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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤
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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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:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
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:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

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

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיד מתוך "תהילות מנחם"
א – בצאת ישראל ממצרים. קיח, כט – הודו להוי' כי טוב כי לעולם חסדו

חירות נצחית
מהתחלת  הלל1(,  מזמורי  מאמירת  הכלליות  להוראות  )בנוסף  יש  מיוחדת  הוראה  א. 
כי  טוב  כי  להוי'’  ב"הודו  ומסיומו  ישראל ממצרים",  “בצאת  בחודש2(  כ"ד  )דיום  השיעור 

לעולם חסדו":
“בצאת ישראל ממצרים": על כל יהודי לזכור תמיד שבנ"י היו במצרים והקב"ה הוציאם 
משם, כמ"ש3 “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ומכיון 
שהקב"ה הוציאם לחירות מכל הענינים הבלתי רצויים – עניני מצרים, והעמידם במצב של 
חירות – “גוי קדוש"4, ובזה גופא “צבאות ה'"5, הרי אין זה מתאים להיכנס שוב לעניני מצרים, 

1( ראה "תהלות מנחם" קיג, א. קיח, כט. עיי"ש. 
2( כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקובץ מכתבים שבסוף ספר תהלים "אהל יוסף יצחק". וכן בסוף "תהלות מנחם" ח"א.

3( פסחים קטז, ב – במשנה. וראה תניא רפמ"ז.
4( יתרו יט, ו.

5( בשלח יב, מא.

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

 מפתח  כללי

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

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

  זה היום תחילת מעשיךה "מאמר ד  )ג

ה   ..............................ה"כתש'ה, דראש השנה' יום ב 

  ה שיר המעלות ממעמקים"מאמר ד  )ד

כא   ...... ה"תשכ'ה, תשרי' ו, שבת שובה, שבת פרשת וילך 

  ,וילך שבת פרשתשיחת   )ה

לה  ..........................  ה"כתש'ה, ו תשרי"וא, שבת שובה

  וילךפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

מג  ...............................................  טכרך ) ק"בלה(

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

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

מז  ................  וילךפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

מח  ...........  וילךפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

סה  ................  וילךפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

סו  .......................................  וילךפרשת לשבוע  

עח  ...............  וילךפרשת לשבוע " היום יום"וח ל  )יב

פ  ...........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

ם"שיעורי רמב

פג   ..............  וילךפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

נזק   ............  וילךפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

עאק  .............  וילךפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

עגק  ....................................  יטפרק  משלי, איפרק  ישעיה

  טהרותמסכת  –משניות   )יח

עהק  ................................................  ביאור קהתי

  

פגק  .............................................  מסכת יומא עקביעין   )יט

  עם ביאורים  נזירמסכת   )כ

  פדק  .............................................חכד דף ע כבמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

ריב  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

ריב  ...............................  ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

   תורהלקוטי   )כג

רטו  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

יזר  ...............................................  יר האמצע"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כה

ריח  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

יחר  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

יטר  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"תרצמאמרים ספר ה  )כח

כר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כט

כר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

כאר......................................................  צ"מוהריי ר"אדמו

כגר  ........  וילךפרשת  תחומש לקריאה בציבור לשב  )לא

כטר  .......................  וילךפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

לאר  ... ק"שראש השנה ולת הדלקת נרות צוסדר מ  )לג
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰Ê ראׁשֹון ליֹום זּכרֹון מעׂשי ּתחּלת ,1הּיֹום ∆ְְֲִִִֶַַַָ

אדם  ּברֹוא יֹום ראׁשֿהּׁשנה, על ְְֵַַָָָָָֹּדקאי

מעׂשי),2הראׁשֹון  (ּכל מעׂשי ּתחּלת ונקרא , ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָ

העֹולם  נברא ּבאלּול ׁשּבכ"ה היֹות ּדעם ,3והינּו, ְְְְְֱֱִִֶֶַָָָ

לפי  ,מעׂשי ּתחּלת נקרא אינֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָמּכלֿמקֹום

לּיֹום  עד הּבריאה, ּכונת ּבֹו נׁשלמה לא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹׁשעדין

אדם  ּבר ֹוא י ֹום ּבראׁשית, למעׂשה ְְְֲִִִֵֵַַָָהּׁשּׁשי

הּוא  ולכן הּבריאה, ּכונת נׁשלמה ׁשּבֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹון,

מעׂשי ּכל כ"ק 4ּתחּלת ּבזה ׁשמדּיק מה וידּוע . ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

תש"ד  ראׁשֿהּׁשנה ּבהמׁש) אדמֹו"ר ),5מו"ח ְְְֵֶַַָָֹ

צרי הּבריאה ּבענין ּובפרט הענינים ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָֹהלא

ּכיון  ואםּֿכן וסֹוף, ּבתחּלה מסּודר סדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָלהיֹות

הּבריאה, סֹוף הּוא ּבראׁשית למעׂשה ׁשּׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּיֹום

ּתחּלת  ּבׁשם נקרא אי מּובן אינֹו עדין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָהרי

הּוא  ּבזה הּבאּור ּוכללּות .ּדהּנה,6מעׂשי , ְְֲִֵֵֶֶַַָָ

מּצד  הּוא ההׁשּתלׁשלּות סדר ּכללּות ְְְְְִִִֵֶַַַַָהתהּוּות

'אּנא  יתּבר ּברצֹונֹו ׁשעלה למלּוכה, ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָהרצֹון

'ׁשּנעׂשה 7אמלֹו ּכפי הּמלּוכה ענין זה ׁשאין , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ענין  הּוא אּלא נפרדים, נבראים ׁשּיׁשנם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאחרי

נברא" יצּור ּכל "ּבטרם ׁשהּוא ּכפי ,8הּמלּוכה ְְְְְִִֶֶֶַָָָ

וענין  עצמית. והתנּׂשאּות רֹוממּות ּבחינת ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָּדהינּו

 ֿ ׁשעל הראׁשֹון, אדם עלֿידי ונתּגּלה נמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָזה

ּגאּות  מל הוי' ׁשאמר ּבחינת 9לבׁשידי המׁשי , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

אדם  ּפעל ּוכמֹוֿכן ּבגלּוי. העצמית ְְְְִֵַַָָָָָרֹוממּות
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d"kyz'dו ,dpydÎy`xc 'a mei

ּדהּנה  הּנבראים, ּבכל הּמלּוכה ענין את ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהראׁשֹון

לממׁשלה  מלּוכה ּבין ההפרׁש ׁשּמלּוכה 10ידּוע , ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדוקא, ּברצֹון ּברצֹון 11היא ּומלכּותֹו ְְְְְִֶַַָָָָ

 ֿ על נעׂשה ּברצֹון הּמלּוכה וענין עליהם. ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָקּבלּו

ּבּזהר  ּכדאיתא הראׁשֹון, אדם ׁשּכאׁשר 12ידי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּופעל  - הּנבראים לכל אמר הראׁשֹון אדם ְְְִִִִַַַָָָָָָָָנברא

הוי' לפני נברכה ונכרעה נׁשּתחוה ּבאֹו - ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹאצלם

הראׁשֹון 13עֹוׂשנּו אדם ּברֹוא יֹום נקרא ולכן . ְְְִִֵֵָָָָָ

ּבאלּול  ׁשּבכ"ה היֹות עם ּכי ,מעׂשי ְְֱֱֲִִִֶֶֶַַּתחּלת

ּביֹום  ׁשּדוקא ּכיון מּכלֿמקֹום העֹולם, ְְְִִֵֶַָָָָָָָנברא

,'אמלֹו ּד'אּנא הרצֹון נׁשלם הראׁשֹון אדם ְְְְֲִִֶַָָָָָָּברֹוא

ׁשּזֹוהי  העצמית, רֹוממּות ּבחינת ּבגילּוי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָׁשּנמׁש

אדם  ּברֹוא יֹום נקרא לכן הּבריאה, ּכל ְְְִִִֵַַָָָָָָסיּבת

 ֿ ּבראׁש ּגם הּוא וכן ."מעׂשי "ּתחּלת ְְְֲִִֵֶַַַָֹהראׁשֹון

ּכּידּוע  וׁשנה, ׁשנה ּבכל ֿ 14הּׁשנה ראׁש ׁשּבכל ְְְֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּוצריכים  לקדמּותם, הּדברים חֹוזרים ְְְְְִִִִַַַָָָָהּׁשנה

עלֿידי  מחדׁש, הּבריאה ּכללּות את ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלהמׁשי

'אמלֹו ּד'אּנא הרצֹון התעֹוררּות ְְְְֲֲִִֶֶָָָׁשּפֹועלים

ּדאף  והינּו, העצמית. רֹוממּות ּבחינת ְְְְְְִִֶַַַַָׁשהּוא

רק  היא ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ההמׁשכה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלכאֹורה

ּב'אּגרת  מבאר הרי זֹו, לׁשנה ּפרטית ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹהמׁשכה

ּפסּוק 15הּקדׁש' עיני 16על ּתמיד גֹו' אׁשר ארץ ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשנה, אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹה'

כּו', חדׁש אֹור כּו' ּומאיר  יֹורד וׁשנה ׁשנה ְְִֵֵֶָָָָָָָׁשּבכל

ׁשהּוא  ועצמי, אמּתי חידּוׁש ׁשּזהּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַוהינּו,

ׁשּכל  וזהּו ּדוקא. העצמית רֹוממּות ְְְְְִִִֶֶַַַָָָמּבחינת
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סע"ב.10) נו, סע"ב. נה, נצבים ערבית.11)לקו"ת ב).12)בתפלת (צ, תנ"ו תקו"ז ב. קז, ח"ג ב. רכא, תהלים 13)ח"א

ו. ובכ"מ.14)צה, פ"א. ר"ה שער חיים עץ פרי יב.16)סי"ד.15)ראה יא, עקב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ ˙‡ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏÚt ÔÎŒBÓÎe ֿ הקדוש של ¿≈»«»»»ƒ∆ƒ¿««¿»

ÎeÏÓ‰ברוךֿהוא ÔÈa L¯Ù‰‰ Úe„È ‰p‰c ,ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎa¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»««∆¿≈≈¿»
‰ÏLÓÓÏ10,‡˜Âc ÔBˆ¯a ‡È‰ ‰ÎeÏnL מלך , של שמלוכה כפי ¿∆¿»»∆¿»ƒ¿»«¿»

שהעם  מזה וכתוצאה עליהם שימלוך העם של הרצון מכוח רק היא גשמי

מלכותו את עצמו על ¿BÓkמקבל
·e˙kL11 לגבי ערבית תפילת בנוסח ∆»

הקדושֿברוךֿהוא  של מלכותו

.Ì‰ÈÏÚ eÏa˜ ÔBˆ¯a B˙eÎÏÓe«¿¿»ƒ¿¬≈∆
‰NÚ ÔBˆ¯a ‰ÎeÏn‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿»¿»«¬»

,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ È„ÈŒÏÚ שפעל «¿≈»»»ƒ
 ֿ הקדושֿברוך של מלכותו קבלת את

הנבראים עלֿידי «È‡„kƒ¿ƒ˙‡הוא
fa12‡¯·‰¯כמובא ¯L‡kL «…«∆«¬∆ƒ¿»
„‡ÏÎÏ ¯Ó‡ ÔBL‡¯‰ Ì »»»ƒ»«¿»

ÌÏˆ‡ ÏÚÙe - ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ»«∆¿»
- האמירה תוכן את עליהם והשפיע

‰Î¯· ‰Ú¯ÎÂ ‰ÂÁzL B‡a…ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»ƒ¿¿»
eNBÚ 'ÈÂ‰ ÈÙÏ13 שאדם כלומר ƒ¿≈¬»»≈

לאלוקות  ביטול בנבראים פעל הראשון

הקדושֿברוךֿהוא. של מלכותו וקבלת

Ì„‡ ‡B¯a ÌBÈ ‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¿»»
Èk ,EÈNÚÓ ˙lÁz ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ««¬∆ƒ
ÏeÏ‡a ‰"ÎaL ˙BÈ‰ ÌÚƒ¡∆¿∆¡

,ÌÏBÚ‰ ‡¯· התחילו ולמעשה ƒ¿»»»
ביום  כבר הזה בעולם נבראים להיות

לבריאה, ÔÂÈkהראשון ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
Ì„‡ ‡B¯a ÌBÈa ‡˜ÂcL∆«¿»¿¿»»

ÔBˆ¯‰ ÌÏL ÔBL‡¯‰ האלוקי »ƒƒ¿«»»
CLÓpLהעליון ,'CBÏÓ‡ ‡p‡'c¿¬»∆¿∆ƒ¿«

ÈeÏÈ‚aהנבראים ÈÁa˙בתודעת ¿ƒ¿ƒ«
È‰BfL ,˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯¿»«¿ƒ∆ƒ

˙aÈÒשל ‰È¯a‡‰,והמטרה Ïk ƒ«»«¿ƒ»
Ì„‡ ‡B¯a ÌBÈ ‡¯˜ ÔÎÏ»≈ƒ¿»¿»»

"EÈNÚÓ ˙lÁz" ÔBL‡¯‰ כי »ƒ¿ƒ««¬∆
להתמלא  התחילה זה ביום רק

בפועל  ואמנם הבריאה כוונת ולהתקיים

לא  בעולם ה' מלכות גילוי לפני אבל לכן קודם ימים כמה נבראו הנבראים

לבריאה. השישי ביום קבלו שהם החשיבות את למציאותם הייתה

Úe„ik ,‰LÂ ‰L ÏÎa ‰M‰ŒL‡¯a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ14 בקבלה ¿≈«¿…«»»¿»»»¿»»«»«
¯‡M‰ŒL‰וחסידות  ÏÎaLבשנה שנה ‰ÌÈ¯·cמידי ÌÈ¯ÊBÁ ∆¿»…«»»¿ƒ«¿»ƒ

,Ì˙eÓ„˜Ï על למלוך העליון הרצון חדשה שנה והתחלת השנה ובסיום ¿«¿»
ומסתלק  עולה בעולמות חיות להשפעת הגורם שהוא ÌÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒהעולמות

,L„ÁÓ ‰‡È¯a‰ ˙eÏÏk ˙‡ CÈLÓ‰Ï מחדש ולעורר לחזור והדרך ¿«¿ƒ∆¿»«¿ƒ»≈»»

היא  לעולמות חיות והשפעת למלוכה ÌÈÏÚBtLרצון È„ÈŒÏÚ עלֿידי «¿≈∆¬ƒ
מלמטה  האדם ‰¯ˆÔBעבודת ˙e¯¯BÚ˙‰ העליון'CBÏÓ‡ ‡p‡'c ƒ¿¿»»¿¬»∆¿

˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ ˙ÈÁa ‡e‰L.לנבראים מהתייחסות שלמעלה ∆¿ƒ«¿»«¿ƒ
B‡ÎlL Û‡c ,eÈ‰Â‰ÎLÓ‰‰ חיות ¯‰ והשפעת למלוכה רצון של ¿«¿¿«∆ƒ¿»««¿»»

…¿∆ŒL‡¯aLולנבראים לעולמות 
‰ÎLÓ‰ ˜¯ ‡È‰ ‰M‰«»»ƒ««¿»»

˙ÈË¯t מיוחדתBÊ ‰LÏ בפרט, ¿»ƒ¿»»
'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡·Ó È¯‰15 ¬≈¿…»¿ƒ∆∆«…∆

התניא  eÒt˜שבספר ÏÚ16ı¯‡ «»∆∆
'‰ ÈÈÚ „ÈÓz 'B‚ ¯L‡¬∆»ƒ≈≈
„ÚÂ ‰M‰ ˙ÈL¯Ó da EÈ˜Ï‡¡…∆»≈≈ƒ«»»¿«
‰L ÏÎaL ,‰L ˙È¯Á‡«¬ƒ»»∆¿»»»

‰LÂ השנה ביום BÈ¯„ראש ¿»»≈
'eÎ L„Á ¯B‡ 'eÎ ¯È‡Óe וזה) ≈ƒ»»

..." שם: הקודש' ב'אגרת לשונו

בה  אלוקיך ה' עיני תמיד כדכתיב

דהאי  שנה, אחרית ועד השנה מרשית

לכאורה  מובן אינו כו' אחרית ועד

שנה  מתחלת זו שנה באחרית שהרי

לעולם  הוהֿליהֿלמימר כן ואם שנייה

שכתוב  מה עלֿפי יובן העניין אך ועד.

הארץ  שיסוד ארץ, יסד בחכמה ה'

עלמין' כל 'ממלא בחינת היא העליונה

המכוונת  חפץ ארץ היא והתחתונה

ארץ  שמה על ונקרא ממש כנגדה

מהמשכת  נמשך הוא הנה החיים,

החיים  מקור עילאה חכמה והארת

תחייה  החכמה כדכתיב העליונים

היא  זו והמשכה והארה וכו', בעליה

שנה  בכל ממש חדש באור מתחדשת

אחד  וחכמתו יתברך הוא כי ושנה,

ושנה  שנה ובכל ... היחוד בתכלית

חדש  אור עילאה מחכמה ומאיר יורד

מעולם  עדיין מאיר היה שלא ומחודש

ושנה  שנה כל אור כי העליונה לארץ

השנה  ראש ערב בכל לשרשו מסתלק

אור  נמשך והתפילות שופר תקיעת עלֿידי ואחרֿכך בו מתכסה כשהחדש

עליונה  לארץ להאיר עילאה חכמה שבמדרגת יותר עליונה מבחינה עליון חדש

חיותם  המקבלים והתחתונים העליונים העולמות כל הם עליה ולדרים

e‰fLממנה..."), ,eÈ‰Â השנה בראש הנמשכת החדשה ההמשכה ¿«¿∆∆
,ÈÓˆÚÂ ÈzÓ‡ Le„ÈÁ שמעולם שהרי עליון אור של בהמשכה מדובר ƒ¬ƒƒ¿«¿ƒ

כמוהו  נמשך Âc˜לא ˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ ˙ÈÁaÓ ‡e‰L‡ למעלה ∆ƒ¿ƒ«¿»«¿ƒ«¿»
מסוימת. אחת לשנה מסויימת פרטית מהשפעה
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ז jiyrn zlgz meid df

הּו ׁשּנמׁשראׁשֿהּׁשנה לפי ,"מעׂשי "ּתחּלת א ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

ראׁשֿהּׁשנה  ּכמֹו העצמית, רֹוממּות ּבחינת ְְְְִִַַַָָָֹּבֹו

רֹוממּות  ּבחינת נמׁש ׁשּבֹו הראׁשֹונה ְְְִִִֶַַַַַָָּבּפעם

הראׁשֹון. אדם עלֿידי ּבגילּוי ְְְִִִֵַַָָָָהעצמית

להקּדים ÔÈ·‰Ïeב) יׁש יֹותר, ּבעֹומק מה 17זה ¿»ƒְְְִֵֵֶֶַַ

יׂשראל: ּכל ּבׁשם הּמל ּדוד ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשאמר

"הּמל אלקי 18"ארֹוממ,"ארֹוממ" ּדפירּוׁש , ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַֹ

רֹוממּות  ּבחינת היא הרֹוממּות ענין אמּתית ְְְְֲִִִִִִֵַַָהּנה

רֹוממּות  מּבחינת ּבאיןֿערֹו ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָעצמית

נבראים  על ּבחינה 19והתנּׂשאּות ׁשהיא והינּו, , ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָ

מּספירת  למעלה רק לא מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּלמעלה

החכמה  מּספירת למעלה ּגם אּלא ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָהּמלכּות,

ּגם  ּולמעלה ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית ְְְְְִִִֵֶַַַַָׁשהיא

ּבכלל  היא ׁשּגם ׁשּבּכתר חכמה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּבחינת

הרמ"ז  ּׁשּכתב מה ּכּידּוע 20ההׁשּתלׁשלּות, ְְְִֶַַַַַַַַָָָ

חכמה  מּבחינת הּוא האצילּות ְְְֲִִִֶַַַָָָָׁשהתחלת

חכמה  חיצֹונּיּות ׁשּבחינת והינּו, ְְְְְִִִִֶַַָָָָסתימאה,

היא  - הּגלּויה החכמה מקֹור ׁשהיא ְְְְִִִֶַַָָָָָסתימאה

ּבחינת  ׁשּגם מּזה, ויתרה האצילּות. ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבכלל

עלּֿכל-ּפנים  מקֹור ׁשהיא ּכיון הּכתר, ִִִִֵֶֶֶַַָָָָחיצֹונּיּות

סדר  אל ׁשּיכּות לּה יׁש הׁשּתלׁשלּות, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָלסדר

וכּידּוע  חיצֹונּיּות 21ההׁשּתלׁשלּות, ׁשּבחינת ְְְְְִִִִֶַַַַַָ

ּבבחינת  היא ולכן הּספירֹות, ּבמנין נמנית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּכתר

ּבבחינת  ואינּה ּבלבד, ההׁשּתלׁשלּות על ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָרֹוממּות

ׁשהיא  הרֹוממּות ואמיּתת עצמית. ְְְֲִִִֶַַַָרֹוממּות

הּכתר, ּפנימּיּות ּבחינת הּוא עצמית ְְְְִִִִֶֶַַַרֹוממּות

ונבּדל  ׁשּנעּתק העּתקה, לׁשֹון עּתיק, ּבחינת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָוהּוא

אינּה ׁשּלכן ההׁשּתלׁשלּות, ענין מּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלגמרי
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ואיל 17) תרכא) (ס"ע שה פרק ח"א תער"ב (המשך תרד"ע נצבים אתם וד"ה לדודי אני ד"ה ראה - לקמן וראה בהבא ך).

ואילך. שז ע' תרצ"ב סה"מ א.18)גם קמה, ואילך).19)תהלים ג (קח, פק"ס האמצעי לאדמו"ר המלות פירוש ראה

ב.20) פח, ובכ"מ.21)לזח"ג ערה. ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז ג. מט, שלח לקו"ת ואילך. ג צא, תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CLÓpL ÈÙÏ ,"EÈNÚÓ ˙lÁz" ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯ ÏkL e‰ÊÂ¿∆∆»…«»»¿ƒ««¬∆¿ƒ∆ƒ¿»

,˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ ˙ÈÁa Ba הרוממות מעניין והארה המשכה ¿ƒ«¿»«¿ƒ
העצמית  BaLוההתנשאות ‰BL‡¯‰ ÌÚta ‰M‰ŒL‡¯ BÓk¿…«»»«««»ƒ»∆

Ì„‡ È„ÈŒÏÚ ÈeÏÈ‚a ˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ ˙ÈÁa CLÓƒ¿«¿ƒ«¿»«¿ƒ¿ƒ«¿≈»»
ÔBL‡¯‰.לעיל כמבואר »ƒ

,¯˙BÈ ˜ÓBÚa ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆¿∆≈
ÌÈc˜‰Ï LÈ17„Âc ¯Ó‡M ‰Ó ≈¿«¿ƒ«∆»«»ƒ

CÏn‰ הקדושֿברוךֿהוא ÌLaאל «∆∆¿≈
È˜Ï‡ EÓÓB¯‡" :Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈¬ƒ¿¡…«

"CÏn‰18Le¯ÈÙc , «∆∆¿≈
,"EÓÓB¯‡" המשמעות עלֿפי ¬ƒ¿

ÔÈÚהפנימית, ˙ÈzÓ‡ ‰p‰ƒ≈¬ƒƒƒ¿«
˙eÓÓB¯‰ רוממות של במובן »¿

והנבראים  מהעולמות È‰ƒ‡והבדלה
˙ÈÓˆÚ ˙eÓÓB¯ ˙ÈÁa היותו ¿ƒ«¿«¿ƒ

נבדל  מרומם, הקדושֿברוךֿהוא של

רוממות  שהיא מהותו בעצם ונישא

‰ÏÚÓlL בדרגה יותר, נעלית ∆¿«¿»
יותר  כל CB¯ÚŒÔÈ‡aגבוהה ללא ¿≈¬

¯eÓÓB˙והשוואה יחס  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿
˙e‡O˙‰Â האלוקות ÏÚשל ¿ƒ¿«¿«

ÌÈ‡¯·19 ולא יחסית רוממות שהיא ƒ¿»ƒ
'עצמית', È‰L‡רוממות ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa¿ƒ»∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Ó ההשתלשלות סדר ≈ƒ¿«¿¿

יורד  המצומצם האלוקי האור שבו

למדרגה  ממדרגה ¯˜ונמשך ‡Ï…«
שהיא  ומדרגה «¿»¿ÏÚÓÏ‰בחינה

,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqÓ הספירה ƒ¿ƒ«««¿
יורד  האור שדרכה ביותר התחתונה

להוות  בחינה ‡l‡עולמות ונמשך ∆»
שהיא  ÏÚÓÏ‰ומדריגה Ìb«¿«¿»

‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙqÓ הספירה ƒ¿ƒ««»¿»
ביותר  ¯‡ÈL˙העליונה ‡È‰L∆ƒ≈ƒ

,˙eÏLÏzL‰‰ הנעלית הדרגה «ƒ¿«¿¿
השתלשלות  בסדר «¿»¿ÏÚÓÏe‰ביותר

¯˙kaL ‰ÓÎÁ ˙ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ«»¿»∆«∆∆
למעלה  וחסידות, בקבלה כמבואר

הנקראת  בחינה נמצאת הספירות מעשר

הוא  כפשוטו שכתר כשם החכמה, מספירת גם למעלה (שהיא עליון' 'כתר

(אם  ספירות לעשר מסויימת התחלקות יש עצמו ב'כתר' גם אך הראש) מעל

עצמית  שרוממות כאן מבואר כך ועל עצמן) בעולמות מאשר אחר באופן כי

כיון בכתר, שהיא כפי מחכמה גם למעלה ‰È‡היא ÌbL שהיא כפי חכמה ∆«ƒ
‰¯Ê"Óבכתר  ·˙kM ‰Ó Úe„ik ,˙eÏLÏzL‰‰ ÏÏÎa20 ƒ¿»«ƒ¿«¿¿«»««∆»«»««

זכות  משה רבי ‰‡ˆeÏÈ˙המקובל ˙ÏÁ˙‰L והעליון הראשון העולם ∆«¿»«»¬ƒ
את  המרכיבים השתלשלות'שבעולמות ÓÎÁ‰'סדר ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«»¿»

,‰‡ÓÈ˙Ò חכמה סתומה, חכמה ¿ƒ»»
מגילוי, שלמעלה ¿»¿eÈ‰Â,נעלמת

‰ÓÎÁ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«ƒƒ»¿»
‰‡ÓÈ˙Ò של החלק והחיצוני הנמוך ¿ƒ»»

הנעלמת  הנעלית È‰L∆ƒ‡החכמה
‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ‰ ¯B˜Ó בהתאם ¿«»¿»«¿»

דרגה  כל של החיצונית שהבחינה לכלל

של  והעיקרית הפנימית הבחינה נעשית

- שמעליה ÏÏÎaהדרגה ‡È‰ƒƒ¿«
˙eÏÈˆ‡‰ האצילות מעולם חלק »¬ƒ

שלמעשה  ונמצא השתלשלות' ו'סדר

(במידה  קשורה סתימאה' 'חכמא גם

השתלשלות'. ב'סדר מסוימת)

˙ÈÁa ÌbL ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«¿ƒ«
¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ רק (לא עצמו ƒƒ«∆∆

שבכתר), B˜Ó¯חכמה ‡È‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ»
¯„ÒÏ ÌÈtŒÏkŒÏÚ«»»ƒ¿≈∆

,˙eÏLÏzL‰ למעלה כי היותה עם ƒ¿«¿¿
היא  זאת בכל השתלשלות', מ'סדר

השתלשלות' ל'סדר ומקור ≈LÈשורש
¯„Ò Ï‡ ˙eÎiL dÏ»«»∆≈∆
Úe„iÎÂ ,˙eÏLÏzL‰‰21 «ƒ¿«¿¿¿«»«

וחסידות  »ÈÁaL∆¿ƒ˙בקבלה
˙ÈÓ ¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ לפעמים ƒƒ«∆∆ƒ¿≈

‡È‰ ÔÎÏÂ ,˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÓa¿ƒ¿««¿ƒ¿»≈ƒ
˙eÓÓB¯ ˙ÈÁ·a,יחסי באופן רק ƒ¿ƒ«¿

רוממות  ‰‰eÏLÏzL˙היינו ÏÚ««ƒ¿«¿¿
˙ÈÁ·a dÈ‡Â ,„·Ïaƒ¿«¿≈»ƒ¿ƒ«
˙zÈÓ‡Â .˙ÈÓˆÚ ˙eÓÓB¯¿«¿ƒ«¬ƒ«

˙eÓÓB¯‰ בהבדלה האלוקות, של »¿
¯eÓÓB˙והתנשאות ‡È‰L∆ƒ¿

˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡e‰ ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
,˜ÈzÚ ˙ÈÁa ‡e‰Â ,¯˙k‰«∆∆¿¿ƒ««ƒ

יומין' 'עתיק ¿ÔBLÏהנקראת
Ïc·Â ˜zÚpL ,‰˜zÚ‰«¿»»∆∆¿«¿ƒ¿«

˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ ÏkÓ È¯Ó‚Ï תער"ב ב'המשך' המאמר (ובלשון ¿«¿≈ƒ»ƒ¿««ƒ¿«¿¿
שמרומם  איןֿסוף עצמות בחינת זהו שעתיק ""להיות זה: מאמר מיוסד שעליו

לבדו"), המרומם המלך שאומרים וכמו עצמו מצד פנימיות ÔÎlLומנושא ∆»≈
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ּבמ  לע ֹולם עלּֿפיֿזה נמנית אמנם, הּספירֹות. נין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

לרֹומם  ּדמׁשמע ,"ארֹוממ" ענין מהּו מּובן ְְְְְֲִִֵֵַַַַָאינֹו

רֹוממּות  ענין ׁשהּוא ּדמאחר למעלה, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָּולהגּביּה

למעלה  זֹו ּבחינה לרֹומם ּׁשּי מה (ּכּנ"ל), ְְְְְִִֵַַַַַַָָָעצמית

הּוא  "ארֹוממ" ּדפירּוׁש הּוא, הענין א 22יֹותר. ְְְֲִִֵֵַָָ

מלמעלה  העצמית רֹוממּות ּבחינת ְְְְְְְִִִִַַַַָָלהמׁשי

ּבבחינת  ּתהיה העצמית רֹוממּות ׁשּבחינת ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָלמּטה,

ּבכ"ף  "ארֹוממ" ׁשּזהּו למּטה, וגילּוי ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָהמׁשכה

מּטה  למּטה עד ההמׁשכה על ׁשּמֹורה .19ּפׁשּוטה, ְְְֶַַַַַַָָָָָָ

היא  מּצדֿעצמּה העצמית הרֹוממּות ּבחינת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּדהּנה,

הרֹוממּות  ענין ּכל ׁשהרי והסּתר, העלם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבבחינת

סתּום  זה הרי  ּובמילא ונבּדל, מרֹומם היֹותֹו ְְְְֱֲִֵֵֶָָָָהּוא

הּוא  ּבזה ׁשהחידּוׁש ,"ארֹוממ" ענין וזהּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָונעלם.

ּבחינת  ּתּומׁש ּבהם ׁשּגם העֹולמֹות, ְְְִֵֶֶַַַַָָָלגּבי

ּפירּוׁש ועֹוד ּבגילּוי. מאירה להיֹות ְְְְְִִִֵָָהרֹוממּות

ההעלאה  ענין ׁשהּוא ,"הּמל אלקי ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹּב"ארֹוממ

אלקה  אלקי, ׁשּבחינת והינּו, למעלה, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָֹֹמּלמּטה

לקּמן  ׁשּיתּבארּו ׁשּבזה, הּפירּוׁשים (ּכׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלי

רֹוממּות  ּבבחינת ויתעּלה יתרֹומם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַּבאריכּות),

אדם  עלֿידי נעׂשּו אּלּו ענינים ּוׁשני ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָהעצמּות.

הּבריאה  ּבתחּלת ּדהּנה, ּבראׁשֿהּׁשנה. ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהראׁשֹון

אׁשר  היֹות ּדעם ּבהעלם, הרֹוממּות ענין ְְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָהיה

צבאם  ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ׁשמים הוי' ,23ּבדבר ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָ

הראׁשֹון  ואדם ּבהעלם, זה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמּכלֿמקֹום

למּטה, ּבגילּוי ׁשּתהיה העצמית רֹוממּות ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָהמׁשי

ּוכמֹוֿכן  למּטה. מּלמעלה ההמׁשכה ענין ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּזהּו

מּלמּטה  הּבריאה ּכל העלאת הראׁשֹון אדם ְְֲִִִַַַַַָָָָָָָָּפעל

ּבאֹו לּנבראים: ׁשאמר עלֿידיֿזה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמעלה,

ׁשהּוא  עֹוׂשנּו, הוי' לפני נברכה ונכרעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָנׁשּתחוה

העצמית. רֹוממּות לבחינת ההעלאה ְְְְֲִִִִַַַַַָָָענין
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ג.22) מ, מקץ תו"א ו.23)ראה לג, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰B¯ÈÙq˙הכתר ÔÈÓa ÌÏBÚÏ ˙ÈÓ dÈ‡ ומרוממת נבדלת היא כי ≈»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿««¿ƒ

מהספירות. לגמרי

ÚÓLÓc ,"EÓÓB¯‡" ÔÈÚ e‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚ ,ÌÓ‡»¿»«ƒ∆≈»«ƒ¿«¬ƒ¿¿«¿«
היא  ותכליתה שמטרתה עבודה ÏÚÓÏ‰,שישנה dÈa‚‰Ïe ÌÓB¯Ï¿≈¿«¿ƒ«¿«¿»
˙eÓÓB¯ ÔÈÚ ‡e‰L ¯Á‡Óc¿≈««∆ƒ¿«¿
CiM ‰Ó ,(Ï"pk) ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ««««»
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ BÊ ‰ÈÁa ÌÓB¯Ï¿≈¿ƒ»¿«¿»≈
מצד  בתכלית מרוממת היא והרי

עצמה?

Le¯ÈÙc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿≈
‡e‰ "EÓÓB¯‡"22CÈLÓ‰Ï ¬ƒ¿¿«¿ƒ

של לגילוי ¯eÓÓB˙ולהביא ˙ÈÁa¿ƒ«¿
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒƒ¿«¿»¿«»
˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¿»«¿ƒ
ÈeÏÈ‚Â ‰ÎLÓ‰ ˙ÈÁ·a ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿»»¿ƒ
"EÓÓB¯‡" e‰fL ,‰hÓÏ¿«»∆∆¬ƒ¿

t Û"Îa,‰ËeL שנקראת סופית כ"ף ¿»¿»
הנקראת  רגילה כ"ף (ולא פשוטה' 'כף

כפופה') ÏÚ'כ"ף ‰¯BnL∆»«
‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ‰ÎLÓ‰‰19, ««¿»»«¿«»«»

שם: תער"ב ב'המשך' גם (וכמבואר

ארוממך  תיבת שבסוף ך' אות "וזה

התגלות, על שמורה נוכח לשון שהוא

שסתום  מה הוא הרוממות בחינת והלא

בהמשכת  הוא הכוונה אלא כו' ונעלם

גילוי...") בבחינת להיות הרוממות

˙eÓÓB¯‰ ˙ÈÁa ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«»¿
‡È‰ dÓˆÚŒ„vÓ ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒƒ««¿»ƒ

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a בחינה ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈
למעלה  היא מהותה שבעצם ומדרגה

‰¯eÓÓB˙מגילוי  ÔÈÚ Ïk È¯‰L∆¬≈»ƒ¿«»¿
Ïc·Â ÌÓB¯Ó B˙BÈ‰ ‡e‰¡¿»¿ƒ¿»
ונבראים  לעולמות גלוי מלהיות

Ìe˙Òתחתונים, ‰Ê È¯‰ ‡ÏÈÓ·e¿≈»¬≈∆»
ÌÏÚÂ.מהנבראיםÔÈÚ e‰ÊÂ ¿∆¿»¿∆ƒ¿«

‰Êa Le„ÈÁ‰L ,"EÓÓB¯‡"¬ƒ¿∆«ƒ»∆
ÌbL ,˙BÓÏBÚ‰ Èa‚Ï ‡e‰¿«≈»»∆«

Ì‰a נעלמת הרוממות כלל שבדרך  »∆
מהם ÈÁa˙ונסתרת CLÓez¿«¿ƒ«

‰¯È‡Ó ˙BÈ‰Ï ˙eÓÓB¯‰»¿ƒ¿¿ƒ»
ÈeÏÈ‚a שאדם לעיל המבואר (ועלֿדרך ¿ƒ

עצמי). ענין שהוא כפי למלוכה הרצון עניין את הנבראים על המשיך הראשון

,"CÏn‰ È˜Ï‡ EÓÓB¯‡"a Le¯Èt „BÚÂ חסידות e‰L‡עלֿפי ¿≈¿¬ƒ¿¡…««∆∆∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ שקיימות החסידות בתורת כמבואר ƒ¿«««¬»»ƒ¿«»¿«¿»

'המשכה' היא אחת דרך לאלוקות, והנבראים העולמות קירוב של דרכים שתי

שנייה  ודרך ונבראים, לעולמות מאלוקות אלוקי אור הארת למטה, מלמעלה

פירוש  ולפי והנבראים העולמות מצד התקרבות למעלה, מלמטה 'העלאה' היא

למעלה מלמטה ההעלאה ענין הוא המלך' אלקי 'ארוממך ¿»¿eÈ‰Â,זה
ÈlL ‰˜Ï‡ ,È˜Ï‡ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¡…«∆…«∆ƒ
,‰ÊaL ÌÈLe¯Èt‰ ÈLk)ƒ¿≈«≈ƒ∆»∆
,(˙eÎÈ¯‡a Ôn˜Ï e¯‡a˙iL∆ƒ¿»¬¿«»«¬ƒ
˙ÈÁ·a ‰lÚ˙ÈÂ ÌÓB¯˙Èƒ¿≈¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«

˙eÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ ומאחר ¿»«¿
"אלקה  בחינת של בהתעלות שמדובר

שמתייחסת  כפי אלוקות שלי",

יותר, נעלית לבחינה לנבראים,

של  פעולה זו הרי העצמות', 'רוממות

למעלה.'ה  מלמטה עלאה'

el‡ ÌÈÈÚ ÈLe המשכת ¿≈ƒ¿»ƒ≈
למטה  העצמית הרוממות והתגלות

לבחינת  'אלוקי' בחינת והעלאת

העצמית  È„ÈŒÏÚהרוממות eNÚ«¬«¿≈
,‰M‰ŒL‡¯a ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¿…«»»

ומבאר. שממשיך ≈p‰c¿ƒ‰,כפי
‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a בריאת לפני ƒ¿ƒ««¿ƒ»
האדם  ועבודת ÔÈÚהאדם ‰È‰»»ƒ¿«

˙eÓÓB¯‰ העצמיתÌÏÚ‰a »¿¿∆¿≈
‰BÈ˙והנבראים,מהעולמות  ÌÚc¿ƒ¡

eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„a ¯L‡¬∆ƒ¿«¬»»»«ƒ«¬
Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e23, וכל ¿«ƒ»¿»»

מאלקות  היא ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהבריאה
,ÌÏÚ‰a ‰Ê È¯‰ הבריאה שהרי ¬≈∆¿∆¿≈

ניכר  אינו שהבורא כזה באופן היא

ולחשוב  לטעות ואפשר בגלוי

עצמאית  מציאות בעלי הם שהנבראים

CÈLÓ‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡Â¿»»»ƒƒ¿ƒ
˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ היא שבעצם ¿»«¿ƒ

לנבראים  מגילוי ∆¿È‰zL∆ƒ‰למעלה
ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿«»∆∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ אלוקות ÏÚÓlÓ‰של ««¿»»ƒ¿«¿»
‰hÓÏ.בעולמותÏÚt ÔÎŒBÓÎe ¿«»¿≈»«

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ השני העניין את גם »»»ƒ
המלך' אלוקי »«¬»‰ÏÚ‡˙שב'ארוממך

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡È¯a‰ Ïk»«¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»
:ÌÈ‡¯·pÏ ¯Ó‡L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆»««ƒ¿»ƒ

eNBÚ 'ÈÂ‰ ÈÙÏ ‰Î¯· ‰Ú¯ÎÂ ‰ÂÁzL B‡a בהם ועורר …ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»ƒ¿¿»ƒ¿≈¬»»≈
לאלוקות, ‰‰ÏÚ‡‰התבטלות ÔÈÚ ‡e‰L והנבראים של העולמות ∆ƒ¿«««¬»»

.˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿»«¿ƒ
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יׁשe‡·e¯ג) "אלקי" ּבתיבת ּדהּנה, הענין, ≈ְְְֱִִֵֵֵַַָָֹ

ּפירּו 'ּכח',ׁשני מּלׁשֹון "אלקי" ׁשים, ְְֱִִֵֵַַֹֹ

אלקּות  מּלׁשֹון אּלּו24ו"אלקי" ּפירּוׁשים ּוׁשני . ְְְֱֱִִֵֵֵַֹֹ

האלקּות, ּדענין הפכּיים. ענינים לכאֹורה ְְְְְֱִִִִִִֵַָָָָֹהם

וגילּוי  אֹור ּבחינת הּוא אלקית, הארה ְְְֱִִִֶַַָָֹהינּו

האצילּות  ׁשעֹולם ׁשּזהּו העצם, מן ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּמתּפּׁשט

האלקּות  עֹולם התּפּׁשטּות 25נקרא ׁשּזהּו הינּו , ְְְְֱִִֶֶַַָָָֹ

אבל  ֿ הּוא. ּברּו הּמאציל  מאֹורֿאיןֿסֹוף ֲֲִֵֵֶַַָָָָהארה

התּפּׁשטּות  ׁשאינֹו וגילּוי, אֹור ּבחינת אינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַֹ'ּכח'

ּדבר  ּכמֹו מּמקֹורֹו נמצא אּלא מּמקֹורֹו, ְְְְִִִֶֶָָָָָָהארה

 ֿ ּומּכל נעלם. ּכח ּבבחינת ּובא מּמּנּו, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹהּנבּדל

"אלקי", ּבתיבת הּפירּוׁשים ׁשני נכללים ְְְֱִִִֵֵֵַַַָָֹמקֹום

ׁשּיׁש והינּו, מהם. אחד ּבכל מעלה ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלפי

ּב'כח' מעלה ּגם ויׁש 'ּכח', לגּבי ּב'אֹור' ְְְְֲֲֵֵַַַַַַָָֹֹמעלה

ׁשני  סֹובל ׁש"אלקי" וזהּו (ּכדלקּמן), 'אֹור' ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָֹלגּבי

הּמעלֹות. ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶַַַהּפירּוׁשים,

'אֹור'Ô·eÈÂד) ּבין ההפרׁש ּבאּור ּבהקּדם ¿»ְְְֵֵֵֵֶֶַ

הּמלכּות, ענין הּוא [ּד'ׁשם' ְְְְִֵֵַַַל'ׁשם'

ּכמאמר  ,"הּמל ׁשהרי 26"אלקי נקרא, ׁשמֹו מל ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

וכל  והעבדים הּׂשרים על מהּמל ּׁשּמתּפּׁשט ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

'ׁשמֹו' רק אּלא הּמל עצם אינֹו הּמדינה, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאנׁשי

ל'כח'. 'אֹור' ּבין ההפר ׁש עלּֿדר ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבלבד],

ּבדבקּות  והּוא ּגילּוי הּוא ּד'אֹור' הּוא, ְְְְְִִִֵָָוהענין

ּבלּתי  ּבדבקּות והּוא העלם הּוא ו'ׁשם' ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶנּכרת,

ׁשהאֹור  והינּו, ּגילּוי, הּוא 'אֹור' ּדהּנה, ְְְִִִֵֶֶֶַָנּכרת.

אם  ּבגלּוי ניּכר ּב'אֹור' ׁשהרי הּמאֹור, את ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָמגּלה

אֹור  אֹו הּׁשמׁש אֹור הּירח, אֹור הּנר, אֹור ֵֵֶֶַַַַָהּוא

ּב'אֹור', ּבגילּוי הּוא ׁשהּמאֹור לפי והינּו, ְְְְִִֶַַַָָהּיֹום,
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תכט. ע' עולם".26)תרס"ו "אדון פיוט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"È˜Ï‡" ˙·È˙a ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e בכלל ‚) ב"אלוקים" כמו ≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿≈«¡…«

,ÌÈLe¯Èt ÈL LÈ אחד 'Ák'פירוש ÔBLlÓ "È˜Ï‡" בפסוק כמו ≈¿≈≈ƒ¡…«ƒ¿…«
הארץ  אלי שני "ואת פירוש ‡e˜Ï˙לקח", ÔBLlÓ "È˜Ï‡"Â24. ¿¡…«ƒ¿¡…

el‡ ÌÈLe¯Èt ÈLe כוח אלוקות לשון ÌÈÈÚולשון ‰¯B‡ÎÏ Ì‰ ¿≈≈ƒ≈≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ
eÈ‰ ,˙e˜Ï‡‰ ÔÈÚc .ÌÈiÎÙ‰»¿ƒƒ¿ƒ¿«»¡…«¿
˙ÈÁa ‡e‰ ,˙È˜Ï‡ ‰¯‡‰∆»»¡…ƒ¿ƒ«

ËMt˙n‰ ÈeÏÈ‚Â ¯B‡ ומאירÔÓ ¿ƒ«ƒ¿«≈ƒ
e‰fL ,ÌˆÚ‰ לכך הטעם »∆∆∆∆

ÌÏBÚ ‡¯˜ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL∆»»¬ƒƒ¿»»
˙e˜Ï‡‰25e‰fL eÈ‰ , »¡…«¿∆∆

ŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó ‰¯‡‰ ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿∆»»≈≈
‡e‰ŒCe¯a ÏÈˆ‡n‰ ÛBÒ««¬ƒ»
מקור  העצם, של התגלות כלומר,

ÈÁa˙האור. BÈ‡ 'Ák' Ï·‡¬»…«≈¿ƒ«
,ÈeÏÈ‚Â ¯B‡,העצם של התגלות ¿ƒ

האור, ‰˙eËMt˙מקור BÈ‡L∆≈ƒ¿«¿
‡ˆÓ ‡l‡ ,B¯B˜nÓ ‰¯‡‰∆»»ƒ¿∆»ƒ¿»

ונובע  c·¯בא BÓk B¯B˜nÓƒ¿¿»»
˙ÈÁ·a ‡·e ,epnÓ Ïc·p‰«ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ«

ÌÏÚ Ák.גלוי ÌB˜ÓŒÏkÓeולא …«∆¿»ƒ»»
שני  לכאורה למרות הפכיים דברים

ÌÈLe¯Èt‰ ÈL ÌÈÏÏÎ עניין ƒ¿»ƒ¿≈«≈ƒ
הכוח  ועניין »≈¿È˙a·˙האור

‰ÏÚÓ LiL ÈÙÏ ,"È˜Ï‡"¡…«¿ƒ∆≈«¬»
מיוחד  Ì‰Ó.ויתרון „Á‡ ÏÎa¿»∆»≈∆

'¯B‡'a ‰ÏÚÓ LiL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«¬»¿
Èa‚ÏלעומתÌb LÈÂ ,'Ák' ¿«≈…«¿≈«

Èa‚Ï 'ÁÎ'a ‰ÏÚÓ לעומת «¬»¿…«¿«≈
e‰ÊÂ ,(Ôn˜Ï„k) '¯B‡'¿ƒ¿«»¿∆

"È˜Ï‡"L והוא אחד ענין הוא ∆¡…«
Ï·BÒ בתוכו ÈLנושא ≈¿≈

ÌÈLe¯Èt‰,יחדBa LiL בעצם «≈ƒ∆≈
‰BÏÚn˙את  ÈzL מעלת את גם ¿≈««¬

כפי  ה'כוח', מעלת את וגם ה'אור'

להלן. שיתבאר

Ô·eÈÂ והמעלה „) 'אור' של  המעלה ¿»
שניהם) של (והחיבור 'כוח' של

ÔÈa L¯Ù‰‰ ¯e‡a Ìc˜‰a¿∆¿≈≈«∆¿≈≈
‡e‰ 'ÌL'c] 'ÌL'Ï '¯B‡'¿≈¿≈

,˙eÎÏn‰ ÔÈÚככתוב זה, בפסוק מוזכר הוא ‰CÏn",שגם È˜Ï‡" ƒ¿«««¿¡…««∆∆
¯Ó‡Ók26'עולם ב'אדון שאומרם Ó‰כפי È¯‰L ,‡¯˜ BÓL CÏÓ ¿«¬«∆∆¿ƒ¿»∆¬≈«

CÏn‰Ó ËMt˙nMומשפיע ÏÎÂומאיר ÌÈ„·Ú‰Â ÌÈ¯O‰ ÏÚ ∆ƒ¿«≈≈«∆∆««»ƒ¿»¬»ƒ¿»

CÏn‰ ÌˆÚ BÈ‡ ,‰È„n‰ ÈL‡מהם ונבדל מרומם ‡l‡שהוא «¿≈«¿ƒ»≈∆∆«∆∆∆»
'BÓL' ממנו¯˜ מסויימת הארה המלך, e‰L‡של ,[„·Ïa זה הבדל «¿ƒ¿«∆

הוא ל'שם' 'אור' '‡B¯'בין ÔÈa L¯Ù‰‰ C¯cŒÏÚ התגלות שהוא «∆∆«∆¿≈≈
'ÁÎ'Ï.בהעלם שהוא ¿…«

‡e‰ '¯B‡'c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿
,˙¯k ˙e˜·„a ‡e‰Â ÈeÏÈbƒ¿ƒ¿≈ƒ∆∆
‡e‰Â ÌÏÚ‰ ‡e‰ 'ÌL'Â¿≈∆¿≈¿

˙¯k ÈzÏa ˙e˜·„a מבואר ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆
והתאחדות  שבדבקות החסידות בתורת

– דרגות שתי יש דברים שני בין

התאחדות  היא שגם ניכרת' 'דבקות

עדיין  מסויימת במידה אבל ודבקות

המתאחדים  דברים שני כאן שיש ניכר

גבוהה  יותר בדרגה והתאחדות ודבקות

היינו  ניכרת', בלתי 'דבקות היא

שיש  ניכר שלא כך כדי עד שנתאחדו

אלא  ומחוברים דבקים דברים שני כאן

זה  (ובהקשר אחת כמציאות נראים הם

ביטול  אודות הזוהר לשון מבואר

עם  דאצילות הספירות והתאחדות

"איהו  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

איהו  חד, והאורות) (הוא וחיוהי

נאמר  שלא חד" והכלים) (הוא וגרמוהי

אלא  חד" וגרמוהי וחיוהי "איהו

בפני  נאמרת האורות של ההתאחדות

נאמרת  הכלים של וההתאחדות עצמה

ביניהם, הבדל יש אכן עצמה, בפני

בלתי  ב'דבקות היא האורות התאחדות

ב'דבקות  היא הכלים והתאחדות ניכרת'

כיו  ולענייננו, התגלות ניכרת') שאור ון

הדבקות  העצם, של והתפשטות

היא  העצם עם שלו וההתאחדות

מאוחד  ה'שם' ואילו ניכרת' 'דבקות

יותר, נעלית בדבקות בעצם ודבוק

ולא  בעצם בהעלם הוא כי ניכרת, בלתי

כפי  עצמה, בפני כמציאות נראה

ומבאר. '‡B¯'שממשיך ,‰p‰c¿ƒ≈
¯B‡‰L ,eÈ‰Â ,ÈeÏÈb ‡e‰ƒ¿«¿∆»

,¯B‡n‰ ˙‡ ‰l‚Ó,האור מקור ¿«∆∆«»
ÈeÏ‚a ¯kÈ '¯B‡'a È¯‰L ומהותו טיבו ‰p¯,מה ¯B‡ ‡e‰ Ì‡ ∆¬≈»ƒ»¿»ƒ«≈

¯B‡n‰L ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,ÌBi‰ ¯B‡ B‡ LÓM‰ ¯B‡ ,Á¯i‰ ¯B‡«»≈««∆∆«¿«¿¿ƒ∆«»
,'¯B‡'a ÈeÏÈ‚a ‡e‰,עצמו המאור של וביטוי גילוי הוא והאור ¿ƒ»
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d"kyz'dי ,dpydÎy`xc 'a mei

ׁשהּוא  לפי הּמאֹור מעין הּוא אֹור ׁשּכל ְְִֵֵֶֶַַַָָָוכּידּוע

ּגילּוי, הּוא עצמֹו ׁשהאֹור ּוכׁשם ּבּמאֹור. ְְִֵֶַַָָָּדבּוק

מּוא  ׁשּנעׂשה ּבּדבר ּפעּולתֹו ּגם עלֿידֹוהּנה ר ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

אם  נּכר הּמּואר ׁשּבּדבר  ּגילּוי, ׁשל ּבאֹופן ְִִִִֶֶֶַַָָָָהיא

מאֹור  אֹו הּירח מאֹור הּנר, מאֹור מּואר ֵֵֵֵֵַַַָָהּוא

למעלה, האֹור ּבענין הּוא ּוכמֹוֿכן ְְְְְִֵֶֶַַַָָהּׁשמׁש.

מעין  ּגם ׁשהּוא מּזה, ויתרה הּמאֹור, מעין ִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא

מאֹור, מּבחינת ׁשּלמעלה ׁשּב'עצמּות' ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהענינים

מה  האלקּות עיקר זהּו ׁשּלא ּכׁשם ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשהרי

מּמּנּו מתהּוים זהּו27ּׁשהעֹולמֹות לא ּכמֹוֿכן , ְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

והינּו, מּמּנּו, נמׁש ּׁשהאֹור מה האלקּות ְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹעיקר

ּבעצמֹו ה'עצמּות' נֹוׂשא האֹור, ענין ְְְְְִִֵֶַַַַָָׁשּמּלבד

וכל  סֹוף, אין עד ענינים וכּמה ּכּמה ְְְְִִִֵַַַָָָָָּכביכֹול

ּב'אֹור'. ּגם נמׁשכים ּב'עצמּות' ׁשּיׁשנם ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָהענינים

ּדהּנה, מאין. יׁש התהּוּות מענין לּדבר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּוראיה

הּקדׁש' ּב'אּגרת מאֹור 28מבאר היא ׁשההתהּוּות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מהּותֹו הּוא הּמאֹור ּכעין הּוא ׁשהאֹור ְֵֵֶַַָָאיןֿסֹוף,

ׁשהּוא  כּו' ֿ הּוא ּברּו הּמאציל ׁשל ְְֲִֶֶַַַָועצמּותֹו

ואפס  מאין יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ּבכחֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹלבּדֹו

ההתהּוּות  ּכח והרי כּו', מּמׁש ְְֲִֵַַַַַַָָֹהּמּוחלט

אּלא  ׁשּבֹו, הּמאֹור ענין מּצד אינֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּב'עצמּות'

נמׁש זה ענין ּגם ּומּכלֿמקֹום ּבֹורא, היֹותֹו ְְֱִִִִֵֶַַָָָָמּצד

ּכח  ּגם ּב'אֹור' ׁשּנמׁש) הּדבר וטעם ְְִֶַַַַַָָָָָֹּב'אֹור'.

הּוא  ׁשהאֹור לפי הּוא הּבֹורא) ׁשּמּצד ְְִִִֵֶֶַַַַָההתהּוּות

הּקדׁש'), ּב'אּגרת ׁשּכתּוב (ּכמֹו הּמאֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹּכעין

לחּלק  ׁשּי לא ׁשּב'עצמּות' ּדלהיֹות ּבזה, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהּכונה

לכן  ׁשּבֹו, הענינים לׁשאר ׁשּבֹו הּמאֹור ענין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבין

ּכל  מעין ּגם הּוא הרי הּמאֹור, מעין ְֲִֵֵֵֵֵַַָָלהיֹותֹו

הענינים  ׁשאר ּכל אמנם, ׁשּב'עצמּות'. ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָהענינים

ּׁשּנתּגּלה  ּומה ּבהעלם, ּב'אֹור' יׁשנם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּב'עצמ ּות'

ׁשהאֹור  ׁשּזהּו ּבלבד, הּמאֹור ּבחינת הּוא ְְִִֶֶֶַַַָָָּב'אֹור'

ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ לפי והינּו, הּמאֹור, מעין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהּוא

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

ב.27) צט, מג"א ואילך).28)תו"א סע"א (קל, ס"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰ ¯B‡ ÏkL Úe„iÎÂ למקורו דומות תכונות לו ויש ¿«»«∆»≈≈«»

ÈeÏÈb ‡e‰ BÓˆÚ ¯B‡‰L ÌLÎe .¯B‡na ˜e·c ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»«»¿≈∆»«¿ƒ
המאור, של B˙ÏeÚtוביטוי Ìb ‰p‰ האור של ca·¯והשפעתו ƒ≈«¿»«»»

¯·caL ,ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ B„ÈŒÏÚ ¯‡eÓ ‰NÚpL∆«¬∆»«»ƒ¿∆∆ƒ∆«»»
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ׁשהּוא  לפי הּמאֹור מעין הּוא אֹור ׁשּכל ְְִֵֵֶֶַַַָָָוכּידּוע

ּגילּוי, הּוא עצמֹו ׁשהאֹור ּוכׁשם ּבּמאֹור. ְְִֵֶַַָָָּדבּוק

מּוא  ׁשּנעׂשה ּבּדבר ּפעּולתֹו ּגם עלֿידֹוהּנה ר ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

אם  נּכר הּמּואר ׁשּבּדבר  ּגילּוי, ׁשל ּבאֹופן ְִִִִֶֶֶַַָָָָהיא

מאֹור  אֹו הּירח מאֹור הּנר, מאֹור מּואר ֵֵֵֵֵַַַָָהּוא

למעלה, האֹור ּבענין הּוא ּוכמֹוֿכן ְְְְְִֵֶֶַַַָָהּׁשמׁש.

מעין  ּגם ׁשהּוא מּזה, ויתרה הּמאֹור, מעין ִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא

מאֹור, מּבחינת ׁשּלמעלה ׁשּב'עצמּות' ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהענינים

מה  האלקּות עיקר זהּו ׁשּלא ּכׁשם ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשהרי

מּמּנּו מתהּוים זהּו27ּׁשהעֹולמֹות לא ּכמֹוֿכן , ְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

והינּו, מּמּנּו, נמׁש ּׁשהאֹור מה האלקּות ְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹעיקר

ּבעצמֹו ה'עצמּות' נֹוׂשא האֹור, ענין ְְְְְִִֵֶַַַַָָׁשּמּלבד

וכל  סֹוף, אין עד ענינים וכּמה ּכּמה ְְְְִִִֵַַַָָָָָּכביכֹול

ּב'אֹור'. ּגם נמׁשכים ּב'עצמּות' ׁשּיׁשנם ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָהענינים

ּדהּנה, מאין. יׁש התהּוּות מענין לּדבר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּוראיה

הּקדׁש' ּב'אּגרת מאֹור 28מבאר היא ׁשההתהּוּות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מהּותֹו הּוא הּמאֹור ּכעין הּוא ׁשהאֹור ְֵֵֶַַָָאיןֿסֹוף,

ׁשהּוא  כּו' ֿ הּוא ּברּו הּמאציל ׁשל ְְֲִֶֶַַַָועצמּותֹו

ואפס  מאין יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ּבכחֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹלבּדֹו

ההתהּוּות  ּכח והרי כּו', מּמׁש ְְֲִֵַַַַַַָָֹהּמּוחלט

אּלא  ׁשּבֹו, הּמאֹור ענין מּצד אינֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּב'עצמּות'

נמׁש זה ענין ּגם ּומּכלֿמקֹום ּבֹורא, היֹותֹו ְְֱִִִִֵֶַַָָָָמּצד

ּכח  ּגם ּב'אֹור' ׁשּנמׁש) הּדבר וטעם ְְִֶַַַַַָָָָָֹּב'אֹור'.

