, חובות לנו שניתנו משום אלא שלנו, המאמצים בגלל לא כן. :
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אחר  למלא מכם מצפים אומרת, זאת נוספים. כחות דורשות אתם נוספות לא, ואם האלו, ההוראות
הכל  שבה מסודרת מאוד במערכת שלכם. הסביבה עבור הכל ומעוותים שלכם האפשרויות את מבזבזים

נועד. שלשמה למטרה היכולת במלוא בשימוש להיות חייב חלק כל מחושב,

זה  אלא הפרטי, עסקם רק לא זהו מסויימות, אפשרויות יש – שלמה לחברה שכן וכל – לאדם אם
הבריאה. לכל נוגע זה יותר, רחב ובמבט שמסביב, החברה לכל נוגע

חייבים  הם נוספים, כחות לו שיש ומי זה. על זה משפיעים הבריאה חלקי שכל מלמד המודרני המדע
אותו. הסובבים כל לטובת גם אלא הפרטית, לטובתו רק לא הנכון, בכיוון בשימוש להיות

dl`y?השנים כל לאורך שרדו שבזכותו יחד , היהודים על שמר מה :

`"hily x"enc` w"k את ולמצוא ההיסטורי' את ללמוד צריך היסטורי, מאורע לכל המדע גישת לפי :
והפוגרומים  הרדיפות כל את שרדנו שנה 3000 במשך אם השתנו. שלא והנקודות המשותף המכנה
כל  במשך שם שהייתה משותפת נקודה – השנים 3000 כל במשך מיוחד משהו להיות חייב והלחצים,
הרדיפות  את לשרוד יכול הי' לא ישראל עם אזי מסויימת בתקופה חסר הי' הזה היסוד אם הזמן.

תקופה. באותה והפוגרומים

התרבות, הלבוש, השלטון, הארץ, השפה, השתנה: שהכל נראה היהודית ההיסטורי' את נלמד אם
אותם  עברית. ישראל בארץ רוסית, מדברים היהודים ברוסי' אנגלית, מדברים אנו כאן שמסביב. והעולם

יום. מדי מקיימים שאנו המצוות הוא השתנה שלא היחיד הדבר שנים. אלף לפני גם היו הבדלים

כמו  התורה אותה לנו יש הכשרות. וחוקי השבת גם וכן שנה, ה3000ֿ כל במשך השתנו לא התפילין
שנה. מאות וחמש אלפיים אלפיים, אלף, לפני

5ֿ6 כעבור אבל רב, כח הי' מהקבוצות לחלק הדרך. מן שנטו ויחידים קבוצות היו הזמנים בכל
המקדש  בית בזמן הזהב. עגל את חזקה קבוצה יצרה תורה מתן אחר יום 40 זכר. מהם נשאר לא דורות
בעלת  קבוצה הייתה האינקוויזיצי' בזמן בספרד השני. הבית בזמן וכן זרה עבודה עובדי היו הראשון

היסט  מחקר של מבט מנקודת אותן:השפעה. מבינים איננו אם גם העובדות את לקבל עלינו יבש, ורי
מעשיות  מצוות קיום היא המשותפת .2הנקודה

dl`y?חב"ד תנועת מהי לנו להסביר יוכל  הרבי האם :

`"hily x"enc` w"k לא וזה אחת, רגל על זאת להסביר קשה המודפסת. מהספרות זאת ללמוד עדיף :
לקבל  ניתן במשרד כעת). כך על לשמוע רוצים (ולא קצת ולמדו שיתכן הקבוצה, חברי כל מבחינת הוגן
ידי  על מאשר יותר עמוקה בצורה זאת ללמוד תוכלו וכך הפנוי, בזמן ללמוד שתוכלו באנגלית ספרים

שלי  באנגלית והסבר ...שיחה

dl`y?היוםֿיום בחיי בתורה בידיעותינו להשתמש יכולים אנו איך :

`"hily x"enc` w"k ועם קדומות דעות בלי ניגשים אם קשה, לא זה ואז המפרשים, עם תנ"ך תלמדו :
לקבל... חייבים אתם קטנים. קרבנות להקריב מוכנות

כל  לגבי נכון מצב אותו יום. בכל משהו להקריב צריך אבל אחת, בבת הכל להשיג לצפות איֿאפשר
מטרה  להם שאין אלה כמו תענוגות אותם מכל ליהנות יכולים אינם הם – בחיים אידיאל להם שיש אלו

מסויימת.

dl`y לפי להתנהג [לא] חזק מספיק ולהיות היהודית הדת לפי להתנהג יהודי נער יכול איך :
הזכיר? שהרבי החברתית ההתנהגות

`"hily x"enc` w"k שהזכרתי הסיבות פשוטה. הכי הדרך זוהי ערוך. השולחן בדרכי הליכה ידי על :
יכול  שהוא למשהו באמת, מאושרים לנישואין מצפה אינוֿיהודי גם ליהודים. רק לא שייכות קודם
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כג b"kyzd ,xii` f"k ,'b mei c"x

הכל  מעל אבל דבר. אותו לא זה החתונה, לפני מדי יותר הי' אם בו. נגעו שלא טהור משהו להעריך,
הוא, קודם, שהזכרנו למה בנוסף  יהודי, נער שמייחד משהו יש אם ערוך. השולחן של הגבולות את יש
החברה, ייסוד לפני שנים אלפי התורה את שקיבלו אלה בתור היהודים על מסתכלים העולם שאומות

ידי  שהוא ממנו מצפים חי'. דוגמא יהי' שהיהודי – ובצדק – ומצפים מהגויים ומאמינים יותר יק
שנדרש. מה לגבי שמסביבו

*

mihpcehqd bivp אלא ישראל, וחגי כשרות לשמור בלי להשתפר אפשר אי למה בכיתה: כך על עמדנו :
טובה? מוסרית הנהגה ידי על

`"hily x"enc` w"k איברים הרבה יש בגוף האדם. מגוף דוגמא אביא שלי, הנקודה את להמחיש כדי :
אפשר  מסויים. באיבר רק לטפל ואפשר האיברים, כל עם להיטיב כדי לעשות שאפשר דברים יש ופרקים.
ולא  הנשימה מערכת לבריאות רק או הרגלים, לא אבל הידים לבריאות רק ששייכים החוקים על לשמור
הארוך, בטווח אבל לאחרים. לא אבל הזה לחלק טובות תוצאות שיהיו להיות יכול העיכול. מערכת
אחד, לחלק  טוב  משהו אם האחרים. על משפיע אחד איבר של המצב קשורים, האיברים שכל מכיוון

האחר. בכיוון השאר כל על משפיע זה לא, ואם האיברים, לשאר גם דבר של בסופו טוב הוא

אתכם  פוטר לא זה אבל טובה, עבודה עושים אתם המצוות מתרי"ג חלק על שומרים אתם אם
שנשמר. לחלק מפריע נשמר שלא החלק מזה, יותר ועוד השאר. את מלשמור

mihpcehqd bivp?המוסר חוקי על לשמור יכול לא שבת שומר שלא שמי הכוונה האם :

`"hily x"enc` w"k ויש שבת, ולא מוסר ששומרים רבים שיש העובדה את להכחיש יכול לא אני :
אחד  קשורים. כולם אבל תחליף, לו ואין שלו היתרונות את יש חלק לכל מוסר. לא אבל שבת השומרים

עבירה" גוררת "עבירה שומרים וכשלא מצוה", גוררת "מצוה השני. את .3מביא

מסכת מסקרנת. אבות פרקי של ההתחלה אבות, פרקי לומדים בסדר רבים המסכתות אחת היא אבות
קיבל  "משה מתחילה המסכת זאת ובכל שבו, ומהאחרונות משנה), סדרי ששה של רביעי (סדר נזיקין
שבעלֿפה  התורה בהתחלת יותר מתאימה זו פתיחה לכאורה לזמננו. עד וכו'" ליהושע ומסרה מסיני תורה

בסיני. ניתנו שבעלֿפה התורה דיני שכל לנו לומר מטרתה אם – ברכות מסכת בהתחלת –

כשמניחים  כי המוסר. חוקי על שמדברת במסכת אבות, בפרקי נמצאת הזאת המשנה כן, פי על אף
מצות  לקיום הסיבה מהי לדעת שחייבים תנאי אין אמונה...) בלי גם לעשותו שאפשר (מעשה תפילין
ועצות  האנושי השכל על רק להתבסס אפשר אי החיים, כל המוסר חוקי את לקיים כשרוצים אך תפילין,
נעשה  וחטא לחטא, נעשה מוסרי חוק מצוה. שמסלפים עד ולעוות לסטות עלולים אז כי חברים, של

המוסר. חוקי את שמלמדת למסכת כהקדמה דוקא נמצאת זו פתיחה לכן מוסרית. לחובה

שנים, כמה במשך בגרמני' למדתי בגרמני'. הזה, הסילוף התגשמות את כולנו ראינו בדורנו לדאבוננו,
לא  הם המוסר. פילוסופי ושאר וגתה קאנט את ציטטו תמיד השפעה בחוגי ואנשים היטלר, לפני עוד
ופילוסופי' תאורי' עם לשלטון עלה היטלר ואז העמוד. ומספר הספר שם – מקור ציטוט בלי צעד עשו
קאנט  את דחו שהם לא לצדו. היו – אחוז 99 לדעתי – בגרמני' האנשים של המוחץ והרוב חדשה,

העם. טבח כולל מעשיו, בכל להיטלר הצטרפו הם אותם, שקיבלו כדי  תוך אלא וגתה,

ישתנה. שלא איתן בסיס בלי אנושי, ושכל פילוסופיות תאוריות על המבוססת מוסר למערכת דוגמא זו

*
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b"kyzdכד ,xii` f"k ,'b mei c"x

dl`y?דתיים יהודים עבור דתית מספיק בישראל הממשלה חוקת הרבי, לדעת האם, :

`"hily x"enc` w"k?לא או דתית הממשלה אם שואל אתה :

dl`y.לשם להגר צריכים הדתיים היהודים כל אם לשאול כוונתי :

`"hily x"enc` w"k מתן לפני התורה. קבלת חג השבועות, חג לפני ספורים ימים כעת נמצאים אנחנו :
שבני  הציפי' היא אז שהודגשו הנקודות אחת מהם. מצפה הוא מה ישראל לבני תיאר הקב"ה תורה

כהנים  "ממלכת יהיו איש 4"ישראל כל כולל שזה כהנים", "ממלכת עבור שמתאימה ממשלה תמצא אם .ֵ
התורה, מוסדות את לקיים היא המטרה יהודי. לכל ממשלה להיות המתאימה ממשלה זו יהודיים, ואשה

אומר. שהתנ"ך מה זה דעתי, לא זו כהנים". ל"ממלכת ישראל כל את לעשות

dl`y למי כפולה. נאמנות של בעי' מול הברית ארצות יהודי עומדים ישראל מדינת הקמת מאז :
קדימה? להיות צריכה

`"hily x"enc` w"k מגיעים כך אחר רוחניים, ערכים היא העיקרית המטרה ביניהם. סתירה רואה אינני :
השאר. וכל הגבולות, על שמירה צבא, – המשניים הערכים

קדוש" "גוי להיות להיות, צריכה כאו"א של העיקרית לפחד,4המטרה ממה אין כהנים". ו"ממלכת
ע"י  לעיל, [כאמור כהנים" מ"ממלכת חלק להיות יכול רופא או מהנדס, עסקים, איש מקצוע, איש גם

ה']. רצון קיום

*

dl`y?"כהנים מ"ממלכת יהיו בנ"י כשכל יבוא משיח האם :

`"hily x"enc` w"k.קודם עוד שיבוא מקווה אני :

dl`y?יבוא כשמשיח בנ"י ישיגו מה :

`"hily x"enc` w"k?שיבוא לאחר :

dl`y.שיבוא לפני :

`"hily x"enc` w"k?בואו את לזרז כדי לעשות עלינו מה היא שאלתך :

dl`y.כן :

`"hily x"enc` w"k,שיבוא לאחר בעולם שיהי' ושלום צדק של לסדר שיותר כמה מוכנים להיות כדי :
הוראות  ע"פ להיות צריך שלנו מעשה כל בתורה. אותנו, ולסובבים לנו שניתנו ההוראות את למלא עלינו

המשיח. ביאת בזירוז חלקכם את תעשו בכך אחרים. על גם להשפיע ועלינו אלו,

dl`y?הקרובות שנה בחמישים יבוא שהמשיח מאמין הרבי האם :

`"hily x"enc` w"k!ארוך כה לזמן זאת תדחה אל קרוב! יותר הרבה :

איך  האנושי בשכל להבין יכולים לא הם משיח. של הרעיון את לקבל מוכנים מרגישים אינם רבים
ישתנו. בחיינו הבסיסיים ההיבטים שכל לרמה עד שמסביבנו, הדברים סדר את ולשנות לבוא יכול משיח

ואפילו  יום, תוך קורים שינויים הרבה כך כל בימינו, אבל דורות. לפני הרושם יהי' שכך צפוי הי'
בעולם  במהירות. דברים לשנות יכול הוא חשובה המצאה או תגלית מגלה מישהו אם דקה. או שעה תוך
רק  לא יותר: אפילו ואולי העולם. את ולשנות לבוא יכול שמשיח לקבל קשה להיות צריך לא היום של

בכך. להאמין אפשר אלא מקובל להיות יכול שזה
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כה h"kyz'd ,oeiq g"xre g"dan ,xacna t"y zgiy

אחרת, מדינה כל לרשות שעומד ממה יותר חזק נשק יומצא בבוקר מחר אם יותר: בוטות במילים
וחוקים  מסויימות התנהגויות ולדרוש הממשלות, בכל לשלוט יוכל הוא לשלוט. הכח את יקבל הממציא
כעת  לו יש כי תנאיו, את לקבל חייבים הם ברירה: להם אין ובממשלותיהם. בארצותיהם מסויימים

לצדו. צבא בלי גם מהעולם גדול חלק להחריב האפשרות

להשתמש  אפשר נס, דורש לא זה שסביבו, למליונים הוראות יכתיב עצום חכם אם אחרות, במילים
יכול  הוא גשמיים, במונחים המשיח את להבין חייבים אתם שאם כך וכדומה. אלקטרוניים באמצעים

האלקטרי. הכח בניצול אפילו להצטיין

mihpcehqd bivp על שומעים כלל בדרך טבעי. כמושג משיח של הרעיון את להבין מעניין, מאוד זה :
עלֿטבעי. כמושג המשיח

`"hily x"enc` w"k.העלֿטבעי את להבין מתקשים כיום אנשים אבל עלֿטבעי. במשיח מאמין גם אני :
למשיח  יחסכו והם בואו, לפני עצמם את להכין הדרך את להם יכין זה אלה, במונחים זאת כשנבין אולי

העבודה. את

•
.h"kyz'd ,oeiq g"xre g"dan ,xacna t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

ר"ח,‡. קודם יום רק לא הוא – חודש" "מחר מפטירין שבו זה הש"ק יום של ענינו – ר"ח ערב
הוא ר"ח ערב כי, (ומעלה), בענין קדימה גם אלא בזמן, לר"ח dpkdקדימה לבוא שכדי והיינו, לר"ח,

לא  מדובר שבה בהפטרה כמודגש ר"ח, לערב מיוחדת חשיבות יש (שלכן ר"ח ערב ע"י דוקא זה הרי
אודות גם אלא ר"ח אודות הרי axrרק ר"ח, ערב ע"י נעשה דר"ח שהענין וכיון חודש"), "מחר – ר"ח

ומבואר dlrnיש וידוע המסובב, הוא ור"ח הסיבה הוא ר"ח ערב  שהרי ר"ח, לגבי ר"ח לערב (קדימה)
הענין.1בכ"מ  כל את שגורם מה שזהו כיון המסובב, מן יותר חזקה היא שהסיבה שכל) ע"פ גם (ומובן

הוא·. אלא השבת, לפני יום רק לא שהוא שבת, לערב בנוגע מצינו שעד"ז – לשבת,dpkdובהקדמה
שבת 2כמארז"ל  דערב הטירחא ע"י נעשית דשבת שהאכילה והיינו, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי

שיש  אלא עוד ולא שבת, של ענין כבר יש שבת בערב ולכן, ה"יאכל"), להיות יכול לא ה"טרח " (וללא
דשבת.מע  המסובב את שגורמת הסיבה הוא שבת שערב כיון שבת, לגבי  שבת בערב לה

הרבה  נעלית היא שאתעדל"ע שאע"פ – דלתתא ואתערותא דלעילא לאתערותא בנוגע מצינו ועד"ז
(כיון  האתעדל"ע המשכת שפועלת האדם עבודת היא שאתעדל"ת כיון מ"מ, אתעדל"ת, מאשר יותר
וכנ"ל  אתעדל"ע, לגבי מעלה בה שיש מובן הרי אתעדל"ע), להמשיך שתוכל באתעדל"ת כח שניתן

מהמסובב. יותר חזקה היא שהסיבה

מצוה" מצוה ("שכר מצוה לשכר בנוגע הוא כמארז"ל 3וכן ומעשים 4), בתשובה אחת שעה "יפה
מהשכר  יותר נעלית תהי' שהמצוה יתכן איך מובן אינו שלכאורה אף – העוה"ב" חיי מכל בעוה"ז טובים

השכר. לגבי עילוי בה יש להשכר , הסיבה היא שהמצוה דכיון –

הקב"ה  של אומנתו כלי היא התורה שהרי – בעולם גם כן נעשה בתורה, הוא שהענין ו"אסתכל 5וכפי ,
עלמא" וברא אדם:6באורייתא בכל בפרטיות והן הבריאה, בכללות הן –

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ח"ב 1) תרל"ז (סה"מ ופכ"א פט"ו תרל"ז וככה המשך ראה
ואילך). תכח ס"ע ואילך; תטז ס"ע

סע"א.2) ג, ע"ז
מ"ב.3) פ"ד אבות

מי"ז.4) שם
בתחלתו.5) ב"ר
ע"ב.6) ריש קסא, זח"ב
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חבירו" של קבין מתשעה (יותר) שלו בקב ש"רוצה – האדם בעצמו 7טבע שיודע שאע"פ והיינו, ,
בדוגמת  – עצמו בכח שבא ענין שזהו כיון שלו, בקב אדם רוצה מ"מ אחד, קב רק וזה קבין תשעה שזה
בנ"י, אצל רק  זה אין שלכן הבריאה, בטבע הקב "ה קבע זה וענין אתעדל"ע. לגבי שבאתעדל"ת המעלה

שלו. בקב יותר רוצה גוי גם אלא

ממדרגה  וירידתם העולמות השתלשלות ש"תכלית – ההשתלשלות סדר וכל הבריאה בכללות הוא וכן
ית', פניו מאור ירידה ולהם הואיל האצילות), עולם גם (כולל העליונים עולמות בשביל אינו למדרגה
להיות  תוכל ידם שעל "ממוצעים" רק הם העליונים העולמות (ואילו התחתון עוה"ז הוא התכלית אלא
סט"א  אתכפיא כד ית' לפניו רוח נחת להיות ית' ברצונו עלה שכך התחתון), עוה"ז העשי', עולם התהוות

וכו'" לנהורא חשוכא דכיסופא"8ואתהפך "נהמא לא בעוה"ז 9– ישנו זה ועילוי דוקא, עבודה אלא ,
דוקא.

ו"לית  הספירות, משאר שמקבלת האחרונה הספירה היותה שעם המלכות, ספירת של ענינה גם וזהו
כלום" מגרמה תחלתן 10לה "נעוץ שהרי בכתר, שמושרשת שרשה, שרש מצד יותר גדול עילוי בה יש ,

גביהן"12(כמבואר 11בסופן" על עולה טוב שם "כתר ).13בענין

שבעבודת ‚. המעלה ע"ד שזהו דר"ח, הענין נעשה ידו שעל ר"ח לערב בנוגע – יותר ובפרטיות
המטה:

למשה: הקב"ה שאמר (כפי בגילוי הלבנה מולד הוא שבר"ח – הוא לר"ח ר"ח ערב בין החילוק
וקדש" ראה ר"ה 14"כזה במסכת הגמרא ובלשון בהעלם, היא הלבנה ר"ח בערב ואילו "החודש 15), :

הלבנה  דמולד הגילוי את שפועלת העבודה נעשית ר"ח בערב הלבנה העלם ע"י דוקא אך בו". מתכסה
ע"ד  לעולמים, הי' שלא חדש אור והמשכת לגילוי ועד הלבנה), לגילוי מוכנים שנעשים (עי"ז בר"ח

באגה"ק  לר"ה.16המבואר בנוגע

מושבך" יפקד כי "ונפקדת – חודש" ד"מחר בהפטרה מ"ש גם :17וזהו

האמת  לפי הוא (וכן לכאורה הם ו"יפקד" ואינו 18"נפקדת" ד'. ק' פ' האותיות ג' – שורש מאותו (
זכרון, מלשון – "ונפקדת" הפכיים: לפירושים ועד שונים, פירושים ב' בהם שיהיו יתכן איך מובן:

"ונפקדת שאומרים אלא עוד ולא חסרון; מלשון – טעם,ikו"יפקד" נתינת של בלשון מושבך", יפקד
יראו  בודאי – נוכח יהי' הוא אם אדרבה: ולכאורה אודותיו. יזכרו מושבך"), ("יפקד שיחסר שעי"ז

אותו?!

בנוגע  הענין וכפשטות ("ונפקדת"). הגילוי נעשה ("יפקד") ההעלם ע"י שדוקא – הוא הענין אך
אבל  שבדבר; הרגילות מצד לב, ישימו שלא ויתכן לב, שישימו יתכן – נוכח יהי' דוד אם ויהונתן: לדוד

אודותיו. שיזכרו יפעל בודאי זה הרי  הרגילות, כפי זה שאין כיון הנה שיחסר, עי"ז

בתניא  המבואר בגמרא 19וע"ד אלקים 20"מ"ש ואחד,21דעובד פעמים מאה פרקו ששונה מי היינו
עבדו  ואחת21ולא המאה ש"הפעם לבד", פעמים מאה פרקו ששונה מי zelibxdהיינו lr dxizid. שקולה .

. גביהן על ועולה כולן עבדו").כנגד "לא נקרא שאינו רק (לא אלקים" עובד נקרא להיות .
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א.7) לח, ב"מ
רפל"ו.8) תניא
ובכ"מ.9) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה

ריח,10) א. רטו, ח"ב ב. רמט, א. קפא, ב. לג, ח"א זהר ראה
פ"ה. העקודים) (שער ש"ו ע"ח ב.

מ"ז.11) פ"א יצירה ספר
שער 12) אמ"ב פט"ו. התפלה שער לאדהאמ"צ שעה"ת ראה

פמ"ז. הק"ש
מי"ג.13) פ"ד אבות

ב.14) יב, בא ופרש"י מכילתא א. כ, ר"ה
"אתכסיא 15) א: קפו, ב. קסח, זח"א גם וראה ע"ב. ריש ח,

סיהרא".
סי"ד.16)
יח.17) כ, שמואלֿא
וש"נ.18) .293 ס"ע חנ"ד מנחם תורת ראה
פט"ו.19)
ב.20) ט, חגיגה
יח.21) ג, מלאכי
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לאח"ז  נעשה מציאות") אויס ווערט ("ער ממציאותו שמתבטל הביטול ע"י שדוקא – הענין ונקודת
הגילוי. עיקר

הוא „. סיון שחודש דכיון סיון, לחודש בנוגע שאת ביתר הוא – חודש בכל שישנו – זה וענין
החדש  שאר לכל בנוגע ועאכו"כ ניסן, חודש לגבי אפילו יותר העבודה בעילוי ע"י ההכנה גם הרי ים,

יותר. ובתוקף יותר נעלית בדרגא היא סיון ר"ח בערב

שלפניו: החדשים על סיון חודש מעלת ובהקדם

חדשים" ראש לכם הזה "החודש – ניסן שהרי 22חודש למטה, מלמעלה הגילוי מצד היא מעלתו –
וערי'" ד"ערום ומצב במעמד אז היו עצמם מצד הקב"ה 23בנ"י המלכים מלכי מלך עליהם ש"נגלה אלא ,

.24וגאלם"

זיו" "חודש שנקרא – אייר והארה 25חודש זיו רק שהוא חודש 26, כמו (ולא היסוד ספירת עם וקשור ,
המלכות) ספירת עם שקשור דספירת 27ניסן הענין תוכן שזהו למעלה, מלמטה העבודה הוא ענינו –

העומר.

השלישי" "חודש סיון, חודש בה 28ואילו שדוקא התפארת ספירת מעלת ידוע והרי התפארת, הו"ע –
בתו"א  וכמבואר העצמות, בחי' שאר 29ישנו כמו ולא בכלים, והן באורות הן הוי' שם מאיר שבתפארת

שרש  מצד שזהו נמחקים, שאינם השמות ז' משאר הם הכלים אבל הוי', שם הוא האור שרק הספירות,
הכתר) בחיצוניות ששרשם הספירות שאר כמו (ולא הכתר בפנימיות .30התפארת

סיון:‰. דר"ח העילוי ישנו גופא סיון ובחודש

אור  בתורה סיני"31מבואר מדבר באו הזה "ביום – סיון ר"ח של ש"חז"ל 28המעלה שהוא 32, דרשו
התם  וכתיב הזה, ביום הכא כתיב התחילו 22בר"ח, ממצרים ישראל בצאת "כי – לכם" הזה החודש

. העומר ספירת .לספור בשבועות התורה קבלת להיות הכנה והם סיון). (ר"ח בו ג' ביום הז' ובשבוע .
ישראל אז ונעשו השבוע, כל נכנסה כבר כאילו micnereהוא mipken שמצדם – "מוכנים" כו'"; לקבל

כמבואר  הביטול, הו"ע – ו"עומדים" נפשם, כחות עשר לכל בנוגע הדרושות ההכנות כל את כבר 33עשו

לפניו" עמדתי אשר ישראל אלקי הוי' "חי הביטול.34בענין הו"ע ש"עמידה"

ישראל" שם ש"ויחן עי"ז נעשה זה אחד"35וענין בלב אחד "כאיש יחיד, לשון "ויחן" כדאיתא 36, –
תורה 37במדרש  נותן שאני שעה "הרי אמר, באחדות, אלא בפירוד אינם שבנ"י ראה הקב"ה שכאשר

גם  וזהו הביטול. ענין בעצמם לפעול בנ"י הוצרכו זה שבשביל שבנפש, היחידה גילוי שזהו"ע – לבני"
ונשמע" "נעשה שאמרו כו'38מה הרצונות כל ביטול שהו"ע ,39.

"כאיש  יחיד, לשון ד"ויחן" ההכנה להיות צריכה התורה את לקבל שכדי – ושנה שנה בכל הוא וכן
כמוך" לרעך "ואהבת – ישראל דאהבת הענין כללות שזהו אחד", בלב בתורה"40אחד גדול כלל "זה ,41,

הגמרא  בלשון 42ובלשון כמוך" לרעך "ואהבת של הענין תוכן שזהו – תעביד" לא לחברך סני "דעלך :
אהבת  של הענין לחדור צריך שם שגם כיון לשון, בשבעים מטה למטה נמשכת שהתורה כפי תרגום,

ישראל.
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שם.22) בא
ו.23) שם, בא ופרש"י מכילתא וראה ז. טז, יחזקאל
הגש"פ.24) נוסח
ובפרש"י.25) א יא, ר"ה וראה ובפרש"י. א ו, מלכיםֿא
רנז.26) ע' אייר סה"מ מנחם תורת ראה
וש"נ.27) רסד. ע' שם מנחם תורת ראה
א.28) יט, יתרו
סע"ב.29) יו"ד, נח
ואילך.30) רכ ע' ח"א תער"ב המשך ב. סה, נח תו"ח ראה

ועוד.סה"מ  .152 ע' תש"ז
סע"ג).31) סז, סע"ג. (סו, יתרו ר"פ

עה"פ.32) מכילתא ב. פו, שבת
ובכ"מ.33) ב. כט, וישב תו"א ראה
א.34) יז, מלכיםֿא
ב.35) שם, יתרו
שם.36) מכילתא וראה עה"פ. פרש"י
ועוד.37) השלום. פ' דא"ז ט. פ"ט, ויק"ר
ז.38) כד, משפטים
ובכ"מ.39) ואילך. ג יב, פרשתנו לקו"ת ראה
יח.40) יט, קדושים
עה"פ.41) ופרש"י תו"כ
א.42) לא, שבת
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ותענוג  שמחה מנוחה, מתוך נעשה זה הרי – בשבת שחל סיון ר"ח בערב היא לזה ההכנה וכאשר
כו'.

רש"י  שמביא כפי – כמוך" לרעך "ואהבת יקיים הקב"ה שגם פועלים אל 42ועי"ז אביך ורע "רעך
כתבית 43תעזוב  נפשי "אנא – עצמותו את בה שמכניס ובאופן התורה, את לבנ"י ויתן – הקב"ה" זה

וקוב"ה 44יהבית" "ישראל נעשים אורייתא שע"י ובאופן ובפנימיות, בשמחה התורה את מקבלים ובנ"י ,
חד" לבב.45כולא וטוב שמחה מתוך כולה, השנה כל על זאת וממשיכים ,

***

.Â"אכסניא בכבוד ש"דורשין הענין גם חב"ד 64ישנו ובנות נשי של והתוועדות לאסיפה בקשר –
זה  הש"ק ביום .47שמתקיימת

שבת  במסכת הגמרא מדברי כמובן מתןֿתורה, עם קשור סיון שחודש – בזה "אוריאן 48והענין :
כמ"ש  ישראל, נשי של העילוי מודגש למ"ת בנוגע והרי תליתאי", בירחא כו' לבית 49תליתאי תאמר "כה

רש"י  בפירוש גם (כמובא ה"זכרים" ישראל", לבני "ותגיד ואח"כ הנשים", "אלו שגם 50יעקב", והיינו, ,
ישראל. לנשי שניתנו כו' והכחות הזכות וגודל האחריות גודל גם מובן ומזה זאת), מבין למקרא חמש בן

.Ê לא שבו הפשטות מצד (שדוקא ישראל נשי עם הקשור (בהלכה) נוסף ענין ישנו לזה ובהמשך
הבנים: ליחוס בנוגע – לכך) לב שמים

הפסוק  על רש"י מ"ש משבט 51ובהקדים שאביו "מי אבותם", לבית למשפחותם גו' ראש את "שאו
ועד  אביו. אחר מתייחס שהבן כו', ולוי לכהן בנוגע ועד"ז אביו". שבט על יקום אחר, משבט ואמו אחד

הגמרא  כדברי באב, תלוי לנקבה זכר בין החילוק אשתו 52שכללות שתזריע כדי בבטן עצמן "שמשהין
זכר  יולדת שאז .53תחילה",

ישראל, בן להיות כדי אבל ישראל; בן כבר שהוא לאחרי רק הוא האב ע"פ שנקבע היחוס אמנם
עתה  המורגל הבן 54ובלשון נחשב אזי יהודי', היא האם שכאשר באם, תלוי זה הרי – יהודי" "מיהו :

ומה  האב מיהו נפק"מ ללא .55רצונו ליהודי,

בנוגע רק היא האב של הפעולה zebixcneכלומר: mihxtl,נקבה או זכר –

משא"כ – גרמא, שהזמן מצוות גם המצוות, בכל מחוייב – זכר שלו: המעלות מהם אחד לכל שיש
מהם  פטורה או 56אשה "החן" שסימנם מיוחדות מצוות ג' לה שניתנו – באשה מעלה גם יש אבל .

הנר  והדלקת נדה חלה .57"חנה":

האיש; זאת עושה לפעמים הרי האשה, ע"י בעיקר שקיומם אף הנר, והדלקת חלה הנה גופא, ובזה
האיש. בידי ולא האשה, בידי לגמרי נתונה והנאמנות שההתחייבות המשפחה, טהרת של הענין משא"כ

בית  שלום משום הנר, והדלקת (מזון), פנימי שהו"ע חלה, לאיש;58כלומר: גם שייכים – המקיף שהו"ע ,
בלבד. באשה תלוי זה הרי העצם, עם שקשור העונה ענין אבל
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יו"ד.43) כז, משלי
הע"י).44) (לגירסת א קה, שם
א.45) עג, זח"ג ראה
ב.46) סג, ברכות ראה
קלד 47) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה הספירה ימי מכתב גם ראה

ע' חנ"ו מנחם (תורת סיון ר"ח נשא, פ' א' יום שיחת ואילך);
חב"ד. ובנות נשי לכינוס – ואילך) 212

א.48) פח,
ג.49) שם, יתרו
ואילך).50) 93 ע' חל"א לקו"ש (וראה ממכילתא

ב.51) א, פרשתנו
א.52) עא, נדה
וש"נ.53) א. ס, ברכות
וש"נ.54) .342 ע' ריש חנ"ה מנחם תורת גם ראה
(55.97 ס"ע חל"א .240 ע' ריש ח"ל לקו"ש גם ראה
(במשנה).56) א כט, קידושין
בשם 57) – ד)) (יז, מצוות ג' (ד"ה שלח פ' עה"ת מג"ע

(בסופן)). זרעים (בסו"ס מיימוניות הגהות
בסופן.58) חנוכה הל' רמב"ם ב. כג, שבת ראה
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בחסידות  המבואר מה 59וע"ד גם וזהו הא"ס. כח ישנו מקבל בבחי' שהיא המלכות בספירת שדוקא
בתורה  עוסקים ובנות בנים שהולדת בנדו"ד, הוא וכן המלכות. בחי' דוקא, בארץ הוא הצמיחה שכח

דוקא  באשה תלוי' –ומצוות

יתירות" "מצוות של חיוב – פרטים עם רק שקשור באב), (שתלוי הכהונה ענין שוה 60וכן שאינו
דינים); לכמה שנוגע בהאב), רק (שתלוי לוי בת או כהן בת לבנות, בנוגע גם (כולל בכל

דוקא. באשה תלוי זה הרי – בנ"י של המציאות לעצם בנוגע אבל

בנוגע  הילד שחינוך – החינוך לענין בנוגע האשה על שמוטלת והאחריות הזכות גודל מובן ומזה
מציאותו  שישנה לאחרי ורק באשה; תלוי יהודי, בתור מציאותו פעולת לעצם באה אזי יהודי, בתור

וכמו  התורה, בפנימיות או דתורה בנגלה למדן קטן, למדן או גדול למדן הוא אם לבחון – (האב) האיש
באב. שתלוי הכהונה ענין

.Á:ועוד זאת

שהאשה  היא האמת אך מאומה. פועלת האשה אין הכהונה לענין שבנוגע לחשוב יכולים לכאורה
בגמרא  כדאיתא – גדולה לכהונה ועד הכהונה, לענין בנוגע גם לקמחית 61פועלת לה היו בנים "שבעה

קורות  ראו לא מימי להם, אמרה לכך, שזכית עשית מה חכמים לה אמרו גדולה, בכהונה שמשו וכולן
שערי". קלעי ביתי

בזה: והענין

ביתֿדין  ע"י נעשה גדולה לכהונה המינוי הנה גופא לכהונה ובנוגע באב, תלוי הכהונה שענין ,62אע"פ
בלבד  כך,63זכרים כדי עד צניעות, של באופן הנהגתה ע"י – זה בענין פועלת האשה שגם מצינו מ"מ, ,

שערי". קלעי ביתי קורות ראו לא ש"מימי

עצמך: והגע

הם  הרי האילן מן עקירתם לאחרי (שהרי דומם אלא שאינם "קורות" – ביתי" "קורות אודות מדובר
שערי" קלעי ביתי קורות ראו לא "מימי ואעפ"כ, בבית; נמצא לא אחד שאף ב"ביתי", ורק דומם), בבחי'
את  להזהיר צורך אפילו אין זה שעל הרגל, וכ"ש הגוף, לכל בנוגע ופשיטא הראש, שערות אפילו –
שערי", קלעי ביתי קורות ראו לא ש"מימי הראש, לשערות בנוגע היא והרבותא הכשרות, ישראל בנות

תמיד" לנגדי ה' ד"שויתי הענין .64מצד

כדאי  הרי – גדולה לכהונה זוכים שעי"ז הצניעות, בתכלית שבהנהגה העילוי גודל רואים וכאשר
בזה. לעשות שצריך הקל המאמץ

בריותיו" עם בטרוניא בא  הקב"ה ש"אין הכלל ישראל,2וע"פ מנשי זאת שתובעים שכיון מובן, הרי ,
כן. להתנהג הדרושים הכחות להן יש בודאי

שממנה  פרטית, גאולה – הגאולה אל מהגלות עמהם שיוצאים ועד ה'", "צבאות מעמידים ועי"ז
ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת הכללית, לגאולה באים

***

.Ë.(שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה גו' השלישי בחודש ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***
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ובכ"מ.59) ס"כ. אגה"ק תניא ראה
וש"נ.60) א. ה, יבמות
א.61) מז, יומא
הט"ו.62) פ"ד המקדש כלי הל' רמב"ם

ס"ד.63) ס"ז חו"מ טושו"ע
טז 64) אדה"ז תהלים שו"ע בתחלתו או"ח רמ"א וראה ח. ,

ס"ה. שם (מהדו"ב)



h"kyz'dל ,oeiq g"xre g"dan ,xacna t"y zgiy

.È הפסוק על רש"י בפירוש לוי 65הביאור בני את מכלל .66"פקוד "משיצא ומעלה", חודש מבן .
נמנה  להיות השבט אותו הוא למוד שלום בר' יהודה א"ר הקדש. משמרת שומר ליקרא נמנה הוא נפלים

שנאמר  הבטן, ונמנית 67מן אותה, ילדה מצרים בפתח כניסתה עם במצרים, ללוי אותה ילדה אשר
המנין", את השלימה והיא אחת, חסר שבעים אלא תמצאם לא חשבונם מונה שכשאתה נפשות, בשבעים

למ"ש – בהמשך בא זה שפסוק בכור 68דכיון כל תחת ישראל בני מתוך הלוים את לקחתי הנה "ואני
אותן שוכרין ישראל "שיהיו ilyגו'", zexiyl. שמנין רש"י מפרש לכן כו'", בבכורות העבודה שהיתה .

ונאמר  שנתחדש ענין שזהו ומעלה, חודש מבן הבכורות לפדיון (לא נוגע ומעלה" חודש מ"בן הלוים
לענין69לאח"ז  אלא) ,dceard"שלושים "מבן שהיא לעבודה למנותם שייך שלא אף כי, "משיצא 70– הרי ,

נפלים  נמנה 71מכלל להיות השבט אותו הוא ש"למוד וכשם הקדש", משמרת שומר ליקרא נמנה הוא
. הבטן ישראל מן לכלל שנוגע לתפקיד חודש" "בן נמנה כך ישראל, כלל של המנין" את השלימה והיא .

הקודש". משמרת שומר "ליקרא –

") כשלעצמה הקריאה שלום xwil`ומעלת בר' יהודה ר' בשיטת מודגשת הקודש") משמרת שומר
דוד  לגבי המאמר) חדשים72(בעל ששה במשך שנענש ,`xwi `ly מלך למדה 73בשם בנוגע ועאכו"כ ,

–טובה 

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.74הוגה 6 ע' חי"ח בלקו"ש

***

.‡È כאשר – אבות בפרקי וגם התשובה, באגרת ענין מבארים – האחרונות בהתוועדויות כרגיל
לעצרת. פסח שבין בשבתות ובפרט אבות, פרקי לומדים שבהם בשבתות היא ההתוועדות

התניא  בלימוד אוחזים ששם כיון ד', בפרק ענין על עתה נתעכב התשובה, אגרת ללימוד בנוגע
הגמרא 75ברדיו  ובלשון קצהו, ועד העולם מקצה תבל, קצוי בכל שמגיע לימוד שזהו העולם 76, "מסוף :

בחסידות  כמבואר סופו", דאתגליא;77ועד לעלמא דאתכסיא מעלמא ההמשכה על שמורה – בזה הפירוש
מאה  פרקו השונה בדוגמת זה הרי רגיל, בלתי באופן לימוד הוא ברדיו הלימוד שכללות שכיון גם ומה
ההעלם  מבחי' ממשיך הוא הרי שלו, הרגילות היפך לעשות היגיעה שמצד ס"ג), (כנ"ל ואחד פעמים

גילוי. לידי לבוא מהשתלשלות שלמעלה

.·È 78בביאור– החיות חיצוניות מבחי' (שנמשכים המלאכים ואפילו השמים צבא כל בין החילוק
מאד  עצום הפרש "יש הלשון נאמר "ויפח") – החיות מפנימיות (שנמשכים ישראל נשמות ובין דיבור)

dlrnl."
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טו.65) ג, פרשתנו
לעיל 66) להמוזכר שבהמשך אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

בנוגע  רש"י פירוש על גם להתעכב יש – לוים אודות (ס"ז)
ללוים.
נט.67) כו, פינחס
ובפרש"י.68) יב שם, פרשתנו
ואילך.69) מ שם,
שנה,70) עשרים קודם בנ"י את מונים שאין מזה ובמכ"ש

ג). א, (שם בישראל" צבא "יוצא נעשה אז שרק
שהרי 71) כשנולד, מיד המנין צ"ל הי' זה, טעם לולי כי,

בכור  כל הכותי ביום בכור כל ש"לי בגלל היא בבכורות העבודה
רק  לא היתה בכורות מכת והרי יג), ג, (שם גו'" מצרים בארץ

נולדו. עתה שזה הבכורים אצל גם אלא ומעלה", חודש "מבן
ה"ג),72) פ"ב חגיגה ה"ד. פ"ב ביצה (ירושלמי בעצרת שמת

(ר"ה  ליום" מיום צדיקים של שנותיהם ממלא ש "הקב"ה וכיון

מנחם  תורת גם (ראה בעצרת נולד שגם בודאי הרי וש"נ), א. יא,
וש"נ). .65 ע' .40 ע' חכ"ג

ה"א.73) פ"א ר"ה ירושלמי
תשל"א.74) במדבר ש"פ שיחת בשילוב
וש"נ.75) .17 ע' חנ"ו מנחם תורת גם ראה
ועוד.76) א. יב, חגיגה
ב.77) תתרסח, ו) (כרך נח א. תצד, ג) (כרך בראשית אוה"ת

קמא. ע' תר"ל ריב. ע' תרכ"ו סה"מ .9 ע' בהוספות בהעלותך
ועוד. ערה. ע' ח"א תער"ב המשך

שליט"א 78) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסט"ו עד מכאן
ואילך  210 ע' חל"ט ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),
לשלימות  המו"ל). ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו (במהדורא
חנ"ו  מנחם (תורת ואילך סט"ז נשא ש"פ שיחת גם ראה – הענין

ואילך). 307 ע'



לי h"kyz'd ,oeiq g"xre g"dan ,xacna t"y zgiy

מובן: ואינו

גו'" "ויפח בענין כאן חלק79במ"ש "כי החיות, מפנימיות הם שנש"י ,'ied"לבאר 80עמו כוונתו –
לקמן  [כמבואר והתשובה החטא ענין שייך ששם למטה שהם כפי (גם) הנשמות מעלת ד"כי 81את הענין

נחלתו" חבל יעקב עמו הוי' בנשמות80חלק שהוא למה dhnlכפי וא"כ, והתשובה], החטא לענין בנוגע ,
"ויפח", החיות: מפנימיות נמשכים (שנשמות הנבראים כל על נשמות של (והמעלה) שההפרש מדגיש

"למעלה"? דוקא היא הוי') שם

.‚È:קושיות כמה לתרץ כוונתו "למעלה" תיבת שבהוספת – בזה והביאור

הזהר א) וכמאמר בעבודתם, ממלאכים סיוע צריכות שנשמות ויתירה 82ידוע לה". ונשיק לה "גפיף
לעיל  בארוכה כמבואר הנשמות, בעבודת מסייעת (שבעוה"ז) השמים בצבא ההתבוננות אפילו 83מזה:

ונאמר  השמים, צבא של וביטול בהשתחוואה ההתבוננות ע"י באה ה' יראת של e`y"84שההתעוררות
mexnעיניכם הם e`xe(דוקא) למטה בהיותם אפילו ישראל שנשמות כיון השאלה: נשאלת וא"כ גו'".

השמים? וצבא למלאכים הם זקוקים מדוע ומלאכים, השמים מצבא למעלה

ממלאכים ב) (למעלה החיות פנימיות הוי', חלק הם – וכנ"ל למטה בהיותם אפילו – שנשמות כיון
חטא? של ענין אצלם שייך שיהי' יתכן איך החיות), חיצוניות אלקים, בשם שנקראו

.ג) בכתוב אלקים בשם המלאכים נקראו "ולכן נאמר הפרק מבחי'בהמשך היא חיותם שיניקת לפי .
. כיון חיצוניות הוי', בשם להקרא נשמות  צריכים עפ"ז ולכאורה, חיצוניות". בחי' הוא אלקים ושם .

אלקים). משם שנמשכים כיון אלקים, בשם נקראים שמלאכים (כשם הוי' שם החיות, מפנימיות שנמשכים
הגמרא  מדברי ואדרבה: – הוי'? בשם נקראים שבנ"י מקום בשום מצינו לא צדיקים oicizr"85ולמה

שמם "שיהא כדפירשב"ם הקב"ה", של שמו על אבל d'שנקראין הוי', יקראו לעתיד שדוקא משמע ,"
הוי'.`mpiעכשיו בשם נקראים

.„È:"למעלה" – אחת בתיבה הזקן רבינו מבהיר זה וכל

(בכמות)" מאד (באיכות) "עצום שהוא שענין – הנבראים שאר לכל נשמות בין מאד" עצום ה"הפרש
רק הוא – כל לעין בגילוי הם dlrnlנראה למטה נשמות גם (שהרי הפרש אמנם ישנו למטה משא"כ ,

"הפרש זה אין אבל כנ"ל), החיות, פנימיות c`nבחי' mevr.בהעלם זה הרי ובמילא ,"

אפשר אי בגלוי, אינו שבנשמות הוי'" ה"חלק שלמטה שקריאה exwl`וכיון כיון הוי', בשם אותם
דוקא. שבגלוי דבר על היא אויסרופן") און ("רופן

ואינו  בגלוי; אינו שבהם הוי' שחלק כיון השמים, וצבא למלאכים זקוקים שהנשמות הטעם גם וזה
חטא. של ענין אצלם ששייך כ"כ עד הוא בגלוי

והתשובה), החטא ענין ישנו שם (שדוקא למטה שהם כפי הנשמות ענין לבאר נוגע שכאן ואע"פ
למעלה  שבהיותם זה מצד כי, – למטה שהם כפי לנשמות נוגע למעלה" מאד עצום ה"הפרש גם הרי
משם  גלוי וחיות  גלויות (עכ"פ) פעולות לבוא יכולים למטה בהיותם גם הנה בגילוי, הוי' שם בהם מאיר

הוי'.

.ÂË שבעשרה באותיות המלובשת החיות חיצוניות מבחי' להמשכה בנוגע מ"ש גם יובן הנ"ל ע"פ
" – minydמאמרות `av וכוכבים וירח (שמש "86:(
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ז.79) ב, בראשית
ט.80) לב, האזינו
פ"הֿו.81)
מקץ 82) בתו"א נתבאר ב. רא, ח"ב ב. כג, ח"א זהר ראה

ובסה"מ ואילך, ב ובכ"מ.מב, רמ), (ס"ע בהעלותך סד"ה תרכ"ט
בהגהה.83) – פמ"ב ח"א

כו.84) מ, ישעי'
ע"ב.85) ריש עה, ב"ב
שבעולמות 86) לנבראים השמים" ב"צבא הכוונה בכ"מ

– כאן אבל המלאכים",העליונים. "ואפילו אח"כ שאומר מכיון
כבפנים.מובן כפשוטו, השמים לצבא שכוונתו
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וגם  בתחלתו. ח"ב לעיל בארוכה כמבואר מאמרות, שבעשרה מהאותיות נמשכים הארץ צבא גם
השמים" ש"צבא כאן נאמר ולמה הארץ. שמצבא מים אודות מדובר – כאן באגה"ת שמציין – בפי"א

הדיבור? מבחי' נמשכים (דוקא)

לומר "אפילו",elit`yשכוונתוואין בפירוש הול"ל דא"כ – הדיבור מבחי' רק נמשכים השמים צבא
שכותב המלאכים".yexitaכמו "ואפילו

"הפרש אודות מדובר שכאן כיון מובן: הנ"ל c`nוע"פ mevr אודות מדבר לכן (כנ"ל), בגילוי  שזהו ,"
הוא `elנבראים האלקי כח שבהם דוקא, השמים" "צבא כתב ולכן בגילוי . הם המאמרות עשרה שבהם

אלה" ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו וכמ"ש גו'"84בגילוי, וכוכבים ירח גו' שמיך אראה "כי היינו,87, ,
שכולם – השמים צבא על מסתכלים רק באיש mieegzynשכאשר וקיימים מערב מיד 88כלפי רואים –

התבוננות. בריבוי צורך יש הארץ בצבא משא"כ אלה", ברא "מי

מ"ש  גם מובן נצב89[ועפ"ז דברך הוי' נמצאminya"לעולם הוי' דבר דלכאורה: – "lka,הנבראים
" כאן נאמר ולמה בתחלתו, והאמונה היחוד בשער בארוכה דוקא?minyaכמבואר "

רקיע" "יהי המאמר על קאי ש"דברך" שי"ל שמאמר90ואף ,df גופא הא הרי – דוקא בשמים נצב
למה  – ליש מאין להוותם הנבראים בכל תמיד נמצאים המאמרות עשרה כל של שהאותיות כיון קשיא:

בשמים" ש"נצב רקיע" "יהי המאמר אודות דוקא הפסוק .91מדבר

מלך" "נצב מלשון גם הוא – "נצב" מובן: הנ"ל של 92וע"פ (והתוקף) הגילוי ענין על שמורה ,
"jxacנצב "דברך נאמר ולכן ."minya יכול שהגילוי ועד בהעלם, גם הדיבור להיות יכול בארץ  כי, – "

"נצב" – בגילוי זה הרי בשמים ודוקא מ"דברך"; היפך ].93להיות

***

.ÊË שמדובר כיון תורה", "קנין בשם שנקרא ששי, פרק זה הש"ק ביום לומדים – אבות לפרקי בנוגע
וכו'" הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק מ"כל החל התורה, מעלת אודות הפרק:94בו ובהמשך ,

מלכים) (של משולחנם" גדול כו'"95"שולחנך המלכות ומן הכהונה מן יותר תורה "גדולה ,96.

נאמר  זה וכו'",97ולאחרי שנאמר הבא, ובעולם הזה בעולם לעושי' חיים נותנת שהיא תורה "גדולה :
פסוקים. כו"כ ומביא

להבין: וצריך

כבמשנה א) ממנו, גדולה היא שהתורה הענין לפרט מבלי סתם, תורה" "גדולה רק כאן נאמר מדוע
תורה "גדולה onשלפנ"ז xzei?"'כו הכהונה

מעלתב) גודל כו"כ dxezdמהי מצינו הרי – הבא" ובעולם הזה בעולם לעושי' חיים ש"נותנת דוקא
ד"אלו  במשנה שנימנו (כפי הבא" לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהם אוכל ש"אדם מצוות

בברייתא 98דברים" יותר ובאריכות השחר), בברכות אמנם 99(שאומרים בתורה; דוקא זה שאין כך, ,(
בתורה? רק ולא מצוות, בכמה גם שישנו ענין זה הרי אעפ"כ אבל כולם", כנגד תורה "תלמוד
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ד.87) ח, תהלים
א 88) (קא, החקירה לספר בהוספות מרום שאו מד"ה להעיר
ואילך).
פט.89) קיט, שם
ו.90) א, בראשית
ס"כ.91) תרל"ו רבים מים בהמשך בזה במשנ"ת ועיין
ואילך.92) א'רא ע' נצבים אוה"ת וראה מח. כב, מלכיםֿא
תסח)93) ע' אור (יהל עה"פ לתהלים הצ"צ ברשימות וכ"מ

ס"ד.
א.94) משנה
ה.95) משנה
ו.96) משנה
ז.97) משנה
פאה.98) ריש
וש"נ.99) א. קכז, שבת
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התורה  מעלת אודות מדבר תורה" "קנין פרק שהרי – למצוות בנוגע גם היא שהכוונה לומר ואין
כו'". חיים ש"נותנת נאמר עלי' שדוקא  התורה מעלת מהי להבין צריך וא"כ, דוקא.

.ÊÈ"הבא ובעולם הזה בעולם לעושי' חיים נותנת שהיא תורה "גדולה הלשון דיוק תחילה לבאר ויש
בתושב"כ  כמו כ"כ בדיוק שאינו (אף בדיוק הוא תושבע"פ של הלשון גם שהרי לבוא 100– יכול שלכן ,

שלו  בסגנון מדבר אחד שכל והתוס' והר"ן הרא"ש בדברי שמצינו וכפי סגנונות, בכמה מסויים ,101ענין
דבריו): מדוייקים שלו בסגנון אבל

. חיים "נותנת הלשון הזה"משמעות "עולם של המציאות שישנה היא, הבא", ובעולם הזה בעולם .
חיים. ללא גם הבא" ו"עולם

שלפנ"ז  במשנה הלשון כמו כו'", העולם "חיי כאן נאמר לא למה וכו'4ולכאורה, העולם iig"יפה
. העולם.iig.הבא של ענינו כל זהו העולם שחיי שמשמעותו הזה", העולם

הנ"ל. המשנה כלשון הול"ל בודאי וא"כ, המשנה", בלשון חכמים "שנו היא: הפרק שהתחלת ובפרט

הזה  עולם של המציאות נעשית ידה שעל בכך אינה התורה של המיוחדת שהמעלה – הוא הענין אך
י  זו מעלה שהרי הבא, שגם ועולם – הוא החידוש אלא דברים"), "אלו ממשנת (כנ"ל במצוות גם שנה

של ענין התורה בהם מכניסה המצוות), (ע"י הבא ועולם הזה דעולם הענין שישנו "נותנת zeigלאחרי :
miig.."הבא ובעולם הזה בעולם .

בזה: והענין

הו"ע  שתורה – ומצוות תורה שבין החילוק גם וזהו ומעשה. שכל ענינים: לב' נחלקים האדם חיי
אברים  רמ"ח הם שהמצוות כידוע התורה, ע"י היא שבמצוות והחיות המעשה. הו"ע ומצוות המוחין,

במדות,102דמלכא  חיות נמשכת ידם ועל חיוהי, בחי' שהם (התורה), המוחין ע"י היא האברים וחיות ,
.103גרמוהי 

עדיין  אבל נעלה, ענין אמנם שזהו בלבד, עול קבלת מצד להיות יכול כשלעצמו המעשה ענין ובכן:
המצוות  במעשה חיים נותנת שהיא – התורה של החידוש וזהו חיות. ללא שזהו כך, תענוג, ללא זה הרי
שזהו  – התענוג ענין יהי' עול בקבלת המצוות בקיום שגם היינו, ועוה"ב, דעוה"ז הענין נעשה ידם שעל

החכמה  עתיק 104ענין פנימיות היא אבא פנימיות שהרי ,105.

"כל  שהרי עצמו, בפני (לא הוא התורה לימוד כאשר רק היא חיים נותנת שהיא התורה פעולת אמנם,
וכו'" תורה אלא לו אין דוקא.106האומר המעשה ענין עם קשור אלא) ,

חיים נותנת שהיא תורה "גדולה הדיוק גם יובן שבנוגעiyerl'ועפ"ז אף – יותר " מתאים לתורה
כולל  ("עושי'"), המעשה ענין עם שקשור באופן הוא התורה לימוד כאשר רק כי, – "לומדי'" הלשון

כפי' מלשון עשי' של הענין נותנת 107גם אזי עול, קבלת מתוך זיך") בייגט ("ער עצמו את שכופה ,
ובעוה"ב. בעוה"ז חיים התורה

אחרת  בהזדמנות שיתבאר וכפי זו, במשנה שהובאו הפסוקים גם לבאר יש .108ועפ"ז

***

.ÁÈ בפתח כניסתה "עם לידתה ע"י בנ"י מנין השלימה שיוכבד – רש"י שבפירוש תורה" של ה"יינה
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וש"נ.100) .48 הערה 193 ע' חמ"ב מנחם תורת גם ראה
ובהערת 101) ,36 ע' תש"י סה"מ וראה ד. כד, ראה פ' לקו"ת

שם. שליט"א אדמו"ר כ"ק
סע"א).102) (עד, ת"ל תקו"ז ראה
וש"נ.103) .8 ס"ע חכ"ו מנחם תורת ראה
פר"ג.104) ח"א תער"ב המשך ראה
ה'ש"ת 105) סה"מ גם וראה וש"נ. ד. מט, נצבים לקו"ת ראה

שם. שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת 49 ס"ע
ב.106) קט, יבמות
ובכ"מ.107) א. מח, בחוקותי לקו"ת ראה
תשמ"א 108) בהעלותך וש"פ נשא ש"פ שיחות גם ראה

בח' הצורך ביאור – ואילך) 355 ע' אבות לפרקי (ביאורים
הפסוקים.
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עצמו" מתיר חבוש "אין כי, למצרים, הכניסה קודם היו עיבורה ימי כל אבל לפעול 109מצרים", וכדי ,
ד"ותחיין  מהענין (החל הגאולה הילדים"110ענין לר'111את והשייכות ממצרים; ולמעלה מחוץ צ"ל (

התורה  הו"ע ושלום (קב"ע) ההודאה הו"ע שיהודה שלום, בר' התורה 112יהודה פנימיות שעל 113(ובפרט (
שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה ס"י הנ"ל בשיחה נכלל – הגאולה ענין פועלים ידם

.ËÈ שלימוד לעושי'", חיים נותנת שהיא תורה "גדולה בענין (סי"ז) משנת"ל עם גם קשור זה וענין
מתוך  מציאותו כל את שמבטל (יהודה), הביטול שהו"ע כפי', מלשון העשי', ענין עם ביחד צ"ל התורה
גם  חוצה, המעיינות בהפצת לפעול לשליחות שיוצאים החסידיים האברכים כמו מס"נ, של תנועה

הש"ק  דיום בהתוועדות להשתתף האפשרות על לוותר דערהערן"114כשצריכים און "הערן '.וכו 115,

מעי"... בני "שישו ואומרים כאן שנשארים כאלו שישנם שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר לזה [בהמשך
ולפהק  לגהק מתביישים (ולא לישון... כבר יכולים ואז דאתאי"... "חזו לומר כדי רק להתוועדות ובאים
בהתוועדות  לישב שלהם המס"נ על והנכד הבן בפני מתפארים ועוד כו'), האנושיות היפך – פניו נגד

לישון... להם שמפריעה והדוחק הצפיפות למרות

אלו  (וכן כו' אותו ומבלבלים עליו ומסתכלים עומדים התפלה כל שבמשך אלו אודות גם והזכיר
נשיא  בפני להסתכל שאסור הדין היפך – ושעל) צעד מכל תמונות כו',116שמצלמים האנושיות והיפך ,

הנה  "חיצון", ולא "פנימי" שלהיותו (באמרו וכו' וב"ש ב"ה איש"ר, עונים אינם זה שבגלל גם ומה
מוריך" את רואות ד"עיניך בענין שעוסק זה 117בשעה על שדובר ולמרות איש"ר...). לענות יכול אינו ,

ופעמיים  שאצטרך 118פעם כדי (כנראה להכעיס... כמו עוז, וביתר שאת וביתר כן, להתנהג ממשיכים ,
הדברים!...). רשימת של בה"סטענסיל" עמודים כמה עוד יתוספו ובמילא הפעם, עוד זה על לדבר

נגלה  התורה בלימוד (להתייגע חסידי בחור כמו להתנהג שבמקום מסויים, בחור אודות דיבר וכן
עוסק  – וכו') חיות מתוך שלומד חסידי, בחור שהוא עליו ניכר נגלה בלמדו שגם ובאופן וחסידות,
החדר... לדלת מעבר שנעשה מה ולשמוע לראות שונים) מכשירים (ע"י דרכים ומחפש מאמרים, בגניבת

החסידים! דרכי והיפך השו"ע היפך כמוה, שאין העזה שזוהי

סיפור  שישנו שטוען ימתקו"119ומה גנובים ש"מים אמר הזקן שכ"ק 120שרבינו הסיפור ישנו וכן ,
בחדרו  אדנ"ע) (כ"ק אביו של תפלתו לשמוע שיוכל תחבולה עשה אדמו"ר זאת 121מו"ח ששמע וכיון ,

עבורו  הוראה זו הרי פרטית, הנה:122בהשגחה – כן לעשות צריך הוא שגם

השו"ע  בהקדמת (כמסופר פעמים ט"ז הש"ס כל את למד תחילה הרי – הזקן לרבינו ומה 123בנוגע ,(
המאמרים  בכל בקי הי' שתחילה אדמו"ר, מו"ח לכ"ק בנוגע וכן בתענית; הרגו כי יצה"ר, לו הי' שלא גם
מאמר  עוד רצה ולכן כו', דנפשי' אדעתא ("דורכגעטאן") בהם ועסק שלמדם לאחרי לפנ"ז, אצלו ָשהיו
אביו, תפלת את גם לשמוע רצה ולאח"ז אביו, אצל שראה הגלויות ההנהגות כל את קיים וכמו"כ כו',
וכו' ובבכיות באריכות התפלה בעבודת דאתכפיא, בעבודה התורה, בלימוד – בעבודתו יתוסף שעי"ז כדי

וכו'.
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וש"נ.109) ב. ה, ברכות
יז.110) א, שמות
(111. ולוי' כהונה "בתי בתים", להם ד"ויעש הענין .וכן

לא  שאצלם ואהרן, משה על דקאי ובפרש"י), כא (שם, מיוכבד"
ה  על כפרש "י מצרים, שעבוד של הענין "לכו הי' ד) ה, (שם פסוק

של  שבטו על היתה לא מצרים שעבוד ש"מלאכת לסבלותיכם",
. ברשות".לוי שלא ובאים יוצאים ואהרן משה שהרי .

הוא112) (תושבע"פ) המשניות שסיום בתיבת ולהעיר
ב" ההתחלה כמו מ', באות הסיום על (נוסף אימתי",n"בשלום"

יום). למ' התורה נתינת עם גם שקשור
בטוב 113) התלבשות בה שיש כיון – דתורה גליא משא"כ

ומצב  מעמד להיות שיכול ועד ברע"מ), – ב קכד, (זח"ג ורע
פ"ג (אבות כהלכה" שלא בתורה פנים "אין ד"מגלה הרי מי"א),

כנ"ל. עצמו", מתיר חבוש
טו.114) ע' ח"ה אג"ק גם ראה
וש"נ.115) .53 הערה 167 ע' חנ"ו מנחם תורת ראה
א.116) טז, חגיגה
כ.117) ל, ישעי'
וש"נ.118) ואילך. 467 ע' חנ"ג מנחם תורת ראה
וש"נ.119) .223 ס"ע ח"ח מנחם תורת ראה
יז.120) ט, משלי
(121.6 ע' ח"א מנחם תורת ראה
(122. המלך יחפוץ "למי שאומר (אסתר ומה ממני" יותר .

סופו!... הי' ומה זאת, אמר מי ויראה במגילה יסתכל – ו) ו,
רנז.123) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי גם ראה
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ממך  שדורשים מה מקיים היית לראש לכל אזי הקדושה, מצד אצלך היתה זו הנהגה אם – אתה אבל
להתייגע  מתעצל הנך לפועל, אבל הישיבה, לסדרי שמחוץ בזמנים גם וללמוד וחסידות, נגלה ללמוד –
קיצור  לא ואפילו אחת...) פעם לא (גם ש"ס לא לומד; אינך הישיבה בסדרי ואפילו התורה, בלימוד

חסידות; מאמרי ולא תניא לא שו"ע,

הרשימה  את שאגי' ומבקש הדברים את רושם הנך וכך, כך לך ואומרים ל"יחידות" נכנס אתה כאשר
– כותב הנך הבאה השנה של וב"יחידות" מאומה, מקיים אינך לפועל אבל תיבה, איזה חסרה שמא
להיכנס  מנהג שיש כיון אלא מאומה, עשית שלא – ("קאלטֿבלוטיקערהייט") מוחלטת ַבאדישות

ל"יחידות"... ונכנס "טובה" עושה אתה ולכן ברירה, לך אין ההולדת, ביום ל"יחידות"

מצד אלא) הקדושה, מצד (לא היא הנ"ל בענין הנהגתך הרי שכן, zeyieוכיון de`b שתוכל כדי –
ורק 124להתגאות  זה, "מאמר" לך שיש היחידי שאתה ישראל) ולארץ לאוסטרליא גם (ולכתוב ולספר

בנוגע  (משא"כ אחר למישהו שאין תמונות יש לך ורק פלוני... ביום פב"פ עם פב"פ דיבר מה יודע אתה
ניכרת  לא ולומדים, ב"זאל" שיושבים בחורים מאה שיש בשעה הרי – בישיבה התורה ַללימוד

תמים"... "שּפיץ חב"ד", ל"שּפיץ תחשב ובכך ולומד...), יושב הוא שגם "מציאותו",

כיון – חסידות, מאמר יאמר הזקן שרבינו שמבקש פתקא שכתב מהאמיל אייזיק ר' אודות ָמסופר
ממש  בנפשו נוגע על 125שזה עולה שלא בשעה בה שגנבת, המאמר בנפש לך נוגע האם – אתה אבל .

וכו'; וחסידות נגלה וללמוד להתפלל שצריך – בו שכתוב מה לקיים שתוכל כדי זה, מאמר ללמוד דעתך
לקריאת  ועד בכך, מה של ענינים עבור רק זמן לך יש זה; בשביל זמן לך אין אותך, מעניין לא זה

בחייך" תראה ש"עולמך הרגשה מתוך איזה 126עיתונים... לדאוג רק ועליך ועוה"ב, עוה"ז לך יש ,
הנ"ל. התעלולים בכל יותר להצליח שתוכל כדי מחר לרכוש "מכשיר"

ּפאריז  אברהם – ּפאריז?! לאברהם להידמות חסידישער 127רצונך אמת'ער "אן והי' חסידות למד ַַַ
עוד  היו שהלואי והוסיף, ברכה"... עליו "תבוא ואמר: מזה, הרבי ידע – מאמרים "גנב" וכאשר תמים",

עיניו!... נפקחו שלא אפרוח הנך – בחור'ל אתה אבל כן!... עושים חסידים

להיות  יכולה מזה (שהרי כו' גניבה איסור עם הקשורים ענינים עם להתעסק במקום אתך?! קורה מה
ולמד! ושב הישיבה סדרי את שמור  – אחרת) גניבה גם להביא עלולה כזו שגניבה ליצה"ר, יניקה

כפי  לשמה", "שלא תלמד אזי – יצה"ר לך יש ביסל"...); א ("שוויץ להתייגע עליך – מבין ַאינך
הזקן  רבינו בעיניו 128שפוסק יראה "פן חושש הוא כנראה מאי, אלא – לשמה". בא לשמה שלא ש"מתוך

לו" ורפא ושב יבין ולבבו ישמע הורים 129ובאזניו לו ויש ויעקב, יצחק אברהם בן הוא סוכ"ס שהרי ,
מזה... אּפטרייסלען") ("זיך להתנער מעדיף ולכן כו', ָחסידיים

גנב" חורא אלא גנב עכברא "לאו הנה – זה בכל שאשם ראשיֿהישיבה,130ומי על מוטלת האשמה :
והמדריכים  המשגיחים אודי 131המשפיעים, ומדשתיק ומצפצף... פה פוצה ואין עונה, ואין קול שאין ,

לי'!

העסק  אינו עושה שאני ומה מבוגר, בחור כבר אני משיב: הנהגתו, על לבחור מעיר המשפיע אם [וגם
את  עבורך להשיג כדי נפשי את מוסר  שאני בכך די  ווערטל"): גלייך ("א בדברֿצחות ומפטיר ַשלך;

לעסקיו...]. – והבחור לעסקיו, המשפיע פונה ואז, המאמר...
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ומגלה 124) בכך, מתבייש שאינו – נוסף חסרון יש ובזה
לה) ג, (משלי ש"עז"נ (סכ"ד) באגה"ק כמבואר ברבים, קלונו
קלון, מרים יהי' לא כסיל, שהוא אף כלומר, קלון, מרים וכסילים

כל". לעין הקלון נראה שיהי'
וש"נ.125) .60 ע' חמ"ה מנחם תורת ראה
סע"א.126) יז, ברכות
(אה"ק,127) אברהם" הי' "אחד ספר 23ראה ע' תשס"ד)

ואילך.
וש"נ.128) ה"ג. פ"ד ת"ת הל'
יו"ד.129) ו, ישעי'
וש"נ.130) רע"א. מה, גיטין
שה"קטר"131) מהוריי"צ אדמו"ר פתגם גם נזכר זה בענין

.85 ע' חי"ח מנחם תורת (ראה זל"ז מחוברים אינם וה"קרונות"
וש"נ).
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באופן  מתנהגים – פב"פ הוא והמשפיע פב"פ הוא שראשֿהישיבה – פלונית שבישיבה מתפרסם וכך
חסידותית"... "הנהגה זו הרי ובמילא וכך, כך

שאלות  שישאל זקן יהודי ("אונטערשטעלן") להמציא "שּפיצלאך", שעושים אלו אודות גם ַ[נזכר
בזהר  איתא (והרי בעולם... חדוה נעשה ועי"ז למעלה...).132כו', חדוה נעשה אזי למטה חדוה יש שכאשר

נאמר  עלי' תורה, ולמד שב ב"חדוה", רצונך אם לב"].133– משמחי ישרים ה' "פקודי

ביום  ובפרט הש"ק, ביום כאלו ענינים על לדבר צריכים היו לא באמת שליט"א: אדמו"ר כ"ק וסיים
כ"ק  פעם שאמר (וכפי הפעם עוד זה על לדבר יצטרכו שלא לקוות ויש למ"ת. ההכנה עם הקשור הש"ק
שזהו  "חזקה", תהי' שלא כדי ג"פ, לא אבל ב"פ, רק זה על שידבר מסויים, ענין אודות אדמו"ר מו"ח

המדבר)]. עבור והן השומע עבור הן הטובה היפך

מלשון  "יהודה" – שלום" בר' יהודה "א"ר רש"י: שבפירוש תורה" של ב"יינה – טוב בדבר ומסיימים
ד"מודה  שזהו"ע ירוחם"134הודאה, מן 135ועוזב (ולא דוקא מבהמה שבאים "שלמים", מלשון ו"שלום" ;

שהכשרו 136העוף  עוף (כמו אחד בסימן להסתפק אפשר ואי דוקא, סימנים בשני שהכשרה שאף והיינו, ,(
אחד  ולבעלים"137בסימן ולכהנים למזבח "שלום – שלמים קרבן מזה נעשה מ"מ שפועל 138), ובאופן ,

"אין  – השמחה בבשר"139ענין אלא .140שמחה

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי

•
h"kyz'd ,oeiq yceg y`x ,'` mei zgiy .c"qa

±dpiigz c"ag zepae iypc qepikdl±
מוגה  בלתי

שלום".‡. ו"עליכם עליכם" "שלום אומרים לראש לכל הנה יחד, נפגשים מישראל רבים כאשר

הקדושה, בתורתנו מקומות בריבוי שמבואר כפי גדולות, הכי מהברכות הוא ה"שלום" ענין והרי
ישראל, בארץ והן בחוץֿלארץ הן השלום בענין ההכרח גודל אלו בזמנים במיוחד שרואים כפי ובפרט

הקדושה. ארץ

הגיעו  שבו סיון, בר"ח אנו עומדים והרי – השבועות בחג התורה קבלת של הענין עם גם וקשור
סיני  הר כנגד וחנו סיני נאמר 1למדבר התורה שעל כיון שלום",2– נתיבותי' וכל נועם דרכי "דרכי'

ומביאים  שלום של באופן הם צדדיים, רק אלא עיקריים, שאינם הדרכים ואפילו התורה, דרכי שכל היינו,
התורה  נעשית שאז תורתנו, הוראות ע"פ היוםֿיום חיי את כשחיים לבנ"י, ובפרט העולם, לכל שלום

ברכה" מחזיק בארץ"3"כלי שלום "ונתתי – השלום מענין החל המצטרך, בכל הקב"ה של ברכתו ,4לקבל
ישראל, בארץ והן בחוץֿלארץ הן בנ"י, נמצאים שבו מקום בכל שלום שיהי'
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ב.132) קפד, ח"ב
ט.133) יט, תהלים
יג.134) כח, משלי
האט 135) ("זיך לעצמו... שמוחל באופן זה יהי' שלא ָובלבד

מנחם  תורת גם (ראה בזה הפתגם כידוע געווען"), מוחל שוין ער
וש"נ). .14 הערה 89 ע' חמ"ב

הי"א.136) פ"א הקרבנות מעשה הל' רמב"ם
ב.137) כז, חולין

א.138) ג, ויקרא פרש"י
א.139) קט, פסחים
(140) הסיום ).l"endחסר

אֿב.1) יט, יתרו
בסופן.2) חנוכה הל' רמב"ם וראה יז. ג, משלי
בסופה.3) עוקצין – חז"ל ל'
ו.4) כו, בחוקותי
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הב  לכל בנוגע גם פועל השלום נחת וענין רוויחי, ומזוני חיי בבני בנ"י את מברך שהקב"ה רכות
ומתוך  המדה במלוא אותם שמקבלים – בהרחבה ופרנסה ושמחים בריאים חיים בנים, ובני מבנים אמיתי

גדול. הכי עונג

זאת ·. לפעול גדולים הכי הכחות להם שניתנו – ישראל ובנות לנשי מיוחדת חשיבות יש זה ובכל
בהמכתב  בקיצור (כמובא משפחותיהם ושל שלהם ):5בחיים

אל  תחילה שידבר התורה, קבלת אודות בנ"י עם להדיבור בנוגע למשה צוה שהקב"ה בתורה, מסופר
הנשים" "אלו יעקב", לבית תאמר "כה לקבל 6הנשים: שמחה מתוך יסכימו שבודאי לכך נוסף הנה ואז, ,

המתאים. באופן התורה את יקבלו והבנים האנשים שגם ההכנה זו תהי' התורה, את

ביותר  גדולה שבמדה – רוויחי ומזוני חיי ובני השלום מענין החל הברכות, לכל בנוגע גם מובן ומזה
הסביבה  לכל בנוגע והן לעצמן בנוגע  הן ישראל, נשי של עשייתן) (ובאופן השונות בפעולות הדבר תלוי

שלהן.

*

הש"ק ‚. יום של בהתוועדות גם שהוזכר (כפי שבתורה העיקריים החוקים אחד עם קשור זה ):7ענין

למשש  ויכולים שרואים מה שזהו הגוף, ע"י הוא ביניהם שהקשר בניֿאדם, אצל שרואים – ובהקדמה
– הנשמה אל להגיע שכדי אלא הנשמה, היא העיקר ואדרבה: הנשמה. אל מגיעים הגוף ע"י אבל כו',
הגוף, עם ומתקשרים שפונים ע"י זה הרי – והורים ילדים ואשה, לאיש בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן
ואילו  העיקר, שהיא הנשמה, עם מתקשרים ידם שעל הגשמיים, והאזנים בעינים ושמיעה ראי' באמצעות

הנשמה. אל מגיעים ידו שעל אמצעי רק הוא הגוף

בגלל  היא, בחיצוניותם, שנראים כפי אלו לחוקים שהסיבה – התורה וחוקי למצוות בנוגע הוא וכן
ל"נשמה" המתאים באופן שלהם.היותם והתוכן

לעניננו: ובנוגע

והיינו, וישראלים, לויים לכהנים שנחלקים גופא, בנ"י שבין לחילוקים בנוגע הידוע התורה חוק ישנו
על  (נוסף ישראלים או ללויים ששייכות הנהגות ועד"ז לכהנים, רק ששייכות מיוחדות הנהגות שיש
באה  ולאח"ז נשים, או אנשים יהודים, כולם שהם נוגע לראש שלכל ומובן, לכולם). ששייכים הענינים

לנשים). בנוגע החלוקות (שמות וכהנת לוי' ישראלית או וכהן, לוי ישראל בין החלוקה

תלוי זה הרי ישראל, ומי לוי מי כהן, מי לקבוע שכדי – בזה והחוק הוא a`daוההוראה האב אם :
בנוגע  אבל וישראל; ללוי בנוגע ועד"ז האם), מי נפק"מ (ללא וכהנות כהנים הם הילדים גם אזי כהן,
מתקשר  שעי"ז נצחי, באופן ומצוות תורה לקבל שייכות לו יש ולכן יהודי, שהוא לקבוע – העיקרי לענין

היא מי תלוי זה הרי – הקב"ה של הנצחיות על m`dעם הבט מבלי הנה ישראל, בת היא האם כאשר :
יהודים. הם הבת או הבן אזי האב, של והנהגתו זהותו

שבזה: והתוכן ל"נשמה" בנוגע הוא שכן לפי – הדבר וטעם

צריך  שיהודי כפי הקב"ה לו שנותן החיים שנות משך כל את שיחי' באופן ויתחנך יגדל שהילד כדי
מעמידה האב, הנהגת אופן על הבט ומבלי בהאם, ובעיקר לראש לכל תלוי זה הרי – וקובעת m`dלחיות

בעולם  ויחיו שיתנהגו יהודים שיהיו בבית, ומתחנכים שגדלים הילדים – ובמיוחד הבית, הנהגת אופן את
הקב"ה. כרצון
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(5– ואילך) קלד ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה הספירה מימי
חב"ד. ובנות נשי של השנתי לכינוס

עה"פ.6) ופרש"י ובמכילתא ג שם, יתרו

(7198 ע' חנ"ו מנחם (תורת ואילך ס"ז במדבר ש"פ שיחת
וש"נ. ואילך).
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את  ולבחון הילדה, תלמד ביתֿספר באיזה או הילד, ילמד ישיבה באיזו לבחור כשצריך כן, ולאחרי
בהאב. מרובה במדה תלוי זה הרי – בהלימוד ההישגים

נורמלי, באופן הנה בלימודים, הבחינה ואילו האם; ע"י נעשית ללימודים שההכנה שרואים וכפי
גם  שזהו  – בלימוד לשגשג צריך כיצד לו ומראה הילד את שבוחן זה הוא האב הרי דרובא, ברובא

וישראל  לוי כהן בין המצוות.החילוק בקיום אח"כ נמשך ומהלימוד התורה, ללימוד בנוגע ,

הכחות  את לה נתן שהקב"ה האם יודעת – הילד כשנולד להאם: האב שבין החילוק כללות וזהו
כל  במשך כיהודי ויחי' להתנהג, צריך יהודי שילד כפי שיתנהג באופן לגדלו תוכל הראשון שמהרגע
שתוכל  מיוחדים כחות מראש לה נותן שהקב"ה ומובן, בישראל, מאשה שנדרש התפקיד זהו חייו; שנות
הבעל  של והמשימה והעבודה התפקיד בא לאח"ז ורק ביותר; והמושלם הטוב באופן שליחותה את למלא

עילוי. אחר בעילוי לשגשג לילד לעזור – והאב

ומכרעת „. גדולה חשיבות אין הילד, של והשגשוג להתפתחות שבנוגע לחשוב, יכולים עפ"ז אמנם,
האם. של לתפקידה

בגמרא  מסופר זה על הדרגא 8אך שזוהי ישראל, ילדי להגיע יכולים שאלי' נעלית הכי לדרגא בנוגע
lecbשל odk משפחה שהיתה – גופא בכהנים נעלית הכי הדרגא אלא כהנים, רק ולא לויים, רק לא –

והסיבה  זו), משפחה של הבנות מעלת גודל גם מובן (ומזה גדולים כהנים יהיו שבני' שזכתה בישראל
הנהגת בגלל היתה ביתה `mnלכך בתוך בהיותה שאפילו באופן ישראל) מבנות (שנדרש הצניעות בענין

והכשרות! הצניעות בתכלית מתנהגת שהיא ראו

גם ‰. אלא יפה, סיפור שנדע כדי זה אין סיפור, מספרת בכלל ותורה בפרט הגמרא שכאשר ומובן,
מזה  ללמוד יכול אחד שכל זה, סיפור שאירע לאחרי השנים כל על ולימוד והוראה תורה הוא זה סיפור 

אליו. בנוגע

ובכן:

שכאשר  כך, מיוחדות, וברכות מיוחדים כחות להן נתן שהקב"ה לדעת, צריכות בזמנינו, ישראל נשי
כפי  שמתנהגים יהודים נשארים שהילדים הדבר ברור אזי הראוי, באופן הבית את מעמידה האשה

חייהם, ימי כל במשך המדה, במלוא מהם דורש שהקב"ה

תלוי  זה שענין – צניעות של באופן היא הבית הנהגת שכאשר הדבר, ברור של וכן חי' בדוגמא
ההוראות  את יקיימו שהילדים בלבד זו לא הנה – האישית הנהגתה ע"י הבית, בעלת והאם, האשה
נעלה  באופן יתברכו שהילדים תזכה בצניעות הנהגתה שע"י מזה, יתירה אלא מהאב, שמקבלים הטובות
ביהדות, נעלית הכי לדרגא שיגיעו ועד האב, של והיגיעה הכחות מצד להיות ראוי שהי' מכפי יותר
כמסופר  הקב"ה, של בברכותיו נעלית הכי הדרגא גם באה עמהם יחד אשר, וקדושה, טהרה נקיות,

ההוצאות 9בתורה  וכל לפרנסה בנוגע בפשטות, גם עשיר שיהי' ופעל צוה שהקב"ה גדול, לכהן בנוגע
משפחתו. ושל שלו

אט") ("אט ומיד שתיכף יום בכל אנו ומקווים ביהמ"ק, עדיין נבנה לא שלעתֿעתה – בזמנינו גם ָָוכן
בלבד  זו שלא באופן ילדי' את לגדל בישראל אם כל של שבכחה – ביהמ"ק את ויבנה משיח יבוא
שנותנת  בחינוך תלוי שזה עילוי, אחר בעילוי גופא ביהדות שיתעלו אלא המדה, במלוא כיהודים שיתנהגו
ואז  המצוות. שאר וכל וכשרות בצניעות האישית בהנהגתה – לראש ולכל הבית, הנהגת ובאופן לילדים

הברכות. כל את ונותן הבטחתו מקיים שהקב"ה הדבר ברור

.Â:החינוך ע"י היא שההתחלה – התורה ציווי גם הוא וכן – אנו רואים זה ובענין

את  לקבל  כדי בה התלוי כל לעשות מקטנותה ישראל בת צריכה – בשלימות בישראל אם להיות כדי
בנוגע  לעצמה, בנוגע היוםֿיומיים, בחיי' הפרטים בכל ולקיימן המדה, במלוא מאמה הטובות ההוראות
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ישראל בת שתהי' הקב"ה אותה מברך ואז הסביבה, לכל ובנוגע נקראת לחברותי' מהן אחת שכל אמיתית,
שם  בגאון לשאת וראוי' שמתאימה זו שהיא רואים עלי', מביטים וכאשר ולאה", רחל רבקה שרה "בת

זה.

משפחה  חיי ותייסד תתחתן הזמן שבבוא באופן ברוחניות, והן בגשמיות הן שלה לגידול היסוד וזהו
בתוכם" "ושכנתי הקב"ה יאמר שעליו יהודי בית עוד – "משכן" עוד ותבנה הבית 10יהודיים, שזהו ,

כביכול. לעצמו, "דירה" הקב"ה מוצא שבו המתאים

הנשים  היו (וביהמ"ק) המשכן בבנין שגם מצינו הכי 11ולכן מהדברים ליתן דוגמא והראו שקדמו אלו
במכתב  בקיצור גם (כמובא ויפה גדול טוב, היותר באופן להקב"ה ובית משכן לבנות כדי שלהן ).5יקרים

*

.Ê בשעה שאומרים בברכה לסיים ברצוני בראשֿחודש, פרטית בהשגחה מתקיימת זו שפגישה כיון
הפרטים, בכל יהודי וחודש בריא חודש שמח, חודש זה שיהי ' יברך שהקב"ה – החודש את שמקדשים

כמותה" להתחדש עתידים "שהם הקב"ה הבטחת תתקיים ממש מתחדשת 12ובקרוב שהלבנה כשם :
נקבע  תורה שע"פ – ישראל לעם בנוגע גם כך ליום, מיום יותר ומאירה וגדלה והולכת חודש בכל

הלבנה  מהלך לפי שלו על 13ה"לוח" הבט שמבלי והיינו, הלבנה, שמתחדשת כמו יתחדש הוא שגם –
הנה  – ישראל עם של האור שלימות את הארץ  עמי רואים לא ששם בגלות, נמצאים שלעתֿעתה כך
פני  לקבל הגלות, מחשכת הקב"ה של אורו עם ויצאו ישראל, עם של הלבנה אור יתחדש ממש בקרוב
ואמיתית  נכונה גאולה מתוך ויוליכנו הגלות, מחשכת כולנו ואת מאתנו אחד כל את שיוציא צדקנו, משיח

ובקרוב. במהרה והשלימה, האמיתית בגאולה ישראל, ארץ הקודש, לארץ

את  שתחדור ובאופן ובפנימיות, בשמחה התורה וקבלת שמח, ויו"ט שמח, חודש שיהי' – וכאמור
תורה, שנת שתהי' כולה, השנה כל על התורה את ולהמשיך היהודיים, החיים וכל היהודי הבית כל

ומזוני  חיי בבני – לראש ולכל הנצרכים, הענינים בכל ברכתו יתן שהקב"ה ברכה, שנת גם תהי' ועי"ז
עבור  הפרנסה את שינצלו ובאופן בהרחבה, ופרנסה ושמחים, בריאים וחיים ישראל, מילדי נחת רוויחי,

שמחים  בריאים טובות.דברים ושנים ימים לאורך וקדושים,

•
.h"kyz'd ,dcerqd zra ,zereayd bgc '` lil c"x .c"qa

מוגה  בלתי פרטית רשימה

בחג ‡. ואילו הסוכות, בחג וסוכה הפסח בחג מצה טובים, שבימים המיוחדות המצוות אודות דובר
התורה. קבלת – בנ"י ומצד תורה, מתן הוא ענינו אלא מיוחדת, מצוה אין השבועות

שמיני  פ' בלקו"ת יצרת זה לויתן ד"ה במאמר המבואר אודות דובר ברוחניות 1וכן המצוות קיום ענין
אדמו"ר  כ"ק ואמר כו'"). במערה כשהי' רשב"י "כגון בגשמיות, לקיימם יכולים היו שלא אלו (אצל

במדרש  מ"ש ע"ד שזהו במצוות 2שליט"א, שגם והיינו, היו", ש"ריחות האבות שקיימו המצוות אודות
ברוחניות  רק ההמשכה היתה בגשמיות, –3שקיימו למצוות בנוגע הוא המדרש שלשון שאע"פ והוסיף, .

ברוחניות. רק הי' שלהם התורה שלימוד לתורה, בנוגע גם הוא כן

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

ח.10) כה, תרומה
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א).12) מב, (סנהדרין לבנה קידוש ברכת נוסח
א.13) כט, סוכה ראה

ואילך.1) א יח,
(א).2) ג פ"א, שהש"ר
וש"נ.3) ואילך. 58 ע' ח"ח לקו"ש ראה
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המצוות  קיים שהאריז"ל (אף זו" בבחינה ג "כ הי' האריז"ל "וכן שם: בלקו"ת מ"ש ונתבאר
. "שעבודתם לויתן, בבחינת שהם מהצדיקים שהי' היא שהכוונה יחודים בגשמיות), לייחד הלב בכוונת .

כו'".

לא  – הבעש"ט" "וכן שלו: הלקו"ת גליון על נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר מכ"ק הגה"ה שיש ולהעיר,
הצ"צ) (של כי"ק בלקו"ת הוא שכן כיון הלקו"ת, בפנים שכצ"ל אלא וביאור, פירוש כאן 4בתור וגם .

ל  בבחי' שהי' בארץ).הכוונה התלויות למצוות בנוגע היא שהכוונה י"ל שלכאורה (אף ויתן

מצה ע"י בפסח ההמשכות "ועיקר שם: בלקו"ת מ"ש גם z"nנתבאר i"r zereayae סוכה ע"י ובסוכות
הגשמיות, בתוך חודרת המצוות מעשה ש"י הרוחניות שההמשכה נתחדש שבמ"ת דכיון – ומיניו" ולולב

דמ"ת. החידוש עם קשור המצוות מעשה ענין שכל נמצא,

שבועות"·. ליל "תיקון דאמירת המנהג אודות נהג 5דובר שכן ב'), בליל (גם ב"פ לאמרו [והמנהג
דשא  לנאות בנסיעתו הב' בפעם אומרו הי' נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר וכ"ק מּפאריטש, הלל ר' החסיד ]6גם ַ

תיקון  אומרים אינם המתנגדים ואילו החסידים, מנהג שזהו –7.

בשבחו  ודיבר היומי". "דף אז לומדים שהיו אצלו נתחדש שלאחרונה שליט"א, אדמו"ר כ"ק [ואמר
כו']. איד") חסיד'ישער א ("זייער גדול חסיד שהי' שפירא), ר"מ (הרה"ג היומי דף תקנת מייסד ַשל

בשו"ע  אדה"ז לדברי לטעם בזהר 8בנוגע גם (כמוזכר שבע"פ" בתורה יהי' העסק שאומרים 9ש"עיקר
המלכות  לספירת והשייכות הקשר בגלל שזהו שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר – שבועות) ליל בתיקון

).10(תושבע"פ 

שלא ‚. באמרו בוקר, לפנות שבועות בליל חסידות מאמר אומרים היו הרביים אם שאל המסובים א'
מזמן  הצ"צ של  מאמר שיש  כמדומני שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר המאמרים. בכותרות זה תאריך מצא

שזוכרים 11זה  אלו אצל שיברר ).12(והוסיף

אדה"ז „. בשו"ע מ"ש אודות .13דובר עשבים לשטוח "נוהגין אילנות שבשבועות להעמיד .
את  שישאלו ואמר, בניקאלאייעוו, בביהכנ"ס נהגו שכך שזוכר שליט"א , אדמו"ר כ"ק ואמר ַָבביהכנ"ס",
מביהכנ"ס  חוץ בתיֿהכנסת, בכל נוהגים שכך וענה, שם, נוהגים איך דמאנטשעסטער ַהגבאי

ַדליובאוויטש.

"אקדמות"‰. דאמירת המנהג אודות הכולל 11דובר בשער גם שהובא שליט"א 14, אדמו"ר וכ"ק ,
שריבוי  ואמר, ניקאלאייעוו, של רבה ז"ל, לאוואוט רא"ד הרה"ח הרה"ג זקנו אביו מחברו, בשבח ַַָדיבר
כיון  שאלותיו, על שהשיב מה או בעצמו, לו שכתב מה – נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר מכ"ק הם שם ענינים

ביותר  חיבבו .15שאדנ"ע

ניקאלאייעוו), (לפני ברבנות רא"ד כיהן שבה ראמאנאווקא, בעיירה ביקר אדנ"ע שכאשר סיפר, ַַָָָוכן
העגלה) את להנהיג האנשים נרתמו לעגלה, רתומים שהיו הסוסים שבמקום (ועד מלכים כבוד לו .16חלקו

.Â המצרים לבין שבנוגע המצרים, ובבין הספירה בימי שהחיינו ברכת אמירת אודות לשאלה במענה
המנהגים  בספר .17איתא שהחיינו מלומר הספירה "נזהרין לימי ובנוגע בשבת", לא גם נתפרש 18. לא

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – בשבת נוהגים איך
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יח 4) בהוספות בלקו"ת ב.נדפס ,
ס"ז 5) דאשתקד הסעודות) (בעת דחה"ש ב' יום ר"ד גם ראה

וש"נ. .(17 ע' חנ"ג מנחם (תורת
וש"נ.6) קפב. ע' ריש היומן רשימת – מנחם תורת ראה
ס"ג 7) תשכ"ו הסעודות) (בעת חה"ש לילות ר"ד גם ראה

וש"נ. .(5 ס"ע חמ"ז מנחם (תורת
תשכ"ז 8) דחה"ש ב' ליל ר"ד גם וראה ס"ג. סתצ"ד או"ח

.(14 ע' ח"נ מנחם (תורת ס"ב הסעודות) (בעת
דבע"פ").9) אורייתא ליליא בהאי ("למלעי רע"א צח, ח"ג

א).10) (יז, בהקדמה תקו"ז
וש"נ.11) רה. ע' שם היומן רשימת ראה
(12.(232 ס"ע חנ"ו מנחם (תורת ס"ה ב' יום ר"ד ראה
סי"דֿטו.13) שם
סי"ז.14) פ"מ
וש"נ.15) שעח. ע' שם היומן רשימת ראה
וש"נ.16) רנב. ע' שם ראה
וש"נ.17) .46 ע'
(18.43 ע' שם ראה



מי h"kyz'd ,dcerqd zra ,zereayd bgc '` mei c"x

לכתוב  אדמו"ר מו"ח כ"ק הורה שאלתי 19כך (ולא העומר" ספירת בימי שהחיינו מברכים ש"אין –
לי) עונה הי' שואל הייתי שאם אף שבת, .20אודות

שאין  ומה המצרים). בבין (משא"כ חידוש הוא הספירה בימי שהחיינו לברך שלא הענין שכל ולהעיר,
בפע"ח  המבואר ע"פ הנה – השערות כו'.21גוזזין הדינין ענין מצד אלא אבילות, מטעם זה שאין מובן

•
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מוגה  בלתי פרטית רשימה

"האדרת ‡. הניגון כמו שבת, בתפלת אצלם שמנגנים הניגונים אודות סיפר דמאנטשעסטער ַהגבאי
אמר  והגבאי שבת, בכל מנגנים אם ושאל נכון, דבר שזהו שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר והאמונה",
איזה  תלוי שליט"א: אדמו"ר כ"ק וענה שבת, בכל לנגן צריך אם ושאל מברכים, בשבת רק שמנגנים

ניגון.

ואמר ·. ("דזשאק"), בדיחה בתור אמרו שליט"א אדמו"ר שכ"ק שחשב מסויים ענין על אמר ָהנ"ל
בדיחות!... אומר אינני שליט"א: אדמו"ר כ"ק

מ"ש ‚. גם הקב"ה,1נזכר לפני וידוע גלוי הדבר הי' שבודאי אף ה'", אל העם דברי את משה "וישב
ארץ  דרך ללמדך הכתוב בא אלא להשיב, משה הי' צריך "וכי למקרא: חמש לבן רש"י שמבאר כפי

להשיב". צריך איני ששלחני מי ויודע הואיל אמר שלא ממשה,

כו', שעושים הפעולות אודות לו לספר – שליט"א אדמו"ר לכ"ק ביחס לנהוג צריך שכך הנ"ל ואמר
מעצמו. שיודע אף

ניגון „. שינגן טייבל הרש"ז אמר – ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק בקשת לחג 2ע"פ ששייך
שמי'" ב"בריך שאומרים התיבות על כו'"3השבועות דקוב"ה עבדא "אנא שמעון 4: ר' מהרה"ח ששמע ,

איד"). חסידישער ("א חסידי יהודי והי' שהכירו, שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר מניקאלאייעוו, ַַָקלפר

•
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מוגה  בלתי פרטית רשימה

אמר ‡. – חב"ד כולל של בלוח כמובא נשמות, להזכרת נר להדליק נוהגים לא למה לשאלה במענה
כן. נהג אדמו"ר מו"ח שכ"ק ראיתי  לא שליט"א: אדמו"ר כ"ק

– בפסח וכן השבועות, דחג שני (ביום האחרון ליו"ט נשמות הזכרת מאחרין למה לשאלה ובמענה
בשמע"צ) – ובסוכות פסח, של דוחים 1באחרון צער, של ענין שזהו כיון שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר ,

כו' .2זאת
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ניסן.19) כד יום" "היום
(20.134 ע' ח"ג תשמ"ט התוועדויות גם ראה
פ"ז.21) ספה"ע שער
ח.1) יט, יתרו
הצחות 2) ע"ד באמרו לנגן, יודע שאינו הנ"ל אמר בתחילה

הוא  אבל לנגן, ידע שאביו כיון מלאכה", "אב בבחי' אצלו שזהו
אוכל  מלאכת בבתֿשחוק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר יודע. אינו

ביו"ט!... מותרת נפש
א.3) רו, זח"ב
שליט"א,4) אדמו"ר כ"ק אמר ב', בליל זה ניגון כשניגנו

חיות. ביתר ינגנוהו והם לבחורים, זה ניגון שילמדו
וש"נ.1) סי"ד. פמ"ד הכולל שער ראה
ח"ד 2) החכמה בצל סרצ"ב. או"ח רשב"ן שו"ת ראה

סקי"טֿכ.



h"kyz'dמב ,dcerqd zra ,zereayd bgc 'a mei c"x

דמאנטשעסטער ·. "האדרת 3הגבאי לנגן בשחרית שהורה על שליט"א אדמו"ר לכ"ק הודה ַ
זאת  מזכיר הי' שאם שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר אמר 4והאמונה", ואח"כ אתמול. גם מנגנים היו לפנ"ז,

ניגון. ינגן ולכן ("קאמישן")... אחוזים לו ָשמגיע

למלא  כדי גדול סכום שהוצרכו וסיפר במאנטשעסטער, חב"ד של הפעולות אודות סיפר שניגן ַלאחרי
מהממשלה. הסכום כל קיבלו דבר של ובסופו הכסף, את להשיג קשה והי' שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת

כפול!... סכום תבקשו הבאה בפעם שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

עבדא"!... "אנא של המעלה זוהי שליט"א: אדמו"ר כ"ק הפטיר ואח"כ

יעלו ‚. לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא דעליונים הגזירה ביטול – דמ"ת החידוש אודות דובר
דמלכא 5לעליונים  בגופא לאשתאבא – היחידה לבחי' עד הנשמה, של המדריגות בכל ופעולתה ,6.

אדנ"ע „. כ"ק במאמר המבואר אודות מ"ש 7דובר שם 8בפירוש אשר הערפל אל נגש "ומשה
כו' לעצמו מחיצה שמשה אף שוים, כולם היו במ"ת שהרי מ"ת, (לאחרי עליית 9האלקים" שהו"ע ,(

עתיק  לבחי' העלי' שהו"ע עתיק, בחי' האלקים, שם אשר (ערפל) הבינה אל משה) של (בחינתו התפארת
בתניא  מבואר (שהרי לבוא דלעתיד להגילויים ביחס – הבינה שאז 10ע"י לעת"ל), מעין רק הי' שמ"ת

תרס"ו  בהמשך גם כמבואר מדריגות, חילוקי יש בעתיק גם שהרי בעתיק, יותר נעלית לבחי' העלי' .11תהי'

תרנ"ו ‰. השבועות חג במאמר המבואר אודות הכתוב 12דובר גו'13בפירוש שבועות חג "ועשית
קשור  השבועות שחג לפי שזהו כו', בפיזור להשפיע הוותרנות הו"ע הנדיבות שענין גו'", ידך נדבת מסת

(כמארז"ל  הכתר ענין הכתר 14עם ובחי' נשמע), כנגד ואחד נעשה כנגד אחד כתרים שני להם שקשרו
" מ"ש עם זה מתאים איך – גבול בלי ידך"icהיא מחסורו"15נדבת "די כמו ההגבלה, על שמורה ,16,

לעשרו" עליו מצווה אתה אי .17"אבל

ענין  השבועות בחג שיומשך לכם איכפת מה ההגבלה: ענין את שהדגיש המסובים לא' [ואמר
במוסדות?!...] כסף שחסר מתלוננים הנכם הרי – העשירות

.Â'א בליל ששאל המסובים אמר,18א' בוקר, לפנות שבועות בליל חסידות מאמר אמירת אודות
שליט"א  אדמו"ר מכ"ק בשיחה כ"ק 19שמצא ואמר השבועות. חג בערב חסידות מאמר אמר שהצ"צ

מ"ת. קודם היא שהכוונה שליט"א, אדמו"ר 

בוקר. לפנות חסידות מאמר באמירת הקהל את מטריח הייתי לא בדבר, ספק לי הי' אם והוסיף:

הקהל] לכל שילמדוהו ואמר, עבדא", "אנא הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר  .20[כ"ק

•

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

לכאן 3) לבוא שצריך הנ"ל, להגבאי שאמר המסובים לא'
יש  אחד לכל שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – יותר קרובות לעתים
המצו"ת" "חג (הנקרא השבועות חג – הוא וזמנו שלו. הזמן
ע' ח"נ מנחם (תורת סל"ב תשכ"ז דחה"ש ב' יום שיחת גם (ראה

ש"ץ. לשמש "חזקה" לו יש ויוהכ"פ בר"ה כי וש"נ)), .(60
(4.(230 ע' חנ"ו מנחם (תורת בתחלתו א' יום ר"ד לעיל ראה
ועוד.5) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
ב.6) ריז, זח"א ראה
תרנ"ח 7) (סה"מ תרנ"ח דחה"ש ב' דליל אלקים וידבר ד"ה

רב). ע'
יח.8) כ, יתרו
כד.9) יט, שם ופרש"י מכילתא

א).10) (מו, פל"ו

ואילך.11) תמא ע' ואילך. קא ע'
ואילך.12) שנט ע' תרנ"ו סה"מ
יו"ד.13) טז, ראה פ'
א.14) פח, שבת
עה"פ.15) פרש"י
ח.16) טו, ראה פ'
עה"פ.17) ופרש"י ספרי ב. סז, כתובות
(18.(220 ע' חנ"ו מנחם (תורת ס"ג
ח"ח 19) מנחם (תורת ס"ד תשי"ג חה"ש ערב ליל שיחת ראה

וש"נ. .(181 ס"ע
ע'20) חנ"ו מנחם (תורת ס"ד דחה"ש א' יום ר"ד גם ראה

.(251 ע' (שם סוס"ו דחה"ש ב' יום שיחת .(230



מג
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מוגה  בלתי

לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  כ"ק

השנה,‡. כל על ופועל נמשך זה שביום ומצב שהמעמד הפשוט דבר זה הרי – השבועות לחג בנוגע
ימינו" ואורך "חיינו שהיא תורתנו", מתן "זמן הוא השבועות חג נמשך 1כי, השבועות שבחג והיינו, ,

מ"ש  (וע"ד החיות בחג 2ענין עומדים שבו ומצב המעמד ופועל נמשך ולכן ילידתיך"), היום "אני
החיות. בענין תלויים האדם עניני כל שהרי השנה, כל על השבועות

גם  כשיש ("געשמאקער") יותר ונעים טוב הרי – בביאור צורך ללא הפשוט, דבר שזהו אע"פ ַאמנם,
נגלה. ע"פ ביאור

בתרא  בבא במסכת בגמרא מצינו לכל 3ובכן, יפה סימן ברור, עצרת של טוב יום אומר, שאול "אבא :
ולא  "צח, "ברור", הוא "עצרת") בשם חז"ל בלשון (שנקרא השבועות חג שכאשר והיינו, כולה", השנה

(אלקים)" הוי' (ומגן) "שמש בגלוי מאיר שאז קל), ענן לא (אפילו המעונן" יפה 4יום "סימן זה הרי ,
כולה. השנה כל על פועל השבועות שחג רואים ומזה כולה", השנה לכל

מפרשים  יש ("ארבעה 5ולהעיר: השנים ראשי בין השבועות חג נמנה לא מדוע  דא"כ, זה, על שהקשו
כו'" הם שנים הגמרא 6ראשי לשון ע"ד – ברור דבר  אבל, אחר. באופן הגמרא דברי  מבארים ולכן ,(

כל  על ופועל נמשך שב"עצרת" ומצב שהמעמד הוא הפשוט שהפירוש – ברור" עצרת של טוב "יום
כולה. השנה

נאמר ·. לאח"ז שמיד ובפרט השנים. ראשי בין השבועות חג נמנה לא מדוע להבין צריך עדיין אך
כו'" שתא דריש קמא יומא "האי .7בגמרא:

למעלה  שהוא הראש מעלת – גיסא מחד (א) ענינים: ב' בו שיש – הראש בענין הביאור בהקדים ויובן
(ב) הגוף, כל את מנהיג והוא הגוף, לכל החיות נמשך וממנו הגוף כל של החיות את וכולל הגוף, מכל

הגוף. לכל ערך לו שיש שמורה מהגוף, חלק הוא שגם – הראש מעלת שאינו ענין – גיסא ולאידך

כיון  "ראש", בשם אמנם שנקרא – השנים ראשי שאר וכן בתשרי, באחד השנה לראש בנוגע ועד"ז
ראש  בעטרת בארוכה (כמבואר כו' אותם ומנהיג השנה ימי כל את בלקו"ת 8שכולל ובקיצור אבל 9, ,(

מהם. חלק והוא השנה, ימי במנין הוא גם נכלל גיסא, לאידך

לימי  השייכות על גם (שמורה השנה" "ראש בשם נקראת אינה ש"עצרת" הטעם לבאר יש ועפ"ז
שייכות  לו שיש ה"ראש" מענין למעלה היא והתורה תורה, מתן הוא "עצרת" של שענינה כיון – השנה)

נאמר  התורה על שהרי מהעולם, למעלה לגמרי להיותה הגוף, (ככל `elv"ואהי'10לאברי וגו'" אמון
חי" כל מעיני "נעלמה שבכתוב), הלשונות ד' בעצמותו 11שאר המלך שעשועי בנוגע 12, שאפילו ועד ,
רז"ל  אמרו לעולם כבר ששייכת כפי התורה שלמדו 13לדרגת כפי לעולם", תורה קדמה שנה "אלפים

שנה"10מהפסוק  אלף הקב"ה של ו"יומו יום", יום שעשועים גו' אצלו שהתורה 13"ואהי' כפי ועאכו"כ ;
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נצבים.1) ס"פ הכתוב לשון ע"פ – ערבית תפלת נוסח
ז.2) ב, תהלים
(ובפרשב"ם).3) סע"א קמז,
יב.4) פד, תהלים
שם.5) לע"י יעקב עיון ראה
בתחלתה.6) ר"ה
סע"ב.7) לא, מגילה גם ראה
בתחלתו.8) ר"ה שער

ואילך.9) א נח, ר"ה דרושי
ל.10) ח, משלי
כא.11) כח, איוב
מנחם 12) (תורת ס"כ דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(45 ע' חנ"ג
ד.13) וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה

א. מט, זח"ב וש"נ.
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משייכות  לגמרי למעלה היא הרי יום"), "יום בבחי' שנמשכה (לפני בעצמותו המלך שעשועי בבחי' היא
לעולם.

לגמרי ‚. למעלה היא שהתורה אע"פ כי, בסיון, ששה – בשנה יום עם "עצרת" גם קשורה ואעפ"כ
כו'" וירדה "נסעה מ"מ, בשנה.14מהעולם, יום הזמן, בגדרי גם נמשכה ולכן בעולם, למטה ובאה

שהיא לתורה, בנוגע רק לא הוא כן הרי בעצמו eznkgובאמת להקב"ה בנוגע גם אלא הקב"ה, של
יכלכלוך" לא השמים ושמי ש"השמים אע"פ שהרי מלא"15– אני הארץ ואת השמים "את הנה ועד 16, ,

בעולם  ומתלבשת ששוכנת ע"ש "שכינה", בשם שנקראת האלקות התקשרות 17לדרגת של לאופן ועד ,
נאמר  עליו המשכן, ולפנ"ז המקדש, מקום – גשמי מקום זזה 18עם לא ו"קדושה בתוכם", "ושכנתי

מדרשות 19כו'" ובתי כנסיות בבתי – לארץ בחוץ ועד"ז מובן 20, ועד"ז יותר; בגילוי אלקות שורה ששם ,
בשנה  יום – הזמן בגדרי בעולם למטה ובאה נמשכה מהעולם, לגמרי למעלה היותה שעם לתורה, בנוגע

בסיון. ששה –

לתו"א  בהוספות כמבואר – יותר נעלה באופן היא הזמן בגדרי ההמשכה שגם הזהר 21אלא )22(מדברי
זה  שאין ימים", ז' שהן וסוכות בפסח משא"כ בלבד, אחד יום אלא אינו השבועות שחג מה "הטעם
הכתר, בבחי' שהוא התורה קבלת זמן הוא השבועות בחג "כי – למעליותא אדרבה: אלא לגריעותא,
ע"ד  אמיתית, אחדות על מורה שזה כו'", ימים ז' שנק' מדות ז' מהתחלקות שלמעלה יחידה בחי' שהוא

אחד" ואח"כ 23"יום שני", "יום הי' שלמחרת שאע"פ בעולמו), יחיד הקב"ה (שהי' הבריאה שבהתחלת
לגמרי. מהעולם למעלה הוא עצמו מצד הרי מהשבוע, חלק נעשה א' יום שגם כך וכו', שלישי" "יום

מהעולם,„. למעלה שהיא התורה עם שקשורה דכיון ר"ה, בשם נקראת אינה ש"עצרת" אע"פ אמנם,
בעצרת  בו שעומדים ומצב המעמד מ"מ, השנה, ימות שאר לגבי השנה" כ"ראש להחשב יכולה אינה
כולה". השנה לכל יפה סימן ברור  עצרת של טוב "יום שאול: אבא מדברי כנ"ל כולה, השנה לכל נוגע

בשו"ע  הזקן רבינו מ"ש שנתנה 24וע"פ יום לישראל ומקובל שנוח "להראות צריך השבועות שבחג
כולה. השנה כל במשך גם נמשך ומקובל" ד"נוח ומצב שהמעמד מובן, הרי התורה", בו

המלאה  "מידו הענינים כל נותן שהקב"ה מובן הרי – ומקובל" "נוח "ברור", באופן שזהו וכיון
והרחבה" הקדושה מהם),25הפתוחה (שנמשכים גשמיים ענינים והן רוחניים ענינים הן ,

נותן" הוא יפה בעין הנותן ש"כל ובאופן מחדש, התורה נתינת – לראש הענין 26ולכל נעשה שלכן ,
תלכו" בתורה"27ד"בחוקותי עמלים "שתהיו מעשה 28, לידי שמביא לימוד שגדול ובאופן "ואת 29, –

וגו'" תשמרו מכפי 27מצוותי יותר ועוד המצטרך, בכל כו', הגשמיים הענינים גם נמשכים ועי"ז ;
המצטרך.

יהדות, ושל בריאות של שנה שמחה, שנה כולה השנה נעשית וכך

להם" נשיא עבדי "דוד ע"י גאולה , לשנת ,30ועד

השבועות – בחג היא דוד של ההילולא בספרים 31והרי ואיתא ממלא 32, כו' ש"הקב"ה שכיון
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ב).14) (ח, פ"ד תניא
כז.15) ח, מלכיםֿא
כד.16) כג, ירמי'
פנ"ב.17) פמ"א. תניא ראה
ח.18) כה, תרומה
אגה"ק 19) תניא פ"א. של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח ראה

א). (קמז, לסז"ך ביאור
א.20) כט, מגילה ראה
סע"ד.21) קט, יתרו
שם:22) הזהר לשון גם נזכר הענין בהמשך – א. צו, ח"ג

. דמהימנותא"."קשורא שבחא .
(ובפרש"י).23) ה א, בראשית

הנ"ל 24) חה"ש שיחת גם וראה סי"ח. סתצ"ד או"ח
וש"נ. ואילך). 29 ע' שם מנחם (תורת בתחלתה

דברהמ"ז.25) הג' ברכה נוסח
וש"נ.26) רע"א. נג, ב"ב ראה
בחוקותי.27) ר"פ
עה"פ.28) ופרש"י תו"כ
וש"נ.29) ב. מ, קידושין
כה.30) לז, יחזקאל
ה 31) פ"ב חגיגה ה"ד. פ"ב (ביצה ירושלמי הובא ראה "ג)

א). יז, (חגיגה עצרת אף בתוד"ה
שיחת 32) גם וראה סק"ו. סתצ"ד או"ח תשובה שערי ראה

וש"נ. .(201 ע' חנ"ו מנחם (תורת 72 הערה במדבר ש"פ
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ליום" מיום צדיקים של הטעם 33שנותיהם וזהו השבועות, בחג הי' דוד של הולדתו יום שגם מובן הרי ,
דוד  לידת אודות מדובר שבה רות, מגילת בשבועות קורין מקומות –34שבכמה

בימינו, במהרה ויגאלנו יבוא

היעוד  יקויים מכסים".35ואז לים כמים ה' את דעה הארץ "מלאה

***

אלא ‰. לגוף, ערך לו שיש ראש כמו ולא מהעולם, לגמרי למעלה היא שהתורה לעיל האמור ע"פ
ערוך. אין של באופן בנפש והרגש בתנועה צורך יש התורה, את לקבל שכדי מובן, הרי ערוך, שבאין באופן

כאשר  שגם לקטן, גדול שבין הערך מריחוק החל ודרגות, סוגים כו"כ יש הערך שבריחוק – ובהקדמה
הם  הרי שביניהם, הערך  ריחוק שגדול הימנו, למטה שאין וקטן הימנו, למעלה שאין גדול אודות מדובר

קטן. וזה גדול שזה אלא מדידה, באותה עדיין

הוא  וגשמיות גדול, דבר הוא ששכל לומר אפשר אי וגשמיות, רוחני) (שהו"ע לשכל בנוגע ולכן:
גופא  בגשמיות ועד"ז קטן, ושכל גדול שכל יש גופא בשכל – כלל. סוג באותו אינם שהרי קטן, דבר
הלשון  עליהם לומר אפשר אי לגמרי, שונים סוגים שהם וגשמיות שכל אבל קטן; ודבר גדול דבר יש

ביניהם. ערך שיש וקטן, גדול

הבן  מציאות שכל גופא הא אבל, מציאותו, כל באה שממנו האב, לגבי בן של הערך ריחוק גם וישנו
שלכן  אליו, בערך שהוא בן הוליד שהאב היינו, להאב, ביחס הבן של הערך על גם מורה מהאב, היא

האב. מהות ידו על לידע יכולים

התלמיד, משכל ערוך באין יותר נעלה הרב ששכל לתלמיד, רב בין – יותר גדול הערך ריחוק ויש
ובלאה"כ  התלמיד, של בעולמו שהוא מענין משל לו ליתן הרב צריך לתלמיד שכל דבר להסביר כדי ולכן,

שלו. לעולם שייך שאינו הרב, של שכלו את להבין התלמיד יוכל לא

הענין  את להבין אפשר שאי כיון – ודם" בשר למלך "משל הלשון חז"ל בדברי כמ"פ שמצינו וכפי
אלא  בעולמו, שנמצא מישהו שזהו ודם, בשר ממלך משל ע"י אלא הקב"ה, אצל ברוחניות שהוא כפי

להקב"ה. בנוגע הענין להבין יוכל עי"ז ורק בעולמו, המלך שהוא

נוסף, במשל צורך יש ולכן באיןֿערוך, עדיין הוא המשל שגם כיון אחד, משל מספיק לא ולפעמים
משל" אלפים שלשת "וידבר שלמה: גבי שמצינו כפי – משלים לריבוי בחסידות 36ועד וכמבואר ,37

האדם"שהוצ  "מכל החכם שהי' דכיון אחד, ענין על משל אלפים שלשת ליתן ששאר 38רך כדי הנה ,
על  משל ליתן הוצרך אלא אחד, במשל להסתפק יכול הי' לא דבריו, את להבין יוכלו שבדורו החכמים
אלפים  משלשת יותר הרבה זה הרי דבר של ולאמיתתו משל; אלפים לשלשת עד הלאה, וכן כו', המשל

אלפי לשלשת היא הכוונה כי בחסידות ibeqמשל, מהמבואר (כמובן הם 39משל משל אלפים ששלשת
כו'. פרטים ריבוי ישנם סוג בכל והרי סוגים), אלף יש עולם ובכל בי"ע, עולמות ג' כנגד

ביניהם. ושייכות ערך יש – לתלמיד הרב שבין הערך ריחוק גודל למרות אמנם,

דמחוי  ש"מאן ועד מהעם, ערוך באין למעלה שהוא מלך, של הערך ריחוק הוא – מזה ולמעלה
החיים  היפך זה הרי מלכא" קמי שלכן,40במחוג ורב, אב מאשר יותר הרבה גדול הערך ריחוק שזהו ,

כבודו, על למחול יכול "תורתו", נעשית שהתורה לאחרי הרב, וכן מחול, כבודו כבודו, על שמחל האב
מלך  .41משא"כ
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וש"נ.33) א. יא, ר"ה
(תורת 34) ס"ה נשא ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

ואילך). 297 ס"ע חנ"ו מנחם
בסופן.35) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
יב.36) ה, מלכיםֿא
ובכ"מ.37) ואילך. ב מב, מקץ תו"א ראה

יא.38) שם,
וש"נ 39) תטז. ע' תרצ"ב סה"מ ב. מג, שם תו"א ראה

בשוה"ג.
ב.40) ה, חגיגה ראה
וש"נ.41) ואילך. סע"א לב, קידושין ראה
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נאמר  למלך בנוגע גם אעפ"כ, ואף 42אבל "עם". של במציאות צורך שיש כך, עם", בלא מלך ש"אין
עוממות  מלשון "עם" בשם איזה 43שנקראים שיש מורה עם, של במציאות צורך שיש העובדה עצם הרי ,

ממ"ש  גם וכמובן העם. עם המלך בין ומעלה"44שייכות "משכמו – העם" מכל גבוה ומעלה "משכמו
הר  ענין שזהו העם.דייקא, אל בערך הם "שכמו", מזה, שלמטה הענינים אבל וכו', והשכל אש

הוא ערוך אין של הענין אמיתית oec`eאך cara מציאות הוא מהם אחד שכל באופן זה שאין –
מציאות  אינו שהעבד אלא כו', אליו ומציית האדון אל בטל והעבד העבד, ומציאות האדון מציאות בפ"ע,

רבו" קנה עבד שקנה "מה בענין וכידוע כלל, לעצמו,45לעצמו העבד קונה שתחילה באופן זה שאין ,
לזה  ראיות באחרונים שנתבארו (וכפי לרבו  קנוי זה הרי העבד לידי כשבא מיד אלא רבו, קונה ).46ואח"כ

שיש  כשם – והתענוג השמחה ענין וגם כחות, עשר לו שיש עבד, של מציאות אמנם ישנה כלומר:
כדי  בזה) (ולהשתדל בגופו שלם להיות צריך העבד ואדרבה: גידים, ושס"ה אברים רמ"ח בעל גוף לו
בכל  האדון אל לגמרי בטל הוא אבל הרוחניים; לכחותיו בנוגע ועד"ז בשלימות, תפקידו למלא שיוכל
האדון, מציאות היא מציאותו כל אלא כלל, לעצמו מציאות שאינו באופן כחותיו, ובכל מציאותו

בחסידות  האדון.47וכמבואר תענוג הוא העבד של התענוג שאפילו נאמן, עבד בענין

הוא האדון אל העבד כמה xzeiוביטול יש המדינה אנשי בין שהרי – המלך אל העם ביטול מאשר
שהענין  ואע"פ עבדים. בדרגת הם כולם שלא מוכח ומזה המלך, ועבדי המלך שרי הצבא, אנשי דרגות:
בשם  ליואב כשקרא שר, שהי' לאורי', בנוגע נאמר זה שהרי שר, אצל גם הוא כו'" במחוג דמחוי ד"מאן

דוד  בפני לאדון.48"אדון" עבד של הביטול לתכלית דומה זה אין הרי –

.Â התורה את לקבל הכנה בתור שנדרשת ערוך, אין של באופן הנפש והרגש שתנועת מובן, ומזה
של הביטול הרגש זה הרי – ערוך באין .carשהיא

פסוקים  בכו"כ שמצינו בנ"י49וזהו נעשו תורה מתן בנ"י micarשבשעת אמנם היו מ"ת קודם לה':
שבהיותם  זה שתמורת והיינו, דוקא. מ"ת בשעת אצלם נתחדש ד"עבדים" העילוי אבל "בנים", בבחי'

ה'" "צבאות שנעשו (לאחרי ה'" "עבדי במ"ת נעשו פרעה, עבדי היו –50במצרים מצרים) בצאתם מיד
דוקא. דעבד הביטול ע"י היא התורה שקבלת כיון

שבר"ה  עליכם" ד"תמליכוני מהענין יותר נעלה הוא זה למלך,51וענין עם של הביטול הרגש שזהו ,
הביטול. תכלית שזהו לאדון, עבד של הביטול הרגש ישנו השבועות בחג  ואילו

הזהר  "אנא52ובלשון שמי'": ד"בריך בנוסח שאומרים –`car'קמי דסגידנא הוא בריך דקודשא
הביטול. בתכלית שהוא עבד של הרגש  על מורה שזה אורייתי'", דיקר ומקמי

"מאן  – המלך של הכח את לו שיש כיון העולם, על בעה"ב נעשה אזי לה', עבד הוא  יהודי 53וכאשר

רבנן" ,54מלכי

לעולם" להם נשיא עבדי "דוד – משיחא מלכא דוד המשיח, לביאת זוכים .30ועי"ז

עבדא" "אנא הניגון את ללמד טייבל להרש"ז הורה שליט"א אדמו"ר ].55[כ"ק

נשא  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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ב).42) (פא, רפ"ז שעהיוה"א תניא ל. לח, וישב בחיי רבינו
.86 הערה רלד ע' תשרי סה"מ מנחם בתורת נסמן – ועוד.

שם.43) שעהיוה"א
ב.44) תרסד, ד) (כרך וירא אוה"ת וראה ב. ט, שמואלֿא

ועוד. ואילך. תיד ע' ב) (כרך שה"ש
שם.45) הרשב"א ובחידושי ב כג, קידושין ב. פח, פסחים
סקכ"ב.46) סל"ח קידושין הל' מילואים אבני ראה
ואילך.47) שכה ע' תרס"ו המשך ראה
א.48) נו, שבת ראה

נה.49) שם, מב. כה, בהר – לדוגמא – ראה
מא.50) יב, בא
וש"נ.51) סע"א. טז, ר"ה
א.52) רו, ח"ב
(ברע"מ).53) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
(54) קצת ).l"endחסר
ע'55) חנ"ו מנחם (תורת בסופו דחה"ש ב' יום ר"ד ראה

וש"נ. .(233
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הפסוק ‡. לבית 1על באתת דגלו על "איש
מועד  לאהל סביב מנגד ישראל בני יחנו אבתם
ומפרש: "מנגד" תיבת רש"י מעתיק יחנו",

ביהושע  שנאמר כמו מיל, יהיה 2"מרחוק רחוק אך
בשבת. לבא שיוכלו אמה, כאלפים וביניו ביניהם

לו".3משה  בסמוך חונים והלוים ובניו ואהרן
להבין: וצריך

תיבת  פירושו בהתחלת מוסיף שרש"י מזה א)
וכו'") כמש"נ מיל - "מנגד כותב (ואינו "מרחוק"

אלא 4משמע  הריחוק, שיעור לפרש רק לא שכוונתו
על  מובן: ואינו - "מרחוק" פירושו ש"מנגד" לומר

פירש 5הפסוק  לא - מנגד" לך תלויים חייך "והיו
מפני  שהוא לומר צריך ועלֿכרחך כלום. רש"י

מעצמו  מובן זה 6שהפירוש על עצמו שסומך או
צריך  אין בפרשתנו גם כן ואם - כאן פירש שכבר
הפסוק  על פירש שכבר זה על שיסמוך או 7פירוש

ולמה  מרחוק", מנגד - מנגד לה ותשב "ותלך
הפעם  עוד כאן בפירוש 8פרשו קשה זה דרך (ועל ?

הפסוק  על וגו'"9רש"י הארץ את תראה מנגד "כי
מרחוק"). - "מנגד פירש שם שגם

שלכן  - הכתובים פשטות בפירוש חסר מה ב)
האוהל  שבין (מיל) הריחוק שיעור רש"י מבאר
להביא  גם מוכרח (ובמילא ישראל למחנה מועד
מנגד  לה ותשב שב"ותלך ובפרט לזה)? הטעם

שבמדרש  (אף השיעור מפרש אינו מבואר 10וגו'"
מיל  - היה שם מקום 11שגם בכל שלא הרי, - (

מקרא  של לפשוטו נוגע "מנגד" בתורה שכתוב
שיעורו  .12לידע

נוגע  מה כאן 13ג) הכתוב פירוש להבנת
לו" בסמוך חונים והלויים ובניו ואהרן ?14ש"משה

לתרץ  בא שרש"י לומר מקום היה [לכאורה
כתוב  זה לפני שבהכתובים: סתירה 15מעין

יחנו שבפשטות aiaq"והלויים העדות", למשכן
("סביב") קרובים שהיו לומר הכתוב כוונת

" כתוב וכאן aiaqלהמשכן, cbpn מועד לאוהל
יהיה זה ד"סביב" שפירושו זה wegxnיחנו", ועל –

ישראל, בני שאר היו מיל שמרחוק רש"י, מתרץ
חונים  והלוים ובניו ואהרן "משה כן שאין מה

לו". בסמוך

כי: כן, לומר אפשר אי אבל

זה שלפני בהכתוב יחנו yxetn"mielde(א)
גו'" למשכן זה16סביב ובכתוב ,yxetnיחנו"ipa

l`xyi.לתירוץ בזה צריך ואין – גו'"

שלפני  "סביב", בתיבת היא הסתירה זה לפי (ב)
"מנגד  פירושה וכאן ממש, "סביב" פירושה זה
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לקמן 1) וראה ה. לג, תשא פרש"י גם וראה ב. ב, פרשתנו
.12 הערה

שם.2) פרש"י וראה ד. ג,
(להר"א 3) הזכרון ובס' (בוא"ו). כו'" "ומשה דפוסים: בכמה

בתנחומא. וכ"ה שכצ"ל. מדייק הלוי) בקראט
אי"ז4) הי'gxkenאבל (כמה הפירוש התחלת שזהו י"ל כי ,

הסגנון. מצד יותר מתאים וכן מיל תיבת עם ביחד ובא הריחוק)
סו.5) כח, תבוא
לקמן 6) הובא – טז) (כא, בוירא פירשו למה יקשה ואז

בפנים.
שם.7) וירא
(8.34 הערה לקמן ראה אבל
נב.9) לב, האזינו

יג.10) פנ"ג, ב"ר ט. פ"ב, במדב"ר
נזכרה 11) שלא (ומכיון מגז"ש לה יליף שבמדרש ואף

להבנת  אם מ"מ זו), גז"ש לדון אין הפשט שע"ד מובן בפרש"י
ע"ד  השטח להכריח רש"י צריך הי' השטח, לידע נוגע הכתוב

hytd נוגע שזה מאחר וכיו"ב, אמרו ורבותינו לומר או ,
לפשש"מ.

כענין 12) אמה אלפים – "הרחק פי' שם תשא בפ' משא"כ
ה' מבקש כל "והי' בהכתוב מסיים הרי שם כי כו'" שנאמר
כי  הוא, שכן ומבאר למחנה" מחוץ אל יצא שיהי') יום (באיזה

בשבת. שם ללכת הי' מותר
כו'"13) "ומשה (3 הערה לעיל (ראה הגירסא לפי ובפרט

הרי – באyibcn(בוא"ו) שזה לפנ"ז.jyndaרש"י למ"ש
כאן 14) גם הקפיד למה טעם לתת "דבא תירץ עה"פ ברע"ב

ובניו  ואהרן שמשה טעם דהיינו – אוה"מ אל בשבת לבוא שיוכלו
תורה  ללמוד שם לבא צריכין ישראל והיו לו סמוך חונין והלויים

לדוד). במשכיל פי' (ועד"ז הקפיד" ולכן
נוגע  אין הרי לפי"ז כי רש"י, כוונת שזוהי לפרש קשה אבל

בסמוך. חונין היו הלויים ובפרט) – ובניו ש(אהרן מה
אחר  טעם בשביל כאן מביאו שרש"י לומר מוכרח ולכן

הנ"ל. קושיא גם מתורצת ממילא ובדרך (כדלקמן),
נג.15) א,
הקושיא:16) לתרץ רש"י שכוונת לומר אין שגם מובן ועפ"ז

הי' שהמשכן נמצא מיל, המשכן מן רחוקים היו שבנ"י מכיון
מרמב"ם  (ולהעיר כבוד דרך זה אין וגם כלל*, שמירה כל מבלי
שומרין  עליו שיש פלטרין דומה "אינו רפ"ח: ביהב"ח הל'
ואהרן  ש"משה רש"י מתרץ וע"ז שומרין"), עליו שאין לפלטרין

חונים והלויים לו"jenqaובניו
מכיון כי -yxetnyחנו שהלוים אין aiaqלפנ"ז הרי למשכן,

זו. לקושיא מקום

i"yxt d`xe .xf axwi `ly 'ek exnye (e ,b) onwl i"yxtn xirdl (*
.qepkln eilr mii`l (ck ,b) ziy`xa
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להעתיק  צריך רש"י היה כן ואם – סביב" (מרחוק)
"סביב"? תיבת גם הכתוב מן

מתרצה. רש"י אין "סביב" בפירוש הסתירה (ג)

בא זה ענין אין הנ"ל פי על למה jynda(ד)
פעמים  כמה וכמדובר - זה לפני רש"י 17שכתב

ענינים ב' מסביר שרש"י בפירושה micxtpבמקום
מהכתוב, אחדות) תיבות (או אחת תיבה של
בפנ  ענין כל לפני הפעם, עוד זו תיבה הוא י מעתיק

"מנגד  מעתיק רש"י אין ובנדוןֿדידן עצמו;
הפעם?] עוד (סביב)"

– בשבת" לבא "שיוכלו מיל לריחוק הטעם ד)
רחוק היה לא למה טעם הוא שמזה xzeiהרי ממיל.

רחוק  להיות צריך ישראל מחנה היה שבעצם מובן
רחוק 18יותר  היו בשבת לבא שיוכלו בכדי (אלא

אדעתין  תיסק טעמא מאי להבין: וצריך – מיל) רק
יותר  רחוק להיות צריך ישראל שמחנה ?19מעיקרא

והוה  ובניו", ואהרן "משה רש"י פרט למה ה)
שמשמעותו - "והלויים" בקיצור למימר בני lkליה

שמה  משמע המקרא שפשט ובפרט לוי? שבט
" זה לפני העדות"miieldeשכתוב למשכן סביב יחנו

בכלל  הם גם שהרי ובניו, ואהרן משה על גם קאי
ושמרו  וגו' העדות למשכן "סביב שנאמר מה
אחר  (וכמפורש העדות" משכן משמרת את הלוים

ובניו 20כך  ואהרן משה וגו' המשכן לפני "והחונים
נפרט  שלא אלא וגו'"), המקדש משמרת שומרים
הכתוב  פרט כך ואחר במיוחד, מקומם עדיין
הוא  (שבכלל מקומם יהיה ובניו ואהרן שמשה
לפני  קדמה המשכן "לפני העדות") למשכן "סביב
ליה  הוה רש"י גם כן ואם מזרחה"; מועד אוהל
לפני  שכתוב למה כוונתו (ותהיה "והלויים" למימר

" "משה mieldeזה גם בזה נכללים והיו וגו'") יחנו
מפרטם? ולמה - ובניו" ואהרן

זה:·. בכל הביאור
בתורה  פסוקים וכמה מכמה שפירוש 21מובן

וכיוצא  "לפני" ("בפני", "נוכח" הוא: "נגד" תיבת
"מנגד" "כנגד", כשכתוב גם מובן מזה בזה).

זה  שהרי זה, דרך על הוא הפירוש בזה, 22וכיוצא

כ, השימוש מאותיות אחת בתוספת התיבה אותה
אחרת  משמעות מצינו שלפעמים ואף כו'. מ

ש  הכוונה אין - כדלקמן התיבה להתיבה, פירוש
שנתסופה רק אם כי בזה cerמשתנה, משמעות

"נוכח" הפירוש על להתוכן 23(נוסף מתאים ,(
זה  שבפסוק שה"נוכח" היינו - זה בקרא המדובר
הוא  - "נוכח" אחר: בסגנון מיוחד. באופן הוא

מצד illkמושג או סביב רחוק, לומר: אפשר ,
קובעת  הכתוב משמעות - מקום ובכל ועוד. אחד,

מהנ"ל. אחד באופן רק הוא שבנדוןֿדידן

בכתוב  "זכה ecbpk"עזר24וכמו רש"י: ופירש ,"
פירש  כאן שגם היינו להלחם", כנגדו זכה לא עזר

"נוכח" הוא מובן 25"נגד" שבנדוןֿדידן אלא ,
כ"ף)26מהכתוב  אות הוספת ידי על (ובפרט

מה  כן "להלחם". של באופן הוא זה ש"נוכח"
וכל cbp"27שכתוב  "למזרחו, רש"י: ופירש ההר"

כוונתו  למזרח", פנים נגד מוצא שאתה מקום
ה"נגד" אז מסוים, בצד הוא המדובר שבאם

מזרח  הוא הלזה .29דוקא 28(ה"נוכח")

שפירושו  - ל"מנגד" בנוגע מובן זה פי על
הכתוב 30"מלפני" משמעות לפעמים אמנם .

פירושו  יהיה ואז בריחוק, הוא הלזה ש"מלפני"
בכלל, דנוכח הענין על וכמו mb31(נוסף "מרחוק". (
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ובכ"מ.17) ס"ג וארא לפ' ב' שיחה חי"א לקו"ש ראה
שיעור,18) נתינת בלי מרחוק שהי' שכתוב שמכיון לומר, ואין

הגבילו `xytהרי למה רש"י מסביר ולכן ביותר, רחוק גם להיות
ניתן  שלא שמכיון מובן, בפשטות כי – דוקא אמה לאלפים אותו

צריכים היו בתורה, לזה (עליו axwlשיעור להמשכן המחנה את
ושכנתי מקדש לי "ועשו (ובלבד mkezaנאמר שאפשר כמה עד ("

(ולהעיר  לרחקה ולא עליו), "רחוק" שם יז,i"yxtnשיהי' קרח
כח).

קרוב 19) רוצים היו הקודמת) הערה (ראה שבפשטות ובפרט
להמשכן.

לח.20) ג,

לז.21) שם, לב. לא, ויצא בקונקורדנציא): (כמצויין ראה
שם). פרש"י (וראה ד כה, בלק י. לד, תשא י. י, בא טו. מז, ויגש

יא. לא, וילך
(22.31 הערה לקמן ראה
לב.23) כב, בלק יב. לג, וישלח מפרש"י ולהעיר
כ.24) שם, יח. ב, בראשית
שם.25) ברא"ם פי' וכן
שם.26) בגו"א פי' כן – למ"ל" כנגדו "דאל"כ
כ.27) יט, יתרו
קושיית 28) עפ"ז ומתרץ שם. וביתרו כאן ברא"ם וכ"פ

שם. ביתרו הראב"ע
הראיות.29) במפרשים ראה
לקמן 30) וראה ד"מנגד". המ"ם הוא – ד"מלפני" המ"ם

.35 הערה
לפני 31) פי' דנגד ס"ל "נגד" ערך לרד"ק השרשים בספר

כלומר  כנגדו עזר לו "אעשה ומפרש מרחוק, ענינו ו"מנגד"
וכן  כהיום". ככ"ף והכ"ף לשרתו תמיד ולעומתו לפניו שתהי'
באותו  אינם ו"נגד" ד"מנגד" יתרו) ובפ' (כאן מגו"א משמע

האזינו. ס"פ לדוד במשכיל וכ"ה הפירוש.
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לה "ותשב שכתוב שממה – הרחק cbpnבהגר
פירושו  זה שבפסוק מוכח קשת", כמטחוי
וכמה  ביאור: - ההמשך מובן (שאז "מרחוק"

כן  ואם קשת). כמטחוי הרחק הכתוב רחוק? פירש
df ixg`lש"הוסיפה מנגד" .wgxzdl"32"ותשב

תיבת  פירוש בנדוןֿדידן: מובן עלֿדרךֿזה
באם  אמנם המקומות. כבכל "לפני", היא "מנגד"
תיכף  כי מיותרת זו תיבה הרי כללי באופן נפרשו

" אומר -aiaqומיד היינו יחנו", מועד iptlלאוהל
מועד  דכאן 33אוהל שה"מלפני" לומר מוכרח לכן ,

"מרחוק". שזהו) (מודיע הוא

"מרחוק" לפרש רש"י שצריך מובן זה פי על
כן שפירש אף דילן, dfבפסוק iptl אין כי בהגר,

פירוש שבמקום daizd"מרחוק" אם כי אלא ,
ב"מנגד" שיש לומר צריך מהכתוב מוכרח שהוא

- sqepזה hxt שיש 34זה עצמו בפני מקום ובכל .
מפרשו. רש"י - נוסף פרט

שכתוב  במה לפרשו רש"י מוכרח זה דרך [ועל
ממשמעות  כי וגו'". הארץ את תראה מנגד "כי

"מלפני"mycהכתוב "מנגד" כוונת שאין מוכח
לא  "ושמה הכתוב לסיום מתאים זה אין כי סתם,
מוכרח  (ובמילא לומר מוכרח לכן - וגו'" תבוא
כוונת  מובנת ואז "מרחוק", שכוונתו לפרשו) רש"י
"ושמה  אבל הארץ את תראה מרחוק הכתוב:

תבוא"] לא .35(מקרוב)

דילן ‚. בפסוק "מנגד" תיבת אין עדיין אמנם

"מרחוק", שפירושה נאמר אם גם צרכה: כל מובנת
ישראל  שמחנה פשוט זה גם דהרי היא, מיותרת
זה  לפני שמפורש כיון המשכן, מן רחוק היה

העדות", למשכן סביב יחנו הרי "והלוים כן ואם
xyt` i`יהיו ישראל שהרי miaexwשבני להמשכן

מפסיקים? הלוים
שירחיקו  היא הכתוב שכוונת לומר מוכרח לכן

daxd ידי (על בלאוֿהכי רחוקים שהיו ממה יותר ,
הלוים). חניית

בפשטות  מובן זה על שכתוב 36והטעם מכיון :
וגו'" ישראל בני עדת על קצף יהיה "ולא זה לפני
זו  בעבודתם זרים שיכנסו לאו "ואם רש"י: ופירש
מחנה  שירחיקו הקב"ה צוה לכן וכו'", קצף יהי'
האפשריות  יותר להרחיק הרבה, מהמשכן ישראל

וכו'. בכניסה זרים שיכשלו

שבזה  מיל, היה שהריחוק רש"י פירש לכן -
ענינים: ב' מדגיש

שיהיו  היא "מנגד" בכתיבת הכתוב שכוונת א)
שבט  כי - הלוים חניית מצד מהמרחק יותר רחוקים
מועט  הי' וגם המשכן, צדדי מג' רק חונים היו לוי
ישראל  ומחנה גדול. שטח תפסו ולא באוכלסין
שמצד  מהמרחק יותר זה הרי המשכן מן מיל רחוק

לוי'. מחנה

ממיל. יותר רחוקים יהיו לא ב )

מיל  (רק) היה שהריחוק שמקורו רש"י ומפרש
ביניכם  יהיה רחוק "אך כתוב שביהושע מזה הוא

אמה". כאלפים וביניו
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מזה  גם וכדמוכח בפנים. כנ"ל רש"י דעת כן אין אבל
שכתוב  מזה "נגד" שם פרש"י על מקשה שם ביתרו שהראב"ע
תיבת  פי' הרוב שעל יונתן ותרגום מת"א גם ולהעיר "מנגד". כאן
מנגד  בתיבת גם הנה "קביל", או "קבל" (20 בהערה (נסמנו "נגד"

"מקביל" האזינו) תבוא, וירא, ובפ' (כאן, עד"ז "מלקביל".פי' או
.(35 הערה לקמן (ראה באגה"ת אדה"ז ממש"כ גם וכדמוכח

שם.32) פרש"י
טוב.33) ובדבק עה"פ, פרש"י) (על חיים מים באר וראה
וגו'"34) חייך "והיו עה"פ כלום מפרש רש"י אין שלכן וי"ל

וכפרש"י  בקירוב, "מלפניך" הפי' אפ"ל שם כי ס"א), לעיל (ראה
תלואים שחייו היינו כו'", הספק על – לך תלואים eiptl"חייך 

בספק.
פא)35) ע' רבי בבית (הובאה הקושי' סרה כהנ"ל ע"פ

אין  תמיד נגדי וחטאתי "ומ"ש (פי"א) באגה"ת אדה"ז עמש"כ
תשמיעני  בתרי' כתיב דהא ח"ו נבזה עצב תמיד להיות המכוון
מנגד  מנגד תתיצב ואתה כמו דייקא נגדי אלא וכו' ושמחה ששון
הראי' דמהי שהקשו מרחוק", ופרש"י יחנו לאוה"מ סביב
קרוב  הוא ו"נגד" מרחוק, הוא "מנגד" והרי ל"נגד", מ"מנגד"

.(31 הערה לעיל (ראה
(כבהערה  בקירוב ואפ"ל "נוכח", פי' "מנגד" כנ"ל כי -
פי' לפעמים – "נגד" בפי' הוא וכמו"כ מרחוק, או הקודמת),

באגה"ת  אדה"ז וכוונת רחוק. ולפעמים ההר" ב"נגד (כמו קרוב
ש"נגד"lkayאינה רק כ"א "רחוק", פי' "נגד" `xytמקום

רחוק wegxלפרשו פי' לפעמים ש"מנגד" שכמו ראי' מביא וע"ז ,
אותה  הם דהרי "רחוק", פי' לפעמים "נגד" שגם מובן כמו"כ

"וחטאתי ולכן מ"ם שניתוספה אלא `l"tתמיד",icbpהתיבה
ממני". "רחוק פירושו

gxkdde'בתרי ממ"ש אדה"ז מביא רחוק הפי' שבנדו"ד
בריחוק  צ"ל שהחטא מוכח שמזה וכו'", ושמחה ששון "תשמיעני

ואחר "נגד"gixknyממנו, שתיבת  ראי' מביא הוא, כן שהתוכן
כן לפרשה ופרש"י אפשר יחנו לאוה"מ סביב מנגד כו' "כמו

מרחוק".
" אדה "ז מ"ש יומתק  בראב"ע i"yxteועפ"ז כי – מרחוק"

ולפ"ז f"crמפרש – מ"ם  (בלא רחוק " – "מנגד פי' שהוא אלא ,
"מרחוק" שמפרש רש"י משא"כ ל"נגד"), מ"מנגד" ראי' אין
פי' ש"נגד" מובן – "מנגד" של המ"ם הוא הזה שהמ"ם (במ"ם),

"wegx."
מעצמו 36) מובן הי' לא ד"מנגד" היתור בלא מ"מ אבל

לעיל  (ראה להיפך סברא גם ישנה כי הרבה, להרחיק שצריכים
.(19 ,18 הערה
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רחוקים  היו שבמדבר ראיה מאי לכאורה אבל
כן? היה שביהושע ממה מיל

מיל  רחוקים היו שביהושע רש"י, ממשיך לכן
בתקפו  הרי זה וטעם בשבת". לבוא "שיוכלו כדי
רחוקים  היו במדבר שגם מובן ולכן במדבר, גם

מיל.

להבין:„. צריך אמנם
להמשכן  לבא יכולים ישראל בני היו לא למה
שהרי  אמה, מאלפיים יותר רחוקים היו אם גם
כמבואר  הצדדים, ד' מכל היה ישראל מחנה

אחת  כעיר כולה נחשבת כן ואם וגם 37בפרשתנו.
האיסור  אין הרי עצמה ובעיר - הענין בפשטות

?38דתחומין 

בזה: והביאור

על  בפירושו דרש"י פעמים, כמה הודגש כבר
ואינו  הפשט, דרך על רק הכתובים מפרש התורה
כו'. ודרוש רמז ידי על הנלמדות ההלכות מביא
זה  הרי מסויימת, הלכה כשמביא דגם מובן, ומזה

ו  מקרא. של בפשוטו הוא שמוכרח זאת:מפני עוד
הכרח  אין הפשט דרך על שהם כפי ההלכה פרטי

שבתורה. ההלכה בחלק שהם לכפי שיתאימו

מבואר  שאיסורו תחומין, באיסור זה דרך ועל
הפסוק  על רש"י כפירוש מקרא, של "אל 39בפשוטו

תחום  של אמה אלפיים אלו - ממקומו איש יצא
כו'" :40שבת

מ)מקומו" איש יצא "(אל של דמובנו היות עם
מקומו רק (לא אלא)ihxtdהוא האיש, ,exir41של

של  "מקומו" הכתוב כפשט לומר צריך זאת בכל
"yi` יש אם אבל אדם. בני מושב מקום היינו ,"

מושב  שאינו עיר באמצע כרגיל שלא גדול שטח
ד"אל  האיסור שטח אותו על חל שוב אדם, בני
מאלפיים  יותר בו לילך ואסור ממקומו", איש יצא

אמה.

המחנה  דכל היות עם בנדוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה
(מכיון  אחת כעיר נחשבת ומשכן) לוי' (ישראל
אם  זאת בכל צדדים), הד' מכל היו ישראל שדגלי
היה  להמשכן הדגלים בין אמה מאלפיים יותר היה

המשכן 42אסור  אל ישראל ממחנה .43לבוא

מקרא ‰. של פשוטו פי (שעל זה שלפי 44אלא
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ב.37) נה, עירובין ראה
עד"ז 38) שהקשו עה"פ יפות ופנים לדוד במשכיל ראה

עיי"ש. (שם) מעירובין
כט.39) טז, בשלח
מדברי 40) אלא תחומין שאין במפורש "ולא שמסיים אף

מזה  הרי – נאמר" המן לוקטי על מקרא של ועיקרו סופרים
(והביאו הכתוב בפי' שם מביאו תשא.zehytaשרש"י ובפ' כאן

"מדברי  ומ"ש פשש"מ*, ע"פ ישנו שבת תחום שדין מובן ועוד)
שאי"ז היינו סופרים"xwirסופרים" "דברי דגם וס"ל פשש"מ,

ח"ו  לקו"ש בכ"ז ראה – כו' הרמב"ם שיטת ע"ד התורה מן הם
.33 ,32 הערה 208 ע'

"כל 41) שצז: ר"ס אדה"ז) ובשו"ע בשו"ע, (וכ"ה טור ראה
רו  לכל אמה אלפים לו יש אואדם אמותיו מד' חוץ mewndnח

ond ihwel lr wx `id aezkd zpeek m` :ok yxtl i"yx ly egxkd (*
x`yk gkep 'la (a ."iriayd meia ehwlz l`" (` aezkl l"ed
,illk oic cibdl ezpeeky gken aezkd dpiyy dfne .aezkay mihxtd

.ond ihwell wx `le

ea zayy כולה חשבינן בקרקף או בעיר שבת "שאם היינו כו'",
מז, שם גמרא כאילו. ד"ה ב מא, עירובין רש"י (ראה אמות כד'

סק"א). שם (פרישה כו'" אלפים לו נותנים לו וחוצה ועוד) ב
שם 42) ובפרש"י ב) (נה, עירובין ראה – ההלכה ע"ד משא"כ

המחנה כל את `zen"מהלכין rax`k."
רש"י 43) הוצרך למה עוד: להקשות שיש מה יובן ועפ"ז

זה  טעם הרי אמה, מאלפים יותר הי' שלא מיהושע ראי' להביא
ממיל? יותר הי' לא שכאן להוכיח מספיק בשבת" לבוא "שיוכלו
הסעיף) (בתחלת הנ"ל סברא לשלול היא מיהושע הראי' אך
מכיון  בשבת לבוא יכלו ובכ"ז ממיל יותר הריחוק  הי' שכאן

צדדים. מד' היו שהדגלים
כבזמן  הדגלים ב' אחר הארון נוסע הי' לא ביהושע והביאור:
(פרש"י  המחנה כל לפני תחלה" נוסע הי' "הארון אלא משה,
"אך  ביהושע שנאמר ומזה ועוד). שם. רד"ק וראה שם. יהושע

wegx השוטרים שכוונת משמע אמה", כאלפים ובינו ביניכם יהי'
זו,ewigxiyהיתה אמירה בלי נעשה שהי' מכפי יותר הארון את

(מכיון  אמה מאלפים יותר הריחוק הי' האמירה קודם ואם
יכולים  והיו צדדים, מד' מוקף המשכן הי' שבמדבר שבהמחנה
לומר  צריכים השוטרים היו – ממיל) יותר הי' אם גם בשבת לבא

מכפי aexw"אך יותר קרוב צ "ל שעכשיו כיון גו '", ביניכם יהי'
"אך שאמרו ומזה ע"ע; לא wegxשהי' אז שעד משמע גו'" יהי'

שנחשב  שאף כבפנים לומר ובהכרח אמה. מאלפים יותר רחוק הי'
שלא  בהשטח מ"מ צדדים), מד' הדגלים שהיו (מכיון אחת כעיר
עכשיו  ורק אמה. מאלפים יותר לילך אסור בנ"א מושב הי'
נוסע  שהארון מכיון יותר, קרוב שצ"ל סברא אפ"ל הי' ביהושע
אמה  אלפים עד כי אמה, אלפים רחוק שצ"ל אמרו לכן תחלה,

אופן. בכל לילך מותר
אין שם כי ביהושע, מ"ש רק להביא לרש"י yxetnואא"פ

להוסי  צריך וע"כ – במדבר הי' לבוא שכן "שיוכלו הטעם גם ף
הוא. בתקפו במדבר שגם – בשבת"

ישראל 44) מחנה מסוף לילך אסור הי' אם ההלכה, דרך ע"פ
מועיל  הי' אם לשקו"ט מקום [יש] אמה מאלפים יותר להמשכן
יותר  ביניהן שיש עיירות שב' מכיון כי ביניהם, לוי' שמחנה זה
שצח  סי' שו"ע א. נז, (עירובין מצטרפין אין ושליש אמה  מקמ"א
אמה  מקמ"א יותר הי' ובפשטות – סי"א) שם אדה"ז שו "ע ס"ז.
– מחנות ב' ה"ה כי לוי' ומחנה ישראל מחנה בין ריוח ושליש
(תחומין) לשבת בנוגע שרק לחלק (ודוחק וכו' טמאים לשילוח
אמה  (האלפים מדתו כלתה בין נפק"מ במילא – א') כעיר יחשבו
שו"ע  (ראה – (הב') העיר בסוף או באמצע הא') עיר שמסוף

ואכ"מ. סק"ב). שם ובמג"א ס"א תח סי' או"ח
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מובן  אינו אדם) בני מושב מקום הוא "מקומו" גדר
יותר  לא להיות צריך היה למה גיסא: לאידך
כדי  להמשכן ישראל מחנה בין אמה מאלפים
היה  לוי' שמחנה מכיון והרי בשבת, לבוא שיוכלו

המשכן, בכלל heyteסביב הוא לוי' מחנה שגם
יוכלו  הרי כן אם ישראל, בני (איש) של "מקומו"
אמה  אלפים יהיה ישראל מחנה אם גם בשבת לבוא

היינו לוי', אמהxzeiממחנה ועל okyndnמאלפים .
הנ" מחנה פי להרחיק שצריך נותנת הסברא הרי ל

שאפשר? כמה עד ישראל
והלויים  ובניו ואהרן "משה רש"י מסיים לזה
(כללות  הלוים רק שלא היינו לו". בסמוך חונים

חנו ואהרן jenqהשבט) "משה גם אלא להמשכן,
(ורק  שהם לקמן תיכף מפורש הרי ובהם ובניו".

המשכן, של המזרח מצד חנו הלוים lkeהם) שאר
לא  המזרח בצד הרי כן ואם הצדדים, ג' בשאר חנו
מהמשכן  רחוק ישראל מחנה להיות אפשר היה

(לבד אמה מאלפים אהלי zxetn`יותר שתפסו
היה  המזרח שמצד ומכיון ובניו), ואהרן משה
היו  וכולם בשבטים חלקו לא כן, להיות מוכרח

צד  בכל המשכן מן אמה, אלפים שווה, .45במרחק

.Â רש"י שבפירוש ואחד אחד לכל ההוראה
דילן:

לא  שעליו ישראל מבני ואחד אחד מכל תובעים
ודרבנן  דאורייתא המצות כל את לקיים רק
לשם  מעשיך "כל שיהיו גם אלא וכו', והסייגים

יותר 46שמים" ועוד דעהו"47, דרכיך היינו 48"בכל ,

שעושה הרשות עניני כל חדורים lkaשגם יהיו זמן
ה'. עבודת

בשלמא  מאד: הדבר שקשה טוענים יש אמנם
בימות  והתפלה התורה בזמני וכן טוב, ויום בשבת
אז  שפנויים טוב), ויום שבת בדוגמת (שהם החול
אהבה  רצוף תוכו להיות אפשר גשמיים, מענינים
בענינים  כשעסוקים אבל ה', בעבודת ועוסק

זאת  לקיים אפשר איך .49גשמיים,

היה  למה רש"י: בפירוש הרמז בא זה על
כדי  - אמה אלפים רק מהמשכן רחוק המחנה

לבוא כןzaya"שיוכלו היה זה מטעם ."cinz אף ,
הרמז, שמזה - טוב) (ויום לשבת רק זה  ששייך
נמשך  - טוב) (ויום בשבת שהוא כמו שהמצב
בזה, והכוונה השנה; ימות בשאר גם (משפיע)
טוב  ויום בשבת בה עומד שאדם הקדושה שמדרגת

ימות בעניני כח ונותנת השנה,legdנמשכת כל של
ה'. עבודת חדור יהיה אז שגם

לשיעור  בקשר רש"י בפירוש הרמז ובא
כי  להמשכן, ישראל מחנה של והקירוב הסמיכות
בו  מקריבים להיות מוכן מקום שהוא המשכן
רומז  הוא הרי השכינה, שורה ובו הקרבנות

מצוה  כל ידי על והרי ה', טוב 50לעבודת ודבר
ומרמז axwznוקדושה - ה' עם האדם ומתאחד

שאופן (מחנה aexiwdרש"י להאדם שישנו וכו'
אותו  השבת, ביום (המשכן) להקב"ה ישראל)

החול, בימות גם נמשך קרב cinzyהקירוב יהיה
הוי' אל .51קרב
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בשאר 45) משא"כ המזרח, מצד רק כן שהי' י"ל בדוחק
מוכרח  הי' מזרח בצד שרק וכיון אמה מאלפים יותר הי' הצדדים

הלכו שלשם מזרח, צד הי' העיקר וגם קבוע שטח בנ"י lkלהיות
הזה. צד של השעור רש"י נקט לכן משה, הי' שם כי ללמוד

מי"ב.46) פ"ב אבות
(47,907 ע' ח"ג  בלקו "ש נתבאר אלו עבודות ב' בין ההפרש

ואילך. 104 ע' ח"י בלקו"ש ובארוכה .932
אדה"ז 48) שו"ע רלא, סי' או"ח טושו"ע וראה ו. ג, משלי

ס"ב. קנו סי'

ובכ"מ.49) ואילך. 790 ע' ח"ג לקו"ש ראה
מה,50) בחקותי (לקו"ת וחיבור צוותא מל' היא מצוה דהרי

פמ"ו  תניא (ראה כו'" קדשנו "אשר מברכים מצוה כל ולפני ג).
ב)). (סה,

תסב).51) ע' (ביאוה"ז לו ע' פרשתנו מאוה"ת להעיר
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לכל  להתאפק  יוסף  יכל  ולא   – א  מה,  בראשית 
הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד 

איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו

צה

"בהתודע יוסף אל אחיו" הו"ע יחוד יסוד )יוסף( במלכות 
)השבטים(, ועל דרך ה"יחוד" בשמיני עצרת כנגד יוסף, 
ויוסף יצא מבית האסורים בראש השנה, והיחוד בשמ"ע 

נמשך מר"ה, וביאורו

השלשה1 רגלים פסח שבועות סוכות – כנגד2 האבות, 

חסד, גבורה, תפארת.

ויוסף הוא שמיני עצרת רגל בפני עצמו3, ועיין בזוהר 

יוסף אל אחיו כו'  ויגש4 דף ר"ח ע"ב בהתודע  פרשת 

1( ראה זהר ח"ג דף רנ"ז, ב. טור אורח חיים סימן תיז. מנורת המאור 

)לר"י אלנקאוה( ח"ב הלכות ראש חודש בשם ר’ יהודה בן הרא"ש. 

לקוטי תורה דרושים לראש השנה נח, א. לקוטי שיחות חלק ג עמוד 

.832

ראה  תפארת.  בחי’  יעקב  גבורה,  בחי’  יצחק  חסד,  בחי’  אברהם   )2

לקוטי תורה ואתחנן ה, א ואילך. ראה הערה 3.

3( סוכה מח, ריש עמוד א. ראה גם תורת לוי יצחק חידושים וביאורים 

שהם  סוכות  שבועות  פסח  רגלים  הג’  וז"ל:  שכג  עמוד  סוף  בש"ס 

בחי’  הוא  כי  יוסף,  לנגד  עצרת  ושמיני  חג"ת,  הם  אבות  הג’  לנגד 

בהתודע יוסף אל אחיו כמ"ש בזהר פרשת ויגש דר"ח עב הוא רגל 

רביעי, כי הוא רגל בפנ"ע לענין פז"ר קש"ב, ע"ש.

רגלים הם  ג’  והנה  וז"ל:   536 וישב עמוד  אור התורה פרשת  וראה 

נגד ג’ אבות פסח נגד אברהם לושי ועשי עוגות, שבועות בחי’ יצחק 

כי קול השופר דמתן תורה הי’ מאילו של יצחק, ויעקב נסע סוכתה. 

וצ"ל ענין שמיני עצרת שהוא רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב והרי 

עם  הסוכות  ימי  ז’  שכללות  משמע  רגלים  שלשה  רק  נזכר  בתורה 

שמיני עצרת הם רגל א’.

אך שמיני עצרת זהו בחי’ יוסף כמ"ש בזהר פרשת ויגש דף ר"ח ע"ב 

וכ"מ במד"ר פרשת פנחס שהביאו ע"פ ביום השמיני עצרת תהי’ לכם 

פסוק )ישעי’ כו, טו( יספת לגוי ה’ הרי יום שמיני עצרת זהו פי’ יספת 

דהיינו תוספת על ז’ ימי ההקף והוא יום שמיני, וזהו בחי’ יוסף שהוא 

ל’ תוס’ כמ"ש במד"ר פרשת שמות פ’ א’.

והנה אלה תולדות יעקב יוסף כי יעקב ויוסף הכל א’ הו"ע אות ו"ו 

שיש בו שני ווי"ן עצם הוא"ו זהו יעקב ומילויו ו’ זהו יוסף וכמ"ש 

בזהר פרשת וישב דף קפ"ב ע"א וה"ע גוף וברית כולא חד ע’ פרדס 

בשער סדר האצי’ פי"ב, וע"כ אף כי שמיני רגל בפני עצמו הוא בחי’ 

יוסף עכ"ז הכל רגל אחד ומה שהוא רגל בפני עצמו זהו רק לענין 

פז"ר קש"ב. ויובן ע"ד מ"ש בזהר ויגש דף ר"ו ע"ב כדין תרין עלמין 

בגוי’,  ולמיכנש  ללקטא  ודא  אוצרין  לאפתחא  דא  כחדא  מתקשרין 

וזהו פזר שיוסף יסוד הוא המפזר השפע לבחי’ מלכות . . ומלכות היא 

המלקט ומקבל וזהו קשב, ע"ש.

הוה  הוא  בריך  דקדשא  בזמנא  אחיו,  אל  יוסף  בהתודע  וז"ל:   )4

מתחבר בהו בישראל )בזמן שהקב"ה בא להתייחד עם ישראל(, בגין 

דאינון נטלי בלחודייהו )לפי שהם לבדם נוסעים עם השכינה(, ולא 

ישראל(,  עם  עמים  שאר  של  חיבור  )ואין  בהדייהו  דעמין  חיבורא 

בגין כך )בשביל זה, אומר הכתוב( ביום השמיני עצרת תהי' לכם, 

בגין כך ביום השמיני עצרת תהי' לכם ע"ש. הרי שיוסף 

הוא בחינת שמיני עצרת.

ועד"ז  השנה,  מראש  הכ"ב  יום  הוא  עצרת  ושמיני 

ביוסף5 גופא חלומותיו נתקיימו לסוף כ"ב שנה כמאמר6 

רז"ל.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד קלה

* * *
יסוד נק' חי, אבר7 חי, וכמ"ש8 ביוסף9 עוד בני יוסף 

דחג,  בתראה  יומא  עצרת  שמיני  בחי'  והוא  הוא,  חי 

שהוא בחי' יוסף יסוד שאז הוא היחוד דיוסף במלכות 

אחיו,  אל  יוסף  בהתוודע  אתו  איש  עמד  ולא  כמ"ש 

כן  בגין  כו'  בישראל  בהו  מתחבר  הוה  דקב"ה  בזמנא 

ביום השמיני עצרת תהי' לכם כמ"ש10 בזוהר ח"א דף 

ר"ח ע"ב ע"ש.

כי יוסף שהי' יפה11 תאר ויפה מראה הוא על דרך12 

דהא בזמנא דא איהו קדשא בריך הוא בלחודוי בחבורא חדא עם 

ישראל )כי בזמן של עצרת הקב"ה הוא לבדו בחבור אחד עם ישראל 

וכו'(. ע"ש.

5( להעיר מלעיל סימן מו דיוסף פתח חלומות פרעה “בראש השנה".

6( ראה מגילה יז, א.

ונקרא חי,  יסוד  וז"ל: חי הוא  7( ראה מאורי אור אות ח’ סעיף כד 

בעת הזווג נעשה מאבר מת חי. ע"ש. לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על 

פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד פה וז"ל: יסוד נק’ חי שממנו נמשך חיות 

למלכות כידוע, ועל ידו הוא ההתחברות דהמלך והמלכה, ע"ש.

דנטיר  בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  זהר חלק  יסוד: ראה  בחי'  יוסף   )8

חידושים  יצחק  לוי  בתורת  וראה  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי' 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

9( ויגש מה, כח.

10( כנ"ל הערה 4.

11( וישב לט, ו.

דרק  מהיטבאל".  אשתו  הדר...  תחתיו  "וימלוך  לט  לו,  וישלח   )12

התיקון,  עולם  היחוד  על  דמורה  ואשתו  המלך  נזכר  השמיני  במלך 

דבכל הז' מלכי אדום )שם פסוקים לב-לח( לא נזכר בהם אשה, דהם 

יח( לא לתוהו בראה אלא לשבת  )ישעי' מה,  מעולם התוהו כמ"ש 

ב  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  הביאור  באריכות  ראה  ע"ש.  יצרה 

סימנים צו ואילך. ועיין הערה 13.

ילקוט לוי יצחק על התורה

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

zeyxn ede`ivedy mc` ipa x`y la` ,z`hg aiig ,zeyxl
.mixeht zeyxl

àøîâ
zaya e`ivede edenk oiripvne ripvdl xykd lk ,dpyna epipy

:dfa hrnl `pzd `a dn zxxan `xnbd .z`hg aiigøLkä ìk̈©¨¥
éàî é÷etàì ,òéðöäìdfi` xnelk ,df llkn hrnl `pzd `a dn ± §©§¦©§©¥©

daiyn .ez`ved lr oiaiig oi`e ,eripvdl ie`x oi`y aygp xac
:`xnbd,øîà àtt áø`aé÷etàìhrnl ±,äcð ícaeyg epi`y ©¨¨¨©§©¥©¦¨

.eripvdl jxcd oi`e,øîà àá÷eò øî`a `pzdé÷etàìhrnl ± ©§¨¨©§©¥
äøLà éöòjxcd oi`e d`pda mixeq`y ,dxf dcear ly £¥£¥¨
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מלך השמיני13 הדר, והיינו שמיני עצרת, שמיני14 דוקא, 

אשה  יש  עצרת  בשמיני  ולהדר  הדר.  הח'  מלך  ע"ד 

מהיטבאל הוא היחוד שבשמיני עצרת.

האסורים  מבית  יצא  עצרת,  דשמיני  יסוד  יוסף 

ונתעלה לגדולה בראש השנה, כדאיתא במסכת15 ראש 

שקודם  השנה.  מראש  הוא  שההתחלה  הרי  השנה. 

שמיני עצרת.

 2204 עמוד  מקץ  פרשת  התורה  אור  ראה  הדר:  השמיני  מלך   )13

וז"ל: הנה יוסף הי' מבחי' הד"ר שהוא מלך הח' שהוא שרש ומקור 

עולם התיקון דהיינו שהוא המברר הז' מלכים דתהו ומתקנם שיוכללו 

בבחי' התיקון ולזה הי' 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 הוא לשון הידור ויופי, בהיות כי עיקר היופי הוא 

אבל  והתפארת  היופי  עיקר  נמצא  יחד שאז  גוונין  כמה  מהתכללות 

בגוון א' אין כאן יופי כ"כ, וזה מרמז על בחי' התיקון ששם נעשה 

התכללות ומזיגת הספירות שהתפארת כולל ומזווג חו"ג יחד, ולפי 

שיוסף ובחי' הדר הוא מקור העושה התיקון וההתכללולת שיוכללו 

מג' גוונין משא"כ בתהו היו בבחי' פירוד זת"ז כו' לכך נז' בהם ל' 

יופי והידור, ע"ש.

אור  ראה  לו".  הדר  שורו  "בכור  יז(  לג,  )דברים  כתוב  ביוסף  וכן 

התורה ברכה עמוד א'תתעז. ועוד.

14( “משא"כ בז’ ימי סוכות מקריבין ע’ פרים לנגד ע’ אומות ששרשם 

מז’ מלכי דתהו” )לקוטי לוי יצחק כאן(. ראה לקמן סימן קמג הערה 

31 שולי הגליון 3. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב’ סימן קנו.

15( ראש השנה יא, א. ראה לעיל סימנים סב. סג. סד. סה. סז. סח.

מן ראש השנה עד שמיני עצרת, הוא16 שמאלו תחת 

לראשי וימינו תחבקני.

הד'  )כי  דסוכות.  הז'  יום  עד  יום הכפורים  ממחרת 

בחי'  כן  גם  הוא  לסוכות  הכפורים  יום  שבין  ימים 

חסדים, כמ"ש בפרי עץ חיים שער חג הסוכות פרק א.( 

חסדים, וימינו תחבקני.

בשמאלו  תלוי  עצרת,  בשמיני  דיסוד,  היחוד  כי 

תחת לראשי שמראש השנה עד יום הכפורים, ובוימינו 

תחבקני שמאחר יום הכפורים עד יום הז' דסוכות, כי 

אז  וימינו תחבקני  כשיש מקודם שמאלו תחת לראשי 

יש גוף היחוד אחר כך.

מצות  יש  הכפורים  ויום  השנה  שבראש  מה  והיינו 

מיוחדות, בראש השנה תקיעת שופר, וביום הכפורים17 

ה' ענויים, שעל ידי זה ממשיכים שמאלו תחת לראשי, 

זה  ידי  שעל  המים  וניסוך  ולולב  סוכה  ובסוכות 

מצוה  אין  עצרת  ובשמיני  תחבקני,  וימינו  ממשיכים 

מיוחדת, יען היחוד בשמיני עצרת נמשך ממילא אחר 

ועיין  וסוכות,  הכפורים  ויום  ראש השנה  מקודם  שיש 

בזח"א דף קל"ג ע"א בענין תפלת ערבית רשות.
 לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד תכו
"ראה בכ"ז בלקוטי שיחות ח"ג פ' ויחי עמוד 831 ואילך"

16( שיר השירים ב, ו.

17( יומא פרק ה משנה א.
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב



נד
סיני  במדבר  משה  אל  ה'  וידבר   – ב  א, 
באהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית 

לצאתם מארץ מצרים לאמר

א. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל 
שכתבו  מה  פי  על  בס"ד  יובן  יחנו  מועד  לאהל  סביב  מנגד 
העגל  לעון  תיקון  הוא  המועדים  דשמירת  ז"ל  המפרשים 
שהי' בשש שעות דהם ט"ו יום1 שעולים ש"ס שעות ונתבטל 

איסור שש שעות דעגל בש"ס שעות של מועדים.
רגלים  דשלש  ידוע  גם  אות  נקרא  שהמועד  ידוע  והנה 
יעקב,  ושבועות  יצחק,  בחינת  פסח  אבות  שלשה  כנגד  הם 
שנקראו  רגלים  שלש  הם  באותות  וז"ש  אברהם.  וסוכות 
ישראל  בני  יחנו  אבותם,  לבית  מתייחסים  שהם  אותות 
מנגד  והי'  בקדושתם ושמירתם, ואז אף על פי שהם חטאו 
ביב  ]אותיות[  סביב.  תיקון  יהי'  בעתה  הנה  העגל  במעשה 
ס', ר"ל חלל ס', כי ביב ר"ל חלל כמ"ש רז"ל עומדת על פי 
הביב שהוא ר"ל על פי החלל ודומה לזה )איוב יא, יב( איש 
נבוב ילבב. נבוב ר"ל חלול דיתבטל איסור העגל בששים כדין 
איסור שנפל לתוך ששים שהוא בטל, ועל ידי זה לאהל מועד 

מקום השראת שכינה יחנו.
או יובן בס"ד ]מנגד[ אותיות מן ג"ד רמז לשם שדי שהוא 
ג' אותיות ושם אדני שהוא ד' אותיות שנפגמו בחטא אדם 
יד( הנחש  ג,  ז"ל בפסוק )בראשית  וחוה כמ"ש המקובלים2 
נפגמו  הראשון  אדם  דבחטא  ז"ל  הראב"ד  ]בשם  השיאני 
ונשאר משם שד"י ש"י,  ב' דלתי"ן משם אדנ"י ושם שד"י, 
השיאני, הנה  ומשם אדנ"י אנ"י[ שנשאר ש"י ואנ"י אותיות 
פני  אל  ישראל  יתקרבו  אז  אלו  שמות  שני  בתיקון  בעתה 

הקודש וסביב לאהל מועד יחנו.
בן איש חי – דרשות

ב. במד"ר3 )במדב"ר פ"ב, יד( והי' מספר בני ישראל כחול 
הים, אתה מוצא אברהם שנתברך בככבים שנאמר )בראשית 
טו, ה( הבט נא השמימה וספור הכוכבים, יצחק נתברך בחול 
הים כו' )בראשית טז, י( ארבה את זרעך וגו' כחול אשר על 
שפת הים, יעקב נתברך בעפר וכו' הי' נצרך לומר בני יצחק 
וכו'  והי' מספר בני ישראל אלא בשעה  ואינו אומר כן אלא 
מסר יצחק ליעקב וכו', עוד איתא במד"ר שם מה דרכו של 
זכוכית  כלי  הימנו  ועושין  בולים  ומוציאו  לאור  מכניסו  חול 
וכו' ויש להבין מה ענין חשיבות ישראל לזכוכית, ועיין מגילה 

דף ו' חול זו זכוכית לבנה.

1( ימי השלש רגלים, סוכות ז' ימים, פסח ז' ימים, שבועות יום א'.

2( כמ"ש המקובלים ז"ל בפסוק הנחש השיאנ"י: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת נשא סימן נא. פרשת ויצא סימן רצא. פרשת תצוה סימן צב.

3( במד"ר והי' מספר בני ישראל: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת במדבר 

סימן נב, ובהנסמן שם.

מהרי"ט  בשם  תק"ס  סי'  או"ח  במש"ז  עפמ"ש  ונראה 
זכוכית  שכלי  להראות  בנישואין  זכוכית  כלי  ששוברין  דמה 
שנשבר עדיין יש לו תקנה4 להתיכו מחדש, וכן בנישואי כנסת 
וגלו עתידין לחזור  ישראל להקב"ה הגם שישראל חוטאים 
כשיחזרו בתשובה, וזהו שנמשלו ישראל לחול שעושין ממנו 
זכוכית )ועיין שבת ט"ו ע"ב ושם ט"ז ע"א ותבין( לפי שיש 

להם תקנה גם כשנשברו.
ופלגא עלך  יצחק באמרו פלגא עלי  זה הורה להם  ודבר 
כדאיתא בשבת פ"ט דגם כשנשברו מחצה למחצה יש להם 
ולהבין הענין דנודע שיש חטא מצד חלק  ויש לרמז  תקנה, 
האדם  את  ית"ש  בבריאתו  נגרם  זה  ודבר  המתאוה  החומר 
נ"ב שהקב"ה מתחרט  חז"ל בסוכה  ולכן אמרו  זה  אופן  על 
על שברא יצר הרע, ואמנם אם האדם חוטא בשכלו זה אינו 
בטבע היצירה אדרבא ראוי לשכל לנטות אחר שרשו העליון, 
וזה שכתוב פלגא עלי כי החלק השכלי תיקן יצחק בעקדה 
שמסר נפשו באמונתו לדברי אברהם אביו שאמר בשם ד' 
וכמ"ש בשו"ת החתם סופר חלק אורח חיים סימן ר"ח, דזהו 
שאומרים ועקדת יצחק לזרעו היום וגו' לפי שאצל אברהם 
ששמע מפי הקב"ה אין הנסיון גדול כל כך כמו ביצחק שלא 
שמע רק מפי אביו הנביא והאמין לקולו ופלגא עלך זהו חלק 

החומרי שנגרם מצד טבע הבריאה.
וזה שכתוב והי' מספר בני ישראל כחול הים שאם יחזרו 
בתשובה יש להם תקנה, וזה שכתוב )הושע ב, א( והי' במקום 
וגו' יאמר להם בני אל חי, וזה שכתוב ושמו להם ראש אחד 
וכמו  אברהם  של  יחידו  בנו  שהי'  לבד  יצחק  של  זכותו  זהו 
אמרו  ויעקב  אברהם  כי  יחידך  את  בנך  את  נא  קח  שכתוב 

ימחו על קדושת שמך ורק יצחק הגין בעדם.
ובזה יש לומר מה שכתוב בתענית כ"ד ב' בעובדא דר"י 
פפא  דנהר  אגודא  ר"מ  וחזת  מיטרא  ונחית  מסאנו  דשלף 
קמח,  ונעשה  בחול  ארבי  מלי  דקא  מלחי  בדמות  מה"ש 
מתהוה  שממנו  הים  לחול  ישראל  שנמשלו  בזה  דהכוונה 
הזכוכית שגם בנשבר יש לו תקנה על ידי זה נעשה להם קמח 
בנס שאם אין תורה אין קמח משא"כ אם יש תורה יש קמח.
תכלת מרדכי

ג, מה – קח את הלוים תחת כל בכור בבני 
והיו  בהמתם  תחת  הלוים  בהמת  ואת  ישראל 

לי הלוים אני ה'

"א"ל"י"ה"ו,  ראשי-תיבות  "ה'  "אני  "הלוים  "לי  "והיו  ג. 
סוף  )משנה  כאז"ל.  המשפחות  ייחוס  לעתיד  יברר  הוא  כי 

עדיות(.
שבט מיהודה

על  וגאולה  משיח  ילקוט  זה  בענין  עיין  תקנה:  לו  יש  עדיין  שנשבר  זכוכית  שכלי   )4

התורה פרשת נשא סימן לא.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת במדבר

נהניתי ממה שכתב אודות לימודו שיעור יום יום בספר תניא קדישא.

ממכתב ב' סיוון, תשי"ד
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ׁשעה  ּכל אֹותם מֹונה לפניו, מּמצרים àחּבתן ּכׁשּיצאּו : ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָ
לידע  מנאן - ּבעגל ּוכׁשּנפלּו הּנֹותרים,áמנאן, מנין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבניסן  ּבאחד מנאן. - עליהם ׁשכינתֹו להׁשרֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָּוכׁשּבא
ּובאחד  הּמׁשּכן, מנאן âהּוקם - .ּבאּיר ְְְְִִֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr g jxk y"ewl t"r)

l`xUi lW mzAg iENB¦¦¨¨¤¦§¨¥

לחדׁש ּבאחד . . סיני ְְְִִֶֶַַַָֹּבמדּבר
ׁשעה ּכל אֹותם מֹונה לפניו חּבתן ובפרש"י)מּתֹו א. (א, ְִִֶָָָָָָָָ

ּדברים  ׁשּסֹופרים הּדבר טעם הרי הּדבר, ּתמּוּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלכאֹורה
מנינם  לדעת האדם רֹוצה יקרם ׁשּמּפני הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהחביבים
יֹודע  ּבוּדאי ּתעלּומֹות" ּכל נגלּו ׁש"לפניו הּקּב"ה א ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּמדּיק,
הּוא  מּדּוע ּכן ואם יׂשראל, ּבני ׁשל הּמדּיק מסּפרם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאת

ׁשעה? ּכל אֹותם ֶָָָָמֹונה
הּמקֹום  לפני יׂשראל ׁשל חביבּותם ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָויׁש
ּבעבֹודת  מּמעלתם נֹובעת אינּה אֹותם, מֹונה ּכן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמּפני
אחד  ואין ׁשֹונֹות, ּומדרגֹות ּבחינֹות ּבּה יׁש ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָהשי"ת,

ּבדרּגתֹו. לחברֹו ְְֲֵֶַַָּדֹומה
לרעהּו, איׁש ּבין חּלּוק היה לא יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּומּזה

- ׁשּבּפחּותים" ה"ּפחּות עד ׁשּבּגדֹולים" מה"ּגדֹול - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻוכּלם
נמנּו ׁשּלׁשמּה הּמקֹום לפני ׁשחביבּותם נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנמנּו
והיא  חּלּוקים. ּבזה ואין יׂשראל, ּכל ׁשוים ׁשּבּה הּנקּדה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהיא
אחד  ּכל ׁשּבלב איד") ּפינטעלע ("ּדער הּיהדּות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנקּודת

ּבׁשוה. אחד ּבכל ׁשּנמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָמּיׂשראל,
מעל  וגבֹוּה מאד, עד נעלית ּדרּגתּה ׁשּבּלב, זֹו נקּודה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹא
ּגּלּוי, לידי ּבאה יׂשראל ׁשל זֹו "חּבתם" אין ולכן היא, ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּגבֹוּה

הרגיל). (ע"ד נּכרת ְִִֵֶֶָָָואינּה
"להֹודיע  הּוא זה ׁשּמנין ׁשעה, ּכל הּקּב"ה אֹותם מֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָולכן

שמות)חּבתן" ר"פ נקּודת (רש"י ׁשהיא יׂשראל, ׁשל זֹו ּדחּבתן , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
לּכל. ותּודע ּגּלּוי, לידי ּתבֹוא ְֲִִִֵַַַַָָֹהּיהדּות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr g zegiy ihewl)

מנאם ּבאּיר ּובאחד הּמׁשּכן הּוקם ּבניסן (רש"י ּבאחד ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
א) א,

לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. הקמת ּביֹום מנאם לא לּמה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹוקׁשה,
ּפקּודי  ּבפרׁשת הּכתּוב מדּגיׁש הּמׁשּכן להקמת ּבנֹוגע ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָּדהּנה
אֹותֹו ׁשּנטל העטרֹות אחת וזֹוהי לחדׁש", "ּבאחד ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהיתה

לחדׁש, ּבאחד יהיה לּמׁשּכן הּׁשּי הּמנין ׁשּגם ה', ורצה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיֹום.
ענין  ׁשּי היה לא הּמׁשּכן הקמת ׁשּביֹום ּומּכיון זּכאי. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּביֹום
ׁשּדֹומה  ּבאּיר, ּבאחד מנאם הּמׁשּכן), עּלּוי ּגדל (מּצד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

הּמׁשּכן. הקמת ליֹום ְְְֲִַַָָָקצת

„ÈÈÒא  ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«≈¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
‡zLa ‡È˙ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»¿«¿«¿»ƒ¿»»¿«»
:¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙Èƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»

minkg izty

`(`)àaYknl Dil dOl uxzl FpFvx§§¨¥¨¨¥§¦§©
KFYn uxznE ,ElNd mipniQd lM̈©¦¨¦©¨§¨¥¦
Kixv ikd e`lA ixd xnFlM ,'ek ozAig¦¨¨§©£¥§©¨¦¨¦
z` E`U' aYknl Dil dOl Wxtl§¨¥¨¨¥§¦§©§¤
o`pn xaM ixde ,'ebe 'zcr lM W`xŸ¨£©©£¥§¨§¨¨
Kixv KgxM lr `N` ,`Vz iM zWxtA§¨¨©¦¦¨¤¨©¨§¨¨¦

:'eke ozAig KFYn xnFlálRIe' aizkC ©¦¦¨¨¦§¦©¦Ÿ
,'Wi` itl` zWlWM 'ebe mrd on¦¨¨¦§¤©§¥¦
,mixzFPd rci miltFPd dpOW KFYnE¦¤¨¨©§¦¨©©¨¦
o`pn lbrA EltPWM ,FWExiR ikde§¨¦¥§¤¨§¨¥¤§¨¨
lwe ,miIgA mixzFPd rcil mizOd©¥¦¥©©¨¦©©¦§©

:oiadlâl`e ,WExiR ,m"`xd azM §¨¦¨©¨§¥¥§©
dzxXWM did df oipOX dOn dWwY©§¤¦©¤¦§¨¤¨¨§¤¨§¨

oqipA cIn o`pn `l dOl dpikXd mÄ©§¦¨¨¨Ÿ§¨¨¦©§¦¨
oqipA cg`A iM ,uxznE ,dzxXWM§¤¨§¨§¨¥¦§¤¨§¦¨
,o`pn xiI`A cg`aE dpikW dzxẄ§¨§¦¨§¤¨§¦¨§¨¨
,d`xp ile .oqipA o`pn EN`M iede§¨¥§¦§¨¨§¦¨§¦¦§¤
Dil `pn Dil dWwY `NW dfA FpFvxC¦§¨¤¤Ÿ©§¤¥§¨¥
`l `nlC minrR WlW o`pOW Wxtl§¨¥¤§¨¨¨§¨¦¦§¨Ÿ
,Ll rcze ,minrR ipW `N` o`pn§¨¨¤¨§¥§¨¦§¥©§
oipOde o`M xEn`d oipOd ixdW¤£¥©¦§¨¨¨¨§©¦§¨
Kkl ,od oieW `Vz iM zWxtA xEn`d̈¨§¨¨©¦¦¨¨¦¥§¨
oMWOd mwEd oqipA cg`A i"Wx WxiR¥¥©¦§¤¨§¦¨©©¦§¨
oipnC `zi` m`e ,o`pn xiI`A cg`aE§¤¨§¦¨§¨¨§¦¦¨§¦§¨
oM m` ,lirl xEn`d oipOd `Ed df¤©¦§¨¨¨§¥¦¥
oMWOl mipc` EUrW lirl aizM dOl̈¨§¦§¥¤¨£¨¦©¦§¨

oipn lr dxRkl E`iadW sqMd on¦©¤¤¤¥¦§©¨¨©¦§©
xiI`A cg`A aizM o`M ixde ,mWtp©§¨©£¥¨§¦§¤¨§¦¨
,oqipA cg`A oMWOd mwEd xakE o`pn§¨¨§¨©©¦§¨§¤¨§¦¨
lwe ,xg` oipn did df i`Ce `N ¤̀¨©©¤¨¨¦§¨©¥§©
o`pn `l dOle ,xn`Y m`e .oiadl§¨¦§¦Ÿ©§¨¨Ÿ§¨¨
cIn iM ,oMWOd znwd xg` cIn¦©©©£¨©©¦§¨¦¦©
Wie .dpikXd dzxW oMWOd mwEdW¤©©¦§¨¨§¨©§¦¨§¥

opixn`C FnM xnFl(g sC `xzA `aA)oiprl ©§§¨§¦©¨¨©§¨©§¦§©
xYEn xir iaWFIn d`pd xCEOd mixcp§¨¦©¨£¨¨¦§¥¦¨
mW oixC `NW mc` ipAn zFpdil¥¨¦§¥¨¨¤Ÿ¨¦¨
,rEaw aEWg `NW itl mFi miWlW§¦§¦¤Ÿ¨¨©
dpikXd rAwEdW cr o`pn `l Kkl§¨Ÿ§¨¨©¤§©©§¦¨

:mei miWlWa dxez §¦



xacnaנו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k oey`x meil inei xeriy

(á)íúçtLîì ìàøNé-éða úãò-ìk Làø-úà eàN§À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈
:íúìbìâì øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«

i"yx£Ì˙ÁtLÓÏ∑ ּכל מנין וׁשבט ãּדע È·Ï˙.ׁשבט ¿ƒ¿¿…»ְִֵֵֶֶַַָָ¿≈
Ì˙·‡∑,אחר מּׁשבט ואּמֹו אחד מּׁשבט ׁשאביו מי ¬…»ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

אביו äיקּום  ׁשבט ׁשקלים ∑Ì˙ÏbÏ‚Ï.על åעלֿידי ִֵֶַָָ¿À¿¿…»ְְִֵַָ
לּגלּגלת  .ּבקע ְֶֶַַֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 25 'nr gi jxk y"ewl t"r)

oipOd ici lr l`xUi ipA zEaiWg£¦§¥¦§¨¥©§¥©¦§¨

ּבני־יׂשראל  ּכל־עדת את־ראׁש ב)ׂשאּו (א, ְְְֲִֵֵֶַָָֹֽ
ידּוע  מנינם ׁשּוּדאי אף יׂשראל ּבני את למנֹות הּצר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּגּבי

ּבשל"ה ּכתב הּמקֹום, לפני ואילך)הּוא סע"א ידי (שמז, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַַָָ
לא  ׁשּבמנין ו"ּדבר ׁשּבמנין", "ּדבר יׂשראל נעׂשּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהּספירה

ב)ּבטל" ג, .(ביצה ֵָ
ּדברים  יׁשנם והרי ּדוקא, למנין הצרכּו מּדּוע ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻולכאֹורה

ׁשּמחמת ּכ'ּברּיה'נֹוספים ּבטלים, אינם ק,חׁשיבּותם (חולין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
'בע"ח'א) א), עג, ְועֹוד.(זבחים

חׁשיבּותם  הרי ּבטלים, ׁשאינם ּדברים ּבׁשאר ּבזה: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוהּבאּור
מה־ׁשאין־ּכן  ּבטלים. אינם ּולכ ּבגלּוי, עצמם ּבהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנּכרת

ּבֹו נּכרת אין ׁשּכׁשּלעצמֹו ּדבר ׁשּגם הּוא ה'מנין' ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָענין
חׁשיבּות  מקּבל אֹותֹו, ּומֹונים ּכׁשהֹולכים הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַחׁשיבּותֹו,

ּבטל. ְֵֵָואינֹו
מגּלה  הּקּב"ה, על־ידי מנינם יׂשראל: ּבבני הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועל־דר־זה
לא  ּכׁשּבחיצֹונּיּותם ּגם אׁשר יׂשראל, ּבעם נעלית ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדרּגה
רחמנא־ לּגֹויים הם ׁשוים ולכאֹורה ּבגלּוי מעלתם ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָנראית
וספר  מנה ׁשהּקּב"ה ׁשּכיון יתּבּטלּו. לא אז ּגם הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלצלן,

לפניו. הם ׁשחביבים נּכר ְֲִִִֵֶָָָָאֹותם,

(â)ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôz¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ

i"yx£‡·ˆ ‡ˆÈŒÏk∑ ּפחֹות ּבּצבא יֹוצא ׁשאין עׂשרים æמּגיד, .מּבן »…≈»»ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

(ã)Làø Léà ähnì Léà Léà eéäé íëzàå§¦§¤´¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ
:àeä åéúáà-úéáì§¥«£Ÿ−̈«

i"yx£eÈ‰È ÌÎz‡Â∑ עּמכם יהיּו אֹותם, וׁשבט çּכׁשּתפקדּו ׁשבט ּכל .נׂשיא ¿ƒ¿∆ƒ¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

Ï‡¯NÈב  È·„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ïk Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»»

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡¯eÎc¿»¿À¿¿«¿

ÏÈÁ‡ג  ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈≈»
z‡ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔB‰˙È ÔeÓz Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¿≈≈«¿

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

b·¯ד  ‡Ë·LÏ ‡¯·‚ ‡¯·b ÔB‰È ÔBÎnÚÂ¿ƒ¿¿«¿»«¿»¿ƒ¿»¿«
:‡e‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï LÈ≈̄¿≈¬»»ƒ

minkg izty

(a)ãixdW ,dgRWnE dgRWn lM `le§Ÿ¨¦§¨¨¦§¨¨¤£¥
oipn wx `xTA dgRWn oipn xMfEd `lŸ§©¦§©¦§¨¨©§¨©¦§©

.mihaXd[cec ixaC]dOl ,xn`Y m`e ©§¨¦¦§¥¨¦§¦Ÿ©¨¨
ici lrW xnFl Wi ,'mzgRWnl' aizM§¦§¦§§Ÿ¨¥©¤©§¥

mircFi Eid zFgRWOd,mihaXd xRqn ©¦§¨¨§¦¦§©©§¨¦
`le ,'mzgRWn lr EclizIe' aizM oke§¥§¦©¦§©§©¦§§Ÿ¨§Ÿ
KM xg` ,haXd mW lr mi`xwp Eid̈¦§¨¦©¥©¥¤©©¨
dWn mircFi Eid dgRWOd ici lr©§¥©¦§¨¨¨§¦¤

:Eid haW dfi`n oxd`eäeia` ,WExiR §©£Ÿ¥¥¤¥¤¨¥¨¦
zgRWOn FO`e cg` haW zgRWOn¦¦§©©¥¤¤¨§¦¦¦§©©
haW zgRWn lr mEwi xg` haW¥¤©¥¨©¦§©©¥¤
dgRWOn eia` WxtY `l la` ,eia`̈¦£¨Ÿ§¨¥¨¦¦¦§¨¨
,xnFlM ,zxg` dgRWOn FO`e zg ©̀©§¦¦¦§¨¨©¤¤§©
hWRn oaEOd itM cg` haXn ENt`e©£¦¦¥¤¤¨§¦©¨¦§©
a`d didi m` `zEwtp i`nC ,aEzMd©¨§©©§¨¦¦§¤¨¨
zgRWOn m`de ikFpgd zgRWOn¦¦§©©©£¦§¨¥¦¦§©©

oeiM ,ikFpgd mW lr E`xTie i`NRd©©ª¦§¦¨§©¥©£¦¥¨
oiA Wxtd oi` oaE`x haXn mdiYXW¤§¥¤¦¥¤§¥¥¤§¥¥
:m`d F` a`d zgRWn lr mEwï©¦§©©¨¨¨¥

åxaC `lde ,o`pn dOl ,uxzl FpFvx§§¨¥¨¨§¨¨©£Ÿ¤¤
lr WxiR df lr ,mzF` oipFOWM `Ä§¤¦¨©¤¥¥©

:'ek milwW icib dxez §¥§¨¦
(b)æ,i"Wxl Dil `pn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦

`vFi mixUr oAn zFgR s` `nlC¦§¨©¨¦¤¤§¦¥
mixUr oAn ,aEzMd xn` oke ,`aSl©¨¨§¥¨©©¨¦¤¤§¦
EcwtY `aSl `vFi `Ede dlrne dpẄ¨¨©§¨§¥©¨¨¦§§
Fpi`e mixUr oA `Ed m` la` ,mzF`¨£¨¦¤¤§¦§¥
`vFi F` ,dlFge owf oFbM `aSl `vFi¥©¨¨§¨¥§¤¥
EcwtY `l mixUr oA Fpi`e `av̈¨§¥¤¤§¦Ÿ¦§§
Dil ded oM m`C ,xnFl Wie .mzF`¨§¥©§¦¥£¨¥
dlrne dpW mixUr oAn' xninl§¥©¦¤¤§¦¨¨¨©§¨
`vFi lM' Dil dOle ,'`av `vFId©¥¨¨§¨¨¥¨¥

,xE`iA `N` df oi` i`Ce `N` ,'`av̈¨¤¨©©¥¤¤¨¥
ikA azMX dn oke .i"Wx WExitM§¥©¦§¥©¤¨©§¦
oAn zFgR oi`W o`M LcOl `Vz¦¨¦¤§¨¤¥¨¦¤
.m"`xd .`wtp `kdn ,'eke mixUr¤§¦¥¨¨¨§¨¨§¥

:`Vz iM zWxtA lirl oiIrec dxez §©¥§¥§¨¨©¦¦¨
(c)ç,i"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦

mixg` mikxvA mkOr Eidi `nlC¦§¨¦§¦¨¤¦§¨¦£¥¦
.mzF` EcwtYWM `le `xTd on oaEOM©¨¦©§¨§Ÿ§¤¦§§¨
`nlC ,mi`iUp EidW Dil `pn ,cFre§§¨¥¤¨§¦¦¦§¨
aizkCn ,xnFl Wie .mixg` miWp £̀¨¦£¥¦§¥©¦¦§¦
'zFHn i`iUp dcrd i`Exw dN`' sFQA©¥¤§¥¨¥¨§¦¥©
aizM mbe ,mi`iUp EidW DPin rnW§©¦¨¤¨§¦¦§©§¦
'ebe miWp`d z` oxd`e dWn gTIe'©¦©¤§©£Ÿ¥¨£¨¦
rnW ,'ebe 'Elidwd dcrd lM z`e§¥¨¨¥¨¦§¦§©

:dWn mr oipFn EidW DPind dxez ¦¨¤¨¦¦¤



נז xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k oey`x meil inei xeriy

(ä)íëzà eãîòé øLà íéLðàä úBîL älàå§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−¦§¤®
öéìà ïáeàøì:øeàéãL-ïa øe ¦§¥¾¡¦−¤§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr gi jxk y"ewl t"r)

l`xUi lM i`iUpM zFHOd i`iUp§¦¥©©¦§¦¥¨¦§¨¥

אּתכם  יעמדּו אׁשר האנׁשים ׁשמֹות ה)ואּלה (א, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֽֽ
אּיר, חֹודׁש ּבראש למׁשה נאמרה יׂשראל ּבני מנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּפרׁשת

הּׁשנית" ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש א)"ּבאחד א, ּכן (ּפרׁשתנּו ואם , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכׁשהביאּו זה, שלפני ניסן ּבחדׁש ּכבר הרי לעּין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיׁש

למׁשה ידּועים ּכבר היּו הּמׁשּכן נדבת את (ראה הּנׂשיאים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ואילך) א ז, ׁשמֹות נשא ּכאן לֹו נאמרּו צר לאיזה ואם־ּכן ,ְְְְִֵֵֶֶֶֶָֹ

ְִִַהּנׂשיאים?
הּפסּוק על ּדהּנה זה, לבאר ד)ויׁש איׁש(א, יהיּו "ואּתכם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

עּמכם  יהיּו אֹותם "ּכׁשּתפקדּו רׁש"י ּפירׁש למטה", ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאיׁש
צריכים  היּו הּנׂשיאים י"ב ׁשּכל וׁשבט", ׁשבט ּכל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנׂשיא
ׁשּלהם. הּׁשבט ּבמנין רק ולא יׂשראל, ּכל ּבמנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלהׁשּתּתף
נתמּנּו יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת לֹומר, יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָועל־ּפי־זה
אז  עד ּכי זה. לפני להם היה ׁשּלא חדׁש ּבמּנּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּנׂשיאים

ּבני  מנין ּובעת ׁשּלהם, הּׁשבט את רק הּנׂשיאים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהנהיגּו
יׂשראל. ּכל על נתמּנּו ְְְִִִֵֵַַָָָיׂשראל

העדה", קרּואי "אּלה הּנׂשיאים נקראּו ּׁשאז מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוזהּו
ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל "נקראים ׁשּיהיּו טז ּדפרּוׁשֹו (א, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לא ובפירש"י) "נקראים" להיֹות הּנׂשיאים נתמּנּו ׁשאז והינּו, .ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ
חׁשיבּות  ּדבר לכל ּכי־אם לׁשבטיהם, הּנֹוגעים לּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָרק

ּכּלּה. ֵֶָָָֻ"ׁשּבעדה"
ּדהרי  הּנׂשיאים, ׁשמֹות ּכאן ּׁשנאמרּו מה יּובן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה

ׁשּמּנּויי  ּוכמֹומצינּו ּבׁשם, קריאה על־ידי ּבאים הּקּב"ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ואילך)ׁשּכתּוב ב לא, גֹו'(תשא ּבצלאל ּבׁשם קראתי "ראה ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

ידי  דעל דידן, ּבנדֹון כן ּוכמֹו אלקים". רּוח אֹותֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַָֹואמּלא
העדה", "קרּואי להיֹות נתמּנּו הּנׂשיאים ּבׁשמֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָהּקריאה

ּכּלּה. ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר ְְֲִֵֶַָָָָֻלכל

(å)ì:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL §¦§¾§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(æ):áãðénò-ïa ïBLçð äãeäéì¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«

(ç):øòeö-ïa ìàðúð øëùOéì§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«

(è):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæì¦§ª¾¡¦−̈¤¥«Ÿ

(é)äMðîì ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôàì óñBé éðáì¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®¦§©¤¾
:øeöäãt-ïa ìàéìîb©§¦¥−¤§¨«

(àé):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáì§¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(áé):écLénò-ïa øæòéçà ïãì§¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(âé):ïøëò-ïa ìàéòât øLàì§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«

(ãé):ìàeòc-ïa óñéìà ãâì§¾̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè):ïðéò-ïa òøéçà éìzôðì§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

ÔBÎnÚה  ÔeÓe˜È Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿ƒ¿
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈¡ƒ«¿≈

ˆÈcLÈ¯e:ו  ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

ÈnÚ„·:ז  ¯a ÔBLÁ ‰„e‰ÈÏƒ»«¿««ƒ»»

ˆÚe¯:ח  ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈÏ¿ƒ»»¿«¿≈«»

ÔBÏÁ:ט  ¯a ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·ÊÏƒ¿À¡ƒ»«≈

e‰ÈnÚ„י  ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓÏƒ¿«∆«¿ƒ≈«¿»

ÈBÚ„b:יא  ¯a Ô„È·‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

ÈcLÈnÚ:יב  ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„Ï¿»¬ƒ∆∆««ƒ«»

Ô¯ÎÚ:יג  ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡Ï¿»≈«¿ƒ≈«»¿»

Ï‡eÚc:יד  ¯a ÛÒÈÏ‡ „‚Ï¿»∆¿»»«¿≈

ÔÈÚ:טו  ¯a Ú¯ÈÁ‡ ÈÏzÙÏ¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»
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(æè)éLàø íúBáà úBhî éàéNð äãòä éàeø÷ älà¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´£¨®¨¥²
:íä ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥−¥«

i"yx£‰„Ú‰ È‡e¯˜ ‰l‡∑ ּדבר לכל ׁשּבעדה èהּנקראים .חׁשיבּות ≈∆¿≈»≈»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

(æé)øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬
:úBîLa eáwð¦§−§¥«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈL‡‰∑ נׂשיאים עׂשר ׁשנים e·w.הּללּוéאת ¯L‡∑ ּבׁשמֹות ּכאן .לֹו »¬»ƒ»≈∆ְְִִֵֶַָָָ¬∆ƒ¿ְֵָ

(çé)éðMä Lãçì ãçàa eìéä÷ä äãòä-ìk úàå§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤©¥¦½
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìò eãìéúiå©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À

:íúìbìâì äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«
i"yx£Ì˙ÁtLÓŒÏÚ e„ÏÈ˙iÂ∑ יחּוסיהם ספרי חזקת ëהביאּו הּׁשבט ìועדי על להתיחס ואחד אחד ּכל .לדתם «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(èé)øaãîa íã÷ôiå äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬
ñ :éðéñ¦¨«

ß xii` c"k ipy mei ß

(ë)íúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî øëæ-ìk̈¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

ÈË·Lטז  È·¯·¯ ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ ÔÈl‡ƒ≈¿«¿≈¿ƒ¿»«¿¿≈ƒ¿≈
:Ôep‡ Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈ƒ

Ècיז  ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯·„e¿«…∆¿«¬…»À¿«»»ƒ≈ƒ
:Ô‰ÓLa eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿»»

Á¯ÈÏ‡יח  „Áa eLÎ‡ ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»«¿»¿«¿«¿»
˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯Ê ÏÚ eÒÁÈ˙‡Â ‡Èƒ̇¿»»¿ƒ¿«¬««¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡lÚÏe¿≈»¿À¿¿«¿

ÔepÓeיט  ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿ƒ»

„Ï‡¯NÈכ  ‡¯Îea Ô·e‡¯ È· BÂ‰Â«¬¿≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez¿«¿¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿»¿»ƒ«
:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

minkg izty

(fh)èdid df ike ,uxzl FpFvx§§¨¥§¦¤¨¨
okl ,dcrd lM oi`xFw EidW ozEaiWg£¦¨¤¨§¦¨¨¥¨¨¥
dvr zzl xnFlM ,'ek mi`xwPd WxiR¥¥©¦§¨¦§©¨¥¥¨

:dcrd ikxv lM oTzlEfi dxez §©¥¨¨§¥¨¥¨
(fi)éxninl Dil ded ,zFWwdl FpFvx§§©§£¨¥§¥©

lirl ixdW ,'mzF` oxd`e dWn gTIe'©¦©¤§©£Ÿ¨¤£¥§¥
`liOnE 'dcrd i`iUp' aizM DiPin¦¥§¦§¦¥¨¥¨¦¥¨
`N` ,dlrnl mixMfPd mdW opircï§¦©¤¥©¦§¨¦§©§¨¤¨
'dN`d miWp`d' aizkE li`Fd i`Ce©©¦§¦¨£¨¦¨¥¤
`le mixg` EidW xnFl ip` lFkï£¦©¤¨£¥¦§Ÿ
xUr mipW i"Wx WxiR okl ,mi`iUp§¦¦¨¥¥¥©¦§¥¨¨
,Eid mixg` xn`Y m`e .ElNd mi`iUp§¦¦©¨§¦Ÿ©£¥¦¨

i"Wx WxiR Kklo`M Fl EaTp xW`' §¨¥¥©¦£¤¦§¨
o`M EaTp xW` md inE ,'zFnWA§¥¦¥£¤¦§¨
,mi`iUPd EN` xnF` ied ,zFnWA§¥¡¥¥¥©§¦¦
rcp `l FzlEfA iM 'Fl' zNnl siqFde§¦§¦©¦§¨Ÿ¥©
i"Wxl Dil `pn xn`Y m`e .EaTp inl§¦¦§§¦Ÿ©§¨¥§©¦

xnFl Wie ,od mixg` `nlC ,oM Wxtl§¨¥¥¦§¨£¥¦¥§¥©
dedC ,`"dA 'dN`d miWp`d' azkC§¨©¨£¨¦¨¥¤§¥©£¨
xn`Y m`e .'dN` miWp`' xninl Dil¥§¥©£¨¦¥¤§¦Ÿ©
FnM 'mzF` gTIe' mzq xn` `l dOl̈¨Ÿ¨©§¨©¦©¨§
d`xpe ,'dcEdi zgpn' dWwdW¤¦§¨¦§©§¨§¦§¤
'zFa` zial W`x' xn` dNgYnC§¦§¦¨¨©Ÿ§¥¨
`pin` dede ,'zFHn i`iUp' xn` sFQaE©¨©§¦¥©©£¨¨¦¨
lM lr mi`iUp e`l zFa` iW`ẍ¥¨©§¦¦©¨
o`M la` ,dgRWn lr wx mihaXd©§¨¦©©¦§¨¨£¨¨
o`M 'zFHn i`iUp dcrd i`Exw' aizM§¦§¥¨¥¨§¦¥©¨
mixg` mlFrlE WOn mi`iUpA ixiin©§¥¦§¦¦©¨§¨£¥¦
icM 'dcrd i`Exw' xn` KklE ,md¥§¨¨©§¥¨¥¨§¥
xaC lkl mi`xwPW md in rcil¥©¦¥¤¦§¨¦§¨§©
,'dN`d miWp`d' xn` okl ,zEaiWg£¦¨¥¨©¨£¨¦¨¥¤
d`xp .oiadl lwe mi`iUPd md mdC§¥¥©§¦¦§©§¨¦¦§¤

.Wieeixh awri ,il[igxfn xESw]l"Wxdn ¦©£Ÿ§¦¦¦¦§¨¦©©§©
xW`' azM dOl i"Wxl dWwC azM̈©§¨¤§©¦¨¨¨©£¤

z`' azM m` iC didW ,'zFnWA EaTp¦§§¥¤¨¨©¦¨©¥
EaTp xW` WxiR okl ,'dN`d miWp`d̈£¨¦¨¥¤¨¥¥¥£¤¦§
DzF`l oiE`xW zEaiWg mWA o`M Fl¨§¥£¦¤§¦§¨
milBxnd Ktid ,zE`iUpE dNEcB§¨§¦¥¤©§©§¦
otFq mW lr i`pB mWl E`xwPW¤¦§§§¥§©©¥¨

:dAx WxcOA `zi`cMgi dxez ¦§¦¨©¦§¨©¨
(gi)ëzNOW itl ,oM Wxtl KxvEd§©§¨¥¥§¦¤¦©

cnFrW lrRzd oipAn `Ed 'EclizIe'©¦§©§¦¦§©¦§©¥¤¥
oFWNn FrnWnM did m`e ,FnvrA§©§§¦¨¨§©§¨¦§
,mnvr z` EcilFdW rnWn did dcil¥¨¨¨©§©¤¦¤©§¨
mnvr mdW ,'eke E`iadW WxiR okl̈¥¥¥¤¥¦¤¥©§¨

:'eke mdixtq z` E`iadìoFWl 'zwfg' ¥¦¤¦§¥¤¤§©§
xdA zWxtA i"Wx WxiRW FnM ,cFaM̈§¤¥¥©¦§¨¨©§©
l` WExiR ,'aEWi eizFa` zGg` l`'¤£ª©£¨¨¥¤
oFWl `Ede ,eizFa` zwfg¤§©£¨§§

:cFaMhi dxez ¨
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(àë)óìà íéòaøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤
ô :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(áë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïBòîL éðáì¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
íéøNò ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa åéã÷t§ªÀ̈§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìòîå äðL̈¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âë)óìà íéMîçå äòLz ïBòîL ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ìLeô :úBàî L §¬¥«

(ãë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(äë)LLå óìà íéòaøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
ô :íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(åë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé éðáì¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

)(æëóìà íéòáLå äòaøà äãeäé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤
ô :úBàî LLå§¥¬¥«

(çë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(èë)óìà íéMîçå äòaøà øëùOé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(ì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

zLÂ‡כא  ÔÈÚa¯‡ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙כב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔBÚÓL È·Ïƒ¿≈ƒ¿¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa È‰BÈÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁ≈»

ÔÈLÓÁכג  ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»

È·Ï˙כד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez „‚ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡כה  ÔÈÚa¯‡ „‚„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»«¿¿ƒ¿«¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

È·Ï˙כו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰„e‰È È·Ïƒ¿≈¿»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈÚ·Lכז  ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏכח  ÔB‰˙„Ïez ¯Î˘OÈ È·Ïƒ¿≈ƒ»»¿«¿¿«¿¬«¿
ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»…»≈≈»

ÔÈLÓÁכט  ¯Î˘OÈ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙ל  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÏe·Ê È·Ïƒ¿≈¿À¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»



xacnaס zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ipy meil inei xeriy

(àì)óìà íéMîçå äòáL ïìeáæ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(áì)íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìòîå̈©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âì)Lîçå óìà íéòaøà íéøôà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
ô :úBàî¥«

(ãì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äMðî éðáì¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(äì)ìLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
ô :íéúàîe¨¨«¦

(åì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(æì)ìLe äMîç ïîéðá ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨¯§¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(çì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
Nò ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìòîå äðL íéø §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(èì)òáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàîô ¥«

(î)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

Ú·Leלא  ÔÈLÓÁ ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿À«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÔB‰˙„Ïezלב  ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈ƒ¿≈∆¿«ƒ¿«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

‡¯ÔÈÚaלג  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙לד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈ¯˙eלה  ÔÈ˙Ïz ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»

È·Ï˙לו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÓÈ· È·Ïƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡לז  ÔÈ˙Ïz ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez Ô„ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

‡ÔÈÙÏלט  ÔÈ¯˙e ÔÈzL Ô„„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

È·Ï˙מ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ¯L‡ È·Ïƒ¿≈»≈¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»¬¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»



סי xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ipy meil inei xeriy

(àî)óìà íéòaøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî Lîçåô ©«£¥¬¥«

(áî)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð éða§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

àáö: ¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz xacna t"y zgiy)

נפּתלי מב)ּבני ּבפנקס (א, רׁשמּו הּמנין ּבעת האריז"ל: ּכתב ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
מּׁשבט  ּופלֹוני ּפלֹוני, מּׁשבט ּפלֹוני - ׁשמֹות רּבֹוא ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶׁשּׁשים
ראּובן  ׁשבט ׁשל הּׁשמֹות ּכל הֹוציאּו מּכן לאחר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּפלֹוני.
יׁש הּזה הּׁשם את ואמרּו: עצמֹו, ּבפני ּבגליֹון אֹותם ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכתבּו

ּכל לבנילחּבר ּכׁשּנׁשלמּו א ׁשבט. ּבכל עׂשּו וכ ראּובן. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
את  לכּתב צר היה לא נפּתלי, רק נׁשאר ולא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹהּׁשבטים

אמרּו: אּלא נפרד, ּבגליֹון ׁשּנׁשארּוּבניהּׁשמֹות אּלּו נפּתלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מסּפרם. ּכ -ְִָָָ

(âî)ìL éìzôð ähîì íäéã÷tóìà íéMîçå äL §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤
úBàî òaøàåô : §©§©¬¥«

(ãî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´
åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léà øNò íéðL ìàøNé¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈

eéä: ¨«

(äî)ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧
ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò: ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

(åî)ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiåúL ©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤
íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà: £¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(æî)íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîì íiåìäåô : §©«§¦¦−§©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ¨§¨«§−§¨«

(çî)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èî)àì íLàø-úàå ã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„˜Ù˙ ‡Ï ÈÂÏ ‰hÓŒ˙‡ C‡∑(קכא ב"ב רבה, (במדבר «∆«≈≈ƒ…ƒ¿…
להיֹות  מל ׁשל לגיֹון הּוא ּדבר îּכדאי לבּדֹו. נמנה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ

ּגזרה  לעמד ׁשעתידה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צפה ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאחר:

ׁשּימּותּו ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן הּנמנין ּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָעל
ׁשּלי  ׁשהם לפי ּבּכלל, אּלּו יהיּו אל אמר: ,ðּבּמדּבר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבעגל  טעּו .ׁשּלא ֵֶֶָָֹ

ÁÂ„מא ÔÈÚa¯‡ ¯L‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»≈«¿¿ƒ¿«
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ï˙e˙מג  ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

Ô¯‰‡Âמד  ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿»…∆¿«¬…
„Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ È·¯·¯Â¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:BÂ‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»»ƒ¬

È·Ï˙מה  Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»≈

‡ÔÈÙÏמו  ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈL ‡iÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»«»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

‡˙e‡ÈÓמז  ‡Ï ÔB‰˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ È‡ÂÏÂ¿≈»≈¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

ÓÈÓÏ¯:מח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÂ˙מט  ÈÓ˙ ‡Ï ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È Ì¯a¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ¿≈¿»
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a Ïa˜˙ ‡Ï ÔB‰aLÁÀ¿«¿»¿«≈¿¿≈ƒ¿»≈

minkg izty

(hn)îoAn mpipn `di `NW ,xnFlM§©¤Ÿ§¥¦§¨¨¦¤
oeiM ,dlrne Wcg oAn `N` mixUr¤§¦¤¨¦¤Ÿ¤¨©§¨¥¨
miPhTd md miaEWg KlOd oFibl mdW¤¥¦§©¤¤£¦¥©§©¦

`av `vFi FnM ltp llMn E`vIW¤¨§¦§©¥¤§¥¨¨
:l`xUiAðdOl oFW`x mrh itl iM §¦§¨¥¦§¦©©¦¨¨

,od oihErin oiM` lM `dC ,'K`' aEzM̈©§¨¨©¦¦¦¥

hEriOde .xg` xaC WxiR ikd mEXn¦¨¦¥¥¨¨©¥§©¦
EzEnIW mixUr oA zxifBn `Ed¦§¥©¤¤§¦¤¨
hwpnl Fl did ,xn`Y m`e .xAcOA©¦§¨§¦Ÿ©¨¨§¦§©



xacnaסב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ipy meil inei xeriy

(ð)ìòå úãòä ïkLî-ìò íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìòå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ
:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§−̈©«£«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ „˜Ù‰ ‰z‡Â∑ ׂשררה מּנּוי לׁשֹון "מּני", ּכמֹוñּכתרּגּומֹו: עליו, ממּנה ׁשהּוא ּדבר (אסתר על ¿«»«¿≈∆«¿ƒƒְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּפקידים"ב) הּמל "ויפקד :. ְְְִִֵֶֶַַ

(àð)úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä òñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£B˙‡ e„È¯BÈ∑"יפרקּון" ּכׁשּבאין òּכתרּגּומֹו: . ƒ…ְְְְְִֶַַָ
אֹותֹו מפרקין היּו למּסע, מּמּסע ּבּמדּבר ְְְְִִִִַַַַָָָָָלּסע

ׁשם ôמהקמתֹו יׁשּכן אׁשר מקֹום עד אֹותֹו ונֹוׂשאין ְְְֲֲִִֵֶַָָָָֹ

אֹותֹו ּומקימין ׁשם ויחנּו ‰w¯·.הענן ¯f‰Â∑ ְְֲִִֶַָָָ¿«»«»≈
.ׁשמים ÷ּבידי ∑ÓeÈ˙.זֹוöלעבֹודתם  ֲַָָ»ִִֵַָ

(áð)Bìâc-ìò Léàå eäðçî-ìò Léà ìàøNé éða eðçå§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−
:íúàáöì§¦§Ÿ¨«

i"yx£BÏ‚cŒÏÚ LÈ‡Â∑ ּדגל לכל ׁשבטים ׁשלׁשה זה; ּבספר סדּורים ׁשהּדגלים .ּכמֹו ¿ƒ«ƒ¿ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

„e„‰Ò˙‡נ  ‡kLÓ ÏÚ È‡ÂÏ ˙È ÈpÓ z‡Â¿«¿«ƒ»≈»≈««¿¿»¿«¬»
ÔeÏhÈ Ôep‡ dÏ Èc Ïk ÏÚÂ È‰BÓ Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»ƒ≈ƒƒ¿
dpLnLÈ Ôep‡Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»¿»»»ƒ¿ƒ¿«¿À≈

:Ôe¯LÈ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒe¿¿¿«¿¿»ƒ¿

È‡ÂÏנא  d˙È Ôe˜¯ÙÈ ‡kLÓ ÏhÓ·e¿ƒ««¿¿»¿»¿»≈≈»≈
ÈBlÁÂ È‡ÂÏ d˙È ÔeÓÈ˜È ‡kLÓ È¯LÓ·e¿ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ»≈≈»≈¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

e‚·¯נב  È‰B¯LÓ ÏÚ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒ¿«
:ÔB‰ÈÏÈÁÏ dÒ˜Ë ÏÚ«ƒ¿≈¿≈≈

minkg izty

dn ixdW ,milBxnA Erh `NW¤Ÿ¨©§©§¦¤£¥©
milBxn zxifB liaWA Ezn xAcOAX¤©¦§¨¥¦§¦§¥©§©§¦
Erh mIeld mbC xnFl Wie .did̈¨§¥©§©©§¦¦¨
`l Kkl Erh `l lbrA wx ,milBxnA©§©§¦©¨¥¤Ÿ¨§¨Ÿ

l`xUi ENit` ixdW ,EWprpEWprp `l ¤¤§¤£¥£¦¦§¨¥Ÿ¤¤§
FnM zFxiar ipXd liaWA `N ¤̀¨¦§¦©§¥£¥§
li`Fd Ll glW zWxtA i"Wx gikFOW¤¦©©¦§¨¨©§©§¦
`le 'mkizFpFr z` E`UY' aizkE§¦¦§¤£¥¤§Ÿ
iYW i`Ce `N` ,'mkpFr E`UY' xn`p¤¡©¦§£§¤¤¨©©§¥
`de .milBxn lWe lbr lW ,zFxiar£¥¤¥¤§¤§©§¦§¨
dN` zWxtA oOwl i"Wx WxitC§¥¥©¦§©¨§¨¨©¥¤
mdOr mIeld Eid `NW mixaCd©§¨¦¤Ÿ¨©§¦¦¦¨¤
Eid `l dvrA ENt`e ,milBxn gENWA§¦©§©§¦©£¦§¥¨Ÿ¨
zxfrA oOwl Wxt`W FnM mdOr¦¨¤§¤£¨¥§©¨§¤§©
oiprl dNgYn xnFl Wie ,mXd©¥§¥©¦§¦¨§¦§©
,dvrA ENit` mdOr Eid `l gFliXd©¦©Ÿ¨¦¨¤£¦§¥¨
milBxnd E`AWM mzxfgA la £̀¨©£¨¨¨§¤¨©§©§¦
dcrd lM `VYe' ux`d zAC E`ivFde§¦¦©¨¨¤©¦¨¨¨¥¨
DzF`A ,'ebe 'EMaIe mlFw z` EpYIe©¦§¤¨©¦§§¨
dOle' Exn`W ,iel haW mB Eid dIkA§¦¨¨©¥¤¥¦¤¨§§¨¨
EpiWp ,axgA lRpl 'ebe Epz` `ian 'd¥¦Ÿ¨¦§Ÿ©¤¤¨¥
oM mB uxFzi dfaE .'ebe 'fal Eidi EpRhe§©¥¦§¨©¨¤§©©¥
Eid m` s`e ,mlFrd oiWwOX dn©¤©§¦¨¨§©¦¨
`NW oeiM ,dpW mixUr oAn mipnp¦§¦¦¤¤§¦¨¨¥¨¤Ÿ
oi` iM ,dxifBd llkA Eidi `l E`hg̈§Ÿ¦§¦§©©§¥¨¦¥

`N` ,zinn `hgd `N` zinn cFxrd¤¨¥¦¤¨©¥§¥¦¤¨
`l ikd mEXn milBxnA E`hgW i`Ce©©¤¨§©§©§¦¦¨¦Ÿ

:oiadl lwe .Epnpp dxez ¦§§©§¨¦
(p)ñFnEBxzM WxiR dOl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¥¥§©§

i`n ,oipn oFWl 'cwtd' xn`Y `NW¤ŸŸ©©§¥§¦§¨©
oipn oFWl lr s` ixdW ,dfA uxFzn§¨¨¤¤£¥©©§¦§¨
lMW ,xnFl Wie .iPn mEBxYd Wxtn§¨¥©©§©¦§¥©¤¨
iEPin oFWl lr 'iPn' opinBxzOW mFwn̈¤§©§§¦©©¦©§¦
o`ke ,dWEbC 'iPn' lW o"EPd ,dxxU§¨¨©¤©¦§¨§¨
`EdW DPin rnW ,dWEbC o"EPd iOp©¦©§¨§©¦¨¤
lW o"EPdWM la` ,dxxU iEPin oFWl§¦§¨¨£¨§¤©¤
cFre .oipn oFWl `Ed dWEbC Dpi` 'iPn'©¦¥¨§¨§¦§¨§
,'FnEBxzM' i"Wx WxiR Kkl ,xnFl Wi¥©§¨¥¥©¦§©§
,oFxMf oFWl mB `Ed 'cFwR' zNOW itl§¦¤¦©§©§¦¨
`EdW minrtE ,'dxU z` cwR 'de' FnM§©¨©¤¨¨§¨¦¤
EPOn cwtp `le' FnM ,oFxqg oFWl§¤§§§Ÿ¦§©¦¤
,'iPn ,FnEBxzM' i"Wx WxiR Kkl ,'Wi ¦̀§¨¥¥©¦§©§©¦
oFxMf lW miWExiR ipW ozF` iwER`l§©¥¨§¥¥¦¤¦¨
`Ed `nlC xnFl oi`e ,oFxqg lW F`¤¤§§¥©¦§¨
cwtie' FnM i"Wx WxiR Kkl ,oipn oFWl§¦§¨§¨¥¥©¦§§©§¥

:'miciwR KlOd`p dxez ©¤¤§¦¦
(`p)òoMWOd ixa` oiwxtOW ,WExiR¥¤§¨§¦¥§¥©¦§¨

oxEAg mFwOn ozF` oicixtnE©§¦¦¨¦§¦¨
EcixFi `l .FCal cg` lM oicinrnE©£¦¦¨¤¨§©Ÿ¦
oaEOM KEnp mFwnl DFaB mFwOn¦¨¨©§¨¨©¨

:dcixi oFWNnôdn lr i"Wxl dWw ¦§§¦¨¨¤§©¦©©
oMWOd ike ,'oMWOd rqpA' aizkC¦§¦¦§Ÿ©©¦§¨§¦©¦§¨
.miWp`d FzF` oiriQn `lde ,rqFp¥©©£Ÿ©¦¦¨£¨¦
Eid driqPd mcFw `de ,dWw cFre§¨¤§¨¤©§¦¨¨
driqp zrWaC rnWn `xTaE ,oiwxtn§¨§¦©§¨©§©§¦§©§¦¨
E`AWM WxiR df lre .oiwxtn Eid̈§¨§¦§©¤¥¥§¤¨
.'eke miWp`d lr i`w driqPdC ,rQil¦©§©§¦¨¨¥©¨£¨¦
xn`Y `NW ,'eke 'FzF` oi`UFpe' xn`e§¨©§§¦¤ŸŸ©
`le mIeld zaFg DCal dcxFdd©¨¨§©¨©©§¦¦§Ÿ
o`M xMfp `NW iR lr s`e .`VOd©©¨§©©¦¤Ÿ¦§©¨
,dWxRd sFq lr Knq ,m`Vn `xTA©§¨©¨¨¨©©©¨¨¨

:`Up zWxtA WxiRW FnkEö`Ede §¤¥¥§¨¨©¨Ÿ§
xaM ixde ,uxzl FpFvx .dnwde dwixR§¦¨©£¨¨§§¨¥©£¥§¨
axTd lMW minrR dOM aEzMd xidfd¦§¦©¨©¨§¨¦¤¨©¨¥

lkidl qpkPd F` gAfn zcFarl,znEi ©£©¦§¥©©¦§¨©¥¨¨
dwixR `idW Ff dcFarl WxiR Kkl§¨¥¥©£¨¤¦§¦¨

:gAfOd zaixwl `l ,dnwde÷m`e ©£¨¨Ÿ¦§¦©©¦§¥©§¦
lM `dC ,ikd i"Wxl Dil `pn ,xn`YŸ©§¨¥§©¦¨¦§¨¨
Dpi` mzq dxFYA dxEn`d dzin¦¨¨£¨©¨§¨¥¨
FnvrA i"WxC xnFl Wie .wpg `N ¤̀¨¤¤§¥©§©¦§©§
`le' aizkC dnA KEnqA df Wxtn§¨¥¤§¨§©¦§¦§Ÿ
iciA dzin `id FGW 'ebe 'svw didi¦§¤¤¤¤¦¦¨¦¥
`vi iM' `xTA EpivOW FnM ,minẄ©¦§¤¨¦©§¨¦¨¨
.minW iciA dzin dzid mWe ,'svTd©¤¤§¨¨§¨¦¨¦¥¨©¦

:xFn` zWxtA lirl oiIreap dxez §©¥§¥§¨¨©¡



סג xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iyily meil inei xeriy

(âð)äéäé-àìå úãòä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´
-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãò-ìò óö÷¤½¤©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤

:úeãòä ïkLî úøîLî¦§¤−¤¦§©¬¨«¥«
i"yx£Ûˆ˜ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ יהיה לא ּכמצותי ּתעׂשּו אם ¿…ƒ¿∆∆∆ְְְֲִִִִֶַָֹ

יהיה  - זֹו ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו - לאו ואם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָקצף,
ּבמעׂשה øקצף  ׁשּמצינּו ּכמֹו ,ùיז)קרח יצא (במדבר "ּכי : ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

וגֹו'" .הּקצף ְֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr gk jxk zegiy ihewl)

קצף יהיה זֹו, ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו לאו, (רש"י ואם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
נג) א,

והרי  קצף", יהיה . . לאו "ואם מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיׁש
ׁשּיׁש רֹומז ׁשרש"י לֹומר, ויׁש הן. ׁשֹומע אּתה לאו ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּכלל
מחנה  ּבין הּמחּצֹות על נׁשמר לא אם א. ּבקצף. ׁשלּבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹׁשני

ׁשּזה  הכרח אין אבל קצף, יהיה - לוּים למחנה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָיׂשראל
נעׂשה אם ב. ּבענׁש. מּמׁש, ּבפעל ׁשל מעׂשהיתּבּטא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

קצף  יהיה - ּבעבֹודתם" זרים "ׁשּיּכנסּו הּמחּצֹות, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּפריצת
ְַֹּבפעל.

(ãð)ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk äLî-úà¤¤−¥¬¨«

ß xii` d"k iyily mei ß

á(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìò Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´
:eðçé ãòBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«

i"yx£˙˙‡·∑ צבּועה מּפה אֹות: לֹו יהיה ּדגל ּכל ¿……ְְִֶֶֶַָָָ
ּבֹו צבע úּתלּויה זה, ׁשל ּכצבעֹו לא זה ׁשל צבעֹו , ְְְְִִֶֶֶֶֶַָֹ

אח  יּכיר ּכל ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, הּקבּועה אבנֹו ּכגון ד ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
אבתם", לבית "באתת אחר: ּדבר ּדגלֹו. את אחד ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹּכל

אביהם  יעקב להם ׁשּמסר ּכׁשּנׂשאּוהּוàּבאֹות ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּנאמר נ)מּמצרים, ּכאׁשר (בראשית ּכן לֹו בניו "וּיעׂשּו : ְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּמזרח, מן יּׂשאּוהּו ּוזבּולן ויּׂששכר יהּודה ְְְְִִִִִַָָָָָָֻצּום":
ּכדאיתא  וכּו', הּדרֹום מן וגד וׁשמעֹון ְְְְְְִִִִֵַָָָּוראּובן

זֹו ּבפרׁשה מיל ∑pÓ‚„.ּב'תנחּומא' ּכמֹוáמרחֹוק , ְְְַָָָָƒ∆∆ְִֵָ
ּביהֹוׁשע ג)ׁשּנאמר ּביניכם (יהושע יהיה רחֹוק א" : ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻ

מׁשה  ּבׁשּבת, לבא ׁשּיּוכלּו אּמה", ּכאלּפים ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּוביניו
לֹו ּבסמּו חֹונים והלוּים ּובניו, .ואהרן ְְְְֲִִִַַָָָֹ

kLÓÏ‡נג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ Ôe¯LÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿¿¿«¿¿»
È·„ ‡zLk ÏÚ ‡Ê‚e¯ È‰È ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿»¿≈¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
‡kLÓ ˙¯hÓ ˙È È‡ÂÏ Ôe¯hÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈»«¿««¿¿»

:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

È˙נד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡·‰˙‰ÔBב  ˙È·Ï ÔÂ˙‡a dÒ˜Ë ÏÚ ¯·b¿««ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
¯BÁÒ ¯BÁÒ Ï·˜lÓ Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿¿

:Ôe¯LÈ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿

minkg izty

(bp)ødxFYd lM `dC ,miWwn Wi¥©§¦§¨¨©¨
rnFW dY` od llMnE ,zFllM dxn`p¤¤§¨§¨¦§©¥©¨¥©
`NW Wxtl `A i"WxC xnFl Wie .e`l©§¥©§©¦¨§¨¥¤Ÿ
didi `le' aizkC `dC xnFl drhp¦§¤©§¨¦§¦§Ÿ¦§¤
ipA Epge' Dil KinqC` i`wC 'svw¤¤§¨¥©¦§¦¥§¨§¥
okl ,'ebe 'Epgi mIelde 'ebe l`xUi¦§¨¥§©§¦¦©£¨¥
,'eke 'EUrY `l m`e EUrY m`' WxiR¥¥¦©£§¦Ÿ©£
,dpirhE dwixR oMWn zcFar` i`ẅ¥©£©¦§¨§¦¨§¦¨
.gxw iAB EpivOW FnM FzgkFde§¨¨§¤¨¦©¥Ÿ©

:iz`vnùmEXn df WxiR i"Wx ¨¨¦©¦¥¥¤¦
iciA 'znEi' WxiRW lirlC WExiR¥¦§¥¤¥¥¨¦¥
okl ,Dil `pn dWwY l`W ,minẄ©¦¤©©§¤§¨¥¨¥

:gxw dUrn `iadcp dxez ¥¦©£¤Ÿ©
a(a)úmd 'mzFa` zial' WExitE¥§¥£¨¥

itlE .oWgA migYtnd mzFa` zFnW§£¨©§ª¨¦©¤§¦
zial' lr WxiRW wEgC df WExiRW¤¥¤¨¤¥¥©§¥
.'eke xg` xaC xn` okl 'mzFa £̀¨¨¥¨©¨¨©¥
FlbC' zNn dWw xg` xaC WExitlE§¥¨¨©¥¨¤¦©¦§
mB Kixv Kkl ,'mzFa` zial zFzF`a§§¥£¨§¨¨¦©

:oFW`x mrhlàKixv df itlE ,WExiR §©©¦¥§¦¤¨¦
Flbce' FnM ,dviaw oFWl 'lbC' xnFl©¤¤§§¦¨§§¦§
iAB did lbC lke xnFlM ,'dad` ilr̈©©£¨§©§¨¤¤¨¨©¥

:iz`vn .Fzviawálirl ,xn`Y m`e §¦¨¨¨¦§¦Ÿ©§¥

'xdd cbp' i"Wx WxiR Fxzi zWxtA§¨¨©¦§¥¥©¦¤¤¨¨
'cbp' `vFn dY`W mFwn lM ,Fgxfnl§¦§¨¨¨¤©¨¥¤¤
Wie .KEnq ENit` rnWnE ,gxfnl mipR̈¦§¦§¨©§©£¦¨§¥
crFn ld`l aiaq' aizM o`kC xnFl©§¨§¦¨¦§Ÿ¤¥
cbp mNM EidIW xWt` i` oM m` ,'Epgi©£¦¥¦¤§¨¤¦§ª¨¤¤
.wFgx oFWl i"Wx WxiR okl ,gxfn¦§¨¨¥¥¥©¦§¨
xn`p ,cnl deW dxifBn ,iz`vn cFre§¨¨¦¦§¥¨¨¨¨©¤¡©
cbPn aWYe' oNdl xn`pe 'cbPn' o`M̈¦¤¤§¤¡©§©¨©¥¤¦¤¤
wFgx o`M s` wFgx oNdN dn ,'wgxd©§¥©§©¨¨©¨¨

,lin`al ElkEIW dO` miRl` md ¦¥©§©¦©¨¤§¨Ÿ
:zAWAb dxez §©¨



xacnaסד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iyily meil inei xeriy

(â)äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈
:áãðénò-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«

i"yx£‰Ó„˜∑ רּוח זֹו ואיזֹו? "קדם". הּקרּויה "אחֹור"âלפנים , קרּוי והּמערב .מזרחית, ≈¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)LLå óìà íéòáLå äòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬
:úBàî¥«

(ä)øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈
:øòeö-ïa ìàðúð§©§¥−¤¨«

(å)òaøàå óìà íéMîçå äòaøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(æ):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ

ç)(òaøàå óìà íéMîçå äòáL åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(è)íéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬
íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé äðLàø¦«Ÿ−̈¦¨«
i"yx£eÚqÈ ‰L‡¯∑ מסּתּלק הענן ּתֹוקעין ãּכׁשרֹואין , ƒ…»ƒ»ְְְִִִֵֶֶַָָ

ּתחּלה, יהּודה מחנה ונֹוסע ּבחצֹוצרֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָֹהּכהנים
חניתן  ּכדר הֹולכין והעגלֹות äּוכׁשהֹולכין הלוּים : ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָ

וׁשל  ּבּדרֹום, ראּובן וׁשל ּבּמזרח, יהּודה ּדגל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאמצע,
ּבצפֹון  ּדן וׁשל ּבּמערב, .אפרים ְְֲִֶֶַַַַָָָ

È¯LÓ˙ג  Ò˜Ë ‡ÁÈcÓ ‡Óec˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»≈««¿ƒ
ÔBLÁ ‰„e‰È È·Ï ‡a¯Â ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰„e‰È¿»¿≈≈¿«»ƒ¿≈¿»«¿

:·„ÈnÚ ¯a««ƒ»»

‡ÔÈÙÏד  ‡Úa¯‡Â ÔÈÚ·L ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»

„Î˘OÈ¯ה  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ»»
:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈«»

‡ÔÈÙÏו  ‡Úa¯‡Â ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

‡ÈÏ‡·ז  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯Â ÔÏe·Êc ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿À¿«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

‡ÔÈÙÏח  ‡Ú·LÂ ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÓ˙eט  ‰‡Ó ‰„e‰È ˙È¯LÓÏ ‡ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿»¿»¿»»
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«¿»¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»»¿ƒ

minkg izty

(b)â,i"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦
oM m` ,xFg` iExw axrnC WxtnE§¨¥§©£¨¨¨¦¥

.gxfn `Ed 'mcw'C DPin rnWxESw) §©¦¨§¤¤¦§¨¦

(igxfnsFqA `"ddW xg` ,WExiR ¦§¨¦¥©©¤©¥§
WExitE DzNgzA c"nl mFwnA daiYd©¥¨¦§¨¤¦§¦¨¨¥
WExiR didIW aiIEgi ,mipR 'mcw'¤¤¨¦§©¤¦§¤¥
oM mB 'dgxfn' zaize ,miptl 'dncw'¥§¨§¨¦§¥©¦§¨¨©¥

:gxfnl `Ed(dix` xEB),xn`Y m`e §¦§¨©§¥§¦Ÿ©
oFWl ltM `xTA aYknl Dil dOlC§¨¨¥§¦§©©§¨¤¤¨
ciBn aEzMdW d`xpe ,'dgxfn dncw'¥§¨¦§¨¨§¦§¤¤©¨©¦
Fl Wie Kln did dcEdIW ipRn Ll§¦§¥¤§¨¨¨¤¤§¥
,xzFi aEWg `EdW cv FzF` Fl zzl̈¥©¤¨¥
,dnicwE dNgY oFWl gxfn iExw Kkl§¨¨¦§¨§§¦¨§¦¨

'dncw' F` 'dgxfn' aEzM ded i`e§¦£¨¨¦§¨¨¥§¨
:opitli ded `l cEglc dxez §Ÿ£¨¨§¦©

(h)ãoircFi Eid K`ide ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¥¨¨§¦
,driqPA mipFW`x md EidIW ErqIW¤¦§¤¦§¥¦¦©§¦¨
aizM `dC ,Erqi mpFvxAW xnFl oi`e§¥©¤¦§¨¦§§¨§¦
WxiR df lre .'Erqi 'd iR lr'©¦¦§§©¤¥¥
Wie ,m"`xd azM .'eke mi`FxWM§¤¦¨©¨§¥§¥
FpFxkf i"Wx hinWd dOl DFnzl¦§©¨¨¦§¦©¦¦§
`le 'ebe ''d dnEw' dWn xn`n dkxal¦§¨¨©£©¤¨§Ÿ
zriwzE oprd wENiq wx xiMfd¦§¦©¦¤¨¨§¦©
`A `l i"WxC il d`xpe .zFxvFvg£§§¦§¤¦§©¦Ÿ¨
EpikIW oircFi Eid K`id `N` Wxtl§¨¥¤¨¥¨¨§¦¤¨¦
Eid dfA WxtnE ,rQil onvr z ¤̀©§¨¦©§¨¥¨¤¨

driqPd la` ,'eke oi`FxWM oircFi§¦§¤¦£¨©§¦¨
cr did `l dkildd EpiidC ziYn`d̈£¦¦§©§©£¦¨Ÿ¨¨©
aizkC `de ,''d dnEw' dWn xn`W¤¨©¤¨§¨¦§¦
dpFW`x FWExiR 'ErQi dpFW`x' `xTA©§¨¦¨¦¨¥¦¨
aFYk`e .rFqpl mnvr z` mipikn Eid̈§¦¦¤©§¨¦§©§¤§
dvxi m` LzFlrdA zWxtA dGn cFr¦¤§¨¨©§©£§¦¦§¤

.'d(awri zlgp)DiYhiOYW`C xnF` ip`e ©£©©£Ÿ©£¦¥§¦§©¦§¥
zWxtA `ziixAd mB `iad axd `dC§¨¨©¥¦©©¨©§¨§¨¨©
mbe ,'Erqi 'd iR lr' wEqRA LzFlrdA§©£§©¨©¦¦§§©
,'eke mirqFp Eid dWlW iR lrC `d̈§©¦§¨¨§¦

:mW oiIrä,Ekld dazM xn`C o`nM ©¥¨§©§¨©§¥¨¨§
aizkC 'zFpgOd lkl sQ`n' WExitE¥§©¥§¨©©£¦§¦
xaC cA`n didW in lMW ,oC iAB©¥¨¤¨¦¤¨¨§©¥¨¨



סה xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iyily meil inei xeriy

(é)éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz ïáeàø äðçî ìâc¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø§¥½¡¦−¤§¥«

(àé)Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(áé)ïBòîL éðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò íðBçäå§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½
:écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(âé)ìLe óìà íéMîçå äòLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàî¥«

(ãé):ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè)LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(æè)ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧
íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé íiðLe§¦¦−¦¨«

(æé)úðçnä CBúa íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ
ñ :íäéìâãì Bãé-ìò Léà eòqé ïk eðçé øLàk©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ ÚÒÂ∑ ׁשני הּללּוåלאחר .ּדגלים ¿»«…∆≈ְְְִֵַַַָָ
eÚqÈ Ôk eÁÈ ¯L‡k∑ הליכתן ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו «¬∆«¬≈ƒ»ְְֲִִֵֶַָָ

לֹו הּקבּועה לרּוח מהּל דגל ּכל ∑B„ÈŒÏÚ.ּכחניתן, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָ«»

ׁשל  רּוח מּמׁשמעֹו. זז 'יד' לׁשֹון ואין מקֹומֹו. ְְְְִֵֶַַַָָָעל
ידֹו. הֹוׁשטת לכל לֹו הּסמּוכה ידֹו", "על קרּוי ְְִַַַָָָָָָצּדֹו

ּבלעז  איש"א .אינשו"ן ְַַ

(çé)éðáì àéNðå äné íúàáöì íéøôà äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®̈§¨¦Æ¦§¥´
:ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôà¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

(èé):úBàî Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

ÔB‰ÈÏÈÁÏי  ‡ÓB¯c Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»¿≈≈
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ«¿≈

‡ÔÈÙÏיא  ‡zLÂ ÔÈÚa¯‡ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

„ÔBÚÓLיב  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‡ÔÈÙÏיג  ÚL˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e¿«¿»

a¯יד  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯Â „‚c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚ¿̄≈

‡ÔÈÙÏטו  ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

ÔÈLÓÁÂטז  ‰‡Ó Ô·e‡¯ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ¿««¿ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙È˙a¿ƒ¿≈»»¿ƒ

B‚aיז  È‡ÂÏ ˙È¯LÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÏËÂ¿»≈«¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»≈¿
ÏÚ ¯·b ÔÈÏË Ôk Ô¯L„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»¿»«≈»¿ƒ¿««

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ d¯˙‡«¿≈¿ƒ¿≈

ÚÓ¯·‡יח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ∆¿«ƒ¿≈≈««¿»
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ

LÓÁÂיט  ÔÈÙÏ‡ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
:‰‡Ó¿»

minkg izty

did Erqp xaMW zFpgOd mzF`n¥¨©©£¤§¨¨§¨¨
xnFl dvFx Fpi` la` .odl xifgn©£¦¨¤£¨¥¤©
lMn oFxg`d oc dpgn lbC didW¤¨¨¤¤©£¥¨¨©£¦¨
Eid dxFwM xn`C o`nM milbCd©§¨¦§©§¨©§¨¨

:oiklFdi dxez §¦
(fi)åEpiid 'zFpgOd KFzA' WExitE¥§©©£©§

,zFpgn drAx` odW l`xUi zFpgn©£¦§¨¥¤¥©§¨¨©£
`le ,eixg`l miYWE eiptl miYW§©¦§¨¨§©¦§©£¨§Ÿ

EpiidC lirl zFxMfPd zFpgOd KFzA§©©£©¦§¨§¥§©§
li`Fd ,oaE`x dpgnE dcEdi dpgn oiA¥©£¥§¨©£¥§¥¦
ipW xg` 'crFn ld` rqpe' aizkE§¦§¨©Ÿ¤¥©©§¥

:oaE`x lWe dcEdi lW milbCgi dxez §¨¦¤§¨§¤§¥



xacnaסו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iyily meil inei xeriy

(ë)ìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìòå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

i"yx£ÂÈÏÚÂ∑ּכתרּגּומֹוæ"עלֹוהי "ודסמיכין :. ¿»»ְְְְֲִִִִַ

(àë)ìLe íéðL íäéã÷ôe Bàáöe:íéúàîe óìà íéL §¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²¤−¤¨¨«¦

(áë):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNðå ïîéða ähîe©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(âë)ìLe äMîç íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéL §¨−§ª«¥¤®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(ãë)-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©
ìLe íúàáöì äàîe íéôìàñ :eòqé íéL £¨¦¬¥−̈§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(äë)ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö ïã äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈
:écLénò-ïa øæòéçà£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(åë)òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàî¥«

(æë)øLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½
:ïøëò-ïa ìàéòât©§¦¥−¤¨§¨«

(çë)÷ôe BàáöeLîçå óìà íéòaøàå ãçà íäéã §¨−§ª«¥¤®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(èë)òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð ähîe©¥−©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−
:ïðéò-ïa¤¥¨«

(ì)ìL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(àì)äòáLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯
eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−

ô :íäéìâãì§¦§¥¤«

a¯Â‡כ  ‰MÓ„ ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ È„Â¿ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿«∆¿«»
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

‡ÔÈÙÏכא  ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

‡·Ô„Èכב  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯Â ÔÓÈ·c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈBÚ„b ¯a«ƒ¿ƒ

‡ÔÈÙÏכג  ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÈÓ˙Âכד  ‰‡Ó ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆¿«ƒ¿»¿«¿≈
:ÔÈÏË ‡˙˙ÈÏ˙a ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ≈»»¿ƒ

a¯Â‡כה  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡etˆ Ôc ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ»ƒ»¿≈≈¿«»
:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ïƒ¿≈»¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡ÔÈÙÏכו  ÔÈ¯˙e ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

„‡L¯כז  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈«»¿»

‡ÔÈÙÏכח  „ÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÈÏzÙכט  È·Ï ‡a¯Â ÈÏzÙc ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

‡ÔÈÙÏל  ‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÈLÓÁÂלא  ‰‡Ó Ôc ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ»¿»¿«¿ƒ
ÔÈÏË ‡˙¯˙·a ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈»»¿ƒ

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ¿ƒ¿≈

minkg izty

(k)ælirlEWxtl i"Wx Kixv `l §¥Ÿ¨¦©¦§¨¥
,'mipFgde' aizM 'eilr' iAB ixdW ,icin¦¦¤£¥©¥¨¨§¦§©¦

la` ,FnEBxzM FWExiR i`Ce oM m ¦̀¥©©¥§©§£¨
dHn eilre' wx mElM aizM oi` o`M̈¥§¦§©§¨¨©¥

,FWExiR rcFi ip` oi` oM m` ,'dXpn§©¤¦¥¥£¦¥©¥
:FnEBxzM i"Wx WxiR okl`k dxez ¨¥¥¥©¦§©§



סז xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k iriax meil inei xeriy

(áì)éãe÷t-ìk íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¨§¥³
ìLe óìà úBàî-LL íúàáöì úðçnäíéôìà úL ©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½
:íéMîçå úBàî Lîçå©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(âì)øLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì íiåìäå§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ãì)-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤
åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk äLî¤À¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

ô :åéúáà úéa-ìò©¥¬£Ÿ¨«

ß xii` e"k iriax mei ß

â(à)ýåýé øac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯§Ÿ̈²
:éðéñ øäa äLî-úà¤¤−§©¬¦¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑אּלא ואינֹו מזּכיר ¿≈∆¿…«¬……∆ְְִֵֶַָ
ׁשּלּמדן  לפי מׁשה", "ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָֹֹּבני
ּתֹורה, חברֹו ּבן את המלּמד ׁשּכל מלּמד, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתֹורה.

ילדֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו ‰'.מעלה ¯ac ÌBÈa ְְֲִֶַַָָָָ¿ƒ∆
‰LÓŒ˙‡∑ׁשּלֹו הּתֹולדֹות אּלּו מה çנעׂשּו ׁשּלּמדן , ∆…∆ְֲִֵֶֶַַַָָ

הּגבּורה  מּפי .ּׁשּלמד ְִִֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr bk jxk y"ewl t"r)

Fcli EN`M dxFY Fxag oA cOlOd©§©¥¥£¥¨§¦§¨

ּומׁשה  אהרן ּתֹולדת ְְֲֵֶֶַֹֹֹֽֽואּלה
הּכתּוב  עליו מעלה ּתֹורה חברֹו ּבן הּמלּמד ׁשּכל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמלּמד

ילדֹו ובפרש"י)ּכאּלּו א. (ג, ְְִָ
היא  אּמֹו רק ּגׁשמית ׁשּבלידה ּכמֹו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלכאֹורה
זה  ׁשרק צ"ל היה הּתֹורה ּבלּמּוד כן ּכמֹו אֹותֹו, ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּמֹולידה
ואם  ילדֹו", ׁש"ּכאּלּו זה הּוא הראׁשֹונה ּבּפעם ּתֹורה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּלּמדֹו
הראׁשֹונה) ּבּפעם רק (ולא חברֹו" ּבן הּמלּמד "ּכל מּדּוע ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּכן

ילדֹו"? "ּכאּלּו ְְִָה"ז
הּבעל־ׁשם־טֹוב  ׁשל הּידּועה ּתֹורתֹו ע"פ ּבזה, לבאר ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו ּובֹורא העֹולם, את הּקּב"ה מחּיה ורגע רגע ְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכל

פ"א)מחדׁש והאמּונה הּיחּוד ׁשער הּתניא ּבספר ּבארּכה ּבזה .(עּין ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

רגע על־ּפי־זה ונמצא ּבכל מתחּדׁשת האדם חּיּות ׁשּגם , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מּמׁש. ֶַַָָורגע

הק', הּתֹורה ּבלּמּוד ועֹומדים ּתלּויים יׂשראל ּבני חּיי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָוהּנה
ׁשאֹומרים ערבית)ּוכמֹו של ק"ש ואר(ּברכֹות חּיינּו הם "ּכי ְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

ּכרת ענׁשֹו הּתֹורה מן והּפֹורׁש א)ימינּו". צט, ה"ז (סנהדרין ּכי , ְְִִֵֵֵַַָָָָ
ר"ל. החּיים מן ְִִֵַַּכפֹורׁש

ה"ז  ּתֹורה" חברֹו ּבן הּמלּמד ׁש"ּכל מה יבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹועל־ּפי־זה
לא  זה, ּברגע ּתֹורה מלּמדֹו היה לא אם ּכי ילדֹו", ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹ"ּכאּלּו
מהּקּב"ה  המחּדׁשת חּיּותֹו את מקּבל חברֹו" "ּבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה
את  ּובֹורא הּקּב"ה מקּים ׁשּלּמדֹו מּכיון ורק ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּתלּויה

ּומּו מחדׁש. חברֹו" מּמׁש."ּבן ילדֹו" "ּכאּלּו זה שהרי בן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

‡·‰˙‰ÔBלב  ˙È·Ï Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈¬»«¿
‰‡Ó ˙ÈL ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯LÓ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈ƒ¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ

Ók‡לג  Ï‡¯NÈ Èa B‚a e‡ÈÓ˙‡ ‡Ï È‡ÂÏÂ¿≈»≈»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙לד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
¯·b ÔÈÏË ÔÎÂ ÔB‰ÈÒ˜ËÏ Ô¯L Ôk ‰LÓ…∆≈»«¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙Èa ÏÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿«≈¬»»ƒ

ÏÈlÓcא  ‡ÓBÈa ‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿««¬……∆¿»¿«ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿»¿ƒ»

minkg izty

b(`)ç,o`kl df oipr dn ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¦§¨¤§¨
z"iAde ,xAC mFIn 'xAC mFiA' WExitE¥§¦¤¦¦¤§©¥
`l ,'mgNaE xUAA xzFPde' z"iaM§¥§©¨©¨¨©¨¤Ÿ
KxAzi mXd xACW Fnvr mFi FzF`AW¤§©§¤¦¤©¥¦§¨¥
`N` ,ocOl ipiq xdA dWn mr¦¤§©¦©¦§¨¤¨
EUrpe ocOln did d`lde mFi FzF`OW¤¥¨¨§¨¨¨§©§¨§©£
lkl `de ,xn`Y m`e .eizFclFY§¨§¦Ÿ©§¨§¨

`l dOle ,dxFY dWn cOl l`xUi¦§¨¥¦¥¤¨§¨¨Ÿ
dnC xnFl Wie .eizFclFY E`xwp¦§§§¨§¥©§©
zevnA did dxFY l`xUi lkl cONX¤¦¥§¨¦§¨¥¨¨¨§¦§©
l` 'd xn`Ie' aizkC FnM ,KxAzi mXd©¥¦§¨¥§¦§¦©Ÿ¤¤
iYazM xW` 'ebe il` dlr dWn¤£¥¥©£¤¨©§¦
cnNX dn xTirC rnWn ,'mzFxFdl§¨©§©§¦©©¤¨©
lMd did dWn mr dxFY KxAzi mXd©¥¦§¨¥¨¦¤¨¨©Ÿ

KiIW oi` okl ,l`xUi llM liaWA¦§¦§©¦§¨¥¨¥¥©¨
oxd` ipA iAB la` ,'cOlnd lM' xnFl©¨©§©¥£¨©¥§¥©£Ÿ
,mdOr cFnll aiIEgn dWn did `NW¤Ÿ¨¨¤§¨¦§¦¨¤
,dxFY FpA z` cOll aiIg a`d `dC§¨¨¨©¨§©¥¤§¨
lW eizFclFY md E`xwp ikd mEXn¦¨¦¦§§¥§¨¤
lk'C `pXil wiicC d`xp oke ,dWn¤§¥¦§¤§¨¥¦¨¨§¨

:'eke 'dxFY Fxiag oA z` cOlnda dxez ©§©¥¤¤£¥¨



xacnaסח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr bi jxk zegiy ihewl)

אהרן ּבני אּלא מזּכיר א)ואינֹו ג, (רׁש"י ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

יׂשראל  ּבני מנין ּבין הּתֹורה הפסיקה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹיׁש
ויׁש ּומׁשה". אהרן ּב"תֹולדֹות ּומנינם לוי ׁשבט ּובין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹודגליהם
לגיֹון  הּוא ׁש"ּכדאי לוי ׁשבט לגּבי ּכתב רׁש"י ּדהּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,

ּובניו, אהרן ׁשאף אפֹוא, ּומּובן לבּדֹו", נמנה להיֹות מל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל
צריכים  לוי), מּׁשבט למעלה (ׁשהם הּמׁשחים" ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ"הּכהנים
הּכתּוב  ּכי מׁשה, ּבני נמנּו לא ולכן לבּדם. נמנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהיֹות

הלוּים. מן למעלה ׁשהם ּבכהנים, רק ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹמדּבר

(á)øëaä ïøäà-éða úBîL älàå|àeäéáàå áãð §¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾
:øîúéàå øæòìà¤§¨−̈§¦«¨¨«

(â)íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®
:ïäëì íãé àlî-øLà£¤¦¥¬¨−̈§©¥«

(ã)Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå áãð úîiå©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧
íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé éðôì äøæ̈¹̈¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®
ô :íäéáà ïøäà éðt-ìò øîúéàå øæòìà ïäëéå©§©¥³¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«

i"yx£Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚè∑ ּבחּייו. «¿≈«¬…ְַָ

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)ïøäà éðôì Búà zãîòäå éåì ähî-úà áø÷ä©§¥Æ¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ
:Búà eúøLå ïäkä©Ÿ¥®§¥«§−Ÿ«

i"yx£B˙‡ e˙¯LÂ∑ֿאת וׁשמרּו ה ּׁשרּות? ּומהּו ¿≈¿…ְְֵֶַַָ
יקרב éמׁשמרּתֹו ׁשּלא עליו הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת לפי . ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר ּכמֹו יח)זר, ּוביתֿאבי(במדבר ּובני "אּתה : ְֱִֵֶֶֶַַָָָָ

א  ּתׂשאּו מסּיעין אּת הּללּו והלוּים הּמקּדׁש", תֿעֹון ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָ
הּׁשרּות  היא זֹו .אֹותם, ִֵַָ

(æ)äãòä-ìk úøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ãòBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Bz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ממּנה ׁשהאדם מּנּוי ּכל ¿»¿∆ƒ¿«¿ְִֶֶָָָָֻ
ּבכל  "מׁשמרת" קרּוי לעׂשֹותֹו, עליו ּומּטל ְְֲִֶֶַָָָָָָָֻעליו
ותרׁש ּבבגתן ׁשאמרּו ּכמֹו מׁשנה, ּובלׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָהּמקרא

ב') י"ג וכן (מגילה ׁשוה, ּומׁשמרּת מׁשמרּתי אין והלא :ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ
ּולוּיה  ּכהּנה .מׁשמרֹות ְְְְִִָָֻ

(ç)úøîLî-úàå ãòBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤¦§¤−¤
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

„·ב  ‡¯Îea Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈«¬…¿»»»
:¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»

e‡Èa¯˙‡cג  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿«ƒ
:‡LnLÏ ÔB‰a¯˜ ·¯˜˙‡ Ècƒƒ¿»«À¿«¿¿«»»

ÔB‰È·B¯˜aד  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ√»¿»¿»≈
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡∆»»¿≈»√»¿»¿«¿¿»¿ƒ«
¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ ÔB‰Ï BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e¿ƒ»¬¿¿«≈∆¿»»¿ƒ»»

:ÔB‰e·‡ Ô¯‰‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¬…¬

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìו  d˙È ÌÈ˜˙e ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È ·¯»̃≈»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»≈√»
:d˙È ÔeLnLÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»ƒ«¿»≈

zLk‡ז  Ïk ˙¯hÓ ˙ÈÂ dz¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»««¿≈¿»«¿«»¿ƒ¿»
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«

:‡kLÓ«¿¿»

hÓ¯˙ח  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÈÓ Ïk ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»»»≈«¿«ƒ¿»¿»«¿«
:‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿««¿¿»

minkg izty

(c)èipR lr' oiqxFBW mixtq Wi¥§¨¦¤§¦©§¥
dOl ,xn`Y m`e .'eiIgA ,mdia` oxd ©̀£Ÿ£¦¤§©¨§¦Ÿ©¨¨
i` xnFl Wie ,'eiIgA' Wxtl i"Wxl Dil¥§©¦§¨¥§©¨§¥©¦
`EdW xnF` iziid eiIgA WxiR `lŸ¥¥§©¨¨¦¦¥¤
miE`x opi`W itl Fzzin xg`l§©©¦¨§¦¤¥¨§¦

ipR lr WxiR okl ,eiptA dcFarl©£¨§¨¨¨¥¥¥©§¥
mipdM EUrp eiIgA mdia` oxd ©̀£Ÿ£¦¤§©¨©£Ÿ£¦
d`nEh rxi` m` ,WExitE ,milFcB§¦¥¦¥©§¨
WOW xfrl`A ,xfrl` WOW oxd`A§©£Ÿ¦¥¤§¨¨§¤§¨¨¦¥

:`nEgpY .xnzi`d dxez ¦¨¨©§¨

(e)éEzxWIW ,mipipr ipW mdW `le§Ÿ¤¥§¥¦§¨¦¤§¨§
mdl oi` iM ,FYxnWn ExnWi mbe§©¦§§¦§©§¦¥¨¤
iM ,WCwOd zxinW m` iM xg` zExiW¥©¥¦¦§¦©©¦§¨¦

:eipaE oxd` lW FzExiW `Edf dxez ¥¤©£Ÿ¨¨



סט xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k iriax meil inei xeriy
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙¯ÓLÓŒ˙‡Â∑ זקּוקין היּו ׁשּכּלן ¿∆ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈ְִֶָָֻ

ּתחּתיהם  ּבאים ׁשהלוּים אּלא הּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלצרכי
ּבׂשכרן, הּמעׂשרֹות מהם לֹוקחים לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשליחּותם,

יח)ׁשּנאמר עבדתכם"(שם חלף לכם הּוא ."ּכיֿׂשכר ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

(è)íðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦̧§¦¬
:ìàøNé éða úàî Bì änä¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BÏ ‰n‰ ÌÈe˙ë∑ לעזרה.Ï‡¯NÈ Èa ˙‡Ó∑ ¿ƒ≈»ְְֶָ≈≈¿≈ƒ¿»≈
ּכלֹומר  יׂשראל". ּבני מּתֹו" העדה ìּכמֹו ּכל מּׁשאר , ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

ׁשּנאמר  לֹו, נתנם והּוא הּמקֹום ּבגזרת לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָנבּדלּו
ח) וגֹו'"(שם נתנים אתֿהלוּים "ואּתנה :. ְְְְִִִֶֶַָָֻ

(é)íúpäk-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®
ô :úîeé áøwä øfäå§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£„˜Ùz ÂÈaŒ˙‡Â Ô¯‰‡Œ˙‡Â∑'מנין' לׁשֹון ואינֹו 'ּפקידּות', Ì˙p‰k.לׁשֹון ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ּדמים קּבלת ¿∆«¬…¿∆»»ƒ¿…ְְְְְִִֵָ¿»¿∆¿À»»ִַַָָ
לּכהנים  הּמסּורֹות ועבֹודֹות והקטרה, .ּוזריקה ְְְְֲֲִִַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - ezligza gi jxk y"ewl t"r)

mipdMd zFcFar lMn mixf zlilW§¦©¨¦¦¨££Ÿ©¦

והּזר  את־ּכהּנתם וׁשמרּו ּתפקד ואת־ּבניו ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֽֽואת־אהרן
יּומת: ֵַָָֽהּקרב

והקטרה  ּוזריקה ּדּמים קּבלת - ּכהּונתם את ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָוׁשמרּו
לּכהנים המסּורֹות ובפרש"י)ועבֹודֹות י. (ג, ְֲֲִַַַֹ

להבין: ְְִִָָוצרי
את  לׁשמר הּכהנים את הּמזהיר זה ּפסּוק נכּתב מּדּוע ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹא)

הּלוּיים. ּבעבֹודת העֹוסקים הּפסּוקים ּבין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּכהּונתם,
עליהם  לעבֹודֹות ּכדגמא רׁש"י ׁשּבחר מה ּתמּוּה ּכן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻב)
ּדּמים, קּבלת אּלּו: עבֹודֹות ג' ּדוקא לׁשמר, הּכהנים ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹצריכים

והקטרה. ְְְִַָָָזריקה
מּכל  עבֹודֹות ּבׁשלׁש ׁשרק נמצא, לכׁשּנתּבֹונן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוהּבאּור:
ּבני  ׁשעׂשאּום ראינּו מצאנּו לּכהנים, המסּורֹות ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָֹהעבֹודֹות
קּבלת  רׁש"י: ׁשּזכר העבֹודֹות ׁשלׁש והם ּבעצמם, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹיׂשראל

הּפסח  קרּבן הקרבת ּבזמן והּוא והקטרה, ּוזריקה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָּדּמים
ז־ט)ּבמצרים יב, לדֹורֹות (בא ׁשּגם לֹומר, מקֹום הי' ּכן ועל . ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ּבׁשליחּותם  הּלוּיים על־ידי אף להעׂשֹות יּוכלּו אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָעבֹודֹות
ּבתֹור  היא לוי ּבני עבֹודת ּכללּות ׁשהרי יׂשראל, ּבני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשל

עבֹודתם קרּויה ׁשּלכן יׂשראל, ּבני ּכלל ג,ׁשליחּות (פרשתנו ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָ
יׂשראל"ו) ּבני 9)"מׁשמרת עמ' חי"ג לקו"ש .(ראה ְְְִִֵֵֶֶָ

מיחדת  אזהרה הּתֹורה ּכתבה זֹו, סברא לׁשלל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּובכדי
עב  לׁשמר אֹודֹות לּכהנים עֹוסקּה ּבעת לזר, לּתנּה ולא ֹודתם ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹֹֹ

היתה  מצרים ׁשּבפסח ּדאף להֹורֹות, הּלוּים. ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָעבֹודת
הּכהנים  עבֹודת הם ּכעת הרי ליׂשראל, ׁשּיכת ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהעבֹודה
ג' ּדוקא רׁש"י הדּגיׁש ולכן יּומת". הּקרב ו"הּזר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבלבד,
יהיּו הּלוּיים ׁשאף לסברא מקֹום יֹותר יׁש ּבהם אּלּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעבֹודֹות

ּבעבֹודתּה. ְֲִֵַָָּכׁשרים

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½
éì eéäå ìàøNé éðaî íçø øèt øBëa-ìk úçz©¯©¨§²¤¬¤¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−

:íiåìä©«§¦¦«
i"yx£ÈzÁ˜Ï ‰p‰ È‡Â∑?ּבהן זכיתי מהיכן .ואני «¬ƒƒ≈»«¿ƒֲִִִֵֵֶַָָָ

Ï‡¯NÈ Èa CBzÓ∑ אֹותן ׂשֹוכרין יׂשראל ׁשּיהיּו ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵֶָָ
ּולקחּתים  ּבהם זכיתי הּבכֹורֹות עלֿידי ׁשּלי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָלּׁשרּות

ּוכׁשחטאּו ּבּבכֹורֹות, העבֹודה ׁשהיתה לפי ְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָּתמּורתם.
אלילים  עבֹודת עבדּו ׁשּלא והלוּים נפסלּו, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָֹּבעגל

ּתחּתיהם  .נבחרּו ְְֲִֵֶַ

ÔÈ¯ÈÒÓט  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‡ÂÏ ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈»≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ dÏ Ôep‡ ÔÈ·È‰È¿ƒƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

È˙י  Ôe¯hÈÂ ÈpÓz È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ ÔB‰˙p‰k¿À«¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡cÏÂ Á˙t ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ¬«»¿»»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈

minkg izty

(h)ëzcFar `weC ,xnFl FpFvx§©©§¨£©
FzgkFde ,lFg zcFar `l la` ,WcTd©Ÿ¤£¨Ÿ£©§¨¨

dpYn mkl' gxw zWxtA aizkCn¦¦§¦§¨¨©Ÿ©¨¤©¨¨
ld` zcFar z` cFarl mipEzp,'crFn §¦©£¤£©Ÿ¤¥

la` WcTd zcFar `weC DPin rnW§©¦¨©§¨£©©Ÿ¤£¨
:lFg `lìz`n'W itl ,xnFl FpFvx Ÿ§©§¦¤¥¥



xacnaע zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k iying meil inei xeriy

(âé)õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk éì ék¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤
íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä íéøöî¦§©À¦¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈

ô :ýåýé éðà eéäé éì äîäa-ãò©§¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«

ß xii` f"k iying mei ß

(ãé):øîàì éðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ

(åè)íúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®
:íã÷ôz äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ∑ הּוא נפלים, מּכלל מּׁשּיצא ƒ∆…∆»«¿»ְְִִִֶַָָָ
הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא יהּודה נמנה רּבי אמר . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

נמנה  להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא למּוד ׁשלֹום: ְְְִִִֵֶַַָָָּברּבי
ׁשּנאמר הּבטן, כו)מן ללוי (שם אתּה ילדה "אׁשר : ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

אֹותּה ילדה מצרים ּבפתח ּכניסתּה עם ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָּבמצרים"
נפׁשֹות  ּבׁשבעים חׁשּבֹונם îונמנית מֹונה ׁשּכׁשאּתה , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

הׁשלימה  והיא אחת, חסר ׁשבעים אּלא ּתמצאם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלא
הּמנין  .את ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 4 'rd 6 'nr gi jxk y"ewl t"r)

ohAd on cakFi oipn¦§©¤¤¦©¤¤

ּתפקדם: ומעלה מּבן־חדׁש . . לוי את־ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּֽפקד
הּׁשבט  אֹותֹו הּוא למּוד כּו', נמנה הּוא נפלים מּכלל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָמּׁשּיצא
ללוי  אֹותּה ילדה אׁשר ׁשּנאמר הּבטן, מן נמנה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות
ונמנית  אֹותּה, ילדה למצרים ּכניסתּה עם ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָּבמצרים,

נפׁשֹות ובפרש"י)ּבׁשבעים טו. (ג, ְְְִִָ
עֹוד  הּבטן" "מן ּכבר ׁשּנמנתה יֹוכבד ׁשנא מאי לעּין, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׁש

ּבת ׁשהיתה חדׁש"לפני "מּבן רק ׁשהיה לוי ּבני מּמנין חדׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
נפלים"? מּכלל "יצא ׁשאז ְְְִִִֵֶָָָָָמּפני

ועוד)ּובּמפרׁשים לדוד, משכיל שפ"ח, ּבאֹופּנים (גו"א, ּבארּו ְְְֲִִֵַַָ
ִׁשֹונים.

הּצחּות: דר על ּבזה לֹומר ְֵֶֶֶַַַַָויׁש
"מן  ּכבר יֹוכבד נמנית ולכן רּוּבא", ּבתר "אזלינן ּכלל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבדר
מה־ׁשאין־ּכן  נפלים, ׁשהם למעּוט חֹוׁשׁשים ּדאין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָהּבטן",
ׁש"אין  הּוא והּכלל ּבכֹורֹות, לפדיֹון נֹוגע היה הּלוּיים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמנין

הרב" אחר ּבממֹון רע"ב)הֹולכין כז, קמא רק (בבא נמנּו ולכן , ְְְְִִֵַַַָָָֹ
נפל. מחׁשׁש ּבוּדאּות ּכׁשּיצאּו חדׁש", ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ"מּבן

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bk zegiy ihewl)

הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא טו)נמנה ג, (רש"י ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
מׁשמרת  "ׁשֹומר חדׁש, ּבן קטן, לוי נקרא ּכיצד לׁשאל, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׁש
סביב  יחנּו "והלוּים ׁשּכתּוב מה על־ּפי לבאר ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּקדׁש".
מׁשּכן  מׁשמרת את הּלוּים וׁשמרּו זה) ידי (ועל . . ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלּמׁשּכן

מאֹופּני  אחד הּוא הלוּים מחנה ׁשהפסק היינּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהעדּות",
על־ידי  ּגם היא לּמׁשּכן סביב החנּיה והרי הּמׁשּכן. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָׁשמירת
מהּמחנה  ּתכּופֹות ׁשּיצאּו מהּגדֹולים, יֹותר ועֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּקטּנים,

וכּדֹומה. ּבּמׁשּכן עבֹודתם ְְֲֲִֶַַַָָָֹלעבד

(æè):äeö øLàk ýåýé ét-ìò äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«

Ïkיג  ˙ÈÏË˜„ ‡ÓBÈa ‡¯Îea Ïk ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ»
Ïk ÈÓ„˜ ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ√»«»
ÈÏÈc ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó Ï‡¯NÈa ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈≈¡»»«¿ƒ»ƒƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔB‰È¿¬»¿»

„ÈÈÒיד  ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‡·‰˙‰ÔBטו  ˙È·Ï ÈÂÏ Èa ˙È ÈÓ¿≈»¿≈≈ƒ¿≈¬»«¿
‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿»¿»ƒ««¿»¿≈»

:ÔepÓzƒ¿ƒ

Ók‡טז  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‰LÓ ÔB‰˙È ‡Óe¿»»¿…∆«≈¿»«¿»¿»
:„wt˙‡c¿ƒ¿«»

minkg izty

zEWxA Eid mdW rnWn 'l`xUi ipA§¥¦§¨¥©§©¤¥¨¦§
mipzFp Eid l`xUie l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¦§¨¥¨§¦
aizM ixdW ,cFre .Fpi` dfe ,mipdMl©Ÿ£¦§¤¥§¤£¥§¦
ipA KFYn mIeld z` iYgwl dPd ip`e'©£¦¦¥¨©§¦¤©§¦¦¦§¥
KExA WFcTdW rnWn ,'ebe 'l`xUi¦§¨¥©§©¤©¨¨

lre ,l`xUi ipA `l ,ozFPd `Ed `Ed©¥Ÿ§¥¦§¨¥§©
:'ek 'KFYn FnM' WxiR dfi dxez ¤¥¥§¦

(eh)îaizM lirl ixde ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©£¥§¥§¦
llMn `vIXn 'dlrne Wcg oAn'¦¤Ÿ¤¨©§¨¦¤¨¨¦§©

o`MW xnFl Wie .dpnp `Ed miltp§¨¦¦§¤§¥©¤¨
Dl Elke ltp dzid `NW i`CeA xAcn§©¥§©©¤Ÿ¨§¨¥¤§¨¨
mcFw dclFPXn dzpnp Kkl ,miWcg¢¨¦§¨¦§§¨¦¤§¨¤

:mFi miWlWfh dxez §¦



עי xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k iying meil inei xeriy
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לפני מׁשה אמר «ƒְִֵֶַַָָָֹ

יֹונקיהן? מנין לדעת אהליהם לתֹו נכנס אני ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהיא
ואני  ׁשּל אּתה עׂשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְֲֲִֵֶַַַַָָָָאמר
האהל  ּפתח על ועמד מׁשה הל ׁשּלי, ְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאעׂשה

האהל  מן יֹוצאת ּובתֿקֹול לפניו, מקּדמת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּׁשכינה
נאמר: לכ זה, ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹואֹומרת:

ה'" ."עלּֿפי ִַ

(æé):éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«

(çé)éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−
:éòîLå§¦§¦«

(èé)ïBøáç øäöéå íøîò íúçtLîì úä÷ éðáe§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´§¦§½̈¤§−
:ìàéfòå§ª¦¥«

(ë)íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî éðáe§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²
:íúáà úéáì éålä úçtLî¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«

(àë)älà éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©©¦§¦®¥´¤
:épLøbä úçtLî íä¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

i"yx£È·l‰ ˙ÁtLÓ ÔBL¯‚Ï∑ הּלבני מׁשּפחת הּפקּודים היּו לגרׁשֹון ּפק ðּכלֹומר, הּׁשמעי. ñּודיהם ּומׁשּפחת ¿≈¿ƒ¿«««ƒ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָ
וכ ּכ. ְָָ

(áë)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:úBàî Lîçå íéôìà úòáL íäéã÷t§ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

(âë):äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨

(ãë):ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«

(äë)ïkLnä ãòBî ìäàa ïBLøâ-éða úøîLîe¦§¤³¤§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈
:ãòBî ìäà çút Cñîe eäñëî ìäàäå§¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«

ÔBL¯bיז  ÔB‰˙‰ÓLa ÈÂÏ Èa ÔÈl‡ BÂ‰Â«¬ƒ≈¿≈≈ƒƒ¿»«¿≈¿
:È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ

È·Ïיח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈¿¿«¿¬«¿ƒ¿ƒ
:ÈÚÓLÂ¿ƒ¿ƒ

ÈÂˆ‰¯יט  Ì¯ÓÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰˜ È·e¿≈¿»¿«¿¬«¿«¿»¿ƒ¿»
:Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·Á∆¿¿Àƒ≈

‡ÔÈlכ  ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿«¿ƒƒƒ≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï È‡ÂÏ ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈»≈¿≈¬»«¿

‡ÔÈlכא  ÈÚÓL ˙ÈÚ¯ÊÂ È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÔBL¯‚Ï¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ≈
:ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈¿

Á¯È‡כב  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·L ÔB‰ÈÈÓ ‡lÚÏe¿≈»ƒ¿»≈«¿»«¿ƒ«¬≈

:‰‡Ó¿»

Ôe¯LÈכג  ‡kLÓ È¯BÁ‡ ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«≈¿¬≈«¿¿»ƒ¿
:‡·¯ÚÓ««¿»

a¯כד  ÛÒÈÏ‡ ÔBL¯b ˙È·Ï ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿≈≈¿∆¿»»«
:Ï‡Ï»≈

kLÓ‡כה  ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙¯hÓe«¿«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»«¿¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe d‡ÙBÁ ‡Ò¯Ùe¿»»»≈¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

minkg izty

(`k)ðoFW`xd' oiqxFBW zF`gqEp Wie§¥§¨¤§¦¨¦
dOl uxzl FpFvx .'eipA Eid in Wxtl§¨¥¦¨¨¨§§¨¥¨¨
lirl aizM ixd ,minrR iYW aizM§¦§¥§¨¦£¥§¦§¥
.'ebe 'oFWxb ipA zFnW dN`e' DiPin¦¥§¥¤§§¥¥§
,'eipA Eid in Wxtl oFW`xd' ,uxznE§¨¥¨¦§¨¥¦¨¨¨
ipaNd zgRWn oFWxbl' xnFlM ,ipXde§©¥¦§©§¥§¦§©©©¦§¦
.Kke KM mdicEwR ,'irnXd zgRWnE¦§©©©¦§¦§¥¤¨§¨

,ikd FWExiR iOp EpiptNW `qxiB itlE§¦¦§¨¤§¨¥©¦¥¨¦
eizFgRWn Eid in EprinWdl `A `NW¤Ÿ¨§©§¦¥¦¨¦§§¨
`A `xw i`d `N` ,df Eprci xaM `dC§¨§¨¨©§¤¤¨©§¨¨
irnWe ipal zgRWOW opirnW`l§©§§¦©¤¦§©©¦§¦§¦§¦
:xn` EN`M ,Kke KM Eid mdicEwR§¥¤¨¨§¨§¦¨©
zgRWnE ipaNd zgRWn oFWxbl§¥§¦§©©©¦§¦¦§©©
,iPWxBd zFgRWn md dN`W ,irnXd©¦§¦¤¥¤¥¦§§©¥§ª¦

:Kke KM micEwRd Eidñ,i"Wxl dWwC ¨©§¦¨§¨§¨¤§©¦
'ipaNd zgRWn oFWxbl' oFWNdW itl§¦¤©¨§¥§¦§©©©¦§¦
,ipaNd zgRWOn did oFWxBW rnWn©§©¤¥§¨¨¦¦§©©©¦§¦
did ipaNd zgRWn `dC ,Fpi` dfe§¤¥§¨¦§©©©¦§¦¨¨
xnFlM' WxiR okl ,oFWxB zgRWOn¦¦§©©¥§¨¥¥¥§©

:iz`vn .'eke 'Eid oFWxblak dxez §¥§¨¨¨¦



xacnaעב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k iying meil inei xeriy
i"yx£ÔkLn‰ò∑ הּתחּתֹונֹות לגג ∑Ï‰‡‰Âô.יריעֹות העׂשּויֹות עּזים אילים öעֹורֹות ∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות «ƒ¿»ְְִַַ¿»…∆ְְֲִִִָָƒ¿≈ִֵ

Á˙t.ּוּתחׁשים  CÒÓe∑ הּוילֹון ÷הּוא. ְִָ»«∆«ִַ

(åë)øLà øöçä çút Cñî-úàå øöçä éòì÷å§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯
ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ

:Búãáò£«Ÿ̈«
i"yx£ÂÈ¯˙ÈÓ ˙‡Â∑ והאהל מׁשּכן חצר øׁשל ׁשל ולא ,. ¿≈≈»»ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ

(æë)éøäöiä úçtLîe éîøîòä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfòä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLî¦§§¬Ÿ©§¨¦«

(çë)úðîL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³
:Lãwä úøîLî éøîL úBàî LLå íéôìà£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

(èë):äðîéz ïkLnä Cøé ìò eðçé úä÷-éða úçtLî¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈz 'B‚Â eÁÈ ˙‰˜ŒÈa ˙ÁtLÓ∑ ּוסמּוכין ƒ¿¿…¿≈¿»«¬¿≈»»ְִ
ּתימנה  החֹונים ראּובן ּדגל ואֹוי ùלהם לרׁשע "אֹוי . ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

וחמּׁשים  ּומאתים ואבירם ּדתן מהם לקּו לכ ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלׁשכנֹו",
ּבמחלקּתם úאיׁש עּמהם ׁשּנמׁשכּו ועדתֹו, קרח .עם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֻ

(ì)-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤
:ìàéfòª¦¥«

Ècכו  ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„„ È„¯Òe¿»≈¿«¿»¿»¿»»ƒ¿««¿»ƒ
˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿««¿¿»¿¿¿»

:dÁÏt ÏÎÏ È‰Beh‡«ƒ¿…»¿»≈

Èˆ‰¯כז  ˙ÈÚ¯ÊÂ Ì¯ÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿«¿ƒƒ¿»
Ôep‡ ÔÈl‡ Ï‡ÈfÚ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÔB¯·Á ˙ÈÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒÀƒ≈ƒ≈ƒ

:˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿»

lÚÏe‡כח  ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»¿≈»
‡z¯hÓ È¯Ë ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈««¿»

:‡L„e˜„¿¿»

„kLÓ‡כט  ‡cˆ ÏÚ Ôe¯LÈ ˙‰˜ Èa ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿¿»
:‡ÓB¯c»»

a¯ל  ÔÙˆÈÏ‡ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»¡ƒ»»«
:Ï‡ÈfÚÀƒ≈

minkg izty

(dk)òmdW itl ,'oMWn' oi`xwp dOle§¨¨¦§¨¦¦§¨§¦¤¥
,oMWOA cnFr dY`WM miptA oi`xp¦§¦¦§¦§¤©¨¥©¦§¨
xUr dUrY oMWOd z`e' aizkC cFre§¦§¦§¤©¦§¨©£¤¤¤
zFpFYgYd zFrixi mde ,'ebe 'zFrixi§¦§¥§¦©©§
oMWOd `l ,miQkn drAx` lMn¦¨©§¨¨§©¦Ÿ©¦§¨
.'oMWOd z` znwde' FnM FllkA¦§¨§©£¥Ÿ¨¤©¦§¨

:m"`xôitl ,'ld`' oi`xwp dOle §¥§¨¨¦§¨¦Ÿ¤§¦
:zFpFYgYd zFrixid lr ld` mdW¤¥Ÿ¤©©§¦©©§

ö'Edqkn' aizM dOl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨§¦¦§¥
miWgzE mili` zFxFrC rnWn `EdW¤©§©§¥¦§¨¦
xg` mFwnaE ,did cg` iEQiM lMd©Ÿ¦¤¨¨¨§¨©¥
iptA cg`e cg` lM mdW rnWn did̈¨©§©¤¥¨¤¨§¤¨¦§¥
did cg` lM i`CeC xnFl Wie .Fnvr©§§¥©§©©¨¤¨¨¨
cgi mixAEgn Eid la` ,Fnvr iptA oin¦¦§¥©§£¨¨§¨¦©©
m`e .'dqkn' oi`xwp KklE ,rvn`Ä¤§©§¨¦§¨¦¦§¤§¦
ixdW ,'Fld`' aFYkl Fl did ,xn`YŸ©¨¨¦§¨¢¤£¥
Wi .miGrd zFrixi lr ld` Eid md mB©¥¨Ÿ¤©§¦¨¦¦¥

`gip miGr zFrixi `nlWA ,xnFl©¦§¨¨§¦¦¦¦¨
oi`xwPWFAB lr Eid mdW itl 'ld`' ¤¦§¨¦Ÿ¤§¦¤¥¨©©

EidW 'ld`' E`xwp Kkl ,oiccSd lre§©©§¨¦§¨¦§§Ÿ¤¤¨
zFxFr la` ,cv lMn eilr mipibn§¦¦¨¨¦¨©£¨
`N` Eid `l miWgzE minC`n mili ¥̀¦§¨¨¦§¨¦Ÿ¨¤¨
:'dqkn' oi`xwp Kkl FAB lr Kqn̈¨©©§¨¦§¨¦¦§¤

÷qExRd `l ,zlCan dSign `idW¤¦§¦¨©§¤¤Ÿ©¨
:'Kqn' oFWl z`xFdM dlrnlek dxez §©§¨§¨©§¨¨

(ek)ømixzin oi`UFp Eid ixxn ipA iM¦§¥§¨¦¨§¦¥¨¦
zWxtA i"Wx oiIr ,xvg lW¤¨¥©¥©¦§¨¨©

:`Upfk dxez ¨Ÿ
(hk)ùDil dOl ,mlFrd miWwn©§¦¨¨¨¨¥

,xnFl Wie .o`M df WExiR lkl i"Wxl§©¦§¨¥¤¨§¥©
zgRWn' aizM `l dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨Ÿ§¦¦§©©
ikd xzA aEzMW FnM 'izdTd ipA§¥©§¨¦§¤¨¨©¨¦
aizM iOp lirlE ,'izdTd zgRWnl'§¦§©©©§¨¦§¥©¦§¦
,WxtnE .'izdTd zFgRWn md dN`'¥¤¥¦§§©§¨¦§¨¥

E`hgW 'ek 'oaE`x lbC mdl mikEnqE'§¦¨¤¤¤§¥¤¨§
miE`x mpi`e miAxd z` E`ihgde§¤¡¦¤¨©¦§¥¨§¦
`"d EpiidC ,mnWA mXd aFYkl¦§©¥¦§¨§©§¥
:daiYd sFqA c"EIde daiYd W`xA§Ÿ©¥¨§©§©¥¨

úEid oaE`x haXn oAEx EN` iM¦¥¨¦¥¤§¥¨
azke .gxw xcqA oOwlcM(dix` xEbA) §¦§©¨§¥¤Ÿ©§¨©§©§¥

aizM oFWxb ipaaC ,uxzl `A i"WxW¤©¦¨§¨¥§¦§¥¥§§¦
ixxn ipaaE ,'dOi Epgi oMWOd ixg`'©£¥©¦§¨©£¨¨¦§¥§¨¦
o`ke ,'dpFtv Epgi oMWOd Kxi lr'©¤¤©¦§¨©£¨¨§¨
,'dpniY oMWOd Kxi lr Epgi' aizM§¦©£©¤¤©¦§¨¥¨¨
,'dpniz'l 'Epgi' Knq `l o`M `N ¤̀¨¨Ÿ¨©©£§¥¨¨
zFEvl o`M aEzMd `A `NW xnFl©¤Ÿ¨©¨¨§©
,dpniY xaM EidW `N` dpniY EpgIW¤©£¥¨¨¤¨¤¨§¨¥¨¨
'oMWOd Kxi lr Epgi' aizM EN`kE§¦§¦©£©¤¤©¦§¨
`EdW eiWkr mipFg mdW mFwOA©¨¤¥¦©§¨¤
xnFl `N` ,DPin `wtp i`nE ,'dpniY'¥¨¨©¨§¨¦¨¤¨©

:'eke EkWnp KkNW Lll dxez §¤§¨¦§§



עג xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k iying meil inei xeriy

(àì)úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ
:Búãáò ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£CÒn‰Â∑הּמס ּפרכת קרּויה היא ׁשאף הּפרכת, .היא ¿«»»ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(áì)úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øæòìà éålä éàéNð àéNðe§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾
:Lãwä úøîLî éøîL«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÈÂl‰ È‡ÈN ‡ÈNe∑ ממּנהàעלֿידֹו - הּקדׁש מׁשמרת ׁשמרי ּפקּדת נׂשיאּותֹו? היא מה ועל ּכּלם; על ¿ƒ¿ƒ≈«≈ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻֻֻ
ּכּלם  ּפקּדת .היה ְַָָָֻֻ

(âì)älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî éøøîì¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤
:éøøî úçtLî íä¥−¦§§¬Ÿ§¨¦«

(ãì)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:íéúàîe íéôìà úLL¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

(äì)-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìò ìéçéáà£¦¨®¦©´¤¯¤©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

(åì)åéçéøáe ïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈
:Búãáò ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnòå§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

(æì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnòå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈
:íäéøúéîe¥«§¥¤«

(çì)ãòBî-ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå| §©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧
äLî äçøæî|úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå ¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤

:úîeé áøwä øfäå ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ∑ לה מחנה áם ּוסמּוכין ּדגל …∆¿«¬…»»ְֲִֵֶֶֶַָ

לּצדיק  "טֹוב ּוזבּולן, יּׂששכר עליו והחֹונים ְְְִִִַַַָָָָָֻיהּודה
עֹוסק  ׁשהיה מׁשה ׁשל ׁשכניו ׁשהיּו לפי לׁשכנֹו". ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹטֹוב

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, ּגדֹולים נעׂשּו ס)ּבּתֹורה, "יהּודה (תהלים : ְְֱֲִֶֶַַַַָָָ

יב)מחקקי" א וגֹו'"(ד"ה בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְִִִִֵֵָָָֹ
ּומזבּולן סנהדראֹות, ראׁשי ה)מאתים "מׁשכים (שופטים : ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ

סֹופר" .ּבׁשבט ְֵֵֶ

z¯Óe‡לא  ‡¯B˙Ùe ‡B¯‡ ÔB‰z¯hÓe««¿¿¬»»»¿«¿»
ÔB‰a ÔeLnLÈ Èc ‡L„e˜ ÈÓe ‡Áa„Óe«¿¿»»≈¿»ƒ¿«¿¿

:dÁÏt ÏÎÂ ‡Ò¯Ùe¿»»¿…»¿»≈

È‡ÂÏלב  È·¯·¯ ÏÚ ‡pÓÓc ‡Ïk¯Ó‡Â«¬«¿¿»ƒ¿«»««¿¿≈≈»≈
È‰B„È ˙BÁzÓc ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡∆¿»»««¬…«¬»¿ƒ¿¿ƒ

:‡L„e˜ ˙¯hÓ È¯Ë ÔpÓÓ¿«»»¿≈«¿«¿»

‡ÔÈlלג  ÈLeÓ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê È¯¯ÓÏƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒƒ≈
:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«¿»ƒ

Á¯È‡לד  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓeƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡ ‡zL ‡lÚÏe¿≈»ƒ»«¿ƒ»»

a¯לה  Ï‡È¯eˆ È¯¯Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»ƒƒ≈«
:‡etˆ Ôe¯LÈ ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ÏÈÁÈ·‡¬ƒ»ƒ«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿ƒ»

kLÓ‡לו  Ètc È¯¯Ó Èa ˙¯hÓÏ ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈¿»ƒ«≈«¿¿»
È‰BÓ ÏÎÂ È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ È‰B¯·ÚÂ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ

:dÁÏt ÏÎÂ¿…»¿»≈

ÔB‰ÈÎÓÒÂלז  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
:ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈

˜„Ìלח  ‡Óec˜ ‡kLÓ Ì„˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«√»«¿¿»ƒ»√»
È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡ÁÈcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆¿«¬…¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ˙¯hÓÏ ‡Lc˜Ó ˙¯hÓ ÔÈ¯Ë»¿ƒ«¿««¿¿»¿«¿«¿≈ƒ¿»≈

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

minkg izty

(al)à`EdW rnWn oFWNdW itl§¦¤©¨©§©¤
,xzFi `le mi`iUPd x`Xn cg`M§¤¨¦§¨©§¦¦§Ÿ¥
m"Et`lnA e"`Ed '`iUpE' cEwpC mEXn¦§¨§¦©¨¦§¨
cEwp did ok `l m`C ,wEaC `Ed¨§¦Ÿ¥¨¨¨
zgY u"nwe e"iEd zgY `"eWA '`iUpe'§¨¦¦§¨©©©¨§¨©©©

'dPEnn' Wxtl Kixv ikd mEXn ,o"EPd©¦¨¦¨¦§¨¥§¤
:'ekbl dxez

(gl)á(dix` xEB)uxzl `A o`M mB ©§¥©¨¨§¨¥
eipaE oxd`e dWn' xninl Dil dedC©£¨¥§¥©¤§©£Ÿ¨¨
`A `NW `N` ,'crFn ld` iptl Epgi©£¦§¥Ÿ¤¥¤¨¤Ÿ¨

wx zFEvliptl mipFgdW Ll ciBdl §©©§©¦§¤©¦¦§¥
Kkitl ,EN`d miaEWgd md crFn ldŸ̀¤¥¥©£¦¨¥§¦¨
mikEnq mipFgd mzFnM Eid̈§¨©¦§¦

:mdlhl dxez ¨¤



xacnaעד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iyiy meil inei xeriy

(èì)äLî ã÷t øLà íiåìä éãe÷t-ìkét-ìò ïøäàå ¨§¥̧©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬
íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì ýåýé§Ÿ̈−§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦

:óìà íéøNòå§¤§¦−¨«¤
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ „˜t ¯L‡∑,"ואהרן" על נקּוד ¬∆»«…∆¿«¬…ְֲַַָֹ

היה  ׁשּלא הלוּיםâלֹומר ד)ּבמנין ÌÈL.(בכורות ְְְִִִֶַַַָָֹ¿«ƒ
ÛÏ‡ ÌÈ¯NÚÂ∑ מאֹות ׁשלׁש מֹוצא אּתה ּובפרטן ¿∆¿ƒ»∆ְְִֵֵַָָָֹ

מאֹות, וחמׁש אלפים ׁשבעת - ּגרׁשֹון ּבני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָיתרים:
- מררי ּבני מאֹות, וׁשׁש אלפים ׁשמֹונת - קהת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָּבני
הּׁשאר, עם ּכללן לא ולּמה ּומאתים. אלפים ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשׁשת

הּׁשלׁשה  זקּוקים יהיּו ולא הּבכֹורֹות את ְְְְְְְִִִֶַַָֹֹויפדּו
הּמנין, על העֹודפים ּבכֹורֹות ּומאתים ְְְְְִִִִִַַַָָָוׁשבעים

ּבכֹורֹות ּבמּסכת רּבֹותינּו אמרּו אֹותן (ה)לפדיֹון? : ְְְְְִֵֶֶַַָָ
ׁשּיפקיעּו ודּים היּו, ּבכֹורים - לוּים מאֹות ãׁשלׁש ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹ

הּפדיֹון  מן .עצמם ְְִִַַָ

ß xii` g"k iyiy mei ß

(î)éðáì øëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´
:íúîL øtñî úà àNå äìòîå Lãç-ïaî ìàøNé¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ 'B‚Â ¯ÎÊ ¯ÎaŒÏk „˜t∑מּכלל .נפלים ספק מּׁשּיצא ¿…»¿…»»¿ƒ∆…∆»»¿»ְְְִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr gi jxk zegiy ihewl)

נפלים ספק מּכלל מ)מּׁשּיצא ג, (רש"י ְְְִִִֵֶָָָָ
טו)ּולעיל מּכלל (פסוק "מּׁשּיצא נקט הּלוּים, מנין אצל , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מן  ּבת־קֹול יצאה הּלוּים ּבמנין ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָנפלים".
ּכתב  ולכן זה", ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ" והֹודיעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהאהל

ּגם  נמנּו ׁשּלא (ּומה ספק אין ׁשמּיא ּכלּפי ּכי "נפלים", ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשם
מנין  א ּפלּוג'). 'לא מּׁשּום הּוא - חדׁש מּבן ְְְִִִִֶֶַַַֹֹהּפחּותים
ואצלֹו מׁשה, על־ידי אּלא ה'", ּפי "על היה לא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבכֹורֹות

" זה נפלים".ספקהרי ְֲִֵֵֶָָ

(àî)øëa-ìk úçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©¨§−Ÿ
øBëa-ìk úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©¨§½

:ìàøNé éða úîäáa§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«

(áî)-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk äLî ã÷ôiå©¦§´Ÿ¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨
:ìàøNé éðáa øBëa§−¦§¥¬¦§¨¥«

ÏÚלט  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc È‡ÂÏ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿»…∆¿«¬…«
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¬«¿»¿»ƒ«

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ‡lÚÏe ‡Á¯È«¿»¿≈»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

„i¯Î‡מ  ‡i¯Îea Ïk ÈÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»¿«»ƒ¿«»
˙È Ïa˜Â ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿»¿≈»¿«≈»

:ÔB‰˙‰ÓL ÔÈÓƒ¿«¿»«¿

Ïkמא  ÛÏÁ ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¬»¿»¬«»
ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«

:Ï‡¯NÈ È·c ‡¯ÈÚ·a ‡¯Îea Ïk»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ïkמב  ˙È d˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‰LÓ ‡Óe¿»…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈»»
:Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

minkg izty

(hl)âoipnA wQrzn did `NW ,WExiR¥¤Ÿ¨¨¦§©¥§¦§©
ipRnE ,FCal dWn `N` mIeld©§¦¦¤¨¤§©¦§¥
l`xUi oipnA oiwQrzn Eid mdipXW¤§¥¤¨¦§©§¦§¦§©¦§¨¥
did `NW s` ,oM aFYkl `xwOd KxC¤¤©¦§¨¦§¥©¤Ÿ¨¨
aEzMd FxiMfd mFwn lMn mIeld oipnA§¦§©©§¦¦¦¨¨¦§¦©¨
did `NW' miWxtn Wie .mIeld oipnA§¦§©©§¦¦§¥§¨§¦¤Ÿ¨¨
on `Ed did `NW ,'mIeld oipnA§¦§©©§¦¦¤Ÿ¨¨¦
sC zFxFkA zkQnA rnWn oke ,oipnPd©¦§¦§¥©§©§©¤¤§©
aizM oipFnA `xw `de ,dWw la` .'c£¨¨¤§¨§¨§¦§¦
.oipnpA `le ,'oxd`e dWn cwR xW`'£¤¨©¤§©£Ÿ§Ÿ§¦§¦
,FWExiR ikdC d`xp ile .m"`xd̈§¥§¦¦§¤§¨¦¥

did `NW rnWn 'oxd`e' lr cEwpCn¦§¨©§©£Ÿ©§©¤Ÿ¨¨
ok `l m`C ,oipnPA iOp ied `le oipFOA©¦§Ÿ£¥©¦©¦§¦§¦Ÿ¥
,eilr cFwple oxd` xiMfdl Dil dOl̈¨¥§©§¦©£Ÿ§¦§¨¨
la` did `l oipFOA xnFl `NW `N ¤̀¨¤Ÿ©©¦Ÿ¨¨£¨
cwpe FxiMfd ikd mEXn did oipnPA©¦§¦¨¨¦¨¦¦§¦§¨©
s` ,lke lMn xqg didW Wxcnl eilr̈¨§¦§©¤¨¨¨¥¦Ÿ¨Ÿ©
dnl df WExiR zvw dnFce .oipnPd on¦©¦§¦§¤§¨¥¤§©
lr cEwp 'o`v z`' zNnA iYWxiRX¤¥©§¦§¦©¤Ÿ¨©
FaXiil Wi ,zvw wEgCW s` .'eke 'z`'¤©¤¨§¨¥§©§
WExitC i"Wxn dWwY `NW icM§¥¤Ÿ©§¤¥©¦§¥

zkQnC i"Wx WExiR lr WOgd©ª¨©¥©¦§©¤¤
oxd`W `icdA mW WxiRW zFxFkA§¤¥¥¨§¤§¨¤©£Ÿ
aXiil Wi oke .oipnPd oiA did `lŸ¨¨¥©¦§¦§¥¥§©¥
icEwR lM' ,dAx xAcOaC `pXil¦¨¨§©¦§¨©¨¨§¥
cEwp 'oxd`e dWn cwR xW` mIeld©§¦¦£¤¨©¤§©£Ÿ¨
,oipOd on oxd` did `NW ,eilr̈¨¤Ÿ¨¨©£Ÿ¦©¦§¨
on mB did `NW `pXil rnWnC§©§©¦¨¨¤Ÿ¨¨©¦

:oipnPdãoYil Ekxhvi `NW ,WExiR ©¦§¦¥¤Ÿ¦§¨§¦¥
oFictl milwW zWng£¥¤§¨¦§¦§

:mzFlBlBn dxez ª§§¨



עה xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iyiy meil inei xeriy

(âî)Lãç-ïaî úîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤
ìL óìà íéøNòå íéðL íäéã÷ôì äìòîåäL ¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤§¨¬

ô :íéúàîe íéòáLå§¦§¦−¨¨«¦

(ãî):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(äî)ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà ç÷©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½
íiåìä éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa-úàå§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§¨®§¨«¦¬©«§¦¦−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌiÂÏ‰ ˙Ó‰aŒ˙‡Â∑ ּבהמֹות ּפדּו לא ¿∆∆¡««¿ƒƒ¿ֲַָֹ

אּלא  יׂשראל, ׁשל טהֹורה ּבהמה ּבכֹורי את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהלוּים
וׂשה  חמֹוריהם, ּפטרי ּפטר äאת לוי ּבן ׁשל אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

מנה  ׁשהרי ּתדע, יׂשראל. ׁשל חמֹורים ּפטרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכּמה
מנה  ולא ּבאדם ּבּבהמה åהעֹודפים .העֹודפים ְְְְִִֵַָָָָָָָָֹ

(åî)ìMä ééeãt úàåíéúànäå íéòáMäå äL §¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦
:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìò íéôãòä̈«Ÿ§¦Æ©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÏM‰ ÈÈe„t ˙‡Â∑ הּבכֹורֹות ואת ¿≈¿≈«¿…»¿ְְֶַ
וׁשבעים  הּׁשלׁשה אּלּו - ּבהם להּפדֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹהּצריכין
ּתּקח  מהם הּלוּים, על ויתרים ּבהם העֹודפים æּומאתים ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

יֹוסף, ׁשל מכירתֹו היתה ּכ לּגלּגלת. ׁשקלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻחמׁשת
רחל  ׁשל ּבכֹור ׁשהיה ּכסף, .עׂשרים ְְִֵֶֶֶֶֶָָָ

(æî)ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìå§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤
:ì÷Mä äøb íéøNò çwz Lãwä©¸Ÿ¤Æ¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤

(çî)íéôãòä ééeãt åéðáìe ïøäàì óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−
:íää¤«

Ô‰ÓLמג  ÔÈÓa ‡i¯Î„ ‡i¯Îea ÏÎ BÂ‰Â«¬»¿«»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓÏ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓƒ««¿»¿≈»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈

:‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:מד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È·aמה  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
ÔB‰¯ÈÚa ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«¿ƒ¿
:ÈÈ ‡‡ È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈¬»¿»

ÔÈ¯ÈzÈcמו  ‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó Ô˜¯t ˙ÈÂ¿»À¿«»»¿«¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
:Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯ÎeaÓ È‡ÂÏ ÏÚ«≈»≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

zÏbÏ‚Ï‡מז  ÔÈÚÏÒ LÓÁ LÓÁ ·q˙Â¿ƒ«»≈»≈ƒ¿ƒ¿À¿«¿»
:‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ·qz ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»ƒ««¿ƒ»ƒƒ¿»

Ô˜¯tמח  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒÀ¿«
:ÔB‰a ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ¿

minkg izty

(dn)äi`C ,i"Wxl dWwC miWxtn Wi¥§¨§¦§¨¤§©¦§¦
,oFicR KiIW oi` i`w dxFdh dndA ©̀§¥¨§¨¨¥¥©¨¦§
mipdMd `dC ,xFkA zXEcw rwR `lC§Ÿ¨©§©§§¨©Ÿ£¦
xnFl Wie .xFkA zXEcwA miaiIg onvr©§¨©¨¦¦§©§§¥©
`A zWxtA aizkCn FzgkFdC ,cFr§¨¨¦¦§¦§¨¨©Ÿ
lke 'ebe dUa dCtY xFng xhR lke'§¨¤¤£¦§¤§¤§Ÿ
azMW o`ke ,'dCtY LipaA mc` xFkA§¨¨§¨¤¦§¤§¨¤¨©
ixiin dCtY dndA xFkaE mc` xFkA§¨¨§§¥¨¦§¤©§¥
,m"`xd azM .mixFng ixhR `weC iOp©¦©§¨¦§¥£¦¨©¨§¥
wxtA WxiR FnvrA i"Wx `lde DniY¥©©£Ÿ©¦§©§¥¥§¤¤
KixtC `d iAB 'c sC zFxFkaC `Ow©¨¦§©©¥¨§¨¥
xnge lw YWxcC `zi` m` iiA`l `aẍ¨§©©¥¦¦¨§¨§©§©¨Ÿ¤
dndA xFkAn mIel xFhtl dndAn¦§¥¨¦§§¦¦¦§§¥¨
EdciC dxFdh dndA `dC ,dxFdh§¨§¨§¥¨§¨¦§
Kixve .dxFdHd l`xUi zndA Eriwtd¦§¦¤¡©¦§¨¥©§¨§¨¦

`ax KixtC `kxR `dC xnFl Wie .oEIr¦§¥©§¨¦§¨§¨¥¨¨
la` ,Fzxaq itl `N` Dpi` iiA`l§©©¥¥¨¤¨§¦§¨¨£¨
`lC Dil `xiaqE `dA Dilr bilR iiA ©̀©¥¨¥£¥§¨§¦¨¥§Ÿ
dndA ixFkA z` mIeld zFndA EcR̈§¥©§¦¦¤§¥§¥¨

oiIr ,'eke l`xUi lW dxFdhzgpnA) §¨¤¦§¨¥©¥§¦§©

(dcEdi:ådi`xd `iad Ki` ,DnY m"`xd §¨¨§¥¨©¥¥¦¨§¨¨
xn`e DzF` lHA xaM cEnlYdW z`Gd©Ÿ¤©©§§¨¦¥¨§¨©
oiniiw Eede oYndA oiWitp Eed `nlce'§¦§¨£§¦¦§¤§¨©£¨§¦
di`x `iade ,'l`xUi ixFkA icdal§©£¥§¥¦§¨¥§¥¦§¨¨

,zxg`mIeld zndA z`e' `xw xn` ©¤¤¨©§¨§¤¤¡©©§¦¦
zgY zg` dndA ,'mYndA zgY©©§¤§¨§¥¨©©©©
i`dC KYrC `wlq i`C ,zFAx zFndA§¥©§¦¨§¨©§¨§©
zFAx zFndaA 'mIeld zndA z`e'§¤¤¡©©§¦¦¦§¥©
'zndA' 'zndA' F` `xw aFYkl ,ixiin©§¥¦§§¨¤¡©¤¡©
cg DPin rnW ,'mYndA' 'mYndA' F`§¤§¨§¤§¨§©¦¨©

ikd mEXn ,`Ed uxize .`aEh xhFR¥¨§¥¥¦¨¦
wFgx `EdW ipRn ,dpFxg` di`x giPd¦¦©§¨¨©£¨¦§¥¤¨
di`x `iad ikd mEXn ,hWRd on¦©§¨¦¨¦¥¦§¨¨

:dpFW`xen dxez ¦¨
(en)æi`dC xnFl drhY `NW icM§¥¤Ÿ¦§¤©§©

'ebe 'miraXde dWlXd iiEcR z`e'§¥§¥©§¨§©¦§¦
iiEcR lr mitcFrd' FnM FWExiR¥§¨§¦©§¥
EcRW ozF` FWExitC ,KEnqaC 'mIeld©§¦¦¦§¨§¥¨¤¨
mdnE ,mW i"Wx WxitcM otEbA mIeld©§¦¦§¨¦§¥¥©¦¨¥¤
WxiR Kkl ,oM mB milwW zWng gTY¦©£¥¤§¨¦©¥§¨¥¥
FWExiR 'ebe 'dWlXd iiEcR z`e' i`dC§©§¥§¥©§¨¥
iM ,'ek zFCtl mikixSd zFxFkAd z`e§¤©§©§¦¦¦§¦
oikixv md `N` ,oiiEcR Eid `l oiicr£©¦Ÿ¨§¦¤¨¥§¦¦
milwW zWng gTY mdnE ,zFCtl¦§¥¤¦©£¥¤§¨¦

:zlBlBlfn dxez ©ª§Ÿ¤



xacnaעו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ycew zayl inei xeriy

(èî)íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà äLî çwiå©¦©´¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½
:íiåìä ééeãt ìò©−§¥¬©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÈÈe„t ÏÚ ÌÈÙ„Ú‰∑ ּבגּופן הלוּים ׁשּפדּו אֹותן .על »…¿ƒ«¿≈«¿ƒƒְְִִֶַַָָָ

(ð)äMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧
ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe ÌÈMLÂ ‰MÓÁ∑ סכּום ּכ ¬ƒ»¿ƒƒ¿…≈»∆∆ְָ
ּבכֹורֹות  למאתים לּגלּגלת, ׁשקלים חמׁשת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֻהחׁשּבֹון:
וחמּׁשים  מאֹות ׁשלׁש - ּבכֹורֹות לׁשבעים ׁשקל, אלף -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַֹ

ׁשקל. עׂשר חמּׁשה - ּבכֹורֹות לׁשלׁש רבה.ׁשקל, (במדבר ְְֲִֶֶֶֶָָָָֹ
יז) "ּתן סנהדרין לֹו: ׁשאמר ּבכֹור אעׂשה? ּכיצד ְֱֵֵֶֶֶַַַָֹאמר:

הלוּים!". מּפדּויי "אני לי: יאמר ׁשקלים!", ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָֹחמּׁשת
ּפתקין  אלף ועׂשרים ׁשנים הביא עׂשה? וכתב çמה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּפתקין  ּוׁשלׁשה וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹעליהן:
ּבקלּפי, ּונתנן ּבללן ׁשקלים", "חמּׁשה עליהם: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּכתב

הּגֹורל  לפי ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן : .אמר ְְְִִֵֶֶַַָָָ

(àð)åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß xii` h"k ycew zay ß

ã(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®
:íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â L‡¯Œ˙‡ ‡N∑ הראּויין את מהם מנה »∆…¿ְְִֵֵֶֶָ
מּׂשא  חמּׁשים èלעבֹודת ּבן עד ׁשלׁשים מּבן והם , ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מּכאן  ּכחֹו. נתמּלא לא מּׁשלׁשים והּפחֹות ְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֹׁשנה;

חמּׁשים, ּבן על והּיֹותר לכח". ׁשלׁשים "ּבן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאמרּו:
מעּתה  מכחיׁש .ּכחֹו ְִֵַַָֹ

(â)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äëàìî úBNòì àávì àa-ìk̈¨Æ©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«

(ã)Lã÷ ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤
:íéLãwä©¢¨¦«

i"yx£ÌÈL„w‰ L„˜∑ ׁשרת ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: .המקּדׁש …∆«√»ƒְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

ÔÓמט  ÔB‰˜¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿≈…∆»¿«À¿«¿ƒ
:È‡ÂÏ È˜È¯t ÏÚ ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ«¿ƒ≈≈»≈

tÒk‡נ  ˙È ·ÈÒ Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯Îea ÔÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»
ÔÈÚÏÒ LÓÁÂ ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ï˙e ÛÏ‡¬«¿«¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

Ô¯‰‡Ïנא  ‡i˜È¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«…∆»¿«¿ƒ«»¿«¬…
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ«≈¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÈÂÏב  Èa BbÓ ˙‰˜ Èa ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
‡z„·Ú „aÚÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿∆¿«ƒƒ¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

˜„Lד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ˙‰˜ Èa ÔÁÏet ÔÈc≈¿«¿≈¿»¿«¿«ƒ¿»…∆
:‡iL„e˜¿«»

minkg izty

(p)çoke .zFxB` zFkizg ,WExiR¥£¦¦§§¥
`wztA' opinBxzn 'Ewgie xtQA'©¥¤§ª¨§©§§¦©§¦§¨

:'oEnXxzie`p dxez §¦§©§

c(a)èlMW ,oipOd mrh Wxtl FzpEM©¨¨§¨¥©©©¦§¨¤¨
mixUr oAnE Wcg oAn mipnp mipipOd©¦§¨¦¦§¦¦¤Ÿ¤¦¤¤§¦
xRqOd df la` ,dxUr WlW ipaE§¥§¤§¥£¨¤©¦§¨

,mixRqOdn cg` mEWl dnFC Fpi ¥̀¤§¤¨¥©¦§¨¦
.'eke 'oiiE`xd mdn dpn' WxiR Kkl§¨¥¥§¥¥¤¨§¦

:m"`xb dxez §¥



עז xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ycew zayl inei xeriy

(ä)úà eãøBäå äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−
:úãòä ïøà úà dá-eqëå Cñnä úëøẗ´Ÿ¤©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«

i"yx£'B‚Â ÂÈ·e Ô¯‰‡ ‡·e∑ ּוכלי ּכלי ּכל יכניסּו »«¬…»»¿ְְְִִִַָ
הלוּים  יצטרכּו ולא זֹו, ּבפרׁשה לֹו המפרׁש ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹלנרּתקֹו

לׂשאת  אּלא קהת ‰Án‰.ּבני ÚÒa∑ ּכׁשהענן ְְֵֵֶָָָƒ¿…«««¬∆ְֶֶָָ
ׁשּיסעּוéמסּתּלק  יֹודעים הם ,. ְְְִִִֵֵֶַ

(å)ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk åéìò eðúðå§¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²
:åéca eîNå äìòîìî úìëz§¥−¤¦§¨®§¨§¨−©¨«

(æ)ìòå|åéìò eðúðå úìëz ãâa eNøôé íéðtä ïçìL §©´ª§©´©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈
úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå úøòwä-úà¤©§¨³Ÿ§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´

:äéäé åéìò ãéîzä íçìå Cñpä©¨®¤§¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«
i"yx£˙iwÓe ˙BN˜ ˙tÎÂ ˙¯Ú˜∑ הּמׁשּכן ּבמלאכת ּפרׁשּתי יּסCÒp‰∑.ּכבר אׁשר ,מס לׁשֹון הּכּסּוי, ¿»…¿«…¿»¿«ƒ…ְְְְִִִֵֶֶַַָָ«»∆ְֲִֶַַָָֻ

.ּבהם  ֶָ

(ç)Búà eqëå éðL úòìBz ãâa íäéìò eNøôe¨«§´£¥¤À¤µ¤©´©¨¦½§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

(è)eç÷ìå|øBànä úøðî-úà eqëå úìëz ãâa §¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ
úàå äéúzçî-úàå äéç÷ìî-úàå äéúøð-úàå§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ

:íäa dì-eúøLé øLà dðîL éìk-ìk̈§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈¨¤«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓ∑ הּפתילה את ּבּה ׁשּמֹוׁש צבת ּכמין «¿»∆»ְְְִִֵֶֶַָָָ

ׁשּיר  צד וׁשּוליה ∑È˙zÁÓ‰.צה לכל קטּנה, ּכף ּכמין ְְִֶֶַָ«¿…∆»ְְְִֶַַָָ
אּלא  לפניה מחּצה לּה ואין סגלּגּלים ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפׁשּוטין

ּכׁשּמיטיבן  הּנרֹות ּדׁשן את ּבּה וחֹותה .מּצּדיה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
‰È˙¯∑ ּבהן ׁשּנֹותנים ּבלעז, הּׁשמן ëלוצי"ש ≈…∆»ְְִֶֶֶֶַַַָ

.והּפתילֹות  ְְִַ

(é)Lçz øBò äñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−´¨®©
:èBnä-ìò eðúðå§¨«§−©©«

i"yx£LÁz ¯BÚ ‰ÒÎÓŒÏ‡ì∑(לב מרצּוף (כלים .ּכמין ∆ƒ¿≈»«ְְִַ

(àé)ìòå|Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä çaæî §©´¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

È¯LÓ˙‡ה  ÏhÓa È‰B·e Ô¯‰‡ ÏBÚÈÂ¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»
˙È da ÔeqÎÈÂ ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙È Ôe˜¯ÙÈÂƒ«¿»»À¿»ƒ¿»»ƒ««»

:‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»

cו  ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔezÈÂ‡BbÒÒ CLÓ ¿ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»
ÔeeLÈÂ ‡lÚÏÓ ‡ÏÎz ¯ÈÓb Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¿¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

Le·Ïז  ÔeÒ¯ÙÈ ‡it‡ ÌÁÏ„ ‡¯B˙t ÏÚÂ¿«»»ƒ¿≈««»ƒ¿¿¿
‡iÎÈÊa ˙ÈÂ ‡iÒÈbÓ ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ ‡ÏÎzƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»«ƒ«»¿»»ƒ«»
ÌÁÏe ‡Îeq ˙BÂÒ˜ ˙ÈÂ ‡˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»»¿»«¿ƒ»¿≈

:È‰È È‰BÏÚ ‡¯È„z¿ƒ»¬ƒ¿≈

ÔeqÎÈÂח  È¯B‰Ê Ú·ˆ Le·Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬≈¿¿«¿ƒƒ«
˙È ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«»

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

z¯Ó‡ט  ˙È ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«»¿«¿»
˙ÈÂ ‡‰˙·ˆ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBa ˙ÈÂ È¯B‰‡„¿«¿≈¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿»
ÔeLnLÈ Èc ‡ÁLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‡‰˙ÈzÁÓ«¿ƒ»»¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿«¿

:ÔB‰a dÏ«¿

CLÓcי  ‰‡ÙBÁÏ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»«¿»»»»»¿»»ƒ¿«
:‡ÁÈ¯‡ ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»

ÏÎz‡יא  Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ÏÚÂ¿««¿¿»¿«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿»
ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È ÔeqÎÈÂƒ«»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡ ˙È»¬ƒƒ

minkg izty

(d)éxnFl LipirA dWwi l` ,WExiR¥©¦§¤§¥¤©
cr ErqIW drXd mircFi Eid K`id¥¨¨§¦©¨¨¤¦§©
oFx`l cFaM oi`W ,wxtl EligzIW¤©§¦§¨¥¤¥¨©£
dpgn lbC zriqp xg` FzFQkl WcTd©Ÿ¤§©©©§¦©¤¤©£¥
lbC zriqPW d`xp did iM ,dcEdi§¨¦¨¨¦§¤¤§¦©¤¤

zFQklE oMWOd wxtl gixkd dcEdi§¨¦§¦©§¨¥©¦§¨§©
:oFx`de dxez ¨¨

(h)ëzwlFCd dlizRd `l ,WExiR¥Ÿ©§¦¨©¤¤
dR WxiR okl ,'ebe 'midl` xp' FnM§¥¡Ÿ¦¨¥¥¥Ÿ
'xp' zNn iM ,ilMd lr dxFn `EdW¤¤©©§¦¦¦©¥

:ilMd lr mB dxFni dxez ¨©©©§¦
(i)ìFA minVW lFcB wU ,WExiR¥©¨¤¨¦

rnWn 'dqkn l`' aizkCn ,zFxFgq§¦¦§¦¤¦§¥©§©
:KFY Fl WIW xaC`i dxez ¨¨¤¥



xacnaעח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ycew zayl inei xeriy

(áé)íá-eúøLé øLà úøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´
äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå Lãwa©ÀŸ¤§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−

:èBnä-ìò eðúðå Lçz øBò́¨®©§¨«§−©©«
i"yx£L„wa Ì·Œe˙¯LÈ ¯L‡ ˙¯M‰ ÈÏkŒÏkŒ˙‡∑קדׁש ׁשהּוא הּמׁשּכן ּבתֹוî ׁשּמׁשרתין הּקטרת ּכלי והן , ∆»¿≈«»≈¬∆¿»¿»«…∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

הּפנימי  ּבּמזּבח .ּבהן ְְִִִֵֶַַַָ

(âé):ïîbøà ãâa åéìò eNøôe çaænä-úà eðMãå§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ eM„Â∑ הּנחׁשת ∑eM„Â.מזּבח ¿ƒ¿∆«ƒ¿≈«ְְִֶַַֹ¿ƒ¿
את  מעליו ðיּטלּו ‡¯ÔÓb.הּדׁשן „‚a ÂÈÏÚ eN¯Ùe∑ ְִֵֶֶֶַָָ»¿»»∆∆«¿»»

כא) הּבגד (יומא ּתחת רבּוצה הּׁשמים מן ׁשּירדה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואׁש

ואי ñּכארי  הּמּסעֹות ּכֹופין ּבׁשעת ׁשהיּו ׂשֹורפּתֹו, נּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
קד)פסכּתרòעליה  נחׁשת (עירובין .ׁשל ְְְֵֶֶֶַָָֹ

(ãé)íäa åéìò eúøLé øLà åéìk-ìk-úà åéìò eðúðå§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À
-úàå íéòiä-úàå úâìænä-úà úzçnä-úà¤©©§³Ÿ¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤
øBò éeñk åéìò eNøôe çaænä éìk ìk ú÷øænä©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬

:åécá eîNå Lçz©−©§¨¬©¨«
i"yx£˙zÁÓ∑,הּדׁשן לתרּומת ּגחלים חֹותים ׁשּבהן «¿…ְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

מחּצֹות, ׁשלׁש אּלא לּה ׁשאין מחבת ּכמין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהעׂשּויה
הּגחלים  את ׁשֹואבת צּנֹורּיֹות ∑ÏÊÓ‚˙.ּומּלפניה ְִִֶֶֶֶֶַָָָƒ¿»…ִִ

להפכן  הּמזּבח ׁשעל ּבאיברים מּכין ׁשּבהן נחׁשת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ּומהר  יפה ׁשּיתעּכלּו ּובלעז ∑ÌÈÚÈ.ּכדי מגרפֹות, הם ְְְִֵֵֶֶַַָ»ƒְְֵֵַַַ
מכּבדין  ּובהן נחׁשת ׁשל והן שופעל, איינע ְְְְִֵֶֶֶַָֹווידי"ל

הּמזּבח  מעל הּדׁשן .את ְִֵֵֶֶֶַַַַ

(åè)-ìk-úàå Lãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨
úä÷-éðá eàáé ïë-éøçàå äðçnä òñða Lãwä éìk§¥´©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ
àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé-àìå úàNì̈¥½§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬

:ãòBî ìäàa úä÷-éðá§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«
i"yx£L„w‰Œ˙‡ ˙qÎÏ∑ והּמזּבח ‰L„w.הארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â∑ ׁשרת ּוכלי יּגעּו∑e˙ÓÂ.הּמנֹורה ׁשאם ¿«…∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆ְְֵֵַָָ»≈ְִִֶ

חּיבין  -ô ׁשמים ּבידי .מיתה ִִִִֵַַָָָ

ÔeLnLÈיב  Èc ‡LenL ÈÓ Ïk ˙È Ôe·qÈÂ¿ƒ¿»»»≈ƒ»ƒ¿«¿
ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·ÏÏ ÔezÈÂ ‡L„e˜a ÔB‰a¿¿¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿««¿»¿ƒ¿«

:‡ÁÈ¯‡¬ƒ»

ÔeÒ¯ÙÈÂיג  ‡Áa„Ó„ ‡ÓË˜ ˙È ÔeÙqÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ¿¿
:ÔÂb¯‡ Le·Ï È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿¿»

ÔeLnLÈיד  Èc È‰BÓ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»»»ƒƒ¿«¿
˙ÈÂ ‡˙È¯Bpˆ ˙ÈÂ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ÔB‰· È‰BÏÚ¬ƒ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿»»¿»
‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ‡i˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó«¿¿»»¿»ƒ¿¿«»…»≈«¿¿»
‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»

:È‰BÁÈ¯‡ ÔeÂLÈÂƒ«¬ƒƒ

˜L„e‡טו  ˙È ‰‡qÎÏ È‰B·e Ô¯‰‡ ÈˆLÈÂƒ≈≈«¬…¿ƒ¿«»»»¿»
¯˙·e ‡˙È¯LÓ ÏhÓa ‡L„e˜ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈¿»¿≈««¿ƒ»»«
Ôe·¯˜È ‡ÏÂ ÏhÓÏ ˙‰˜ Èa ÔeÏÚÈ Ôk≈≈¬¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ¿¿
˙‰˜ Èa ÏehÓ ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜Ï¿¿»¿»¿ƒ≈«¿≈¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

minkg izty

(ai)îDil ded `lC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§Ÿ£¨¥
'WcTA' ,'mA EzxWi xW`' `N` xninl§¥©¤¨£¤§¨§¨©Ÿ¤
aizM ikd mEXn ,uxznE .il dOl̈¨¦§¨¥¦¨¦§¦
lr mizxWn Eid `NW xnFl ,'WcTA'©Ÿ¤©¤Ÿ¨§¨§¦©
iM ,oMWOA m` iM milM ozF`A gAfOd©¦§¥©§¨¥¦¦¦©¦§¨¦
`NW ,inipRd gAfOl milM Kixv oi ¥̀¨¦¥¦©¦§¥©©§¦¦¤Ÿ
.miOQd zxhw `N` eilr oixihwn Eid̈©§¦¦¨¨¤¨§Ÿ¤©©¦

(dix` xEB)EzxWIW FWExiR didIW `l ©§¥Ÿ¤¦§¤¥¤§¨§
cFwpl Fl did oM m`C ,dXEcwA mÄ¦§¨§¦¥¨¨¦§
`idW eiWkr la` ,`"eWA z"iAd©¥¦§¨£¨©§¨¤¦

,rEcId Wcw rnWn g"YtA dcEwp§¨§©¨©§©Ÿ¤©¨©
rEci `EdW oMWOd `Ede§©¦§¨¤¨©

:xzFiAbi dxez §¥
(bi)ð:oWCd FA EniUIW `lñ`weC Ÿ¤¨¦©¤¤©§¨

,ix`M zlgBd zi`xp zFrQOd zrWA¦§©©©¨¦§¥©©¤¤©£¦
,zi`xp dzid `l oziIpg zrWA la £̀¨¦§©£¦¨¨Ÿ¨§¨¦§¥
zgPEn dzidW dkxrOd lW W` ipRn¦§¥¥¤©©£¨¨¤¨§¨©©
zi`xpe W`d lM Exiqd mrqpaE ,eilr̈¨§¨§¨¥¦¨¨¥§¦§¥

:zlgBdòoiNitY `vFOd wxR idlWA ©©¤¤§¦§¥¤¤©¥§¦¦

,zWFgp lW xiq ,'xYkqR' :i"Wx WxiR¥¥©¦§©§¥¦¤§¤
:DizexYkqR opinBxzn 'eizFxiq'¦¨§©§§¦©§©§§¨¨¥

ci dxez

(eh)ôEzEni ErBi `l m`W `lŸ¤¦Ÿ¦§¨
zNn `N` ,`xw lW FhEWR rnWncM¦§©§©§¤§¨¤¨¦©
wx ,'ErBi `le' mr wEaC Fpi` 'EzEni'¨¥¨¦§Ÿ¦§©
`Ad cal 'ErBi' zNn mr wEaC `EdW¤¨¦¦©¦§§¨©¨
dilre ,ErBi m` `d 'ErBi `le' `wEICn¦¦¨§Ÿ¦§¨¦¦§§¨¤¨

:'EzEni' i`wfh dxez ¨¥¨



עט xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ycew zayl inei xeriy

(æè)øæòìà úc÷ôe|øBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa §ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
:åéìëáe Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ˙c˜Ùe∑ לׂשאת עליהם ממּנה ׁשהּוא ¿À«∆¿»»ְֲֵֵֶֶֶָֻ
הּתמיד, ּומנחת הּמׁשחה, וׁשמן ּוקטרת ׁשמן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹאֹותם:

ּולזרז  לצּוֹות מּטל חניתן öעליו ּבעת c˜t˙.ּולהקריב ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ¿À«
ÔkLn‰ŒÏk∑ קהת ּבני מּׂשא על ממּנה היה ועֹוד »«ƒ¿»ְְְְֵֶַַָָָָֻ

איׁש איׁש והּוא ÷לצּוֹות מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו על ְְְֲִִַַַַָָ

ּבפרׁשה  למעלה הּסדּורים ּכל וכלֿאׁשרּֿבֹו, ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָהּמׁשּכן
מּקדׁש ׁשאינן ּומררי, ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא אבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹזֹו.
ּבפרׁשת  ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר עלּֿפי ְְֳִִִֶַַַָָָָָָָָהּקדׁשים,

.נׂשא  ָ

(æé):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(çé)CBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−
:íiåìä©«§¦¦«

i"yx£e˙È¯ÎzŒÏ‡∑ להם ּתגרמּו .ׁשּימּותּוøאל ««¿ƒְְִֶֶַָָ

(èé)úàæå|ízLâa eúîé àìå eéçå íäì eNò §Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈
íúBà eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈

:BàOî-ìàå Búãáò-ìò Léà Léà¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

(ë):eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«

i"yx£L„w‰Œ˙‡ Úl·k ˙B‡¯Ï e‡·ÈŒ‡ÏÂ∑לתֹו ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆ְ
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E`Fai ok ixg`e' dlrnl aizM xaM§¨§¦§©§¨§©£¥¥¨

z`Ul zdw ipalr' xnFl siqFde .' §¥§¨¨¥§¦©©

drhY `NW ipRn ,'zdw ipA `Vn©¨§¥§¨¦§¥¤Ÿ¦§¤
iOp ixxnE oFWxb ipA `Vn mBW xnFl©¤©©¨§¥¥§§¨¦©¦
lM zCwR' aizkCn xfrl` iR lr did̈¨©¦¤§¨¨¦¦§¦§ª©¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

נצטערתי לשמוע - במקרה - שאינו בטיב הבריאות ונמצא בבית החולים, ואקוה לשמוע בשו"ט 

מהטבת בריאותו.

ולפע"ד כיון שזכה להתחנך בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש ולהיות במחיצת האור של 

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע וכ"ק מו"ח אדמו"ר כמה וכמה שנים, הנה יקח על עצמו תיכף להטבת 

בריאותו ללמוד דא"ח ברבים, ביום הש"ק ולכה"פ עוד יום אחד בימות החול, ולא יתחשב כלל אם רב 

יהי' מספר השומעים או מעט, וגם לא יתחשב עם מדת הבנתם.

די  פון  נשמות  די  הערן  החסידות  תורת  הנה  הק'  ורבותינו  מנשיאנו  שקבלנו  שכפי  ובפרט 

הערער, ועוד סגולה נפלאה שהיא - תורת החסידות - מזככת את האויר, וכאשר האויר נזדכך במקום 

אחד אפילו מצומצם, הרי בד"מ פועל על האויר של כל העולם כולו, וע"י תוספת חיזוק ההתקשרות 

באילנא דחייא הרי בטח יהי' זה הצנור לתוספת חיות והטבת בריאות כת"ר גם כפשוטו בגשמיות.

בברכת רפואה קרובה המחכה לבשו"ט.

בפ"ע נשלחו החוברת לל"ג בעומר שי"ל זה עתה ומכתב הכללי השייך אלי'.



פג

יום ראשון - כ"ג אייר
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום רביעי - כ"ו אייר
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שני - כ"ד אייר
מפרק קיג

עד פרק קיח

יום חמישי - כ"ז אייר
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שלישי - כ"ה אייר
פרק קיט, מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שישי - כ"ח אייר
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

שבת קודש - כ"ט אייר
פרק כ

מפרק קמ עד סוף פרק קנ

שיעורי תהלים לשבוע פרשת במדבר

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 
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BLàøî óebä,eteba xzeia oeilrd wlgd ±¯ ,Bìâø ãòå ©¥Ÿ§©©§
elld mixa`d lk z` ± eteba xzeia mipezgzd mixa`d
,dl`d mixa`d lka z`vnp dnypd :xnelk ,dnypd d`lnn
`lnz `l dnypdy ,sebdn wlg e` cg` xa` s` miiw `le

,eze`dðkLî øwò ïë-ét-ìò-óàå,zeinipta ±dúàøLäå± §©©¦¥¦©¦§¨¨§©§¨¨¨
,siwn ote`a,íéøáàä ìëì úèMtúî çnäîe ,Bçîa àéä¦§Ÿ¥©Ÿ©¦§©¤¤§¨¨¥¨¦

¯`"hily x"enc` w"k zrc itl ,oky ;deey ote`a3dpeekd ,
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íéøîà éèå÷éì
äðäå àð ÷øôà÷åðéä ïåùì øåàéá úôñåúì

ïéáäì äìçú øàáì êéøö ìéòìã
úéáá äøåù äúéäù äðéëùä úàøùä ïéðò úö÷
àìä åðééðò äî äðéëùä úàøùä íå÷î ìë ïëå ÷"÷
ïéðòä êà .äéðéî éåðô øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî
íãàä úîùðù åîëù äåìà äæçà éøùáîå áéúëãë
åìâø ãòå åùàøî óåâä éøáà ç"îø ìë äàìîî àéä
çåîäîå åçåîá àéä äúàøùäå äðëùî ø÷éò ë"ôòàå
úåéç äðîî ìá÷î øáà ìëå íéøáàä ìëì úèùôúî
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כו.1. יט, ˘ËÈÏ"‡2.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב רנז, מזח"ג להעיר – לקמן "להבא :.3‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï· ומהמוח' " :
שהיא מה – האברים' לכל חיים.·˘Â‰מתפשטת שהם מה האברים, ממנה...'".‡Â¯בכל מקבל אבר 'וכל – ענין ועוד .



פה xii` b"k oey`x mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

;dpnn miig mixa`dy zeigd oipr `id ,dnypd zehytzda
jynpd cg` oipr edf .mieey mixa`d lk ixd ,"miig" ly oiprae

ly oipr `ede ,mixa`l genay dnypdn hytznexe`xac .
:genay dnypdn mixa`d "migwel" sqepìa÷î øáà ìëå§¨¥¨§©¥

äpnîmibeq ,dnypdn ± ¦¤¨
ly mipeyçëå úeiç©§Ÿ©

Bâæî éôì Bì éeàøä̈¨§¦¦§
¯ ,Búðeëúe,xa`d ly §¨

`le4gekdy) miepiydy
gekdn dpey cg` xa`a
lr mixvep (ipy xa`ay

ilka mi`vnp mdyk mina d`xpd oeebd enk ,envr xa`d ici
z` envrl xa`d jyen dligzkln ,`l` ± dreav zikekf ly

:"`ipz"d oeylae .'eke renyl e` ,ze`xl ,ytpd on gekdïéòä̈©¦
,geke zeig dnypd on zlawn ±¯ ,úBàøì`ed di`xd gek ¦§

,yheln xack `edy ,oird xneg ly ezpekze ebfnl m`zda
,di`xl lbeqndïæàäågeke zeig zlawn ±ìätäå ,òîL §¨Ÿ¤¦§Ÿ©§©¤

Cìäì íéìâøäå ,øaãì5¯ ,ebfn itl lawn mixa`dn cg` lk §©¥§¨©§©¦©£Ÿ
dlbzne "dxey"d dnypd on gekde zeigd z` ,ezpekze

.gena dligzaìòôpä ìk Lébøî çnaL Leça äàøpk©¦§¤§¤©Ÿ©©§¦¨©¦§¨
.íúBà úBøBwä ìëå íéøáà ç"îøamixa`a dxew xy` lk ± ¦§¨¥¨¦§¨©¨

xwir `vnp genay iptn ± ?dnl jk lke ,egena mc`d yibxn ±
lkl zeigd zhytzn myne) zeigd ly dxewne dnewn
.epnn zhytznd zeiga dyrpd lk ybxen xewnae ,(mixa`d

]`"hily x"enc` w"k zxrdmiwlegn zegkd eid `l m`ae" :
r"vni"r mi`xpd xe`e min znbeck ± mixa`d cvn wx `"k)

mixa`a lrtpd z` envra yibxn gendyk if` (dreav zikekf
`loeik ,ofe`dn e` oird on ze`ad zeybxda iepiy 'idelry

± dreavd zikekfd on migwlpyk mind enke) gendl odn xak
iepiydy l"z`e ('ek mec`n e` oal ilkn migwlpd oia iepiy oi`

ea jynpy gkda xa`dadpwpsqk zkizg enke) gkda
genay dnypd m`a ,gendl dleryk ezybxd (ilk de`yry

zewlgzd xcba dpi`llk`l ixd ,(da dlelky ote`a `l mb)
e` oira lrtpe dxewd zybxd oia iepiye zewlgzd da 'idz
xnel gixkn l"pdae .zilkza dheyt `idy oeik ± 'eke ofe`a

cerymcewmipeyn zegkd ± mixa`a n"eta dnypdn jynpy
iepiyd ligzn dnypdc "mewn" dfi`a yxtn dzre .f"nf
cgeinae ,epcnly mixacd zpad lr lwdl ick ."zewlgzde
ipy :dxvw dncwd zyxcp ± `"hily iaxd ixe`ia z` oiadl
sebdy ± miig ± zeigd oipr (` :sebay ytpd zeige xe`a mipipr
cg` xa` oia lcad oi` ± ef dpigane .dnypdn ig elek

epi` y`xd .edpynlxzeidpi` lbxde ,ig xy`nzegtxy`n
lr ,sebd lk .iglkef zeig .deey ote`a miig eixa`zx`ezn

,dnypdn "gwel" xa` lky ,gekde zeigd (a ."xe`" x`eza

zlawn oird ± lynle ;xa` eze`l cgeina min`zend
± dtd ,renyl geke zeig ± ofe`d ,ze`xl geke zeig dnypdn
.d`ld jke ,zkll geke zeig ± milbxd ,xacl geke zeig
mixa`d lk jkae ± "ig" xa` lky dn ,zillkd zeigd :xnelk
gekde zeigd .mieey
lawn xa` lky miihxtd
z` `lnl lkeiy ick
jkae ± xcbend eciwtz
xa` lka mipzyn md
ytpd ly zeigd ± .cxtpa
oi` :xnelk ,dheyt `id
zepzydd zxvep cvike ,mipey zegek ly zelvtzd mey da
,mixa`a zeigd zeyalzdn d`vezk `a xacd ± ?zegeka
zeigdne ,di`xd gek xvep ± oira zyalznd zeigdny
lynl enke ,d`ld jke ,drinyd gek xvep ± ofe`a zyalznd
mindy zexnl ixd ,dreav zikekf ly ilka mi`vnpd min
mec` ilka mi`vnp mdyk ,z`f lka ,cig` oeeb ilrae miheyt
jk .miwexi mind mi`xp ± wexi ilka ,minec` mind mi`xp ±
ytpdn jiynn xa`d ± ytpd zegekl qgia mb xnel xyt`

zeigdheytoird ,ihxt gekl zeigd z` jted xa`dy `l` ,
ote`d .mixa`d x`ya jke ,di`x ly gekl zeigd z` zkted
.sebd ixa`a mikynpd mipey zegekn dlelk ytpd - :ipyd
,di`x ly gek ,ytpd on dligzkl dil` zkyen oird :xnelk
`le ,driny ly gek ytpdn zkyen ofe`d ,ytpa lelk didy
zyalzn ytpd zeigy ixg` wx xvep gekl gek oia iepiydy
ote`d itk `id zn`dy ,oldl xiaqi owfd epax .cgeind xa`a
mikynp mde mipey zegek xak mpyi dnvr dnypay ,ipyd
,`"hily iaxd ly exe`ia itl .eciwtzl m`zda xa` lkl
miyalzn mdy iptl cery xnel gxkdd ony ,jkl di`xd
m` ,oky :`id ,dnypa micxtpd zegekd xak miniiw ,mixa`a
oebke ,mixa`d cvn m` ik mnvr cvn micxtp eid `l zegekd
xe`d e` mind ixd ,dreav zikekf jxc mi`xpd xe` e` min
ly ravd oeebn ravd z` milawn md ,llk rav mdl oi`
,mixa`a mikynpd zegekl qgia mb jk xn`p m`e ,zikekfd
ezybxda iepiy did `l ,mixa`a dyrpa yibxn gendyk ixd
,mixa`d x`ya e` ,ofe`a dyrpy dnl oira dyrpy dnn

zeybx oze`y oeeikne`vi xakmina enke) ofe`dn e` oirdn
mind oia lcad oi`y ixd ,reavd ilkdn mze` mi`ivenyk

mcew eidympeebl mixfeg mind ,mec` ilka e` oal ilka
ofe`a e` oira dyrpdn mi`ad zeybxa mb jk .irahde invrd
m`e .(mixa`dn e`vi xak mdy oeeikn ,mda iepiye lcad oi`y
eze`a dpwp ± ea jynpd geka lret xa`dy iepiydy xn`p
,ilk epnn eyry sqk zkizga lynl enk) cinz ea x`ype gek
:eppiprl qgia mb xnel dvxp jke .cinzl x`yp ilkd ixd
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íéøîà éèå÷éì
ïæàäå úåàøì ïéòä åúðåëúå åâæî éôì åì éåàøä çëå
ùåçá äàøðë êåìäì íéìâøäå øáãì äôäå òåîùì
úåøå÷ä ìëå íéøáà ç"îøá ìòôðä ìë ùéâøî çåîáù
éøáàáù úåéçäå úåçëä úìá÷ éåðéù ïéà äðäå .íúåà

1
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4

.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·" :‡ÏÂ."צבוע זכוכית בכלי הנמצאים במים הנראה כגוון, האבר ע"י נעשה Î"˜5.שהשינוי ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ חו"ב – המח' (מעוררים ושמיעה ראי' מחדו"מ; לעשותו, לבבך דפיך הג' מסתעפים שמהם – אלו ד' שפרט "י"ל :

ידיים))". נקט לא (ולכן והירידה העשי' (תכלית להלוך רגלים לדבר, פה האברים), בהתחלקות שבאים כמו



`xiiפו c"k ipy mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ד שני יום
,142 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úëùîä ìò äðäå,142 'nr cr.[ì"ðë

mb xak x`yp (el zkiiyd zeiga lret xa` lky) iepiydy
xak `edy zexnl ± gena xxern xa` eze`y ybxa`vi

ofe`dn `ad ybxl oirdn `ad ybxd dpey okl xy`e (xa`dn
ly xcba dppi` genay dnypdy xn`p m` ixd ,la` ±

zewlgzdllk`l mb)
zegeky ote`amilelk

dnypa eid `l - ,(da
zewlgzd mey genay
dyrpd zybxd oia iepiye
dyrpd zybxd oial oira
,mixa`d x`ya e` ofe`a

y oeeikn`iddheyt ixd
zpigan m` mbe ± zilkza
mi`ad zeybxd
,lcad did ok ,mixa`dn
hlwp df iepiy did `l ixd
,gena `idy enk dnypa
dheyt `idy xn`p m`
,xen`d lk .zilkza

y ,xnel gixkniptl cer
on zkynp zeigdy

gek oia lcad xak da miiw ± mixa`l ynn lreta dnypd
,dnypa dbixcne "mewn" dfi`a ,owfd epax xiaqi ,oldl .gekl

.mipeyd zegekd oia zewlgzdde iepiyd ligznïéà ,äpäå§¦¥¥
óebä éøáàaL úeiçäå úBçkä úìa÷ éepéLxa` lky dn ± ¦©¨©©Ÿ§©©¤§¥§¥©

raep epi` dpey dxeva zeige gek dnypdn lawnäîLpä ïî¦©§¨¨
¯ ,dúeäîe dîöò ãvî,xn`pydúeîöòå dúeäî äéäiL± ¦©©§¨¨¨¤¦§¤¨¨§©§¨

,dnypd lyç"îøì ÷lçúî,248 ±íéðBL íé÷ìçmd jke ± ¦§©¥¦§¨£¨¦¦
a íéLaìúîç"îø248 ±úBîB÷î é÷ìç øeiö éôk ,úBîB÷î ¦§©§¦¦§¨§§¦¦¤§¥§
¯ ,óebä éøáàielba xak mpyi dnvr dnypay xn`py :xnelk ¥§¥©

,renyl gek ,ze`xl gek ± ipyd on cg` milcaene mipey zegek
248Îa miyalzn ± dnypay zegekd 248 eli`kye ,d`ld oke
,xnel xyt` i` jk ,el jiiyd xa`ae mewna gek lk ,sebd ixa`

,okydúeäîe dúeîöò àöîð ,äæ éôlL,dnypd ly ±øiöî ¤§¦¤¦§¨©§¨¨¨§ª¨
éîLb øeiöadl yie ±-ñç óebä úéðáúk úéðáúå úeîãe §¦©§¦§§©§¦§©§¦©©
¯ ,íBìLåzexev ilra mipey mixa` mpyi sebay myk xy`e §¨

mb mipey md dnypay zegekdy ok mb xn`p jk ,zepey
i` ± mxeivae mzenca

- jk xnel xyt`àlà± ¤¨
dnypddlk(1) `id ± ª¨

,ãçà íöò(2)éðçeø± ¤¤¤¨¨¦
zecg`d ,efn dxizie

ote`a `id ,dayèeLt± ¨
miwlgn "akxen" `le
zipgexd dzenvre ,mipey

`idøeiö ìkî èLôîeª§¨¦¨¦
øãâå úðéçaîe éîLb©§¦¦§¦©§¤¤
éîLb ìeáâe äcîe íB÷î̈¦¨§©§¦
dnypd xen`d lkn ±

zhytendúeäî ãvî¦©¨¨
¯ ,dúeîöòåjk lk `id §©§¨

cr ,dl` lkn zhyten
jeza z`vnp `idyk mby
gek oi` ± mixa`d
xne`e owfd epax jiynn okle ,jka iepiy da xevil mixa`a6:

iL àìåàéäL øîBì dúeîöòå dúeäîa Cz`vnp dnypd ± §Ÿ©¨§¨¨§©§¨©¤¦
dúeîöòå dúeänL øçàî ,íéìâøaî øúBé LàøaL ïéçîa§Ÿ¦¤¨Ÿ¥¦¨©§©¦¥©©¤¨¨§©§¨

¯ ,éîLb ìeáâe íB÷î úðéçáe øãâa dðéàmewn oi`y ixd ¥¨§¤¤§¦©¨§©§¦
xzei y`xa z`vnp `id eli`ky ,zelabdd z` dl jiiyl

,milbxa xy`nâ"éøzL ÷ø,613 ±íéìeìk úeiçå úBçk éðéî ©¤©§©¦¥Ÿ§©§¦
dúeîöòå dúeäîa da7,íìòääî éelbäå ìòtä ìà úàöì , ¨§¨¨§©§¨¨¥¤©Ÿ©§©¦¥©¤§¥

¯da milelkd "gek" ly oipr wx md ,dnypa mdy drya
l`" e`eaiy ick zegek 613 ,dnypa mlrda :xnelk ± mlrda

,"ielibde lretdç"îø úBéçäì,248 ±ä"ñLe ïéøáà365 ± §©£§¨¥¨¦§¨
dì LiL ,úéðeiçä Lôpa íúeLaìúä éãé-ìò óebaL ïéãéb± ¦¦¤©©§¥¦§©§¨©¤¤©¦¦¤¥¨

,zipeigd ytpl.eìlä úeiçå úBçk ä"ñLe ç"îø ïk íb©¥§¨§¨Ÿ§©©¨

dnypd on mikynp mdy drya ,dl` zegeky ,xaqei oldl
zelbzdde dkyndd mewn xwiry ,mixne` f` ± seba milbzne
,eli`e .sebd ixa` lkl hytzn df gendne ,y`xay gena `ed
enk lbxa ,deeya mewn lka z`vnp dnypd zedne zenvr

zegek g"nxe sebd ixa` g"nx lr wx xaec dligza .y`xa
xzei xak xaecn okn xg`l j` ,mda miyaelnd dnypd
cg` lkle ,micib d"qye mixa` g"nx :b"ixz mpyiy ,zeihxta
xak jli`e o`kn okle ,ytpd zeig ly cgein oipr yi mdn
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íéøîà éèå÷éì
äúåäî äéäéù äúåäîå äîöò ãöî äîùðä ïî óåâä
ç"îøá 'éùáìúî íéðåù 'é÷ìç ç"îøì ÷ìçúî äúåîöòå
àöîð äæ éôìù óåâä éøáà 'åîå÷î é÷ìç øåéö éôë 'åîå÷î
úéðáúå úåîãå éîùâ øåéöá øééåöî äúåäîå äúåîöò
èåùô éðçåø ãçà íöò äìåë àìà å"ç óåâä úéðáúë
ìåáâå äãîå íå÷î øãâå 'éçáîå éîùâ øåéö ìëî èùôåîå
äúåîöòå 'úåäîá êééù àìå 'úåîöòå äúåäî ãöî éîùâ
øçàî íéìâøáî øúåé ùàøáù ïéçåîá àéäù øîåì
éîùâ ìåáâå íå÷î 'éçáå øãâá äðéà äúåîöòå äúåäîù
äúåäîá äá íéìåìë úåéçå úåçë éðéî â"éøúù ÷ø
úåéçäì íìòääî éåìéâäå ìòåôä ìà úàöì äúåîöòå
ùôðá íúåùáìúä é"ò óåâáù ïéãéâ ä"ñùå ïéøáà ç"îø
.åììä úåéçå úåçë ä"ñùå ç"îø ë"â äì ùéù úéðåéçä
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·זה מצד שאפילו עד פשוט, עצומ"ה "כ"כ :˙‡ˆÓ˘ÌÈ¯·‡·:שלכן בזה שינוי בה פועלים האברים אין
ועצמותה...'". במהותה שייך ˘ËÈÏ"‡7.'ולא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שוללת מין "שתיבת :˘ÓÓזהו –˘È„È‡· היינו ("מין" בלה"ק ,

ולשלול פרטים, כמה וכיו"ב).ÓÓ˘שכולל  סוכה במס' (צריף "כמין" צ"ל (ÈÏÂ‡Â(וכיו"ב) הראי' כח מין כי – כאן "מין" הדיוק
בו נתן Ú"ˆÓנכללים ועה"ר, טובה (עין רשע של וראיתו צדיק של ראיתו וכמו ראי', כחות כמה העין) – שלו הכלי מצד רק (ולא

נשמתו  מחליפה ולא העין חומר את משנה היא אין אבל לצדיק מרשע אותו משנה האדם שעבודת וכיון – ועוד) כו' ונעשה בו עיניו



פז xii` d"k iyily mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ה שלישי יום
פרק נא  ,ar 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...î"ãò ùîî äëëå,144 'nr cr.ä"á ñ"à

.b"ixz lr xaecnâ"éøzä ìk úëLîä ìò ,äpäå,613 ±éðéî §¦¥©©§¨©¨©©§©¦¥
úeiçå úBçkmikynpd ±óebä ìà äîLpä íìòäî Ÿ§©¥¤§¥©§¨¨¤©

¯ äéìò ,BúBéçäì,ef dkynd lr ±¯ ,eøîà,l"f epinkg §©£¨¤¨¨§
Blk àeä äæ éelâå Bæ äëLîä ìL dúàøLäå dðkLî øwòL¤¦©¦§¨¨§©§¨¨¨¤©§¨¨§¦¤ª

ïëìå ,LàøaL ïéçna©Ÿ¦¤¨Ÿ§¨¥
íäoigend ±íéìa÷î ¥§©§¦

úeiçäå çkä älçz§¦¨©Ÿ©§©©
íbæî éôì íäì éeàøä̈¨¨¤§¦¦§¨

ïäL ,íúðeëúelkyd ± §¨¨¤¥
:zegek dylyl wlgznd
ëå úòc-äðéa-äîëçç ¨§¨¦¨©©§Ÿ©
iMä ìëå äáLçnäC ©©£¨¨§¨©©¨

.ïéçnìjiiyy dn lky ± ©Ÿ¦
bfnd mdl yie ,oigenl
± gend ly dpekzde
iptl ytpdn milawn

,mixa`d x`yBæ àìå§Ÿ
¯ ,ãáìaoigendy ¦§©

zeigd z` milawnmdly
,mixa`d x`y iptlàlà¤¨

úBëLîä ìk úeììk íb©§¨¨©§¨
ì úeiçä,íéøáàä øàL ©©¦§¨¨¥¨¦
ïk íbody iptl ± ©¥

,mixa`d x`ya zekynp
odúLaìîe äìeìk§¨§ª¤¤

íLå ,LàøaL ïéçna± ©Ÿ¦¤¨Ÿ§¨
,y`xay oigenaúðéçáa ,Bæ äëLîä ìL dLøLå døwò àeä¦¨¨§¨§¨¤©§¨¨¦§¦©

¯ ,dlk äîLpä ìk ìL úeiçäå øBàä éelbdkynddyk ¦¨§©©¤¨©§¨¨ª¨
ly ote`a zeidl zeigde xe`d miligzn ± y`xay gena `id

,zelbzdíMîe,oigendn ±ì äøàä úèMtúîìk øàL ¦¨¦§©¤¤¤¨¨¦§¨¨
Bbæî éôk Bì éeàøä úeéçå çk ãçà ìk ìa÷îe ,íéøáàä̈¥¨¦§©¥¨¤¨Ÿ©§©¨¨§¦¦§
ïæàa äòéîMä çëå ,ïéòa älbúî äiàøä çk :Búðeëúe§¨Ÿ©¨§¦¨¦§©¤¨©¦§Ÿ©©§¦¨¨Ÿ¤

.'eëå,oira zelbzdl okend "di`xd gek" miiw izn ,oky ± §
ixg`l ,df ixd ± ?ofe`a zelbzdl okend "drinyd gek"e
zkynp myne ,oigena illk ote`a mcew dkynp zeigdy
ly ezpekze ebfn itl zxcben xak ef dx`de ,xa` lkl dx`d

.xa`dúBçkä ìëå§¨©Ÿ
çnäî íéèMtúî¦§©§¦¥©Ÿ©

òãBpk8íL ék ,,oigena ± ©¨¦¨
äîLpä ïkLî øwò àeä¦©¦§©©§¨¨
¯ ,éelb úðéçáa dlkª¨¦§¦©¦
dnypd ze`vnid mvr
ote`a `ed ,seba
lka z`vnp dnypdy
ila ,deeya sebd iwlg
cg` xa` oia lcad
mewnd ,j` ;edpynl
`id dnypd eay ixwird
df ixd ± zelbzda

,oigenaíL úéìâpL± ¤¦§¥¨
,oigenaúeiçä úeììk§¨©©

.äpnî èMtúnä± ©¦§©¥¦¤¨
.dnypdnäéúBçk ÷ø©Ÿ¤¨

úeiçä úeììk ìL¤§¨©©
íéèMtúîe íéøéàî§¦¦¦§©§¦

íMîoigendn ±ìëì ¦¨§¨
ïBéîãk ,óebä éøáà¥§¥©§¦§
øéàîe èMtúnä øBàä̈©¦§©¥¥¦

álä elôàå] .íéøãç éøãçì LîMäî,illk xa` `edy ± ¥©¤¤§©§¥£¨¦©£¦©¥
lka ,"oitiiy lkl bilt `al" ,mixa`d x`yl jynp epnny

ald mb ,z`fåéìò èélL çnä ïëìå ,çnäî ìa÷îlr ± §©¥¥©Ÿ©§¨¥©Ÿ©©¦¨¨
,aldìéòì økæpk ,BzãìBúamc`d `xap jky ,a"i wxta ± §©§©¦§¨§¥

ald mby iptn ± z`fe ;ald lr hily didi gendy ,raha
"ald lr hily" gend jk meyny ,gend on lawn.[

-Cøc-ìò ,Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤
-Ceøa óBñ-ïéà ,ìLî̈¨¥¨
ïéîìò ìk àlîî àeä± §©¥¨¨§¦

,zenlerd lk,íúBéçäì§©£¨
lyna epcnly enk -
z`vnp ytpdy ,ytpd

jk ,sebd lk z` d`lnne
`ed jexa seqÎoi` xe`
`lnn ,"oinlr lk `lnn"
,zenlerd lka `vnpe
íéàeøa Lé íìBò ìëáe§¨¨¥§¦
àBaø ,úéìëúå õ÷ ïéàì§¥¥§©§¦¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íìòäî úåéçå úåçë éðéî â"éøúä ìë úëùîä ìò äðäå
äðëùî ø÷éòù åøîà äéìò åúåéçäì óåâä ìà äîùðä
ïéçåîá åìåë àåä äæ éåìéâå åæ äëùîä ìù äúàøùäå
éåàøä úåéçäå çëä äìçú íéìá÷î íä ïëìå ùàøáù
ìëå äáùçîä çëå ã"áç ïäù íúðåëúå íâæî éôì íäì
úåëùîä ìë úåììë íâ àìà ãáìá åæ àìå ïéçåîì êééùä
ïéçåîá úùáåìîå äìåìë ë"â íéøáàä øàùì úåéçä
'éçáá åæ 'ëùîä ìù äùøùå äø÷éò àåä íùå ùàøáù
úèùôúî íùîå äìåë 'îùðä ìë ìù 'åéçäå øåàä éåìéâ
éåàøä 'åéçå çë 'à ìë ìá÷îå íéøáàä ìë øàùì äøàä
çëå ïéòá äìâúî äéàøä çë åúðåëúå åâæî éôë åì
çåîäî íéèùôúî úåçëä ìëå .'åëå ïæåàá äòéîùä
éåìéâ 'éçáá äìåë äîùðä ïëùî ø÷éò àåä íù éë òãåðë
äéúåçë ÷ø .äðîî èùôúîä úåéçä 'åììë íù úéìâðù
éøáà ìëì íùî íéèùôúîå íéøéàî úåéçä úåììë ìù
éøãçì ùîùäî øéàîå èùôúîä øåàä ïåéîãë óåâä
èéìù çåîä ïëìå çåîäî ìá÷î áìä åìéôàå] íéøãç

:[ì"ðë åúãìåúá åéìò

î"ãò ùîî äëëåïéîìò ìë àìîî ä"á ñ"à
ùé íìåò ìëáå íúåéçäì
úåâøãî éðéî úåááø àåáø úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøá
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שלו הראי' וכח רשע בהיותו שגם עכצ"ל אחרת אז˘·ÔÈÚבנשמה גם הי' הרי רע, רק שבעין ·‰ÌÏÚהיתה הראי' כח (במקור אצלו
ועצ"ע". הראי'. כח פרטי) כמה (שכולל מין היינו – כו' בו עיניו דנתן ראי' כח דצדיק, ראי' כח בנשמתו) היינו , שלהלן 8.– מה

הנמצאות  שונות דרגות אודות כאן שמדובר שליט"א, הרבי מציין – ענין אותו על וכחזרה ככפולים לכאורה הנראים לשונות נזכרות
ז'. אות תש"ח ר"ה ובהמשך תרס"ג. השביעי, ובחודש עת"ר. ישיר, אז במאמרים: המבואר כפי  במוח, כלולות או



`xiiפח d"k iyily mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'eë úBîLðe íéëàìî úBâøãî éðéî úBááømi`xap xtqn - §¨¦¥©§§©§¨¦§¨
,mler lka leab ila,ìeáâe õ÷ Bì ïéà úBîìBòä éeaø ïëå§¥¦¨¨¥¥§
.'eë dBáb ìò dBáb`ed mler lke ,xtqn ila zenler mpyi ± ¨©©¨©

,zeipgexa mixaca zewlgzdd ,oky ± ipyd mlerdn dlrnl
,dbxcl xy`a wx `id
daxd" mixne`yke
,`id dpeekd ,"zenler
`ed mdn cg` lky
mler ,zxg` dbixcna
;ipydn dlrnl cg`
z`hazn jkae
dlecbd zewlgzdd
,mi`xape zenlera
`ed jk lr lyndy
oia ,mixa`a zewlgzdd
myke .ipyl cg` xa`
xyt` i` ,dnypl qgiay
zenvre zedny xnel
gena z`vnp dnypd
xy`n xzei y`xay
,lynpa mb jk ± milbxa
zenvre zedn' zpigany

`vnp "seqÎoi`"d ± `l` ,mlerl mler oia lcad oi` 'seqÎoi`
.deeya zenlerd lka mlrda `ede ,deeya zenlerd lka
äåL àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL Búeîöòå Búeäî ,äpäå§¦¥¨§©§¤¥¨¨¤

,ìéòì økæpä äîLpä ìLîk ,íéðBzçúå íéðBéìòazedny - ¨¤§¦§©§¦¦§©©§¨¨©¦§¨§¥
xnel xyt` i`e ,zewlgzdn dlrnl `id dnypd zenvre

.milbxa xy`n xzei y`xay oigena z`vnp `idyBîëe§
eäéàc" :'íéðewz'a áeúkL,d"awd ±,"ïéîéúñ ìëc eîéúñ ¤¨©¦¦§¦§¦§¨§¦¦
,minlrpd lkn mlrp `ed -Leøtxzei mlrp `edy `l ± ¥

:minlrpd lkn mb mlrp `edy `l` ,minlrpd lk xy`n
,íëBúa íìòðå íeúñ àeä àìéòìc ïéîéúñ ïéîìòa eléôàc©£¦§¨§¦§¦¦¦§¥¨¨§¤§¨§¨
mkeza xzqen `ed ,dlrnly minlrpd zenlera elit`y -

,dlbzn eppi`,íéðBzçza íìòðå íeúñ àeäL Bîkenk - §¤¨§¤§¨©©§¦
,mipezgzd zenlera mlrda `edyàñéôz äáLçî úéì ék¦¥©£¨¨§¦¨

,ììk déa,llk ea "qetzz"y daygn oi` -úBîìBòa elôà ¥§¨£¦§¨
,íéðBéìòzenleray xnele licadl jiiy `ly ixd - ¤§¦

dlbzn `l '`ed-jexa seq-oi` zenvre zedn' ,mipezgzd
`ed mipeilrd zenlera eli`e ,mkeza mlrda `ed `l`
enk weica mlrda `ed mipeilrd zenlera mb ik - dlbzn

. mipezgzd zenleraY íL éeönL Bîk ,àöîðåzenlera §¦§¨§¤¨¨
,mipeilrd.Lnî íéðBzçza àöîð Ckmby ixd ± ¨¦§¨©©§¦©¨

zenlerd oial mipeilrd zenlerd oia lcad oi` eze`vnida
dze`a ,mipeilrd zenlera `vnp `edy myk ik ,mipezgzd

.mipezgzd zenlera mb `vnp `ed dcnïéaL ìcáääå§©¤§¥¤¥
úeiçä úëLîä ãvî àeä ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBò¨¤§¦§©§¦¦©©§¨©©©

éLîî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øLàéelb úðéçáa øéàîe C £¤¥¨©§¦¥¦¦§¦©¦
íìòääîzeigdl ick `id zelbzddy ,oldl xiaqiy itk ± ¥©¤§¥

zelbzdd `id ,mzeig ik ,mkezay mi`xapde zenlerd
zenlerd oiay lcadd `hazn jkae ± mday ziwl`d
zenlerl mipeilrd
dcn efi`a ± mipezgzd
zenlera :zelbzdd
zeigdn dx`dd mipeilrd
xzei `id ziwl`d
xy`n zelbzda
.mipezgzd zenlera
ielibd oipra ,o`k exaca
epax xiaqn ,mlrdde
,xbqend xn`na ,owfd
recn minrhd cg` edfy
ziwl`d zeigl mi`xew
"xe`" mya ,zenleray
íéîòhäî ãçà äfL]¤¤¤¨¥©§¨¦
úëLîäå äòtLääL¤©©§¨¨§©§¨©
íLa äpëî úeiçä©©§ª¨§¥

ìLî-Cøc-ìò "øBà"± ©¤¤¨¨
mi`xewy "rty" mewna
mya "dlaw"a `xwp df ± ziwl`d zeigd zrtydl mixwegd
z` `han ,xe` byend ,oky :`ed jkl minrhd cg` ."xe`"
,xe`na mlrpe xzqen xe`d did dligza ± mlrddn zelbzdd
xeza dlbzne ,"xe`n"d `edy ,exewnn jynp `ed okn xg`le

dn ielib :xnelk ,"xe`"mlrddn cala dx`dy ote`a mlrd
± `edy enk xacd mvry ,"rty"a enk `ly ± ieliba d`a
mnvr mindy ,"min zrty" ,lynl enk ,rtyp zeidl leki
"xe`" ,eli`e .xg` mewna ekynii ,cg` mewna dligza eidy
.zelbzda d`a mlrddn cala dx`dy ,mlrdd on ielib epipr
± zenlera zkynpd ziwl`d zeigd recn ,xac ly enrh edf

mlrdd on ielib `idy iptn ,"xe`" mya z`xwp.[zkynd
- `id ,dlbne jiynn `edÎjexa seqÎoi`y ,zeigdúBéçäì§©£

,íäaL íéàeøaäå úBîìBòäoia lcad xak miiw ,jkay - ¨¨§©§¦¤¨¤
,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerdúBîìBòäL¤¨¨

íéìa÷î íéðBéìòä,ef zeige dkynd ±úö÷ éelb úðéçáa ¨¤§¦§©§¦¦§¦©¦§¨
,íéðBzçzäî øúBémb :xnelk .mipezgzd zenlerd xy`n - ¥¥©©§¦

`l` ± ynn zelbzda zeigde xe`d oi` mipeilrd zenlera
.mipezgzd zenlera xy`n xzei zvwíäaL íéàeøaä ìëå§¨©§¦¤¨¤

,mipeilrd zenlera ±íéìa÷î,ef dielb zeig ±éôk ãçà ìk §©§¦¨¤¨§¦
Búðeëúe Bçk9,zeig lawn xa` lky ,lyna epcnly enk - Ÿ§¨

z` `xap lk lawn ,lynpa mb jk ,"ezpekze ebfn itk" gendn
,lawl egeka yiy dnk cr :xnelk ,"ezpekze ebfn itk" ,ezeig
oigen ly ote`a m` - zeigd ea dlbzz dpekze ote` dfi`ae

"dpekz"dy `l la`"] zecn ly ote`a e` ,lkyedxizqn
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íéøîà éèå÷éì
ìåáâå õ÷ åì ïéà úåîìåòä éåáéø ïëå 'åë úåîùðå íéëàìî
ä"á ñ"à ìù åúåîöòå åúåäî äðäå .'åë äåáâ ìò äåáâ
ù"îëå ì"ðä äîùðä ìùîë íéðåúçúå íéðåéìòá äåù
ïéîìòá 'éôàã 'éô ïéîéúñ ìëã åîéúñ åäéàã íéðå÷éúá
àåäù åîë íëåúá íìòðå íåúñ àåä àìéòìã ïéîéúñ
ììë äéá àñéôú äáùçî úéì éë 'éðåúçúá íìòðå íåúñ
êë íù éåöîù åîë àöîðå .íéðåéìò úåîìåòá 'éôà
íéðåéìò 'åîìåò ïéáù ìãáääå .ùîî íéðåúçúá àöîð
ä"á ñ"à øùà úåéçä úëùîä ãöî àåä íéðåúçúå
'éîòèäî ãçà äæù] íìòääî éåìéâ 'éçáá øéàîå êéùîî
[î"ãò øåà íùá äðåëî úåéçä úåëùîäå äòôùääù
'éðåéìòä 'åîìåòäù íäáù íéàåøáäå úåîìåòä úåéçäì
'éàåøáä ìëå 'éðåúçúäî øúåé úö÷ éåìéâ 'éçáá íéìá÷î
úðåëú àéäù åúðåëúå åçë éôë 'à ìë íéìá÷î íäáù
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.9– ותכונתו'" 'מזגו במשל: הנאמר על הנמשל – ותכונתו' כחו ˘ËÈÏ"‡."'כפי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



פט xii` d"k iyily mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jiynn' `"k ielibdxi`ne- "'el`"hily x"enc` w"k zxrd,[
óBñ-ïéà øLà úéèøtä äëLîä úðéçáe úðeëz àéäL¤¦§©§¦©©§¨¨©§¨¦£¤¥

éLîî àeä-Ceøa;Bì øéàîe C.ihxt `xap eze`l - ¨©§¦¥¦
íéìa÷î íðéà ,íéiðçeøä elôà ,íéðBzçzäåzeigd z` ± §©©§¦£¦¨£¦¦¥¨§©§¦

,ziwl`déelb úðéçáa¦§¦©¦
,Ck-ìkzenlerd enk - ¨¨

,mipeilrdíéLeáìa ÷ø©¦§¦
óBñ-ïéà øLà íéaø©¦£¤¥
íäa Léaìî àeä-Ceøä©§¦¨¤

,miyeal mze`a ±úeiçä©©
éLîî øLà øBàäåC §¨£¤©§¦
.íúBéçäì íäì øéàîe± ¥¦¨¤§©£¨

ziwl`d zeigdy
z` zeigdl zkynpd
,mipezgzd zenlerd
miyeal daxda zyaeln
`l zeigdy ,mixizqnd
dxzqd ;zelbzda didz
miyealdy ef dlecb
wx dppi` ,mixizqn
miyeald xtqna ,zenka
,zeigd lr mixizqnd
xaecn :zeki`a mb `l`
,dpey yeal beqa
,efk dxeva xizqnd
.inyb mler epnn `xapy
ly ax xtqna mb ,oky
eid ,cala miyeal
mi`xap zeigdn mieedzn

beq yxcp ± inybd mleray enk mi`xap exveeiy ick ;miipgex
± ixnbl xg` yeal:"`ipz"d oeylaeeøáâå eîöò Ck-ìëå§¨¨¨§§¨§

íäa øézñîe Léaìî àeä Ceøa óBñ-ïéà øLà íéLeálä©§¦£¤¥¨©§¦©§¦¨¤
,úeiçäå øBàä,xtqna miaxe milecb md miyealdy wx `l - ¨§©©

`id ,mixizqn mdy dnvr dxzqddy dfk beqn md `l`
,xzei dwfge dlecbBa àøa øLà ãò,dl` zeige xe`a ±íìBò ©£¤¨¨¨

,Lnî éîLbäå éøîçä äfä"ipgex 'iyrd mler epyi ik" -10 ©¤©¨§¦§©©§¦©¨
±`"hily x"enc` w"k zxrd,øBàå úeiça eäiçîe eäeäîe§©¥§©¥§©§

éLîî øLàCBúa øzñîe äqëîe Laìîä øBà ,Bì øéàîe C £¤©§¦¥¦©§ª¨§ª¤ª§¨§
øBàä íéøézñîe íéîéìònä íéîeöòäå íéaøä íéLeálä©§¦¨©¦§¨£¦©©§¦¦©§¦¦¨
íéøác ÷ø úeiçå øBà íeL äìâðå äàøð ïéàL ãò ,úeiçäå§©©©¤¥¦§¤§¦§¤§©©§¨¦

¯ ,íéúî íéàøðå ,íéiîLâå íéiøîçmixac md dl`y dncp ¨§¦¦§©§¦¦§¦§¦¥¦

ux`d xecka xacdy itke ,zipgex zeig mda oi`y ,mizn
.oldlck ,ixnegdíúBà äeäîä úeiçå øBà Lé íëBúa Cà©§¨¥§©©§©¤¨

,eéäLk ñôàå ïéà úBéäì eøæçé àlL ,ãéîz Léì ïéàî- ¥©¦§¥¨¦¤Ÿ©§§¦§©¦¨¤¤§¤¨
zyya zg` mrt e`xap mdy dna ic `l ,oky .e`xapy iptl
,cinz ,`l` ,ziy`xa ini
lr ,rbx lkae zr lka
iwl`d zeigde xe`d
ycgn zeedle ycgl
cinzy ,ixd ± yil oi`n
zeigde xe`d mda mpyi
,mze` deednd iwl`d
,mi`xp md oi`y zexnl
óBñ-ïéàî àeä äæ øBàå§¤¥¥
LaìúpL ÷ø ,àeä-Ceøä©¤¦§©¥
Bîëe ,íéaø íéLeáìa¦§¦©¦§
'íéiç õò'a áeúkL11, ¤¨§¥©¦

øeck úeiçå øBàL¤§©©
äàøpä éøîçä õøàä̈¨¤©¨§¦©¦§¤
àeä ,øNa éðéòì§¥¥¨¨
úeëìîc úeëìnî¦©§§©§

,äiNòczekln" - ©£¦¨
dxitqd `id "diyrc
mler"a xzeia dpezgzd
"zekln"ae ,"diyrd
ixd dpyi ,dnvr
xyr lkn zellkzd
dpezgzdy ,zexitqd
edfe ,"zekln" `id oday
"diyrc zeklnc zekln"
oezgzd mlerd ly "zekln" zxitqay "zekln" zpiga ±

,dfd mler ± xzeiadëBúáe,dpyi ±,'eëå äøéöéc úeëìî- §¨©§¦¦¨§
mler" ly zellkzd dpyi "dxivi"c zekln jezay ,d`ld jke

,'eke "d`ixadïlk CBúaL ãò± zenlerd lk ly zexitqa ± ©¤§ª¨
opyi ,"diyrd mler" mb llekúeìéöàc úBøéôñ øNò12- ¤¤§¦©£¦

ly zexitqde ,xzeia oeilrd mlerd `ed "zeliv`d mler"
- "zeliv`d mler"úBãçéîä"zeliv`d mler" ly zexitqd ± ©§ª¨

zecge`n:àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîaxecka mby ,ixd - §©£¦¨¥¨
ux`dmi`ad ,`edÎjexa seqÎoi` ly zeige xe` mpyi ixnegd

ly zewl`d ± "zexitq"d ± ody) zenlerd ly zexitqd iciÎlr
nlerdlr mixizqne miqknd miyeal jxc mikynp mde ,(ze

zenlerd oiay lcadd lr xaqdd edf .d`xiz `ly ,zeigd
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íéøîà éèå÷éì
øéàîå êéùîî ä"á ñ"à øùà úéèøôä äëùîä 'éçáå
'éçáá íéìá÷î íðéà íééðçåøä 'éôà íéðåúçúäå .åì
ùéáìî ä"á ñ"à øùà íéáø íéùåáìá ÷ø ë"ë éåìéâ
íúåéçäì íäì øéàîå êéùîî øùà øåàäå úåéçä íäá
ùéáìî ä"á ñ"à øùà íéùåáìä åøáâå åîöò ë"ëå
æ"äåò åá àøá øùà ãò úåéçäå øåàä íäá øéúñîå
øåàå úåéçá åäééçîå åäååäîå ùîî éîùâäå éøîåçä
øúñåîå äñåëîå ùáåìîä øåà åì øéàîå êéùîî øùà
'éøéúñîå íéîéìòîä íéîåöòäå íéáøä íéùåáìä êåúá
÷ø úåéçå øåà íåù äìâðå äàøð ïéàù ãò úåéçäå øåàä
ùé íëåúá êà íéúî íéàøðå íééîùâå íééøîåç íéøáã
åøæçé àìù ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîä úåéçå øåà
÷ø ä"á ñ"àî àåä äæ øåàå åéäùë ñôàå ïéà úåéäì
úåéçå øåàù ç"òá ù"îëå íéáø íéùåáìá ùáìúðù
úåëìîî àåä øùá éðéòì äàøðä éøîåçä õøàä øåãë

äøéöéã úåëìî äëåúáå äéùòã úåëìîããò 'åëå (*
ñ"à ïìéöàîá úåãçåéîä úåìéöàã ñ"é ïìåë êåúáù

:ä"á
" áåúë 'éä íéîãå÷ä íéñåôãá] (*"äéùòã úåëìîã úåëìîì"ðå

" ì"öã"äøéöéã úåëìîäðéá éøîà ïéáäì ìéçúîä ä"ë 'éñ ÷"äâàá ä"ëå
.[÷"éúë óåâ åðéðôì àöîð øùà .'åë
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`xiiצ e"k iriax mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ו רביעי יום
פרק נב  ,144 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîùðáù åîëå .áð ÷øô,br 'nr cr.ùîùäî

zeigde xe`dn raepd ,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd
z` zeigdle zeedl ,`edÎjexa seqÎoi` xe`n mikynpd
,zelbzda xzei `id zeigd mipeilrd zenlera :zenlerd
dfd mleray cr ,zelbzda zegt `id mipezgzd zenlerae

zpigan ,mxa .llk zi`xp dpi`e ixnbl dqekn zeigd ± inybd
zenlerd oia lcad lk oi` ± '`edÎjexa seqÎoi` zenvre zedn'
mb xzqen ,seqÎoi` xe` ik ,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd
.mipezgza mbe mipeilra mb `vnp `ede ,mipeilra mbe mipezgza

.áð ÷øtdpikyd z`xyd oipr ,xiaqdl owfd epax lgd ,mcewd wxta ¤¤
oiadl yi xy`k ,mitqep miniieqn zenewnae miycwÎiycwa dzidy

ixde ,xg` e` df mewna ± "dpikyd z`xyd" zernyn dn :dxe`kl

etebn ± "dfg` ixyan"y xiaqd owfd epaxe ?"eceak ux`d lk `ln"

eznypy ,mc`d rcei eytpe

eixa` lkae eteb lka z`vnp

mewn xwir ,z`f lkae ±

oigena `ed ,dnypd

mvr itlk ,ixde .y`xay

,jk xnel xyt` i` ,dnypd

lka `vnp dnypd mvr oky

`l `ed ,deey ote`a mixa`d

xzei y`xay oigena `vnp

dpeekd ,`l` ;milbxa xy`n

dielbde zillkd dkyndl

zkynpd ,zeigd ly

,sebd z` zeigdl dnypdn

seba zhytzn `idy iptl

xa` lk ly ezpekze ebfn itl

dielbe zillk dkynd lr ±

myne ,y`xay oigena `ed ,dnewn xwiry mixne` ,dnypd ony ef

xiaqd ± jk .sebd ixa` x`y lk l` cala dx`d zhytzne zkynp

zedne zenvr' zpigan .mlere zewl` ly lynpa mb ± owfd epax

oial mipeilrd zenlerd oia wlgl mewn oi` ,'`edÎjexa seqÎoi`

zenlera seqÎoi` xe` ly eze`vnid mb ik ± mipezgzd zenlerd

mi`xapd ly mb ,daygn meyy ,jk ick cr ,mlrda `ed ± mipeilrd

xy`ae ;eze` biydle "qetzl" dzexyt`a oi` ,mipeilrd zenleray

deey ote`a `vnp `ed ixd ± seqÎoi` xe` ly eze`vnid mvrl

zenlerd oia zewlgzdd .mipeilrd zenlerae mipezgzd zenlera

ly lyna xacdy enk) mipezgzd zenlerd oial mipeilrd

Îjexa seqÎoi`n zeigd ielibe zkynd cvn `id (mixa`a zewlgzdd

zenlera zeigd :mzeigdle mi`xapde zenlerd zeedzdl ,`ed

eilrd,`ad wxta .mipezgzd zenlera xy`n xzei zelbzda `id mip

ly) lynpa xiaqdl owfd epax jiynn ,cenll miligzn ep` eze`

`ed ,zillkd zeigd ly ielibdy ,lyna xn`py dn (mlere zewl`

.y`xay oigena

,ïéçna àeä úeiçä úeììk éelb øwò íãàä úîLðaL Bîëe§¤§¦§©¨¨¨¦©¦§¨©©©Ÿ¦
øB÷nî íäì øéànä ,ãáì çëå øBà íéìa÷î íéøáàä ìëå§¨¨¥¨¦§©§¦§Ÿ©§©©¥¦¨¤¦§
éelb øwò ,ìLî-Cøc-ìò ,Lnî äëk ¯ ïéçnaL úeiçä éelb¦©©¤©Ÿ¦¨¨©¨©¤¤¨¨¦©¦

íéàeøaäå úBîìBòä úBéçäì ,úeiçä úëLîä úeììk§¨©§¨©©©§©£¨¨§©§¦
Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøa ììëðå Laìî àeä ¯ íäaL¤¨¤§ª¨§¦§¨¦§§¨§¨¦¨§©§

,Cøaúé,d"awd ly -,"ïéçî" íLa íéàø÷päxzk zexitq - ¦§¨¥©¦§¨¦§¥Ÿ¦
odae ,dlrnl "oigen" ze`xwp ± zrce dpia ,dnkg ,(oevx)
zllkpe zyaeln
ly zillkd dkyndd
zelbzdd `ide ,zeigd
seqÎoi` ly dpey`xd

,zenlera `edÎjexaïäå§¥
ïä,dnkgd ,oevxd ± ¥

,dlrnly zrcde dpiad
äøBza íéLaìîä©§ª¨¦©¨

.äéúBöîedkldd ,oky ± ¦§¤¨
,dnvr devnd e` dnvr
,d"awd ly epevx edf -
didz dklddy dvexy
devndy e` ,jke jk
lkyde ;dfk ote`a didz
zekldd ly dpadde
md ± zeevnd inrhe
zeevnae dxeza ,ixd ± dlrnly "zrcÎdpiaÎdnkg"d
zillkd dkyndd dpyi mday ,dlrnly oigend miyaeln

.zenlerl ziwl`d zeigd lyBæ äëLîä úeììk éelâå± §¦§¨©§¨¨
itky ,zelbzd icil d`a ± oigenay zillkd dkynddyk
d`a oigendn dkynddyk ixd ,oldl xiaqn owfd epaxy

,zeklnd zxitqaúBîìBòä øLà ,úeiçä øB÷î àeä§©©£¤¨¨
äøéàîe úèMtúî äøàä ÷ø .úeèøôa ãçà ìk íéìa÷î§©§¦¨¤¨¦§¨©¤¨¨¦§©¤¤§¦¨

,äæ øB÷nîdkyndd lr o`k xaecn `l -zillkd,oigenay ¦¨¤
lr ± `l`dzelbzdxewn `id ± ef zelbzd .ef dkynd ly ±

± mdn cg` lk ,mi`xapde zenlerd lk milawny zeigd
l` zkiiyd zihxtd dx`dd:`id ,ef zehytzde dx`d .ei

,ìLî-Cøc-ìò LîMäî èMtúnä øBà ïBéîãklynk - §¦§©¦§©¥¥©¤¤©¤¤¨¨
lynke ,ynydn cala dx`d `edy xe`dóebä éøáà úBçëå§Ÿ¥§¥©

,mihytznd ±.ìéòì økæpä çnäî.`"p wxta ±äæ øB÷îe± ¥©Ÿ©©¦§¨§¥¨¤
xak `edyzelbzd,oigenay zillkd dkynddnàeä

àø÷pä,dlawd zxeza ±,"àéìbúàc àîìò"ly mler - ©¦§¨¨§¨§¦§©§¨
oke ,zenlera zewl` ly zelbzdd dligzn o`k ik ,zelbzd

`xwp `ed,"àúéðBøèî"ejlnd ± d"awdn zlawnd ,dkln - ©§¦¨
,dklnd ly,"äàzz ànà"åly xzei dpezgzd dbixcnd - §¦¨©¨¨
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íéøîà éèå÷éì
åîëå áð ÷øôúåììë éåìéâ ø÷éò íãàä úîùðáù

íéøáàä ìëå ïéçåîá àåä úåéçä
úåéçä éåìéâ øå÷îî íäì øéàîä ãáì çëå øåà íéìá÷î
úëùîä úåììë éåìéâ ø÷éò î"ãò ùîî äëë ïéçåîáù
ùáåìî àåä íäáù íéàåøáäå úåîìåòä úåéçäì úåéçä
íùá '÷ðä 'úé åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá ììëðå
úåììë éåìéâå äéúåöîå äøåúá íéùáåìîä ïä ïäå ïéçåî
ìë 'éìá÷î úåîìåòä øùà úåéçä øå÷î àåä åæ äëùîä
äæ øå÷îî äøéàîå úèùôúî äøàä ÷ø úåèøôá 'à
óåâä éøáà úåçëå î"ãò ùîùäî èùôúîä øåà ïåéîãë
àéìâúàã àîìò àø÷ðä àåä äæ øå÷îå ì"ðä çåîäî
íëåúá éúðëùå ïåùìî äðéëùå äàúú àîéàå 'úéðåøèîå
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צי xii` f"k iying mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ז חמישי יום
,br 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîöò äðéëùä ìáà,br 'nr cr.äøåúä úåöî

aezkk) "`ni`" z`xwp "dpia" mb ik ,"`ni`"1dpial (m`) m`" :¦¥
dpeilrd dbixcnd ,"d`lir `ni`" `id dpia ± `l` ,("`xwz

,"d`zz `ni`" z`xwp zeklne ,"`ni`"ay¯ "äðéëL"e§¦¨
lî"íëBúa ézðëLå" ïBL2,zelbzde dpiky -3xiaqi oldl . ¦§§¨©§¦§¨

iaxdy itk ± owfd epax
z`f yxtn `"hily4

lk ly mzernyn
,mixen`d mix`ezd
ezpekz z` mix`znd
:zeigd xewn ly ezlerte
`nlr" `xwp zeigd xewn

- "`ilbz`cíL ìò©¥
úéLàø àeä äæ øB÷nL¤¨¤¥¦
,óBñ-ïéà øBà úelbúä- ¦§©¥

xewndy oeeikneenvr
okl ,zelbzd ly oipr `ed

`edenvrvn)ezpekz czinvrd`nlr" mya `xwp (
`edy meyn `le ,(zelbzd ly mler) "`ilbz`cdign`nlr

iptn ,(dkln) "`zipexhn" mb `xwp zeigd xewn ;`ilbz`c
`edyéLîî øLà,éelb úðéçáa úBîìBòì øéàîe C,okle - £¤©§¦¥¦¨¨¦§¦©¦

milbzne mikynp dciÎlry (dkln) "`zipexhn" znbeca df
ly zelbzdd zlgzd `ed ,zeigd xewny ,ixd .jln ly eipipr
.(dkln) "`zipexhn"a seqÎoi` xe`n dlbznd ,seqÎoi` xe`

ãçà ìëì CLîð äæ øB÷nîe,mi`xapde zenlerdn ±øBàä ¦¨¤¦§¨§¨¤¨¨
,Bì éeàøä éèøt úeiçåmya mb zeigd xewn `xwp ,okly - §©§¨¦¨¨

ly zihxtd zeigd xewn ,"m`"d `edy iptn ,"d`zz `ni`"
,`xap lkíëBúa Laìúîe ïëBLå,mi`xapae zenlera ± §¥¦§©¥§¨

.íúBéçäì`xwp ,okly ± §©£¨
mya mb zeigd xewn
zpkeyy my lr ,"dpiky"
zenlera zyalzne
cr .mzeigdl ,mi`xapae
xewn `ed ji` ,epcnl o`k
,llka mi`xape zenlerl
`ed ji` cnlp ± oldl
:l`xyi zenypl xewn

ïëìå`ed ±àø÷ðmb ± §¨¥¦§¨
,ok-ìò "íéðaä íà"¥©¨¦©

,ìLî-Cøcepiid "mipa" - ¤¤¨¨
mb `xwpe ,"l`xyi zenyp"äæ øB÷nnL ,"ìàøNé úñðë"e§¤¤¦§¨¥¤¦¨¤
úeìéöàc úBîLð eìöàð`l` ,mi`xap mpi` mdy ± ¤¤§§¨©£¦

,"milv`p"ïlëå .'eëå äàéøác úBîLð eàøáðåzenlerd mb ± §¦§§§¨¦§¦¨§§ª¨
,zenypd mbe mi`xapdeàäå úeiçä úeèMtúäî ÷ø ïðéàøB ¥¨©¥¦§©§©©§¨
,mikynpe mihytznd ±,"äðéëL" àø÷pä äfä øB÷näî¥©¨©¤©¦§¨§¦¨

.LîMäî øBàä úeèMtúäkynydn cala dx`d `edy ± §¦§©§¨¥©¤¤
xewnn cala dx`d md dl` lk mb jk ±df.

äî ,Bøwòå éelbä úéLàø àéäL ,dîöò äðéëMä ìáà£¨©§¦¨©§¨¤¦¥¦©¦§¦¨©
àéäå ,éelb úðéçáa úBîìBòì øéàî àeä-Ceøa óBñ-ïéàM¤¥¨¥¦¨¨¦§¦©¦§¦

,dpikyd ±ìk øB÷î§¨
ìëaL úeiçä úBëLîä©§¨©©¤§¨
úeiçä ìkL] úBîìBòä̈¨¤¨©©

íäaL,zenleray ±Bðéà ¤¨¤¥
èMtúnä øBà ÷ø©©¦§©¥

äpnî,dpikydn ±øBàk ¦¤¨¨
Y [LîMäî èMtúnä©¦§©¥¥©¤¤
,dnvr dpikyd ixd
ly zeigd lk xewn `idy

- zenlerdøLôà éà¦¤§¨
ìa÷ìe ìañì úBîìBòì̈¨¦§Ÿ§©¥
ïkLzL ,dúðéëL øBà§¦¨¨¤¦§Ÿ

døBà øézñîe íéìònä Leáì àìa ,Lnî íëBúa Laìúúå§¦§©¥§¨©¨§Ÿ§©©§¦©§¦¨
,íäîdlbzi `ed m` ,dpikyd xe` z` lawl mileki md oi` - ¥¤

yeal ici lr `ly mdil`
z` xizqne milrnd

,xe`deìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§
éøîâì úeàéöna¦§¦§©§¥
øBà ìehák ,íøB÷îa¦§¨§¦
óeâa BøB÷îa LîMä©¤¤¦§§

,LîMäxe`yk ,f`y - ©¤¤
,exewna `vnp ynyd
`ed ixd ± dnvr ynya

- ote`aíL äàøð ïéàL¤¥¦§¤¨
óeb íöò ÷ø ,äæ øBà¤©¤¤

.ãáìa LîMä,mb jk ± ©¤¤¦§©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùà ñ"à øåà úåìâúä úéùàø àåä äæ øå÷îù íù ìò
êùîð äæ øå÷îîå éåìéâ 'éçáá úåîìåòì øéàîå êéùîî
ùáìúîå ïëåùå åì éåàøä éèøô úåéçå øåàä 'à ìëì
úñðëå î"ãò íéðáä íà àø÷ð ïëìå íúåéçäì íëåúá
åàøáðå 'éöàã úåîùð åìöàð äæ øå÷îîù ìàøùé
úåéçä úåèùôúäî ÷ø ïðéà ïìåëå 'åëå äàéøáã úåîùð
øåàä úåèùôúäë äðéëù '÷ðä äæä øå÷îäî øåàäå

ùîùäî

éåìéâä úéùàø àéäù äîöò äðéëùä ìáà
àéäå éåìéâ 'éçáá úåîìåòì øéàî ä"á ñ"àù äî åø÷éòå
'åéçä ìëù] úåîìåòä ìëáù úåéçä úåëùîä ìë øå÷î
èùôúîä øåàë äðîî èùôúîä øåà ÷ø åðéà íäáù
äúðéëù øåà ìá÷ìå ìåáñì úåîìåòì à"à [ùîùäî
íéìòîä ùåáì àìá ùîî íëåúá ùáìúúå ïåëùúù
éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù íäî äøåà øéúñîå

ìåèéáë íøå÷îáùîùä óåâá åøå÷îá ùîùä øåà
.ãáìá ùîùä óåâ íöò ÷ø äæ øåà íù äàøð ïéàù
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שם).1. מהרש"א, אגדות (וחדושי א נז, ברכות ג; ב, משלי ח.2.ראה כה, ˘ËÈÏ"‡3.שמות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אין זה "בכל :
שהיא  אומר אז לעולם, מעולם משתלשלים הם איך ותורה דק"ק להענין כהקדמה אח"כ רק הוי' ודבר דאצילות מלכות שהוא מזכיר

התניא בל' משא"כ – וכו') שכינה (ולא "מלכות" הע"ח ל' מביא מע"ח בזה שמסתייע וכיון וכו' דבריאה וכו' דאצי' –Ú"ˆÓמלכות
הקבלה". ס' בל' ˘ËÈÏ"‡4.שאינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·התגלות ראשית הוא זה שמקור שם "על "התיבות :"Ò"‡Â‡ על ביאור הם

נקרא עצמו זה שמקור שאמר ומאיר„‡˙‚ÈÏ‡מה ממשיך "אשר עלדאת"ג) שמחי' מפני (בדוגמת ‚ÈÂÏÈ"בבחי'ÂÓÏÂÚÏ˙(ולא
‡˙ÈÂ¯ËÓנמשך זה "וממקור והתיבות המלך); עניני ונתגלים שנמשכים ‡Á„שע"י ÏÎÏ על ביאור הוא לו", הראוי פרטי וחיות האור

והתיבות תתאה"; שנקרא·˙ÌÎÂומתלבש"ÔÎÂ˘Â"אימא שאמר מה על ביאור הם ושכנתי˘ÈÎ‰להחיותם", ומוסיף ·˙ÌÎÂמלשון



`xiiצב g"k iyiy mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ח שישי יום
פרק נב  ,br 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìùìúùäá äúãéøéáå,146 'nr cr.íéðå÷éúá ù"îë

,mi`xapde zenlerd lk ly zeigd xewn `id dpikydy oeeikn
`edy ynyd xe` enk) dpikydn cala dx`d `id mzeigy
dxi`n dzid (envr xewnd) dpikyd m` ,ixd ,(ynydn dx`d
enk ,ze`ivna milha eide ,mxewna f` mi`vnp md eid ,mda

lha ynyd xe`y
xewna ezeida ze`ivna

elydpikydy icke .
zenlera yalzz
gxkdd on ,mi`xapae
yeala yalzz `idy
xe`d lr xizqne milrnd
geka ± f` `wecy ,dly
mi`xapde zenlerd
xe`d z` lawle "helwl"
.ze`ivna lhazdl `le
:dl`yd zl`yp ,j`

xe` lr xizqdle milrdl ezlekia yiy ,xaecn yeal dfi`a
dpikydy oeeikn ?ze`ivna lhazi `l envr `edye ,dpikyd

xewn ixd `idlki`xapdxewn `id ixd ,mmb,df yeall
± exewna `vnp `ede ,yeal eze`a dxi`n dpikydy dryae
owfd epax xiaqn ± `l` ?ze`ivna lhazdl yeald lr ixd
dxezay d"awd ly eznkge epevx `ed ,df yeal ± oldl
ly zeigd xewn xy`n xzei dpeilr dbixcn `ede ,zeevne
xe` ipta lhazn df yeal oi` ± okl ."dpiky" `xwpd zenlerd
f"try `l`" .xe`dn dlrnly dbixcn ezeida ,dpikyd

cer daxc`lcbez'ek leaql `"` dpikyd xe` m`y `iyewd
± "'..dcxiy wx" :uxzne ± dfn 'rnly dn k"ek`rw"k oeyl

`"hily x"enc`.
:"`ipz"d oeylae,dLéaìäìe døézñäì ìëeiL Leálä eäîe©©§¤©§©§¦¨§©§¦¨

,dpikyd xe` lr xizqdl egeka didiy -ìhaúé àìå± §Ÿ¦§©¥
,envr yealdCøaúé BðBöø àeä ?døBàa úeàéöna¦§¦§¨§¦§¨¥
'eëå Búîëçåoipr mieedn mlek md xen`ky ,ezrce ezpiae ± §¨§¨§

,dlrnl oigendeðì úéìâpä ,äéúBöîe äøBza íéLaìîä©§ª¨¦©¨¦§¤¨©¦§¥¨
,eðéðáìeyealye ,dpikyd xe`l "yeal" zeidl mileki md - §¨¥

?dnl jk lke ± dpikyd xe`a lhazi `l dfäîëçî àúéøBàc§¨§¨¥¨§¨
,ú÷ôð,"dnkg"d on d`a dxezd ,oky -äàlò äîëç àéä ¨§©¦¨§¨¦¨¨

zxitq ,dpeilr dnkg ±
mler" ly dnkgd

,"zeliv`dàìéòìc¦§¥¨
àîìòî àìéòì§¥¨¥©§¨

,àéìbúàcdlrnly - §¦§©§¨
ly mlerdn dlrn
`nlr" .zelbzd
,xen`k ,`ed "`ilbz`c
ziy`x" ± "dpiky" zpiga
dnkg"e ± "ielibd
dlrnly ,"d`lir
`id ixd ,llka zelbzdn

,"`ilbz`c `nlr"n dlrnle dlrnlàìå íékç eäéàc§¦©¦§¨
é äîëça,'eëå äòéãdnkg zpigaa) mkg d"awd - §¨§¨§¦¨§

,drecid "dnkg"a `l la` ("zeliv`"c,ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥
,äàlò äîëça ãçéîe Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL- ¤¥¨§ª¨§ª¨§¨§¨¦¨¨

,dpeilrd dnkga.ãçà Búîëçå Cøaúé àeäå,dnkgy ixd ± §¦§¨¥§¨§¨¤¨
md (zrce dpia enk) dlrnly oigen ly zepigad x`y mb oke
md mileki okle ,dpikyd xe` zbixcn xy`n daxda dlrnl
.df xe`a ze`ivna lhazdl `le dpikyd xe`l yeal zeidl
cvike ,yeal xeza ynyl dlrnly oigend mileki cvik ,mxa
mb dlrnl `edy drya ± df yeal lawl mi`xapd mileki

- ?dpikyd xe`n÷ødxeze d`lir dnkgy iptn edf ±5 ©
äâøãnî úBâøãnä øúña äãøiL,dpeilr ±äâøãîì± ¤¨§¨§¥¤©©§¥¦©§¥¨§©§¥¨

,dpezgzìzLäaíéøáãa äLaìúpL ãò ,úBîìBòä úeìL §¦§©§§¨¨©¤¦§©§¨¦§¨¦
â"éøz ïäL ,íéiîLb,613 ±.äøBzä úBöîdcxi mday ± ©§¦¦¤¥©§©¦§©¨

miinybd mixacae zebixcna dzcixiae ,dxezd dyalzpe
yeal zeidl dgeka yi ± miipezgzdxizqnd.dpikyd xe` lr

ìzLäa dúãéøéáeäãøé äðéëMä íb ¯ íìBòì íìBòî úeìL ¦¦¨¨§¦§©§§¥¨§¨©©§¦¨¨§¨
,íìBòå íìBò ìëa da äLaìúðå,dlrnly dnkga - §¦§©§¨¨§¨¨§¨

lkay dxeza z`vnpd
xe` yaeln ,mler

,dpikydìëéä eäæå§¤¥©
ìëaL íéLã÷-éLã÷̈§¥¨¨¦¤§¨

,íìBòå íìBòÎiycw - ¨§¨
ly dnewn `ed miycw
lka dpikyd z`xyd

lkay dxeza miyaelnd ,dlrnly oigend ± mlere mler
dxey mye ,mler eze`ay miycwÎiycw lkid md ,mler
zpkeyd ,dpikyd
.mler eze`a dlbzne
'øäf'a áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©
äðéëMäL ,'íéiç õò'å§¥©¦¤©§¦¨

àéäLzexitqa ± ¤¦
zxitqe zpiga ± zepeilrd
àéäL] úeìéöàc úeëìî©§©£¦¤¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìèáúé àìå äùéáìäìå äøéúñäì ìëåéù ùåáìä åäîå
íéùáåìîä 'åëå åúîëçå 'úé åðåöø àåä äøåàá úåàéöîá
äîëçî àúééøåàã åðéðáìå åðì úéìâðä äéúåöîå äøåúá
àîìòî àìéòì àìéòìã äàìéò äîëç àéä ú÷ôð
ì"ùîëå 'åëå äòéãé äîëçá àìå íéëç åäéàã àéìâúàã
àåäå äàìéò äîëçá ãçåéîå ùáåìî ä"á ñ"à øåàù
äâéøãîî úåâøãîä øúñá äãøéù ÷ø ãçà åúîëçå 'úé
äùáìúðù ãò úåîìåòä úåìùìúùäá äâéøãîì

.äøåúä úåöî â"éøú ïäù íééîùâ íéøáãá

äúãéøéáå
äùáìúðå äãøé äðéëùä íâ íìåòì íìåòî 'åìùìúùäá
íìåò ìëáù ÷"÷ ìëéä åäæå íìåòå íìåò ìëá äá
úåëìî àéäù äðéëùäù ç"òå øäæá ù"îëå íìåòå
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ל  בנוגע ענין עוד בעולמות ÂÓ˘˙אח"כ מדבר (בתחלה ישראל" וכנסת הבנים אם נקרא "ולכן כו'") ולבנינו לנו ל"הנגלות (כהקדמה
הענין·ÏÏÎוברואים זה ‰·ÌÈואין Â‡ È"ÒÎ„."(.5הכוונה זה¯˜"ואולי ל' פ"ד ראה רפנ "ג:ÓÓ˘לתורה ועיין .Ú"Á'דאצי‡È‰˘

–‰˙Â¯‰כללות Î"˜וצ"ע" ˙¯Ú‰‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.



צג xii` h"k ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ט קודש שבת יום
,146 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìéöàã 'ìî úåùáìúäáå,cr 'nr cr.äðéëù

,zeliv`c zekln ±àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úðéça§¦©¦¥¨
ïëìå ,úBîìBòì øéànL úeiçåzpiga `idy iptn ±ielib §©¤¥¦¨¨§¨¥

okl ,zeigdne seqÎoi` xe`nçeø"å "'ä øác" úàø÷ð àéä¦¦§¥§©§©
ìBëéák ,"åétxeaica zelbl ± ielibd oipr `ed "xeaic" ,oky ± ¦¦§¨

,daygna mlrp didy dn
Bîk ,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§
àeä øeacä íãàaL¤¨¨¨©¦
BzáLçî älâî§©¤©£©§
äîìòðå äîeúqä©§¨§¤§¨¨

¯ [íéòîBMäìmb jk §©§¦
zekln zpigay ,dlrnl
zpiga `idy ,"zeliv`"c
seqÎoi` xe` ly ielibd
df iptl eidy zeigd lye
xac" z`xwp ± mlrda
xeaicd lekiak edf ,"'d
zewl` dlbnd dlrnly
"dpiky" ,okae .zenlera
zekln" `idy ,ef

- "zeliv`càéä¦
-éLã÷ ìëéäa úLaìúî¦§©¤¤§¥©¨§¥
àéäL äàéøác íéLã÷̈¨¦¦§¦¨¤¦

úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©
ïúeLaìúäáe ,äàéøácmler" ly zrcÎdpiaÎdnkgyk ± ¦§¦¨§¦§©§¨

,l"pk) okezay zeliv`c zekln mr cgi"] "d`ixadxewnny'
df± ('ek 'e`xape ±miyalzn [`"hily x"enc` w"k zxrd

.äàéøaaL íéëàìnäå úBîLpä eàøáð ¯ äàéøác úeëìîa§©§¦§¦¨¦§§©§¨§©©§¨¦¤©§¦¨
zpigaa xak md ,mler eze` ly mik`lnde zenypd ±mi`xap

mieedzn mde ,mler eze` ly zewl` `le ,mler eze` ly
mler eze` ly "zekln"d zpigan6mik`lnde zenypdy ,ixd ;

mler" ly "zekln" zpigan mieedzn "d`ixad mler" ly
"d`ixad;íMî íâå,"d`ixad mler" ly zeklnd zxitqn ± §©¦¨

dyalzdy ,"zeliv`"c zekln ± dpikyd zpiga zyaeln day

okn xg`le ,"d`ixad mler"ay zrcÎdpiaÎdnkga dligza
zd,"d`ixad mler"ay "zekln"a dyalãeîìzä CLîð¦§©©©§

eðéðôlL7íìBòaL ,'íéðewz'ä íLa ìéòì øàaúpL Bîëe , ¤§¨¥§¤¦§¨¥§¥§¥©¦¦¤§¨
ìL Bzòãå Búðéáe Búîëç íL úBòétLîe úBøéàî äàéøaä©§¦¨§¦©§¦¨¨§¨¦¨§©§¤
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
,íeöò íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§¨
mikynpe micxei md -
wfg mevnv ly ote`a

,mevreeìëeiL éãëa¦§¥¤§
íéëàìnäå úBîLpä©§¨§©©§¨¦
ìeáb éìòa íäL¤¥©£¥§
äòtLä ìa÷ì úéìëúå§©§¦§©¥©§¨¨
-äðéa-äîëç úðéçaî¦§¦©¨§¨¦¨

,elà úòcÎdnkgn - ©©¥
seqÎoi` ly zrcÎdpia
ody itk ,`edÎjexa
zlekia did `l ,mvra
mik`lnde zenypd
itk ,`wec ,`l` ;lawl
zekynpe zecxei ody
ote`a "d`ixad mler"a
md ± xzeia mvnevn

.lawl milekiCLîð ïëìå§¨¥¦§¨
íMî,"d`ixad mler"n ±,ãeîìzä`l` ,"dpyn"d `l - ¦¨©©§

,`xnb ± "cenlz"dàeäL,"cenlz"d ±-äîëç úðéça ïk-íb ¤©¥§¦©¨§¨
,ïéøea ìò úBëìää éîòè àeä ãeîìzäL ,úòc-äðéa¦¨©©¤©©§©£¥©£¨©§¨

íéîòhäå,lkye mrh ly oipr ±-äðéa-äîëç úðéça íä §©§¨¦¥§¦©¨§¨¦¨
,úòc;oigen -ïîöò úBëìääå,"dpyn"ay ±åéúBcnî ïä ©©§©£¨©§¨¥¦¦¨

:ïäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL,zepiga -íéîçø ïéc ãñç± ¤¥¨¤¥¤¤¦©£¦
,zx`tzïänL ,'eë,zecndn ±,øeqàäå øzää CLîð ¤¥¤¦§¨©¤¥§¨¦

,øeètäå áeiçäå ,ìeñtäå øLkäå,cqg ± xyke xzid - §©¨¥§©¨§©¦§©§
b ± leqte xeqi`,dxea.'íéðewz'a áeúkL Bîkzeklddy ± §¤¨©¦¦

.dlrnly zecndn od

äàéøác úeëìîa úeìéöàc úeëìî úeLaìúäáe8,`id - §¦§©§©§©£¦§©§¦§¦¨
,okn xg`lúLaìúî¦§©¤¤

íéLã÷-éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦
-äîëç àeäL äøéöéc¦¦¨¤¨§¨

.äøéöéc úòc-äðéa,jk ± ¦¨©©¦¦¨
dpikyd z`xyd dpyiy

,"dxivid mler"a "zeliv`"c zeklnnïúeLaìúäáexg`l ± §¦§©§¨
,oknY äøéöéc úeëìîa§©§¦¦¨

zeklny drya
`idy itk "zeliv`"c
zeklna zyaeln
ÎdpiaÎdnkgae "d`ixa"c
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øéàîù úåéçå ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéäù] úåìéöàã
ìåëéáë åéô çåøå 'ä øáã úàø÷ð àéä ïëìå úåîìåòì
åúáùçî äìâî àåä øåáãä íãàáù åîë î"ãò
ìëéäá úùáìúî àéä [íéòîåùäì äîìòðå äîåúñä
ïúåùáìúäáå äàéøáã ã"áç àéäù äàéøáã ÷"÷
äàéøááù 'éëàìîäå úåîùðä åàøáð äàéøáã úåëìîá
íùá ì"ùîëå åðéðôìù ãåîìúä êùîð íùî íâå
íù úåòéôùîå úåøéàî äàéøáä íìåòáù íéðå÷éúä
íåöò íåöîö 'éçáá ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç
ìåáâ éìòá íäù íéëàìîäå úåîùðä åìëåéù éãëá
êùîð ïëìå åìà ã"áç 'éçáî äòôùä ìá÷ì úéìëúå
àåä ãåîìúäù ã"áç 'éçá ë"â àåäù ãåîìúä íùî
ã"áç 'éçá íä íéîòèäå ïééøåá ìò úåëìää éîòè
ïéã ãñç ïäù ä"á ñ"à ìù åéúåãîî ïä ïîöò úåëìääå
ìåñôäå øùëäå øåñéàäå øúéää êùîð ïäîù 'åë íéîçø

.'éðå÷éúá ù"îë øåèôäå áåéçäå

úåëìî úåùáìúäáå
'éöéã ÷"÷ ìëéäá úùáìúî äàéøáã úåëìîá 'éöàã

úåëìîá ïúåùáìúäáå äøéöéã ã"áç àåäùäøéöéã
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א.6. קלט, דף הקודש ˘ËÈÏ"‡7.באגרת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰היא דהתורה בפכ"ג ממש"כ יוקשה שלא הדיוק "אולי :Ò"‡‡ הוא כי
כולא כו' עיקר Á„היודע אך כו' מאיר ושם א): (נה, מהגהה ולהעיר כו' המשכות הן... ההלכות בפכ"ג: מש"כ וע"ד לפנינו כ' לכן –

כו'". לבד והארתן ˘ËÈÏ"‡8.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ התלבשות (1 כי: דבריאה") במל' "ובהתלבשותן אמר שכבר (אף עוה"פ "כופל :
ענינים  הם עי"ז שהנמשך עד כ"כ שמעלימה זו התלבשות משא"כ – (עלדאתכ"ס) דברי' ענינים הם עי"ז והנמשך היא קלה שלפני'

(2 (עלדאת"ג). „‡ÔÈדיצירה Ï"È ובהג"ה במל'" מלובשת דאצי' "מל' לקמן (ראה במל' מל' – כ"א דבריאה, בחב"ד התלבשות – בזו



`xiiצד h"k ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
)êúåëìî áåúëä ïåùì ïáåé äæáå

:(íéîìåò ìë úåëìî

- "dxivid mler" ly "zekln"a zyalzn ± "dxivi"c zrc
úBçeøä eøöBðopyi oky ,"gex" ze`xwpd zenypd zepiga ± §¨

`id "ytp" ixde ,dnype gex ,ytp ± zenypa zebixcn yly
epcnlyk ."d`ixa"n ± "dnyp"e ,"dxivi"n ± "gex" ,"diyr"n

,"d`ixad mler" zece`
zeklnny xn`p
zexvep "d`ixa"c
ly dbixcnd ± "zenyp"d
ep`yk ,dzre ."dnyp"
zekln" zece` micnel
epax xne` ± "dxivic
zexvep dpnny ,owfd
ly dbixcnd ± "zegex"d

,"gex"íéëàìnäå§©©§¨¦
.äøéöéaLzepiga mb ± ¤¦¦¨

mbe zenypay "gex"d
mler" ly mik`lnd
zeklnn eedzp ± "dxivid

;"dxivi"cíMî íâå± §©¦¨
,"dxivi"c zeklnnàéä¦

àéäL ,eðéðôlL äðLnä©¦§¨¤§¨¥¤¦
,úB÷eñt úBëìä£¨§
ïk íb úBëLîpä©¦§¨©¥
ìL úòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©¤

àeä-Ceøa óBñ-ïéà9.± ¥¨
ly zrcÎdpiaÎdnkgn `a `edy cenlzl qgia epcnly myk
ly lkyde minrhdn akxen cenlzd ik ,`edÎjexa seqÎoi`

lddze`a onvr zeklddy zexnly ,dpynl qgia mb jk ,zek
oeeikn ,z`f lka ,zecnd zpiganodaymdy ,minrhd minelb

ly zrcÎdpiaÎdnkgn zekynp ok mb od - ,mrhe lky ly oipr
,`edÎjexa seqÎoi`íäL úòc-äðéa-äîëç úBðéçaL ÷ø©¤§¦¨§¨¦¨©©¤¥

àìå ,úBëìää éôeâa íéæeðâe íéLaìî íä ,úBëìää éîòè©£¥©£¨¥§ª¨¦§¦§¥©£¨§Ÿ
.éelb úðéçáa,`xnba ±minrhd.zelbzda ± zekldd ly ¦§¦©¦
dpyna ,eli`ewqt,mrhd `le ± zelbzda `ed cala dkldd

Y éelb úðéçáa ïäL úBëìää éôeâå,dpynaúøàä ïä ïä §¥©£¨¤¥¦§¦©¦¥¥¤¨©
,éelb úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL åéúBcî,xen`k - ¦¨¤¥¨¦§¦©¦

,dxeab edf ± xeqi`l oicd wqte ,cqg edf ± xzidl dkld wqty
ïéðp÷î ïøéôñ úéLc 'íéðewz'ä íLa ìéòì øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¥§¥©¦¦§¦§¦¨§©§¦

,äøéöéamler" zecn ody ± seqÎoi` ly zecne zexitq yy - ¦¦¨
,"dxivid mler"a zexi`ne ze`vnp ± "zeliv`dììk Cøc ïäL¤¥¤¤§¨

,ïée÷ éðL:miillk mieew ipya zewlgp zecnd yy -ïéîé± §¥©¦¨¦
,"cqg" `edyY ìàîNe(rexf) `rexc cqg" ik ,"dxeab" `edy §Ÿ

- "`l`ny (rexf) `rexc dxeab ,`pini,ãñçc àøèqî ì÷äì§¨¥¦¦§¨§¤¤
,lwdl dkldd wqt `a ± cqgd zcne zpigan -øézäì eðéäc§©§§©¦

ìëeiL,xzend xacd ±,'ä ìà úBìòìdilr zeidl lkezy - ¤©©£¤
ea ynzyn icediy xzend xac ,oky .dyecwa xac eze`l
± devne dyecw ly oiprl
eay zeigd dler
ly oipr df ixde ,dyecwa

,cqg;'eë øéîçäì Bà- §©£¦
,xzid epi` xacdy
didzy xyt` i` `linae
df ixde ,dyecwl dilr el
,"oic"e "dxeab" ly oipr
lkei `l xac eze`y
ipy md dl` .zelrl
ly miillkd mieewd
odny ,dlrnly zecnd
,dpynay zekldd ze`a

,ìkäåmb cenlz mb - §©Ÿ
,dpynäîëç ét-ìò©¦¨§¨
äàlò,dpeilr dnkg ± ¦¨¨

úòãå äðéáe ,úeìéöàc©£¦¦¨¨©©
,da úBìeìk,"dnkg"a - §¨

úBãçéîedpynd ± §ª¨
dx`dd oke ,cenlzde

zrcÎdpiaÎdnkgny
,cenlzde dpynd mikynp dpnny zecne-Ceøa óBñ-ïéàa§¥¨

,úeìéöàc úòc-äðéa-äîëç úBLaìî ïlk CBúa ék ,àeä¦§ª¨§ª¨¨§¨¦¨©©©£¦
.ãeçiä úéìëúa ïäa ãçéî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL,ixd ± ¤¥¨§ª¨¨¤§©§¦©¦

,"dxivid mler" ly miycwÎiycw lkida zyalzn dpikydyk
zpigaa okn xg`leon wlg jynp ± "dxivid mler" ly zekln

`edy itk dpikyd xe`l ilkd `edy - ,"dpyn" `edy ,dxezd
."dxivid mler"a dlbznäæ Cøãa ïëåzyalzn dligzay ± §¥§¤¤¤

,"dxivid mler" ly zekln zpigaa dpikydäðéëMä äãøé̈§¨©§¦¨
'âî íìBò ìëå .äiNòc íéLã÷-éLã÷ ìëéäa äLaìúðå§¦§©§¨§¥©¨§¥¨¨¦©£¦¨§¨¨¦

elà úBîìBò,diyr ,dxivi ,d`ixa ±úBááøì ÷lçúî ¨¥¦§©¥§¦§
úeëìîe ,íéèøt úBîìBò ïk íb úBàø÷pä ,úBâøãî©§¥©¦§¨©¥¨§¨¦©§

úeìéöàc,"dpiky"d zpiga ,xen`k ,`idy ±úLaìî ©£¦§ª¤¤
ì ïáeé äæáe)* ääâä úeëìnaEúeëìî" :áeúkä ïBL ©©§¨¤¨§©¨©§§

"íéîìBò ìk úeëìî,"jzekln" yiy ,rnyn ,weqtd oeyln ± ©§¨¨¦
zeklndyjllk ly zeklnd ,"minler lk zekln" yie ,

zeklnd ,jzeklny ,mixne` jk lre ,zenlerdjly`id ,
lk ly "zekln" zpigaa ik ,zenlerd lk zekln ly zeiniptd
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íéøîà éèå÷éì
àéä íùî íâå äøéöéáù íéëàìîäå úåçåøä åøöåð
ë"â úåëùîðä úå÷åñô úåëìä àéäù åðéðôìù äðùîä
éîòè íäù ã"áç 'éçáù ÷ø ä"á ñ"à ìù ã"áçî
'éçáá àìå úåëìää éôåâá 'éæåðâå íéùáåìî íä úåëìää
åéúåãî úøàä ïä ïä éåìéâ 'éçáá ïäù 'åëìää éôåâå éåìéâ
úéùã 'éðå÷éúä íùá ì"ùîë éåìéâ 'éçáá ä"á ñ"à ìù
ìàîùå ïéîé ïéå÷ éðù ììë êøã ïäù äøéöéá ïéðð÷î ïøéôñ
ìà úåìòì ìëåéù øéúäì åðééäã ãñçã àøèñî ì÷äì
äðéáå 'éöàã äàìéò äîëç ô"ò ìëäå 'åë øéîçäì åà 'ä
ïìåë êåúá éë ä"á ñ"àá úåãçåéîå äá úåìåìë úòãå
ïäá ãçåéî ä"á ñ"à øåàù úåìéöàã ã"áç úåùáåìî
äùáìúðå äðéëùä äãøé äæ êøãá ïëå ãåçéä úéìëúá
åìà úåîìåò 'âî íìåò ìëå äéùòã ÷"÷ ìëéäá
úåîìåò ïë íâ úåàø÷ðä úåâéøãî úåááøì ÷ìçúî

úåëìîá úùáåìî 'åìéöàã úåëìîå íéèøô
*éèøô íìåò ìë ìù

ìëéäá úùáìúîå úãøåé
íìåòáù ã"áç àåäù ÷"÷
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– הבריאה עולם לעניני בנוגע משא"כ – מלכות") ÂÈÈÚ"מל' ÏÎהתלבשות מוכרחת –„"·Á·ועד"ז) בנוגע ·ÏÎדברי' – עולם
עולם –Ê‰לעניני במשל וכמו (ÈÈÚ ÏÎ„נמשכים ÔÈÁÂÓÂהגוף ˘‡¯‰Ó'במל זו לההתלבשות שגם את"ל ואפילו בארוכה. וכנ"ל –

– הת"ת)) (שער עלינו שלאחר בדרוש בסי' קצת (וכ"מ דבריאה בחב"ד התלבשות מקודם צ"ל – היצירה) עולם (שלצורך דבריאה
ממוחין  המשכה – (במשל מבריאה הערך רחוק – דיצירה בענין לפעול דבריאה מל' שתוכל במדה רק דבריאה חב"ד פעולת בזה הרי

לשכל)". כלל שייך שאינו – ממנו הערך רחוק בענין לפעול שיוכל במדה ˘ËÈÏ"‡9.דהאדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שהרי" :ÏÎ התורה
כמשנ"ת וכו' ת"ת ענין וגדול חד כולא וקב"ה אורייתא (שלכן ב"ה אוא"ס של חכ' לפ"ז)".·Ó"Îהיא בתניא

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

áéiç ,Bòøt àlLe`ived m` la` .ez`ved lrøeèt ,BòøtMîlr ¤Ÿ§¨©¨¦¤§¨¨
.ez`vedóà ,øîBà äãeäé éaøe`ived m`éðtî ,áéiç BòøtMî ©¦§¨¥©¦¤§¨©¨¦§¥

Loiicréøv.Bì C ¤¨¦
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîdcedi iax xn` recne ,ewlgp dna ± ©¥©§

.erxty xg` elit` el jixv `edy:`xnbd daiyn,óñBé áø øîà̈©©¥
ì øeñàeäééðéa àkéà òeøt øèL úBäLewlgp dcedi iaxe opax ± ¨§©§¨¨©¦¨¥©§

ef `ziixae ,deld erxty aeg xhy ecia akrl delnl xeq` m`
,zeyxl zeyxn rext aeg xhy `ivedy delna zxacnïðaø©¨¨

,éøáñyøeñàdelnlìòeøt øèL úBäL`ny yegl yiy ,ecia ¨§¦¨§©§¨¨©
epi` ,eniiwl xeq`y oeike ,ea dabie xefgie ,aegd rxtpy gkyi

.ez`ved lr miaiig oi`e aeygøzeî øáñ äãeäé éaøådelnl §©¦§¨¨©¨
ìòeøt øèL úBäLz` zeqkl ick ea ynzydl `ed lekie ,ecia §©§¨¨©

.aiig ,delnd e`ived m` jkitle ,ezigelv
:mzwelgn xe`iaa sqep ote`àîìò éleëc ,øîà ééaàixacl-] ©©¥¨©§¥¨§¨

[lkdøeñàdelnlìòeøt øèL úBäL,eciaøèLa äãBîa àëäå ¨§©§¨¨©§¨¨§¤¦§¨
éøvL BáúkLéâìôéî÷ Bîéi÷ì Cdcedi iaxe `nw `pz ewlgp o`ke ± ¤§¨¤¨¦§©§¨¦§§¦

,erxty orehy `l` siefn epi` df xhyy dcen deldy ote`a
,ea zeabl ick rext epi`y zecedle eniiwl deld jixv m`d
miiewn epi`y aeg xhy `ivedy delna zxacn ef `ziixae

.zeyxl zeyxn,øáñ àn÷ àpzdeld m` mbyøèLa äãBî ©¨©¨¨©¤¦§¨
éøö ,BáúkLC`edBîéi÷ìoreh deldy oeike ,rext epi`y zecedle ¤§¨¨¦§©§

okle ,melkl ie`x epi`e ,ea zeabl leki delnd oi` rext xhydy
.ez`ved lr miaiig oi`ïéà BáúkL øèLa äãBî ,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¤¦§¨¤§¨¥

éøö,Bîéi÷ì Cmiiwzp eli`k df ixd ,siefn epi`y dcedy oeiky ¨¦§©§
rext xnel on`p epi` aeye ,ea minezgd micrd ici lr xhyd

.aiig delnd e`ived m` okle ,aegd enr zeabl xyt`e ,`edéàîe©
e`ived m`y dxn`y `ziixad zpeek dne ±Bòøt àlL ãò,aiig ©¤Ÿ§¨

BòøtMîe.xeht ¦¤§¨
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צה xii` h"k ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
êúåëìî áåúëä ïåùì ïáåé äæáå)

:(íéîìåò ìë úåëìî

zyaeln ± zenlerdjzekln"zeliv`"c zekln ±ìk ìL :(¤¨
Y éèøt íìBòmler lkay zekln zpigaa zyalzn `id (` ¨§¨¦

;ihxtúãøBézeyalzdd iciÎlr) "zeliv`"c zekln (a ± ¤¤
,zcxei (dxen`dúLaìúîe,zyalzn "zeliv`"c zekln (b ¦§©¤¤

,íéLã÷-éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦
úòc-äðéa-äîëç àeäL¤¨§¨¦¨©©
epnî äèîlL íìBòaL¤¨¨¤§©¨¦¤

.äâøãîazekln zpiga ± §©§¥¨
,"zeliv`d mler" ly
zyaeln `idy itk
mler ly "zekln"a
zyalzn ,xzei oeilr
ly ,zrcÎdpiaÎdnkga
dhnly mler

dbixcna10.,äpäå§¦¥
äðéëMäîzekln ± ¥©§¦¨
,"zeliv`"cíìBò ìk ìL íéLã÷-éLã÷ ìëéäa úLaìîä©§ª¤¤§¥©¨§¥¨¨¦¤¨¨

úeiçå øBà äpnî èMtúîe CLîð ,éèøt Bà éììk ,íìBòå§¨§¨¦§¨¦¦§¨¦§©¥¦¤¨§©
,'eëå íéëàìîe úBîLð ,BaL íéàeøaäå íìBòä ìëì- §¨¨¨§©§¦¤§¨©§¨¦§

mlek ,'eke zelkidd enk ,mler eze`ay mi`xapd x`y oke

zpigan zeige xe` milawndpikylkida zyaelnd) ef
,oky ,(mler eze`ay miycwÎiycwäøNòa eàøáð ílk ék¦ª¨¦§§©£¨¨

úéLàøa äNòîaL úBøîàî11íäL ,,zexn`nd zxyr ± ©£¨¤§©£¥§¥¦¤¥
"äðéëL" íLa àø÷pä "'ä øác"ly epipry epcnly itk ± §©©¦§¨§¥§¦¨

z` zelbl `ed "'d xac"
.mlrpe xzqen didy dn
dpikyd oipr ok mb edfy
iwl`d xe`d zelbzd ±
jeza ,mlerdn dlrnly
zpigay ,ixd .mlerd
mler" ly zekln
mya z`xwpd) "zeliv`d
"'d xac" `ide ,"dpiky"
zxyra dlbzpy
ef `id ,(zexn`nd
mikynp dpnny
dkynd .mi`xapde zenlerd lka zeige xe` mihytzne
miycwÎiycw lkid `idy ,dxez iciÎlr d`a ef zehytzde
zynynd `ide ,mler lka (dligza dpiky zyalzn ea)

dpikyd xe`l "yeal"k:
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íéøîà éèå÷éì
*éèøô íìåò ìë ìù

ìëéäá úùáìúîå úãøåé
íìåòáù ã"áç àåäù ÷"÷

úùáåìîä äðéëùäî äðäå .äâøãîá åðîî äèîìù
éèøô åà éììë íìåòå íìåò ìë ìù ÷"÷ ìëéäá
íéàåøáäå íìåòä ìëì úåéçå øåà äðîî èùôúîå êùîð
äøùòá åàøáð íìåë éë 'åëå íéëàìîå úåîùð åáù
àø÷ðä 'ä øáã íäù úéùàøá äùòîáù úåøîàî

:äðéëù íùá
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הרבי 10. בכך מציין הנראה וכפי מהם; אחד בכל דאצילות" "מלכות על החזרה כמו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק היא ל-א)ב)ג) החלוקה
קדשים בקדשי שההתלבשות למלכות˘·ÏÎשליט"א מתייחסת – שלמטה „‡ˆÂÏÈ˙עולם שבעולמות מלכות לבחינת ולא –

"והנה אומר: הזקן שרבנו מה גם זהו דאצילות. מלכות מתלבשת בהן ק"ק...".ÈÎ˘‰Ó‰מ"אצילות", בהיכל ‰Ú¯˙11.המלובשת
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשזהו – עולמות הי' לא לזה קודם "כי :˙È˘‡¯·של התחלת כפשוטו –ÔÈ‡Ó Y ליש)".·¯‡

xii` h"k ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
êúåëìî áåúëä ïåùì ïáåé äæáå)

:(íéîìåò ìë úåëìî

zyaeln ± zenlerdjzekln"zeliv`"c zekln ±ìk ìL :(¤¨
Y éèøt íìBòmler lkay zekln zpigaa zyalzn `id (` ¨§¨¦

;ihxtúãøBézeyalzdd iciÎlr) "zeliv`"c zekln (a ± ¤¤
,zcxei (dxen`dúLaìúîe,zyalzn "zeliv`"c zekln (b ¦§©¤¤

,íéLã÷-éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦
úòc-äðéa-äîëç àeäL¤¨§¨¦¨©©
epnî äèîlL íìBòaL¤¨¨¤§©¨¦¤

.äâøãîazekln zpiga ± §©§¥¨
,"zeliv`d mler" ly
zyaeln `idy itk
mler ly "zekln"a
zyalzn ,xzei oeilr
ly ,zrcÎdpiaÎdnkga
dhnly mler

dbixcna10.,äpäå§¦¥
äðéëMäîzekln ± ¥©§¦¨
,"zeliv`"cíìBò ìk ìL íéLã÷-éLã÷ ìëéäa úLaìîä©§ª¤¤§¥©¨§¥¨¨¦¤¨¨

úeiçå øBà äpnî èMtúîe CLîð ,éèøt Bà éììk ,íìBòå§¨§¨¦§¨¦¦§¨¦§©¥¦¤¨§©
,'eëå íéëàìîe úBîLð ,BaL íéàeøaäå íìBòä ìëì- §¨¨¨§©§¦¤§¨©§¨¦§

mlek ,'eke zelkidd enk ,mler eze`ay mi`xapd x`y oke

zpigan zeige xe` milawndpikylkida zyaelnd) ef
,oky ,(mler eze`ay miycwÎiycwäøNòa eàøáð ílk ék¦ª¨¦§§©£¨¨

úéLàøa äNòîaL úBøîàî11íäL ,,zexn`nd zxyr ± ©£¨¤§©£¥§¥¦¤¥
"äðéëL" íLa àø÷pä "'ä øác"ly epipry epcnly itk ± §©©¦§¨§¥§¦¨

z` zelbl `ed "'d xac"
.mlrpe xzqen didy dn
dpikyd oipr ok mb edfy
iwl`d xe`d zelbzd ±
jeza ,mlerdn dlrnly
zpigay ,ixd .mlerd
mler" ly zekln
mya z`xwpd) "zeliv`d
"'d xac" `ide ,"dpiky"
zxyra dlbzpy
ef `id ,(zexn`nd
mikynp dpnny
dkynd .mi`xapde zenlerd lka zeige xe` mihytzne
miycwÎiycw lkid `idy ,dxez iciÎlr d`a ef zehytzde
zynynd `ide ,mler lka (dligza dpiky zyalzn ea)
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úùáåìîä äðéëùäî äðäå .äâøãîá åðîî äèîìù
éèøô åà éììë íìåòå íìåò ìë ìù ÷"÷ ìëéäá
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äøùòá åàøáð íìåë éë 'åëå íéëàìîå úåîùð åáù
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הרבי 10. בכך מציין הנראה וכפי מהם; אחד בכל דאצילות" "מלכות על החזרה כמו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק היא ל-א)ב)ג) החלוקה
קדשים בקדשי שההתלבשות למלכות˘·ÏÎשליט"א מתייחסת – שלמטה „‡ˆÂÏÈ˙עולם שבעולמות מלכות לבחינת ולא –

"והנה אומר: הזקן שרבנו מה גם זהו דאצילות. מלכות מתלבשת בהן ק"ק...".ÈÎ˘‰Ó‰מ"אצילות", בהיכל ‰Ú¯˙11.המלובשת
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשזהו – עולמות הי' לא לזה קודם "כי :˙È˘‡¯·של התחלת כפשוטו –ÔÈ‡Ó Y ליש)".·¯‡

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

áéiç ,Bòøt àlLe`ived m` la` .ez`ved lrøeèt ,BòøtMîlr ¤Ÿ§¨©¨¦¤§¨¨
.ez`vedóà ,øîBà äãeäé éaøe`ived m`éðtî ,áéiç BòøtMî ©¦§¨¥©¦¤§¨©¨¦§¥

Loiicréøv.Bì C ¤¨¦
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîdcedi iax xn` recne ,ewlgp dna ± ©¥©§

.erxty xg` elit` el jixv `edy:`xnbd daiyn,óñBé áø øîà̈©©¥
ì øeñàeäééðéa àkéà òeøt øèL úBäLewlgp dcedi iaxe opax ± ¨§©§¨¨©¦¨¥©§

ef `ziixae ,deld erxty aeg xhy ecia akrl delnl xeq` m`
,zeyxl zeyxn rext aeg xhy `ivedy delna zxacnïðaø©¨¨

,éøáñyøeñàdelnlìòeøt øèL úBäL`ny yegl yiy ,ecia ¨§¦¨§©§¨¨©
epi` ,eniiwl xeq`y oeike ,ea dabie xefgie ,aegd rxtpy gkyi

.ez`ved lr miaiig oi`e aeygøzeî øáñ äãeäé éaøådelnl §©¦§¨¨©¨
ìòeøt øèL úBäLz` zeqkl ick ea ynzydl `ed lekie ,ecia §©§¨¨©

.aiig ,delnd e`ived m` jkitle ,ezigelv
:mzwelgn xe`iaa sqep ote`àîìò éleëc ,øîà ééaàixacl-] ©©¥¨©§¥¨§¨

[lkdøeñàdelnlìòeøt øèL úBäL,eciaøèLa äãBîa àëäå ¨§©§¨¨©§¨¨§¤¦§¨
éøvL BáúkLéâìôéî÷ Bîéi÷ì Cdcedi iaxe `nw `pz ewlgp o`ke ± ¤§¨¤¨¦§©§¨¦§§¦

,erxty orehy `l` siefn epi` df xhyy dcen deldy ote`a
,ea zeabl ick rext epi`y zecedle eniiwl deld jixv m`d
miiewn epi`y aeg xhy `ivedy delna zxacn ef `ziixae

.zeyxl zeyxn,øáñ àn÷ àpzdeld m` mbyøèLa äãBî ©¨©¨¨©¤¦§¨
éøö ,BáúkLC`edBîéi÷ìoreh deldy oeike ,rext epi`y zecedle ¤§¨¨¦§©§

okle ,melkl ie`x epi`e ,ea zeabl leki delnd oi` rext xhydy
.ez`ved lr miaiig oi`ïéà BáúkL øèLa äãBî ,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¤¦§¨¤§¨¥

éøö,Bîéi÷ì Cmiiwzp eli`k df ixd ,siefn epi`y dcedy oeiky ¨¦§©§
rext xnel on`p epi` aeye ,ea minezgd micrd ici lr xhyd

.aiig delnd e`ived m` okle ,aegd enr zeabl xyt`e ,`edéàîe©
e`ived m`y dxn`y `ziixad zpeek dne ±Bòøt àlL ãò,aiig ©¤Ÿ§¨

BòøtMîe.xeht ¦¤§¨
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היום יום . . . צו

ה'תש"גכג אייר, לח לעומריום ששי

חומש: בחוקתי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה . . . חיי החיים ב"ה.

ראשית הירידה, ר"ל, הוא העדר העבודה בתפלה, עס ווערט אלץ טרוקען און קַאלט, 
די מצות אנשים מלומדה ווערט שוין אויך שווער, מען איילט, מען ווערט ָאן דעם 

געשמַאק אין תורה, והאויר מתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על הזולת.

ְצַות  ם ַה'ּמִ ה, ַהּכֹל ִנְהָיה ָיֵבׁש ְוַקר; ּגַ ִפּלָ ּתְ ר ָהֲעבֹוָדה ּבַ ָלן, הּוא ֶהְעּדֵ ית ַהְיִריָדה, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ֵראׁשִ
ם, ּומּוָבן  ֵ ּתֹוָרה, ְוָהֲאִויר ִמְתַגּשׁ ַעם ּבַ ִדים ֶאת ַהּטַ ָבר ְלֵנֶטל; ְמַמֲהִרים, ְמַאּבְ ָדה' הֹוְפִכים ּכְ ים ְמֻלּמָ ֲאָנׁשִ

ָלל ִלְפֹעל ַעל ַהּזּוַלת. ְך ּכְ ּיָ ֵאינֹו ׁשַ ָבר ׁשֶ ַהּדָ

ה'תש"גכד אייר, לט לעומרשבת
קֹוֵרא',  ַעל  ַה'ּבַ עֹוֶלה  י  ִליׁשִ ִלׁשְ ִהְתַוֲעדּות.  יֹום  ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ּבְ ים  ִהּלִ ַהּתְ ל  ּכָ ֲאִמיַרת  ִסיָון.  ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ְמָבְרִכים 

ּוֵמַעְצמֹו. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: בחוקתי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: פרק נא. והנה . . . בתולדתו כנ"ל.

ֻחּקֹוַתי  ּבְ ַהְלַואי  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ ַרַז"ל,  ַמֲאַמר  ּכְ ֲחנּוִנים,  ּתַ ְלׁשֹון  הּוא  ֶזה,  "ִאם"  ֵלכּו",  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם 
ַע  ְמַסּיֵ ַעְצמֹו  ֶזה  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְמרּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִלְפֵניֶהם  ן  ִמְתַחּנֵ ְבָיכֹול,  ּכִ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ְוֶזה  ֵלכּו.  ּתֵ
ְך. ָמה ְמַהּלֵ ׁשָ ית ַהּנְ ַנֲעׂשֵ ֵלכּו, ּדְ ֻחּקֹוַתי ּתֵ ר ּבְ ְבִחיָרתֹו ַהּטֹוָבה. ְועֹוד ֹזאת ֲאׁשֶ ֲעֹמד ּבִ ּיַ ְונֹוֵתן ּכַֹח ָלָאָדם ׁשֶ

ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמימּות  ְוַהּתְ יטּות  ׁשִ ַהּפְ ַמֲעַלת  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ִביַאת  ּבְ
ְתִמימּות. ים ּבִ ִהּלִ ִלים ְואֹוְמִרים ּתְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

ה'תש"גכה אייר, מ לעומריום ראשון

חומש: במדבר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וככה . . . ־עב־ בתחתונים ממש.

ֶעֶצם ַעְצמּוָתּה ִהיא  ְצָוה ּבְ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה", ַהּמִ ִליָאְזָנא: "ׂשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ֲאָמֵרי ַרּבֵ ִמּמַ
ָאָדם  רֹוֶתיָה  ּפֵ ָאְמָנם  ְצָוה.  ַהּמִ ל  ׁשֶ ֶמת  ַקּיֶ ֶרן  ַהּקֶ ֶזהּו  ֲאָבל  ֶלָעִתיד,  ְהֶיה  ּתִ ָהַעְצמּות  ּלּות  ְוִהְתּגַ ָכר,  ַהּשָׂ

ָבר הּוא ַנֲעֶנה. ר ָצִריְך ְלאֹותֹו ּדָ ַכֲאׁשֶ ִעְנָיָנּה, ּדְ ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ּבְ ה, ְוהּוא ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ אֹוֵכל ּבָ

ה'תש"גכו אייר, מא לעומריום שני

חומש: במדבר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: וההבדל . . . ־עב־ להחיותם.

ם ַלהֹוָכָחה. ְוַאֲחֵרי  ַנאי ֻמְקּדָ י ֶזהּו ּתְ ּכִ ָנא ֶאת ָאִחיָך",  ִתיב "לֹא ִתׂשְ ֹקֶדם ִצּוּוי "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח", ּכְ
ָבִרים  ּלֹא ָהיּו ּדְ ם, ׁשֶ ה ָהָאׁשֵ אי ַאּתָ ַוּדַ ֲעָלה ַההֹוָכָחה, ּבְ ִאם לֹא ּפָ א ָעָליו ֵחְטא", ׁשֶ ִתיב "ְולֹא ִתּשָׂ ֶזה ּכְ

ב. ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּלֵ
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שני
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שלישי

יום 
רביעי



צז היום יום . . . 

ה'תש"גכז אייר, מב לעומריום שלישי

חומש: במדבר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וכ"כ עצמו . . . א"ס ב"ה.

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ם  ׁשֵ ּבְ ַמַהַר"ׁש[  ]=ַאְדמו"ר  ֵמָאִביו  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ר  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ם־טֹוב. ַעל־ׁשֵ ם ֶנֶכד ְלַהּבַ יד, ּוְבׁשֵ ּגִ ן ְלָהַרב ַהּמַ ם ּבֵ ׁשֵ ָהָיה קֹוֵרא ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ַמע ֵמַרּבֵ ָ ּשׁ ׁשֶ

ה'תש"גכח אייר, מג לעומריום רביעי

חומש: במדבר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק נב. וכמו . . . ־עג־ האור מהשמש.

קּותֹו, ָאַמר  ּלְ ים ְלִהְסּתַ לֹשִׁ תֹוְך ׁשְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ֶאת ַרּבֵ ָרָאה ַה"ּצֶ ַאַחד ַהֶחְזיֹונֹות ַלְיָלה ׁשֶ ּבְ
ה  ִחּלָ ּתְ ַמְזִריַע  "ִאיׁש  לֹו:  ָאַמר  ֲאָמר,  ַהּמַ ַאֲחֵרי  עֹוֵמד".  ָהעֹוָלם  ָבִרים  ּדְ ה  לֹשָׁ ׁשְ "ַעל  ֲאָמר  ַהּמַ ְלָפָניו 

ה. ה יֹוֶלֶדת ָזָכר" – ֶזהּו ַאּתָ ִחּלָ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָ ָך. "ִאּשׁ יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה" – ֶזהּו ִאּמְ

ה'תש"גכט אייר, מד לעומריום חמישי

חומש: במדבר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: אבל השכינה . . . ־עג־ השמש בלבד.

ֵיְלכּו ֵמַחִיל  ּדְ יִקים  ּדִ ַמת ַהּצַ ִנׁשְ ּוִבְפָרט  ִפּלֹות,  ּתְ ַהג'  ּבְ ָכל יֹום  ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ָמה ִהיא ׁשָ ׁשָ ַהּנְ ת  ֲעִלּיַ
ִרים  ָ ַעד ַהְמֻקּשׁ ה ּבְ ה ּוְתִפּלָ ִאים ִרּנָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ָמקֹום ָקדֹוׁש ֱהיֹוָתם, נֹוׂשְ ר ּבְ אי, ֲאׁשֶ ֶאל ָחִיל. ְוָדָבר ַוּדַ
ע  ׁשַ ְלִהּוָ ְלִמיֵדיֶהם,  ּתַ ְוַתְלִמיֵדי  ְלִמיֵדיֶהם  ּתַ ַעד  ּבְ ּוִבְפָרט  יֶהם,  ֻקּדֵ ּפְ ְוׁשֹוְמִרים  ָתם  ֻקּדָ ּפְ ְוֶאל  ֲאֵליֶהם 

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

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

dlrnl eze` mixyewe jex` heg mi`iane ,dhnle dlrnl
`ly ,`vnp .mikenq mixyw ipy my eidi `ly ick ,dhnle
xewn `ax `ian ef `iyew zngn .okyna xyw xizdl ekxved

:okyna dxzde dxiywl xg`àîézéàå àáø øîà àlàyie ± ¤¨¨©¨¨§¦¥¨
z`f xn`y mixne`ïBælç éãö ïkL ,éàléò éaøecvy miciivd - ©¦¦©¤¥¨¥¦¨

eid enca zlkzd reavl ick oeflgd z`,ïéøézîe ïéøLB÷§¦©¦¦
mde ,mixyw mixyw zeieyr eid mda micv eidy zezyxdy
zg` zyxn miheg lehil jixv didy minrte ,`niiw ly mixyw
ixd ,o`k xyewe o`kn xizn dide ,zxg` zyxl mtiqedle

.okyna xizne xyew zk`ln

:dpyna epipy.úBøéôú ézL øôBzäå:`xnbd dywnàîéé÷ àì àäå §©¥§¥§¦§¨Ÿ¨§¨
dpi` oky oeike ,zniiwzn dpi` zexitz izy ly dxitz ixd ±

:`xnbd zvxzn .dk`ln zaygpéaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦
ïøLwL àeäå ,ïðçBém` wx xaecn xtez meyn aiigy epipyy dn - ¨¨§¤§¨¨

miiwzz dxitzdy ick hegd iy`x ipy z` xyw.
:dpyna epipy.øBtúì úðî ìò òøBwädzid okid zx`an `xnbd ©¥©©§¨¦§

:`xnbd zl`ey .okyna rxew zk`lnäåä éî ïkLna äòéø÷ike ± §¦¨©¦§¨¦£¨
:`xnbd daiyn .ok ep`vn `l ixd ,okyna rxew zk`ln dzid

eäééååøz éøîàc àøéæ éaøå äaø,mdipy exn`y ± ©¨§©¦¥¨§¨§¦©§©§
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ה'תש"פ  אייר כ"ג ראשון יום כאחד  באין וידו גטו

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰øñî ...?øèLa ãöék¥©¦§¨¨©
éøäL ,úeøçì àöé äæ éøä ... ,íéãò éðL éðôa øèMä úà Bì¤©§¨¦§¥§¥¥¦£¥¤¨¨§¥¤£¥

.ãçàk ïéàa Bãéå Bhb¦§¨¨¦§¤¨
כיד  עבד  'יד כי השחרור  גט לקבלת  משלו  'יד' אין לעבד 

יוצא זאת  ובכל  האדון , מרשות  יצא  לא  שהגט ונמצא רבו ',

הפעולות , שתי היינו כאחד ', באין  וידו 'גטו כי  לחרות  הוא 

רגע . באותו חלות  הגט וקבלת  האדון  מרשות העבד 'יד ' ניתוק 

קנה אשה  שקנתה  "מה  - בחצרה  שהונח אשה  בגט גם  וכך

כי 'נתינה' היתה  לא בחצרה הגט שבהנחת ונמצא בעלה "

כי מגורשת האשה  זאת  ובכל הבעל, מרשות  יצא  לא  הגט

חלים בחצר ובעלותה  הגירושין כאחד', באין וחצרה  'גיטה 

רגע  באותו  ב)יחד  עז, .(גיטין

החושן ' סק"ה)וב 'קצות  ר לתת(סי' ברוצה  גם  האם  הסתפק :

הבית בתוך המתנה  שטר את  והניח לחברו במתנה  ביתו  את 

המקבל  בבית  המתנה שטר  הנחת  ידי שעל מטעם  הקנין, חל

כאחד '? באין וחצרו ו'מתנתו המקבל של 'חצר' נעשה

בכך, הבית  את  קנה  לא  המתנה  שמקבל  היא  ומסקנתו

בהם שנאמר עבד של שחרור ושטר  אשה לגט דומה  ואינו 

צריכים שאינם כיון  כאחד', דיzepwl'באים  אלא  השטר  את

zpizpa לידם בעל השטר  קנין ואין כרחם, בעל משתחררים הם (שהרי

שצריך כרחו) במתנה  הבית  בנתינת  ואילו .zepwl, השטר את 

בו יזכה ו "איך הנותן מרשות יצאו  לא עדיין והשטר הבית 

ובשטרו"? בביתו  זכיה להמקבל לו יהיה  ומאין  המקבל ,

אחר : באופן מחלק  נזר' וה 'אבני

חלות את  המונע  דבר  שיש  אלא לקנות  'יד' יש  כאשר 

רבו שרשות אלא 'יד' לו  יש  שבעצם  העבד כמו הקנין ,

מרשותו)מעכבת  יצא לא עדיין אלא(כי שלה  שהחצר  האשה  וכן  ,

קבלת חלות  את  המונעת הבעל של חלקית  בעלות  גם  שישנה 

אבל  כאחד', 'באים  הקנין  וחלות  המעכב הסרת  בזה  - הגט

קנין מעשה  נדרש  הבית  על הבעלות  ולא להעברת חיובי, (באופן

המונע) הסרת בביתרק שהונח  השטר ידי  על לקנות  יכול  ואינו 

שלו. אינו  שעדיין

ה'תש"פ  אייר כ"ד שני יום עבד? לשחרר איסור אין מתי

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰ì íãàì øeñàøøçL ¨§¨¨§©§¥
íäa íìòì" :øîàpL ,äNòa øáBò ¯ BøøçLîä ìëå ;éðòðk ãáò¤¤§©£¦§¨©§©§§¥©£¥¤¤¡©§Ÿ¨¨¤

ì øzîe ..."eãáòzíL eéä àlL ïBâk ...äåöî øáãì BøøçL ©£Ÿª¨§©§§¦§©¦§¨§¤Ÿ¨¨
.ïéðnä Ba íéìLîe ,Bcáò øøçLî äæ éøä ¯ úñðkä úéáa äøNò£¨¨§¥©§¤¤£¥¤§©§¥©§©§¦©¦§¨

הר "ן הרי"ף)הקשה בדפי ב כ, :(גיטין

בציבור  תפילה  מצות  דוחה מדרבנן)איך ה'עשה '(שהיא את 

ותירץ  תעבודו'? בהם  השני)'לעולם  ה'עשה '(בתירוץ איסור  :

חינם מתנת לגוי לתת  שאסור משום  הוא  כנעני עבד לשחרר 

תחנם') לצורך ('לא זה  הרי  מצוה , לקיים  כדי משחררו  אם אבל

חינם . כמתנת ואינו  עצמו 

אברהם ' ה 'מגן  סק"ל)והקשה  צ סי' :(או"ח

בגמרא  ב)מסופר  מז, כדי(ברכות עבדו שחרר  אליעזר שרבי

ע למנין  שבקדושה).שרהלהשלים  לדבר מצטרף אינו כנעני עבד (כי

עובר עבדו המשחרר  והרי שחררו , איך הגמרא , ושואלת 

הרי כך: על  ומקשה  שאני. - מצוה  לדבר  ומיישבת: ב 'עשה '?

בציבור תפילה  מצות  דוחה  ומדוע  בעבירה, הבאה מצוה  זו

דרבים מצוה  ומתרצת : העבד? שבשחרור ה'עשה ' איסור  את 

יוכל  שהאדון  כדי העבד את  לשחרר  מותר ואם  שאני. –

בעבירה הבאה  'מצוה הגמרא  קושיית  מהי מצוה, לקיים 

אין הלא  דרבים, מצוה  בשביל  רק  התירו  מדוע  וגם  היא '?

עבירה ? כל כאן

מתרץ  אליהו ' לז)וה 'יד סי או"ח חסד' ב'תורת המבואר :(כפי

גם מובא  מנין , השלמת  לצורך העבד שחרור על  הדיון

גיטין  ב)במסכת  העבד (לח, ששחרור  הגמרא  מקשה  לא ושם 

בעבירה  הבאה  מצוה הוא  מצוה  במסכת לצורך שהקשתה (כפי

!ברכות)

רבי שיטת  לפי מדובר ברכות  שבמסכת הוא  החילוק וטעם

ש הסובר  לוי בן  `cgיהושע  car והעבד למנין, מצטרף 

היו  כי שני, עבד היה  אליעזר רבי ישראליםdpenyששחרר

תחנם ' 'לא  איסור  יש  אכן זה  ובמקרה  לשחררו. הוצרך  ולכן

את ולא  האחד  את  ששחרר  לכך הסיבה  כי העבד, בשחרור

מהשני יותר  בעיניו חן שנשא  משום  היא כמתנת השני (ושחרורו

בעבירה ,חינם) הבאה מצוה  היא  שזו  השאלה  נשאלה  זה  ועל .

' לתרץ  miaxcוהוצרך devnאת דוחה  היא כך ומשום שאני'

מסקנת לפי  מדובר  גיטין במסכת  ואילו  השחרור . איסור 

ריב"ל)הגמרא  כשיטת למנין(לא מצטרף  אינו  אליעזרשעבד  ורבי

אחד עבד למנין)שחרר עשירי היה מצוה ,(והוא לצורך רק  וזהו

כאן אין  כי  היא ', בעבירה  הבאה  'מצוה  לקושיא מקום  ואין

כלל. עבירה 

חסד ' ה 'תורת  עבד (שם)ומוסיף שחרור הגמרא , למסקנת  :

הבדל  ואין  כלל  איסור בו אין האדון של  מצוה  קיום  לצורך 

רבים  של למצוה  יחיד של מצוה  אליבא בין לתרץ שהוצרכה (כפי

ולאריב"ל) מצוה " לדבר  לשחררו "ומותר  הרמב "ם  כתב  ואכן , .

לרבים  יחיד בין משנה')חילק  ה'כסף כדברי .(שלא

ה'תש"פ  אייר כ"ה שלישי יום פטור? שפשע חינם שומר מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰òLt íàL ,éì äàøé¥¨¤¦¤¦¨©
ì áiç ¯ ïäa àöBiëå íéãáòa øîBMäíéãáòa øeèt BðéàL ;ílL ©¥©£¨¦§©¥¨¤©¨§©¥¤¥¨©£¨¦

øîBL äéä íàL ...äãáàäå äáðbä ïécî àlà úBøèLe úBò÷ø÷å§©§¨§¨¤¨¦¦©§¥¨§¨£¥¨¤¦¨¨¥

úBò÷ø÷å íéãáòáe ,òáMé ,eãáà Bà eáðâðå ïéìèìhnä ìò ípç¦¨©©¦©§§¦§¦§§¨§¦¨©©£¨¦§©§¨
.äòeáMî øeèt ,úBøèLe§¨¨¦§¨

שלא נשבע  נאבד, או נגנב  שהחפץ  הטוען  חינם  שומר
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או קרקעות  או  עבדים  על  שמר  ואם  מלשלם . ופטור  פשע 

להישבע  צריך ואינו מלשלם  פטור  ה"א)שטרות, ולמדו(לעיל .

רעהו אל איש  יתן "כי חינם  בשומר  מהנאמר  `eזאת  sqk
milk"(ו כב, ממון'(שמות וגופו המיטלטל 'דבר  שרק  ודרשו  ,

ועבדים קרקעות  יצאו  שבועה , וחיוב שמירה  חיוב  בו יש 

עליהם נשבע  אינו  חינם  ששומר ב)ושטרות נז, מציעא .(בבא

שומר היה  "שאם  משבועה, רק  פטור  הרמב "ם  ולדעת 

וקרקעות ובעבדים  ישבע  אבדו, או  ונגנבו  מטלטלין על חינם 

משבועה ... פטור  daאבלושטרות ryt m`."לשלם חייב  –

זה  בדין  שכתב רש "י  שיטת  גם  שזו משנה ' ה 'מגיד (שם וכתב 

אינו) פשע ,ד"ה שלא  נשבע  rayil"אינו dxez ezwiwfd `ly
odilrהוא משבועה  שהפטור  כאן הרמב"ם  דברי  כמשמעות  ,"

אם אבל  שומר, חיובי וקרקעות ) (בעבדים  בהם  שאין משום 

הפושע  "שכל  חייב  בשמירתו  ביןwifnפשע  הפרש  ואין הוא 

מטלטלין". המזיק  לדין קרקע המזיק דין 

ראשונים  כמה  לדעת  שומר.אך  ד"ה ב נז, מציעא בבא (תוספות

כאן) הראב"ד השגת ב. מב, שבועות וקרקעותריטב"א עבדים  נתמעטו 

פטור , בשמירתם  השומר פשע  אם  וגם  השומרים  חיובי  מכל 

אלא להזיק  מעשה  עשה  לא  שהרי  מזיק אינו שפשע  שומר  כי

ופטור . בנזקין  גרמא 

תמה מזיק , נחשב  בשמירתו שהפושע הרמב"ם  דברי  ועל 

הראב "ד:

שפשע שומר  מדוע  מזיק , נחשב  בשמירה  פושע  אם 

עמו' 'בעליו  כאשר  פטור  שבידו  ה"ג)בפיקדון  פ"א והרי(לעיל

מזיק ? הוא 

החיים ' ח)וה'אור  כב, מיישב :(שמות

שומר גם  בפירוש  התורה  פטרה  עמו ' כש 'בעליו  בשמירה 

בשמירתו כשפשע הוא  בו  האמור שהחיוב  אף (בבא חינם 

א) צה, קרקעותמציעא כששמר  הפטור  חינם  בשומר אבל  ,

בשמירתו. פשע  כאשר גם  שפטור מצינו לא  ועבדים ,

ה'תש"פ  אייר כ"ו רביעי יום מגוי  בית בשוכר מעקה חיוב

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰úBNòì áiç øëBOä©¥©¨©£
.äæeæîe ä÷òî©£¤§¨

מעקה ? בו לעשות  חייב  מגוי, בית השוכר האם

על  מוטל המעקה עשיית  שחיוב  מבואר זו בהלכה  הנה ,

שכתבו ראשונים  יש  אכן  המשכיר . על ולא  מ"ע השוכר  (סמ"ג

הביתמט) בעל  שהוא  המשכיר  על  החיוב מוטל תורה מדין כי

בבית דר  אינו והמשכיר  שמאחר אלא  לסכנה, הגורם  והוא 

מן החיוב  את  חכמים  העבירו  המצוה , בקיום  להתרשל ועלול

לשוכר . המשכיר

החייב ישראל במשכיר רק  נאמר שהדין לומר  יש  זה  ולפי 

העבירו וחכמים עליו , מוטלת  המצוה  התורה  ומן במצוות ,

שאינו גוי הוא  המשכיר  כאשר  אך  השוכר , לאחריות  אותה 

השוכר . על  שיחול חיוב  כל  כאן  אין במצוות , חייב 

לב ' ה 'חקרי  ביאר  כז)וכך  ב, השולחן בפאת מנהג(הובא את 

מעקה התקנת  על הקפידו שלא  בזמנו  ירושלים תושבי

והשוכרים לגויים , שייכים  היו  שהבתים משום  בגגותיהם 

ממעקה  רנו)פטורים  אחרון, קונטרס דיסקין מהרי"ל שו"ת .(וראה

השוכר גוי , המשכיר אם  ולדעתם להיפך  סוברים  יש  אך

במעקה  dxezdחייב  onמדרבנן רק  מישראל)ולא  השוכר .(כמו

שהרי השוכר את  לחייב  מהתורה  סיבה  יש  בעצם  כי והטעם :

בעל  את  לחייב יותר  גדול  טעם  שיש  אלא בבית , דר  הוא 

החיוב התורה  מן  ולכן  למכשול, וגרם  הבית  את שבנה  הבית 

שבעל  מחשש  יתחייב  שהשוכר תיקנו וחכמים  עליו, מוטל

בדבר . יתרשל הבית 

גוי הוא  כאשר אך יהודי , הוא הבית  בעל כאשר זה  וכל 

התורה מן השוכר  על  גמור  חיוב חל במצוות , חייב  ואינו 

יט) ע' סוכה אליהו .(משנת

ה'תש"פ  אייר כ"ז חמישי יום השכירות? ביטול את מצדיק הנזק האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰÷îä Bà øëBOäìa ©¥©§©¥
áøì äæ øác òøà íà ¯ äôczLð Bà áâç dìëàå ,Bøáçî äãN̈¤¥£¥©£¨¨¨¨¦§©§¨¦¥©¨¨¤§Ÿ
äèLt àì íàå ...Bøeëçî Bì äkðî ,øéòä dúBà ìL úBãOä©¨¤¨¨¦§©¤¥£§¦Ÿ¨§¨

.Bøeëçî Bì äkðî Bðéà ¯ úBãOä áøa äknä©©¨§Ÿ©¨¥§©¤¥£
ואין המעיין  יבש  שאם  הקודמת  בהלכה  מבואר  בזה  כיוצא 

זו, בשדה  רק  אירע הנזק אם השדה , את להשקות אפשרות

הרי מדינה', 'מכת  בגדר  הוא  ואם  החוכר, על מוטל הוא הרי 

הבעלים . חשבון  על הוא 

אין – והתקלקל בית  או ומתה  בהמה  השוכר  מאידך,

הדבר כי השכירות  דמי המשך את  לשלם  צריך השוכר 

פרטי נזק שזהו למרות לרשותו, עומד איננו  כבר  המושכר

השוכר פרטי, נזק  של במקרה  אם ֿכן מדוע  מדינה . מכת ולא 

השכירות ? דמי  מלוא  את  לשלם  להמשיך  צריך

המשפט' ה'נתיבות ס"א)מבאר שכא :(סי'

בכל  השוכר  רשאי  התקלקל, המושכר  הדבר  גוף  כאשר 

אך  ששכר, הדבר  זה  אין שהרי השכירות  את  לבטל  מקרה 

חיצוני נזק  לה  אירע  אלא  בעצמה  התקלקלה  שלא בשדה 

יבש שבה  שהמעיין כגון בה , ולעבוד  להמשיך מאפשר  שאינו

מאחר – פירותיה  את  אכל שהחגב  או להשקותה  אפשר  ואי 

השכירות את  לבטל יכול השוכר  אין הדבר, בגוף  קלקול  ואין

השכירות . מלוא  את  לשלם  ועליו 

סופר' ה 'חתם  קסא)אך סי' חו"מ דברי(שו"ת על העיר 

לומר אפשר  חגב ' 'אכלה לגבי  אם  אף  כי המשפט', ה 'נתיבות 

הקרקע בגוף  כפגם זה  הרי המעיין יבש  אם  חיצוני , נזק שזהו 

בה ולגדל להשקותה אפשר  שאי  בקרקע  תועלת מה  שהרי 

תבואה .

אין שאמנם  פאדווא  המהר"ם  כשיטת  מפרש  הוא  ולכן 

רשאי השוכר  כאן וגם שמתה  בהמה לדין זו הלכה בין הבדל
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נזק בין  והחילוק  ולהבא , מכאן  השכירות  את  לבטל תמיד

כלפי רק  אמור  מדינה  למכת  rxtnlפרטי  zexikyd inc iekip,

על  גם  לשלם  צריך אינו מדינה  מכת  זו שאם  בו, שחזר  לפני

דמי את  לשלם  עליו פרטי , בנזק מדובר אם אך  לשעבר ,

השכירות . ביטול לרגע  עד השכירות 

ה'תש"פ  אייר כ"ח שישי יום שכר  שומר - האומן

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰éøîBL ïéðnàä ìk̈¨ª¨¦§¥
.øëN̈¨

דינם הבית , בעל  של בכלים  מלאכה העושים האומנים 

נאבדו. או נגנבו  אם  עליהם  וחייבים  הכלים , על שכר  כשומרי

בכך  הנאה  לו יש  השמירה , על  שכר  נוטל  האומן שאין ואף 

יצטרך  ולא  שכרו על כעירבון ומשמש  אצלו מופקד שהכלי 

שכרו את לגבות  כדי ולבא  ב)לצאת  פ, מציעא .(בבא

שו)והב "ח סי' ריש רש "י(חו"מ מלשון  האומנין)דייק  כל (ד"ה

שומר הוא הרי בביתו  מלאכתו את  עשה  האומן כאשר  שרק

בבית המלאכה  את  עושה  אם אבל הבית , בעל כלי  על  שכר

שהרי חינם , כשומר לא ואפילו  כלל , שומר  אינו  הבית בעל 

ולא שם , ולתקנו לביתו הכלי את  להביא  רשאי האומן  אין 

משמירתם . הבעלים  נסתלקו

עליו: תמה למלך ' וה 'משנה 

נחשב שהאומן בגמרא  הנאמר על מבוססים  הב "ח דברי

כעירבון הכלי בתפיסת  לו  שיש  ההנאה  מפני שכר  כשומר 

המלאכה את  קיבל  האומן  כאשר רק שייך וזה שכרו, לתשלום

מאיר , דרבי אליבא רק  נאמר זה  טעם  אך בידו, והכלי בביתו

כשומר הוא האומן  כמותו) (שהלכה יהודה רבי  לשיטת  ואילו 

את לו  נתן  הכלי  שבעל מכך לו שיש  ההנאה  מפני שכר

שכר . לו  ומשלם  המלאכה 

את האומן  עושה היכן מינה ' 'נפקא  כל אין זה  טעם  ולפי 

שומר הוא  הרי  הבעלים  בבית  המלאכה  בעשיית וגם מלאכתו,

שכר .

הש "ך דעת  גם סק"א)וזו שם עושה(חו"מ "אפילו  שכתב :

שכרו שזהו מטעם  שכר שומר  הוי הבית , הבעל אצל  המלאכה 

ה'מחנה וכתב  שכרו". ליטול מלאה  לו שנותן במה  שמשתכר 

מא)אפרים ' סי' שומרים בעל (הל' הקדים כאשר  גם  זה טעם  שלפי 

שכר כשומר דינו המלאכה עשיית  לפני שכרו לו  ושילם  הבית 

שההנאה הטעם  לפי (כי שעושה  מהעבודה  שמשתכר  כיון

כאשרהיא  שכרו , לתשלום  כעירבון הכלי  את  שמחזיק  בכך 

בכך). צורך  כל  לו  אין שולם השכר

מסכת ' 'גליא  בספר  שם)וגם  חן"מ תשובה בפתחי הובא יג. (סי'

מלח  עבורו שיקנה  עגלה  לבעל מעות "שנתן  באחד  פסק

שכר כשומר  השתעבד עגלה' ש 'בעל  - בדרך" ונגנבו  בפינסק ,

ו "אפילו המלח  הובלת עבור  לו  משלם הסחורה  שבעל בזה 

שכר". שומר  הוה  מקודם תשלומין  קיבל

ה'תש"פ  אייר כ"ט קודש שבת כוונה  ללא עבירה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ìò úBëläîä úBøôe¨©§©§©
ìa íeMî ïäéìò øáBò Bðéà ¯ Cøcä ïäì èøiL éôì äàeáz éab©¥§¨§¦¤¨©¨¤©¤¤¥¥£¥¤¦©

.íñçz©§Ÿ
א)הרמב "ן  פט, הדרשה(ב"מ את  זה  לדין  כמקור  מביא 

שור  תחסום  "לא  בירושלמי : ולאeyicaהמופיעה  –

בדורכו".

הזקן וחסימה)ואדמו "ר  ושכירות שאלה הלכות "פרות(סוף כתב :

על  עובר אינו  הדרך להן  שירט לפי התבואה  על  המהלכות 

כך, בשביל שם  להעבירן מתכוין ואינו  הואיל תחסום ... לא 

הירושלמי שדרשת  מדבריו, ומבואר בזה ". כיוצא  כל  וכן 

מתכוין". ואינו  'הואיל  – טעם  לה  יש  אלא  הכתוב  גזירת אינה

גזירת זו שאין  ללמדנו בזה ', כיוצא  כל 'וכן  וכתב הוסיף  ולכן

למקומות גם ללמוד יש  מכאן אלא בחסימה, מיוחדת  הכתוב

אחרים .

יש מתכוון'. 'אינו  של בפטור הראשונים  נחלקו  והנה ,

מחשבת 'מלאכת כי שבת , במלאכות  רק  שנאמר  אומרים 

מחשבת ', כ'מלאכת  נחשב  אינו מתכוון וכשאינו  תורה ' אסרה 

אומרים ויש  מתכוון. כשאינו  גם  חייב האיסורים  בשאר  אך

אדמו"ר כתב  ולכן פטור. מתכוון ' 'אינו  איסורים  בשאר  שגם

'בדישו של הפטור שטעם  ללמד  בזה", כיוצא כל  "וכל הזקן

שאר בכל וגם  מתכוון', 'אינו משום הוא  בדורכו' ולא 

פטור . מתכוון ' 'אינו  האיסורים 

עשיית כאשר  דווקא  פטור  מתכוין ' 'אינו להקשות : יש אך

כאשר אך  האסורה, התוצאה  את  בהכרח גורמת  אינה  הפעולה 

לכך. התכוון  שלא  אף  אסור  הדבר  - בהכרח  תיעשה זו  תוצאה 

עובר אינו  מדוע בהכרח, דשות  הפרות  הליכתן שבזמן ומאחר 

הדישה ? בשעת  החסימה על

והביאור :

עצם את  מכריחה  הפעולה  כאשר  רק חייב מתכוין' 'אינו

כבדים חפצים בשבת  קרקע  גבי  על הגורר  כמו האיסור ,

ולא החפץ  להעברת שכוונתו  אף  בארץ, חריץ  יעשו  שבוודאי 

את מכריחה  אינה  הפעולה  כאן אך  חייב . - החריץ לעשיית 

ולכן מותרת , כשלעצמה והדישה  הדישה , את  אלא  החסימה

בהכרח. נעשית  הדישה  כאשר  אף פטור מתכוין' 'אינו

(`vz zyxt ,c zegiy ihewl)
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ה'תש"פ  אייר כ"ג ראשון יום

-oipwxtq
micar zFkld¦§£¨¦

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יציאתה,1) ואופני עברייה אמה מכירת דיני בו נתבארו

ולבנו. לו ייעוד, מצוות ודיני

.‡‰Ó‡2‰pËw‰ ‡È‰ ‰i¯·Ú‰3‰È·‡ d¯ÎnL4. »»»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«»∆¿»»»ƒ»
‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·zMÓe5 ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿≈∆¿≈»»

‰¯Ú ‰OÚ˙Â6d¯ÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -7Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆«¬»≈»¿»¿»««ƒ
ÈÓ ÏÎÏ dLc˜Ï BÏ LÈÂ ,da ˙eL¯ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ≈¿»¿≈¿«¿»¿»ƒ

‰ˆ¯iL8Û‡ .9˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L ‰pËw‰10‰ÈÓÈÒa11 ∆ƒ¿∆««¿«»∆ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆»
˙B¯ÚO ÈzL ˙‡·‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡Â12‰È·‡Ï LÈ - ¿≈»¿»«¬»«¿≈¿»≈¿»ƒ»

d¯ÎÓÏ13‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk14Ï·‡ .15ÌeËÓh‰16 ¿»¿»»¿«∆ƒ¿«»¬»«À¿
ÒBÈ‚B¯c‡‰Â17„·Úk ‡Ï ¯kÓ BÈ‡ -18‡ÏÂ È¯·Ú ¿»«¿¿ƒ≈ƒ¿»…¿∆∆ƒ¿ƒ¿…

‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡‰ ÔÈ„k19. ¿ƒ»»»»ƒ¿ƒ»

במשנה.2) מ: ויום 3)כתובות שנה עשרה שתים גיל עד
ב  (פרק הזה הזמן בתוך שערות שתי הביאה ואפילו אחד,

א). הלכה אישות אינה 4)מהלכות עצמה היא שאילו
נערה  כשהיא ואפילו קטנה, היא שהרי עצמה, למכור יכולה
ואמה  ב) הלכה א פרק (למעלה עצמה למכור יכולה אינה

ו). כא, לשמות (מכילתא למכרה יכולה אחד 5)אינה ויום
ג). הלכה שם אישות הנמשכת 6)(הלכות תקופה והיא
ב). הלכה (שם חדשים וחומר 7)שישה וקל שם. משנה

הלכה  ד פרק (להלן בסימנים יוצאת כבר, המכורה אם הוא:
כט:). (ערכין תימכר שלא דין אינו מכורה אינה - ה)

יא.8) הלכה אישות מהלכות ג ופרק מו: כתובות
שם.9) בגמרא ופירושה בברייתא ד. מלשון 10)קידושין

אישות  מהלכות ב פרק וראה גבריות, תכונות בה שיש איל,
ג. בהלכות 11)הלכה (ראה וכדומה עבה שקולה כגון

ו). הלכה שם ויש 12)אישות עשרה שש בת שהיא כגון
כקטנה  שדינה שערות, שתי הביאה ולא איילונית סימני לה
וראה  ג), הלכה שם אישות (הלכות עשרים בת שתהא עד

ה. הלכה בה 13)להלן שאין שמכיוון אומרים, אנו ואין
שם). (גמרא מכירה דין בה אין גיל 14)נערות, עד היינו,

שלושים  גיל עד או איילונית, סימני בה יש אם עשרים,
אישות בהלכות ראה בה, אין אם ד.וחמש הלכה שם

נזירות 15) מהלכות ב בפרק וראה ב. פרק ביכורים תוספתא
יא. (פרק 16)הלכה נקבות ולא זכרות לא לו שאין אטום,

כה). הלכה אישות מהלכות וגם 17)ב זכרות גם לו שיש
כד). הלכה (שם האשה 18)נקבות ואין הן נקבות שמא

א  פרק (למעלה עצמה מוכרת אינה וכן בגניבתה נמכרת
למלך. משנה וראה ב), ואין 19)הלכה הם, זכרים שמא

למוכרו. בבנו זכות לאב

.·ÔÈ‡20Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Bza ˙‡ ¯kÓÏ È‡M¯ ·‡‰ ≈»»««ƒ¿…∆ƒ∆»ƒ≈
‡ÏÂ Ú˜¯˜ ‡Ï ,ÌeÏk BÏ ¯‡L ‡ÏÂ ÈÚ‰∆¡ƒ¿…ƒ¿«¿…«¿«¿…

ÔÈÏËÏhÓ21˙eÒk elÙ‡Â ,22ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÏÚL23 ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿∆»»¿««ƒ≈
d˙BcÙÏ ·‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk24Ì‚t ÌeMÓ ,d¯ÎnL ¯Á‡ ƒ∆»»ƒ¿»««∆¿»»ƒ¿«

‰ÁtLÓ25˙nL B‡ ·‡‰ Á¯a .26BÏ ‰È‰ ‡lL B‡ ƒ¿»»»«»»∆≈∆…»»
‡ˆzL „Ú ˙„·BÚ BÊ È¯‰ - d˙BcÙÏ27. ƒ¿»¬≈∆∆«∆≈≈

חנינא 20) בר יוסי רבי שהביא הברייתא מתוך יוצא
אדם  "אין ה: פרק ערכין בתוספתא מפורש [וכן כ. בקידושין

העני"]. כן אם אלא וכו' בתו את למכור כן 21)רשאי
שדהו, כך ואחר מטלטלין מוכר שאדם שם, בקידושין הוא

בתו. כך אחר ורק ביתו, כך פרק 22)ואחר למעלה ראה
א. הלכה עוני,23)א מחמת שמכרה פי על אף כלומר,

כנ"ל. כלום, לו נשאר (יקר 24)שלא ידו מצאה אם
הדבר  ומקור יח.). בקידושין רש"י כתב וכן תפארת,
מה  כורחו, בעל אותה "ומפדין שם: בקידושין בברייתא
לדעת  זו ברייתא פירשו ששם פי על ואף בעברי". כן שאין
אחר  לשפחות בתו את מוכר אדם אין שאומר שמעון רבי
שיכול  בעברי, ולא העברייה, באמה כופין ולפיכך שפחות,
שמוכר  לרבנן אבל הפדייה, אחרי פעם שוב עצמו למכור
שהרי  זו, בכפייה תועלת שאין שפחות אחר לשפחות אותה
רבינו  והרי לפדותה, אותו כופין שאין נראה וימכרנה, יחזור
בין  חילקה שלא זו סוגייה - כרבנן יג הלכה להלן פוסק
זה  ומתוך נמי", עברי עבד הכי "אי ושאלו: לעברי עברייה
עוד  עצמו למכור יכול עברי שעבד הנ"ל החילוק לידי באו
שמעון  רבי כדעת ונשנית נמכרת אינה עברייה ואמה הפעם,
טו: שם סובר רבי שהרי ההלכה, לפי אינה זו סוגייה -

לישראל הנמכר עברי כלומר,שעבד בקרובים, נגאל אינו
פרק  למעלה רבינו פסק וכן לפדותו, קרוביו את כופין אין
שרק  בפשיטות, זו ברייתא מתפרשת זה ולפי ז, הלכה ב
כופין  אין עברי בעבד ואילו האב את כופין העברייה באמה
רבי  של חכמים לדעת אפילו זה ולפי לפדותו, קרוביו את
שפחות, אחר לשפחות בתו את שמוכר הסוברים, שמעון
זה  אין עברי בעבד כופין שאין ומה לפדותה, אותו כופין
כלל, כפייה דין אין עברי שבעבד אלא ונשנה, שנמכר מפני

למלך. במשנה הגמרא.25)וראה בסוגיית בקידושין שם
לחירות 26) יוצאה אינה עברייה שאמה רבינו רמז כאן

שדבריו  טו. בקידושין לקיש כריש ודלא האב, במיתת
שמח. באור וראה טו: שם בתיובתא בדרכים 27)נשארו

הקרובים  את כופים אנו ואין וה. ד הלכה להלן הרגילות,
ז. הלכה ב פרק למעלה וראה משנה). (כסף לפדותה

.‚‰Ó‡28ÛÒÎa ˙È˜ ‰i¯·Ú‰29ÛÒk ‰ÂLa B‡30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿∆∆¿¿≈∆∆
¯ËL·e31‰Ëe¯Ùa ˙È˜ dÈ‡Â ,32CÈ¯vL ÈtÓ , ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ

Ú¯‚zL È„k ,ÔBÚ¯‚Ï ÔÈÈe‡¯L ÌÈÓ„a d˙B˜Ïƒ¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»¿≈∆¿»«
‡ˆ˙Â dBÈ„t33ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ ·˙Bk ?¯ËLa „ˆÈk . ƒ¿»¿≈≈≈«ƒ¿»≈««¿»«

„Èa Ô˙BÂ ;CÏ ‰Èe˜ Èza ,CÏ ‰¯eÎÓ Èza :Ò¯Á‰«∆∆ƒƒ¿»»ƒƒ¿»»¿≈¿«
B·˙Bk ·‡‰ - ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ¯ËLe .ÔB„‡‰34. »»¿«»»»ƒ¿ƒ»»»¿

במשנה.28) יד: למדו 29)קידושין שם, וטריא בשקלא
שמגרעת  "והפדה", בה שנאמר ממה באמה כסף קניין
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בכסף. שנקנית הרי - ויוצאת טז.30)פדיונה שם
א. הלכה ב פרק למעלה וראה שם 31)בברייתא. משנה

יב.32)יד: יא: לגירעון,33)שם ראוייה אינה ופרוטה
ערך  כל בו שאין פרוטה, משווה פחות יהיה הגירעון שהרי
ב  פרק (למעלה רבינו כתב לא עברי ובעבד שם). (קידושין
עברי  עבד שקניין משום בפרוטה, נקנה שאינו א) הלכה
מקנתו", "מכסף נאמר שבו לגוי, הנמכר מעבד נלמד בכסף

משנה). (כסף קונה שכסף וכרב 34)מלמד טז. קידושין
באמה  שטר שקניין משום וטעמו הונא. כרב ולא חסדא
כקרקע, שדינו כנעני, בעבד שטר מקניין נלמד העברייה
"ואקח  יא) לב, (ירמיה שנאמר השטר, כותב המוכר ושם
המקנה  ספר את קיבל הלוקח שירמיה המקנה", ספר את

להרדב"ז. תפארת ביקר וראה המוכר. חנמאל מידי

.„e‰e¯ÎnL „·Úk ,ÌÈL LL ˙„·BÚ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡»»»ƒ¿ƒ»∆∆≈»ƒ¿∆∆∆¿»
ÔÈc ˙Èa35B‡ È¯·Ú‰ EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ Èk :¯Ó‡pL ; ≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ
‰i¯·Ú‰36Ï·BÈ da Ú‚t Ì‡Â .Ú·L ˙lÁ˙a ˙‡ˆBÈÂ . »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ»«»≈

„·Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ - LL CB˙a37Û‡ ,ÔB„‡‰ ˙Ó . ¿≈¿»ƒ»¿∆∆≈»»«
:¯Ó‡pL ;Úˆ¯k ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ - Ôa ÁÈp‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒ«≈¿»ƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«
dBÈ„tÓ ˙Ú¯‚Ó ÔÎÂ .Ôk ‰OÚz E˙Ó‡Ï Û‡Â38 ¿««¬»¿«¬∆≈¿≈¿»««ƒƒ¿»

Ì‡Â .‰‡ˆBÈÂ39ÏÚ ÏÁÓe ¯e¯ÁL ¯ËL dÏ ·˙k ¿¿»¿ƒ»«»¿«ƒ¿»««
¯‡M‰40„·Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ -41. «¿»¿»ƒ»¿∆∆

גם 35) נמכר עצמו מוכר ואילו לשש, אלא נמכר שאינו
יב). הלכה ג פרק (למעלה משש וגומר:36)ליותר

מעימך". חפשי תשלחנו השביעית ובשנה שנים שש "ועבדך
ובין 37) עצמו מוכר (בין העבריים העבדים ככל כלומר,

הלכות  ב פרק (למעלה ביובל שיוצאים דין) בית מכרוהו
יד: בקידושין במשנה זו הלכה ומקור ככתוב 38)בֿג).

למ  ומזה "והפדה". ח): כא, (קידושין (שמות לעבד אף דו
האמה  וגם העבד שגם יד: שם במשנה מפורש וכן טז.)

כסף. בגירעון בברייתא.39)יוצאים טז. שם
פרק 40) למעלה כמבואר יוצאה, אינה שטר בלי ובמחילה

יא. הלכה עצמו 41)ב קונה שעבד אמרו שם בברייתא
יציאה  עיקר כל שהרי לאמה, הדין שהוא וברור בשטר.
ניתן  לא חופשה "או בו שכתוב כנעני, מעבד נלמד בשטר
בה  שנאמר אשה מגט "להֿלה" שווה בגזירה ולמדו לה"
לאמה. עבד בין לחלק אין כן ואם שם), (רש"י לה" "וכתב

.‰.ÔÈÓÈÒa ‰‡ˆBÈ ‡È‰L ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ‰¯˙È¿≈»»»»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰‡ˆBÈ - ‰¯Ú ˙ÈOÚÂ ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆≈ƒ»ƒ»ƒ¿«¬≈«¬»¿»
ÌBÈ ¯Á‡Ó ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰ elÙ‡ .ÛÒÎ ‡Ïa ˙e¯ÁÏ«≈¿…∆∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»ƒ≈««
‰‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL .˙e¯ÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - dÁ˜lL∆¿»»¬≈≈«≈∆∆¡«¿»¿»

ÌpÁ42ÏÚ ¯˙È ÌpÁa ˙¯Á‡ ‰‡ÈˆÈ ·e˙k‰ dÏ ‰a¯ - ƒ»ƒ»»«»¿ƒ»«∆∆¿ƒ»»≈«
ÈÓÈÒ ˙‡·‰ ‡È‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .„·Ú‰»∆∆ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¬»«ƒ»≈
‡ˆ˙Â ¯b·zL „Ú ,‰È·‡ ˙eL¯Ï ¯ÊÁ˙Â .˙e¯Ú«¬¿«¬…ƒ¿»ƒ»«∆ƒ¿…¿≈≈

‰È·‡ ˙eL¯Ó43ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰ . ≈¿»ƒ»»¿»«««¿ƒ∆≈»¿≈
‰¯‚aL ÔÂÈk - ¯‚·Ï d˙eËwÓ ˙‡ˆBÈ ‡l‡ ,˙e¯Ú«¬∆»≈ƒ«¿»ƒ¿»≈»∆»¿»

˙e¯ÁÏ ‡ˆz44. ≈≈«≈

אלו42) חינם "ויצאה אמרו: ד. קידושין ימי בברייתא

כאן  משנה כסף ועיין נערות". ימי אלו כסף אין בגרות,
ימי  על חינם מויצאה הביאו הם שאף במשנה יד: שם ורש"י
שאמרו  שמה נראה א. כא, שמות התורה על וברש"י נערות
"אין  נכתב לא אם אלא זה אין בגרות" ימי אלו חינם "ויצאה
שוב  נערות, לרבות כסף" "אין שנכתב עכשיו אבל כסף",
כסף". מ"אין בגרות וימי חינם" מ"ויצאה נערות ימי נלמדו

פט. אות שם תמימה בתורה נערה.43)וראה ככל
קל 44) שהרי מיוחד, לימוד לכך צריך שאין אמרו ד. שם

- האב מרשות מוציאים שאינם סימנים אם הוא: וחומר
- האב מרשות שמוציאה בגרות האדון, מרשות מוציאים
(ויצאה  הנ"ל הפסוק וכל האדון. מרשות שמוציאה דין אינו
איילונית, מכירת עיקר על אלא ללמד בא לא כסף) אין חינם
סימנים  מביאה שאינה שכיוון לומר מקום היה הפסוק שבלי
[והמדובר  א. הלכה למעלה וראה כלל. למכרה יכול אינו
איילונית  סימני לה והיו עשרה שש בת בהיותה כשנמכרה
עשרים  בת שתהא עד כקטנה שדינה שערות שתי לה היו ולא
בתור  יוצאת היא ואז ג) הלכה אישות מהלכות ב (פרק
ולא  למפרע איילונית שנעשית אומרים אנו ואין בוגרת.
הלכה  למעלה למלך משנה (ראה כלל מכירה מכירתה הייתה
נעשה  שאינו פ. ביבמות כשמואל לפסוק רבינו שדעת א),
מדבריו  נראה וכן לאיילונית. הדין והוא למפרע, סריס
הנודעֿביהודה  בדעתו, נקט וכן שם. אישות בהלכות

ו]. סימן העזר אבן קמא מהדורא

.Â;ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‰‡ˆBÈ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ÔÈ‡≈»»»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈≈»ƒ
,È¯·Ú „·Ú ÔÎÂ .ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…≈≈¿≈»¬»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈ„k BÏ ÌlLÓ - BÈÚ BÏ ‡nÒ B‡ BpL BÏ ÏÈt‰ Ì‡ƒƒƒƒƒ≈≈¿«≈¿ƒ
Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,B¯·Áa Ï·BÁ‰45. «≈«¬≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

:ÌÈ¯·„ ÈLa ˙È˜ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
ÌÈ¯·„ ‰MLa dÓˆÚ ‰B˜Â ;¯ËLa B‡ ÛÒÎa46: ¿∆∆ƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»¿»ƒ

,¯e¯ÁL ¯ËL·e ,ÛÒk ÔBÚ¯‚·e ,Ï·BÈ·e ,ÌÈLa¿»ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿«ƒ¿
.ÔÈÓÈÒ·e ,ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓ·e¿ƒ«»»¿ƒ»ƒ

עברי 45) שהוקש יוצא אינו לחירות אבל י. הלכה ד פרק
ג  בפרשה וכאן א, פרשה משפטים (מכילתא לעברייה
כאן. משנה ולחם משנה בכסף וראה הדברים), נתקצרו

דברים 46) בחמישה אלא עצמו קונה אינו עברי עבד ואילו
הלכה  ב פרק למעלה ראה בסימנים. יוצא שאינו לפי בלבד,

יב.

.Ê„ÚÈ47‡È‰ È¯‰ - B·Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔB„‡‰ d˙B‡ ƒ≈»»»¿«¿ƒ¿¬≈ƒ
˙BÒe¯‡ ¯‡Lk48,el‡ ÏkÓ „Á‡a ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â , ƒ¿»¬¿≈»¿»¿∆»ƒ»≈

˙ÂˆÓe .Ë‚a B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓa ‡l‡49˙Ó„B˜ „eÚÈ ∆»¿ƒ««««¿≈ƒ¿«ƒ∆∆
‰i„t ˙ÂˆÓÏ50„ˆÈk .51ÈÙa dÏ ¯ÓB‡ ?„eÚÈ ˙ÂˆÓ ¿ƒ¿«¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈

È¯‰ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :ÌÈL¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈
‰M‡Ï ÈÏ z‡52elÙ‡ ;53˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ LL ÛBÒa «¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«

‰nÁ‰54˙BÚnL ,ÌeÏk dÏ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ««»¿≈»ƒƒ≈»¿∆»
ez ÔÈLec˜Ï ˙BBL‡¯‰55‚‰BÂ .56‚‰Ó da »ƒ¿ƒƒƒ¿¿≈»ƒ¿«

BÈ‡Â ,˙eLÈ‡57„ÚÈÓ BÈ‡Â .˙eÁÙL ‚‰Ó da ‚‰B ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ¿¿≈¿»≈
?B·Ï d„ÚÈÓ „ˆÈÎÂ .d„ÚÈ :¯Ó‡pL ;˙Á‡k ÌÈzL¿«ƒ¿««∆∆¡«¿»»¿≈«¿«¬»ƒ¿

‰È‰ Ì‡58ÏB„‚ Ba59BÏ d„ÚÈÏ ÂÈ·‡Ï ˙eL¯ Ô˙Â , ƒ»»¿»¿»«¿¿»ƒ¿«¬»
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·‡‰ È¯‰ -60˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :ÌÈL ÈÙa dÏ ¯ÓB‡ ¬≈»»≈»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆
.È·Ïƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

" dict zevnl zncew ceri zevne"

לה  שיש למי אלא נמכרת עבריה אמה ש"אין הוא והדין
ליעוד" ראויה שתהיה כדי קידושין, לבנו או .(הי"א)עליו

שבכדי  ישראל. בת של והעילוי הכבוד גודל נראה מכאן
בגניבתו", ונמכר לו ו"אין גנב שאם מספיק עבד למכור
שאינה  האחד תנאים: וכמה כמה נאמרו עבריה באמה אבל
ולא  יאכל מה מצא ולא עני אביה אם ורק בגנבתה, נמכרת
כסות  ואפילו מטלטלין ולא קרקע לא כלום לו נשאר
קצר  לזמן לאמה בתו את למכור לו מותר אז רק שעליו,
ובנוסף, בסימנים. יוצאת אח"כ וגם בפרנסה שתסייע כדי
לשאתה  יכול ואינו עליה יעוד לו שאין למי  למכרה אין
החתונה  עניין תכליתה, בגלוי נראית ישראל בבת כי לאשה

בישראל. בית והקמת
(372 'r e"k wlg y"ewl it lr)

ששת.47) רב ידי על וכפירושה בברייתא יח. קידושין
כנישואין.48) ואינו כאירוסין שהייעוד ט, הלכה לקמן ראה
לא 49) אשר הכתוב: מן למדו ושם במשנה. יג. בכורות

התקיים  שלא אחרי רק בא שהפדיון הרי והפדה", יעדה
המצוות,50)הייעוד. בספר ראה מצוה, היא הפדייה שאף

רלד. כלשונה.51)עשה ברייתא יט: לשון 52)קידושין
לעניין  בברייתא, ה: שם נזכרה אבל שם, בברייתא אינה זו

אשה. ולא 53)קידושי קמא וכתנא שם. הברייתא לשון
יהודה. בר יוסי עבודה,54)כרבי שיעור עוד נשאר שלא

פרוטה. מעכשיו 55)שתמורתה למקדש דומה זה והרי
למפרע. יום שלושים לסוף שמקודשת יום, שלושים ולאחר

כלשונה.56) שם, הלכה 57)ברייתא א פרק עבדים מסכת
ג. פרשה משפטים במכילתא וראה ואת 58)ז. אותה ולא

לקיש,59)חברתה. ריש של בעייה יט. קידושין קטן. ולא
ינאי. רבי בשם אייבו רבי ידי על בשמות 60)שנפתרה

לי  מיועדת את הרי לה אומר שהבן רש"י, מפרש ט) (כא,
שדין  נראה רבינו ומדברי בדמייך. אביך שקיבל בכסף
ח). הלכה להלן וראה משנה, לחם (ועיין האב ידי על הייעוד

.ÁÔÈ‡61‡ÏÂ BÏ ‡Ï ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ „ÚÈÓ ÔB„‡‰ ≈»»¿«≈»»»ƒ¿ƒ»…¿…
dzÚcÓ ‡l‡ B·Ï62‰È·‡ Ïa˜ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿∆»ƒ«¿»««ƒ∆¿»ƒ≈»ƒ»

‰È˙BÚÓ63È¯‰L ;64dzÚcÓ - d„ÚÈ :¯ÓB‡ ‡e‰65. ¿∆»∆¬≈≈¿»»ƒ«¿»
Ì‡Â66È¯‰L ,BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ Ba ÔÈ‡ - ÔB„‡‰ ˙Ó ¿ƒ≈»»≈¿»¿«¬»∆¬≈

ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓa ˙e¯ÁÏ ‰‡ˆBÈ67. ¿»«≈¿ƒ«»»

רבי 61) של למימרא הגמרא של השני כפירוש שם, קידושין
ינאי. רבי בשם משנה 62)אייבו (כסף מרצונה אומרים יש

המתחיל  דיבור ה. קידושין תוספות ועיין המאירי, כתב וכן
יב. הלכה להלן וראה יצחק 63)שכן) בר נחמן רב כדברי

שם.64)שם. יצחק בר נחמן רב מדברי זה יעדה 65)גם
ויש  הכא). שאני המתחיל דיבור שם (רש"י דיעה לשון
כבש  כמו יעדה, - ידעה אותיות: בהיפוך כן שדרשו מפרשים

שם). תמימה (תורה שלמה - שמלה כשב, דבר 66)- הוא
משנה). (כסף יכול 67)פשוט היה זה שלולא משמע

האב  ידי על הוא ייעוד שדין ז, הלכה למעלה וראה לייעדה,
דווקא.

.Ë„eÚi‰68ÔÈÒe¯‡k -69CÎÈÙÏ .ÔÈ‡eOk BÈ‡Â ,70, «ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡71‰pL¯ÈÈ ‡ÏÂ72¯ÙÓ ‡ÏÂ73‰È¯„ ≈ƒ«≈»¿…ƒ»∆»¿…≈≈¿»∆»

‰l‡ LÏL Ì‡Â .‰tÁÏ ÒkzL „Ú74dÏ ‰OÚÈ ‡Ï «∆ƒ»≈¿À»¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»
d„ÚÈ ‡Ï -75ÔBÚ¯‚a ˙È„Ù ‡ÏÂ ,B·Ï d„ÚÈ ‡ÏÂ ,BÏ …¿»»¿…¿»»ƒ¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÓÈÒ ˙‡·‰a - ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ ;ÛÒk76, ∆∆¿»¿»ƒ»«¬»«ƒ»ƒ¿∆≈«¿
„·Úk dÓˆÚ Ô‰a ‰BwL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡ ÏÚ ¯˙È»≈«»«¿»ƒ∆»»∆«¿»¿∆∆

È¯·Ú77. ƒ¿ƒ

שנפתרה.68) אבוה בר רבה של בעייה יח: קידושין
לנישואין 70)כקידושין.69) אירוסין בין הנ"ל ההבדלים

שם. בגמרא מתטמא 71)הובאו אינו שכהן הוא, כהן אם
אבל  מהלכות ב (פרק לארוסה ולא הנשואה לאשתו אלא

ז). ארוסה 72)הלכה ולא נשואה אשתו יורש שהבעל
אֿג). הלכות אישות מהלכות כ"ב לבדו 73)(פרק היינו,

ט. הלכה נדרים מהלכות י"א בפרק ראה האב, בלי
יא.74) כא, בשמות הכתוב שם.75)כלשון מכילתא
ה.76) הלכה ד.77)למעלה הלכה למעלה

.ÈÔB„‡‰ ÔÈ‡78dzÏ ‡ÏÂ ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ¯kÓÏ ÏBÎÈ ≈»»»ƒ¿…»»»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿»
ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï·B¯˜ ÔÈa ˜BÁ¯79Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â . ¿ƒ«≈≈»≈»¿ƒ»«»«
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -80ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ :¯Ó‡pL . …»»¿∆∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…

È¯·Ú „·Ú ÔÎÂ .d· B„‚·a d¯ÎÓÏ81B¯ÎÓÏ ÏBÎÈ ‡Ï ¿»¿»¿ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿ƒ…»¿»¿
·e˙k‰ C¯ˆ‰ ‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .BzÏ ‡ÏÂ ¯Á‡Ï¿«≈¿…ƒ¿¿≈»∆ƒ∆…À¿««»
d„ÚÈÏ BÏ LiL ÈtÓ ‡l‡ ,[‰Ó‡a] ‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï∆¡…»»∆¿»»∆»ƒ¿≈∆≈¿«¬»
.d¯ÎÓÏ ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ :¯Ó‡ CÎÏ ,B·Ïƒ¿¿»∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

בתו  את איש ימכור "כי - עבריה אמה ענין ורוחניות שורש
למכור  שאין וכשם בגוף, הנשמה ירידת הוא - כו'" לאמה
בגוף  יורדת הנשמה אין כך יעוד, עליה לו שאין למי אמה
שהיא  התכלית הירידה בתחילת מיד שנראית לא אם
עניין  שלימות - ישראל וכנסת הקב"ה יחוד עליה, לצורך

בתחתונים. ית' לעצמותו הדירה
עבודתה  כי יעוד, של התנאי ישנו עבריה באמה דווקא ולכן
דירה  יתברך לו לעשות העבודה שלימות היא האשה של
לעשות  ופשתן חיטים המביאה היא ודווקא בתחתונים,
והכח  החיות מקבל שמהם לאדם ומאכלים לבושים מהם
על  ובנות בנים הולדת השלימות לתכלית ועד ה', לעבודת
דירה  ית' לו לעשות השלימות תכלית ואישה איש יחוד ידי

בתחתונים.
(372 'r e"kg y"ewl it lr)

כא,78) שמות דרשב"י במכילתא מפורשים רבינו דברי כל
יחרים  "יכול כח. בערכין מפורשת מגמרא שהביאו ויש ח.
תלמוד  מקנתו ושדה העבריים ושפחתו עבדו ובתו בנו אדם
שיש  כל אף למוכרה רשות לו יש בהמה מה בהמה, לומר
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עבדו  למכור רשות לו שאין הרי - למוכרה" רשות לו
הלכה  ב פרק למעלה בכסףֿמשנה וראה העבריים. ושפחתו

הרלב"ג. בשם כאן רבינו כדברי שכתב במכילתא 79)יב
ימשול  לא נכרי "לעם שנאמר ממה כן למדו שם דרשב"י
"ולנכרי  לקרובים, כלומר, למכרה", ימשול לא "לעם - וגו'"

לרחוקים. - למכרה" ימשול במכילתא 80)לא הוא כן
קפד). סימן שם שלמה (תורה במכילתא 81)דרשב"י

אמה  "אם וחומר: בקל כן למדו שם) שלמה (תורה דרשב"י
למכרה, רשאי אינו ולבנו, לו לייעדה רשאי שהוא העברייה
וכמה". כמה אחת על כלל, רשות בו לו שאין עברי עבד

משנה. בכסף וראה

.‡ÈÔÈ‡82dÏ LiL ÈÓÏ ‡l‡ ˙¯kÓ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ≈»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆»¿ƒ∆≈»
B·Ï B‡ ÂÈÏÚ83.„eÚÈÏ ‰Èe‡¯ ‡‰zL È„k ,ÔÈLec˜ »»ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ
¯ÎBÓ ?„ˆÈk84ÂÈ·‡Ï Bza ˙‡ Ì„‡85Èt ÏÚ Û‡L ; ≈«≈»»∆ƒ¿»ƒ∆««ƒ

BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ÔÈ‡L86¯ -,B·Ï ‡È‰ ‰Èe‡ ∆≈»»»¿«¬»¿»ƒƒ¿
˙‡ ¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ .ÂÈÁ‡ ˙a ‰Ó‡‰ È¯‰L∆¬≈»»»«»ƒ¬»≈»ƒ¿…∆
‡È‰ È¯‰L ,ÔB„‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ ;B·Ï Bzaƒƒ¿ƒ¿≈∆≈»¿»»»∆¬≈ƒ
.ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,B·Ï ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ

אליעזר.82) כרבי ולא קמא וכתנא בברייתא יח: קידושין
שמספיק 83) - לייעדה יכול אינו עצמו שהוא פי על אף

כ.). (שם ייעוד של שהיא כל ברייתא 84)אפשרות כ. שם
בגמרא. וכפירושה כדלהלן.85)ראשונה, בן, לו ויש

י).86) יח, (ויקרא בנו בת משום לו אסורה שהרי

.·ÈLÈ87‰ÓÏ‡ ÔB‚k ,ÔÈÏeÒÙÏ Bza ¯kÓÏ Ì„‡Ï88 ≈¿»»ƒ¿…ƒƒ¿ƒ¿«¿»»
ÏÚ Û‡L ;ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿»«¬»¿…≈∆¿∆««

Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ,Â‡Ïa Ô‰L Èt89. ƒ∆≈¿»ƒƒ¿ƒ»∆

בברייתא.87) יח: מן 88)שם אלמנה אבל האירוסין מן
מהלכות  ג (פרק למכרה האב ברשות עוד אינה הנישואין
מן  הן דלהלן וחלוצה לגרושה הדין והוא יב). הלכה אישות
ט). הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד ואף האירוסין,

והמדובר 89) יד. הלכה אישות מהלכות ד בפרק כמבואר
ראוייה  היא הרי בן, לו יש שאם הגדול, לכהן בן לו כשאין

תפארת). (יקר יא הלכה למעלה כמבואר לבן,

.‚ÈLc˜Ó‰90B‡ ‰ÏÓ¯‡˙Â ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza ˙‡ «¿«≈∆ƒ¿∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿¿»
¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯ÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L¯b˙ƒ¿»¿»≈»¿»¿»∆≈»»»ƒ¿…
‰ÁÙLÏ d¯ÎBÓ Ï·‡ .˙eLÈ‡ ¯Á‡ ˙eÁÙLÏ Bza ˙‡∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¬»¿»¿ƒ¿»
„ÚÈÂ ,‰lÁz ˙eÁÙLÏ d¯ÎÓ ?„ˆÈk .˙eÁÙL ¯Á‡91 ««ƒ¿≈«¿»»¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ≈
˙eL¯Ï ‰¯ÊÁÂ ,dL¯‚ B‡ ÔB„‡‰ ˙Óe ,ÔB„‡‰ d˙B‡»»»≈»»≈¿»¿»¿»ƒ¿
‰iL ÌÚt d¯ÎBÓ ·‡‰ È¯‰ - ‰pË˜ ‡È‰Lk ·‡‰92, »»¿∆ƒ¿«»¬≈»»¿»««¿ƒ»

Ô‰ÎÏ elÙ‡93,„eÚi‰ ÔÓ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ¿…≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ
dÏ ıÏÁÂ94ÈtÓ ‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«»««ƒ∆ƒ¬ƒ»¿»ƒ¿≈

‰pË˜ ‡È‰L95‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ È¯‰ -96BÏ LÈÂ ; ∆ƒ¿«»¬≈ƒ¿¿»ƒ«¿À»¿≈
Ô‰ÎÏ d¯ÎÓÏ97BÓk ,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿»¿»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿

¯‡a˙pL98. ∆ƒ¿»≈

הדורש 90) עקיבא וכרבי קמא וכתנא בברייתא, יח. קידושין
טליתו  שפירש "כיוון - בה" בבגדו למכרה ימשול "לא
יצחק  בר נחמן רב - לאישות שנמסרה כיוון (כלומר עליה

הדורש  אליעזר כרבי ולא למכרה" רשאי אינו שוב שם),
לשפחה. שמכרה כלומר, בה", שבגד "כיוון - בה" "בבגדו

ואינה 91) ט) הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד שהרי
אב. של מרשותו יב,92)יוצאת הלכה למעלה [ראה

אינו  שהרי זה, לעניין אישות אינו שייעוד סובר שרבינו
בלבד]. שפחות אלא זה ואין מרצונה אלא מייעדה

גדול.93) לכהן תימן: וכתבֿיד רומי מת 94)בדפוס ושוב
נשואה, היא הרי וגירשה, יבמה [ואילו זיקתה. ובטלה היבם

בה]. רשות לאביה אין ד 95)ושוב בפרק כמפורש
טז. הלכה וחליצה ייבום הלכה 96)מהלכות שם כמפורש

לומר:97)כו. רבינו וכוונת (רדב"ז), גדול לכהן אפילו
מן  נפסלה הרי זאת ובכל פסולה חליצה שהיא פי על אף
יש  שהרי לכהן למכרה לו שאסור לומר מקום והיה הכהונה
יש  זאת ובכל חלוצה, וגם אלמנה גם איסורים שני בה

גדול. לכהן יב.98)למכרה הלכה למעלה

.„ÈB‡ Ï·Bia B‡ ÌÈMa ‰‡ˆÈÂ ,Bza ˙‡ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¿»¿»«»ƒ«≈
Â ,ÛÒÎ ÔBÚ¯‚a¯ÊÁÏ BÏ LÈ - ‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„Ú ¿≈¿∆∆«¬«ƒƒ¿«»≈«¬…

e¯‡aL BÓk ,‰iL ÌÚt d¯ÎÓÏe99. ¿»¿»««¿ƒ»¿∆≈«¿

שפחות.99) אחר שפחות שמוכרה יג, הלכה למעלה

.ÂË¯ÎBn‰100dLc˜Â CÏ‰ Ck ¯Á‡Â ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ¿««»»«¿ƒ¿»
„ÚÈÓ - „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :¯Á‡Ï101‡Ï Ì‡Â ; ¿«≈ƒ»»»»¿»≈¿»≈¿ƒ…

˙eL¯Ó ‡ˆzLk - B·Ï ‡ÏÂ BÏ ‡Ï ÔB„‡‰ „ÚÈƒ≈»»…¿…ƒ¿¿∆≈≈≈¿
.LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â ‰ÈLec˜ e¯ÓbÈ ÔB„‡‰»»ƒ»¿ƒ∆»¿≈»∆≈∆ƒ

בר 100) יוסי כרבי ולא בברייתא קמא כתנא יט: קידושין
יהודה. לקידושין 101)רבי שלו, הראשונות המעות שהרי

מעכשיו  אשה שקידש למי משל ז). הלכה (למעלה ניתנו
בינתיים, וקידשה אחר ובא ירצה, אם יום שלושים ולאחר

שם). (גמרא רוצה אם לראשון, שמקודשת

.ÊË¯ÎBn‰102˙Ó ÏÚ ÔB„‡‰ ÏÚ ˜ÒÙe ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ»««»»«¿»
;„ÚÈÓ - „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,d˙B‡ „ÚÈÏ ‡lL∆…¿»≈»ƒ»»»»¿»≈¿»≈
.ÏËa B‡zL ,‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»««∆»«»∆¿»»≈

מאיר.102) כרבי ולא קמא וכתנא שם ברייתא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
יוצא 1) הוא ואיך נקנה הוא במה כנעני עבד דיני בו נכללו

לחירות.

.‡ÈÚk „·Ú2˙‡ ‰B˜Â ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ‰˜ ∆∆¿«¬ƒƒ¿∆«¬ƒ»¿»ƒ¿∆∆
‰˜ÊÁa B‡ ,¯ËLa B‡ ,ÛÒÎa ‰˜ .‰LÏLa BÓˆÚ3, «¿ƒ¿»ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

ÔÈÙÈÏÁa B‡4‰ÎÈLÓa B‡ ,5‰B˜Â .6BÓˆÚ ˙‡ «¬ƒƒƒ¿ƒ»¿∆∆«¿
ÛÒÎa7¯ËLa B‡ ,8ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a B‡ ,9ÔË˜ „·ÚÂ .10 ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿∆∆»»

‰ÎÈLÓa ‰˜Â ,‰Ó‰·k ‡e‰ È¯‰ -11˙ÎÈLÓk ¬≈ƒ¿≈»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‰Ó‰a‰12‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡a ¯·Îe .13Ïk «¿≈»¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»

Ô‰a ÔÈ˜ ÌÈ„·Ú‰L ÌÈÎ¯c‰14. «¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿ƒ»∆

הוא 2) הרי לישראל שנמכר גוי כל במשנה. כב: קידושין
בו  שכתוב כנען, שם על נקראו העבדים שכל אלא עבד,
(רש"י  לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור כה) ט, (בראשית

כשם 3)שם). אחוזה: משדה זאת ולמדו שם. משנה,
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כנעני  עבד כן ובחזקה, בשטר בכסף נקנית אחוזה ששדה
שם). (גמרא שם.4)נקנה של 5)ברייתא מימרא

שם. שם.6)שמואל מקור 7)משנה, כסף לקנין [אין
יכול  כן לאחר, למכרו שיכול כשם היא: סברא אבל בתורה,
בברייתא  לט: גיטין וראה עצמו. לעבד כלומר לו, למכרו
ליה  וקני הואיל "כסף אביי: בדברי כג. ובקידושין רבי של

ליה"]. מקני מגט 8)וכו' "לה" "לה" בגזירהֿשוה נלמד
כד.9)אשה. שם רב 10)ברייתא של מימרא כב: שם
בכסף,11)אשי. גם נקנה הוא אבל במשיכה, אף כלומר

תפארת). (יקר העבדים ככל ובחזקה שקורא 12)בשטר
דעת, לו שיש כיון גדול, בעבד מהֿשאיןֿכן באה. והיא לה
במשיכה  נקנה אינו עצמו דעת על בא הוא לו קורא וכשהוא

(שם). בכח בתקפו אלא קנין.13)הנ"ל, בספר כלומר,
אֿד. הלכה מכירה מהלכות בפ"ב לא 14)והוא ולפיכך

כדלהלן. בהן, עצמו קונה שהוא הדרכים אלא כאן לבאר בא

.·„ˆÈk15„Á‡ Ô˙pL ÔB‚k ?ÛÒÎa BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜ ≈«∆∆«¿¿∆∆¿∆»«∆»
Ì‰a Ec·Ú ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ,˙BÚÓ Ba¯Ï¿«»¿»««¿»∆≈≈«¿¿»∆

L B‡ ÛÒk‰ ˙‡ ·¯‰ Ïa˜L ÔÂÈk - ˙e¯ÁÏÛÒk ‰Â16 ¿≈≈»∆ƒ≈»«∆«∆∆¿≈∆∆
„·Ú‰ ˙Úc CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ17˙eÎfL ; »»»∆∆«≈¿≈»ƒ««»∆∆∆¿

BÏ ‡È‰18ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,19Ô˙ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈ƒ»«
Ô‰a ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡Â ,˙BÚÓ „·ÚÏ „Á‡∆»»∆∆»¿»««¿»∆≈≈»∆

˙e¯ÁÏ20ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :21‡ˆÈ - ˙BÚn‰ Ïa˜Ï «≈ƒ»»»»¿«≈«»»»
„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ;˙e¯ÁÏ „·Ú‰»∆∆«≈¿ƒ…»»…»»»∆∆
Ì‰a ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL ,˙BÚn‰«»∆…»«∆»«¿»∆≈≈»∆

B˙B˜Ï ÔÈa ÛÒk ‰ÂL B‡ ÛÒk‰ „Á‡Â .˙e¯ÁÏ22ÔÈa «≈¿∆»«∆∆»∆∆∆≈ƒ¿≈
.BÏ BÓˆÚ ˙B˜‰Ï¿«¿«¿

כרבי 15) ולא מאיר, כרבי (ולא כחכמים במשנה, כב: שם
בכסף  יוצא עבד דבריהם שלפי כג.). שם אלעזר, בן שמעון
לחירות, בו שיצא עלֿמנת כסף לו נתנו אם עצמו, עלֿידי
ומתנה  זכיה מהלכות (פ"ג האדון ממנו קנה לא זה שבאופן
כאחת, באין וידו שגיטו עצמו, עלֿידי בשטר יגֿיד) הלכה
אף  אחרים, עלֿידי – בשטר ובין בכסף בין יוצא כן וכמו
לחירות. רבו מתחת שיוצא לעבד היא שזכות מדעתו, שלא

להלן. העבד 16)ויבואר נתן שאם לט: בגיטין נראה [כן
ולא  הוא, כסף ומדין לחירות, שיצא - לרבו (=כובע) כומתא
ועיין  רבינו. לדעת בחליפין, יוצא העבד שאין חליפין, מדין
שם]. ולג כא ובהערות ג הלכה ולהלן שם, בחידושיו רמב"ן

(לחםֿמשנה).17) לפדותו אין עבד של בעלֿכרחו אבל
מאיר 18) כרבי ולא כחכמים לחירות, רבו מתחת שיוצא

כחכמים.19)(שם). כב: שם התנה 20)משנה, לא שאם
מהלכות  ופ"ג כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה כל - כן

יג). הלכה ומתנה במכילתא 21)זכיה מפורש כן
כנעני  עבד אומר, ישמעאל "רבי ט) פרשה סוף (משפטים,
שנאמר  לרצון, אלא יוצא ואינו לעולם פדיון לו אין
לעולם" אחוזה כשדה כנעני שעבד - אותם והתנחלתם

סו). ס"ק רסז סימן יורהֿדעה שמקנה 22)(הגר"א שכיון
טו), והערה א (הלכה למעלה כמבואר כסף בשוה לו עצמו

כסף. בשוה לקנותו יכול כן כמו

.‚Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙Bk ?¯ËLa „ˆÈk23: ≈«ƒ¿»≈««¿»««∆∆

È¯‰24ÔÈ‡ B‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È¯‰ B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa z‡ ¬≈«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»≈
Ca ˜ÒÚ ÈÏ25‰Ê ÔÈÚa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,26‰fL ,27 ƒ≈∆»¿≈…«≈»∆¿ƒ¿»∆∆∆
BÙe‚ ‡e‰28L¯ËM‰ ˙‡ BÏ ¯ÒBÓe ,¯e¯ÁL Ëb Ï∆≈ƒ¿≈∆«¿»

ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa29Ba ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰L B‡ , ƒ¿≈¿≈≈ƒ∆»»≈ƒ¬ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - BÈ·Ï BÈa BÏ B¯ÒÓe30È¯‰L , ¿»≈¿≈¬≈∆»»«≈∆¬≈

B„ÈÂ Bh‚31„Á‡k ÔÈ‡a32·˙Îa ‡lL BÏ ¯Ó‡ .33È¯‰ : ƒ¿»»ƒ¿∆»»«∆…ƒ¿»¬≈
e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È¯‰ ,ÔÈ¯BÁ Ôa z‡«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»««ƒ∆≈ƒ

B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ34- »»≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆»ƒ»
‡l‡ ˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ „·Ú‰ ÔÈ‡L ;¯¯ÁzL ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆≈»∆∆≈«≈∆»

¯ËLa B‡ ÛÒÎa35ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a B‡36·˙Bk‰Â .37 ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿«≈
¯Ó‡ ‡Ï - Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»¬≈«¿À∆∆¿»»»…»«

ÌeÏk38. ¿

לענין 23) כו. ושם קידושין, שטר לענין ט. בקידושין הוא כן
בעבד. שהואֿהדין רבינו וסובר בשדה. מכירה שטר

במשנה.24) פה: פה:25)גיטין ושם בברייתא. מג: גיטין
זו. מברייתא שנפתרה בעיא ו: דיבור 26)וקידושין כל

לעבד. המתאים חרות, שם.27)שמשמעותו משנה,
יסודו.28) וראה 29)עיקרו, מסירה", "עדי הנקראים הם

שיהיו  היא חכמים שתקנת טו הלכה גירושין מהלכות בפ"א
עדי  בפני לה שנותנו זה על נוסף הגט, על חותמים העדים

רבינו 30)מסירה. כתב טז, הלכה שם גירושין בהלכות
זה  הרי וכו' לבינה בינו לה ונתנו ועבר שנים בו "חתמו

ומסר. בעבר כאן גם כן ואם היותו 31)כשר", כלומר,
עצמו. משוחרר,32)ברשות אינו כן לא שאם כג. קידושין

כידו. העבד שיד האדון, של מרשותו הגט יצא לא שהרי
עשוי 33) חורין, בן עבדי פלוני עשיתי "האומר מ: בגיטין

אמר  - חורין בן הוא הרי - חורין בן הוא הרי חורין; בן
הרי  - ב) הלכה ו פרק להלן (וראה בשטר" וכולן יוחנן, רבי
מגזירהֿ זאת שלמדו ויש משתחרר. אינו בלבד שבאמירה
בכתב  אלא יוצאת אינה אשה מה - מאשה "לה" "לה" שוה

(רדב"ז). כן עבד אף בדיבור, ואע"פ 34)ולא סודר. בקנין
הלכה  למעלה כמבואר סודר), (=קנין בחליפין נקנה שעבד
אלא  חליפין קנין בגמרא נזכר שלא שכיון רבינו סובר - א
קונה  שהוא זה לגבי ולא כב:) (קידושין נקנה שהוא זה לגבי
להלן. וראה בחליפין, עצמו קונה העבד שאין נראה עצמו,
שאדונה  כנענית שפחה של במעשה לט: בגיטין שאמרו ומה
שם  ואמרו נפשך, וקני הכובע קני לה: ואמר כובע, לה נתן
נתנה  היא ולא לה, נתן שהאדון מפני לחירות יצאה שלא
היא  היתה אילו חליפין בקנין עצמה קונה שהיא הרי - לו
למעלה  (ראה כסף בקנין שהמדובר רבינו סובר - הנותנת
רבינו, על חולק והראב"ד חליפין, בקנין ולא טו) הערה
דכומתא". מעשה מההוא ככסף הוא "שהקנין וכתב

כב:35) שם במשנה, שם 36)שנזכרו בברייתא, שנזכרו
עצמו. קונה בדין נזכר לא סודר קנין ואילו גיטין 37)כד.

ו: וקידושין לשון 38)פה: ולא אישות, גט לשון שזהו
שחרור. גט

.„‰eÎa Bc·Ú ˙‡ ‰kn‰ ?ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a „ˆÈk39, ≈«¿»≈≈»ƒ««∆∆«¿¿«»»
B¯qÁÂ40ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡41 ¿ƒ¿∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ»≈≈»ƒ

¯e¯ÁL Ëb CÈ¯ˆÂ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡L42. ∆≈»¿ƒ»»«≈¿»ƒ≈ƒ¿
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Ôk Ì‡43‰¯Bza ¯Ó‡ ‰nÏ ,44:Ô‰Ó ÔBcÏ ?ÔÈÚÂ ÔL ƒ≈»»∆¡««»≈»«ƒƒ≈∆
ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ - ÔÈÚÂ ÔM ‰Ó45Ïk Û‡ , «≈»«ƒƒ∆«»¿≈»¿ƒ«»

.˙e¯ÁÏ Ba „·Ú‰ ‡ˆÈ - ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓƒ∆«»¿≈»¿ƒ»»»∆∆«≈
ÌÈˆÈaa Bc·Ú Ò¯ÒÓ‰ Ï·‡46- BBLÏ C˙BÁ‰ B‡ , ¬»«¿»≈«¿«≈ƒ«≈¿

ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ,˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡47ÔÎÂ .48 ≈≈«≈∆≈»ƒ∆«»¿≈
BÙBÒ È¯‰L ,˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ÔËw‰ ÔL ÏÈtn‰««ƒ≈«»»≈≈«≈∆¬≈

.¯ÊÁÏ«¬…

להזיק,39) נתכוין שלא אע"פ העבד, באיברי לנגוע כלומר:
בקידושין  הדברים ומקור יג. הלכה להלן רבינו שכתב כמו
כרשב"ג. ולא אליעזר וכרבי כחכמים בברייתא, כד:

לקמן.40) וראה האבר, את שהוציא כפשוטו, או הזיקו.
כולם.41) נמנו ה, הלכה ברייתא,42)לקמן כד: קידושין

מאיר  כרבי (ולא עקיבא ורבי אליעזר ורבי שמעון וכרבי
"שילוח" "שילוח" בגזירהֿשוה זאת ולמדו טרפון). ורבי
בשטר" נמי עבד אף (=בגט), בשטר אשה "מה - מאשה
ומזיק  חובל מהלכות בפ"ד רבינו מדברי ונראה שם). (גמרא
ושלא  שחרור, גט צריך ועין בשן היוצא שגם יא, הלכה
ועין  שבשן עקיבא, ורבי טרפון רבי בין המכריעים כדעת
וראה  שחרור. גט צריך אברים ראשי ובכ"ד שחרור, גט צריך

שם. למשפט' וכד:43)ב'עינים כד. כא.44)שם שמות
לברייתם.45)כוֿכז. חוזרים מסתימת 46)מבריאים,

לבין  בכיס תלויים נשארו בין חילוק שאין נראה רבינו לשון
(כסףֿמשנה). ביניהם מבדיל הרא"ש אבל לגמרי. ניתקו

לחירות 47) יוצא בביצים שהמסרס אומר שרבי אףֿעלֿפי
לחירות  יוצא לשונו שהחותך אומר עזאי ובן שם), (קידושין
שאמר  שם, שבברייתא כתנאֿקמא רבינו פסק - (שם)
שאינו  מדבריו ומשמע לחירות. יוצא אברים ראשי שבכ"ד
ובתוספות  בכסףֿמשנה, וראה בלשון. ולא בביצים לא יוצא

שם. הזקן לר"י מ"עין",48)המיוחסות כן ולמדו כד: שם
"שן  יצאה חוזרת, שאינה "שן" אף חוזרת, שאינה "עין" מה

שחוזרת. קטן) של (שן חלב"

.‰ÈL‡¯a ‡ˆBÈ ÔÈ‡eÏnL ÌÈ„·Ú ‡l‡ ÌÈ¯·È‡ ≈≈¿»≈≈»ƒ∆»¬»ƒ∆»
˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈ È¯‰L ,eÏ·ËÂ49„·Ú‰ Ï·‡ ; ¿»¿∆¬≈∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿¬»»∆∆

ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‡ˆBÈ BÈ‡ - B˙ei‚a ‡e‰L50el‡ .51 ∆¿«≈≈¿»≈≈»ƒ≈
ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ :ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Ô‰≈»≈≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆¿¿»«ƒ
,ÌËÁ‰ L‡¯Â ,ÌÈÊ‡‰ ÈL‡¯ ,ÌÈ¯OÚ - ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ»≈»»¿«ƒ¿…«…∆

‰M‡aL ÔÈcc‰ ÈL‡¯Â ,‰iÂb‰ L‡¯Â52ÌÈÈÚ‰ Ï·‡ . ¿…«¿ƒ»¿»≈««ƒ∆¿ƒ»¬»»≈«ƒ
‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ - ÌÈpM‰Â53. ¿«ƒ«ƒ¬≈≈¿…»ƒ«»

ד.).49) (חגיגה במצוות 50)כאשה מחויב שהוא [שעבד
מאחיך". ונקלה וגו' להכותו יוסיף פן יוסיף "לא בכלל הוא
במכות  מפורש וכן פח.) (בבאֿקמא במצוות הוא אחיך כי
מהלכות  בפט"ז רבינו פסק וכן לוקה, עבד שהמכה ח:
תכ  סימן חושןֿמשפט בשו"ע הוא וכן יב. הלכה סנהדרין
במצוות". חייב שהרי הוא, לוקה כנעני עבד "הכה ב: סעיף
ג: הלכה ומזיק חובל מהלכות בס"ה רבינו שכתב ומה
לא  לוקה", - פרוטה שוה בה שאין הכאה חבירו עבד "הכה
חבירו  שבעבד אלא עבדו, המכה את זה מכלל להוציא בא
בשיש  אבל פרוטה. שוה בה שאין בהכאה אלא לוקה אינו
ואילו  לוקה. ואינו משלם לשלם, שחייב פרוטה, שוה בה

שהרי  פרוטה, שוה בה שיש בהכאה אפילו לוקה בעבדו,
בפ"ד  רבינו שכתב כמו לו, מלשלם ופטור שלו הוא
שם, בחושןֿמשפט (ב"ח י הלכה ומזיק חובל מהלכות
בפ"ב  רבינו שכתב ומה ו). ס"ק שם הגר"א ובביאור
רשות  לו יש "שעבדו יב: הלכה נפש ושמירת רוצח מהלכות
זה  אין כי ברור - מט) מצוה חינוך' 'מנחת (ראה להכותו"

ש  כמו בהן, וכיוצא ורצועה ובמקל בשבט שם אלא כתב
או  עיניו ולהוציא שיניו לעקור אבל רציחה, לענין יג הלכה
שיש  (אלא רשות לו ניתנה לא - איבריו ראשי לחתוך
יוצא  הוא להזיק נתכוין שלא באופן אפילו הלא להעיר,
כא: בגיטין רש"י כתב וכן וצ"ע). יג, הלכה כדלהלן לחירות
למקצייה" אפשר לא דעבד, יד "בשלמא שם שאמרו מה על
יוצא  בו חבל ואם בו, לחבל רשאי ואינו במצוות "דשייך -
וכן  בו". לחבל רשאי אינו אלמא איברים, בראשי לחירות
(ראה  קנס היא איברים בראשי יציאה שהרי מסתבר,
בו, לחבול איסור אין ואם יז) הלכה ולהלן עד: בבאֿקמא
איסור  בו שאין בגיותו שנשאר עד אבל לקנסו, שייך לא
איברים]. בראשי יוצא אינו - להכותו" יוסיף "לא

כה.51) בקידושין והובאה בנגעים, ראשי 52)משנה אבל
שבגלוי, מום ואינם כך, כל בולטים אינם שבאיש דדים
נראה  (כן יהודה כרבי ולא שם, בברייתא תנאֿקמא כדעת
לחםֿמשנה). עיין אבל להרדב"ז, תפארת' ב'יקר

אברים.53) כ"ד במנין כלולים ואינם כלומר,

.Â‰˙È‰54Ì‡ ,dÎ˙ÁÂ ‰¯˙È Úaˆ‡ BÏ55˙¯tÒ56ÏÚ »¿»∆¿«¿≈»«¬»»ƒƒ¿∆∆«
‰˙È‰ .˙e¯ÁÏ da ‡ˆBÈ „·Ú - „i‰ ·b57‰ÈeÓÒ BÈÚ ««»∆∆≈»«≈»¿»≈¿»

dËËÁÂ58B¯qÁ È¯‰L ,˙e¯ÁÏ da ‡ˆBÈ „·Ú - «¬»»∆∆≈»«≈∆¬≈ƒ¿
¯·‡59ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .60‡e‰L ∆∆¿«ƒ¿∆»≈»≈≈»ƒ∆

È¯‰ - BÎ˙Á Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ BÈ‡Â ÏËa»≈¿≈∆¿»»∆ƒ¬»¬≈
.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ ,¯·‡ B¯qÁƒ¿∆∆¿»»«≈

בשם 54) אשי בר חייא רבי של מימרא כה. - כד: קידושין
שם.55)רב. הונא, רב של בשורת 56)מימרא מונחת

כד:57)האצבעות. שם ששת, רב של מימרא
הגוף.58) מן הוציאה שם.59)כלומר, ההנמקה
בכללם 60) שאינה שן אבל איברים, ראשי מכ"ד אחד דוקא

איברי  בכלל אינו שהרי זה, בכלל אינה - ו) הלכה (כדלעיל
היה  שלא נודדת שן לו הפיל אם אבר מחוסר ואינו האדם,

(הרדב"ז). ט הלכה כדלהלן מקודם, בה משתמש

.Êe‰k‰61d‡nÒÂ BÈÚ ÏÚ62dL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ,63- ƒ»«≈¿ƒ¿»«»¿¿≈¿»
˙e¯ÁÏ Ô‰a ‡ˆBÈ „·Ú64BÈÚ „‚k e‰k‰ .65BÈ‡Â ∆∆≈»∆«≈ƒ»¿∆∆≈¿≈

Ô‰a ‡ˆBÈ „·Ú ÔÈ‡ - ÚÓBL BÈ‡Â BÊ‡ „‚k ,‰‡B¯∆¿∆∆»¿¿≈≈«≈∆∆≈»∆
˙e¯ÁÏ66. «≈

כד:61) שהוציאה 62)קידושין כיון חסרה, שלא אף
שבגלוי. מום זה הרי - מום 63)מהשימוש היא וחרשות

שהאוזן  ועוד חרשותו. על מעידה החרש התנהגות כי גלוי,
ה'תוספות'). בשם (כסףֿמשנה בגלוי הוא 64)היא שהרי

וחרשו. שטמאו מעשה, בכותל 65)עשה הכה כלומר,
(רש"י  אזנו" כנגד ב"הכהו להלן וכן הקול. מחמת ונבעת

ואת 66)שם). העיוורון את עליו הביא עצמו שהעבד
שם). (גמרא הזדעזעותו עלֿידי החרשות
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.Áe‰k‰67‰¯ÒÁÂ BÈÚ ÏÚ68BpL ÏÚ ,d¯B‡Ó ƒ»«≈¿»¿»¿»«ƒ
‡ˆBÈ BÈ‡ - Ì‰a LnzL‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :‰„„Â¿»¿»ƒ»¿ƒ¿«≈»∆≈≈

˙e¯ÁÏ69Â‡Ï Ì‡Â ;70.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - «≈¿ƒ»»»«≈

בברייתא.67) "וחסר".68)שם תימן: שאין 69)בכ"י
גמור. מום גמור.70)זה מום הוא שאז

.Ë‰˙È‰71,˙„„B BpL B‡ d¯B‡Ó ¯ÒÁÂ ‰‰k BÈÚ »¿»≈≈»¿»≈¿»ƒ∆∆
ÔÈÚ‰ ‡nÒ B‡ ˙„„Bp‰ ÔM‰ ÏÈt‰Â ÔB„‡‰ e‰k‰Â¿ƒ»»»¿ƒƒ«≈«∆∆ƒ≈»«ƒ

‡e‰L Ïk Ô‰a LnzLÓ ‰È‰ Ì‡ :‰‰k‰72‡ˆÈ - «≈»ƒ»»ƒ¿«≈»∆»∆»»
Â‡Ï Ì‡Â ;˙e¯ÁÏ73˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï -74. «≈¿ƒ»…»»«≈

שם.71) סמאה,72)ברייתא או שהפילה לפני מקודם,
שימוש. בעל אבר מקודם היה כן האבר 73)שאם שהיה

מקודם. שבעין 74)מבוטל אבר, חיסור משום כאן ואין
ובשן  ו), הלכה למעלה (ראה חטטה ולא שסמאה מדובר
ויש  נט. הערה שם למעלה שכתבנו כמו אבר, חסרון אין
היא  הרי ליפול שעומדת כיון נודדת ששן עוד, שכתבו

רב). בי (מהר"י אבר חיסור זה ואין נפלה כבר כאילו

.Èe‰k‰75‰˙·ˆÂ B„È ÏÚ76BÈ‡ - ¯ÊÁÏ dÙBÒÂ B„È ƒ»«»¿»¿»»¿»«¬…≈
˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ77LÏz .78ÔÓ ÌˆÚ Ba ÏcÏ„Â B˜Êa ≈«≈»«ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆ƒ

ÌÈpM‰ ‰OÚÓ ÏËa È¯‰L ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ÈÁl‰«¿ƒ»»«≈∆¬≈»««¬≈«ƒ«ƒ
ÌˆÚ‰ B˙B‡a ˙BÚe·w‰79. «¿¿»∆∆

בברייתא.75) "וצמתה",76)שם שם ובגמרא נתנפחה,
"יבשה". אין 77)כלומר ואם ד. הלכה למעלה כמבואר

איברים  ראשי ביטל שהרי לחירות, יצא - לחזור סופה
שם.78)(רדב"ז). בברייתא, זה אףֿעל79ֿ)אף כלומר,

הרי  - ד) הלכה למעלה (ראה שבגלוי מום אינו שהעצם פי
רבינו  מפרש וכן שבגלוי. מום שהן השיניים, מעשה ביטל
ותוספות  כסףֿמשנה ועיין שם. בקידושין הגמרא בסוגיית

בגליון. שם לר"י המיוחסות

.‡ÈÔB‚k ,‰ek ‡Ïa BÈÚ ˙‡ ‡nÒ B‡ BpL ˙‡ ÏÈt‰ƒƒ∆ƒƒ≈∆≈¿…«»»¿
BpL ˙‡ ‰ÏÈt‰Â „·Úa ‰ÏÙÂ ‰Ó‰·Ï Ô·‡ ˜¯fL∆»«∆∆ƒ¿≈»¿»¿»»∆∆¿ƒƒ»∆ƒ

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - BÚaˆ‡ ‰Î˙ÁÂ80ÔL Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿»¿»∆¿»…»»«≈∆∆¡«ƒ≈
ÏÈtÈ B˙Ó‡ ÔL B‡ Bc·Ú81.Ôek˙iL „Ú - «¿≈¬»«ƒ«∆ƒ¿«≈

בפלוגתת 80) תלוי זה שדין רבה, אמר כו: בבבאֿקמא
לו  ואמר רופא רבו "היה בענין שם, בברייתא ורבנן רשב"ג
ולרשב"ג  לחירות, יצא שלרבנן וכו'", וסימאה עינו לכחול
כד:), בקידושין גם (הובאה לשחתה שיתכוין עד יצא לא
לחירות, יצא שלרבנן בכוונה, שלא אבן להפיל והואֿהדין
רבינו, דברי להבין אין ולפי"ז לחירות. יצא לא ולרשב"ג
רופא  רבו היה בענין כרבנן, יג) הלכה (להלן פסק הוא שהרי
שרבינו  לומר, צריך לחירות? יצא שלא כאן פסק ולמה וכו',
רבנן  שמודים שאמרו שם, בקידושין הסוגיא על סמך
שאינו  שבמעיה, עובר וסימא שפחתו למעי ידו בהושיט
רבינו  פסק וכן לעין, כלל נתכוין שלא כיון לחירות, יוצא
כלל  לעין נתכוין שלא בהפילה, והואֿהדין יב, הלכה להלן
ולחםֿ וכסףֿמשנה שם, הזקן לר"י המיוחסות (תוספות
שהעירו  שם, וקידושין לבבאֿקמא ב'תוספות' וראה משנה).
הסוגיא  לבין בבבאֿקמא הסוגיא שבין הסתירה על

אבל 81)בקידושין. מ"ושחתה", כן למדו שם בגמרא
רבינו. כדברי - שם דרשב"י במכילתא

.·ÈËÈLB‰82¯aÚ‰ ÔÈÚ ‡nÒÂ B˙ÁÙL ÈÚÓÏ B„È ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈≈»À»
¯·c Ú„È ‡Ï È¯‰L ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - ‰ÈÚÓaL∆¿≈∆»…»»«≈∆¬≈…»«»»

BÏ Ôek˙iL83. ∆ƒ¿«≈

אליעזר.82) רבי של ברייתא שם, ומודים 83)קידושין
שם). (קידושין דרשב"ג רבנן בזה

.‚ÈÈ¯‰84,ÈÈÚ ÈÏ ÏÁk :BÏ ¯Ó‡Â ,‡ÙB¯ Ba¯ ‰È‰L ¬≈∆»»«≈¿»«¿…ƒ≈ƒ
Á ;d‡nÒÂ‡ˆÈÂ ,ÔB„‡a ˜ÁO - dÏÈt‰Â ,ÈpL ÈÏ ¯˙ ¿ƒ¿»¬…ƒƒƒ¿ƒƒ»ƒ≈»»¿»»

Ôek˙ È¯‰ ,˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L .˙e¯ÁÏ«≈∆««ƒ∆…ƒ¿«≈¿«ƒ¬≈ƒ¿«≈
ÔkzÒÂ ,„·Ú‰ È¯·È‡a ÚbÏ85CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a ƒ¿…«¿≈¿≈»∆∆¿ƒ¿«≈»∆¿≈»ƒ

Ôn‡ Ba¯ ‰È‰Â ,˙·‡Bk „·Ú‰ ÔÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»¿»≈»∆∆∆∆¿»»«À»
d¯˜ÚÂ86‡ˆÈ È¯‰L ,BÏ87.˙e¯ÁÏ «¬»»∆¬≈»»«≈

כרשב"ג.84) ולא וכחכמים בברייתא, שהתכוון 85)שם
האבר. את והפיל בסיכון, כך מתוך ונכנס לרפא, לטובה,

"לתקן"]. צ"ל ואולי "לסכן", תימן: שהתכוון 86)[ובכ"י
העבד. לטובת היתה שכוונתו ואע"פ האבר, את להוציא

שיצא.87) כלומר:

.„ÈÏÈtn‰88‡ˆÈ È¯‰ - BÈÚ ˙‡ ‡nÒÂ Bc·Ú ÔL ««ƒ≈«¿¿ƒ≈∆≈¬≈»»
BÈÚ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,BpLa ˙e¯ÁÏ89‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈…«≈

‰Êa90. »∆

כלשונה.88) ברייתא מב. חובל 89)גיטין מהלכות [בפ"ד
ואחרֿכך  עבדו שן "המפיל רבינו: כתב יא, הלכה ומזיק
תפס  ואם עינו, דמי לו נותן ואינו בשינו יוצא עינו, סימא
(ראה  שחרור גט מעוכב אם הוא שספק מידו", מוציאין אין
(גיטין  עצמו של קנסו או רבו של קנסו ד) הלכה למעלה
אלא  רבינו נחית לא וכאן שם). רבינו בדברי וכן שם,
יוצא  ועינו שינו שהמפיל ונאמר, נטעה שלא להשמיענו
זירא  רבי כקושיית כלל, תשלומין כאן ואין בשתיהן
שתי  סימא או שיניו שתי במפיל ואמנם עד: עד. בבבאֿקמא
כמפורש  כלום", נוטל ואינו חורין בן יוצא זה "הרי עיניו
עינו  וסימא שינו שהמפיל רבינו לנו השמיע ולכן במכילתא,
יוצא  אלא עיניים, שתי וסימא שיניים שתי כמפיל אינו -
בבבאֿקמא  אביי שאמר וכמו עינו, דמי לו ונותן  לחירות
תחת  ולא שינו תחת ושינו, עינו תחת ולא עינו "תחת שם:
אם  הקנס, שייך למי להשמיענו נחית לא אבל ועינו", שינו
חובל  מהלכות בפ"ד שכתב מה על וסמך לעבד, אם לרב
ועיין  מידו, מוציאין אין תפס ואם הוא שספק שם, ומזיק

ורדב"ז]. את 90)כסףֿמשנה והפיל עינו את סימא כגון
מראשי  שנים לחסרו והואֿהדין שם). בבאֿקמא (ראה שינו

השני. דמי לו ונותן בראשון שיוצא איבריו

.ÂËÈÓ91ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL92ÏL „·ÚÂ , ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‡ˆBÈ BÈ‡ - ÔÈÙzL ÈL93ÈÙÏ , ¿≈À»ƒ≈≈¿»≈≈»ƒ¿ƒ

Ba¯Ï „ÁÈÓ BÈ‡L94.Ba Ï·ÁL ∆≈¿À»¿«∆»«

רבי 91) שיטת עם אותה שזיהו ברייתא, צ. בבאֿקמא
ד.92)אליעזר. הלכה פ"ז להלן להבין 93)ראה יש

איברים  בראשי יוצא אם לנו מה חורין, בן וחצי עבד בחצי
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רבו  את כופין חורין בן וחצי עבד חצי כל הלא לא, או
שאינו  זה אף ז) הלכה פ"ז (להלן חורין בן אותו ועושה
בראשי  יוצא שהוא נפסוק אם ואף איברים, בראשי יוצא
בראשי  היוצא כל שהרי שחרור, גט בלי יוציאנו לא איברים,
לנו  מה כן ואם ד), הלכה (למעלה שחרור גט צריך איברים
לא, או איברים בראשי יוצא חורין בן וחצי עבד חצי אם
בדבר, גדול הבדל - שחרור? גט הוא צריך וכה כה בין הלא
חצי  על שטר העבד כותב איברים, בראשי יוצא אינו שאם
בראשי  יוצא אם אבל שם), פ"ז (להלן לאדון ונותן דמיו
(רדב"ז). דמיו חצי על שטר לכתוב צריך אינו איברים

"עבדו",94) אמרה והתורה בלבד, חצי אלא בו לו שאין
שם). (בבאֿקמא לו המיוחד עבדו והיינו

.ÊËÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú95Ì‡ ,ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ÔÈ‡ˆBÈ - «¿≈…«¿∆¿ƒ¿»≈≈»ƒƒ
‚BÏÓ È„·ÚÂ .‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÚa‰ Ô¯qÁ96ÔÈ‡ - ƒ¿»«««¬»…»ƒ»¿«¿≈¿≈»

‡ ‡Ï .ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ÔÈ‡ˆBÈÈ¯‰L ,ÏÚa‰ ÏÈt‰ Ì ¿ƒ¿»≈≈»ƒ…ƒƒƒ«««∆¬≈
˙B¯t ‡l‡ Ì‰a BÏ ÔÈ‡97Ô˙B‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ‡ÏÂ ; ≈»∆∆»≈¿…ƒƒƒ»»

‰M‡‰98dÏ ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,99. »ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿À»ƒ»

מהלכות 95) (פט"ז עליהם מלאה אחריות מקבל שהבעל
כן  (רדב"ז), לו המיוחד עבדו זה והרי א), הלכה אישות
על  אלא דיברו שלא פט: בבבאֿקמא הסוגיא מתוך יוצא
שלו  הם ברזל צאן שעבדי משמע כדלהלן, מלוג נכסי עבדי

הערה 96)בלבד. שם אישות הלכה וראה שם. בבאֿקמא
מהלכות 97)ט. (פ"ד הגוף כקנין אינו פירות וקנין

גם  הרי הגוף, כקנין הוא אם ואפילו ו), הלכה ביכורים
אינו  כן ואם בידה, נשאר הגוף שהלא בהם, חלק לאשה
רבי  ד"ה ב'תוספות' צ. בבאֿקמא וראה לו. המיוחד עבדו

שלה.98)מאיר. שהגוף שם.99)אע"פ אליעזר, כרבי

.ÊÈÏÎa ˙‚‰B ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a „·Ú‰ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«»∆∆¿»≈≈»ƒ∆∆¿»
ÌB˜Ó100ÔÓÊ ÏÎ·e101ÔÈc ˙È·a ‡l‡ Ba ÔÈc ÔÈ‡Â . »¿»¿»¿≈»ƒ∆»¿≈ƒ
ÔÈÎeÓÒ102Ò˜ ‡e‰L ÈtÓ ,103¯Ó‡L „·Ú‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ¿≈∆¿»¿ƒ»»∆∆∆»«

¯ÓB‡ ÔB„‡‰Â ,ÈÈÚ ˙‡ ˙ÈnÒÂ ÈpL ˙‡ zÏt‰ :Ba¯Ï¿«ƒ«¿»∆ƒƒ¿ƒƒ»∆≈ƒ¿»»≈
BÏ104¯eËt - ‰Ê È˙ÈOÚ :105- BÓˆÚÓ ‰„BÈ Ì‡L . »ƒƒ∆»∆ƒ∆≈«¿

‰„Bn‰L .ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙e¯ÁÏ B‡ÈˆB‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ«≈¿…≈ƒ∆«∆
¯eËt - Ò˜a106‰·b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk .107, ƒ¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

.BÓlLlÓ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓ ÏkL∆»∆ƒ¿»»ƒ¿«¿

לארץ.100) בחוצה ובין בארץ לעבד 101)בין בניגוד
א' פרק (למעלה נוהג שהיובל בזמן אלא נוהג שאינו עברי

י). (פ"ד 102)הלכה רבינו משה עד איש מפי איש
שיציאת  למעלה כתב [ואעפ"כ א). הלכה סנהדרין מהלכות
יתכן  שיטתו שלפי זמן, בכל נוהגת איברים בראשי עבד
כל  עלהם יסכימו אם סמוכים, דינים בתי יהיו זמן שבכל
שם  סנהדרין בהלכות שכתב כמו ישראל, שבארץ החכמים

יא]. ובשבועות 103)הלכה עד: בבבאֿקמא מבואר כן
הם  אם אלא לדון יכולים שאינם הדין, לענין זה וכל לו:
- חורין כבן בעצמו ומחזיק תפס העבד אם אבל סמוכים,
יז, הלכה סנהדרין מהלכות בפ"ה כמפורש לחירות, יצא
[וראה  סמוכין שאין בזמן אפילו בקנס מועילה שתפיסה

כה]. והערה ד, הלכה פ"ח "אומר 104)להלן תימן: בכ"י
שלא  שנשבע והיינו לא". לו "אומר רומי: ובדפוס לא",

ומקור  בכסףֿמשנה. כתב וכן עינו, סימא ולא שינו הפיל
שבועות  מהלכות בפ"ח וראה שם, שבועות במשנה זו הלכה

ב. שבועה.105)הלכה לא 106)מקרבן כן, ואם
בשבועתו. ממון ה.107)הפסידו הלכה א פרק

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נשלמו 1) ולא כנעני, עבד שחרור דיני רבינו בו ביאר

ההלכות.

.‡·˙Bk‰2È„È ÏÚ Ba BÏ ‰kÊÂ ,Bc·ÚÏ ¯e¯ÁL Ëb «≈≈ƒ¿¿«¿¿ƒ»«¿≈
‰ÎÊ :¯Ó‡Â ,¯Á‡3‡ˆÈ - Èc·Ú ÈBÏÙÏ ‰Ê Ë‚a «≈¿»«¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»

ÔÈÎfL ;B„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯ÁÏ«≈««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»∆»ƒ
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï4‰Ê Ë‚ ez :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»∆…¿»»¬»ƒ»«¿≈∆

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Èc·ÚÏ5˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ≈»«¬…¿…»»»∆∆«≈
B„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú6‰Ê Ë‚ ez :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . «∆«ƒ««≈¿»¿ƒ»»≈¿≈∆

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ezÈ ‡Ï - ˙ÓÂ ,Èc·ÚÏ7. ¿«¿ƒ»≈…ƒ¿¿««ƒ»

מאיר.2) כרבי ולא כחכמים יא: וגיטין כב: קידושין
מיד.3) לו לזכות כוונתו "זכה", זה: בביטוי שהשתמש כיון

"תן". הביטוי לענין להלן בתלמוד,4)וראה מפורסם כלל
מקומות. כמה ובעוד במשנה שם בגיטין גיטין 5)והוא

מאיר. כרבי ולא וכחכמים ההלכה 6)שם. מתוך יוצא
להלן. הגט 7)המבוארת שיבוא עד משוחרר אינו שהרי

הלכה  מקור מיתה. לאחר שחרור גט אין שמת, ומכיון לידו,
משנה  בין הסתירה את ליישב ובכדי במשנה. יג. בגיטין זו
תנו  אמר אם חכמים שלדברי יא: שם הקודמת, למשנה זו
הוא  שזכות מפני בו, לחזור יכול אינו לעבדי זה שחרור גט
עד  משוחרר אינו - בו לחזור יכול שאינו הרי"ף כתב לו,
אמר  שלא שכיון "תנו", באומר זה וכל לידו. הגט שיגיע
השטר  שיתנו משעה אלא לשחררו רוצה אינו בוודאי "זכו",
רבינו. דעת וזוהי מיד. לו זכו - "זכו" אמר אם אבל לידו,
ופירש  בו חזר יג. שם ובמשנה . ט: לגיטין ברש"י וראה

יתנו. לא ד"ה ט: ב'תוספות' וראה אחרת,

.·¯ËLa ·˙Bk‰8B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt È˙ÈOÚ : «≈ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ
ÔÈ¯BÁ Ôa ‡e‰ È¯‰ B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt ‰OÚ«¬»¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¬≈∆ƒ
ÔÈ¯BÁ Ôa epOÚ‡ :¯ËLa ·˙k .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»»«≈»«ƒ¿»∆¡∆∆ƒ

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï -9. …»»«≈

שם.8) יוחנן רבי של כפירושו בברייתא. מ: גיטין
ולא 9) חורין, בן לעשותו מבטיח שהוא עתיד, לשון שזהו

כרבי. ולא שם בברייתא חכמים וכדעת מיד. אותו שעושה

.‚¯ÓB‡‰10,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt È˙ÈOÚ :‡e‰Â »≈»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¿
È„È ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ÔÈLLBÁ - È‡OÚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…¬»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«¿≈

¯Á‡11¯Ó‡ .12‡e‰Â ,BÏ Èz˙Â ¯e¯ÁL Ë‚ Èz·˙k : «≈»«»«¿ƒ≈ƒ¿¿»«ƒ¿
‰‡Ók ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï :¯Ó‡»«…»«¿…»«»«««ƒ¿≈»

ÌÈ„Ú13.eÈÙa ep¯¯ÁLiL „Ú „·Ú ‰Ê È¯‰Â , ≈ƒ«¬≈∆∆∆«∆¿«¿¿∆¿»≈

שם.10) מצד 11)ברייתא בעלֿדין הודעת כאן ואין
ויש  זה. משחרור כלל ידע לא העבד הרי כי כדלהלן, העבד,
"חוששין" לשון ומצאנו בוודאות, משוחרר הוא כי אומרים
ויש  חיישינן). ד"ה שם ('תוספות' ודאי בתורת שהיא
בהערות). שם ועיין תפארת', ('יקר רבינו דעת כן כי שכתבו
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שם.12) והוא 13)ברייתא לו, ונתן שכתב שאומר שכיון
והודאת  עדים. כמאה העבד הודאת - קיבל שלא אומר
קיבל  לא והוא שקיבל לפעמים סבור כי חשובה אינה הנותן

הודאת). ד"ה שם ('תוספות'

.„ÈÓ14Ï‡ È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ«
‰˙È‰Lk ‰ÁÙL BÊ È¯‰ - ÈL¯BÈ da e„aÚzLÈ15, ƒ¿«¿¿»¿«¬≈ƒ¿»¿∆»¿»

da „aÚzL‰Ï ÌÈL¯BiÏ ¯eÒ‡Â16‰ÂˆnL ÈtÓ , ¿»«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔÎÂ .˙n‰ È¯·c Ìi˜Ï17Áe¯ ˙¯˜ dÏ eOÚ :¯Ó‡ Ì‡ ¿«≈ƒ¿≈«≈¿≈ƒ»«¬»…««

‡l‡ da ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈ‡Â ÔÈL¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÙBk -ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆»
da ‰ˆB¯ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓa18- ‰e¯¯ÁL :¯Ó‡Â ‰eˆ . ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ»¿»««¿¿»

d˙B‡ ¯¯ÁLÏ ÔÈL¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÙBk19. ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈»

דימי 14) רב למימרת בתשובתם אסי ורבי אמי וכרבי מ. שם
שתיקה. מתוך להם הסכים יוחנן ושרבי יוחנן, רבי בשם

שחרור.15) לשון זה עבדים.16)שאין - בניה אבל
יוחנן.17) רבי בשם יהודה בר שמואל רב של מימרא שם,
שהיא 18) אףֿעלֿפי לשחררה, היורשים את כופין אין אבל

דעתה  נתקררה לא שאם שם, רש"י ודעת מהם. זאת דורשת
לשחררה. אותה כופים - שישחררוה שמצוה 19)עד

המת. דברי לקיים

.‰‰MLa20Èh‚Ï ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁL ÔÈÂL ÌÈ¯·„ ¿ƒ»¿»ƒ»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ≈
˙B¯ËM‰ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ÌÈ¯·c ¯‡L·e ,ÌÈL21. »ƒƒ¿»¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»»«¿»

‰MM‰ Ô‰ el‡Â22˙B‡k¯Úa ÌÈÏeÒt :23È„·BÚ ÏL ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈ·ÎBk24È˙ek „Úa ÔÈ¯LÎe .25ÌLÏ ‰·È˙k ÔÈÎÈ¯ˆe . »ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈
¯¯ÁLÓ‰26ÔÈ‡Â .¯aÁÓa ÔÈ·zÎ ÔÈ‡Â .BÓˆÚ «¿À¿»«¿¿≈ƒ¿»ƒƒ¿À»¿≈

‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁ27ÌÈL Èhb „Á‡ . ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ≈»ƒ
.‡È·ÓÏe CÈÏBÓÏ ÔÈÂL ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁL „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ

28˙B¯ËM‰ Ïk ?„ˆÈk29È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ÌÈÏBÚ‰ ≈«»«¿»»ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈ¯‡·Ó e‡L ÌÈ‡z‰ ÏÎa ,ÌÈ¯Lk - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈ƒ¿»«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a30È¯e¯ÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , ¿ƒ¿«¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈ„·Ú31. ¬»ƒ

וי.20) ט: ושם ובברייתא, במשנה ט. בגיטין הדברים מקור
כו. הערה להלן וראה הגמרא, לענין 21)בסוגיית היינו,

בגטי  אלא התירו שלא לחתום, יודעים שאינם לעדים רישום
בשאר  לא אבל עגונות, ישראל בנות יהיו שלא כדי נשים,
רשב"ג. של ברייתא י: (שם עבדים בשחרורי ולא שטרות

כג). הלכה גירושין מהלכות בפ"א כולם 22)וראה
רבינו. בדברי להלן משפט.23)מפורשים בבתי

גוים.24) עדים (ראה 25)כשחותמיהם להיות צריך [כן
ובדפוסים  וויניציאה, רומי ובדפוסי תימן בכ"י וכן להלן),
הגויים  הם וכותים "עכו"ם"]. בטעות: הדפיסו חדשים
והתגיירו, כד) יז, (מלכיםֿב בשומרון אשור מלך שהושיב
בקיאים  שאין אלא לח:) (בבאֿקמא גמורים כגרים ודינם
ועשאום  עליהם גזרו שאחרֿכך להלן וראה מצוות. בדקדוקי

ב'שולחן 26)כגויים. זה וכעין "המשוחרר". תימן: בכ"י
"המשתחרר". מה: סעיף רסז סימן יורהֿדעה ערוך'

בעד 27) ש"כשרים הקודמת, להלכה טעם היא זו הלכה
שחרורי  ששווים דברים ששה רבינו מנה ואעפ"כ כותי",
הלכות. שש כאן יש שסוףֿסוף נשים, לגטי עבדים

לפני 28) להלן ולא ההלכה, סימן את להעמיד צריך [כאן
תימן]. בכ"י וכ"ה שטר". "כל י:29)המלים גיטין

בשטרי  והמדובר שמעון, כרבי ולא תנאֿקמא כדעת במשנה
לראיה  אלא אינו והשטר הכסף, ע"י נגמר שהקנין מכר,

שם). (גמרא א.30)בלבד הלכה כז וכיוצא 31)פרק
בהלכות  ראה מתנה, שטרי כגון קנין, שגופם שטרות בהם:

שם. הלוואה

.Â¯ËL Ïk32- È˙ek „Á‡ „Ú elÙ‡ ÂÈÏÚ LiL »¿»∆≈»»¬ƒ≈∆»ƒ
ÏeÒt33Ô‰L ,ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , »ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ∆≈

È˙ek „Á‡ „ÚÂ Ï‡¯OÈ „Á‡ „Úa ÔÈ¯Lk34‡e‰Â . ¿≈ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ¿
¯·Á È˙ek ‰È‰iL35‰f‰ ÔÓf·e .36È„·BÚk ÌÈ˙ek‰L , ∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿««∆∆«ƒ¿¿≈

Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBk37ÌÈ˜B„vÏ Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏ e‡ ,38. »ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿≈ƒ≈∆«¿ƒ
Ì„˜ ,ÔÓf‰ B˙B‡a ÌÈ˙ek BÓk ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ˜B„v‰L∆«¿ƒ«¿««∆¿ƒ¿«¿«…∆
.Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBk È„·BÚk eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ e¯ÊbL∆»¿¬≈∆∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆

‰M‡ Ë‚a39Ë‚·e ;dÓLÏ - dÏ ·˙ÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈ƒ»≈¿»«»ƒ¿»¿≈
‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¯e¯ÁLdÏ Ôz ‡Ï ‰LÙÁ B40„Ú - ƒ¿≈À¿»…ƒ«»«

- Ô˙Â ·˙ÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰M‡ Ë‚a .dÓLÏ ·zÎiL∆ƒ¿…ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿»«¿»«
¯aÁÓa ·˙Bk‰ ‡ˆÈ ,‰È˙ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»»»«≈ƒ¿À»

‰È˙e ‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ È¯‰L ,ıˆ˜ Ck ¯Á‡Â41Ë‚·e ; ¿««»»«∆¬≈¿À»¿ƒ»¿ƒ»¿≈
dÏ Ôz :¯ÓB‡ ‡e‰ ¯e¯ÁL42‡l‡ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿≈ƒ«»…ƒ¿∆¿À»∆»

„Á‡ .‰È˙43ÔÈ‡ ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁLÂ ÌÈL Èhb ¿ƒ»∆»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ≈»
ÌÚË e¯‡a ¯·Îe .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿»≈«¿««

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯·c‰44. «»»¿ƒ¿≈ƒ

במשנה.32) י. שקר 33)גיטין עדות על הם [שחשודים
ראו]. שלא מה על אף לחתום כלומר, שם). (רש"י

ורואה 34) זה, בפני זה אלא בגט חותמים העדים אין שהרי
רבינו  הזכיר ולא שראה, מה על חותם הזה הכותי כי הוא
פסק  אלא לבסוף חתם שהישראל שם בגמרא שאמרו מה
בסוף  כותי חתם אם שאפילו שם), (גיטין הירושלמי כדעת
גם  שכן כתב המשנה' וב'מרכבת לחםֿמשנה. וראה כשר,
שם]. הרמב"ן בחידושי נראה וכן שם. בבבלי פפא רב דעת

הרי 35) לחבר, ידוע אינו שאם לחבר, הוא שידוע [כלומר,
פסול  ועםֿהארץ מז:), (ברכות עםֿהארץ בחזקת הוא
ועובר  רשע בחזקת שהוא מ:) וקידושין מט: (פסחים לעדות
ואעפ"כ  א). הלכה עדות מהלכות (פי"א העבירות רוב על
וחשוד  הוא, כותי שסוףֿסוף שטרות, בשאר להכשירו אין
לא  בגמרא הראשונה הדיעה ולפי ראה. שלא מה על לחתום
ולכן  הוא, עםֿהארץ שמא אלא הוא, משקר שמא חששו
כאן  אין שוב חבר, שהכותי ונתברר בסוף הישראל כשחתם
משקר  שמא חששו פפא רב של תירוצו לפי אבל חשש. שום
שמא  - בסוף הישראל חתם אם אפילו תקנה, אין ולזה הוא,

ולעומ  ראה, שלא מה על הכותי שום חתם בכך לנו אין זה ת
בסוף, הישראל חתם שלא כיון עםֿהארץ, שאינו בירור
שידוע  כלומר חבר", כותי שיהיה "והוא רבינו: כתב ולפיכך

לחבר]. גריזים 36)הוא בהר יונה דמות להם שמצאו אחר
הטומאה  אבות מהלכות ופ"ב ו. (חולין אותה עובדים שהיו

י). שם.37)הלכה ובייתוס 38)חולין צדוק תלמידי
מהלכות  בפ"ד וראה שבעלֿפה, בתורה מאמינים שאינם

טז. הלכה (הוצאת 39)שחיטה פ"ב גיטין תוספתא
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.(19 ,325 עמ' "לה"40)צוקרמנדל גזירהֿשוה ולמדו
אף  לשמה, אשה) (בגט להלן האמור "לה" "מה "לה",
(תוספתא  לשמה" - העבד) (בשחרור כאן האמור "לה"

כא:41)שם). לה",42)גיטין ניתן "לא להיות: צריך
"לה" בגזירהֿשוה כן ולמדו (לחםֿמשנה). בסמ"ג הוא וכן
(מרכבתֿהמשנה, למעלה שכתבנו כמו אשה, מגט "לה"

לחםֿמשנה). פפא.43)ועיין רב של מימרא שם גיטין
כד.44) הלכה פ"א

.Ê?‡È·Óe CÈÏBÓa ÔÈÂL „ˆÈÎÂ45‡È·n‰L46Ë‚ ¿≈«»ƒ¿ƒ≈ƒ∆«≈ƒ≈
·zÎ ÈÙa :¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯e¯ÁLƒ¿¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ«¿»«ƒ¿«

ÌzÁ ÈÙ·e47ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e . ¿»«∆¿«¿»»»∆ƒ≈≈ƒ¿ƒ
BÓi˜Ï48- ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :ÁÈÏM‰ ¯Ó‡Â , ¿«¿¿»««»ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

BÓei˜ e‰Ê49ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ¯Ú¯ÚÂ ÔB„‡‰ ‡a Ì‡Â ; ∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒ¿≈««»≈
ÌÈL Èh‚a e¯‡aL BÓk ,Ba ÔÈÁÈbLÓ50ÌLk .51 «¿ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ≈»ƒ¿≈

BÓi˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â dh‚ ‰‡È·Ó dÓˆÚ ‰M‡‰L52, ∆»ƒ»«¿»¿ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿«¿
„·Ú‰ Ck ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰Â ÏÈ‡B‰53¯ËML ƒ¿«≈≈ƒ««»»»»∆∆∆¿»

ÌLÎe .BÓi˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¯e¯ÁLƒ¿≈ƒ««»≈»ƒ¿«¿¿≈
‰˙‰ Ì‡ ,ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰L∆»ƒ»∆∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«ƒƒ¿»

‰ÈÏÚ54BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,55‡È·‰L „·Ú‰ Ck ; »∆»¿∆≈«¿ƒ¿»»∆∆∆≈ƒ
B˙B‡ ÏÚ ÔÓ‡ - ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â Ë‚≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆¡»«

.Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,C¯c‰«∆∆¿≈»ƒƒ

במשנה.45) ט. בפ"ז 46)שם וראה במשנה. ב. שם
ה. והלכה א הלכה גירושין מצויות 47)מהלכות ששיירות

לקיימו. עדים וימצאו שם 48)שם, גירושין בהלכות ראה
ח. שלא 49)הלכה כדי אחד, לעד האמינו אשה בגט

חורין  בבת להתירו כדי ובעבד ג.). (גיטין עגונה תשאר
שוו). ד"ה ט. שם ('תוספות' המצוות כל בעול ולהכניסו

ז.50) הלכה שם גירושין, המשנה,51)הלכות כג: גיטין
כד. הלכה גירושין מהלכות בפ"ז הוא כלומר,52)וכן

נחתם. ובפני נכתב בפני בגמרא,53)לומר מפורש זה אין
(שם  שאמרו מה בכלל זה דין שאף הסברא, מן רבינו ולמדה
שוו  - עבדים שחרורי ואחד נשים גיטי "אחד במשנה) ט.