הּוא  ׁשהאֹור לפי הּוא הּבֹורא) ׁשּמּצד ְְִִִֵֶֶַַַַָההתהּוּות

הּקדׁש'), ּב'אּגרת ׁשּכתּוב (ּכמֹו הּמאֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹּכעין

לחּלק  ׁשּי לא ׁשּב'עצמּות' ּדלהיֹות ּבזה, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהּכונה

לכן  ׁשּבֹו, הענינים לׁשאר ׁשּבֹו הּמאֹור ענין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבין

ּכל  מעין ּגם הּוא הרי הּמאֹור, מעין ְֲִֵֵֵֵֵַַָָלהיֹותֹו

הענינים  ׁשאר ּכל אמנם, ׁשּב'עצמּות'. ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָהענינים

ּׁשּנתּגּלה  ּומה ּבהעלם, ּב'אֹור' יׁשנם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּב'עצמ ּות'

ׁשהאֹור  ׁשּזהּו ּבלבד, הּמאֹור ּבחינת הּוא ְְִִֶֶֶַַַָָָּב'אֹור'

ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ לפי והינּו, הּמאֹור, מעין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהּוא
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,¯B‡‰ והתפשטות הארה אלא שאינו »

ית', עצמותו של ≈NB‡מסויימת
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'L„w‰ ˙¯b‡'a28 התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

˙ee‰˙‰‰Lהבריאה כל ‰È‡של ∆«ƒ¿«ƒ
,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Ó האלוקי האור ≈≈

מקורו, כמו גבול, בלי איןֿסוף, שהוא

¯B‡n‰ ÔÈÚk ‡e‰ ¯B‡‰L כי ∆»¿≈«»

דומות  תכונות יש האור,לאור מקור הוא ‰e‡למאור, »B˙e‰Óוהמאור
‡e‰L 'eÎ ‡e‰ŒCe¯a ÏÈˆ‡n‰ ÏL B˙eÓˆÚÂ'ה'עצמותBc·Ï ¿«¿∆««¬ƒ»∆¿«

LÈ ‡B¯·Ï BzÏÎÈÂ BÁÎa דבר ‰ËÏÁenמציאות ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó ¿…ƒ»¿ƒ¿≈≈«ƒ¿∆∆«¿»
,'eÎ LnÓ באה אחת שדרגה השתלשלות' ב'סדר כמו (לא ממש ֿ דבר מלא «»

עילה  היא שהעליונה באופן מחברתה

עילה  שום שאין אלא לתחתונה, וסיבה

שאינו  המוחלט' ואפס שמ'אין וסיבה

'יש', מציאות תהיה כלל מציאות

ה'עצמותו' בכוח רק אפשרי והדבר

ועילה  סיבה ללא קיים עצמו שהוא

הקודש' ב'אגרת כמבואר לו, הקודמת

‰‰˙‰ee˙שם) Ák È¯‰Â«¬≈…««ƒ¿«
ÔÈÚ „vÓ BÈ‡ '˙eÓˆÚ'aL∆»«¿≈ƒ«ƒ¿«

,BaL ¯B‡n‰'ית מהווה עצמותו «»∆
מקור  שהוא בגלל לא מאין יש נבראים

אור  vÓשל ‡l‡,‡¯Ba B˙BÈ‰ „ ∆»ƒ«¡≈
‰Ê ÔÈÚ Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓe של ƒ»»«ƒ¿»∆

להוות  והיכולת «¿CLÓƒהכוח
'¯B‡'a היא ההתהוות ולמעשה »

האור. ‰c·¯באמצעות ÌÚËÂ¿«««»»
Ák Ìb '¯B‡'a CLÓpL)∆ƒ¿»»«…«
(‡¯Ba‰ „vnL ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«∆ƒ««≈
ÔÈÚk ‡e‰ ¯B‡‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆»¿≈
˙¯b‡'a ·e˙kL BÓk) ¯B‡n‰«»¿∆»¿ƒ∆∆

'L„w‰ לעיל שהובא ),כפי «…∆
˙BÈ‰Ïc ,‰Êa ‰Âk‰Â¿««»»»∆¿ƒ¿
˜lÁÏ CiL ‡Ï '˙eÓˆÚ'aL∆»«¿…«»¿«≈
¯‡LÏ BaL ¯B‡n‰ ÔÈÚ ÔÈa≈ƒ¿««»∆ƒ¿»

,BaL ÌÈÈÚ‰ ה'תכונות'אלא כל »ƒ¿»ƒ∆
אחד  עניין הם שלו והיכולות והכוחות

נפרד  בלתי וחלק עצמו ממש מהעצם

B˙BÈ‰Ï ÔÎÏ האור ÔÈÚÓשל »≈ƒ¿≈≈
ÔÈÚÓ Ìb ‡e‰ È¯‰ ,¯B‡n‰«»¬≈«≈≈

'˙eÓˆÚ'aL ÌÈÈÚ‰ Ïk כולל »»ƒ¿»ƒ∆»«¿
להוות. הכוח עניין Ïkגם ,ÌÓ‡»¿»»

'˙eÓˆÚ'aL ÌÈÈÚ‰ ¯‡L¿»»ƒ¿»ƒ∆»«¿
,ÌÏÚ‰a '¯B‡'a ÌLÈ ועם ∆¿»»¿∆¿≈

בו  ניכרות לא המאור' 'מעין היותו

של  והיכולות התכונות כל בגילוי

B‡'a¯'העצמותו  ‰lb˙pM ‰Óe«∆ƒ¿«∆»
,„·Ïa ¯B‡n‰ ˙ÈÁa ‡e‰ רק ¿ƒ««»ƒ¿«

אור  של מקור שהוא בעצמותו זה עניין

ÔÈÚÓ ‡e‰ ¯B‡‰L e‰fL∆∆∆»≈≈
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ּבהעלם  ּב'אֹור' יהיּו הענינים ׁשאר ׁשּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָיתּבר

אבל  ּבגילּוי, ּבֹו יהיה הּמאֹור ענין ורק ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָוהסּתר,

ׁשּב'עצמּות'. הענינים ּכל ּב'אֹור' יׁשנם ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָּבהעלם

C‡'ה ׁשהרי ענין העלם, ּבבחינת הּוא ּׁשם' «ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַ

הּדבר  מהּות יֹודעים אין הּׁשם ְְִֵֵֵַַַַָָעלֿידי

הּׁשם  ׁשעלֿידי  היֹות ועם זה. ּבׁשם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּנקרא

ּכּידּוע  החּיּות, הּכתּוב 29נמׁש וכל 30ּבפירּוׁש ְְְִֵַַַַַָָָֹ

והּוא  ׁשמֹו, הּוא חּיה נפׁש האדם לֹו יקרא ְְְֲִֶֶֶַָָָָָאׁשר

הסּכמּיים, ׁשאינם הּקדׁש, ּבלׁשֹון הּׁשמֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹענין

הּדבר, עצם אל ל'ּׁשם' מּמׁש ׁשּיכּות יׁש ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

ּבּׁשל"ה  וכדאיתא ׁשרׁשֹו, על ׁשאדם 31ּומֹורה ְְְְִִֶֶַַָָָָָ

היה  ּכן ועל העלי ֹונה, מרּכבה סֹוד ידע ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהראׁשֹון

ׁשֹור  לקרֹוא נאה לזה ׁשמֹות, לקרֹוא ,32יֹודע ְְְִִֵֵֶֶַָ

ׁשּבּמרּכבה, ׁשֹור ּפני מּבחינת ׁשּׁשרׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני

זה  ּכל מּכלֿמקֹום הּנבראים, ּבׁשאר ֿ זה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָועלּֿדר

ׁשעלֿידי  יֹודעים רק ׁשאנּו והינּו, ּבהעלם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָהּוא

מתּגּלה  אינּה החּיּות אבל החּיּות, נמׁש ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָהּׁשם

הּׁשם  עלֿידי מתּגּלה לא ּוכמֹוֿכן הּׁשם, ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹעלֿידי

יֹודעים  ׁשאנּו אּלא זה ואין הּדבר, ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשרׁש

ּבהתאם  הם הּנבראים לכל ׁשּנּתנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּׁשמֹות

חלּוקי  את לידע אנּו יכֹולים ולכן ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָלׁשרׁשם,

הּׁשם  אבל ׁשמֹותיהם, מחּלּוקי הּנבראים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשרׁשי

וכן  ּכלל. ׁשרׁשֹו ּבֹו נּכר ולא מגּלה אינֹו ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹעצמֹו

היֹות  ּדעם אדם, ּכל ׁשל הּפרטי ּבּׁשם ּגם ְְֱִִֵֶַַַָָָָהּוא

והחּיּות  ּבּגּוף, הּנׁשמה את מקּׁשר ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּׁשם

היא  הּגּוף את ּומחּיה מהּנׁשמה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנמׁשכת

הּזקן  אדמֹו"ר ׁשּמבאר (ּכפי ּבּׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָנׁשרׁשת

ּתֹורה' ּבהעלם 33ּב'לּקּוטי זה הרי מּכלֿמקֹום ,( ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָ
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ועוד.29) ג. מא, בהר לקו"ת ואילך. סע"ב ד, להה"מ תורה אור יט. ב, בראשית ובחיי רמב"ן יט.30)ראה ב, בראשית

א).31) (יד, המקדש בית וש"נ.32)בהקדמה ד. פי"ז, שם.33)ב"ר בהר
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¯‡L ÏkL C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚ CkL ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,¯B‡n‰«»¿«¿¿ƒ∆»»»ƒ¿ƒ¿»≈∆»¿»

ÌÈÈÚ‰'ית עצמותו ÔÈÚשל ˜¯Â ,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a '¯B‡'a eÈ‰È »ƒ¿»ƒƒ¿»¿∆¿≈¿∆¿≈¿«ƒ¿«
ÌÏÚ‰a Ï·‡ ,ÈeÏÈ‚a Ba ‰È‰È ¯B‡n‰ דבר של ÌLÈלאמתו «»ƒ¿∆¿ƒ¬»¿∆¿≈∆¿»

.'˙eÓˆÚ'aL ÌÈÈÚ‰ Ïk '¯B‡'a»»»ƒ¿»ƒ∆»«¿
C‡ שעניינו האור מעניין בשונה «

וגילוי  ‰'ÌM'המשכה ÔÈÚ אף ƒ¿««≈
התפשטות מסו שבמובן  הוא גם יים

מכלֿמקום  העצם, ‰e‡של
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a המבואר (עלֿדרך ƒ¿ƒ«∆¿≈

ל'אור'), ביחס 'כוח' לגבי לעיל

È¯‰L את שמגלה מהאור בשונה ∆¬≈
האם  בו להבחין (וניתן האור מהות

וכד') השמש אור או הנר אור הוא

ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ÌM‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈≈¿ƒ
‰Ê ÌLa ‡¯˜pL ¯·c‰ ˙e‰Ó««»»∆ƒ¿»¿≈∆

אינו  הדבר על ושם מאומה מגלה

È„ÈŒÏÚLמהותו. ˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡∆«¿≈
,˙eiÁ‰ CLÓ ÌM‰ ששמו ואף «≈ƒ¿»««

באה  שדרכו האמצעי הוא דבר של

האלוקית, החיות אליו ונמשכת

Úe„ik29 החסידות בתורת «»«
·e˙k‰ Le¯ÈÙa30 בפרשת ¿≈«»

BÏבראשית  ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÂ¿…¬∆ƒ¿»
,BÓL ‡e‰ ‰iÁ LÙ Ì„‡‰»»»∆∆«»¿
לתת  מסוגל היה הראשון שאדם היינו

הנכון  השם את השונים לנבראים

לו  הייתה כי מהם אחד לכל והמתאים

החיות  מהות את לדעת היכולת

נברא  כל של ÔÈÚהאלוקית ‡e‰Â¿ƒ¿«
,L„w‰ ÔBLÏa ˙BÓM‰«≈ƒ¿«…∆

ÌÈiÓkÒ‰ ÌÈ‡L שבני שמות ∆≈»∆¿≈ƒƒ
שום  להם אין אבל עליהם הסכימו אדם

שזה  כפי הדברים, למהות שייכות

אחרות, של ‡l‡בשפות לשמות ∆»
הקודש  בלשון eÎiL˙הנבראים LÈ≈«»

,¯·c‰ ÌˆÚ Ï‡ 'ÌM'Ï LnÓ«»«≈∆∆∆«»»
‰¯BÓe הדבר של BL¯Lהשם ÏÚ ∆«»¿

באלוקות, למעלה «È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ˙‡הרוחני
'שני ÏMa31"‰כמובא  בספר «¿»

הברית' ‰BÈÏÚ‰לוחות ‰·k¯Ó „BÒ Ú„È ÔBL‡¯‰ Ì„‡L שורש ∆»»»ƒ»«∆¿»»»∆¿»
הנבראים, BÓL˙ומקור ‡B¯˜Ï Ú„BÈ ‰È‰ Ôk ÏÚÂ,הנבראים לכל ¿«≈»»≈«ƒ¿≈

‰ÊÏזו BL¯לבהמה ‡B¯˜Ï ‰‡32Èt ˙ÈÁaÓ BL¯ML ÈtÓ , ¿∆»∆ƒ¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿ƒ«¿≈
,ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡La ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,‰·k¯naL ¯BL את שידע ∆«∆¿»»¿«∆∆∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

כל  של שהשם ומאחר לכך, בהתאם שם לו ונתן מהם אחד כל של השורש

על  השם, ולא העצם את מבטא האור רק מדוע ובשרשו, במהותו קשור נברא

החיות  במהות קשור השם שאכן המענה בא Ê‰אבל כך Ïk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»∆
CLÓ ÌM‰ È„ÈŒÏÚL ÌÈÚ„BÈ ˜¯ e‡L ,eÈ‰Â ,ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈¿«¿∆»«¿ƒ∆«¿≈«≈ƒ¿»
dÈ‡ ˙eiÁ‰ Ï·‡ ,˙eiÁ‰««¬»««≈»

‰lb˙Ó ביטוי כל מקבלת ŒÏÚולא ƒ¿«»«
‡Ï ÔÎŒBÓÎe ,ÌM‰ È„È¿≈«≈¿≈…
L¯L ÌM‰ È„ÈŒÏÚ ‰lb˙Óƒ¿«∆«¿≈«≈…∆

,¯·c‰ לנו מגלה אינו 'שור' והשם «»»
שור' 'פני של המהות על מאומה

העליונה, ‡l‡במרכבה ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆∆»
ÌÈÚ„BÈ e‡L לא בידיעה בלבד, ∆»¿ƒ

כלשהו  ביטוי לכך שיש בגלל

ÏÎÏ ezpL ˙BÓM‰L∆«≈∆ƒ¿¿»
Ì‡˙‰a Ì‰ ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ≈¿∆¿≈
e‡ ÌÈÏBÎÈ ÔÎÏÂ ,ÌL¯LÏ¿»¿»¿»≈¿ƒ»
ÈL¯L È˜eÏÁ ˙‡ Ú„ÈÏ≈«∆ƒ≈»¿≈
,Ì‰È˙BÓL È˜elÁÓ ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿≈∆
‰l‚Ó BÈ‡ BÓˆÚ ÌM‰ Ï·‡¬»«≈«¿≈¿«∆

BL¯L Ba ¯k ‡ÏÂ של העליון ¿…ƒ»»¿
«¿ÏÏk.הדבר 

ÏL ÈË¯t‰ ÌMa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««≈«¿»ƒ∆
ÌM‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,Ì„‡ Ïk»»»¿ƒ¡∆«≈
,Ûeba ‰ÓLp‰ ˙‡ ¯M˜Ó¿«≈∆«¿»»«
‰ÓLp‰Ó ˙ÎLÓp‰ ˙eiÁ‰Â¿«««ƒ¿∆∆≈«¿»»
˙L¯L ‡È‰ Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁÓe¿«»∆«ƒƒ¿∆∆
¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙk) ÌMa«≈¿ƒ∆¿»≈«¿

'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰33 וזה «»≈¿ƒ≈»
עצמה  הנשמה ..." בואה לשונו: קודם

והרי  ... כלל בשם נקראת אינה בגוף

השם  אין עצמו לגוף אך גם מועיל,

והחיות  בגוף הנשמה מקשר השם

הוא  הגוף ומחייה מהנשמה הנמשך

שלו  חיות ראובן דהיינו בהשם. נשרש

מבחינת  הוא כי אלף ריש באותיות

המעשה  שראתה מחמת ולאה ... ראיה

ששורש  ידעה כו' בני בין מה ראו

נראה  ראובן... שמו באותיות נשמתו

ואינם  חומריים הם השם שאותיות

כ  דהיינו הגוף. את שמחייה מעט חיות יש שבו רק והחיות כלום שהאור נודע

הגוף  איברי רמ"ח בכל המתפשט החיות דהיינו בהגוף מהנשמה המתפשט

... ממנו והארה גילוי בחינת רק אלא ממש הנשמה ועצמות מהות זה אין

בהתלבשות  דווקא שייך השם לכן השם. באותיות נשרש זו הארה והמשכת
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מצינּו ולכן ּכלל. נּכר אדם 34ואינֹו ּבני ּכּמה ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

אחד  ׁשּׁשרׁשם לפי ׁשּזהּו ׁשוים, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּׁשמֹותיהם

הם  חלּוקים ּומּכלֿמקֹום קּבלה), ּבספרי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ(ּכמבאר

ל  מּזה ּגם זה אּלא חיצֹונּיים, ּבענינים רק א ְְִִִִִִֶֶֶַַָָֹ

ׁשּבין  ההפרׁש ּכללּות וזהּו עיקרּיים. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבענינים

ׁשהאֹור  הינּו, ּגילּוי, הּוא ׁש'אֹור' ל'ׁשם', ְְִֵֶֶַָ'אֹור'

הּמאֹור, מעין ׁשהּוא ּגילּוי, ּבבחינת הּוא ְְִִִֵֵֶַַַָעצמֹו

עלֿידֹו, מּואר ׁשּנעׂשה ּבדבר ּגם ּבגילּוי ְְֲִֶַַַַָָָָָוהּוא

העלם, ּבבחינת הּוא הּׁשם מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַּכּנ"ל.

ּבׁשם  הּנקרא הּדבר לגּבי הן ּבהעלם ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהינּו,

זה. ּבׁשם הּדבר את הּקֹורא האדם לגּבי והן ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה,

ÌÓ‡ ענין לגּבי ה'ּׁשם' ּבענין מעלה ּגם יׁש »¿»ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָ

ּבלבד  הארה הּוא ה'אֹור' ּדהּנה, ְְִִֵֶַָָָָה'אֹור'.

ּבמקֹומֹו נׁשאר ׁשהעצם העצם, את ממׁשי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָואינֹו

ה'ּׁשם' מהּֿׁשאיןּֿכן  ּב'אֹור', נמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַָָואינֹו

לאדם  קֹורין ּכאׁשר ׁשהרי העצם, את ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָממׁשי

ּבעניניו  רק (לא לקֹוראֹו נפנה הּוא אזי - ְְְְְְֲִִִֶַַָָֹּבׁשמֹו

ואיֿאפׁשר  עצמּותֹו. ּבכל אּלא) ְְְְִִִִֶֶַַָָָהחיצֹונּיים,

ענין  הּוא ּבׁשמֹו לּקֹורא נפנה ׁשהאדם ׁשּזה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלֹומר

יקראּוהּו ׁשּכאׁשר ּבעצמֹו הסּכים ׁשּכ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָהסּכמי,

ׁשעלֿידי  רֹואים אנּו ׁשהרי לקֹוראֹו, יפנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבׁשמֹו

הּנפׁש, מעצם חדׁשה חּיּות נמׁש הּׁשם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקריאת

רחמנאֿלצלן, חזקה התעּלפּות ׁשל ּבמּצב ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָּכמֹו

הּׁשּיכים  מהּנפׁש הּגילּויים ּכל מסּתּלקים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאז

ׁשאינֹו ועד הּנפׁש, ּבעצם לׁשרׁשם ועֹולים ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָלּגּוף

ענין  אפילּו אּלא) ּוׁשתּיה, אכילה רק (לא ְְֲֲִִִִִֶַָָָָֹמֹועיל

מעֹוררים  ּבאזנֹו ׁשמֹו ׁשּלֹוחׁשים עלֿידיֿזה ּומּכלֿמקֹום רפּואה, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָׁשל

הּנפׁש מעצם חדׁשה חּיּות ׁשאינֹו35ּוממׁשיכים ה'אֹור', על ה'ּׁשם' מעלת וזֹוהי . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

מה  ּגם וזהּו העצם. את ּומעֹורר ׁשּמּגיע העצם, אל ׁשּי אּלא ּבלבד, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהארה

חּיּות  חיּבּור נעׂשה (ׁשעלֿידֹו ּבּגּוף הּנפׁש להתלּבׁשּות יֹותר ׁשּי ה'ּׁשם' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשענין

מצינּו ולכן ּב'ׁשם', נקרא ּדוקא ׁשאז ּדוקא, הּגּוף) עם ׁשּבנׁשמת 36הּנפׁש ׁשאף ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בחינת  עלֿידי וזהו בגוף להתפשט מהנשמה הארה נמשך  שאז בגוף הנשמה

Ê‰השם..."), È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ האדם למהות ושייכותו ה'שם' עניין ƒ»»¬≈∆
ÏÏk ¯k BÈ‡Â ÌÏÚ‰a.מסויים בשם הנקרא eÈˆÓבאדם ÔÎÏÂ34 ¿∆¿≈¿≈ƒ»¿»¿»≈»ƒ

ÌL¯ML ÈÙÏ e‰fL ,ÌÈÂL Ì‰È˙BÓML Ì„‡ Èa ‰nk למעלה «»¿≈»»∆¿≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆»¿»
(Ók·‡¯זהה‡Á„באלוקות ∆»«¿…»

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,(‰Ïa˜ È¯ÙÒa¿ƒ¿≈«»»ƒ»»
Ì‰ ÌÈ˜eÏÁ הנקראים האנשים ¬ƒ≈

זהה  ¯˜בשם ‡Ï ‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆…«
Ìb ‡l‡ ,ÌÈiBˆÈÁ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒƒƒƒ∆»«

ÌÈi¯˜ÈÚ ÌÈÈÚa בא לא השם כי ¿ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ
ולא  פנימי לא דבר, בשום ביטוי לידי

חיצוני.

ÔÈaL L¯Ù‰‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»«∆¿≈∆≈
‡e‰ '¯B‡'L ,'ÌL'Ï '¯B‡'¿≈∆
BÓˆÚ ¯B‡‰L ,eÈ‰ ,ÈeÏÈbƒ«¿∆»«¿
‡e‰L ,ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«ƒ∆

,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ביטוי הוא והאור ≈≈«»
המאור  של מאיר e‰Â‡וגילוי האור ¿

a„·¯ומתבטא  Ìb ÈeÏÈ‚a¿ƒ««»»
.Ï"pk ,B„ÈŒÏÚ ¯‡eÓ ‰NÚpL∆«¬»»«»««
‡e‰ ÌM‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«≈
‡e‰L ,eÈ‰ ,ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆¿≈«¿∆
¯·c‰ Èa‚Ï Ô‰ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈≈¿«≈«»»
Èa‚Ï Ô‰Â ,‰Ê ÌLa ‡¯˜p‰«ƒ¿»¿≈∆¿≈¿«≈
ÌLa ¯·c‰ ˙‡ ‡¯Bw‰ Ì„‡‰»»»«≈∆«»»¿≈

‰Ê מגלה האור אין שניהם שלגבי ∆
הנקרא  הדבר מהות אודות דבר ומבטא

שייך  אכן שה'שם' (למרות זה בשם

לעיל). כמבואר הדבר, למהות

ÔÈÚa ‰ÏÚÓ Ìb LÈ ÌÓ‡»¿»≈««¬»¿ƒ¿«
.'¯B‡'‰ ÔÈÚ Èa‚Ï 'ÌM'‰«≈¿«≈ƒ¿«»

'¯B‡'‰ ,‰p‰c היותו 'מעין עם ¿ƒ≈»
זאת  בכל המאור, של והתגלות המאור'

‰¯‡‰ ‡e‰BÈ‡Â „·Ïa ∆»»ƒ¿«¿≈
CÈLÓÓ מגלה ‰ÌˆÚ,ואינו ˙‡ «¿ƒ∆»∆∆

BÈ‡Â BÓB˜Óa ¯‡L ÌˆÚ‰L∆»∆∆ƒ¿»ƒ¿¿≈
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'¯B‡'a CLÓƒ¿»»«∆≈≈

CÈLÓÓ 'ÌM'‰'ו'מושך˙‡ «≈«¿ƒ∆
ÔÈ¯B˜ ¯L‡k È¯‰L ,ÌˆÚ‰»∆∆∆¬≈«¬∆ƒ
‰Ù ‡e‰ ÈÊ‡ - BÓLa Ì„‡Ï¿»»ƒ¿¬«ƒ¿∆

ÂÈÈÚaפונה  ˜¯ ‡Ï) B‡¯B˜Ï¿¿…«¿ƒ¿»»
ÏÎa (‡l‡ ,ÌÈiBˆÈÁ‰«ƒƒƒ∆»¿»

‡¯BwÏ ‰Ù Ì„‡‰L ‰fL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡Â .B˙eÓˆÚ«¿¿ƒ∆¿»«∆∆∆»»»ƒ¿∆«≈
BÓLa קשור אלא לא למהותו שמו של ‰ÈÓkÒ,לשייכות ÔÈÚ ‡e‰ ƒ¿ƒ¿»∆¿≈ƒ

,B‡¯B˜Ï ‰ÙÈ BÓLa e‰e‡¯˜È ¯L‡kL BÓˆÚa ÌÈkÒ‰ CkL∆»ƒ¿ƒ¿«¿∆«¬∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆¿¿
ÌM‰ ˙‡È¯˜ È„ÈŒÏÚL ÌÈ‡B¯ e‡ È¯‰L באוזניו האדם של ∆¬≈»ƒ∆«¿≈¿ƒ««≈

ÌˆÚÓ ‰L„Á ˙eiÁ CLÓƒ¿»«¬»»≈∆∆
ÏL ·vÓa BÓk ,LÙp‰«∆∆¿¿«»∆
Œ‡ÓÁ¯ ‰˜ÊÁ ˙eÙlÚ˙‰ƒ¿«¿¬»»«¬»»
Ïk ÌÈ˜lzÒÓ Ê‡L ,ÔÏˆÏƒ¿»∆»ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈÎiM‰ LÙp‰Ó ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒ≈«∆∆««»ƒ
ÌˆÚa ÌL¯LÏ ÌÈÏBÚÂ ÛebÏ«¿ƒ¿»¿»¿∆∆
ÏÈÚBÓ BÈ‡L „ÚÂ ,LÙp‰«∆∆¿«∆≈ƒ

,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ˜¯ ‡Ï) שהם …«¬ƒ»¿ƒ»
אל  הנפש חיות להמשכת האמצעים

בריא  במצב «∆‡l‡)ורגיל הגוף
‰‡eÙ¯ ÏL ÔÈÚ eÏÈÙ‡ המהווה ¬ƒƒ¿»∆¿»
הנפש  חיות להמשכת הגוף אמצעי אל

במצב  מועיל הוא גם חולי, של במצב

הסתלקות  יש שבה כזו התעלפות של

בעצם  לשורשם מהגוף הכוחות כל של

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰הנפש  ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«¿≈∆
BÊ‡a BÓL ÌÈLÁBlL∆¬ƒ¿¿»¿
˙eiÁ ÌÈÎÈLÓÓe ÌÈ¯¯BÚÓ¿¿ƒ«¿ƒƒ«

LÙp‰ ÌˆÚÓ ‰L„Á35 ומזה ¬»»≈∆∆«∆∆
את  ומגלה ממשיך שהשם מוכח

העצם.

ÏÚ 'ÌM'‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬««≈«
,„·Ïa ‰¯‡‰ BÈ‡L ,'¯B‡'‰»∆≈∆»»ƒ¿«
ÚÈbnL ,ÌˆÚ‰ Ï‡ CiL ‡l‡∆»«»∆»∆∆∆«ƒ«

e‰ÊÂ'נוגע' .ÌˆÚ‰ ˙‡ ¯¯BÚÓe¿≈∆»∆∆¿∆
CiL 'ÌM'‰ ÔÈÚL ‰Ó Ìb««∆ƒ¿««≈«»
Ûeba LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰Ï ¯˙BÈ≈¿ƒ¿«¿«∆∆«

B„ÈŒÏÚL)'ה'שם NÚ‰עלֿידי ∆«»«¬∆
(Ûeb‰ ÌÚ LÙp‰ ˙eiÁ ¯eaÈÁƒ««∆∆ƒ«
‡¯˜ ‡˜Âc Ê‡L ,‡˜Âc«¿»∆»«¿»ƒ¿»

eÈˆÓ ÔÎÏÂ ,'ÌL'a36Û‡L ¿≈¿»≈»ƒ∆«
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המנּונא  רב ּבנׁשמת וכן יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ְְְְְִִִִֵַַַַַָָרּבי

ני  היה יֹותר סבא נעלית ּבחינה ּגם (ואפׁשר צֹוץ ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

(ּכמבאר  רּבנּו מׁשה מּנׁשמת ניצֹוץ) ְְְִִִִִֵֶַַַַָֹֹמּבחינת

קּבלה  ּבׁשם 37ּבספרי נקראים אינם מּכלֿמקֹום ,( ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָ

לפי  והינּו, המנּונא, אֹו ׁשמעֹון ּבׁשם אּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹמׁשה,

הּגּוף  עם החּיּות התאחדּות אל ׁשּי ְֲִִֵֶֶַַַַַַָׁשהּׁשם

ּבּגּוף  הּנפׁש התלּבׁשּות והרי ּדוקא. ׁשּלֹו) ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָ(הּגּוף

כּו' העצם מּוגדר ׁשּבזה ּבאֹופן .38היא ְְְִֶֶֶֶֶָָ

ו'ׁשם',p‰Â‰ה) 'אֹור' ּבין ההפרׁש עלּֿדר ¿ƒ≈ְְֵֵֵֶֶֶַַ

ל'כח'. 'אֹור' ּבין ההפרׁש ּגם ְְֵֵֶַַַֹהּוא

אינֹו39ּדהּנה  ּכּנ"ל, ּגילּוי להיֹותֹו ה'אֹור', ענין , ְְְִִִִֵֵַַַָ

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו התחּדׁשּות. ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָענין

ׁשּלפניֿזה  ּבּמאֹור,40ּבּמאמר ּכלּול ׁשהאֹור ּדכיון ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּביתר  הּוא ּבּמאֹור ּכלּול ׁשּבהיֹותֹו אּלא עֹוד ְְְִֶֶֶֶַָָָֹולא

והאמּונה' הּיחּוד ּב'ׁשער (ּכמבאר ֿ 41ׂשאת אם ,( ְְְְֱִִֵַַַַָָָֹ

ׁשל  ענין זה אין האֹור ּׁשּנמצא מה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָּכן

ׁשהיה  האֹור ּׁשּנתּגּלה מה ּכיֿאם ְְְִִִִֶֶַַַָָָָהתחּדׁשּות,

אינֹו עצמֹו ׁשהאֹור ּוכׁשם ּבּמאֹור. ּתחלה ְְְִֵֵֶַַָָָָּכלּול

את  להאיר ּפעּולתֹו ּכמֹוֿכן התחּדׁשּות, ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָענין

לא  ּגםּֿכן היא - עלֿידֹו מּואר ׁשּנעׂשה ֲִֵֶַַַַָָָָָֹהּדבר

נמצא  עצמֹו הּדבר ׁשהרי התחּדׁשּות, ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

נראה, היה לא ׁשּמּקֹודם אּלא לפניֿזה, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּגם

 ֿ ּוכמֹו נראה. הּוא הרי מאיר ׁשהאֹור ֿ זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָועלֿידי

אֹור  עלֿידי ׁשּנעׂשית הּצמיחה לפעּולת ּבנֹוגע ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָכן

שּכתּוב  ּכמֹו הּירח, ואֹור מּמגד 42הּׁשמׁש ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

זה  ׁשאין ירחים, ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָּתבּואֹות

הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלבד, וגדּול צמיחה אּלא ּבּגׁשם, 43התחּדׁשּות ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּגדל  לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה הּמּזל לגדלּות.44ּבענין מּקטנּות הּצמיחה רק ׁשּזהּו , ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

כּו', הפסק ּבֹו ׁשּי לא ּגילּוי, ּבחינת ׁשּלהיֹותֹו ה'אֹור', ּבענין הּוא זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוכל

ׁשל  ּבאֹופן הּוא ה'ּכח' ענין אמנם, התחּדׁשּות. ׁשל ענין ּבֹו אין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובמילא

ּכח  מהּות אינּה ׁשהּפעּולה ׁשּבאדם, והּמעׂשה הּפעּולה ּכח ּוכמֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹהתחּדׁשּות,
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d"kyz'dיד ,dpydÎy`xc 'a mei

רּוחני, ּכח הּוא הּפֹועל ּכח ׁשהרי ֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּפֹועל,

ּגׁשמית, ּפעּולה היא מּזה הּנעׂשית ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָוהּפעּולה

ׁשל  ענין היא מה'ּכח' ׁשּבאה הּפעּולה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹואםּֿכן

איזה  הּפֹועל האּומן ּבכח הּוא וכן ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹהתחּדׁשּות.

ּדבר, התחּדׁשּות זה הרי ּכלי, עׂשּית ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָּדבר

האּומן  ּכח ועלֿידי ּפׁשּוט, חֹומר הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּבתחּלה

את  נֹוׂשא ׁשהחֹומר היֹות ועם צּורה. ּבֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָנתחּדׁש

לכאֹורה  לֹומר אפׁשר ואםּֿכן ּבתֹוכֹו, ְְְְִִֵֶַַָָָהּצּורה

ההעלם  ּגילּוי ּבבחינת רק היא ְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשהּצּורה

ׁשהחֹומר  זה ׁשענין היא האמת הרי ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמהחֹומר,

ּבלבד, עלּולית רק הּוא הּצּורה את ּבתֹוכֹו ְְֲִִֵֶַַַָנֹוׂשא

זה  ואין צ ּורה, ּבֹו לע ׂשֹות ראּוי  ׁשהחֹומר  ְְְֲֵֶֶֶַַַָָוהינּו,

לא  ּבחֹומר, ּבהעלם ּכלּולה ׁשהּצּורה ְְְְֵֶֶֶֶַַָָֹּבאֹופן

לא  ואפילּו ּבמציאּות, ׁשּיׁשנֹו העלם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַֹּבבחינת

הּצּורה  ואםּֿכן ּבמציאּות, ׁשאינֹו העלם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבבחינת

ּבבחינת  היא האּומן ּכח עלֿידי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּנעׂשית

ּבכח  יֹותר נּכר ההתחּדׁשּות וענין ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָֹהתחּדׁשּות.

למעלה, מּלמּטה אבן זֹורק ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּזריקה,

ׁשהרי  הּטבע, היּפ התחּדׁשּות ׁשל ענין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנעׂשה

ועלֿידי  למּטה, וליּפֹול לירד הּוא האבן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָטבע

טבעֹו היּפ התחּדׁשּות ּבֹו נעׂשה הּזריקה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹּכח

ׁשּבענין  הּמעלה וזֹוהי למעלה. מּלמּטה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָליל

ׁשל  ענין ּבֹו אין ׁשה'אֹור ' ה'אֹור', ענין על ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹה'ּכח'

ּבֹו ׁשּי לא ּגילּוי, ּבחינת ּדלהיֹותֹו ְְְְְִִִִַַַָֹהתחּדׁשּות,

(ּכּנ"ל), התחּדׁשּות ּבֹו ׁשּי לא ּובמילא ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹהפסק,

ׁשּי העלם, ּבחינת להיֹותֹו ה'ּכח', ֿ ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמהּֿׁשאין

מעלה, ּבֹו יׁש ּגּופא זה מּצד א כּו', הפסק ְֲִֵֵֶֶַַַָָּבֹו

התחּדׁשּו ׁשל ענין יּובן ׁשּפֹועל ועלּֿדרֿזה ת. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למעלה, ה'ּכח' עׂשית 45ּבענין אּתה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשענין  הּגדֹול, ּבכח הארץ ואת הּׁשמים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

ענין  והּוא ליׁש, מאין וארץ ּדׁשמים ההתחּדׁשּות נעׂשה ׁשעלֿידֹו הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹה'ּכח'

ּדאצילּות  הּמלכּות ּכח ּבחינת עלֿידי ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה עֹולמֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹהתחּדׁשּות

ׁשעלֿידֹו לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, אצילּות ׁשּבין הּפרסא לאחר ׁשהיא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכמֹו
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פ"י. ח"ב מו"נ ב. קעא, ח"ב יז.45)(בהשמטות). לב, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ák ‡e‰ ÏÚBt‰ Ák È¯‰Lנפשי˙ÈNÚp‰ ‰ÏeÚt‰Â ,ÈÁe¯ ∆¬≈…««≈…«»ƒ¿«¿»««¬≈

'Ák'‰Ó ‰‡aL ‰ÏeÚt‰ ÔkŒÌ‡Â ,˙ÈÓLb ‰ÏeÚt ‡È‰ ‰fÓƒ∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ≈«¿»∆»»≈«…«
˙eLcÁ˙‰ ÏL ÔÈÚ ‡È‰.בנפש קיימת הייתה שלא חדשה מציאות ƒƒ¿»∆ƒ¿«¿

ÔÓe‡‰ ÁÎa ‡e‰ ÔÎÂ בעלֿמקצועBÓk ¯·c ‰ÊÈ‡ ÏÚBt‰ ¿≈¿…«»»«≈≈∆»»¿
˙eLcÁ˙‰ ‰Ê È¯‰ ,ÈÏk ˙iNÚ¬ƒ«¿ƒ¬≈∆ƒ¿«¿

‰lÁ˙aL ,¯·c הכלי עשיית לפני »»∆ƒ¿ƒ»
ËeLt ¯ÓBÁ ‡e‰ צורה חסר ∆»

‰‡ÔÓeמוגדרת, Ák È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈…«»»
˙BÈ‰ ÌÚÂ .‰¯eˆ Ba LcÁ˙ƒ¿«≈»¿ƒ¡
‰¯ev‰ ˙‡ ‡NB ¯ÓBÁ‰L∆«∆≈∆«»

,BÎB˙a העשייה לפני גם שהרי ¿
צורה  ללבוש יכול היה הפשוט החומר

ÓBÏ¯כזו  ¯LÙ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈∆¿»«
˜¯ ‡È‰ ‰¯ev‰L ‰¯B‡ÎÏƒ¿»∆«»ƒ«
ÌÏÚ‰‰ ÈeÏÈb ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ«∆¿≈

¯ÓBÁ‰Ó,חידוש ‰¯Èולא ≈«∆¬≈
‰Ê ÔÈÚL ‡È‰ ˙Ó‡‰»¡∆ƒ∆ƒ¿»∆
˙‡ BÎB˙a ‡NB ¯ÓBÁ‰L∆«∆≈¿∆
˙ÈÏeÏÚ ˜¯ ‡e‰ ‰¯ev‰«»«¬ƒ

(פוטנציאל) eÈ‰Â,אפשרות ,„·Ïaƒ¿«¿«¿
Ba ˙BNÚÏ Èe‡¯ ¯ÓBÁ‰L∆«∆»«¬
ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰¯eˆ»¿≈∆¿∆

‰ÏeÏk ‰¯ev‰L וקיימת ונמצאת ∆«»¿»
,¯ÓBÁa ÌÏÚ‰a הצורה אלא ¿∆¿≈«∆
קיימת  לא …Ï‡בחומר המוגדרת

BLiL ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆¿≈∆∆¿
˙e‡ÈˆÓa כמו) מתגלה אינו ורק ƒ¿ƒ

אבן  – החלמיש' ב'צור האש מציאות

אש), ממנה להפיק eÏÈÙ‡Â«¬ƒשאפשר
BÈ‡L ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡Ï…ƒ¿ƒ«∆¿≈∆≈

˙e‡ÈˆÓa,כלל‰¯ev‰ ÔkŒÌ‡Â ƒ¿ƒ¿ƒ≈«»
ÔÓe‡‰ Ák È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈…«»»

cÁ˙‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰.˙eL ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«¿
˙eLcÁ˙‰‰ ÔÈÚÂ הכוח של ¿ƒ¿««ƒ¿«¿

שעלֿידו  המעשית «kƒ¯והפעולה
,‰˜È¯f‰ ÁÎa ¯˙BÈ מאשר יותר ≈¿…««¿ƒ»

האמורה  כלי, עשיית של בפעולה

‡·Ôלעיל, ˜¯BÊ ¯L‡kL∆«¬∆≈∆∆
‰NÚ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ עלֿידי ƒ¿«»¿«¿»«¬∆

הזריקה  בכוח ÏLהשימוש ÔÈÚƒ¿»∆
˙eLcÁ˙‰ שהיא פעולה של חידוש ƒ¿«¿

Ú·Ë È¯‰L ,Ú·h‰ CtÈ‰≈∆«∆«∆¬≈∆«
Ô·‡‰ למעלה שנזרקה„¯ÈÏ ‡e‰ »∆∆≈≈

ŒÏÚÂמלמעלה  ,‰hÓÏ ÏBtÈÏÂ¿ƒ¿«»¿«

˙eLcÁ˙‰ Ba ‰NÚ ‰˜È¯f‰ Ák È„È חדש BÚ·Ëמצב CtÈ‰ ¿≈…««¿ƒ»«¬∆ƒ¿«¿≈∆ƒ¿
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ CÏÈÏ≈≈ƒ¿«»¿«¿»

‰ÏÚn‰ È‰BÊÂ היתרון,'¯B‡'‰ ÔÈÚ ÏÚ 'Ák'‰ ÔÈÚaL ¿ƒ««¬»∆¿ƒ¿««…««ƒ¿«»
ÈeÏÈb ˙ÈÁa B˙BÈ‰Ïc ,˙eLcÁ˙‰ ÏL ÔÈÚ Ba ÔÈ‡ '¯B‡'‰L∆»≈ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ

ממילא), (בדרך המאור CiLשל ‡Ï…«»
CiL ‡Ï ‡ÏÈÓ·e ,˜ÒÙ‰ Ba∆¿≈¿≈»…«»
Œ‰Ó ,(Ï"pk) ˙eLcÁ˙‰ Baƒ¿«¿«««
B˙BÈ‰Ï ,'Ák'‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«…«ƒ¿
˜ÒÙ‰ Ba CiL ,ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«∆¿≈«»∆¿≈

'eÎ באותה ופועל קיים הוא תמיד ולא

Ùeb‡מידה, ‰Ê „vÓ C‡ בגלל «ƒ«∆»
בהעלם  קיים שהכוח עצמו Baזה LÈ≈

ÏL ÔÈÚ ÏÚBtL ,‰ÏÚÓ«¬»∆≈ƒ¿»∆
.˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿

ÔÈÚa Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ 'Ák'‰,באלוקותBÓk «…«¿«¿»¿

·e˙kL45˙‡ ˙ÈNÚ ‰z‡ ∆»«»»ƒ»∆
EÁÎa ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿∆»»∆¿…¬

,ÏB„b‰ מעשה הבריאה, שעניין הרי «»
של  בכוחו (גם) קשור וארץ שמים

‰'Ák'הקדושֿברוךֿהוא  ÔÈÚL∆ƒ¿««…«
NÚ‰למעלה  B„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«»«¬∆

ı¯‡Â ÌÈÓLc ˙eLcÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»«ƒ»»∆
,LÈÏ ÔÈ‡Ó חידוש בוודאי שהוא ≈«ƒ¿≈
ועצום  ÔÈÚגדול ‡e‰Â¿ƒ¿«

Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿»¿ƒ»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ יש העולמות שבהם ¿ƒ»¬ƒ»

נפרדים  נבראים של ≈¿»È„ÈŒÏÚמציאות
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ Ák ˙ÈÁa¿ƒ«…«««¿«¬ƒ

¯Á‡Ï ‡È‰L BÓk מעולם שירדה ¿∆ƒ¿««
דרך  ועברה «¿»»‰Ò¯t‡האצילות

(כפי  המבדיל כמסך ומפסקת המבדילה

נקראת  "פרוכת" אונקלוס שבתרגום

‡ˆeÏÈ˙"פרסא") ÔÈaL שהוא ∆≈¬ƒ
שבו  והספירות אלוקות, שכולו עולם

לגמרי  לאלוקות בביטול הם

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï,שהם ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
נפרדים, נבראים עם עולמות כאמור,

B„ÈŒÏÚL המלכות כח עלֿידי ∆«»
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טו jiyrn zlgz meid df

 ֿ ּדבריאה הּנבראים ּדהתהּוּות החידּוׁש ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָנעׂשה

ּבכללּות  ּגם הּוא וכן ליׁש. מאין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָיצירהֿעׂשּיה

ּכּידּוע  אדם 46העֹולמֹות, נקרא ׁש'אדםֿקדמֹון' ְְִֶַַַָָָָָָָָ

לאחרי  היא ׁשהתהּוּותֹו לפי ּדכללּות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָּדבריאה

ענין  ּכללּות נעׂשה ׁשעלֿידֹו הראׁשֹון, ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּצמצּום

ליׁש, מאין התחּדׁשּות ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַההׁשּתלׁשלּות

כּו'. ה'ּכח' ענין ְִֶֶַַַֹׁשּזהּו

ׁשּבין ÈÚ‰Ïe¯,ו) ּבחלּוק לעיל האמּור ׁשּכל ¿»ƒְִֵֵֶֶַָָָ

אינֹו ו'כח', ל'ׁשם' ְְֵֵַֹ'אֹור'

מקֹומֹות 47ּבסתירה  ּבכּמה ׁש'ּׁשם'48למבאר ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

'ׁשם', נקרא ׁשּבּמדרׁש ּומה אחד, ענין הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָו'אֹור'

מה  ּכי 'אֹור', והּקּבלה הּזהר ּבלׁשֹון ְְְִִִַַַַַָָָֹנקרא

רק  זה הרי אחד ענין הּוא ו'אֹור' ְְֲִֵֵֶֶֶַָָׁש'ּׁשם'

'אֹור' ּגם הענינים ׁשּבכללּות והינּו, ְְְְְִִִִֶַַָָָָּבכללּות,

הּגילּויים, ׁשּכללּות ּכיון ּבלבד, 'ׁשם' ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָהּוא

לגּבי  ּבאיןֿערֹו הם נעלים, הּיֹותר האֹורֹות ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָּגם

ּכמֹו לגּביּה העלם ּבבחינת והם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָה'עצמּות',

אתר  ׁש"ּלית זה מּצד הּנה ּגיסא, ּולאיד ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ'ׁשם'.

מיניּה" מּלבּדֹו"49ּפנּוי עֹוד ו"אין ּגם 50, הרי , ְְֲִִֵֵֵַַָ

לגּבי ההעלם ּכי 'אֹור', ּכמֹו הּוא 'ׁשם' ּדבחינת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַ

ּומסּתיר  מעלים ּדבר ׁשּום ׁשאין ְְְִִֵֶַַַָָָה'עצמּות'

ענין  הּוא ּגדֹול הּיֹותר והסּתר העלם ּגם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלפניו,

'ׁשם' נחׁשבים ׁשּבכללּות וזהּו וגילּוי. אֹור ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָׁשל

נקרא  ּׁשּבּמדרׁש מה ׁשּלכן אחד, לענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָו'אֹור'

אבל  'אֹור'. והּקּבלה הּזהר ּבלׁשֹון נקרא - ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ'ׁשם'

למעלה  מּצד הן אׁשר ענינים יׁש יֹותר, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבפרטּיּות

ענינים  ויׁש 'אֹור', ּבבחינת הם למּטה מּצד ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָוהן

ו'כח'. 'ׁשם' ּבבחינת ְְִִֵֵֶַַֹׁשהם
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אצילות 46) (סדר ג שער ב. ענף עגולים) דרך י"ס (השתלשלות ב שער ד. ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ

תרמ"ד. טובך רב מה ד"ה ואילך. עז ע' ענינים אוה"ת ואילך. א ע' ענינים הזקן אדמו"ר מאמרי פ"א. ראה 47)למהרח"ו)

ואילך. פא ס"ע תרס"ח ואילך. סז ס"ע תר"ל סה"מ ובכ"מ.48)גם שם. בהר ב).49)לקו"ת (צא, תנ"ז ואתחנן 50)תקו"ז

לה. ד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cדאצילות  ÌÈ‡¯·p‰ ˙ee‰˙‰c Le„ÈÁ‰ ‰NÚ«¬∆«ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

LÈÏ ÔÈ‡Ó ‰iNÚ של פעולתו ואופן עניינו זה חידוש.כי לעשות – כוח ¬ƒ»≈«ƒ¿≈
˙eÏÏÎa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ התהוותÚe„ik ,˙BÓÏBÚ‰46ŒÌ„‡'L ¿≈«ƒ¿»»»«»«∆»»

'ÔBÓ„˜ אשר בחסידות (כמבואר הנבראים כל כלולים שבה עליונה בחינה «¿
פרטית  ומדרגה עולם שלכל כשם

להתהוות  רצון קדם השתלשלות' ב'סדר

ביחס  גם הוא כן זו, ומדרגה עולם

שקדם  ההשתלשלות, סדר כל לכללות

"אדם  מדרגת והוא כללי, רצון לו

כללי") "אור גם ונקרא (א"ק), קדמון"

,˙eÏÏÎc ‰‡È¯·c Ì„‡ ‡¯˜ƒ¿»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
עולמות  ארבע יש השתלשלות' (ב'סדר

שהם  כפי אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה

התחלקות  וישנה פרטיים עולמות ארבע

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה  של

שלפני  ֿסוף האין אור כללות הכללים:

דכללות"; "אצילות נקרא הצמצום

דכללות"; "בריאה נקרא קדמון" "אדם

– האצילות ועולם יצירה, – כתר

B˙ee‰˙‰Lעשיה) ÈÙÏ אדם' של ¿ƒ∆ƒ¿«
דבריאה' 'אדם גם הנקרא È‰ƒ‡קדמון'

,ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«ƒ¿»ƒ
ÈÚ ˙eÏÏk ‰NÚ B„ÈŒÏÚLÔ ∆«»«¬∆¿»ƒ¿«
ÏL ÔÙB‡a ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿∆∆
e‰fL ,LÈÏ ÔÈ‡Ó ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿≈«ƒ¿≈∆∆

'eÎ 'Ák'‰ ÔÈÚ בדרך שפועל ƒ¿««…«
התחדשות.

¯eÓ‡‰ ÏkL ,¯ÈÚ‰Ïe (Â¿»ƒ∆»»»
˜eÏÁa ÏÈÚÏ בהבדלÔÈaL ¿≈«ƒ∆≈

BÈ‡ ,'ÁÎ'Â 'ÌL'Ï '¯B‡'¿≈¿…«≈
‰¯È˙Òa47‰nÎa ¯‡·ÓÏ ƒ¿ƒ»«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó48 החסידות בתורת ¿

„Á‡ ÔÈÚ Ì‰ '¯B‡'Â 'ÌM'L∆≈¿≈ƒ¿»∆»
ובמשמעותו, בתוכנו »Óe‰זהה

‡¯˜ ,'ÌL' ‡¯˜ L¯„naL∆«ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿»
,'¯B‡' ‰Ïaw‰Â ¯‰f‰ ÔBLÏaƒ¿«…«¿««»»
‡e‰ '¯B‡'Â 'ÌM'L ‰Ó Èkƒ«∆≈¿
˜¯ ‰Ê È¯‰ „Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»¬≈∆«

,˙eÏÏÎa,כללי ‰ÌÈÈÚובאופן ˙eÏÏÎaL ,eÈ‰Â שהדברים כפי ƒ¿»¿«¿∆ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
באופן  Ïa·„,כללי,הם 'ÌL' BÓk ‡e‰ '¯B‡' Ìb מהותו מבחינת «¿≈ƒ¿«

העצם  מהות ‰ÌÈÈeÏÈbלגבי ˙eÏÏkL ÔÂÈk והתפשטות הארה שהם ≈»∆¿»«ƒƒ
עצמו, העצם ולא ÌÈÏÚמהמקור ¯˙Bi‰ ˙B¯B‡‰ Ìb הם גם שהרי «»«≈«¬ƒ

העצם, ולא אורות אלא CB¯ÚŒÔÈ‡aאינם Ì‰ והשוואה יחס כל ללא ≈¿≈¬
'ÌL' BÓk dÈa‚Ï ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a Ì‰Â ,'˙eÓˆÚ'‰ Èa‚Ï לגבי ¿«≈»«¿¿≈ƒ¿ƒ«∆¿≈¿«≈¿≈

את  מגלים לא האורות גם ה'עצמות'

'העלם' הם גם ולגביו מהותו, עצם

ומתכסה. מתעלם הוא «C„È‡Ïe¿ƒשבו
,‡ÒÈb,שני Ê‰מצד „vÓ ‰p‰ ƒ»ƒ≈ƒ«∆

"dÈÈÓ Èet ¯˙‡ ˙Èl"L49, ∆≈¬«»ƒ≈
הקב"ה  אלא ממנו, פנוי מקום שום אין

מקום, בכל ומאיר BÚ„נמצא ÔÈ‡"Â¿≈
"Bc·lÓ50 קיימת מציאות ולא ƒ¿«

ממנו,א  נפרדת Ìbחרת È¯‰¬≈«
‡e‰ 'ÌL' ˙ÈÁ·c ÌÏÚ‰‰«∆¿≈ƒ¿ƒ«≈

של  וגם לאמיתו גמור, העלם לא דבר

הוא  Èa‚Ïהכוח Èk ,'¯B‡' BÓk¿ƒ¿«≈
¯·c ÌeL ÔÈ‡L '˙eÓˆÚ'‰»«¿∆≈»»
Ìb ,ÂÈÙÏ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ¿»»«
ÏB„b ¯˙Bi‰ ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈«≈»
ÈeÏÈ‚Â ¯B‡ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿ƒ
ואופן  הכוחות נביעת שכל ולמרות

לעיל  (כמבואר בהעלם היא פעולתם

אין  ית' עצמותו לגבי הרי באריכות),

שהוא  דבר אין ובעצם שמעלים, דבר

האלוקות. על ומסתיר מעלים באמת

e‰ÊÂ כך על eÏÏÎaL˙הטעם ¿∆∆ƒ¿»
ÔÈÚÏ '¯B‡'Â 'ÌL' ÌÈ·LÁ∆¿»ƒ≈¿¿ƒ¿»
L¯„naM ‰Ó ÔÎlL ,„Á‡∆»∆»≈«∆«ƒ¿»
ÔBLÏa ‡¯˜ - 'ÌL' ‡¯˜ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿

.'¯B‡' ‰Ïaw‰Â ¯‰f‰«…«¿««»»
LÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa Ï·‡¬»ƒ¿»ƒ≈≈
‰ÏÚÓÏ „vÓ Ô‰ ¯L‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¬∆≈ƒ«¿«¿»
˙ÈÁ·a Ì‰ ‰hÓÏ „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«¿«»≈ƒ¿ƒ«
Ì‰L ÌÈÈÚ LÈÂ ,'¯B‡'¿≈ƒ¿»ƒ∆≈

'ÁÎ'Â 'ÌL' ˙ÈÁ·a וכפי ƒ¿ƒ«≈¿…«
כך  לעיל נתבארו ביניהם שההבדלים

לגבי  ומעלה יתרון יש מהם אחד שבכל

האחר.

הפירושים  שני את ומבאר חוזר לעיל, האמורה ההקדמה כל לאחר ועתה,

לעיל: שנזכרו המלך" אלוקי ב"ארוממך
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d"kyz'dטז ,dpydÎy`xc 'a mei

ּבענין ÈtŒÏÚÂז) מעלה ׁשּיׁש לעיל, המבאר ¿«ƒְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹ

וה'ּכח', ה'ּׁשם' ענין על ְְִֵַַַַַָֹה'אֹור'

ה'אֹור', ענין על וה'ּכח' ה'ּׁשם' ּבענין מעלה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָֹויׁש

הּגילּוי, ּבענין הּוא ה'אֹור' ׁשּמעלת ְְְֲִִֶַַַַַַָוכּנ"ל

התחּדׁשּות, ׁשל ענין ׁשּפֹועל הּוא ה'ּכח' ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹּומעלת

ּפירּוׁשים, ׁשני יׁש "אלקי" ׁשּבתיבת מה ְְֱִֵֵֵֵֶַַַָֹיּובן

הן  ּבֹו ׁשּיׁש להֹורֹות ּכח, לׁשֹון וגם אלקּות ְְְְֱֵֵֶַַֹֹלׁשֹון

מעלת  והן ּגילּוי, ׁשל ענין ׁשהּוא ה'אֹור' ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָמעלת

"אלקי  וזהּו התחּדׁשּות. ׁשל ענין ׁשּפֹועל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹה'ּכח'

הּפירּוׁשים  ּבׁשני "אלקי", ׁשּבחינת ,"ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּמל

הם  ה'ּכח ', ּומעלת ה'אֹור' מעלת על ֲֲִֵֶַַַַַַַָֹׁשּמֹורים

ׁשעלֿידי  והינּו, ,(הּמל) הּמלכּות ּבחינת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַמּצד

ּבבחינת  ׁשהּוא אֹור נמׁש הּמלכּות ְְְְִִִִֶַַַַָּבחינת

אלקּות  מּלׁשֹון ׁשהאֹור 51"אלקי", 'ּכח', ּומּלׁשֹון ְְֱֱִִֶַַָֹֹֹ

להּוֹות  ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ּבבחינת ּבא ְְְֱִִִִֵַַַַַָָָֹֹהאלקי

מאין. יׁש התחּדׁשּות ּבבחינת הּנבראים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָמציאּות

הּמלכּות 52וכּידּוע  ספירת ּבין ההפרׁש ּבענין ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָ

להיֹות  הּנבראים ׁשהתהּוּות הּספירֹות, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָלׁשאר

ּדוקא, הּמלכּות ספירת עלֿידי היא נפרד ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּדבר

ׁשאינן  מּזה ׁשּלמעלה הּמדרגֹות ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּבחינֹות  מּבעי לא לעֹולמֹות, מקֹור ְְִִִִֵַָָָָֹּבבחינת

ׁשּבאדם  הּׂשכל ּכמׁשל ׁשּזהּו ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחכמהּֿובינה,

ליׁשב  יכֹול ׁשהרי הּזּולת, אל מּוכרח ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו

הׂשּכלֹות, ּולהׂשּכיל הּמּדֹות לעצמֹו ואפילּו ְְְְְֲִִִַַַַַָ

להתחּסד  ׁשּי אינֹו ׁשהרי הּזּולת, אל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּׁשּיכֹות

וכּידּוע  זּולתֹו, על רק אּלא עצמֹו הראיה 53על ְְְֶַַַַַַָָָָָָ

והאהבה  החסד ׁשּמּדת לפי אֹורחים, לֹו היּו ׁשּלא ׁשהצטער אבינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמאברהם

ּתהיה  מהּמּדֹות ׁשההׁשּפעה הכרח אין מּכלֿמקֹום ּדוקא, הּזּולת על רק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשּיכת

להיֹות  אפׁשר ׁשהרי מּמּנּו, ונבּדל ׁשנפרד לגמרי, זּולת ׁשהּוא למי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדוקא

הּוא  הּמלּוכה ענין מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', וׂשרים ּבנים על ּגם הּמּדֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהׁשּפעת

ּדברים 54ּכמאמר  ׁשהם עֹוממֹות, מּלׁשֹון "עם" ּפירּוׁש עם", ּבלא מל "אין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

והאמּונה' הּיחּוד ּב'ׁשער (ּכמבאר הּמל מּמעלת ּורחֹוקים וזרים ).55נפרדים ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
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פש"ל.51) ח"ב תער"ב המשך גם ואילך.52)ראה סג ס"ע עטר"ת סה"מ סה"מ 53)ראה פא. ע' ח"א תער"ב המשך ראה

ובכ"מ. שם. שעט).54)עטר"ת ע' - שאוועל (בהוצאת ועוד ד"ה (ב) ר"ה הקמח כד בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב רפ"ז.55)בחיי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚ '¯B‡'‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓ LiL ,ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ«¿…»¿≈∆≈«¬»¿ƒ¿«»«
ÏÚ 'Ák'‰Â 'ÌM'‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓ LÈÂ ,'Ák'‰Â 'ÌM'‰ ÔÈÚƒ¿««≈¿«…«¿≈«¬»¿ƒ¿««≈¿«…««

ÈeÏÈb‰ ÔÈÚa ‡e‰ '¯B‡'‰ ˙ÏÚnL Ï"pÎÂ ,'¯B‡'‰ ÔÈÚ בעוד ƒ¿«»¿««∆«¬«»¿ƒ¿««ƒ
בהעלם, הם וה'כוח' ÏLשה'שם' ÔÈÚ ÏÚBtL ‡e‰ 'Ák'‰ ˙ÏÚÓe«¬««…«∆≈ƒ¿»∆

˙eLcÁ˙‰ אלא אינו שה'אור' בעוד ƒ¿«¿
במקור, קיים שכבר מה של «Ô·eÈגילוי
"È˜Ï‡" ˙·È˙aL ‰Ó בפסוק «∆¿≈«¡…«

המלך" אלוקי ÈL"ארוממך LÈ≈¿≈
˙e˜Ï‡ ÔBLÏ ,ÌÈLe¯Èt עניין ≈ƒ¿¡…

B¯B‰Ï˙האור  ,Ák ÔBLÏ Ì‚Â¿«¿…«¿
'¯B‡'‰ ˙ÏÚÓ Ô‰ Ba LiL∆≈≈«¬«»
Ô‰Â ,ÈeÏÈb ÏL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿≈
ÔÈÚ ÏÚBtL 'Ák'‰ ˙ÏÚÓ«¬««…«∆≈ƒ¿»

ÊÂ .˙eLcÁ˙‰ ÏLÈ˜Ï‡" e‰ ∆ƒ¿«¿¿∆¡…«
,"È˜Ï‡" ˙ÈÁaL ,"CÏn‰«∆∆∆¿ƒ«¡…«
ÏÚ ÌÈ¯BnL ÌÈLe¯Èt‰ ÈLaƒ¿≈«≈ƒ∆ƒ«
,'Ák'‰ ˙ÏÚÓe '¯B‡'‰ ˙ÏÚÓ«¬«»«¬««…«
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa „vÓ Ì‰≈ƒ«¿ƒ«««¿
È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â ,(CÏn‰)«∆∆¿«¿∆«¿≈

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa האורות כאשר ¿ƒ«««¿
אלקיים  כוחות שהם הספירות של

ולנבראים יורדים  לעולמות ונמשכים

המלכות  ספירת ויורד CLÓעלֿידי ƒ¿»
,"È˜Ï‡" ˙ÈÁ·a ‡e‰L ¯B‡∆ƒ¿ƒ«¡…«

˙e˜Ï‡ ÔBLlÓ51ÔBLlÓe ƒ¿¡…ƒ¿
È˜Ï‡‰ ¯B‡‰L ,'Ák' היורד …«∆»»¡…ƒ

העולמות  את ÈÁ·a˙להוות ‡a»ƒ¿ƒ«
ÏÚÙpa ÏÚBt‰ Ák האלוקי הכוח …««≈«ƒ¿»

היא  והתוצאה ויורד, »¿Be‰Ï˙נמשך
˙ÈÁ·a ÌÈ‡¯·p‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«

.ÔÈ‡Ó LÈ ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿≈≈«ƒ
Úe„iÎÂ52 החסידות ÔÈÚaבתורת ¿«»«¿ƒ¿«

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈¿ƒ«««¿
˙ee‰˙‰L ,˙B¯ÈÙq‰ ¯‡LÏƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿«
„¯Ù ¯·c ˙BÈ‰Ï ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒƒ¿»»ƒ¿»
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¿ƒ«««¿

‡˜Âc הספירות של האורות שכאשר «¿»
הם  בה ומתלבשים יורדים העליונות

שייכים  ונעשים נוסף צמצום עוברים

נפרדים, נבראים עם עולמות להוות

˙B‚¯„n‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««¿≈
˙ÈÁ·a ÔÈ‡L ‰fÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆≈»ƒ¿ƒ«

¯B˜Ó ישיר‡Ï ,˙BÓÏBÚÏ »»»…

ÈÚaÓ לומר צריך È·eŒ‰ÓÎÁ‰,אין ˙BÈÁa שהם העליונים המוחין ƒ»≈¿ƒ»¿»ƒ»
לעולמות  מקור מלהיות נעלים הוא ענין e‰fLבוודאי  למעלה המוחין ∆∆

Á¯ÎeÓ BÈ‡L Ì„‡aL ÏÎO‰ ÏLÓk זקוק ‰Ïef˙,שאינו Ï‡ ƒ¿««≈∆∆»»»∆≈¿»∆««
,˙BÏkN‰ ÏÈkN‰Ïe BÓˆÚÏ ·LÈÏ ÏBÎÈ È¯‰L עניין למעלה וכך ∆¬≈»≈≈¿«¿¿«¿ƒ«¿»

בריאת  ללא גם בשלימות נמצא המוחין

נפרדים, ונבראים eÏÈÙ‡Â«¬ƒעולמות
BÎiML ˙Bcn‰˙Ïef‰ Ï‡ ˙ «ƒ∆«»∆««

האדם  של התייחסות היא מהותן וכל

CiLלזולתו, BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈«»
„qÁ˙‰Ï חסד של רגש לחוש ¿ƒ¿«≈

חסד  של פעולה BÓˆÚולעשות ÏÚ««¿
Úe„iÎÂ ,B˙ÏeÊ ÏÚ ˜¯ ‡l‡53 ∆»««»¿«»«

eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ó ‰È‡¯‰»¿»»≈«¿»»»ƒ
BÏ eÈ‰ ‡lL ¯ÚËˆ‰L∆ƒ¿»≈∆…»

ÌÈÁ¯B‡ להפעיל ממנו נמנע ובכך ¿ƒ
של  מידתו שהייתה החסד מידת את

עבודתו, ועיקר cnL˙אברהם ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«
ÏÚ ˜¯ ˙ÎiL ‰·‰‡‰Â „ÒÁ‰«∆∆¿»«¬»«∆∆««
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‡˜Âc ˙Ïef‰«»«¿»ƒ»»

העליונות  המידות מצד ≈‡ÔÈאפילו
˙Bcn‰Ó ‰ÚtL‰‰L Á¯Î‰∆¿≈«∆««¿»»≈«ƒ
˙ÏeÊ ‡e‰L ÈÓÏ ‡˜Âc ‰È‰zƒ¿∆«¿»¿ƒ∆«
,epnÓ Ïc·Â „¯ÙL ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ∆
˙ÚtL‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»ƒ¿«¿»«
ÌÈ¯NÂ ÌÈa ÏÚ Ìb ˙Bcn‰«ƒ««»ƒ¿»ƒ

'eÎ,אליו ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהקרובים
¯Ó‡Ók ‡e‰ ‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ54 ƒ¿««¿»¿«¬«

Le¯Èt ,"ÌÚ ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡"≈∆∆¿…»≈
Ì‰L ,˙BÓÓBÚ ÔBLlÓ "ÌÚ"«ƒ¿¿∆≈
ÌÈ¯ÊÂ ÌÈ„¯Ù ÌÈ¯·c¿»ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ
CÏn‰ ˙ÏÚnÓ ÌÈ˜BÁ¯e¿ƒƒ«¬««∆∆
„eÁi‰ ¯ÚL'a ¯‡·Ók)«¿…»¿«««ƒ

'‰eÓ‡‰Â55 הנה "כי לשונו: וזה ¿»¡»
הזה  וההסתר הצמצום וטעם סיבת

את  הקדושֿברוךֿהוא והעלים שהסתיר
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הּמלכּות, ּבחינת ,"הּמל" ענין ׁשּמּצד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַוזהּו

ּומּלׁשֹון  אלקּות מּלׁשֹון "אלקי", להיֹות ְְְְֱֱִִִִַָֹֹנמׁש

הּפֹועל  ּכח ּבבחינת ּבא האלקי ׁשהאֹור הינּו, ְְֱִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכח,

ּבבחינת  הּנבראים מציאּות להּוֹות ְְְְְִִִִִִַַַַָָּבּנפעל

אלקי  ארֹוממ" נאמר זה ועל ְְְְֱֱֲִִֶֶַַַַֹהתחּדׁשּות.