(כסףֿמשנה). ולמביא" עם 54)למוליך אלא תתגרש שלא
(גיטין  השלוחים ככל דינה שאז פלוני, לביתֿדין הגט הבאת

כג.55)כד.). הלכה גירושין, מהלכות פ"ז

.Á‰M‡‰ Ë‚ ‡È·‰Ï ¯Lk‰ Ïk56Ë‚ ‡È·‰Ï ¯Lk - »«»≈¿»ƒ≈»ƒ»»≈¿»ƒ≈
„·Ú‰57„·Ú‰Â .58B¯·ÁÏ Ëb Ïa˜Ó59ÏL Ba¯ „iÓ »∆∆¿»∆∆¿«≈≈«¬≈ƒ««∆

Ïa˜Ó ÏL Ba¯ „iÓ ‡Ï Ï·‡ ,B¯·Á60·˙Bk‰ .61¯ËL ¬≈¬»…ƒ««∆¿«≈«≈¿«
Ba È‡ˆ :dÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙ÁÙLÏ ÔÈÒe¯‡≈ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆»«»¿ƒ
ÔBLÏ ‰f‰ ÔBLla ÔÈ‡ - Ba ÈLc˜˙‰Â ˙e¯ÁÏ«≈¿ƒ¿«¿ƒ≈«»«∆¿

˙Lc˜Ó dÈ‡Â ,¯e¯ÁL62.˙¯¯ÁLÓ ‡ÏÂ ƒ¿¿≈»¿À∆∆¿…¿À¿∆∆

לענין 56) להלן (וראה והעבד הגוי מן חוץ לכך כשרים הכל
ופ"ו  במשנה, כג. (גיטין והקטן והשוטה והחרש שחרור) גט

ו). הלכה גירושין שאמרו 57)מהלכות ממה נלמד זה אף
(כסףֿ עבדים לשחרורי נשים גיטי ששוו במשנה) ט. (שם

כמבואר 58)משנה). שליח, נעשה אינו אשה גט שלענין
כג:). (שם וקידושין גיטין בתורת שאינו לפי למעלה,

שיכול 59) שכשם שם), (גיטין אחר לעבדֿכנעני שחרור גט

לאחר. לקבל יכול כן לעצמו, שחרור גט היינו,60)לקבל
השני  בשביל מקבל ואחד אדון, אותו של עבדים כששניהם
זה  והרי רבו, כיד שידו לפי בשבילו, לקבל יכול אינו -
דומה  זה ואין האדון. מרשות השטר עוד יצא לא כאילו
"גיטו  אומרים: אנו שאז השחרור, את בעצמו המקבל לעבד

ג). הלכה פ"ה (למעלה כאחד" באים מ.61)וידו גיטין
מאיר. כרבי ולא וכחכמים, שאינה 62)ברייתא כיון

בשפחה  תופסין קידושין שאין מקודשת, אינה משוחררת
תפארת'). 'יקר - סו: (קידושין

ה'תש"פ  אייר כ"ד שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) עבד חצי והמשחרר שחרור, דיני כמה עוד בו ביאר

חורין. בן וחצי עבד חצי

.‡Ëb2˙¯Bk‰ ¯·c BÈÚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¯e¯ÁL3BÈa ≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈
ÂÈB„‡ ÔÈ·Ï4,CÎÈÙÏ .˙eÎÊ Ba ÔB„‡Ï ¯‡MÈ ‡ÏÂ , ¿≈¬»¿…ƒ»≈»»¿¿ƒ»

·˙Bk‰5CÓˆÚ :Bc·ÚÏ6ıeÁ ,CÏ ÔÈÈe˜ ÈÒÎ ÏÎÂ «≈¿«¿«¿»¿»¿»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ˙ÈlhÓ ıeÁ B‡ ,ÈBÏt ÌB˜nÓ7‰Ê ÔÈ‡ - ƒ»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆

˙¯Bk8„·Ú‰ ÔÈ‡ - Ë‚ BÈ‡L CBzÓe ;ÏËa Ëb‰Â , ≈¿«≈»≈ƒ∆≈≈≈»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ,¯¯ÁLÓ¿À¿»¿…»»ƒ«¿»ƒ¿¿≈…«≈

.‰Êa»∆

אשי.2) רב של מימרא ט. סופי 3)גיטין באופן חותך
מהלכות 4)ומוחלט. א (פרק אשה בגט שאמרו כמו

א). הלכה בכמה 5)גירושין והובאה ח משנה ג פרק פאה
בתלמוד. נכסיו 6)מקומות כל "הכותב שם: במשנה

לפי  אך חורין". בן יצא לא שהוא כל קרקע שייר - לעבדו
"כל  הכותב בין הבדל אין כורת", זה ש"אין דלהלן הטעם
להלן  וראה נכסי", וכל "עצמך הכותב לבין סתם, נכסיו"

רש"י. שאמרו 7)בדעת שמה קמט: בתרא בבבא אמרו כן
הדין  והוא דווקא, לאו הוא שהוא" כל קרקע "שייר במשנה

מטלטלין. זה,8)לשייר בשיור ספק שאין פי על אף
כן  פי על אף העבד, את לעצמו לשייר כוונתו אין שוודאי
ט. שם ורש"י גט. אינו בגט, שהוא שיור איזה שיש כיוון
שמא  הוא בשיור הריעותא שכל פירש, התם, המתחיל דיבור
"עצמך  מפורש אמר אם ואמנם העבד את לשייר נתכוון

לעבד. כוונתו אין וודאי שהרי מקלקל השיור אין ונכסי"

.·„·Ú9ÔÈÈe˜ ÈÒÎe CÓˆÚ :Ba ·e˙ÎÂ ,Ë‚ ‡È·‰L ∆∆∆≈ƒ≈¿»«¿»¿»«¿ƒ
‰˜ BÓˆÚ - CÏ10ÌÈÒÎp‰ Ï·‡ ;ÔÈ¯BÁ Ôa ‡e‰ È¯‰Â , »«¿»»«¬≈∆ƒ¬»«¿»ƒ

¯‡Lk ,ÂÈÓ˙BÁa Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ‰˜ ‡Ï…»»«∆ƒ¿«≈«≈¿¿»ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯ËM‰11ÈÒÎ Ïk :Ba ·e˙k ‰È‰ Ì‡12ÔÈÈe˜ «¿»¿≈ƒ»»»»¿»«¿ƒ

Ëb‰ Ìi˜˙iL „Ú ÌÈÒÎp‰ ‰˜ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ ‰˜ - CÏ»»»«¿¿…»»«¿»ƒ«∆ƒ¿«≈«≈
¯eac‰ ÌÈ˜ÏBÁL .ÂÈÓ˙BÁa13,‰˜ BÓˆÚ :ÌÈ¯ÓB‡Â ¿¿»∆¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«¿»»

CÈ¯ˆ BÈ‡Â B¯e¯ÁL Ë‚ ‡È·‰Ï ÔÓ‡ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¡»¿»ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ
‡l‡ Ì˙B‡ ‰B˜ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÒÎp‰ Ï·‡ ;BÓi˜Ï¿«¿¬»«¿»ƒ∆≈»»∆»∆»
.¯ËM‰ Ìi˜˙iL „Ú Ì˙B‡ ‰˜È ‡Ï ,‰¯e¯a ‰È‡¯aƒ¿»»¿»…ƒ¿∆»«∆ƒ¿«≈«¿»

בברייתא.9) ח: נאמן 10)שם גיטו, המביא עבד שהרי
(למעלה  לקיימו צריך ואינו נחתם ובפני נכתב בפני לומר
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ז). הלכה ו רבא.11)פרק ידי על שנפתרה בעייה שם,
העבד 12) קניין והכל, נפרדים, דיבורים שני אין שכאן

אחד. בדיבור כלול למונח 13)והנכסים, עברי תרגום
(שם). דיבורא" "פלגינן הידוע: התלמודי

.‚¯¯ÁLÓ‰14a ÌÈ„·Ú ÈLe˜ ‡Ï - „Á‡ ¯ËL «¿«¿≈¿≈¬»ƒƒ¿»∆»…»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ,ÔÓˆÚ15. «¿»∆»¿ƒ¿»¿»∆»¿∆»

CÎÈÙÏ16„Á‡ ¯ËLa ÂÈ„·Ú ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ·˙Bk‰ , ¿ƒ»«≈»¿»»ƒ¿≈¬»»ƒ¿»∆»
Ì‡Â .e˜ ‡Ï ÔÓˆÚ Û‡ -17,e˜ - ˙B¯ËL ÈLa ·˙k ««¿»…»¿ƒ»«ƒ¿≈¿»»

·˙kLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯¯ÁLÓe¿«¿¿ƒ∆∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÌÈe˙ ÈÒÎ Ïk :Ì‰ÈMÓ ¯ËL ÏÎa¿»¿»ƒ¿≈∆»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

Ï·‡ ;È„·Ú18,Èc·Ú ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁ :·˙k Ì‡ ¬»«¬»ƒ»«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
e˜ ‡Ï ˙B¯ËL ÈLa Û‡ - Èc·Ú ÈBÏÙÏ ÈÒÎ ÈˆÁÂ«¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»…»

Ba ¯iL È¯‰Â ,ÌÈÒÎ ÏÏkÓ „·Ú‰L .ÌeÏk19,BÈˆÁ ¿∆»∆∆ƒ¿«¿»ƒ«¬≈ƒ≈∆¿
ÔÓ ‰˜ ‡Ï ,¯¯ÁzL ‡lL ÔÂÈÎÂ ;¯e¯ÁL ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆ƒ¿¿≈»∆…ƒ¿«¿≈…»»ƒ

.ÌeÏk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ¿

מב.14) ספר 15)גיטין לה "וכתב נאמר שבאשה שכשם
ופרק  פז. (גיטין ולחברתה" לה ולא "לה ודרשו: כריתות"
עבד  של שחרור בגט כן כמו יט) הלכה גירושין מהלכות ד

אחד). בשטר המתחיל דיבור מב. שם ברייתא 16)(רש"י
השני.17)שם. וכפירוש וטריא, בשקלא המשך 18)שם

השני. הפירוש ולפי שם, שיור 19)הברייתא יש והרי
ד. הלכה להלן וראה ואחד. אחד כל של בשטר

.„¯¯ÁLÓ‰20„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ¯ËLa Bc·Ú ÈˆÁ «¿«¿≈¬ƒ«¿ƒ¿»…»»»∆∆
BÈˆÁ ¯¯ÁL Ì‡ Ï·‡ .‰È‰Lk „·Ú ‡e‰ È¯‰Â ,BÈˆÁ∆¿«¬≈∆∆¿∆»»¬»ƒƒ¿≈∆¿
BÈˆÁ ¯¯ÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÂÈÓ„ ÈˆÁ Á˜lL ÔB‚k ,ÛÒÎa¿∆∆¿∆»«¬ƒ»»«¿»¿«¿≈∆¿
‰na .ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‡ˆÓÂ ,‰˜ -»»¿ƒ¿»∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«∆
;BÈˆÁ ÁÈp‰Â ¯ËLa BÈˆÁ ¯¯ÁMLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒƒ«∆¿

Ï·‡21BÈˆÁ ¯¯ÁML B‡ ,BÈˆÁ ¯ÎÓe BÈˆÁ ¯¯ÁL Ì‡ ¬»ƒƒ¿≈∆¿»«∆¿∆ƒ¿≈∆¿
B˙eL¯Ó Blk „·Ú‰ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰zÓa BÈˆÁ Ô˙Â22 ¿»«∆¿¿«»»ƒ¿»»»∆∆À≈¿
Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‰Ê È¯‰Â ,BÈˆÁ „·Ú‰ ‰˜ -»»»∆∆∆¿«¬≈∆∆¿∆∆¿∆¿∆

ÔÎÂ .ÔÈ¯BÁ23Ô‰Ó „Á‡ ¯¯ÁLÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „·Ú ƒ¿≈∆∆∆¿≈À»ƒ¿ƒ¿≈∆»≈∆
·Ú‰ ‰˜ - ¯ËLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa ,B˜ÏÁBÈˆÁ „24, ∆¿≈¿∆∆≈ƒ¿»»»»∆∆∆¿

.ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ

של 20) וכפירושו כרבי, ולא כחכמים בברייתא, מא: שם
שאינה  אשה מגט שלמדו מפני בשטר, שהמדובר רבה,

לחצאין. רבה.21)מתגרשת של מימרא מה. שם
ששיחרר 22) לפני חציו נתן או חציו שמכר כגון והמדובר

לעצמו, שיור שום היה לא השחרור שבשעת באופן חציו,
הר"ן). בשם משנה (כסף אחד בשטר זה כל שכתב כגון או

רבינא.23) של מימרא מב. מא: שייר 24)שם לא שהרי
כלום. בחלקו

.‰·˙Bk‰25ÔÈ¯BÁ ˙a z‡ È¯‰ :˙¯aÚÓ B˙ÁÙLÏ «≈¿ƒ¿»¿À∆∆¬≈«¿«ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - „·Ú C„ÏÂe26È¯‰ .27C„ÏÂe ‰ÁÙL z‡ ¿»≈∆∆¿»»«»ƒ¬≈«¿ƒ¿»¿»≈

¯¯ÁLnL ÈÓk ‰fL ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ…»«¿∆∆¿ƒ∆¿«¿≈
.dÈˆÁ∆¿»

הגלילי.25) יוסי כרבי ולא וכחכמים בברייתא. סט. קידושין

עבד 26) חצי משחרר של דין לזה ואין עבד. והוולד,
זה  הרי השפחה, ומשאיר הוולד משחרר אם שדווקא
ירך  "עובר אלא אמרו שלא כבסמוך, חצייה" "משחרר
"אם  אמרו לא אבל האם, אחרי נמשך העובר כלומר, אמו",
ולחם  (רדב"ז וולדה אחרי נמשכת אינה שהאם עוברה", ירך

מדברי 27)משנה). הפוכה שהיא ברייתא כה: תמורה
הסובר  כרבי, העמידוה וטריא בשקלא ששם אלא רבינו,
כחכמים. שפסק לשיטתו, ורבינו עבד, חצי לשחרר שאפשר

.Â‰ÁÙL28‰Ùe¯Á29¯‡Lp‰ dÈˆÁ ¯¯ÁLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ƒ¿»¬»ƒ»»¿«¿≈∆¿»«ƒ¿»
‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â30¯¯ÁLÓ ‰Ê È¯‰ -31ÔÈa ¿≈»∆≈∆ƒ¿»¬≈∆¿«¿≈≈
Û‡L ,¯ËLa ÔÈa ÛÒÎa32d¯e¯ÁL ¯ÓBb ÛÒk‰33. ¿∆∆≈ƒ¿»∆««∆∆≈ƒ¿»

מג:28) חורין 29)גיטין בת וחצייה שפחה שחצייה זו
וכן  יז) הלכה אישות מהלכות ד (פרק עברי עבד שקדשה

כאן. הראב"ד העברי,30)כתב העבד הראשון, לבעלה
בשמו  חמא בר יוסף כרב ולא נחמן רב בשם זירא וכרבי

טז. הלכה שם אישות בהלכות ועיין שם) שאין 31)(גיטין
חצייה. אלא בה לו אין שהרי בשחרור, שיור שום כאן

כרבי 32) ולא כמותו הלכה שנפסקה כרבי, לט: גיטין
רבי 33)שמעון. משום שאמר שמעון רבי מדברי להוציא

לט:) (שם בה" גומר הכסף ואין בה גומר ש"שטר עקיבא
שמעון. כרבי הלכה שאין יוחנן, רבי שם פסק וכן

.ÊÈÓ34BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒƒ¿≈
‰ÁÙLa ‡Ï ¯zÓ35ÔÈ¯BÁ ˙·a ‡ÏÂ36Ba¯ ˙‡ ÔÈÙBk - À»…¿ƒ¿»¿…¿«ƒƒ∆«

ÈˆÁa ÂÈÏÚ ¯ËL ·˙BÎÂ ,ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆∆ƒ¿≈¿»»»«¬ƒ
LÈ‡‰L ÈtÓ ,„·Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÓ„»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ37‰ÁÙM‰ Ï·‡ ;38¯‡Mz - ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»«ƒ¿»ƒ»≈
‡È‰L ˙BÓk39dÓˆÚ ˙‡Â „Á‡ ÌBÈ da¯ ˙‡ ˙„·BÚÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«»∆»¿∆«¿»
„Á‡ ÌBÈ40da e‚‰ Ì‡Â .41- ¯˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÈ‡ËBÁ‰ ∆»¿ƒ»¬»«¿ƒƒ¿«∆¿≈

ÈˆÁa ¯ËL ‰ÈÏÚ ·˙BÎÂ ,¯¯ÁLÏ da¯ ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆«»¿«¿≈¿≈»∆»¿»«¬ƒ
.‰ÈÓ„»∆

להם.34) הודו הלל בית שאף שמאי, כבית משנה מא: שם
חירות.35) צד בו שיש שבו,36)מפני העבדות מצד

שם). (במשנה ורבייה" לפרייה אלא העולם נברא לא "והלא
ב.37) הלכה אישות מהלכות ט"ו האשה 38)פרק שאין

שם). אישות (הלכות ורבייה פרייה על גיטין 39)מצווה
הלל.40)מג: בית לדברי עבד לגבי במשנה מא. שם
ו.41) הלכה ט פרק ולהלן לח: ולח. מג: שם

.ÁÈÓ42Ba¯ „ÓÚL ,ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆»««
˙Èa B˙B‡ etÎÈ ‡lL È„k ,ÔËw‰ B·Ï BÈˆÁ ‰˜‰Â¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«»»¿≈∆…ƒ¿≈
,ÒBtB¯ËBt‡ ÔËwÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - B¯¯ÁLÏ ÔÈcƒ¿«¿¿«¬ƒƒ≈ƒ«»»«¿

·˙BÎÂ43¯ËL BÏ ·˙BÎÂ ,¯e¯ÁL Ëb ÒBtB¯ËBt‡‰ BÏ ¿≈»«¿≈ƒ¿¿≈¿«
BÏ LÈÂ ,„·Úa ÔËw‰ C¯Ëˆ Ì‡Â .ÂÈÓ„ ÈˆÁa ·BÁ«¬ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«»»»∆∆¿≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚44,˙BÚÓa epnÓ B˙B‡ «¿ƒ»»«¿ƒƒƒ∆¿»
·B¯˜ ÔË˜ ÏL BzÚcL45.˙BÚÓ Ïˆ‡ ∆«¿∆»»»≈∆»

מסויימת.42) עובדה רקע על פפא רב של מימרא מ. גיטין
כותב,43) מי צויין ולא "וכתב", סתמית: בלשון נזכר שם

הכוונה  ראשונים, ועוד הרי"ף דעת והיא רבינו ולדעת
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אפוטרופוס  שאין פי על ואף הכותב. שהוא לאפוטרופוס,
מהלכות  יא ופרק נב. (גיטין לחירות עבדים להוציא רשאי
לבנו  להקנותו כהוגן שלא שעשה כיוון - ח) הלכה נחלות
לשחררו  לאפוטרופוס ונתנוהו דין בית הפקירוהו קטן,

וכתב). המתחיל דיבור מ: שם מרחיקין.44)(תוספות
"קרובה".45) תימן: יד בכתב

.ËÚ¯Ó ·ÈÎL46·˙kL47„ÓÚÂ ,Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk48 ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«¿¿»«
¯ÊBÁ -49‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈÒÎpa ≈«¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»

ÔÈ¯BÁ Ôa ÌL ÂÈÏÚ50. »»≈∆ƒ

נחמן,46) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
כב. הלכה ומתנה זכייה מהלכות ח פרק למעלה וראה

קניין.47) בלי מרע שכיב כדין 49)והבריא.48)כדין
יד). הלכה שם זכייה (הלכות מרע פי 50)שכיב על ואף

זכייה  (הלכות מיתה לאחר אלא אינה מרע שכיב שמתנת
ו  פרק (למעלה מיתה לאחר שחרור גט ואין ב) הלכה שם
מאחר  בעבד, יחזור שלא היא חכמים תקנת - א) הלכה
כוונת  גם כן הייתה ובוודאי חורין, בן שם עליו שיצא

מעכשיו. שישוחרר חכמים, כדעת האדון,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לחוצהֿלארץ 1) או לגוי כנעני עבד המוכר דין בו נתבארו

עבדו. והמפקיר שברח, ועבד ולסוריא,

.‡¯ÎBn‰2Ôa ‡ˆÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Bc·Ú ˙‡ «≈∆«¿¿≈»ƒ»»∆
ÔÈ¯BÁ3ÔÈÙBÎÂ ;4„·BÚ‰ ÔÓ B˙B˜ÏÂ ¯ÊÁÏ Ba¯ ˙‡ ƒ¿ƒ∆««¬…¿ƒ¿ƒ»≈

·˙BÎÂ ,ÂÈÓ„a ‰¯OÚ „Ú ÌÈ·ÎBk5¯e¯ÁL Ë‚ BÏ »ƒ«¬»»¿»»¿≈≈ƒ¿
elÙ‡ B¯ÎÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .‡ˆBÈÂ¿≈¿ƒ…»»»≈»ƒ¿»¿¬ƒ

ÈÓ„a ‰¯OÚa¯˙È B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Â6‰Ê Ò˜e .7 «¬»»¿»»≈¿«¿ƒ»≈¿»∆
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Â B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡8. ≈ƒ¿»ƒ∆»¿≈ƒÀ¿ƒ

Ì‡Â9¯ÈÊÁ‰Ï L¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ¯ÎBn‰ ˙Ó ¿ƒ≈«≈≈¿ƒ∆«≈¿«¬ƒ
¯e¯ÁLÏ „·Ú‰ ˙‡10. ∆»∆∆¿ƒ¿

וברייתא.2) משנה מג: שיצא 3)גיטין לומר, ורוצה שם.
משעבודו  לא אבל היהודי, האדון של משעבודו חורין בן
מהגוי  לפדותו הראשון האדון את כופים אלא הגוי, של
לחירות  יצא הגוי מן ברח אם וכן לחירות, יוצא והוא
וכן  שחרור. גט שצריך להלן וראה רש"י). בשם (כסףֿמשנה
לחירות  שיצא יג), הלכה (להלן עבדו במפקיר גם מצאנו

שחרור. גט בן 4)וצריך יהושע רבי של מימרא מד. שם
שם. השני הלשון וכפי בברייתא.5)לוי, מג: שם

דוקא.6) שעשרה מד. בדמיו.7)שם עשרה עד [לפדותו
שאע"פ  הקנסות, בכל הוא שכן לחירות, יצא - ברח אם אבל
מידו  מוציאין אין תפס אם - מומחין בב"ד אלא דנין שאין
בעצמו  העבד תפוש וכאן יז), הלכה סנהדרין מהלכות (פ"ב
הלכה  ולהלן שם, בכסףֿמשנה יז הלכה פ"ה למעלה (וראה
שקנסו  שקנס וסוברים, זה על חולקים ויש בלחםֿמשנה). ד
אע"פ  הדין בתי בכל דנין לתורה, סייג לעשות חכמים
לדברי  ראיה יש אבל מא). סימן שם (רא"ש מומחים שאינם
של  בקנס כז: בבבאֿקמא שאמרו ממה ורבינו, הרי"ף
אע"פ  בבבל אותו גובין שאין חמש, ובעיטה שלוש רכובה
לחושןֿמשפט  הגר"א ביאורי וראה מדרבנן. אלא שאינו

כה]. ס"ק א, (הלכות 8)סימן הקנסות כבכל סמוכים.
הרי"ף  כתב כן שם), ה פרק ולמעלה ח, הלכה שם סנהדרין

גאון. בשם מד:9)שם שם שנפשטה [כלומר,10)בעיא
האב  על היה זה שקנס לחירות, יצא ברח אם אבל לפדותו.
ד"ה  מד: בגיטין ה'תוספות' שכתבו כמו המכירה, בעת מיד

לארץ]. לחוצה

.·‰ÂÏ11BÏ Ú·˜ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Bc·Ú ÏÚ »»««¿ƒ»≈»ƒƒ»«
,EÏ ÌlL‡ ‡ÏÂ ÈBÏt ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÔÓÊ¿«¿»«ƒƒƒ«¿«¿ƒ¿…¬«≈¿

„iÓ ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „·Ú Ûe‚ ‰˜z12Ì‡Â ; ƒ¿∆∆∆∆¬≈∆»»«≈ƒ»¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈ„È ‰OÚÓ ‰˜z :BÏ ¯Ó‡13. »«ƒ¿∆«¬≈»»…»»«≈

B‡·b14B·BÁa ÌÈ·ÎBk „·BÚ15ÔB„‡‰ ÏÚ e‡aL B‡ , ¿»≈»ƒ¿∆»«»»
- Bc·Úa Ô„iÓ BÓˆÚ ‰„Ùe ,B‚¯‰Ï eL˜·e ÌÈ¯ˆÓ¿≈ƒƒ¿¿»¿»»«¿ƒ»»¿«¿
BBˆ¯a ‡lL epnÓ Á˜ÏpL ÈtÓ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï16. …»»«≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ∆∆…ƒ¿

בברייתא.11) מג: השקלאֿוטריא 12)שם מתוך יוצא כן
תקנה 13)שם. לו: אמר לא שאם שם, בסוגיא מפורש כן

קנסוהו. לא - ידיו) (=מעשה סירותיו אלא: שם 14)גופו,
בברייתא. שזה 15)מד. בלי מישראל, לו שהגיע חוב

העבד. את לו לקנס.16)משכן מקום כאן ואין

.‚¯ÎÓ17È„·ÚÓ „Á‡Ï Bc·Ú18,ÂÈÏB„bÓ B‡ CÏn‰ »««¿¿∆»≈«¿≈«∆∆ƒ¿»
,˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ - Ì‰Ó ‡¯È˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿»≈≈∆»»»∆∆«≈

¯Á‡ ÔBÓÓa BÒiÙÏ ÏBÎÈ ‰È‰L ÈtÓ19. ƒ¿≈∆»»»¿«¿¿»«≈

שם.17) רב, של רבינו 18)מימרא של פירושו זהו
שם. ו'תוספות' ברש"י וראה שם, "פרהנג" למילה:

בגמרא.19) שם

.„B¯ÎÓ20ıeÁ B¯ÎÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¿»¿≈»ƒƒ¿ƒ¿»
BzÎ‡ÏnÓ21˙Bˆn‰ ÔÓ ıeÁ ,22ÌÈÓÈÂ ˙B˙aMÓ ıeÁ , ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ
ÌÈ·BË23‡Ï B‡ ¯¯ÁzL Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»≈ƒƒ¿«¿≈…

ÂÈÓ„ È„k „·Ú‰ ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL24Ba¯Ï25, ƒ¿«¿≈¿ƒ»ƒ»«»∆∆¿≈»»¿«
ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ ˙e¯ÁÏ Ô‰a ‡ˆiL È„k¿≈∆≈≈»∆«≈ƒ«»≈»ƒ≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ26. ƒƒƒ»

נפתרו.20) שלא בעיות מד. שלא 21)שם כלומר,
להוליד  לשפחתו להשיאו אלא מכרו שלא בו, ישתעבד

רש"י). בשם (כסףֿמשנה יתבטל 22)וולדות שלא כלומר,
העבד. בהן שחייב המצוות משמירת 23)מן מופקע שאינו

ויוםֿטוב. עד 24)שבת אותו שקנסו שאע"פ מזה, [נראה
"אין  כאן רבינו אמר לא - א) הלכה (למעלה בדמיו עשרה
דמיו  מכדי יותר אבל דמיו", "כדי אלא מידו" מוציאין
שבמקום  להראב"ד רבינו שמודה ומכאן מידו. מוציאין
דמיו  בכדי ורק בקנס, מועילה תפיסה אין ממון חסרון שאין
מממונו  ויכחישו בפרך ירדנו שהגוי שמה תפיסה, מועילה
אין  דמיו מכדי ליותר ביחס אבל להלן), (ראה החסרון זהו
פ]. רסז סימן ליו"ד מהרש"א בגליון וראה חסרון. כאן

מרבו.25) הגוי,26)כלומר: מן ברח שאם ומכלֿשכן
תפוס  הוא שהרי ב). הערה למעלה (ראה לחירות שיצא
אם  מועיל מה כן, לא שאם ו). הערה למעלה (ראה בעצמו
וראה  ראשון? לרבו הוא משועבד הרי הגוי, מן עצמו יפדה
קנד. ס"ק רסז סימן ליו"ד הגר"א ובביאורי בלחםֿמשנה
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תפיסה  מועילה שלא וסובר הדין, עצם על חולק והראב"ד
אלא  יז) הלכה סנהדרין מהלכות ופ"ה טו: (בבאֿקמא בקנס
בגמרא  מצאנו שלא מזה שמקורו [ונראה ממון, שחסרו למי
תם  שור של נזק בחצי אלא בקנס תפיסה שמועילה
שאינם  אלא כיס חסרון בהם שיש ופד.) טו: (בבאֿקמא
(ראה  כיס חסרון בו ואין שכיח שהוא בדבר ואילו שכיחים,
וייתכן  מועילה]. תפיסה שתהא מצאנו לא בזה - פד:) שם
אלא  כג), הערה למעלה (ראה בזה לו מודה רבינו גם כי
ישראל  מרבו יותר בפרך בו רודה שהגוי שמה סובר שהוא
(כסףֿ מזה גדול חסרון לך אין ובממונו, בגופו ומכחישו

מא. והערה ז הלכה להלן וראה מגדלֿעוז), בשם משנה

.‰‰„B·Ú „·BÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Bc·Ú ¯ÎBÓ „Á‡∆»≈«¿¿≈»ƒ≈¬»
·LBz ¯‚Ï B¯ÎnL B‡ ,‰¯Ê27È˙eÎÏ elÙ‡ ,28È¯‰ - »»∆¿»¿≈»¬ƒ¿ƒ¬≈

¯ÓeÓ Ï‡¯OÈÏ B¯ÎÓ .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê29‰Ê È¯‰ - ∆»»«≈¿»¿ƒ¿»≈»¬≈∆
È„k ,ÔBL‡¯ Ba¯Ó ÂÈÓ„ È„k ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ»≈¿ƒ»ƒ»«¿≈»»≈«ƒ¿≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯Óen‰ „iÓ Ô‰a ˙‡ˆÏ30. »≈»∆ƒ««»≈ƒƒƒ»

לעבוד 27) שלא עליו שקיבל גוי והוא שנפתרה. בעיא שם,
רבינו,28)עבודהֿזרה. ברם נפתרה. שלא בעיא שם

לעכו"ם  נחשב ואז הגזירה, שאחרי כותי על מדבר כנראה,
היתה, בגמרא והבעיא ו). הלכה פ"ו למעלה (ראה גמור

(כסףֿמשנה). הגזירה שלפני הזמן על ספק, שם 29)ללא
נפתרה. שלא ד.30)בעיא בהלכה למעלה כמבואר

.Â¯ÎBn‰31ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Bc·Ú32; «≈«¿¿»»»∆»»∆ƒ
ÔÈÙBÎÂ33e„·‡Â ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎÏ ÈM‰ Ba¯ ˙‡ ¿ƒ∆««≈ƒƒ¿…≈ƒ¿¿»¿
ÌÈÓc‰34ÈtÓe .35?Bc·Ï Á˜Bl‰ Ô‡k eÒ˜ ‰Ó «»ƒƒ¿≈»»¿»«≈«¿«

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ ‡Ï ,‰Ê Á˜Ï ‡Ï el‡L∆ƒ…»«∆…»»»∆∆¿»»»∆
‡È¯eÒÏ Bc·Ú ¯ÎBn‰36BkÚÏ elÙ‡Â ,37¯ÎBÓk - «≈«¿¿¿»«¬ƒ¿«¿≈

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ38. ¿»»»∆

במשנה.31) מג: שהוציאו 32)גיטין על חכמים קנסוהו
לחוצה  כשמכרו אלא קנסו [ולא שם). (רש"י לארץ לחוצה
להלן  ראה קנסוהו, לא - לשם והוציאו יצא אם אבל לארץ,

מא). שחרור".33)הערה גט "וצריך בברייתא: מד: שם
"וכופין  מפורש: בסוריא, עבד מוכר בענין שם [ובגמרא

רב 34)אותו"]. שהסבירה וכמו שמואל, של מימרא שם,
יוסף.35)יוסף. רב ותשובת אביי שאלת מה. שם

שנפתרה.36) בעיא ח. ארץ 37)שם בתחום שחציה
ואשקלון). ד"ה ב. שם ('תוספות' מדייק 38)ישראל כן

שעכו  ב. שם במשנה מאיר, רבי מדברי אבא בר חייא רבי
עבדים. מכירת לענין כחו"ל

.ÊÏ·a Ôa39BzÚ„Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰M‡ ‡OpL ∆»∆∆»»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿
¯ÊÁÏ40˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú BzL‡ BÏ ‰ÒÈÎ‰Â ,41È¯‰ - «¬…¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿»¬≈

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ì˙B‡ ‰¯ÎnL ÈÓk Ì‰ Ì‡ ,˜ÙÒ el‡≈»≈ƒ≈¿ƒ∆»¿»»¿»»»∆
È¯‰L ,BÏ ÔÈ¯eÎÓk ÔÈ‡ B‡ ,˙B¯t‰ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈«≈≈»ƒ¿ƒ∆¬≈

dlL Ûeb‰42. «∆»

בתיקו.39) שנשארה בעיא מד: לארץ.40)שם לחוצה
בפט"ז 41) (ראה עליו שאחריותם ברזל צאן נכסי של

ועיין  והמאירי, רש"י פירשו כן א). הלכה אישות מהלכות

לאשה 42)אורֿשמח. חוזרים הם מת, או גרשה אם שהרי
לא  לארץ לחוצה הוצאתם עצם שעל ומכאן שם). (רש"י
לארץ  לחוצה מכירה כאן אין אם לחירות, להוציאו קנסוהו
אין  העבד תפס שאם רבינו כתב לא וכאן שם). (מאירי
יש  ששם לפי ד, בהלכה למעלה שכתב כמו מידו, מוציאין
ולא  ממון חסרון אין לישראל שמכרו וכאן, ממון. חסרון
באורֿ ועיין כה, הערה למעלה (ראה התפיסה מועילה

שמח).

.Á„·Ú43- ÌL B¯ÎÓe ,‡È¯eÒÏ Ba¯ ¯Á‡ ‡ˆiL ∆∆∆»»«««¿¿»¿»»
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡44?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .45‡ˆiLk ƒ≈∆¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ¯ÊÁÏ ‡lL ˙Ó ÏÚ Ba«̄«¿»∆…«¬…¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ
‡ˆÈ - ÌL B¯ÎÓe ,ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÈÂ ,¯ÊÁÏ Ba¯ ˙Úc««««¬…¿»»«¬»¿»»»»

˙e¯ÁÏ46.B¯¯ÁLÏ Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ , «≈¿ƒ∆«≈«¿«¿¿

חייא.43) דרבי ברייתא שם, עם 44)גיטין לחירות לצאת
לחזור, עלֿמנת ושלא יצא שמדעתו אחרי לחו"ל, המכירה

להלן. שם.45)ראה בשקלאֿוטריא של 46)כן מימרא
יוחנן. רבי בשם שם אבהו רבי

.Ë„·Ú47˙‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ ¯Ó‡L ∆∆∆»««¬¿∆∆ƒ¿»≈ƒ∆
e‰eÏÚiL ÈÓÏ B˙B‡ ¯kÓÈ B‡ ,BnÚ ˙BÏÚÏ Ba«̄«¬ƒƒ¿…¿ƒ∆«¬

ÌLÏ48ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»»≈¿»»»∆≈»
‰ˆ¯iL „Ú ,Bc·Ú ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï49,ÔÓÊ ÏÎa - ‰Ê ÔÈ„Â . ¿ƒ∆«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¿»¿«

‰f‰ ÔÓfa elÙ‡50ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ı¯‡‰L51. ¬ƒ«¿««∆∆»»∆¿«¿≈»ƒ

ישראל",47) לארץ מעלין "הכל במשנה: קי: כתובות
רש"י  ועיין עבדים". לאתויי - מעלין "הכל בגמרא ואמרו

אחר. באופן שפירש המילה 48)שם את רבינו פירש כן
ויעלהו. לאחר ימכרהו או יעלהו בעצמו הוא או "מעלין":

להוציאו 49) איֿאפשר לא"י מחו"ל ברח שאפילו אמרו שם
בחוצה  מעולם היה לא אם וכלֿשכן י), הלכה להלן (ראה

ברח 50)לארץ. שעבד במעשה מה. בגיטין נראה [כן
לחירות, שיצא למעשה הלכה בו ופסקו לארץ, מחוצה
דין  נוהג הזה בזמן שגם הרי אמי, רבי לפני היה זה ומעשה

לעולם 51)זה]. יב: הלכה מלכים בהלכות בפ"ה כתב כן
שכל  - גויים שרובה בעיר אפילו ישראל, בארץ אדם ידור
בפי"ג  ועיין עבודהֿזרה, עובד כאילו לחוץֿלארץ היוצא

יט. הלכה אישות מהלכות

.È„·Ú52ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL ∆∆∆»«ƒ»»»∆»»∆≈«¬ƒƒ
¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .˙e„·ÚÏ BÏ53Ï‡ „·Ú ¯ÈbÒ˙ ‡Ï : ¿«¿¿»»∆¡«…«¿ƒ∆∆∆

¯ÓB‡Â .ÂÈ„‡54·zÎÈÂ ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎiL ,Ba¯Ï ¬…»¿≈¿«∆ƒ¿…≈ƒ¿¿ƒ¿…
Ì‡Â .BÏ ÔzÈÂ B„È ‚ÈOzL „Ú ,ÂÈÓ„a ·BÁ ¯ËL BÏ55 ¿«¿»»«∆«ƒ»¿ƒ≈¿ƒ
B„eaÚL ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈ˜ÙÓ - B¯¯ÁLÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»»»¿«¿¿«¿ƒƒ≈ƒƒ¿

Â ÂÈÏÚÓ.BÏ CÏÈ ≈»»¿≈≈

שם.52) שם.53)גיטין יאשיה, בר אחי רבי דרש כך
שם.54) אמי, רבי אמר במעשה 55)כן אמי רבי פסק כך

שם. שהיה,

.‡È‰Ê „·Ú56˜„ˆ ¯‚ ‡e‰ È¯‰ - ı¯‡Ï Á¯aL57. ∆∆∆∆»«»»∆¬≈≈∆∆
,B˙B‡ ‰p‡nL ÈÓÏ ˙¯Á‡ ‰¯‰Ê‡ ·e˙k‰ BÏ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«»«¿»»«∆∆¿ƒ∆¿«∆

ÈtÓ58ÂÈÏÚ ‰eˆÂ ,¯b‰ ÔÓ ¯˙BÈ Áe¯ ÏÙL ‡e‰L ƒ¿≈∆¿««≈ƒ«≈¿ƒ»»»
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EÈ¯ÚL „Á‡a Ea¯˜a ·LÈ EnÚ :¯Ó‡pL ·e˙k‰«»∆∆¡«ƒ¿≈≈¿ƒ¿¿¿««¿»∆
ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ Û‡ BÊ - epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha59˙‡ˆÓ . «…∆«»«¿»ƒƒ¿≈»

:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ‰f‰ ¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰L ,„ÓÏ»≈∆«¿«∆∆«≈«∆≈ƒ¿»»ƒ
B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ ÌeMÓ60‡Ï ¯‚Â ÌeMÓe , ƒ¿…ƒ∆¬ƒƒ¿≈…

‰B˙61‡ÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ ÔÎÂ .epBz ‡Ï ÌeMÓe , ∆ƒ…∆¿≈≈ƒ¿…
epˆÁÏ˙62‰ÈB‰ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,63. ƒ¿»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿«»»

לפני 56) המדובר כי תקסט, מצוה חינוך' ב'מנחת ראה
תוננו". ד"לא לאו על עליו עוברים ואז אותו, ששחררו

רנה.57) לאֿתעשה המצוות' ב'ספר כתב לשון 58)כן כן
שם. המצוות' ב'ספר גם הביאו 59)רבינו 'ספרי', לשון

שם. בכללם 60)רבינו הגר ואף ישראל, בכל נאמר זה
טו). הלכה מכירה מהלכות פי"ד למעלה (ראה

בגר 61) דברים באונאת רבינו הביא שם, מכירה [בהלכות
באונאת  הנאמר אחיו" את איש תונו "אל הפסוק את גם
דברים, אונאת בכל ממון אונאת גם ישנה שבגר לפי ממון,
שם  (ראה ממון גם מזיקו הוא דברים אונאת שעלֿידי
שהוא  אףֿעלֿפי עבד ואולי אורֿשמח). בשם סה בהערה
ה  הלכה פ"ה למעלה וראה פח. (בבאֿקמא "אחיך" בכלל
עבד  שקנה מה שהרי ממון, אונאת בכלל אינו מט) והערה
שכאן  חינוך' ה'מנחת בשם נה הערה למעלה (ראה רבו קנה
אף  שם, חינוך' ה'מנחת שלדעת אלא השחרור, לפני מדובר
שם  והאורֿשמח שם). עיין כמופקר, הוא הרי השחרור לפני

לחםֿמשנה]. ועיין בזה, הרגיש שהרי 62)לא עיון, [צריך
מכירה, בהלכות כמפורש ממון, באונאת עוסק זה פסוק

שם.63)שם]. מכירה, בהלכות

.·È‰Bw‰64Ì˙Ò ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ „·Ú65‡ÏÂ , «∆∆∆ƒ»≈»ƒ¿»¿…
ÌÈ„·Ú‰ ˙BˆÓ Ïa˜Ïe ÏeÓÏ ‰ˆ¯66BnÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - »»»¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿«¿¿ƒƒ

B¯ÎBÓe ¯ÊBÁ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ…»»≈¿
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ67‰˙‰ Ì‡Â .68 ¿≈»ƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿»

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏBnÈ ‡lL ‰lÁz ÂÈÏÚ „·Ú‰69 »∆∆»»¿ƒ»∆…ƒ¬≈∆À»¿«¿
B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎBÓe ,B˙ei‚a ‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆¿«¿¿≈»ƒ

ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ70,˙e„·Ú ÌLÏ Ï·ËÂ ÏnL „·Ú ¿»»»∆¿≈∆∆∆»¿»«¿≈«¿
˙BÒÈbÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â71ÏBÎÈ Ba¯ ÔÈ‡Â , ¿««»ƒƒ«¿«¿»¿≈«»

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÈ„a ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ ÈÈ„a ‡Ï B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»≈¿…¿ƒ≈À»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÂÈÓc ÏhÏ BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -72, ¬≈∆À»ƒ…»»ƒ»≈»ƒ

˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe ·˙BÎÂ73ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¿≈«¬∆¿«¿»∆¿≈»ƒƒ¿≈
.Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L∆¿«ƒƒ»»

וכתנאֿקמא 64) לוי בן יהושע רבי של מימרא מח: יבמות
אלעזר. בן שמעון כרבי ולא עמו 65)בברייתא התנה שלא

להלן. ראה ימול, שלא תחילה חייב 66)העבד שהעבד
כנשים. (פ"א 67)במצוות אצלו לקיימו לו שאסור לפי

הלכה  ביאה איסורי מהלכות ופי"ד ו, הלכה מילה מהלכות
לפי  איסור, בה אין לארץ לחוצה או לגוי והמכירה ט).

מצוות. קיבל ולא מל לא רבין 68)שעדיין של מימרא
שם. אילעאי, רבי שבע 69)בשם עליו שיקבל "ובלבד

גר  מקבלין ואין - תושב כגר ויהיה נח בני שנצטוו מצוות
ופי"ד  מילה, מהלכות (פ"א נוהג" שהיובל בזמן אלא תושב

ו  שם, ביאה איסורי כסףֿמשנה).מהלכות גיטין 70)עיין

אמי. רבי של מימרא ליסטים.71)מד. של חבורות
לגוי.72) עבד למכור אסור אחר שבאופן בתי 73)אע"פ

(רש"י). מחשיבם הוא שבזה ואע"פ דין.

.‚È¯È˜Ùn‰74Ëb CÈ¯ˆÂ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Bc·Ú ««¿ƒ«¿»»«≈¿»ƒ≈
¯e¯ÁL75Ì‡Â .76·˙Bk L¯Bi‰ - B¯È˜Ù‰L ÔB„‡‰ ˙Ó ƒ¿¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ«≈≈

.¯e¯ÁL Ë‚ BÏ≈ƒ¿

ושם 74) רב, בשם אבין בר חייא רב של מימרא לח: שם
יוחנן. רבי בשם עולא של מימרא רבו 75)לט. את וכופין

.(163 עמוד לח: (מאירי יד הלכה כדלהלן כך, על
כאמימר.76) ולא כמותו, הלכה שנפסקה כרבינא, מ. שם

.„È„·Ú77epnÓ L‡È˙ Ì‡ ,ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ Á¯aL ∆∆∆»«ƒ≈»¬ƒƒƒ¿»≈ƒ∆
ÔÈÙBÎÂ ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Ba¯78Ë‚ BÏ ·˙BÎÂ Ba¯ ˙‡ «»»«≈¿ƒ∆«¿≈≈

.¯e¯ÁLƒ¿

יוחנן,77) רבי בשם אבא בר שמן רב של מימרא לח. שם
אביי. שיטת לפי בשקלאֿוטריא שהוסיפו וכהסתייגות

ישראלית.78) לשאת שיוכל כדי

.ÂË„·Ú79- ÔBL‡¯ Ba¯ epnÓ L‡È˙ Ì‡ :‰aLpL ∆∆∆ƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆«ƒ
‰ Ïk‡e‰ È¯‰Â ,Ba „aÚzLÈ „·Ú ÌLÏ B˙B‡ ‰„Bt »«∆¿≈∆∆ƒ¿«¿≈«¬≈

Ì‡Â ;BlL80Ôa ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ e‰„t ∆¿ƒ»»¿≈∆ƒ¬≈∆∆
‰„Bt‰ - ÔBL‡¯ Ba¯ epnÓ L‡È˙ ‡Ï Ì‡Â .ÔÈ¯BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ∆«ƒ«∆
;Ba¯Ï ¯ÊBÁÂ ,Ba¯Ó BBÈ„t ÏËB „·Ú ÌLÏ B˙B‡¿≈∆∆≈ƒ¿≈«¿≈¿«
‡Ïa ÔBL‡¯‰ Ba¯Ï ¯ÊBÁ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ e‰„t Ì‡Â¿ƒ»»¿≈∆ƒ≈¿«»ƒ¿…

.ÌeÏk¿

רבא.79) של וכפירושו תנאֿקמא כדעת במשנה, לז: גיטין
גאון. בשם שם הרי"ף כתב פ"ג 80)וכן גיטין תוספתא

כרבן  ולא כתנאֿקמא (327,6 עמ' פ"ד צוקרמנדל (הוצאת
נתייאש  בשלא הראשונים ופירשוה גמליאל. בן שמעון

לרבו. הוא חוזר ולפיכך ממנו,

.ÊË„·Ú81È˜È˙Bt‡ Ba¯ B‡OÚL82,B·BÁ ÏÚ·Ï ∆∆∆¬»««≈≈¿««
¯¯ÁLÓ ‰Ê È¯‰ - B¯¯ÁLÂ83ÔÈÙBÎÂ ,84B·BÁ ÏÚa ˙‡ ¿ƒ¿¿¬≈∆¿À¿»¿ƒ∆««

B¯¯ÁLÏ85Ba ÚbÙÈ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ ‰Ê Ìb . ¿«¿¿«∆ƒ¿≈ƒ»»∆…ƒ¿«
.‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÔÓÊ ¯Á‡Ï¿««¿«¿…««¿ƒ«»

במשנה.81) מ: המשניות:82)גיטין בפירוש רבינו לשון
גובה  החוב בעל שאין כלומר, תקנה", פה מורכבת, "מילה

ממנו. מוציא 83)אלא שהשחרור (שם), רבא של מימרא
שעבוד. שם.84)מידי חייב 85)משנה, המשחרר אבל

מהלכות  (פ"ז ממונו לאבד גרם שהרי חוב, לבעל לשלם
יא). הלכה ומזיק חובל

.ÊÈ„·Ú86Ba¯ B‡ÈO‰L87ÔÈ¯BÁ ˙a88ÁÈp‰L B‡ ,89 ∆∆∆ƒƒ««ƒ∆ƒƒ«
BL‡¯a ÔÈlÙz Ba¯ BÏ90Ba¯ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,91˙B¯˜Ï «¿ƒƒ¿…∆»««ƒ¿

ÔÈ˜eÒt ‰LÏL92Ïk ÔÎÂ ,¯eaˆ ÈÙa ‰¯Bz ¯ÙÒa ¿»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿≈…
Ôa ‡l‡ Ô‰a ·iÁ BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿»ƒ∆≈«»»∆∆»∆

ÔÈ¯BÁ93˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ -94ÔÈÙBÎÂ ,95BÏ ·zÎÏ Ba¯ ˙‡ ƒ»»«≈¿ƒ∆«ƒ¿…
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙBkL ¯„ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .¯e¯ÁL Ë‚≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆∆∆ƒ»»∆

ÌÈ„·Ú‰96ÌÈ¯„a e¯‡aL BÓk ,97:Ba¯ BÏ ¯Ó‡Â , »¬»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿»««
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CÏ ¯ÙeÓ98˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ -99B˙B‡ ‰Ùk ‡lL ÔÂÈkL ; »»»»«≈∆≈»∆…»»
ÚÈ˜Ù‰L BzÚ„ ‰lb ,B˙BtÎÏ BÏ LiL ÌB˜Óa¿»∆≈ƒ¿ƒ»«¿∆ƒ¿ƒ«
ÏÎa Bc·Ú ¯¯ÁLÓ‰L :¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓ .B„eaÚLƒ¿ƒ»¬ƒ≈∆«¿«¿≈«¿¿»
BÏ ¯‡L ‡lL ÔÚÓLnL ÂÈtÓ ÌÈ¯·„ ‡ÈˆB‰Â ,ÔBLÏ»¿ƒ¿»ƒƒƒ∆«¿»»∆…ƒ¿«
BÈ‡L - ‰Ê ¯·„Ï BaÏa ¯ÓbLÂ ,ÏÏk „eaÚL ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿»¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆≈

a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ,¯e¯ÁL Ë‚ BÏ ·zÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,B »«¬…¿ƒƒ¿…≈ƒ¿
‰ÂÏ Ì‡ Ï·‡ .·˙k ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡100,Bc·ÚÓ ««ƒ∆¬«ƒ…»«¬»ƒ»»≈«¿

Ba¯ ÈÙa ÔÈlÙz ÁÈp‰L B‡ ,ÒBtB¯ËBt‡ e‰OÚL B‡∆»»«¿∆ƒƒ«¿ƒƒƒ¿≈«
Ba¯ ÈÙa ˙Òk‰ ˙È·a ÌÈ˜eÒt ‰LÏL ‡¯wL B‡∆»»¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈«

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ101. ¿…ƒ»…»»«≈

רבי.86) בשם אשי רב של מימרא ומ. לט: שם
מ.87) שם הוא כן אשה, לישא לו עזר עבד 88)כלומר,

אם  באיסור, העבד את מכשיל האדון היה ולא בה, אסור
גט  הוא מעוכב שעדיין ואע"פ לשחררו. עתה שכוונתו לא
שחרור  גט שיקבל עד חורין בבת הוא אסור ועדיין שחרור,
מבעבד  שחרור גט במעוכב האיסור יותר קל זאת בכל -

במאירי). איתא וכן (אורֿשמח, של 89)גמור מימרא שם,
שילא. רב בר רבה שפירשה מה לפי לוי, בן יהושע רבי

מצותֿעשה 90) שהרי תפילין, להניח העבדים דרך שאין
כן  אמרו [ולא שם). ו'תוספות' (רש"י היא גרמא שהזמן
"וראו  י) כח, (דברים נאמר שעליהם שבראש, בתפילין אלא
"אלו  - ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל
ככל  דינם יד של תפילין אבל ו.), (ברכות שבראש" תפילין
לחירות, ידן על יוצא העבד שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה

שם]. ה'תוספות' שכתבו נאמר 91)כמו בברייתא שם
יצא  לא רבו בפני בביתֿהכנסת פסוקים שלשה קרא שאם
שבתפילין  שכשם תפילין, מדין רבינו כן למד אבל לחירות,
לחלק  יש כן כמו רבו, לו הניח לבין בעצמו הניח בין חילקו
(כסףֿ לקרוא רבו לו אמר לבין בעצמו קרא בין בקריאה

פחות 92)משנה). קורא בציבור לתורה העולה שאין
ג). הלכה תפלה מהלכות (פי"ב פסוקים משלשה

מיימוניות 93) (הגהות לתורה כנענים עבדים לקרוא שאין
ט). אות יז הלכה שם, תפלה גילה 94)הלכות כלומר,

להלן. רבינו שכתב כמו משחררו, שהוא זו בפעולה דעתו
אורֿשמח. ועיין הפקירו, כאילו זה מ.95)והרי שם
הרי"ף. גירסת לפי רבי למימרת כלומר,96)בסמיכות

ביטולם. על לכפותו הרב ושיכול העבד על שחלים נדרים
יח.97) הלכה נזירות מהלכות בעבד 98)פ"ב הפרה לשון

יש  אך האדון, ולא מפירים והאב הבעל רק כי יעילה, אינה
לכפותו. רוצה אינו כי האדון מצד דעת גילוי נזיר 99)בזה

נזירותו". ומשלים לחרות יצא לעבדו, "היפר במשנה: סב:
אחרת. ושיטה גירסא מ.100)ולראב"ד כיון 101)גיטין

הרב. ולא בעצמו, כן עשה שהעבד

.ÁÈ¯eÒ‡Â‰¯Bz Bc·Ú ˙‡ „nÏÏ Ì„‡Ï102Ì‡Â . ¿»¿»»¿«≈∆«¿»¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - B„nÏ103. ƒ¿…»»«≈

כח.102) כתובות במס' לוי, בן יהושע רבי של מימרא
רבו 103) לו אמר אם שדווקא למעלה, מהמבואר נלמד

באופן  אבל לחירות, יצא ציבור בפני תורה בספר לקרוא
ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה ראה לא. - אחר

.ËÈÁ˜Bl‰104Ì„˜Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ „·Ú «≈«∆∆ƒ»≈»ƒ¿»«
„·Ú‰105‡ˆÈ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ba¯ ÈÙa Ï·ËÂ »∆∆¿»«ƒ¿≈«¿≈∆ƒ»»
˙e¯ÁÏ106L¯ÙÏ CÈ¯ˆ - Ba¯ ÈÙa ‡lL ;107. «≈∆…ƒ¿≈«»ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ108BÙ˜˙Ï Ba¯ CÈ¯ˆ109.ÌÈna ¿ƒ»»ƒ«¿»¿««ƒ

בשם 104) גוריא בר חמא רב של מימרא מו. מה: יבמות
בסמוך. וראה הגיורת. בלוריא בענין שם וברייתא רב,

שאמר 105) בלי חירות, לשם בלבו וחשב מעשה שעשה
בפיו. הגוף 106)מפורש קנין בעבד היה לא שלגוי לפי

הקנה  זה ואת ה), הלכה פ"ט (לקמן ידיו למעשה אלא
השעבוד, את מפקיעה חירות לשם העבד וטבילת לישראל.
מפקעת  כן חוב, בעל שעבוד מידי מפקיע שהקדש שכשם
שטבילה  [ואע"פ שם). (גמרא שעבודו את ישראל קדושת
מהלכות  (פי"ג ישראל לכלל אותו מכנסת אינה מילה בלי
בדת  קצת ונכנס שהתחיל כיון - ו) הלכה ביאה איסורי
אלא  ד"ה עא. ביבמות הרשב"א כתב זה (כעין יהודית
זו  התחלה של בכוחה יש - טבל) ולא מל לענין לאתויי,

השעבוד]. את שם,107)להפקיע רבא של מימרא
שם. הרי"ף העבד.108)וכגירסת את להקדים בכדי

השעבוד,109) כסמל הטבילה בעת מלאכה עול עליו לתת
ד"ה  שם (רש"י העבד של והאמירה הכוונה תועיל לא שאז

לתקפו).

.ÎÏ‡¯OÈ110Û˜zL111ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ112B‡ , ƒ¿»≈∆»«≈»ƒ»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜BÈz ‡ˆÓ113BÏÈaË‰Â ,114¯b ÌLÏ115 »»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈≈

¯‚ ‰Ê È¯‰ -116„·Ú ‰Ê È¯‰ - „·Ú ÌLÏ ;117ÌLÏ ; ¬≈∆≈¿≈∆∆¬≈∆∆∆¿≈
ÔÈ¯BÁ Ôa118ÔÈ¯BÁ Ôa ‰Ê È¯‰ -119. ∆ƒ¬≈∆∆ƒ

תינוק 110) וכו' "מצא א: הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
לשום  עבד, לשום מוהלו את עבד לשום הטבילו מושלך,
[וכל  (אורֿשמח). חורין" בן לשום מוהלו את חורין בן
מח, יב, בשמות הפסוק על הגדול במדרש נעתקה זו הלכה
אפשטיין]. רי"נ הוצ' שם דרשב"י במכילתא וראה

להלן 111) וראה הקטן, של בעלֿכרחו היא [תקיפה
דלהלן.112)בתינוק]. תינוק מצא כעין הורים, לו שאין

להלן  (ראה ההפקר מן כזוכה זו תקיפתו עלֿידי בו [וזכה
נקנה  קטן שעבד א, הלכה פ"ה לעיל ועיין ד). הלכה פ"ט
זוכה  שגדול לפי "קטן", לכתוב ודקדק בהמה. כמו במשיכה

הפקר]. ואינו לתקיפה,113)בעצמו, זקוק אינו [בתינוק
אחרת]. מציאה כבכל בו זוכה אלא כרחו, בעל

אינה 114) גר", זה הרי גר לשם "והטבילו הפיסקא
שם. גר,115)בירושלמי שיהיה זו בטבילה שכיון היינו,

להרדב"ז). תפארת' ('יקר בעבדותו ישאר ועדיין
מילה,116) אחריה תבוא שאם זו, טבילה הועילה כלומר,

איסורי  מהלכות בפי"ד במגידֿמשנה (ראה גמור גר יהיה
[ואע"פ  גר). זה הרי - מילה קודם טבל שאם ה, הלכה ביאה
מהלכות  (פי"ג ביתֿדין דעת על אותו מטבילין קטן שגר
בחזקה  או במשיכה אותו שקנה כיון ז) הלכה ביאה איסורי
ביתֿדין, דעת על שלא אפילו לגיירו ויכול שלו, הוא הרי
ו), הלכה (שם גירות ככל ביתֿדין לפני הדבר שיהיה בתנאי
יכול  ביתֿדין, דעת על שהטבילוהו קטן שגר אע"פ ולפיכך,
הלכה  מלכים מהלכות ופ"י יא. (כתובות כשהגדיל למחות
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שזכות  מפני אלא היה לא הביתֿדין של תקפו שכל מפני ג),
כאן, - שם) ביאה איסורי והלכות שם, (כתובות לו היא
זה  יהא ואפילו כבממונו, בו לעשות רשאי בקנין, בו שזכה
לחםֿ ועיין כשיגדיל, למחות יכול אינו ולפיכך לחובתו.
בו  להשתעבד הוא רשאי לשחררו כיון שלא ומכיון משנה.
בעבד  נקנה אינו שהגר ואע"פ להרדב"ז). תפארת' ('יקר
שכיר]. כפועל בו משתעבד - ב) הלכה פ"א (למעלה עברי

הנ"ל.117) כבירושלמי עבד, לשם למולו וצריך
ראה 118) לשחרור, וגם לגירות גם זו בטבילה שכיון [היינו,

עבדו  שהמשחרר אומר "אני רבינו: שכתב יז, הלכה למעלה
לו  נשאר שלא שמשמען מפיו דברים והוציא לשון, בכל
וכאן  שחרור", גט לו לכתוב אותו כופין - כלל שעבוד עליו
אלא  לו קנוי שאינו מפני שחרור, שטר לכתוב צריך אינו
ה  הלכה פ"ט להלן ראה טבל, שלא זמן כל ידיו, למעשה
וקדם]. ד"ה מה: ליבמות רשב"א ועיין בכסףֿמשנה,

חורין,119) בן גם הוא הרי גר, שהוא ממה חוץ כלומר,
וצריך  להרדב"ז). תפארת' ('יקר בו להשתעבד רשאי ואינו
בירושלמי  כמפורש גירותו, להשלמת חורין בן לשם למוהלו

הנ"ל.

.‡Î¯b120ÂÈÙÏ eÏ·ËÂ ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Ú eÓ„wL121 ≈∆»¿¬»»¿ƒ¿»¿»¿¿»»
.ÔÈ¯BÁ Èa ÔÓˆÚ e˜ -»«¿»¿≈ƒ

ביבמות 120) זו הלכה ומקור להתגייר]. שעומד גוי [כלומר,
וכגירסת 121)שם. "בפניו", רומי: ובדפוס תימן, בכ"י

לחםֿמשנה  ועיין יט. בהלכה למעלה ראה שם, הרי"ף
ומה  יט, בהלכה למעלה רבינו שכתב מה שזהו שהעיר

זו? בהלכה חידש

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כנענית,1) שפחה על שבאו גוי או ישראל דין רבינו בו כלל

לעבוד  ומותר כנעני עבד לשחרר ושאסור בעבד, גוי וקניין
בפרך. בו

.‡Ï‡¯OÈ2Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒ
B˙ÁÙL ‡È‰L3ÈÚk „Ïe‰ ‰Ê È¯‰ -4¯·c ÏÎÏ5; ∆ƒƒ¿»¬≈∆«»»¿«¬ƒ¿»»»

¯‡Lk ,ÌÏBÚÏ Ba ÌÈLnzLÓe ,‰˜Â ¯kÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ„·Ú‰6. »¬»ƒ

משום 2) כמותה, שפחה ולד כי במשנה, סו: קידושין
(שם  לאדוניה" תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות שנאמר

על 3)סח:). שבא "הרב שם: במכילתא מפורש כן
(כסףֿמשנה). עבדים" שילדיה תימן:4)שפחתו בכ"י

כנעני". שחררה,5)"עבד שמא כלל חוששין אין כלומר,
בנו  אינו הוא כי לאחיו, אשתו תתייבם בנים בלא מת ואם
ולא  ד. הלכה חליצה מהלכות בפ"א רבינו שכתב כמו כלל,
(פ"י  להתייבם לה ואסרו שחששו הגאונים מקצת כדעת
"יש  כדעת שלא ועלֿאחתֿכמה יט) הלכה גירושין מהלכות

לחם  ועיין (שם), שחררה שוודאי שהורה" ֿמשנה.מי
הכנענים.6)

.·¯b ÔÓ B‡ ,Ï‡¯OiÓ ÈÚk „·Ú ‰Bw‰ „Á‡∆»«∆∆∆¿«¬ƒƒƒ¿»≈ƒ≈
,e„È ˙Áz Le·k ‡e‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÓ B‡ ,·LBz»ƒ≈»ƒ∆»««»≈

˙Bn‡‰ ¯‡MÓ „Á‡Ó B‡7BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏ BÏ LÈ , ≈∆»ƒ¿»»À≈ƒ¿…∆«¿

ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Ú ‡e‰ È¯‰Â ,„·ÚÏ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈¿∆∆«¬≈∆∆¿«¬ƒ¿»»»¿≈
ÌzÁtLnÓe e˜z Ì‰Ó :¯Ó‡pL ;ÂÈ˙B·e ÂÈa ¯ÎBÓ≈»»¿»∆∆¡«≈∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»
el‡Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÌÎˆ¯‡a e„ÈÏB‰ ¯L‡ ÌÎnÚ ¯L‡¬∆ƒ»∆¬∆ƒ¿«¿¿∆¿»∆»≈≈

.¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Úk ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

"וכן 7) כאן: נוסף תימן, [ובכ"י ידינו. תחת כבושות שאינן
משאר  אחד או ידינו תחת כבוש שהוא הגוי או תושב גר
דילוג  עלֿידי הדברים נשמטו שלנו ובספרים האומות".
האומות", "משאר - האומות" "משאר הדומות טעות מחמת
מן  עבד קונה בין הבדל שאין רבינו בדברי מפורש זה ולפי
(יבמות  אחא רב וכדעת לעבד, עצמו המוכר גוי לבין הגוי
כרב  ולא טבילה, אחרי אלא גופו קונה אינו שלעולם שם)
מיד. קנוי גופו - לישראל הנמכר שגוי (שם) הסובר אויא
ובלחםֿמשנה  שם בכסףֿמשנה ועיין ה, הלכה להלן וראה

כאן].

.‚„Á‡8elL ˙ÈÚk ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ˙Bn‡‰ ÔÓ9 ∆»ƒ»À∆»«ƒ¿»¿«¬ƒ∆»
Úk „·Ú Ôa‰ È¯‰ -È10e„ÈÏB‰ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¬≈«≈∆∆¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆ƒ

ÌÎˆ¯‡a11ÔÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡aL elL „·Ú‰ Ï·‡ . ¿«¿¿∆¬»»∆∆∆»∆»«««ƒ
e„ÈÏB‰ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;„·Ú Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙Bn‡‰»À≈«≈∆∆∆∆¡«¬∆ƒ

ÒÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·ÚÂ ,ÌÎˆ¯‡a12. ¿«¿¿∆¿∆∆≈««

רבי 8) של למימרא בסמיכות שהובאה ברייתא עח: יבמות
איסורי 9)יוחנן. מהלכות (פט"ו שפחות לשם שטבלה

ו). הלכה במכילתא 10)ביאה וראה השפחה. לאדון שייך
האשה  הפסוק על ד) כא, (שמות משפטים פ' דרשב"י
בין  עברי) העבד (מן ממנו בין שיולדת, בנים "כל וילדיה:
שם  שלמה' ב'תורה וראה עבדים". אלו הרי - אחר ממקום

צג. כלומר 11)לסימן לאחוזה", לכם "והיו וגומר
הולידו  התושבים מבני אחד שאם לומר, רוצה לעבדים.

שלכם. כנעני עבד הוולד הרי שלכם, זה 12)משפחה ואין
בעבד  מודים הכל סב. ביבמות מפורש וכן הולידו". "אשר
פסק  וכן (שם). יחס לו יש הגוי אבל (=יחס). חייס לו שאין
כתב  זו, הלכה וכעצם ו. הלכה אישות מהלכות בפט"ז רבינו
הרי  העבד מן שהבא שם, ביאה איסורי בהלכות גם רבינו
קשר  לזה ואין עבד. הוא הרי השפחה מן והבא כאמו, הוא
הזכר", אחר הלך "באומות סז: בקידושין שאמרו מה עם
כא: הלכה יב פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כן ופסק
שנשא  מצרי וגר עמוני. הוולד - מצרית שנשא עמוני ש"גר
אחר  הלך באומות - הכלל ו"זה מצרי", הוולד - עמונית
אבל  יחס, להם שיש בגויים אלא אינו זה שכל - הזכר"
לחםֿמשנה. ועיין הנקבה, אחר הלך - יחס לו שאין בעבד

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ CÏÓ13‡È·‰Â ,‰ÓÁÏÓ ‰OÚL ∆∆≈»ƒ∆»»ƒ¿»»¿≈ƒ
CÏiL ,‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ ‰L¯‰ Ì‡ ÔÎÂ ;d¯ÎÓe ‰È·Lƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆∆≈≈
‡È·iL ,‰ÓÁÏÓ BnÚ ‰OBÚ ‡È‰L ‰n‡Ó ·‚ÈÂ¿ƒ¿…≈À»∆ƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒ
ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ ;BÓˆÚÏ ¯kÓÈÂ¿ƒ¿…¿«¿¿≈ƒ»ƒ»∆»ƒ∆…ƒ≈

Ó B‡ ,¯ÎnÈ - Òn‰‰OÚÈ ‡Ï B‡ CÎÂ Ck ‰OÚL È ««ƒ»≈ƒ∆»»»¿»…«¬∆
- el‡ ÔÈÈ„a Á˜Ïp‰ „·ÚÂ ,ÔÈc ÂÈÈ„ È¯‰ ;¯ÎnÈ -ƒ»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿ƒƒ≈

.¯·c ÏÎÏ ÈÚk „·Úk ‡e‰ È¯‰¬≈¿∆∆¿«¬ƒ¿»»»

ומו.13) מה: יבמות
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.‰‡Ï - ˙e„·ÚÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰wL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»≈»ƒ¿«¿…
ÂÈ„È ‰OÚÓ ‡l‡ Ba BÏ ÔÈ‡Â ,BÙe‚ ‰˜14Èt ÏÚ Û‡ . »»¿≈∆»«¬≈»»««ƒ

Ï‡¯OÈÏ Èe˜ BÙe‚ È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ B¯ÎÓ Ì‡ ,ÔÎ15. ≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¬≈»¿ƒ¿»≈

יצא 14) חורין, בן לשם וטבל וקדם לישראל מכרו ואם
יט). הלכה פ"ח (למעלה לשם 15)לחירות הטבילו אם

עצמו, בגוי מהֿשאיןֿכן השני), בפירוש (כסףֿמשנה עבדות
לגופו. קנהו לא עבדות לשם הטבילו אם שאף

.Â‰M‡‰16elÙ‡ ,ÌÈ„·Ú ‰B˜ dÈ‡Â ,˙BÁÙL ‰B˜ »ƒ»»¿»¿≈»»¬»ƒ¬ƒ
ÌÈpË˜17„LÁ‰ ÈtÓ ,18BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ‰˙˜ Ì‡Â . ¿«ƒƒ¿≈«¬»¿ƒ»¿»»¬≈

˙B˜Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .LÈ‡Î ÌÙe‚ ‰˙»̃¿»»»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈»¬»ƒ¿
‰ÏÚÓÏe ÚLzÓe ÌÈL ÚLz Ôa „·Ú ‡l‡19ÔÎÂ .20 ∆»∆∆∆≈«»ƒƒ≈«¿«¿»¿≈

¯eÒ‡21- B¯¯ÁLÓ‰ ÏÎÂ ,ÈÚk „·Ú ¯¯ÁLÏ Ì„‡Ï »¿»»¿«¿≈∆∆¿«¬ƒ¿»«¿«¿¿
Ì‡Â ;e„·Úz Ì‰a ÌÏÚÏ :¯Ó‡pL ,‰OÚa ¯·BÚ≈«¬≈∆∆¡«¿…»»∆«¬…¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,¯¯ÁLÓ - B¯¯ÁL22ÔÈÙBÎÂ ,23B˙B‡ ƒ¿¿¿À¿»¿∆≈«¿¿ƒ
ÌÈÎ¯c‰ ÏÎa ¯e¯ÁL Ëb ·zÎÏ24e¯‡aL25¯zÓe . ƒ¿…≈ƒ¿¿»«¿»ƒ∆≈«¿À»

Ì‰È¯·c ÏL ‰ÂˆÓÏ elÙ‡ ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï B¯¯ÁLÏ26. ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆
˙Òk‰ ˙È·a ‰¯OÚ eÈ‰ ‡lL ÔB‚k27‰Ê È¯‰ - ¿∆…»¬»»¿≈«¿∆∆¬≈∆

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈn‰ Ba ÌÈÏLÓe Bc·Ú ¯¯ÁLÓ¿«¿≈«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈…«≈
‰Êa28‰ÁÙL ÔÎÂ .29,¯˜Ù‰ ‚‰Ó ÌÚ‰ da ÔÈ‚‰BpL »∆¿≈ƒ¿»∆¬ƒ»»»ƒ¿«∆¿≈

da¯ ˙‡ ÔÈÙBk - ÌÈ‡ËBÁÏ ÏBLÎÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒƒ∆«»
Ïk ÔÎÂ .ÏBLÎn‰ ¯eÒÈÂ ‡OpzL È„k ,d¯¯ÁLÓe¿«¿¿»¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

יכולה 16) שאינה וכתנאֿקמא, בברייתא, עא. בבאֿמציעא
רשב"ג, לדעת בניגוד כנעניים, ולא עבריים לא לקנות
הלכה  פ"א למעלה וראה כנעניים, עבדים לקנות לה שמתיר

ביאה 17)ב. אסורי מהלכות כב בפרק רבינו כתב כן
הברייתא  לפרש שחשבו שם בגמרא נראה וכן טז, הלכה
וכידוע, שפחות, גם נזכרו שם והרי עבריים, בעבדים הנ"ל
למעלה  (ראה קטנה בהיותה אלא נמכרת עבריה שפחה אין
הם  שם הנזכרים שעבדים הואֿהדין כן ואם א), הלכה פ"ד
אלמנה  שהרי ועוד, מה) ס"ק רסז סימן ביו"ד (הגר"א קטנים
קטן  ועבד שם), (בבאֿמציעא החשד מפני כלב לגדל אסורה
כב  סימן באה"ע (הגר"א מכלב זה לענין חשוד פחות אינו

כה). ארעא".18)ס"ק אורח לאו "אשה שם: בגמרא כן
מהלכות 19) (פ"א לביאה ראוי אינו - תשע מבן שבפחות

לא  בלבד, חששא אלא כאן שאין ומכיון ג). הלכה אישות
(כסףֿ עבירה לידי ויבואו יגדל שמא לחשוש החמירו

('טור'). בזה מחמירים ויש אינה 20)משנה), "וכן" תיבת
(כסףֿמשנה. שלמעלה מה עם קשר לה שאין שנראה נוחה.

כב). הערה להלן רב 21)וראה של מימרא לח. גיטין
שמואל. בשם אֿג.22)יהודה הלכות ה פרק למעלה

צריך 23) ולמה שחררו, הרי תמוהה: הזאת הפיסקא [כל
לשחרור  עוד הוא שזקוק כשהפקירו, מדובר ואם לכופו?
- עד) הערה יג הלכה ח פרק (למעלה כך על אותו וכופין
ואמנם  ממש? שחרור על ולא הפקר על לדבר הכריחו מי
ובכ"י  הזו, הפיסקא כל חסרה מוזיאום, בריטיש בכ"י
שחרור". גט לכתוב אותו "וכופין המלים חסרות אוקספורד
קונה  "האשה בענין למעלה שייכת זו שפיסקא ונראה

בטעות  ונכנסה שם ונשמטה עבדים". קונה ואינה שפחות
אותה"). "וכופין בה להגיה שיש (אלא במקומה שלא כאן
שכופין  כשם לשחררה, אותה כופים חשד, שיש שכיון
כדעת  (דלא דלהלן הפקר, מנהג העם בה שנוהגין בשפחה
ולפי  עיי"ש). לשחררן לה שאסור שמז) מצוה (סוף ה'חינוך'
שכשם  יט) הערה למעלה (ראה "וכן" תיבת מיושבת זה
גם  התירו כן חשד, בה שיש בשפחה לשחרר וכפו שהתירו

דלהלן]. בשפחה כן וכמו מצוה, דבר כבכל 24)בכל [צ"ל
בדין 25)הדרכים]. ו, והלכה א הלכה ח פרק [למעלה

לשחררו]. שכופין לחוצהֿלארץ או לגוי עבדו המוכר
שנכנס 26) אליעזר ברבי "מעשה לח: וגיטין מז: ברכות

והשלימו  עבדו ושיחרר עשרה, מצא ולא לביתֿהכנסת
כ. סימן פ"ז לברכות ברא"ש וראה ציין 27)לעשרה",

משום  אלא התירו שלא שם שמבואר כמו זו מצוה רבינו
לחםֿמשנה. ראה דרבים. כמה 28)מצוה בזה תמהו

מן  מצותֿעשה תדחה דרבנן שמצוה יתכן איך ראשונים,
אינו  כנעני עבד לשחרר האיסור שכל שכתבו, ויש התורה?
"לא  משום בזה ונגעו העבד, לטובת כן עושה אם אלא
כן  עושה אם אבל חינם, מתנת לו לתת שאסור תחנם"
שום  בזה אין מנין, לצירוף לו שצריך כגון עצמו, לצורך

שם). בגיטין (הר"ן ולא 29)איסור כרבינא לח. גיטין
ז. הלכה ז פרק למעלה וראה כאביי.

.ÊÏBÎÈ30ÈÈ‡Â ÈnÚ ‰OÚ :ÈÚk Bc·ÚÏ ¯ÓBÏ ·¯‰ »»««¿«¿¿«¬ƒ¬≈ƒƒ¿≈ƒ
ÔÓ Ò¯t˙ÈÂ ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÈÂ CÏÈ ‡l‡ ,CÊ»»∆»≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ
ÌÈ„·Ú‰ ˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ Ï‡¯OiL ;‰˜„v‰«¿»»∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¬»¬»ƒ

Ì‰ÈÈaL31ÔÈ‡L ;ÂÈ„·Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ«¬»»∆≈
‡Ï Ì‡Â ,ÌBÓÓ ¯ÓLÏ ÌÈÏB„‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿…»»¿ƒ…
,e˙eÓÈ B‡ eÁ¯·È Ì‰ - Èe‡¯k Ì˜LÈÂ ÂÈ„·ÚÏ ÏÈÎ‡È«¬ƒ«¬»»¿«¿≈»»≈ƒ¿¿»
Ï·‡ .Ì„‡ ÏkÓ ¯˙È BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ Ì„‡Â¿»»»«»«¿»≈ƒ»»»¬»
·iÁ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙¯B˙a BzL‡ BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿«ƒ¿≈¿«»

Ô‰È˙BBÊÓa32‡Ï Ì‡L ;Ì˙B‡ ÒÈÎ‰ Ôk ˙Ó ÏÚL , ƒ¿≈∆∆«¿»≈ƒ¿ƒ»∆ƒ…
·iÁ BÈ‡ È¯‰Â ,eÁ¯·ÈÂ e˙eÓÈ - Ì˙B‡ ÔeÊÈ»»»¿ƒ¿¿«¬≈≈«»

Ô˙eÈ¯Á‡a33. ¿«¬»»

הגמרא.30) במסקנת יב: ושם במשנה יא: שם 31)שם
וראה  העבדים", על מרחם חורין, בני על שמרחם "מי יב.

שם. מה:32)ברש"י פרשה בבראשיתֿרבה מפורש כן
חייב  והיה היתה, מלוג שפחת מצרית, שפחה "ולה
שהכניסה  מלוג, עבדי דין כי ויתכן (אורֿשמח). במזונותיה"
הבעל  אין שלאשה שכשם עצמה, האשה כדין האשה, לו
מהלכות  (פי"ב למזונותיך ידיך מעשה צאי לומר יכול
ועיין  מלוג, לעבדי כן לומר יכול אינו כך ד), הלכה אישות

ומגידֿמשנה. ברזל 33)ראב"ד צאן מנכסי בעבדים אבל
אין  - א) הלכה אישות מהלכות (פט"ז באחריותם שחייב

כן. הדין

.ÁC¯Ùa ÈÚk „·Úa „·ÚÏ ¯zÓ34Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿∆∆¿««ƒ
Ì„‡ ‰È‰iL ,‰ÓÎÁ ÈÎ¯„Â ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ,Ck ÔÈc‰L∆«ƒ»ƒ«¬ƒ¿«¿≈»¿»∆ƒ¿∆»»
‡ÏÂ ,Bc·Ú ÏÚ BlÚ „ÈaÎÈ ‡ÏÂ ,˜„ˆ Û„B¯Â ÔÓÁ«̄¬»¿≈∆∆¿…«¿ƒÀ««¿¿…
.‰zLÓ ÏkÓe ÏÎ‡Ó ÏkÓ e‰˜LÈÂ e‰ÏÈÎ‡ÈÂ ,BÏ ¯ˆÈ»≈¿«¬ƒ≈¿«¿≈ƒ»«¬»ƒ»ƒ¿∆
ÏÈL·z ÏkÓ „·ÚÏ ÔÈ˙B eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ»¿ƒ»∆∆ƒ»«¿ƒ
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micarקיח zekld - oipw xtq - xii` c"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ÏÈL·˙Â35˙BÓ‰a‰ ÔBÊÓ ÔÈÓÈc˜Óe , ¿«¿ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈
ÌÈ„·Ú‰Â36ÈÈÚk :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .ÔÓˆÚ ˙cÚÒÏ ¿»¬»ƒƒ¿À««¿»¬≈≈¿≈≈

.dz¯·b „È Ï‡ ‰ÁÙL ÈÈÚk ,Ì‰ÈB„‡ „È Ï‡ ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆«¬≈∆¿≈≈ƒ¿»∆«¿ƒ¿»
ÔÎÂ37Ô¯ÒÓ ˙e„·ÚÏ ;ÌÈ¯·„a ‡ÏÂ ,„ia e‰f·È ‡Ï ¿≈…¿«≈«»¿…ƒ¿»ƒ¿«¿¿»»

,ÒÚÎÂ ‰˜Úˆ ÂÈÏÚ ‰a¯È ‡ÏÂ .‰Le·Ï ‡Ï ,·e˙k‰«»…¿»¿…«¿∆»»¿»»»««
L¯ÙÓ ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚË ÚÓLÈÂ ˙Áa BnÚ ¯a„È ‡l‡∆»¿«≈ƒ¿««¿ƒ¿««¬»¿≈¿…»
Ò‡Ó‡ Ì‡ :Ô‰a ÁazL‰L ÌÈ·Bh‰ ·Bi‡ ÈÎ¯„a¿«¿≈ƒ«ƒ∆ƒ¿««»∆ƒ∆¿«
ÈOÚ ÔËa· ‡Ï‰ .È„nÚ Ì·¯a È˙Ó‡Â Èc·Ú ËtLÓƒ¿««¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ¬…«∆∆…≈ƒ

ÔÈ‡Â .„Á‡ ÌÁ¯a epeÎÈÂ ,e‰OÚ38˙efÚ‰Â ˙ei¯ÊÎ‡‰ »»«¿∆»∆∆∆»¿≈»«¿¿ƒ¿»«
;‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ¿»∆»¿¿≈»ƒ¿≈¬»»»
ÚÈtL‰L ,Ï‡¯OÈ Ì‰Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL BÚ¯Ê Ï·‡¬»«¿∆«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«

,‰¯Bz‰ ˙·BË ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰ÏÌ˙B‡ ‰eˆÂ »∆«»»««»¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ Ì‰ ÌÈÓÁ¯ - ÌÈ˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁa¿Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒ«¬»ƒ≈««…
˙Bnc‰Ï eevL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL ÂÈ˙BcÓa ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆«»»∆ƒ»¿ƒ«

Ì‰a39ÂÈOÚÓ Ïk ÏÚ ÂÈÓÁ¯Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ,40ÏÎÂ . »∆≈¿«¬»«»«¬»¿»
ÌÁ¯Ó‰41ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó - «¿«≈¿«¬ƒ»»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ

Ea¯‰Â EÓÁ¯Â42. ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

"dnkgd ikxce zeciqg zcn jk oicdy t"r`e

מספיק, זה אין החכמה בדרכי שינהג שאף מדבריו ומשמע
החסידות. לדרכי גם צריך ברחמנות בעבד לנהוג ובכדי

הראשונים  שהחכמים הרמב"ם שהוסיף מה פי על זה ויובן
מקדימ  עצמן,היו לסעודת והעבדים הבהמות מזון ין

ובפרט  לעבדים, בהמות כאן הוסיף מדוע ולכאורה
ואותו  חסידות, מדת ולא דין הוא לבהמות המזון שהקדמת
לבהמתך  בשדך עשב "ונתתי מהפסוק הגמרא לומדת

הבהמה. מאכל הכתוב שהקדים ושבעת" ואכלת
בא  עבדים עם בהמות הרמב"ם שצירף שבזה לומר ויש
בגדר  היא כנעני עבד עם וברחמים בחסד שהנהגתו ללמד
השכל  מצד הנה כי החכמה. מדרכי רק ולא חסידות מדת
כל  לעשות העבד שתפקיד שמכיון לחשוב האדון יכול
כי  חסד לו  להטות שאין הרי ביותר, הבזויות גם העבודות
לא  זה ולעניין ותפקידו, מקומו את לשכוח עלול בכך
מוגבלים  רחמים הם כי ורחמים חסידות מדת גם תועיל
שיגרמו  בעניינים כנעני עבד על חלים ואינם הנברא מצד

עבודתו. לעבוד שלא לו
מזון  מקדימין היו הראשונים שחכמים הרמב"ם הוסיף לכך
שהוא  מי שאף ופשוט מובן כי עצמן, לסעודת הבהמות
עליו  רחמיו אין חיים, בעלי על לרחם ויתעורר וחסדן רחום
על  מרחמים שהיו וזה ביתו, בני על מרחמיו יותר

שז  אלא הטבעיים הרחמים מצד זה אין סוג בהמותיהם הו
רחמים. של אחר

הקב"ה  להם "שהשפיע הרמב"ם כאן שהוסיף מה וזהו
צדיקים טובת ומשפטים בחוקים אותם וצוה התורה

אלא  טבעיים אינם אלה שרחמים הכל" על הם רחמנים
התורה. דרך הקב"ה ידי על לישראל שהושפעו

(72 'r f"lg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

ciaki `le ... dnkgd ikxce zeciqg zcn jk oicdy t"r`e"
"..ecar lr eler

היא  לעבדו להצר שלא זו הנהגה אם להבין, צריך ולכאורה
יאכיל  לא ש"אם קודמת בהלכה שכתב כמו החכמה מדרכי
ממון  על חס ואדם ימותו או יברחו כראוי וישקם לעבדיו
הרי  החסידות מדת של הטעם גם צריך מדוע עצמו"
מדת  שהקדים ובפרט זו, הנהגה מחייבת לבד החכמה

החכמה. לדרכי החסידות
מיותר  סבל שגורם דעתו על להעלות כדי הוא: והביאור
צריך  בכך, ורגיל עבד הוא טבעו שמצד לחשוב ולא לעבד

החסידות. למדת
אחר  באופן לעבד מתייחס החסידות, מדת בו וכשיש
איוב  בדרכי מפורש "וכן הרמב"ם: שממשיך כפי לגמרי,
ואמתי  עבדי משפט אמאס אם בהם שהשתבח הטובים
אחד" ברחם ויכוננו עשהו עושני בבטן הלא עמדי בריבם
שאם  החכמה דרכי מצד גם מבין זה, עניין שמרגיש ומתוך

יברח. או ימות וישקהו יאכלהו ולא לו יצר
שאפילו  הרמב"ם, מדברי שלמדים ה' בעבודת וההוראה
ו"עבדא  כנעני עבד של ומצב במעמד שנמצא יהודי
ודרכי  החסידות מדת שמצד הרי לי'" ניחא בהפקירא
וצדק  רחמים מתוך עמו להתנהג הקב"ה צריך החכמה

כו'. מאכל מכל ולהשקותו להאכילו
ועוד  העבד, של מזונו את להקדים שצריך אלא עוד ולא
לחמי  "קרבני - ישראל של עבודתם על שמתענג לפני
שלו  התענוג ענייני כל ליהודי נותן נחוחי" ריח  לאשי

ח"ו. בפרך מעבידו שאינו ופשיטא
(bk oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

ve dxezd zaeh d"awd mdl ritydy"mihtyne miwega me
."lkd lr md mipngx - miwicv

ביאה איסורי בהלכות הי"ז)אבל הם (פ"ט שרחמנים כתב
הכוונה  כאן כי התורה לציווי שייך שזה הזכיר ולא מטבעם
איסורי  בהל' אבל עבדו, עם רחמים של להנהגה הציווי על
ולכן  הישראלי, איש בלב המצוי לרגש היא הכוונה ביאה

התורה. ציווי הזכיר לא
(40 'rd 64 'r l"g y"ewl it lr)

וכתב 34) פרך. עבודת היא מה ו, הלכה פ"א למעלה ראה
כנעני, בעבד בפרך לעבוד שמותר משמע, שכן בכסףֿמשנה
עברי. בעבד אלא פרך עבודת על התורה הזהירה שלא מזה
תרדה  "לא בֿג): הלכה ז פרשה (בהר בספרא מפורש [וכן
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צריך, אינו והוא הזה הכוס החם לו תאמר שלא בפרך, בו
תאמרו  שמא וכו'. הגפן תחת עדור וכו' הכוס את לי הצין
תלמודֿלומר  נשתמש? במה אלו, כל את לנו ואסרת הואיל
הגויים"]. מאת לך יהיו אשר ואמתך "ועבדך

אכל 35) יוחנן "רבי ד): הלכה ח פרק (בבאֿקמא בירושלמי
שלו), כנעני לעבד (=ונתן לעבדיה ויהיב (=בשר) קופד
הלא  אנפשיה וקרי לעבדיה, ויהיב יין) (=שתה חמרא שתי

רחמים". במידת הבא - עשהו עושני בברכות 36)בבטן
שיתן  קודם שיאכל לאדם אסור רב, אמר יהודה רב "אמר מ.
והדר  לבהמתך, בשדך עשב ונתתי שנאמר לבהמתו, מאכל
כן  למד - שם נזכרו לא שעבדים ואע"פ ושבעת". ואכלת
שהביא. בתהלים הפסוק על והסתמך הסברא, מן רבינו

שמואל.37) של מימרא מז. מימרא 38)נדה לב: ביצה
בידוע  הבריות, על המרחם "כל מרינוס: בר שבתאי של
וכו' מרחם שאינו מי וכל אבינו, אברהם של מזרעו שהוא

אבינו". אברהם של מזרעו שאינו הכלל 39)בידוע לפי
קלג: (שבת וכו'" רחום אתה אף רחום, הוא מה הידוע:

ו). הלכה דיעות מהלכות בבבאֿמציעא 40)ופ"א [ראה
בבעליֿחיים]. גם מדבר זה שפסוק קנא:41)פה. שבת

ברבי. גמליאל רבי בשם את 42)ברייתא רבינו הביא ולא
כדי  וכו'" מרחם שאינו "וכל הברייתא: של השלישי הצד

טוב. בדבר לסיים

ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ
.ÔÈ˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,¯OÚ ÌÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿≈»»¿≈∆ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :‰LÓÁÂ ÌÈÚ·L ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ÌÈ˜¯t ÔÈÓeƒ¿»¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
- ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈLÏL - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»«»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¿»ƒƒ¿¿≈ƒ«¿»»»»
.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒ¿À»ƒ»»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰ÚLz - ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬»ƒƒ¿»¿»ƒ

ה'תש"פ  אייר כ"ה שלישי יום
E˜„ˆ ÈËtLÓ È„ÓÏa ,··Ï ¯LÈa E„B‡¿¿∆≈»¿»¿ƒƒ¿¿≈ƒ¿∆

xVr dWlW xtq¥¤§¨¨¨
mihRWn xtq `Ede§¥¤¦§¨¦
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»

.‚ .ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .· .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈»ƒ»

.‰ .ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .„ .‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿≈¿ƒ¿»
.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»

-mihtynxtq
zExikV zFkld¦§§¦

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«¿«
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1¯ÈÎO ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ
BÓBÈa ¯ÈÎO ¯ÎO ÔzÏ (· .¯ÎO ¯ÓBLÂ2‡lL (‚ . ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿∆…

BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎO ¯ÎO ¯Á‡È3ÏÎ‡iL („ .4¯ÈÎO‰ ¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…««»ƒ
Ba ‰OBÚL ¯aÁÓ‰ ÔÓ5ÔÓ ¯ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL (‰ . ƒ«¿À»∆∆∆……««»ƒƒ
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯aÁÓ‰6B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL (Â . «¿À»ƒ¿«¿»»∆…ƒ«»ƒ¿»

.BLÈ„a ¯BL ÌÒÁÈ ‡lL (Ê .ÏÎ‡iM ‰Ó ÏÚ ¯˙È»≈««∆…«∆…«¿…¿ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ט).1) כב, (שמות לדון טו.2)שנצטווינו כד, דברים
כג,4)שם.3) (שם לאכול לשכיר הבית בעל שירשה

מלאכתו.5)כהֿכו). מלאכתו 6)ונגמרה נגמרה ולא
מלאכה"]. גמר בשעת "שלא הנוסחא: תימן [בכתבֿיד

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואחריות 1) בתורה שנאמרו השומרים סוגי ארבעת יבאר

עליהם. המוטלת השמירה

.‡‰¯Bza e¯Ó‡ ÌÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡2ÔÈÈ„ ‰LÏLe , «¿»»¿ƒ∆∆¿«»¿»ƒƒ
Ì‰Ï LÈ3ÌpÁ ¯ÓBL :ÔÈ¯ÓBL ‰Úa¯‡‰ Ô‰ el‡Â .4, ≈»∆¿≈≈»«¿»»¿ƒ≈ƒ»

Ï‡BM‰Â5¯ÎO ‡OBÂ ,6¯ÎBO‰Â ,7. ¿«≈¿≈»»¿«≈

וֿיד.2) כב, והשוכר 3)שמות שכר נושא - מהם ששניים
ב. הלכה בסמוך כמבואר צג.) מציעא (בבא להם אחד דין -

בהלכה 4) בסמוך וֿח. כב, (שם בחינם לשמור עליו שקיבל
נאמרה). חינם בשומר זו שפרשה יתבאר, יגֿיד.5)ב שם

ב 6) בהלכה טֿיב. (שם בשכר לשמור עליו שקיבל שומר
נאמרה). שכר בשומר זו שפרשה יד.7)יתבאר שם

.··‚pL ,ÌpÁ ¯ÓBL :Ô‰lL ÔÈÈ„ ‰LÏL Ô‰ el‡Â¿≈≈¿»ƒƒ∆»∆≈ƒ»∆ƒ¿«
Ò‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·‡ B‡ epnÓ ÔB„wt‰«ƒ»ƒ∆»«¿≈»ƒ«ƒ∆¡«

ÏB„b Ò‡ ÔB„wt‰8B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L ÔB‚k , «ƒ»…∆»¿∆»¿»¿≈»≈»
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓML ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈaL9, ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»∆»«¿∆∆«¿ƒ

¯eËÙe10·¯˜Â ,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿¿ƒ¿«
ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa11,Ïk‰ ÌlLÓ - Ï‡BM‰ . ««««ƒ∆»¡…ƒ«≈¿«≈«…

Ò‡ BÚ¯‡L ÔÈa ·‚ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ „·‡L ÔÈa≈∆»««»»«»ƒ¿«≈∆≈¿…∆
‰fÓ ÏB„b12B‡ ‰Ïe‡M‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙nL ÔB‚k , »ƒ∆¿∆≈»«¿≈»«¿»

B‡ ¯aLÂ :Ï‡BLa ·e˙k CkL ;˙ÈaL B‡ ‰¯aLƒ¿¿»ƒ¿≈∆»»¿≈¿ƒ¿«
ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó13B‡ ¯ÎO ‡OB . ≈¿»»≈ƒ«≈¿«≈≈»»

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc Ì‰ÈL - ¯ÎBO‰14B‡ ·‚ Ì‡ : «≈¿≈∆ƒ∆»≈»∆ƒƒ¿«
È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÏËpL B‡ ¯eÎO‰ ¯·c‰ „·‡»««»»«»∆»«»»«¿ƒ»¬≈

ÌÈÓlLÓ el‡15ÔB‚k ,‰fÓ ÏB„b Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â ; ≈¿«¿ƒ¿ƒ≈¿…∆»ƒ∆¿
B‡ ˙ÈaL B‡ ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ‰Ó‰a ‰˙È‰L∆»¿»¿≈»≈»ƒ¿¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯eËÙe ,‰Ò‡pL ÔÈÚaL el‡ È¯‰ - ‰Ù¯Ë16. ƒ¿¿»¬≈≈ƒ¿»ƒ∆∆∆¿»¿ƒ

˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ ‰aL B‡ ¯aL B‡ ˙Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿«ƒ¿»≈…∆¿«
ÂÈÏÚ·Ï ÌlLÈ ,BnÚÓ ·bÈ ·b Ì‡ :·È˙Îe ;'B‚Â ÈÈ¿»¿¿ƒƒ»…ƒ»≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»»

'B‚Â17¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .18.Ïk‰ ÏÚ ÚaL - ÌpÁ ¯ÓBL : ¿ƒ¿≈»≈≈ƒ»ƒ¿»««…
˙ÚLa ‰˙n‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÌlLÓ - Ï‡BM‰Â¿«≈¿«≈∆«…ƒ«≈»ƒ¿«

¯‡a˙iL BÓk ,‰Î‡ÏÓ19- ¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB . ¿»»¿∆ƒ¿»≈≈»»¿«≈
ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,‰·b‰ ˙‡Â ‰„·‡‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ∆»¬≈»¿∆«¿≈»¿ƒ¿»ƒ«
‰˙Óe ‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»≈»

Ìia ‰Ú·hL ‰ÈÙÒa ¯·c‰ „·‡L B‡ ,‰Ù¯Ëe20B‡ , ¿≈»∆»««»»ƒ¿ƒ»∆»¿»«»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜Ï21¯‡MÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»¿…«≈»≈ƒ¿»

ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡22. √»ƒ«¿ƒ

שמר 9)גמור.8) שלא חינם ששומר בשמירתו, פשע ולא
כך  שארעו נשבע וכן גמור. באונס אפילו לשלם חייב כראוי
השתמש  שלא (פירוש, יד שלח ושלא ברשותו, ואינו וכך
(בבא  אותו הפוטר המאורע שארעו קודם עצמו) לצורך בו
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א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ו פרק ראה ו.). מציעא
מד:).10) (שבועות (בבא 11)מלשלם חז"ל ואמרו

לשבועה  זו וקריבה דין, בית זה - שאלוהים מא:) מציעא
כאן  מדבר הכתוב חינם שבשומר נתפרש לא [בתורה היא
בפרשה  התורה שחייבה ממה צד:) (שם חז"ל זאת ולמדו
מלשלם, ופטרתו אבד או כשנגנב בשבועה השומר את זו
על  בתשלומים התורה חייבה טֿיב) (שם שנייה ובפרשה
הנאה  כל לו שאין - חינם ששומר ומסתבר ואבידה, גניבה
השנייה  והפרשה מלשלם, שפטור הוא - משמירתו
שכר]. בשומר - ואבידה בגניבה לשלם המחייבת

ואבידה.12) שהשואל 13)מגניבה בתורה נתפרש לא
וחומר  מקל צה.) (שם חז"ל ולמדוהו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  בגניבה וחייב ומתה משבורה שפטור - שכר משומר
דין  אינו ומתה, בשבורה שחייב שואל בסמוך), (כמבואר
וחומר  קל הוא "וזה ואבידה. בגניבה שחייב שכן) כל (לא
שכתוב  ממה (שם) חז"ל למדוהו וכן תשובה". עליו שאין
הפרשה  עם זו פרשה מחברת זו וא"ו בוא"ו, ישאל וכי
נוסף  באונסים גם מתחייב שהשואל ומוסיפה, לה שקדמה
לה. שקדמה בפרשה שנאמרו ואבידה גניבה חיובי על

דין 14) פורש שלא - שהשוכר פ:), (שם יהודה כרבי
נהנים  ששניהם מפני שכר. כשומר דינו - בתורה שמירתו
שכר  מקבל שכר השומר - ברשותם נמצא שהפיקדון במה
דינם  לפיכך - לצורכו בו משתמש והשוכר שמירתו בעד

מאורע 15)שווה. כל על באחריות חייב שכר שהשומר
והרי  - בשמירה לחיסרון לייחסו יש ואשר לפיקדון שיארע
כל  ושמרו ישב אילו למנוע היה בידו האבידה או הגניבה

אלו 16)היום. אונסים למנוע השומר ביד אין שהרי
ולא  שיסתכן, מבלי למנוע אפשר אי שבוייה אונס ואפילו
בסכנה. הכרוכה שמירה השומר על תורה הטילה

נתפרשה 17) שלא ואבידה ישלם". לא "הטריפה וכתוב
מה  מגניבה: וחומר בקל צד:) (שם חז"ל למדוה בתורה
לפשיעה  שקרובה אבידה משלם, - לאונס שקרובה גניבה
לחיסרון  האבידה את לייחס יותר קרוב כלומר, שכן. כל לא

שמ  והשומר אחרים ידי על שנגנבה מגניבה רו בשמירה,
בידו  שהיה מפני בגניבה, חייב הוא ואם השומרים, כדרך
על  שחייב וחומר קל מעולה, שמירה ידי על למנוע
השומר  את המחייבת שהפרשה למעלה [נתבאר האבידה.

נאמרה]. שכר בשומר - ואבידה שאמרנו 18)בגניבה ממה
ג  חלק נבוכים במורה הוא. כך דיניהם שחלוקת למד, אתה
לשונו: וזה שומרים" "ארבעה דיני רבינו מסביר מב פרק
תועלת  שאין חינם, ששומר והוא, מבואר, בו היושר ואופני
מן  פטור הוא - חסד גומל הוא ואמנם העניין, בזה כלל בו
ושואל  הממון, בעל מכיס הוא בו שיארע נזק וכל הכול.
חייב  אותו הגומל הוא הממון ובעל שלו, כולה שהתועלת
נושא  אבל השואל. מכיס הם המתחדשים הנזקים וכל בכול,
ובעל  השומר לומר רצוני משניהם, אחד כל - והשוכר שכר
שניהם, בין הנזקים נחלקו ולזה בתועלת. משתתפים הממון,
השומר  מכיס הוא השמירה מיעוט מפני מנזק שיבוא מה
שלא  מפני באה והאבידה הגניבה כי ואבידה, גניבה והוא
והם  למונעם, תחבולה שאין והנזקים מעולה, שמירה שמר

הממון. בעל מכיס הם ומתה, ושבוייה בפרק 19)שבורה

א. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות כט:20)א מציעא בבא
וצג:21) בסכנה.22)שם, כרוכה שהצלתם

.‚„È˜Ùn‰23B‡ ,¯ÎOa ÔÈa ÌpÁa ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ»≈¿»»
˙‡ ¯ÓBM‰ Ï‡L Ì‡ ,B¯ÈkO‰ B‡ BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»««≈∆

ÌÈÏÚa‰24L ¯·c‰ ÌÚ25¯ÓBM‰ È¯‰ - Ô¯ÎO B‡ Ô‰l «¿»ƒƒ«»»∆»∆¿»»¬≈«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt26ÚLt elÙ‡ .27„·‡Â ¯ÓML ¯·ca »ƒ¿¬ƒ»««»»∆»«¿»«

¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈLt‰ ˙ÓÁÓ28Ì‡ : ≈¬««¿ƒ»¬≈∆»∆∆¡«ƒ
.B¯ÎOa ‡a ‡e‰ ¯ÈÎO Ì‡ ,ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa¿»»ƒ…¿«≈ƒ»ƒ»ƒ¿»
Ô¯ÎO B‡ ÌÈÏÚa‰ Ï‡MLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ¿»»
ÌL ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÙÁ‰ ÏËpL ˙Úa¿≈∆»««≈∆««ƒ∆≈«¿»ƒ»
ÏË Ï·‡ .Ò‡pL ˙Úa B‡ ‰„·‡‰Â ‰·b‰ ˙Úa BnÚƒ¿≈«¿≈»¿»¬≈»¿≈∆∆¡«¬»»«
¯ÎO Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯ÓBL ÂÈÏÚ ‰OÚÂ ıÙÁ‰«≈∆¿«¬»»»≈¿ƒ»¿««»»«
ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÏ‡L B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿≈»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
;ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ¯eÓM‰ ¯·c‰ Ò‡pL ˙Úa ÌL»¿≈∆∆¡««»»«»¬≈∆¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌlLÈ ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»≈ƒ«≈¿«≈ƒƒ«¿»

e„ÓÏ29BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰ ˙ÚLa BnÚ ‰È‰ : »¿»»ƒƒ¿««¿≈»««ƒ∆≈
n‰Â ‰·b‰ ˙Úa˙ÚLa BnÚ ‰È‰ ‡Ï ;¯eËt - ‰˙È ¿≈«¿≈»¿«ƒ»»…»»ƒƒ¿«

B‡ ‰˙Èn‰ ˙Úa BnÚ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ï‡M‰«¿≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈«ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .·iÁ - ‰i·M‰30ÔlkL , «¿ƒ»«»¿«ƒƒ¿»«¿ƒ∆À»

¯eËt - ÌÈÏÚaa ‰ÚÈLt elÙ‡ .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚaa31. «¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿ƒ»«¿»ƒ»

שם 23) ובגמרא צד. שם במשנה שנינו בבעלים שאלה דין
בשומרים. הדין שהוא למדו החפץ 24)(צה.) בעל

השואל. או עבודה 25)שהופקד באותה לעשות דוקא לאו
מלאכה  שהיא איזו לעשות עליהם קיבלו אפילו אלא עצמה,
צה.). שם (ברייתא השוכר או השואל אצל אחרת

(ראה 26) השומרים משבועת גם שפטור משמע, מלשונו
ובקצות  ברשותו. שאינו משבועה ואפילו ב) הלכה למעלה
ראייה  והביא בזה מסתפק יח אות רצא סימן החושן
שחייב  ונמצא, המתחיל דיבור נז: קמא בבא מתוספות
בדבר. אמוראים נחלקו ה פרק שבועות ובירושלמי בשבועה
פסק  לד, קטן סעיף ביאורים שם המשפט בנתיבות אולם
ברשותו. ושאינו יד בו שלח שלא שבועה שחייב

לקולא 27) רבינו ופסק שם. ורבינא אחא רב מחלוקת
מיימוניות  הגהות (ראה מספק ממון להוציא שאין לנתבע,

מפורש 29)בשואל.28)כאן). אינו זה דין כלומר,
כך  לדרוש רבינו משה עד איש מפי איש נמסר אלא בתורה,
אין  "בעליו אומר אחד כתוב דרשו: צה: שם הכתוב. מן
ולא  שאלה בשעת לא היה שלא ומשמע ישלם" שלם עימו
אחד  וכתוב פטור; מהם באחד היה אבל האונס, בשעת
שיהיה  שצריך ומשמע ישלם", לא עימו בעליו "אם אומר:
מהם  באחד היה אם אבל האונס, ובשעת שאלה בשעת עימו
באחת  מובנה "עימו" שהמלה לפרש אנו ומוכרחים חייב.
פירשה  ולא - האונס בשעת או שאלה בשעת או - מהם
ששעת  ומסתבר, פוטרת. אינה ואיזו פוטרת איזו תורה
האונס  חובת הגורמת היא שהרי הפוטרת, היא שאלה

ומזונותיה. בפרה שכר 30)והטיפול שומר חינם, שומר
ישאל" "וכי בו שכתוב משואל צה.) (שם זה ולמדו והשוכר.
לה, שקדמו הפרשיות עם שואל פרשת מחברת והיא בוא"ו
שאר  דין כן השואל שכדין הפרשיות מסמיכות למדים ואנו
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קכי zexiky zekld - mihtyn xtq - xii` d"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

השומרים  שאר כן - פטור בבעלים ששואל כשם השומרים,
פטורים. בשואל.31)בבעלים כמו השומרים בכל

.„Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙lÁ˙a ÚLtL ¯ÓBL Ïk»≈∆»«ƒ¿ƒ»««ƒ∆∆¡«
¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÙBÒa32È‡M¯ Ï‡BM‰ ÔÈ‡Â . ¿«»¿∆ƒ¿»≈¿≈«≈««

ÏÈ‡L‰Ï33B· ‡¯BwL ÏkL ,‰¯Bz ¯ÙÒ Ï‡L elÙ‡ . ¿«¿ƒ¬ƒ»«≈∆»∆…∆≈
¯Á‡Ï epÏÈ‡LÈ ‡Ï - ‰ÂˆÓ ‰OBÚ34¯ÎBO‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿»…«¿ƒ∆¿«≈¿≈≈«≈

‡Ï - ‰¯Bz ¯ÙÒ B¯ÈkO‰ elÙ‡ .¯ÈkO‰Ï È‡M«̄«¿«¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ≈∆»…
¯Á‡Ï ep¯ÈkOÈ35ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L . «¿ƒ∆¿«≈∆¬≈∆≈≈¿ƒ

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL36¯ÓBM‰ ¯·Ú .37¯ÒÓe ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈»««≈»«
ÈM‰ ¯ÓBM‰ d¯ÓML ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ :ÈL ¯ÓBLÏ¿≈≈ƒƒ≈≈ƒ∆¿»»«≈«≈ƒ

Ò‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k38,ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ¯eËt - ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«»«≈»ƒ
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ò‡pL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L39·iÁ - ∆¬≈≈≈ƒ∆∆¡«¿ƒ≈»≈ƒ«»

¯ÒnL ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰«≈»ƒ¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆»«
‡e‰ ‰OÚÈÂ ,¯Á‡ ¯ÓBLÏ40ÈM‰ ¯ÓBM‰ ÌÚ ÔÈ„41. ¿≈«≈¿«¬∆ƒƒ«≈«≈ƒ

¯ÎO ¯ÓBLÏ ¯ÒÓe ,ÌpÁ ¯ÓBL ÔBL‡¯‰ ‰È‰ elÙ‡42 ¬ƒ»»»ƒ≈ƒ»»«¿≈»»
ÔÓ‡ ‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏ ıÙÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ È¯‰L ;·iÁ -«»∆¬≈≈¿«««≈∆««»∆¡»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ú·M‰Ï ÈÏˆ‡43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆¿ƒ¿ƒ»«¿∆≈∆¡»¿ƒ»ƒ»»
„ÈÓz „È˜Ù‰Ï ÌÈÏÚa‰ C¯„44‰Ê ¯·c45¯ÓBM‰ Ïˆ‡ ∆∆«¿»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»»∆≈∆«≈

;ÌlLlÓ ¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ÈM‰«≈ƒ¬≈∆«≈»ƒ»ƒ¿«≈
Ìz„˜Ù‰L ¯·c‰ ‰Ê :ÌÈÏÚaÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈«¿»ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿∆

LÓ‡ ,ÌzÏ‡L‰ B‡ ÈÏˆ‡46B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ì˙ÈÈ‰ ∆¿ƒƒ¿«¿∆∆∆¡ƒ∆«¿ƒƒ
È‡ Èz„˜Ù‰L ‰Ê Ïˆ‡47BÏˆ‡48‡e‰Â .49ËÚÓÈ ‡lL ≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ∆¿¿∆…¿«≈

B˙¯ÈÓL ËÚÓÈ „ˆÈk .B˙¯ÈÓL50„˜ÙÓ ‰È‰L ÔB‚k ? ¿ƒ»≈«¿«≈¿ƒ»¿∆»»À¿»
¯ÎOa BÏˆ‡51B‡ ;ÌpÁa ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â , ∆¿¿»»¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒ»

ÈM‰ B˙B‡ Ïˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,BÏˆ‡ Ïe‡L ‰È‰L∆»»»∆¿¿ƒ¿ƒ≈∆«≈ƒ
B˙¯ÈÓL ËÚÓe ÏÈ‡B‰ .¯ÎOa52‡e‰ ÚLBt - ¿»»ƒƒ≈¿ƒ»≈«

ÌlLÓe53ÌÈÏÚaa ¯ÎOL B‡ Ï‡ML Èt ÏÚ Û‡ .54- ¿«≈««ƒ∆»«∆»««¿»ƒ
¯ÓBL „ÈÏ B„iÓ ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‡ÈˆB‰ ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ«»»«»ƒ»¿«≈

¯Á‡55. «≈

ג.32) הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ד בפרק
השואל 33) "אין א: הלכה ג, פרק מציעא בבא תוספתא

זה  ולא וכו' להשכיר רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי
נותן  כן אם אלא אחר אצל להפקידם רשאי אצלו שמפקידים
מפני  בסמוך, רבינו מנמק זה ודין רשות". הבית בעל לו
ביד  פקדונו שיהא המפקיד של רצונו שאין אומרים, שאנו

דתיעביד 34)אחר. לאינש ליה "ניחא אומרים אנו ואין
שתיעשה  אדם של "רצונו אומרים אנו (אין בממוניה" מצוה
שהרי  הספר, לאיבוד לחשוש שיש במקום בממונו") מצוה
כשישתמש  יפסיד שלא שייזהר הבעלים על נאמן השני אין

כט:). שם (גמרא כט.36)שם.35)בו על 37)גיטין
הבעלים. בטענה 38)רצון לבוא יכול הפיקדון בעל ואין

בסמוך) (ראה בשבועה עליו נאמן השני השומר שאין
בבא  (רי"ף שבועה צריך השומר אין עדים שיש  שבמקום
שיהיה  רצוני "אין הפיקדון בעל של וטענתו לו). מציעא
השומר  על לאסור רק יפה כוחה אחר" ביד פקדוני
חייב  אינו ומסר עבר אם אבל אחר, לשומר למסור לכתחילה

משנה). (לחם שבועה.39)לשלם חיוב כאן ויש

הראשון.40) השומרים.41)השומר שבועת משביעו
שמירה 42) לשמור חייב שכר ששומר שמירה, בזה והוסיף

חינם. שומר משמירת מעולה כדברי 43)יותר בשבועה.
שהרי  להישבע, יכול אינו שהראשון ומכיוון לו:). (שם רבא
לשלם  הראשון חייב - שנאנסה הדבר אמת אם יודע אינו
זה  הרי - האונס את ראה הראשון שאם יוצא ומזה לבעלים.

משנה). (מגיד ופטור קרובות.44)נשבע לעיתים
זה.45) פיקדון של והכוונה 46)כערכו "אמש" דוקא  לאו

קצר. זמן לפני בנאמנותו 47)- שינוי שום חל לא כלומר,
הדבר שאין השני, השומר של שתשתנה ובמצבו מצוי

שנעשה  נאמנותו, נשתנה ואם אדם, של נאמנותו בןֿלילה
הראשון  השומר אין עני, שנעשה - מצבו שנשתנה או חשוד,
להפקיד  רגילים היו שהבעלים בטענה עצמו את לפטור יכול

משנה). (כסף שם).48)אצלו (רי"ף וייפטר השני ויישבע
אצל 49) להפקיד רגילים הבעלים היו שאם שאמרנו מה

הראשון. פטור אפילו 50)השני חייב, הראשון ויהא
אצלו. להפקיד רגילים שהבעלים למי בתורת 51)שמסרו

בגניבה  לשלם שחייב שכר כשומר דינו ושוכר שכירות,
כט). קטן סעיף רצא סימן המשפט (נתיבות ואבידה

שכר 52) לשומר שמסרו במה דעתו גילה המפקיד והרי
אם  וכן חינם. שומר משמירת מעולה יותר בשמירה שרוצה
יותר  שהיא שואל בשמירת שרוצה דעתו גילה לשואל מסרו

שוכר. משמירת שאירע 53)מעולה טוען השני אם אפילו
שכר  בשומר כדרכה מתה כגון בו, חייב אינו שהראשון אונס
שמסר  בשואל מלאכה מחמת מתה או חינם לשומר שמסר
הראשון  את פוטרת שבועתו אין - זה על ונשבע לשוכר
התחייבתי  לא לטעון: יכול שהמפקיד מפני מתשלומים,
למעלה, אמרנו אמנם השני. של שבועתו את לקבל כלל
שאינו  לטעון יכול המפקיד אין השני אצל להפקיד שברגיל
בשמירתו. מיעט כשלא נאמר זה אבל בשבועה, לשני מאמין
למעשה  מראש מסכים שהמפקיד הדעת, על ומתקבל
השמירה  דיני השני, לגבי גם עצמו על וקיבל המסירה
השני  נעשה וכאילו זה, מסוג שומר לגבי התורה שקבעה
לשני  להאמין המפקיד מחובת ולפיכך הבעלים, של שומרו
לא  שמירתו שמיעט במקום אבל לראשון, כמו בשבועה
היו  לא הבעלים שהרי הבעלים, של כשומרו השני נעשה
מצד  כפשיעה אותה מגדירים ואנו זו למסירה מסכימים
לשני  להאמין המפקיד מחובת אין ולפיכך, הראשון,

לא). קטן סעיף שם המשפט (נתיבות ואמרנו 54)בשבועה
פטרה  שהתורה פטור, בבעלים שפשיעה ג, בהלכה למעלה

שהוא. תשלום מכל רק 55)אותו פוטרת בבעלים ופשיעה
נשאלו  או נשכרו שהבעלים הראשון של ברשותו מאירועים
שברשות  מאירועים פוטרת ואינה הבהמה, עם ביחד לו
על  חייב הראשון ולפיכך לו, נשאל או נשכר שלא השני,
שהמדובר  לפרש ואין משנה), (מגיד השני שברשות האירוע
לו  אסור שכר ששומר מפני שכר, לשומר שמסר בשואל
ויוצא  מלאכה מחמת במתה חייב ולפיכך בפיקדון להשתמש
בו  פטורים ששניהם שהוא, מאורע כל לך שאין מזה
זה  לביאורו ובהתאם כט. קטן סעיף שם המשפט (נתיבות
במקום  "שוכר" כו סעיף שם ערוך בשולחן מגיה הוא
בזה  יש לגמרי פטור שבבעלים פי על ואף שכר"). "שומר
מן  רק פוטרת בבעלים ששמירה מפני בשמירתו, מיעוט
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(נתיבות  מעולה שמירה מחובת לא אבל בלבד, התשלומים
ל). קטן סעיף שם המשפט

.‰da ¯ËtiL ‰È‡¯‰ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ»¿»»∆ƒ»≈»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙¯ÈÓL ÔÈ„k ÔBL‡¯ ¯ÓBL56. ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»

BÏˆ‡ ‰¯eÓM‰ ‰Ó‰a‰ Ô˙pL ¯ÎO ¯ÓBL ?„ˆÈk≈«≈»»∆»««¿≈»«¿»∆¿
‰˙nL ÌÈ„Ú ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰ Ì‡ ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ¿≈ƒ»ƒ≈ƒ«≈«≈ƒ≈ƒ∆≈»
ÔÎÂ .¯eËt ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰«¿≈»¿«¿»¬≈«≈»ƒ»¿≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk57. …«≈»∆

פטור 56) שנאנס עדים שיש שבמקום ד הלכה לעיל כמבואר
הפיקדון  בעל של דרכו כשאין אפילו הראשון השומר
בפשיעה  "תחילתו מצד לחייבו אין וכן השני, אצל להפקיד
באונס  וסופו בפשיעה תחילה שדין מפני באונס", וסופו
בין  סיבתי קשר שהוא איזה כשיש אלא נאמר, לא חייב
לפשיעה  לייחס כשאין המדובר וכאן האונס ובין הפשיעה
רצא  סימן משפט חושן (ש"ך בסוף שבא לאונס סיבה שום

משנה). לחם וראה מו קטן פוקד 57)סעיף שהיה באונס
העיר. כל ושדד גייס שבא כגון הראשון, השומר את גם

.Â¯Á‡ ¯ÓBLÏ ¯ÒnL ¯ÓBL58,B˙¯ÈÓLa ÛÈÒB‰Â , ≈∆»«¿≈«≈¿ƒƒ¿ƒ»
‰‰ - ‰˙ÓÂ‰‡59‰¯t ¯ÎBO‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ »≈»«¬»»«¿»ƒ≈««≈»»

dk¯„k ‰˙Óe ,¯Á‡Ï dÏÈ‡L‰Â B¯·ÁÓ60„Èa ≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿«≈≈»¿«¿»¿«
ÈÓ„ e¯ÊÁÈ - Ïka ·iÁ Ï‡BM‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈«»«…«¿¿¿≈
‰¯BÁÒ ‰OBÚ ¯ÎBO‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ ‰¯t‰«»»«¿»ƒ∆≈∆«≈∆¿»

B¯·Á ÏL B˙¯Ùa61B„Èa ‰È‰ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆¬≈¿≈…«≈»∆»»¿»
¯ÓBM‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ·Ï ¯Á‡ „Èa BÁlLÂ ,ÔB„wtƒ»¿ƒ¿¿««≈ƒ¿»»ƒ¿«≈

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ÔBL‡¯‰62,ÌÈÏÚa‰ „ÈÏ ÚÈbiL „Ú »ƒ«»¿«¬»«∆«ƒ«¿««¿»ƒ
- ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ïe ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ƒ»«¬…¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ

¯ÈÊÁÓ63Ô¯Ùk ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â .64BÈ‡ - «¬ƒ¿ƒÀ¿««≈»ƒ«¿»≈
ÈM‰ ¯ÓBM‰ „iÓ ÔB„wt‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ65ÏÚ Û‡ , »¿«¬ƒ«ƒ»ƒ««≈«≈ƒ««

ÔBL‡¯ ÏL B˙eÈ¯Á‡a ÔB„wt‰ ÔÈ„ÚL Èt66. ƒ∆¬«ƒ«ƒ»¿«¬»∆ƒ

השמירה 58) את למסור לשומר רשות הבעלים שנתנו כגון
ב). קטן סעיף שז סימן משפט חושן (ש"ך לאחרים

פטור.59) והראשון לשלם חייב שהשני הפסד כשאירע
אירע 60) שהאונס לישבע הראשון שביכולת או עדים בפני

יסכים  שהשני הדעת, על מתקבל הדבר אין כי בנוכחותו,
בזה. כלום ירוויח לא שהרי כדרכה, שמתה להישבע

בדין 61) חכמים ונחלקו לה: מציעא בבבא יוסי רבי כדברי
(במקרה  למשכיר השוכר יישבע אומר קמא תנא זה:
כדרכה  שמתה להישבע) וביכולתו בנוכחותו אירע שהאונס
ישלם  והשואל באונסין), חייב אינו השוכר כי (ופטור
של  בפרתו סחורה עושה הלה כיצד יוסי רבי אמר לשוכר.
הפרה  הרי כלומר, לבעלים", פרה תחזור "אלא חבירו?
כאילו  לשוכר ישלם שהשואל דן אתה ואיך השוכר של אינה
השאיל  כאילו השוכר, את דנים אנו אלא הפרה, בעל הוא
בעל  הוא המשכיר - ומעתה המשכיר בשליחות הפרה את

שם). (רא"ש השואל של בדרך 62)דינו הפיקדון של
להפקיד  רגיל הפיקדון בעל היה אם אבל הבעלים, לבית
(כמבואר  הפיקדון מאחריות המשלח ונפטר השליח אצל

משנה). (מגיד הפיקדון להחזיר יכול אינו ד), הלכה לעיל
הבעלים 63) זכו ולא מרשותו הפיקדון יצא לא כלומר,

הדין  שבמלוה פי על ואף לשליח. שמסרו במה ִבפיקדון
ולוה  מלוה מהלכות ט"ז פרק (ראה למלוה זכה ַשהשליח
שאין  אומרים שאנו מפני בפיקדון, כן הדין אין ב) הלכה
תסולק  שלא כדי השליח, בזכיית המפקיד של רצונו
יד.). (גיטין אחר ביד פיקדונו ויהא הנפקד, של אחריותו

להחזיר 64) לשומר תבעוהו כבר שהבעלים זה, בפיקדון
וכפר. שרצונו 65)הפיקדון הדעת על מתקבל זה שבמקרה

זכה  ולפיכך הזה השומר יד מתחת להוציאו המפקיד של
שם). (גיטין השליח ליד כשהגיע ברייתא 66)בפיקדון

על  לו לשלוח ציווה לא שהמפקיד מפני מנמק, ורש"י שם.
השליח. ידי

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ולא 1) במטלטלין, אלא אינו השומרים ארבעת שדין יבאר

משיכה  שתיקנו ודין בהקדשות, ולא בקרקעות ולא בעבדים,
שהפקיד, קטן ודין שומרים, בארבעה תנאי ודין בשומרים,
שמירת  כלל עלי קיבלתי לא או החזרתי, שטען שומר ודין

החפץ.

.‡‰Úa¯‡a ‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈÈ„ ‰LÏL¿»ƒƒ»¬ƒ«»¿«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰2ÏLÂ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈÏËÏhÓa ‡l‡ ÔÈ‡ , «¿ƒ≈»∆»¿ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿»≈¿∆

e‡ˆÈ - ‰Ó‰a ÏÎÂ ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk :¯Ó‡pL .ËBÈ„‰3 ∆¿∆∆¡«∆∆≈ƒ¿»¿≈»»¿
˙BÚ˜¯˜4˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ,ÌÈ„·Ú‰ e‡ˆÈÂ .5e‡ˆÈÂ . «¿»¿»¿»¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËM‰6,˙BLc˜‰ e‡ˆÈÂ . «¿»∆≈»»¿»¿∆¿≈
e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL7È„·BÚ ÈÒÎ e‡ˆÈÂ . ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿ƒ¿≈¿≈

ÌÈ·ÎBk8ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‡kÓ .9˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰ : »ƒƒ»»¿¬»ƒ»¬»ƒ¿«¿»
BÈ‡ Ô‰lL ÌpÁ ¯ÓBL - ˙BLc˜‰‰Â ˙BÚ˜¯w‰Â¿««¿»¿«∆¿≈≈ƒ»∆»∆≈

¯ÎBO B‡ ¯ÎO ‡OBÂ ,ÚaL10ÌlLÓ BÈ‡11Ì‡Â . ƒ¿»¿≈»»≈≈¿«≈¿ƒ
B„iÓ e˜12Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -13. »ƒ»«»¿«¬»»

ãycew zegiyn zecewpã

"...oilhlhna `l` mpi` ... mixen`d mipic dyely"

ויצאו  לקרקעות, שהוקשו העבדים ויצאו קרקעות "...יצאו
חינם  שומר .. ההקדשות ויצאו ממון, גופן שאין השטרות

משלם". אינו שוכר או שכר ונושא נשבע אינו שלהם
ההקדשות  על שנשבעין חכמים "ותקנו ב' בהלכה וממשיך
יזלזלו  שלא כדי תורה, של כעין השומרים שבועת

בהקדשות".
עניין  הוא בקדשים לזלזל שלא הזהירות להבין, וצריך
שלא  היינו המקדש, לעבודת זר יקרב שלא בתורה מפורש

בקדשים. יזלזלו
ההקדשות,והלא על משבועה חינם שומר פטרה התורה

על  שבועה ולתקן להוסיף חכמים ראו טעם ומה
ההקדשות.

והסייגים  הגזירות ככל היא זו שתקנה בזה, והביאור
ובדורות  הדורות, ירידת מצד שני בית בימי שנתחדשו
ירידת  אחר ורק זו, בזהירות צורך היה לא זה שלפני
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התקנה  כולל וגזירות, סייגים לתקן חכמים הוצרכו הדורות
ההקדשות. על נשבע חינם שומר להיות

(a oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) בפרק דבר 4)נתמעטו.3)שנתבארו שאינם
וכלים. ככסף "והתנחלתם 5)המיטלטל בהם שכתוב

לאחוזה. הוקשו - מו) כה, (ויקרא אחוזה" לרשת אותם
וכשנדע 6) בהם, שכתוב למה (הוכחה) לראיה אלא שאינם

ממון  שווי לגופו שאין ערך, לשטר יהיה לא - הראיה בירור
כלל  במידת זה כל למדו נז: בבבאֿמציעא וכלים. ככסף
נדרשת  שהתורה המידות משלושֿעשרה (אחת וכלל פרט
דבר  כל - (משמע כלל - רעהו" אל איש יתן "כי בהן):
כלים  או כסף (משמע פרט - כלים" או "כסף שהוא),
שאפשר  דבר כל - (משמע וכלל חזר - "לשמור" בלבד),
הפרט. כעין אלא דן אתה אי וכלל, ופרט כלל לשמרו),
שנזכרו  לדברים הדומה דבר לכל התכוונה התורה פירוש,
ממון. וגופו למקום ממקום המיטלטל דבר היינו בפרט,

(שם).7) רעהו אינו - "רעהו"8)והקדש בכלל שאינן
משפטים). במשנה.9)(מכילתא נו. אמנם 10)שם

הואֿהדין  אבל שכר, ושומר חינם שומר רק במשנה הוזכרו
שדינו  ב, הל' א, בפרק נתבאר השוכר ושואל. לשוכר
ושומר  חינם שומר לדיני דינו הוקש והשואל שכר, כשומר
"וכי  בו: שכתוב במה לו, הסמוכה בפרשה הכתובים שכר
וראה  - כד סי' ו פרק שבועות (רא"ש החיבור בוא"ו ישאל"
ההלכה, בתחילת רבינו כתב וכן יב). הערה בפ"א לעיל
למשנה  ובפירושו השומרים. בארבעת הוא זה שדין
השוכר  הוזכרו לא למה רבינו מבאר מב: בשבועות
וכו' הקרקעות בדין זו במשנה שכללו מפני שהוא והשואל:
שואל  דין להזכיר מקום אין ובהקדש ההקדש, דין גם
הוזכרו  לא ולכן ושכירות, שאלה בהם אסור שהרי ושוכר,

וכו'. הקרקעות בדיני את 11)גם הפסיד לא שכר ושומר
(מגידֿמשנה). כדין 12)שכרו חייב שיהא סודר, בקנין

מטלטלין. נח.13)שמירת ב"מ

.·ÌÈÓÎÁ ew˙Â14˙Úe·L ˙BLc˜‰‰ ÏÚ ÔÈÚaLpL , ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ««∆¿≈¿«
M‰‰¯Bz ÏL ÔÈÚk ÔÈ¯ÓB15eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k , «¿ƒ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿

.˙BLc˜‰a«∆¿≈

תורה 15)שם.14) כשספר נשבע כלומר, חפץ. בנקיטת
ח. הל' שבועות מהל' פי"א ראה בזרועו.

.‚‡ˆBiÎÂ ÌÈ„·Úa ¯ÓBM‰ ÚLt Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»««≈«¬»ƒ¿«≈
Ô‰·16¯eËt BÈ‡L .ÌlLÏ ·iÁ -17ÌÈ„·Úa »∆«»¿«≈∆≈»«¬»ƒ

‰˙Óe ‰„·‡Â ‰·b ÔÈcÓ ‡l‡ ˙B¯ËLe ˙BÚ˜¯˜Â¿«¿»¿»∆»ƒƒ¿≈»«¬≈»≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ ÌpÁ ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡L , ¿«≈»∆∆ƒ»»≈ƒ»«ƒ«¿¿ƒ

˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú·e ,Ú·MÈ - e„·‡ B‡ e·‚Â¿ƒ¿¿»¿ƒ»««¬»ƒ¿«¿»
‰Úe·MÓ ¯eËt - ˙B¯ËLe19¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ»»≈

¯eËt ,ÔÈÏËÏhÓa ‰„·‡Â ‰·b ÌlLnL ,¯ÎO»»∆¿«≈¿≈»«¬≈»¿ƒ«¿¿ƒ»
el‡a ÌlLlÓ20.ÌlLÏ ·iÁ - da ÚLt Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«≈¿≈¬»ƒ»«»«»¿«≈

‡e‰ ˜ÈfÓ - ÚLBt‰ ÏkL21ÔÈc ÔÈa L¯Ù‰ ÔÈ‡Â , ∆»«≈««ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ
‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .ÔÈÏËÏhÓ ˜Èfn‰ ÔÈ„Ï Ú˜¯˜ ˜Èfn‰««ƒ«¿«¿ƒ««ƒƒ«¿¿ƒ¿ƒ¡∆
È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÈ·nÏ ‰Ê22: ∆«¿ƒƒ¿≈»»¿≈««

˙eÒÈ¯‡a ÔÈa ,¯ÓBLÏ BÓ¯k ¯ÒBn‰L23ÔÈa ∆«≈«¿¿≈≈«¬ƒ≈
¯ÓÊÈ B‡ ¯tÁiL BnÚ ‰˙‰Â ,ÌpÁ ˙e¯ÈÓLa24B‡ ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ∆«¿…ƒ¿…

˜a‡È25·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ÚLÙe ,BlMÓ26ÈÓk ¿«≈ƒ∆»«¿…»»«»¿ƒ
ÌÈ„ia „ÈÒÙ‰L27„ÈÒÙ‰L ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿ƒ«»«ƒ¿≈…«≈»∆∆ƒ¿ƒ

.ÌÈt Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈ„ia«»«ƒ«»«»»ƒ

ושטרות.16) את 17)קרקעות התורה פטרה לא כלומר,
גדולים.18)השומר. שמיעטה 19)אונסים מה כלומר,

מתורת  הנובעים לחיובים הכוונה וכו' קרקעות תורה
שבועה  התורה עליו שהטילה חנם בשומר כגון שמירה,
אבל  שבועה, בלא נאמן ובקרקעות השומרים, כדרך ששמר
לשלם  חייב - שפשע בהודאתו או עדים ע"י לנו כשידוע

בסמוך). וכו'.20)(כמבואר פטרה 21)בקרקעות ולא
כלומר, שמירה, מדיני אלא וכו' בקרקעות השומר את תורה
הפסדים  ומתשלום פשע, שלא השבועה מן אותו פטרה
ואבידה, גניבה כגון שמירה, ממיעוט כתוצאה הבאים
פשיעה  אבל ההפסד, מונע היה מעולה שמירה שמרו שאילו
שמירה  מדיני אינו החיוב - שמירה מחוסר תוצאה שהיא
בפירוש  עליו שקיבלו - שמירתו שסילק במה שהרי בלבד,
שיש  ואף כמזיק. לדונו ויש הפקדון ואבדן להפסד גרם -
נו:): (בבאֿמציעא המשנה בלשון כשנדייק זה דין ללמוד
כללו  ולא משלם" אינו שכר שומר נשבע, אינו חינם "שומר
משלמים  אינם ושניהם ביחד, שכר ושומר חינם שומר דין
תורה) שחייבתו מהשבועה רק פטור חינם ששומר (ומשמע
גם  - תשלומין המחייבת הפשיעה על אבל במטלטלין,
רש"י  בפירוש הוא וכן מגידֿמשנה, (ראה חייב בקרקעות
מפני  לי", "יראה רבינו: כתב מכלֿמקום שם), המשנה על
נוסחה  שהמשנה לומר, שיש ברורה, אינה זו שהוכחה
בתורה, האמורים שכר ושומר חינם שומר דיני עלֿפי
- בשבועה שחייב חינם בשומר בתורה שנאמר מה כלומר,
על  שמשלם שכר בשומר שנאמר ומה פטור, בקרקעות
הבדל  אין עצמו בדין אבל פטור, בקרקעות - ואבידה גניבה
חיוביהם  מכל פטורים ושניהם שכר, לשומר חינם שומר בין
סי' הזהב בפרק רא"ש (ראה הפשיעה על אפילו בקרקעות,
"יראה  וכתב: סברא, על הדין את רבינו מבסס ולכן כא)
רבינו, סברת על הראשונים מן כמה חלוקים ואמנם לי".
ממש  בידים המפסיד כמזיק הפושע את לדון שאין ואומרים

שם). ורא"ש כאן, הראב"ד השגת הכוונה 22)(ראה
מב: שבועות למסכת בחידושיו מיגש, המקבל 23)להר"י

שתוציא  מה כפי הפירות מן חלק בשכר לשומרה שדה
יותר 24)השדה. שגדלו או היבשים הענפים את לכרות
האילנות.25)מדאי. שרשי על אבק את 26)לפזר

(מגידֿמשנה). עיבדו שלא במה הכרם לעצי שגרם ההפסד
הוא.27) כמזיק - שהפושע

.„elÙ‡ ,¯ÓLÏ Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·„ B¯·ÁÏ ¯ÒBn‰«≈«¬≈»»«¿À»««¿«ƒ¿…¬ƒ
¯ˆa‰Ï ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈ·Ú eÈ‰28Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ -29 »¬»ƒ»¿¿ƒ»≈¬≈≈¿«¿«

ÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a30. ¿ƒ«¿ƒ

כלל.28) לקרקע צריכים ואינם צרכם, כל שנתבשלו
בגמרא).29) מג. ובדף במשנה, מב: (שבועות כחכמים
שאינו 30) שמירה, בתורת כשמסרו אלא אינו זה דין כלומר,
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בקרקע, מחוברים שהן כמו לשומרם אלא לתולשם מוסרו
בדין  אבל כקרקע, דינם להיבצר העומדות ענבים אפילו לכן
כדין  להבצר העומדות הענבים את אנו דנים וממכר מקח
מהלכות  פ"א ראה לתולשם. עלֿמנת מכרם שהרי מטלטלין,
וכסףֿמשנה  ומגידֿמשנה ואונאה. קנין לענין הי"ז, מכירה
לענין  ה"ד ונטען טוען מהלכות בפ"ה רבינו גם וראה שם,

שם. בשבועות לרבינו, המשנה פירוש וראה שבועה.

.‰e‰„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰ „È˜Ù‰31ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿ƒ∆¿≈¿««»»»«¬≈Àƒ
¯ÓBM‰ „iÓ BÏËpL ˙Úa32,ÔÈlÁ BÏÈ‡L‰L B‡ ; ¿≈∆¿»ƒ««≈∆ƒ¿ƒÀƒ

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â33„·BÚ ÔÎÂ ;Ï‡BM‰ „Èa ‡e‰Â ¿««»ƒ¿ƒ¿¿««≈¿≈≈
Ô‰a ÔÈ‡ el‡ Ïk - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â „È˜Ù‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿«≈»≈≈»∆
ÈÒÎ ÔÙBÒÂ Ô˙lÁz ‰È‰zL „Ú ,ÔÈ¯ÓBM‰ ÈÈc Ïk»ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÒÎÂ ËBÈ„‰34. ∆¿¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

השומר.31) ביד הפקדון,32)והוא מחזיר כשהשומר
השומר. ברשות שבורה אונס בפקדון המשאיל.33)ואירע

בזמן 34) אלא לי אין ו: כב, משפטים דרשב"י מכילתא
וחולין  ופדאו הקדש לגיזבר נתן . . . הקדש לו שנתן
ואחרֿכך  הגוי לו שנתן או . . . לי אין . . . מנין והקדישן
- שניהם" דבר יבוא האלהים "עד לומר: תלמוד - נתגייר

שוה. נתינה לשעת תביעה שעת כשתהא

.ÂÔÈ¯ÓBM‰ ÔÈ„a ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡35ÔÈa , ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»¿ƒ«¿ƒ≈
.‰M‡‰ „Èa ‰È‰L B‡ ‰M‡ ÏL ¯eÓM‰ ¯·c‰ ‰È‰L∆»»«»»«»∆ƒ»∆»»¿«»ƒ»

אלא 35) לי אין איש" יתן "כי ט. שם דרשב"י מכילתא
ובין  איש בין "ישלם" לומר תלמוד מנין? אשה "איש",

אשה.

.Ê‰Ê È¯‰ - BÏÈ‡L‰ B‡ ÏB„b „Èa „È˜Ù‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆
ÔËwÏ ÌÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ÏB„b‰36e¯B‰ . «»ƒ¿»¿««¿ƒ«»»

È˙Ba¯37ÔËw‰ ˙ÚËa ÚaL ‰Ê ÔÈ‡L ,38È„k ««∆≈∆ƒ¿»¿«¬««»»¿≈
ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡ :¯Ó‡pL39ÏkL ; ∆…«≈ƒ¿»ƒ««¬«»»∆»

‡È‰ ‡nL ˙Úe·L Ô˙Úe·L - ÔÈ¯ÓBM‰40. «¿ƒ¿»»¿«∆»ƒ

נשבעין 36) "אין לח:) (שבועות ששנינו למה מנוגד זה ואין
בסמוך. כמבואר וקטן" שוטה חרש טענת הכוונה 37)על

מ. לשבועות בחידושיו מיגש, של 38)להר"י טענתו לא
השומר. על השבועה מטילה זה 39)הקטן על שיחול כדי

הטילה  התורה אלא קטן, טענת על נשבעין שאין הכלל
הטענה. מכוח לא שבועה אין 40)חובת 'שמא' וטענת

שבועה, לחייב יפה נשבעים כוחה השומרים שבועת ולפיכך
ומגידֿמשנה). ראב"ד, (ראה לקטן גם

.Á˙BÁB˜Ïa ‰ÎÈLÓ ÌÈÓÎÁ ewzL C¯„k41Ck , ¿∆∆∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ»¿»»
ÔÈ¯ÓBLa ‰ÎÈLÓ ewz42ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ . ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ»≈«¬≈¿…ƒ

ÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,‰Ê43ÌpÁ ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ -44. ∆¿»«««¿»«¬≈∆≈ƒ»
Ì˙Ò Áp‰ B‡ ,EÈÙÏ Áp‰ :BÏ ¯Ó‡45:BÏ ¯Ó‡L B‡ , »«««¿»∆««¿»∆»«

EÈÙÏ ˙Èa‰ È¯‰46¯ÓBL ‡ÏÂ ÌpÁ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡ - ¬≈««ƒ¿»∆≈…≈ƒ»¿…≈
¯ÎO47ÌÈ¯ÁÓ Ï·‡ ;ÏÏk ‰Úe·L ·iÁ BÈ‡Â ,48ÏÚ »»¿≈«»¿»¿»¬»«¬ƒ«

Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ BlL ÔB„wt‰ Á˜lL ÈÓƒ∆»««ƒ»∆¿…«¬ƒƒ¿»»¿≈…
¯ÈkOn‰ B‡ ÏÈ‡Ln‰ B‡ „È˜Ùn‰ „Á‡ .‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆∆»««¿ƒ««¿ƒ««¿ƒ

ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡49LÈ „Á‡ ÔÈc - ÌÈ„Úa ‡lL B‡ ∆¬≈¿≈ƒ∆…¿≈ƒƒ∆»≈
Ô‰Ï50‰Ê ‰„B‰L ÔÂÈk .51B‡ BÏ ¯ÓML BÓˆÚ ÈtÓ »∆≈»∆»∆ƒƒ«¿∆»«

;ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - epnÓ Ï‡ML∆»«ƒ∆¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ
'BbÓ' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L52B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÌlLlÓ53B‡ „˜Ùn‰ B‡ Ïe‡M‰ ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡ . ƒ¿«≈¬ƒ»»«»»«»«À¿»
ÂÈÏÚ ÚaL ¯ÓBM‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ¯kOn‰54, «À¿»»∆¿»¬≈∆«≈ƒ¿»»»
˙ˆ˜Óa ‰È„B‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â55. ¿≈∆»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿»

משיכתו.41) עם לידו החפץ עבר מחבירו, דבר שהקונה
טו. הל' מכירה מהל' פי"ב פעולת 42)ראה משעת

השמירה, מהסכם בו לחזור יכול המפקיד אין המשיכה,
צט.). (בבאֿמציעא הפקדון באחריות השומר ונתחייב

ברשותי.43) בקנין 44)כלומר, לשמירה הפקדון שקנה
מכירה). מהל' פ"ד (ראה מט:46)שם.45)חצר שם

אלא 47) שמירה קבלת משמעות אלו בלשונות שאין
אבל  ברשותו חפציו להניח לו מרשה כלומר, רשות, העמדת

צט:). (שם בעצמו הוא הגאונים 48)שישמרם מתקנת
שבועה  חיוב שאין במקום חרם להטיל לתובע שיש הוא,

(מגידֿמשנה). הנתבע שהפקיד 49)על מעידים שעדים
נגנב 50)אצלו. בטענת שבועה, בלי נאמנים אינם שניהם

נאנס. בעדים.51)או שלא אצלו שהפקידו זה אף כלומר,
"מתוך",52) היא: זו ארמית מילה של המילולית המשמעות

מתוך  כזה: הגיוני שיקול לביטוי משפטי כמונח ונתקבלה
להאמין  נותן שהדין טענה לטעון היה יכול והנתבע (הואיל)
להאמין  נוטה הדעת - אחרת טענה השמיע והוא לו,
הטענה  לטעון יכול היה לשקר רצה אלמלי שהרי לדבריו,

הדין. מן לו להאמין מטילים 53)שיש אנו לכך כלומר,
לטעון  היה יכול שהרי "מיגו", לו שיש אף שבועה עליו
אצלו  הפקידו אם - השבועה מן אותו הפוטרת אחרת טענה
- ולטעון בכלל השמירה קבלת לכפור יכול בעדים, שלא
בידינו  כלל הרי שבעדים, זה ואף מעולם, דברים היו לא
צריך  אין בעדים חבירו אצל "המפקיד מה:): (שבועות
"החזרתי", לטעון: היה בידו ולכן בעדים", לו להחזיר
משבועת  אלו בטענות שפטורים יב הלכה בסמוך כמבואר
מועיל  ש"מיגו" מפני שבועה, אותו מחייבים - השומרים,
במקום  לשלם הנתבע את לחייב שאין מתשלומין, לפוטרו
את  לפטור אין אבל לטענתו, המסייע "מיגו" לו שיש
לברר  באה השבועה שהלא ב"מיגו", שבועה המחויב
ה"מיגו", של מהבירור עדיף זה ובירור הטענה, אמיתות
שקר, שבועת איסור חומר מפני האמת על שיודה שאפשר
אע"פ  בשבועה טענתו לאמת המחויב את לפטור אין ולפיכך
הוא  זה דין מקור ובט"ז. א ס"ק רצו (סמ"ע "מיגו" לו שיש
בבבאֿ הסוגיא עפ"י מה: שבועות מיגאש, הר"י מדברי

ע.). שלא 54)בתרא מ.) (שבועות מיגאש הר"י כדברי
מודה  בשבועת אלא כסף" שתי "הטענה לח:): (שם אמרו
משתי  פחות טענה ואין הטענה מפני באה שהיא במקצת
בדיני  חייב שהוא וכמו השומרים. בשבועת לא אבל כסף,
בשמירתו  יפשע אם פרוטה שוה שהוא פקדון כל על שמירה
פרוטה, שוה שהוא פקדון כל של בשבועה גם הוא חייב -
לו" נזקקין ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה "פחות אבל

ה"ו). פ"ג ונטען טוען בהלכות רבינו כלומר,55)(לשון
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שבועה. חייב 'נאנסו' אצלו שהופקד מה כל על טוען ואפילו
חמא  בר כרמי ולא קז.) (בבאֿקמא יוסף בר חייא כרבי -
במקום  אלא בשבועה מתחייב השומר שאין האומר (שם)
הודה, ובאחד כפר, באחד דברים, שלשה אצלו שהופקדו
במקצת  כפירה צריכים שהשומרים נאנס, טוען ובאחד
הסוגיא  כסתימת יוסף, בר חייא כרבי פסק במקצת. והודאה

ע. בבבאֿבתרא

.Ë,‰Úe·MÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï ÌpÁ ¯ÓBL ‰˙Ó«¿∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
ÌlLlÓ ¯eËt ˙BÈ‰Ï - Ï‡BM‰Â56ÏÚa ‰˙Ó ÔÎÂ . ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈«¿∆««

˙BÈ‰Ï ¯ÎBOÂ ¯ÎO ‡OB B‡ ÌpÁ ¯ÓBL ÏÚ ÔB„wt‰«ƒ»«≈ƒ»≈»»¿≈ƒ¿
Ï‡BLk Ïka ÔÈ·iÁ57˙BÚe·La B‡ ÔBÓÓa È‡z ÏkL . «»ƒ«…¿≈∆»¿«¿»ƒ¿

ÔBÓÓ ÏL58ÔÈ˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ìi˜ -59ÌÈ„Ú ‡ÏÂ60. ∆»«»¿≈»ƒƒ¿»¿…≈ƒ

צד.56) (שם),58)שם.57)בבאֿמציעא יהודה כרבי
בתורה  שכתוב מה על מתנה אדם - שבממון שבדבר האומר
כמחילה. הוא והתנאי למחילה, ניתן שהממון קיים, ותנאו -

"בההיא 59) מידו קנו בשלא אפילו האומר (שם) יוחנן כרבי
גמר  הוא, מהימנא דאיניש קלא, ליה נפיק דקא הנאה
כאדם  שם עליו שיוצא ההנאה (מפני נפשיה" ומשעביד
הקנין  אין כלומר, עצמו), ומשעבד מתחייב הוא - נאמן
הצדדים, שני של הגמורה הסכמתם לגילוי אלא משמש
קובעים  אנו הקנין בלי שגם בקנין, צורך כאן אין ולכן
מרצונו  הזאת ההתחייבות את עצמו על קיבל שהשומר
נאמן. כאדם שמתפרסם ההנאה בגלל המלא,

שאין 60) בעדים, צורך אין - מודים ששניהם שבמקום
בדבר סה:)העדים (קידושין השקרנים מפני אלא שבממון

ששיקרו. להוכיח אפשרות שתהא כלומר

.È‰Ê ÔÚË61È‡z ÌL ‰È‰L :62‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â , »«∆∆»»»¿«¿«≈≈…
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ¯ÓBM‰ ÚaL - È‡z ÌL ‰È‰63, »»»¿«ƒ¿»«≈¿««¿ƒ

ÏbÏ‚Óe64.È‡z ÌL ‰È‰ ‡lL da ¿«¿≈»∆…»»»¿«

כשואל.62)המפקיד.61) להיות השומר שהתחייב
שומר.63) מדין לישבע לדרוש 64)שחייב זכאי תובע, כל

בה  שחייב השבועה שאגב שבועה, לו שנתחייב מהנתבע
זה  ממון. אותו המחייבות שלו אחרות טענות על גם ישבע
יב). הל' ונטען טוען מהל' פ"א (ראה שבועה" "גלגול נקרא

.‡ÈÈz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L ÔÚË»«∆ƒ¿ƒ∆¿¿∆≈…»«¿ƒ
¯ÓBL BÏ È˙ÈOÚ ‡ÏÂ ,EÈÙÏ Áp‰ ‡l‡65ÚaL - ∆»««¿»∆¿…«¬≈ƒ≈ƒ¿»

˙q‰66BÏa˜ ‡lL67BÊ C¯„a ‡l‡68ÏÏBÎÂ , ∆≈∆…ƒ¿∆»¿∆∆¿≈
„È Ba ÁÏL ‡lL :B˙Úe·La69,ÌÈ„ia B„a‡ ‡ÏÂ , ƒ¿»∆…»«»¿…ƒ¿«»«ƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰iL BÏ Ì¯bL Ì¯‚a ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¿»∆»«∆ƒ¿∆«»¿«≈

ח.65) בהל' למעלה שנתבאר שתיקנו 66)כמו שבועה
וחלוק  בכל. הכופר את לחייב מג:) (קידושין הגמרא חכמי
בזרועו, כשספרֿתורה שנשבע הדיינין משבועת דינה
מהל' פי"א (ראה ספרֿתורה אוחז אינו היסת והנשבע
בתורה  נאמרה השומרין ושבועת יג). זֿח, הל' שבועות
שנגנב  אלא המפקיד כטענת הפקדון שקיבל בעצמו כשמודה
חכמים  כלומר הסתה, מלשון הוא היסת, נשבה. או מת או
השבועה  באמצעות - להודות בכל, הכופר את מסיתים
רש"י  שפירש מה וראה היסת. בד"ה ה. בבאֿמציעא (רש"י

היסת). ערך ובערוך היסת, בד"ה מ: שלא 67)בשבועות
לרשותו. לפניך".68)בא לגוזלה,69)"הנח בכוונה

(ראה  באונסין ומתחייב גזלן בזה נעשה - כך עשה שאם
יא). הל' גזילה מהל' בסיבתו 70)פ"ג שבא ההיזק על

זֿיא). הל' ומזיק חובל מהל' פ"ז (ראה מזיק מדין

.·ÈB‡ ,EÈz¯kO‰ B‡ ,EÈzÏ‡L‰ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ
B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ¿«»≈…»¿»ƒ≈»
‰˜lzÒÂ ,CÏ Èz¯ÊÁ‰ Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡L∆»«≈»»¬»∆¡«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
Úa˙p‰ È¯‰ - ‰ÚÈ·z eÈÈa ‰¯‡L ‡ÏÂ ,‰¯ÈÓM‰«¿ƒ»¿…ƒ¿¬»≈≈¿ƒ»¬≈«ƒ¿»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL71¯ËÙÂ72ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡73„È˜Ù‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ËL ÌL ‰È‰ ‡lLk ¬ƒ¿∆…»»»¿»¬»ƒƒ¿ƒ

CÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯ËLa ÏÈ‡L‰ B‡ ¯ÈkO‰ B‡ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆¡«¿ƒ»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ -74CBzÓ .75ÏBÎiL ¬≈«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆ƒ∆»

‰˙Ó - Ï‡BM‰Â ,„·‡ B‡ ·‚pL ÌpÁ ¯ÓBL ¯ÓBÏ«≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿«≈≈»
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa76Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,77ÌLÎe ;78 ƒ¿«¿»»∆¡»«∆¡«¿ƒ¿≈

,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL - Ò‡pL ÔÚË Ì‡L∆ƒ»«∆∆¡«ƒ¿»ƒ«»ƒ¿ƒ«≈∆
ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk Ú·MÈ - Èz¯ÊÁ‰ ÔÚË Ì‡ Ck»ƒ»«∆¡«¿ƒƒ»«¿≈∆»ƒ

Ú·Bz‰ „Èa ¯ËL ÌL LÈÂ79?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈»¿»¿««≈««∆¿»ƒ¬ƒ
CÈ¯ˆ ‡ÏÂ ,eÒ‡ ¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ‰È‰Lk¿∆»»«≈»ƒ¿…¿«∆∆¿¿…«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï B˙B‡80B˙ÚË ÏÚ81·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»»««¬»¬»ƒ»»«»
B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï82¯‡a˙iL BÓk ,83BÈ‡ - ¿»ƒ¿»»««¬»¿∆ƒ¿»≈≈
Èz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÔÓ‡84¯ËM‰ ÏÚa Ú·MÈ ‡l‡ , ∆¡»«∆¡«¿ƒ∆»ƒ»««««¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a85ÌlLÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡lL86ÈÓ EÏ ÔÈ‡ . ƒ¿ƒ«≈∆∆…∆¡ƒƒ«≈≈¿ƒ
ÚaLpL87˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ CÎÂ Ck ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ∆ƒ¿»ƒ∆»«»¿»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«

¯ËL ÂÈÏÚ LiL „·Ïa ¯ÓBM‰ ‰Ê ‡l‡ ,ıÙÁ88Ï·‡ ; ≈∆∆»∆«≈ƒ¿«∆≈»»¿»¬»
¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ÔÈ„a ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡L89ÔÈ‡ - ¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«≈»

˙q‰ ‡l‡ ÔÈÚaL90. ƒ¿»ƒ∆»∆≈

הוא.71) בכל כופר -72)שהרי בעדים הפקידו ואפילו
צריך  אין בעדים חבירו אצל שהמפקיד החזרתי, לטעון נאמן

מה:). (שבועות בעדים לו -73)להחזיר החזרתי שהטוען
היסת. השבועה 74)נשבע בשעת בזרועו ספרֿתורה אוחז

ח).( הל' שבועות מהל' אנו 75)פי"א אין לפיכך כלומר,
בידי  הנמצא שהשטר אףֿעלֿפי לשלם, אותו מחייבים
החזיר  שאלמלי הפקדון, להחזרת תביעתו מחזק המפקיד

בחזרה. שטרו מקבל היה פטורים 76)הפקדון ויהיו
ב. הל' בפ"א למעלה כמבואר כלומר,77)מלשלם,

שביד  השטר של הוכחתו תוקף את מערער זה "מיגו"
ביד  מלהשאירו נזהר אינו שהשומר אומרים שאנו המפקיד,
ג). ס"ק רצו (סמ"ע ה"מיגו" על סומך שהוא מפני המפקיד

חפץ,78) בנקיטת שבועה אותו משביעים אנו לכך כלומר,
שטר. בלי בפקדון כמו היסת נשבע כלומר,79)ואינו

ה"מיגו" מפני אלא מתערער אינו השטר של ההוכחה תוקף
היה  כך טען אילו והרי נאנסו, או נגנבו לטעון שיכול
המסתמכת  טענתו אין ולכן חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב
חסדא  (כרב חפץ בנקיטת משבועה פוטרתו ה"מיגו" על

ע.). ופטור.81)עדים.80)בבבאֿבתרא ונשבע
מצויים 82) אדם שבני במקום קרה שהאונס טען אם כגון
אלא 83)שם. בשבועה נפטר שאינו א, הל' ג בפרק להלן
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עדים. להביא אותו גם 84)מצריכים שהרי בעדים, אלא
עדים. להביא אותו מצריכים - נאנסו כדין 85)כשטוען

ב). הל' ונטען טוען מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים
המפקיד 86) ביד שהשטר מה על סומכים שאנו אף כלומר,

את  רואים אנו אין - החזרתי לטעון נאמן השומר שאין
בלא  שנאמינו כך כדי עד החזיר שלא ברורה כהוכחה השטר
סיבה  מאיזו המפקיד ביד השטר נשאר שאולי שבועה,
החזרת  בשעת השטר החזיר לא שהמפקיד שאפשר - שהיא
יחזירנו, ולמחרֿמחרתיים בידו כעת שאינו בנימוק הפקדון,
לאפשרות  זו דוגמא טז: בבאֿמציעא (ראה האמינו והשומר
ליה  דאמר והוא א"א כותב: כאן והראב"ד השטר). השארת
שלים  זיל לכתחילה אנן אבל לך, החזרתי שלא לי אישתבע
כשהנפקד  אלא המפקיד את משביעים שאין ליה, אמרינן
לשלום". "לך לו אומר הדין בית אבל השבעתו, דורש
לא  שהשומר גמורה, כהוכחה השטר את לראות שיש דעתו,
הלכות  (ראה פרעתי טוען והלווה בשטר במלוה כמו החזיר
רבינו  דעת שגם כתב והמגידֿמשנה ה"ב). פי"ד ולוה מלוה
שיש  במקום הכוונה השטר, בעל ישבע שאמר ומה הוא, כך
ולוה  מלוה בהלכות רבינו שפסק וכמו השומר, מצד דרישה
ובאבןֿהאזל  (ובאורֿשמח מא. שבועות הגמרא ע"פ שם,
את  משביעים הנפקד דרישת בלי שגם רבינו, בדעת כתבו
עיי"ש). הלוואה, דין ובין שומר דין בין ומחלקים המפקיד,

מלשלם.87) ה"מיגו"88)ופטור טענת על שגם מפני
חפץ. בנקיטת שבועה האומן 89)חייב מן התובע כגון

לתקן  לו שמסרו שאחר טוען והאומן לתקן, לו שמסר כלי
דברים  היה לא לומר שיכול מתוך נאמן, האומן - לו מכרו
ח). בפרק ושם ב, הל' ונטען טוען מהל' פ"ט (ראה מעולם

אינו 90) - מעולם דברים היו לא - ה"מיגו" טענת על שהרי
היסת. אלא חייב

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אונס 1) זה אי ועל אונס שאירעם שטענו שומרים דין יבאר

או  גזלן מידי מצילים ששכר שומר ודין חייבים, או פטורים
טרף. חיות מציפורני

.‡¯ÓBL2‰¯e·L ÔB‚k ,ÏB„b Ò‡ Ò‡pL ÔÚhL ≈∆»«∆∆¡«…∆»¿¿»
- ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰L ÌB˜Óa Ò‡ Ì‡ :‰˙Óe≈»ƒ∆¡«¿»∆»≈ƒ¿ƒ»

‰È‡¯ B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ3Û‡ ¯ËtÈÂ ,Ò‡pL B˙ÚË ÏÚ «¿ƒƒ¿»»««¬»∆∆¡«¿ƒ»≈«
ÌÈ¯ÓBL ˙Úe·MÓ4.ÌlLÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈

‡‰ .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z ÈÈ ˙Úe·L ,‰‡¯ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈…∆¿«¿»ƒ¿∆≈¿≈∆»
,‰Úe·L ÌL ÔÈ‡ - ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡L ÌB˜Óa¿»∆∆¿»¿»ƒ¿»»≈»¿»
Ò‡pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .ÌlLÈ B‡ ‰È‡¯ ‡È·È B‡ ‡l‡∆»»ƒ¿»»¿«≈¬»ƒ»«∆∆¡«
ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ

¯ËtÈÂ Ò‡pL Ú·MÈ ‡l‡ ,‰È‡¯ B˙B‡5‡È·‰ Ì‡Â . ¿»»∆»ƒ»«∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
.‰Úe·M‰ ÔÓ Û‡ ¯ËÙ - da ÚLt ‡lL ÌÈ„Ú≈ƒ∆…»«»ƒ¿»«ƒ«¿»
d¯aLÂ ,¯ÎOa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿∆»∆≈ƒ»ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ e‡·e .‡ÊBÁÓ ÏL ˜eMa6˜eL :e¯Ó‡Â , «∆»»»ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿
ÈeˆÓ Ì„‡ Èa - ˙È·Á‰ Ba ‰¯aLpL zÚhL ,‰ÊÔÈ ∆∆»«¿»∆ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈»»¿ƒ
zÏ˜˙ ‡l‡ ,zÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·z B‡ ;ÌL»»ƒ¿»»∆…»«¿»∆»ƒ¿«¿»

zÏÙÂ7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÓc ÌlLz B‡ , ¿»«¿»¿«≈»∆»¿≈…«≈»∆

שכר.2) שומר ובין  חינם שומר שכיון 3)בין עדים.

עדים  יש בוודאי מצויים, אדם שבני במקום אירע  שהאונס
עדים. להביא אותו מחייבים ולפיכך האונס, שראו

בה 4) השתמש (שלא יד בה שלח שלא בה, פשע שלא
ברשותו. ושאינה (בבא5ֿ)לצרכו) יהודה בן איסי כדברי

פג.). (שם).6)מציעא רבא לפני פטור 7)עובדא ותהא
כמבואר  האונס, כדין חכמים דנוהו שהנתקל - מלשלם

ב. הל' בסמוך

.·‰¯aLÂ ,¯ÎOa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙È·Á ¯È·Ún‰8 ««¬ƒ»ƒƒ»¿»¿»»¿ƒ¿¿»
È¯‰Â ,ÏB„b Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÌlLiL ‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc -ƒ»∆¿«≈∆≈∆…∆»«¬≈

‡e‰L ‰„·‡Â ‰·‚k ‰¯È·M‰9Ô‰a ·iÁ10Ï·‡ ; «¿ƒ»ƒ¿≈»«¬≈»∆«»»∆¬»
da ÚLt ‡lL ‰Úe·L ·iÁ ‰È‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz11. ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆«»¿»∆…»«»

˙È·Á ¯È·ÚiL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ÌlLÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L∆ƒ«»≈¿«≈≈¿»»∆«¬ƒ»ƒ
B¯·ÁÏ12Ba eOÚ CÎÈÙÏ ,13˙˙ÈÓk ˙È·Á‰ ˙¯È·L «¬≈¿ƒ»»¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ«

d˙¯È·Le ‰Ó‰a‰14ewz „BÚÂ .15Ì‡L :‰Ê ¯·„a «¿≈»¿ƒ»»¿ƒ¿¿»»∆∆ƒ
ÌÈL d˙B‡ e‡O16ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰¯aLÂ ,ËBÓa »¿»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¬ƒ

ÏB„b ‰Ê ÈBOÓe ÏÈ‡B‰ .‰ÈÓ„17Èa‚Ï Ï˜Â „Á‡ Èa‚Ï »∆»ƒ«∆»¿«≈∆»¿«¿«≈
Ò‡k ‡e‰ È¯‰ - ÌÈL18Ò‡ BÈ‡Â19ÔÈÓlLÓe , ¿«ƒ¬≈¿…∆¿≈…∆¿«¿ƒ

da eÚLt ‡lL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ ,‰ˆÁÓ20‰¯aL . ∆¡»ƒ≈≈ƒ∆…»¿»ƒ¿¿»
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa‰e¯aL ‡lL ÔÈÚaL - ÔÈÈeˆÓ ¿»∆≈»≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿»

ÏÎÏ ‰È‰ ‡Ï È¯‰L .‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓe ,‰ÚÈLÙaƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¬ƒ»∆»∆¬≈…»»¿»
ÈÙa B¯È·Ú‰Ï ÏBÎiL ÈBOÓ ‡l‡ ¯È·Ú‰Ï „Á‡∆»¿«¬ƒ∆»«∆»¿«¬ƒƒ¿≈

„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .BÓˆÚ21˙È·Á ¯È·Ú‰L „Á‡‰L , «¿ƒ»«»»≈∆»∆»∆∆¡ƒ»ƒ
‡e‰L - d¯È·Ú‰Ï ÌÈÏaq‰ Ïk C¯c ÔÈ‡L ,‰ÏB„b¿»∆≈∆∆»««»ƒ¿«¬ƒ»∆

.Ïk‰ ÌlLÓ - B„Èa ‰¯aL Ì‡Â ;ÚLBt≈«¿ƒƒ¿¿»¿»¿«≈«…

ונשברה.8) ונפל המעביר שכר.9)שנתקל שומר
בשמירה 10) האבידה או הגניבה אונס למנוע שבידו מפני

זהירות  בהליכתו נזהר היה אילו השבירה, וכן מעולה,
וכל  שבירתה. מונע היה - מכשול על יעלה שלא יתירה,
- פשע שלא נשבע חינם שומר אבל שכר, בשומר זאת
פושע, אינו שנתקל שם חכמים כדעת התורה, מן ופטור

פטור. - פשע שלא חינם וכדעת 11)ושומר במשנה, שם
בה. פשע שלא היא ששבועתו רבי 12)הרי"ף, מאמר שם,
יוחנן. רבי בשם אבא בר במעביר.13)חייא דנו

נשבע 14) אלא מלשלם פטור שכר ושומר גדול, אונס שהוא
ב. הל' בפ"א למעלה חייא 15)כמבואר רבי תקנת שם,

יוסף. לנושאו.16)בר לאחד היה שקשה כובדה, מפני
שיהיו 18)כבד.17) בדין והיה לשנים, הוא קל משא הרי

לפטור 19)פטורים. דעת שיקול יש זה במקרה כלומר,
לדון  יש לשנים קל שהמשא מפני אחד: מצד ולחיוב,
כבד  שהמשא מה שני: ומצד פטורים; ויהיו כאונס התקלה
לומר  מקום שיש כפשיעה, התקלה לדון יש אחד בשביל
על  סומך אחד שכל שנים, שהם מפני דוקא באה שהתקלה
מעליו  המשא להקל כדי קצת, נח שאחד ופעמים חבירו,
חייבים  יהיו כך ומשום אחד, על המשא עומס כל ונופל
ולהעביר  להתחבר להם היה שלא החבית, דמי כל לשלם
"שהרי  בסמוך: רבינו שמבאר וכמו אחת, בבת כבד משא
בפני  להעבירו שיכול משוי אלא להעביר אחד לכל היה לא
יש  וכן דש, סי' (לבוש דמיה חצי משלמים הם ולכן עצמו",

המגידֿמשנה). דברי השבועה,20)לפרש מן ופטורים

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



קכז zexiky zekld - mihtyn xtq - xii` d"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א. בהלכה שנתבאר מחצה 21)כמו מחייבים שאנו מזה
משאוי  לקבל לו היה שלא ואומרים: המשא, כבידות מפני

לנושאו. לאחד שקשה כבד

.‚·iÁ˙Â ,ÈÂÁÏ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯aML Ïaq‰««»∆ƒ≈»ƒ∆«ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈
ÌlLÏ22‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,23,‰Úa¯‡ ˜eM‰ ÌBÈa ¿«≈«¬≈ƒ»»¿««¿»»

- ˜eM‰ ÌBÈa e¯ÈÊÁ‰ Ì‡ :‰LÏL ÌÈÓi‰ ¯‡L·eƒ¿»«»ƒ¿»ƒ∆¡ƒ¿«
.‰Úa¯‡ BÏ eÓlLÈ B‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ«»ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«ƒ¿«¿«¿»»
Ì‡ Ï·‡ ;˜eM‰ ÌBÈa ¯kÓÏ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»»«ƒƒ¿…¿«¬»ƒ
¯‡La BÏ e¯ÈÊÁ‰ .‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÈ BÏ ‰È‰»»«ƒ«¬ƒƒ¿»∆¡ƒƒ¿»

‰LÏL BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÓi‰24ÔÓÊ ÏÎa BÏ ÔÈkÓe .25, «»ƒ«¬ƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«
d˙¯ÈÎÓa Á¯BË ‰È‰L Á¯Ë26‰È‰L ·˜p‰ Ì‚Ùe , …«∆»»≈«ƒ¿ƒ»»¿««∆∆∆»»

˙È·Á‰ ·˜B27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈∆»ƒ¿≈…«≈»∆

מצויים 22) שהעדים במקום או בפשיעתו, שנשברה כגון
הי"ט). (ראה עדים הביא המוכרה 23)ולא לחנוני

התשלומים,24)בקמעונות. בהפרשי רבינו שיטת
יין  חבית לחנוני להחזיר חייב שהסבל העיקרון על מבוססת
כשהוא  ולפיכך, התשלום, בזמן שוויה לפי החבית דמי או
משלם  - שלשה החנוני אצל ששוויה הימים, בשאר מחזיר
משלם  - למכור אחר יין לחנוני כשאין השוק, וביום שלשה.
חבית  לו מחזירים היו שאילו החנוני, אצל החבית שווי כפי
צט: בבאֿמציעא (מגידֿמשנה). בארבעה מוכרה היה יין,

הרי"ף. נוסחת הימים.25)כפי בשאר ובין השוק ביום בין
כפי 26) נקבע לארבעה, או לשלשה החבית מחיר כלומר,

קטנות, בכמויות בקמעונאות למוכרה יכול החנוני שהיה מה
החבית  כל דמי שמשלם - הסבל מתשלום לנכות יש ולכן
לחסוך  כדי פחות להרויח מוכן שהאדם ההפרש - אחת בבת

בקמעונאות. המכירה טורח שבנקיבת 27)מעצמו ההפסד
להוציא  החנוני היה שצריך ההוצאה כלומר החבית,
שהיא  - חרס של חבית היה אם - נקב לעשות אומן לשכירת
מפרשים' ה'יש כפירוש - (שם קמעונאית במכירה הכרחית

ט). ס"ק דש סי' הגר"א - ברש"י

.„·‡Ê ‰È‰ Ì‡ :epnÓ eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê e‡aL ,‰ÚB¯∆∆»¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ»»¿≈
Ò‡ ‰Ê ÔÈ‡ - „Á‡28˙ÁÏLÓ ˙ÚLa elÙ‡ , ∆»≈∆…∆¬ƒƒ¿«ƒ¿««

ÌÈ·‡Ê29Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·‡Ê ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;30ÈL . ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¬≈∆…∆¿≈
˙BÁe¯ È˙MÓ e‡a elÙ‡ ,Ò‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·Ïk31eÈ‰ ; ¿»ƒ≈»…∆¬ƒ»ƒ¿≈»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ .Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ÏÚ ¯˙È32È¯‰ - »≈«¿«ƒ¬≈∆…∆ƒ¿ƒ¿À»¬≈

ÌÈËÒÏ BÏ ‡·e ,ÔiÊÓ ‰ÚB¯‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ò‡ ‡e‰…∆«¬ƒ»»»∆¿À»»ƒ¿ƒ
BLÙ ¯ÒBÓ ‰ÚB¯‰ ÔÈ‡L ;Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ¯Á‡33 «≈¿À»¬≈∆…∆∆≈»∆≈«¿

ÒÏc¯a‰Â ¯Óp‰Â ·c‰Â È¯‡‰ .ÌÈËÒlk34- LÁp‰Â «ƒ¿ƒ»¬ƒ¿«…¿«»≈¿««¿¿»¿«»»
Ï·‡ ;Ô‰ÈÏ‡Ó e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈√»ƒ≈»«ƒ¿«∆»≈¬≈∆¬»

ÌÎÈÏB‰ Ì‡35el‡ ÔÈ‡ - ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏ ƒƒ»ƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈≈
ÔÈÒ‡36.ÌlLÏ ·iÁÂ , √»ƒ¿«»¿«≈

אינו 28) אחד שזאב מפני עליו, פטור שכר ששומר גדול,
לגרשו. לרועה היה ואפשר אדם על מתנפל

ולא 29) כתנאֿקמא ישוב. למקום ומתקרבים שמתפרצים
אונס. אחד זאב גם משלחת שבשעת האומר יהודה, כרבי

יב).30) כב, (שמות בתורה האמורה טריפה הוא וזה
האומר 31) מאיר, רבי בשם הבבלי כידוע ולא שם, כת"ק

אונס. - רוחות משתי באו נשבה 32)שאם הוא וזה
ט). שם, (שמות בתורה לסכן 33)האמורה מחוייב אינו

כאן  יש שהרי אונס, זה אין מזויין ואינו ליסטים אבל נפשו,
בלי  אחד נגד אחד במאבק כרוכה סכנה ואין גבר, מול גבר
בגמרא). (שם העדר ויציל הרועה יעמוד ולכן זיין, כלי

טז.).34) (בבאֿקמא את 35)צבוע הוליך הרועה
שם.36)הבהמות. בבאֿמציעא

.‰Ba ˙B¯b˙‰Ï ÏÈÁ˙‰Â ,·p‚ ‡ˆnL ‰ÚB¯∆∆»»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
e‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓ LLBÁ BÈ‡L B˙B‡¯‰Ïe¿«¿∆≈≈ƒ∆¿»«¬≈»
ÈÏk CÎÂ CÎÂ ,eÁ‡ ÌÈÚB¯ CÎÂ CÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿¿»¿»¿≈
Á˜ÏÂ BÁvÂ ÌÈËÒl‰ B˙B‡ ‡·e ,eÏ LÈ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»≈»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»«
‰Ó‰a‰ ˙‡ CÈÏBn‰ „Á‡L ;·iÁ ‰ÚB¯‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»∆«»∆∆»«ƒ∆«¿≈»
ÌÈËÒl‰ ˙‡ ‡È·Ó B‡ ,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ È„e„b ÌB˜ÓÏƒ¿¿≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ

‰Ó‰a‰ ÌB˜ÓÏ B˙e¯b˙‰a37. ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈»

כרבא.37) שם,

.Â‰ÚB¯38BÏ ‰È‰L39‰Èe·M‰ B‡ ‰Ù¯h‰ ÏÈv‰Ï ∆∆»»¿«ƒ«¿≈»«¿»
˙BÏ˜Ó·e ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯a40ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚB¯ ‡¯˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¬≈ƒ¿«¿¿…»»ƒ¬≈ƒ

¯ÓBL „Á‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï ˙BÏ˜Ó ‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«¿¿«ƒ¬≈∆«»∆»≈
‡l‡ .¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ41‡¯B˜ - ÌpÁ ¯ÓBML ƒ»¿∆»≈»»∆»∆≈ƒ»≈

‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;ÌpÁa ˙BÏ˜Ó ‡È·Óe ÌÈÚB¯42.¯eËt - ƒ≈ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ…»»»
¯kOÏ ·iÁ - ¯ÎO ¯ÓBL Ï·‡43˙BÏ˜n‰Â ÌÈÚB¯‰ ¬»≈»»«»ƒ¿…»ƒ¿««¿

‰Ó‰a‰ ÈÓ„ È„k „Ú44Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,ÏÈv‰Ï È„k , «¿≈¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿≈¿≈«
˙Èa‰ ÏÚaÓ Ô¯ÎO45BÏ ‰È‰Â ,Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ…»»≈¿»»

·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯ÎO ‡ÏÂ ¯kOÏ46. ƒ¿…¿…»«¬≈∆≈«¿«»

לו.39)שם.38) היה רועים 40)שאפשר להזעיק
הטורף. את ולהבריח במקלות הם 41)מצויידים חלוקים

שכר. ושומר חינם שומר פטור,42)- - בשכר אלא בחינם
מעות  תמיד שיהיו חינם שומר של השמירה בקבלת שאין
מצא  לא אם ולכן מצילים, לשכור כדי אצלו, מצויים
לשכור. מחובתו זה שאין פטור, – בחינם מצילים

כל 43) בידו שיהיו היא, שכר שומר של השמירה חובת
להציל. שכר 44)האמצעים אם שאלו ובגמרא שם.

הבהמה  לבעל לו תועלת מה הבהמה, כדמי עולה ההצלה
בהמה  על בהמתו מעדיף הבהמה שבעל ותירצו, בהצלתה?
לטרוח  לו נוח לא וגם אצלו, כבר רגילה שהיא מפני אחרת,

שנטרפה. כבהמתו יפה בהמה שומר 45)ולחפש שמחובת
זה  אין אבל הפקדון, להצלת האפשרי כל לעשות שכר

(שם). בממונו להצילו (בהשגה)46)מחובתו והראב"ד
הבהמה, שווי דמי כל לשלם אותו מחייבים אנו שאין אומר,
הצלת  על להוציא צריך שהיה הסכום את מנכים אלא
דמי  להחזיר מחויב היה הבהמה בעל שהרי הבהמה,
אדם  כמה אומדים הבהמה, כדמי עולה השכר ואם ההצלה,
כזה  וסכום כבהמתו, בהמה לקנות יטרח ולא להוציא, מוכן
כך, רבינו דעת שגם אומר והמגידֿמשנה השומר. ישלם
יש  שמזה הבית, בעל משל שהשכר שכתב מה על וסמך

בלבד. ההפרש את משלם שהרועה ללמוד

.Ê- ¯ÎOa ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÈzÏv‰L :ÔÚhL ‰ÚB¯∆∆»«∆ƒ«¿ƒ«¿≈ƒ¿»»
ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ ÚaL47BÈ‡L .48‡l‡ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ƒ¿»¿≈«∆»«∆≈»ƒ¿…∆»
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Ô‰ÈÓ„ È„k „Ú49‰Ù¯Ë ¯ÓBÏ ‰È‰ ÏBÎÈÂ ,50Ú·MÈÂ . «¿≈¿≈∆¿»»»«ƒ¿¿»¿ƒ»«
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a51. ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

"המוציא 47) עט: (כתובות הבהמה הצלת על שהוציא
ויטול"). הוציא כמה ישבע וכו' אשתו נכסי על הוצאות
שהתובע  מקום שבכל למדים, אנו מכאן חננאל, רבינו וכתב
ונוטל, התובע נשבע יודע, אינו והנתבע שהוציא, 'ברי' טוען
הדין  שמן כאן, כמו ברשות כשהוציא אמורים? דברים במה

(מגידֿמשנה). בשכר להציל מחויב כלומר,48)הוא
אינו. ד.49)שהרי בהלכה למעלה יש 50)כמבואר

בשכר, שהציל עדים להביא צריך ואינו בשבועה, להאמינו
כל  וירוויח נטרפה, לטעון היה שיכול "מיגו", לו שיש מפני
להצלת  שהוציא לטענתו, להאמין יש ולכן הבהמה. דמי
מצויים  שעדים שבמקום ומכאן, דמיהן. כדי אפילו הבהמה
למעלה  כמבואר שנאנסו, "מיגו" לו אין שהרי נאמן, אינו -

ט). ס"ק שג סי' המשפט' ('נתיבות שנשבעין 51)ה"א
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"א כמבואר חפץ, בנקיטת

.ÁC¯cL ˙Úa ÔÈa ,¯ÈÚÏ ‡·e B¯„Ú ÁÈp‰L ‰ÚB¯∆∆ƒƒ«∆¿»»ƒ≈¿≈∆∆∆
Òk‰Ï ÌÈÚB¯‰52ÌÈÚB¯‰ C¯c ÔÈ‡L ˙Úa ÔÈ·e »ƒ¿ƒ»≈≈¿≈∆≈∆∆»ƒ
e‡·e ,Òk‰Ï53Ò¯„Â È¯‡ ,eÙ¯ËÂ ÌÈ·‡Ê54ÔÈ‡ - ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿»¿¬ƒ¿»«≈

ÏÈvÓ ‰È‰ ÌL ‰È‰ el‡ :ÌÈ¯ÓB‡55ÔÈ„ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒƒ»»»»»«ƒ∆»¿ƒ
- ˙BÏ˜Óe ÌÈÚB¯ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏÎÈ Ì‡ :B˙B‡ƒ»…¿«ƒ«¿≈ƒ«¿

·iÁ56¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,57- Úe„È ¯·c‰ ÔÈ‡ Ì‡Â . «»¿ƒ»»¿ƒ≈«»»»«
ÌlLÏ ·iÁ58. «»¿«≈

שעה 52) באותה בשדה העדר להשאיר הרועים שנהגו
לעיר. או 53)ולהכנס זאבים התנפלות שראו עדים, העידו

מחיים 54)ליסטים. ואוכלה הבהמה, לדרוס דרכו ארי
למקום  ולסוחבה להמיתה דרכו והזאב שמוצאה. במקום

אוכלה. ושם גבורה 55)בטוח, רוח אצלו מתעורר היה
רוב  טבע כפי אותו דנים אנו אלא מציל, והיה בהם להלחם
שג  (סמ"ע ובזאבים בארי להלחם יוצאים שאינם האדם, בני

קו.). ב"מ וראה י. שעליו 56)ס"ק שכר, בשומר המדובר
שהרי  פשע, שלא אףֿעלֿפי ולכן מעולה, שמירה לשמור
בלי  ואבידה בגניבה כמו לדונו יש - להכנס הרועים דרך
שומר  אבל הונא), רב בר ורבה חסדא כרב (שם, פשיעה
שאין  מפני פטור, – להכנס הרועים שדרך בעת שנכנס חינם

(מגידֿמשנה). פשיעה דרך 57)זה שאין בעת אפילו
ולמה  שנאנסה, המעידים כעדים זה שהרי להכנס, הרועים
באונס" וסופו בפשיעה "תחילתו מדין אותו מחייבים אין
הלחםֿמשנה, בשם שם ביארנו ד')? הל' פ"א למעלה (ראה
האונס  את לייחס שיש במקום אלא נאמר לא זה שחיוב
להציל  בידו היה כשלא המדובר, וכאן לו. שקדמה לפשיעה
לפשיעה. קשר כל לו אין שהאונס נמצא שם, היה אם אפילו

לו: בבאֿמציעא ורי"ף י, הלכה בסמוך זה 58)ראה שהרי
לישבע, יכול ואינו ודאי, אונס כאן שהיה שבועה מחויב
וכל  לא, או להציל יכול היה אם ידוע הדבר אין שהרי
שג  סי' (ש"ך משלם - לישבע יכול ואינו שבועה המחויב

י). ס"ק

.Ë‰ÚB¯‰Â ,Ò‡ ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó≈»«¿≈»¿«¿»¬≈∆…∆¿»∆
¯eËt59dÙbÒ .60Ò‡ BÈ‡ - ‰˙ÓÂ61ezÙ˜z .62 »ƒ¿»»≈»≈…∆¿»«

ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï ‰˙ÏÚÂ63‰Ê È¯‰ - ‰ÏÙÂ ezÙ˜˙e , ¿»¿»¿»≈ƒ¿»«¿»¿»¬≈∆
Ò‡64‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÏÚL B‡ ,ÔÈ˜eˆ ÈL‡¯Ï dÏÚ‰ . …∆∆¡»¿»≈ƒ∆»¿»≈≈∆»

ezÙ˜zL Èt ÏÚ Û‡ ,dÚÓ ‡ÏÂ dÚÓÏ ÏÎÈ ‡e‰Â¿»…¿»¿»¿…¿»»««ƒ∆¿»«
B˙lÁzL ÏkL ;·iÁ - ‰¯aL B‡ ‰˙Óe ,‰ÏÙÂ¿»¿»≈»ƒ¿¿»«»∆…∆¿ƒ»

‰ÚÈLÙa65Ò‡a BÙBÒÂ66·iÁ -67¯È·Ú‰L ‰ÚB¯ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»¿≈∆∆∆¡ƒ
,dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÙÁ„Â ,¯Lb‰ ÏÚ ˙BÓ‰a‰«¿≈««∆∆¿»¬»««≈∆«¬∆¿»

˙ÏaLÏ ‰ÏÙÂ68·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯‰p‰69BÏ ‰È‰L ; ¿»¿»¿ƒ…∆«»»¬≈∆«»∆»»
‡l‡ ¯ÎO ÏËB ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L .˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ»««««∆≈«≈≈»»∆»
‰lÁza ÚLÙe ÏÈ‡B‰Â ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ¯ÓLÏƒ¿…¿ƒ»¿À»¿ƒ»««¿ƒ»
˙Úa ÛBqa Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡k Ô¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒ»¿««««ƒ∆∆¡««¿≈

·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈÙp‰70. «¿ƒ»¬≈«»

צג:59) "לענות 60)שם אחר. בעינוי או ברעב עינה
יד). ל, (במדבר נפש לסגפא אונקלוס: מתרגם נפש",

אח 61) מתה אפילו כאונס הבהמה מיתת דנים -אין זמן ר
לתלות  מקום שיש שסיגפה, מעת - שנה ואפילו חודש
וכיון  הבהמה, למיתת בסוף שגרם גופה החליש שהסיגוף
- בפשיעתו מתה שלא בוודאי לישבע יכול השומר שאין
ראה  לישבע. יכול ואינו שבועה מחויב כדין משלם זה הרי

נו. הערה ושחררה 62)למעלה הרועה, על הבהמה גברה
גבוה.63)עצמה. ובין 64)הר העליה בין שהרי,

באו. רועה של בעלֿכורחו – מההר שעליית 65)הנפילה
שתיפול, שאפשר בסכנה, כרוכה שם צוקין לראשי הבהמה

היא. פשיעה שתקפתו 66)ולכן - היתה באונס שהנפילה
צג,67)ונפלה. שם (משנה ד הל' בפ"א שנתבאר כמו

שם). ברי"ף וראה לו: שם בגמרא שפירשוה מה וכפי
הנהר.68) פפא.69)בזרם רב לפני (שם) עובדא
שם.70) חסדא, כרב

.Èda ÚLt71Ìb‡Ï ‰‡ˆÈÂ72- dk¯„k ÌL ‰˙Óe , »«»¿»¿»»¬«≈»»¿«¿»
ÔÈ‡L ;¯eËt73Ò‡ È„ÈÏ ‡B·zL dÏ ‰Ó¯b d˙‡ÈˆÈ »∆≈¿ƒ»»»¿»»∆»ƒ≈…∆

‰Ó ,¯ÓBL ˙È·a Èl ‰Ó - ‰˙Ó dk¯„Îe ÏÈ‡B‰ .‰Ê∆ƒ¿«¿»≈»«ƒ¿≈≈«
?Ìb‡a Èl74‰˙Óe ,Ìb‡‰Ó ·pb d·b Ì‡ Ï·‡ ƒ»¬«¬»ƒ¿»»«»≈»¬«≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ¯ÓBM‰ È¯‰ - ·pb‰ ˙È·a dk¯„k¿«¿»¿≈««»¬≈«≈«»««ƒ
ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L75‡È‰ È¯‰ ,‰˙Ó ‡Ï elÙ‡L ; ∆≈ƒ»∆¬ƒ…≈»¬≈ƒ

‰„·‡76d˙‡ÈˆÈÂ ,·pb‰ „Èa77·b‰Ï dÏ ‰Ó¯b78. »¿»¿«««»ƒƒ»»»¿»»¿ƒ»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

כראוי.71) בפניה נעל שמורה 72)שלא שאינה מקום
וזאבים. גנבים את 73)מפני אנו פוטרים למה נימוק זה

לאגם  יציאתה שהרי - בפשיעה שתחילתו אע"פ השומר,
שתחילתו  ה"ד) (פ"א למעלה ואמרנו היתה, בפשיעתו

חייב. - באונס וסופו היה 74)בפשיעה השומר בבית גם
"תחילתו  אמרו ולא אותו. פוטרים ולכך אותה, פוקד המוות
לייחס  שיש במקום אלא חייב" - באונס וסופו בפשיעה
שהעביר  רועה כגון אחרֿכך, שבא לאונס יסוד לפשיעה
כרבא). לו: (שם לט בהלכה שנתבאר הגשר על עדרו

ואבידה.75) מגניבה הבעלים.76)שפטור מן
שקדמה 78)בפשיעה.77) הפשיעה מפני חייב, ולכן

השומר  את פוטרת אינה ברשות הבהמה ומיתת - לגניבה
הבהמה. למיתת שקדם מחיובו

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



קכט zexiky zekld - mihtyn xtq - xii` e"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תש"פ  אייר כ"ו רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להוליך 1) או מסויימת בדרך ללכת בהמה שוכר דין יבאר

שוכר  ודין אחרת, בדרך הוליך או והלך ועבר מסויים משוי
עליה. להניח לו מותר מה בהמה

.‡¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2¯‰a dÎÈÏB‰Ï3dÎÈÏB‰Â , «≈∆«¬¿ƒ»»»¿ƒ»
‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :‰Ú˜aa4¯eËt -5ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒÀ¿¿»»««ƒ∆»««

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc6·iÁ - ‰nÁe‰ Ì‡Â ;7d¯ÎO . «««¿»ƒ¿ƒ«»«»¿»»
- ‰˜ÏÁ‰ Ì‡ :¯‰a dÎÈÏB‰Â ,‰Ú˜aa dÎÈÏB‰Ï¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»»»ƒÀ¿¿»
‰nÁe‰ Ì‡Â ;‰Ú˜a‰ ÔÓ ¯‰a ¯˙È ˙e˜ÏÁ‰L ,·iÁ«»∆««¿»≈»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«»
ÈtÓ ,¯‰‰ ÔÓ ¯˙È ‰Ú˜aa ˙eÓÈÓÁ‰L ,¯eËt -»∆«¬ƒ«ƒ¿»»≈ƒ»»ƒ¿≈
˙ÓÁÓ ‰nÁe‰ Ì‡Â .ÌÈ¯‰‰ L‡¯a ˙·MnL Áe¯‰»«∆¿«∆∆¿…∆»ƒ¿ƒ«»≈¬«

‰ÏÚn‰8·iÁ -9˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««¬∆«»¿≈…«≈»∆¿≈«≈∆
‰¯t‰10,Ô˜w‰ ¯aLÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÂ ,¯‰a L¯ÁÏ «»»«¬»»¿»««ƒ¿»¿ƒ¿«««¿«

ÈÏk‰ ‡e‰Â11¯eËt ¯ÎBO‰ È¯‰ - Ba L¯BÁL12ÔÈ„Â , ¿«¿ƒ∆≈¬≈«≈»¿ƒ
eL¯ÁL ÔÈn‡‰ ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa13‰pL ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . «««»»ƒ»À»ƒ∆»¿¿≈ƒ…ƒ»

‰¯t‰ ÏÚa ÔÈc - Ô˜w‰ ¯aLÂ ,ÌÈÏÚa‰ ˙Úc ÏÚ««««¿»ƒ¿ƒ¿«««¿«ƒ«««»»
ÔÈn‡‰ ÌÚ14,¯‰a L¯ÁÂ ,‰Ú˜aa L¯ÁÏ d¯ÎO . ƒ»À»ƒ¿»»«¬«ƒ¿»¿»«»»

·iÁ ¯ÎBO‰ - Ô˜w‰ ¯aLÂ15ÌÚ ¯ÎBO ÏL BÈ„Â , ¿ƒ¿«««¿««≈«»¿ƒ∆≈ƒ
ÌÈn‡‰16. »À»ƒ

עח.2) מציעא בבא ההר.3)משנה דרך שיוליכה תנאי על
מבהר,5)מעדה.4) מעוטה בבקעה החמור שמעידת

מהשינוי. תוצאה אינה שמעידתה שהשכירה 6)נמצא
(בגמרא  מאיר כרבי ולא שם במשנה כחכמים הרים. לדרך
גזלן. נקרא הבית בעל דעת על המעביר כל האומר: שם)
באונסים. אפילו שחייב כגזלן תנאי על עבירה כל כלומר,

גרם 7) שהשינוי נמצא מבהר, חלש בבקעה הרוח שמשב
(שם). החמימות להר.8)לריבוי בעלייתה שהתאמצה

יתירה.9) חמימות לה גרם החרישה.10)שהשינוי כלי עם
המחרישה.11) מעוטים 12)קנה בבקעה המכשולים כי

אינה  הקנקן ששבירת נמצא סלעים, בו שמצויים בהר מאשר
פ.). (שם מהשינוי הבית 13)תוצאה בעל תביעת כלומר,

להם  אין ואם הקנקן, נשבר שבסיבתם כלפיהם, מופנית
הפרה. בעל מפסיד שהאומנים 14)לשלם משמיענו,

שינה, לא שהשוכר פי על אף הפרה, לבעל לשלם חייבים
בהם  ונתקלה סלעים בו שיש בהר לחרוש שכרו אם ואפילו
לאומנים  לטעון יכול הפרה שבעל מפני ונשברה, המחרישה

בסלעים. מנגיעה להישמר אתם פשע 15)מחוייבים שהרי
הקשה. הר לחרישת הקלה בקעה מחרישת ששינה במה

למשכיר,16) ששילם מה לו להחזיר חייבים והם כלומר,
למעלה  שביארנו כמו הר בחרישת גם חייבים הם שהרי

משנה). (מגיד

.·?‰LÈ¯Á ˙Úa e¯aML ÔÈn‡‰ ÔÈ„ e‰Óe«ƒ»À»ƒ∆ƒ¿¿≈¬ƒ»
ÌlLÓ ÈÓ .ÔÈÓlLnL17˙Úa ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ ‰Ê ? ∆¿«¿ƒƒ¿«≈∆»≈∆«¿ƒ¿≈

‰LÈ¯Á‰18- ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ ‰„O‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«¬«¬
„ÓÏna d˙B‡ ‚È‰n‰ :Ô˜w‰ ÈÓ„a ÌÈ·iÁ Ì‰ÈL19 ¿≈∆«»ƒƒ¿≈««¿«««¿ƒ»««¿»

ÈÏk‰ ˙‡ ÊÁB‡‰Â20. ¿»≈∆«∆ƒ

הבהמה 17) את המנהיג אחד - בשניים נעשית החרישה
את  ומכוון במחרישה אוחז והשני פסיעותיה את ומכוון
כלומר, משלם? משניהם מי רבינו: ושואל החרישה. עומק
שאפשר  למנהיג, אם הקנקן, שבירת את מייחסים אנו למי
של  השורה את בזה ועיקם הפרה צעדי את יפה כיוון שלא
האוחז  לזה או ונשבר, באבן נתקל שהקנקן וגרם המענה
יותר  הקנקן את שהעמיק שבמה אומרים שאנו במחרישה,

לשבירתו. גרם הדרוש, לייחס 18)מן יש יותר כלומר,
מן  יותר העמיק לא שאילו במחרישה להאוחז הקנקן שבירת

התלם. עיוות ידי על נשבר היה לא מקל 19)הדרוש
החורשת. הפרה את מכוונים זה 20)שבאמצעותו במקרה

במידה  במחרישה ולהאוחז למנהיג הקנקן שבירת לייחס יש
גם  מרובים, שהמכשולים מעלות שיש שבמקום שווה,
להישבר  הקנקן עלול לבד המנהיג ידי על השורה בעיוות
(רש"י  חייבים שניהם ולכן לשבירתה, גרם מי בספק והדבר

שם).

.‚˙ÈË˜a Le„Ï d¯ÎO21Á‰Â ,‰‡e·˙a L„Â ,‰˜Ï ¿»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿À¿¿»
˙ÈËw‰L ,·iÁ - ˙ÈË˜a L„Â ,‰‡e·˙a .¯eËt -»ƒ¿»¿»¿ƒ¿ƒ«»∆«ƒ¿ƒ

˙˜ÏÁÓ22‰OÚÓ .23,B¯·ÁÏ ¯BÓÁ ¯ÈkO‰L ,„Á‡a «¿∆∆«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¬«¬≈
ÌÈn‰L ,„B˜t ¯‰ C¯„a Ba CÏz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â¿»«…≈≈¿∆∆¿«¿∆««ƒ
CÏ‰ .ÌÈÓ da ÔÈ‡L ,L¯ C¯„a ‡l‡ ,ÌL ÔÈÈeˆÓ¿ƒ»∆»¿∆∆»»∆≈»«ƒ»«
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,¯BÓÁ‰ ˙Óe ,„B˜t ¯‰ C¯„a¿∆∆¿«¿≈«¬¿…»»≈ƒ
:¯Ó‡ BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CÏ‰ C¯„ ‰Ê È‡a ÌÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«∆»≈«¿»«
BÓˆÚ ˙ÓÁÓe ,ÌÈÓ ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÈzÎÏ‰ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿»«¿ƒ¿…»»«ƒ≈¬««¿

ÌÈ„Ú LÈÂ ÏÈ‡B‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .˙Ó24ÌÈn‰L ≈¿»¿¬»ƒƒ¿≈≈ƒ∆««ƒ
ÏÚ ‰pL È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ - ÔÈÈeˆÓ „B˜t ¯‰aƒ¿«¿¿ƒ«»¿«≈∆¬≈ƒ»«

ÌÈÏÚa‰ ˙Úc25'¯wLÏ Èl ‰Ó' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,26 «««¿»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«≈
.ÌÈ„Ú ÌB˜Óaƒ¿≈ƒ

שם.21) מחוספסות 22)משנה לא חלקות שהן מפני שם.
בתבואה, מבדישה יותר דישתן בשעת מצוייה המעידה -
גרם  השינוי לא שהרי פטור לתבואה מקטנית ולכן
למעידתה. בזה שגרם חייב, לקטנית ומתבואה למעידתה,

ורבא.23) אביי לפני עובדא פא : ברור 24)שם כלומר,
מים  שם שהיו לפנינו, זה על מעידים עדים היו כאילו לנו,

תמיד. בו מצויים שהמים פקוד נהר שינוי 25)שחזקת
למיתתה. רצה 26)שגרם שאם במיגו נאמן אינו כלומר,

עדים  אין שהרי - נרש, בדרך שהלך אומר היה לשקר
יש  ומעתה פטור, והיה - פקוד בדרך שהלך המעידים
- עדים במקום פקוד. בנהר מים היו שלא לטענתו להאמין
עדים  שהרי המיגו, בסיוע אפילו להאמינו מקום אין

אומר. שהוא מה מכחישים

.„‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰27ÌÈ˙‡Ó ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï «≈∆«¿≈»¿»ƒ»∆»»«ƒ
ÔÈ¯ËÏ28ÏL ÔÈ¯ËÏ ÌÈ˙‡Ó ‡È·‰Â ,ÌÈhÁ ÏL ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ∆

,ÈBOnÏ ‰L˜ ÁÙp‰L ÈtÓ ;·iÁ - ‰˙ÓÂ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»≈»«»ƒ¿≈∆«∆«»∆««
ÁÙ Ô‰Ï LÈ ÔÈ¯BÚO‰Â29‡È·‰Ï d¯ÎO Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈»∆∆«¿≈ƒ¿»»¿»ƒ

Ô·z dÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,‰‡e·z30d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»»∆∆¬»ƒ¿»»
‰˙Óe ,ÌÈhÁ ÔÏ˜LÓa ‡È·‰Â ,ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ‡È·‰Ï¿»ƒ»∆»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ≈»

¯eËt -31.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

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



zexikyקל zekld - mihtyn xtq - xii` e"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פ.27) רבינו 28)שם כתב ושיעורה משקל, יחידת ליטרה;
ה. הלכה ומזיק חובל מהלכות ג שהשעורים 29)בפרק

משקל  משווה וכשהוא החיטים ממשקל פחות משקלם
השעורים  במידת מוסיף הוא הרי החיטים, למשקל השעורים
הנפח  לתוספת מיתתה לייחס יש ולפיכך, בנפח, ומרבה

כרבא). (שם במשאה הבהמה על שנפחה 30)המכבידה
חייב. - תבואה משל ראה 31)גדול לרעה. שינה לא שהרי

התוספת. שיעור דין ו הלכה לקמן

.‰‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎO32‡Ï - LÈ‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï·Èk¯È »«∆«¿≈»ƒ¿…»∆»ƒ…«¿ƒ
‰M‡ ‰ÈÏÚ33·Èk¯Ó - ‰M‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO . »∆»ƒ»¿»»ƒ¿…»∆»ƒ»«¿ƒ

ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰M‡ Ïk ‰ÈÏÚ ·Èk¯Óe .LÈ‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿ƒ»∆»»ƒ»≈¿«»≈
‰˜ÈÓ ‡È‰L ˙¯aÚÓ elÙ‡Â ,‰ÏB„b34. ¿»«¬ƒ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»

עט:32) תוכל 33)שם ולא כאיש בבהמה שולטת שאינה
בבא  התוספתא על דוד חסדי (ראה ממכשול עליה לשמור

ז). פרק (מגיד 34)מציעא משא המוסיף היונק עם כלומר,
משנה).

.ÂÚe„È Ï˜LÓ ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35, «≈∆«¿≈»»≈»∆»ƒ¿»»«
ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡ :B‡OÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Â36ÏÚ ¿ƒ««»ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ«

·iÁ - ‰˙Óe ,BnÚ ˜ÒtL ¯eÚM‰37- Ô‡kÓ ˙BÁt ; «ƒ∆»«ƒ≈»«»»ƒ»
¯eËt38˙ÙÒBz‰ ¯ÎO ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,39Ì˙Ò ¯ÎO . »¬»≈¿««∆∆»«¿»

d˙B‡Ï ‰È„na Úe„i‰ Ï˜Lna ‡l‡ ‡OB BÈ‡ -≈≈∆»«ƒ¿»«»««¿ƒ»¿»
dk¯cL ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˜ÏÁ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰Ó‰a¿≈»¿ƒƒ≈∆ƒ¿ƒ¿∆«¿»
B‡ ‰˙Óe ,ÌÈLÏLe „Á‡ ‰ÈÏÚ ÔÚËÂ ÌÈLÏL ˙‡OÏ»≈¿ƒ¿»«»∆»∆»¿ƒ≈»

·iÁ - ‰¯aL40‰ÈÙÒ ÔÎÂ .41„Á‡ da ÛÈÒB‰L ƒ¿¿»«»¿≈¿ƒ»∆ƒ»∆»
.‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ - ‰Ú·ËÂ ,d‡OÓ ÏÚ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ««»»¿»¿»«»¿«≈»∆»

ביניהם.35) שהוסכם מה להטעינה 36)כפי ששכרה כגון
ואחד. שלושים והטעין סאה רבינו 37)שלושים דברי

מכפי  יותר במשאה שהוסיף שכל שדעתו להתפרש ניתנים
כבד  משא להטעינה המקום שמנהג פי על אף שהוסכם, מה
בשכרו  המשא תוספת חיוב הדגים שהרי חייב, - מזה
להישכר  היא עומדת שהבהמה שאף ומשמע, ידוע, למשקל
אם  מקום, מכל שכר, מוסיף היה אם שהטעינה למשא
והרשב"א  הרמב"ן אולם חייב. - שהוסכם מה על הוסיף
ודעתם  רבינו על חולקים כאן) משנה במגיד (הובאו
אין  הרי כזו, למשא גם להישכר עומדת שהבהמה שמכיוון
לחייבו  אין ולפיכך, המשא מתוספת לתוצאה מיתתה לייחס
מבאר, שח בסימן יוסף והבית בלבד. שכר בתוספת  אלא
ואמר  המשא משקל את קבע כשהמשכיר כאן, שהמדובר
שהמשכיר  אומרים ואנו כזו, למשא לך משכירה אני לשוכר
הנהוג  כפי משא לטעינת ראוייה ואינה חלשה שבהמתו יודע
והשוכר  מהנהוג נמוך משקל קבע ולכן מקום באותו
באה  ידוע למשקל השכירות הצעת אם אבל פשע, - שהוסיף
שיקבל  מבלי להוסיף לו שאסור פי על אף השוכר, מצד

פטור. הוסיף אם - מהמשכיר לייחס 38)רשות שאין
למותה. סיבה כזו המשא 39)לתוספת לפי שכרו שהרי
התוספת. שכר משלם המחייב 40)ולכן התוספת שיעור

- מקום באותו המקובל המשא של משלושים אחד הוא
וכו' חיטים לתך "להביא שם: במשנה שאמרו ממה למדנו
משאו  על יוסיף וכמה חייב. משאו על מוסיף ואם פטור

שלושה  וכו' מאיר רבי משום אומר סומכוס חייב? ויהא
הוא  שהמנהג במקום בהמה שכר אם כלומר, לחמור". קבין
עליה  הוסיף - קב תשעים משקל - לתך עליה שמטעינין
הנהוגה  הטעינה ממידת משלושים חלק היינו, קבין, שלושה
משלושים  אחד של תוספת המקומות, לכל הדין והוא חייב,

מחייבת. - הנהוג שם.41)מן ברייתא

.ÊÛzk‰42ÛÈÒB‰L43„Á‡ ·˜ B‡OÓ ÏÚ44˜f‰Â , ««»∆ƒ««»«∆»¿À«
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÂÈ˜Êa ·iÁ - ‰Ê ‡OÓa45Ôa ¿«»∆«»ƒ¿»»∆««ƒ∆∆

‡On‰ „·Îa LÈb¯Ó ‡e‰ È¯‰Â ˙Úc46ÏÚ ‰ÏÚÈ - «««¬≈«¿ƒ¿…∆««»«¬∆«
„·k‰ ‰Ê ‡e‰ BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡nL ,BaÏ47. ƒ∆»≈¬«»¿∆«…∆

הסבל.43)סבל.42) ידיעת בלי משא 44)השוכרו
משלושים  אחד והוסיף קב שלושים הוא הממוצע האדם

קב). המתחיל דיבור שם לו 46)הסבל.45)(רש"י והיה
ואם  מייד, מעליו המשא ולפרוק משא עליו שהוסיף להבין

לכך. גרם בעצמו הוא - והוזק פרק על 47)לא עלתה לא
לחולשה  ייחסו אלא משא לתוספת הכובד לייחס דעתו
לאיתנו, יחזור מעט, שינוח שאחר וסבור, שתקפתו. זמנית

וא  המשא פרק לא (שם ולפיכך הנזק את השוכר גרם כן ם
אשי). כרב

.Á¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰48ÁÈp‰Ï BÏ LÈ - ‰ÈÏÚ ·k¯Ï «≈∆«¬ƒ¿…»∆»≈¿«ƒ«
B˙eÒk ‰ÈÏÚ49BÈ‚Ïe50C¯c‰ B˙B‡ ÏL ÂÈ˙BBÊÓe51, »∆»¿¿ƒ¿»∆«∆∆

C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÔBÏÓ ÏÎa ¯ÊÁÏ ¯ÎBO‰53ÔBÏÓe ¿ƒ∆≈∆∆«≈«¬…¿»»»
ÏÚa ÂÈÏÚ ·kÚÓ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BBÊÓ ˙B˜Ïƒ¿¿»≈«∆¬≈¿«≈»»««
ÌÈ¯BÚO ‰ÈÏÚ ÁÈp‰Ï ¯BÓÁ‰ ÏÚ·Ï LÈ ÔÎÂ .¯BÓÁ‰«¬¿≈≈¿«««¬¿«ƒ«»∆»¿ƒ

˙BBÊÓ Ô·˙Â54¯ÎBO‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ¿∆∆¿∆«»≈«∆«≈
ÔBÏÓe ÔBÏÓ ÏÎa ˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ,·kÚÓ55. ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿¿»»»

‰˜È ÔÈ‡Ó ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ56ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ¿ƒ»ƒ≈»≈«ƒƒ¿∆«ƒ«»»
C¯c‰ d˙B‡ Ïk ÏL BzÓ‰a ˙BBÊÓe ÂÈ˙BBÊÓ57ÏÎÂ . ¿»¿¿∆¿∆»»«∆∆¿»

‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e ,Ì˙Ò ¯ÎBOa - ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ¿≈¿»¿»∆≈ƒ¿»
‚‰n‰ ÈÙÏ Ïk‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;Úe„È58. »«¬»¿»∆≈ƒ¿»«…¿ƒ«ƒ¿»

עט:48) למחוז 49)שם כשיגיע להם שיצטרך בגדים
בשם  שם מקובצת (שיטה הדרך בגדי להחליף חפצו

המים.50)הריטב"א). חפצו.51)כד למחוז שיגיע עד
בכך.52) רגיל בדרכו.53)אינו פוגש בדפוס 54)שהוא

ומזונות. (ר"מ): אחר 55)רומא לחזר דרכו שהחמר
לילה. ללינת חונים שהם מקום בכל החמור ומזון מזונותיו

יישוב.56) במקום עוברים כמו 58)שם.57)שאין
כמנהג  "הכל פג.): (שם פועלים שכירות בעניין שאמרו

משנה). (מגיד המדינה"

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אם 1) אונס בהן ואירע ספינה או בהמה שוכר דין יבאר

ודין  אחרת, ספינה או בהמה לו להעמיד המשכיר חייב
ודין  לאחר, להשכירו השוכר ורצה קצוב לזמן בית משכיר
סתם  בית משכיר ודין לך משכיר אני כזה בית או זה בית

סתם. עלייה או

.‡‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2‰˙ÏÁÂ ,3B‡ ˙Èh˙L B‡ «≈∆«¿≈»¿»¿»ƒ¿«≈
dÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ‰Á˜Ïƒ¿¿»«¬««∆∆««ƒ∆≈»
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¯ÊÁÏ4‰ÎÈÏ‰ C¯„ ‰Á˜Ï Ì‡ ,5¯ÈkOn‰ È¯‰ - «¬…ƒƒ¿¿»∆∆¬ƒ»¬≈««¿ƒ
EÈÙÏ ClL È¯‰ :¯ÎBOÏ ¯ÓB‡6B¯ÎO BÏ ÔzÏ ·iÁÂ , ≈«≈¬≈∆»¿»∆¿«»ƒ≈¿»

ÌÏLÓ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8˙‡OÏ d¯ÎOLa »¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»≈
L ÈBOÓ ‰ÈÏÚ‰„t˜‰ ‡Ïa BÎÈÏL‰Ï ¯LÙ‡9Ï·‡ ; »∆»«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…«¿»»¬»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»»≈»∆»¿≈¿ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ì‡ , ¿«≈»∆«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ

¯BÓÁ epnÓ ¯ÎO11¯ÈÊÁÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »«ƒ∆¬¿ƒ…∆¡ƒ«¬ƒ
¯ÎO‰12da CÏ‰L ‰nk ¯ÎO ÏÚ BnÚ ·MÁÈÂ ,13. «»»ƒ«≈ƒ«¿««»∆»«»

שם:2) וגמרא עח. בבאֿמציעא בברקית,3)משנה,
עש  אותה שתקף או עוורון, הגורם בעיניה תבלול שעלה
למלאכה  היא ראויה ועדיין שם). (גמרא רגליה האוכלת

שי). סימן כשמואל.4)('טור' יצא 5)שם, לא כלומר,
בדרכים  נמצאים שהם הבהמות להחרים אלא המלך מן הצו

מגידֿמשנה). חננאל, רבינו וכפירוש כלומר,6)(שם,
אצלך, שכורה שהיא בזמן אלו מקרים בה שפגעו גרם גורלך
ראויה  כשהבהמה המדובר, שהיא. כמו לפניך היא והרי
גורמת  שהמחלה אלא מחלתה, למרות למלאכתה עדיין
זו  בהטרדה לראות אין בדרך, עיכוב וגם יתירה טירחה
את  לחייב שיהא כדי עד השכירות בתנאי חמור שינוי
המבואר  נשברה, או מתה כדין אחר חמור להעמיד המשכיר
סופה  שאין אע"פ המלך לעבודת בנלקחה וכן בה"ב. להלן
תנאי  כפי בה להשתמש השוכר ביכולת ואין לחזור,
הרי  המשכיר: אומר נלקחה, הליכה שבדרך כיון - השכירות
שהיתה  בזמן בדרכים הבהמה שנמצאה משום לפניך, שלך
נמצאת  היתה ואילו שתלקח, לה גרמת אתה אצלך, שכורה
על  החרמה צו יצא לא שהרי נלקחת, היתה לא ברשותי
העיכוב  חל שבסיבתך נמצא בבתים, הנמצאות הבהמות
חמור  לך להעמיד עלי מוטל ואין השכירות, תנאי למלא
חייב  - כללי הוא ההחרמה צו שאם יוצא, ומזה אחר.

(מגידֿמשנה). אחר חמור לו כפי 7)להעמיד בשלימות
ואין  בבריאותה, כשהיתה השכירות בחוזה שהוסכם המחיר
בריאה  בהמה שכירת במחיר שיש ההפרש בחלתה מחשבים
מנכים  אין המלך לעבודת בנלקחה וכן שוטה, או חולה לבין
נושא  השוכר אלא בה, הלך שלא הדרך בעד השכירות מדמי
שהיא  בזמן אלו למקרים גרם שמזלו מפני ההפסד, בכל
מגידֿמשנה). ראה פ"ז. שם (תוספתא לו שכורה

לפניך 8) שלך הרי המשכיר אומר - נשתטית או שבחלתה
ט). הערה להלן וראה - על 9)(מגידֿמשנה לדקדק מבלי

שביר, מחומר אינו שהמשא היינו המשא, נפילת מקום
ראויה  עדיין כן ואם ינזק, ולא מקום בכל להשליכו ואפשר
מחמת  - תיפול אם גם שהרי לה, שנשכרה למלאכה הבהמה
המשא  יוזק לא הפחתים מן באחת - חוליה  או שטותה

לפניך,10)שעליה. שלך הרי לומר יכול המשכיר ואין
שהרי  השכירות, בתנאי שינוי אלו במקרים לראות שיש
שעלולה  משום השכירות, תנאי למלא ראויה אינה הבהמה
באחת  תיפול אם הזכוכית, לכלי או לרוכב להזיק היא
המגידֿמשנה  ומבאר חוליה. או שטותה מחמת הפחתים
למשא  ובין סתם, למשא שכרו בין המחלק - זה דין שאין
גם  בנלקחה, אבל נשטית. או בחלתה אלא - זכוכית כלי
שלך  הרי המשכיר: אומר זכוכית, לכלי או לרכיבה בשכרה

הרי  לו אומר - המלך לעבודת שבנלקחה הדין שהרי לפניך,
על  ה) הערה למעלה שביארנו (כמו מבוסס לפניך, שלך
שתלקח, לבהמה נגרם השוכר שבסיבת המשכיר, טענת
כלי  למשא או לרכיבה בשכרה גם יפה כוחה זו וטענה
את  השוכר אלעזר: בן שמעון רבי בשם עט. (שם זכוכית
ברגליה. או בעיניה (חלתה והבריקה עליה לרכוב החמור
אחר  חמור לו להעמיד חייב - שנשתטתה או עח:) שם ראה
דין  פירוש, דמי" כלרכוב - זכוכית וכלי פפא, רב אמר וכו'.

רכיבה). כדין זכוכית כלי נוסף:11)משא וונציא ובדפוסי
חייב  המשכיר כלומר, ששכר" כאותה אחרת בהמה "או
חמור  השכיר אם כגון לו, שהשכיר הבהמה כמין להעמיד
ה"ה: ז, בפרק בבאֿמציעא (בתוספתא סרס לו יעמיד לא -

ישנה  לא לחבירו, בהמה הבהמה.המשכיר את לו (המשכיר)
וכו'). הפרד על יושיבנו לא - חמור לו אפילו 12)השכיר

המשכיר. בחזקת והוא שכרו, השוכר לו הקדים
הכוונה 13) - אחר חמור להעמיד חייב שאמרו זה כלומר,

בעיסקת  שהוסכם כפי השכר בכל רוצה המשכיר שאם
הרי  לו לומר יכול ואינו אחר, חמור לו יעמיד - השכירות
בעיסקת  להמשיך ברצונו אין אם אבל לפניך, שלך
השכר  לשוכר ומחזיר (מגידֿמשנה) בידו הרשות השכירות,
בידו  ומעכב הבהמה, הלכה שלא הדרך שארית בעד שקיבל
במה  השוכר נהנה שהרי בה, הלך שכבר הדרך בעד השכר
בדרכו  להמשיך אחרת בהמה לשכור ובידו כאן, עד שהגיע

אילו). בד"ה וב'תוספות' עט. גמרא (ראה

.·‰¯aL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó14˙‡OÏ d¯ÎOL ÔÈa ,15 ≈»«¿≈»ƒ¿¿»≈∆¿»»»≈
Ì˙Ò ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ,·k¯Ï d¯ÎOL ÔÈa16È‡ ≈∆¿»»ƒ¿…ƒ»«¬¿»¬ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - CÏ ¯ÈkOÓ17ÏkÓ «¿ƒ»«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ»

ÌB˜Ó18¯kÓÏ ¯ÎBOÏ LÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…∆¡ƒ≈«≈ƒ¿…
‰Ó‰a‰19¯ÎBO B‡ ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a da ÁwÏÂ ,20‰Ó‰a «¿≈»¿ƒ«»¿≈»«∆∆≈¿≈»

ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÓ„a21ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú , ¿»∆»ƒ≈¿»∆»ƒ««∆«ƒ««»
Ba ˜ÒtL22‰Ê ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ .23,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ∆»«»«¬∆¬ƒ«¿ƒ»

ÈˆÁa ‰˙Óe ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»ƒ¿≈¿ƒ≈»«¬ƒ
ÁwÈ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÁwÏ ‰ÈÓ„a LÈ Ì‡ :C¯c‰24, «∆∆ƒ≈¿»∆»ƒ«¿≈»«∆∆ƒ«
dlk ÈÓ„a elÙ‡ ¯ÎBO - ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â25, ¿ƒ≈¿»∆»ƒ«≈¬ƒƒ¿≈À»

‡Ï ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ˜ÒtL ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú«∆«ƒ««»∆»«ƒ¿ƒ≈¿»∆»…
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¯kOÏ ‡ÏÂ ÁwÏ26, ƒ«¿…ƒ¿…≈¿»∆¬ƒ«∆∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â27ÏÈ‡B‰ ,‡OÓÏ d¯ÎO . ¿≈»»∆»«¿…∆¿»»¿«»ƒ
·iÁ BÈ‡ - C¯c‰ ÈˆÁa ˙Óe ,‰Ê ¯BÓÁ BÏ ¯Ó‡Â¿»«¬∆≈«¬ƒ«∆∆≈«»
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ ,¯Á‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«≈∆»≈¿»∆¬ƒ«∆∆

B˙Ï· BÏ ÁÈpÓe28. «ƒ«¿≈»

כלל.14) למלאכה ראויה שאפשר 15)ואינה משא
הקפדה. בלא לו 16)להשליכו לספק עליו קיבל כן, ואם

רכיבתו. או משאו העברת שישלים עד משנה,17)חמור
עח. שצריך 18)שם ובין משלו, למשכיר יש אם בין

חייב  - משלו חמור למשכיר אין אם אפילו כלומר, לשכור.
- העמיד לא ואם לשוכר, ולהעמידו אחר חמור לשכור
כותב: למשנה, בפירושו (רבינו השכירות דמי כל מפסיד
לחםֿמשנה). ראה השכירות". מן דבר שום יחשב "לא
עד  חמור לספק עליו קיבל שהמשכיר דבר: של וטעמו
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- התחייבותו מקיים אינו ואם שכירותו, מטרת שישלים
שכירות. דמי לו לשלם השוכר של התחייבותו גם פקעה

השוכר 19) וקנאה השוכר לרשות הבהמה שמסר שבזה
לאחר  גם נשתעבדה - השכירות תנאי בה למלא במשיכה
שהוסכם  כפי מלאכתו השלמת בנבילתה לממן מותה
לא  לרכיבה בשכרה חלתה בדין א) (בהל' למעלה בחוזה.
במקום  אלא זאת אמרו שלא למוכרה, לשוכר רשות ניתנה
אפשרות  ואין נשברה או מתה כגון תקנה, לבהמה שאין
הבהמה  את משעבדת שהשכירות אומרים ואנו לרפאותה,
לקיים  כדי נבילתה את למכור הוא רשאי כך ומשום לשוכר,
למכירה. היא עומדת כך ובין כך בין והרי השכירות, תנאי
לומר  סברא אין לרפאותה, היא שעומדת בחלתה, אבל
למוכרה, ביכולתו שיהיה לשוכר הבהמה שעבד שהמשכיר
ס"ק  שי סי' המשפט' ('נתיבות להימכר עומדת אינה שהרי

והואֿהדין 20)ד). זה, חמור בהשכירו כשמואל, עט. שם
סתם. כדי 21)בחמור מספיקים אינם הנבילה דמי אם

מספיקים  הנבילה דמי שאם משמע, אחרת. בהמה לקנות
המשכיר. חשבון על לשכור רשאי אינו - אחר חמור לקנות

מחייבים 22) אין - לשכור ולא ליקח לא בדמיה אין ואם
את  אלא עבד שלא מפני ההפרש, את להשלים המשכיר את
זה  ובמקרה (מגידֿמשנה). נכסיו שאר לא אבל החמור,
אחר, חמור לו מעמיד אינו אם שכרו כל המשכיר מפסיד

יז. הערה למעלה שביארנו אני 23)כמו זה חמור כלומר,
ימות. אם אחר חמור לך לספק עלי מקבל ואיני לך, משכיר

כששכרה 24) מותה לאחר אפילו לו משועבדת שהבהמה
למשא). שכרה בדין כז הערה להלן (וראה לרכיבה

כשמואל.25) שהגיע 26)שם, במה השוכר נהנה שהרי
(שם). כאן תביעת 27)עד לשוכר שאין אף כלומר, שם.

בגלל  המשכיר על להתרעם הוא רשאי המשכיר, על ממון
ואין  כחושה, בהמה לו שהשכיר בזה לו שעשה העוול
סלנטר  ישראל רבי (בשם האסורה חינם תרעומת תרעומתו

אור). נתיבות - ישראל אור בספר שאין 28)- למשכיר,
אחר  חמור לשכור או ליקח לשוכר משועבדת החמור נבלת
השכירות, בעת המשכיר שהתנה זה" "חמור שלשון בדמיה,
עד  אחר חמור לו להעמיד מתחייב שאינו משמעותה
שמשכירו  החמור מדמי לא אפילו מלאכתו, השוכר שישלים
למלאכה  אלא לשוכר החמור את משעבד שאינו ימות, אם
- לשוכר משועבדים החמור שדמי אמרו ולא עמו, שהתנה
זכוכית  לכלי או לרכיבה בשכרו אלא - זה" "בחמור אף
- השכירות מטרת השוכר פירש שלכך למעלה), (כמבואר
להשתמש  לא הוא רשאי סתם, למשא שבשכרו אע"פ
לו  משועבד החמור שיהיה כדי - שהיא מטרה לכל בחמור
מקפיד  זכוכית, לכלי או לרכיבה שהשוכר מיתתו, לאחר גם

בד  עיכובים לו יהיו רבינו שלא שי). סי' טוריֿזהב (ראה רכו
(לפי  שם שאמרו ממה משא, לבין רכיבה בין זה הבדל למד
לו  ומתה עליו לרכוב החמור את "השוכר הרי"ף): נוסחת
שרק  משמע וכו'", בדמיה יש אם רב אמר הדרך, בחצי
ראה  כרכיבה, שדינה זכוכית לכלי (או לרכיבה בשכרו
אם  אבל לשוכר, החמור דמי משועבדים ט) הערה למעלה
שאין  בהשגה, הראב"ד (ודעת לא - סתם למשא שכרו
לשוכר, משועבד החמור ובשניהם למשא, רכיבה בין הפרש

אמרוהו). דוקא לאו עליו, לרכוב בגמרא שאמרו וזה

.‚‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰29:C¯c‰ ÈˆÁa BÏ ‰Ú·ËÂ , «≈∆«¿ƒ»¿»¿»«¬ƒ«∆∆
d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»

Ì˙Ò ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰30BÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿ƒ»«ƒ¿»««ƒ∆»«
¯ÎO‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ¯ÎO‰31:BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ; «»»«¬ƒ»«»»∆¬≈∆≈

‰ÏB„‚ ‰„t˜‰L ,Èz¯ÎOL dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ÈÏ ‡·‰»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆»«¿ƒ∆«¿»»¿»
CÈÏB‡Â ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈÈ ‡È·‡ È‡Â ,BÊ ‰ÈÙÒa LÈ≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒƒ»»¿ƒ

da32d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . »»«¿ƒ»¿»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»
BÏ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰«≈¿ƒ»«ƒ∆««ƒ∆…»«
¯ÓB‡ È¯‰L ;¯ÎO‰ Ïk ÔzÏ ·iÁ - ÌeÏk ¯ÎO‰ ÔÓƒ«»»¿«»ƒ≈»«»»∆¬≈≈
ÏkÓ ‰ÈÙÒ EÏ ‡È·‡ È‡Â ,BÓˆÚ ÔÈi‰ ÈÏ ‡·‰ :BÏ»≈ƒ««ƒ«¿«¬ƒ»ƒ¿¿ƒ»ƒ»

BÎÈÏB‡Â ÌB˜Ó33ÏL Á¯h‰ È„k ˙BkÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . »¿ƒ¬»»ƒ¿«¿≈«…«∆
C¯c‰ ÈˆÁ34‡L ,‰ÈÙq‰ ˙ÎÏB‰a Ïthn‰ ‰ÓB„ BÈ ¬ƒ«∆∆∆≈∆«ƒ«≈¿»««¿ƒ»

ÏË·e ·LBÈÏ35,¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . ¿≈»≈»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ
- ¯ÎO‰ Ô˙ Ì‡ :‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰ ¯ÎOÂ¿»««≈¿ƒ»«ƒ∆ƒ»««»»
ÔÈ‡L ;ÔzÈ ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¬ƒ¿ƒ…»«…ƒ≈∆≈
‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…∆»¿»ƒ

BÓˆÚ ÔÈÈ36Ì˙Ò ÔÈÈÏ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ ¯ÎO .37el‡ È¯‰ - «ƒ«¿»«¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¬≈≈
¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ38. ¿ƒ«»»

עט.29) שירצה.30)שם יין חצי 31)כל בעד אפילו
משלם  שהשוכר אמרו שלא מחזיר, - הובל שכבר הדרך
במקום  אלא ב) א, הל' למעלה (כמבואר הדרך חצי שכר
- ואבד טבע היין הלא כאן אבל מטענו, מהובלת שנהנה
בד"ה  שם ב'תוספות' (ראה כלום לשלם לשוכר אין

למלא 32)אילימא). המשכיר ביד שאין ומאחר כלומר,
וביד  טבעה, שהרי - השכירות שבחוזה - זו ספינה - תנאי
להביא  ובאפשרותו שכרו, סתם ליין שהרי למלא, השוכר
ולכן  עצמו, על שקיבל מה את מקיים אינו המשכיר הרי יין,
אחרת  ספינה להציע יכול המשכיר ואין השכר. כל מחזיר
שיש  השכירות, בהסכם ולהמשיך שטבעה הספינה במקום
שבחוזה  - זו ספינה - תנאי על בהסתמכות זכות, לשוכר
בו  שנקבעו הפרטים כפי החוזה מילוי לתבוע השכירות,
השוכר, בטענת נימוק רבינו והוסיף שם). (רי"ף בשלימות
שטבעה  זו ספינה כלומר זו", בספינה יש גדולה "שהקפדה
פרטי  וכל ומצבה מבנה ובחנתי שבדקתי אחר שכרתיה
במקומה  שתעמיד אחרת ספינה לקבל מוכן ואיני הליכותיה,

משנהֿלמלך). מצד 33)(ראה החוזה, בקיום העיכוב והרי
שהוסכם. כפי הדרך כל בעד משלם ולכן בא, השוכר

הספינה 34) בהולכת לטרוח - הספן - המשכיר על שהיה
טבעה. חצי 35)אלמלא בעד התשלום לחשב יש כלומר,

שאדם  הסכום פחות - שכר בעדו מקבל שהמשכיר - הדרך
אלא  ולטרוח לעבוד יצטרך שלא כדי משכרו, לו שינכו מוכן

שם). (רי"ף ובטל יושב שלא 36)יהא מאחר כלומר,
- השכירות תנאי אחר למלא בידם השוכר, ולא המשכיר

המוחזק ביד המעות מחליטים התחתונה,אנו על התובע ויד
תנאו  קיים שלא מטעם המוחזק מן המעות להוציא שאין
התובע  ביד שאין ומאחר התובע, מצד נתקיימו אלאֿאםֿכן

שכרו. כל מפסיד - תנאו המשכיר 37)לקיים ורשאי
לא  שניהם אבל אחר, יין והשוכר - אחרת ספינה להעמיד

השכירות. תנאי השכר,38)מילאו השוכר הקדים אם
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הקדים, לא ואם הנותר. הדרך חצי שכר מחזיר המשכיר
ואין  שם). (גמ' שנסעו הדרך חצי בעד משלם השוכר
לי  אין - זה ויין זו בספינה כמו - לטעון יכול המחזיק
לתובע  שיש מפני תנאו, מילא שהתובע לפני השכר להחזיר
אין  אבל יין, ולהביא התנאי למלא אני מוכן נגדית: טענה
תנאו  ממלא שהמשכיר לפני התנאי למלא עלי להטיל
שאני  ונמצא זאת, שיעשה מאמינו ואינני ספינה, להעמיד
אחד  שאם מזה, ויוצא יא) שם (רא"ש מעותי ומפסיד טורח
השכר  מוציאין - ממלא השני ואין תנאו מילא משניהם
(מגידֿמשנה  תנאו ממלא שאינו מאחר המוחזק, מן אפילו

הרמב"ן). בשם

.„d˜¯Ùe ,‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰39Ô˙B - C¯c‰ ÈˆÁa «≈∆«¿ƒ»¿»»«¬ƒ«∆∆≈
C¯c‰ Ïk ¯ÎO BÏ40¯ÈkOiL ÈÓ ¯ÎBO‰ ‡ˆÓ Ì‡Â . ¿«»«∆∆¿ƒ»»«≈ƒ∆«¿ƒ

¯ÎBO - ˜ÒtL ÌB˜n‰ „Ú BÏ d˙B‡41ÏÚ·Ï LÈÂ ; »««»∆»«≈¿≈¿««
˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰42‰¯BÁq‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .43 «¿ƒ»»»«¿…∆¿≈ƒ»«»«¿»

‰ÏÚÂ ,„¯ÈÂ ,C¯c‰ ÈˆÁa ¯Á‡ LÈ‡Ï ‰ÈÙqaL∆«¿ƒ»¿ƒ«≈«¬ƒ«∆∆¿»«¿»»
¯ÎOe ÔBL‡¯‰ ÔÓ C¯c‰ ÈˆÁ ¯ÎO ÏËB - Á˜Bl‰«≈«≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ»ƒ¿«
ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰ ÏÚ·Ï LÈÂ ;ÔB¯Á‡‰ ‰fÓ ÈˆÁ‰«¬ƒƒ∆»«¬¿≈¿«««¿ƒ»»»
‡Ï ÔÈ„ÚL ¯Á‡ LÈ‡ ˙Úc ÏaÒÏ BÏ Ì¯bL ,˙ÓÚ¯z«¿…∆∆»«ƒ¿…««ƒ«≈∆¬«ƒ…

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba Ïb¯‰À¿«¿≈…«≈»∆

מהשכירות.39) השוכר בו חזר כלומר מטענו, הוריד
באמצע.40) בו לחזור יכול השוכר שאין שהותנה, כפי

בחצי  לה ופרקה הספינה את "השוכר עט: בבאֿמציעא
מעמיד  השוכר (שאין לאגוריה משכח דלא ואי וכו' הדרך
בעי  אגרא כוליה הספינה), שישכור במקומו אחר אדם
שם. הרי"ף פירש [כן לשלם). עליו הדרך, כל (שכר שלומי"
מי  השוכר מצא "ואם בסמוך: רבינו של מלשונו משמע וכן
מצא]. כשלא המדובר - הקודמת שבבבא משמע שישכיר",
הדרך  בחצי הטורח ערך מנכים ואין המלא השכר ומשלם
לנכות, אמרו שלא ג, בהלכה כמו - הספינה את הוליך שלא
יושב  - הספן - המשכיר והרי קיימת, הספינה כשאין אלא
זה  על הסתמך והוא קיימת, ספינתו הלא כאן אבל ובטל.
מטען  ימצא המטען את שם להוליך שקבעו שבמקום
אלא  הספינה, הפלגת למקום חוזר אינו ולכן חזרה, להובילו
בטל  יושב שאינו ונמצא המיועד למקום ריקנית מסיעה
שהמשנהֿלמלך  [ונראה נוסף). הסבר עם (מגידֿמשנה
בדבריו, נפלה שטעותֿסופר אלא זה, להסבר התכוון
שיא, בסימן ה'טור' ודעת "לדרכו"]. צ"ל "לביתו" ובמקום

הטורח. דמי מנכים כאן משכירו,41)שגם כלומר:
כמבואר  לאחר, בשכירות זכותו להעביר רשאי שהשוכר
רשאי  השוכר "אין שאמרו שזה ה), (בהלכה בסמוך

בספינה. ולא במטלטלין אלא אינו שגרם 42)להשכיר"
שכותב  (כמו בו הורגל לא שעדיין אחר איש דעת לסבול לו
לחייב  שיש אמרו, שם ובגמרא שם). רי"ף - בסמוך רבינו
ריעוע  דספינתא" "רפסתא בעד לשלם זה במקרה השוכר את
שהרי  שנית, ובהטענתה המשא בפריקת שמתרועעת הספינה
בעת  שהוסכם מכפי וטעינה סריקה לתוספת גרם השוכר
וכן  בסיבתו. שנגרם זה בהפסד לישא השוכר ועל השכירות.
כאן, זה חיוב הזכיר לא שרבינו ונראה שם. הרי"ף פסק
זכות  לשוכר יש אם בבעיה אלא כאן דן שאינו מפני

הפסד  כל עליו מקבל כשהוא לאחרים הספינה את להשכיר
זה, ודין לא. או השוכרים, מהחלפת כתוצאה לספינה שיגרם
רבינו  בעיני נראה שהוא, הפסד בכל לישא השוכר שעל
המשנה'). 'מרכבת (ראה להזכירו צורך ואין מאליו כמובן

בד"ה 43) שם ה'תוספות' הביאו וכן הרי"ף. וכפירוש שם,
חננאל. רבינו בשם דפרקיה,

.‰ÔÓÊ „Ú B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰L :¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓƒ»¬ƒ≈∆««¿ƒ«ƒ«¬≈«¿«
ÛBÒ „Ú ¯Á‡Ï ˙Èa‰ ¯ÈkO‰Ï ¯ÎBO‰ ‰ˆ¯Â ,·eˆ»̃¿»»«≈¿«¿ƒ««ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÈkOÓ - BpÓÊ44Èa ÔÈÓk ˙È· Èa LÈ Ì‡ , ¿««¿ƒ«¬≈ƒƒ≈¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿≈
‰MÓÁÏ ¯ÈkOÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙È·45. ≈¬»ƒ»«¿»»…«¿ƒ«¬ƒ»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL46- ¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ : ∆…»¿¬»ƒ≈«≈««¿«¿ƒ
‡‰iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡∆»ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈≈¿ƒ∆¿≈

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t47Ú˜¯˜a Ï·‡ ;48,‰ÈÙÒa B‡ ƒ¿ƒ¿««≈¬»¿«¿«ƒ¿ƒ»
dnÚ dÏÚa È¯‰L49Ôk ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -50:¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ∆¬≈«¿»ƒ»≈≈≈¿≈¬ƒ≈

¯ÈkO˙Â Á¯Ëz ‰nÏ :¯ÎBOÏ ˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«««««ƒ«≈»»ƒ¿«¿«¿ƒ
BÁÈp‰Â ‡ˆ ,Ba „ÓÚÏ ‰ˆ¯z ‡Ï Ì‡ ?ÌÈ¯Á‡Ï È˙Èa≈ƒ«¬≈ƒƒ…ƒ¿∆«¬…≈¿«ƒ
.¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e¯ÈÎOÓ ¯eËt ‰z‡Â¿«»»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿«≈

ÂÈÏÚaÓ ·BË ÚÓz Ï‡a ‰fL51B¯ÈkOÓ ‰z‡L „Ú ; ∆∆¿«ƒ¿«ƒ¿»»«∆«»«¿ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .B˙Èa ‰ÊÏ ÁÈpz ,¯Á‡Ï¿«≈«ƒ«»∆≈¿≈ƒ∆»∆≈»
BpÓÊ ÛBÒ „Ú B¯ÎO ÔzÈÂ ,ÏÏk ¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï52. ¿«¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈¿»«¿«

˙Ó‡ ‰Ê ÔÈcL ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ53. ¿…≈»∆ƒ∆ƒ∆¡∆

ומוסיף 44) ספינה. וכדין התנגדות, זכות למשכיר ואין
שעד  למשכיר, לו אין תרעומת אפילו שכאן המגידֿמשנה,
לו  שגרם מפני בספינה, אלא תרעומת לו יש אמרו לא כאן
בבית  אבל בו, רגיל שאינו איש דעת הנסיעה זמן כל לסבול
לו. אין תרעומת אפילו - השוכר עם דר המשכיר שאין -

הוא 45) גם אם אפילו בדיורים, להרבות רשאי השוכר שאין
ה"ט. שכנים מהלכות פ"ה ראה בבית, וגר ממשיך

כט.46) לשוכר 47)גיטין מקנה השכירות כלומר, שם.
ואין  השכירות, לתנאי בהתאם בחפץ להשתמש מליאה זכות
נשארת  במטלטלין אולם עקרונית, משפטית הגבלה כל בזה
שיכול  מפני זו, זכות להעברת התנגדות זכות למשכיר
השני  השוכר כי אחר, ביד פקדוני שיהא רצוני אין לטעון:
(ראה  נאנס ויטעון: החפץ את יעלים שלא אצלי נאמן אינו

ד). הל' פ"א העלמה.48)למעלה מציאות בה שאין
ספינתו.49) הוא ושומר השוכר, עם דר הספינה שבעל
לאחרים.50) משכירה השוכר ולכן זו, לטענה מקום אין
לעשות",51) ידיך לאל "בהיות וגו': כז. ג, במשלי כתוב

שהוא. הפסד לך גורם הדבר שאין שהם 52)כלומר,
הבית  שבעל מפני מטלטלין, כדין מושכר בית שדין סבורים,
ע"י  יוזק שלא לשמור יכול ואינו השוכר, עם ביחד דר אינו
זה  ואין הראשון, על כמו עליו סומך שאינו השני, השוכר
ע"י  יתקלקל שלא ושומר עמה שבעלה לספינה דומה

(ראב"ד). וסובר 53)השוכר זו, סברא דוחה רבינו
- השני השוכר שהרי טענה, אינה הבית לקלקול שהחשש

(מגידֿמשנה). ההיזק בעד לשלם יתחייב

.Â- ÏÙ B¯ÈkO‰L ¯Á‡Â ,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
B˙B·Ï ·iÁ BÈ‡54LnzLpM ‰Ó ÏÚ ·MÁÓ ‡l‡ , ≈«»ƒ¿∆»¿«≈««∆ƒ¿«≈

¯ÈÊÁÓe Ba55˙e¯ÈÎO‰ ¯‡L BÏ56- B¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ; «¬ƒ¿»«¿ƒ¬»ƒ¿»
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B˙BÓk BÏ ¯ÈkOÈ B‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ57. «»¿«¬ƒ«ƒ«≈«¿ƒ¿
B¯ÎÓ B‡ B¯ÈkO‰Â ‰ÊÏ B¯ÈkO‰L ¯Á‡ ¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«««∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿»

Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ58˙e¯ÈÎO ÚÈ˜Ù‰L , ¿≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔBL‡¯‰59·iÁ ‰Ê È¯‰ -60¯Á‡ ˙Èa BÏ ¯ÈkO‰Ï »ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ«ƒ«≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙BÓk¿¿≈…«≈»∆

לו 54) לבנות התחייב ולא השכיר, זה בית שהרי קג. שם
חדש. השכר.55)בית השוכר הקדים אם המשכיר,

זמן  פרק בעד משלם שהשוכר הקדים, לא אם והואֿהדין
ונהנה. בו הבית 56)שדר אבני למכור רשות לשוכר ואין

ב  בהלכה למעלה כמו אחר, בית בדמיהם ולשכור ועציו,
במגידֿמשנה: מבואר ההבדל, וטעם לרכוב. זה חמור בדין
לשוכר  שעבד והמשכיר להמכר, עומדת נבלתו - שמת חמור
שהוא  זמן כל משמע זה" "בית אבל נבלתה, ואת החמור את
עומדים  שאינם והאבנים, העצים למכור ולא לדירה ראוי
להעמיד  לחייבו ואין מחדש. הבית לבנות אלא להמכר
השכירו. זה שבית מפני החדש הבנין את השוכר לרשות

זה 57) בבית אמרו שלא שהשכירו. וכצורתו הבית כמידת
במקום  אבל מאליו, הבית כשנפל אלא לבנותו חייב שאינו
בית  לו להעמיד חייב - השוכר הסכמת בלי סתרו שהמשכיר
(מגידֿ יסתור שלא לעכב יכול שהשוכר ופשוט, אחר.

ישראל.58)משנה). ואפילו אלים, חמסן,
הבית.59) מן להוצאתו 60)שהוציאהו שגרם המשכיר,

הבית. מן

.Ê¯ÈkO‰61Ì˙Ò ˙Èa BÏ62ÏÙ ˙Èa BÏ Ô˙pL ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿««∆»««ƒ»«
ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â .¯Á‡ ˙Èa BÏ ÔzÈ B‡ B˙B·Ï ·iÁ -«»ƒ¿ƒ≈«ƒ«≈¿ƒ»»»»
ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ - ÏÙpL ˙Èa‰ ÔÓ63. ƒ««ƒ∆»«≈«≈»¿«≈»»

˙Èa Èe¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â64˙Èa ‡l‡ ¯ÈkO‰ ‡lL . ¿∆ƒ¿∆»«ƒ∆…ƒ¿ƒ∆»«ƒ
Ì˙Ò65‰Êk ˙Èa :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .66EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ¿»¬»ƒ»««ƒ»∆¬ƒ«¿ƒ¿

ÏL BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ«»¿∆
ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;e‰‡¯‰L ‰Ê ˙Èa«ƒ∆∆∆¿»¿≈»«…»»ƒ¿«
ıÁ¯nÏ B‡ ˜eMÏ B‡ ¯‰pÏ ·B¯˜ ‰È‰iL ‡l‡ È¯·c¿»«∆»∆ƒ¿∆»«»»««∆¿»
B˙¯eˆÎe B˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Êk67. »∆∆»«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ»¿»

CÎÈÙÏ68ÏB„‚ epOÚÈ ‡Ï - ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ,69- ÏB„b ; ¿ƒ»ƒ»»»»…«¬∆»»
- ÌÈL ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï - „Á‡ ;ÔË˜ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆»»∆»…«¬∆¿«ƒ¿«ƒ
,Ba eÈ‰L ˙BBlÁ‰ ÔÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .„Á‡ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆∆»¿…ƒ¿…ƒ««∆»

Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¬≈∆∆»ƒ««¿≈∆

קג.61) וצורתו.62)שם מדתו קבע שם,63)ולא רי"ף
בגמרא. משמע בו 64)וכן שיש כלומר לדירה, שראוי

שם). (נמוקיֿיוסף אמות ארבע על אמות וביד 65)ארבע
שהוא  כזה קטן בית מתחילה לו להעמיד היה המשכיר
מעניקה  אינה הראשון הבית ונפילת עכשיו, לו מעמיד

חדשות. זכויות להשכיר 66)לשוכר המשכיר עליו שקיבל
כזה. לו: ואמר מסוים בית והדגימו בית, שם 67)לו

שהשכירו.68)בגמרא. אחר הבית נפל בני 69)אם יש
קטנה. דירה שמעדיפים שם.70)אדם

.ÁÌ˙Ò ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰71‰iÏÚ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -72. ««¿ƒ¬ƒ»¿»«»¿«¬ƒ¬ƒ»
EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa Èab ÏÚL BÊ ‰iÏÚ :BÏ ¯Ó‡»«¬ƒ»∆««≈«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ¿

‰iÏÚÏ ˙Èa „aÚL È¯‰ -73‰˙ÁÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .74 ¬≈ƒ¿≈«ƒ«¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰iÏÚ‰75¯ÈkOn‰ ·iÁ - ¯˙È B‡ »¬ƒ»¿«¿»»¿»ƒ»≈«»««¿ƒ

ÎBO‰ È¯‰ - Ôw˙ ‡Ï Ì‡Â ;Ôw˙Ï˙Èaa ¯„Â „¯BÈ ¯ ¿«≈¿ƒ…ƒ≈¬≈«≈≈¿»««ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ76BÊ ˙BiÏÚ ÈzL eÈ‰ .Ôw˙iL „Ú77ÏÚ ƒ««««ƒ«∆¿«≈»¿≈¬ƒ«

‰BzÁza ¯c - ‰BÈÏÚ‰ ‰˙ÁÙÂ ,BÊ Èab78‰˙ÁÙ ; «≈¿ƒ¿¬»»∆¿»»««¿»ƒ¿¬»
B‡ ‰BÈÏÚa ¯e„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰BzÁz‰««¿»¬≈∆»≈ƒ»»∆¿»

˙Èaa79ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯c Ì‡Â ,¯e„È ‡Ï CÎÈÙÏ . ««ƒ¿ƒ»…»¿ƒ»≈ƒƒ
ÌMÓ B˙B‡80„Á‡a ‰OÚÓ .81˙ÈÏc :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L82 ƒ»«¬∆¿∆»∆»««¬≈»ƒ

¯˜ÚÂ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰f‰ ˜Ò¯t‰ Èab ÏÚL BÊ∆««≈««¿≈«∆¬ƒ«¿ƒ¿¿∆¡«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ;BÓB˜nÓ ˜Ò¯t‰ ÔÏÈ‡ƒ«««¿≈ƒ¿»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÓÊ Ïk ˜Ò¯t‰ „ÈÓÚ‰Ï ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿«»«»¿«¬ƒ««¿≈»¿«

˙Ói˜ ˙ÈÏc‰L83.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»ƒ«∆∆¿≈…«≈»∆

קטז:71) להעמיד 72)שם חייב לו, שהעמיד זו נפלה אם
אחרת. גבי 73)לו "שעל הוסיף: מה לשם כן, לא שאם

אנו  ולכן זו". "עלייה באמרו: הסתפק ולא זה", בית
הרי  - יתקנו ולא בעליה קלקול יארע שאם כוונתו, מפרשים
והולך. רבינו שמבאר כמו לשוכר, משועבד שלמטה הבית

על 75)נתקלקלה.74) טפחים ארבעה של שטח פני על
כשמואל). (שם, טפחים יכול 76)ארבעה אינו אבל ביחד,

לו  ויעמיד שלמטה בבית מדירתו יצא הבית שבעל לדרוש
שיעבדו. לא כן דעת שעל כולה, שלש 77)את בן בית

שעל  זו עליה לו: ואמר העליונה, הקומה והשכיר קומות
זה. בית ולדור 78)גבי לירד יכול ואינו התחתונה, בעלייה

דירת  לתקן בעלֿהבית את לאלץ כדי שלמטה, בבית
הבית העלי  בכלל התחתונה, העלייה שגם מפני יה,

מא). ס"ק שיב, סי' חו"מ (סמ"ע הוא ששיעבדו
או 79) העליונה לעלייה לדחותו יכול הבית בעל אם כלומר,

שם  "דא"ל קיז.) (שם בגמרא מבוארים הספק וצדדי לא.
הרי  לשוכר: אומר המשכיר כלומר, עלך". קבילת עלייה
מוסר  אני עלייה והרי בעלייה, לדור והסכמת שכרת, עלייה
קביל  לא עליות שתי עליה, קביל עלייה חד דילמא, "או לך,
טורח  עלי קיבלתי לטעון: יכול השוכר פירוש, עליה",
ולעלות  לטרוח מסכים איני אבל ראשונה, לקומה העלייה

שם. בתיקו שנשארה בעיה קומות. שהדבר 80)שתי מפני
השוכר  תפס שלא עוד וכל המוחזק, מן מוציאים אין בספק,
כשתפסה  אבל כניסתו. ממנו מונע הבית בעל הדירה,
להוציאו. זכות לבעלֿהבית ואין המוחזק, הוא הרי השוכר,
שהיא  העלייה רצפת כשנפחתה נאמרו, אלה דינים וכל
הוא  הקלקול שהרי התחתונה, העלייה של או הבית תקרת
אין  - העלייה קירות כשנפחתו אבל לו, המשועבד בבית
הבית  עם קשר לו אין זה קלקול כי לתקנם, חייב המשכיר

(מגידֿמשנה). קטז:81)המשועבד גפן 82)שם
האפרסק. עץ על גידלו ששעבד 83)שענפיה מפני

הוא  מחוייב זה", אפרסק "על באמרו לדלית, האפרסק
הקיימת. הגפן לדלית משענת שיהווה כדי למקומו להחזירו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
משכיר 1) וכן גדולה, בבירה לחבירו בית משכיר דין יבאר

משכיר  ודין לשוכר, להעמיד חייב הוא מה לחבירו בית
בית  משכיר ודין הוא, למי שבחצר זבל ודין ונפחתה, עלייה
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בסוף  לצאת שכופהו קצוב זמן עד בהם וכיוצא חצר או
ודין  לשביתה, או ללינה בית שוכר ודין הקצוב, הזמן
קודם  יום שלושים להודיעו שצריך סתם בית משכיר
הוקרו  ודין למשכיר, להודיע צריך כן גם ושוכר שיוציאו,
או  מכרו או לבנו נתנו או הבית נפל ודין הבתים, והוזלו

הורישו.

.‡¯ÈkOn‰2‰ÏB„‚ ‰¯È·a B¯·ÁÏ ˙Èa3LnzLÓ -4 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»ƒ¿«≈
‰ÈÏzÎ·e ‰ÈÊÈÊa5˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú6ÏL ıa¯z·e , ¿ƒ∆»ƒ¿»∆»««¿««««¿≈∆

¯ˆÁ7‰·Á¯·e ,8ÌÈza‰ È¯BÁ‡L9e‚‰pL ÌB˜Óe . »≈»¿»»∆¬≈«»ƒ»∆»¬
ÌÈÏ˙k‰ È·Úa LnzL‰Ï10È·Úa LnzLÓ - ¿ƒ¿«≈»√ƒ«¿»ƒƒ¿«≈»√ƒ

‚‰Ó ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e .ÌÈÏ˙k‰«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿«
‰È„n‰11˙BÓM‰Â12e¯Ó‡L C¯„k ,Ì‰Ï ÔÈÚe„È‰ «¿ƒ»¿«≈«¿ƒ»∆¿∆∆∆»«¿

¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚa13. ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»

ו:2) ולא 3)בבאֿבתרא רבות, דירות המכיל גדול בנין
בחצר  קונה שהשוכר השימוש זכות השכירות' ב'חוזה פורש
מנהג  אין וגם הבירה, את המקיף בשטח הנמצאים ובמבנים

מקום. באותו שבכתלים 5)השוכר.4)מוסכם בחורים
הבירה. את המקיפים אמות,6)החיצוניים ד' של שטח

ששכר. הבית שממול הכותל לחלק החצר,7)מחוץ גינת
נחמן, (כרב האויר את לרענן ופרחים עשבים בה שמגדלים

פנוי.8)שם). מן 9)מגרש בית, שוכר שכל שם, כרבא
– אלו במקומות להשתמש רשות לו שיהיה דעת על הסתם

שוכר. הכותל.10)הוא בגג משתמשים עליה שוכרי
מנהג 11) שאין במקום נאמרו שלמעלה הדינים כלומר,

המקובל. המנהג כפי הכול - קבוע מנהג יש אם אבל ידוע,
דעת 12) על הסתם שמן השכירות, תנאי המגדירים המונחים

השכירות. נעשתה מהלכות 13)המנהג כ"ו פרק ראה
מכירה.

.·daL ˙Ù¯‰ ¯ÈkO‰ ‡Ï - Ì˙Ò B¯ˆÁ ¯ÈkOn‰14. ««¿ƒ¬≈¿»…ƒ¿ƒ»∆∆∆»

קב.).14) (בבאֿמציעא "חצר" המונח בכלל הרפת שאין

.‚B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰15,˙B˙Ï„ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈«»¿«¬ƒ¿»
˙‡ ˜fÁÏe ,eÏ˜Ï˜˙pL ˙BBlÁ‰ BÏ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«««∆ƒ¿«¿¿¿«≈∆

‰¯˜z‰16‰¯Bw‰ ˙‡ CÓÒÏÂ ,17˙BOÚÏÂ ,‰¯aLpL «ƒ¿»¿ƒ¿…∆«»∆ƒ¿¿»¿«¬
¯‚18ÏeÚÓe19Ô‰L ÌÈ¯·cÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ∆∆«¿¿…«≈»≈ƒ¿»ƒ∆≈

Ôn‡ ‰OÚÓ20ÌÈza‰ ˙·ÈLÈa ÏB„b ¯wÚ Ì‰Â «¬≈À»¿≈ƒ»»ƒƒ««»ƒ
˙B¯ˆÁ‰Â21‰˜ÚÓ ˙BOÚÏ ·iÁ ¯ÎBO‰ .‰ÊeÊÓe22, ¿«¬≈«≈«»«¬«¬∆¿»

‰ÊeÊn‰ ÌB˜Ó Ôw˙Ïe23BlMÓ24˙BOÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ»»«¬
ÌlÒ25·Ê¯Ó B‡26Bbb ÁÈË‰Ï B‡27‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - À»«¿≈¿»ƒ««¬≈∆∆

BÓˆÚ ÏMÓ28. ƒ∆«¿

קא:15) לבית.16)שם מכסה המשמשים הנסרים מערכת
עליהן.17) מונחים שהנסרים הבית, בריח 18)קורות

מבפנים. ופתיחתה הדלת לנעילת מבחוץ.19)המשמש
שעל 20) שם) לרי"ף (בפירושו יוסף' ה'נמוקי וכתב שם,

אף  השכירות, תקופת כל במשך אלו דברים לתקן המשכיר
רבינו, לשון נוטה ולזה השכירות. בשעת תקינים כשהיו
שנתקלקלו  כלומר שנתקלקלו", חלונות לו "ולפתוח שכתב
נאמר  שזה כתב, הריטב"א ובשם השכירות. תקופת בתוך

משכיר  אני זה "בית לו אמר אם אבל סתם, בית לו באמרו
(וכן  השכירות תקופת בתוך כשנתקלקל לתקן חייב אינו לך"
ס"ק  הגר"א ובביאור עיי"ש א. סעיף שיד בסי' הרמ"א פסק

א). ס"ק החושן' וב'קצות דעת 21)ו, על הסתם, שמן
שכר. - לדירה ראוי הבית מצוות 22)שיהא שחובת שם,

ממעקה  פטור בו דרים שאין בית שהרי הן, הדר על אלו
רוצח  מהל' ופי"א יא, הל' מזוזה מהל' פ"ה (ראה ומזוזה

א). הל' נפש להכניס 23)ושמירת הבית, במזוזת חקיקה
המזוזה. את אבן,24)בה של היא הבית מזוזת אם אפילו

למ  ואמרנו אומן, מעשה היא שהם והחקיקה שהדברים עלה
שאין  דבר, של וטעמו לעשות. המשכיר חייב - אומן מעשה
שהרי  המזוזה, את להניח באבן מקום לחקוק הכרח כל
ולהעמיד  בנסר הקנה ולקבוע בקנה המזוזה לקבוע אפשר
הבית  למזוזת סמוך והמפתן המשקוף בין בצמצום הנסר את
(שם  לאומן צורך זה למעשה ואין ממקומו. יזוז שלא באופן

יוסף'). ו'נמוקי רש"י להשתמש 25)ע"פ כדי הבית לגג
נמוק"י). (ראה הבתים בישיבת עיקר בגג השימוש ואין בו,

ומשופע,26) בטיח המטוייח הגג אצל לכותל סמוכים נסרים
את  מרטיבים ואינם הנסרים על נופלים הגג שעל והמים
צריך  ואין מחזירה אדם כל הנסרים, וכשנופלים הכותל,

רש"י). ע"פ (שם לזה שנתהוו 27)אומן הסדקים להטיח
ואין  הסדקים, דרך לבית הגשם מי ידלפו שלא כדי בגג,

לזה. אומן אלא 28)צריך לתקן המשכיר על שאין שם,
הבית. בישיבת ועיקר אומן מעשה שהוא דבר

.„B¯·ÁÏ ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰29‰˙ÁÙÂ30‰Úa¯‡a31B‡ ««¿ƒ¬ƒ»«¬≈¿ƒ¿¬»¿«¿»»
‰¯˜z‰ Ôw˙Ï ·iÁ - ¯˙È32‰·ÈÊÚn‰Â33;‰ÈÏÚL »≈«»¿«≈«ƒ¿»¿««¬ƒ»∆»∆»

‡È‰ ‰¯˜z‰ ˜efÁ ‰·ÈÊÚn‰L34. ∆««¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

ח,29) הל' בפ"ה למעלה שנתבאר סתם, עלייה לו ואמר
והולך  רבינו מבאר וכאן עלייה, לו להעמיד חייב נפלה שאם
שאינו  כשם - זו עלייה לו באמר אבל נפחתה, אם הדין מה
לתקנה  חייב אינו כן בנפלה, עלייה לו להעמיד חייב
לחםֿמשנה, ועיין קיז: שם הגמ' ע"פ (מגידֿמשנה בנפחתה

יז). סעיף שיב סי' בחושןֿמשפט נסר 30)וראה נשבר
כשמואל).31)ברצפתה. (שם, טפחים ארבעה על טפחים

לעלייה.32) רצפה המשמשת הבית הטיט 33)תקרת
ג, (נחמיה הכתוב מלשון והוא - התקרה על שטוחין והעפר
רבינו  פירש וכן שם, רש"י (ע"פ ירושלים" "ויעזבו ח)

שם). המשנה, העלייה,34)בפירוש בישיבת הוא ועיקר
עלול  והוא רפים, הרצפה כשנסרי בעלייה דר אדם שאין

ממקומו. נסר ישמט אם ליפול

.‰Ï·f‰35¯ÎBO ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¯ˆÁaL36CÎÈÙÏ . «∆∆∆∆»≈¬≈∆≈¿ƒ»
thÓ ‡e‰B‡ÈˆB‰Ï Ba Ï37- ‚‰Ó ÌL LÈ Ì‡Â . ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰38eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«««ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
˙BÓ‰a‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÎBO ÏL Ï·f‰ eOÚL ˙BÓ‰a‰«¿≈∆»«∆∆∆≈¬»ƒ«¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÏL39ÏL B¯ˆÁL ;¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL Ï·f‰ - ∆¬≈ƒ«∆∆∆««∆»≈∆¬≈∆
BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡40‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»»∆…ƒ«¿««ƒ∆ƒ

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‰¯eÎO41. ¿»¿«¬≈ƒ

קב.35) שם הגמרא, וכפירוש קא: שם משנה,
ומבאר.36) רבינו שהולך כמו החצר, את השוכר מבהמות
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כך  ומתוך הזבל את מפקיר שהשוכר אומרים אנו ואין
מדעתו  שלא לו קונה אדם של שחצירו בו, זוכה המשכיר
דבר  של וטעמו שם). הערה ראה זו, הלכה בסוף (רבינו
ובזכותו  לו, מושכר שהחצר מכיון בלחםֿמשנה: מבואר

זבלן. מפקיר אינו בהמותיו, שם לו 37)להחזיק כשאין
בו. א.38)צורך הל' למעלה בהמות 39)כמבואר זבל

זבלן  על מקפידים אינם בעליהם למקום, ממקום ההולכות
אותו. נמצא 40)ומפקירין שהחפץ לו ידוע כשאינו אף

יוסי  כרבי (שם ח הל' ומתנה זכיה מהל' פ"ד ראה בחצרו.
חנינה). במשנה,41)בר שאמרו מה פירשו שם, בגמרא

דאתי  ותורי דמשכיר, "בחצר המדובר - הבית בעל של הזבל
שאמרו  שזה רבינו, ומפרש אחרים). של (שוורים מעלמא"
לשוכר, המושכרת בחצר היא הכוונה דמשכיר", "בחצר
הפקר  חפצי לקנות הבעלים זכות מפקיעה השכירות שאין
(ראה  קצוב לזמן מכירה שכירות אמרו שלא בה, המונחים
לזכות  כלומר שכירותו, למטרת אלא א) הל' פ"ז להלן
והמשכיר  לו, קנוי אינו החצר גוף אבל בחצר, ההשתמשות
(מגידֿמשנה, הפקר חפצי לקנות החצר בעל להיות ממשיך
א, ס"ק שיג סי' החושן' 'קצות וראה שם. ולחםֿמשנה

רבינו). בדעת אחרת שיטה

.Â¯‡L B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ B‡ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ»≈∆¿»¬¿»
˙‡ˆÏ e‰ÙBk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ˙BÓB˜n‰«¿«¿«»¬≈∆≈»≈

˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BÏ ÔÈzÓÓ BÈ‡Â ,BpÓÊ ÛBÒa42¯ÎO . ¿¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ»»∆»»«
Ì˙Ò ˙Èa BÏ43„Á‡ ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :44; «ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒ∆»

‰˙È·LÏ45ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ -46ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOÏ ; ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ≈
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt47. »ƒ¿ƒ

פינוי 42) הודעת לשוכר למסור צריך המשכיר אין כלומר,
הגשמים, בימות ואפילו הזמן, כשיגיע מיד אלא מוקדמת,
המשכיר  שאין ז) הלכה (ראה אמרו לא כאן שעד מוציאו,
הודעה  בלי החמה ובימות כלל, הגשמים בימות מוציאו
בסתם, נעשית כשהשכירות אלא יום, שלושים של מוקדמת
בסמוך  (כמבואר לדור מקום לחפש לשוכר לאפשר כדי
קביעת  עצם - קצוב לזמן נעשית כשהשכירות אבל ז) הלכה
בירושלמי  אמרו וכן היא. הודעה - מסוים לזמן השכירות
בירושלמי  - השואל פרק בבבאֿמציעא הרי"ף (הביאו
זמנו  הגיע אפילו ידוע, לזמן השכירו "ואם אינו): לפנינו
ידיע  מידע טעמא? מאי מיד. מוציאו - הגשמים בימות
בטבת). הוא יציאתו שזמן הוא (יודע בטבת" דזמניה

בבאֿמציעא 43) תוספתא (וראה הירושלמי בשם שם רי"ף
הי"א). ח לילה 44)פרק דעת על - סתם ללינה שהשוכר

יונתן). הר' בשם קא: שם מקובצת' ('שיטה שוכר ויום
להכין 46)לשבת.45) כדי בכלל, השישי יום גם כלומר,

(שם). שבת שלושים 47)צרכי נמשכת נישואין ששמחת
כל  יום שלושים שעד ח.) כתובות (ראה שאמרו כמו יום,
ומברכים  היא, הנישואין מפני סתמא עושה שהחתן סעודה
מונעים  אין ד.): (שם אמרו וכן במעונו". "שהשמחה

יום. שלושים כל הכלה מן תכשיטים

.ÊÌ˙Ò B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰48B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»≈»¿ƒ
Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL BÚÈ„BiL „Ú49È„k ,50Lw·Ï «∆ƒ¿ƒƒ…∆¿≈¿«≈

.‡ˆÈ ÌÈLÏM‰ ÛBÒÏe ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…ƒ¿∆À¿»«∆∆¿«¿ƒ≈≈

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na51˙BÓÈa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»ƒ
ÌÈÓLb‰52B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -53‚Á‰ ÔÓ54„ÚÂ «¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»¿«
ÁÒt‰55ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,‚Á‰ ÈÙÏ ÌÈLÏL BÏ Ú·˜ . «∆«»«¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿«ƒ

‚Á‰ ¯Á‡Ï „Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ÌBÈ ÌÈLÏM‰56BÈ‡ - «¿ƒ¬ƒ∆»¿««∆»≈
ÁÒt‰ È‡ˆBÓ „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ57‡e‰Â .58BÚÈ„BiL »¿ƒ«»≈«∆«¿∆ƒ

Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈk¯ka Ï·‡ ;˙B¯ÈÚa60„Á‡Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈ „Á‡ - »¬»¬»«¿«ƒ∆»¿««»¿∆»

L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»»…∆
Ì„wÓ61˙eÁa ÔÎÂ .62ÈÚa ÔÈa ÌÈk¯ka ÔÈa -,˙B¯ ƒ…∆¿≈«¬≈«¿«ƒ≈»¬»

Ì„wÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63. »ƒ¿ƒ¿≈»»…∆ƒ…∆

כל 48) בעד שכר קבעו שם. וגמרא קא: בבאֿמציעא משנה
שכירות  וסתם השכירות, גמר זמן קבעו ולא וחודש חודש

יום. משלושים פחות זמן 49)אינה לשוכר הודיע ואם
יום  שלושים אחר לפנותה שעליו לדירה, שנכנס לפני מסוים
(ש"ך  מגורו ימי שלושים גמר לפני להוציאו יכול אינו -

ז). ס"ק לשוכר.50)שיב מצויות 51)לאפשר שהדירות
- אחרת לדירה לעבור רוצים כשהם אדם בני שדרך -

החמה. בימות אדם 52)עוברים בני אין הגשמים שמפני
מצויות. הדירות ואין אחרת, לדירה אפילו 53)עוברים

קודם. הסוכות.54)הודיעו שאין 55)חג הפסח, מוצאי
אין  שהרי אחרת, דירה לו לחפש לשוכר מאפשרת ההודעה
שיפנה  - הפינוי הודעת לו הקדים אם אמנם מצויות. הדירות
מוציאו  החמה, בימות יום שלושים - החורף בתקופת הדירה

שקבע. אלול 56)ביום בכ"ד ההודעה לו שמסר כגון
שם). מקובצת' 'שיטה אסי:57)(ראה דרב מימרא שם.

שלושים  (מאותם) מהני הגשמים בימות אחד יום נכנס אם
ב  (שהודיעו עד יום החג מן להוציאו יכול אינו החמה) ימות

לפני  להגמר צריכים ההודעה ימי שלושים כלומר, הפסח.
להוציאו  מועילה ההודעה אין - כולם נגמרו לא ואם החג,

שם). (נמוקיֿיוסף הגשמים לפני 59)בתנאי.58)בימות
הקודמת, ההודעה סמך על להוציאו יכול ואינו פסח, מוצאי
שהרי  כלל, קיימת אינה כאילו אותה רואים שאנו  מפני
להודיעו  המשכיר צריך ולכן לדין, מנוגד יציאה זמן קבעה
וראה  ח. ס"ק שיב סימן (סמ"ע הפסח לפני שניה הודעה
רבינו). בלשון שמגיה מה טו, ס"ק שם הגר"א בביאור

אחר 60) נמשכים שרבים - בהם מצויות פנויות דירות שאין
כרכים. להקיף 62)שם.61)ישיבת החנוני שדרך

הן. ארוך לזמן והקפותיו לו 63)לצרכניו, לאפשר כדי
עיי"ש). רש"י, ע"פ – (שם הקפותיו את בינתיים לגבות

.ÁÌLk64·iÁ ¯ÎBO‰ Ck ,BÚÈ„B‰Ï ·iÁ ¯ÈkOn‰L ¿≈∆««¿ƒ«»¿ƒ»«≈«»
ÌÈL Ì„wÓ B‡ ,˙B¯ÈÚa ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï¿ƒƒ…∆¿ƒ«¬»ƒ…∆¿≈

ÔÎL Lw·iL È„k ,ÌÈk¯ka L„Á ¯OÚ65¯‡MÈ ‡ÏÂ , »»…∆»¿«ƒ¿≈∆¿«≈»≈¿…ƒ»≈
Èet B˙Èa66,˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¿ƒ…ƒ≈»»≈

¯ÎO‰ ÔzÈ ‡l‡67. ∆»ƒ≈«»»

שם.64) הגון.65)ברייתא אדם 66)דייר שימצא עד
הדירה. לו להשכיר -67)הגון השכר לשלם ממשיך

זכות  ויש חודש, עשר שנים תום עד - מהבית יצא אפילו
יכול  המשכיר ואין לאחר, זו לתקופה הבית להשכיר לשוכר
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קלז zexiky zekld - mihtyn xtq - xii` f"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(רמ"א  ה הל' בפ"ה למעלה שנתבאר כמו בידו, לעכב
עיי"ש). יז סעיף שיב סי' בהגהותיו

.Ë‡ÏÂ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯ÈkOn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈««¿ƒ»¿ƒ¿…
e¯˜e‰ Ì‡ ,Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰«≈»»≈«∆ƒƒ…∆ƒ¿
:¯ÎBOÏ ¯ÓBÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ¯ÈkOnÏ LÈ - ÌÈza‰«»ƒ≈««¿ƒ¿ƒ»»¿««≈

‰ÂLa ¯ÎO B‡68‡ˆ˙ B‡ ‡ˆÓzL „Ú69Ì‡ ÔÎÂ . ¿…¿»∆«∆ƒ¿»≈≈¿≈ƒ
¯ÓBÏÂ ¯ÎO‰ ˙ÁÙÏ ¯ÎBOÏ LÈ - ÌÈza‰ eÏÊe‰¿«»ƒ≈«≈ƒ¿…«»»¿«
È¯‰ B‡ ,‰zÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏ ¯kO‰ B‡ :¯ÈkOnÏ««¿ƒ«¿≈ƒ¿««∆«»¬≈

EÈÙÏ E˙Èa70¯ÈkOn‰ ˙Èa ÏÙ .71- Ba ¯„ ‰È‰L ≈¿¿»∆»«≈««¿ƒ∆»»»
B˙ÈaÓ ¯ÎBO‰ ‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰72:BÏ ¯ÓB‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈

‡ˆÓzL „Ú È˙È·a ·LBÈ ‰z‡ ‰È‰zL ÔÈ„a BÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿∆«»≈¿≈ƒ«∆ƒ¿»
ÌB˜Ó73È‡Â ,74˙eÎÊ ÏÚa ‰z‡ ÔÈ‡L ;C¯ca CÏLÓ »«¬ƒÀ¿»«∆∆∆≈«»««¿

ÈpnÓ ¯˙BÈ ‰Ê ˙È·a75. ¿«ƒ∆≈ƒ∆ƒ

עתה.68) ערכו השער 69)כפי כפי לשלם ברצונך אין אם
יוקר, הפרש - ממון להפסיד המשכיר על שאין עכשיו, של
בחוץ  מושלך יהא שלא הדייר, על להגן שמטרתה מהתקנה

שם). ההוזלה,70)(גמרא דין הוזכר לא שם בגמרא אמנם
ככוח  בהוזלו, יפה השוכר שכוח נותנת, הסברא אבל

(מגידֿמשנה). בהוקרו בין 72)שם.71)המשכיר מיד,
הגשמים. בימות בין החמה תהא 73)בימות שלא כדי

בדרך. בדרך.74)מושלך מושלך כבר אני והרי
היוקר 75) הפרש - אלו דינים שאין נראה, רבינו מלשון

בהלכה  המבואר בנו ומשיא המשכיר בית ונפילת וההוזלה,
סתם, כשהשכירו כלומר ההודעה, בתקנת אלא אמורים, - י
השכירות  את לבטל זכות ולשוכר למשכיר יש הדין שמיסוד
אלא  לשכירות, זמן קבעו לא שהרי שירצו, עת בכל
מקודם. להודיע והמשכיר, השוכר לטובת תיקנו, שחכמים
לפגוע  יפה התקנה כוח אין קצוב, לזמן בהשכירו אבל
מוציא  אינו ביתו נפל ואפילו המפורשים, השכירות בתנאי
בבית  זכות יותר לשוכר יש השכירות שבתקופת השוכר, את
כמו  היא, כמכירה קצוב לזמן שהשכירות המשכיר, מן
בשם  המגידֿמשנה כתב (וכן א הל' פ"ז להלן שיתבאר

יא). סעיף שיב סימן בשו"ע נפסק וכן הרשב"א,

.È‰M‡ B· ‡OÏ B·Ï ˙Èa‰ Ô˙76Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ : »«««ƒƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»≈«
BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰Â ,ÈBÏt ÔÓÊa Ô˙Á ‰OÚ BaL∆¿«¬∆»»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆¿»
B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï77; ¿ƒƒ…∆¿…ƒ≈»¿ƒ
„iÓ d‡OB ‡e‰ È¯‰Â ,‰M‡ BÏ ‰ncÊ ÂLÎÚ Ì‡Â78 ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿»ƒ»«¬≈¿»ƒ»
‰Ê ‰È‰iL ÔÈ„a BÈ‡L ;B‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿ƒ∆≈¿ƒ∆ƒ¿∆∆
B· ‰OÚiL ˙Èa ¯kOÈ ˙Èa‰ ÏÚa Ô·e ,B˙È·a ·LBÈ≈¿≈∆««««ƒƒ¿…«ƒ∆«¬∆

.‰p˙Á¬À»

להודיעו.77)שם.76) לו היה היה 78)שהרי ולא
קודם. להודיעו באפשרותו

.‡ÈÈM‰ ÔÈ‡ - BLÈ¯B‰ B‡ B˙ B‡ ˙Èa‰ ˙‡ ¯ÎÓ»«∆««ƒ¿»ƒ≈«≈ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ79B‡ »¿ƒ«∆ƒƒ…∆¿ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL Ì„wÓ80:BÏ ¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ È¯‰L ; ƒ…∆¿≈»»…∆∆¬≈«≈≈
B˙ÓÁÓ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÎfL ‰Ê ÁkÓ ¯˙È EÁk ÔÈ‡81. ≈…¬»≈ƒ…«∆∆»ƒ»¿«ƒ∆≈¬»

לך 81)בכרכים.80)בעיירות.79) שמכר שזה וכשם

אתה  אף כן - מוקדמת הודעה בלי להוציאני יכול היה לא
יכול. אינך

ה'תש"פ  אייר כ"ז חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לחדשים 1) בתים משכיר ודין בשכירות, מועיל שתנאי יבאר

שכר  נתתי אומר שוכר ודין השנה, ונתעברה לשנה או
לזמן  בשטר משכיר ודין נטלתי, לא אומר ומשכיר הדירה
פירותיו  מכניס ודין פרדס, שוכר ודין בשטר, זמן ואין קבוע

ריחיים. שוכר ודין מדעתו, שלא חבירו לבית

.‡Á˜Óa ‰ˆ¯iL È‡z Ïk Ì„‡ ‰˙nL ÌLk¿≈∆«¿∆»»»¿«∆ƒ¿∆¿∆»
¯kÓÓe2‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;˙e¯ÈÎOa ‰˙Ó Ck , ƒ¿»»«¿∆ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ3¯kÓÓ ÂÈÒÎa B¯kÓnL ÏÎÂ .‡È‰4, ƒ¿«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
¯ÎBO5¯kÓÏ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;˙e¯ÈÎO B˙e¯ÈÎO6Ck , ≈¿ƒ¿ƒ¿…∆≈ƒ¿…»

d˙B‡a „·Ïa ˙B¯t BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ .¯kOÏ BÏ ÔÈ‡≈ƒ¿…∆»ƒ≈≈≈ƒ¿«¿»
Ú˜¯w‰7¯ÎBO ‰Ê È¯‰ ,8¯ÎBÓ BÈ‡Â9. ««¿«¬≈∆≈¿≈≈

נתקיים 2) לא ואם שהוקנה, הדבר נקנה התנאי נתקיים ואם
א. הלכה מכירה מהלכות יא בפרק שנתבאר כמו קנה לא

י"ג 3) פרק (ראה אונאה לעניין נו: מציעא בבבא אמרו כן
הדברים  שלכל רבינו וסובר יט) הלכה מכירה מהלכות
המתחיל  דיבור שם התוספות כדעת (ולא כמכר שכירות
קניין  מהות בהגדרת ה הלכה ו פרק למעלה וראה והאי.

הנשכר). בדבר וקטן 4)השוכר שוטה חרש להוציא
מהלכות  כ"ט בפרק שנתבאר כמו ממכר, אינו שממכרם

"שוכר".5)מכירה. המלה חסרה תימן יד כגון 6)בכתב
בו  שאין ודבר ברשותו שאינו דבר או לעולם בא שלא דבר

כ"ב). פרק שם (ראה לבנו 7)ממש נכסיו הכותב כגון
מהזמן  הבן זוכה הקרקע שבגוף מיתה, ולאחר מהיום
כמבואר  חייו, ימי כל לאב הם והפירות בשטר, שכתוב

י"ג. הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"ב מעביר 8)בפרק
לפירותיה. בקרקע לו שיש הזכות שכירות, בתורת לאחרים

הלוקח 9) שמא מכירה, בתורת זכותו להעביר רשאי ואינו
האב  מיתת לאחר הבן ביכולת יהיה ולא הוא אלים אדם
מכירה. בתורת לידו שבאה הקרקע את הלוקח מייד להוציא
שכתב  כמו האב, שימות עד מכור - ומכרו האב עבר ואם

שטז). רנז, סימן הב"ח פי (על שם זכייה בהלכות רבינו

.·B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰10‰LÏ11‰M‰ ‰¯aÚ˙Â ,12 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»»¿ƒ¿«¿»«»»
¯ÎBOÏ ‰¯aÚ˙ -13ÌÈL„ÁÏ ¯ÈkO‰ .14‰¯aÚ˙ - ƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»√»ƒƒ¿«¿»

¯ÈkOnÏ15:BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰LÂ ÌÈL„Á BÏ ¯ÈkÊ‰ . ««¿ƒƒ¿ƒ√»ƒ¿»»≈∆»«
‰La ¯Èc ¯OÚ ÌÈL ,L„ÁÏ ¯Èc16¯Ó‡L ÔÈa , ƒ»¿…∆¿≈»»ƒ»¿»»≈∆»«

L„Á ÏÎa ¯Èc ,‰LÏ ¯Èc ¯OÚ ÌÈL :BÏ17È¯‰ - ¿≈»»ƒ»¿»»ƒ»¿»…∆¬≈
¯eaÚ‰ L„Á18L¯ÈkOÓ Ï19Ú˜¯w‰L ;20˙˜ÊÁa …∆»ƒ∆«¿ƒ∆««¿«¿∆¿«

‡l‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa „iÓ ¯·c ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÚa¿»ƒ¿≈ƒƒ»»ƒ«««««¿«∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a21‰Ê ÔÓÊÏ :¯Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ . ƒ¿»»¿»¿≈««««ƒ∆»«ƒ¿«∆
EÏ Èz¯kO‰22‡l‡ Èz¯ÎO ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰Â , ƒ¿«¿ƒ¿¿«≈≈…»«¿ƒ∆»

Ì˙Ò23C¯‡ ÔÓÊÏ B‡ ,24;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ¿»ƒ¿«»…««≈¿»ƒ¿»»
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â25˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa -26B‡ÈˆBÓe ¿ƒ…≈ƒ««««ƒƒ¿»∆≈ƒ

˙Èa‰ ÔÓ27. ƒ««ƒ
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קב.10) לשנה.11)שם דינר עשר ואפילו 12)בשנים
מעוברת  ששנה השכירות, בשעת להמשכיר ידוע היה לא
שם). מקובצת בשיטה הובאה הרי"ף (תשובת היא

השלושה 13) החודש בעד השכירות בדמי מרבה השוכר אין
מסתימת  הוא. השנה בכלל העיבור שחודש שניתוסף, עשר
ואמר  השנה באמצע כשהשכירו שאפילו נראה, רבינו לשון
שהיא  כפי לשנה שהתכוון אומרים אנו אין אחת, לשנה
כוונתו  מפרשים אנו אלא חודש, לי"ב כלומר השנים ברוב
(יום  לתאריך ויגיע השנה מחזור שיתמלא עד משכירו שהוא
במגיד  (ראה בכלל והעיבור השכירות, בו שנעשית וחודש)
הובאה  בתשובה מיגאש יוסף רבי רבו דעת וכן משנה).
מיגאש, הר"י כותב שם (ובתשובה שם מקובצת בשיטה
השכירות  כשנעשית אלא זה דין שאין הורה שבתחילה
משנה  במגיד מובא הרשב"א דעת (השווה השנה בתחילת
השנה  תחילת בין לחלק שאין והורה בו חזר כך ואחר כאן)
מקום, בשום זה חילוק מצא שלא זה על ומסתמך לאמצעה,
אין  התלמוד אותו חילק שלא שמה שאמרתי, "לפי ואומר:
שבא  כמו בהחלט אותו ניקח אלא אותו לחלק לנו

השנה.14)מוחלט"). ונתעברה - חודש בכל דינר
חודש.16)שם.15) שכירות השכירות, בלשון שהקדים
נתכוון 17) אם יודעים אנו ואין - שנה, שכירות שהקדים

הלשון  הוא העיקר אם כלומר, לחדשים, או שנה לשכירות
באחרונה. שהזכיר מה או בראשונה דמי 18)שהזכיר

העיבור. חודש של קב:19)השכירות שם נחמן כרב פסק
אחרים.20) ביד שכורה שהיא פי על או 21)אף בעדים

ול  בספק, ולא החודש בשטר בסוף המשכיר בא אפילו כן
אומרים  אנו ואין השוכר מן מוציאים שכרו, את לתבוע
סימן  משפט חושן ש"ך (ראה בעליו בחזקת ממון העמד
עם  עתה נתעורר לא שהספק מפני טו). קטן סעיף שיב
היה  מי בחזקת דנים ואנו השכירות, בשעת אלא התביעה
בעליו  בחזקת הבית את ומעמידים החודש בתחילת הבית
שכירות  דמי שילם ולא העיבור בחודש דר שהשוכר נמצא

ממנו. מוציאים -22)ולכן הזמן הגיע וכבר קצוב לזמן
מיד. מביתי לצאת מן 23)ועליך להוציאני רשות לך ואין

ו  בפרק למעלה שנתבאר (כמו מוקדמת הודעה בלי הבית
ח). ז, לצאת.24)הלכה זמני הגיע לא ועדיין

ראייה.25) הגיע 26)השוכר וכבר קצוב לזמן שהשכירו
ז). קטן סעיף שיב סימן ש"ך (ועיין מיד,27)הזמן

עומדת. בעליה בחזקת שהקרקע

.‚,Ba Èz·iÁ˙pL ˙Èa‰ ¯ÎO Èz˙ :¯Ó‡L ¯ÎBO‰«≈∆»«»«ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ
‰˙È‰L ÔÈa ,ÈzÏË ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â¿««¿ƒ≈¬«ƒ…»«¿ƒ≈∆»¿»

¯ËLa28ÌÈ„Úa ‰˙È‰L ÔÈa29CB˙a BÚ·z Ì‡ : ƒ¿»≈∆»¿»¿≈ƒƒ¿»¿
ÌBÈ ÌÈLÏL30‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ -31ÔzÈ B‡ ,32 ¿ƒ««≈¿»ƒ¿»»ƒ≈

ÌÈ¯ÁÈÂ33epnÓ Á˜lL ÈÓ ÏÚ34ÂÈÏÚ ÔÚËÈ B‡ ,35 ¿«¬ƒ«ƒ∆»«ƒ∆ƒ¿«»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÚË ‰lÁz Ô˙pL ÌÈÓca36e‰ÚÈaLÈÂ «»ƒ∆»«¿ƒ»«¬»ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ≈

˙q‰37elÙ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¯ÈkOn‰ BÚ·z ; ∆≈¿»««¿ƒ¿««¿ƒ«¬ƒ
ÌÈLÏM‰ ÌBia38‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -39B‡ , ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
¯ÎBO‰ Ú·MÈ40Ì‡ ÔÎÂ .¯ËtÈÂ B¯ÎO BÏ Ô˙ ¯·kL ƒ»««≈∆¿»»«¿»¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰La ‰L ¯ÎO‰ BÏ ÔziL L¯Ùe epnÓ ¯ÎO41, »«ƒ∆≈≈∆ƒ≈«»»»»¿»»
BÚ·z ;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ‰M‰ CB˙a BÚ·˙e¿»¿«»»««≈¿»ƒ¿»»¿»

ÏeÏ‡a ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa elÙ‡Â ,‰M‰ ¯Á‡Ï42 ¿«««»»«¬ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -43. «««¿ƒ¿»ƒ¿»»

השכירות.28) על שטר וכמו 29)שנעשה אחד הדין
והולך. רבינו -30)שמבאר הבית שכר תשלום זמן

כל  הוא - התשלומים מועדי קבעו ולא סתם בהשכירו
את  שכר יום שלושים שבתוך טוען והשוכר יום , שלושים

האזל). באבן וראה המשנה, (מרכבת גירסת 31)הבית
שיביא  עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו
בדין  שנוייה שהיא רבינו ומפרש שנתן" ראייה (השוכר)
שלפנינו  הגמרא כנוסחת שם רש"י וגירסת בסתם. שכירות
והלוואי  זמנו תוך פורע אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד

ה.). בתרא בבא (ראה בזמן הביא 32)שיפרע לא אם
מגיד 33)ראייה. ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם

ערוך  ושולחן בטור וראה ח. הלכה ב פרק למעלה משנה
עא  סימן משפט החרם).חושן כדין.34)דיני שלא מעות

וראה 35) טו קטן סעיף עח סימן (ש"ך הפירעון אחר
צו). סימן כתובה הלכות חדשה,36)הפלאה תביעה

פעמיים. פרעתיך פרעו 37)כלומר, שלא היסת, שבועת
הכול. כופר כדין - אחת פעם איניש 38)אלא "דעביד

ביום  לפרוע עשוי (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע
יוחנן. כרבי שם, הזמן) בו וכנוסחת 39)שנשלם - שם

שיביא  עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו:
נתן". שלא ראייה כל 40)(המשכיר) כדין היסת שבועת

בשבועה". מהימן "שוכר יוחנן כרבי שם הכול. כופר
שנה.41) בכל התשלומים מועד שקבעו ביום 42)כלומר,

השנה. של יום 43)האחרון בשלושים סתם שכירות וכדין
האזל). ואבן המשנה מרכבת (ועיין

.„ÔÈ‡Â ,ÌÈL ¯OÚÏ ¯ËLa B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿»¿∆∆»ƒ¿≈
ÔÓÊ Ba44¯ËM‰ ÔÓfÓ ¯·Ú ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ , ¿««≈≈¬«ƒ…»«ƒ¿««¿»

ÈL eÓÏLÂ e¯·Ú ¯·k :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â ,‰L ‡l‡∆»»»¿««¿ƒ≈¿»»¿¿»¿¿≈
‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ÌÈL ¯OÚ zÎLÂ ˙e¯ÈÎO‰«¿ƒ¿»«¿»∆∆»ƒ««≈¿»ƒ
˙q‰ ¯ÈkOn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¿̄»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««¿ƒ∆≈

B‡ÈˆBÈÂ45. ¿ƒ

השכירות.44) התחלת מתי המעיד תאריך בשטר אין
בהלכה 45) שנתבאר כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע

הוא  וכן וכפירושו. רש"י וכנוסחת קג. מציעא (בבא ב
בשם  ראשון בלשון נקיטת, המתחיל דיבור שם בתוספות

חננאל). רבינו

.‰¯ÎBO‰46Òc¯t47B„Èa ÔBkLÓ ‰È‰L B‡48¯OÚÏ «≈«¿≈∆»»«¿¿»¿∆∆
ÔÓf‰ CB˙a Òc¯t‰ L·ÈÂ ,ÌÈL49ÂÈˆÚ e¯ÎnÈ -50, »ƒ¿»«««¿≈¿«¿«ƒ»¿≈»

ÔÓÊ ÛBÒ „Ú ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡ÈÂ ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ¿ƒ»«»∆«¿«¿…«≈»«¿«
B‡ eL·iL ˙BÏÈ‡‰ Ûe‚Â .ÔBkLn‰ ÔÓÊ B‡ B˙e¯ÈÎO¿ƒ¿«««¿¿»ƒ»∆»¿
‰ÂÏn‰ ,˙Èa¯ ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - eˆˆ˜ƒ¿¿¿≈∆¬ƒ»∆ƒƒƒ««¿∆

‰Âl‰Â51. ¿«…∆

קט:46) פירותיו.47)שם הפרדס 48)לאכול שבעל
שיאכל  מנת על פרדסו את למלווה ומישכן כסף לווה
מהלכות  ו ובפרק ההלוואה. מדמי דמיהם וינכה פירותיו
הפירות  שאכילת יתבאר, ח והלכה ז הלכה ולוה מלוה
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ואף  שאוכל הפירות בעד ההלוואה מדמי מנכין אם מותרת
שם. עיין ההלוואה. מסכום מרובים הפירות שדמי פי על

המשכון.49) או השכירות זמן שנשלם שהעצים,50)לפני
"פירות" בכלל אינם שיבשו, האילנות גוף כלומר,
פי  על ואף וכרבא) קט: (שם למלוה או לשוכר המשועבדים
להתייבש. זמנם כשהגיע ויבשו קשישים היו שהעצים

ומפרש 51) בו" אסורים שניהם נקצץ או האילן "יבש שם:
המלווה  אם שהרי ריבית; מפני שהוא האיסור, בטעם רבינו
שאכל  שהפירות נמצא החוב, לפירעון האילנות גוף לוקח
ויצטרך  אותם לוקח הלווה אם וכן בידו, הם ריבית עתה עד
משנה, המגיד פי (על ריבית כאן יש - ההלוואה דמי להחזיר
ומלשון  המשנה). במרכבת וראה עיון" צריך "ועדיין ומסיים
אלא  אמור זה דין שאין נראה, והלוה" "המלוה שכתב רבינו
משנה, הלחם כתב הדבר ובטעם בשכירות, ולא במשכון
שם  (ראה לבסוף אלא משתלמים אינם שכירות שדמי מפני
ריבית. לאיסור מקום אין וממילא כסף נתן שלא נמצא סה.)

.ÂÌÈL Ba ·e˙kL ÔBkLn‰ ¯ËL B‡ ˙e¯ÈÎO‰ ¯ËL¿««¿ƒ¿«««¿∆»»ƒ
Ì˙Ò52˙B¯t‰ ÏÚa ,53LÏL ¯ÓB‡54Ú˜¯w‰ ÏÚ·e , ¿»«««≈≈»««««¿«

‰ÂÏn‰ B‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê Ì„˜Â ,ÌÈzL ¯ÓB‡55ÏÎ‡Â ≈¿«ƒ¿»«∆«≈««¿∆¿»«
˙B¯t‰56‡È·iL „Ú Ô‰ÈÏÎB‡ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰ È¯‰ - «≈¬≈«≈¿∆¿«¿≈∆«∆»ƒ

‰È‡¯ Ú˜¯w‰ ÏÚa57ÔkLÓÓ‰ B‡ ¯ÎBO‰ dÏÎ‡ .58 ««««¿«¿»»¬»»«≈«¿«¿≈
¯ËM‰ L·ÎÂ ,ÌÈL LÏL59¯Ó‡Â ,60ÌÈL LÓÁÏ : »»ƒ¿»««¿»¿»«¿»≈»ƒ

BÏ e¯Ó‡ ,LÏL :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ,˙B¯t ÈÏ LÈ61: ≈ƒ≈««««¿«≈»»¿
E¯ËL ‡·‰62el‡L ;ÔÓ‡ ¯ÎBO‰ - „·‡ :¯Ó‡Â ,63 »≈¿»¿¿»«»««≈∆¡»∆ƒ
¯Ó‡ ,‰ˆ¯64‰Áe˜Ï :65È„Èa ‡È‰66dÏÎ‡ È¯‰L , »»»«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈¬»»

.ÌÈL LÏL»»ƒ

או 52) שכורה היא שנים לכמה בשטר מפורש שאין
בלבד. "שנים" אלא בה כתוב ואין כלומר,53)מושכנת

המלווה. או המדובר.54)השוכר היה שנים לשלוש
לדין.55) שתבעוהו השלישית.56)לפני השנה של
"קרקע 57) כאן אומרים אין ולמה כהנא. כרב קי. שם

שמוציאים  ב) (הלכה למעלה כמו עומדת" בעליה בחזקת
בגמרא  נתבאר בו? דר כשכבר אפילו הבית שכר השוכר מן
ניתן  לא שהספק במקום אלא מוציאים, אמרו שלא שם
הוא  העיקר אם הוא שהספק ב בהלכה כמו לעולם, להתברר
הוא  הספק כאן אבל באחרונה, או בראשונה שהזכיר מה
ידי  על להתברר ניתן זה ודבר השכירות, הייתה שנים לכמה
לפנינו  העדים אין שעתה ואף השטר, על החתומים העדים
עם  שהדין פיהם, על ויתברר הימים מן ביום שיבואו אפשר
המלווה  מיד הפירות את עכשיו דין בית יוציא ואם המלווה,
בי  "ואטרוחי הלווה, מייד ולהוציאם שנית לטרוח יצטרך
הדין  בית את להטריח (אין מטרחינן" לא זימני תרי דינא
הדין  בית - יתברר שהספק שייתכן עוד כל ולפיכך, פעמיים)
דין  לבית ייראה ואם אוכליהם. בחזקת הפירות משאיר
העדים  שמתו כגון טענתו, לאשר יוכל לא שהמלווה
(חושן  ללוה המלוה מידי הפירות מוציאים - הדבר ונשתקע

שאומר"). מי "ויש בשם ג סעיף שיז מי 58)משפט
משכון. בתורת ברשותו נעלם.59)שהשדה השטר

המלווה.60) או למלווה.61)השוכר או לשוכר
נעשית 62) שנים לכמה פיו על ונתבאר השטר הראה

אומר.64)לשקר.63)השכירות. קניתיה.65)היה
ונטען 66) טוען מהלכות י"א בפרק מבואר נאמן. והיה

ובעל  שנים שלוש פירותיה ואוכל בשדה שהמחזיק ב הלכה
את  ממך קניתי לומר: המחזיק נאמן - מיחה לא השדה
שנים. לחמש ששכרה לטענתו להאמין יש ולכן השדה,
פירות, אכילת על למחות מקום אין מושכרת שבשדה [מובן
את  שמסר עדים בפני להצהיר צריך השדה בעל  אולם
המגיד  וכתב ז)]. הלכה שם רבינו (ראה לפירות השדה
בתורת  לידו באה שהשדה עדים כאן כשאין ודווקא משנה,
שלוש  בתוך עדים בפני הצהיר לא והמשכיר שכירות
עדים  יש אם אבל מכורה. ולא שכורה שהשדה השנים,
מעידים  העדים או שכירות, בתורת לידו באה שהשדה
היא  לקוחה לטעון נאמן ואינו כזו, הצהרה מסר שהמשכיר
שנים  לחמש לומר נאמן אינו - שם) ונטען טוען (ראה בידי

מיגו. לו אין שהרי שכרתיה,

.ÊB‡ ,BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ≈»¿≈¬≈∆…ƒ«¿
ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L „Ú e‰ÚË‰L67LÈ - CÏ‰Â ÌÁÈp‰Â , ∆ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ»¿»«≈

¯ÎO ÔzÏ È„k ˙B¯t‰ Ô˙B‡Ó BÏ ¯kÓÏ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿««««ƒƒ¿…≈»«≈¿≈ƒ≈¿«
.˜eMÏ Ì˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»«

ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BiL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓe68e¯kOÈÂ , ƒ«¬ƒƒ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿¿
ÌB˜Ó Ô‰ÈÓc ˙ˆ˜nÓ69,ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ , ƒƒ¿»¿≈∆»ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ

.Ô‚‰k ‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»«…∆

באדם 67) קא:) (שם בגמרא המובא וכמעשה בהסכמתו,
לו  שתשכיר מאשה וביקש יינו את לאחסן מקום מצא שלא
ליינו  מקום לו ונתנה וקידשה, הלך הסכימה, ולא מקום
ושכרה  לה ושלח גט וכתב לביתו האיש הלך כן ואחרי
מדמי  שכרם ושילמה לשוק היין את והוציאו סבלים האשה
"כאשר  יהושע: רב של בנו הונא רב זה על ואמר היין. חלק
התנהג  הוא כלומר, בראשו", ישוב גמולו לו ייעשה כן עשה
וסובר  כהוגן. שלא עימו להתנהג יש כן כהוגן ושלא בערמה
נהג  שלא אף - כהוגן שלא מתנהג שאדם מקום שבכל רבינו
בתחילת  רבינו כתב ולכן כגמולו, לו לגמול מותר - בערמה
חבירו  לבית פירותיו שהכניס במי גם הוא זה  שדין הלכה

ערמומית. התנהגות כאן שאין אף מדעתו אחר 68)שלא
א). קטן סעיף שיט סמ"ע (ועיין בשוק. שהוציאם

בשוק.69) יפסידו שלא

.ÁB¯·ÁÓ ÌÈÁ¯ ¯ÎBO‰70‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BÏ ÔÁËiL «≈≈«ƒ≈¬≈∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
B¯ÎOa L„Á ÏÎa71ÌÈÁ¯‰ ÏÚa ¯ÈLÚ‰Â ,72È¯‰Â ¿»…∆ƒ¿»¿∆¡ƒ««»≈«ƒ«¬≈
ÌL ÔÁËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡73CÈ¯vL ÌÈhÁ ¯ÎBOÏ LÈ Ì‡ : ≈»ƒƒ¿…»ƒ≈«≈ƒƒ∆»ƒ

ÌÈ¯Á‡Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔÁËÏ74ÈÓc ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ƒ¿…¿«¿«¬≈ƒƒƒ≈¿≈
‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ BfL ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ˙ÈÁË75ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ«∆¿ƒ¿»∆ƒ«¿…ƒ¿ƒ≈

BÏ76EÏ ÔÁBË ÈÈ¯‰Â ,ÌÈÓ„ ÈÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ -»«≈ƒ»ƒ«¬≈ƒ≈¿
CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èz¯ÎOL BÓk77¯ÎÓ - ¿∆»«¿ƒ¿ƒ≈«»»ƒ¿…

ÌÈ¯Á‡Ï78.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬≈ƒ¿≈…«≈»∆

קג.70) הריחיים.71)כתובות השכרת וקנה 72)בעד
ביתו. צריכת בו וטוחן וחמור השוכר,73)ריחיים אצל

טחינת  במקום כסף ישלם שהשוכר ודורש המשכיר ובא
בעד 74)חיטים. יטחון לא אם אף בטל שאינו כלומר,
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חיטים. לטחינת רבים לקוחות לו שיש המשכיר
והוא 75) נהנה כשחבירו שאפילו היא סדום אנשי שמידת

עושים  היו לא חסר) לא וזה נהנה זה (בגמרא: מפסיד אינו
שהרי  כסף, ישלם אם הפסד כל לשוכר אין הלא וכאן טובה,
לטחון  לו יש המשכיר, טחינת טוחן שהוא זמן באותו
הכסף, אותו למשכיר לתת ויכול בכסף אחרים בשביל

חסר. אינו והשוכר נהנה המשכיר לשוכר 76)ונמצא שאין
נמצא  המשכיר טחינת יטחן לא ואם חיטים לטחינת לקוחות

להפסיד 78)לטחינתי.77)מפסיד. לי  אין כלומר,
שהוסכם  כפי אצלי, ביתך טחינת טחון אלא בטל ולישב
מכור  - שלך בריחיים טוחן שאתה ומה השכירות, בתנאי
סעיף  שיח בסימן בסמ"ע וראה שם. רש"י פי (על לאחרים
בעל  "והעשיר רבינו שאמר מה לפרש שכתב א, קטן
שכתב  ומה מהנחתום, לחם וקונה שהעשיר הריחיים"
לך  שיש זכותך לאחרים מכור פירושו לאחרים" "מכור

לכך). שהכריחו מה שם עיין בריחיים.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קבלנות.1) או שדה חכירת דין מבאר

.‡dÚ¯ÊÏ ‰„O B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡2Ì¯k B‡3 ∆»«≈≈¬≈»∆¿»¿»∆∆
ÌÈÓ„a ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï4˙B¯Ùa epnÓ ¯ÎOL B‡ , ∆¡…≈»¿»ƒ∆»«ƒ∆¿≈

ÌÈ·eˆ˜5¯Bk ÌÈ¯OÚa BÊ ‰„O epnÓ ¯ÎOL ÔB‚k , ¿ƒ¿∆»«ƒ∆»∆¿∆¿ƒ
Ô‰ÈL - ‰L ÏÎa ÔÈÈ Èck ÌÈ¯OÚa ‰Ê Ì¯ÎÂ ‰La¿»»¿∆∆∆¿∆¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿≈∆

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc6‡¯˜p‰ ‡e‰ ˙B¯Ùa ¯ÎBO‰Â . ƒ∆»≈»∆¿«≈¿≈«ƒ¿»
¯ÎBÁ7. ≈

לשוכר.2) יהיה היבול נטוע.3)וכל וכך 4)שהוא בכך
לשנה. יזרענה,5)דינרין שלא בין השדה יזרע אם בין

הל' להלן (ראה מעט או הרבה פירות הכרם יוציא אם ובין
יג). - להלן 6)יב (ראה קו. בבבאֿמציעא חכמים כדברי

ה). שהשוכר 7)הל' השם, חילוק אלא ביניהם אין כלומר,
אמרו  וכן חוכר. נקרא ובפירות שוכר, נקרא בדמים
השוכר  לחוכר? שוכר בין מה א): הל' פ"ו (דמאי בירושלמי

בפירות. - והחוכר במעות, –

.·‡ÈˆB‰Ïe B˙B‡ „·ÚÏ È„k Òc¯t B‡ ‰„O Ïa˜Ó‰«¿«≈»∆«¿≈¿≈«¬…¿ƒ
˙B‡ÈˆÈ ÂÈÏÚ8˙B‡e·z‰ LÈÏL Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ÔzÈÂ ,9 »»¿ƒ¿ƒ≈¿««««¿«¿ƒ«¿

Ô‰ÈÈa e˙iM ‰Ó B‡ ÚÈ·¯ B‡10‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê , ¿ƒ««∆«¿≈≈∆∆«ƒ¿»
ı¯‡‰ ‚ÈÒÏ ‡e‰L ¯·c Ïk .Ïa˜Ó11ÏÚa -Ú˜¯w‰ ¿«≈»»»∆ƒ¿«»»∆««««¿«

Ba ·iÁ12‰¯˙È ‰¯ÈÓL ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;13¯ÎBÁ‰ - «»¿»»»∆¿ƒ»¿≈»«≈
Ba ·iÁ Ïa˜Ó‰ B‡14,ı¯‡‰ Ba ÔÈ¯ÙBÁL Ìc¯w‰ . «¿«≈«»««¿…∆¿ƒ»»∆

‡ˆBiÎÂ „k‰Â ÈÏc‰Â ,¯ÙÚ‰ Ô‰a ÔÈ‡OBpL ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆∆»»¿«¿ƒ¿««¿«≈
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏBcL Ô‰a15; »∆∆ƒ»∆««ƒ«««««¿«

˙ËÈËÁÂ16ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈˆa˜nL ˙BÓB˜n‰ «¬ƒ««¿∆¿«¿ƒ»∆««ƒ«
Ïa˜Ó‰ ÏÚ B‡ ¯ÎBÁ‰17. «≈««¿«≈

שכך 8) והפרדס, השדה בעבודת הדרושות ההוצאות
אעמוד  אני לו: וכותב הקרקע, בעלי כלפי המקבל מתחייב
יב). הל' להלן (ראה שהוצאתי ובמה וכו' ואחרוש

והפרדס.9) השדה אחרת 10)שתוציא חלוקה או כלומר,
- והחוכר המקבל - הם וחלוקים ביניהם. שיתנו מה כפי
שם: (ירושלמי הפרק בהמשך שיתבאר כמו דינים במקצת

ולרביע). לשליש למחצה הקרקע,11)המקבל לשמירת
לגדר  מחוץ השדה סביבות החריצים וחפירת גדר בניית כגון

כב). הל' מכירה מהל' פכ"א השדה 12)(השווה שאין
להעמיד  השדה בעל ועל והחריצים, הגדר בלעדי נשמרת
מובא  חננאל, רבינו וכפירוש קג:), (שם שמורה שדה

בוכרא). ד"ה שם ודבר 13)ב'תוספות' תימן: בכת"י
הקודמת. הערה השווה - יתירה וחפירה לשמירה שהוא

את 14) לחזק אלא באה השמירה תוספת שאין שם,
לעשותה. המקבל או החוכר ועל רב 15)השמירה, כדברי

שחופרים  כלים הם אלה (שני וזבילא "מרא (שם): יוסף
שכלים  הבית". דבעל (ונוד) וזרנוקא (דלי) ודוולא בהם)
(סימן  חושןֿמשפט בב"ח השדה. בעבודת הם הכרחיים אלו
והגר"א  "והכד", במקום "והנוד" רבינו בדברי מגיה שכ)
שהיה  לנוהג בהתאם כד כתב שרבינו אומר, יג) ס"ק (שם
בנודות  ולא בכדים מים לשאיבת משתמשין שהיו בזמנו
"וכיוצא  וכתב רבינו והוסיף הערביים). אצל הנוהג הוא (וכן
במקום  בגמרא שאמרו זרנוקא, גם בזה לכלול בהן"
(ר"מ) רומא ובדפוס - לשאיבה. בו להשתמש שנוהגים
בו  שתולין העץ היינו: מוט, ופירושו "והבד", הנוסחא:
זו). גירסא שדחה שם 'פרישה' (ראה בו קשור שהדלי החבל

הבריכות 16) היינו המקומות", "וחפירת תימן: בכת"י
מהנהר. תעלות באמצעות המים בהם מפני 17)שמאספים

יצטרך  שלא השדה, בהשקיית להקל משמשות שהבריכות
המים  להביא המקבל או שם החוכר (בבאֿמציעא הנהר מן

ב'קצות  מובא הראב"ד וכפירוש יאורי", בי עביד "אריסא
ב). ס"ק שכ סי' החושן'

.‚¯ÎBO‰18ÌÈLÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ
˙BËÚeÓ19ÔzLÙ ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï -20dÏa˜ B‡ d¯ÎO ;21 »…ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»ƒ¿»

ÔzLt ‰BL‡¯ ‰L dÚ¯BÊ - ÌÈL Ú·L22ÔÈ‡Â . ∆«»ƒ¿»»»ƒ»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÈ·M‰23ÔÈn‰ ÔÓ24Úe·L dÏa˜ B‡ d¯ÎO ; «¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿»»ƒ¿»»«

„Á‡25ÔÈn‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·L -26. ∆»¿ƒƒƒ«ƒ¿»

שאין 18) בה"א רבינו הקדים וכבר לחוכר. והואֿהדין
בשם. אלא בדין, לחוכר שוכר בין פחות 19)הפרש

שנים. הקרקע,20)משבע את מכחיש שהפשתן קט. שם
ובפירושו  שנים. שש עד הקודם למצבו חוזר השדה ואין
בקרקע  נשארו הפשתן "ששרשי רבינו: מבאר שם, למשנה
ומכחישים  הקרקע לשד יונקים והשרשים כלומר, רב", זמן

מין 21)אותו. כל שיזרענה דעת על סתם אותה בקיבל
מין  שיזרענה הקרקע בעל התנה שאם כאן, ידובר שירצה
שבעל  אחר, מין ולזורעה לשנות רשאי המקבל אין מסוים,
לעכב  יכול - השדה שתוציא ממה חלקו שנוטל השדה
- (מגידֿמשנה צריך אני עמך שהתניתי זה למין ולומר:

ויד). ט, הל' להלן החזרת 22)וראה זמן כשיגיע שהרי
לקדמותה. השדה חזרה כבר - שבע בסוף - השדה

עבודת 23) השמיטה ושנת שנים, לשבע אותה קיבל שהרי
בה. אסורה שנים 24)קרקע ששבע השכירות, שני במנין

בכלל, השמיטה שנת ואין משמע, זריעה שני שבע שאמר,
קרקע. בעבודת אסורה שבע 25)שהרי של מחזור כלומר,

קי.).26)שנים. (שם היא השנים מחזור בכל שהשביעית,

.„˙Èa ‡È‰Â ,B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ ¯ÎBÁ‰«≈«¿«≈»∆≈¬≈¿ƒ≈
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ÔÈÁÏM‰27ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡28L·ÈÂ ,29˙Èa ÔÈÚÓ «¿»ƒ≈»ƒ»¿»««¿«≈
ÏB„b‰ ¯‰p‰ ˜Òt ‡ÏÂ ,ÔÈÁÏM‰30¯LÙ‡ ‡l‡ , «¿»ƒ¿…»««»»«»∆»∆¿»

ÈÏ„a epnÓ ‡È·‰Ï31˙Èa ÏL ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ , ¿»ƒƒ∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ»∆≈
B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ˙BÏÈ‡‰32˙kÓ Ì‡Â . »ƒ»≈¿«∆≈¬ƒ¿ƒ««

‡È‰ ‰È„Ó33¯‰p‰ L·iL ÔB‚k ,34BÏ ‰kÓ - ¿ƒ»ƒ¿∆»««»»¿«∆
B¯ÈÎÁÓ35„ÓBÚ ‰È‰ .36˙Èa :BÏ ¯Ó‡Â ‰„O‰ CB˙a ≈¬ƒ»»≈¿«»∆¿»«≈

‰f‰ ÔÈÁÏM‰37È‡ ‰f‰ ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ «¿»ƒ«∆¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»«∆¬ƒ
BÏ ‰kÓ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜ B‡ ÔÈÚn‰ L·È ,EÏ ¯ÈkOÓ«¿ƒ¿»«««¿»ƒ¿«»ƒ»¿«∆
BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,dÎB˙a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L ;B¯ÈÎÁÓ≈¬ƒ∆¬≈≈¿»¿…»«
È‡ ‰zÚ ‡È‰L ˙BÓk :¯ÓB‡L ÈÓk ‡l‡ '‰f‰'«∆∆»¿ƒ∆≈¿∆ƒ«»¬ƒ

¯ÈkOÓ38¯Ó‡Â ,dÎB˙a „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿ƒ»ƒ…»»≈¿»¿»«
,ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa :BÏ≈«¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»
BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ ÔÈÚn‰ L·ÈÂ¿»«««¿»∆ƒ¿«»ƒ»≈¿«∆

B¯ÈÎÁÓ39. ≈¬ƒ

מספיקין 27) הגשמים מי שאין למים, צמאה יבשה קרקע
שבה. מבריכות או ממעיין אדם בידי אותה ומשקים לה,
"ואתה  למים, עייפות צמאון, ומובנו ארמית מלשון שלחין:
משלהי  "ואת אונקלוס: מתרגם יח) כה, (דברים ויגע" עיף
כה) לא, (ירמיה הכתוב כלשון למים, צמא כלומר ולאי",
ב.) קטן (מועד בחית מתחלפת וההא - עיפה נפש הרויתי

שם. ברי"ף הוא וכן "השלהין", תימן: שדה 28)ובכת"י
אילנות. בו של.29)שנטועים המעיין ויבש תימן: בכת"י

המדינה.30) בני משקים באפשרותו 31)שממנו ויש
אלא  הנהר, מן בדליים המים שיביא ע"י השדה לעבד

טורח. עליו לשינוי 32)שנתווסף הטירחה בתוספת שאין
לעבדו, ואפשר ראוי השדה שהרי השכירות, דמי קביעת
שהשדה  בזמן המעיין שיבש לו גרם השוכר של שמזלו אלא
אינו  והמקבל הטורח. בהפסד לישא ועליו - אצלו שכור
על  מיוסדת היתה השדה שכירות דמי שקביעת לטעון, יכול
חלק  שיטול האילן בית מפני או בו שיש המעיין דעת
דעתו  גילה שלא מפני והטעם, טירחה. תוספת בלי בפירות
ובסתם  והאילן, המעיין על מסתמך שהוא השכירות בשעת
האילן  בית או המעיין דעת על שדוקא אומרים אנו אין
שם). רש"י ע"פ קג: (שם השכר לקביעת הסכים

מדינה,33) - המדינה יושבי בכל שפגעה שלילית תופעה
ד. הל' מגילה מהל' פ"א ראה - עיר הגדול,34)היינו

שדותיהם. המדינה בני משקים לפי 35)שממנו שם,
בכל  שפגעה המכה, את לייחס אין שהרי ההפסד , חישוב
השדה  נשאר אלמלי וגם השוכר, של למזלו העיר שדות
לו  מנכה ולפיכך בו, פוגעת המכה היתה - המשכיר בטיפול
בחכירות, אותה קיבל אם החכירות משכר כלומר, מחבירו,
ואע"פ  – בקבלנות. השדה מיבול השדה בעל של ומחלקו
השדה, שיוציא מה כפי חלקו נוטל השדה שבעל שבקבלנות
בפחות  עולה חלקו גם שהרי מפסיד, השדה בעל גם ממילא
היבול  מחשבים שאנו והטעם, המדינה. מכת בעקבות
בזריעת  המקבל שהשקיע להוצאות ביחס השדה שהוציא
שהצטמצם  היבול כשנחשב כלומר, ובטיפולה, השדה
שהפסדו  נמצא, - ההשקעה לעומת המדינה מכת בעקבות
ההפסד  על נוסף שהרי השדה, בעל משל גדול המקבל של

על  שהשקיע ההוצאות חלק מפסיד הוא היבול, מצמצום
המכה, פגעה לא אילמלא המשוער היבול של החישוב יסוד
בלבד, היבול פיחות את רק מפסיד השדה שבעל בעוד
ההוצאות  חישוב כפי השדה בעל של מחלקו מנכים ולפיכך
ב'אבן  שביאר מה וראה המשנה'. ('מרכבת המקבל שהפסיד
הביאם  והרשב"א, הרמב"ן ודעת רבינו. בדעת האזל'
עיי"ש). בחכירות אלא אמור אינו זה שדין המגידֿמשנה,

קג:36) שם בתוכה 37)משנה, עומדים הם הרי כלומר,
נתכוין  לא אלא "הזה", לפרש לו ולמה השדה, את ורואים

הזה. שאמר כל 38)במה עתה שהיא כמו שיהיה כלומר,
נקצץ  או המעיין ביבש לו מנכה ולפיכך ברשותך, שהיא זמן
קד. (שם להפסד שגרם בשדה שינוי חל שהרי האילן,
דקאי  מכלל הזה, "מדקאמר שם הרי"ף וכנוסחת כרבינא.
דקאמר  למימר, ליה למה הזה השלחין בית עסקינן, בגוה

השתא"). כדקיימא השלחין בית שביארנו 39)ליה כמו
בית  או המעיין דעת על לא הסתם שמן לא, בהערה למעלה
ובין  השוכר אמר בין מבדיל ואינו סותם [רבינו שוכר האילן

מגידֿמשנה)]. (ראה שם כשמואל ולא המשכיר, אמר

.‰¯ÎBO‰40Ïa˜Ó‰ B‡41·‚Á dÏÎ‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O «≈«¿«≈»∆≈¬≈«¬»»»»
czL B‡‰Ù42ÏL ˙B„O‰ ·¯Ï ‰Ê ¯·c Ú¯‡ Ì‡ : ƒ¿«¿»ƒ≈«»»∆¿…«»∆

¯ÈÚ‰ d˙B‡43„ÒÙ‰‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ - »»ƒ¿«∆≈¬ƒ«…¿ƒ«∆¿≈
BÈ‡ - ˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLt ‡Ï Ì‡Â ;BÚ¯‡L∆≈¿¿ƒ…»¿»««»¿…«»≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ44˙B„O‰ Ïk eÙczLpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆≈¬ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿»«»
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏL45¯ÎBO‰ ÏL ˙B„O‰ Ïk eÙczL . ∆««««¿«ƒ¿«¿»«»∆«≈

˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLtL Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó‰ B‡«¿«≈««ƒ∆»¿»««»¿…«»
ÈeÏz „ÒÙ‰‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ -≈¿«∆≈¬ƒ∆≈∆«∆¿≈»

eÙczL ÂÈ˙B„O Ïk È¯‰L ,¯ÎBOa ‡l‡46‰˙‰ . ∆»«≈∆¬≈»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈ¯BÚO dÚ¯Êe ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊiL Ú˜¯w‰ ÏÚa ÂÈÏÚ47, »»««««¿«∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»¿ƒ

ÏÏk dÚ¯Ê ‡lL B‡48Û‡ ,‰ÁÓˆ ‡ÏÂ dÚ¯fL B‡ , ∆…¿»»¿»∆¿»»¿…»¿»«
- ‰È„n‰ ·¯ ‰˙k‰Â ÔBÙcL B‡ ·‚Á ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»»»ƒ»¿À¿»…«¿ƒ»

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡49Ïth‰Ï ·iÁ È˙Ó „ÚÂ . ≈¿«∆≈¬ƒ¿«»««»¿ƒ«≈
?‰ÁÓˆ ‡Ï Ì‡ ˙¯Á‡ ÌÚt Ú¯ÊÏÂ50Èe‡¯L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿…««««∆∆ƒ…»¿»»¿«∆»

‰ÚÈ¯ÊÏ51ÌB˜Ó B˙B‡a52. ƒ¿ƒ»¿»

של 40) במקרה שמנכה שהדין (קה:) במשנה חכמים, כדעת
חוכר. וכ"ש בשוכר גם הוא - מדינה בקבלנות,41)מכת

שגם  המשנה', ה'מרכבת בשם למעלה שביארנו וכמו
(ראה  בעלֿהבית של מחלקו שמנכין לומר שייך בקבלנות

לד). הערה רוח 42)לעיל ע"י התבואה גרעיני שהצטמקו
ויבשה. דמי 43)חמה היכי (שם: מדינה מכת זה והרי

דבאגי, רובא דאישדוף כגון יהודא, רב אמר מדינה? מכת
"רובא  גורס ורש"י העיר. אותה של השדות רוב היינו
מגידֿמשנה). – הבקעה אותה רוב ופירש דבאגא",

שנשדפה 44) לכך גרם השוכר של שמזלו אומרים אנו שם.
- נפגעו לא אחרים של שדותיהם שהרי - חגב אכלה או

בהפסד. לישא יש 45)ועליו והרי אותם, החכיר שלא
כשם  השדה, בעל של למזלו זו בשדה ההפסד את לייחס
נימקו, קו.) (שם בגמרא השוכר. למזל לייחסו שיש
לבעל  מאשר השוכר למזל ההפסד לייחס יותר שמסתבר
לתאי  משום "אי לטעון יכול השדה שבעל מפני השדה,
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כי  ב) מב, (ירמיה כדכתיב פורתא, לי משתייר הוה דידי,
היתה  הרע, מזלך אילמלא פירוש, מהרבה". מעט נשארנו
בשעה  אפילו שמרחם הקב"ה, של מדתו בי מתקיימת
מהרבה", מעט נשארנו "כי שנאמר כמו מתוחה, הדין שמדת
רוב  שניצלו כשם משדפון, להינצל היתה ראויה זו ושדה
שנשתדף. לה שגרם מזלך אלמלא העיר, של השדות

(46- השוכר של למזלו ההפסד לייחס יש יותר כלומר,
המדינה, למכת לייחסו מאשר - נשתדפו שדותיו כשכל
היה  המדינה מכת שלולא כאן לטעון יכול השוכר אין ולמה
שם, בגמרא פירשו מהרבה"? מעט נשארנו "כי בו מתקיים
מידי, לך לאישתיורי חזית הווית "אי עונה: השדה שבעל
שיתקיים  אתה ראוי אם פירוש, מדנפשך". לך משתייר הוה
זו  משדה כי משדותיך, אחת ניצולת היתה - זה מקרא בך
לא  אם אפילו מאוד, מועט דבר או כלום, לך יישאר לא
בעל  של שדותיו כל בנשתדפו ולמה כלל. חכירה דמי תשלם
חזית" הוית "אי השדה: לבעל לומר יכול השוכר אין השדה
חכירותו, דמי לו נשארו שנשתדפה משדה שגם מפני וכו'?
שם  ('תוספות' מהרבה" ה"מעט הם אלה שדמים ואפשר
בשכירות  יפה כוחה זו סברא אולם הוית). אי ד"ה
"או  זו הלכה בראש שכתב רבינו, לדעת אבל ובחכירות,
הרי  חזית", "אי לטענת השדה בעל יענה מה קשה, המקבל"
ונראה  המקבל? כמו חלקו כל מפסיד הוא גם בקבלנות
חזית" "הוית אילו בגמרא: שאמרו מה מפרש שרבינו
שלו, שהיא בשדה אלא נשארנו" "כי לטעון שאין הכוונה,
בשכירות  או בקבלנות שנמסרו אחרים בשדות לא אבל
לקבל  נכון ויותר 'שיטה'. בשם מקובצת' 'שיטה (וראה
התכוון  שרבינו המגידֿמשנה, של קצת הדחוק פירושו
לשון  ותפס לקבלנות, ולא בלבד חכירות או לשכירות
שבכל  לזה, לב לשים ויש "המקבל". שכתבה המשנה
כשהכוונה  אפילו "המקבל". כתוב זה בפרק המשניות

חכירות). או ברוב 47)לשכירות המכה ופשטה ונשתדפה.
שנית  לא אילו טוען: השדה שבעל מנכה, אינו - המדינה
המכה  היתה לא עמך, שהתניתי כמו חיטים זורע והיית
כח) כב, (איוב שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה, פוגעת
יעשה, - מהיוצר שתבקש מה כלומר, לך. ויקם אומר ותגזר
שיצליחני  השנה בתחילת השמים מן ביקשתי לא ואני

רש"י). ע"פ (שם בחיטים אלא מנכה,48)בשעורים אינו
פוגעת  המכה היתה לא זרעת אלמלי טוען: השדה שבעל
"לא  יט): לז, (תהלים שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה,
שם). (שמואל, ישבעו" רעבון ובימי רעה בעת יבושו

שם).49) לקיש, (ריש וזרע חזור טוען: השדה שבעל
לנכות 50) לך אין לטעון: המשכיר יכול מתי עד כלומר,

שכב). סי' זהב' ('טורי וזרע חזור אפילו 51)אלא כלומר,
שראוי  זמן כל וזורע, חוזר צמח ולא פעמים כמה זרע

(שם).52)לזריעה. ומקום מקום בכל הארץ טבע כפי

.Â¯ÎBO‰53e‚‰pL ÌB˜Ó :B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈»∆»¬
¯ˆ˜Ï54¯˜ÚÏ È‡M¯ BÈ‡Â ,¯ˆ˜È -55,¯˜ÚÈ - ¯˜ÚÏ ; ƒ¿…ƒ¿…¿≈«««¬…«¬…«¬…

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ Ì‰ÈLe .¯ˆ˜Ï È‡M¯ BÈ‡Â56. ¿≈««ƒ¿…¿≈∆¿«¿ƒ∆«∆
ÂÈ¯Á‡ L¯ÁÏ e‚‰pL ÌB˜Óe57L¯ÁÈ -58ÌB˜Ó . »∆»¬«¬«¬»«¬»

¯ÈkO‰Ï e‚‰pL59Ú˜¯˜ ·b ÏÚ ˙BÏÈ‡60- ∆»¬¿«¿ƒƒ»«««¿«
ÔÈ¯ÈkOÓ61ÔÓ ˙BÁÙa Ì˙Ò BÏ ¯ÈkO‰L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

Úe„i‰62ÔÈ‡ - ˙BÏÈ‡ ¯ÈkO‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ; «»«»∆»¬∆…¿«¿ƒƒ»≈
ÏÚ ¯˙Èa epnÓ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ BÏƒ»««ƒ∆»«ƒ∆¿»≈«

Úe„i‰63‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .64. «»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

קג:53) בקרקע.54)שם נשארים השבלים וקני במגל,
השורש.55) המנהג.56)עם מן לשנות רוצה מהם כשאחד

- בטענה לקצור, שנהגו במקום לעקור מעכב הקרקע בעל
הקצירה  לאחר התבואה של הקשין בשדה שישארו שרוצה
שהקצירה  - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר הקרקע; לזבל
הקרקע  בעל לעקור, שנהגו ובמקום העקירה. מן היא קלה
ואינה  נקיה, בשדה רוצה שהוא - בטענה לקצור, מעכב
הוא  שצריך - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר לזבל. צריכה
הל' להלן ראה מהקש, גם חלקו נוטל (שהמקבל בקש לחלקו

(שם). בהמותיו למאכל העקירה 57)י) או הקצירה אחר
ולהשמידם, שבשדה רעים עשבים של שרשים להפוך כדי

לכשתזרע. ויצמחו יחזרו שם,58)שלא בגמרא ואמרו
שהתבואה  בעוד הרעים מעשביה השדה ניכש שאפילו
העקירה. או הקצירה אחר מלחרוש בזה נפטר אינו בקמתה,

מפירות 60)שם.59) גם השוכר נוטל הקרקע שאגב
בהם. טורח שאינו אע"פ – הסתם 61)האילנות מן כלומר,

מושכרין. שלא 62)הם מקום, באותו המקובל מהשער
שכמנהג  הדעת, על מתקבל - השכירות בשעת כך על התנה
לטעון: יכול השדה בעל אין ולפיכך השכיר, המדינה
מפירות  תיטול שלא עלֿמנת המקובל, מן בפחות השכרתי

ביותר 63)האילנות. ששכרו לטעון יכול המקבל אין
שמן  האילנות, מפירות גם לו שיהיה דעת על מהמקובל,

(שם). שכר המדינה כמנהג הבא 64)הסתם וכל כלומר,
השכירות. בשעת כך על להתנות עליו - לשנות

.Ê¯ÎBÁ‰65,ÌÈhÁ ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈«¬»»ƒƒ
‰˙˜ÏÂ66dÎBzÓ BÏ Ô˙B -67‡Ï - ˙BÙÈ ‰ÈhÁ eÈ‰ . ¿»¿»≈ƒ»»ƒ∆»»…

BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˜eM‰ ÔÓ EÏ Á˜BÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È…«¬≈ƒ≈«¿ƒ«∆»≈
dÎBzÓ68,ÌÈ·Ú ÈlÒ ‰¯OÚa Ì¯k epnÓ ¯ÎÁ . ƒ»»«ƒ∆∆∆«¬»»«≈¬»ƒ
eÒÈ¯˜‰Â69e¯ˆ·pL ¯Á‡70¯Á‡ e˜lL ÌÈ¯ÓÚ ÔÎÂ , ¿ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈√»ƒ∆»««
e¯ˆ˜pL71ÔÎBzÓ BÏ Ô˙B -72B¯ÎÁ .73Èck ‰¯OÚa ∆ƒ¿¿≈ƒ»¬»«¬»»«≈

ıÈÓÁ‰Â ,ÔÈÈ74·BË ÔÈÈ BÏ ÔzÏ ·iÁ -75epnÓ d¯ÎÁ . «ƒ¿∆¡ƒ«»ƒ≈«ƒ¬»»ƒ∆
‡zÒtÒ‡ ÏL ÌÈ¯ÓÚ ‰‡Óa76,¯Á‡ ÔÈÓ dÚ¯Êe , ¿≈»√»ƒ∆«¿«¿»¿»»ƒ«≈

B‡ ,‰˙˜ÏÂ ,‡zÒtÒ‡ dÚ¯Êe ,dL¯Á Ck ¯Á‡Â¿««»¬»»¿»»«¿«¿»¿»¿»
‡zÒtÒ‡ ‰lÁza dÚ¯fLdÚ¯Ê Ck ¯Á‡Â ,dL¯ÁÂ , ∆¿»»«¿ƒ»«¿«¿»«¬»»¿««»¿»»

˙¯Á‡ ÌÚt77‡l‡ ,dÎBzÓ BÏ Ô˙B BÈ‡ - ‰˙˜ÏÂ , «««∆∆¿»¿»≈≈ƒ»∆»
‰pL È¯‰L ,‰·BË ‡zÒtÒ‡ BÏ Ô˙B78‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈«¿«¿»»∆¬≈ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

שבעל 65) הוא, כך הקבלנות שהסדר - המקבל קו: שם
או  רע יבול בין השדה, שתוציא מה כפי חלקו נוטל השדה

שם). רש"י (ע' ורע.66)טוב כחוש יבול שעלה
קצובים,67) בפירות השדה שוכר שהחוכר אע"פ כלומר,

חיטים  לקנות עליו - מעט יבול השדה תוציא שאפילו היינו
נסתלק  לא מכלֿמקום – שקבעו מה כפי לו ולשלם מהשוק
שהשדה  כפי החיטים, ומאותן קרקעו, מפירות השדה בעל
(מגידֿמשנה). חכירותו שכר לשלם החוכר יכול הוציאה,
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יפות,68) חיטים בהוציאה הטעם והוא שהואֿהדין כלומר,
קרקעו  מפירות השדה בעל נסתלק שלא - מתוכה לו שנותן
מן  מסוים חלק מקבל השדה שבעל בקבלנות, וכלֿשכן

טוב. ובין רע בין השדה, שתוציא כפי הופג 69)היבול
ונתחמצו. בכרם.70)טעמם בשדה 71)ועודם ומונחים

שיתייבשו. לקתה 72)כדי כדין דינם - בשדה הם עוד כל
ע"פ  – שם (גמרא שליחותה מילאה טרם שהשדה במחובר,

חכרו.73)רש"י). אם אבל תימן: היין 74)בכת"י
החוכר. בבית בחביות כבר כשהיו שחכר, הכרם מיבול

אלא 75) לקו לא הענבים שהרי שליחותה, מילאה שהשדה
מימרא  (שם לכך גרם ומזלו לקה, החוכר בבית יין כשנעשה

שם). רש"י ע"פ – אשי על 76)דרב וחכרה - אספסת,
אספסת. לזורעה דעת 77)דעת על אלא קיבלה לא והוא

(לחםֿמשנה). אחת פעם שכל 78)שיזרענה כלומר,
לו שנותן כלקתה דינה אין שהמחכיר ששינה מפני מתוכה,

השינוי  לרגל שבא מיבול לקבל דעתי היתה לא לטעון: יכול
בגמרא, אחרת נוסחא היתה רבינו שלפני וכנראה קט). (שם
היתה  איך לנו פירש ולא (מגידֿמשנה. לפנינו שהיא מזו
רבינו  דין שמעמיד המשנה' ב'מרכבת וראה רבינו. נוסחת

נוסחתנו). כפי גם

.Á¯ÎBÁ‰79LkÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O80¯Ó‡Â , «≈»∆≈¬≈¿…»»¿«≈¿»«
E¯ÈÎÁ EÏ Ô˙B ÈÈ¯‰ ?EÏ LÈ „ÒÙ‰ ‰Ó :BÏ81- ! «∆¿≈≈¿¬≈ƒ≈¿¬ƒ¿

BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡82‰z‡ ¯ÁÓÏ : ≈¿ƒ∆¬≈≈¿»»«»
‰pnÓ ‡ˆBÈ83ÌÈ·OÚ ‰ÏÚÓ ‡È‰Â ,84¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈ƒ∆»¿ƒ«¬»¬»ƒ«¬ƒ»«
‰B¯Á‡a :BÏ85BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ L¯BÁ È‡86. »«¬»¬ƒ≈»≈¿ƒ

קה.79) צמחי 80)שם בין שעלו הרעים העשבים לעקור
הרבה  תבואתה על הזרע מוסיף אותן "וכשמנקין התבואה
אצל  ידוע דבר וזה הזרע, אל כוחה כל השדה שתתן לפי
ובמקום  - המשנה) בפירוש רבינו (לשון אדמה" עובדי
וראה  ד, סעיף שם ושו"ע ('טור' כאן ידובר לנכש, שנהגו

ולחםֿמשנה). לא 81)מגידֿמשנה אפילו הרי כלומר,
שהוקצב, כפי חכירך תקבל שהרי כלום, תפסיד לא אנכש
(ראה  עלי ההפסד שכל במקום לנכש להכריחני רשאי ואינך

שם). המשנה, לחוכר.82)פירוש השדה בעל
לו.83) היבול.84)ומחזירה את אחר 85)וממעטים

העקירה. או ליה,86)הקצירה דאמר "משום קה. שם
עד  הזמן בפרק שיפול הזרע פירוש, נפל" דנפל בזרא
את  אלא משמידה החרישה אין כלומר, יפול, החרישה
ואם  ויצמח, שנפל הזרע את ולא ושרשיהם, הרעים העשבים
ולשנה  הקרקע, על שיפלו זרעים העשבים יעלו תנכש לא

שם). רש"י (ע"פ עשבים יצמיחו הבאה

.Ë¯ÎBÁ‰87‡Ï - ÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈¿»¿»¿ƒ…
Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BLÈÁÎÓ ÔÈhÁ‰L ÈtÓ ,ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊÈƒ¿»∆»ƒƒƒ¿≈∆«ƒƒ«¿ƒ∆««¿«
‰pÚ¯ÊÈ - ÌÈhÁ dÚ¯ÊÏ d¯ÎO .ÌÈ¯BÚO‰Ó ¯˙È»≈≈«¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒƒ¿»∆»
- ‰‡e·z ;‰‡e·z ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ .ÌÈ¯BÚO¿ƒƒ¿ƒ…ƒ¿»∆»¿»¿»

˙ÈË˜ ‰pÚ¯ÊÈ88da ‡ˆBiÎÂ Ï···e .89‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈»…ƒ¿»∆»
˙ÈË˜90ı¯‡‰ ˙‡ ˙LÁÎÓ ÌL ˙ÈËw‰L ÈtÓ ,91. ƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ»«¿∆∆∆»»∆

קו:87) שם במשנתנו.88)משנה, הרי"ף כגירסת
תבואה, יזרענה "קטנית מהופכת: גירסא שבידינו, ובספרים

קטנית". יזרענה לא אדמתה 89)תבואה שטבע ארץ כל
בבל. הרי"ף.90)כשל נוסחת ע"פ – ק. "ועיקר 91)שם

ממיני  מין ולזרוע שדה לחרוש עמו כשיפסוק הוא הדבר
(פחות) מעט שהזיקו מה לזרוע לו) (מותר לו יש הזרעים,
שהזיקו  מה יזרע ולא עמו, שפסק (מהמין) הדבר  מאותו
אותו  בטבע שיודעים עלֿפי בזה ועושים ממנו. (יותר) גדול
(לשון  ועבודתה" בחרישה המתעסקין מן בזריעה המקום
נאמר  זה שדין רבינו, דעת שם). המשנה, בפירוש רבינו
לעכב  יכול השדה בעל - בקבלנות אבל בשוכר, או בחוכר
השכירות, בשעת שהוסכם מזה אחר מין לזרוע המקבל על
שהרי  שהוסכם, מהמין פחות בקרקע שהזיקו למין אפילו
זה  למין אומר: השדה, מתבואת חלקו שנוטל השדה בעל
- מגידֿמשנה ראה הרמב"ן. (כדעת צריך אני שהוסכם
הל' ולהלן ג, הל' למעלה וראה ד. ס"ק שכד סימן הגר"א

יד).

.ÈÏa˜Ó‰92B¯·ÁÓ ‰„O93˙BËÚeÓ ÌÈLÏ94ÔÈ‡ - «¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ»≈
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a ÌeÏk Ïa˜ÓÏ95da ‡ˆBiÎÂ96‡ÏÂ , «¿«≈¿¿««ƒ¿»¿«≈»¿…

˙BÏÈ‡‰ Á·La97Ô‰ÈÏ‡Ó e‡ˆiL98‰„Oa99Ï·‡ ; ¿∆«»ƒ»∆»¿≈¬≈∆«»∆¬»
˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ·MÁÓ100B˙B‡ Ô‰a ‰È‰ el‡k ¿«¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»∆

‰„O‰ ÏÎa Ú¯fL Ú¯Ê101˙BÏÈ‡‰ eÁÓvL ‡e‰Â . ∆«∆»«¿»«»∆¿∆»¿»ƒ»
BÈ‡L ÌB˜Óa e‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa¿»»»ƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿¿»∆≈

‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯102ÌeÏk BÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ -103Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a BÏ LÈ - ¯˙È B‡ ÌÈL Ú·L dÏa˜104 ƒ¿»∆«»ƒ»≈≈¿««ƒ¿»

ÌL eÈ‰Â ,‰„O‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ .da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈ƒ«»∆¿»»
¯În‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈÚ¯Ê105‡ÏÂ e¯Ó‚pL B‡ , ¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿…
L - Ô¯ÎÓÏ ˜eM‰ ÌBÈ ÚÈb‰ÏÚaÓ ÏËBÂ Ô˙B‡ ÔÈÓ ƒƒ««¿»¿»»ƒ»¿≈ƒ««

Ú˜¯w‰106Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Ïa˜Ó‰ ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . ««¿«¿≈∆¿ƒ«¿«≈««««¿«
Lw·e Ô·za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,‰‡e·za107ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . «¿»»¿ƒ«∆∆««¿≈∆¿ƒ

˙B¯BÓfa ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈia108ÌÈ„ÈÓÚn‰ ÌÈw‰ Ï·‡ . ««ƒ»¿ƒ«¿¬»«»ƒ««¬ƒƒ
ÌÈÙb‰ ˙Áz109el‡ È¯‰ - ˙eÙzLa Ô˙B‡ e˜ Ì‡ : «««¿»ƒƒ»»¿À»¬≈≈

‰wL ‰Ê - Ô‰Ó „Á‡ ÏMÓ Ô‰ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ∆∆»≈∆∆∆»»
BlL Ô‰ È¯‰ Ô˙B‡110.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¬≈≈∆¿≈…«≈»∆

שם.92) לזורעה.93)משנה, דעת משבע 94)על פחות
פ"א 95)שנים. לדמאי בפירושו (רבינו מדברי תאנה עץ

בנין  לקורות משמשים השקמה ענפי מקומות). ובכמה מ"א,
יכרות  ואם שנים, שבע שיגדלו עד קורות נעשים ואינם
שנים, משבע פחות זמן אחר השדה את ויחזיר הענפים
(ע"פ  שקיבלה בעת שהיתה במצב מחזירה שאינו נמצא
קרקע  אגב אילנות להשכיר שנהגו במקום ואפילו רש"י).
אילנות  אמרו שלא בקורות, לו אין ו) הל' למעלה (ראה
במגידֿ מובא (ראב"ד לקורות ולא לפירות אלא מושכרין
ללמדנו  כלום", למקבל "אין וכתב: רבינו דייק משנה).
בשני  השקמה שהשביחה השבח מן כלום נוטל שאינו

צז. הערה לקמן ראה בגמרא. שם כרבא כל 96)הקבלנות.
השקמה. כעץ שטבעה השדה 97)אילן בשבח כלומר,

באילנות. הנמצאים 98)שהושבחה האילנות משרשי
שם). (שטמ"ק לנוטעה 99)בשדה השדה קיבל לא שהרי

דעת  על אלא לשדה המקבל ירד לא כלומר, לזורעה. אלא
על  ולא זריעה ע"י השדה שתשביח מהשבח חלק שיטול
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"שאפילו  רבא לדעת בגמרא (שם באילנות השדה שבח דעת
בשבח  חלק נוטל אינו פירוש, לו", אין שקמה בשבח
ירד  שלא הקבלנות, זמן (בפרק ונתעבו שנתרבו הענפים
זה  דין כתב רבינו הזריעה). שע"י השבח דעת על אלא
האילנות, בשבח לו יש שהחוכר, דעתו, ונראה במקבל.
שבח  כל דעת על לשדה יורד שהחוכר מפני והטעם
בחכרה  אפילו לנוטעה הוא רשאי שהרי השדה, שתשביח
ט. בהל' (כמבואר יותר הקרקע מכחישין אינן אם - לזריעה
שהבאנו  הרמב"ן שיטת כפי והוא ד. ס"ק שכה סי' הגר"א
ממה  לשנות רשאי המקבל שאין פט, בהערה למעלה
אינם  שאם כתב, שם וב'טור' הקבלנות. בשעת שהוסכם
לנוטעם, המקבל רשאי מהזרעים, יותר הקרקע את מכחישים

חלקו). נוטל הוא זה שתפסו 100)ומשום השדה שטח
הזריעה. שטח והמעיטו מאיליהן שיצאו האילנות

פפא.101) ברב מעשה - חול.102)שם או סלעים במקום
ביבי).103) ברב מעשה - (שם הפסד כל לו נגרם לא שהרי
לקורות,104) ראוים ויהיו ענפיה יחזרו שנים שבע שעד

לקוצצן  רשאי [והוא שקיבלה. בעת שהיתה כמצב ומחזירה
ארבע  או שלוש בנות היו אם אפילו שנים, שבע כשישלימו

שכה]. סימן 'טור' השדה. את שעודם 105)כשקיבל
ילקטם  ואם צרכם, כל נתבשלו שלא היינו לקרקע, צריכים
מהתוספתא  כן ומוכיח הרמב"ן, בשם (מגידֿמשנה יפסדו

ה"א). ט פרק אם 106)בבאֿמציעא לו, המגיע חלקו כפי
גם  בתוספתא נאמר זה [דין (שם). לשליש או למחצה

שהרי 107)בשכירות]. אלו, דינים שייך לא ובחכירות
קג.). (שם חלוקה בסיס על שנקצצו 108)אינה הענפים

מקובצת'). 'שיטה ע"פ (שם הם הפירות שבכלל הגפנים, מן
באויר,109) תלויים והאשכולות זקופים הגפנים שיהיו כדי

סט.). בבאֿבתרא הרשב"ם (לשון בקרקע יתקלקלו ולא
שם:110)

.‡ÈÚhÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰111ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿«≈»∆≈¬≈ƒ«¿«≈»»««
‰¯OÚ ‰„O‰112˙B‡¯ea113‰‡ÒÏ114- ‰Ê ÏÚ ¯˙È . «»∆¬»»»ƒ¿»»≈«∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó115. ¿«¿¿ƒ»»∆«…

הר"י 112)לנוטעה.111) בשם (מגידֿמשנה נטיעות
לגפנים, שהכוונה (430 (ב"ב, במאירי וראה מיגאש.
לשורות). כאן שהכוונה מיגאש הר"י אומר שני ובפירוש

פרי.113) עושות שאינן בו 114)עקרות שזורעים שטח
ואם  אמה. חמשים על אמה חמשים ומידתו תבואה, סאה
חייב  המקבל אין כזה, בשטח עקרות נטיעות עשר צמחו
הוא, כך סאה בית נטיעת שדרך תחתיהן, אחרות ליטע
צה.) (בבאֿבתרא מוחל השדה ובעל בוראות, עשר שיוצאות
מגידֿ (עיין "למאה" שם: הרשב"ם וגירסת רבינו. כגירסת

כל 115)משנה). כמספר אחרות נטיעות לנטוע צריך
סימן  הנטיעות, מדרך יותר בוראות שיצאו כיון הבוראות.
הבוראות  כל מייחסים ולפיכך בנטיעה, שפשע הוא
שצריך  שכל מקום, בכל אמרו זה וכלל (שם, לפשיעתו
יא). הל' מכירה מהל' פי"ח ראה הכל. מתקן - ולתקן לחזור

.·ÈÏa˜Ó‰116‰˙OÚ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O117LÈ Ì‡ , «¿«≈»∆≈¬≈¿…»¿»ƒ≈
B‰‰ ÏÚ ¯˙È ÌÈ˙‡Ò ‡ÈˆBzL È„k da‰‡ˆ118·iÁ - »¿≈∆ƒ»«ƒ»≈««»»«»

da ÏthÏ Ïa˜Ó‰119‡‡ :Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . «¿«≈ƒ«≈»∆»≈¿««««¿«¬»

¯È‡Â Ìe˜‡120‰¯Ê‡Â Le„‡Â ¯nÚ‡Â ¯ˆ˜‡Â Ú¯Ê‡Â ¡¿»ƒ¿∆¿«¿∆¿…«¬«≈¿»¿∆¿∆
È¯k „ÈÓÚ‡Â121‰Ó B‡ ,BÈˆÁ ˙‡ Ïh˙Â EÈÙÏ ¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ…∆∆¿«

e˙iM122‰n·e ÈÏÓÚ ¯ÎOa ¯‡M‰ Ïh‡ È‡Â , ∆«¿«¬ƒ∆…«¿»ƒ¿«¬»ƒ«∆
È˙‡ˆB‰L123. ∆≈ƒ

קה.116) בבאֿמציעא וגמרא לה.117)משנה כראוי
וריש 118) ינאי רבי דבי כדברי (שם, בשדה שהושקעה

כרחו.119)לקיש). ואחרוש.120)על אעמוד
תבואה.121) תנאם.122)ערימת כפי רביע, או שליש
להוציא 123) בה יש אם בה לטפל חייב לפיכך כלומר: שם,

כרי, ואעמיד וכו' איקום אנא כותב: הוא שהרי סאתים,
בה  יהיה אם הצריכות, העבודות כל בה אעבוד כלומר
(שם) חכמים אמרו כרי, ושיעור כרי. להעמיד כדי שיעור
סאתים  ישארו ההוצאות שינכו אחר היינו סאתים, שהוא
בחכירות  שהרי בלבד, בקבלנות והמדובר כרי. להעמיד כדי
לא, או בשדה יטפל המקבל אם ענין כל השדה לבעל אין

שם). (רש"י שהוקצבו חכירותו דמי יקבל שהוא משום

.‚ÈÏa˜Ó‰124da ‰ÎfL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O125 «¿«≈»∆≈¬≈¿««∆»»»
d¯È·B‰126,˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ ‰nk d˙B‡ ÔÈÓL - ƒ»»ƒ»«»ƒ¿»«¬

BÏ ÚÈbÓ ‰È‰L B˜ÏÁ BÏ Ô˙BÂ127ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . ¿≈∆¿∆»»«ƒ«∆»≈¿««
„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :Ú˜¯w‰128ÌlL‡ , ««¿«ƒƒ¿»«¬≈¬«≈

‡·ËÈÓa129d˙ˆ˜Ó ¯È·B‰ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â .130ÈtÓe . ¿≈¿»¿«ƒƒƒƒ¿»»ƒ¿≈
?ÌlLÏ ·iÁ˙ ‰Ó131¯·„ BÓˆÚ ÏÚ ˜Òt ‡lL ÈtÓ »ƒ¿«≈¿«≈ƒ¿≈∆…»«««¿»»

·eˆ˜132‡zÎÓÒ‡k ‡È‰ È¯‰ :¯Ó‡pL È„k133‡l‡ , »¿≈∆…«¬≈ƒ¿«¿«¿»∆»
‡·ËÈÓa ÌlLiL ‰˙‰134„aÚLÂ ¯Ób CÎÈÙÏe , ƒ¿»∆¿«≈¿≈¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈

BÓˆÚ135Ôz‡ ,„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿¬»ƒ»«ƒƒ¿»«¬≈∆≈
ÔÈ¯È„ ‰‡Ó EÏ136‡zÎÓÒ‡ ‰Ê È¯‰ -137·iÁ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ»ƒ¬≈∆«¿«¿»¿≈«»

„·Ïa ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk Ô˙B ‡l‡ ,ÌlLÏ138. ¿«≈∆»≈¿ƒ«∆¿»«¬ƒ¿«

קד.124) שם נקנית 125)משנה, שקרקע הדרכים באחד
בו. לחזור יכול ואינו צט:), (שם חרשה 126)בהם לא

בור. שדה ועשאה זרעה, תנאם.127)ולא ולא 128)כפי
פע  בה לה.אעשה הראויה הוא 129)ולה וכן כצ"ל,

ומהרי"ף  כת"י, כמה בשם הדק"ס הביא (וכן רומי בדפוס
היינו  השדה, של - שלה במיטב כלומר קושטא), דפוס
היתה  אם לעשות ראויה היתה שהשדה והטוב הגבוה כיבול
קדם', ב'גנזי וראה שם. הרע"ב (ע"פ כראוי וזרועה חרושה

.(99 עמוד ס"ה תילתא"130)לוין "אוביר בגמרא שם
אינו 131)(שליש). שהרי היא, אסמכתא והלא כלומר,

לא  או יהיה אם האומר "וכל יוביר, אם במקרה אלא מחייב
יהיה  שמא סומכת עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה,
ז). הל' מכירה מהל' בפי"א רבינו (לשון יהיה" לא שמא או

המשוער.132) ההפסד חישוב בסיס על שלא מסוים, סכום
אלא 133) כן אמר ולא יהיה, לא שעדיין סומכת שדעתו

בדבר 134)להגזים. עצמו התחייב ולא ההפסד, כפי
זה 135)גוזמא. שאין במיטבה משלם הוא בדין כלומר,

בכסףֿמשנה  וראה כאן, מימוניות הגהות (ע"פ אסמכתא
שם). ההפסד.136)מכירה מכפי יותר ולא 137)היינו

קד:). (שם להגזים אלא כך אמר ולא עצמו, ושיעבד גמר
לא 138) אמנם שאמר. דינרין המאה בכלל עצמו שהתחייב

אסמכתא, אלא זה שאין דינרין, מאה לתשלום עצמו שיעבד
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מאה  במסגרת עצמו ושיעבד גמר המשוער ההפסד כפי אבל
במיטבה  אשלם אעביד ולא אוביר אם כדין זה והרי הדינרין,
שהרי  בלבד, בקבלנות המדובר זו בהלכה גם שם). (רי"ף
את  יעבד בין חכירות, דמי השדה בעל מקבל בחכירות

יובירה. ובין השדה

.„ÈÏa˜Ó‰139ÔÈÓLÓL dÚ¯ÊÏ ‰„O140dÚ¯Êe , «¿«≈»∆¿»¿»À¿¿ƒ¿»»
ÌÈhÁ ‰˙OÚÂ ,ÌÈhÁ141‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰nk ÔÈÂML ƒƒ¿»¿»ƒƒ∆»ƒ«»∆ƒ¿»

M‰ ÔÓ ˙BOÚÏBÏ ÔÈ‡ - ÔÈÓLÓ142‡l‡ ÂÈÏÚ «¬ƒ«À¿¿ƒ≈»»∆»
˙ÓÚ¯z143˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰˙OÚ . «¿…∆»¿»»ƒ«∆ƒ¿»«¬

ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ144‡È‰M ‰Ó ÈÙk Ïa˜Ó‰ BÏ ÌlLÓ - ƒ«À¿¿ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«∆ƒ
¯˙È ÌÈhÁ ‰˙OÚ .ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¿̄»«¬ƒ«À¿¿ƒ»¿»ƒƒ»≈
ÔÈ˜ÏBÁ - ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓƒ«∆ƒ¿»«¬ƒ«À¿¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ¯kzOnL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈaL È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈≈∆««ƒ∆ƒ¿«≈««

Ú˜¯w‰145. ««¿«

קד:139) אבל 140)שם החיטים, מן יקרים שהם
החיטים. מן יותר הקרקע השדה 141)מכחישים הוציאה

חיטים. של  עשר השדה.142)יבול שהרי 143)לבעל 
המקבל  השדה לבעל לו יש תרעומת ברם כלום, הפסיד לא
צריך  היה והוא שומשמין זרעה ולא ששינה מה על
בדמי  בשוק שומשמין לקנות לו שאפשר ואע"פ לשומשמין.
ק  ס"ק שכו (סמ"ע מקרקעו שומשמין הוא רוצה החיטים,
י, ט, בהלכות רבינו בדעת הגר"א לשיטת בהתאם עיי"ש),
ולזרוע  לשנות רשאי המקבל שאין הרמב"ן, כדעת שהיא
תרעומת, השדה לבעל יש ולפיכך שהוסכם, מזה אחר מין
ואפילו  פחות, שמכחיש למין לשנות רשאי החוכר אבל

כאן). אין לטובה 144)תרעומת טוען המקבל ואין כלומר,
מן  פחות החיטים שכחש הקרקע כחש למעט נתכוונתי,
ולא  ארעא, "תכחוש לו אומר השדה בעל שהרי השומשמין,
בעל  יכחש ולא הקרקע שתכחש מוטב מרא", ליכחוש
קד:). שם הגמרא ע"פ ג, ס"ק שם (סמ"ע הקרקע

השומשמין 145) לבין שעשתה החיטים שבין ההפרש
הוא  "אטו קד:) (שם אומרים שאנו לעשות, ראויה שהיתה
השביח, המקבל רק (האם אשבחה" לא ארעא אשבח,
השבח  את לייחס שיש כשם כלומר, השביחה), לא והקרקע
יש  כך והשביח, רב טיפול בשדה והשקיע שטרח למקבל

שהשביחה. לקרקע השבח לייחס

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המדינה,1) כמנהג שהכול הפועלים, את שוכר דין יבאר

על  שוכר ודין העבודה, באמצע בהם שחזרו פועלים ודין
מציאה. שמצא יום שכיר ודין שליח, ידי

.‡¯ÎBO‰2Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,ÌÈÏÚBt‰ ˙‡3ÌÈkL‰Ï4 «≈∆«¬ƒ¿»«»∆¿«¿ƒ
·È¯Ú‰Ïe5‡lLÂ ÌÈkL‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó , ¿«¬ƒ»∆»¬∆…¿«¿ƒ¿∆…

ÔtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ·È¯Ú‰Ï6ÔeÊÏ e‚‰pL ÌB˜Ó .7- ¿«¬ƒ≈»¿À»»∆»¬»
˙B¯‚B¯‚a ˜tÒÏ ;ÔeÊÈ8Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Ó˙a B‡ »¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .˜tÒÈ - ÌÈÏÚBtÏ9. «¬ƒ¿«≈«…¿ƒ¿««¿ƒ»

פג.2) בבאֿמציעא ששכרם.3)משנה לעבודה 4)לאחר
השמש. זריחת החמה.5)עם  שקיעת לשנות 6)אחר

על  עמהם התנה ולא סתם ששכרן מאחר המדינה, ממנהג

שכרם  ואפילו ר"י) בשם שם ('תוספות' השכירות בשעת כך
התנה  שלא שכל מדינה, באותה המקובל מהשער ביותר

שם). (גמרא יותר משובחת השכירות שהשוכר 7)בשעת
סעודתם. מזון לפועלים על 8)נותן נוסף בגרוגרות, גם

הסעודה. שם.9)מזון

.·¯ÎBO‰10ÌÈLÎÂ „Á‡k :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿»«¿∆»¿ƒ¿«ƒ
¯ÈÚ‰ ÈaÓ11¯˙i‰Â ˙e¯ÈÎOaL ˙eÁt‰ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿≈»ƒƒ«»∆«¿ƒ¿«»≈

Ô‰ÈÈa ÔÈnLÓe ,˙e¯ÈÎOaL12. ∆«¿ƒ¿«¿ƒ≈≈∆

כחכמים.10) פז. בשעת 11)שם מסוים שכר עמו קצץ לא
אחד  שפועל השכר כפי שכרך הרי לו: אמר אלא השכירות,
שער  מקום באותו ואין - בכך נשכרין העיר מפועלי שנים או

הפחות 12)אחיד. בין שיש השכר הפרש כלומר,
נשכרים  שיש כגון שבשכירות, היתר לבין שבשכירות
לו  ונותן ביניהם מחלקים בארבעה, נשכרים ויש בשנים,
שם, מקובצת' ב'שיטה מובא חננאל, רבינו (כפירוש שלושה

הרמ"ה). בשם שלא סימן ה'טור' פירש וכן

.‚BÁeÏLÏ ¯Ó‡13‰LÏLa ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ :14, »«ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒƒ¿»
‰Úa¯‡a Ô¯ÎOe CÏ‰Â15:ÁÈÏM‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ : ¿»«¿»»¿«¿»»ƒ»«»∆«»ƒ«

‰Úa¯‡ Ì‰Ï Ô˙B - ÈÏÚ ÌÎ¯ÎO16ÏÚaÓ ÏËBÂ , ¿«¿∆»«≈»∆«¿»»¿≈ƒ««
‰LÏL ˙Èa‰17BÒÈkÓ „Á‡ „ÈÒÙÓe ,18:Ì‰Ï ¯Ó‡ . ««ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒƒ»«»∆

˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO19˙Èa‰ ÏÚa Ì‰Ï Ô˙B - ¿«¿∆«««««ƒ≈»∆««««ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók20‰LÏLa ¯kOpL ÈÓ ‰È„na ‰È‰ . ¿ƒ¿««¿ƒ»»»«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»

‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡ - ‰Úa¯‡a ¯kOpL ÈÓeƒ∆ƒ¿»¿«¿»»≈≈»∆∆»
‰LÏL21ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,22‰na . ¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ««∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c23Ï·‡ ;˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆≈¿«¿»ƒ∆∆¬»
˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰24Ô˙B - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â »¿»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈ƒ»»«¿»»≈

‡ ‡Ï el‡L ;‰Úa¯‡ ˙Èa‰ ÏÚa Ì‰ÏÌ‰Ï ¯Ó »∆««««ƒ«¿»»∆ƒ…»«»∆
¯Ó‡ .‰Úa¯‡ ‰ÂL eOÚÂ eÁ¯Ë ‡Ï ,‰Úa¯‡ BÁeÏL¿«¿»»…»¿¿»»∆«¿»»»«
ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ÈÏ ¯ÎO :˙Èa‰ ÏÚa BÏ««««ƒ¿…ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«
‰ÂL ÔzÎ‡ÏÓ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏLa ¯ÎOÂ¿»«ƒ¿»««ƒ∆¬≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡25‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ -26È¯‰L ,ÏÚ eÏa˜ «¿»»≈»∆∆»¿»∆¬≈ƒ¿«
ÔÓˆÚ27ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,28BÏ ¯Ó‡ . «¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ«»«

Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰LÏLa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ¿»¿»««»ƒ«¿»«»∆
- ˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók eÈ¯‰ :e¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»¿¬≈¿»∆»«««««ƒ
‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ˙Èa‰ ÏÚa ÔziL ‡l‡ ÔzÚc ÔÈ‡29. ≈«¿»∆»∆ƒ≈««««ƒ»≈««¿»»

CÎÈÙÏ30- ‰Úa¯‡ ‰ÂL Ì‡ :eOÚM ‰Ó ÔÈÓL ¿ƒ»»ƒ«∆»ƒ»∆«¿»»
‰Úa¯‡ ÔÈÏËB31Úe„È BÈ‡ Ì‡Â ;˙Èa‰ ÏÚaÓ32B‡ ¿ƒ«¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ≈»«

‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÂL BÈ‡33ÏÚa BÏ ¯Ó‡ . ≈»∆≈»∆∆»¿»»«««
,‰LÏLa Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ˙Èa‰««ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«¿»«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿¿»∆»«««««ƒ««ƒ
,‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÔzÎ‡ÏnL∆¿«¿»»»«¿»»≈»∆∆»¿»

Ú eÏa˜Â ‰LÏL eÚÓL È¯‰LÌ‰ÈÏ34. ∆¬≈»¿¿»¿ƒ¿¬≈∆

עו:13) ופועל.14)שם פועל לכל דינרים בשלשה 
שם. ברי"ף הוא וכן שלשה, בשלשה התימנים: ובכת"י

הפועלים 15) ושער ארבעה. בארבעה תימן: ובכת"י ברי"ף
שלושה. הוא על 16)הנהוג וקיבל עמהם, שקצב מה כפי

השכירות. אחריות עמו.17)עצמו שהתנה מה כפי
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בארבעה 18) קבוע מקום באותו הפועלים שער אם אמנם,
השוכר  כדין שההנהו, מה כפי ארבעה הבית מבעל נוטל -
שנוטל  ט הל' להלן שמבואר חבירו, בשל והראה הפועל את
הרמ"ך, בשם שם מקובצת' ('שיטה שנהנה מה כפי מחבירו
סמ"ע  ועיין אומרים', 'ויש בשם שלב סי' הרמ"א כתב וכן

ב. ס"ק שם ושאין 19)וש"ך שליח שהוא שהודיעם היינו,
שם). (שטמ"ק עליו השכר שער 20)אחריות ואם

- בארבעה ואם שלושה. להם נותן בשלושה, הוא הפועלים
למרות  בארבעה ושכרם השליח ששינה מאחר ארבעה.
בקציצתו  ואין שליחותו בטלה בשלושה, אמר הבית שבעל
נעשית  השכירות כאילו זה מקרה דנים אנו ולפיכך ממש,
(רי"ף  המדינה מנהג כפי ששכרם שכר, קציצת בלא סתם

בלא 21)שם). השוכר דעת - קבוע שער שאין שבמקום
לגלות  הפועלים ועל הנמוך, השער על הסתם מן קציצה
גילו  שלא וכיון בארבעה, אלא נשכרים אינם שהם דעתם
השוכר. דעת כפי לעבודה שהסכימו אומרים, אנו - דעתם

אלא ולפ  להם אין - בארבעה שכרם שהשליח אף יכך,
הבית" בעל על "שכרכם השליח מן ששמעו מאחר שלשה,
קציצת  על לסמוך ולא הבית לבעל דעתם לגלות עליהם היה

ג). ס"ק שלב סי' סמ"ע שם, (רי"ף שאלמלא 22)השליח
לאחרים  עצמם ומשכירים טורחים היו בארבעה, שכרם
שם). (גמרא בארבעה ששוכרים במקום יש שהרי בארבעה,

ש"ך 23) (עיין המדינה כמנהג שלשה להם נותן הבית שבעל
ח). ס"ק שעבודתם 24)שם כגון להערכה, ניתנת שאינה

(גמרא  מים ונתמלא השדה סביבות חריץ בחפירת היתה
ארבעה.25)שם). שוה שהיא ניכרת מלאכתם כלומר,

הבית 26) בעל על שכרכם או עלי שכרכם אמר לאֿשנא
שם). זול.27)('טור' במחיר לשליח 28)לעבוד אומרים 

היה  בארבעה, לשכור אותך הרשה הבית ובעל הואיל -
מדמי  להפחית ולא בארבעה, ולשכור טוב להיות עליך
(משלי  אומר שהכתוב וכמו טובה, מאתנו ולמנוע השכירות
פא:). בבאֿקמא (ע"פ מבעליו טוב תמנע אל כז): ג,

אינו 29) הבית" בעל שאמר כמה "הרינו שאמרו מה כלומר,
הבית, בעל שאמר למה מסכימים שהם להתפרש ניתן
שאין  שלושה, אלא להם ואין בשלושה לשכור אמר ואפילו
ארבעה  להם מציע שהשליח שבזמן הדעת, על מתקבל זה
בעל  אמר שמא לומר התכוונו אלא לשלושה, הם יסכימו -

מארבעה. ביותר לשוכרם לפרש 30)הבית שאין כיון
דינם  הרי הבית, בעל שאמר השכר לסכום כהסכמה דבריהם
ושכרם  השליח והלך בשלשה הבית בעל אמר כדין
ואמר  הבית, בעל שאמר כמו הרינו אמרו: ולא בארבעה,
(מגידֿמשנה). הבית בעל על שכרכם השליח להם

ניכרת.31) ניכרת.32)כשמלאכתם מלאכתם שאין
מקום 33) באותו השער אם והואֿהדין שם. ורי"ף גמרא

המדינה. כמנהג ארבעה להם נותן - ארבעה שהוא מקובל
להם  נותן השליח - עלי שכרכם השליח להם אמר אם וכן
למעלה  שנתבאר כמו שלושה, הוא שהשער אף ארבעה,

בגמרא 34)(מגידֿמשנה). נפשטה שלא בעיא זה דין
הסכמה  בדבריהם לראות יש אם הוא: והשיקול (שם),
אלא  בדבריהם דעתם ואין השליח, להם שאמר לסכום
שכך  לך מאמינים אנו לשליח לומר והתכוונו אימון, הבעת
שוה  עבודתם אפילו שלשה, אלא להם ואין הבית בעל אמר

הסכמתם  הביעו שהרי וכו', הרינו אמרו לא אם כמו ארבעה,
שיש  אומר, הנגדי והשיקול השליח; מן ששמעו כפי לעבוד
ואינם  השליח, בדברי איֿאמון הבעת בדבריהם לראות
"הרינו  לו: אמרו ולכן הבית, בעל אמר שכך לו מאמינים
ולכן  אומר, שאתה כפי ולא כלומר הבית", בעל שאמר כמו
לא  שהבעיה ומפני הבית. בעל שאמר כמו ארבעה נוטלים
ספק  כל כדין – שלשה אלא להם שאין רבינו פסק - נפשטה

שם). (רי"ף המוחזק מיד מוציאים שאין בממון

.„ÌÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35eÚË‰Â ,36˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ «≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆««««ƒ
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„e·‡73„e·‡‰ ¯·„a Ï·‡ ;74˙BÏÚ‰Ï BzLt ÔB‚k , »¬»¿»»»»¿ƒ¿»¿«¬
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‰lÎÏ B‡77„Á‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏa˜ „Á‡Â ÏÚBt ¿«»¿«≈»∆∆»≈¿∆»«¿»
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¯ÈÊÁÓ - ÌÈzL‰ Ì‰Ï Ô˙ elÙ‡Â82.˙ÙÒBz‰ Ô‰Ó «¬ƒ»«»∆«¿«ƒ«¬ƒ≈∆«∆∆

ÌÈ¯ÓB‚Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÚBt ¯ÎBO ?Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO „ˆÈk≈«≈¬≈∆≈¬ƒ¬≈ƒ¿¿ƒ
ÔÈÏÚBt‰ el‡Ï ÛÈÒBiL ÏÎÂ ,„·‡z ‡lL ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»∆……«¿…∆ƒ¿≈«¬ƒ
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?‰nk „Ú .ÌÈBL‡¯‰83ÏL Ô¯ÎO È„k „Ú »ƒƒ««»«¿≈¿»»∆

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



קמז zexiky zekld - mihtyn xtq - xii` f"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈBL‡¯84ÔBÓÓ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .85- B„È ˙Áz ƒƒ¿ƒ»»»∆»««»
¯ÎBO86ÊeÊ ÌÈMÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ „Ú ‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï ≈¿«¿ƒ«¿»»««¿»ƒ«¬ƒƒ

ÏÚBt ÏÎÏ ÌBÈ ÏÎa87ÏÚBt‰ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,88 ¿»¿»≈««ƒ∆¿««≈
‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL89?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .90ÔÈ‡L ¿»«¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt ÌL91;‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï »¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿«¿ƒ«¿»»
‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â ,Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt LÈ Ï·‡¬»≈¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿»¿≈
ÔÈa - „·‡˙ ‡ÏÂ EzÎ‡ÏÓ ÌÈÏL‰Ï el‡Ó ¯ÎOe¿…≈≈¿«¿ƒ¿«¿¿¿……«≈

¯ÎBO92˙ÓÚ¯z ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ ,ÔÏa˜ ÔÈa93, ≈≈«¿»≈¬≈∆∆»«¿…∆
„È˙ÚM ‰Ó ÔÏawÏÂ ,‰OÚM ‰Ó ¯ÎBOÏ ÔÈÓLÂ¿»ƒ«≈«∆»»¿««¿»«∆»ƒ

˙BOÚÏ94. «¬

חזרו 36)שם:35) כלומר, הבית. בעל את שולל הוליכו
לעבודה. באו ולא עבודה.37)בהם להם מוסר ואינו

ולמצוא 38) לטרוח שעליהם מפני תרעומת, לפועלים
תביעת  אבל פועלים, למצוא – הבית ובעל אחר, מעביד
זה  הרי - במלאכה התחילו לא שעדיין כיון כאן, אין ממון

שם). רש"י (ע"פ בלבד על 39)דברים לפועלים שאין
תרעומת. אלא בו החוזר הבית אלא 40)בעל כאן שאין

כהתחלת 41)דברים. זה הרי המלאכה, למקום הפועלים
ששכירות  שכשם בו, לחזור יכול הבית בעל ואין המלאכה,
(כמבואר  בהם לחזור יכולים ואינם במשיכתם נקנית דברים
בהתחלת  נקנית פועלים שכירות כך – ח) הל' פ"ב למעלה

ממקום 42)המלאכה. תבואתו להביא חמרים ששכר כגון,
מצאו. ולא התבואה למקום והלכו שכר 43)מסוים,

ממי  לחה שהיא השדה ומצאו והלכו שדהו, לעדור פועלים
לעידור. ראויה ואינה עוד 44)גשמים צריכה ואינה

שם 45)להשקייה. שנמצאה המקום או שדהו היינו
לעשות.46)תבואתו. מה להם היה ולא למחרת שהלכו

תרעומת.47) לא ואפילו ממון, תביעת יש 48)לא כלומר
לדעת  לו ומאין מבערב, מלאכתו ביקר שהרי כאנוס, לדונו
מחר  יצטרך שלא מצב במלאכתו יתהווה שבןֿלילה

שלא 49)לפועלים. אף פועלים ושכר מבערב, מלאכתו
היינו  – הספק דעת שעל נראה לפועלים, הוא צריך אם בחן

שוכרם. – לעשות מה להם יהיה שלא כל 50)אפילו בעד
לחזור  יכול ואינו היא, מלאכה כהתחלת שהליכתם היום,
מה  מפרש [רבינו מ). הערה למעלה שביארנו (כמו בו
דלא  הא מדאורתא, לארעא דסיירא "הא שם בגמרא שאמרו
מלאכתו, הבית בעל שביקר כאן מדאורתא": לארעא סיירא
נאמר]. הפועלים שעל שמפרש כרש"י ולא ביקר, שלא כאן

השכירות,51) בשעת עמהם שהתנה כפי המלא שכרם
משכרו  לפחות מוכן שהאדם הסכום את ממנו ומנכים
הקצוב. השכר וליטול במלאכה לעשות מאשר בטל, ולישב
ששיעור  שם) (בבאֿמציעא גדולות' 'הלכות בעל וכתב
שלג  בסי' זהב' ה'טורי הביא (וכן השכר חצי הוא ההפרש
הביא  וכן רש"י, בתשובת נמצא שכן ישן, מקובץ א ס"ק

חננאל). רבינו בשם או"ז הנוהג 52)הר"ח החמר שכר
טעונים. כשהם במלאכה.53)בחמורים היגע פועל

בהם 54) שחזרו שהפועלים למעלה, האמור הדין על חוזר
בד"א  רבינו ואומר תרעומת, אלא עליהם הבית לבעל אין

דין. ביניהם דברים.55)שאין אלא כאן שאין
בו.56) לחזור בידו אדם 57)הזכות אין כלומר, י. שם

לישראל  ממש כעבד להיות גופו למכור רשאי מישראל
לו, הנמכר זה כמו הקדושֿברוךֿהוא של עבדו שהוא אחר,

שכיר  תהא שלא היום, בחצי אפילו בו חוזר הפועל ות לפיכך
הל' פ"ז למעלה (ראה שכירות שאר כמו לזמן מכירה פועל
מכור  שהוא כעבד בו, לחזור באפשרותו יהיה שלא עד א)
וכמו  ביניהם יש דין ברם, שלו. בגוף שולט ואינו לאדוניו

והולך. רבינו שכרו 58)שמבאר אם שם, וברי"ף עז. שם
עלה  היום ובמשך בו, וחזר היום חצי ועבד דינרים בשמונה
מלאכתו  שיגמור מי מוצא הבית בעל ואין הפועלים שער
היינו  להיעשות, שעתיד מה כפי שמין אין - בששה אלא
מה  כפי דינרים, ששה המלא מהשכר ינכה הבית שבעל
דינרים  ארבעה לו נותן אלא מלאכתו, לגמור כדי שיוציא
הוא  שבזכות מכיון העליונה על הפועל שיד שעשה, מה כפי
יט  ס"ק שם וש"ך טז, ס"ק שלג סי' בסמ"ע (ראה חוזר
כגון  הפועלים, שכר הוזל באם ה'טור' בדעת הם שחלוקים
ארבעה, על ועמד הפועלים שכר והוזל בשמונה ששכרם
שבעל  היינו להיעשות, שעתיד מה שמין הסמ"ע שלדעת
שצריך  מה כפי דינרים שני הפועל משכר מנכה הבית
הש"ך  ולדעת דינרים, ששה לפועל ונותן המלאכה להשלמת
כפי  ארבעה אלא לפועל לו ואין שעשה מה שמין בהוזל גם

שם). החושן' 'קצות ועי' בו,59)שהותנו. שחזר הפועל
לעבוד  עצמו על שקיבל אלא ידוע, לזמן נשכר שלא היינו
בה  אין כזו, קבלנות מראש. קבוע בשכר מסויימת עבודה

מושכר. גופו אין שהרי עבדות, שער 60)משום שהיה
השער. עלה היום ובמשך זול, השכירות בשעת הפועלים

ששכרם.61) הסכום 62)אחר את הקצוב משכרו מנכים
המלאכה. השלמת והיא 63)שתעלה שהבשילה, תבואה

קצירה. לפני דינרים.64)עומדת שמונה החצי 65)שהם
גמרו. המלאכה.66)שלא שני 67)שהוקרה שהוא

שמגיע  מהשכר שקל בידו מעכב הבית שבעל דינרים,
לגמור  כדי להוסיף שצריך מה כפי שעשה, מה בעד לקבלן
נותן  אינו - שמונה שוה הנשאר אם והואֿהדין מלאכתו.
שלא  בו שחזר מפני התחתונה על הקבלן שיד כלום, להם
ממה  יותר שוה וחציה הרבה, נתייקרה אם ואעפ"כ כדין.
שלג). סימן ('טור' מכיסו משלם הקבלן אין - שקצץ

שלמדו 68) מה שם בגמרא וראה (שם, סלעים שני ויטלו
המלאכה.69)מזה). הקבלן 70)שהוזלה אין כלומר,

לי  ותן המלאכה, לגמור במקומי אחר אדם קח לטעון: יכול
נותן  בעלֿהבית אלא זה, שיטול מה בניכוי התנאי כפי שכרי

שעשה. מה כפי סלע הגירסא:71)לו שבידינו, בגמרות
נותן  שקל "ואם מגיה והגר"א סלע". להם נותן סלע "ואם
בהשגותיו, והראב"ד רבינו. לדעת בהתאם והוא סלע", להם
הש"ך  ומפרש דינרים", שני יפה סלע אלא "א"א כותב:
להם  ששמין שקל, אלא להם שאין כוונתו, כב) ס"ק (שם
העבודה  חצי בעד להם משלמים היינו להעשות, שעתיד מה
שם  והש"ך הנשאר. החצי עשיית ששווה הערך כפי שעשו,
דעת  שגם שאפשר ומוסיף מתוספתא, זו לשיטה ראיה מביא

הוא. כן ולקבלן 72)רבינו שעשה, מה שמין שלפועל שם,
נתייקרה  אם מכיסו משלם ואינו לעשות. שעתיד מה -
היוקר. בשעת אחרים פועלים הבית בעל ושכר הרבה,

ואפשר 73) הפועלים, חזרת בגלל נפסדת המלאכה שאין
שימצא  עד ימתין ולכן יותר, מאוחר בזמן גם לעשותה
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עתה  ישכור ולא לראשונים, שפסק בשכר אחרים פועלים
לדיחוי.74)ביוקר. ניתנת המלאכה עשיית שאין

תפסד.75) יעלהו לא ואם הפשתן, את בו ששורין מקום
הוא,77)לקונן.76) האבוד ודבר וכלה. חתן לשמח

שם  'תוספות' (ע"פ לדחותו נותן ואינו לעשות זמנו שעתה
סי'78)עה:). בחושןֿמשפט (רמ"א ובניו אשתו או הוא

הדשן'). 'תרומת בשם ה סעיף המקרים 79)שלג בכל
בין  לשכיר בין - להם ושמים בהם, לחזור יכולים האלה

שם). וברש"י עז: (שם שעשו מה כפי - על 80)לקבלן
על  - ועליהם אחרים, פועלים שוכר כלומר, חשבונם,
רבינו  שמבאר וכמו ההפרשים, מכיסם לשלם - הפועלים

מלאכתם.81)בסמוך. שגמרו ומוציא.82)אחר חוזר
הראשונים.83) חשבון על האחרים הפועלים בשכר מוסיף
כגון 84) לראשונים, שפסק מהשכר שנים פי היינו, עח. שם

שלג, סי' ('טור' לשלם ועליהם בשתים, שוכר בסלע שכרם
ולחםֿ יוסף' 'בית ועיין פ"ז, שם מהתוספתא מוכח וכן

לג).85)משנה). ס"ק שם ש"ך (עיין בעל86ֿ)פקדון
שברשותו. שלהם מהממון אחד 87)הבית לפועל כלומר,

אחד. יום עבודת כלל.88)בעד בדרך הוא הפועל שער
מטען.90)שם.89) או עליהם השכר 91)ששוכר כפי

הראשונים. עם פועל.92)שפסק יום, עו:93)שכיר שם
אבוד.94) שאינו בדבר חזרה כדין

.‰ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰95CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ÊÁ‡Â ,96- «≈∆«≈¿∆¡««¬««∆∆
EÈÙÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï97‰Ó ¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ , ……«¬≈ƒ¿»∆∆»≈¿««
‰OÚM98. ∆»»

ה"ה.95) פ"ז שם הליכתו 96)תוספתא בדרך ואפילו
א). הל' פ"ה למעלה לפניך,97)(ראה שלך הרי כלומר,

בהפסד, לישא ועליך המלך, לעבודת שנלקחתי גרם שמזלך
בדרך  ונלקחה בהמה שוכר כדין היום, כל בעד שכרי לי ותן

הבהמה,98)הליכתה. כשכירת הפועל שכירות שאין
שלך  הרי לו אומר בדין ולכן כמכר, לשוכר נקנית שהבהמה
גרם  ומזלו לו שכורה שהיא בזמן כשלו היא שהרי לפניך,
שנתבאר  (כמו כמכר שכירותו שאין הפועל, אבל לכך.
לייחס  יש - עצמו ברשות הוא והרי ד), בהל' למעלה
'מחנה  ועיין המשנה', ('מרכבת הפועל של למזלו ההפסד

ה). סי' שכירות הלכות אפרים'

.Â¯ÎBO‰99‰fÓ ‰„O‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿«¿∆«»∆ƒ∆
Bk¯c ÔÈ‡ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ¯‰p‰ ˜ÒÙe ,¯‰p‰«»»»««»»«¬ƒ«ƒ≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ ;eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˜ÈÒÙ‰Ï¿«¿ƒ≈»∆∆»¿««∆»¿≈ƒ
ÈˆÁa e‰e˜ÈÒÙ‰Â ,¯ÈÚ‰ Èa B˙B‡ e˜ÈÒÙiL Bk¯c«¿∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ
eÚ„È È¯‰L ,eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌBi‰«≈»∆∆»¿««∆»∆¬≈»¿
ÂÈÏ‡Ó ˜ÈÒÙ‰Ï Bk¯c Ì‡Â ;¯‰ ÏL Bk¯c ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ«¿∆»»¿ƒ«¿¿«¿ƒ≈≈»
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌBi‰ Ïk ¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -≈»∆¿«»«ƒ¿≈∆»»
¯Ën‰ ‡·e ,‰„O‰ ˙B˜L‰Ï Ô¯ÎO .ÌÚÈ„B‰Ï100 ¿ƒ»¿»»¿«¿«»∆»«»»

eOÚM ‰Ó ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - d˜L‰Â101¯‰p‰ ‡a .102 ¿ƒ¿»≈»∆∆»«∆»»«»»
Ô¯ÎO Ïk Ô‰Ï Ô˙B - d˜L‰Â103ÌÈÓM‰ ÔÓ ; ¿ƒ¿»≈»∆»¿»»ƒ«»«ƒ

eÚizÒ104?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .105Ó Ï·‡ ;ÏÚBÙaÈ ƒ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»ƒ
BÒÈ¯‡ ÌÚ ˜ÒtL106Úa¯‡ BÊ ‰„O ‰˜LÈ Ì‡L , ∆»«ƒ¬ƒ∆ƒ«¿∆»∆«¿«

ÌBia ÌÈÓÚt107˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏhÈ -108ÏÎÂ , ¿»ƒ«ƒ…¬ƒ«≈¿»

ÔÈÒÈ¯‡‰109ÔÈÏËB ÔÈ‡ ÌÈÓÚt ÈzL ÔÈ˜LÓ Ô‰L »¬ƒƒ∆≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿ƒ
˙BÏ„Ï C¯ˆ‰ ‡ÏÂ ¯Ën‰ ‡·e ,˙B¯t‰ ÚÈ·¯ ‡l‡∆»¿ƒ««≈»«»»¿…À¿«ƒ¿
BnÚ ˜ÒtL BÓk ˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏËB - ˙B˜L‰Ïe110; ¿«¿≈¬ƒ«≈¿∆»«ƒ

ÏÚBÙk BÈ‡Â ,ÛzLk ÒÈ¯‡‰L111. ∆»»ƒ¿À»¿≈¿≈

הנדפסים,99) בספרים מנוסחת שהיא כפי זו, הלכה עז. שם
מגדלֿעוז  ראב"ד, (ראה הדעת את מניח פירוש לה נמצא לא
כלקמן: מנוסחת היא תימן בכת"י אולם ומגידֿמשנה),
ופסק  הנהר, מזה השדה את להשקות הפועלים את "השוכר
נהר  של דרכו ידעו שהרי שעשו, מה אלא להם אין - הנהר
צרויה) (גימל גרים והפועלים מאליו להפסק דרכו ואם זה,
נוסחא  להודיעם". לו שהיה מפני היום, כל שכר להם נותן
ראשונה  בבבא ופירושה: שם, הגמרא לדברי מתאימה זו
שדרכו  ויודעים הנהר במקום הדרים בפועלים המדובר
לעבודה  נכנסו כן דעת ועל מתייבש), הוא (לפעמים להיפסק
להם  אין כך ומשום יפסק, אם ההפסד סכנת עליהם וקיבלו
תושבי  אינם פירוש, גרים, הפועלים ואם שעשו. מה אלא
בעלֿהבית  על - הנהר של דרכו מכירים ואינם המקום
שהנהר  להם להודיע שמחובתו מפני שכרם, כל להם לשלם
כפועל  להם שמשלם מבואר, ובמגידֿמשנה להיפסק. עלול

ה"ד). למעלה (ראה צריך 100)בטל ואינו היום, במשך
הנהר. מן להשקייה יודעים 101)עוד הפועלים שגם מכיון

התנו  ולא להשקייה, תצטרך לא והשדה לבוא, עלול שמטר
- שכזה במקרה גם שכרם להם יתן שבעלֿהבית בפירוש
פסידא  - מיטרא "אתא דרבא מימרא (שם הפסידו
מיטרא  "אתא בגמרא: גורסים ורא"ש 'תוספות' דפועלים").

"בליליא". גורס אינו רבינו אולם מימרא 102)בליליא",
אלא  צורך ואין השדה אל ונתקרב הנהר עלה שם. רבא, של
המים  ויכנסו התלמים ראשי שיפתחו מועטת, בעבודה

השדה. וישקו מלאכה,103)מאליהם עשו שסוףֿסוף כיון
קלה. שהיא ואם 104)אע"פ המלאכה. את עליהם להקל

דינם  - מועטת לעבודה אפילו צריך שאין עד הנהר עלה
מסיים: והוא הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה מטר בא כדין
השמים  מן שכתב במה רבינו, כוונת היא שזו "ואפשר

הוא.105)נסתייעו"). הפועל הפסד - המטר בא שאם
עבוד 106) שתוציא.מקבל הפירות חלק בשכר השדה ת
יום.107) השדה.108)בכל שבאותו 109)שתוציא

כרבה.110)מקום. עד : שכיר 111)גיטין אלא  שאינו
שבא  וכיון השדה, להשקיית אלא הבית בעל שכרו ולא יום,
כן, לאחר השקה לא שהרי שעשה, מה אלא לו אין - המטר
חלק  לו ויש שבשדה המלאכות כל שעושה האריס אבל
השדה  לבעל כשותף הוא הרי השדה, שתוציא למה בקרקע
שאר  וכמו מעט, או הרבה עבד אם בין השדה, שתוציא למה
אפילו  מהפירות רבע ונוטלין פעמים שתי המשקים האריסים
(רי"ף  אחת פעם אלא להשקות צריכים היו ולא המטר, בא

רבה). ד"ה שם 'תוספות' וע"פ שם,

.ÊÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰112‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ113,ÌBi‰ Ïk «≈∆«≈«¬¿»»»«
‰Î‡ÏÓ BÏ LÈ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ‰Î‡Ïn‰ ‰ÓÏLÂ¿»¿»«¿»»«¬ƒ«ƒ≈¿»»
ÌBi‰ ¯‡L dOBÚ - ‰pnÓ ‰l˜ B‡ d˙BÓk ˙¯Á‡114; «∆∆¿»«»ƒ∆»»¿»«

‰OÚi ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â115ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¿ƒ≈««¬∆≈¿»¿≈
ÏËa116‰Ó„‡ È„·BÚ B‡ ÌÈ¯ÙBÁ‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡Â . »≈¿ƒ»»ƒ«¿ƒ¿≈¬»»
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‰OÚÈ ‡Ï Ì‡Â ,‰a¯‰ Á¯ËÏ Bk¯cL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆«¿ƒ¿…««¿≈¿ƒ…«¬∆
‰ÏÁÈ ‰Î‡ÏÓa117B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B -118. ƒ¿»»∆¡∆≈»¿»

עז.112) לנכש 113)בבאֿמציעא שכרו כגון מסויימת,
קלה 114)שדהו. למלאכה לשנותו רשאי שבעלֿהבית

פ"ז). שם (תוספתא חמורה למלאכה שאין 115)ולא או
עידור. כגון ממנה, קשה עבודה אלא וכתב 116)לו

למלאכה  לשנותו רשאי בעלֿהבית שאין זה שדין הרשב"א,
ששכרם, בשעה בפירוש, להם בשאמר דוקא - חמורה
שמסר  אע"פ סתם, שכרם אבל שוכרם. הוא זו שלמלאכה
קשה, עבודה להם ונותן חוזר קלה, עבודה בתחילה להם
קשה  מלאכה בתחילה להם מוסר היה רצה אם שהרי
לענין  זו כעין בסברא רבינו משתמש ד, הל' פ"ה (למעלה

משנהֿלמלך). – בתים מעדיף 117)שכירות ואינו כלומר,
במלאכה. היגיעה על פחות ולהרויח בטלה ישיבה

רבא.118) של מימרא שם,

.ÁÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰119˙eÁÈÏL BÏ ‡È·‰Ï120 «≈∆«≈¿»ƒ¿ƒ
Ô˙B - ‡È·i ‰Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ CÏ‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»¿»«¿…»»»«»ƒ≈

ÌÏOÓ B¯ÎO BÏ121CÏ‰Â ,Ì¯ÎÏ ÌÈ˜ ‡È·‰Ï B¯ÎO . ¿»»¿»¿»¿»ƒ»ƒ¿∆∆¿»«
B¯ÎO .ÌÏLÓ B¯ÎO BÏ Ô˙B - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»¿…≈ƒ≈¿»»¿»¿»

·‰ÏÔÈ˜ÒÓ¯B„Â ·e¯k ‡È122B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁÏ ¿»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿∆¿»«¿»
˙‡·‰M ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ‡È¯·‰ B‡ ˙nL∆≈ƒ¿ƒ……«…«∆≈≈»

B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B ‡l‡ ,E¯ÎOa123‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆»≈»¿»¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שם.119) שליח.120)תוספתא בתור דברֿמה לבצע
שליח 121) עשה שהרי עמו, שפסק -כמו וחזר הלך - ותו

שהיה  הוא, הבית בעל פשיעת שיביא, מה מצא שלא וזה
שהוטל  מה לבצע השליח ביד יהיה אם מקודם להוודע לו
מצאו, ולא תבואה להביא חמרים לשכר דומה זה ואין עליו.
מפני  ה"ד), (למעלה בטל כפועל משכרם שמנכים
מצאו  לא ואם רבה, לעבודה היום לכל נשכרו שהחמרים
השלים  כאן אבל בטל, ויושבים מלאכתם עשו לא - תבואה
ולפיכך  וחזר, הלך שהרי עליו, שקיבל מה כל את השליח
השליח  קיבל שאם יוצא, ומזה כלום. משכרו מנכים אין
דומה  שאינו בטל, כפועל לו נותן כבד, דבר להביא עליו
שם  למעלה שנתבאר כמו ריקן, לבא טעון הבא שכר

ראב"ד). וראה המובאים 122)(מגידֿמשנה, שזיפים
דורמסקנין). ערך 'ערוך' (ראה ביצע 123)מדמשק שהרי

מחמת  להפסיד השליח על ואין עליו, שהוטלה השליחות
שהביא  בפירות צורך עוד שאין בינתיים שהתהווה המצב

קטז:). (בבאֿקמא

.ËÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰124,BlLa BnÚ ˙BOÚÏ «≈∆«≈«¬ƒ¿∆
B¯ÎO Ïk Ô˙B - B¯·Á ÏLa e‰‡¯‰Â125¯ÊBÁÂ , ¿∆¿»¿∆¬≈≈»¿»¿≈

‰Î‡Ïn‰ BÊa ‰‰pM ‰Ó B¯·ÁÓ Á˜BÏÂ126. ¿≈«≈¬≈«∆∆¡»¿«¿»»

עו.124) עמו.125)בבאֿמציעא שפסק מה כפי
עמהם 126) פסק והוא בשלושה, שנשכרין פועלים יש שאם

שליח  גבי ג בהל' כמבואר שלושה, מחבירו נוטל - בארבעה
ששינה.

.ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰127L˜Â Ô·˙a BnÚ ˙BOÚÏ128 «≈∆«≈«¬ƒ¿∆∆¿«

E¯ÎOa ˙ÈOÚM ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ129- ¿«≈»∆¿»«…«∆»ƒ»ƒ¿»¿
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡130ÂÈÏÚ ÏawMÓ Ì‡Â .131BÏ ¯Ó‡132: ≈¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ≈»»»«
E¯ÎO CÏÈ‰133.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlL ˙‡ Ïh‡ È‡Â ≈»¿»¿«¬ƒ∆…∆∆ƒ≈¿ƒ

קיח.127) שבשדה.128)שם והקש התבן ללקט
שכרך.129) כשכרו,130)במקום שווים שהם אע"פ

ואל  נשכר, כן דעת "שעל במזומנים שכרו נוטל שהפועל
(מגידֿמשנה). נפשו" נושא הוא ליטול 131)שכרו הפועל

בשכרו. והקש הבית 132)התבן בעל בו חזר כלומר,
לו. במזומנים.)133ואמר שכרך קח

.‡ÈBÓˆÚÏ - ÏÚBt‰ ˙‡ÈˆÓ134¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««≈¿«¿««ƒ∆»«
ÌBi‰ ‰Î‡ÏÓ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ135Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈ƒƒ¿»»«¿≈»ƒ«ƒ
ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡136ËwÏÏ B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »«¬…ƒƒ«¬»ƒ¿»¿«≈

¯ÒÁL ÔB‚k ,˙B‡ÈˆÓ137ÌÈ‚c‰ ËwÏÏ B¯ÎOe ¯‰p‰ ¿ƒ¿∆»««»»¿»¿«≈«»ƒ
elÙ‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï B˙‡ÈˆÓ È¯‰ - Ìb‡a ÔÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»¬«¬≈¿ƒ»¿««««ƒ«¬ƒ

ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk ‡ˆÓ138. »»ƒ»≈ƒ»ƒ

אומרים 134) אנו ואין לעצמו, בה זוכה הפועל כלומר,
רווח  הרי היום, כל בעלֿהבית בשביל לעבוד שנשכר מכיון
פפא). כרב יב: (שם לבעלֿהבית שייכים ידיו מעשה כל

השכיר 135) שלא והטעם שוכרו, מלאכה לאיזו פירש ולא
מציאות  ללקוט ולא בעלֿהבית בשל למלאכה אלא עצמו
שבטל  מה כפי משכרו מנכה בעלֿהבית אמנם - הפקר. בשל

במציאה. ההתעסקות מחמת השכיר 136)ממלאכה שלא
מסויימת. למלאכה אלא שהרי 138)שנסוג.137)עצמו

וכל  הפקר, בשל הבית לבעל מציאות ללקט עצמו השכיר
בכלל. המציאות

ה'תש"פ  אייר כ"ח שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) ונאנס, המשכון על חבירו את מלווה דין יבאר

נתן  ודין שכר, שומרי שהם אומנים ודין בבעלים, שמירה
ועשאן  לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו, לתקן לאומנים
יפה  שהוא השולחני ואמר לשולחני דינר מראה ודין סובים,
או  תינוקות מלמד או העיר סופר או טבח ודין רע, ונמצא
הפסד  שגרמו העיר בני כל בשביל בשכר אילנות  הנוטע

מוקדמת. התראה בלי אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני

.‡˙BÚÓ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈«««¿≈∆ƒ¿»»
˙B¯t e‰ÂÏ‰L ÔÈa2ÔÈa B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLnL ÔÈa , ≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈

¯ÎO ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ - e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BkLnL3. ∆ƒ¿¿««∆ƒ¿»¬≈∆≈»»
ÂÈÓ„a ·iÁ - ·‚ B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ4. ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ¿««»¿»»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜ÏpL ÔB‚k ,ÔBkLn‰ Ò‡ Ì‡Â¿ƒ∆¡«««¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»

Ò‡pL Ú·MÈ - ÔÈÒ‡ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5ÌlLÈÂ , ¿«≈ƒ¿»√»ƒƒ»«∆∆¡«ƒ«≈
‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ ˙‡ ÔBkLn‰ ÏÚa6. ««««¿∆«¿»«¬»

האומר 2) יהודה כרבי ולא פ:) מציעא (בבא כחכמים
שכר. שומר פירות חינם, שומר מעות לפי 3)הלווהו

עוסק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
וניעור  שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת
הכלל  כפי פרוטה לו מלתת פטור יהא כט:) שם (השווה
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ממון  והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שבידינו
כשומר  דינו זו הנאה ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו
שומר  את נו:) קמא (בבא יוסף רב דן זה ומטעם שכר.
לג:) (נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה
הנאה  שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף" דרב "פרוטה
עסוק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי בטוחה,
הרא"ש  תשובת פי על וברי"ף, שם מציעא (בבא בשמירתה

עב). סימן סוף משפט חושן בטור היה 4)הובאה "ואם
כלום, חבירו על לאחד אין החוב דמי כדי המשכון שווה
דמי  ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב ואם
הייתרון" ללווה המלווה נותן החוב על יתרים המשכון

ב). סעיף עב סימן ערוך השולחן שומר 5)(לשון כדין
ב. הלכה א פרק למעלה שנתבאר אפילו 6)שכר היינו,

שהמלווה  האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה
דמגלא  קתא "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף
(מגיד  זוזי" אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית

משנה).

.·EÏ ¯ÓL‡Â ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ïk7È¯‰ - »»≈«¬≈¿…ƒ¿∆¿…¿¬≈
ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ‰Ê8ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ . ∆¿ƒ»«¿»ƒ»«¿…ƒ«
¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â9EÏÈ‡L‡ È‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ , ¿∆¿…¿¿»»«¿ƒ≈ƒ««¬ƒ«¿ƒ¿

¯ÁÓÏ10ÈÏÈ‡L‰ ,¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL , ¿»»¿…ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»«¿ƒ≈ƒ
‰Ê ¯ÎO È¯ÓBL eOÚ Ôlk - ¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â ÌBi‰«¿∆¿…¿¿»»À»«¬¿≈»»∆

‰ÊÏ11. »∆

אחד.7) שהשומר 8)בזמן ג הלכה א בפרק שנתבאר
של  את שומר ואחד אחד כל שהרי פשיעה, על אפילו פטור

פא.). (שם השמירה בהתחלת שמירה 9)חבירו זה אין
בהתחלת  במלאכתו עוסקים הבעלים שאין בבעלים

ואשאילך 10)השמירה. היום השאילני אמר אם אבל
שגם  רש"י ודעת משנה. (מגיד בבעלים שאלה זה הרי היום

בבעלים). שאלה דין לו אין זה היינו,11)במקרה שם,
אחד  שכל חייב, - השואל אצל או השומר אצל נגנב שאם
וזהו  השני של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל
שמירה  זו שאין פטור, - השואל בידי נאנס ואם שכרו.
מחר  לך ואשמור היום לי שמור בדין שביארנו כמו בבעלים,
אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני (והאומר
ופטור, בבעלים שאלה שזה רבינו דעת משנה המגיד לפי
במשנה  וראה רבינו, בדברי הכרע אין משנה הכסף ולפי
שה  סימן בש"ך וראה משנה המגיד על שהקשה מה למלך

שמיישבו). ו קטן סעיף

.‚Ô‰ ¯ÎO È¯ÓBL - ÔÈn‡‰ Ïk12ÏË :e¯Ó‡L ÔlÎÂ . »»À»ƒ¿≈»»≈¿À»∆»¿…
,ÂÈz¯Ób :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,˙BÚÓ ‡·‰Â ElL ˙‡∆∆¿¿»≈»∆»«»À»¿«¿ƒ
ÌpÁ ¯ÓBL Ôn‡‰ - ÈÏk‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÁ˜Ï ‡ÏÂ13. ¿…»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ»À»≈ƒ»
ElL ˙‡ ÏËÂ ˙BÚÓ ‡·‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡14- ¬»ƒ»«»À»»≈»¿…∆∆¿

‰È‰Lk ¯ÎO ‡OB ‡e‰ ÔÈ„Ú15. ¬«ƒ≈»»¿∆»»

נהנה 12) שהוא לפי שמירה שכר נוטל שאינו גב על אף
אומנתו  שכר מקבל הוא ידו שעל בשמירתו שהכלי במה
שכר  כשומר שדינו א הלכה א בפרק שנתבאר לשוכר ודומה
פי  על פא: (שם לצורכו בו שמשתמש נהנה שהוא לפי

למ  א).המשנה קטן סעיף שו סימן וש"ך כאן לפי 13)לך

הוא  והרי ידה, על עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה
כשומר  חייב שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר
שולחן  פי על ב, קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בלבד  חינם

ב). סעיף שמג סימן המעות 14)ערוך נתינת שהקדים
שכרו. שיקבל עד החפץ שמעכב דעתו גילה החפץ, לנטילת

תופסו 15) שהוא ברשותו, שהחפץ במה נהנה הוא שהרי
(שם). שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור

.„ÔÈn‡Ï Ô˙16.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - eÏ˜Ï˜Â ,Ôw˙Ï »«»À»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ¿«≈
L¯ÁÏ Ô˙ ?„ˆÈk17Ïc‚Óe ‰·˙ ‰cL18Ô‰a Úa˜Ï ≈«»«¿»»ƒ»≈»ƒ¿»ƒ¿…«»∆

˙BOÚÏ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ BÏ Ô˙pL B‡ ;Ô¯aLÂ ,¯ÓÒÓÔ‰Ó «¿≈¿ƒ¿»∆»«∆»≈ƒ«¬≈∆
BÏ ÌlLÓ - eOÚpL ¯Á‡ e¯aLÂ ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLƒ»≈»ƒ¿»¿ƒ¿¿««∆«¬¿«≈

Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ÈÓ„19Á·La ‰B˜ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ»≈»ƒ¿»∆≈»À»∆¿∆«
ÈÏk‰20‰¯BÈ ezÁÈc˜‰Â ,ÚaˆÏ ¯Óˆ Ô˙ .21BÏ Ô˙B - «∆ƒ»«∆∆¿«»¿ƒ¿ƒ«»≈

¯eÚk BÚ·ˆ .B¯Óˆ ÈÓc22Ì„‡ BÚ·ˆÏ BÏ B˙ B‡ , ¿≈«¿¿»»¿»¿»¿»…
L¯ÁÏ ÌÈˆÚ Ô˙ ,Ì„‡ BÚ·ˆe ¯ÁL ,¯ÁL BÚ·ˆe¿»»…»…¿»»…»«≈ƒ¿»»
ÏÒÙÒ B‡ Ú¯ ‡qk ‰OÚÂ ‰‡ ‡qk Ô‰Ó ˙BOÚÏ23: «¬≈∆ƒ≈»∆¿»»ƒ≈««¿»

˙‡ ÈÏk‰ ÏÚa Ô˙B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ƒ«∆«»≈««»»≈«««¿ƒ∆
BÏ Ô˙B - Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ,‰‡ˆB‰‰«»»¿ƒ«»»¿≈»««∆«≈

„·Ïa Á·M‰ ˙‡24‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ . ∆«∆«ƒ¿«»««««¿ƒ≈ƒ∆
ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ B‡ ¯Óv‰ ÈÓ„ ÈÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a25 ¿«»»∆»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆¿≈»≈ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -26ÈÓ„ EÏ ‡‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈ƒ»«»À»≈¿¿≈
CÏÂ EÈˆÚ ÈÓ„ B‡ E¯Óˆ27ÔÈ‡L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿¿¿≈≈∆»≈≈¿ƒ∆≈

‰OÚL ÈÏk Á·La ‰B˜ Ôn‡‰28. »À»∆¿∆«¿ƒ∆»»

צח:16) קמא וארונות.18)נגר.17)בבא ארגזים מיני
"שידה  רבינו: כותב (קכ.) שבת במסכת המשנה בפירוש
של  אוצר - ומגדל ... קטנה תיבה והיא אצלנו ידועה צורתה

מנשא"ר". בערבית ונקרא אצלנו ידוע אף 19)עץ גמורים,
עצים. לו שנתן פי הכלי 20)על עושה האומן פירוש,

מה  וכל עבודתו, שכר לו שמשלם הבית בעל בשביל
שייך  - כלים שנעשו מתוך בשוויים העצים שמשביחים
זה  ומשום זה בשבח כלום קונה האומן ואין הבית לבעל
כרבא). (שם שהזיק מה ומשלם בלבד שכרו נוטל הוא

רש"י 21) ק: (שם מדאי" יותר שהרתיחה היורה "שרפתו
וקיבל 22)שם). ביורה שנשתיירו צבע בשיירי שצבעו

(שם). מכוער (גוון) מראה אין 23)הצבע ושינה והואיל
האומן  יד אלא עימו, שקצץ מה כפי שכרו נותן הבית בעל

והולך. רבינו שמבאר וכמו התחתונה אם 24)על "כגון
והוציא  וחצי דינר שווה צביעתו ואחר דינר שווה הבגד היה

הצ  עליו בו הוציא ואם דינר, רבע אלא ייתן לא דינר רבע בע
הותיר  מאשר (הדינר), החצי לו ייתן דינר רבעי שלושה
שם). המשנה בפירוש (רבינו בבגד) (=שהשביח בדמיו"

החושן 25) קצות ועיין שם (רבינו שעשה הכלי לו וייטול
שו). ההוצאה 26)סימן על יתר השבח 'אם שאמרנו "לפי

אחד  לכל תקנה היא השבח' על יתרה ההוצאה ואם
שם). (רבינו שהשביח 27)משניהם" השבח כפי לי תן או

(על 28)הבגד. שנתבאר כמו ההוצאה, דמי אלא לו ואין
קב). שם הגמרא סוגיית פי

.‰ÔÈhÁ CÈÏBn‰29ÔBÁËÏ30Ô˙˙Ï ‡ÏÂ ,31Ô‡OÚÂ «ƒƒƒ¿»¿…¿»»«¬»»
ÔÈaÒ32ÌBzÁÏ ÁÓw‰ Ô˙ ;ÔÒ¯Ó B‡33˙t B‡OÚÂ , ÀƒÀ¿»»««∆«¿«¿«¬»«
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ÔÈÏet34ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - dÏaÂ ,ÁaËÏ ‰Ó‰a ; ƒƒ¿≈»¿«»¿ƒ¿»«»ƒ¿«≈
¯ÎO È‡OB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ÈÓc35‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿≈»»¿ƒ»ƒ»»

‰ÁÓÓ ÁaË36ÌlLlÓ ¯eËt - ÌpÁa ËÁLÂ ,37; «»À¿∆¿»«¿ƒ»»ƒ¿«≈
·iÁ - ÌpÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈À¿∆««ƒ∆¿ƒ»«»

ÌlLÏ38ÈÁÏLÏ ¯È„ ‰‡¯n‰ ÔÎÂ .39‰ÙÈ' BÏ ¯Ó‡Â , ¿«≈¿≈««¿∆ƒ»¿À¿»ƒ¿»«»∆
'‡e‰40Ú¯ ‡ˆÓÂ ,41,ÌlLÏ ·iÁ - e‰‡¯ ¯ÎOa Ì‡ : ¿ƒ¿»«ƒ¿»»»»«»¿«≈

È˜a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡42Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ««ƒ∆»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ
ÌpÁa43‡e‰Â ,¯eËt - e‰‡¯44BÈ‡L È˜a ‰È‰iL ¿ƒ»»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ∆≈

ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ - È˜a BÈ‡ Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈»ƒ«»¿«≈««
È‡ EÈÏÚ :ÈÁÏMÏ ¯Ó‡iL ‡e‰Â .ÌpÁa ‡e‰L Ètƒ∆¿ƒ»¿∆…««À¿»ƒ»∆¬ƒ

CÓBÒ45ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L B‡ , ≈∆»«¿»ƒ«¿ƒ∆≈«
ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯È ‡ÏÂ ,B˙i‡¯46ÌpÁa ‰OÚL ÁaË . ¿ƒ»¿…«¿∆«¬≈ƒ«»∆»»¿ƒ»

Ïk ÔÎÂ ,Ú¯ ‡ˆÓÂ '‰ÙÈ' ¯Ó‡L ÈÁÏL ÔÎÂ ,ÏaÂ¿ƒ≈¿≈À¿»ƒ∆»«»∆¿ƒ¿»«¿≈…
Ì‡Â ;ÔÈÁÓÓ Ô‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Ô‰ÈÏÚ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿»ƒ¿»»∆≈À¿ƒ¿ƒ

ÔÈÓlLÓ - ‰È‡¯ e‡È·‰ ‡Ï47. …≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

צט:29) לטוחנן 30)שם אחרים של חיטים המקבל אדם
לרככן  במים החיטים (לשרות) ללתות ועליו בשכר,
הטחינה, לפני קליפתן להסיר במכתשת כך אחר ולכותשם

ונקי. דק הקמח שיהיה לתתן 31)כדי לא שאם צרכן, כל
על  דוד (חסדי בידיים וכמזיק ממש פושע הוא הרי - כלל

ד). הלכה י פרק קמא בבא גסה 32)התוספתא קליפה
בשבת  רש"י פירוש פי (על החיטים כתישת בשעת הנושרת
והוא  ... "סובין כתב: שם למשנה בפירושו ורבינו עו:).
היוצאת  העליונה הקליפה היא - מורסן הבינוני; הקמח

תחילה". כשאוחזין 34)אופה.33)בנפה ונופל "נשבר
שם). (רש"י אומרת 35)בו" זאת מומחה היה ואפילו

אונס  זה שאין חייב, - כאונס זה והרי זה במקצוע מאומן
השומר  ואין התקלה את מונע היה מרובה שבזהירות גמור,
(כמו  למנעו בידו היה שלא גמור, אונס על אלא פטור שכר

ג). הלכה א בפרק למעלה מאומנות 36)שנתבאר שידיו
שם). (מאירי חינם 37)לשחיטה והשומר כאונס זה שהרי

ונחתום  טחון וכן - שם) שנתבאר (כמו שכזה אונס על פטור
משנה). (מגיד פטורים - בחינם ועשו שהרי 38)מומחים

כרבי  (שם מומחה כשאינו לשחוט לו היה שלא הוא פושע
טיבה.39)יוחנן). על ושואל - כספים לחלפן

מחבירו.40) מלכות.41)וקיבלה שפסלתו כגון
המטבעות.42) בראיית 43)בטיב הוזכר לא בגמרא שם.

שיש  רבינו ודעת בחינם, בין בשכר בין חילוק המטבעות
משנה). (מגיד הטבח לדין השולחני דין זה 44)להשוות

חייב. בקי שהאינו יכול 45)שאמרנו הודיעו לא שאם
סומך. אתה שעלי ידעתי לא לטעון כגון 46)השולחני

אינו  בפניו, העיסקא וגמרו עיסקא גמר לפני עומדים שהיו
ק.) (צט: שם בגמרא עובדא פי על שם (רי"ף להודיעו צריך

לקיש). ובריש חייא, יוחנן 47)ברבי רבי לפני עובדא שם.
בשולחני  הדין שהוא רבינו ולמד - בחינם שעשה בטבח

משנה). (מגיד

.Âe‚‰pL ÌB˜Ó48˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ ‰È‰iL49ÈˆÁ ÏËB »∆»¬∆ƒ¿∆«≈«ƒ»≈¬ƒ
ÚËÂ ÁÈaL‰Â ÚËÂ ,ÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Á·M‰«∆«««««¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ«¿»«

„ÈÒÙ‰Â50ÔÈkÓe ,BÏ LiL Á·M‰ ÈˆÁ BÏ ÔÈ·MÁÓ - ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«∆«∆≈¿«ƒ

„ÈÒÙ‰M ‰Ó epnÓ51ÏÚ ‰˙‰ elÙ‡Â .¯‡M‰ ÏËBÂ , ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈«¿»«¬ƒƒ¿»«
‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ÏhÈ ‡Ï „ÈÒÙ‰ Ì‡L ,BÓˆÚ«¿∆ƒƒ¿ƒ…ƒ…¿¬≈∆

‡zÎÓÒ‡52„ÈÒÙ‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈkÓ ÔÈ‡Â ,53‰È‰ . «¿«¿»¿≈¿«ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ»»
‰ˆÁÓ ÚËBp‰ ÏhiL Ì‚‰Ó54,‰ˆÁÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ƒ¿»»∆ƒ…«≈«∆¡»««««¿«∆¡»

‰È‰ [Ì‡]55ÒÈ¯‡‰ ÏhiL Ì‚‰Ó56ÚË Ì‡ ,LÈÏL ƒ»»ƒ¿»»∆ƒ…»»ƒ¿ƒƒ»«
ÏÚa ‡ˆÓpL ,˜lzÒ‰Ï ‰ˆ¯Â ÁÈaL‰Â ÚËBp‰«≈«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿«≈∆ƒ¿»««
Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰ - ÒÈ¯‡ dÏ „È¯B‰Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰««¿«»ƒ¿ƒ»»ƒ¬≈««««¿«
„ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,BÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏhÈÂ ,ÒÈ¯‡ „È¯BÓƒ»ƒ¿ƒ…««««¿«∆¿¿…«¿ƒ
˙e˙M‰Â ,LÈÏL ÒÈ¯‡‰ ÏhÈÂ ,ÌeÏk Ú˜¯w‰ ÏÚa««««¿«¿¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¿

ÚËB ÏL ¯‡Lp‰57.BBˆ¯a BÓˆÚ ˜lÒ È¯‰L , «ƒ¿»∆≈«∆¬≈ƒ≈«¿ƒ¿

קט.48) ולטפל 49)שם לנוטעה מחבירו שדה המקבל
ובחלק 50)בנטיעות. השביח הנטיעות מן בחלק כלומר,

שהשביח. החלק כמו השביחה שלא היינו הפסיד,
בעל 51) של לחלקו ומוסיפין שהשביח לחלק בהשוואה

השדה  שהייתה היבול מכל השבח חצי לו שיהיה כדי הבית,
כולה. השביחה אלמלי אם 52)מוציאה האומר: "שכל

סומכת  עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה לא או יהיה
מהלכות  י"א בפרק (רבינו, יהיה" לא שמא יהיה שמא

ו). הלכה וראה 53)מכירה - כרבא (שם השאר ונוטל
יב). הלכה ח פרק והטיפול 54)למעלה הנטיעה בעד

האילנות. והיה.55)בעיבוד לשדה 56)כלומר, היורד
אותה. לעבד עשר 57)נטועה שנים השבח היה אם כגון,

ומהחצי  השבח. חצי שהם שישה, השדה בעל נוטל דינרים,
והנוטע  שליש, שהם ארבעה האריס ייקח הנוטע של השני

של). סימן הטור פי על כרבא. (שם שתות שהם שניים,

.ÊÚËBp‰58„ÈÒÙ‰L ‰È„n‰ È·Ï ˙BÏÈ‡59ÔÎÂ , «≈«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈
˙BÓ‰a‰ ÏapL ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÁaË60Ìc ÊÈwn‰Â , «»∆¿≈»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿««ƒ»

˙B¯ËMa ‰ÚhL ¯ÙBq‰Â ,Ï·ÁL61˙B˜BÈz „nÏÓe , ∆»«¿«≈∆»»«¿»¿«≈ƒ
˙eÚËa „nÏ B‡ ,„nÏ ‡ÏÂ ˙B˜BÈza ÚLtL62ÏÎÂ , ∆»««ƒ¿…ƒ≈ƒ≈¿»¿…

„ÒÙ‰‰ e¯ÈÊÁiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌÈn‡‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈»À»ƒ∆ƒ∆¿»∆«¬ƒ«∆¿≈
Ô‰L ;‰‡¯˙‰ ‡Ïa Ô˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - e„ÈÒÙ‰L∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿…«¿»»∆≈

ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ¯˙Ók63ÏÈ‡B‰ ,ÔzÎ‡ÏÓa eÏczLiL „Ú ¿À¿ƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚ ¯eav‰ Ô˙B‡ e„ÈÓÚ‰Â64. ¿∆¡ƒ»«ƒ¬≈∆

שאי 59)שם.58) והפסד כראוי, גדילות הנטיעות שאין
מיימוניות). (הגהות הוא להחזיר שהוא 60)אפשר בין

בין  ההפרש שמשלם בשכר שאפילו בשכר, בין בחינם
שאי  הפסד - ה) הלכה למעלה (כמבואר לנבילה כשירה
ואין  בשר בהרבה צורך יש שלפעמים הוא, להחזיר אפשר

משנה). (מגיד מצויות אחרות שלא 61)בהמות שכתבו
מיימוניות). (הגהות לימדם 62)כדין שלא שעה שאותה

(שם). לעולם חוזרת ואינה מופסדת בטעות, לימדם או
כשיפשעו.63) ביותר.64)לסלקם להשתדל עליהם

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
כובש 1) ודין בזמנו, שכיר שכר ליתן שמצוותֿעשה מבאר

הבית. לבעל שכיר שבין סיכסוך ודין שכיר, שכר

.‡¯ÈÎO‰ ¯ÎO ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2BpÓÊa3:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿««»ƒƒ¿«∆∆¡«
¯·BÚ - BpÓÊ ¯Á‡Ï B¯Á‡ Ì‡Â .'B‚Â B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa¿ƒ≈¿»¿¿ƒ≈¬¿««¿«≈
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LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa4ÔÈ‡Â . ¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»»«∆∆¿≈
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ5¯ÎO „Á‡ .6 ƒ»»∆¬≈«»¿«≈∆»¿«

·iÁ - ÌÈÏk‰ ¯ÎO „Á‡Â ‰Ó‰a‰ ¯ÎO „Á‡Â Ì„‡‰»»»¿∆»¿««¿≈»¿∆»¿««≈ƒ«»
‡Ïa ¯·BÚ - ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯Á‡ Ì‡Â ,BpÓÊa ÔzÏƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈«¿««¿«≈¿…

‰OÚ˙7·LBz ¯‚Â .8Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓ Ba LÈ - «¬∆¿≈»≈ƒ¿ƒ≈
B¯ÎO9‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ - B¯Á‡ Ì‡Â ,10. ¿»¿ƒ≈¬≈≈¿…«¬∆

(ספר 2) בלילה שעבד שכיר ואחד ביום, שעבד שכיר אחד
ר). עשין ובשכיר 3)המצוות, היום, כל - לילה בשכיר

ב). הל' (להלן הלילה כל - יש 4)יום שניה ואזהרה
ומנאן  שכיר", פעולת תלין "לא יג) (יט, בויקרא בשכיר
בשתי  המצוה שענין לפי אחת, לאֿתעשה למצות רבינו
בזמנו, ונפרעהו השכיר שכר לאחר לא היא: אחת האזהרות
האזהרות  שמשתי המצוה דיני להשלים כדי אלא נכפלו ולא
לילה, לשכיר ומתי יום, לשכיר הפרעון זמן מתי למדים אנו
אמורה  תבוא" "לא שאזהרת ב, הל' לקמן שיבואר כמו
תלין" "לא ומאזהרת היום, כל הפרעון שזמן לילה בשכיר
למנות  ואין הלילה, כל זמנו - יום שכיר שכר שפרעון למדנו
בפניֿעצמה  מצוה - המצוה דין לתשלום בתורה שיבוא מה
המאחר  עובר אמנם רל). 'חינוך' רלח, לאוין המצוות (ספר
בין  - השכיר שכר תשלום רבינו) בדעת המגידֿמשנה (לפי
כלומר, האזהרות, שתי - לילה שכיר ובין יום, שכיר
ובשכיר  לילה, בשכיר האמור בלאו אף עובר יום שבשכיר
ב'ספר  ט שורש (והשווה יום של על אף עובר לילה

לרבינו). טו).5)המצוות' (מכות לוקה אינו המשלם וכל
קיא.6) פעולת 7)ב"מ תלין "לא שנאמר: ממה דרשו, כן

(שם  וכלים בהמה ואפילו אתך, שפעולתו כל - אתך" שכיר
נח,8)קיא:). בני שנצטוו מצות שבע עליו שקיבל גוי זה

בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר לפי "תושב" שמו ונקרא
בארץ  העברה שגם עליו, קיבלן שלא הגוי לעומת ישראל,
וראה  ז, הל' ביאה איסורי מהל' בפי"ד (רבינו אסורה ישראל

ו). הל' זרה עבודה מהל' לא 9)פ"י נאמר שכן שם, ב"מ
שכרו, תתן ביומו בשעריך וגו' ואביון עני שכיר תעשוק

תושב. גר זה "בשעריך" (שם) נאמר 10)ודרשו שכן
ודרשו  תלין", לא וגו' רעך תעשוק "לא יג): יט, (ויקרא
אותו  מיעטה שהתורה ומכאן תושב, גר ולא "רעך" (שם)
שכרו". תתן "ביומו למצותֿהעשה אותו וריבתה הלאו, מן

.·¯ÈÎO ¯ÎO L·Bk‰ Ïk11BLÙ ÏË el‡k - »«≈¿«»ƒ¿ƒ»««¿
epnÓ12¯·BÚÂ .BLÙ ˙‡ ‡O ‡e‰ ÂÈÏ‡Â :¯Ó‡pL ;13 ƒ∆∆∆¡«¿≈»…≈∆«¿¿≈

˙B¯‰Ê‡ Úa¯‡a14‰OÚÂ15,˜LÚz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ : ¿«¿««¿»«¬≈≈ƒ««¬…
,¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ÏÊ‚z Ïa ÌeMÓeƒ«ƒ¿…ƒ…»ƒ¿À«»ƒ

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡Ï ÌeMÓe16Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓe , ƒ…»»»«∆∆ƒ¿ƒ≈
ÌBÈ ¯ÈÎO ?BpÓÊ e‰Ê È‡ .B¯ÎO17Ïk ‰·Bb - ¿»≈∆¿«¿ƒ∆»

‰ÏÈl‰18Ez‡ ¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , ««¿»¿»»∆¡«…»ƒ¿À«»ƒƒ¿
ÂÈÏÚÂ ,ÌBi‰ Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈÏ ¯ÈÎOe ;¯˜a „Ú«…∆¿ƒ«¿»∆»«¿»»

B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa :¯Ó‡19ÌBÈ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe .20 ∆¡«¿ƒ≈¿»¿ƒ»∆
ÌBi‰ Ïk ‰·Bb -21‰·Bb - ‰ÏÈÏ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe ; ∆»«¿ƒ»∆«¿»∆

‰ÏÈl‰ Ïk22˙aL ¯ÈÎO .23,‰L ¯ÈÎO ,L„Á ¯ÈÎO , »««¿»¿ƒ«»¿ƒ…∆¿ƒ»»

Úe·L ¯ÈÎO24ÌBia ‡ˆÈ :25‰·Bb -26‡ˆÈ ;ÌBi‰ Ïk ¿ƒ»«»»«∆»«»»
‰ÏÈl‰ (B˙B‡) Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈla27. ««¿»∆»««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

`le" - epnfa xikyd xky ozil aeigd lr zxacn ef dkld
."ynyd eilr `eaz

מה  את מקיים שהקב"ה חז"ל אמרו הרי השאלה, וידועה
שכר  משלם הוא אין ומדוע לעשות, לישראל אומר שהוא
התשלום  ודוחה מצוה, לקיים שמסיים פעם בכל ליהודי
לעשותם  "היום חז"ל כמאמר הבא, לעולם היינו ל"מחר"

שכרם". לקבלם ומחר
ית' לה' משועבדים אנו ימינו שכל שכיון המתרצים יש
שכירות, של אחד זמן הם האדם חיי שכל הרי ולעבודתו
ואם  לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הוא הדין והרי
עד  תלין' ב'בל עובר אינו מסוימת לתקופה פועל שכר

התקופה. כל שעוברת
אימתי  והרמב"ן הרמב"ם נחלקו המצוות, שכר בענין והנה
מתן  זמן הוא עוה"ב הרמב"ם לשיטת שכרן, מתן הוא
אחר  לאדם שבאין לפי בגן־עדן היינו מצוות, של  שכרן
הקבלה) בתורת ההכרעה היא (וכך הרמב"ן ואילו העוה"ז,
שהקב"ה  נמצא וא"כ התחיה עולם היינו הבא שעולם סובר
זה  מתאים ואיך המשיח, לימות עד יהודי של שכרו מאחר

הנ"ל. ההלכה עם
מאמר  את אדה"ז שמבאר מה פי על הוא בזה והביאור
הקב"ה  שנתאוה הוא הזה העולם בריאת "תכלית חז"ל
ידי  על נפעל זה וענין בתחתונים", זו דירה יתברך לו להיות

במשך ועבודתנו מעשינו כל lkכל ידי על הגלות זמן
העבודה  נשלמת כולם ובצירוף הדורות שבכל ישראל
עבודת  זה, ולפי התחתון. הזה בעולם דירה יתברך לו להיות
הוא  והדין אחת", "שכירות היא הגלות בזמן ישראל  כל
עד  לשלם חייב שאינו מסוימת לעבודה פועל ששכר שמי
לאחר  הקב"ה יכול איך יובן ובזה כולם. העבודה שיסיים

הרמב"ם). (כדעת עוה"ב או התחיה לעולם עד השכר
מדמים  בהם המקומות שכל יוצא זה שלפי קשה, ועדיין
מחוייב  הבית שבעל לתשלום המצוה שכר את חכמים
והלא  הבא, שבעולם לשכר רק כוונתם לפועל, לשלם

שבכתב. בתורה מפורשים שכר סוגי הרבה
שמחזיקה  התורה מקיים כשיהודי בזה: הביאור לומר ויש
חוקות  ולילה יומם בריתי לא ("אם העולם את ומקיימת
במעשה  לקב"ה שותף נעשה הוא שמתי") לא וארץ שמים
לבעל  ביצים ש"הנותן בשותפים והדין בראשית,
שיצאו  עד עליהן התרנגולים להושיב התרנגולים
ביניהם" הריוח ויהי' התרנגולים בעל אותן ויגדל האפרוחים
העבודה  גמר לאחר בשווה ביניהם שיהיה לריוח נוסף הנה
יום", בכל ומזונו עמלו שכר "להעלות הביצים בעל צריך
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ישנו  "לעתיד־לבא" שיהיה לריוח שבנוסף בעניינינו הוא וכן
ליהודים  לתת - העבודה זמן במשך - הזה בזמן גם חיוב

כדבעי. עבודתם לבצע שיוכלו כדי ומזונם" עמלם "שכר
(b oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."epnn eytp lhp eli`k xiky xky yaekd lk"

נפשו". את נושא הוא "ואליו הפסוק את מביא וכראיה
שוה  חברו את הגוזל "כל כשכתב גזילה בהלכות אבל
"כן  הפסוק את הביא ממנו..." נשמתו נוטל כאילו פרוטה
לא  שם, כי יקח". בעליו נפש את בצע בוצע כל ארחות
ממש  נשמתו נטילת שנקרא התוס') (כדעת הרמב"ם סובר
אלא  לקנות", במה לו ואין כבד רעב שפעמים "משום
הנגזל  של בעל־כורחו מהחפץ הבעלות וביטול שהפקעת

" זה מהפסוק eli`kהרי נלמד ולכן ממנו", נשמתו נוטל
בעלותו  מצוינת זה בפסוק כי יקח" בעליו נפש "את

הוא שעניינה נש enkשהופקעה מתו.נטילת
נפשו" את נושא הוא "ואליו הפסוק את הביא כאן, אבל
יקח"), בעליו ("..נפש הנ"ל הפסוק בסמוך הובא שבגמ' אף
הוא  ממנו" נפשו נטל ש"כאילו שכיר שכר הכובש כאן כי
זה  לשכר נפשו את ונושא סומך השכיר כי ממש כפשוטו

ביתו. בני ופרנסת פרנסתו עבור
(40 'rde 116 'r a"lg y"ewl it lr)

כסףֿמשנה).11) (ראה עולמית לו לשלם שלא ובדעתו
ורב 12) הונא רב נחלקו שם, ובגמרא קיב. שם ברייתא

את  נושא הוא "ואליו באמרה: התורה התכוונה למי חסדא,
השוכר  כלומר, (שוכר) גזלן" של "נפשו אומר אחד נפשו";
של  "נפשו אמר וחד לעצמו. מיתה וגורם הכבישה על נענש
ממנו  נפשו ונטל לשכיר הרגו כאילו כלומר, (שכיר) נגזל"

שם). (רש"י קשה שלא 13)וייענש שבדעתו הזה הכובש
לעולם. ובדעתו 14)לשלם השכיר, שכר המשהה אבל

ולאֿ בעשה אלא עובר אינו - יותר מאוחר בזמן לפרעו
תעשוק" "לא משום אבל ה) הל' להלן (כמבואר תעשה

(כסףֿמשנה). עובר אינו תגזול" כנוסחת 15)ו"לא שם,
ובשל 16)הרי"ף. לילה, של על אף עובר יום בשכיר שכן

למעלה  שהבאנו המגידֿמשנה (כדברי יום של על אף לילה
ג). שקיעת 17)הערה עד ביום, לעבודה עצמו שהשכיר

השחר 18)החמה. שעלה וכיון זמנו. הלילה כל כלומר,
בלאֿתעשה. עובר - פרעו עליו 19)ולא תבוא לא וגומר:

(נאמר  איפכא" "ואימא שאלו: ובגמרא קי:) (שם השמש
תבוא" ו"לא לילה בשכיר תלין" ד"לא זאתֿאומרת ההיפך)
לבסוף". אלא משתלמת אינה "שכירות והשיבו יום, בשכיר
לאחר  אלא בשכירות התשלומין חובת אין כלומר,
"לא  הכתוב להעמיד אין ולפיכך העבודה. כל שנסתיימה

בשכי  אלא השמש" עליו יום,תבוא שכיר שהרי לילה, ר
אין  פג:), שם (ראה החמה שקיעת עם נגמרת ששכירותו
השמש, שקיעת עם אלא השוכר על חלה התשלומין חובת
וכמו  פרעונו? זמן לפני השכר לפרוע הכתוב מזהיר וכיצד

לאחר  שלא המזהיר - תלין" "לא הכתוב להעמיד  אין כן,
לילה  בשכיר שהרי יום, בשכיר אלא - הבוקר עד ולפרוע

הבוקר. עם אלא התשלומין חובת ששכירותו 20)אין
הוא. יום ועדיין עובר 21)נגמרת, השמש ששקעה וכיון

קודם  השכירות בתשלום נתחייב שהרי תבוא", "לא על
השמש. שם.22)שבאה עצמו 23)כרב, שהשכיר

ימים. שנים.24)לשבוע לשבע שנסתיים 25)לשמיטה,
ביום. השכירות כל 26)חוזה או השבת כל בעד שכרו

לבסוף. אלא משתלמת שכירות שאין שם.27)השמיטה,

.‚Ô˙28B˙ÈlË29Ôn‡Ï30BÚÈ„B‰Â ,d¯Ó‚e ,31elÙ‡ , »««ƒ¿À»¿»»¿ƒ¬ƒ
BÈ‡ Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰L ÔÓÊ Ïk - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B¯Á‡≈¬¬»»»ƒ»¿«∆«¿ƒ¿«»À»≈

¯·BÚ32‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML ÔÂÈk - ÌBi‰ ÈˆÁa d˙ . ≈¿»»«¬ƒ«≈»∆»¿»»»«»
ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ33‡È‰ ˙e¯ÈÎOk ˙eÏaw‰L ;34, ≈ƒ«»ƒ∆««¿»ƒ¿ƒƒ

.BpÓÊa BÏ ÔzÏ ·iÁÂ¿«»ƒ≈ƒ¿«

קיב.28) לבעל 31)בקבלנות.30)לתקנה.29)שם,
בא. ולא - לקחתה ויבוא שגמרה אני 32)הטלית שאין

פעולתו  אין שהרי אתך" שכיר פעולת תלין "לא בו קורא
מקובצת'). ('שיטה האומן אצל אלא אמרו 33)אצלו וכן

היום, בחצי לו בנתנה שהלא תימה וזה (שם), בברייתא
תלין" "לא אבל כאן, יש השמש" עליו תבוא  "לא משום
כך  על תמה וכבר ב). הל' (לעיל ביום יצא כדין כאן, אין
שמכאן  אומר ובלחםֿמשנה בתימה, והניחו בכסףֿמשנה
יום  שבשל ג) בהערה (שהבאנו המגידֿמשנה לדעת סיוע
והעדיף  מהם, אחד רבינו והזכיר לילה, של על אף עובר
החידוש  את להדגיש כדי תלין" ד"לא לאו את להזכיר
יום. של על האמור תבוא", "לא על עובר שהוא וכלֿשכן

הכלי 34) בשבח קונה האומן שאין - שם ששת כרב
"לא  משום ועובר כשכיר ודינו ד), הל' פ"י למעלה (כמבואר
קונה  אומן האומר שלדעת שם, בגמרא (כמבואר תלין"
לפי  תלין" "בל על עובר הטלית בעל אין שלו, והשבח
אלא  עבודה, שכר אינו לשלם מחויב שבעלֿהבית שהכסף

כמילוה. והם האומן, לו שמוכר השבח דמי

.„BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰35¯Ó‡ ,ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ : »≈ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒ»«
ÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ Ì‰ÈL - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï»∆¿«¿∆«««««ƒ¿≈∆≈»¿ƒ

‰Ê ,ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ36Ô¯ÎO ‡lL ÈÙÏ37‰ÊÂ ,38ÈÙÏ ƒ«»ƒ∆¿ƒ∆…¿»»¿∆¿ƒ
BÏˆ‡ Ô˙lÚt ÔÈ‡L39ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆≈¿À»»∆¿¿ƒ…»«»∆¿«¿∆

¯·BÚ ÁÈÏM‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ40¯·BÚ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ . «««««ƒ«»ƒ«≈≈«≈≈
BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÈÎO‰ BÚ·zL ÔÓÊa ‡l‡41Ì‡ Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«∆¿»«»ƒ¿…»«¬»ƒ

BÏ Ôzi ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ BÚ·zL B‡ ,BÚ·z ‡Ï42B‡ , …¿»∆¿»¿…»»«ƒ≈
e‰ÁÓ‰L43¯Á‡ Ïˆ‡44Ïa˜Â45¯eËt ‰Ê È¯‰ -46. ∆ƒ¿»≈∆«≈¿ƒ≈¬≈∆»

קי.35) "לא 37)בעלֿהבית.36)שם, בו קורא אני ואין
עובר, בעלֿהבית אמנם שם), (רש"י שכיר" פעולת תלין
לך  לרעך, תאמר "אל משום: הפועל, שכר משהה כשהוא
וראה  ז, סעיף שלט סי' (חושןֿמשפט אתך" ויש - ושוב

ג). "פעולת 39)השליח.38)הלכה בו קורא אני ואין
שם). (רש"י פירש 40)שכיר" ולא סתם, ששכרם שכל

וכתב  (מגידֿמשנה). עליו שכרם - בעלֿהבית על שכרכם
השליח  של אינה שהמלאכה יודעים הפועלים שאם ה'טור',
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על  עובר אינו כך ומתוך שכרם, לשלם חייב השליח אין -
תלין". שנאמר 41)"בל ממה שם, בגמרא למדוהו

תובע  כשהשכיר לדעתך, כלומר: אתך אתך" שכיר "פעולת
השכר  השהיית - תובע כשאינו אבל מדעתו, משהה והשוכר

היא. השכיר במזומנים 42)מדעת מעות השוכר ביד שאין
כמבואר  במזומנים, שכרו נוטל (שהשכיר לשכיר לשלם
שם, למדו זה דין גם מגידֿמשנה). – י. הל' פ"ט למעלה
כסף. אתך כשיש כלומר, "אתך" תורה שכתבה ממה

בפירוש 43) רבינו (לשון לפורעו" תחתיו אחר "שהכניס
לשוכר 44)המשנה). לו אין ואפילו שולחני, או חנוני

שלט). סי' (שם כלום האחר עליו 45)אצל קיבל האחר
סי' ה'טור' כתב וכן השני, בפירושו (כסףֿמשנה לפרעו
רל, מצוה וה'חינוך' לו". ליתן (השולחני) עליו "וקיבל שלט
ההמחאה). על הסכים שהפועל היינו הפועל", "וקיבל כתב

שם 46) (בגמרא האחר פרע לא אפילו עובר השוכר ואין
שכרו  ולתבוע לחזור יכול הפועל אם ששת, ורב רבה נחלקו
ביאר  ורבינו שילם. לא אצלו שהמחהו כשזה מבעלֿהבית,
ולוה). מלוה מהל' ובפט"ז מכירה, מהלכות בפ"ו חזרה דיני

.‰‰‰Ln‰47¯ÈÎO ¯ÎO48ÏÚ Û‡ ,BpÓÊ ¯Á‡ „Ú ««¿∆¿«»ƒ«««¿«««
‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚa ¯·Ú ¯·kL Èt49·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¿»»««¬≈¿…«¬∆¬≈∆«»

ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ‰‰LiL ˙Ú ÏÎÂ .„iÓ ÔzÏƒ≈ƒ»¿»≈∆«¿∆≈«»∆
Ì‰È¯·c50.·eLÂ CÏ EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿≈∆∆∆¡««…«¿≈¬≈»

קי:47) שם מאוחר 48)ברייתא, לזמן לפרעו ובדעתו
ו'עשה', אזהרות בארבע עובר שהוא מכובש להבדיל יותר,

ב. הל' למעלה כמו 49)כמבואר ואילך, מכאן עובר ואינו
ש"עד  יודע איני תלין" "לא שנאמר "ממשמע (שם) שאמרו
עובר  שאינו מלמד בוקר"? "עד לומר תלמוד מה בוקר",

בלבד". ראשון בוקר עד בספרי 50)אלא שנאמרו דברים
קבלה. דברי בתלמוד: נ"ך.

.ÂBpÓÊa BÚ·˙e ,ÌÈ„Úa B¯ÎOL ¯ÈÎO Ïk51¯Ó‡Â , »»ƒ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿»«
E¯ÎO EÏ Èz˙ :˙Èa‰ ÏÚa52‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÈÎO‰Â , ««««ƒ»«ƒ¿¿»¿¿«»ƒ≈…

¯ÈÎO‰ Ú·MiL ,ÌÈÓÎÁ ewz - ÌeÏk ÈzÏË53 »«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»««»ƒ
ıÙÁ ˙ËÈ˜a54ÈtÓ ;ÏËBÂ ÚaL Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈÂ55 ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…¿ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

„e¯Ë ˙Èa‰ ÏÚaL56ÂÈÏÚBÙa57‡OB ¯ÈÎO‰ ‰ÊÂ , ∆««««ƒ»¿¬»¿∆«»ƒ≈
‰ÊÏ BLÙ58ÚaL ¯ÈÎO‰ - ÔË˜ ¯ÈÎO‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¿»∆¬ƒ»»«»ƒ»»«»ƒƒ¿»

ÏËBÂ59ÏBÎiL CBzÓ - ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO .60:¯ÓBÏ ¿≈¿»∆…¿≈ƒƒ∆»«
:¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,EÈz¯ÎO ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»¿…¿«¿ƒ∆¡»«

E¯ÎO EÏ Èz˙Â EÈz¯ÎO61˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈÂ ; ¿«¿ƒ¿»«ƒ¿¿»¿¿ƒ»«««««ƒ
˙q‰62,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,Ô˙pL ∆≈∆»«¿««»ƒ»¿ƒ¿»

˙BÚh‰ ¯‡Lk63BÈ‡ - B¯ÎOL „Á‡ „Ú BÏ ‰È‰ . ƒ¿»«¿»»»≈∆»∆¿»≈
ÌeÏk BÏ ÏÈÚBÓ64BpÓÊ ¯Á‡ BÚ·z Ì‡ ÔÎÂ .65ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿≈ƒ¿»««¿«««

ÌÈ„Úa B¯ÎOL Èt66ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒ∆¿»¿≈ƒ«ƒ≈¬≈»»
‰È‡¯‰67˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««««ƒ
˙q‰68BpÓÊ Ïk BÚ·zL ‰È‡¯ ‡È·‰ .69‰ -‰Ê È¯ ∆≈≈ƒ¿»»∆¿»»¿«¬≈∆

‰ÚÈ·z ÏL ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏËBÂ ÚaL70?„ˆÈk . ƒ¿»¿≈»«∆¿ƒ»≈«
ÏÈÏ Ïk BpÓÊ - ·¯Ú‰ „Ú ÈL ÌBÈa BnÚ ‰OBÚ ‰È‰»»∆ƒ¿≈ƒ«»∆∆¿«»≈

ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏL71Ì‡Â ; ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
‰Ê È¯‰ - ÈLÈÏL ÏÈÏ Ïk BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰≈ƒ≈ƒ∆»»¿»≈¿ƒƒ¬≈∆

ÈÚÈ·¯ ÏÈlÓ Ï·‡ ,ÈLÈÏL ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈»¿ƒƒ¬»ƒ≈¿ƒƒ
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰‡Ï‰Â72Ì‡ ÔÎÂ . »»¿»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ

ÈLÈÓÁ ÌBÈ „Ú CÏB‰Â BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰73- ≈ƒ≈ƒ∆»»¿¿≈«¬ƒƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰74. ¬≈∆ƒ¿»¿≈»¬ƒƒ

כמבואר 51) לילה, בשכיר היום וכל יום, בשכיר הלילה כל
ב. הל' סי'52)למעלה חושןֿמשפט (שו"ע קצתו או כולו

א). א.53)פט, הן: תקנות שתי כלומר, מד: שבועות
הוא  השכיר ב. לשוכר; שכיר שבין בסכסוך שבועה תיקנו
כדין  שכיר דין תורה, שמדין הדברים: ביאור ונוטל. שנשבע
כגון  הכל, וכופר נשבע במקצת שהמודה ונטען, טוען כל
ונטען  טוען פ"א (ראה פטור - לך נתתיו או להד"ם שטוען
להפיס  כדי בשכיר שבועה שתיקנו הם וחכמים ג). ב, הל'
הלכה  להלן (כמבואר נפש בפחי ילך שלא השכיר של דעתו
הנשבעים  כל כדין ופטור, נשבע בעלֿהבית הדין ומיסוד ז),
אלא  מד:), (שבועות משלמים ואינם נשבעים שהם שבתורה
רבינו  שמבאר (כמו בפועלים הוא טרוד שבעלֿהבית מפני
והעבירוה  מבעלֿהבית השבועה חכמים עקרו והולך)
מן  שבועה חייב כשהשוכר אפילו ונוטל נשבע והוא לשכיר,
שם). שו"ע (ראה במקצת מודה שהוא כגון התורה,

שבועות 54) מהל' בפי"א (כמבואר בידו כשספרֿתורה
טוען  מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדין ח). הלכה
משבועות  פ"ז בירושלמי הדברים ומקור ב). הלכה ונטען

ז. מבעלֿהבית 55)הל' השבועה עקרו לפיכך כלומר,
לשכיר.והעבירו  נתן 56)ה ולא שנתן וכסבור שוכר, והוא

מה.). טרוד 57)(שם שהוא מפני אחד, בפועל והואֿהדין
הבית, "בעל (שם) שבועות בירושלמי אמרו וכן בעסקיו.
שם, (ר"ן לשכיר" שבועה תיקנו מרובין שעסקיו ע"י

שם). במשנה, רבינו פירוש בדבר 58)והשווה "ומדקדק

שם). המשנה, בפירוש (רבינו כפי 59)יותר" רבינו דברי
ונוטל  נשבע קטן הוא אפילו - שהשכיר שלפנינו, הנוסחא
משביעין  "אין לח:) (שבועות אמרו שהרי תימה, דברי הם -
"אין  וכתב בהשגותיו הראב"ד מזה הסתייג וכבר הקטן" את
הטור  אולם לקטן". שבועה שנמסור זה על מסכמת הדעת
לשונה: וזו רבינו בדברי אחרת נוסחא שראה מעיד, פט בסי'
מעיד  עוז (ובמגדל ונוטל" נשבע - קטן השכור אם "אפילו
הוא  וכן רבינו בחתימת מוגה בספר זו נוסחא שמצא
אטלס) הוצאת רבינו, מכת"י תורה משנה מספר בקטעים
אין  הוא קטן השוכר אם אפילו ונוטל נשבע השכיר כלומר,
רבינו  (כלשון קטן" בטענת נשבעין "אין כאן: אומרים
התובע  הוא גדול, שהוא שהשכיר, מפני ז), הל' פ"ב למעלה
והיכא. ד"ה מב: שבועות מיגאש הר"י (וכ"כ הנשבע והוא
זו  ונוסחה עיי"ש). למלך, המשנה תמיהת מתיישבת ובזה
ונטען  טוען מהל' בפ"ה לקמן רבינו שכתב למה מתאימה
השכיר. כגון ונוטלין הנשבעין מן התובע היה "ואם יא: הל'
משנה  במגיד (וראה הקטן" מן ונוטל נשבע זה הרי . .
במל"מ  וראה "השכיר" שגורסים הספרים נוסחת שמקיים

עליו). מה:61)השוכר.60)שתמה שבועות
ונשבע 62) בכל, הכופר את הגמרא חכמי שחייבו שבועה

יג). הל' שבועות מהל' פי"א (ראה חפץ נקיטת בלי
מן 63) נשבע - במקצת שהמודה ונטען, טוען כל כדין

מלשלם. ופטורים היסת, - הכל וכופר ודינו 64)התורה,
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תקנה  חכמים עשו לא כאן שעד בעדים, שלא שכרו כדין
עדות  שיש כגון לנו, ברור השכירות כשעצם אלא בשכיר
אחד, עד אלא לו כשאין אבל ששכרו, עדים בשני גמורה
את  מחייבת רק אלא והחלטית, מבררת עדות עדותו שאין

בשבועה, העד להכחיש שכנגד בשכיר הצד תקנה עשו לא
מגידֿמשנה). (ע"פ ונטען טוען בכל מאשר כגון 65)יותר

שעבר  אחר לילה ושכיר הלילה, כל שעבר אחר יום שכיר
היום. עובר 66)כל בעלֿהבית אין חזקה נאמן, השוכר

קיג). (בבאֿמציעא שכרו משהה השכיר ואין תלין", "בל  על
שתבעו 67) או פרעו שלא ראיה להביא השכיר על כלומר,

והולך. רבינו שמבאר וכמו זמנו, בכל.68)כל כופר כדין
שלא 69) בחזקה היינו בתביעה, היה לגבייה הראוי הזמן כל

אמר  ולא הזמן, בסוף עדים בפני השכיר שתבעו כגון פרע,
יב). ס"ק פט סי' סמ"ע (ע"פ ושוב בלך דחהו אלא פרעתי

יג).70) ס"ק שם, (סמ"ע התביעה זמן באורך כלומר,
שלישי.71) ליל כל תבעו לא שעות 72)אם י"ב היינו

התביעה. זמן לתבוע 73)כאורך שהפסיק אחר פירוש,
שעות). כ"ד (היינו וביומו ד' בליל ותבע חזר ג' ביום

יממות,74) שתי לו נותנים אין ולמה לעולם. וכן ויומו. לילו
ג' יום כל לו לשלם מחוייב והיה ג' ליל כל תבעו שהרי
אז  שהיה נמצא ערב, לעת תבע שלא מפני שילם? ולא
אמנם  הועילה ד' ליל בתחילת וכשתבעו פרוע, בחזקת
חדשה  כתביעה נחשבת אבל נפרע, שלא להאמינו זו תביעה
שם  סמ"ע (ע"פ בלבד תביעה אותה נגד זמן לפועל ונותנים
שהוא  זמן כל לעולם, וכן שם). 'פרישה' וראה יג, ס"ק
זמן  אותו כל כנגד ונוטל נשבע הוא - בתביעתו מתמיד

(כסףֿמשנה). שתבע

.Ê¯ÈÎO‰Â ,EÏ Èzˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ≈¿«ƒ»«¿ƒ¿¿«»ƒ
Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï - ÈÏ zˆˆ˜ LÏL :¯ÓB‡≈»»«¿»ƒ…ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«

Ô‡k ¯ÈÎO‰75‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ‡l‡ ,76. «»ƒ»∆»«ƒ≈¬≈»»»¿»»
,ÌÈzL BÏ Ô˙ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»«¿«ƒ

CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L B‡77˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ∆»«≈»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .ıÙÁ78CÏÈ ‡lL È„k ,‡e‰ ≈∆¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…≈≈

¯ÈÎO‰79LÙ ÈÁÙa80?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .81 «»ƒ¿«≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
BÚ·˙e ,BÏ ˜Òt ‰nk eÚ„È ‡ÏÂ ÌÈ„Úa B¯ÎOLa¿∆¿»¿≈ƒ¿…»¿«»»«¿»
¯Á‡ BÚ·zL B‡ ,ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ ;BpÓÊaƒ¿«¬»ƒ¿»∆…¿≈ƒ∆¿»««
‰Ó ‡l‡ BÏ ıˆ˜ ‡lL ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - BpÓÊ¿«ƒ»«««««ƒ∆≈∆…»«∆»«
‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡ BÏ ¯‡L ‡lL B‡ ,BÏ Ô˙ ¯·kM∆¿»»«∆…ƒ¿«∆¿∆»∆

˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L82. ∆»«≈»¿ƒ»«¿»

כשהם 75) שתיקנו כמו הקציצה, סכום על חלוקים כשהם
שמבאר  (כמו ופטור נשבע השוכר אלא הפרעון, על חלוקים
שוכח  השוכר אין הקציצה שסכום לפי בסמוך). רבינו

מה:). בשבועה.76)(שבועות נאמן שאינו 77)ואינו
טוען  מהל' א (בפרק כמבואר במקצת, מודה בשבועת חייב

ה"ג). השכיר 78)ונטען בין שיש שהוא, סכסוך בכל
של 80)העני.79)והשוכר. שבועה בלי וגם ממון בלי

שם). מיגאש (ר"י שבועה 81)בעלֿהבית חייב שהשוכר
חפץ. חמור 82)בנקיטת בקציצה, סכסוך דין יהא שלא

שנתבאר  נתתי, אומר והשוכר נטלתי לא אומר שכיר מדין
בעדים  שלא בשכרו היסת נשבע שבעלֿהבית ו) (הל' לעיל

מתקיף, בד"ה מ"ו, שם מיגאש (ר"י זמנו אחר שתבעו או
המגידֿמשנה). והביאו

.ÁB˙ÈlË Ô˙Bp‰83zˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ Ôn‡ ,Ôn‡Ï «≈«ƒ¿À»À»≈¿«ƒ»«¿»
ÔÓÊ Ïk ,˙Á‡ ‡l‡ Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,ÈÏƒ¿«»≈…»«¿ƒ∆»««»¿«
‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,Ôn‡‰ „Èa ˙Èlh‰L∆««ƒ¿«»À»ƒ»ƒ¿…∆ƒ¿»

B„Èa84ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL Ôn‡‰ È¯‰ -85;ÏËBÂ ¿»¬≈»À»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈
‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ86B¯ÎOa87‰ÈÓc È„k „Ú88Ì‡Â . ¿»ƒ¿…∆ƒƒ¿»«¿≈»∆»¿ƒ

B„È ˙ÁzÓ ˙ÈlË ˙‡ˆÈ89‰˜ÊÁ da BÏ ÔÈ‡L B‡ , »»«ƒƒ««»∆≈»¬»»
B„Èa ‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â90‡ÈˆBn‰ - ¿≈»ƒ¿…∆ƒ¿»¿»«ƒ

Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«
‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Èlh‰ ÏÚa««««ƒ∆≈¿««»ƒ»
¯ÈÎO‰ ÔÈ„k ‰Ê ÔÈ‡L ,˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,˙ˆ˜Óa91. ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿»∆≈∆¿ƒ«»ƒ

בחידושיו.83) מיגאש הר"י וכשיטת שם, שבועות
החזרתי,84) לומר שיכול ומתוך - הכלי מסתיר שהוא כגון

כלי  לו שמסר עדים כשיש אפילו לי, מכרתו לומר נאמן
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"ט שיתבאר כמו לתקן,

נשבע 85) היה לא בידי, היא לקוחה אמר שאילו ואע"ג
הכלי  של עצמו על נשבע שאינו לפי והטעם, היסת. אלא
נשבע  זה הרי לפיכך הקציצה, סכום על אלא שלו, שהוא
בפי"ג  רבינו דברי (ע"פ ונוטלים הנשבעים כל כדרך ונוטל

ג). הל' ולוה מלוה חסרה 86)מהלכות תימן, בכת"י
שהיא. הקציצה.87)המילה: הכלי,88)בגובה של

בידי  היא לקוחה לטעון יכול היה רצה אם שהרי ב"מיגו"
"מיגו". לו אין - דמיה מכדי למעלה אבל שלו, והיא

לבעליה.89) עדים 90)שהחזירה בפני הכלי שנראה כגון
שם). ונטען טוען הטלית 91)(ראה שבעל זה על מוסב

נשבע  הטלית שבעל אמרנו לפיכך כלומר, היסת. נשבע
לעיל  (כמבואר בשכיר כמו חפץ בנקיטת נשבע ואינו היסת
הדברים: וביאור השכיר. כדין האומן דין שאין מפני ז), הל'
חכמים  וחששו יום, יום מעבודתו מתפרנס שהשכיר לפי

בע  לאכול מה לו יהיה השוכר שלא על שבועה ותיקנו רב,
יום, יום עבודת על תלויה פרנסתו שאין - הקבלן - באומן
סי' ב"י (ע"פ היסת ונשבע בעלֿהבית על שבועה תיקנו לא
מהל' בפ"ט עצמו דברי נוגדים כאן רבינו דברי אמנם פט).
נשבע  בעלֿהבית "הרי שם: שכתב ב, הל' ונטען טוען
שביארנו  כמו הקציצה, על האומן) (כלפי חפץ בנקיטת
משני  באחד נזדקרה שטעות צ"ל ובהכרח בשכירות".

(מגידֿמשנה). המקומות

.Ë¯ÈÎO92ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ÔÈ‡ - Ú·M‰Ï ‡a‰ »ƒ«»¿ƒ»«≈«¿ƒƒ»»¿≈
ÏÏk ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó93.ÏhÈÂ ÏË ‡lL ÚaL ‡l‡ , ¿«¿¿ƒ»»¿»∆»ƒ¿»∆…»«¿ƒ…

ÔÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏe94¯ÈÎO‰ ÔÓ ıeÁ , ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒƒ«»ƒ
Ï‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ‰lÁz BÏ ÔÈÁ˙BÙe ,ÂÈÏÚ ÔÈÏÈ˜ÓL∆¿≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿¿ƒ«

ÏËÂ Ú·M‰ ,EÓˆÚ ¯Úˆz95‰Ëe¯t B¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿¿ƒ»«»…¬ƒ»»¿»¿»
˙Á‡96‡l‡ ÏhÈ ‡Ï - ‰Èz˙ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , ««««««ƒ≈¿«ƒ»…ƒ…∆»

ÔÚËÈ ‡Ï elÙ‡ ,ÏËBÂ ÚaLp‰ Ïk ÔÎÂ .‰Úe·Laƒ¿»¿≈»«ƒ¿»¿≈¬ƒ…ƒ¿«
‰Úe·La ‡l‡ d˙B‡ ÏhÈ ‡Ï - ˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡∆»¿»««…ƒ…»∆»ƒ¿»

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk97. ¿≈∆»

שם 92) הר"ן וכפירוש חסדא, וכרב הונא כרב מט: שבועות
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הרי"ף. שבועה,93)בדעת שנתחייב מי לכל בניגוד
שאין  ואף עליו, לו שיש תביעה כל עליו מגלגל שהמשביע
טוען  מהל' פ"א (ראה העיקרית התביעה עם קשר כל לה
מן  עצמו וימנע ירתע שלא השוכר על שחסו לפי יב), הל'

שם). ר"ן (ראה מיד 94)השבועה פותחין אין כלומר,
ששמע  אחר בתחילה, הדיין יאמר שלא דהיינו בשבועה,
לחייב  הטענה בכוח אין עדים, לו שאין מכיון התובע: טענת
הרי  ואומר: לנטען ופונה פותח אלא שבועה, רק ממון
טוען, הוא אמת ויאמר יודה ואולי וכך, כך טוען התובע
(ראה  מכחיש שהנטען לאחר אלא בשבועה פותחים ואין
הל' סנהדרין מהל' בפכ"א רבינו דברי והשווה כסףֿמשנה,

שם). ובכ"מ רבינו 95)י, ומפרש לו", "לפתוח שם:
שם). (ר"ן בשבועה תחילה לו פחות 96)לפתוח אבל

מהל' (פ"ג לתובע נזקקין ביתֿדין ואין ממון, אינו מפרוטה
ו). הל' ונטען נשבעים 97)טוען ומעלה דמפרוטה משמע

בפ"ג  רבינו (שהביא רבינו של רבותיו דעת וכפי ונוטלים,
צריכים  אינם ונוטלים הנשבעים ז) הל' ונטען טוען מהל'
במקצת  מודה בשבועת הדרוש כפי כסף, מעין שתי טענת
דעתו  מביע רבינו שהלא צ"ע אמנם א). הל' שם (ראה
בשתי  שיכפור הנתבע שצריך אומר, "ואני ואומר (שם),
וליישב  ויטול". חכמים בתקנת התובע ישבע ואח"כ מעין
לומר  "שאפשר הכסףֿמשנה: אומר רבינו, בדברי הסתירה
דעתו  וגילה . . רבותיו. דעת לרבינו נראה שלא שאע"פ
מעשה, לענין עצמו על לסמוך רצה לא טוען, מהל' בפ"ה
תירוצים  (וכמה רבותיו" כדעת הדברים סתם פה ולפיכך
ובכסףֿ במ"מ ראה רבינו. בדברי הסתירה בישוב נאמרו

ב). ס"ק פט סי' ובש"ך ובלחםֿמשנה, משנה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עושים.1) שהם במה שאוכלים הפועלים דין מבאר

.‡ÌÈÏÚBt‰2ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ÔÈOBÚ Ô‰L3 «¬ƒ∆≈ƒ¿»»∆ƒƒ»»∆
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ4LeÏ˙a ÔÈa ,5,¯aÁÓa ÔÈa «¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿≈¿»≈ƒ¿À»

ÚÓ eÈ‰ÈÂ‰Î‡Ïn‰ ˙¯ÈÓb Ô‰ÈO6ÏÚa ÏÚ È¯‰ - ¿ƒ¿«¬≈∆¿ƒ««¿»»¬≈«««
.Ba ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï Ô˙B‡ ÁÈpiL ‰ÂˆÓ ˙Èa‰««ƒƒ¿»∆«ƒ«»∆¡…ƒ«∆≈ƒ

'B‚Â EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk :¯Ó‡pL7‡·˙ Èk :·e˙ÎÂ , ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆≈∆¿¿»ƒ»…
EÚ¯ ˙Ó˜a8·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .9 ¿»«≈∆ƒƒ«¿»»¿∆≈«»

BÏ ¯Èz‰ ÈÓ ,B¯ÎO ‡Ï el‡ ÈÎÂ .¯ÈÎOa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»ƒ¿ƒƒ…¿»ƒƒƒ
‰Ówa B‡ e‰Ú¯ Ì¯Îa ‡B·iL10?BzÚcÓ ‡lL BlL11 ∆»¿∆∆≈≈«»»∆∆…ƒ«¿

‰„B·ÚÏ ÌÈÏÚa ˙eL¯Ï ‡·˙ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ‡l‡∆»»≈ƒ»…ƒ¿¿»ƒ«¬»
ÏÎ‡z -12. …«

ãycew zegiyn zecewpã

ody dnn lek`l oze` gipiy devn ziad lra lr ixd"
."ea oiyer

הקב"ה  של ובשדהו בכרמו ישראל של בעבודתם ודוגמתו
(שכולם  האדם צרכי כל את כולל וזה לאכול, להם שמניח
המוכרחים  בדברים הן צרכם, כדי אכילה) בשם נקראים
תענוג  של דברים והן בשדה) (העבודה האדם לקיום

בכרם). (עבודה
(18 'de 798 'r a"g `"pyz y"dq)

פז.2) בזה,3)בבאֿמציעא וכיוצא החולב להוציא
להלן  ד.כמבואר להלן 4)הל' כמבואר לחלה, או למעשר

ה. בתלוש.5)הל' גומרת 6)שעבודתו עבודתם כלומר,
ובצירה, קצירה כגון לה. צריך שהדבר המלאכה, את
ד. הל' להלן כמבואר בבצלים, המנכש להוציא

כנפשך".7) ענבים מלילות 8)"ואכלת "וקטפת וגומר:
במחובר, העושה פועל באכילת נאמר אלו פרשיות בידך".
כה, (דברים בשור שנאמר ממה פט.) (שם למדוהו ובתלוש

בדישו". שור תחסום "לא תבוא".9)ד) או 10)"כי
בעלים,11)בקמה. מדעת שלא בכרם בא אם ואפילו

ענבים. אכילת שכר בעד אונקלוס:12)לבצור תרגם וכן
ובירושלמי  כהנא, וכרב כרב צב.) פז: (שם תתגר ארי
(יכול  יכול רעך, בקמת תבוא כי "כתיב ו הל' פ"ב מעשרות
תלמודֿלומר  מדבר, הכתוב אדם כל בשאר לפרש) אתה
זה? ואיזה להניף, רשות לו שיש את וגו' תניף לא וחרמש

הפועל". זה

.·?¯aÁÓa ‰OBÚÏ LeÏ˙a ‰OBÚ‰ ÔÈa ‰Ó«≈»∆¿»»∆ƒ¿À»
¯·ca ÏÎB‡ - LeÏ˙a ‰OBÚ‰L13‰¯Ó‚ ‡lL „Ú ∆»∆¿»≈«»»«∆…ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ14;ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzMÓe , ¿«¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿»∆¡…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ¯ˆB˜Â ¯ˆBa ÔB‚k ,¯aÁÓa ‰OBÚ‰Â15 ¿»∆ƒ¿À»¿≈¿≈≈≈

ÔB‚k .B˙„B·Ú ¯Ó‚iLk ‡l‡16„Ú Ïqa ÔzÈÂ ¯ˆ·iL ∆»¿∆ƒ¿…¬»¿∆ƒ¿…¿ƒ≈«««
ıtÈÂ ,ep‡ÏÓiL17¯ÊÁÈÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ïq‰18¯ˆ·ÈÂ ∆¿«¿∆ƒ«≈««¿»«≈¿«¬…¿ƒ¿…

ep‡lÓÈÂ19BÈ‡Â ,20‡lÓiL ¯Á‡ „Ú ‡l‡ ÏÎB‡ ƒ«¿∆¿≈≈∆»«««∆¿«≈
Ïq‰21‰„·‡ ·L‰ ÈtÓ Ï·‡ .22ÌÈÏÚaÏ23e¯Ó‡ , ««¬»ƒ¿≈»≈¬≈»«¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ24ÔÓB‡Ó Ô˙ÎÈÏ‰a ÔÈÏÎB‡ ÔÈÏÚBt‰ eÈ‰iL :25 ¬»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«¬ƒ»»≈»
˙b‰ ÔÓ Ô˙¯ÈÊÁ·e ,ÔÓB‡Ï26eÏh·È ‡lL È„k , ¿»«¬ƒ»»ƒ««¿≈∆…¿«¿

‰Î‡Ïn‰ CB˙a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ï e·LÈÂ ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿≈¿∆¡…∆»¿ƒ¿«¿»»
.ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk¿∆≈¿«¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ

בו.13) עושה זמן 14)שהוא כל הפועל, על מוסב
ב'חינוך' (וכן רומא ובדפוס אוכל, - בעבודתו הוא שהפועל
היתה  הלחםֿמשנה (ולפני "עבודתו" הנוסחא: תקעו) מצוה
הפירות, על כאן שהכוונה ופירש "מלאכתו", הנוסחא
המחייבתם  מלאכה לגמר הפירות באו שלא עוד על כלומר,
שהשוני  נראה רבינו, שאומר בין" "מה הלשון ברם במעשר,
כפירושנו, וזה אחד, בנושא הוא למחובר תלוש בין שיש
חינוך' 'מנחת (עיין שווים הנושאים אין הלח"מ שלפירוש
להלן  (המובא המשנה בפירוש רבינו מדברי מוכח וכן שם).
רומא. דפוס וכנוסחת הפועל, על שהכוונה כ) בהערה

קצירה.15) או בבצירה עוסק שהוא עוד העובד 16)כל
וינערו. לסל ויתן שיבצור הוא הבוצר ודרך בבציר,

לו 17) מותר הניפוץ שאחר ונראה, הענבים. את ינער
לגפן.18)לאכול. אחר.19)וחוזר למקום ומנפץ

"אינו".20) הנוסחא: שלז, סי' גמר 21)ב'טור' הוא שזה
"העושה  (פז.) במשנה שאמרו מה מפרש רבינו עבודתו,
כשיגמור  - הכוונה מלאכה", גמר בשעת לקרקע במחובר
מלאכתו", נגמרה שלא עד הקרקע מן "ובתלוש - עבודתו
לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש ביאר וכן עבודתו, כלומר:
לא  כליך "ואל לאכול לו שהתירה בשכיר תורה "אמרה
בזמן  הכתוב: זה בפירוש וקיבלנו כה), כג, (דברים תתן"
אתה  אין אוכל, אתה - הבית בעל של לכליו נותן שאתה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קנז zexiky zekld - mihtyn xtq - xii` g"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אוכל  אינו ולפיכך אוכל, אינך - הבית בעל של לכליו נותן
הדבר  ושיהיה הסל), מילוי אחר (היינו, מלאכה גמר עד
בשעת  לאכול לו יש הקרקע, מן תלוש בו עוסק שהוא
רחמנא  מדקאמר תלוש) (דין זה ולמדנו (עבודתו). מלאכתו
שאוכל  וכמו בדישו". שור תחסום "לא הקב"ה): (שאמר
אוכל, אינו עבודתו (ומשתיגמר מלאכה בשעת בתלוש שור
מה  גם והשווה הפועל". יאכל כך - א) פי"ג להלן ראה
וכן  ג. הל' ולהלן רסז, לאוין המצוות' ב'ספר רבינו שכתב
אמרו  לא "וכולן הרי"ף: נוסחת לפי צא.) (שם במשנה אמרו
ובמגידֿ הראב"ד השגת (וראה מלאכה" גמר בשעת אלא
המשנה  בפירוש רבינו דברי ראו לא הנראה וכפי משנה.

המצוות'). חבירו 22)וב'ספר ממון על לשמור פעולה כל
אבידה". "השבת התלמוד חכמי בפי מוגדרת מהפסד,

אחר 23) לאכול וישבו ממלאכתם, הפועלים יבטלו שלא
הסל. צא:24)מילוי שמצד 26)שורה.)25שם הגם

זו, בשעה במלאכה עושים אינן שהלא אוכלים, אינם הדין
ממלאכתם  יבטלו שלא כדי זו, בתקנה לבעלֿהבית לו נוח

אכילה. בזמן

.‚Ïh·Ó‰27˙ÚLa ‡lL ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡Â BzÎ‡ÏnÓ «¿«≈ƒ¿«¿¿»«∆»«∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ¯Ób28:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .'B‚Â ÛÈ˙ ‡Ï LÓ¯ÁÂ29ÏkL , ¿∆¿≈…»ƒ¿ƒƒ«¿»»¿∆»
LÓ¯Á ÛÈÈ ‡Ï - ‰¯Èˆ˜a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿ƒ»…»ƒ∆¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙ÏÈÎ‡Ï30CÈÏB‰L ÏÚBt ÔÎÂ . «¬ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈≈∆ƒ
Ô˙BÂ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Á˜lL B‡ ,‰OÚM ‰nÓ B„Èa¿»ƒ«∆»»∆»«»≈«¬ƒ»¿≈
‡Ï EÈÏk Ï‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«¿∆∆¿¿…

Ôz˙31el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .32ÏÎ‡ Ì‡L , ƒ≈¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈∆ƒ»«
ÌlLÏ ·iÁ - CÈÏB‰ B‡33. ƒ«»¿«≈

(לח"מ).27) עראי הפסק אלא הותר שלא קבע, ביטול
רומא,28) ובדפוס בבצירה. עוסק שהוא בעוד כלומר,

ולפי  מלאכה". בשעת ואוכל ממלאכתו "המבטל הנוסחא:
עבודתו  שיגמור קודם האוכל בפועל כאן המדובר זו, נוסחא

לח"מ). (עין לא 29)בלבד "וחרמש זה, פסוק בפירוש
('ספרי' רעך קמת על חרמש מניף שאתה בשעה תניף":
לא  הקציר, בשעת כלומר רסו), כיֿתצא, פרשת דברים
רסז). לאוין המצוות' ב'ספר רבינו (מלשון לעצמך תקצור

"חרמש"30) דרשו: פז: בבבאֿמציעא לקרקע, מחובר בכל
בחרמש), הנקצר דבר כל (פירוש, חרמש בעלי כל לרבות
העומד  דבר כל (פירוש, קמה בעלי כל לרבות "קמה"
קיטנית. כגון בחרמש, נקצר שאינו ואע"פ בארץ, בקומה

שם). המצוות' 'ספר אלא 31)ראה תורה זיכתה לא
להוליך  ולא עושה, שהוא ובשעה עצמו הפועל לאכילת

יג). הל' ולהלן צב. ב"מ (ראה לא 32)בכליו "וחרמש
תתן". לא כליך ו"ואל אינו 33)תניף" - המשלם וכל

טז.). (מכות לוקה

.„·ÏBÁ‰34ıaÁÓ‰Â35Ôa‚Ó‰Â36ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈¿«¿«≈¿«¿«≈≈≈ƒ¿≈
Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L37Û‡ ,ÔÈÓeL·e ÌÈÏˆ·a LkÓ‰ . ∆≈»ƒ≈«¿««¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈpË˜ ÔÈLÏBzL Èt ÏÚ38ÌÈÏB„b‰ ÔÈaÓ39ÏÎÂ , «ƒ∆¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿ƒ¿…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik40¯Ób Ì‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ , «≈»∆≈≈ƒ¿≈∆≈«¬≈∆¿«

‰Î‡ÏÓ41ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .42 ¿»»¿≈»ƒ«¿≈««¿≈ƒ

˙B‡L˜nk ,¯aÁÓ‰ ¯·c ÏÎÂ43˙BÚÏ„n‰Â44ÔÈ‡L , ¿»»»«¿À»«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈
ÏÏk ÔÈÏÎB‡45. ¿ƒ¿»

פט.34) חמאה.35)ב"מ גבינה.36)עושה עושה
אוכל 37) ופועל קרקע שגידולי דבר דיש, "מה דרשו: שם

קרקע  גידולי שאין והמגבן והמחבץ החולב יצא . . . בו
בו". אוכל פועל יהו 38)ואין ולא שמסתרסים "בצלים

שם). רש"י (לשון ציביש" בלע"ז אותם וקורים לעולם, גסים
ולהתעבות.39) להתפשט לגדולים לאפשר אפילו 40)כדי

הבית, בעל של בכליו נתינה כאן שיש הגם הקטנים, מן
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה פז:) (שם ואמרו

אוכל". אתה תיקון 41)- לשם היא הפעולה שעיקר
גמר  זה אין בקרקע מחוברים שהם הגדולים ואצל הגדולים,
אף  אוכל אינו ולפיכך לקרקע, מחוברים עודם שהרי מלאכה
גמר  שבשעת דבר מיוחד, דיש "מה פט: שם הקטנים. מן
ובבצלים  בשומים המנכש יצא וכו' בו אוכל פועל מלאכה
קטנים  (ששולף אלימי" מביני קטיני משליף דקא אע"פ . . .

הגדולים). וגם 42)מבין מלאכה, גמר מעשיהם שאין
הפועל  את המזכה כמעשה נחשבת השמירה שאין מפני
כעושה  אינו "שהשומר ח) (הל' להלן כמבואר באכילה,

צג.). שם (משנה, קישואים.43)מעשה" שדה 44)שדה
(בגמרא:45)דלועים. מנהג מצד ולא התורה מן לא

המנהג, מצד אוכלים שהם שומרים שיש מדינה), הלכות
- זה לעומת ח), (הל' להלן כמבואר תלוש שומרי כגון

כשמואל). (שם, כלל מנהג בהם אין מחובר שומרי

.‰Ï„Ba‰46ÌÈ¯Ó˙a47˙B¯‚B¯‚·e48,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈
¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÈtÓ49ÌÈhÁa ‰OBÚ‰ . ƒ¿≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈»∆¿ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ50eOÚL ¯Á‡51¯·Ï Ô¯ÎOL ÔB‚k ,52 ¿«≈»∆««∆»¿∆¿»»»…
ÁtÏ B‡ ˙B¯B¯ˆ53el‡ È¯‰ - ÔÁËÏ B‡ Ô˙B‡ ¿¿«≈«»ƒ¿…¬≈≈

‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÔÈÏÎB‡54Ï·‡ . ¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¬»
Ll‰55Ûh˜Ó‰Â56ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰ÙB‡‰Â «»¿«¿«≈¿»∆≈≈ƒ¿≈

‡l‡ ÏÎB‡ ÏÚBt‰ ÔÈ‡Â ,‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¿≈«≈≈∆»
¯OÚÓÏe ‰lÁÏ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·cÓ57. ƒ»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¿«»¿«¬≈

eÒ¯t˙58ÂÈÏebÚ59ÂÈ˙Bi·Á eÁzt˙Â60eÎzÁÂ] ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ»¿∆¿¿
BOÚÏ Ô¯ÎOe ,[ÂÈÚeÏ„Ô‰a ˙61,eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ¿»¿»»«¬»∆¬≈≈……¿

¯OÚÓÏ eÚa˜Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ È¯‰L62Ô‰ È¯‰Â ∆¬≈ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«¬≈«¬≈≈
Ï·Ë63ÔÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .64ÔÏÈÎ‡Óe ¯OÚÓ -65ÔÈ‡ . ∆∆¿ƒ…ƒ»¿«≈«¬ƒ»≈

Ì¯Îa :¯Ó‡pL ,Lc˜‰ ÏLa ÔÈÏÎB‡ ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ¿ƒ¿∆∆¿≈∆∆¡«¿∆∆
EÚ¯66. ≈∆

יבשות.48)כבושים.47)המפריד.46) תאנים
הל'49) מעשר מהל' בפ"ג כמבואר ודשם, שכבשם משעה
מעשר.50)טז. חיוב לאחר חיוב בהם צ"ל 51)שיש

למעשר  מלאכתו שנגמרה כלומר, (משנהֿלמלך). שעשר
הפועל  אין - טבל והן נעשו לא אם (כי בעלֿהבית ועישרן
מלאכתן  נגמרה לא שעדיין אע"פ התורה, מן בהן אוכל
מצוה  חינוך' 'מנחת תורה. זיכתה לא האסור שדבר לחלה,

העיסה 54)לנפותם.53)לברור.52)תקעו). שאין
המים  יתערב פירוש, משתתגלגל. אלא בחלה מתחייבת

ד. הל' ביכורים מהל' בפ"ח כמבואר לאחר 55)בקמח,
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שם).56)הגלגול. רש"י (לשון פניה" וטח "עורך,
למעשר 57) או בחלה המחוייבים להן והדומה בחיטים

וכרבינא: פט. שם חלה. חיוב בהם שאין בדברים בלבד
דיש  מה - דיש) בתורה נאמר (פירוש, דיש ותני, "כרוך
ופועל  ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד,
- ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף בו, אוכל
הנהוג  לדבר מלאכתו נגמרה שלא כלומר: בו". אוכל פועל
לחלה  - לחלה אם למעשר, - בו נוהג בלבד למעשר אם בו,

שם). דבלה,59)נתפרדו.58)(כפירש"י של עיגולים
עגולה. בתבנית כבושות שהן יבשות יין.60)תאנים של

למעשר.61) נקבעו שכבר והודיען החביות, ולסתום לעגל
פי 62) מעל והחרצנים הזגים ושלה בעיגולים שיחלק משעה

טז. יד, הל' מעשר מהלכות בפ"ג כמבואר החבית,
משנהֿלמלך,63) (עיין תורה זיכתה לא האסור ודבר

תקעו). מצוה חינוך' למעשר.64)וב'מנחת נקבעו שכבר
לתחילת 65) ששכרם היו סבורים סתם, ששכרם כיון

הזגים  שלו לא שעדיין החביות לסתום או בעיגולים הדריסה
מלאכתם  נגמרה לא שעדיין החבית פי מעל והחרצנים
לפיכך  נשכרו, כן דעת ועל מהם, לאכול ויוכלו למעשר

(מגידֿמשנה). ומאכילם הקדש 66)מעשר של ולא "רעך"
פז:). (שם

.ÊÈÚ·¯ ÚËa ˙BOÚÏ ÔÈÏÚBt ¯ÎO67el‡ È¯‰ - BlL »«¬ƒ«¬¿∆«¿»ƒ∆¬≈≈
ÌÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï68ÔÏÈÎ‡Óe ‰„Bt -69. ……¿¿ƒ…ƒ»∆«¬ƒ»

נאכלים 67) שאינם לנטיעתו הרביעית בשנה אילן פירות
לירושלים, הדמים ומעלה הפירות פודה או בירושלים אלא
ד. הל' רבעי ונטע שני מעשר מהל' בפ"ט כמבואר

רבעי.68) נטע של טעות,69)שהם כמקח זה שהרי
צב:). (שם נשכרים היו לא שמא - הודיעם שאלמלי

.Á˜ÒBn‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰Â Lc‰Â ¯ˆBw‰70¯ˆBa‰Â «≈¿«»¿«∆¿«≈¿«≈¿«≈
C¯Bc‰Â71Ì‰ È¯‰ - el‡ ˙BÎ‡ÏÓa ‡ˆBik ÏÎÂ ¿«≈¿…«≈ƒ¿»≈¬≈≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡72. ¿ƒƒ«»

נגמרה 72)בענבים.71)בזיתים.70) לא שעדיין
לחלה. או למעשר או מלאכתם,

.Ë˙Bz‚ È¯ÓBL73˙BÓ¯ÚÂ74LeÏz‰ ¯·c ÏÎÂ75ÔÓ ¿≈ƒ«¬≈¿»»»«»ƒ
ÔÈÏÎB‡ - ¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú˜¯w‰««¿«∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈¿ƒ

‰È„Ó ˙BÎÏ‰Ó76‰OÚÓ ‰OBÚk BÈ‡ ¯ÓBM‰L ;77. ≈ƒ¿¿ƒ»∆«≈≈¿∆«¬∆
elÙ‡ ,ÂÈÏ‚¯a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,ÂÈ¯·È‡a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿≈»»≈¿»»≈¿«¿»¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙ˙Îa78. ƒ¿≈»¬≈∆≈ƒ«»

יין.73) כבר 75)תבואה.74)גתי המחובר, שבדבר
כלל. אוכלים שאין ד) (הל' למעלה מצד 76)נתבאר

התורה. מן ולא כן, נהגו שכבר אין 77)המנהג כך ומשום
כשמואל). (שם, התורה מן תבא 78)אכילתם "כי שנאמר

- רעך" בכרם לבצור תבא "כי נאמר (ולא רעך" בכרם
צא: (שם בכתפיו ואפילו דעביד" מאי "בכל משמע תיו"ט)

תנאֿקמא). כדברי

.ÈÌÈ·Úa ÏÎ‡È ‡Ï - ÌÈ‡˙a ‰OBÚ ‰È‰79ÌÈ·Úa , »»∆ƒ¿≈ƒ……««¬»ƒ«¬»ƒ
zÏÎ‡Â Ì¯Îa :¯Ó‡pL ;ÌÈ‡˙a ÏÎ‡È ‡Ï -……«ƒ¿≈ƒ∆∆¡«¿∆∆¿»«¿»

ÌÈ·Ú80ÔÙ‚a ÏÎB‡ BÈ‡ - BÊ ÔÙ‚a ‰OBÚ‰Â . ¬»ƒ¿»∆¿∆∆≈≈¿∆∆
˙¯Á‡81¯Á‡ ¯·„Â ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡ÏÂ .82ÏÎ‡È ‡ÏÂ . «∆∆¿……«¬»ƒ¿»»«≈¿……«

ÁÏÓa ‡ÏÂ ˙Ùa83ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ıˆ˜ Ì‡Â . ¿«¿…¿∆«¿ƒ»«ƒ««««ƒ«
ÏÎ‡iM ‰Ó ¯eÚL84˙Ùa ÔÈa ÁÏÓa ÔÈa B˙B‡ ÏÎB‡ - ƒ«∆…«≈≈¿∆«≈¿«

‰ˆ¯iL ¯·c ÏÎa ÔÈa85ıÓÏ ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡ .86 ≈¿»»»∆ƒ¿∆»¿≈»…
ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Úa87B‡ ÂÈa eÈ‰È ‡ÏÂ . »¬»ƒ∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿…ƒ¿»»

BzL‡88¯e‡a ÔÈÏaM‰ BÏ ÔÈ·‰·‰Ó89:¯Ó‡pL ; ƒ¿¿«¿¬ƒ«ƒ√ƒ»∆∆¡«
Ô‰L ˙BÓk ÌÈ·Ú - ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â90Ïk ÔÎÂ . ¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿¬»ƒ¿∆≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik91. «≈»∆

ולבצור 79) בתאנים לארות בשניהם, לעשות שכרו ואפילו
וכן  בתאנים. עושה כשהוא בענבים אוכל אינו - בענבים

שלז). סי' ('טור' שאין 80)להיפך יודיעם אנו אין "וכי
"ואכלת  תלמודֿלומר מה ענבים, אלא (לאכול) לוכל בכרם
לא  בתאנים עושה היה שאם (מכאן) מיכן אלא ענבים"?
(ירושלמי  בתאנים" יאכל לא בענבים בענבים, יאכל

רסו). דברים, 'ספרי' ז. הל' פ"ב שהוא 81)מעשרות אע"פ
של  לכליו נותן שאתה "שממה בו, עושה שהוא מין מאותו
צא:). בבאֿמציעא (בבלי ליכא" והא בעינן, - בעלֿהבית

"ענבים,82) דרשו: פז: שם הרבה. הענבים מן יאכל שלא
אחר". ודבר ענבים שיאכל 83)ולא "למתקן פט: שם

פז:). רש"י (לשון שיעור 84)הרבה" עד לאכול שקצץ
ע"פ  יא, הל' מעשר מהל' פ"ה (רבינו יותר ולא מסוים
קצץ). בד"ה פט: ב"מ ב'תוספות' שהובא כפי הר"ח, פירוש

ובפ"ה 85) פט:), (שם שקצץ מהכמות יותר יאכל לא שהרי
הוא  אם לעשר חייב שהפועל נתבאר יא הל' מעשר מהל'
אחת  אוכל "קצץ, שם: רבינו וז"ל שתים. שתים אוכלם

ציר  ואם חייב אחת. שתים) שתים שאוכלם (כלומר, ף
שאם  כלוקח, זה הרי קצוב דבר אוכל והוא הואיל לעשר,
לפי  כאן, זה דין רבינו הזכיר ולא (למעשר)", נקבע צירף
הנוגעים  בענינים בלבד לאכילה הפועל בזכות כאן דן שהוא
מה  על בזה וסמך מעשר. בדיני ולא בעלֿהבית, עם ליחסו

(מגידֿמשנה). מעשר בהל' ביאר למצוץ 86)שכבר
והזגים. החרצנים ולזרוק ולא 87)הענבים, "ואכלת,

פז:). (שם הוא 88)מוצץ" שהרי עצמו, הפועל וכלֿשכן
פט.). שם (גמרא מהבהב שהוא בשעה ממלאכה בטל

שם).89) (רש"י טעמו" ממתק מסמיך 90)"שהאור רבינו
ודבר  ענבים ולא "ענבים, פז: שם שאמרו מה על זה דין
ע"י  אכילה ולא אחר דבר עם אכילה לא כלומר, אחר".
(אבןֿ שהן כמות ענבים אלא הפרי, בגוף הכשר הוספת

אור.91)האזל). יהבהבן שלא שבלים, כגון

.‡È‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡»¿≈∆¡…ƒ«∆≈¬ƒ»
‰q‚92EÚ·O ELÙk :¯Ó‡pL ;93¯zÓe .94ÚÓÏ BÏ «»∆∆¡«¿«¿¿»¿∆À»ƒ¿…«

BÓˆÚ ˙‡95˙BÙi‰ ÌB˜Ó „Ú96ÏÎB‡Â97BÏ LÈÂ . ∆«¿«»«»¿≈¿≈
˙eM˜ ÏÎ‡Ï98˙·˙BÎÂ ,¯È„a elÙ‡99,¯È„a elÙ‡ ∆¡…ƒ¬ƒ¿ƒ»¿∆∆¬ƒ¿ƒ»

ÛÒk ‰ÚÓa B¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡100ELÙk :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆¿»¿»»∆∆∆∆¡«¿«¿¿
EÚ·O101‰È‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ . »¿∆¬»¿«¿ƒ∆»»»∆…ƒ¿∆

ÂÈÙa Á˙t‰ ˙‡ Ì˙BÒ ‰È‰ÈÂ ,Ôz·Ú¯102¯nLÓ ‰È‰ . ««¿»¿ƒ¿∆≈∆«∆«¿»»»»¿«≈
˙BÓ¯Ú LÓÁ B‡ Úa¯‡103˙Á‡Ó BÒ¯k ‡lÓÈ ‡Ï - «¿«»≈¬≈…¿«≈¿≈≈««

ÏÎB‡ ‡l‡ ,Ô‰Ó104ÓÔBaLÁ ÈÙÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk105. ≈∆∆»≈ƒ»««¿««¿ƒ∆¿
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שבעו.92) על יתר מרובה דרשו:93)אכילה שם, בגמרא
גסה". אכילה ולא צא:94)"שבעך, -95)שם מאכילה

יפים. וחלק רעים מפירותיו שחלק בכרם, עושה כשהוא
היפים.96) במקום לעשות הגיעו מהם,97)עד שבעו כל

לאכול  שמותר שבעו שיעור לחלק חייב הפועל אין כלומר
מאלה  שיאכל זאתֿאומרת חשבון, לפי והרעים היפים בין -
כל  אוכל אלא בהם, העבודה לשיעור מתאים חלק ומאלה

חפץ. שהוא ממה תמרים.99)קישואים.98)שבעו
בדינר 100) יש כסף מעות ששש מדינר, ששית שהוא

צב.). שם במשנה, (רסו):101)(כחכמים דברים ב'ספרי'
יותר  פועל שאוכל מלמד - "שבעך" אומרים: וחכמים
בשיעור  התורה קבעה הפועל אכילת גבול כלומר, משכרו.

ש  בלא שכרו.שביעתו מלשכרו 102)יעור שימנעו
שם). אנשים.103)(במשנה, חמשה או ארבעה של

שבעו.104) צג.105)שיעור ב"מ

.·È˙ba ·¯ÚÂ È˙L eÎÏ‰ ‡lL ÌÈÏÚBt‰106ÔÈÏÎB‡ - «¬ƒ∆…»¿¿ƒ»≈∆««¿ƒ
‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL ,ÔÈÈ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÌÈ·Ú¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ∆»

„·Ïa ÌÈ·Úa107È˙L da eÎl‰ÈÂ ˙ba eÎ¯„iMÓe . «¬»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿««ƒ«¿»¿ƒ
ÔÓ ˙BzLÏÂ ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï Ô‰Ï LÈ - ·¯ÚÂ»≈∆≈»∆∆¡…ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈÈ·e ÌÈ·Úa ÔÈOBÚ Ô‰ È¯‰L ,LB¯Èz‰108. «ƒ∆¬≈≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒ

הגת,106) על ברגליהם ודורכים בגת ענבים להטיל דרכם
אין  ולרוחב) (לאורך וערב שתי בה הילכו שלא ועד

בענבים. אלא ביין ניכרת אוכל 107)מלאכתם הפועל ואין
י). (הלכה למעלה כמבואר בו, עושה שהוא מהמין אלא

צא:108) שם

.‚ÈÈ‡M ‰Ó È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«¿¿ƒ¿ƒ»««∆¬ƒ
ÏÎB‡109ÈzÏËpL ‰fÓ ËÚÓ Ô˙B ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ , ≈∆»«¬≈ƒ≈¿«ƒ∆∆»«¿ƒ
ÏÎ‡Ï110‰˙ÎÊ ‡lL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ∆¡…¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆…»¿»

BÓˆÚ ÏÚBtÏ ‡l‡ ‰¯Bz111¯ÈÊ elÙ‡ .112‰È‰L »∆»«≈«¿¬ƒ»ƒ∆»»
ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡Â ,ÌÈ·Úa ‰OBÚ∆«¬»ƒ¿»«¿¿ƒ¿ƒ»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL113. ¿ƒ

לאכול.109) בזכותי לי שכבר 110)המגיע מזה כלומר,
שלז). סי' 'טור' (עיין בו וזכיתי בידי שהוא 111)הם "מה

שם  ה'תוספות' (לשון כלום" ליתן כח לו אין ואוכל, לועס
ולא  אוכל, הוא שמים משל שהפועל אמרת) אי בד"ה צב.
אוכל) הוא שמים שמשל רבינו ופסק שם, בגמ' (ספק משלו
לתנאי  הופכת אינה הפירות לאכול הפועל של זכותו כלומר,
יוכל  כך ומתוך וכקנינו, שכר כתוספת דינה שיהיה בשכירות
אוכל  הוא שמים משל אלא ולבניו, לאשתו זכותו להעביר
עצמו. לפועל אלא זיכתה ולא התורה לו שזיכתה

(112- ולבניו לאשתו יתן לא ואם ענבים, באכילת שאסור
עצמו,113)יפסיד. לפועל אלא התורה זיכתה שלא שם.

זכותו. איבד - לאכול ראוי וכשאינו

.„È‰OBÚ ‰È‰L ÏÚBt114ÂÈ·e BzL‡Â ‡e‰ ≈∆»»∆¿ƒ¿»»
ÂÈ„·ÚÂ115eÏÎ‡È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ‰˙‰Â ,116 «¬»»¿ƒ¿»ƒ««««ƒ∆……¿

el‡ È¯‰ - Ì‰ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓƒ«∆≈ƒ…¿…≈¬≈≈
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡117?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .118 ≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;eÏÁÓ È¯‰Â ˙Úc Ì‰a LiL ÈtÓ ,ÌÈÏB„‚aƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆«««¬≈»¬¬»

ÌÈpË˜119;eÏÎ‡È ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˜ÒÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«ƒ≈»ƒ¿…¬≈∆∆……¿
Ô‰È·‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L120ÏMÓ B‡ ∆≈»¿ƒƒ∆¬ƒ∆ƒ∆

Ì‰ÈB„‡121ÌÈÓL ÏMÓ ‡l‡ ,122. ¬≈∆∆»ƒ∆»«ƒ

-116)הכנענים.115)שנשכר.114) כסף תמורת
מחלו.117)ובידיעתם. על 118)שהרי מתנה שהוא

מחילה.119)אכילתם. בני ואינם דעת בהם שאין
זיכתה 122)העבדים.121)הבנים.120) לא והתורה

יכול  אינו ולפיכך לאדוניו, או לאביו ולא עצמו לפועל אלא
על  למחול דעת בני אינם שהרי הקטנים, אכילת על לפסוק

צג.). צב: (שם התורה להם שזיכתה זכותם

ה'תש"פ  אייר כ"ט ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שנאמר 1) כמו עושה שהיא במה אוכלת שבהמה מבאר

בדישו". שור תחסום "לא בתורה

.‡ÈÏec‚a ‰OBÚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆»¿«∆ƒ»¿ƒ≈
Ú˜¯˜2LeÏ˙a ÔÈa ¯aÁÓa ÔÈa ,3ÈB‡OnÓ ˙ÏÎB‡Â . «¿«≈ƒ¿À»≈¿»¿∆∆ƒ«

˙˜¯Bt ‰È‰zL „Ú dab ÏÚL4ÏhÈ ‡lL „·Ï·e .5 ∆««»«∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿«∆…ƒ…
‰pÏÈÎ‡ÈÂ B„Èa6. ¿»¿«¬ƒ∆»

פח:2) מציעא הדין,3)בבא לפרטי ובהתאם הפועל כמו
ב. והלכה א הלכה י"ב בפרק למעלה שנתבארו

הבהמה 4) שאין אוכלת, אינה שפרקוה ולאחר מפורקת,
בעבודה. שהיא  בשעה  אלא שם 6)החמר.5)אוכלת

ד): כה, (דברים מהכתוב למדנו בתלוש שור אכילת צב.
ולא  החסימה, על אלא תורה הזהירה ולא תחסום" "לא

בידיים. להאכילה התירה

.·dzÎ‡ÏÓ ˙ÚLa ÏÎ‡lÓ ‰Ó‰a‰ ÚBn‰ Ïk7- »«≈««¿≈»ƒ∆¡…ƒ¿«¿«¿»
¯BL „Á‡ .BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«…«¿…¿ƒ∆»

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ Ïk „Á‡Â8,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË ÔÈa , ¿∆»»ƒ≈¿≈»¿«»≈¿≈ƒ≈¿ƒ
ÈÏecb ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ¯‡L Ïk „Á‡Â ‰LÈc‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ»¿∆»»¿»«¿»∆ƒ≈

Ú˜¯˜9‰Â‰a ‡l‡ BLÈ„a ¯BL ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,10. «¿«¿…∆¡«¿ƒ∆»«…∆
ÏÚBt‰ ˙‡ ÌÒBÁ‰Â11¯eËt -12d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡ . ¿«≈∆«≈»∆»«≈»

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa13‰OÚÂ Ì„wÓ d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡Â ƒ¿«¿»»¿∆»«≈»ƒ…∆¿»»
‰ÓeÒÁ ‡È‰Â ‰Î‡ÏÓ d·14ÏB˜a dÓÒÁ elÙ‡ ,15- »¿»»¿ƒ¬»¬ƒ¬»»¿

‰˜BÏ16,‰˜BÏ - da L„Â dÓÒÁÂ ‰Ó‰a ¯ÎO . ∆»«¿≈»«¬»»¿»»∆
ÌlLÓe17ÚaÏÌÈÏ18‰LBÏLe ‰¯ÙÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ¿«≈«¿»ƒ«¿»»«ƒ¿»»¿»

¯BÓÁÏ ÔÈa˜19,‰È˙BBÊÓa ·iÁ˙ ‰ÎÈLÓ ˙ÚMnL ; «ƒ«¬∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿∆»
‰ÓeÒÁ da Le„iL „Ú ˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â20. ¿≈«»«¿«∆»»¬»

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel lewa dnqg elit`"

מעשה, ובין ודיבור מחשבה בין כללי הבדל שיש הגם
האדם  בתוך הנמצאים עניינים מבטאים ודיבור שמחשבה
מה־ החוץ, עם פעולה לא ובוודאי שייכות להם אין אבל
פעולה  כי־אם מהאדם חלק שאינו המעשה שאין־כן
ובין  דיבור בין גדול הבדל ישנו זאת, בכל לו, מחוצה הנפעלת
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להן  ואין ודקות רוחניות הן המחשבה אותיות כי מחשבה.
ואין  עצמו באדם רק היא המחשבה ולכן למעשה, שייכות
הדיבור  מה־שאין־כן הזולת. אצל לפעול אפשרות כל לה
שייכות  לו יש הפה מוצאות חמש ידי על גשמי מהבל שנוצר

מעשה". הוי שפתיו "עקימת ולכן האדם, לפעולת
שבין  ההבדל את המסביר בסנהדרין לתוס' ההסבר גם זהו
כי  שלוקה, הוא שהדין בפה" "חסמה לבין זוממין עדים
המשך  כמו הוא אדם של דיבורו ידי על הנגרם מעשה
שמעשה  הרי מעשה הוי שפתיו שעקימת ומכיון לדיבור,
בפה" "חסמה ולכן בפועל, שנוצר המעשה את יצר הדיבור

חייב.
על  לחייבם אפשר אי זוממים בעדים מה־שאין־כן
שראו  על ומעידים בראיה" ש"ישנם הגם בלבד, המחשבה
הראי'ה  שתחשב אפשר אי פלוני, מעשה עושה פלוני את

כמעשה.
(83 'r `"ig y"ewl)

ממקום 7) גבה על תבן שתישא או בגורן "שתדוש כגון
מגיד  וראה ריט, לאווין המצוות בספר רבינו (לשון למקום"

א). בהלכה נד:8)משנה קמא דברים,9)בבא סיפרי
פט. מציעא בבא ועיין אומרת 10)רפז, זאת להיות, רגיל

בדרך  בו ומשתמשים לעבודה, בשור השימוש הוא מצוי
תבואה. לדישת עושה 11)כלל שהוא בשעה לאכול

כמבואר  בהם, עושה שהוא ממה אוכל שהפועל - במלאכה
י"ב. בפרק (כן 12)למעלה "כנפשך פח: מציעא בבא

מה  פועל, של כנפשו כנפשך) ענבים ואכלת בפועל נאמר
(חסמו  חסמתו אם פועל אף פטור חסמתו אם (ברצונו) נפשו
שלז) (סימן הטור וכתב פטור". כורחו) בעל הבית בעל
איסורא  אבל פטור שהוא קאמר מלקות לעניין "ודווקא

כורחו". בעל חסמו אם כבר 13)איכא שהיא בשעה
חסימה".14)במלאכה. תהא לא דישה "בשעת צ: שם

רש"י 15) (לשון בה" גוער היה לאכול שוחה "כשהייתה
לוקים 16)שם). אין מעשה בו שאין שלאו פי על אף

היא  בחסימה פיו שעקימת מפני דבר, של וטעמו עליו.
אוכלת  ואינה נחסמת הבהמה קולו ידי שעל כמעשה,
המתחיל  דיבור תוספות ראה שם. יוחנן (כרבי דשה כשהיא
רבינו  מדברי שמתבאר למה סתירה מכאן ואין יוחנן). רבי
על  לוקין שאין ב) הלכה סנהדרין מהלכות י"ח (בפרק
שאינו  בדיבור אלא לוקין אין אמרו שלא שפתיים עקימת

משנה). (מגיד מעשה  לכלל  צא.17)בא  בעד 18)שם
ויום. יום ליום 19)כל האכילה כמות חכמים שיערו כך

חמור. ושל פרה לפוטרו 20)של אין כך משום כלומר,
ומשלם  לוקה אדם שאין הכלל פי על התשלומין מן
באים  אינם והמלקות התשלומים שחיוב לפי לג), (כתובות
חיוב  לכלל שבא לפני במזונותיה כבר נתחייב שהרי כאחת,
באים  כשהם אלא ומשלמים לוקים אין אמרו ולא מלקות

צא.). (שם גניבה מהלכות ג בפרק כמבואר כאחד,

.‚Ï‡¯OÈ21ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙¯Ùa Lc‰22¯·BÚ - ƒ¿»≈«»¿»»∆≈»ƒ≈
ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ23B˙¯Ùa Lc‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â . ƒ««¿…¿»≈»ƒ«»¿»»

Ï‡¯OÈ ÏL24ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡ -25¯Ó‡ . ∆ƒ¿»≈≈≈ƒ««¿…»«
da Le„Â È˙¯t ÌÒÁ :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ26dÏ ·LÈ ; ¿≈»ƒ¬…»»ƒ¿»»«»

ıB˜27dÏ ıÈa¯‰ ;˙ÏÎB‡ dÈ‡ È¯‰Â ,da L„Â ‰ÈÙa¿ƒ»¿»»«¬≈≈»∆∆ƒ¿ƒ»
È¯‡28ıeÁaÓ da ıÈa¯‰L B‡ ,ıeÁaÓ29È¯‰ ; ¬ƒƒ«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈

d˙B‡ ‰˜LÓ BÈ‡Â ‰‡ÓvL30Èab ÏÚ ¯BÚ Ò¯t ; ∆»¿»¿≈«¿∆»»«««≈
LÈc‰31,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ÏÎ‡z ‡lL È„k ««ƒ¿≈∆……«»∆¿«≈»

‰˜BÏ BÈ‡Â32È·Ï Ú¯ Ba ‰OBÚ ‡È‰L ¯·c‰ ‰È‰ . ¿≈∆»»«»»∆ƒ»«ƒ¿≈
‰fÓ ÏÎ‡z Ì‡Â ‰ÏBÁ ‰˙È‰L B‡ ,d˜ÈfÓe ‰ÈÚÓ≈∆»«ƒ»∆»¿»»¿ƒ…«ƒ∆
‡l‡ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡lL ;dÚÓÏ ¯zÓ - ˙Ê¯˙Ó«¿∆∆À»¿»¿»∆…ƒ¿ƒ»»∆»

d˙‡‰ ÏÚ33˙È‰ dÈ‡ È¯‰Â ,34. «¬»»»«¬≈≈»∆¡≈

צ.21) יהודי.22)שם האינו של התבואה ואפילו
ודישה 23) שור בכל נאמר, סתמא בדישו, שור תחסום שלא

יא). קטן סעיף שלח (סמ"ע של 24)שהיא הוראתו פי על
אך 25)הישראל. הישראל. ביד חסימה מעשה כאן שאין

רבינו  שמבאר כמו לוקה ואינו אסור ישראל של התבואה אם
הישראל 26)בסמוך. בתבואת אומרת זאת דישתי,

אסור  שהישראל מעשה, ישראל בשביל לעשות לגוי ואמירה
"אמירה  שבת לעניין שאמרו כשם מדבריהם, אסורה - בה

(שם). שבות" קוץ 27)לנכרי לה הושיב אבל - מאליו
שם). (גמרא גמור חסימה מעשה זו שהרי לוקה

"הרביץ 28) כתוב: שלפנינו בגמרא אוכלת. אינה ולאימתו
ארי  לה רבץ אלא היא? (מעולה) מעלייתא חסימה לה
הגירסא  ומתקן זו גירסא על מסתמך משנה והכסף מבחוץ".
נוטה  דעתו משנה הלחם וגם "הרביץ". במקום "רבץ" כאן

כך. ואין 29)לתקן אוכלת. אינה לבנה הגעגועים ומרוב
משום  ארי, בהרביץ כמו גמורה חסימה מעשה משום בזה
באכילתה  ממעטת אלא מלאכול, לגמרי נמנעת שאינה

עמד). המתחיל דיבור שם הצימאון 30)(תוספות ומחמת
אוכלת. ביה 31)אינה קרינא מי הדישה את רואה "ואינה

שם). (רש"י לא" או בדישו נקרא) זה שורת 32)(האם
אסור  - רבינו פסק ולפיכך נפתרו, שלא (שם) בגמרא שאלות

לוקה. תאכל.34)ולתועלתה.33)ואינו אם

.„‰¯t35da Lc Ô‰k ‰È‰L Ï‡¯OÈ ÏL36‰Óe¯˙a37 »»∆ƒ¿»≈∆»»…≈»»ƒ¿»
È‡cÂ ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e38˙BLc‰ ˙B¯t ÔÎÂ , ƒ¿««¬≈∆««¿≈»«»

ÈL ¯OÚÓa39˙B¯Ùe ,40ÈÙÏ ‰‡e·z‰ ÏÚ ˙BÎl‰Ó‰ ¿«¬≈≈ƒ»«¿«¿««¿»¿ƒ
Ë¯iL41Ïa ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - C¯c‰ Ô‰Ï ∆»«»∆«∆∆≈≈¬≈∆ƒ«
ÌÒÁz42ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ .43˙BL„ eÈ‰ Ì‡ , «¿…¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ËÚÓ ‡È·Ó - ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ
ÔÈÏËÒ¯˜a Ô‰Ï ‰ÏB˙Â44.Ô‰ÈÙaL ¿∆»∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ∆

צ.35) שם 37)חסומה.36)שם וקראו שהקדימו כגון
שם). (רש"י שיבולים בעודם ומעשר טבל 38)תרומה של

ט  בפרק כמבואר מהן, ישראל פרת להאכיל שאסור וודאי,
אף  ישראל בהמת ששכר "כהן ח: הלכה תרומות מהלכות
מפני  תרומה יאכילנה לא במזונותיה חייב שהוא פי על

כספו". קניין (כמבואר 39)שאינה גבוה ממון שהוא שם,
בו  קורא אני ואין יז) הלכה שני מעשר מהלכות ג בפרק

חסומות.40)"בדישו". מלשון 41)שהן עיקום עיוות,
הרב  (וכפירוש לנגדי הדרך ירט כי לב) כב, (במדבר הכתוב
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ודורסות  בדרך המהלכות פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם
דרכם  שעיוותו לפי אלא דישה, למגמת לא התבואה על
מציעא  בבא מקובצת בשיטה (ריטב"א התבואה על ועלו

והדשות 42)פט:). בתבואה המרכסות "פרות צ. פט: שם
רבינו  ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה
ד) מ, (ישעיה לבקעה" "והרכסים מלשון הוא "מרכסות"
וכן  מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב (לפי שפירושו
ולא  "בדישו" א) הלכה ט פרק (תרומות בירושלמי אמרו
בשם  משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו.

חסומה.43)הרמב"ן). בפרה דש שהוא יאמרו, שלא
דישה  לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות ובפרות

משנה). (לחם הבהמה 44)שם בצוואר שתולים שק כעין
(שם). שבתוכו ממה אוכלת והיא

.‰È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓa Lc‰45¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e «»¿«¬≈≈ƒ∆¿«ƒ¿««¬≈
‰Óe¯z ÈÏec‚·e È‡Óc ÏL46Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ - ∆¿«¿ƒ≈¿»≈ƒ«
ÌÒÁz47. «¿…

מעשרות 45) ממנה הפריש אם לנו שספק הארץ עמי תבואת
שני  ומעשר מעשר תרומת ממנה להפריש חכמים וגזרו
מלה  דמאי, אֿב. הלכה מעשר מהלכות ט בפרק כמבואר
מעושרים  הם? מה אלו פירות כלומר, מאי" "דא  מורכבת:
א). משנה ז פרק ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? או

לזרים 46) אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה, שזרע
כא.כתרומה  הלכה תרומה מהלכות י"א בפרק כמבואר ,

ורבינו 47) הם. גמורים חולין תורה, שמדברי לפי צ. שם
"וכיצד  מוסיף: תרומה בגידולי דש בדין כח בהלכה שם
חכמים  גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה?
לתוכן  ונותן הבהמה בצוואר כפיפות תולה להאכיל) שלא
את  מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו
שיעור  כדי שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה".
(כמו  לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו אכילתם
ד: בהלכה רבינו שכתב ומה ב)] הלכה למעלה שנתבאר
בתרומה  בדש דווקא היינו, המין", מאותו מעט "מביא
עין  מראית משום הכפיפה ותולה לחסום שמותר וודאית,
אכילתה  כדי הפרה את להאכיל מחוייב אינו כך ומשם

ח). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (וראה

.ÂÈ‡M¯48‰¯t‰ ÏÚa49È„k ,dÙbÒÏe B˙¯t ·ÈÚ¯‰Ï «««««»»¿«¿ƒ»»¿«¿»¿≈
È‡M¯Â ;LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡zL50dÏÈÎ‡‰Ï ¯ÎBO‰ ∆…««¿≈ƒ««ƒ¿«««≈¿«¬ƒ»

¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t51.LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡z ‡lL È„k , ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆……««¿≈ƒ««ƒ
,ÔÈÈ ÌÈÏÚBt ˙B˜L‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa È‡M¯ :Ba ‡ˆBik«≈««««««ƒ¿«¿¬ƒ«ƒ

ÔÈ‡M¯Â ;‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏÎ‡È ‡lL È„k52ÔÈÏÚBt ¿≈∆……¿¬»ƒ«¿≈¿«»ƒ¬ƒ
¯Èˆa Ôzt ÏaËÏ53Î‡iL È„k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏ54Ï·‡ . ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿≈∆…¿¬»ƒ«¿≈¬»
ÏÚBt‰ ÔÈ‡55‰ÏÈla BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚÏ È‡M¯ ≈«≈«««¬¿«¿««¿»

˙È·¯Ú B˙¯Ùa Le„Ï B‡ ,ÌBia BÓˆÚ ¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ«¿«»¿»»«¿ƒ
BÓˆÚ ÛbÒÓe ·ÈÚ¯Ó ‰È‰È ‡ÏÂ .˙È¯ÁL ‰¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ»«¬ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿«≈«¿

ÂÈ˙BBÊÓ ÏÈÎ‡Óe56ÏL BzÎ‡ÏÓ ÏÊ‚ ÈtÓ ,ÂÈ·Ï «¬ƒ¿»¿»»ƒ¿≈∆∆¿«¿∆
‡ÏÂ ,BzÚc LÏÁ˙Â BÁk LLz È¯‰L ;˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆¬≈»«…¿∆¡««¿¿…

.ÁÎa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ«¬∆¿»»¿…«

ãycew zegiyn zecewpã

xikydle dlila ezk`ln zeyrl i`yx lretd oi` la`"
dk`ln dyri `le 'ek ...egek ylgi ixdy ...meia envr

."gka

מעט  ויבטל הבית בעל את יגזול "...שלא כתב: ז' ובהלכה
חייב  וכן כו' במרמה.. היום כל ומוציא בכאן ומעט בכאן

כוחו". בכל לעבוד
ולכן  שונים, דינים שני הם הרמב"ם שלשיטת לומר ויש
של  בחפצא דין הוא הראשון, הלכות. לשתי חילקם
יחסר  הגוף ובתשישות כח בחלישות יעשנה שאם העבודה
מדבר  אינו השני הדין אבל לעשות. שעליו המלאכה בגוף
כוחו  בכל לעבוד שצריך להדגיש בא אלא תשוש בפועל
הבית, בעל כלפי הפועל של האישית התחייבותו מצד
לחיוב  ויותר המלאכה של לחפצא פחות נוגע זה ועניין
בחפצא  ולא הבית לבעל הפועל שבין עניין והוא הגברא,

עצמה. המלאכה גוף של
שני  את חיבר שלו בשו"ע הזקן האדמו"ר מה־שאין־כן
מוזהר  הבית שבעל "וכדרך כו'" רשאי הפועל "אין הדינים
חייב  וכן כו' הבית בעל מלאכת יבטל שלא מוזהר העני כך
דינים  שני אינם לשיטתו כי אחת בהלכה כוחו" בכל לעבוד
ההתחייבות  היינו הוא, אחד שניהם שיסוד אלא שונים
של  בחפצא פגם ולא הבית בעל כלפי הפועל של האישית
לא  הוא כח בתשישות שעבד מה גם כי עצמה. המלאכה
הנגרם  "גרם" רק אלא הבית בעל של מלאכתו גזילת בגדר

בכח. הבית בעל של מלאכתו לעשות יוכל שלא מזה
(144 'r d"kg y"ewl it lr)

הפרה.49)שם.48) השכרת שם.50)קודם
קש.51) כבושים.53)שם.52)אגודות דגים של רוטב
הפת 54) אוכל שהוא שעה באותה כי הפת, אכילת לאחר

שנתבאר  כמו פת עם הענבים באכילת הוא אסור הרי
י. הלכה י"ב פרק ח.55)למעלה פרק שם תוספתא

שבביתו.56)

.ÊÈÚ ¯ÎO ÏÊ‚È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯‰ÊnL C¯„k57 ¿∆∆∆À¿»««««ƒ∆…ƒ¿…¿«»ƒ
ep·kÚÈ ‡ÏÂ58˙Î‡ÏÓ ÏÊ‚È ‡lL ¯‰ÊÓ ÈÚ‰ Ck , ¿…¿«¿∆»∆»ƒÀ¿»∆…ƒ¿…¿∆∆

‡ÈˆBÓe ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa ËÚÓ Ïh·ÈÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ«≈¿«¿»¿«¿»ƒ
,ÔÓfa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Ó¯Óa ÌBi‰ Ïk»«¿ƒ¿»∆»«»¿«¿≈««¿«¿«
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÚ e„Èt˜‰ È¯‰L59 ∆¬≈ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒƒ∆ƒ¿««»

d˙B‡ C¯·È ‡lL60È¯‰L .BÁk ÏÎa „·ÚÏ ·iÁ ÔÎÂ . ∆…¿»≈»¿≈«»«¬…¿»…∆¬≈
.ÔÎÈ·‡ ˙‡ Èz„·Ú ÈÁk ÏÎa Èk :¯Ó‡ ˜Ècv‰ ·˜ÚÈ«¬…««ƒ»«ƒ¿»…ƒ»«¿ƒ∆¬ƒ∆
:¯Ó‡pL ,‰f‰ ÌÏBÚa Û‡ ˙‡Ê ¯ÎO ÏË CÎÈÙÏ¿ƒ»»«¿«…«»»«∆∆∆¡«

.„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ«ƒ¿…»ƒ¿…¿…

ãycew zegiyn zecewpã

okia` z` izcar igek lka ik xn` wicvd awri ixdy"
yi`d uxtie xn`py ,dfd mlera s` z`f xky lhp jkitl
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oecwteקסב dl`y zekld - mihtyn xtq - xii` h"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להבין: וצריך
הוא הרמב"ם של ספרו הי"ד)א. לספר בהקדמה "ספר (כדבריו

נטל  הצדיק שיעקב להלכה כאן נוגע ומה הלכות" הלכות
הזה. בעולם אף שכר

כלל, ברמב"ם רגיל שאינו הצדיק" "יעקב הלשון מהו ב.
אבינו יעקב כתב לא וכד'.ומדוע

הנהגתו  אם שהרי וביה, מניה עצמו סותר לכאורה  הרי ג.
הדין  משורת ולפנים צדקות מצד היתה אבינו יעקב של
ראיה  ממנה מביא מדוע הזה) בעולם אף שכר נטל (שלכן

אדם. כל ולהנהגת להלכה
היינו  הצדיק, מיעקב שהביא הראיה לא אם בזה: והביאור
של  בחפצא לפגום שלא הוא שהחיוב לחשוב יכולים
שהעני  ו' בהלכה הרמב"ם שכתב כמו הבית, בעל מלאכת
ז' בהלכה אבל הבית" בעל של מלאכתו גזל "מפני מוזהר
גדר  שהוא כחו" בכל לעבוד חייב "וכן עניין עוד מחדש
מצד  הבית לבעל הפועל של האישית במחויבות נוסף
הבית  לבעל הפועל שבין האישי בעניין והזהירות הגברא,

הצדיק". "יעקב במילים מרומזת
מדגיש  הזה" בעולם אף שכרו נטל "לפיכך שהוסיף ובזה
מאד  האיש "ויפרוץ את שהרי עבודתו, על שכר שזהו
את  עבדתי כחי ש"בכל ידי על אבינו יעקב פעל מאד"
הגברא  שמצד השני העניין שגם הראיה ומכאן אביכן",
כל  ולהנהגת להלכה עניין היא כחו" "בכל העבודה היינו

אדם.
(139 'r d"kg y"ewl it lr)

עני".57) שכיר תעשוק "לא יד) כד, (דברים הכתוב כלשון
משכירין  והגרים והאביונים שהעניים מדבר הכתוב ובהווה

שם). (רמב"ן שכרו.58)עצמם" ילין ברכת 59)לא
והמטיב. הברכה 60)הטוב את כולל הוא (וכן כלל הפועל

הבית  בעל מלאכת יבטל שלא כדי השנייה) בתוך השלישית
ב). הלכה ברכות מהלכות ב פרק טז. (ברכות

˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ

-mihtynxtq
oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨

ÔÈc - ‰BL‡¯ .‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒ»ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL ÔÈc - ‰iL .ÌÈÏ‡BM‰«¬ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
שואל.1) דין מבאר

.‡Ï‡BM‰2¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰· B‡ ÌÈÏk «≈≈ƒ¿≈»¿«≈»∆ƒ¿»
Ò‡ Ò‡ elÙ‡ ,·‚ B‡ „·‡Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ≈¬≈¿»«ƒ¿«¬ƒ∆¡«…∆

ÏB„b3- ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰¯aLpL ÔB‚k , »¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿≈≈»
ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«…∆∆¡«¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ
ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó B‡ ¯aLÂ 'B‚Â e‰Ú≈̄≈¿¿ƒ¿«≈¿»»≈ƒ«≈
˙ÚLa ‡lL Ò‡pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌlLÈ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«∆…ƒ¿«

,da L¯ÁÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a Ï‡L Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ¿»»¬»ƒ»«¿≈»≈¬≈«¬»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙L¯BÁ ‡È‰Lk ‰˙Óe4Ì‡ Ï·‡ . ≈»¿∆ƒ∆∆¬≈∆»¬»ƒ

·Î¯L B‡ ,da L¯ÁL ¯Á‡ B‡ da L¯ÁiL Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆∆«¬»««∆»«»∆»«
‰ÈÏÚ5˙ÚLa B‡ ‰L„ ‡È‰Lk ‰˙Óe da L„ B‡ »∆»»»≈»¿∆ƒ»»ƒ¿«

ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·ÈÎ¯6.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿≈…«≈»∆
Ï‡BM‰ ÔÎÂ7,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da CÏÈÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a ¿≈«≈¿≈»≈¬≈≈≈»ƒ¿¿ƒ
ÂÈzÁz ‰˙Óe8˙‡lÓÏ ÈÏc Ï‡ML B‡ ;C¯c‰ d˙B‡a ≈»«¿»¿»«∆∆∆»«¿ƒ¿«…

Ìc¯˜ Ï‡ML B‡ ;ÈelÓ ˙ÚLa ¯Baa Ú¯˜Â ,Ba¿ƒ¿««ƒ¿«ƒ∆»««¿…
˙ÓÁÓ Ba ÏvtL ˙Úa ¯aLÂ ,ÌÈˆÚ Ba ÏvÙÏ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆ƒ≈≈¬«

Úewa‰9Ï‡L ‡lL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ; «ƒ«¿…«≈»∆¬≈∆»∆…»«
.‰pL ‡Ï È¯‰Â ,BÊ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»«¬≈…ƒ»

הכל".2) את משלם "שואל צג. בבאֿמציעא משנה
למונעו.3) השואל ביד מתה 4)שאין בין כאן מחלק רבינו

עליו  ותמהו מלאכה. בשעת שלא לבין מלאכה, בשעת
כזה, הבדל בגמרא מצאנו לא שהרי והרשב"א, הרמב"ן
לא  ובין מלאכה מחמת מתה בין צו:) (שם הבדילו אלא
(מגידֿמשנה). מהלכה רבינו דברי ודחו מלאכה, מחמת
ואומר  רבינו, שיטת מברר תקג סי' בתשובותיו [והריב"ש
שם, בגמרא בפירוש שנאמרה מההלכה כלל נטה שלא
חייב, מלאכה מחמת ושלא פטור, מלאכה מחמת שמתה
גרמה  שהמלאכה יודעים אנו כיצד ומבאר מוסיף שהוא אלא
יש  המלאכה בשעת מתה שאם ומלמדנו, הבהמה, למיתת
ראינו  שלא אע"פ מתה, המלאכה שמחמת לתלות
במלאכה  תולין אין - מלאכה בשעת מתה ואם שנתייגעה,
בכסףֿמשנה  כאן מובאים הריב"ש (דברי שנתייגעה ואע"פ
והנכון  הסימן. מספר בציון טעות שם ונפלה ובלחםֿמשנה,
ודעתם  בזה, רבינו על חולקים הפוסקים ורוב שכתבנו). כמו
ומתה  השאילה, שלשמה מלאכתה אגב נתעייפה שאם
למה  דבר, של וטעמו פטור]. - מלאכה בשעת שלא אפילו
מפני  שם: בריב"ש מבואר פטור, מלאכה מחמת מתה
קשה  למלאכה שהשאילה בזה למיתתה גרם שהמשאיל
שמ, סי' בחו"מ הסמ"ע כתב וכן מכוחותיה. למעלה שהיא

ג. דישה 5)ס"ק וכן מחרישה. קלה יותר למלאכה ושינה
מחרישה. יותר א.6)קלה דינים: שני כוללת זו בבא

והבהמה  שאל, שלצורכה המלאכה את שינה לא השואל
אלא  מלאכה, בשעת מתה ב. מלאכה; בשעת שלא מתה
השינוי  ובכן דש, או רכב לחרוש ובמקום שינה, שהשואל
להלכה  בהערות נתבאר הראשון הדין הבהמה. לטובת הוא

ממלאכה שינוי ובדין הריב"ש, תשובת ע"פ חמורה הקודמת
בשעת  מתה אם שאפילו רבותא, רבינו משמיענו לקלה
בחמורה  העסיקה שאילו הדעת על ומתקבל הקלה, המלאכה
כמתה  אותה דנים אין אףֿעלֿפיֿכן מתה, היתה בוודאי
שלא  מתה אם ומכלֿשכן לשלם, וחייב מלאכה מחמת
לא  אם אפילו כזה במקרה שהרי דישה, או רכיבה בשעת
הלחםֿמשנה, (ע"פ למעלה כמבואר רבינו, מחייבו שינה
- שינוי דין מקור הכסףֿמשנה). תמיהת מסולקת ובזה

צו: שם -7)בגמרא ההלכה סוף עד מכאן הדינים כל
שם. בגמרא אבל 8)מבוארים עליה, רוכב שהוא בשעה

חייב. - רכיבה בשעת שלא מתה הדינים 9)אם [בכל
בשעת  ללא מלאכה בשעת בין רבינו חילק שלמעלה,
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שינה  וכאן המלאכה". "מחמת כלל הזכיר ולא מלאכה,
בזה  התכוון ואולי הביקוע", "מחמת המלים והוסיף

למעלה]. שהבאנו הריב"ש של לביאורו

.·‰Ó‰a Ï‡BM‰10Ï‡BM‰ ÔÚËÂ ,‰˙Óe B¯·ÁÓ «≈¿≈»≈¬≈≈»¿»««≈
dÏ‡ML ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰˙Ó ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaL∆ƒ¿«¿»»≈»ƒ»»«»∆¿≈»
‰È‡¯ ‡È·È - ÌL ÔÈÈeˆÓ Ì„‡ ÈaL ÌB˜Ó Ba CÏÈÏ≈≈»∆¿≈»»¿ƒ»»ƒ¿»»
da ‰pL ‡lLÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰Ò‡ B‡ ‰˙nL11, ∆≈»∆∆¿»ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ»»

epnÓ dÏ‡L .ÌlLÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯ËtÈÂ¿ƒ»≈¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈¿»»ƒ∆
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,B˙a¯ÁaL ¯ÙÚ da ˙‡lÓÏ¿«…»»»∆¿À¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ
CB˙a ¯Ba‰ Ba ˙‡lÓÏ ÈÏ„ epnÓ Ï‡ML B‡ ,ÌL»∆»«ƒ∆¿ƒ¿«…«¿
Û‡ ¯ËtÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡ :¯Baa Ú¯˜Â ,B˙Èa≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ¿»»ƒ»≈«
˙Úe·L Ï‡BM‰ Ú·MÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Úe·MÓƒ¿»¿ƒ»ƒ»««≈¿«

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰˙nL ÌÈ¯ÓBM‰Ïk «¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿»»¿ƒ»≈¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ה"א.10) פ"ג שכירות בהלכות למעלה ראה 11)נתבאר
יד. בה שלח שלא שבועה בענין ה"א ופ"ו ה"א, פ"ד לקמן

.‚ÈÏk Ï‡BM‰12BÏ ÔÈÓL - ¯aLÂ B¯·ÁÓ13C¯„k «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆
ÔÈ˜Êa ÔÈÓML14,ÌÏL ‰ÂL ‰È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ : ∆»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»»∆»≈

‰Ó‰a‰ B‡ ÈÏk‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»»∆«»«¬ƒ«¿ƒ«¿≈»
- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .˙Át‰ ÌlLÓe ,‰¯e·M‰«¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ≈»«¿≈»

.˙Át‰ ÌlLÓe ,‰Ï·p‰ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒ«¿≈»¿«≈«¿»

צו:12) וב"מ יא. השואל 13)בבאֿקמא את מחייבים אין
אומדים  אלא השברים, את לעצמו ויקח הכלי דמי כל לשלם

בסמוך. רבינו שמבאר כמו הנזק חכמים 14)את למדו
ההפרש  את משלם שהמזיק פסוקים, מכמה י:) (בבאֿקמא

שבריו. ובין השלם הכלי דמי שבין

.„‰Ó‰a Ï‡BM‰15‰ÚMÓ ‰È˙BBÊÓa ·iÁ - «≈¿≈»«»ƒ¿∆»ƒ»»
dÎLnL16- d¯Oa LÁk Ì‡Â .d˙Ï‡L ÈÓÈ ÛBÒ „Ú ∆¿»»«¿≈¿≈»»¿ƒ»«¿»»

‰ÈÓ„a ‰˙ÁtM ‰Ó ÌlLÏ ·iÁ17d¯Oa LÁk . «»¿«≈«∆»¬»¿»∆»»«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ú·MÈÂ ;¯eËt - ‰Î‡Ïn‰ ˙ÓÁÓ18 ≈¬««¿»»»¿ƒ»«¿««¿ƒ

‰LÁk ‰Î‡ÏÓ ˙ÓÁnL19. ∆≈¬«¿»»»¬»

צא.15) בבבאֿמציעא פפא, רב של משיכת 16)מימרא
הלכות  למעלה (ראה לשאלה הקנין את גומרת הבהמה

ה"ב). פי "ג צו:17)שכירות שם בנקיטת 18)כרבא,
תפילין). תורה, (ספר קדושה של מיעט 19)חפץ ולא

ולא  מלאכה מחמת וכתב: רבינו, שינה כאן במזונותיה.
בשעת  ההכחשה את להכיר אפשרות אין כי מלאכה, בשעת

מלאכה.

.‰Ì˙Ò ‰Ó‰a B‡ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰20È¯‰ - «≈¿ƒ≈¬≈¿≈»¿»¬≈
B¯ÈÊÁÓ ÏÈ‡Ln‰21‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa22ÔÓÊÏ BÏ‡L . ««¿ƒ«¬ƒ¿»≈∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«

ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ ‰ÎÊÂ CLnL ÔÂÈk - ·eˆ»̃≈»∆»«¿»»≈«¿»ƒ¿ƒ
B¯ÈÊÁ‰Ï23elÙ‡Â .‰Ï‡M‰ ÈÓÈ ÛBÒ „Ú B„È ˙ÁzÓ ¿«¬ƒƒ««»«¿≈«¿≈»«¬ƒ

„Ú ‰Ï‡Ma ÔÈLnzLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙Ó≈«≈¬≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈»«
ÔÓf‰ ÛBÒ24‡e‰ ÔÈ„Â .25ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰B˜ Á˜Bl‰ : «¿«¿ƒ«≈«∆«ƒ¿«

ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰˜ ‰zÓ Ïa˜Óe ,Ô˙pL ÌÈÓca ÌÏBÚ»«»ƒ∆»«¿«≈«»»»»«ƒ¿«

ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ ‰˜ ¯ÎBO‰Â ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ÌÏBÚ»¿…»«¿¿«≈»»«¿≈»
Ûeb‰ ‰˜ Ï‡BM‰Â ,Ô˙pL ÌÈÓca ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú«¿«»«»ƒ∆»«¿«≈»»«
Ô˙Bp‰L ÌLk ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ÂÈ˙B¯ÙÏ¿≈»«¿«»¿…»«¿¿≈∆«≈

ÌÏBÚÏ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ¯ÎBnk26ÏÈ‡Ln‰ Ck ,27 «≈∆≈»«¬…¿»»««¿ƒ
¯ÈkOnk28Ì‰Ï ÁÈp‰ .ÔÓf‰ CB˙a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ««¿ƒ∆≈»«¬…¿«¿«ƒƒ«»∆

‰ÈÒ‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰˙Óe ‰Ïe‡L ‰¯t Ì‰È·‡29. ¬ƒ∆»»¿»≈»≈«»ƒ»√»∆»
‰eÏÎ‡Â ‰eÁ·Ë ,Ì‰È·‡ ÏL ‡È‰L e·LÁ30- »¿∆ƒ∆¬ƒ∆¿»»«¬»»

ÏBÊa ¯Oa ÈÓc ÔÈÓlLÓ31Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈»»¿¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ∆
ÌÈÒÎ32‰ÈÓc ˙‡ ÔÈÓlLÓ - ‰eÁ·hL B‡ ‰˙Óe , ¿»ƒ≈»∆¿»»¿«¿ƒ∆»∆»

ÂÈÒÎpÓ33. ƒ¿»»

החזרה.20) זמן קביעת בחזרה.21)בלי לקחת הוא יכול
אלא 22) יום שלושים הלוואה סתם ג:) (מכות אמרו ולא

צריך  שהשואל שאלה אבל להוצאה, שניתנה כסף, בהלוואת
דעת  גם וכן כלל. זמן לה אין ששאל , הדבר את להחזיר
שם) (ב'תוספות' [ורבינוֿתם קמח. דף שבת במס' רש"י
ראיה  ומביא יום, שלשים היא שאלה סתם שגם ואומר חולק
מן  פטורה - שאולה טלית מד.) (מנחות שאמרו ממה
שיטת  ישוב שם ב'תוספות' ראה יום. שלשים כל הציצית
כאן]. מיימוניות והגהות שם, מכות רא"ש גם וראה רש"י,

משיכה 23) שתיקנו "כדרך עט.): (בבאֿקמא אלעזר כרבי
(מגידֿמשנה). בשומרים" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
שמן  מודה, אלעזר שרבי כתבו תיקנו, ד"ה שם [ב'תוספות'
שהשואל  תיקנו וחכמים בו, לחזור המשאיל יכול התורה
צט.) (בבאֿמציעא אמי רבי דעת אולם במשיכה, יקנה
שהמשאיל  (שם) אמר למה כן, לא שאם התורה, מן שקונה
לכתחילה  בו לבקע מותר וחבירו מעל, הקדש של קרדום
השואל  הלא המשאיל)? של מעילה ע"י לחולין שיצא (מפני
ויוצא  כלום. המשאיל עשה לא כן ואם הקרדום, את קנה לא
קולא  מביאה המשאיל, על חכמים שהטילו שהחומרא מזה
פוסק  שרבינו ומאחר מהקרדום. ליהנות אדם לכל שמתירה
סובר  שאינו ברור אמי, כרבי ה"ד) פ"ו מעילה (בהלכות
להסמיך  יותר רצוי זו, 'תוספות' סברת ע"פ אלעזר. כרבי
אלעזר]. רבי על ולא אמי רב על כאן רבינו דברי

לד:24) בכתובות מסברא 25)כרבא, זה דין ללמוד יש
תמורת 26)הגיונית. דבר כל נתן לא שהמקבל אףֿעלֿפי

תמורה.27)החפץ. ללא קצוב לזמן שקיבל 28)שנתן
זו  סברתו מסוים. זמן במשך השימוש זכות בעד תמורה
(מגידֿמשנה). משיכה קנין לתקנת הסבר משמשת

עליהם 29) קיבלו ולא הפרה את שאלו לא שהם לפי
שהרי  כשוכר, ואבידה בגניבה חייבים אבל אונסין, אחריות
להם  יש בה השתמשו לא ואפילו בה, להשתמש רשאים הם

הנאה  (מגידֿטובת בה להשתמש בידם שהרשות מזה,
- ירשו ואם מאביהם. כלום ירשו כשלא המדובר משנה).

בסמוך. דינם שם.30)יבואר רבא, דברי המשך
בפ"ו 31) רבינו וראה קמז: (בבאֿבתרא משויו שליש פחות

הגאונים). בשם הכ"ג ומתנה זכיה בגמרא 32)מהלכות
מדין  שהרי קרקעות, פירוש, נכסים". "אחריות כתוב שם
יתומים  של ממטלטלין גובה אינו החוב בעל הגמרא
בהתאם  נכסים, וכתב: שינה ורבינו אביהם, להם שהוריש
לגבות  הי"א) פי"א ולוה מלוה הלכות (ראה הגאונים לתקנת
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יתומים. של בשר 33)ממטלטלין דמי ולא הפרה, דמי כל
אחריות  להם "הניח שם: שאמר מה מפרש רבינו בזול.
כלשון  הבהמה, למתה גם הכוונה לשלם". חייבים נכסים,
זה, על השיגו והרשב"א והרמב"ן שם. רבא בדעת ראשון
לומר  באכלוה, רק נאמר שזה שם הגמרא מסוגיית ומוכיחים
אבל  בזול, בשר דמי ולא הפרה דמי כל שמשלמים לך
היינו  שנאנסה, בזמן בא שהחיוב מפני מאונסין, פטורים
כדעת  ולא היורשים. על חל ואינו המוריש, מיתת אחר
יורשיו  כך ומשום ששאל, משעה חל שהחיוב האומרים,
ובכסףֿ (מגידֿמשנה). נכסים כשהשאיר לשלם חייבים
בשעה  בא בכוח האונסין שחיוב רבינו, שיטת מבאר משנה
כשמתה, בא למעשה שהחיוב אלא נכסיו, ונשתעבדו ששאל
בחיי  שחל השעבוד אותו בתוקף נכסיו נתחייבו ואז
שם, בגמרא אחרת גירסא שלרבינו מוסיף והוא המוריש,

משנהֿלמלך). (ראה שלנו שבספרים מזו

.Â˙ÈBÏt ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰34 «≈¿ƒ≈¬≈«¬¿»»¿ƒ
‰OÚiL „Ú B„È ˙ÁzÓ B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ÏÈ‡Ln‰ ÔÈ‡ -≈««¿ƒ»¿«¬ƒƒ««»«∆«¬∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡ Ba35epnÓ Ï‡L Ì‡ ÔÎÂ .CÏÈÏ ‰Ó‰a »¿»»¿≈ƒ»«ƒ∆¿≈»≈≈
Ï‡BM‰ „iÓ d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da»ƒ¿¿ƒ≈»¿«¬ƒ»ƒ««≈

.¯ÊÁÈÂ ÌLÏ da CÏiL „Ú«∆≈≈»¿»¿«¬…

הכלי.34) את משך לזמן 35)והשואל בהשאילו כמו
קצוב.

.ÊB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36Ba ¯cÚÏ Ìc¯˜ ÈÏÈ‡L‰ : »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿…«¿…
BÈ‡Â ,„·Ïa Òc¯t‰ B˙B‡ Ba ¯„BÚ - ‰f‰ Òc¯t‰««¿≈«∆≈««¿≈ƒ¿«¿≈
- Ì˙Ò Òc¯t BÏ ¯Ó‡ .¯Á‡ Òc¯t Ba ¯cÚÏ È‡M«̄««¿…«¿≈«≈»««¿≈¿»

‰ˆ¯iL ‰Ê È‡ ¯Á‡ Òc¯t Ba ¯„BÚ37¯cÚÏ BÏ‡L . ≈«¿≈«≈≈∆∆ƒ¿∆¿»«¿…
BlL ‰a¯‰ ÌÈÒc¯t Ba38ÌÈÒc¯t‰ Ïk Ba ¯„BÚ - «¿≈ƒ«¿≈∆≈»««¿≈ƒ

BlL39BÏ ¯ÈÊÁÓ - ‰¯È„Úa ÏÊ¯a‰ Ïk ˙ÁL elÙ‡Â . ∆«¬ƒƒ¿«»««¿∆«¬ƒ»«¬ƒ
ıÚ ÏL ·vp‰40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»∆≈¿≈…«≈»∆

קג.36) שלו 37)בבאֿמציעא שאינו פרדס אפילו משמע,
שמא). סימן חושןֿמשפט כתוב:38)('טור' שם בגמרא

כתב  לכך ובהתאם בפתח, הסמ"ך מנקד רבינו "פרדיסי".
הבאה). הערה (ראה שלו" "הרבה אמר א 39)כאן אם בל

בבבאֿ שאמרו כמו משנים, יותר עודר אינו פרדסים, סתם
(מגידֿ דקלים שני לו נותן "דיקלי" לו מכר (סט:) בתרא
אמר  שאפילו כתב, שם [וב'טור' לחםֿמשנה). וראה משנה,
משה' 'דרכי (ראה שלו הכרמים כל הוא עודר - סתם כרמים
אפילו  לעדור רשאי סתם בכרם למה שואל: ב'דרישה' שם).
בשלו? רק עודר - כרמים וכשאמר שלו, שאינו בכרם
הסכים  שהמשאיל הדעת על מתקבל הדבר שאין ומבאר,
הקרדום  יחזיר לא כן שאם שבעולם, הכרמים כל שיעדור
ב'נמוקי  כתב וכן אחד. בכרם מהֿשאיןֿכן לעולם, לידו

שם]. בבאֿמציעא לשון 40)יוסף' היזקו. לו משלם ואינו
קתיה". ליה "ומהדר הגמרא:

.ÁÏ‡BM‰41:BÏ ¯Ó‡Â ,Ba LnzL‰Ï B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«≈¿»«
‰z‡ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .E˙·BËa ÈBÏt ¯·„ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿»¿¿«≈«»
‡l‡ ,ÔÈÏÈ‡Ln‰ Ïk C¯„k ‰Ê ¯·„ ÈÏ ÏÈ‡LÓ«¿ƒƒ»»∆¿∆∆»««¿ƒƒ∆»
ÔÓf‰ ÏÚ „Èt˜Ó EÈ‡L ,EÈ˙B·„Â EaÏ ˙·BË ÈÙk¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ««¿«

e˜ Ì‡ .C¯‡ Ì‡42È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÏÈ‡Ln‰ „iÓ ƒ»«ƒ»ƒ«««¿ƒ«∆¬≈
ÈÏk‰ Ïha˙iL „Ú ,ÌÏBÚÏ Ba LnzLÓ Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈«¿ƒ

ÂÈ¯ÈL B‡ ÂÈ¯·L ¯ÈÊÁÈÂ ,BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚlÓ43ÔÈ‡Â . ƒ«¬¿«¿¿«¬ƒ¿»»¿»»¿≈
ÌÚt B˙BOÚÏ B‡ ÈÏk‰ Ôw˙Ïe ¯ÊÁÏ È‡M¯ Ï‡BM‰«≈«««¬…¿«≈«¿ƒ«¬««

.˙¯Á‡«∆∆

לעולם".41) בטובו אדם שואל נחמן, רב "אמר שם: גמרא
הזה: בלשון לו "ואמר ז"ל: גאון בשם הרי"ף שם ופירש
זמן  קבע ולא בו, להשתמש זה כלי בטובתך השאילני
ורבינו  לבעליו". להחזירו חייב ואינו בו ישתמש - לחזירתו
שהכלי  זמן כל = "בטובו" מפרש (ורש"י פירושו קיבל

שם.42)טוב). לתקנם 43)גמרא שאפשר אע"פ
בסמוך. כמבואר בכלים, להשתמש ולהמשיך

.ËB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰44˙˜L ÈÏÈ‡L‰ :45,ÌÈÓ ÏL BÊ »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ…∆∆«ƒ
‰Ò¯‰Â46d˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47ÈÏÈ‡L‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿∆∆¿»≈»ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ

:BÏ ¯Ó‡ .d˙B·Ï BÏ LÈ - ‰Ò¯‰Â ,Ì˙Ò ˙˜L…∆¿»¿∆∆¿»≈ƒ¿»»«
˙˜L ÌB˜Ó ÈÏÈ‡L‰48e˜ Ì‡ ,49- ÏÈ‡Ln‰ „iÓ «¿ƒ≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ«««¿ƒ

„Ú ÏÈ‡Ln‰ Ú˜¯˜a CÏB‰Â ‰Ba Ï‡BM‰ È¯‰¬≈«≈∆¿≈¿«¿«««¿ƒ«
BzÓ‰a ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯LÙ‡L ˙˜L B„ÈÏ ‡B·zL∆»¿»…∆∆∆¿»¿«¿ƒ∆»¿∆¿

.ÏÈ‡Ln‰ ÌÚ ‰˙‰L BÓk ,Bˆ¯‡ B‡«¿¿∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ

האמורה 45)שם.44) גרגותא סתם "גרגותא". בגמרא:
בנויה  בבאר המדובר וכאן "באר", פירושה מקום בכל
והשדות. הבהמות ממנה להשקות שמתאימה באופן

להשקייה.46) ראויה ההלכה 47)ואינה בסוף בכלי, כמו
ולהכשירה 48)הקודמת. ולבנותה, באר בו לחפור מקום

בו,49)להשקייה. לחזור המשאיל יכול מידו קנו לא ואם
שם). (רש"י קנין כל ללא דברים אלא כאן אין שהרי
צריך  סתם שבגרגותא הריטב"א, בשם מבאר יוסף' ב'נמוקי
המשאיל  יכול קנין ובלי חזקה, או שטר כגון קנין, כן גם
באר" "מקום ובדין סודר, קנין צריך אינו אבל בו, לחזור
בו  לחפור הזכות את לו להקנות כדי סודר קנין גם צריך
השדה  בכל זכה לא ראשונה שבחפירה לפי פעמים, כמה
רבינו  שגם ונראה הריטב"א), בשם שם יוסף' ('נמוקי
(בהלכה  בטובתך השאילני בדין וכן [כאן, לזה. התכוון
שם, הגמרא דברי ע"פ סודר קנין רבינו מצריך הקודמת)
ומספיקה  קנו", "אם כתב לא אחרים שאלה עניני ובכל
לפי  שואל: לג, סי' שם וברא"ש ה"ה). למעלה (ראה משיכה
מספיקה  המשיכה אין למה והרמב"ם, הרי"ף של פירושם
יותר  סודר קנין מועיל מה הקשה ועוד סודר, קנין והצריכו
בדין  שם רש"י פירוש איפוא מעדיף הרא"ש המשיכה? מן
החזיר  אם שאפילו לומר, שהתכוון היינו לעולם", "בטובו
ועל  שנית, לו שיתננו מהמשאיל לדרוש הוא יכול הכלי, את
פקע  המשיכה קנין שתוקף לפי סודר, קנין שצריך אמרו זה
קנין, שצריך רש"י מפרש גרגותא ובדין שהחזיר. בשעה
בו]. לחזור ויכול בלבד דברים אלא משיכה כאן שאין מפני

.ÈÏ‡BM‰50ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :B¯·ÁÓ ˜ct «≈À¿»≈¬≈¿ƒ»≈»ƒ
‰˙È·LÏ ;„Á‡51;ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ∆»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈ‡eOÏ52˜eÏÁ Ï‡L .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ¿ƒ»«»
¯ÊÁÈÂ CÏiL È„k - Ï·‡‰ ˙È·Ï Ba CÏÈÏ B¯·ÁÓ53; ≈¬≈≈≈¿≈»≈∆¿≈∆≈≈¿«¬…
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BÏ‡L ;ÌBi‰ B˙B‡ Ïk - ‰zLn‰ ˙È·Ï BÏ‡L¿»¿≈«ƒ¿∆»«¿»
ÓÈ ‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - BlL ‰zLn‰ ˙BOÚÏ.ÌÈ «¬«ƒ¿∆∆≈»ƒƒ¿»»ƒ

הי"א.50) פ"ח בבאֿמציעא לשבת.51)תוספתא
עצמו.52) השואל לשהות 53)של אדם בני של דרכם אין

האבל. בבית רב זמן

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בבעלים.1) שכירות או בבעלים שאלה דין מבאר

.‡ÌÈÏÚaa Ï‡BM‰2‰ÚÈLÙa „·‡ B‡ ·‚ elÙ‡ , «≈«¿»ƒ¬ƒƒ¿«»«ƒ¿ƒ»
¯eËt -3„·Ï·e .ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…¿«≈ƒ¿«

ıÙÁ‰ ÌÚ ‰lÁz ÌÈÏÚa‰ Ï‡ML4e¯‡aL BÓk ,5. ∆»««¿»ƒ¿ƒ»ƒ«≈∆¿∆≈«¿
Ï‡BM‰ „Á‡Â6„Á‡Â ,Ô¯ÎOL B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ¿∆»«≈∆«¿»ƒ∆¿»»¿∆»

ÔÏ‡ML B‡ ‰Î‡Ïn‰ d˙B‡Ï ÌÈÏÚa‰ ˙‡ Ï‡BM‰«≈∆«¿»ƒ¿»«¿»»∆¿»»
elÙ‡ .ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ B‡ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ Ô¯ÎOe¿»»ƒ¿»»«∆∆¿»»»»¬ƒ

ÌÈÓ È˜L‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡7,BzÓ‰a epnÓ Ï‡LÂ , »««¬≈«¿≈ƒ«ƒ¿»«ƒ∆¿∆¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â e‰˜L‰Â¿ƒ¿»¿»«∆«¿≈»¬≈¿≈»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰Ó‰a‰ ˙‡ CLÓ .¯eËÙe ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ»»«∆«¿≈»«¿ƒ»¿««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - e‰˜L‰ƒ¿»≈»¿≈»«¿»ƒ¿≈…«≈»∆

עצמו.2) החפץ בעל את גם שכר או מחלוקת 3)ששאל
השואל, על להקל ופסק צה. בבבאֿמציעא ורבינא אחא רבי

מספק. ממון מוציאים את 4)שאין תחילה שאל אם אבל
וחייב  בבעלים שאילה זה אין - הבעלים את ואחרֿכך החפץ

צז.). (שם פשע לא אם אפילו בהלכות 5)באונסין
ה"ג. פ"א  צד.6)שכירות שם של 7)משנה, מימרא 

בפרוטרוט  נתבארו שכירות מהלכות (בפ"א צז. שם רבא,
שם). ראה - ופקדון שאלה בהלכות כאן שנכפלו דינים כמה

.·ÏÈ‡L‰8dnÚ ‡ˆÈÂ ,ÈBOÓÏ d¯ÈkO‰ B‡ BzÓ‰a ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ»
d„ÚÒÏ9B‡OÓa BnÚ ÔÚËÏÂ ¯ÎBO‰ B‡ Ï‡BM‰ ÌÚ ¿«¬»ƒ«≈«≈¿ƒ¿…ƒ¿«»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ -10ÈB‡On‰ ¯w·Ï ‡ˆÈ Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«≈««
- Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ‰ÈÏÚ eÚËÈ ‡lL ˙B‡¯ÏÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿¬»∆»»≈ƒ»»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL dÈ‡11. ≈»¿ƒ»«¿»ƒ

(שם).8) שהיה עושה 10)לסייע.9)מעשה הוא שהרי
השואל. בשביל לטובת 11)מלאכה דבר עושה שאינו לפי

בהמתו. לטובת אלא השואל

.‚˙B˜BÈz „nÏÓ12ÊÈwn‰Â ,‰È„n‰ È·Ï ÚËBp‰Â , ¿«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿««ƒ
el‡Ó „Á‡ Ïk ,Ô‰lL ¯ÙBq‰Â ,Ìc‰ ˙‡ Ì‰Ï»∆∆«»¿«≈∆»∆»∆»≈≈
,ÔzÎ‡ÏÓa ˜ÒÚÏ Ba ·LBÈ ‡e‰L ÌBia ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«∆≈«¬…ƒ¿«¿»
˜ÒBÚ ‡e‰L el‡Ó „Á‡Ï ¯ÈkO‰ B‡ ÏÈ‡L‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆»≈≈∆≈
ÚLt elÙ‡Â ,ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ - ÌzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¬≈¿ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»«

¯eËt - ¯ÓBM‰ da13¯ÎOL B‡ Ï‡ML ‡e‰ Ï·‡ . »«≈»¬»∆»«∆»«
‰ÓBÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡L ,·iÁ - Ô14. ≈∆«»∆≈»¿ƒ

א.13)שם.12) הלכה בראש אינם 14)כלמעלה הם
בשבילם. הוא אלא בשבילו, מלאכה עושים

.„·¯‰15˙Ú ÏÎa ÌÈ„ÈÓÏzÏ BBˆ¯a ‡È¯˜Ó ‡e‰L »«∆«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»≈
ÌÈÚe·˜ eÈ‰ Ì‰Â ,‰ˆ¯iL ‡zÎqÓ BÊÈ‡Â ‰ˆ¯iL16 ∆ƒ¿∆¿≈«∆¿»∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ

‡zÎqÓÏ ‡zÎqnÓ Ô‰Ï ËÓLÂ ,„ÈÓz ‡B·Ï17È¯‰ - »»ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ«∆¿»¿«∆¿»¬≈

ÌBÈ·e .Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÏe‡L Ô‰≈¿ƒ∆¿¿≈»»∆¿
˜¯t‰18È¯‰ - „ÚBÓ B˙B‡ ÔÈÚ ÚÓLÏ ÔÈ‡a Ïk‰L , «∆∆∆«…»ƒƒ¿…«ƒ¿«≈¬≈

.BÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡ Ì‰Â ,Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰»»∆¿≈≈»¿ƒ

את 17)מחויבים.16)שם.15) להפסיק הוא רשאי
אחרת. למסכתא ולעבור זו במסכתא בגמרא:18)הלימוד

שהחכם  הרגל, שלפני בימים רבינו: ומפרש דכלה" "ביומי
לענינים  ולעבור להפסיק יכול ואינו הרגל בעניני דורש

אחרים.

.‰dÈ‡ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ≈»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L19‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿≈»«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…

Bc·ÚÏ ¯Ó‡ .ÁÈÏL ‡Ï ,ÔÓˆÚ ÌÈÏÚa‰ - ÌlLÈ¿«≈«¿»ƒ«¿»…»ƒ«»«¿«¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :ÈÚk‰«¿«¬ƒ≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ¬≈¿≈»
dnÚ „·Ú‰ Ï‡L .Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ∆«»∆∆¿««ƒ¿«»∆∆ƒ»

ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL20. ∆…ƒ«««≈»¿≈»«¿»ƒ

(שם)19) והרי"ף בפירוש, נפשטה ולא צו. שם בגמרא בעיא
לעבדו  אמר שאם העמוד, בסוף שם שאמרו מזה פשטה
מפני  בבעלים, שאילה זו הרי - פרתי עם והישאל צא הכנעני
כיד  ידו שאין ישראל, שבשליח משמע, רבו. כיד עבד שיד
דעתו. קיבל ורבינו בבעלים, שאילה זה אין רבו,

בלי 20) לאחרים עצמו את להשאיל יכול אינו שהעבד
בעליו. הסכמת

.Â‰M‡‰ ÔÓ Ï‡BM‰21dÈ‡ - dÏÚa BÏ Ï‡LÂ , «≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿««¿»≈»
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ - ˙B¯t ÔÈwL ;ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L22, ¿≈»«¿»ƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

.˙B¯t ‡l‡ ÏÚaÏ ÔÈ‡Â¿≈«««∆»≈

וריש 21) יוחנן רבי במחלוקת תלוי זה שדין אמרו, שם
בנכסי  זוכה הבעל שהרי הגוף, כקנין פירות קנין אם לקיש
רבינו  ופסק ברשותה, נשאר והגוף פירותיהם לאכול אשתו

בבעלים. שאילה רבי 22)שאינה דעת נגד לקיש כריש
לריש  מסייעי ומתניתא קרא שם: אמר שרבא מפני יוחנן,
בגיטין  שאביי ועוד, ה"ו). ביכורים מה' פ"ד (רדב"ז לקיש

לחםֿמשנה). (ראה לקיש כריש סובר מח:

.ÊBzL‡Ó Ï‡BM‰23‰fÓ ‰Ê eÏ‡ML ÔÈÙzL B‡ ,24 «≈≈ƒ¿À»ƒ∆»¬∆ƒ∆
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L BÊ È¯‰ -25ÛzM‰ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈¿≈»«¿»ƒ¿ƒ»««À»

B¯·ÁÏ26dÈ‡ - ¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ : «¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»≈»
.ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L¿≈»«¿»ƒ

צו:23) שאינם 24)ב"מ אפילו דבר מחבירו שאל אחד
(כסףֿמשנה). בו תמיד 25)שותפים עוסקת האשה

בעסק  לחבירו שאול השותף וכן בעלה, של במלאכתו
הבעלים  את שאל שאפילו למדנו, בה"ב (למעלה השותפות

בבעלים). שאילה זו הרי - אחרת במגיד26ֿ)למלאכה
זה  שאלו אלא - שותפים כשאינם זו, בבא מפרש משנה
אע"פ  בבעלים שאילה זו הרי ממש שותף הוא שאם מזה,
דחוק  זה [פירוש מחר. ואשאילך היום השאילני אמר שלא
לחבירו". השותף "אמר בפירוש: כתוב שהרי מאוד,
בשותף, שמדובר מפרש שם) בכ"מ (הובא פדוואה ומהר"ם
עמו  יהיה לא שהיום דעתו גילה - למחר ואשאלך וכשאמר

במלאכתו].
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.ÁÏ‡L27ÔÈÙzM‰ ÔÓ28ÔÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡ BÏ Ï‡LÂ »«ƒ«À»ƒ¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈
ÔÈÙzM‰29‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï‡LÂ eÏ‡ML «À»ƒ∆»¬¿ƒ¿«¿∆»≈∆¬≈∆
˜ÙÒ30:CÎÈÙÏ .dÈ‡ Ì‡ ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒ¿≈»«¿»ƒƒ≈»¿ƒ»

ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLÓ BÈ‡ - ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»≈¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ≈
lLÓ ‰Ê È¯‰ - da ÚLt ;Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓÌ31. ƒƒƒ»»»«»¬≈∆¿«≈

(שם).27) נפשטו שלא בעיות הם זו, שבהלכה הדינים כל
לשותפות.28) השייך נשאל 29)דבר החפץ, את המשאיל

השותפים. מן נפשטה 30)לאחד שלא בעיא כל דן רבינו
המוחזק. מיד מוציאים אין ולפיכך כספק, בדין 31)-

צה.) (בבאֿמציעא ורבינא אחא רב נחלקו בבעלים, פשיעה
לנתבע  לקולא רבינו פסק ולכן שם, הלכה נפסקה ולא
גורם  עוד ניתוסף כאן אולם הרי"ף), של דרכו (וכן כדרכו
ולפיכך  כלל, בבעלים שאילה כאן אין שמא הנתבע: לטובת

התובע. לטובת פסק

.ËÏ‡BM‰32‰Ó‰a‰ ˙‡33B‡ ,dÚ·¯Ï ÌÈÏÚaa «≈∆«¿≈»«¿»ƒ¿ƒ¿»
da ˙B‡¯‰Ï34‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt da ˙BOÚÏ B‡ ,35, ¿≈»»«¬»»ƒ¿≈¿»

- ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰a ˙BOÚÏ ˙B¯t ÈzL Ï‡ML B‡∆»«¿≈»«¬»∆¿∆¿»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ˜ÙÒ el‡ Ïk È¯‰36. ¬≈»≈»≈¿≈»«¿»ƒ

בגמרא 32) נפשטו שלא הן בעיות זו, שבהלכה הדינים כל
בבעלים  שאילה לענין נשאלו שכולן רבינו ומפרש שם,

מגידֿמשנה). – בזה אחרת דרך שם שם,33)(לרש"י
נפשטו. שלא פרד 34)בעיות או סוס ששאל כגון

כעשיר. שיתראה כדי לרכיבה אחת 35)העומדים בכל
פרוטה. שם,36)חצי בגמרא הקודמת. בהלכה כמו ודינם

"בעלים", כלל הזכיר ולא "מהו", סתם חמא בר רמי שאל
דין  כאן יש אם שאל, הבעיות ארבע שבכל רש"י ופירש
במה  נכללו לא כאלה מקרים או באונסין וחייב שאלה
ישלם", שלם . . . ישאל "וכי יג) כב, (שמות תורה שכתבה
את  מפרש שהוא משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
נושאיֿכליו  מצאו ולא בבעלים. שאלה לענין האלו הבעיות
בבעלים  שאילה אלו אין למה הדעת, על מתקבל הסבר
בשם  ה'טור' [וכתב ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה
מהן  אחת בכל - בהן לעשות פרות שתי שהשואל הרמ"ה,
שכר, כשומר ואבידה בגניבה חייב פרוטה, משוה פחות -
בר  רמי של ובעייתו פרוטה, שוה הנאה קיבל שהוא מפני
הש"ך  למד ומדבריו כשואל. אונסין לחיוב רק נוגעת  חמא
חייב  אינו שכר ששומר ו) ס"ק שמו סי' (חושןֿמשפט
רא"ש  (ראה פרוטה משוה פחותה כשהנאתו ואבידה בגניבה

שם]. חריפתא ופלפולא א, סי' פ"ח ב"מ

.ÈdÏ‡L37d¯ÎOe ÌÈÏÚaa38- ÌÈÏÚaa ‡lL ¿»»«¿»ƒ¿»»∆…«¿»ƒ
¯eËt39‰Ï‡Ma ÈeÏz ˙e¯ÈÎO‰L ;40d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »∆«¿ƒ»«¿≈»¬»ƒ¿»»

ÌÈÏÚaa ‡lL dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa41dÏ‡ML B‡ ; «¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ∆¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ¿»«¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa d¯ÎOL B‡ ;ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ∆¿»»«¿»ƒ¿»«¿»»
el‡ Ïk - ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ»≈

‡e‰ ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ˜ÙÒ42. »≈¿ƒ»«¿»ƒ

צח:37) שם שכרה 38)בעיא - למשאיל שהחזירה לפני
בבעלים 39)ממנו. שוכר כדין ואבידה, מגניבה אפילו

ה"א). למעלה בשאלה 40)(ראה "שכירות הגמרא: לשון
בשאלה  גם ישנם שכירות חיובי כל פירוש, שייכא". מישך
את  לראות יש ולפיכך דבר, מוסיפה השכירות ואין
בגמרא  בבעלים. היתה היא והרי השאלה כהמשך השכירות
"אם  שם: שאמרו לפי אלא בפירוש, הבעיא נפשטה לא
רבינו  פסק וכו'" שייכא מישך בשאלה שכירות תימציֿלומר
תימציֿלומר. כאם לפסוק מקום בכל כדרכו כך

השלישית)41) הבעיא (לפני כאן גם כתוב שבידינו, בגמרות
רש"י  (ראה ברורה אינה הגירסא אולם תימציֿלומר", "אם
מפוקפקת, גירסא על רבינו סמך לא ולפיכך שם), ו'תוספות'
אפשר  הם: הבעיא וצדדי נפשטה. לא כאילו הבעיא את ודן
ולכן  אונסין, חיוב השכירות על מוסיפה השאלה הרי לומר,
ומאידך  בבעלים, שהיתה השכירות המשך בה לראות אין
כלולים  ואבידה) (גניבה השכירות חיובי הרי לומר, אפשר
דשייכא  (כמו) כמאן במקצת, דשייכא ו"כיון בשאלה,
הבעיא  האחרונים הדינים בשני הגמרא). (לשון דמי" בכולה
הראשונה  הפעולה את לגמרי מבטל ההפסק אם היא, (שם)
כשאילה  דינה בבעלים היתה שזו ומכיוון למקומה, חזרה או
שלנו  שבדפוסים בגמרות שם). רש"י פירוש (ע"פ בבעלים
שלא  הסיום בלי ושכרה" "וחזר וכן ושאלה", "וחזר כתוב:
כאן. שכתוב כמו גורסים רש"י) (וכן רבינו אולם בבעלים,

בבאֿקמא 42) [ברא"ש בתיקו. בגמרא נשארו אלו בעיות
אם  אפילו - "תיקו" בגמרא עליה שאמרו שבעיא כתב, יח:

י]. ס"ק (שם) ש"ך וראה מידו. מוציאים תפס

.‡ÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰Ï‡ML ‰M‡ƒ»∆»¬»¿««»ƒ≈¬≈«««
‰pnÓ Á˜BÏk43¯ÎO ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡Â ,44.Ï‡BL ‡ÏÂ ¿≈«ƒ∆»¿≈…≈»»¿…≈

- ‰˙ÓÂ ,‰Ó‰a ‰Ï‡M‰ ¯·„ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»¿««¿≈»¿≈»»≈»
da LnzLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eËt ÏÚa‰45ÈÓÈ Ïk «««»««ƒ∆ƒ¿«≈»»¿≈

ÚLt elÙ‡ ,d˙Ï‡L46‰M‡‰Â ;Á˜BÏk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿≈«¿»ƒ»
˙‡ ‰ÚÈ„B‰ Ì‡Â .ÔBÓÓ dÏ ‰È‰iLk ÌlLÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈¿∆ƒ¿∆»»¿ƒƒ»∆

‰ÈzÁz ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ‰Ïe‡L ‡È‰L dÏÚa47Ïk . «¿»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«¿∆»…
¯ÎBO ‰È‰ Ì‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰L e¯Ó‡L∆»«¿∆ƒ¿≈»«¿»ƒ»ƒ»»≈
;¯eËÙe ÌÈÏÚaa ˙e¯ÈÎO ‡È‰ È¯‰ - ¯ÎO ‡OB B‡≈»»¬≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ»
˙e¯ÈÎO dÈ‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»¿≈»«¿»ƒ»≈»¿ƒ
˜ÙÒ ‡e‰ Ck ,‰Ï‡La ˜ÙÒ ‡e‰L ÏÎÂ ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿…∆»≈ƒ¿≈»»»≈

.˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ

לבעלה.43) קנויים שנכסיה בגניבה 44)מפני להתחייב
גבי 45)ואבידה. ה"ה בפ"א למעלה שאמרנו למה בדומה

קיבלו  לא החיובים אבל אליהם, עברו שהזכויות יורשים
שם 46)עליהם. (ב'תוספות' אינו חינם כשומר שאפילו

וחייב  חינם כשומר שדינו ר"י, בשם כתבו בעל, ד"ה
הבאה). הערה ראה החיובים 47)בפשיעה. כל עליו ועברו

בפירוש. עליהם קיבלם לא ואפילו האשה, על המוטלים
שאינם  (שם) למעלה שאמרנו ליורשים דומה זה ואין

(הבעל)ח  לוקח אבל ממילא, באה ירושה כי באונסין, ייבים
מגידֿמשנה. – (האשה) המוכר מכוח יותר יפה כוחו אין
בה. מפקפק עצמו והמגידֿמשנה קצת, קלושה זו [סברא
חולק  שרבינו היינו, "אולי". בלשון שכתב מה מסתבר ויותר
באונסין, חייבים בה השתמשו שאם וסובר ביורשים, גם
במגידֿמשנה  שם. שכתבנו מה ראה הרשב"א. לדעת בניגוד
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ההנאה, מפני שכר, כשומר דינם שהיורשים כתב שם
ולמה  בה. להשתמש להם שאפשר או בפרה שמשתמשים
של  מכוחם גרוע שכוחו אףֿעלֿפי לגמרי פטור הבעל
שאולה, שהפרה היורשים כשידעו המדובר שם יורשים?
אביהם", של שהיא "חשבו מתחילה: שניה בבא שהרי
לחםֿ (ראה שאולה שהיא בידעו דיברנו כאן שעד מכלל

"והוא  וכותב: רבינו, דעת על משיג כאן והראב"ד משנה).
ולא  לו כשהודיעה אבל בשאלה". עצמו על אותה שקיבל
אין  דעתו ולפי תחתיה, נכנס לא - בשאלה עצמו על קיבל
משווה  שהראב"ד ומסתבר ליורשים. בעל בין בזה הבדל
בפשיעה  חייב שבעל כר"י וסובר ליורשים, בעל לגמרי

הקודמת)]. בהערה (ראה



meil cg` wxt m"anx ixeriyxii` h"kÎb"k -t"yz'd

ה'תש"פ  אייר כ"ג ראשון יום

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והכחשות 1) סטיות לבדיקות. חקירות בין דיניים הבדלים

קיימת. והעדות בעדים

.‡˙BLÈ¯„e ˙B¯È˜Á ÔÈa ‰Ó2˙B˜È„·Ï3˙B¯È˜Áa ? «≈¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ
B˙e„Ú ˙‡ „Á‡‰ Ôek Ì‡ ,˙BLÈ¯„e4:¯ÓB‡ ÈM‰Â , ¿ƒƒƒ≈»∆»∆≈¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - Ú„BÈ ÈÈ‡5elÙ‡ ,˙B˜È„·a Ï·‡ ; ≈ƒ≈«≈»¿≈»¬»ƒ¿ƒ¬ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰ÈL6. ¿≈∆¿ƒ≈»¿ƒ≈»«∆∆
- ˙B˜È„aa elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎÓ Ô‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆∆∆¬ƒ«¿ƒ

‰ÏËa Ô˙e„Ú7,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰L e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk . ≈»¿≈»≈«≈ƒ∆»«∆∆∆
‰La ,ÈBÏt Úe·La :¯˜ÁpLk „Á‡‰ ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿∆∆¿«¿»«¿ƒ¿»»
ÈÚÈ·¯a ,L„Áa CÎÂ CÎa ,ÈBÏt L„Áa ,˙ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿«¿««…∆»¿ƒƒ
ÔÎÂ .B‚¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,ÌBia ˙BÚL LLa ,˙aMa««»¿≈»«ƒ¿¿ƒ¬»¿≈

ÛÈÒa B‚¯‰ :¯Ó‡ ?B‚¯‰ ‰na :eL¯cLk8„Ú‰ ÔÎÂ . ¿∆»¿«»¬»»«¬»¿«ƒ¿≈»≈
ÈÈ‡ :¯Ó‡L ,˙BÚM‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïka B˙e„Ú Ôek ÈM‰«≈ƒƒ≈≈«…ƒ«»∆»«≈ƒ
,˙BÚM‰ ˙‡ ÔekL B‡ ;ÌBia ‰È‰ ˙BÚL ‰nÎa Ú„BÈ≈«¿«»»»»«∆ƒ≈∆«»
‰È‰L ÈÏka Èz·‰ ‡ÏÂ ,B‚¯‰ ‰na Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»¬»¿…≈«¿ƒ«¿ƒ∆»»

‰ÏËa Ô˙e„Ú È¯‰ - B„Èa9,Ïk‰ eek Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬≈≈»¿≈»¬»ƒƒ¿«…
ÂÈÏk :ÌÈic‰ Ô‰Ï e¯Ó‡Â10?ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ¯ÁL eÈ‰ ¿»¿»∆««»ƒ≈»»¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯·„Ï eaÏ eÓO ‡ÏÂ ,ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ¿…«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - LnÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡11. ≈∆≈»∆«»¬≈≈»«∆∆

ה.2) הלכה א, פרק לעיל שם,3)נתפרשו לעיל, נזכרו
ו. שנשאל.4)הלכה מה כל על מליאות תשובות שהשיב

יכול 5) אתה אי יודע איני שאמר כיוון א. מ, סנהדרין
להזימה  יכול אתה שאין עדות וכל חקירה, באותה להזימו
א. פרק לעיל בביאורנו וראה שם), (רש"י עדות אינה

לומר:6) בחקירות, אלא בהן, תלוייה ההזמה שאין שם,
אחר. במקום שעה באותה הייתם זו 7)עימנו שאין שם,

אמת  "והנה טו) יג, (דברים אמרה והתורה מכוונת, עדות
וראה  א) מא, (שם מכוונים דבריהם שיהיו - הדבר" נכון

ב. הלכה סוף לקמן מכלל 8)בביאורנו אינה זו דרישה
הרי  המעשה בגוף נוגעת שהיא מתוך אלא החקירות, שבע
דֿה. הלכה א, פרק לעיל כמבואר העדות, מעיקרי היא

כלל.9) עדות כאן אין המעשה גוף את לכוון ידע לא שאם
ההורג.10) או הנהרג וכפי 11)של א מ, בסנהדרין משנה

בה  לקיים יכול ואתה הואיל ב, מא, שם בגמרא שנתבאר
קיימת. עדותם - החקירות בשטח הזמה תורת

.·ÈM‰Â ,Le·Ï ‰È‰ ÌÈ¯ÁL ÌÈÏk :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»≈ƒ¿…ƒ»»»¿«≈ƒ
Ô˙e„Ú È¯‰ - Le·Ï ‰È‰ ÌÈ·Ï ‡l‡ ,ÔÎ ‡Ï :¯Ó‡»«…≈∆»¿»ƒ»»»¬≈≈»
ÈM‰Â ,˙aLa ÈÚÈ·¯a „Á‡ ¯Ó‡ el‡Îe ;‰ÏËa¿≈»¿ƒ»«∆»»¿ƒƒ¿«»¿«≈ƒ
ÛÈÒa „Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ∆≈»≈∆»«»∆»¿«ƒ
:¯Ó‡pL .˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÁÓ¯a ¯Ó‡ ÈM‰Â ,B‚¯‰¬»¿«≈ƒ»«¿…«∆≈»≈∆∆¡«
ÏkÓ ‰Ê È‡a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰L ÔÂÈÎÂ ,¯·c‰ ÔBÎ»«»»¿≈»∆ƒ¿ƒ∆∆∆¿≈∆ƒ»

ÔBÎ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰12. «¿»ƒ≈∆»

ובנוגע 12) ב. ל, שם רבא דעת וכן א, מא, שם ברייתא
פרק  לקמן ראה ממונות, בדיני - בבדיקות העדים להכחשת

ג. הלכה ג,

.‚Ô˙e„Ú eek Ô‰Ó ÌÈL ,ÌÈa¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿Àƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿≈»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â ,˙BLÈ¯c·e ˙B¯È˜Áa«¬ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ≈≈ƒ≈«

‚¯‰ÈÂ ,ÌÈLa ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z13˙‡ LÈÁÎ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈»≈ƒ¿«ƒ¿≈»≈¬»ƒƒ¿ƒ∆
‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa elÙ‡ ,Ô‰ÈL14. ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ≈»¿≈»

הזמה 13) תורת לקיים אפשר שהרי רבא, כדברי ב מא, שם
פסק  ג הלכה כ, פרק שלקמן פי על  ואף השניים, בעדות
עד  נענשים אינם מקצתם והוזמו שלושה היו שאם רבינו,
דיבור  כדי בתוך אחד כל כשהעיד ידובר שם - כולם שיוזמו
שיעור  אחר העיד אחד שכל ידובר כאן ואילו חבירו, של
הוזם  שלא פי על אף השניים, נענשים ואז חבירו דיבור כדי
זה  ואין משנה). (לחם שם רבינו בדברי כמבואר השלישי,
לעדות  פסול או קרוב מהם אחד נמצא שאמרו; למה דומה
שהואיל  - ג הלכה ה, פרק לקמן ראה כולם, עדות בטלה

כלל. כעד נחשב אינו עדותו לכוון יודע מ,14)ואינו שם
את  זה שמכחישים בזמן - בדיקות ואחד חקירות "אחד א
מה  כל על מוסב שזה רבינו וסובר בטילה" עדותם זה
(כסף  עדים שלושה כשהם אפילו שם, במשנה ששנינו
- והוכחשו אחד, דבר על להעיד כולם שבאו כיוון משנה).
ובביאורנו  ג הלכה ה, פרק לקמן כמבואר עדותם, בטלה

שם.

.„,L„ÁÏ ÌÈLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈»¿ƒƒ««»ƒ¿«ƒ«…∆
- L„ÁÏ ‰LÏLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈»¿ƒƒ««»ƒ¿»«…∆
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‰fL ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú15L„Á ÏL B¯eaÚa Ú„BÈ16‰ÊÂ , ≈»«∆∆∆∆≈«¿ƒ∆…∆¿∆
Ú„BÈ BÈ‡17˙BˆÁ „Ú ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈≈««∆¿»ƒ¬ƒ«¬

:„Á‡‰ ¯Ó‡L ÔB‚k ,L„Á‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ Ï·‡ ;L„Á‰«…∆¬»««¬«…∆¿∆»«»∆»
¯OÚ ‰Ú·La :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,L„Áa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»«…∆¿«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
ÈÓÈÓ „Á‡ ÌBÈ Ì‰ÈL eekL Èt ÏÚ Û‡ ,L„Áa«…∆««ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆»ƒ≈
¯·Îe ‡a L„Á‰ ÈˆÁ ÔÈ‡L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙aM‰««»≈»¿≈»∆≈¬ƒ«…∆»¿»

Ïk‰ eÚ„È18L„Á‰ L‡¯ ‰È‰ È˙ÓÈ‡19. »¿«…≈»«»»…«…∆

לחודש.15) בשניים היה 16)האומר העבר שהחודש
י  שהוא חודש, של ראשון ויום מחודש מלא, שלושים ום

היה. מיום 17)העבר ומנה היה חסר העבר שחודש וסובר
א). מ, (סנהדרין שי"א:18)השלושים וינציאה ובדפוס

ידעו. כבר טעה,19)אלא שהשני לתלות, אין ולפיכך,
ב). מא, (שם בטלה ועדותם בחקירות הכחשה כאן יש אלא
עשר  בחמישה אמר: אחד עד שאם נראה, רבינו ומדברי
קיימת, עדותם - לחודש עשר בשישה אמר: והשני לחודש,
חודש  של ברובו כולה הייתה אם אלא בטלה עדותם שאין

(רדב"ז).