("הּמל") הּמלכּות ּבחינת ׁשּמּצד ּדכיון ,"ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמל

וגם  אלקּות מּלׁשֹון "אלקי", להיֹות ְְְְֱֱִִִַַָֹֹנמׁש

החידּוׁש נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ּכח, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹמּלׁשֹון

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  עֹולמֹות ְְְְֲִִִִַָָָָּדהתהּוּות

הפסק  ׁשל ּבאֹופן נעׂשה זה ׁשענין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָהּנפרדים,

צרי לכן ּגילּוי, ׁשל ּבדר ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹוהתחּדׁשּות,

,"הּמל אלקי ּד"ארֹוממ הענין ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָֹלהיֹות

ּבגילּוי  וּתאיר ּתּומׁש "הּמל "אלקי ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּבבחינת

"ארֹוממ" ענין ׁשּזהּו העצמית, רֹוממּות ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּבחינת

ׁשּבחינת  למּטה, מּלמעלה המׁשכה ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָּבאֹופן

ּבגילּוי  וּתאיר ּתּומׁש העצמית ְְְְְִִִַַָָרֹוממּות

אלקי  ארֹוממ" ּוכמֹוֿכן ׁשּלמּטה. ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹּבּנבראים

את  לרֹומם הינּו, למעלה, מּלמּטה "ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָהּמל

ה  "אלקי העצמית.ּבחינת רֹוממּות לבחינת "ּמל ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָֹ

הראׁשֹון,p‰Â‰ח) אדם עלֿידי נפעל זה ענין ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶַַָָָָ

 ֿ ׁשעל לבׁש, ּגאּות מל הוי' ְְֲֵֵֶַָָָָָָּבאמרֹו

ּבגילּוי, העצמית רֹוממּות ּבחינת המׁשי ְְְְְְִִִִִֵֶַַָידיֿזה

נׁשּתחוה  ּבאּו ּבאמרֹו הּנבראים, ּבכל זאת ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹּופעל

הּוא  וכן ב). (סעיף ּכּנ"ל גֹו', נברכה ְְְְְְִִִֵַַָָָונכרעה

ּגילּוי  נמׁש ראׁשֿהּׁשנה ׁשּבכל וׁשנה, ׁשנה ְְְְִִֶַָָָָָָָָָֹּבכל

ּדהּנה, מּטה. למּטה עד העצמית רֹוממּות ְְְְְִִִֵַַַַַָָָּבחינת

עצמית  הזזה ּבבחינת היא ּדראׁשֿהּׁשנה ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹהעבֹודה

הּנׁשמה  עצם ּדערנעמט 56ׁשּמּצד הּנׁשמה ועצם , ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

העצמית. רֹוממּות ּבחינת ׁשּלמעלה, העצם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָאת

מה  ׁשּזהּו ּתחּתֹון, הּיֹותר לּכח עד נמׁש זה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹוענין

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּבאמירת 57ּׁשּכתב הּוא ּדראׁשֿהּׁשנה העבֹודה ׁשעיקר ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
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ואילך).56) לז ע' תרצ"א (סה"מ תרצ"א דרשו סד"ה וראה תרלד). ע' שם תער"ב (המשך הנ"ל נצבים אתם ד"ה ראה

וש"נ.57) .310 ע' תרצ"ז סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  הנה עצמו, בפני נפרד דבר נראה העולם שיהיה כדי העולם של החיות

דאין  יתברך מלכותו התגלות בשביל הוא העולם בריאת תכלית כי לכל ידוע

ורחוקים  וזרים נפרדים דברים שהם עוממות מלשון עם, פירוש עם, בלא מלך

מלוכה  שם שייך לא מאד רבים בנים לו היו אפילו אילו כי המלך ממעלת

רק  לבדם שרים על אפילו וכן עליהם

מלך"). הדרת דווקא עם ברוב

,"CÏn‰" ÔÈÚ „vnL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ«ƒ¿««∆∆
CLÓ ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ויורד ¿ƒ«««¿ƒ¿»

אלוקי  ¿BÈ‰Ïƒ˙לנבראים אור
˙e˜Ï‡ ÔBLlÓ ,"È˜Ï‡"¡…«ƒ¿¡…
¯B‡‰L ,eÈ‰ ,Ák ÔBLlÓeƒ¿…««¿∆»
Ák ˙ÈÁ·a ‡a È˜Ï‡‰»¡…ƒ»ƒ¿ƒ«…«
˙e‡ÈˆÓ ˙Be‰Ï ÏÚÙpa ÏÚBt‰«≈«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙eLcÁ˙‰ ˙ÈÁ·a ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

באריכות. לעיל כמבואר

EÓÓB¯‡" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¬ƒ¿
„vnL ÔÂÈÎc ,"CÏn‰ È˜Ï‡¡…««∆∆¿≈»∆ƒ«
("CÏn‰") ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿«∆∆
,"È˜Ï‡" ˙BÈ‰Ï CLÓƒ¿»ƒ¿¡…«
ÔBLlÓ Ì‚Â ˙e˜Ï‡ ÔBLlÓƒ¿¡…¿«ƒ¿
‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ák…«∆«¿≈∆«¬∆
˙BÓÏBÚ ˙ee‰˙‰c Le„ÈÁ‰«ƒ¿ƒ¿«»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL ,ÌÈ„¯Ùp‰ לא «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»∆«¬∆

בדרך  המקור של והתפשטות כהתגלות

אלא  ‰ÒÙ˜ממילא ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆¿≈
ÏL C¯„a ‡ÏÂ ,˙eLcÁ˙‰Â¿ƒ¿«¿¿…¿∆∆∆
ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏ ,ÈeÏÈbƒ»≈»ƒƒ¿»ƒ¿»
,"CÏn‰ È˜Ï‡ EÓÓB¯‡"c¿¬ƒ¿¡…««∆∆
"CÏn‰ È˜Ï‡" ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¡…««∆∆

ונמשך  שירד כפי עלֿידי האור למטה

ÈeÏÈ‚aהמלכות, ¯È‡zÂ CLÓez¿«¿»ƒ¿ƒ
˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ ˙ÈÁa שמצד ¿ƒ«¿»«¿ƒ

לגמרי, מעולמות למעלה היא עצמה

ÔÙB‡a "EÓÓB¯‡" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬ƒ¿¿∆
‰ÎLÓ‰ ÏL בעולמות אלוקות של ∆«¿»»

hÓÏ‰,בדרך  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¿»«¿ƒ
ÈeÏÈ‚a ¯È‡zÂ CLÓez¿«¿»ƒ¿ƒ

.‰hÓlL ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒ∆¿«»
È˜Ï‡ EÓÓB¯‡" ÔÎŒBÓÎe¿≈¬ƒ¿¡…«

"CÏn‰ לעיל האמור השני באופן «∆∆

העלאה  של ÈÁa˙בדרך ˙‡ ÌÓB¯Ï ,eÈ‰ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«¿¿≈∆¿ƒ«
"CÏn‰ È˜Ï‡" ולהעלותה המלכות למטה ¯eÓÓB˙שירדה ˙ÈÁ·Ï ¡…««∆∆ƒ¿ƒ«¿

.˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ
‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â (Á האופנים בשני והעולמות האלוקות וקירוב חיבור של ¿ƒ≈ƒ¿»∆

‡„Ìהאמורים  È„ÈŒÏÚ ÏÚÙƒ¿««¿≈»»
B¯Ó‡a ,ÔBL‡¯‰,שנברא ביום »ƒ¿»¿

בתשרי  השנה,בא' ראש ««¬‰ÈÂ'שהוא
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,L·Ï ˙e‡b CÏÓ»»≈»≈∆«¿≈∆

CÈLÓ‰ בעולם˙eÓÓB¯ ˙ÈÁa ƒ¿ƒ¿ƒ«¿
˙‡Ê ÏÚÙe ,ÈeÏÈ‚a ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿ƒ»«…

‡a ,ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎae‡a B¯Ó ¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿…
,'B‚ ‰Î¯· ‰Ú¯ÎÂ ‰ÂÁzLƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»ƒ¿¿»

.(· ÛÈÚÒ) Ï"pk««¿ƒ
‰LÂ ‰L ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿»»»¿»»

¯‡M‰ŒL‰מחדש, ÏÎaL∆¿»…«»»
CLÓ מלמעלה מחדש ויורד למטה ƒ¿»

˙eÓÓB¯ ˙ÈÁa ÈeÏÈbƒ¿ƒ«¿
.‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ«¿«»«»
‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰ ,‰p‰c¿ƒ≈»¬»¿…«»»
˙ÈÓˆÚ ‰ÊÊ‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¬»»«¿ƒ

‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL56, ∆ƒ«∆∆«¿»»
פועלת  מוגבלת פרטית התעוררות

עצמית' 'הזזה אבל מוגבל פרטי בעניין

בעצם  והתעוררות 'זעזוע' היא

נובע  זה ודבר האדם של המציאות

פירוט מעצם  מכל שלמעלה הנשמה

‰ÓLp‰והגדרה  ÌˆÚÂ¿∆∆«¿»»
ËÓÚ¯Úc'ומעורר 'תופס˙‡ ∆¿∆¿∆

˙ÈÁa ,‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰»∆∆∆¿«¿»¿ƒ«
‰Ê ÔÈÚÂ .˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯¿»«¿ƒ¿ƒ¿»∆

CLÓ השפעה לו ÁkÏויש „Ú ƒ¿»««…«
,ÔBzÁz ¯˙Bi‰ כשהעצם כי «≈«¿

פרטי  כל על השפעה לו יש מתגלה

האדם  של (הרוחנית) ∆∆e‰fLהמציאות
Á"ÂÓ ˜"Î ·˙kM ‰Ó«∆»«

¯"BÓ„‡57 של חותנו הריי"צ, הרבי «¿
ŒL‡¯cהרבי, ‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚL∆ƒ«»¬»¿…

,˙Bi˙B‡ ˙¯ÈÓ‡a ‡e‰ ‰M‰«»»«¬ƒ«ƒ
ואמירת  תפילה תורה, של מילים
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הּוא  האֹותּיֹות אמירת ענין והרי ְֲֲִִִִֵַַַָאֹותּיֹות,

ו'כח' 'ׁשם' ּד'כלי', הענין ויתרה 58ּבדּוגמת , ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ

ּבשֹופר  הּיֹום מצות הּוא 59מּזה, ׁשֹופר ׁשּתקיעת , ְְְִִִֶֶַַַָָ

ׁשּתקיעת  ּדאף מּדּבּור, ׁשּלמּטה הּמעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָענין

מלאכה  ואינּה חכמה היא מּכלֿמקֹום 60ׁשֹופר , ְְְִִֵָָָָָָָָ

מאמירת  ּגם ׁשּלמּטה מעׂשה ּבחינת זה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָהרי

וׁשֹופרֹות. זכרֹונֹות מלכּיֹות ּדפסּוקי ְְְְִִִֵַָָֻהאֹותּיֹות

היא  ׁשהעבֹודה ּדראׁשֿהּׁשנה, העבֹודה ענין ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹוזהּו

(נעמט  וחֹודרת ׁשּנמׁשכת ּכפי הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמּצד

ּתחּתֹון. הּיֹותר לּכח עד (ְְֵַַַַַֹּדּור

כתיב e‰ÊÂט) ראׁשֿהּׁשנה ׁשּגּבי אּתם 61ּגם ¿∆ְִֵֶֶַַַַָָֹ

ראׁשֿהּׁשנה  על (ּדקאי הּיֹום )62נּצבים ְִִֵַַַָָָָֹ

אלקיכ  הוי' לפני  וגֹו'ּכלכם  ׁשבטיכם ראׁשיכם ם ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֻ

הּכתּוב  ׁשּפרט ׁשאף והינּו, ,מימי ׁשֹואב ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָעד

יׂשראל  ּבבני מדרגֹות נּצבים 63עׂשר מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אדמֹו"ר  ׁשּמבאר ּוכפי ּכאחד, לאחדים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻּכלכם

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי נׁשמֹות 64הּזקן ניצֹוצי ׁשּכל ְְִִֵֵֵֶַָָָָ

ּובהקּדם  כּו'. הראׁשֹון ּבמקֹורם ּומתעּלים ְְְְִִִִִִֵֶַָָָנּצבים

למעׂשה  הּׁשּׁשי (יֹום ראׁשֿהּׁשנה ׁשּבין ְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹהחלּוק

(ׁשּׁשי  ּדמּתןּֿתֹורה הּׁשּׁשי לּיֹום ְְִִִִִֵַַַַָּבראׁשית)

ּכדרׁשת  לזה, זה ׁשּיכים היֹותם ּדעם ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָּבסיון),

ז"ל  ּדכתיב 65רּבֹותינּו וׁשקטה 66מאי יראה ארץ ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

מה  וזהּו ׁשקטה, ּולבּסֹוף יראה ּבתחּלה ְְְְִִֶַַָָָָָָכּו'

ּבה"א 67ּׁשּכתּוב  הּׁשּׁשי, יֹום בקר ויהי ערב ויהי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשמים  מעׂשה עם הּקּב"ה ׁשהתנה מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיתרה,

הּתֹורה  מקּבלים יׂשראל אם להם: ואמר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוארץ

נעׂשה  ׁשּבמּתןּֿתֹורה הינּו, כּו', מתקימין ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָאּתם

ׁשעֹולם  ּכפי (ּגם ּבראׁשית ּבמעׂשה ותֹוקף ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָקּיּום

נברא  מילּואֹו הפרׁש68על יׁש מּכלֿמקֹום ,( ְְִִִֵֵֶַָָָ
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(58.(25 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת פ"ג תשרי וא"ו שובה, דשבת המעלות שיר ד"ה כו,59)ראה ר"ה משנה

א. כז, שם גמרא ב.60)ב. כט, טֿי.61)שם כט, עשירי 62)נצבים ד"ה נצבים עמוקות מגלה נצבים. ס"פ רזא פענח ראה

ד). הבאה.63)(ס, שבהערה בלקו"ת הובא א. פב, ח"ב זהר נצבים.64)ראה א.65)ר"פ פח, ט.66)שבת עו, תהלים

לא.67) א, שם).68)בראשית (וביפ"ת ג פי"ג, ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, ב"ר ראה
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'ÁÎ'Â 'ÌL' ,'ÈÏÎ'c58, השכל את שמכילים ה'כלים' הם המילים שהרי ƒ¿ƒ≈¿…«
ממשיכות  אלו קדושות ש'אותיות' כביכול, למעלה, גם וכך הרגש, ואת

מלמעלה, ומידות מוחין ‰ÌBiהמשכת ˙ÂˆÓ ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ העיקרית ƒ≈»ƒ∆ƒ¿««
היא  השנה ראש ,ÙB˘a59¯של ¿»

˜zLÔÈÚ ‡e‰ ¯ÙBL ˙ÚÈ ∆¿ƒ«»ƒ¿«
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שנמשכים  הנעלים שהעניינים להורות

'רוממות  של (המשכה השנה בראש
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‡¯·68 במדרש ז"ל חכמינו אמרו ƒ¿»
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יט d"kyz'd ,dpydÎy`xc 'a mei

הּוא  האֹותּיֹות אמירת ענין והרי ְֲֲִִִִֵַַַָאֹותּיֹות,

ו'כח' 'ׁשם' ּד'כלי', הענין ויתרה 58ּבדּוגמת , ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ

ּבשֹופר  הּיֹום מצות הּוא 59מּזה, ׁשֹופר ׁשּתקיעת , ְְְִִִֶֶַַַָָ

ׁשּתקיעת  ּדאף מּדּבּור, ׁשּלמּטה הּמעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָענין

מלאכה  ואינּה חכמה היא מּכלֿמקֹום 60ׁשֹופר , ְְְִִֵָָָָָָָָ

מאמירת  ּגם ׁשּלמּטה מעׂשה ּבחינת זה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָהרי

וׁשֹופרֹות. זכרֹונֹות מלכּיֹות ּדפסּוקי ְְְְִִִֵַָָֻהאֹותּיֹות

היא  ׁשהעבֹודה ּדראׁשֿהּׁשנה, העבֹודה ענין ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹוזהּו

(נעמט  וחֹודרת ׁשּנמׁשכת ּכפי הּנׁשמה עצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמּצד

ּתחּתֹון. הּיֹותר לּכח עד (ְְֵַַַַַֹּדּור

כתיב e‰ÊÂט) ראׁשֿהּׁשנה ׁשּגּבי אּתם 61ּגם ¿∆ְִֵֶֶַַַַָָֹ

ראׁשֿהּׁשנה  על (ּדקאי הּיֹום )62נּצבים ְִִֵַַַָָָָֹ

אלקיכ  הוי' לפני  וגֹו'ּכלכם  ׁשבטיכם ראׁשיכם ם ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֻ

הּכתּוב  ׁשּפרט ׁשאף והינּו, ,מימי ׁשֹואב ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָעד

יׂשראל  ּבבני מדרגֹות נּצבים 63עׂשר מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אדמֹו"ר  ׁשּמבאר ּוכפי ּכאחד, לאחדים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻּכלכם

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי נׁשמֹות 64הּזקן ניצֹוצי ׁשּכל ְְִִֵֵֵֶַָָָָ

ּובהקּדם  כּו'. הראׁשֹון ּבמקֹורם ּומתעּלים ְְְְִִִִִִֵֶַָָָנּצבים

למעׂשה  הּׁשּׁשי (יֹום ראׁשֿהּׁשנה ׁשּבין ְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹהחלּוק

(ׁשּׁשי  ּדמּתןּֿתֹורה הּׁשּׁשי לּיֹום ְְִִִִִֵַַַַָּבראׁשית)

ּכדרׁשת  לזה, זה ׁשּיכים היֹותם ּדעם ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָּבסיון),

ז"ל  ּדכתיב 65רּבֹותינּו וׁשקטה 66מאי יראה ארץ ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

מה  וזהּו ׁשקטה, ּולבּסֹוף יראה ּבתחּלה ְְְְִִֶַַָָָָָָכּו'

ּבה"א 67ּׁשּכתּוב  הּׁשּׁשי, יֹום בקר ויהי ערב ויהי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשמים  מעׂשה עם הּקּב"ה ׁשהתנה מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיתרה,

הּתֹורה  מקּבלים יׂשראל אם להם: ואמר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוארץ

נעׂשה  ׁשּבמּתןּֿתֹורה הינּו, כּו', מתקימין ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָאּתם

ׁשעֹולם  ּכפי (ּגם ּבראׁשית ּבמעׂשה ותֹוקף ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָקּיּום

נברא  מילּואֹו הפרׁש68על יׁש מּכלֿמקֹום ,( ְְִִִֵֵֶַָָָ
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לא.67) א, שם).68)בראשית (וביפ"ת ג פי"ג, ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, ב"ר ראה
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שנמשכים  הנעלים שהעניינים להורות

'רוממות  של (המשכה השנה בראש

לעשייה  עד וחודרים יורדים העצמית')
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‰Î‡ÏÓ dÈ‡Â ‰ÓÎÁ60 ולכן) »¿»¿≈»¿»»
בשבת) בשופר לתקוע מותר התורה מן

לא  היא שופר תקיעת לכאורה כן ואם

מלאכות  כמו 'מעשה' שנחשבת פעולה

Ê‰אחרות, È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆
‰NÚÓ ˙ÈÁa מדובר סוף סוף ¿ƒ««¬∆

עשייה  של Ìbבפעולה ‰hÓlL∆¿«»«
È˜eÒÙc ˙Bi˙B‡‰ ˙¯ÈÓ‡Ó≈¬ƒ«»ƒƒ¿≈
˙B¯ÙBLÂ ˙BB¯ÎÊ ˙BiÎÏÓ«¿Àƒ¿¿»
'רוממות  המשכת היא ומשמעותה

במעשה. גם עצמותו'

‰„B·Ú‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ הרוחנית ¿∆ƒ¿«»¬»
‡È‰ ‰„B·Ú‰L ,‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»∆»¬»ƒ
ÈÙk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»¿ƒ
ËÓÚ) ˙¯„BÁÂ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆¿∆∆∆¿

(C¯ec כוחות בכל מטה, למטה ¿
ופעולותיה ‰Bi˙¯הנפש ÁkÏ „Ú««…««≈

ÔBzÁz.המעשה כוח שהוא «¿
Ìb e‰ÊÂ (Ë לכך הפנימי הטעם ¿∆«

·È˙Î ‰M‰ŒL‡¯ ÈabL61 ∆«≈…«»»¿ƒ
ÏÚ È‡˜c) ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡«∆ƒ»ƒ«¿»≈«

‰M‰ŒL‡¯62 לעיל כמובא …«»»
שכתוב  מקום שכל המאמר בתחילת

השנה  לראש הכוונה ÌÎÏk"היום" (À¿∆
ÌÎÈL‡¯ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÙÏƒ¿≈¬»»¡…≈∆»≈∆
·‡BL „Ú 'B‚Â ÌÎÈË·Lƒ¿≈∆¿«≈
Ë¯tL Û‡L ,eÈ‰Â ,EÈÓÈÓ≈∆¿«¿∆«∆ƒ≈

˙B‚¯„Ó ¯NÚ ·e˙k‰ שונות «»∆∆«¿≈

Ï‡¯NÈ È·a63,הערך ריחוק יש מימך" ל"שואב "ראשיכם" ובין ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÌÎÏk ÌÈ·v ÌB˜ÓŒÏkÓ ומתאחדים Á‡k„,ביחד ÌÈ„Á‡Ï ƒ»»ƒ»ƒÀ¿∆«¬»ƒ¿∆»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙÎe64 שהמשמעות ¿ƒ∆¿»≈«¿«»≈¿ƒ≈»
היא  זו אחדות של BÓL˙הפנימית ÈˆBˆÈ ÏkL ישראל בני ÌÈ·vכל ∆»ƒ≈¿»ƒ»ƒ

ÔBL‡¯‰ Ì¯B˜Óa ÌÈlÚ˙Óeƒ¿«ƒƒ¿»»ƒ
'eÎ כל בשוה.שם הן הנשמות

ŒL‡¯ ÔÈaL ˜eÏÁ‰ Ìc˜‰·e¿∆¿≈«ƒ∆≈…
‰NÚÓÏ ÈMM‰ ÌBÈ) ‰M‰«»»«ƒƒ¿«¬≈
ŒÔzÓc ÈMM‰ ÌBiÏ (˙ÈL‡¯a¿≈ƒ««ƒƒ¿««
ÌÚc ,(ÔÂÈÒa ÈML) ‰¯Bz»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎiL Ì˙BÈ‰ ויש ¡»«»ƒ∆»∆
בריאת  בין פנימית ושייכות קשר

תורה  למתן »«¿L¯„kƒ˙העולם
Ï"Ê eÈ˙Ba¯65·È˙Îc È‡Ó66 «≈««ƒ¿ƒ

'eÎ ‰Ë˜LÂ ‰‡¯È ı¯‡∆∆»¿»¿»»»
ÛBq·Ïe ‰‡¯È ‰lÁ˙aƒ¿ƒ»»¿»¿«
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ ,‰Ë˜L67 »»»¿∆«∆»

ÌBÈ ¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆
,‰¯˙È ‡"‰a ,ÈMM‰ כפי לא «ƒƒ¿≈¿≈»

שלישי' 'שני', הקודמים בימים שכתוב

‰aw"‰וכדומה  ‰˙‰L „nÏÓ¿«≈∆ƒ¿»«»»
¯Ó‡Â ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ ÌÚƒ«¬≈»«ƒ»»∆¿»«
ÌÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈ Ì‡ :Ì‰Ï»∆ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ
,'eÎ ÔÈÓÈ˜˙Ó Ìz‡ ‰¯Bz‰«»«∆ƒ¿«¿ƒ
משמים  דכתיב מאי הגמרא: לשון וזה

אם  ושקטה, יראה ארץ דין השמעת

למה  שקטה ואם שקטה, למה יראה

תורה] מתן [לפני בתחילה אלא יראה,

יראה, ולמה שקטה. ולבסוף יראה

מאי כדריש  לקיש: ריש דאמר לקיש,

השישי, יום בקר ויהי ערב ויהי דכתיב

שהתנה  מלמד לי, למה יתירה ה'

בראשית  מעשה עם הקדושֿברוךֿהוא

התורה  מקבלים ישראל אם להם: ואמר

מחזיר  אני - לאו ואם מתקיימין, אתם

ובוהו" לתוהו ‰eÈ,אתכם («¿
Ìei˜ ‰NÚ ‰¯BzŒÔzÓaL∆¿««»«¬»ƒ
Ìb) ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa Û˜B˙Â¿∆¿«¬≈¿≈ƒ«
B‡eÏÈÓ ÏÚ ÌÏBÚL ÈÙk¿ƒ∆»«ƒ

‡¯·68 במדרש ז"ל חכמינו אמרו ƒ¿»
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jiyrn zlgz meid df

ּבבני  מדרג ֹות חלּוקי היּו ֿ ּתֹורה ׁשּבמּתן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּביניהם,

מּלמעלה  ׁשהּגילּוי היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָיׂשראל,

סיני  הר על הוי' הּפמליא 69(וּירד ּכל עם , ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָ

מהתחּלקּות,70ּדיליּה ׁשּלמעלה ּבאֹופן היה ( ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

היּו למּטה נמׁש זה ׁשּגילּוי ּכפי ְְְִִִִֶֶַָָָָָמּכלֿמקֹום

אהרן  ּבפניֿעצמֹו, מחיצה מׁשה מדרגֹות, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹחלּוקי

וכּו' ּבפניֿעצמֹו ֿ 71מחיצה ּבראׁש מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

ו  ּכלכם, הּיֹום  נּצבים אּתם ּכתיב: הינּו,הּׁשנה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻ

וטעם  התחּלקּות. ׁשל ענין אין הּמּטה מּצד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשּגם

הּוא  ּגילּוי 6הּדבר הּוא ׁשּבמּתןּֿתֹורה לפי , ְְִִֶַַַָָָ

החכמה  ּובבחינת חכמה, ּבחינת ׁשהיא ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּתֹורה

עצמּות  ּבחינת היא ׁשהּתֹורה ואף התחּלקּות. ְְְְְִִִֵֶַַַַַָיׁש

ּפנימי  אֹור ּבחינת זה הרי מּכלֿמקֹום ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָהחכמה,

ּבבחינת  ּגם ׁשהיא, מקֹום ּבכל ׁשהחכמה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ(והינּו,

ׁשּבא  ּפנימי), אֹור ּבבחינת היא החכמה, ְְְְִִִִִֶַַַָָָעצמּות

היה  ולכן הּמקּבלים, ער לפי מדידה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבבחינת

 ֿ ּבפני מחיצה מׁשה התחּלקּות, ׁשל ענין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹּבזה

 ֿ מה וכּו'. ּבפניֿעצמֹו מחיצה אהרן ְְְְְֲִִֵַַַַָֹעצמֹו,

רֹוממּות  ּבחינת נמׁש ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹּׁשאיןּֿכן

היא  ּדראׁשֿהּׁשנה העבֹודה וגם ְְְֲִִַַַָָָָָֹהעצמית,

ׁשּלמעלה  ענין ׁשּזהּו הּנׁשמה, עצם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבבחינת

ּפרטי  ׁשּגם והינּו, ׁשוים. ׁשהּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמהתחּלקּות,

ׁשֹואב  ּבחינת עד כּו' מֿראׁשיכם ְְִֵֵֵֵֶַַַַָהּמדרגֹות

עׂשר  הם ּבפרט  אחד ּבכל ׁשּדּוגמתן ,ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמימי

ּכאחד, לאחדים ּדּכלכם, ּבאֹופן הם הּנפׁש, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּכחֹות

(זיינען  חדּורים הּגלּויים הּכחֹות ׁשּגם ְְֲִִִֶֶַַַַֹלפי

מו"ח  כ"ק ׁשּמבאר מה ּגם וזהּו מהתחּלקּות. ׁשּלמעלה ּבהעצם ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּדּורכּגענּומען)

תש"ה  ּדראׁשֿהּׁשנה ּבׂשיחה ההכּתרה 72אדמֹו"ר ענין יׁשנֹו ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

את  ׁשּמכּתירים הּוא ההכּתרה ׁשענין ּביניהם, והחלּוק ההׁשּתחואה. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוענין

ׁשל  ענין ּכבר הּוא יצּוה אׁשר ּבכל והרי יצּוה, אׁשר ּבכל אליו ליּבטל ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמל

ּכיון  מּכלֿמקֹום ּבפֹועל, ציּוּוי ׁשל ענין אין ׁשעדין היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָצּיּור,
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כ.69) יט, (פי 70)יתרו פכ"א רבתי פסיקתא ב. פכ"ט, שמו"ר ז.ראה הדברות), עשרת יתרו 71)סקא ופירש"י מכילתא ראה

כד. 72.9)שם, ע' תש"ה השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חוזק  בו מוסיף תורה מתן זאת, ועם ומתוקן, שלם מילואו', 'על נברא שהעולם

Ì‰ÈÈa,ושלימות  L¯Ù‰ LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ הראשון ), אדם בריאת בין ƒ»»≈∆¿≈≈≈∆
סיון  לחודש השישי ביום תורה למתן לבריאה השישי «»»¿∆BzŒÔzÓaL¯‰ביום

˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â ,Ï‡¯NÈ È·a ˙B‚¯„Ó È˜eÏÁ eÈ‰»ƒ≈«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ¡
'ÈÂ‰ „¯iÂ) ‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰L∆«ƒƒ¿«¿»«≈∆¬»»

ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ69, של והירידה ««ƒ«
הייתה  Ïkהקדושֿברוךֿהוא ÌÚƒ»

dÈÏÈc ‡ÈÏÓt‰70 שלו‰È‰ ( «»«¿»ƒ≈»»
,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

מלמעלה  ההתגלות ההתגלות ומצד

בשווה  לכולם ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהייתה
CLÓ ‰Ê ÈeÏÈbL ÈÙk לבני ¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿»

È˜eÏÁישראל  eÈ‰ ‰hÓÏ¿«»»ƒ≈
˙B‚¯„Ó,נקלט הגילוי מידה באיזו «¿≈

,BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ ‰LÓ…∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿
BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ Ô¯‰‡«¬…¿ƒ»ƒ¿≈«¿

'eÎÂ71ŒL‡¯a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó , ¿«∆≈≈¿…
ÌÈ·v Ìz‡ :·È˙k ‰M‰«»»¿ƒ«∆ƒ»ƒ
„vÓ ÌbL ,eÈ‰Â ,ÌÎÏk ÌBi‰«À¿∆¿«¿∆«ƒ«
ÏL ÔÈÚ ÔÈ‡ ‰hn‰««»≈ƒ¿»∆

.˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿
‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ6ÈÙÏ , ¿«««»»¿ƒ

ÈeÏÈb ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓaL∆¿««»ƒ
,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡È‰L ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿ƒ«»¿»

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ··e שכל שעניינה ƒ¿ƒ««»¿»
˙e˜lÁ˙‰ LÈ שווים כולם ולא ≈ƒ¿«¿

וההשגה. התפיסה »¿Û‡Âבמידת
˙eÓˆÚ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿ƒ««¿

,‰ÓÎÁ‰ חלוקו דרגות אין ת,ובעצם «»¿»
˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰L ,eÈ‰Â) ÈÓÈt ¯B‡¿ƒƒ¿«¿∆«»¿»
Ìb ,‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆ƒ«
‡È‰ ,‰ÓÎÁ‰ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿«»¿»ƒ

ÈÓÈt ¯B‡ ˙ÈÁ·a אור ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
המידה  לפי ומאיר בפנימיות שמתלבש

של  והתפיסה הקליטה ויכולת

אותו  ÈÁ·a˙המקבלים ‡aL ,(∆»ƒ¿ƒ«
,ÌÈÏa˜n‰ C¯Ú ÈÙÏ ‰„È„Ó¿ƒ»¿ƒ∆∆«¿«¿ƒ

‰Êa ‰È‰ ÔÎÏÂ החכמה בהתגלות ¿»≈»»»∆
תורה  ‰˙e˜lÁ˙,במתן ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿«¿

,BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ ‰LÓ…∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿
BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ Ô¯‰‡«¬…¿ƒ»ƒ¿≈«¿

˙eÓÓB¯ ˙ÈÁa CLÓ ‰M‰ŒL‡¯a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .'eÎÂ¿«∆≈≈¿…«»»ƒ¿»¿ƒ«¿
ÌˆÚ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰ Ì‚Â ,˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»¬»¿…«»»ƒƒ¿ƒ«∆∆
ÌÈÂL Ïk‰L ,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ e‰fL ,‰ÓLp‰«¿»»∆∆ƒ¿»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿∆«…»ƒ

כולכם". היום נצבים "אתם כך על נאמר ÈË¯tולכן ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»≈
„Ú 'eÎ ÌÎÈL‡¯Ó ˙B‚¯„n‰««¿≈≈»≈∆«
,EÈÓÈÓ ·‡BL ˙ÈÁa¿ƒ«≈≈∆
Ë¯Ùa „Á‡ ÏÎa Ô˙Ó‚ecL∆¿»»¿»∆»ƒ¿»
Ì‰ ,LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚ Ì‰≈∆∆…«∆∆≈
ÌÈ„Á‡Ï ,ÌÎÏkc ÔÙB‡a¿∆¿À¿∆«¬»ƒ

,„Á‡k הסוגים עשר שכל וכשם ¿∆»
עשר  גם כך מתאחדים, ישראל שבבני

מתאחדים  הנפש ÌbLכוחות ÈÙÏ¿ƒ∆«
ÌÈ¯e„Á ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰«…«¿ƒ¬ƒ

ÔÚÓeÚbÎ¯ec ÔÚÈÈÊ) חדורים «∆¿¿∆∆
תוכם  ÏÚÓlL‰בתוך ÌˆÚ‰a (¿»∆∆∆¿«¿»

.˙e˜lÁ˙‰Ó≈ƒ¿«¿
˜"Î ¯‡·nL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»≈
‰ÁÈNa ¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ«¿«ƒ»

‰"˘˙ ‰M‰ŒL‡¯c72 עשרים ¿…«»»
בשנת  זה מאמר אמירת לפני שנה

BLÈתשכ"ה  ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»∆¿
‰¯zÎ‰‰ ÔÈÚ ֿ הקדושֿברוך של ƒ¿«««¿»»

למלך  ‰‰ÂÁzL‡‰הוא ÔÈÚÂ¿ƒ¿««ƒ¿«¿»»
של  לאלוקות.הביטול הבריאה

ÔÈÚL ,Ì‰ÈÈa ˜eÏÁ‰Â¿«ƒ≈≈∆∆ƒ¿«
˙‡ ÌÈ¯ÈzÎnL ‡e‰ ‰¯zÎ‰‰««¿»»∆«¿ƒƒ∆
¯L‡ ÏÎa ÂÈÏ‡ ÏËaÈÏ CÏn‰«∆∆ƒ»≈≈»¿»¬∆
‰eˆÈ ¯L‡ ÏÎa È¯‰Â ,‰eˆÈ¿«∆«¬≈¿»¬∆¿«∆

,¯eiˆ ÏL ÔÈÚ ¯·k ‡e‰ כלומר ¿»ƒ¿»∆ƒ
לקיים  עלֿמנת המלכות קבלת שבעצם

'דמות' לביטול יש המלך מצוות את

מסויימת  ÌÚcו'מסגרת' ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÔÈ„ÚL ˙BÈ‰ של זה בשלב ¡∆¬«ƒ

ˆÈeeÈההכתרה  ÏL ÔÈÚ ÔÈ‡≈ƒ¿»∆ƒ
ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÏÚBÙa¿«ƒ»»≈»
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d"kyz'dכ ,dpydÎy`xc 'a mei

אׁשר  ּבכל אליו ליּבטל הּוא עֹול' ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשה'ּקּבלת

ּפרטּיים, רצֹונֹות אחרּֿכ יּומׁש ׁשּמּזה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָיצּונּו,

מהּֿׁשאיןּֿכן  הרצֹון, לבחינת ּביטּול זה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהרי

ּביטּול  העצם, אל הּביטּול הּוא ְְִִִֶֶֶַַַָָָההׁשּתחואה

עֹול' ה'ּקּבלת מעלת ּגם וזהּו הרצֹון. לבעל ְְְֲִֶַַַַַַַַַָָָעצמי

הּׁשנה, ּדכל עֹול' ה'ּקּבלת על ְְַַַַַַָָָָָָֹּדראׁשֿהּׁשנה

לבחינת  הּביטּול הּוא הּׁשנה ּדכל עֹול' ְְִִִֶַַַַַַָָָָׁשה'ּקּבלת 

ּביטּול  הּוא ּדראׁשֿהּׁשנה עֹול' וה'ּקּבלת ְְִַַַַָָָָָֹהרצֹון,

הרצֹון  לבעל .73עצמי ְְִַַַָָ

e‰ÊÂ ֿ ׁשּבראׁש גֹו', ּכלכם הּיֹום נּצבים אּתם ¿∆ְְִִֶֶֶַַָֹֻ

ּבבחינת  ועֹומדים קּימים נּצבים ְְְִִִִִִַַַָָָָהּׁשנה

נעׂשה  ועלֿידיֿזה הרצֹון, לבעל עצמי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּביטּול

העצמית  רֹוממּות ּבחינת עׂשר 38המׁשכת ּבכל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּזהּו ּבגילּוי, ׁשּמאיר ּובאֹופן הּנפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַֹּכחֹות

ענין  על מֹורה ׁש"הּיֹום" הּיֹום", נּצבים ְִִִֶֶֶַַַַַָ"אּתם

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר והּגילּוי, הּיֹום 74האֹור מה ְְֲִֵַַַַַַַָ

העצמית  רֹוממּות ׁשּבחינת והינּו, כּו', ְְְְְִִִֵֶַַַָמאיר

לּכח  עד  הּנפׁש ּכחֹות עׂשר ּבכל ּבגילּוי ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנמׁשכת

ׁשּנרּגׁש ּבעֹולם, ּגם ׁשּנמׁש ועד העצם, ּבחינת מאיר ׁשּבכּולם ּתחּתֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּיֹותר

הראׁשֹונה, ּבּפעם ּבראׁשֿהּׁשנה ׁשהיה ּכמֹו ,יתּבר מלכּותֹו ּכּולּה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבּבריאה

וזהּו גֹו'. ונכרעה נׁשּתחוה ּבאֹו לבׁש, ּגאּות מל הוי' הראׁשֹון אדם אמר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹׁשאז

וחתימה  ּבכתיבה ּובא כּו', חדׁש אֹור נמׁש העצמית רֹוממּות ׁשּמּבחינת ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָּגם

ּומתּוקה  טֹובה לׁשנה .75טֹובה ְְָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ואילך).73) רכה ס"ע תרס"ב (סה"מ תרס"ב היום זה רד"ה גם א.74)ראה נצבים (המו"ל).75)תנחומא הברכה סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fnL ,eeˆÈ ¯L‡ ÏÎa ÂÈÏ‡ ÏËaÈÏ ‡e‰ 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰L∆««»«ƒ»≈≈»¿»¬∆¿«∆∆ƒ∆

בכללות  המלכות עול ÌÈiË¯t,מקבלת ˙BBˆ¯ CkŒ¯Á‡ CLÓeÈ¿«««»¿¿»ƒƒ
‰‡ÂÁzL‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁ·Ï ÏeËÈa ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒƒ¿ƒ«»»«∆≈≈«ƒ¿«¿»»

ÈÓˆÚ ÏeËÈa ,ÌˆÚ‰ Ï‡ ÏeËÈa‰ ‡e‰ וכל המהות כל של «ƒ∆»∆∆ƒ«¿ƒ
המתבטל  של »»¿ÏÚ·Ïהמציאות

ÔBˆ¯‰ פרטיים לרצונות רק ולא »»
מסוימים.

'ÏBÚ ˙Ïaw'‰ ˙ÏÚÓ Ìb e‰ÊÂ¿∆««¬«««»«
שמים  ÏÚמלכות ‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»«

,‰M‰ ÏÎc 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰««»«¿»«»»
‰M‰ ÏÎc 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰L∆««»«¿»«»»
,ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁ·Ï ÏeËÈa‰ ‡e‰«ƒƒ¿ƒ«»»
את  לקיים שמיים מלכות עול קבלת

ŒL‡¯cהמצוות  'ÏBÚ ˙Ïaw'‰Â¿««»«¿…
ÈÓˆÚ ÏeËÈa ‡e‰ ‰M‰«»»ƒ«¿ƒ

ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï73 של התבטלות ¿««»»
של  לעצמותו האדם של המהות עצם

הקדושֿברוךֿהוא.

ÌÎÏk ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ»ƒ«À¿∆
ÌÈ·v ‰M‰ŒL‡¯aL ,'B‚∆¿…«»»ƒ»ƒ

ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈÓi˜ ישראל בני כל «»ƒ¿¿ƒ
ÈÓˆÚיחד ÏeËÈa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï¿««»»¿«¿≈∆
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ«¬∆«¿»«¿ƒ«

˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯38 עצמותו של ¿»«¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  NÚ¯של ÏÎa¿»∆∆

LÙp‰ ˙BÁk,האדם ÔÙB‡·eשל …«∆∆¿∆
Ìz‡" e‰fL ,ÈeÏÈ‚a ¯È‡nL∆≈ƒ¿ƒ∆∆«∆
"ÌBi‰"L ,"ÌBi‰ ÌÈ·vƒ»ƒ«∆«
,ÈeÏÈb‰Â ¯B‡‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒ¿«»¿«ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe74 ¿«¬««≈«

eÎ'במדרש  ¯È‡Ó ÌBi‰ ‰Ó וזה) ««≈ƒ

כשאפלה  אתם אף פעמים, ומאפיל פעמים מאיר היום "מה המדרש: לשון

עולם"), לאור ה' לך והיה שנאמר: עולם, אור לכם להאיר עתיד ¿»¿eÈ‰Â,לכם,
˙BÁk ¯NÚ ÏÎa ÈeÏÈ‚a ˙ÎLÓ ˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¿»«¿ƒƒ¿∆∆¿ƒ¿»∆∆…

¯È‡Ó ÌÏeÎaL ,ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ÁkÏ „Ú LÙp‰ בגלוי ונרגש «∆∆««…««≈«¿∆¿»≈ƒ
CLÓpL „ÚÂ ,ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆∆¿«∆ƒ¿»

האלוקות ÌÏBÚa,עצם Ìb«»»
dÏek ‰‡È¯aa Lb¯pL∆ƒ¿»«¿ƒ»»
‰È‰L BÓk ,C¯a˙È B˙eÎÏÓ«¿ƒ¿»≈¿∆»»
ÌÚta ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»«««
Ì„‡ ¯Ó‡ Ê‡L ,‰BL‡¯‰»ƒ»∆»»«»»
˙e‡b CÏÓ 'ÈÂ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ¬»»»»≈
‰Ú¯ÎÂ ‰ÂÁzL B‡a ,L·Ï»≈…ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»

'B‚ של במצב היתה הבריאה וכל

לאלוקות  מוחלט ביטול 'השתחוואה'

של  הביטול מעלת לעיל (כמבואר

של  לביטול ביחס 'השתחוואה'

ÈÁanL˙'הכתרה'). Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿ƒ«
¯B‡ CLÓ ˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯¿»«¿ƒƒ¿»

,'eÎ L„Á בתחילת לעיל כמובא »»
שבתניא  הקודש' מ'אגרת המאמר

אור  בראשֿהשנה נמשך שנה שמידי

כמוהו, אור היה לא שמעולם חדש

מטה למטה עד יורד «e·‡והגילוי
‰LÏ ‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙Îaƒ¿ƒ»«¬ƒ»»¿»»

‰˜e˙Óe ‰·BË75. »¿»
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אגרות קודש

]ו' תשרי תשכ"א[

ע"פ הוראות רז"ל הידועות בנוגע לזה שע"י נגרם תקלה לחבירו, ובפרט ע"פ המבואר באגה"ק 

סי' כ"ה, הרי גם אלו הנעלבים, עליהם לקבל ע"ע זהירות והידור במצות ה', ופשיטא לשרש ולעקור כל 

טינא בלב ח"ו וח"ו, וכמ"ש בפרשת שבוע זה, אשר כשיחד שבטי ישראל - מביאים להתאסף ראשי עם, 

ופועלים אשר - ויהי בישורון מלך, וכמבואר בלקו"ת גודל המעלה כשבנ"י הם בבחי' ישורון.



כי

zay ,jlie zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,ixyz 'e ,daey

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯ÈL'הוי קראתי מּמעמּקים ואיתא 1הּמעלֹות , ƒְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

ּבׁשּלח  ּפרׁשת ּפסּוק 2ּבּזהר ּכי 3על ראּו ְְִַַַַַַָָָֹ

ׁשיר  ּפתח: חזקּיה רּבי הּׁשּבת, לכם נתן ְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָהוי'

"ׁשיר  הוי', קראתי מּמעמּקים ְֲֲֲִִִִַַַַָָָהּמעלֹות

(ּדלא  אֹומר ֹו מאן ּפריׁש ולא סתם, ְְְֲִַַַָָָֹֹהּמעלֹות"

לדוד", הּמעלֹות "ׁשיר נאמר ׁשּבהם ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָּכבמזמֹורים 

אּלא  ּבזה), וכּיֹוצא לׁשלמה" הּמעלֹות "ׁשיר ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹאֹו

למימריּה עלמא ּבני ּכל ּדזמינין הּמעלֹות" ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ"ׁשיר

כּו'. קראתי מּמעמּקים הּוא, ּומאי עלמא, ְְְֲִִִֵַַַָָָָלדרי

ּכתיב  והא הכי, ּדוד אמר ּדרׁשּתי4ּומי לּבי ּבכל ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָ

ׁשמה  ּומבאר, "מּמעמּקים", ּבעי מאי ְֲִִֵֵֶַַַַָָכּו',

נעלה  ענין הּוא "קראתי "מּמעמּקים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָׁשּכתּוב

ּכי  ,"ּדרׁשּתי לּבי "ּבכל ּׁשּכתּוב מּמה ְְְִִִִִֵֶַַָָיֹותר

ּדבירא, עֹומקא ּבחינת על קאי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ'מּמעמּקים'

ּכהּלׁשֹון  אֹו עֹומקין, ּדכל עֹומקא ּדכּלא, ְְְְְְִַָָָָָֻעֹומקא

ּתּקנּו זה מזמֹור והּנה, עיקרין. ּדכל ְְְְִִִִִִֵֶָָָָעיּקרא

מראׁש (החל ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָֹלאֹומרֹו

מּבחינת  להמׁשי צריכים ׁשאז ְְְְִִִִִֶַַַָָָהּׁשנה),

ואחד  אחד לכל ׁשּי זה וענין כּו'. ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ'מעמּקים'

לדוד", "מזמֹור ּכאן נאמר לא ׁשּלכן ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָֹמּיׂשראל,

מה  זה ׁשאין ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה יׂשראל, ּכל ּבׁשם ּדוד ּׁשאֹומר מה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּזהּו

ואחד  אחד ׁשּכל הינּו, סתם, הּמעלֹות" "ׁשיר אּלא לעצמֹו, ּדוד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּׁשאֹומר

עלמא  ּבני ּכל ּדזמינין הּזהר (ּכלׁשֹון ּבעצמֹו זה מזמֹור אֹומר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמּיׂשראל

להבין  וצרי עלמא). לדרי מּמעמּקים"5למימריּה הּמעלֹות ׁש"ׁשיר ּדמאחר , ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּי אי ,"ּדרׁשּתי לּבי ּד"ּבכל מהענין ּגם ׁשּלמעלה ּביֹותר, נעלה ענין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּוא

ׁשּבין  החילּוק להבין צרי ּגם מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל אצל יהיה זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשענין

מּזה  ּדהּנה, .ּדרׁשּתי לּבי ּדּֿבכל להענין הוי' קראתי ּדֿמּמעמּקים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהענין

ּתׁשּובה, ימי עׂשרת ּבכל מּמעמּקים" הּמעלֹות "ׁשיר מזמֹור לֹומר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּתּקנּו
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א.1) קל, ואילך.2)תהלים סע"א כט.3)סג, טז, י.4)בשלח קיט, ח"א 5)תהלים תער"ב (המשך עדר"ת זה רד"ה גם ראה

שצח). ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: תשובה ימי בעשרת בתפילה שמוסיפים מתהילים בפרק

'ÈÂ‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ¯ÈL1‡˙È‡Â fa‰¯מובא , ƒ««¬ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»¿ƒ»«…«
ÁlLa ˙L¯t2˜eÒt ÏÚ3,˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk e‡¯ »»«¿«««»¿ƒ¬»»»«»∆««»

,'ÈÂ‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ¯ÈL :Á˙t ‰i˜ÊÁ Èa«̄ƒƒ¿ƒ»»«ƒ««¬ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»
Ì˙Ò "˙BÏÚn‰ ¯ÈL",הכתוב ƒ««¬»«

B¯ÓB‡ Ô‡Ó LÈ¯t ‡ÏÂ ולא ¿…»ƒ»¿
אומרו  מי …¿(Ïc‡פירש

ÌÈ¯BÓÊÓ·k תהילים בספר אחרים ƒ¿ƒ¿ƒ
¯Ó‡ Ì‰aL את אומר מי במפורש ∆»∆∆¡«

כמו  ‰BÏÚn˙המזמור ¯ÈL"ƒ««¬
˙BÏÚn‰ ¯ÈL" B‡ ,"„Â„Ï¿»ƒƒ««¬
‡l‡ ,(‰Êa ‡ˆBiÎÂ "‰ÓÏLÏƒ¿……¿«≈»∆∆»
Ïk ÔÈÈÓÊc "˙BÏÚn‰ ¯ÈL"ƒ««¬¿»ƒƒ»
È¯„Ï dÈ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ Èa¿≈»¿»¿ƒ¿≈¿»≈

,‡ÓÏÚ בני כל ומזומנים שמוכנים »¿»
עולם  לדורות לאומרו »È‡Óeהעולם

,‡e‰ הוא ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒומה
„Âc ¯Ó‡ ÈÓe .'eÎ EÈ˙‡¯¿̃»ƒƒ»«»ƒ

,ÈÎ‰ לקרוא שיש דוד אמר כך והאם »ƒ
"ממעמקים" È˙k·לה' ‡‰Â4 והרי ¿»¿ƒ

eÎ',כתוב  EÈzL¯c ÈaÏ ÏÎa¿»ƒƒ¿«¿ƒ
ÈÚa È‡Ó הצורך ומהו «»≈

¯‡·Óe ,"ÌÈwÓÚnÓ" הזוהר, ƒ«¬«ƒ¿»≈
ÌÈwÓÚnÓ" ·e˙kL ‰ÓL∆«∆»ƒ«¬«ƒ
‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ "EÈ˙‡¯¿̃»ƒƒ¿»«¬∆
ÈaÏ ÏÎa" ·e˙kM ‰nÓ ¯˙BÈ≈ƒ«∆»¿»ƒƒ
'ÌÈwÓÚnÓ' Èk ,"EÈzL¯c¿«¿ƒƒƒ«¬«ƒ

È‡˜ מכוון‡˜ÓBÚ ˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ«¿»
,‡lÎc ‡˜ÓBÚ ,‡¯È·c¿≈»¿»¿À»

,ÔÈ˜ÓBÚ ÏÎc ‡˜ÓBÚ עומק ¿»¿»¿ƒ
העומקים  כל עומק הכול, עומק הבור,

ÏÎc ‡¯wÈÚ ÔBLl‰k B‡¿«»ƒ»»¿»
ÔÈ¯˜ÈÚ וכפי העיקרים, כל עיקר ƒ»ƒ

להלן. שיתבאר

‰Ê ¯BÓÊÓ ,‰p‰Â המעלות "שיר ¿ƒ≈ƒ¿∆
B¯ÓB‡Ïממעמקים" ewzƒ¿¿¿

ÏÁ‰) ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»»≈
Ê‡L ,(‰M‰ L‡¯Ó בימי ≈…«»»∆»

CÈLÓ‰Ïהתשובה  ÌÈÎÈ¯ˆ אור ¿ƒƒ¿«¿ƒ
נעלה  'ÌÈwÓÚÓ'אלוקי ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¬«ƒ

„Á‡ ÏÎÏ CiL ‰Ê ÔÈÚÂ .'eÎ¿ƒ¿»∆«»¿»∆»
‡Ï ÔÎlL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈∆»≈…

Ô‡k ¯Ó‡ המזמור בתחילת ∆¡«»

,Ï‡¯NÈ Ïk ÌLa „Âc ¯ÓB‡M ‰Ó e‰fL ,"„Â„Ï ¯BÓÊÓ"ƒ¿¿»ƒ∆∆«∆≈»ƒ¿≈»ƒ¿»≈
BÓˆÚÏ „Âc ¯ÓB‡M ‰Ó ‰Ê ÔÈ‡L ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»∆≈∆«∆≈»ƒ¿«¿

Ì˙Òבלבד  "˙BÏÚn‰ ¯ÈL" ‡l‡ מחבר , של שמו את לפרט מבלי ∆»ƒ««¬¿»
Ê‰המזמור, ¯BÓÊÓ ¯ÓB‡ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ,eÈ‰«¿∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ¿∆

BÓˆÚa של והעבודה התוכן כי ¿«¿
ואחד  אחד לכל שייכת זה מזמור

ÔÈÈÓÊcמישראל ¯‰f‰ ÔBLÏk)ƒ¿«…«¿»ƒƒ
È¯„Ï dÈ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ Èa Ïk»¿≈»¿»¿ƒ¿≈¿»≈

‡ÓÏÚ– העולם בני כל שמוכנים »¿»
בעלי  רק ולא הכלל, מן יוצא מבלי

לדורות  לאומרו – גבוהה מדריגה

עולם).

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ5¯Á‡Óc , ¿»ƒ¿»ƒ¿≈««
"ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ¯ÈL"L∆ƒ««¬ƒ«¬«ƒ
,¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»«¬∆¿≈
ÏÎa"c ÔÈÚ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈»ƒ¿»¿¿»

,"EÈzL¯c ÈaÏ לעיל,כמבואר ƒƒ¿«¿ƒ
Ïˆ‡ ‰È‰È ‰Ê ÔÈÚL CiL CÈ‡≈«»∆ƒ¿»∆ƒ¿∆≈∆

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk תהיה »∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
הרוחנית? דרגתו תהיה אשר

˜eÏÈÁ‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«ƒ
‰ÔÈÚההבדל ÔÈaL הפנימי והתוכן ∆≈»ƒ¿»

'ÈÂ‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ-c¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»
ÔÈÚ‰Ïהפנימי ÏÎa-cוהתוכן ¿»ƒ¿»¿¿»

EÈzL¯c ÈaÏ מהי יובן זה פי (ועל ƒƒ¿«¿ƒ
"בכל  על "ממעמקים" של המעלה

לבי")?

¯ÓBÏ ewzL ‰fÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ∆∆ƒ¿«
˙BÏÚn‰ ¯ÈL" ¯BÓÊÓƒ¿ƒ««¬
ÈÓÈ ˙¯NÚ ÏÎa "ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»¬∆∆¿≈

ÌÈÚL ,‰·eLz עשרת של ¿»∆ƒ¿»»
הללו Ôw˙Ïהימים ‡e‰ הפגמים את ¿«≈
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d"kyz'dכב ,ixyz 'e ,daey zay ,jlie zyxt zay

העׂשר  ּכל את ּולהמׁשי לתּקן הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענינם

ּב'ּפרי  (ּכמבאר הּנפׁש ּכחֹות עׂשר וכל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹספירֹות

חיים' ׁשהענין 6עץ מּובן הרי מקֹומֹות), ּובכּמה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

ּולאיד ּפנימּיים. לכחֹות ּגם ׁשּי ְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹּד"מּמעמ ּקים"

מֹורה  "ּדרׁשּתי לּבי "ּבכל ּׁשּכתּוב מה ְְְִִִִֶֶַַָָָּגיסא,

הּדּיּוק  ׁשּזהּו הּכחֹות, ּבׁשלמּות היא ְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשהעבֹודה

העבֹודה  מעלת מהי ואםּֿכן לּבי". ְְֲֲִִִִֵַַַָָָ"ּבכל

ׁשּדוקא  לּבי", ּד"ּבכל העבֹודה על ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָּד"מּמעמ ּקים"

"מּמעמּקים", היא העבֹודה ּתׁשּובה ימי ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָּבעׂשרת

ימי  ּובעׂשרת זה, מזמֹור אז אֹומרים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּלכן

ּבּיֹום  הּמזמֹור אמירת ּדֹומה אינּה ּגּופא ְְֲִִֵַַַָָָָּתׁשּובה

לּיֹום  עד ׁשּלאחריו ּבּימים לאמירתֹו ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָהראׁשֹון,

ּתׁשּובה. ימי ּדעׂשרת ְְֲֲֵֶֶַַָָהאחרֹון

מה ÔÈ·‰Ïeב) ּתחלה להקּדים צרי זה, ¿»ƒְְְִִִֶַַָָ

לעיל  ּבין 7ּׁשּנתּבאר ההפרׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַָ

ּכתיב  ּדבראׁשֿהּׁשנה למּתןּֿתֹורה, 8ראׁשֿהּׁשנה ְְְִִַַַַָָָָָֹֹ

ׁשבטיכם  ראׁשיכם גֹו' ּכלכם הּיֹום נּצבים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻאּתם

ּד"הּיֹום" ,מימי ׁשֹואב עד עצי מחֹוטב ְֵֵֵֵֵֶֶַַגֹו'

ראׁשֿהּׁשנה  על רּבא 9קאי ּדדינא יֹומא ּוביֹום 10, , ְְִֵַַַָָָָָָֹ

נׁשמֹות  ניצֹוצי ׁשּכל גֹו', ּכלכם" נּצבים "אּתם ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻזה

(ּכמבאר  כּו' הראׁשֹון ּבמקֹורם ּומתעּלים ְְְִִִִִִַַָָָָֹנּצבים

ּתֹורה' הּכתּוב 11ּב'לּקּוטי ׁשּפרט ׁשאף והינּו, ,( ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

יׂשראל  ּבבני מדרגֹות ׁשבטיכם 12עׂשר ראׁשיכם , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

"נּצבים  מּכלֿמקֹום ,מימי ׁשֹואב עד ִִִֵֵֶַָָָגֹו'

האחדּות  ׁשענין והינּו, ּכאחד. לאחדים ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֻּכלכם",

ּגם  אּלא  ׁשּמּלמעלה, הּגילּוי מּצד רק לא ְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּוא

ּכאחד. לאחדים ּכּולם מתאחדים למּטה ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָּבהיֹותם

ׁשהּגילּוי  אף הּנה ּבמּתןּֿתֹורה, ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן

סיני  הר על הוי' (וּירד ּכּמה 13מּלמעלה היּו למּטה הרי התחּלקּות, ּבלי היה ( ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

וכּו' ּבפניֿעצמֹו מחיצה ואהרן ּבפניֿעצמֹו מחיצה ּדמׁשה חלּוקים, .14וכּמה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
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ספ"ו.6) הכולל בשער הובא פ"ז. השנה ראש תפלת מנחם 7)שער (תורת פ"ט דר"ה ב' דיום מעשיך תחלת היום זה ד"ה

ואילך). 12 ע' חמ"א התוועדויות טֿי.8)- כט, ד).9)נצבים (ס, עשירי ד"ה נצבים עמוקות מגלה נצבים. ס"פ רזא פענח

א.10) רלא, ח"ג שם. וברמ"ז ב לב, ח"ב זהר וראה א. ב, לאיוב נצבים.11)תרגום הובא 12)ר"פ א. פב, זח"ב ראה

שם. כ.13)בלקו"ת יט, כד.14)יתרו יט, יתרו ופירש"י מכילתא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חטאים עלֿידי גילויCÈLÓ‰Ïeשנוצרו לידי ולהביא למטה ‡˙מלמעלה ¿«¿ƒ∆

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ Ïkהעליונות ‰LÙpהקדושות ˙BÁk ¯NÚ ÏÎÂ »»∆∆¿ƒ¿»∆∆…«∆∆
הספירות לעשר ÌÈÈÁ'שמקבילים ıÚ È¯t'a ¯‡·Ók)6 מכתבי «¿…»ƒ¿ƒ≈«ƒ

BÓB˜Ó˙האריז"ל ‰nÎ·e ימי עשרת של המיוחדת העבודה אודות ¿«»¿
ÔÈÚ‰Lתשובה), Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆»ƒ¿»

Ìb CiL "ÌÈwÓÚnÓ"c¿ƒ«¬«ƒ«»«
ÌÈiÓÈt ˙BÁÎÏ מוגדרים כוחות ¿…¿ƒƒƒ

ב'כלים' שמתלבשים ומוגבלים

רק  ולא פנימית, בהתלבשות וב'אברים'

רק  ופועלים המאירים נעלים בכוחות

'מקיף'. ÒÈb‡,בדרך C„È‡Ïe מצד ¿ƒ»ƒ»
ÈaÏשני, ÏÎa" ·e˙kM ‰Ó«∆»¿»ƒƒ

‰„B·Ú‰L ‰¯BÓ "EÈzL¯c¿«¿ƒ∆∆»¬»
e‰fL ,˙BÁk‰ ˙eÓÏLa ‡È‰ƒƒ¿≈«…∆∆

˜eic‰הפסוק ÈaÏ"בלשון ÏÎa" «ƒ¿»ƒƒ
הכוחות  כל כלומר דווקא, "בכל"

הכוחות. È‰Óובשלמות ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«ƒ
‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ«¬«»¬»
‰„B·Ú‰ ÏÚ "ÌÈwÓÚnÓ"c¿ƒ«¬«ƒ«»¬»
‡˜ÂcL ,"ÈaÏ ÏÎa"c¿¿»ƒƒ∆«¿»
‰„B·Ú‰ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»»¬»
ÔÎlL ,"ÌÈwÓÚnÓ" ‡È‰ƒƒ«¬«ƒ∆»≈
,‰Ê ¯BÓÊÓ Ê‡ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»ƒ¿∆
‡Ùeb ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ·e«¬∆∆¿≈¿»»

‡ÈÓ¯˙עצמם ‰ÓBc dÈ‡≈»»¬ƒ«
,ÔBL‡¯‰ ÌBia ¯BÓÊn‰«ƒ¿«»ƒ
ÂÈ¯Á‡lL ÌÈÓia B˙¯ÈÓ‡Ï«¬ƒ»«»ƒ∆¿«¬»

ÌBiÏ „ÚÈÓÈ ˙¯NÚc ÔB¯Á‡‰ ««»«¬«¬∆∆¿≈
‰·eLz בכך יש ויום יום בכל אלא ¿»

המעלה  מה ולכאורה ועילוי, תוספת

האדם  לכן קודם שכבר לאחר זה, בכל

של  העבודה ידי על לשלימות מגיע

דרשתיך"? לבי "בכל

ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ,‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ‰ÏÁz7 ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈¿≈

היום  "זה דיבורֿהמתחיל במאמר

השנה  בראש שנאמר מעשיך" תחילת

ביאור  עם לאור ויוצא תשכ"ה, זו, שנה

חוברת  בתחילת )זו בדרךֿאפשר
‰M‰ŒL‡¯ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈…«»»

·È˙k ‰M‰ŒL‡¯·c ,‰¯BzŒÔzÓÏ8ÌÎÏk ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ ¿««»ƒ¿…«»»¿ƒ«∆ƒ»ƒ«À¿∆
,EÈÓÈÓ ·‡BL „Ú EÈˆÚ ·ËBÁÓ 'B‚ ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯ 'B‚»≈∆ƒ¿≈∆≈≈≈∆«≈≈∆

"ÌBi‰"c"היום" שכתוב מקום ¯‡M‰ŒL‰הכוונה˜‡Èכל ÏÚ9, ¿«»≈«…«»»
‡a¯ ‡È„c ‡ÓBÈ10, הגדול הדין ÌÈ·vיום Ìz‡" ‰Ê ÌBÈ·e »¿ƒ»«»¿∆«∆ƒ»ƒ

ÈˆBˆÈ ÏkL ,'B‚ "ÌÎÏkÀ¿∆∆»ƒ≈
˙BÓL מ"ראשיכם הדרגות בכל ¿»

ושואב  עציך "חוטב ועד שבטיכם"

בחוזק ÌÈ·vמימך" עומדים ƒ»ƒ
ÔBL‡¯‰ Ì¯B˜Óa ÌÈlÚ˙Óeƒ¿«ƒƒ¿»»ƒ

הנשמות  כל (Ók·‡¯שורש 'eÎ«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a11,eÈ‰Â ,( ¿ƒ≈»¿«¿

·e˙k‰ Ë¯tL Û‡L אתם" ∆«∆≈≈«»
È·aנצבים" ˙B‚¯„Ó ¯NÚ∆∆«¿≈ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ12ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯ , ƒ¿»≈»≈∆ƒ¿≈∆
ŒÏkÓ ,EÈÓÈÓ ·‡BL „Ú 'B‚«≈≈∆ƒ»
,"ÌÎÏk ÌÈ·v" ÌB˜Ó»ƒ»ƒÀ¿∆

„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï.מלאה באחדות «¬»ƒ¿∆»
‡e‰ ˙e„Á‡‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«»«¿
ÈeÏÈb‰ „vÓ ˜¯ ‡Ï…«ƒ««ƒ

,‰ÏÚÓlnL נחשבים כולם שלגביו ∆ƒ¿«¿»
מידה, Ì˙BÈ‰aבאותה Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿»

‰hÓÏ ביניהם והחילוקים וההבדלים ¿«»
וני  מכלֿמקום נראים כרים,

ÌÈ„Á‡Ï ÌÏek ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ»«¬»ƒ
ŒÔzÓa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .„Á‡k¿∆»«∆≈≈¿««
ÈeÏÈb‰L Û‡ ‰p‰ ,‰¯Bz»ƒ≈«∆«ƒ
¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ) ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«≈∆¬»»««

ÈÈÒ13˙e˜lÁ˙‰ ÈÏa ‰È‰ ( ƒ«»»¿ƒƒ¿«¿
האיר  תורה מתן של האלוקי והגילוי

בשווה, ישראל בני כל אצל ‰¯Èעל ¬≈
שהיו כפי ישראל ‰eÈבני ‰hÓÏ¿«»»

ÌÈ˜eÏÁ ‰nÎÂ ‰nk והבדלים «»¿«»ƒƒ
כדברי  אחד, במצב היו כולם ולא

שבו  הגשמי המקום לגבי ז"ל חכמינו

תורה במתן ישראל בני ∆…¿LÓc‰עמדו
Ô¯‰‡Â BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»ƒ¿≈«¿¿«¬…

'eÎÂ BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ14. ¿ƒ»ƒ¿≈«¿¿
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היפ להיֹות צרי היה ּדלכאֹורה להבין, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָוצרי

הּגילּוי  נמׁש ׁשּבֹו ׁשּבמּתןּֿתֹורה ְְְִִִֶֶַַַַַָָהּדברים,

ּדרגֹות, חלּוקי להיֹות צרי היה לא ְְְְִִִִֵַָָָָָֹמּלמעלה,

עלֿידי  הּגילּוי נמׁש ׁשּבֹו ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹואילּו

ּדרגֹות. חלּוקי להיֹות היה צרי הּמּטה, ְְֲִִִֵַַַָָָָָעבֹודת

˙eiË¯Ù·e ֿ ּדמּתן הענין ּכללּות ּדהּנה, יֹותר, ƒ¿»ƒְְְְִִֵֵַַָָָ

ׁשהרי  מּלמעלה, הּגילּוי הּוא ְְֲִִֵֶַַָָּתֹורה

ּובפרט  סיני, הר על הוי' וּירד ּכתיב ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבמּתןּֿתֹורה

ז"ל  חכמינּו ּבמדרׁשי המבאר ׁשּקֹודם 15עלּֿפי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ירדּו לא ׁש"עליֹונים הּגזרה היתה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּתןּֿתֹורה

לעליֹונים", יעלּו לא ותחּתֹונים ְְְְְֲִִִֶַַַָֹלתחּתֹונים,

חיּבּור  ונעׂשה הּגזרה נתּבּטלה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּובמּתןּֿתֹורה

ּכמאמר  הּקּב"ה, עלֿידי ותחּתֹונים ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָעליֹונים

הּתֹורה  ּגם הּנה לזה, ונֹוסף הּמתחיל". ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ"ואני

ההפרׁש ּכּידּוע מהתחּלקּות, למעלה היא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָעצמּה

ּבדּוגמת  הן ׁשהּמצֹות למצֹות, ּתֹורה ְְְְְִִֵֵֶַַָּבין

אברין  רמ"ח הן ּפיקּודין ּדרמ"ח ְִִִִֵֵֵַַַַָָָהאברים,

ויׁש16ּדמלּכא  מּזּולתֹו, מחּולק הּוא אבר ׁשּכל , ְְְְִֵֵֶַָָָָָ

מצֹות  יׁש ׁשהרי והגּבלֹות, מדידֹות ּכּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבהם

ּכל  ׁשּלא מצֹות ויׁש ּבהן, חיבים יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל

וההגּבלה  הּמדידה על ונֹוסף ּבהן. חיבים ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָיׂשראל

ּגם  והגּבלה מדידה ּבּמצֹות יׁש יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּמּצד

ּבזמן  ׁשּתלּויֹות מצֹות ׁשּיׁש והּמקֹום, הּזמן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָמּצד

הּזמן  ׁשּמּצד וההגּבלה ׁשהמדידה ּומּובן, ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָּומקֹום.