.‰‰LÏLa :„Á‡‰ ¯Ó‡20‰MÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â , »«»∆»ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¬ƒ»
‰ÏËa Ô˙e„Ú -21,ÌBia ˙BÚL ÈzLa :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ≈»¿≈»»«≈∆»ƒ¿≈»«

˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - ˙BÚL LÏLa :¯ÓB‡ ÈM‰Â22; ¿«≈ƒ≈¿»»¬≈≈»«∆∆
˙Á‡ ‰ÚLa ˙BÚËÏ ÌÚ‰ C¯cL23¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆»»ƒ¿¿»»««¬»ƒ»«

Ô˙e„Ú - LÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,˙BÚL LÏLa :„Á‡‰»∆»¿»»¿«≈ƒ≈¿»≈≈»
‰ÏËa24„Á‡Â ,‰nÁ‰ ıp‰ Ì„˜ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ¿≈»»«≈∆»…∆∆≈««»¿∆»

‰ ıp‰a :¯ÓB‡‰nÁ25‰ÏËa Ô˙e„Ú -26Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿∆≈««»≈»¿≈»««ƒ
˙Á‡ ‰ÚL ‡È‰L27ÏkÏ ¯k ¯·c‰L ;28Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ»»««∆«»»ƒ»«…¿≈ƒ

d˙ÚÈ˜La e˜ÏÁ29. ∆¿¿ƒ¿ƒ»»

לחשבם 21)בחודש.20) טעה לא וודאי עיבורים שבשני
עיבור  שאחרי הקודמת, בהלכה שנתבאר גם ומה חסרים.
נמצא, חודש, ראש היה אימתי שמע וודאי החודש ימי רוב
לטעות, לו היה ולא מעובר שהיה שעבר, החודש על שידע
(סנהדרין  בטילה ועדותם בחקירות שהוכחשו כורחך ועל

ב). א.22)מא, מ, הסוגייה 23)שם מסקנת לפי
- משהו" חסר שעות שתי טועה "אדם א יב, בפסחים
לתחילת  שנתכוון ואמר הראשון העד את בדקנו ואפילו
לסוף  שנתכוון ואמר השני את ובדקנו השנייה, השעה
טעה  מהם שאחד מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה
"בשעה  רבינו שכתב מה זה ולפי משהו, חסר שעות בשתי
בשלישית  השנייה השעה שם מחליף שהוא כוונתו, - אחת"
שנייה  אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או
ומפני  השלישית, סוף עד השנייה השעה מתחילת וטועה
קורא  הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות שאין
בשם  טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה רבינו: מנסח שניה,
סוף  עד אחת שעה מתחילת טעותו נמשכת ולמעשה השעה,
ומצה  חמץ הלכות והשווה משנה). (כסף שאחריה השעה
לשישית". חמישית בין יטעה "שמא ט הלכה א, פרק

שתי 24) טועה אדם שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין
בתוספות  וראה ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב מא, שם

הנץ.25) כזב 26)כשמתחיל אלא טעות כאן שאין
וברש"י). ב יב, על 27)(פסחים לזרוח שהתחילה משעה

אמנם  הארץ. פני על כולה השמש שתעלה עד ההרים ראשי
רבינו: כותב י"א הלכה א, פרק שמע קריאת בהלכות
אולם  השמש" שתעלה קודם שעה עישור כמו זה "ושיעור
קודם  שעה שיעור "כמו הנוסח: ושונצינו ר"מ רומי בדפוסי
ב"דרכי  הרמ"א גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה
ההתאם  שהיא האומר, נח, סימן חיים אורח לטור משה"

התכונה. כורחך 28)לחכמת ועל בו, שיטעה מי ואין
ובטילה. זו היא מוכחשת לפני 29)עדות אמר אחד

היא  שאף השקיעה, בתוך אומר והשני מעשה, היה השקיעה
מהדין  נלמד זה ודין בה, טועים ואין מובהק סימן משמשת
ובסנהדרין  שם בפסחים המבואר החמה" "הנץ של הקודם

א. מב,

ה'תש"פ  אייר כ"ד שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בכתב.1) עדות קבלת קנסות. ובדיני ממונות בדיני החקירות

בעל  בפני שלא עדות קבלת העדתם. לאחר העדים חזרת דין
דין.

.‡‰LÈ¯„a ˙BLÙ ÈÈc „Á‡Â ˙BBÓÓ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈»¿∆»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»
‰¯È˜ÁÂ2ÌÎÏ ‰È‰È „Á‡ ËtLÓ :¯Ó‡pL .3Ï·‡ . «¬ƒ»∆∆¡«ƒ¿«∆»ƒ¿∆»∆¬»

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡4ÔÈ‡ , »¿¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ≈
e¯Ó‡ ?„ˆÈk .‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ÔBÓÓ È„Ú≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»≈«»¿

‰Ó ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰ÂÏ‰ eÈÙa :ÌÈ„Ú‰5,˙ÈBÏt ‰La »≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆∆»∆¿»»¿ƒ
ÌB˜n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙‡ eek ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿∆«…∆¿…∆«»
ÈBÏt ÚaËnÓ ‰È‰ Ì‡ ‰n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,Ba ‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»¿…∆«»∆ƒ»»ƒ«¿≈«¿ƒ

ÈBÏt ÚaËnÓ B‡6.˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ«¿≈«¿ƒ≈»«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."dxiwge dyixca ,zeytp ipic cg`e zepenn ipic cg`"

וחקירה, דרישה על תצווה שהתורה יתכן איך להבין, וצריך
הרי  לווין" בפני דלת ל"תנעול על־ידם לבוא שעלולים הגם

מכשול". תתן לא עיור ש"לפני בגדר זה
חילוק  יש פיו, בהודאת האדם בחיובי בהקדים: והביאור
מלקין  ולא בית־דין ממיתין ש"אין נפשות בדיני מודה אם
אבל  עדים", שני על־פי אלא פיו הודאת על־פי האדם את
בזה, הביאור וידוע דמי". עדים כמאה פיו "הודאת בממון
שנאמר  הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו שאין
שגם  ואע"פ שלו. הוא ממונו אבל הנה", לי "הנפשות
ולכן  האדם, לבעלות שנתנו הרי הקב"ה, של הוא הממון
על  ובוודאי גופו על משא"כ בעלותו, מורגשת לממון בנוגע

נפשו.
גם  ובאמת, בפנימיות אבל בחיצוניות, הוא זה כל אמנם,
התורה  שציוויי ומכיון הקב"ה, של הם הממון וגם הנפשות
"אלוקים  - כדבעי כשהוא יהודי של למצבו מתייחסים
דלתו  את ינעול שאדם חשש אין - ישר" האדם את עשה
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היטב  יודע כי בהלוואה, ממון יאבד אם הלווין בפני
ירידת  מצד אבל הקב"ה, של הוא רכושו כל שממילא
כולו  הוא ממונו גם שבאמת האדם אצל "מונח" לא הדורות
בימי  שנתחדשו והתקנות הגזירות באו ולכן הקב"ה, של
ציוויי  על וסייגים גזירות להוסיף הוצרכו שאז שני, בית
דלת  תנעול שלא כדי וחקירה דרישה שא"צ ואמרו התורה,

לווין. בפני
(לעדות) נפסל אדם "אין ברמב"ם נוסף דין יובן על־פי־זה
גזל  או שגנב ואמר לבית־דין שבא הרי כיצד, עצמו. על־פי
נפסל", אינו עצמו על־פי שמשלם אע"פ בריבית, הלווה או
דבריו), את (מחלקים דיבוריה" ש"פלגינן הוא הדין כי
אותם  את אבל דבריו, את מקבלים הממון לחיוב בנוגע
והלא  רשע. עצמו את לשים מקבלים אין עצמם הדברים
שמאמינים  מכיון הוא אותו מחייבים שאנו הממון חיוב כל

דבריו. סמך על יפסל שלא מדוע וא"כ לדבריו,
אדם  של ממונו שגם לעיל המבואר על־פי הוא והביאור
לא  הוא ממון אותו מחייבים שאנו וזה הקב"ה, של הוא
נפסל  גם היה אז (כי לדבריו שמאמינים מפני בהכרח
מעולם, דברים היו שלא באמת שיתכן אלא לעדות),
ממונו" על "בהול להיות שטבעו אדם רואים וכשבית־דין
של  שרצונו הוכחה זו הרי לפלוני, ממון שחייב ואומר

לפלוני. יגיע זה שממון הממון) בעל גם (שהוא הקב"ה
האדם, של הממון  היה ובאמיתיות בפנימיות אילו כלומר,
שהממון  מכיון אבל לפוסלו, ולא לדבריו להאמין יתכן לא
ובכל  מעולם, דברים היו שלא באמת יתכן הקב"ה, של הוא

לפלוני. יגיע משלו מסוים שממון רצה הקב"ה זאת
(bi oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

חקירות,2) שבע אותם וחוקרים העדים את שדורשים
ה"ד. פ"א, לעיל נפשות,3)כמבואר כדיני ממונות דיני

טו) יג, (דברים נאמר נפשות שבדיני וחקרת"וכיון "ודרשת
א). לב, (סנהדרין ממונות לדיני הואֿהדין שהמלווים 4)–

יכוונו  ולא יטעו והעדים הלווה יכפור שמא מלהלוות, ימנעו
א). ג, שם ורש"י (שם, ויפסיד - זוז.5)עדותם מאה

ה"ג.6) בסמוך כמבואר לבן, או שחור מנה

.·˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«¿»
˙B¯ÈÎÓe ˙BzÓ8˙BÒ˜ ÈÈ„a Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ9- «»¿ƒ¿«≈»∆¬»¿ƒ≈¿»

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ10˙e˜ÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .11 ¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»ƒ«¿«¿
˙eÏ‚·e12‰n¯Ó ÔÈc‰L Ôic‰ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .13LLÁÂ ¿»¿≈ƒ»»««»∆«ƒ¿À∆¿»«

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c CÈ¯ˆ - BÏ14. »ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

הודה 7) בפנינו האומרים: עדים, המלוה שמביא - הודאות
מעידים: שהעדים - הלוואות וכך; כך שחייב הלווה, לו

בשתיהן. כופר והלווה וכך, כך הלוהו שהן 8)בפנינו כיון
לחו"מ  (סמ"ע כהלוואות דינן כיס חסרון בהן ויש מצויות
דיבורֿ א ג, לסנהדרין ב'תוספות' וראה א, סעיף ל, סי'

תנעול). שלא ותשלומי 9)המתחיל וחבלות גזילות כגון
דעת  וכן ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל המנויים וכו' כפל

שם. בסנהדרין שמתוך 10)ה'תוספות' ב לב, סנהדרין
לחוש  אין כיס, חסרון בהם אין ומקצתם מצויים, שאינם
הל' השווה תורה, דין על והעמידום דלת, לנעילת בהם

ה"ט. שם, עליה 11)סנהדרין שחייבים עבירה שעבר
כדיני  ודינה עומדת", היא מיתה במקום - ש"מלקות מלקות,
ד). ה"א, פט"ז, סנהדרין (הל' וחקירה דרישה לענין נפשות

נפשות,12) כדיני ודינו לגלות ונתחייב בשגגה נפש שהרג
"לנוס  ו) לה, (במדבר ככתוב רוצח, קוראתו התורה שהרי
ה"ד: פי"א, סנהדרין בהל' רבינו כתב וכבר הרוצח", שמה

ואח  מלקיות דיני ואחד נפשות דיני -"אחד גלות דיני ד
ב. לג, בסנהדרין ומקורו בהן", שוים האלו הדינים

רמאי 13) טענת שמבין או רמאי שהוא בתובע שמכיר
ב). לב, שם (רש"י צורך 14)בדבריו ואין ב. לב, שם

שמחוייב  מרומה, שהדין בוודאי הדיין יודע אם לומר
סנהדרין  הל' לעיל כמבואר נפשות, כבדיני הרבה בו לחקור
בביאורינו  לעיל וראה איגר). עקיבא רבי (הגהות ה"ג פכ"ד,

שם.

.‚‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ˙BBÓÓ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙BLÈ¯ca ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡ ,‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»ƒƒ¿ƒ»≈ƒ∆∆∆«¿ƒ

‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B¯È˜Áa B‡15ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡Â . «¬ƒ≈»¿≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa ‰Ê ˙‡ ‰Ê16„Á‡ ?„ˆÈk . ∆∆∆«¿ƒ≈»«∆∆≈«∆»

‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,epnÓ ‰ÂÏ ÔÒÈa :¯ÓB‡≈¿ƒ»»»ƒ∆¿«≈ƒ≈…ƒ∆»
:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa :„Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;¯i‡a¿ƒ»∆»«»∆»ƒ»«ƒ¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - eÈÈ‰ „Ïa ‡l‡ ,Èk ‡Ï17Ì‡ ÔÎÂ . …ƒ∆»¿…»ƒ≈»¿≈»¿≈ƒ
ÏL :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á :„Á‡‰ ¯Ó‡»«»∆»»ƒ∆«ƒƒ¿»¿«≈ƒ≈∆
eLÈÁÎ‰ È¯‰L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ‰˙È‰ ÔÓL∆∆»¿»≈»¿≈»∆¬≈ƒ¿ƒ

‰LÈ¯ca18¯ÁL ‰Ó :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .19, «¿ƒ»¬»ƒ»«»∆»»∆»…
‰È‰ Ô·Ï ‰Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â20‡ËBÈca :¯ÓB‡ ‰Ê ;21 ¿«≈ƒ≈»∆»»»»∆≈«¿»

‡ËBÈca :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰Lk eÈ‰ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»»¿∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¿»
‰BzÁz‰22˙Ói˜ Ô˙e„Ú - eÈ‰23:„Á‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ««¿»»≈»«∆∆¬ƒ»«»∆»

ÌÈ˙‡Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ‰Ó24ÌlLÏ ·iÁ - »∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈»«ƒ«»¿«≈
‰Ó ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LiL ;‰Ó25¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆≈ƒ¿«»«ƒ»∆¿≈ƒ»«

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B„Èa BÏ LÈ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc :„Á‡‰»∆»¿≈»ƒ∆«ƒ≈¿»¿∆≈
ÔÓL ÏL ˙È·Á ÈÓc26ÔÎÂ .ÌÈÓcaL ˙BÁta ÌlLÓ - ¿≈»ƒ∆∆∆¿«≈«»∆«»ƒ¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk27. …«≈»∆

בהן 15) הוכחשו אם - הוא דין בהן, תלויה וההזמה הואיל
וראה  (רדב"ז). ובטלה העדות בגוף הוכחשו כאילו הם הרי

הבאה. והואיל 16)באות יהודה, רב כדברי ב, ל, סנהדרין
אתה  מכאן - כשירה" - בבדיקות "הוכחשו בדבריו: והדגיש
שאינן  הבדיקות דווקא כי פסולה. בחקירות שהוכחשו למד
שהתורה  ואע"פ בהכחשתן, קפידא אין העדות לגוף נוגעות
מכוונים  דברים שיהיו - הדבר" נכון אמת "והנה אמרה:
בדיני  אלא זה אין - ה"ג) פ"ב, לעיל (ראה בבדיקות אפילו

(רדב"ז). בלבד שהן:17)נפשות בחקירות, הוכחשו שהרי
ה"ד. פ"א, לעיל כמבואר ובמקום, נוגעת 18)בזמן שהיא

ה"ה). (שם, כחקירות ודינה העדות, שהכסף 19)בגוף
יושנו. מחמת אם 20)הושחר כי שניהם, תובעו והמלוה

מפי  מוכחש אחד עד בהכרח הרי אחד, מנה אלא תבעו לא
ב. סעיף ל, סי' (חו"מ לעדות יצטרף ואיך עצמו, התובע
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יא). ס"ק שם -21)ובסמ"ע דיוטא בדייטי, תימן: בכת"י
הבולטת  "עליה מפרש: א לא, בסנהדרין ורש"י קומה.
עוברים  רה"ר ובני הבית, רוחב פני על הרבים לרשות

שתי 22)תחתיה". לראות יכול מהם אחד שכל וכגון
המקום  בחקירת הוכחשו הרי כן לא שאם כאחת, הדיוטות

(כסףֿמשנה). כלעיל בטלה, א 23)ועדותם לא, סנהדרין
שם. - ורבי נהרדעא, כנ"ל 24)כחכמי שניהם, תובעו וזה

יט. מנה 25)באות ובאותו מנה, על מעידים ששניהם כיון
שבהם  פחות אחרי והלך זה, את זה מכחישים הם אין

וברש"י). שם, על 26)(סנהדרין לו הודה בפני אומר: זה
שמן, חבית דמי על לו הודה בפני אומר: וזה יין, חבית דמי
(שם  שבשניהם הפחותה יין חבית דמי על מעידים ששניהם
ולבן  שחור במנה וכן בזה, לטעות אדם בני שדרך וברש"י).
לענין  ב) נו, (בבאֿבתרא אמרו וכן מוכחשת, עדות זו ואין
בהן  לדקדק העדים דרך אין לשעורים חיטים שבין חזקה,
ה"ב: פט"ו ונטען טוען הל' והשווה שם) יוסף' ('נמוקי

בזה". מדקדק העד ליישב 27)"שאין שנוכל מקום כל
מיישבים  - זה את זה מכחישים שאינם העדים דברי

ב. סעיף ל, סי' חו"מ ברמ"א כמבואר דבריהם,

.„L :‰¯Bz ÔÈcÈÈ„a ‡Ï ,˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ƒ»∆≈¿«¿ƒ≈…¿ƒ≈
.ÌÈ„Ú‰ ÈtÓ ‡l‡ ,˙BLÙ ÈÈ„a ‡ÏÂ ˙BBÓÓ»¿…¿ƒ≈¿»∆»ƒƒ»≈ƒ
·˙kÓ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ - ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒƒƒ∆¿…ƒ¿«

Ô„È28ÔÈÎ˙BÁL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .29˙BBÓÓ ÈÈc »»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒƒ≈»
ÌÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËLaL ˙e„Úa30, ¿≈∆ƒ¿»««ƒ∆≈»≈ƒ«»ƒ

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k31˙e„Úa ÔÈc ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ¿≈»ƒ¿≈
˙BÒ˜ ÈÈ„a ¯ËLaL32˙BkÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿≈»ƒ«¿«

Ô„È ·˙kÓ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ;˙eÏ‚·e33. ¿»∆»ƒƒ∆¿…ƒ¿«»»

"עלֿפי 28) ה"ז: פט"ז יבמות בירושלמי וכן א עא, גיטין
אין  זה, ולפי מתורגמן". עלֿפי ולא כתבם עלֿפי לא עדים,
דעת  וכן לביתֿדין, בכתב עדותם לשלוח יכולים העדים
- רבינוֿתם דעת אבל טו. יט, דברים לתורה בפירושו רש"י
לשלוח  עכשיו שנוהגים - ב לא, ליבמות ב'תוספות' הובאה
ודווקא  עדותם. שזוכרים זמן כל לביתֿדין, בכתב עדות
בכתב. להעיד יכול אינו בפה, להגיד ראוי שאינו אילם,
נהגו  - מב, ס"ק כח, סי' לחו"מ הסמ"ע כתב - לכך ובהתאם
ושולחים  חכמים, תלמידי על להטריח שלא הוראה, מורי
דעת  לב, אות בסמוך וראה לביתֿדין. בכתבֿידם עדותם

בזה. ומחליטים.29)רבינו שמתו.30)פוסקים
וימנע 31) אינם, והעדים הלווה יכפור שמא המלוה שידאג

תיקון  מפני חתימה עדי רבנן "תקינו א) לו, (גיטין מלהלוות
וסובר  הים". למדינת דאזלי או סהדי דמייתי דזימנין העולם,
בלבד  נשים גט על ולא השטרות כל על מוסב שזה רבינו,
הנביא  דברי לכך רמז נו). ס"ק כח, סי' לחו"מ (הגר"א
וחתום, בספר וכתוב יקנו, בכסף "שדות מד) לב, (ירמיה

עדים". דלת,32)והעד נעילת מפני בהם לחוש שאין
ט. אות לעיל יתכן 33)וכמבואר הלחםֿמשנה, ולדעת

לביתֿ בכתב העדות לשלוח רבינוֿתם לדעת יודה שרבינו
אלא  נתכוון ולא להגיד, וראויים חיים שהעדים זמן כל דין
עוד, קיימים אינם ועדיו לפנינו, חתום המופיע שטר למעט
שאינו  רבינו סובר כזה ובשטר להגיד, ראויים ואינם שמתו

הי"א: פ"ט, לקמן רבינו דברי לדבר ראיה תורה. מדין מועיל
בפיו", להעיד ראוי שיהיה או בפיו, בביתֿדין להעיד "צריך
הל' וראה שם. כמבואר לזה, ראוי שאינו לחרש פרט
שטר  ע"פ להנשא אשה שמתירים הכ"ח פי"ג גירושין
בהתרת  שהקילו פלוני, בן פלוני איש מת בו: כתוב שמצאו

שם. כמבואר להגיד, ראוי אינו כשהעד אפילו עגונה

.‰ÈÈ„a ÔÈa ,ÔÈc ˙È·a B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL „Ú Ïk»≈∆∆¿¿»≈¿≈ƒ≈¿ƒ≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ34. »≈¿ƒ≈¿»≈»«¬…

È˙ÈÈ‰ ‰ÚËÓ :¯Ó‡ ?„ˆÈk35È˙ÈÈ‰ ‚‚BL ,36Èz¯kÊÂ , ≈«»«À¿∆»ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈOÚ B„ÁÙÏ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L37,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ∆≈«»»≈¿«¬»ƒƒ≈¿ƒ

ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡38ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»«««ƒ¿»»¿≈≈»¿ƒ
È‡z B˙e„Úa39¯Ó‡iL ÌÈ¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿≈¿«¿»∆»»»¿»ƒ∆…«

Ïeha ÔÏÏkÓ ‡B·iL ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ¯Á‡ „Ú‰»≈««∆∆¿¿»≈∆»ƒ¿»»ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - da È‡z ˙ÙÒB‰ B‡ ˙e„Ú‰40. »≈»«¿«»≈¿ƒ

ונשא 34) יגיד לוא "אם א) ה, (ויקרא שנאמר ב יח, כתובות
אחת  שהגדה ומגיד, חוזר אינו שוב שהגיד, כיון - עונו"
ב  לא, שבועות במשנה וראה שם), (רש"י בה נכתבה
כתובות  ובתוספתא ולהעיד". לחזור יכולים ואינם "הואיל
בדאים  אמרו בביתֿדין, עדותם נחקרה שלא "עד מ"א פ"ב,
אמרו: בביתֿדין, עדותם משנחקרה נאמנים; אלו הרי - אנו

נאמנים". אינם - אנו שהגדתי 35)בדאים במה טעיתי
ירמיה. רב של בעובדא ב קסז, בבאֿבתרא מתחילה.

הייתי.36) להעיד 37)שכוח עלי איומיו מחמת הוכרחתי
ב). יח, (כתובות הייתי ואנוס במזיד, העיד 38)שקר למה

ב). מד, (סנהדרין אחרת זה 39)מתחילה תנאי על לומר
טוען  והמוכר וכך, כך הלוקח לו שיעשה שדהו, פלוני מכר
וברש"י). ב יט, (כתובות מכר ואינו תנאי לי קיים לא

נאמן 40) - משמעויות שתי עדותו בלשון יש אם ומסתבר,
בעדותו  טעה אם וכן (רדב"ז). להגיד נתכוונתי כך לומר:
להביא  ביתֿדין שהצריכוהו כגון מאליה, מוכחת טעות
יודעים  ביתֿהדין: ושאלם עדים, והביא רמאי שאינו עדים
אני  וכי הדין: בעל העיר כן. ואמרו רמאי? שהוא בו אתם
להם, שומעים - רמאי שאינך אלא אמרנו לא אמרו, רמאי?
ומקורו  לעצמו, חובה להעיד עדים מביא אדם אין שבוודאי
רמז  ורבינו א. סעיף כט, סי' בחו"מ וכן ב כח, בבבאֿמציעא

שם. וכביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן כך על

.ÂÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈∆¿ƒ
ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL41¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈¿ƒ«¬…

Ô‰a42Ìi˜Ï ¯LÙ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»¿«≈
¯ËM‰43‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L ÔB‚k ,Ô‰ÈtÓ ‡lL «¿»∆…ƒƒ∆¿∆»»≈ƒ∆∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ ,Ô„È ·˙k44; ¿«»»∆»»¿«»»≈ƒ»«≈
Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Ï·‡45, ¬»ƒƒ∆¿»¿«≈∆«¿»∆»ƒƒ∆
eÈÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â46, ¿»¿¿«»≈∆¬»¬ƒ»ƒ

È¯‰ - eÈÈ‰ ÌÈÚËÓ ,eÈÈ‰ ÌÈ·B¯˜ ,eÈÈ‰ ÌÈpË¿̃«ƒ»ƒ¿ƒ»ƒÀ¿ƒ»ƒ¬≈
ÌÈÓ‡ el‡47.¯ËM‰ ÏËaÈÂ , ≈∆¡»ƒ¿ƒ»≈«¿»

וברש"י).41) א ג, (גיטין חתימתם לזייף חצוף אדם שאין
ב.42) יח, ידם.43)כתובות חתימת את לאשר
בביתֿדין 44) כבר שהוחזק אחר שטר על חתומים שהם
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זה  חתימות מדמים אנו זה, חתום שטר וכשהופיע ואושר,
לקיומם. זקוקים אנו ואין לאישור 45)לזה זקוקים שאנו

ידם. נפשות.46)חתימת איום כיון 47)מחמת שם,
הפה  הוא שאסר הפה פיהם, על אלא ניכר כתבֿידם שאין
זה, על האמינם כך זה, על מאמינם שאתה כשם שהתיר,

שם). (רש"י היא אחת הגדה והכל

.Ê‰¯·Úa eÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt :e¯Ó‡48„ÁL B‡ , »¿¿≈≈»ƒ«¬≈»…«
BÊ ˙e„Ú ÏÚ eÁ˜Ï49Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - »«¿«≈≈∆¡»ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ50‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚiL „Ú , ≈ƒ«¿»»«∆»ƒ»»≈ƒ∆

eÈ¯·„ eÈ‰ ‰Ó‡ :e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÚL¯51ÔÈ‡ - »»¿≈ƒ»¿¬»»»¿»≈≈
¯˜La „ÈÚÓk - ‰Ó‡ ¯ËL ÏÚ „ÈÚn‰L ;ÌÈÓ‡52. ∆¡»ƒ∆«≈ƒ«¿«¬»»¿≈ƒ¿∆∆

והרשעים 48) מלקות, עליה שחייבים עבירה שעברנו
ה"אֿב. ס"י, לקמן כמבואר לעדות, וחתמנו 49)פסולים

עצמו,50)שקר. אצל הוא שקרוב מחזקתו, עצמו לפסול
לקמן  והשווה וברש"י) שם, (כתובות לעדות פסול וקרוב

ה"ב. ולא 51)פי"ב, למלוה הלווה שהאמינו חתימתנו.
שאם  למלוה, ומסרו שטר לו כתב אלא כלום, ממנו לוה
אלאֿאםֿכן  יתבענו שלא והאמינו ילווה, ללוות יצטרך

בתוך 52)מלווהו. אמנה שטר שישהה לאדם לו שאסור
- עולה" באהלך תשכן "ואל יד) יא, (איוב שנאמר ְַָביתו,
היו  אמנה וכשאמרו: "עולה", על לחתום לעדים ְַָואסור
א). יט, (כתובות עצמם את להרשיע נאמנים אינם  דברינו,
העידו  כאילו אחרת עדות להעיד בזה נפסלו לא זאת ובכל
בשקר" "כמעיד רבינו: שהדגיש וזה ממש, שקר עדות
ממש  שקר מעיד דין לו אין אבל שקר, למעיד שדומה

(רדב"ז).

.ÁeÏ ‰¯ÒÓ ‰Ú„BÓ ‰Ê ¯ÎÓ ¯ËL :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ¿«∆∆∆»»ƒ¿¿»»
ÂÈÏÚ53Ô„È ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,54¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ55 »»««ƒ∆¿«»»≈ƒ»«≈

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -56. ¬≈≈∆¡»ƒ

מוכר 53) שהוא השטר, כתיבת לפני לנו הודיע המוכר
בהל' כמבואר בטל, המכר והרי באונסו, והכרנו אונס מחמת

ה"א. פ"י, זקוקים 55)חתימתם.54)מכירה אנו ואין
ע  השטר שאסר לקיים הפה כאן: לומר שאין נמצא פיהם, ל

שהתיר. הפה כרב 56)הוא ב) יט, (כתובות בטל והמכר
לכתוב  שבידם הר"ן: ומפרש להכתב. ניתן זה האומר: אשי
שטר  זמן שלפני תאריך בו ולציין המוכר, של המודעה נוסח
הגידו  לא שעדיין ומגידים, חוזרים אלו שאין נמצא  המכר,
ראשונה, משעה המכר הגדת לפסול שבידם כיון כלום,
נאמנים. - אחר ממקום יוצא כשכתבֿידם אפילו ולפיכך
נחמן, רב אמר דיבורֿהמתחיל: שם, ו'תוספות' רש"י ולדעת
שהם  אחר, ממקום כתבֿידם כשאין אלא נאמנים אינם
על  לחתום להם היה שמותר להכתב" נותן "זה מפרשים:
אינם  ולפיֿזה מאונסו, האנוס להציל כדי המכר שטר
אלא  נאמנים שאינם נפשות מחמת היינו מאנוסים עדיפים

ה"ו. לעיל כאמור אחר, ממקום יוצא כתבֿידם כשאין

.Ë‰Ê ¯ËL ‰È‰ È‡z ÏÚ :e¯Ó‡57·˙k ‰È‰ Ì‡ : »¿«¿«»»¿»∆ƒ»»¿«
ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È58ÔÈ‡ Ì‡Â ; »»≈ƒ»«≈≈∆¡»ƒ¿ƒ≈
ÌÈÓ‡ - Ì‰ÈtÓ ‡l‡ Ìi˜˙Ó ¯ËM‰59¯ÓB‡Â .60 «¿»ƒ¿«≈∆»ƒƒ∆∆¡»ƒ¿≈

ÔÈc‰ ÈÏÚ·Ï61È‡z‰ eÓi˜ :62Ôe„Ï e‡B·e63. ¿«¬≈«ƒ«¿«¿«»

מקחו,57) את זה מכר מסויים תנאי ועל זה, מכר שטר
את  לבטל המוכר רוצה - תנאו את הלוקח קיים ולא והואיל

המכר. אין 58)שטר תנאי, שום בשטר נזכר ולא הואיל
מגידים  עדים שאין השניה, בהגדתם לבטלו יכולים הם

ומגידים. שהתיר,59)וחוזרים הפה הוא - שאסר שהפה
היא. אחת הגדה הלקוחות.61)הדיין.60)והכל

המוכרים.62) המכירה 63)לבעלים את יעכבו עדיין אם
אבל  שם. רש"י דעת גם היא רבינו כדעת ב). יט, (כתובות
סובר, מו) סימן חו"מ ב'טור' דבריו (הובאו גאון האי רב
היו  תנאי לומר נאמנים אחר, ממקום יוצא כתבֿידם שאפילו
כשר  ויהיה חל השטר שהרי שניה, הגדה זו שאין דברינו,
כמותו, סוברים הראשונים מן והרבה התנאי, כשיתקיים
בר"ן  הובאו ונימוקיו רבינו, כדעת הכריע ז"ל הרמב"ן אולם

לד. ס"ק סב, סימן לחו"מ בש"ך וראה שם. לכתובות

.ÈÌÈ¯·c‰ eÈ‰ È‡z ÏÚ :ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡64, »«∆»ƒ»≈ƒ«¿«»«¿»ƒ
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â65„Ú Ô‡k È¯‰ - ¿«≈ƒ≈…»»»¿«¬≈»≈

„Á‡66. ∆»

נאמן,64) הוא הרי אחר ממקום יוצא כתבֿידו ואין והואיל
הקודמת. בהלכה גמור 65)כאמור מכר זה הרי ולדבריו,

ללוקח. ממכרו את להעביר המוכר שאין 66)וחייב נמצא
הונא  רב כדעת ב) יט, (כתובות אחד בעד אלא חתום השטר

יצטרך ברי  מטלטלין, הוא המכר אם זה ולפי יהושע, דרב ה
התורה  שבועת להישבע הלוקח, ע"י הנתבע שהוא המוכר
עד  כל כדין תנאי, שם היה שלא האומר העד את להכחיש
פ"ג, ונטען טוען הל' (ראה הנתבע את שבועה המחייב אחד
למוכר, מסייע - שם היה תנאי האומר העד ואפילו ה"ו),
עד  כאן הרי רבינו: שדקדק וזה מלהשבע, פוטרו הוא אין
הלוי  מאיר רבי דעת היא וכן שבועה. וחייב כלומר אחד,

(לחםֿמשנה). מו סימן חו"מ ב'טור'

.‡È˙BBÓÓ ÈÈ„a Ìb67ÈÙa ‡l‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ «¿ƒ≈»≈¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈
ÔÈc ÏÚa68ÔÈc ÏÚa ‰È‰ Ì‡ .69eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ ««ƒƒ»»««ƒ∆∆»

eÁÏLÂ Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈ„Ú‰70ÏÚ·Ï »≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»¿»¿¿««
ÂÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú ÌÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÔÈc71. ƒ¿…»¬≈≈¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿»»

¯ËLa Ï·‡ ;‰t ÏÚ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬»ƒ¿»
ÂÈ„Ú ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi˜Ó -72ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL73. ¿«¿ƒ≈ƒ∆≈»∆…ƒ¿≈««ƒ

„ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡Â74ÛiÊÓ ¯ËL :¯ÓB‡Â ÁÂBˆÂ «¬ƒ»»≈¿≈«¿≈¿»¿À»
‡e‰75Ô‰ ¯˜L È„Ú !76Ô‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt !77ÔÈ‡ - ! ≈≈∆∆≈¿≈≈≈≈

BÏ LÈ Ì‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ‡l‡ ;Ba ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿»¿ƒ≈
ÏÒÙÏ ‰È‡¯78ÏÒÙÈ -79. ¿»»ƒ¿…ƒ¿…

רק 67) שנוהגת וחקירה לדרישה בניגוד נפשות, כבדיני
ה"א. לעיל כמבואר ממון, בדיני ולא נפשות בדיני

(68- בבעליו" "והועד כט) כא, (שמות שנאמר הנתבע,
שורו  על ויעמוד (=שהזיק) השור בעל יבוא תורה: אמרה
ועמדו  דרשו: קצ, אות שופטים וב'ספרי' ב) קיב, (בבאֿקמא
על  ויעמוד השור בעל יבוא - הריב להם אשר האנשים שני

העדות.69)שורו. שיקבלו טרם ימות ושמא
פ"ג 71)הדיינים.70) סנהדרין ובירושלמי שם. בבאֿקמא

עדים  מקבלים בעיר, מצוי אינו הדין בעל שאם משמע ה"ט,
בינתיים  כי לו, שישלחו עד נחכה אומרים ואין בפניו, שלא
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טז). סעיף כח, סי' בחו"מ (וכן הים למדינת העדים ילכו
מלבוא, משתמט שהנתבע ביתֿדין ראה אם הרדב"ז: וכתב
לא  ואם שיבוא, עד אותו מנדים העדות, יקבלו שלא כדי
למדינת  ללכת בדעתם שאין אפילו העדים, מקבלים - בא
בענין  פי"א לכתובות הר"ן וכתב במצרים. נהג וכך הים,
שכל  א), צח, (שם שבועה צריכה בביתֿדין שלא המוכרת
בפני  שלא אפילו עדיו מקבלים עצמו, לפטור הבא נתבע
ומקורו  יח. סעיף כח, סי' בחו"מ וכן התובע, דינו בעל
הדיוטות  של ביתֿדין צריכה שאלמנה א לב, בבבאֿמציעא
אע"פ  מועילה, ועדותם בזול, מכרה שלא עליה להעיד
שם. הגר"א ביאור וראה הם, קטנים שהיתומים

ידיהם.72) חתימת את עדים 73)מאשרים - התורה שמן
בביתֿדין,החתומ  עדותם כנחקרה הם הרי השטר, על ים

אפילו  מקיימים ולפיכך מדבריהם, אלא קיום צריך ואינו
דיבורֿ ה'תוספות' וכפירוש שם, (בבאֿקמא בפניהם שלא

מקיימים). את 75)הנתבע.74)המתחיל: זייף המלוה
בשטרות  שחתמו כפי חתימתם, את וחיקה העדים חתימת

לקיימו. רוצה ביתֿהדין שמהם למלוה 76)אחרים וחתמו
ה"א.77)בשקר. פ"י , לקמן כמבואר את 78)רשעים,

השטר. או השטר 79)העדים הרי הביא, שלא וכל
מלוה  הל' והשווה שם). (בבאֿקמא פיו על וגובים בכשרותו
קובעים  בדבריו, ממש שיש לדיינים נראה "אם ה"ב: פכ"ב,
אלא  בא שאינו להם נראה ואם עדיו. להביא זמן לו
שלם, לו: אומרים - דופי של ובטענות דברים בעלילות

יחזיר". ראיה לו יש אם ואח"כ

.·ÈÈÓ ÏkÌÈ„Úa ‰È‡¯ BÏ LiL80ÌÈ„Úa ÏthÓ - »ƒ∆≈¿»»¿≈ƒƒ«≈»≈ƒ
ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú81ÏÚaL ÔÈc ˙Èa eÚ„È Ì‡Â . «∆¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆««

Ìl‡ BÈc82ÏÚaÓ ÌÈ„Át˙Ó ÌÈ„Ú‰L Ú·Bz‰ ÔÚËÂ , ƒ«»¿»««≈«∆»≈ƒƒ¿«¬ƒƒ««
ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa È¯‰ - BÏ e„ÈÚÈÂ e‡B·iL BÈcƒ∆»¿»ƒ¬≈≈ƒƒ∆««

ÌÈ„Ú‰ ‡e‰ ‡È·iL BÈc83ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»ƒ»≈ƒ¿≈…«≈ƒ¿»ƒ
.Ìl‡Ï Ô‰a ÔÈc el‡≈»ƒ»∆¿«»

הנתבע.80) מידי ממון ב 81)להוציא מו, בבאֿקמא
יגש  (=תובע) דברים בעל "מי יד) כד, (שמות  שנאמר

אליהם. ראיה יגיש - ואיש 82)אליהם" תקיף הוא הנתבע
והם 83)זרוע. כלום, לתובע חייב שאינו כדבריו, שיעידו

שישתקו  להם די כי יראה, מחמת לשקר חשודים אינם
בגלל  שקר להעיד פנים בשום יעיזו לא אבל מחמתו,
לא  כן אם תאמר, ושמא ב). לט, (בבאֿמציעא אלמותו
מתפחדים  שעדיו יטעון שבעלֿדינו לאלמים, חיים ַהנחת
הם, שאלמים כיון - להם? אשר כל מפסידים ונמצאו ַממנו,
בתשובה  שיחזרו עד נידונם וכך בהפסדם, לנו איכפת לא
וראה  (כסףֿמשנה). כמותם ויידונו אדם, כל כשאר ויהיו

את. זיל ד"ה שם ב'תוספות'

ה'תש"פ  אייר כ"ה שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדיני 1) נפרדת עדות נפשות. בעדות מאוחרת ראייה

אחד  בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות.
הדבר. כל על להעיד מהעדים

.‡˙BLÙ È„Ú2˙‡ ÌÈ‡B¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ≈≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ƒ∆
„Á‡k ‰¯·Ú ‰OBÚ‰3„Á‡k „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .4, »∆¬≈»¿∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆»

„Á‡ ÔÈc ˙È··e5.CÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ . ¿≈ƒ∆»¬»ƒ≈»≈¿ƒƒ¿»
„ˆÈk6,‰¯·Ú‰ ¯·ÚLk ‰Ê ÔBlÁÓ e‰‡B¯ „Á‡ ‰È‰ ? ≈«»»∆»≈≈«∆¿∆»«»¬≈»

ÈL eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÔBlÁÓ e‰‡B¯ ¯Á‡‰ „Ú‰Â¿»≈»«≈≈≈««≈ƒ»¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ7Ba ‰¯˙n‰ ‰Ê ‰È‰ .8,ÌÈ„Ú‰ ‰‡B¯ ƒ¿»¿ƒ»»∆««¿∆∆»≈ƒ
˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ««ƒ∆≈ƒ∆∆

ÔÙ¯ˆÓ ‰¯˙n‰ - ‰Ê9,„Á‡ ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL eÈ‰ . ∆««¿∆¿»¿»»¿≈»≈ƒ¿«ƒ∆»
‰Ê e‰‡¯Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆»≈∆…ƒ««¿»»∆
ÒÈÎ‰Â ,Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚL∆∆¿»»¿«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ B˙B‡Ó BL‡¯ ‡ÈˆB‰Â ÈM‰ „Ú‰ ¯ÊÁÂ ,BL‡…̄¿»«»≈«≈ƒ¿ƒ…≈««

e‰‡¯Â10„Á‡k Ì‰ÈL e‡¯iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -11. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»
L eÈ‰ÌÈ„Ú ÈLe ,‰Ê ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú È »¿≈≈ƒƒ≈«∆¿≈≈ƒ

:ÚˆÓ‡a Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ,¯Á‡ ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ≈««≈¿∆»«¿∆»∆¿«
˙e„Ú BÊ È¯‰ - el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈¬≈≈

˙Á‡12Û¯ˆ ‡ÏÂ el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒ…»ƒ≈∆≈¿…≈«
‰¯˙n‰ Ô˙B‡13Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi„Ú ÈzL el‡ È¯‰ - »««¿∆¬≈≈¿≈≈À¿ƒ»ƒ

,ÔÈ‚¯‰ Ô‰Â ‡e‰ - ÔÈÓÓBÊ Ô‰Ó ˙Á‡ ˙k ˙‡ˆÓƒ¿≈«««≈∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ
‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Úa ‚¯‰ ‡e‰ È¯‰L14. ∆¬≈∆¡»¿≈«««¿ƒ»

עונש 2) עליה שחייבים עבירה שעבר אדם על המעידים
ביתֿדין. וכמבואר 3)מיתת זה, אחר זה לראוהו פרט

ששומעים 4)בסמוך. ממונות, לעדי בניגוד זה, במעמד זה
לו, שומעים למחר חבירו וכשיבוא היום, זה של דבריו

ה"ד. בסמוך שקיבלו 5)כמבואר דיינים כ"ג אותם שכל
זה  מביתֿדין קצת שיצטרפו לא אותו, ידונו הםֿהם עדותם,
לפני  גם עדותם שהעידו (=כגון אחר מביתֿדין וקצת
אחד  שבא ממונות, לדיני בניגוד אותו, וידונו שני) ביתֿדין
(כסףֿ ה"ו בסמוך כמבואר לדונו, ושלשתם ביתֿדין, מכל

נפשות.6)משנה). דיני אל  חוזר "מנין 7)זה ב ו, מכות
זה) מחלון ואחד זה, מחלון רואהו (=אחד מיוחדת לעדות
עד  עלֿפי יומת "לא ו) יז, (דברים שנאמר פסולה, שהיא

אחד. - אחד - בלא 8)אחד" עונש שאין בעבריין,
בו  שהתרה ובין העדים, מן אחד בו שהתרה "ובין התראה,
ה"ב). פי"ב, סנהדרין (הל' נהרג" זה הרי עדים... בפני אחר

רואים 9) היו "אם שם: התלמוד שגירסת אלא שם, מכות
וגירסת  מצטרפים". אותם רואה המתרה או המתרה, את
רואה  והמתרה המתרה את רואים "היו כנראה שם, רבינו
להסתפק  אפשר שאיך בדין, וכן (כסףֿמשנה). אותם"
פיו, על העבריין ולהרוג אותם, שראה המתרה באמירת
עד  נהרג אינו רבינו לגירסת אבל הוא? אחד עד והלא
וראה  שראוהו. יעידו והם המתרה את יראו שהעדים

מתרה. או ד"ה שם מהם 10)ב'תוספות' אחד שכל אע"פ
גמורה. מלאכה חיוב כדי עושה שם.11)ראהו מכות,

בטלה 12) - לעדות פסול או קרוב מהם אחד נמצא ואם
אינה  - זוממת מהן אחת כת נמצאה אם וכן כולה. העדות
זה  את זה ראו שלא אלה ואפילו כולם. שיזומו עד נהרגת
ד"ה  שם ב'תוספות' כמבואר אחת, לעדות מצטרפים

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



קעג zecr zekld - mihtey xtq - xii` d"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ח.13)שמקצתן. אות לעיל כאמור הדדי, צירוף
(שם).14) הוזמה שלא

.·˙‡ el‡ e‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈»««ƒ∆…»≈∆
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú - el‡15ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk . ≈≈»ƒ¿»∆∆≈«»«»∆»¿»«

BÏ ‰„B‰ ÈÙa B‡ ,ÈBÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰16„Ú‰ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»¿»«»≈
ÌBÈa ‰„B‰ B‡ ÈÙa e‰ÂÏ‰L „ÈÚÓ È‡ ÔÎÂ :ÈM‰«≈ƒ¿≈¬ƒ≈ƒ∆ƒ¿»¿»«»¿

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡17. «≈¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

תימן:15) ובכת"י יא. אות לעיל וכמבואר אחת, לעדות
מצטרפת. עדותן - זה אחר זה שראו שהוא 16)אע"פ

לו. אחד 17)חייב עד עלֿפי יומת לא שנאמר: שם, מכות
אבל  מיוחדת), (=עדות כשירה דאין הוא נפשות בדיני -
בן  יהושע "רבי א ל, בסנהדרין וכן כשירה. ממונות בדיני
הוא  שניהם מבין שהרי זה", אחר בזה אפילו אומר: קרחה
"והוא  א) ה, (ויקרא אומר הכתוב וכן מכלֿמקום. מנה חייב
ראה  אחד כל אפילו מכלֿמקום, – ידע" או ראה או עד

(שם). לעצמו

.‚:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»∆»¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ≈
BÏ ‰„B‰ ÈÙa18,‰„B‰ ÈÙa :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«»∆»«»ƒ¿»«»

e‰ÂÏ‰ ÈÙa :¯Ó‡ ÔÓÊ ¯Á‡ „ÈÚ‰L ÈM‰Â19È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈ƒ««¿«»«¿»«ƒ¿»¬≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡20. ≈ƒ¿»¿ƒ

העד 18) שהודאת אחד, מנה על מעידים ששניהם ויתכן,
הראשון. העד של ההלוואה לאותה מכוונת השני

הם,19) נפרדים מנים ושני ההודאה, אחרי ההלוואה נמצאת
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). אחר מנה על מעיד מהם אחד וכל
ומדובר  מצטרפים. - מנה לו שחייב מעידים ושניהם הואיל
מתשרי, ואחד מניסן אחד מנים, שני תובעו שהמלוה כאן,
שני  על מעידים והם אחד מנה אלא תובעו אינו אם אבל
שהוא  התובע, דברי לפי שקרן מהם אחד עלֿכרחך מנים,
התורה  מן שבועה הלווה נשבע ולפיכך עצמו, על נאמן
בחו"מ  וכן (כסףֿמשנה, ונפטר האמיתי העד את להכחיש

ז). סעיף ל, ע"פ 20)סי' נהרדעא כחכמי ב ל, סנהדרין
שם. אלפס רב וכדעת קרחה, בן יהושע רבי

.„„Á‡ ‡B·È - ÔÈc ˙È·a ÔÈ„ÈÚnL ˙Úa ÔÎÂ¿≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈ƒ»∆»
¯Á‡Ï ÈM‰ „Ú‰ ‡B·iLÎe ,ÌBi‰ ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»«¿∆»»≈«≈ƒ¿««
ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL - ÔÓÊ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ∆»∆ƒƒ

ÔBÓn‰ Ô‰a21. »∆«»

גמליאל 21) בן שמעון רבן וכן נתן. רבי וכדעת א עמ' שם
בדיני  זה וכל ב. כו, בכתובות הסוגיא כהכרעת כמותו סובר
את  שניהם שיראו צריכים הרי נפשות בדיני אבל ממונות,
ביתֿדין  בפני העדות הגדת את אנו ומשווים כאחת, העדות
מה  יגיד", לוא אם ראה... "או שנאמר: העדות, לראיית
הסוגיא  ע"פ ספר) (קרית כאחת ההגדה אף כאחת, הראיה

ב. עמ' שם בסנהדרין

.‰·˙Îa „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ22‰t ÏÚ „Á‡Â23- ¿≈ƒ»»≈∆»ƒ¿»¿∆»«∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ24È‡ :B˙e„Ú ·˙k ‡lL ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆…»«≈¬ƒ

B„iÓ È˙È˜25‡ÏÂ ‰f‰ ‰ÂÏn‰ ‡a ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c ÏÚ »ƒƒƒ»«»»∆¿…»««¿∆«∆¿…

‰ÂÏn‰ ˙BOÚÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈL - ·zÎÏ ÈpnÓ Ï‡L»«ƒ∆ƒƒ¿…¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿∆
ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯ËLa26. ƒ¿»¿≈»«»«¿ƒ

בשטר.22) שמע 23)חתום או ההלוואה שראה המעיד
המלוה. בפני הלווה הלווה 24)הודאת יכפור אם ואפילו

ואפילו  השנים להכחיש נאמן אינו לוויתי, לא ויטעון
הלווה: טען אם אבל א). קסה, (בבאֿבתרא בשבועה
בכתב  אחד עד אלא למלוה אין אם אפילו נאמן אינו פרעתי,
פי"ד, מלוה בהל' רבינו כדברי בעלֿפה, עד עמו ואין בלבד,
- פרעתי טען ולווה אחד, בעד שטרֿחוב עליו "הוציא ה"י:
(פרישה  ומשלם" להשבע יכול ואינו שבועה, מחוייב זה הרי

נא). סימן הלווה 25)לחו"מ של מידו סודר קנין קיבלתי
רציתי  ואילו למלוה, ולמסרו עליו ולחתום שטר לכתוב
שנית  להמלך הוצרכתי ולא לכך זכאי הייתי שטר לכתוב
(בבאֿבתרא  הוא ש'כלל' לכתיבה, הוא מסכים אם לשאלו

עומד". לכתיבה קנין "סתם א) תמוה,26)מ, זה לשון
עד  אלא למלוה אין שאפילו כג אות לעיל נתבאר כבר שהרי
יכול  שהמלוה פרעתי, לטעון יכול הלווה אין בכתב, אחד
ממני, לקחתיו לא למה עושה, מה בידי שטרך להשיבו:
את  המצטט נא סי' בחו"מ ה'טור' גירסת היא נכונה ולפיכך
– גמורה" בשטר מלוה ונעשה "מצטרפים רבינו: דברי
כשטר  הלקוחות מן אפילו לטרוף יכול שהמלוה כלומר,
אלא  גובה אינו קנין, שם שאין הקודם לדין בניגוד גמור,
ולדעת  שם). (ב"ח עלֿפה מלוה כל כדין חורין בני מנכסים
נקט  אלא רבינו, בדברי כאן להגיה צורך אין שם יוסף' ה'בית
והואֿהדין  להם, מועיל בשטר שמלוה מהענינים, אחד

כגביה שם.לכולם, ב'דרישה' וראה וכדומה. המשועבדים מן

.Â‰Ê ÔÈc ˙È·a „Á‡‰ „ÈÚ‰27ÔÈc ˙È·a ÈM‰ „Ú‰Â , ≈ƒ»∆»¿≈ƒ∆¿»≈«≈ƒ¿≈ƒ
Ô˙e„Ú eÙ¯ËˆÈÂ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ÔÈc ˙Èa ‡B·È - ¯Á‡28. «≈»≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»

‰Ê ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ29e¯ÊÁÂ , ¿≈ƒ≈ƒ¿≈»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»¿
¯Á‡ ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰Â30ÔÈc ˙Èa ÏkÓ „Á‡ ‡B·È -31 ¿≈ƒ¿≈ƒ«≈»∆»ƒ»≈ƒ

eÙ¯ËˆÈÂ32L e„ÈÚ‰L Ôic‰ ÌÚ „Ú‰ Ï·‡ .ÌÈ„Ú‰ È ¿ƒ¿»¿¬»»≈ƒ««»∆≈ƒ¿≈»≈ƒ
ÂÈÙa33ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -34. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ

ה"ב.27) כנ"ל הודאה, או הלוואה בתיֿהדין 28)על ושני
ה"ד  לעיל נתבאר שהרי המצטרפת, העדות לפי יחד ישפטו
החידוש  וכאן כאחד, יעידו ששניהם צורך אין ממון שבדיני
(בבאֿ נפרדים בתיֿדין שני לפני אפילו כשרה שעדותם
דוקא  לד: ס"ק ל, סי' לחו"מ הסמ"ע וכתב ב). קסה, בתרא
אחד  מביתֿדין מקצת אבל מצטרפים, הדין בתי שני כל
ביתֿדין  להעשות מצטרפין אינם שני מביתֿדין ומקצת
הרי  ביתֿדין, בכל מהעדים אחד אלא העיד שלא כיון חדש,

עד. מפי כעד השטר.29)זה עדי ידי חתימת לקיים
נשאר 30) ולא הים, למדינת מביתֿהדין שנים להם והלכו

אחד. דיין וחזרו 31)אלא הנוסח: סי"ב, ל סי' ובחו"מ
י  שלישי, בביתֿדין והעידו וחזרו אחר בביתֿדין בוא והעידו

בתיֿהדין  שלשה שמכל כלומר, וכו'. ביתֿדין מכל אחד
אחדֿאחד. שם)32)נשארו (בבאֿבתרא השטר לקיים

הואיל  מצטרף, ביתֿדין מכל אחד דיין אפילו וכאן,
זה  אין עדותם, ונתקבלה לפניו עדים שני העידו ומתחילה
לפניו  שנתאשר הקיום את המאשר דיין אלא עד, מפי כעד
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שם). כאחד.33)(סמ"ע דיינים שני עוד עם כשישב
יכול 34) הנשאר הדיין אין הדיינים, שני שהלכו אחרי

קיום  על אחר ביתֿדין לפני להעיד אחד עד עם להצטרף
שמכיר  מעיד העד אחידה, עדותם שאין מפני השטר,
לפניו  העדות שנתקבלה מעיד והדיין השטר, עדי חתימת
ברי"ף  וראה א), כא, (כתובות ביתֿדין חברי שלשה במושב

ב. קסה, לבבאֿבתרא

.Ê˙e„Ú‰ ÔÈÙ¯ËˆnL Èt ÏÚ Û‡35,˙BBÓÓ ÈÈ„a ««ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»≈¿ƒ≈»
¯·c ÏÎa Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk „ÈÚiL CÈ¯ˆ36BÓk , »ƒ∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿»»»¿

e¯‡aL37,¯·c ˙ˆ˜Óa „Á‡ „Ú „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»ƒ≈ƒ≈∆»¿ƒ¿»»»
˙e„ÚÓ ¯·c‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Óa ÈM‰ „ÈÚ‰Â¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ«»»≈≈
¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .Ì‰ÈL38. ¿≈∆∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒ»»»

,˙ÈBÏt ‰L BÊ ‰„O ÏÎ‡ ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰Ê ?„ˆÈk≈«∆≈¿ƒ»«»∆»»¿ƒ
dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ ,‰iL ‰L dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ∆¬»»»»¿ƒ»¿∆≈ƒ∆¬»»

˙ÈLÈÏL ‰L39ÔzLÏL ˙e„Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - »»¿ƒƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏkL ;ÌÈL LÏL dÏÎ‡ È¯‰ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈¬»»»»ƒ∆»∆»¿∆»

¯·c‰ ˙ˆ˜Óa „ÈÚ‰40È˙È‡¯ È‡ :‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ¿»«»»¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ»ƒƒ
È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL BÈÓÈ „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO«¬»««¿«¿ƒ∆∆¿∆≈¬ƒ
B˙B‡a ‰Ê ÏL BÏ‡ÓO „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO È˙È‡»̄ƒƒ«¬»««¿«¿…∆∆¿

ÌBi‰41ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -42:¯Ó‡pL È„k Ì‰ÈL È¯·c «≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿≈∆¿≈∆…«
ÙÏ ;ÈBÏt ÌBÈa ÏB„‚ ‰Ê ‰È‰L Ì‰ÈL e„ÈÚ‰ È¯‰È ¬≈≈ƒ¿≈∆∆»»∆»¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓÈq‰ ˙ˆ˜Óa ‡l‡ „ÈÚ‰ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL43. ∆»∆»≈∆…≈ƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ

ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,˙Á‡ ‰¯ÚOa ÌÈL e„ÈÚ‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«¬»««¿≈ƒ¿«ƒ
˙¯Á‡ ‰¯ÚOa44ÈˆÁ ÏÚ ‰„ÈÚ‰ Ì‰Ó ˙k Ïk È¯‰L ; ¿«¬»«∆∆∆¬≈»«≈∆≈ƒ»«¬ƒ

˙e„Ú BÊ ÔÈ‡Â ,¯·„45˙Á‡‰ ‰„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¿≈≈¬»ƒ≈ƒ»»««
‰iM‰ ‰„ÈÚ‰Â ,ÔÈÓÈ „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L∆»¬»¿≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ»

Ï‡ÓO „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L46ÔÈÙ¯ËˆÓ -47. ∆»¬»¿≈¿»¿«¿…ƒ¿»¿ƒ
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

העדים.35) תימן: הדבר.36)בכת"י הנ"ל: בכת"י
ככתוב 37) הסכום. אותו על מעידים ששניהם ה"ב, לעיל

בפני". שהלווהו מעיד אני "וכן חצי 38)שם: ולא - "דבר
ב). ע, (בבאֿקמא להעמיד 39)דבר" חזקה, היא והרי

אדם  אין כי ה"ב, פי"א ונטען טוען הל' ראה בידו, השדה
ה"ד. שם שנים, שלש עד אלא ימיו כל בשטרו נזהר

שנה 40) על אלא מעיד אינו אחד שכל החזקה, בשליש
שם. ובביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן וראה שמבן 41)אחת.

למטה  שערות שתי הביא אם ומעלה, שנה שלשֿעשרה
פ"ב, אישות (הל' גדול נקרא - לשיער הידועים במקומות

מצרפין.42)ה"י). תימן: אחת 43)בכת"י ששערה
אומר  "אחד ב) ל, (סנהדרין הבגרות סימני מקצת אלא אינה
עדות  וחצי דבר חצי - בכריסה אחת אומר ואחד בגבה, אחת

רבינו: ומפרש שמאל היא", וצד ימין צד - וכריסה גבה
עדותם.44)(כסףֿמשנה). מצרפין [בבאֿבתרא 45)אין

ב]. אחת 46)נו, כת אם שהרי הוא, משובש זה נוסח
השניה, הכת עדות לצרף לנו למה שערות, שתי על מעידה
אם  "אבל הנוסח: תימן, בכת"י וכן שי"א, וינציאה ובדפוס
שתי  שראה השני והעיד שערות... שתי שראה האחד העיד

שלם 47)שערות". דבר על העיד משניהם אחד כל שהרי

ממונות  לעניני דוקא הכסףֿמשנה: וכתב שם). (סנהדרין
או  וממכר, מקח לענין כגדול שיחשב עדותם, מצרפים
קידושין  כגון נפשות לעניני אבל שבממון, עדות להעיד
שתי  יראו העדים ששני עד גדול נעשה אינו וכדומה, וגיטין
לשון  מדקדוק נראה וכן ה"א. לעיל כמבואר כאחד, השערות
בדיני  העדות שמצטרפים "אע"פ זו: הלכה בתחילה רבינו
ממונות  בדיני עוסקת זו הלכה שכל הרי - וכו' ממונות"

ל. סימן סוף לחו"מ יוסף' ב'בית וכן בלבד.

ה'תש"פ  אייר כ"ו רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רבים 1) עדים דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות

שעדי  שטר פסול. או קרוב אחד וביניהם להעיד  שבאו
לימוד  לעדות. פסול או קרוב מהם ואחד מרובים חתימתו
עד  יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי על חובה או זכות

דיין. להיעשות

.‡ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡2‡Ï ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈc ≈¿ƒƒƒ«ƒƒ«ƒ≈∆»…
„Ú Ìe˜È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙BLÙ ÈÈ„ ‡ÏÂ ˙BBÓÓ ÈÈ„ƒ≈»¿…ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈

˙‡hÁ ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ LÈ‡a „Á‡3‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .4 ∆»¿ƒ¿»»¿»«»ƒƒ«¿»
‰Úe·LÏ ‡e‰ ÌwL e„ÓÏ5˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »«¿∆»ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÚBË6. ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` cr itÎlr oipicd on oic oikzeg oi`"

תורה  האמינה מקומות "בשני בסוטה וממשיך: אחד, עד
כאן  והרי בה, אין ועד ("שנאמר: מרים מי תשתה שלא
מי  נודע ולא ("שנאמר תיערף שלא ערופה ובעגלה עד")
ההורג  ראה אם אפילו עורפין, היו לא נודע אם הא הכהו,

אחד"). עד
חותכין  אין מה מפני אחד, עד של הדין בגדר לחקור ויש

פיו: על הדין
משני  (באיכות) לגמרי אחר בירור סוג הוא אחד עד א.
עליו  לסמוך שאין תורה אמרה זה בירור סוג ועל עדים,
להסביר  יש ולפי־זה עדות. של אחר "סוג" שהוא מפני
מקרים; בשני רק תורה האמינה העדות של האחר שלסוג

תיערף. שלא ערופה ועגלה תשתה, שלא סוטה
דשני  והגדר הסוג מאותו הוא אחד, עד שעושה הבירור ב.
שבדיני  מכיון ולכן בכמות, חסרון כאן שיש אלא עדים,
מספיק  לא גמור, בבירור צורך יש נפשות ודיני ממונות
סוטה  להשקות שלא בנוגע זאת ובכל אחד, דעד הבירור
אף  בירור "קצת" גם מספיק ערופה, עגלה את לערוף ולא
יש  ועל־פי־זה מיתה. חיוב לעניין בשלימות בירור זה שאין
חיוב  נעשה אחד עד על־ידי שגם בשבועה, גם כך לפרש
אינו  אחד העד שגורם בירור שה"קצת" כיון השבועה,

שבועה. לחייבו מספיק כן אבל ממון, לחייב מספיק
המציאות, על שמעידים בירור בעדי הוא זה כל אמנם,
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אחד  שעד השני) לאופן (גם לומר מסתבר קיום בעדי אבל
החסרון  אם גם כי מאומה, על־ידו נעשה ולא כלום, הוא
עדים  שני של זה בשיעור שחסר זמן כל הרי בכמות, הוא
אנשים  שני שצריך כבד משא כמו בדיוק דבר! נפעל לא

כלל. להרימו יכול אינו לבד אחד ואדם להרימו,
(ci oniq mihtey xtq zekln oii t"r)

החלטה.2) מוציאים קפח:3)פוסקים, אות שופטים ספרי
שיש  חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני אלא לי "אין
בה", "עוונה זרה עבודה בעובד ככתוב מיתה בעונשו

לא), טו, לכל במדבר לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני
הלל). (רבינו ממונות דיני לרבות בא - כל עוון"

מסיני.4) למשה עד איש מפי איש רבותינו שקיבלו
הרי 5) לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם

א). מ, ושבועות שם (ספרי התורה מן נשבע פרק 6)זה
א. הלכה א

.·‰ËBÒa :„Á‡ „Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ˙BÓB˜Ó ÈLaƒ¿≈¿∆¡ƒ»»≈∆»¿»
ÌÈ¯Ó ÈÓ ‰zLz ‡lL7,Û¯Úz ‡lL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e , ∆…ƒ¿∆≈»ƒ¿∆¿»¬»∆…≈»≈

e¯‡aL BÓk8‰M‡ ˙e„Úa ,Ô‰È¯·cÓ ÔÎÂ .9„ÈÚiL ¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»∆»ƒ
dÏÚa ˙nL dÏ10. »∆≈«¿»

והרי 7) בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם
ובא  היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת היא
שנאמר  שותה, אינה בפניו, שנטמאה עליה והעיד עד
פרק  סוטה (הלכות עד והרי - בה" אין "ועד יג) ה, (במדבר

י"ד). הלכה שאם 8)א, י"ב, הלכה ט, פרק רוצח בהלכות
שנאמר  נערפת, אינה הרוצח את שראה והעיד אחד עד בא
מי  נודע לא באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים

נודע. והרי - להינשא.9)היכהו" זה 10)להתירה הרי
י"ב, פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן,
יישארו  שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה
ובביאורנו  כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בנות

שם).

.‚ÏeÒÙe ‰M‡ ,ÏÈÚBÓ „Á‡ „ÚL ÌB˜Ó ÏÎÂ11BÓk ¿»»∆≈∆»ƒƒ»»¿
ÌÈ„ÈÚÓ ÔÎ12ÔÈ‡L ,‰Úe·L ÏL „Á‡ „ÚÓ ıeÁ . ≈¿ƒƒ≈≈∆»∆¿»∆≈

Û¯Ëˆ‰Ï Èe‡¯‰ ,¯Lk ˙e„Úa ‡l‡ ‰Úe·L ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿»∆»¿≈»≈»»¿ƒ¿»≈
¯Á‡ ÌÚ13Èt ÏÚ .ÂÈt ÏÚ ÔBÓÓ ÚaLp‰ ‰Ê ·iÁ˙ÈÂ14 ƒ«≈¿ƒ¿«≈∆«ƒ¿»»«ƒ«ƒ

ÌÈ„Ú ‰LÏL Èt ÏÚ B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL15˙BOÚÏ - ¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«¬
B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,ÌÈM ‰Ó :ÌÈLk ‰LÏL¿»ƒ¿«ƒ«¿«ƒƒ¿»∆»≈∆»

˙e„Ú‰ ‰ÏËa - ÏeÒt16ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰LÏL Û‡ ; »»¿»»≈«¿»¿«ƒ
‰ÏËa - ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÏ¿≈»ƒ¿»∆»≈∆»»»¿»

˙e„Ú‰17˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ,˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .18. »≈≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈¿»

הפסול 11) כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות
(הלכות  להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, מן בעבירה

י"ז). הלכה י"ב, פרק מז,12)גירושין (סוטה שנינו שכן
העגלה  אין הרוצח את שראתה אשה העידה שאפילו א)
משיאין  להיות "הוחזקו שנינו: א קכב, וביבמות נערפת.
לא, בסוטה וכן אשה". מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה)
הלכות  והשווה מרים. מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א

ט"ו. הלכה א, פרק הברייתא 13)סוטה לשון כדקדוק
- ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות
ויקרא  פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד
לו  שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות) (דבורא
אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא אחרים
אמרו  אפילו מניין לעדות, כשרה אשה שאין אשה, - אוציא
אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים (=שהם קרובים לו
עד  לו אמר אפילו מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים
מניין  שבועה, אלא מחייבו שאין אחד עד אוציא... אחד,
אינם  ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו
בתשובות  וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, מחייבים

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא בדפוסים 14)רבי
ההלכה. תחילת כאן תימן יד בכתב וכן "אם 15)קדומים

בשלושה"? הכתוב פרט למה בשניים העדות מתקיימת
אחד.16) עד אלא נשאר לא עדים,17)שהרי שנאמר:

במשמע. מאה רבי 18)אפילו וכדעת ב ה, במכות משנה
שם.

.„Ôlk eek˙pL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«¿À»
eOÚi ‰Ó - „ÈÚ‰Ï Ìlk eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÚ‰Ï¿»ƒ¬»ƒ…ƒ¿«¿À»¿»ƒ««¬

ÌÚ‰ e‡¯Â ,ÌÚ‰ ÏÏÎa ÌÈÁ‡ ÈL19˙‡ ‰Ê ‚¯‰Lk ¿≈«ƒƒ¿«»»¿»»»¿∆»«∆∆
Ba Ï·ÁLk B‡ ,‰Ê20B„iÓ ıÙÁ ÛËÁLk B‡ ,21. ∆¿∆»«¿∆»«≈∆ƒ»

אינה.19) העם, ותיבת: כשהרג. וראו קדומים: בדפוסים
האחים 21)בגופו.20) בגלל כולם, עדות תיפסל האם

אם  פוסלים אינם כורחך, ועל המעשה, את הם אף שראו
שם). (משנה להעיד נתכוונו לא

.‰¯·c‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ22ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ? ¿≈«¿ƒ∆«»»¿∆»¿≈ƒ
¯ÓB‡ ,˙Á‡ ˙k ÔÈa¯Ó ÌÈ„Ú23‰Ê Ì˙È‡¯Lk :Ì‰Ï ≈ƒ¿Àƒ«««≈»∆¿∆¿ƒ∆∆

ÈÓ Ïk ?˙B‡¯Ï B‡ Ì˙‡a „ÈÚ‰Ï ,Ï·Á B‡ ‚¯‰L∆»«»«¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ
,¯·c‰ ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…¿»ƒ»»∆»ƒ¿»«»»
ÈÓ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - È˙‡a ÌÚ‰ ÏÏÎ·eƒ¿«»»»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
˙e„Ú‰ ÔeÎÏe „ÈÚ‰Ï ‡l‡ „ÓBÚ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…»ƒƒ≈∆»¿»ƒ¿«≈»≈
„ÈÚ‰Ï eek˙pL el‡a ‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿»ƒ

‰ÏËa Ìlk ˙e„Ú - ÏeÒt B‡ ·B¯˜24ÌÈ¯·c ‰na . »»≈À»¿≈»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡25Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰a ‰È‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»»∆»»¬»ƒ

Ôek˙ ‡lL B‡ „ÈÚ‰Ï Ôek˙pL „Á‡ - ÌÈ¯Lk ÌlkÀ»¿≈ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿»ƒ∆…ƒ¿«≈
ÌL ‰È‰Â B˙e„Ú ÔeÎÂ ¯·c‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,„ÈÚ‰Ï¿»ƒƒ¿»»«»»¿ƒ≈≈¿»»»

‰‡¯˙‰26˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .ÂÈt ÏÚ ÔÈc‰ ÔÈÎ˙BÁ ,27, «¿»»¿ƒ«ƒ«ƒ≈¿ƒ≈»
.˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa≈¿ƒ≈¿»

בלבד.22) לראות או להעיד נתכוונו מתחילה אם
אומרים.23) תימן: יד של 24)ובכתב ואפילו א. ו, שם,

העיקריים  שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא באו שלא אלה
משנה). (לחם פסול והייתה.25)נמצא תימן: יד בכתב

התרה 26) ואפילו התראה, בלא עונשים אין נפשות בדיני
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו

ב. הלכה י"ב, "שלושה 27)פרק ב קיג, בתרא בבא
- כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו
שאפילו  הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים
שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא
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נתכוונתי  לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב, בכריתות אולם
להעיד. כוונה שצריך הרי לעדות",

.Â·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÔÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL28 ¿»∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»≈∆»
È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ ÌÈL Ì‰a eÈ‰L B‡ ,ÏeÒt B‡»∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆»∆«¬≈

Ô˙B‡ Ï‡LÏ È„k ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡29ÌL LÈ Ì‡ : ≈»≈ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿…»ƒ≈»
ÌzÁÏ e·LÈ ÌlkL ‰¯e¯a ˙e„Ú30eek˙ È¯‰L , ≈¿»∆À»»¿«¿…∆¬≈ƒ¿«¿

„ÈÚ‰Ï31˙e„Ú‰ Ìi˜˙z - Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»ƒ¿«≈»≈
¯‡Ma ˙e„Ú‰ ÔÈÓi˜Ó ‰nÏÂ .¯‡Ma32¯LÙ‡ È¯‰L ? «¿»¿»»¿«¿ƒ»≈«¿»∆¬≈∆¿»

ÌzÁÏ ÏB„bÏ ÌB˜Ó eÁÈp‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÓ˙ÁL33‡·e , ∆»¿«¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…»
ÌzÚcÓ ‡lL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ B‡ ·B¯w‰ ‰Ê34. ∆«»«»¿»«∆…ƒ«¿»

למלווה.28) או לשם 29)ללווה או להעיד, נתכוונו אם
חתמו. שבשטר החלק המקום בפני 30)מילוי זה כאחד,

באנו.31)זה. להעיד אמרו; כאילו זה והלא 32)הרי
להעיד. שנתכוונו מוכיחה, שיחתום 33)חתימתם

כבודו. משום אלא 34)מלמעלה, אחת, עדות זו ואין
שחתמו  הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות
וכו' קרוב" מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין נפרד, במעמד
א  ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין
עדות  "תתקיים ב קסב, בתרא בבבא ומקורו גאון). בשם
לחתום  כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר"
כז. הלכה ט, פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף
חתמוהו  אם הוא ספק שהדבר פי על אף הרדב"ז וכתב
שטר  פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד
בדיני  העדות כל מבטלים פסול או שקרוב הדין כל כי זה,
אלא  זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות

השטר. ומקיימים להקל הולכים ב"דרבנן" ספק

.ÊÈt ÏÚ Û‡35‡e‰ ¯ËMa ‰lÁzÓ Ìe˙ÁL „Ú‰L ««ƒ∆»≈∆»ƒ¿ƒ»«¿»
¯Lk ¯ËM‰ È¯‰ - ÏeÒt‰36. «»¬≈«¿»»≈

זה 35) ומשפט הלכה תחילת כאן אין קדומים, בדפוסים
הקודמת. ההלכה עם השניים 36)קשור אומרים ואין

וכל  הכשרים. האחרים עם כאחד לחתום ישבו הראשונים
שחתמו  לתלות שיש וודאי בסוף חתמו הפסולים אם שכן
רבינו  דעת וכן אחרת, כעדות והם הראשונים מדעת שלא
וראה  לה. אמרי המתחיל דיבור ב יח, גיטין  בתוספות, תם
שאין  אומרים, שיש שם, ברמ"א יב סעיף מה, משפט בחושן
שני  כן אם אלא פסולים, בו שחתומים שטר להכשיר
שהרחיקו  לומר, תולים שאז כשרים, הם האחרונים
למי  חלק מקום להשאיר בכוונה חתימתם, את האחרונים
הקרובים, בחתימת הרווח את המלווה ומילא מהם, שגדול
למאן  שביק "רווחא ב י, גיטין והשווה מדעתם. שלא

מיניה". דקשיש

.ÁÔÈ„a ‰¯BÓ BÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a „ÈÚ‰L „Ú Ïk»≈∆≈ƒ¿ƒ≈¿»≈∆¿ƒ
Ì‡Â .‰·BÁ ‡ÏÂ ˙eÎÊ ‡Ï ÂÈÏÚ „nÏÈ ‡ÏÂ ,‚¯‰p‰ ‰Ê∆«∆¡»¿…¿«≈»»…¿¿…»¿ƒ
.B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡»«≈ƒ¿«≈»»¿¿«¿ƒ
ÔÈa - ˙eÓÏ LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï „Á‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆»≈

Ï ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe .‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ˙eÓ37? ƒ¿≈¿»«∆∆∆¡«»
,¯·„ ‰ÚÈ ‡Ï - ˙eÓÏ LÙa „ÈÚ‰L „Ú :¯ÓBÏk¿«≈∆≈ƒ¿∆∆»…«¬∆»»

˜zLÈÂ „ÈÚÈ ‡l‡38BÏ LÈ - ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡ . ∆»»ƒ¿ƒ¿…¬»¿ƒ≈»≈
‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ39ÌÚ ‰nÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈»»¿»¬»…ƒ»∆ƒ

elÙ‡ Ôi„ ‰OÚ „Ú ÔÈ‡L ;Ôi„ ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…≈»∆«»∆≈≈«¬∆«»¬ƒ
˙BBÓÓ ÈÈ„a40. ¿ƒ≈»

המתה?37) לידי המביא חובה לימוד שמשמעו:
ודואג 38) שמתחרט בעדותו. כנוגע שנראה א, לד, סנהדרין

והעד  להזימו, עדים הנידון ויביא לחובה הדין ייגמר שמא
שוב  שהגיד מכיוון כדיֿדיבור, לאחר בו לחזור יכול אינו

שם). (רש"י ומגיד חוזר ממונות 39)אינו "דיני א לב, שם
ב): (לג, שם ופירשו וחובה", זכות עליו מלמדים הכול

עדים. ואפילו - של 40)הכול בעובדה ב צ, קמא בבא
שעדות  והטעם, ממונות. בדיני העוסקת נשיאה יהודה רבי
העד  שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה -
שם). (תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא
היא, הכתוב שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא והרשב"ם
(=העדים)... האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
שהעד  צריך א, ל, שבועות ראה הדיינים, אלו - ה'" לפני
בעדות  דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני יעיד

כגון  שהעיד, עד ודווקא מהדיינים עצמו. אחד העיד אם ,
עימהם  להצטרף יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני
את  ראה אלא כלל העיד לא אם אבל מעשה. אותו על לדון
דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי המעשה
שראו  "סנהדרין שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי כדברי
נעשו  ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג אחד
והשווה  ה). סעיף ז, משפט בחושן וכן משנה (כסף דיינים"
פרק  החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, פרק סנהדרין הלכות

ט). הלכה ב,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na41ÔÓ ÌÈ„Ú CÈ¯vL ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆»ƒ≈ƒƒ
ÔÓ ¯·c‰ B˙B‡a Ôe„Ï ÌÈic CÈ¯ˆÂ ,‰¯Bz‰«»¿»ƒ«»ƒ»¿«»»ƒ

‰¯Bz‰42.Ôi„ ‰OÚ „Ú - Ì‰È¯·c ÏLa Ï·‡ ; «»¬»¿∆ƒ¿≈∆≈«¬∆«»
Ëb‰ ‡È·‰L „Á‡ ?„ˆÈk43ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â , ≈«∆»∆≈ƒ«≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«

ÌzÁ44ÌÈLe ‡e‰ -45dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B46‡ˆÓÂ , ∆¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
e‰eÏË el‡k47ÔÈc ˙ÈaÓ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈…«≈»∆

דיין.41) נעשה עד שאינו 42)שאין החודש, קידוש כגון,
(ראה  סלע לו נותן לחבירו התוקע וכן דיינים, פי על אלא
ואינו  התורה, מן לו לשלם חייב שהוא ב), צ, קמא בבבא
הלכה  ג, פרק ומזיק חובל הלכות ראה דיינים , פי על אלא

לארץ.43)ט. לחוץ ישראל שהצריכוהו 44)מארץ
מקויים, הוא ובזה הגט זהות על להעיד כן, לומר חכמים

ה. הלכה ז, פרק גירושין הלכות עימו,45)ראה מצטרפים
הגט. את לקיים כדי שלושה של דין בית ואין 46)להיות

מזוייף  לה שנמסר גט לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל
נטלתו.47)הוא. תימן: יד ובכתב שי"א וינציאה בדפוס

האשה. אל הוא 48)ומוסב המביא שהשליח פי על ואף
כמו  השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו
דיין  נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית עדותם שנחקרה

י"ט). הלכה ז, פרק גירושין והלכות ב ה, כגון,49)(גיטין
"הנח  ב כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה ז, פרק לקמן האמור

דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות
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ה'תש"פ  אייר כ"ז חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בביתֿדין.1) השטר זהות את מאשרים בהם דרכים חמישה

אחר  הוא בודק אבל אחר, ביתֿדין אחר בודק ביתֿדין אין
מהם  אחד ומת השטר לאשר שישבו דיינים שלושה העדים.

חתימתם. לפני

.‡e¯‡a ¯·k2˙B¯ËL ÌeiwL ,3Ì‰È¯·cÓ4È„k , ¿»≈«¿∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL5ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ««ƒ≈≈

‰LÏLa ‡l‡ ˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó6ÔzLÏL elÙ‡ , ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿»¬ƒ¿»¿»
˙BËBÈ„‰7ÔÈ„ ‡e‰L ÈtÓ ,8CÎÈÙÏe .9ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ ∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈla ˙B¯ËL10. ¿»««¿»¿∆≈«¿

ה"ד.2) פ"ג, החתומים 3)לעיל העדים ידי חתימת אישור
החתומים 4)בשטר. שעדים בקיום, צורך אין התורה ומן

ג, (גיטין בביתֿדין עדותם שנחקרה כמו נעשו השטר על
שום 5)א). לשטר היה לא קיום, מצריכים היו לא שאם

ומתוך  העדים, חתימת ויזייף שירצה מי כל יבוא שמא ערך,
תוקן, עצמו והשטר ולתועלתו, השטר לצורך הוא שהקיום
הוא: עצמו שהקיום נמצא לווים, בפני דלת לנעול שלא

(לחםֿמשנה). דלת לנעול א.6)שלא מ, בבאֿבתרא
ממונות 7) שדיני ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל נתבאר שכבר

מומחים. דיינים צריכים דיניהם 8)אינם אין - שדנו ושנים
ה"י). פ"ב, (שם, דין.9)דין נקרא וזה שם 10)הואיל

בלבד, ביום נגעים ראיית מה כנגעים... "שהדינים ה"ג פ"ג,
ד, סעיף מ"ו סי' בחו"מ וראה בלבד". ביום הדינים אף

ביחיד. מקיים ישיבה התופס שהרב שנהגו:

.·.ÔÈc ˙È·a ¯ËM‰ Ìi˜˙Ó ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ „Á‡a¿∆»≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿≈ƒ
‰ C¯c‰,ÌÈ„Ú‰ È„È ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈi„ eÈ‰iL :„Á‡ «∆∆»∆»∆ƒ¿«»ƒ«ƒƒ¿«¿≈»≈ƒ

ÈBÏt ˙e„Ú BÊÂ ÈBÏt ˙e„Ú BfL11:ÈM‰ C¯c‰ . ∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆«≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÌÈ„Ú‰ eÓzÁiL12e‡B·iL :ÈLÈÏM‰ C¯c‰ . ∆«¿¿»≈ƒƒ¿≈∆«∆∆«¿ƒƒ∆»

:„Á‡Â „Á‡ Ïk ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰ÈÙa ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿…«»∆»¿∆»
È„È ·˙k ‰Ê13‰f‰ ¯·ca „Ú È‡Â ,14:ÈÚÈ·¯‰ C¯c‰ . ∆¿«»ƒ«¬ƒ≈«»»«∆«∆∆»¿ƒƒ

- ˙¯Á‡ ‰È„Óa eÈ‰L B‡ ¯ËM‰ È„Ú e˙Ó Ì‡L∆ƒ≈≈≈«¿»∆»ƒ¿ƒ»«∆∆
‰Ê ‡e‰L Ô„È ·˙k ÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·È15C¯c‰ . »≈ƒ¿»ƒ«¿«»»∆∆«∆∆

,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰iL :ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ∆ƒ¿∆¿«»»≈ƒ¿»¬≈ƒ
ÔÈÎ¯BÚÂ16˙B¯ËLaL ·˙k‰ B˙B‡Ï ·˙k‰ ‰Ê ÔÈc ˙Èa ¿¿ƒ≈ƒ∆«¿»¿«¿»∆ƒ¿»

„ÁÈa Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈ¯Á‡17 ¬≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆»∆¿≈»∆»∆¿««
el‡ È„È ·˙k ‡e‰ el‡ È„È ·˙kL18. ∆¿«¿≈≈¿«¿≈≈

העדים,11) ידי חתימות המכירים "דיינים ב כא, כתובות
שם. הרי"ף פסק וכן בפניהם" להעיד צריכים אינם

אם 12) כלֿשכן מקיימים, העדים ידי כתב בהכרת שאם
(כסףֿמשנה). בפניהם חתמו וכדעת 13)העדים ב. כ, שם,

על  להעיד אחר עד עמהם לצרף צריכים שאין החכמים,
הסכום  על להעיד מתכוון מהם אחד כל כי שניהם, חתימות
כאן  שיש נמצא וחתמנו, המלווה ראינו כלומר, שבשטר.
ובביאורנו. ה"ד, פ"ז לקמן וראה המלוה, על עדים שני

עצמה,14) במלוה נזכר אני בכתבֿידי בהסתכלי כלומר,
על  להעיד יכול אינו כלל העדות יזכור לא אם אבל

זאת, ובכל (לחםֿמשנה). ה"א פ"ח לקמן כמבואר כתבֿידו,
השטר, מקיימים בדבר, עד שהוא בפירוש הדגיש לא אם
ס"ק  מ"ו, סי' לחו"מ (סמ"ע עדותו זוכר הוא הסתם שמן
כתבֿידי  זה אלא: אומר, שאינו העולם, מנהג וכן טו),

(רדב"ז). השטר והואֿהדין 15)ומקיימים א. כא, כתובות
חתימתם, לקיים אחרים יכולים במדינה הם אפילו
שם  שהיו "כגון ה"ו: פ"ג לעיל רבינו דברי וכמשמעות

(כסףֿמשנה). ידם" כתב שזה ככתוב 16)עדים מדמים,
לו". תערכו דמות "ומה יח) מ, שלושת 17)(ישעיה לכל

יוצא 18)הדיינים. ידם כתב שהיה "או ב יח, כתובות
ה"ה. פ"ז, לקמן וראה אחר". ממקום

.‚‡l‡ ,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿»¬≈ƒ∆»
˙B„O ÈzL ÏL ˙B¯ËL ÈMÓ19Ô‰ÈÏÚa ÌeÏÎ‡L20 ƒ¿≈¿»∆¿≈»∆¬»«¿≈∆

‰ÈeÏ‚ ‰ÏÈÎ‡ ÌÈL LÏL21‰‡¯È ÌeL ‡Ïa ,‰BÎ , »»ƒ¬ƒ»¿»¿»¿…ƒ¿»
ÌÏBÚa ‰ÚÈ·zÓ „Át ‡ÏÂ22Ïk ÔÈÏÎB‡L C¯„k , ¿…««ƒ¿ƒ»»»¿∆∆∆¿ƒ»

Ô‰È˙B„O ˙B„O ÈÏÚa23˙Ba˙k È¯ËL ÈMÓ B‡ .24. «¬≈»¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿≈¿À
‡Ï ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓ ˙B¯ËM‰ ÈL e‡ˆiL ‡e‰Â¿∆»¿¿≈«¿»ƒ««¿≈«≈…
ÛiÊ ‡e‰ ‡nL ,B¯ËL Ìi˜Ï ‰ˆB¯L ‰Ê È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈∆∆∆¿«≈¿»∆»ƒ≈

Ïk‰25ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯ËMÓ ¯ËM‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÎÂ . «…¿≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»»»»
¯Ú¯Ú26ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â27Bc·Ï epnÓ ÔÈÓi˜Ó .28, «¿»¿À¿«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆¿«

È˙MÓ B‡ ˙B„O ÈzL È¯ËMÓ ÔÈÓi˜nL BÓk¿∆¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈
˙Ba˙k29. ¿À

שדות.19) שתי של מכר לעיני 21)הלקוחות.20)שטרי
היא 22)כל. שהשדה לומר מערער, עליה ערער שלא

הלוקח. ע"י מזוייף ואינו הוא, כשר זה מכר שטר ודאי שלו,
כל 23) שנהנים "כדרך ה"ב: פי"א ונטען טוען הל' השווה

קרקע". באותה תחת 24)אדם היושבות נשים שתי של
לשהות  לאדם שאסור ידוע והדבר אלו, בכתובות בעליהן
אישות  בהל' כמבואר כתובה, בלא אחת שעה אשתו עם

ה"י. עלֿידו 25)פ"י, הם מזוייפים השטרות שני שגם
בכתב  הסתכל שמא מפרש: שם, ורש"י א). כ, (כתובות
ולדבריו  חתימתם. דוגמת לחתום וחיקה שטרות אותם
לחוש  יש ביתֿדין, ע"י הם מקויימים השטרות שני אפילו

שבידו. השלישי בשטר החתימה זייף שהלווה 26)שמא
טענה  התנגדות, ערר. = ערער הוא. מזוייף לומר עליו ערער
הכתוב  מלשון מסויימת, החלטה או פסקֿדין נגד מנומקת

יעערו". שבר "זעקת ה) טו, ע"י 27)(שם בביתֿדין קויים
העדים. חתימת אחר.28)זהות שטר עמו אין אפילו

בבית29ֿ) שהוחזק שטר כל נמצא בביתֿדין. הוחזקו שלא
ערעור  עליו יצא לא וכלֿשכן ערעור, עליו יצא ואפילו דין,
שם) (כתובות לבדו ממנו מקיימים בביתֿדין, והוחזק כלל
משטר  השטר את מקיימים "אין שם: הרי"ף וכגירסת
דעת  וכן בביתֿדין". הוחזק אלאֿאםֿכן ערעור עליו שקראו
"אין  גורס: שם ורש"י רבינו. דברי בכוונת שם הר"ן
והוחזק  ערער עליו שקרא משטר אלא השטר את מקיימים
אין  ערעור עליו קראו שלא כל ולדבריו, בביתֿדין".
שמא  שחוששים בביתֿדין, הוחזק אפילו ממנו מקיימים
עליו  עמדו ערעור, עליו קראו אם אבל כולו. הוא מזוייף
שזוהי  להם נתברר אלאֿאםֿכן קיימוהו ולא בו, ודקדקו

לז. סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וראה העדים. חתימת
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.„Ìi˜˙Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :e·˙kL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ¿«≈
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - eÈÙa ‰Ê ¯ËL¿»∆¿»≈¬≈∆¿À»««ƒ∆…
ÔÈ‡L ;Ìi˜˙ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ C¯„ ‰Ê È‡a eL¯t≈¿¿≈∆∆∆≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈∆≈

eÚËÈ ‡nL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ30Èza Ïk e‚‰ ¯·Îe . ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿¿»»¬»»≈
da Ìi˜˙pL C¯c‰ e·zÎiL ,eÚÓLÂ eÈ‡¯L ÔÈÈ„ƒƒ∆»ƒ¿»«¿∆ƒ¿¿«∆∆∆ƒ¿«≈»

Ì‰ÈÙÏ31. ƒ¿≈∆

הכ"ט.30) פ"ד, יבום הל' והשווה ב. קלח, בבאֿבתרא
של 31) ביתֿדינו של השטר קיום בסדר א כא, כתובות

סי' חו"מ הגר"א וכביאור הקיום, דרכי בו שפורטו שמואל,
מ"ו, סי' בחו"מ המנוסח הקיום סדר וזהו כח. ס"ק מ"ו,
כאחד  שלשה "במושב ללשוןֿהקודש: ותרגמתיו ג, סעיף
ידיהם, חתימת על לפנינו והעידו ופלוני פלוני ובא היינו,
וקיימנוהו  אישרנוהו ידם, חתימת שזוהי לנו ומשנתברר

כראוי".

.‰¯Á‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe32,¯Á‡ ÔÈc ˙Èa ¿»≈≈ƒ¿ƒ««≈ƒ«≈
Ï·‡ .eÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡È˜a Ô‰L B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ‡l‡∆»«¬ƒƒ∆≈¿ƒƒ¿…ƒ¿¬»

.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿¿ƒ««»≈ƒ

(בבא32ֿ) הצורך כל בעדותם דקדקו לא או טעו, שמא
שם). בתרא

.ÂÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL33 ¿»∆»¿¿«≈∆«¿»≈∆»≈∆
„Á‡‰Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :·zÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ -¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»ƒ¿»∆»

epÈ‡34ÔÈc ˙Èa :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL .35ÌÈLa ≈∆∆»…«»∆≈ƒƒ¿«ƒ
e‰eÓi˜36'ÔÈc ˙È·a' Ba ·e˙k ‰È‰ elÙ‡ .37:¯Ó‡È , ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ…«

en„ ‡nL38Ì‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈML39Ba LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈
‰LÏL eÈ‰L ÚÓLÓ40CÈ¯ˆ BÈ‡ -41. «¿»∆»¿»≈»ƒ

חתמו.33) שלא לחתום.34)עד  הספיק שלא עד שמת,
איננה.35) ביתֿדין תיבת תימן, נתבאר 36)בכת"י  וכבר

שלשה. בפני אלא שטרות קיום שאין ה"א, ואין 37)לעיל
משלשה. פחות כדברי 39)בטעות.38)ביתֿדין

דין, דיניהם שדנו "שנים א) ג, (סנהדרין האומר שמואל,
אין  היא: שהלכה בעוד חצוף", ביתֿדין שנקראו אלא
ה"י. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל כמבואר דין, דיניהם

לו 40) ואמרנו או: פלוני, לנו ואמר בו: כתוב שהיה כגון
חו"מ  'טור' ראה בשלשה, שקיימוהו הדבר שמוכח לפלוני,
דיבורֿהמתחיל: א כב, לכתובות ברש"י ומקורו מ"ו, סי'

שם. השני כלשון לנא, איננו,41)ואמר ואחד להדגיש:
שלא  למרות שלשה, בפני שנתקיים עליו מוכיח סגנונו שהרי
טוען  הל' והשווה א). כב, (כתובות שנים אלא בו חתמו

ה"ד. פ"ז, ונטען

.ÊÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»»¿≈≈ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÏÊ‚ ‡e‰L Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ e¯Ú¯ÚÂ42e‡·e , ¿ƒ¿¬«∆»≈∆∆«¿»¿«≈»

‰·eL˙a ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL43‡lL „Ú Ì‡ : ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ«∆…
È¯‰L ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á»¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈

eÈ‰ ‰LÏL44ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ÌÈM‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««∆»¿«¿«ƒ≈ƒ»»
ÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰nÚ Ì˙BÁ BÈ‡ - ‰·eL˙a ¯ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ

ÌÈM‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Úa BÈ‡L45?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈¿≈¬ƒ««¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰¯·Úa ÂÈÏÚ e¯Ú¯ÚLk46Ì‚Ùa ÂÈÏÚ e¯Ú¯Ú Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»¬»ƒ¿¬»»ƒ¿«

BÓk ,‰ÁtLÓ47‰¯¯ÁzL ‡Ï Bn‡ :e¯Ó‡L48„·ÚÂ ƒ¿»»¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆
¯Á‡ Ú„BÂ ,‡e‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰¯ib˙ ‡Ï B‡ ,‡e‰…ƒ¿«¿»¿≈»ƒ¿«««
¯Lk ‡e‰LÂ Ì‚t BzÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈM‰ eÓ˙ÁL49 ∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿»¿∆»≈
Ì„wÓ ‰È‰L ¯·c Èel‚ ‰fL ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆

‡e‰50.

כמבואר 42) דין, הוא שטרות וקיום לדין, פסול שהוא נמצא
ה"א. השטר.43)לעיל לקיים שישב שלשתם 44)לפני

כאילו  זה והרי קיום, וקיומם החתימה, בשעת כשרים היו
שהכשירוהו. אחר ביתֿדין עדיין 45)ישב שעה שאותה

יוכשר  ואפילו הראשונה, ההתוועדות ונתבטלה היה, פסול
(כתובות  מחדש ולחתום ולהתוועד לחזור יצטרכו אח"כ,
ויתכן, חננאל. רבינו בשם שם, ה'תוספות' וכפירוש א) כב,
סי' לחו"מ (סמ"ע ולחתום שנית העדות לקבל שיצטרכו

סג). ס"ק עבירה,46)מ"ו, שאר עבר או גזלן שהוא
ה"אֿב. פ"י, לקמן ראה לדון, עליה בכת"י 47)שנפסל

כגון. היתה.48)תימן: וכנענית משפחותה,
אמו 49) העבד שנשתחררה שנשתחרר או ילדתו, ואח"כ

בדין. שישב בשעת 50)לפני פסול היה שלא הדבר הוברר
לגזלן  בניגוד הראשונה, ההתוועדות נתבטלה ולא החתימה,
עליו  שהועד מיום אלא נתכשר שלא בתשובה, שחזר
הכוונה, שם, רש"י ולדעת שם). ('תוספות' והלאה בביתֿדין
שהם  להכשירו, השלישי על מעידים אינם שחתמו שהדיינים
פסול  דיין עם לישב להם הוא שגנאי בעדותם, כנוגעים
עליו  ומעידים בדבר כנוגעים אינם חתמו שלא ועד בדין,

להכשירו.

.ÁÌeiw‰ ·zÎÏ ¯zÓ51Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯ËMa À»ƒ¿…«ƒ«¿»…∆∆ƒ¿«≈
¯ËM‰52‰ÓÈ˙Á‰ ‡l‡ ,¯wÚ ‰·È˙k‰ ÔÈ‡L ;53ÔÈ‡Â . «¿»∆≈«¿ƒ»ƒ»∆»«¬ƒ»¿≈

‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈÓi˜nL ¯ËM‰ ˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈic‰««»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿»∆¿«¿ƒ∆»
ÂÈ„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó54‰Ó eÚ„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒ≈≈»««ƒ∆…»¿«

Ba ·e˙k55. »

הדיינים.51) חתימת ללא הקיום נראה 52)טופס זה ואין
לא  ועדיין - החתימה על שהעידו בטופס שכתוב מה כשקר,

א). פה, (כתובות חתימתם את לא 53)זיהו וביתֿהדין
עדיו. שיקיימוהו עד ובדפוס 54)יחתום עדיו. מהעדת

מעדיו" אותו שמקיימים השטר, "לקרות שי"א: וינציאה
ששטר 55)וכו'. אלא מעידים אינם שהרי ב, קט, כתובות

שם, הר"ן וכתב חתימתו. הכירו והעדים לפניהם, בא זה
המלוה  הם מי בשטר לקרוא הדיינים צריכים זאת שבכל
הקיום. לעדי ולא לדיינים קרובים יהיו שלא כדי והלווה,

ה"ב. פט"ז, ונטען טוען הל' והשווה

ה'תש"פ  אייר כ"ח שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעידי 1) אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות

חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת
דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום

.‡·˙k ÏÚ ·B¯˜ „ÈÚÓ2ÂÈ„ÚL ¯ËL ?„ˆÈk .B·B¯˜ ≈ƒ»«¿«¿≈«¿»∆≈»
‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰L B‡ e˙Óe ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¿̄≈¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿ƒ««»»
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Ba ‡·e ,È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏL Ba¿∆¿≈¿»«∆¿«»∆»ƒ»¿
el‡ È¯‰ - È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿¿»«∆¿«»∆»ƒ¬≈≈

ÌÈ·B¯˜ ÔÈ‡L ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk3Û¯ËˆÈ Ì‡Â ; ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL Ô„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Â ÈLÈÏL Ì‰nÚƒ»∆¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«»»∆¿≈∆¬≈

¯ËM‰ Ìi˜˙4. ƒ¿«≈«¿»

שהאב 3)חתימתֿעד.2) נפרדות, עדויות שתי הן שאלו
חתימתו, זהות על מעיד ובנו שבשטר, הממון על חתם
ואחד  אחים "שלשה ב) נו, (בבאֿבתרא שנינו בזה וכיוצא
לענין  עדויות" שלש אלו הרי עמהם, מצטרף השוק) (=מן
אחת, שנה אכילת על מעיד אח וכל חזקה, שנות שלש
אחת, בעדות קרובים עדות כאן ואין הואיל כשירה, ועדותם
אנו  ועלֿידה החזקה, את להשלים מצטרפת שעדותם אע"פ
א). כח, לכתובות (ר"ן המערער מידי הקרקע את מוציאים

כמבואר 4) משניהם, כתבֿיד כל על עדים שני שצריך
ה"ג. בסמוך

.·el‡Â5ÌÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓ‡pL ÌÈ¯·cÓ ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆¡»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»¿»
ÌË˜a e‡¯M ‰Ó6:ÏB„‚ ‡e‰Lk ¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ : «∆»¿»¿»∆¡»»»«¿∆»

Èa¯ ÏL B„È ·˙k e‰Ê ,È·‡ ÏL B„È ·˙k e‰Ê7e‰Ê , ∆¿«»∆»ƒ∆¿«»∆«ƒ∆
ÈÁ‡ ÏL B„È ·˙k8Ì„È ·˙Îa ¯ÈkÓ È˙ÈÈ‰L , ¿«»∆»ƒ∆»ƒƒ«ƒƒ¿«»»

ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk9¯ÈknL ¯Á‡ BnÚ Û¯ËˆiL ‡e‰Â . ¿∆»ƒƒ»»¿∆ƒ¿»≈ƒ«≈∆«ƒ
ÏB„‚ ‡e‰Lk Ô„È ·˙k10. ¿«»»¿∆»

המשנה 5) לשון אחרי רבינו ונמשך אלה, קיום עדי
להעיד  נאמנים "ואלו זה: בנוסח הפותחת א כח, בכתובות

בקוטנם". שראו מה בפסלות,6)בגודלם שתחילתו אע"פ
ה"ב. פי"ד, לקמן ראה כלום, אינה קטן עדות שהרי

בכתבֿיד 7) עיניו לתת הרבה ולא עמו, רגיל שאינו אע"פ
אימתו 8)בקטנותו. אין וגם הרבה, עמו רגיל שאינו אע"פ

לשקר  שלא וידקדק עליו שאימתו לרבו בניגוד עליו,
אלא 9)בכתבֿידו. אינו שטרות וקיום הואיל שם, כתובות

האמינוהו  ובביאורנו) ה"א, פ"ו לעיל (ראה מדבריהם
בדבר  אבל ה"ג. פי"ד, לקמן והשווה דבריהם. בשל חכמים
שתחילתו  "כל ה"ב שם נתבאר התורה, מן עדות שצריך

פסול". - בכשרות שסופו אע"פ צריך 10)בפסלות, שהרי
ואפילו  שם). (כתובות משניהם כתבֿיד כל על עדים שני
לקיימו, כשרים הם הרי השטר, לעדי קרוב הוא אחר אותו
"והוא  אמרו: ולא - עמו" גדול שיש "והוא שם: אמרו שכן
סי' חו"מ הגר"א בביאור וכן שם, (ר"ן עמו" רחוק שיש
זה  קרובים יהיו לא עצמם הקיום עדי אבל מב). ס"ק מ"ו,

שם. בחו"מ כמבואר לזה,

.‚e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÂÈ„ÚL ¯ËL¿»∆≈»¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ
- ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ‰ÊÂ Ô·e‡¯ ÏL B„È ·˙k ‰fL∆∆¿«»∆¿≈¿∆¿«»∆ƒ¿

¯ËM‰ Ìi˜˙11ÏL B„È ·˙k ÏÚ ‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿»¬»ƒ≈ƒ∆«¿«»∆
‡Ï - ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,Ô·e‡¿̄≈¿«≈ƒ≈ƒ«¿«»∆ƒ¿…
Ïk ·˙k ÏÚ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯vL ÈÙÏ ;¯ËM‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿«»

Ì‰ÈMÓ „Á‡12·˙k ÏÚ „ÈÚÓ ÈLÈÏL LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈ƒ«¿«
Ìi˜˙ - „Á‡k ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯13. ¿≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿«≈

נאמנים".11) אלו הרי היו... אנוסים "אבל ב יט, כתובות

נאמנים  הם הרי היו, אנוסים אומרים: היו לא אילו ומשמע,
(כסףֿמשנה). כתבֿיד 12)לקיימו כל על תימן: ובכת"י

עדי  כתיבתֿיד מאשרים כשאחרים זה, וכל משניהם. אחד
השטר  על מעידים עצמם השטר עדי אם אבל השטר,
הממון  על שהרי חתימה, כל על בשנים צורך אין לקיימו,
וממילא  וחתמנו, המלוה ראינו כלומר: מעידים, הם שבשטר
רבינו  שהדגיש וזהו א. כא, בכתובות כמבואר שנים, כאן יש
ויאמר  בפניהם, החתומים העדים "שיבואו ה"ב: פ"ו, לעיל
והשווה  הזה". בדבר עד ואני ידי, כתב זה ואחד: אחד כל
כתבֿידו  על מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לקמן רבינו דברי
חייב  שזה מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא

אמרו 13)לזה". וכן חתימה, כל על עדים שני יש שהרי
אחר". עמהם לצרף "צריכים ב) כ, (שם במשנה

.„È„È ·˙k ‰Ê :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡14¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰Â , »«»ƒ∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ15‡ˆÓpL ÈÙÏ ;Ìi˜˙ ‡Ï - «¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈¿ƒ∆ƒ¿»

„Á‡‰ ˙e„Úa ÈeÏz ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÈÚ·¯ ˙LÏL16. ¿∆ƒ¿≈«»∆«¿»»¿≈»∆»
ÔBL‡¯ ÏL Ba B‡ ÂÈÁ‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ17¯Á‡ ÌÚ ¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«≈

ÈÚ·¯ ˙LÏL È¯‰L ;Ìi˜˙ ‡Ï - ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ«¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈¿∆ƒ¿≈
ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Úa ÈeÏz ÔBÓn‰18. «»»¿≈«¿ƒ

אות 14) לעיל כמבואר חתימתו, על לבדו נאמן הוא והרי
לפנינו.15)יא. ואינו השני, שהלך שבעדותו 16)כגון

העיד  כבר והוא פיו, על הסכום רבע יוצא השני, חתימת על
(דברים  אמרה והתורה כתבֿידו, קיום עם הסכום חצי על
עלֿפי  דבר חצי - דבר" יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט,
בדין  אבל וברש"י). א כא, (כתובות זה עלֿפי דבר וחצי זה,
לעדות  זקוק מהעדים אחד שכל מתוך הקודמת, שבהלכה
שבשטר  הסכום כל יוצא השני, את משלים ואחד חבירו,

בשוה. שוה כולם עצמו.17)עלֿפי כתבֿידי את שקיים
א).18) נז, (בבאֿבתרא לזה זה הם קרובים ואחיו שהראשון

.‰„Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙ÁL ÌÈLÔ‰Ó19- ¿«ƒ∆¬ƒ««¿»≈∆»≈∆
Ì‡Â .˙Ó ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯»̂ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿«»∆≈¿ƒ
·˙Bk - ÈÁ‰ „Ú‰ ‰Ê ÌÚ „Á‡ „Ú ‡l‡ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆»≈∆»ƒ∆»≈««≈

ÌÈ„Ú ÈÙa B„È ˙ÓÈ˙Á20Ò¯Á‰ ÏÚ elÙ‡ ,21, ¬ƒ«»ƒ¿≈≈ƒ¬ƒ««∆∆
˜ÊÁzL „Ú ,ÔÈc ˙È·a BÎÈÏLÓe22˙È·a B„È ·˙k «¿ƒ¿≈ƒ«∆À¿«¿«»¿≈

ÔÈc23„ÈÚÈÂ ,B„È ·˙k ‰fL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡ÏÂ , ƒ¿…ƒ¿∆»ƒ«∆∆¿«»¿»ƒ
‡lL B„È ·˙k Ìi˜˙ÈÂ ,˙n‰ È„È ·˙k ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰¿«≈«¿«¿≈«≈¿ƒ¿«≈¿«»∆…

ÂÈÙa24. ¿»»

עם 19) להצטרף יכול הראשון שאין ה"ד, לעיל נתבאר והרי
המת. יד כתב על להעיד שזוהי 20)אחר יעידו והם

ממנה. השטר לקיים כדי שאין 21)חתימתו, אע"פ
יכול  שאדם להזדייף, ניתן שהוא חוב, שטר עליו כותבים
ממון  למעלה וכותב העדים, חתימת ומניח כתבו, למחוק
זאת  בכל - ה"א) פכ"ז, מלוה הל' וראה א יא, (גיטין הרבה
מגילת  על יחתום אם וכלֿשכן כתבֿידו, ממנו לקיים מותר
אסור  המגילה באמצע אבל ממנה, שמקיימים בראשה, קלף
מעליה  ויכתוב רמאי אדם ימצאנה שמא כתבֿידו, לכתוב לו
מפלוני" מנה לויתי הח"מ פלוני "אני כגון: שירצה, מה כל
סי' לחו"מ בסמ"ע וראה שם) וב'תוספות' א כא, (כתובות
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לז. ס"ק שיוחזק.22)מ"ו תימן: ע"י 23)ובכת"י
ה"ב. פ"ו, לעיל ראה שבשטר, לכת"י זה כתב השוואת

על 24) יצטרפו ואחד והוא מפיו. שלא תימן: ובכת"י
בעדות  תלוי יהיה שבשטר הסכום חצי ורק השני, ם כתבֿיד

חתימת  את המכירים שנים יש אם והואֿהדין שם). (כתובות
השני  עם מצטרך אלא עצמו, כתבֿיד על מעיד אינו החי, יד

יג). סעיף מ"ו, סי' (חו"מ המת כתב על להעיד

.ÂÔ‰Ó ÌÈL ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»¿«ƒ≈∆
„Ú :¯ÈkÓ BÈ‡ „Á‡Â ,ÌÈ„Ú È„È ˙ÓÈ˙Á ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¬ƒ«¿≈≈ƒ¿∆»≈«ƒ«

ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ - eÓ˙Á ‡lL25Ì˙BÁÂ26ÌÈ„Ú‰L ; ∆…»¿¿ƒƒ¿»»¿≈∆»≈ƒ
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈic ÌÈOÚ«¬ƒ«»ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL27ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»««∆»¿≈¿ƒƒ¿»»
‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ ‡Ï eÓ˙ÁL ˙Úa È¯‰L] ;Ì˙BÁÂ¿≈∆¬≈¿≈∆»¿…»«ƒƒ∆»

[ÌÈM‰28ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ,29ÔzLÏL eÈ‰iL „Ú ‡l‡ «¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»«∆ƒ¿¿»¿»
„Á‡ Ïk ÈÙa ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚÈ B‡ ,ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»ƒ»≈ƒ««¿»ƒ¿≈»∆»

.„Á‡Â¿∆»

העדים.25) יד חתימת אישור 26)שזוהי על עמהם,
קבלת 27)ביתֿהדין. שבשעת ואע"פ ה"ט. פ"ה, לעיל

אפילו  דבריהם, בשל - אחד דיין אלא כאן אין העדים
(כסףֿמשנה). דיינים נעשים שמעידים נמצא 28)בשעה

אלא  הכירו ולא מכירים, ששלשתם שהעידו שקר, שחתמו
ב). כא, (כתובות ואין 29)שנים שנים, אלא תימן: בכת"י
אלא. בשנים, מקיימים

.ÊÌÈL e‡·e ,e˙ÓÂ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙Á eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¬ƒ««¿»»≈»¿«ƒ
ÌÈpË˜ ,eÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ Ô„È ·˙k :e¯Ó‡Â¿»¿¿«»»∆¬»¬ƒ»¿«ƒ

t ,eÈ‰eÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒ30ÌÈ„Ú ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »¿≈≈»««ƒ∆≈»≈ƒ
Ô„È ·˙k ‰fL ÌÈ¯Á‡31‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆∆¿«»»∆»»¿«»»≈

ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯Á‡ ¯ËMÓ32- ƒ¿»«≈∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ
Ìi˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰33ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;34ÌÈM‰ ¬≈∆…ƒ¿«≈∆»«¬ƒƒ«¿«ƒ

,ÔÈÏeÒt Ô‰L Ô‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈM‰ „‚k ¯ËMaL∆«¿»¿∆∆«¿«ƒ∆≈ƒ¬≈∆∆≈¿ƒ
ÌeÏk Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â35. ¿≈ƒ¿

ה"וֿז.30) פ"ג, לעיל ראה בטלה, עדותם נמצאת בעבירה,
מפי 31) שלא עלֿידם השטר לקיים איפוא ואפשר

ה"ג.32)המערערים. פ"ו, לעיל אלו 33)ראה שהרי
אותו. פוסלים מעמידים.34)השנים תימן: בכת"י

(כתובות 35) הלווה בחזקת - בחזקתו הממון מעמידים כי
הלווה  ובא הלווה, מידי המלוה תפס ואם א), כ, - ב יט,
שנים  כנגד ושנים הואיל ממנו, מוציאים אין ממנו, לתבוע
כשמעידים  זה, וכל שם). (רש"י חזקתו על ממון העמד - הם
שלא  נמצא הם, כשרים ועתה השעה באותה היו פסולים
גם  הם פסולים אמרו אם אבל השטר, את אלא לפסול באו
ודאי  - הראשונים העדים את לפסול שבאו נמצא עכשיו,
תפס  ואפילו מאליו, בטל והשטר לפסלם, הם נאמנים
לז  סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וכן (רדב"ז, ממנו מוציאים המלוה

הר"ן). בשם

ה'תש"פ  אייר כ"ט ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הנזכר 1) העדות. גוף את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר דין

הכתב. מתוך בעדות

.‡B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡·e ,¯ËM‰ ÏÚ Ì˙ÁL ÈÓƒ∆»«««¿»»¿»ƒ«¿«»
k‰Â ,ÔÈc ˙È·aBÈ‡ Ï·‡ ,È‡cÂa e‰fL B„È ·˙k ¯È ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«»∆∆¿««¬»≈

‰fL ÏÏk ÔB¯kÊ BaÏa ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏÏk ˙e„Ú‰ ¯ÎBÊ≈»≈¿»¿…ƒ»≈¿ƒƒ»¿»∆∆
ÌÏBÚÏ ‰fÓ ‰ÂÏ2·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»ƒ∆¿»¬≈∆»¿»ƒ«¿«
‰Ê ‡e‰L B„È3·˙k ÏÚ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÔÈc ˙È·a »∆∆¿≈ƒ∆≈»»≈ƒ«¿«

„ÈÚÓ ‡e‰ ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,‰Ê ‡e‰L B„È»∆∆∆»««»∆«¿»≈ƒ
‰ÊÏ ·iÁ ‰fL4,¯·c‰ B¯ÈkÊ‰Ï È„k ‡e‰ B„È ·˙Îe ; ∆∆«»»∆¿«»¿≈¿«¿ƒ«»»

„ÈÚÈ ‡Ï - ¯kÊ ‡Ï Ì‡ Ï·‡5. ¬»ƒ…ƒ¿«…»ƒ

מעולם.2) התימנים: יד על 3)ובכתב הנ"ל: יד בכתב
דין. בבית זה ידו החכמים 4)כתב וכדעת א. כא, כתובות

זוכר 5)שם. שאינו פי על אף אמר יוחנן "רבי א כ, שם
בליבו  נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י: ומפרש מעצמו".
מפיהם  אמר: דרחמנא לא, לגמרי נזכר אינו אבל ונזכר...
אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי כתבם. מפי ולא
כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי על אף (=האומר יוחנן "רבי
מתוך  וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים
אפילו  כלל זוכרים שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר
פרק  לעיל רבינו שדקדק וזה מעידים. אינם - השטר מתוך
ואני  ידי כתב זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב הלכה ו,
לקמן  והשווה העדות. את זוכר אני כלומר, הזה", בדבר עד

ד. הלכה

.·˙e„Ú‰ ˙‡ ¯ÎBf‰ „Á‡6B„È ·˙k ‰‡¯L „Á‡Â7 ∆»«≈∆»≈¿∆»∆»»¿«»
„Ú‰ B¯ÈkÊ‰ elÙ‡ ,¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊ Ì‡ ,„ÈÚ‰L ÈM‰8Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆≈ƒƒƒ¿«¬≈∆≈ƒ¬»ƒ
BÈ‡ - ¯kÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓˆÚ Ú·Bz‰ B˙B‡ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ«≈««¿««ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈc ÏÚa ÈÈÚa ‰ÓB„ ‰fL ÈtÓ ;„ÈÚÓ9„ÈÚ‰ el‡k ≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈««ƒ¿ƒ≈ƒ
Ú„È ‡lL ¯·„a ¯˜L10. ∆∆¿»»∆…»«

ידו.6) כתב את ראותו ממנו.7)בטרם כתובות 8)ונזכר
לו  שנוח הוא, בעדותו נוגע שני עד אומרים ואין שם.
(סמ"ע  פרי ויעשו דבריו שייאמנו כדי עימו יסכים שחבירו

מה). קטן סעיף כח, סימן משפט התובע.9)לחושן
(שם).10) כשקרן חושדו התובע ונמצא

.‚¯ÈkÊ‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ
;BÏ „ÈÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊÂ „Ú‰ ˙‡ ‰f‰ Ú·Bz‰«≈««∆∆»≈¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ
‰È‰ ‡Ï - ¯·c‰ ¯ÎÊ ‡Ï el‡L ,Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ…»««»»…»»

„ÈÚÓ11ÏÚ Û‡L ,˙BBÓÓ ÈÈ„a el˜‰L ‡e‰ Ï˜Â . ≈ƒ¿«∆≈≈¿ƒ≈»∆««
B¯ÈkÊ‰L ‡e‰ ·˙k‰Â ,ÌÈL ‰nkÓ ¯·c‰ ÁÎML Ètƒ∆»««»»ƒ«»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ -12. ¬≈∆≈ƒ

עצמו".11) אפילו הוא מרבנן צורבא "ואי ב. עמוד שם
מפרש, שם רש"י אבל התובע. אל מוסב שזה רבינו, ומפרש
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שקר  להעיד חשוד אינו ולפיכך חכם, תלמיד הוא שהעד
חושן  ערוך בשולחן ההלכה נוסחה וכן יודע. שאינו בדבר
שם  והטור בעד. תלוי שהכול יד, סעיף כח, סימן משפט
תלמיד  דין הבעל היה אם לפיכך כך: רבינו דברי את מצטט
תלמיד  הוא שאם הנתבע, אל מוסב שזה וייתכן וכו', חכם

משנה). (כסף זוכר שאינו בעד יחשוד לא כמו 12)חכם
שאינם  ממונות בדיני שהקילו א הלכה ג פרק לעיל שמצינו
לווין. בפני דלת תנעל שלא כדי וחקירה, דרישה צריכים
יזכרו  לא שאם ב לא, ביבמות מבואר נפשות בדיני אבל
כמו  להעיד, להם אסור הכתב, מתוך אלא עדותם את העדים
ורחמנא  מסהדי ואתו מכתבא דחזי "זימנין שם: שאמרו
שאפילו  רבינו וסובר כתבם", מפי ולא מפיהם אמר:

משנה). (כסף שם ידובר הכתב מתוך עדותם בזוכרים

.„Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰13e‡·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡ˆiL ¯ËL , ƒ¿«»»≈¿»∆»»¿≈ƒ»
‡Ï ÌÏBÚÓ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿»¿¿«»≈∆¬»≈»…
B‡ ‰fÓ ‰ÂÏ ‰fL ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ˙e„Ú eÚ„È»«¿≈¿≈»¿ƒ∆∆»»ƒ∆

ÌÈL¯Ák Ô‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ Ìi˜˙ ‡Ï - BÏ ¯ÎÓ14„Ú »«…ƒ¿«≈«¿»«¬≈≈¿≈¿ƒ«
ÈÈ„a Ú„È ‡Ï - Ôk Ô„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ .Ô˙e„Ú e¯kÊiL∆ƒ¿¿≈»¿»ƒ∆≈»≈…»«¿ƒ≈

BÏ‡ÓOÏ BÈÓÈ ÔÈa ˙BBÓÓ15Ô„È ·˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿ƒƒ¿…¬»ƒ»»¿«»»
·˙k ‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L B‡ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ≈ƒ»«≈∆»»≈ƒ∆∆¿«

Ô„È16ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó - »»¿«¿ƒ∆«¿»¿≈«¿ƒƒ«
‡nL ;BÊ ˙e„Ú ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡L Ô‰È¯·cƒ¿≈∆∆¿ƒ≈»¿ƒ≈∆»
Ïh·Ï È„k - ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ‰ÊÂ ,Ô‰a e¯ÊÁ»¿»∆¿∆∆»¿≈»¿ƒ¿≈¿«≈
˙e„Ú ÈÏeÒt ,eÈÈ‰ ÌÈpË˜ :e¯Ó‡ el‡Îe .¯ËM‰«¿»¿ƒ»¿¿«ƒ»ƒ¿≈≈
‡lL ¯ËM‰ Ìi˜˙Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÓ‡ ÔÈ‡L - eÈÈ‰»ƒ∆≈»∆¡»ƒƒƒ¿«≈«¿»∆…

Ì‰Èt ÏÚ17,˙B¯ËM‰ Ïk ÔÈÓi˜Ó ‰Ê ÌÚË ÈtÓe . «ƒ∆ƒ¿≈««∆¿«¿ƒ»«¿»
Ì‰ Ì‡ Ì˙B‡ Ï‡LÏÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿…»ƒ≈
e‡a elÙ‡L ;d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ BÊ ˙e„Ú ÌÈ¯ÎBÊ¿ƒ≈≈»¿ƒ»∆¬ƒ»
,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ»∆

Ô‰ÈtÓ ‡lL BÓi˜Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰18. ƒ¿∆¿»¿«¿∆…ƒƒ∆

הממון 13) על אלא זה שהוא ידו כתב על מעיד אדם שאין
א. הלכה לעיל לזה, חייב שזה כחרשים,14)שבשטר,

הואיל  לעדות שפסולים מדברים, ואינם שומעים שאינם
ט, פרק לקמן כמבואר כשוטים, הם והרי דעת בני ואינם
כלומר, כחרש. הוא והרי התימנים: יד ובכתב י"א. הלכה
עד. שורש בסוף המהרי"ק נוסח וכן כחרס. אלא אינו השטר

הימנית 15) ידו בין להבחין אפילו כלום, יודע אינו
זו  אמרה והשווה יא. ד, יונה הכתוב כלשון לשמאלית,

שאין  מי "ויש חולק: והראב"ד ז. הדברות עשרת במדרש
רב  שאמר מה ולדעתו כמותו" בדינים ויודעים כן מורים
- מעצמו" זוכר שאינו פי על "אף א): כ, (כתובות יוחנן
את  מכיר אלא עדותו את כלל זוכר שאינו אפילו כוונתו,
שבאופן  ומובן, ומקיימו. השטר על מעיד זה הרי ידו, כתב
חבירו, יד כתב ועל ידו כתב על אחד כל שיעיד יצטרך זה
כדי  שניהם, כתבֿיד על שיעיד אחר עימהם שיצטרף או
על  מעידים אינם שהרי עדים, שני חתימה כל על שתהא
י). סעיף מו, משפט (חושן ידיהם כתב על אלא ההלוואה
רבנן  בשם נא סימן גדולות בהלכות מבואר רבינו וכדעת
לגמרי  מסכמת ודעתם גאון, יהודאי מר על החולקים בתראי

כאן. רבינו בֿג.16)כדברי הלכה ו, פרק לעיל ראה
ו.17) הלכה ג, פרק לעיל בתראי 18)כמבואר רבנן כדעת

נא. סימן גדולות בהלכות

.‰¯ËM‰ ÏÚ B˙e„Ú ·˙Bk‰ „Á‡19‡ˆÓpL B‡ , ∆»«≈≈««¿»∆ƒ¿»
È˙B‡ „ÈÚ‰ ÈBÏt :B„È ·˙Îa BÒ˜Ùa ·e˙k BÏˆ‡∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ≈ƒƒ

BÓˆÚÓ ¯ÎÊ Ì‡ :CÎÂ CÎa ÈBÏt ÌBÈa ÂÈÏÚ20B‡ , »»¿¿ƒ¿»¿»ƒ»«≈«¿
„ÈÚÓ - ¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰21¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»

Ì„‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓÏ ‡l‡ ‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .„ÈÚ‰Ï¿»ƒ∆≈∆∆∆»¿ƒ∆»«»»
Ït :ÔÓ‡‡e‰ „ÈÚ‰Â ,CÎÂ Ck ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LÈ ÈB ∆¡»¿ƒ≈≈∆¿ƒ»¿»¿≈ƒ

,ÌeÏk ¯·c‰ ÔÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆≈∆∆¿≈≈«ƒ«»»¿
„ÈÚ‰Â ÚÓL ¯Á‡‰ ÈtÓ ‡l‡22. ∆»ƒƒ»«≈»«¿≈ƒ

המלווה.19) ליד ונמסר עדים בשני כהלכה חתום שהוא
ידו.20) בכתב שהסתכל אחרי א 21)אפילו כ, כתובות

כמה  לאחר אפילו עליה ומעיד השטר על עדותו אדם "כותב
וגם  ממש, לשטר גם מכוון שזה רבינו ומפרש שנים".
שם  כמבואר עדותו, שיזכור ובלבד שבפנקסו, לרשימה

משנה). ופסול,22)(כסף עד" מפי "עד אלא זה ואין
ובמדרש  א. הלכה י"ז, פרק ולקמן א כט, בסנהדרין כמבואר
משה  היה שלא "אפשר א: אות מ"ו, פרשה שמות רבה
עמך  שיחת כי לו: שאמר בהקדושֿברוךֿהוא מאמין
וראה  המחנה אל קרב אשר עד הלוחות את שיבר (=שלא
שיהא  אפילו לישראל, ארץ דרך משה הודיע אלא, בעיניו?)
לעשות  עדותו לקבל אסור נאמן, יחידי מן דבר שומע אדם
ד, פרק תענית ובירושלמי רואה". אינו אם פיו על דבר
דן  אדם יהא שלא "מכאן לזה: בקשר אמרו ה הלכה

אומדות".



zeevnd xtq m"anx ixeriyxii` h"kÎb"k -t"yz'd

ה'תש"פ  אייר כ"ג ראשון יום

קצו. עשה מצות
רלג. תעשה לא מצות
רלג. רלד. עשה מצות

רסא. תעשה לא מצות
― הקצ"ו להעניקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (miwprnהּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ

(zepzneיצא ולא לחפׁשי, ּבצאתֹו לֹו ולעזֹור עברי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלעבד
לֹו ּתעניק "העניק יתעּלה: אמרֹו והּוא ריקֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּבידים
ּתּתןֿלֹו" אלהי ה' ּברכ אׁשר ּומּיקב ּומּגרנ ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹמּצאנ

(ci ,eh mixac)'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
.(ci:)מּקּדּוׁשין ִִִ

― הרל"ג עבדהּמצוה מּלׁשּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
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ּבסֹוף ּבןֿחֹורין ּבצאתֹו מעבֹודתנּו ריקנּיֹות ּבידים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעברי
והּוא מרכּוׁשנּו, ּדבר לֹו נעניק ּבהכרח אּלא ׁשנים: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשׁש
תׁשּלחּנּו לא מעּמ חפׁשי "וכיֿתׁשּלחּנּו יתעּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמרֹו

bi)ריקם" ,my):ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵַָָָָ
קּדּוׁשין מּסכת ּבריׁש הענקה, fi)מצות ,:fh ,:ci). ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

― הרל"ד אמההּמצוה ּבפדיֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
"והפּדּה" יתעּלה: אמרֹו הּוא g)עברּיה, ,`k zeny), ְְְְְִִִֶֶַָָָ

ּוכבר רּבים, ּומׁשּפטים ּותנאים ּדינים ּבּה יׁש זֹו ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּופדּיה
קּדּוׁשין ּבמּסכת ּכלֿזה ּדיני(hi.)נתּבאר נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּובּמכלּתא ּבׁשלמּות. עברּיה mihtyn)אמה zyxt)אמרּו ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
לא "ואםֿׁשלׁשֿאּלה עברּיה: ּבאמה יתעּלה אמרֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרּוׁש

לּה" i`)יעׂשה ,my)ּפדה אֹו לבנ אֹו ל יעד אמרּו: , ְְְְְְֲִֵֶַַָָ
ָאֹותּה.

― הרל"ג אמההּמצוה לּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַָָָָָ
יעּוד מצות וזֹוהי ּבנֹו, אֹו ׁשּקנאּה, אדֹוניה ― ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָעברּיה

(epal e` el dy`l dcriny)אמרּו ּובפרּוׁש .zyxt `zlikn) ְְֵָ
(mihtyn:ׁשאמר לפי ּפדּיה, למצות קֹודמת יעּוד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָמצות

והפּדּה" יעדּה "אׁשרֿלא g)יתעּלה: ,my)עבד ׁשּדין ודע ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג אינֹו עברּיה אמה ודין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעברי
מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹוהג.

.(gi.)קּדּוׁשין ִִ

― הרס"א אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
"לאֿימׁשל יתעּלה: אמרֹו והּוא לזּולתֹו, מּלמכרּה ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֹעברּיה

ּבבגדֹוֿבּה" g)למכרּה ,`k zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵָָָָָ
קּדּוׁשין ּבריׁש ּבׁשלמּות זֹו jli`e)מצוה :fi). ְְְִִִִֵֵָ

ה'תש"פ  אייר כ"ד שני יום

רלה. עשה מצות
רנה. רנד. תעשה לא מצות

― הרל"ה ּכנעניהּמצוה עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ
(l`xyi eze` dpwy ieb car)לעֹולם ּבֹו ׁשעֹובדין והּוא ,ְְְִֶָ

ועין ּבׁשן אּלא לחרּות יֹוצא epiy,ואינֹו litde edkd m`) ְְְִֵֵֵֵֶַָָ
(epir `nq e`ׁשאינם אברים ראׁשי לׁשאר הּדין ְְִִִֵֵֵֶַָָָָוהּוא

eiig)חֹוזרין lkl oca`ny),המקּבל ּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ּכמֹו ְְְִֵֶַָָָֻ
ּתעבדּו" ּבהם "לעלם יתעּלה: אמרֹו en)והּוא ,d `xwie) ְְְְֲִֶֶַַָָָֹֹ

איׁש" "וכיֿיּכה ek)ואמר: ,`k zeny)ּגּטין ּגמרא ּולׁשֹון ְְְְִִִִֶַַָָָ
(.gl):ּדכתיב ּבעׂשה עֹובר ― עבּדֹו "ּכלֿהמׁשחרר :ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ

ׁשּמׁשּתחרר הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון ּתעבדּו". ּבהם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹלעֹולם
ּבקּדּוׁשין ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ועין. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵָָָָָּבׁשן

(jli`e .ck ,:ak)וגּטין(.gl). ְִִ

― הרנ"ד עבדהאהּמצוה מּלהחזיר ׁשהזהרנּו זהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאדֹוניו אףֿעלּֿפי אדֹוניו, אל יׂשראל לארץ ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּברח
אין ― יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ּכיון ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיׂשראלי,

אתּֿדמיו עליו וכֹותב מׁשחררֹו אּלא לֹו. אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמחזירים
אלֿאדניו" עבד "לאֿתסּגיר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹחֹוב,

(fh ,bk mixac)מּגּטין ד' ּבפרק ונתּברר .(.dn)ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָ
ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ מחּוצה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּברח
יחזר ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיכּתֹוב
הּטהֹורה ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבדּות
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּנבחרת

― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
(mixaca wivdl)אמרֹו והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָהעבד

ּבאחד אׁשרֿיבחר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָיתעּלה:
ּתֹוננּו" לא לֹו ּבּטֹוב ׁשערי(fi ,my):ּבֹו ּגם ספרא ּולׁשֹון ְְְִֶֶַַָָ

יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ּדברים". אֹונאת זֹו ― ּתֹונּנּו ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ"לא
ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות מחמת הּגר ּבאֹונאת ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָלאו
יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ּבאֹונאת ׁשליׁשי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלאו
אֹונאת על יקּפיד לא עבד זה ּתאמר: ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמןֿהּגר
זה ּגר וכן הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר זה ׁשעבד ּוברּור ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּדברים.
אתֿהּתֹורה, עליהם ׁשּקּבלּו הם מּלהֹונֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהזהיר

צדק ּגרי xac)ּכלֹומר: lkl micedik mdy mixb). ְֵֵֶֶַ

ה'תש"פ  אייר כ"ה שלישי יום

רמג. עשה מצות
― הרמ"ג ׂשכרהּמצוה נֹוׂשא ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

(xky zxenz exiag oecwt xneyd)ׁשּדין לפי ְְִִֵֶַוהּׂשֹוכר,
ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, hn.)ׁשניהם zereay)ׁשל ׁשה: ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹ

איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹומרין לארּבעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּדינין
וגֹו'" ׂשה אֹו אֹוֿׁשֹור חמֹור h)אלֿרעהּו ,ak zeny)ּוכבר . ְְֲֵֵֶֶָ

מ ט' ּופרק ו' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי קּמא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מ ו' ּופרק ג' מּׁשבּועֹות.(aa`)ּופרק ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶָ

ה'תש"פ  אייר כ"ו רביעי יום

ר. עשה מצות
יום שניֿ רביעי כ "דֿ כ "ו אייר 

רלח. תעשה לא מצות
― מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ

והּוא אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ׂשכר ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָֹלׁשּלם
ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו יתעּלה: eh)אמרֹו ,ck mixac)ודין . ְְְְְִִִֵֶַָָ

לילה ּוׂשכיר ּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא זֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה
לאֿתעׂשה ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ּכלֿהּיֹום, .(glx)ּגֹובה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ

מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ
ּגֹוי(iw:)מציעא ּבין ּבכלֿׂשכיר, חֹובה ׁשּזֹו נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ּומצות יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹּבין

― הרל"ח מּלעׁשֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּפעּלת "לאֿתלין אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ּומּלאחר ְְְְְִִִֵַַָָָָֹֻׂשכיר

עדּֿבקר" אּת bi)ׂשכיר ,hi `xwie)?אמּורים ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶֶַַָָֹ
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קפג xii` h"kÎf"k ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּנאמר: ּכלֿהּלילה, ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָאם
ּכלֿהּלילה ּגֹובה ― לילה ׂשכיר הּוא ואם ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ"עדּֿבקר";
ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא החּמה ּתׁשקע ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכלֿהּיֹום
הּׁשמׁש" עליו ולאֿתבֹוא ׂשכרֹו תּתן "ּביֹומֹו אמרֹו: ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹוהּוא

(eh ,ck mixac)הּמׁשנה dpynּולׁשֹון h wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`iּגֹובה לילה ּוׂשכיר ּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְְִִֶֶַַַָָָ

היא, אחת מצוה אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכלֿהּיֹום".
ׁשּמּׁשני והּוא הּמצוה, ּדין להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּובאּו
ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּגבּיה. זמן הּוא מתי ידענּו אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָלאוין

וׁשם מציעא, מּבבא ט' ּבפרק זֹו ׁשּזה(iw`:)מצוה נתּבאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, יׂשראל ּבׂשכיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמיחד
והּוא ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר אבל ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבלאֿתעׂשה:

ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ְְְִֵָָאמרֹו:

ה'תש"פ  אייר כ"ז חמישי יום

רא. עשה מצות
הר"א― אֹוכלהּמצוה הּׂשכיר להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מחּבר הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד מןֿהּדבר עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלּת רע ּבכרם תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלּקרקע,
"ּביד מלילת וקטפּת רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹענבים

(ekÎdk ,bk mixac)ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(`aa)מציעא(.ft), ְְְְִִִֵָָָָָ
ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּמּׁשני
האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא מלאכה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּגמר

לעיל ׁשּבארנּו ּדר nw)על dyr zevn)אמרם (xtq`על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
(zcnlp dpi` ef devny xda zyxtׁשני ׁשּיאמרּו ְְֵֶַֹ'עד

ׁשענינּה עׂשה מצות זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכתּובים,
לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ּכלֹומר: אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻֻהּׂשג

אמרּו ּובפרּוׁש a)מןֿהמחּבר, dpyn f wxt `rivn `aa): ְְְִֵַָָֻ
dceard)"ואּלּו zray ,oilretd)ּוכבר מןֿהּתֹורה". אֹוכלין ְְְִִֵַָָ

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תש"פ  אייר כ"ח שישי יום

רסח. רסז. תעשה לא מצות
― הרס"ז מּלאכלהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עֹובד הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא מןֿהּדבר עבֹודתֹו ְֲִִִֵֵֶַַָָָּבׁשעת
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, znwaּבמחּבר `az ik") ְְְְְִִֶַַַַָָֻ

("jrxוחרמׁש"(dxivwd ilk)"רע קמת על תניף לא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
(ek ,bk mixac)אמרּו ,(`vzÎik zyxt ixtq)― "חרמׁש : ְְֵֶָ

ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ּכלּֿבעלי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָלרּבֹות
אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו l"pd)ּבׂשכיר weqtd zligza)ּפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶָָָֹ
ּובפרק תּתּגר. ארי הּתרגּום: ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכי

מציעא מּבבא מןֿהּתֹורה:(ft.)ז' אֹוכלין "אּלּו אמרּו: ְְְִִִִֵַָָָָָ
לקרקע ּבמחּבר מלאכה".(wece`)העֹוׂשה ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרס"ח מּלקחתהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמאֹוכל

לאֿתּתן" ואלּֿכלי ׂשבע ּכנפׁש ענבים (my,"ואכלּת ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
(dk.מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ּׁשהּוא מה נתּבאר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוׁשם
ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― אכלֹו ואם ְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלאכל;

ואלּֿכלי"(jzial mzgwl ick)."לאֿתּתן ְְְִֵֶֶֹ

ה'תש"פ  אייר כ"ט ש"ק יום

ריט. תעשה לא מצות
יום חמישיֿ שבתֿ קודש כ "זֿ כ "ט אייר 

רמד. עשה מצות
― הרי"ט מּלמנֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא מןֿהּדבר מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאתֿהּבהמה
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ּכלּֿבהמה ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִֵֶַָָָָמלאכֹות
לֹוקה, ― ׁשּמנעּה וכלֿזמן ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמןֿהּדבר

ּבקֹול חסמּה lek`ln)ואפּלּו drizxdl dilr wrvy)ּוכבר . ְְֲֲִַָָָ
מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ
מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא
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`ed dxezaBòîLîk 'úéa',libx zia lr wx dnglndn xfege , ©¦§©§¨
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õévä ïî.uivd lr aezky myd ceak meyn -äãeäé éaøwleg ¦©¦©¦§¨
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y ,dey dxifba cnldläk' øîBà àeä éøäzaiz zernyne ,ekxaz ' £¥¥Ÿ
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`weec zxn`päãéîòa,`ziixad zxxan .øîBà äzàjxal yiy ©£¦¨©¨¥
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,ef deyïläl äî éàz`iypa didzy `ed oic oxd` ly ezkxa - ¦©§©¨
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LãBç Làøå ,ìBãb,didúãBáòåzepaxwøeaö,carïàk óàoi` ¨§Ÿ¤©£©¦©¨
,zexnegd zyely z` yiyk `l` mitk z`iypl zeaxl jlïäkŸ¥

.øeaéö úãBáòå LãBç Làøå ìBãbef diyew zngne,øîBà ïúð éaø ¨§Ÿ¤©£©¦©¦¨¨¥

df oicyéøö BðéàCy ,ywidn `l` dey dxifbn cnldlàeä éøä ¥¨¦£¥
øîBàzxyl cenrl jihay lkn jidl` 'd xga ea ik" ,lecb odk lr ¥

'ebe"íéîiä ìk åéðáe àeä,åéða Léwî,miheicdd mipdkdBì- ¨¨¨©¨¦©¦¨¨
,lecb odklàeä äîmrd z` jxan,íétk úeàéNðaaezky enk ¨¦§¦©©¦

,"mkxaie mrd l` eici z` oxd` `yie"åéða óà,miheicd mipdk - ©¨¨
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zkxa dxkfed `ly zexnle .cigi zceare ,yceg y`x mpi`y
`ld ,df weqta mipdkL÷zéàålirlì äëøa,úeøéL`vnpe §¦§©§¨¨§¥

.mipdk zkxa oiprl mb heicd odkl lecb odk eywedy
,Cãéà àéðzåaezkd zpeeky"ìàøNé éða úà eëøáú äk",`id §©§¨¦¨Ÿ§¨§¤§¥¦§¨¥

zxn`p mipdk zkxayLøBônä íLazxxan .`"d e"`e `"d c"ei - §¥©§¨
,`ziixadðéà Bà ,LøBônä íLa øîBà äzàéepéëa àlà Bmy - ©¨¥§¥©§¨¥¤¨§¦
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.yxetnd,øîBà äiLàé éaødf oicyéøö BðéàCdxifbn cnldl ©¦Ÿ¦¨¥¥¨¦
y ,deyàBáà éîL úà øékæà øLà íB÷nä ìëa" øîBà àeä éøä£¥¥§¨©¨£¤©§¦¤§¦¨

éìàE' zeywdl yie ,"jizkxaeCzòc à÷ìñ 'íB÷î ìëalka ike , ¥¤§¨¨¨§¨©§¨
.yxetnd my xikfdl xzen mewnàlày gxkdañøBñî äæ àø÷î ¤¨¦§¨¤§¨

jtedn -,àeäezpeekeéìà àBáà øLà íB÷î ìëa'ézëøáe EE- §¨¨£¤¨¥¤¥©§¦
,dxey dpikydyéîL úà øékæà íLmy z` xikfz my - ¨©§¦¤§¦

,'yxetndïëéäåmiiwznéìà àBáà'ézëøáe E'E,dxey dpikydy - §¥¨¨¥¤¥©§¦
wx,äøéçaä úéáawx okle'éîL úà øékæà' íLyxetndúéáa §¥©§¦¨¨©§¦¤§¦§¥

.äøéçaä©§¦¨
,Cãéà àéðz" weqtdn yexcléì ïéà ,"ìàøNé éða úà eëøáú äk ©§¨¦¨Ÿ§¨§¤§¥¦§¨¥¥¦

àlàz` jxal jixvy,ìàøNé éðaj`íéãáòå ,íéLð ,íéøb ¤¨§¥¦§¨¥¥¦¨¦©£¨¦
íéøøçeLî'l`xyi ipa' llka mpi`yïépî,jxal jixv mze` mby §§¨¦¦©¦
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díéðtl`xyi lyãâðkdíéðt,`ziixad zxxan .mipdkd lyäzà ¨¦§¤¤¨¦©¨
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.df len df mdipty
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,'íäì øBîà'rnynyBøéáçì øîBàL íãàk.rney didiy - ¨¨¤§¨¨¤¥©£¥
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כיוון שאיזה שעות ילמדו לימודים אחרים, ובמילא בשעת העיקרים בלימוד הקודש צריך להחדירם רוח יראת שמים טהורה ותורה 
תמימה באופן שיספיק גם על שאר היום.

ממכתב כ"ט אייר, תשי"ד
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לח עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שביסוד(
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יום שני - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

ההמחאה  מבלי  )וגם   - הכתיבה  זמן  הוראת  בלי   - מכתבו  נתקבל  ארוך  הכי  הפסק  לאחרי 

שכותב אודותה(.

ובנם שי', על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה  וזוגתו  ובעת רצון אזכיר אותו 

נבג"מ זי"ע, כאו"א להמצטרך לו.

ובמ"ש אודות האפענדיק, אינו מובן מהו המהירות )איילעניש( לנתחו עכשיו, האם זהו דרישת 

הרופא או סתם כך הצעה בעלמא.

במ"ש אודות המצב בגשמיות - יש למצוא ידידים אשר ישפיעו להטבת הפרטים שהם המעיקים 

ומצירים. ויהי רצון שימים אלו שבין פסח זמן חירותנו ושמתקרבים לקבלת התורה, חרות על הלוחות 

א"ת חרות אלא חירות, יוסיפו בהצלחת ההשתדלות.

מישראל,  אחד  כל  של  האמיתי  בתפקידו  להתעסק  להתחיל  סו"ס  שעליו  פשוט,  וגם  ומובן 

מתאים לדבר המשנה, אני נבראתי לשמש את קוני, והוא ע"י הפצת נר מצוה תורה אור ומאור שבתורה 

זוהי תורת החסידות ועניני' - בכל מקום שידו מגעת, ובפרט שנמצא במקום שבהנוגע לתורת חב"ד 

הנה עד עתה נעשה שם דבר מועט ביותר בערך האפשרית שישנה, ולמרות שדוקא אנשים העומדים 

מבחוץ, מכריזים בכל עת מצוא שנמצאים שם פלוני ופלוני שהם "עמודי ברזל של כל עניני חב"ד", 

ופשיטא בענין עיקרי כהפצת המעינות, שאותה דורשים רבותינו נשיאינו בכל דור ודור, ובפרט כ"ק 

מו"ח אדמו"ר בדורנו זה, וק"ל. ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, הן בענינים הפרטים והן בענינים 

הכללים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט,



קפט

oifge` mipy` cenr hl sc oey`x wxtdheq
.åéøçàì äfäå:d`Gd oikixSd milM Eid mW s`e.äìeñt Búàfä,dxdhl dpEM opiraC §¦¨§©£¨§©¨¨¥¦©§¦¦©¨¨©¨¨§¨§¨¥©©¨¨§¨¢¨

aizkcM(hi xAcOA):Fl oEMzn `dIW ,`nHd lr xFdHd dGde.åéðôaL ïéããvä ìòoiccv §¦§¦©¦§¨§¦¨©¨©©¨¥¤§¥¦§©¥©©§¨¦¤§¨¨§¨¦

odM lW oiccvA oicnFrd iOp ikde ,xFg`lE EPOn FpWIW oiccv `le oNdlE EPOn WIW¤¥¦¤§©¨§Ÿ§¨¦¤¤§¦¤§¨§¨¦©¦¨§¦¦§¨¦¤Ÿ¥

odixg` opi`W t"r` EPnid xg` lW la` ,inC eiptlkC od dkxA llkA oNdlE EPnid¥¤§©¨¦§¨§¨¨¥§¦§¨¨¨¥£¨¤©¥¥¤¤¥¨©£¥¤

:inC eixg`lM WOn.Bçúôáe.ligzdWkE ©¨¦§©£¨¨¥§¦§§¤¦§¦

:aizM `xfraE.eãîò:EwzW.åéãé ìèð àlLiptl §¤§¨§¦¨§¨§¤Ÿ¨©¨¨¦§¥

:okECl FzFlr.íéîé zëøàä änazEkf dfi` £©¨©¤¤¡©§¨¨¦¥¤§

:mini Ykx`dW LciA.àéøcðt÷KxC FMxC xSwl §¨§¤¤¡©§¨¨¦©¤§©§¨§©¥©§¤¤

oFWlE .FCbpM z`vle df gztA qpMl p"kda¦¨¥§¤©¤§¨¥§¤§§

zFkxaA Wxtn `ixCpRw(:aq sC)`ptiTnC` ©¤§©§¨§¨¥¦§¨©©§©¦§¨

zFxEXd aiaq siTn ip`W cr ,`dA lFri` ixC ©̀¨¥¥§¨©¤£¦©¦§¦©

:miYA zFxEW ixce .iMxC xSw`e dfA qpM` ElNd©¨¤¨¥¨¤©£©¥©§¦§¨¥¨¦

.Lã÷ íò éLàø ìò ézòñt àìåmiaWFi EidW §Ÿ¨©§¦©¨¥©Ÿ¤¤¨§¦

KNdnde ,rwxw iAB lr WxcOd ziaA oicinlYd©©§¦¦§¥©¦§¨©©¥©§©§©§©¥

aigxn FnFwnA aWil qpkpe oiaWFi odWM mdipiA¥¥¤§¤¥§¦§¦§¨¥¥¦§©§¦

,[lif`e] rQtn oFWl `Ede ,FgxM lrA eizFriqR§¦¨§©¨§§§§©¥©§¨¥

Kixv Kkitl ,mdiW`x lr rQtnM d`xpe§¦§¤¦§©¥©©¨¥¤§¦¨¨¦

:uEgAn Fl aWi F` miCwdlétk éúàNð àìå §©§¦¥¥¦©§Ÿ¨¨¦©©
.Cøáì:did odMW.äëøa àìaWxtnC dkxA §¨¥¤Ÿ¥¨¨§Ÿ§¨¨§¨¨¦§¨¥

:Kxan i`n lif`e.déòøk ø÷ò éëådcFarA §¨¥©§¨¥§¦¨©©§¥©£¨

:xn` i`n daY iRlM eipR xifgn `Ede wqinl§¥©§©£¦¨¨§©¥¥¨©¨©

.àøeavî détà øcäî éëåeizFkxA xnFBWM §¦©§©©¥¦¦¨§¤¥¦§¨

xEAv gilW xFnbIW cr daYd cvl eipR xifgn©£¦¨¨§©©¥¨©¤¦§§¦©¦

:mFlXA l`xUi FOr z` Kxand©§¨¥¤©¦§¨¥©¨
äî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

oa ryedi 'xk l"iw `zkec lkac l`ppg epiax wqt ikdc dnecnke dizeek ol `niiwc n"y

zebb lk 'tn dywne iel(.av sc oiaexir)ediiab iia` aizie opg ax xa daxe `xif 'x aizic

xeav cr 'eke dlecba dphw ixeic oi`e dphwa dlecb ixeic 'ipznn dpin rny ixn`we iazie

ici oi`vei oi` dlecba v"ye dphwa xeav ozaeg ici oi`vei dphwa xeav gilye dlecba

oitxhvn dphwa '`e dlecba dryz ozaeg

d"de oitxhvn oi` dlecba '`e dphwa dryz

dlecb ixeic xninl `kilc dlecba dlecb

elit` xn` `l dltz oiprl `nl` dlecba

inc `lc d`xpe zwqtn oi` lfxa ly dvign

odnr xeav gilye dlecba dxyr `ki`c `kidc

ipa `iveny jezn da `veik dlecba cg`e

`wec opixn` b"dk zxg`ay df mb `vei dlecbd

eig` elit` `iven ixdy 'eke dvign elit`

dpyd y`x zkqna `zi`ck zecyay(.dl sc)

itxhvn `l i`ce edpitexvl jixvc `kid la`

oicner oi` 'tc `idde(:al sc zekxa)xfrl` x"`c

oia lfxa zneg dwqtp ycwnd zia axgy mein

`kdl `kiiy `l minyay odia`l l`xyi

enk zlaewn ozltz oi`y `d iabl xn` `iddc

m` zwqtn oi` df oiprl edin miiw w"nday onfa

ziziaa odnry mipdk zkxa i"r xeavd ekxa

jxazi df mb ozaeg ici v"y `ivei e` zqpkd

`l minyay epia` itlkc odnr ezaeg ici `veie

:dvign wqtda ilz

äæäå.dxyk ez`fd eiptay oiccvd lr

'ixn` oicner oi` wxta inlyexia

:dkxa llka oiccvd on oicnerd dxn` `cd

ïåéëxaca 'it` xtql xeq` dxez xtq gztpy

zekxac `nw wxtn opiywn .dkld(.g sc)xn`c

mixac dedc meyn d`ixwn xeht dede mipir xe`n dedc meyn ip`y zyy ax inp i` ip`y dit` xcdnc xninl epivne ocica op`e edcica edpi` xn` qixbe dit` xcdn ded zyy ax

edpi`e dt lrc mixac (oebk) dkld ixac oebk ocica op` xn`wc epiide dkld xaca weqrl leki did driny zrya elit` d`ixwn xehtc oeike dt lr oxne`l i`yx dz` i` azkay

xcdn dedc i`de 'eke z"q gztpy oeik `ax xn`c ol `xiaq `axk `pci`d la` ezpne` ezxezc ea `veike zyy ax `wec mzd 'itc g"x yexitk `xazqn edin azkay mixac edcica

:dxezd zrinya oiweqr ody cera `xeaiv itp`a dkld xaca iweqri`l `zlinc `gxe` `ied `lc l"i 'it`

ìëjk rnyn epeyl oi` ixdy cinlz zdbdn wzredy dnecnke okecl dleryk eici lehil jixv epi` odk xdhpe zixgy eici lhp m` iax il xn` i"yx yxit .eici lhp `ly odk

zkxaac `zyd dil rnync mipdk zkxa mici zlihpl skiz rnyn ekxae ycw mkici e`y `xw `xnb iziinc cere jenq ynn rnyn okecl ezelr iptl eici lhp `ly yxitc

od zetikz dyly `zi` ikde oefnd zkxa` mzd dl iziinc dl jenq mici zlihp opira `xw irzync dkxaac zekxac g"t inlyexia rnyne mici ze`iypa `idc `xw irzyn mipdk

cvik 'tae dxv meia 'd jpri dixza aizke 'ebe it ixn` oevxl eidi '`py dltz dle`bl skiz ekxae mkici e`y '`py dkxa mici zlihpl skiz hgye jnqe xn`py dhigy dkinql skiz

oikxan(.an zekxa)`kd ixiin i` cere mipdk zkxa` dl iziin `kde `xw dia irzync dkxaa mici zlihp skiz opirac dpin opirny edin oefnd zkxaa ixii` dkxa `iddc rnyn

zekxac w"ta 'ixn`ck eici lehil jixvy dxez ixac meyn dil wetiz mitk ze`iypl odk hwp i`n` zixgya eici lhp `lya(:`i sc)a"tae(:ci my)oipnif iy` ax xa `iig iax xn`

bqdne lin y"wl i"hpl `in xza ixecd`l irac mzd inp xn`e ol xn` xcde oilitz gpne jxane dici iyne i`we micwne ax iac `xtiqa `wxit ol iiepzl axc dinw opni`w ded oi`i

rnyinl `ki` dtikz xeriye ixiin dkxal skiz mici zlihpa `kdc xazqn ikdl onwl xn`ck diptl dkxa jixv inp `kd diptl dkxa jixvc meyn i` mipdk zkxa il dne y"w il

oileqtd lk 'ta 'ixn`c dhigyl dkinq ztikzn(.bl migaf)`nl` my qpkil leki rxevn oi`y xepwp xrya dzidy efn ueg dhigy dkinql skiz mda ip` `xew my eidy zekinqd lk

zecn zkqnae dtikz daiyg `l migahnd zia cr xepwp xryn jldn ick(`"n d"t)mipdkd ilbx zqixc mewne l`xyi ilbx zqixc mewn dn` mizye mixyrn ith ied `lc rnyn

:dn` `"i eid cg` lky

éëåexn`iy cr da jix`ne 'eke ef dkxa `dzy oevx idi lltzne daizd iptl `ae enewnn dceara eilbx xwer dnly epiax 'itn mitk z`iyp xcq .xn` i`n `xeavn dit` xcdn

xy` oikxan `xewdn xeac dlkyke `xew epi` cg`l lirl xn`c iia`ck eil`n eipt xifgn `ede v"y `xew epi` cg` m`e md mipy m` mipdk `xewe xeavd itn d`ced ly on`

epiyr mler ly epeax elltzi mipdkde mely miy ligzn xeav gilye oivex m` odizerav` ixyw oitteke oixifgn od xeav itn oexg` on` dlkyke dkxaa oiligzn jk xg`e 'ek epycw

ytpd z` bxedn rxbc eitk z` `yi `l miakek zcear cary odk gxw gwie zyxt zezl`ya ,odl oiklede odilbx oixwer xeav gily itn dkxa dlkzy cr da oikix`ne 'eke zxfby dn

oicner oi` 'ta opixn`c(:al zekxa)ezyecwl xfeg daeyza xfgc oeikc dxeza oey`x `xewe eitk `yepc eizeaeyza aiyd dlebd xe`n meyxb epiaxe eitk z` `yi `l ytpd z` bxdy odk

zegpn zkqn seqa opzc(.hw sc)z` oi`yep oinen ilray myke oilke`e oiwlegy oinen ilrak od ixde mdig` jeza zevn elk` m` ik milyexia 'd gafn l` zenad ipdk elri `l j`

xne`d lk opgei 'x xn`e daeyz zeyrn erpnie dnilk dze`l ie` dyea dze`l ie` exn`iy daeyz ilra ly odici dtxn z`vnp ok xn`z `l m`y df s`e dxeza oey`x `xewe mditk

z ilra ly odici dtxn `ad mlerl wlg el oi` dypneynyi `l d"c .hw zegpn 'qez r"re] 'eke ltepd xg` oa` dgc` milil`l odk dyrpe df jlde li`ed l`rnyi iax iac `pze daey

:[dn i` d"c .fk ziprz 'qeze
cr

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

.äìeñt Búàfä ,åéðôì äfäå åéøçàì ,åéøçàì äfäå§¦¨§©£¨§©£¨§¦¨§¨¨©¨¨§¨
åéðôìøîà .äøLk Búàfä ,åéðtaL ïéããö ìò äfäå §¨¨§¦¨©§¨¦¤§¨¨©¨¨§¥¨¨©

øeñà äøBz øôñ çzôpL ïåék :àðeä áø øa àáø̈¨©©¨¥¨¤¦§¨¥¤¨¨
ìë eãîò Bçúôëe" :øîàpL ,äëìä øáãa eléôà øtñì§©¥£¦¦§©£¨¨¤¤¡©§¦§¨§¨
ézìçBäå" :øîàpL ,ä÷éúL àlà äãéîò ïéàå "íòä̈¨§¥£¦¨¤¨§¦¨¤¤¡©§©§¦

eøaãé àì ékáø øîà àøéæ 'ø ."ãBò eðò àì eãîò ék ¦Ÿ§©¥¦¨§Ÿ¨¥¨¨©©
øîàå ."äøBzä øôñ ìà íòä ìë éðæàå" àëäî ,àcñç¦§¨¥¨¨§¨§¥¨¨¨¤¥¤©¨§¨©
úà àOé àì åéãé ìèð àlL ïäë ìk :éåì ïa òLBäé 'ø§ª©¤¥¦¨Ÿ¥¤Ÿ¨©¨¨Ÿ¦¨¤
eìàL ."'ä úà eëøáe Lã÷ íëéãé eàN" :øîàpL ,åétk©¨¤¤¡©§§¥¤¤¨§¤¨£
?íéîé zëøàä äîa :òenL ïa øæòìà 'ø úà åéãéîìz©§¦¨¤¤§¨¨¤©©©¨¤¡©§¨¨¦
àìå àéøcðt÷ úñðkä úéa éúéNò àì éîiî :ïäì øîà̈©¨¤¦¨©Ÿ¨¦¦¥©§¤¤©¤§©§¨§Ÿ
àìa étk éúàNð àìå ,LãB÷ íò éLàø ìò ézòñẗ©§¦©¨¥©¤§Ÿ¨¨¦©©§Ÿ
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יום שני - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שביסוד(

יום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י אשר פתח הצינור דפנימיות התורה עד שגם ינוקא דבימיו למדו ולימדו בזה.

ממכתב כ"ט אייר, תשי"ד
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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."yace

,íéðäkä ïéà ,àcñç áø øîàoihyete ,zeqext mdiciy ¨©©¦§¨¥©Ÿ£¦
mipdk zkxa zrya mdizerav`ïäéúBòaöà éøLé÷ óBëì íéàMø©¨¦¨¦§¥¤§§¥¤

,mc` ipa x`ykeøæçiL ãòeaaeqiy -.øeavä ïî íäéðtcere ©¤©§¦§¥¤¦©¦
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מ עמוד ב 
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יום שלישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שביסוד(
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oeyldny'ãîBò',wcwcl yiàeä áLBéc ììkî,cnry iptl ¥¦§¨§¥
øî øîàäåe ,dxfra zayl oi` dpikyd ceak iptnyïéàxzid §¨¨©©¥

,ãáìa ãåc úéa éëìîì àlà ,äøæòa äáéLéaezkd mdl wlgy §¦¨©£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦¦§¨
,dnily mzeklny ze`xdl ceakáLéå ãåã Cìîä àáéå" øîàpL¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¤

'ä éðôì,dxfra."'Bâå éëðà éî øîàéå,`xnbd zvxznáø øîàãk ¦§¥©Ÿ¤¦¨Ÿ¦§¦§¨©©
àcñçdzid d`ixwdy cinrdl yiy ,jynda `xnbd ziiyew lr ¦§¨

,íéLð úøæòaxd x`yk dpice dxfrd zyecwa dycwzd `ly §¤§©¨¦
my zayl xzene ,ziadénð àëä ,dzid d`ixwdy cinrdl yi ¨¨©¦

.íéLð úøæòa§¤§©¨¦
,éáéúéîdxxiay `ziixa epipyyBa ïéøB÷ ïëéäåz` dxez xtqa - ¥¦¥§¥¨¦

zrcly ,dx`iae .mixetikd meia lecb odk oicd `ede ,jlnd zyxt
dzid d`ixwd minkgäøæòaeli`e ,á÷òé ïa øæòéìà éaø,øîBà ©£¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

yúéaä øäa,ea mi`xew eidøîàpL`xwy dxezd z`ixw iabl §©©©¦¤¤¡©
dxez xtq `ived `xfry ,dpyd y`xa `xfr
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יום שלישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dheq(ycew zay meil)

,øîà ãç'CôBL'BîL,izin`dBîL àø÷ð änìål`eny xtqa ©¨©©§§¨¨¦§¨§
,'CáBL'iptnéeNòLdeab did eteb dpan -,øîà ãçå .CáBLk ¨¤¨§¨§©¨©
'CáBL'BîL,izin`dBîL àø÷ð änìå' minid ixaca,'CôBLiptn ¨§§¨¨¦§¨§©

ïBzé÷k åéðôì CtLð BúBà äàBøä ìkL.miax minc jtey didy - ¤¨¨¤¦§¨§¨¨§¦
`iapa xen`d weqtd zyxc iabl l`enye ax ewlgpy epivn ,ok enk

x`vpckeap zelig iablmdilr xn`p .ílek çeút øá÷k BútLà"©§¨§¤¤¨©¨
."íéøBaâewlgp df `xwn xe`iaaedì éøîàå ,ìàeîLe áøewlgpy ¦¦©§¥§¨§¦¨

dfaøîà ãç ,éqà éaøå énà éaøweqta xn`pd 'ezty`' oeyldy ©¦©¦§©¦©¦©¨©
cnlnyõç ïé÷øBfL äòLamiax miyp` mibxedeúBútLà ïéNBò §¨¨¤§¦¥¦©§¨

úBútLàzeax zenixríéììç ìLf zngnjcnlle ,ugd zwix ©§¨¤£¨¦
.eid mixeaibyøîàz ànLålk miax ebxdy dne ,mixeaib eid `ly §¤¨Ÿ©

iptn df ,jkáøwa ïéðneàL,miqiqkz ilrae mignen ,xnelk ,eid ¤¨¦©§¨
.mixeaib `leøîBì ãeîìzweqtd jynd'íéøBaâ íìek'eid mby ©§©¨¦¦

.mixeaibøîà ãçåick `ed ,'ezty`' oeyl `xwnd hwpy mrhdy , §©¨©
fnxlyïäéëøBö ïéNBòL äòLazngn daxd milke`y jezn §¨¨¤¦§¥¤

mzxeabúBútLà úBútLà ïéNBòzeax zenixrìáæ ìL ¦©§¨©§¨¤¤¤
.md mixeaiby jcnll .mdikxvnøîàz ànLå,mixeaib mpi`y §¤¨Ÿ©

`ed lafd ieaixeíä íééòî éìBçL éðtî,dxeab zngn epi`e ¦§¥¤¥¥©¦¥
øîBì ãeîìzweqtd jynd.'íéøBab ílek' ©§©¨¦¦

,xg` xac gikedl yi `xnbd ziiyewnedpéî òîL ,éøî áø øîà̈©©¨¦§©¦¨
,md mirn ilegy iptn `ed lafd ieaix `ny `xnbd dxn`y dnn

ydéìáéæ Léôðc ïàî éàäcirn df xac ,miaexn eikxv xy` mc` - ©©§¨¦¦§¥
yBçàeä íééòî éì`xnbd dtiqene .miirn dleg `edy -éàîì ¦¥©¦§©

dpéî à÷ôðdper ,miirn dleg `edy ezrici el lirez dn - ©§¨¦¨
`xnbd,ickydéLôða çøèéìxingz mxh ,ezlgnl dtexz ywaie ¦§©§©§¥

.c`n
weqtd xe`iaa ewlgpy epivn cer'äðçLé Léà áìá äâàã'y ,éaø §¨¨§¤¦©§¤¨©¦

éqà éaøå énàewlgpdn.ezb`c z` xezti cvike ,weqtd zpeek ©¦§©¦©¦
øîà ãçici lr `ed ,db`cd z` xeztl jxcdyyBzòcî äðçLé ©¨©©§¤¨¦©§

.dpnid ezrc giqiy -øîà ãçålr `id ,db`cdn xhtidl jxcdy §©¨©
y iciíéøçàì äpçéNé.ezb`c lr dvr el ozi exiage §¦¤¨©£¥¦

,dpyna epipyízàådnglnl mi`veidïk ízà éàghaen `l` §©¤¦©¤¥
dpgn df "mkl mgldl mknr jledd mkidl` 'd ik" ,mkpegvp mkl

oex`.'eë,`xnbd zl`eyänì Ck ìëådxezd dhwp dn iptn - §¨¨¨¨
'd ik' xn`p `le ,dkild oeyla ,'mknr jled 'eke 'd ik' oeyld z`

,`xnbd dper .'mknr mkiwl`åéeðék ìëå íMäL éðtîzegel ¦§¥¤©¥§¨¦¨
eid 'jiwel`' iepikd z`e 'd my z` aezk mday ,zixad
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שנים וארבעים לעומר עמ' ב



קצו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc dheq(iyiy meil)

."íéîä øòL éðôì øLà áBçøä éðôì Bá àø÷éå"mi`ex ote` lka ©¦§¨¦§¥¨§£¤¦§¥©©©©¦
ef diyew lre .dxfra e`xw minkg itlyàcñç áø øîàyiy ¨©©¦§¨

mi`xewy `ziixad zpeeky ,ayiilíéLð úøæòa. §¤§©¨¦
dpyna epipyàøB÷åzeiyxta lecb odkdCà'å 'úBî éøçà' §¥©£¥§©

.'øBNòa`xnbd dywn,éäðéîøey epipyyàéáða ïéâlãîxzen - ¤¨§¦§¦§©§¦§¨¦
,dyxtl dyxtn blcl `iapa xihtnläøBza ïéâlãî ïéàådyxtn §¥§©§¦©¨

j`' zyxtl 'zen ixg`' zyxtn lecb odkd blcn o`k ji`e ,dyxtl
.'xeyraéiaà øîàef diyewy,àéL÷ àìy meynïàkepipyy ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

`edy lecb belica xaecn ,dxeza miblcn oi`y÷BñôiL éãëa¦§¥¤¦§
ïîbøezäeli`e ,`xewl epiznie ewzyiy xeaivl i`pb edfe ,mbxzln ©§§¨

ïàk`edy ohw belica xaecn epizpyna÷Bñôé àlL éãëa ¨¦§¥¤Ÿ¦§
ïîbøezäzyxt ly oexg`d weqtd ly mebxzd ick jezy ,mbxzln ©§§¨

xnebyk cine ,'xeyra j`' zyxtl lecb odkd lleb 'zen ixg`'
i`pb oi` df ote`ae ,dycgd dyxta lecb odkd jiynn mbxznd

.blcl xzene xeaivl
,`xnbd dywndìò àäåmy dpynd lr -éðz÷,`ziixaaïéâlãî §¨£¨¨¨¥§©§¦

äøBza ïéâlãî ïéàå àéáða,ïéâlãî änk ãòå,`iapaàlL éãk ãò §¨¦§¥§©§¦©¨§©©¨§©§¦©§¥¤Ÿ
,ïîbøezä ÷Bñôérnyneììkîmixacdììk äøBzáceàì ììk ¦§©§§¨¦§¨§©¨§¨§¨Ÿ

.miblcnàéL÷ àì ,éiaà øîà àlà,xg` ote`a ayiil yiy meyn ¤¨¨©©©¥Ÿ©§¨
dpynayïàkdyxtl dyxtn lecb odkd blcn,ãçà ïéðòaizyy ¨§¦§©¤¨

belica oi`yk blcl xzen df ote`ae ,mixetikd mei oipra zeiyxtd
e ,onbxezd weqtiy ickïàkblcl xeq`y x`eany `ziixaa - ¨

xaecn ,onbxezd weqti `ly icka blcl xzen `iapae ,llk dxeza
ïéðééðò éðLarenyl jynpy ald oi`y ,xg` oiprl oiprn blcny - ¦§¥¦§¨¦

z`ixwae .xg` oipr oiadle renyl epnn z`vl xdnn ,cg` xac
oiai `ly eyyg ,dxezd zeevn z` mrl cnll dcrepy dxezd
okle ,eniiwi `le eilr xeariy lewlw jkn `vie cg` weqt rneyd
,onbxezd wiqtiy ick jka oi` m` elit`e oiprl oiprn blcl exq`
ick ea oi` m` oiprl oiprn blcl xzen df yyg oi`y `iapa j`

.onbxezd weqtiyàéðúäå,df uexizkäøBza ïéâlãîdyxtn §¨©§¨§©§¦©¨
`weec dyxtlàéáðáe ,ãçà ïéðòaelit` blcl xzen,ïéðééðò éðLa §¦§©¤¨§¨¦¦§¥¦§¨¦

ïàëå ïàëåwx xzen `iapae dxeza -.ïîbøezä ÷Bñôé àlL éãëa §¨§¨¦§¥¤Ÿ¦§©§§¨
,àéáðì àéápî ïéâlãî ïéàåxzei mirneyd zrc lalan dfy meyn §¥§©§¦¦¨¦§¨¦

,i`cnïéâlãî øNò íéðL ìL àéáðáe,`iapl `iapnàlL ãáìáe §¨¦¤§¥¨¨§©§¦¦§¨¤Ÿ
âlãérxtnlBúléçúì øôqä óBqî. §©¥¦©¥¤¦§¦¨

dpyna epipyììBâålecb odkdB÷éça äçépîe äøBzä úàxne`e §¥¤©¨©¦¨§¥
micewtd ynegay xeyrae ,'o`k aezk mkiptl iz`xwy dnn xzei'

dt lr `xew.'eë,`xnbd zx`anänì Ck ìëåick ,ok xnel jxved §¨¨¨¨
,äøBz øôñ ìò æòì àéöBäì àlL`edy ef dyxty exn`i `ly ¤Ÿ§¦©©©¥¤¨

.yaeyn xtq `ede ,dxez xtqa daezk dpi` dt lra `xew
dpyna epipyàøB÷ íéãe÷tä LîBçaL øBNòáea lecb odkdìò ¤¨¤§¤©§¦¥©

.ät,dt lra `exwl jxved recn ,`xnbd zl`eydéëøëéìå- ¤§¦§§¥
lelbiyøôqì,ef dyxtl dxezéø÷éìå.azkd jeznàðeä áø øîà ©¥¤§¦§¥¨©©¨

,úLL áø øîà äãeäé øa,dxez xtqd lelbl leki epi`yïéàL éôì ©§¨¨©©¥¤§¦¤¥
øeaöa äøBz øôñ ïéììBb,`xnbd zl`ey .xeaivd ceak iptnéúéìå §¦¥¤¨§¦§¥¥

àðéøçà äøBz øôñ,'xeyra' zyxta lelbyéø÷éìå,azkd jezn ea ¥¤¨©£¦¨§¦§¥
.xeaiva xtqd lelbl jixv epi` df ote`ayøîà äãeäé øa àðeä áø©¨©§¨¨©

xg` dxez xtq `ivedl oi`y ,ayiilíeMîyygìL Bîâtxtq ¦§¨¤
dxez,ïBLàøxtq e`ived okle oey`xa leqt `vnpy exn`i `ly ¦

e .xg` dxezøîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøxtq `ivedl oi`y ,ayiil ©¦¦§¤¨¦¨©
,xg` dxezäëéøö dðéàL äëøa ïéëøáî ïéàL éôìodkdy meyn - §¦¤¥§¨§¦§¨¨¤¥¨§¦¨

.dkixv dpi`y dkxa efe ,ipyd dxez xtqd lr mb jxal jxhvi lecb
,`ped ax ly evexiz lr `xnbd dywnàîâôì ïðéLééç éîem`y - ¦¨§¦©¦§¨¨

,`ed leqt oey`xd xtqdy exn`i ,dxez ixtq ipy e`iveiøîàäå§¨¨©
úáè Lãç Làø ,àçôð ÷çöé éaø,úaLa úBéäì ìçLàéáî ©¦¦§¨©§¨ŸŸ¤¥¥¤¨¦§§©¨¥¦

ìLLixtqàøB÷å ,úBøBzaúçàodníBé ìL Bðééðòîzyxt - ¨Ÿ§¥©©¥¦§¨¤
,reaydúçàådyxt da `xew odnúçàå ,Lãç Làø ìLodn §©©¤ŸŸ¤§©©

da `xew,äkeðç ìLalr frl e`iveiy miyyeg oi`y jkn gkene §¤£¨
mi`xew myy ,`xnbd zayiin .oey`xd dxez xtqdéøáb àúìz§¨¨©§¥

,éøôéñ àúìúadf ote`ae ,xg` dxez xtqa `xew cg` lkeàkéì ¦§¨¨¦§¥¥¨
àîât`xewy o`k j` ,oey`xd dxez xtql,éøôéñ éøúa àøáb ãç §¨¨©©§¨¦§¥¦§¥

,mcewd xtqa `xew epi`eàkéàyygàîât.oey`xd dxez xtql ¦¨§¨¨
dpyna epipyïðaø eðz .'eë úBëøa äðîL äéìò Cøáîex`al §¨¥¨¤¨§Ÿ¤§¨¨©¨¨

,lecb odkd ly eizekxaäøBzä ìò [ïéëøáî]zxez epl ozp xy`' §¨§¦©©¨
,'zn`úñðkä úéáa ïéëøánL Cøãk,dxezd z`ixw xg`lìòå §¤¤¤§¨§¦§¥©§¤¤§©

äãBáòä,'dvx' jxanäàãBää ìòå,'micen' jxanïBò úléçî ìòå ¨£¨§©©¨¨§©§¦©¨
,'epizepeerl gleqe lgen jln 'd dz` jexa 'eke epzxga dz`' jxan

jxan el` zekxaeïð÷éúklltzne .dlibxd mzgqep itk -ìò §¦§¨©
,Bîöò éðôa Lc÷nä,'ycwna xga xy`' mzegeíéðäkä ìòå ©¦§¨¦§¥©§§©©Ÿ£¦

lltzn,ïîöò éðôae ,'mipdka xgead' mzegeìàøNé ìòlltzn ¦§¥©§¨©¦§¨¥
,ïîöò éðôa,'l`xyi enra xgead' mzegeíéìLeøé ìòålltzn ¦§¥©§¨§©§¨©¦
,dîöò éðôa.'milyexia xgead' mzege ¦§¥©§¨

z`xwpy ztqep dkxa jxan lecb odkdy dpyna epipyøàMäå'§©§¨
,ïðaø eðz .'älôzdpyna epipyy dn lr'älôz øàMä'zx`an §¦¨¨©¨¨©§¨§¦¨

da yiy zg` dkxa `edy `ziixad,äLwáe äpø äpçz'EnòL §¦¨¦¨©¨¨¤©§
älôz òîBL'a íúBçå ,'òLåeéì ïéëéøö ìàøNédkiynn .' ¦§¨¥§¦¦¦¨©§¥§¥©§¦¨

y ,`ziixadCìéàå ïàkîdyxtd `exwl lecb odkd xnby xg`l - ¦¨§¥¨
,dizekxaeãçàå ãçà ìkmy mi`vnpdnCBzî äøBz øôñ àéáî ¨¤¨§¤¨¥¦¥¤¨¦

Búéadxfrlänì Ck ìëå ,Ba àøB÷å,ok miyerúBàøäì éãk ¥§¥§¨¨¨¨§¥§©§
Búeæçdxez xtq ly eitei -.íéaøì ¨¨©¦

nä úLøt .äðùî,Cì,ycewd oeyla `weec zxn`py lirl epipyy ¨¨©©¤¤
ãöéka .dzxin` onfe xcq `ed,âç ìL ïBLàøä áBè íBé éàöBî ¥©§¥¨¦¤©

éðéîMa`idy zipinyd dpya -éàöBîad dpydïéNBò ,úéòéáL ©§¦¦§§¥§¦¦¦
Bìjlnl.äéìò áLBé àeäå ,äøæòa õò ìL äîéa`id ef d`ixwe ¦¨¤¥©£¨¨§¥¨¤¨

dxezd onõ÷î" øîàpLxg`l -ãòîa íéðL òáLz` `xwz 'ebe ¤¤¡©¦¥¤©¨¦§Ÿ¥
"mdipf`a l`xyi lk cbp z`fd dxezd.'Bâå§

ïfçzia yny -úñðkä,ziad xda dxfrl jenq didyøôñ ìèBð ©¨©§¤¤¥¥¤
Làøì dðúBðå äøBzziaúñðkä,epnn aeygdLàøåziaúñðkä ¨§§¨§Ÿ©§¤¤§Ÿ©§¤¤

ïâqì dðúBð,epnn aeygd lecb odkd ly,ìBãb ïäëì dðúBð ïâqäå §¨©§¨§©§¨§¨§Ÿ¥¨
ãîBò Cìnäå ,Cìnì dðúBð ìBãb ïäëåenewnnìa÷îe,dxez xtqd §Ÿ¥¨§¨©¤¤§©¤¤¥§©¥

àøB÷å`edyk.áLBéy dpynd zxtqnCìnä ñtéøâàãîò §¥¥©§¦¨©¤¤¨©
ezaiyinìa÷å,dxez xtqdàø÷å`edykãîBòceak meyn §¦¥§¨¨¥
,dxezdíéîëç eäeçaLå.jk lròébäLëeez`ixwaìëeú àì"ì §¦§£¨¦§¤¦¦©§Ÿ©

éìò úúì,úBòîc åéðéò eâìæ "éøëð Léà Elqet df `xwny meyn ¨¥¨¤¦¨§¦¨§¥¨§¨
.car didy qecxed ly erxfn did ixdy ,zeklndn eze`Bì eøîà̈§

,my migkepdñtéøâà àøéúz ìà'jezny ,zeklndn jze` gicpy ©¦§¨¥©§¦¨
l`xyin jn`y'äzà eðéçà ,äzà eðéçà. ¨¦©¨¨¦©¨

àøB÷åjlndúléçzîxtqòîL' ãò 'íéøácä älà',''ebe l`xyi §¥¦§¦©¥¤©§¨¦©§©
,'opgz`e' zyxtayòîL'eelawiy ick 'rny' zyxt `xewe - ' §©

zyxt cr blcne ,miny zekln ler mdilròBîL íà äéäå'' §¨¨¦¨©
zyxt `xewe blcne .zeevn ler mdilr elawiy ick ,awr zyxtay

'øOòz øOò'd`x zyxtay,zyxt `xewe blcn myneälëú ék' ©¥§©¥¦§©¤
øNòì`az ik zyxtay ',onf `edy meyn el` zeiyxt `xewe ©§¥

.zexyrne zenexz yixtdle miipr zepzn zzl mxidfne ,siq`
`xewe eixeg`l xfegeCìnä úLøôezyxtay 'jln ilr dniy`' - ¨¨©©¤¤

`xewe blcne .mihteyúBìì÷e úBëøáe`az ik zyxtay,ick §¨§¨
,dxez ler ly zezixa mdilr elawiyäLøtä ìk øîBbL ãò. ©¤¥¨©¨¨¨

d zpeny lkeïúBà Cøáî ìBãb ïäkL úBëøameia ez`ixw xg`l §¨¤Ÿ¥¨§¨¥¨
mb ,mixetikdïúBà Cøáî Cìnä,ez`ixw xg`lïúBpL àlà- ©¤¤§¨¥¨¤¨¤¥
dkxa jxanyíéìâø ìL,'mipnfde l`xyi ycwn' -úçzmewna - ¤§¨¦©©
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שביסוד(
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íòBè,îòhL ìéLáúkøîà ,'Cìnä úéáa éz,envrl oinfnd ¥§©§¦¤¨©§¦§¥©¤¤¨©

,jlnd liyazn mrhy df mc`y xazqn'àkìî déì òãéjlnd - ¨©¥©§¨
jk jezne ,'exiage exiknéôzñéîgvexd yyeg -.déì ìéè÷ àìå ¦§§¥§Ÿ¨¦¥

ze`xl libx `edy el fnxe eiyr lr mii` epia` awri o`k s`e
.el mixfery mik`ln

.dtepgd zepba ,xfrl` iax ly zexnin dnk d`ian `xnbdøîà̈©
óà àéáî ,äteðç Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaøqrk -,íìBòì ©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨¥¦©¨¨

Búlôz ïéàL àlà ãBò àìå .'óà eîéNé áì éôðçå' øîàpLly ¤¤¡©§©§¥¥¨¦¨§Ÿ¤¨¤¥§¦¨
spgdøîàpL ,úòîLð' weqtd jyndaeòeLé àìlawzz `l - ¦§©©¤¤¡©Ÿ§©§

,mzreyíøñà ék.'mixeqi mdilr e`eai xy`k - ¦£¨¨
ïnéñ),dtepg ipipra xfrl` iax ixn`nlí"päéb ,ø"aeò ó"à ¦¨©¨¥¦Ÿ

,äteðç Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå .(ä"ìBb ä"céð ,B"ãéa§¨¦¨¨§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨
òLøì øîBà" øîàpL ,BúBà ïéìl÷î ïnà éòîaL ïéøaeò eléôà£¦¨¦¤¦§¥¦¨§©§¦¤¤¡©¥§¨¨

äzà ÷éãö,ïéàå ,"íéîeàì eäeîòæé ,íéîò eäeá÷éxe`ia'áB÷' ©¦©¨¦§©¦¦§¨§¦§¥
weqta xkfendàlàoeyløîàpL ,äìì÷aew` dn" ,mrla zyxta, ¤¨§¨¨¤¤¡©
"ìà äa÷ àì.mllw `l 'de ,mllw` cvik -'íBàì' ïéàåàlà Ÿ©Ÿ¥§¥§¤¨

øîàpL ,ïéøaeòmn` ohaa eidyk eiyre awri lríBàìî íBàìe" ¨¦¤¤¡©§¦§
."õîàé¤¡¨

øîàpL ,ípäéâa ìôBð äteðç Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨¥©¥¦Ÿ¤¤¡©
éBä",mitpglòøì íéøîàä`edy rx mc`l -òø áBèìå ,áBè ¨Ÿ§¦¨©§©¨

åéøçà áéúk äî ,"'Bâå,myperaì L÷ ìëàk ïëì"LLçå ,Là ïBL §©§¦©£¨¨¥¤¡Ÿ©§¥©£©
ätøé äáäì,"'Bâå.mpdibd y`a miltepy ixd ¤¨¨¦©¤§

éðçnä ìk ,øæòìà éaø øîàåBøéáçì óaBãéa ìôBð óBñryxd ly §¨©©¦¤§¨¨¨©©§¦©£¥¥§¨
,el sipgdyìôBð Bðéà íàå ,åéða ãéa ìôBð Bãéa ìôBð Bðéà íàå§¦¥¥§¨¥§©¨¨§¦¥¥

äéîøé øîàiå" øîàpL ,Bða ïa ãéa ìôBð åéða ãéa"`iaPdäéððçì §©¨¨¥§©¤§¤¤¡©©Ÿ¤¦§§¨©¨¦§£©§¨
ycwnd ilke dipki eaeyi miizpy ceray ,xwy z`eap `apzdy

,mzelbnéøáã úà 'ä í÷é ,'ä äNòé ïk ïîà""Edtepg ef dzide , ¨¥¥©£¤¨¥¤§¨¤
,'xaec dz` xwy' yexita xnel el didy meyn,áéúëexg`ly §¦

dltpy dlgp welgl ,oinipa ux`l milyexin dinxi `vi mini dnk
,my el
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יום רביעי - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dheq(ycew zay meil)

,epxn`y 'dpenn'`weecøîà÷ BúãBáòa,ezcearl rbepd iepin - ©£¨¨¨©
,`xnbd zl`ey .ezceara eilr dpenn oi` lecb odkeàîéàå§¥¨

`ed o`k xkfend odkdydïâñdpenn lecb odkde ,dpenn `edy , §¨
j` ,dpenn yi obqd lr mpn`y ,`xnbd zvxzn .dceara eilr

dïâñenvràeä äpeîî åàìxac meylà ,àéðúc ,éaø øî §¨¨§¤§©§¨¨©©¦
änì ,íéðäkä ïâñ àðéðçxac dfi`l -däpeîî ïâñ,x`ane , £¦¨§©©Ÿ£¦§¨§©§¤

ìBãb ïäëa ìeñt Ba òøéà íàL,ezcear jldnañðëðobqd, ¤¦¥©§§Ÿ¥¨¦§©
.åézçz LnLîeiepin mey obql oi` ,leqt rxi`y mcew la` §©¥©§¨

odk lkk `ed ixde ,ycwnd zia zcearaodk dpnzpy gxkdae ,
.dngln geyn `ede ,dnglnl cgein
ef oeyla gzet odkdy ,dpyna epipyøîàå'odkdòîL ,íäìà §¨©£¥¤§©

.'ìàøNé,`xnbd zxxanàðL éàîz` ligzn odkd recn - ¦§¨¥©§¨

oeyla eixac'ìàøNé òîL',zx`ane .éaø íeMî ïðçBé éaø øîà §©¦§¨¥¨©©¦¨¨¦©¦
,éçBé ïa ïBòîL,sqep xac odkd ixaca mdl zfnxn dxezdy ¦§¤©

`ede,yìàøNéì àeä Ceøa LBãwä ïäì øîàmglidl mi`ad ¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥
,miiebaàlà ízîéi÷ àì eléôàly ef devnòîL úàéø÷ £¦Ÿ¦©§¤¤¨§¦©§©

úéáøòå úéøçL,zeevn lere miny zekln zlaw `idyízà éà ©£¦§©§¦¦©¤
,íãéa ïéøñîðmigvep mz` ,mknir dxey dpikydy ici lry. ¦§¨¦§¨¨

,mrl xne` odkdy dpyna epipy.'eë eàøéz ìà íëááì Cøé ìà'©¥©§©§¤©¦§
dnglnl d`ivid jldn itl ,odkd ixac xcq z` `xnbd zx`an

.dnvr dnglndeínò øaãî íééîòt ,ïðaø eðzmr odkd ¨©¨¨©£©¦§©¥¦¨
,mingeldøôqa úçà,ux`d leabn mi`veiyk -zligz iptl ©©©§¨
,dkxrndäîçìna úçàå.dnglnd zligza -øôqaiptl §©©©¦§¨¨©§¨
,dnglndøîBà àeä äî,mingell ©¥
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שנים וארבעים לעומר עמ' א



ר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dheq(ycew zay meil)

àeä éäéå"úeãé÷t ìòa íLå ,ïîéða øòLae`vi `ly dpenn - ©§¦§©©¦§¨¦§¨©©§¦
micykd l` xirdnäéððç ïa äéîìL ïa äéàøé BîLe ,`iap §¦§¦¨¤¤¤§¨¤£©§¨

xwydìôBð äzà íéãNkä ìà øîàì àéáðä eäéîøé úà Ntúéå ,©¦§Ÿ¤¦§§¨©¨¦¥Ÿ¤©©§¦©¨¥
,mdnr zeidlø÷L eäéîøé (Bì) øîàiå,xaec dz`ìà ìôBð épðéà ©Ÿ¤¦§§¨¤¤¥¤¦¥¤

[lr]Ntúiå" áéúëe ."'Bâå íéãNkäA diI`xiìà eäàéáéå eäéîøé ©©©§¦§§¦©¦§Ÿ¦§¦¨§¦§§¨©§¦¥¤
,íéøOäzia eze` epzpe eze` ekde ,edinxi lr mixyd etvwie ©¨¦

edinxiy ixd ,"`lkd zial eyr eze` ik ,xteqd ozpedi zia xEq`d̈¥
.el sipgdy ,xwyd `iap dippg ly eckp icia ltp

äteðç da LiL äãò ìk ,øæòìà éaø øîàåz` df migiken mpi`y - §¨©©¦¤§¨¨¨¥¨¤¥¨£¨
,dfðç úãò ék" øîàpL ,äcðk äñeàî,''ãeîìâ ó`ed 'cenlb'e §¨§¦¨¤¤¡©¦£©¨¥©§

,dcp oeyln.'äãeîìb' äcðì ïéøB÷ íiä éëøka ïkL,`xnbd zxxan ¤¥§©§¥©¨¦§¦¨©§¨
éàîyexit,'äãeîìb''dcenlb'y ,zx`ane .ok z`xwp dcp recne ©©§¨

oeyln `idäìeîb`cdìòaî.dlran ef zlcaen -éaø øîàå §¨¦©§¨§¨©©¦
,äìBb óBqì äteðç da LiL äãò ìk ,øæòìàdxifba cnlp df xace ¤§¨¨¨¥¨¤¥¨£¨©¨

,'cenlb' daizdn deyàëä áéúkdtepg da yiy dcr iablúãò ék" §¦¨¨¦£©
ðçíúä áéúëe ,"ãeîìâ ózelb iablúà éì ãìé éî Cááìa zøîàå" ¨¥©§§¦¨¨§¨©§§¦§¨¥¦¨©¦¤

."'Bâå äøeñå äìBâ äãeîìâå äìeëL éðàå ,äìà¥¤©£¦§¨§©§¨¨§¨§
úBzék òaøà ,àaà øa äéîøé éaø øîàmiryx lyéðt úBìa÷î ïéà ¨©©¦¦§§¨©©¨©§©¦¥§©§§¥

,äðéëLì éøtñî úëå íéøwL úëå ,íéôéðç úëå íéöéì úk.òøä ïBL §¦¨©¥¦§©£¥¦§©©¨¦§©§©§¥¨¨¨
y jkl xewndeíéöéì úk,dpiky ipt zlawn dpi`áéúëcyecwdy ©¥¦¦§¦

`ed jexaBãé CLî"zeidln"íéööBì úàl xewnde .íéôéðç úk ¨©¨¤§¦©£¥¦
,dpiky ipt zlawn dpi`yðç åéðôì àì ék" áéúëc."àBáé óxewnde ¦§¦¦Ÿ§¨¨¨¥¨

líéøwL úk,dpiky ipt zlawn dpi`yáéúëcjexa yecwd xn`y ©©¨¦¦§¦
`ed."éðéò ãâðì ïBké àì íéø÷L øáBc"l xewndeì éøtñî úkïBL ¥§¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨©§©§¥¨
òøä,dpiky ipt zlawn dpi`y,äzà òLø õôç ìà àì ék" áéúëc ¨¨¦§¦¦Ÿ¥¨¥¤©¨¨

Eøeâé àì"òøy meyn dz` ryx utg `l ,`ed weqtd yexite÷écö Ÿ§§¨©¦
,'ä äzàlokEøeâîa øeâé àìjnr -,òøilraa zxacn ef dyxte ©¨Ÿ¨¦§§¨

.'eke 'dpekp edita oi` ik' jynda aezky itk ,rxd oeyl

ïéøîàð åìà êìò ïøãä

éðéîù ÷øô äîçìî çåùî
dpynde ,miiebd mr l`xyi zngln ly dkldna wqer ,df wxt
,dnglnd ikxerl dnglnd geyn odkd ixaca zwqer ,epiptly
dnglnd l` mkaxwk dide" xn`py enk .ux`d leabn mz`v zra
miaxw mz` l`xyi rny mdil` xn`e ,mrd l` xace odkd ybpe
eftgz l`e e`xiz l` mkaal jxi l` mkiaie` lr dnglnl meid
mr mkl mgldl mknr jledd mkidl` 'd ik ,mdiptn evxrz l`e

.miweqtd z` x`az dpynde ."mkz` riyedl mkiaie`
.äðùîciwtzl xgap xy` odkd,äîçìî çeLîz` zeevl eilry §©¦§¨¨

,dnglnl mz`ivi zra mrdøaãnL äòLawefigd ixac z`ìà §¨¨¤§©¥¤
íòä,mingeldìaäéäå' ,øîàpL ,øaãî äéä LãBwä ïBL ¨¨¦§©¤¨¨§©¥¤¤¡©§¨¨

íëáø÷k'äîçìîä ìàux`d leab z` mkz`va'ïäkä Lâðå' , §¨§§¤¤©¦§¨¨§¦©©Ÿ¥
.eixac z` xnel'odkd' ,dpynd zx`aneäæäîçìî çeLî ïäk ¤Ÿ¥§©¦§¨¨

weqta xn`py dne .df ciwtzl cgeina gynp xy`ìà øaãå'§¦¤¤
,'íòä`weec dfìa.LãBwä ïBL ¨¨¦§©¤

'Bâå ìàøNé òîL íäéìà øîàå"dnglnl meid miaxw mz`ìò §¨©£¥¤§©¦§¨¥§©
"íëéáéBàmiiebd 'mkiaie` lr' ,dpynd zx`aníëéçà ìò àìå §¥¤§Ÿ©£¦¤

micedid.dpi` ef dnglnyàìhay znglnkìò äãeäéhay Ÿ§¨©
ïBòîL,eleaba el jenqdàìåhay znglnkìò ïBòîLhay ¦§§Ÿ¦§©
ïéîéðaeleaba el jenqdíãéa eìtz íàL ,,mkig` lyeîçøé ¦§¨¦¤¦¦§§¨¨§©£
íëéìòe .øîàpM äîkmr l`xyi jln edilnx oa gwt znglna £¥¤§©¤¤¡©

,dcedi jln fg`íéLðàä eîe÷éå"mixt` ipanúBîLá eá÷ð øLà ©¨¨£¨¦£¤¦§§¥
,okl mcewäéáLá e÷éæçéå,mdnir mznglna eayybe`cl ©©£¦©¦§¨

,mxeqgnle mdikxvlíäéîeøòî ìëåmicba el eid `ly in lk - §¨©£¥¤
,yealleLéaìäeze`ììLä ïî,dnglnd oníeLéaìéåmb ¦§¦¦©¨¨©©§¦

,mdly mdicbaníeìéòðéå,milrpn mdl epzp -íe÷Léå íeìéëàéå ©©§¦©©£¦©©§
íeëñéå,onyaíeìäðéåe`ype ebidpd -ìLBk ìëì íéøBîçaz` - ©§ª©§©£©£¦§¨¥

,zkll elki `ly miylgdíeàéáéål`Bçéøéz`xwp dzidyøéò ©§¦§¥¦
íäéçà ìöà ,íéøîzä,dcedi ipa,"'Bâå ïBøîBL eáeLéåixd ©§¨¦¥¤£¥¤©¨§§

iieay mdig`a dlnga mibdepe mingxn l`xyi ipa mkig`y
.dnglnd
mz` la`'íëéáéBà ìò' ,miiebdíéëìBä ízà,dnglnlíàL ©§¥¤©¤§¦¤¦

mdici lr egvepzeíãéa eìtz,iayaíëéìò ïéîçøî ïéà`l` ¦§§¨¨¥§©£¦£¥¤
,mixdfen mz` jkitl ,daexn zeixfk`a mka ebdpiíëááì Cøé ìà'©¥©§©§¤

'Bâå eætçz ìàå eàøéz ìà.dnglnd zerxe`nn ©¦§§©©§§§
,mingell erinydy zexdf`d zrax` z` dpynd zhxtneCøé ìà'©¥©

'íëááìmkaal xayi `ly -úìäö éðtîzwrv -díéñeñmdy §©§¤¦§¥¨¢©¦
igtdl ick miyermkaala jxen lihdle mkcçeöçéöå ,zfgyd - §¦§©

dúBáøçdnglnd ilke'eàøéz ìà' .cgte jxen leti l` - £¨©¦§
mkaalaïéñéøz úôâä éðtî ,zywd -,mdipibnïéqbìwä úòôLå ¦§¥£¨©§¦¦§¦§©©©§©¦

.dnglnd zelig ieaix -'eætçz ìà'hlnidl exdnz l` -ìBwî ©©§§¦
zriwzdúBðø÷.mkcigtdl ick mda mirwez mdy'eöøòz ìà'- §¨©©©§

,exayze ecgtz l`ìB÷ éðtîdúBçååöick mirinyn md xy` ¦§¥§¨
.mkcigtdl

xekfl mkilre,'íëîò CìBää íëéäìà 'ä ék'eghaz l`e ¦¡Ÿ¥¤©¥¦¨¤
miiebd enk mkzxeaba,yïéàa íämigehaeíãå øNa ìL BðBçöða, ¥¨¦§¦§¤¨¨¨¨

íéàa ízàåmigehaeBðBçöðaegekae,íB÷î ìLaiydl mkilre §©¤¨¦§¦§¤¨
ezreyia gehale eil` mkail.ixdydìtíézLenglp xy` §¦§¦

,l`xyiaeàaeid migehaeBðBçöðaegekaeúéìb ìL,izyiltd ¨§¦§¤¨§¨
áøça ìôð óBqì ,BôBñ äéä äîå,cec ici lrBnò eìôðåmiax ¤¨¨©¨©©¤¤§¨§¦

,enr ipan,l`xyie dcedi iciaa epivn okeïBnò éðaxy`eàa §¥©¨
eghaeCáBL ìL BðBçöða,mx` jln xfrxcd ly e`av xyäéä äî §¦§¤©¤¨¨
BôBñ,jaey lyáøça ìôð óBqìeizelige cec iciaBnò eìôðå , ©¨©©¤¤§¨§¦

enr ipan miaxízàå .,l`xyi ipaïk ízà éàmkzbdpd oi` - §©¤¦©¤¥
,miiebdk mkzaygneíëì íçìäì íëîò CìBää íëéäìà 'ä ék'¦¡Ÿ¥¤©¥¦¨¤§¦¨¥¨¤

ïBøàä äðçî äæ ''Bâåoex`d mnir mi`yepy ,l`xyi dpgn - §¤©£¥¨¨
mde mznglna mdl riiqn `ede ,ekeza migpen zegel ixayy

migvep.
øîâ.à`xnbd zxxan .ycewd oeyla 'mrd l` xace' ,dpyna epipy

øîà÷ éàî,ycewd oeyla xacl aiig odkdy weqtdn yxcp cvik , ©¨¨©
`xnbd zx`anøîàpL ,øîà÷ éëädngln geyn zyxta'øaãå', ¨¦¨¨©¤¤¡©§¦¤

ïläìe`ed ipiq xd cnrnaøîBà,eððòé íéäìàäå øaãé äLî" §©¨¥Ÿ¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤
,"ìB÷a,dey dxifb 'xeaic xeaic' miyxeceïläl äîxd cnrna §©§©¨

eixac z` dyn xn` ,ipiqìaLãBwä ïBLzexacd zxyr ixdy , ¦§©¤
,ycewd oeyla exn`pïàk óàxacn dngln geyndìaïBL ©¨¦§

LãBwä. ©¤
wefigd ixac z` xne` dnglnd geyn `weecy ,x`ean dpyna

.jkl xewnd z` `xnbd d`ian ,mrløaãå ïäkä Lâðå' ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦©©Ÿ¥§¦¤
,'íòä ìà,`xnbd zxxanìBëé`ny -äöøiL ïäk ìkxacl lkei ¤¨¨¨¨Ÿ¥¤¦§¤

,mrl wefigd ixac z`øîBì ãeîìzdyxtd jyndaeøaãå' ©§©§¦§
'íéøèBLäcaln mitqep wefig ixac mrl mixacn mixheydy - ©§¦

ekinqne ,odkdcenll yi miweqtd zyäîdäpeîîa íéøèBM- ©§¦¦§¤
,df ciwtzl epenyäpeîîa ïäk óàodk lk `le ,jkl dpnzdy - ©Ÿ¥¦§¤

,`xnbd zl`ey .dvxiyìBãb ïäk àîéàådpenn `ed ixdy , §¥¨Ÿ¥¨
zeidl jixv odkdy ,zvxzne .dlecb dpedkløèBLc àéîec,äî §¨§¥©

øèBMezednLiLhteydåéab ìò äpeîîzecxl el dxen `ede ¥¤¥§¤©©¨
,jkl jixvd z`ïäk óàzeidl jixv,åéab ìò äpeîî LiL`ede ©Ÿ¥¤¥§¤©©¨

ixd ,`xnbd zl`ey .eilrn dpenn oi` lecb odkd la` ,lecb odkd
Cìî àkéàä ,énð ìBãb ïäkdpenn `edyåéab ìò,zvxzne . Ÿ¥¨©¦¨¦¨¤¤©©¨
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:mipir iYXn zFIkA iYW.õçLricFd ,ivg oFWl §¥§¦¦§¥¥©¦¥§¥¦¦£

:FzxEaB ivgA xRq `NW aEzMdéòBãBàì ©¨¤Ÿ¦¥©£¦§¨§¥
.ãåãc déçáL:EdFnM xFAB mr mglPWáéúk §¨¥§¨¦¤¦§¨¦¦¨§¦

.CáBLl`EnW xtqA(i 'a)ixacA KtFW aizkE ©§¥¤§¥§¦©§¦§¥

minId(hi '`):.çeút øá÷k BútLàlW zFligA ©¨¦©§¨§¤¤¨©§¥¤

axC `YbElR hwpC icii`e ,aizM xSpckEap§©§¤©§¦§©§¥§¨©§§¨§©

:Dl hwp i`xwC zFWxcA l`EnWEéðtî §¥¦§¨¦§¨¥¨©¨¦§¥
.íéðîeàL:mixFAB mpi` la`.ìáæ ìLzngn ¤¨¦£¨¥¨¦¦¤¤¤¥£©

:dxEabA dAxd oilkF`W.dpî òîLxn`wCn ¤§¦©§¥¦§¨§©¦©¦§¨¨©

:md miirn ilFg xn`Y `OW.déLôða çøèéì ¤¨Ÿ©¥¥©¦¥¦§©§©§¥
:eilr Filg cAki mxh zF`Etx Fl WTaläâàc §©¥§¤¤¦§©¨§¨¨§¨¨

.äpçLé Léà áìadPgiUi .FYrCn dPgqi §¥¦©§¤¨©§¤¨¦©§§¦¤¨

:mixg`l.änì Ck ìëå`id dnE ,mdl xnF` ©£¥¦§¨¨¨¨¥¨¤©¦

KlFdd mkidl` 'd iM ogihadW FGd dghad©§¨¨©¤¦§¦¨¦¡Ÿ¥¤©¥

`id dnE ,mkOr mkidl` 'd iM xn` `le§Ÿ¨©¦¡Ÿ¥¤¦¨¤©¦

:WOn KlFd rnWnC Ff dkildìëå íMäL £¦¨§©§©¥©¨¤©¥§¨
.ïBøàa ïéãîBò åééepk:dnglOA mdOr `vFId ¦¨§¦¨¨©¥¦¨¤©¦§¨¨
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äàîn"y z` ielz my` oiaiige `xnb` ulegd wxta inlyexia .i`p`p cge itt

ipa ipyn zxarzn dy`d oi`y n"y z` zxarzne zxfege zxarzn [dy`dy]

zekxrnn mipiad yi` `vie mixne` `zcb`c opaxc `zcb`c opax lr ibilte zg`k mc`

`le `ipzn iax xn` mizylt zelxr d`n da exrdy mizylt zelxr d`nn mizylt

zxarzn dy`d rxfd dgxqp `ly cr oibilt

dy`d oi` rxfd gxqpyn zg`k mc` ipa ipyn

oleky rnyn df zg`k mc` ipa ipyn zxarzn

`le en` dxarzp olekn ixdy eizea` eid d`n

eia` odn cg`y i`p`p cge yxity i"yx 'itk

miyp` d`n dilr e`ay alk i`p`p jexrd 'ite

dcb`ae dax `xwiea yxetn oke cg` alke

dyxity dlild dze` wgvi 'x xn` l`enyc

ipa d`n ly qiib da eaxrzp dzengn dtxr

yi` dpde mnr xacn `ede aizkc `cd mc`

aizk zexrnn mizylt zekxrnn 'ebe mipiad

s` xn` `negpz iax mizylt zelxr d`nn

alkd cec l` izyltd xn`ie xn`py cg` alk

iax xn` mei mirax` avizie mzd eze 'ebe ikp`

dkldy zeriqt mirax` xkya wgvi x"a dikxa

:mei mirax` dpal dlzp dzeng mr dtxr

éðôî`ztqez .oex`a migpen eiepk lke mydy

myd df mknr jledd mkidl` 'd ik (y"r f"t)

'ebe dyn mze` glyie xn`py oex`a oezpd

df ycewd ilke dngln geyn qgpt didy cnln

icbae '`py dpedk icba el` mixne` yie oex`d

xne` [yiwl oa dcedi iax] oxd`l xy` ycewd

dnglnl odnr `veiy df mdnr eid zepex` 'a

df 'ebe 'd xdn erqie xn`py zegel ixay ea eid

zelrl elitrie xn`py z"q ea did odnr didy

:did cg` oex` 'ixn` inlyexiae 'ebe
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äî ,äîçìna .eøæçå ,äîçìnä éëøòî éøáã eòîL¦§¦§¥©©§¥©¦§¨¨§¨§©¦§¨¨©
àeäeætçz ìàå eàøéz ìà íëááì Cøé ìà" øîBà¥©¥©§©§¤©¦§§©©§§

íìBòä úBneàL íéøác äòaøà ãâðk ,"eöøòz ìàå§©©©§§¤¤©§¨¨§¨¦¤¨¨
ìt :ïéñîBøå ,ïéçåBö ,ïéòéøîe ,ïéôébî :ïéNBòeàa íézL ¦©¦¦§¦¦§¦§§¦§¦§¦¨

ãîòL :ïðçBé 'ø øîà ,úéìb :'eë úéìb ìL BðBçöða§¦§¤¨§¨¨§¨¨©¨¨¤¨©
eøa" :øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì íéðô éeléâa§¦¨¦¦§¥©¨¨¤¤¡©§
Ceøa LBãwä àlà "Léà" ïéàå "éìà ãøéå Léà íëì̈¤¦§¥¥¥¨§¥¦¤¨©¨¨
Ceøa LBãwä øîà ."äîçìî Léà 'ä" :øîàpL ,àeä¤¤¡©¦¦§¨¨¨©©¨¨
ïa ãåãå" :øîàpL ,Léà ïa ãé ìò Bìétî éðéøä :àeä£¥¦©¦©©¤¦¤¤¡©§¨¦¤
:øéàî 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ."äfä éúøôà Léà¦¤§¨¦©¤¨©¨¨¦¥¦

ìLaeøa" ãçà ,òLø BúBàì åét Bãëì úBîB÷î äL ¦§Ÿ¨§§¨¦§¨¨¤¨§
ézà íçläì ìëeé íà" Cãéàå ,"éìà ãøéå Léà íëì̈¤¦§¥¥¥¨§¦¨¦©§¦¨¥¦¦
ék éëðà áìëä" :ãåãì déì øîà÷c ,Cãéàå ."éðkäå§¦¨¦§¦¨§¨¨©¥§¨¦£¤¤¨Ÿ¦¦
àa äzà" déì øîà éîð ãåc ."úBì÷na éìà àá äzà©¨¨¥©©©§¨¦©¦¨©¥©¨¨
éëðàå" déì øîà øãä ,?"ïBãéëáe úéðçáe áøça éìà¥©§¤¤©£¦§¦£©¨©¥§¨Ÿ¦

éìà àáøLà ìàøNé úBëøòî éäìà úBàáö 'ä íLa E ¨¥¤§¥§¨¡Ÿ¥©©§¦§¨¥£¤
ìtä Lbiå" ."zôøç:ïðçBé 'ø øîà "áøòäå íkLä ézL ¥©§¨©¦©©§¦§¦©§¥§©£¥¨©¨¨

ávéúiå" .úéáøòå úéøçL òîL úàéøwî ïìháì éãk§¥§©§¨¦§¦©§©©£¦§©§¦©¦§©¥
äðzpL íBé íéòaøà ãâðk :ïðçBé 'ø øîà "íBé íéòaøà©§¨¦¨©¨¨§¤¤©§¨¦¤¦§¨

ìt úBðçnî íéðaä Léà àöiå" .äøBz ïäaéàî ."íézL ¨¤¨©¥¥¦©¥©¦¦©£§¦§¦©
:øîà ìàeîLe .íeî ìkî äpeánL :áø øîà ?"íéðéa"¥©¦¨©©¤§¤¦¨§¥¨©
.ïéðák éeNò àeäL øîà àìéL 'ø éác .åéçàaL éðBðéa¥¦¤§¤¨§¥¥¨¨©¤¨§¦§¨
úà ïéLc ìkäL :óñBé áø éðz "úbî BîL úéìb" .éàðàð àãçå étt äàî øa :øîà ïðçBé 'ø¨¨¨©©¥¨©¦©£¨©©¨§¨§¦©¨¥©¥¤©Ÿ¨¦¤
"äôøä" áéúk .Bnàa eøòä ìkäL :óñBé áø éðz ."úBëøòî" ïðéø÷å ,"úBøòî" áéúk .úâk Bnà¦§©§¦§¨§¨¥©©©§¨¥©¥¤©Ÿ¤¡§¦§¦¨¨¨
ìkäL "ätøò" dîL àø÷ð änìå ,dîL "äôøä" :øîà ãç ,ìàeîLe áø ,"ätøò" áéúëe§¦¨§¨©§¥©¨©¨¨¨§¨§¨¨¦§¨§¨¨§¨¤©Ÿ
ïéLc ìkäL "äôøä" dîL àø÷ð änìå ,dîL "ätøò" :øîà ãçå .äéøçàî dúBà ïéôøBò§¦¨¥©£¤¨§©¨©¨§¨§¨§¨¨¦§¨§¨¨¨¨¤©Ÿ¨¦
åéìò çèLzå øàaä éðt ìò Cñnä Nøôzå äMàä çwzå" :øîBà àeä ïëå ,úBôéøäk dúBà¨§¨¦§¥¥©¦©¨¦¨©¦§©¨¨©§¥©§¥©¦§©¨¨
úà" ."éìòa úBôøä CBúa Lzëna ìéåàä úà LBzëz íà" ,àëäî àîéà úéòa éàå ."úBôøä̈¦§¦¨¥¥¨¥¨¨¦¦§¤¨¡¦©©§¥§¨¦©¡¦¤

øà:àcñç áø øîà ?eäðéð éàî "åéãáò ãéáe ãåc ãéá eìtiå úâa äôøäì eãlé älà úòa ©§©©¥¤ª§§¨¨¨§©©¦§§©¨¦§©£¨¨©¦§¨©©¦§¨
dúBîçì ätøò ÷Mzå" :áéúëc ,"åéãáò ãéáe ãåc ãéá eìtiå" .áBða éaLéå úéìb ïBãîe óñ©¨¨§¨§¦§¦§©¦§§©¨¦§©£¨¨¦§¦©¦©¨§¨©£¨
éða ãéa eìtéå ,ä÷eLpä éða eàBáé :àeä Ceøa LBãwä øîà ,÷çöé 'ø øîà "da ä÷ác úeøå§¨§¨¨¨©¦§¨¨©©¨¨¨§¥©§¨§¦§§©§¥
äpnî eàöéå äúëæ ,dúBîç ìò ätøò äãéøBäL úBòîc òaøà øëNa :àáø Løc .ä÷eácä©§¨¨©¨¨¦§©©§©§¨¤¦¨¨§¨©£¨¨§¨§¨§¦¤¨
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:"'eë CáBL ìL BðBçöða eàa ïBnò éða" ãåcã déçáL éòeãBàì ?ììk déa çzôì àìå .íéòLø§¨¦§Ÿ¦§©¥§¨§¥¦§¥§¨¦§¥©¨§¦§¤©
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ãç ,éñà 'øå éîà 'ø dì éøîàå ,ìàeîLe áø "íéøBab ílk çeút øáwk BútLà" .ïBúé÷k åéðôì§¨¨§¦©§¨§¤¤¨©ª¨¦¦©§¥§¨§¦¨©¦§©¦©

ãçå ."íéøBab ílk" :øîBì ãeîìz ,áøwa ïéðneàL øîàz ànLå ,íéììç ìL úBútLà úBútLà ïéNBò ,õç ïé÷øBfL äòLa :øîà̈©§¨¨¤§¦¥¦©§¨©§¨¤£¨¦§¤¨Ÿ©¤¨¦©§¨©§©ª¨¦¦§©
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'ø "äpçLé Léà áìá äâàc" .déLôða çøèéì ?dpéî à÷ôð éàîì .àeä íééòî éìBç ,déìáéæ Léôðc ïàî éàä ,dpéî òîL :éøî áø øîà̈©©¨¦§©¦¨©©§¨¥¦§¥¦¥©¦§©¨§¨¦¨¦§©§©§¥§¨¨§¤¦©§¤¨
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שביסוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dheq(ycew zay meil)

eòîLäîçìnä éëøòî éøácie`x in ,dnglnd illk z` - ¦§¦§¥©©§¥©¦§¨¨
.xefgl eilr ine ,dnglna x`yidleøæçåmiie`xd lk mzial §¨§

.aald jxe `xide dy` `yepde mxk rhepde zia dpead mdy ,xefgl
,odkd ixac ly ipyd mwlg z` x`al `ziixad dkiynnäîçìna©¦§¨¨

,dnglnd ly dzligza -øîBà àeä äîíëááì Cøé ìà'l` - ' ¨¥©¥©§©§¤
,dnglnd cgtn mkaal xayi'eàøéz ìà'mkailae mkzaygna ©¦§

,dnglnd zni`n'eætçz ìàå',hlnidl exdnz l` -'eöøòz ìàå' §©©§§§©©©§
.dnglnd jldn z` exayiz l` -odkdy ,`ziixad zx`ane

,el` zexdf` rax`a mxidfníéøác äòaøà ãâðkzelert - §¤¤©§¨¨§¨¦
zecgeiníéáëBk éãáBòLmka minglpdïéNBòlihdl zpn lr ¤§¥¨¦¦

,mixacd el`e .mkaala jxenïéôéâî,miqixza miyiwn -ïéòéøîe §¦¦§¦¦
zepxwa mirwez -eïéçåBö,cigtdl zpn lr mlewaïéñîBøåzldva §¦§§¦

.lecb lew rinydl mzxdcae mdiqeq
,dpyna epipyìt.'eë úéìb ìL BðBçöða eàa íézLzx`an §¦§¦¨§¦§¤¨§©

zx`an .eteq did dne l`xyia mglp cvik ,zilb `ed in ,`xnbd
`xwp recn `xnbdúéìb,,ïðçBé éaø øîàiptníéðt éeléâa ãîòL ¨§©¨©©¦¨¨¤¨©§¦¨¦

mipt zefra -àeä Ceøa LBãwä éðôì.ea mgl lekiakeøîàpL ¦§¥©¨¨¤¤¡©
l`xyil zilb xn`yeøa'exga -'éìà ãøéå Léà íëì.ia mglidl §¨¤¦§¥¥¥¨

,`xnbd zx`aneCeøa LBãwä àlà 'Léà' ïéàåàeä,øîàpL §¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©
,mid zxiya'äîçìî Léà 'ä'eixacl daeyzke .LBãwä øîà ¦¦§¨¨¨©©¨

àeä Ceøa,zilb lrBìétî éðéøäebxedeãé ìò'Léà ïacec - ' ¨£¥¦©¦©©¤¦
,yi` llkl ribd `le xrp didyãåãå' øîàpLéúøôà Léà ïa'äæä ¤¤¡©§¨¦¤¦¤§¨¦©¤

mgl zia iayein -zxt` ux`a xy`.
øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà,ìLaúBîB÷î äLyely - ¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¦§Ÿ¨§

minrtòLø BúBàì åét Bãëìezltn z` eixaca zilb fnx - §¨¦§¨¨
.zicizrdãçà,l`xyil xn`y dna ,Léà íëì eøa''éìà ãøéå- ¤¨§¨¤¦§¥¥¥¨

xabiy rnyn ,iz` mglie xn` `le 'il` cxie' oeyl xn`y dnne
ilrCãéàå .,l`xyil xn`y dna ,dipy mrt -xy` yi` eze` lr §¦¨

exxazìëeé íà',''Bâå éðkäå ézà íçläìz` hwp dligzy ixd ¦©§¦¨¥¦¦§¦¨¦§
gvepiy zexyt`dCãéàå .,déì øîà÷czilbãåãì`ay drya §¦¨§¨¨©¥§¨¦

,enir mglidléëðà áìëä'jipira'úBì÷îa éìà àá äzà ék £¤¤¨Ÿ¦¦©¨¨¥©©©§
,rnyn ,'il` `a' oeyld xn`y dnne ,mialkd z` mikn mda xy`

ixd ,`xnbd zl`ey .cec ici lr gvepiydéì øîà énð ãåczilbl ¨¦©¦¨©¥
ïBãéëáe úéðçáe áøça 'éìà àa' äzà"z` hwp cec mby ixd ," ©¨¨¥©§¤¤©£¦§¦

.gvip cec ixdy ,oelyik oeyl df oi` ok m`e ,'il` `a' oeyld
cec ,`xnbd zvxzndéì øîà øãädna eixac z` yxite siqed - £©¨©¥

xn`yéìà àá éëðàå"EúBëøòî (ìàøNé) éäìà úBàáö 'ä íLa §¨Ÿ¦¨¥¤§¥§¨¡Ÿ¥¦§¨¥©©§
ìàøNéøLà"zôøçeixac z` jnq cec jkitle .jgvp` df gekae ¦§¨¥£¤¥©§¨

.dyleg zrad eixaca oi`e ,'d ly egek lr
zilba xn`pìtä Lâéå'ézLl`xyi dpgn l`,'áøòäå íkLä ©¦©©§¦§¦©§¥§©£¥

,`xnbd zx`anïðçBé éaø øîàly ezxhny ,'axrde mkyd' edn , ¨©©¦¨¨
dzid zilbïìháì éãkl`xyilúéáøòå úéøçL òîL úàéøwî §¥§©§¨¦§¦©§©©£¦§©§¦

.mdiaie`n milevip md dzekfay,zilba xn`p cerávéúéå'©¦§©¥
'íBé íéòaøà,zeevnn mlhale scble sxgl,ïðçBé éaø øîà ©§¨¦¨©©¦¨¨

`id ,df onf jynl ok zeyrl zexyt` el dzidy mrhdyãâðk§¤¤
äøBz ïäa äðzpL íBé íéòaøàzxyrn dxezd zpizp dxg`zdy ©§¨¦¤¦§¨¨¤¨

.mei mirax` avizdl gk el did jkitl ,zexacd
zilb lr xn`píéðéaä Léà àöiå'ìt úBðçnî.''Bâå íézLzx`an ©¥¥¦©¥©¦¦©£§¦§¦§

,`xnbdíéðéa éàî.jk dpek recn -áø øîàiptn ,äpeánL- ©¥©¦¨©©¤§¤
dwepníeî ìkî.xerik ly menn iwp eteb didy ,øîà ìàeîLe, ¦¨§¥¨©

didy iptnéðBðéairvn` -åéçàaL.eig` zrax` oia -éaø éác ¥¦¤§¤¨§¥©¦
øîà àìéLiptn ,éeNò àeäLax wfega,øîà ïðçBé éaø .ïéðák ¦¨¨©¤¨§¦§¨©¦¨¨¨©

did jkitle ,zg` zaa mizyilt d`n en` lr e`ay iptnøaoa - ©
étt äàî,mit`pn -éàðàð àãçå,izin`d eia` did cg` wxe - ¥¨©¦©£¨©¦

.miyp` daxd oian `viy ,eyexit 'mipiad yi`'e

xn`p weqtaúéìâå'BîL,'úâî,óñBé áø éðzxn`p `ly dnn §¨§©§¦©¨¥©¥
fnxl `a ,'zbn' `l` 'izibd zilb'ïéLc ìkäLmz`iaaBnà úà ¤©Ÿ¨¦¤¦

úâk.zba miaprd zyick -áéúkn didy ,zilb lrúBøòî §©§¦©©§
,mizyiltïðéø÷å`id ef daiz ly ixwde -núBëøòî,mizyilt §¨¦©©©§

`xnbd zx`aneóñBé áø éðzick 'zexrn' zaiz weqtd hwpy ¨¥©¥
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cg`áéúkdid dnyyáéúëe ,'äôøä'xg` mewna,did dnyy §¦¨¨¨§¦

'ätøò'ewlgp ,df xac xe`iaae .øîà ãç ,ìàeîLe áø,'äôøä' ¨§¨©§¥©¨©¨¨¨
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רג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dheq(ycew zay meil)

eòîLäîçìnä éëøòî éøácie`x in ,dnglnd illk z` - ¦§¦§¥©©§¥©¦§¨¨
.xefgl eilr ine ,dnglna x`yidleøæçåmiie`xd lk mzial §¨§

.aald jxe `xide dy` `yepde mxk rhepde zia dpead mdy ,xefgl
,odkd ixac ly ipyd mwlg z` x`al `ziixad dkiynnäîçìna©¦§¨¨

,dnglnd ly dzligza -øîBà àeä äîíëááì Cøé ìà'l` - ' ¨¥©¥©§©§¤
,dnglnd cgtn mkaal xayi'eàøéz ìà'mkailae mkzaygna ©¦§

,dnglnd zni`n'eætçz ìàå',hlnidl exdnz l` -'eöøòz ìàå' §©©§§§©©©§
.dnglnd jldn z` exayiz l` -odkdy ,`ziixad zx`ane
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.miyp` daxd oian `viy ,eyexit 'mipiad yi`'e

xn`p weqtaúéìâå'BîL,'úâî,óñBé áø éðzxn`p `ly dnn §¨§©§¦©¨¥©¥
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úâk.zba miaprd zyick -áéúkn didy ,zilb lrúBøòî §©§¦©©§
,mizyiltïðéø÷å`id ef daiz ly ixwde -núBëøòî,mizyilt §¨¦©©©§

`xnbd zx`aneóñBé áø éðzick 'zexrn' zaiz weqtd hwpy ¨¥©¥
,fnxlìkäLBnàa eøòäen` lr e`a -.clepy mcew ¤©Ÿ¤¡§¦

mewnay ,miwelig epivn ,zilb ly en` ly dny zaizka ,ok enk
cg`áéúkdid dnyyáéúëe ,'äôøä'xg` mewna,did dnyy §¦¨¨¨§¦

'ätøò'ewlgp ,df xac xe`iaae .øîà ãç ,ìàeîLe áø,'äôøä' ¨§¨©§¥©¨©¨¨¨
dîL,izin`dàø÷ð änìåzex zlibnadîL''dtøòfnxlìkäL §¨§¨¨¦§¨§¨¨§¨¤©Ÿ

äéøçàî dúBà ïéôøBò,dndad jxck zepfl dnvr z` dxiwtdy - §¦¨¥©£¤¨
.sxer cbpk mipt,øîà ãçå'dtøò'dîL,izin`dàø÷ð änìå §©¨©¨§¨§¨§¨¨¦§¨

dîLl`eny `iapa'äôøä'jk ,zepfl dnvr dxiwtdy fnxl §¨¨¨¨
ïéLc ìkäLdúBàoz`iaaúBôéøäklr eyzkpy ,miyezk mihig - ¤©Ÿ¨¦¨§¨¦

.daexn dyic ici
,'zetixd' mipekn miyezk mihigy jkl di`x `xnbd d`ianeïëå§¥

øîBà àeä,urnig`e ozpedi z` dxizqd xy` dy`d lrç÷zå" ¥©¦©
Cñîä úà NBøôzå äLàäoelied -øàaä éðt ìòexzzqd eay ¨¦¨©¦§¤©¨¨©§¥©§¥

åéìò çèLzådyxty jqnd lr"úBôéøäxcy ,miyezk mihig -j ©¦§©¨¨¨¦
mze` ik ,miyezk mihig od 'zetixd'y o`kne ,myaiil ick mgheyl

.yeaiil yextl milibx,àëäî àîéà úéòa éàå,ilyna xn`py §¦¨¥¥¨¥¨¨
s`yLBzëz íà"wc cr oghz -ìéåàä úàdheyd -Lzëna ¦¦§¤¨¡¦©©§¥

eze` yezkze ,epnn ezehy z` xiqdl ickCBúamr cgi -úBôéøä §¨¦
miyezkd mihigd"éìòa,o`kne .ezleei`n xeqi `l ,yzkna - ©¡¦

.yzkna yezkl jxc el` z`y ,miyezk mihig od 'zetixd'y
cec icia dtxr ipa zltn lr `iapa xn`pd z` zx`an `xnbd

.eicareúòaøà úàå"mixeaibddeãleé älàeclep -äôøäìm` §¤©§©©¥¤§§¨¨¨
zilb"åéãáò ãéáe ãåc ãéá eìtiå úâa`xnbd zx`aneäðéð éàî §©©¦§§©¨¦§©£¨¨©¦§

dl eclepy dl`,àcñç áø øîà ,md mdizenyy,ïBãîe ,óñ ¨©©¦§¨©¨
áBða éaLéå ,úéìb,lirlc weqta xn`p .wxt eze`a mixkfpd ,eìtiå' ¨§¨§¦§¦§©¦§

,'åéãáò ãéáe ãåc ãéá`id cec cia eltpy daiqd ,`xnbd zx`an §©¨¦§©£¨¨
dúBîçì dtøò ÷Mzå' áéúëc,da dwac `le ,'da ä÷áã úeøå, ¦§¦©¦©¨§¨©£¨§¨§¨¨

÷çöé éaø øîà,àeä Ceøa LBãwä øîà,ä÷eLpä éða eàBáé- ¨©©¦¦§¨¨©©¨¨¨§¥©§¨
dtxr `idyeìtéåéða ãéazexä÷eácä.inrpaàáø Løcipa lr §¦§§©§¥©§¨¨©¨¨

mixeaibd dtxr,yìò dtøò äãéøBäL úBòîc òaøà øëNa¦§©©§©§¨¤¦¨¨§¨©
dúBîç,ecxtpy zraäúëædtxríéøBab äòaøà äpnî eàöéå £¨¨§¨§¨§¦¤¨©§¨¨¦¦
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יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

המשך בעמוד קצה



יום שישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבמלכות(רד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc dheq(oey`x meil)

ïBøàa ïéçpeî.dnglnl mdnir `vei didyøîBà àeä ïëå ¨¦¨¨§¥¥
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                    רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבמלכות(

המוח שליט על הלב בטבעו, על־אחת־כמה־וכמה לאחרי ההתבוננות בדבר תורתנו תורת חיים, ה' לי לא אירא, ה' רועי לא אחסר, 
ובפרט על־פי המבואר בתורת החסידות בעניין דהשגחה פרטית.

ממכתב י"ב אייר תשכ"א
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àlà ?äðBLàø äcìé íeMî øãäéî éòác ,déì ÷Btéz¥¥§¨¥¤£©¦©§¨¦¨¤¨
,äðé÷æa dëaéqL äcìé :eäaà 'ø øîàäå ,äðé÷æa äcìé©§¨¦§¥¨§¨¨©©¨©§¨¤¦§¨¦§¥¨
'ø øîà ?äìøò ïéc da ïéàå äðé÷æa äcìé äìèä§¨©§¨¦§¥¨§¥¨¦¨§¨¨©
àúéén÷ Cäì òèðã ïBâke ,äcìéa äcìé íìBòì :äéîøé¦§§¨§¨©§¨§©§¨§§¨©§©©¨§¨
ïî øeèt ,úBøB÷ìå âééñì òèBpä :ïðúc ,úBøB÷ìe âééñì¦§¨§¦§©©¥©¦§¨§¨¦
àðL éàîe äìèaã äðé÷æa äcìé àðL éàîe .äìøòä̈¨§¨©§¨©§¨¦§¥¨§¨§¨©§¨

éìîéî éà ,íúä ?äìèa àìã äcìéa äcìéåàì dìò C ©§¨§©§¨§Ÿ¨§¨¨¨¦¦§¦£¨¨
éìîéî éà ,àëä ,àéä øãäéî úaøãäéî úa dìò C ©¦£©¦¨¨¦¦§¦£¨©¦£©

eìòà äåäc éãéî ,[àîéé÷ éøéôì àø÷éòî àäã] ,àéä¦§¨¥¦¨¨§¥¥©§¨¦¥©£¨©¨
dî÷Bìå .äìøòa ïéáéiç ,ïäéìéàî eìò :ïðúc ,ïäéìéàî¥¥¥¤¦§©¨¥¥¥¤©¨¦§¨§¨§§¨
øãä éàäå déãécà øãä éàäc ,ïéôzeL éðL ìL íøëa§¤¤¤§¥¨¦§©¨©©¦¥§©¨©
éðL ìL íøk ,úøîBà úàæ :àtt áø øîà ?déãécà©¦¥¨©©©¨Ÿ¤¤¤¤¤§¥
àðL éàîe .äîçìnä éëøòî åéìò ïéøæBç ïéà ïéôzeL¨¦¥§¦¨¨©©§¥©¦§¨¨©§¨
?ïéøæBç ïlekã ,äîçìna ïäî ãçà úîe ïéçà äMîçî¥£¦¨©¦¥¤¨¥¤©¦§¨¨§¨§¦
ãç ìk ,àëä ."BzLà" déa àðéø÷ ãçå ãç ìk ,íúä̈¨¨©§©¨¥¨¥¦§¨¨¨©

a ïîçð áø ."Bîøk" déa àðéø÷ àì ãçå,øîà ÷çöé ø §©¨¨¥¨¥©§©©§¨©¦§¨¨©
éøáîaéøánä àéðúc ,àeä àpz éàäå ,÷øéa ïìéà CC §©§¦¦¨§¨¨§©©¨§©§¨©©§¦

'ø íeMî øézî ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,÷øéa ïìéà¦¨§¨¨©¨¦§¤©§¦¥©¦¦
ék .ïéøñBà íéîëçå ,Bkò øôk Léà àcîb ïa äãeäé§¨¤©§¨¦§©©©£¨¦§¦¦

àëä ?BòîLîk "íøk" íúä á÷òé ïa øæòéìà 'ø øîà àì .àéä á÷òé ïa øæòéìà 'ø ,épî àä :ïðçBé 'ø øîà éîéc áø àúà£¨©¦¦¨©¨¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦Ÿ¨©¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¤¤§©§¨¨¨
éøáî ïéà òèBð ,BòîLîk "òèð" éîðäúeçt äcìé :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà éîéc áø àúà ék .àì áékøîe C ©¦¨©§©§¨¥©¦©§¦©§¦Ÿ¦£¨©¦¦¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨§¨

,íøk délek ìáà ,áðæ äàöBé úçàå ,íézL ãâðk íézL ,éléî éðäå ,àzL úák àéfçúîc ,äéúBðL ìk äìøòa úáéiç ,çôhî¦¤©©¤¤§¨§¨¨§¤¨§¦§©§¨§©©¨§¨¥¦¥§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨£¨¥¤¤
:áéúëc ,òîL úàéø÷ì úBnà òaøà ñôBz úî :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ,éîéc áø àúà ék .déì úéà àì÷̈¨¦¥¦£¨©¦¦¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥©§©©¦§¦©§©¦§¦
àNpéì äøeñà ,ïéçàä ïéa äìéãbä àzâøBç :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ÷çöé 'ø øîà ."eäNò óøç Løì âòì"Ÿ¥¨¨¥¥¥¨©¦§¨¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨©§¥¨¥¨©¦£¨¦¨¥
:á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ÷çöé 'ø øîàå .àúléîì déì úéà àì÷ ,àéä àìå .eäéézçà ék àéfçúîc ,ïéçàì̈©¦§¦§©§¨¦©§©§§¨¦¨¨¦¥§¦§¨§¨©¦§¨¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
.àúlîì déì úéà àì÷ øéòa ìáà ,äãOa àlà ïøîà àì :àleò øîà .øNòîì eòa÷eä ,ïøBâa ïàNòL äàôe äçëL è÷ì¤¤¦§¨¥¨¤£¨¨§¤§§§©£¥¨©¨Ÿ£¨©¤¨©¨¤£¨¨¦¨¨¦¥§¦§¨
,éléî éðäå .íéòøfä úà úLc÷î dðéà ,çôhî äúeçtä äcìé :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ÷çöé 'ø øîàå§¨©¦§¨¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨©§¨¦¤©¥¨§©¤¤¤©§¨¦§¨¥¦¥
:á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå .Léc÷î íøk élek ìáà ,áðæ äàöBé úçàå íézL ãâðk íézL§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨£¨¥¤¤¦§¦§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבמלכות(
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dheq(oey`x meil)

BãéaL úBøéáòîzvxzn .df mrhn olfbd hrnzd ,ok m`e ,xfege ¥£¥¤§¨
,`xnbdìéìbä éñBé éaø àîéz eléôàédxwna sqep herin jixv , £¦¥¨©¦¦©§¦¦

äáeLz ãáòc ïBâkezlifb lréîc áäéå,dlifbd inc z` mliye - §§¨©§¨§¨£¨¥
,`xnbd zl`ey .ef dxiar iptn xfeg epi` df ote`aeéëä éàmliyy ¦¨¦

,ezlifb lrç÷Bì déì äåäjk ici lrøcäéìåoick ezial xefgie - £¨¥¥©§¤§©
,`xnbd dper .zia gwelàøwéòîc ïåékmliyy mcewúøBúa ¥¨§¥¦¨¨§©

äéãéì àúà äìéæbdlifba ecil ribd ziad -àìdfe ,exear xefgi §¥¨¨¨§¨¥Ÿ
.olfb ly herind

dpyna epipy'íøk òèð øLà Léàä éîe' ,,'eke mxk rhepd cg` ¦¨¦£¤¨©¤¤
gweld cg`e 'eke jixand cg`e rhepd cg`'eëz` `xnbd zx`an ,

jkl xewndïðaø eðz ,yi`d ine' dyxta xn`p ,òèð øLà,'mxk ¨©¨¨£¤¨©
éì ïéàdf weqtn zeaxlàlàm` `weecòèð,ynnLøéå ç÷ì ¥¦¤¨¨©¨©§¨©

ïépî äðzîa Bì ïzéðå.xfeg `ed s`yLéàä éîe' øîBì ãeîìz §¦©§©¨¨¦©¦©§©¦¨¦
,'òèð øLà`l` ,'rhp xy` in' aezkl lkiy ,zxzein 'yi`' zaiz £¤¨©

.yxeie dpew zeaxl `aéì ïéà 'íøk'zeaxlíøk àlà`weecïépî , ¤¤¥¦¤¨¤¤¦©¦
ïéðéî øàMî eléôàå ìëàî éðìéà äMîç úBaøì,xfeg mdilr mby §©£¦¨¦¨¥©£¨©£¦¦§¨¦¦

.dpyna x`eankòèð øLà' øîBì ãeîìzxy`' aezk `le ,'mxk ©§©£¤¨©
ok m` .llka zerihp lky ,mewn lkn 'rhp' yexcl 'rhp mxkìBëé̈

äaøî éðàLs` df weqtn,ìëàî éðìéà äòaøà òèBpäe`äMîçå ¤£¦§©¤©¥©©§¨¨¦¨¥©£¨©£¦¨
÷øñ éðìéà.øîBì ãeîìz'íøk'.mxkl dnciy jixvy drnyny ¦¨¥§¨©§©¤¤

á÷òé ïa øæòéìà éaøwlege,øîBày'íøk'`ed o`k xn`pd ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¤¤
,BòîLîk,zepli` x`y lr `le ,xfeg mxk lr `weecy §©§¨

aezkl leki didy ,yexcl `ziixad dkiynn'ìléç àì'aezke Ÿ¦¥
'Bìléç àìå',xg`l `le dfl 'ellig' ,hrnl `ay rnyn ,èøt §Ÿ¦§§¨

éøáîìáékøîìe C,xg`a eaikxnd e` ,dnc`a oli` jixandy - §©§¦§©§¦
`xnbd dywn .xfeg epi`ïðz ïðà àäåepizpynaòèBpä ãçà §¨£¨§©¤¨©¥©

éøánä ãçàåáékønä ãçàå C,`xnbd zvxzn .xfeg el` lkay §¤¨©©§¦§¤¨©©§¦
ïàk ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîà àøéæ éaø øîàzxne`y `ziixaa ¨©©¦¥¨¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨

zxacn ,xfeg epi`yøeqéà úákøäaxg` oina oin aikxdy -ïàk §©§¨©¦¨
xaecn epizpynaøzéä úákøäa.dlibx drihp oick xfeg jkitle §©§¨©¤¥
,`xnbd zxxanøzéä úákøä éàädpynd dxaic dilryéëéä ©©§¨©¤¥¥¦

éîc.dilr xefgiyàîéìéàaikxdyäcìédribd `ly drihp - ¨¦¦¥¨©§¨
ziriaxd dzpyläcìéajixv recn ,ok m` ,denk drihpa - §©§¨
,dxfgl dzeaxleøcäéî éòác déì ÷etézdakxdd `lel s` ¥¥§¨¥¤§©

äðBLàø äcìé íeMî.dllig `l oiicryàlàxaecn gxkda ¦©§¨¦¨¤¨
aikxdaäðé÷æa äcìéjixve ,mipy rax` dilr exary drihp - ©§¨¦§¥¨

,`xnbd dywn df lr mb .aikxdy dclid meyn xefgléaø øîàäå§¨¨©©¦
eäaàdrihpydëaéqL äcìédaikxd -äìèa ,äðé÷æadrihpd ©¨©§¨¤¦§¨¦§¥¨§¥¨

däìøò ïéc da ïéàå äðé÷æa äcìérhp lelig oic da oi` jkitle ©§¨¦§¥¨§¥¨¦¨§¨
,`xnbd zvxzn .xfeg recne iraxíìBòì ,äéîøé éaø øîàxaecn ¨©©¦¦§§¨§¨

aikxdy,äcìéa äcìémeyn xefgl jixv ixd `xnbd dzywy dne ©§¨§©§¨
o`k xaecn ,dpey`xd dclid drihpdïBâëeCäì òèðcdrihp §§¨©§©

àúéén÷âééñìxcbl didzy -úBøB÷ìedpey`xd z` rhpy e` - ©©§¨¦§¨§
dzngn xfeg epi` jkitle .dizexew z` uevwlòèBpä ,ïðúc ,¦§©©¥©

úBøB÷ìe âééñìeizexit zlik`l `leäìøòä ïî øeèt,ok enke , ¦§¨§¨¦¨¨§¨
.aikxdy drihpd lr wx xfeg jkle ,irax lelig oic da oi`

,`xnbd dywnàðL éàîeaikxdäìèác äðé÷æa äcìéjkitle ©§¨©§¨¦§¥¨§¨§¨
dlxra zaiig dpi`àðL éàîe ,äcìéaikxdyäcìéabiiql drhpy ©§¨©§¨§©§¨

zexeweäìèa àìcixd ,dlxra zaiige ,dzxiaga dycgd drihpd §Ÿ¨§¨
biiql drhpy drihpdzexewe,`xnbd zvxzn .dpiwfk `idíúä̈¨

,dpiwf drihpaéìnéî éàdìò C,leki epi` ,dclik da bedpl dvexe ¦¦§¦£¨
ixdyàéä øcäéî úa åàìezaygn oi`e dpiwf `id ze`ivnay oeik ¨©¤§©¦

eli`e .dlirenàëä,zexewl drhipy dcli drihpaéìnéî éàC ¨¨¦¦§¦
dìòdlik`l dcriilàéä øcäéî úadlibx drihpk aygize £¨©¤§©¦

dlxra zaiigd[àîéé÷ éøéôì àøwéòî àäc] ,zepyl leki jkitle §¨¥¦¨¨§¥¥©§¨
.dceri z`ïäéìéàî eìòà äåäc éãéîzepli`a epivny enke - ¦¦©£¨©¨¥¥¥¤

odil`n elryäìøòa ïéáéiç ïäéìéàî eìò ,ïðúc ,lekiy ixd ¦§©¨¥¥¥¤©¨¦§¨§¨
.dligzn jkl zecrein eid `ly s` ,dlik`l mcriil

,wegc ote`a dpynd z` dinxi iax cinrd recn ,`xnbd zl`ey
dî÷Bìåoli` aikxna,ïéôzeL éðL ìL íøëaaikxdy epiidc §§¨§¤¤¤§¥¨¦

,exiag ura cg`ddéãécà øãä éàäå déãécà øãä éàäcjkitle - §©¨©©¦¥§©¨©©¦¥
,`xnbd dper .ef dakxd ici lr mdipy mixfegúàæ ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ

úøîBàgken ok dvxiz `ly jkn ,yïéà ïéôzeL éðL ìL íøk ¤¤¤¤¤§¥¨¦¥
äîçìnä éëøòî åéìò ïéøæBç.jk cinrdl oi` jkitle §¦¨¨¥Ÿ§¥©¦§¨¨

,`xnbd dywnàðL éàîeoitzey ly mxkúîe ïéçà äMîçî ©§¨¥£¦¨©¦¥
äîçìna ïäî ãçà,ezy` z` maiil mikixveïéøæBç ïleëciptn ¤¨¥¤©¦§¨¨§¨§¦

,`xnbd zvxzn .da mitzeyk md ixde ,mlekl mai zxney `idy
íúäoig` dyingaBzLà déa àðéø÷ ãçå ãç ìkokziy oeik ¨¨¨©§©¨¦¨¥¦§

,el maiizzyàëäoitzey ly mxkadéa àðéø÷ àì ãçå ãç ìk ¨¨¨©§©Ÿ¨¦¨¥
Bîøk.ure ur lka mitzey mdipy ixdy ©§

zxne`d dpyndn `iyewd lr sqep uexiz zvxzn `xnbd
,xfeg epi`y zxne`d `ziixad lr ,xfeg jixande aikxndyáø©

,øîà ÷çöé øa ïîçð,aikxne jixana xfegy dhwpy epizpyny ©§¨©¦§¨¨©
zxacnéøáîaC,aikxn -ïìéàeilr xefgl epicy÷øéa ,oi`y §©§¦¦¨§¨¨

dywz m`e .iraxe dlxr ipic ea oi` ixdy ,envr cvn eilr mixfeg
xeqi` zakxd `id ef dakxd ixd,mixfeg oi`y `ziixaa epcnle

uexizd .dilréøánä ,àéðúc ,àeä àpz éàäåïaø ÷øéa ïìéà C §©©¨§©§¨©©§¦¦¨§¨¨©¨
øôk Léà àcîb ïa äãeäé éaø íeMî øézî ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥©¦¦©¦§¨¤©§¨¦§©

,Bkò.ezenk dxaq epizpyneïéøñBà íéîëçådakxd ,mdixacle , ©©£¨¦§¦
.xeqi` zakxd `id ef

,`ziixad lr dpyndn `iyewd lr sqep uexizéîéc áø àúà ék¦¨¨©¦¦
épî àä ,ïðçBé éaø øîà,dakxd lr xfeg epi`y dhwpy `ziixad - ¨©©¦¨¨¨©¦

àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø,'ernynk mxk' `ziixaa ok iptl xn`y ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
m`d ixdyíúä á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà àìlirlyíøk Ÿ¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¤¤

BòîLîk,otb dpi`y drihp lk hrnlénð àëäyxecxfril` iax §©§¨¨¨©¦
zaiz z` awri oaòèðjkitle ,ernynk `edyéøáî ïéà òèBðC ¨©¥©¥©§¦

àì áékøîe`nw `pz la` ,xzid zakxd lr elit` lr xfeg epi`e , ©§¦Ÿ
.epizpyn zxaeq mdixacke ,dakxd lr mixfegy xaeq `ziixad ly

,opgei iax xn` ici` ax mya sqep oic `xnbd d`ianáø àúà ék¦¨¨©
,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éîécdrihpäcìé ¦¦¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨

`idyäúeçtddaebaäéúBðL ìk äìøòa úáéiç çôhî,opaxcn §¨¦¤©©¤¤§¨§¨¨§¤¨
meyn,àzL úák àéæçúîcdtiqene .dlxr zexit lke`k d`xpe §¦§©§¨§©©¨

`xnbdéléî éðäåa ,dlxra zaiigyúçàå íézL ãâðk íézL §¨¥¦¥§©¦§¤¤§©¦§©©
áðæ äàöBé-mxk ly ohwd xeriy o`k yiyíøk délek ìáà- §¨¨¨£¨¥¤¤

,el`k zerihpn `ed mxkd lk m`déì úéà àì÷`ed reci - ¨¨¦¥
.dlxrl cyg oi`e ,dpeynk

el` ly mnyn dxn`py `xnin cer `xnbd d`ianáø àúà ék ,¦¨¨©
ñôBz úî ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éîéc¦¦¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥

òîL úàéø÷ì úBnà òaøà.eizen` rax`a dzexwl xeq`e , ©§©©¦§¦©§©
meyn ,mrhde'eäNBò óøç Løì âòBì' áéúëcdeevn miiwnyke ¦§¦¥¨¨¥¥¥

.eilr brelk `ed ,ezaxwa
.sqep oic epivn ,epipyy dn oirkïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©©¦¨¨

àúbøeç ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMîezy` za -ïéa äìéãbä ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§§¨©§¥¨¥
ïéçàäzxg` dy`n eipa oia dlcby -ïéçàì àNpéì äøeñà , ¨©¦£¨¦¨¥¨©¦

iptn ,dipyd ezy`neäééúçà ék àéæçúîcdn`a xikn epi`y inl §¦§©§¨¦£¨©§
`xnbd dgec .zizin`dàéä àìåiptn ,xaca xeqi` oi` -yàì÷ §Ÿ¦¨¨

àúléîì déì úéà.mzeg` dpi`y mlek ercie ¦¥§¦§¨
el` itn dxn`p ztqep `xninïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå .§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨

äàôe äçëL è÷ì ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMîyrnn mixehtdx, ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¤¤¦§¨¥¨
ïàNòLmlaiwy iprdïøBâa,ixk mdn dyre mqpiky -eòa÷eä ¤£¨¨§¤§§
øNòîìeaygie ,mxewn z` mircei mpi`y mi`exd iptn ,opaxcn §©£¥

,`xnbd dtiqen .iprd ly edcya lcbyïøîà àì ,àìeò øîà̈©¨Ÿ£¨¨
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רז
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àúéén÷ Cäì òèðã ïBâke ,äcìéa äcìé íìBòì :äéîøé¦§§¨§¨©§¨§©§¨§§¨©§©©¨§¨
ïî øeèt ,úBøB÷ìå âééñì òèBpä :ïðúc ,úBøB÷ìe âééñì¦§¨§¦§©©¥©¦§¨§¨¦
àðL éàîe äìèaã äðé÷æa äcìé àðL éàîe .äìøòä̈¨§¨©§¨©§¨¦§¥¨§¨§¨©§¨

éìîéî éà ,íúä ?äìèa àìã äcìéa äcìéåàì dìò C ©§¨§©§¨§Ÿ¨§¨¨¨¦¦§¦£¨¨
éìîéî éà ,àëä ,àéä øãäéî úaøãäéî úa dìò C ©¦£©¦¨¨¦¦§¦£¨©¦£©

eìòà äåäc éãéî ,[àîéé÷ éøéôì àø÷éòî àäã] ,àéä¦§¨¥¦¨¨§¥¥©§¨¦¥©£¨©¨
dî÷Bìå .äìøòa ïéáéiç ,ïäéìéàî eìò :ïðúc ,ïäéìéàî¥¥¥¤¦§©¨¥¥¥¤©¨¦§¨§¨§§¨
øãä éàäå déãécà øãä éàäc ,ïéôzeL éðL ìL íøëa§¤¤¤§¥¨¦§©¨©©¦¥§©¨©
éðL ìL íøk ,úøîBà úàæ :àtt áø øîà ?déãécà©¦¥¨©©©¨Ÿ¤¤¤¤¤§¥
àðL éàîe .äîçìnä éëøòî åéìò ïéøæBç ïéà ïéôzeL¨¦¥§¦¨¨©©§¥©¦§¨¨©§¨
?ïéøæBç ïlekã ,äîçìna ïäî ãçà úîe ïéçà äMîçî¥£¦¨©¦¥¤¨¥¤©¦§¨¨§¨§¦
ãç ìk ,àëä ."BzLà" déa àðéø÷ ãçå ãç ìk ,íúä̈¨¨©§©¨¥¨¥¦§¨¨¨©

a ïîçð áø ."Bîøk" déa àðéø÷ àì ãçå,øîà ÷çöé ø §©¨¨¥¨¥©§©©§¨©¦§¨¨©
éøáîaéøánä àéðúc ,àeä àpz éàäå ,÷øéa ïìéà CC §©§¦¦¨§¨¨§©©¨§©§¨©©§¦

'ø íeMî øézî ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,÷øéa ïìéà¦¨§¨¨©¨¦§¤©§¦¥©¦¦
ék .ïéøñBà íéîëçå ,Bkò øôk Léà àcîb ïa äãeäé§¨¤©§¨¦§©©©£¨¦§¦¦

àëä ?BòîLîk "íøk" íúä á÷òé ïa øæòéìà 'ø øîà àì .àéä á÷òé ïa øæòéìà 'ø ,épî àä :ïðçBé 'ø øîà éîéc áø àúà£¨©¦¦¨©¨¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦Ÿ¨©¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¤¤§©§¨¨¨
éøáî ïéà òèBð ,BòîLîk "òèð" éîðäúeçt äcìé :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà éîéc áø àúà ék .àì áékøîe C ©¦¨©§©§¨¥©¦©§¦©§¦Ÿ¦£¨©¦¦¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨§¨

,íøk délek ìáà ,áðæ äàöBé úçàå ,íézL ãâðk íézL ,éléî éðäå ,àzL úák àéfçúîc ,äéúBðL ìk äìøòa úáéiç ,çôhî¦¤©©¤¤§¨§¨¨§¤¨§¦§©§¨§©©¨§¨¥¦¥§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨£¨¥¤¤
:áéúëc ,òîL úàéø÷ì úBnà òaøà ñôBz úî :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ,éîéc áø àúà ék .déì úéà àì÷̈¨¦¥¦£¨©¦¦¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥©§©©¦§¦©§©¦§¦
àNpéì äøeñà ,ïéçàä ïéa äìéãbä àzâøBç :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ÷çöé 'ø øîà ."eäNò óøç Løì âòì"Ÿ¥¨¨¥¥¥¨©¦§¨¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨©§¥¨¥¨©¦£¨¦¨¥
:á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ÷çöé 'ø øîàå .àúléîì déì úéà àì÷ ,àéä àìå .eäéézçà ék àéfçúîc ,ïéçàì̈©¦§¦§©§¨¦©§©§§¨¦¨¨¦¥§¦§¨§¨©¦§¨¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
.àúlîì déì úéà àì÷ øéòa ìáà ,äãOa àlà ïøîà àì :àleò øîà .øNòîì eòa÷eä ,ïøBâa ïàNòL äàôe äçëL è÷ì¤¤¦§¨¥¨¤£¨¨§¤§§§©£¥¨©¨Ÿ£¨©¤¨©¨¤£¨¨¦¨¨¦¥§¦§¨
,éléî éðäå .íéòøfä úà úLc÷î dðéà ,çôhî äúeçtä äcìé :á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà ÷çöé 'ø øîàå§¨©¦§¨¨©¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨©§¨¦¤©¥¨§©¤¤¤©§¨¦§¨¥¦¥
:á÷òé ïa øæòéìà 'ø íeMî ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå .Léc÷î íøk élek ìáà ,áðæ äàöBé úçàå íézL ãâðk íézL§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨£¨¥¤¤¦§¦§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

úî

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

יום שישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dheq(oey`x meil)

BãéaL úBøéáòîzvxzn .df mrhn olfbd hrnzd ,ok m`e ,xfege ¥£¥¤§¨
,`xnbdìéìbä éñBé éaø àîéz eléôàédxwna sqep herin jixv , £¦¥¨©¦¦©§¦¦

äáeLz ãáòc ïBâkezlifb lréîc áäéå,dlifbd inc z` mliye - §§¨©§¨§¨£¨¥
,`xnbd zl`ey .ef dxiar iptn xfeg epi` df ote`aeéëä éàmliyy ¦¨¦

,ezlifb lrç÷Bì déì äåäjk ici lrøcäéìåoick ezial xefgie - £¨¥¥©§¤§©
,`xnbd dper .zia gwelàøwéòîc ïåékmliyy mcewúøBúa ¥¨§¥¦¨¨§©

äéãéì àúà äìéæbdlifba ecil ribd ziad -àìdfe ,exear xefgi §¥¨¨¨§¨¥Ÿ
.olfb ly herind

dpyna epipy'íøk òèð øLà Léàä éîe' ,,'eke mxk rhepd cg` ¦¨¦£¤¨©¤¤
gweld cg`e 'eke jixand cg`e rhepd cg`'eëz` `xnbd zx`an ,

jkl xewndïðaø eðz ,yi`d ine' dyxta xn`p ,òèð øLà,'mxk ¨©¨¨£¤¨©
éì ïéàdf weqtn zeaxlàlàm` `weecòèð,ynnLøéå ç÷ì ¥¦¤¨¨©¨©§¨©

ïépî äðzîa Bì ïzéðå.xfeg `ed s`yLéàä éîe' øîBì ãeîìz §¦©§©¨¨¦©¦©§©¦¨¦
,'òèð øLà`l` ,'rhp xy` in' aezkl lkiy ,zxzein 'yi`' zaiz £¤¨©

.yxeie dpew zeaxl `aéì ïéà 'íøk'zeaxlíøk àlà`weecïépî , ¤¤¥¦¤¨¤¤¦©¦
ïéðéî øàMî eléôàå ìëàî éðìéà äMîç úBaøì,xfeg mdilr mby §©£¦¨¦¨¥©£¨©£¦¦§¨¦¦

.dpyna x`eankòèð øLà' øîBì ãeîìzxy`' aezk `le ,'mxk ©§©£¤¨©
ok m` .llka zerihp lky ,mewn lkn 'rhp' yexcl 'rhp mxkìBëé̈

äaøî éðàLs` df weqtn,ìëàî éðìéà äòaøà òèBpäe`äMîçå ¤£¦§©¤©¥©©§¨¨¦¨¥©£¨©£¦¨
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éøáîìáékøîìe C,xg`a eaikxnd e` ,dnc`a oli` jixandy - §©§¦§©§¦
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éîc.dilr xefgiyàîéìéàaikxdyäcìédribd `ly drihp - ¨¦¦¥¨©§¨
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aikxdy,äcìéa äcìémeyn xefgl jixv ixd `xnbd dzywy dne ©§¨§©§¨
o`k xaecn ,dpey`xd dclid drihpdïBâëeCäì òèðcdrihp §§¨©§©

àúéén÷âééñìxcbl didzy -úBøB÷ìedpey`xd z` rhpy e` - ©©§¨¦§¨§
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,`xnbd dywnàðL éàîeaikxdäìèác äðé÷æa äcìéjkitle ©§¨©§¨¦§¥¨§¨§¨
dlxra zaiig dpi`àðL éàîe ,äcìéaikxdyäcìéabiiql drhpy ©§¨©§¨§©§¨

zexeweäìèa àìcixd ,dlxra zaiige ,dzxiaga dycgd drihpd §Ÿ¨§¨
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dìòdlik`l dcriilàéä øcäéî úadlibx drihpk aygize £¨©¤§©¦

dlxra zaiigd[àîéé÷ éøéôì àøwéòî àäc] ,zepyl leki jkitle §¨¥¦¨¨§¥¥©§¨
.dceri z`ïäéìéàî eìòà äåäc éãéîzepli`a epivny enke - ¦¦©£¨©¨¥¥¥¤

odil`n elryäìøòa ïéáéiç ïäéìéàî eìò ,ïðúc ,lekiy ixd ¦§©¨¥¥¥¤©¨¦§¨§¨
.dligzn jkl zecrein eid `ly s` ,dlik`l mcriil

,wegc ote`a dpynd z` dinxi iax cinrd recn ,`xnbd zl`ey
dî÷Bìåoli` aikxna,ïéôzeL éðL ìL íøëaaikxdy epiidc §§¨§¤¤¤§¥¨¦

,exiag ura cg`ddéãécà øãä éàäå déãécà øãä éàäcjkitle - §©¨©©¦¥§©¨©©¦¥
,`xnbd dper .ef dakxd ici lr mdipy mixfegúàæ ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ

úøîBàgken ok dvxiz `ly jkn ,yïéà ïéôzeL éðL ìL íøk ¤¤¤¤¤§¥¨¦¥
äîçìnä éëøòî åéìò ïéøæBç.jk cinrdl oi` jkitle §¦¨¨¥Ÿ§¥©¦§¨¨

,`xnbd dywnàðL éàîeoitzey ly mxkúîe ïéçà äMîçî ©§¨¥£¦¨©¦¥
äîçìna ïäî ãçà,ezy` z` maiil mikixveïéøæBç ïleëciptn ¤¨¥¤©¦§¨¨§¨§¦

,`xnbd zvxzn .da mitzeyk md ixde ,mlekl mai zxney `idy
íúäoig` dyingaBzLà déa àðéø÷ ãçå ãç ìkokziy oeik ¨¨¨©§©¨¦¨¥¦§

,el maiizzyàëäoitzey ly mxkadéa àðéø÷ àì ãçå ãç ìk ¨¨¨©§©Ÿ¨¦¨¥
Bîøk.ure ur lka mitzey mdipy ixdy ©§

zxne`d dpyndn `iyewd lr sqep uexiz zvxzn `xnbd
,xfeg epi`y zxne`d `ziixad lr ,xfeg jixande aikxndyáø©

,øîà ÷çöé øa ïîçð,aikxne jixana xfegy dhwpy epizpyny ©§¨©¦§¨¨©
zxacnéøáîaC,aikxn -ïìéàeilr xefgl epicy÷øéa ,oi`y §©§¦¦¨§¨¨

dywz m`e .iraxe dlxr ipic ea oi` ixdy ,envr cvn eilr mixfeg
xeqi` zakxd `id ef dakxd ixd,mixfeg oi`y `ziixaa epcnle

uexizd .dilréøánä ,àéðúc ,àeä àpz éàäåïaø ÷øéa ïìéà C §©©¨§©§¨©©§¦¦¨§¨¨©¨
øôk Léà àcîb ïa äãeäé éaø íeMî øézî ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥©¦¦©¦§¨¤©§¨¦§©

,Bkò.ezenk dxaq epizpyneïéøñBà íéîëçådakxd ,mdixacle , ©©£¨¦§¦
.xeqi` zakxd `id ef

,`ziixad lr dpyndn `iyewd lr sqep uexizéîéc áø àúà ék¦¨¨©¦¦
épî àä ,ïðçBé éaø øîà,dakxd lr xfeg epi`y dhwpy `ziixad - ¨©©¦¨¨¨©¦

àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø,'ernynk mxk' `ziixaa ok iptl xn`y ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
m`d ixdyíúä á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà àìlirlyíøk Ÿ¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¨¤¤

BòîLîk,otb dpi`y drihp lk hrnlénð àëäyxecxfril` iax §©§¨¨¨©¦
zaiz z` awri oaòèðjkitle ,ernynk `edyéøáî ïéà òèBðC ¨©¥©¥©§¦

àì áékøîe`nw `pz la` ,xzid zakxd lr elit` lr xfeg epi`e , ©§¦Ÿ
.epizpyn zxaeq mdixacke ,dakxd lr mixfegy xaeq `ziixad ly

,opgei iax xn` ici` ax mya sqep oic `xnbd d`ianáø àúà ék¦¨¨©
,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éîécdrihpäcìé ¦¦¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨

`idyäúeçtddaebaäéúBðL ìk äìøòa úáéiç çôhî,opaxcn §¨¦¤©©¤¤§¨§¨¨§¤¨
meyn,àzL úák àéæçúîcdtiqene .dlxr zexit lke`k d`xpe §¦§©§¨§©©¨

`xnbdéléî éðäåa ,dlxra zaiigyúçàå íézL ãâðk íézL §¨¥¦¥§©¦§¤¤§©¦§©©
áðæ äàöBé-mxk ly ohwd xeriy o`k yiyíøk délek ìáà- §¨¨¨£¨¥¤¤

,el`k zerihpn `ed mxkd lk m`déì úéà àì÷`ed reci - ¨¨¦¥
.dlxrl cyg oi`e ,dpeynk

el` ly mnyn dxn`py `xnin cer `xnbd d`ianáø àúà ék ,¦¨¨©
ñôBz úî ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éîéc¦¦¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥

òîL úàéø÷ì úBnà òaøà.eizen` rax`a dzexwl xeq`e , ©§©©¦§¦©§©
meyn ,mrhde'eäNBò óøç Løì âòBì' áéúëcdeevn miiwnyke ¦§¦¥¨¨¥¥¥

.eilr brelk `ed ,ezaxwa
.sqep oic epivn ,epipyy dn oirkïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©©¦¨¨

àúbøeç ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMîezy` za -ïéa äìéãbä ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§§¨©§¥¨¥
ïéçàäzxg` dy`n eipa oia dlcby -ïéçàì àNpéì äøeñà , ¨©¦£¨¦¨¥¨©¦

iptn ,dipyd ezy`neäééúçà ék àéæçúîcdn`a xikn epi`y inl §¦§©§¨¦£¨©§
`xnbd dgec .zizin`dàéä àìåiptn ,xaca xeqi` oi` -yàì÷ §Ÿ¦¨¨

àúléîì déì úéà.mzeg` dpi`y mlek ercie ¦¥§¦§¨
el` itn dxn`p ztqep `xninïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå .§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨

äàôe äçëL è÷ì ,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMîyrnn mixehtdx, ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¤¤¦§¨¥¨
ïàNòLmlaiwy iprdïøBâa,ixk mdn dyre mqpiky -eòa÷eä ¤£¨¨§¤§§
øNòîìeaygie ,mxewn z` mircei mpi`y mi`exd iptn ,opaxcn §©£¥

,`xnbd dtiqen .iprd ly edcya lcbyïøîà àì ,àìeò øîà̈©¨Ÿ£¨¨
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שבת קודש - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבמלכות(רח

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc dheq(ipy meil)

äàîeèì úBnà òaøà ñôBz úîrax`a micnerd z` `nhn zn - ¥¥©§©©§§¨
.opaxcn eizen`àðez àðúådpyndn df oicl di`x `iadl yie -, §¨¨¨

øáwä øöçmixawd zexrn iptl xy` xvgd -dëBúa ãîBòäoeik £©©¤¤¨¥§¨
znd oiae epia xkid yiyøBäè.znd zaxwa `vnp oick `nhp epi`e , ¨

àeäåk wx ,xvga cneryk `nhp epi`y dn -da eäiLxvga -, §¤§¨
éànL úéa éøác úBnà òaøàdf lceba wx ,i`ny zia zrcly , ©§©©¦§¥¥©©

dliha xvgd ,zen` rax`n zegta la` ,dnvrl zaygp xvgd
.dxrna cnerk `ed ixde ,dxrnläòaøà ,íéøîBà ìlä úéa¥¦¥§¦©§¨¨

íéçôè.xedh dkeza cnerdy xvgd lceb `ed §¨¦
`ziixad dkiynníéøeîà íéøác änaibq lld zia zrcly ©¤§¨¦£¦

,migth drax`akäçútL`ed xawd xvg lyäìòîlîmicxeie ¤¦§¨¦§©§¨
,dvitwa dlìáàm`äçút`ed xawd xvg lyãvä ïîmicxeie £¨¦§¨¦©¨

,zebxcna dlìkä éøác`ed dxeriyy ,micen lld zia s` - ¦§¥©Ÿ
úBnà òaøà.z`nhn jkn zegte ©§©©

okez z` dligz zx`an `xnbd ,dpyndn di`xd x`eazy mcew
,`xnbd dywn .`ziixad ixacàéiì étìkixac ,dxe`kl - §©¥©¨

ixdy ,miketd `ziixad,äaøcàgztdykãvä ïîzeidl jixv ©§©¨¦©¨
ixdy ,zen` rax`n zegta s` xedh÷éôðå ãéøcéîxvgdn `vei - ¦§¦§¨¦
`ed gztd xy`k eli`e ,gztd jxcäìòîlîqthl jixvy oeik ¦§©§¨

ez`ivi zraìéäàî àìc øLôà éàgxkdae ,gztd llg lr eicia ¦¤§¨§Ÿ©£¦
,`xnbd zpwzn ,jkitl .zen` rax` `ed xvgd ly dxeriyy

íéøeîà íéøác äna ,àlà,migth drax` didi dlceby witqny ¤¨©¤§¨¦£¦
kãvä ïî äçútL,lid`dl ilan z`vl lekieäçút ìáà ¤¦§¨¦©©£¨¦§¨

äìòîlî`ed dxeriy ,ez`ivia lid`n gxkday oeikúBnà òaøà ¦§©§¨©§©©
.`nhin epi` df xeriya wxe

dpyndn di`xd z` `xnbd zx`an zrkéléî éðäå ,x`ean - §¨¥¦¥
`ed xedhy ote`dy ,dpynd ixacnaøáwä øöç,mrhde £©©¤¤

àúvéçî àîéiñîc,znd on elicadl xkid zeedn zevigndy - ¦§©§¨§¦¨¨
ìáà,rnyn -yàîìòa úî.mc`l epia dlicand dvign oi`y £¨¥§¨§¨

ñéôz.zen` rax` eizeaiaq `nhne ¨¦
dpyna epipy'äLà Nøà øLà Léàä éî' ,z` qx`nd cg` ¦¨¦£¤¥©¦¨

dlezad'eë.mipicd xewn z` `xnbd zx`an ,ïðaø eðzdn ¨©¨¨
dyxta xn`py,'Nøà øLà',eyexit,äìeúaä úà ñøànä ãçà £¤¥©¤¨©§¨¥¤©§¨

íáé úøîBL ãçàå ,äðîìàä úà ñøànä ãçàå,äMîç eléôàå §¤¨©§¨¥¤¨©§¨¨§¤¨¤¤¨¨©£¦£¦¨
äîçìna íäî ãçà úîe ïéçàdnaiil leki cg` lky oeikïlek ©¦¥¤¨¥¤©¦§¨¨¨

.ïéøæBçoeyld xn`p `ly dnne'ç÷ì àì'`l`,'dç÷ì àìå'ep` §¦Ÿ¨©§Ÿ§¨¨
mihrnn,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìàì èøt§¨§©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§

ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa ,ìàøNéì äðéúðe úøæîîel` lky ©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦
.mixfeg opi`e dxiara odi`eyip

`xnbd zl`eyàîéìel` lk z` hrnl jixvy x`azpy dnàìc ¥¨§Ÿ
éìéìbä éñBé éaøk,éìéìbä éñBé éaø éàcixdy ,herin jixv oi`àä §©¦¦©§¦¦§¦©¦¦©§¦¦¨

øîàdyxta xen`dy'áálä Cøå àøiä'`l` ,eheytk dpeekd oi` ¨©©¨¥§©©¥¨
BãéaL úBøéáòî àøééúnä äæz` hrnl jixv recne ,xefgl eilry ¤©¦§¨¥¥£¥¤§¨

,`xnbd zvxzn .odiyeciwa xeqi` dyry xg` ,el`àîéz eléôà£¦¥¨
éìéìbä éñBé éaø,xeqi`d llba mhrnl xyt` i`äaøãkeixacly ©¦¦©§¦¦¦§©¨

,oiyeciwa dxiar oi`äaø øîàc,el dxeq`d z` ycwnd odk lr §¨©©¨
yáéiç Bðéà íìBòìdiyeciw lr,ìBòáiL ãò`cixb oiyecway oeik §¨¥©¨©¤¦§

,xeqi` oi`íòh äî`ed jkl xewnde -'ìlçé àì' íeMî 'çwé àì' ©©©Ÿ¦¨¦Ÿ§©¥
,lelig meyn ,oiyeciwd xeqi`l mrh dpzp dxezdy -éëä íeMî¦¨¦

ìBòáiL ãò ä÷Bì Bðéàmicnel okl ,llig `l ,lra `l m`y iptn , ¥¤©¤¦§
.'dgwl `l'n odilr xfeg oi`y

.mitqep mixac miweqtd xcqn cenll ozipy ,d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaødxezd dligzdy dnnaäða øLàjk xg`eð øLàòèxg`e ©¨¨£¤¨¨£¤¨©

jkNøà øLào`kõøà Cøc äøBz äãnéì`ide ,die`xd dbdpd - £¤¥©¦§¨¨¤¤¤¤
äðáiLdligzúéa íãàjk xg`e ,àOé Ck øçàå ,íøk òhéå ¤¦§¤¨¨©¦§¦©¤¤§©©¨¦¨
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Dil irAi` ikde ,xaCd znxbd rnWn zNgY§¦©©§©©§¨©©¨¨§¨¦¦¨¥¥

znxbd zNgY `id Ff oiqp odWM xninl§¥©§¤¥¨¦¦§¦©©§¨©

`dC dNgY xninl KIW `l dqipaE ,dlitPd©§¦¨§¦¨Ÿ©¨§¥©§¦¨§¨

:iwxr `w WOn'øc äåöî àéä Bæ ïðaøc úeLø ©¨¨¨§¥§§©¨¨¦¦§¨§
.äãeäé`idW minkg Exn`W dngln DzF`aE §¨§¨¦§¨¨¤¨§£¨¦¤¦

oi`C dcEdi 'x iOp xn` Dl `vFi ozg oi`e zEWx§§¥¨¨¥¨¨©©¦§¨§¥

DzF` `xFw dcEdi iAxW `N` ,Dl `vFi ozg̈¨¥¨¤¨¤©¦§¨¥¨

FcFrA zFvn x`Xn Fxhtl DPn `wtpe ,devn¦§¨§¨§¨¦©§¨§¦§¨¦§§

:lif`e `ax WxtncM DA wEqr.ïðaøc äåöî ¨¨§¦§¨¥¨¨§¨¥¦§¨§©¨¨
lMd dcEdi 'x iOp xn` oi`vFi lMd DA Exn`C§¨§¨©Ÿ§¦¨©©¦§¨©Ÿ

opirnW` icin e`le ,daFg Dl ixwC `N` oi`vFi§¦¤¨§¨¥¨¨§¨¦¦©§§¦©

Ehwp zEWxE devn mEXn DNM `N` `dA§¨¤¨ª¨¦¦§¨§¨§

iC zEWx `dl opAx ExwC mEXn `N` ,EdizbElR§§©§¤¨¦§¨©¨¨§¨§©

,daFg `id ENt`e devn Ff z` E`xw m` mdl̈¤¦¨§¤¦§¨©£¦¦¨

zg` dlrn mzFlrdl `N` xaCd oi` ixdW¤£¥¥©¨¨¤¨§©£¨©£¨©©

mIC zEWx iAbe ,oi`vFi lMd FfA la` xnFle§©£¨§©Ÿ§¦§©¥§©¨

ldcEdi iAxe ,devn dPOn dlrnNW z` zFxw ¦§¤¤§©§¨¦¤¨¦§¨§©¦§¨

DA wqFrdC 'irFnW`l devn `ziOwl ixwC§¨¥§©©§¨¦§¨§©§¦§¨¥¨

dlrn Ff z` zFlrdl Kxvde ,devOd on xEhR̈¦©¦§¨§ª§©§©£¤©£¨

Dixw KMld oi`vFi lMd FfA la` xnFl zg ©̀©©£¨§©Ÿ§¦¦§¨¨§¨

:`zi`cM daFg.'eë àáø øîàopgFi iAxC DizNn ¨¦§¦¨¨©¨¨¦§¥§©¦¨¨

opgFi iAx xn`C `dC xn`we ,lif`e Wxtn§¨¥§¨¥§¨¨©§¨§¨©©¦¨¨

zFnglOd zg`A dcEdi iAxe opAx Ebilti`C§¦§¦©¨¨§©¦§¨§©©©¦§¨

wqFr oiprl DiPn ol `wtp ,mXd z`ixwA¦§¦©©¥¨§¨¨¦¥§¦§©¥

:Ebilti` EdiPn idA `ax iOp ol WixtE ,zEWx xnlE daFg xnlC devOAòLBäé úBîçìî ©¦§¨¦§©¨§©§¨¦¨©¦¨¨§¥¦©§¦§¦¦§£§ª©
.Laëìcon xEhR DA wqFrde `zi` iOp daFg ENt`C ,zEWx ixwC o`nl `Mil `dA §¦§§¨¥¨§©§¨¥§©£¦¨©¦¦¨§¨¥¨¨¦

zEWxd lv` devn DzFxwl mIcC daFg DzFxwl Edl zRk` `lC `Ed opAxe ,devOd©¦§¨§©¨¨§Ÿ¦§©§¦§¨¨§©¨¦§¨¦§¨¥¤¨§

:`id dlrn zEWx iAbl devnE ,zg` dlrn DA `Fvnl `N` oikixv Ep` oi` ixdW¤£¥¥¨§¦¦¤¨¦§¨©£¨©©¦§¨§©¥§©£¨¦

.ãåc úéa úîçìîeDtiqFdl daFv mx`A mglPW ¦§¤¤¥¨¦¤¦§©©£¨¨§¦¨

Fl zFlrdl dizFaiaq x`WaE l`xUi ux` lr©¤¤¦§¨¥¦§¨§¦¤¨§©£

:caFr qnE dgpnúeLø ìkä éøáciAx ENt`e . ¦§¨©¥¦§¥©Ÿ§©£¦©¦

Fpi` DA wqFrde ,Dl ixw devn e`l `dl dcEdi§¨§¨¨¦§¨¨¥¨§¨¥¨¥

:devOd on xEhR.éâéìt ékopAxe dcEdi 'x ¨¦©¦§¨¦§¦¥§¨§©¨¨

,aIg xnlE devOd on xEhR xnlC zEWxE devnA§¦§¨§¦§©¨¦©¦§¨§©©¨

`lC miakFM icaFr ihErnl `idW dnglnA§¦§¨¨¤¦§¦¥§¥¨¦§Ÿ

:Edilr Ezil¥£©§

äîçìî çeLî Cìò ïøãä©§¨£¨§©¦§¨¨
.'éðúîìa äôeøò äìâò.Lãwä ïBL.zxn`p ©§¦¤§¨£¨¦§©Ÿ¤¤¡¤¤

mipdMde EktW `l Epici mixnF` mipwGdX dn©¤©§¥¦§¦¨¥Ÿ¨§§©Ÿ£¦

WcTd oFWlA ,l`xUi LOrl xRM mixnF`§¦©¥§©§¦§¨¥¦§©Ÿ¤

:Dxn`l dxFYd on EwwfEdàöné ék øîàpL §§¦©¨§¨§¨¤¤¡©¦¦¨¥
.ììç:`kdn sili ikid KixR `xnBaE.ïéàöBé eéä ¨¨©§¨¨¨¦¥¦¨¦¥¨¨¨§¦

zFxird cvl llgd on oiccFnE mW oi`aE¨¦¨§¦¦¤¨¨§©¨£¨

:daFxw Ffi` rcil eizFaiaQW.ìâalW lB ¤§¦¨¥©¥§¨§©©¤

:mipa`.'eë øôqì Ceîñ àöîð`nrh Wxtn £¨¦¦§¨¨©§¨§¨¥©£¨

.'nba.'îâ.øîà÷ éàîWcTd oFWl sili ikid ©¨¨©¥¦¨¦§©Ÿ¤

:`kdn.ìe÷L ã"á ïéàå`dIW c"a oiUFr oi` ¥¨¨§¥¨¥¦¤§¥

cvl aFxd `dIW `N` ,deWA deW wlgl lFkï¥¨¥¨¤§¨¤¤¨¤§¥¨§©

zFHdl miAx ixg` mIwl cg`(bk zFnW): ¤¨§©¥©£¥©¦§©§

.ïéãçéîì:zifBd zMWlC Kpdéð÷æ éð÷fî.E ©§ª¨¦¨¨§¦§©©¨¦¦¦§¥§¥¤
oicgin ,Lipwf azke ipwf aYkinl ivnCn¦§¨¥§¦§©¦§¥§¨©§¥¤§ª¨¦

:LipwfAW.÷eMä éð÷æ:oixcdpq opi`W t"r` ¤¦§¥¤¦§¥©¤¥¨©§¤§¦

éèôBL.E:l`xUi z` mihtFW mdW mipwféð÷fî §¤§¥¦¤¥§¦¤¦§¨¥¦¦§¥
.äãòäDil xYiI`e ,xaC mlrd xR zkinqC ¨¥¨¦§¦©©¤§¥¨¨§¦©©¥

:mipW cFr `iadl LihtFWàúlî dlëì døîâì §¤§¨¦§©¦§¨§¨§ª¨¦§¨
.íúäî,xn`w dXng iOp mzd dcEdi iAx `dC ¥¨¨§¨©¦§¨¨¨©¦£¦¨¨¨©

:oixcdpqC w"ta i`xTn Dl silie[å"éå] àlà §¨¦¨¦§¨¥§©§¤§¦¤¨
éèôBLå.àðéðîì Ey"fb xinB `l xnFlM §§¤§¦§¨¨§©Ÿ¨¦

pql LihtFW Kixhvi`ey"xk dlFcB ixcd §¦§§¦§¤§©§¤§¦§¨
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éðôì ìàøNé ñð" :øîàpL .äìéôð ,äñéð úléçzL¤§¦©¦¨§¦¨¤¤¡©¨¦§¨¥¦§¥
ìôàeä ïläìe "íòá äúéä äìBãâ äôbî íâå íézL §¦§¦§©©¥¨§¨¨§¨¨¨§©¨

ìô éðtî ìàøNé éLðà eñðiå" :øîBà"íéììç eìtiå íézL ¥©¨ª©§¥¦§¨¥¦§¥§¦§¦©¦§£¨¦
ìáà ,úeLøä úBîçìîa ,íéøeîà íéøáã äna .'Bâå§©¤§¨¦£¦§¦§£¨§£¨
älëå Bøãçî ïúç eléôà ,ïéàöBé ìkä äåöî úBîçìîa§¦§£¦§¨©Ÿ§¦£¦¨¨¥©§§©¨
,íéøeîà íéøáã äna :äãeäé éaø øîà .dúteçî¥¨¨¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦
,ïéàöBé ìkä äáBç úBîçìîa ìáà ,äåöî úBîçìîa§¦§£¦§¨£¨§¦§£¨©Ÿ§¦

:dúteçî älëå Bøãçî ïúç eléôà'îâïéa àkéà éàî £¦¨¨¥©§§©¨¥¨¨©¦¨¥
.ïðaøc äøéáò ,eäééðéa àkéà ?éìéìbä éñBé 'øì éñBé 'ø¥§¥©§¦¦¦¨¥©§£¥¨§©¨¨
,äléôúì äléôz ïéa çN :àéðúc àä ,àìæà ïàîk§©¨§¨¨§©§¨¨¥§¦¨¦§¦¨
,ïàîk .äîçìnä éëøBòî äéìò øæBçå ,Bãéa àéä äøéáò£¥¨¦§¨§¥¨¤¨¥§¥©¦§¨¨§©
ìB÷ òîL :ïðaø eðúc àäì àpz ïàî .éìéìbä éñBé 'øk§¥©§¦¦©¨¨§¨§¨©¨¨¨©
úBáøç çeöçö ,òézøäå ïéñéøz úôâä ,òézøäå úBðø÷§¨§¦§¦©£¨©§¦¦§¦§¦©¦§©£¨
àáé÷ò 'ø àîéì ?ïàîk .øæBç ,åékøa ìò Bì ïéúúBL íéîe©¦§¦©¦§¨¥§©¥¨£¦¨
éìéìbä éñBé 'ø eléôà àäa ?éìéìbä éñBé 'ø àìå àéä¦§Ÿ¥©§¦¦§¨£¦¥©§¦¦
:"Bááìk åéçà ááì úà ñné àìå" :áéúëc íeMî ,äãBî¤¦¦§¦§Ÿ¦©¤§©¤¨¦§¨
äñéð úléçzL éðtî éàä :"'eë íéøèMä úlëk äéäå"§¨¨§©Ÿ©Ÿ§¦©¦§¥¤§¦©¦¨
:àîéà ?déì éòaî ,äñéð äìéôð úléçzL éðtî !äìéôð§¦¨¦§¥¤§¦©§¦¨¦¨¦¨¥¥¥¨
íéøeîà íéøáã äna" :äñéð äìéôð úléçzL éðtî¦§¥¤§¦©§¦¨¦¨©¤§¨¦£¦
Bæ ,ïðaøc úeLø :ïðçBé 'ø øîà :'eë "úeLøä úBîçìîa§¦§£¨§¨©¨¨§§©¨¨
éaøã äáBç àéä Bæ ,ïðaøc äåöî ,äãeäé éaøã äåöî àéä¦¦§¨§©¦§¨¦§¨§©¨¨¦¨§©¦
ìkä éøác ,Laëì òLBäé úBîçìî :àáø øîà .äãeäé§¨¨©¨¨¦§£§ª©¦§Ÿ¦§¥©Ÿ
ék .úeLø ìkä éøác ,äçååøì ãåc úéa úBîçìî .äáBç¨¦§£¥¨¦¦§¨¨¦§¥©Ÿ§¦
dì éø÷ ,øî .eäééìò éúéì àìã íéBb éèeòîì ,éâéìt§¦¦§©¥¦§Ÿ¥¥£©§¨¨¥¨
äåöîa ÷ñBòì ,dpéî à÷ôð .úeLø éø÷ ,øîe .äåöî¦§¨¨¨¥§¨§¨¦¨§¥§¦§¨

:äåönä ïî øeètL¤¨¦©¦§¨

äîçìî çåùî êìò ïøãä
äìâòìa ,äôeøòéð÷æ eàöéå äîãàa ììç àöné ék" :øîàpL :LãBwä ïBLéèôLå EìL ."E.ïéàöBé eéä íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéaî äL ¤§¨£¨¦§©¤¤¤¡©¦¦¨¥¨¨¨£¨¨§¨§§¥¤§Ÿ§¤§Ÿ¨¦¥¦©¨¤¦¨©¦¨§¦