ׁשּמּצד  וההגּבלה מהּמדידה למּטה היא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָוהּמקֹום

מהעֹולם, למעלה הם ׁשּיׂשראל ּכיון ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל,

ּומקֹום  זמן הּוא הּתֹורה 17ׁשּגדרֹו מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְִֵֵֶֶַַַָָ

ּבׁשוה, האברים ּבכל ׁשהּוא ּבאברים, החּיּות את ׁשּממׁשי הּדם ּדּוגמת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיא

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבארּוכה .18ּכמבאר ְְֲִֵַַָָָֹ

הּדם LÈÂג) ּבדּוגמת ׁשהיא ּבּתֹורה, ההתחּלקּות העּדר ענין ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

את  ׁשּממׁשי ּבּדם ההתחּלקּות העּדר ּדהּנה, ּבאברים. חּיּות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּממׁשי
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ג.15) פי"ב, שמו"ר טו. וארא סע"א).16)תנחומא (עד, ת"ל תקו"ז א).17)ראה (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא במדבר 18)ראה

ואילך. א יג,
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,ÌÈ¯·c‰ CÙÈ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»»ƒƒ¿≈∆«¿»ƒ

ÈeÏÈb‰ CLÓ BaL ‰¯BzŒÔzÓaL האלוקי‰È‰ ‡Ï ,‰ÏÚÓlÓ ∆¿««»∆ƒ¿««ƒƒ¿«¿»…»»
˙B‚¯c È˜eÏÁ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ מול אל שווים להיות צריכים היו וכולם »ƒƒ¿ƒ≈¿»

הגדול, È„ÈŒÏÚהגילוי ÈeÏÈb‰ CLÓ BaL ‰M‰ŒL‡¯a eÏÈ‡Â¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿»«ƒ«¿≈
‰È‰ CÈ¯ˆ ,‰hn‰ ˙„B·Ú¬«««»»ƒ»»

˙B‚¯c È˜eÏÁ ˙BÈ‰Ï כל שהרי ƒ¿ƒ≈¿»
בבני  סוג (וכל ישראל מבני אחד

בהתאם  עבודתו את עובד ישראל)

ולמה  שלו, הפרטית וליכולת לדרגה

אחדות  יש השנה בראש למעשה כן אם

שבבני  הסוגים עשרת כל של מלאה

מדרגות  יש תורה במתן ודווקא ישראל,

שונות? 'ומחיצות'

,‰p‰c ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk הכללי העניין ¿»»ƒ¿»

ÈeÏÈb‰ ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓc של ¿««»«ƒ
È¯‰Lהאלוקות  ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆¬≈

'ÈÂ‰ „¯iÂ ·È˙k ‰¯BzŒÔzÓa¿««»¿ƒ«≈∆¬»»
,ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ והתגלות ירידה היינו ««ƒ«

למטה, ÈtŒÏÚמלמעלה Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ
‡·Ó‰eÈÓÎÁ ÈL¯„Óa ¯ «¿…»¿ƒ¿¿≈¬»≈

Ï"Ê15‰¯BzŒÔzÓ Ì„BwL «∆∆««»
‰¯Êb‰ ‰˙È‰ ֿ הקדוש וגזר שקבע »¿»«¿≈»

e„¯Èברוךֿהוא  ‡Ï ÌÈBÈÏÚ"L∆∆¿ƒ…≈¿
eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBzÁ˙Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ…«¬
‰¯BzŒÔzÓ·e ,"ÌÈBÈÏÚÏ»∆¿ƒ¿««»

‰¯Êb‰ ‰Ïha˙ הזו ההבדלה של ƒ¿«¿»«¿≈»
ÌÈBÈÏÚ ¯eaÈÁ ‰NÚÂ¿«¬»ƒ∆¿ƒ
,‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈBzÁ˙Â¿«¿ƒ«¿≈«»»

¯Ó‡Ók הגזירה ביטול שעם המדרש ¿«¬«
הקדושֿברוךֿהוא È‡Â"«¬ƒאמר

"ÏÈÁ˙n‰,ומטה מעלה בין לחבר ««¿ƒ
סיני". הר אל ה' "וירד «¿ÛÒBÂככתוב

,‰ÊÏ גילוי הוא תורה מתן שעניין ¿∆
הנבראים  של פעולה ולא מלמעלה

באופן  הוא הגילוי (ולכן התחתונים

בפרט) נברא לכל בהתאמה ולא כללי

dÓˆÚ ‰¯Bz‰ Ìb ‰p‰ מצד ƒ≈««»«¿»
ומהותה ÏÚÓÏ‰עניינה ‡È‰ƒ¿«¿»
˙e˜lÁ˙‰Ó ועניינים לפרטים ≈ƒ¿«¿

ÔÈaשונים, L¯Ù‰‰ Úe„ik«»««∆¿≈≈
Ô‰ ˙Bˆn‰L ,˙BˆÓÏ ‰¯Bz»¿ƒ¿∆«ƒ¿≈

,ÌÈ¯·‡‰ ˙Ó‚e„aהזוהר ÔÈ„e˜Ètכלשון Á"Ó¯c הציוויים ,רמ"ח ¿¿«»≈»ƒ¿««ƒƒ
kÏÓc‡המצוות ÔÈ¯·‡ Á"Ó¯ Ô‰16, האברים ותכונות המלך, אברי ≈««≈»ƒ¿«¿»

B˙ÏefÓהן ˜ÏeÁÓ ‡e‰ ¯·‡ ÏkL,לו מיוחדות תכונות לו LÈÂויש ∆»≈»¿»ƒ»¿≈
Ì‰aבמצוות גם וכך השונים BÏa‚‰Â˙,באברים ˙B„È„Ó ‰nk »∆«»¿ƒ¿«¿»

Ï‡¯NÈ ÏkL ˙BˆÓ LÈ È¯‰L∆¬≈≈ƒ¿∆»ƒ¿»≈
‡lL ˙BˆÓ LÈÂ ,Ô‰a ÌÈ·ÈÁ«»ƒ»∆¿≈ƒ¿∆…

Ô‰a ÌÈ·ÈÁ Ï‡¯NÈ Ïk רק אלא »ƒ¿»≈«»ƒ»∆
וכד'. המלך רק או ÏÚכוהנים ÛÒBÂ¿»«
‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰ המצוות של «¿ƒ»¿««¿»»

˙Bˆna LÈ ,Ï‡¯NÈ „vnL∆ƒ«ƒ¿»≈≈«ƒ¿
„vÓ Ìb ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó¿ƒ»¿«¿»»«ƒ«
˙BˆÓ LiL ,ÌB˜n‰Â ÔÓf‰«¿«¿«»∆≈ƒ¿

ÔÓÊa ˙BÈeÏzL מצוות כמו מסוים ∆¿ƒ¿«
התלויות ÌB˜Óeהחגים המצוות כמו »

נ  ולא לארץ.בארץ בחוץ והגות

‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„Ó‰L ,Ô·eÓe»∆«¿ƒ»¿««¿»»
‡È‰ ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ „vnL∆ƒ««¿«¿«»ƒ
‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰Ó ‰hÓÏ¿«»≈«¿ƒ»¿««¿»»

,Ï‡¯NÈ „vnL הגבלה והיא ∆ƒ«ƒ¿»≈
יותר עוד שמגבילה «≈ÔÂÈkוהגדרה

Ì‰ Ï‡¯NiL מהותם עצם מצד ∆ƒ¿»≈≈
‡e‰ B¯„bL ,ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»∆ƒ¿

ÌB˜Óe ÔÓÊ17 ההגבלות שתי ¿«»
גשמית. מציאות שמגדירות

למצוות ביחס אמור זה »Œ‰Óוכל
˙Ó‚ec ‡È‰ ‰¯Bz‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«»ƒ¿«
˙eiÁ‰ ˙‡ CÈLÓnL Ìc‰«»∆«¿ƒ∆««

‡e‰L ,ÌÈ¯·‡a חיות ומביא זורם »≈»ƒ∆
¯‡·Ók ,‰ÂLa ÌÈ¯·‡‰ ÏÎa¿»»≈»ƒ¿»∆«¿…»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰Îe¯‡a18. «¬»¿ƒ≈»
ÔÈÚ ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿«
,‰¯Bza ˙e˜lÁ˙‰‰ ¯cÚ‰∆¿≈«ƒ¿«¿«»
Ìc‰ ˙Ó‚e„a ‡È‰L∆ƒ¿¿««»
.ÌÈ¯·‡a ˙eiÁ CÈLÓnL∆«¿ƒ«»≈»ƒ
˙e˜lÁ˙‰‰ ¯cÚ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿«¿
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ּומחּיה  ּבאברים ּבא ׁשּכבר ּכמֹו ּגם הּוא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָהחּיּות,

והחּיּות  הּדם ּבין הפרׁש אין אז ׁשּגם ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹותם,

זה  ואין ׁשּברגל. ּבאצּבע והחּיּות להּדם ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבראׁש

מּצד  ׁשהאֹורֹות היֹות ּדעם האֹורֹות, ּפׁשיטּות ְְְֱִִִֶַָָּכמֹו

ׁשהאֹורֹות  לּׁשיטה מּבעי [לא ּפׁשּוטים הם ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹעצמם

אינם  ׁשהאֹורֹות לּׁשיטה ּגם אּלא ּפׁשּוטים, ְִִֵֵֶֶַַָָָָהם

הּכלים  לגּבי ּבפׁשיטּות הם הרי - ],19ּפׁשּוטים ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַ

ּגם  מצטּירים ּבּכלים ּבהתלּבׁשּותם ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָמּכלֿמקֹום

ׁשהם  ׁשּבּכלים הּצּיּור ׁשּמּצד והינּו, עלֿידם, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהם

ּגם  צּיּור  נעׂשה כּו', וחסד חכמה ׁשל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָּבצּיּור

האֹורֹות  ׁשּגם ּבּכלים, הּמתלּבׁשים ְְִִִֵֶַַַַָָּבאֹורֹות

וכּו', החסד ואֹור החכמה אֹור ּבׁשם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָנקראים

והענין  האֹורֹות. את מגּלים ׁשהּכלים לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָוהינּו

- ּגילּוי ׁשענינּה ׁשהּמלכּות ידּוע ּדהּנה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבזה,

וׁשם, ּכח ּכלי, אֹור, ׁשמֹות, ּבד' ְְְְִִֵֵֵַֹנקראת

ענין - אחד ענינם אבל ׁשּבכללּות הּגילּוי, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

מה  ועלּֿדר ּביניהם. חלּוקים יׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבפרטּיּות

לעיל  ׁשּבכללּות 20ׁשּנתּבאר ו'ׁשם', 'אֹור' ּבענין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

מּלבּדֹו" עֹוד ׁש"אין זה מּצד ּכי אחד, ענין 21הם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

מיּניּה" ּפנּוי אתר הּׁשם 22ו"לית ענין ּגם הּנה , ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ

ּכיון  וגילּוי, אֹור ּכמֹו הּוא ּבהעלם) ְְְְִֵֵֶֶָ(ׁשהּוא

ּגיסא, ּולאיד ּבגילּוי. הּוא הּכל העצמּות ְְְִִִִֶַַַָָָֹׁשּמּצד

האֹורֹות  ּגם והּגילּויים, האֹורֹות ׁשּכל זה ְִִִֶֶַַַָָָמּצד

העצמּות, לגּבי ּבאיןֿערֹו הם נעלים, ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָהּיֹותר

ּכמֹו הּוא ּבגילּוי) (ׁשהּוא ה'אֹור' ענין ּגם ְְְִִִֵֶַַָהּנה

הפרׁש יׁש ּבפרטּיּות אבל ּבהעלם. ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ'ׁשם'
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"פשיטותם"19) - דספירות אורות ערך הערכיםֿחב"ד ספר וראה סב). (ע' תרנ"ח - שבתו"א אליהו פתח לד"ה הגהות ראה

וש"נ. ס"ג. 6).20)ו"ציורם" ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד היום זה לה.21)ד"ה ד, תנ"ז 22)ואתחנן תקו"ז

סע"ב). (צא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ,˙eiÁ‰ ˙‡ CÈLÓnL Ìca מהנפש באה שהחיות כפי רק לא «»∆«¿ƒ∆««

a‡אלא  ¯·kL BÓk Ìb ומתפשט בגוף ÌÈ¯·‡aהדם השונים «¿∆¿»»»≈»ƒ
Ê‡ ÌbL ,Ì˙B‡ ‰iÁÓe מהאברים ואחד אחד לכל זורם כבר כשהדם  גם  ¿«∆»∆«»

eiÁ‰Â˙בפרט Ìc‰Ï L‡¯aL ˙eiÁ‰Â Ìc‰ ÔÈa L¯Ù‰ ÔÈ‡≈∆¿≈≈«»¿««∆»…¿«»¿««
Ï‚¯aL Úaˆ‡a זה לעניין »∆¿«∆»∆∆

הבדל  אין חיים, אברים הם ששניהם

חיה, יד או חי ראש זהו אם

או  בראש החיות של וההתלבשות

שום  בה פועלת לא הדם) ידי (על ברגל

והגדרה. BÓkהגבלה ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿
,˙B¯B‡‰ ˙eËÈLt בקבלה מבואר ¿ƒ»

העליונות  הספירות שעשר וחסידות

מאירות  בכלל) האלוקי (והאור

ההארה  (שהם 'אורות' באמצעות

ו'כלים' האלוקית) וההתגלות

ה  במידה שבאמצעותם הוא אור

כאן  מבאר כך ועל מסוימת ובהגדרה

רחוק  החיות בענין ההתחלקות שאי

מאשר  יותר והגבלה מהגדרה

וההגדרה) ה'ציור' (העדר ה'פשיטות'

ה'אורות', ‰BÈ˙של ÌÚc¿ƒ¡
ÌÓˆÚ „vÓ ˙B¯B‡‰L בעצם ∆»ƒ««¿»

ÈÚaÓמהותם ‡Ï] ÌÈËeLt Ì‰≈¿ƒ…ƒ»≈
לומר צריך של ËÈMÏ‰אין «ƒ»

הסוברים מצד B¯B‡‰L˙המקובלים ∆»
ÌÈËeLt,עצמם Ì‰'ציור' כל ללא ≈¿ƒ

בא  ה'ציור' מושג וכל והגדרה,

בוודאי  זו שיטה שלפי מהכלים

פשוטים הם האורות «∆‡l‡שבמהותם
‰ËÈMÏ Ìb המקובלים של ««ƒ»

ÌÈËeLt ÌÈ‡ ˙B¯B‡‰L∆»≈»¿ƒ
'ציור' יש עצמם באורות וגם במהותם,

מאיר  למשל, החסד, ובספירת מסוים.

- חסד של אור גם ‰¯Èמלכתחילה ¬≈
האורות  זו eËÈLÙa˙לשיטה Ì‰≈ƒ¿ƒ
ÌÈÏk‰ Èa‚Ï19 בין להשוות אין כי ¿«≈«≈ƒ

ב'כלים'], שהוא לכפי באורות שהוא כפי למרות ÌB˜ÓŒÏkÓה'ציור' ƒ»»
הרי 'פשוטים', עצמם מצד ÌÈ¯iËˆÓשהאורות ÌÈÏka Ì˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿»«≈ƒƒ¿«¿ƒ

,Ì„ÈŒÏÚ Ì‰ Ìb בכלים ה'פשוטים' האורות של ההתלבשות כלומר, «≈«»»
'מצויירים' יהיו האורות שגם גורמת ‰eiv¯'מצויירים', „vnL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ««ƒ

,'eÎ „ÒÁÂ ‰ÓÎÁ ÏL ¯eiˆa Ì‰L ÌÈÏkaL'ציור' בכלים והרי ∆«≈ƒ∆≈¿ƒ∆»¿»¿∆∆
ומודגש בולט באופן הם החסד ו'ציור' ˆei¯החכמה ‰NÚ והגדרהÌb «¬∆ƒ«

ÌLa ÌÈ‡¯˜ ˙B¯B‡‰ ÌbL ,ÌÈÏka ÌÈLaÏ˙n‰ ˙B¯B‡a»«ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ∆«»ƒ¿»ƒ¿≈
,'eÎÂ „ÒÁ‰ ¯B‡Â ‰ÓÎÁ‰ ¯B‡'ציור' עצמם בהם שיש אורות היינו «»¿»¿«∆∆¿

˙B¯B‡‰ ˙‡ ÌÈl‚Ó ÌÈÏk‰L ÈÙÏ eÈ‰Â ידי על הוא האורות גילוי ¿«¿¿ƒ∆«≈ƒ¿«ƒ∆»
ומאחר  ממקורם, מתגלים ולא מאירים האורות אין הכלים וללא הכלים,

האורות, את המגלים הם שהכלים

הכלים  כמו מצויירים נעשים האורות

אותם. ומגלים הממשיכים

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
˙eÎÏn‰L האחרונה הספ ירה ∆««¿

ומאיר  יורד הספירות אור שדרכה

ÈeÏÈbלמטה dÈÚL הספירות של ∆ƒ¿»»ƒ
BÓL˙,שמעליה '„a ˙‡¯˜ -ƒ¿≈¿≈

,ÌLÂ Ák ,ÈÏk ,¯B‡¿ƒ…«¿≈
ÔÈÚ - „Á‡ ÌÈÚ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿«

,ÈeÏÈb‰ הארה הוא אור שהרי «ƒ
האור. מקור המאור, של והתפשטות

מאיר. האור דרכו אמצעי הוא הכלי

שגם  ועשיה לפעולה אמצעי הוא הכוח

'לקרוא' דרך הוא והשם גילוי. זה

זה  בשם הנקרא הדבר את ולהמשיך

ÌÈ˜eÏÁ LÈ ˙eiË¯Ùa Ï·‡¬»ƒ¿»ƒ≈ƒƒ
Ì‰ÈÈa ההגדרות מארבעת אחת וכל ≈≈∆

מיוחד. עניין מבטאת ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂהללו
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó20 במאמר «∆ƒ¿»≈¿≈

תחילת  היום "זה דיבורֿהמתחיל

לעיל הנזכר '‡B¯'מעשיך" ÔÈÚa¿ƒ¿«
ÔÈÚ Ì‰ ˙eÏÏÎaL ,'ÌL'Â¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿»
„BÚ ÔÈ‡"L ‰Ê „vÓ Èk ,„Á‡∆»ƒƒ«∆∆≈

"Bc·lÓ21 אחרת מציאות אין ƒ¿«
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא מלבד

"dÈpÈÓ Èet ¯˙‡ ˙ÈÏ"Â22, ¿≈¬»»ƒ≈
ממנו פנוי מקום ÔÈÚאין Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿«

ÌÏÚ‰a ‡e‰L) ÌM‰ כמבואר «≈∆¿∆¿≈
אינו  שה'שם' הנזכר במאמר באריכות

הדבר  של המהות את כלל מגלה

זה) בשם ‡B¯הנקרא BÓk ‡e‰¿
ÈeÏÈ‚a ‡e‰ Ïk‰ ˙eÓˆÚ‰ „vnL ÔÂÈk ,ÈeÏÈ‚Â לגבי כי ¿ƒ≈»∆ƒ«»«¿«…¿ƒ

והסתר. העלם מהווה לא דבר שום ה'עצמות'

,‡ÒÈb C„È‡Ïe,שני ÌÈÈeÏÈb‰Â,מצד ˙B¯B‡‰ ÏkL ‰Ê „vÓ ¿ƒ»ƒ»ƒ«∆∆»»¿«ƒƒ
CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ ,ÌÈÏÚ ¯˙Bi‰ ˙B¯B‡‰ Ìb יחס כל להם אין «»«≈«¬ƒ≈¿≈¬

ÈeÏÈ‚a)והשוואה ‡e‰L) '¯B‡'‰ ÔÈÚ Ìb ‰p‰ ,˙eÓˆÚ‰ Èa‚Ï¿«≈»«¿ƒ≈«ƒ¿«»∆¿ƒ
L¯Ù‰ LÈ ˙eiË¯Ùa Ï·‡ .ÌÏÚ‰a ‡e‰L 'ÌL' BÓk ‡e‰¿≈∆¿∆¿≈¬»ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
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העלם. הּוא ו'ׁשם' ּגילּוי, הּוא ׁש'אֹור' ְְִֵֵֵֵֶֶֶּביניהם,

'ּכלי' 'אֹור' הּבחינֹות לד' ּבנֹוגע הּוא ְְְְְִִֵֵַַּוכמֹוֿכן

ענין  - אחד ענינם ׁשּבכללּות ו'ׁשם', ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ'ּכח'

נקראת  - ּגילּוי ׁשענינּה הּמלכּות ולכן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּגילּוי,

ּבׁשם  נקראת ׁשּלפעמים והינּו, אּלּו, ׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָּבד'

ׁשּב'אֹור', הּגילּוי ענין מּצד והּוא ואֹור, ְְְִִִֶֶַַַָָָהארה

אבל  ו'ׁשם'. 'ּכח' 'ּכלי' ּבׁשם נקראת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹולפעמים

להענינים  ה'אֹור' ענין ּבין חלּוק יׁש ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָּבפרטּיּות,

ּדבקּותֹו מּצד ה'אֹור', ּדענין ו'ׁשם'. 'ּכח' ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹּד'כלי'

ולכן  ּבמקֹורֹו, נכלל להיֹות הּוא טבעֹו ְְְְְִִִִֵַָָָּבּמאֹור,

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּגילּוי, היפ הּוא עצמֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַַמּצד

ּבבחינת  להיֹותם ו'ׁשם', 'ּכח' ּד'כלי' ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָֹהענינים

ולפעֹול  להמׁשי הּוא ענינם נּכרת, ּבלּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָּדבקּות

הענינים  ּבפרטי ּגם הּוא וכן כּו'. למּטה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּגילּוי

הם  ׁשּכּולם היֹות עם ּגּופא, ו'ׁשם' 'ּכח' ְְֱִִִֵֵֶַָָֹּד'כלי'

מּכלֿמקֹום  נּכרת, ּבלּתי ּודבקּות העלם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבבחינת

העלם  ּבבחינת הּוא ׁשה'ּׁשם' ּביניהם, הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַיׁש

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו אינֹו20לגמרי, ׁשה'ּׁשם' ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  כּו', ׁשרׁשֹו את ּכלל ּומגּלה ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָמֹורה

ׁשע  והינּו, האֹורֹות, את מגּלים הם נין הּכלים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשה'ּׁשם' ל'ׁשם', 'אֹור' ּבין ממּוצע הּוא ְְִֵֵֵֵֶַַָהּכלים

מגּלים  הם והּכלים לגמרי, העלם ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַהּוא

האֹורֹות  את 23את מגּלים ׁשהּכלים וכיון . ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבהם  הּמתלּבׁשים האֹורֹות לכן ְְִִֵֶַַָָָָהאֹורֹות,

ׁשּגם  עלֿידם, מצטּירים  עלֿידם, ְְְִִִִֶַַַַַָָָָּומתּגּלים

החסד. ואֹור החכמה אֹור ּבׁשם נקראים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהאֹורֹות

ׁשּמּצד  היֹות ּדעם האֹורֹות, ּבענין הּוא זה ְְְְֱִִִֶֶַַָָוכל

ּבהתלּבׁשּותם  מּכלֿמקֹום ּפׁשּוטים, הם ְְְְְִִִֵַַָָָָעצמם

ענין  מהּֿׁשאיןּֿכן מצטּירים. הם הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַּבּכלים

ּבאברים  ׁשּמתלּבׁש ּכפי ּגם הּנה והחּיּות, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּדם
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ÈeÏÈb ‡e‰ '¯B‡'L ,Ì‰ÈÈa,העצם ‰ÌÏÚשל ‡e‰ 'ÌL'Â ≈≈∆∆ƒ¿≈∆¿≈

בו. ונרגש ניכר לא שמקורו

,'ÌL'Â 'Ák' 'ÈÏk' '¯B‡' ˙BÈÁa‰ '„Ï Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿≈«¿«¿ƒ¿ƒ…«¿≈
,ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ - „Á‡ ÌÈÚ ˙eÏÏÎaL יותר שבפרטיות למרות ∆ƒ¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿««ƒ

לגילוי, קשורים יותר והכוח האור

להעלם  קשורים יותר והשם והכלי

ÈeÏÈb dÈÚL ˙eÎÏn‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¿∆ƒ¿»»ƒ
,el‡ ˙BÓL '„a ˙‡¯˜ -ƒ¿≈¿≈≈
˙‡¯˜ ÌÈÓÚÙlL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»ƒƒ¿≈
„vÓ ‡e‰Â ,¯B‡Â ‰¯‡‰ ÌLa¿≈∆»»¿¿ƒ«
,'¯B‡'aL ÈeÏÈb‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ∆»
'ÈÏk' ÌLa ˙‡¯˜ ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒƒ¿≈¿≈¿ƒ

.'ÌL'Â 'Ák' באופן הוא זה וכל …«¿≈
יש  המלכות בספירת אכן כי כללי

הדברים  ארבעת כל את כללי באופן

LÈהאמורים ,˙eiË¯Ùa Ï·‡¬»ƒ¿»ƒ≈
'¯B‡'‰ ÔÈÚ ÔÈa ˜eÏÁ ששייך ƒ≈ƒ¿«»

לגילוי  ÈÏÎ'c'במיוחד ÌÈÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
'ÌL'Â 'Ák' ואמצעים אופנים שהם …«¿≈

אבל  ומתבטא פועל המקור בהם

הוא וההבדל »¿ÔÈÚc¿ƒבהעלם.
,¯B‡na B˙e˜·c „vÓ ,'¯B‡'‰»ƒ«¿≈«»
הארה  רק היא מציאותו כל שהרי

מציאות  לו ואין המאור של והתפשטות

עצמו BÈ‰Ï˙בפני ‡e‰ BÚ·Ëƒ¿ƒ¿
B¯B˜Óa ÏÏÎ שואף הוא ולזה ƒ¿»ƒ¿

תמיד, BÓˆÚונמשך „vÓ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ««¿
ÈeÏÈb‰ CÙÈ‰ ‡e‰ כשהוא שהרי ≈∆«ƒ

ועד  לגמרי, נעלם הוא במקורו נכלל

קטן  (כנר מציאותו כל את שמאבד

גדולה), באבוקה ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óהנכלל
'Ák' 'ÈÏÎ'c ÌÈÈÚ‰ Ôk≈»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ…«
˙ÈÁ·a Ì˙BÈ‰Ï ,'ÌL'Â¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÚ ,˙¯k ÈzÏa ˙e˜·c¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆ƒ¿»»
ÈeÏÈb‰ ÏBÚÙÏÂ CÈLÓ‰Ï ‡e‰¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

'eÎ ‰hÓÏ באריכות שנתבאר וכפי ¿«»
היום  "זה דיבורֿהמתחיל במאמר יותר

ונקודת  לעיל. הנזכר מעשיך" תחילת

בין  והתאחדות שבדבקות היא הדברים

'דבקות  – דרגות שתי יש דברים  שני

ודבקות  התאחדות היא שגם ניכרת'

בדרגה  והתאחדות ודבקות המתאחדים, דברים שני כאן שיש ניכר עדיין אבל

ניכר  שלא כך כדי עד שנתאחדו היינו ניכרת', בלתי 'דבקות היא גבוהה יותר

וכיון  אחת, כמציאות נראים הם אלא ומחוברים דבקים דברים שני כאן שיש

וה  התגלות הוא עם ש'אור' שלו וההתאחדות הדבקות העצם, של תפשטות

נעלית  בדבקות בעצם ודבוק מאוחד ה'שם' ואילו ניכרת' 'דבקות היא העצם

וזה  עצמה, בפני כמציאות נראה ולא בעצם בהעלם הוא כי ניכרת, בלתי  יותר,

העניינים  לשלושת 'אור' בין ההבדל

שהאור  ו'שם' ו'כוח' 'כלי' של האחרים

ומתבטא  מאיר והוא המאור מעין הוא

בהעלם. הוא השם אבל בגילוי,

ÌÈÈÚ‰ ÈË¯Ùa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
‡Ùeb 'ÌL'Â 'Ák' 'ÈÏÎ'cƒ¿ƒ…«¿≈»

ÌÏekLעצמם  ˙BÈ‰ ÌÚ כל , ƒ¡∆»
האמורים  הדברים ≈‰Ìשלושת

ÈzÏa ˙e˜·„e ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆¿≈¿≈ƒ¿ƒ
,˙¯k,מוחלטת דבקות שהיא ƒ∆∆

לעיל, LÈכמבואר ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈
‡e‰ 'ÌM'‰L ,Ì‰ÈÈa L¯Ù‰∆¿≈≈≈∆∆«≈
BÓk ,È¯Ó‚Ï ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆¿≈¿«¿≈¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL20'ÌM'‰L ∆ƒ¿»≈¿≈∆«≈
˙‡ ÏÏk ‰l‚Óe ‰¯BÓ BÈ‡≈∆¿«∆¿»∆

'eÎ BL¯L מתוך לדעת אפשר ואי »¿
הדבר, של המהות מהי »Œ‰Óהשם

ÌÈl‚Ó Ì‰ ÌÈÏk‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«≈ƒ≈¿«ƒ
,˙B¯B‡‰ להיות ‡˙ פעולתם כל וזו ∆»

ויאירו, יתגלו האורות שדרכו אמצעי

‡e‰ ÌÈÏk‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿««≈ƒ
ÚˆeÓÓדרגתֿביניים'¯B‡' ÔÈa ¿»≈

˙ÈÁ·a ‡e‰ 'ÌM'‰L ,'ÌL'Ï¿≈∆«≈ƒ¿ƒ«
Ì‰ ÌÈÏk‰Â ,È¯Ó‚Ï ÌÏÚ‰∆¿≈¿«¿≈¿«≈ƒ≈

˙B¯B‡‰ ˙‡ ÌÈl‚Ó23. ¿«ƒ∆»
˙‡ ÌÈl‚Ó ÌÈÏk‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«≈ƒ¿«ƒ∆
˙B¯B‡‰ ÔÎÏ ,˙B¯B‡‰»»≈»
ÌÈlb˙Óe Ì‰a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯iËˆÓ ,Ì„ÈŒÏÚ מקבלים «»»ƒ¿«¿ƒ
והגבלה ÌbL'ציור' ,Ì„ÈŒÏÚ«»»∆«

˙B¯B‡‰ הכלים רק לא עצמם, »
‰ÓÎÁ‰ ¯B‡ ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈«»¿»

.„ÒÁ‰ ¯B‡Â¿«∆∆
,˙B¯B‡‰ ÔÈÚa ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ¿«»
Ì‰ ÌÓˆÚ „vnL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆ƒ««¿»≈
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈËeLt¿ƒƒ»»
Ì‰ È¯‰ ÌÈÏka Ì˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿»«≈ƒ¬≈≈

ÌÈ¯iËˆÓ'החסד 'אור החכמה', 'אור נעשים עצמם האורות שגם וכאמור ƒ¿«¿ƒ
eiÁ‰Â˙וכד'. Ìc‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó,הגוף לאברי מהנפש שבאה «∆≈≈ƒ¿««»¿««
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d"kyz'dכו ,ixyz 'e ,daey zay ,jlie zyxt zay

ּבלי  ּבפׁשיטּותֹו הּוא נׁשאר אֹותם, ְְְְִִִִֶַָָּומחּיה

ּבנֹוגע  ּגם מּובן ּומּזה ּכלל. וצּיּור ְְְְְִִִֵֶַַַָָהתחּלקּות

למעלה  ׁשהיא לדם, ׁשּנמׁשלה ְְְְְִִֶֶַַָָָָלּתֹורה

ּגם  להיֹות צריכה היתה ועלּֿפיֿזה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָמהתחּלקּות.

חלּוקי  יהיּו ׁשּלא ּבאֹופן למּטה הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹנתינת

ואהרן  ּבפניֿעצמֹו מחיצה ּדמׁשה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹּדרגֹות,

כּו'. ּבפניֿעצמֹו ְְְִִֵַָמחיצה

ÌÓ‡ ׁשהּוא למּתןּֿתֹורה ּבנֹוגע הּוא זה ּכל »¿»ְְֵֶֶַַַָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  מלמעלה. ּגילּוי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָּבאֹופן

הּמּטה  עבֹודת מּצד הּוא ׁשהּגילּוי ְֲִִֶַַַַַַָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

לדֹודי" "אני להיֹות צרי ׁשּתחלה ׁשּזהּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָּדוקא,

לי" "ּדֹודי אחרּֿכ נעׂשה הרי 24ועלֿידיֿזה , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

חלּוקי  יׁש הּמּטה ּדעבֹודת הענין ּכללּות ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָמּצד

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּדעֹותיהם 25ּדרגֹות, אין ְְֲֵֵֵֵֶַַַַָ

זה  ואין ּתֹורה, עלּֿפי הּוא ׁשּכן והינּו, ְְְִֵֵֶֶַַָָׁשוֹות,

ּגדלּות  מּצד ׁשּזהּו אּדרּבה, אּלא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּגריעּותא,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּגדּולתֹו26הּבֹורא, להּגיד ְְְֲִֵֵַַַַַַָ

ּבחֹותם  מטּבעֹות ּכּמה טֹובע ׁשאדם הּקּב"ה, ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשל

הּמלכים  מלכי ּומל לזה, זה ּדֹומין ּכּולם - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

הראׁשֹון  אדם ׁשל ּבחֹותמֹו אדם ּכל טבע ְִֶַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה

ּגם  ּומה לחברֹו. ּדֹומה מהם אחד ואין -ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָ

ע  היא ֿ הּׁשנה ּדראׁש העבֹודה בֹודת ׁשּכללּות ְְֲֲִֶַַָָָָָֹ

להּבא, על וקּבלה העבר על ּבחרטה ְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָָהּתׁשּובה

ׁשהרי  ּדרגֹות, חלּוקי יׁש העבר על הּתקּון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּובענין

חברֹו ׁשל להעבר אחד ׁשל העבר ּדֹומה ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָאינֹו

ּדרגֹות  חלּוקי להיֹות צרי היה ועלּֿפיֿזה ְְְִִִִֵֶַָָָָכּו'.

 ֿ ׁשּבראׁש אפׁשר אי מּובן ואינֹו ְְְְֵֵֶֶַָָָָֹֹּבראׁשֿהּׁשנה.

לאחדים  ּכלכם ּד"נּצבים הענין יהיה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֻהּׁשנה

ּדרגֹות  חלּוקי היּו - מּלמעלה הּגילּוי מּצד ׁשהּוא ּבמּתןּֿתֹורה  ודוקא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכאחד",

וכּו'. ּבפניֿעצמֹו מחיצה ְְְְְִִֵֶַָֹּדֿמׁשה

הּוא ‡Cד) ּובענין 27הענין ׁשּלמעלה. חכמה ּבחינת היא הּתֹורה ּדהּנה, , «ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ּומבאר ידּוע ּבעצם 28החכמה, ׁשהּנפׁש היֹות ׁשעם ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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ג.24) ו, א.25)שה"ש לח, סנהדרין רע"א. נח, ברכות א.26)ראה לח, שם גמרא א. לז, סנהדרין סד"ה 27)משנה ראה

ואילך)). תרלד (ס"ע בסופו ח"א תער"ב (המשך תרד"ע נצבים שיב.28)אתם ע' תרצ"ב סה"מ פש"י. שם תער"ב המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ¯‡L ,Ì˙B‡ ‰iÁÓe ÌÈ¯·‡a LaÏ˙nL ÈÙk Ìb ‰p‰ƒ≈«¿ƒ∆ƒ¿«≈»≈»ƒ¿«∆»ƒ¿»

ÏÏk ¯eiˆÂ ˙e˜lÁ˙‰ ÈÏa B˙eËÈLÙa החיות עניין שבעצם וכאמור ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿»
באותו  לראש, הנפש חיות את מביא שהדם וכשם והרגל הראש בין הבדל אין

השינויים  בגלל משתנה הוא ואין לרגל החיות את ומזרים מביא הוא מידה

השונים. האברים שבין והחילוקים

‰¯BzÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈««»
‡È‰L ,Ì„Ï ‰ÏLÓpL∆ƒ¿¿»¿»∆ƒ

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ כשהיא וגם ¿«¿»≈ƒ¿«¿
הוא  ממנה וחלק חלק כל למטה, יורדת

מידה. באותה ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰תורה
˙È˙ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ«
‡lL ÔÙB‡a ‰hÓÏ ‰¯Bz‰«»¿«»¿∆∆…
‰LÓc ,˙B‚¯c È˜eÏÁ eÈ‰Èƒ¿ƒ≈¿»¿…∆
Ô¯‰‡Â BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»ƒ¿≈«¿¿«¬…

'eÎ BÓˆÚŒÈÙa ‰ˆÈÁÓ ולמה ¿ƒ»ƒ¿≈«¿
רק  נזכר המלאה האחדות ענין בפועל

היום  נצבים ("אתם השנה ראש לגבי

יש  התורה לגבי ואילו כולכם")

ומחיצות? וחילוקים הבדלים

Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆¿≈«
ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ‰¯BzŒÔzÓÏ¿««»∆¿∆∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .‰ÏÚÓÏÓ ÈeÏÈbƒƒ¿«¿»«∆≈≈

ÈeÏÈb‰L ‰M‰ŒL‡¯a של ¿…«»»∆«ƒ
השנה  בראש הנמשך האלוקי האור

Âc˜‡,הּוא ‰hn‰ ˙„B·Ú „vÓƒ«¬«««»«¿»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÏÁzL e‰fL∆∆∆¿ƒ»»ƒƒ¿

"È„B„Ï È‡" מצד התעוררות ¬ƒ¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  אל להתקרב האדם

עבודה  אהוב, ל'דוד', כאן הנמשל

למעלה, מלמטה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בדרך
"ÈÏ È„Bc" CkŒ¯Á‡ ‰NÚ24, «¬∆««»ƒƒ

למטה, מלמעלה vÓ„המשכה È¯‰¬≈ƒ«
‰hn‰ ˙„B·Úc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»«¬«««»
¯Ó‡Ók ,˙B‚¯c È˜eÏÁ LÈ≈ƒ≈¿»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯25Ì‰È˙BÚc ÔÈ‡ «≈«≈≈≈∆
ÈtŒÏÚ ‡e‰ ÔkL ,eÈ‰Â ,˙BÂL»¿«¿∆≈«ƒ

,‡˙eÚÈ¯b ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰¯Bz עצם »¿≈∆¿ƒ»
ולא  שוות' דעותיהם ש'אין העובדה

חסרון  בה אין דרגה באותה הם כולם

e‰fL ,‰a¯c‡ ‡l‡ העובדה ∆»«¿«»∆∆
בפרצופיהם  מזה זה שונים האדם שבני

היא vÓ˙eÏ„bובדעותיהם „ ƒ««¿
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‡¯Ba‰«≈¿«¬««≈

Ï"Ê26Ì„‡L ,‰"aw‰ ÏL B˙Ïe„b „Èb‰Ïודם Ú·BËבשר «¿«ƒ¿»∆«»»∆»»≈«
„Á‡ Ì˙BÁa ˙BÚaËÓ ‰nkאחת Ê‰ובצורה ÔÈÓBc ÌÏek - «»«¿≈¿»∆»»ƒ∆

‰ÊÏ,הדבר אותו בדיוק Ú·Ëונראים ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓe »∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»»«
‰ÓBc Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â - ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏL BÓ˙BÁa Ì„‡ Ïk»»»¿»∆»»»ƒ¿≈∆»≈∆∆

B¯·ÁÏ השנה ראש שעבודת וכיוון «¬≈
אמור  מלמטה, בהתעוררות מתחילה

בהתאם  ושינויים הבדלים בה להיות

אחד  כל של העבודה ומדריגת לאופן

eÏÏkL˙ואחד. Ìb ‰Óe««∆¿»
‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰»¬»¿…«»»ƒ

‰·eLz‰ ˙„B·Ú היא והתשובה ¬««¿»
ÏÚ ‰Ïa˜Â ¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯Áa«¬»»«∆»»¿«»»«
ÏÚ Ôe˜z‰ ÔÈÚ·e ,‡a‰Ï¿«»¿ƒ¿««ƒ«
,˙B‚¯c È˜eÏÁ LÈ ¯·Ú‰∆»»≈ƒ≈¿»
ÏL ¯·Ú‰ ‰ÓBc BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈∆∆»»∆
'eÎ B¯·Á ÏL ¯·Ú‰Ï „Á‡∆»¿∆»»∆¬≈
בהתאם  תשובה לעשות צריך אחד וכל

בפרט. שלו ‰È‰לעבר ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»»
˙B‚¯c È˜eÏÁ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ≈¿»
Ô·eÓ BÈ‡Â .‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿≈»
‰M‰ŒL‡¯aL ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»∆¿…«»»
ÌÎÏk ÌÈ·v"c ÔÈÚ‰ ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ¿»¿ƒ»ƒÀ¿∆
‡˜Â„Â ,"„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï«¬»ƒ¿∆»¿«¿»
„vÓ ‡e‰L ‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆ƒ«

‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰ אין שמצידו «ƒƒ¿«¿»
מאיר הוא מי על ‰eÈהבדלים -»

‰ˆÈÁÓ ‰LÓc ˙B‚¯c È˜eÏÁƒ≈¿»¿…∆¿ƒ»
?'eÎÂ BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿¿

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ („27,‰p‰c , «»ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒ«»¿»

‰ÏÚÓlL המובא הזוהר כלשון ∆¿«¿»
החסידות, בתורת רבות פעמים

התורה  נפקת", מחכמה "אורייתא

 ֿ הקדוש של מחכמתו ונמשכת יוצאת

Úe„Èברוךֿהוא. ,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ·e¿ƒ¿««»¿»»«
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Óe28 בחסידות ¿…»¿»«≈

ÌˆÚa LÙp‰L ˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡∆«∆∆¿∆∆
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ענין  אמּתית לפי זה הרי חכמה, היא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָמהּותּה

הּוא  הּנפׁש ענין - ּבהתּגּלּות אבל הּנפׁש. ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָעצם

ּוּבּכחֹות  הּכחֹות, ענין הּוא מּזה ּולמּטה ְְִִֶַַַַַָֹֹחּיּות,

ּובחינת  ּפנימּיים, וכחֹות מּקיפים ּכחֹות יׁש ְְְִִִִִִֵַַָֹֹּגּופא

והינּו, הּפנימּיים, הּכחֹות התחלת היא ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹהחכמה

ּכח  ּבבחינת רק היא החכמה - ההתּגּלּות ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹׁשּבענין

צמצּום  ויׁש הּנפׁש, מעצם ּבריחּוק ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַּבלבד,

 ֿ ועל החכמה. לבחינת הּנפׁש עצם ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהפסק

החכמה  ׁשהיא הּתֹורה ּבענין יּובן ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּדרֿזה

ּכל  יׁשנֹו ׁשּבּתֹורה היֹות ּדעם ְְְְֱִֶֶֶַַָָָׁשּלמעלה,

אּנא 29העצמּות  ראׁשיּֿתיבֹות אנכי, ענין ׁשּזהּו , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יהבית  ּכתבית העצמּות 30נפׁשי ענין מּכלֿמקֹום , ְְְְְִִִִִַַַָָָָָ

ּבאה  ׁשהּתֹורה ּוכפי ּבגילּוי, ּבא אינֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּבּתֹורה

ׁשהּתֹורה  וכיון ּפנימי. אֹור ּבחינת היא ְְְְִִִִִֵֶַַָָּבגילּוי

לפי  למּטה ּובאה נמׁשכת ּפנימי, אֹור ּבחינת ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָהיא

ּכּמה יׁשנם ולכן הּמקּבלים, מדידֹות ער ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

אבל  וכּו'. לעצמֹו מחיצה מׁשה ְְְְְֲִִִֶַָָֹוחילּוקים,

ּוכמֹו ּבגילּוי, העצם נמׁש ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

לעיל  ּבחינת 31ׁשּנתּבאר נמׁשכת ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּגם  וכיון למּטה. ּבגילּוי - העצמית ְְְְְִִֵֶַַַָָָרֹוממּות

ּבגילּוי  נמׁש מהתחּלקּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָהעצם

האחדּות, ענין למּטה ּגם נעׂשה לכן ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָלמּטה,

ּכאחד". לאחדים ּכלכם ְְֲִִִֶֶֶַָָָֻׁש"נּצבים

עם p‰Â‰ה) קׁשּור ּדראׁשֿהּׁשנה העצם ּגילּוי ¿ƒ≈ְִִֶֶַָָָָֹ

ׁשהעבֹודה  ׁשּזהּו ּדוקא, הּׁשם ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּבחינת

אֹותּיֹות  ּבאמירת היא ׁשהם 32ּדראׁשֿהּׁשנה , ְֲִִִֵֶַַַָָֹ

נתּבאר  ּדהּנה ּבזה, והענין הּׁשם. ענין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדּוגמת

הּוא 20לעיל  ׁש'אֹור' ל'ׁשם', 'אֹור' ּבין ההפרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶַ

מגּלה  אינֹו הּׁשם ׁשהרי העלם, הּוא ו'ׁשם' ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַּגילּוי,
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פר"ג. הנ"ל המשך גם ובכ"מ.29)וראה פמ"ז. תניא מח,30)ראה שלח לקו"ת וראה יעקב). העין (כגירסת א קה, שבת

ואילך. 13).31)סע"ד ע' ;4 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת וספ"ט פ"א היום זה היום 32)ד"ה זה ד"ה לעיל ראה

וש"נ. .(11 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת פ"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÓÎÁ ‡È‰ d˙e‰Ó,ושכלÌˆÚ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ «»ƒ»¿»¬≈∆¿ƒ¬ƒƒƒ¿«∆∆

˙elb˙‰a Ï·‡ .LÙp‰ את ופועלת גילוי לידי באה שהנפש כפי «∆∆¬»¿ƒ¿«
- בגוף fÓ‰פעולתה ‰hÓÏe ,˙eiÁ ‡e‰ LÙp‰ ÔÈÚ יותר בדרגה ƒ¿««∆∆«¿«»ƒ∆

ופנימית קרובה יותר בצורה בגוף מתלבשת שהנפש כפי ÔÈÚנמוכה, ‡e‰ƒ¿«
‡Ùeb ˙BÁkae ,˙BÁk‰ עצמם «…«…»

ÌÈÙÈwÓ ˙BÁk LÈ המאירים ≈…«ƒƒ
'מלמעלה' …¿BÁÎÂ˙ופועלים

ÌÈiÓÈt ומתלבשים מוגדרים יותר ¿ƒƒƒ
בפנימיות, ‰ÓÎÁ‰יותר ˙ÈÁ·e¿ƒ««»¿»

˙BÁk‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡È‰ƒ«¿»««…
,ÌÈiÓÈt‰ בחסידות כמבואר «¿ƒƒƒ

הפועלים  הנפש כוחות כללי שבאופן

שהם  ועונג לרצון מתחלקים בגוף

שהם כוחות פנימיים וכוחות מקיפים,

ותחילת  ורגש. שכל - ומידות מוחין

החכמה  מדרגת היא והשכל המוחין

˙elb˙‰‰ ÔÈÚaL ,eÈ‰Â ואופן ¿«¿∆¿ƒ¿««ƒ¿«
¯˜פעולתה ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ -«»¿»ƒ«

‡e‰L ,„·Ïa Ák ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«…«ƒ¿«∆
LÙp‰ ÌˆÚÓ ˜eÁÈ¯a שהיא ¿ƒ≈∆∆«∆∆

בהגדרה  מוגדרת ולא מופשטת מהות

הכוחות, כמו ˆÌeˆÓמסויימת LÈÂ¿≈ƒ¿
LÙp‰ ÌˆÚ ÔÈa ˜ÒÙ‰Â¿∆¿≈≈∆∆«∆∆

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·Ï כדי כלומר, ƒ¿ƒ««»¿»
של  כוח יוגדר עצמו הנפש שאור

מסויים  באופן ויפעל ויתגלה חכמה

המופשט  ה'עצמי' האור צריך ומוגדר,

ורק  'צמצום', לעבור הנפש עצם של

בחכמה  מאירה ממנו מועטת הארה

עצם  בין גדול, פער וריחוק, הפסק ויש

המוגדרים. הפרטיים לכוחות הנפש

ÔÈÚa Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«
‰ÓÎÁ‰ ‡È‰L ‰¯Bz‰ האלוקית «»∆ƒ«»¿»

˙BÈ‰ ÌÚc ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿ƒ¡
˙eÓˆÚ‰ Ïk BLÈ ‰¯BzaL29 ∆«»∆¿»»«¿

האלוקות  ‡ÈÎ,של ÔÈÚ e‰fL ,∆∆ƒ¿«»…ƒ
ככתוב  הדברות, עשרת מתחילות שבו

אלוקיך" ה' ≈≈̄«‡B·ÈzŒÈL˙"אנכי
˙È·‰È ˙È·˙k ÈLÙ ‡p‡30, ¬»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

נתתי כתבתי עצמי [את] «ŒÏkÓƒאני
,ÈeÏÈ‚a ‡a BÈ‡ ‰¯BzaL ˙eÓˆÚ‰ ÔÈÚ ÌB˜Ó תורה והלומד »ƒ¿«»«¿∆«»≈»¿ƒ

בה שקיימת האלוקות עצמות את בה לראות מסוגל לא ÈÙÎe¿ƒלמטה
ÈÓÈt ¯B‡ ˙ÈÁa ‡È‰ ÈeÏÈ‚a ‰‡a ‰¯Bz‰L אור לעיל וכאמור ∆«»»»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ

מהעצם. רחוק מצומצם אור הוא ÈÁa˙פנימי ‡È‰ ‰¯Bz‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»ƒ¿ƒ«
,ÈÓÈt ¯B‡התורה C¯Úלכן ÈÙÏ ‰hÓÏ ‰‡·e ˙ÎLÓ ¿ƒƒƒ¿∆∆»»¿«»¿ƒ∆∆

ÌÈÏa˜n‰,התורה ÔÎÏÂאת «¿«¿ƒ¿»≈
˙B„È„Ó ‰nk ÌLÈ∆¿»«»¿ƒ

,ÌÈ˜eÏÈÁÂ למעמדם בהתאם ¿ƒƒ
המקבלים של ∆…LÓ‰ומדריגתם

Ï·‡ .'eÎÂ BÓˆÚÏ ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»¿«¿¿¬»
ÌˆÚ‰ CLÓ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»ƒ¿»»∆∆

מועטת ÈeÏÈ‚a,עצמו  הארה רק ולא ¿ƒ
ממנו a˙pL‡¯ומצומצמת BÓÎe¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ31 זה" דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
הנזכר  מעשיך" תחילת היום

˙ÎLÓ ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»ƒ¿∆∆
˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ ˙ÈÁa עניין ¿ƒ«¿»«¿ƒ

ה'עצמית' וההתנשאות הרוממות

מלכות  עניין לכל (המקור שבאלוקות

ונבראים) עולמות על ÈeÏÈ‚aה' -¿ƒ
ÌˆÚ‰ ÌbL ÔÂÈÎÂ .‰hÓÏ¿«»¿≈»∆«»∆∆
CLÓ ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿»
Ìb ‰NÚ ÔÎÏ ,‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿«»»≈«¬∆«

,˙e„Á‡‰ ÔÈÚ ‰hÓÏ וגם ¿«»ƒ¿«»«¿
ואין  החילוקים כל מתבטלים למטה

מלאה  אחדות אלא מחיצות

ÌÈ„Á‡Ï ÌÎÏk ÌÈ·v"L∆ƒ»ƒÀ¿∆«¬»ƒ
."„Á‡k¿∆»

ÌˆÚ‰ ÈeÏÈb ‰p‰Â של ‰) ¿ƒ≈ƒ»∆∆
˜eL¯האלוקות ‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»»

e‰fL ,‡˜Âc ÌM‰ ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ««≈«¿»∆∆
‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿…«»»ƒ

‡Bi˙B˙בעיקר ˙¯ÈÓ‡a32, של «¬ƒ«ƒ
השנה  בראש וכידוע ותפילה, תורה

תהלים באמירת להרבות ≈∆‰LÌנוהגים
‰ÌM,האותיות  ÔÈÚ ˙Ó‚ec כפי ¿«ƒ¿««≈

במאמר  גם (וראה ומבאר שממשיך

מעשיך'). תחילת היום 'זה ד"ה

¯‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ20'¯B‡' ÔÈa L¯Ù‰‰ ¿≈«∆¿≈≈

,ÈeÏÈb ‡e‰ '¯B‡'L ,'ÌL'Ï¿≈∆ƒ
‰l‚Ó BÈ‡ ÌM‰ È¯‰L ,ÌÏÚ‰ ‡e‰ 'ÌL'Â אודות מאומה ¿≈∆¿≈∆¬≈«≈≈¿«∆
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d"kyz'dכח ,ixyz 'e ,daey zay ,jlie zyxt zay

ּוכפי  ּב'ּׁשם', הּנקרא ׁשל ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו ְְְְִִֵֶַַַָָמהּותֹו

ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהם אדם ּבני ּכּמה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשרֹואים

ּבענינים  מּזה זה חלּוקים הם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָואףֿעלּֿפי ֿכן

וזה  ּתלמידֿחכם ׁשּזה להיֹות ׁשּיכֹול ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָעיקרּיים,

ּגיסא  לאיד א זה 33עםֿהארץ. מּצד הּנה , ְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

על  מעלה ּבֹו יׁש העלם, הּוא ׁשה'ּׁשם' ְֲֵֵֵֶֶַַַָָּגּופא

ּבלבד  הארה הּוא ּגילּוי ׁשענינֹו 'אֹור' ּכי ְְִִִִֶֶַָָָ'אֹור',

ׁשהּוא  ה'ּׁשם' ודוקא העצם, את ממׁשי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָואינֹו

עלֿידי  ׁשהרי העצם, את ממׁשי הּוא – ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהעלם

עצמּותֹו. ּבכל לקֹוראֹו האדם נפנה הּׁשם ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָקריאת

המׁשכת  נעׂשה הּׁשם ׁשעלֿידי מּזה ּגם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוכּמּובן

וידּוע  ּבּגּוף, הּנׁשמה קיׁשּור לפעֹול ְְְִִַַַַַָָָהחּיּות

ּבּגּוף  ההתלּבׁשּות ּבענין מּוגדר הּנפׁש ,34ׁשעצם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

רּבה' ּב'אדרא ׁשּמצינּו ּבא 35ּוכמֹו לא ׁשּפעם ְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

ּבן  ׁשמעֹון רּבי ּוׁשאלֹו ל'אדרא', הּנביא ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאלּיהּו

לֹו, והׁשיב ּב'אדרא', היה לא מה מּפני ְְְִִִִֵֵַָָָָָֹיֹוחאי,

א  להּציל צרי וחבריו,ׁשהיה סבא המנּונא רב ת ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

נמצא  מילה ּבברית הרי מּובן, אינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָולכאֹורה

הּנביא  אחד.36אלּיהּו ּברגע ׁשֹונים ּבמקֹומֹות ְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבזה  ניצֹוץ 37והּבאּור רק נמצא מילה ׁשּבברית , ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

יכֹול  ולכן העצם), (ולא אלּיהּו ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹמּנׁשמתֹו

אבל  אחד, ּברגע ׁשֹונים ּבמקֹומֹות ְְְֲִִִֶֶַָָלהיֹות

ׁשל  לכבֹודֹו וכן סבא, המנּונא רב ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַָָָלכבֹודֹו

לבא  צרי היה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְִִִִֶַָָָָָֹרּבי

ההתלּבׁשּות  ּובענין ּדוקא, ּבגּוף ְְְְְְְְְִִִַַַַַָּבהתלּבׁשּות

היא  העצם ׁשהמׁשכת והינּו, העצם, מּוגדר ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבגּוף

העצם, את מגּדיר הּגּוף ולכן ּדוקא, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבגּוף

מּובן  ּומּזה אחת. ּבבת מקֹומֹות ּבב' להיֹות יכֹול אינֹו ולכן ּבֹו, מּוגדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהעצם

עצם  ּומּוגדר נמׁש ׁשּבזה ּבּגּוף, הּנׁשמה קיׁשּור נעׂשה ׁשעלֿידֹו ה'ּׁשם', ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמעלת

לא  ּבזה, וכּיֹוצא ּבתֹורתֹו וכן מהּנפׁש, ׁשּנמׁשכים ׁשּבניצֹוצֹות והינּו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנפׁש,

וקיׁשּור  ׁשהתלּבׁשּות וכיון העצם, נמׁש ּבגּוף ּבהתלּבׁשּות ורק העצם, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנמׁש

העצם. את ממׁשי ׁשה'ּׁשם' נמצא ה'ּׁשם ', עלֿידי נעׂשה ּבגּוף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּנׁשמה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe ,'ÌM'a ‡¯˜p‰ ÏL B¯B˜Óe BL¯L B˙e‰Ó«»¿¿∆«ƒ¿»«≈¿ƒ∆ƒ
Ì‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈÂL Ì‰È˙BÓML Ì„‡ Èa ‰nk LiL∆≈«»¿≈»»∆¿≈∆»ƒ¿««ƒ≈≈
‰fL ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,ÌÈi¯˜ÈÚ ÌÈÈÚa ‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜eÏÁ¬ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ∆»ƒ¿∆∆

ı¯‡‰ŒÌÚ ‰ÊÂ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz אודות דבר מגלה לא השם כן ואם «¿ƒ»»¿∆«»»∆
ÒÈb‡המהות. C„È‡Ï C‡33, מצד «¿ƒ»ƒ»

Ùeb‡שני ‰Ê „vÓ ‰p‰ עצמו ƒ≈ƒ«∆»
Ba LÈ ,ÌÏÚ‰ ‡e‰ 'ÌM'‰L∆«≈∆¿≈≈

‰ÏÚÓיתרוןÈk ,'¯B‡' ÏÚ «¬»«ƒ
‡e‰ ÈeÏÈb BÈÚL '¯B‡'∆ƒ¿»ƒ

BÈ‡Âמועטת‰‡¯‰ „·Ïa ∆»»ƒ¿«¿≈
CÈLÓÓומגלהÌˆÚ‰ עצמו,‡˙ «¿ƒ∆»∆∆

Y ÌÏÚ‰ ‡e‰L 'ÌM'‰ ‡˜Â„Â¿«¿»«≈∆∆¿≈
,ÌˆÚ‰ ˙‡ CÈLÓÓ ‡e‰«¿ƒ∆»∆∆
ÌM‰ ˙‡È¯˜ È„ÈŒÏÚ È¯‰L∆¬≈«¿≈¿ƒ««≈
ÏÎa B‡¯B˜Ï Ì„‡‰ ‰Ùƒ¿∆»»»¿¿¿»

B˙eÓˆÚ.ממנו בחלק רק ולא «¿
È„ÈŒÏÚL ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆«¿≈

˙ÎLÓ‰ ‰NÚ ÌM‰ והתגלות «≈«¬∆«¿»«
˙eiÁ‰מהנפש¯eLÈ˜ ÏBÚÙÏ ««ƒ¿ƒ

,Ûeba ‰ÓLp‰ כאשר שרואים כמו «¿»»«
ואי  חזקה בהתעלפות מתעלף האדם

אחרים, באמצעים אותו להעיר אפשר

מתעורר הוא בשמו »«¿Úe„ÈÂכשקוראים
ÔÈÚa ¯„‚eÓ LÙp‰ ÌˆÚL∆∆∆«∆∆¿»¿ƒ¿«

Ûeba ˙eLaÏ˙‰‰34, וכיון «ƒ¿«¿«
לגוף, הנפש חיות את ממשיך שהשם

בין  קשר שיש לומר מחייב זה הרי

הנפש,ה'שם' eÈˆnLועצם BÓÎe¿∆»ƒ
'‰a¯ ‡¯„‡'a35 הזוהר שבספר ¿ƒ¿»«»

‡È·p‰ e‰iÏ‡ ‡a ‡Ï ÌÚtL∆««…»≈ƒ»«»ƒ
'‡¯„‡'Ï מתאספים החכמים היו בה «ƒ¿»

ללימוד, ÔBÚÓLיחד Èa¯ BÏ‡Le¿»«ƒƒ¿
‰È‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ ,È‡ÁBÈ Ôa∆»ƒƒ¿≈«…»»
‰È‰L ,BÏ ·ÈL‰Â ,'‡¯„‡'a»ƒ¿»¿≈ƒ∆»»
‡eÓ‰ ·¯ ˙‡ ÏÈv‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«ƒ∆««¿»
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ‡·Ò»»«¬≈»¿ƒ¿»≈
‰ÏÈÓ ˙È¯·a È¯‰ ,Ô·eÓ»¬≈ƒ¿ƒƒ»
‡È·p‰ e‰iÏ‡ ‡ˆÓ36 ƒ¿»≈ƒ»«»ƒ

„Á‡ Ú‚¯a ÌÈBL ˙BÓB˜Óaƒ¿ƒ¿∆«∆»
נוכח  להיות ממנו נבצר כאן ולמה

צריך  היה שעה באותה כי ב'אדרא'

אחר.? במקום להיות

‰Êa ¯e‡a‰Â37B˙ÓLpÓ ıBˆÈ ˜¯ ‡ˆÓ ‰ÏÈÓ ˙È¯·aL , ¿«≈¿∆∆ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»«ƒƒƒ¿»
ÌÈBL ˙BÓB˜Óa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏÂ ,(ÌˆÚ‰ ‡ÏÂ) e‰iÏ‡ ÏL∆≈ƒ»¿…»∆∆¿»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ

„Á‡ Ú‚¯a,שונים במקומות להאיר יכולים שונים ניצוצות ‡·Ïכי ¿∆«∆»¬»
‡·Ò ‡eÓ‰ ·¯ ÏL B„B·ÎÏ,להצילו הלך B„B·ÎÏשאליהו ÔÎÂ ƒ¿∆««¿»»»¿≈ƒ¿

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL∆«ƒƒ¿∆»ƒ
ב'אידרא' תורה דברי ««‰È‰שאמר

הנביא Ï·‡אליהו CÈ¯»̂ƒ»…
,‡˜Âc Ûe‚a ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿¿«¿»
Ûe‚a ˙eLaÏ˙‰‰ ÔÈÚ·e¿ƒ¿««ƒ¿«¿¿
,eÈ‰Â ,ÌˆÚ‰ ¯„‚eÓ¿»»∆∆¿«¿
Ûe‚a ‡È‰ ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»∆∆ƒ¿

,‡˜Âc הוא שהגוף משום דווקא כי «¿»
המהות  שבין וחומרית גשמית מהות

עצום, פער יש הנפש של והמהות שלו

הגדולה  מעלתה בגלל הנפש עצם רק

הארה  אבל ולהחיותו, לבוא יכולה

את  להחיות בכוחה אין מהנפש מועטת

‡˙הגוף ¯Èc‚Ó Ûeb‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¿ƒ∆
ÌˆÚ‰L ,ÌˆÚ‰ מהות היותו עם »∆∆∆»∆∆

שיעור, לאין מהגוף ונעלית מופשטת

הנפש עצם זאת Ba,בכל ¯„‚eÓ¿»
'·a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈»ƒ¿¿

.˙Á‡ ˙·a ˙BÓB˜Ó¿¿«««
,'ÌM'‰ ˙ÏÚÓ Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¬««≈

ÈŒÏÚL¯eLÈ˜ ‰NÚ B„ ∆«»«¬∆ƒ
CLÓ ‰ÊaL ,Ûeba ‰ÓLp‰«¿»»«∆»∆ƒ¿»

¯„‚eÓe'ו'נתפס,LÙp‰ ÌˆÚ ¿»∆∆«∆∆
ÌÈÎLÓpL ˙BˆBˆÈaL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ∆ƒ¿»ƒ

,LÙp‰Ó אליהו של הניצוצות כמו ≈«∆∆
מילה לברית בא שהוא ≈¿ÔÎÂכפי

B˙¯B˙aהאדם Êa‰,של ‡ˆBiÎÂ ¿»¿«≈»∆
˜¯Â ,ÌˆÚ‰ CLÓ ‡Ï…ƒ¿»»∆∆¿«
CLÓ Ûe‚a ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿«ƒ¿»
˙eLaÏ˙‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌˆÚ‰»∆∆¿≈»∆ƒ¿«¿
‰NÚ Ûe‚a ‰ÓLp‰ ¯eLÈ˜Â¿ƒ«¿»»««¬∆
‡ˆÓ ,'ÌM'‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈ƒ¿»
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ÈtŒÏÚŒÛ‡Âנמׁש האֹור ּבבחינת ׁשּגם ¿««ƒְְִִִֶַַָָ

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו 20העצמּות, ְְְְִֵֵֶַָָ

ּגם  אּלא הּמאֹור, מעין רק לא הּוא ֵֵֶֶַַַָָָֹׁשה'אֹור'

מּזה  ּוכדמּוכח ׁשּבעצמּות, הענינים ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמעין

ּגם  ּבֹו יׁש הּמאֹור, מעין הּוא ׁשה'אֹור' ְִֵֵֵֶֶַַָָׁשּלהיֹות

ּכח  והרי הּמּוחלט, ואפס מאין יׁש להּוֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּכח

אּלא  הּמאֹור, ענין מּצד אינֹו מאין יׁש ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָההתהּוּות

מעצמּותֹו ׁשּמציאּותֹו ּדכיון ּדוקא, העצמּות ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹּבכח

חסֿוׁשלֹום, לֹו ׁשּקדמה עילה מאיזה עלּול ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָואינֹו

מאין  יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹלכן

וסּבה  עלה ׁשּום ּבלי מּמׁש הּמּוחלט ְְְְִִִֶֶַַָָָָואפס

הּזה  לּיׁש קֹודמת ׁשהּוא 38אחרת (ּכפי ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַ

ּכח 39ּבהרּגׁשתֹו ּגם ּב'אֹור' ׁשּיׁש ּכיון ואםּֿכן, ,( ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּב'אֹור' ׁשּגם נמצא, העצמּות, ׁשּמּצד ְְְִִִֶֶַַַַַָָָההתהּוּות

העצמּות  ּכח מּכלֿמקֹום העצמּות, ְְְִִַַַָָָָָֹנמׁש

הּמאֹור  ענין ׁשרק והינּו, ּבהעלם, הּוא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשּב'אֹור'

הּוא  ׁשּבֹו העצמּות ענין אבל ּבאֹור, ּבגילּוי ְְְֲִִֶַַָָָָּבא

 ֿ ׁשעל ה'אֹור', על ה'ּׁשם' מעלת וזֹוהי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָּבהעלם.

ׁשהרי  ּדוקא, ּבגילּוי העצם נמׁש ה'ּׁשם' ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָידי

עצמּותֹו ּבכל לקֹוראֹו נפנה הּׁשם קריאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָעלֿידי 

הּוא  הּׁשם ׁשענין מּפני הּוא זה וכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָּבגילּוי.

את  ממׁשי הּוא הרי ׁשּלכן העלם, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבבחינת

ּבגילּוי. ְִֶֶָהעצם

ּבענין LÈÂו) מעלה יׁש זה ׁשּמּצד להֹוסיף, ¿≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

 ֿ ּדאףֿעל ה'ּכח', ענין לגּבי ּגם ְְְִֵֵַַַַַַַַֹה'ּׁשם'

ג), סעיף (ּכּנ"ל העלם ּבחינת הּוא 'ּכח' ׁשּגם ְְְִִִֵֶֶַַַַַֹּפי

להעלם  ּד'כח' ההעלם ּדֹומה אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמּכלֿמקֹום

ּכמֹו ׁשאינם  ׁשאף הּנפׁש, מּכחֹות ויּובן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּד'ׁשם'.

 ֿ מּכל העצם, מן ּגילּוי ּבבחינת ׁשהּוא ְִִִִִֶֶֶַָָ'אֹור'

ולכן  הּנפׁש, את קצת מגּלים הם הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָמקֹום

ּתקּונים  ּבׁשם ּבהם 40נקראים מתּתּקנת ׁשהּנפׁש , ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
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שם. ע"ב).38)לזח"ג ריש (קל, ס"כ אגה"ק קנ.39)תניא ע' עזר"ת סה"מ תרפד. ע' ח"ב תער"ב המשך ראה 40)ראה

וירא. ר"פ תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌˆÚ‰ ˙‡ CÈLÓÓ 'ÌM'‰L'שב'שם 'אור' לגבי 'שם' של היתרון וזה ∆«≈«¿ƒ∆»∆∆

בלבד. הארה הוא ו'אור' העצם נמשך

BÓÎe ,˙eÓˆÚ‰ CLÓ ¯B‡‰ ˙ÈÁ·a ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«ƒ¿ƒ«»ƒ¿»»«¿¿
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL20"היום "זה Ï‡בדיבורֿהמתחיל ‡e‰ '¯B‡'‰L ∆ƒ¿»≈¿≈∆»…

Ìb ‡l‡ ,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ˜«̄≈≈«»∆»«
,˙eÓˆÚaL ÌÈÈÚ‰ Ïk ÔÈÚÓ≈≈»»ƒ¿»ƒ∆»«¿
דומות  תכונות יש שלאור בלבד זו לא

התפשטות  הוא כי האור, מקור למאור,

מזו, יתירה אלא המאור, של והתגלות

בפני  מציאות לא הוא שהאור כיוון

יש  המאור, של התפשטות אלא עצמו,

ב'עצמות' הקיימים העניינים את גם בו

fÓ‰עצמה  ÁÎeÓ„Îe לכך וראיה ¿¿»ƒ∆
היא  ה'עצמות' ענייני את גם יש שבאור

ÔÈÚÓ ‡e‰ '¯B‡'‰L ˙BÈ‰lL∆ƒ¿∆»≈≈
,¯B‡n‰ כל את בו יש ולמעשה «»

המאור Ákתכונות Ìb Ba LÈ≈«…«
LÈ ˙Be‰ÏמציאותֿדברÔÈ‡Ó ¿«≈≈«ƒ

ËÏÁen‰ ÒÙ‡Â לאֿדברÈ¯‰Â , ¿∆∆«¿»«¬≈
BÈ‡ ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰‰ Ák…««ƒ¿«≈≈«ƒ≈

,¯B‡n‰ ÔÈÚ „vÓ האלוקי הכוח ƒ«ƒ¿««»
מכך  נובע לא מאין יש להוות

אור של מקור היא «∆‡l‡שהאלוקות
ÔÂÈÎc ,‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ÁÎa¿…«»«¿«¿»¿≈»

B˙e‡ÈˆnL הקדושֿברוךֿהוא של ∆¿ƒ
היא  BÈ‡Âבעצמו B˙eÓˆÚÓ≈«¿¿≈

ÏeÏÚ תוצאה‰ÏÈÚ ‰ÊÈ‡Ó סיבה »≈≈∆ƒ»
ŒÒÁחיצונית  BÏ ‰Ó„wL∆»¿»«
ÌBÏLÂ, הסיבה אלא הוא עצמו הוא ¿»

למציאותו Bc·Ïוהמקור ‡e‰ ÔÎÏ»≈¿«
ÔÈ‡Ó LÈ ‡B¯·Ï BzÏÎÈÂ BÁÎa¿…ƒ»¿ƒ¿≈≈«ƒ
ÈÏa LnÓ ËÏÁen‰ ÒÙ‡Â¿∆∆«¿»«»¿ƒ
˙¯Á‡ ‰aÒÂ ‰ÏÚ ÌeLƒ»¿ƒ»«∆∆

‰f‰ LiÏ ˙Ó„B˜38ÈÙk) ∆∆«≈«∆¿ƒ
B˙Lb¯‰a ‡e‰L39 בתחושה ∆¿«¿»»

הוא  הרי הנברא ה'יש' של וההרגשה

לו  שיש לכך מודע ולא מרגיש לא

מציאות  שהוא לו ונדמה בורא,

LiLעצמאית  ÔÂÈk ,ÔkŒÌ‡Â ,(¿ƒ≈≈»∆≈
˙ee‰˙‰‰ Ák Ìb '¯B‡'a»«…««ƒ¿«
ÌbL ,‡ˆÓ ,˙eÓˆÚ‰ „vnL∆ƒ«»«¿ƒ¿»∆«

,˙eÓˆÚ‰ CLÓ '¯B‡'a כן ואם »ƒ¿»»«¿

נמשך  ב'שם' שדווקא הוא לשם אור בין שההבדל האמורים הדברים כוונת מה

ההסבר  בא כך על ‰e‡העצם, '¯B‡'aL ˙eÓˆÚ‰ Ák ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»…«»«¿∆»
ÌÏÚ‰a בו ניכר ‰B‡n¯ואינו ÔÈÚ ˜¯L ,eÈ‰Â היא , שהאלוקות זה ¿∆¿≈¿«¿∆«ƒ¿««»

אור  של ‰e‡מקור BaL ˙eÓˆÚ‰ ÔÈÚ Ï·‡ ,¯B‡a ÈeÏÈ‚a ‡a»¿ƒ»¬»ƒ¿«»«¿∆
'ÌM'‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ .ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿ƒ«¬««≈
'ÌM'‰ È„ÈŒÏÚL ,'¯B‡'‰ ÏÚ«»∆«¿≈«≈
,‡˜Âc ÈeÏÈ‚a ÌˆÚ‰ CLÓƒ¿»»∆∆¿ƒ«¿»
קשור  שהוא האדם בשם שמצינו כמו

הנפש  È„ÈŒÏÚבעצם È¯‰L∆¬≈«¿≈
B‡¯B˜Ï ‰Ù ÌM‰ ˙‡È¯¿̃ƒ««≈ƒ¿∆¿¿
‰Ê ÏÎÂ .ÈeÏÈ‚a B˙eÓˆÚ ÏÎa¿»«¿¿ƒ¿»∆
‡e‰ ÌM‰ ÔÈÚL ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆ƒ¿««≈

ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a בפני מציאות ולא ƒ¿ƒ«∆¿≈
CÈLÓÓעצמה  ‡e‰ È¯‰ ÔÎlL ,∆»≈¬≈«¿ƒ

ÈeÏÈ‚a ÌˆÚ‰ וכמבואר ‡˙ ∆»∆∆¿ƒ
הנפש  השבת לעניין בחסידות

בשם, הקריאה ידי על בהתעלפות

את  וממשיך משיב ה'שם' שדווקא

למעלה  הנפש, מעצם מחדש הנפש

מקור  שהיא בנפש זו מבחינה

הנפש  חיות וגילוי .להתפשטות
LÈ ‰Ê „vnL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ∆ƒ«∆≈
Èa‚Ï Ìb 'ÌM'‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓ«¬»¿ƒ¿««≈«¿«≈

ŒÏÚŒÛ‡cלעומת ,'Ák'‰ ÔÈÚƒ¿««…«¿««
˙ÈÁa ‡e‰ 'Ák' ÌbL Ètƒ∆«…«¿ƒ«
ŒÏkÓ ,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ÌÏÚ‰∆¿≈««¿ƒƒ»
ÌÏÚ‰‰ ‰ÓBc BÈ‡ ÌB˜Ó»≈∆«∆¿≈

c ÌÏÚ‰Ï 'ÁÎ'c'ÌL' אלא ¿…««∆¿≈¿≈
יותר  הרבה העלם הוא ד'שם' ההעלם

ומבאר. שממשיך כפי גדול,

Û‡L ,LÙp‰ ˙BÁkÓ Ô·eÈÂ¿»ƒ…«∆∆∆«
‡e‰L '¯B‡' BÓk ÌÈ‡L∆≈»¿∆

,ÌˆÚ‰ ÔÓ ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a אלא ƒ¿ƒ«ƒƒ»∆∆
והתפשטות  הארה ולא חדש עניין

ממילא, ‰¯Èבדרך ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
,LÙp‰ ˙‡ ˙ˆ˜ ÌÈl‚Ó Ì‰≈¿«ƒ¿»∆«∆∆
ב'אור  כמו לא (אמנם מסויימת ובמידה

המאור  את מגלה שהאור המאור' מעין

מגלים  הכוחות העצם) את ואפילו

עצמה  הנפש את ביטוי לידי ומביאים

ÌÈe˜z ÌLa ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ40, ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ
Ì‰a ˙wz˙Ó LÙp‰L כי ∆«∆∆ƒ¿«∆∆»∆
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ּבכח  ּוכמֹו עלֿידם, קצת ּומתּגּלה ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּפֹועלת

הּוא  אם יֹודעים ׁשּמּזה הּמעׂשה וכח ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהחכמה

מגּלה  אינֹו הּׁשם מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', וגּבֹור ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָחכם

לגמרי. העלם ּבבחינת והּוא ּכלל, הּנפׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָאת

ה'ּׁשם' ּבבחינת הּוא העצם ּגילּוי הּנה זה ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּומּצד

ּתמיד  לא הרי 'ּכח', ּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּדוקא,

לא  הּפעמים ּברֹוב ואדרּבה, העצם, ּגילּוי ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹיׁש

מההפרׁש וכּמּובן 'ּכח'. ּבבחינת העצם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמתּגּלה

הּנבראים  לׁשאר יׂשראל נׁשמֹות ,41ׁשּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

ּכתיב  יׂשראל נׁשמת 42ׁשּבנׁשמֹות ּבאּפיו וּיּפח ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ּבּזהר  ואיתא נפח,43חּיים, מּתֹוכיּה ּדנפח מאן ְְִִִֵַַַַַָָָָֹ

ּבּתניא  ּומּפנימּיּותֹו,44ּומבאר מּתֹוכּיּותֹו ּדהינּו ְְְְְִִִִִַַַָָֹ

מֹוציא  ׁשּבאדם החּיּות ּופנימּיּות ְִִִִֶֶַַָָָׁשּתֹוכּיּות

יׂשראל  ׁשּבנׁשמֹות הּכח הּנה ּבכח, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּבנפיחתֹו

המׁשכת  ּבֹו יׁש ּומּפנימּיּותֹו, מּתֹוכּיּותֹו ְְִִִִִֵֶַַָׁשהּוא

אף  הּנבראים, ּבהתהּוּות  מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהעצמּות,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו 'ּכח', מּבחינת נתהּוּו הם 45ׁשּגם ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ

ּבכח הארץ ואת הּׁשמים את עׂשית ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹאּתה

 ֿ על היא ּבפֹועל התהּוּותם מּכלֿמקֹום ְְִִִַַַַָָָָהּגדֹול,

ּבעלמא. והארה הבל ּבחינת ׁשהּוא הּדּבּור, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָידי

לא  הּנבראים, ׁשּבהתהּוּות ה'ּכח' ׁשּבענין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹונמצא,

לגּבי  ה'ּׁשם' מעלת היא זה ּובענין העצם. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנמׁש

העצם  את (ּתמיד) ממׁשי ׁשה'ּׁשם' ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ'ּכח',

עצמּותֹו, ּבכל לקֹוראֹו נפנה ׁשעלֿידֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָּבגילּוי,

הּכחֹות  את ממׁשיכים ה'ּׁשם' ׁשעלֿידי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹועד

ּבהֹוספֹות  ּכמבאר העצמי, ּומקֹורם ְְְְְִִַַָָָָָָֹמּׁשרׁשם

אֹור' אֹו46ל'תֹורה חכם ׁשם לקריאת ּבנֹוגע ְְְִִֵֵַַָָָ

את  מעֹוררים ׁשעלֿידיֿזה ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָחסדן

[וזהּו הּגילּוי אל מההעלם החסד אֹו החכמה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכח

התּגּלּות  את לעֹורר ּכדי יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי את ׁשּׁשּבחּו ׁשּמצינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּטעם

כּו' מּמּנּו ּדֹומה 47הּׁשפע ׁשאינּה למעלה, הּׁשמֹות קריאת ּבענין מּזה ויתרה .[ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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לי d"kyz'd ,ixyz 'e ,daey zay ,jlie zyxt zay

ּבכח  ּוכמֹו עלֿידם, קצת ּומתּגּלה ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּפֹועלת

הּוא  אם יֹודעים ׁשּמּזה הּמעׂשה וכח ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהחכמה

מגּלה  אינֹו הּׁשם מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', וגּבֹור ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָחכם

לגמרי. העלם ּבבחינת והּוא ּכלל, הּנפׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָאת

ה'ּׁשם' ּבבחינת הּוא העצם ּגילּוי הּנה זה ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּומּצד

ּתמיד  לא הרי 'ּכח', ּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּדוקא,

לא  הּפעמים ּברֹוב ואדרּבה, העצם, ּגילּוי ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹיׁש

מההפרׁש וכּמּובן 'ּכח'. ּבבחינת העצם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמתּגּלה

הּנבראים  לׁשאר יׂשראל נׁשמֹות ,41ׁשּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

ּכתיב  יׂשראל נׁשמת 42ׁשּבנׁשמֹות ּבאּפיו וּיּפח ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ּבּזהר  ואיתא נפח,43חּיים, מּתֹוכיּה ּדנפח מאן ְְִִִֵַַַַַָָָָֹ

ּבּתניא  ּומּפנימּיּותֹו,44ּומבאר מּתֹוכּיּותֹו ּדהינּו ְְְְְִִִִִַַַָָֹ

מֹוציא  ׁשּבאדם החּיּות ּופנימּיּות ְִִִִֶֶַַָָָׁשּתֹוכּיּות

יׂשראל  ׁשּבנׁשמֹות הּכח הּנה ּבכח, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּבנפיחתֹו

המׁשכת  ּבֹו יׁש ּומּפנימּיּותֹו, מּתֹוכּיּותֹו ְְִִִִִֵֶַַָׁשהּוא

אף  הּנבראים, ּבהתהּוּות  מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהעצמּות,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו 'ּכח', מּבחינת נתהּוּו הם 45ׁשּגם ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ

ּבכח הארץ ואת הּׁשמים את עׂשית ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹאּתה

 ֿ על היא ּבפֹועל התהּוּותם מּכלֿמקֹום ְְִִִַַַַָָָָהּגדֹול,

ּבעלמא. והארה הבל ּבחינת ׁשהּוא הּדּבּור, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָידי

לא  הּנבראים, ׁשּבהתהּוּות ה'ּכח' ׁשּבענין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹונמצא,

לגּבי  ה'ּׁשם' מעלת היא זה ּובענין העצם. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנמׁש

העצם  את (ּתמיד) ממׁשי ׁשה'ּׁשם' ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ'ּכח',

עצמּותֹו, ּבכל לקֹוראֹו נפנה ׁשעלֿידֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָּבגילּוי,

הּכחֹות  את ממׁשיכים ה'ּׁשם' ׁשעלֿידי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹועד

ּבהֹוספֹות  ּכמבאר העצמי, ּומקֹורם ְְְְְִִַַָָָָָָֹמּׁשרׁשם

אֹור' אֹו46ל'תֹורה חכם ׁשם לקריאת ּבנֹוגע ְְְִִֵֵַַָָָ

את  מעֹוררים ׁשעלֿידיֿזה ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָחסדן

[וזהּו הּגילּוי אל מההעלם החסד אֹו החכמה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכח

התּגּלּות  את לעֹורר ּכדי יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי את ׁשּׁשּבחּו ׁשּמצינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּטעם

כּו' מּמּנּו ּדֹומה 47הּׁשפע ׁשאינּה למעלה, הּׁשמֹות קריאת ּבענין מּזה ויתרה .[ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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ובכ"מ.41) יד. ע' תרנ"ב סה"מ א. תתשטז, ח"ו ויחי אוה"ת ואילך. קכה ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ז.42) ב, וש"נ.43)בראשית שם. לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, וראה הבאה. שבהערה בתניא הובא רפ"ב.44)זהר

יז.45) לב, ואילך.46)ירמי' א ואילך.47)קב, מט ע' תרל"א והחרים המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  ידי על הנפש את מבטאים ˜ˆ˙הכוחות ‰lb˙Óe ˙ÏÚBtL∆∆∆ƒ¿«»¿»

ÌÈÚ„BÈ ‰fnL ‰NÚn‰ ÁÎÂ ‰ÓÎÁ‰ ÁÎa BÓÎe ,Ì„ÈŒÏÚ«»»¿¿…««»¿»¿…«««¬∆∆ƒ∆¿ƒ
,'eÎ ¯Ba‚Â ÌÎÁ ‡e‰ Ì‡ הרי החכמה, כוח פעולת את רואים וכאשר ƒ»»¿ƒ

בנפש  החכמה של מהותה, על גם מסויימת ובמידה מציאותה, על הוכחה זו

עושה  האדם כאשר גם וכך האדם.

על  מלמד זה הרי גבורה של פעולות

נפשו  ‰ÌMגבורת ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«≈
,ÏÏk LÙp‰ ˙‡ ‰l‚Ó BÈ‡≈¿«∆∆«∆∆¿»
È¯Ó‚Ï ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ«∆¿≈¿«¿≈
אנשים  זה שמטעם לעיל שהתבאר וכפי

נקראים  לגמרי שונות תכונות בעלי

זהה. ÈeÏÈbבשם ‰p‰ ‰Ê „vÓeƒ«∆ƒ≈ƒ
'ÌM'‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌˆÚ‰»∆∆ƒ¿ƒ««≈

‡˜Âc שהשם לעיל שנתבאר וכפי «¿»
ועצם  בגוף, הנפש את הממשיך הוא

בזה, מוגדר ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהנפש
„ÈÓz ‡Ï È¯‰ ,'Ák' ˙ÈÁa¿ƒ«…«¬≈…»ƒ
,‰a¯„‡Â ,ÌˆÚ‰ ÈeÏÈb Ba LÈ≈ƒ»∆∆¿«¿«»
‰lb˙Ó ‡Ï ÌÈÓÚt‰ ·B¯a¿«¿»ƒ…ƒ¿«∆
Ô·enÎÂ .'Ák' ˙ÈÁ·a ÌˆÚ‰»∆∆ƒ¿ƒ«…«¿«»
˙BÓL ÔÈaL L¯Ù‰‰Ó≈«∆¿≈∆≈ƒ¿

ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡LÏ Ï‡¯NÈ41, ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
·È˙k Ï‡¯NÈ ˙BÓLaL42 ∆¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ

הראשון  אדם בבריאת האמור הפסוק

את  הוא ברוך הקדוש ברא שתחילה

ואחרֿכך a‡גופו ÁtiÂ˙ÓL ÂÈt «ƒ«¿«»ƒ¿«
‡˙È‡Â ,ÌÈiÁ כך על מובא «ƒ¿ƒ»

¯‰fa43dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Ó «…«»¿»«ƒ≈
,ÁÙ הוא מתוכו (אויר) שנופח מי »«

האדם  שבו מדיבור (בשונה נופח

הנופח  הרי בלבד, חיצוני הבל מוציא

מתוכו) זאת עושה רב «…¿Óe·‡¯אויר
‡Èza44B˙eiÎBzÓ eÈ‰c ««¿»¿«¿ƒƒ

˙eiÎBzL ,B˙eiÓÈtÓeƒ¿ƒƒ∆ƒ
Ì„‡aL ˙eiÁ‰ ˙eiÓÈÙe¿ƒƒ««∆»»»

,ÁÎa B˙ÁÈÙa ‡ÈˆBÓ כדי ƒƒ¿ƒ»¿…«
צריך  אדם ולנפח, אויר הרבה להוציא

מתוכו  האוויר את ולהוציא להתאמץ

‰Ákומפנימיותו ‰p‰ החיות של ƒ≈«…«
האלוקות  מפנימיות שבאה האלוקית

‡e‰L Ï‡¯NÈ ˙BÓLaL∆¿ƒ¿ƒ¿»≈∆

B˙eiÓÈtÓe B˙eiÎBzÓ,כביכול הקדושֿברוךֿהוא, Baשל LÈ ƒƒƒ¿ƒƒ≈
˙ee‰˙‰a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰שאר ‰ÌÈ‡¯·pכל «¿»«»«¿«∆≈≈¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ

"ויפח", נאמר לא שלהם החיות ÈÁaÓ˙שעל ee‰˙ Ì‰ ÌbL Û‡«∆«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ«
'Ák',באלוקות·e˙kL BÓk45בכתוב ‡˙במפורש ˙ÈNÚ ‰z‡ …«¿∆»«»»ƒ»∆

EÁÎa ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿∆»»∆¿…¬
Ì˙ee‰˙‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÏB„b‰«»ƒ»»ƒ¿«»

הנבראים שאר כל ‰È‡של ÏÚBÙa¿«ƒ
‡e‰L ,¯eac‰ È„ÈŒÏÚ הדיבור «¿≈«ƒ∆

"ויפח", ‰·Ïלעומת ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆
‡ÓÏÚa ‰¯‡‰Â.העצם ולא ¿∆»»¿»¿»

'Ák'‰ ÔÈÚaL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿««…«
‡Ï ,ÌÈ‡¯·p‰ ˙ee‰˙‰aL∆¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ…

ÌˆÚ‰ CLÓ הארה רק אלא עצמו ƒ¿»»∆∆
ÏÚÓ˙ממנו. ‡È‰ ‰Ê ÔÈÚ·e¿ƒ¿»∆ƒ«¬«

'ÌM'‰L ,'Ák' Èa‚Ï 'ÌM'‰«≈¿«≈…«∆«≈
ÌˆÚ‰ ˙‡ („ÈÓz) CÈLÓÓ«¿ƒ»ƒ∆»∆∆

‰Ù B„ÈŒÏÚL ,ÈeÏÈ‚a האדם ¿ƒ∆«»ƒ¿∆
פונה בשמו, לו ¿¿B‡¯B˜Ïשקוראים

B˙eÓˆÚ ÏÎa והארה בחלק רק ולא ¿»«¿
מעצמו, È„ÈŒÏÚLמועטת „ÚÂ¿«∆«¿≈

˙BÁk‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ 'ÌM'‰«≈«¿ƒƒ∆«…
,ÈÓˆÚ‰ Ì¯B˜Óe ÌL¯MÓƒ»¿»¿»»«¿ƒ
‰¯B˙'Ï ˙BÙÒB‰a ¯‡·Ók«¿…»¿»¿»

'¯B‡46ÌL ˙‡È¯˜Ï Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒ«≈
,‰Êa ‡ˆBiÎÂ Ô„ÒÁ B‡ ÌÎÁ»»«¿»¿«≈»∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL לאדם שקוראים ∆«¿≈∆
או  כחכם אותו ומשבחים אלה בתארים

Ákבעלֿחסד ˙‡ ÌÈ¯¯BÚÓ¿¿ƒ∆…«
„ÒÁ‰ B‡ ‰ÓÎÁ‰,בו שקיימים «»¿»«∆∆

ÈeÏÈb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó יפעל שאכן ≈«∆¿≈∆«ƒ
בפועל וחסד חכמה ∆¿[e‰ÊÂבענייני

eÁaML eÈˆnL ÌÚh‰«««∆»ƒ∆ƒ¿
Ôaהחכמים ÔBÚÓL Èa¯ ˙‡∆«ƒƒ¿∆

˙‡ ¯¯BÚÏ È„k ,È‡ÁBÈ»ƒ¿≈¿≈∆
'eÎ epnÓ ÚÙM‰ ˙elb˙‰47[ ƒ¿««∆«ƒ∆

ההשפעה. את מעורר שהשם ונמצא

˙‡È¯˜ ÔÈÚa ‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¿ƒ¿«¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ ˙BÓM‰,באלוקות «≈¿«¿»
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קריאת  קֹודם ׁשּגם למּטה, הּׁשמֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָלקריאת

ּופעּולת  ּבהעלם, הּכחֹות ּכבר יׁשנם ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשמֹות

אל  ההעלם מן להמׁשיכם אּלא אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקריאה

הּקריאה  ׁשּקֹודם למעלה  מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּגילּוי,

ׁשאין  ּבתכלית, ּפׁשיטּות ׁשל ּבאֹופן זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַהרי

ּבבחינת  לא אפילּו ּכלל, ספירֹות ׁשל ְְְְֲִִִִִֶַָֹמציאּות

הּׁשמֹות  קריאת ועלֿידי ּבמציאּות, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַהעלם

ה  מציאּות ענין ּכללּות ונמצא,48ּספירֹות נתחּדׁש , ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ

ׁשּלמעלה  ּבּבחינה ּגם מעֹורר ה'ּׁשם' ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשענין

ּבמציאּות. ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶמהעלם

ּבענין e‰ÊÂז) היא ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשהעבֹודה ¿∆ְְְֲִִֶַַָָָָֹ

ענין  ּדּוגמת ׁשהּוא אֹותּיֹות ְְֲִִִֶַַַאמירת

העצם  נמׁש הּׁשם ׁשעלֿידי לפי והינּו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה'ּׁשם',

ׁשל  ענינֹו ּגם וזהּו ד), סעיף (כנ"ל ּבגילּוי ְְְְְִִִֶֶַַָָלמּטה

רֹוממּות  מּבחינת ממׁשיכים ׁשּבֹו ְְְִִִִֶַַַָָֹראׁשֿהּׁשנה

ׁשּזהּו מּטה, למּטה עד ּבגילּוי להיֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָָהעצמית

ּבׁשֹופר" הּיֹום "מצות ׁשֹופר 49ענין ׁשּתקיעת , ְְְְִִִֶַַַַָָ

מאמירת  ּגם ׁשּלמּטה מעׂשה, ׁשל ענין ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּוא

על  להֹורֹות ּדּבּור, ׁשל ענין ׁשהּוא ְְִִִֶֶַָָהאֹותּיֹות

למּטה  עד  ּבגיל ּוי העצמית רֹוממּות ְְְְְִִַַַַַָָָהמׁשכת

ׁשמבּקׁשים  ּכמֹו עּז50מּטה, ּגאֹון ּבהדר והֹופע ְְְְְֲִֶֶַַַַַָֻ

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הּגילּוי. ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָכּו',

העצמית  רֹוממּות ׁשּבחינת ׁשּכיון ג) ְְְְִִִֵֶֶַַָָ(סעיף

ענין  למּטה ּגם נעׂשה לכן למּטה, ּבגילּוי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָנמׁש

ּכאחד", לאחדים ּכלכם ּד"נּצבים ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻההתאחּדּות

מדרגֹות, עׂשר ׁשּיׁשנן ׁשאףֿעלּֿפי ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָוהינּו,

מּכלֿמקֹום  ,מימי ׁשֹואב עד גֹו' ִֵֵֵֶֶַָָָראׁשיכם

 ֿ ׁשּבראׁש לפי ּכאחד, לאחדים ּכּולם ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹמתאחדים

עד  ּבגילּוי העצמית רֹוממּות ּבחינת נמׁש ְְְְְִִִִַַַַָָָָהּׁשנה

הם  ׁשּמּצדֿעצמם ּבענינים ּגם הינּו, מּטה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָלמּטה

ולכן  ,מימי ׁשֹואב עד ג ֹו' ראׁשיכם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָּבהתחּלקּות,

ּומאיר  ׁשּנמׁש העצם מּצד הם ּגם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמתאחדים

האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה ּגם הּוא וכן ְְֲֵֶֶֶַָָָָָָּבהם.
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ג.48) קג, שם תו"א א.49)ראה כז, שם גמרא ב. כו, ר"ה ר"ה.50)משנה תפלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙‡È¯˜ Ì„B˜ ÌbL ,‰hÓÏ ˙BÓM‰ ˙‡È¯˜Ï ‰ÓBc dÈ‡L∆≈»»ƒ¿ƒ««≈¿«»∆«∆¿ƒ«
dÈ‡ ‰‡È¯w‰ ˙ÏeÚÙe ,ÌÏÚ‰a ˙BÁk‰ ¯·k ÌLÈ ˙BÓM‰«≈∆¿»¿»«…¿∆¿≈¿««¿ƒ»≈»

ÌÎÈLÓ‰Ï ‡l‡ולגלותם ‰ÈeÏÈb,להוציאם Ï‡ ÌÏÚ‰‰ ÔÓ כמו ∆»¿«¿ƒ»ƒ«∆¿≈∆«ƒ
מעוררת  השם וקריאת בו קיימים כבר הללו שהכוחות והחסדן החכם לגבי

הגילוי אל מההעלם הוצאתם »Œ‰Óאת
Ì„BwL ‰ÏÚÓÏ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«¿»∆∆

‰‡È¯w‰ וההשפעות האורות של «¿ƒ»
ב'שם' ÔÙB‡aהעליונות ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆

ÔÈ‡L ,˙ÈÏÎ˙a ˙eËÈLt ÏL∆¿ƒ¿«¿ƒ∆≈
,ÏÏk ˙B¯ÈÙÒ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆¿ƒ¿»
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆¿≈

,˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L כמבואר ∆≈ƒ¿ƒ
שישנו  העלם שישנו בחסידות

הנקראת  שבאבן האש כמו במציאות

במציאות  קיימת שהיא החלמיש צור

שאינו  העלם ויש בהעלם, היא אבל

והחכמה  החסד עניין וכך במציאות.

'פשוטות' עליונות בדרגות למעלה,

והגדרה, 'ציור' כל בהם שאין לגמרי

אפילו  כלל, קיימים לא אלה עניינים

במציאות, שאינו ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂכהעלם
˙BÓM‰ ˙‡È¯˜ כמו וההגדרות ¿ƒ««≈

ו'חסד' eÏÏk˙'חכמה' LcÁ˙ƒ¿«≈¿»
˙B¯ÈÙq‰ ˙e‡ÈˆÓ ÔÈÚ48, ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ

¯¯BÚÓ 'ÌM'‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿««≈¿≈
והמשכה  התגלות »Ìbשתהיה

ÌÏÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaa«¿ƒ»∆¿«¿»≈∆¿≈
,˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L בבחינה ∆≈ƒ¿ƒ

קיים  לא הענין כללות שבה ומדריגה

עדיין.

ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰L e‰ÊÂ (Ê¿∆∆»¬»¿…
˙¯ÈÓ‡ ÔÈÚa ‡È‰ ‰M‰«»»ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«

˙Bi˙B‡ותפילה תורה e‰L‡של ƒ∆
'ÌM'‰ ÔÈÚ ˙Ó‚ec הממשיך ¿«ƒ¿««≈

È„ÈŒÏÚLומעורר, ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿≈
‰hÓÏ ÌˆÚ‰ CLÓ ÌM‰«≈ƒ¿»»∆∆¿«»
e‰ÊÂ ,(„ ÛÈÚÒ Ï"Î) ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿ƒ¿∆
‰M‰ŒL‡¯ ÏL BÈÚ Ìb«ƒ¿»∆…«»»
˙ÈÁaÓ ÌÈÎÈLÓÓ BaL∆«¿ƒƒƒ¿ƒ«

˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ עצמה שמצד ¿»«¿ƒ
ולמעלה  והתנשאות ברוממות היא

לגמרי הנבראים ¿BÈ‰Ïƒ˙מגדרי
,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ÈeÏÈ‚a¿ƒ«¿«»«»
גילוי  הוא השנה שבראש לעיל וכאמור

כולכם") היום נצבים "אתם מוחלטת, אחדות של יום הוא (ולכן ∆∆e‰fLהעצם
ÌBi‰ ˙ÂˆÓ" ÔÈÚהשנה ראש של ÙBLa49˙ÚÈ˜zL¯"העיקרית , ƒ¿«ƒ¿««¿»∆¿ƒ«

˙Bi˙B‡‰ ˙¯ÈÓ‡Ó Ìb ‰hÓlL ,‰NÚÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ¯ÙBL»ƒ¿»∆«¬∆∆¿«»«≈¬ƒ«»ƒ
,¯eac ÏL ÔÈÚ ‡e‰L הוא המעשה כוח בגוף, הפועלים הנפש בכוחות ∆ƒ¿»∆ƒ

מכוח  נחות ויותר חיצוני יותר כוח

יש  שבראשֿהשנה אף ולכן הדיבור,

'אותיות' לאמירות מיוחדת חשיבות

דווקא  היא היום" "מצות קדושה, של

שופר, תקיעת מעשה, של בעניין

˙eÓÓB¯ ˙ÎLÓ‰ ÏÚ ˙B¯B‰Ï¿««¿»«¿
‰hÓÏ „Ú ÈeÏÈ‚a ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿ƒ«¿«»
ÌÈLw·ÓL BÓk ,‰hÓ50 «»¿∆¿«¿ƒ

השנה ראש a‰„¯בתפילות ÚÙB‰Â¿««¬«
‡e‰L ,'eÎ EfÚ ÔB‡b"והופע" ¿À∆∆

¯‡a˙pL BÓÎe .ÈeÏÈb‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÏÔÂÈkL (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚ¿≈¿ƒ∆≈»

˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¿»«¿ƒ
ÔÎÏ ,‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a CLÓƒ¿»¿ƒ¿«»»≈
ÔÈÚ ‰hÓÏ Ìb ‰NÚ«¬∆«¿«»ƒ¿«
ÌÎÏk ÌÈ·v"c ˙ecÁ‡˙‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ»ƒÀ¿∆

,"„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï מדגיש זה שכל «¬»ƒ¿∆»
ראש  של המיוחד והעניין החידוש את

וההמשכה  ההתגלות שבו השנה

יורדת  העצמית) ("רוממות מהעצם

מטה למטה עד ¿»¿eÈ‰Â,ונמשכת
¯NÚ ÔLiL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆∆¿»∆∆

,˙B‚¯„Ó מזו זו ורחוקות שונות «¿≈
BL‡·ביותר „Ú 'B‚ ÌÎÈL‡»̄≈∆«≈

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,EÈÓÈÓ≈∆ƒ»»
ÌÈ„Á‡Ï ÌÏek ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ»«¬»ƒ
‰M‰ŒL‡¯aL ÈÙÏ ,„Á‡k¿∆»¿ƒ∆¿…«»»
˙eÓÓB¯ ˙ÈÁa CLÓƒ¿»¿ƒ«¿
‰hÓÏ „Ú ÈeÏÈ‚a ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿ƒ«¿«»
ÌÈÈÚa Ìb ,eÈ‰ ,‰hÓ«»«¿«¿ƒ¿»ƒ
Ì‰ ÌÓˆÚŒ„vnL∆ƒ««¿»≈
„Ú 'B‚ ÌÎÈL‡¯ ,˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿»≈∆«

,EÈÓÈÓ ·‡BL נמשך בהם גם ≈≈∆
ה'עצם' בגילוי ≈«¿ÔÎÏÂומאיר

Ì‰ Ìb ÌÈ„Á‡˙Ó החילוקים וכל ƒ¿«¬ƒ«≈
זה  וכל מתבטלים השונות הדרגות בין

CLÓpLהוא ÌˆÚ‰ „vÓƒ«»∆∆∆ƒ¿»
.Ì‰a ¯È‡Óe≈ƒ»∆

LÙa ‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«»¬»¿∆∆
ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰L ,Ì„‡‰»»»∆»¬»¿…
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d"kyz'dלב ,ixyz 'e ,daey zay ,jlie zyxt zay

הזזה  ׁשל ּבאֹופן היא ּדראׁשֿה ּׁשנה ְְֲֲִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהעבֹודה

אדמֹו"ר 32עצמית  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר ּוכפי ,51 ְְְְִִֵֶַַָ

ׁשּבראׁשֿהּׁשנה, וההׁשּתחואה ההכּתרה ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹּבענין

הּמל את ׁשּמכּתירים הּוא ההכּתרה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשענין

ׁשּי זה ׁשענין יצּוה, אׁשר ּבכל אליו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָליּבטל

הּוא  הׁשּתחואה ֿ ּכן מהּֿׁשאין הרצֹון, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָלבחינת

העצמי  הּביטּול הּנה הרצֹון, לבעל עצמי ְְְִִִִִֵַַַַַָָָּביטּול

ּכחֹות  ּבעׂשרה ּגם מאיר הּנׁשמה עצם ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמּצד

 ֿ ּד הּמדרגֹות עׂשר הם (ׁשּדּוגמתם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָהּגלּויים

רק  לא והינּו, ,(מימי ׁשֹואב עד גֹו' ְְֵֵֵֶֶַַַָֹראׁשיכם

ּכמֹו ּגם אּלא ּבּנפׁש, ּכלּולים ׁשהם ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹּבּכחֹות

ׁשּגם  התחּלקּות, ּבבחינת ּבגילּוי ּבאים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹׁשהּכחֹות

העצמי  ּבּביטּול (ּדּורכּגענּומען) חדּורים ְְְֲִִִֵֶֶַַָהם

להיֹות  מתאחדים ולכן הּנׁשמה, עצם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּמּצד

ּבמבאר  ּגם מרּומז זה וענין ּכאחד. ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹלאחדים

הּתקיעֹות' ּב'ׁשער ּתקיעת 52ּב'סידּור' ׁשענין ְְְְִִִִֶַַַַַַ

עצם  החכמה, עצם העצם, המׁשכת הּוא ְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹופר

הרי  מּובן, אינֹו ולכאֹורה הּמלכּות, ועצם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּמּדֹות

אֹומרֹו ּומהּו ּפרטּיים, ּכחֹות הם והּמּדֹות ְְְְִִִֵַַַָָָֹהחכמה

הּוא, הענין א וכּו'. הּמּדֹות עצם החכמה, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָעצם

היא  ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשהעבֹודה מרּומז ְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹׁשּבזה

חדּורים  יהיּו הּגלּויים הּכחֹות ׁשּגם ְְְֲִִִֶֶַַַֹּבאֹופן

העצם. ְִִֶֶַָּבבחינת

"ׁשיר Ê·e‰ח) מזמֹור אמירת ענין יּובן »∆ְְֲִִִִַַָ

עׂשרת  ּבכל מּמעמּקים" ְֲֲֲִִֶֶַַַַָהּמעלֹות

ׁשהעבֹודה  אףֿעלּֿפי ּדהּנה, ּתׁשּובה. ְְְֲִִֵֵֶַַָָָימי

את   ּולהמׁשי לתּקן היא ּתׁשּובה ימי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּדעׂשרת

מּכלֿמקֹום  הּנפׁש, ּכחֹות ועׂשרה ספירֹות ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהעׂשר

"מּמעמקים" ענין ׁשהּוא העצם, את ּבהם ׁשּממׁשיכים ּבאֹופן זה עֹומקא 53הרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

רּבים, לׁשֹון "מּמעמּקים" והיינּו עֹומקין, ּדכל עֹומקא ּדכּוּלא, עֹומקא ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָּדבירא,
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(51.(13 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת פ"ט היום זה ד"ה וראה .9 ע' תש"ה השיחות לה"ע 52)ספר ד"ה ראה

ואילך. ג רמד, - ז"ל הבעש"ט כוונת ע"פ ח"א 53)תק"ש תער"ב (המשך עדר"ת ממעמקים המעלות שיר סד"ה גם ראה

ואילך). תד ס"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÓˆÚ ‰ÊÊ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰M‰32, בעצם ו'זעזוע' שינוי היינו «»»ƒ¿∆∆¬»»«¿ƒ

השנה  שבראש בגלל וזאת אחר, או כזה בפרט רק ולא האדם, של המציאות

האלקות, עצם של התגלות ‡„BÓ"¯יש Á"ÂÓ ˜"Î ¯‡·nL ÈÙÎe51 ¿ƒ∆¿»≈«¿
ÔÈÚL ,‰M‰ŒL‡¯aL ‰‡ÂÁzL‰‰Â ‰¯zÎ‰‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««¿»»¿«ƒ¿«¬»»∆¿…«»»∆ƒ¿«

˙‡ ÌÈ¯ÈzÎnL ‡e‰ ‰¯zÎ‰‰««¿»»∆«¿ƒƒ∆
¯L‡ ÏÎa ÂÈÏ‡ ÏËaÈÏ CÏn‰«∆∆ƒ»≈≈»¿»¬∆
˙ÈÁ·Ï CiL ‰Ê ÔÈÚL ,‰eˆÈ¿«∆∆ƒ¿»∆«»ƒ¿ƒ«

,ÔBˆ¯‰ מצב יתכן זו ובמדריגה »»
לגמרי  לאלוקות בטל לא עדיין שהאדם

עצמו  בפני מציאות נשאר הוא אלא

אל  בטל שהוא בכך הוא שלו והביטול

את  ממלא הוא ולמעשה העליון הרצון

ה' ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óרצון
‰‡ÂÁzL‰ÈÓˆÚ ÏeËÈa ‡e‰ ƒ¿«¬»»ƒ«¿ƒ

המציאות  כל של ומוחלט מלא ביטול

‰¯ˆÔB,האישית ÏÚ·Ï¿««»»
זה -הקדוש  ובביטול בעצמו, ברוךֿהוא

שלו  המציאות כל את מבטל האדם

הרצון' ל'בעל הביטול כי לחלוטין,

ופנימי  עמוק יותר הרבה ביטול הוא

של  זה ובביטול לרצון, הביטול מאשר

‰ÏeËÈa'השתחוואה' ‰p‰ƒ≈«ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ∆ƒ«∆∆«¿»»
˙BÁk ‰¯NÚa Ìb ¯È‡Ó≈ƒ««¬»»…
¯NÚ Ì‰ Ì˙Ó‚ecL) ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ∆¿»»≈∆∆
„Ú 'B‚ ÌÎÈL‡¯c ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»≈∆«
˜¯ ‡Ï ,eÈ‰Â ,(EÈÓÈÓ ·‡BL≈≈∆¿«¿…«
ÌÈÏeÏk Ì‰L BÓk ˙BÁka«…¿∆≈¿ƒ

LÙpa ופנימית גבוהה במדריגה «∆∆
BÁk‰L˙בנפש, BÓk Ìb ‡l‡∆»«¿∆«…

˙ÈÁ·a ÈeÏÈ‚a ÌÈ‡a»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«
˙e˜lÁ˙‰ יש מהם אחד ולכל ƒ¿«¿

מההגדרות  שונות לו, מיוחדות הגדרות

האחרים, הכוחות ‰Ìשל ÌbL∆«≈
ÔÚÓeÚbÎ¯ec) ÌÈ¯e„Á חדורים ¬ƒ¿¿∆∆

תוכם) ‰ÈÓˆÚבתוך ÏeËÈaa«ƒ»«¿ƒ
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL וכפי ∆ƒ«∆∆«¿»»

מתגלה  העצם שכאשר לעיל שמבואר

הכי  בדרגות גם ופועל מאיר הוא הרי

מטה, למטה ≈«¿ÔÎÏÂנמוכות,

ÌÈ„Á‡˙Óהשונים והסוגים הכוחות עשר ÌÈ„Á‡Ïכל ˙BÈ‰Ï ƒ¿«¬ƒƒ¿«¬»ƒ
.„Á‡k¿∆»

'¯e„ÈÒ'a ¯‡·Óa Ìb ÊÓe¯Ó ‰Ê ÔÈÚÂ אלוקים (דברי דא"ח עם ¿ƒ¿»∆¿»««¿…»«ƒ
הזקן רבנו של החסידות ממאמרי ‰BÚÈ˜z˙'חיים) ¯ÚL'a52ÔÈÚL ¿«««¿ƒ∆ƒ¿«

˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z¿ƒ«»«¿»«
ÌˆÚ ,‰ÓÎÁ‰ ÌˆÚ ,ÌˆÚ‰»∆∆∆∆«»¿»∆∆
,˙eÎÏn‰ ÌˆÚÂ ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆««¿
È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»¬≈
˙BÁk Ì‰ ˙Bcn‰Â ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«ƒ≈…

ÌÈiË¯t והגדרות הגבלות עם ¿»ƒƒ
מיוחדות, ‡B¯ÓBפרטיות e‰Óe«¿

˙Bcn‰ ÌˆÚ ,‰ÓÎÁ‰ ÌˆÚ∆∆«»¿»∆∆«ƒ
'eÎÂ הרבה בדרגה הם לכאורה והרי ¿

מה'עצם'? נמוכה יותר

ÊÓe¯Ó ‰ÊaL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»∆¿»
‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿…«»»ƒ
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰ ÌbL ÔÙB‡a¿∆∆««…«¿ƒ

והמלכות, המידות המוחין, ¿eÈ‰Èƒכולל
ÌˆÚ‰ ˙ÈÁ·a ÌÈ¯e„Á וגילוי ¬ƒƒ¿ƒ«»∆∆
בהם. ויפעל יאיר העצם

˙¯ÈÓ‡ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e (Á»∆»ƒ¿«¬ƒ«
˙BÏÚn‰ ¯ÈL" ¯BÓÊÓƒ¿ƒ««¬
ÈÓÈ ˙¯NÚ ÏÎa "ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»¬∆∆¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c .‰·eLz¿»¿ƒ≈««ƒ
ÈÓÈ ˙¯NÚc ‰„B·Ú‰L∆»¬»«¬∆∆¿≈
CÈLÓ‰Ïe Ôw˙Ï ‡È‰ ‰·eLz¿»ƒ¿«≈¿«¿ƒ

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ הפרטיות ‡˙ ∆»∆∆¿ƒ
‰LÙpהמוגדרות, ˙BÁk ‰¯NÚÂ«¬»»…«∆∆

המוגדרים, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהפרטיים
ÌÈÎÈLÓnL ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆«¿ƒƒ
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌˆÚ‰ ˙‡ Ì‰a»∆∆»∆∆∆ƒ¿«

"ÌÈ˜ÓÚnÓ"53, העומק ƒ«¬«ƒ
גופא, ובזה הדברים, של והפנימיות

הזוהר  כלשון מעומק, לפנים עומק

המאמר  בתחילת לעיל שהובא

‡˜ÓBÚ ,‡¯È·c ‡˜ÓBÚ¿»¿≈»¿»
,ÔÈ˜ÓBÚ ÏÎc ‡˜ÓBÚ ,‡leÎc¿»¿»¿»¿ƒ
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העצם. ּבחינת ׁשהּוא לעֹומק, ועֹומק ְְְִֶֶֶֶֶֶַָעֹומק

ּדעֹומק  הּפירּוׁש מּובן אינֹו לכאֹורה ְְְִִֵֵֵֶַָָּדהּנה,

יֹותר, נעלה עֹומק  ׁשּיׁשנֹו ּדמאחר לעֹומק, ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַועֹומק

לאמּתתֹו. העֹומק ענין אינֹו הראׁשֹון העֹומק ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

הּוא  לעֹומק עֹומק ׁשּבחינת הּוא, הענין ְְְִִֶֶֶַַָָא

ורק  ורֹוחב), אֹור) עֹומק מּגדר לגמרי ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָלמעלה

ׁשא  אֹותֹומּפני קֹורין לקרֹותֹו, אחר ׁשם לנּו ין ְְִִִֵֵֵֵֶַָ

למעלה  הּוא ׁשּבאמת אף לעֹומק, עֹומק ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָּבׁשם

רֹוממּות  העצם, ּבחינת והּוא עֹומק , מּגדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָלגמרי

ספירֹות  העׂשר ּבכל נמׁשכת זֹו ּובחינה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָהעצמית.

ימי  ּבעׂשרת ׁשּממׁשיכים הּנפׁש ּכחֹות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹועׂשרה

העצם  ּבבחינת חדּורים נעׂשים הם ׁשּגם ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּתׁשּובה,

ׁשּבכל  לעיל, האמּור עלּֿדר) ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּד"מּמעמּקים"

ׁשֹואב  עד ג ֹו' מ"ראׁשיכם הּמדרגֹות ְִֵֵֵֶֶֶַַַָעׂשר

מעלת  יּובן ּובזה העצם). ּבחינת מאיר "ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמימי

העבֹודה  על " קראתי ּד"מּמעמּקים ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָהעבֹודה

לּבי  ּד"ּבכל העבֹודה ּכי ,"דרׁשּתי לּבי ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָּד"ּבכל

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּכחֹות, ׁשלמּות רק היא "ְְְִִֵֵֵֶַַַַֹדרׁשּתי

על  ׁשּנֹוסף ּבאֹופן היא ּד"מּמעמּקים" ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָהעבֹודה

ּבבחינת  חדּורים הם הרי - הּכחֹות ְְֲֲִִִֵֵֵַַֹׁשלמּות

סתם, הּמעלֹות" "ׁשיר ּׁשּנאמר מה וזהּו ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָהעצם.

הּמעלֹות" "ׁשיר אּלא אֹומרֹו, מאן ּפריׁש ְֲִֵֶֶַַָָָֹׁשּלא

עלמא, לדרי למימריּה עלמא ּבני ּכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָּדזמינין

עם  אׁשר לדוד", הּמעלֹות "ׁשיר ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָוהינּו,

ּכל  ּבׁשם הּמזמֹורים ואמר יׂשראל, מל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָהיֹותֹו

ׁשּיׁש54יׂשראל  התחּלקּות, ּבזה יׁש מּכלֿמקֹום , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

העם  מּכל ּגבֹוּה ומעלה מּׁשכמֹו ׁשהּוא ויׁש55מי , ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשאין  מּפני הּוא זה וכל כּו', למּטה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָמי

הּמעלֹות" "ׁשיר מהּֿׁשאיןּֿכן העצם, ּבחינת ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבזה

לדרי  למימריּה עלמא ּבני ּכל ּדזמינין ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָסתם,

ּבׁשוה  ּבכּולם ׁשהּוא העצם ּבחינת הּוא ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָעלמא,
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קסה.54) רמז שמואלֿב שמעוני ילקוט א. פ"א, תהלים מדרש ח"ד 55)ראה וירא באוה"ת נתבאר ב. ט, שמואלֿא ראה

ואילך. תיד ע' ח"ב שה"ש ב. תשסד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העומקים כל עומק הכל, עומק הבור, הפנימית eÈÈ‰Âעומק המשמעות זו ¿«¿

ÓBÚÏ˜,של  ˜ÓBÚÂ ˜ÓBÚ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ "ÌÈwÓÚnÓ" עומק ƒ«¬«ƒ¿«ƒ∆¿∆¿∆
הלאה, וכן מעומק ‰ÌˆÚלפנים ˙ÈÁa ‡e‰L.העומק תכלית ∆¿ƒ«»∆∆

,˜ÓBÚÏ ˜ÓBÚÂ ˜ÓBÚc Le¯Èt‰ Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈»«≈¿∆¿∆¿∆
‰ÏÚ ˜ÓBÚ BLiL ¯Á‡Óc¿≈««∆∆¿∆«¬∆
ÔBL‡¯‰ ˜ÓBÚ‰ È¯‰ ,¯˙BÈ≈¬≈»∆»ƒ
B˙zÓ‡Ï ˜ÓBÚ‰ ÔÈÚ BÈ‡≈ƒ¿«»∆«¬ƒ»
עמוק  עומק יש עצמו זה בעומק שהרי

נקרא  הוא גם כן אם ומדוע יותר,

'עומק'.?

˙ÈÁaL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˜ÓBÚÏ ˜ÓBÚ∆¿∆¿«¿»

˜ÓBÚ ¯„bÓ È¯Ó‚ÏסתםC¯B‡) ¿«¿≈ƒ∆∆∆∆
·ÁB¯Â ופרטי הדבר של ההיקף ¿«

שלו), ÔÈ‡Lהמציאות ÈtÓ ˜¯Â¿«ƒ¿≈∆≈
ÔÈ¯B˜ ,B˙B¯˜Ï ¯Á‡ ÌL eÏ»≈«≈ƒ¿ƒ
Û‡ ,˜ÓBÚÏ ˜ÓBÚ ÌLa B˙B‡¿≈∆¿∆«
È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙Ó‡aL∆∆¡∆¿«¿»¿«¿≈
˙ÈÁa ‡e‰Â ,˜ÓBÚ ¯„bÓƒ∆∆∆¿¿ƒ«
˙ÈÓˆÚ‰ ˙eÓÓB¯ ,ÌˆÚ‰»∆∆¿»«¿ƒ
עומק  הוא סתם 'עומק' שאמנם כלומר,

ומה  זה, בשם להיקרא וראוי אמיתי

הוא  כך נקרא מעומק לפנים שהעומק

שם  לנו ואין ל'עצם' שהכוונה מפני

ולכ  לו הדבר לקרוא שהוא אומרים ן

נרמז  זה וכל מהעומק, עמוק שיותר

לשון  "ממעמקים" בביטוי כאמור

רבים.

BÊ ‰ÈÁ·eהעצם ÎLÓ˙של ¿ƒ»ƒ¿∆∆
גילוי לידי ‰NÚ¯ובאה ÏÎa¿»»∆∆

LÙp‰ ˙BÁk ‰¯NÚÂ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¬»»…«∆∆
ÌÈÎÈLÓnL גילוי לידי ומביאים ∆«¿ƒƒ

ÌbL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆«
Ì‰ מן למטה הם מהותם שמצד אף ≈

באיןֿערוך ÌÈ¯e„Áהעצם ÌÈNÚ«¬ƒ¬ƒ
"ÌÈwÓÚnÓ"c ÌˆÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»∆∆¿ƒ«¬«ƒ
,ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ)«∆∆»»¿≈
˙B‚¯„n‰ ¯NÚ ÏÎaL∆¿»∆∆««¿≈
·‡BL „Ú 'B‚ ÌÎÈL‡¯"Óƒ»≈∆«≈
ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa ¯È‡Ó "EÈÓÈÓ≈∆≈ƒ¿ƒ«»∆∆
מוחלטת). באחדות מתאחדים הם ולכן

‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«¬«»¬»

,"EÈzL¯„ ÈaÏ ÏÎa"c ‰„B·Ú‰ ÏÚ "EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ"c¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ«»¬»¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ
של  וההוספה העילוי מה המאמר בתחילת שנשאלה השאלה ומיושבת

ליבי" "בכל של השלימות את יש כבר לכן קודם גם אם Èkƒ"ממעמקים"
,˙BÁk‰ ˙eÓÏL ˜¯ ‡È‰ "EÈzL¯„ ÈaÏ ÏÎa"c ‰„B·Ú‰»¬»¿¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ«¿≈«…
‰„B·Ú‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»¬»
ÔÙB‡a ‡È‰ "ÌÈwÓÚnÓ"c¿ƒ«¬«ƒƒ¿∆
- ˙BÁk‰ ˙eÓÏL ÏÚ ÛÒBpL∆»«¿≈«…

Ì‰ È¯‰ הכוחותÌÈ¯e„Á ¬≈≈¬ƒ
ÌˆÚ‰ ˙ÈÁ·a חידוש כמובן וזה ƒ¿ƒ«»∆∆

עצום. ויתרון

¯ÈL" ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆∆¡«ƒ
LÈ¯t ‡lL ,Ì˙Ò "˙BÏÚn‰««¬¿»∆…»≈

,B¯ÓB‡ Ô‡Ó מי מפרש לא והכתוב »¿
בפרקים  (כמו הזה הפרק את אמר

המעלות  "שיר בהם שנאמר אחרים

וכד') "ÈL¯לדוד" ‡l‡∆»ƒ
Èa Ïk ÔÈÈÓÊc "˙BÏÚn‰««¬¿»ƒƒ»¿≈
,‡ÓÏÚ È¯„Ï dÈ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ»¿»¿≈¿≈¿»≈»¿»
לדורות  לאמרו העולם בני כל שמוכנים

אחד  מכל הנדרשת עבודה והיא עולם,

"ÈL¯ואחד BLiL ,eÈ‰Â¿«¿∆∆¿ƒ
ÌÚ ¯L‡ ,"„Â„Ï ˙BÏÚn‰««¬¿»ƒ¬∆ƒ

Ï‡¯NÈ CÏÓ B˙BÈ‰ קשור והמלך ¡∆∆ƒ¿»≈
מאד, חזק בקשר »«¿Ó‡Â¯לעם

Ïk ÌLa ÌÈ¯BÓÊn‰«ƒ¿ƒ¿≈»
Ï‡¯NÈ54, המזמורים גם כן ואם ƒ¿»≈

ה  "שיר בהם לדוד"שנאמר מעלות

ישראל, בני לכל ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒשייכים
˙e˜lÁ˙‰ ‰Êa LÈ כולם ולא ≈»∆ƒ¿«¿

בדבר, e‰L‡שווים ÈÓ LiL∆≈ƒ∆
ÏkÓ dB·b ‰ÏÚÓÂ BÓÎMÓƒƒ¿»«¿»»«ƒ»

ÌÚ‰55, שאול לגבי הכתוב כלשון »»
hÓÏ‰המלך, ‡e‰L ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆¿«»

ÔÈ‡L ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ,'eÎ¿»∆ƒ¿≈∆≈
,ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa ‰Êa לעיל כמבואר »∆¿ƒ«»∆∆

יש  מהעצם נמוכות שבדרגות באריכות

שונים וגדרים ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óהתחלקות
,Ì˙Ò "˙BÏÚn‰ ¯ÈL" Ôk≈ƒ««¬¿»
‡ÓÏÚ Èa Ïk ÔÈÈÓÊc¿»ƒƒ»¿≈»¿»

,‡ÓÏÚ È¯„Ï dÈ¯ÓÈÓÏ שהוא ¿≈¿≈¿»≈»¿»
בשווה לכולם השייך ‰e‡מזמור

ÌÏeÎa ‡e‰L ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆∆∆¿»
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- העצם ּבחינת ׁשּמּצד לעיל, האמּור עלּֿדר)ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשֹואב  עד גֹו' ּד"ראׁשיכם ההתאחּדּות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָנעׂשית

ׁשּדוקא  והינּו, ּכאחד), לאחדים להיֹות "ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָמימי

נמׁש - עלמא ּבני לכל מּטה למּטה ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָּבהמׁשכה

ׁשּדוקא 56העצם  לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿדר) ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הרי  - מ'ּכח ' יֹותר העלם ּבבחינת ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹה'ּׁשם'

העצם). את ממׁשי ְִֶֶֶַָהּוא

È„ÈŒÏÚÂׁשהּביטּול ּכללּו ּבאֹופן ּתׁשּובה ימי ועׂשרת ּדראׁשֿהּׁשנה העבֹודה ת ¿«¿≈ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עד  הּגלּויים ּבּכחֹות ּגם וחֹודר נמׁש הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהעצמי

העצמית  רֹוממּות מּבחינת ׁשּנמׁש למעלה, ּגם ּכן ּפֹועלים ּתחּתֹון, הּיֹותר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלּכח

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּכּונה נׁשלמת ועלֿידיֿזה מּטה, למּטה עד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבגילּוי
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(המו"ל).56) קצת פל"ו.57)חסר תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
- ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa „vnL ,ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ) ‰ÂLa¿»∆«∆∆»»¿≈∆ƒ«¿ƒ«»∆∆
"EÈÓÈÓ ·‡BL „Ú 'B‚ ÌÎÈL‡¯"c ˙ecÁ‡˙‰‰ ˙ÈNÚ«¬≈«ƒ¿«¿¿»≈∆«≈≈∆
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰a ‡˜ÂcL ,eÈ‰Â ,(„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»ƒ¿∆»¿«¿∆«¿»««¿»»¿«»

‡ÓÏÚ Èa ÏÎÏ ‰hÓ למטה שהם אלה אפילו הכלל, מן יוצא מבלי «»¿»¿≈»¿»
‰ÌˆÚמטה CLÓ -56ŒÏÚ) ƒ¿»»∆∆«

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯c∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
‡e‰L 'ÌM'‰ ‡˜ÂcL∆«¿»«≈∆
- 'Ák'Ó ¯˙BÈ ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆¿≈≈ƒ…«

CÈLÓÓ ‡e‰ È¯‰ ומעורר ומגלה ¬≈«¿ƒ
‰ÌˆÚ).ו'קורא' ˙‡∆»∆∆

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿»»¬»
ÈÓÈ ˙¯NÚÂ ‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»«¬∆∆¿≈
ÏeËÈa‰L ÔÙB‡a ‰·eLz¿»¿∆∆«ƒ

ÈÓˆÚ‰ האישית המציאות כל ביטול »«¿ƒ
‰ÓLp‰לגמרי ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»

˙BÁka Ìb ¯„BÁÂ CLÓƒ¿»¿≈««…
¯˙Bi‰ ÁkÏ „Ú ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ««…««≈

,ÔBzÁz מצות שלכן לעיל וכמבואר «¿

הכי  הכוח הוא המעשה כוח כי מעשית, פעולה של מצוה בשופר, היא היום

¯eÓÓB˙נחות, ˙ÈÁaÓ CLÓpL ,‰ÏÚÓÏ Ìb Ôk ÌÈÏÚBt¬ƒ≈«¿«¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿
,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ÈeÏÈ‚a ˙ÈÓˆÚ‰ הכי לדרגות עד העצם המשכת »«¿ƒ¿ƒ«¿«»«»

באריכות, לעיל כמבואר ‰ek‰תחתונות, ˙ÓÏL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆∆««»»
בריאת  של הפנימית האלוקית והמטרה

Èc¯‰העולם C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
ÌÈBzÁ˙a57 התחתון הזה שהעולם ¿«¿ƒ

בספר  הזקן רבנו (כלשון ביותר והנחות

שאין  התחתון העולם שזהו התניא

ראוי  מקום יהיה הימנו) למטה תחתון

השכינה. והשראת להתגלות
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

 כבוד המתפללים והנהלת בית הכנסת ובית המדרש חב"ד מאה שערים, 

בירושלים עיר הקדש תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממתפללי בית הכנסת ובית המדרש על ידי האורחים שליט"א, ויהי רצון 

ישראל איש מרעהו אך טוב בטוב אמיתי כדרז"ל, טוב לשמים טוב  בני  יתבשרו  כל הימים  שתמיד 

לבריות, וטוב העושה פירות )קדושין מ, א(.

וכיון אשר בכל עניני קדושה, ככל שיהי' המצב גם טוב, תמיד יש מקום להוסיף, כיון שקשורים 

בהקב"ה שהוא אין סופי, תקותי חזקה שיתחזקו לא רק בעניני תפלה אלא גם בעניני לימוד התורה 

ברבים הן בנגלה והן בחסידות בכל יום, ובש"ק בהוספה בלימוד תורת החסידות, כמובן ע"פ המבואר 

בזה בכתבי האריז"ל.

 - והרי פסקו רז"ל אשר שמא גרים, ולבית המדרש ולבית הכנסת לשאת השם חב"ד בצדק 

לתהלה ולשם ולתפארת )עיין לקוטי תורה לרבנו הזקן פרשת תבוא סוף ד"ה היום הזה ה"א מצוך 

וגו' בכל לבבך ובכל נפשך(, ויהי רצון שישמש דוגמא חי' וישפיע בכל הנ"ל על כל בתי כנסיות ובתי 

מדרשות, עדי יקויים היעוד, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, בביאת 

משיח צדקנו.

בכבוד ובברכת חג שמח.



לה

ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy .c"qa
d"kyz'd

*.d"kyz'd ,
מוגה  בלתי

.‡- החדשה השנה של הראשונה הפרשה - זה השבתֿקודש ביום שקראו הפרשה בהתחלת
וגו'". אליהם ויאמר ישראל כל אל  האלה הדברים את וידבר משה "וילך נאמר:

להבין: וצריך

.א) האלה הדברים את "וידבר נאמר וגם מדוע אליהם"? "ויאמר מיד נאמר ולא - אליהם" ויאמר .
ויאמר  ישראל כל אל משה "וילך הוהֿליהֿלמימר - ישראל כל אל הדיבור את להדגיש הכתוב כוונת אם

ישראל"? כל אל משה "ויאמר או אליהם"

ענינים ב) ב' אלא שונות, במליצות הענין כפל רק אינו אליהם" ו"ויאמר ישראל" כל אל גו' "וידבר
שכתוב  כמו קשה, דיבור על מורה "וידבר" הלשון שהרי ואילו 1שונים, קשות", אתנו גו' האיש "דיבר

רכה  לשון הוא בנידוןֿדידן?2"ויאמר" רכה ואמירה קשה דדיבור הענינים ב' הם מה להבין, וצריך .

שבהמשך ג) בלתיֿרצויים ענינים מפני האזהרה מופנית (שאליהם בגופים נשמות אדם, בני טבע מצד
יתברך  אתו באמנה תמיד היא הנשמה שהרי כו')3הפרשה, אזהרה דרושה הבהמית ונפש הגוף מצד ורק ,

יכול  אזי רכה, אמירה קירוב, של בדרך שמתחילים שלאחרי והיינו, הכבד, אל הקל מן להתחיל צריך -
זה הרי קשה, בדיבור מתחילים אם מהֿשאיןֿכן קשה, דיבור גם  כו'.לקבל דחיה לפעול יכול

מקרבת" "ימין להיות צריך דוחה"4לכלֿלראש "שמאל אחרֿכך ורק הדחיה 5, הנה אז שגם זאת, ועוד ,
כהה  יד שהיא בשמאל, רק כחו 6היא עיקר הוא שבה בימין, הוא הקירוב ואילו ,7.

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר הנסתרים,8וכפי הצדיקים אצל הבעלֿשםֿטוב שהנהיג העבודה סדר אודות
להוכיחו  לאחריֿזה ורק האפשרי), (כפי ברוחניות או בגשמיות ליהודי, טובה לעשות צריך לראש שלכל

ומצוות. התורה בקיום לתקן שצריך הענינים אודות ולעוררו

היה  בריאתו ומתחילת בניֿישראל, של הראשון נאמן רועה שהיה - רבינו שמשה היתכן ואםֿכן,
שכתוב  כמו לכך, שיש 9מתוקן מי גם (כולל ישראל" "רועה כל ללמוד צריך וממנו רועה", היה "ומשה

קשה  דיבור יקדים - נמוך) הכי בציור כי אם "רועה", הוא הרי אליו שביחס אחד, יהודי על השפעה לו
("ויאמר")? רכה אמירה לפני ("וידבר")

הענין:ד) מתחילת החל רבים, לשון פעמים כמה מצינו הפרשה, שבהתחלת לבניֿישראל משה בדברי
אלי  אלקי md"ויאמר "ה' כמו: יחיד, בלשון פעמים וכמה ,"j לפני עובר עמ j"10הוא ההולך "הוא ,j לא

יעזב jירפ  .j"11ולא

אחת  קומה הם בניֿישראל שכל כיון יחיד, בלשון ישראל לכלל דיבור מקומות בכמה שמצינו 12ואף

לשונות, ב' כאן שנאמרו וכיון יחיד, בלשון להאמר צריכים כאן הכתובים כל היו הא, משום אי הרי -
לכל הוא כאן שהדיבור לומר, צריך כרחך על יחיד, ולשון רבים ישראל),`cgלשון לכלל (ולא מישראל

הוא  הדיבור שאז עצמו, בפני שעומד כפי אחד לכל הוא הדיבור אם נפקאֿמינה יש גופא שבזה  אלא
רבים. בלשון הוא הדיבור שאז בניֿישראל, שאר עם שעומד כפי או יחיד, בלשון
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הרבנית )* נסתלקה המנחה, בעלות ההתוועדות, לאחרי
אדמו"ר  כ"ק - יבדלח"ט - של אמו ע"ה, חנה מרת הצדקנית

שליט"א.
ל.1) מב, מקץ
ובפרש"י.2) ג יט, יתרו ראה
ספכ"ד.3) תניא
וש"נ.4) א. מז, סוטה
מנחם 5) (תורת ס"ח תולדות ש"פ שיחת ראה - בזה הביאור

73 ס"ע חי"ז לקו"ש גם וראה .(289 ע' חמ"א התוועדויות -

ואילך.
וש"נ.6) רסכ"ז. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שם.7) סוטה לע"י יעקב עיון ראה
ועוד.8) מד. ע' ח"ב "התמים" ראה
ד.9) פ"ב, שמו"ר וראה א. ג, שמות

ג.10) לא,
ו.11) שם,
ובכ"מ.12) נצבים. ר"פ לקו"ת

d"kyz'd ,ixyz 'e ,daey zay ,jlie zyxt zay

- העצם ּבחינת ׁשּמּצד לעיל, האמּור עלּֿדר)ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשֹואב  עד גֹו' ּד"ראׁשיכם ההתאחּדּות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָנעׂשית

ׁשּדוקא  והינּו, ּכאחד), לאחדים להיֹות "ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָמימי

נמׁש - עלמא ּבני לכל מּטה למּטה ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָּבהמׁשכה

ׁשּדוקא 56העצם  לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿדר) ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הרי  - מ'ּכח ' יֹותר העלם ּבבחינת ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹה'ּׁשם'

העצם). את ממׁשי ְִֶֶֶַָהּוא

È„ÈŒÏÚÂׁשהּביטּול ּכללּו ּבאֹופן ּתׁשּובה ימי ועׂשרת ּדראׁשֿהּׁשנה העבֹודה ת ¿«¿≈ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עד  הּגלּויים ּבּכחֹות ּגם וחֹודר נמׁש הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהעצמי

העצמית  רֹוממּות מּבחינת ׁשּנמׁש למעלה, ּגם ּכן ּפֹועלים ּתחּתֹון, הּיֹותר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלּכח

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּכּונה נׁשלמת ועלֿידיֿזה מּטה, למּטה עד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבגילּוי
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ראוי  מקום יהיה הימנו) למטה תחתון

השכינה. והשראת להתגלות
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לאחרי ה) באה זו פרשה להבין: וצריך משה". "וילך נאמר אליהם" ויאמר גו' ל"וידבר בהקדמה
וגו'" כולכם היום נצבים "אתם - בניֿישראל כל אל משה דיבר בה שגם נצבים, לפרשת 13ובהמשך

הפרשה  בהמשך שכתוב כמו אלא שבדורו, בניֿישראל כל אל רק לא מזה: ישנו 14(ויתירה אשר "את :
זה, שלפני בדורות וגם הבאים, שבדורות בניֿישראל כל אל  גם היינו, גו'", פה איננו אשר ואת גו' פה

אליעזר  דרבי בפרקי הוצרך 15כדאיתא למה כן, אם אליהם, ודיבר ישראל כל במעמד היה שכבר וכיון .(
ישראל? כל אל לדבר בכדי - משה" "וילך - לילך

כשהיא ו) השנה: ראש שלפני לשבת או שובה, לשבת וילך פרשת של שייכותה מהי להבין צריך גם
וטפלה  נצבים לפרשת מחוברת וכשהיא זו), שנה (כבקביעות שובה בשבת אותה קורין - עצמה בפני

הגאונים  [וכסימן הטורים 16אליה בבעל גם כשחל 17שהובא המלך, ב"ג פירוש וילך, פ"ת המלך "ב"ג :
עליכם" "תמליכוני היא היום שעבודת שם על "המלך", (שנקרא השנה נצבים 18ראש אז ג', או ב' יום (

אותה" "פתות מלשון וילך", ("פת נפרדים" השנה.19וילך ראש שלפני בשבת אותה קורין - [(

בזה:·. הביאור לומר ויש

ישמיד  גו' אלקיך ("ה' עממין שבעה ארץ להם נותן שהקב"ה - הוא לבניֿישראל משה דברי תוכן
. וירשתם מלפניך האלה הגוים לפניכם"את ה' ונתנם העולם 20. כל שהרי כולו, העולם כל נכלל שבה ,(

ישראל  ארץ מתמצית אתכם"21שותה צויתי אשר המצוה ככל גו' "ועשיתם - ובשביל בתנאי - זה וכל ;22,
העולם  את הקב"ה נותן המצוות, את מקיימים שבניֿישראל ועלֿידיֿזה שבשביל והיינו, המצוות, קיום

בתחתונים  דירה ית' לו לעשות כדי לבעלותם, .23כולו

ולהעיר:

- בתחתונים" "דירה ענין שהוא לפניכם"), ה' ("ונתנם בניֿישראל של לבעלותם כולו העולם נתינת
הוא  התורה כי: המצוה"), ככל גו' ("ועשיתם ומצוות התורה דקיום העבודה מאשר יותר נעלה זה הרי
שלא  או נתגלו, מצוות טעמי אם רק היא השאלה - טעם. להם יש המצוות וכן ודעת, טעם של ענין

לעתיד  ויתגלו לגמרי 24נתגלו, למעלה הוא בתחתונים" ד"דירה הענין מהֿשאיןֿכן להם; יש טעם אבל ,
המדרש  כלשון "23מטעם, :dee`zp הזקן רבינו וכמאמר בתחתונים", דירה לו להיות א 25הקב"ה "אויף :ַ

וכאשר  עתה, להשיגו שאיֿאפשר ביותר נעלה טעם בו שיש ענין זה שאין והיינו, קשיא", קיין איז תאוה
ענין  זהו אלא לבוא), לעתיד שיתגלו מצוות טעמי (בדוגמת להשיגו יוכלו אזי בעבודה עילוי יהיה

טעם. מגדר לגמרי שלמעלה

רז"ל - במאמר הביאור גם התורה 26וזהו למחשבת גם דבר, לכל קדמה ישראל של שמחשבתן
ישראל. נשמות מהֿשאיןֿכן (כנ"ל), טעם של בגדר הם ומצוות שתורה כיון ומצוות,

אחרת  באומה להחליפם הנה ומצוות, תורה על חסֿושלום עוברים בניֿישראל כאשר אפילו ולכן,
אפשר  אי אתו"27חסֿושלום "באמנה בהקב"ה, קשורים תמיד נשארים בניֿישראל ובשתים: ו(טעם 3, ,

התורה  על נשמותֿישראל מעלת מצד והיינו בניֿישראל. עם קשור תמיד נשאר ש)הקב"ה כיון - הדבר
ממש" ממעל אלקה "חלק להיותם אדמו"ר 28ומצוות, מו"ח כ"ק במכתב בתיבת 29[וכמבואר הפירושים ב'

קאי  "ממש" שתיבת (ב) כו', גשמיות בבחינת נתפסת שהנשמה כפי והיינו, ממשות, מלשון (א) "ממש":
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ט.13) כט,
ואילך.14) 266 ע' חי"ט לקו"ש גם וראה ובפרש"י. יד שם,
פמ"א.15)
סש"נ.16) ויטרי מחזור ס"ד. סתכ"ח או"ח בטושו"ע הובא

וההפטרות. הפרשיות בסדר אבודרהם
פרשתנו.17) ריש
וש"נ.18) סע"א. טז, ר"ה
ו.19) ב, ויקרא
גֿה.20) שם, פרשתנו
יב.21) יא, עקב פרש"י רע"א. יו"ד, תענית ראה

ה.22) שם,
במדב"ר 23) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
וש"נ.24) ואילך. 174 ע' חל"ב לקו"ש ראה
ואילך.25) ז ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה

ועוד. .34 ע' תש"ב סה"מ
ד.26) פ"א, ב"ר
ובכ"מ.27) ג. רבה דרות פתיחתא
רפ"ב.28) תניא
תז.29) ע' תד. ע' ח"ד שלו אג"ק ראה
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בגשמיות  שנתפסת כפי שגם והיינו, אחת, בתיבה הם הפירושים וב' אלקה. חלק ממש - מיניה אדלעיל
כו'" ופנימיותו מתוכיותו פירוש נפח, מתוכיה דנפח ו"מאן אלקה], חלק ממש נשארת היא שלכן,28הרי ,

אפשר. אי כו' להחליפם הנה ומצוות, התורה בקיום ומצבם מעמדם על הבט מבלי -הנה

ה  מקיום  יותר נעלה הוא בתחתונים" ד"דירה שהענין אף לו אמנם, הידוע מטעם הנה ומצוות, תורה
שלא  כדי שזהו בספרים וכמבואר גו'", המצוה ככל גו' "ועשיתם - ומצוות דתורה העבודה להיות צריכה

דכיסופא" "נהמא בבחינת דוקא 30יהיה עבודה עלֿידי בתחתונים" ד"דירה הענין להיות צריך שלכן ,31.