éð÷æ" øîàpL äMîç :øîBà äãeäé 'øéèôLå" íéðL "E,ìâa ïeîè àöîð .ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L ïéc úéa ïéàå ,íéðL "E §¨¥£¦¨¤¤¡©§¥¤§©¦§Ÿ§¤§©¦§¥¥¦¨¦¦£¥¤¤¨¦§¨¨§©
éðt ìò óö àìå "äãOa" ,ïìéàa éeìz àìå "ìôð" ,ìâa ïeîè àìå "äîãàa" :øîàpL .ïéôøBò eéä àì ,íénä éðt ìò óö Bà ,ïìéàa éeìz Bà¨§¦¨¨©§¥©©¦Ÿ¨§¦¤¤¡©¨£¨¨§Ÿ¨§©Ÿ¥§Ÿ¨§¦¨©¨¤§Ÿ¨©§¥

:ïéc úéa da LiL øéòì àlà ïéããBî ïéà .ïéôøBò eéä àì ïéc úéa da ïéàL øéòì Bà ,íéBb daeøL øéòì Bà øôqì Ceîñ àöîð .íénä'îâ ©©¦¦§¨¨©§¨§¦¤¨¦§¦¤¥¨¥¦Ÿ¨§¦¥§¦¤¨§¦¤¥¨¥¦
ïläì äøeîàä "äéiðò" äî .'Bâå "eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "eøîàå eðòå" :øîàpL :øîà÷ éëä ,eäaà 'ø øîà ?øîà÷ éàî©¨¨©¨©©¨¨¦¨¨©¤¤¡©§¨§¨§§©¨¥§¨©§¦¦§¨§§¨£¦¨¨£¨§©¨

ìaìa ïàk óà ,LãBwä ïBLéð÷æ eàöéå ...äîãàa ììç àöné ék" :ãöék äôeøò äìâò øãñå .LãBwä ïBLéèôLå EìL "EìBãbä ïéc úéaî äL ¦§©¤©¨¦§©¤§¥¤¤§¨£¨¥©¦¦¨¥¨¨¨£¨¨§¨§§¥¤§Ÿ§¤§Ÿ¨¦¥¦©¨
éð÷æ eàöéå" :ïðaø eðz :'eëå äMîç øîBà äãeäé 'ø :ïéàöBé eéä íéìLeøéaLéèôLå Eéð÷æ" ."EéèôLå" ,íéðL "E,ìe÷L ïéc úéa ïéàå ,íéðL "E ¤¦¨©¦¨§¦§¨¥£¦¨¨©¨¨§¨§§¥¤§Ÿ§¤§¥¤§©¦§Ÿ§¤§©¦§¥¥¦¨

éð÷æ" :øîBà ïBòîL 'ø .äãeäé 'ø éøác ,äMîç ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L ïéc úéa ïéàå ,íéðL "E ¦¦£¥¤¤¨£¥¨£¦¨¦§¥§¨¦§¥§¥¤§©¦§¥¥¦¨¦¦£¥¤¤¨
ìL ïàk éøäéèôLå" áéúk àä ,éîð ïBòîL 'øå .äLéèôBLaL ïéãçeéîì déì éòaéî àeää !?"Eéð÷æ" "éð÷æ"î äãeäé 'øå .E'øå .à÷ôð "E £¥¨§Ÿ¨§¦§©¦¨§¦§Ÿ§¤©¦¨¥¥¦§£¦¤§§¤§§¨¦¦§¥§¥¤¨§¨§

éð÷æ" àðîçø áúk ,÷eMä éð÷æ eléôà àðéîà äåä "éð÷æ" àðîçø áúk éà ,ïBòîLéð÷æ" àðîçø áúk éàå ."Eéøãäðñ eléôà àðéîà äåä "E ¦§¦¨©©£¨¨¦§¥£¨¨¦¨£¦¦§¥©¨©©£¨¨§¥¤§¦¨©©£¨¨§¥¤£¨¨¦¨£¦©§¤§¦
éèôLå" àðîçø áúk ,äpè÷éèôBLaL ïéãçeéîì ,"Eïàk óà ,äãòaL ïéãçeéî ïläl äî ."äãòä éð÷æ"î "éð÷æ" "éð÷æ" øîb ,äãeäé 'øå .E §©¨¨©©£¨¨§Ÿ§¤¦§¨¦¤§§¤§§¨¨©¦§¥¦§¥¦¦§¥¨¥¨©§©¨§£¦¤¨¥¨©¨

éð÷æ" ,íúäî àúléî dleëì døîâì ,øîb éà .äãòaL ïéãçeéîéèôLå EéèôLå" å"éå àlà ?éì änì "EïBòîL 'øå àðéðîì "E §£¦¤¨¥¨¦¨©¦§¨¨§¨¦§¨¥¨¨§¥¤§Ÿ§¤¨¨¦¤¨§Ÿ§¤§¦§¨¨§¦§
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מד עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבמלכות(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dheq(ipy meil)

iptn dfeäìéôð äñéð úlçzLzqip ici lr znxbp dlitpdy - ¤§¦©¦¨§¦¨
mingeldøîàpL ,l`xyie mizyilt znglna xyand ixacañð" ¤¤¡©¨

ìô éðôì ìàøNé"íòá äúéä äìBãâ äôâî íâå íézLixd , ¦§¨¥¦§¥§¦§¦§©©¥¨§¨¨§¨¨¨
d`ian di`x cer .dligz mzqepn ici lr enxbp ,dlitpde dtibndy

dpyndøîBà àeä ïläìe,ìô éðtî ìàøNé [éLðà] eñeðéå"íézL §©¨¥©¨©§¥¦§¨¥¦§¥§¦§¦
"'Bâå íéììç eìtiå.mdiptl axwa eltp ,mdiptn eqpy xg`ny ixd ©¦§£¨¦§

,dpynd zniiqníéøeîà íéøác änayie dnglndn mixfegd yiy ©¤§¨¦£¦
llk dnglnl mi`vei oi`yúBîçìîa ìáà ,úeLøä úBîçìîa ,§¦§£¨§£¨§¦§£

äåöî,ux`d yeaika ryedi znglnkïéàöBé ìkämglidleléôà , ¦§¨©Ÿ§¦£¦
Bøãçî ïúçeztegn -dúteçî älëå.äna ,äãeäé éaø øîà ¨¨¥©§§©¨¥¨¨¨©©¦§¨©¤

íéøeîà íéøác,mlek mi`vei oi`yìáà äåöî úBîçìîa §¨¦£¦§¦§£¦§¨£¨
.dúteçî älëå Bøãçî ïúç eléôà ,ïéàöBé ìkä äáBç úBîçìîa§¦§£¨©Ÿ§¦£¦¨¨¥©§§©¨¥¨¨

.àøîâ`xnbd zl`eyéìéìbä éñBé éaøì éñBé éaø ïéa àkéà éàî ,, ©¦¨¥©¦¦§©¦¦©§¦¦
,`xnbd zvxzn .zexiarn `id d`xid mdipy ixacl ixdàkéà¦¨

eäééðéalr xar m`ïðaøc äøéáòiaxle ,xfeg ililbd iqei iaxl , ¥©§£¥¨§©¨¨
`ypy lecb odk enk ,`ziixe`c dxiar lr `l` xfeg epi` iqei

.dpnl`
`xnbd dtiqenàéðúc àä àìæà ïàîk ,ikxer zxfg oipra §©©§¨¨§©§¨
m`y ,dnglndçNxtiq -äléôz ïéaci ly oilitz zgpd - ¨¥§¦¨

äléôúìy`x ly oilitz zgpdl -Bãéa àéä äøéáòjxia `l m` ¦§¦¨£¥¨¦§¨
y`x ly lr aeyäîçìnä éëøBòî äéìò øæBçå ,`xnbd zxne` . §¥¨¤¨¥§¥©¦§¨¨

ïàîk`id ef `ziixay gxkdaéìéìbä éñBé éaøklr s` xfegy §©§©¦¦©§¦¦
.zekxa oebk ,opaxc zexiar

`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àðz ïàî ,ikxern dxfga ©¨¨§¨§¨©¨¨
dnglndm`yúBðø÷ ìB÷ òîLdnglnd zraòézøäåcgtpe ¨©§¨§¦§¦©

rny m` oke ,c`n,òézøäå ïéñéøz úôâärny e`úBáøç çeöçö £¨©§¦¦§¦§¦©¦§©£¨
åékøa ìò Bì ïéúúBL íéîe,ez`xi zngnøæBç.dnglnd ikxern ©¦§¦©¦§¨¥

`xnbd zxxaneïàîk,ef `ziixa zxaeqàéä àáé÷ò éaø àîéì §©¥¨©¦£¦¨¦
d`xi zngn mixfeg eixaclyéìéìbä éñBé éaø àìå ,eixacly §Ÿ©¦¦©§¦¦

dgec .dnglnd mvrn `le ,zexiar cgt iptn wx xefgl mileki
,`xnbdàäadfk lecb cgta -äãBî éìéìbä éñBé éaø eléôà §¨£¦©¦¦©§¦¦¤

df meyn mb xfegyåéçà ááì úà ñné àìå' áéúëc íeMî ,¦¦§¦§Ÿ¦©¤§©¤¨
'Bááìk.xkip ecgte li`ed mixg`d z` mb rizxn ,jk cgtnyke ¦§¨

dpyna epipy'eë 'íéøèBLä úBlëk äéäå'.dlitp dqip zligzy §¨¨§©©§¦
,dpynd oeyl lr `xnbd zl`eyäìéôð äñéð úléçzL éðtî éàä©¦§¥¤§¦©¦¨§¦¨

ixd ,ef oeyl dpynd dhwp recne ,dlitpd `id dqipl mxebd ike -
déì éòaî äñéð dìéôð úléçzL éðtîmxebd ixdy ,aezkl `pzl ¦§¥¤§¦©§¦¨¦¨¦¨¥¥

`xnbd zvxzn .dqipd `id dlitplàîéàdpynd ixacaéðtî ¥¨¦§¥
äñéð dìéôð úléçzL.dqipd `id dlitpl mxebd - ¤§¦©§¦¨¦¨

,dpyna epipy'eë úeLøä úBîçìîa íéøeîà íéøác änaxn` ©¤§¨¦£¦§¦§£¨§
'eke devn zenglna mixen` mixac dna dcedi iax.zx`an

.mzwelgne mdixac z` `xnbdïðçBé éaø øîà,'zngln'úeLø ¨©©¦¨¨§
ïðaøc,zeyx mipkn opaxy dn -àéä Bæzngln'éaøc 'äåöî §©¨¨¦¦§¨§©¦
äãeäéoi`e 'devn' dcedi iax lv` dzpeky dnglnd dze` `id - §¨

,ok enk .dilr mi`vei mlek'znglnïðaøc 'äåöîdpeky dn ¦§¨§©¨¨
,devn zngln opax ixacaàéä Bæzngln'äãeäé éaøc 'äáBç- ¦¨§©¦§¨

.dilr oi`vei lkde ,dcedi iax xaic dilry daegd zngln `id
,mzwelgn z` `ax x`ane,àáø øîàòLBäé úBîçìîick eidy ¨©¨¨¦§£§ª©

Laëìz`xeaicd it lr l`xyi ux`äáBç ìkä éøácmi`veie ¦§Ÿ¦§¥©Ÿ¨
eli`e .mlekãåc úéa úBîçìîeidyäçååøìleab z` aigxdl ¦§£¥¨¦¦§¨¨
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äîçìî çåùî êìò ïøãä
éòéùú ÷øô äôåøò äìâò
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daexw xir efi` eizeaiaq lkl epnn eccnie ,lecbd oic zian mipwf
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àì ,ïéc úéa da ïéàL øéòì Bà ,íéáëBk éãáBò daeøL øéòì Bà§¦¤¨§¥¨¦§¦¤¥¨¥¦Ÿ
ïéôøBò eéäoiccen][.ïéc úéa da LiL øéòì àlà ïéããBî ïéà . ¨§¦¥§¦¤¨§¦¤¥¨¥¦

.àøîâ,dpynd ly oey`xd wlgd lr `xnbd zl`eyøîà÷ éàî©¨¨©
dlbry 'dnc`a llg `vni ik' xn`py dnn `pzd cnl cvik -

.ycewd oeyla zxn`p dtexr,eäaà éaø øîàcnl df `xwnn `l ¨©©¦©¨
ly df wlga exn`p mixac ipye ,xg` mewnn `l` ,`pzd z`f

`pzde ,dpyndøîà÷ éëä,ycewd oeylay oipn ,xn` dligz , ¨¦¨¨©
øîàpLdtexr dlbra o`kïläìe ,'eøîàå eðòå'zekxa zyxta ¤¤¡©§¨§¨§§©¨
zellwe,''Bâå eøîàå íéåìä eðòå' øîBà àeä,dey dxfb cenll yie ¥§¨©§¦§¨§§

ïläì äøeîàä äééðò äî`weec `id zellwe zekxaaìaïBL ¨£¨¨¨£¨§©¨¦§
óà ,LãBwädxen`d diiprdïàk`weec `idìa.LãBwä ïBLxg`e ©¤©¨¦§©¤

,xg` oic xn` jkãöék äôeøò äìâò øãñåziyrp,xn`pék' §¥¤¤§¨£¨¥©¦
éð÷æ eàöéå äîãàa ììç àöîééèôBLå EìL ,'EäLmipiicúéaî ¦¨¥¨¨¨£¨¨§¨§§¥¤§§¤§Ÿ¨¦¥

ïéàöBé eéä íéìLeøéaL ìBãbä ïéc.cecnl ¦©¨¤¦¨©¦¨§¦
,lecbd oic zian dyly ,dpyna epipyäMîç øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥£¦¨

.'eëå,dpyna zwelgnd z` zx`and `ziixa `xnbd d`ianeðz §¨
,ïðaø' xn`péð÷æ eàöéåéèôBLå Eéð÷æ' ,'E'Emd ixd,íéðL ©¨¨§¨§§¥¤§§¤§¥¤§©¦

éèôBLå''Ecer md ixd,íéðL,drax` o`k ixdïéc úéa ïéàå §§¤§©¦§¥¥¦
éaø éøác ,äMîç ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L̈¦¦£¥¤¤¨£¥¨£¦¨¦§¥©¦

éð÷æ' øîBà ïBòîL éaø .äãeäé'Emd ixdïéc úéa ïéàå ,íéðL §¨©¦¦§¥§¥¤§©¦§¥¥¦
ìL ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L.äL ¨¦¦£¥¤¤¨£¥¨§Ÿ¨

,`xnbd zl`eyénð ïBòîL éaøådcedi iaxk yxec epi` recnàä §©¦¦§©¦¨
áéúk' mbéèôBLå,'E,`xnbd daiynàeääazkp `l 'jihteye' §¦§§¤©

`l` ,mipiicd oipn jxevldéì éòaéîepnn cenllïéãçeéîì ¦¨¥¥¦§¨¦
éèôBLaLElecbd oic zian eidi mixen`d mipwf mze`y - ¤§§¤

zifbd zkylay.
,`xnbd zl`eyäãeäé éaøåipy cer jixvdl 'jihteye'n yxecy §©¦§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110



ריי שבת קודש - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבמלכות(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dheq(ipy meil)

iptn dfeäìéôð äñéð úlçzLzqip ici lr znxbp dlitpdy - ¤§¦©¦¨§¦¨
mingeldøîàpL ,l`xyie mizyilt znglna xyand ixacañð" ¤¤¡©¨

ìô éðôì ìàøNé"íòá äúéä äìBãâ äôâî íâå íézLixd , ¦§¨¥¦§¥§¦§¦§©©¥¨§¨¨§¨¨¨
d`ian di`x cer .dligz mzqepn ici lr enxbp ,dlitpde dtibndy
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éð÷æ eàöéå äîãàa ììç àöîééèôBLå EìL ,'EäLmipiicúéaî ¦¨¥¨¨¨£¨¨§¨§§¥¤§§¤§Ÿ¨¦¥

ïéàöBé eéä íéìLeøéaL ìBãbä ïéc.cecnl ¦©¨¤¦¨©¦¨§¦
,lecbd oic zian dyly ,dpyna epipyäMîç øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥£¦¨

.'eëå,dpyna zwelgnd z` zx`and `ziixa `xnbd d`ianeðz §¨
,ïðaø' xn`péð÷æ eàöéåéèôBLå Eéð÷æ' ,'E'Emd ixd,íéðL ©¨¨§¨§§¥¤§§¤§¥¤§©¦

éèôBLå''Ecer md ixd,íéðL,drax` o`k ixdïéc úéa ïéàå §§¤§©¦§¥¥¦
éaø éøác ,äMîç ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L̈¦¦£¥¤¤¨£¥¨£¦¨¦§¥©¦

éð÷æ' øîBà ïBòîL éaø .äãeäé'Emd ixdïéc úéa ïéàå ,íéðL §¨©¦¦§¥§¥¤§©¦§¥¥¦
ìL ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L.äL ¨¦¦£¥¤¤¨£¥¨§Ÿ¨

,`xnbd zl`eyénð ïBòîL éaøådcedi iaxk yxec epi` recnàä §©¦¦§©¦¨
áéúk' mbéèôBLå,'E,`xnbd daiynàeääazkp `l 'jihteye' §¦§§¤©

`l` ,mipiicd oipn jxevldéì éòaéîepnn cenllïéãçeéîì ¦¨¥¥¦§¨¦
éèôBLaLElecbd oic zian eidi mixen`d mipwf mze`y - ¤§§¤

zifbd zkylay.
,`xnbd zl`eyäãeäé éaøåipy cer jixvdl 'jihteye'n yxecy §©¦§¨
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המשך בעמוד ריב



ריב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dheq(ipy meil)

daiyn ,lecbd zian zeidl mipiicd mikixvy cnli oipn ,mipiic
,`xnbdéð÷æ' 'éð÷f'îà÷ôð 'Eaezkl dxezd dleki dzidy dnn - ¦¦§¥§¥¤©§¨

oicgeinl dpnn yexcl zxzein ef s"k ixd ,'jipwf' dazke ,'ipwf'
.jipwfay

,`xnbd zxne`ïBòîL éaøåon `le ,'jihteye'n oicgein oic yxcy §©¦¦§
ipy cer jixvdl 'jihteya'n yxec epi` jkle ,'jipwf' ly s"kd
oic cenll oi` oiicr dcal 'jipwf' ly s"kd ony xaq ,mipiic

ik ,oicgein'éð÷æ' àðîçø áúk éàs"kd `llàðéîà äåä , ¦¨©©£¨¨¦§¥£¨£¦¨
mixyk xird zcicnly÷eMä éð÷æ eléôà,oixcdpq mpi`yáúk £¦¦§¥©¨©

éð÷æ àðîçøE,oixcdpqd on eidiy jixvy epcnll s"k mráúk éàå ©£¨¨§¥¤§¦¨©
éð÷æ' àðîçø'E,'jihteye' mb azkp did `leàðéîà äåäzcicnly ©£¨¨§¥¤£¨£¦¨
mixyk xirdäpè÷ éøãäðñ eléôà,xire xir lka yiyáúk £¦©§¤§¥§©¨¨©

àðîçømbéèôBLå'éèôBLaL ïéãçeéîì 'EEmipiic jkl jixvy - ©£¨¨§§¤¦§¨¦¤§§¤
.zifbd zkyla milyexia zayeid dlecb oixcdpqn

,`xnbd zl`ey,äãeäé éaøåcenll jixv 'jipwf ipwf'n i`ce ixd §©¦§¨
daiyn ,jipwfay oicgeinl cnli oipn ok m`e ,weyd ipwf hrnl dfn

,jipwfay oicgein dcedi iax ,`xnbdøîb' dey dxfba'éð÷æ' 'éð÷æ ¨©¦§¥¦§¥
'äãòä éð÷f'î,xeav ly xac mlrd xt lr dkinqa xen`däî ¦¦§¥¨¥¨©
xen`d 'ipwf'ïlälmd ,xac mlrd xta,äãòaL ïéãçeéîitk §©¨§¨¦¤¨¥¨

,'dcrd ipwf' xn`pyïàk óàeidiy jixv dtexr dlbr zcicna ©¨
äãòaL ïéãçeéîjixvy cnl 'jihteyn'e ,dlecb oixcdpqn mdy §¨¦¤¨¥¨

.mipy cer,`xnbd dywnøîb éàmlrd xtn dey dxfb dcedi iax ¦¨©
,xacíúäî àúléî dleëì døîâìlk z` ef deey dxfba cnlp - ¦§§¨§¨¦§¨¥¨¨

,jk m`e ,dying jixvy mbe ,mipiicd oicéð÷æ'éèôBLå E'Edazky §¥¤§§¤
dtexr dlbra dxezél änì.llk mazkl ¨¨¦

,`xnbd da zxfegàlàipwf' ly ef dey dxfb dxn`p `l mlerl ¤¨
idiy jixvy epcnll ,zeyxc izya jxev yi lkd ixacle ,'ipwfe

dcedi iax ly enrhe ,dlecb oixcdpqn eidiy jixvye ,oixcdpqn
`ed ixdy ,epxaqy itk 'jihtey'n epi` mipiic ipy cer daxny

`l` ,dlecb oixcdpql jxvpå"éålyéèôBLå'Ed`a 'àðéðîì ¨§§¤§¦§¨¨
,mipy cer `iadlïBòîL éaøåik `ed ,mipiic cer daxn epi`y §©¦¦§
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים וארבעה לעומר עמוד ב

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

zynynd dlecb ur zkizg recn :`xif iax l`y cer .xv
z`xwp daiyil.àúôekoeyln :dcedi ax aiydáéúå óekdtk - §¨§¦

ze`xwp mipal recn :`xif iax l`y cer .eilr aye eze`.éðáì §¥¦§¥
oeyln :dcedi ax aiydéðá éðáìmipaln oipay ,mipa ipal ± ¦§¥¨¥

dieyrd xcb recn :`xif iax l`y cer .miax zexecl miiwzn
z`xwp mialel e` mivewn.àöeäoeyln :dcedi ax aiyd,äöéöç ¨£¦¨

l`y cer .zirx` dvivg `l` miiwznd xac dpi` mivew xcby
`xwp xdpdn min ea mia`eyy ilcd recn :`xif iax.àaöçaiyd ©§¨

oeik :dcedi axáöBçLenr.øäpä ïî íéîrecn :`xif iax l`y cer ¤¥©¦¦©¨¨
`xwp ohw qxg ilk.äæekoeyln :dcedi ax aiyd,äækxac ,epiid ¨¨¤

micwxny qcd ly ca recn :`xif iax l`y cer .dfk lwe hren
`xwp dlkd iptl enr.àúéèeLoeyln :dcedi ax aiydàúeèL± ¦¨§¨

recn :`xif iax l`y cer .dheyk d`xp enr cwxndy ,zehy
`xwp milbxe mici epnn mivgexy lecb ltq.àìëéLîax aiyd §¦§¨

oeyln :dcedidlek éLàî:`xif iax l`y cer .mlek z` ugex ± ¨¥¨
`xwp dvigxl ynynd d`pe ohw ltq recn.àzìékLîax aiyd ©§¦§¨

ln :dcedioeyàzìk àéLîdf ilky meyn ,dlkd z` ugex ± ¨§¨©§¨
iax l`y cer .cala miaeyg miyp`le dlkl dvigxl cgein

dkecn z`xwp recn :`xif.àúéñàoeyln :dcedi ax aiyd £¦¨
àúøéqçl`y cer .miptan dpnn wwgpy dn da xqgy ,dxqg ± ©¦§¨

`xwp zyzkna enr miyzeky ilrd recn :`xif iax.äðëeaaiyd §¨
oeyln :dcedi axäpkàå àBacer .zyzknay lk`na dkpe `a - §©¤¨

oeilrd welgd `xwp recn :`xif iax l`y.äLeáìax aiyd §¨
oeyln :dcedi,äLea àìlk dqkny iptn ,dyead rpeny ,epiid Ÿ¨

`xwp recn :`xif iax l`y cer .mirexwd mipezgzd miwelgd
oeilrd lirnd.àîéìbiptn :dcedi ax aiydLeyaeldBa äNòp §¦¨¤©£¤

,íìâk:`xif iax l`y cer .mixai` jezig el oi` eli`k d`xpy §Ÿ¤
d`p oeilr lirn `xwp recneb.àúìoeyln :dcedi ax aiydélb §¨©¥

áézéàåenvr z` dlbne eiley z` diabn eyaeldy ,ay`e dlb ± §¦¥
.rwxwa lirnd sytzyi `le jlklzi `ly ick ,ayiizn `edyk

dhin z`xwp recn :`xif iax l`y cer.àéøet:dcedi ax aiyd §¨
iptn.äéìò ïéáøå ïéøtLeyaiy xea recn :`xif iax l`y cer ¤¨¦§¨¦¨¤¨

`xwp einin.à÷ðéæ øBaoeyln :dcedi ax aiydé÷ð äæ øBa.eininn ¦§¨¤¨¦
ea mithrzn minkg icinlzy xceqd recn :`xif iax l`y cer

`xwp.àøãeñoeyln :dcedi ax aiyd,åéàøéì 'ä ãBñdf cbay oeik ¨¨¦¥¨
:`xif iax l`y cer .'d ceq mdl dlbpy minkg icinlzl cgein

mikln ly oenx` `xwp recn.àðãtàoeyln :dcedi ax aiyd ©©§¨
ïéc àçúétàhtynl mi`a mlek df gztly epiidc ,df gzt l` ± ©¦§¨¥

.jlnd z` zxyl e`
:mlerd rah ipiipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzmpyi ¨©¨¨

ìLäLy miig ilraäøeáb ïéôéñBî ïéðé÷ænL ïîæ ìkx`yk mpi`e §Ÿ¨¨§©¤©§¦¦¦¦§¨
,miylgpy miig ilra.øéæçå Lçðå âc ,ïä elàå§¥¥¨§¨¨©£¦
`ivend :dpyna epipy,ïîLexeriyCeñì éãkea.ïè÷ øáà`xnbd ¤¤§¥¨¥¤¨¨
:ohw xa` edn zx`anéàpé éaø éác éøîàly eyxcn ziaa exn` ± ¨§¦§¥©¦©©

d xeriy ,i`pi iaxïîL`edCeñì éãkeaBîBé ïa ïè÷ ìL ïè÷ øáà ¤¤§¥¨¥¤¨¨¤¨¨¤
dywn .mei eze`a clepy wepiz ly dphw rav` iwxtn cg` ±

:`xnbdéáéúéîepipy ,i`pi iax iac ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
`ivend ,`ziixaaïîLexeriyCeñì éãkea.BîBé ïa ïè÷å ïè÷ øáà ¤¤§¥¨¥¤¨¨§¨¨¤

éàî,`ziixad zpeek `id dn ±åàìxeriydy dzpeek oi` m`d ± ©¨
jeql ick ea `diy `edìBãâc ïè÷ øáà,lecb mc` ly ±ìBãb øáàå ¥¤¨¨§¨§¥¤¨

BîBé ïa ïè÷ ìL`ziixad zpeeke ,enei oa wepiz ly lecb xa` e` ± ¤¨¨¤
,xa`d lr e` zqgiizn dpyna epipyy 'ohw' daizdy x`al
ly lecb xa` epiide ,mc`d lr e` ,lecb mc` ly ohw xa` epiide
xeriydy i`pi iax ly eyxcn ziaa exn`y enk `le ,ohw mc`

jeql ick `ed:`xnbd zvxzn .enei oa wepiz ly ohw xa` ea
éàpé éaø éác Cì éøîàiax ly eyxcn zia ipa jl aiydl mileki ± ¨§¦¨§¥©¦©©

,i`piàì`l` ,`ziixad zpeek `id eføîà÷ éëäzpeek jk ± Ÿ¨¦¨¨©
`ivend ,xnel `ziixad,ïîLexeriyïè÷ ìL ïè÷ øáà Ceñì éãk ¤¤§¥¨¥¤¨¨¤¨¨

,BîBé ïadpyna epipyy 'ohw' daizdy x`al `ziixad zpeeke ¤
ick `ed xeriydy ,epiide ,mc`d lr mbe xa`d lr mb zqgiizn
iax ly eyxcn ziaa exn`y enke ,ohw mc` ly ohw xa` jeql

.i`pi
miiepy i`pi iax iac ixacy xnel ozip m`d zl`ey `xnbd

:mi`pz zwelgnaéàpúk àîéìielz df xacy xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥
`ivend ,`ziixaa epipyy ,mi`pz zwelgnaïîLexeriyéãk ¤¤§¥

Ceñìeaïúð éaø ,øæòìà ïa ïBòîL éaø éøác ,BîBé ïa ïè÷å ïè÷ øáà ¨¥¤¨¨§¨¨¤¦§¥©¦¦§¤¤§¨¨©¦¨¨
,øîBàexeriyCeñì éãkeaéâìôéî÷ àäa åàì éàî .ïè÷ øáàm`d ± ¥§¥¨¥¤¨¨©¨§¨¨¦§§¦

,ewlgp dfa `løáñ øæòìà ïa ïBòîL éaøcick `ed xeriydy §©¦¦§¤¤§¨¨¨©
ea jeqlìL ïè÷ øáàwepizïè÷,enei oaøáñ ïúð éaøåxeriydy ¥¤¨¨¤¨¨§©¦¨¨¨©

ea jeql ick `edìBãâc ïè÷ øáà,lecb mc` ly ±ìBãb øáà Bà ¥¤¨¨§¨¥¤¨
ïè÷c,ohw wepiz ly ±ìáàjeql ick wx ea yi m`ìL ïè÷ øáà §¨¨£¨¥¤¨¨¤

àì ,BîBé ïa ïè÷.ez`ved lr miaiig oi` - ¨¨¤Ÿ
:`xnbd dgecàìxaca mi`pz ewlgpy `ziixadn gikedl oi` ± Ÿ

xnel xyt`e ,dfàîìò éleëcyiy ony `ivend lkd ixacly ± §¥¨§¨
jeql ick wx eaàì ,BîBé ïa ïè÷c ïè÷ øáàlr aiig epi` - ¥¤¨¨§¨¨¤Ÿ

,ez`ved
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המשך ביאור למס' שבת ליום שישי עמ' ב

dlÎcl wxt dinxi - mi`iap

ãì-÷øô äéîøéakÎhi

èé:ìâòä éøúa ïéa íéøáòä õøàä íò ìëå íéðäkäå íéñøqä íìLeøé éøNå äãeäé éøNëézúðå ¨¥̧§¹̈§¨¥´§¨©¦ À©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬¨¥«¤§¨©¦³
:õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa íúBà¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§¨§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦§¤¡©¬¨¨«¤

àëìáa Cìî ìéç ãéáe íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà åéøN-úàå äãeäé-Cìî eäi÷ãö-úàå§¤¦§¦¨̧¤«¤§¹̈§¤¨À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§©¥µ¤´¤¨¤½
:íëéìòî íéìòäáëäôøNe äeãëìe äéìò eîçìðå úàfä øéòä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàð äeöî éððä ¨Ÿ¦−¥£¥¤«¦§¦̧§©¤¹§ª§À̈©£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨

:áLé ïéàî äîîL ïzà äãeäé éøò-úàå Làá̈¥®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«
äì-÷øô äéîøéhÎ`

à:øîàì äãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäé éîéa ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácäáCBìä ©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´§¨®¦¥̧§¨¦¯¤Ÿ¦¨²¤¬¤§−̈¥«Ÿ¨»
lä úçà-ìà ýåýé úéa íúBàáäå íúBà zøaãå íéáëøä úéa-ìà:ïéé íúBà úé÷Läå úBëLâçwàå ¤¥´¨¥¨¦¼§¦©§¨´½̈©£¦«¨Æ¥´§½̈¤©©−©§¨®§¦§¦¨¬−̈¨«¦¨¤©º

:íéáëøä úéa-ìk úàå åéða-ìk-úàå åéçà-úàå äéðváç-ïa eäéîøé-ïá äéðæàé-úàãúéa íúà àáàå ¤©£©§¨³¤¦§§Æ̈Æ¤£©¦§½̈§¤¤−̈§¤¨¨¨®§¥−¨¥¬¨¥¨¦«¨¨¦³Ÿ¨Æ¥´
ì-ìà ýåýéì ìöà-øLà íéýìàä Léà eäéìcâé-ïa ïðç éða úkLìì ìònî øLà íéøOä úkLúkL §½̈¤¦§©À§¥²¨¨¬¤¦§©§−̈¦´¨¡Ÿ¦®£¤¥Æ¤Æ¦§©´©¨¦½£¤´¦©À©§¦§©²

:óqä øîL ílL-ïá eäéNòîäîàå úBñëå ïéé íéàìî íéòáb íéáëøä-úéá éða | éðôì ïzàåíäéìà ø ©£¥¨¬¤©ª−Ÿ¥¬©©«¨¤¥º¦§¥´§¥´¥¨¥¨¦À§¦¦²§¥¦¬©−¦§Ÿ®¨Ÿ©¬£¥¤−
:ïéé-eúLåíëéðáe ízà ïéé-ezLú àì øîàì eðéìò äeö eðéáà áëø-ïa áãðBé ék ïéi-äzLð àì eøîàiå §¨«¦©Ÿ§−´Ÿ¦§¤¨®¦¦Á¨¨̧¤¥¹̈¨¦À¦¨³¨¥ÆÆ¥½Ÿ¯Ÿ¦§©²¦©¤¬§¥¤−

:íìBò-ãòæeáLz íéìäàa ék íëì äéäé àìå eòhú-àì íøëå eòøæú-àì òøæå eðáú-àì úéáe ©¨«©´¦«Ÿ¦§À§¤³©«Ÿ¦§¨ÆÆ§¤¤́«Ÿ¦½̈§¬Ÿ¦«§¤−¨¤®¦Â¨¢¨¦³¥«§Æ
:íL íéøb ízà øLà äîãàä éðt-ìò íéaø íéîé eéçz ïòîì íëéîé-ìkçáãðBäé ìB÷a òîLpå ¨§¥¤½§©̧©¦«§¹¨¦³©¦Æ©§¥´¨£¨½̈£¤¬©¤−¨¦¬¨«©¦§©À§¸§¨¨³

:eðéúðáe eðéða eðéLð eðçðà eðéîé-ìk ïéé-úBúL ézìáì eðeö øLà ìëì eðéáà áëø-ïaèúBða ézìáìe ¤¥¨Æ¨¦½§−Ÿ£¤´¦¨®§¦§¦³§«©Æ¦Æ¨¨¥½£©´§¨¥½¨¥−§Ÿ¥«§¦§¦²§¬
ì íéza:eðl-äéäé àì òøæå äãNå íøëå eðzáL ¨¦−§¦§¥®§¤¤̄§¨¤²¨¤−©¬Ÿ¦«§¤¨«

i"yx
(‡Î).íëéìòî íéìåòä ממצרים שיצא פרעה חיל מפני

זה בספר שמפורש äåöî.(Î·):(ל"ז)כמו éððä ושב
עליכם: ישובו והכשדים לארצו פרעה חיל

(·).íéáëøä úéá ìà יתרו ומבני רכב בן יונדב בני

íéäìàä.(„)היו: ùéà:'דה óñä.נביא øîåù
בלע"ז: טרשורי"ר åáùú.(Ê)אמרכלא íéìäàá

חלק  להם היה לא שם גרים אתם אשר במדבריות
היו: גרים שבני בארץ

cec zcevn
(ËÈ).‰„Â‰È È¯˘בתרי בין עברו  אשר וכו' יהודה שרי והם

ונתתיÈ˙˙Â.(Î)העגל: לומר חזר הדברים  שארכו לפי 
ÂÎÂ'.אותם : ÏÎ‡ÓÏ:מאד ירבו  כי על יקברום לא  Ó‰·ÏÂ˙כי
.ı¯‡‰:בהמה בכלל  חיה  כי הארץ  ÏÈÁ(Î‡)לחית „È·Â
.'ÂÎÂ:במ "ש ענין  כפל והוא  נפשם ומבקשי האויבים הם 

.ÌÎÈÏÚÓ ÌÈÏÂÚ‰שבאו בשמעם  מעליכם נסתלקו אשר
וישמעו ממצרים יצא פרעה וחיל כמ "ש לכם  לעזור מצרים 

לז): (לקמן ירושלים  מעל ויעלו וכו ' ‰È(Î·)הכשדים
.‰ÂˆÓ:לבם אעיר בבל :ÌÈ˙Â·È˘‰Â.ר"ל מלך  חיל  את לפה אשיב

(·).ÌÈ·Î¯‰ ˙È·: היו יתרו ומזרע  רכב  בן יונדב  בני ‰'.הם  ˙È·:'ה בית  ‰ÂÎ˘Ï˙.אל  ˙Á‡ Ï‡:הלשכות מן  אחת אל
.˙È˜˘‰Â:יין להשקותם  ‰‡ÌÈ‰Ï.(„)השתדל ˘È‡:' ה ‡ˆÏ.נביא  השרים‡˘¯ אשר הלשכה  אצל  היתה  ההיא  הלשכה 

מעשיהו: ללשכת וממעל  שמה מהם:ÂÒÂÎÂ˙.(‰)נאספים לשתות מהגביעים יין  בהם  המשפחה:‡·ÂÈ.(Â)לשפוך ראש  ר"ל
.ÌÏÂÚ „Ú:הדורות כל  סוף ÌÎÏ.(Ê)עד ‰È‰È ‡ÏÂ:נטוע וכרם  זרוע ושדה בנוי בית לכם יהיה  לא במתנה או בקנין אף 
.ÌÈÏ‰‡·:למקום ממקום להעתיקם שאפשר השדה  פני על ÂÎÂ'.העשויים ÂÈÁ˙ ÔÚÓÏסיבה בהם יש  וכרם ושדה בית כי

יוכל  בקל וכרם שדה לו ואין  באהלים היושב אבל ההוא המקום אנשי עם יאבד  ולפעמים שהם במקום האדם  את המעכבת 
מגונים): למעשים שמביא הוא  ידוע כי לפרש הוצרך  לא  היין שתיית  מניעת (וטעם למקום ממקום  ‚¯ÌÈלהעתיק Ì˙‡ ¯˘‡

.Ì˘:האהלים נטיית ·˜ÏÂ.(Á)במקום ÚÓ˘Âמאמריו קיבלנו  לומר ÂÈ˙Â·Â.:רצה ÂÈ·:והקטנות הקטנים אף ר"ל
(Ë).ÂÈ˙·˘Ï:בהם אנחנו זרוע:Ú¯ÊÂ.לשבת  גן אף  זרע  מין כל  ר "ל 

oeiv zcevn
(ËÈ).ÌÈÒÈ¯Ò‰:שררה עברה:‰ÌÈ¯·ÂÚ.מין מל '
(‡Î).ÌÈÏÂÚ‰ירושלים מעל ויעלו כמו  סילוק לז)ענין  :(לקמן
(·).˙ÂÎ˘Ï‰: חדר ‰ÛÒ.(„)ענין ¯ÓÂ˘מזוזות שומר

הסף  שומרי  הכהנים וכן מזוזה הוא סף כי יג)השערים  :(מ"ב
(‰).ÌÈÚÈ·‚היין מביאים ובהם מהם  וגדולים כוסות כעין הם

הכסף גביע  גביעי ואת  מד)וכן  לבן‚¯ÌÈ.(Ê):(בראשית עם כמו 
לב)גרתי :(בראשית



ריג dlÎcl wxt dinxi - mi`iap

ãì-÷øô äéîøéakÎhi

èé:ìâòä éøúa ïéa íéøáòä õøàä íò ìëå íéðäkäå íéñøqä íìLeøé éøNå äãeäé éøNëézúðå ¨¥̧§¹̈§¨¥´§¨©¦ À©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬¨¥«¤§¨©¦³
:õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa íúBà¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§¨§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦§¤¡©¬¨¨«¤

àëìáa Cìî ìéç ãéáe íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà åéøN-úàå äãeäé-Cìî eäi÷ãö-úàå§¤¦§¦¨̧¤«¤§¹̈§¤¨À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§©¥µ¤´¤¨¤½
:íëéìòî íéìòäáëäôøNe äeãëìe äéìò eîçìðå úàfä øéòä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàð äeöî éððä ¨Ÿ¦−¥£¥¤«¦§¦̧§©¤¹§ª§À̈©£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨

:áLé ïéàî äîîL ïzà äãeäé éøò-úàå Làá̈¥®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«
äì-÷øô äéîøéhÎ`

à:øîàì äãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäé éîéa ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácäáCBìä ©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´§¨®¦¥̧§¨¦¯¤Ÿ¦¨²¤¬¤§−̈¥«Ÿ¨»
lä úçà-ìà ýåýé úéa íúBàáäå íúBà zøaãå íéáëøä úéa-ìà:ïéé íúBà úé÷Läå úBëLâçwàå ¤¥´¨¥¨¦¼§¦©§¨´½̈©£¦«¨Æ¥´§½̈¤©©−©§¨®§¦§¦¨¬−̈¨«¦¨¤©º

:íéáëøä úéa-ìk úàå åéða-ìk-úàå åéçà-úàå äéðváç-ïa eäéîøé-ïá äéðæàé-úàãúéa íúà àáàå ¤©£©§¨³¤¦§§Æ̈Æ¤£©¦§½̈§¤¤−̈§¤¨¨¨®§¥−¨¥¬¨¥¨¦«¨¨¦³Ÿ¨Æ¥´
ì-ìà ýåýéì ìöà-øLà íéýìàä Léà eäéìcâé-ïa ïðç éða úkLìì ìònî øLà íéøOä úkLúkL §½̈¤¦§©À§¥²¨¨¬¤¦§©§−̈¦´¨¡Ÿ¦®£¤¥Æ¤Æ¦§©´©¨¦½£¤´¦©À©§¦§©²

:óqä øîL ílL-ïá eäéNòîäîàå úBñëå ïéé íéàìî íéòáb íéáëøä-úéá éða | éðôì ïzàåíäéìà ø ©£¥¨¬¤©ª−Ÿ¥¬©©«¨¤¥º¦§¥´§¥´¥¨¥¨¦À§¦¦²§¥¦¬©−¦§Ÿ®¨Ÿ©¬£¥¤−
:ïéé-eúLåíëéðáe ízà ïéé-ezLú àì øîàì eðéìò äeö eðéáà áëø-ïa áãðBé ék ïéi-äzLð àì eøîàiå §¨«¦©Ÿ§−´Ÿ¦§¤¨®¦¦Á¨¨̧¤¥¹̈¨¦À¦¨³¨¥ÆÆ¥½Ÿ¯Ÿ¦§©²¦©¤¬§¥¤−

:íìBò-ãòæeáLz íéìäàa ék íëì äéäé àìå eòhú-àì íøëå eòøæú-àì òøæå eðáú-àì úéáe ©¨«©´¦«Ÿ¦§À§¤³©«Ÿ¦§¨ÆÆ§¤¤́«Ÿ¦½̈§¬Ÿ¦«§¤−¨¤®¦Â¨¢¨¦³¥«§Æ
:íL íéøb ízà øLà äîãàä éðt-ìò íéaø íéîé eéçz ïòîì íëéîé-ìkçáãðBäé ìB÷a òîLpå ¨§¥¤½§©̧©¦«§¹¨¦³©¦Æ©§¥´¨£¨½̈£¤¬©¤−¨¦¬¨«©¦§©À§¸§¨¨³

:eðéúðáe eðéða eðéLð eðçðà eðéîé-ìk ïéé-úBúL ézìáì eðeö øLà ìëì eðéáà áëø-ïaèúBða ézìáìe ¤¥¨Æ¨¦½§−Ÿ£¤´¦¨®§¦§¦³§«©Æ¦Æ¨¨¥½£©´§¨¥½¨¥−§Ÿ¥«§¦§¦²§¬
ì íéza:eðl-äéäé àì òøæå äãNå íøëå eðzáL ¨¦−§¦§¥®§¤¤̄§¨¤²¨¤−©¬Ÿ¦«§¤¨«

i"yx
(‡Î).íëéìòî íéìåòä ממצרים שיצא פרעה חיל מפני

זה בספר שמפורש äåöî.(Î·):(ל"ז)כמו éððä ושב
עליכם: ישובו והכשדים לארצו פרעה חיל

(·).íéáëøä úéá ìà יתרו ומבני רכב בן יונדב בני

íéäìàä.(„)היו: ùéà:'דה óñä.נביא øîåù
בלע"ז: טרשורי"ר åáùú.(Ê)אמרכלא íéìäàá

חלק  להם היה לא שם גרים אתם אשר במדבריות
היו: גרים שבני בארץ

cec zcevn
(ËÈ).‰„Â‰È È¯˘בתרי בין עברו  אשר וכו' יהודה שרי והם

ונתתיÈ˙˙Â.(Î)העגל: לומר חזר הדברים  שארכו לפי 
ÂÎÂ'.אותם : ÏÎ‡ÓÏ:מאד ירבו  כי על יקברום לא  Ó‰·ÏÂ˙כי
.ı¯‡‰:בהמה בכלל  חיה  כי הארץ  ÏÈÁ(Î‡)לחית „È·Â
.'ÂÎÂ:במ "ש ענין  כפל והוא  נפשם ומבקשי האויבים הם 

.ÌÎÈÏÚÓ ÌÈÏÂÚ‰שבאו בשמעם  מעליכם נסתלקו אשר
וישמעו ממצרים יצא פרעה וחיל כמ "ש לכם  לעזור מצרים 

לז): (לקמן ירושלים  מעל ויעלו וכו ' ‰È(Î·)הכשדים
.‰ÂˆÓ:לבם אעיר בבל :ÌÈ˙Â·È˘‰Â.ר"ל מלך  חיל  את לפה אשיב

(·).ÌÈ·Î¯‰ ˙È·: היו יתרו ומזרע  רכב  בן יונדב  בני ‰'.הם  ˙È·:'ה בית  ‰ÂÎ˘Ï˙.אל  ˙Á‡ Ï‡:הלשכות מן  אחת אל
.˙È˜˘‰Â:יין להשקותם  ‰‡ÌÈ‰Ï.(„)השתדל ˘È‡:' ה ‡ˆÏ.נביא  השרים‡˘¯ אשר הלשכה  אצל  היתה  ההיא  הלשכה 

מעשיהו: ללשכת וממעל  שמה מהם:ÂÒÂÎÂ˙.(‰)נאספים לשתות מהגביעים יין  בהם  המשפחה:‡·ÂÈ.(Â)לשפוך ראש  ר"ל
.ÌÏÂÚ „Ú:הדורות כל  סוף ÌÎÏ.(Ê)עד ‰È‰È ‡ÏÂ:נטוע וכרם  זרוע ושדה בנוי בית לכם יהיה  לא במתנה או בקנין אף 
.ÌÈÏ‰‡·:למקום ממקום להעתיקם שאפשר השדה  פני על ÂÎÂ'.העשויים ÂÈÁ˙ ÔÚÓÏסיבה בהם יש  וכרם ושדה בית כי

יוכל  בקל וכרם שדה לו ואין  באהלים היושב אבל ההוא המקום אנשי עם יאבד  ולפעמים שהם במקום האדם  את המעכבת 
מגונים): למעשים שמביא הוא  ידוע כי לפרש הוצרך  לא  היין שתיית  מניעת (וטעם למקום ממקום  ‚¯ÌÈלהעתיק Ì˙‡ ¯˘‡

.Ì˘:האהלים נטיית ·˜ÏÂ.(Á)במקום ÚÓ˘Âמאמריו קיבלנו  לומר ÂÈ˙Â·Â.:רצה ÂÈ·:והקטנות הקטנים אף ר"ל
(Ë).ÂÈ˙·˘Ï:בהם אנחנו זרוע:Ú¯ÊÂ.לשבת  גן אף  זרע  מין כל  ר "ל 

oeiv zcevn
(ËÈ).ÌÈÒÈ¯Ò‰:שררה עברה:‰ÌÈ¯·ÂÚ.מין מל '
(‡Î).ÌÈÏÂÚ‰ירושלים מעל ויעלו כמו  סילוק לז)ענין  :(לקמן
(·).˙ÂÎ˘Ï‰: חדר ‰ÛÒ.(„)ענין ¯ÓÂ˘מזוזות שומר

הסף  שומרי  הכהנים וכן מזוזה הוא סף כי יג)השערים  :(מ"ב
(‰).ÌÈÚÈ·‚היין מביאים ובהם מהם  וגדולים כוסות כעין הם

הכסף גביע  גביעי ואת  מד)וכן  לבן‚¯ÌÈ.(Ê):(בראשית עם כמו 
לב)גרתי :(בראשית



bריד wxt l`ipc - miaezk

â-÷øô ìàéðãhÎa

áàézôz àiøáúc àiøáãâ àiøæbøãà àúåçôe àiðâñ àiðtøcLçàì | Lðëîì çìL àkìî øvðãëeáðe§©§¤©´©§¿̈§©¿§¦§©´©«£©§©§§©¿̈¦§©¨´«©£¨¿̈£©§¨§©¨Á§¨̧§©¨³§¨§©¨Æ¦§¨¥½
:àkìî øvðãëeáð íé÷ä éc àîìö úkðçì àúîì àúðéãî éðèìL ìëåâàiðtøcLçà ïéLpkúî ïéãàa §−Ÿ¦§Ÿ¥´§¦«¨¨®§¥¥Æ©£ª©´©§½̈¦¬£¥−§©§¤©¬©§¨«¥©¿¦¦«§©§¦¿£©§©§§©¿̈

íé÷ä éc àîìö úkðçì àúðéãî éðèìL ìëå àézôz àiøáúc àiøáãâ àiøæbøãà àúåçôe àiðâñ¦§©¨´«©£¨¿̈£©§¨§©¨´§¨§©¨Á§¨̧§©¹̈¦§¨¥À§ŸÆ¦§Ÿ¥´§¦«¨½̈©£ª©´©§½̈¦¬£¥−
:øvðãëeáð íé÷ä éc àîìö ìá÷ì ïéîé÷å (ïéîà÷å) àkìî øvðãëeáðãïéøîà ïBëì ìéçá àø÷ àæBøëå §©§¤©´©§¨®§¨«§¦Æ¨¢¥´©§½̈¦¬£¥−§©§¤©«§¨−̈¨¥´§¨®¦§³¨«§¦Æ

:àiðMìå àinà àiîîòäïéøzðñt àëañ ñBøú÷ (ñåøúé÷) àúé÷BøLî àðø÷ ì÷ ïeòîLú-éc àðcòa ©«§©½̈ª©−̈§¦¨©¨«§¦¨¿̈¦«¦§§¿¨´©§¨´©Â§¦¨©§¸©§¨³§©§¥¦Æ
:àkìî øvðãëeáð íé÷ä éc àáäc íìöì ïeãbñúå ïeìtz àøîæ éðæ ìëå äéðtîeñåìté àì-éc-ïîe §´Ÿ§½̈§−Ÿ§¥´§¨¨®¦§³§¦§§Æ§¤´¤©£½̈¦¬£¥−§©§¤©¬©§¨«©¦¨¬¦¥−

:àzã÷é àøeð ïezà-àBâì àîøúé àúòL-da ãbñéåæàiîîò-ìk ïéòîL éãk àðîæ-da äðc ìá÷-ìk §¦§ª®©©£¨´¦§§¥½§«©¬−̈¨¦«§¨«¨¢¥´§¿̈¥¦§¿̈§¦´¨«§¦´¨«©§©¿̈
àiðMìå àiîà àiîîò-ìk ïéìôð àøîæ éðæ ìëå ïéøèðñt àëaN ñBøú÷ (ñøúé÷) àúé÷BøLî àðø÷ ì÷́̈©§¨Á©§¸¦¹̈©§³©§¨Æ§©§¥¦½§−Ÿ§¥´§¨¨®¨«§¦̧¨«©«§©¹̈ª©¨´§¦¨©À̈

:àkìî øvðãëeáð íé÷ä éc àáäc íìöì ïéãâñçeìëàå ïéàcNk ïéøáb eáø÷ àðîæ-da äðc ìá÷-ìk ¨«§¦Æ§¤´¤©£½̈¦¬£¥−§©§¤©¬©§¨«¨¢¥³§¨Æ¥¦§½̈§¦−ª§¦´©§¨¦®©£©¬
:àéãeäé éc ïBäéöø÷è:ééç ïéîìòì àkìî àkìî øvðãëeáðì ïéøîàå Bðò ©§¥−¦¬§¨¥«£Æ§¨´§¦½¦§©§¤©−©§¨®©§−̈§¨§¦¬¡¦«

i"yx
(·).àéðôøãùçàì:דוכסין.àúåçô:שלטונין

.'åâå àéøáãâ àéøæâøãà:הם עכו''ם שם úëåðçìכולם
.àîìö:עבודותיו ìéçá.(„)תחלת àø÷ àæåøëå הכרוז

גדול: בכח àéîîò.יוצא ïéøîà ïåëì העמים כל לכם
במשלחת  המלך מצות מכרוז אומרים והלשונות

àúé÷åøùî.(‰)המלך: àðø÷ ì÷ ïåòîùúã àðãòá
להם  אשרקה י) (זכריה כמו שורקת הקרן קול

åâå'.ואקבצם: àëáñ ñåøú÷:הם זמר כלי éðæכולם
.àøîæ:לזנוהי ת''א למינו זמר àøåð.(Â)מיני ïåúà

כבשן  והוא לסיד אבנים בה לשרוף שעושין גומא
המקרא: äðã.(Ê)שבכל ìá÷ ìë עומ שנזהרו כל זו ת

כך: על המלך àðîæ.במצות äá קול שישמעו בזמן בו

להשתחוות  המשתחוים שיבואו לסימן שהוא הזמר
וגו': עממיא כל äðã.(Á)נפלין ìá÷ ìë זו עומת כל

עליהם: להלשין שעה שיש היהודי' שונאי שראו
.ïåäöø÷ åìëàå ïéàãùë ïéøáåâ åáéø÷,עליהם הלשינו

קורצין, תיכול ולא מתרגמינן יט) (ויקרא רכיל תלך לא
לאכול  רכיל הולכי של דת היתה שכן אני ואומר
דברים  קיום סימן והוא שם שמלשינין במקום לגימא
לשון  ולאמת דבריהם לברר עליהם יש שעה שמאותה
לשון  קורצין אכילת נקראת סעודה ואותה שאמרו הרע
הרע: לשון לסימן שהוא ו) (משלי בעיניו קורץ

(Ë).ïéøîàå åðò קול לשון שבמקרא עניה כל צווחו,
הוא: רם

cec zcevn
(·).˘ÎÓÏמושלי שאר  וכל  וכו' אחשדרפניא את  לאסוף 

העמיד : אשר הצלם לחנוכת לבא אז·‡„ÔÈ.(‚)המדינה
וכו': אחשדרפניא  אשרÔÈÓÈÈ˜Â.נאספו הצלם  מול  ועמדו 

גדול :.ÊÂ¯ÎÂ‡(„)העמיד : קול  בהרמת  ר"ל  בכח קרא  וכרוז
.ÔÂÎÏ:'וכו עממיא אתם  ומזרזים  אומרים לכם הכרוז דבר וזהו
(‰).‡„Ú· וכל וכו' השופר  קרן קול  תשמעון אשר בעת

הזהב צורת אל ותשתחוו  פניכם על תפלו אז זמר  מיני שאר
המלך : נבוכדנצר העמיד  יפול ÔÓÂ.(Â)אשר  לא  אשר ומי

הבוערת: אש  תנור לתוך  יושלך  הזאת בעת מיד  אזי וישתחוה
(Ê).Ï·˜ ÏÎשמעו כאשר  העת  בזה  לכן הזה הכרוז  בעבור 

פניהם על כולם  נפלו וכו' השופר קרן קול  העמים  כל
זני בכל  וכללו סומפוניא כאן  זכר (ולא הצלם אל  והשתחוו
ישתחוה שלא למי פה  פתחון  ליתן  הביאו לא  מדעת  או  זמרא,

אין שלטון המלך ודבר ישראל  את להכשיל  היה  הכוונה  עצם כי בחיל  קרא כאשר הסומפוניא הביאו  לא הלא  לומר יוכל  כי
להם אין עדיין ישתחוו לא  אם בחשבו הסומפוניא את מנע לזה  במיתתן לו  מה ישתחוו לא ועכ "ז הכל יביאו ואם להשיב

בשניה): להשתחוות יפתם ואולי מות ˜·Ï.(Á)משפט  ÏÎ:פיו מרו ולא השתחוו העכו"ם כל  אשר זאת ÓÊ‡.בעבור ‰·
היהודים : על  מלשינות והלשינו כשדים  אנשי  קרבו ההיא מדרך ÂÚ.(Ë)בעת והוא  יחיה לעולם המלך  וכו' ואמרו קול  הרימו 

האמרים: בראשית המלך  את לברך המוסר

oeiv zcevn
(·).'ÂÎÂ ‡ÈÙ¯„˘Á‡Ïלמעלה זו שררה מיני שמות כולם 

כשדים: בל' המה וידועים הדברÎÁÏ˙.מזו  תשמיש התחלת 
המקרא: בל ' חינוך  קרוי והולך משמש ÊÂ¯ÎÂ‡.(„)להיות

לרבים : הדבר השמעת להםÈÓÓÚ‡.ענין  שיש  האומות הם
ותורה: תורה:‡ÈÓÂ‡.אלוה ובלא אלוה בלא  È˘ÏÂ‡.הם 

זולתם: ובין ותורה  אלוה  מבני בין בלשונותם  החלוקים  הם 
(‰).'ÂÎÂ ‡˙È˜Â¯˘Óהמה וידועים זמר  כלי מיני שמות  כולם 

כשדים : ˜¯ˆÔÂ‰È.(Á)בל ' ÂÏÎ‡Âרכילות מענין הוא
קורצין תיכול לא ת "א יט ) (ויקרא רכיל  תלך  לא כי ומלשינות 
יבינו לא למען בעיניו  ולקרוץ דברו  לרמז  המלשין שדרך ע"ש
ילשין אשר מי בשר אוכל  כאילו ההיא  ובקריצה  העומדים  כל

עליו:

` dpyn iriay wxt dxenz zkqn

‰çaænä éab ìò íéøeñàä ìk–íéøzî ïäéúBãìå.äôøè ãìå–øæòéìà éaøøîBà:çaænä éab ìò áø÷é àG. ¨¨£¦©©¥©¦§¥©©§¥¤ª¨¦§©§¥¨©¦¡¦¤¤¥¦§©©©¥©¦§¥©
íéîëçåíéøîBà:áø÷é.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:äôøhä ïî ä÷ðiL äøLk–çaænä éab ìòî äìeñt.ìk ©£¨¦§¦¦§©©¦£¦¨¤©§¦§¥§¥¨¤¨§¨¦©§¥¨§¨¥©©¥©¦§¥©¨

äôøè eNòpL íéLãwä–íúBà ïéãBt ïéà,íéáìkì ïìéëàäì íéLãwä úà íéãBt ïéàL. ©¢¨¦¤©£§¥¨¥¦¨¤¥¦¤©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡úéaä ÷ãa éLã÷a ïéàM äî çaænä éLã÷a Lé,çaænä éLã÷a ïéàM äî úéaä ÷ãa éLã÷a Léå:éLãwL ¥§¨§¥©¦§¥©©¤¥§¨§¥¤¤©©¦§¥§¨§¥¤¤©©¦©¤¥§¨§¥©¦§¥©¤¨§¥
äøeîz íéNBò çaænä,ìebt íeMî íäéìò ïéáiçå,àîèå øúBð,íðBéãt øçàì øeñà ïáìçå ïãìå,õeça íèçBMäå ©¦§¥©¦§¨§©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§¨¨©£¨¨¨§©©¦§¨§©£¨©

áiç,ïøëNa íéðnàì íäî íéðúBð ïéàå–úéaä ÷ãa éLã÷a ïk ïéàM äî. ©¨§¥§¦¥¤¨ª¨¦¦§¨¨©¤¥¥§¨§¥¤¤©©¦

d.gafnd iabl mixeq`d lkàéäå åæ äîäá ìò àáù øúéä ìù øëæäù ,ïáø÷ì øúåî ãìåä ,äãìéå äøáòúð ë"çàå ïéìåç àéäùë äòáøðù äîäá ïåâë
:åòáøð äãìåå àéäã ,ïáø÷ì ìåñô ãìåä ,úøáåòî àéäùë äòáøð ìáà .øúåî íøåâ äæå äæå ,àåáéù ãìåì åîøâ ïäéðù ,äøåñà àéäù.dtixh cle.áø÷é àì

úåôéøè åìàá àéä àúâåìôå .éáø à÷ äôåâî åàìã ,éøù ìëä éøáã èåéãäì ìáà[ç"ð óã]äðéà äôéøè øîàã ïàîì àëéàå ,úãìåé äôéøè øîàã ïàîì àëéà ,
íøåâ äæå äæ éøáñ ïðáøå ,øåñà íøåâ äæå äæ øáñ øæòéìà 'øã ,éâéìô àäáå ,äøáéò óåñáìå äôøèðù ïåâë äì úçëùî úãìåé äôéøè øîàã ïàîì .úãìåé
åàì øáåò éøáñ ïðáøå ,àåä åîà êøé øáåò øáñ øæòéìà 'øã ,éâéìô àäáå ,äôøèð óåñáìå äøáéòù ïåâë äì úçëùî úãìåé äðéà äôéøè øîàã ïàîìå .øúåî

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .àåä åîà êøé.dleqt dtixhd on dwpiy dxykìò ãåîòì äìåëéå ìéàåä ,äáø÷äì äìåñô àéä úòì úòî ä÷ðéù íåéä åúåà ìë
äîäá åìéôàã ,äøùë àéäù äéððç éáø äãåî äéòîî ìëàúðù øçàì ìáà .úòì úòî íìùéù ãò äéòîî ìëàúî åðéàå ,úøçà äìéëà àìá áìç åúåà

:ñåðâéèðà ïá àðéðç éáøë äëìä ïéàå .çáæîì äøùë àéäù íéãåî ìëä äøæ äãåáò éðéùøëá äîèôúðù.mialkl olik`dl miycwd z` micet oi`yéìåñôáã
:áìç àìå øùá ,êéáìëì àìå úìëàå ,äæéâ àìå çáæú ïðéùøãå ,øùá úìëàå çáæú áéúë åãôðù íéùã÷åîä

f`.dxenz miyer gafn iycwy .gafn iycwa yiïéùåò ïéà úéáä ÷ãá éùã÷å .äøåîú ïéùåò ïéà úåçðîå úåôåò ìáà .çáæî éùã÷ ìù úåîäá à÷åãå
:äøåîú éãáò àìã àø÷î úéáä ÷ãá éùã÷ì ïðéèòîî àî÷ ÷øô óåñá ìéòì ,äøåîú.`nhe xzepe lebt meynìë ììëá íéîìùå ,éáéúë íéîìùá åäìåë

:çáæî éùã÷ ìë óà ,çáæî éùã÷ íéãçåéî íéîìù äî êì øîåì ,ïäéìà ùé÷äì ,åàöé äîìå ,åéä íéùã÷ä.opeict xg`l xeq` oalge ocleáéúëã ,ïáìç
àîéìà àì ,åäðé÷øôì ,àéúà à÷ äéåçã äùåã÷ çåëîã ,åäðéáåø÷àì àúð÷ú åäì úéìã ,ïðåéãô øçàì ãéìåàå ïðåéãô éðôì øáòéàã ïåâë ïãìå .áìç àìå ,øùá

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

çaænä éab ìò íéøeñàä ìk,א במשנה לעיל שנימנו  –ïäéúBãìå ÈÈÂÄÇÇÅÇÄÀÅÇÇÀÅÆ
íéøzî ולדותיהן אין ובנעבד  ובמוקצה שבנרבע מבארים, בגמרא – ËÈÄ

נתעברו , כך  ואחר תחילה, האיסור בהן  נעשה כן  אם אלא מותרים
הולד וילדה, נתעברה כך ואחר חולין כשהיא שנרבעה בהמה כגון

אסורה, שאמו אלא הוא, היתר  של  הולד שאבי  לפי לקרבן, מותר
וזה שזה משנתנו של התנא xzide)וסובר xeqi`) אם אבל  מותר. גורם

פסול הולד האיסור , בה שנעשה בזמן מעוברת כבר היתה הבהמה
נעבדו . או  הוקצו  או נרבעו ּוולדה שהיא äôøèלקרבן , ãìåולד – ÀÇÀÅÈ

טריפה, בהמה çaænä.של éab ìò áø÷é àG :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÇÇÅÇÄÀÅÇ
áø÷é :íéøîBà íéîëçå חולין במסכת א)– חכמים (נח , נחלקו  ÇÂÈÄÀÄÄÀÇ

בגמרא, מבואר  מכאן יולדת. אינה או יולדת היא אם טריפה, בענין
ואחר שנטרפה בכגון  במשנתנו מדובר יולדת, טריפה האומר שלדעת

הולד אסור הלכך  אסור, גורם וזה זה אליעזר: רבי  וסובר נתעברה, כך
לקרבן . הולד מותר  הלכך מותר, גורם וזה זה סוברים: וחכמים לקרבן;
שנתעברה  בכגון  במשנתנו  מדובר  יולדת אינה טריפה האומר ולדעת

שהאם  וכיון הוא, אמו  ירך  עובר אליעזר: רבי וסובר נטרפה, כך ואחר
ירך לאו עובר  סוברים: וחכמים נאסר; שבמעיה העובר  אף נאסרה,

רואים  ואנו הואיל מקום מכל  נאסרה, שהאם פי  על  ואף הוא, אמו
מותר הלכך אמו, עם הולד שנטרף לומר לנו  אין  ובריא, חי שהולד

המזבח על  meiלהקריבו zetqez"e `xephxa oiir heicdl epic oiprle)
.("aehïî ä÷ðiL äøLk :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅÀÅÈÆÈÀÈÄ

äôøhä,טריפה מבהמה חלב שינקה כשרה בהמה –ìòî äìeñt ÇÀÅÈÀÈÅÇ
çaænä éab רותח חלב בוקר  בכל שינקה כגון מבואר , בגמרא – ÇÅÇÄÀÅÇ

אכילה  בלא זה מחלב לחיות יכולה והיא שהואיל  טריפה, מבהמה
אחרים  דברים אכלה אם אף הטריפה, חלב על גדילתה כל  הרי אחרת,

המזבח על להקרבה היא פסולה הלכך l`xyi";בינתיים, zx`tz" ;i"yx)
zrl zrn jez `l` dleqt dpi`y ,m"anxd itl yxtny `xephxa oiire
,dirna algd lkrzp xake li`ed ,zrl zrn xg`l la` ,dwpiy onfn

.(dxyk idixdäôøè eNòpL íéLãwä ìk קדשים בהמות – ÈÇÃÈÄÆÇÂÀÅÈ

íúBàשנטרפו, ïéãBt ïéà בדמיהם ולקנות לחולין להוציאן  – ÅÄÈ
אחרים, íéáìkìקרבנות ïìéëàäì íéLãwä úà íéãBt ïéàLÆÅÄÆÇÃÈÄÀÇÂÄÈÇÀÈÄ

אלא  אדם. לאכילת עוד  ראויות אינן  הרי טריפה, והן  שהואיל –

כל כבודלאכילת משום לכלבים, להאכילן אותם פודים אין  הלכך בים,
זה  למדים בגמרא ובברייתא וייקברו . שימותו עד ירעו  אלא קדשים,

שנפדו המוקדשים בפסולי  שנאמר טו):ממה יב, zlk`e(דברים  gafz"
,"xya:חכמים גיזה,gafzודרשו  ולא –zlk`e...לכלביך ולא –

לכלבים. להאכילם הקדשים את פודים שאין מכאן,

א ה נ ש מ ר ו א ב

úéaä ÷ãa éLã÷a ïéàM äî çaænä éLã÷a Lé דינים יש – ÅÀÈÀÅÇÄÀÅÇÇÆÅÀÈÀÅÆÆÇÇÄ
בקדשים  שאין מה לקרבנות, היינו  למזבח, שהוקדשו בקדשים הנוהגים

המקדש ; בית לבדק ïéàMהמוקדשים äî úéaä ÷ãa éLã÷a LéåÀÅÀÈÀÅÆÆÇÇÄÇÆÅ
çaænä éLã÷a ואינם הבית, בדק בקדשי הנוהגים דינים ויש  – ÀÈÀÅÇÄÀÅÇ

המזבח: בקדשי äøeîzנוהגים íéNBò çaænä éLãwL שאם – ÆÈÀÅÇÄÀÅÇÄÀÈ
בקדושת  נתפסת החולין  בהמת קדשים, בבהמת חולין  בהמת אדם המיר

קדושות ושתיהן dxenz),תמורה miyer mpi`y zegpne zetern ueg)
במסכתנו, א בפרק ששנינו  ìebtכמו íeMî íäéìò ïéáiçå– ÀÇÈÄÂÅÆÄÄ

להקטיר או  מבשרו  לאכול הקרבן מעבודות אחת בשעת חשב אם
חייב  ממנו והאוכל פיגול , הקרבן הרי  הראוי , לזמנו  חוץ מאימוריו

ב-ג);כרת ב, זבחים אכילתם øúBð(עיין זמן לאחר  מהם נותר אם – È
כרת; חייב חייב àîèåואכלו, הריהו  מהם, ואכל גופו  שנטמא מי – ÀÈÅ

בטומאה; קדשים אוכל משום øçàìכרת øeñà ïáìçå ïãìåÀÈÈÇÂÈÈÈÀÇÇ
íðBéãtלאחר וילדו פדיונן  לפני  ונתעברו  ונפדו , מום בהם נפל  אם – ÄÀÈ

נפדה ואינו הוא שקדוש באכילה, אסור וולדן eaixwdlפדיונן , s` ,mxa)
zetqez"e `xephxa oiir Ð diegc dyecw gekn `a `ede li`ed ,xeq`

;("aeh meiשנפדו המוקדשים בפסולי  שנאמר אסור , חלבן (דברים וכן

טו): ודרשו:יב , בשר ", חלב;xya"ואכלת ולא –õeça íèçBMäåÀÇÂÈÇ
לעזרה, חוץ מזבח קדשי השוחט –áiç;מזיד היה אם כרת, –ïéàå ÇÈÀÅ

íäî íéðúBð מזבח לקדשי  המיוחדת ממעות היינו  המזבח, מקדשי – ÀÄÅÆ
ישראל"), ïøëNa("תפארת íéðnàì,במקדש שעשו  עבודתם בשכר – ÈËÈÄÄÀÈÈ

úéaä ÷ãa éLã÷a ïk ïéàM äî עושים אין הבית בדק שקדשי – ÇÆÅÅÀÈÀÅÆÆÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn



רטו b wxt l`ipc - miaezk

â-÷øô ìàéðãhÎa

áàézôz àiøáúc àiøáãâ àiøæbøãà àúåçôe àiðâñ àiðtøcLçàì | Lðëîì çìL àkìî øvðãëeáðe§©§¤©´©§¿̈§©¿§¦§©´©«£©§©§§©¿̈¦§©¨´«©£¨¿̈£©§¨§©¨Á§¨̧§©¨³§¨§©¨Æ¦§¨¥½
:àkìî øvðãëeáð íé÷ä éc àîìö úkðçì àúîì àúðéãî éðèìL ìëåâàiðtøcLçà ïéLpkúî ïéãàa §−Ÿ¦§Ÿ¥´§¦«¨¨®§¥¥Æ©£ª©´©§½̈¦¬£¥−§©§¤©¬©§¨«¥©¿¦¦«§©§¦¿£©§©§§©¿̈

íé÷ä éc àîìö úkðçì àúðéãî éðèìL ìëå àézôz àiøáúc àiøáãâ àiøæbøãà àúåçôe àiðâñ¦§©¨´«©£¨¿̈£©§¨§©¨´§¨§©¨Á§¨̧§©¹̈¦§¨¥À§ŸÆ¦§Ÿ¥´§¦«¨½̈©£ª©´©§½̈¦¬£¥−
:øvðãëeáð íé÷ä éc àîìö ìá÷ì ïéîé÷å (ïéîà÷å) àkìî øvðãëeáðãïéøîà ïBëì ìéçá àø÷ àæBøëå §©§¤©´©§¨®§¨«§¦Æ¨¢¥´©§½̈¦¬£¥−§©§¤©«§¨−̈¨¥´§¨®¦§³¨«§¦Æ

:àiðMìå àinà àiîîòäïéøzðñt àëañ ñBøú÷ (ñåøúé÷) àúé÷BøLî àðø÷ ì÷ ïeòîLú-éc àðcòa ©«§©½̈ª©−̈§¦¨©¨«§¦¨¿̈¦«¦§§¿¨´©§¨´©Â§¦¨©§¸©§¨³§©§¥¦Æ
:àkìî øvðãëeáð íé÷ä éc àáäc íìöì ïeãbñúå ïeìtz àøîæ éðæ ìëå äéðtîeñåìté àì-éc-ïîe §´Ÿ§½̈§−Ÿ§¥´§¨¨®¦§³§¦§§Æ§¤´¤©£½̈¦¬£¥−§©§¤©¬©§¨«©¦¨¬¦¥−

:àzã÷é àøeð ïezà-àBâì àîøúé àúòL-da ãbñéåæàiîîò-ìk ïéòîL éãk àðîæ-da äðc ìá÷-ìk §¦§ª®©©£¨´¦§§¥½§«©¬−̈¨¦«§¨«¨¢¥´§¿̈¥¦§¿̈§¦´¨«§¦´¨«©§©¿̈
àiðMìå àiîà àiîîò-ìk ïéìôð àøîæ éðæ ìëå ïéøèðñt àëaN ñBøú÷ (ñøúé÷) àúé÷BøLî àðø÷ ì÷́̈©§¨Á©§¸¦¹̈©§³©§¨Æ§©§¥¦½§−Ÿ§¥´§¨¨®¨«§¦̧¨«©«§©¹̈ª©¨´§¦¨©À̈

:àkìî øvðãëeáð íé÷ä éc àáäc íìöì ïéãâñçeìëàå ïéàcNk ïéøáb eáø÷ àðîæ-da äðc ìá÷-ìk ¨«§¦Æ§¤´¤©£½̈¦¬£¥−§©§¤©¬©§¨«¨¢¥³§¨Æ¥¦§½̈§¦−ª§¦´©§¨¦®©£©¬
:àéãeäé éc ïBäéöø÷è:ééç ïéîìòì àkìî àkìî øvðãëeáðì ïéøîàå Bðò ©§¥−¦¬§¨¥«£Æ§¨´§¦½¦§©§¤©−©§¨®©§−̈§¨§¦¬¡¦«

i"yx
(·).àéðôøãùçàì:דוכסין.àúåçô:שלטונין

.'åâå àéøáãâ àéøæâøãà:הם עכו''ם שם úëåðçìכולם
.àîìö:עבודותיו ìéçá.(„)תחלת àø÷ àæåøëå הכרוז

גדול: בכח àéîîò.יוצא ïéøîà ïåëì העמים כל לכם
במשלחת  המלך מצות מכרוז אומרים והלשונות

àúé÷åøùî.(‰)המלך: àðø÷ ì÷ ïåòîùúã àðãòá
להם  אשרקה י) (זכריה כמו שורקת הקרן קול

åâå'.ואקבצם: àëáñ ñåøú÷:הם זמר כלי éðæכולם
.àøîæ:לזנוהי ת''א למינו זמר àøåð.(Â)מיני ïåúà

כבשן  והוא לסיד אבנים בה לשרוף שעושין גומא
המקרא: äðã.(Ê)שבכל ìá÷ ìë עומ שנזהרו כל זו ת

כך: על המלך àðîæ.במצות äá קול שישמעו בזמן בו

להשתחוות  המשתחוים שיבואו לסימן שהוא הזמר
וגו': עממיא כל äðã.(Á)נפלין ìá÷ ìë זו עומת כל

עליהם: להלשין שעה שיש היהודי' שונאי שראו
.ïåäöø÷ åìëàå ïéàãùë ïéøáåâ åáéø÷,עליהם הלשינו

קורצין, תיכול ולא מתרגמינן יט) (ויקרא רכיל תלך לא
לאכול  רכיל הולכי של דת היתה שכן אני ואומר
דברים  קיום סימן והוא שם שמלשינין במקום לגימא
לשון  ולאמת דבריהם לברר עליהם יש שעה שמאותה
לשון  קורצין אכילת נקראת סעודה ואותה שאמרו הרע
הרע: לשון לסימן שהוא ו) (משלי בעיניו קורץ

(Ë).ïéøîàå åðò קול לשון שבמקרא עניה כל צווחו,
הוא: רם

cec zcevn
(·).˘ÎÓÏמושלי שאר  וכל  וכו' אחשדרפניא את  לאסוף 

העמיד : אשר הצלם לחנוכת לבא אז·‡„ÔÈ.(‚)המדינה
וכו': אחשדרפניא  אשרÔÈÓÈÈ˜Â.נאספו הצלם  מול  ועמדו 

גדול :.ÊÂ¯ÎÂ‡(„)העמיד : קול  בהרמת  ר"ל  בכח קרא  וכרוז
.ÔÂÎÏ:'וכו עממיא אתם  ומזרזים  אומרים לכם הכרוז דבר וזהו
(‰).‡„Ú· וכל וכו' השופר  קרן קול  תשמעון אשר בעת

הזהב צורת אל ותשתחוו  פניכם על תפלו אז זמר  מיני שאר
המלך : נבוכדנצר העמיד  יפול ÔÓÂ.(Â)אשר  לא  אשר ומי

הבוערת: אש  תנור לתוך  יושלך  הזאת בעת מיד  אזי וישתחוה
(Ê).Ï·˜ ÏÎשמעו כאשר  העת  בזה  לכן הזה הכרוז  בעבור 

פניהם על כולם  נפלו וכו' השופר קרן קול  העמים  כל
זני בכל  וכללו סומפוניא כאן  זכר (ולא הצלם אל  והשתחוו
ישתחוה שלא למי פה  פתחון  ליתן  הביאו לא  מדעת  או  זמרא,

אין שלטון המלך ודבר ישראל  את להכשיל  היה  הכוונה  עצם כי בחיל  קרא כאשר הסומפוניא הביאו  לא הלא  לומר יוכל  כי
להם אין עדיין ישתחוו לא  אם בחשבו הסומפוניא את מנע לזה  במיתתן לו  מה ישתחוו לא ועכ "ז הכל יביאו ואם להשיב

בשניה): להשתחוות יפתם ואולי מות ˜·Ï.(Á)משפט  ÏÎ:פיו מרו ולא השתחוו העכו"ם כל  אשר זאת ÓÊ‡.בעבור ‰·
היהודים : על  מלשינות והלשינו כשדים  אנשי  קרבו ההיא מדרך ÂÚ.(Ë)בעת והוא  יחיה לעולם המלך  וכו' ואמרו קול  הרימו 

האמרים: בראשית המלך  את לברך המוסר

oeiv zcevn
(·).'ÂÎÂ ‡ÈÙ¯„˘Á‡Ïלמעלה זו שררה מיני שמות כולם 

כשדים: בל' המה וידועים הדברÎÁÏ˙.מזו  תשמיש התחלת 
המקרא: בל ' חינוך  קרוי והולך משמש ÊÂ¯ÎÂ‡.(„)להיות

לרבים : הדבר השמעת להםÈÓÓÚ‡.ענין  שיש  האומות הם
ותורה: תורה:‡ÈÓÂ‡.אלוה ובלא אלוה בלא  È˘ÏÂ‡.הם 

זולתם: ובין ותורה  אלוה  מבני בין בלשונותם  החלוקים  הם 
(‰).'ÂÎÂ ‡˙È˜Â¯˘Óהמה וידועים זמר  כלי מיני שמות  כולם 

כשדים : ˜¯ˆÔÂ‰È.(Á)בל ' ÂÏÎ‡Âרכילות מענין הוא
קורצין תיכול לא ת "א יט ) (ויקרא רכיל  תלך  לא כי ומלשינות 
יבינו לא למען בעיניו  ולקרוץ דברו  לרמז  המלשין שדרך ע"ש
ילשין אשר מי בשר אוכל  כאילו ההיא  ובקריצה  העומדים  כל

עליו:

` dpyn iriay wxt dxenz zkqn

‰çaænä éab ìò íéøeñàä ìk–íéøzî ïäéúBãìå.äôøè ãìå–øæòéìà éaøøîBà:çaænä éab ìò áø÷é àG. ¨¨£¦©©¥©¦§¥©©§¥¤ª¨¦§©§¥¨©¦¡¦¤¤¥¦§©©©¥©¦§¥©
íéîëçåíéøîBà:áø÷é.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:äôøhä ïî ä÷ðiL äøLk–çaænä éab ìòî äìeñt.ìk ©£¨¦§¦¦§©©¦£¦¨¤©§¦§¥§¥¨¤¨§¨¦©§¥¨§¨¥©©¥©¦§¥©¨

äôøè eNòpL íéLãwä–íúBà ïéãBt ïéà,íéáìkì ïìéëàäì íéLãwä úà íéãBt ïéàL. ©¢¨¦¤©£§¥¨¥¦¨¤¥¦¤©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡úéaä ÷ãa éLã÷a ïéàM äî çaænä éLã÷a Lé,çaænä éLã÷a ïéàM äî úéaä ÷ãa éLã÷a Léå:éLãwL ¥§¨§¥©¦§¥©©¤¥§¨§¥¤¤©©¦§¥§¨§¥¤¤©©¦©¤¥§¨§¥©¦§¥©¤¨§¥
äøeîz íéNBò çaænä,ìebt íeMî íäéìò ïéáiçå,àîèå øúBð,íðBéãt øçàì øeñà ïáìçå ïãìå,õeça íèçBMäå ©¦§¥©¦§¨§©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§¨¨©£¨¨¨§©©¦§¨§©£¨©

áiç,ïøëNa íéðnàì íäî íéðúBð ïéàå–úéaä ÷ãa éLã÷a ïk ïéàM äî. ©¨§¥§¦¥¤¨ª¨¦¦§¨¨©¤¥¥§¨§¥¤¤©©¦

d.gafnd iabl mixeq`d lkàéäå åæ äîäá ìò àáù øúéä ìù øëæäù ,ïáø÷ì øúåî ãìåä ,äãìéå äøáòúð ë"çàå ïéìåç àéäùë äòáøðù äîäá ïåâë
:åòáøð äãìåå àéäã ,ïáø÷ì ìåñô ãìåä ,úøáåòî àéäùë äòáøð ìáà .øúåî íøåâ äæå äæå ,àåáéù ãìåì åîøâ ïäéðù ,äøåñà àéäù.dtixh cle.áø÷é àì

úåôéøè åìàá àéä àúâåìôå .éáø à÷ äôåâî åàìã ,éøù ìëä éøáã èåéãäì ìáà[ç"ð óã]äðéà äôéøè øîàã ïàîì àëéàå ,úãìåé äôéøè øîàã ïàîì àëéà ,
íøåâ äæå äæ éøáñ ïðáøå ,øåñà íøåâ äæå äæ øáñ øæòéìà 'øã ,éâéìô àäáå ,äøáéò óåñáìå äôøèðù ïåâë äì úçëùî úãìåé äôéøè øîàã ïàîì .úãìåé
åàì øáåò éøáñ ïðáøå ,àåä åîà êøé øáåò øáñ øæòéìà 'øã ,éâéìô àäáå ,äôøèð óåñáìå äøáéòù ïåâë äì úçëùî úãìåé äðéà äôéøè øîàã ïàîìå .øúåî

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .àåä åîà êøé.dleqt dtixhd on dwpiy dxykìò ãåîòì äìåëéå ìéàåä ,äáø÷äì äìåñô àéä úòì úòî ä÷ðéù íåéä åúåà ìë
äîäá åìéôàã ,äøùë àéäù äéððç éáø äãåî äéòîî ìëàúðù øçàì ìáà .úòì úòî íìùéù ãò äéòîî ìëàúî åðéàå ,úøçà äìéëà àìá áìç åúåà

:ñåðâéèðà ïá àðéðç éáøë äëìä ïéàå .çáæîì äøùë àéäù íéãåî ìëä äøæ äãåáò éðéùøëá äîèôúðù.mialkl olik`dl miycwd z` micet oi`yéìåñôáã
:áìç àìå øùá ,êéáìëì àìå úìëàå ,äæéâ àìå çáæú ïðéùøãå ,øùá úìëàå çáæú áéúë åãôðù íéùã÷åîä

f`.dxenz miyer gafn iycwy .gafn iycwa yiïéùåò ïéà úéáä ÷ãá éùã÷å .äøåîú ïéùåò ïéà úåçðîå úåôåò ìáà .çáæî éùã÷ ìù úåîäá à÷åãå
:äøåîú éãáò àìã àø÷î úéáä ÷ãá éùã÷ì ïðéèòîî àî÷ ÷øô óåñá ìéòì ,äøåîú.`nhe xzepe lebt meynìë ììëá íéîìùå ,éáéúë íéîìùá åäìåë

:çáæî éùã÷ ìë óà ,çáæî éùã÷ íéãçåéî íéîìù äî êì øîåì ,ïäéìà ùé÷äì ,åàöé äîìå ,åéä íéùã÷ä.opeict xg`l xeq` oalge ocleáéúëã ,ïáìç
àîéìà àì ,åäðé÷øôì ,àéúà à÷ äéåçã äùåã÷ çåëîã ,åäðéáåø÷àì àúð÷ú åäì úéìã ,ïðåéãô øçàì ãéìåàå ïðåéãô éðôì øáòéàã ïåâë ïãìå .áìç àìå ,øùá

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

çaænä éab ìò íéøeñàä ìk,א במשנה לעיל שנימנו  –ïäéúBãìå ÈÈÂÄÇÇÅÇÄÀÅÇÇÀÅÆ
íéøzî ולדותיהן אין ובנעבד  ובמוקצה שבנרבע מבארים, בגמרא – ËÈÄ

נתעברו , כך  ואחר תחילה, האיסור בהן  נעשה כן  אם אלא מותרים
הולד וילדה, נתעברה כך ואחר חולין כשהיא שנרבעה בהמה כגון

אסורה, שאמו אלא הוא, היתר  של  הולד שאבי  לפי לקרבן, מותר
וזה שזה משנתנו של התנא xzide)וסובר xeqi`) אם אבל  מותר. גורם

פסול הולד האיסור , בה שנעשה בזמן מעוברת כבר היתה הבהמה
נעבדו . או  הוקצו  או נרבעו ּוולדה שהיא äôøèלקרבן , ãìåולד – ÀÇÀÅÈ

טריפה, בהמה çaænä.של éab ìò áø÷é àG :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÇÇÅÇÄÀÅÇ
áø÷é :íéøîBà íéîëçå חולין במסכת א)– חכמים (נח , נחלקו  ÇÂÈÄÀÄÄÀÇ

בגמרא, מבואר  מכאן יולדת. אינה או יולדת היא אם טריפה, בענין
ואחר שנטרפה בכגון  במשנתנו מדובר יולדת, טריפה האומר שלדעת

הולד אסור הלכך  אסור, גורם וזה זה אליעזר: רבי  וסובר נתעברה, כך
לקרבן . הולד מותר  הלכך מותר, גורם וזה זה סוברים: וחכמים לקרבן;
שנתעברה  בכגון  במשנתנו  מדובר  יולדת אינה טריפה האומר ולדעת

שהאם  וכיון הוא, אמו  ירך  עובר אליעזר: רבי וסובר נטרפה, כך ואחר
ירך לאו עובר  סוברים: וחכמים נאסר; שבמעיה העובר  אף נאסרה,

רואים  ואנו הואיל מקום מכל  נאסרה, שהאם פי  על  ואף הוא, אמו
מותר הלכך אמו, עם הולד שנטרף לומר לנו  אין  ובריא, חי שהולד

המזבח על  meiלהקריבו zetqez"e `xephxa oiir heicdl epic oiprle)
.("aehïî ä÷ðiL äøLk :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅÀÅÈÆÈÀÈÄ

äôøhä,טריפה מבהמה חלב שינקה כשרה בהמה –ìòî äìeñt ÇÀÅÈÀÈÅÇ
çaænä éab רותח חלב בוקר  בכל שינקה כגון מבואר , בגמרא – ÇÅÇÄÀÅÇ

אכילה  בלא זה מחלב לחיות יכולה והיא שהואיל  טריפה, מבהמה
אחרים  דברים אכלה אם אף הטריפה, חלב על גדילתה כל  הרי אחרת,

המזבח על להקרבה היא פסולה הלכך l`xyi";בינתיים, zx`tz" ;i"yx)
zrl zrn jez `l` dleqt dpi`y ,m"anxd itl yxtny `xephxa oiire
,dirna algd lkrzp xake li`ed ,zrl zrn xg`l la` ,dwpiy onfn

.(dxyk idixdäôøè eNòpL íéLãwä ìk קדשים בהמות – ÈÇÃÈÄÆÇÂÀÅÈ

íúBàשנטרפו, ïéãBt ïéà בדמיהם ולקנות לחולין להוציאן  – ÅÄÈ
אחרים, íéáìkìקרבנות ïìéëàäì íéLãwä úà íéãBt ïéàLÆÅÄÆÇÃÈÄÀÇÂÄÈÇÀÈÄ

אלא  אדם. לאכילת עוד  ראויות אינן  הרי טריפה, והן  שהואיל –

כל כבודלאכילת משום לכלבים, להאכילן אותם פודים אין  הלכך בים,
זה  למדים בגמרא ובברייתא וייקברו . שימותו עד ירעו  אלא קדשים,

שנפדו המוקדשים בפסולי  שנאמר טו):ממה יב, zlk`e(דברים  gafz"
,"xya:חכמים גיזה,gafzודרשו  ולא –zlk`e...לכלביך ולא –

לכלבים. להאכילם הקדשים את פודים שאין מכאן,

א ה נ ש מ ר ו א ב

úéaä ÷ãa éLã÷a ïéàM äî çaænä éLã÷a Lé דינים יש – ÅÀÈÀÅÇÄÀÅÇÇÆÅÀÈÀÅÆÆÇÇÄ
בקדשים  שאין מה לקרבנות, היינו  למזבח, שהוקדשו בקדשים הנוהגים

המקדש ; בית לבדק ïéàMהמוקדשים äî úéaä ÷ãa éLã÷a LéåÀÅÀÈÀÅÆÆÇÇÄÇÆÅ
çaænä éLã÷a ואינם הבית, בדק בקדשי הנוהגים דינים ויש  – ÀÈÀÅÇÄÀÅÇ

המזבח: בקדשי äøeîzנוהגים íéNBò çaænä éLãwL שאם – ÆÈÀÅÇÄÀÅÇÄÀÈ
בקדושת  נתפסת החולין  בהמת קדשים, בבהמת חולין  בהמת אדם המיר

קדושות ושתיהן dxenz),תמורה miyer mpi`y zegpne zetern ueg)
במסכתנו, א בפרק ששנינו  ìebtכמו íeMî íäéìò ïéáiçå– ÀÇÈÄÂÅÆÄÄ

להקטיר או  מבשרו  לאכול הקרבן מעבודות אחת בשעת חשב אם
חייב  ממנו והאוכל פיגול , הקרבן הרי  הראוי , לזמנו  חוץ מאימוריו

ב-ג);כרת ב, זבחים אכילתם øúBð(עיין זמן לאחר  מהם נותר אם – È
כרת; חייב חייב àîèåואכלו, הריהו  מהם, ואכל גופו  שנטמא מי – ÀÈÅ

בטומאה; קדשים אוכל משום øçàìכרת øeñà ïáìçå ïãìåÀÈÈÇÂÈÈÈÀÇÇ
íðBéãtלאחר וילדו פדיונן  לפני  ונתעברו  ונפדו , מום בהם נפל  אם – ÄÀÈ

נפדה ואינו הוא שקדוש באכילה, אסור וולדן eaixwdlפדיונן , s` ,mxa)
zetqez"e `xephxa oiir Ð diegc dyecw gekn `a `ede li`ed ,xeq`

;("aeh meiשנפדו המוקדשים בפסולי  שנאמר אסור , חלבן (דברים וכן

טו): ודרשו:יב , בשר ", חלב;xya"ואכלת ולא –õeça íèçBMäåÀÇÂÈÇ
לעזרה, חוץ מזבח קדשי השוחט –áiç;מזיד היה אם כרת, –ïéàå ÇÈÀÅ

íäî íéðúBð מזבח לקדשי  המיוחדת ממעות היינו  המזבח, מקדשי – ÀÄÅÆ
ישראל"), ïøëNa("תפארת íéðnàì,במקדש שעשו  עבודתם בשכר – ÈËÈÄÄÀÈÈ

úéaä ÷ãa éLã÷a ïk ïéàM äî עושים אין הבית בדק שקדשי – ÇÆÅÅÀÈÀÅÆÆÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn



bרטז dpyn iriay wxt dxenz zkqn

·çaænä éLã÷a ïéàM äî úéaä ÷ãa éLã÷a Lé:úéaä ÷ãáì úBLc÷ä íúqL;ìkä ìò ìç úéaä ÷ãa Lc÷ä, ¥§¨§¥¤¤©©¦©¤¥§¨§¥©¦§¥©¤§¨¤§¥§¤¤©©¦¤§¥¤¤©©¦¨©©Ÿ
ïäéìecâa ïéìòBîe,íéðäkì äàðä íäa ïéàå. £¦§¦¥¤§¥¨¤£¨¨©Ÿ£¦

‚çaænä éLã÷ ãçà,úéaä ÷ãa éLã÷ ãçàå:äMã÷ì äMãwî ïúBà ïépLî ïéà,éelò Lc÷ä ïúBà ïéLéc÷îe, ¤¨¨§¥©¦§¥©§¤¨¨§¥¤¤©©¦¥§©¦¨¦§ª¨¦§ª¨©§¦¦¨¤§¥¦
ïúBà ïéîéøçîe.eúî íàå–eøáwé.ïBòîL éaøøîBà:eúî íà úéaä ÷ãa éLã÷–eãté. ©£¦¦¨§¦¥¦¨¥©¦¦§¥¨§¥¤¤©©¦¦¥¦¨

åäðéùã÷à àìã ,íéøúåî ïðåéãô íãå÷ øåáòéà åìéôà úéáä ÷ãá éùã÷áå .íéøúåîå åäðéð ìéàå éáö ãìåë ,ïðåéãô øçàì åøáòúð ìáà .ïðåéãô ñôúîì àúìî
:éàä éìåë åäééúùåã÷ àøéîç àìå éîãì àìà.mdn mipzep oi`e:çáæî éùã÷î.mipne`l:ùã÷îá íéðåáù.oxkya,úéáä ÷ãá éùã÷î øëù íéìèåð íäù

àðîçø øîàã(ä"ë úåîù):úéáä ÷ãá éùã÷î åðééäã ,éìùî éì ,ùã÷î éì åùòå
a.lkd lr lg:íéðáàáå äàîè äîäáá åìéôàå.odileciba oilrene.äúöéáá ìòåî ,úìåâðøú ùéã÷ä íàå .äáìçá ìòåî ,úéáä ÷ãáì äîäá ùéã÷îäù

:íéìòåî àìå íéðäð àì íéøåú éöéáå íéùã÷åî ìù áìçù ,çáæî éùã÷á ë"àùî.mipdkl d`pd oda oi`eíéðäëì ìëàð øùáäù íäî ùé çáæî éùã÷á ìáà
:øåòá ïéðäðù ïäî ùéå

b.dyecwl dyecwn eze` oipyn oi`,çáæîä ÷ãáì åúåà ïéðùî ïéà ìëéää ÷ãáì ùã÷ä ïëå ,íéîìù äìåò àìå ,äìåò íéîìù äùòé àì çáæî éùã÷
:äæá àöåéë ìëå.oze` oiyicwne:éà÷ çáæî éùã÷à.ielir ycwdäá åì ùéù äî éôì íéîãá äúåà ïéìòî ,úéáä ÷ãáì åæ éøä äìåò ìò øîà íà ïåâë

éìò éøä øîàã ïåâë øãð äúéä åæ äîäá íà ,øîåìë .äúáåè úà ïúåð äáãð íàå ,ïäéîã ïúåð øãð íà ,åéùã÷ úà íãà íéøçî ,ïéëøòá ïðúãë øáæâì ïúåðå
úéáä ÷ãáì ñéôúä íà éîð ïéãä àåäå .ïäëì íøçì äéîã ìë ïúåðå ,åìù äìåë úàöîð äúåéøçàá áééç äáðâð åà äúî íàã ïåéë ,åøãðì åæ ùéøôäå äìåò

`xephxa yexit

e),תמורה ,` lirl epipyy enk);וטמא נותר  פיגול משום בהם ואין

אלא  מקודשים ואינם שהואיל  פדיונם, לאחר  מותר וחלבם ּוולדם
פדיונם, קודם נתעברו ואפילו כך , כל  חמורה קדושתם אין לדמים,

לחולין; ויוצא בפדיונן  נתפס הולד  אף פדיונם, לאחר  וילדו הואיל 
שנאמר בשכרם, לאומנים מהם ח):ונותנים כה , לי(שמות "ועשו 

ודרשו : בהם ilמקדש", (שאין  הבית בדק מקדשי היינו משלי , –
– כלום טוב"לכהן  יום  )."תוספות 

i p y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íúqL :çaænä éLã÷a ïéàM äî úéaä ÷ãa éLã÷a LéÅÀÈÀÅÆÆÇÇÄÇÆÅÀÈÀÅÇÄÀÅÇÆÀÈ
úéaä ÷ãáì úBLc÷ä כמו למזבח, הראויים בדברים ואפילו – ÆÀÅÀÆÆÇÇÄ

ז ):ששנינו  ד, iabl(שקלים  die`x dnda oda dzide eiqkp yicwnd"
zeler ikxvl exknii mixkf :xne` xfril` iax Ð zeawpe mixkf ,gafnd

לעולות), בהמות שצריכים minly,(למי  igaf ikxvl exknii zeawpe
."ziad wcal miqkp x`y mr elti odince(שם) חולק יהושע רבי ואמנם

סובר : והוא אליעזר , רבי zeler,על eaxwi mnvr mixkf משנתנו אבל 
ואפילו  הבית, לבדק הקדשות שסתם הסובר  אליעזר, רבי כדעת היא

יוצא  אינו  למזבח הראוי  כל מקום שמכל  אלא למזבח, ראויים הם
יפלו  והדמים קרבן, לצרכי  אלא אותו  מוכרים אין  ולפיכך מזבח, מידי 

הבית בדק לצרכי המקדש ב);לאוצר לא, תמורה  גמרא Lc÷äÆÀÅ(עיין
ìkä ìò ìç úéaä ÷ãa טמאה בהמה ועל מום בעל על אפילו  – ÆÆÇÇÄÈÇÇÙ

העצים(רמב"ם ), ועל  האבנים על אפילו יום או "תוספות עיין (רש"י;

אמרו:טוב"). mi`tyובגמרא zeaxl הנושרים וקיסמים (שבבים –

בעץ) הקצעה oli`d,אגב ilre לבדק אילן  או קורה שהמקדיש כלומר
כשמקציעים  הקורה מן  הנושרים השפאים על אף קדושה חלה הבית

מה  מעילה, דין  בהם ויש האילן, מן הנושרים העלים על  או אותה,
למזבח עצים שהמקדיש  מזבח, בקדשי  כן מועלים (dkxrnl),שאין  אין

בעלים ולא מקובצת ,בשפאים שיטה  עיין ישראל "; "תפארת  (תוספות ;

גרשום); ïäéìecâaרבנו ïéìòBîe לבדק בהמה המקדיש כגון  – ÂÄÀÄÅÆ
אשם הב  להביא חייב מחלבה שהנהנה דהיינו  בחלבה, מועלים ית,

או  חומש , בתוספת ההנאה ערך  את להקדש  לשלם וכן מעילות,
כמו  מזבח, בקדשי  כן שאין מה בביצתה; מועלים תרנגולת, המקדיש 

ה): ג, (מעילה oiycwendששנינו  alg"(הקדש של  מבהמה (חלב
milren `le mipdp `l ,oixez iviae,מהם נהנו  ואם מהם, ליהנות (אסור

מעילה). קרבן  חייבים `laאין  ;gafn iycwa ?mixen` mixac dna
xeng ;dzviaae da oilrenÐ zlebpxz yicwd :ziad wca iycwaהקדיש)

– אתון ) היינו dalgae",חמור, da oilreníäa ïéàå בדק בקדשי  – ÀÅÈÆ
íéðäkìהבית, äàðä שהכהנים מהם יש מזבח, בקדשי  אבל  – ÂÈÈÇÙÂÄ

בהמה  ממעשר חוץ עורם; את שמקבלים מהם ויש בשרם, את אוכלים

וחוץ  לבעלים, כולם אלא בהם, חלק שום לכהנים שאין פסח וקרבן
לשום  שאין  ב), ה, זבחים (עיין  הנשרפים ושעירים הנשרפים מפרים

בהם חלק ישראל").אדם ("תפארת 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

úéaä ÷ãa éLã÷ ãçàå ,çaænä éLã÷ ãçàקדשי בין  – ÆÈÈÀÅÇÄÀÅÇÀÆÈÈÀÅÆÆÇÇÄ
הבית, בדק קדשי  ובין  äMã÷ìהמזבח äMãwî ïúBà ïépLî ïéàÅÀÇÄÈÄÀËÈÄÀËÈ

לשנות  אסור וכן לעולה; משלמים ולא לשלמים מעולה לשנות אסור –
בדק  לקדשי המזבח מקדשי  שכן  וכל מזבח, לקדשי הבית בדק מקדשי 

שהוקדש(רש "י).הבית מה עצמם הבית בדק בקדשי שאף מפרשים, ויש
בזה  כיוצא כל  וכן  המזבח, לבדק אותו  משנים אין  ההיכל לבדק

על  הראב "ד השגת בענין טוב" יום  "תוספות  ועיין ברטנורא; (רמב"ם ;

הל  יא ).הרמב "ם ד, תמורה  ',éelò Lc÷ä ïúBà ïéLéc÷îeÇÀÄÄÈÆÀÅÄ
ïúBà ïéîéøçîe המשנה ובאה מזבח, בקדשי  מדברת זו  פיסקה – ÇÂÄÄÈ

לטובת  להחרים או  הבית לבדק להקדיש הבעלים שיכולים ללמדנו,

על האומר  כגון מזבח, בקדשי להם שיש הדמים ערך  את הכהנים
חרם זו  הרי  או הבית, לבדק זו הרי ערך(mipdkl),עולתו : את שמים

הבית  לבדק זה ערך  ונותן בעולה לו שיש  ההנאה טובת או הדמים
ז ): ח, (ערכין ששנינו  כמו לעולה, מקריב הבהמה ואת לכהנים, או

xcp m` :eiycw z` mc` mixgn": שאמר כגון נדר , היה הקרבן (אם

החרימה), כך ואחר לנדרו, זו  בהמה והפריש  עולה, עלי `zהרי ozep
mincdהרי באחריותה, חייב והוא שהואיל  הבהמה, של שווייה (את

ערכה); כל החרים כאילו זה והרי כשלו , dacpהיא m`eהרי (שאמר :
באחריותה), חייב ואינו  עולה, ezaehזו z` ozepשיש הנאה (טובת

ליתן  רוצה אדם כמה שאומדים במשנה, שם כמבואר זו , בבהמה לו 
רוצה  שהוא אלא בעולה חייב אינו  כשאמנם עולה, להביאה זו בבהמה

המחרים  יתן  זו  הנאה של ערכה את בזול ; ימצאנה אם עולה להקריב
רוצה  זה ממשמר  שאינו כהן כמה שאומדים מפרשים, ויש  לכהנים;

עולה, שיעלהו  ויתננו  משמרתו זמן שיגיע עד לו  שימתין  לנודב ליתן
הדין  והוא לכהנים); המחרים יתן זה וסכום בעורה; שיזכה כדי 

את  נותן  נדר, היו הקדשים שאם קדשיו, את הבית לבדק במתפיס
לו  שיש ההנאה טובת את נותן  נדבה, היו ואם הבית; לבדק הדמים

הבית  בדק קדשי  ברם, במחרים. לעיל  שבארנו  כמו  הבית, לבדק בהם
כלום עשה לא כהנים, לחרמי  בין  מזבח לקדשי בין (ברייתא שהתפיסם

izdw - zex`ean zeipyn
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„íéøa÷pä ïä elàå:eìétäL íéLã÷–eøáwé;àéìL äìétä–øáwz;ì÷ñpä øBL,äôeøò äìâòå,òøöî éøtöå, §¥¥©¦§¨¦¨¨¦¤¦¦¦¨§¦¦¨¦§¨¦¨¥©¦§¨§¤§¨£¨§¦¢¥§Ÿ̈
øéæð øòNe,øBîç øèôe,áìça øNáe,äøæòa eèçLpL ïélçå.ïBòîL éaøøîBà:äøæòa eèçLpL ïélç–eôøOé; §©¨¦¤¤£¨¨§¨¨§ª¦¤¦§£¨£¨¨©¦¦§¥ª¦¤¦§£¨£¨¨¦¨§

äøæòa äèçLpL äiç ïëå. §¥©¨¤¦§£¨¨£¨¨
‰íéôøNpä ïä elàå:çñta õîç–óøOé;äîeøúeäàîè,íøkä éàìëå äìøòäå,óøOì BkøcL úà–Oéóø, §¥¥©¦§¨¦¨¥©¤©¦¨¥§¨§¥¨§¨¨§¨§¦§¥©¤¤¤¤©§¦¨¥¦¨¥

øáwì BkøcL úàå–øáwé.äîeøz ìL ïîLáe úôa ïé÷éìãîe. §¤¤©§¦¨¥¦¨¥©§¦¦§©§¤¤¤§¨

ïúéù éãë èòåî øáã ìåèéì éàùøã äàðä úáåè àìà äá ÷ìç åì ïéàù àöîð ,äúåéøçàá áééç åðéà äúî íàã ,äìåò åæ éøä øîàã ,äáãð íàå .çáæî éùã÷
:úéáä ÷ãáì ïúåð äàðä úáåè äúåàå ,ïäë åúá ïáì åæ äìåò.oze` oinixgne÷ãá éùã÷ ìáà .àðùéøôãë éåìéòä úà ïäëì ïúåð ,çáæî éùã÷ íéøçä íà

:í"áîø áúë êë .åìù åðéàù øáã ùéã÷î íãà ïéàå åìù ïðéàù ,íåìë àìå äùò àì ,íéðäë éîøçì ïéá çáæî éùã÷ì ïéá ïñéôúäù úéáä.ezn m`eéùã÷
:åãôð àì ïééãò ìáà ,åîîåäù øçàì åìéôà ,çáæî.exawi,íéáìëì ïìéëàäì íéùã÷ä úà ïéãåô øîàã ïàîì åìéôàå .íéáìëì ïìéëàäìå ïúåãôì ìåëé åðéàå

:ïúåà ïéãåô ïéà ,êéøòäå ãéîòäå åäá íéé÷ì øùôà éàã åúîùî ìáà ,äëøòäå äãîòäá äì øùôàã äôøèðùë éìéî éðäziad wca iycw xne` oerny 'x
.ecti ezn m`:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .úéáä ÷ãá éùã÷á àìå çáæî éùã÷á àìà êéøòäå ãéîòäå øîàð àìã ïåòîù 'ø øáñ÷

c.mixawpd od el`e:åäðéð äàðä éøåñéàã íåùî.xawz `ily dlitd:ãìå àìá àéìù ïéàã.xifp xryeíåéá çìâîùë øåäè øéæð øòù åìéàã .àîè
:äøåá÷á àìå àåä äôéøùá ,åøæð éîé úàìî.etxyi dxfra ehgypy oilegøîéîì åòèå ,øúåð ìåñô åà äàîåè ìåñô íäá òøéàù íéùã÷á éôìçîã íåùî

:äôéøùá éîð äøæòá åèçùðù ïéìåç êëìä ,äôéøùá ïäù ùãå÷áù íéìåñô ìë ìò ãîéì ,óøùú ùàá úàèçá áéúëãî ïðéôìé ïðàå ,åøá÷é éîð åäádig oke
.dxfra dhgypyåìéôà ,éôåìçàì éúà àìå àëéì íéùã÷åîá äéçã éòãé àîìò éìåë àäã íéìåñô íéùã÷ øåá÷ì åòè àîìã äá øæâîì àëéì äéçã â"òàå

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .óøùú éëä
d.gqta ungøîàã ,àéä äãåäé 'ø ïéúéðúî[á"ò ç"ë íéçñô]:äëìä äðéàå .äôéøùá õîç óà äôéøùá øúåð äî ,åøéúåú ìáá õîçå åøéúåú ìáá øúåð

.d`nh dnexzeáéúëã(ç"é øáãîá)áéúëå ,äàîè äîåøú úçàå äøåäè äîåøú úçà ,øáãî áåúëä úåîåøú éúùá ,éúîåøú úøîùî úà êì éúúð äðä éðàå
:êìéùáú úçú ä÷éñäì àäú êìù ,êì.dlxráéúëã íøëä éàìëå ,øîâ íøëä éàìëî(á"ë íéøáã):ùà ã÷åú ,ùã÷ú ïô.sxyil ekxcy z`éàìëå äìøòà

:åøá÷é óøùéì ïëøã ïéàù ïé÷ùî ,åôøùé óøùéì ïëøãù íøëä éàìë ìùå äìøò ìù íéìëåà ,éà÷ íøëä.dnexz ly onyae zta oiwilcneììëã íåùî

`xephxa yexit

שלובגמרא), שאינו דבר  מקדיש אדם ואין  שלו, שאינם (רמב"ם ).לפי 

eúî íàåלאחר אפילו שמתו, הבית בדק קדשי  או מזבח קדשי  – ÀÄÅ
עדיין, נפדו שלא אלא מום, בהם לפדותם eøáwéשנפל  אפשר  ואי  – ÄÈÅ

לכל להאכילם קדשים פודים שאין  מיתה, שבפדיון לאחר  ועוד, בים;
נאמר שהוממו  יא-יב):קדשים כז , לפני(ויקרא  הבהמה את "והעמיד 

להעמידם  אפשר  אי שמתו לאחר והרי  הכהן ", אותה והעריך  הכהן ,
להאכילם  קדשים פודים האומר: לדעת שאף ומכאן, ולהעריכם;

חיה, היא ועדיין שנטרפה בבהמה אמורים? דברים במה לכלבים,
אפשר שאי שמתו , בקדשים אבל  והערכה, העמדה בה לקיים שאפשר 

הלכך אותן, פודים שאין  מודים הכל והערכה, העמדה בהם לקיים
eãtéיקברו . ,eúî íà úéaä ÷ãa éLã÷ :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÀÅÆÆÇÇÄÄÅÄÈ

בקדשי אלא והעריך " "והעמיד... נאמר לא שמעון רבי שלדעת –
כדי והערכה העמדה צריכים אינם הבית בדק קדשי  אבל  מזבח,

oerny.לפדותם. iaxk dkld oi`e

i y i l y m e i
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הקודמת: במשנה ששנינו ההלכה exawi",אגב ezn m`e"ד-ו המשניות באות
(epzkqn z` zeniiqnd)איסורי ואילו קבורה, טעונים הנאה איסורי  אילו  לפרט,

שריפה. טעונים הנאה

íéøa÷pä ïä elàå:קבורה הטעונים הנאה איסורי  –íéLã÷– ÀÅÅÇÄÀÈÄÈÈÄ
– קדשים eøáwéבהמות ,eìétäL;הנפלים –àéìL äìétä– ÆÄÄÄÈÀÄÄÈÄÀÈ

במעי בו עטוף שהעובר דק עור  היינו  שליא, שהפילה קדשים בהמת

הולד ;øáwzאמו, בה נימוח ובודאי  ולד, בלא שליא שאין השליא, – ÄÈÅ
ì÷ñpä øBLש אדם, שהרג לפי  להיסקל, דינו  שנגמר  שור כתוב – ÇÄÀÈ

כח ):בו  כא , אף (שמות  הוא שאסור  ומשמע בשרו ", את יאכל  ֵָ"ולא
äôeøòבהנאה; äìâòå בה שכתוב משום בהנאה, היא שאסורה – ÀÆÀÈÂÈ

ערופה עגלה בפרשת שנאמר כקדשים, ח):כפרה כא, "כפר(דברים 

בה שנאמר  ממה למדים ויש  ישראל "; ד ):לעמך  שם , שם (שם  "וערפו 
קבורתה; תהא שם – בנחל" העגלה òøöîאת éøtöåשתי – ÀÄÃÅÀÙÈ

האחת, הצפור שנשחטה שלאחר לטהרתו, המצורע שלקח הצפרים
השחוטה  לצפור כאן שהכוונה מפרשים, ויש בהנאה; שתיהן  אסורות

ערופה מעגלה שלמדים כפי  בהנאה, היא שאסורה (ברייתא בלבד ,

א), נז , קידושין בהנאה בגמרא אסורה אינה המשתלחת הצפור אבל

øéæð(רמב "ם); øòNe בו שנאמר  ה ):– ו, גדל(במדבר  יהיה "קדוש ÀÇÈÄ
הוא  שאסור  ומכאן  קדוש, יהא גידולו ודרשו : ראשו ", שער  פרע
נזירותו  ולהתחיל  ראשו  שער לגלח שדינו הנזיר, נטמא ואם בהנאה.

טהור, נזיר של השער ברם, קבורה. טעון  השער אותו  הרי מחדש,
נשרף; אלא נקבר אינו נזירותו , ימי  במלאת מגלחו  øèôeÆÆכשהוא

øBîç,ערופה מעגלה עריפה" "עריפה, שווה בגזירה שלמדים – Â
בהנאה; הוא áìçaשאסור øNáe לא" פעמים: שלוש שנאמר  – ÈÈÀÈÈ

אמו " בחבל גדי כא ),תבשל יד , דברים כו; לד, יט; כג, ודרשו:(שמות 
בישול; לאיסור  ואחד  הנאה, לאיסור ואחד  אכילה, לאיסור ïélçåÀËÄאחד

äøæòa eèçLpL שאסורה במקדש , שנשחטה חולין  של בהמה – ÆÄÀÂÈÂÈÈ
הפסוק מן  שלמדים כפי בהנאה, ל):היא כב, תשליכון (שמות "לכלב

שנשחטו  חולין  משליך  אתה ואי  לכלב, משליך  אתה אותו – אותו "
בהנאה הם שאסורים א ):בעזרה, נח , קידושין הנאה (גמרא איסורי כל 

קבורה. טעונים äøæòa,אלו  eèçLpL ïélç :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅËÄÆÄÀÂÈÂÈÈ
eôøOé,בעזרה שנפסלו בקדשים להחליפם יבואו  שלא גזירה, משום – ÄÈÀ

בשריפה; äøæòaשדינם äèçLpL äiç ïëå שאין פי  על  אף – ÀÅÇÈÆÄÀÂÈÈÂÈÈ
באים  קדשים אין  שהרי  בעזרה, שנפסלו קדשים משום בה לגזור
בהמה  בין  חכמים הבדילו שלא שמעון, רבי  סובר מקום מכל מחיה,

שיישרפו . בעזרה שנשחטו  חולין כל על  וגזרו iaxkלחיה, dkld oi`e
.oerny

ה ה נ ש מ ר ו א ב

óøOé ,çñta õîç :íéôøNpä ïä elàåרבי כדעת משנתנו – ÀÅÅÇÄÀÈÄÈÅÇÆÇÄÈÅ
היא א )יהודה ב, פסחים אבל(משנה  שריפה; אלא חמץ ביעור שאין 

עליו חולקים lihnוסוברים:(שם)חכמים e` gexl dxefe xxtn s`"
,"mil;כחכמים äàîèוהלכה äîeøúe משום בשריפה, שדינה – ÀÈÀÅÈ

שריפתה, בשעת ממנה ליהנות לכהן מותר אבל  לקדשים. שדומה
משנתנו ; בסוף íøkäכמבואר  éàìëå äìøòäåבכלאי שנאמר  – ÀÈÈÀÈÀÄÀÅÇÆÆ

ט ):הכרם כב , d`lnd",(דברים  ycwz ot": ודרשוycwz,אש תוקד –
הכרם, מכלאי  למדים úàåוערלה ,óøOé óøOì BkøcL úàÆÆÇÀÄÈÅÄÈÅÀÆ

øáwé øáwì BkøcL,הכרם וכלאי ערלה על מוסבה זו  פיסקה – ÆÇÀÄÈÅÄÈÅ
דרכם  שאין ודברים יישרפו ; מאכלים, כגון  להישרף, שדרכם שדברים

ייקברו. משקים, כגון  äîeøzלהישרף, ìL ïîLáe úôa ïé÷éìãîeÇÀÄÄÀÇÀÆÆÆÀÈ
משנתנו  שריפתה; בשעת ממנה ליהנות לכהן  שמותר  שנטמאה, –

izdw - zex`ean zeipyn
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·çaænä éLã÷a ïéàM äî úéaä ÷ãa éLã÷a Lé:úéaä ÷ãáì úBLc÷ä íúqL;ìkä ìò ìç úéaä ÷ãa Lc÷ä, ¥§¨§¥¤¤©©¦©¤¥§¨§¥©¦§¥©¤§¨¤§¥§¤¤©©¦¤§¥¤¤©©¦¨©©Ÿ
ïäéìecâa ïéìòBîe,íéðäkì äàðä íäa ïéàå. £¦§¦¥¤§¥¨¤£¨¨©Ÿ£¦

‚çaænä éLã÷ ãçà,úéaä ÷ãa éLã÷ ãçàå:äMã÷ì äMãwî ïúBà ïépLî ïéà,éelò Lc÷ä ïúBà ïéLéc÷îe, ¤¨¨§¥©¦§¥©§¤¨¨§¥¤¤©©¦¥§©¦¨¦§ª¨¦§ª¨©§¦¦¨¤§¥¦
ïúBà ïéîéøçîe.eúî íàå–eøáwé.ïBòîL éaøøîBà:eúî íà úéaä ÷ãa éLã÷–eãté. ©£¦¦¨§¦¥¦¨¥©¦¦§¥¨§¥¤¤©©¦¦¥¦¨

åäðéùã÷à àìã ,íéøúåî ïðåéãô íãå÷ øåáòéà åìéôà úéáä ÷ãá éùã÷áå .íéøúåîå åäðéð ìéàå éáö ãìåë ,ïðåéãô øçàì åøáòúð ìáà .ïðåéãô ñôúîì àúìî
:éàä éìåë åäééúùåã÷ àøéîç àìå éîãì àìà.mdn mipzep oi`e:çáæî éùã÷î.mipne`l:ùã÷îá íéðåáù.oxkya,úéáä ÷ãá éùã÷î øëù íéìèåð íäù

àðîçø øîàã(ä"ë úåîù):úéáä ÷ãá éùã÷î åðééäã ,éìùî éì ,ùã÷î éì åùòå
a.lkd lr lg:íéðáàáå äàîè äîäáá åìéôàå.odileciba oilrene.äúöéáá ìòåî ,úìåâðøú ùéã÷ä íàå .äáìçá ìòåî ,úéáä ÷ãáì äîäá ùéã÷îäù

:íéìòåî àìå íéðäð àì íéøåú éöéáå íéùã÷åî ìù áìçù ,çáæî éùã÷á ë"àùî.mipdkl d`pd oda oi`eíéðäëì ìëàð øùáäù íäî ùé çáæî éùã÷á ìáà
:øåòá ïéðäðù ïäî ùéå

b.dyecwl dyecwn eze` oipyn oi`,çáæîä ÷ãáì åúåà ïéðùî ïéà ìëéää ÷ãáì ùã÷ä ïëå ,íéîìù äìåò àìå ,äìåò íéîìù äùòé àì çáæî éùã÷
:äæá àöåéë ìëå.oze` oiyicwne:éà÷ çáæî éùã÷à.ielir ycwdäá åì ùéù äî éôì íéîãá äúåà ïéìòî ,úéáä ÷ãáì åæ éøä äìåò ìò øîà íà ïåâë

éìò éøä øîàã ïåâë øãð äúéä åæ äîäá íà ,øîåìë .äúáåè úà ïúåð äáãð íàå ,ïäéîã ïúåð øãð íà ,åéùã÷ úà íãà íéøçî ,ïéëøòá ïðúãë øáæâì ïúåðå
úéáä ÷ãáì ñéôúä íà éîð ïéãä àåäå .ïäëì íøçì äéîã ìë ïúåðå ,åìù äìåë úàöîð äúåéøçàá áééç äáðâð åà äúî íàã ïåéë ,åøãðì åæ ùéøôäå äìåò

`xephxa yexit

e),תמורה ,` lirl epipyy enk);וטמא נותר  פיגול משום בהם ואין

אלא  מקודשים ואינם שהואיל  פדיונם, לאחר  מותר וחלבם ּוולדם
פדיונם, קודם נתעברו ואפילו כך , כל  חמורה קדושתם אין לדמים,

לחולין; ויוצא בפדיונן  נתפס הולד  אף פדיונם, לאחר  וילדו הואיל 
שנאמר בשכרם, לאומנים מהם ח):ונותנים כה , לי(שמות "ועשו 

ודרשו : בהם ilמקדש", (שאין  הבית בדק מקדשי היינו משלי , –
– כלום טוב"לכהן  יום  )."תוספות 

i p y m e i
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íúqL :çaænä éLã÷a ïéàM äî úéaä ÷ãa éLã÷a LéÅÀÈÀÅÆÆÇÇÄÇÆÅÀÈÀÅÇÄÀÅÇÆÀÈ
úéaä ÷ãáì úBLc÷ä כמו למזבח, הראויים בדברים ואפילו – ÆÀÅÀÆÆÇÇÄ

ז ):ששנינו  ד, iabl(שקלים  die`x dnda oda dzide eiqkp yicwnd"
zeler ikxvl exknii mixkf :xne` xfril` iax Ð zeawpe mixkf ,gafnd

לעולות), בהמות שצריכים minly,(למי  igaf ikxvl exknii zeawpe
."ziad wcal miqkp x`y mr elti odince(שם) חולק יהושע רבי ואמנם

סובר : והוא אליעזר , רבי zeler,על eaxwi mnvr mixkf משנתנו אבל 
ואפילו  הבית, לבדק הקדשות שסתם הסובר  אליעזר, רבי כדעת היא

יוצא  אינו  למזבח הראוי  כל מקום שמכל  אלא למזבח, ראויים הם
יפלו  והדמים קרבן, לצרכי  אלא אותו  מוכרים אין  ולפיכך מזבח, מידי 

הבית בדק לצרכי המקדש ב);לאוצר לא, תמורה  גמרא Lc÷äÆÀÅ(עיין
ìkä ìò ìç úéaä ÷ãa טמאה בהמה ועל מום בעל על אפילו  – ÆÆÇÇÄÈÇÇÙ

העצים(רמב"ם ), ועל  האבנים על אפילו יום או "תוספות עיין (רש"י;

אמרו:טוב"). mi`tyובגמרא zeaxl הנושרים וקיסמים (שבבים –

בעץ) הקצעה oli`d,אגב ilre לבדק אילן  או קורה שהמקדיש כלומר
כשמקציעים  הקורה מן  הנושרים השפאים על אף קדושה חלה הבית

מה  מעילה, דין  בהם ויש האילן, מן הנושרים העלים על  או אותה,
למזבח עצים שהמקדיש  מזבח, בקדשי  כן מועלים (dkxrnl),שאין  אין

בעלים ולא מקובצת ,בשפאים שיטה  עיין ישראל "; "תפארת  (תוספות ;

גרשום); ïäéìecâaרבנו ïéìòBîe לבדק בהמה המקדיש כגון  – ÂÄÀÄÅÆ
אשם הב  להביא חייב מחלבה שהנהנה דהיינו  בחלבה, מועלים ית,

או  חומש , בתוספת ההנאה ערך  את להקדש  לשלם וכן מעילות,
כמו  מזבח, בקדשי  כן שאין מה בביצתה; מועלים תרנגולת, המקדיש 

ה): ג, (מעילה oiycwendששנינו  alg"(הקדש של  מבהמה (חלב
milren `le mipdp `l ,oixez iviae,מהם נהנו  ואם מהם, ליהנות (אסור

מעילה). קרבן  חייבים `laאין  ;gafn iycwa ?mixen` mixac dna
xeng ;dzviaae da oilrenÐ zlebpxz yicwd :ziad wca iycwaהקדיש)

– אתון ) היינו dalgae",חמור, da oilreníäa ïéàå בדק בקדשי  – ÀÅÈÆ
íéðäkìהבית, äàðä שהכהנים מהם יש מזבח, בקדשי  אבל  – ÂÈÈÇÙÂÄ

בהמה  ממעשר חוץ עורם; את שמקבלים מהם ויש בשרם, את אוכלים

וחוץ  לבעלים, כולם אלא בהם, חלק שום לכהנים שאין פסח וקרבן
לשום  שאין  ב), ה, זבחים (עיין  הנשרפים ושעירים הנשרפים מפרים

בהם חלק ישראל").אדם ("תפארת 
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úéaä ÷ãa éLã÷ ãçàå ,çaænä éLã÷ ãçàקדשי בין  – ÆÈÈÀÅÇÄÀÅÇÀÆÈÈÀÅÆÆÇÇÄ
הבית, בדק קדשי  ובין  äMã÷ìהמזבח äMãwî ïúBà ïépLî ïéàÅÀÇÄÈÄÀËÈÄÀËÈ

לשנות  אסור וכן לעולה; משלמים ולא לשלמים מעולה לשנות אסור –
בדק  לקדשי המזבח מקדשי  שכן  וכל מזבח, לקדשי הבית בדק מקדשי 

שהוקדש(רש "י).הבית מה עצמם הבית בדק בקדשי שאף מפרשים, ויש
בזה  כיוצא כל  וכן  המזבח, לבדק אותו  משנים אין  ההיכל לבדק

על  הראב "ד השגת בענין טוב" יום  "תוספות  ועיין ברטנורא; (רמב"ם ;

הל  יא ).הרמב "ם ד, תמורה  ',éelò Lc÷ä ïúBà ïéLéc÷îeÇÀÄÄÈÆÀÅÄ
ïúBà ïéîéøçîe המשנה ובאה מזבח, בקדשי  מדברת זו  פיסקה – ÇÂÄÄÈ

לטובת  להחרים או  הבית לבדק להקדיש הבעלים שיכולים ללמדנו,

על האומר  כגון מזבח, בקדשי להם שיש הדמים ערך  את הכהנים
חרם זו  הרי  או הבית, לבדק זו הרי ערך(mipdkl),עולתו : את שמים

הבית  לבדק זה ערך  ונותן בעולה לו שיש  ההנאה טובת או הדמים
ז ): ח, (ערכין ששנינו  כמו לעולה, מקריב הבהמה ואת לכהנים, או

xcp m` :eiycw z` mc` mixgn": שאמר כגון נדר , היה הקרבן (אם

החרימה), כך ואחר לנדרו, זו  בהמה והפריש  עולה, עלי `zהרי ozep
mincdהרי באחריותה, חייב והוא שהואיל  הבהמה, של שווייה (את

ערכה); כל החרים כאילו זה והרי כשלו , dacpהיא m`eהרי (שאמר :
באחריותה), חייב ואינו  עולה, ezaehזו z` ozepשיש הנאה (טובת

ליתן  רוצה אדם כמה שאומדים במשנה, שם כמבואר זו , בבהמה לו 
רוצה  שהוא אלא בעולה חייב אינו  כשאמנם עולה, להביאה זו בבהמה

המחרים  יתן  זו  הנאה של ערכה את בזול ; ימצאנה אם עולה להקריב
רוצה  זה ממשמר  שאינו כהן כמה שאומדים מפרשים, ויש  לכהנים;

עולה, שיעלהו  ויתננו  משמרתו זמן שיגיע עד לו  שימתין  לנודב ליתן
הדין  והוא לכהנים); המחרים יתן זה וסכום בעורה; שיזכה כדי 

את  נותן  נדר, היו הקדשים שאם קדשיו, את הבית לבדק במתפיס
לו  שיש ההנאה טובת את נותן  נדבה, היו ואם הבית; לבדק הדמים

הבית  בדק קדשי  ברם, במחרים. לעיל  שבארנו  כמו  הבית, לבדק בהם
כלום עשה לא כהנים, לחרמי  בין  מזבח לקדשי בין (ברייתא שהתפיסם

izdw - zex`ean zeipyn
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„íéøa÷pä ïä elàå:eìétäL íéLã÷–eøáwé;àéìL äìétä–øáwz;ì÷ñpä øBL,äôeøò äìâòå,òøöî éøtöå, §¥¥©¦§¨¦¨¨¦¤¦¦¦¨§¦¦¨¦§¨¦¨¥©¦§¨§¤§¨£¨§¦¢¥§Ÿ̈
øéæð øòNe,øBîç øèôe,áìça øNáe,äøæòa eèçLpL ïélçå.ïBòîL éaøøîBà:äøæòa eèçLpL ïélç–eôøOé; §©¨¦¤¤£¨¨§¨¨§ª¦¤¦§£¨£¨¨©¦¦§¥ª¦¤¦§£¨£¨¨¦¨§

äøæòa äèçLpL äiç ïëå. §¥©¨¤¦§£¨¨£¨¨
‰íéôøNpä ïä elàå:çñta õîç–óøOé;äîeøúeäàîè,íøkä éàìëå äìøòäå,óøOì BkøcL úà–Oéóø, §¥¥©¦§¨¦¨¥©¤©¦¨¥§¨§¥¨§¨¨§¨§¦§¥©¤¤¤¤©§¦¨¥¦¨¥

øáwì BkøcL úàå–øáwé.äîeøz ìL ïîLáe úôa ïé÷éìãîe. §¤¤©§¦¨¥¦¨¥©§¦¦§©§¤¤¤§¨

ïúéù éãë èòåî øáã ìåèéì éàùøã äàðä úáåè àìà äá ÷ìç åì ïéàù àöîð ,äúåéøçàá áééç åðéà äúî íàã ,äìåò åæ éøä øîàã ,äáãð íàå .çáæî éùã÷
:úéáä ÷ãáì ïúåð äàðä úáåè äúåàå ,ïäë åúá ïáì åæ äìåò.oze` oinixgne÷ãá éùã÷ ìáà .àðùéøôãë éåìéòä úà ïäëì ïúåð ,çáæî éùã÷ íéøçä íà

:í"áîø áúë êë .åìù åðéàù øáã ùéã÷î íãà ïéàå åìù ïðéàù ,íåìë àìå äùò àì ,íéðäë éîøçì ïéá çáæî éùã÷ì ïéá ïñéôúäù úéáä.ezn m`eéùã÷
:åãôð àì ïééãò ìáà ,åîîåäù øçàì åìéôà ,çáæî.exawi,íéáìëì ïìéëàäì íéùã÷ä úà ïéãåô øîàã ïàîì åìéôàå .íéáìëì ïìéëàäìå ïúåãôì ìåëé åðéàå

:ïúåà ïéãåô ïéà ,êéøòäå ãéîòäå åäá íéé÷ì øùôà éàã åúîùî ìáà ,äëøòäå äãîòäá äì øùôàã äôøèðùë éìéî éðäziad wca iycw xne` oerny 'x
.ecti ezn m`:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .úéáä ÷ãá éùã÷á àìå çáæî éùã÷á àìà êéøòäå ãéîòäå øîàð àìã ïåòîù 'ø øáñ÷

c.mixawpd od el`e:åäðéð äàðä éøåñéàã íåùî.xawz `ily dlitd:ãìå àìá àéìù ïéàã.xifp xryeíåéá çìâîùë øåäè øéæð øòù åìéàã .àîè
:äøåá÷á àìå àåä äôéøùá ,åøæð éîé úàìî.etxyi dxfra ehgypy oilegøîéîì åòèå ,øúåð ìåñô åà äàîåè ìåñô íäá òøéàù íéùã÷á éôìçîã íåùî

:äôéøùá éîð äøæòá åèçùðù ïéìåç êëìä ,äôéøùá ïäù ùãå÷áù íéìåñô ìë ìò ãîéì ,óøùú ùàá úàèçá áéúëãî ïðéôìé ïðàå ,åøá÷é éîð åäádig oke
.dxfra dhgypyåìéôà ,éôåìçàì éúà àìå àëéì íéùã÷åîá äéçã éòãé àîìò éìåë àäã íéìåñô íéùã÷ øåá÷ì åòè àîìã äá øæâîì àëéì äéçã â"òàå

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .óøùú éëä
d.gqta ungøîàã ,àéä äãåäé 'ø ïéúéðúî[á"ò ç"ë íéçñô]:äëìä äðéàå .äôéøùá õîç óà äôéøùá øúåð äî ,åøéúåú ìáá õîçå åøéúåú ìáá øúåð

.d`nh dnexzeáéúëã(ç"é øáãîá)áéúëå ,äàîè äîåøú úçàå äøåäè äîåøú úçà ,øáãî áåúëä úåîåøú éúùá ,éúîåøú úøîùî úà êì éúúð äðä éðàå
:êìéùáú úçú ä÷éñäì àäú êìù ,êì.dlxráéúëã íøëä éàìëå ,øîâ íøëä éàìëî(á"ë íéøáã):ùà ã÷åú ,ùã÷ú ïô.sxyil ekxcy z`éàìëå äìøòà

:åøá÷é óøùéì ïëøã ïéàù ïé÷ùî ,åôøùé óøùéì ïëøãù íøëä éàìë ìùå äìøò ìù íéìëåà ,éà÷ íøëä.dnexz ly onyae zta oiwilcneììëã íåùî
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שלובגמרא), שאינו דבר  מקדיש אדם ואין  שלו, שאינם (רמב"ם ).לפי 

eúî íàåלאחר אפילו שמתו, הבית בדק קדשי  או מזבח קדשי  – ÀÄÅ
עדיין, נפדו שלא אלא מום, בהם לפדותם eøáwéשנפל  אפשר  ואי  – ÄÈÅ

לכל להאכילם קדשים פודים שאין  מיתה, שבפדיון לאחר  ועוד, בים;
נאמר שהוממו  יא-יב):קדשים כז , לפני(ויקרא  הבהמה את "והעמיד 

להעמידם  אפשר  אי שמתו לאחר והרי  הכהן ", אותה והעריך  הכהן ,
להאכילם  קדשים פודים האומר: לדעת שאף ומכאן, ולהעריכם;

חיה, היא ועדיין שנטרפה בבהמה אמורים? דברים במה לכלבים,
אפשר שאי שמתו , בקדשים אבל  והערכה, העמדה בה לקיים שאפשר 

הלכך אותן, פודים שאין  מודים הכל והערכה, העמדה בהם לקיים
eãtéיקברו . ,eúî íà úéaä ÷ãa éLã÷ :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÀÅÆÆÇÇÄÄÅÄÈ

בקדשי אלא והעריך " "והעמיד... נאמר לא שמעון רבי שלדעת –
כדי והערכה העמדה צריכים אינם הבית בדק קדשי  אבל  מזבח,

oerny.לפדותם. iaxk dkld oi`e
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הקודמת: במשנה ששנינו ההלכה exawi",אגב ezn m`e"ד-ו המשניות באות
(epzkqn z` zeniiqnd)איסורי ואילו קבורה, טעונים הנאה איסורי  אילו  לפרט,

שריפה. טעונים הנאה

íéøa÷pä ïä elàå:קבורה הטעונים הנאה איסורי  –íéLã÷– ÀÅÅÇÄÀÈÄÈÈÄ
– קדשים eøáwéבהמות ,eìétäL;הנפלים –àéìL äìétä– ÆÄÄÄÈÀÄÄÈÄÀÈ

במעי בו עטוף שהעובר דק עור  היינו  שליא, שהפילה קדשים בהמת

הולד ;øáwzאמו, בה נימוח ובודאי  ולד, בלא שליא שאין השליא, – ÄÈÅ
ì÷ñpä øBLש אדם, שהרג לפי  להיסקל, דינו  שנגמר  שור כתוב – ÇÄÀÈ

כח ):בו  כא , אף (שמות  הוא שאסור  ומשמע בשרו ", את יאכל  ֵָ"ולא
äôeøòבהנאה; äìâòå בה שכתוב משום בהנאה, היא שאסורה – ÀÆÀÈÂÈ

ערופה עגלה בפרשת שנאמר כקדשים, ח):כפרה כא, "כפר(דברים 

בה שנאמר  ממה למדים ויש  ישראל "; ד ):לעמך  שם , שם (שם  "וערפו 
קבורתה; תהא שם – בנחל" העגלה òøöîאת éøtöåשתי – ÀÄÃÅÀÙÈ

האחת, הצפור שנשחטה שלאחר לטהרתו, המצורע שלקח הצפרים
השחוטה  לצפור כאן שהכוונה מפרשים, ויש בהנאה; שתיהן  אסורות

ערופה מעגלה שלמדים כפי  בהנאה, היא שאסורה (ברייתא בלבד ,

א), נז , קידושין בהנאה בגמרא אסורה אינה המשתלחת הצפור אבל

øéæð(רמב "ם); øòNe בו שנאמר  ה ):– ו, גדל(במדבר  יהיה "קדוש ÀÇÈÄ
הוא  שאסור  ומכאן  קדוש, יהא גידולו ודרשו : ראשו ", שער  פרע
נזירותו  ולהתחיל  ראשו  שער לגלח שדינו הנזיר, נטמא ואם בהנאה.

טהור, נזיר של השער ברם, קבורה. טעון  השער אותו  הרי מחדש,
נשרף; אלא נקבר אינו נזירותו , ימי  במלאת מגלחו  øèôeÆÆכשהוא

øBîç,ערופה מעגלה עריפה" "עריפה, שווה בגזירה שלמדים – Â
בהנאה; הוא áìçaשאסור øNáe לא" פעמים: שלוש שנאמר  – ÈÈÀÈÈ

אמו " בחבל גדי כא ),תבשל יד , דברים כו; לד, יט; כג, ודרשו:(שמות 
בישול; לאיסור  ואחד  הנאה, לאיסור ואחד  אכילה, לאיסור ïélçåÀËÄאחד

äøæòa eèçLpL שאסורה במקדש , שנשחטה חולין  של בהמה – ÆÄÀÂÈÂÈÈ
הפסוק מן  שלמדים כפי בהנאה, ל):היא כב, תשליכון (שמות "לכלב

שנשחטו  חולין  משליך  אתה ואי  לכלב, משליך  אתה אותו – אותו "
בהנאה הם שאסורים א ):בעזרה, נח , קידושין הנאה (גמרא איסורי כל 

קבורה. טעונים äøæòa,אלו  eèçLpL ïélç :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅËÄÆÄÀÂÈÂÈÈ
eôøOé,בעזרה שנפסלו בקדשים להחליפם יבואו  שלא גזירה, משום – ÄÈÀ

בשריפה; äøæòaשדינם äèçLpL äiç ïëå שאין פי  על  אף – ÀÅÇÈÆÄÀÂÈÈÂÈÈ
באים  קדשים אין  שהרי  בעזרה, שנפסלו קדשים משום בה לגזור
בהמה  בין  חכמים הבדילו שלא שמעון, רבי  סובר מקום מכל מחיה,

שיישרפו . בעזרה שנשחטו  חולין כל על  וגזרו iaxkלחיה, dkld oi`e
.oerny
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óøOé ,çñta õîç :íéôøNpä ïä elàåרבי כדעת משנתנו – ÀÅÅÇÄÀÈÄÈÅÇÆÇÄÈÅ
היא א )יהודה ב, פסחים אבל(משנה  שריפה; אלא חמץ ביעור שאין 

עליו חולקים lihnוסוברים:(שם)חכמים e` gexl dxefe xxtn s`"
,"mil;כחכמים äàîèוהלכה äîeøúe משום בשריפה, שדינה – ÀÈÀÅÈ

שריפתה, בשעת ממנה ליהנות לכהן מותר אבל  לקדשים. שדומה
משנתנו ; בסוף íøkäכמבואר  éàìëå äìøòäåבכלאי שנאמר  – ÀÈÈÀÈÀÄÀÅÇÆÆ

ט ):הכרם כב , d`lnd",(דברים  ycwz ot": ודרשוycwz,אש תוקד –
הכרם, מכלאי  למדים úàåוערלה ,óøOé óøOì BkøcL úàÆÆÇÀÄÈÅÄÈÅÀÆ

øáwé øáwì BkøcL,הכרם וכלאי ערלה על מוסבה זו  פיסקה – ÆÇÀÄÈÅÄÈÅ
דרכם  שאין ודברים יישרפו ; מאכלים, כגון  להישרף, שדרכם שדברים

ייקברו. משקים, כגון  äîeøzלהישרף, ìL ïîLáe úôa ïé÷éìãîeÇÀÄÄÀÇÀÆÆÆÀÈ
משנתנו  שריפתה; בשעת ממנה ליהנות לכהן  שמותר  שנטמאה, –

izdw - zex`ean zeipyn
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‡GLäøBza úBúøk LLå íéL:íàä ìò àaä,áàä úLà ìòå,älkä ìòå;øeëfä ìò àaä,äîäaä ìòå,äMàå §¦¨¥¨¥©¨©¨©¨¥§©¥¤¨¨§©©©¨©¨©©§§©©§¥¨§¦¨
äéìò äîäaä úà äàéáîä;dzáe äMà ìò àaä,Léà úLà ìòå;BúBçà ìò àaä,åéáà úBçà ìòå,úBçà ìòå ©§¦¨¤©§¥¨¨¤¨©¨©¦¨¦¨§©¥¤¦©¨©£§©£¨¦§©£

ïé÷éìãîå àðú øãä ,äàðäá äøåñà äàîè äîåøú íâù øîåì éòèú àìã éëéä éë ,åäðéð äàðä éøåñéàã íøëä éàìëå äìøòå çñôá õîç íò äàîè äîåøú
:äàîè äîåøú ìù ïîùáå úôá úåðäéì

e.opnfl ueg:ïîå÷îì õåç åà ïðîæì õåç ïìëàì úðî ìò.etxyi:äôéøùá ïäù ùãå÷áù íéìåñô ìë ìò ãîéì ,óøùú ùàá úàèçá áéúëãî.ielz my`
:äøæòá ïéìåç éåä àúùäã ,àèç àìù åì òãåð åîã ú÷éøæ íãå÷å åèçù íà.wtqd lr d`ad serd z`hgïåéë ,çåø ÷ôñ ãìå ÷ôñ äìéôäù äùà ïåâë

áéúëãë àåä óåòä ïî úãìåé úàèçã(á"é àø÷éå),÷ôñä ìò íã ÷øæ éà ïì úôëéà àì úøè÷ð äðéàå ìéàåäã ,÷ôñä ìò äúàéáî ,úàèçì øåú åà äðåé ïáå
:íéìåñô íéùã÷ øàùë àéåäã óøùúå ,ä÷éìîá íéìëàð ïéìåç ïéàã ,äìéáðå åæ àéä ïéìåçå äåä ãìå åàì àîùã ,úìëàð äðéàå.dn`l dplihiíéîä úîà

:íéîä çåìé÷á àöåéå ÷î÷îúî àåä êø óåòã éãééàå .ïåøã÷ ìçðì úàöåéå äøæòá úøáåò äúéä.exawi `l oitxypd lkìéëàå åäì çëùîå ùðéà øôç àîìã
:åäì.etxyi `l oixawpd lkeïéôøùðä ìë ïëå .íéãâá ñåáéëì øúåî ïøôà ,íéàìëå äîåøúå õîç ïåâë ïéôøùðä ìëå .øåñà ïøôà íéøá÷ðä ìëã íåùî

àðîçø äéá áúëã ïùãä úîåøúî õåç ,øúåî ïøôà éîð ,ùã÷äã('å íù):øæôé àìù ,åîùå .åìåë ,åîùå .úçðá ,åîùå ,àéðúå .çáæîä ìöà åîùådcedi iax
.'ek xne`:ïéúéðúîã éáá àúìú êðä ìëá äãåäé éáøë äëìä ïéàå

˙Â˙È¯Î ˙ÎÒÓ
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בפסח  חמץ עם טמאה תרומה שכללה פי על  שאף להשמיע, באה
מדין  טמאה תרומה של דינה שונה מקום מכל  הכרם, וכלאי וערלה

מותרת  טמאה תרומה ואילו  הם, הנאה איסורי  השאר שכל  השאר,
תרומה  של בפת תנורו  את להסיק כגון  שישרפנה, בשעה בהנאה לכהן

טמאה. תרומה של  בשמן נרו את להדליק או  טמאה,

i r i a x m e i
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íéLãwä ìk,הקרבנות –ïpîæì õeç eèçLpLעל כלומר  – ÈÇÃÈÄÆÄÀÂÄÀÇÈ
לאכילה  הקבוע זמנם לאחר  מאימוריהם להקטיר או מבשרם לאכול  מנת

פיגול  משום הקרבנות שנפסלו  זבחים ולהקטרה, במסכת  ששנינו (כמו

ב -ג), ïîB÷îìב, õeçå או מבשרם לאכול מנת על  שנשחטו או  – ÀÄÀÈ
פסולים  הקרבנות שנעשו  הראוי , למקומם חוץ מאמוריהם להקטיר 

שם), ששנינו eôøOé(כמו elà éøäשנאמר כג):– ו, "lke(ויקרא ÂÅÅÄÈÀ
לכפר מועד אוהל אל  מדמה יובא אשר  תאכל ,ycewaחטאת y`aלא

,"sxyz:ודורשיםsxyiz y`a ycewa lkeכל על  הכתוב לימד –
שמפורש וטמא, לנותר הדין והוא בשריפה; שהם שבקודש, הפסולים

שנאמר שריפה, השלישיבהם ביום  הזבח , מבשר "והנותר יז ): ז , (ויקרא

יט ):ב  שם, (שם וכן ישרף ", יאכלאש  לא טמא בכל יגע אשר ָ"והבשר

הגמרא מסקנת ברם, ישרף". ב ),באש פב, שכל(פסחים זו  שהלכה
החכמים בידי  היא קבלה בשריפה, המוקדשים ixinbפסולי `xnb")

.("dléeìz íLà קודם לבעליו נודע שאם חטא, ספק על  הבא – ÈÈÈ
חטא, שלא דמו פסולóøOéזריקת כזבח שדינו  הקרבן, (עיין – ÄÈÅ

טוב"); יום ו"תוספות  øáwéברטנורא :øîBà äãeäé éaø כמו – ÇÄÀÈÅÄÈÅ
להלן. טעמו  ôñ÷שנבאר ìò äàaä óBòä úàhç אשה כגון – ÇÇÈÇÈÈÇÈÅ

ספק  על העוף חטאת היא שמביאה ולד, אינו  ספק ולד  ספק שהפילה

חולין  עוף זה והרי  ולד , היה לא שמא נאכלת, החטאת ואין  לידה,
באכילה, ואסור  כנבילה, שדינו קדשים óøOzשנמלק, שאר  כדין  – ÄÈÅ

änàìפסולים. äpìéhé :øîBà äãeäé éaø המים לתעלת – ÇÄÀÈÅÇÄÆÈÈÇÈ
בקילוח  ויוצא מתמקמק הריהו רך , והעוף שהואיל בעזרה, שהיתה

שנאמר  כהנים, בתורת מובא יהודה רבי של  טעמו  כט ,המים. (שמות 

רבילד ): מכאן  ודורש  הוא", קודש כי  באש ... הנותר  את "ושרפת

הוא בשריפה (xzepd)יהודה: תלוי  ואשם עוף חטאת ולא בשריפה

א ). כח , פסחים  eøáwé(תוספות  àG ïéôøNpä ìk אדם יבוא שמא – ÈÇÄÀÈÄÄÈÀ
ויאכלם רביוימצאם ותוספות  טוב" יום  "תוספות עיין ברטנורא ; (רש"י;

איגר); eôøOéעקיבא  àG íéøa÷pä ìëå,הטעם מבואר  בגמרא – ÀÈÇÄÀÈÄÄÈÀ
אפרם  הנשרפים כל  ואילו בהנאה, אסור  אפרם הנקברים שכל  לפי

óBøNìמותר . ,Bîöò ìò øéîçäì äöø íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈÀÇÀÄÇÇÀÄÀ
éàMø ,íéøa÷pä úà.כן לעשות –Bì eøîàלרבי חכמים – ÆÇÄÀÈÄÇÇÈÀ

– úBpLìיהודה øzî Bðéàהרי לשרפם, שמחמיר  פי  על שאף – ÅËÈÀÇ
אסור, הנקברים ואפר  בהנאה, מותר  הנשרפים אפר  שכן באפרם, יקל

לעיל  שבארנו  יד).כמו יט, המוקדשים  פסולי  הל' epzpyna(רמב"ם  dklde
.minkgk dlek

ú å ú é ø ë ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

GLúBúøk LLå íéLנאמרוäøBza המנויות העבירות לעובר – ÀÄÈÅÈÅÇÈ
כרת: חייב התראה בלא במזיד מהן  אחת על  שהעובר àaäÇÈלהלן ,

íàä ìò"תגלה לא אמך "ערות הלאו  על שעובר  ז ),– יח , (ויקרא ÇÈÅ
áàä úLà ìòå"תגלה לא אביך אשת "ערות הלאו  על  שעובר – ÀÇÅÆÈÈ

ח), שם, älkä(שם ìòåבה שכתוב בנו, אשת טו):– שם, "ערות (שם  ÀÇÇÇÈ
היא"; בנך  אשת תגלה, לא øeëfäכלתך ìò àaäעל שעובר  – ÇÈÇÇÀ

אשה" משכבי תשכב לא זכר "ואת כב),הלאו  שם , äîäaä(שם ìòåÀÇÇÀÅÈ
שכבתך " תתן  לא בהמה "ובכל הלאו  על  שעובר כג );– שם , (שם

äéìò äîäaä úà äàéáîä äMàå ואשה" הלאו  על שעוברת – ÀÄÈÇÀÄÈÆÇÀÅÈÈÆÈ
לרבעה" בהמה לפני תעמוד אם (שם );לא כה, עד  שנימנו  אלו  כל

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn oey`x wxt zezixk zkqn

Bnà,BzLà úBçà ìòå,åéçà úLà ìòå,åéáà éçà úLà ìòå,äcpä ìòå;ócâîä,äøæ äãBáò ãáBòäå,ïúBpäå ¦§©£¦§§©¥¤¨¦§©¥¤£¦¨¦§©©¦¨©§©¥§¨¥£¨¨¨§©¥
Cìnì Bòøfî,áBà ìòáe;úaMä úà ìlçîä;Lãwä úà ìëàL àîèå,àîè Lc÷nì àaäå;áìç ìëBàä,íãå, ¦©§©Ÿ¤©©©§©¥¤©©¨§¨¥¤¨©¤©Ÿ¤§©¨©¦§¨¨¥¨¥¥¤§¨

øúBð,ìebôe;õeça äìònäå èçBMä;çñta õîç ìëBàä,íéøetkä íBéa äëàìî äNBòäå ìëBàäå;úà íhôîä ¨¦©¥§©©£¤©¨¥¨¥©¤©§¨¥§¨¤§¨¨§©¦¦©§©¥¤
ïîMä,úøèwä úà íhôîäå,äçLnä ïîLa Cqäå;äNò úåöîa äìénäå çñtä. ©¤¤§©§©¥¤©§Ÿ¤§©¨§¤¤©¦§¨©¤©§©¦¨§¦§©£¥

:äæ ììëá íìåë ,åéîç íàå.scbnd:íùä úà êøáî.dxf dcear caerdeäúãåáò êøã ïéàù åìéôà äåçúùîäå êñðîäå øè÷îäå çáæîä åà .äúãåáò êøãë
:êëá.ae` lra:àø÷îá ïåùàø àåäù áåà è÷ð àðúå ,åøîàð ãçà åàìá íäéðùù .ììëá éðåòãéå.zayd z` llgndeíéòáøà úåëàìî úåáàî úçàá

:ïäéúåãìåúå úçà øñç.xzep:ïðîæ øáòù øçàì íéùã÷.lebt:ïîå÷îì õåç åà ïðîæì õåç ïìëàì áùçù íéùã÷.hgeydàìù ô"òà ,áééç õåçá íéùã÷
áéúëã .ïìòä(æ"é àø÷éå):úøëðå êôù íã àéää ùéàì áùçé íã åàéáä àì ãòåî ìäà çúô ìàå.dlrneáéúëã ,úøëá éîð(íù)çáæ åà äìåò äìòé øùà

:úåàèç éúù áééç ,ââåùá äìòäå èçù íàå .åðàéáé àì ãòåî ìäåà çúô ìàå.dgynd ony z` mhtndeåàùòù åîë ïîùä úãîáå íéðîîñ ì÷ùîá
:áééç åðéà øåáöì åøñîì åà ãîìúäì åîèôîä ìáà ,åá êåñì åðùòéù àåäå .øáãîá äùî.zxehwd z` mhtndeìëî ç÷ì íà úøåè÷ä éðîîñ øùò ãçà

ìáà ,äá çéøäì åðùòéù àåäå .úøë áééç ,ùã÷îä úéáá íéøéè÷îù úøåè÷ä íéáøòî åéäù êøãë íáøéòå íéîëç éøáãá áåö÷ä åì÷ùî éôë íäî ãçà
:øåèô ,øåáöì äøñîì åà ãîìúäì äàùòdgynd onya jqdeìò àìà ïîù åúåàî íéðúåð åéä àìù .áééç ,úåëìîå äðåäë êøåöì àìù ,äùî äùòù

àì íà êìî ïá êìî ïéçùåî ïéàå .ãåã úéá éëìî íéçùåî åðîîå .øáãîá äùî äùòù ïîù åúåàá åúåà íéçùåî ìåãâ ïäë ïá äéä åìéôàå ,ìåãâ ïëä ùàø
úçéùîå .åðîî ìåãâ äéäù åéçà íé÷éåäé éðôî æçàåäéå ,åäéìúò ìù åú÷åìçî éðôî ùàåéå ,åäéðåãà ìù åú÷åìçî éðôî äîìù åçùîù åîë ,ú÷åìçî íù äéä

`xephxa yexit

סקילה חייבים ובהתראה, במזיד  ז ,עברו סנהדרין במסכת ששנינו (כמו

שנאמר ד); כמו  כרת, חייבים התראה, בלא במזיד עברו  שם ,ואם (שם 

האלה):כט  התועבות מכל  יעשה אשר  כל  ezxkp"כי  ezeyerd zeytpd
;"mnr axwndzáe äMà ìò àaä נשואה מהן  שאחת כלומר – ÇÈÇÄÈÄÈ

אשתו אם על  שבא דהיינו  השנייה, על  בא והא שבא (ezeng),לו , או 
תגלה" לא ובתה אשה "ערות הלאו  על  עובר  והריהו אשתו, בת על 

יז ), שם , בשריפה(שם  ובהתראה, במזיד כשעבר ששנינושדינו , (כמו 

א ), ט , סנהדרין כמו במסכת כרת, חייב התראה בלא במזיד  עבר ואם

העריות פרשת בסוף הכתוב את לעיל  כט );שהבאנו שם , ìòåÀÇ(שם 
Léà úLà אשת "ואל  הלאו  על  שעובר איש, אשת על והבא – ÅÆÄ

שכתבך" תתן  לא כ),עמיתך  שם, ובהתראה (שם במזיד  כשעבר  ודינו 
חנק א),במיתת יא, סנהדרין במסכת ששנינו בלא (כמו במזיד  עבר ואם

לעיל; שהבאנו הפסוק כפי  כרת, חייב BúBçàהתראה, ìò àaä– ÇÈÇÂ
בה ט ):שנאמר  שם , מולדת (שם  אמך בת או  אביך  בת אחותך "ערות

ערותן", תגלה לא חוץ, מולדת או  åéáàבית úBçà ìòåשנאמר – ÀÇÂÈÄ
יב):בה שם, תגלה",(שם לא אביך אחות Bnà"ערות úBçà ìòå– ÀÇÂÄ

בה יג):שנאמר  שם, תגלה",(שם  לא אמך  אחות úBçà"ערות ìòåÀÇÂ
BzLàבה שנאמר  יח ):– שם , לצרור(שם  תקח, לא אחותה אל  "ואשה ÄÀ

בחייה", עליה ערותה åéçàלגלות úLà ìòåבה שנאמר (שם – ÀÇÅÆÈÄ
טז ): תגלה",שם, לא אחיך  אשת åéáà"ערות éçà úLà ìòå– ÀÇÅÆÂÄÈÄ

בה יד):שנאמר  שם, לא (שם אשתו אל תגלה, לא אביך אחי  "ערות

היא", דודתך äcpäתקרב ìòåבה שנאמר  יט ):– שם , "ואל(שם  ÀÇÇÄÈ
עברו  אם אלו , כל ערותה"; לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה

מלקות חייבים ובהתראה, א):במזיד  ג, מכות  במסכת  ששנינו ואם (כמו
שהבאנו  כמו עריות, שאר  כדין  כרת, חייבים התראה, בלא במזיד עברו 

הכתוב את כט);לעיל  שם , ה'ócâîä(שם  שם המחרף סנהדרין – (עיין ÇÀÇÅ
ה), תקלל"ז , לא "אלהים הלאו על  סנהדרין שעובר גמרא עיין (רש"י;

א); שנאמרטו , כרת, עונשו מזיד, היה ל):ואם טו, "והנפש(במדבר
רמה... ביד תעשה axwnאשר `idd ytpd dzxkpe ,scbn `ed 'd z`

dnr;"äøæ äãBáò ãáBòäå,והמקטר הזובח, או  עבודתה, כדרך  – ÀÈÅÂÈÈÈ
בכך עבודתה דרך  אין אפילו זרה, לעבודה והמשתחוה (עיין והמנסך,

ו), ז , אחר"סנהדרין לאל תשתחוה "לא הלאו על לד,שעובר (שמות 

שנאמר יד); כרת, עונשו התראה בלא מזיד היה לא ):ואם טו, (במדבר

ושנו  ההיא", הנפש תכרת הכרת הפר, מצותו  ואת בזה ה' דבר "כי 

משמע? מאי  זרה. עבודה העובד זה – בזה" ה' דבר "כי בברייתא:
שנאמר דבר  המבזה זה – בזה" ה' דבר  "כי ישמעאל : רבי  דבי דתנא

על אחרים אלהים לך יהיה לא אֿלהיך... ה' "אנכי בסיני: למשה לו 
א );פני " צט, Cìnì(סנהדרין  Bòøfî ïúBpäå במסכת כמבואר  – ÀÇÅÄÇÀÇÙÆ

ז ),סנהדרין  למולך"(ז , להעביר  תתן  לא "ומזרעך הלאו על  שעובר 

כא); יח, שנאמר (ויקרא כרת, חייב התראה, בלא מזיד היה (ויקרא ואם

ב -ג): מזרעו כ, יתן  אשר  בישראל  הגר הגר ומן ישראל מבני איש  "איש
enrלמולך... axwn eze` izxkde;"áBà ìòáe גולגולת שלוקח – ÇÇ

עתידות  דברי  משם אותה ומדובב שחיו בית תחת אותה ושם מת של

שם ); בסנהדרין ידעוני (כמבואר digואף `edy Ð reci ly mvr gipnd)
(zecizr ixac eil`n xacn `ede ,eita Ð ser e` בלאו ששניהם בכלל ,

נאמרו לא):אחד יט, הידעונים",(ויקרא ואל האובות אל תפנו "אל 

ו):ונאמר כ, הידעונים...(שם  ואל האובות אל תפנה אשר  "והנפש
ההיא בנפש  פני  את izxkdeenrונתתי axwn eze`;"úà ìlçîäÇÀÇÅÆ

úaMäעל ועבר מתולדותיהן , או המלאכות מאבות אחת שעשה – ÇÇÈ
מלאכה" כל  תעשה "לא י),הלאו  כ, בלא (שמות מזיד היה שאם

שנאמר כרת, חייב יד ):התראה, לא, כי(שם השבת... את "ושמרתם

מלאכה בה העושה dzxkpכל  edinr axwn `idd ytpd אלו וכל  ;"
)scbndסקילה חייבים ובהתראה, במזיד  עברו  אם ששנינווכו ') (כמו

ד); ז , Lãwäבסנהדרין úà ìëàL àîèå שנאמר כ):– ז , (ויקרא ÀÈÅÆÈÇÆÇÙÆ
ונכרתה  עליו , וטומאתו השלמים... מזבח בשר תאכל  אשר  "והנפש

ביולדת שנאמר  ממה ואזהרתו מעמיה", ההיא ד):הנפש יב, (ויקרא

תגע"; לא קודש  àîè"בכל Lc÷nì àaäåשנאמר יט ,– (במדבר ÀÇÈÇÄÀÈÈÅ
טמאיג ): ה' משכן  dzxkp"את el`xyin `idd ytpd ממה ואזהרתו ,"

ביולדת ד ):שנאמר  יב, ממה (ויקרא  או  תבוא", לא המקדש "ואל 

ג ):שנאמר ה , תשלחום(במדבר  למחנה מחוץ af"אל lke rexv lk)
,(ytpl `nh lke;"בתוכם שוכן אנכי  אשר  מחניהם את יטמאו  ולא

áìç ìëBàä שנאמר כה ):– ז , הבהמה (ויקרא  מן חלב אוכל  כל  "כי ÈÅÅÆ
– לה' אשה ממנה יקריב dzxkpאשר edinrn zlke`d ytpd ואזהרתו ,"

שנאמר  כג):(ש ממה שם, תאכלו ";ם  לא ועז וכשב שור  חלב íãåÀÈ"כל
שנאמר  דם, האוכל כז ):– שם, דם (שם  כל תאכל אשר נפש  "כל 

שנאמר ממה ואזהרתו  מעמיה", ההיא הנפש כו):ונכרתה שם, (שם 

ולבהמה"; לעוף מושבותיכם בכל  תאכלו  לא דם האוכלøúBð"וכל  – È
שנאמר לאכלו , שמותר  הזמן  לאחר שנותר  קרבן ו-ח ):בשר יט , (ויקרא 

ישרף. באש השלישי  יום עד והנותר  וממחרת, יאכל זבחכם ָ"ביום
עוונו  ואוכליו ירצה. לא הוא פגול השלישי , ביום יאכל האכל  ואם

dzxkpישא... edinrn `idd ytpd שנאמר ממה ואזהרתו  כט ,"; (שמות

הוא",לד); קודש  כי  יאכל לא באש הנותר את –ìebôe"ושרפת Ä
קבלת  שחיטה, – שבו העבודות מארבע שאחת קרבן, של  בשר  האוכל 
לאחר ממנו  לאכול במחשבה נעשתה – הדם זריקת הדם, הולכת הדם,

שנאמר הראוי , יח):הזמן  ז , שלמיו (ויקרא זבח מבשר יאכל האכל "ואם
לו יחשב לא אותו המקריב ירצה לא השלישי didi,ביום lebtוהנפש

izdw - zex`ean zeipyn
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Âïpîæì õeç eèçLpL íéLãwä ìk,ïîB÷îì õeçå–eôøOé elà éøä.éeìz íLà–óøOé;äãeäé éaøøîBà: ¨©¢¨¦¤¦§£¦§©¨§¦§¨£¥¥¦¨§¨¨¨¦¨¥©¦§¨¥
øáwé.÷ôñ ìò äàaä óBòä úàhç–óøOz.äãeäé éaøøîBà:änàì äpìéhé.eøáwé àG ïéôøNpä ìk,ìëå ¦¨¥©©¨©¨¨©¨¥¦¨¥©¦§¨¥©¦¤¨¨©¨¨©¦§¨¦¦¨§§¨

eôøOé àG íéøa÷pä.äãeäé éaøøîBà:Bîöò ìò øéîçäì äöø íà,íéøa÷pä úà óBøNì–éàMø;Bì eøîà: ©¦§¨¦¦¨§©¦§¨¥¦¨¨§©§¦©©§¦§¤©¦§¨¦©©¨§
ì øzî BðéàúBpL. ¥ª¨§©
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‡GLäøBza úBúøk LLå íéL:íàä ìò àaä,áàä úLà ìòå,älkä ìòå;øeëfä ìò àaä,äîäaä ìòå,äMàå §¦¨¥¨¥©¨©¨©¨¥§©¥¤¨¨§©©©¨©¨©©§§©©§¥¨§¦¨
äéìò äîäaä úà äàéáîä;dzáe äMà ìò àaä,Léà úLà ìòå;BúBçà ìò àaä,åéáà úBçà ìòå,úBçà ìòå ©§¦¨¤©§¥¨¨¤¨©¨©¦¨¦¨§©¥¤¦©¨©£§©£¨¦§©£

ïé÷éìãîå àðú øãä ,äàðäá äøåñà äàîè äîåøú íâù øîåì éòèú àìã éëéä éë ,åäðéð äàðä éøåñéàã íøëä éàìëå äìøòå çñôá õîç íò äàîè äîåøú
:äàîè äîåøú ìù ïîùáå úôá úåðäéì

e.opnfl ueg:ïîå÷îì õåç åà ïðîæì õåç ïìëàì úðî ìò.etxyi:äôéøùá ïäù ùãå÷áù íéìåñô ìë ìò ãîéì ,óøùú ùàá úàèçá áéúëãî.ielz my`
:äøæòá ïéìåç éåä àúùäã ,àèç àìù åì òãåð åîã ú÷éøæ íãå÷å åèçù íà.wtqd lr d`ad serd z`hgïåéë ,çåø ÷ôñ ãìå ÷ôñ äìéôäù äùà ïåâë

áéúëãë àåä óåòä ïî úãìåé úàèçã(á"é àø÷éå),÷ôñä ìò íã ÷øæ éà ïì úôëéà àì úøè÷ð äðéàå ìéàåäã ,÷ôñä ìò äúàéáî ,úàèçì øåú åà äðåé ïáå
:íéìåñô íéùã÷ øàùë àéåäã óøùúå ,ä÷éìîá íéìëàð ïéìåç ïéàã ,äìéáðå åæ àéä ïéìåçå äåä ãìå åàì àîùã ,úìëàð äðéàå.dn`l dplihiíéîä úîà

:íéîä çåìé÷á àöåéå ÷î÷îúî àåä êø óåòã éãééàå .ïåøã÷ ìçðì úàöåéå äøæòá úøáåò äúéä.exawi `l oitxypd lkìéëàå åäì çëùîå ùðéà øôç àîìã
:åäì.etxyi `l oixawpd lkeïéôøùðä ìë ïëå .íéãâá ñåáéëì øúåî ïøôà ,íéàìëå äîåøúå õîç ïåâë ïéôøùðä ìëå .øåñà ïøôà íéøá÷ðä ìëã íåùî

àðîçø äéá áúëã ïùãä úîåøúî õåç ,øúåî ïøôà éîð ,ùã÷äã('å íù):øæôé àìù ,åîùå .åìåë ,åîùå .úçðá ,åîùå ,àéðúå .çáæîä ìöà åîùådcedi iax
.'ek xne`:ïéúéðúîã éáá àúìú êðä ìëá äãåäé éáøë äëìä ïéàå

˙Â˙È¯Î ˙ÎÒÓ

``.zezixk yye miyly:äàøúä àìá ãéæîá øáåòì.dzae dy` lr `adåúåîç íàå åúåîç ,åðá úáå åúá úáå åúá ïëå .ììëá äðá úáå äúá úáå

`xephxa yexit

בפסח  חמץ עם טמאה תרומה שכללה פי על  שאף להשמיע, באה
מדין  טמאה תרומה של דינה שונה מקום מכל  הכרם, וכלאי וערלה

מותרת  טמאה תרומה ואילו  הם, הנאה איסורי  השאר שכל  השאר,
תרומה  של בפת תנורו  את להסיק כגון  שישרפנה, בשעה בהנאה לכהן

טמאה. תרומה של  בשמן נרו את להדליק או  טמאה,

i r i a x m e i
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íéLãwä ìk,הקרבנות –ïpîæì õeç eèçLpLעל כלומר  – ÈÇÃÈÄÆÄÀÂÄÀÇÈ
לאכילה  הקבוע זמנם לאחר  מאימוריהם להקטיר או מבשרם לאכול  מנת

פיגול  משום הקרבנות שנפסלו  זבחים ולהקטרה, במסכת  ששנינו (כמו

ב -ג), ïîB÷îìב, õeçå או מבשרם לאכול מנת על  שנשחטו או  – ÀÄÀÈ
פסולים  הקרבנות שנעשו  הראוי , למקומם חוץ מאמוריהם להקטיר 

שם), ששנינו eôøOé(כמו elà éøäשנאמר כג):– ו, "lke(ויקרא ÂÅÅÄÈÀ
לכפר מועד אוהל אל  מדמה יובא אשר  תאכל ,ycewaחטאת y`aלא

,"sxyz:ודורשיםsxyiz y`a ycewa lkeכל על  הכתוב לימד –
שמפורש וטמא, לנותר הדין והוא בשריפה; שהם שבקודש, הפסולים

שנאמר שריפה, השלישיבהם ביום  הזבח , מבשר "והנותר יז ): ז , (ויקרא

יט ):ב  שם, (שם וכן ישרף ", יאכלאש  לא טמא בכל יגע אשר ָ"והבשר

הגמרא מסקנת ברם, ישרף". ב ),באש פב, שכל(פסחים זו  שהלכה
החכמים בידי  היא קבלה בשריפה, המוקדשים ixinbפסולי `xnb")

.("dléeìz íLà קודם לבעליו נודע שאם חטא, ספק על  הבא – ÈÈÈ
חטא, שלא דמו פסולóøOéזריקת כזבח שדינו  הקרבן, (עיין – ÄÈÅ

טוב"); יום ו"תוספות  øáwéברטנורא :øîBà äãeäé éaø כמו – ÇÄÀÈÅÄÈÅ
להלן. טעמו  ôñ÷שנבאר ìò äàaä óBòä úàhç אשה כגון – ÇÇÈÇÈÈÇÈÅ

ספק  על העוף חטאת היא שמביאה ולד, אינו  ספק ולד  ספק שהפילה

חולין  עוף זה והרי  ולד , היה לא שמא נאכלת, החטאת ואין  לידה,
באכילה, ואסור  כנבילה, שדינו קדשים óøOzשנמלק, שאר  כדין  – ÄÈÅ

änàìפסולים. äpìéhé :øîBà äãeäé éaø המים לתעלת – ÇÄÀÈÅÇÄÆÈÈÇÈ
בקילוח  ויוצא מתמקמק הריהו רך , והעוף שהואיל בעזרה, שהיתה

שנאמר  כהנים, בתורת מובא יהודה רבי של  טעמו  כט ,המים. (שמות 

רבילד ): מכאן  ודורש  הוא", קודש כי  באש ... הנותר  את "ושרפת

הוא בשריפה (xzepd)יהודה: תלוי  ואשם עוף חטאת ולא בשריפה

א ). כח , פסחים  eøáwé(תוספות  àG ïéôøNpä ìk אדם יבוא שמא – ÈÇÄÀÈÄÄÈÀ
ויאכלם רביוימצאם ותוספות  טוב" יום  "תוספות עיין ברטנורא ; (רש"י;

איגר); eôøOéעקיבא  àG íéøa÷pä ìëå,הטעם מבואר  בגמרא – ÀÈÇÄÀÈÄÄÈÀ
אפרם  הנשרפים כל  ואילו בהנאה, אסור  אפרם הנקברים שכל  לפי

óBøNìמותר . ,Bîöò ìò øéîçäì äöø íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈÀÇÀÄÇÇÀÄÀ
éàMø ,íéøa÷pä úà.כן לעשות –Bì eøîàלרבי חכמים – ÆÇÄÀÈÄÇÇÈÀ

– úBpLìיהודה øzî Bðéàהרי לשרפם, שמחמיר  פי  על שאף – ÅËÈÀÇ
אסור, הנקברים ואפר  בהנאה, מותר  הנשרפים אפר  שכן באפרם, יקל

לעיל  שבארנו  יד).כמו יט, המוקדשים  פסולי  הל' epzpyna(רמב"ם  dklde
.minkgk dlek

ú å ú é ø ë ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

GLúBúøk LLå íéLנאמרוäøBza המנויות העבירות לעובר – ÀÄÈÅÈÅÇÈ
כרת: חייב התראה בלא במזיד מהן  אחת על  שהעובר àaäÇÈלהלן ,

íàä ìò"תגלה לא אמך "ערות הלאו  על שעובר  ז ),– יח , (ויקרא ÇÈÅ
áàä úLà ìòå"תגלה לא אביך אשת "ערות הלאו  על  שעובר – ÀÇÅÆÈÈ

ח), שם, älkä(שם ìòåבה שכתוב בנו, אשת טו):– שם, "ערות (שם  ÀÇÇÇÈ
היא"; בנך  אשת תגלה, לא øeëfäכלתך ìò àaäעל שעובר  – ÇÈÇÇÀ

אשה" משכבי תשכב לא זכר "ואת כב),הלאו  שם , äîäaä(שם ìòåÀÇÇÀÅÈ
שכבתך " תתן  לא בהמה "ובכל הלאו  על  שעובר כג );– שם , (שם

äéìò äîäaä úà äàéáîä äMàå ואשה" הלאו  על שעוברת – ÀÄÈÇÀÄÈÆÇÀÅÈÈÆÈ
לרבעה" בהמה לפני תעמוד אם (שם );לא כה, עד  שנימנו  אלו  כל

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn oey`x wxt zezixk zkqn

Bnà,BzLà úBçà ìòå,åéçà úLà ìòå,åéáà éçà úLà ìòå,äcpä ìòå;ócâîä,äøæ äãBáò ãáBòäå,ïúBpäå ¦§©£¦§§©¥¤¨¦§©¥¤£¦¨¦§©©¦¨©§©¥§¨¥£¨¨¨§©¥
Cìnì Bòøfî,áBà ìòáe;úaMä úà ìlçîä;Lãwä úà ìëàL àîèå,àîè Lc÷nì àaäå;áìç ìëBàä,íãå, ¦©§©Ÿ¤©©©§©¥¤©©¨§¨¥¤¨©¤©Ÿ¤§©¨©¦§¨¨¥¨¥¥¤§¨

øúBð,ìebôe;õeça äìònäå èçBMä;çñta õîç ìëBàä,íéøetkä íBéa äëàìî äNBòäå ìëBàäå;úà íhôîä ¨¦©¥§©©£¤©¨¥¨¥©¤©§¨¥§¨¤§¨¨§©¦¦©§©¥¤
ïîMä,úøèwä úà íhôîäå,äçLnä ïîLa Cqäå;äNò úåöîa äìénäå çñtä. ©¤¤§©§©¥¤©§Ÿ¤§©¨§¤¤©¦§¨©¤©§©¦¨§¦§©£¥

:äæ ììëá íìåë ,åéîç íàå.scbnd:íùä úà êøáî.dxf dcear caerdeäúãåáò êøã ïéàù åìéôà äåçúùîäå êñðîäå øè÷îäå çáæîä åà .äúãåáò êøãë
:êëá.ae` lra:àø÷îá ïåùàø àåäù áåà è÷ð àðúå ,åøîàð ãçà åàìá íäéðùù .ììëá éðåòãéå.zayd z` llgndeíéòáøà úåëàìî úåáàî úçàá

:ïäéúåãìåúå úçà øñç.xzep:ïðîæ øáòù øçàì íéùã÷.lebt:ïîå÷îì õåç åà ïðîæì õåç ïìëàì áùçù íéùã÷.hgeydàìù ô"òà ,áééç õåçá íéùã÷
áéúëã .ïìòä(æ"é àø÷éå):úøëðå êôù íã àéää ùéàì áùçé íã åàéáä àì ãòåî ìäà çúô ìàå.dlrneáéúëã ,úøëá éîð(íù)çáæ åà äìåò äìòé øùà

:úåàèç éúù áééç ,ââåùá äìòäå èçù íàå .åðàéáé àì ãòåî ìäåà çúô ìàå.dgynd ony z` mhtndeåàùòù åîë ïîùä úãîáå íéðîîñ ì÷ùîá
:áééç åðéà øåáöì åøñîì åà ãîìúäì åîèôîä ìáà ,åá êåñì åðùòéù àåäå .øáãîá äùî.zxehwd z` mhtndeìëî ç÷ì íà úøåè÷ä éðîîñ øùò ãçà

ìáà ,äá çéøäì åðùòéù àåäå .úøë áééç ,ùã÷îä úéáá íéøéè÷îù úøåè÷ä íéáøòî åéäù êøãë íáøéòå íéîëç éøáãá áåö÷ä åì÷ùî éôë íäî ãçà
:øåèô ,øåáöì äøñîì åà ãîìúäì äàùòdgynd onya jqdeìò àìà ïîù åúåàî íéðúåð åéä àìù .áééç ,úåëìîå äðåäë êøåöì àìù ,äùî äùòù

àì íà êìî ïá êìî ïéçùåî ïéàå .ãåã úéá éëìî íéçùåî åðîîå .øáãîá äùî äùòù ïîù åúåàá åúåà íéçùåî ìåãâ ïäë ïá äéä åìéôàå ,ìåãâ ïëä ùàø
úçéùîå .åðîî ìåãâ äéäù åéçà íé÷éåäé éðôî æçàåäéå ,åäéìúò ìù åú÷åìçî éðôî ùàåéå ,åäéðåãà ìù åú÷åìçî éðôî äîìù åçùîù åîë ,ú÷åìçî íù äéä

`xephxa yexit

סקילה חייבים ובהתראה, במזיד  ז ,עברו סנהדרין במסכת ששנינו (כמו

שנאמר ד); כמו  כרת, חייבים התראה, בלא במזיד עברו  שם ,ואם (שם 

האלה):כט  התועבות מכל  יעשה אשר  כל  ezxkp"כי  ezeyerd zeytpd
;"mnr axwndzáe äMà ìò àaä נשואה מהן  שאחת כלומר – ÇÈÇÄÈÄÈ

אשתו אם על  שבא דהיינו  השנייה, על  בא והא שבא (ezeng),לו , או 
תגלה" לא ובתה אשה "ערות הלאו  על  עובר  והריהו אשתו, בת על 

יז ), שם , בשריפה(שם  ובהתראה, במזיד כשעבר ששנינושדינו , (כמו 

א ), ט , סנהדרין כמו במסכת כרת, חייב התראה בלא במזיד  עבר ואם

העריות פרשת בסוף הכתוב את לעיל  כט );שהבאנו שם , ìòåÀÇ(שם 
Léà úLà אשת "ואל  הלאו  על  שעובר איש, אשת על והבא – ÅÆÄ

שכתבך" תתן  לא כ),עמיתך  שם, ובהתראה (שם במזיד  כשעבר  ודינו 
חנק א),במיתת יא, סנהדרין במסכת ששנינו בלא (כמו במזיד  עבר ואם

לעיל; שהבאנו הפסוק כפי  כרת, חייב BúBçàהתראה, ìò àaä– ÇÈÇÂ
בה ט ):שנאמר  שם , מולדת (שם  אמך בת או  אביך  בת אחותך "ערות

ערותן", תגלה לא חוץ, מולדת או  åéáàבית úBçà ìòåשנאמר – ÀÇÂÈÄ
יב):בה שם, תגלה",(שם לא אביך אחות Bnà"ערות úBçà ìòå– ÀÇÂÄ

בה יג):שנאמר  שם, תגלה",(שם  לא אמך  אחות úBçà"ערות ìòåÀÇÂ
BzLàבה שנאמר  יח ):– שם , לצרור(שם  תקח, לא אחותה אל  "ואשה ÄÀ

בחייה", עליה ערותה åéçàלגלות úLà ìòåבה שנאמר (שם – ÀÇÅÆÈÄ
טז ): תגלה",שם, לא אחיך  אשת åéáà"ערות éçà úLà ìòå– ÀÇÅÆÂÄÈÄ

בה יד):שנאמר  שם, לא (שם אשתו אל תגלה, לא אביך אחי  "ערות

היא", דודתך äcpäתקרב ìòåבה שנאמר  יט ):– שם , "ואל(שם  ÀÇÇÄÈ
עברו  אם אלו , כל ערותה"; לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה

מלקות חייבים ובהתראה, א):במזיד  ג, מכות  במסכת  ששנינו ואם (כמו
שהבאנו  כמו עריות, שאר  כדין  כרת, חייבים התראה, בלא במזיד עברו 

הכתוב את כט);לעיל  שם , ה'ócâîä(שם  שם המחרף סנהדרין – (עיין ÇÀÇÅ
ה), תקלל"ז , לא "אלהים הלאו על  סנהדרין שעובר גמרא עיין (רש"י;

א); שנאמרטו , כרת, עונשו מזיד, היה ל):ואם טו, "והנפש(במדבר
רמה... ביד תעשה axwnאשר `idd ytpd dzxkpe ,scbn `ed 'd z`

dnr;"äøæ äãBáò ãáBòäå,והמקטר הזובח, או  עבודתה, כדרך  – ÀÈÅÂÈÈÈ
בכך עבודתה דרך  אין אפילו זרה, לעבודה והמשתחוה (עיין והמנסך,

ו), ז , אחר"סנהדרין לאל תשתחוה "לא הלאו על לד,שעובר (שמות 

שנאמר יד); כרת, עונשו התראה בלא מזיד היה לא ):ואם טו, (במדבר

ושנו  ההיא", הנפש תכרת הכרת הפר, מצותו  ואת בזה ה' דבר "כי 

משמע? מאי  זרה. עבודה העובד זה – בזה" ה' דבר "כי בברייתא:
שנאמר דבר  המבזה זה – בזה" ה' דבר  "כי ישמעאל : רבי  דבי דתנא

על אחרים אלהים לך יהיה לא אֿלהיך... ה' "אנכי בסיני: למשה לו 
א );פני " צט, Cìnì(סנהדרין  Bòøfî ïúBpäå במסכת כמבואר  – ÀÇÅÄÇÀÇÙÆ

ז ),סנהדרין  למולך"(ז , להעביר  תתן  לא "ומזרעך הלאו על  שעובר 

כא); יח, שנאמר (ויקרא כרת, חייב התראה, בלא מזיד היה (ויקרא ואם

ב -ג): מזרעו כ, יתן  אשר  בישראל  הגר הגר ומן ישראל מבני איש  "איש
enrלמולך... axwn eze` izxkde;"áBà ìòáe גולגולת שלוקח – ÇÇ

עתידות  דברי  משם אותה ומדובב שחיו בית תחת אותה ושם מת של

שם ); בסנהדרין ידעוני (כמבואר digואף `edy Ð reci ly mvr gipnd)
(zecizr ixac eil`n xacn `ede ,eita Ð ser e` בלאו ששניהם בכלל ,

נאמרו לא):אחד יט, הידעונים",(ויקרא ואל האובות אל תפנו "אל 

ו):ונאמר כ, הידעונים...(שם  ואל האובות אל תפנה אשר  "והנפש
ההיא בנפש  פני  את izxkdeenrונתתי axwn eze`;"úà ìlçîäÇÀÇÅÆ

úaMäעל ועבר מתולדותיהן , או המלאכות מאבות אחת שעשה – ÇÇÈ
מלאכה" כל  תעשה "לא י),הלאו  כ, בלא (שמות מזיד היה שאם

שנאמר כרת, חייב יד ):התראה, לא, כי(שם השבת... את "ושמרתם

מלאכה בה העושה dzxkpכל  edinr axwn `idd ytpd אלו וכל  ;"
)scbndסקילה חייבים ובהתראה, במזיד  עברו  אם ששנינווכו ') (כמו

ד); ז , Lãwäבסנהדרין úà ìëàL àîèå שנאמר כ):– ז , (ויקרא ÀÈÅÆÈÇÆÇÙÆ
ונכרתה  עליו , וטומאתו השלמים... מזבח בשר תאכל  אשר  "והנפש

ביולדת שנאמר  ממה ואזהרתו מעמיה", ההיא ד):הנפש יב, (ויקרא

תגע"; לא קודש  àîè"בכל Lc÷nì àaäåשנאמר יט ,– (במדבר ÀÇÈÇÄÀÈÈÅ
טמאיג ): ה' משכן  dzxkp"את el`xyin `idd ytpd ממה ואזהרתו ,"

ביולדת ד ):שנאמר  יב, ממה (ויקרא  או  תבוא", לא המקדש "ואל 

ג ):שנאמר ה , תשלחום(במדבר  למחנה מחוץ af"אל lke rexv lk)
,(ytpl `nh lke;"בתוכם שוכן אנכי  אשר  מחניהם את יטמאו  ולא

áìç ìëBàä שנאמר כה ):– ז , הבהמה (ויקרא  מן חלב אוכל  כל  "כי ÈÅÅÆ
– לה' אשה ממנה יקריב dzxkpאשר edinrn zlke`d ytpd ואזהרתו ,"

שנאמר  כג):(ש ממה שם, תאכלו ";ם  לא ועז וכשב שור  חלב íãåÀÈ"כל
שנאמר  דם, האוכל כז ):– שם, דם (שם  כל תאכל אשר נפש  "כל 

שנאמר ממה ואזהרתו  מעמיה", ההיא הנפש כו):ונכרתה שם, (שם 

ולבהמה"; לעוף מושבותיכם בכל  תאכלו  לא דם האוכלøúBð"וכל  – È
שנאמר לאכלו , שמותר  הזמן  לאחר שנותר  קרבן ו-ח ):בשר יט , (ויקרא 

ישרף. באש השלישי  יום עד והנותר  וממחרת, יאכל זבחכם ָ"ביום
עוונו  ואוכליו ירצה. לא הוא פגול השלישי , ביום יאכל האכל  ואם

dzxkpישא... edinrn `idd ytpd שנאמר ממה ואזהרתו  כט ,"; (שמות

הוא",לד); קודש  כי  יאכל לא באש הנותר את –ìebôe"ושרפת Ä
קבלת  שחיטה, – שבו העבודות מארבע שאחת קרבן, של  בשר  האוכל 
לאחר ממנו  לאכול במחשבה נעשתה – הדם זריקת הדם, הולכת הדם,

שנאמר הראוי , יח):הזמן  ז , שלמיו (ויקרא זבח מבשר יאכל האכל "ואם
לו יחשב לא אותו המקריב ירצה לא השלישי didi,ביום lebtוהנפש

izdw - zex`ean zeipyn
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·úøk íðBãæ ìò íéáiç elà ìò,úàhç íúââL ìòå,éeìz íLà ïälL òãBä àG ìòå,Lc÷î ànèîä ïî õeç ©¥©¨¦©§¨¨¥§©¦§¨¨©¨§©©¤¨¤¨¨¨¦©§©¥¦§¨
åéLã÷å,ãøBéå äìBòa àeäL éðtî;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ócâîä óà,øîàpL(èë ,åè øáãîá):äøBz" §¨¨¨¦§¥¤§¤§¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©§©¥¤¤¡©¨

Y "äââLa äNòì íëì äéäé úçàócâî àöé,äNòî äNBò BðéàL. ©©¦§¤¨¤¨Ÿ¤¦§¨¨¨¨§©¥¤¥¤©£¤

:øæð ïéîë íéëìîä úçéùîå .úéðåé é"ë ïéîë åéðéò úåáâ ïéá ïéçùåîå åùàø ìò ïîùä ïî íé÷öåéù àéä íéðäëä.dyr zevna dlinde gqtd,úøë ïäá ùéå
áéúë ïáø÷ éáâã .åàì ìò àìà ïáø÷ ïéàã ,ïáø÷ ïúââù ìò íéáééçå ,åäðéð äùòú àì êðä åäìåë ìáà .ïúââù ìò ïáø÷ ïéàå('ã àø÷éå)úåöî ìëî úçà äùòå

:äðéùòéú àì øùà 'ä
a.z`hg ozbby lreøåáñë äì äåçúùîù äøæ äãåáò ãáåòäå ,åúùà àéäù øåáñë úåéøòä ïî úçà ìò àáä ïåâë ,àéä úàèç äéìò íéáééçù äââù

äæ åðîî íìòðù àìà øåñéàä ø÷éòá òãåéù äæá àöåéë ìë ïëå ,àåä ìåç øåáñë úáùä úà ììçîäå ,äéåçúùä àìå äøåú äøñà êåñéðå øåèé÷å çåáéæ
ñåðà àìà äæ àåä ââåù àì ,äøåúá äøåñà äøæ äãåáò ïéà ,äøåúá úáù ïéà øîåàä ïåâë ,óåâä ìë ø÷åòã ,éøîâì øúåî øîåàä ìáà .äùåòù äùòîä

:øåèôå àåä øåîâ.rced `lìò àá ,äèîá åîò åúåçàå åúùà .ìëà ïäî äæéà òãåé åðéàå íäî ãçà ìëà ,ïîåù ìù ãçàå áìç ìù ãçà íéúéæ éðù ïåâë
:àá ïäî äæéà ìò òãåé åðéàå ïäî úçà.ielz my`åéìà òãåð íàù ,øôëî åðéàå ,íéøåñéä ïî åéìò ïéâîå äìåúù ,éåìú íùà éåø÷ ÷ôñä ìò àáù éôì

:äòåá÷ úàèç àéáî ,àèçù øåøéáá ë"çà.eiycwe ycwn `nhnd:äàîåèá íéùã÷ ìëà åà ,àîè àåäùë ùã÷îì ñðëðù.cxeie dlera `edy iptn
:éåìú íùà åìù òãåä àìá ïéà ,ãøåéå äìåòá åúââùå ìéàåä éàäå ,äòåá÷ úàèç åúââùå úøë åðåãæù øáã ìò àìà àá éåìú íùà ïéàå.scbnd s`ïéà

äëìäå .äùòî åá ïéàù óãâîì èøô ,äââùá äùåòì ,úàèç éáâ øîà àðîçøã .éåìú íùà íéáééç ïéà éîð åìù òãåä àì ìòå ,úàèç åúââù ìò ïéàéáî
:íéîëçë

`xephxa yexit

ולמדים  פיגול , באוכל  מדבר  זה פסוק – תשא" עוונה ממנו האוכלת
פסוק  מאותו  ואזהרתו כרת. שעונשו  מנותר, עוון" "עוון , שווה בגזירה

בנותר; לעיל  õeçaשהבאנו  äìònäå èçBMä קרבן השוחט – ÇÅÀÇÇÂÆÇ
שנאמר  המקדש , לבית חוץ ד ):והמקריבו  יז , אוהל(ויקרא  פתח "...ואל 

האיש  ונכרת שפך דם ההוא לאיש  יחשב דם הביאו... לא ההוא מועד 
נאמר וכן  עמו", ח-ט ):מקרב שם , זבח.(שם  או  עולה יעלה "...אשר

ואזהרתו  מעמיו "; ההוא האיש ונכרת יביאנו ... לא מועד אוהל  פתח ואל

שנאמר יג):ממה יב, מקום",(דברים בכל  עולותיך  תעלה פן  לך  "השמר 
בחוץ  השוחט ואזהרת תעשה; לא אלא אינו  "פן " שנאמר מקום וכל 

שנאמר  ממה למדים ז ):יש  יז , זבחיהם (ויקרא  את עוד  יזבחו  "ולא
בחוץ  ממעלה הבאה" "הבאה, שווה בגזירה למדים ויש  לשעירים";

çñta(רש"י); õîç ìëBàäשנאמר טו):– יב, אוכל(שמות  כל  "כי  ÈÅÈÅÇÆÇ
שנאמר ממה ואזהרתו מישראל"; ההיא הנפש  ונכרתה יג,חמץ (שם 

חמץ";ג): יאכל íéøetkä"ולא íBéa äëàìî äNBòäå ìëBàäåÀÈÅÀÈÆÀÈÈÀÇÄÄ
שנאמר  כח -ל):– כג, הזה,(ויקרא  היום בעצם תעשו  לא מלאכה "וכל

הזה  היום בעצם תעונה לא אשר הנפש  כל הוא... כיפורים יום כי
dzxkp e.dinrn,הזה היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר  הנפש  וכל

dnr axwn `idd ytpd z` izca`de ביום האוכל של אזהרתו (בענין  "
א): פא, יומא גמרא עיין ïîMäהכיפורים úà íhôîä העושה – ÇÀÇÅÆÇÆÆ

משחת  בשמן  שנאמר  בו, לסוך  כדי במקדש , המשחה שמן דוגמת שמן 
לב -לג):קודש  ל, אשר(שמות  איש  כמוהו ... תעשו לא "ובמתכונתו 

כמוהו ... einrnירקח zxkpe;"úøèwä úà íhôîäå העושה – ÀÇÀÇÅÆÇÀÙÆ
שלוקח  דהיינו  בה, להריח כדי  המקדש , של  הקטורת דוגמת קטורת

ע  בדבריאחד  הקצוב משקלו לפי מהם אחד  כל הקטורת, סממני שר
שהיו  כדרך  ומערבם להקטרה, הראוי  כשיעור שיהא עד חכמים,

שנאמר המקדש בבית הקטורת לז -לח ):מערבים ל, "והקטורת...(שמות

כמוה... יעשה אשר איש לכם... תעשו  לא einrnבמתכונתה zxkpe;"
äçLnä ïîLa Cqäå שנאמר במדבר , משה שעשה שם ,– (שם ÀÇÈÀÆÆÇÄÀÈ

זרלב -לג): על  ממנו  יתן ואשר  ייסך... לא אדם בשר  zxkp"על  e
einrn) אלו  וכל  ;"ycewd z` lk`y `nhבמזיד עשו  אם וכו'),

מלקות חייבים ב);ובהתראה, ג, מכות  במסכת ששנינו çñtäÇÆÇ(כמו
äNò úåöîa äìénäå כמו הפסח, קרבן  את לעשות שחייבים – ÀÇÄÈÀÄÀÇÂÅ

ב ):שכתוב טז , לקיים (דברים חייבים וכן  אלהיך ", לה' פסח "וזבחת
שנאמר כמו מילה, ג):מצוות יב, בשר(ויקרא  ימול השמיני  "וביום

שנאמר כרת, חייבים במזיד, אלו  מצוות מקיימים אין ואם ערלתו",
יג ):בפסח ט , וחדל(במדבר  היה לא ובדרך  טהור  הוא אשר  "והאיש

הפסח dinrnלעשות `idd ytpd dzxkpeבמילה ונאמר (בראשית ";

יד): ערלתויז , בשר  את ימול לא אשר  זכר idd`"וערל  ytpd dzxkpe

dinrn שנימנו השאר  כל לבין ומילה פסח בין  הבדל  יש ברם, ."
אזהרתן  שהבאנו  כמו תעשה", "לא מצוות שהן  השאר , שכל  במשנתנו ,

לה  כמפורש  חטאת, קרבן  שגגתן  על חייבים מהן, אחת אבלבכל לן ,
שגגתם, על  חטאת קרבן מביאים אין "עשה", מצוות שהן  ומילה, פסח

בחטאת שנאמר תעשה, לא מצוות על אלא חטאת חייבים (ויקרא שאין

כז ): תעשינה"ד , לא אשר ה' ממצוות אחת ברטנורא ;"בעשותה (רש"י;

שלמה "). "מלאכת מקובצת; שיטה  ועיין

i y i n g m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

העבירות, אותן שכל  ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
ומילה מפסח חוץ כרת, זדונן  על my),שחייבים epx`ay enk)שגגתן על חייבים

שיבואר . כפי תלוי , אשם – בהן  עבירה ספק ועל  חטאת,

elà ìò,הקודמת במשנה שנימנו תעשה", "לא מצוות –íéáiç ÇÅÇÈÄ
úøk íðBãæ ìò,ולאו לאו  בכל לעיל שבארנו כמו –íúââL ìòå ÇÀÈÈÅÀÇÄÀÈÈ

úàhçזרה עבודה בענין שנאמר כז ):– טו, אחת (במדבר נפש "ואם ÇÈ
מה  מכאן: ולמדים לחטאת", שנתה בת עז והקריבה בשגגה, תחטא

שחייבים  כל אף חטאת, שגגתה ועל כרת זדונה על חייבים זרה עבודה
מן  אחת על  הבא כגון  חטאת, שגגתה על חייבים כרת, זדונה על 

חול שיום כסבור  השבת את המחלל או אשתו, שהיא כסבור העריות
כלל ידע לא אם ברם, חטאת; קרבן עליה שחייב שגגה זוהי הוא,

האומר כגון זה, דבר לעשות שמותר חשב אלא האיסור , של בעיקרו
שוגג  נקרא זה אין  בזה, וכיוצא בתורה, שבת אין בתורה, איסור אין 

הקרבן  מן ופטור  אנוס, ברטנורא ).אלא שאפילו (רש"י; מפרשים, ויש 
זה  הרי  הגויים, לבין שנשבה תינוק כגון חטא, שזה מעולם ידע לא

חטאת וחייב שוגג ב ;נקרא סח, שבת גמרא  ועיין ישראל"; ("תפארת

ב); ז , שגגות  הל' ïälLרמב"ם  òãBä àG ìòå לו נודע כשלא – ÀÇÇÆÈÆ
לפני שהיו  כגון חטא, לא ספק חטא שספק דהיינו חטא, חתיכת אם ו

אכל, מהן  מאיזו יודע ואינו מהן, מאחת ואכל שומן , וחתיכת חלב
éeìz íLà בשם הקרבן ונקרא תלוי; אשם קרבן  להביא חייב – ÈÈÈ

לו  ותולה הספק, על  מכפר  שהוא מפני  תלוי , mixeqinאשם eilr obny)
(miny iyper ly, חטאתו ויביא שחטא בודאי לו  שיוודע ïîעד õeçÄ

åéLã÷å Lc÷î ànèîä בשוגג למקדש נכנס אם לו  שספק מי – ÇÀÇÅÄÀÈÀÈÈÈ
מביא  שאינו בטומאתו, קדשים אכל אם לו  שספק או טמא, כשהוא

תלוי , ãøBéåאשם äìBòa àeäL éðtî, ודאי חטא שאם אינו – ÄÀÅÆÀÆÀÅ
ויורד עולה קרבן אלא קבוע חטאת קרבן epaxwמביא `ian xiyrd)

onzbyn eci oi`y ine ,dpei ipa ipy e` mixez izy `ian iprd ,o`vd
oiir ;z`hgl zleq dti`d zixiyr `ian dpei ipa ipy e` mixez izyl
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‚ìëàðå ïaø÷ úBàéáî Lé,ìëàð Bðéàå úBàéáî Léå,úBàéáî ïðéàL Léå.ìëàðå ïaø÷ úBàéáî elà:ïéîk úìtnä ¥§¦¨§¨§¤¡¨§¥§¦§¥¤¡¨§¥¤¥¨§¦¥§¦¨§¨§¤¡¨©©¤¤§¦
äîäa,äiç,óBòå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íãàä úøevî Ba àäiL ãò.ìcðñ úìtnä,àéìL Bà, §¥¨©¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤§¥¦©¨¨¨©©¤¤©§¨¦§¨

íwøî øéôLå,Czçî àöBiäå.äìétäL äçôL ïëå–ìëàðå ïaø÷ äàéáî. §¨¦§ª¨§©¥§ª¨§¥¦§¨¤¦¦¨§¦¨¨§¨§¤¡¨
„ìëàð Bðéàå úBàéáî elà:úìtnä,äìétä äî òeãé ïéàå;eìétäL íéLð ézL ïëå,ïénî úçàå øeèt ïénî úçà ¥§¦§¥¤¡¨©©¤¤§¥¨©©¦¦¨§¥§¥¨¦¤¦¦©©¦¦§§©©¦¦

äáBç.øîàéñBé éaø:éúîéà?áøòîì Bæå çøæîì Bæ eëìäL ïîæa.úçàk úBãîBò ïäézL eéä íà ìáà–úBàéáî ¨¨©©¦¥¥¨©¦§©¤¨§§¦§¨§§©£¨£¨¦¨§¥¤§§©©§¦
ìëàðå ïaø÷. ¨§¨§¤¡¨

‰úBàéáî ïðéàL elà:íéî àìî øéôL úìtnä,íc àìî,íéðéðb àìî;íéâc ïéîk úìtnä,áâçåíé,íéö÷L, ¥¤¥¨§¦©©¤¤¨¦¨¥©¦¨¥¨¨¥§¦¦©©¤¤§¦¨¦©£¨¦§¨¦

b.sere dig dnda oink:øéàî 'øë äëìä ïéàå .íãàë äøéöé ïäá äøîàðå ìéàåä.lcpqêë .ìãå éåàðù ,ìãðñ ïåùìå .åúøåö äúçôðù àìà ,àåä ãìå
:ãìå íò àåáì äìéâøå ìãðñ úåøåöë äéåùò øùá úëéúç àéäù åùøéô éúåáøå .éúàöî.`ily:ãìå àìá àéìù ïéàù.mwexn xityåá í÷åøî ãìåäù øåò

:øéôù éåø÷ äöéá ìù úøôåôùë éåùòù éôìå .íéðè÷ íéøáà úøåö åëåúá ùéù.dlitdy dgty okeäùàäù úåöî ìë ïðéøîà÷ éë àðéîà êúòã à÷ìñã
äçôù ïëå éðú éëäì ,äçôù áééçú àì øîéà àúéì íéùðàáå àúéà íéùðáã úãìåé ìáà ,äùàáå ùéàá úååùä úååöî éìéî éðä ,äá áééç ãáò äá úáééç

:äìéôäù
c.dlitd dn reci oi`eäðúî äìåò ìù ìò .úàèçì ãçàå äìåòì ãçà íéøåú éúù ïáø÷ äàéáî .äøåèôå íéáâçå íéâã íà ,úáééçå íãà úøåö íà

,éúáåçì àäú ,éúãìé äáåç ïéî íà ,úøîåàå,ìëàð åðéàå .÷ôñá àúééîå ,äáãð úàèç ïéàã ,ééåðúàì àéöî àì ,úàèç ìáà .äáãð úìåò àäú ,åàì íàå
:äìéëà áéùç àì äîã àìà çáæîì ïéàã ïåéëã ,ïì úôëà àì ,äøæòá ïéìåç íåùîå .àîìòá äìéáðë äú÷éìîå ,àéä ïáø÷ úá åàì àîùãmiyp izy oke

.elitdy:àåáçîá.xeht oin zg`:íéáâçå íéâã ïéîë.daeg oin zg`eíéøåú éúù úçà ìë íéàéáî .äáåç ïéî äìéôä åæéà òåãé ïéàå .àéìù åà ìãðñ
:ìëàð åðéàå.izni`:ìëàð åðéà.ekldy onfaúàèç úåàéáî ,úçàë úåãîåò ïäéúù íà ìáà .úåðúäì íéìåëé ïéàå ïëøãì åëìäå ïäëì ïäéð÷ åàéáäù

à÷åãã .ìëàðå áø÷ úàèç åúåàå ,[êì ìåçî é÷ìçå] êìù àåä éøä ,úáééçä úà íàå .[éì ìåçî ê÷ìçå] éìù àåä éøä ,úáééçä éðà íà ,ïäéðéá úåðúîå úçà
áéúëã ,åá ìéòåî éàðú ïéà àèç ìò àáù úàèç('ã àø÷éå),àåä íéùã÷ úìéëàá ééåøúùàì ïáø÷ íéùð ïéúééî à÷ éëã àëä ìáà ,åúàèç åéìà òãåä åà

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ïééðúîå ïéúéî
d.mipipb:íéòìåú ïéîë éúòîù éðàå .íéðååâ.mirax` mei zltnd:àîìòá àéî éåä äðåéøäì íåé íéòáøà åøáòéù ãòã.otec `veia aiign oerny 'xe
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,(`i-a ,d `xwie כן אם אלא חטא ספק על תלוי  אשם מביאים ואין 

קבועה חטאת ודאי שגגתו  על ד );חייבים ב, הוריות éaø(עיין éøácÄÀÅÇÄ
ócâîä óà :íéøîBà íéîëçå .øéàîעל לא מביא אינו – ÅÄÇÂÈÄÀÄÇÇÀÇÅ
תלוי, אשם חטאו  ספק על  ולא חטאת קרבן øîàpLשגגתו  בחיוב – ÆÆÁÇ

äââLa"חטאת: äNòì íëì äéäé úçà äøBz" ומכאן – ÈÇÇÄÀÆÈÆÈÙÆÄÀÈÈ
חטאת, חייב מעשה העושה äNBòשדווקא BðéàL ,ócâî àöéÈÈÀÇÅÆÅÆ

äNòî אינו חטאת, קרבן ודאי  חטאו על מביא המגדף שאין וכיון  – ÇÂÆ
תלוי . אשם חטאו ספק על להביא minkgk.חייב dklde
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הודע  לא ועל  חטאת שגגתם ועל  כרת זדונם על  שחייבים העבירות שנימנו לאחר 
מתחילה  והיא חטאות, חייבי כל של  דיניהם לפרש  מסכתנו  עוברת תלוי , אשם שלהן 
בה  שנאמר היולדת, של  העוף חטאת והיא חטא, על  באה שאינה חטאת בדיני

לעולה, שנתו בן  כבש תביא לבת או  לבן טהרה ימי  "ובמלאת ו): יב, oae(ויקרא
z`hgl xez e` dpei."

ïaø÷ úBàéáî Lé,קרבן המביאות יולדות –ìëàðå וקרבן – ÅÀÄÈÀÈÀÆÁÈ
נאכל , úBàéáîהחטאת Léå,קרבן –ìëàð Bðéàå קרבן ואין  – ÀÅÀÄÀÅÆÁÈ

נשרף, אלא נאכל, úBàéáîהחטאת ïðéàL Léå. כלל קרבן  –elà ÀÅÆÅÈÀÄÅ
óBòå ,äiç ,äîäa ïéîk úìtnä :ìëàðå ïaø÷ úBàéáî– ÀÄÈÀÈÀÆÁÈÇÇÆÆÀÄÀÅÈÇÈÈ

עוף; או חיה או  בהמה כצורת שצורתו øéàîולד éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅÄ
הואיל מקום מכל  ועוף, חיה בהמה כמין שהפילה פי  על שאף הסובר,

להביא  חייבת והיא לידה, זו  הרי  כבאדם, יצירה לשון בהן  ונאמרה
נאכל. החטאת וקרבן  Baקרבן, àäiL ãò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÀÅ

íãàä úøevî צורת לו יש  כן אם אלא ולד  נחשב הנפל אין – ÄÇÈÈÈ
אדם. פני  כצורת שפניו דהיינו ìcðñאדם, úìtnäבשר חתיכת – ÇÇÆÆÇÀÈ

סנדל לצורת ודומה אמו, במעי  שנתמעך ולד א ),של ח , בכורות (עיין

àéìL Bàבמעי בתוכו מונח שהעובר כיס כמין  שליא, המפלת – ÄÀÈ
שנ  אלא ולד בלא שליא ואין בתוכו ,אמו, íwøîימוח øéôLå או – ÀÈÄÀËÈ

העובר, צורת בה שמרוקמת עור  של שפופרת כמין  àöBiäåÀÇÅהמפלת
Czçî והוציאוהו וחתכוהו  שלם העובר  את להוציא יכלו שלא – ÀËÈ

איברים; äçôLאיברים ïëå– כנענית –äìétäL היא והרי  – ÀÅÄÀÈÆÄÄÈ
כאשה, במצוות ìëàðåחייבת ïaø÷ äàéáî.נאכל החטאת וקרבן  – ÀÄÈÈÀÈÀÆÁÈ

שאפילו  להשמיענו, כדי שפחה", "וכן נקטה שמשנתנו מבואר , בגמרא

שהאשה  מצוה כל  מקום מכל בהן, שווים והאשה האיש  שאין במצוות
בה. חייבים הכנעניים והשפחה העבד  בה, חייבת
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úBàéáî elà, קרבן –ìëàð Bðéàå: נאכל החטאת קרבן  ואין  – ÅÀÄÀÅÆÁÈ
úìtnä,שהפילה האשה –äìétä äî òeãé ïéàå הוא אם – ÇÇÆÆÀÅÈÇÇÄÄÈ

או  הקודמת, במשנה ששנינו אלו  כגון  קרבן, עליו  חייבת שהיא נפל

הרי הבאה, במשנה הנמנים אלו כגון קרבן, עליו חייבת שאינה דבר
ו): ז, (תמורה שנינו וכבר  הספק, על  קרבן  מביאה serdהיא z`hg"

;"dn`l dplihi :xne` dcedi iax .sxyiz ,wtq lr d`adíéLð ézL ïëåÀÅÀÅÈÄ
øeèt ïénî úçà ,eìétäL,דגים כמין  הפילה שאחת כגון – ÆÄÄÇÇÄÄÀ

דהיינ  פטור , מין כמבוארשהוא קרבן , עליו  להביא היא שפטורה ו
הבאה, במשנה äáBçלהלן  ïénî úçàå כמין נפל  הפילה ואחת – ÀÇÇÄÄÈ

ששנינו  כמו קרבן , עליו  להביא שחייבת דהיינו חובה, מין שהוא סנדל ,
אחת  כל  חובה, ממין הפילה מהן  איזה ידוע ואין  הקודמת, במשנה

מהטעם  נאכלת, משתיהן אחת חטאת ואין  מספק, קרבן מביאה משתיהן
הספק. על הבאה העוף חטאת זו  שהרי לעיל, éaøשבארנו øîàÈÇÇÄ

éúîéà :éñBé?נאכל ואינו קרבן מביאות הנשים שתי  –ïîæa ÅÅÈÇÄÀÇ
áøòîì Bæå çøæîì Bæ eëìäL, לכהן קרבנותיהן את שמסרו  – ÆÈÀÀÄÀÈÀÀÇÂÈ

זו , את זו רואות ואינן שונים, בכיוונים לדרכן eéäוהלכו  íà ìáàÂÈÄÈ
úçàk úBãîBò ïäézL ויכולות לפנינו שתיהן  שעומדות כלומר  – ÀÅÆÀÀÇÇ

ביניהן , ÷ïaøלהתנות úBàéáî,אחד –ìëàðå,החטאת קרבן  – ÀÄÈÀÈÀÆÁÈ
חובה. ממין  שהפילה זו  בשביל  יהא שהקרבן  ביניהן, הן מתנות שכן

בה מועיל תנאי  שאין הוא הדין חטא, על הבאה בחטאת (כלהלן ואמנם

ה), קדשים,ה , באכילת להתיר  כדי  אלא החטאת באה שלא כאן אבל
לעיל. שבארנו  כמו  עליה, ולהתנות אחת חטאת להביא שתיהן  יכולות
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úBàéáî ïðéàL elà:כלל קרבן  –øéôL úìtnä כמין קרום – ÅÆÅÈÀÄÇÇÆÆÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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·úøk íðBãæ ìò íéáiç elà ìò,úàhç íúââL ìòå,éeìz íLà ïälL òãBä àG ìòå,Lc÷î ànèîä ïî õeç ©¥©¨¦©§¨¨¥§©¦§¨¨©¨§©©¤¨¤¨¨¨¦©§©¥¦§¨
åéLã÷å,ãøBéå äìBòa àeäL éðtî;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ócâîä óà,øîàpL(èë ,åè øáãîá):äøBz" §¨¨¨¦§¥¤§¤§¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©§©¥¤¤¡©¨

Y "äââLa äNòì íëì äéäé úçàócâî àöé,äNòî äNBò BðéàL. ©©¦§¤¨¤¨Ÿ¤¦§¨¨¨¨§©¥¤¥¤©£¤

:øæð ïéîë íéëìîä úçéùîå .úéðåé é"ë ïéîë åéðéò úåáâ ïéá ïéçùåîå åùàø ìò ïîùä ïî íé÷öåéù àéä íéðäëä.dyr zevna dlinde gqtd,úøë ïäá ùéå
áéúë ïáø÷ éáâã .åàì ìò àìà ïáø÷ ïéàã ,ïáø÷ ïúââù ìò íéáééçå ,åäðéð äùòú àì êðä åäìåë ìáà .ïúââù ìò ïáø÷ ïéàå('ã àø÷éå)úåöî ìëî úçà äùòå

:äðéùòéú àì øùà 'ä
a.z`hg ozbby lreøåáñë äì äåçúùîù äøæ äãåáò ãáåòäå ,åúùà àéäù øåáñë úåéøòä ïî úçà ìò àáä ïåâë ,àéä úàèç äéìò íéáééçù äââù

äæ åðîî íìòðù àìà øåñéàä ø÷éòá òãåéù äæá àöåéë ìë ïëå ,àåä ìåç øåáñë úáùä úà ììçîäå ,äéåçúùä àìå äøåú äøñà êåñéðå øåèé÷å çåáéæ
ñåðà àìà äæ àåä ââåù àì ,äøåúá äøåñà äøæ äãåáò ïéà ,äøåúá úáù ïéà øîåàä ïåâë ,óåâä ìë ø÷åòã ,éøîâì øúåî øîåàä ìáà .äùåòù äùòîä

:øåèôå àåä øåîâ.rced `lìò àá ,äèîá åîò åúåçàå åúùà .ìëà ïäî äæéà òãåé åðéàå íäî ãçà ìëà ,ïîåù ìù ãçàå áìç ìù ãçà íéúéæ éðù ïåâë
:àá ïäî äæéà ìò òãåé åðéàå ïäî úçà.ielz my`åéìà òãåð íàù ,øôëî åðéàå ,íéøåñéä ïî åéìò ïéâîå äìåúù ,éåìú íùà éåø÷ ÷ôñä ìò àáù éôì

:äòåá÷ úàèç àéáî ,àèçù øåøéáá ë"çà.eiycwe ycwn `nhnd:äàîåèá íéùã÷ ìëà åà ,àîè àåäùë ùã÷îì ñðëðù.cxeie dlera `edy iptn
:éåìú íùà åìù òãåä àìá ïéà ,ãøåéå äìåòá åúââùå ìéàåä éàäå ,äòåá÷ úàèç åúââùå úøë åðåãæù øáã ìò àìà àá éåìú íùà ïéàå.scbnd s`ïéà

äëìäå .äùòî åá ïéàù óãâîì èøô ,äââùá äùåòì ,úàèç éáâ øîà àðîçøã .éåìú íùà íéáééç ïéà éîð åìù òãåä àì ìòå ,úàèç åúââù ìò ïéàéáî
:íéîëçë
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ולמדים  פיגול , באוכל  מדבר  זה פסוק – תשא" עוונה ממנו האוכלת
פסוק  מאותו  ואזהרתו כרת. שעונשו  מנותר, עוון" "עוון , שווה בגזירה

בנותר; לעיל  õeçaשהבאנו  äìònäå èçBMä קרבן השוחט – ÇÅÀÇÇÂÆÇ
שנאמר  המקדש , לבית חוץ ד ):והמקריבו  יז , אוהל(ויקרא  פתח "...ואל 

האיש  ונכרת שפך דם ההוא לאיש  יחשב דם הביאו... לא ההוא מועד 
נאמר וכן  עמו", ח-ט ):מקרב שם , זבח.(שם  או  עולה יעלה "...אשר

ואזהרתו  מעמיו "; ההוא האיש ונכרת יביאנו ... לא מועד אוהל  פתח ואל

שנאמר יג):ממה יב, מקום",(דברים בכל  עולותיך  תעלה פן  לך  "השמר 
בחוץ  השוחט ואזהרת תעשה; לא אלא אינו  "פן " שנאמר מקום וכל 

שנאמר  ממה למדים ז ):יש  יז , זבחיהם (ויקרא  את עוד  יזבחו  "ולא
בחוץ  ממעלה הבאה" "הבאה, שווה בגזירה למדים ויש  לשעירים";

çñta(רש"י); õîç ìëBàäשנאמר טו):– יב, אוכל(שמות  כל  "כי  ÈÅÈÅÇÆÇ
שנאמר ממה ואזהרתו מישראל"; ההיא הנפש  ונכרתה יג,חמץ (שם 

חמץ";ג): יאכל íéøetkä"ולא íBéa äëàìî äNBòäå ìëBàäåÀÈÅÀÈÆÀÈÈÀÇÄÄ
שנאמר  כח -ל):– כג, הזה,(ויקרא  היום בעצם תעשו  לא מלאכה "וכל

הזה  היום בעצם תעונה לא אשר הנפש  כל הוא... כיפורים יום כי
dzxkp e.dinrn,הזה היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר  הנפש  וכל

dnr axwn `idd ytpd z` izca`de ביום האוכל של אזהרתו (בענין  "
א): פא, יומא גמרא עיין ïîMäהכיפורים úà íhôîä העושה – ÇÀÇÅÆÇÆÆ

משחת  בשמן  שנאמר  בו, לסוך  כדי במקדש , המשחה שמן דוגמת שמן 
לב -לג):קודש  ל, אשר(שמות  איש  כמוהו ... תעשו לא "ובמתכונתו 

כמוהו ... einrnירקח zxkpe;"úøèwä úà íhôîäå העושה – ÀÇÀÇÅÆÇÀÙÆ
שלוקח  דהיינו  בה, להריח כדי  המקדש , של  הקטורת דוגמת קטורת

ע  בדבריאחד  הקצוב משקלו לפי מהם אחד  כל הקטורת, סממני שר
שהיו  כדרך  ומערבם להקטרה, הראוי  כשיעור שיהא עד חכמים,

שנאמר המקדש בבית הקטורת לז -לח ):מערבים ל, "והקטורת...(שמות

כמוה... יעשה אשר איש לכם... תעשו  לא einrnבמתכונתה zxkpe;"
äçLnä ïîLa Cqäå שנאמר במדבר , משה שעשה שם ,– (שם ÀÇÈÀÆÆÇÄÀÈ

זרלב -לג): על  ממנו  יתן ואשר  ייסך... לא אדם בשר  zxkp"על  e
einrn) אלו  וכל  ;"ycewd z` lk`y `nhבמזיד עשו  אם וכו'),

מלקות חייבים ב);ובהתראה, ג, מכות  במסכת ששנינו çñtäÇÆÇ(כמו
äNò úåöîa äìénäå כמו הפסח, קרבן  את לעשות שחייבים – ÀÇÄÈÀÄÀÇÂÅ

ב ):שכתוב טז , לקיים (דברים חייבים וכן  אלהיך ", לה' פסח "וזבחת
שנאמר כמו מילה, ג):מצוות יב, בשר(ויקרא  ימול השמיני  "וביום

שנאמר כרת, חייבים במזיד, אלו  מצוות מקיימים אין ואם ערלתו",
יג ):בפסח ט , וחדל(במדבר  היה לא ובדרך  טהור  הוא אשר  "והאיש

הפסח dinrnלעשות `idd ytpd dzxkpeבמילה ונאמר (בראשית ";

יד): ערלתויז , בשר  את ימול לא אשר  זכר idd`"וערל  ytpd dzxkpe

dinrn שנימנו השאר  כל לבין ומילה פסח בין  הבדל  יש ברם, ."
אזהרתן  שהבאנו  כמו תעשה", "לא מצוות שהן  השאר , שכל  במשנתנו ,

לה  כמפורש  חטאת, קרבן  שגגתן  על חייבים מהן, אחת אבלבכל לן ,
שגגתם, על  חטאת קרבן מביאים אין "עשה", מצוות שהן  ומילה, פסח

בחטאת שנאמר תעשה, לא מצוות על אלא חטאת חייבים (ויקרא שאין

כז ): תעשינה"ד , לא אשר ה' ממצוות אחת ברטנורא ;"בעשותה (רש"י;

שלמה "). "מלאכת מקובצת; שיטה  ועיין
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העבירות, אותן שכל  ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
ומילה מפסח חוץ כרת, זדונן  על my),שחייבים epx`ay enk)שגגתן על חייבים

שיבואר . כפי תלוי , אשם – בהן  עבירה ספק ועל  חטאת,

elà ìò,הקודמת במשנה שנימנו תעשה", "לא מצוות –íéáiç ÇÅÇÈÄ
úøk íðBãæ ìò,ולאו לאו  בכל לעיל שבארנו כמו –íúââL ìòå ÇÀÈÈÅÀÇÄÀÈÈ

úàhçזרה עבודה בענין שנאמר כז ):– טו, אחת (במדבר נפש "ואם ÇÈ
מה  מכאן: ולמדים לחטאת", שנתה בת עז והקריבה בשגגה, תחטא

שחייבים  כל אף חטאת, שגגתה ועל כרת זדונה על חייבים זרה עבודה
מן  אחת על  הבא כגון  חטאת, שגגתה על חייבים כרת, זדונה על 

חול שיום כסבור  השבת את המחלל או אשתו, שהיא כסבור העריות
כלל ידע לא אם ברם, חטאת; קרבן עליה שחייב שגגה זוהי הוא,

האומר כגון זה, דבר לעשות שמותר חשב אלא האיסור , של בעיקרו
שוגג  נקרא זה אין  בזה, וכיוצא בתורה, שבת אין בתורה, איסור אין 

הקרבן  מן ופטור  אנוס, ברטנורא ).אלא שאפילו (רש"י; מפרשים, ויש 
זה  הרי  הגויים, לבין שנשבה תינוק כגון חטא, שזה מעולם ידע לא

חטאת וחייב שוגג ב ;נקרא סח, שבת גמרא  ועיין ישראל"; ("תפארת

ב); ז , שגגות  הל' ïälLרמב"ם  òãBä àG ìòå לו נודע כשלא – ÀÇÇÆÈÆ
לפני שהיו  כגון חטא, לא ספק חטא שספק דהיינו חטא, חתיכת אם ו

אכל, מהן  מאיזו יודע ואינו מהן, מאחת ואכל שומן , וחתיכת חלב
éeìz íLà בשם הקרבן ונקרא תלוי; אשם קרבן  להביא חייב – ÈÈÈ

לו  ותולה הספק, על  מכפר  שהוא מפני  תלוי , mixeqinאשם eilr obny)
(miny iyper ly, חטאתו ויביא שחטא בודאי לו  שיוודע ïîעד õeçÄ

åéLã÷å Lc÷î ànèîä בשוגג למקדש נכנס אם לו  שספק מי – ÇÀÇÅÄÀÈÀÈÈÈ
מביא  שאינו בטומאתו, קדשים אכל אם לו  שספק או טמא, כשהוא

תלוי , ãøBéåאשם äìBòa àeäL éðtî, ודאי חטא שאם אינו – ÄÀÅÆÀÆÀÅ
ויורד עולה קרבן אלא קבוע חטאת קרבן epaxwמביא `ian xiyrd)

onzbyn eci oi`y ine ,dpei ipa ipy e` mixez izy `ian iprd ,o`vd
oiir ;z`hgl zleq dti`d zixiyr `ian dpei ipa ipy e` mixez izyl

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ìëàðå ïaø÷ úBàéáî Lé,ìëàð Bðéàå úBàéáî Léå,úBàéáî ïðéàL Léå.ìëàðå ïaø÷ úBàéáî elà:ïéîk úìtnä ¥§¦¨§¨§¤¡¨§¥§¦§¥¤¡¨§¥¤¥¨§¦¥§¦¨§¨§¤¡¨©©¤¤§¦
äîäa,äiç,óBòå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íãàä úøevî Ba àäiL ãò.ìcðñ úìtnä,àéìL Bà, §¥¨©¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤§¥¦©¨¨¨©©¤¤©§¨¦§¨

íwøî øéôLå,Czçî àöBiäå.äìétäL äçôL ïëå–ìëàðå ïaø÷ äàéáî. §¨¦§ª¨§©¥§ª¨§¥¦§¨¤¦¦¨§¦¨¨§¨§¤¡¨
„ìëàð Bðéàå úBàéáî elà:úìtnä,äìétä äî òeãé ïéàå;eìétäL íéLð ézL ïëå,ïénî úçàå øeèt ïénî úçà ¥§¦§¥¤¡¨©©¤¤§¥¨©©¦¦¨§¥§¥¨¦¤¦¦©©¦¦§§©©¦¦

äáBç.øîàéñBé éaø:éúîéà?áøòîì Bæå çøæîì Bæ eëìäL ïîæa.úçàk úBãîBò ïäézL eéä íà ìáà–úBàéáî ¨¨©©¦¥¥¨©¦§©¤¨§§¦§¨§§©£¨£¨¦¨§¥¤§§©©§¦
ìëàðå ïaø÷. ¨§¨§¤¡¨

‰úBàéáî ïðéàL elà:íéî àìî øéôL úìtnä,íc àìî,íéðéðb àìî;íéâc ïéîk úìtnä,áâçåíé,íéö÷L, ¥¤¥¨§¦©©¤¤¨¦¨¥©¦¨¥¨¨¥§¦¦©©¤¤§¦¨¦©£¨¦§¨¦

b.sere dig dnda oink:øéàî 'øë äëìä ïéàå .íãàë äøéöé ïäá äøîàðå ìéàåä.lcpqêë .ìãå éåàðù ,ìãðñ ïåùìå .åúøåö äúçôðù àìà ,àåä ãìå
:ãìå íò àåáì äìéâøå ìãðñ úåøåöë äéåùò øùá úëéúç àéäù åùøéô éúåáøå .éúàöî.`ily:ãìå àìá àéìù ïéàù.mwexn xityåá í÷åøî ãìåäù øåò

:øéôù éåø÷ äöéá ìù úøôåôùë éåùòù éôìå .íéðè÷ íéøáà úøåö åëåúá ùéù.dlitdy dgty okeäùàäù úåöî ìë ïðéøîà÷ éë àðéîà êúòã à÷ìñã
äçôù ïëå éðú éëäì ,äçôù áééçú àì øîéà àúéì íéùðàáå àúéà íéùðáã úãìåé ìáà ,äùàáå ùéàá úååùä úååöî éìéî éðä ,äá áééç ãáò äá úáééç

:äìéôäù
c.dlitd dn reci oi`eäðúî äìåò ìù ìò .úàèçì ãçàå äìåòì ãçà íéøåú éúù ïáø÷ äàéáî .äøåèôå íéáâçå íéâã íà ,úáééçå íãà úøåö íà

,éúáåçì àäú ,éúãìé äáåç ïéî íà ,úøîåàå,ìëàð åðéàå .÷ôñá àúééîå ,äáãð úàèç ïéàã ,ééåðúàì àéöî àì ,úàèç ìáà .äáãð úìåò àäú ,åàì íàå
:äìéëà áéùç àì äîã àìà çáæîì ïéàã ïåéëã ,ïì úôëà àì ,äøæòá ïéìåç íåùîå .àîìòá äìéáðë äú÷éìîå ,àéä ïáø÷ úá åàì àîùãmiyp izy oke

.elitdy:àåáçîá.xeht oin zg`:íéáâçå íéâã ïéîë.daeg oin zg`eíéøåú éúù úçà ìë íéàéáî .äáåç ïéî äìéôä åæéà òåãé ïéàå .àéìù åà ìãðñ
:ìëàð åðéàå.izni`:ìëàð åðéà.ekldy onfaúàèç úåàéáî ,úçàë úåãîåò ïäéúù íà ìáà .úåðúäì íéìåëé ïéàå ïëøãì åëìäå ïäëì ïäéð÷ åàéáäù

à÷åãã .ìëàðå áø÷ úàèç åúåàå ,[êì ìåçî é÷ìçå] êìù àåä éøä ,úáééçä úà íàå .[éì ìåçî ê÷ìçå] éìù àåä éøä ,úáééçä éðà íà ,ïäéðéá úåðúîå úçà
áéúëã ,åá ìéòåî éàðú ïéà àèç ìò àáù úàèç('ã àø÷éå),àåä íéùã÷ úìéëàá ééåøúùàì ïáø÷ íéùð ïéúééî à÷ éëã àëä ìáà ,åúàèç åéìà òãåä åà

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ïééðúîå ïéúéî
d.mipipb:íéòìåú ïéîë éúòîù éðàå .íéðååâ.mirax` mei zltnd:àîìòá àéî éåä äðåéøäì íåé íéòáøà åøáòéù ãòã.otec `veia aiign oerny 'xe

`xephxa yexit

,(`i-a ,d `xwie כן אם אלא חטא ספק על תלוי  אשם מביאים ואין 

קבועה חטאת ודאי שגגתו  על ד );חייבים ב, הוריות éaø(עיין éøácÄÀÅÇÄ
ócâîä óà :íéøîBà íéîëçå .øéàîעל לא מביא אינו – ÅÄÇÂÈÄÀÄÇÇÀÇÅ
תלוי, אשם חטאו  ספק על  ולא חטאת קרבן øîàpLשגגתו  בחיוב – ÆÆÁÇ

äââLa"חטאת: äNòì íëì äéäé úçà äøBz" ומכאן – ÈÇÇÄÀÆÈÆÈÙÆÄÀÈÈ
חטאת, חייב מעשה העושה äNBòשדווקא BðéàL ,ócâî àöéÈÈÀÇÅÆÅÆ

äNòî אינו חטאת, קרבן ודאי  חטאו על מביא המגדף שאין וכיון  – ÇÂÆ
תלוי . אשם חטאו ספק על להביא minkgk.חייב dklde

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הודע  לא ועל  חטאת שגגתם ועל  כרת זדונם על  שחייבים העבירות שנימנו לאחר 
מתחילה  והיא חטאות, חייבי כל של  דיניהם לפרש  מסכתנו  עוברת תלוי , אשם שלהן 
בה  שנאמר היולדת, של  העוף חטאת והיא חטא, על  באה שאינה חטאת בדיני

לעולה, שנתו בן  כבש תביא לבת או  לבן טהרה ימי  "ובמלאת ו): יב, oae(ויקרא
z`hgl xez e` dpei."

ïaø÷ úBàéáî Lé,קרבן המביאות יולדות –ìëàðå וקרבן – ÅÀÄÈÀÈÀÆÁÈ
נאכל , úBàéáîהחטאת Léå,קרבן –ìëàð Bðéàå קרבן ואין  – ÀÅÀÄÀÅÆÁÈ

נשרף, אלא נאכל, úBàéáîהחטאת ïðéàL Léå. כלל קרבן  –elà ÀÅÆÅÈÀÄÅ
óBòå ,äiç ,äîäa ïéîk úìtnä :ìëàðå ïaø÷ úBàéáî– ÀÄÈÀÈÀÆÁÈÇÇÆÆÀÄÀÅÈÇÈÈ

עוף; או חיה או  בהמה כצורת שצורתו øéàîולד éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅÄ
הואיל מקום מכל  ועוף, חיה בהמה כמין שהפילה פי  על שאף הסובר,

להביא  חייבת והיא לידה, זו  הרי  כבאדם, יצירה לשון בהן  ונאמרה
נאכל. החטאת וקרבן  Baקרבן, àäiL ãò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÀÅ

íãàä úøevî צורת לו יש  כן אם אלא ולד  נחשב הנפל אין – ÄÇÈÈÈ
אדם. פני  כצורת שפניו דהיינו ìcðñאדם, úìtnäבשר חתיכת – ÇÇÆÆÇÀÈ

סנדל לצורת ודומה אמו, במעי  שנתמעך ולד א ),של ח , בכורות (עיין

àéìL Bàבמעי בתוכו מונח שהעובר כיס כמין  שליא, המפלת – ÄÀÈ
שנ  אלא ולד בלא שליא ואין בתוכו ,אמו, íwøîימוח øéôLå או – ÀÈÄÀËÈ

העובר, צורת בה שמרוקמת עור  של שפופרת כמין  àöBiäåÀÇÅהמפלת
Czçî והוציאוהו וחתכוהו  שלם העובר  את להוציא יכלו שלא – ÀËÈ

איברים; äçôLאיברים ïëå– כנענית –äìétäL היא והרי  – ÀÅÄÀÈÆÄÄÈ
כאשה, במצוות ìëàðåחייבת ïaø÷ äàéáî.נאכל החטאת וקרבן  – ÀÄÈÈÀÈÀÆÁÈ

שאפילו  להשמיענו, כדי שפחה", "וכן נקטה שמשנתנו מבואר , בגמרא

שהאשה  מצוה כל  מקום מכל בהן, שווים והאשה האיש  שאין במצוות
בה. חייבים הכנעניים והשפחה העבד  בה, חייבת

i y y m e i
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úBàéáî elà, קרבן –ìëàð Bðéàå: נאכל החטאת קרבן  ואין  – ÅÀÄÀÅÆÁÈ
úìtnä,שהפילה האשה –äìétä äî òeãé ïéàå הוא אם – ÇÇÆÆÀÅÈÇÇÄÄÈ

או  הקודמת, במשנה ששנינו אלו  כגון  קרבן, עליו  חייבת שהיא נפל

הרי הבאה, במשנה הנמנים אלו כגון קרבן, עליו חייבת שאינה דבר
ו): ז, (תמורה שנינו וכבר  הספק, על  קרבן  מביאה serdהיא z`hg"

;"dn`l dplihi :xne` dcedi iax .sxyiz ,wtq lr d`adíéLð ézL ïëåÀÅÀÅÈÄ
øeèt ïénî úçà ,eìétäL,דגים כמין  הפילה שאחת כגון – ÆÄÄÇÇÄÄÀ

דהיינ  פטור , מין כמבוארשהוא קרבן , עליו  להביא היא שפטורה ו
הבאה, במשנה äáBçלהלן  ïénî úçàå כמין נפל  הפילה ואחת – ÀÇÇÄÄÈ

ששנינו  כמו קרבן , עליו  להביא שחייבת דהיינו חובה, מין שהוא סנדל ,
אחת  כל  חובה, ממין הפילה מהן  איזה ידוע ואין  הקודמת, במשנה

מהטעם  נאכלת, משתיהן אחת חטאת ואין  מספק, קרבן מביאה משתיהן
הספק. על הבאה העוף חטאת זו  שהרי לעיל, éaøשבארנו øîàÈÇÇÄ

éúîéà :éñBé?נאכל ואינו קרבן מביאות הנשים שתי  –ïîæa ÅÅÈÇÄÀÇ
áøòîì Bæå çøæîì Bæ eëìäL, לכהן קרבנותיהן את שמסרו  – ÆÈÀÀÄÀÈÀÀÇÂÈ

זו , את זו רואות ואינן שונים, בכיוונים לדרכן eéäוהלכו  íà ìáàÂÈÄÈ
úçàk úBãîBò ïäézL ויכולות לפנינו שתיהן  שעומדות כלומר  – ÀÅÆÀÀÇÇ

ביניהן , ÷ïaøלהתנות úBàéáî,אחד –ìëàðå,החטאת קרבן  – ÀÄÈÀÈÀÆÁÈ
חובה. ממין  שהפילה זו  בשביל  יהא שהקרבן  ביניהן, הן מתנות שכן

בה מועיל תנאי  שאין הוא הדין חטא, על הבאה בחטאת (כלהלן ואמנם

ה), קדשים,ה , באכילת להתיר  כדי  אלא החטאת באה שלא כאן אבל
לעיל. שבארנו  כמו  עליה, ולהתנות אחת חטאת להביא שתיהן  יכולות

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úBàéáî ïðéàL elà:כלל קרבן  –øéôL úìtnä כמין קרום – ÅÆÅÈÀÄÇÇÆÆÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéNîøe;íéòaøà íBé úìtnä,ïôã àöBéå.ïBòîL éaøïôã àöBéa áiçî. §¨¦©©¤¤©§¨¦§¥Ÿ¤©¦¦§§©¥§¥Ÿ¤
Âì øBà úìtnäãçàå íéðBîL–éànL úéaïaøwä ïî ïéøèBt;ìlä úéaíéáiçî.eøîàéànL úéáì ìlä úéa: ©©¤¤¦§¦§¤¨¥©©§¦¦©¨§¨¥¦¥§©§¦¨§¥¦¥§¥©©

ì øBà äðM äîãçàå íéðBîL íBiî ãçàå íéðBîL?äàîhì Bì äåL íà,ïaøwì Bì äåLé àG?íäì eøîàúéa ©¨¨¦§¦§¤¨¦§¦§¤¨¦¨¤©ª§¨¦§¤©¨§¨¨§¨¤¥
éànL:àG,ãçàå íéðBîL íBé úìtîa ízøîà íà,ïaø÷ da àéáäì äéeàø àéäL äòLa äàöé ïkL;eøîàz ©©¦£©§¤§©¤¤§¦§¤¨¤¥¨§¨§¨¨¤¦§¨§¨¦¨¨§¨Ÿ§

ì øBà úìtîaãçàå íéðBîL,ïaø÷ da àéáäì äéeàø àéäL äòLa äàöé àHL?ïäì eøîàìlä úéa:úìtnä éøäå §©¤¤¦§¦§¤¨¤¨§¨§¨¨¤¦§¨§¨¦¨¨§¨¨§¨¤¥¦¥©£¥©©¤¤
çéëBz úaMa úBéäì ìçL ãçàå íéðBîL íBé,ïaø÷ da àéáäì äéeàø àéäL äòLa äàöé àHL,ïaøwa úáiçå. §¦§¤¨¤¨¦§©©¨¦©¤¨§¨§¨¨¤¦§¨§¨¦¨¨§¨§©¤¤©¨§¨

íäì eøîàéànL úéa:àG,úaMa úBéäì ìçL ãçàå íéðBîL íBé úìtîa ízøîà íà,éeàø BðéàL ét ìò óàL ¨§¨¤¥©©¦£©§¤§©¤¤§¦§¤¨¤¨¦§©©¨¤©©¦¤¥¨
ãéçé ïaø÷ì,øeaö ïaø÷ì éeàø;ì øBà úìtîa eøîàzãçàå íéðBîL,ïaø÷ì àGå ãéçé ïaø÷ì àG éeàø äìélä ïéàL §¨§¨¨¦¨§¨§¨¦Ÿ§§©¤¤¦§¦§¤¨¤¥©©§¨¨§¨§¨¨¦§§¨§¨

øeaö?ïéçéëBî ïðéà íéîcä,úàGî CBúa úìtnäL–ïéàîè äéîc,ïaøwä ïî äøeèôe. ¦©¨¦¥¨¦¦¤©©¤¤§§¨¤¨§¥¦§¨¦©¨§¨

áéúëã(á"é íù)àø÷ øîà ,øáñ àî÷ àðúå .ïôåã àöåé ,àéä éàîå ,úøçà äãéì äì äáéø àìà ,àéä äá÷ð íàå áúëîì äéì äåäå ,ãìú äá÷ð íàå(íù)
:úòøæîù íå÷îî ãìúù ãò ,äãìéå òéøæú éë äùà

e.cg`e mipeny xe`l zltnd:äìéôä äúøôë àéáäì øçîì äéåàø äúéäù ãçàå íéðåîù ìéìå ,äá÷ð äãìéùi`ny zia.oaxwd on mixhetäãéìî
áéúëã ,àéä ïáø÷ ïîæ øñåçî äìéìã ,ïáø÷ì éåàø äòù äúöé àìå àéä äìéìå ìéàåä ,àåä úàìî øçàìã â"òà .äéðù('æ àø÷éå)ïáø÷ ïéðòì êëìä ,åúååö íåéá

:éîã úàìî êåúë.cg`e mipeny mein cg`e mipenyl xe` `py i`n:äìéôä úàìî øçàå ìéàåä ìëä éøáãì äìéôäù ìôðä ìò ïáø÷ úáééç éàãåãm`
.d`nehl el dey:äàîè ãçàå íéðåîù ìéìá äúàø íàå äìù øäåè éîé åìë íéðåîù íåé ìù äîçä úòé÷ùáù íéãåî íúà éøäù.migiken mpi` mincd

êåúá àáù ìëù éôì éðù ïáø÷ úáééç äðéàå ,äãéìä éðôî àîè äîã úàìî êåú úìôîä éøäù ,äéàø åðéà ,äàîåèì åì äåù íà íéøîåà íúàù íãäå
:ììä úéá åãåî àäáå ïåùàøä ãìåä íò àá åìéàë áùçð úàìî
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– íéî,שפופרת àìî או,íc àìî אוíéðéðb àìî גוונים – ÈÅÇÄÈÅÈÈÅÀÄÄ
מפרשים:(רש "י);הרבה mipipbויש  `ln תולעים כעין  דקות חתיכות –
ישראל"),קטנים "תפארת  לולד ;(ברטנורא ; סימן  השפיר אין  זה שבכגון 

íéáâçå ,íéâc ïéîk úìtnä,חגבים כמין  או –íéö÷L או – ÇÇÆÆÀÄÈÄÇÂÈÄÀÈÄ
שקצים, בכללíéNîøeכמין אינם אלו שכל  רמשים, כמין או  – ÀÈÄ

באדם כמו יצירה בהם נאמרה שלא א );ולד, פרק בראשית úìtnäÇÇÆÆ(עיין
íéòaøà íBé שאין ולד  נקרא זה ואין להריונה, הארבעים ביום – ÇÀÈÄ

אבל שלמים, יום ארבעים עליו  שעברו לאחר  אלא נגמרת הולד  צורת

בלבד, מים אלא הנפל אין לכן  ïôãקודם àöBéå יצא לא שהוולד  – ÀÅÙÆ
מקרבן  פטורות אלו  כל שנחתכה; האם דופן דרך אלא הרחם דרך 

ïôãלידה. àöBéa áiçî ïBòîL éaøמבואר וטעמו  לידה, קרבן  – ÇÄÄÀÀÇÅÀÅÙÆ
שנאמר  ה ):בגמרא, יב, היה (ויקרא  אפשר והרי  תלד ", נקבה "ואם

לרבות  הכתוב שבא שמעון , רבי  מכאן ודרש  היא", נקבה "ואם לכתוב:
לומד קמא תנא אבל  דופן. יוצא והוא קרבן , שמחייבת אחרת לידה

שכתוב ב ):ממה שם, ממקום (שם  שתלד  עד – וילדה" תזריע כי "אשה
שמזרעת.
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כנדתה, שבועיים וטמאה תלד  נקבה "ואם ה-ו ): יב, (ויקרא נאמר היולדת בפרשת
לבת  או  לבן  טהרה ימי ובמלאת טהרה. דמי  על תשב ימים וששת יום וששים
ללמדנו, בא זה פסוק וכו'. לחטאת" תור  או  יונה ובן  לעולה שנתו  בן  כבש תביא

שבועיים  ולאחר  שבועיים, טמאה נקבה לבעלה,שהיולדת ומותרת טובלת היא
ששים  עוד לספור  שגומרת עד  למקדש ולהיכנס בקודש  לאכול לה אסור  עדיין אבל 
שהוא  מלידתה, ואחד  השמונים ביום קרבנה מביאה והיא טהרה, של  ימים וששה

z`ln,"zal"יום dxdh ini.שילדה מיום מלאים יום שמונים שנשלמו לאחר כלומר 
ימי בתוך  ונתעברה חזרה שאם היא, והלכה בנפל. בין קיים בולד  בין נוהג זה דין 
והיא  אחד, קרבן אלא טעונה אינה הראשון, לולד "מלאת" בתוך והפילה טהרתה
לשתי אחד קרבן מביאה השני , המנין  "מלאת" ואחר שהפילה, מיום מחדש  מונה
אף  ואחד , השמונים ביום כגון שמונים, "מלאת" לאחר  הפילה אם אבל  הלידות.
דנה  משנתנו – קרבנות. שני טעונה הריהי  ראשון , קרבן  עדיין  הביאה שלא פי על 
שמאי בית בזה ונחלקו  נקבה, שילדה לאחר  ואחד שמונים בליל  שהפילה באשה

הלל. ובית

ãçàå íéðBîLì øBà úìtnäואחד השמונים יום שלפני  בלילה – ÇÇÆÆÄÀÄÀÆÈ
נקבה, שילדה ïaøwäלאחר  ïî ïéøèBt éànL úéa לידת על  – ÅÇÇÀÄÄÇÈÀÈ

אינו  ולילה הואיל  שמאי : בית שסוברים להלן , הטעם כמבואר  הנפל,

ואינה  טהרה", ימי  "מלאת בתוך הפילה כאילו  זה הרי קרבן , זמן 
הנפל; לידת על  מיוחד  קרבן  íéáiçîצריכה ìlä úéa להביא – ÅÄÅÀÇÀÄ

על אף טהרה, ימי נשלמו  וכבר  שהואיל הנפל, לידת על מיוחד  קרבן 

כמפלת  דינה למחר , עד הראשון  קרבנה להקריב יכולה שאינה פי 
הנפל, לידת על  שני  קרבן היא חייבת ולכן  טהרה", ימי  "מלאת לאחר

והולכת. מפרשת שהמשנה éànL:כמו  úéáì ìlä úéa eøîàÈÀÅÄÅÀÅÇÇ
ãçàå íéðBîL íBiî ãçàå íéðBîLì øBà äðM äî למה – ÇÈÈÄÀÄÀÆÈÄÀÄÀÆÈ

ביום  המפלת של  מדינה ואחד  לשמונים אור המפלת של דינה שונה
הנפל, על  גם קרבן  חייבת בו  המפילה הכל שלדברי ואחד, שמונים

היום  כדין  הלילה דין והרי הטהרה. ימי  מלאת לאחר והפילה הואיל 
ועוד , äàîhìשלאחריו? Bì äåL íà שמו כיון  שליל– אתם, דים ÄÈÆÇËÀÈ

היא  הרי דם בו  ראתה שאם טומאה, לענין ליומו שווה ואחד  שמונים
טהרה , ימי  כלו  השמונים יום של החמה שבשקיעת לפי àGטמאה,

ïaøwì Bì äåLé לענין אף שלאחריו ליומו הלילה ישווה לא למה – ÄÀÆÇÈÀÈ
àGקרבן ? :éànL úéa íäì eøîà הלילה את להשוות אין – ÈÀÈÆÅÇÇ

קרבן, לענין ãçàåליומו íéðBîL íBé úìtîa ízøîà íà– ÄÂÇÀÆÀÇÆÆÀÄÀÆÈ
הנפל , לידת על קרבן חייבת äàöéשהיא ïkL הלידה מידי האשה – ÆÅÈÀÈ

והפילה ÷ïaøהראשונה, da àéáäì äéeàø àéäL äòLaעל – ÀÈÈÆÄÀÈÀÈÄÈÈÀÈ
הראשונה, àHLהלידה ,ãçàå íéðBîLì øBà úìtîa eøîàzÙÀÀÇÆÆÄÀÄÀÆÈÆ

äàöé–,כשהפילה הראשונה הלידה äéeàøמידי  àéäL äòLa ÈÀÈÀÈÈÆÄÀÈ
ïaø÷ da àéáäìש על– קרבן להביא ראויה אינה בלילה הרי  ÀÈÄÈÈÀÈ

קרבן  שלעניין  וכיון  הוא, קרבן זמן לאו  שלילה לפי הראשונה, הלידה
קרבן  לחייבה תאמרו כיצד  מלאת", "בתוך הוא כאילו הלילה נחשב

שעה? באותה הנפל  לידת ìläעל úéa ïäì eøîà: שמאי לבית – ÈÀÈÆÅÄÅ
,çéëBz úaMa úBéäì ìçL ãçàå íéðBîL íBé úìtnä éøäåÇÂÅÇÇÆÆÀÄÀÆÈÆÈÄÀÇÇÈÄÇ
úáiçå ,ïaø÷ da àéáäì äéeàø àéäL äòLa äàöé àHLÆÈÀÈÀÈÈÆÄÀÈÀÈÄÈÈÀÈÀÇÆÆ

ïaøwa. הנפל על –éànL úéa íäì eøîà:הלל לבית –àG ÇÈÀÈÈÀÈÆÅÇÇ
הוכחה, זו  אין –ìçL ãçàå íéðBîL íBé úìtîa ízøîà íàÄÂÇÀÆÀÇÆÆÀÄÀÆÈÆÈ
úaMa úBéäì,הוא הטעם הרי הנפל , על  קרבן  שחייבת –óàL ÄÀÇÇÈÆÇ

ãéçé ïaø÷ì éeàø BðéàL ét ìò,בשבת קרב יחיד קרבן שאין  – ÇÄÆÅÈÀÈÀÈÈÄ
מקום øeaöמכל  ïaø÷ì éeàø ונמצאת היום קרבנות בו  שקרבים – ÈÀÈÀÈÄ

לקרבן , ראויה ãçàå,השעה íéðBîLì øBà úìtîa eøîàzÙÀÀÇÆÆÄÀÄÀÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊúBãì Lîç ÷ôñe úBáéæ Lîç ÷ôñ äéìò LiL äMàä–ãçà ïaø÷ äàéáî,íéçáfa úìëBàå,äéìò øàMä ïéàå ¨¦¨¤¥¨¤¨§¥¨¥¦§¥¨¥¥§¦¨¨§¨¤¨§¤¤©§¨¦§¥©§¨¨¤¨
äáBç.úBàcå úBãì Lîç,úBàcå úBáéæ Lîç–ãçà ïaø÷ äàéáî,íéçáfa úìëBàå,äáBç äéìò øàMäå.äNòî ¨¨¥¥©¨¨¥¦©¨§¦¨¨§¨¤¨§¤¤©§¨¦§©§¨¨¤¨¨©£¤

áäæ éøðéãa íéìLeøéa íép÷ eãîòL.øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:äìélä ïéìà àG !äfä ïBònä,ïéøðéãa eäiL ãò. ¤¨§¦¦¦¨©¦§¦§¥¨¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¨©¤¨¦©©§¨©¤§§¦¨¦
ïéc úéáì ñðëð,ãnìå:úBàcå úBãì Lîç äéìò LiL äMàä,úBàcå úBáéæ Lîç–ãçà ïaø÷ äàéáî,úìëBàå ¦§©§¥¦§¦¥¨¦¨¤¥¨¤¨¨¥¥©¨¨¥¦©¨§¦¨¨§¨¤¨§¤¤

íéçáfa,äáBç äéìò øàMä ïéàå.íéúòáøa íBiá Ba íép÷ eãîòå. ©§¨¦§¥©§¨¨¤¨¨§¨§¦¦©§¦§¨©¦

f.zeaif iwitq dyngäãéì ÷ôñå .ìëàð åðéàå ïáø÷ äàéáî ,äúáéæ éîéá íà äúãð éîéá íà úòãåé äðéàå íéîé äùìù äúàøù äòåè ïåâë éåä äáéæ ÷ôñ
:äãéì ìù úå÷éôñ äùîç åà äáéæ ìù úå÷éôñ äùîç äéìò ùé íàå .äìéôä äî úòãåé äðéàå äìéôä ïåâë éåä.cg` oaxw d`ianìò àáä óåòä úàèç

:÷ôñä.migafa zlke`e:ïë äæ ïáø÷ óà ,íìåëì äìåò úçà äìéáè úåàîåè äîë äùàä úàîèð íàù ,äìéáèë àåä éøä ,àá äøäèì äæä ïáø÷ä éøäù
.daeg dilr x`yd oi`eøäèéì äð÷ú äì ïéà ïë àì íàù àìà ,çáæîì ïéìåç ú÷éìî ÷ôñ áéø÷äì åøéúä éùå÷á úçàä óàù ,ïàéáäì íéîëç äåëéøöä àì

:íéùã÷á.migafa zlke`e cg` oaxw d`ian ,ze`ce zeaif yng e` ,ze`ce zecil yng:àðùéøôãë.daeg dilr x`ydeìò àéáú ìåëé ,àéðúã
øîåì ãåîìú ,íäéðùì ãçà ïáø÷ úàìî øçàìù äãéìä ìòå úàìî éðôìù äãéìä(á"é àø÷éå):úãìåéä úøåú úàæ.oipiw:ïéøåú òáøà åðééäã .ïéðé÷ éúù

.adf ipica:ï÷ ìëì áäæ øðéã ,íéáåäæ [éøðéã] éðùá.dfd oernd:àéä äòåáù.'ek cnile oic zial qpkpåðéàù øáã ãîéìå .äøåú ìùá ì÷éäù ô"òà
:óåâä úàîåèá íéùã÷ åìëàéå ãçà åìéôà àéáäìî úåéðòä åòðîéå ,åàöîé àì ïë àìîìàù .ïë äùò 'äì úåùòì úò íåùî ,äëìäë.mizraxaïéðé÷ éðù

:óñë éøðéã ùîçå íéøùò àåä áäæ øðéãå .óñë øðéã éòáø éðùá

`xephxa yexit

øeaö ïaø÷ì àGå ãéçé ïaø÷ì àG éeàø äìélä ïéàL– ÆÅÇÇÀÈÈÀÈÀÈÈÄÀÀÈÀÈÄ
המפלת  שתהא לומר אין  ולכן כלל , קרבן  הקרבת זמן אינו  שלילה

הנפל ; על  בקרבן  חייבת ואחד  לשמונים deeyאור  m`" :mzxn`y dne
?oaxwl el deeyi `l d`nehl el שכן קושיה, אינה זו ïðéàאף íéîcäÇÈÄÅÈ

ïéçéëBî חיוב על  ואחד שמונים בליל  הדם מטומאת להוכיח אין – ÄÄ
úàGîהקרבן, CBúa úìtnäL,לנקבה השמונים בתוך  –äéîc ÆÇÇÆÆÀÀÈÆÈ
ïéàîè,טהרה דמי  ואינם הלידה, משום –ïaøwä ïî äøeèôe– ÀÅÄÀÈÄÇÈÀÈ

לשמונים  אור  במפלת הדין  והוא למשנתנו ; בהקדמה שבארנו  כמו 
היא  הרי דם בו  ראתה שאם פי על  אף הקרבן , מן  שפטורה ואחד,

הדם. בטומאת תלוי  קרבן  חיוב שאין  טמאה,
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ימים, שבעה נידה היא הרי בתחילה, דם הרואה שאשה א), ב, (ערכין  בארנו  כבר 
השביעי ביום ואם הימים. שבעת כל  שראתה ובין בלבד  אחד  יום דם שראתה בין
טהורה. והיא שמיני , בליל היא טובלת התורה מן  הרי מלראות, פסקה ערב לפנות
ימי שבעת שלאחר יום עשר אחד בתוך היינו ואילך, השמיני  מיום דם ראתה –

הרי ביןהנידה, הזיבה", ימי עשר  "אחד הללו: הימים נקראים מכאן  זיבה. דם זה
ראתה  כדלקמן: דינה דם, בהם ראתה שאם אלא ראתה, שלא בין  דם בהם שראתה

הטומאה יום כנגד  בטהרה אחד יום לשמור היא צריכה בלבד, אחד  יום ("zxneyדם
,("mei cbpk mei,דם בו  רואה אינה ואם הטמא, היום למחרת טובלת שהיא כלומר 

שומרת  היא הרי  רצופים, ימים שני  דם ראתה אם וכן לערב. טהורה שהיא הרי
היא  הרי  רצופים, ימים שלושה דם ראתה אם אבל בטהרה. השלישי היום את
ביום  וטובלת מדם, נקיים ימים שבעה לספור  היא וצריכה גמורה, זבה נעשית
לחטאת  האחד יונה", בני  שני  או  תורים "שתי  השמיני, ביום קרבן  ומביאה השביעי ,
כשהיא  הזיבה, ימי  עשר  אחד  לאחר – כה-כט). טו, ויקרא (עיין לעולה והאחד
ימי עשר  אחד  שוב מתחילים ואחריהם ימים, שבעה נידה שוב היא הרי  דם, רואה
היא  אם יודעת ואינה הימים, בחשבון טועה שאשה ויש  – לעולם. וכן הזיבה,
רואה  שהיא כל זה ובכגון הזיבה, ימי עשר  באחד  או הנידה ימי בשבעת עומדת
ימים  שבעה לספור היא וצריכה זבה, ספק היא הרי  רצופים, ימים שלושה דם

השמיני. ביום קרבן מספק ולהביא ולטבול, נקיים

úBáéæ Lîç ÷ôñ äéìò LiL äMàä שראתה הטועה כגון – ÈÄÈÆÅÈÆÈÀÅÈÅÄ
אם  יודעת ואינה חודש , בכל  רצופים ימים שלושה חדשים חמישה
לעיל, שבארנו  כמו  הזיבה, ימי  עשר  באחד או נידתה בימי  ראתה

úBãì Lîç ÷ôñe שהפילה לידות, חמש  ספק עליה שיש  או – ÀÅÈÅÅ
פטור, ממין  או הפילה חובה ממין אם יודעת ואינה פעמים, חמש 

ג-ה), (משניות לעיל  ãçàכמבואר ïaø÷ äàéáî,וחטאת עולה – ÀÄÈÈÀÈÆÈ
הספק, על  באה העוף íéçáfaשחטאת úìëBàå,מותרת והיא – ÀÆÆÇÀÈÄ

מחוסרי והזבה היולדת שכן בקדשים; לאכול  הקרבן, הקרבת לאחר

שמשן , והעריב וטבלו מטומאתן  שטהרו  לאחר  שאף דהיינו, הן, כפרה
בק  לאכול  כדי טהרתן נגמרה לא וקודם עדיין  קרבנן, שיביאו עד  דשים

שאף  ללמד , המשנה ובאה בקדשים, לאכול הן אסורות כפרתן  שיביאו 

מקום  מכל לידות, כמה ספק או  זיבות כמה ספק כאן שיש  פי על 

זה  שקרבן  בקדשים, לאכול להתירה כדי לכולן, אחד  קרבן  מועיל 
עולה  אחת טבילה פעמים, כמה נטמאה שאם וכשם כטבילה, הוא

הזיבות, או  הלידות לכל עולה זה קרבן אף øàMäלכולן, ïéàåÀÅÇÀÈ
äáBç äéìò ארבעה על הקרבנות שאר להביא חכמים הצריכוה לא – ÈÆÈÈ

קרבן  ורק למזבח, חולין  מליקת ספק זה שהרי  לידות, או זיבות ספקי 
בקדשים. לאכול להתירה כדי להביא, בקושי  חכמים התירו LîçÈÅאחד 

úBàcå úBãì שילדה ודאות, לידות חמש  עליה שיש אשה אבל  – ÅÇÈ
הקודמת הלידה של  טהרה ימי מלאת אחר פעם ישראל"),כל  ("תפארת 

úBàcå úBáéæ Lîç,ודאות זיבות חמש עליה שיש או –äàéáî ÈÅÄÇÈÀÄÈ
íéçáfa úìëBàå ,ãçà ïaø÷לאכול אותה מטהר  אחד שקרבן  – ÈÀÈÆÈÀÆÆÇÀÈÄ

לעיל, שבארנו כמו äáBçבקדשים, äéìò øàMäå להביא וחייבת – ÀÇÀÈÈÆÈÈ
"אחר אחת כל היו והלידות שהואיל הקרבנות, ארבעת שאר את גם
הביאה  כן אם אלא מחיובה נפטרת אינה הקודמת, הלידה של מלאת"

שנאמר  ולידה, לידה כל  על ז ):קרבן יב, היולדת",(ויקרא  תורת "זאת
הלידה "z`f"ודרשו : ועל  טהרה ימי  מלאת שלפני  הלידה על  לחייב –

בזיבות  וכן ולידה; לידה כל  על קרבן היינו  טהרה, ימי  מלאת שלאחר 
וזיבה. זיבה כל על קרבן  שתביא עד  מחיובה נפטרת äNòîÇÂÆאינה

áäæ éøðéãa íéìLeøéa íép÷ eãîòLבני שני או  תורים שתי  – ÆÈÀÄÄÄÈÇÄÀÄÀÅÈÈ
דינרי וחמישה עשרים שהוא זהב, דינר היה קן כל ומחיר קן , הם יונה

קרבנות. לשם הרבה להם צריכים שהיו מפני הקינים, שהתייקרו  כסף,
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà:הבית ימי  בסוף שהיה הזקן, – ÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅ

äfä ïBònä נשבע אמר: כאילו  לשבועה, הוא וכינוי הזה; המקדש – ÇÈÇÆ
המקדש! בית בקדושת ïéøðéãaאני eäiL ãò ,äìélä ïéìà àGÈÄÇÇÀÈÇÆÀÀÄÈÄ

כסף. בדינר קן כל ויהיה הקינים, מחיר שיוזל –,ïéc úéáì ñðëðÄÀÇÀÅÄ
,úBàcå úBãì Lîç äéìò LiL äMàä :ãnìåאוúBáéæ Lîç ÀÄÅÈÄÈÆÅÈÆÈÈÅÅÇÈÈÅÄ
íéçáfa úìëBàå ,ãçà ïaø÷ äàéáî ,úBàcå שבארנו כמו – ÇÈÀÄÈÈÀÈÆÈÀÆÆÇÀÈÄ

äáBçלעיל , äéìò øàMä ïéàåשאר להביא חייבת ואינה – ÀÅÇÀÈÈÆÈÈ
ששנינו  כמו השאר, להביא חייבת התורה שמן  פי על ואף הקרבנות;
שאינו  דבר ולימד  גמליאל בן  שמעון רבן הקל מקום מכל לעיל ,
הפרו  לה' לעשות "עת משום הקינים, להוזלת להביא כדי  כהלכה,

אחד, קרבן  אפילו מלהביא נמנעות העניות היו  כן שאלמלא תורתך ",
בטומאה קדשים ישראל");ואוכלות ו"תפארת  ברטנורא  eãîòåÀÈÀ(עיין

íéúòáøa íBiá Ba íép÷כל שנמכר  עד  הקינים של  מחירם ירד  – ÄÄÇÀÄÀÈÇÄ
מפרשים ויש  כסף. של  דינר ברבע קן "mizraxa"קן שכל  –lk e`)

(mipiw ipy הדינר רבעי  בשני xpic.נמכר  ivga epiid); ברטנורא עיין ―

שלמה "). "מלאכת
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íéNîøe;íéòaøà íBé úìtnä,ïôã àöBéå.ïBòîL éaøïôã àöBéa áiçî. §¨¦©©¤¤©§¨¦§¥Ÿ¤©¦¦§§©¥§¥Ÿ¤
Âì øBà úìtnäãçàå íéðBîL–éànL úéaïaøwä ïî ïéøèBt;ìlä úéaíéáiçî.eøîàéànL úéáì ìlä úéa: ©©¤¤¦§¦§¤¨¥©©§¦¦©¨§¨¥¦¥§©§¦¨§¥¦¥§¥©©

ì øBà äðM äîãçàå íéðBîL íBiî ãçàå íéðBîL?äàîhì Bì äåL íà,ïaøwì Bì äåLé àG?íäì eøîàúéa ©¨¨¦§¦§¤¨¦§¦§¤¨¦¨¤©ª§¨¦§¤©¨§¨¨§¨¤¥
éànL:àG,ãçàå íéðBîL íBé úìtîa ízøîà íà,ïaø÷ da àéáäì äéeàø àéäL äòLa äàöé ïkL;eøîàz ©©¦£©§¤§©¤¤§¦§¤¨¤¥¨§¨§¨¨¤¦§¨§¨¦¨¨§¨Ÿ§

ì øBà úìtîaãçàå íéðBîL,ïaø÷ da àéáäì äéeàø àéäL äòLa äàöé àHL?ïäì eøîàìlä úéa:úìtnä éøäå §©¤¤¦§¦§¤¨¤¨§¨§¨¨¤¦§¨§¨¦¨¨§¨¨§¨¤¥¦¥©£¥©©¤¤
çéëBz úaMa úBéäì ìçL ãçàå íéðBîL íBé,ïaø÷ da àéáäì äéeàø àéäL äòLa äàöé àHL,ïaøwa úáiçå. §¦§¤¨¤¨¦§©©¨¦©¤¨§¨§¨¨¤¦§¨§¨¦¨¨§¨§©¤¤©¨§¨

íäì eøîàéànL úéa:àG,úaMa úBéäì ìçL ãçàå íéðBîL íBé úìtîa ízøîà íà,éeàø BðéàL ét ìò óàL ¨§¨¤¥©©¦£©§¤§©¤¤§¦§¤¨¤¨¦§©©¨¤©©¦¤¥¨
ãéçé ïaø÷ì,øeaö ïaø÷ì éeàø;ì øBà úìtîa eøîàzãçàå íéðBîL,ïaø÷ì àGå ãéçé ïaø÷ì àG éeàø äìélä ïéàL §¨§¨¨¦¨§¨§¨¦Ÿ§§©¤¤¦§¦§¤¨¤¥©©§¨¨§¨§¨¨¦§§¨§¨

øeaö?ïéçéëBî ïðéà íéîcä,úàGî CBúa úìtnäL–ïéàîè äéîc,ïaøwä ïî äøeèôe. ¦©¨¦¥¨¦¦¤©©¤¤§§¨¤¨§¥¦§¨¦©¨§¨

áéúëã(á"é íù)àø÷ øîà ,øáñ àî÷ àðúå .ïôåã àöåé ,àéä éàîå ,úøçà äãéì äì äáéø àìà ,àéä äá÷ð íàå áúëîì äéì äåäå ,ãìú äá÷ð íàå(íù)
:úòøæîù íå÷îî ãìúù ãò ,äãìéå òéøæú éë äùà

e.cg`e mipeny xe`l zltnd:äìéôä äúøôë àéáäì øçîì äéåàø äúéäù ãçàå íéðåîù ìéìå ,äá÷ð äãìéùi`ny zia.oaxwd on mixhetäãéìî
áéúëã ,àéä ïáø÷ ïîæ øñåçî äìéìã ,ïáø÷ì éåàø äòù äúöé àìå àéä äìéìå ìéàåä ,àåä úàìî øçàìã â"òà .äéðù('æ àø÷éå)ïáø÷ ïéðòì êëìä ,åúååö íåéá

:éîã úàìî êåúë.cg`e mipeny mein cg`e mipenyl xe` `py i`n:äìéôä úàìî øçàå ìéàåä ìëä éøáãì äìéôäù ìôðä ìò ïáø÷ úáééç éàãåãm`
.d`nehl el dey:äàîè ãçàå íéðåîù ìéìá äúàø íàå äìù øäåè éîé åìë íéðåîù íåé ìù äîçä úòé÷ùáù íéãåî íúà éøäù.migiken mpi` mincd

êåúá àáù ìëù éôì éðù ïáø÷ úáééç äðéàå ,äãéìä éðôî àîè äîã úàìî êåú úìôîä éøäù ,äéàø åðéà ,äàîåèì åì äåù íà íéøîåà íúàù íãäå
:ììä úéá åãåî àäáå ïåùàøä ãìåä íò àá åìéàë áùçð úàìî

`xephxa yexit

– íéî,שפופרת àìî או,íc àìî אוíéðéðb àìî גוונים – ÈÅÇÄÈÅÈÈÅÀÄÄ
מפרשים:(רש "י);הרבה mipipbויש  `ln תולעים כעין  דקות חתיכות –
ישראל"),קטנים "תפארת  לולד ;(ברטנורא ; סימן  השפיר אין  זה שבכגון 

íéáâçå ,íéâc ïéîk úìtnä,חגבים כמין  או –íéö÷L או – ÇÇÆÆÀÄÈÄÇÂÈÄÀÈÄ
שקצים, בכללíéNîøeכמין אינם אלו שכל  רמשים, כמין או  – ÀÈÄ

באדם כמו יצירה בהם נאמרה שלא א );ולד, פרק בראשית úìtnäÇÇÆÆ(עיין
íéòaøà íBé שאין ולד  נקרא זה ואין להריונה, הארבעים ביום – ÇÀÈÄ

אבל שלמים, יום ארבעים עליו  שעברו לאחר  אלא נגמרת הולד  צורת

בלבד, מים אלא הנפל אין לכן  ïôãקודם àöBéå יצא לא שהוולד  – ÀÅÙÆ
מקרבן  פטורות אלו  כל שנחתכה; האם דופן דרך אלא הרחם דרך 

ïôãלידה. àöBéa áiçî ïBòîL éaøמבואר וטעמו  לידה, קרבן  – ÇÄÄÀÀÇÅÀÅÙÆ
שנאמר  ה ):בגמרא, יב, היה (ויקרא  אפשר והרי  תלד ", נקבה "ואם

לרבות  הכתוב שבא שמעון , רבי  מכאן ודרש  היא", נקבה "ואם לכתוב:
לומד קמא תנא אבל  דופן. יוצא והוא קרבן , שמחייבת אחרת לידה

שכתוב ב ):ממה שם, ממקום (שם  שתלד  עד – וילדה" תזריע כי "אשה
שמזרעת.

y c e w z a y
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כנדתה, שבועיים וטמאה תלד  נקבה "ואם ה-ו ): יב, (ויקרא נאמר היולדת בפרשת
לבת  או  לבן  טהרה ימי ובמלאת טהרה. דמי  על תשב ימים וששת יום וששים
ללמדנו, בא זה פסוק וכו'. לחטאת" תור  או  יונה ובן  לעולה שנתו  בן  כבש תביא

שבועיים  ולאחר  שבועיים, טמאה נקבה לבעלה,שהיולדת ומותרת טובלת היא
ששים  עוד לספור  שגומרת עד  למקדש ולהיכנס בקודש  לאכול לה אסור  עדיין אבל 
שהוא  מלידתה, ואחד  השמונים ביום קרבנה מביאה והיא טהרה, של  ימים וששה

z`ln,"zal"יום dxdh ini.שילדה מיום מלאים יום שמונים שנשלמו לאחר כלומר 
ימי בתוך  ונתעברה חזרה שאם היא, והלכה בנפל. בין קיים בולד  בין נוהג זה דין 
והיא  אחד, קרבן אלא טעונה אינה הראשון, לולד "מלאת" בתוך והפילה טהרתה
לשתי אחד קרבן מביאה השני , המנין  "מלאת" ואחר שהפילה, מיום מחדש  מונה
אף  ואחד , השמונים ביום כגון שמונים, "מלאת" לאחר  הפילה אם אבל  הלידות.
דנה  משנתנו – קרבנות. שני טעונה הריהי  ראשון , קרבן  עדיין  הביאה שלא פי על 
שמאי בית בזה ונחלקו  נקבה, שילדה לאחר  ואחד שמונים בליל  שהפילה באשה

הלל. ובית

ãçàå íéðBîLì øBà úìtnäואחד השמונים יום שלפני  בלילה – ÇÇÆÆÄÀÄÀÆÈ
נקבה, שילדה ïaøwäלאחר  ïî ïéøèBt éànL úéa לידת על  – ÅÇÇÀÄÄÇÈÀÈ

אינו  ולילה הואיל  שמאי : בית שסוברים להלן , הטעם כמבואר  הנפל,

ואינה  טהרה", ימי  "מלאת בתוך הפילה כאילו  זה הרי קרבן , זמן 
הנפל; לידת על  מיוחד  קרבן  íéáiçîצריכה ìlä úéa להביא – ÅÄÅÀÇÀÄ

על אף טהרה, ימי נשלמו  וכבר  שהואיל הנפל, לידת על מיוחד  קרבן 

כמפלת  דינה למחר , עד הראשון  קרבנה להקריב יכולה שאינה פי 
הנפל, לידת על  שני  קרבן היא חייבת ולכן  טהרה", ימי  "מלאת לאחר

והולכת. מפרשת שהמשנה éànL:כמו  úéáì ìlä úéa eøîàÈÀÅÄÅÀÅÇÇ
ãçàå íéðBîL íBiî ãçàå íéðBîLì øBà äðM äî למה – ÇÈÈÄÀÄÀÆÈÄÀÄÀÆÈ

ביום  המפלת של  מדינה ואחד  לשמונים אור המפלת של דינה שונה
הנפל, על  גם קרבן  חייבת בו  המפילה הכל שלדברי ואחד, שמונים

היום  כדין  הלילה דין והרי הטהרה. ימי  מלאת לאחר והפילה הואיל 
ועוד , äàîhìשלאחריו? Bì äåL íà שמו כיון  שליל– אתם, דים ÄÈÆÇËÀÈ

היא  הרי דם בו  ראתה שאם טומאה, לענין ליומו שווה ואחד  שמונים
טהרה , ימי  כלו  השמונים יום של החמה שבשקיעת לפי àGטמאה,

ïaøwì Bì äåLé לענין אף שלאחריו ליומו הלילה ישווה לא למה – ÄÀÆÇÈÀÈ
àGקרבן ? :éànL úéa íäì eøîà הלילה את להשוות אין – ÈÀÈÆÅÇÇ

קרבן, לענין ãçàåליומו íéðBîL íBé úìtîa ízøîà íà– ÄÂÇÀÆÀÇÆÆÀÄÀÆÈ
הנפל , לידת על קרבן חייבת äàöéשהיא ïkL הלידה מידי האשה – ÆÅÈÀÈ

והפילה ÷ïaøהראשונה, da àéáäì äéeàø àéäL äòLaעל – ÀÈÈÆÄÀÈÀÈÄÈÈÀÈ
הראשונה, àHLהלידה ,ãçàå íéðBîLì øBà úìtîa eøîàzÙÀÀÇÆÆÄÀÄÀÆÈÆ

äàöé–,כשהפילה הראשונה הלידה äéeàøמידי  àéäL äòLa ÈÀÈÀÈÈÆÄÀÈ
ïaø÷ da àéáäìש על– קרבן להביא ראויה אינה בלילה הרי  ÀÈÄÈÈÀÈ

קרבן  שלעניין  וכיון  הוא, קרבן זמן לאו  שלילה לפי הראשונה, הלידה
קרבן  לחייבה תאמרו כיצד  מלאת", "בתוך הוא כאילו הלילה נחשב

שעה? באותה הנפל  לידת ìläעל úéa ïäì eøîà: שמאי לבית – ÈÀÈÆÅÄÅ
,çéëBz úaMa úBéäì ìçL ãçàå íéðBîL íBé úìtnä éøäåÇÂÅÇÇÆÆÀÄÀÆÈÆÈÄÀÇÇÈÄÇ
úáiçå ,ïaø÷ da àéáäì äéeàø àéäL äòLa äàöé àHLÆÈÀÈÀÈÈÆÄÀÈÀÈÄÈÈÀÈÀÇÆÆ

ïaøwa. הנפל על –éànL úéa íäì eøîà:הלל לבית –àG ÇÈÀÈÈÀÈÆÅÇÇ
הוכחה, זו  אין –ìçL ãçàå íéðBîL íBé úìtîa ízøîà íàÄÂÇÀÆÀÇÆÆÀÄÀÆÈÆÈ
úaMa úBéäì,הוא הטעם הרי הנפל , על  קרבן  שחייבת –óàL ÄÀÇÇÈÆÇ

ãéçé ïaø÷ì éeàø BðéàL ét ìò,בשבת קרב יחיד קרבן שאין  – ÇÄÆÅÈÀÈÀÈÈÄ
מקום øeaöמכל  ïaø÷ì éeàø ונמצאת היום קרבנות בו  שקרבים – ÈÀÈÀÈÄ

לקרבן , ראויה ãçàå,השעה íéðBîLì øBà úìtîa eøîàzÙÀÀÇÆÆÄÀÄÀÆÈ
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ÊúBãì Lîç ÷ôñe úBáéæ Lîç ÷ôñ äéìò LiL äMàä–ãçà ïaø÷ äàéáî,íéçáfa úìëBàå,äéìò øàMä ïéàå ¨¦¨¤¥¨¤¨§¥¨¥¦§¥¨¥¥§¦¨¨§¨¤¨§¤¤©§¨¦§¥©§¨¨¤¨
äáBç.úBàcå úBãì Lîç,úBàcå úBáéæ Lîç–ãçà ïaø÷ äàéáî,íéçáfa úìëBàå,äáBç äéìò øàMäå.äNòî ¨¨¥¥©¨¨¥¦©¨§¦¨¨§¨¤¨§¤¤©§¨¦§©§¨¨¤¨¨©£¤

áäæ éøðéãa íéìLeøéa íép÷ eãîòL.øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:äìélä ïéìà àG !äfä ïBònä,ïéøðéãa eäiL ãò. ¤¨§¦¦¦¨©¦§¦§¥¨¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¨©¤¨¦©©§¨©¤§§¦¨¦
ïéc úéáì ñðëð,ãnìå:úBàcå úBãì Lîç äéìò LiL äMàä,úBàcå úBáéæ Lîç–ãçà ïaø÷ äàéáî,úìëBàå ¦§©§¥¦§¦¥¨¦¨¤¥¨¤¨¨¥¥©¨¨¥¦©¨§¦¨¨§¨¤¨§¤¤

íéçáfa,äáBç äéìò øàMä ïéàå.íéúòáøa íBiá Ba íép÷ eãîòå. ©§¨¦§¥©§¨¨¤¨¨§¨§¦¦©§¦§¨©¦

f.zeaif iwitq dyngäãéì ÷ôñå .ìëàð åðéàå ïáø÷ äàéáî ,äúáéæ éîéá íà äúãð éîéá íà úòãåé äðéàå íéîé äùìù äúàøù äòåè ïåâë éåä äáéæ ÷ôñ
:äãéì ìù úå÷éôñ äùîç åà äáéæ ìù úå÷éôñ äùîç äéìò ùé íàå .äìéôä äî úòãåé äðéàå äìéôä ïåâë éåä.cg` oaxw d`ianìò àáä óåòä úàèç

:÷ôñä.migafa zlke`e:ïë äæ ïáø÷ óà ,íìåëì äìåò úçà äìéáè úåàîåè äîë äùàä úàîèð íàù ,äìéáèë àåä éøä ,àá äøäèì äæä ïáø÷ä éøäù
.daeg dilr x`yd oi`eøäèéì äð÷ú äì ïéà ïë àì íàù àìà ,çáæîì ïéìåç ú÷éìî ÷ôñ áéø÷äì åøéúä éùå÷á úçàä óàù ,ïàéáäì íéîëç äåëéøöä àì

:íéùã÷á.migafa zlke`e cg` oaxw d`ian ,ze`ce zeaif yng e` ,ze`ce zecil yng:àðùéøôãë.daeg dilr x`ydeìò àéáú ìåëé ,àéðúã
øîåì ãåîìú ,íäéðùì ãçà ïáø÷ úàìî øçàìù äãéìä ìòå úàìî éðôìù äãéìä(á"é àø÷éå):úãìåéä úøåú úàæ.oipiw:ïéøåú òáøà åðééäã .ïéðé÷ éúù

.adf ipica:ï÷ ìëì áäæ øðéã ,íéáåäæ [éøðéã] éðùá.dfd oernd:àéä äòåáù.'ek cnile oic zial qpkpåðéàù øáã ãîéìå .äøåú ìùá ì÷éäù ô"òà
:óåâä úàîåèá íéùã÷ åìëàéå ãçà åìéôà àéáäìî úåéðòä åòðîéå ,åàöîé àì ïë àìîìàù .ïë äùò 'äì úåùòì úò íåùî ,äëìäë.mizraxaïéðé÷ éðù

:óñë éøðéã ùîçå íéøùò àåä áäæ øðéãå .óñë øðéã éòáø éðùá

`xephxa yexit

øeaö ïaø÷ì àGå ãéçé ïaø÷ì àG éeàø äìélä ïéàL– ÆÅÇÇÀÈÈÀÈÀÈÈÄÀÀÈÀÈÄ
המפלת  שתהא לומר אין  ולכן כלל , קרבן  הקרבת זמן אינו  שלילה

הנפל ; על  בקרבן  חייבת ואחד  לשמונים deeyאור  m`" :mzxn`y dne
?oaxwl el deeyi `l d`nehl el שכן קושיה, אינה זו ïðéàאף íéîcäÇÈÄÅÈ

ïéçéëBî חיוב על  ואחד שמונים בליל  הדם מטומאת להוכיח אין – ÄÄ
úàGîהקרבן, CBúa úìtnäL,לנקבה השמונים בתוך  –äéîc ÆÇÇÆÆÀÀÈÆÈ
ïéàîè,טהרה דמי  ואינם הלידה, משום –ïaøwä ïî äøeèôe– ÀÅÄÀÈÄÇÈÀÈ

לשמונים  אור  במפלת הדין  והוא למשנתנו ; בהקדמה שבארנו  כמו 
היא  הרי דם בו  ראתה שאם פי על  אף הקרבן , מן  שפטורה ואחד,

הדם. בטומאת תלוי  קרבן  חיוב שאין  טמאה,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ימים, שבעה נידה היא הרי בתחילה, דם הרואה שאשה א), ב, (ערכין  בארנו  כבר 
השביעי ביום ואם הימים. שבעת כל  שראתה ובין בלבד  אחד  יום דם שראתה בין
טהורה. והיא שמיני , בליל היא טובלת התורה מן  הרי מלראות, פסקה ערב לפנות
ימי שבעת שלאחר יום עשר אחד בתוך היינו ואילך, השמיני  מיום דם ראתה –

הרי ביןהנידה, הזיבה", ימי עשר  "אחד הללו: הימים נקראים מכאן  זיבה. דם זה
ראתה  כדלקמן: דינה דם, בהם ראתה שאם אלא ראתה, שלא בין  דם בהם שראתה

הטומאה יום כנגד  בטהרה אחד יום לשמור היא צריכה בלבד, אחד  יום ("zxneyדם
,("mei cbpk mei,דם בו  רואה אינה ואם הטמא, היום למחרת טובלת שהיא כלומר 

שומרת  היא הרי  רצופים, ימים שני  דם ראתה אם וכן לערב. טהורה שהיא הרי
היא  הרי  רצופים, ימים שלושה דם ראתה אם אבל בטהרה. השלישי היום את
ביום  וטובלת מדם, נקיים ימים שבעה לספור  היא וצריכה גמורה, זבה נעשית
לחטאת  האחד יונה", בני  שני  או  תורים "שתי  השמיני, ביום קרבן  ומביאה השביעי ,
כשהיא  הזיבה, ימי  עשר  אחד  לאחר – כה-כט). טו, ויקרא (עיין לעולה והאחד
ימי עשר  אחד  שוב מתחילים ואחריהם ימים, שבעה נידה שוב היא הרי  דם, רואה
היא  אם יודעת ואינה הימים, בחשבון טועה שאשה ויש  – לעולם. וכן הזיבה,
רואה  שהיא כל זה ובכגון הזיבה, ימי עשר  באחד  או הנידה ימי בשבעת עומדת
ימים  שבעה לספור היא וצריכה זבה, ספק היא הרי  רצופים, ימים שלושה דם

השמיני. ביום קרבן מספק ולהביא ולטבול, נקיים

úBáéæ Lîç ÷ôñ äéìò LiL äMàä שראתה הטועה כגון – ÈÄÈÆÅÈÆÈÀÅÈÅÄ
אם  יודעת ואינה חודש , בכל  רצופים ימים שלושה חדשים חמישה
לעיל, שבארנו  כמו  הזיבה, ימי  עשר  באחד או נידתה בימי  ראתה

úBãì Lîç ÷ôñe שהפילה לידות, חמש  ספק עליה שיש  או – ÀÅÈÅÅ
פטור, ממין  או הפילה חובה ממין אם יודעת ואינה פעמים, חמש 

ג-ה), (משניות לעיל  ãçàכמבואר ïaø÷ äàéáî,וחטאת עולה – ÀÄÈÈÀÈÆÈ
הספק, על  באה העוף íéçáfaשחטאת úìëBàå,מותרת והיא – ÀÆÆÇÀÈÄ

מחוסרי והזבה היולדת שכן בקדשים; לאכול  הקרבן, הקרבת לאחר

שמשן , והעריב וטבלו מטומאתן  שטהרו  לאחר  שאף דהיינו, הן, כפרה
בק  לאכול  כדי טהרתן נגמרה לא וקודם עדיין  קרבנן, שיביאו עד  דשים

שאף  ללמד , המשנה ובאה בקדשים, לאכול הן אסורות כפרתן  שיביאו 

מקום  מכל לידות, כמה ספק או  זיבות כמה ספק כאן שיש  פי על 

זה  שקרבן  בקדשים, לאכול להתירה כדי לכולן, אחד  קרבן  מועיל 
עולה  אחת טבילה פעמים, כמה נטמאה שאם וכשם כטבילה, הוא

הזיבות, או  הלידות לכל עולה זה קרבן אף øàMäלכולן, ïéàåÀÅÇÀÈ
äáBç äéìò ארבעה על הקרבנות שאר להביא חכמים הצריכוה לא – ÈÆÈÈ

קרבן  ורק למזבח, חולין  מליקת ספק זה שהרי  לידות, או זיבות ספקי 
בקדשים. לאכול להתירה כדי להביא, בקושי  חכמים התירו LîçÈÅאחד 

úBàcå úBãì שילדה ודאות, לידות חמש  עליה שיש אשה אבל  – ÅÇÈ
הקודמת הלידה של  טהרה ימי מלאת אחר פעם ישראל"),כל  ("תפארת 

úBàcå úBáéæ Lîç,ודאות זיבות חמש עליה שיש או –äàéáî ÈÅÄÇÈÀÄÈ
íéçáfa úìëBàå ,ãçà ïaø÷לאכול אותה מטהר  אחד שקרבן  – ÈÀÈÆÈÀÆÆÇÀÈÄ

לעיל, שבארנו כמו äáBçבקדשים, äéìò øàMäå להביא וחייבת – ÀÇÀÈÈÆÈÈ
"אחר אחת כל היו והלידות שהואיל הקרבנות, ארבעת שאר את גם
הביאה  כן אם אלא מחיובה נפטרת אינה הקודמת, הלידה של מלאת"

שנאמר  ולידה, לידה כל  על ז ):קרבן יב, היולדת",(ויקרא  תורת "זאת
הלידה "z`f"ודרשו : ועל  טהרה ימי  מלאת שלפני  הלידה על  לחייב –

בזיבות  וכן ולידה; לידה כל  על קרבן היינו  טהרה, ימי  מלאת שלאחר 
וזיבה. זיבה כל על קרבן  שתביא עד  מחיובה נפטרת äNòîÇÂÆאינה

áäæ éøðéãa íéìLeøéa íép÷ eãîòLבני שני או  תורים שתי  – ÆÈÀÄÄÄÈÇÄÀÄÀÅÈÈ
דינרי וחמישה עשרים שהוא זהב, דינר היה קן כל ומחיר קן , הם יונה

קרבנות. לשם הרבה להם צריכים שהיו מפני הקינים, שהתייקרו  כסף,
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà:הבית ימי  בסוף שהיה הזקן, – ÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅ

äfä ïBònä נשבע אמר: כאילו  לשבועה, הוא וכינוי הזה; המקדש – ÇÈÇÆ
המקדש! בית בקדושת ïéøðéãaאני eäiL ãò ,äìélä ïéìà àGÈÄÇÇÀÈÇÆÀÀÄÈÄ

כסף. בדינר קן כל ויהיה הקינים, מחיר שיוזל –,ïéc úéáì ñðëðÄÀÇÀÅÄ
,úBàcå úBãì Lîç äéìò LiL äMàä :ãnìåאוúBáéæ Lîç ÀÄÅÈÄÈÆÅÈÆÈÈÅÅÇÈÈÅÄ
íéçáfa úìëBàå ,ãçà ïaø÷ äàéáî ,úBàcå שבארנו כמו – ÇÈÀÄÈÈÀÈÆÈÀÆÆÇÀÈÄ

äáBçלעיל , äéìò øàMä ïéàåשאר להביא חייבת ואינה – ÀÅÇÀÈÈÆÈÈ
ששנינו  כמו השאר, להביא חייבת התורה שמן  פי על ואף הקרבנות;
שאינו  דבר ולימד  גמליאל בן  שמעון רבן הקל מקום מכל לעיל ,
הפרו  לה' לעשות "עת משום הקינים, להוזלת להביא כדי  כהלכה,

אחד, קרבן  אפילו מלהביא נמנעות העניות היו  כן שאלמלא תורתך ",
בטומאה קדשים ישראל");ואוכלות ו"תפארת  ברטנורא  eãîòåÀÈÀ(עיין

íéúòáøa íBiá Ba íép÷כל שנמכר  עד  הקינים של  מחירם ירד  – ÄÄÇÀÄÀÈÇÄ
מפרשים ויש  כסף. של  דינר ברבע קן "mizraxa"קן שכל  –lk e`)

(mipiw ipy הדינר רבעי  בשני xpic.נמכר  ivga epiid); ברטנורא עיין ―

שלמה "). "מלאכת

izdw - zex`ean zeipyn



fרכד dpyn oey`x wxt zezixk zkqn

גמליאל): בן  שמעון  רבן (בדברי מפרשים daeg"יש dilr x`yd oi`e" שאינה –
שת  כדי השאר  את להביא טעוחייבת הנשים שכן  בקדשים, לאכול  מותרת הא

בקדשים, לאכול להתכפר  כדי  שנתחייבו הקרבנות כל  להביא שצריכות וחשבו,
ופרסם  גמליאל , בן שמעון רבן  ובא אחד , קן  אפילו  הביאו  ולא נכשלו  ולכן
השאר ואילו  בקדשים, לאכול מותרות אחד קן שהביאו  שלאחר ההלכה, את

לכשיוזלו  עליהן dnly").חובה zk`ln")התיבה את מוחקים וגורסים "oi`e"ויש
חובה" עליה "והשאר  גמליאל : בן שמעון  רבן  eqw,בדברי  `xza `aa zetqez)

לעיל`). שהבאנו  המפרשים כדעת הוא הפירוש גירסה אותה לפי  (oiirואף
.("l`xyi zx`tz"

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc zay(ipy meil)

(dl zeny).zaya zexeq` okyna eidy zek`lndy cnll ,
:zek`lnd dyrna mixcb

z` mb `l` ,okynd zk`lnn micnel dk`lnd zedn z` wx `l
zek`lnd eid okynd zk`lnay myke ,dk`lnd zeki`

xn`py ,'zaygn zk`ln'(bl dl zeny)zk`ln lkA zFUrl'©£§¨§¤¤
xnelk ,'zaygn zk`ln' `l` dxq`p `l zaya mb ,'zaWgn©£¨¤
oi`e ,dxezd on dxeq` dpi` df `lae ,zeaiyge zepne` zk`ln

.dziiyr lr oaxw e` yper miaiig
:md zaygn zk`ln i`pz

`l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'dkxck' .`
`ly d`yr m` la` ,dzeyrl milibxy jxck dze` dyr m`

.xeht ,l`ny cia azekd oebk ,dkxck
oerny iax zrcl .'dtebl dkixvd dk`ln' .a(:bv oldl)dxezd on ,

,dteb jxevl d`yr m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi`
epi`y dk`ln epiidc ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln dyerd la`
dide epnn wfpd zegcl wx d`a `id `l` ,dnvr cvn da dvex
mey el oi`y ,ezian zn `ivend oebk ,dl jxhvi `ly sicrn

xeht ,znl wewf epi`y iptn ef d`veda zlrezdcedi iax j` .
.dtebl dkixv dpi`y dk`ln lr s` aiign

oerny iax zrcl .'oiekzn' .b(:`n lirl)aiig mc` oi` dxezd on ,
ywiay xnelk ,oiekzna d`yr m` `l` dk`lnd ziiyr lr
ezpeek dzid `l m` la` .dk`lnd z` ezlerta biydl
`id uixgd ziiyre] uixg dyre dhin xxebd oebk ,ef dk`lnl
dyriy i`ce `l mbe ,uixgd ziiyrl oiekzn epi`y oeik ,[dk`ln
.oiekzn epi`y xac lr s` aiign dcedi iax j` .xeht ,uixg

.oerny iaxk dklde
`l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'wqrzn' .c
cg` xac zeyrl oiekznd la` ,dyry dlertl oiekzd m`
,yelz xac rwxwdn diabdl oiekzdy oebk ,xg` xac dyre
`vnpe xaegn xac ecia dlre ,`nlra ddabd dyrn `edy

.xehte ,'wqrzn' `ed ixd ,dyilz dyrn dyry
m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'meiw' .d
,zniiwzn dpi` m` la` ,onf jxe`l zniiwznd dk`ln dyr

.xeht ,miiwzn epi`y azka azekd oebk
m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'oewiz' .e
oebk ,oewiz jxevl lewlw jxca dyry e` ,oewiz jxca d`yr
dzgyde lewlw jxca dyr m` la` ,xetzl zpn lr rxewd

.xeht
m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'xeriy' .f

kd oebk ,ie`xd xeriya dze` dyrlr `l` aiig epi`y ,aze
dk`lnd xeriy lk z` dyr `l m` la` ,zeize` izy zaizk
,z`f zeyrl xeq` mewn lkn ,xeriy ivg lr xehty s`e .xeht

mi`xen` ewlgpe(.cr `nei)ixacn e` dxezd on exeqi` m`d
.dxezd on xeq` xeriy ivgy mixaeqd zrck dklde .minkg

.xeht ,dk`lnd z` milyde xg` mc` `a m` elit`
zk`ln meyn epi`y zek`lnd ziiyra yi mitqep mi`pz

:zaygn
dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'dk`lnd lk' .g
exiag el riiq m` la` ,dk`lnd z` ecal `ed dyr m` `l`

.xeht

,mc`d dyrn ici lr oixyina dyriz dk`lndy .'`nxb' .h
.xeht ,dyrizy dk`lnl oitiwra znxeb ezlert m` la`

aezkdn minkg edecnle(i k zeny),'dk`ln lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨§¨¨
.zxzen `nxb la` dxeq` diiyry rnyny

:zecleze zea`
zea`' el` ,dpyna oldl zexen`d zek`ln ryze miyely
on zexeq` od s`y ,'zeclez' zek`lnl yi ocalne .'zek`ln

z`f eyxce ,dclez yi a` lkl .dxezd(:r lirl)aezkdnc `xwie)

(aepcnl 'dpdn' oeyldne ,zea`d el` 'dpd' ,'dPdn zg`n dUre'§¨¨¥©©¥¥¨
,zeclezl xtqn oi`e .zea`d on ,odn ze`veid ,xnelk ,zeclez

.zeclez daxd yi cg` a`l ik
dk`ln la` ,okynay zeaeygd zek`lnd md dk`ln zea`

dzid `ly.dclez z`xwp okyna dzid `ly e` daeyg
.'zeclez' od zvwna zea`l zenecd zek`ln x`y

,`ziixe`cn zexeq` odizyy ,dey zeclezde zea`d oic
d`xzd `lae ,dliwq aiig d`xzdae micra cifna oze` dyerde
oiprl `l` ,odipia lcad oi`e .z`hg aiig bbeyae ,zxk aiig
m` j` ,ze`hg izy aiig cg` mlrda zek`ln izy dyerdy
dnk dyry e` ,cg` mlrda ely dcleze a` bbeya dyr
.zg` z`hg `l` aiig epi` ,cg` mlrda cg` a` ly zeclez

äðùî
:zaya zexeq`d zek`lnd zea` z` dpen ef dpynúBáà£

úBëàìî,zaya zexeq`d.úçà øñç íéòaøà,od el`e,òøBfä §¨©§¨¦¨¥©©©¥©
ønòîäå ,øöBwäå ,LøBçäådyere zexevwd mileayd z` sqe`d ± §©¥§©¥§©§©¥

,mixner odnLcäåmirxfd z` wzpl ick mileayd z` haegd ± §©¨
,lerabl mxeaignäøBfäåick gexa d`eazd z` jilynd ± §©¤

,zleqtdn mirxfd z` cixtdløøBaä,lke`n zleqt `iven ± ©¥
ãwøîäå ,ïçBhä,dtpa gnwd z` dtpn ±läåúà ææBbä .äôBàäå ,L ©¥§©§©¥§©¨§¨¤©¥¤

øîvä,dndad onBðaìîä,xdpa xnvd z` qaknd ±Bötðîäå± ©¤¤©§©§§©§©§
,eizexry z` cixtdl ick lwna eze` haegäåBhäå ,BòáBväå± §©§§©¤

,xnvd zfibn miheg dyerdCñénäåizyd iheg z` gzend ± §©¥¥
,dbix`l mpikdl cvl cvnïéøéð éza ézL äNBòäåipy qipknd ± §¨¤§¥¨¥¦¦
,oixip iza jeza izy ihegïéèeç éðL âøBàäåiheg z` axrnd ± §¨¥§¥¦

,izya axrdïéèeç éðL òöBtäåipy e` izy iheg ipy xiqnd ± §©¥©§¥¦
bix`d jezn axr iheg,øéznäå ,øLBwä,xywézL øôBzäå ©¥§©©¦§©¥§¥

úBøéôz,minrt izy cbaa hgnd z` agzy ±úðî ìò òøBwä §¦©¥©©§¨
,[úBøéôú ézL] øBtúì.owzl zpn lr lwlwn `edy,éáö ãvä ¦§§¥§¦©¨§¦

BèéLônäå ,BèçBMä,exernBçìBnäedfy ,xerd z` glend ± ©£§©©§¦©§
,xerd ly eceair zligzBøBò úà ãaòîäå,ciqa eziixyd ici lr §©§©¥¤

B÷çîîäå,ewilgdl ick xerd lry xriyd z` cxbn ±Bëzçîäå §©§©£§©§©§
.milcpqe zerevxl ekzeg e` ,exyiil xerd zeevwa jzegd ±

úBiúBà ézL áBzëì úðî ìò ÷çBnäå ,úBiúBà ézL áúBkämewna ©¥§¥¦§©¥©§¨¦§§¥¦
.dwigndøúBqäå ,äðBaä.oipad z` xaeyd ±äaëîä,y` ©¤§©¥©§©¤
øéòánäå,y`Léhta äknäjxcy itl ok iexwe ,dk`ln lk xnb ± §©©§¦©©¤©©¦

,dk`lnd xnba ewilgdl ocqd lr qpxewa zekdl one`dàéöBnä©¦
úeLøì úeLøîoke miaxd zeyxl cigid zeyxn utg `iven ± ¥§¦§

.jtidl.úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà elà éøä£¥¥£§¨©§¨¦¨¥©©
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רכה f dpyn oey`x wxt zezixk zkqn

גמליאל): בן  שמעון  רבן (בדברי מפרשים daeg"יש dilr x`yd oi`e" שאינה –
שת  כדי השאר  את להביא טעוחייבת הנשים שכן  בקדשים, לאכול  מותרת הא

בקדשים, לאכול להתכפר  כדי  שנתחייבו הקרבנות כל  להביא שצריכות וחשבו,
ופרסם  גמליאל , בן שמעון רבן  ובא אחד , קן  אפילו  הביאו  ולא נכשלו  ולכן
השאר ואילו  בקדשים, לאכול מותרות אחד קן שהביאו  שלאחר ההלכה, את

לכשיוזלו  עליהן dnly").חובה zk`ln")התיבה את מוחקים וגורסים "oi`e"ויש
חובה" עליה "והשאר  גמליאל : בן שמעון  רבן  eqw,בדברי  `xza `aa zetqez)

לעיל`). שהבאנו  המפרשים כדעת הוא הפירוש גירסה אותה לפי  (oiirואף
.("l`xyi zx`tz"

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כו äðùîúàדף ïéøëBî ïéàהכנסת ãéçéìבית íéaø ìL להתפלל כדי אף ¥§¦¤¤©¦§¨¦

Bìבו, eøîà .øéàî éaø éøác ,BúMeãwî BúBà ïéãéøBnL éðtî,חכמיםíà ¦§¥¤¦¦¦§¨¦§¥©¦¥¦¨§¦
àì óà ,ïkכנסת בית äìBãbימכרו øéòîרבים מתפללים ÷äpèשיש øéòì שיש ¥©Ÿ¥¦§¨§¦§©¨

מכירה  תמצא לא כן שאם  שאסור, יתכן ולא מקדושתו, מורידו שהרי מתפללים, מעט

מותר. ליחיד רבים של למכור אף כן ואם הכנסת, בבית

àøîâ.מאיר רבי של בטעמו דנה הגמרא:הגמרא ïðaøמקשה déì éøîà÷ øétL©¦¨¨§¥¥©¨¨
øéàî éaøì ומה לקטנה, גדולה מעיר למכירה ליחיד רבים של למכור בין חילוק שאין §©¦¥¦

מאיר. רבי כך על הגמרא:ישיב øéàîמתרצת éaøåבמכירה øéòìישיב, äìBãb øéòî §©¦¥¦¥¦§¨§¦
àLéc÷ àøwéòî ,äpè÷ ו הכנסת, בית המכירהàzLäבקדושת ÷àLécלאחר énð §©¨¥¦¨¨©¦¨©§¨©¦©¦¨

אך למכור, ומותר חילוק אין ולכן ãéçéì,בקדושתו, íéaøîהמכירה àkéìלאחר ¥©¦§¨¦¥¨
äMeã÷ הראשונה מעשרה.כקדושה בפחות שבקדושה דברים אומרים אין שהרי , §¨

חכמים: דעת הגמרא מבארת זה לכך,ïðaøåלפי Lçéîìישיבו àkéà éà שיורד §©¨¨¦¦¨§¥©
האמור, הטעם מן ליחיד מרבים במכירה àðååbמקדושתו éàä ék גדולה מעיר במכירה ¦©©§¨

Lçéîìלקטנה àkéà énð,לכך'Cìî úøãä íò áBøa' íeMî(כח יד ,(משלי ©¦¦¨§¥©¦§¨©§©¤¤
לכך, חוששים אין זה באופן ואם מלך. הדרת יותר בכך ויש רבים, יש גדולה שבעיר

מבית  הקדושה יצאה יותר, גדולה שקדושתו דבר לצורך בדמים ומשתמש שמוכר שכיון

ליחיד. למוכרו שמותר הדין הוא לחולין, בו להשתמש ומותר זה

äðùîúñðkä úéa ïéøëBî ïéà בזיון שדרך עולמית, במכירה לרבים רבים של אף ¥§¦¥©§¤¤
מוכרו  ולכן לכלום בעיניו נחשב שאינו שנראה eöøéמוכריםàlà,הוא, íàL éàðz ìò ו המכירה את יבטלו eäeøéæçéהמוכרים ¤¨©§©¤¦¦§©§¦

BúBàלהם, ïéøëBî ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácאף,íìBò økîî,שימוש ולכל ליחיד íéøácואף äòaøàî õeç ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¦¦§©¨¥©§¨¨§¨¦
בזיון, תשמישי é÷ñøeáìeשהם ,õçøîì,עורות עיבוד -äìéáèì,טמא אדם íénäשל úéáìeïéøëBî ,øîBà äãeäé éaø . §¤§¨§§§¦¦§¦¨§¥©©¦©¦§¨¥§¦

ì dúBàå ,øöç íL המכירה בשעת כך פירשו אכן äNòéאם äöøiM äî ç÷Blä,.הנזכרים הדברים ארבעת ואף ¨§¥¨¥§©¥©©¤¦§¤©£¤
àøîâ ריבית איסור מצד בזה דנה הגמרא יחזירוהו. ירצו שאם תנאי על הכנסת בית מוכרים מאיר שלרבי במשנה, מקשה .שנינו

daהגמרא: éøééc éëéä øéàî éaøìe,הקוניםàäהמכירה תתבטל dìאם àéåäבו הקונים המתנת úéaøשימוש שכר של §©¦¥¦¥¦¨§¦¨¨©§¨¨¦¦
ואסור. המוכרים, ביד מעותיהם

הגמרא: øîàcמתרצת ,døîà äãeäé éaø úèéLa øéàî éaø ,ïðçBé éaø øîàרק יש אם מכר úéaøaשבדרך ãçà ãö ¨©©¦¨¨©¦¥¦§¦©©¦§¨£¨¨§¨©©¤¨§¦¦
ריבית, לידי יבואו אם ספק שיש -øzeî,.האיסור על שיעברו ודאי זה שאין äéäLבברייתא,àéðúcכיון éøäמלוהäLBð ¨§©§¨£¥¤¨¨¤

äðî[-תובע] Bøéáça,שהלוהוBì äNòåהלוה,øëî eäãN הדין שלו, השדה תהא פלוני זמן עד לו יחזיר לא שאם דהיינו ©£¥¨¤§¨¨¨¥¤¤
ש  øëBnLהוא ïîæaהלוה -ìëBàאתúBøétזמן אותו עד ה øzeî,השדה אם אך ריבית, חשש בזה המלוה ç÷Bìשאין - ¦§©¤¥¥¥¨¥©

úBøét ìëBàזמן אכל øeñà,באותו ההלואה מעות שמלבד ונמצא השדה, את למלוה ימכור ולא ההלואה את הלוה יפרע שמא ¥¥¨
ריבית  משום ואסור אצלו, מעותיו המתנת בשכר הלוה פירות eléôà.המלוה ,øîBà äãeäé éaø ה úBøétאם ìëBà ç÷Bì ©¦§¨¥£¦¥©¥¥

,øzeî ריבית לידי שיבוא אחד צד רק שיש חכמים.כיון זאת אסרו לא מכר, בדרך הפירות שאוכל וכיון ,äãeäé éaø øîàå ¨§¨©©¦§¨
לשיטתו, øëîכראיה eäãN äNòL ïðBæ ïa ñBzéáa äNòîכאן המבואר האופן כפי étלמלוה ìòהוראתïa øæòìà éaø ©£¤§©§¤¨¤¨¨¨¥¤¤©¦©¦¤§¨¨¤

äéä úBøét ìëBà ç÷Bìå ,äéøæò כשיטתי מוכח פירות, לאכול ללוקח שמותר עזריה בן אלעזר רבי ומהוראת הפירעון, זמן קודם £©§¨§¥©¥¥¨¨
Bìשמותר. eøîàוכי הריäéàøישíMîחכמים, ç÷Bìלשיטתך, àìå ,äéä úBøét ìëBà øëBî כדברי התיר ולכן כדבריך, ¨§¦¨§¨¨¥¥¥¨¨§Ÿ¥©

.הכל 

הגמרא: øîמבארת ,eäééðéa àkéà úéaøa ãçà ãö ,eäééðéa éàîיהודה רבי -,øzeî úéaøa ãçà ãö ,øáñ שהוא כיון ©¥©§©¤¨§¦¦¦¨¥©§©¨©©¤¨§¦¦¨
במכר. ריבית על אף שגזרו דרבנן ריבית לידי יבוא הפירות באכילת שמא ספק קמאøîeרק תנא -úéaøa ãçà ãö ,øáñ ©¨©©¤¨§¦¦

,øeñà שעלול ואף תנאי, על כנסת בית למכור במשנתינו שהתיר מאיר ורבי  ריבית. לידי יבוא הפירות באכילת שמא צד שיש כיון ¨
זאת. שהתיר יהודה כרבי סבר המוכרים, ביד שמעותיהם בשכר בו שמשתמשים להיות

במחלוקתם: אחר ביאור מביאה àîìòהגמרא éleëc ,øîà àáø ש סוברים וחכמים, יהודה רבי -,øeñà úéaøa ãçà ãö ¨¨¨©§¥¨§¨©¤¨§¦¦¨
àëäåמותר האם ìòהנידון úéaø,eäééðéa àkéà øéæçäì úðî הפירות דמי המלוה יחזיר הלוה, ויפרע הזמן שכשיגיע שהתנו §¨¨¦¦©§¨§©§¦¦¨¥©§
יהודהøîשאכל, רבי -,øzeî øéæçäì úðî ìò úéaø ,øáñ,המלוה יחזירנה ריבית לידי יבוא אם אף קמא øîeשהרי תנא - ©¨©¦¦©§¨§©§¦¨©

,øáñ הפירות אכילת בשעת ריבית שהיה להחזירה øeñà,שכיון מנת על .אף ¨©¨

i"yx

äùåã÷ àëéìÐmixne` oi`y
.dxyrn zegt dyecway xac

ïðáøåÐyginl `ki` i` :ixn`
hrnl ax oiaÐ`ki` inp `kd

zxcd mr aexa" meyn yginl
ziaa dxikn zgkyn `le "jln
oeikc ,opiyiig `l `l` .zqpkd
dyecwa edl ilrne inc liwyc

dlernÐ,ciar gwel irac lk
ipzwck mixac drax`n ueg

`tiq.äðùîéàðú ìò àìàÐ
iax xq` miaxl miaxn elit`e
oeifa jxcc ,oihelg zxikn xi`n
.[melkl eipira opi` :xnelk] ,`ed
íìåò øëîî 'åëå íéøîåà íéîëçå

Ðueg ,yinyz lkle ,cigil
.mixac drax`níéîä úéáìÐ

milbx in zial :inp i` .dqiakl.