אליהם":‚. ויאמר ישראל כל אל האלה הדברים את "וידבר - לזה ובהקדמה

יתברך לו דירה שתהיה היא שהכוונה שהקליפות mipezgzaכיון התחתון בעולםֿהזה היינו, דוקא,
כו' בו לפעול 32גוברים צריך לכלֿלראש הנה - יתברך לו דירה ומצוות) התורה (עלֿידי ממנו לעשות ,

ממנה  לעשות הגשמיות, זיכוך ומצוות התורה עלֿידי לפעול יכולים ואחרֿכך העולם, חומריות שבירת
יתברך. לו דירה

" -xacieוזהו להעולם בנוגע אלא לבניֿישראל, בנוגע לא אבל קשה, דיבור - האלה" הדברים את
" - רכה באמירה לבניֿישראל הדיבור מתחיל ואחרֿכך העולם; חומריות שבירת אליהם",xn`ieלפעול

הזיכוך. באופן מפורטת הוראה נתינת תוך קירוב, של באופן שמדבר נאמן רועה של כדרכו

אחר  במקום המבואר דרך מצד 33ועל הוא שהעולם כפי כי, - למתןֿתורה מצרים גלות הקדמת בענין
מצרים. גלות עלֿידי כללי זיכוך תחילה להיות הוצרך ולכן דמתןֿתורה, הענין בו שיהיה שייך לא עצמו,

הגילוי  שמצד הזיכוך (ב) מצרים, גלות עלֿידי החומריות שבירת (א) ענינים: ג' בזה יש - ובפרטיות
מתןֿתורה, לאחרי ומצוות התורה בקיום בניֿישראל של פרטית עבודה (ג) במתןֿתורה, מלמעלה

בפועל. יתברך לו דירה עושים שעלֿידיֿזה

וביניכם" הוי' בין עומד "אנכי - רבינו משה אצל כן דיבור 34וכמו "וידבר", (א) אלו: ענינים ג' היו -
העולם  נברא שבהם מאמרות עשרה לא - האלה" הדברים "את (ב) החומריות, שבירת לפעול ,35קשה,

לבניֿישראל  הוראה - אליהם" "ויאמר (ג) מלמעלה), הזיכוך (פעולת תורה - האלה" "הדברים אלא
העולם. בזיכוך העבודה לפרטי בנוגע

בשעה „. בה העולם, את ולזכך לברר בכחו יהיה כיצד ולחשוב להתיירא יהודי יכול אמנם,
טעניתא" ביום 36ש"אקדמיה רק נברא האדם ואילו בראשית, למעשה ראשון ביום נברא העולם שהרי ,

הששי.

נאמר  זה תוקף 11ועל מפני להתיירא שאין והיינו, מפניהם", תערצו ואל תיראו אל ואמצו "חזקו :
"בשביל  היא העולם שבריאת גם ומה כנ"ל. החומריות, שבירת כבר פעל רבינו שמשה כיון העולם,

ראשית" שנקראו העולם.37ישראל כל על ובעלות כח להם יש ובמילא ,

להורות11ומסיים  - יחיד בלשון - יעזבך" ולא ירפך לא עמך ההולך הוא אלקיך ה' "כי :cg` lkly
l`xyin בשביל" העולם בבריאת הכוונה כי העולם, כל על וממשלה שליטה לו שתהיה מלמעלה כח ניתן

רז"ל  וכמאמר מישראל, אחד לכל בנוגע היא העולם".38ישראל" נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד "כל

מצד  הוא זו לשליטה שהכח זאת, מישראל dcigidבחינתועוד אחד .39שבכל
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ריש 30) ז, צו בלקו"ת הובא ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ. ע"ד.

וש"נ.31) .106 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
פכ"ד.32) פ"ו. בתניא הובא ספ"ד. שמ"ב ע"ח ראה
ובכ"מ.33) ב. עד, יתרו תו"א ראה
ה.34) ה, ואתחנן

רפ"ה.35) אבות
אֿב.36) קעט, זח"א ראה
בראשית.37) ר"פ פרש"י
(במשנה).38) סע"א לז, סנהדרין
(39) קצת ).l"endחסר
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נצחית ‰. היא שהתורה פעמים כמה דובר מכל 40והנה, ההוראה שגם כך להוראותיה, בנוגע גם ,
דרא" בכל דמשה ש"אתפשטותא כיון ודור, דור בכל ישנה פועל 41הנ"ל דור שבכל שמשה ועלֿידיֿזה ,

כו'. הגשמיות זיכוך לפעול מישראל אחד לכל כח ניתן העולם, בחומריות כללית שבירה

פרט  ובדרך כלל בדרך הם התורה עניני שכל זאת, אחד 42ועוד בכל גם ישנו משה של שענינו כך ,
בתניא  וכמבואר זוטרתי 43מישראל, מילתא משה ש"לגבי היראה, לענין בנוגע ארז"ל מאמר בפירוש

כללית 44היא" שבירה פועל הוא הרי זה ובכח מישראל, אחד שבכל משה לניצוץ היא בזה שהכוונה ,
יתברך  לו לעשות הגשמיות, זיכוך ומצוות) בתורה עבודתו (עלֿידי פועל ואחרֿכך העולם, בחומריות

בתחתונים. דירה

.Â:השנה ראש שקודם לשבת או תשובה ימי לעשרת וילך דפרשת השייכות גם לבאר יש ועלֿפיֿזה

מחדש, הענינים כל את לבנות צריכים שבו הזמן הוא תשובה) ימי בעשרת (והמשכו השנה ראש
לקדמותם  חוזרים הענינים שכל לפי רז"ל 45והיינו, וכמאמר מחדש, הכל לבנות יהודי צריך ולכן "מה 46,

הע  את ולעשות עולמות", בורא (יעקב) אביכם אף עולמות, בורא יתברך.הקב "ה לו דירה ולם

הדברים  את (משה) ש"וידבר עלֿידיֿזה כי, - זה ענין על כח' ה'נתינת אודות בתורה אז קורין ולכן
בתורה  שילמד שעלֿידיֿזה ביחוד, מישראל אחד לכל כח נתן כו', החומריות שבירת ופעל גו'", האלה
ענין  ומצוות התורה קיום עלֿידי יפעל ואחרֿכך החומריות, שבירת יפעל פסוקים, שאר או זה פסוק

כו'. הזיכוך

מהי  מובן: אינו דלכאורה - רפיון" לך יתן "לא ירפך", "לא הפסוק על רש"י שפירש מה גם וזהו
ה'נתינת  מרומזת שבזה הוא, הענין אך - בפסוק? שנאמר מה על בדבריו מוסיף ומה רש"י דברי משמעות
קודם  בעולם שההמשכה לפי השנה, בראש לפעול שצריך העולמות בנין על מישראל אחד לכל כח'

של באופן היא miciהתקיעות oeitx התקיעות שער ב'סידור' ש"לא 47(כמבואר כח' ה'נתינת היא זה ועל ,(
רפיון". לך יתן

***

.Ê- האלה") הדברים את "וידבר לפני (גם הענינים לכל שקודמת נוספת הוראה יש לעיל מהאמור
משה": "וילך

ורק  מעצמו. ומובן פשוט דבר שזהו כיון הלך, להיכן לפרש צריכה אינה שבכתב שתורה - ובהקדמה
הנה  - שבכתב תורה בדרגת שנמצאים לאלו הפשוטים הענינים את גם מפרשת שהיא שבעלֿפה, בתורה
ביתֿהמדרש  שזהו אולפנא", בית למשכן משה "ואזל נתפרש שבעלֿפה) (תורה עוזיאל בן יונתן בתרגום
לימד  רבינו שמשה שקודם והיינו, לימוד, מלשון תפלה), בית (ולא אולפנא" "בית תורה, לומדים שבו

בתורה. תחילה הסתכל לבניֿישראל, הוראה

עצמך: והגע

שכתוב  כמו השלימות, בתכלית אז היה רבינו מלאו 48משה "היום היום", אנכי שנה ועשרים מאה "בן
בתכלית  שנה דק"כ הענינים כל אצלו שהיו והיינו, ברוחניות, גם אלא בגשמיות, רק לא - ושנותי" ימי

למות" ימיך קרבו "הן למשה באמרו זה, על מעיד בעצמו העולם שבורא ובאופן והיינו 49השלימות, ,50,
בשלימות. היו עניניו שכל לו אמר שהקב"ה
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ובכ"מ.40) רפי"ז. תניא
רע"א).41) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
וש"נ.42) .109 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
רפמ"ב.43)
וש"נ.44) סע"ב. לג, ברכות
לקו"ת 45) ר"ה. ענין הכוונות שער ר"ה. שער פע"ח ראה

ואילך. א רמו, התקיעות שער דא"ח) (עם סידור ב. נא, נצבים

ובכ"מ.
ג.46) פצ"ח, ב"ר
ב.47) רמו, שם סידור
ובפרש"י.48) ב שם, פרשתנו
יד.49) שם,
דברי 50) על מיוסד - בחסידות כמבואר ההנחה: ברשימת
הזהר.
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ימי  כל במשך ועמל שעבד העבודה עניני כל ומאירים מתאספים ההסתלקות שביום ידוע ועוד: זאת
וב'סידור' הקודש' ב'אגרות (כמבואר שנה 51חייו ק"כ במשך עבודתו מעניני ענין כל מעלת על שנוסף כך, ,(

envrlyk"כולנה על העולה ה"אור גם ישנו ,52sexivn.ההסתלקות ביום הענינים כל

בנוגע  השלימות תכלית אז אצלו שהיתה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עבודתו, עניני לכל בנוגע - זה וכל
מסיני" תורה קיבל "משה - תורה - העיקרי שמו"53לענינו על "נקראת שהתורה ועד שכתוב 54, כמו ,55

עבדי". משה תורת "זכרו

ענין  והרי במתנה, התורה לו ניתנה ויגיעתו, עבודתו עלֿידי שקיבל מה על נוסף הנה - התורה ובענין
נותן" הוא יפה בעין הנותן ד"כל הגבלות, ללא הוא במתנה 56המתנה התורה נתינת מצד הנה שלכן, ,

רז"ל  כמאמר השכחה, ענין שייך היה לא שניתנה 57מלמעלה עד ומשכחה תורה למד משה היה "בתחלה
במתנה".ל  ו

שאפילו עד השכחה, ענין אצלו מושלל היה כך ryediוכל ecinlz בגמרא כדאיתא הכל, "בשעה 58זכר
הנחתיך  כלום רבי, לו, אמר לך, שיש ספיקות כל ממני שאל ליהושע לו אמר לגןֿעדן רבינו משה שנפטר

אצל גם אלא יהושע, אצל רק ולא כו'", אחר למקום והלכתי אחת l`xyiÎipaשעה lk ענין אז היה לא
כו' נשתכחו משה של אבלו בימי ורק .58השכחה,

של  מציאות אצלו היתה ולא השלימות, בתכלית אצלו היו התורה עניני שכל למרות ואףֿעלֿפיֿכן,
("אתם  ישראל כל במעמד היה שכבר למרות הרי - לבניֿישראל הוראה ללמד כשהוצרך הנה שכחה,

ודיבר גו'") בתורה,נצבים תחילה להסתכל אולפנא", בית "למשכן משה", "וילך מכלֿמקום, עמהם,
מעמדו  את שעזב היינו, ד"וילך", באופן אלא חובה, ידי לצאת כדי רק לא זאת שעשה מזה, ויתירה
(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של הידוע וכפתגם כו', העכבה של באופן אולפנא לבית והלך הקודם ומצבו

עדן  בזה.59נשמתו לגמרי מונח הוא הרי מעשה בשעת הנה שעוסק, ענין שבכל ל"פנימי", בנוגע ,

לסמוך  לו אין בשלחןֿערוך. לעיין עליו שאלה, איזו מתעוררת שכאשר ואחד, אחד לכל הוראה וזוהי
הדין, את היטב זוכר ובמילא פעמים, ואחד למאה עד פעמים, וכמה כמה זה ענין למד שכבר העובדה על
בשולחן  לעיין עליו אלא השאלה, שהתעוררה לפני אחד רגע זה דין שלמד זה על אפילו לסמוך לו ואין

פנימי  באופן "וילך", - אלא חובה, ידי לצאת כדי רק ולא מחדש, .60ֿערוך

.Á אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור גם יובן (מהורש"ב)61עלֿפיֿזה אדמו"ר כ"ק אביו, עם שהה שפעם ,
קראוהו  זאת בכל וכאשר ב"מפטיר", שיכבדוהו חשב לא ולכן הכירוהו, שלא במקום עדן, נשמתו
ורק  ההפטרה, על ועבר צדדי, לחדר ונכנס רגע, שימתינו ביקש כו', החיצוני פניו ציור מצד למפטיר,

פלא: דבר שזהו - למפטיר עלה אחרֿכך

מתוך  לא - החסידים וכמנהג ההפטרה, עם יחד הסדרה את מעביר ברֿמצוה מגיל ילד כל כלל, בדרך
רחוק  היה שבכלל נ"ע אדמו"ר לכ"ק בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה טעמים. עם חומש מתוך אלא מגילה,
השנה) שבתות (בכל למפטיר עולה היה שהרי ההפטרה, באמירת רגיל שהיה גם ומה השכחה, ממציאות

הנשיאים  כמנהג הסדרה, כשהעביר ההפטרה את קרא שכבר לאחרי וזאת, בשנה, שנה ובכלל 62מידי .
עם  חומש מתוך אותה שקורין בשעה בה ההפטרה, על ("איבערקוקן") לעבור הצורך מהו מובן אינו

טעמים.
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הל"ג 51) שער דא"ח) (עם סידור סז"ךֿוכ"ח. אגה"ק תניא
ואילך. סע"ב דש, בעומר

ובכ"מ.52) רפי"ב. שעהיוה"א תניא ראה
רפ"א.53) אבות
וש"נ.54) ד. פ"ל, שמו"ר א. פט, שבת ראה
כב.55) ג, מלאכי
וש"נ.56) רע"א. נג, ב"ב ראה
סע"א.57) לח, נדרים

א.58) טז, תמורה
וראה59) ואילך. 39 ע' שלום תורת -סה"ש מנחם תורת גם

וש"נ. .67 ע' חל"ט התוועדויות
עם60) השואל הנהגת "סדר גם הפמ"ג)ראה (לבעל הנשאל"

בתחלתו השלישי ח"א).סדר או"ח שו"ע בסוף (נדפס
ואילך.61) 134 ס"ע חט"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
קצז.62) ס"ע קצד. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה

וש"נ.



d"kyz'dמ ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy

לומר, ובהכרח דציבורא, טירחא על הבט מבלי רגע, שימתינו נ"ע אדמו"ר ביקש - זה כל ולמרות
זה. על חשוב טעם לו שהיה

פרטיהם  בכל מדוייקים הם נשיאינו רבותינו סיפורי שהרי - בזה דיוק כדי 63ועוד צדדי לחדר שיצא -
על  זאת לעשות יכול היה הרי ההפטרה, על לעבור צריך היה אם גם שלכאורה, אף ההפטרה, על לעבור

מקומו.

ד"וילך", באופן להיות צריך אלא חובה, ידי לצאת כדי רק זאת לעשות די שלא - הוא הענין אך
כנ"ל. העכבה, של באופן

.Ë לעיין עליו שפוסק, לפני הנה שאלה, מתעוררת שכאשר ואחד, אחד לכל הוראה זה הרי וכאמור,
כבר. שלמד מה שזוכר לסמוך ולא בשולחןֿערוך,

הלכות  כמו אליו, השייכים הדינים פרטי יוםֿטוב כל לפני ללמוד שצריכים ללימוד בנוגע ועלֿדרךֿזה
שלפני  בשנים כבר שלמדו מה על לסמוך שאין - וסוכות הכיפורים יום תשובה, ימי עשרת השנה, ראש

הפעם. עוד וללמוד לחזור יש אלא זה,

הבליֿגבול  מצד מספיק, זה אין פעמים כמה לומדים כאשר שגם - דתורה בהעילוי הביאור גם וזהו
שבתורה. והעצמיות

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר אמר 64וכפי מהר"ש שאדמו"ר נ"ע, אדמו"ר כ"ק מאביו ששמע מה
לפעם שצ  הנ"ט פעם בין החילוק מהו וכששאלוהו פעמים), ס"א (או פעמים ששים מאמר לחזור ריכים

חילוק  אותו שזהו השיב, פעם 65הס', שעלֿידי שאמר, נוספת, גירסא ויש הס'. לפעם הא' פעם בין כמו
עצמי. ענין נעשה זה הרי הס'

שלפניֿזה  שברגע אף ולכן, ומקום, מזמן שלמעלה עצמי, ענין הוא שתורה - בזה הביאור וכללות
מהזמן. שלמעלה ענין שזהו כיון ֿ זה, שלאחרי לרגע נוגע זה אין עמו, ונתעצם הענין את למד

בחסידות  כמבואר - ד"וילך" הענין גם בליֿגבול,66וזהו של באופן עליה על מורה ההליכה שענין
שבתורה. והעצמיות הבליֿגבול את לוקחים ועלֿידיֿזה

.È,תשובה ימי לעשרת וכן השנה, לראש שייכת וילך שפרשת כנ"ל - השנה לראש שייך זה ענין וגם
תורה  בלקוטי כמבואר השנה, בראש סופם וגם השנה בראש גםֿכן 67שהתחלתם נקרא הכיפורים ש"יום

בכתוב" השנה :68ראש

ידוע  הרי - התשובה בענין היא אלו ימים שעבודת מהתורה,69אףֿעלֿפי נלקח התשובה ענין שגם
התשובה. עבודת להיות צריכה כיצד ומורה התשובה, ענין את מגלה שהתורה

שהתורה  והיינו, התורה, מפסוקי ראיה זה על שמביאים ושופרות, זכרונות מלכיות בענין הוא וכן
בית  יבנה בחכמה בדבורֿהמתחיל כמבואר ישונה, בל בתוקף ישאר שכן ה"חותם", ענין בזה פועלת

הזקן  התקיעות 70לרבינו וכוונת התקיעות דיני ללמוד צריך שופר תקיעת שקודם לכך נוסף - זה וכל .71.

לימוד  ועלֿידי אולפנא", "לבית ד"וילך" הענין על מיוחדת הדגשה להיות צריך אלו בימים הנה ולכן,
כו' חדשה המשכה של ובאופן הענינים, כל את פועלים גבול, בלי הליכה ד"וילך", באופן .39התורה

***
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וש"נ.63) .201 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.64) רנט. ע' שם ראה
יותר.65) גדול חילוק או אחדים: בזכרון
ועוד.66) יח. ע' תרס"ו המשך ואילך. קז ע' תר"ס סה"מ ראה
א.67) נח, ר"ה דרושי

א.68) מ, יחזקאל
וש"נ.69) .121 ע' חי"ח לקו"ש ראה
מנחם 70) תורת גם וראה ואילך. ריז ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי

וש"נ. ואילך. 107 ע' חל"ה התוועדויות -
שם.71) 7 ובהערה 56 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה
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.‡È ממעמקים המעלות שיר דבורֿהמתחיל .72מאמר

***

.·È"ההוא ביום פני אסתיר הסתר "ואנכי בענין נעלית ,73נתבאר ברכה זה הרי דבר של  שלאמיתתו
תורה' ב'לקוטי המבואר (עלֿדרך שהם בנוגע74ביותר אלא ברכות", רק אינם האמת ש"לפי לתוכחה

סתום" הזקן 75"מבחינת לאדמו"ר ישנה" "אני בדבורֿהמתחיל המבואר עלֿפי כל 76), ממלא שבבחינת ,
אפשר  אי עלמין כל סובב מבחינת מהֿשאיןֿכן פירוד, של ענין שייך פנימי) אור פני, (בחינת עלמין

אדם  בכל שישנה דליבא רעותא בחינת באה ממנה כי זה 77ליפרד, הרי כו'", לו שאין לו "שנראה ומה ,
" - עלמין כל מסובב גם שלמעלה בחינה ענין `ikpמצד מתגלה גופא שבזה ונמצא, פני", אסתיר הסתר

הגילוי  קו עלֿידי מאשר יותר התשובה 78נעלה ענין הוא ובעבודה לזכיות שפועלת 79; הזדונות 80הפיכת

ואילך. 193 עמוד ט חלק שיחות בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה -
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אדמו"ר72) כ"ק אמר המאמר שנמצא אחרי כיון  שליט"א:
למדינה שנוסע שליח  צפון כאן בצד משקה *רחוקה ויקח יבוא -

באמרו,(ונתן משקה), קנקן שליט"א אדמו"ר כ"ק שחלק לו
התענית  לפני השליחות), (במקום שם - חלק כאן, יחלק מהמשקה
- וחלק זיך"), ("אּפֿפאסטן התענית ולאחרי זיך") ַַַָ("פארֿפאסטן

לכאן  בשובו עמו .**יחזיר
יח.73) לא, פרשתנו
ואילך.74) סע"א מח, בחוקותי
חסדים 75) הם אבל חסדים, מבחי' הוא שהשרש רק ולא

ההמשכה  ואילו פכ"ו), תניא ראה - דאתכסיא (מעלמא מכוסים
כמובא  - טוב ה"ז בגילוי שגם אלא הפכי, באופן היא בגילוי
כולהו  הנך ע"ב ד"ט דמו"ק פ"ק בגמ' "מ"ש הצ"צ בהגהת

מודים  שהכל רב", "מעשה שזהו כו'", נינהו בו ***ברכתא שיש
מפי  לא כו' למדין "אין ב) קל, (ב"ב כמארז"ל גדול, הכי תוקף
שהתוכחה  זאת, ועוד למעשה"; הלכה לו  שיאמרו עד כו' לימוד
אדמו"ר  וכדברי לבנו", הקורא "כאב שזהו המקרא, לשון היא
וש"נ): שלח. ע' היומן רשימת - מנחם תורת (ראה האמצעי
בלשון  ה"ז בגמרא משא"כ קללות, שומעים לא קורא כשאבא
גם  אלא בשרש, רק ולא חסדים, של ענין ה"ז ואעפ"כ, תרגום,

בגילוי.
ע'76) שם בהנסמן וראה קנו, ע' ח"ב כתובים אדה"ז מאמרי

רעא.
ש"במאור,77) ב) יד, (וירא בתו"א מהמבואר גם ולהעיר

ואדרבה, העלם, ולא ח"ו צמצום שייך לא עצמו, א"ס שהוא
שם  שיש יודעים תנוקות אפילו ולכן בהתגלות, הוא המאור
כו'". ומה איך ותפיסה השגה בהם שאין אף כו', מצוי אלוקה

ת  בסה"מ (נסמן כל" בפי שגור שמים ש"שם מה גם רפ"ט וזהו
(כפי  השם" "ברוך שאומר פשוט יהודי אצל - (20 ע' ריש

וש"נ) ס"ס. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם (כתר שהבעש"ט
כו', וגילויים ספירות לעניני כוונתו שאין הענין), בגודל הפליא
(וכשם  כלל הסתר שייך לא העצמות על והרי להעצמות, אלא
עם  הקשורה הנשמה עצם מצד גם הוא כן - העצמות מצד שהוא
התוועדויות  - מנחם בתורת (נסמן הזקן רבינו וכמאמר העצמות,
("דערהערט") ומרגיש מכיר שיהודי ישראל, שמע :(231 ע' ח"מ

"שגור הדיוק גם וזהו ח"ו). מאלקות נפרד להיות יכול itaואינו
גילוי. של הו"ע בפה שדיבור - כל"

לבחי'78) בנוגע גם ההסתר מתבטל ("פני").ועי"ז הגילויים
בתורת המבואר וע"ד אפרים - מחנה דגל  בספר ****הבעש "ט

שהובא חב"ד (ספר  בחסידות הסתר *****גם "ואנכי עה"פ (
מחיצות כמה שעשה למלך "משל פני", לפני אסתיר עינים באחיזת

. אליו ליכנס יוכלו שלא לדבר היכלו לב נתן חכם שהי' מי והנה .
.. עינים אחיזת אם כי זה (ש)אין .. הסתרה שום אין ובאמת ..

כו'". עינים אחיזת נסתר (ואז)
הצדיקים 79) מעבודת (רמב"ם ******שלמעלה כמארז"ל ,

צדיקים  אין עומדין תשובה שבעלי "מקום ה"ד) פ"ז תשובה הל'
באופן  רק אינו התשובה ענין גם והרי - בו". לעמוד יכולין גמורין

dlrnly,למטה גם בגלוי הוא כן אלא כו', וחביב מרוצה נעשה
הראשונים" מעשיך זכור לבע"ת לומר הוא גמור "חטא שלכן
מהחטא, רושם נשאר לא למטה שגם כיון ה"ח), שם (רמב"ם

עילוי  בו נעשה החטא.ואדרבה, קודם ומצבו מעמדו לגבי
עבור80) גם שכר של ענין שישנו שאין ונמצא, - הזדונות

חשבון ע"פ מקום נעלה לזה באופן מהטעם, למעלה אלא וטעם,
בזהיותר והענין הטעם. ע"פ שהוא דתומ"צ שבזדונות מהשכר -

שהם  דתוהו ניצוצות קיום נעלים ישנם ע"י נמשכים ואינם ביותר,
כו'. מגילויים למעלה שהיא התשובה ע"י אם כי התומ"צ,

*(el 'iy l`eny 'x z"dxdl dpeekd,rqpycplpixba wegx i`av dpgnl,t"kdeil oipn obx`l) המו"ל(.
**(epif`d t"yay oiivl yi,ixyz b"i,ybpx`ypy dwynd hrn mr `"hily x"enc` w"k l` l"pd gilyd,`"hily x"enc` w"k el xn`e,

) z"gnyl xi`yiy המו"ל(.
***(`xaqe `xw enk `le,(207 'r c"ig zeiecreezd - mgpn zxeza onqpda d`x) sicr mdn in h"ewy yiy.

****(`eaz 't zxehtda my - dkex`ae .epzyxt seq.(c"qyz z`ved) aeh my xzka wzrp - 'a ot uwn 't sqei zxet oa xtqa mb d`xe
`"pqa.
*****(13 'r h"vxz n"dq.
******((121 'r d"lg zeiecreezd - mgpn zxeza onqp) 'ek bbdn uetwl mikixvy ote`a zeidl zgxken dpi`y) p"qnd zlrn c"re,`l`

mb zeidl dleki"jikxc lka"b ilyn),mrhe lky t"r dpi` mzceary miheyt miyp` lv` xwira dpyiy ((e. יב (בהעלותך b"yi`de),ועז"נ
`iw oixcdpq) d`x zn` zcny) dyn,dnc`d ipt lr xy` mc`d lkn c`n epr ((`"rq,"llba - `giync `zawrc `xc iabl xwirae

(60 'r h"lg zeiecreezd - mgpn zxeza onqp) `wec miheyt miyp` ly p"qnd zlrn.
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שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

גילוי, מבחינת שלמעלה העצמי רוממות בחינת המשכת שפועלים - השנה ראש של ענינו כל גם וזהו
לעיל  שנתבאר כמו דוקא, בגילוי שיומשך .81ובאופן

כל  "וידע לפרט: ומוסיפים הגילוי, ענין שזהו - כו'" "והופע השנה: ראש בתפלת שאומרים וכפי
עשיה  יצירה בריאה עולמות ג' על דקאי כו'", באפו נשמה אשר כל ויאמר כו' יצור כל ויבין כו' פעול

האריז"ל  בכתבי דבריאה 82(כמבואר בנבראים בגלוי נמשך אלא למעלה, שנשאר ענין זה שאין והיינו, ,(
הגשמי. לעולםֿהזה ועד עשיה, יצירה

וכל  ומנהיגו, העולם בורא הוא שהקב"ה פעלתו", אתה "כי ידע בעולםֿהזה גוי שגם - ובפשטות
לעבוד  שיוכל כדי בגשמיות, טוב לו שיהיה צריך ובמילא ומצוות, תורה לקיים שלוחו הוא ישראל איש

לעתידֿלבוא, יהיה שאכן כפי - בהרחבה אלא והגבלות, מדידות בלי עבודתו

מאשר - יותר עמוק ענין יש ומצוות התורה לקיום מסייעת בגשמיות שההרחבה שבזה ולהעיר,
הדירה ענין מתבטא בזה שדוקא כיון עצמם, ומצוות ימות mipezgzaהתורה של השלימות זוהי ולכן ,

. נתאוו "לא התכלית) שזוהי משום (דוקא, ספרו וחותם בסיום הרמב"ם שכתב כמו ימות המשיח, .
. הרחבה המשיח בהרחבה, ה' את לעבוד שיוכלו כדי היינו, וחכמתה", בתורה פנויין שיהיו כדי אלא .
-83בגשמיות 

המשיח, ביאת לפני עוד מתחילים דלעתידֿלבוא הענינים שכל וכיון

הששי - באלף כן וכמו השבת, ממאכלי טועמים שבת שבערב זכו", חיים ד"טועמי' הענין ועלֿדרך
המשיח  דימות מהגילויים כבר טועמים המשיח) ביאת לפני גילוי 84(עוד רוחניים, לענינים בנוגע רק ולא ,

כפשוטו, שבת לערב בנוגע ד"טועמיה" הדין כמו אלא החסידות, דתורת המעיינות עלֿידי תורה רזי
החסידות  תורת של הפסק שעלֿפי הבר, ושור ללויתן בנוגע וכן כו', מהדגים לטעום יהיו 85שצריך

-בגשמיות 

מתוך  ה' את לעבוד ויוכלו בגשמיות, השפעה ריבוי לבניֿישראל תהיה המשיח ביאת קודם עוד הרי
הרחבה.

***

.‚È,"הארץ ותשמע גו' השמים "האזינו - מנחה) בתפלת (שקורין האזינו פרשת התחלת אודות דובר
. וארץ שמים בהם ."העיד שכרם ויתנו העדים יבואו טלם". יתנו והשמים יבולה תתן הארץ שבזה 86. ,

בתחתוניםֿ. דֿדירה העילוי כללות מודגש
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(81- מנחם (תורת ופ"ו פ"א דר"ה היום זה בד"ה
(שם  ספ"ד המעלות שיר ד"ה ;(12 ע' ;4 ע' חמ"א התוועדויות

.(25 ע'
מ"ב.82) פ"ח ר"ה ליל מס' מ"ח במקומו. האריז"ל סידור

א. מז, שלח בלקו"ת הובאו
ואילך.83) 79 ע' חל"ז לקו"ש גם ראה

וש"נ.84) .173 ע' ריש ח"כ לקו"ש ראה
ה"ד,85) פ"ח תשובה הל' הראב"ד כדעת ג. טו, צו לקו"ת

הגמול בשער ואילך,והרמב"ן עו ע' ח"ב אג"ק וראה בסופו.
שם.ובהערות

תשובה 86) שבת האזינו ש"פ שיחת גם וראה עה"פ. פרש"י
ואילך). 30 ע' חל"ה התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ג
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
...¯È˙Ò‡ ¯˙Ò‰ ÈÎ‡Â"

הבעש"ט  דברי הפסוק 1ידועים הסתר 2על "ואנכי
של שהמשמעות ההוא', ביום פני הסתר miinrtאסתיר

עצום, כה ההסתר כלומר, מוסתר. עצמו שההסתר היא,
להגיע  ועלולים הסתר, שזהו כלל חשים אין אשר עד

'שמים  לאור".3לידי חושך

תורה  בלקוטי המבואר הכלולים 4ולפי הענינים על
והם  ברכות", רק אינם האמת ש"לפי ב"תוכחה",
מברכה, להיפך בחיצוניותו הנראה בניסוח נאמרים
ביותר, נעלה ממקום נובעות אלו שברכות מפני
הסתר  ש"ואנכי עניננו, לגבי מובן – סתום" "מבחינת
ברכה  האמת" "לפי היא ההוא" ביום פני אסתיר

נעלית.

ההיפך  נראית היא שבחיצוניות מזה מכך: ויותר
hlgend,מברכה

כאשר שיחפשו mircei[שהרי ייתכן "הסתר", שזהו
אסתיר", "הסתר של במצב אך ממנו. להתפטר דרך
מהמצב  מרוצים – אור שהוא חושך על חושבים כאשר

מברכה], המוחלט ההיפך וזהו שרויים, שבו

היא  כך ומשום ביותר, נעלית זו שברכה מובן,
ביותר. סתום באופן מופיעה

.·
"¯Ú È·ÏÂ ‰˘È È‡"

מאמרו  את ולהסביר להקדים יש זאת להבין כדי
הזקן  אדמו"ר הפסוק 5של ולבי6על ישנה ער","אני

אפשרי  "אני", הנקראת עלמין, כל ממלא דרגת שעל
– עלמין כל סובב בדרגת ואילו "שינה", של מצב

"ער". תמיד האדם "ולבי",

מחשבתו  "מדבק יהודי שכאשר מסביר, הוא ושם
ושובק  מזה, חיות לקבל ומבקש הזה... עולם 7בתאות

כל  ממלא דאיהו כולם, את מחיה ואתה של החיות
הוא אז הרי עלמין.cxtpעלמין", כל ממלא מדרגת

להפרד  אפשר "אי עלמין, כל סובב מבחינת ואילו
מדרגת  הנובע דלבא", "רעותא הרצון, כי אופן", בשום
"ואף  אדם" בכל "ישנו ("ולבי") עלמין כל סובב
שקר, בודאי זהו בזה, מרגיש ואינו לו שאין לו שנראה

אףֿעלֿגב  חזי".8כי מזליה חזי, לא דאיהו

להבין: צריך ולכאורה,

מחיה  ש"ואתה כיון הרי עלמין, כל ממלא דרגת גם
ש"mlekאת מי את גם מחיה הוא ,"waey של החיות

כולם" את מחיה שכיון 9ואתה אומרים, זאת ובכל –
פרנסתו" אחר "רץ ואתה waeyו"10שהאדם של החיות

הרי כולם", את הרגשed`מחיה "ely(מפני (cxtp
עלמין", כל ממלא מבחינת

שאף  עלמין, כל סובב לגבי אומרים אפוא ומדוע
בשום  להפרד אפשר "אי – לו..." שאין לו "נראה אם

אופן"?

הלב  שרצון האומר הזקן, שאדמו"ר לומר, בהכרח
אלא  "מזליה", מצד רק מתכוון אינו אדם", בכל "ישנו
ש"איהו  כיון ולכאורה, תחושתו. מצד "איהו", מצד גם

`lזאת בכל הוא "איהו" מצד הרי ?cxtpחזי",

.‚
ÂÈ˙ÂÁÂÎ· Ì‚ ÌÈÈ˜ È„Â‰È‰ Ï˘ ·Ï‰ ÔÂˆ¯

ÌÈÈÂÏ‚‰
הוא: לכך ההסבר

" עלמין כל ממלא כל lnn`דרגת את ומחיה
zenlerd מהותה את 11...", משיגים שהעולמות ,

אדם כאשר ולכן, שחיותו `epiההשפעה. בכך מכיר
הרי "שובק"), (הוא מאלקות iwl`dהיא xe`d נמצא

שמי יוצא, ולכן וסובב. העלם של באופן waeyyאצלו
האלקית החיות עלמין cxtpאת כל .12מממלא
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בראשית.1) ר"פ יוסף יעקב בתולדות הובא
יח.2) לא, פרשתנו
ח"פ 3) רפ"ב. דעות הל' רמב"ם וראה כ). ה, (ישעי' הכתוב לשון

פ"ג. (להרמב"ם)
ואילך.4) סע"א מח, בחוקותי
תשכ"ד)5) (ברוקלין בפ"ע ובחוברת קכ) (סי' ירושלים בבונה נדפס

הזקן". רבנו כ"ק בחיי עוד נכתב הנראה "שכפי ישן מכת"י הוספות עם –
קנו. ע' (ח"ב) כתובים – אדה"ז מאמרי

ב.6) ה, שה"ש

ושוכח.7) הנ"ל: בכת"י
א.8) ג, מגילה
וי"ד.9) פי"ג תש"י לגני באתי המשך בארוכה ראה

שם.10) אדה"ז במאמר הובא – ב) לב, (שבת הש"ס לשון
כו'.11) גילוי בבחי' שהיא ההשפעה סע"ב): (סז, פמ"ח תניא ראה
להשפעת 12) בנוגע (ועד"ז שלהם שהחיות מכיון שבישראל, אלא

ואילך), ו' מאמר סוף ומעין קונט' (ראה בגילוי אלקות – הוא וכו') פרנסה
בחי' ממלא, לבחי' בנוגע גם – ולכן לגמרי. נפרדים שיהיו שייך אינו ע"כ

"אני נאמר ח"ו).dpyi"אני", סילוק לא אבל שינה, בחי' (רק "
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"שהוא עלמין כל סובב זאת, מכל dlrnlלעומת
והוא מפני`epiהעולמות", בעולמות mdyנמצא

מפני אלא אליו, ונמצא edy`קשורים מוגבל בלתי
הסובב  מדרגת הנובע הלב רצון גם וכך מקום. בכל

שבנפש 

שחוסר ייתכן לא –dbydd בדרגת שינוי יגרום
בגילוי נמצאים והם הלב. וברצון גם mdlyהסובב

בהם  חשים שאין .13במקום

לו  שאין לו שנראה "אף זה במאמר נאמר ולכן
בזה, מרגיש יהודי edfואינו כל אצל כי שקר", בודאי

בכוחותיו  גם נמצא שלו הלב ורצון חזי", "מזליה
מרגיש". ואינו לו... "נראה שבו במקום הגלויים,

.„
"...ÂÏ ÔÈ‡˘ ÂÏ ‰‡¯"

הסבר: נדרש עדיין אך

שאין  לו ש"נראה במקום גם נמצא הלב שרצון כיון
"מזליה" של הדרגה מצד זה הרי בזה", מרגיש ואינו לו
נראה  שהאדם לכך חשיבות אין לגביה, אשר ו"סובב",
מצד  אך בו. חש אינו והוא הלב רצון לו שאין כמי

שהוא מה – לו" yge"נראה d`exלו "נראה הרי ,oi`y
אומרים,epi`eלו אפוא ומדוע ש"נראה dnyמרגיש".

בזה, מרגיש ואינו לו שאין שקר"?edfלו בודאי

המבואר  לפי הוא: לכך מעלה 14ההסבר שיש
אותו: לצמצם יכול הוא שלכן ה'אור', על ב'צמצום'

xacd mvryלו הנעלית oi`yש"נראה מדרגה נובע "...
שמי  מכך, ויוצא אדם". בכל "שישנו מהדרגה יותר

ניכר בכך – לו..." שאין לו דרגה ielibdש"נראה של

"הסתר" אחת פעם רק ולא מה'סובב', יותר הנעלית
פעמיים. אלא ו"סתים",

לו..." "נראה אשר אל מתייחס האדם כאשר ולפיכך,
של  ולתוקף לסיבה גם מתכחש הוא מעלים, כדבר

אליו מתייחס הוא – עצמו לו..." מכפי jtidl"נראה
שעצם  הזקן, אדמו"ר אומר ולכן עצמו. ענינו מצד שהוא

– לו..." שאין לו "נראה אשר שקר.edfהדבר בודאי

.‰
"ÈÎ‡"Ó Ú·Â "¯È˙Ò‡ ¯˙Ò‰"

הסתר  "ואנכי הברכה של למעלתה ההסבר גם זהו
נובע  אסתיר" "הסתר גם ההוא": ביום פני אסתיר
אינו  שהוא בלבד זו לא הרי שכך, וכיון מ"אנכי".
בענין  מתבוננים כאשר – להיפך אלא אלקות, מסתיר
יותר  הרבה נעלה ענין עלֿידיֿזה מתגלה לאמיתתו,

הגילוי. קו ידי על מאשר

.Â
˙Â˜Ï‡Ï „‚ÂÓ ÂÈ‡ "¯È˙Ò‡ ¯˙Ò‰"

אסתיר זהו  הסתר "ואנכי הפסוק שבין הקשר
והרי  תשובה, ימי עשרת לבין וילך שבפרשת פני..."
השנה, לראש בסמוך תמיד בתורה נקראת וילך פרשת

הוא  אף ימי 15אשר "עשרת של הראשון היום ,
תשובה":

לקדושה, נוגד אינו אסתיר" ש"הסתר זה, ענין
מגיעים  שעלֿידיֿזה רואים, בכך דוקא ולהיפך,

עבודת עלֿידי דוקא מתגלה – ,daeyzd16ל"אנכי"
כך  לידי מביאה נהפכים 17שהתשובה הזדונות שגם ,

לזכיות.

(daeyz zay) jlie t"y zgiyn)
(*d"kyz ± ixyz 'e ±
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ובכ"מ.13) תרס"ו). (בהמשך הקבצו ד"ה עד"ז ראה
(14.148 ע' תו"ש ב. קכח, דרמ"צ ראה
(15124 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש (ראה עצמו בפני ענינו על נוסף

בארוכה). ואילך
(1622 ע' ח"ז לקו"ש עד"ז .jli`eראה
ב.17) פו, יומא

.l"end .dgpnd zelr zra (`"hily x"enc` w"k ± h"glai ± ly en`) dpg zxn zipwcvd zipaxd dwlzqp ,df meia (*



מה

קצט

ביאור הזהר עה"פ, דעתיד הקב"ה ללבוש לבוש אדום, 
ולקחת בידו חרב אדומה, ולהפרע מן עשו שהוא אדום 

וכו'

ישראל,  כנסת  דא  משלג,  לביתה  תירא  לא  חזי1,  תא 
)ישעי'  דאיהי כל ביתה לבוש שנים כמה דאמרן, דכתיב 
סג, א( חמוץ בגדים וגו', לבושא דדינא קשיא לאתפרעא 
וזמין קודשא בריך הוא למלבש לבושא סומקא,  מעמין, 
סומקא  לבושא  סומקא,  מן  ולאתפרעא  סומקא,  וחרבא 
אדום  מדוע  ב(  פסוק  )שם  וכתיב  בגדים,  חמוץ  דכתיב 
ו( חרב ליהו"ה  ללבושך, סייפא סומקא, דכתיב )שם לד 
זבח  כי  )שם(  דכתיב  סומקא,  מן  ולאתפרעא  דם,  מלאה 

ליהו"ה בבצרה וגו'.
ספר הזהר חלק א' דף רלח ע"ב

כנסת  דא  משלג  לביתה  תירא  לא  חזי  תא 
ישראל כו', זהו עוד דרשה אחרת על פסוק זה, והוא כי 
הדרשה הקודמת2 היא שקאי על ישראל ולא תירא לביתה 
משלג הוא מגיהנם, והדרשה הזאת הוא שקאי על כנסת 
ישראל בחי' מלכות )ובה לא שייך למידרש שאינה יראה 

מגיהנם(, שהיא שורש ומקור דנשמות ישראל.
עזה  בהרת3  מן  הוא  משלג,  לביתה  תירא  לא  ויתפרש 

1( ]תרגום ללה"ק[ תא חזי, )משלי לא, כא( לא תירא* לביתה משלג, 
זו היא  דאמרן  כמה  שנים  לבוש  ביתה  כל  דאיהי  ישראל,  כנסת  דא 
כנסת ישראל כמו שאמרנו לעיל )ראה לקמן הערה 2. פירוש: "כמו 
אלא  ָׁשִנים  תקרי  דַאל  שם  בזהר  הראשון  לפירוש  לעיל"  שאמרנו 
ְׁשַנִים(, דכתיב חמוץ בגדים וגו' בגדים צבועים בדם, והיינו לבוש של 
דין קשה להפרע מהעמים, ועתיד הקב"ה ללבוש לבוש אדום ולקחת 
בידו חרב אדומה ולהפרע מן עשו שהוא אדום, ומביא ראי' לדבריו, 
בדם שהוא  צבוע  פי'  בגדים  חמוץ  דכתיב  אדום  לבוש  שילבש  מה 
דכתיב  ומה שיקח חרב אדומה,  ללבושך,  אדום  מדוע  וכתיב  אדום, 
חרב ליהו"ה מלאה דם הרי שנצבעה החרב מאודם הדם, ולהפרע מן 

האדום, דכתיב כי זבח ליהו"ה בבצרה וגו' שהיא עירו של אדום. 
ביתה  אנשי  בעבור  תפחד  לא  תירא,  לא  הוא:  הפשוט  הפירוש   )*
צבוע  במלבוש  מלובש  ביתה  מאנשי  אחד  כל  כי  השלג,  מקרירות 

תולעת שני )מצודת דוד(.
2( בזוהר שם מפרש )לפי פי' ראשון( "לא תירא לביתה משלג", פי' 
שלג.  של  מגיהנם  ייראו  לא  השכינה  של  ביתה  בני  שהם  הצדיקים 
)ראה לעיל סימן יג(, ומפרש בפסוק הטעם "כי כל ביתה לבוש שנים" 
בזוגות(,  פי'  ב"שנים"  מצוות  להם  )דיש  ְׁשַנִים  אלא  ָׁשִנים  תקרי  אל 
כגון מילה ופריעה, ציצית ותפילין, מזוזה ונר חנוכה וכו'. עיין בפנים 

בלקוטי לוי יצחק ביאור כל פירוש הראשון בזהר.
ויש  5(, דיש לבן דקדושה,  )ראה הערה  3( מבואר בקבלה וחסידות 
לבן דקליפה, זה לעומת זה, וכמו לבן הי' לו ד' בנות לאה רחל בלהה 
זלפה, כמו"כ לעומת זה יש ד' מראות "לבן" דנגעים, שאת כנגד לאה, 

בהרת כנגד רחל. וראה דרך מצותיך עמוד ק ואילך.

כשלג, שהוא הנוקבא דקליפה הלעומת דרחל, ועיין בעץ 
תהי'  זאת  תורה5  ובלקוטי  ז,  פרק  ורחל  חיים4 שער לאה 

תורת המצורע עיי"ש.
דאיהי כל ביתה לבוש שנים, אין זה נתינת טעם 
על לא תירא משלג, אלא הוא עוד ענין אחד, שכל ביתה 
לבוש שנים, כמה דאמרן6, היינו שפירוש ָׁשִנים הוא ְׁשַנִים, 
פירושים  שני  והיינו  וגו',  בגדים  חמוץ  דכתיב  זאת  ועוד 
חמוץ  כמו  שהוא  ב'  ְׁשַנִים,  הוא  ש"ָׁשִנים"  א'  כאחד, 
והוא  דָׁשִנים שהוא מראה אדום,  דהיינו כפשוטו  בגדים, 
וחרבא  והוא לבושא סומקא  שני לבושים דמראה אודם, 
סומקא, כי חרב הוא ג"כ בחי' לבוש כמ"ש7 חגור חרבך 
על ירך גבור, גם שנים שייך לחרב כמ"ש8 אם שנותי ברק 

חרבי, שננו כחרב, שהחרב חד מאד.
וענין הלבוש והחרב ששניהם הם אדומים, הלבוש הוא 
בכדי  הנה  פנימים,  גבורות  הוא  והחרב  מקיפים,  גבורות 
כמ"ש10  חרב  ג"כ  יש  שבו  עשו9,  סומקא,  מן  לאתפרעא 

4( שער לח. 
5( פרשת מצורע כד, ג וז"ל: לאה היא אותיות המחשבה והיא בחי'* 
ב'  התהוות  ולכן  תשבע"פ,  הדבור  אותיות  היא  ורחל  וכו',  תשב"כ 
בחי' אלו נמשך ע"י התגלות מוחין דאבא דייקא שהוא הביטול שמזה 
נמשך השוב והוא ההמשכה בבחי' כלים ואותיות כו', משא"כ מבחי' 
מוחין דאימא שמהם נמשך הרצוא שהוא אדרבה ההסתלקות מהכלים 
]תורה  בראשית  בפ'  האדם  את  וייצר  בד"ה  מ"ש  ועיין  והאותיות, 
מהבינה  שלמעלה  מח"ע  דייקא  נמשכים  שהאותיות  איך  א[  ד,  אור 
ע"ש באריכות. ולכן מחמת הסתלקות מוחין דאבא שזהו ענין צרעת 
ויוצאים  דתרגומו סגירו מזה נסתעף שאין נבנים פרצופי לאה ורחל 
תמורתם הנגעים שאת נגד לאה כו' דהיינו מחמת שאין נמשך בחי' 
שוב בכלים ואותיות דקדושה אזי מבחי' הרצוא לבד יוכל להסתעף 
יניקת החיצונים כמו שאחר ההתלהבות בתפלה אם אינו עוסק בתורה 
יוכל להתהוות מההתלהבות בחי' דינים קפידא וכעס ומזה נסתעף ג"כ 

יש וגסות כו' או תאוות רעות.
]וז"ש בע"ח שם, שאת כנגד לאה, ספחת בהרת כנגד רחל, כי לאה 
יש לה אור אחד ורחל ב' והם ג' אלפין כו'. והענין כי לאה היא בחי' 
מחשבה** ורחל היא בחי' דיבור וגם בחי' מעשה עשייה שבאצילות 
היא המל' ועמ"ש בפ' שלח בענין דור המדבר כו' ]לקוטי תורה שלח 
ממוחין  ונמשכים  מדומ"ע  לבושים  והם  ורחל  לאה  מענין  ב[  לז, 
דאבא, וזהו ענין האלפין שהאל"ף הוא יו"ד וי"ו יו"ד )כמ"ש בד"ה 
מראיהם ומעשיהם ]תורה אור סט, ג[ ובד"ה להבין ביאור ענין האבות 
כו' ]שם עב, ד[ ע"ש(. ובהסתלקות אור אבא יוצאין תמורתן הנגעים 

אותיות שמהם נמשך יניקה לחיצונים[.
*( ראה לקמן סימן רו. )רה(.
**( ראה גם לעיל סימן סט.

אלא  ָׁשִנים  תקרי  אל  מפרש  בזוהר  דלעיל  פירוש:  דאמרן.  כמה   )6
ְׁשַנִים.

7( תהלים מה, ד.
8( דברים לב, מא.

9( ראה בלקוטי לוי יצחק כאן סוף עמוד רמד וז"ל: "שני"ם מספרו ת' 
הוא ת' איש דעשו הרשע".

10( בראשית כז, מ.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מו

ועל חרבך תחי', ועשו הוא אדמוני, וכולו כאדרת11 שער, 
אדר"ת  כי  גבורות,  אדום  לבוש  והוא  לבוש,  הוא  אדרת 
הוא פ"ר12 ושכ"ה דינים, לכן בכדי להתפרע מן עשו שהוא 

11( ראה לעיל סימן קעה הערה 12.
12( אדר"ת הוא פ"ר ושכ"ה דינים, פירוש: פ"ר )בגי' 280( הוא מספר 
אור  מאורי  )עיין  גבורה,  בחי'  שהם  "מנצפך"  הסופיות  האותיות 
מערכת אות ה"מם" וז"ל "מנצפ"ך הם ה' גבורות, ולכן באים בסוף 
התיבה לתת גבול ומדה, כי כן טבע הגבורות" עכל"ה. עיין גם לעיל 
סימן א הערה 2(, ומספר "שכה", הוא ה' פעמים די"ן )5 × 64( = 320 
"שך", + הה' גבורות עצמם )ה' אותיות "אלקים" וכו'( בגי' )325( 

"שכה". )ראה גם לעיל סימן עה הערה 17(.
סך הכל פ"ר )280( + שכ"ה )325( = 605, כמנין "אדרת".

נמצא דבתיבת "אדרת" מרומז "גבורות, ודינים".
וראה גם ספר הערכים-חב"ד חלק א' עמוד רכא וז"ל: שייכותו של 

"אדרת שער" לעשו":
על  ח:  ס"ג,  פ  רבה  בראשית  ראה  אדיר.  מלשון  הוא  אדרת  אדרת: 
שפשטו ידיהם באדירים. )חוזק שלמעלה מהשתלשלות(, ושרשו של 

סומקא, הן בחרבו והן בלבושו, צריך להיות שקב"ה ילבש 
לבושא סומקא וחרבא סומקא13.

הטומאה  רוח  ואת14  כמ"ש  העולם  מן  עשו  שיתבער 
אעביר מן הארץ.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רמב

עשו הוא מבחינת התהו שקדמה לתיקון, ולכן, "כולו )ב"ר שם( ראוי 
לאדרת"*.

שער: שרש הקליפות )עשו( הוא מבחי' תי"ו נימין – שערות**.
13( ראה המשך הביאור כאן בלקוטי לוי יצחק, שינוי הלשון, מתחלה 
ג'  דיש  דנמצא  סומקא".  "סייפא  נקט  ואח"כ  סומקא",  "חרבא  נקט 
סומקא"  "חרבא  ב(  )השכל(,  בינה  בחי'  סומקא"  "לבושא  א(  בחי' 
בחי' גבורה דז"א )מדות(, ג( "סייפא סומקא" בחי' מלכות )מחשבה 

דיבור ומעשה(. ע"ש.
14( זכרי' יג, ד.

*( יהל אור עמוד שמא.
מט.  עמוד  לתניא  והערות  קיצורים  ב.  רלא,  וישלח  התורה  אור   )**

ועיי"ע עשו, שערות.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה יהודה שי'

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק-טלפוני שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א למסור בקשר עם הסעודת 

מצוה לטובת המקוה:

ומשתתפים  דשא  בנאות  המקוה  בנין  פעילי  פקודיך  לשומרי  אני  חבר   - להזמנתם  במענה 

בהסעודת מצוה שבקשר לגמרה,

שזהו מענין ימים אלו וכפסק המשנה )פרק יוהכ"פ( אשריכם ישראל* כו' וטהרתם, אשריכם 

דוקא, תשובה מאהבה, כמו שנאמר בפרשת השבוע אשריך ישראל גו' ויכחשו אויביך לך - זדונות נעשו 

כזכיות.

ויה"ר שבקרוב ממש יקוים סיום הנבואה וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם בביאת משיח 

צדקנו.

בכבוד ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

מצו"פ המחאה השתתפות סמלית בהנ"ל.

בטח יודיעו מהנעשה בכהנ"ל. ות"ח מראש.

בכבוד ובברכת גמח"ט

מזכיר



מז

שוכב  הנך  משה  אל  ה'  ויאמר   – טז  לא, 
עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר 
הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר 

את בריתי אשר כרתי אתו

א. במסכת סנהדרין פרק חלק )צ:( וז"ל שאלו המינים 
את ר' גמליאל מנין שהקב"ה מחי' מתים ויודע מה שעתיד 
להיות א"ל תרווייהו מן המקרא הזה הנך שוכב עם אבותיך 
וקם א"ל ודלמא וקם העם הזה וזנה א"ל נקוטו מיהא פלגא 
בידייכו דיודע מה שעתיד להיות, הגמרא הזאת היא תמוה 

הלא שתים שאל ממנו והוא לא השיב לו אלא אחת.

יהודא  רב  אמר  )שם(  דחלק  הגמרא  אקדים  להבין 
ונתתם  שנאמר  התורה  מן  המתים  לתחיות  מנין  רב  אמר 
שישראל  קיים  לעולם  אהרן  וכי  הכהן  לאהרן  ה'  תרומת 
נותנים לו תרומה פי' רש"י הלא אהרן לא בא לארץ ישראל 
רומז  אלא  בארץ  אלא  נוהגת  שאינו  תרומה  לו  יתנו  ואיך 
מוכח  אינו  וזה  תרומה.  לו  יתנו  שלעתיד  המתים  לתחיות 
הלא  קשיא  שאז  עתידות  יודע  שהקב"ה  שנאמר  אם  כי 
הקב"ה ידע כשאמר ונתתם תרומת ה' לאהרן שעתיד יוגזר 
עליו שלא יבא לארץ ואיך אמר ונתתם תרומת ה' לאהרן 
שאין  ח"ו  שכופר  הרשע  אבל  המתים  לתחיות  רומז  אלא 
הקב"ה יודע עתידות אינו מוכח כלום כי הרשע כופר ואומר 
שכביכול באותו שעה שאמר ונתתם תרומת ה' לאהרן לא 
הי' יודע שיוגזר עליו שלא יבא לארץ והי' סבר שיבא לארץ 

ויקוים ונתתם תרומת ה'.

מתים,  מחי'  שהקב"ה  מנין  שאלו  שהמינים  ה"פ  לכן 
אהרן  וכי  לאהרן  ה'  תרומת  ונתתם  מהפסוק  תאמר  אם 
דיודע  מנין  קשה  תרומה  לו  נותנין  שישראל  קיים  לעולם 
מה שעתיד להיות דלמא אינו יודע מה שעתיד להיות, וא"כ 
כשאמר ונתתם תרומת ה' לאהרן עדיין לא הי' יודע שיבא 
לארץ אבל אינו רומז על תחיות המתים א"ל הנך שוכב עם 
אבותיך וקם א"ל ודלמא וקם העם הזה וזנה שמורה דידע 
עתידות א"ל נקוטו מיהא פלגא בידייכו שיודע מה שעתיד 
מהפסוק  המתים  תחיות  מוכח  נמי  ממילא  וא"כ  להיות, 
ישראל  לארץ  יבא  לא  שאהרן  ידע  כי  ה'  תרומת  ונתתם 
לתחיות  מכאן  אלא  לאהרן  ה'  תרומת  ונתתם  אמר  ולמה 

המתים מן התורה.

בגדי אהרן

ב. בפרק חלק וז"ש שאלו הרומיים את רבי יהושע ב"ח 
ויודע עתידות א"ל תרווייהו מן  מנין שהקב"ה מחי' מתים 
עם  שוכב  הנך  משה  אל  ה'  ויאמר  שנאמר  הזה  המקרא 
אבותיך וקם העם הזה וזנה כו' א"ל ודילמא וקם העם הזה 
והנה המאמר הזה הוא  נקוט מיהא פלגא עכ"ל.  וזנה א"ל 

תמוה במאד, מחד למה שאלו הרומיים שני שאלות כא' כל 
אחד וא' בפ"ע, ולאחר שהשיבו להם שאלה ראשונה הי"ל 
לשאול שאלה שני'. גם יש להקשות אחר ששאלו ודילמא 
וקם העם הזה וזנה א"ל נקוט מיהא פלגא וא"כ לא השיב 

להם כלום על שאלה שני'.

והובא  בראשית  פ'  במ"ר  דאיתא  במה  שיובן  ולע"נ 
בילקוט תהלים סי' תשצ"ד וז"ל אמר ר' יוחנן אלה תולדות 
נברא  העולם  הוי  בראם  בה"א  בהבראם  והארץ  השמים 
בהא ומה ה"א זו פתוח מלמטה וסתום מכל צדדיו רמז שכל 
והקוץ שלו מלמעלה רמז לתחיית  יורדים לשאול  המתים 
המתים והחלון שמן הצד רמז לבעלי תשובה עכ"ל יע"ש. 

נמצינו למדין דמה שנברא העולם בה"א לרמוז שיש ת"ה.

עוד נקדים מ"ש שם במ"ר וז"ל בהבראם מהו בהבראם 
זה  לפי  עכ"ל.  העולם  נברא  אברהם  של  בזכותו  באברהם 
ראי'  הא  להיות  שעתיד  מה  יודע  הוא  שהקב"ה  משמע 
שראה שעתיד לצאת אברהם בעולם ובזכותו נברא העולם 
נקוט מיהא דיש ב' סברות דנלמדין מן הה"א תחיית המתים 

ושיודע עתידות.

ובזה יובן לשון הגמרא דהרומיים היו סוברים דבהבראם 
היו  אם  כן  ואם  עתידות  יודע  שהקב"ה  על  ת"ה  נלמד 
שואלין רק חד שאלה מניין לתחיית המתים מן התורה הי' 
שאלות  ב'  שאלו  וע"כ  בהבראם,  כתיב  הלא  להשיב  יכול 
כאחת מניין שהקב"ה מחי' המתים ויודע מה שעתיד להיות 
מנין שניהם מן התורה, ואם משיב הרי כתיב בהבראם והיינו 
בה"א בראם ונלמד תחיית המתים, אם כן אי אפשר ללמד 
תחיית  מכאן  נלמד  שכבר  דכיון  עתידות  שיודע  מכאן 
על  משיב  דאם  המקרא  מן  כאחד  שאלות  ב'  לכן  המתים 

אחד מהנה ישאר השני' בקושיא.

המקרא  מן  תרווייהו  חנניא  בן  יהושע  רבי  להם  והשיב 
וסברו  וזנה,  הזה  העם  וקם  אבותיך  עם  שוכב  הנך  דכתיב 
הרומיים שר' יוחנן אינו לומד כלום מן המקרא דבהבראם 
רק ב' למד מן המקרא דהנך שוכב עם אבותיך לכן שאלו 
ודילמא וקם העם הזה וזנה, וא"כ לא מן הפסוק הזה נלמד 

אלא חדא.

כלומר לא  בידייכו,  נקוט מיהא פלגא  ולכך השיב להם 
מן  תרווייהו  להם  שאמרתי  שמה  סוברים  שאתם  כמו 
המקרא שאפילו הוא שתרווייהו אני לומד מן המקרא הזה 
ח"ו גם אני סובר שהכתוב דבהבראם בא ללמד או תחיית 
המתים או שיודע העתידות, ומה שהבאתי לכם מן הכתוב 
דהנך שוכב עם אבותיך ר"ל שגם מן הכתוב הזה יש ראי' 
שאין  תאמר  ואם  עתידות,  יודע  או  המתים  תחיית  שיש 
מן  פלגא  מיהא  נקוט  חדא א"כ  אלא  ראי'  הזה  הכתוב  מן 

הכתוב הזה וחדא מן הכתוב דבהבראם וק"ל.
עץ חיים

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וילך
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LzF` Wixti `l ,oFitx Ll oYi `lŸ¦¥§¦§Ÿ©§¦§

."Flv`nf dxez ¥¤§



נ

:ýåýéì íéðäk ñçðôe éðôç éìr-éðáãéäéå §¥¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−©«Ÿ̈«©§¦´

BzLà äpðôì ïúðå äð÷ìà çaæiå íBiä©½©¦§©−¤§¨¨®§¨©º¦§¦¨´¦§À

:úBðî äéúBðáe äéða-ìëìeääðî ïzé äpçìe §¨¨¤²¨§¤−¨¨«§©¾̈¦¥²¨¨¬

øâñ ýåýéå áäà äpç-úà ék íétà úçà©©−©¨®¦¦³¤©¨¸¨¥½©«Ÿ̈−¨©¬

:dîçøåøeára ñrk-íb dúøö äzñrëå ©§¨«§¦£©³¨¨¨¨¸©©½©©£−

:dîçø ãra ýåýé øâñ-ék dîrøäæïëå ©§¦¨®¦¨©¬§Ÿ̈−§©¬©§¨«§¥̧

ïk ýåýé úéáa dúìr écî äðLá äðL äNré©£¤¹¨¨´§¨À̈¦¥³£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−

:ìëàú àìå äkázå äpñrëzçdì øîàiå ©§¦¤®¨©¦§¤−§¬ŸŸ©«©¸Ÿ¤¹̈

àì äîìå ékáú äîì äpç dLéà äð÷ìà¤§¨¨´¦À̈©¨¸¨´¤¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ

Cì áBè éëðà àBìä Cááì òøé äîìå éìëàú«Ÿ§¦½§−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸´½̈

:íéða äøNrîèå äúL éøçàå äìLá äìëà éøçà äpç í÷zåéìr ¥£¨−̈¨¦«©¨´¨©½̈©£¥²¨§¨¬§¦−Ÿ§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´

:ýåýé ìëéä úæeæî-ìr àqkä-ìr áLé ïäkäéìltúzå Lôð úøî àéäå ©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½©§©−¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©¨®¤©¦§©¥¬

:äkáú äëáe ýåýé-ìràéäàø-íà úBàáö ýåýé øîàzå øãð øczå ©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À§Ÿ̈¸§¨¹¦¨¬Ÿ

Eúîàì äzúðå Eúîà-úà çkLú-àìå éðzøëæe Eúîà éðra äàøú¦§¤´¨¢¦´£¨¤À§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤£¨¤½§¨©¨¬©£¨§−

:BLàø-ìr äìré-àì äøBîe åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðe íéLðà òøæ¤©́£¨¦®§©¦³©«Ÿ̈¸¨§¥´©½̈−̈Ÿ©£¤¬©Ÿ«

áé:äét-úà øîL éìrå ýåýé éðôì ìltúäì äúaøä ék äéäåâéäpçå §¨¨¸¦´¦§§½̈§¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨§©À̈

éìr äáLçiå rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN ÷ø daì-ìr úøaãî àéä¦ µ§©¤¤́©¦½̈©µ§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¥¦−

ì:äøkLãéðéé-úà éøéñä ïéøkzLz éúî-ãr éìr äéìà øîàiåC §¦Ÿ̈«©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½©¨©−¦§©¨¦®¨¦¬¦¤¥¥−

éìrî:CåèøëLå ïééå éëðà çeø-úL÷ äMà éðãà àì øîàzå äpç ïrzå ¥¨¨«¦©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸´Ÿ£Ÿ¦½¦¨³§©¸©̧¨½Ÿ¦§©¬¦§¥−̈

:ýåýé éðôì éLôð-úà CtLàå éúéúL àìæèéðôì Eúîà-úà ïzz-ìà ´Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦¥¸¤£¨´§½¦§¥−

:äpä-ãr ézøac éñrëå éçéN áøî-ék ìriìa-úaæéøîàiå éìr ïriå ©§¦¨®©¦¥¬Ÿ¦¦²§©§¦−¦©¬§¦©¥«¨©©¯©¥¦²©−Ÿ¤

ì éëì:Bnrî zìàL øLà CúìL-úà ïzé ìûøNé éýìûå íBìL §¦´§¨®¥Ÿ¥´¦§¨¥À¦¥¸¤¥´¨¥½£¤¬¨©−§§¥¦«

çééðéra ïç EúçôL àöîz øîàzåìëàzå dkøãì äMàä Cìzå E ©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−§¥¤®©¥̧¤¨¦¨³§©§¨¸©Ÿ©½

:ãBr dì-eéä-àì äéðôeèéeáLiå ýåýé éðôì eåçzLiå ø÷aá eîkLiå ¨¤¬¨Ÿ¨−̈«©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²

mixn zxhrmixn zxhr
äpäkäýåýéìäìBãb äpäëa LnL íäéáà éìò ék:ãíBiä éäéåúàáä ìL ©§ª¨©«Ÿ̈«¦¥¦£¦¤¦¥¦§ª¨§¨©§¦´©½¤£¨©

åéúBðaø÷äéúBðáe äéða-ìëìe BzLà äpðôì ïúðå äð÷ìà çaæiå ¨§§¨©¦§©−¤§¨®̈§¨©º¦§¦¨´¦§À§¨¨¤²¨§¤−¨
úBðîíéîìMä çáfî:äïzé äpçìeúçà äðîéôéa úãçeéîíétà ¨«¦¤©©§¨¦§©¾̈¦¥²¨¨¬©©−§¤¤§Ÿ¦©¨®¦

úBôé íéðt øáña ìa÷úäì äéeàøä:dîçø øâñ ýåýéå áäà äpç-úà ék ¨§¨§¦§©¥§¥¤¨¦¨¦³¤©¨¸¨¥½©«Ÿ̈−¨©¬©§¨«
åäzñrëåäðéðtdúøöíéLð ézL) §¦£©³¨§¦¨¨¨¨¸§¥¨¦

(úBøö äðàøwz ãçà Léàîñrk-íb ¥¦¤¨¦¨¤¨¨©©½©
úBaø íéîòtøeáraäéäzL éãëa §¨¦©©£−¦§¥¤¦§¤

äpçdîrøääôeö÷e äôeòæøâñ-ék ©¨©§¦®̈§¨§¨¦¨©¬
ãra ýåýéãâðk:dîçøæïëå §Ÿ̈−§©¬§¤¤©§¨«§¥̧

äNréäð÷ìàäðLá äðLdì ïúBð ©£¤¹¤§¨¨¨¨´§¨À̈¥¨

dáaçnL dúBàøäì øçáeî ÷ìçécî ¥¤§¨§©§¨¤§©§¨¦¥³
ïîæ ìëaïk ýåýé úéáa dúìréôì §¨§©£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−§¦

dì äàøî dìòaL äaçäpñrëz ¦¨¤©£¨©§¤¨©§¦¤®¨
äðéðtäkázåäpç:ìëàú àìå §¦¨©¦§¤−©¨§¬ŸŸ©«

çäpç dLéà äð÷ìà dì øîàiå©Ÿ̧¤¹̈¤§¨¨´¦À̈©¨¸
éìëàú àì äîìå ékáú äîì̈´¤¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½
éëðà àBìä Cááì òøé äîìå§−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸

éìà éúáäàCCì áBèïâîìe øæòì íb ©£¨¦¥©¦´½̈©§¥¤§¨¥

:íéða äøNrîèäpç í÷zå ¥£¨−̈¨¦«©¨´¨©½̈
äìëà éøçàèòîäìLáúBéçäì ©£¥²¨§¨¬§©§¦−Ÿ§©£

Lôpä úàå äúL éøçàåéìr ¤©¤¤§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´
úæeæî-ìr àqkä-ìr áLé ïäkä©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½©§©−

:ýåýé ìëéäéLôð úøî àéäå ¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©®̈¤
dì äøî dLôð äúéä ,ìltúäì dàBáa§¨§¦§©¥¨§¨©§¨¨¨¨

ãàîaäëáe ýåýé-ìr ìltúzå ¦§Ÿ©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ
:äkáúàéøîàzå øãð øczå ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À

äàøú äàø-íà úBàáö ýåýé§Ÿ̈¸§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´
Eúîà éðraøòöa äpòî éðàM äîa ¨¢¦´£¨¤À§©¤£¦§ª¨§©©

Eúîà-úà çkLú-àìå éðzøëæe§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤£¨¤½
íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå§¨©¨¬©£¨§−¤©́£¨¦®

ì áeLç òøæ äéäiL'ä éðôì úøL ¤¦§¤¤©¨§¨¥¦§¥

åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðe§©¦³©«Ÿ̈¸¨§¥´©½̈
äøBîeøòúåBLàø-ìr äìré-àì −̈§©©Ÿ©£¤¬©Ÿ«

'äì Lã÷å øéæð äéäé ék:áéék äéäå ¦¦§¤¨¦§Ÿ¤©§¨¨¸¦´
ýåýé éðôì ìltúäì äúaøä¦§§½̈§¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®

íéLãwä éLã÷ éðôìøîL éìrå ¦§¥¨§¥©¢¨¦§¥¦−Ÿ¥¬
äét-úàì ïézîî äéääéøácî òBîL: ¤¦«¨¨¨©§¦¦§©¦§¨¤¨

âéìáà-ìr úøaãî àéä äpçå £¨§©À̈¦ µ§©¤¤́©
daìLçìaúBòp äéúôN ÷ø ¦½̈§©©©µ§¨¤´¨¨½

äáLçiå rîMé àì dìB÷åáLç §−̈´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¨©

dúBàì éìräøkLíéìéâø eéä àlL ¨¥¦−§¦Ÿ̈«¤Ÿ¨§¦¦

Lçìa ìltúäì:ãéäéìà øîàiå §¦§©¥§©©©³Ÿ¤¥¤̧¨̧
ïéøkzLz éúî-ãr éìrøBkL ék ¥¦½©¨©−¦§©¨¦®¦¦

ìå ìltúäì øeñà,ïëì ,Lc÷na úBäL ¨§¦§©¥§¦§©¦§¨¨¥

ðéé-úà éøéñäéìrî CCìà éLc÷î ìà éàBáz Ck øçàå:åèäpç ïrzå ¨¦¬¦¤¥¥−¥¨¨«¦§©©¨¨¦¤¦§§¥¥©©̧©©¨³
éðãà àì øîàzå,øácä ïë àìéëðà çeø-úL÷ äMà,äâàãe äøvî ©¸Ÿ¤¸´Ÿ£Ÿ¦½Ÿ¥©¨¨¦¨³§©¸©̧¨½Ÿ¦¦¨¨§¨¨

ìltúäì äpä éúàa úòcîeéLôð-úà CtLàå éúéúL àì øëLå ïééå ¦©©¨¦¥¨§¦§©¥§©¬¦§¥−̈´Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−
ýåýé éðôìúìefì òéîLäì ìB÷ íéøäì él äîe:æèEúîà-úà ïzz-ìà ¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§¨¦§©§¦©©¨©¦¥¸¤£¨´§½

éðôìBîk 'äìriìa-úaàBáì ¦§¥−§©§¦®̈©¨

'ä úéáì äøBkLéçéN áøî-ék ¦¨§¥¦¥¬Ÿ¦¦²
éñrëåéúBà úñòëî éúøvLézøac §©§¦−¤¨¨¦©§¤¤¦¦©¬§¦

äpä-ãräfä ïîfä ãò:æééìr ïriå ©¥«¨©©§©©¤©©©̄¥¦²
ì éëì øîàiåéýìûå íBìL ©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´

CúìL-úà ïzé ìûøNéúà àlîé ¦§¨¥À¦¥¸¤¥´¨¥½§©¥¤

CúLwa:Bnrî zìàL øLà ©¨¨¥£¤¬¨©−§§¥¦«
çéïç EúçôL àöîz øîàzå©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−

éðéraEíéîçø äéìò LwáìCìzå §¥¤®§©¥¨¤¨©£¦©¥̧¤
dkøãì äMàädúéáì dì äëìä ¨¦¨³§©§¨¸¨§¨¨§¥¨

äéðôe ìëàzåíéòøädì-eéä-àì ©Ÿ©½¨¤¬¨¨¨¦Ÿ¨−̈
:ãBrèéeåçzLiå ø÷aá eîkLiå «©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸

-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤
äð÷ìà òãiå äúîøä íúéa¥−̈¨¨¨®¨©¥³©¤§¨¨¸
ýåýé äøkæiå BzLà äpç-úà¤©¨´¦§½©¦§§¤−¨§Ÿ̈«
äáBèì åéðôì dðBøëæ äìò: ¨¨¦§¨§¨¨§¨



ני

-úà äð÷ìà òãiå äúîøä íúéa-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤¥−̈¨¨®̈¨©¥³©¤§¨¨¸¤

:ýåýé äøkæiå BzLà äpçëúBô÷úì éäéå ©¨´¦§½©¦§§¤−¨§Ÿ̈«©§¦¸¦§ª´

BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå äpç øäzå íéîiä©¨¦½©©¬©©−̈©¥´¤¥®©¦§¨³¤§¸

:åézìàL ýåýéî ék ìàeîLàëLéàä ìriå §¥½¦¬¥Ÿ̈−§¦§¦«©©²©¨¦¬

çáæ-úà ýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²¤¤¬©

:Bøãð-úàå íéîiäáë-ék äúìr àì äpçå ©¨¦−§¤¦§«§©−̈´Ÿ¨®̈¨¦

åéúàáäå ørpä ìîbé ãr dLéàì äøîà̈§¨´§¦À̈©´¦¨¥³©©̧©¸©£¦Ÿ¦À

ýåýé éðt-úà äàøðå:íìBò-ãr íL áLéå §¦§¨¸¤§¥´§Ÿ̈½§¨¬©−̈©¨«

âëáBhä éNr dLéà äð÷ìà dì øîàiå©´Ÿ¤¨Á¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´

éðéraýåýé í÷é Cà Búà Cìîb-ãr éáL C §¥©À¦§¦¸©¨§¥´Ÿ½©²¨¥¬§Ÿ̈−

dða-úà ÷ðézå äMàä áLzå Bøác-úà¤§¨®©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤§½̈

:Búà dìîb-ãrãëøLàk dnr eäìrzå ©¨§−̈Ÿ«©©£¥̧¦¹̈©£¤´

ìL íéøôa ezìîbýåýé-úéá eäàázå ïéé ìáðå çî÷ úçà äôéàå äL §¨©À§¨¦³§Ÿ¨¸§¥¨̧©©¬¤̧©¸§¥´¤©½¦©§¦¥¬¥§Ÿ̈−

:ørð ørpäå BìLäë:éìr-ìà ørpä-úà eàáiå øtä-úà eèçLiå ¦®§©©−©¨«©©¦§£−¤©¨®©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«

åëäæa äënr úávpä äMàä éðà éðãà ELôð éç éðãà éa øîàzå©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½¥¬©§§−£Ÿ¦®£¦´¨¦À̈©¦¤³¤¦§¨¸¨¤½

:ýåýé-ìà ìltúäìæëéì ýåýé ïziå ézìltúä äfä ørpä-ìà §¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤©©¬©©¤−¦§©¨®§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬¦¸

:Bnrî ézìàL øLà éúìàL-úàçëýåýéì eäézìàLä éëðà íâå ¤§¥´¨¦½£¤¬¨©−§¦¥¦«§©´¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©«Ÿ̈½

:ýåýéì íL eçzLiå ýåýéì ìeàL àeä äéä øLà íéîiä-ìká ¨©¨¦¸£¤´¨½̈¬¨−©Ÿ̈®©¦§©¬−̈©Ÿ̈«

àét áçø ýåýéa éðø÷ äîø ýåýéa éaì õìr øîàzå äpç ìltúzå©¦§©¥³©¨¸©Ÿ©½¨©³¦¦¸©«Ÿ̈½¨¬¨©§¦−©«Ÿ̈®¨³©¦̧

:EúreLéa ézçîN ék éáéBà-ìráïéàå Ezìa ïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéà ©´§©½¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¥¨¬©«Ÿ̈−¦¥´¦§¤®§¥¬

:eðéäìàk øeöâék íëétî ÷úr àöé ääáâ ääáb eøaãú eaøz-ìà −¥Ÿ¥«©©§³§©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈¥¥¬¨−̈¦¦¤®¦´

:úBììr eðkúð Bìå ýåýé úBòc ìûãeøæà íéìLëðå íézç íéøab úL÷ ¥³¥¸§Ÿ̈½§¬¦§§−£¦«¤¬¤¦Ÿ¦−©¦®§¦§¨¦−¨¬§

:ìéçääráL äãìé äø÷r-ãr elãç íéárøe eøkNð íçla íéráN ¨«¦§¥¦³©¤̧¤¸¦§½̈§¥¦−¨¥®©£¨¨¸¨§¨´¦§½̈

:äììîà íéða úaøåå:ìriå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî ýåýéæýåýé §©©¬¨¦−ª§¨«¨§Ÿ̈−¥¦´§©¤®¦¬§−©¨«©§Ÿ̈−

mixn zxhrmixn zxhr
ëäpç øäzå íéîiä úBô÷úì éäéåéwä úòìïBéøää éîé íeìLz óãìzå ©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©©−̈§¥¦¦©§§¥©¥¨©¥´¤

ék ìàeîL BîL-úà àø÷zå ïaäøîà:åézìàL ýåýéîàëàaLk ¥®©¦§¨³¤§¸§¥½¦¬¨§¨¥Ÿ̈−§¦§¦«§¤¨

Búiìò úòçáæ-úà ýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriå ¥£¦¨©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²¤¤¬©
Bøãð-úàå íéîiääðL ìëa çBaæì ìéâø äéäL:áëäúìr àì äpçå ©¨¦−§¤¦§«¤¨¨¨¦¦§©§¨¨¨§©−̈´Ÿ¨®̈¨

àéää äðMadLéàì äøîà-ékàì ©¨¨©¦¦¨§¨´§¦À̈Ÿ

éúéaî æeæàørpä ìîbé ãríìLz ¨¦¥¦©´¦¨¥³©©̧©¸¦§©

Bìîbä éøçàå ,Lãç 24 àeä Bú÷éðé§¦¨Ÿ¤§©£¥¦¨§

åéúàáäå'ä úéa ìà BúBà íb ©£¦Ÿ¦À©¤¥

ýåýé éðt-úà äàøðåúBåçzLäì §¦§¨¸¤§¥´§Ÿ̈½§¦§©£

ãleiä øòpä ìò Bì úBãBäìe åéðôì§¨¨§©©©©©¨

íìBò-ãr íL áLéåãBò áeLé àìå §¨¬©−̈©¨«§Ÿ¨

Búéáì:âëäð÷ìà dì øîàiå §¥©´Ÿ¤¨Á¤§¨¨̧
éðéra áBhä éNr dLéàCéôk ¦¹̈£¦¯©´§¥©À¦§¦

éNò CöôçBúà Cìîb-ãr éáL ¤§¥£¦§¦¸©¨§¥´Ÿ½
Bøác-úà ýåýé í÷é CàäéçiL ©²¥̈¬§Ÿ̈−¤§¨®¤¦§¤

äøãpM äî Ba íi÷úiL ïôàä äæa ïaä©¥§¤¨Ÿ¤¤¦§©¥©¤¨§¨

äpç-úà ÷ðézå äMàä áLzå ©¨©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤
:Búà dìîb-ãr dða§½̈©¨§−̈Ÿ«

ãëezìîb øLàk dnr eäìrzå©©£¥̧¦¹̈©£¤´§¨©À
ìL íéøôaäL'äì çBaæìäôéàå §¨¦³§Ÿ¨¸¦§©©§¥¨̧

çî÷ úçàúBçðîìïéé ìáðå ©©¬¤̧©¸¦§¨§¥´¤©½¦
íéëñðìeäàázåøòpä úà-úéá ¦§¨¦©§¦¥¬¤©©©¥

ørð ørpäå BìL ýåýéCøå ïè÷: §Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©¨¨§©

äëøtä-úà eèçLiåïBLàøä ©¦§£−¤©®̈¨¦

éìr-ìà ørpä-úà eàáiåBúBàøäì ©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«§©§

Búlôz äìa÷úpL:åëéa øîàzå ¤¦§©§¨§¦¨©¸Ÿ¤¸¦´
éðãàãìiä úà ç÷å úàæ éúìàL àlî £Ÿ¦½©¥§¥¨¦Ÿ§©¤©¤¤

éðéò íéNå ,äfäåéìò EELôð éç ©¤§¦¥¤¨¨¥¬©§§−
éðãàòéaLäå,BLôð éiça ezéðà £Ÿ¦®§¦§¦©§©¥©§£¦´

úávpä äMàäät ézãîò øLà ¨¦À̈©¦¤³¤£¤¨©§¦Ÿ

äæa äënráLBé äzà íb EúBéäa ¦§¨¸¨¤½¦§§©©¨¥

ät:ýåýé-ìà ìltúäìæë-ìà Ÿ§¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤
øeáòaïziå ézìltúä äfä ørpä ©£©©¬©©¤−¦§©®̈§¦©¦¥̧

øLà éúìàL-úà éì ýåýé§Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½£¤¬
:Bnrî ézìàLçëíâåúòa ¨©−§¦¥¦«§©´§¥

ék ézøãð älôzäeäézìàLä éëðà ©§¦¨¨©§¦¦¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸
äéä øLà íéîiä-ìk ýåýéììk ©«Ÿ̈½¨©¨¦¸£¤´¨½̈¨

íìBòä äæa äéäé øLà ïîæàeä §©£¤¦§¤§¤¨¨¬
íL eçzLiå ýåýéì ìeàLìàeîL ¨−©Ÿ̈®©¦§©¬−̈§¥

úBãBäìýåýéìB÷ìç íN øLà §©Ÿ̈«£¤¨¤§

'ä éãáBòî:àäpç ìltúzå ¥§¥©¦§©¥³©¨¸
õìr øîàzåçîNýåýéa éaì ©Ÿ©½¨©³¨©¦¦¸©«Ÿ̈½

'ä úòeLúaäîøääábéðø÷ ¦§©¨¬¨¨§¨©§¦−
ýåýéa,éáéBà Ba çbðìét áçø ©«Ÿ̈®§©¥©§©¨³©¦̧

éáéBà-ìräø÷ò éúBéäa éúBà íéñéòënä ìòEúreLéa ézçîN ékzúðL ©´§©½©©©§¦¦¦¦§¦£¨¨¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¤¨©¨

ïa éì:áïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéààøBaEzìaåéìà ìltúäì éeàøL ¦¥¥¨¬©«Ÿ̈−¦¥´¥¦§¤®¤¨§¦§©¥¥¨

eðéäìàk øeö ïéàåàøBaä úMã÷ì BúMã÷ äîãz øLà íéàøápäî éîe: §¥¬−¥Ÿ¥«¦¥©¦§¨¦£¤¦§¤§ª¨¦§ª©©¥

âääáâ ääáb eøaãú eaøz-ìàìà ,úeqâå äåàb÷úr àöé÷æç éøác ©©§³§©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈©£¨§©©¥¥¬¨−̈¦§¥Ÿ¤

ýåýé úBòc ìû ék íëétîòãBiä ¦¦¤®¦´¥³¥¸§Ÿ̈½©¥©

ìkäBìååéðôìeeðkúðíéðîð ©Ÿ§¬§¨¨¦§§−¦§¦

úBììrúBiøaä äNòî:ãàeäL ìòå £¦«©£¥©§¦§©¤

,eäNòîk Léàì ílLî äæì ,ìkä òãBé¥©©Ÿ¨¤§©¥§¦§©£¥

íBàúôeíézç íéøab úL÷eøáMé ¦§¤¬¤¦Ÿ¦−©¦®¦¨§

íéìLëðålçåíéLìéç eøæàeøâç §¦§¨¦−§©¨¦¨¬§¨«¦¨§

çk:äeéäL älàíéráNeãøé Ÿ©¥¤¤¨§¥¦³¨§

ãò íäéñëpîíçlaíçì út øeáòa ¦¦§¥¤©©¤̧¤¸©£©¤¤

eøkNð.íîöòíéárøeeéä øLà ¦§½̈©§¨§¥¦−£¤¨

ïBáòøä øeáòa íîöò íéøékNîelãç ©§¦¦©§¨©£¨§¨¨¥®
éc eàöî ék ,ïîöò øékNälî eòðî̈§¦§©§¦©§¨¦¨§¥

íøBñçîãräúéäL éî øLàäø÷r ©§¨©£¤¦¤¨§¨£¨¨¸
äráL äãìéíéðaíéða úaøå ¨§¨´¦§½̈¨¦§©©¬¨¦−

äììîàäéða úøáB÷ äúéä ék: ª§¨«¨¦¨§¨¤¤¨¤¨

åúéîî ýåýéíéðaä úaø éða §Ÿ̈−¥¦´§¥©©©¨¦

äiçîeäæáe ,äø÷òä éðaãéøBîúà §©¤®§¥¨£¨¨¨¤¦¬¤

íéðaä úaø úaìBàL,äøvä ÷îòì ©©©©¨¦§−§Ÿ¤©¨¨

ìriåäìòî äø÷òä:æLéøBî ýåýé ©¨«©¨£¨¨©§¨§Ÿ̈−¦´
äæìøéLrîeäæììétLîúà ¨¤©«£¦®¨¤©§¦−¤

íúøeáâa íéìLBnä íéøBabä-óà ©¦¦©§¦¦§¨¨©



jlieנב zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyily meil inei xeriy

ß ixyz 'a iyily mei ß

(æ)-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¸̈¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨
äfä íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½
íäì úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®

:íúBà äpìéçðz äzàå§©−̈©§¦¤¬̈¨«
i"yx£‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‡B·z ‰z‡ Èk∑ ׁשּבּדֹור 'זקנים ליהֹוׁשע: אמר מׁשה הדין'. עּמא עם ּתעּול אּת 'ארי ƒ«»»∆»»«∆ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

ה  אבל ועצתן', ּדע ּתן לפי הּכל ,ע ּמ יׂשראל יהיּו ּבני את ּתביא אּתה "ּכי ליהֹוׁשע: אמר ּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
להם" נׁשּבעּתי אׁשר הארץ לג)אל ּדּבר (לקמן קדקדן, על וה מּקל טל ,ּב ּתלּוי הּכל ּכרחם, על ּתביא, אחד , ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

לּדֹור  ּדּברים ׁשני ולא ח)לּדֹור .(סנהדרין ְְִֵַַַָֹ

(ç)àeä ýåýéå|éðôì Cìääàì Cnò äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ
:úçú àìå àøéú àì jáæòé àìå Etøé©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«

ÏÎז  ÈÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒÀ««¬«≈¿≈≈»
‡nÚ ÌÚ ÏeÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â Û˜z Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¬≈«¿≈ƒ«»
ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«

:ÔB‰˙È dpÒÁz z‡Â ÔB‰Ï¿¿«¿«¿¿ƒ«»¿

·CcÚÒח  È‰È d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ ÈÈÂ«¿»ƒ¿««√»»≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï Cp˜Á¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»»ƒ¿«¿»

:¯·zƒ̇¿«

:íîBøî-óà ìétLî øéLrîe LéøBîçíé÷î ¦´©«£¦®©§¦−©§¥«¥¦̧

áéLBäì ïBéáà íéøé útLàî ìc øôrî¥¨¹̈À̈¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½§¦¸

ýåýéì ék íìçðé ãBáë àqëå íéáéãð-ír¦§¦¦½§¦¥¬¨−©§¦¥®¦³©«Ÿ̈¸

:ìáz íäéìr úLiå õøà é÷öîèéìâø §ª´¥¤½¤©¨¬¤£¥¤−¥¥«©§¥³

:Léà-øaâé çëá àì-ék encé CLça íérLøe øîLé åéãéñçéezçé ýåýé £¦¨¸¦§½Ÿ§¨¦−©´Ÿ¤¦®̈¦¬Ÿ§−Ÿ©¦§©¦«§Ÿ̈º¥©´

íøéå Bkìîì æò-ïzéå õøà-éñôà ïéãé ýåýé írøé íéîMa åéìr åéáéøî§¦À̈¨¨¸©¨©´¦©§¥½§Ÿ̈−¨¦´©§¥®̈¤§¦¤´Ÿ§©§½§¨¥−

:BçéLî ïø÷¤¬¤§¦«

mixn zxhrmixn zxhr
íîBøîlçä íéiðòä úàíéL:ç'äíéøé útLàî ìc øôrî íé÷î §¥«¤¨£¦¦©©¨¦¥¦̧¥¨¹̈À̈¥©§Ÿ¸¨¦´
ïBéáàãò BäéaâîáéLBäìBúBà ¤§½©§¦©§¦¸

íéáéãð-íríéáeLçå íéøNàqëå ¦§¦¦½¨¦©£¦§¦¥¬
é÷öî ýåýéì ék íìçðé ãBáë̈−©§¦¥®¦³©«Ÿ̈¸§ª´¥

úBãBñéúLiå õøàíNiåíäéìr §¤½¤©¨¬¤©¨¤£¥¤−
ìázBãéa ïëì ,áeMiä íB÷î úà ¥¥«¤§©¦¨¥§¨

BðBöøk BîìBòa úBNòì:èìkä íìeà ©£§¨¦§¨©Ÿ

ék ,ètLîaøîLé åéãéñç éìâø §¦§¨¦©§¥³£¦¨¸¦§½Ÿ
úãkìnîencé CLça íérLøe ¦©§Ÿ¤§¨¦−©´Ÿ¤¦®̈

íúàñ àlîúð úòa eúøkéàì-ék ¦¨§§¥¦§©¥§¨¨¦¬Ÿ
Léà-øaâé çëáíúøeáb íìéòBz àì §−Ÿ©¦§©¦«Ÿ¦¥§¨¨

'ä ãéa ìkä ék ,íøLòå:éàðýåýé §¨§¨¦©Ÿ§©¨§Ÿ̈º

ezçéíéøaLð eéäéåéáéøîéða ìL Bzîçìî éLðàåéìrìtä ìòíézL ¥©´¦§¦§¨¦§¦À̈©§¥¦§©§¤§¦¨¨¸©©§¦§¦

írøé íéîMaìBãb íòø äNòé ©¨©´¦©§¥½©£¤©©¨

.(é æ ïî÷ì) íúBà ìéäáäìýåýéàð §©§¦¨§Ÿ̈−¨

ïéãééða-éñôàúBö÷õøàúBéäì ¨¦´§¦©§¥§®̈¤¦§

íäéøò úBîB÷îa áañéå ,ìàøNéa èôBL¥§¦§¨¥¦©¥¦§¨¥¤

ì(æè íù) íèôLBkìîì æò-ïzéå §¨§¨§¦¤´Ÿ§©§½
éìîé éða øLàìeàL àeäå BúBà Cíøéå £¤§¦©§¦§¨§¨¥−
BçéLî ïø÷døîà ãåc ìò: ¤¬¤§¦«©¨¦£¨¨

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)äfä íòä úà àBáz äzà ékY ¦©¨¨¤¨¨©¤
"ïéãä ànò íò ìBòéz zà éøà"- £¥©§¥¦©¨¨¥

iM :FWExitE .qFlwpE` mEBxY oFWl§©§§§¥¦
.dGd mrd mr qpMY dY ©̀¨¦¨¥¦¨¨©¤

òLBäéì øîà äLîlW df wEqRW - Ÿ¤¨©¦ª©¤¨¤¤
,Fxn` dWn ± "`FaY dY` iM"¦©¨¨¤£¨
rAWp xW` ux`d l`" :DiA aizkcM§¦§¦¥¤¨¨¤£¤¦§©

"'ebe 'd(my i"yx).
Enò eéäé øBcaL íéð÷ædY` iM" - §¥¦¤©¦§¦§¦©¨

dY` mB ,rnWn "mrd z` `FaŸ¤¨¨©§©©©¨
odn cg`M(` ,g oixcdpq i"yx)d`xp . §©©¥¤¦§¤

mipwGd lr ,"dGd mrd" WxtOW¤§¨¥¨¨©¤©©§¥¦
xEYIn oM cnFNW xWt`e ,xFCAW¤©§¤§¨¤¥¥¦¦
Epivn dfÎKxCÎlre ."dGd" zaiY¥©©¤§©¤¤¤¨¦

,"dGd mrd lM mbe" :bk ,gi zFnWA¦§§©¨¨¨©¤
acp oxd`" :mW i"Wx WxtnE§¨¥©¦¨©£Ÿ¨¨
`xnBA K` ."mipwf miraWe `Edia`e©£¦§¦§¦§¥¦©©§¨¨
,"mdOr xFCAW mipwf" :oFWNd mẄ©¨§¥¦¤©¦¨¤
mB mi`vnp "dGd mrd" mr xnFlM§©¦¨¨©¤¦§¨¦©

.mipwf§¥¦
ïúöòå ïzòc éôì ìkäi"WxA - ©Ÿ§¦©§¨©£¨¨§©¦

,dUrn dUr mdiR lr" :mW oixcdpq©§¤§¦¨©¦¤£¥©£¤
."mdilr xxYUY `le§Ÿ¦§¨¥£¥¤

øîà àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¨©
òLBäéì.bk wEqR oOwl - ¦ª©§©¨¨

ìà ìàøNé éða úà àéáz äzà ék"¦©¨¨¦¤§¥¦§¨¥¤
"íäì ézòaLð øLà õøàä- ¨¨¤£¤¦§©§¦¨¤

iYrAWp xW` ux`d l`" aizkCn¦¦§¦¤¨¨¤£¤¦§©§¦

ÎKExAÎWFcTdC `nl` ± "'ebe [mdl]¨¤©§¨§©¨¨
Fxn` FnvrA `Ed(my oixcdpq i"yx). §©§£¨

z` evie" :mW lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¨©§©¤
FnM ,dpikW iRlM .. aqEn ± rWFdi§ª©¨§©¥§¦¨§
iYrAWp xW` ux`d l` :WxFtOW¤§¨¤¨¨¤£¤¦§©§¦

."mdl̈¤
íçøk ìò "àéáz""`iaY dY` iM" - ¨¦©¨§¨¦©¨¨¦

odilr bdp dxxU rnWnoixcdpq i"yx) ©§©§¨¨§©£¥¤
(my.

Ea éeìz ìkä"cec ixac"A azke - ©Ÿ¨§§¨©§¦§¥¨¦
,dWn ixaC z` ixnbl xzFq df oi`W¤¥¤¥§©§¦¤¦§¥¤
dvr lFHil lkEIW zn` df mBW¤©¤¡¤¤©¦¥¨
Eidi dlWnOde gMd la` ,mipwGdn¥©§¥¦£¨©Ÿ©§©¤§¨¨¦§

.eiciA wx©§¨¨



נג jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyily meil inei xeriy

(è)-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤
ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå§¤¨¦§¥−¦§¨¥«
i"yx£dziÂ 'B‚Â ‰LÓ ·zÎiÂ∑,ּכּלּה ׁשבטֹוּכׁשגמרּה לבני .נתנּה «ƒ¿……∆¿«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

d·‰ÈÂט  ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»»»ƒ»«
ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÔÈÏËc ÈÂÏ Èa ‡i‰ÎÏ¿»¬«»¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¬¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏe¿»»≈ƒ¿»≈

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
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(é)õwî øîàì íúBà äLî åöéå|ãòîa íéðL òáL ©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²
:úBkqä âça ähîMä úðL§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

i"yx£ÌÈL Ú·L ıwÓ∑ ׁשנת" אֹותּה קֹורא ולּמה הּׁשמינית. ּׁשנה ׁשהיא ׁשמּטה, ׁשל  ראׁשֹונה ּבׁשנה ƒ≈∆«»ƒְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ׁשביעית  ׁשל ּבקציר ּבּה, נֹוהגת ׁשביעית ׁשעדין ׁשביעית הׁשמּטה"? למֹוצאי .הּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(àé)éäìà ýåýé éðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaE §´¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤

:íäéðæàa ìàøNé-ìk̈¦§¨¥−§¨§¥¤«
i"yx£˙‡f‰ ‰¯Bz‰Œ˙‡ ‡¯˜z∑ סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא הּדברים", "אּלה מּתחּלת קֹורא היה (מא)הּמל, ƒ¿»∆«»«…ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבעזרה  עֹוׂשין ׁשהיּו עץ ׁשל ּבימה .על ֲִִֵֶֶַַָָָָ

Ú·Lי  ÛBqÓ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿¿≈»ƒ¿«
:‡ilËÓ„ ‡bÁa ‡˙hÓL„ ‡zL ÔÓÊa ÔÈL¿ƒƒ¿««»ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿««»

ÈÈיא  Ì„˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÎ È˙ÈÓa¿≈≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿¬»»√»¿»
‡˙È¯B‡ ˙È È¯˜z ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»«¿»

:ÔepÚÓL˙Â Ï‡¯NÈ Ïk Ì„˜ ‡„‰»»√»»ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

reLrL ãìé íà íéøôàBa éøaã écî-ék íé ¤§©À¦¦ µ¤¤́©£¦½¦¦¥³©§¦¸½

íçø Bì érî eîä ïk-ìr ãBò epøkæà øëæ̈¬Ÿ¤§§¤−®©¥À¨³¥©¸½©¥¬

:ýåýé-íàð epîçøà£©£¤−§ª§Ÿ̈

mixn zxhrmixn zxhr
éìàeä éøéwé éða ànLíéøôààlL ¦¹¤¨§¦©¦¦¤§©À¦¤Ÿ

íìBòî éì àèçíéreLrL ãìé íà ¨¨¦¥¨¦ µ¤¤́©£¦½
ìëa åéáà éðôì àèçiL íâäL àeä ïè÷̈¨¤£©¤¤¡¨¦§¥¨¦§¨

,epáäàé úàæécî-ékúò ìëaéøaã ŸŸ£¤¦¦¥³§¨¥©§¦¸
øaãàLãBò epøkæà øëæ Ba ¤£©¥½¨¬Ÿ¤§§¤−®

äîeãwä éúáäàaérî eîä ïk-ìr §©£¨¦©§¨©¥À¨³¥©¸
Bìå åéìò éîçø eììBbúéíçø ½¦§§©£©¨¨§©¥¬

epîçøàéà ïk íàåäNòàL Lwáz C £©£¤−§¦¥¥§©¥¤¤¡¤

éîéa Bîk EúBà áäBàå úBàìôð äzò Eì§©¨¦§¨§©§§¦¥

íã÷:ýåýé-íàð ¤¤§ª§Ÿ̈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)íéðL òáL õwîäðLa Y ¦¥¤©¨¦§¨¨
äðMä àéäL ,ähîL ìL äðBLàø¦¨¤§¦¨¤¦©¨¨

úéðéîMä"mipW raW uTn" oMW - ©§¦¦¤¥¦¥¤©¨¦
mipW raW sFqA :FWExiR,`n dheq i"yx) ¥§¤©¨¦

(``Ed sFq "uw" oFWl lM iM ,i"yx) ¦¨§¥
(` ,`n ziy`xa.

"ähîMä úðL" dúBà àøB÷ änìå- §¨¨¥¨§©©§¦¨
W`xn dHinXd d`vi xaM ixdW¤£¥§¨¨§¨©§¦¨¥Ÿ

zipinW zqpkp xakE ,dpXd,ai d"x i"yx) ©¨¨§¨¦§¤¤§¦¦
(a"rq.

øéöwa ,da úâäBð úéòéáL ïéãòL¤£©¦§¦¦¤¤¨©¨¦
úéòéáL éàöBîì àöBiä úéòéáL ìL¤§¦¦©¥§¨¥§¦¦
WilW d`iadW d`EaY lMW -¤¨§¨¤¥¦¨§¦
dY` ± dpXd W`x iptl ziriaXA©§¦¦¦§¥Ÿ©¨¨©¨

zipinXA ziriaW bdpn DA bdFpd"x) ¥¨¦§©§¦¦©§¦¦
(myf`n ziriaXA WilW d`iad m`W .¤¦¥¦¨§¦©§¦¦¥¨

Dxvw m`e ,xvTil diE`x `id¦§¨¦¨¥§¦§¨¨
zXEcw DA bFdpl Kixv ± zipinXA©§¦¦¨¦¦§¨§©

ziriaW(a ,g zekn i"yx)Ep` df xace . §¦¦§¨¨¤¨
wEqRdn micnl(`k ,cl zeny)WixgA" : §¥¦¥©¨¤¨¦

lr" aqEn dGW ,"zFAWY xivTaE©¨¦¦§¤¤¨©
WixgqpkPd ziriaW axr lW ¨¦¤¤¤§¦¦©¦§¨

`vFId ziriaW lW xivwe ,ziriaXl©§¦¦§¨¦¤§¦¦©¥

oitiqFOW LcOll ,ziriaW i`vFnl§¨¥§¦¦§©¤§¤¦¦
"WcTd lr lFgn(my i"yx).`i dxez ¥©©Ÿ¤

(`i)úàfä äøBzä úà àø÷zY ¦§¨¤©¨©Ÿ
àøB÷ äéä CìnädGn oM cnFl - ©¤¤¨¨¥¥¥¦¤

oFWlaE gkFp oFWlA] "`xwY" xn`PW¤¤¡©¦§¨¦§¥©¦§
rWFdil oMW ,rWFdil dpEMde ,[cigï¦§©©¨¨¦ª©¤¥¦ª©

dEvn did(ipewfg)dESW dpEMd oi`e , ¨¨§©¤§¥©©¨¨¤¦¨
:xn`p ixdW ,`Fxwl Fnvr rWFdil¦ª©©§¦§¤£¥¤¡©
did dfe ,"'ebe zF`xl l`xUi lk `FaA"§¨¦§¨¥¥¨§¤¨¨
`N` ,milWExiA WCwOd ziaA wx©§¥©¦§¨¦¨©¦¤¨
zFxFcl zbdFPd devn FGW dpEMd©©¨¨¤¦§¨©¤¤§
`le ,Kln xFzA rWFdil dEve ,miklOA©§¨¦§¦¨¦ª©§¤¤§Ÿ

ux`l l`xUi z` qipkOW inM(iaxd). §¦¤©§¦¤¦§¨¥¨¨¤
ldwd" xn`PX dOn `Ed cEOiNdW F`¤©¦¦©¤¤¡©©§¥
FciA WIW inl dpEMde ,"mrd z ¤̀¨¨§©©¨¨§¦¤¥§¨

KlOd Epide ,lidwdl(dcya x`a). §©§¦§©§©¤¤
"íéøácä älà" úlçzîwICW dGn - ¦§¦©¥¤©§¨¦¦¤¤¦¥

zNgYn" aFYklmixaCd dN`"oFWlM) ¦§¦§¦©¥¤©§¨¦¦§

(dpWOd"dxFz dpWn" `le ,)FpFWlM ©¦§¨§Ÿ¦§¥¨¦§
"z`Gd dxFYd"W xaFQW rnWn ,(mẄ©§©¤¥¤©¨©Ÿ
lkl `N` ,"dxFz dpWn"l dpEMd oi ¥̀©©¨¨§¦§¥¨¤¨§¨
z`" :h wEqR lirl azMW FnkE ,dxFYd©¨§¤¨©§¥¨¤

DxnBWM" ± "z`Gd dxFYdDNM," ©¨©Ÿ§¤§¨¨ª¨

,"z`Gd dxFYd z` `xwY" WExitE¥¦§¨¤©¨©Ÿ
`xwIW Epidz`Gd dxFYd xtqAdnE , ©§¤¦§¨§¥¤©¨©Ÿ©

."mixaCd dN` zNgYn" ?dPOn `xwI¦§¨¦¤¨¦§¦©¥¤©§¨¦
dIxw DzF`e" :mW dhFq i"Wx d`xE§¥©¦¨¨§¨§¦¨
ixtQA `ipzcM ,`id Kln ci lr©©¤¤¦¦§©§¨©¦§¥

KlOd zWxtA(g ,fi lirl)dpWn z`" : §¨¨©©¤¤¤¦§¥
ldwd mFiA oixFw oi` ± "z`Gd dxFYd©¨©Ÿ¥¦§©§¥
lr FWExitA la` ."dxFz dpWnA `N ¤̀¨§¦§¥¨£¨§¥©

dxFYd(my lirl)dpWn z`" Wxtn ©¨§¨¥¤¦§¥
cnFl Fpi` okle ,dxFYd lM lr "dxFYd©¨©¨©¨§¨¥¥¥

.o`kl dPOn¦¤¨§¨
äèBñ úëqîa àúéàãk.` ,`n - ¦§¦¨§©¤¤¨

KlOdW zFIWxRd lM hxFtn mXW¤¨§¨¨©¨¨¦¤©¤¤
`xFw did(iaxd)mixaCd dN`" :ode . ¨¨¥§¥¥¤©§¨¦

xVr ,rFnW m` dide ,rnWE ,rnW cr©§©§©§¨¨¦¨©©¥
KlOd zWxtE ,xUrl dNkz iM ,xVrY§©¥¦§©¤©§¥¨¨©©¤¤
lM xnFBW cr ,zFllwE zFkxaE§¨§¨©¤¥¨
`xFwe" :mW i"WxaE ."dWxRd©¨¨¨§©¦¨§¥
rnW cr mixaCd dN` zNigYn¦§¦©¥¤©§¨¦©§©
lr ,rFnW m` dide rnWE ,oPgz`eAW¤§¨¤§©©§©§¨¨¦¨©©
,xVrY xVrl bNcn mXnE ,bENic ici§¥¦¦¨§©¥§©¥§©¥
xUrl dNkz iM `xFwe bNcn mXnE¦¨§©¥§¥¦§©¤©§¥
rxtnl xfFg mXnE ,zFllwE zFkxaE§¨§¨¦¨¥§©§¥©



jlieנו zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b iriax meil inei xeriy

(áé)Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä íòä-úà ìä÷ä©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−
éøòLa øLàeàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E £¤´¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ

éøác-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−
:úàfä äøBzä©¨¬©«Ÿ

i"yx£ÌÈL‡‰∑ ללמד.ÌÈLp‰Â∑ לׁשמע.Ûh‰Â∑ למביאיהם ׂשכר לתת ּבאים? .לּמה »¬»ƒְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ְִִִֵֵֶָָָָָָ

(âé)äàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈
íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ
änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

ô :dzLøì§¦§¨«

ÏÙËÂ‡יב  ‡iLe ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LBk¿»«»À¿«»¿«»¿«¿»
ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„ ‡") ÔeÙlÈc¿«¿¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯hÈÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

ÔeÙlÈÂיג  ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Èc ÔB‰È·e¿≈ƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿
Ïk ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡")¿≈¿¿ƒ¿«»¿»¡»¬»
Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ««»ƒ««¿»ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»«»¿≈¿«

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

åBúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬
:áBø÷æïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤

eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçî©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½
:çBìñì äaøé-ék eðéýìà-ìàåçàì ék §¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ

`xenl iy
(å,BàönäaãBòa ,ïéc øæb íã÷ §¦¨§Ÿ¤§©¦§

.éðeLøc íëì øîBà àeäL(æ,Bkøc ¤¥¨¤¦§¦©§
.òLøä Cøc,ïåà Léàåïéðòä éôì ¤¤¨¤©§¦¨¤§¦¨¦§¨

.úBòø úBöòå úBáLçî ìòa BLeøt¥©©©£¨§¥¨

,åéúBáLçî.úBòøä åéúBáLçî ©§§¨©§§¨¨¨

,çBìñì äaøé ék eðéäìà ìàå§¤¡Ÿ¥¦©§¤¦§©
ék ,äå÷z Bì Léå ,eðéäìà ìà áeLéå§¨¤¡Ÿ¥§¥¦§¨¦

mixn zxhr
åBàönäa ýåýé eLøcàeä ãBòa ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§

íëa éeöî:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéäôáe äNòîa ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤§¤

åéúáLçî ïåà LéàåúBòøä §¦¬−̈¤©§§Ÿ®̈¨¨

áLéåáeLéåeäîçøéå ýåýé-ìà §¨³Ÿ§¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½
eðéýìà-ìàåäå÷z Léåäaøé-ék §¤¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬

:çBìñìçéúBáLçî àì ék ¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zlAw ± rnW .Kln ilr dniU` `xFwe§¥¨¦¨¨©¤¤§©©¨©
zlAw ± rFnW m` dide ,minW zEkln©§¨©¦§¨¨¦¨©©¨©
zlAw ± zFllwE zFkxA oke .. zFvn lrŸ¦§§¥§¨§¨©¨©
miAxl rinWnE .dxFY lW zFzixA§¦¤¨©§¦©¨©¦
ipRn ,xUrl dNkz iM ,xVrY xVr©¥§©¥¦§©¤©§¥¦§¥
miIpr zFpYnE siq` onf `EdW¤§©¨¦©§£¦¦
ÎlrÎs`e ,zFxUrnE zFnExY zWxtde§©§¨©§©©§§©©
xVr oiA zwqtn KlOd zWxRW iR¦¤¨¨©©¤¤©§¤¤¥©¥
`NW cgi dN` z` `xFw ,dNkz ikl§¦§©¤¥¤¥¤©©¤Ÿ
`xFw KMÎxg`e ,zFxUrOA wiqtdl§©§¦©©©§§©©¨¥

."KlOd zWxR̈¨©©¤¤
äîéa ìòicM ,DFaB mFwn lr ,xnFlM - ©¦¨§©©¨¨©§¥

FzF` ErnWie E`xIW`Ed cEOiNde , ¤¦§§¦§§§©¦

l`xUi lM cbp" :xn`PX dOn¦©¤¤¡©¤¤¨¦§¨¥
"mdipf`A(iaxd). §¨§¥¤

õò ìL`le ,zi`xr dOiA ,xnFlM - ¤¥§©¦¨£¨¦§Ÿ
drEaw(iaxd). §¨

ïéNBò eéäLxnFlM ,ldwd onfA - ¤¨¦¦§©©§¥§©
dOiA miUFr Eid mipW raW lM̈¤©¨¦¨¦¦¨

dpWiA EWOYWdW `le ,dWcgt"r) £¨¨§Ÿ¤¦§©§©§¨¨
(mgpn zxez.

äøæòadid dGW Wxtn i"Wx oi` - ¨£¨¨¥©¦§¨¥¤¤¨¨
mW `xnBA Exn`W FnM miWp zxfrA§¤§©¨¦§¤¨§©§¨¨¨

(a ,`n)`xwn lW FhEWR iR lrW ipRn ,¦§¥¤©¦§¤¦§¨
Kkl gxkd oi`(iaxd).ai dxez ¥¤§¥©§¨

(ai)íéLðàäãîìì YxEn`dW - ¨£¨¦¦§Ÿ¤¨¨

miWp`d lr aqEn "Ecnli ornlE"§©©¦§§¨©¨£¨¦
(m"`x).

íéLpäåì YòîLornl" xEn`dW - §©¨¦¦§Ÿ©¤¨¨§©©
miWPd lr aqEn "ErnWi(m"`x). ¦§§¨©©¨¦

óhäåeàa änì Ympi` ixdW - §©©¨¨¨¤£¥¥¨
drinW llkA `le cEOil llkA(m"`x). ¦§©¦§Ÿ¦§©§¦¨

iPhw ENit` `id "sh" zErnWn iM¦©§¨©¦£¦§©¥
.miPhw§©¦

íäéàéáîì øëN úúìmixnF` Wi - ¨¥¨¨¦§¦¥¤¥§¦
sHd z` `iadl aEzMd zxifB EdGW¤¤§¥©©¨§¨¦¤©©
mikIW mpi`W s` ,ldwd cnrnl§©£©©§¥©¤¥¨©¨¦

devOd okzldevn jepig zgpn d`x) §Ÿ¤©¦§¨
(aixz.bi dxez



נז

íëéëøã àìå íëéúBáLçî éúBáLçî©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−
:ýåýé íàð éëøcèíéîL eäáâ-ék §¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬¨©−¦

íëéëøcî éëøã eäáb ïk õøàî¥¨®¤¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½
:íëéúáLçnî éúáLçîeéøLàk ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´

änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ
õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì́Ÿ¨½¦µ¦¦§¨´¤¨½̈¤
òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäå§¦−̈§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©

ëàì íçìå:ìàéøLà éøáã äéäé ïk §¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´
ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³
çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©

:åézçìL øLàáéeàöú äçîNá-ék £¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½
úBòábäå íéøää ïeìáez íBìLáe§¨−«¨®¤¨¦´§©§¨À
äãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−

:óë-eàçîéâéäìòé õeöòpä úçz ¦§£¨«©³©©«©£Æ©£¤´
äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúå LBøá§½§©¬©©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³

ì ýåýéì:úøké àì íìBò úBàì íL ©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈¬Ÿ¦¨¥«
àeNòå ètLî eøîL ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´

àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½
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.(bi,gk ilyn)(èíéîL eäáâ ék¦¨§¨©¦
,'åâå õøàîíéîMä úeäáb Cøòk ¥¨¤§¥¤©§©¨©¦
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.äãOä éöò ìk ,ók eàçîé ,íéðpøîä©§©§¦¦§£©¨£¥©¨¤

,äçîOä éeaø ìò äöéìî ïéðò àeäå§¦§©§¦¨©¦©¦§¨
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.äfä øácä(à,ä÷ãö eNòå ètLî eøîL.äæ íò äæ ä÷ãö eNòå äøBzä éètLî eøîL,àBáì éúòeLé äáBø÷ ékéúòeLé äéäz äæ éãé ìò ék ©¨¨©¤¦§¦§¨©£§¨¨¦§¦§§¥©¨©£§¨¨¤¦¤¦§¨§¨¦¨¦©§¥¤¦§¤§¨¦

.àBáì äáBø÷,úBìbäì éú÷ãöå.ìk ïéòì äìbz éúçèáä ú÷ãöå(á,úàf äNòé.ïläì øeîàä úà äNòiL,Bìlçî.äëàìî íeL úaMä íBéa äNòé àlL §¨¨§¦§¨¦§¦¨§¦§©©§¨¨¦¦¨¤§¥Ÿ©£¤Ÿ¤©£¤¤¨¨§©¨¥©§¤Ÿ©£¤§©©¨§¨¨
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äéäå ñãä äìòéäfä øácä ©£¤´£©®§¨¨³©¨¨©¤

ì ýåýéìíLäøeábúBàìãò ©«Ÿ̈Æ§¥½§¨§¬©

:úøké àì íìBòàéðáì øîà −̈¬Ÿ¦¨¥«¨©¦§¥
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éçaæî-ìò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBòŸ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®
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ìk úBNòìå äàøiî Bãáòì ,øîBìk§©§¨§¦¦§¨§©£¨

.úBNòì áeiçä ïî øLàäáäàìe £¤¦©¦©£§©£¨
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øác àeäå ,äáBèìáBèïBøkfî øúBé §¨§¨¨−¥¦¦¨

àaäíL úBðaîe íéðaîäáBèì ©¨¦¨¦´¦¨®¥³§¨

ãòàì øLà Bì-ïzà íìBò ©¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ
úøkéBîL ïBøëæ:åøëpä éðáe ¦¨¥«¦§§§¥´©¥À̈

íénòä éðáeýåýé-ìò íéåìpäìà §¥¨©¦©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤

'äìíL-úà äáäàìe BúøL §¨´§½«§©£¨Æ¤¥´
ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýééî §Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨¦

øLà íäáBìlçî úaL øîL ¨¤£¤Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½
éúéøáa íé÷éæçîeéúøBúa: ©£¦¦−¦§¦¦«§¨¦

æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäåúà §¤¨§¦§©¥©£¦¦º¤

älà ìk íéNBòäéLã÷ øä-ìàìà ¨¦¨¥¤¤©´¨§¦À¤

Lc÷nä úéaíézçnNåíçnNà ¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥

éúlôz úéáaìltúäì ïëenä úéaa §¥´§¦¨¦½©©¦©¨§¦§©¥

,éðôì íLíäéçáæå íäéúìBòeéäé ¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§

íéìa÷îék éçaæî-ìò ïBöøì §ª¨¦§¨−©«¦§§¦®¦´
àøwé älôz-úéa éúéáïëeî äéäé ¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨

:íénòä-ìëìçéðãà íàð §¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´
õa÷î ýåýéõa÷îäìàøNé éçãð ¡Ÿ¦½§©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®
õa÷à ãBòíéøbåéìòìàøNé ìò ²£©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥

éäìíéôñBð úBåéöa÷ðììàøNiî: ¦§¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥



נט
ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáäîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé øîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§¨®§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââíìLeøé äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà ézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦¤¦½§¨©§¦−§´§«¨®̈¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéòãúBð÷æe íéð÷æ eáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½

:íéîé áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøaäíé÷çNî úBãìéå íéãìé eàìné øéòä úBáçøe ¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½§¨¦−¦«¨®§©£¦−

:äéúáçøaåéðéòa-íb íää íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé øîà äk ¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½©¨¦−¨¥®©§¥©Æ

:úBàáö äåäé íàð àìtéæõøàîe çøæî õøàî énò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤

:LîMä àBáîçíéäìàì íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúà éúàáäå §¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½

:ä÷ãöáe úîàaèíéøácä úà älàä íéîia íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà-äk ¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´

:úBðaäì ìëéää úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä étî älàäéíää íéîiä éðôì ék ¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä øëN§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧§©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬

:eäòøa Léà íãàä-ìk-úààéì éðà íéðLàøä íéîië àì äzòåýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáéézìçðäå ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå déøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤©́©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®§¦§©§¦À

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úàâéìàøNé úéáe äãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå ¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ¥´¦§¨¥½

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïkãéøLàk úBàáö ýåýé øîà äë ék ¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧

éö÷äa íëì òøäì ézîîæ:ézîçð àìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà óåèézîîæ ézáL ïk ¨©§¹¦§¨©´¨¤À§©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ

:eàøéz-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì älàä íéîiaæèeNòz øLà íéøácä älà ©¨¦´¨¥½¤§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®

:íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà eøacæéeäòø úòø-úà | Léàå ©§³¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìàçééäéå ©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«©§¦²

:øîàì éìà úBàáö äåäé-øácèéíBöå éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà-äk §©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á§¸

íBìMäå úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬§©¨−

:eáäàë:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà ãò úBàáö ýåýé øîà äkàëúçà éáLé eëìäå ¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«§¨§¿Ÿ§¥Á©©̧

:éðà-íb äëìà úBàáö ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´§¨®¥§−̈©¨«¦

áë:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«

âëì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé øîà äke÷éæçäå íéBbä úBðL ¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿

ðëa:íënò íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó ¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«



jlieס zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c iying meil inei xeriy

ß ixyz 'c iying mei ß

(ãé)éîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåúeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼
epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà àø÷§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®

:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå äLî Cìiå©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
i"yx£epeˆ‡Â∑ואזרזּנּו. «¬«∆ְֲֶַָ

(åè)ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa ýåýé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬
:ìäàä çút-ìò ïðòä¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤

(æè)pä äLî-ìà ýåýé øîàiåéúáà-íò áëL EE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®
äðæå äfä íòä í÷å|éøçà|õøàä-øëð éäìà §¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤

-úà øôäå éðáæòå Baø÷a änL-àá àeä øLà£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤
:Bzà ézøk øLà éúéøa§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«

i"yx£ı¯‡‰Œ¯Î∑ הארץ .ּגֹויי ≈«»»∆ֵֶָָ

(æé)ézøzñäå íézáæòå àeää-íBiá Bá étà äøçå§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧
úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô̈©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®
éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä àeää íBia øîàå§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½

:älàä úBòøä éðeàöî§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤
i"yx£ÈÙ Èz¯zÒ‰Â∑ּבצרתם ׁשאיני ּכמֹו .רֹואה ¿ƒ¿«¿ƒ»«ְְִֵֶֶָָָ

ÓÓÏ˙יד  CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«
‡ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»
e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆ƒÀ¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

Ì˜Âטו  ‡Ú„ ‡„enÚa ‡kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»«¬»»¿»
:‡kLÓ Ú¯z ÏÚ ‡Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»«¿««¿¿»

‡·‰˙Cטז  ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»«¿»≈ƒ¬»»»
ÈÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ìe˜ÈÂƒ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬««¿≈
Ôe˜aLÈÂ ÔB‰ÈÈa Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»≈≈¿ƒ¿¿
:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈzÏÁc««¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

‰‰È‡יז  ‡„ÈÚa ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ
ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈa ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂƒ»¿«»¿ƒ»«ƒ»¿»»¿≈«
È‰Ï‡ ˙ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰ ‡„ÈÚa¿ƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa ÈeÚ¯Ú ÈÈa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)epeöàåepæøæàå YiEEv oFWl `l - ©£©¤©£¨§¤Ÿ§¦
,iEEv mEW o`M Epivn `l ixdW ,WOn©¨¤£¥Ÿ¨¦¨¦
oOwlcM] "un`e wfg" Ffxf wx `N ¤̀¨©¥§£©¤¡©§¦§©¨

[bk wEqR(`"eb).eh dxez ¨
(fh)õøàä øëðõøàä ééBb Y- ¥©¨¨¤¥¨¨¤

zaizl x`Y dPpi` "xkp" zaiYW¤¥©¥©¥¤¨Ÿ©§¥©
midl` :FWExiR didIW ,"idl`"¡Ÿ¥¤¦§¤¥¡Ÿ¦
iIxkp lW midl` FWExiR wx ,miIxkp̈§¦¦©¥¡Ÿ¦¤¨§¦¥
iIxkp E`xwpe .ux`d iiFB mdW ,ux`d̈¨¤¤¥¥¨¨¤§¦§§¨§¦¥
mdilr xfbp xaMW ipRn ,ux`d̈¨¤¦§¥¤§¨¦§©£¥¤

mXn EWxFbIW(m"`x).fi dxez ¤§§¦¨
(fi)éðô ézøzñäåéðéàL Bîk Y §¦§©§¦¨©§¤¥¦

íúøöa äàBødbibg i"Wx mB d`xE - ¤§¨¨¨§¥©©¦£¦¨
,eilr zF`Ad zFxSn wrFSW" :a ,d¤¥¦¨©¨¨¨
:oiadl Wie ."E`Fai `NW dprp Fpi`e§¥©£¤¤Ÿ¨§¥§¨¦

mipRd zxYqdW rnWn i"Wx oFWNn¦§©¦©§©¤©§¨©©¨¦
lr zFxSd mi`AW xg`l `id¦§©©¤¨¦©¨©
rnWn aEzMd oFWNn ENi`e ,l`xUi¦§¨¥§¦¦§©¨©§©
?zFxSl mxFBd `Ed mipRd xYqdW¤¤§¥©¨¦©¥©¨
dfA x`al i"Wx zpEMW xnFl Wie§¥©¤©¨©©¦§¨¥¨¤
dn :`ide ,aEzMd oFWlA ddinY§¦¨¦§©¨§¦©
ixg`l "mdn ipt iYxYqde" siqFO¦§¦§©§¦¨©¥¤§©£¥
daifr ixde ,"miYafre" xn` xaMW¤§¨¨©©£©§¦©£¥£¦¨
zxYqdn xzFi hlgEn wEYp `id¦¦§¨¥¥©§¨©
xAcn wEqRdW x`an okle ?mipR̈¦§¨¥§¨¥¤©¨§©¥
xnF` dNigY :mialW ipWA¦§¥§¨¦§¦¨¥
FzgBWd zxqd Epid ,"miYafre"©£©§¦©§£¨©©§¨¨
lrn `EdÎKExAÎWFcTd lW diElBd©§¨¤©¨¨¥©
zFAx zFrx"l mxFB dfe ,l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¤¥§¨©
aEzMd siqFn KMÎxg`e ,"zFxve§¨§©©¨¦©¨

xg`l mBW ,"mdn ipt iYxYqde"§¦§©§¦¨©¥¤¤©§©©
ÎWFcTd siqFn ,zFxSd E`A xaMW¤§¨¨©¨¦©¨
ipAn eipir z` milrdl `EdÎKExÄ§©£¦¤¥¨¦§¥
FnM" Fxn`A i"Wx zpEM idFfe ,l`xUi¦§¨¥§¦©¨©©¦§¨§§
Fpi`W EpidC ,"mzxvA d`Fx ipi`W¤¥¦¤§¨¨¨§©§¤¥
mr cgi K` .mliSdl mdil` dpFR¤£¥¤§©¦¨©©©¦

" :i"Wx WiBcn z`fFnM,"d`Fx ipi`W Ÿ©§¦©¦§¤¥¦¤
oir znlrdA xAEcn `NW xnFlM§©¤Ÿ§¨§©£¨©©¦

,ziYn`mxFB `EdÎKExAÎWFcTd `N` £¦¦¤¨©¨¨¥
dnci KMWxxFrl icM z`fe ,mdl ¤¨¦§¤¨¤§Ÿ§¥§¥

mixfFgWM cInE ,daEWzA mzF`¨¦§¨¦©§¤§¦
,df ipFinC xYqd lHAzn ,daEWzA¦§¨¦§©¥¤§¥¦§¦¤
ipA z` liSn `EdÎKExAÎWFcTd if`e©£©©¨¨©¦¤§¥
diElB dad`A mdil` dNBznE l`xUi¦§¨¥¦§©¤£¥¤§©£¨§¨

(iaxd).gi dxez



סי jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd iyiy meil inei xeriy

(çé)ìò àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬
íéäìà-ìà äðô ék äNò øLà äòøä-ìk̈¨«¨−̈£¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−

:íéøçà£¥¦«

(èé)dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzòå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
él-äéäz ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

:ìàøNé éðáa ãòì úàfä äøéMä©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Œ˙‡˙‡f‰ ‰¯ÈM‰∑(לב עּמֹו(לקמן אדמתֹו "וכּפר עד הּׁשמים", .""האזינּו ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ß ixyz 'd iyiy mei ß

(ë)äîãàä-ìà epàéáà-ék|ézòaLð-øLà ¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈
-úà øôäå éðeöàðå íeãáòå íéøçà íéäìà-ìà¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤

:éúéøa§¦¦«
i"yx£Èeˆ‡Â∑ ּכעס לׁשֹון נאּוץ, לׁשֹון ּכל וכן .והכעיסּוני. ¿ƒ¬ƒְְְְְִִִִֵַַָ

(àë)úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäåÂ§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼
çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä äúðòåÂ§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−
äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé ék Bòøæ étî¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ
:ézòaLð øLà õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦

i"yx£„ÚÏ ÂÈÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙ÚÂ∑ּבתֹוכּה ּבֹו אֹותֹוׁשהתריתי הּמֹוצאֹות ּכל ˙ÁÎM.על ‡Ï Èk ¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈ְְְִִֵֶַַָָƒ…ƒ»«
BÚ¯Ê ÈtÓ∑ לגמרי מּזרעם מׁשּתּכחת ּתֹורה ׁשאין ליׂשראל, הבטחה זֹו .הרי ƒƒ«¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ÓBÈa‡יח  ÔB‰pÓ ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒƒ¿¿»
eit˙‡ È¯‡ e„·Ú Èc ‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰««»ƒ»ƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ

:‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»

‰„‡יט  ‡zÁaLz ˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe¿«¿ƒ¿»À¿«¿»»»
ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈ È·Ï dÙl‡Â¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒ
È·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„˜ È‰˙cƒ¿≈√»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔB‰˙‰·‡Ïכ  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡¬≈»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ«¬»»¿
ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿«¿≈¿¿ƒ¿¿
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôet˙ÈÂ Ôe˜pt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»««¬««¿«»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»¿»«

Ô˜ÚÂכא  Ô‡ÈbÒ ÔLÈa d˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿»¿»»≈ƒ»«ƒ»¿»»
¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰ ‡zÁaLz ·˙˙ÂÈ ¿»≈À¿«¿»»»√»ƒ¿»ƒ¬≈
˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰Èa ÌtÓ ÈL˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ√»«»
‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ»≈«»

:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hi)úàfä äøéMä úàeðéæàä" Y ¤©¦¨©Ÿ©£¦
"íéîMä.` ,al oOwl - ©¨©¦§©¨

"Bnò Búîãà øtëå" ãòwEqR mW - ©§¦¤©§¨©¨¨
.dxiXd sFq `Ede .bnk dxez §©¦¨

(k)éðeöàðåìk ïëå .éðeñéòëäå Y §¦£¦§¦§¦¦§¥¨
ì ,õeàðk ïBLñòxAcOA mB d`x - ¦§©©§¥©©¦§¨

i"Wx ."ipEfiBxi ± ipEv`pi" :`i ,ci§©£¦©§¦¦©¦
la` ."EfiBxd ± Ev`p" :c ,` dirWi§©§¨¦£¦§¦£¨
FnM ± u`p" :b ,i miNdY i"Wx d`x§¥©¦§¦¦¦¥§
xzR KM ,uE`ip oFWl lM oke ,sxg¥¥§¥¨§¦¨¨©
Ev`p" :fi ,a ` l`EnW i"WxaE ."mgpn§©¥§©¦§¥¦£

."oFiGA oFWl ±`k dxez §¦¨
(`k)åéðôì úàfä äøéMä äúðòå§¨§¨©¦¨©Ÿ§¨¨
ãòìdëBúa Ba éúéøúäL Y`le - §¥¤¦§¥¦§¨§Ÿ

Ffe ,mdA dxzd `NW xnFl ElkEi§©¤Ÿ¦§¨¨¤§
lr z`Gd dxiXd lW zEcrd zlrn©£©¨¥¤©¦¨©Ÿ©

wx mdW ,ux`e minW lW zEcrd̈¥¤¨©¦¨¨¤¤¥©
dxzd `EdÎKExAÎWFcTdW micr¥¦¤©¨¨¦§¨
l`xUi ipAW WWg Wi oicr K` ,mdÄ¤©£©¦¥£¨¤§¥¦§¨¥
z`xzd o`M K` ,Kkl EWgMzd¦§©£§¨©¨©§¨©
WExitA daEzM Dnvr zEprxERd©§¨©§¨§¨§¥
,DWigkdl ElkEi `le ,dxiXd KFzA§©¦¨§Ÿ§§©§¦¨

"DkFzA" i"Wx wICX dn Edfemb d`x) §¤©¤¦¥©¦§¨
(m"`xoFWNd wEIcA siqFdl Wie .§¥§¦§¦©¨

lM `NW ipRn ,DNkA `le ,"DkFzA"§¨§Ÿ§ª¨¦§¥¤Ÿ¨
lW mzEprxER lr zxAcn dxiXd©¦¨§©¤¤©§¨¨¤

.d`Ad dxrdA oOwlckE ,l`xUi¦§¨¥§¦§©¨©¤¨¨©¨¨
BúBà úBàöBnä ìk ìòmB d`x - ©¨©§§¥©

Fnl zczr Wge]" :dl ,al oOwl i"Wx©¦§©¨§¨£¦Ÿ¨
ixaC dWn mdilr cird o`M cr [±©¨¥¦£¥¤¤¦§¥
crl z`Gd dxiXd zFidl ,dgkFz¨¨¦§©¦¨©Ÿ§¥
ip`W Erci ,zEprxERd mdilr `aYWM§¤¨Ÿ£¥¤©§¨¥§¤£¦

cird Kli`e o`Mn ,W`xn miYrcFd©§¦¥Ÿ¦¨§¥¨¥¦
mdilr E`FaIW oinEgpz ixaC mdilr£¥¤¦§¥©§¦¤¨£¥¤

."zEprxERd zFlkM¦§©§¨
Bòøæ étî çëMú àì ékBæ éøä Y ¦Ÿ¦¨©¦¦©§£¥

äøBz ïéàL ,ìàøNéì äçèáä©§¨¨§¦§¨¥¤¥¨
úçkzLîlr xAcn wEqRdW s`e - ¦§©©©§©¤©¨§©¥©

Ep` KM KFYn ixd ,"Epif`d" zxiW¦©©£¦£¥¦¨¨
dxiXd oMW ,DNM dxFYd lr micnl§¥¦©©¨ª¨¤¥©¦¨
`l dxiXd m`e ,dxFYd KFzA daEzM§¨§©¨§¦©¦¨Ÿ
micrde ,"crl" `idW ipRn ,gkXY¦¨©¦§¥¤¦§¥§¨¥¦
ixacM ,cinzl minIw zFidl mikixv§¦¦¦§©¨¦§¨¦§¦§¥
ixd ,Epif`d zWxR Wix oOwl i"Wx©¦§©¨¥¨¨©©£¦£¥

gkXY `l dxFYd mBW oaEnx`a t"r) ¨¤©©¨Ÿ¦¨©
(dcya.