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc zay(oey`x meil)

äôeøç äçôLa úBìéòa Lîç ìòalk oia e`hg el rcepe ,bbeya ¨©¨¥§¦§¦§¨£¨
,zg`e zg`úçà àlà áéiç Bðéàdpi` dricidy ,cg` my` ± ¥©¨¤¨©©

aeig ezrcly meyn ,daeyg dpi`y itl d`ial d`ia oia zwlgn
.dricia ielz epi` my`d

:`xnbd dywné÷úîdì ódywd ±àðeðîä áø,`ler lràlà ©§¦¨©©§¨¤¨
äzòîm` s` i`ce my` `iadl lekiy xaeqd zrca xne` dz`y ¥©¨

el rcep m` oia zewlgn opi` zericidy ,`hgy el rcep `l oiicr
dfa el rcep zebbyd xg` m` oiae ,zebbydn zg`e zg` lk oia

m` ,ok m` ,df xg`ìòa,bbeya dtexg dgtyìòáe øæçådze` ¨©§¨©¨©
,bbeya ztqep mrtéì eðézîä ,øîàå ,ïaø÷ Léøôäåeaixwdlnãò §¦§¦¨§¨§¨©©§¦¦©

ìBòáàL,bbeya ztqep mrténð éëäxn`z df ote`a mb m`d ± ¤¤§¨¦©¦
,úçà àlà áéiç Bðéàcdbbyd lr mb el xtki yixtdy oaxwde §¥©¨¤¨©©

welig oi`y xne` dz` zerici oiiprly enky ,dyxtdd xg`y
lk oia el rcepl df xg` dfa zebbyd lk xg`l el rcep m` oia
jk ,cg` my` `l` aiig epi` ote` lkay ,zebbydn zg`e zg`
oaxw yixtd m` oia welig oi`y ,oaxw zyxtd oiiprl mb xnel yi
m`y enke ,zebbyd lk xg`l oaxw yixtdl dbbyl dbby oia
lr dlg dyxtdd zebbyd xg`l el rcepy ote`a oaxw yixtd
dyxtdd oi` dbbyl dbby oia oaxw yixtd m` jk ,zebbyd lk
ixdy ,ok xnel oi` jgxk lre .mlek lr cg` oaxw `iaie ,zwlgn
lr yixtdy oaxwe ,zwlgn oaxwd zyxtdy `id dheyt `xaq

.okn xg`l dyry dxiar lr xtkn epi` zg` dxiar
:`xnbd zvxzndéì øîà,`lerNòîúøîà÷ äLøôä øçàìc ä± ¨©¥©£¤¦§©©©§¨¨¨¨§©

,oaxwd zyxtd xg`l dyrpy dxiar dyrnn dywn dz` ike
àðéîà÷ àì äLøôä øçàìc äNòîoi`y izxn` `l ip` mb dfa ± ©£¤¦§©©©§¨¨Ÿ¨£¦¨

xtkn oaxwd oi`y `id dheyt `xaq i`cey ,zwlgn dyxtdd
xaeq ip` zerici oiprly s` ,dyxtdd xg`l dyry dxiar lr
oiae df xg` dfa zebbyd lk xg`l el rcep m` oia welig oi`y

.zebbydn zg`e zg` lk oia el rcep m`
:df oipra xg` xn`n d`ian `xnbdàúà ék`ayk ±éîéc áø ¦£¨©¦¦

laal l`xyi ux`nøîàc ïàîì ,øîày xaeqd zrcl ±éàcå íLà ¨©§©§¨©¨¨©©
älçza äòéãé éòael rcepy mcew i`ce my` `iadl leki epi`y ± ¨¥§¦¨©§¦¨

,z`hga dricid enk daeyg my`a dricid ezhiyle ,`hgy
äôeøç äçôLa úBìéòa Lîç ìòazg` lk oia el rcepe ,bbeya ¨©¨¥§¦§¦§¨£¨

,zg`eáéiçmy`,úçàå úçà ìk ìòoia zwlgn dricidy ©¨©¨©©§©©
.z`hg iabl zwlgny enk my` iabl zebbyd

:`xnbd dywnéøä ,ééaà déì øîàiabläòéãé ïðéòác ,úàhç ¨©¥©©¥£¥©¨§¨¦©§¦¨
älçza,da aiigzdl ickéâéìôeewlgp mewn lkne ±éaøå ïðçBé éaø ©§¦¨§¦¦©¦¨¨§©¦

Lé÷ì ïa ïBòîLzewlgn zebbyd xg`y zericid m`yix xaeqe , ¦§¤¨¦
ze`hg izy eaiigl zewlgn zebbyd xg`y zericid oi`y yiwl
i`ce oaxw zyxtdy s`e ,cg` mlrda lk`y mizifk ipy lr

lr `ad mb ok m` ,oaxw zyxtdk zeaygp opi` zerici ,zwlgn
yix zrcl zg`e zg` lk oia el rcepe minrt dnk dtexg dgty
zeaygp opi` zericid ixdy ,mlek lr cg` my` `iai yiwl

.oaxw zyxtdk÷ézLéà.aiyd `le inic ax wzy ± ¦§¦
:envr ziiyew lr iia` aiyddéì øîà,inic axl iia`àîìc ¨©¥¦§¨

úøîà÷ äLøôä øçàìc äNòîazrcly zxn`y dn `ny ± §©£¤¦§©©©§¨¨¨¨§©
aiig `hgy el rcepy mcew i`ce my` `iadl leki epi`y xaeqd
dyry ote`a wx `ed ,yiwl yixl s` zg`e zg` lk lr my`
,dpey`xd dbbyd lr oaxw yixtdy xg`l dipyd dbbyd z`

àðeðîä áøãëålr yixtdy oaxw oi`y `ed heyt xacy xn`y §¦§©©§¨
.okn xg`l dyry dxiar lr xtkn zg` dxiardéì øîàax ¨©¥

,inicïéà.izpeek dzid dfl ok` ± ¦
àúà ék`ayk ±ïéáølaal l`xyi ux`nìkä ,øîàiax oia ± ¦£¨¨¦¨©©Ÿ

yiwl yix oiae opgeiäôeøç äçôLa íéãBîdnk dilr `a m`y ¦§¦§¨£¨
,d`iae d`ia lk lr my` aiig ze`iaãBî ìkäåäôeøç äçôLa íé §©Ÿ¦§¦§¨£¨

,cg` my` `l` aiig epi` ze`ia dnk dilr `a m`yú÷Bìçîe©£¤
yiwl yixe opgei iaxäôeøç äçôLadnk lr cg` my` aiig m` §¦§¨£¨

.d`iae d`ia lk lr my` aiigy e` ze`ia
xn`y dn :oiax ixac z` zx`an `xnbdäçôLa íéãBî ìkä©Ÿ¦§¦§¨

,úçà àlà áéiç Bðéàc äôeøçepiidàleòãkxaeqd zrca xn`y £¨§¥©¨¤¨©©¦§¨
m`y ,`hgy el rcep `l oiicr m` s` i`ce my` `iadl lekiy
aiig epi` zg`e zg` lk oia el rcepe bbeya zelira yng lra

.cg` my` `l`exn`y dnáéiçc äôeøç äçôLa íéãBî ìkä©Ÿ¦§¦§¨£¨§©¨
my`,úçàå úçà ìk ìòyixtdy xg`l dilr `ay ote`a xaecn ©¨©©§©©

epiide ,dpey`x dlira lr oaxwàðeðîä áøkyixtd m`y xn`y §©©§¨
.dbby lk lr oaxw `ian lkd ixacl dbbyl dbby oia oaxwedn

xn`y,äôeøç äçôLa ú÷Bìçîepiidøîàc ïàîìyéòa éàcå íLà ©£¤§¦§¨£¨§©§¨©¨¨©©¨¥
älçza äòéãéel rcepy mcew i`ce my` `iadl leki epi`y - §¦¨©§¦¨

,z`hga dricid enk daeyg my`a dricid ezhiyle ,`hgy
yi dfae,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé éaøc ú÷Bìçîopgei iaxly ©£¤§©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦

elit`e ,zwlgn zebbyd xg`ly dricidy z`hg iabl xaeqd
aiig df xg` dfa el rcep m` cg` mlrda zebby izy dyr m`
dnk dilr `a m` s` dtexg dgty iabl mb ok m` ,ze`hg izy
xg` dfa el rcep m` d`ia lk lr my` aiig cg` mlrda minrt
zebbyd xg`ly dricidy z`hg iabl xaeqd yiwl yixle ,df

aiig cg` mlrda zebby izy dyr m`e ,zwlgn opi`zg` z`hg
dilr `a m` dtexg dgty iabl mb ,df xg` dfa el rcep m` s`
rcep m` s` cg` my` `l` aiig epi` cg` mlrda minrt dnk

.df xg` dfa jk xg` el
bbey llka epi`y cifna `ly zay lelig yiy zx`an `xnbd

:oaxw jk lr aiigzdløîzéà,yxcnd ziaa xn`p ± ¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc dheq(ipy meil)

miaie`d mecixti `ly zetitvaäôeìL áøç úBàøìå ,. §¦§¤¤§¨
'áálä Cøå àøiä' ,øîBà éìéìbä éñBé éaø,dnglnd cgtn epi` ©¦¦©§¦¦¥©¨¥§©©¥¨

`l`BãéaL úBøéáòä ïî àøééúnä eäæmdilr ypri `ny ¤©¦§¨¥¦¨£¥¤§¨
.dnglnaeelà ìk úà äøBzä Bì äúìz Cëéôìrhpe zia dpa §¦¨¨§¨©¨¤¨¥

dy` `ype mxkïììâa øBæçiLiptn dfe ,dxfgl daiqd mpi`y s` , ¤©§¦§¨¨
.ezxfg zra yiiazi `ly dxezd dzvxy

øîBà éñBé éaø`ed aald jxe `xidyìBãb ïäëì äðîìàodk - ©¦¦¥©§¨¨§Ÿ¥¨
e` ,dpnl` `ypy lecbèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøbe`úøæîî §¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤

ìàøNéì äðéúðee`ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa,dxiara d`ypy §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦

,áálä Cøå àøiä àeä éøä.ef dxiar lr ypriy cgtny £¥©¨¥§©©¥¨
dnglnd jldn z` x`zl dpynd dkiynnúBlëk äéäå" ,§¨¨§©
úBàáö éøN eã÷ôe íòä ìà øaãì íéøèBLämipennd mixeaib - ©§¦§©¥¤¨¨¨§¨¥§¨

jkl"íòä Làøa,íò ìL Báé÷òáe.mrd ixeg`n micinrn oke - §Ÿ¨¨©£¥¤©
dpynd zx`aneïéôé÷æ ïéãéîòî ,mixeaib -,íäéðôì ,leti m`y ©£¦¦§¦¦¦§¥¤

,edetwfi mingeldn cg`ïéìéMëå ,íäéøBçàî íéøçàåmivige - ©£¥¦¥£¥¤§©¦¦
ìæøa ìLøBæçì Lwánä ìëå ,ïäéãéa,dnglndn gexaleúeLøä ¤©§¤¦¥¤§¨©§©¥©£¨§

Bãéasiwfd lyåé÷BL úà çt÷ìeilbx rehwl -, §¨§©¥©¤¨
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים וארבעה לעומר עמוד א

lecb llk` cenr ar sc ± iriay wxtzay
ä ìòaäôeøç äçôLa úBìéòa '.zg`e zg` lM oiA Fl rcFpe ,bbFWA-aiIg Fpi` ¨©§¦§¦§¨£¨§¥§©¥¨©©§©©¥©¨

,dAxd zFxiar lr cg` oAxw `ianC mEXn ,dtExg dgtW hwp ikdl .zg` `N ¤̀¨©©§¨¦¨©¦§¨£¨¦§¥¦¨§¨¤¨©£¥©§¥
zFzixkA opzcM)h sc.:(ddgtXd lr `Ad :dAxd zFxiar lr cg` oAxw oi`ian ' §¦§©¦§¥§¦¦¨§¨¤¨©£¥©§¥©¨©©¦§¨

xhtpC 'ipzn opY ike .'eke dAxd zF`iAcg` oAxwA-on `EdW ,cifnA iNin ipd ¦©§¥§¦§©©§¦§¦§¨§¨§¨¤¨¨¥¦¥§¥¦¤¦
mi`iandaizkC ,bbFWMcifOd lr)`xwiehi( ©§¦¦©©¥¦§¥¦§¦

iAbe .`Mil bbFWA zFwlnE ,"didY zxFTA"¦¤¦§¤©§§¥¥¨§©¥
zF`iA lr cg` oAxwA xhtpC `xw iAx cifn¥¦©¦§¨§¦§¨§¨§¨¤¨©¦
bbFW zF`iA lr y"ke ,mzd silicM ,dAxd©§¥¦§¨¥¨¨§©¦¥
oiA Fl rcFpe bbFW la` .cg` mlrdA dAxd©§¥§¤§¥¤¨£¨¥§©¥
dNgYA drici iraC o`nl ,d`ial d`iA¦¨§¦¨§©§¨¥§¦¨©§¦¨

wNgl `Ed aiWg - i`Ce mW`AzFnW`l §¨¨©©£¦§©¥©£¨
z`adMdxRMKixve ,cifn dUFrl zwNgnd ©£¨©©¨¨©§©¤¤§¤¥¦§¨¦

opgFi 'xC `AiN` ,zg`e zg` lM lr `iadl§¨¦©¨©©§©©©¦¨§¨¨
mlrdA alg izif ipW lkF`A lirl xn`C§¨©§¥§¥§¥¥¥¥¤§¤§¥
z`Hg `iaOW - zFrici iYWA Fl rcFpe cg ¤̀¨§©¦§¥§¦¤¥¦©¨
drici wENigDil `aiWgC ,zg`e zg` lMlr©¨©©§©©©£¦¨¥¦§¦¨

drici oiA oAxw `iad ENi`M.dricil`kd §¦¥¦¨§¨¥§¦¨¦¦¨¨¨
oiA oAxw `iad ENi`M drici wENig aiWg ,inp©¦£¦¦§¦¨§¦¥¦¨§¨¥
`lC o`nlC `NEr opirnW`e .d`ial d`iA¦¨§¦¨§©§§¦©¨¦§©§¨
daEWg Dpi` - dNgYA mW`A drici irÄ¥§¦¨§¨¨©§¦¨¥¨£¨
oeikC ,zg` `N` aiIg Fpi`e ,mizpiA wNgl§©¥¥§©¦§¥©¨¤¨©©§¥¨
`de .zwNgn `l - drici Dil `aiWg `lC§¨£¦¨¥§¦¨Ÿ§©¤¤§¨

`NErC `zNinaxC mEXn ,`kd Dl hwp ¦§¨§¨§©¨¨¨¦§©
`YbElRn Dlr opikxtE ,Dlr ixii`C iniC¦¦§©§¦£¨¨§¦©£¨¦§§¨

Wiwl Wixe opgFi 'xC:eðézîä.`NW §¨¨§¥¨¦©§¦¤Ÿ
EdEaixwYcFr lFra`W cr:áø àúà ék ©§¦©¤¤§¦£¨©

éîéc.bilR `lC`,`NEr`cg xn` xn `N` ¦¦¨¨¥©§¨¤¨©¨©£¨
`cg xn` xnE:úçàå úçà ìk ìò áéiç. ©¨©£¨©¨©¨©©§©©

lr `Ad" opzC `d iniC axl `YWd c"qw¨§¨§©¦¦¨¦§©©¨©
"zg` `N` aiIg Fpi` dAxd zF`iA dgtXd©¦§¨¦©§¥¥©¨¤¨©©

-o`nl ,mizpiA Fl rcFpe bbFW la` .cg` mlrdA bbFW inp i` ,cifn iNin ipd̈¥¦¥¥¦¦©¦¥§¤§¥¤¨£¨¥§©¥§©¦§©
mW`A drici Dil `aiWgC-Wiwl Wixl ENit`e ,zwNgn:éòác úàhç éøäå ©£¦¨¥§¦¨§¨¨§©¤¤©£¦§¥¨¦©£¥©¨§¨¥

älçza äòéãé.rcFPW mcFw Fz`Hg `iad m`WaizkC ,zxRkn Dpi` `hgd Fl §¦¨©§¦¨¤¦¥¦©¨¤¤©©¥§¥¨§©¤¤¦§¦
)`xwiec("`iade eil` rcFd F`":éâéìôeøLé÷ì Léøå ïðçBé '.Wiwl Wix xn`we ©¥¨§¥¦§¦¦¨¨§¥¨¦§¨¨©¥¨¦

`l `nl` ,cg` mlrdA alg izif ipW lr miYWA aiIgzdl zFwNgn zFrici oi`C§¥§¦§©§§¦§©¥¦§©¦©§¥¥¥¥¤§¤§¥¤¨©§¨¨
il `aiWgzFriciA ,dtExg dgtW iAbe .dxRM wENigM drici wENig Dd`iA oiAW £¦¨¥¦§¦¨§¦©¨¨§©¥¦§¨£¨¦¦¤¥¦¨

d`ial-lr zg` `ian DiciC cifnaC ikid ike .wNgl iaiWg oAxw z`adM e`l §¦¨¨©£¨©¨§¨£¦¦§©¥§¦¥¦¦§¥¦¦¥¥¦©©©
inp `kd ,oNEM-zlik`l alg zlik` oiAW zFricil inC `le .oNEM lr zg` `ian ¨¨¨©¦¥¦©©©¨§¨¨¥¦¦¤¥£¦©¥¤©£¦©
zFwNgOW algiaFIg mzdC ,lMd ixaclzFbbX`mizpiA drici WIW oeike ,`Ed ¥¤¤§©§§¦§¥©Ÿ§¨¨©¥©§¨§¥¨¤¥§¦¨¥§©¦

-zFbbW iYW Dil oiied:àîìéc ééaà déì øîà.YhWtC `ddrici iraC o`nl ¨§¨¥§¥§¨£©¥©©¥¦§¨¨§¨§©§§©§¨¥§¦¨
Wiwl Wixl ENit`e ,aiIg:zøîà÷ äLøôä øçàìc äNòîa.axC `Ytwz`kE ©¨©£¦§¥¨¦§©£¤¦§©©©§¨¨¨¨§©§§©§©§¨§©

ENit` ,mcFwC driciA la` .lirlC `pEpnd"xlr-Wiwl Wixe opgFi 'xC `zbElR ©§¨¦§¥£¨¦¦¨§¤£¦§§§¨§¨¨§¥¨¦
zFlik` iYW ENit` ,alg zlik`A wNgl drici Dil `aiWgC opgFi 'xl .`id¦§¨¨©£¦¨¥§¦¨§©¥©£¦©¥¤£¦§¥£¦

Elk`PWcg` mlrdA-zwNgn `l mzd xn`C Wiwl Wixe .zwNgn p"d-p"d ¤¤¤§§¤§¥¤¨§©¤¤§¥¨¦§¨©¨¨Ÿ§©¤¤
zFlik` iYWM `kdC d`ial d`iA oiaC .zwNgn `l d`ial d`iA oiaC ENit £̀¦§¥¦¨§¦¨Ÿ§©¤¤§¥¦¨§¦¨§¨¨¦§¥£¦

`inC FCal cg`e cg` lM lr Fl rcFpe cg` mlrdA algC:íéãBî ìkä.xopgFi ' §¥¥§¤§¥¤¨§©©¨¤¨§¤¨§©¨§¨©Ÿ¦¨¨
wENig WiC ,dtExg dgtWA Wiwl Wixe:íéãBî ìkäå.wENig oi`C DA:ú÷Bìçîe. §¥¨¦§¦§¨£¨§¥¦§©Ÿ¦¨§¥¦©£¤

xlC .DA mdipWEdl Wxtn EdNEke .wENig oi` Wiwl WixlE ,wENig Wi opgFi ': §¥¤¨¦§¨¨¥¦§¥¨¦¥¦§§§¨¥§
àleòãk.x 'it`C ,dNgYA drici irA `lC o`nlxlC dcFn opgFi '`l oFtxh ' ¦§¨§©§¨¨¥§¦¨©§¦¨©£¦¨¨¤¦§©§¨

zFUrPd miYW oiA ENit`e ,zFwNgn zFrici opgFi x"` ike .wNgl drici `aiWg£¦¨§¦¨§©¥§¦¨¨§¦§©§©£¦¥§©¦©©£
cg` mlrdA-DliC drici aiWgC z`HgA n"d:íéãBî ìkäå.WiC ,l"x ENit`e §¤§¥¤¨§©¨©£¦§¦¨¦¨§©Ÿ¦©£¦§¥

oFtxh 'xl ENit`e wENig-oFbM`pEpnd axcM dWxtd xg`NW d`iaA:ú÷Bìçîe. ¦©£¦§©§§§¦¨¤§©©©§¨¨¦§©©§¨©£¤
opgFi iAxC"xe'xl mW`C drici Dil `aiWgC o`nC `AiN`e ,dtExg dgtWA l §©¦¨¨§§¦§¨£¨§©¦¨§©©£¦¨¥§¦¨§¨¨§

`id `aiWge li`Fd z`Hg zrici xn`C ,opgFi-mlrdC z`Hg 'it` ,zwNgn ¨¨§¨©§¦©©¨¦©£¦¨¦§©¤¤£¦©¨§¤§¥
inp `kd ,cg`-"xlE .zFnlrd iYWC oiA cg` mlrdC oiA zwNgndrici :xn`C l ¤¨¨¨©¦§©¤¤¥§¤§¥¤¨¥¦§¥¤§¥§§¨©§¦¨

cg` mlrdC zFxiar zwNgn `l `aiWgC aB lr s` z`HgC-iYWC ENit` ,`kd §©¨©©©©£¦¨Ÿ§©¤¤£¥§¤§¥¤¨¨¨£¦¦§¥
ziWixtckE ,zwNgn `l zFnlrd: ¤§¥Ÿ§©¤¤§¦§¦¦
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ìòázg` `l` aiig epi` dtexg dgtya zelira yng.drici irac o`nl la`

`idy drici `idy oeik opgei 'xlc ,yiwl yixe opgei iaxc `zbelt ied ± dlgza

d`ial d`ia oiay zerici y"k ,zelirad xg` ly zerici elit` zwlgn ± dxtk znxeb

oiay zerici elit` dtexg dgtya `kd ± zewlgn `l zericic ,xaqc l"xe zewlgnc

dcen alg iabc b"r` zewlgn oi` d`ial d`ia

± zewlgn dlik`l dlik` oiay zericic l"x

zericie ,`pngx dlz dbbya mzdc .inc `l

`iany dtexg dgtya la` .zebby` zewlgn

.wlgl daeyg dricid oi` ± dbbyk oecfd lr

iax elit` ,dlgza drici ira `lc o`nl la`

± dxtk znxeb dricid oi`y oeik ,dcen opgei

lk ,d`ial d`ia oia 'it` ,wlgl `aiyg `lc

`ki` i` `gipd :z"`e .miyrnd lk xg` oky

o`nl xity iz` ± dtexg dgtya ielz my`

oi`y ,zg` `l` aiig epi`c ,drici ira `lc

my` `iadl lekiy ,dxtk znxeb dricid

my` da zil i` la` .dlirna enk zepzdle

dgtya mewn meya ogky` `l `dc ,ielz

?zg` `l` aiig epi` i`n` ,ielz my` dtexg

lkl zg` drici jixv `dc !mizy aiigil

`iadl leki did `l ± el rcep `l m`c ,zegtd

yie !dxtk znxeb drici dze` ixde ,oaxw mey

leki dtexg dgtya ielz my` oi` 'it`c :xnel

.minlya zepzdle ,i`pz lr my` `iadl

zial miycw oi`ian oi` xn`c o`nl elit`e

`l n"n ± ezlik`n dil hrnn `zydc ,leqtd

dn ± dpzde xar m`c oeik ,dxtk mxeb aiyg

dtexg dgty `ler hwpc `de .ieyr dyry

`ed dlirn iabc ,dlirna dizlin hwp `le

dyrnl dyrn oia 'it`c opirny`l `z`c meyn ± drici ira `l i`ce my`c opzc

wxta rnyn oke .z`hga enk zwlgnc `hiyt dlirna la` .wlgl drici `aiyg `l

"dxtk ixqegn 'c").h sc zezixk(`ad :opgei 'xn d`pxih `iig 'x dipin `ra :xn`c

zenlrd 'dn y"ne .zg`e zg` lk lr aiig :l"` ?edn cg` mlrda zegty 'd lr

`lc o`nl epiide .oiwlgen miteb `kd ,oiwlgen miteb oi` mzd :dil xn` ?zg` dgtya

iqxbc mixtq zi`e .d`ial d`ia oiay zerici 'it` zewlgn `lc :`nl` .drici ira

`lercn heytz :z"`e .ziyixtck epiide ,zg`e zg` lk oia el rcepe :`lerc dizlina

erici opgei 'xlcxn`w l"z` `lerc :l"ie !zewlgn z:

é÷úîó'ek oaxw yixtde lra dzrn `l` `pepnd ax dl.ax jixt i`n :dniz

± cifna lrayk d`ial d`ia oia zwlgn dyxtdc xaqw i`c ?`pepnd

oi`c xaqw i`e ?cifna zwlgn oi`y dricil dil dncn ikide ,wlgl yi inp bbeya

`lc oeik :jixt ikdc i"xl d`xpe !bbeya zwlgn `lc inp ikd ± cifna zwlgn dyxtd

inp zeyxtd dzrn `l` ± miyrn xg`ly zericil ,miyrn oiay zerici oia zwlgn

`ki` ± opgei 'xl 'it`e ibilt zeyxtdac l"z` ,miyrnd lk xg`l l"xl zewlgn oi`c

meyn zewlgnc xn`w z`hg iab `wecc ,zewlgn zeyxtd oi`c dcen `kdc xninl

`l` `kilc ,`kd la` .dxtk zenxeby zeaeyg zerici zeyxtd icda inp `ki`c

`lc p"d ± miyrnd lk xg` zwlgn `lc dcen opgei iax 'it` ± `cegl dyxtd

xaky oaxwa xtkzn oi`e ,zwlgnc `id `xaq i`ce `de .d`ial d`ia oia zwlgn

ipi` :'it .`pin`w `l dyxtd xg`lc dyrn :dil xn` .dyxtd xg`y dxiar yixtd

miyrnd lk xg`l dyrnl dyrn oia deyn:éëira c"nl xn` inic ax `z`

'ek drici.znxebc oeik ,zwlgn yiwl yixl 'it`c xn`we ,dricia ixiinc c"q `zyd

dyxtd xg`lc wiqne .'ek z`hg ixde :jixt ikdle .miyrnd lk xg`l elit`e ,dxtk

o`nl la` rnyn ,drici ira c"nl hwpcn ,`lerc` bilt inic axc :i"x xne`e .xn`w

lr denzl oi`e .miyrnd lk xg`lc dyxtdl eze` deyny ,`l ± drici ira `lc

`id `irac ab lr s` .dyxtd xg`lc dyr` zxtkn dler p"dc ,inic axc `xaq

migafc `nw wxta).e sc(`nlra `iegc ± `ibeqd seqa q"yd dil igcc ,hiyti` `le

dyxtd xg`c dxiar` xtkn oaxw oi`c `kd xn`c ,`lerc `ail` ira mzd ,p"` .`ed

`l` ,mi`xen`d ixacn mzd heytl dvex oi` :p"` .zxtkn `id oexecc dler `nlic ±

"xcend oia oi`"] wxta ogky`ck ,`ziixan e` dpynn):dl sc mixcp(:yxtn `"ayxe .[

`ler` bilt `le ,dyxtd xg`lc dyrna `l` zg` lk lr l"xl aiigin `l dicicl 'it`c ,hwp `zeax ± drici irac o`nl hwpc `dc:
oiekzp
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àlà áéiç Bðéà Y äôeøç äçôLa úBìéòa Lîç ìòä©¨¥§¦§¦§¨£¨¥©¨¤¨
é÷úî .úçàøæçå ìòa ,äzòî àlà :àðeðîä áø dì ó ©©©§¦¨©©§¨¤¨¥©¨¨©§¨©

BòáàL ãò éì eðézîä :øîàå ïaø÷ Léøôäå ,ìòáe,ì ¨©§¦§¦¨§¨§¨©©§¦¦©¤¤§
øçàìc äNòî :ì"à !?úçà àlà áéiç Bðéàc éîð éëä̈¦©¦§¥©¨¤¨©©©£¤¦§©©
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xEq` xAEgn zkizgW rcFie zAW `EdW: ¤©¨§¥©¤£¦©§¨¨

ë"àùîúBöî øàLa.Dl Wxtn DNEM ¦§¨¦§¨§¨¥¨
lif`e:ïéekúî àìa ââL.Dl Wxtn oOwl: §¨¥¨©§Ÿ¦§©¥§©¨§¨¥¨

íãå áìç.dpighC `inECipW odW ,dxivwE ¥¤§¨§¨¦§¦¨§¦¨¤¥§¥
oitEb:øàL éab àlàéîc éëéä úBöî. ¦¤¨©¥§¨¦§¥¦¨¥

xEhtC:áìçå áìç ïBâk.cg` mlrdA:'øc §¨§¥¤§¥¤§¤§¥¤¨§
éîà.c" wxtA ,oixcdpq zkQnA"zFzin ' ©¦§©¤¤©§¤§¦§¤¤¦

zF`Hg wENig oi`C ,`xTn DizNinl silï¥§¦§¥¦§¨§¥¦©¨
ixkpl:dì äåçzLäå.`idW bbW Epiide,f"r §¨§¦§¦§©£¨¨§©§¨©¤¦

zFegYWdl oeEMzp `NW - oiEMzn `lA§Ÿ¦§©¥¤Ÿ¦§©¥§¦§©£
"rlf:íéîMì Baì éøä.?o`M Wi aEIg dnE ©£¥¦©¨©¦©¦¥¨

FA degYWde f"r ziA `EdW rci 'it £̀¦¨©¤¥§¦§©£¨
o`M aEIg oi` ,minXl:àèøcðà.KlOd zxEv ©¨©¦¥¦¨©§©§¨©©¤¤

`le Dl degYWde ,KlOd cFakl oiUFrW¤¦¦§©¤¤§¦§©£¨¨§Ÿ
mWlzEdl`:äàøiîe äáäàî.zad`n §¥¡Ÿ¥©£¨¦¦§¨¥©£©

degYWd mc` z`xIn F` mc`"rl.fixwe ¨¨¦¦§©¨¨¦§©£¨©§¨¥
,ikdA bbW xnFlM - oiEMzn `lA bbFW Dil¥¥§Ÿ¦§©¥§©¨©§¨¦

xEaqCl FAl oiEMzn oi`C oeiM- zEdl` §¨¥¨§¥¦§©¥¦¥Ÿ
xYEn:øzeî øîBàa àlà.xiIBzPW xB oFbM ¨¤¨§¥¨§¥¤¦§©¥

Dil ixwe ,dxFYA f"r oi`W xEaqM ,miFBd oiA¥©¦§¨¤¥©¨§¨¥¥
oiEMzn `lA bbW:éøîâì øeèôc.dInzA:ãò ¨©§Ÿ¦§©¥§¨§©§¦¦§¦¨©

ïîçð áøî àáø dépéî éòa÷ àì ïàk.mlrd ¨¨¨¨¥¦¥¨¨¥©©§¨¤§¥
oiwxitA lirl .Edn FciA dfe df)r sc:,( ¤¨¤§¨©§¥§¦§¦

dxFYA zAW oi` xn`C ,xYEn xnF` EpiidC§©§¥¨§¨©¥©¨©¨
dfe df mlrd Epiid -: ©§¤§¥¤¨¤
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ïéåëúðyelzd z` diabdl.oiekzpe ,wxi zbexra lhen oikq oebk :qxhpewa yxit

yelzd z` jezgl oiekzpa ibiltc `d ,k"` .xaegnd z` jzge ,diabdl

jzge df xaegn jezgl la` .xg` xaegn jzge ,yelz jezgl epiid ± xaegnd z` jzge

"lk` wtq" 't seqac :z"xl dywe .r"kl aiigc rnyn ± xg` xaegn):hi zezixk(xn`

oky ,aiig ± zeixre mialga wqrznd ,l`eny

dxq` zaygn zk`lnc ,xeht ± zaya .dpdp

hewll oiekzpa elit`c mzd gkene ,dxez

.l`eny xht zxg` dp`z hwile ef dp`z

"wxefd" wxta onwle):fv sc(oiekzp `ax xht

mewn lk xn` `l ik ,dpny wxfe rax` wexfl

df cva wexfl oiekzpa oky lke .gepz dvxzy

e` ,epevx llk dyrp `lc ± xg` cva wxfe

xg` xaegn jzge df xaegn jezgl oiekzp

oiekzpa ixiin `kdc :z"xl d`xpe .xehtc

dn jzege ,xaegn `edy `vnpe ,yelz jezgl

didy rcei did `ly `l` oiekzn didy

`hg xy`"c `xwa `axe iia` ibilte .xaegn

"lk` wtq" wxta xfril` iax dil iwenc "da

):hi my(mzd `zi` ikde ,wqrznl hxt

dl zgkyn `axl :dlr xn`wc ,`icda

,xaegnd z` jzge yelzd z` jezgl oiekzpy

.'ek yelzd z` diabdl oiekzpy ± iia`l

epiid ± zaygn zk`ln mrhn xhtc l`enye

,xg` xaegn jzge df xaegn jezgl oiekzpa

xity iz` `zyde .ezaygn dyrp `lc

x`yc oiekzn `la bby yxtnc onwl xn`wc

elk`e `ed oney xeaqc oebk ± inc ikid zevn

z"xtl zayc `inec ynn epiidc ±:

àçéðäaiig xn`c iia`l.iia`l `gipd 'it

`la bby f"r iab zgkync ± `da

`nwezin `l iia`l mb ,n"n la` .oiekzn

zay llg m` `dc .ikda xity `ziixa

jixhvi` ikdle ,aiig inp d`xine dad`n

oiekzn `la bby iia`c `ail` `nwe`l jenqa

erlae `ed wex xeaqc ± c"d:ãò`l o`k

'ek ongp axn `ax dipin `ra.i`n` :z"`e

epi`c "zay xwir gkeyd"c 'ipzn iziin `l

:l"ie !ixnbl xeht ied `le ,zg` `l` aiig

mlrda dil `wtqnc `axn iiez`l dil `gipc

iwe` ikc .aiigin izxz 'it` `nlicc ,dfe df

n xne`a `kditl epnn dnlrzpa epiid ± xze

'itck ,ecia dfe df mlrdc `inec epiidc dry

epi` ± f"r xeqi` mlern el rcep `l m`c .lirl

miebd oial daypy wepiza cinrdl wgecc ,f"ra dceny oeik ,llk l`xyi:àáøxeht xn`."dxene xxeq oa" wxta xn` `de :xn`z m`e).cr sc oixcdpq(zeixr ielibe f"rc

"l`rnyi 'x" wxta f"r 'qna xn`c ,dinrhl `axc xnel oi`e .aiig ± dil lawn `l elit` ok m` ,xeari l`e bxdi ± minc zekitye).cp sc("mda ige" ± `rpiva f"ra elit`c

zeaezkc a"ta `ax xn`wc `de .mda zeniy `le).hi sc(± minc zekitye zeixr ielibe f"r `l` ytp gewit ipta cnery xac jl oi`y ± 'ek xwy enzg mdl exn`y ,micr iab

"zezin 'c" 'ta iia` iziin i`n ,ikd meyn ied xhtc `axc `nrhc ok m`c .minc zekitye r"b f"ra `l` xingn `l ± xingnc o`n elit` :t"d):`q oixcdpq(?zeziixa dnkn

"xxeq oa" wxta c"nk `iz`c `nil).cr my(dzin aiigin `l envr xqn `l m` ± envr z` xeqnl aiigc c"nl 'it`c `ax xaqc :l"ie !`id i`pzc `zbeltc ,xeari l`e bxdi

± oiqpe` x`y la` ,dzin qpe` `l` witn `lc rnyn .qpe` `vi ± "mda ige" aezkd jl hxtyk ,"mcarz `l" llka eid lkd :f"r zkqna `ax xn`c ,`"ayxl dywe .oic ziaa

.aiige ,"mcarz `l" llka eed(yxtna ,`kd la` .del`l dilr lawn `lc b"r` ,mzqa epiid ± xeari l`e bxdi xn`c `iddc :n"ie .dzin qpe` `kilc ,dad`n 'it` xeht `kde

degzyn dz` la` ,degzyn dz` i` mdl :mzd dlr iziinc ,ondc `inec .d`xine dad`n `l` dze` oicaer oi` lkdy f"rae ,mzqa elit` inp i` ,d`xine dad`n ciarwc

`lc b"r` ,aiigc wcwcl yi inp `teb `iddne .[d`xin e`l `kde ,d`xin mzd eli`c ,ondk `le ondk `ax xn`we] ."mcarz `l" l"z ± ondk carp 'it` leki .jzenk mc`l

"zezin 'c" wxta xn`c :cere .del`a eilr elaiw `la ± epiide .ixyc jzenky mc`c `inec ,ondk carp xq`c rnync .del`a dilr law):q sc oixcdpq(± xertl envr xretd

nl` .dinbxinl oiekn `wc b"r` ,ezcear `id ef ± qilewxnl oa` wxefd .`iiefal oiekn `wc b"r` ,ezcear `id efb"r` yxtl yi ,edine .del`a eilr lawn oi`y t"r` ,aiigc `

,`ax xhtc i`nle :z"`e .inc ezrcnk caer mzqc meyn ± mzq d`xine dad`n caera iia`c zei`x igc `lc `de .ef dnibxae ,oeifa jxc dcaerl oiekn ± `iiefal oiekn `wc

eig` qepilele qett oebk ,c"ta ziriay zkqna inlyexia ogky`ck ,myd yeciw meyn :cere .eal lr eid zexev izyy yxcna opixn`ck :l"ie ,ondl ikcxn degzyd `l i`n`

mdn elaw `le dreav zikekfa min mdl epzpy:øîåàáxzen.zeknc a"ta opihrnc `de)mye :f sc(.mzd iaizk dbbya `aehc zelb iab ip`y ,xzen xne`l hxt :"dbbya"

w"ac a"t seqa xn` inp ikdle)mye :ek sc(.zaygn zk`ln opirac meyn xeht ± zay oiprl ,"dbbya"n xeht ± zelb oiprl ,mlern da xikd `le ewiga el zgpen oa` dzid

`aeh dbbya iaizkc meyn ,opihrnn zelb iab `wec i`ce `l` !dbbya aizk inp zay iabc dil wetiz `zyde:
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Y øaeçîä úà êúçå Leìzä úà déaâäì ïéekúð¦§©¥§©§¦©¤©¨§¨©¤©§¨
àáø ,øaeçîä úà êúçå Leìzä úà CBzçì ,øeèẗ©§¤©¨§¨©¤©§¨¨¨
àäc øeèt :øîà àáø .áéiç :øîà ééaà ,øeèt :øîà̈©¨©©¥¨©©¨¨¨¨©¨§¨
àäc ,áéiç :øîà ééaà .àøeqéàc äëéúçì ïåekúð àìŸ¦§©¥©£¦¨§¦¨©©¥¨©©¨§¨
dì àðéîà àðî :àáø øîà .àîìòa äëéúçì ïéåkéî÷̈¦©¥©£¦¨§¨§¨¨©¨¨§¨¨¦¨¨
øàL øîBçå ,úBöî øàMî úaL øîBç ,àéðúc Y§©§¨¤©¨¦§¨¦§§¤§¨
,úaMäL :úBöî øàMî úaL øîBç .úaMî úBöî¦§¦©¨¤©¨¦§¨¦§¤©©¨
,úçàå úçà ìk ìò áéiç Y ãçà íìòäa íézL äNò̈¨§©¦§¤§¥¤¨©¨©¨©©§©©
úaMî úBöî øàL øîBçå .úBöî øàLa ïk ïéàM äî©¤¥¥¦§¨¦§§¤§¨¦§¦©¨
äî ,áéiç Y ïéekúî àìa ââL úBöî øàLaL Y¤¦§¨¦§¨©§Ÿ¦§©¥©¨©

.úaLa ïk ïéàM,úBöî øàMî úaL øîBç :øî øîà ¤¥¥§©¨¨©¨¤©¨¦§¨¦§
ìk ìò áéiç Y ãçà íìòäa íézL äNò úaMäL¤©©¨¨¨§©¦§¤§¥¤¨©¨©¨
?éîc éëéä .úBöî øàLa ïk ïéàM äî ,úçàå úçà©©§©©©¤¥¥¦§¨¦§¥¦¨¥
øàL éab dúååëc Y äðéçèe äøéö÷ ãáòc àîéìéà¦¥¨©£©§¦¨§¦¨¦§¨¨©¥§¨
ézøz àëäå ,áéiçéî ézøz àëä ,íãå áìç ìëà úBöî¦§¨©¥¤§¨¨¨©§¥¦©©§¨¨©§¥
àãç àlà áéiçéî àìc úBöî øàL àlà :áéiçéî¦©©¤¨§¨¦§§¨¦©©¤¨£¨
Y úaL éab dúååëc ,áìçå áìç ìëàc Y éîc éëéä¥¦¨¥©£©¥¤§¥¤¦§¨¨©¥©¨
àãç àëäå ,áéiçéî àãç àëä ;äøéö÷e äøéö÷ ãáòc©£©§¦¨§¦¨¨¨£¨¦©©§¨¨£¨
ïéàM äî éàîe .äðéçèe äøéö÷ ãáòc íìBòì !áéiçéî¦©©§¨©£©§¦¨§¦¨©©¤¥
:éîà ø"àc .éîà éaøãëå ,æ"òà Y úBöî øàLa ïk¥¦§¨¦§§¦§©¦©¦§©¦
àlà áéiç Bðéà Y úçà äîìòäa Cqéðå øhé÷å çaéæ¦©§¦¥§¦¥§©£¨¨©©¥©¨¤¨
øîBç :àôéñ àîéà ,æ"òa Y àzîé÷Bà éàîa .úçà©©§©¦§¨©¥¨¥¨¤
Y ïéekúî àìa ââL Y úBöî øàLaL ,úBöî øàLa¦§¨¦§¤¦§¨¦§¨©§Ÿ¦§©¥

úéa øeáñk àîéìéà ?éîc éëéä æ"òc ïéekúî àìa ââL éàä .úaLa ïk ïéàM äî ,áéiç©¨©¤¥¥§©¨©¨©§Ÿ¦§©¥©¥¦¨¥¦¥¨§¨¥
àeä úñðkäéëéä ,dì ãéâñå àèøcðà éæçc àlàå !íéîMì Baì éøä Y dì äåçzLäå ©§¤¤§¦§©£¨¨£¥¦©¨©¦§¤¨§¨¥©§©§¨§¨¥¨¥¦

íeìk åàì Y dBìàa déìò dìa÷ àìc éàå ,àeä ãéæî Y dBìàa déìò dìa÷c éà ?éîc̈¥¦§¦§¨£¥¤¡©¥¦§¦§¨¦§¨£¥¤¡©¨§
éàî ,øeèt :øîàc ,àáøì àlà ,áéiç :øîàc ééaàì àçéðä .äàøiîe äáäàî àlà !àeä¤¨¥©£¨¦¦§¨¨¦¨§©©¥§¨©©¨¤¨§¨¨§¨©¨©
'épéî àòa àì ë"ò .éøîâì øeèôc Y úaLa ë"àùî ,øzeî øîBàa àlà ?øîéîì àkéà¦¨§¥©¤¨§¥¨§©¨§¨§©§¦¨§¨¦¥
!àì Y éøîâì éøètî ìáà Y ézøz éáBiçì éà ,àãç éáBiçì éà àlà ïîçð áøî àáø̈¨¥©©§¨¤¨¦§©¥£¨¦§©¥©§¥£¨¦©§¥§©§¦¨
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שבת. פרק שביעי - כלל גדול דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

Leìzä úà déaâäì ïéekúðwxid zbexra oikq ltpy oebk ,rwxwdn ¦§©¥§©§¦©¤©¨
,ediabdl oiekzdeCúçåbbeya,øaeçîä úàwxi diabd zerhay §¨©¤©§¨
,eylze dbexrdnøeètxac zeyrl wqrzn `edy iptn ,z`hgn ¨

.jezig dyrn zeyrl llk oiekzd `ly ,xg` xac dyre cg`
oiekzd m`eLeìzä úà CBzçìzeyrl ezpeek dzidy ,rwxwdn ©§¤©¨

,jezig dyrnCúçåbbeyaøaeçîä úà,xaegn didy xg` xac ± §¨©¤©§¨
øeèt ,øîà àáø,z`hgnáéiç ,øîà ééaà.z`hg ¨¨¨©¨©©¥¨©©¨

:zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdàì àäc ,øeèt øîà àáø̈¨¨©¨§¨Ÿ
àøeqéàc äëéúçì ïåekúðdyrn zeyrl llk oiekzd `l ixdy ± ¦§©¥©£¦¨§¦¨

aygpe ,yelz xac jezgl dvx `edy ,zaya xeq`d jezig
.wqrznàîìòa äëéúçì ïéekéî÷ àäc ,áéiç øîà ééaàixdy ± ©©¥¨©©¨§¨¨¦©¥©£¦¨§¨§¨

.bbey `l` wqrzn aygp epi`e ,jezig dyrn zeyrl oiekzd
:`ziixan eixacl di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîà- ¨©¨¨§¨£¦¨¨

,df oic izcnl oipnàéðúc,`ziixaaøîBça dxneg yi ±úaL §©§¨¤©¨
øîBçå ,úBöî øàMîa.úaMî úBöî øàL,`ziixad zx`ane ¦§¨¦§§¤§¨¦§¦©¨

døîBça yiyúBöî øàMî úaL,`edúaMäLm`íézL äNò± ¤©¨¦§¨¦§¤©©¨¨¨§©¦
zek`ln izyáéiç ,ãçà íìòäaz`hgäî ,úçàå úçà ìk ìò §¤§¥¤¨©¨©¨©©§©©©

úBöî øàLa ïk ïéàMcg` mlrda mixeqi` izy dyr m` oday ¤¥¥¦§¨¦§
.zg` z`hg `l` aiig epi`øîBçåa yiyúaMî úBöî øàL,`ed §¤§¨¦§¦©¨

úBöî øàLaLm`,ïéekúî àìa ââLdxiarl oiekzd `ly xnelk ¤¦§¨¦§¨©§Ÿ¦§©¥
lre xg` xacl `l` dyry,ef dxiar ecia dzáéiç,z`hgäî ©¨©

.úaLa ïk ïéàL.z`hgn xeht oiekzn `la bby m`y ¤¥¥§©¨
`ziixadn gken ji` zx`ane `ziixad zpeek zxxan `xnbd

:`ax zrckøî øîà,`ziixaa `aed ±øîBça yiúaLxzeiøàMî ¨©©¤©¨¦§¨
úaMäL ,úBöîm`íézL äNòzek`ln izy ±áéiç ,ãçà íìòäa ¦§¤©©¨¨¨§©¦§¤§¥¤¨©¨

z`hgúBöî øàLa ïk ïéàM äî ,úçàå úçà ìk ìòaiig epi`y ©¨©©§©©©¤¥¥¦§¨¦§
:`xnbd zxxan .zg` `l`éîc éëéäxaecn dxwn dfi`a ± ¥¦¨¥

,cg` mlrda eyrpy zexiar lr mizy aiig zayayàîéìéà¦¥¨
ãáòcdyry dxwna xaecny xn`p m` ±äðéçèe äøéö÷mlrda ©£©§¦¨§¦¨

,dk`ln zea` ipy mdy oeik zg` lk lr z`hg aiige ,cg`
dúååëcl epipyy dn yxtl yi dfl dnecay ±úBöî øàL éab ¦§¨¨©¥§¨¦§

,zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrda mixeqi` ipy dyr m`y
y dxwnaìëàzifkå áìçzifkíãmixeqi` mdy ,cg` mlrda ¨©¥¤§¨

ixdy ,ok xnel oi` .miwelgáéiçéî ézøz àëäå áéiçéî ézøz àëä̈¨©§¥¦©©§¨¨©§¥¦©©
mixeqi` ipy dyry oeik ,ze`hg izy eaiigl yi mixwnd ipya ±

.zeevn x`yl zay oia wlgl oi`e ,micxtp
àlàiabl epipyy dnàãç àlà áéiçéî àìc úBöî øàLm`y ± ¤¨§¨¦§§Ÿ¦©©¤¨£¨

,zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrda mixeqi` ipy dyréëéä¥¦
éîcoebk ,xaecn dxwn dfi`a ±ìëàczifkáìçxfge meidålk` ¨¥§¨©¥¤§
zifkáìçmy mdipyy oeiky ,`hgy miizpia el rcep `le ,xgnl ¥¤

,zg` `l` aiig epi` xeqi` ly cg`dúååëcyi dfl dnecay ± ¦§¨¨
l yxtlúaL éabcg` mlrda zek`ln izy dyr m`y epipyy ©¥©¨

dxwna xaecny ,zg`e zg` lk lr z`hg aiigãáòcdyry ± ©£©
äøéö÷xfgeådyräøéö÷ly cg` my mdipyy ,cg` mlrda §¦¨§§¦¨

ixdy ,xnel oi` df mb .xeqi`áéiçéî àãç àëäå áéiçéî àãç àëä̈¨£¨¦©©§¨¨£¨¦©©
`l` dyr `ly oeik zg` z`hg `l` eaiigl oi` mixwnd ipya ±

.zeevn x`yl zay oia wlgl oi`e ,cg` mlrda cg` xeqi`
`l`íìBòìzg` lk lr aiig zayay epipyy dn yxtl jixv §¨

dxwna xaecny ,dligza epyxity enkãáòcdyry -äøéö÷ ©£©§¦¨
äðéçèeipy mdy meyn zg` lk lr z`hg aiige ,cg` mlrda §¦¨

,dk`ln zea`éàîeepipyy dna dpeekd dne ±øàLa ïk ïéàM äî ©©¤¥¥¦§¨
úBöî,zg` aiigyäøæ äãBáòà,dxf dcear caer iabl xaecn ± ¦§©£¨¨¨

micxtp zeny ipyk ody s` ,zecear izya dxf dcear car m`y
,zg` `l` aiig epi` ,xeqi` lyçaéæ ,énà éaø øîàc ,énà éaøãëå§¦§©¦©¦§¨©©¦©¦¦©

Cqéðå øhé÷ådl jqip jk xg`e dxf dcearl oaxw xihwde hgy ± §¦¥§¦¥
àlà áéiç Bðéà ,úçà äîìòäaz`hg.úçà §©£¨¨©©¥©¨¤¨©©

:df xe`ia itl `tiqd z` yxtl dkiynn `xnbdàzîé÷Bà éàîa§©¦§¨
,zeevn x`y iabl `yixa epipyy dn zx`iae zcnrd dna ±

àôéñ àîéà ,äøæ äãBáòaly `tiqd z` x`ae xen` ok m` ± ©£¨¨¨¥¨¥¨
,epipyy ,`ziixadøîBçyiúBöî øàLa,zayan xzeiøàLaL ¤¦§¨¦§¤¦§¨

úBöîm`áéiç ,ïéekúî àìa ââL,z`hgúaLa ïk ïéàM äîm`y ¦§¨©§Ÿ¦§©¥©¨©¤¥¥§©¨
dpeekd 'zeevn x`y' m`e ,z`hgn xeht oiekzn `la bby

,dxf dcearléîc éëéä äøæ äãBáòc ïéekúî àìa ââL éàäji` - ©¨©§Ÿ¦§©¥©£¨¨¨¥¦¨¥
,jk lr aiige dxf dceara oiekzn `la bbyy df ote` x`az

øeáñk àîéìéàdide dxf dcear zia d`xy xaecny xn`p m` ± ¦¥¨§¨
y xeaqdì äåçzLäå ,àeä úñðkä úéainl zeegzydl ezpeeke ¥©§¤¤§¦§©£¨¨

ixdy ,'oiekzn `la bby' `ziixad zpeek efe ,dilr eny okiyy
dywi ok m` ,dxf dcearl `le zqpkd zial zeegzydl oiekzd

,z`hg aiig recn,íéîMì Baì éøäzia `edy rcei did m` s`e £¥¦©¨©¦
dcearl zeegzydl llk oiekzd `l ixdy ,aiig epi` dxf dcear

.dxf
àlàåote`a xaecn dxf dceara 'oiekzn `la bby'y xnel yi §¤¨

dì ãéâñe àèøcðà éæçceidy ,jlnd zenca eyry lqt d`xy - ©£¦©§©§¨§¦¨
s`y milqt mpyie ,jlnd ceakl el zeegzydle ezeyrl milibx
,rci `le edecar d`xy lqt eze`e ,dxf dceark mze` micaer

,xxal yieéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a ±dBìàa déìò dìa÷c éà ¥¦¨¥¦§¦§¨£¥¤¡©
ixd ,del`l df lqt envr lr laiwy xaecn m` ±,àeä ãéæîaiige ¥¦

`la bbyy dxn`y `ziixad dxaic df ote`ay xnel oi`e ,dzin
,oiekzndBìàa déìò dìa÷ àìc éàålr laiw `ly xaecn m`e ± §¦§Ÿ¦§¨£¥¤¡©

ceakl el zeegzydl wx oiekzd `l` ,del`l df lqt envr
ixd ,jlndàeä íeìk åàì`l ixdy ,df dyrna xeqi` mey oi` ± ¨§

myl el zeegzydl oiekzd `l `ede ,dxf dcear myl dyrp
dcear.z`hg aiig epi`e ,dxf
àlàdegzydy ote`a xaecn 'oiekzn `la bby'y yxtl yi ¤¨

dxf dcearläàøiîe äáäàîjka dvexd mc` ade`y zngn - ¥©£¨¦¦§¨
didy dna bbyy itl 'oiekzn `la bby' `xwpe ,epnn `xiizn e`

,dyw ok m`y `l` .xzen oiekzn epi` m`y xeaqàçéðäoaen ± ¨¦¨
xacdøîàc ééaàì(:`q oixcdpq)dad`n dxf dcear caerd , §©©¥§¨©

d`xineáéiçxaqe bby m`e ,d`xzdae cifna ok dyr m` dzin ©¨
,z`hg aiig ok zeyrl xzenyøîàc àáøì àlàdcear caerdy ¤¨§¨¨§¨©

d`xine dad`n dxføeèt,oaxwne dzinnøîéîì àkéà éàîji` ± ¨©¦¨§¥©
`ziixad z` cinrdl xyt` i` ezrcly ,`ziixad z` x`ap
dad`n dxf dcear caera ,zeevnd x`ya z`hg zaiignd

.d`xine
:`xnbd zvxznàlàxaecn 'oiekzn `la bby'y yxtl yiøîBàa ¤¨§¥

øzeîxb oebk ,dxeza dxf dcear xeqi` oi`y xeaqy ina ± ¨
zecear dnka dl car m` s` okle ,mixkpd oial jlde xiibzpy
`ly oeik 'oiekzn `la bby' `xwpe ,zg` z`hg `l` aiig epi`

.dxf dcear cearl xeq`y mlern rci
`l 'xzen xne`'a xaecn m`y meyn ,ok xnel oi` :`xnbd dgec

dxn`e `ziixad dniiqy dn oaenøeèôc úaLa ïk ïéàM äî©¤¥¥§©¨§¨
,éøîâìixdydépéî àòa àì ïàk ãòl`y `l ±ïîçð áøî àáølirl) §©§¥©¨Ÿ§¨¦¥¨¨¥©©§¨

(:rrcei epi`y epiidc ,xzen xne` `edy ote`a z`hg aiig m`
,dxeza zay xeqi` yiyézøz éáeiçì éà àãç éáeiçì éà àlà± ¤¨¦§©¥£¨¦§©¥©§¥

,ze`hg izy e` zg` z`hg aiig m`dàì éøîâì éøètî ìáà± £¨¦©§¦§©§¥Ÿ
dide ,`ax wtzqd `l oaxw `iadln ixnbl xhtiy oiprl la`
xnel oi` ok m`e ,zg` z`hg aiig zegtd lkly el heyt

.ixnbl xeht zayay `ziixad dxn` df ote`ay
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc zay(oey`x meil)

Leìzä úà déaâäì ïéekúðwxid zbexra oikq ltpy oebk ,rwxwdn ¦§©¥§©§¦©¤©¨
,ediabdl oiekzdeCúçåbbeya,øaeçîä úàwxi diabd zerhay §¨©¤©§¨
,eylze dbexrdnøeètxac zeyrl wqrzn `edy iptn ,z`hgn ¨

.jezig dyrn zeyrl llk oiekzd `ly ,xg` xac dyre cg`
oiekzd m`eLeìzä úà CBzçìzeyrl ezpeek dzidy ,rwxwdn ©§¤©¨

,jezig dyrnCúçåbbeyaøaeçîä úà,xaegn didy xg` xac ± §¨©¤©§¨
øeèt ,øîà àáø,z`hgnáéiç ,øîà ééaà.z`hg ¨¨¨©¨©©¥¨©©¨

:zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdàì àäc ,øeèt øîà àáø̈¨¨©¨§¨Ÿ
àøeqéàc äëéúçì ïåekúðdyrn zeyrl llk oiekzd `l ixdy ± ¦§©¥©£¦¨§¦¨

aygpe ,yelz xac jezgl dvx `edy ,zaya xeq`d jezig
.wqrznàîìòa äëéúçì ïéekéî÷ àäc ,áéiç øîà ééaàixdy ± ©©¥¨©©¨§¨¨¦©¥©£¦¨§¨§¨

.bbey `l` wqrzn aygp epi`e ,jezig dyrn zeyrl oiekzd
:`ziixan eixacl di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîà- ¨©¨¨§¨£¦¨¨

,df oic izcnl oipnàéðúc,`ziixaaøîBça dxneg yi ±úaL §©§¨¤©¨
øîBçå ,úBöî øàMîa.úaMî úBöî øàL,`ziixad zx`ane ¦§¨¦§§¤§¨¦§¦©¨

døîBça yiyúBöî øàMî úaL,`edúaMäLm`íézL äNò± ¤©¨¦§¨¦§¤©©¨¨¨§©¦
zek`ln izyáéiç ,ãçà íìòäaz`hgäî ,úçàå úçà ìk ìò §¤§¥¤¨©¨©¨©©§©©©

úBöî øàLa ïk ïéàMcg` mlrda mixeqi` izy dyr m` oday ¤¥¥¦§¨¦§
.zg` z`hg `l` aiig epi`øîBçåa yiyúaMî úBöî øàL,`ed §¤§¨¦§¦©¨

úBöî øàLaLm`,ïéekúî àìa ââLdxiarl oiekzd `ly xnelk ¤¦§¨¦§¨©§Ÿ¦§©¥
lre xg` xacl `l` dyry,ef dxiar ecia dzáéiç,z`hgäî ©¨©

.úaLa ïk ïéàL.z`hgn xeht oiekzn `la bby m`y ¤¥¥§©¨
`ziixadn gken ji` zx`ane `ziixad zpeek zxxan `xnbd

:`ax zrckøî øîà,`ziixaa `aed ±øîBça yiúaLxzeiøàMî ¨©©¤©¨¦§¨
úaMäL ,úBöîm`íézL äNòzek`ln izy ±áéiç ,ãçà íìòäa ¦§¤©©¨¨¨§©¦§¤§¥¤¨©¨

z`hgúBöî øàLa ïk ïéàM äî ,úçàå úçà ìk ìòaiig epi`y ©¨©©§©©©¤¥¥¦§¨¦§
:`xnbd zxxan .zg` `l`éîc éëéäxaecn dxwn dfi`a ± ¥¦¨¥

,cg` mlrda eyrpy zexiar lr mizy aiig zayayàîéìéà¦¥¨
ãáòcdyry dxwna xaecny xn`p m` ±äðéçèe äøéö÷mlrda ©£©§¦¨§¦¨

,dk`ln zea` ipy mdy oeik zg` lk lr z`hg aiige ,cg`
dúååëcl epipyy dn yxtl yi dfl dnecay ±úBöî øàL éab ¦§¨¨©¥§¨¦§

,zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrda mixeqi` ipy dyr m`y
y dxwnaìëàzifkå áìçzifkíãmixeqi` mdy ,cg` mlrda ¨©¥¤§¨

ixdy ,ok xnel oi` .miwelgáéiçéî ézøz àëäå áéiçéî ézøz àëä̈¨©§¥¦©©§¨¨©§¥¦©©
mixeqi` ipy dyry oeik ,ze`hg izy eaiigl yi mixwnd ipya ±

.zeevn x`yl zay oia wlgl oi`e ,micxtp
àlàiabl epipyy dnàãç àlà áéiçéî àìc úBöî øàLm`y ± ¤¨§¨¦§§Ÿ¦©©¤¨£¨

,zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrda mixeqi` ipy dyréëéä¥¦
éîcoebk ,xaecn dxwn dfi`a ±ìëàczifkáìçxfge meidålk` ¨¥§¨©¥¤§
zifkáìçmy mdipyy oeiky ,`hgy miizpia el rcep `le ,xgnl ¥¤

,zg` `l` aiig epi` xeqi` ly cg`dúååëcyi dfl dnecay ± ¦§¨¨
l yxtlúaL éabcg` mlrda zek`ln izy dyr m`y epipyy ©¥©¨

dxwna xaecny ,zg`e zg` lk lr z`hg aiigãáòcdyry ± ©£©
äøéö÷xfgeådyräøéö÷ly cg` my mdipyy ,cg` mlrda §¦¨§§¦¨

ixdy ,xnel oi` df mb .xeqi`áéiçéî àãç àëäå áéiçéî àãç àëä̈¨£¨¦©©§¨¨£¨¦©©
`l` dyr `ly oeik zg` z`hg `l` eaiigl oi` mixwnd ipya ±

.zeevn x`yl zay oia wlgl oi`e ,cg` mlrda cg` xeqi`
`l`íìBòìzg` lk lr aiig zayay epipyy dn yxtl jixv §¨

dxwna xaecny ,dligza epyxity enkãáòcdyry -äøéö÷ ©£©§¦¨
äðéçèeipy mdy meyn zg` lk lr z`hg aiige ,cg` mlrda §¦¨

,dk`ln zea`éàîeepipyy dna dpeekd dne ±øàLa ïk ïéàM äî ©©¤¥¥¦§¨
úBöî,zg` aiigyäøæ äãBáòà,dxf dcear caer iabl xaecn ± ¦§©£¨¨¨

micxtp zeny ipyk ody s` ,zecear izya dxf dcear car m`y
,zg` `l` aiig epi` ,xeqi` lyçaéæ ,énà éaø øîàc ,énà éaøãëå§¦§©¦©¦§¨©©¦©¦¦©

Cqéðå øhé÷ådl jqip jk xg`e dxf dcearl oaxw xihwde hgy ± §¦¥§¦¥
àlà áéiç Bðéà ,úçà äîìòäaz`hg.úçà §©£¨¨©©¥©¨¤¨©©

:df xe`ia itl `tiqd z` yxtl dkiynn `xnbdàzîé÷Bà éàîa§©¦§¨
,zeevn x`y iabl `yixa epipyy dn zx`iae zcnrd dna ±

àôéñ àîéà ,äøæ äãBáòaly `tiqd z` x`ae xen` ok m` ± ©£¨¨¨¥¨¥¨
,epipyy ,`ziixadøîBçyiúBöî øàLa,zayan xzeiøàLaL ¤¦§¨¦§¤¦§¨

úBöîm`áéiç ,ïéekúî àìa ââL,z`hgúaLa ïk ïéàM äîm`y ¦§¨©§Ÿ¦§©¥©¨©¤¥¥§©¨
dpeekd 'zeevn x`y' m`e ,z`hgn xeht oiekzn `la bby

,dxf dcearléîc éëéä äøæ äãBáòc ïéekúî àìa ââL éàäji` - ©¨©§Ÿ¦§©¥©£¨¨¨¥¦¨¥
,jk lr aiige dxf dceara oiekzn `la bbyy df ote` x`az

øeáñk àîéìéàdide dxf dcear zia d`xy xaecny xn`p m` ± ¦¥¨§¨
y xeaqdì äåçzLäå ,àeä úñðkä úéainl zeegzydl ezpeeke ¥©§¤¤§¦§©£¨¨

ixdy ,'oiekzn `la bby' `ziixad zpeek efe ,dilr eny okiyy
dywi ok m` ,dxf dcearl `le zqpkd zial zeegzydl oiekzd

,z`hg aiig recn,íéîMì Baì éøäzia `edy rcei did m` s`e £¥¦©¨©¦
dcearl zeegzydl llk oiekzd `l ixdy ,aiig epi` dxf dcear

.dxf
àlàåote`a xaecn dxf dceara 'oiekzn `la bby'y xnel yi §¤¨

dì ãéâñe àèøcðà éæçceidy ,jlnd zenca eyry lqt d`xy - ©£¦©§©§¨§¦¨
s`y milqt mpyie ,jlnd ceakl el zeegzydle ezeyrl milibx
,rci `le edecar d`xy lqt eze`e ,dxf dceark mze` micaer

,xxal yieéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a ±dBìàa déìò dìa÷c éà ¥¦¨¥¦§¦§¨£¥¤¡©
ixd ,del`l df lqt envr lr laiwy xaecn m` ±,àeä ãéæîaiige ¥¦

`la bbyy dxn`y `ziixad dxaic df ote`ay xnel oi`e ,dzin
,oiekzndBìàa déìò dìa÷ àìc éàålr laiw `ly xaecn m`e ± §¦§Ÿ¦§¨£¥¤¡©

ceakl el zeegzydl wx oiekzd `l` ,del`l df lqt envr
ixd ,jlndàeä íeìk åàì`l ixdy ,df dyrna xeqi` mey oi` ± ¨§

myl el zeegzydl oiekzd `l `ede ,dxf dcear myl dyrp
dcear.z`hg aiig epi`e ,dxf
àlàdegzydy ote`a xaecn 'oiekzn `la bby'y yxtl yi ¤¨

dxf dcearläàøiîe äáäàîjka dvexd mc` ade`y zngn - ¥©£¨¦¦§¨
didy dna bbyy itl 'oiekzn `la bby' `xwpe ,epnn `xiizn e`

,dyw ok m`y `l` .xzen oiekzn epi` m`y xeaqàçéðäoaen ± ¨¦¨
xacdøîàc ééaàì(:`q oixcdpq)dad`n dxf dcear caerd , §©©¥§¨©

d`xineáéiçxaqe bby m`e ,d`xzdae cifna ok dyr m` dzin ©¨
,z`hg aiig ok zeyrl xzenyøîàc àáøì àlàdcear caerdy ¤¨§¨¨§¨©

d`xine dad`n dxføeèt,oaxwne dzinnøîéîì àkéà éàîji` ± ¨©¦¨§¥©
`ziixad z` cinrdl xyt` i` ezrcly ,`ziixad z` x`ap
dad`n dxf dcear caera ,zeevnd x`ya z`hg zaiignd

.d`xine
:`xnbd zvxznàlàxaecn 'oiekzn `la bby'y yxtl yiøîBàa ¤¨§¥

øzeîxb oebk ,dxeza dxf dcear xeqi` oi`y xeaqy ina ± ¨
zecear dnka dl car m` s` okle ,mixkpd oial jlde xiibzpy
`ly oeik 'oiekzn `la bby' `xwpe ,zg` z`hg `l` aiig epi`

.dxf dcear cearl xeq`y mlern rci
`l 'xzen xne`'a xaecn m`y meyn ,ok xnel oi` :`xnbd dgec

dxn`e `ziixad dniiqy dn oaenøeèôc úaLa ïk ïéàM äî©¤¥¥§©¨§¨
,éøîâìixdydépéî àòa àì ïàk ãòl`y `l ±ïîçð áøî àáølirl) §©§¥©¨Ÿ§¨¦¥¨¨¥©©§¨

(:rrcei epi`y epiidc ,xzen xne` `edy ote`a z`hg aiig m`
,dxeza zay xeqi` yiyézøz éáeiçì éà àãç éáeiçì éà àlà± ¤¨¦§©¥£¨¦§©¥©§¥

,ze`hg izy e` zg` z`hg aiig m`dàì éøîâì éøètî ìáà± £¨¦©§¦§©§¥Ÿ
dide ,`ax wtzqd `l oaxw `iadln ixnbl xhtiy oiprl la`
xnel oi` ok m`e ,zg` z`hg aiig zegtd lkly el heyt

.ixnbl xeht zayay `ziixad dxn` df ote`ay
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc zay(ipy meil)

åàì àlàzeevn x`yay `tiqa epipyy dny yxtl oi` jgxk lr ¤¨¨
ay yxtl jixve ,dxf dceara xaecn aiig oiekzn `la bbeyàLéø¥¨

lk lr aiig cg` mlrda mizy dyr m`y zay iabl epipyy
xaecn ok` ,zeevn x`ya ok oi`y dn zg`e zg`äøæ äãBáòa©£¨¨¨

,lirl epx`iay enkàôéñåx`yay `tiqa epipyy dn la` ± §¥¨
xaecn ,zaya ok oi`y dn aiig oiekzn `la bby zeevnøàLa¦§¨

úBöî,dxf dceara `leúBöî øàLa 'ïéekúî àìa ââL'åaiigy ¦§§¨©§Ÿ¦§©¥¦§¨¦§
éîc éëéä,alg eiptl gpen didy oebk ,xaecn ote` dfi`a ±øeáñc ¥¦¨¥§¨

àeä ïneLc,oney `edy xeaq didy ±,Bìëàålr z`hg aiigy §¨©£¨
ezerh itl wqrzd `l` alg lek`l oiekzd `ly s` ef dlik`

epipyy dne ,xeqi`dn dpdpy iptn ,oney zlik`aïk ïéàM äî'©¤¥¥
,øeèôc 'úaLaoebk xaecnúà Cúçå Leìzä úà CBzçì ïåekúðc §©¨§¨§¦§©¥©§¤©¨§¨©¤

,øaeçîäyøeètdi`x yi ok m`e .dpdp epi`e wqrzn `edy oeikn ©§¨¨
z` jzge yelzd z` jezgl oiekzndy xaeqd `axl `ziixadn

.xehte wqrzn aygp xaegnd
:`xnbd dywnéîc éëéä ïéekúî àìa ââL ,ééaàådn yxti ji` ± §©©¥¨©§Ÿ¦§©¥¥¦¨¥

ixd ,xeht zayae aiig zeevn x`ya oiekzn `la bbeyy epipyy
yelzd z` jezgl oiekznd epiidc ,oiekzn `la bbeyy xaeq `ed

.aiig ,xaegnd z` jzge
bbey zeevn x`yay epipyy dny yxti iia` :`xnbd zvxzn

drhe ,genip alg didy oebk xaecn aiig oiekzn `laøeáñc§¨
y,Bòìáe àeä ÷Bødyrnl llk oiekzd `ly s` aiig df ote`ay §¨

dpdpy meyn ,wex zrilaa ezerh itl wqrzd `l` dlik`
epipyy dne .xeqi`dn,øeèôc úaLa ïk ïéàM äîote`a xaecn ©¤¥¥§©¨§¨

oebk dnec,øaeçîä úà Cúçå Leìzä úà déaâäì ïåekúðc`ly §¦§©¥§©§¦©¤©¨§¨©¤©§¨
,xeqi` ea oi`y ddabd dyrnl `l` llk jezig dyrnl oiekzd

eøeètiia` dcen df ote`ay ,dpdp epi`e wqrzn `edy oeik ¨
,jezig dyrn zeyrl llk oiekzd `ly oeik wqrzn aygpyìáà£¨

m`,øaeçîä úà Cúçå Leìzä úà CBzçì ïåekúðy iia` xaeqáéiç ¦§©¥©§¤©¨§¨©¤©§¨©¨
.z`hg

:wqrzn oipra `axe iia` ewlgp ea sqep dxwn d`ian `xnbd
øîzéà,yxcnd ziaa xn`p -÷Bøæì ïåekúðwgxnl utg zaya ¦§©¦§©¥¦§
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!ãwøî eðééä øøBa eðééä äøBæ eðééä ."ãwøîäå ïçBhäå§©¥§©§©¥©§¤©§¥©§§©¥
,ïkLna àéåäc àúléî ìk :eäééåøz éøîàc àáøå ééaà©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¨¦§¨§¨§¨©¦§¨
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שבת. פרק שביעי - כלל גדול דף עג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

àøîâ
zx`an `xnbd .zg` xqg mirax` zek`ln zea` ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .df oipn eprinydl `pzd jxved recnàðéðî¦§¨¨
éì änìixd ,zek`lnd oipn z` yxtl `pzd jxved recn ± ¨¨¦

.od zek`ln dnk cal dpnp ep`e ,mlek z` hxit jynda
:`xnbd daiyn,ïðçBé éaø øîàdf oipna eprinydl `a `pzd ¨©©¦¨¨

ïàNò íàLzek`lnd lklãçà íìòäa ílekel rcep `ly - ¤¦£¨¨¨§¤§¥¤¨
,`hgy mizpiaáéiçz`hg,úçàå úçà ìk ìòz`hga el ic `le ©¨©¨©©§©©

.zay lelig meyn zg`
:dpyna epipy.LøBçäå òøBfäzek`ln epyp recn x`az `xnbd ©¥©§©¥

:`xnbd dywn .df xcqa el`àLéøa éáøk áøëî éãkîixd ± ¦§¦¦§¨¨§¦§¥¨
rwxwd z` yexgl jxcd oky ,drixfd mcew ziyrp dyixgd

ok m`e ,mirxfd z` helwzy ick dkkxleéðúéì`pzd dpyi ± ¦§¥
zk`lnéðúéì øãäå ,LøBçzk`ln dpyi okn xg`le ±.òøBæ ¥©£©¦§¥¥©

d :`xnbd zvxznàpzepzpyn z` dpyyéà÷ ìàøNé õøàadid ± ©¨§¤¤¦§¨¥¨¥
,cneréáøk øãäå àLéøa éòøæcjixv dyw rwxwdy myy ± §¨§¦§¥¨©£©¨§¦

`pzd `ae ,mirxfd z` zeqkl ick drixfd xg`l mb yexgl
ydla` `id drixfd xg`l ziyrpy ef dyixg mby eprin

.dk`ln
:rxef llka ody zetqep zek`ln dpend `ziixa d`ian `xnbd

àðz,`ziixaaøîBfäå ,òøBfälcbiy ick otbd itpr z` mfebd ± ¨¨©¥©§©¥
,dti oli`dòèBpäå,oli` ly spréøánäåCspr z` steknd ± §©¥©§©©§¦

,ycg oli` epnn gnviy ,xtra edqkne rwxwl oli`dáékønäå§©©§¦
,dfa df zepli` ipyïlekmy,ïä úçà äëàìîlcbl oiieyr oleky ¨§¨¨©©¥

.mignv
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîeprinydl `ziixad d`a dn ± ©¨©§©¨

.'od zg` dk`ln' el` lky dxn`y dna
:`xnbd daiyn[ïì òîLî à÷ àä]yïéòî äaøä úBëàìî äNBòä ¨¨©§©¨¨¤§¨©§¥¥¥
,úçà äëàìîdk`ln oirn mdy el` zek`ln dyry oebk epiidc §¨¨©©

,zg`àlà áéiç Bðéàz`hg.úçà ¥©¨¤¨©©
:el` zek`ln oipra cer dpc `xnbdàéiç áø øîà àçà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦¨

,énà áø øîà éMà øadíeMî áéiç øîBæly dclez,òèBðdyr m`e ©©¦¨©©©¦¥©¨¦¥©
.zg` z`hg `l` aiig epi` mdipy z`éøánäå òèBpäåáékønäå C §©¥©§©©§¦§©©§¦

íeMî áéiçk mdy,òøBæaiig epi` rxf mbe odn zg` dyr m`e ©¨¦¥©
.zg` z`hg `l`
:`xnbd dywnïéà òøBæ íeMîmiaiig aikxnde jixand ike ± ¦¥©¦
la` ,rxef meyn,àì òèBð íeMîmbe aikxd e` jixad m` df itle ¦¥©Ÿ

zenece oli`a zeyrp el` zek`ln ixde ,ze`hg izy aiigzi rhp
.rxefln xzei rhepl

:`xnbd zvxznàîéàaiigy xen` ±,òøBæ íeMî óàd`ae ¥¨©¦¥©
m`e ,el` zek`lnl dnec drixfd zk`lny eprinydl `ziixad
epi`e ,zg` z`hg `l` aiig epi` ,rxf mbe ,aikxd e` jixad ,rhp

.zxg` z`hg drixfd lr `ian
:dxivw lr ze`hg izy aiigy mipte` dnk d`ian `xnbdøîà̈©

,àðäk áødøîBæ,dti lcbzy ick otbd itpréøöåíéöòì C,dwqdl ©©£¨¥§¨¦¨¥¦
,øöB÷ íeMî úçà ,íézL áéiç,xvwpd xacd z` jixv `edy iptn ©¨§©¦©©¦¥

,òèBð íeMî úçàå.dti lcbzy otbl riiqny iptn,óñBé áø øîà §©©¦¥©¨©©¥
àzñtñà ìè÷c ïàî éàäzxfeg jk ici lre ,zgy uvwy in ± ©©§¨©©§©§¨

,zgneve,òèBð íeMî úçàå ,øöB÷ íeMî úçà ,íézL áéiçiptn ©¨§©¦©©¦¥§©©¦¥©
.gnvze xefgzy zgyl riiqnyà÷ìéñ áéð÷c ïàî éàä ééaà øîà̈©©©¥©©§¨¦¦§¨

xfeg ok ici lre ,rwxwl xaegnd wlqdn dkizg jzgy in ±
,lcebe,òøBæ íeMî úçàå ,øöB÷ íeMî úçà ,íézL áéiçiptn ©¨§©¦©©¦¥§©©¦¥©

.lcbie xefgiy wlql riiqny

:dpyna epipy.LøBçäåzek`ln dpend `ziixa d`ian `xnbd §©¥
:yxeg llka ody zetqepõøBçäå ,øôBçäå ,LøBçä ,àðzdyer ± ¨¨©¥§©¥§©¥

,rwxwa mivixgïlekmy,ïä úçà äëàìîxiykdl zeieyr oleky ¨§¨¨©©¥
aiig epi` cg` mlrda olek z` dyr m`e ,drixfl rwxwd z`

.zg` z`hg `l`
:yxeg zk`ln oipra cer dpc `xnbdBì äúéä ,úLL áø øîà̈©©¥¤¨§¨

úéLeLáb,xtr ly ohw lz ±,dìèðeok dyr m`áéiç ,úéaaz`hg ©§¦§¨¨©©¦©¨
,äðBa íeMîm`e ,ziad z` owzle rwxwd z` xyiil oiekzdy oeik ¦¤

ok dyráéiç ,äãOaz`hg,LøBç íeMîrwxwd z` dtxny oeik ©¨¤©¨¦¥
.ziyeyabd z` lhepyk

:yxeg zk`ln oipra sqep oicdîîèe àîeb Bì äúéä ,àáø øîà± ¨©¨¨¨§¨¨§¨¨
ok dyr m` ,xtra dnzqe,äðBa íeMî áéiç ,úéaaok dyr m`e ©©¦©¨¦¤

,äãOaaiig,ùøBç íeMîaehe jx `ed `neba gipdy xtrdy ©¨¤¦¥
dze` rexfl gep `diy rwxwd x`yl `nebd z` deyde ,drixfl

.dcyd x`y mr
:yxeg zk`lna sqep oic d`ian `xnbdøôBçä ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨©¥

àîebziaaéøö Bðéàå ,úaMa,døôòì àlà C`nebd zxitg ,xnelk ¨©©¨§¥¨¦¤¨©£¨¨
z` jixvy oebk ,`neb ziiyr jxevl `le xtrd jxevl dzid

,d`ev zeqkl ick xtrd,äéìò øeètoewiz dyer epi`y iptn ¨¨¤¨
ixdy drixfl rwxwd z` xiykn epi` mbe ,lewlw `l` oipaa

,dcya `le ziaa xtegøîàc äãeäé éaøì eléôàå(:bv oldl),äëàìî ©£¦§©¦§¨§¨©§¨¨
ôeâì äëéøö dðéàLd,dnvr cvn da dvex epi`y dk`ln epiidc - ¤¥¨§¦¨§¨

,dl jxhvi `ly sicrn dideäéìò áéiçdyr seq seqy oeik ©¨¨¤¨
mewn lkn ,dk`lnéléî éðäote`a `l` epi` aiigy df oic ± ¨¥¦¥

`edyïwúîla` ,ef dk`ln ici lr xac dfi`éàädf mc` ± §©¥©
,eziaa `neb xtgy,àeä ì÷ì÷îote`ae ,`neba zlrez el oi`y §©§¥

.xehty dcedi iax dcen dfk
:dpyna epipy.øöBwäåzek`ln dpend `ziixa d`ian `xnbd §©¥

:xvew llka ody zetqepøöBwä ,àðz,d`eazøöBaä,miapr ¨¨©¥©¥
øãBbäå,mixnz÷éñnäå,mizifäøBàäå,mip`zïìekmyäëàìî §©¥§©Ÿ¥§¨¤¨§¨¨
úçàolek z` dyr m`e ,elecib mewnn xac zxiwr od oleky ,od ©©

.zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrda
:xvew zk`ln oipra cer dpc `xnbdïàî éàä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©©

éøîz øzàå àì÷éãì àñét àãLclwc ur lr xtr yeb wxfy mc` ± §§¨¦¨§¦§¨§©©©§¥
,mixnz epnn xiydeíézL áéiç,ze`hg izy -ìBz íeMî úçàL ©¨§©¦©©¦¥

,xvew ly dclez `edy÷øôî íeMî úçàå.yc ly dclez `edy §©©¦§¨¥
Cëa ä÷éøt Cøc ïéàå Cëa äLéìz Cøc ïéà ,øîà éMà áøoi` - ©©¦¨©¥¤¤§¦¨§¨§¥¤¤§¦¨§¨

,ilka e` cia `l` xtr iyeb zwixf ici lr wxtl e` yelzl jxcd
.xehte ,ci xg`lk ylez `ed ixde

:dpyna epipy.ønòîäå:xnrn zk`ln oipra cer dpc `xnbd §©§©¥
éðëc ïàî éàä ,àáø øîààúçìnî àçìéî óz` sq`y mc` ± ¨©¨¨©©§¨¦¦§¨¦¦§£¨

,glnd ivixgn glnd,ønòî íeMî áéiçsqe`d enk `edy ©¨¦§©¥
.milay.ò÷ø÷ éìecéâa àlà øenéò ïéà ,øîà ééaà©©¥¨©¥¦¤¨§¦¥©§©

:dpyna epipy.Lcäåzek`ln dpend `ziixa d`ian `xnbd §©¨
:yc llka ody zetqepõtðîäå ,Lcä ,àðzozyt wxtnd ± ¨¨©¨§©§©¥

,ely milerabdnètðîäåzywa otb xnvn mipirxb wxtnd ± §©§©¥
,mipne`d jxckïlekmy,ïä úçà äëàìîilecib zcxtd od oleky ¨§¨¨©©¥

aiig epi` cg` mlrda olek z` dyr m`e ,odly zleqtdn rwxw
.zg` z`hg `l`

:dpyna epipy.ãwøîäå ïçBhäå øøBaä äøBfä:`xnbd dywneðééä ©¤©¥§©¥§©§©¥©§
,ãwøî eðééä øøBa eðééä äøBæ,od zeey el` zek`ln yly xnelk ¤©§¥©§§©¥

.envr ipta a`k odn zg` lk dpne `pzd owlig recne
:`xnbd zvxzneäééåøz éøîàc àáøå ééaà,mdipy exn` ±ìk ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¨

ïkLna àéåäc àúléî,okyna didy xac lk ± ¦§¨§©§¨©¦§¨
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc zay(ipy meil)

àøîâ
zx`an `xnbd .zg` xqg mirax` zek`ln zea` ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .df oipn eprinydl `pzd jxved recnàðéðî¦§¨¨
éì änìixd ,zek`lnd oipn z` yxtl `pzd jxved recn ± ¨¨¦

.od zek`ln dnk cal dpnp ep`e ,mlek z` hxit jynda
:`xnbd daiyn,ïðçBé éaø øîàdf oipna eprinydl `a `pzd ¨©©¦¨¨

ïàNò íàLzek`lnd lklãçà íìòäa ílekel rcep `ly - ¤¦£¨¨¨§¤§¥¤¨
,`hgy mizpiaáéiçz`hg,úçàå úçà ìk ìòz`hga el ic `le ©¨©¨©©§©©

.zay lelig meyn zg`
:dpyna epipy.LøBçäå òøBfäzek`ln epyp recn x`az `xnbd ©¥©§©¥

:`xnbd dywn .df xcqa el`àLéøa éáøk áøëî éãkîixd ± ¦§¦¦§¨¨§¦§¥¨
rwxwd z` yexgl jxcd oky ,drixfd mcew ziyrp dyixgd

ok m`e ,mirxfd z` helwzy ick dkkxleéðúéì`pzd dpyi ± ¦§¥
zk`lnéðúéì øãäå ,LøBçzk`ln dpyi okn xg`le ±.òøBæ ¥©£©¦§¥¥©

d :`xnbd zvxznàpzepzpyn z` dpyyéà÷ ìàøNé õøàadid ± ©¨§¤¤¦§¨¥¨¥
,cneréáøk øãäå àLéøa éòøæcjixv dyw rwxwdy myy ± §¨§¦§¥¨©£©¨§¦

`pzd `ae ,mirxfd z` zeqkl ick drixfd xg`l mb yexgl
ydla` `id drixfd xg`l ziyrpy ef dyixg mby eprin

.dk`ln
:rxef llka ody zetqep zek`ln dpend `ziixa d`ian `xnbd

àðz,`ziixaaøîBfäå ,òøBfälcbiy ick otbd itpr z` mfebd ± ¨¨©¥©§©¥
,dti oli`dòèBpäå,oli` ly spréøánäåCspr z` steknd ± §©¥©§©©§¦

,ycg oli` epnn gnviy ,xtra edqkne rwxwl oli`dáékønäå§©©§¦
,dfa df zepli` ipyïlekmy,ïä úçà äëàìîlcbl oiieyr oleky ¨§¨¨©©¥

.mignv
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîeprinydl `ziixad d`a dn ± ©¨©§©¨

.'od zg` dk`ln' el` lky dxn`y dna
:`xnbd daiyn[ïì òîLî à÷ àä]yïéòî äaøä úBëàìî äNBòä ¨¨©§©¨¨¤§¨©§¥¥¥
,úçà äëàìîdk`ln oirn mdy el` zek`ln dyry oebk epiidc §¨¨©©

,zg`àlà áéiç Bðéàz`hg.úçà ¥©¨¤¨©©
:el` zek`ln oipra cer dpc `xnbdàéiç áø øîà àçà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦¨

,énà áø øîà éMà øadíeMî áéiç øîBæly dclez,òèBðdyr m`e ©©¦¨©©©¦¥©¨¦¥©
.zg` z`hg `l` aiig epi` mdipy z`éøánäå òèBpäåáékønäå C §©¥©§©©§¦§©©§¦

íeMî áéiçk mdy,òøBæaiig epi` rxf mbe odn zg` dyr m`e ©¨¦¥©
.zg` z`hg `l`
:`xnbd dywnïéà òøBæ íeMîmiaiig aikxnde jixand ike ± ¦¥©¦
la` ,rxef meyn,àì òèBð íeMîmbe aikxd e` jixad m` df itle ¦¥©Ÿ

zenece oli`a zeyrp el` zek`ln ixde ,ze`hg izy aiigzi rhp
.rxefln xzei rhepl

:`xnbd zvxznàîéàaiigy xen` ±,òøBæ íeMî óàd`ae ¥¨©¦¥©
m`e ,el` zek`lnl dnec drixfd zk`lny eprinydl `ziixad
epi`e ,zg` z`hg `l` aiig epi` ,rxf mbe ,aikxd e` jixad ,rhp

.zxg` z`hg drixfd lr `ian
:dxivw lr ze`hg izy aiigy mipte` dnk d`ian `xnbdøîà̈©

,àðäk áødøîBæ,dti lcbzy ick otbd itpréøöåíéöòì C,dwqdl ©©£¨¥§¨¦¨¥¦
,øöB÷ íeMî úçà ,íézL áéiç,xvwpd xacd z` jixv `edy iptn ©¨§©¦©©¦¥

,òèBð íeMî úçàå.dti lcbzy otbl riiqny iptn,óñBé áø øîà §©©¦¥©¨©©¥
àzñtñà ìè÷c ïàî éàäzxfeg jk ici lre ,zgy uvwy in ± ©©§¨©©§©§¨

,zgneve,òèBð íeMî úçàå ,øöB÷ íeMî úçà ,íézL áéiçiptn ©¨§©¦©©¦¥§©©¦¥©
.gnvze xefgzy zgyl riiqnyà÷ìéñ áéð÷c ïàî éàä ééaà øîà̈©©©¥©©§¨¦¦§¨

xfeg ok ici lre ,rwxwl xaegnd wlqdn dkizg jzgy in ±
,lcebe,òøBæ íeMî úçàå ,øöB÷ íeMî úçà ,íézL áéiçiptn ©¨§©¦©©¦¥§©©¦¥©

.lcbie xefgiy wlql riiqny

:dpyna epipy.LøBçäåzek`ln dpend `ziixa d`ian `xnbd §©¥
:yxeg llka ody zetqepõøBçäå ,øôBçäå ,LøBçä ,àðzdyer ± ¨¨©¥§©¥§©¥

,rwxwa mivixgïlekmy,ïä úçà äëàìîxiykdl zeieyr oleky ¨§¨¨©©¥
aiig epi` cg` mlrda olek z` dyr m`e ,drixfl rwxwd z`

.zg` z`hg `l`
:yxeg zk`ln oipra cer dpc `xnbdBì äúéä ,úLL áø øîà̈©©¥¤¨§¨

úéLeLáb,xtr ly ohw lz ±,dìèðeok dyr m`áéiç ,úéaaz`hg ©§¦§¨¨©©¦©¨
,äðBa íeMîm`e ,ziad z` owzle rwxwd z` xyiil oiekzdy oeik ¦¤

ok dyráéiç ,äãOaz`hg,LøBç íeMîrwxwd z` dtxny oeik ©¨¤©¨¦¥
.ziyeyabd z` lhepyk

:yxeg zk`ln oipra sqep oicdîîèe àîeb Bì äúéä ,àáø øîà± ¨©¨¨¨§¨¨§¨¨
ok dyr m` ,xtra dnzqe,äðBa íeMî áéiç ,úéaaok dyr m`e ©©¦©¨¦¤

,äãOaaiig,ùøBç íeMîaehe jx `ed `neba gipdy xtrdy ©¨¤¦¥
dze` rexfl gep `diy rwxwd x`yl `nebd z` deyde ,drixfl

.dcyd x`y mr
:yxeg zk`lna sqep oic d`ian `xnbdøôBçä ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨©¥

àîebziaaéøö Bðéàå ,úaMa,døôòì àlà C`nebd zxitg ,xnelk ¨©©¨§¥¨¦¤¨©£¨¨
z` jixvy oebk ,`neb ziiyr jxevl `le xtrd jxevl dzid

,d`ev zeqkl ick xtrd,äéìò øeètoewiz dyer epi`y iptn ¨¨¤¨
ixdy drixfl rwxwd z` xiykn epi` mbe ,lewlw `l` oipaa

,dcya `le ziaa xtegøîàc äãeäé éaøì eléôàå(:bv oldl),äëàìî ©£¦§©¦§¨§¨©§¨¨
ôeâì äëéøö dðéàLd,dnvr cvn da dvex epi`y dk`ln epiidc - ¤¥¨§¦¨§¨

,dl jxhvi `ly sicrn dideäéìò áéiçdyr seq seqy oeik ©¨¨¤¨
mewn lkn ,dk`lnéléî éðäote`a `l` epi` aiigy df oic ± ¨¥¦¥

`edyïwúîla` ,ef dk`ln ici lr xac dfi`éàädf mc` ± §©¥©
,eziaa `neb xtgy,àeä ì÷ì÷îote`ae ,`neba zlrez el oi`y §©§¥

.xehty dcedi iax dcen dfk
:dpyna epipy.øöBwäåzek`ln dpend `ziixa d`ian `xnbd §©¥

:xvew llka ody zetqepøöBwä ,àðz,d`eazøöBaä,miapr ¨¨©¥©¥
øãBbäå,mixnz÷éñnäå,mizifäøBàäå,mip`zïìekmyäëàìî §©¥§©Ÿ¥§¨¤¨§¨¨
úçàolek z` dyr m`e ,elecib mewnn xac zxiwr od oleky ,od ©©

.zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrda
:xvew zk`ln oipra cer dpc `xnbdïàî éàä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©©

éøîz øzàå àì÷éãì àñét àãLclwc ur lr xtr yeb wxfy mc` ± §§¨¦¨§¦§¨§©©©§¥
,mixnz epnn xiydeíézL áéiç,ze`hg izy -ìBz íeMî úçàL ©¨§©¦©©¦¥

,xvew ly dclez `edy÷øôî íeMî úçàå.yc ly dclez `edy §©©¦§¨¥
Cëa ä÷éøt Cøc ïéàå Cëa äLéìz Cøc ïéà ,øîà éMà áøoi` - ©©¦¨©¥¤¤§¦¨§¨§¥¤¤§¦¨§¨

,ilka e` cia `l` xtr iyeb zwixf ici lr wxtl e` yelzl jxcd
.xehte ,ci xg`lk ylez `ed ixde

:dpyna epipy.ønòîäå:xnrn zk`ln oipra cer dpc `xnbd §©§©¥
éðëc ïàî éàä ,àáø øîààúçìnî àçìéî óz` sq`y mc` ± ¨©¨¨©©§¨¦¦§¨¦¦§£¨

,glnd ivixgn glnd,ønòî íeMî áéiçsqe`d enk `edy ©¨¦§©¥
.milay.ò÷ø÷ éìecéâa àlà øenéò ïéà ,øîà ééaà©©¥¨©¥¦¤¨§¦¥©§©

:dpyna epipy.Lcäåzek`ln dpend `ziixa d`ian `xnbd §©¨
:yc llka ody zetqepõtðîäå ,Lcä ,àðzozyt wxtnd ± ¨¨©¨§©§©¥

,ely milerabdnètðîäåzywa otb xnvn mipirxb wxtnd ± §©§©¥
,mipne`d jxckïlekmy,ïä úçà äëàìîilecib zcxtd od oleky ¨§¨¨©©¥

aiig epi` cg` mlrda olek z` dyr m`e ,odly zleqtdn rwxw
.zg` z`hg `l`

:dpyna epipy.ãwøîäå ïçBhäå øøBaä äøBfä:`xnbd dywneðééä ©¤©¥§©¥§©§©¥©§
,ãwøî eðééä øøBa eðééä äøBæ,od zeey el` zek`ln yly xnelk ¤©§¥©§§©¥

.envr ipta a`k odn zg` lk dpne `pzd owlig recne
:`xnbd zvxzneäééåøz éøîàc àáøå ééaà,mdipy exn` ±ìk ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¨

ïkLna àéåäc àúléî,okyna didy xac lk ± ¦§¨§©§¨©¦§¨
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וודאי הסבירו הרופא שהתייעץ אתו, שחוזק הביטחון בהשם יתברך הרופא כל בשר ומפליא לעשות זהו מרבה במנוחת הנפש וממעט 
בדאגה ובוודאי שישפיע להטבת הבריאות ולתוספת הצלחה בהטיפול הרפואי.

ממכתב י"ב אייר תשכ"א



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

dì àéîãc àkéàc áb ìò óàdzyrpy zxg` dk`ln yiy s` ± ©©©§¦¨§¨§¨¨
,dl dnec `ide okynadì áéMçzea` ipyk `pzd oze` dpn ± ©¦¨

iptn zea` dylyk cwxne xxea dxef `pzd dpn okle ,zek`ln
.okyna eid mzylyy

a`k zipnp okyna dzidy dk`ln lky ,ok m` :`xnbd dywn
,envr ipta dk`lnLúBk énð áLçéìåyzek mb `pzd dpni ± §¦§Ÿ©¦¥

a`k mze` mipgehy mcew mztilw xiqdl zyzkna mihg
ef dk`ln ixdy ,yc zk`lnl dnec ef dk`lny s` ,dk`ln
yi ef dk`ln dpn `ly jkne ,mipnnqd ziiyra okyna dzid
eid odizyy s` zenec zek`ln izy `pzd dpn `ly cenll
xxea dxef `pzd dpn recn `iyewd zxfeg ok m`e ,okyna

.cwxne
:`xnbd zvxzn,ééaà øîàzenec zek`ln mb dpen `pzd zn`a ¨©©©¥

yzek zk`ln dpn `l ok it lr s`e ,okyna eidyìëBà éðò ïkL¤¥¨¦¥
,äLéúk àìa Bztzekxvpd zek`lnd z` o`k dpn `pzde ¦§Ÿ§¦¨

ztd ziiyrl jk lk zkxvp dpi` ef dk`lny oeike ,ztd ziiyrl
`vnpe ,dyicd zk`ln z` dpny jk lr jnqe ,dze` dpn `l

.dyic llka `id j` dk`ln a` ok` `id yzek zk`lny
:sqep uexizépî àä ,øîà àáø,diepy `id in zhiya epzpyn - ¨¨¨©¨©¦
zhiya `ldøîàc ,àéä éaø(:fv oldl)y weqtdn yexcl yiyúBáà ©¦¦§¨©£

úBëàìîmdáéMç éàå ,úçà øñç íéòaøàdpen `pzd did m`e ± §¨©§¨¦¨¥©©§¦©¦
zk`ln mbíéòaøà déì àéåä ,LúBkokle ,zek`ln mirax` eid ± ¥©§¨¥©§¨¦

.yc zk`ln mr dllke ,dnvr ipta dyizkd zk`ln z` dpn `l
:`ax ly evexiz lr `xnbd dywnðäî àãç ÷etéìåC`ivei ± §¦£¨¥¨¨

,cwxne xxea dxef epiidc ,el` zea` dylyn cg` `pzdìéiòìe§©¥
LúBkitl ,zepyl sicr jke ,yzek zk`ln enewna qipkie ± ¥

ipye dxixa oiprn zea` ipy ,oipr lkn zea` ipy dpen eiykry
cg` oiprn zea` dyly zepyln sicr dfe ,dyic oiprn zea`

:`xnbd dwiqn .xg` oiprn cg` a`eééaàãk àzøåeçî àlà± ¤¨§©©§¨¦§©©¥
.iia` ly evexizk xnel jixvy `ed xexa xac `l`

:xxea zk`ln oipra cer dpc `xnbdïðaø eðz,`ziixaaåéðôì eéä ¨©¨¨¨§¨¨
,ïéìëBà éðéî,zleqtd jezn lke`d z` lehil dvexeìëBàå øøBa ¦¥¨¦¥§¥

eçépîe øøBá,elk`iy mixg` jxevlíàå ,øBøáé àìåe xarøøéa ¥©¦©§Ÿ¦§§¦¥©
.úàhç áéiç©¨©¨

:`xnbd dywnøîà÷ éàîdligzny ,xnel `pzd zpeek dn ± ©¨¨©
.xexai `ly xn` seqale ,lke`e xxeay xn`

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,àleò øîà,xnel `pzd zpeek jk ± ¨©¨¨¦¨¨©
íBia Báì ìëBàå øøBa,zay dze` jxevl -çépîe øøBáemixg`l ¥§¥§©¥©¦©

,íBia Báì,mei eze`l dyer m` xxea `xwp oi`y itløçîìåla` ± §©§§¨¨
xgn jxevlíàå ,øBøáé àìe xarøøéaxgn jxevl.úàhç áéiç Ÿ¦§§¦¥©©¨©¨

:`ler ly evexiz lr dywn `cqg axé÷úîéëå ,àcñç áø dì ó ©§¦¨©¦§¨§¦
íBia Báì úBôàì øzeî,zay dze`a lek`l zpn lr -øzeî éëå ¨¤¡§©§¦¨

,íBia Báì ìMáìlek`l zpn lr lyale zet`l xeq`y i`ce ixd §©¥§©
m` ,z`hg aiig xgn jxevl xxeady xne` dz`y oeike ,meia ea
zpn lr elit` xexal xeq` `die ,`ed dk`ln a` 'xxea' ok
elit` zek`lnd x`y z` zeyrl xeq`y enk meia ea lek`l

.mei eze` jxevl
:xg` ote`a `ziixad z` yxtn `cqg ax,àcñç áø øîà àlà¤¨¨©©¦§¨

,xnel `pzd zpeek jkøeòéMkî úBçt ìëBàå øøBazegt ± ¥§¥¨¦©¦
oke ,zxbexbnçépîe øøBamixg` jxevl,øeòéMkî úBçtdxixay ¥©¦©¨¦©¦

,dk`ln jxc `le dlik` jxc zaygp xeriykn zegt ly
íàå ,øBøáé àì øeòéMëåe xarøøéazxbexb xeriyk.úàhç áéiç §©¦Ÿ¦§§¦¥©©¨©¨

:`cqg ax ly evexiz lr dywn sqei axé÷úîéëå ,óñBé áø dì ó ©§¦¨©¥§¦
,øeòéMkî úBçt úBôàì øzeîepi` zxbexbn zegt dte`dy s`e ¨¤¡¨¦©¦

xeriy ivg ixdy ,xaca xeqi` yi i`ce mewn lkn ,z`hg aiig
lr xexal leki dligzkly `pzd xn` ji`e ,dxezd on xeq`

.meia ea lek`l zpn
:xg` ote`a `ziixad z` yxtn sqei ax,óñBé áø øîà àlàjk ¤¨¨©©¥

,xnel `pzd zpeek,ãia ìëBàå øøBaokeçépîe øøBamixg` jxevl ¥§¥©¨¥©¦©

.ãiala`ïBð÷acg`d ecvn agxy xepiv oirk ieyrd ur ilk - ©¨§¨
,ipyd ecvn xveéeçîúáempi`y milk epiidc ,dlecb dxrw ± §©§

,mda xexal micgeiníàå ,øBøáé àìe xarøøéa,mdaìáà ,øeèt Ÿ¦§§¦¥©¨£¨
øeñà.dligzkl ok zeyrl,äøáëáe äôðáemicgeind milk mdy ¨§¨¨¦§¨¨

,mda xexalíàå ,øBøáé àìe xarøøéamda.úàhç áéiç Ÿ¦§§¦¥©©¨©¨
:sqei ax ly evexiz lr dywn `pepnd axé÷úî,àðeðîä áø dì ó ©§¦¨©©§¨

éðz÷ éeçîúå ïBð÷ éãéîlr xxeaa xaecny `ziixaa epipy ike ± ¦¦¨§©§¨¨¥
`idy rnyne mzq xxea dxn` `ziixad ixd ,iegnze oepw ici

.ea xxeay ilk lka zxacn
:xg` ote`a `ziixad z` yxtn `pepnd ax,àðeðîä áø øîà àlà¤¨¨©©©§¨
ecia xxeay xaecn `tiqa oiae `yixa oia,`pzd zpeek `id jke ,

,ìëBàå øøBad z` xxea `diy i`pza,úìBñtä CBzî ìëBàoi`y ¥§¥¤¦©§¤
oke ,dxixa jxc efçépîe øøBaxxea `diy i`pza mixg` jxevl ¥©¦©

,úìBñtä CBzî ìëBàla`øBøáé àì ìëBà CBzî úìBñtelit` ¤¦©§¤§¤¦¤Ÿ¦§
,dxixa jxc `id efy ,eciaíàåe xarøøéalke` jezn zleqtáéiç §¦¥©©¨

.úàhç©¨
:`pepnd ax ly evexiz lr dywn iia`é÷úîìëBà éãéî ,ééaà dì ó ©§¦¨©©¥¦¦¤

éðz÷ úìBñt CBzîxxeaa xaecn `yixay `ziixaa epipy ike ± ¦§¤¨¨¥
oia dwlig `le ,mzqa diepy `ziixad ixd ,zleqt jezn lke`

.lke` jezn zleqt xxeal zleqt jezn lke` xxea
:xg` ote`a `ziixad z` yxtn iia`,ééaà øîà àlà`yixa oia ¤¨¨©©©¥

zpeek `id jke ,zleqt jezn lke` xxeay xaecn `tiqa oiae
,`pzdìëBàå øøBalk`iy i`pzaøzìàìoke ,cin ±çépîe øøBáe ¥§¥§©§©¥©¦©

elk`iy i`pza mixg` jxevl,øzìàì.dxixa jxc ef oi`yBáìe §©§©§
íBia,onf xg`l zay dze`a lek`l ±íàå ,øBøáé àìe xarøøéa ©Ÿ¦§§¦¥©

onf xg`l zay dze`a lek`l ickì øøBák äNòða ripvd,øöBà ©£¨§¥§¨
.úàhç áéiçå§©¨©¨

àáøc dén÷ ïðaø äeøîàiptl iia` ly evexiz z` minkgd exn` ± ©§¨©¨¨©¥§¨¨
,`axeäì øîà,`ax mdl xn` ±éðîçð øîà øétL.iia` xn` dti ± ¨©§©¦¨©©§¨¦

:xxea zk`ln oipra cer dpc `xnbd,ïéìëBà éðéî éðL åéðôì eéä̈§¨¨§¥¦¥¨¦
øøéáemdn cg`çépäå øøéáe ,ìëàåjxevl gipde xxiay e` ± ¥©§¨©¥©§¦¦©

,elk`iy mixg`éðúî éMà áøy cnln ±ézôécî äéîøé éaø ,øeèt ©©¦©§¥¨©¦¦§§¨¦¦§¦
éðúîy cnln ±.áéiç ©§¥©¨

:`xnbd dywnøeèt éðúî éMà áø,xehty cnln iy` ax ike - ©©¦©§¥¨
éðz àäåzpn lr xxa m`y lirl d`aedy `ziixaa epipy ixde ± §¨¨¥

onf xg`l lek`l.áéiç©¨
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìxacn xeht `edy xn`y iy` ax ± Ÿ©§¨¨

xxay ote`a,éeçîúå ïBð÷alkn el` milka xexal xeq`y s`y §¨§©§
dxixa jxc ef oi`e jkl miieyrd milk mpi`y oeik ,xeht mewn

e .ixnblàäxxay ote`a zxacn aiig `edy dxn`y `ziixad ± ¨
,äøáëe äôða.z`hg aiig mda xxeade ,jkl miieyrd milk mdy §¨¨§¨¨

éîéc áø àúà éklaal l`xyi ux`n inic ax `ayk ±øîà± ¦£¨©¦¦¨©
,xtiqéàåä éáéá áøc àúaLax ly exez didy meid ribdyk ± ©§¨§©¥¨£©

,zaya df dide ,micinlzd z` ynyl iaiaeòìwéàåepncfd ± §¦§¨
myléøéôc äìkìk eäéén÷ àãL ,éqà éaøå énà éaømdiptl gipd ± ©¦©¦§©¦©¦§¨©©§©§¨¨§¥¥

milrdn zexitd xexal dvx `le ,zexit d`ln dlqlq iaia ax
ici lre mdiptl zexitd z` ghy `l` ,cg`e cg` lk iptl zzle

,elk`e elhp mde ,eil`n lke`d yxtp `linn okéà àðòãé àìå§Ÿ¨©§¨¦
øeñà úìBñt CBzî ìëBà øáñc íeMîok dyr m` rcei ipi`e ± ¦§¨©¤¦§¤¨

lre cia elit` zleqt jezn lke` xexal xeq`y xaqy meyn
,cin lek`l zpnïéekîc àeä äôé ïéò íeMî éàick ok dyry e` ± ¦¦©¦¨¨§¦©¥

.zexitd lk z` mdiptl yibdle ,dti oira mcakl
:xxea oipra sqep oic d`ian `xnbdíéñBîøez øøBaä ,øîà äi÷æç¦§¦¨¨©©¥§¦

,zeiphw oin ±áéiç ,ïälL úìBñt CBzî.z`hg ¦§¤¤¨¤©¨
:`xnbd zl`eyøáñ÷ àîéìxaeqy xn`p m`d ±äi÷æçxexaly ¥¨¨¨©¦§¦¨

øeñà úìBñt CBzî ìëBà.xzl`l lek`l zpn lr elit` ¤¦§¤¨
:`xnbd daiyníéñBîøez éðàLipin x`yn miqenxez mipey ± ¨¦§¦
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oirExB oipin x`WzlFqtM - odA oiaxFrnd §¨¦¦§¦©§¨¦¨¥¦§¤
`l oipin x`W EdpdC ,inC lkF` KFYn¦¤¨¥§¨§§¨¦¦¨

EdiilEXiA Edl xnbC ,igxqndpFW`x mrR ©§§¥¦§©§¦©§©©¦¨
iliwW i`e :qixB ieNd EpiAxe .dIpWEDil §¦¨§©¥©¥¦¨¥§¦§¦¥¥

FlhFPWM - gxqneizFrAv` oiA gFOip ©§©§¤§¦©¥¤§§¨
,zlFqtM ied liwWC `Edd ,KMld .q`npe§¦§¨¦§¨©§¨¥¨¥¦§¤

x`WPdeFlhFpe xfFgW cr lkF` ied:cíéøô §©¦§¨¨¥¤©¤¥§§§¨¥
à÷ìéñ."nAm,K"nqA `le ,opiqxBWxitcM ¦§¨§¥¨§¦©§Ÿ§¨¤¦§¥¥

"ahFxde xFrd"A)sc oilegkw.:(dRiw i`n §¨§¨¤©¦¨
,`nxiR -"rlA x"iivpin,fFkYgnwcd: ¦§¨§©©§©§¨¥

cúéìñézìéñ.W` xiradl miTC mivr:éàå §¨¥¦§¥¥¦©¦§©§¦¥§¦
ãéô÷çLnààú.okzFgldCnA:Czçî. ¨¥©§©¨¨§§¨§¦¨§©¥
xFrdFvSwndCnA:eäôBà è÷ð.KiIW `lC ¨§©§§¦¨§©¤§Ÿ©¨

llM oMWOdzk`lnA:úôc àøecñ.ligzdW ¦§¤¤©¦§¨§¨¦¨§©¤¦§¦
oipnnqC lEXA mFwnA dtF`e .hwp FA,`Ed §©§¤¦§¦§©§¨¦

ztC lEXiA `EdC:àzëéñ àãLc.KilWdW §¦§©¦§¨¦§¨¤¦§¦
mg xEPzl gl czi,FWAildXwzIW:ìéøBøL. ¨¥©§©¨§©§¤¦§©¤§©¥

lEXiA o`M oi`e ,wGgl:céôøîéôø.mFg i"r §©¥§¥¨¦§¦§¦§¦
E`vIW xg`lE .oi`vFi FkFzAW miOde xE`d̈§©©¦¤§§¦§©©¤¨§

eininike ,dXwzn = hinwitxied `WixA ¥¨§¦¦§©¤§¦§¦§¥¨¨¥
FlEXiA:cçzøààøôek.KiYdWztf:øãäc ¦§©§©§¨¤¦¦¤¤©£©
éLBwà.dXwznE xfFg:àúéáç.qxg lW: ©¥¥¦§©¤£¦¨¤¤¤

úBàhç òáL.ogFhmiabxdowgFWewcd- ¤©©¨¥¨§¨¦§£¨¨¥
xxFaE .ogFh iedzFxFxSdzFQBdokFYn- ¨¥¥¥©§©©¦¨

dtpA ociwxnE .miYW ixdhiHd lAbnE- £¥§©¦©§¦¨§¨¨§©¥©¦
dUFrWM hiHd gxnnE .Wl EpiidCmlFBd §©§¨§¨¥©©¦§¤¤©¤

wlg `dIW-xE`d z` xiranE .wgnn ixd ¤§¥¨¨£¥§©¥©§¦¤¨
FtxvnE oWaMAFkFzA-`aEIg .lXan ixd ©¦§¨§¨§§£¥§©¥¦¨

Dxtrl `N` Kixv Fpi`C ,`Mil xtFgC:øepz §¥¥¨§¥¨¦¤¨©£¨¨©
äðîL áéiç.FtxSW xg`lC`Ed oWaMAgh ©¨§Ÿ¤¦§©©¤¥§©¦§¨¨

ar `dIW dlith eilrFOEge`Ede ,miIwzn ¨¨§¥¨¤§¥¨§¦§©¥§
oOwl opixn`e ,FYk`ln xnB):dr sc:(lM §©§©§§¨§¦©§©¨¨

dk`ln xnB iedC icin-dMn mEXn aiIg ¦¥§¨¥§©§¨¨©¨¦©¤
dMn mEXn `Mil ziag iAB la` .WiHRA©©¦£¨©¥¨¦¥¨¦©¤

xEPYA FYk`ln dxnbp dil`nC ,WiHRA:àzìç.mipw lW zxeEM:éiçà"é á.mdl Kixv `Ede mipTd xnFf-.rhFp mEXnE xvFw mEXn aiIgmtq`cgi-.xOrn df ixd ©©¦§¥¥¤¨¦§§¨§©§©©©§¨©¤¤¤¨¦©¨¥©¨¦§¨¦¨¤©¨¦¥¦¥©£¨¨©©£¥¤§©¥
zFti xxiA-.xxFA df ixdowilgd-ylW F` miYW zg`n ,zFTC o`Ur .wgnn df ixd-.ogFh df ixdokzgdCnA-.KYgn df ixdKiqdizXd-df ixd.Kqinbx` ¥¥¨£¥¤¥¤¡¦¨£¥¤§©¥£¨¨©¥©©§©¦¨Ÿ£¥¤¥£¨¨§¦¨£¥¤§©¥¥¥©§¦£¥¤¥¥¨©

icM dHnl zg`e dlrnl zg`.oixip iYa iYW dUFr ixd - Fcinrdlbx`-xg`l Kzg .bxF` df ixdDzbix`icMmzFeWdl-:[:dr] oOwl opixn`cM ,WiHRA dMn df ixd ©©§©§¨§©©§©¨§¥§©£¦£¥¤§¥¨¥¦¦¨©£¥¤¥¨©§©©£¦¨¨§¥§©§¨£¥¤©¤©©¦¦§¨§¦©§©¨
liwWC o`n i`ditFw`inilBn-`"i ixd ,WiHRA dMn mEXn aiIg:éàådéèéiçdéneôì.mEXnE .dxitYd xg`l xFWwl KixSW ,xWFwe xtFY o`M siqFd dtU Dl zFUrl ©©§¨¥©¥¦§¦¥©¨¦©¤©©¦£¥§¦©§¥§¥©£¨¨¨¦¨¥§¥¤¨¦¦§§©©©§¦¨¦

`Mil dpFADiaEIgl,zxeEkA `le xEPzA `le ziagA `l.xFrA `N` dhWtd oi`C ,mipwA xninl `Mil hiWtn .milkA oipA oi`C"ie:ngcFTWoiagFYW urA miawpiW`x FA ¤¥¨§©¥Ÿ§¨¦§Ÿ§©§Ÿ§©¤¤§¥¦§¨§¥¦©§¦¥¨§¥©§¨¦§¥©§¨¨¤¨§§¤¥©§¨¦¨¥¤£¦¨¥
dpigh `iddC ,il `xidp `le .ogFh mEXn Dil aiIgnE ,izW lW mipTdzilqC o`nM iede ,zFTC ozF` dUFrW Wxtl il aFhe .`id DtEbl dkixv Dpi`W dk`lniYliq: ©¨¦¤§¦§©¥¥¦¥§¨§¦¨¦§©¦§¦¨§¨¨¤¥¨§¦¨§¨¦§¦§¨¥¤¤¨©§¨¥§©§¨¥¦§¥

íéfòa óBèLeåèåíéfòa."miGrd z` Eeh" Wixcw `xw)zenydl(-rnWn miGr lW otEbA:äøéúé äîëç.hFicdl la` ."al znkg dX` lke" aizkcM-,KkA FMxC oi` ¨¨¦¦§¨¨¦¦§¨¨¨¥¨¤¨¦¦§¨¤¦¦©§©¨§¨§¥¨§¦§¦§¨¦¨©§©¥£¨§¤§¥©§§¨
ci xg`lM iede:ìBzäðkä úà Ló.sFrd spM on dlFcB dvFp:BîèBwäå.FWlYW xg`lzqke xkA FgiPdl iE`xe ,wC `EdW FW`x KzFg:BèøBnäå.dWw `EdW Fapf cvl §¨¥¦§©©¨©¥¤©¨¨¨§¨¦§©¨§©§§©©¤§¨¥Ÿ¤©§¨§©¦§©§¤¤§©§§©§¨¤¨¤

hxFnozFpe ,dpTd KilWnE ,o`MnE o`Mn FxrUxriVdzqke xkA:Czçî íeMî.,miraFM bxF` dpTd on mbe .iE`x `EdW mFwn cr KFzgl citwCitpMn miraFM dUFre ¥§¨¦¨¦¨©§¦©¨¤§¥©¥¨§©§¤¤¦§©¥§¨¥©£©¨¤¨§©¦©¨¤¥¨¦§¤¨¦¦©§¥
xriU `lA sFr:÷çîî íeMî." xFr iAB opzC"Fwgnnd:aúBãúéíéìäà.mivrFpoixWFwe ,"oMWOd zFczi" aizkcM ,rwxTA zFcizizFrixidmdixzinA odA:øLB÷î"ò §Ÿ¥¨¦§©¥¦§©©¥©§©£§¦§Ÿ¨¦£¦§¥©©§©§¦§¦§¥©¦§¨§§¦©§¦¨¥§¥§¥¤¥

àeä øézäì.opixhR `peeB i`d ike`niIw lW Fpi`W xWw lM :opzC ,oOwl Dil-eilr oiaiIg oi`:éããä éãäa.df lv` df oihEg ipWA:ãç éøL.xg`lozbix`,cg`d xiYn §©¦§¦©©§¨¨§¦©¥§©¨¦§©¨¤¤¤¥¤©¨¨¥©¨¦¨¨©£¥£¨¥¦§¥¦¤¥¤¤¨¥©§©©£¦¨¨©¦¨¤¨
oi`xpe oihlFAW ipRn:åãç øè÷.`EdW FnM giPn :xnFlM:'åë àzLä)d(ïéNBò ïéà.FxiYOWMW.drixiA awPd d`xpdihEgWEid dNgYnE ,oiQB Eide ,dXW oilEtM Eid ¦§¥¤§¦§¦§¦§¨©©§©©¦©§¤¨§¨¥¦¤§¤©¦¦§¤©¤¤©§¦¨¤¤¨¨§¦¦¨§¨©¦¦§¦¨¨

ike .KkA oifixfEnxznixhiw ixY Dl-cg`d oixWFwoiwzFpeowRqnE ,dlrnlE dHnNn ipXd hEgdhEgAoikEnq mixWw mipW mW oi`e ,dHnlE dlrnl oixWFwe ,KFx`: §¦¦§¨§¦¦§§¨§¥¦§¥§¦¨¤¨§§¦©©¥¦¦§©¨§©§¨§©§¨§¨§§¦§©§¨§©¨§¥¨§©¦§¨¦§¦
ïBælç éãö.dpW miraWl zg` dlFre ,ohw bC oinM `Ede .FncA zlkYd rFAvl:ïéøézîe ïéøLB÷.KixSW minrtE ,`niIw ixWw ode ,mixWw mixWw zFiEUr zFzWx lMW ¨¥¦¨¦§©©§¥¤§¨§§¦¨¨¨§¤©©§¦§¦¨¨§¦©¦¦¤¨§¨£§¨¦§¨¦§¥¦§¥©¨¨§¨¦¤¨¦

oihEg lFHilzWxnsiqFdlE FfFf lr-o`Mn xWFwe o`Mn xiYn:àîéé÷ àì àäå.`niiw `lC oeike .ikd`id dk`ln e`l -:LwLïø.hEgd iW`x ipW xWTW: ¦¦¥¤¤§¦©©¦¦¨§¥¦¨§¨¨¨§¨¨¦§¥¨§¨¨§¨¨§¨¨¦¤§¨¨¤¨©§¥¨¥©
àðøã

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

éàä`wliq mixtc o`n.ixy ± oilke` x`y la` ,dpigh jiiy `wliqa `wec:åäî
oiekn `w `pn ixexyl `nizc.ixexylc idpc :l"nw ,llk leya ea oi`e :t"d

l"nw yxtl oi` la` .aiige hinw xcde itx `txinc ,ea yi `din leya ,oiekn `w `pn

"oicinrn oi`" wxtac ± oiekn `w `pn ixexyl 'ixn` `lc).gl f"r(ieb i`d iab 'ixn`

`xw l`xyi da xaw i` :`pez`l `zkiq `cyc

:ipyne !`hiyt :jixte .inc xity ± `xwirn

l"nw ,oiekn `w `pn ileyal `nizc edn

oiekn `w `pn ixexyl:àúéáç`xepze

`zlge.,aiigin `l dpea meync :i"yx 'it

xifgna `wecc ,d`xp oi`e .milka oipa oi`c

oipa oi`c 'ixn` zeileg ly dxepne dhn

aiigin ± ilkd lk ixnbl dyeryk la` ,milka

"dpead" yixa opixn`c .dpea meyn)'c onwl

:aw:(± `xnc `pitewa `ztey liirc o`n i`d

gtpnn iywil `lc ,r"ve .dpea meyn aiig

oiwxt seqc zikekf ilka:äîëçdxizi
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:àtt ø"à ."ïçBhäå" .éîc ìëBà CBzî úìBñôëåéàä §¦§¤¦¤¨¥§©¥©¨©

áø øîà .ïçBè íeMî áéiç Y à÷ìéñ íéøôc ïàî©§¨¥¦§¨©¨¦¥¨©©
.ïçBè íeMî áéiç Y ézìéñ úéìñc ïàî éàä :äMðî§©¤©©§¨¥¦§¥©¨¦¥
íeMî áéiç Y àúçLnà ãéô÷ éà :éLà áø øîà̈©©©¦¦¨¥©§©¨¨©¨¦

läå" .Czçîàpz ÷áL :àtt áø øîà ."äôBàäå L §©¥§©¨§¨¤¨©©©¨§©©¨
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ì Y àîéúc eäî !àèéLt .ìMáî íeMîàðî éøBøL ¦§©¥§¦¨©§¥¨§©¥¨¨
øîà .èéî÷ øãäå ,éôø àôøéîc :ì"î÷ ,ïéekéî à÷̈¦©¥§¦§¨§¦©£©§¦¨©
Y àøôek çzøàc ïàî éàä :àðeä áø øa äaø©¨©©¨©©§©§©§¨
øãäc ïåék :àîéúc eäî !àèéLt .ìMáî íeMî áéiç©¨¦§©¥§¦¨©§¥¨¥¨©£©
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ìL áéiç Y úaMa äîäa éabúçàå ,õtðî íeMî úçàå ,ææBb íeMî úçà ;úBàhç L ©¥§¥¨©©¨©¨¨©¨©©¦¥§©©¦§©¥§©©
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שבת. פרק שביעי - כלל גדול דף עד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

éðîéæ àòáL déì é÷ìLcick minrt ray mze` milyany ± §¨§¦¥¦§¨¦§¥
,owznlçøñî déì éì÷L àì éàåici lr ce`n jx dyrpy xg`ne ± §¦Ÿ¨§¦¥©§©

zleqtd jezn oiqenxezd z` elhi `l m` ,daxd lyazdy
,zleqtk aygi lke`d mbe ,egixqi mdlyëexxeaCBzî úìBñt §§¤¦

,éîc ìëBà,xnelkmb eaygiy mixingne ,lke` md oiqenxezd ¤¨¥
oiqenxezd z`ved okle ,egixqi m`ivei `l m`y oeik zleqtk
.lke` jezn zleqt z`vedk zaygp dxicway oiqenxezd jezn

:dpyna epipy.ïçBhäåmda aiigy mipte` dnk d`ian `xnbd §©¥
:ogeh meynà÷ìéñ íéøôc ïàî éàä ,àtt áø øîàwlq jzegy in ± ¨©©¨¨©©§¨¦¦§¨

,zewc zekizgl.ïçBè íeMî áéiç©¨¦¥
ézìéñ úéìñc ïàî éàä ,äMðî áø øîàick mivr rwany in ± ¨©©§©¤©©§¨¦¦§¥

,y` mda xiradl ,miwc mivr mdn zeyrl.ïçBè íeMî áéiç©¨¦¥
:iy` ax siqenàúçLnà ãéô÷ éà ,éMà áø øîàcitwn m` ± ¨©©©¦¦¨¦©¦§£¨

,znieqn dcna mkzgláéiçmb.Czçî íeMî ©¨¦§©¥
y:dpyna epipläå.äôBàäå L:`xnbd zl`ey÷áL ,àtt áø øîà §©¨§¨¤¨©©¨¨¨©

ïkLna äåäc ïéðînñ ìeMéa ïãéc àpzoipna `pzd gipd recn - ©¨¦¨¦©§¨¦©£¨©¦§¨
z` elyiay] okyna dzidy leyia zk`ln z` zek`lnd

,[zerixid zriav jxevl mipnnqdäôBà è÷ðådk`ln `idy §¨©¤
:`xnbd daiyn .okyna llk dzid `lyúôc àøecéñ ïãéc àpz©¨¦¨¦¨§©

è÷ðztd ziiyr xcq itl zek`lnd z` hxit epzpyn ly `pzd ± ¨©
,dte` dpy ,mipnnq lyan mewna okle ,dligza ea ligzdy

.ztd leyia `edy
:lyan meyn mda aiigy mipte` dnk d`ian `xnbdáø øîà̈©©

àðezàì àúkéñ àãLc ïàî éàä ,àøéeò áø øa àçàjilydy in ± £¨©©©¦¨©©¦§¨¦§¨§©¨
,dywziy ick ,eyail zpn lr mg xepz jezl ur ieyrd gl czi

.ìMáî íeMî áéiç©¨¦§©¥
:`xnbd dywnàèéLtax jxved dnle ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨

:`xnbd zvxzn .erinydl `g`ì àîéúc eäîà÷ àðî éøeøL ©§¥¨§¨¥¨¨¨
ïéekéî,xzene ,elyal `le czid z` wfgl ezpeeky xn`z `ny ± ¦©¥

ïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`y `g` ax eprinyn ±àtøéîc ¨©§©¨§¦§¨
èéî÷ øãäå éôø,y`d meg ici lr dtxzn czid dligzny ± ¨¥©£©¨¦

dtxznyke .dywzn okn xg`l wxe ,epnn mi`vei minde
.leyia df ixd ,dligza

:lyan meyn aiigy sqep ote`ïàî éàä ,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨©©
àøôek çzøàc,ztf jizdy in ±.ìMáî íeMî áéiç §©§©§¨©¨¦§©¥
:`xnbd dywnàèéLtax xa dax jxved dnle ,xacd heyt ± §¦¨

:`xnbd zvxzn .erinydl `pedàLewéàå øãäc ïåék àîéúc eäî©§¥¨¥¨§¨©§¦¨
àì àîéàxg`l dywzne xfeg ztfdy oeiky xn`z `ny ± ¥¨Ÿ

,zniiwznd dk`ln epi`y df leyia lr aiigzi `l ,xxwznyà÷̈
ïì òîLî.aiigy ©§©¨

dyrn lr ze`hg dnk mda miaiigy mipte` dnk d`ian `xnbd
:cg`àúéáç ãáòc ïàî éàä ,àáø øîà,qxg ly ziag dyry in - ¨©¨¨©©§¨©£¦¨

úBàhç òáL íeMî áéiçoghy ,ogeh .` :dyry zek`ln ray lr ©¨¦¤©©¨
miqbd zexexvd z` xxay ,xxea .a .wcd owgye xtrd iabx z`
,yl .c .dtpa xtrd z` ciwxdy ,cwxn .b .oeghd xtrd jezn
mleb z` dyryk hihd z` gxiny ,wgnn .d .hihd z` laiby
oyaka y` xirady ,xiran .e .dwlg ziagd `dzy ick ,ziagd
.oyaka ziagd z` sxivy ,lyan .f .ziagd z` mitxvn eay

dyr m`eàøepz,qxg ly xepz ±úBàhç äðBîL íeMî áéiçlr ©¨©¨¦§¤©¨
exkfedy zek`lnd ray lr sqepay ,dyry zek`ln dpeny
etxivy xg`y ,yihta dkn zk`ln meyn aiig ,ziag iabl
lr xenyie dar didiy ick hih zaky cer eilr gxn oyaka

.ezk`ln xnb `ede ,eneg
àúlç ãáòc ïàî éàä ,ééaà øîà,mipw ly zxeek dyry mc` ± ¨©©©¥©©§¨©©§¨

úBàhç äøNò úçà áéiç.rhep .` :dyry zek`ln dxyr zg` lr ©¨©©¤§¥©¨
,xnrn .b .odizy meyn aiig ,mze` jixve mipw xnefdy ,xvew .a
,wgnn .d .mitid mipwd z` xxay ,xxea .c .cgi mipwd z` sq`y
yly e` mizyl dpw lk jzgy ,ogeh .e .mipwd z` wilgdy
z` gzny ,jqin .g .dcn itl okzgy ,jzgn .f .zewc zerevx

,oixip iza izy dyer .h .zxeekd zbix`l izyd ly zerevxd
ick ,dhnl zg`e dlrnl zg` axr ly zerevx izy bx`y
.`i .izya axrd zerevx z` bx`y ,bxe` .i .izyd z` cinrdl
.mzeeydl ick mzbix` xg`l zerevxd z` jzgny ,yihta dkn

déîeôì déèéiç éàå,dty dl zeyrl ick dhnl dit z` stk m`e ± §¦©§¥§¥
ìL áéiç,úBàhç äøNò L,epipny zek`lnd dxyr zg`l sqepay ©¨§Ÿ¤§¥©¨

dxitzd xg`ly ,xyew mbe ,dtyd z` xtzy ,xtez mb siqed
.hegd z` xyw
:dpyna epipyBðaìîäå øîvä úà ææBbä,eraevde ,evtpnde ©¥¤©¤¤§©§©§

oica zwelgn d`iane ,el` zek`ln oipra dpc `xnbd .deehde
:dnda iab lr dieehøa äaø øîàäåBhä ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨©¤

úaMa äîäa éab ìòL øîö,dndal xaegn ecera xnv wxeqd - ¤¤¤©©¥§¥¨©©¨
,eylz okn xg`le ,diab lr e`eeheìL áéiçíeMî úçà ,úBàhç L ©¨¨Ÿ©¨©©¦

Cøc ïéà øîà àðäk áø .äåBè íeMî úçàå ,õtðî íeMî úçàå ,ææBb¥§©©¦§©¥§©©¦¤©©£¨¨©¥¤¤
Cëa äæéæb,cia dndadn xnv yelzl zelibx oi` -õtðî Cøc ïéàå §¦¨§¨§¥¤¤§©¥

Cëa éeeè êøc ïéàå ,Cëaecera xnvd z` zeehle utpl jxc oi`e - §¨§¥¤¤¦§¨
.xehte ,okxck `ly eyrpy zek`ln od ixde ,dndal xaegn

:`xnbd dywnàìå,ok zeyrl zelibx oi` ike ±déîMî àéðúäå ¨Ÿ§¨©§¨¦§¥
äéîçð éaøcxn`p ,dingp iax ly enyn `ziixaa epipy `lde - §©¦§¤§¨

okynd zk`lna(ek dl zeny)dpz` oAl `Up xW` miWPd lke' ,§¨©¨¦£¤¨¨¦¨Ÿ¨¨
epiid 'mifrd z` eeh'y ,`ziixad zyxec ,'miGrd z` Eeh dnkgA§¨§¨¨¤¨¦¦

íéfòa eåèå íéfòa óeèLzra xnvd z` eehe mifird z` ethyy - ¨¨¦¦§¨¨¦¦
,mifirl xaegn oiicr didyàîìày gken ±,äîäa éab ìò äiååè ©§¨§¦¨©©¥§¥¨

.äiååè dîL:`xnbd zvxznéðàL äøéúé äîëçina xacd dpey - §¨§¦¨¨§¨§¥¨¨¦
jxc oi` j` ,weqta zexkfend miypd enk ,dxizi dnkg ea yiy

k zeyrl mc` ipa x`y.xeht ,ok dyerde ,o
ìBzä ,ïðaø eðzðkä úà Ló,ser spkn dvep ylezd ±BîèBwäå± ¨©¨¨©¥¤©¨¨§©§

xka egipdl ie`xe wc `edy ,dvepd y`x z` mhw eylzy xg`l
,zqka e`BèøBnäå`edy eapf cvl dpwd lry xryd z` cixen ± §©§

,zqka e` xka epzepe ,dywìL áéiçïBòîL éaø øîà(å) .úBàhç L ©¨¨Ÿ©¨¨©©¦¦§
Lé÷ì ïad ,`ziixad xe`iaaìBzLserdn dvepd z`íeMî áéiç ¤¨¦¥©¨¦

,ææBbd .dndan xnv ffebk `edy,Czçî íeMî áéiç íèB÷iptn ¥¥©¨¦§©¥
.zqka e` xka egipdl ick ie`x `edy mewnd cr jezgl citwny

de,÷çîî íeMî áéiç èøîîxern xriyd z` xiqnl dnecy iptn §¨¥©¨¦§©¥
epipyy ,ewilgdl ick dndad(.br lirl).wgnn meyn aiigy

:dpyna epipy.øéznäå øLBwäzk`ln dzid okid zx`an `xnbd ©¥§©©¦
:`xnbd zl`ey .okyna xizne xyewéàåä àëéä ïkLna äøéL÷± §¦¨©¦§¨¥¨£©

:`ax aiyn .okynd ziiyra dxiyw zk`ln dzid okidøîà̈©
ïkL ,àáøeidïéøLB÷zerixid ixzin z`úBãúéalyíéìäàeidy ¨¨¤¥§¦¦¥Ÿ¨¦

z` mixizn eidy ,xizn zk`ln mb did dfae .rwxwa miverp
el xn` :eixac lr iia` dywn .okynd z` miwxtn eidyk xywd

,iia`àeää (íéøùå÷)zerixid ixzin zxiyw ly df dyrn ± ©
,zeczil,àeä øézäì úðî ìò øLB÷mewnn l`xyi erqpyky ¥©§¨§©¦

df ixde ,zerixid ixyw z` exizde ,okynd z` ewxit mewnl
xewn iia` `ian ok zngn .eilr miaiig oi`e ,miiwzn epi`y xyw

:okyna dxiywl xg`éâøBà ïkL ,ééaà øîà àlàdä÷ñôpL úBòéøé ¤¨¨©©©¥¤¥§¥§¦¤¦§§¨
àîéð ïäìeid ,heg mdl jzgpy ±dúBà íéøLB÷,rxwd mewna ¨¤¦¨§¦¨

:iia` ixac lr `ax dywn .`niiw ly xyw `ed df xywedéì øîà̈©¥
zöøz ,àáøzk`ln dzid okidøLB÷la` ,okynaéàî øézî ¨¨¥©§¨¥©¦©
øîéîì àkéàef dk`ln dzid okid xnelk ,z`f x`ap ji` ± ¦¨§¥©

.okynaéããä éãäa éøèé÷ éèeç éøz déì éîøúî éàc àîéz éëå± §¦¥¨§¦¦§§¥¥§¥¥¦§¥©£¥£¨¥
zeyrl bxe`l oncfdy ote`a xizn zk`ln dzidy xn`z m`e

,cg` mewna mixyw ipyãç øè÷å ãç éøLmdn cg` xizn dide ± ¨¥©§¨©©
,ok xnel oi` ,mi`xpe mihlea eidi `ly ick ,ipyd z` gipne

,ïk ïéNBò ïéà íãå øNa Cìî éðôì àzLäeid zerixid ihegy iptn ©§¨¦§¥¤¤¨¨¨¨¥¦¥
m`d ,drixia lecb awp d`xp cg` xyw xizn m`e ,miaréðôì¦§¥

,ïéNBò àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìîoi`y oky lk ixd ¤¤©§¥©§¨¦©¨¨¦
eid dfl df mikenqd mixyw ipy mdl epncfd m` `l` .jk miyer
mikzeg eid ipyd hegd z`e ,rvn`a cg` xyw mixi`yn
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc zay(iyily meil)

éðîéæ àòáL déì é÷ìLcick minrt ray mze` milyany ± §¨§¦¥¦§¨¦§¥
,owznlçøñî déì éì÷L àì éàåici lr ce`n jx dyrpy xg`ne ± §¦Ÿ¨§¦¥©§©

zleqtd jezn oiqenxezd z` elhi `l m` ,daxd lyazdy
,zleqtk aygi lke`d mbe ,egixqi mdlyëexxeaCBzî úìBñt §§¤¦

,éîc ìëBà,xnelkmb eaygiy mixingne ,lke` md oiqenxezd ¤¨¥
oiqenxezd z`ved okle ,egixqi m`ivei `l m`y oeik zleqtk
.lke` jezn zleqt z`vedk zaygp dxicway oiqenxezd jezn

:dpyna epipy.ïçBhäåmda aiigy mipte` dnk d`ian `xnbd §©¥
:ogeh meynà÷ìéñ íéøôc ïàî éàä ,àtt áø øîàwlq jzegy in ± ¨©©¨¨©©§¨¦¦§¨

,zewc zekizgl.ïçBè íeMî áéiç©¨¦¥
ézìéñ úéìñc ïàî éàä ,äMðî áø øîàick mivr rwany in ± ¨©©§©¤©©§¨¦¦§¥

,y` mda xiradl ,miwc mivr mdn zeyrl.ïçBè íeMî áéiç©¨¦¥
:iy` ax siqenàúçLnà ãéô÷ éà ,éMà áø øîàcitwn m` ± ¨©©©¦¦¨¦©¦§£¨

,znieqn dcna mkzgláéiçmb.Czçî íeMî ©¨¦§©¥
y:dpyna epipläå.äôBàäå L:`xnbd zl`ey÷áL ,àtt áø øîà §©¨§¨¤¨©©¨¨¨©

ïkLna äåäc ïéðînñ ìeMéa ïãéc àpzoipna `pzd gipd recn - ©¨¦¨¦©§¨¦©£¨©¦§¨
z` elyiay] okyna dzidy leyia zk`ln z` zek`lnd

,[zerixid zriav jxevl mipnnqdäôBà è÷ðådk`ln `idy §¨©¤
:`xnbd daiyn .okyna llk dzid `lyúôc àøecéñ ïãéc àpz©¨¦¨¦¨§©

è÷ðztd ziiyr xcq itl zek`lnd z` hxit epzpyn ly `pzd ± ¨©
,dte` dpy ,mipnnq lyan mewna okle ,dligza ea ligzdy

.ztd leyia `edy
:lyan meyn mda aiigy mipte` dnk d`ian `xnbdáø øîà̈©©

àðezàì àúkéñ àãLc ïàî éàä ,àøéeò áø øa àçàjilydy in ± £¨©©©¦¨©©¦§¨¦§¨§©¨
,dywziy ick ,eyail zpn lr mg xepz jezl ur ieyrd gl czi

.ìMáî íeMî áéiç©¨¦§©¥
:`xnbd dywnàèéLtax jxved dnle ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨

:`xnbd zvxzn .erinydl `g`ì àîéúc eäîà÷ àðî éøeøL ©§¥¨§¨¥¨¨¨
ïéekéî,xzene ,elyal `le czid z` wfgl ezpeeky xn`z `ny ± ¦©¥

ïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`y `g` ax eprinyn ±àtøéîc ¨©§©¨§¦§¨
èéî÷ øãäå éôø,y`d meg ici lr dtxzn czid dligzny ± ¨¥©£©¨¦

dtxznyke .dywzn okn xg`l wxe ,epnn mi`vei minde
.leyia df ixd ,dligza

:lyan meyn aiigy sqep ote`ïàî éàä ,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨©©
àøôek çzøàc,ztf jizdy in ±.ìMáî íeMî áéiç §©§©§¨©¨¦§©¥
:`xnbd dywnàèéLtax xa dax jxved dnle ,xacd heyt ± §¦¨

:`xnbd zvxzn .erinydl `pedàLewéàå øãäc ïåék àîéúc eäî©§¥¨¥¨§¨©§¦¨
àì àîéàxg`l dywzne xfeg ztfdy oeiky xn`z `ny ± ¥¨Ÿ

,zniiwznd dk`ln epi`y df leyia lr aiigzi `l ,xxwznyà÷̈
ïì òîLî.aiigy ©§©¨

dyrn lr ze`hg dnk mda miaiigy mipte` dnk d`ian `xnbd
:cg`àúéáç ãáòc ïàî éàä ,àáø øîà,qxg ly ziag dyry in - ¨©¨¨©©§¨©£¦¨

úBàhç òáL íeMî áéiçoghy ,ogeh .` :dyry zek`ln ray lr ©¨¦¤©©¨
miqbd zexexvd z` xxay ,xxea .a .wcd owgye xtrd iabx z`
,yl .c .dtpa xtrd z` ciwxdy ,cwxn .b .oeghd xtrd jezn
mleb z` dyryk hihd z` gxiny ,wgnn .d .hihd z` laiby
oyaka y` xirady ,xiran .e .dwlg ziagd `dzy ick ,ziagd
.oyaka ziagd z` sxivy ,lyan .f .ziagd z` mitxvn eay

dyr m`eàøepz,qxg ly xepz ±úBàhç äðBîL íeMî áéiçlr ©¨©¨¦§¤©¨
exkfedy zek`lnd ray lr sqepay ,dyry zek`ln dpeny
etxivy xg`y ,yihta dkn zk`ln meyn aiig ,ziag iabl
lr xenyie dar didiy ick hih zaky cer eilr gxn oyaka

.ezk`ln xnb `ede ,eneg
àúlç ãáòc ïàî éàä ,ééaà øîà,mipw ly zxeek dyry mc` ± ¨©©©¥©©§¨©©§¨

úBàhç äøNò úçà áéiç.rhep .` :dyry zek`ln dxyr zg` lr ©¨©©¤§¥©¨
,xnrn .b .odizy meyn aiig ,mze` jixve mipw xnefdy ,xvew .a
,wgnn .d .mitid mipwd z` xxay ,xxea .c .cgi mipwd z` sq`y
yly e` mizyl dpw lk jzgy ,ogeh .e .mipwd z` wilgdy
z` gzny ,jqin .g .dcn itl okzgy ,jzgn .f .zewc zerevx

,oixip iza izy dyer .h .zxeekd zbix`l izyd ly zerevxd
ick ,dhnl zg`e dlrnl zg` axr ly zerevx izy bx`y
.`i .izya axrd zerevx z` bx`y ,bxe` .i .izyd z` cinrdl
.mzeeydl ick mzbix` xg`l zerevxd z` jzgny ,yihta dkn

déîeôì déèéiç éàå,dty dl zeyrl ick dhnl dit z` stk m`e ± §¦©§¥§¥
ìL áéiç,úBàhç äøNò L,epipny zek`lnd dxyr zg`l sqepay ©¨§Ÿ¤§¥©¨

dxitzd xg`ly ,xyew mbe ,dtyd z` xtzy ,xtez mb siqed
.hegd z` xyw
:dpyna epipyBðaìîäå øîvä úà ææBbä,eraevde ,evtpnde ©¥¤©¤¤§©§©§

oica zwelgn d`iane ,el` zek`ln oipra dpc `xnbd .deehde
:dnda iab lr dieehøa äaø øîàäåBhä ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨©¤

úaMa äîäa éab ìòL øîö,dndal xaegn ecera xnv wxeqd - ¤¤¤©©¥§¥¨©©¨
,eylz okn xg`le ,diab lr e`eeheìL áéiçíeMî úçà ,úBàhç L ©¨¨Ÿ©¨©©¦

Cøc ïéà øîà àðäk áø .äåBè íeMî úçàå ,õtðî íeMî úçàå ,ææBb¥§©©¦§©¥§©©¦¤©©£¨¨©¥¤¤
Cëa äæéæb,cia dndadn xnv yelzl zelibx oi` -õtðî Cøc ïéàå §¦¨§¨§¥¤¤§©¥

Cëa éeeè êøc ïéàå ,Cëaecera xnvd z` zeehle utpl jxc oi`e - §¨§¥¤¤¦§¨
.xehte ,okxck `ly eyrpy zek`ln od ixde ,dndal xaegn

:`xnbd dywnàìå,ok zeyrl zelibx oi` ike ±déîMî àéðúäå ¨Ÿ§¨©§¨¦§¥
äéîçð éaøcxn`p ,dingp iax ly enyn `ziixaa epipy `lde - §©¦§¤§¨

okynd zk`lna(ek dl zeny)dpz` oAl `Up xW` miWPd lke' ,§¨©¨¦£¤¨¨¦¨Ÿ¨¨
epiid 'mifrd z` eeh'y ,`ziixad zyxec ,'miGrd z` Eeh dnkgA§¨§¨¨¤¨¦¦

íéfòa eåèå íéfòa óeèLzra xnvd z` eehe mifird z` ethyy - ¨¨¦¦§¨¨¦¦
,mifirl xaegn oiicr didyàîìày gken ±,äîäa éab ìò äiååè ©§¨§¦¨©©¥§¥¨

.äiååè dîL:`xnbd zvxznéðàL äøéúé äîëçina xacd dpey - §¨§¦¨¨§¨§¥¨¨¦
jxc oi` j` ,weqta zexkfend miypd enk ,dxizi dnkg ea yiy

k zeyrl mc` ipa x`y.xeht ,ok dyerde ,o
ìBzä ,ïðaø eðzðkä úà Ló,ser spkn dvep ylezd ±BîèBwäå± ¨©¨¨©¥¤©¨¨§©§

xka egipdl ie`xe wc `edy ,dvepd y`x z` mhw eylzy xg`l
,zqka e`BèøBnäå`edy eapf cvl dpwd lry xryd z` cixen ± §©§

,zqka e` xka epzepe ,dywìL áéiçïBòîL éaø øîà(å) .úBàhç L ©¨¨Ÿ©¨¨©©¦¦§
Lé÷ì ïad ,`ziixad xe`iaaìBzLserdn dvepd z`íeMî áéiç ¤¨¦¥©¨¦

,ææBbd .dndan xnv ffebk `edy,Czçî íeMî áéiç íèB÷iptn ¥¥©¨¦§©¥
.zqka e` xka egipdl ick ie`x `edy mewnd cr jezgl citwny

de,÷çîî íeMî áéiç èøîîxern xriyd z` xiqnl dnecy iptn §¨¥©¨¦§©¥
epipyy ,ewilgdl ick dndad(.br lirl).wgnn meyn aiigy

:dpyna epipy.øéznäå øLBwäzk`ln dzid okid zx`an `xnbd ©¥§©©¦
:`xnbd zl`ey .okyna xizne xyewéàåä àëéä ïkLna äøéL÷± §¦¨©¦§¨¥¨£©

:`ax aiyn .okynd ziiyra dxiyw zk`ln dzid okidøîà̈©
ïkL ,àáøeidïéøLB÷zerixid ixzin z`úBãúéalyíéìäàeidy ¨¨¤¥§¦¦¥Ÿ¨¦

z` mixizn eidy ,xizn zk`ln mb did dfae .rwxwa miverp
el xn` :eixac lr iia` dywn .okynd z` miwxtn eidyk xywd

,iia`àeää (íéøùå÷)zerixid ixzin zxiyw ly df dyrn ± ©
,zeczil,àeä øézäì úðî ìò øLB÷mewnn l`xyi erqpyky ¥©§¨§©¦

df ixde ,zerixid ixyw z` exizde ,okynd z` ewxit mewnl
xewn iia` `ian ok zngn .eilr miaiig oi`e ,miiwzn epi`y xyw

:okyna dxiywl xg`éâøBà ïkL ,ééaà øîà àlàdä÷ñôpL úBòéøé ¤¨¨©©©¥¤¥§¥§¦¤¦§§¨
àîéð ïäìeid ,heg mdl jzgpy ±dúBà íéøLB÷,rxwd mewna ¨¤¦¨§¦¨

:iia` ixac lr `ax dywn .`niiw ly xyw `ed df xywedéì øîà̈©¥
zöøz ,àáøzk`ln dzid okidøLB÷la` ,okynaéàî øézî ¨¨¥©§¨¥©¦©
øîéîì àkéàef dk`ln dzid okid xnelk ,z`f x`ap ji` ± ¦¨§¥©

.okynaéããä éãäa éøèé÷ éèeç éøz déì éîøúî éàc àîéz éëå± §¦¥¨§¦¦§§¥¥§¥¥¦§¥©£¥£¨¥
zeyrl bxe`l oncfdy ote`a xizn zk`ln dzidy xn`z m`e

,cg` mewna mixyw ipyãç øè÷å ãç éøLmdn cg` xizn dide ± ¨¥©§¨©©
,ok xnel oi` ,mi`xpe mihlea eidi `ly ick ,ipyd z` gipne

,ïk ïéNBò ïéà íãå øNa Cìî éðôì àzLäeid zerixid ihegy iptn ©§¨¦§¥¤¤¨¨¨¨¥¦¥
m`d ,drixia lecb awp d`xp cg` xyw xizn m`e ,miaréðôì¦§¥

,ïéNBò àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìîoi`y oky lk ixd ¤¤©§¥©§¨¦©¨¨¦
eid dfl df mikenqd mixyw ipy mdl epncfd m` `l` .jk miyer
mikzeg eid ipyd hegd z`e ,rvn`a cg` xyw mixi`yn
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc zay(iriax meil)

àðøc da ìôpL äòéøé ïkL,lebre ohw awp dyery zrlez -ïéòøB÷ ¤¥§¦¨¤¨©¨©§¨§¦
dúBà ïéøôBúå dadhnle dlrnl drixid z` mirxew eid ± ¨§§¦¨

awpd mewn z` wx mixtez eid m`y itl ,mixteze awpd mewnn
.zhnwzn drixid dzid

axn diaeh xa `xhef ax rnyy zekld yly d`ian `xnbd
:xtez zk`ln oipra odn zg`e,áø øîà ,äiáBè øa àøèeæ áø øîà̈©©§¨©¦¨¨©©
úaMa äøéôz ìL èeç çúBnäheg ea gipde cnere xetzd cba ± ©¥©¤§¦¨©©¨

z` gzene ,dfn df cbad iwlg ipy ecxtpe ,ezxitz seqa jex`
ezxitz `id ef ,cbad iwlg z` xagle wcdl ick hegd iy`x

eLBânä ïî ãçà øác ãîBläå .úàhç áéiçdcearl ekyend oinn ± ©¨©¨§©¥¨¨¤¨¦©¨
,dxez xac elit`e ,dxfäúéî áéiç.miny iciaáMçì òãBiäå ©¨¦¨§©¥©§©¥

úBìfîe úBôe÷zdpegy e` dneyb `dz ef dpy m` aygl rceid ± §©¨
,zelfnd jelid it lrepîéä øtñì øeñà ,áLBç Bðéàåxnel xeq` ± §¥¥¨§©¥¥¤

.enyn dkld xac
:yebn edn zx`an `xnbdàúLBâîewlgp ,mewn lka xkfedyáø ¨¨¨©

ìàeîLe,ednéLøç ,øîà ãç,sykn `edy xn` mdn cg` ±ãçå §¥©¨©¨¨¥§©
éôBãb ,øîàdxf dceara wec`d oin `edy xn` mdn cg`e ± ¨©¨¥

.dxf dcearl miyp` ziqne ,myd z` cinz scbne
:oin eyexit '`zyebn'y xaeqd `ed axy `xnbd dgikeníéizñz¦§©¥

éôBãb øîàc áøc,oin epiid yebny xaeqd `ed axy gikedl yi ± §©§¨©¨¥
LBânä ïî ãçà øác ãîBlä ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàc§¨©©§¨©¦¨¨©©©¥¨¨¤¨¦©¨

,äúéî áéiç,oin epiid yebny xaeq axy gkeneCzòc à÷ìñ éàc ©¨¦¨§¦¨§¨©§¨
éLøçepiid yebny xaeq axy xnel jzrc lr dlri m`y ± ¨¨¥

xn`py meyn `ed epnn cenll xeq`y mrhde ,sykn(i gi mixac)

,'sXknE WgpnE opFrn 'ebe La `vOi `l'áéúëäweqta aezk ixd ± Ÿ¦¨¥§§¥§©¥§©¥¨§¦
eiptly(h weqt)úBNòì ãîìú àì'dnn ,'mdd miFBd zarFzM Ÿ¦§©©£§£Ÿ©¦¨¥

zpn lr cnelyk wx `ed xeqi`dy rnyn ,'zeyrl' xn`py
,zeyrlãîì äzà ìáàick mdnïéáäìm`y ,seyik edn rcil ± £¨©¨¨¥§¨¦

,sykn `edy oiaz jiptl ok dyrie xwy `iap `eaieickúBøBäì§
:`xnbd dwiqn .mixg`l z`fíéizñzaxy xacd gken ok` ± ¦§©¥

mey epnn cenll oi`y xn` okle ,oin epiid yebny xaeqd `ed
.zepin md eixac lky oeik ,xac

:zelfne zetewz aygl devn yiy micnl okidn zx`an `xnbd
ìk ,àøt÷ øa íeMî éåì ïa òLBäé éaø øîà ,éæt ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨¨

øîBà áeúkä åéìò ,áLBç Bðéàå úBìfîe úBôe÷úa áMçì òãBiädiryi) ©¥©§©¥¦§©¨§¥¥¨¨©¨¥
(ai d'eàø àì åéãé äNòîe ,eèéaé àì 'ä ìòBt úàå'mnvr eyr - §¥©Ÿ©¦©£¥¨¨Ÿ¨

.'d zexeab mi`ex mpi` eli`kéaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦
øîàpL ,úBìfîe úBôe÷z áMçì íãàä ìò äåönL ïépî ,ïðçBémixac) ¨¨¦©¦¤¦§¨©¨¨¨§©¥§©¨¤¤¡©

(e cBæéà ,'íénòä éðéòì íëúðéáe íëúîëç àéä ék íúéNòå ízøîLe'§©§¤©£¦¤¦¦¨§©§¤¦©§¤§¥¥¨©¦¥
àéäL äðéáe äîëçzxkip,íénòä éðéòìoniq zzl mkgd lekiy ¨§¨¦¨¤¦§¥¥¨©¦
,eixack `ed oky,úBìfîe úBôe÷z áeMéç äæ øîBà éåäxne`y oebk ¡¥¥¤¦§©¨

lr eixacl oniq zzl lekiy ,dneyb e` dpegy `dz ef dpy m`

.mda ielz df oipry ,zelfnde ynyd jelid ici
:zaya zexeq`d zek`lnd oia dpyna epipy.'åëå éáö ãvä©¨§¦

:dciv zk`ln oipra dpc `xnbdBòöBtäå ïBælç ãvä ,ïðaø eðz- ¨©¨¨©¨¦¨§©§
,enc `ivedl ick okn xg`l eicia ewgceàlà áéiç Bðéàz`hg ¥©¨¤¨

úçà.aiig epi` drivtd lr la` ,dciv meynøîBà äãeäé éaø ©©©¦§¨¥
,íézL áéiç,drivtd lr zg`e dcivd lr zg`äãeäé éaø äéäL ©¨§©¦¤¨¨©¦§¨

äòéöt ,øîBà`id ixdììëazk`ln,äLécepnn enc z` wxtny ¥§¦¨¦§¨¦¨
zk`ln meyn dilr aiige ,diywn d`eaz wxtnl dnec df ixde

.ycBì eøîà,minkg.äLéc ììëa äòéöt ïéà:`xnbd zxxanøîà ¨§¥§¦¨¦§¨¦¨¨©
ïðaøc àîòè éàî ,àáø.dyic llka drivt oi`y mixaeqd ¨¨©©£¨§©¨¨

:`xnbd zx`anéøáñ÷y mixaeq minkg -éìecâì àlà äLéc ïéà ¨¨§¦¥¦¨¤¨§¦¥
,ò÷ø÷zeievn eidy zek`lndn ecnlp zay zek`lny iptn ©§©

.rwxw ilecib mdy mipnnqa wx dyic dzid okynae ,okyna
:`xnbd dywnénð áéiçéìåmb oeflg rvetd z` aiigpe ±íeMî §¦©©©¦¦
,äîLð úìéèð:`xnbd zvxzn .enc z`veda ezinn ixdyøîà §¦©§¨¨¨©

,ïðçBé éaødnyp zlihp meyn aiig epi` ervetdy epipyy dn ©¦¨¨
ote`a xaecnBòötLxaky xg`làîéz eléôà ,øîà àáø .úî± ¤§¨¥¨¨¨©£¦¥¨

ote`a xaecny xn`z m` elit`BòötLdidyk,éçaiig epi` ¤§¨©
y meyn ,dnyp zlihp meynäîLð úìéèð ìöà àeä ÷qòúîiabl ± ¦§©¥¥¤§¦©§¨¨

zk`ln df oi`e ,xg` xaca wqrzn `ed ixd dnyp zlihp
:`xnbd dywn .zeniy oiekzn epi`y iptn zaygnééaà àäå§¨©©¥

eäééååøz éøîàc àáøå,mdipy exn`y ±÷éñôa ïBòîL éaø äãBî §¨¨§¨§¦©§©§¤©¦¦§¦§¦
úeîé àìå àLéøoiekzn epi`y xacy xaeqd oerny iax s`y ± ¥¨§Ÿ¨

xeqi`d dyriy xyt`y mewna `weec epiidy dcen ,xzen
jzegy oebk ,xeqi`d dyri i`cea m` la` ,dyri `ly xyt`e
ekzeg `l` ,ezindl oiekzp `ly xne`e zaya ig lra ly ey`x
,xeq`y oerny iax dcene ,ezindl oiekznk df ixd ,xg` jxevl
.enc z`veda zeni i`ce oeflgdy iptn eaiigl yi o`k mb ok m`e

:`xnbd zvxznàëä éðàL,oeflgd z` rvety o`k xacd dpey ± ©¦¨¨
déì àçéð éôè äîLð déa úéàc änëcgep xzei ig `edy onf lky ± §©¨§¦¥§¨¨§¥¦¨¥

,eldéòáéö ìévéìc éëéä ékravy oeikn ,lelv erav `diy ick ± ¦¥¦§¦¦¦§¥
m` elit` ,zeniy dvex epi`y oeike .xzei lelv ig oeflg ly enc
`yix wiqta oerny iax dceny exn` `le ,oiekzn aygp epi` zn

.oiekzn epi` j` ,dyriy el ztki` `ly xaca `l` xeq`y
:dpyna epipy.BèçBMäåaiig dk`ln efi` meyn zxxan `xnbd §©£

:hgeydáéiç éàî íeMî ,èçBLixd ,aiigzn dk`ln efi` meyn - ¥¦©©¨
:`xnbd daiyn .okynd ziiyra efk dk`ln ep`vn `l,øîà áø©¨©

aiig,òáBö íeMîmewna xyad ravp dndad z` hgeyyky ¦¥©
.okyna dzid i`ce raev zk`lne ,dhigyd,øîà ìàeîLeaiig §¥¨©

,äîLð úìéèð íeMîminc`n mili`a okyna dzid ef dk`lne ¦§¦©§¨¨
.ygzae

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dheq(oey`x meil)

xyrna miaiigyàlàmqpikyäãNa,mqpikyk mlek e`x `ly ¤¨§¨¤
ìáàmqpik m`øéòaoeik ,mxyrl aiig epi`ydéì úéà àì÷ £¨¨¦¨¨¦¥

àúlîìhrn m`iady e`x eipiky lky ,d`te dgky hwl `edy §¦§¨
.hrn

,mnyn dxn`p ztqep `xninïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨
,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMîdrihpyçôhî äúeçtä äcìé ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨©§¨¦¤©

,mirxfd oia drhpyúLc÷î dðéàxeq`líéòøfä úà,mi`lk oicn ¥¨§©¤¤¤©§¨¦

.drihp zi`xp dpi`y oeik,`xnbd dtiqeneéléî éðäådpi`y §¨¥¦¥
zxqe`aáðæ äàöBé úçàå íézL ãâðk íézLexeriya mxka - §©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨

,xzeia hrendíøk élek ìáàok ieyr mxkd lk m` -Léc÷î- £¨¥¤¤©§¦
.mirxfd xqe`

,mnyn epipy ztqep `xniníeMî ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦
,á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים ושלושה לעומר עמוד ב

lecb llk` cenr dr sc ± iriay wxtzay
àðøc.aTpnE ,zrlFYohw awp FAawPd z` dlrnlE dHnl rFxwl Kixve ,lFbre ©§¨©©§©¥¤¤¨¨§¨§¨¦¦§©§©¨§©§¨¤©¤¤

oihnw oihnw diEUr dxitYd `dY `NW:çúBnääøéôz ìL èeç.xEtYd cbA ¤Ÿ§¥©§¦¨£¨§¨¦§¨¦©¥©¤§¦¨¤¤©¨
,KFx` hEgd giPde ,cnFreEcxRzpe,zvwnA FGn Ff cbAd zFkizg iYWihEge §¥§¦¦©©¨§¦§¨§§¥£¦©¤¤¦§¦§¨§¥

zFxitYdgzFnE ,oikWnpxAglE wCdl hEgd iW`x z`aiIge ,FzxitY `id Ff -: ©§¦¦§¨¦¥©¤¨¥©§©¥§©¥¦§¦¨§©¨
ãîBläåïî ãçà øácLBânä.oinFkiWnOd §©¥¨¨¤¨¦©¨¦©©§¦

"rl,fEPOn cFnll xEq` dxFY xaC 'it`: ©£¦§©¨¨¦§¦¤
'åë òãBiäå.EdpirnW `zYrnW zlY ipd §©¥©¨¥§¨§©§§¨§¨¦§

)xn(Edpiqxbe iccd iM axn `xhEf: ©§¨¥©¦£¨¥§¨§¦§
àLebîà.l`EnWE ax ,`zkEC lkA opixn`C ©§¨§¨§¦©§¨§¨©§¥
DiA ibilR:øîà ãçéLøç.sXkn:øîà ãçå §¦¦¥©¨©©§¥§©¥§©¨©

éôecb.oinwEc`d"rA,fz` cinY sCbnE ¦¥¦¨¨©§©¥¨¦¤
ziqnE ,mXdmiWp`"rlf:Czòc à÷ìñ éàc ©¥¥¦£¨¦©§¦¨§¨©§¨

éLøç."La `vOi `l" aizkC mEXn `nrhe ©§¥§©§¨¦¦§¦Ÿ¦¨¥§
sXkn aiWg `we ,'ebe:áéúk àäå.lirl §¨¨¥§©¥§¨§¦§¥

dUrYW icM - "zFUrl cnlz `l" ,DiPin: ¦¥Ÿ¦§©©£§¥¤©£¤
ïéáäì.lkEYW`iap dUri m`e .odA cFnrl §¨¦¤©©£¨¥§¦©£¤¨¦

oiaYW ,Liptl xwWsXkn `EdW:íéizñz ¤¤§¨¤¤¨¦¤§©¥¦§©¥
éôecâcàeä.,f"r ixaC eixaC lM KMld §¦¥¦§¨¨§¨¨¦§¥

wNYqde`NW eilrnL`iXi:íénòä éðéòì. §¦§©¥¥¨¨¤Ÿ©¦£§¥¥¨©¦
WdnkgzxMiPdoniq mdl d`xOW ,`id ¤¨§¨©¦¤¤¦¤©§¤¨¤¦¨

dOgd KENidA eixaclFlGOdeoicirOW ' ¦§¨¨§¦©©¨§©©¨¤§¦¦
,oM `ide dnEWB Ff dpW xnF`W .eixacM¦§¨¨¤¥¨¨§¨§¦¥

lMW .oM `ide dpEgW Ff dpWmiYirditl ¨¨§¨§¦¥¤¨¨¦¦§¦
dizFlGnA dOgd KldnlGOA .dizFclFnE ©£©©©¨§©¨¤¨¨¤¨©©¨
drXd itl ,lMd iElYWOWl zlgzOd ¨©Ÿ§¦©¨¨©©§¤¤§©¥

dOgd zqipkAlGOl:BòöBtä.eiciA FwgFC ¦§¦©©©¨©©¨©§£§¨¨
FnC `vIW:úçà àlà áéiç Bðéà.mEXn ¤¥¥¨¥©¨¤¨©©¦
la` ,dcivaEIg `Mil - drivR`:ììëa ¦¨£¨©§¦¨¥¨¦¦§©

äLéc.wxtnM EPnid FnC wxtOWd`EaY ¦¨¤§¨¥¨¥¤¦§¨¥§¨
DNW oiXTn:úìéèð ìöà àeä ÷qòúî ¦©¦¤¨¦§©¥¥¤§¦©

äîLð.ied dnWp zlihp iAbl :xnFlM §¨¨§©§©¥§¦©§¨¨¨¥
zk`ln `ied `le ,xg` xacA wQrzn¦§©¥§¨¨©¥§¨¨§¨§¤¤

zEnIW oiEMzn Fpi`W ,zaWgn:àçéð éôè ©£¤¤¤¥¦§©¥¤¨§¥¦¨
déì.lkC oeike ,zOd mCn aFh igd mCW ¥¤©©©¦©©¥§¥¨§¨

zEni `NW FxnFWl gxFhe oiEMzn Fnvr©§¦§©¥§¥©§§¤Ÿ¨
`N` o`M oi` - zn 'it` ,FciAike .wQrzn §¨£¦¥¥¨¤¨¦§©¥§¦

x dcFni` Dil zRki` `lC icinA - oFrnW ' ¤¦§§¦¥§¨¦§©¥¦
oiEMin `l ipeeMi` EdinE ,inxzin:cìéöéì ¦§©¥¦¦©§¦¨¦©¥§¦¦

déòáéödlElv Frav zi`xn `dYW .opiqxB: ¦§¥¨§¦©¤§¥©§¦¦§§¨
áéiçéî éàî íeMî èçBL.zk`lnA dhigW ¥¦©¦©©§¦¨¦§¤¤

i`nE ,`kid oMWOdzciari` .'zFxFrn ©¦§¨¥¨©£¦§¨¦¥
mili`minC`n?dhigW EdA il dOl - ¥¦§¨¨¦¨¨¦§§¦¨

dwipgAiBq inp: ©£¦¨©¦©¦
íåùî

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

ïëù'ek `pxc da ltpy drixi.zpn lr rxew :'ixn` "bxe`d" yixac :i"xl dniz

:i"x xne`e .`zqikk `ciarc :ipyne ?dl zgkyn ikid zexitz izy xetzl

xn`w `l mzde .`zqikk miyer eid `ly mixdfp eide ,xzeia mipne` eid okynac

xetzl zpn lr rxew igeky`l ira mzdc :cere .ith gikyc hwpc ± `pxc da ltpy

`pxc da ltpy drixie .`l eze ,zexitz izy

dnk da yie ,dteq cre dzlgzn drxewl jixv

lr okyna 'gkyn `l `zydc b"r`e .zexitz

`ed `xaq ± `l eze zexitz izy xetzl zpn

aeyg xac ied zexitz izyac:.àùåâîà
el`"a `tt ax xn`c `da ibiltc :jexra 'it

"oiglbn).gi w"en:(aizkc ,did iyebn` drxt

mityk zeyrl :xn` cg ."dnind `vei dpd"

envr dyer didy ,itecb :xn` cge ,`vei did

oi`e ."ipziyr ip`e ixe`i il" xne` didy ,f"r

ax xn`c i`na l`enye ax ibiltc i"xl d`xp

,mewn meya xkfpy `yebn`` ibilt `l` ,`tt

`ziixaa e` dpyna:ãöäoeflg.iwenc o`nl

cvd" hwpc `d xity iz` ± ig ervtya dl

onf lk ,dciv xg` cin ervetl jxcc "oeflg

`l ± ig ervty t"r`c ,l"nwe .ig `edy

iwenc o`nl elit`e .dnyp zlihp meyn aiigin

dciva aiigin `lc l"nw ± zn ervtyk dl

'ixn`c ab lr s`c .dnyp zlihp meyn ely

"mivxy dpeny" wxta):fw sc onwl:(dleyd

oeflg `ny ,`kd .'ek ea yaiy oeik ,mid on bc

inlyexiac ,r"ve .ezzin axwle qkxtl ekxc

dciv meyn aiigin `l oeflg cvc rnyn:

áééçéìådnyp zlihp meyn inp.'it`e

dxeaga lwlwn xn`c dcedi iaxl

± zvw oewz `ki`c `kidc .xity jixt ± xeht

migqta 'ixn`ck .aiig).br sc(el`" seqa

,zvw oewz yi ezinny dna ,inp `kde ."mixac

l gepe o`kle o`kl qkxtn epi`yepnn lehi

ith dnyp dia zi`c dnkc wiqnc i`nle .mcd

`zydc ,dcedi iaxl inp xity iz` ± dil `gip

'it` `iz` oizrny ,edine .llk oewiz `kil

ipyncn .dxeaga lwlwn aiignc y"xl

xn`w `le "dnyp zlihp lv` `ed wqrzn"

"`ed lwlwn":÷ñòúîzlihp lv` `ed

dnyp.wqrzn `dc ,`wec e`l ± wqrzn i`d

"lk` wtq" t"qa xn`c ,y"xl aiig dxeaga

):hi zezixk:(lwlwne li`ed ,zewepizl gpd

silick `nrhe .aiig inp wqrzn .aiig dxeaga

"bxe`d"a).ew onwl:(ixyinl jixhvi`cn

dbibgc w"tqa xn`ck ,zaygn zk`ln meyn `l` xhtin `l `nlrc lwlwnc ,zaygn zk`lnl opiyiig `le ± aiig dxeaga lwlwnc llkn ± dlin):i sc.(± `kdc wqrzne

exye ,zaygn zk`ln eda jiiy `lc ,dxezay mixeqi` lk enk zaygn zk`ln ira `lc t"r` .dxeaga 'it` xzen ± dk`lnl llk oiekzn oi`c oeik ,oiekzn oi`y xac epiid

'ek dngd iptn dnga oiekzi `ly calae ,okxck oixken zeqk ixken :xn`ck .oiekzn oi`)d dpyn h"t mi`lk.(zeaezkc w"ta gken oke):d 'c,(± xagin ixeag mc l"z` :xn`c

oi`y xaca dcedi 'xk dkld l"z`e .oiekzn oi`y xaca :yexit .y"xk dkld e` dcedi iaxk dkld ,jixv `ed envr z`pdl l"z`e .jixv `ed envr z`pdl e` jixv `ed mcl

xzen oiekzn oi`c oeik ,aiig dxeaga lwlwn 'it`c ,lwlwna iwetql `kil ez ± oiekzn oi`y xaca y"xk dkld i`c rnyn ?o`nk dkld lwlwna ,oiekzn:

éôè'iraiv livilc ikid ik dil `gip.dk`lna y"x xht lwlwna 'it`c .dtebl dkixv dpi`y dk`ln iedc meyn ,xhtin `kd ± y"x dcenc ,diyix wiqt iedc b"r` :'it

"oiwpgpd" wxta xn`ck ,dtebl dkixv dpi`y):ct oixcdpq:(ike .dilr xeht dtebl dkixv dpi`y dk`ln xn` `d ,y"x ± aiig dxeaga lwlwn xn`c dil zrny o`n

i`na epiid ± diyix wiqta y"x dcenc `dc :'it i"yxe .dcen `l ± dil ztki` `lc icina la` ,dtebl dkixv iedc inxzn i` dil `gipc icina n"d ± diyix wiqta y"x dcen

xht dixagc `rx`a oicxf cxfn `dc ,`zile .inxzn i` dil ztki` `lc"dpead" 'ta y"x).bw onwl,(dbibgc w"tqac :dnize .'itck `l` ,inxzn i` dil ztki` `l mzde)sc

:i(dtebl dkixv dpi`y dk`ln da aiigil ± zaygn zk`ln ira `lc dxeaga k"`e .zaygn zk`ln irac meyn epiid ± dtebl dkixv dpi`y dk`ln y"x xhtc `dc rnyn:

éëdiraiv livilc ikid."mivxy dpeny" yixa 'hpewa 'ity xg` oeylk d`xpe !dnyp zlihp meyn aiigil mcd zlihp lr n"nc :i"xl dyw).fw onwl:(meyn ± aiig oda laegc

.`vi `ly t"r` ,mcd xxvpa aiig ± xer dl yiy mivxy 'g ,jkle ."ytpd `ed mcd ik" aizkck ,dnyp zlihp epiid mcd zlihpe .dnyp zlihp meyn aiige ,hgeyc dclez iedc

eteq ± `vi `ly oeikc ,aiigin `l ± `vi `le mcd xxvpa la` ,mc mdn `viy cr aiig epi` ± xer mdl oi`y mivxy x`ye .eakrn xerd dzry `l` ,z`vl eteq xxvpy oeikc

mc lre .dnyp zlihp meyn mcd eze` lr aiigin `le ,ciwt cwtin driavl ie`xd oeflg mcc :z"x el aiyde .eakrn xerd oi`y ,cin `vei did ± z`vl eteq did m`c .xefgl

zeyilgl jixv dn mileza mc iabc ,ea laegy xac eze` yilgny epiid dnyp zlihpc yxtl oi` la` .diraiv livilc ikid ik ,dil `gip `lc ± aiigin `l inp enr `veid xg`

'itck ,dnyp zlihp ixw mcd zlihpl `l` ?wepizd zeyilgl jixv dn ,dlin iabe ?dy`d:èçåùaiigin i`n meyn.`l` ied `lc `hiyt `eddc ,i`w 'ipznc hgey` e`l

i`w `nlrc hgey` `l` ,'ipzna `icda opz raevc .dnyp zlihp meyn:
oi`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

ïéøôBúå ,da ïéòøB÷ àðøc da ìôpL äòéøé ïkL¤¥§¦¨¤¨©¨©§¨§¦¨§§¦
çúBnä :áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîà dúBà¨¨©©§¨©¦¨¨©©©¥©
ãîBläå .úàhç áéiç Y úaMa äøéôz ìL èeç¤§¦¨©©¨©¨©¨§©¥
áMçì òãBiäå ,äúéî áéiç Y LBânä ïî ãçà øác̈¨¤¨¦©¨©¨¦¨§©¥©§©¥
.epîéä øtñì øeñà Y áLBç Bðéàå úBìfîe úBôe÷z§©¨§¥¥¨§©¥¥¤
:øîà ãçå ,éLøç :øîà ãç .ìàeîLe áø ,àzLBâî̈§¨©§¥©¨©©§¥§©¨©
àøèeæ áø øîàc ,éôecb øîàc áøc íéizñz .éôecb¦¥¦§©¥§©§¨©¦¥§¨©©§¨
LBânä ïî ãçà øác ãîBlä :áø øîà äiáBè øa©¦¨¨©©©¥¨¨¤¨¦©¨
ãîìú àì" áéúëä ,éLøç ã"ñ éàc .äúéî áéiç Y©¨¦¨§¦©§¥¨§¦Ÿ¦§©
.íéizñz !úBøBäìe ïéáäì ãîì äzà ìáà Y "úBNòì©££¨©¨¨¥§¨¦§¦§©¥
:àøt÷ øa íeMî éåì ïa òLBäé ø"à éæt ïa ù"øà¤¨¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨
Y áLBç Bðéàå úBìfîe úBôe÷úa áMçì òãBiä ìkŸ©¥©§©¥¦§©¨§¥¥
äNòîe eèéaé àì 'ä ìòt úàå" øîBà áeúkä åéìò̈¨©¨¥§¥Ÿ©Ÿ©¦©£¥
:ïðçBé ø"à éðîçð øa ìàeîL ø"à ."eàø àì åéãé̈¨Ÿ¨§¥©©£¨¦¨¨
Y úBìfîe úBôe÷z áMçì íãàä ìò äåönL ïépî¦©¦¤¦§¨©¨¨¨§©¥§©¨
íëúðéáe íëúîëç àéä ék íúéNòå ízøîLe" øîàpL¤¤¡©§©§¤©£¦¤¦¦¨§©§¤¦©§¤
íénòä éðéòì àéäL äðéáe äîëç Bæéà "íénòä éðéòì§¥¥¨©¦¥¨§¨¦¨¤¦§¥¥¨©¦
éáö ãvä" .úBìfîe úBôe÷z áeMéç äæ øîBà éåä Y¡¥¥¤¦§©¨©¨§¦
àlà áéiç Bðéà Y BòöBtäå ïBælç ãvä :ø"ú ."'åëå©¨¦¨§©§¥©¨¤¨
äãeäé 'ø äéäL .íézL áéiç :øîBà äãeäé éaø ,úçà©©©¦§¨¥©¨§©¦¤¨¨©§¨
äòéöt ïéà :Bì eøîà .äLéc ììëa Y äòéöt :øîBà¥§¦¨¦§¨¦¨¨§¥§¦¨
ïéà :éøáñ÷ Y ïðaøc ,è"î :àáø øîà .äLéc ììëa¦§¨¦¨¨©¨¨§©¨©¨¨§¦¥
úìéèð íeMî éîð áéiçéìå .ò÷ø÷ éìecâì àlà äLéc¦¨¤¨§¦¥©§©§¦©©©¦¦§¦©
:øîà àáø .úî BòötL :ïðçBé éaø øîà !äîLð§¨¨¨©©¦¨¨¤§¨¥¨¨¨©
úìéèð ìöà àeä ÷qòúî ,éç BòötL àîéz eléôà£¦¥¨¤§¨©¦§©¥¥¤§¦©
ù"ø äãBî :eäééååøz éøîàc àáøå ééaà àäå .äîLð§¨¨§¨©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¤
änëc ,àëä éðàL Y !"úeîé àìå àLéø ÷éñô"a¦§¦¥¨§Ÿ¨¨¥¨¨§©¨
ìéöéìc éëéä ék ,déì àçéð éôè Y äîLð déa úéàc§¦¥§¨¨§¥¦¨¥¦¥¦§¦¦
áø ?áéiç éàî íeMî èçBL ."BèçBMäå" .déòáéö¦§¥§©£¥¦©©¨©
.äîLð úìéèð íeMî :øîà ìàeîLe ,òáBö íeMî :øîà̈©¦¥©§¥¨©¦§¦©§¨¨

íåùî

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



רלט lecb llk` cenr dr sc ± iriay wxtzay
àðøc.aTpnE ,zrlFYohw awp FAawPd z` dlrnlE dHnl rFxwl Kixve ,lFbre ©§¨©©§©¥¤¤¨¨§¨§¨¦¦§©§©¨§©§¨¤©¤¤

oihnw oihnw diEUr dxitYd `dY `NW:çúBnääøéôz ìL èeç.xEtYd cbA ¤Ÿ§¥©§¦¨£¨§¨¦§¨¦©¥©¤§¦¨¤¤©¨
,KFx` hEgd giPde ,cnFreEcxRzpe,zvwnA FGn Ff cbAd zFkizg iYWihEge §¥§¦¦©©¨§¦§¨§§¥£¦©¤¤¦§¦§¨§¥

zFxitYdgzFnE ,oikWnpxAglE wCdl hEgd iW`x z`aiIge ,FzxitY `id Ff -: ©§¦¦§¨¦¥©¤¨¥©§©¥§©¥¦§¦¨§©¨
ãîBläåïî ãçà øácLBânä.oinFkiWnOd §©¥¨¨¤¨¦©¨¦©©§¦

"rl,fEPOn cFnll xEq` dxFY xaC 'it`: ©£¦§©¨¨¦§¦¤
'åë òãBiäå.EdpirnW `zYrnW zlY ipd §©¥©¨¥§¨§©§§¨§¨¦§

)xn(Edpiqxbe iccd iM axn `xhEf: ©§¨¥©¦£¨¥§¨§¦§
àLebîà.l`EnWE ax ,`zkEC lkA opixn`C ©§¨§¨§¦©§¨§¨©§¥
DiA ibilR:øîà ãçéLøç.sXkn:øîà ãçå §¦¦¥©¨©©§¥§©¥§©¨©

éôecb.oinwEc`d"rA,fz` cinY sCbnE ¦¥¦¨¨©§©¥¨¦¤
ziqnE ,mXdmiWp`"rlf:Czòc à÷ìñ éàc ©¥¥¦£¨¦©§¦¨§¨©§¨

éLøç."La `vOi `l" aizkC mEXn `nrhe ©§¥§©§¨¦¦§¦Ÿ¦¨¥§
sXkn aiWg `we ,'ebe:áéúk àäå.lirl §¨¨¥§©¥§¨§¦§¥

dUrYW icM - "zFUrl cnlz `l" ,DiPin: ¦¥Ÿ¦§©©£§¥¤©£¤
ïéáäì.lkEYW`iap dUri m`e .odA cFnrl §¨¦¤©©£¨¥§¦©£¤¨¦

oiaYW ,Liptl xwWsXkn `EdW:íéizñz ¤¤§¨¤¤¨¦¤§©¥¦§©¥
éôecâcàeä.,f"r ixaC eixaC lM KMld §¦¥¦§¨¨§¨¨¦§¥

wNYqde`NW eilrnL`iXi:íénòä éðéòì. §¦§©¥¥¨¨¤Ÿ©¦£§¥¥¨©¦
WdnkgzxMiPdoniq mdl d`xOW ,`id ¤¨§¨©¦¤¤¦¤©§¤¨¤¦¨

dOgd KENidA eixaclFlGOdeoicirOW ' ¦§¨¨§¦©©¨§©©¨¤§¦¦
,oM `ide dnEWB Ff dpW xnF`W .eixacM¦§¨¨¤¥¨¨§¨§¦¥

lMW .oM `ide dpEgW Ff dpWmiYirditl ¨¨§¨§¦¥¤¨¨¦¦§¦
dizFlGnA dOgd KldnlGOA .dizFclFnE ©£©©©¨§©¨¤¨¨¤¨©©¨
drXd itl ,lMd iElYWOWl zlgzOd ¨©Ÿ§¦©¨¨©©§¤¤§©¥

dOgd zqipkAlGOl:BòöBtä.eiciA FwgFC ¦§¦©©©¨©©¨©§£§¨¨
FnC `vIW:úçà àlà áéiç Bðéà.mEXn ¤¥¥¨¥©¨¤¨©©¦
la` ,dcivaEIg `Mil - drivR`:ììëa ¦¨£¨©§¦¨¥¨¦¦§©

äLéc.wxtnM EPnid FnC wxtOWd`EaY ¦¨¤§¨¥¨¥¤¦§¨¥§¨
DNW oiXTn:úìéèð ìöà àeä ÷qòúî ¦©¦¤¨¦§©¥¥¤§¦©

äîLð.ied dnWp zlihp iAbl :xnFlM §¨¨§©§©¥§¦©§¨¨¨¥
zk`ln `ied `le ,xg` xacA wQrzn¦§©¥§¨¨©¥§¨¨§¨§¤¤

zEnIW oiEMzn Fpi`W ,zaWgn:àçéð éôè ©£¤¤¤¥¦§©¥¤¨§¥¦¨
déì.lkC oeike ,zOd mCn aFh igd mCW ¥¤©©©¦©©¥§¥¨§¨

zEni `NW FxnFWl gxFhe oiEMzn Fnvr©§¦§©¥§¥©§§¤Ÿ¨
`N` o`M oi` - zn 'it` ,FciAike .wQrzn §¨£¦¥¥¨¤¨¦§©¥§¦

x dcFni` Dil zRki` `lC icinA - oFrnW ' ¤¦§§¦¥§¨¦§©¥¦
oiEMin `l ipeeMi` EdinE ,inxzin:cìéöéì ¦§©¥¦¦©§¦¨¦©¥§¦¦

déòáéödlElv Frav zi`xn `dYW .opiqxB: ¦§¥¨§¦©¤§¥©§¦¦§§¨
áéiçéî éàî íeMî èçBL.zk`lnA dhigW ¥¦©¦©©§¦¨¦§¤¤

i`nE ,`kid oMWOdzciari` .'zFxFrn ©¦§¨¥¨©£¦§¨¦¥
mili`minC`n?dhigW EdA il dOl - ¥¦§¨¨¦¨¨¦§§¦¨

dwipgAiBq inp: ©£¦¨©¦©¦
íåùî

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

ïëù'ek `pxc da ltpy drixi.zpn lr rxew :'ixn` "bxe`d" yixac :i"xl dniz

:i"x xne`e .`zqikk `ciarc :ipyne ?dl zgkyn ikid zexitz izy xetzl

xn`w `l mzde .`zqikk miyer eid `ly mixdfp eide ,xzeia mipne` eid okynac

xetzl zpn lr rxew igeky`l ira mzdc :cere .ith gikyc hwpc ± `pxc da ltpy

`pxc da ltpy drixie .`l eze ,zexitz izy

dnk da yie ,dteq cre dzlgzn drxewl jixv

lr okyna 'gkyn `l `zydc b"r`e .zexitz

`ed `xaq ± `l eze zexitz izy xetzl zpn

aeyg xac ied zexitz izyac:.àùåâîà
el`"a `tt ax xn`c `da ibiltc :jexra 'it

"oiglbn).gi w"en:(aizkc ,did iyebn` drxt

mityk zeyrl :xn` cg ."dnind `vei dpd"

envr dyer didy ,itecb :xn` cge ,`vei did

oi`e ."ipziyr ip`e ixe`i il" xne` didy ,f"r

ax xn`c i`na l`enye ax ibiltc i"xl d`xp

,mewn meya xkfpy `yebn`` ibilt `l` ,`tt

`ziixaa e` dpyna:ãöäoeflg.iwenc o`nl

cvd" hwpc `d xity iz` ± ig ervtya dl

onf lk ,dciv xg` cin ervetl jxcc "oeflg

`l ± ig ervty t"r`c ,l"nwe .ig `edy

iwenc o`nl elit`e .dnyp zlihp meyn aiigin

dciva aiigin `lc l"nw ± zn ervtyk dl

'ixn`c ab lr s`c .dnyp zlihp meyn ely

"mivxy dpeny" wxta):fw sc onwl:(dleyd

oeflg `ny ,`kd .'ek ea yaiy oeik ,mid on bc

inlyexiac ,r"ve .ezzin axwle qkxtl ekxc

dciv meyn aiigin `l oeflg cvc rnyn:

áééçéìådnyp zlihp meyn inp.'it`e

dxeaga lwlwn xn`c dcedi iaxl

± zvw oewz `ki`c `kidc .xity jixt ± xeht

migqta 'ixn`ck .aiig).br sc(el`" seqa

,zvw oewz yi ezinny dna ,inp `kde ."mixac

l gepe o`kle o`kl qkxtn epi`yepnn lehi

ith dnyp dia zi`c dnkc wiqnc i`nle .mcd

`zydc ,dcedi iaxl inp xity iz` ± dil `gip

'it` `iz` oizrny ,edine .llk oewiz `kil

ipyncn .dxeaga lwlwn aiignc y"xl

xn`w `le "dnyp zlihp lv` `ed wqrzn"

"`ed lwlwn":÷ñòúîzlihp lv` `ed

dnyp.wqrzn `dc ,`wec e`l ± wqrzn i`d

"lk` wtq" t"qa xn`c ,y"xl aiig dxeaga

):hi zezixk:(lwlwne li`ed ,zewepizl gpd

silick `nrhe .aiig inp wqrzn .aiig dxeaga

"bxe`d"a).ew onwl:(ixyinl jixhvi`cn

dbibgc w"tqa xn`ck ,zaygn zk`ln meyn `l` xhtin `l `nlrc lwlwnc ,zaygn zk`lnl opiyiig `le ± aiig dxeaga lwlwnc llkn ± dlin):i sc.(± `kdc wqrzne

exye ,zaygn zk`ln eda jiiy `lc ,dxezay mixeqi` lk enk zaygn zk`ln ira `lc t"r` .dxeaga 'it` xzen ± dk`lnl llk oiekzn oi`c oeik ,oiekzn oi`y xac epiid

'ek dngd iptn dnga oiekzi `ly calae ,okxck oixken zeqk ixken :xn`ck .oiekzn oi`)d dpyn h"t mi`lk.(zeaezkc w"ta gken oke):d 'c,(± xagin ixeag mc l"z` :xn`c

oi`y xaca dcedi 'xk dkld l"z`e .oiekzn oi`y xaca :yexit .y"xk dkld e` dcedi iaxk dkld ,jixv `ed envr z`pdl l"z`e .jixv `ed envr z`pdl e` jixv `ed mcl

xzen oiekzn oi`c oeik ,aiig dxeaga lwlwn 'it`c ,lwlwna iwetql `kil ez ± oiekzn oi`y xaca y"xk dkld i`c rnyn ?o`nk dkld lwlwna ,oiekzn:

éôè'iraiv livilc ikid ik dil `gip.dk`lna y"x xht lwlwna 'it`c .dtebl dkixv dpi`y dk`ln iedc meyn ,xhtin `kd ± y"x dcenc ,diyix wiqt iedc b"r` :'it

"oiwpgpd" wxta xn`ck ,dtebl dkixv dpi`y):ct oixcdpq:(ike .dilr xeht dtebl dkixv dpi`y dk`ln xn` `d ,y"x ± aiig dxeaga lwlwn xn`c dil zrny o`n

i`na epiid ± diyix wiqta y"x dcenc `dc :'it i"yxe .dcen `l ± dil ztki` `lc icina la` ,dtebl dkixv iedc inxzn i` dil `gipc icina n"d ± diyix wiqta y"x dcen

xht dixagc `rx`a oicxf cxfn `dc ,`zile .inxzn i` dil ztki` `lc"dpead" 'ta y"x).bw onwl,(dbibgc w"tqac :dnize .'itck `l` ,inxzn i` dil ztki` `l mzde)sc

:i(dtebl dkixv dpi`y dk`ln da aiigil ± zaygn zk`ln ira `lc dxeaga k"`e .zaygn zk`ln irac meyn epiid ± dtebl dkixv dpi`y dk`ln y"x xhtc `dc rnyn:

éëdiraiv livilc ikid."mivxy dpeny" yixa 'hpewa 'ity xg` oeylk d`xpe !dnyp zlihp meyn aiigil mcd zlihp lr n"nc :i"xl dyw).fw onwl:(meyn ± aiig oda laegc

.`vi `ly t"r` ,mcd xxvpa aiig ± xer dl yiy mivxy 'g ,jkle ."ytpd `ed mcd ik" aizkck ,dnyp zlihp epiid mcd zlihpe .dnyp zlihp meyn aiige ,hgeyc dclez iedc

eteq ± `vi `ly oeikc ,aiigin `l ± `vi `le mcd xxvpa la` ,mc mdn `viy cr aiig epi` ± xer mdl oi`y mivxy x`ye .eakrn xerd dzry `l` ,z`vl eteq xxvpy oeikc

mc lre .dnyp zlihp meyn mcd eze` lr aiigin `le ,ciwt cwtin driavl ie`xd oeflg mcc :z"x el aiyde .eakrn xerd oi`y ,cin `vei did ± z`vl eteq did m`c .xefgl

zeyilgl jixv dn mileza mc iabc ,ea laegy xac eze` yilgny epiid dnyp zlihpc yxtl oi` la` .diraiv livilc ikid ik ,dil `gip `lc ± aiigin `l inp enr `veid xg`

'itck ,dnyp zlihp ixw mcd zlihpl `l` ?wepizd zeyilgl jixv dn ,dlin iabe ?dy`d:èçåùaiigin i`n meyn.`l` ied `lc `hiyt `eddc ,i`w 'ipznc hgey` e`l

i`w `nlrc hgey` `l` ,'ipzna `icda opz raevc .dnyp zlihp meyn:
oi`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

ïéøôBúå ,da ïéòøB÷ àðøc da ìôpL äòéøé ïkL¤¥§¦¨¤¨©¨©§¨§¦¨§§¦
çúBnä :áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîà dúBà¨¨©©§¨©¦¨¨©©©¥©
ãîBläå .úàhç áéiç Y úaMa äøéôz ìL èeç¤§¦¨©©¨©¨©¨§©¥
áMçì òãBiäå ,äúéî áéiç Y LBânä ïî ãçà øác̈¨¤¨¦©¨©¨¦¨§©¥©§©¥
.epîéä øtñì øeñà Y áLBç Bðéàå úBìfîe úBôe÷z§©¨§¥¥¨§©¥¥¤
:øîà ãçå ,éLøç :øîà ãç .ìàeîLe áø ,àzLBâî̈§¨©§¥©¨©©§¥§©¨©
àøèeæ áø øîàc ,éôecb øîàc áøc íéizñz .éôecb¦¥¦§©¥§©§¨©¦¥§¨©©§¨
LBânä ïî ãçà øác ãîBlä :áø øîà äiáBè øa©¦¨¨©©©¥¨¨¤¨¦©¨
ãîìú àì" áéúëä ,éLøç ã"ñ éàc .äúéî áéiç Y©¨¦¨§¦©§¥¨§¦Ÿ¦§©
.íéizñz !úBøBäìe ïéáäì ãîì äzà ìáà Y "úBNòì©££¨©¨¨¥§¨¦§¦§©¥
:àøt÷ øa íeMî éåì ïa òLBäé ø"à éæt ïa ù"øà¤¨¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨
Y áLBç Bðéàå úBìfîe úBôe÷úa áMçì òãBiä ìkŸ©¥©§©¥¦§©¨§¥¥
äNòîe eèéaé àì 'ä ìòt úàå" øîBà áeúkä åéìò̈¨©¨¥§¥Ÿ©Ÿ©¦©£¥
:ïðçBé ø"à éðîçð øa ìàeîL ø"à ."eàø àì åéãé̈¨Ÿ¨§¥©©£¨¦¨¨
Y úBìfîe úBôe÷z áMçì íãàä ìò äåönL ïépî¦©¦¤¦§¨©¨¨¨§©¥§©¨
íëúðéáe íëúîëç àéä ék íúéNòå ízøîLe" øîàpL¤¤¡©§©§¤©£¦¤¦¦¨§©§¤¦©§¤
íénòä éðéòì àéäL äðéáe äîëç Bæéà "íénòä éðéòì§¥¥¨©¦¥¨§¨¦¨¤¦§¥¥¨©¦
éáö ãvä" .úBìfîe úBôe÷z áeMéç äæ øîBà éåä Y¡¥¥¤¦§©¨©¨§¦
àlà áéiç Bðéà Y BòöBtäå ïBælç ãvä :ø"ú ."'åëå©¨¦¨§©§¥©¨¤¨
äãeäé 'ø äéäL .íézL áéiç :øîBà äãeäé éaø ,úçà©©©¦§¨¥©¨§©¦¤¨¨©§¨
äòéöt ïéà :Bì eøîà .äLéc ììëa Y äòéöt :øîBà¥§¦¨¦§¨¦¨¨§¥§¦¨
ïéà :éøáñ÷ Y ïðaøc ,è"î :àáø øîà .äLéc ììëa¦§¨¦¨¨©¨¨§©¨©¨¨§¦¥
úìéèð íeMî éîð áéiçéìå .ò÷ø÷ éìecâì àlà äLéc¦¨¤¨§¦¥©§©§¦©©©¦¦§¦©
:øîà àáø .úî BòötL :ïðçBé éaø øîà !äîLð§¨¨¨©©¦¨¨¤§¨¥¨¨¨©
úìéèð ìöà àeä ÷qòúî ,éç BòötL àîéz eléôà£¦¥¨¤§¨©¦§©¥¥¤§¦©
ù"ø äãBî :eäééååøz éøîàc àáøå ééaà àäå .äîLð§¨¨§¨©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¤
änëc ,àëä éðàL Y !"úeîé àìå àLéø ÷éñô"a¦§¦¥¨§Ÿ¨¨¥¨¨§©¨
ìéöéìc éëéä ék ,déì àçéð éôè Y äîLð déa úéàc§¦¥§¨¨§¥¦¨¥¦¥¦§¦¦
áø ?áéiç éàî íeMî èçBL ."BèçBMäå" .déòáéö¦§¥§©£¥¦©©¨©
.äîLð úìéèð íeMî :øîà ìàeîLe ,òáBö íeMî :øîà̈©¦¥©§¥¨©¦§¦©§¨¨

íåùî

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

שבת. פרק שביעי - כלל גדול דף עה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רמ
lecb llka cenr dr sc ± iriay wxtzay

íeMîòáBö.raFSWoiEMin i`O` Wxtn oOwlE .dhigXd ziA lW xUAd z` ¦¥©¤¥©¤©¨¨¤¥©§¦¨§©¨§¨¥©©¦©¥
.FraFvldriavEdk`ln a` oMWOA i`ed:äîLð úìéèð íeMî.zlihpCdnWp §§§¦¨£©©¦§¨©§¨¨¦§¦©§¨¨¦§¦©§¨¨

mili`A oMWOA i`ed,minC`nWgzeoFfNge:äòéáö íeMî óà.DPin `wtpe £©©¦§¨§¥¦§¨¨¦§©©§¦¨©¦§¦¨§¨§¨¦¨
iYxY DiaEIgl:'åë àîéà éøîàc àúléî.l iYxn` DniY xaCdriav xiMfd §©¥©§¥¦§¨©£©¦¥¨§©¥©¨©§¦§©§¦§¦¨

`lC ,mrh xaC FA xnFl ip` Kixv ,dhigWA¦§¦¨¨¦£¦©§©©©§¨
i`xzA ixC EzilmirnFXdEkgileilr: ¥¨¥©§¨¥©§¦§¦££©

déì àçéð éàîa øNa òáBö.hgFW i`dl ¥©¨¨§©¦¨¥§©¥
FA xnF` ip`e .`kEg Epiid - xUAd zriavA¦§¦©©¨¨©§¨©£¦©

mrh:ñååúìc déì àçéðäèéçMä úéa ©©¦¨¥§¦§©¥©§¦¨
àîãa.mcA rEav `dIW:dééæçéðc éëéä ék ¦§¨¤§¥¨©§¨¦¥¦§¦©§¥
éLðéà.PWdhgWEzipe ,mFIdEpAfpe:eðééä ¡¨¥¤¦§£¨©§¥§¦§§©§

ãaòî eðééä çìBî.KxFv e`l dgiln EH` ¥©©§§©¥©§¦¨¨¤
`Ed cEAir?èeèøéN ìéiòå.KxCW itl ¦§©¥¦§§¦¤¤¤

oiprvxd`A `EdWMFkYglFhhxUndNgY ¨©§¨¦§¤¨§©§§©§§§¦¨
aigxdlE Kix`dl dvFx `EdX dn itM§¦©¤¤§©£¦§©§¦

xSwlE,KEYigdxiarn KM xg`eKxC oiMQd §©¥©¦§©©¨©£¦©©¦¤¤
.hEhxiVdzFxFrA okemEkYgWM oMWOd: ©¦§§¥§©¦§¨§¤¦§
déì éòá÷càçøBàì.DglFOWdAxd:óMä §¨¨¥¥§§¨¤§¨©§¥©¨

íéãenòä ïéa.zF`xcqk` icEOr oFbM ¥¨©¦§©¥©§©§¨
zFpFlgA oiknqpe ,zFpFNg zFpFNg miEUrW¤£¦©©§¦§¨¦©©

.cEOrl cEOr oiAsXdeoipAd zirwxwA mW ¥©§©§©¨¨§©§¨¦©¦§¨
oiprWPWmEXn aiIg - wlg `dIW icM eilr ¤¦§¨¦¨¨§¥¤§¥¨¨©¨¦
wgnn:øøâîäúBñðBìë éLàø.EidIW §©¥©§¨¥¨¥§¨¤¦§

oieW odiW`xoiCge:çøîîäièø.wilgn ¨¥¤¨¦§©¦§¨¥©§¦¨©£¦
zWFAgYdMOd lr:úzñîïáàä úà. ©§¤©©©¨§©¥¤¨¤¤

dxwrPW xg`lxdd on,davgpeDwilgn: §©©¤¤¤§¨¦¨¨§¤§§¨©£¦¨
Léhta äkî íeMî.dk`ln xnB `EdW:øvä ¦©¤©©¦¤§©§¨¨©¨

äøeö éìka.FzF`pl Kkl cnFrW ilkA:çtðî ©§¦¨¦§¦¤¥§¨§©§©¥©
úéëeëæ éìëa.KYEdWMici lr dUrpgERp: ¦§¦§¦§¤©©£¤©§¥¦©

ìé÷LcéôB÷à.oihEg iW`xdrixiA oiiElYd §¨¥©¥¨¥¦©§¦©§¦¨
.EdExWwE hEg DA wYiPWM ,oixEXw mFwnAoke ¦§¦¦§¤¦©¨§¨§¥

oiXwEbx`PW oiTC minqwe,oiEMzn `lA DA ©¦§¥¨¦©¦¤¤¤§¨§Ÿ¦§©¥
dbix` xg`l dPOn mzF` oilhFpe-xnB §§¦¨¦¤¨§©©£¦¨§©

WiHRA dMn mEXn aiIge ,`Ed dk`ln:áúk §¨¨§©¨¦©¤©©¦¨©
øeèt 'åë äìBãb úçà úBà.iWxwAWoMWOd ©©§¨¨¤§©§¥©¦§¨

icM ,FfA zg`e FfA zg` ,miazFM Eid miYW§©¦¨§¦©©§§©©§§¥
mixzFQWM obeEflozF`:÷çî'åë úçà úBà §©§¨§¤§¦¨¨©©©

áéiç.n"r `N` daEWg dwign zk`ln oi`W ©¨¤¥§¤¤§¦¨£¨¤¨
zFIzF` iYWl mFwn Wi ixde ,aFYkl:ø øîà' ¦§©£¥¥¨¦§¥¦¨©

éñBé 'øa íçðî.o`n :l"nw `d`Ow `PY- §©¥§¥¨©©¨©¨
xiqFi iAxA mgpn ':øæòéìà éaøcî é÷etàì. §©¥§©¦¥§©¥¦§©¦¡¦¤¤

oipn EpricFdl `N` o`M Epnp `lC oxn` `dC§¨£©©§Ÿ¦§¨¤¨§¦¥¦§©
"EN` ixd" `pze ,cg` mlrd lW zF`Hg©¨¤¤§¥¤¨§¨¨£¥¥

mdizFclFY dUr m`W ihErnlFpi`C odOr §©¥¤¦¨¨§¥¤¦¨¤§¥
xfril` iAxM `lcE ,z`Hg odilr `ian¥¦£¥¤©¨§¨§©¦¡¦¤¤

zFzixkA a`d mr dclFY` aiIgnC:BLèá. ¦§©¥©¨¨¦¨¨¦§¥¥
deWnxMxMA izXdoixFTWl"eix:÷c÷ãî. ©§¤©§¦©©§©¤¦§©§¥

gzFOWMeilr xMxMA dMn axrd hEg §¤¥©¨¥¤©¤©©§©¨¨
zFnFwnAzFnFwnFaXiilgEzn `di `NW ¦§§§©§¤Ÿ§¥¨©

dgizOdW ,i`Cn xzFiFYaMrnxAgzdn ¥¦©¤©§¦¨§©©§¥¦§©¥
mr dtibx`d:BLììëa àeä éøä èáCñéî. ¨¤¦¨¤¤¥£¥¦§©¥¥
EpiidCKqinizXd ihEg xCqOW ,WOn:éøä §©§¥¥©¨¤§©¥¥©§¦£¥

âøBà àeä.inC `le ,WOn bxF` EpiidCdxFfl ¥§©§¥©¨§¨¨¥§¤
dfe zFxFxvA dfe oiXwA dfC ,cTxnE xxFaE¥§©¥§¤§©¦§¤¦§§¤

gnwA:'éðúîòéðöäì øLkä ìk.oin `EdW §¤©Ÿ©¨¥§©§¦©¤¦
mc`d KxFvl iEUrd:eïéòéðöîeäBîk.zFnM ¤¨§¤¨¨¨©§¦¦¨§

Fripvdl iE`xd xEriW FA WIW xnFlM df:ïéà ¤§©¤¥¦¨¨§©§¦¥
àlà áeiçBòéðönì.mc`l aiag dUrp m` ¦¤¨©©§¦¦©£¨¨¦§¨¨

`'Fripvde-DiAblC ,eilr aiIg Fpi` xg` mc` la` .F`ivFde xfg m` Fz`vFd lr aiIg`Ed dk`ln e`l:'îâäcð íc ã"î.ixEQi`C ,dxW` ivr y"k ,ripvdl xWM Fpi` §¦§¦©¨©¨¨¦¨©§¦£¨¨¨©¥¥©¨¨¨¦§©¥¨§¨¨©¦¨¥¨¥§©§¦©£¥£¥¨§¦¥
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"mivxy dpeny"):gw sc onwl,(dviac w"ta xeq` h"ia elit`e).`i sc(:óùä
aiig zaya micenrd oia.rnyn oke .ewilgdl ick cenrd lr xerd syc :g"x yxit

`xidp `le ,zepelg icenr oiay zirwxw syy yxit i"yxe .inlyexia:

úúñîäåmeyn aiig 'ek oa`d z`

yihta dkn.jzgn meyn la`

`id xaky ixiinc .aiigin `l ± wgnne

dyere dze` dtiiny `l` ,zpwezne zraexn

oihehxiy daizzqn eiykr oiyery oirk ,ietie

`"aix oke ,i"x .mipa`d:éøäel`iwet`l

dclez` aiignc xfril` iaxcna` mewna.

dyerd" opzc ,dl opirny `yixn :z"`e

aiig epi` zg` dk`ln oirn daxd zek`ln

± zg` dk`ln oirn :w"dc ± n"ie "zg` `l`

dcleze a`d la` ,'` a`n zeclez izy epiid

l"nw ,izxz aiigin ± dicic:øñçzg`

dcedi 'xcn iwet`l.`yixc `pipnnc :dniz

± "xiiye `pz" xninl `kile .dl opirny

,iieyw`l `kil `d ,edine .ipzw "el`" `dc

'xcn iwet`l opirny `yixc "el`"n `dc

el`" `yixa hwpc xninl `ki`c .xfril`

lr aiig" lirl ipzwc` i`wc meyn ± "zea`

`l `yixc `pipnnc :l"ie ."dk`ln a` lk

xninl `ki`c ,dcedi iaxcn iwet`l opirny

haey la` ,zeaeyg zek`ln `l` aiyg `lc

edl ipzw `l ± od zek`lnc b"r` wcwcne
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c"n `kd xn`wc `d :`"ayxl dywe .mzd

`nlic ?dil `pn dxy` ivr y"k ± dcp mc

oiripvny dxy` ivra aiigne ,dcedi iaxk xaq

dtixyl oze`:àäoerny 'xk `lc.yxit

ipa aexy 'ek xykd lk opzc `d :qxhpewa

lk aiig ± dfd xeriyk ripvdl miieyr mc`

oi`y xiyr mc` elit` ,ez`ved lr mc`

`lc eixacn rnyn .el aeyg df xeriy

oilibxy ,mc` ipa mzqa `l` oerny 'x aiign

`l elit`e ,odl aeyg xeriy eze`y eripvdl

mixeriy exn`p `l :'it onwle .`ed eripvd

,okl mcew eze` oiripvnl `l` dpynay

eripvda `wec :rnyn .e`ivede ripvnd xfge

dnc ,eyexit ayiil yic :i"x xne`e !aiig
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שבת. פרק שביעי - כלל גדול דף עה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

wxy xnel xyt` ike :ax ixac lr `xnbd dywnïéà òáBö íeMî¦¥©¦
la` ,aiig ok` ±,àì äîLð úìéèð íeMîrecn dywi ok m` ixd ¦§¦©§¨¨Ÿ

zvxzn .dk`ln zea` ipya raeve hgey dazke dpynd dwlig
:`xnbdàîéàdnyp zlihp meyn aiigy `id ax zpeeky xen` ± ¥¨

e,òáBö íeMî óàizy aiig dk`ln zea` ipy lr xaery oeike ©¦¥©
.ze`hgéøîàc àúléî ,áø øîà,izxn`y denzd xacd ± ¨©©¦§¨§©§¦

,raev meyn aiig hgeydyàúléî da àîéà,xe`ia ea xne` ± ¥¨¨¦§¨
éìò eëçéìå éàøúa éøc eúéì àìcmipexg` zexec e`eai `ly ± §Ÿ¥¨¥©§¨¥§¦££©

,ixac lr eywie ,ilr ewgyiedéì àçéð éàîa òáBögep dna ± ¥©§©¦¨¥
xac raevk df ixd el gep oi`y oeike ,mca xyad ravpy hgeyl

xehty ,reavl ekxc oi`y,xacd x`a` okle ,úéa ñåezéìc àçéð¦¨§¦©©¥
àîc äèéçMä,mca dhigyd zia jlklziy el gep ±éëéä ék ©§¦¨§¨¦¥¦

dépéî eðaæéì eúéìå éLðéà äeæçéìce`eaie mc` ipa e`xiy ick ± §¤§¨¦§¥§¥¦§§¦¥
dhgyp dndady oniq mdl didi dfy ,dndad z` epnn zepwl

.meid
:zek`lnd h"l oipna dpyna epipy.Bãaòîäå BçìBnäå§©§§©§©§

:`xnbd dywnãaòî eðééäå çìBî eðééä`id zexerd zgiln ± ©§¥©§©§§©¥
dk`ln a` `ed carny `pzd dpyyk ok m`e ,mceair jxevl
zvxzn .mdipy zepyl `pzd jxved recne ,glen mb dfa llkp

:`xnbdeäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø,mdipy exn` ±÷étà ©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§©¦
èeèøéN ìéiòå eäéépéî ãçoipnn el` zek`lnn zg` `ivedl yi - ©¦©§§©¥¦§

jxcy ,hehxiy zk`ln dnewna zepnle ,zek`lnd h"l
mewnd z` dligz mihhxyny ,xerd z` mikzegd miprvxd
mewna oikqd z` mixiarn okn xg`le ,jezgl mivexy
jeziga okyna dzid ef dk`lne ,xerd z` mikzege ,hehxiyd

.okynd ieqikl ekxvedy zexerd
:xya zgiln oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdäaø øîà̈©©¨

øNéa çìîc ïàî éàä ,àðeä áø øaà,zaya xya gleny mc` - ©©¨©©§¨©¦§¨
áéiçz`hg,ãaòî íeMî.ceair llka `id dgilnd okyàáø ©¨¦§©¥¨¨

,ïéìëBàa ãeaéò ïéà ,øîà.zaya xya zgiln lr miaiig oi`e ¨©¥¦§¨¦
øîà àì àðeä áø øa äaø eléôàå ,éMà áø øîàxya zgilny ¨©©©¦©£¦©¨©©¨Ÿ¨©

,dilr miaiige ceair daeygàçøBàì déì éòa à÷c àlàote`a ± ¤¨§¨¨¥¥§§¨
ceairl dnece ,ax gln eilr ozep f`y ,jxcl xyad z` jixvy

,dlik`d zry cr eniiwn glndy oeikàúéáì ìáàz` jixv m` ± £¨§¥¨
,eziaa elk`l xyadõò déìëéî Léðéà éeLî àìdyer mc` oi` ± Ÿ§©¥¦¦¥§¥¥

yaiiziy cr xyaa ax gln ozep epi` xnelk ,urk miyai eilk`n
epi` jkle ,mrh ea `diy ick gln hrn ozep `l` ,urk didie

.zaya carn llka
:zek`lnd h"l oipna dpyna epipy.Bëzçîäå B÷çîîäå§©§©£§©§©§

íéãenòä ïéa óMä ,àðéðç øa àçà éaø øîàrwxwd z` wilgnd ± ¨©©¦£¨©£¦¨©¨¥¨©¦
`xcqk`d icenr oiayáéiç ,úaMaz`hgíeMîlr xary ©©¨©¨¦

zk`ln,÷çîîllka ,ea `veike zeneb ea yiy xac zwlgd oky §©¥
k`ln.`id wgnn z

:jzgne wgnn oipra mitqep mipicìL ,àaà øa àéiç éaø øîàäL ¨©©¦¦¨©©¨§Ÿ¨
,éåì ïa òLBäé éaøc déîMî éMà áø éì çñ íéøác.`éLàø øøâîä §¨¦¨¦©©¦¦§¥§©¦§ª©¤¥¦©§¨¥¨¥

úBñðBìkzehend iy`x z` siiyne cxbnd ±úaMaeidiy ick §§©©¨
,micge miey mdiy`xíeMî áéiçzk`ln lr xary,Czçîoky ©¨¦§©¥

.a .`id jzgn zk`ln llka ,znieqn dcn itl xac jezig
äièø çøîîä,rvtd lr zpzipd zyeagz lr dgyn gxend ± ©§¨¥©§¦¨

íeMî áéiç ,úaMazk`ln lr xary,÷çîîmixac zgixn oky ©©¨©¨¦§©¥
.`id wgnn zk`ln llka ,dnecke dery e` ztf oebk migxnznd

.búzñîäå[wilgnd±]úaMa ïáàä úà,xdd on dxwrpy xg`l §©§©¥¤¨¤¤©©¨
íeMî áéiçzk`ln lr xary,Léhta äkîxnb oa`d zeziq ik ©¨¦©¤©©¦

.yihta dkn zk`ln zclez `ed dk`ln xnbe ,`ed dk`ln
:yihta dkn zk`lna mitqep mipicîL éaø øîààîñé÷ ïa ïBò ¨©©¦¦§¤¦§¨

éìka äøeö øvä ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàick ,jkl cnerd ¨©©¦¦§¤¨¦©¨¨©§¦
,eze`plúéëeëæ éìëa çtðîäådyere dgtpne ,dkzedy zikekf ± §©§©¥©¦§¦§¦

,ilk dpnn,Léhta äkî íeMî áéiçxnb md el` zelerty ©¨¦©¤©©¦
.ilkd zk`ln

éîéìbî éôewà ìé÷Lc ïàî éàä ,äãeäé áø øîàiy`x lhepy mc` ± ¨©©§¨©©§¨¦©¥¦§¦¥
ila cbaa ebx`py minqiwe oiyw lhepy e` ,cbaa miielzd miheg

,oiekzn,Léhta äkî íeMî áéiç.cbad zk`ln xnb edfyéðäå ©¨¦©¤©©¦§¨¥
eäééìò ãéô÷c éléî`ly citwn m` `weec `ed df oic mpn`e ± ¦¥§¨¦£©§

cr cbad zk`ln dxnbp `l f`y ,cbaa minqiwe miheg ex`yi
meyn mzlihpa oi` ,mdilr citwn epi` m` la` ,elhpiy xg`l

.yihta dkn zk`ln lr xaer epi`e ,dk`ln xnb
:zek`lnd h"l oipna dpyna epipy,úBiúBà ézL áúBkäåwgende §©¥§¥¦

.zeize` izy aezkl zpn lr
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaúBà áúk ¨©¨¨¨©

,íézL áBzëì dîB÷îa Léå ,äìBãb úçàdzaizk mewnay xnelk ©©§¨§¥¦§¨¦§§©¦
,zeipepia zeize` izy aezkl xyt` did,øeètokynay meyn ¨

`l `ede ,zeize` izy miazek eid ,zay zek`ln micnel epnny
la` .zg` ze` `l` azkîa Léå äìBãb úBà ÷çîáBzëì dîB÷ ¨©§¨§¥¦§¨¦§

íézL,zeipepia zeize` izy -,áéiçly dzeaiygy meyn §©¦©¨
,wegnd mewnd z` daizkl dxiykny jka `id dwign zk`ln
dwign ef ixd ,zeize` izy wegnd mewna aezkl lekiy oeike

.dilr aiige daeyg
,áúBëaî ÷çBîa øîBç äæå ,éñBé éaøa íçðî éaø øîàze` azekdy ¨©©¦§©¥§©¦¥§¤¤§¥¦§¥
.aiig dlecb zg` ze` wgende ,xeht dlecb zg`

:zek`lnd h"l oipna dpyna epipyäaëîä ,øúBqäå äðBaä©¤§©¥©§©¤
.Léhta äknäå ,øéòánäå§©©§¦§©©¤©©¦

:yihta dkn zk`lna llkp dn zx`an `xnbdàøéæ éaøå äaø©¨§©¦¥¨
eäééåøz éøîàc,mdipy exn` ±déa úéàc éãéî ìkyiy dyrn lk ± §¨§¦©§©§¨¦¦§¦¥

eaáéiç ,äëàìî øîbeilr.Léhta äkî íeMî §©§¨¨©¨¦©¤©©¦
:zek`lnd zea` lk oipn meiqa dpyna epipy.úBëàìî úBáà elà¥£§¨

aezkl `pzd wcwc :`xnbd zxne`'elà'ické÷etàì[`ivedl±] ¥§©¥
áà íB÷îa äãìBz ìò áéiçîc øæòéìà éaøcîxaeqd ±(:fh zezixk) ¦§©¦¡¦¤¤¦§©¥©¨¨¦§¨

lr ,ze`hg izy aiig ely dcleze a` lr bbeya zaya xaerdy
`ian `l` ,ok epi`y rinydl `pzd `ae ,dclezd lre a`d

lirl exn` ixdy ,dclezd lr `le ecal a`d lr z`hg(:br),
ze`hgd oipn epricedl `l` zek`lnd xtqn o`k epnp `ly
zea` el`' exn`a `pzd wcwce ,cg` mlrda `iadl ozipy

.z`hg `ian epi` mdilry mzeclez z` hrnl ,'zek`ln
mirax` md zek`ln zea`d oipny ,dpyna epipy.úçà øñç̈¥©©

ick zek`lnd oipn oiiv `pzd :`xnbd zx`ané÷etàì[`ivedl-] §©¥
éñBî äãeäé éaø ,àéðúc ,äãeäé éaøcîózek`lnd h"l lrúà ¦§©¦§¨§©§¨©¦§¨¦¤

èáBMäjxe`l mzgizn ixg` izyd iheg lr xkxka dknd ± ©¥
,dfa df ekazqdy mihegd z` cixtdl ick lepd÷c÷ãîäåheg - §©§©§¥

,i`cn xzei gezn didi `ly jixv izyd iheg lr bx`pd axrd
.zenewn dnka xkxka edkn jkleBì eøîà,dcedi iaxl minkg ¨§

ììëa àeä éøä èáBLzk`ln,Cñéî,mihegd z` xcqn `ed s` ik ¥£¥¦§¨¥¥
eììëa àeä éøä ÷c÷ãîzk`ln,âøBàdyrn llka ezk`ln ik §©§¥£¥¦§¨¥

ipta dk`ln zea` mzepnl oi`e ,`id dbix`d.mnvr

äðùî
zeyxn `iveny xacl miyxcpd millkd z` zx`an ef dpyn

:d`ved zk`ln lr xearl ick zeyxleøîà øçà ììk ãBòåcaln §§¨©¥¨§
wxtd zligza epipyy lecbd llkd(:fq lirl),òéðöäì øLkä ìk± ¨©¨¥§©§¦©

,mc` ipa jxevl ieyre ie`xy oin `edy lkeäBîk ïéòéðöîeyie ± ©§¦¦¨
,eze` ripvdl oiieyr mc` ipa aexy xeriy eaúaMa BàéöBäå§¦©©¨

,miaxd zeyxl cigid zeyxnåéìò úàhç áéiçmc` lk - ©¨©¨¨¨
df xeriy oi`y xiyr `ed m` elit`e ,z`hg eilr aiig e`ivedy

.el aeyg
ìëåxacòéðöäì øLk BðéàL,mc` ipa jxevl ieyr epi`y ±ålk ok §Ÿ¤¥¨¥§©§¦©§

la` ,eripvdl jxcdy xaceäBîk ïéòéðöî ïéàxeriy ea oi` ± ¥©§¦¦¨
,eripvdl ie`xdáéiç Bðéà ,úaMa BàéöBäåz`hgBòéðönä àlà- §¦©©¨¥©¨¤¨©©§¦

zeyxn e`ivede eripvde elv` aiag df xacy mc` yi m`
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc zay(iriax meil)

wxy xnel xyt` ike :ax ixac lr `xnbd dywnïéà òáBö íeMî¦¥©¦
la` ,aiig ok` ±,àì äîLð úìéèð íeMîrecn dywi ok m` ixd ¦§¦©§¨¨Ÿ

zvxzn .dk`ln zea` ipya raeve hgey dazke dpynd dwlig
:`xnbdàîéàdnyp zlihp meyn aiigy `id ax zpeeky xen` ± ¥¨

e,òáBö íeMî óàizy aiig dk`ln zea` ipy lr xaery oeike ©¦¥©
.ze`hgéøîàc àúléî ,áø øîà,izxn`y denzd xacd ± ¨©©¦§¨§©§¦

,raev meyn aiig hgeydyàúléî da àîéà,xe`ia ea xne` ± ¥¨¨¦§¨
éìò eëçéìå éàøúa éøc eúéì àìcmipexg` zexec e`eai `ly ± §Ÿ¥¨¥©§¨¥§¦££©

,ixac lr eywie ,ilr ewgyiedéì àçéð éàîa òáBögep dna ± ¥©§©¦¨¥
xac raevk df ixd el gep oi`y oeike ,mca xyad ravpy hgeyl

xehty ,reavl ekxc oi`y,xacd x`a` okle ,úéa ñåezéìc àçéð¦¨§¦©©¥
àîc äèéçMä,mca dhigyd zia jlklziy el gep ±éëéä ék ©§¦¨§¨¦¥¦

dépéî eðaæéì eúéìå éLðéà äeæçéìce`eaie mc` ipa e`xiy ick ± §¤§¨¦§¥§¥¦§§¦¥
dhgyp dndady oniq mdl didi dfy ,dndad z` epnn zepwl

.meid
:zek`lnd h"l oipna dpyna epipy.Bãaòîäå BçìBnäå§©§§©§©§

:`xnbd dywnãaòî eðééäå çìBî eðééä`id zexerd zgiln ± ©§¥©§©§§©¥
dk`ln a` `ed carny `pzd dpyyk ok m`e ,mceair jxevl
zvxzn .mdipy zepyl `pzd jxved recne ,glen mb dfa llkp

:`xnbdeäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø,mdipy exn` ±÷étà ©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§©¦
èeèøéN ìéiòå eäéépéî ãçoipnn el` zek`lnn zg` `ivedl yi - ©¦©§§©¥¦§

jxcy ,hehxiy zk`ln dnewna zepnle ,zek`lnd h"l
mewnd z` dligz mihhxyny ,xerd z` mikzegd miprvxd
mewna oikqd z` mixiarn okn xg`le ,jezgl mivexy
jeziga okyna dzid ef dk`lne ,xerd z` mikzege ,hehxiyd

.okynd ieqikl ekxvedy zexerd
:xya zgiln oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdäaø øîà̈©©¨

øNéa çìîc ïàî éàä ,àðeä áø øaà,zaya xya gleny mc` - ©©¨©©§¨©¦§¨
áéiçz`hg,ãaòî íeMî.ceair llka `id dgilnd okyàáø ©¨¦§©¥¨¨

,ïéìëBàa ãeaéò ïéà ,øîà.zaya xya zgiln lr miaiig oi`e ¨©¥¦§¨¦
øîà àì àðeä áø øa äaø eléôàå ,éMà áø øîàxya zgilny ¨©©©¦©£¦©¨©©¨Ÿ¨©

,dilr miaiige ceair daeygàçøBàì déì éòa à÷c àlàote`a ± ¤¨§¨¨¥¥§§¨
ceairl dnece ,ax gln eilr ozep f`y ,jxcl xyad z` jixvy

,dlik`d zry cr eniiwn glndy oeikàúéáì ìáàz` jixv m` ± £¨§¥¨
,eziaa elk`l xyadõò déìëéî Léðéà éeLî àìdyer mc` oi` ± Ÿ§©¥¦¦¥§¥¥

yaiiziy cr xyaa ax gln ozep epi` xnelk ,urk miyai eilk`n
epi` jkle ,mrh ea `diy ick gln hrn ozep `l` ,urk didie

.zaya carn llka
:zek`lnd h"l oipna dpyna epipy.Bëzçîäå B÷çîîäå§©§©£§©§©§

íéãenòä ïéa óMä ,àðéðç øa àçà éaø øîàrwxwd z` wilgnd ± ¨©©¦£¨©£¦¨©¨¥¨©¦
`xcqk`d icenr oiayáéiç ,úaMaz`hgíeMîlr xary ©©¨©¨¦

zk`ln,÷çîîllka ,ea `veike zeneb ea yiy xac zwlgd oky §©¥
k`ln.`id wgnn z

:jzgne wgnn oipra mitqep mipicìL ,àaà øa àéiç éaø øîàäL ¨©©¦¦¨©©¨§Ÿ¨
,éåì ïa òLBäé éaøc déîMî éMà áø éì çñ íéøác.`éLàø øøâîä §¨¦¨¦©©¦¦§¥§©¦§ª©¤¥¦©§¨¥¨¥

úBñðBìkzehend iy`x z` siiyne cxbnd ±úaMaeidiy ick §§©©¨
,micge miey mdiy`xíeMî áéiçzk`ln lr xary,Czçîoky ©¨¦§©¥

.a .`id jzgn zk`ln llka ,znieqn dcn itl xac jezig
äièø çøîîä,rvtd lr zpzipd zyeagz lr dgyn gxend ± ©§¨¥©§¦¨

íeMî áéiç ,úaMazk`ln lr xary,÷çîîmixac zgixn oky ©©¨©¨¦§©¥
.`id wgnn zk`ln llka ,dnecke dery e` ztf oebk migxnznd

.búzñîäå[wilgnd±]úaMa ïáàä úà,xdd on dxwrpy xg`l §©§©¥¤¨¤¤©©¨
íeMî áéiçzk`ln lr xary,Léhta äkîxnb oa`d zeziq ik ©¨¦©¤©©¦

.yihta dkn zk`ln zclez `ed dk`ln xnbe ,`ed dk`ln
:yihta dkn zk`lna mitqep mipicîL éaø øîààîñé÷ ïa ïBò ¨©©¦¦§¤¦§¨

éìka äøeö øvä ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàick ,jkl cnerd ¨©©¦¦§¤¨¦©¨¨©§¦
,eze`plúéëeëæ éìëa çtðîäådyere dgtpne ,dkzedy zikekf ± §©§©¥©¦§¦§¦

,ilk dpnn,Léhta äkî íeMî áéiçxnb md el` zelerty ©¨¦©¤©©¦
.ilkd zk`ln

éîéìbî éôewà ìé÷Lc ïàî éàä ,äãeäé áø øîàiy`x lhepy mc` ± ¨©©§¨©©§¨¦©¥¦§¦¥
ila cbaa ebx`py minqiwe oiyw lhepy e` ,cbaa miielzd miheg

,oiekzn,Léhta äkî íeMî áéiç.cbad zk`ln xnb edfyéðäå ©¨¦©¤©©¦§¨¥
eäééìò ãéô÷c éléî`ly citwn m` `weec `ed df oic mpn`e ± ¦¥§¨¦£©§

cr cbad zk`ln dxnbp `l f`y ,cbaa minqiwe miheg ex`yi
meyn mzlihpa oi` ,mdilr citwn epi` m` la` ,elhpiy xg`l

.yihta dkn zk`ln lr xaer epi`e ,dk`ln xnb
:zek`lnd h"l oipna dpyna epipy,úBiúBà ézL áúBkäåwgende §©¥§¥¦

.zeize` izy aezkl zpn lr
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaúBà áúk ¨©¨¨¨©

,íézL áBzëì dîB÷îa Léå ,äìBãb úçàdzaizk mewnay xnelk ©©§¨§¥¦§¨¦§§©¦
,zeipepia zeize` izy aezkl xyt` did,øeètokynay meyn ¨

`l `ede ,zeize` izy miazek eid ,zay zek`ln micnel epnny
la` .zg` ze` `l` azkîa Léå äìBãb úBà ÷çîáBzëì dîB÷ ¨©§¨§¥¦§¨¦§

íézL,zeipepia zeize` izy -,áéiçly dzeaiygy meyn §©¦©¨
,wegnd mewnd z` daizkl dxiykny jka `id dwign zk`ln
dwign ef ixd ,zeize` izy wegnd mewna aezkl lekiy oeike

.dilr aiige daeyg
,áúBëaî ÷çBîa øîBç äæå ,éñBé éaøa íçðî éaø øîàze` azekdy ¨©©¦§©¥§©¦¥§¤¤§¥¦§¥
.aiig dlecb zg` ze` wgende ,xeht dlecb zg`

:zek`lnd h"l oipna dpyna epipyäaëîä ,øúBqäå äðBaä©¤§©¥©§©¤
.Léhta äknäå ,øéòánäå§©©§¦§©©¤©©¦

:yihta dkn zk`lna llkp dn zx`an `xnbdàøéæ éaøå äaø©¨§©¦¥¨
eäééåøz éøîàc,mdipy exn` ±déa úéàc éãéî ìkyiy dyrn lk ± §¨§¦©§©§¨¦¦§¦¥

eaáéiç ,äëàìî øîbeilr.Léhta äkî íeMî §©§¨¨©¨¦©¤©©¦
:zek`lnd zea` lk oipn meiqa dpyna epipy.úBëàìî úBáà elà¥£§¨

aezkl `pzd wcwc :`xnbd zxne`'elà'ické÷etàì[`ivedl±] ¥§©¥
áà íB÷îa äãìBz ìò áéiçîc øæòéìà éaøcîxaeqd ±(:fh zezixk) ¦§©¦¡¦¤¤¦§©¥©¨¨¦§¨

lr ,ze`hg izy aiig ely dcleze a` lr bbeya zaya xaerdy
`ian `l` ,ok epi`y rinydl `pzd `ae ,dclezd lre a`d

lirl exn` ixdy ,dclezd lr `le ecal a`d lr z`hg(:br),
ze`hgd oipn epricedl `l` zek`lnd xtqn o`k epnp `ly
zea` el`' exn`a `pzd wcwce ,cg` mlrda `iadl ozipy

.z`hg `ian epi` mdilry mzeclez z` hrnl ,'zek`ln
mirax` md zek`ln zea`d oipny ,dpyna epipy.úçà øñç̈¥©©

ick zek`lnd oipn oiiv `pzd :`xnbd zx`ané÷etàì[`ivedl-] §©¥
éñBî äãeäé éaø ,àéðúc ,äãeäé éaøcîózek`lnd h"l lrúà ¦§©¦§¨§©§¨©¦§¨¦¤

èáBMäjxe`l mzgizn ixg` izyd iheg lr xkxka dknd ± ©¥
,dfa df ekazqdy mihegd z` cixtdl ick lepd÷c÷ãîäåheg - §©§©§¥

,i`cn xzei gezn didi `ly jixv izyd iheg lr bx`pd axrd
.zenewn dnka xkxka edkn jkleBì eøîà,dcedi iaxl minkg ¨§

ììëa àeä éøä èáBLzk`ln,Cñéî,mihegd z` xcqn `ed s` ik ¥£¥¦§¨¥¥
eììëa àeä éøä ÷c÷ãîzk`ln,âøBàdyrn llka ezk`ln ik §©§¥£¥¦§¨¥

ipta dk`ln zea` mzepnl oi`e ,`id dbix`d.mnvr

äðùî
zeyxn `iveny xacl miyxcpd millkd z` zx`an ef dpyn

:d`ved zk`ln lr xearl ick zeyxleøîà øçà ììk ãBòåcaln §§¨©¥¨§
wxtd zligza epipyy lecbd llkd(:fq lirl),òéðöäì øLkä ìk± ¨©¨¥§©§¦©

,mc` ipa jxevl ieyre ie`xy oin `edy lkeäBîk ïéòéðöîeyie ± ©§¦¦¨
,eze` ripvdl oiieyr mc` ipa aexy xeriy eaúaMa BàéöBäå§¦©©¨

,miaxd zeyxl cigid zeyxnåéìò úàhç áéiçmc` lk - ©¨©¨¨¨
df xeriy oi`y xiyr `ed m` elit`e ,z`hg eilr aiig e`ivedy

.el aeyg
ìëåxacòéðöäì øLk BðéàL,mc` ipa jxevl ieyr epi`y ±ålk ok §Ÿ¤¥¨¥§©§¦©§

la` ,eripvdl jxcdy xaceäBîk ïéòéðöî ïéàxeriy ea oi` ± ¥©§¦¦¨
,eripvdl ie`xdáéiç Bðéà ,úaMa BàéöBäåz`hgBòéðönä àlà- §¦©©¨¥©¨¤¨©©§¦

zeyxn e`ivede eripvde elv` aiag df xacy mc` yi m`
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc zay(iying meil)

àä ,øæòìà éaø øîàoin epi`y lky ,epzpyna epipyy df llk ± ¨©©¦¤§¨¨¨
lr aiigzn `ed ,cg` mc` eripvde ,mc`d jxevl ieyrd

`ed ,mixeht mixg`e ez`ved,àéðúc ,øæòìà ïa ïBòîL éaøk àìc§Ÿ§©¦¦§¤¤§¨¨§©§¨
ìk ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ììkxacòéðöäì øLk BðéàLiptn §¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤¥¨¥§©§¦©

,aeyg oin epi`yåy xac lk okeäBîk ïéòéðöî ïéàea oi`y iptn §¥©§¦¦¨
,eripvdl ie`xd aeyg xeriyäæì øLëeäåcg` mc` eaiygde ± §§©¨¤

àáe ,Bòéðöäåmc`BàéöBäå øçà,oey`xd ripvdy utg eze`l §¦§¦¨©¥§¦
äæ áéiçúðe`ivedyäæ ìL äáLçna`ivendy ,xnelk ,eripvdy ¦§©¥¤©©£¨¨¤¤

ripvnd zaygny iptn ,xeriy ea oi`y mbd eilr aiig df utg
.zeaiyg el dpzp

äðùî
aiigzdl ick mipey dnda ilk`n ly mxeriy zhxtn ef dpyn

:mz`ved lr,ïáz àéöBnä`ed aiigzdl exeriy,äøô ét àìîk ©¦¤¤¦§Ÿ¦¨¨
`ivend .dxt lk`n `ed oazdy iptnäöò,ziphw ly oaz - ¨¨

`ed aiigzdl dxeriy,ìîâ ét àìîk,dxt it `elnn xzei `edy ¦§Ÿ¦¨¨
`ivend .lnb lk`n `idy iptnøéîòexeriy ,milay ly miyw ± ¨¦

,äìè ét àìîk`ivend .dlh lk`n `edy iptn,íéáNòmxeriy ¦§Ÿ¦¨¤£¨¦
,éãâ ét àìîk.icb lk`n mdy iptn ,dlh itn zegt `edy ¦§Ÿ¦§¦

`ivend,íéìöá éìòå íeL éìòmd m`,íéçìmxeriyúøâBøbk- £¥©£¥§¨¦©¦©§¤¤
ilk`n z`ved xeriye ,mc` lk`nl miie`xy meyn ,dyai dp`z

md m`e ,zxbexba `ed mc`,íéLáémxeriy,éãâ ét àìîkmeyn §¥¦¦§Ÿ¦§¦
.icb lk`n mdy
:dpynd dtiqenïéôøèöî ïéàåel` mipinäæ íò äæmilydl §¥¦§¨§¦¤¦¤

,mz`ved lr aiigzdl ick jxvpd xeriydeåL àlL éðtî¦§¥¤Ÿ¨
,ïäéøeòéLa`le ,ez`ved lr miaiigy xg` xeriy yi oin lkly §¦¥¤

lecb exeriyy oiny okzi.ohw exeriyy oin milyi

àøîâ
`ed zaya dz`ved lr miaiigy dvrd xeriyy dpyna epipy

:`xnbd zxxan .lnb it `elnk.äöò éàî:`xnbd daiynáø øîà ©¨¨¨©©
.úéðè÷ éðéî ìL ïáz ,äãeäé§¨¤¤¤¦¥¦§¦

mixeriyd iwelig zece` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:epzpyna miiepydàúà ék[`ayk±]éîéc áølaal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

äøt ét àìîk ïáz àéöBnä ,øîàlr miaiigy xeriyd `edy ¨©©¦¤¤¦§Ÿ¦¨¨
elik`dl icka e`ivedy `l` ,ez`ved,ìîâìlecb eit `elny §¨¨

,dxt it `elnnáéiç ,øîà ïðçBé éaøxeriy `ived `ly s` z`hg ©¦¨¨¨©©¨
xeriy `ivede ,dxt zlik`l ie`x oazy oeik ,lnb zlik`l ie`xd

.dxt zlik`l ie`xd oazøeèt ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø,z`hgn ©¦¦§¤¨¦¨©¨
,lnb it `eln ea `diy jixv ,lnb zlik`l e`ivedy oeiky

.lnb lik`dl ick ic oi` dxt it `elnae
:`xnbd zxne` .opgei iax zrca dpc `xnbdéaø øîà àúøBàa§§¨¨©©¦

éëä ïðçBé,aiigy ,jk opgei iax xn` axra ±déa øãä àøôöì± ¨¨¨¦§©§¨£©¥
.yiwl yix zrcke xehty xn`e ea xfg xweaa zxgnleáø øîà̈©©

øãäc ãáò øétL ,óñBé,xhte ea xfgy opgei iax dyr aeh ±àäc ¥©¦£©©£©§¨
ìîâì éæç àìit `elnk xeriye ,lnb zlik` xear e`ived ixdy ± Ÿ£¦§¨¨

.lnb zlik`l ic epi` dxt
ééaà déì øîà,sqei axlàøazñî àøwéòîãk ,äaøcàxazqn ± ¨©¥©©¥©§©¨¦§¥¦¨¨¦§©§¨

dxt it `elnk oaz `ivendy ,dligza opgei iax xn`y enk xzei
,aiig lnbl elik`dläøôì éæç àäcxeriya oaz `ived ixdy ± §¨£¦§¨¨

aygy ezaygne ,`ed aeyg xeriye ,dxt zlik`l ie`xd
.df xeriya oazd ly ezeaiyg lhal ick da oi` lnbl elik`dl

:mzwelgn z` xg` ote`a cinrn oiaxïéáø àúà ék àlà`ayk ± ¤¨¦£¨¨¦
laal l`xyi ux`n oiax,ìîâì äøô ét àìîk ïáz àéöBnä ,øîà̈©©¦¤¤¦§Ÿ¦¨¨§¨¨

áéiçc éâéìt àì àîìò éleëcmpi` yiwl yix oiae opgei iax oia ± §¥¨§¨Ÿ§¦¦§©¨
ie`x df xeriyy ,iia` xn`y mrhdne ,z`hg aiigy miwleg

.dxt zlik`léâéìt ék`l` ewlgp `l ±äöò àéöBîadie`xd ¦§¦¦§¦¨¨
xeriya ,lnb zlik`läøô ét àìîkelik`dl ick,äøôìdvrde ¦§Ÿ¦¨¨§¨¨

,wgcd ici lr `l` dxt zlik`l die`x dpi`øîzéà àëtéàå± §¦§¨¦§©

,mxn` inic axy itkn jtidl exn`p zehiydeøîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©
.áéiç øîà Lé÷ì Léø ,øeèẗ¥¨¦¨©©¨

:`xnbd zx`an,øeèt øîà ïðçBé éaødvrd xeriyy meyn ©¦¨¨¨©¨
it `elnk e`ivedy dfe ,lnb it `elnk `ed ez`ved lr miaiigy
meyn ,xeht `ed ixd ,dxt zlik` jxevl e`ivedy s` ,dxt

y,äìéëà dîL àì ÷çcä éãé ìò äìéëàdf xeriyl oi` okle £¦¨©§¥©§©Ÿ§¨£¦¨
.dxt zlik`l ie`x `edy jka zeaiyg,áéiç øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©©¨

epi`y s`e ,dxt it `eln xeriya ic dxt zlik`l e`ivedy oeiky
,wgcd ici lr `l` dl ie`x.äìéëà dîL ÷çcä éãé ìò äìéëà£¦¨©§¥©§©§¨£¦¨

z`ved xeriyy ,dpyna epipy,øéîò`ed.äìè ét àìîk ¨¦¦§Ÿ¦¨¤
:`xnbd dywnàéðúäå`ed xinr z`ved xeriyy `ziixaa §¨©§¨

.úøâBøbk:`xnbd zvxznàeä àøeòéL ãç éãéàå éãéàit `eln ± ©§¤¤¦¦§¦¦©¦¨
.`ed cg` xeriy zxbexbe dlh

:dpyna epipy,úøâBøbk íéçì íéìöá éìòå íeL éìòàìîk íéLáéå £¥©£¥§¨¦©¦©§¤¤¦¥¦¦§Ÿ
.ïäéøeòéLa eåL àlL éðtî äæ íò äæ ïéôøèöî ïéàå ,éãbä ét¦©§¦§¥¦§¨§¦¤¦¤¦§¥¤Ÿ¨§¦¥¤

:df mr df oitxhvny mipte` yiy zx`an `xnbdéñBé éaø øîà̈©©¦¥
,àðéðç øay epipyy dnïéôøèöî ïéà,odixeriya eey `ly iptn ©£¦¨¥¦§¨§¦

epiidìd xeriy,ïäaL øeîçohwd xeriyl milydl ,xnelk §¨¤¨¤
miyai milva ilre mey ilr el yi m`y oebke .mdipiay
milr sexiv lirei `l ,icb it `elnkn zegt [xeng mxeriyy]
,icb it `elnk ly xengd xeriyd milydl [lw mxeriyy] migl

ì ïéôøèöî ìáàd xeriy,ïäaL ìwxeriyl milydl ,xnelk £¨¦§¨§¦§©¤¨¤
migl milvae mey ilr el yi m`y oebke ,mdipiay daexnd
miyai milr sexiv lirei ,zxbexbkn zegt [lw mxeriyy]
z` aiigle ,zxbexbk ly lwd xeriyd milydl [xeng mxeriyy]

.`ivend
:`pipg xa iqei iax ixac lr dywn `xnbdeåL àìc ìëå§¨§Ÿ¨

ïéôøèöî éî eäééøeòéLamitxhvn dey mxeriy oi`y mixac ike ± §¦©§¦¦§¨§¦
,[daexnd] lwd xeriyl df mr dfïðúäådpyna(a"n f"kt milk) §¨§©

,d`neh milawny micbad ixeriy oiprlãâaäe` xnvn ieyrd ©¤¤
`ed ,qxcn z`neh lawl exeriy ,mizytìLäLmigthìL ìòäL §Ÿ¨©§Ÿ¨

.migth÷Oäåd`neh lk lawl exeriy ,mifr ly zevepn ieyrd §©©
[ea `veike zn z`neh oiae qxcn z`neh oia]äòaøàmigthìò ©§¨¨©

äòaøà,migth,øBòäåd`neh lk lawl exeriyäMîçmigthìò ©§¨¨§¨£¦¨©
äMîçde ,migthõtî,inbn e` mipwn dieyrd zlvgn oin - £¦¨©¨

d`neh lk lawl exeriyäMLmigthäML ìò.migth ¦¨©¦¨
dìò éðúåepipye -(.gi dlirn),ef dpyn lr,øBòäå ÷Oä ,÷Oäå ãâaä §¨¥£¨©¤¤§©©©©§¨

äæ íò äæ ïéôøèöî ,õtnäå øBòä[daexnd] lwd xeriyd milydl ¨§©©¨¦§¨§¦¤¦¤
drax` lr drax` wya oi` m`y ,oebke ,d`neh lawl ie`xd
dyng xera oi` m` oke .enilyn ,epnn xeng `edy cbad ,migth
oi` m` oke .enilyn ,epnn xeng `edy wyd ,migth dyng lr
enilyn ,epnn xengd xerd ,migth dyy lr dyy utna

.d`neh lawl exiykne
äî ,ïBòîL éaø øîàådíòhdf mr df mitxhvn mipin ipyy §¨©©¦¦§©©©

.miaeyg mpi` `linne mtxvl zelibx oi` `lde ,d`neh xeriyl
,x`iaeïééeàøL éðtîmdànhéìz`neha cgi,áLBî,xnelk ¦§¥¤§¦¦©¥¨

ipy mitxvn xengd iakex ixdy ,cgi mze` mitxvny epivny
miayei dilry zrcxnl i`lh mdn miyere ,cgi micba ipin
oeike ,d`neh lawn `ed ixd gth lr gth ea yi m`e ,miakexd
df mr df mitxhvn jkl ,mze` mitxvny minrt ep`vny

.d`neh lawl xeriyd milydl
,wcwcl yie :`iyewd z` zniiqn `xnbdàîòèipin mitxhvny ©£¨

meyn `ed ,d`neh lawl el` mr el` micbaànhéì ïééeàøc¦§¦¦©¥
,áLBî,cgi mtxvl milibxy minrt epivny meyn ,xnelk ¨

,oerny iax ixackeìáàm`àì ,áLBî ànhéì éeàø ïéàeid £¨¥¨¦©¥¨Ÿ
ji` ,dyw ok m`e .d`neh xeriyl milydl df mr df mitxhvn
mitxhvn epzpyna miiepyd mipind lky `pipg xa iqei iax xn`
dnda iptl mpzile mtxvl milibx oi` ixd ,lwd xeriyl milydl

.mlk`l dkxc oi`y
:`xnbd zvxznàáø øîà̈©¨¨
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc zay(iying meil)

àä ,øæòìà éaø øîàoin epi`y lky ,epzpyna epipyy df llk ± ¨©©¦¤§¨¨¨
lr aiigzn `ed ,cg` mc` eripvde ,mc`d jxevl ieyrd

`ed ,mixeht mixg`e ez`ved,àéðúc ,øæòìà ïa ïBòîL éaøk àìc§Ÿ§©¦¦§¤¤§¨¨§©§¨
ìk ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ììkxacòéðöäì øLk BðéàLiptn §¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤¥¨¥§©§¦©

,aeyg oin epi`yåy xac lk okeäBîk ïéòéðöî ïéàea oi`y iptn §¥©§¦¦¨
,eripvdl ie`xd aeyg xeriyäæì øLëeäåcg` mc` eaiygde ± §§©¨¤

àáe ,Bòéðöäåmc`BàéöBäå øçà,oey`xd ripvdy utg eze`l §¦§¦¨©¥§¦
äæ áéiçúðe`ivedyäæ ìL äáLçna`ivendy ,xnelk ,eripvdy ¦§©¥¤©©£¨¨¤¤

ripvnd zaygny iptn ,xeriy ea oi`y mbd eilr aiig df utg
.zeaiyg el dpzp

äðùî
aiigzdl ick mipey dnda ilk`n ly mxeriy zhxtn ef dpyn

:mz`ved lr,ïáz àéöBnä`ed aiigzdl exeriy,äøô ét àìîk ©¦¤¤¦§Ÿ¦¨¨
`ivend .dxt lk`n `ed oazdy iptnäöò,ziphw ly oaz - ¨¨

`ed aiigzdl dxeriy,ìîâ ét àìîk,dxt it `elnn xzei `edy ¦§Ÿ¦¨¨
`ivend .lnb lk`n `idy iptnøéîòexeriy ,milay ly miyw ± ¨¦

,äìè ét àìîk`ivend .dlh lk`n `edy iptn,íéáNòmxeriy ¦§Ÿ¦¨¤£¨¦
,éãâ ét àìîk.icb lk`n mdy iptn ,dlh itn zegt `edy ¦§Ÿ¦§¦

`ivend,íéìöá éìòå íeL éìòmd m`,íéçìmxeriyúøâBøbk- £¥©£¥§¨¦©¦©§¤¤
ilk`n z`ved xeriye ,mc` lk`nl miie`xy meyn ,dyai dp`z

md m`e ,zxbexba `ed mc`,íéLáémxeriy,éãâ ét àìîkmeyn §¥¦¦§Ÿ¦§¦
.icb lk`n mdy
:dpynd dtiqenïéôøèöî ïéàåel` mipinäæ íò äæmilydl §¥¦§¨§¦¤¦¤

,mz`ved lr aiigzdl ick jxvpd xeriydeåL àlL éðtî¦§¥¤Ÿ¨
,ïäéøeòéLa`le ,ez`ved lr miaiigy xg` xeriy yi oin lkly §¦¥¤

lecb exeriyy oiny okzi.ohw exeriyy oin milyi

àøîâ
`ed zaya dz`ved lr miaiigy dvrd xeriyy dpyna epipy

:`xnbd zxxan .lnb it `elnk.äöò éàî:`xnbd daiynáø øîà ©¨¨¨©©
.úéðè÷ éðéî ìL ïáz ,äãeäé§¨¤¤¤¦¥¦§¦

mixeriyd iwelig zece` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:epzpyna miiepydàúà ék[`ayk±]éîéc áølaal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

äøt ét àìîk ïáz àéöBnä ,øîàlr miaiigy xeriyd `edy ¨©©¦¤¤¦§Ÿ¦¨¨
elik`dl icka e`ivedy `l` ,ez`ved,ìîâìlecb eit `elny §¨¨

,dxt it `elnnáéiç ,øîà ïðçBé éaøxeriy `ived `ly s` z`hg ©¦¨¨¨©©¨
xeriy `ivede ,dxt zlik`l ie`x oazy oeik ,lnb zlik`l ie`xd

.dxt zlik`l ie`xd oazøeèt ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø,z`hgn ©¦¦§¤¨¦¨©¨
,lnb it `eln ea `diy jixv ,lnb zlik`l e`ivedy oeiky

.lnb lik`dl ick ic oi` dxt it `elnae
:`xnbd zxne` .opgei iax zrca dpc `xnbdéaø øîà àúøBàa§§¨¨©©¦

éëä ïðçBé,aiigy ,jk opgei iax xn` axra ±déa øãä àøôöì± ¨¨¨¦§©§¨£©¥
.yiwl yix zrcke xehty xn`e ea xfg xweaa zxgnleáø øîà̈©©

øãäc ãáò øétL ,óñBé,xhte ea xfgy opgei iax dyr aeh ±àäc ¥©¦£©©£©§¨
ìîâì éæç àìit `elnk xeriye ,lnb zlik` xear e`ived ixdy ± Ÿ£¦§¨¨

.lnb zlik`l ic epi` dxt
ééaà déì øîà,sqei axlàøazñî àøwéòîãk ,äaøcàxazqn ± ¨©¥©©¥©§©¨¦§¥¦¨¨¦§©§¨

dxt it `elnk oaz `ivendy ,dligza opgei iax xn`y enk xzei
,aiig lnbl elik`dläøôì éæç àäcxeriya oaz `ived ixdy ± §¨£¦§¨¨

aygy ezaygne ,`ed aeyg xeriye ,dxt zlik`l ie`xd
.df xeriya oazd ly ezeaiyg lhal ick da oi` lnbl elik`dl

:mzwelgn z` xg` ote`a cinrn oiaxïéáø àúà ék àlà`ayk ± ¤¨¦£¨¨¦
laal l`xyi ux`n oiax,ìîâì äøô ét àìîk ïáz àéöBnä ,øîà̈©©¦¤¤¦§Ÿ¦¨¨§¨¨

áéiçc éâéìt àì àîìò éleëcmpi` yiwl yix oiae opgei iax oia ± §¥¨§¨Ÿ§¦¦§©¨
ie`x df xeriyy ,iia` xn`y mrhdne ,z`hg aiigy miwleg

.dxt zlik`léâéìt ék`l` ewlgp `l ±äöò àéöBîadie`xd ¦§¦¦§¦¨¨
xeriya ,lnb zlik`läøô ét àìîkelik`dl ick,äøôìdvrde ¦§Ÿ¦¨¨§¨¨

,wgcd ici lr `l` dxt zlik`l die`x dpi`øîzéà àëtéàå± §¦§¨¦§©

,mxn` inic axy itkn jtidl exn`p zehiydeøîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©
.áéiç øîà Lé÷ì Léø ,øeèẗ¥¨¦¨©©¨

:`xnbd zx`an,øeèt øîà ïðçBé éaødvrd xeriyy meyn ©¦¨¨¨©¨
it `elnk e`ivedy dfe ,lnb it `elnk `ed ez`ved lr miaiigy
meyn ,xeht `ed ixd ,dxt zlik` jxevl e`ivedy s` ,dxt

y,äìéëà dîL àì ÷çcä éãé ìò äìéëàdf xeriyl oi` okle £¦¨©§¥©§©Ÿ§¨£¦¨
.dxt zlik`l ie`x `edy jka zeaiyg,áéiç øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©©¨

epi`y s`e ,dxt it `eln xeriya ic dxt zlik`l e`ivedy oeiky
,wgcd ici lr `l` dl ie`x.äìéëà dîL ÷çcä éãé ìò äìéëà£¦¨©§¥©§©§¨£¦¨

z`ved xeriyy ,dpyna epipy,øéîò`ed.äìè ét àìîk ¨¦¦§Ÿ¦¨¤
:`xnbd dywnàéðúäå`ed xinr z`ved xeriyy `ziixaa §¨©§¨

.úøâBøbk:`xnbd zvxznàeä àøeòéL ãç éãéàå éãéàit `eln ± ©§¤¤¦¦§¦¦©¦¨
.`ed cg` xeriy zxbexbe dlh

:dpyna epipy,úøâBøbk íéçì íéìöá éìòå íeL éìòàìîk íéLáéå £¥©£¥§¨¦©¦©§¤¤¦¥¦¦§Ÿ
.ïäéøeòéLa eåL àlL éðtî äæ íò äæ ïéôøèöî ïéàå ,éãbä ét¦©§¦§¥¦§¨§¦¤¦¤¦§¥¤Ÿ¨§¦¥¤

:df mr df oitxhvny mipte` yiy zx`an `xnbdéñBé éaø øîà̈©©¦¥
,àðéðç øay epipyy dnïéôøèöî ïéà,odixeriya eey `ly iptn ©£¦¨¥¦§¨§¦

epiidìd xeriy,ïäaL øeîçohwd xeriyl milydl ,xnelk §¨¤¨¤
miyai milva ilre mey ilr el yi m`y oebke .mdipiay
milr sexiv lirei `l ,icb it `elnkn zegt [xeng mxeriyy]
,icb it `elnk ly xengd xeriyd milydl [lw mxeriyy] migl

ì ïéôøèöî ìáàd xeriy,ïäaL ìwxeriyl milydl ,xnelk £¨¦§¨§¦§©¤¨¤
migl milvae mey ilr el yi m`y oebke ,mdipiay daexnd
miyai milr sexiv lirei ,zxbexbkn zegt [lw mxeriyy]
z` aiigle ,zxbexbk ly lwd xeriyd milydl [xeng mxeriyy]

.`ivend
:`pipg xa iqei iax ixac lr dywn `xnbdeåL àìc ìëå§¨§Ÿ¨

ïéôøèöî éî eäééøeòéLamitxhvn dey mxeriy oi`y mixac ike ± §¦©§¦¦§¨§¦
,[daexnd] lwd xeriyl df mr dfïðúäådpyna(a"n f"kt milk) §¨§©

,d`neh milawny micbad ixeriy oiprlãâaäe` xnvn ieyrd ©¤¤
`ed ,qxcn z`neh lawl exeriy ,mizytìLäLmigthìL ìòäL §Ÿ¨©§Ÿ¨

.migth÷Oäåd`neh lk lawl exeriy ,mifr ly zevepn ieyrd §©©
[ea `veike zn z`neh oiae qxcn z`neh oia]äòaøàmigthìò ©§¨¨©

äòaøà,migth,øBòäåd`neh lk lawl exeriyäMîçmigthìò ©§¨¨§¨£¦¨©
äMîçde ,migthõtî,inbn e` mipwn dieyrd zlvgn oin - £¦¨©¨

d`neh lk lawl exeriyäMLmigthäML ìò.migth ¦¨©¦¨
dìò éðúåepipye -(.gi dlirn),ef dpyn lr,øBòäå ÷Oä ,÷Oäå ãâaä §¨¥£¨©¤¤§©©©©§¨

äæ íò äæ ïéôøèöî ,õtnäå øBòä[daexnd] lwd xeriyd milydl ¨§©©¨¦§¨§¦¤¦¤
drax` lr drax` wya oi` m`y ,oebke ,d`neh lawl ie`xd
dyng xera oi` m` oke .enilyn ,epnn xeng `edy cbad ,migth
oi` m` oke .enilyn ,epnn xeng `edy wyd ,migth dyng lr
enilyn ,epnn xengd xerd ,migth dyy lr dyy utna

.d`neh lawl exiykne
äî ,ïBòîL éaø øîàådíòhdf mr df mitxhvn mipin ipyy §¨©©¦¦§©©©

.miaeyg mpi` `linne mtxvl zelibx oi` `lde ,d`neh xeriyl
,x`iaeïééeàøL éðtîmdànhéìz`neha cgi,áLBî,xnelk ¦§¥¤§¦¦©¥¨

ipy mitxvn xengd iakex ixdy ,cgi mze` mitxvny epivny
miayei dilry zrcxnl i`lh mdn miyere ,cgi micba ipin
oeike ,d`neh lawn `ed ixd gth lr gth ea yi m`e ,miakexd
df mr df mitxhvn jkl ,mze` mitxvny minrt ep`vny

.d`neh lawl xeriyd milydl
,wcwcl yie :`iyewd z` zniiqn `xnbdàîòèipin mitxhvny ©£¨

meyn `ed ,d`neh lawl el` mr el` micbaànhéì ïééeàøc¦§¦¦©¥
,áLBî,cgi mtxvl milibxy minrt epivny meyn ,xnelk ¨

,oerny iax ixackeìáàm`àì ,áLBî ànhéì éeàø ïéàeid £¨¥¨¦©¥¨Ÿ
ji` ,dyw ok m`e .d`neh xeriyl milydl df mr df mitxhvn
mitxhvn epzpyna miiepyd mipind lky `pipg xa iqei iax xn`
dnda iptl mpzile mtxvl milibx oi` ixd ,lwd xeriyl milydl

.mlk`l dkxc oi`y
:`xnbd zvxznàáø øîà̈©¨¨
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lecb llk` cenr er sc ± iriay wxtzay
àä øæòìà ø"à.Fripvde ripvdl xWM Fpi`C ,oizipzn ipzwCaiIgzn `Ed xg` ¤§¨¨¨§¨¨¥©§¦¦§¥¨¥§©§¦©§¦§¦©¥¦§©¥

xfrl` oA oFrnW 'xM `lC - oixEhR mc` lke Fz`vFd lr:'éðúîäöò.Wxtn ©¨¨§¨¨¨§¦§¨§¦§¤¤§¨¨¨¨§¨¥
`xnBA:ìîâ ét àìîk.,aiIgin `l dxt it `lnM la` .dxt iRn `xEriW Witp ©§¨¨¦§Ÿ¦¨¨¨¦¦¨¦¦¨¨£¨¦§Ÿ¦¨¨¨¦©©

dxtl Efg `l `dC:øéîò.oilAW lW oiXw:äìè ét.iRn Witp.icbxinr ,KMld §¨¨£§¨¨¨¦©¦¤¦¢¦¦¨¤¨¦¦¦§¦¦§¨¨¦
lCifg `icblit `lnM aiIgin `l -icbcr §¨£¦¦§¦¨¦©©¦§Ÿ¦§¦©

li`Fd miaUr la` ,dlh it `ln `Mi`C§¦¨§Ÿ¦¨¤£¨£¨¦¦
EfgeENit` aiIgin - icbl oiA dlhl oiA ©£¥§¨¤¥¦§¦¦©©£¦

it `lnMicb:ïéçì.,zxbFxbM mc`l oiiE`xd ¦§Ÿ¦§¦©¦¨§¦§¨¨¦§¤¤
la` ,zAWl mc` lk`n lkl xEriW dfC§¤¦§Ÿ©£©¨¨§©¨£¨

it `lnMmiglC ,`l icbicbl Efg `l:'îâ ¦§Ÿ¦§¦Ÿ§©¦¨£¦§¦
äøô éô àìîk ïáz àéöBnä.F`ivFde ©¦¤¤¦§Ÿ¦¨¨§¦
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,zxbexbn yitp d`inb ickc gken oke .diayg`

`neic `xza 'tac).t(`ki` k"deia dzey iab

.d`inb icka c"nl `ki`e ,ziriaxa aiignc

oiaexirae):at sc(yi zecerq ryzc rnyn

"oelg" wxtae ,awa):t my(g"i yiy rnyn

zegt d`inb ick i`e .zecerq izya zexbexb

.dfn df miwelg i`cn xzei eed k"` ± zxbexbn

"ripvnd"c zxbexbk ,edine).dv onwl(ixii`

.d`inb ickn xzei did dlgzay xyt` ,yaia

`de .dpiabl ied alg mzqc yxtl jixv df itle

yxtna epiid ± d`inb icka `kd aiiginc

lek`l ied alg mzq i` la` .dizyl `icda

`icda yxtn did 'it` ,dpiabl `le zezyle

li`ed ,`xhefc d`inb ick` aiig did ± dpiabl

`lnk oaz `ivend :lirl opixn`ck .jkl enzqe

:n"ie .dxtl ifg `dc ,aiig ± lnbl dxt it

la` ,d`inb icka aiigin ± oira xak algykc

gxeh mc` oi`c ,zxbexbk `l` aiigin `l aleg

onwl 'ixn` b"dkc .zxbexbn zegta aelgl)sc

.hr:(.xek it zeyrl hih labl gxeh mc` oi`c

mzdc ,inc `lc :i"x xne` ,edinehihd z` oda labl ie`xy zngn oiaeyg mind oi`

± d`inb icka ccd on `ivedl alegyk ,`kd la` .xak laebn `edy envr hihd enk

xg` mewna enk aeyg zeidl el yi:éãëdrinb.`le .`nbel `ln z"xet x"xd yxit

`xza wxta `nei zkqna ok rnyn).t sc(:

êéøöziriax raex ea `diy."oipin 'b" wxtc ziriax epiidc wcwcl yi cere ,'hpewd 'itck ,beld ziriax epiid `kdc ziriax).gl xifp(,`kil eze :jixtcn .beld ziriax md

mici zkqnae .micil oilhep ziriax `ki`de)`"n `"t("migqt iaxr"ac cere .beld ziriax iedc `icda rnyn):hw migqt(jezne .dxez ly ziriax ied qekc rnyn

epiidc oixryn dleka e`l ± gqt ly ziriax oixryn dae ,`ycwnc `bel oink zede ,ixetiva zed `qiixenc `zqiw mzd xn`wc `de .beld ziriax epiidc rnyn dewnc oeayg

gqt ly ziriax oixryn dcn dze` ly raexa :xnelk `l` ,beld lk:éãëziriax lr cenrie epbfniy."elk`y dyly" 'ta oke .dbifn oerh dkxa ly qekc rnyn)zekxa

:p:("elk`y dyly" 'xt seqac :dnize .min ekezl oziy cr eilr oikxan oi`y ,dkxa ly qeka `"xl minkg micen :`pipg xa i"x`).`p sc my,(qeka exn`p mixac dxyr :exn`

qeka eppzie epbfni `ly iwet`l ,ea oikxany qeka ig epzepc `l` ,eilr oikxanyk ig `diy `lc :qxhpewa yxit mzd ,edine !opira ig :`nl` .`lne ig dtihye dgcd :dkxa ly

"xxeq oa" 'ta 'ixn`ck ,ig ixwinc ,bifn `le bifn epiid ± xn`wc igc :yxtn z"xe .dkxa ly).r oixcdpq:(`le bifna ± mzd dl iwene .ig oii dzyie ,xya xnihxz lk`iy cr

elk`y dyly 'ta xn`ck ,ie`xk befn `diy cr ,min siqen ux`d zkxaae .bifn).`p zekxa(ipae .ux`d zkxaa oii siqeny qxhpewa my yxity enk `le ,ux`d zkxaa siqeny

k eed ± mzd aiygc mixac oze` lkc ,xity iz`e .mly `diy jixvy ,qek` i`w igc :miyxtn `peaxpzeknc `xza wxta b"dke .oiia `le ,qeka edle):fh sc:(milnp 'h wqix

"dypd cib" 't seqa xn`ck ,dixa aiyg zn 'it`c ,mly epiidc ± ig cg`e):aw sc oileg(:ãåîòéåziriax lr."migqt iaxr"a opixn`c b"r`e).fw sc:(`ln mrh m` ,ycwnd

`neic `xza 'ta gkenck ,ziriaxn ith ied `nbel `lne .`vi ± `nbel).t sc(yxtnck ,`nbel `lnk d`xie cg` cvl ewlqiy ick `l` ,`wec e`l mzdc `nbel `lnc :xnel yi

ycwn `wecc ± xnel yi cere .mzdc edpd` `neia:

óà`pipz inp op`.± dti qek zbifn ick ipzwe .ziriaxa eedc `tiq ipzwc oiwyn x`y enk ,ziriax lr cenrie epbfniykl exeriy oii `nzqnc .ziriax oerh dkxa ly qekc

.zlz cg lr `ied dbifn `dc opirci `linn `l` ,'ipznn opirny `l ± ziriax raex oii opirac `d la` .d`veda enk ,ziriax `diy opira befniykl dkxa ly qekc rnyn

,ziriaxn zegta aiigine ,aiyg dkxa ly qekl ifgc `nrh i`dnc meyn :cere .ziriaxa dkxa ly qekc ,l"nw digxe` ab` `zlin ± ziriax zbifn ick 'ipzna hwp `lc `de

opira aiygc icin zay iabl ± oitxhvne cka min zxn`wce wiqnck ,odilr siqedl lekiy t"r` ,ziriaxn zegta aiigin `l oiwyn x`y`e .min eilr siqedl lekiy itl:
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שבת. פרק שביעי - כלל גדול דף עו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

àîâeãì àéæç énð àëä,dnda ilk`n ipin iabl dpyna o`k mb ± ¨¨©¦©§¨§§¨
ipin xkendy ,cgi mipin dnk xagle sxvl milibxy ote` yi
ipta mbivdl oine oin lkn hrn epelga ozep mipey dnda ilk`n
ici lr exftzi ok `l m`y ,cgi mixaegn eidiy el gepe ,mipewd

.hrend mxeriy zngn gexd

äðùî
:mz`ved aeig oiprl mc` ilk`n ly mxeriy zhxtn ef dpyn

íéìëBà àéöBnäxeriy mda yie mc` ilke` -úøâBøbkdp`z - ©¦¨¦©§¤¤
,dveekzpe dwnvy dyaiïéôøèöîe .áéiçmc` ilk`n lkíò äæ ©¨¦§¨§¦¤¦

äæ,zxbexbk xeriylïäéøeòéLa eåML éðtîlk z`ved xeriyy - ¤¦§¥¤¨§¦¥¤
.zxbexbk `ede ,dey mc` ilk`n ipinïútéìwî õeçzexit ly ¦§¦¨¨

ïäéö÷eòå ïäéðéòøâåik ,df xeriyl mitxhvn mpi`y ,ixtd apf ± §©§¦¥¤§§¥¤
.lke` mpi`ån ueg okïaeñzngn zxyepd mihigd ztilw - §¨
,dyizkdïðñøeîe,gnwd zxixa xg`l dtpa zx`ypd zleqtd - §¨¨

zeie`x opi`y meyn zxbexbk xeriy milydl zetxhvn opi`y
.mc` lk`nl

,øîBà äãeäé éaøxeriy milydl zetxhvn opi` zetilwd lk ©¦§¨¥
,zxbexbk,ïänò úBìMaúnL ïéLãò étéìwî õeç.zetxhvny ¦§¦¥£¨¦¤¦§©§¦¨¤

mr olk`le miycrd mr olyal jxcdy zetilwa wx df mpn`e
zlyazn dpi`e oxeba zxyepy dpevigd dtilwd la` ,miycrd

.ztxhvn dpi` miycrd mr

àøîâ
zxbexbk xeriyl mitxhvn mpi` oqxene oiaeqy dpyna epipy

:`xnbd dywn .d`ved oiprlåik,ïéôøèöî àì ïðñøeîe ïaeñ §¨§¨¨Ÿ¦§¨§¦
ïðúäådpyna(e"n a"t dlg)yixtdl daegy dqird xeriy oiprl §¨§©

,dlg dpnníéòáø úLîçawd zcn lyãBòå çî÷xzei hrn £¥¤§¨¦¤©§
,mirax zyngnälça ïéáéiçmiaiigy dqird xeriy edf - ©¨¦©©¨

,dlg dpnn yixtdl,ïðñøeîe ïaeñå ïäoiaeqd gnwd xnelk ¥§¨§¨¨
oqxene oiaeq m`e ,df xeriy milydl oitxhvn oqxende
jxvpd xeriyd oiprl recn ,dlg aeig xeriyl mitxhvn
mr oitxhvn opi` oqxende oiaeqd ,zaya d`ved lr aiigzdl

.gnwd
:`xnbd zvxzn,ééaà øîà,mitxhvn dlg oiprl `weecéðò ïkL ¨©©©¥¤¥¨¦

äñeìa äqéòa Bzt ìëBàgnwn zt lek`l iprd jxcy ,[zaxern±] ¥¦§¦¨§¨
da xn`py dlg aeig iable ,oqxene oiaeq ea axerny(hi eh xacna)

iabl la` ,df llka elk`l iprd jxcy df mgl s` ,'ux`d mgl'
oiaeqa axernd mgle ,aeyg xac lr `l` miaiig oi` zay
sxhvn epi` jkl ,aeyg epi`e mc` ipa mzql lk`p epi` oqxene

.zxbexb xeriyl
:dpyna epipyúBìMaúnä íéLãò étéìwî õeç øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦§¦¥£¨¦©¦§©§

.ïänò¦¨¤
zetilwy ,rnyn dcedi iax ixacn :`xnbd dywnïéà íéLãò± £¨¦¦

zetilw la` ,zxbexbk xeriyl zetxhvn ok`àì ïéìBtzetxhvn ¦Ÿ
,zxbexbk xeriylàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -äãeäé éaø §¨©§¨©¦§¨

,øîBàzxbexbk xeriy milydl zetxhvn opi` zetilwd lkõeç ¥
,íéLãòå ïéìBt étéìwîhwp recne ,zetxhvn oilet itilw mby ixd ¦§¦¥¦©£¨¦

.oilet mb `le miycr wx epzpyna

:`xnbd zvxznéúãça àä ,àéL÷ àìmby epipyy `ziixaa ± Ÿ©§¨¨§©§¥
mb zeycgae ,zeycg zeiphwa xaecn zetxhvn oilet itilw

,zetxhvn oilet itilwé÷ézòa àäda epipyy epzpyna la` ± ¨§©¦¥
wx zepyiae ,zepyi zeiphwa xaecn ,zetxhvn miycr itilw wxy

.oilet itilw `le zetxhvn miycr itilw
:`xnbd zx`anàì àîòè éàî é÷ézòoilet itilwy mrhd dn ± ©¦¥©©£¨Ÿ

.zetxhvn opi` zepyiL éðtî eäáà éaø øîàzngn zexigyn ¨©©¦£¨¦§¥¤
e mzepyizd,äøòwa ïéáeáæk ïéàøpoilet lyal jxcd oi` okle ¦§¦¦§¦©§¨¨

zetxhvn odizetilw oi` jk meyne ,mdizetilw mr mipyi
.zxbexbk xeriy milydl

ìåãâ ììë êìò ïøãä

ïéé àéöåîä ¯ éðéîù ÷øô
zeyxl zeyxn mz`ved lr miaiigy mixeriyd ex`eai df wxta

.zaya

äðùî
mz`ved lr miaiigy miwynd ixeriy md dn zx`an epzpyn

:zeyxl zeyxnïéé àéöBnäexeriy ,mina axern epi`y ,igéãk ©¦©¦§¥
ñBkä úâéæîeze` axriyky ,qek jezl epnn oipzepy xeriyk - §¦©©

`ivend .qekd `lnzz ,dizyl ie`x didiy ick minaáìç̈¨
exeriy ,dndaäòéîb éãk.zg` zaa rlea ipepia mc`y dnk - §¥§¦¨

`ivendLácexeriy ,mixeacúéúkä ìò ïzéì éãkyiy dkn lr - §©§¥¦¥©©¨¦
`ivend .m`yn zngn maba milnble miqeql,ïîLexeriyéãk ¤¤§¥

Ceñìea.ïè÷ øáà`ivend,íéîmxeriyì éãkøBìéwä úà íäa óeL ¨¥¤¨¨©¦§¥¨¨¤¤©¦
.xeliwd z` mda qindl ick jxvpd mind xeriyk -ìk øàLe§¨¨

ïé÷Lnämxeriy ,d`etxl miynyn mpi`yúéòéáøa.beldåokìk ©©§¦¦§¦¦§¨
ïéëôBMämxeriy ,migexq min -úéòéáøa.beldïBòîL éaøwleg ©§¦¦§¦¦©¦¦§

eïlek ,øîBàmxeriy ,yace alg oii s`e ,miwynd lk -úéòéáøa ¥¨¦§¦¦
,beldeìlä ïéøeòéMä ìk eøîàð àìåzegt mdy ,epzpyna mixkfpd §Ÿ¤¤§¨©¦¦©¨

,ziriaxnïäéòéðöîì àlàxfge el` miwyn ripvdy inl - ¤¨§©§¦¥¤
mc` lk x`y la` ,ziriaxn zegta elit` aiig `edy ,m`ivede

.ziriaxa `l` aiigzn epi`

àøîâ
zbifn ick `ed ez`ved lr miaiigy ig oii xeriyy dpyna epipy

:xaecn qek dfi`a zx`an `xnbd .qekdàðz`pzd dpy - ¨¨
exeriy ,oii `ivend ,(f"d h"t) `ztqeza.äôé ñBk úâéæî éãk§¥§¦©¨¨

:`xnbd zx`anéàîe`id dn -äëøa ìL ñBk ,äôé ñBkqek - ©¨¨¤§¨¨
.oefnd zkxa eilr mikxany

:dkxa ly qek xeriy edn zx`an `xnbdäaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨
éøö äëøa ìL ñBk ,deáà øaBa àäiL Cxeriya ig oiiúéòéáø òáBø ©£©¤§¨¨¨¦¤§¥©§¦¦

,bel ziriax ly rax -epâæîiL éãkmiwlg dyly ea axriy - §¥¤¦§§¤
minúéòéáø ìò ãBîòéå.beld §©£©§¦¦

:dea` xa daxk epzpynn wiicn `axénð ïðà óà ,àáø øîà̈©¨¨©£©©¦
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zay(iying meil)

àîâeãì àéæç énð àëä,dnda ilk`n ipin iabl dpyna o`k mb ± ¨¨©¦©§¨§§¨
ipin xkendy ,cgi mipin dnk xagle sxvl milibxy ote` yi
ipta mbivdl oine oin lkn hrn epelga ozep mipey dnda ilk`n
ici lr exftzi ok `l m`y ,cgi mixaegn eidiy el gepe ,mipewd

.hrend mxeriy zngn gexd

äðùî
:mz`ved aeig oiprl mc` ilk`n ly mxeriy zhxtn ef dpyn

íéìëBà àéöBnäxeriy mda yie mc` ilke` -úøâBøbkdp`z - ©¦¨¦©§¤¤
,dveekzpe dwnvy dyaiïéôøèöîe .áéiçmc` ilk`n lkíò äæ ©¨¦§¨§¦¤¦

äæ,zxbexbk xeriylïäéøeòéLa eåML éðtîlk z`ved xeriyy - ¤¦§¥¤¨§¦¥¤
.zxbexbk `ede ,dey mc` ilk`n ipinïútéìwî õeçzexit ly ¦§¦¨¨

ïäéö÷eòå ïäéðéòøâåik ,df xeriyl mitxhvn mpi`y ,ixtd apf ± §©§¦¥¤§§¥¤
.lke` mpi`ån ueg okïaeñzngn zxyepd mihigd ztilw - §¨
,dyizkdïðñøeîe,gnwd zxixa xg`l dtpa zx`ypd zleqtd - §¨¨

zeie`x opi`y meyn zxbexbk xeriy milydl zetxhvn opi`y
.mc` lk`nl

,øîBà äãeäé éaøxeriy milydl zetxhvn opi` zetilwd lk ©¦§¨¥
,zxbexbk,ïänò úBìMaúnL ïéLãò étéìwî õeç.zetxhvny ¦§¦¥£¨¦¤¦§©§¦¨¤

mr olk`le miycrd mr olyal jxcdy zetilwa wx df mpn`e
zlyazn dpi`e oxeba zxyepy dpevigd dtilwd la` ,miycrd

.ztxhvn dpi` miycrd mr

àøîâ
zxbexbk xeriyl mitxhvn mpi` oqxene oiaeqy dpyna epipy

:`xnbd dywn .d`ved oiprlåik,ïéôøèöî àì ïðñøeîe ïaeñ §¨§¨¨Ÿ¦§¨§¦
ïðúäådpyna(e"n a"t dlg)yixtdl daegy dqird xeriy oiprl §¨§©

,dlg dpnníéòáø úLîçawd zcn lyãBòå çî÷xzei hrn £¥¤§¨¦¤©§
,mirax zyngnälça ïéáéiçmiaiigy dqird xeriy edf - ©¨¦©©¨

,dlg dpnn yixtdl,ïðñøeîe ïaeñå ïäoiaeqd gnwd xnelk ¥§¨§¨¨
oqxene oiaeq m`e ,df xeriy milydl oitxhvn oqxende
jxvpd xeriyd oiprl recn ,dlg aeig xeriyl mitxhvn
mr oitxhvn opi` oqxende oiaeqd ,zaya d`ved lr aiigzdl

.gnwd
:`xnbd zvxzn,ééaà øîà,mitxhvn dlg oiprl `weecéðò ïkL ¨©©©¥¤¥¨¦

äñeìa äqéòa Bzt ìëBàgnwn zt lek`l iprd jxcy ,[zaxern±] ¥¦§¦¨§¨
da xn`py dlg aeig iable ,oqxene oiaeq ea axerny(hi eh xacna)

iabl la` ,df llka elk`l iprd jxcy df mgl s` ,'ux`d mgl'
oiaeqa axernd mgle ,aeyg xac lr `l` miaiig oi` zay
sxhvn epi` jkl ,aeyg epi`e mc` ipa mzql lk`p epi` oqxene

.zxbexb xeriyl
:dpyna epipyúBìMaúnä íéLãò étéìwî õeç øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦§¦¥£¨¦©¦§©§

.ïänò¦¨¤
zetilwy ,rnyn dcedi iax ixacn :`xnbd dywnïéà íéLãò± £¨¦¦

zetilw la` ,zxbexbk xeriyl zetxhvn ok`àì ïéìBtzetxhvn ¦Ÿ
,zxbexbk xeriylàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -äãeäé éaø §¨©§¨©¦§¨

,øîBàzxbexbk xeriy milydl zetxhvn opi` zetilwd lkõeç ¥
,íéLãòå ïéìBt étéìwîhwp recne ,zetxhvn oilet itilw mby ixd ¦§¦¥¦©£¨¦

.oilet mb `le miycr wx epzpyna

:`xnbd zvxznéúãça àä ,àéL÷ àìmby epipyy `ziixaa ± Ÿ©§¨¨§©§¥
mb zeycgae ,zeycg zeiphwa xaecn zetxhvn oilet itilw

,zetxhvn oilet itilwé÷ézòa àäda epipyy epzpyna la` ± ¨§©¦¥
wx zepyiae ,zepyi zeiphwa xaecn ,zetxhvn miycr itilw wxy

.oilet itilw `le zetxhvn miycr itilw
:`xnbd zx`anàì àîòè éàî é÷ézòoilet itilwy mrhd dn ± ©¦¥©©£¨Ÿ

.zetxhvn opi` zepyiL éðtî eäáà éaø øîàzngn zexigyn ¨©©¦£¨¦§¥¤
e mzepyizd,äøòwa ïéáeáæk ïéàøpoilet lyal jxcd oi` okle ¦§¦¦§¦©§¨¨

zetxhvn odizetilw oi` jk meyne ,mdizetilw mr mipyi
.zxbexbk xeriy milydl

ìåãâ ììë êìò ïøãä

ïéé àéöåîä ¯ éðéîù ÷øô
zeyxl zeyxn mz`ved lr miaiigy mixeriyd ex`eai df wxta

.zaya

äðùî
mz`ved lr miaiigy miwynd ixeriy md dn zx`an epzpyn

:zeyxl zeyxnïéé àéöBnäexeriy ,mina axern epi`y ,igéãk ©¦©¦§¥
ñBkä úâéæîeze` axriyky ,qek jezl epnn oipzepy xeriyk - §¦©©

`ivend .qekd `lnzz ,dizyl ie`x didiy ick minaáìç̈¨
exeriy ,dndaäòéîb éãk.zg` zaa rlea ipepia mc`y dnk - §¥§¦¨

`ivendLácexeriy ,mixeacúéúkä ìò ïzéì éãkyiy dkn lr - §©§¥¦¥©©¨¦
`ivend .m`yn zngn maba milnble miqeql,ïîLexeriyéãk ¤¤§¥

Ceñìea.ïè÷ øáà`ivend,íéîmxeriyì éãkøBìéwä úà íäa óeL ¨¥¤¨¨©¦§¥¨¨¤¤©¦
.xeliwd z` mda qindl ick jxvpd mind xeriyk -ìk øàLe§¨¨

ïé÷Lnämxeriy ,d`etxl miynyn mpi`yúéòéáøa.beldåokìk ©©§¦¦§¦¦§¨
ïéëôBMämxeriy ,migexq min -úéòéáøa.beldïBòîL éaøwleg ©§¦¦§¦¦©¦¦§

eïlek ,øîBàmxeriy ,yace alg oii s`e ,miwynd lk -úéòéáøa ¥¨¦§¦¦
,beldeìlä ïéøeòéMä ìk eøîàð àìåzegt mdy ,epzpyna mixkfpd §Ÿ¤¤§¨©¦¦©¨

,ziriaxnïäéòéðöîì àlàxfge el` miwyn ripvdy inl - ¤¨§©§¦¥¤
mc` lk x`y la` ,ziriaxn zegta elit` aiig `edy ,m`ivede

.ziriaxa `l` aiigzn epi`

àøîâ
zbifn ick `ed ez`ved lr miaiigy ig oii xeriyy dpyna epipy

:xaecn qek dfi`a zx`an `xnbd .qekdàðz`pzd dpy - ¨¨
exeriy ,oii `ivend ,(f"d h"t) `ztqeza.äôé ñBk úâéæî éãk§¥§¦©¨¨

:`xnbd zx`anéàîe`id dn -äëøa ìL ñBk ,äôé ñBkqek - ©¨¨¤§¨¨
.oefnd zkxa eilr mikxany

:dkxa ly qek xeriy edn zx`an `xnbdäaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨
éøö äëøa ìL ñBk ,deáà øaBa àäiL Cxeriya ig oiiúéòéáø òáBø ©£©¤§¨¨¨¦¤§¥©§¦¦

,bel ziriax ly rax -epâæîiL éãkmiwlg dyly ea axriy - §¥¤¦§§¤
minúéòéáø ìò ãBîòéå.beld §©£©§¦¦

:dea` xa daxk epzpynn wiicn `axénð ïðà óà ,àáø øîà̈©¨¨©£©©¦
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עניין הצדקה כוללת צדקה בממונו וצדקה בגופו היינו טרחת הגוף בעניינים דאהבת ישראל, עליו להוסיף אומץ בשני עניינים אלו.
ממכתב ג' סיוון, תשי"ד



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc zay(iyiy meil)

àðéðzraex `ed oiia d`ved xeriyy epzpyna epipy ep` mb ± §¦¨
,epipy jky ,ziriaxïéé àéöBnäexeriy ,igéðúå ,ñBk úâéæî éãk ©¦©¦§¥§¦©§¨¥

dìò`edy ,epzpyn lr `ziixa epipye ±,äôé ñBk úâéæî éãk £¨§¥§¦©¨¨
.dkxa ly qek epiidcàôéñ éðz÷å,epzpyn seqa epipye ±øàLe §¨¨¥¥¨§¨

ïé÷Lnä ìkmxeriy diizyl miie`xd,úéòéáøazegt `ived m`e ¨©©§¦¨§¦¦
oii z`ved lr miaiigy epipyy dny jgxk lre ,xeht ziriaxn
befnl ie`xd xeriyl dpeekd ,dkxa ly qek zbifn xeriya ig
iwlg dyly ea bfenyky ,ziriax raex epiide ,ziriax ziizy
:`xnbd dtiqen .ziriax lr cenri ,diizyl ie`x ezeyrl min

déîòèì àáøåqeky epzpynn cenll xyt`y `ax xn`y dne ± §¨¨§©§¥
,z`f xn` ezhiyl ,ig oii ziriax raex ea `diy jixv dkxa ly

àiî úìz ãç ìò éøc àìc àøîç ìk ,àáø øîàcepi`y ig oii lk ± §¨©¨¨¨©§¨§Ÿ¨¥©©§¨©¨
,min ly miwlg dyly epnn cg` wlg lk lr `yepàøîç åàì̈©§¨

àeäaeqy oeike .ewfeg aexn diizyl ie`x epi`y ,oii epi` ±`ax x
epipyy dnn ixd ,eilr min iwlg dyly zbifn jixv oiiy
cenll yi ,ziriaxa `ed miwyn x`y z`ved xeriyy epzpyna
lr cenri epbfniyky ick ,ziriax raex `ed oii z`ved xeriyy

.ziriax
:`ax ly di`xd z` dgec iia`úBáeLú ézL ééaà øîàaiydl yi ¨©©©¥§¥§

,øáca,epzpynn `ax ly ezii`x lr ,xnelkàãç,zg` daeyz ± ©¨¨£¨
ïðúcyi `nh mc ly mipeeb dyng ,(.hi dcp) dpyna epipyy ± ¦§©

,mina befnd mec` oiik d`xpd mc `ed mdn cg`e ,dy`a
,dpynd zyxtneåd`xndâeænäea yiy oii ly d`xn `edéðL §©¨§¥

å íéî é÷ìçwlgéðBøéMä ïéiä ïî ïéé ãçàdnyy dpicna lcbd ± ¤§¥©¦§¤¨©¦¦©©¦©¦¦
cg` wlg lr min iwlg ipy `ed oii zbifn xeriyy rnyne .oexy
gikedl oi` ok m`e ,oii cg` wlg lr min iwlg dyly `le ,oii

.ziriax raex `ed dkxa ly qekl oiid xeriyy epzpynnãBòå§
ziriaxa zeidl jixv did oii `ivend xeriy ok` m`y ,daeyz
meyn `ed qekd zbifna exeriyy mrhde ,oiwyn x`yak
ixdy ,dyw ,ziriax ea didi diizyl ie`x didie epbfniyky

y okzi ji`e ,xeriy ea oi`e bfnp `l oiicr e`ivenyk eiykríéî©¦
dzr mi`vnp [oiia bfnidl micizrd],ãka,m`iven epi`e ©©

ïéôøèöîe`l` .oiid z`ved lr eaiigl ziriaxl oiid z` milydl ¦§¨§¦
,`ed qekd zbifn xeriya oii z`ved lr miaiigy mrhd jgxk lr
.dbifnd xg`l ziriax ea `di `l m` s`e ,exeriy edfy meyn

:`ax aiynàáø déì øîà,iia`lúøîà÷c àäzxn`y dn ± ¨©¥¨¨¨§¨¨§©
`ed befn oiiy dcpa epipyy dnn ilr zeywdlíéî é÷ìç éðL§¥¤§¥©¦

ãçàåly,éðBøéMä ïéiä ïî ïééy ,aiydl il yiãeçì éðBøéMä ïéé §¤¨©¦¦©©¦©¦¦©¦©¦¦§
meyn ,min miwlg ipya bfnp [ecal±]éôøcxnelk ,jx `edy ± §¨¥

lr min iwlg dyly mibfen zepii x`ya la` ,jk lk sixg epi`y
.oii ly cg` wlgénð éà,ef `iyew zegcl yi sqep ote`a ±íúä ¦©¦¨¨

àúeæç íeMîmeyn df xeriy `pzd dpy ,dcp zkqna my ± ¦£¨
m`y ,mi`nhd minc ze`xn oiprl befn d`xn edn x`al dvxy

,xedh el dnecd mcd `di ,min xzei bfenìáàzbifn zxhnyk £¨
`id oiidàîòèì,eze` mirhdl ick ±éôè éòaxzei befnl jixv ± §©£¨¨¥§¥

oi` df itle ,oii ly cg` wlg lr min iwlg dyly epiide ,min
.zepiid x`yl ipexiyd oii oia weligúøîà÷ãezxn`y dne ± §¨¨§©
d eidiy xyt` ji` ilr zeywdlïéôøèöîe ãka íéîmilydl ©¦©©¦§¨§¦

y aiydl il yi ,ez`ved lr miaiigy xeriylïéðòìmeyn aiigl §¦§©

a d`vedïðéòa áéLçc éãéî úaL,aeyg xacd didiy jixv ±àäå ©¨¦¦©£¦¨¦©§¨
áéLç àä énðie`xy iptn ,aeyg xeriy `ed mb ziriax raexe ± ©¦¨£¦

,dkxa ly qekl ie`x didie ziriax lr cenriy cr mina ebfenl
.mind z` enr `ived `ly s` df xeriy lr aiig okle

:yexw oiia d`veda aiigd xeriya dpc `xnbdàðz`ztqeza ¨¨
,(f"d h"t)Láéd`ved aeig oiprl exeriy ,yexw oii ±,úéfëameyn ¨¥§©©¦

oii z`veda miaiigy xeriyde ,zifk ea yi yxwpy oii ziriaxy
,miwynd x`yk ziriax `ed yexw.ïúð éaø éøác¦§¥©¦¨¨

,ãçà øác eøîà äãeäé éaøa éñBé éaøå ïúð éaø ,óñBé áø øîà,`ede ¨©©¥©¦¨¨§©¦¥§©¦§¨¨§¨¨¤¨
.zifk ea yi yxwpy gl xac ziriaxyïøîàc àä ,ïúð éaødn ± ©¦¨¨¨©£¨¨

ziriaxy meyn zifka d`ved oiprl exeriy yexw oiiy ,epxn`y
.zifk ea yi yxwpy gl oiiàéðúc ,äãeäé éaøa éñBé éaøåepipyy ± §©¦¥§©¦§¨§©§¨

,`ziixaaíéøác äML ,øîBà äãeäé éaømd ,el`élewî± ©¦§¨¥¦¨§¨¦¦¥
oda miliwny zeklddnéøîeçîe ,éànL úéaoday zeklddne ± ¥©©¥§¥

mixingn,ìlä úéa`ed mdn cg`e,äìáð ícy,ïéøäèî éànL úéa ¥¦¥©§¥¨¥©©§©£¦
,d`nehd a` `edy dlapd xya llka epi`y ,xnelkìlä úéáe¥¦¥

ïéànèîdlapd xyak eze`e .óà ,äãeäé éaøa éñBé éaø øîà §©§¦¨©©¦¥§©¦§¨©
ìlä úéa eànhLk,dlap mc,úéòéáø Ba LiL íãa àlà eànè àì §¤¦§¥¦¥Ÿ¦§¤¨§¨¤¤§¦¦

ìBëéå ìéàBä`ed,úéfk ìò ãBîòìå LBø÷ìxyay xeriyd `edy ¦§¨¦§§©£©©©¦
ea yi yxwpy gl xac ziriaxy ,eixaca x`eane .ea `nhn dlap

.zifk
dcedi iaxa iqei iaxe ozp iaxy sqei ax xn`y dn z` dgec iia`

:cg` xac exn`àéä àì àîìéc ,ééaà øîà,oekp df oi` `ny ± ¨©©©¥¦§¨Ÿ¦
y meynàëä ïúð éaø øîà÷ àì ïàk ãò[o`k±]úéòéáø éòácicky ± ©¨Ÿ¨¨©©¦¨¨¨¨§¨¥§¦¦

epi`yk ziriax ea `diy jixv yexwd oiia zifk xeriy `diy
,yexwLéì÷c ,ïééa àlà,yxwp `edyke ,ar epi`e yelw `edy ± ¤¨§©¦¦§¦

,ohw xeriyl wnhvnéîñc íãa ìáàCyaiiznyke ,ar `edy - £¨§¨¦§¦
`diy icky xyt` ,jk lk ohw xeriyl wnhvn epi`úéfkmc ©©¦

yexwúéòéáø éòa àì,gl mc ziriax dligzn `diy jixv `l ± Ÿ¨¥§¦¦
ick ziriax jixv gl mca mby xaeqd dcedi iaxa iqei iaxk `le

.yxwiyk zifk `diyénð éày ,sqep ote`a zegcl xyt` ±ïàk ãò ¦©¦©¨
aøa éñBé éaø øîà÷ àìíúä äãeäé é[my±]úéfëc`diy ickay - Ÿ¨¨©©¦¥§©¦§¨¨¨§©©¦

yxwiiyk zifkúéòéáøa déì ébñea `di gl `edyky el ic ± ©¦¥¦§¦¦
,ziriaxéîñc íãa àlàìáà ,CaLéì÷c ïéé,ar epi`e yelw `edy ± ¤¨§¨¦§¦£¨©¦¦§¦

`diy ickay xyt`úéfkyxwpyk oiiúéòéáøî øúBé éåäjixv - ©©¦¨¥¥¥§¦¦
,gl oiicr `edyk oii ziriaxn xzei ea `diy÷étî éëå± §¦©¦

s` `ivenykeúéfkî úBçtyexw oiiáéiçéì,ez`ved lr aiigzi ± ¨¦©©¦¦©©
`le ,yxwpyk zifkn zegt dyrp gl `edyk ziriaxny meyn

.zifka wx aiig yexw oii `ivendy xaeqd ozp iaxk
`ivend :dpyna epipyáìçexeriy.äòéîb éãkdn zxxan `xnbd ¨¨§¥§¦¨
:dpekpd `qxibd `ideäì àéòaéàm`d ,daiyid ipa ewtzqd ± ¦©§¨§

`id epzpyna `qxibd.'äòéîb éãk' Bà 'äàéîb éãk'daiyn §¥§¦¨§¥§¦¨
:`xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà(fi ck ziy`xa) aezkéðéàéîâä' ¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦¦

,'Cckî íéî èòî àð.s"l`a 'd`inb' qexbl yiy gkene ¨§©©¦¦©¥
`id `qxibd m`d mitqep zenewn dyly iabl zwtzqn `xnbd

:o"ira e` s"l`aeäì àéòaéà`id ,daiyid ipa ewtzqd ±yi j ¦©§¨§
xeriyl mipirxbd z` sxvl oi`y (:er) lirl epipyy dna qexbl

,mz`ved lr miaiigy milke`d
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oii `ivend` cenr fr sc ± ipiny wxtzay
àðéðz.opirnW ,ziriax oiwWn x`WA ipzCn ,FxEriW EdfC opirnW inp oizipzOn ¨¥¨¦©§¦¦©¦¨§¦©§¤¦¦§¨¥¦§¨©§¦§¦¦¨§¦©

KigxM lr ,KMld .ziriaxn zFgtA diIzWl iE`xd dwWnA d`vFd oi`C DiPin¦¥§¥¨¨§©§¤¨¨¦§¦¨§¨¥§¦¦¦§¨©¨§¥
iE`xd xEriW - dkxA lW qFM zbifn icM oiiA ExriW iMziIzWlziriax ¦¦£§©¦§¥§¦©¤§¨¨¦¨¨¦§¦©§¦¦

zFiE`xd zFbifOd KxcM `In zlY cg lr aidi ikC .ziriax raFx Epiide ,hwp§©§©§©§¦¦§¦¨¥©©§¨©¨§¤¤©§¦¨§
Wi .ziriax lr cFnri - diIzWlmirFh ¦§¦¨©£©§¦¦¥¦

drEnWAraFx - ziriax [raFx] ,xnFl Ff ¦§¨©©§¦¦©
`EdW ,bFl lr ziriax lr cFnrie ,bFNd©§©£©§¦¦©¤

.aTd ziriaxzErheEpizFAxe ,mciA `Ed §¦¦©©§¨§¨¨§©¥
i`xE .oM Exn` `lxifp 'QnA xaCl Wi ' Ÿ¨§¥§¨¨¥©¨¨§©¤¨¦

).gl sc:(iWng ;od zFIriax '- `YwOEq §¦¦¥¨¥©§¨
Exn`PW xnFlM- `YxeEig 'de ,mce oiiA §©¤¤¤§§©¦§¨§¦©§¨

Exn`PWz`vFd `dl aiWge .oiwWn x`WA ¤¤¤§¦§¨©§¦§¨¥§¨¨©
KigxM lre .`YxEig iAB oiwWn x`WC zAW©¨¦§¨©§¦©¥¦©§¨§©¨§¥
aiWg `wC ,Edpip bFNd ziriaxA EdNEM Edpd̈§§¦§¦¦©¦§§¨¨¥
ivg `EdC ,xifpl onW ziriax EdiicdA©£©§§¦¦¤¤§¨¦§£¦

onW lW DxEriWdcFYdbFl ivge ,zFgpnA ¦¨¤¤¤©¨¦§¨©£¦
onWdcFzlzFgpnA opitli).gt sc(:ézL ¤¤§¨¨§¦©¦§¨§¥

øáca úBáeLz.oizipzOn slinl ivn `lC: §©¨¨§¨¨¥§¥©¦©§¦¦
àãç.cg lr `N` `In ixC `l `xngC £¨§©§¨¨¨¥©¨¤¨©©

dCp 'QnA ,oixY)a"t.hi sc:(d`xn dXng §¥§©¤¦¨£¦¨©§¥
inc.bEfnM EdiiPin cge ,od oi`nh 'WxtnE ¨¦§¥¦¥§©¦©§§¨§¨¥

iwlg ipWA - Ll iYxn`W bEfnkE :dpWOA©¦§¨§¨¤¨©§¦§¦§¥¤§¥
oii cg`e min:ïéiä ïîéðBøéMä.lcBW ©¦§¤¨©¦¦©©¦©¦¦¤¨¥

`Ed dpicn mW .oFxXA:ãka íéî ãBòå ©¨¥§¦¨§©¦©©
ïéôøèöîe.iklC mEXn oii 'ipznC `nrh i` ¦§¨§¦¦©§¨§©§¦©¦¦¦§¦
Dil bifnd`xie,ziriax FA `di diIzWl ¨¥¥§¥¨¤¦§¦¨§¥§¦¦

`l oiicr - Dil wiRn iM `din `YWd,bfnp ¨§¨¦¨¦©¥¥£©¦Ÿ¦§©
K`id cMA ocFrW min ,xEriW o`M oi`e§¥¨¦©¦¤¨©©¥¨
e`l `nrh KgxM lr `N` ?FaiIgl oitxhvn¦§¨§¦§©§¤¨©¨§¨©§¨¨

ifgzilC mEXnx`WM ziriaxl diIzWl ¦§¦§£¥¦§¦¨¦§¦¦¦§¨
ikC b"r`e .DixEriW ikd `N` ,`Ed oiwWn©§¦¤¨¨¦¦¥§§¦

ziriax ied `l Dil bifn:éôøc.Kx:ð"à ¨¥¥¨¨¥§¦¦§¨¥©
àúeæç íeMî íúä.ixcC inp idpE ,Dil hwp ¨¨¦£¨§©¥§¦©¦§¨¥

ied `l mC zi`xn - `nrhA zlY cg lr©©§¨§©§¨©§¦¨¨¨¥
aidi i`e .oii cg`e min miwlg ipWA `N ¤̀¨¦§¥£¨¦©¦§¤¨©¦§¦¨¥
,`Ed wFxi mcM Fl dnFCd mC ,ith DiA¥§¥¨©¤§¨¨

xFdhe:áéLç àä.ifgCitFxvl`In DiA: §¨¨£¦©£¦§¨¥¥©¨
Láé.WExw oii:úéfëa.DiA ded `xTirnC ¨¥©¦¨§©©¦§¥¦¨¨£¨¥
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íãa àlà Y éòéáøa déì ébñ úéfëc íúä äãeäé§¨¨¨§©©¦©¦¥¦§¦¦¤¨§¨

éîñc,úéòéáøî øúBé éåä úéfk Y Léì÷c ïéé ìáà ,C ¦§¦£¨©¦¦§¦©©¦¨¥¥¥§¦¦
."äòéîb éãk áìç" .áéiçéì Y úéfkî úBçt ÷étî éëå§¦©¥¨¦©©¦¦©©¨¨§¥§¦¨
ïîçð ø"à ?'äòéîb' éãk Bà 'äàéîb' éãk :eäì àéòaéà¦©£¨§§¥§¦¨§¥§¦¨©§¨

:÷çöé øaeäì 'éòaéà ."Cckî íéî èòî àð éðéàéîâä" ©¦§¨©§¦¦¦¨§©©¦¦©¥¦©£¨§
ïéðéàøâ

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

אולי יש מקום שיקדיש מזמנו לכתיבת מאמרים קלי ההבנה )וקלי הסגנון( בהנוגע לקיום מצוות מעשיות בפועל דווקא ולאורח חיים 
מסורתי בחיי היום יום – בשביל הנוער והצעירים . . ומתאים לתכונות נפשם.

ממכתב כ"ז אייר, תשי"ט



רמז
oii `ivend` cenr fr sc ± ipiny wxtzay

àðéðz.opirnW ,ziriax oiwWn x`WA ipzCn ,FxEriW EdfC opirnW inp oizipzOn ¨¥¨¦©§¦¦©¦¨§¦©§¤¦¦§¨¥¦§¨©§¦§¦¦¨§¦©
KigxM lr ,KMld .ziriaxn zFgtA diIzWl iE`xd dwWnA d`vFd oi`C DiPin¦¥§¥¨¨§©§¤¨¨¦§¦¨§¨¥§¦¦¦§¨©¨§¥

iE`xd xEriW - dkxA lW qFM zbifn icM oiiA ExriW iMziIzWlziriax ¦¦£§©¦§¥§¦©¤§¨¨¦¨¨¦§¦©§¦¦
zFiE`xd zFbifOd KxcM `In zlY cg lr aidi ikC .ziriax raFx Epiide ,hwp§©§©§©§¦¦§¦¨¥©©§¨©¨§¤¤©§¦¨§

Wi .ziriax lr cFnri - diIzWlmirFh ¦§¦¨©£©§¦¦¥¦
drEnWAraFx - ziriax [raFx] ,xnFl Ff ¦§¨©©§¦¦©

`EdW ,bFl lr ziriax lr cFnrie ,bFNd©§©£©§¦¦©¤
.aTd ziriaxzErheEpizFAxe ,mciA `Ed §¦¦©©§¨§¨¨§©¥

i`xE .oM Exn` `lxifp 'QnA xaCl Wi ' Ÿ¨§¥§¨¨¥©¨¨§©¤¨¦
).gl sc:(iWng ;od zFIriax '- `YwOEq §¦¦¥¨¥©§¨

Exn`PW xnFlM- `YxeEig 'de ,mce oiiA §©¤¤¤§§©¦§¨§¦©§¨
Exn`PWz`vFd `dl aiWge .oiwWn x`WA ¤¤¤§¦§¨©§¦§¨¥§¨¨©

KigxM lre .`YxEig iAB oiwWn x`WC zAW©¨¦§¨©§¦©¥¦©§¨§©¨§¥
aiWg `wC ,Edpip bFNd ziriaxA EdNEM Edpd̈§§¦§¦¦©¦§§¨¨¥
ivg `EdC ,xifpl onW ziriax EdiicdA©£©§§¦¦¤¤§¨¦§£¦

onW lW DxEriWdcFYdbFl ivge ,zFgpnA ¦¨¤¤¤©¨¦§¨©£¦
onWdcFzlzFgpnA opitli).gt sc(:ézL ¤¤§¨¨§¦©¦§¨§¥

øáca úBáeLz.oizipzOn slinl ivn `lC: §©¨¨§¨¨¥§¥©¦©§¦¦
àãç.cg lr `N` `In ixC `l `xngC £¨§©§¨¨¨¥©¨¤¨©©

dCp 'QnA ,oixY)a"t.hi sc:(d`xn dXng §¥§©¤¦¨£¦¨©§¥
inc.bEfnM EdiiPin cge ,od oi`nh 'WxtnE ¨¦§¥¦¥§©¦©§§¨§¨¥

iwlg ipWA - Ll iYxn`W bEfnkE :dpWOA©¦§¨§¨¤¨©§¦§¦§¥¤§¥
oii cg`e min:ïéiä ïîéðBøéMä.lcBW ©¦§¤¨©¦¦©©¦©¦¦¤¨¥

`Ed dpicn mW .oFxXA:ãka íéî ãBòå ©¨¥§¦¨§©¦©©
ïéôøèöîe.iklC mEXn oii 'ipznC `nrh i` ¦§¨§¦¦©§¨§©§¦©¦¦¦§¦
Dil bifnd`xie,ziriax FA `di diIzWl ¨¥¥§¥¨¤¦§¦¨§¥§¦¦

`l oiicr - Dil wiRn iM `din `YWd,bfnp ¨§¨¦¨¦©¥¥£©¦Ÿ¦§©
K`id cMA ocFrW min ,xEriW o`M oi`e§¥¨¦©¦¤¨©©¥¨
e`l `nrh KgxM lr `N` ?FaiIgl oitxhvn¦§¨§¦§©§¤¨©¨§¨©§¨¨

ifgzilC mEXnx`WM ziriaxl diIzWl ¦§¦§£¥¦§¦¨¦§¦¦¦§¨
ikC b"r`e .DixEriW ikd `N` ,`Ed oiwWn©§¦¤¨¨¦¦¥§§¦

ziriax ied `l Dil bifn:éôøc.Kx:ð"à ¨¥¥¨¨¥§¦¦§¨¥©
àúeæç íeMî íúä.ixcC inp idpE ,Dil hwp ¨¨¦£¨§©¥§¦©¦§¨¥

ied `l mC zi`xn - `nrhA zlY cg lr©©§¨§©§¨©§¦¨¨¨¥
aidi i`e .oii cg`e min miwlg ipWA `N ¤̀¨¦§¥£¨¦©¦§¤¨©¦§¦¨¥
,`Ed wFxi mcM Fl dnFCd mC ,ith DiA¥§¥¨©¤§¨¨

xFdhe:áéLç àä.ifgCitFxvl`In DiA: §¨¨£¦©£¦§¨¥¥©¨
Láé.WExw oii:úéfëa.DiA ded `xTirnC ¨¥©¦¨§©©¦§¥¦¨¨£¨¥

WExwaE ,ziriax- opirA dnilW ziriax §¦¦§¨§¦¦§¥¨¨¥©
xA e`lCdbifn:ø'åë élewî íéøác 'å øîBà äãeäé '.,`l Eze ipd `Mi`C e`l §¨©§¦¨§¨¥§¨¦¦¥¨§¦¨¨¥§¨

dpaiA mxkl EqpkPWM `N` ,`Mi` `aEh iYM`CEcirdeFzF` lr cg`e cg` lM §©©¦¨¦¨¤¨§¤¦§§§¤¤§©§¤§¥¦¨¤¨§¤¨©
x cird ,zFIcr 'QnA FciAWEN` lr dcEdi ':ïéøäèî ù"á.`Ohl xUaM Fpi`C ¤§¨§©¤¥ª¥¦§¨©¥§©£¦§¥§¨¨§©¥

dlapA,oixdhn y"aC i`dC ,d`xp il .dNw d`nEhl oiwWn zxFY `le ,ziGkA ¦§¥¨§©©¦§Ÿ©©§¦§§¨©¨¦¦§¤§©§§©£¦
`NW ,xn`w `cEgl zFlap z`nEHn`OhiFA Wi - dNw d`nEh la` ,mc`:ìò ¦§©§¥§¨¨¨©¤Ÿ§©¥¨¨£¨§¨©¨¥©

úéfk.ziGMW ,"cg` xaC Exn`" Epiide .mc` `Ohl dlap xEriW `EdWWaId ©©¦¤¦§¥¨§©¥¨¨§©§¨§¨¨¤¨¤©©¦©¨¥
gFOiPWMziriax ied:ø øîà÷ àì ïàk ãòàëä ïúð '.ziGkCziriax irA Wai §¤¦©¨¥§¦¦©¨¨¨¨©¨¨¨¨§©©¦¨¥¨¥§¦¦

ziriax DiA `ied WExw ziGkC xn`wcM ,Wai ziGM `Mil gl ziriaxn xivaE ,glC: §©§¦¥§¦¦©¥¨©©¦¨¥¦§¨¨©§©©¦¨¨§¨¥§¦¦
Léì÷c ïééa àlà.ax gl `EdWkE,FgtpWAiizOWkE-wnvpxEriWlohw:ìáà ¤¨§©¦¦§¦§¤©©¦§§¤¦§©¥¦§¨§¦¨¨£¨

íc.WaIWkE .WExw zFidl aFxwe ar ,Kinq ied gl `EdWM,ohw xEriWl wnvp Fpi` ¨§¤©¨¥§¦¨§¨¦§¨§¤¨¥¥¦§¨§¦¨¨
ziriaxn zFgtA `Ohn zFliap mce ,gl ziriax irA `l Wai ziGke .hrn `N`: ¤¨§©§©©¦¨¥¨¨¥§¦¦©§©§¥§©¥§¨¥§¦¦

ïéðéàøâ

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

øîàã'ek `in zlz cg lr ixc `lc `xng lk `ax.cg`" 'ta 'ixn`c `de

"zepenn ipic).fl oixcdpq(cg` jxved m` ,"bfnd xqgi l`" :oixcdpq iab

cg lr dbifnc rnyn ,oixcdpqn yily epiidc ,'ek `vei ± b"k yi m` z`vl mdn

"adfd"a xn`ck ,zlz cg lr dbifnd htynk bfen 'id `wec `axc :`"aix xne` !oixz

).q n"a(.`rici rcin icic dbifn :`ax xn`

"oixarn cvik"ae).cp oiaexir:(dbifn i`d inc

la` .`ng xa sqei axc dixa `axc dbifnl

`l` oibfen oi` ± wfg oii miade`d mlerd x`y

jixt i`n k"`c ,i"xl d`xp oi`e .oixz cg lr

!mc` ipa x`y zbifna dcpc 'ipzn iwel ,iia`

oiia ± "bfnd xqgi l`"c `xwc i"xl d`xp `l`

mzqa `xwl inwe`l `kilc meyn ,ipexiyd

?efg i`nl oixcdpq riaxc .riax iedc ,dbifn

`eddl ,edine .zeytp ipicl efg yily la`

,`zefg meyn mzdc `pyiloia wlgn `lc

,`zefg meyn :yxtl yie .dyw ± ipexiyd oii

cg lr ebfenl jxc ,d`xnd ciqti `ly ick

xzei `le oixz:àãçiwlg ipy befnde opzc

min.,oixz cg lr befn mzqc ,iia`l :z"`e

iwlg ipy yxtl jixhvi` i`n` dywz daxc`

c"qc :l"ie !"mzq befnk" xninl dil ded ,min

befn lk ied ikdc ,l"nw digxe` ab`c:ãåòå
oitxhvne cka min.meyn e`l `nrh k"r`

x`yk diizyl ifge ziriax ded dil bifn iklc

dil bifn iklc b"r` ,`xeriy ikd `l` ,oiwyn

meyn `l` ,qxhpewa yxitck ,ziriax ied `l

.dkxa ly qekl eripvdl ie`xe `ed aeyg oiic

min `la dkxa ly qekl ie`x epi`y t"r`e

z` oda seyl oripvny min enk ied n"n ±

iia`e .xeliw `la oiie`x opi`y t"r` ,xeliwd

,befn ziriax jixvn `lc ,`da `l` bilt `l

,dkxa ly qekl jixv ig oii ziriax raex la`

"migqt iaxr"a rnynck):gw sc,(ax xn`c

`diy jixv elld zeqek 'c :l`eny xn` dcedi

elld zeqek 'c :iaizin .dti qek zbifn ick oda

cg ici`e ici` !ziriax ick mda `diy jixv

cg` lkl dti qek zbifn ick ,`ed `xeriy

ziriaxc rnyn .ziriax ick epiid ± cg`e

lkl iedc ,zeqek rax` lkl epiid ± `ziixac

ig cg` `ziixac `tiqa mzd ipzwc `de .dti qek zbifn `edy ,ziriax raex cg

.dzyie epbfni cg`e ,ig `edy enk ziriax raex eze` ± dzyi cg` :t"d ± befn cg`e

'iriax ira zifkc `kd ozp 'x xn`w `l k"r iia` xn`w jenqac :i"xl dyw ,edine

yxity dn itle .ig oii ziriax ira dkxa ly qekc iia`l dil `xiaqc rnyn .'ek

xninl opivn ± qek zbifnl ie`x epi`c meyn ziriax ira yexw oiiac jenqa qxhpewa

i`c :qxhpewd 'itl i"xl dyw la` .ziriax ira `l befn oiia 'it`c iia` xaq mlerlc

`py i`n ,dlgzn ziriax ea didy mrhn aeyg dnl ± dbifnl ifg `l yai zifk

"ripvnd" yixc dwnvy zxbexbn).`v onwl?(edl `xiaq iia`e sqei axc :i"xl d`xpe

qt iaxr"c `ziixae .jenqa rnynck ,ig oii ziriax ira dkxa ly qekc:ipzwc "mig

,diytp ditp`a oii oizipzna dpyy dne .cg` lkl epiid ± ziriax ick oda `diy

icka aiygc xnel ,`axca drhp `lc meyn epiid ± oiwyn x`yk ziriaxa iedc b"r`

± "ziriaxa ig oii `ivend" `icda `pz `lc `de .ziriax lr cenrle befnl ie`xy

dnibt ici lr dkxa ly qekn lqtin i` la` ,ziriax z`veda aiiginc `ed dkxa ly qekl eripvdl ie`xc dinrh `edd meync ,qekd zbifn ick hwpinl dil `gipc meyn

`le oewz `irae ,dbifn i"r `l` ifg `le li`ed ,i`d ilek xhef xeriyk dil irpvn `lc meyn ± ieb e` l`xyi ziizyl ie`xc meyn ,ziriaxa aiigin `l ± ieb ea rbpy e`

ikdl dil irpvn `lc meyn ± xiipn xzei aeygy t"r` ,oiqken xyw xeriyk aiyg `lc slw enk ,dil irpvn `l inp hih leaible .min `la oiie`xy oiwyn x`yk aiyg:

ìéàåäzifk lr cenrle yexwl lekie."dywnd dnda" 'ta `xw jixv i`n` k"` :dnize .xyak aiyg mcc rnyn).ar oileg(oixcdpq yixae).c sc(zn mc ziriaxl

"dcpd mc" yixac meyn ,mc ziriaxl `xw ira zn iabc :i"x xne`e !yexwl lekiy meyn xyak iedc dil wetiz ?ld`a `nhnc):dp dcp(oi` opira zn z`nehac :opixn`

zelap mc `nhn `l `kdc `pz i`dc :l"i cere .`ed silgn erfb ± mce .zwlv enewna dyrpc ,silgn erfb oi`c e`l i` ,opixdhn ded xya elit`e mvrc `inec ,silgn erfb

xeriy ea yi f`y ,zegta `le ziriaxa `l` mcd `nhi `ly jixhvi` ± yexwl lekic `nrh i`de ± `nh zeliap mcc dyxc mey dil zi` `l` ,yexwl lekiy meyn

] "mikqpde zegpnd" wxta `pz `ki` ikdle .xyak ied `lc r"k ecen ± `xw e`la la` .xyali`ed d"c .cw y"re :bw zegpnoke .xedh `edy zelap mc lr ecirdy :xn`c [

"dry lk" wxtac ,dlap xya llka ied `l mcc mewn lka rnyn).ak 'c migqt(jixt ike .exzed dcibe dalge `id ± dlap 'xzedykc meyn d`pda xzen alge cibc witn

dlirnae .dxzed dnce `id dlap dxzedyk ipyn `l ± 'ek mc ixde :mzd).fi sc(uxy llka `ied `lc meyn ,"`nhd mkl dfe"n uxyd mc witn "gafn iycw" wxta ,inp
iaxc

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

úâéæî éãk dìò éðúå ,ñBk úâéæî éãk ïéé àéöBnä àðéðz̈¥¨©¦©¦§¥§¦©§¨¥£¨§¥§¦©
.úéòéáøa ïé÷Lnä ìk øàLe :àôéñ éðú÷å .äôé ñBk¨¤§¨¨¥¥¨§¨¨©©§¦¨§¦¦
ìò éøc àìc àøîç ìk :àáø øîàc ,déîòèì àáøå§¨¨§©§¥©£©¨¨¨©§¨§¨¨¥©
ézL :ééaà øîà .àeä àøîç åàì Y àiî úìz ãç©§¨©¨¨©§¨¨©©©¥§¥
íéî é÷ìç éðL Y âeænäå ,ïðúc :àãç ,øáca úBáeLz§©¨¨£¨¦§©§©¨§¥¤§¥©¦
!ïéôøèöîe ãka íéî :ãBòå .éðBøéMä ïéiä ïî ,ïéé ãçàå§¤¨©¦¦©©¦©¦¦§©¦©©¦§¨§¦
ïî ,ïéé ãçàå íéî é÷ìç éðL zøîà÷c àä :àáø ì"à¨¨¨§¨¨§©§§¥¤§¥©¦§¤¨©¦¦
íúä ,ð"à .éôøc ,ãeçì éðBøéMä ïéé Y éðBøéMä ïéiä©©¦©¦¦©¦©¦¦§§¨¥¨¨
zøîà÷ãe .éôè éòa Y àîòèì ìáà ,àúeæç íeMî¦£¨£¨§©§¨¨¥§¥§¨¨§©§

kî íéî,ïðéòa áéLçc écéî úaL ïéðòì Y ïéôøèöîe ã ©¦¦©¦§¨§¦§¦§©©¨¦¥©£¦¨¥©
:àðz .áéLç àä éîð àäå.ïúð éaø éøác ,úéfëa Láé §¨©¦¨£¦¨¨¨¥§©©¦¦§¥©¦¨¨

eøîà äãeäé éaøa éñBé éaøå ïúð éaø :óñBé áø øîà̈©©¥©¦¨¨§©¦¥§©¦§¨¨§
éaøa éñBé éaøå ,ïøîàc àä Y ïúð éaø .ãçà øác̈¨¤¨©¦¨¨¨©£©©§©¦¥§©¦
élewî íéøác äML :øîBà äãeäé éaø ,àéðúcY äãeäé§¨§©§¨©¦§¨¥¦¨§¨¦¦¥
ïéøäèî ù"á Y äìáð íc .ä"á éøîeçîe éànL úéa¥©©¥§¥©§¥¨§©£¦
eànhLk óà :äãeäé éaøa éñBé ø"à .ïéànèî ä"áe§©§¦¥§©¦§¨©§¤¦§
ìéàBä ,úéòéáø Ba LiL íãa àlà eànè àì Y ä"áŸ¦§¤¨§¨¤¥§¦¦¦
àì àîìéc :ééaà øîà .úéfk ìò ãBîòìå LBø÷ì ìBëéå§¨¦§§©£©©©¦¨©©©¥¦§¨¨
úéòéáø éòác àëä ïúð éaø øîà÷ àì ïàk ãò ;àéä¦©¨¨¨¨©©¦¨¨¨¨§¨¥§¦¦

éîñc íãa ìáà ,Léì÷c ,ïééa àlà Yàì úéfk Y C ¤¨§©¦¦§¦£¨§¨¦§¦©©¦¨
'øa éñBé éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,éîð éà .úéòéáø éòä¥§¦¦¦©¦©¨¨¨¨©©¦¥§©
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òøâðå" :àleò øa àáø øîà ?ïéðéòøb Bà ïéðéàøb©§¦¦©§¦¦¨©¨¨©¨§¦§©
áø øîà ?úBîîBò Bà úBîîBà :eäì àéòaéà ."Ekøòî¥¤§¤¦©£¨§§§¨©©
."íéäìà ïâa eäîîò àì íéæøà" :éîécáà øa ÷çöé¦§¨©©§¦¦£¨¦Ÿ£¨ª§©¡Ÿ¦

ø"à ?ïéönòî Bà ïðz ïéönàî :eäì àéòaéàøa àéiç ¦©£¨§§©§¦§©§©§¦¦¨©
:ø"ú ."òøa úBàøî åéðéò íöòå" :ïðçBé éaø øîà àaà©¨¨©©¦¨¨§Ÿ¥¥¨¥§§¨
àôéLîa ïzéì éãk Y äöéa ìL ïáBìå äMà ìL áìç ,äàéîb éãk Y äîäa ìL áìç àéöBnä©¦¨¨¤§¥¨§¥§¦¨¨¨¤¦¨§¤¤¥¨§¥¦¥¦§¦¨

ì éãk Y [øBìé÷] ,øBlé÷ ìL?äôéLå äæéçà éãk Bà ,äôéL éãk :éLà áø éòa .íéna óeL ¤¦¦§¥¨©©¦¨¥©©¦§¥¦¨§¥£¦¨§¦¨
úéúk ìò :éLà áø éòa .úéúk ét ìò ïzéì éãk :àðz ."úéúkä ìò ïzéì éãk Lác" .e÷éz¥§©§¥¦¥©©¨¦¨¨§¥¦¥©¦¨¦¨¥©©¦©¨¦

é÷Btàì ,úéúëc àn÷ àLøBnà :àîìéc Bà ,úéúk dleëc ànetà Y.e÷éz ?àìc àðøãBä ©¨§¨¨¦¦§¨©¨¨©¨§¨¦§©¥§¨¨§¨¥
àøa .äìháì ãçà øác àøa àì BîìBòa ä"á÷ä àøaM äî ìk :áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨©¤¨¨§¨Ÿ¨¨¨¨¤¨§©¨¨¨¨
.áø÷òì Y úéîîñe ,úéôôçì Y Lçðå ,Lçðì Y Lezé ,äòøéöì Y áeáæ àøa ,úéúëì ìeìaL©§§¨¦¨¨§§¦§¨©§¨¨§¨¨©£¨¦§¨¦§©§¨

:ø"ú .déì éôééLå eäì é÷ìLå ,àøeéç àãçå àîkeà àãç éúééî ?déì ãéáò éëéääMîç ¥¦¨¥¥©§¥£¨¨¨©£¨¦¨¨§¨§¦§§¨§¦¥£¦¨
lç úîéà ,ïä úBîéà,ìétä ìò Lezé úîéà ,éøà ìò òébôî úîéà :øBab ìò Lúéîîñ úîéà ¥¥¥©©¨©¦¥©©§¦©©£¦¥©©©©¦¥©§¨¦

éàî :áø øîà äãeäé ø"à .ïúéåì ìò úéáìék úîéà ,øLpä ìò úéðeðñ úîéà ,áø÷òä ìò©¨©§¨¥©§¦©©¤¤¥©¦§¦©¦§¨¨§¨¨©©©
àø÷Y."æò ìò ãL âéìánä",deîç éác àçúétà éà÷ äåäc äãeäé áøì çkLà àøéæ éaø §¨©©§¦Ÿ©¨©¦¥¨©§©§©§¨©£¨¨¥©¦§¨§¥£

éféò è"î :ì"à .déì øîà äåä àîìò éììç ìk déðéî éòa éàå ,déúòc àçéãa äåäc dééæçå§©§¥©£¨§¦¨©£¥§¦¨¥¦¥¨£¨¥¨§¨£¨¨©¥¦¥
è"î .àøBäð øãäå àëBLç àLéøác ,íìBò ìL Búéiøák :ì"à ?éøîéà øãäå àLéøa ïâñî©§¨§¥¨©£©¦§¥¦§¦¨¤¨¦§¥¨£¨©£©§¨

eäéépéî ïðéqëîc éðä ?ïééìâî éðäå ïééñëî éðäYeäéépéî ïðéqëî àìc éðäå ,ïééñëîY.ïééìâî ¨¥§©§¨§¨¥§©§¨¨¥¦§©¦©¦©§§©§¨§¨¥§¨§©¦©¦©§§©§¨
øééãc íeMî ?dézáeðb àëéøà àøBz è"î ?éñék ìëàc íeMî ?dézáeðb øèeæ àìîb è"î©§¨©§§¥¦§¨©¦¥¨£¦¨§§¥¦§¨¥
àéL÷ éàå ,éôìéça àøééãc íeMî ?àëéëø àöî÷c àðø÷ è"î .éwa éLBkøëì éòáe ,éîâàaY §¨§¥¨¥§©§¦©¥©§¨§©§¨§¦¨¦§¨§¨§¦§¥§¦©§¨

àöî÷ì déîñéìc éòác ïàî éàä :ìàeîL øîàc .àøåeòúîe àéãðYè"î .'éðø÷ì eäðéôBìL ¨§¨¦§©§¨©£©§¥©©§¨¥§¦§¥§©§¨©¦§§©§¥
àMc .àøåeòúî àøh÷ ìééò éàå ,étcà éøééãc ?àìéòì éìãî àzìBâðøúc àøîéz éàäYCøc ©¦§¨§©§§§¨¦§¦§¥¨§¨§¥©©¥§¦¨¥ª§¨¦§©§¨©¨¤¤

àbøc .íLYàúéìBkúî .âb CøcYàzéa .àc äìëz éúîYàz÷éa .da áéúéàå àaY ¨©§¨¤¤©¦§¦¨¨©¦§¤¨¥¨Ÿ§¥¦¨¦§¨
àúôek .àz÷ò éaYéðáì .áéúå óekYàöeä .éða éðáìYàaöç .äöéöçYíéî áöBçL ¥©§¨§¨§¦¦§¥¦§¥§¥¨£¦¨©§¨¤¥©¦
äæek .øäpä ïîYàúéèeL .äækYàìëéLî .àúeèLYàzìéëLî .dlek éLàîYàéLî ¦©¨¨¨¨¤¦¨§¨§¦§¨¨¥¨©§¦§¨¨§¨
àúéñà .àzìkYäðëea .àzøéñçYäLeáì .äpkàå àBaYàîéìb .äLea àìYBa äNòpL ©§¨¨¦¨£¦§¨§¨§©¤¨§¨Ÿ¨§¦¨¤©£¤
àúìBb .íìâkYàéøet .áéúéàå éìbYà÷ðéæ øBa .äéìò ïéáøå ïéøtLYàøãeñ .é÷ð äæ øBa §Ÿ¤§¨§¦§¥¦§¨¤¨¦§¨¦¨¤¨¦§¨¤¨¦¨¨

" Yàðãtà ."åéàøéì 'ä ãBñYìL ,ø"ú .ïéc àçúétà,äøeáb ïéôéñBî ïéðé÷ænL ïîæ ìk äL ¦¥¨©©§¨©¦§¨¥§¨¨§©¤©§¦¦¦¦§¨
Ceñì éãk ïîL :éàpé 'ø éác éøîà ."ïè÷ øáà Ceñì éãk ïîL" .øéæçå Lçðå âc :ïä elàå§¥¥¨§¨¨©£¦¤¤§¥¨¥¤¨¨¨§¦§¥©©©¤¤§¥¨
øáà ,åàì éàî .BîBé ïa ïè÷å ,ïè÷ øáà Ceñì éãk ïîL :éáéúéî .BîBé ïa ïè÷ ìL ïè÷ øáà¥¤¨¨¤¨¨¤¥¦¦¤¤§¥¨¥¤¨¨§¨¨¤©¨¥¤

ïè÷YìBãb øáàå ,ìBãâcYîL :÷"ä ,àì :éàpé 'ø éác Cì éøîà !BîBé ïa ïè÷ ìLéãk ï ¨¨§¨§¥¤¨¤¨¨¤¨§¦¨§¥©©©¨¤¤§¥
øáà CeñìBîBé ïa ïè÷å ,ïè÷ øáà Ceñì éãk ïîL ;éàpúk àîéì .BîBé ïa ïè÷ ìL ïè÷Y ¨¥¤¨¨¤¨¨¤¥¨§©¨¥¤¤§¥¨¥¤¨¨§¨¨¤
'ø éøácù"øc ,éâìtéî÷ àäa åàì éàî .ïè÷ øáà Ceñì éãk :øîBà ïúð 'ø ,øæòìà ïa ïBòîL ¦§¥©¦§¤¤§¨¨©¨¨¥§¥¨¥¤¨¨©¨§¨¨¦©§¦§

.ïè÷c ìBãb øáà Bà ,ìBãâc ïè÷ øáà :øáñ ïúð 'øå ,ïè÷ ìL ïè÷ øáà :øáñ øæòìà ïa¤¤§¨¨¨©¥¤¨¨¤¨¨§¨¨¨©¥¤¨¨§¨¥¤¨§¨¨
BîBé ïa ïè÷ ìL ïè÷ øáà ìáàYàîìò éleëc àì !àìY,àì BîBé ïa ïè÷c ïè÷ øáà £¨¥¤¨¨¤¨¨¤ŸŸ§¥¨§¨¥¤¨¨§¨¨¤Ÿ
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שבת. פרק שמיני - המוציא יין דף עז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

m`d.'ïéðéòøb' Bà 'ïéðéàøb':`xnbd daiyn,àleò øa àáø øîà ©§¦¦©§¦¦¨©¨¨©¨
(gi fk `xwie) ycwddn dfeg` dcy dcetd oipra aezkòøâðå'§¦§©

'Ekøòî,laeidn exary mipyd xtqn z` oeictd incn rxbl yi - ¥¤§¤
.o"ira 'oipirxb' qexbl yiy gkene

eäì àéòaéàzceara xn`py dn oipra daiyid ipa ewtzqd cer ± ¦©§¨§
epipye ,'W` ilgB dYgOd `ln gwle' (ai fh `xwie) mixetkd mei§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥
xne` iziid 'ilgb' wx xn`p did eli` ,(:dr migqt) `ziixaa
cnll 'y`' xn`p jkl ,zeieak xnelk ,zenner milgb `iaiy
m`d ewtzqde .zexrea xnelk ,zeygel milgb `iadl jixvy

`id `ziixaa `qxibd.'úBîîBò' Bà 'úBîîBà':`xnbd daiynøîà §§¨©
,éîécáà øa ÷çöé áø(g `l l`wfgi) xey` zekln oipra aezk ©¦§¨©©§¦¦

'íéäìà ïâa eäeîîò àì íéæøà'mpi` mlerd lkay mifx`d ± £¨¦Ÿ£¨§©¡Ÿ¦
`ly ,xnelk ,epnn d`p `edy mdn cg` oi`y ,ed`xn mikiygn
qexbl yiy gkene ,xey` jlnk siwze xic` jln mlera did

.o"ira 'zenner'
eäì àéòaéàdna `qxibd `id j`id ,daiyid ipa ewtzqd cer - ¦©§¨§

,zaya znd ipir z` [mixbeq-] oivnrn oi` ,(:`pw) oldl epipyy
m`d.'ïéönòî' Bà ,ïðz 'ïéönàî':`xnbd daiynøa àéiç éaø øîà §©§¦§©§©§¦¨©©¦¦¨©

,ïðçBé éaø øîà àaà(eh bl diryi) aezk,'òøa úBàøî åéðéò íöBòå' ©¨¨©©¦¨¨§¥¥¨¥§§¨
.o"ira 'oivnrn' qexbl yiy gkene

:mitqep mixac ly d`vedd xeriy oipra `ziixa d`ian `xnbd
äîäa ìL áìç àéöBnä ,ïðaø eðzexeriy ,dxedhäàéîb éãkdnk ± ¨©¨¨©¦¨¨¤§¥¨§¥§¦¨

`ivend .zg` zaa rlea ipepia mc`yå ,äMà ìL áìç`ivend ok ¨¨¤¦¨§
ïáBìoealg ±,äöéa ìLmxeriyøBìé÷ ìL àôéLîa ïzéì éãk± ¤¤¥¨§¥¦¥¦§¦¨¤¦

ivend .eqindl ick xeliwd jezl mipzepy xeriyk`,[øBìé÷]¦
exeriyì éãkíéîa óeLizy lr epzile mina eqindl ick ± §¥¨§©¦
.mipird

:xeliwd xeriy oipra wtzqd iy` ax,éMà áø éòaxeriyd m`d ¨¥©©¦
`ed xeliw z`veda miaiigyäôéL éãkgeynl ick jixvy dnk ± §¥¦¨

,mipird z`äôéLå äæéçà éãk Bàrav`a ozil ick jixvy dnk ± §¥£¦¨§¦¨
:`xnbd zxne` .eizerav`a weac hrn x`ypy ,mipira gexnle

e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥
`ivend :dpyna epipyLácexeriyúéúkä ìò ïzéì éãkdkn lr ± §©§¥¦¥©©¨¦

d`ian `xnbd .m`yn zngn ziyrpy lnbd e` qeqd abay
:df xeriy zx`and `ziixaàðz`id dpeekdy ,`ziixaaéãk ¨¨§¥

ét ìò ïzéìd.úéúk ¦¥©¦¨¦
:`ziixad zpeeka wtzqd iy` ax,éMà áø éòaepipyy dn m`d ¨¥©©¦

`ziixaaìò'it,'úéúkick ea yiy xeriy jixvy `id dpeekd ©¨¦
gexnlúéúk dleëc àîetà,dlek dknd lr ±àîìéc Bàe` ± ©¨§¨¨¦¦§¨

gexnl ick ea yiy `id dpeekd `nyúéúëc àn÷ àLøenàlr ± ©§¨©¨§¨¦
,dknd ly oeilrd dvwdàìc àðøãeä é÷etàìz` `ivedl ± §©¥§¨¨§Ÿ

:`xnbd zxne` .dknd it llka epi`y ,dknd zeaiaqe÷éz± ¥
.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz

:d`etx ipiipr cer d`ian `xnbdäî ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨©
àøa ,äìháì ãçà øác àøa àì ,BîìBòa àeä Ceøa LBãwä àøaL¤¨¨©¨¨§¨Ÿ¨¨¨¨¤¨§©¨¨¨¨

ìeìaL,oeflg ±úéúëì.`txzzy dknd lr egipdl ±,áeáæ àøa ©§§¨¦¨¨§
d`etxlìzviwr,äòøéömewn lr migipne aeafd z` miyzeky ©¦§¨

`xa .dviwrd,Lezéd`etxlìzkiypLçðå .Lçðd`etxl ©¦¨¨§¨¨
úéôôçì.oigy oin ±úéîîñed`etxl ,yiakr ±ìzviwr,áø÷ò ©£¨¦§¨¦©©§¨

.dviwrd mewn lr migipne yiakrd z` miyzeky
:oeflgd ici lr zizkd z`etx ziyrp cvik zx`an `xnbdéëéä¥¦

déì ãéáò,ef d`etx dyer cvik ±àøeéç àãçå àîkeà àãç éúééî ¨¦¥©§¥£¨¨¨©£¨¦¨¨
,oal cg` oeflge xegy cg` oeflg mi`ian ±eäì é÷ìLå± §¨§¦§

,mze` milyanedéì éôééLå.dknd mewn lr migxene ± §¨§¦¥
:xeaib lr ylg zni` oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

úBîéà äMîç,el` [micgt±]lç úîéà ïäøBab ìò Lcgt oin md ± £¦¨¥¥¥©©¨©¦
.` :ylgdn cgtn xeaibdy dfkòébôî úîéàdlewy dphw dig - ¥©©§¦©

,wfg,éøà ìòdixa `idy ayeg dlew z` dix`d rneyyky ©£¦
.a .gxeae ,dlecb,ìétä ìò Lezé úîéàoi`e enhega litl qpkpy ¥©©©©¦

.b .epnn xhtidl leki `edúéîîñ úîéà[yiakr±],áø÷òä ìò ¥©§¨¦©¨©§¨
.c .epnn xhtidl leki epi`e epf`a el qpkpyúéðeðñ úîéàoin ± ¥©§¦

,ser,øLpä ìò.eitpk yextln ezakrne xypd itpk zgz zqpkpy ©©¤¤
.dúéaìék úîéà,ohw mi uxy ±ïúéåì ìòel qpkpy ,lecb bc ± ¥©¦§¦©¦§¨¨

.epnn xhtidl leki epi`e epf`aàø÷ éàî áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©§¨
xn`py ,xeaibd lr ylgd zni`y df oipr fnxp ea weqtd edn -

(h d qenr)'æò ìò ãBL âéìánä'`ed `ed jexa yecwd-] xiabnd ± ©©§¦©¨
.wfgd lr ylge cecy mc`l [gk ozepd

:mlerd rah ipiipra mitqep mixac zx`an `xnbdàøéæ éaø©¦¥¨
çkLà`vn ±deîç éác àçúétà éà÷ äåäc äãeäé áøìcnry ± ©§©§©§¨©£¨¨¥©¦§¨§¥£©

,eing zia gztadézòc àçéãa äåäc dééæçåeal didy d`xe ± §©§¥©£¨§¦¨©§¥
,gnydéì øîà äåä àîìò éììç ìk dépéî éòa éàåepl`yi m`e ± §¦¨¥¦¥¨£¨¥¨§¨£¨¨©¥

dnk eze` l`ye ,el aiyi mlerd llga dyrpd xac lk lr
.mlerd rah oipra zel`y

déì øîà,dcedi axl `xif iaxàîòè éàîy mrhd dn ±ïbñî éféò ¨©¥©©£¨¦¥©§¨
àLéøa,xcrd y`xa zekldn mifird ±éøîéà øãäåjk xg`e ± §¥¨©£©¦§¥

.miyakddéì øîà,`xif iaxl dcedi ax,íìBò ìL Búéiøák ¨©¥¦§¦¨¤¨
àøBäð øãäå àëBLç àLéøácjk xg`e jyeg did dligzny ± ¦§¥¨£¨©£©§¨

miyakd iptl zekled zexegy oaexy mifird jk ,xe`d `xap
.mipal maexy

:`xif iax el`y cerïééìbî éðäå ïééñkî éðä àîòè éàîmrhd dn ± ©©£¨¨¥¦©§¨§¨¥¦©§¨
g`yepi` mifird ly odixeg`e apfa dqekn miyakd ly mdixe

:dcedi ax aiyd .dil` odl oi`y ,dqekn,eäéépéî ïðéñkîc éðä̈¥§¦©¦©¦©§
ïééñkî,md miqekn ,mxnvn miqkzn ep`y miyakd ±àìc éðäå ¦©§¨§¨¥§Ÿ

ïééìbî ,eäéépéî ïðéñkîopi` odn miqkzn ep` oi`y mifirde ± ¦©¦©¦©§¦©§¨
.zeqekn

:`xif iax el`y cerdézáeðb øèeæ àìîb àîòè éàîmrhd dn ± ©©£¨©§¨©§§¥
:dcedi ax aiyd .ohw lnbd ly eapfyéqék ìëàc íeMîlke`y ± ¦§¨©¦¥

.mdipia jldnyk mivewd ea ewaci jex` eapf didi m`e ,mivew
:`xif iax el`y cerdézáeðb àëéøà àøBz àîòè éàîmrhd dn ± ©©£¨¨£¦¨§§¥

:dcedi ax aiyd .jex` xeyd ly eapfyéîâàa øééãc íeMîiptn ± ¦§¨¦§©§¥
,minb`a xcyé÷a éLekøëì éòáez` apfd yekyka yxbl jixve - ¨¥§©§¥¨¥

.eze` exrvi `ly my miievnd miyezid
:`xif iax el`y ceràëékø àöî÷c àðø÷ àîòè éàîmrhd dn ± ©©£¨©§¨§©§¨©¦¨

:dcedi ax aiyd .zekx dlnpd ipxwyéôléça àøééãc íeMî± ¦§¨§¨§¦§¥
,daxr ivr oia dxc `idyàøåeòúîe àéãð àéL÷ éàåeidi m`e ± §¦©§¨¨§¨¦§©§¨

,xeerzze ,exwrie ,ura lwzizyk onewnn ecepi ,zeyw dipxw
,oda dielz dlnpd zii`xy meynéòác ïàî éàä ,ìàeîL øîàc§¨©§¥©©§¨¥

àöî÷ì déîñéìc,dlnpd z` `nql dvexd ±ìdéðø÷ì eäðéôeìL± §¦§¥§©§¨¦§¦§§©§¥
.dipxw z` xewri

:`xif iax el`y ceréìcî àzìBâðøúc àøîéz éàä àîòè éàî©©£¨©¦§¨§©§§§¨¦§¥
àléòìsrtrd dler eipir z` lebpxzd mveryky mrhd dn ± §¥¨

cxei oeilrd srtrdy miig ilra x`yk epi`e oeilrd lr oezgzd
meyn :dcedi ax aiyd .oezgzd lrétcà éøééãclr mixcy ± §¨§¦©©©

,zelila mdilr milere zexewde miyxwdàøè÷ ìééò éàå§¦¨¦¦§¨
àøåeòúîdlrnl zelrl ekxcy oyrd mdipirl qpki m`e ± ¦§©§¨

zqipk z` rpene oeilrd lr oezgzd srtrd dler okle ,exeerzi
.mdipirl oyrd

milin dnk ly oxewn lr dcedi ax z` `xif iax l`y cer
zlc z`xwp recn :`xif iax l`y .zeinx`.àLc:dcedi ax aiyd ¨¨

oeyln,íL Cøcl`y cer .zial miqpkpyk my mixaery epiid ¤¤¨
bbl ea milery mleqd `xwp recn :`xif iax.àbøcax aiyd ©§¨

oeyln :dcedi,âb Cøc:`xif iax l`y cer .bbl miler ekxcy epiid ¤¤©
ld recn`xwp lk`nd z` ea miliahny ozt.àúéìekúîaiyd ©§¦¨

oeyln :dcedi axàc äìëz éúîmilke`de ,df xnbi izn ± ¨©¦§¤¨
:`xif iax l`y cer .hrn hrn lk`p `edy iptn ,ok mil`ey

zia `xwp recn.àúéaoeyln :dcedi ax aiydda áézéàå àa± ¥¨Ÿ§¦¥¨
recn :`xif iax l`y cer .ziaa zayl jxcdy oeik ,ea ay`e `a

`xwp ohwe xv zia.àz÷éaoeyln :dcedi ax aiydàú÷ò éazia ± ¦§¨¥©§¨
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zay(iyiy meil)

m`d.'ïéðéòøb' Bà 'ïéðéàøb':`xnbd daiyn,àleò øa àáø øîà ©§¦¦©§¦¦¨©¨¨©¨
(gi fk `xwie) ycwddn dfeg` dcy dcetd oipra aezkòøâðå'§¦§©

'Ekøòî,laeidn exary mipyd xtqn z` oeictd incn rxbl yi - ¥¤§¤
.o"ira 'oipirxb' qexbl yiy gkene

eäì àéòaéàzceara xn`py dn oipra daiyid ipa ewtzqd cer ± ¦©§¨§
epipye ,'W` ilgB dYgOd `ln gwle' (ai fh `xwie) mixetkd mei§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥
xne` iziid 'ilgb' wx xn`p did eli` ,(:dr migqt) `ziixaa
cnll 'y`' xn`p jkl ,zeieak xnelk ,zenner milgb `iaiy
m`d ewtzqde .zexrea xnelk ,zeygel milgb `iadl jixvy

`id `ziixaa `qxibd.'úBîîBò' Bà 'úBîîBà':`xnbd daiynøîà §§¨©
,éîécáà øa ÷çöé áø(g `l l`wfgi) xey` zekln oipra aezk ©¦§¨©©§¦¦

'íéäìà ïâa eäeîîò àì íéæøà'mpi` mlerd lkay mifx`d ± £¨¦Ÿ£¨§©¡Ÿ¦
`ly ,xnelk ,epnn d`p `edy mdn cg` oi`y ,ed`xn mikiygn
qexbl yiy gkene ,xey` jlnk siwze xic` jln mlera did

.o"ira 'zenner'
eäì àéòaéàdna `qxibd `id j`id ,daiyid ipa ewtzqd cer - ¦©§¨§

,zaya znd ipir z` [mixbeq-] oivnrn oi` ,(:`pw) oldl epipyy
m`d.'ïéönòî' Bà ,ïðz 'ïéönàî':`xnbd daiynøa àéiç éaø øîà §©§¦§©§©§¦¨©©¦¦¨©

,ïðçBé éaø øîà àaà(eh bl diryi) aezk,'òøa úBàøî åéðéò íöBòå' ©¨¨©©¦¨¨§¥¥¨¥§§¨
.o"ira 'oivnrn' qexbl yiy gkene

:mitqep mixac ly d`vedd xeriy oipra `ziixa d`ian `xnbd
äîäa ìL áìç àéöBnä ,ïðaø eðzexeriy ,dxedhäàéîb éãkdnk ± ¨©¨¨©¦¨¨¤§¥¨§¥§¦¨

`ivend .zg` zaa rlea ipepia mc`yå ,äMà ìL áìç`ivend ok ¨¨¤¦¨§
ïáBìoealg ±,äöéa ìLmxeriyøBìé÷ ìL àôéLîa ïzéì éãk± ¤¤¥¨§¥¦¥¦§¦¨¤¦

ivend .eqindl ick xeliwd jezl mipzepy xeriyk`,[øBìé÷]¦
exeriyì éãkíéîa óeLizy lr epzile mina eqindl ick ± §¥¨§©¦
.mipird

:xeliwd xeriy oipra wtzqd iy` ax,éMà áø éòaxeriyd m`d ¨¥©©¦
`ed xeliw z`veda miaiigyäôéL éãkgeynl ick jixvy dnk ± §¥¦¨

,mipird z`äôéLå äæéçà éãk Bàrav`a ozil ick jixvy dnk ± §¥£¦¨§¦¨
:`xnbd zxne` .eizerav`a weac hrn x`ypy ,mipira gexnle

e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥
`ivend :dpyna epipyLácexeriyúéúkä ìò ïzéì éãkdkn lr ± §©§¥¦¥©©¨¦

d`ian `xnbd .m`yn zngn ziyrpy lnbd e` qeqd abay
:df xeriy zx`and `ziixaàðz`id dpeekdy ,`ziixaaéãk ¨¨§¥

ét ìò ïzéìd.úéúk ¦¥©¦¨¦
:`ziixad zpeeka wtzqd iy` ax,éMà áø éòaepipyy dn m`d ¨¥©©¦

`ziixaaìò'it,'úéúkick ea yiy xeriy jixvy `id dpeekd ©¨¦
gexnlúéúk dleëc àîetà,dlek dknd lr ±àîìéc Bàe` ± ©¨§¨¨¦¦§¨

gexnl ick ea yiy `id dpeekd `nyúéúëc àn÷ àLøenàlr ± ©§¨©¨§¨¦
,dknd ly oeilrd dvwdàìc àðøãeä é÷etàìz` `ivedl ± §©¥§¨¨§Ÿ

:`xnbd zxne` .dknd it llka epi`y ,dknd zeaiaqe÷éz± ¥
.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz

:d`etx ipiipr cer d`ian `xnbdäî ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨©
àøa ,äìháì ãçà øác àøa àì ,BîìBòa àeä Ceøa LBãwä àøaL¤¨¨©¨¨§¨Ÿ¨¨¨¨¤¨§©¨¨¨¨

ìeìaL,oeflg ±úéúëì.`txzzy dknd lr egipdl ±,áeáæ àøa ©§§¨¦¨¨§
d`etxlìzviwr,äòøéömewn lr migipne aeafd z` miyzeky ©¦§¨

`xa .dviwrd,Lezéd`etxlìzkiypLçðå .Lçðd`etxl ©¦¨¨§¨¨
úéôôçì.oigy oin ±úéîîñed`etxl ,yiakr ±ìzviwr,áø÷ò ©£¨¦§¨¦©©§¨

.dviwrd mewn lr migipne yiakrd z` miyzeky
:oeflgd ici lr zizkd z`etx ziyrp cvik zx`an `xnbdéëéä¥¦

déì ãéáò,ef d`etx dyer cvik ±àøeéç àãçå àîkeà àãç éúééî ¨¦¥©§¥£¨¨¨©£¨¦¨¨
,oal cg` oeflge xegy cg` oeflg mi`ian ±eäì é÷ìLå± §¨§¦§

,mze` milyanedéì éôééLå.dknd mewn lr migxene ± §¨§¦¥
:xeaib lr ylg zni` oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

úBîéà äMîç,el` [micgt±]lç úîéà ïäøBab ìò Lcgt oin md ± £¦¨¥¥¥©©¨©¦
.` :ylgdn cgtn xeaibdy dfkòébôî úîéàdlewy dphw dig - ¥©©§¦©

,wfg,éøà ìòdixa `idy ayeg dlew z` dix`d rneyyky ©£¦
.a .gxeae ,dlecb,ìétä ìò Lezé úîéàoi`e enhega litl qpkpy ¥©©©©¦

.b .epnn xhtidl leki `edúéîîñ úîéà[yiakr±],áø÷òä ìò ¥©§¨¦©¨©§¨
.c .epnn xhtidl leki epi`e epf`a el qpkpyúéðeðñ úîéàoin ± ¥©§¦

,ser,øLpä ìò.eitpk yextln ezakrne xypd itpk zgz zqpkpy ©©¤¤
.dúéaìék úîéà,ohw mi uxy ±ïúéåì ìòel qpkpy ,lecb bc ± ¥©¦§¦©¦§¨¨

.epnn xhtidl leki epi`e epf`aàø÷ éàî áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©§¨
xn`py ,xeaibd lr ylgd zni`y df oipr fnxp ea weqtd edn -

(h d qenr)'æò ìò ãBL âéìánä'`ed `ed jexa yecwd-] xiabnd ± ©©§¦©¨
.wfgd lr ylge cecy mc`l [gk ozepd

:mlerd rah ipiipra mitqep mixac zx`an `xnbdàøéæ éaø©¦¥¨
çkLà`vn ±deîç éác àçúétà éà÷ äåäc äãeäé áøìcnry ± ©§©§©§¨©£¨¨¥©¦§¨§¥£©

,eing zia gztadézòc àçéãa äåäc dééæçåeal didy d`xe ± §©§¥©£¨§¦¨©§¥
,gnydéì øîà äåä àîìò éììç ìk dépéî éòa éàåepl`yi m`e ± §¦¨¥¦¥¨£¨¥¨§¨£¨¨©¥

dnk eze` l`ye ,el aiyi mlerd llga dyrpd xac lk lr
.mlerd rah oipra zel`y

déì øîà,dcedi axl `xif iaxàîòè éàîy mrhd dn ±ïbñî éféò ¨©¥©©£¨¦¥©§¨
àLéøa,xcrd y`xa zekldn mifird ±éøîéà øãäåjk xg`e ± §¥¨©£©¦§¥

.miyakddéì øîà,`xif iaxl dcedi ax,íìBò ìL Búéiøák ¨©¥¦§¦¨¤¨
àøBäð øãäå àëBLç àLéøácjk xg`e jyeg did dligzny ± ¦§¥¨£¨©£©§¨

miyakd iptl zekled zexegy oaexy mifird jk ,xe`d `xap
.mipal maexy

:`xif iax el`y cerïééìbî éðäå ïééñkî éðä àîòè éàîmrhd dn ± ©©£¨¨¥¦©§¨§¨¥¦©§¨
g`yepi` mifird ly odixeg`e apfa dqekn miyakd ly mdixe

:dcedi ax aiyd .dil` odl oi`y ,dqekn,eäéépéî ïðéñkîc éðä̈¥§¦©¦©¦©§
ïééñkî,md miqekn ,mxnvn miqkzn ep`y miyakd ±àìc éðäå ¦©§¨§¨¥§Ÿ

ïééìbî ,eäéépéî ïðéñkîopi` odn miqkzn ep` oi`y mifirde ± ¦©¦©¦©§¦©§¨
.zeqekn

:`xif iax el`y cerdézáeðb øèeæ àìîb àîòè éàîmrhd dn ± ©©£¨©§¨©§§¥
:dcedi ax aiyd .ohw lnbd ly eapfyéqék ìëàc íeMîlke`y ± ¦§¨©¦¥

.mdipia jldnyk mivewd ea ewaci jex` eapf didi m`e ,mivew
:`xif iax el`y cerdézáeðb àëéøà àøBz àîòè éàîmrhd dn ± ©©£¨¨£¦¨§§¥

:dcedi ax aiyd .jex` xeyd ly eapfyéîâàa øééãc íeMîiptn ± ¦§¨¦§©§¥
,minb`a xcyé÷a éLekøëì éòáez` apfd yekyka yxbl jixve - ¨¥§©§¥¨¥

.eze` exrvi `ly my miievnd miyezid
:`xif iax el`y ceràëékø àöî÷c àðø÷ àîòè éàîmrhd dn ± ©©£¨©§¨§©§¨©¦¨

:dcedi ax aiyd .zekx dlnpd ipxwyéôléça àøééãc íeMî± ¦§¨§¨§¦§¥
,daxr ivr oia dxc `idyàøåeòúîe àéãð àéL÷ éàåeidi m`e ± §¦©§¨¨§¨¦§©§¨

,xeerzze ,exwrie ,ura lwzizyk onewnn ecepi ,zeyw dipxw
,oda dielz dlnpd zii`xy meynéòác ïàî éàä ,ìàeîL øîàc§¨©§¥©©§¨¥

àöî÷ì déîñéìc,dlnpd z` `nql dvexd ±ìdéðø÷ì eäðéôeìL± §¦§¥§©§¨¦§¦§§©§¥
.dipxw z` xewri

:`xif iax el`y ceréìcî àzìBâðøúc àøîéz éàä àîòè éàî©©£¨©¦§¨§©§§§¨¦§¥
àléòìsrtrd dler eipir z` lebpxzd mveryky mrhd dn ± §¥¨

cxei oeilrd srtrdy miig ilra x`yk epi`e oeilrd lr oezgzd
meyn :dcedi ax aiyd .oezgzd lrétcà éøééãclr mixcy ± §¨§¦©©©

,zelila mdilr milere zexewde miyxwdàøè÷ ìééò éàå§¦¨¦¦§¨
àøåeòúîdlrnl zelrl ekxcy oyrd mdipirl qpki m`e ± ¦§©§¨

zqipk z` rpene oeilrd lr oezgzd srtrd dler okle ,exeerzi
.mdipirl oyrd

milin dnk ly oxewn lr dcedi ax z` `xif iax l`y cer
zlc z`xwp recn :`xif iax l`y .zeinx`.àLc:dcedi ax aiyd ¨¨

oeyln,íL Cøcl`y cer .zial miqpkpyk my mixaery epiid ¤¤¨
bbl ea milery mleqd `xwp recn :`xif iax.àbøcax aiyd ©§¨

oeyln :dcedi,âb Cøc:`xif iax l`y cer .bbl miler ekxcy epiid ¤¤©
ld recn`xwp lk`nd z` ea miliahny ozt.àúéìekúîaiyd ©§¦¨

oeyln :dcedi axàc äìëz éúîmilke`de ,df xnbi izn ± ¨©¦§¤¨
:`xif iax l`y cer .hrn hrn lk`p `edy iptn ,ok mil`ey

zia `xwp recn.àúéaoeyln :dcedi ax aiydda áézéàå àa± ¥¨Ÿ§¦¥¨
recn :`xif iax l`y cer .ziaa zayl jxcdy oeik ,ea ay`e `a

`xwp ohwe xv zia.àz÷éaoeyln :dcedi ax aiydàú÷ò éazia ± ¦§¨¥©§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד ריב



xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc zay(ycew zay meil)

éàpé éaøc àúéìåziaa exn`py mixacd ,`ziixaa df xe`ia itle ± §¥¨§©¦©©
ixac iptn egcpy meyn ,dkldl mpi` i`pi iax ly eyxcn

,mdilr miwlegd mi`pzdàëäå`ziixaa ,[o`k-]éâìôéî÷ àäa± §¨¨§¨¨¦§§¦
,mi`pzd ewlgp dfaøáñ øæòìà ïa ïBòîL éaøjeql ick xeriydy ©¦¦§¤¤§¨¨¨©
å ,ìBãâc ïè÷ øáàjeql ick xeriydék ,BîBé ïa ïè÷c ìBãb øáà ¥¤¨¨§¨§¥¤¨§¨¨¤¦

eäðéð éããä,aiig df xeriyk `ived m`e ,md miey ±øáñ ïúð éaøå £¨¥¦§§©¦¨¨¨©
jeql jxvpd xeriyk `ived m` ,mpn`e ,miey el` mixeriy oi`y

ïéà ,ìBãâc ïè÷ øáàjxvpd xeriyk wx `ived m` la` ,aiig ok` ± ¥¤¨¨§¨¦
jeqlàì ,BîBé ïa ïè÷c ìBãb øáà.aiig epi` - ¥¤¨§¨¨¤Ÿ

:`xnbd zl`eydìò éåä éàîxe`iaa drxkdd `id dn ± ©¨¥£¨
:`xnbd daiyn .`ziixaa zwelgndàéðúc ,òîL àz`ziixaa ¨§©§©§¨

,ztqep,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø`ivend,ïîLexeriyCeñì éãk ©¦¦§¤¤§¨¨¥¤¤§¥¨
ea,BîBé ïa ïè÷ ìL ïè÷ øáà,dligza `xnbd dxn`y enk gkene ¥¤¨¨¤¨¨¤

ly ohw xa` ea jeql ick `ed xeriyd xfrl` oa oerny iaxly
lecb mc` ly ohw xa` ea jeql ick `ed xeriyd ozp iaxle ,ohw
ziaa exn`py mixacd ,`linne ,ohw mc` ly lecb xa` e`

.ef mi`pz zwelgna miielz i`pi iax ly eyxcn
`ivend :dpyna epipyíéîexeriyì éãkøBìéwä úà ïäa óeL± ©¦§¥¨¨¤¤©¦

x`az `xnbd .eqindl xeliwd jezl mipzepy mind xeriyk
.dizyl ie`xd xeriya wx `le df xeriya s` miaiig recn

:`xnbd dywnàçéëL àìå àçéëLc àúléî ìk éãkî ,ééaà øîà± ¨©©©¥¦§¦¨¦§¨¦§¦¨§Ÿ§¦¨
,giky epi`y yeniye giky yeniy el yiy xac lka ixdìeæà̈

àle÷ì àçéëLc øúa ïðaø,gikyd yeniyd ixg` minkg ekld ± ©¨¨¨©¦§¦¨§¨
lr miaiigy xeriyd `ed ,df yeniyl jxvpd xeriydy exn`e
yeniyl jxvpd xeriydn lecb `ed df xeriy m` s`e ,ez`ved

.`lew dfa yie ipydàçéëLe àçéëLea miyeniyd ipyy xacae ± §¦¨§¦¨
,migikyàøîeçì àçéëLc øúa ïðaø ìeæàixg` minkg ekld ± ¨©¨¨¨©¦§¦¨§§¨

xzei ohw `ed el jxvpd xeriydy gikyd yeniydexingde ,
a ,okle .df xeriya aiiglïééyàçéëL BúéiúLe,àçéëL àì Búàeôø ©¦§¦¨§¦¨§¨Ÿ§¦¨

àle÷ì àçéëLc BúéiúL øúa ïðaø ìeæàixg` minkg ekld ± ¨©¨¨¨©§¦¨¦§¦¨§¨
oeik ,qekd zbifn ick `edy ,eziizyl jxvpd lecbd xeriyd

a .`lew dfa yiy s`e ,giky yeniy `edyáìçdxedh dnda ¨¨
yàçéëL BúìéëàeBúìéëà øúa ïðaø ìeæà ,àçéëL àì Búàeôø £¦¨§¦¨§¨Ÿ§¦¨¨©¨¨¨©£¦¨

àle÷ìick `edy ,ezlik`l jxvpd xeriyd ixg` opax ekld ± §¨
ae .`lew dfa yiy s`e ,giky yeniy `edy oeik ,drinbLác§©

yàçéëL BúìéëàmbeBúàeôø øúa ïðaø ìeæà ,àçéëL Búàeôø £¦¨§¦¨§¨§¦¨¨©¨¨¨©§¨
àøîeçì,ez`etxl jxvpd xeriyd ixg` `xnegl minkg ekld ± §§¨

.ohwd xeriyd `edyéãkî ,íéî àlàixd ±,àçéëL BúéiúL ¤¨©¦¦§¦§¦¨§¦¨
e,àçéëL àì Búàeôø,dyw ok m`eøúa ïðaø ìeæà àîòè éàî §¨Ÿ§¦¨©©£¨¨©¨¨¨©

àøîeçì Búàeôøixg` `xnegl minkg ekldy mrhd dn ± §¨§§¨
e ,xeliwd z` mda seyl `edy d`etxl jxvpd xeriydekld `l

.xzei giky yeniy `edy [ziriax] diizyl jxvpd xeriyd ixg`
:`xnbd zvxzneðL àìéìâa ,ééaà øîà,lilba dzpyp epzpyn ± ¨©©©¥¦§¦¨¨

xeliwd z` mity eid `le ,alge oii lr miqge ,miipr my mixcdy
ok mb d`etxl mina yeniyd ,`linne ,alge oiia `le mina `l`
d`etxl jxvpd xeriyd ixg` opax ekld okle ,giky aygp

.`xnegl
:sqep ote`a uxzn `axàîéz eléôà ,øîà àáøxn`z m` elit` ± ¨¨¨©£¦¥¨

dzpyp epzpyny,úBîB÷î øàLamina opax ekld recn dywi `l ¦§¨§
e ,d`etxl jxvpd xeriyd xg`ìàeîLãkxn`y dn it lre ± §¦§¥

,l`enyéìlèîe eqî éðéé÷L ìk ,ìàeîL øîàcoiwynd lk ± §¨©§¥¨©§¨¥©§©§¦
z` mirpen la` ,ilegd z` mi`txn ,xeliwd z` mda mityy
miyxwpe ,miar mdy itl ,melk d`ex epi`y cr ze`xln oird

,oird lr clb oink miyrpeéìlèî àìå eqîc àinî øáìueg ± §©¦©¨§©§Ÿ§©§¦
,ze`xln oird z` mirpen mpi` mbe ,oird z` mi`txn mby minn

.xdn miabpzn e` oira mirlap mdy oeik
:dpyna epipy,ïé÷Lnä ìk øàLemxeriy.úéòéáøad`ian `xnbd §¨¨©©§¦¨§¦¦

:mc z`veda miaiigy xeriyd edn zx`and `ziixaïðaø eðz̈©¨¨
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שבת. פרק שמיני - המוציא יין דף עח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

`ivend÷eçî øééðexeriy ,daizkl ie`x epi`yCBøëì éãk §¨¨§¥¦§
zeqkleìòitïBèééìt ìL äpè÷ úéçBìö`ivend .oenqxt` ony ± ©§¦§©¨¤©§¨

øBòexeriy ,daizkl ie`x epi`e ekxv lk caern epi`y dndaéãk§¥
úBNòìl wiz epnn.(äæeæî áBzëì éãk ñeèñeñëec) .òéî÷`ivend ©£¨¦©§§§¥¦§§¨
,óì÷exeriyàéäL ,ïéléôzaL äpè÷ äLøt åéìò áBzëì éãkzyxt §¨§¥¦§¨¨¨¨¨§©¨¤©§¦¦¤¦

ìàøNé òîL`ivend .(h-c e mixac),BécexeriyáBzëì éãkea §©¦§¨¥§§¥¦§
.úBiúBà ézL`ivendìBçkexeriy ,oirl rav ±ìBçëì éãkeaïéò §¥¦§§¥¦§©¦

.úçà`ivend,÷ácexeriyóLôMä Làøa ïzéì éãk.ohw xqp ± ©©¤¤§¥¦¥§Ÿ©©§¨
`ivend,úéøôâå úôæmxeriyá÷ð úBNòì éãkilk mezql ± ¤¤§¨§¦§¥©£¤¤

`ivend .ig sqk ea mipzepy,äåòLdxeriyá÷ð ét ìò ïzéì éãk ©£¨§¥¦¥©¦¤¤
ïè÷`ivend .oii ly ziagay ohw awp mezql ±úéñøçdpial ± ¨¨©§¦

exeriy ,dyezkáäæ éôøBö ìL øek ét úBNòì éãkz` `lnl ± §¥©£¦¤§¥¨¨
qpkiy ick ,getnd z` mipzep eay adf itxev ly xepzay awpd

.wgeca getnd ea,øîBà äãeäé éaøexeriyèetèét úBNòì éãk± ©¦§¨¥§¥©£¦§
`ivend .mitxevd ly xekd z` miaiyen eilry ok,ïéaeñexeriy ¦

,áäæ éôøBö ìL øek ét ìò ïzéì éãk,mingt oi`y mewnay §¥¦¥©¦¤§¥¨¨
`ivend .oiaeq ici lr xeka y`d z` mixiran,ãéñexeriyéãk ¦§¥

ãeñìd z`,úBðaaL äpè÷.dxry xiydl zpn lr,øîBà äãeäé éaø ¨§©¨¤©¨©¦§¨¥
exeriyìkìk úBNòì éãkz` aikydl ick zewxd z` ceql ± §¥©£¦§¨
.xriyd,øîBà äéîçð éaøexeriy.éôcðeà ãeñì éãk ©¦§¤§¨¥§¥¨§¦¦

àøîâ
,lqa feg`l zici zeyrl ick exeriy lag `ivend :dpyna epipy
,dxake dtpl dlzn zeyrl ick exeriy inb `ivend eli`e
`xnbd .lql zici zeyrl ie`xd xeriydn zegt `ed df xeriye
ea zeyrl ie`xd xeriya lag z`ved lr miaiig oi` recn x`az

`ivend :`xnbd zl`ey .dlznáéiçéì énð ìáçaiigzi mb ± ¤¤©¦¦©©
ea yiy hren xeriya,äøáëìå äôðì éàìz úBNòì éãkie`x ixdy §¥©£§©§¨¨§¦§¨¨

:`xnbd daiyn .dlzn epnn zeyrl `eda ÷éøçc ïåékàðî± ¥¨§¨¦§¨¨
,ilka mivixg dyer ,ezeiyw jezn ,lagdyéLðéà éãáò àìoi` ± Ÿ¨§¦¦§¥
.dxake dtpl dlzn epnn miyer mc` ipa

:mitqep mixac ly d`vedd xeriy z` zx`an `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
`ivend ,`ziixaaïéöeämxeriy ,lwc ialel ly milr ±éãk ¦§¥

ïæBà úBNòìzici ±úéøöî äôéôk ìñìmixvpn ieyrd lq ± ©£¤§©§¦¨¦§¦
`ivend .lwcd aiaq milcbdáéñaiaq jxkpe lcbd heg oink ± ¦

,lwcd,íéøîBà íéøçàexeriyïpñì ïè÷ CtLî ét ìò ïzéì éãkea £¥¦§¦§¥¦¥©¦©§¥¨¨§©¥
.ïéiä úà`ivendááøexeriy ,ony e` oney ±úçz Ceñì éãk ¤©©¦§¨§¥¨©©

äpè÷ ïéâtñà,dphw dber ±døeòéL änëå,ef dphw oibtqi` ly ¦§¨¦§©¨§©¨¦¨
.òìñk§¤©

:`xnbd dywnàéðúäå`ed oibtqi`d xeriyy ,zxg` `ziixaa §¨©§¨
.úøâBøbk:`xnbd zvxznéãéàå éãéàrlqk epiidc ,dfe df ± ©§¤¤¦¦§¦¦
,zxbexbkeàeä àøeòéL ãç.xeriyd eze` md ± ©¦¨

`ivend :dpey`xd `ziixad jynd z` d`ian `xnbdïéëBî± ¦
exeriy ,jx xacBøeòéL änëå .äpè÷ øeck úBNòì éãk,xeckd ly §¥©£©§©¨§©¨¦

.æBâàk¤¡
`ivend :dpyna epipy,øééðexeriy.ïéñëBî øL÷ åéìò áBzëì éãk §¨§¥¦§¨¨¤¤§¦

:df xeriy edn zx`an `xnbdàðz,`ziixaaänk`edøL÷ ¨¨©¨¤¤
.(ïéñëBî øL÷ ìL) úBiúBà ézL ,ïéñëBî§¦§¥¦¤¤¤§¦

:dxizq dywn `xnbdeäðéîøe,epipyy dnn dxizq dyw`e ± §¦§
÷ìç øééð àéöBnä,mlern ea azkp `ly ±ì éãk Ba Lé íàáBzë ©¦§¨¨¨¦¤§¥¦§

eilr,øeèt ,åàì íàå ,áéiç ,úBiúBà ézL`ed xeriydy rnyne §¥¦©¨§¦¨¨
`ziixaa rnyny enk `le ,eply zeize` izy zaizk ick
ody miqken ly zeize` izy aezkl ick `ed xeriydy zncewd

.xzei zelecb
:`xnbd zvxznéàî ,úLL áø øîàdna `ziixad zpeek dn ± ¨©©¥¤©

zaizk ick `ed xeriydy dxn`yìL úBiúBà ézL ,úBiúBà ézL§¥¦§¥¦¤
,ïéñëBî øL÷.zelecb zeize` mdy ¤¤§¦

:sqep ote`a zvxzn `xnbd,øîà àáøyiy `id `ziixad zpeek ¨¨¨©

zaizk ick xiipaïãéc úBiúBà ézL,eply ±äæéçà úéáemewne ± §¥¦¦¨¥£¦¨
,ea feg`l ick wlgeðééäcl deyd xeriy edfy ±,ïéñëBî øL÷ §©§¤¤§¦

elawndy oeik ,ea feg`l wlg mewn mixi`yn mpi` miqkendy
ed`xn `ed jke heyte gezt `edyk eci ska efge` xdpd y`xn

.qkenl
:`ax ly evexiz lr `xnbd dywnéáéúéîdaiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,`ax ixac lr,÷eçî øééð àéöBnäie`x epi`y ©¦§¨¨
,daizkløèLed`eld xhy e` -,òeøtie`x epi` `ed mby §¨¨©
,daizklBlL ïáBla Lé íà,ea azkp `ly wlgd mewna ±éãk ¦¥©¤¤§¥

Bà ,úBiúBà ézL áBzëìyiyaxiipúéçBìö ét ìò CBøëì éãk Blek ¦§§¥¦©§¥¦§©¦§¦
ïBèééìt ìL äpè÷,oenqxt` ony ±àîìLa .øeèt ,åàì íàå ,áéiç §©¨¤©§¨©¨§¦¨¨¦§¨¨

éàî øîàc úLL áøìdxn`y dna lirl `ziixad zpeek idn ± §©¥¤§¨©©
zaizk ick `ed wlg xiip ly xeriydyúBiúBà ézL ,úBiúBà ézL§¥¦§¥¦

øétL ,ïéñëBî øL÷ ìLmb ayiil yi jky meyn ,xacd oaen ± ¤¤¤§¦©¦
ly zeize` izy zaizk xeriy wlgd mewna yi m`y ,ef `ziixa

.aiig miqken xywøîàc àáøì àlà`id lirl `ziixad zpeeky ¤¨§¨¨§¨©
lïãéc úBiúBà ézLeply ±äæéçà úéáe,ea feg`l wlg mewne ± §¥¦¦¨¥£¦¨

eðééäcl deyd xeriy edfy ±,ïéñëBî øL÷ixdy ,dywàëä,o`k ± §©§¤¤§¦¨¨
ie`xd xeriy mdly wlgd mewna yiy rext xhyae wegn xiipa

,zeize` izy zaizkléøö àì äæéçà úéaCfeg`l mewn jixv `l ± ¥£¦¨Ÿ¨¦
mewna ,xhyae ,wegnd mewna xiipa feg`l leki ixdy ,xiipa

.xhyd azkàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
:miqken xyw z`ved oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdeðz̈

ïðaøa,`ziixañëBnì eäàøä àlL ãò ,ïéñëBî øL÷ àéöBnäm` ± ©¨¨©¦¤¤§¦©¤Ÿ¤§¨©¥
,xdpd cil cnerd qkenl ed`xdy mcew e`ivedáéiçlr ©¨

e`ived m` la` ,ez`vedøeèt ,ñëBnì eäàøäMî,ez`ved lr ¦¤¤§¨©¥¨
.melkl ie`x epi` dzrnyóà ,øîBà äãeäé éaøe`ived m` ©¦§¨¥©

L éðtî ,áéiç ñëBnì eäàøäMî`ed oiicréøv.Bì C ¦¤¤§¨©¥©¨¦§¥¤¨¦
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîdcedi iax xn` recne ,ewlgp dna ± ©¥©§

:`xnbd daiyn .qkenl ed`xdy xg`l elit` el jixv `edy
àñëeî éèéäø eäééðéa àkéà ,ééaà øîà`id mdipiay zwelgnd ± ¨©©©¥¦¨¥©§¨¦¥§¨

ick miqken ly xywd z` xenyl mc` ipa ly okxc m`d
xdpa mixaerd ixg` mivxy ,qknd ly mivxl eze`xdl
ipa ly okxcy ,xaeq dcedi iax ,qkn epzp `ly mdilr mililrne
eidi `ly ick ,el` mivxl eze`xdl xhyd z` xenyl mc`
.qknd z` erxt m` mda xikiy qkenl xefgle gexhl mikixv
xhyd z` xenyl mc` ipa ly okxc oi`y ,xaeq `nw `pze
mdilr elilriy oncfi m` s`e ,giky epi`y xac `edy ,df jxevl
ici lr mdn xhtidl md mileki ,qknd z` erxt `ly mivxd

.qknd z` erxty mda xikiy qkenl exfgiy
:sqep ote`a mzwelgn z` zx`an `xnbdìBãb ñëBî ,øîà àáø̈¨¨©¥¨

ééðéa àkéà ïè÷ ñëBîeeäyiy mewna `id mdipiay zwelgnd ± ¥¨¨¦¨¥©§
dpnny lecb qken yiy minrty ,epiide ,ohw qkene lecb qken
xybd lr cenrle gexhl dvex epi`y iptn ,ohw qken eizgz
jixv epi`y xdpd y`xn xhy el yiy dfe ,meid lk xdpd lry
xaeq dcedi iaxe ,eziaa lecbd qkenl ed`xn qknd mlyl
`ly ohwd qkenl mb eze`xdl ick xhyd z` xenyl ekxcy
,xhyd z` xney epi`y ,xaeq `nw `pz j` ,xearln eze` rpni

.xearl epgipie ohwl xn`iy mipniq el xqen lecbdy iptn
:sqep ote`eäééðéa àkéà ñëBî ãç ,øîà éMà áøzwelgnd ± ©©¦¨©©¥¦¨¥©§

xhyd z` jixv epi`e ,cg` qken yiy mewna s` `id mdipiay
dcedi iax xaeq mewn lkne ,ohw qkenl e` mivxl eze`xdl

xhyd z` xenyl ekxcyéøvL éðtîéðL ñëBîì úBàøäì Bì C± ¦§¥¤¨¦§©§§¥¥¦
`l` ,qkndn xhtidl ick `le ,xg` xybay qkenl,déì øîàc§¨©¥

,ipyd qkenlàðà ñëBîc àøáb éæçipi`e ,ip` on`p mc`y d`x ± £¥©§¨§¥£¨
gixan `edy onf xg`l eilr lilri `ly ick ,qknd z` gixan

.qknd z`
:aeg xhy `ivend oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaáBç øèL àéöBnäe`ived m` ,zaya zeyxl zeyxnãò ©¦§¨©
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc zay(ycew zay meil)

`ivend÷eçî øééðexeriy ,daizkl ie`x epi`yCBøëì éãk §¨¨§¥¦§
zeqkleìòitïBèééìt ìL äpè÷ úéçBìö`ivend .oenqxt` ony ± ©§¦§©¨¤©§¨

øBòexeriy ,daizkl ie`x epi`e ekxv lk caern epi`y dndaéãk§¥
úBNòìl wiz epnn.(äæeæî áBzëì éãk ñeèñeñëec) .òéî÷`ivend ©£¨¦©§§§¥¦§§¨
,óì÷exeriyàéäL ,ïéléôzaL äpè÷ äLøt åéìò áBzëì éãkzyxt §¨§¥¦§¨¨¨¨¨§©¨¤©§¦¦¤¦

ìàøNé òîL`ivend .(h-c e mixac),BécexeriyáBzëì éãkea §©¦§¨¥§§¥¦§
.úBiúBà ézL`ivendìBçkexeriy ,oirl rav ±ìBçëì éãkeaïéò §¥¦§§¥¦§©¦

.úçà`ivend,÷ácexeriyóLôMä Làøa ïzéì éãk.ohw xqp ± ©©¤¤§¥¦¥§Ÿ©©§¨
`ivend,úéøôâå úôæmxeriyá÷ð úBNòì éãkilk mezql ± ¤¤§¨§¦§¥©£¤¤

`ivend .ig sqk ea mipzepy,äåòLdxeriyá÷ð ét ìò ïzéì éãk ©£¨§¥¦¥©¦¤¤
ïè÷`ivend .oii ly ziagay ohw awp mezql ±úéñøçdpial ± ¨¨©§¦

exeriy ,dyezkáäæ éôøBö ìL øek ét úBNòì éãkz` `lnl ± §¥©£¦¤§¥¨¨
qpkiy ick ,getnd z` mipzep eay adf itxev ly xepzay awpd

.wgeca getnd ea,øîBà äãeäé éaøexeriyèetèét úBNòì éãk± ©¦§¨¥§¥©£¦§
`ivend .mitxevd ly xekd z` miaiyen eilry ok,ïéaeñexeriy ¦

,áäæ éôøBö ìL øek ét ìò ïzéì éãk,mingt oi`y mewnay §¥¦¥©¦¤§¥¨¨
`ivend .oiaeq ici lr xeka y`d z` mixiran,ãéñexeriyéãk ¦§¥

ãeñìd z`,úBðaaL äpè÷.dxry xiydl zpn lr,øîBà äãeäé éaø ¨§©¨¤©¨©¦§¨¥
exeriyìkìk úBNòì éãkz` aikydl ick zewxd z` ceql ± §¥©£¦§¨
.xriyd,øîBà äéîçð éaøexeriy.éôcðeà ãeñì éãk ©¦§¤§¨¥§¥¨§¦¦

àøîâ
,lqa feg`l zici zeyrl ick exeriy lag `ivend :dpyna epipy
,dxake dtpl dlzn zeyrl ick exeriy inb `ivend eli`e
`xnbd .lql zici zeyrl ie`xd xeriydn zegt `ed df xeriye
ea zeyrl ie`xd xeriya lag z`ved lr miaiig oi` recn x`az

`ivend :`xnbd zl`ey .dlznáéiçéì énð ìáçaiigzi mb ± ¤¤©¦¦©©
ea yiy hren xeriya,äøáëìå äôðì éàìz úBNòì éãkie`x ixdy §¥©£§©§¨¨§¦§¨¨

:`xnbd daiyn .dlzn epnn zeyrl `eda ÷éøçc ïåékàðî± ¥¨§¨¦§¨¨
,ilka mivixg dyer ,ezeiyw jezn ,lagdyéLðéà éãáò àìoi` ± Ÿ¨§¦¦§¥
.dxake dtpl dlzn epnn miyer mc` ipa

:mitqep mixac ly d`vedd xeriy z` zx`an `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
`ivend ,`ziixaaïéöeämxeriy ,lwc ialel ly milr ±éãk ¦§¥

ïæBà úBNòìzici ±úéøöî äôéôk ìñìmixvpn ieyrd lq ± ©£¤§©§¦¨¦§¦
`ivend .lwcd aiaq milcbdáéñaiaq jxkpe lcbd heg oink ± ¦

,lwcd,íéøîBà íéøçàexeriyïpñì ïè÷ CtLî ét ìò ïzéì éãkea £¥¦§¦§¥¦¥©¦©§¥¨¨§©¥
.ïéiä úà`ivendááøexeriy ,ony e` oney ±úçz Ceñì éãk ¤©©¦§¨§¥¨©©

äpè÷ ïéâtñà,dphw dber ±døeòéL änëå,ef dphw oibtqi` ly ¦§¨¦§©¨§©¨¦¨
.òìñk§¤©

:`xnbd dywnàéðúäå`ed oibtqi`d xeriyy ,zxg` `ziixaa §¨©§¨
.úøâBøbk:`xnbd zvxznéãéàå éãéàrlqk epiidc ,dfe df ± ©§¤¤¦¦§¦¦
,zxbexbkeàeä àøeòéL ãç.xeriyd eze` md ± ©¦¨

`ivend :dpey`xd `ziixad jynd z` d`ian `xnbdïéëBî± ¦
exeriy ,jx xacBøeòéL änëå .äpè÷ øeck úBNòì éãk,xeckd ly §¥©£©§©¨§©¨¦

.æBâàk¤¡
`ivend :dpyna epipy,øééðexeriy.ïéñëBî øL÷ åéìò áBzëì éãk §¨§¥¦§¨¨¤¤§¦

:df xeriy edn zx`an `xnbdàðz,`ziixaaänk`edøL÷ ¨¨©¨¤¤
.(ïéñëBî øL÷ ìL) úBiúBà ézL ,ïéñëBî§¦§¥¦¤¤¤§¦

:dxizq dywn `xnbdeäðéîøe,epipyy dnn dxizq dyw`e ± §¦§
÷ìç øééð àéöBnä,mlern ea azkp `ly ±ì éãk Ba Lé íàáBzë ©¦§¨¨¨¦¤§¥¦§

eilr,øeèt ,åàì íàå ,áéiç ,úBiúBà ézL`ed xeriydy rnyne §¥¦©¨§¦¨¨
`ziixaa rnyny enk `le ,eply zeize` izy zaizk ick
ody miqken ly zeize` izy aezkl ick `ed xeriydy zncewd

.xzei zelecb
:`xnbd zvxznéàî ,úLL áø øîàdna `ziixad zpeek dn ± ¨©©¥¤©

zaizk ick `ed xeriydy dxn`yìL úBiúBà ézL ,úBiúBà ézL§¥¦§¥¦¤
,ïéñëBî øL÷.zelecb zeize` mdy ¤¤§¦

:sqep ote`a zvxzn `xnbd,øîà àáøyiy `id `ziixad zpeek ¨¨¨©

zaizk ick xiipaïãéc úBiúBà ézL,eply ±äæéçà úéáemewne ± §¥¦¦¨¥£¦¨
,ea feg`l ick wlgeðééäcl deyd xeriy edfy ±,ïéñëBî øL÷ §©§¤¤§¦

elawndy oeik ,ea feg`l wlg mewn mixi`yn mpi` miqkendy
ed`xn `ed jke heyte gezt `edyk eci ska efge` xdpd y`xn

.qkenl
:`ax ly evexiz lr `xnbd dywnéáéúéîdaiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,`ax ixac lr,÷eçî øééð àéöBnäie`x epi`y ©¦§¨¨
,daizkløèLed`eld xhy e` -,òeøtie`x epi` `ed mby §¨¨©
,daizklBlL ïáBla Lé íà,ea azkp `ly wlgd mewna ±éãk ¦¥©¤¤§¥

Bà ,úBiúBà ézL áBzëìyiyaxiipúéçBìö ét ìò CBøëì éãk Blek ¦§§¥¦©§¥¦§©¦§¦
ïBèééìt ìL äpè÷,oenqxt` ony ±àîìLa .øeèt ,åàì íàå ,áéiç §©¨¤©§¨©¨§¦¨¨¦§¨¨

éàî øîàc úLL áøìdxn`y dna lirl `ziixad zpeek idn ± §©¥¤§¨©©
zaizk ick `ed wlg xiip ly xeriydyúBiúBà ézL ,úBiúBà ézL§¥¦§¥¦

øétL ,ïéñëBî øL÷ ìLmb ayiil yi jky meyn ,xacd oaen ± ¤¤¤§¦©¦
ly zeize` izy zaizk xeriy wlgd mewna yi m`y ,ef `ziixa

.aiig miqken xywøîàc àáøì àlà`id lirl `ziixad zpeeky ¤¨§¨¨§¨©
lïãéc úBiúBà ézLeply ±äæéçà úéáe,ea feg`l wlg mewne ± §¥¦¦¨¥£¦¨

eðééäcl deyd xeriy edfy ±,ïéñëBî øL÷ixdy ,dywàëä,o`k ± §©§¤¤§¦¨¨
ie`xd xeriy mdly wlgd mewna yiy rext xhyae wegn xiipa

,zeize` izy zaizkléøö àì äæéçà úéaCfeg`l mewn jixv `l ± ¥£¦¨Ÿ¨¦
mewna ,xhyae ,wegnd mewna xiipa feg`l leki ixdy ,xiipa

.xhyd azkàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
:miqken xyw z`ved oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdeðz̈

ïðaøa,`ziixañëBnì eäàøä àlL ãò ,ïéñëBî øL÷ àéöBnäm` ± ©¨¨©¦¤¤§¦©¤Ÿ¤§¨©¥
,xdpd cil cnerd qkenl ed`xdy mcew e`ivedáéiçlr ©¨

e`ived m` la` ,ez`vedøeèt ,ñëBnì eäàøäMî,ez`ved lr ¦¤¤§¨©¥¨
.melkl ie`x epi` dzrnyóà ,øîBà äãeäé éaøe`ived m` ©¦§¨¥©

L éðtî ,áéiç ñëBnì eäàøäMî`ed oiicréøv.Bì C ¦¤¤§¨©¥©¨¦§¥¤¨¦
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîdcedi iax xn` recne ,ewlgp dna ± ©¥©§

:`xnbd daiyn .qkenl ed`xdy xg`l elit` el jixv `edy
àñëeî éèéäø eäééðéa àkéà ,ééaà øîà`id mdipiay zwelgnd ± ¨©©©¥¦¨¥©§¨¦¥§¨

ick miqken ly xywd z` xenyl mc` ipa ly okxc m`d
xdpa mixaerd ixg` mivxy ,qknd ly mivxl eze`xdl
ipa ly okxcy ,xaeq dcedi iax ,qkn epzp `ly mdilr mililrne
eidi `ly ick ,el` mivxl eze`xdl xhyd z` xenyl mc`
.qknd z` erxt m` mda xikiy qkenl xefgle gexhl mikixv
xhyd z` xenyl mc` ipa ly okxc oi`y ,xaeq `nw `pze
mdilr elilriy oncfi m` s`e ,giky epi`y xac `edy ,df jxevl
ici lr mdn xhtidl md mileki ,qknd z` erxt `ly mivxd

.qknd z` erxty mda xikiy qkenl exfgiy
:sqep ote`a mzwelgn z` zx`an `xnbdìBãb ñëBî ,øîà àáø̈¨¨©¥¨

ééðéa àkéà ïè÷ ñëBîeeäyiy mewna `id mdipiay zwelgnd ± ¥¨¨¦¨¥©§
dpnny lecb qken yiy minrty ,epiide ,ohw qkene lecb qken
xybd lr cenrle gexhl dvex epi`y iptn ,ohw qken eizgz
jixv epi`y xdpd y`xn xhy el yiy dfe ,meid lk xdpd lry
xaeq dcedi iaxe ,eziaa lecbd qkenl ed`xn qknd mlyl
`ly ohwd qkenl mb eze`xdl ick xhyd z` xenyl ekxcy
,xhyd z` xney epi`y ,xaeq `nw `pz j` ,xearln eze` rpni

.xearl epgipie ohwl xn`iy mipniq el xqen lecbdy iptn
:sqep ote`eäééðéa àkéà ñëBî ãç ,øîà éMà áøzwelgnd ± ©©¦¨©©¥¦¨¥©§

xhyd z` jixv epi`e ,cg` qken yiy mewna s` `id mdipiay
dcedi iax xaeq mewn lkne ,ohw qkenl e` mivxl eze`xdl

xhyd z` xenyl ekxcyéøvL éðtîéðL ñëBîì úBàøäì Bì C± ¦§¥¤¨¦§©§§¥¥¦
`l` ,qkndn xhtidl ick `le ,xg` xybay qkenl,déì øîàc§¨©¥

,ipyd qkenlàðà ñëBîc àøáb éæçipi`e ,ip` on`p mc`y d`x ± £¥©§¨§¥£¨
gixan `edy onf xg`l eilr lilri `ly ick ,qknd z` gixan

.qknd z`
:aeg xhy `ivend oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaáBç øèL àéöBnäe`ived m` ,zaya zeyxl zeyxnãò ©¦§¨©
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äæ øåñéàì [äë משום לנכרי אמירה איסור בין -

חפצך".55שבות  "ממצוא משום לנכרי אמירה לאיסור ,
úáùä íãå÷ [åë ממצוא" מטעם גם אסור ואז -

.58חפצך"
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מיוחד 51) איסור דהיינו 'שבות' שהוא נזכר לא רמג בסי'

שהוא  לחומרא לנכרי שליחות שיש מטעם אלא בשבת,
ע' ההלכה לאור ס' (ראה ובפשטות האיסורים, בכל שווה
מטעם  הוא כאן המבואר לנכרי באמירה שבות איסור רטו)
בסי' המבואר עם אחד והוא לחומרא לנכרי שליחות שיש
בשוע"ר  שהבינו יש אך שבת, בערב גם אסור ולכך רמג,
האמירה  איסורי לכל כללי שם הוא שבות' לנכרי ש'אמירה
תתקיג  גליון וביאורים הערות קובץ (ראה בשבת לנכרי
בערב  גם חל זה (ואיסור בשוע"ר הפשט שכן שהכריח
שבת  שבערב שכתב ס"ה אה"ע מאיר' כ'בית דלא שבת,
בשיחת  וכן שבות), משום ולא שליחות איסור רק ישנו
שבאיסור  שהבין משמע להלן) (הובאה ה'תשכ"ד חה"ש
"ממצוא  משום האסורה אמירה גם נכללת זה שבות

למחרת). לעשות לו כשאומר משא"כ חפציך",
אסרו 52) ס"א: רמג סי' באריכות לעיל ראה הענין לכללות

בחינם  בין בשבת מלאכה לנו לעשות לנכרי לומר חכמים
בשבת  שיעשה השבת מקודם לו שאומר ואע"פ בשכר בין
כדי  השבת לאחר עד מלאכה לאותה צריך שאינו ואע"פ
וראה  בעצמן, לעשות ויבאו העם בעיני קלה שבת תהא שלא
גדרי  רמג) לסימן (ובמבוא שם רמג ובסי' נא, הערה לעיל
שבין  החילוק נתבאר סק"ח קו"א רסג ובסי' ופרטיו. האיסור
"ממצוא  מטעם או שליחות, מטעם לנכרי האמירה איסור

חפצך".
הערה 53) לעיל וראה לעיל, הובא ס"א רמג סי' כדלעיל
נא.
דלעשות 54) דכיון ח: ס"ק רסג סי' קונטרסֿאחרון ראה

מתעסק  הרי למחר לעשות לו כשאומר א"כ אסור בשבת
שהיא  בשבילו הנכרי עשיית דהיינו היום, לו האסור בדבר
לעשות  לנכרי (לרמוז ס"ז שז סי' לקמן וראה אסורה. עצמה
שנאמר  בלבד דיבור אלא נאסר לא השבת): לאחר מלאכה
לשכרו  שרוצה לפועל אמירה (לגבי יד ובסעיף דבר. ודבר
ודבר  שנאמר מפורש דבור אלא נאסר לא השבת): לאחר
הרי  דבריו מתוך שמבין מה דהיינו הרהור אסור דבור דבר,

מותר. זה
נאֿנב.55) הערות לעיל מבואר גדרו
ל 56) מצות וראה עבור לנכרי אמירה לעניין סכ"ד קמן

ע"י  נרות הדלקת לגבי ס"ח רעו ובסי' ארץֿישראל. ישוב

מכשירי  הכנת לעניין ס"ז שלא ובסי' הסעודה, לצורך נכרי
נכרי. ע"י בשבת מילה

מערב 57) אפילו לנכרי לומר אסור כב: סעיף לקמן עד"ז
שיבואו  המת קרובי אחרי בשבת לתחום חוץ שילך שבת

להספידו.
מנחם 58) (תורת לה אות ה'תשכ"ד השבועות חג בשיחת

שגם  בשו"ע הזקן רבינו מדברי להוכיח יש :(96 ע' ח"מ
חפצך  "ממצוא משום לנכרי אמירה איסור יש השבת קודם
הדינים  פרטי נתבארו שבו בהסימן שהרי - דבר" ודבר
אע"פ  . . לנכרי "אמירה כותב: דבר", ודבר חפצך ד"ממצוא
לנכרי  לומר "אסור ס"ו: שז ובסי' השבת", קודם לו שאמר
בזה, ההסברה וי"ל כו'", בשבת לעשותו יום מבעוד אפילו
הוא  דבר" ודבר חפצך ד"ממצוא האיסור שעיקר שאף
לנכרי  האמירה שנאסרה לאחרי הנה בשבת, היא כשהאמירה
"כל  כי השבת, קודם לנכרי האמירה גם נאסרה בשבת,

ע"כ. תקון", דאורייתא כעין רבנן דתקון
שכל  נא הערה לעיל למבואר (בנוסף בזה ביאור להוסיף ויש
גדר  להם יש וממילא אחד שם תחת נכללים השבת איסורי
הק"ן  בספר המובאת סברא פי על שונה) טעמם אם גם שווה
שהוא  כל פירושו חפצך" "ממצוא של שענינו נראה :94 ע'
רק  יהי' שזה ואפילו בשבת מתקיימים חפציו שיהיו ממציא
שכך, וכיון בזה. עובר הוא הרי בלבד, דילי' גרמא ידי על
עכו"ם  שליחות דיש דאמר למאן גוונא בכהאי כלֿשכן
כפעולתו, הויא השליח פעולת הרי כמותו, ושלוחו לחומרא
חפצך" "ממצוא של איסורא דהאי דררא כאן שיש ופשיטא
סימן  בתשובותיו מהרעק"א לזה סיוע שהביא שם (וראה
בשבת  הקנין שיחול שבת מערב קנין עושה שאם שנט,
של  מעשה שום בשבת עושה שאינו אף לאסור, דדעתו

לו). הערה לעיל ונתבאר הקנין, חלות
הזכיר  לא רמ"ג שבסימן שהטעם שם מנחם תורת וראה
דכיון  דבר", ודבר חפצך ד"ממצוא הטעם גם הזקן רבינו
לכן  בשבת, הוא דבר" ודבר חפצך ד"ממצוא האיסור שעיקר
לו  כש"אומר דקאי רמ"ג בסימן הזקן רבינו הביאו לא
דבר" ודבר חפצך ד"ממצוא האיסור כי השבת", מקודם
שהאיסור  י"ל, ועוד האיסור. עיקר אינו השבת שמקודם
בו  אין השבת שמקודם דבר" ודבר חפצך "ממצוא משום
בשבת  הדיבור על קאי הפסוק (שהרי קבלה דדברי החומר
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ה  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות
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íéøúåî [æë בזה כשיש אלא שמים חפצי התירו לא -

המצוה  צרכי את לעשות אפשר אם אבל למצוה, צורך
בזה  להתעסק אין - בשבת התעסקות כל ללא כתיקונם

.64בשבת 
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הוצרך  לא ולכן שמדרבנן. האיסור ככל הוא אלא דוקא),

מק  לו כש"אומר רמ"ג, בסימן להביאו הזקן ודם רבינו
לגבי  יתירה מעלה בו אין השבת שמקודם כיון השבת",

קלה. שבת תהא ושלא שליחות הטעמים
דינה 59) רבים בצרכי שהתעסקות סי"ב לקמן גם ראה

גמור. שבות במקום הותרה ולא מצווה, בצרכי כהתעסקות
לקמן 60) וראה נ), הערה לעיל (הובא ד סעיף שכה סימן

לעשותו  אסור ואינו מלאכה שאינו דבר וש"נ: סי"ב שז סי'
לעשותו  לנכרי לומר לישראל מותר שבות משום אלא בשבת
לנכרי  ישראל אומר מצוה, צורך ... שם שיהיה והוא בשבת
לתקוע  שופר משם להביא כדי השנה בראש באילן לעלות

בו.

עשיית 61) דהיינו שם: קו"א רסג ובסי' א. סעיף לעיל ראה
אסורה. עצמה שהיא בשבילו הנכרי

קבלת 62) גבי סי"ב רמד סי' לעיל ראה אבל ס"ו. כדלקמן
אלא  התירו ולא חפצך, ממצוא משום שאיסורו בשבת מכס

מצוה. במקום דשבות שבות מטעם
(63חפצי עׂשֹות רגל מּׁשּבת ּתׁשיב אם יג: נח, ְֲֲִִִֶֶַַָָָישעיה

וכּבדּתֹו מכּבד ה' לקדֹוׁש ענג לּׁשּבת וקראת קדׁשי ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻּביֹום
ּדבר. ודּבר חפצ מּמצֹוא ּדרכי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָמעׂשֹות

שלא 64) המת, בצרכי מהתעסקות דוגמא הובאה ולכך
ככל  להזדרז ורוצים השבת, קודם בזה להתעסק יכלו

האפשר.

•
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בשבת  כמו חותם הכפורים ויום השנה שבראש אומרים ויש
ויום  ישראל מקדש בא"י אומר השנה בראש טוב ויום
וקיים  אמת ודברך יאמר ולא הארץ כל על מלך ולא הזכרון
שהרי  ובקידוש בהפטורה שאומר כמו החתימה קודם לעד
הזכרה  במקום אלא היום קדושת משום חובה אינה זו ברכה
מקדש  בא"י אומר הכפורים וביום ויבא שביעלה בעלמא

הכפורים. ויום ישראל

מונע  זה אין להם חובה המזון ברכת שאין פי על (ואף
ולא  שנתבאר מטעם הפתיחה מונע שאינו כמו החתימה
בו  שאין שכיון מפני אלא חודש בראש החתימה מנעו
בכל  הנוהגות מצות שאר וכן מלאכה עשיית לאסור קדושה
לומר  יש בלבד מוסף קרבן אלא בו נוהגות אינן קדש מקרא
בתפלת  אלא חדשים וראשי ישראל מקדש בו לחתום שאין
בשאר  כמו לבד בהזכרתו די המזון בברכת אבל בלבד מוסף
מקראי  שהם הכיפורים ויום השנה בראש משא"כ תפלות
בברכת  כן גם חותם מקדש בהן חותמין התפלות ובכל קדש

המזון.

שאין  פי על אף שחותם שבת של ד' או ג' בסעודה ואצ"ל
שיתבאר. כמו פת לאכול חובה

על  הסומך להקל ברכות שספק פי על אף הלכה ולענין
יש  חודש בראש שאף הפסיד לא וחותם אחרונה סברא

שמן  לפי להקל ברכות ספק אומרים ואין לחתום אומרים
טוב. ויום מבשבת לשנותה אין הסתם

יום  משאר לשנותה שאין מודים שהכל י"ל השנה ובראש
ופעם  כולה פעם לומר אחת בברכה חכמים חלקו שלא טוב
אע"פ  בברוך הקידוש ברכת פותחת זה שמטעם מקצתה
היין  על לברך א"צ שלפעמים לפי היין לברכת סמוכה שהיא
לפתוח  לעולם הצריכו לכך יום מבעוד בסעודה שיושב כגון
חודש  בראש אבל אחת בברכה לחלק שלא בברכה הקידוש
פותח  שהרי טוב ויום בשבת שמברך ברכה אותה מברך אינו
שפותח  השנה בראש משא"כ כו' חדשים ראשי נתן אשר
הנוסח  ושאר טוב יום כבשאר וכו' טובים ימים נתן אשר

שנתבאר כמו כלל מעכב ואצ"ל אינו [ח'] בסעיף למעלה
נוסח  באותו שפותח טוב ויום שבת של ד' או ג' בסעודה

ראשונות). שבסעודות ממש

כלל  מזכיר אינו הכיפורים ביום שאכל שחולה אומרים ויש
שיתבאר  כמו לכתחלה אפילו המזון בברכת כיפור יום של
ברכה  לספק לכנוס שלא לדבריהם לחוש ויש תרי"ח בסי'
לומר  שכח אם כו' נתן אשר ברכת כלל יברך ולא לבטלה

ויבא: יעלה

* * *
·È שהתחיל עד נזכר לא אם מועד של וחולו חודש בראש
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ויבא  יעלה לומר נוהגין אין חוזר שאינו והמטיב הטוב ברכת
ויבא  שביעלה לפי הנסים בעל שנוהגין כמו הרחמן בתוך
אע"פ  לצורך שלא לאמרם רצו ולא שמות הזכרות בו יש
ובקשות  תחינות היום כל אומרים שהרי בדבר איסור שאין
השם  להזכיר אלא אסרו ולא שמות הזכרות בהן שיש

צריכה: שאינה בברכה או לבטלה

‚È של ולא שבת של לא הזכיר ולא בשבת שחל חודש ראש
והמטיב  הטוב ברכת שהתחיל קודם ונזכר חודש ראש
למנוחה  שבתות שנתן ואומר שבת עם חודש ראש כולל
וישראל  השבת מקדש בא"י וחותם לזכרון חדשים וראשי
חותם  אם ספק לבד חודש בראש אף שהרי חדשים וראשי
השבת  בשביל שמברך כאן אבל להקל ברכה שספק אלא
לבד  שבת של אלא שכח לא אם אבל חודש ראש גם עמו כולל

חודש: ראש של כולל ואינו כו' שבתות שנתן ברוך אומר

„È ולא חודש ראש של הזכיר ולא שבת של הזכיר אם
חוזר  אינו והמטיב הטוב ברכת שהתחיל אחר עד נזכר
שבת  משום אלא זה חיוב אין פת לאכול שחייב שאף לראש
לברך  שיתחייב לעולם הזכרה חיוב אין חודש בראש אבל
בראש  בנביא למפטיר דומה זה והרי ולהזכיר המזון ברכת
חודש  ראש של מזכיר שאין בשבת להיות שחל חודש

לעולם. חודש בראש הפטורה ואין הואיל

לראש  כשחוזר שבת של ולא חודש ראש של הזכיר ואם
לכתחלה  חודש ראש של גם להזכיר צריך המזון ברכת
שאינו  אף חודש ראש של להזכיר צריך המזון ברכת שבכל

חודש. ראש בשביל מברך

של  הזכיר ולא חנוכה של הזכיר אם חנוכה בשבת אבל
שהזכרת  מפני חנוכה של להזכיר א"צ לראש וחוזר שבת
בסי' שיתבאר כמו המזון בברכת כלל חובה אינה חנוכה

תרפ"ב:

ÂË חוזר שאינו חודש כראש דינה בשבת שלישית סעודה
אומרים  שיש לפי והמטיב הטוב ברכת התחיל אם
יש  מקום מכל עיקר דבריהם שאין ואף פת א"צ ג' שסעודה
ובסעודה  לבטלה ברכה לספק לכנוס שלא לדבריהם לחוש
רשות  אלא אינה שהרי חוזר אינו הכל לדברי טוב ביום ג'
והמטיב  הטוב ברכת שהתחיל קודם נזכר אם מקום ומכל
שנתן  ברוך אומר טוב ויום בשבת רביעית בסעודה אפילו
בראש  שאומר כמו כו' טובים ימים שנתן או כו' שבתות
אפילו  סעודותיו וכל יום באותו כלל פת שא"צ אע"פ חודש
שבת: של הרביעית מסעודה יותר עילוי לה אין הראשונה

* * *
ÊË להזכיר ושכחו וזימנו ויו"ט בשבתות שאכלו שלשה

המזון  ברכת לראש לחזור צריכים והם המאורע מעין
יצאו: כבר זימון מידי כי לעצמו אחד כל יברכו

ÊÈ אפילו שחשיכה עד סעודתו ונמשכה בשבת אוכל היה
לפי  המזון בברכת שבת של מזכיר בלילה שעות כמה
חיוב  עליו חל שאז הסעודה התחלת אחר הולך שהכל
היום. ביציאת זה חיוב ממנו נפקע ולא המאורע מעין הזכרה

שבראש  אומרים ויש ופורים חנוכה חודש לראש וה"ה
על  מחול תוספת בהם ואין הואיל ופורים חנוכה חודש

ואין  היום שיצא אחר המאורע מעין מזכיר אינו הקדש
כן. נוהגין

ראש  בערב או שבת בערב סעודתו נמשכה אם מקום ומכל
חודש  ראש של או שבת של להזכיר צריך הלילה תוך חודש
היה  הסעודה שבתחלת אע"פ משחשיכה כזית אכל אם
ההזכרה  חיוב עליו חל מקום שמכל לפי מלהזכיר פטור

ופורים. לחנוכה וה"ה שמשחשיכה כזית באכילת

להזכיר  צריך משחשיכה כזית אכל לא שאפילו אומרים ויש
טוב  יום או שבת של היום קידש כבר שמברך שבשעה כיון

ופורים. חנוכה חודש ראש או

ופורים  חנוכה חודש ראש או בשבת סעודתו נמשכה אם וכן
בלילה  שמברך אלא יום מבעוד שגמרה אע"פ הלילה עד
פנה  שכבר כיון היום) אותו (של המאורע מעין מזכיר אינו

הראשונה. כסברא ונוהגין היום

אבל  כבר התפללו שהציבור אע"פ ערבית התפלל שלא והוא
שוב  סעודתו באמצע יום מבעוד אפילו ערבית התפלל אם
ג"כ  מברך אפילו היום אותו של המאורע מעין מזכיר אינו
שבת  למוצאי סעודתו שנמשכה מי ואצ"ל יום מבעוד
המזון. בברכת שבת של עוד מזכיר שאינו ערבית והתפלל

* * *
סעודה  התחלת אחר הולך שהכל ראשונה שלסברא ואע"פ
יהא  מקום מכל ערבית תפלת אחר גם להזכיר ראוי היה
יום  תפלת התפלל שתחלה זה את זה סותרים שדבריו נראה

העבר. יום מזכיר ואח"כ שלאחריו

ראש  הוא שבת ומוצאי ערבית התפלל לא אם מקום (מכל
כזית  אכל אם חודש ראש של וגם שבת של מזכיר חודש
תחלה  שבת של שמזכיר כיון סתירה כאן ואין משחשיכה
שמקבל  לומר אפשר שאי ואע"פ חודש ראש של ואח"כ
שבת  כבר שהזכיר אחר כשמזכירו עכשיו חודש ראש עליו
היה  אם וגם החמה מששקעה היא ועומד מקובל שהרי
אלא  עכשיו ההזכרה חיוב עליו חל לא עכשיו מקבלו
שאף  זה לכל לחוש אין שבת של שהזכיר קודם כבר כשאכל
כמו  שבת של הוא מזכיר כבר חודש ראש עליו שחל
חודש  ראש ומוצאי שבת מוצאי בכל המאורע מעין שמזכיר
שמזכיר  יום לו והלך חלף שכבר בלילה שעות כמה אפילו
לכל  שנראה ואע"פ בו היתה הסעודה והתחלת הואיל
כבר  עשה לא שהוא כל סתירה זו אין לילה שהוא העולם
כשמזכיר  חודש לראש שבת במוצאי וה"ה לזה הסותר דבר
כשמזכיר  ואח"כ לזה הסותר דבר עדיין עשה לא שבת של

מזכיר). שהוא הוא האמת חודש ראש של

ראש  של מזכיר ולכן היא סתירה זו שאעפ"כ אומרים ויש
מחלוקת  שהיא שבת של ולא הכל לדברי חובה שהיא חודש
ולא  שבת של מזכיר ופורים חנוכה של שבת במוצאי אבל
אין  מוסף קרבן בו שאין יום שכל לפי ופורים חנוכה של
לעיל  (עיין תרפ"ב סי' כמ"ש המזון בברכת חובה הזכרתו

הראשונה. כסברא והעיקר ותרצ"ה סי"[ד])

שבת  מזכיר הכל לדברי פת כזית אכל לא משחשיכה ואם
ערבית. התפלל שלא כל לבד

אינו  ושוב ערבית כהתפלל דינו שולחנו על הבדיל ואם
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קודש  בין המבדיל אמר ואם המזון בברכת שבת של מזכיר
(ולפי  להסתפק יש רצ"ט בסי' כמ"ש כוס בלא בלבד לחול
אם  חודש) ראש מהזכרת גרע דלא ספק כאן אין כאן מ"ש
יש  שהרי עדיף תעשה ואל שב ולפיכך ערבית כהתפלל דינו

היום: שיצא אחר שבת של מזכיר אינו שלעולם אומרים

והטועה  בשבת המזון ברכת ודיני ג' ברכה נוסח קפח סימן א' חלק

המזון: בברכת

* * *
לחברתה ‡ כסמוכה שאינה בברוך פותחת רביעית ברכה

ניתוספה  אח"כ אלא המזון ברכת מכלל שאינה לפי
והמטיב  הטוב ברכת תקנו לקבורה ביתר הרוגי כשנתנו
בברכת  וקבעוה לקבורה שניתנו והמטיב הסריחו שלא הטוב
לפי  ירושלים בונה אצל וסמכוה הודאה שכולה המזון
עד  לחזור עתידה ואין ישראל קרן נגדעה ביתר שכשנחרבה

דוד. בן שיבא

ברכת  בשביל ושתים שלה אחת מלכיות ג' בה לומר וצריך
שהן  ואע"פ מלכות בהן הזכיר שלא ירושלים ובונה הארץ
שהזכיר  כיון מקום מכל מלכות בה שיש הזן לברכת סמוכות
יזכיר  שלא ארץ דרך אין ירושלים בבונה דוד בית מלכות
שמים  מלכות להזכיר רצו שלא אלא בה שמים מלכות ג"כ
מלכות  כנגדה להזכיר תקנו לכך דוד בית מלכות אצל
ירושלים  בונה כנגד מלכות שתיקנו ואגב והמטיב בהטוב
מלך  מלכות ג' הן ואלו הארץ ברכת כנגד כן גם תיקנו

הטוב. המלך מלכנו אבינו העולם

ואלו  גמולות וג' הטבות ג' בה לומר שצריך אמרו ובמדרש
יטיב  מטיב הטיב הוא ב' והמטיב א' הטוב הטבות ג' הן
נוהגים  שהיו ויש העולם מנהג זה כאחת נחשבין שהן ג' לנו
כדרך  לנו יטיב הוא לנו מטיב הוא לנו הטיב הוא לומר
הוא  גומלנו הוא גמלנו הוא שהן גמולות השלש שאומרים

יגמלנו:

מפני · בברוך חותמת אינה ארוכה ברכה שהיא אע"פ
הטוב  אמ"ה בא"י קצר במטבע תיקנוה שמתחלה

הללו: הדברים כל בה הוסיפו ואח"כ בלבד והמטיב

ויותר ‚ יום בכל אל אלא ויום יום שבכל אל לומר אין
אבינו  האל אמר כבר שהרי אל מלת כלל לומר שלא נכון
המלך  לומר לו היה אל לשם הטבה ליחס בא שאם ועוד

והמטיב: הטוב האל

* * *
ברית „ בני יחד כולנו לומר נוהגים בבית נכרי כשיש

הנכרים  לברך שאסור הברכה מכלל הנכרי להוציא
יחד  כולנו ברית בני לומר נכון ויותר תחנם ולא שנאמר
יחד  כולנו כשאומר רגע אפילו הברכה בכלל יהיה שלא

ברית. בני שמסיים קודם

לעברך  וגו' נשיכם טפכם כמ"ש הם ברית בני ועבדים ונשים
וגו'. בברית

הוא  ישראל שחטא שאע"פ הוא ברית בני בכלל המומר (וכן
כדי  ברית בני יחד כולנו לומר אין בבית כשמומר ולכן

הברכה): מכלל להוציאו

יכול ‰ שאין אמן ונאמר מסיים הבית בעל (המזון) בברכת
שלום  עושה בברכת משא"כ אמן ואמרו אומר לגזור
אומר  מצווין ישראל וכל הקב"ה של שבח שהוא במרומיו
להמלאכים  כן אומר לעצמו מברך אם (ואף אמן ואמרו

אותו): השומרים

Â יש ולכן אמן אחריו לענות  מצוה ישראל את המברך כל
הרחמן. אחר אמן לענות

וגו': ה' מאת ברכה ישא הפסוק כלשון ה' מאת ויאמר

Ê כמו מגדול חודש וראש טוב ויום בשבת לומר נוהגים
בתהלים  שכתוב כמו מגדיל ובחול בשמואל שכתוב

בנביאים. כמ"ש ר"ל מקרא קרא ושבת חדש וסימן

שהוא  גוונים בכמה הרחמן שאומרים במה מפקפקים ויש
שכיון  מיישבין ויש הכוס לשתיית המזון ברכת בין הפסק
חשובים  ואינם הברכה מטופס הם כאלו נעשו בהם שנהגו

הפסק:

Á כל המאורע מעין רביעית בברכה מוסיפים האבל בבית
שמברך  עצמו האבל בין שע"ט סי' בי"ד כמ"ש שבעה
חוששין  ואין בזימון ומברכים עמו שאוכלים אחרים בין
נזכרים  שאינן גמולות וג' הטבות ג' לומר האבל בבית
הטוב  החי אומרים הטוב להמלך כשמגיע אלא בתלמוד
נפשות  לוקח בצדק שופט אמת דיין אמת אל והמטיב
דרכיו  כל כי כרצונו בו לעשות בעולמו שליט במשפט
לו  להודות חייבים אנו ובכל ועבדיו עמו ואנחנו משפט
הזאת  הפרצה את יגדור הוא בישראל פרצות גודר ולברכו

וכו': הרחמן ולשלום לחיים זה אבל ומעל מעלינו

ודיניה: רביעית ברכה נוסח קפט סימן א' חלק

* * *
על ‡ הגפן פרי בורא לברך צריך המזון ברכת שסיים אחר

היין  על בירך כבר אם אפילו המזון ברכת של הכוס
המזון  ברכת אחר ושותה שאוכל מה שכל הסעודה שבתוך
והיסח  סילוק היא המזון שברכת לפי היא אחרת סעודה
בעודו  ולאכול לשתות אפשר אי וגם שלפניה למה הדעת

מברך.

כגון  כוס הטעונים דברים מכל המזון ברכת נשתנה זה ומפני
היין  ברכת שבכולם ומילה חתנים ברכת והבדלה קידוש
ולא  המזון ברכת אחר הגפן פרי בורא מברך וכאן קודמת
ואפילו  הסעודה בתוך היין על בירך לא אם אפילו לפניה
דעתו  הסיח המזון ברכת לברך בידו הכוס כשנטל הרי בירך
היה  לשתות נמלך היה ואם המזון ברכת קודם מלשתות
פרי  בורא מברך אינו למה שכן וכיון ולברך לחזור צריך
מודה  הוא המזון שבברכת לפי אלא המזון ברכת קודם הגפן
והיסח  סילוק הוא ושתה שאכל מה על לבוראו ומשבח
והכוס  שמברך המזון ברכת על ואפילו שעשה מה על הדעת

לשתייתו: תיכף לברך צריך לכך בידו

בשעת · לבדה הכוס באחיזת די לא כוס הטעון דבר כל
אלא  בדיעבד כלל מעכב אינו שזה דבר אותו אמירת
אותו  אמירת אחר ממנו לשתות הוא כוס שהטעינו מה עיקר
היין  על הנאמרת שירה כעין אמירה אותה שתהא דבר
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תהא  כאן אף המזבח שתיית שהיא המזבח גבי על שמנסכין
לומר  חשובה שתייה ואין היין שתיית על שירה נאמרת
אדם  של דעתו ליישב הראוי שיעור שותה כן אם אלא שירה
משיעור  ובפחות הנאה של שתיה שהיא לוגמיו כמלא שהוא

כלל. הכוס מצות קיים לא זה

בלא  אמר שאם בדיעבד אפילו בו מעכב שהכוס דבר וכל
ה"ה  והבדלה קידוש כגון הכוס על ולומר לחזור צריך כוס
קודם  מיד לוגמיו כמלא ממנו שתה ולא הכוס על אמר אם
לחזור  צריך בינתיים הדעת היסח ובלא ממקומו שעקר

מצות  קיים לא המזון בברכת וכן רע"א בסי' כמ"ש ולקדש
כלל: הכוס

השלחן ‚ על אצלו האמירה בשעת היין שיהיה ג"כ וצריך
ד  גבי על ג"כ או וזהו לשתיה מוכן חדר באותו אחר בר

האמירה  בשעת לפניו היין אין שאם בדיעבד אפילו מעכב
הכוס  אחיזת משא"כ היין על שירה אומר נקרא אינו ג"כ
לעכב  ולא למצוה בכוס שנאמרו דברים מי' אלא אינו בידו

קפ"ג: בסי' שנתבאר כמו

ודיניו: הברכה אחר היין שתיית קצ סימן א' חלק
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ע"פ ‰Â‰(כד) שטין הצדיקים של שהנשמות מ"ש
מדריגה  עוד יהיה דלעתיד יובן מזה המים
ונחי' יקימנו השלישי ביום וכמ"ש עוה"ב מן שלמעל'
ראתה  לא עין אשר עדן נק' העוה"ב דהנה ממש. לפניו
שנברא  עילאה העדן בחי' והוא כו' לו למחכה יעשה

דכמו  עלאה דבינה מ"ע מבחי' שלמעלה דח"ע ביו"ד
ו"ה  כנקודה צמצום יו"ד בי"ה חו"ב בחי' הרי שלמטה
מעיין  בבחי' החכמה כי ונהר מעיין והוא בהתפשטו'
ובור  מעיין דאך המקוה בענין כידוע נהר בבחי' ובינה
מעלה  למעלה הוא וכך כו'. סאה דמ' יודי"ן ד' שהן כו'
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דחכמה  ביו"ד נברא דעוה"ב ממש העצמות בבחי'
שהוא  יש אוהבי להנחיל בעוה"ב א' ע"כ שבעצמות
ורוחב  לאורך השגה בהתפשטו' נהר שנק' בינה בחי'
שזהו  דא"ס שבמל' בינה בחי' היינו מעל' ולמעלה כו'
דבריאה  העליון בג"ע למטה השכינה מזיו נהנין כמו
זיו  מבחי' שבעצמות העליוני' נשמות נהנין כך
אך  כו'. דא"ס מל' בחי' שהיא העליונה השכינה
דחכ' מיו"ד גם למעלה הוא העוה"ב מחיי למעלה
לנהר  ונמשך שנובע מעיין כמו זה שהיו"ד שבעצמו'
דחכמה  ועצמות בפנימית אבל דבינה. יש דבחי'
הוא  הרי ממש בעצמותו כלול שהו' כמו שבעצמות
מבחי' למעלה והוא ליש דאין השפעה מבחי' למעל'
ים  או ונהר מעיין ענין לומר בו יתכן שלא בכלל מים
ויש  רקיע. מים אור ענין והוא כנ"ל עדיין הקדמוני
הנק' והוא אור מבחי' גם שלמעלה עליונה מדריג'
והתלבשות  ירידה דרך נמשך ומשם כו' קדמון אויר
אמנם  המים. ע"פ מרחפת אלקים ורוח וז"ש רוח ונק'
שיוכל  כדי המים ע"פ המשכה בחי' לכלל הבא זהו

שהן  מ"ש אבל דוקא. אלקים שברוח הבירורים להיות
אלקים  רוח מבחי' גם למעל' המים ע"פ שטין
גם  שלמעל' מדריגה בבחי' הוא המים ע"פ שמרחפת
מובן  ממילא וע"כ כנ"ל. שבח"ע הבירורי' ממקור
דח"ע  ביו"ד שנברא העוה"ב חיי מבחי' למעלה שהוא
על  שכר קבלת רק הוא העוה"ב שהרי כו' מ"ע שנק'
שזהו  שנין. אלפי וא"ו כל כו' בסו"מ בפו"מ המצות
ירידה  ע"י אתברירו שבח"ע כו' דרפ"ח הבירורים בחי'
עליה  אך כנ"ל. בחוץ חכמות כמ"ש בח"ת דח"ע
ע"י  שלהם שכר קבלת אחר יהיה אלה דנשמות
הוא  שאז שנין אלפי בוי"ו שהיו כו' דרפ"ח הבירורי'
נק' התורה אין וע"כ לגמרי הבירורי' מבחי' למעל'
אחר  ממש לפניו ונחי' וזהו כנ"ל. כלל המים  בשם
הבירורים  ע"י דעוה"ב שכר בקיבול מיומים שיחיינו
שטין  שהן וז"ש שנין. אלפי דו' זמן בכל שהי' דמצות
מקור  גם מהיות למעל' הגבה מקיף בבחי' המים ע"פ
שטין  רק שהן כו' ומ"ת מ"ע שנק' דח"ע לברורים

וד"ל: אז שנתעלו מ"ע על מלמעלה א' בשיטה
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ÔÈÚÂ שאין אעפ"י היינו פשוט, רצון בחי' הוא הרצון
רוצה  הוא מ"מ כן לעשות אותו מחייב השכל
למעלה  לה' הרצון היינו עורף קשה עם בחי' והוא כך,

פ' בלק"ת וכמ"ש במח' עלה כך שתוק וע"ד מהשכל,
בדבר  טעם יש שבודאי שאעפ"י ק"ש ענין ד"ה ואתחנן
המלאכים  להשגת ניתן ולא מאד נעלם הוא הטעם אך
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שהטעם  הפי' ואין עכ"ל. כו' שתוק להם אמר לכן
הוא  הרצון כי כן, אינו ממש שכלי טעם ע"ד הוא ההוא
הנק' השכל כח הרי כי כנ"ל, משכיל מבחי' גם למעלה
שענין  ומאחר הגלוי, לשכל ושרש מקור הוא משכיל
השכל  היפך הוא כו' שכרה וזו תורה זו וכי רע"ק
השכל  בכח שגם צ"ל ע"כ כך, או כך שיתחייב לגמרי
כלל  מושג שאינו ענין הוא שהטעם אלא לזה, טעם אין
ענין  שהוא אלא ההוא, השכל בכח ולא הגלוי בשכל
להשיג  שבאדם השכל בכח שאין וכמו מופלא, שכל
השכל  בכח אלא מושג אינו זהו כי הרוחניות, מהות
כלל  בכחו שאין שבמוחו השכל בכח ולא הרוחני,
כו' עלה כך שתוק ענין יובן עד"ז כך זה, להשיג
השכל  מכח גם לגמרי שלמעלה בבחי' הוא שהטעם
עורף  קשה בחי' ענין ג"כ הוא ועד"ז הנבראים, של
גם  שלמעלה לה' ההתקשרות שהו"ע קאמר, דלשבח
פי' השכל, מן שלמעלה רצון הנק' וזהו השכל, מכח

כו'. משכיל הנק' השכל מכח גם למעלה שהוא
'ÈÁ·Â ישנו המשכיל מן גם למעלה שהוא זה רצון

שהוא  אך שבקלים, בקל אפי' מישראל בכאו"א

מ  ונעלם המוח מוסתר טמטום מחמת הגלות בזמן אד
מחדו"מ, לבושי' וג' הנפש כחות עשר בחי' היינו והלב
וגו' ער ולבי ישינה אני ועז"נ בזה"ג, ישנים שהם
זו  בחי' מאיר שאינו ישינה אני פי' ב'), ה' (שה"ש
ולבי  עכ"ז אבל מחדומ"ע, ומדות שכל הנפש בכוחות
רצון, בחי' היינו לבי כי הנ"ל, הרצון בחי' היינו ער
הסתלקות  היינו ישינה אני י"ל דלעילא בכנס"י (ולמעלה
דנוק' כתר ער ולבי לבי"ע, שירדו לפי ממנה ט"ס בחי'
והוא  ומרדל"א, שבכתר ממל' נעלה מאד גבוה ששורשו
וצריך  כנ"ל), שבאדם השכל מכח שלמעלה הרצון בחי'
לי' מבטשין בחי' ע"י שהוא הזאת המדה גילוי להתעורר
דלא  אעא א') דקס"ח (שלח מתיבתא הריש וכמאמר
בי' סלקא דלא גופא ואנהיר, בי' יבטשון נהוריה סליק
(וע' דנשמתא נהירו ויסלק בי' יבטשון דנשמתא נהורא
עתיקא  דא הוא תו ב' דקע"ח במאה"ז קרח פ' בבה"ז
מן  שלמעלה הנ"ל הרצון אור בחי' להאיר כו') אלמלא
בבחי' דופק דודי קול ענין וזהו כו', השכל וכח השכל
נת' (ובמ"א דילי' בדפיקו לי פתחי הגלות בזמן דפיקו

התורה). קול היינו דופק דודי דקול
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בקריעת  הב' מצרים, ביציאת הא' השלישי. אלקות וגילוי חידוש – השלישי בחדש
אברהם  עבודת במ"ת. החידוש מהו שאלה: גדולה. בשמחה סיני למדבר באו והג' ים־סוף,
דלעילא  להוי' ב' הממכ"ע, אור – אליו הנראה לה' א' מזבחות, ב' בנה עצמו. בכח אבינו

סתימין  לעלמין מקור –

*L„Áa",מצרים מארץ יׂשראל ּבני לצאת הּׁשליׁשי «…∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ואיתא  סיני". מדּבר ּבאּו הּזה ְְִִִֶַַַָָָּבּיֹום
ׁשּמֹונים  "מּגיד א, הלכה א ּפרק הּׁשנה ראׁש ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבירּוׁשלמי
למנֹות  ׁשּצריכים ּופרּוׁש מצרים", ליציאת ְְְֳִִִִִִִִֵֶַַָחדׁשים
מארץ  יׂשראל ּבני יצאּו מאז ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהחּדּוׁשים
ּכללי  חּדּוׁש ׁשהּוא הּׁשליׁשי", "ּבחדׁש וזהּו ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָֹמצרים,

מאז  ׁשהיה אלקּות ּבגּלּוי מלהּׁשליׁשי עליהם נגלה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּגּלּוי  ׁשהּוא ּוגאלם, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים ְְְִִֵֶַַַָָָָָמלכי
הּוא  סּוף ים ּבקריעת ּכ ואחר הראׁשֹון, ּדאלקּות ְְְֱִִִִֶַַַַָָָֹּכללי
זה  ּבאצּבע מראה אחד ׁשּכל הּׁשני, ּדאלקּות ּכללי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּגּלּוי
ּגּלּוי  ׁשהּוא הּתֹורה לקּבלת סיני למדּבר ּוביאתם ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָאלי,
להם  ׁשהיה הרמּב"ן ׁשּכתב ּכמֹו הּׁשליׁשי, ּדאלקּות ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכללי
ליׂשראל  הּגיד הּׁשלֹום עליו רּבנּו ּדמׁשה ּגדֹולה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׂשמחה
טעם  והּנה הּתֹורה. את להם יּתן הּוא ּברּו ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּקדֹוׁש
ורק  יֹום, ּבאיזה נתּפרׁש ולא סתם הּזה" "ּבּיֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹאמרֹו

ז"ל ב)רּבֹותינּו עּמּוד פו ּדף הּזה"(ׁשּבת "ּבּיֹום ּפרׁשּו ְֵֵֶַַַַַַַָ
ּדברי  ׁשּיהיּו רׁש"י ּכפרּוׁש הּטעם הּנה חדׁש, ראׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹהּוא
אמנם  מּסיני. נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָּתֹורה
ׁשּנּתֹוסף  החּדּוׁש ענין מה להבין יׁש הענין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבכללּות
מּתן  קדם ּגם ּדהלא ּתֹורה, מּתן לפני לגּבי ּתֹורה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹּבמּתן
וׁשם, נח ּומתּוׁשלח, חנֹו ּכמֹו ּגדֹולים צּדיקים היּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּתֹורה
מה  ּכן אם הּמרּכבה, הן הן והאבֹות והּׁשבטים, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהאבֹות
הּוא, הענין א ּתֹורה. ּבמּתן ׁשּנתחּדׁש החּדּוׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָענין
ּדאברהם  הּנגּבה", ונסֹוע הלֹו" ּכתיב ּבאברהם ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָּדהּנה
הלֹו" היתה עבֹודתֹו ותכן עצמֹו, ּבכח עבֹודתֹו ְְְְְֲֲֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
ׁשהן  מזּבחֹות, ׁשני ּבנה זאת ּובעבֹודתֹו הּנגּבה", ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹונסֹוע

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חלּוקֹות, ּדרּגֹות ּבׁשּתי עבֹודה אפני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָׁשני
ׁשם  "וּיבן ּוכתיב אליו", הּנראה להוי' מזּבח ׁשם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ"וּיבן
ּבׁשם  חלּוקֹות מדרגֹות ׁשּתי ׁשהם סתם, להוי'" ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמזּבח
ׁשמֹות  ׁשני ׁשּיׁש הוי'", הוי' "וּיקרא ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהוי',
למעלה  ׁשהּוא סתם הוי' וׁשם הּנראה הוי' ׁשם ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהוי',
הוי' ׁשם הּוא הּנראה הוי' ּדׁשם הּנראה, הוי' ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּׁשם

ּדאתּגלין  לעלמין מקֹור הּוא א ׁשהּוא ּדהוי' היֹות ּדעם , ְְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָָ
מּׁשם  היא ּבפעל וההתהּוּות ּכאחד ויהיה הוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהיה
זה  ּבכל אלקים", ּברא "ּבראׁשית ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֱֱִִִֵֶֶָָָָֹֹאלקים
מהּוה, לׁשֹון ּדהוי' הוי', מּׁשם היא ההתהּוּות עּקר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנה
ההתהּוּות, ּתמידּות על מֹורה הוי' ּדׁשם י' ְְְְֲִִֵֶַַַָָואֹות
ּבתבת  ּוכמֹו ּדוקא, הוי' מּׁשם היא הּתמידית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשההתהּוּות
על  מֹורה ויעׂשה העבר, על מֹורה עׂשה הּנה ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ"עׂשה",
אּיֹוב", יעׂשה "ּככה ּוכמֹו העׂשּיה, הּתמידּות ועל ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹההוה
מֹורה  הוי' ּדׁשם י' אֹות ּכן הּנה ּתמיד, ּכן עֹוׂשה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשהּוא
ליׁש מאין ּתמיד ּומחּיה ׁשּמהּוה ההתהּוּות ּתמידּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָעל
ּובה' הּבא עֹולם נברא "ּביּו"ד ּוכמאמר הפסק, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָּבלי
הוי' מּׁשם הּוא זה ּכל אמנם הּזה". עֹולם ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָנברא

אֹור ב ּדלתּתא  ּבחינת הינּו הּנראה, הוי' ׁשם  ׁשהּוא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
עלמין  ּכל עיניכם ג הממּלא מרֹום "ׂשאּו ּדכתיב וזהּו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

והתהּוּות  ּבבריאת ׁשההתּבֹוננּות אּלה", ּברא מי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּוראּו
ענין  ּדהן והינּו מּוחׁשית, ראּיה ּבבחינת היא ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָהעֹולמֹות
והן  מדּבר חי צֹומח הּדֹומם ּכל ׁשל והיצירה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּבריאה
ּכאׁשר  ּבהּכל הּנה צרכיהם, מּלּוי ּבכל ּפרטית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹההׁשּגחה
ּגעטליכע  ּדי זעהט מען ּדאלקּות, הּפליאֹות נראה ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַֹֹלּכל

ּבהׁשּגחה ד וואּונדער  והּכֹופר מּמׁש, ּפרטים הּפרטי ּבכל ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
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הּנה  הּטבע, ּבהסּבר זאת ּומסּביר ּובאלקּות ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּפרטית
ּבחיק  רק ׁשהּוא אלקי, ענין הּוא עצמֹו ּדטבע זאת ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַֹֹמּלבד
לפי  טבעם את ּבהּנבראים להטּביע הּוא ּברּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּבֹורא
אׁשר  הּתפקיד אֹותֹו ּולפי נבראּו ׁשּבׁשבילם הּכּונה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאֹותּה
היא  ּפרטית הׁשּגחה הרי זאת לבד הּנה למּלאת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹעליהם
איז  ּפרטית הׁשּגחה הּמסּתר, אלקּות ולא ּגלּוי ְְְְֱֱִִַַָָָָָֹֹֹֻאלקּות

געטליכקייט  ּבקדקדֹו,ה אפענע מח אׁשר לכל ׁשּנראה ְְְְְְְֲֳִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

העֹולם  ּדבריאת התהּוּות ׁשּכללּות לפי הּוא הּדבר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָוטעם
אבינ  ואברהם הּנראה, הוי' ׁשם מּבחינת עליו הּוא ּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשהּוא  הּנראה הוי' ׁשם ּבבחינת עבֹודתֹו התחיל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּׁשלֹום
הּנראה", לה' מזּבח "וּיבן וזהּו עלמין, ּכל הממּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאֹור
ּבנה  ּכ אחר ּכי עד עּלּוי אחר ּבעּלּוי ּבעבֹודתֹו ְְֲִִִַַַַַַָָָָָָועלה
עלמין  המהּוה ּדלעּלא הוי' ׁשם ׁשהּוא סתם, להוי' ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמזּבח

אתּגלין  ּדלא .ו סתימין ְְְְִִִַָָ

אברהם  הלב. פנימיות – לקטורת הפנימי הלב. חיצוניות – לקרבנות החיצון מזבחות, ב'
לכל. חסד המשפיע דאצילות מחסד נעלה היה וחסדו החסד, למדת מרכבה היה אבינו

שבחסד  גבורה ע"י טובים, נעשים הרעים דאברהם, בחסד אבל

הּנראה p‰Â‰ב) להוי' אברהם ׁשּבנה הּמזּבחֹות ׁשני ¿ƒ≈ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ענין  הם ּדלעּלא, הוי' ׁשהּוא סתם ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָולהוי'
ׁשּכתּוב  ּכמֹו האדם, ׁשּבלב לבבֹות ּדׁשני ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָהעבֹודה
חיצֹונּיּות  ׁשהם ,"לבב ּבכל אלקי הוי' את ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ"ואהבּת
היּו ּדאברהם הּמזּבחֹות ׁשני ּוכנגד הּלב, ּופנימּיּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלב
מזּבח  ׁשהּוא החיצֹון מזּבח מזּבחֹות, ׁשני הּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָּבבית
ׁשהּוא  הּפנימי ּומזּבח הּקרּבנֹות, מקריבין ׁשעליו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנחׁשת
מיני  ׁשני ׁשהם הּקטרת, מקטירין ועליו הּזהב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמזּבח
הלֹו" וזהּו הּלב, ּופנימּיּות הּלב ּדחיצֹונּיּות ְְְֲִִִִֵֵֶַַָעבֹודֹות
הּוא  הּספירֹות ׁשּבענין ּדרֹום, הּוא ּדנגּבה הּנגּבה", ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָונסֹוע
ּדאברהם  עליֹונה, אהבה היא הּמּדֹות ּובענין החסד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמּדת
מקּׁשר  ּתמיד ׁשהיה החסד למּדת מרּכבה היה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻאבינּו
צּו צּוגעּבּונדען ּגעווען ּתמיד איז ער לאלקּות, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַָָֹּבאהבה

ליּבׁשאפט  ּגרֹויסע א מיט החסד מּדת ּדּור ,ז אלקּות ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַֹ
ּדבר  ּבכל הּנה ּפרטית, ּבהׁשּגחה ּבהוי' מאמין ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָולהיֹותֹו

נׁשּתּמׁש לידֹו ׁשּבא אלקּותֹווענין לפרסם ּגבּה לצר ּבֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ
ּבעבֹודתֹו אׁשר עד לּכל, מחסּדֹו והׁשּפיע ּבעֹולם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹיתּבר

וכדאיתא  ּדאצילּות, החסד מּדת את החליף ּבספר ח זאת ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁש לפני החסד מּדת "אמרה ּבּפרּדס, הּובא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבהיר,
ּבארץ  אברהם היֹות מימי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו הּוא: ְֱִִֵֶֶַָָָָָָּברּו
עֹומד  אברהם ׁשהרי מלאכּתי, לעׂשֹות אני הצרכּתי ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֻלא
מּדת  החליף ּבעבֹודתֹו ּדאברהם והינּו ּבמקֹומי", ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָּומׁשּמׁש
החסד  מּדת ּגדלה הּזה הענין ּובעמק ּדאצילּות, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהחסד
ענין  ּכללּות ּדהּנה ּדאצילּות, החסד מּדת על ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּדאברהם
הפרׁש ׁשּום ּבלא לּכל הּטֹוב הׁשּפעת היא החסד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹמּדת
ּובין  לֹו הּדרּוׁש את לֹו להׁשּפיע וראּוי טֹוב ׁשהּוא מי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבין
מּצד  ּכי לֹו, להׁשּפיע ראּוי ואינֹו רע ּגם אֹו טֹוב לא ְְְִִִֵֶַַַַַָֹׁשהּוא
ׁשּום  ּבלי לּטֹובים ּכמֹו לרעים להׁשּפיע צריכים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָהחסד
החסד  מּדת וזֹוהי מרּבה, ּובהׁשּפעה ּכלל ּביניהם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהבּדל
להּבלּתי  ּגם מפלג ּברּבּוי הּטֹוב הׁשּפעת ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָֻּדאצילּות,

ראּוי, ׁשאינֹו למי טּוב ּברב ההׁשּפעה ּבאמת אׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹרֹואים,
"ּומׁשּלם  ׁשּכתּוב ּוכמֹו לרעתֹו, ׁשהּוא זאת לבד ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹהּנה
להרׁשעים  טּוב רב ּׁשּנֹותנים מה ּדזה להאבידֹו", ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹלׂשֹונאֹו
הּבא, ּדעֹולם הּׂשכר להאבידם ּבׁשביל הּוא הּזה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָּבעֹולם
אצלם  עֹוׂשה הּטֹוב הׁשּפעת עצם הּנה זאת לבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּנה
מלכּות  על ּבפריקת לּבם ּבׁשרירּות ׁשהֹולכים הּלב, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹזחּות
ׁשהרּבית  וזהב ּכסף "ּבׁשביל ּוכמאמר מצוֹות, ועל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשמים
ּדמּדת  זאת לבד הּנה ּדאברהם, החסד מּדת אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלהם".
ו"לא  טֹוב ּדכּלֹו האצילּות ּבעֹולם היא ּדאצילּות ְְְֲֲִִִֶֶַַָָֹֻהחסד
מאיר  הּוא ּברּו העליֹון הּמאציל ואֹור ּכתיב, רע" ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻיגר
מנּגד, איזה ׁשּכן ּומּכל ּכלל ּומעּכב מֹונע ׁשּום ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבגּלּוי
העׂשּיה  ּבעֹולם היה ּדאברהם החסד מּדת ּכן ּׁשאין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמה
רּבּו אּדרּבא אּלא ּבגּלּוי, מאיר אינֹו ּדהאלקּות ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּתחּתֹון,
הרע  והּיצר אלקּות, על וההסּתרים ההעלמֹות רּבּו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכמֹו

ּגׁשמּי ּתאוֹות אחרי נמׁש להיֹות ּומּדיח ֹות מסית ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָ
ּכל  הּנה ׂשכל ּבּה ׁשּיׁש הּטבעית נפׁש וגם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוחמרּיֹות,
מעֹובדי  מסּבב והיה החמרּיים, ּבהענינים הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻׂשכלּה
ּופרסם  אחד אל ּבאמּונת חזק היה זה ועם ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאלילים,
מּדת  ׁשהחליף ּבעצם וחסדן טֹוב והיה יתּבר ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאלקּותֹו
חסד  ׁשהׁשּפיע ּבלבד זה לא הרי זאת לבד הּנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹהחסד,
עֹוד  אּלא ּדאצילּות, החסד ּכמֹו לּטֹובים ּכמֹו לרעים ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָוטֹוב
ׁשהרׁשעים  ּגרם וטּובֹו חסּדֹו מּדת ּבהׁשּפעת אׁשר ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹזאת
והּוא  אמּתי, חסד היה ׁשּלֹו ׁשהחסד והינּו טֹובים, ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָנעׂשים
רּבה  ּבמדרׁש וכדאיתא ׁשּבחסד, הּגבּורה ידי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ד) ּפסקא מט ּפרׁשה את (ּבראׁשית מקּבל היה "אברהם : ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
אמר  וׁשֹותים אֹוכלים מּׁשהיּו הּׁשבים, ואת ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהעֹוברים
ּברּו אמרּו להם אמר ּנאמר, מה לֹו אמרּו ּברכּו, ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹלהם
הוה  ,ּוברי עליו מקּבל אם מּׁשלֹו. ׁשאכלנּו עֹולם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאל
הוה  ,ּוברי עליּה מקּבל הוה לא ואי ואזל. וׁשתי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָאכל
אמר  הוה עלי, ל אית מה ואמר ,ּדעל מה הב ליּה ְֲֲֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָאמר
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גלויה.ה. אלקות מתגלים.ו.היא שאינם סתומים עולמות שמהווה העליון הוי' לאלקות ז.שם מקושר תמיד היה הוא
גדולה. באהבה החסד מדת ידי שכתוב.ח.על וכפי
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קסיט חד מּכל ליּה אֹו מּתכֹות אֹו חרס ׁשל ּכלי ,הערּו (ּפרׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכהּנה) מּתנֹות ּפּולרין(יין)ּדחמרּדבר. מטּבע.ּבעׂשרה (מין ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻ

ּכהּנה) ּדקֹופרמּתנֹות ליטרא וחד מּתנֹות , ּבׂשר. (ליטרא ְְְְְְְִִַַַָָָָָָֻ

ּדרפּתאּכהּנה) עּגּול  וחד ּפּולרין, מּתנֹות ּבעׂשרה (לחם. ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

ּבמדּברא?ּכהּנה) חמרא ל יהב מאן ּפּולרין. (מי ּבעׂשרה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֻ

ּכהּנה) מּתנֹות ויין, לחם ּבׂשר ּבּמדּבר מעֹולם ל מן נתן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ליּה עקי ּדהוה עקתא ההיא חמי רֹואה ּדהוה (מּׁשהיה ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מּתנֹות  אֹומר. היה לֹו, מצר ׁשהיה ההיא הּצרה ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאֹורח

מּׁשלֹו"ּכהּנה) ׁשאכלנּו עֹולם אל ּברּו ּפעל ט : ּובזה , ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
טֹובים. נעׂשּו הרעים ּגם אׁשר ְֲֲִִֶַַָָָָועׂשה

a"yz ,zereayd bg
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אומר ט. (אברהם) היה - לברך עליו מקבל (האורח) היה לא ואם לדרכו, והולך ושותה אוכל היה - ומברך עליו מקבל אם
אחד  כלי לו: אומר (אברהם) היה לשלם)? צריך (=כמה עלי לך יש מה (האורח) ואומר לי), (שמגיע שעליך מה תן לו

פולרין. עשרה עולה לחם ככר פולרין, עשרה עולה בשר מסויימת) (מדה ליטרא מטבע), (סוג פולרין עשרה עולה יין

•
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

.‡Ù נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
הזקן  אדמו"ר  שהרבי תרס"ג, כסלו בי"ט אמר זי"ע

למעלה. העליון' 'אדם כמו למטה, כאן היה –
נשמה  אצל בהעלם, הוא פרטית נשמה שאצל מה

בגילוי. הוא כללית
משתלשלים  הנפש כוחות פרטיות, נשמות אצל
אצל  בהעלם, הם אבל דאצילות, ספירות מעשר

בגילוי. הם כללית נשמה
זה  שכך מפני זה הרי עשה, שהרבי תנועה כל לכן
על־פי  ומכוונת מסודרת הרבי של תנועה כל למעלה.

קבלה.
זו  לא אבי. אצל ראיתי הרבי, על אומר שאבי מה
היתה  גם אלא מסודרת היתה תנועה שכל בלבד
מסירות־נפש  של בתוקף והכל קבלה, על־פי מכוונת

כלל. ניכר היה לא שמבחוץ פנימית,
אמר  זי"ע, נבג"מ אברהם ר' הרה"ח כ"ק חותני,
של  הראשון צעדו גרוסמן: נ"ע אשר ר' לחסיד
הוא  היום בעבודת הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד המחותן
בשנת  שנים, וחמש עשרים לפני במסירות־נפש.
האמת  מהר"ש: הרבי דודי לי אמר תרמ"א,
והדוד  אור. עמודי שני הן  שלו והמסירות־נפש
יכולות  ומסירות־נפש אמת דרגת ולאיזו סיים:
האמת  ובפרט להשיג , אחד לאף אי־אפשר להביא,

כללית. נשמה של והמסירות־נפש
 נ"ע אשר ר' להחסיד חותני כ"ק אומר  אז

ממלא־מקום־קדשו. יהיה שהוא ידעתי
השחר, ברכות אומר אבי את לשמוע שזכה מי
יום  ואותו תשובה, של בהרהור שהתעורר בוודאי

לגמרי. אחר יום אצלו היה

את  מרים הוא ידים" נטילת "על אומר כשאבי
הראש, פאות ממקום למעלה לא לראש, עד הידים
נטילת  "על ברכת אמירת בשעת נוהג שהיה כפי שלא
א) דברים: בשלשה הוא השינוי לסעודה. ידים"
השחר, ברכות של ידים" נטילת "על אמירת בשעת
עד  היא ההגבהה ב) ויבשות. נגובות כבר הידים היו
פרושות. הידים ג) הראש. פאות למקום עד הראש,

א  לסעודה: ידים" נטילת "על אומר בברכת הוא (
הנטילה  אחרי השפשוף, בשעת ידים" נטילת "על
ולא  הלב , כנגד רק היא ההגבהה ב) הניגוב. ולפני

פרושות. ולא שלובות הידים שתי ג) מזה. למעלה
שהיו  בלבד זו לא ברכה, אומר היה כשאבי
כל  עם הברכה, של ה"עברי" את בבהירות "שומעים"
אמירה  סוג זה הרי המלות, פירוש ושומעים הנקודות,
את  להבין השומע את מביאה עצמה שהאמירה
נקודות  את גם שומעים אלא המלות, פירוש
של  הפנימית הכוונה על המעורר דבר ההפסקה,

המלות. פירוש
אומר: אבי

גדול, זקף טעם עליו כתוב היה כאילו  "אלקי"
– הפסק – היא" טהורה בי שנתת "נשמה – והפסק
ובדייקנות  בבהירות ושמעו הפסק,  בראתה" "אתה
ומה  "טהורה" זה מה "אלקי", המלה משמעות מה

בראתה". "אתה משמעות
.·Ù דעה בעלי חסידים היו מהר"ש, הרבי לסבא,

החסידים  רוב ואילו עבודה. ובעלי בחסידות גדולה
אנשים  על כפר. אנשי ובחלקם בעלי־בתים היו
"אלה  אומר הסבא היה הכפר, אנשי מבין מסויימים

שלי". האהבה־ויראה' 'בעלי הם
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שגם  כזו בצורה חסידות אומר היה הסבא
טמון  מאמר ובכל להבין. יוכלו הפשוטים היהודים
את  ויסבירו שיבארו שכמה עמקות, הרבה כל־כך
מה  יותר עוד נשאר אמר, הסבא שהרבי הענין

להסביר. שאי־אפשר
בתוך  "נשא". דיבור־המתחיל הסבא של מאמר יש
הדברים  את שמעו שכולם פיסקה ישנה זה מאמר

פנימית. בהתעוררות ונרעדו לבבם בפנימיות
הסבא: אומר המאמר בתוך

התפילה  בשעת זרות מחשבות על מתאוננים 
היא  מה לדעת צריכים הרי אבל הלימוד. ובשעת
בשעה  איש" בלב  מחשבות מ"רבות והתועלת הפעולה

תקום" היא ה' "ועצת הרי .20שסוף־כל־סוף
בכמות. גדול אינו "נשא" דיבור־המתחיל המאמר
אבי, של 'הנחה' 'הנחות': שתי ישנן זה ממאמר
. מרדכי יעקב ר' הרי"ם הרב  החסיד של ו'הנחה'
ביאור, בלי הרב  אותיות רק היה אבי, של ה'הנחה'
מקומות  בכמה ישנן הרי"מ של ב'הנחתו' ואילו
'חזרה' שמעתי אני הענינים. להסברת הערות
המשכילים  המפורסמים מהחסידים זה ממאמר
והרב  קאזעווניקאוו נ"ע זאב דוב ר' הרב  והעובדים
בליווי  המאמר את חזרו שניהם חן. נ"ע צבי דוד ר'
היתה  הסבא, של במאמרו מלה כל הסבר. ביאורי

חיים. מים מקור מעיין לגבם
באחד  אבי אמר זה, מאמר של הענין תוכן
הביאורים  אריכות שכל הבנתי ואז ממאמריו,
הם  והרד"צ הרד"ז הרבנים החסידים של וההסברים

לגבי  בלבד בקרבו.קיצור אוצר שהמאמר מה
או  משכילים אם הבדל בלי הסבא, של חסידיו
מקושרים  היו כפר, אנשי או עסקים בעלי עובדים,
החסידים  מאשר שונה במדה גלויה, בהתקשרות אליו
ה"צמח  אדמו"ר אביו כ"ק הוד של נשיאותו בימי
כ"ק  אל מקושרים שהיו החסידים מאשר או צדק",

נבג"מ. אחיו
מלה  כל סופרים היו מהר"ש הסבא של חסידיו
מאמר  הבנת של בדרגה שהיו אלה הן מפיו, ששמעו
חוזרים  היו זו, בדרגה היו שלא אלה והן החסידות,

במאמר. ששמעו מיוחדות מלים על
ר' המשכיל החסיד את ראיתי תרנ"ב בחורף
החסיד  עם מתפלפל זלוטופולסקי נ"ע זלמן שניאור
במאמר  הופמן, נ"ע ליב יהודה ר' והמקובל המשכיל
ושניהם  מהסבא, תרל"ז תולדות בפרשת ששמעו
הרבי, כיוון שלכך אומר זלמן ר' כזו, ברתיחה דיברו
מביא  אחד וכל הרבי, כיוון שלכך אומר ליב ור'
כאילו  וחי טרי המאמר ובשניהם לדבריו, ראיות

עתה. זה רק המאמר את שמעו
.‚Ù,האמצעי ואדמו"ר הזקן אדמו"ר חסידי אצל

גם  היתה והסבא, אבי־הסבא מחסידי חלק אצל וכן
פתיחת  עם יפה תפילה ביותר, הפשוט רביעי ביום
מסור  אחד כל היה בשבת, מכל־שכן בחיּות. הלב 
ביותר, הפשוט החסיד גם ערכו. לפי לתפילה
החסידית  בציבור התפילה – בציבור התפלל שלעצמו
מאשר  יותר רבה במתינות גם־כן היתה בשבת,
לשמוע  ב'מנין' נשארים היו מהם חלק החול. בימות

מתפללים. דרגה בעלי חסידים איך
אבי, של הראשונות נשיאותו שנות בעשר
מתפלל  היה רוב שעל־פי למרות תרמ"ג־תרנ"ב,
התפלל  החול בימי וגם  בבית כשהיה  במנין
הרגילה  החסידית התפילה היתה זאת בכל באריכות,
גבוהה. כל־כך לא החסידים של  התפילה עבודת 
את  בעונג שמעו לליובאוויטש שבאו החסידים
עבודת  אך בהתמדה, עליהם וחזרו החסידות מאמרי
להיראות  מתחיל תרנ"ג בשנת חלשה. היתה התפילה
האמיתי  התיקון התפילה. עבודת של הענין בחסידים
החל  הלב , עבודת של בדרגה התפילה עבודת של

התפילה" "קונטרס את פרסם כשאבי תר"ס, .21בשנת
b"yz'd gqt ly oexg` lil zcerq
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כא.20) יט, משלי
אדמו"ר.21) מו"ח מכ"ק וקיצורים הקדמה עם – תש"ב ברוקלין – מחדש נדפס

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

icedi xyei - e"h wxt

ר' הגנן. אברהם ר' לשעבר, למעבידו לענות מה בנפשו להחליט יכל לא הוא שתק. ברוך
תמציתה  את להרצות והחל ברוך עלֿיד התיישב מיד ברעיונותיו . מתלבט שברוך הבחין אברהם

1

2
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על  חזר במיוחד בנידון. נפלאים תורה חידושי אגב, משמיע, כשהוא בתלמוד, קשה סוגיה של
האזין  ברוך בעבר. אברהם ר' למד שבישיבתו מבישנקוביץ, זאב אברהם רבי רבו, של חידושיו
הרבה  לו היה בעיקר אך עצמו, בזכות גדול למדן היה אברהם ר' רבה. בהתפעלות לחידושים

בגאונותו. הנודע רבו בשם למסור

שברחוב  היתום", קדיש ר' של מדרשו ב"בית גמרא שיעור יוםֿיום מגיד היה אברהם ר'
הן  הצטיין אברהם ר' בש"ס. בקיאים גדולים למדנים השתתפו זה בשיעור בליאזנא. הקאליסקי

רעיונותיו. ובהירות הברורה בהסברתו והן וחריפותו בעמקותו

ידע  לא שברוך באופן וטמא", נותר "פיגול, בסוגיית דברים להשמיע אברהם ר' החל כאן
נוכח  הסוגיה מהרצאת אך נזיקין, סדר ללימוד במיוחד אז עד התמסר ברוך אמנם נפשו. את
ר' של תורתו אל להתוודע יוכל ושבאמצעותו מתאים, רב לו להיות עשוי אברהם שר' ברוך

אברהם. ר' של רבו זאב, אברהם

ברוך  מהם. קרן במינו מיוחד ואור פניו, התלהטו התורה דברי את אברהם ר' ַָכשהשמיע
תורה. דברי לפניו משמיע כשהיה מידה באותה מאירות היו המנוח אביו של פניו שגם נזכר
להסתתר  טעם מצא לא שוב אברהם. ר' אל יתירה קירבה ברוך של בנפשו מיד יצרה זו עובדה

סודו. את לשמור הבטיחו מצידו אברהם שר' גם מה לשעבר, ממעבידו

בחברותא. מהלימוד נהנו שניהם הארוכים. בלילות בצוותא השניים למדו החורף כל משך
שטרם  החסכונות מן לו מזומנת פרנסתו ימים. לאורך להימשך החורף יכול היה ברוך של לדידו

אפוא? לו, חסר מה - איתו ללמוד עלֿמנת לו יש ורבֿחבר אזלו,

והשאון  במלאכתם החלו המצות תנורי לפסח. בהכנותיה החלה ליאזנא ניסן, חודש הגיע
על  שקדו לא התורה בני ואפילו מלימודיהם, חדלו המלמדים גם טרוד. היה איש כל גבר.

טר  היה אברהם ר' אף כמקדם. לשיעורו לימודיהם לילה כל לבוא יכל לא וכבר לחג, בהכנות וד
ברוך. עם

לביתי  הזמנתיך לא עתה עד מתקרב. הקדוש "החג ברוך: אל אברהם  ר' פנה אחד לילה
להסתפק  לאדם אפשר אי שבו הפסח, חג אך לרוחך. הדבר אין כמה עד בידעי שולחני, על לסעוד
רצוי". אורח תהיה שם בביתי, הפסח את לחוג אותך אני מזמין לפיכך שאני. הרגילים, ִַבצרכיו

טרדותיו. מחמת ברוך עם להתראות אברהם לר' נזדמן לא מכן, לאחר מספר לילות משך
כדי  החג, לפני האחרון בשבוע ברוך, התאכסן שבו המדרש, לבית אברהם ר' הופיע כאשר
קשה  היה כנראה ברוך. את שם מצא לא שוב - בביתו החג את לעשות מוזמן שהוא להזכירו
שהשאיר  מבלי אפוא, נעלם, הוא בפניו. אברהם לר' לסרב יכל לא ומאידך ההזמנה, את לקבל לו

מאומה. לעשות יכל לא  אך אברהם, ר' של לליבו מאד נגע הדבר עקבות.

לברוך? אירע מה

נכנסה  ותשוקה זאב, אברהם רבי הגאון שבבישנקוביץ, רבו על רבות שמע אברהם ר' מפי -
לפניו  ראה ליאזנא, את לעזוב עתה שהחליט כיוון מפיו. תורה לקבל לבישנקוביץ לנסוע בליבו

לבישנקוביץ. דרכו לעשות כושר שעת

זמן  שהה בה הראשונה היתה זו עיירה דוברומיסל. את עברה לבישנקוביץ מליאזנא הדרך
דוברומיסל  על מעניינים זכרונות לברוך לו היו בוויטבסק. דודו בית את שעזב לאחר ממושך
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לכן  הפסח. את שם לחוג לו הזדמן בדוברומיסל ביקור באותו בשעתו. התוודע שלהם ואנשיה
בפעם  שם  שקירבו אדם  אותו  אצל בדוברומיסל, הפסח את יחוג ששוב כך מסעו את ברוך תכנן

הראשונה.

ישב  הוא בלבד. שנה עשרה ארבע בן נער היה לדוברומיסל, לראשונה, אז, הגיע כשברוך
לו  הזדמן כך משום בשרֿודם. לחסדי להזדקק לא החלטה חדור המדרש, בבית תורה ללמוד
ב"עיןֿיעקב", היומי השיעור משתתפי בין הכיר שאותו יהודי, אליו ניגש פעם תכופות. לרעוב

ידע. לא שמו את אך

נפח  והנני ראובן, אליעזר "שמי ואמר: לבבית, עליכם" "שלום ברכת לברוך הושיט היהודי
דירתי. נמצאת גם שם לליוזנא. המובילה הדרך על העיר, בקצה ביתֿמלאכה לי יש במקצועי.
ומקום  מזונותיך את לך אתן - זו לעבודה מוכן הנך אם בעבודתי. לי שיעזור למישהו זקוק אני 

ללון".

למחייתו  ולהשתכר אפיו בזיעת לעבוד השתוקק, שלו הדבר זה הרי שמחה. התמלא ברוך
בשרֿודם. לחסדי להזדקק מבלי

מסוייגת: היתה ראובן לאליעזר ברוך של שתשובתו אלא

יהיה  מזומן, ממון של בתשלום מעוניין שולחן "אני על לסעוד שאצטרך מבלי שיהיה, כמה
דרישה  שום לי ואין יושרך על לגמרי אני סומך - השכר לגובה אשר זרים. בבתי וללון אחרים

לכך". בקשר

לבית  מיד הלך ברוך רצונו. לשביעת קצוב, שכר לברוך קבע הוא לזה. התרצה הנפח
בבית  בילה הלילות ואת במלאכתו, לנפח עוזר היה היום כל במסירות. לעבוד והחל המלאכה

לימודיו. על בשקידה המדרש

כי  נוכח הוא כלפיו. הערכה לחוש והחל ראובן, אליעזר בהליכות מקרוב ברוך התבונן אגב
והכה  בנפחיתו ראובן אליעזר עמד בה העת, כל במשך טובות. במידות גדול הוא הפשוט הנפח
הפסקה. ללא זה, אחר זה תהלים, פרקי אומר ראובן אליעזר היה  הלוהטת, המתכת על בקורנסו

בעלֿפה. התהלים ספר כל את ידע הוא

את  לתיקון אליו מביאים שהיו הסמוכים, הכפרים מאיכרי היתה הנפח של פרנסתו כל
ביושר  לקוחותיו את משרת שמעבידו הבחין ברוך לפרזול. סוסיהם ואת ומחרשותיהם, עגלותיהם

מיותרת. פרוטה מהם לוקח ואינו מצויים, בלתי ומסירות

ראובן  לאליעזר הביא האיכרים אחד עצום: רושם עליו שעשה למאורע עד ברוך היה פעם
עלֿמנת  סוסו את הביא שני איכר מאופניו. אחד לתיקון עגלתו ואת פרסה להתקנת סוסו את
האיכר  לחובת וזקף ראובן אליעזר טעה החישוב מועד כשהגיע חדשות. פרסות ארבע לו להתקין 
השני  האיכר מן נטל שלפיה טעותו, לו התבררה יותר מאוחר הראשון. האיכר של חובו את השני 
כבר  האיכרים אך מאד, הצטער כך על ראובן אליעזר עמד כאשר גרושים. ששה של יתר תשלום
של  מרחק השני, האיכר של לכפרו ברגל, צועד כשהוא יצא, ראובן אליעזר לבתיהם. חזרו

התשלום. עודף לו והחזיר ויורסט, חמישה

הנפח  את שאל הוא פשוט. יהודי מצד כזו בצדקות נתקל לא מימיו משתומם. עמד ברוך
ענה: ראובן אליעזר גרושים. שישה בגלל ויורסט עשרה מהלך רגליו לכתת לו כדאי היה אם
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פחות  אפילו לגזול מוכנים שהיו עד מושחתים כה היו המבול דור שאנשי אומרים ז"ל חכמינו
גרושים?... ששה ולגזול המבול מדור יותר גרוע להיות עלי האם פרוטה. משוה

שב  לענינים הצטמצמה לא ראובן אליעזר של היתה זהירותו כיֿאם בלבד, לחברו אדם ין
הולך  היה ושלג, בגשם גם וחורף, קיץ וערב, בוקר כל למקום. אדם שבין בענינים גם גדולה
ל"חברת  השתייך רבים כבעליֿמלאכה תורה. של מנה ו"חטף" בציבור התפלל שם המדרש, לבית
של  הצדקה חברות בכל רשום היה כך על נוסף מדרש". ו"חברת יעקב" עין "חברת תהלים",
תהלים  באמירת היום כל מרבה היה כאמור, ובדיוק. בשלמות מסיו את להם וסילק העיר,

תהלים. פסוקי של קודש פניני מפיו נשרו מכתֿקורנס כל עם בעלֿפה.

של  שמו ראובן. אליעזר של בביתו תכוף אורח שהיה הנפח, של שכנו אל גם התוודע ברוך
חסונות  זרועות וחזקות. רחבות כתפיים תמירה, קומה בעל היה הוא בנימין. זבולון היה זה
אטום. פשוט, היה ומוחו עבה, קולו צר, מצחו כהה , היה פניו עור כיתדות. ואצבעות וארוכות,

שמים. ירא היה זאת  עם יחד אך גדול, עםֿהארץ היה בנימין זבולון

וקשים  גדולים במאמצים הצליח השנים במשך אך אות, צורת בנימין זבולון ידע לא בתחילה
מסתפק  היה טובים וימים בשבתות התורה. ברכות ואת החול תפילות את בעלֿפה ללמוד
מובהק. כ"למדן" ראובן  אליעזר נחשב בנימין זבולון אל בהשוואה שליחֿהציבור. אחר באמירה
עגמת  סבל בנימין שזבולון העובדה לאור במיוחד רבים, ברחמים שכנו אל מתייחס היה הנפח
מבקר  בנימין זבולון כשהיה יותר. לקלוט מסוגל אינו ושמוחו עםֿהארץ שהוא מכך רבה נפש
המדרש  בבית ששמע הסיפורים על לפניו חוזר הנפח היה בשבת, ביחוד ראובן, אליעזר אצל

ומדרש. עיןֿיעקב בשיעורי

לא  בנימין זבולון בצמא. דבריו את ושתה הנפח סיפר אשר לכל מקשיב היה בנימין זבולון
שמע  לא גויים, בין מילדותו גדל היותו עקב אידיש. לדבר לא ואף הקטנות", ב"אותיות ֵָידע
ראובן  שאליעזר כיוון בפולנית. לקחו את לפניו חוזר הנפח היה לכן באידיש. אחת מלה כמעט
לא  עצמו שהוא ענינים גם זו בשפה לו להסביר לו קשה היה לא הפולנית, בשפה היטב שלט

עומקם. למלוא ירד

תכופות  מתאספים היו בפולנית, לשכנו הכל את מסביר היה ראובן שאליעזר העובדה משום
ידיהם  כפות חוככים והיו ומהמדרש, מעיןֿיעקב לסיפורים הם אף מקשיבים שהיו גויים, סביבם

ראוב'קע)! האדון טוב, (=טוב, רובקע" פאן דובז'ע, "דובז'ע, ומפטירים: בהנאה,
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תרפ"א] סיון [אמצע

מכל  ענג ויקבל מנוחה לו יתן והשי"ת שחרית. ...בפת

יראה  כאמור, לקיים עצמו על ויעמיד ברו"ג, יעשה אשר

יוסיף  ולא אי"ה בריאותו יוטב כי ית' בעזרתו ויוכח

עוד. לדאבה

של  הלחם כו' כ"א האדם יחי' לבד הלחם על לא והנה

מספיק  עוד זה אין אבל שלהם, ההתקשרות הוא חסידים

עטרת  ונטל אותנו האל שלקה הללו, בעתים ובפרט

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ראשינו, תפארת

מבלי  נאנחים יתומים ישראל, פזורה ושה זי"ע, נבג"מ
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ולאגד  רעהו, את איש לעורר להתחזק עלינו ומחבר, מאגד

ובהתעוררות  לתורה, עתים בקביעות דא"ח לומדי אגודות

יאמר  והחלש ולבו, מוחו תשיג באשר איש איש התפלה

גבורים  ובאמת שבשמים. אבינו רצון לעשות אני גבור

זצוקללה"ה  הקדושים רבותינו אבותינו תורת בכח אנחנו

סללו  והאצילה, הטהורה נפשם במסירת אשר זי"ע, נבג"מ

דרכינו  על הגדול והמאור ביתֿאל. לעלות רחבה דרך לנו

בזכותם  הנה הקודש, בדרך ילך אשר וכל ויאיר, יזרח

במוחש. אלקי וסעד בתמיכה יותמך

ואנשי  חסידים בסוד לדבר מאד במאד הדבר עלי כבד

ועד  הלב עד נוגע הדבר אבל כו', עבה קטנם אשר מעשה,

עמוד  ית' האל זכני שנה וחמשה כעשרים הלא ִִַבכלל,

לילה  מעיינו הי' זה כל אשר האלקים, איש אל בקירוב

ויושיע  יגן יעזור כי והתחנן האלקים לפני התרפס ויום,

והתעוררות  והמצוה התורה אל להתקשר קודש לעם

והתחנן, ביקש שפרסם, בהקונטרסים כמבואר התפלה

רעהו  את איש כי וידרוש עדתו, כלכל נאמן וכרועה

המדות, את לזכך הלב, מן היוצאים בדברים יתדברו

הלימוד  אל מתאימות שיהי' ההשגות את ולטהר

העולם. אבות לנו גילו אשר האלקית, וההדרכה

ענינים  כמה וע"י המתחיל, מי יביט אחד כל מה. ועתה

והן  בנגלה הן בלימוד, הקביעות מתבטלים צדדיים

ודיבוק  אהבת בצדקה הענינים בשארי וכן בדא"ח,

המקושרים  דגל על הנחשבים העיירות מן וכמה חברים,

חסידות, של בהרגש טוב דבר לכל ראשונה והעומדים

חובתם  ידי ויוצאים ולחוץ, השפה מן כמו הוא הנה ובכ"ז

הענינים  אחד על תמיכה באיזה חיצוניים בענינים

אין  חסר. לפעמים והעיקר והדומה, במכתב ובהתלהבות

מי  תפלה וטעם בע"פ, והן בספר הן דא"ח ללמוד אגודה

במחוז, ושנים בעיר אחד העתים מן לעת רק אותה, יטעום

הוא  אחד, אב בני נאמנים, אוהבים בסוד יחדיו ולהתקבץ

הקדושים, רבותינו כוונת הוא הכן בשנה. פעמיים או פעם

כן. היות והנכון

נגלה  בשיעורי יום בכל  לומדים אגודת יאגדו לא מדוע

זמני  יגבילו לא מדוע ויו"ט. בשבת ובפרט ודא"ח,

הראשונים, חסידים גזעם, בנועם לשמוח יחדיו התוועדות

בעבודת  והן בתפלה הן העבודה על ולעורר דא"ח, ולדבר

תלמוד  החדרים בהגדלת העיר בעניני בהתעסקות היום,

האדם  הלא העיר. עניני ושארי ישיבה, יאמר ומי תורה,

ענין  לו למצוא צריך וכאו"א וכללי, פרטי לו פעלים שני

לב, ובתמימות ישרה בדעה הרבים לטובת בו להתענין

הלבבות  קירוב ולהרבות יחד, להתאסף לזמן ומזמן

רבותינו  אבותינו חסידי יפיקו ובזה וההתאחדות,

הקדושים  רבותינו אבותינו מכל רצון הקדושים

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה

וידידינו  אוהבינו לכל בשמי וברכה שלום נא יגיד

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"[ה] הרה"ק ורבם מורם בית אוהבי

ב"ה, הוי' רצון שהוא הקדוש, רצונו ומכבדי מוקירי

כי  תקוותי, זה ואשר לב, בכאב האמור כל על ויעוררם

בחסד  ואחד אחד כל לב ולהעיר להאיר הוי' דבר יבוא בוא

וברחמים.

ורבו. מורו בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc zay(ycew zay meil)

àä ,àéL÷,xek it zeyrl ick exeriy hih `ivendy epipyy df ± ©§¨¨
hiha xaecnìabéîcokeny oeike ,yeniyl okene laebn xaky - §¦©©

e ,aeyg `ed ixd xek it mezql ick ea yie `edàäepipyy df ± ¨
ecn ,ziriaxa mxeriy oiktey `ivendyoikteya xaìabéî àìc§Ÿ¦©©

okle ,epikdl ick gexhl jixve ,hiha milaebn mpi` oiicry -
,xek it mezql ick hih labl ie`xd xeriya aiig epi`ïéàL éôì§¦¤¥

èéè ìaâì çøBè íãàick dphw zenka,øeë ét úBNòì`edy ¨¨¥©§©¥¦©£¦
hih labn ,xek it mezql ick hih jixv m`e ,ce`n hren xeriy
`ed hihd x`y z`e ,xek it `ln xeriyn xzei dlecb zenka

.mixg` miyeniyl lhep

äðùî
d`ved lr miaiigy mixeriyd z` x`al dkiynn ef dpyn

:zaya zeyxl zeyxn,ìáç àéöBnäexeriyúBNòì éãkepnnïæBà ©¦¤¤§¥©£¤
äte÷ì`ivend .lql dfig` zici -éîb,jx dpw oin `ede ,`neb - §¨¤¦
exeriyäøáëìå äôðì éàìz úBNòì éãk.ea ozelzl dlzn -éaø §¥©£§©§¨¨§¦§¨¨©¦

,øîBà äãeäé`ed exeriyìBhéì éãkïè÷ì ìòðî úcî epnî± §¨¥§¥¦¦¤¦©¦§¨§¨¨
.ef dcna lrp dyriy one`l ze`xdle ohw ly elbx enr cecnl

`ivend,øééðexeriyïéñëBî øL÷ åéìò áBzëì éãky`xy in ± §¨§¥¦§¨¨¤¤§¦
ick ,zeize` izy eae xhy epnn lawn ,qknd z` el lgn xdpd
.cer mlyl jixv epi`y xdpd cil cnerd qkenl ze`xdl

ïéñëBî øL÷ àéöBnäå,df mzeg ea yiy xhy ±.áéiç §©¦¤¤§¦©¨
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øáãîá úùøô
ààäLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøéðéñ øaãîa ©§©¥̧§Ÿ̈¯¤¤²§¦§©¬¦©−

úéðMä äðMa éðMä Lãçì ãçàa ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§¤¨Á©¸Ÿ¤©¥¦¹©¨¨´©¥¦À
:øîàì íéøöî õøàî íúàöìáLàø-úà eàN §¥¨²¥¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ§À¤ŸÆ

íúáà úéáì íúçtLîì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈
:íúìbìâì øëæ-ìk úBîL øtñîaâïaî §¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«¦¤̧

ìàøNéa àáö àöé-ìk äìrîå äðL íéøNr¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôzãíëzàå ¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ§¦§¤´

åéúáà-úéáì Làø Léà ähnì Léà Léà eéäé¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ§¥«£Ÿ−̈
:àeä(éåì)äeãîré øLà íéLðàä úBîL älàå «§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøì íëzàåìïBòîL ¦§¤®¦§¥¾¡¦−¤§¥«§¦§¾
:écLéøeö-ïa ìàéîìLæ-ïa ïBLçð äãeäéì §ª«¦¥−¤¦«©¨«¦«¾̈©§−¤

:áãðénrç:øreö-ïa ìàðúð øëùOéìèïìeáæì ©¦«¨¨«§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«¦§ª¾
:ïìç-ïa áàéìàéòîLéìà íéøôàì óñBé éðáì ¡¦−̈¤¥«Ÿ¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈

:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîì ãeäénr-ïa¤©¦®¦§©¤¾©§¦¥−¤§¨«
àé:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáìáé-ïa øæréçà ïãì §¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¾̈£¦¤−¤¤

:écLénrâé:ïøër-ïa ìàérât øLàìãéãâì ©¦«©¨«§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«§¾̈
:ìàeòc-ïa óñéìàåè:ïðér-ïa òøéçà éìzôðì ¤§¨−̈¤§¥«§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

æèälàáéúëø÷éàééø÷úBhî éàéNð äãrä éàeø÷ ¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´
:íä ìàøNé éôìà éLàø íúBáà(ìàøùé)æéçwiå £¨®¨¥²©§¥¬¦§¨¥−¥«©¦©¬

eáwð øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬¦§−
:úBîLaçéãçàa eìéä÷ä äãrä-ìk úàå §¥«§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ

úéáì íúçtLî-ìr eãìéúiå éðMä Lãçì©´Ÿ¤©¥¦½©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨

:íúìbìâìèéäLî-úà ýåýé äeö øLàk §ª§§Ÿ¨«©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
:éðéñ øaãîa íã÷ôiåñ ©¦§§¥−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(221 'nr g zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈa ‡·ˆ ‡ˆÈ Ïk(ג (א, »…≈»»¿ƒ¿»≈

החּיים' ה'אֹור כ)ּכתב הּבאים (פסוק מּכל אחד היה "לא : ִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגּבֹורי  ּכּלן אּלא ּבּצבא, לצאת ראּוי היה ׁשּלא הּמסּפר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻלכלל

ּבאדֹון  ּדבּוק ּכׁשּיהּודי ּבעּכּו"ם". ׁשאינֹו נס וזה . . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹּכח

לחּקי  מעל מתעּלה הּוא ּתֹורתֹו, קּיּום ידי על יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻהּנפלאֹות

ׁשל  הרׁשם ּתחת עדין עמד יׂשראל ׁשעם ּומּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּטבע;

למעמד  זכה הּתֹורה, לחּקי ונתּון מסּור והיה סיני הר ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֻמעמד

זה. ִִֶנּסי

éðùëíúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéàëäML ïáeàø ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯
:úBàî Lîçå óìà íéraøàåôáëïBòîL éðáì §©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´¦§½

åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§ªÀ̈
íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìrîå äðLâëähîì íäéã÷t ¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´
ìLe óìà íéMîçå ärLz ïBòîL:úBàî Lô ¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

ãëíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéäëäMîç ãâ ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³
:íéMîçå úBàî LLå óìà íéraøàåôåëéðáì §©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¦§¥´

íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìrîå §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöæëíéráLå äraøà äãeäé ähîì íäéã÷t ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²
:úBàî LLå óìàôçëíúãìBz øëùOé éðáì ¤−¤§¥¬¥«¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬

ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNrèëíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−

òaøàå óìà íéMîçå äraøà øëùOé ähîì§©¥´¦¨®̈©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîôìíúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì ¥«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàìïìeáæ ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§ª®

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráLôáìéðáì ¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥³
úéáì íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

:àáö àöé ìkâìíéøôà ähîì íäéã÷t −ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¤§®̈¦
:úBàî Lîçå óìà íéraøàôãìäMðî éðáì ©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´§©¤½

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

äììLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
:íéúàîeôåìíúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì ¨¨«¦¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
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:àáö àöé ìk äìrîåæìïîéðá ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®
ìLe äMîç:úBàî òaøàå óìà íéLôçìéðáì £¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã̈½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´
Nr ïaî úîL:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéø ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàîôîíúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàîøLà ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®

:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàôáîéða ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥´
íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈
àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöâîìL éìzôð ähîì íäéã÷tíéMîçå äL ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²
:úBàî òaøàå óìàôãîøLà íéã÷tä älà ¤−¤§©§©¬¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á

øNr íéðL ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ẗ©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈
:eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léàäî-ìk eéäiå ¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«©¦«§²¨

íéøNr ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
:ìàøNéa àáö àöé-ìk äìrîå äðLåîeéäiå ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«©¦«§Æ

ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìkíéôìà úL ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤£¨¦®
:íéMîçå úBàî Lîçåæîíúáà ähîì íiåìäå ©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−§©¥´£Ÿ®̈
:íëBúa eã÷túä àìôçî-ìà ýåýé øaãéå ¬Ÿ¨§¨«§−§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîèîã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà ¤¬¥«Ÿ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú àì íLàø-úàå§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

ðìrå úãrä ïkLî-ìr íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìrå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤

k-úàå ïkLnäáéáñå eäúøLé íäå åéìk-ì ©¦§¨Æ§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬
:eðçé ïkLnìàðBúà eãéøBé ïkLnä rñðáe ©¦§−̈©«£«¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ

øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä úðçáe íiåìä©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬
:úîeé áøwäáðeäðçî-ìr Léà ìàøNé éða eðçå ©¨¥−¨«§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²

:íúàáöì Bìâc-ìr Léàåâðáéáñ eðçé íiåìäå §¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ
éða úãr-ìr óö÷ äéäé-àìå úãrä ïkLîì§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤©£©−§¥´
ïkLî úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬

:úeãräãðäeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ¨«¥«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯
:eNr ïk äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr bi zegiy ihewl)

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML Ô·e‡¯ ‰hÓÏ Ì‰È„˜t¿À≈∆¿«≈¿≈ƒ»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈≈

כא) (א,

לחמּׁשים. הּמתחּלק מסּפר יׁשנֹו ׁשבט ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

ּבטעם  עּיּון וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָולכאֹורה

עׂשרֹות' 'ׂשרי ּגם יׁש הרי – חמׁשים' 'ׂשרי מּׁשּום ואי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּדבר.

לפניו" רצים איׁש מ"חמּׁשים ּולהעיר מאֹות'. טו,ו'ׂשרי (ש"ב ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָ

זֹו.א) קבּוצה ׁשל חׁשיבּותּה על הּמֹורה ,ְֲִֶֶַַָָ

éùéìùáàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáíúáà úéáì úúàá Bìâc-ìr Léà ¥«Ÿ¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈

:eðçé ãrBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé éða eðçé©«£−§¥´¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«
âäãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«
ãLLå óìà íéráLå äraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬

:úBàîäéðáì àéNðå øëùOé ähî åéìr íéðçäå ¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øreö-ïa ìàðúð øëùOéååéã÷ôe Bàáöe ¦¨½̈§©§¥−¤¨«§¨−§ª®̈

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äraøàæähî ©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«©¥−
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæçBàáöe §ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ§¨−

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráL åéã÷ôe§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
èíéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬

íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®
äðLàø:eòqéñéäðîéz ïáeàø äðçî ìâc ¦«Ÿ−̈¦¨«¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨

-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤
:øeàéãLàéóìà íéraøàå äML åéã÷ôe Bàáöe §¥«§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤

:úBàî LîçåáéïBòîL ähî åéìr íðBçäå ©«£¥¬¥«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«

âéìLe óìà íéMîçå ärLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàîãéóñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe ¥«©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈

:ìàeòø-ïaåèíéraøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe ¤§¥«§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ
:íéMîçå úBàî LLå óìàæèíéã÷tä-ìk ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¨©§ª¦º

óìà íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤
íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−

:eòqéñæéCBúa íiåìä äðçî ãrBî-ìäà òñðå ¦¨«§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´
Bãé-ìr Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−



ערה iying ,iriax - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:íäéìâãìñçéíúàáöì íéøôà äðçî ìâc §¦§¥¤«¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNðå äné̈®̈§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

èé:úBàî Lîçå óìà íéraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«
ëìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìrå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−

:øeöäãt-ïaàëìLe íéðL íäéã÷ôe BàáöeíéL ¤§¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²
:íéúàîe óìàáëîéða ähîeïîéðá éðáì àéNðå ï ¤−¤¨¨«¦©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½

:éðòãb-ïa ïãéáàâëäMîç íäéã÷ôe Bàáöe £¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¨−§ª«¥¤®£¦¨¯
ìLe:úBàî òaøàå óìà íéLãëíéã÷tä-ìk §¦²¤−¤§©§©¬¥«¨©§ª¦º

äàîe íéôìà-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©£¨¦¬¥−̈
ìLe íúàáöì:eòqé íéLñäëïã äðçî ìâc §¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«¤´¤©«£¥¬¨²

-ïa øæréçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö̈−Ÿ¨§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤¤
:écLénråëóìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe ©¦«©¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤

:úBàî òáLeæëàéNðå øLà ähî åéìr íéðçäå §©¬¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ
:ïøër-ïa ìàérât øLà éðáìçëíäéã÷ôe Bàáöe ¦§¥´¨¥½©§¦¥−¤¨§¨«§¨−§ª«¥¤®

:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàèëähîe ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«©¥−
:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«

ììL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîàìóìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk ¥«¨©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤

äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå äráLå§¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬
:íäéìâãì eòñéôáììàøNé-éðá éãe÷t älà ¦§−§¦§¥¤«¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−

-LL íúàáöì úðçnä éãe÷t-ìk íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®¨§¥³©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«
ìLe óìà úBàîúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−

:íéMîçåâìéða CBúa eã÷túä àì íiåìäå ©«£¦¦«§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNéãìeNriå ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£−
ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éðaäLî-úà §¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤¤À

åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈
:åéúáà úéa-ìrô ©¥¬£Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr bi zegiy ihewl)

eÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï ·È·Ò „‚pÓ(ב (ב, ƒ∆∆»ƒ¿…∆≈«¬
אּמה, אלּפים מיל, היה לּמׁשּכן יׂשראל מחנה ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמרחק

ּבׁשּבת לבא ׁשּיּוכלּו מיל (רש"י)ּכדי מרחק היה זה ּומּטעם , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבין  הּקּימת הּמיחדת הּקרבה :ל לֹומר החל. ּבימֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻּגם

ּביֹום  ה'ּמׁשּכן') לבין יׂשראל' 'מחנה (ּבין הּקּב"ה לבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיהּודי

צריכה  הּׁשּבת קדּׁשת החל; ּבימֹות ּגם להּמׁש צריכה ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻהּׁשּבת

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשל ּדחל' ה'עּובדין על ְְְְְִִֶַַַַַָָֹלהׁשּפיע

éòéáøâàøac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯
:éðéñ øäa äLî-úà ýåýéáúBîL älàå §Ÿ̈²¤¤−§©¬¦¨«§¥²¤§¬

øærìà àeäéáàå áãð | øëaä ïøäà-éða§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾¤§¨−̈
:øîúéàåâíéðäkä ïøäà éða úBîL älà §¦«¨¨«¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−

:ïäëì íãé àlî-øLà íéçLnäãáãð úîiå ©§ª¦®£¤¦¥¬¨−̈§©¥«©¨´¨¨¨´
éðôì äøæ Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧¨¹̈¦§¥³
ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³

:íäéáà ïøäà éðt-ìr øîúéàå øærìàô ¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«
ä:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåå-úà áø÷ä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§¥Æ¤

ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîräå éåì ähî©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®
:Búà eúøLåæ-úàå BzøîLî-úà eøîLå §¥«§−Ÿ«§¨«§´¤¦§©§À§¤

ãárì ãrBî ìäà éðôì äãrä-ìk úøîLî¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ
:ïkLnä úãár-úàçìäà éìk-ìk-úà eøîLå ¤£Ÿ©¬©¦§¨«§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤

-úà ãárì ìàøNé éða úøîLî-úàå ãrBî¥½§¤¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤
:ïkLnä úãárèïøäàì íiåìä-úà äzúðå £Ÿ©¬©¦§¨«§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ

:ìàøNé éða úàî Bì änä íðeúð íðeúð åéðáìe§¨¨®§¦̧§¦¬¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«
é-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤

:úîeé áøwä øfäå íúpäkôàéýåýé øaãéå §ª¨®̈§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáé-úà ézç÷ì äpä éðàå ¤¤¬¥«Ÿ©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤

øèt øBëa-ìk úçz ìàøNé éða CBzî íiåìä©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½©¯©¨§²¤¬¤
:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaî íçøâééì ék ¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«¦´¦»

íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk̈§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
-ãr íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©

:ýåýé éðà eéäé éì äîäaô §¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr l zegiy ihewl)

‰LÓe Ô¯‰‡ ˙B„ÏBz ‰l‡Â(א (ג, ¿≈∆¿«¬……∆

B„ÏÈ el‡k . . ‰¯Bz B¯·Á Ôa ˙‡ „nÏÓ‰ ÏkL(רש"י) ∆»«¿«≈∆≈¬≈»¿ƒ¿»

ּבזקנּותֹו ּבנים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּבנים לֹו "היּו רז"ל ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמרּו

ּבזקנּותֹו". ּתלמידים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּתלמידים לֹו היּו . .ְְְְְְְִִִִִִַַַָ

ׁשעסק  ּומי ּגׁשמית, הֹולדה ּכדין רּוחנית 'הֹולדה' ׁשּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָוהינּו,

זקנה  לעת ּבהּגיעֹו ּגם ּבכ להמׁשי חּיב הּזּולת על ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבהׁשּפעה

ועֹוד  יהּודי עֹוד לקרב ּתלמידים, עם ּתֹורה ללמד עליו -ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ

לּתֹורה. ְִַָיהּודי

éùéîçãééðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−



iyyרעו - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:øîàìåèíúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t ¥«Ÿ§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈
:íã÷ôz äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®¨¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

æè:äeö øLàk ýåýé ét-ìr äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«
æéúä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ®̈¥«§¾§−̈

:éøøîeçéíúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå §¨¦«§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ®̈
:érîLå éðáìèéíøîr íúçtLîì úä÷ éðáe ¦§¦−§¦§¦«§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´

:ìàéfrå ïBøáç øäöéåëíúçtLîì éøøî éðáe §¦§½̈¤§−§ª¦¥«§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈
úéáì éålä úçtLî íä älà éLeîe éìçî©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬

:íúáààëúçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì £Ÿ¨«§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©
:épLøbä úçtLî íä älà érîMäáëíäéã÷t ©¦§¦®¥´¤¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«§ª«¥¤Æ

íäéã÷t äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨§ª´¥¤½
:úBàî Lîçå íéôìà úráLâëúçtLî ¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¦§§−Ÿ

:äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbäãëàéNðe ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨§¦¬
:ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéáäëúøîLîe ¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«¦§¤³¤

ñëî ìäàäå ïkLnä ãrBî ìäàa ïBLøâ-éðaeä §¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈§¨®Ÿ¤¦§¥¾
:ãrBî ìäà çút Cñîeåë-úàå øöçä érì÷å ¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«§©§¥´¤«¨¥À§¤

-ìrå ïkLnä-ìr øLà øöçä çút Cñî̈©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯©©¦§¨²§©
:Búãár ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænäñ ©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

æëéøäöiä úçtLîe éîøîrä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfrä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLîçëLãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa ¦§§¬Ÿ©§¨¦«§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤
éøîL úBàî LLå íéôìà úðîL äìrîå̈¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−

:Lãwä úøîLîèëìr eðçé úä÷-éða úçtLî ¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²
:äðîéz ïkLnä Cøéìáà-úéá àéNðe ¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨§¦¬¥«−̈

:ìàéfr-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«
àìúçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ

ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ
:Búãáráìïøäà-ïa øærìà éålä éàéNð àéNðe £«Ÿ̈«§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ

:Lãwä úøîLî éøîL úc÷t ïäkäâìéøøîì ©Ÿ¥®§ª©¾«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§¨¦¾
íä älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤¥−

:éøøî úçtLîãìøëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe ¦§§¬Ÿ§¨¦«§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈
:íéúàîe íéôìà úLL äìrîå Lãç-ïaî¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

äììàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−

:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìr ìéçéáà-ïa¤£¦®̈¦©´¤¤̄©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨
åìïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈

:Búãár ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnrå åéçéøáe§¦−̈§©ª¨´©«£¨®̈§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«
æìíúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnrå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈

:íäéøúéîeçìéðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå ¥«§¥¤«§©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á
øæî | ãrBî-ìäàåéðáe ïøäàå | äLî äç «Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈

ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®
:úîeé áøwä øfäåèìøLà íiåìä éãe÷t-ìk §©¨¬©¨¥−¨«¨§¥̧©«§¦¦¹£¤Á

äLî ã÷tíúçtLîì ýåýé ét-ìr ïøäàå ¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§Ÿ̈−§¦§§Ÿ¨®
íéøNrå íéðL äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦§¤§¦−

:óìàñ ¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÂ L„Á ÔaÓ(טו (ג, ƒ∆…∆»«¿»
ÔÈn‰ ˙‡ ‰ÓÈÏL‰ ‡È‰Â(רש"י) ¿ƒƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»

הּמלכּות ׁשּספירת ּבחסידּות ּכל ÓÈÏLÓ‰מבאר את ְְְֲִִֶַַַַָֹ«¿ƒ»ֶָ

ּבעֹולמֹות  ּגם אֹורן את ממׁשיכה ׁשהיא ּבכ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָהּספירֹות

היא  (ׁשהרי מּכחּה זה אין אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּבריאהֿיצירהֿעׂשיה;

אֹור  מּכח אּלא עצמֹו'), מּתיר חבּוׁש ו'אין ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמתלּבׁשת

ּכאן: ואף ּבּה. ׁשּמאיר ְְִִֵֶַַָָהּספירֹות

היּו עּבּורּה ימי א למצרים, הּכניסה עם נֹולדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָיֹוכבד

ÈÙÏ.זֹו ּכניסה ƒ¿≈ְִָ

éùùîøëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ
øtñî úà àNå äìrîå Lãç-ïaî ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬

:íúîLàîúçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå §Ÿ¨«§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©
úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa øëa-ìk̈§−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©

:ìàøNé éða úîäáa øBëa-ìkáîäLî ã÷ôiå ¨§½§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤½
éðáa øBëa-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨§−¦§¥¬

:ìàøNéâîúîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå ¦§¨¥«©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ
óìà íéøNrå íéðL íäéã÷ôì äìrîå Lãç-ïaî¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤

ìL:íéúàîe íéráLå äLôãîýåýé øaãéå §¨¬§¦§¦−¨¨«¦©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàäî-ìk úçz íiåìä-úà ç÷ ¤¤¬¥«Ÿ©´¤©«§¦¦À©³©¨

úçz íiåìä úîäa-úàå ìàøNé éðáa øBëa§Æ¦§¥´¦§¨¥½§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©
:ýåýé éðà íiåìä éì-eéäå ízîäaåîééeãt úàå §¤§®̈§¨«¦¬©«§¦¦−£¦¬§Ÿ̈«§¥Æ§¥´

ìMä-ìr íéôãrä íéúànäå íéráMäå äL ©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦¨«Ÿ§¦Æ©
:ìàøNé éða øBëaî íiåìäæîúLîç zç÷ìå ©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«§¨«©§À̈£¥¯¤



רעז iriay - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

çwz Lãwä ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦½̈
:ì÷Mä äøb íéøNrçîïøäàì óñkä äzúðå ¤§¦¬¥−̈©¨«¤§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ

:íäa íéôãrä ééeãt åéðáìeèîúà äLî çwiå §¨®̈§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«©¦©´¤½¥−
:íiåìä ééeãt ìr íéôãòä úàî íBéãtä óñk¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−§¥¬©«§¦¦«

ðäMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧
ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

àðåéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìrô ©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeiq 'c zgiy)

Ï‡¯NÈ È·a ¯BÎa Ïk ˙Áz ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜(מה (ג, «∆«¿ƒƒ««»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

והלוּים  לּבכֹורים, מּלכּתחּלה נֹועדה לה' הּׁשרּות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָעבֹודת

מי  אצל ּגם זֹו עבֹודה להיֹות ׁשּיכֹולה הרי ּתחּתיהם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנכנסּו

ּבטבעֹו ׁשּׁשּי מי ּגם :ללּמד מּלכּתחּלה. לּה נֹועד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

להּגיע  יכֹול העֹולם, ּבעניני התעּסקּות זבּולּון, ׁשבט ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלעבֹודת

ׁשבט  "ולא הרמּב"ם: ּובלׁשֹון לה'. ׁשרּות לוי, ׁשבט ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלעבֹודת

קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלוי

ֳִָקדׁשים".

éòéáùãàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáéåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð ¥«Ÿ¨À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®

:íúáà úéáì íúçtLîìâìL ïaîäðL íéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ
àávì àa-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨¨Æ©¨½̈

:ãrBî ìäàa äëàìî úBNrìãúãár úàæ ©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«²Ÿ£Ÿ©¬
:íéLãwä Lã÷ ãrBî ìäàa úä÷-éðaäàáe §¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤©¢¨¦«¨̧

úëøt úà eãøBäå äðçnä rñða åéðáe ïøäà©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−¨´Ÿ¤
:úãrä ïøà úà dá-eqëå Cñnäååéìr eðúðå ©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«§¨«§´¨À̈

úìëz ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²§¥−¤
:åéca eîNå äìrîìîæíéðtä ïçìL | ìrå ¦§¨®§¨§¨−©¨«§©´ª§©´©¨¦À

úørwä-úà åéìr eðúðå úìëz ãâa eNøôé¦§§»¤´¤§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈¤©§¨³Ÿ
Cñpä úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´©¨®¤

:äéäé åéìr ãéîzä íçìåçãâa íäéìr eNøôe §¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«¨«§´£¥¤À¤µ¤
eîNå Lçz øBò äñëîa Búà eqëå éðL úrìBz©´©¨¦½§¦´Ÿ½§¦§¥−´®̈©§¨−

:åéca-úàèúøðî-úà eqëå úìëz ãâa | eç÷ìå ¤©¨«§¨«§´¤´¤§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³
î-úàå äéúøð-úàå øBànä-úàå äéç÷ì ©¨Æ§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤

-ìk úàå äéúzçîdì-eúøLé øLà dðîL éìk ©§Ÿ¤®¨§¥Æ¨§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈

:íäaéäñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå ¨¤«§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−
:èBnä-ìr eðúðå Lçz øBòàéçaæî | ìrå ´¨®©§¨«§−©©«§©´¦§©´

äñëîa Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä©¨À̈¦§§Æ¤´¤§¥½¤§¦´Ÿ½§¦§¥−
:åéca-úà eîNå Lçz øBòáé-ìk-úà eç÷ìå ´¨®©§¨−¤©¨«§¨«§Á¤¨

eðúðå Lãwa íá-eúøLé øLà úøMä éìk§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´©ÀŸ¤§¨«§Æ
Lçz øBò äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà¤¤´¤§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−´¨®©

:èBnä-ìr eðúðåâéeNøôe çaænä-úà eðMãå §¨«§−©©«§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´
:ïîbøà ãâa åéìrãéåéìk-ìk-úà åéìr eðúðå ¨½̈¤−¤©§¨¨«§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈

-úà úzçnä-úà íäa åéìr eúøLé øLà£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À¤©©§³Ÿ¤
éìk ìk ú÷øænä-úàå íériä-úàå úâìænä©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´
eîNå Lçz øBò éeñk åéìr eNøôe çaænä©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬©−©§¨¬

:åécáåèLãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå ©¨«§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤
ïë-éøçàå äðçnä rñða Lãwä éìk-ìk-úàå§¤¨§¥´©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À
Lãwä-ìà eòbé-àìå úàNì úä÷-éðá eàáé̈³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤
:ãrBî ìäàa úä÷-éðá àOî älà eúîå̈¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«

æèøBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa | øærìà úc÷ôe§ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤

:åéìëáeôæéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå §¥¨«©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìçéúçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà ¥«Ÿ©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ

:íiåìä CBzî éúäwäèéeéçå íäì eNr | úàæå ©§¨¦®¦−©«§¦¦«§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ
ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa eúîé àìå§´Ÿ¨ª½§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ
Búãár-ìr Léà Léà íúBà eîNå eàáé åéðáe¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−

:BàOî-ìàåë-úà òlák úBàøì eàáé-àìå §¤©¨«§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤
ôôô :eúîå Lãwä©−Ÿ¤¨¥«

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§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨



xihtnרעח - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg
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(24 'nr gi zegiy ihewl)

˙‰˜ Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(ב (ד, »…∆…¿≈¿»
העּמים", מּכל "סגּלה ּכנגד ּבפרׁשתנּו, הם מנינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה

קדֹוׁש". ו"גֹוי ּכהנים" Ï‡¯NÈ"ממלכת Èa ÔÈÓ את ׁשּבּטא , ְְֲִֶֶַָֹƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ִֵֶֶ

לא  ׁשּבמנין ּדבר ּכי העֹולם, אּמֹות לגּבי הּמיחדת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻחׁשיבּותם

העּמים". מּכל "סגּלה ּכנגד - ÈÂÏּבטל Èa ÔÈÓ ּבפני ׁשּנמנּו , ְְִִֵֶֶַָָָָֻƒ¿«¿≈≈ƒְְִִֵֶ

ּכנגד  - הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומרי ׁשל מיחד ּבגדר להיֹותם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעצמם

(ׂשרים). ּכהנים" ˜‰˙"ממלכת Èa ÔÈÓקדׁש" נאמר ּבהם , ְֲִִֶֶַָֹƒ¿«¿≈¿»ֱֶֶֶַָֹ

קדֹוׁש". "ּגֹוי ּכנגד - ְֳִֶֶַָָהּקדׁשים"

øéèôîæé:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
çéCBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−

:íiåìäèéeúîé àìå eéçå íäì eNr | úàæå ©«§¦¦«§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½
eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ
:BàOî-ìàå Búãár-ìr Léà Léà íúBà eîNå§¨´À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

ëôôô :eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«
.ïîéñ å"äé÷ìç ,íé÷åñô è"ð÷

.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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦
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.(åéøçà äôãøåäzà øçBá ék §¨§¨©£¨¦¥©¨
,éLé ïáì.Cìîé àeäL,EzLáì §¤¦©¤¦§Ÿ§¨§§

íãà áäBà äzàL íéLðà eòîLiLk§¤¦§§£¨¦¤©¨¥¨¨

ðéàL eøîàé ,àðBN éðàLäæå ,éða E ¤£¦¥Ÿ§¤¥§§¦§¤

.EzLáì äéäéúåøò úùáìe ¦§¤§¨§§§Ÿ¤¤§©
,Enà.Enà ìL ätøçå äLeáìe ¦¤§¨§¤§¨¤¦§

(âì,àéä äìë ékäøîâð ¦¨¨¦¦§§¨

.äèìçää(ãì,ãåc ìàìéáLa ©©§¨¨¤¨¦¦§¦

.ãåc,åéáà Bîìëä ékíeMî íâå ¨¦¦¦§¦¨¦§©¦

ïúðBäé úà (Lia) íéìëä åéáàL¤¨¦¦§¦¦¥¤§¨¨

.äNòîáe øeaãa(äìãòBîì §¦§©£¤§¥
,ãåc.ãåc Bì òáwL ãòBnì(åì ¨¦©¥¤¨©¨¦

,Bøáòäì éöçä äøéõçä äøé ¨¨©¥¦§©£¦¨¨©¥

.ïáàä éøçà øáòiL çëa(àî §Ÿ©¤©£Ÿ©£¥¨¤¤

,áâpä ìöàîãvì íB÷î úáøwî ¥¥¤©¤¤¦¦§©¨©©

.ìæàä ïáàä ìL éîBøcäúà ©§¦¤¨¤¤¨¤¤¤

mixn zxhr
éðéra ïç éúàöî-íàïk-ìr éçà-úà äàøàå àp äèìnà E ¦¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦¨¬§¨−̈§¤§¤´¤¤¨®©¥´

Cìnä ïçìL-ìà àá-àìBì Cìäå ,úëìì úeLø Bì ézúð ék:ìóà-øçiå Ÿ½̈¤ª§©−©¤«¤¦¨©¦§¨¤¤§¨©©¦«©©³
úecønä úårð-ïa Bì øîàiå ïúðBäéa ìeàLúãøBî àéäL Enàk äzà ¨Æ¦´¨½̈©´Ÿ¤½¤«©«£©−©©§®©¨§¦§¤¦¤¤

àðBN éðàM äî áBäàì éa ãøBî äzà ïk ,éðBöøaøçá-ék ézrãé àBìä ¦§¦¥©¨¥¦¤¡©¤£¦¥£´¨©À§¦¦«Ÿ¥³
ïáì äzàïáaEzLáì éLé ©¨Æ§¤§¤¦©½§¨̧§§½

Enà úåør úLáìeeøîàé ék §−Ÿ¤¤§©¬¦¤«¦Ÿ§

éðàL íãà áäBà äzàL íéòîBMä©§¦¤©¨¥¨¨¤£¦

ðéà ïk-íà ,àðBNäúðæ Enàå éða E: ¥¦¥¥§§¦§¦§¨§¨

àìéLé-ïa øLà íéîiä-ìë ék¦´¨©¨¦À£¤³¤¦©Æ
ïBkú àì äîãàä-ìr éçàì ©´©¨«£¨½̈¬Ÿ¦−Ÿ

íi÷úzäzrå Eúeëìîe äzà ¦§©¥©¨´©§¤®§©À̈
éìà Búà ç÷å çìLäzàå ìéàBä §©̧§©³ŸÆ¥©½¦§©¨

úëìì úeLø Bì zúðúåî-ïá ék ¨©¨§¨¤¤¦¬¤−̈¤
:àeäáììeàL-úà ïúðBäé ïriå «©©Æ©Æ§´¨½̈¤¨−

äî úîeé änì åéìà øîàiå åéáà̈¦®©Ÿ̄¤¥¨²¨¬¨©−¤¬
äùrBëéìîä 'ä íà:âììèiå ¨¨«Ÿ¦¦§¦©¨̧¤

Búkäì åéìr úéðçä-úà ìeàL̈¯¤©«£¦²¨−̈§©Ÿ®
àéä äìë-ék ïúðBäé òãiåøîb ©¥Æ©Æ§´¨½̈¦¨¬¨¦²¨©

Bzòc-úà úéîäì åéáà írî ©§¥¦¬¨¦−§¨¦¬¤
:ãåcãìírî ïúðBäé í÷iå ¨¦«©¨¯̈§«¨¨²¥¦¬

ìëà-àìå óà-éøça ïçìMä©ª§−̈¨«¢¦®̈§«Ÿ¨©º
éðMä Lãçä-íBéaéðMä íBia §«©³Ÿ¤©¥¦Æ©©¥¦

Lãçìãåc-ìà áörð ék íçì ©Ÿ¤¤½¤¦³¤§©Æ¤¨¦½
ãBòå ,äòøä åéìà äúìk ék BúBàøaék ¦§¦¨§¨¥¨¨¨¨§¦¬

åéáà Bîìëäúåòð ïa BàøwL ¦§¦−¨¦«¤§¨¤©£©

úecønä:äìø÷aá éäéåíBia ©©§©§¦´©½Ÿ¤©

Lãçì éLéìMäïúðBäé àöiå ©§¦¦©Ÿ¤©¥¥¯§«¨¨²
ãrBîì äãOäBì òá÷ øLàãåc ©¨¤−§¥´£¤¨©¨¦®
:Bnr ïè÷ ørðååìBørðì øîàiå §©¬©¨−Ÿ¦«©´Ÿ¤§©«£½

øLà íévçä-úà àð àöî õøªÀ§¨¬¨Æ¤©´¦¦½£¤¬
õø ørpä äøBî éëðàõçä øçà ¨«Ÿ¦−¤®©©´©½̈©©©¥

,õø BãBòáe ,äøéL ïBLàøääøé-àeäå ¨¦¤¨¨§¨§«¨¨¬
éöçäéðMäBøáräìäàìäì ©«¥−¦©¥¦§©«£¦«§¨§¨

ìæàä ïáàä àeäå äøhnì:æìàáiå ©©¨¨§¨¤¤¨¨¤©¨³Ÿ
äøé øLà éöçä íB÷î-ãr ørpä©©Æ©Æ©§´©¥½¦£¤¬¨−̈

ïúðBäéäðBLàøaïúðBäé àø÷iå §«¨®̈¨¦¨©¦§¨̧§«¨¹̈
éöçä àBìä øîàiå ørpä éøçà©«£¥³©©Æ©Æ©½Ÿ¤£¬©«¥−¦

àéä äðBøçàa éúéøé øLàEnî £¤¨¦¦¨©£¨¦¦§¬
:äàìäåçìéøçà ïúðBäé àø÷iå ¨¨«§¨©¦§¨³§«¨¨Æ©«£¥´

äLeç äøäî ørpäøçà øäî õeø ©©½©§¥¨¬−¨©¥©©

äiðMäãîrz-ìàäðBLàøä íB÷îa ©§¦¨©©«£®Ÿ¦§¨¦¨

íévçä-úà ïúðBäé ørð èwìéå©§©¥º©³©§«¨¨Æ¤©´¦¦½
äiðMäå äðBLàøä:åéðãà-ìà àáiå ¨¦¨§©§¦¨©¨−Ÿ¤£Ÿ¨«

èìäîeàî òãé-àì ørpäåíévçä elà úiøéa äNòpä ïîéqäî:øácä-úà eòãé ãåãå ïúðBäé Càîåéìk-úà ïúðBäé ïziåíévçäå úLwäørpä-ìà §©©−©«Ÿ¨©´§®¨¥©¦¨©©£¨¦¦©¥©¦¦©³§«¨¨Æ§¨¦½¨«§−¤©¨¨«©¦¥³§«¨¨Æ¤¥½̈©¤¤§©¦¦¤©©−©
:øérä àéáä Cì Bì øîàiå Bì-øLààîàa ørpääøéòä àBáì Cìäáâpä ìöàî í÷ ãåãåìæàä ïáà ìL éîBøcä ãvîåétàì ìtiååéðt ìò £¤®©Ÿ́¤½¥−¨¥¬¨¦«©©©»¨¼¨©¨¨¦¨§¨¦Àµ̈¥¥´¤©¤½¤¦©©§¦¤¤¤¨¤¤©¦¸Ÿ§©¨¬©¨¨



רפי

ìL eçzLiåLéà | e÷Miå íéîrt L ©¦§©−¨´Ÿ§¨¦®©¦§´¦´
ãåc-ãr eärø-úà Léà ekáiå eärø-úà¤¥¥À©¦§Æ¦´¤¥¥½©¨¦−

:ìécâäáîCì ãåãì ïúðBäé øîàiå ¦§¦«©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´
ìíLa eðçðà eðéðL eðraLð øLà íBìL §¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§§¥³

ðéáe éðéa | äéäé ýåýé øîàì ýåýéErøæ ïéáe érøæ ïéáe E §Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²¥¬©§£−
:íìBò-ãr©¨«

`xenl iy
,eäòøäL÷ äúéäL .eäòø íò ¥¥¦¥¥¤¨§¨¨¨

.äãøtä íäéìò,ìécâä ãåc ãò £¥¤©§¥¨©¨¦¦§¦
.ïúðBäéî øúBé úBkáì äaøä ãåcL¤¨¦¦§¨¦§¥¦¨¨

(áî,eðòaLð øLàøkæúå £¤¦§©§§¦§Ÿ

.'åëå eðòaLpL,äéäé 'ääéäé 'ä ¤¦§©§¦§¤¦§¤

.äòeáMä ìò ãò¥©©§¨

mixn zxhr
ìL eçzLiå äöøàíéîrt L ©²§¨©¦§©−¨´Ÿ§¨¦®

ekáiå eärø úà Léà | e÷Miå©¦§´¦´¤¥¥À©¦§Æ
Léàíòúàíäì äL÷ äúéä ék ¦´¦¤¦¨§¨¨¨¨¤

äãéøtäìécâä ãåc-ãr eärø ©§¦¨¥¥½©¨¦−¦§¦«
ïúðBäéî øúBé úBkáì äaøä: ¦§¨¦§¥¦¨¨

áîCì ãåãì ïúðBäé øîàiå©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´
ìíBìLäòeáMäåeðraLð øLà §¨®§©§¨£¤Á¦§©̧§

øîàì ýåýé íLa eðçðà eðéðL§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ
eðøîàåðéáe éðéa | äéäé ýåýéE §¨©§§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À

:íìBò-ãr Erøæ ïéáe érøæ ïéáe¥¬©§¦²¥¬©§£−©¨«

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©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 13Îe zFwc 42 xwFAA 11 drW ,'e mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad oFW`xd mFiA xgn ,oeiq Wcg W`xŸŸ¤¦¨¨¨©¨¦©¨¨¥§¨



רפב

ú"åîùì øáãîá úùøôì äøèôä

á ÷øô òùåä

áàíiä ìBçk ìàøNé-éða øtñî äéäå§Â¨Â̈¦§©³§¥«¦§¨¥Æ§´©½̈
íB÷îa äéäå øôqé àìå ãné-àì øLà£¤¬«Ÿ¦©−§´Ÿ¦¨¥®§Â¨Â̈¦§º
øîàé ízà énr-àì íäì øîàé-øLà£¤¥«¨¥³¨¤Æ«Ÿ©¦´©¤½¥«¨¥¬

:éç-ìû éða íäìáäãeäé-éða eöa÷ðå ¨¤−§¥¬¥¨«§Â¦§§Â§¥«§¨³
ãçà Làø íäì eîNå åcçé ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥Æ©§½̈§¨¬¨¤²¬Ÿ¤−̈
:ìàrøæé íBé ìBãâ ék õøàä-ïî eìrå§¨´¦¨¨®¤¦¬¨−¬¦§§¤«

â:äîçø íëéúBçàìå énr íëéçàì eøîà¦§¬©«£¥¤−©¦®§©«£«¥¤−ª¨«¨
ãézLà àì àéä-ék eáéø íënàá eáéø¦³§¦§¤Æ¦½¦¦Æ´Ÿ¦§¦½

äéðtî äéðeðæ øñúå dLéà àì éëðàå§¨«Ÿ¦−´Ÿ¦¨®§¨¥³§¤̧¨Æ¦¨¤½¨
:äéãL ïéaî äéôeôàðåääpèéLôà-ït §©«£¤−¨¦¥¬¨¤«¨¤©§¦¤´¨

äézîNå dãìeä íBék äézâväå änør£ª½̈§¦̧©§¦½¨§−¦¨«§¨®§©§¦´¨
äézîäå äiö õøàk äzLå øaãnë©¦§À̈§©¦̧¨Æ§¤´¤¦½̈©«£¦¦−¨

:àîvaåéðá-ék íçøà àì äéða-úàå ©¨¨«§¤¨¤−¨´Ÿ£©¥®¦«§¥¬
:änä íéðeðææäLéáBä ínà äúðæ ék §¦−¥«¨¦³¨«§¨Æ¦½̈¦−¨

éáäàî éøçà äëìà äøîà ék íúøBä«¨¨®¦´¨§À̈¥«§º̈©«£¥³§©«£©Æ
éðîL ézLôe éøîö éîéîe éîçì éðúð«Ÿ§¥³©§¦Æ¥©½©§¦´¦§¦½©§¦−

:ééewLåçíéøéqa Ekøc-úà CN-éððä ïëì §¦¨«¨¥²¦«§¦¨¬¤©§¥−©¦¦®
:àöîú àì äéúBáéúðe døãb-úà ézøãâå§¨«©§¦Æ¤§¥½̈§¦«¤−¨¬Ÿ¦§¨«

èíúà âéOú-àìå äéáäàî-úà äôcøå§¦§¨³¤§©«£¤̧¨Æ§«Ÿ©¦´Ÿ½̈
äëìà äøîàå àöîú àìå íúL÷áe¦§−̈©§´Ÿ¦§¨®§¨«§À̈¥«§¨³

`xenl iy
(à,ãné àì øLà.íéãcîð úBéäì eìëeé àlLøîàé øLà íB÷îa £¤Ÿ¦©¤Ÿ§¦§¦§¨¦¦§£¤¥¨¥

,íäì.íäéìò øîàð äéä øLà íB÷îa,ízà énò àìíéòøä íäéNòî éôì ¨¤¦§£¤¨¨¤¡¨£¥¤Ÿ©¦©¤§¦©£¥¤¨¨¦

.Ck øîàð äéä,éç ìà éða.íòî øúBé ,íéðák Bì íéáéáçL(á,ãçà Làø ¨¨¤¡¨¨§¥¥¨¤£¦¦§¨¦¥¥©Ÿ¤¨
.çéLnä Cìî,õøàä ïî eìòå.íúeìb õøàî eìòéå,ìàòøæé íBé ìBãb ék ¤¤©¨¦©§¨¦¨¨¤§©£¥¤¤¨¨¦¨¦§§¤

õea÷ íBé äéäé ãaëðå ìBãb íBé ék¦¨§¦§¨¦§¤¦

øefôk ä"á÷ä íöéôä øLà ìàøNé¦§¨¥£¤¡¦¨©§¦

.äãOä éðt ìò íéòøæ(âeøîà §¨¦©§¥©¨¤¦§
,énò íëéçàìäãeäé éða ízà ©£¥¤©¦©¤§¥§¨

úøNò éða íëéçàì eøîà ,ïéîéðáe¦§¨¦¦§©£¥¤§¥£¤¤

ét ìò óà ,íëBîk énò íäL ,íéèáMä©§¨¦¤¥©¦§¤©©¦

íei÷ì eáeLéå ,íëéðôì úeìba eëìäL¤¨§©¨¦§¥¤§¨§¦

.äøBzä,äîçø íëéúBçàìå ©¨§©£¥¤ª¨¨
ïäì eøîà ,íéèáMä úøNòaL íéLpìå§©¨¦¤©£¤¤©§¨¦¦§¨¤

.ïäéìò 'ä íçøL(ãíënàá eáéø ¤¦¥£¥¤¦§¦§¤
,eáéøäçëBzä éøáãì àéápä áL ïàk ¦¨¨©¨¦§¦§¥©¨¨

íé÷écvä ìà øîàå ,älçza øîàL¤¨©©§¦¨§¨©¤©©¦¦

,øeavä úeììk íò äáéøî eNò ,øBcaL¤©£§¦¨¦§¨©¦

íéèøtä íäL äéðáì "íà" úàø÷pL¤¦§¥¥§¨¤¨¤¥©§¨¦

.øeavaL,ézLà àì àéä ékék ¤©¦¦¦Ÿ¦§¦¦

.éìòî äçøñ,dLéà àì éëðàåïéàå ¨§¨¥¨©§¨Ÿ¦Ÿ¦¨§¥

.äéëøö dì ïéîæäì éìòäéðeðæ øñúå ¨©§©§¦¨§¨¤¨§¨¥§¤¨
,äéðtîäéðt úà ãBò òaöz àlL ¦¨¤¨¤Ÿ¦§©¤¨¤¨

ãBò eNòé àlL ,øîBìk .äéøçà úBðæäì§©§©£¤¨§©¤Ÿ©£

.íéòø íéNòîïéaî äéôeôàðå ©£¦¨¦§©£¤¨¦¥
,äéãLéðéî äéãL ïéa íéNz àìå ¨¤¨§Ÿ¨¦¥¨¤¨¦¥

,øîBìk .íéôàBpä áéäìäì íéîNa§¨¦§©§¦©£¦§©

.íéøòä ïéaî úBøæ úBãBáò éðéî eøéñiL¤¨¦¦¥£¨¦¥¤¨¦

(ä,änøò äpèéLôà ïtït ¤©§¦¤¨£ª¨¤

÷lñà ,øîBìk .äéèéLëzî äpèéLôà©§¦¤¨¦©§¦¤¨§©£©¥

.íäî éúðéëL,dãìeä íBékíBik §¦¨¦¥¤§¦¨§¨©

eéäL éôk ,øîBìk .íéøöîa äéúàönL¤§¨¦¨§¦§©¦§©§¦¤¨

.äøBzä úà eìawL íã÷,øaãnk Ÿ¤¤¦§¤©¨©¦§¨
.øaãnä Bîk ,ìkì ø÷ôääzLå ¤§¥©Ÿ§©¦§¨§©¦¨

,äiö õøàkõøàk dúBà íéNà §¤¤¦¨¨¦¨§¤¤

.äîîBL(å,äéða úàåíéèøtä íä ¥¨§¤¨¤¨¥©§¨¦

.øeavä ìL,änä íéðeðæ éðá ék ¤©¦¦§¥§¦¥¨
éëøãa úBòèì íéëéLîî íäL¤¥©§¦¦¦§§©§¥

.íäéúBáà(æ,ínà äúðæ ékúeììk £¥¤¦¨§¨¦¨§¨

.éìòî äçøñ änàä,äLéáääúNò ¨ª¨¨§¨¥¨©Ÿ¦¨¨§¨

.äLea éNòî,íúøBääúøäL éî ©£¥¨¨¨¦¤¨§¨

.íúBà,éáäàî éøçàúBnàä éøçà ¨©£¥§©£©©£¥¨ª

.íänò úéøa ìàøNéì eéäLå,ééewL ¤¨§¦§¨¥§¦¦¨¤§¦¨
.íé÷Lî øàLe ïéiä(ç,CN"BúkeNî øñä" Bîk .øãâa øâBñ.(ä,ä äéòùé) ©©¦§¨©§¦¨¥§¨¥§¨¥§¨

,íéøéqa"íéëáñ íéøéñ" Bîk .íéöB÷a.(é,à íåçð)(è,ïBLàøä éLéà ìà ©¦¦§¦§¦¦§ª¦¤¦¦¨¦

mixn zxhr
äleàbä ïîæaàãné-àì øLà íiä ìBçk ìàøNé-éða øtñî äéäåéà ¦§©©§¨§Â¨Â̈¦§©³§¥«¦§¨¥Æ§´©½̈£¤¬«Ÿ¦©−¦

íúBà ãBcîì øLôàíäì øîàé-øLà íB÷îa äéäå øôqé àìåïîfa ¤§¨¦§¨§´Ÿ¦¨¥®§Â¨Â̈¦§º£¤¥«¨¥³¨¤Æ©§©
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ycew zegiyn zecewp

כוונתו אחד מצד והיפוכו: דבר לכאורה, יש, מאיר רבי בדברי
בתורה עסק לעודד עללשמההיא כן? עושה הוא כיצד שני ומצד

הרי - וכו"') אהוב רע, ("נקרא הרבה" "דברים לאדם שמבטיח ידי
לשמה?! תורה לימוד זה יהא לא זו למטרה ילמד אם

הדברים: בביאור לומר ויש

("כל לשמה בתורה עוסק שכבר במי מדברת המשנה
מטרה לשום ולא התורה השגת לשם תורה ולומד העוסק")

אחרת קדושה מטרה לא אפילו המילה1אחרת, על הוא והדגש .
כאדםעוסק" ויגיעה, עמל מתוך שלומד כלומר לשמה", בתורה

וליל. יום בעסקו הטרוד

להיות עשוי תורה, בלימוד כלֿכולו העסוק כזה, אדם
תורה.. אלא לי אין האומר ש"כל מכיון - השאלה מן מוטרד

לו" אין תורה הוא2אפילו חייב התורה לעסק בנוסף כלומר, ,

וכו') ויראתו (אהבתו ה' עבודת עניני שאר בכל גם דבר3לעסוק ,
הרמב"ם וכלשון רב; עמל לאהבתו4הדורש הדרך היא "והיאך ,

הנפלאים.. וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו?

וכו'". לאחוריו נרתע הוא מיד עצמם, האלו בדברים וכשמחשב
שואל - אםֿכן חסד; גמילות בעניני גם לעסוק עליו לכך ובנוסף
תורה בלימוד הוא עסקו שכל בכך האמנם - עצמו את הוא

? העבודה עניני שאר כל אצלו יחסרו

בתורה העוסק "כל - לו ואומרת המשנה משיבה כך על
הרבה". לדברים זוכה לשמה,

שכר "מקבל ולא הרבה" לדברים "זוכה כאן שנאמר הטעם
בנוסף - אלא שכר, קבלת של בגדר זה אין שאכן הוא הרבה"
הרבה". לדברים הוא "זוכה - לשמה תורה הלומד של לשכרו
לימוד ממעלת פחותה שמעלתם "דברים" מקבל הוא כלומר,
עניני שאר בכל לו מסייעים אלה "דברים" אך לשמה, תורה

אלה. ענינים לו יחסרו שלא כדי ה', עבודת

נחלקים לשמה" בתורה ה"עוסק בהם שזוכה אלה "דברים"
: סוגים לשני

אףֿעלֿפי כלומר, בלבד. חלקי באופן שמקבל "דברים" א.

בשלימות לו ניתנים הם אין שלו, ה' בעבודת לו מסייעים שהם
ענוה "ומלבשתו - שלם באופן להשיגם כדי לעבוד עליו ומוטל
כ"לבוש" לו ניתנות והיראה הענוה שמידות דהיינו ויראה",
עניו). זה עלֿידי נעשה אינו (אבל לאדם וחיצוני מקיף שהוא

" כן "ומכשרתוכמו ונאמן"; ישר חסיד, צדיק, ומרחקתולהיות

" החטא"; ה"דברים"ומקרבתומן לכל השווה הצד זכות". לידי
אינם הם אך בלבד, מסייעים בתור לו שניתנים הוא האלה

ויגיעה. מעבודה לגמרי אותו פוטרים

בשלימותם, בהם זוכה לשמה בתורה שהעוסק "דברים" ב.
את אוהב המקום, את "אוהב - שלו יגיעה בתוספת צורך ללא
"ונהנין הבריות", את משמח המקום, את "משמח הבריות",

וגבורה". בינה ותושיה, עצה ממנו

בענינים הן לסיוע זוכה לשמה תורה הלומד כי אפוא נמצא
ויתירה לחבירו". אדם ש"בין בענינים והן למקום" אדם ש"בין
בהשאת הבריות את להנות הוא יוכל דעלמא" ב"מילי אף מזו,

ותושיה. עצה
(401 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

** *

לגמרי): שונה (בדרך הנ"ל השאלה על להשיב יש עוד

אל שבא למי אלא תורה ללומד פונים אינם המשנה דברי
לחשוב עשוי זה, אדם עצה. מפיו ליטול כדי לשמה תורה לומד
והוא לשמה התורה בלימוד ורק אך עסוק זה שאיש מכיון -

עצה לי ישיא כיצד העולם, עניני מכל ומופרש מהבריות מובדל
בזה)! וכיוצא ציבורית עסקנות מסחר, (כדוגמת העולם בעניני

ותושייה". עצה ממנו "ונהנין ואומרת, המשנה מבהירה
שהעצה יתכן אבל עצה" ממנו ש"מקבלין בלבד זו לא והיינו,
שעוסק שמכיון כלומר עצה", ממנו "נהנים אלא מוצלחת, אינה
במילי גם ובחכמתו בשכלו להתעלות הוא זוכה לשמה, בתורה
דעת על ומתקבלות ומועילות טובות עצותיו וממילא דעלמא,

מהן. "הנאה" של לאופן עד הבריות
(406 עמ' י"ז, כרך שיחות, (לקוטי

וכדומה.1. יעשון" אשר המעשה את "לידע ב)2.כגון עמ' סוף (קח ה סימן הקודש אגרת וראה ב; קט, מאמרז"ל3.יבמות ראה

לו". אין תורה אפילו תורה.. אלא לו אין האומר "כל ב) קט, ב.4.(יבמות הלכה ב, פרק התורה יסודי הלכות

...לפלא גדול שאלתו – היקבל משרה ]=בכור הגרעיני בדימונה[ שיעבוד בה גם בשבת ויום־טוב – איסור סקילה רחמנא־לצלן, מזיק 
לביטחון ארץ־הקודש.

ממכתב י' אייר תשל"ז
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הרבה". לדברים זוכה לשמה,

שכר "מקבל ולא הרבה" לדברים "זוכה כאן שנאמר הטעם
בנוסף - אלא שכר, קבלת של בגדר זה אין שאכן הוא הרבה"
הרבה". לדברים הוא "זוכה - לשמה תורה הלומד של לשכרו
לימוד ממעלת פחותה שמעלתם "דברים" מקבל הוא כלומר,
עניני שאר בכל לו מסייעים אלה "דברים" אך לשמה, תורה

אלה. ענינים לו יחסרו שלא כדי ה', עבודת

נחלקים לשמה" בתורה ה"עוסק בהם שזוכה אלה "דברים"
: סוגים לשני

אףֿעלֿפי כלומר, בלבד. חלקי באופן שמקבל "דברים" א.

בשלימות לו ניתנים הם אין שלו, ה' בעבודת לו מסייעים שהם
ענוה "ומלבשתו - שלם באופן להשיגם כדי לעבוד עליו ומוטל
כ"לבוש" לו ניתנות והיראה הענוה שמידות דהיינו ויראה",
עניו). זה עלֿידי נעשה אינו (אבל לאדם וחיצוני מקיף שהוא

" כן "ומכשרתוכמו ונאמן"; ישר חסיד, צדיק, ומרחקתולהיות

" החטא"; ה"דברים"ומקרבתומן לכל השווה הצד זכות". לידי
אינם הם אך בלבד, מסייעים בתור לו שניתנים הוא האלה

ויגיעה. מעבודה לגמרי אותו פוטרים

בשלימותם, בהם זוכה לשמה בתורה שהעוסק "דברים" ב.
את אוהב המקום, את "אוהב - שלו יגיעה בתוספת צורך ללא
"ונהנין הבריות", את משמח המקום, את "משמח הבריות",

וגבורה". בינה ותושיה, עצה ממנו

בענינים הן לסיוע זוכה לשמה תורה הלומד כי אפוא נמצא
ויתירה לחבירו". אדם ש"בין בענינים והן למקום" אדם ש"בין
בהשאת הבריות את להנות הוא יוכל דעלמא" ב"מילי אף מזו,

ותושיה. עצה
(401 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

** *

לגמרי): שונה (בדרך הנ"ל השאלה על להשיב יש עוד

אל שבא למי אלא תורה ללומד פונים אינם המשנה דברי
לחשוב עשוי זה, אדם עצה. מפיו ליטול כדי לשמה תורה לומד
והוא לשמה התורה בלימוד ורק אך עסוק זה שאיש מכיון -

עצה לי ישיא כיצד העולם, עניני מכל ומופרש מהבריות מובדל
בזה)! וכיוצא ציבורית עסקנות מסחר, (כדוגמת העולם בעניני

ותושייה". עצה ממנו "ונהנין ואומרת, המשנה מבהירה
שהעצה יתכן אבל עצה" ממנו ש"מקבלין בלבד זו לא והיינו,
שעוסק שמכיון כלומר עצה", ממנו "נהנים אלא מוצלחת, אינה
במילי גם ובחכמתו בשכלו להתעלות הוא זוכה לשמה, בתורה
דעת על ומתקבלות ומועילות טובות עצותיו וממילא דעלמא,

מהן. "הנאה" של לאופן עד הבריות
(406 עמ' י"ז, כרך שיחות, (לקוטי

וכדומה.1. יעשון" אשר המעשה את "לידע ב)2.כגון עמ' סוף (קח ה סימן הקודש אגרת וראה ב; קט, מאמרז"ל3.יבמות ראה

לו". אין תורה אפילו תורה.. אלא לו אין האומר "כל ב) קט, ב.4.(יבמות הלכה ב, פרק התורה יסודי הלכות



לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:4405:4008:3008:2809:0909:0710:1910:1913:1213:1219:3119:3520:0020:0419:1420:16באר שבע )ק(

05:4005:3608:2608:2409:0609:0510:1810:1713:1113:1219:3719:4120:0320:0719:1020:19חיפה )ק(

05:4105:3808:2708:2509:0609:0510:1710:1713:1013:1119:3619:4019:5920:0418:5920:16ירושלים )ק(

05:4205:3908:2808:2609:0809:0610:1910:1813:1213:1319:3319:3720:0220:0619:1620:18תל אביב )ק(

05:1205:0607:5807:5209:0008:5710:1810:1613:2913:3020:3020:3821:1121:1920:1921:37אוסטריה, וינה )ק(

07:1507:2009:0509:0809:4409:4610:3610:3812:4712:4717:1917:1517:4817:4416:5717:56אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:2105:1508:0808:0309:0509:0210:2310:2113:3113:3220:2720:3421:0521:1320:1521:30אוקראינה, אודסה )ק(

04:4704:4107:3307:2708:3408:3109:5309:5113:0313:0420:0420:1120:4420:5219:5221:10אוקראינה, דונייצק )ק(

04:5704:5007:4207:3608:4508:4110:0310:0113:1513:1520:1720:2420:5721:0620:0521:24אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:1505:0807:5807:5009:0709:0310:2710:2413:4113:4220:4920:5721:3221:4220:3822:01אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:0705:0007:5007:4108:5908:5510:1910:1713:3313:3420:4220:5021:2621:3520:3121:55אוקראינה, קייב )ק(

05:5005:4408:3808:3309:3309:3010:5010:4813:5713:5820:5220:5921:2721:3520:4021:51איטליה, מילאנו )ק(

06:0706:0808:3708:3709:0709:0710:0910:1012:4112:4118:1418:1418:3718:3817:5618:47אקוואדור, קיטו )ח(

07:4207:4609:3709:3910:1410:1611:0711:0913:2013:2117:5917:5518:2718:2317:3818:35ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:4908:5410:3310:3511:1311:1612:0412:0614:1214:1218:3418:3019:0619:0218:1219:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:5105:4608:3908:3609:2509:2310:3910:3813:3913:4020:1520:2120:4820:5420:0221:07ארה״ב, בולטימור )ק(

05:3705:3208:2508:2209:1209:1010:2710:2613:2813:2920:0820:1420:4220:4819:5521:02ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:3705:3208:2508:2209:1309:1110:2810:2613:2913:3020:0920:1420:4320:4919:5621:03ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:0806:0308:5708:5309:4709:4411:0211:0114:0514:0620:4920:5521:2421:3120:3621:45ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2706:2409:1209:1109:5009:4911:0111:0013:5213:5320:1020:1420:3720:4119:5520:53ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4905:4508:3608:3409:1709:1510:2910:2813:2313:2419:4819:5220:1820:2319:3420:35ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:3406:3209:1809:1609:5409:5311:0311:0213:5113:5220:0120:0420:2820:3119:4620:42ארה״ב, מיאמי )ק(

05:3105:2608:1908:1609:0809:0510:2210:2113:2513:2520:0620:1220:4020:4619:5321:01ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:0105:5708:5008:4609:3709:3510:5210:5013:5313:5320:3220:3721:0521:1120:1921:25ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:2805:2308:1608:1309:0609:0310:2110:1913:2413:2420:0720:1220:4120:4719:5321:02ארה״ב, שיקגו )ק(

06:4906:5109:0609:0709:3709:3810:3610:3712:5912:5918:0818:0718:3318:3217:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

05:4805:4108:2908:1909:4209:3811:0211:0014:1814:1921:3021:3822:1522:2521:1922:45בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:5005:4308:3208:2309:4309:3911:0311:0114:1814:1921:2921:3722:1322:2321:1822:43בלגיה, בריסל )ק(

06:3506:3708:4408:4509:1709:1810:1410:1512:3312:3317:3617:3417:5717:5517:1618:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2206:2408:3208:3309:0409:0610:0110:0212:2112:2217:2117:1917:4617:4417:0117:54ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:0504:5707:4507:3508:5908:5510:2010:1813:3613:3720:5121:0021:3521:4520:4322:05בריטניה, לונדון )ק(

05:0504:5607:3507:0609:0308:5910:2510:2313:4513:4621:0721:1621:5622:0721:0022:30בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:0704:5907:4307:2909:0308:5910:2510:2213:4313:4421:0221:1021:4721:5720:5122:19גרמניה, ברלין )ק(

05:3605:2908:1908:1109:2709:2410:4710:4514:0114:0221:0921:1621:5222:0120:5722:20גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:4006:4308:4608:4809:2009:2110:1610:1712:3412:3417:3417:3217:5317:5117:1418:02דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0306:0208:4408:4309:1709:1610:2410:2413:0813:0819:0719:0919:3219:3518:5119:45הודו, מומבאי )ח(

06:0005:5908:4108:4009:1409:1310:2110:2013:0413:0419:0219:0419:2719:3018:4619:40הודו, פונה )ח(

05:0404:5707:5007:4508:5008:4710:0810:0613:1813:1920:1720:2420:5721:0520:0521:22הונגריה, בודפשט )ק(

04:4004:3607:2907:2508:1708:1409:3109:3012:3312:3419:1419:1919:4719:5419:0020:08טורקיה, איסטנבול )ח(

06:1306:0909:0108:5809:4509:4310:5910:5813:5713:5820:3120:3621:0221:0820:1721:21יוון, אתונה )ק(

05:2705:2008:1308:0809:1209:0910:3010:2813:3913:4020:3620:4321:1521:2320:2421:40מולדובה, קישינב )ק(

     

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

            
 



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0005:5808:4108:4009:1409:1310:2110:2113:0513:0519:0519:0719:3019:3318:4919:43מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:4407:5109:1909:2210:0310:0610:5210:5412:5612:5617:0717:0117:4117:3616:4417:50ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:1305:1107:5807:5608:3508:3409:4509:4412:3412:3518:4718:5019:1419:1818:3219:29נפאל, קטמנדו )ח(

04:5704:5307:4607:4208:3208:3009:4609:4512:4712:4819:2419:3019:5720:0319:0920:17סין, בייג'ין )ח(

06:5606:5609:2609:2609:5609:5710:5911:0013:3113:3219:0619:0719:3019:3018:4919:40סינגפור, סינגפור )ח(

04:3804:3007:1507:0208:3308:2909:5409:5213:1213:1320:2820:3721:1521:2520:1721:47פולין, ורשא )ק(

06:1806:2008:3908:3909:0909:1010:0910:1012:3512:3517:5117:5018:1518:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

06:0706:0108:5408:4909:5009:4711:0711:0514:1514:1621:0821:1521:4621:5320:5622:10צרפת, ליאון )ק(

06:0605:5908:5108:4409:5509:5111:1411:1214:2514:2621:3121:3822:1022:1921:1922:37צרפת, פריז )ק(

05:4205:4208:1508:1508:4608:4609:4909:5012:2412:2418:0318:0418:2718:2817:4618:37קולומביה, בוגוטה )ח(

05:5005:4408:3808:3409:3009:2810:4610:4513:5113:5220:4220:4821:1421:2120:2921:37קנדה, טורונטו )ק(

05:2105:1508:0908:0409:0409:0110:2110:1913:2813:2920:2220:2920:5921:0620:1021:22קנדה, מונטריאול )ק(

05:4005:3708:2808:2509:0909:0810:2210:2113:1713:1819:4419:4820:1420:1919:2920:31קפריסין, לרנקה )ק(

04:4504:3606:5306:5308:4708:4310:1110:0813:3313:3421:0121:1121:5322:0520:5122:31רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:1404:0406:2606:2608:1808:1409:4209:3913:0713:0820:4320:5421:3421:4720:3422:14רוסיה, מוסקבה )ח(

04:4204:3607:2907:2308:2808:2509:4609:4412:5512:5619:5320:0020:3320:4119:4120:58רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:4605:4008:3308:2709:3309:3010:5110:4914:0014:0121:0421:1121:3821:4620:5222:04שוויץ, ציריך )ק(

05:5105:5008:2908:2809:0109:0110:0710:0712:4712:4718:3818:4019:0219:0418:2219:14תאילנד, 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

            
 



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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