éøîâì íòøfîoFWNd wEIcA - ¦©§¨§©§¥§¦©¨
xnFl Wi ,"ixnbl"lr wx dghad FGW , §©§¦¥©¤©§¨¨©©



jlieסב zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e ycew zayl inei xeriy

(áë)àeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéå©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

(âë)ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

:Cnò äéäà éëðàå íäì ézòaLð¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«
i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÈÂ∑:ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשכינה, ּכלּפי למעלה נׁשּבעּתי מּוסב אׁשר הארץ "אל «¿«∆¿À«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

."להם  ֶָ

(ãë)éäéå|-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk ©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«
:ínz ãò øôñ-ìò úàfä©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«

ß ixyz 'e ycew zay ß

(äë)ýåýé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−
:øîàì¥«Ÿ

(åë)Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì̈ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½
Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà ãvî¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−

:ãòì§¥«
i"yx£Á˜Ï∑,"זכֹור" "הלֹו"ּכמֹו: Œ˙È¯a‰'."ׁשמֹור", ÔB¯‡ „vÓ∑ ּב'בבא יׂשראל חכמי ּבֹו נחלקּו »…«ְָָָƒ«¬¿ƒְְְְְִֵֵֶַָָָ

ÓBÈa‡כב  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»¿«¿»»»¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï dpÙl‡Â ‡e‰‰«¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈

Û˜zכג  ¯Ó‡Â Ôe ¯a ÚLB‰È ˙È „ÈwÙe«ƒ»¿À«««¬«¿≈
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÏÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:CcÚÒ· È‰È È¯ÓÈÓe ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»

ÈÓb˙tכד  ˙È ·zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈
:eÓÈÏLc „Ú ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

˜ÓÈ‡כה  ÔB¯‡ ÈÏË È‡ÂÏ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»≈»≈»¿≈¬¿»»
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»

ÔeeL˙eכו  ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒ ˙È e·ÈÒƒ»ƒ¿»¿«¿»»≈¿«
È‰ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡B¯‡ ¯ËqÓ d˙È»≈ƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬ƒ≈

:„È‰ÒÏ Ca Ôn«̇»»¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dxiXd daEzM DAW azkAW dxFY¨¤¦§¨¤¨§¨©¦¨
m` ,dRÎlrAW dxFY lr `l K` ,z`Gd©Ÿ©Ÿ©¨¤§©¤¦
lr dgkW oFWl KIW Ki` oEIr Kixv iM¦¨¦¦¥©¨§¦§¨©
,glw zAW i"Wx oFWlke ,aEzMd xaC̈¨©¨§¦§©¦©¨
daEzM ixd azkAW dxFze" :a§¨¤¦§¨£¥§¨
xWt`e ."E`xie E`xwi ,zgPEnE©©¦§§§¦§§¤§¨

zlFkil dpEMdWÎlre ,DA d`ixTd ¤©©¨¨¦¤©§¦¨¨§©
`rivn `aaA `iIg iAxA xEn`d KxC¤¤¨¨§©¦¦¨§¨¨§¦¨
xTiraE mB dpEMdW siqFdl Wie .a ,dt§¥§¦¤©©¨¨©§¦¨

DA d`ixTd mvrllrFtA`NW EpidC , §¤¤©§¦¨¨§©§©§¤Ÿ
lr dirWi i"Wx d`xE .DzF` Egipfi©§¦¨§¥©¦§©§¨©

wEqRd(fi ,g)eipR xiYqOd 'dl iziMge" : ©¨§¦¦¦©©©§¦¨¨
fg`W fg` lr" :xAcn wEqRdW ,"'ebe¤©¨§©¥©¨¨¤¨©
`NW zFWxcn iYaE zFIqpk iYÄ¥§¥¦¨¥¦§¨¤Ÿ
,dxFY oAx ziA lW zFwFpiY Ecnli¦§§¦¤¥©¨¨
m` ,miWiY oi` miicB oi` m` :xn`̈©¦¥§¨¦¥§¨¦¦
wNql Fl mFxb` ,drFx oi` o`v oi ¥̀Ÿ¥¤¤§§©¥
dn lM :`iaPd Fl xn` .FzpikW§¦¨¨©©¨¦¨©
dxFYd mzFge dcErYd xWFw dY`X¤©¨¥©§¨§¥©¨

`l l`xUiA `vOY `NW Dnzql§¨§¨¤Ÿ¦¨¥§¦§¨¥Ÿ
DzF`M dWw d`Eap Ll oi` .. Ll lirFi¦§¥§§¨¨¨§¨
xYqd ikp`e :dWn xn`W drẄ¨¤¨©¤§¨Ÿ¦©§¥
mFIA FA s`e ,`Edd mFIA ipR xiYq ©̀§¦¨©©©§©©
eiptl z`Gd dxiXd dzpre :mgihad¦§¦¨§¨§¨©¦¨©Ÿ§¨¨
siqFnE ."Frxf iRn gkXz `l iM crl§¥¦Ÿ¦¨©¦¦©§¦

xn`p KM lrW ,mW i"Wx(gi weqt my): ©¦¨¤©¨¤¡©
md" ,"'ebe miclide ikp` dPd"¦¥¨Ÿ¦§©§¨¦¥
Eidi ,mipaM ilr oiaiagW micinlY©§¦¦¤£¦¦¨©§¨¦¦§
dxFY mIwzYW miztFnlE zFzF`l§§§¦¤¦§©¥¨

."mci lr l`xUiAak dxez §¦§¨¥©¨¨
(bk)ïeð ïa òLBäé úà åöéåáñeî Y ©§©¤§ª©¦¨

äðéëL étìk äìòîìxEn`l dpEMd - §©§¨§©¥§¦¨©©¨¨¨¨
.. dWn l` 'd xn`Ie" :ci wEqR lirl§¥¨©Ÿ¤¤¤
EdEvn o`ke ,"EPEv`e rWFdi z` `xw§¨¤§ª©©£©¤§¨§©¥

lrFtA(oexkfd xtq)FAW fh wEqtl F` . §©§¨¤
"'d xn`Ie" :xn`p(m"`x)`EdW `le , ¤¡©©Ÿ¤§Ÿ¤

:xn`p FAW ak wEqR lW KWnd¤§¥¤¨¤¤¡©
aFYkl i"Wx wIce ."dWn aFYkIe"©¦§¤§¦¥©¦¦§

iRlM"dpikW`EdÎKExAÎWFcTd `le) " §©¥§¦¨§Ÿ©¨¨
:xn`p wEqRd sFqAW ipRn ,(f wEqtaM¦§¨¦§¥¤§©¨¤¡©
lr dpEMde ,"KOr did` ikp`e"§¨Ÿ¦¤§¤¦¨§©©¨¨©

dpikXd.FzF` dElnd ©§¦¨©§©¨
LøônL Bîk.`k wEqR - §¤§Ÿ̈¨

"íäì ézòaLð øLà õøàä ìà"Epid - ¤¨¨¤£¤¦§©§¦¨¤©§
xn` dWn m`e ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¦¤¨©
rAWp xW`" :xnFl Fl did mixaCd z ¤̀©§¨¦¨¨©£¤¦§©

.f wEqR lirlcM ,"mdl 'dck dxez ¨¤§¦§¥¨
(ek)ç÷ì"øBëæ" Bîk Y,k zFnW - ¨Ÿ©§¨§

lFrR oFWl .g(my i"yx)deFd oFWl .i"yx) §¨§¤
(fh ,` lirl.
"øBîL".ai ,d lirl - ¨§¥
"CBìä"oFWl mdW .ai ,ck a l`EnW - ¨§¥¤¥§

did oM m`W) iEEiv oFWl `le ,deFd¤§Ÿ§¦¤¦¥¨¨
o`M s` ,(o"iXd zgY `"eWA cEwp̈¦§¨©©©¦©¨

deFd oFWl "gFwl"(m"`x)`Ed xnFlM . ¨©§¤§©
did :FWExitE ,deFd oFWlA `Ad iEEv¦©¨¦§¤¥¨¨

gwFl (l"FBq shgA `"d)(mb` ipiirn). ¥©£©¤¥©



סג jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e ycew zayl inei xeriy
מּבחּוץ  הארֹון מן ּבֹולט  היה 'ּדף אֹומרים: מהם יׁש הּלּוחֹות ּבתרא': 'מּצד  אֹומרים: ויׁש מּנח', היה וׁשם , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

הארֹון' ּבתֹו מּנח, .היה ְָָָָָֻ

(æë)éøî-úà ézòãé éëðà ékäLwä Etøò-úàå E ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®
íúéä íéøîî íBiä íënò éç épãBòa ïä¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ

:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-íò¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«
(çë)íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®

äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨
:õøàä-úàå íéîMä-úà íä½¤©¨©−¦§¤¨¨«¤

i"yx£ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑ הּיֹום אֹות ֹו ּתקעּו ׁשּנאמר:ולא לפי הּקהל, את להקהיל י)ּבחצצרֹות ל",(במדבר "עׂשה «¿ƒ≈«ְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
מֹותֹו יֹום קדם נגנזּו ּבחּייו ואף עליהם, יהֹוׁשע הׁשליט מֹותֹו)ולא ּביֹום אחרים: ּׁשּנאמ (ספרים מה לקּים ח)ר:, (קהלת ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻ

הּמות" ּביֹום ׁשלטֹון ı¯‡‰Œ˙‡Â."ואין ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑:למעלה העיד ּכבר הרי ּתאמר: ואם  ְְְִֵֶַָ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ
ל) לֹומר:(לעיל ּבא ועכׁשו אמר, לא וארץ לּׁשמים אבל אמר, ליׂשראל התם וגֹו'"? הּיֹום בכם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ"העידתי

וגֹו' הּׁשמים .""האזינּו ְֲִִַַַָ

ÈÂ˙כז  C˙e·¯Ò ˙È (‡Ú„È) ‡Ú„È ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»¿»
ÔBÎnÚ Ìi˜ ‡‡ „Ú· ‡‰ ‡ÈL˜c CÏ„¿̃»»¿«¿»»¿«¬»«»ƒ¿
(È¯‡) Û‡Â ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»¿«¬≈

:˙eÓ‡c ¯˙a»«¿≈

ÔBÎÈË·Lכח  È·Ò Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈk¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
:‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿«¿≈¿»¿«»¿»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mWe .fh ,` lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥§¨
`EdW "KFld" EpivOW xirdlE .x`Azp¦§¨¥§¨¦¤¨¦¨¤

oFWl:ai ,b dinxi i"Wx d`x ,iEEv §¦§¥©¦¦§§¨
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וּיל כח)ּבפרׁשת הּיֹום (לא, אֹותֹו תקעּו "ולא רׁש"י: ּומפרׁש וׁשֹוטריכם". ׁשבטיכם זקני ּכל את אלי "הקהילּו ּכתּוב ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון ואין ּׁשּנאמר מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבחצֹוצרֹות

החסידּות: ּבדר זה לפרׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש
הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב מה ובכ"מ)ידּוע כח. סי' וביאורו. זך סי' אגה"'ק תניא ונׁשמתֹו(ראה צּדיק] [ׁשל רּוחֹו ה' ּד"ּבהעלֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

הּמות" ּביֹום ׁשלטֹון "אין ּׁשּכתּוב מה עם מתאים זה אי ותמּוּה, הּמעלֹות". רּום עד עילּוי אחר ּבעילּוי יעלה . . יאסף ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹאליו 
הּצּדיק? ּבנׁשמת ירידה ׁשּנעׂשה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּדמׁשמעֹו

ע  ׁשֹולט ּדכׁשאדם למעלּיּותא, הּוא הּכתּוב ּדפירּוׁש ּבזה, לֹומר ׁשּביכלּתֹוויׁש עד לּדבר הּוא ׁשּׁשּי הּוא סימן מּׁשהּו, ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּובמילא  הּזה, עֹולם לעניני ׁשּיכּות לֹו אין עילּוי, אחר ּבעילּוי ׁשּנתעּלה מּכיון הּצּדיק, ּפטירת ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן עליו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָלׁשלֹוט

הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון ְְִֵֶַָ"אין
הּקׁשר  נפסק יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין עד ּכל־ּכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוה־אמינא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלפי־זה

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו ְְְֲִִֵַַָָָֹרחמנא־ליצלן
מּצב  ּבכל ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את להקהיל ּבעצמֹו ׁשּביקׁש אלי", "הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּומלּמדנּו

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם הּוא ּומאּוחד קׁשּור עדין מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא ּדרּגא כא)ּובאיזה כא, יׂשראל,(חקת הּוא "מׁשה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
מׁשה". הּוא ְְִֵֶָֹויׂשראל

(èë)ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
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i"yx£Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ È¯Á‡∑:ׁשּנאמר הׁשחיתּו, לא יהֹוׁשע ימֹות ּכל ב)והרי "וּיעבדּו(שופטים «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֻ

חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו חביב אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן יהֹוׁשע"? ימי ּכל ה' את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻיׂשראל
נראה  חי היה הּוא ּכאּלּו .למׁשה ְְְִִֶָָָָֹ
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יום ראשון - כ"ט אלול
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קנ
ופרקים פה-פז

יום רביעי - ג' תשרי
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים צד-צו

יום שני - א' תשרי
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט
ופרקים פח-צ

יום חמישי - ד' תשרי
מפרק כג

עד סוף פרק כח
ופרקים צז-צט

יום שלישי - ב' תשרי
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז
ופרקים צא-צג

יום שישי -ה' תשרי
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים ק-קב

שבת קודש - ו' תשרי
פרק כ

מפרק לה עד סוף פרק לח ופרקים קג-קה

לשבוע פרשת וילך תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

    ... בשר  ועד 



`lelסו h"k oey`x mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ט ראשון יום
אגרת יט  ,fkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà äèåò èé,254 'nr cr.úåìéöàã

.èéweqtl zqgizn - hi oniq - ef ycewd zxb`1."dnlyk xe` dher" :

reci2oial "seq oi` xe`" oia rvenn `idy ,dxez zece` xacn df weqty ,

" ly oipr ixd `ed "seq oi` xe`" ,oky .zenlerseq oi`zenlere ,(leab ila) "

zenlerd zeedzd didz eci lr rvennl miwewf `lina ,leab ilra md

rvennd .zenlera drtydde

.dxez - `ed mdipiareci ok3,

gxkdd on rvenn lky

zebixcnd izyn ea dpiidzy

dxeza yi okl ,oxagn `edy

:"dnly"e "xe`" zepigad izy

zeinipt `ed dxez ly "xe`"

seq oi` ly oipr `idy ,dxezd

ux`n dkex`" ,(leab ila)

"dcn4`idy "dnly"e ;yeal

dxezc `ilb ly oiprd `id -

da yiy ,(zilbpd dxezd)

zekiiy dl yi ,xeriye leab

xiaqn ef zxb`a .zenlerl

yi dxezc dlbpay owfd epax

xzei dlrpd oiprd z` mlrda

dxez ly dbyd oia lcadd z` xiaqn oke ,dxezd zeinipt ,"xe`" ly

.d`eap ly dbyd oial

."'Bâå äîìOk øBà äèò"xzzqne yalzn xe`dy ,dpeekd - Ÿ¤©©§¨§
zelbzdn dlrnly dxezd xe`y xiaqi owfd epaxe .yeala

.mlrde yeala yalzne shrznìL 'äøBz éèewì'a ,äpä¦¥§¦¥¨¤
áúk àø÷iå úLøôe àOú ék úLøt ì"æ é"øàä5úâOä ék , ¨£¦©¨¨©¦¦¨¨¨©©¦§¨¨©¦©¨©

úeiîéðt úðéçáa äúéä àì íBìMä-åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨©¨Ÿ¨§¨¦§¦©§¦¦
,äàlò äîëçc,dpeilrd dnkgd zeinipt -àaà" àø÷pä §¨§¨¦¨¨©¦§¨©¨

,"úeìéöàcody zebixcn opyi "d`lir dnkg"a ,oky - ©£¦
mc`'c dnkge xzkay dnkg enk ,"zeliv`c dnkg"n dlrnl
dyn zbydy xne` `edy dny ,yxtn `ede - dnecke 'oencw
wx dpeekd oi` ,dpeilrd dnkgd zeinipta dzid `l epax
zeinipta mb `l` ,"zeliv`"n dlrnly dnkgd zebixcnl
z`xwp "d`lir dnkg"y itk) "zeliv`"ay dpeilrd dnkgd

,("zeliv`c `a`",äpnî äìòîlL øúkä úøéôña ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©©¤¤¤§©§¨¦¤¨
,"dnkg"n -éøà" àø÷pä,"ïétðà Cdzid `ly i`cea ixd - ©¦§¨£¦©§¦

,"jix`" ly dpiga ixd `ed "oitp` jix`" oky ,dfa dbyd el
- leab lra `edy seba zyaelnd dnype ;leab ila zekix`

,leab ila ly oipr biydl dgeka oi`íà-ék,biyd dyn - ¦¦
íéøBçà úðéçáa,zeipevigd -äîëçczeiniptd ef oi` - ¦§¦©£©¦§¨§¨

zekiiy xak dl yiy zeipevigd `l` ,"dnkg"d zbixcn mvre

,"dnkg"n dhnly zebixcna dcixilúLaìîä6,äðéáa ©§ª¤¤§¦¨
úLaìúnäzyalzn "dpia" -úBðBzçz úBøéôñ 'æa ©¦§©¤¤§§¦©§

,"ïétðà øéòæ" úBàø÷pLmevnve zephw ,"xirf" ly oipr - ¤¦§¨¦§¥©§¦
" mya ze`xwpd zecnd ray od el` ,dlabdezecnoeyln ,"

df ,oky .xeriye "dcn"
"seq oi` xe`"y itk xak
dcn ly oipra yalzn
xewn zeidl xeriy lye

,zenlerl,äøBzä ãBñ- ©¨
(dpeilr) "d`lir dnkg"
ici lr) zcxei `idy itk
- zecnd raya ("dpia"
,dxezd oipr ly ceqd df
ly mipicde zeklddy
aiig ,leqte xyk ,dxezd
mi`a ,xedhe `nh ,i`kfe
i`kf ,xyk :zecndn
.cqgd zcnn - xedhe
zcnn - `nhe aiig ,leqt

,'eke ,dxeabdúèMtúîe¦§©¤¤
-ãBñé-ãBä-çöð :ïäL ,úBðBzçzä úBøéôñ 'ã óBñ ãò©§¦©©§¤¥¤©§

,úeëìîik ,zecnd zeinvr opi` el` zexitq ,onvr zecnay - ©§
z` ynnle cixedl ,zx`tz ,dxeab ,cqg zecn ly mitprd m`

,"zx`tz" ,"dxeab" ,"cqg" zecndBúàeáð úâOä äúéä íLå§¨¨§¨©¨©§¨
,epax dyn ly -úeiîéðt úðéçaî eðéäc ,úeiîéðt úðéçáa¦§¦©§¦¦§©§¦§¦©§¦¦

,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðcopiipry ,el` zexitqa `wec - §¤©§©§
i zepeilrd zexitqdn drtydd z` cixedlzenlera xze

dzid ok`e zeidl dleki dzid `wec my - "zeliv`"n dhnly
zexitq zeinvre zeinipta epax dyn ly d`eapd zbydel`,

íeL Bì äúéä àì úeëìî-ãBñé-ãBä-çöpî äìòîì ìáà£¨§©§¨¦¤©§©§Ÿ¨§¨
íéøBçà úðéçáa íà-ék ,úeiîéðta äâOä,zeipevigd - ©¨¨©§¦¦¦¦¦§¦©£©¦

úLaìîä äîëçc74CBz úèMtúîe úLaìîä ,äðéaa §¨§¨©§ª¤¤©¦¨©§ª¤¤¦§©¤¤
,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðc úeiîéðtdbyd el dzid my wx - §¦¦§¤©§©§

ycgn dn :dl`yd "mipewize zexrd"a oiivn iaxd .zeinipta
dnkgc miixeg` ly oiprd lr mrtd cer exfga owfd epax
iptl xak z`f xn` ixd ;m"idpa zyalznd ,dpiaa yalznd
x`ya zeyalzdd z` xikfn owfd epax oi` o`ky oiivl yie ?df
.cala m"idpae dpiaay zeyalzdd `l` ,lirl xkfpk zecnd

ãBñayxcna xne`y -7:,"äøBz ¯ äìòîlL äîëç úBìáBð" §§¨§¨¤§©§¨¨
`idy cr ,xzeia dpezgz dbixcna zcxei `idy itk "dnkg" -
("zelaep" ly oipr dfy) "dnkg"d zbixcnl `nbece oirnk wx

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

ùã÷ä úøâà
äèåò èééèå÷ìá äðä .'åâå äîìùë øåà

àùú éë 'ô ì"æéøàä ìù äøåú
úðéçáá äúéä àì ä"òøî úâùä éë áúë àø÷éå 'ôå
ù"ëå 'éöàã àáà àø÷ðä äàìéò äîëçã úåéîéðô
à"ë à"à àø÷ðä äðîî äìòîìù øúëä úøéôñá
úùáìúîä äðéáá úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá
úèùôúîå äøåúä ãåñ à"æ '÷ðù úåðåúçú úåøéôñ 'æá
äúéä íùå î"éäð ïäù úåðåúçúä úåøéôñ 'ã óåñ ãò
úåéîéðô 'éçáî åðééäã úåéîéðô 'éçáá åúàåáð úâùä
äâùä íåù åì äúéä àì î"éäðî äìòîì ìáà .î"éäðã
úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá à"ë úåéîéðôá
î"éäðã úåéîéðô êåú úèùôúîå úùáåìîä äðéáá
à"æ 'éçáá àéäù äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ãåñá
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ב.1. קד, עה"פ.2.תהלים הצ"צ) (רשימות אור יהל וש"נ.3.ראה ואילך. 11 ע' חי"ט לקו"ש ˘ËÈÏ"‡:4.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
ט. יא, ˘ËÈÏ"‡:5."איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דוקא שנלמד ואיך בל"ת, ממ"ש - באגה"ק כהנ"ל ללמוד איך היטב ·ˆÛÂ¯È"עיי"ש

ובויקרא". בכ"ת כבפנים.6.הנא' שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות אבל "המלובשת", שלפנינו: ב"ר 7.בתניא
ז. פי"ז,



סז ixyz '` ipy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  א' שני יום
,254 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,gkw 'nr cr.úåéúåàä

dppi` dxezdy ,`id xacd zernyn ixd .dxezd oipr edf -
"zelaep"d m`Îik ,(dpeilr) "d`lir dnkg" ly zeinvrd
zcxl leki df wx oky ;"d`lir dnkg" ly zeipevigde
zpiga ,zelbzd ly oipr `idy dxez zpigaa ,dxenb zelbzda

,dxezc dlbpàéäL- ¤¦
`id dxezøéòæ" úðéçáa¦§¦©§¥

,"ïétðà,lirl xkfpk - ©§¦
mevnve zephw ly oipr

,leabe:áéúëãëeenke - §¦§¦
aezky8:úà úéàøå"§¨¦¨¤

éðôe ,éøçà,zeiniptd - £Ÿ̈¨©
,"eàøé àìdf weqt - Ÿ¥¨

ik ,epax dyn lr xn`p
`le "miixeg`" zpiga wx ze`xl did leki epax dyn mb mb

,dlrnly "dnkg"d ly zeinvrde zeiniptdíL ïiò- ©¥¨
,l"fix`d ly "dxez ihewl"a.à ÷øt äàeápä øòLáe§©©©§¨¤¤

øîàð éøä ;àéìôäì Lé äøBàëìå9ãBò àéáð í÷ àìå" : §¦§¨¥§©§¦£¥¤¡©§Ÿ¨¨¦
,"äLîk ìàøNéazedeabd zebixcna biyd epax dyny - §¦§¨¥§Ÿ¤

,d`eapa xzeiaéàåänk Løãå epnî øúBé ì"æ é"øàä âéOä C §¥¦¦¨£¦©¥¦¤§¨©©¨
úBaø úBâøãîe úBøéôña elôà ,úeiîéðt úðéçáa íéLeøc§¦¦§¦©§¦¦£¦¦§¦©§¥©

?úeìéöàc øúëå äîëçäî äìòîlL"miyexc" mpyiy - ¤§©§¨¥©¨§¨§¤¤©£¦

,zeliv`c "dnkg" zeinipta wx `l l"fix`d zlawa miaexn
,zeliv`c "dnkg"n dlrnly zebixcnd zeinipta mb `l`
dyn lr xne` l"fix`dy oeeik ,ixd ;zeliv`c "xzk"n elit`e
wx `l` ,zeliv`c "dnkg" zeinipta ez`eapa biyd `ly epax
,"dnkg" ly miixeg`a
zcxei "dnkg"y itk
,ixd - 'eke zeyalzda
xzei biyd l"fix`dy
!?epax dyn xy`n
"zedbd ihewl"a

"`ipz"l10oeyl o`k `aen
"`"ahixd iyecig"11:

dpeilrd dakxn dyrn"
ilral dreci dceqe mlern mi`iap da elkzqp `ly dyecwd
dlrnly "dakxn") dpeilrd dakxnd dyrn - "zn`d
,"d`ixa"d mlera "dakxn"d oipr yi ,oky ."zeliv`"n
dlrnl "dakxn"d oipr epyie ,"zeliv`"d mlera "dakxn"e

dakxn dyrn ixd ,("zeliv`"ndpeilrdmlern dlrnly)
ebiyd `l) ,da elkzqd `l mlern mi`iapdy ,("zeliv`"d
milaewnd dl` ,zn`d ilral dreci dceqe ,(mz`eapa dze`

."zn`d znkg" z`xwpd dlawd znkg mirceid

ïéa ìBãb Løôä LiL ,ìkì ïáeîe èeLt àeä ïéðòä Cà©¨¦§¨¨¨©Ÿ¤¥¤§¥¨¥
úâOä àéäL ,ì"æ é"øàäå é"aLøk úîàä éîëç úâOä©¨©©§¥¨¡¤§©§¦§¨£¦©¤¦©¨©
øàLe íBìMä-åéìò eðaø äLî úâOä ïéáe ,úòãå äîëç̈§¨¨©©¥©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨

íéàéápä,ebiydy -äàeáða12íLa áeúka äpëîä , ©§¦¦¦§¨©§ª¨©¨§¥
:Lnî "äiàø"ici lry - §¦¨©¨

"zedn" z` mi`ex "di`x"
ly dbyda eli`e ,xacd
wx mipian zrce dnkg
`le) xacd "ze`ivn" z`
d`eapy ,jk lr .(ezedn
`ian ,"di`x" z`xwp
dnn zei`x owfd epax
:epax dyna aezky

,"éøçà úà úéàøå"- §¨¦¨¤£Ÿ̈
epax dyna wx `le
ely d`eapd zbixcny)

diryia mb `l` ,"di`x" oeyld aezk (xzeia ddeabd dzid
aezk `iapd13:,"'ä úà äàøàå",dxez ozn iptl elit`e - ¨¤§¤¤

:ez`eapa "di`x" oeyld ok mb aezk xak ,epia` mdxa`a
"'ä åéìà àøiå"14.zii`x `idy ,"di`x" oeyl ixd aezk - ©¥¨¥¨

.ynn zedndL óàåd`eapd oipra "di`x" oeyld -Cøc eäf §©¤¤¤¤
,ìLîdf "di`x" -lyn,d`eap lrøNa ïéò úiàø dðéàå ¨¨§¥¨§¦©¥¨¨

éøö ìLîpä ,íB÷î-ìkî .Lnî éîLb,ìLnì äîBc úBéäì C ©§¦©¨¦¨¨©¦§¨¨¦¦§¤©¨¨
mi`exy itk ,xacd zedn zii`x `id dpeekd lynay oeeike -
mb jk ,zinybd oira
(d`eapd zii`x) lynpa
beq ,dpeekd zeidl dkixv
zipgex di`x ly dfk
ly zednd z` "zgwel"d
ziwl`d dbixcnd
,d`eapa mi`exy
åéìà àøiå" :íebøúëe§©§©¥¨¥¨
déì àéìbúàå" ¯ "'ä§¦§©§¨¥
úðéça àeäL ,"'eëå§¤§¦©
åéìà äìâpL ,úelbúä15 ¦§©¤¦§¨¥¨

àeä-Ceøa íìòpä- ©¤§¨¨
,zelbzdn dlrnl ,xzqpe mlrp.úelbúä úðéçáa- ¦§¦©¦§©

,xzei dkenpd dbxca mb hlwp dfy ,dzernyn "zelbzd"
wx zhlewd drinya enk `ly ,zinyb di`xa enk jxcÎlr
dpezgzd dbixcna hlwidl leki epi` ipgexdy ,ipgex xac
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

øòùáå ù"ò åàøé àì éðôå éøåçà úà úéàøå áéúëãëå
àìå øîàð éøä àéìôäì ùé äøåàëìå .à"ô äàåáðä
ì"æéøàä âéùä êéàå äùîë ìàøùéá ãåò àéáð í÷

éîéðô 'éçáá íéùåøã äîë ùøãå åðîî øúåéåìéôà úå
øúëå äîëçäî äìòîìù úåáø úåâøãîå úåøéôñá

.úåìéöàã

ùøôä ùéù ìëì ïáåîå èåùô àåä ïéðòä êà
àéäù ì"æéøàäå é"áùøë úîàä éîëç úâùä ïéá ìåãâ
íéàéáðä øàùå ä"òøî úâùä ïéáå úòãå äîëç úâùä
úà úéàøå ùîî äéàø íùá áåúëá äðåëîä äàåáðá
êøã åäæù óàå 'ä åéìà àøéå 'ä úà äàøàå éøåçà
ìùîðä î"î .ùîî éîùâ øùá ïéò úééàø äðéàå ìùî
äéì àéìâúàå 'ä åéìà àøéå íåâøúëå ìùîì äîåã ì"ö
ä"á íìòðä åéìà äìâðù úåìâúä 'éçá àåäù 'åëå
àìù úîàä éîëç úâùäá ë"àùî úåìâúä 'éçáá
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כג.8. לג, י.9.תשא לד, תשל"ג.10.ברכה א.11.קה"ת כח, ˘ËÈÏ"‡:12.לסוכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ב"השגת השגתם "משא"כ
וכו'". בכתר השיגו ודעת" יא.13.חכ' ו, א.14.ישעי' יח, הוי'15.וירא "אליו שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות

הנעלם".



ixyzסח '` ipy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zernyne ,cala zipgex dricia x`yp `ed ,di`x ly xzei
eli`e .xzei dpezgzd dbxcd iabl zelbzda df oi`y xacd
ik ,xzei dpezgzd dbxca mb hlwp dfy - dyexit "zelbzd"

,zelbzda `ed xacd,úîàä éîëç úâOäa ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥§©¨©©§¥¨¡¤
,milaewndäìâð àlL¤Ÿ¦§¨

íäéìà16íìòpä ä"éåä £¥¤£¨¨©¤§¨
àeä-Ceøa17úðéçáa ¨¦§¦©

íäL ÷ø ,úelbúä¦§©©¤¥
úBîeìòz íéâéOî©¦¦©£

] íìòpä äîëç:xg` gQp ¨§¨©¤§¨ª¨©¥
[íìòpajxcÎlr - ©¤§¨

xac zhlewd "driny"
x`yp "ipgex"dy ,ipgex
drinyde ezeipgexa f`
eze` "zgwel" dbydde
mihlew md jk ,ezeipgexa
`edy oiprd z` mzbyda
`l j` ,`ltpe mlrp
dlbzn mlrpd oiprdy
ly zelbzda mdil`

.mzbixcnl dcixiàìôîeª§¨
:eøîà ïëìå .íäî- ¥¤§¨¥¨§

l"f epinkg18:éãò íëç"ó ¨¨¨¦
ìBëiL ,"àéápî,mkgd - ¦¨¦¤¨

äìòîì Búîëça âéOäì§©¦§¨§¨§©§¨
eìëeiL úBâøãnî äìòî©§¨¦©§¥¤§
úðéçáa ähîì ãøéì¥¥§©¨¦§¦©
íéàéáðì úelbúä¦§©¦§¦¦

íúàeáð äàøîa19,xacd jixv ,mi`iapd l`y oeeik ,oky - §©§¥§¨¨
ote`a dhnl zcxlxzeia zedeabd zebixcnd ixd ,di`x ly

(dpeilr) "d`lir dnkg" ly zeiniptd ,lirl xkfpy jxcÎlr -
,zelbzda dhnl zcxl odl xyt` i` -ãøéì eìëeé àì ék¦Ÿ§¥¥

,íäéìà úBlbúäìe,"d`eapd d`xn"a mi`iapl -úBâøãî ÷ø §¦§©£¥¤©©§¥
:ïäL ,úBðBzçzäzexitq -ïä ïäL ,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöð ©©§¤¥¤©§©§¤¥¥

úðéçáa ìa÷îäì òétLnäî úBlbúîe ãéîz úBãøBiä©§¨¦¦§©¥©©§¦©§©§©¥¦§¦©
,ïç éòãBéì òeãik ,úeiçå ïéçî,dlawd zxez icnell recik - Ÿ¦§©©¨©§§¥¥

ïBéìòä ìL úeëìî-ãBñé-ãBä-çöpäLdbixcnd ly - ¤©¤©§©§¤¨¤§
dbixcnd ly xzeia dpezgzd dbixcnd efy ,xzei dpeilrd

,dpeilrdïBzçza íéLaìúî,xzei dpezgzd dbixcna - ¦§©§¦©©§
ïBéìòäî úeiçä úãøBäå äòtLää éìk ïä ïäL ,BúBéçäì§©£¤¥¥§¥©©§¨¨§¨©©©¥¨¤§

ïBzçzì,xzei dpezgzd dbixcnl xzei dpeilrd dbixcndn - ©©§
úBlbúnä ïä ïä ïk-íb ïëìå ,úBâøãnäå úBîìBòä ìëa§¨¨¨§©©§¥§¨¥©¥¥¥©¦§©

,Lnî úelbúä úðéçáa íéàéápìoipra xacdy itk - ©§¦¦¦§¦©¦§©©¨

.zelbzd ly ote`a mdil` cxei dfy ,lirl xkfpk ,d`eapd
ïëBúáe,zeklnÎceqiÎcedÎgvp zexitqa -øBà Laìî- §¨§ª¨
zxitq] øBàî úeäìàä úðáä úðéça àéäL ,äðéaägQp ©¦¨¤¦§¦©£¨©¨¡Ÿ¥ª¨

:xg`,àeä-Ceøa óBñ-ïéà [øBàå,ipyd gqepd itl e` - ©¥§¥¨
zpad - reaix i`vga
seqÎoi` xe`e zewl`d
Îoi` xe`" mby ,`edÎjexa
cxei `edÎjexa "seq

,ef dpadadëBúáe- §¨
,"dpia"aíéLaìî§ª¨¦

àéäL ,äîëçc íéøBçà£©¦§¨§¨¤¦
,`id "dnkg" -äâøãî©§¥¨

ìëOäî äìòîlL¤§©§¨¥©¥¤
-Ceøa úeäìàa äðáääå§©£¨¨¨¡Ÿ¨

L ék ,àeä"äîëç" í ¦¥¨§¨
ìëOä øB÷î ìò äøBî¤©§©¥¤

.äðáääåwxta xkfpk - §©£¨¨
ly oey`xd wlga g"i
dlndy ,"`ipz"d xtq

"dn gk" `id "dnkg"20,
dpad xa epi`y xac

,lkya dbydeïëìå§¨¥
àúéøBà"c ,øäfa eøîà̈§©Ÿ©§©§¨

,"ú÷ôð äîëçîdxez - ¥¨§¨¨§¨
xdefa ,dnkgn d`a
xn`p (` ,aq) glya
d`a (dxez) `ziixe`y
"d`lir dnkg"n
cerae (` ,`qx) opgz`e (` ,atw) zweg xdefa mb jke ,(dpeilr)

,zenewn,elbúð àì úBöî éîòè éklye lky ly oiprk - ¦©£¥¦§Ÿ¦§©
,dpad,äðáääå ìëOäî äìòîì íäå."dnkg"n dlrnl - §¥§©§¨¥©¥¤§©£¨¨

eðì ïáenä íòè äæéà Løtúðå älbúpL ïîB÷î eäæéàa íâå§©§¥¤§¨¤¦§©¨§¦§¨¥¥¤©©©¨¨
úéìëz Bcáì eðì ïáenä íòhä äæ ïéà ¯ äøBàëì,seq - ¦§¨¥¤©©©©¨¨§©©§¦

íòhä,devnd ly -,Bìeáâemrhd miizqn o`ky xn`py - ©©©§
,xzei wner el oi`eBëBúa àlà,mrhd jeza -Laìî ¤¨§§ª¨

.äðáääå ìëOäî äìòîlL äîëç úBîeìòúå úeiîéðt- §¦¦§©£¨§¨¤§©§¨¥©¥¤§©£¨¨
dyecw dgiya21oeyla wiicn owfd epaxy ,iaxd mrt xiaqd

d seq df oi` ,"mrhd zilkz" df oi`ymrh,xnelk ,devnd ly
elit` df `l` ,dnvr devnd zilkz df oi`y cala ef `ly

d zilkz `lmrhdevn ly izin`d dpipr oky ,devnd ly
xwir ixd okly ,mrhn ixnbl dlrnly oeilrd oevxd `ed
w"ky itke .`ed jexa yecwd oevx miiwl ick `ed zeevnd meiw
mb `xwpd) "jizevn jxc" extqa azek "wcv gnv"d x"enc`
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ùã÷ä úøâà
÷ø úåìâúä 'éçáá ä"á íìòðä 'éåä íäéìà äìâð

] íìòðä äîëç úåîåìòú íéâéùî íäùà"ð[íìòðá
éãò íëç åøîà ïëìå íäî àìôåîåìåëéù àéáðî ó

åìëåéù úåâøãîî äìòî äìòîì åúîëçá âéùäì
íúàåáð äàøîá íéàéáðì úåìâúä 'éçáá äèîì ãøéì
úåâøãî ÷ø íäéìà úåìâúäìå ãøéì åìëåé àì éë
úåìâúîå ãéîú úåãøåéä ïä ïäù î"éäð ïäù úåðåúçúä
ç"éì òåãéë úåéçå ïéçåî 'éçáá ìá÷îäì òéôùîäî
ïäù åúåéçäì ïåúçúá íéùáìúî ïåéìòä ìù î"éäðäù
ìëá ïåúçúì ïåéìòäî úåéçä úãøåäå äòôùää éìë ïä
íéàéáðì úåìâúîä ïä ïä ë"â ïëìå úåâøãîäå úåîìåòä
àéäù äðéáä øåà ùáåìî ïëåúáå ùîî úåìâúä 'éçáá

] øåàî úåäìàä úðáä 'éçáà"ðäëåúáå ä"á ñ"à [øåàå
äìòîìù äâøãî àéäù äîëçã íééøåçà íéùáåìî
äøåî äîëç íù éë ä"á úåäìàá äðáääå ìëùäî
àúééøåàã øäæá åøîà ïëìå äðáääå ìëùä øå÷î ìò
äìòîì íäå åìâúð àì úåöî éîòè éë ú÷ôð äîëçî
äìâúðù ïîå÷î åäæéàá íâå .äðáääå ìëùäî
íòèä äæ ïéà äøåàëì åðì ïáåîä íòè äæéà ùøôúðå
åëåúá àìà åìåáâå íòèä úéìëú åãáì åðì ïáåîä
ìëùäî äìòîìù äîëç úåîåìòúå úåéîéðô ùáåìî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

וז"ל:16. שם בהערות שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"ז ומעיר עליהם, שצ"ל: כאן הגי' הצ"צ אדמו"ר כ"ק אשר מביא ותיקונים" ב"הערות
וצ"ל: טעה ואולי אינו). הצ"צ כתי"ק (גוף המעתיק בכת"י הוא לפנ"ז:‡Ì‰ÈÏ.כן באגה"ק ותיקונים"ÂÈÏ‡.17.וכמו"ש ב"הערות

שצ"ל: כאן הגי' הצ"צ אדמו"ר כ"ק אשר ב"ה").מביא "הנעלם תיבות (בלי בבחי' א.18.הוי' יב, ‡„ÂÓ"¯19.ב"ב ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."כנ"ל בהשגתם, א.20."משא"כ כח, ה'תשכ"ד.21.זח"ג וישב ש"פ



סט ixyz 'a iyily mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ב' שלישי יום
,gkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîëç 'éçá äðäå,256 'nr cr.ì"æéøàäî

xtq"inrhly xtq `ed ik ,zeevndminrhzeevn lrcin (
dpey`xd devna22,`id devn meiwa zyxcpd dpeekd xwiry ,

rciye ,zeyrl mlerd `xea epeeiv jky devnd ziiyra oeekl
Îyecwd ly epevxe eieeiv miiwn `ed dyrn eze`ay mc`d

oi`y zexnl ,`edÎjexa
oeeknd z` rcei `ed
,devnd ly dxhnde
oldl my xne` `ede
mrhn edyn oaeny dny
jxc lr enk) devnd
,zeciqgde dlawd
df oi` (yexcde dxiwgd
,oiprd ly fnx wx zn`a
,qepiiwe`d min dtihke
jexrÎoi`a efn dxizie
yealy mc`d oky ,ynn

xaky epax dyne ,zeipgex biydl el xyt` i` (sebd) xnega
l` lign cinz jlede ocrÎoba dpy mitl` zylyn dlrnl
epax dyny dn) dl` lk lre ,zeevnd inrh zbyd wnera lig

aezk (biyn23ly oeilkle dbydly) "uw izi`x dlkz lkl"
"c`n jzevn dagx" dnvr devnd eli`e ,(leabe uw yi ocrÎob

xzei deabe deab da yi oky ,leab ila ,"dagx" `id24dn .
" wxy xne` `edyonewn edfi`a,devnd mrh dlbzp "

yiy ,"zecr"e "mihtyn" ly zeevn daxd ixd opyi dxe`kly
wxy xne` `ed ,`eti` ,cvik .zeevnd aex ode ,ielb mrh oda

adl` i`"mixe`ia ihewl"a jk lr `aen ?onrh dlbzp zeevn
mby ,iaxd mya ('iy sx`w axdl) "`ipz" lroze`ayi zeevn

devnl wx mrhllka`l - devnd ly miaexnd dihxt eli`e ,
yi llka devndy ,oilitz zevn ,lynl ,enk ,mnrh dlbzp

"jci lr ze`l" didiy ,mrh dl25ly miaxd dihxt eli`e ,
drax`a zeiyxt rax` ,zeraexn dpiidzy :oilitz zevn
,zexegy zerevx ,cala cg` "zia" ci lyae ,y`x lya "miza"

.ielba mrh mdl oi` dl` lk - dneckeøeaãå øeac ìëa ïëå§¥§¨¦§¦
,C"ðza íéáeúkä ,íéàéápì àeä-Ceøa-LBãwä étî àöiL¤¨¨¦¦©¨¨©§¦¦©§¦©§©

d lkl d`eap `ed j"pzay d`eap ly xeaic lky -`l ,zexec
ea dxn`p d`eapdy onf eze`l wx26,äçëBz éøác ïä- ¥¦§¥¥¨

dlbzpy d`eap ly 'd xaca l`xyi ipa z` egiked mi`iapy
`l` ,l`xyi ipa z` giken `iapdy df oi` ixd f`y ,mdil`

`edÎjexaÎyecwdy
lr l`xyi ipa z` giken

,`iapd iciéøetñ ïäå§¥¦¥
úBiNòîxetiqd m` - ©£¦

mi`iapa e` dxeza riten
zn` ixd ,miaezka e`
jky ,eheytk dfy xacd
rawp dfy oeeik j` ,rxi`
`ed ezernyn ,dxeza
,mipnfd lkl igvp oipr

íëBúa Laeìîixaca - §¨§¨
ixetiqae dgkezd

,zeiyrndìëOäî äìòîlL úeäìà úîëç úðéça§¦©¨§©¡Ÿ¤§©§¨¥©¥¤
,"áéúk"äå "éøw"ä ïéðòî Leça äàøpk ,äðáääåmilin - §©£¨¨©¦§¤§¥¦§©©§¦§©§¦

mi`xewy ji` oial oze` miazeky ji` oia lcad yiy j"pza
,oze`"éøw"ä ék,dlnd z` mi`xewy ji` -äðáää éôì àeä ¦©§¦§¦©£¨¨

"áéúk"äå ,eðì úéìâpä,dlnd z` miazeky ji` -àeä ©¦§¥¨§©§¦
dúáéúëk Bæ äázL ,äðáääå ìëOäî äìòîìitk - §©§¨¥©¥¤§©£¨¨¤¥¨¦§¦¨¨

,dazkpyäta dúàéø÷áe ,äðáää úðéçáa Leáì dì ïéà¥¨§¦§¦©©£¨¨¦§¦¨¨©¤
.Leáì dì Lé ¯epkez itl dlnd z` mipiany ,dpad ly - ¥¨§

enr epgp` (ele) `le epyr `ed" ,lynl enk .oiprd ly heytd
"ezirxn o`ve27`id dpeekdy (s"l`a) "`le" `ed aizkdy ,

ixd - "eil`e" `id dpeekdy (e"`ea) "ele" `ed ixwde ,"oi`e"
:o`k xaecny ,oiprd zehyt itl yeal el yi (eil`e) "ele" ixwd
enr" xeza micgein ep` eil`e ,"epgp` ele" - "epyr `ed ik"
ixd ,"oi`e" (s"l`a) "`le" `ed aizkd eli`e ;"ezirxn o`ve

xaqd jkl yi dwenrd ezernyna28yexitd yeala la` ,
dpad mey jkl oi` - heytd29.úBìBãb úBiúBàa ïéðòä ïëå§¥¨¦§¨§¦§

,äàlò àîìòî ïäL ,C"ðzaLzxitqa ,xzei oeilr mlern - ¤©§©¤¥¥¨§¨¦¨¨
,"dpia"d.úBiúBàä øàLk Leáì éìa éelâa íMî úBøéàîe§¦¦¨§¦§¦§¦§¨¨¦

úîëç úðéça ,äpäå§¦¥§¦©¨§©
àeä-Ceøa úeäìà¡Ÿ¨

â"éøúa úLaìîä,613 - ©§ª¤¤§©§©
úàø÷ð ¯ äøBzä úBöî¦§©¨¦§¥
íéøBçà úðéça" íLa§¥§¦©£©¦

,"äîëçczeipevig - §¨§¨
xn` lirl ."dnkg"d
biydy dny ,owfd epax
,d`eapa epax dyn
zpigae zxitqa
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ä"á÷ä éôî àöéù øåáéãå øåáéã ìëá ïëå äðáääå
éøåôéñ ïäå äçëåú éøáã ïä ê"ðúá íéáåúëä íéàéáðì
äìòîìù úåäìà úîëç úðéçá íëåúá ùáåìî úåéùòî
áéúëäå éø÷ä ïéðòî ùåçá äàøðë äðáääå ìëùäî
àåä áéúëäå åðì úéìâðä äðáää éôì àåä éø÷ä éë
äì ïéà äúáéúëë åæ äáéúù äðáääå ìëùäî äìòîì
ùåáì äì ùé äôá äúàéø÷áå äðáää úðéçáá ùåáì
àîìòî ïäù ê"ðúáù úåìåãâ úåéúåàá ïéðòä ïëå
.úåéúåàä øàùë ùåáì éìá éåìéâá íùî úåøéàîå äàìéò

â"éøúá úùáåìîä ä"á úåäìà úîëç 'éçá äðäå
ìë éë äîëçã 'ééøåçà úðéçá íùá '÷ð äøåúä úåöî
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ב.22. יז.23.ד, סימן לעיל נתבאר צו. קיט, ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אשר האומר... ב): לג (ברכות מהמשנה "להעיר
טעם'!". לו ש'אין מצוה שהיא עצמו הרמב"ם כ' ובפיה"מ לקבוע... כדי הקן] [דשילוח דשה"ק המצוה טעם פי' פמ"ח ח"ג 25.במו "נ

ח. ו, א.26.ואתחנן יד, מגילה רפ"ק.27.ראה ב"ר וראה ג. ק, ˘ËÈÏ"‡:28.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ יהל) אוה"ת ב. קכ, "זח"א
עה"פ. לתהלים להצ"צ ˘"˘Â.29:‡"ËÈÏ.אור) ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם פירש"י עיין "אבל



ixyzע 'a iyily mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mby ,xn` okn xg`le ,"dnkgc miixeg`" wx `ed ,"dnkg"d
ok mb df ("dnkg" zpigan d`a) "zwtp dnkgn" dxezy dn
oipr `ed "dnkgc miixeg`" mby ,dnkg ly "miixeg`" zpiga
,dnkgn d`a dxezy okl mixne` - dpadne lkyn dlrnly

znkgy xne` `ed oke
b"ixza zyaelnd zewl`
zpiga ok mb `id - zeevn

,dnkg ly miixeg`ék¦
úBøéôqaL íéøBçà ìk̈£©¦¤©§¦
úBðBöéçä úBâøãî ïä¥©§¥©¦
äìòîa úBðBzçzäå§©©§©©£¨
äî ,Bæ äøéôñaL¤¦§¦¨©
èMtúäìe ãøéì eìëeiM¤§¥¥§¦§©¥
Laìúäì ähîì§©¨§¦§©¥
;íúBéçäì íéàeøaa©§¦§©£¨

,íéðtä úðéçáe- §¦©©¨¦
ly ziniptd dpigad

,dxitqdäøéôqä àéä¦©§¦¨
úãçéîä dîöò©§¨©§ª¤¤
óBñ-ïéà dìéöàîa§©£¦¨¥
úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦
,ìLî-Cøc ïBâk .ãeçiä©¦§¤¤¨¨

äîëç úøéôñdzece` - §¦©¨§¨
,o`k xaecnàéäL¤¦

-ïéà dìéöàîa úãçéî§ª¤¤§©£¦¨¥
úéìëúa àeä-Ceøa óBñ¨§©§¦
-LBãwä ék ,ãeçiä©¦¦©¨
ãçà Búîëçå àeä-Ceøä§¨§¨¤¨

,(ìéòì øàaúpL Bîk)- §¤¦§¨¥§¥
,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"p wxtae 'a wxtaäîe©

íäL ,íéðBzçza ähîì Cøaúé Búîëçî èMtúîe øéànM¤¥¦¦§©¥¥¨§¨¦§¨¥§©¨©©§¦¤¥
,úéìëúå ìeáb éìòa,seqe leab mdl yi -Laìúîeíäa- ©£¥§§©§¦¦§©¥¨¤

ly ote`a zeidl ixd leki "hytzn"e "xi`n" oky ,zeinipta
xi`n `ed eay xacd jxr itl mvnvzn epi` xe`dy ,"siwn"
xe`dy ,ixd `id "zeyalzd" eli`e ,ea cg`zn epi`e ,hytzne
,ixd .ez` cg`zne yalzn `ed eay xacd jxr itl mvnvzn
i` ,zilkze leab ilra md ,xe`d yalzn mday mi`xapd m`
zpigaay xe` didi mda yalznd xe`dy zeidl ixd xyt`
liv`na zcge`n `idy dnvr dxitqa xacdy itk - leab ila
,"leab ila"e "seq oi`" `ed liv`ndy myke ,cegid zilkza
xi`ny dn ixd ,"leab ila" zpigaa `id dxitqd mb jk

hytzneyalznemi`xapa,"íéøBçà" àø÷ðly zeipevigd - ¦§¨£©¦
,dnvr dxitqd `le dxitqdäiNò" úðéça ïk íb àø÷ðå§¦§¨©¥§¦©£¦¨

"úeìéöàaL30."dnkg"d zxitq ly zeipevigde "miixeg`"d - ¤©£¦

zpiga `xwp ("zeliv`" ly dpigad ixd `id "dnkg"y)
ddiyrzcxl dlekiy "zeliv`" ly dpiga - "zeliv`"ay

.dhnlLiL ïBzçzä íãàaL Bîk ,ìLî-Cøc ìò ,Leøt¥©¤¤¨¨§¤¨¨¨©©§¤¥
ìëOä úðéça ïäL ,Bfî ähîì Bæ ,úBâøãî 'ä BúîLða§¦§¨©§¥§©¨¦¤¥§¦©©¥¤
äáLçîe úBcnäå§©¦©£¨¨
,äNòîe øeaãå§¦©£¤

àéä äNònäå- §©©£¤¦
dbixcndäðBzçzä©©§¨
,ílëaLytpd ielib - ¤§ª¨

`ed "dyrn"a epyiy
daxda dzegt dbixcna
zepigad x`ya xy`n
,dlbzn ytpd ociÎlry
èMtúnä úeiçäL¤©©©¦§©¥
çëa Laìîe äîLpäî¥©§¨¨§ª¨§Ÿ©
ïéàk àeä ,äNònä©©£¤§©¦
èMtúnä úeiçä éaâì§©¥©©©¦§©¥
çëa Laìîe äpnî¦¤¨§ª¨§Ÿ©

àeäL ,øeacägek - ©¦¤
`ed ,xeaicdéaâì ïéàk§©¦§©¥

äpnî èMtúnä úeiçä©©©¦§©¥¦¤¨
,dnypdn -Laìîe§ª¨

ìëNå úBcîe äáLçîa§©£¨¨¦§¥¤
mr micge`n dl` lk -
elit` ,oky .ytpd
"yeal" `idy daygn
yeal `id la` ,ytpl
`ide ,ytpd mr cge`nd
myk cinz zniiw
miyeal" md dyrne xeaic eli`e ,cinz zniiw dnvr ytpdy
zre xacl zr" ixd xeaica elit` okly) ,ytpdn ,"micxtp
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עי ixyz 'b iriax mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ג' רביעי יום
אגרת יט  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðì úåìâðä úåéúåàä,hkw 'nr cr.òãåðë

íãàä ìëNì íeöîöå äãéøé úáLçpL Bîk ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¤§¤¤§¦¨§¦§§¥¤¨¨¨
.Lnî úéøîçå úeiîLb äiNò äæéàa íöîöîä ìékNnä©©§¦©§ª§¨§¥¤£¦¨©§¦§¨§¦©¨
,äîëçc íéøBçà ãò âéOäL ,íBìMä-åéìò eðaø äLî ïëìå§¨¥Ÿ¤©¥¨¨©¨¤¦¦©£©¦§¨§¨

,lirl xkfpk -àéäL ,äøBzä Bãé-ìò ïúpzL äëæ,dxezd - ¨¨¤¦¨¥©¨©¨¤¦
`idäîëç úBìáBð"§¨§¨

äî Leøt ,"äìòîlL¤§©§¨¥©
ãøBéå äpnî ìáBpM¤¥¦¤¨§¥

ähîìäøBúa Laìúîe §©¨¦§©¥§¨
døwòL ,eðlL úeiîLb©§¦¤¨¤¦¨¨

dúéìëúå,dxez ly - §©§¦¨
-àì úBönä íei÷ àeä¦©¦§Ÿ
ìòôa äNòå äNòú©£¤©£¥§Ÿ©
,Lnî äNòîe©£¤©¨

øîàîk34íBiä" : §©£©©
,"íúBNòìitke - ©£¨

zxne` `xnbdy
oiaexira35meid" :jk lr

xgnl `le mzeyrl
.dfd mlera ,meid `weec `ed zeevnd meiw onfy ,"mzeyrl

"äNòî éãéì àéánL ãeîìz ìBãâ"å36,ly zelcbdy ixd - §¨©§¤¥¦¦¥©£¤
dfy iptn `id (cenil) cenlz`ianixd ,zeevnd ziiyrl
,zeevnd meiw - `id zilkzdyçð ¯ úBNòì àlL ãîBlä"å§©¥¤Ÿ©£Ÿ©

"'eëå BúéìL äëtäpL Bì37,,`xap did `le -íãà ìëå ¤¤§§¨¦§¨§§¨¨¨
â"éøzä ìk íi÷iL ãò ìbìbúäì çøëî,613 -ìòôa úBöî ª§¨§¦§©§¥©¤§©¥¨©©§©¦§§Ÿ©

ì"æ é"øàäî òãBpk ,Lnî38:-gnv"d iaxdl "xe` ldi"a ©¨©©¥¨£¦©
epax :ef ycew zxb` lr `ian ,369 cenr ,mildz lr ,"wcv
zxb`ae ,"dnlyk xe` dher" weqta zxb`d z` ligzn owfd
miixeg`"y xazqn dncwddn `l` ,df weqt lr xe`iad xqg
zelaep" `xwpd "dnkgc
,"dxez dlrnly dnkg
(yeald) "dnly"d df
zpigae ,dxezc dlbpe
zeinipt) `a` zeinipt
,dxez inrh `id (dnkgd
dlbzi df exwiray)
itk ,giynd z`iaa

weqtd lr xne` i"yxy39,
,"edit zewiypn ipwyi"
,dxez inrh dlbi giyny
zelbzd `id df oirne
dpkd `idy zeciqgd
jxcÎlr ,giynl

(zay axra - zayd ilk`nn minrehy40jiynn) `ede .
df ,oky ."dnly"a yaelnd "xe`"d ("xe` ldi"a "wcv gnv"d
- efpb okide ,"miwicvl efpb"y oey`x meia `xapy xe`d

dxeza41zyxta xne` f"nxdy itk ,"`a` ceqi zeinipt" edfe ,
jzelrda42eyre" xn`na 'xeciq'dn my oiivn "wcv gnv"de .

"ziviv mdl43.

zexb`dn `id "zelbpd zeize`d" ligzndÎxeaic ,d`ad zxb`d

dnk d`ved dze`a etqep recid itk .q"xz zpy z`veda etqepy

etqepy ,"dax drcen"a aiilewipn xy` 'x azeky itk ,ycew zexb`

"w"db`dn zehnyd"44.
zxb`l ef zxb` jynd

zxb`a ixdy ,`ed zncewd

wxy ji` xaecn zncewd

,ced ,gvp - "m"idp" zepigad

ritynd ly - zekln ,ceqi

zxb` seqae ,lawna zekynp

zeize`d" ligzndÎxeaic) ef

eze` ok mb xaqen ("zelbpd

okez45- ceqi ,ced ,gvp - i"dp zepiga ly zeipevigde miixeg`d wxy ,

.oezgza zekynp ,oeilrd ly

úBiúBàä46.äáLçîe øeac äNòîa :ïä ,eðì úBìâpä ¨¦©¦§¨¥§©£¤¦©£¨¨

,äNòîc,dyrnae azka ze`ad ,"dyrn"d zeize` -ïä §©£¤¥
.äøBz-øôñaL éøeLà áúëaL úBiúBàä úðeîzitk - §©¨¦¤¦§¨£¦¤§¥¤¨

lk ixd ,"dpen`de cegid xry" ly a"i wxta d"dbda xaqedy
cgein ihxt zeige geke dkynd `id dxezd zeize` a"kn ze`
ze`a zkynp dppi`y
ze` lkl yi okle ,zxg`
ixey` azka) dzaizka
xeiv (dxezÎxtq ly
xeiv lr dxend cgein
ote` lre dkyndd
zeigd ,xe`d zelbzd
dze`a mikynpd gekde
ixwir oipr od onvr zeize`d ixd dxezÎxtq azkae ,ze`

,ozaizk zxev lr mipic ihxt dnka zexeyweøeacä úBiúBàå§¦©¦
äfî äæ íéðBL íé÷ìç á"ëì ÷lçúnä ,ìB÷å ìáäa úB÷÷çð¤§¨§¤¤§©¦§©¥§£¨¦¦¤¦¤

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ìëùì íåöîöå äãéøé úáùçðù åîë î"ãò ä"á ñ"à
úåéîùâ äéùò äæéàá íöîåöîä ìéëùîä íãàä
ãò âéùäù ä"ò åðéáø äùî ïëìå ùîî úéøîåçå
úåìáåð àéäù äøåúä é"ò ïúðúù äëæ äîëçã íééøåçà
äèîì ãøåéå äðîî ìáåðù äî 'éô äìòîìù äîëç
àåä äúéìëúå äø÷éòù åðìù úåéîùâ äøåúá ùáìúîå
øîàîë ùîî äùòîå ìòåôá äùòå ú"ì úåöîä íåé÷
ãîåìäå äùòî éãéì àéáîù ãåîìú ìåãâå íúåùòì íåéä
íãà ìëå 'åëå åúééìù äëôäðù åì çåð úåùòì àìù
ìòåôá úåöî â"éøúä ìë íéé÷éù ãò ìâìâúäì çøëåî

:ì"æéøàäî òãåðë ùîî

úåéúåàä.äáùçîå øåáã äùòîá ïä åðì úåìâðä
áúëáù úåéúåàä úðåîú ïä äùòîã
ìå÷å ìáäá úå÷÷çð øåáãä úåéúåàå .ú"ñáù éøåùà
àéäù .ïúøåöá äæî äæ íéðåù íé÷ìç á"ëì ÷ìçúîä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

יא.34. ז, א.35.ואתחנן ב.36.כב, מ, ה"א.37.קידושין פ"א שבת שם 38.ירושלמי ובהנסמן ה"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה
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במחדו"מ". - ˘ËÈÏ"‡:46.באדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וי"ל קצת. באו"א שלכאורה בי' פל"ב הק"ש ש' באמ"ב יל"ע "בכהנ"ל
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åúáùçîá úåøééèöî ïä úåéúåàä úðåîú ú"ñá äàåøùë
òîåù øùàë ïëå .äáùçîáù 'éùò úðéçá àø÷ð äæå
ïäá øäøäîå åúáùçîá úåîùøð ïä øåáãä úåéúåà
úåéúåàå .äøéöé 'éçáå 'çîáù øåáã úðéçá àø÷ð äæå
'çî '÷ð øåáãä úåéúåà øåäøä éìá äãáì äáùçîä
ùîî øåáãä úåéúåà äðäå .äàéøá 'éçá .äáùçîáù
ïîöò åìà úåéúåàî ïúåéç úåìá÷îå úååäúî ïä
øáãá øäøäîå íãà øáãî íéîòôìù óàå .'çîáù
íéôåøéöå íéøåáã ïúåà à"ë øáãì ìåëé åðéà éøä .øçà
øàùðå ãàî úåáø íéîòô åúáùçîá åéäå íøáã øáëù
äñðëðù äáùçîäî åîéùøä åìà íéôåøéöå íéøåáéãá
é"äð úåéðåöéçå íééøåçà 'éçá åäæå .úåáø íéîòô íäá
ïéçåî 'éçá åì úåéäì ïåúçúá ñðëðù ïåéìòä óåöøôî

:òãåðë úåéçå
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עג ixyz 'c iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycg iceqizeiyrn

oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd zeevn) llka

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke ,inyb slwa

ycewÎzxb`a xaqend ceqid

zeedzd"y - `ed ,ef

`wec `id "zeinybd

mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`id miinybd mixacd ly

`edÎjexaÎ yecwdn `wec

envrdlrnl ixnbl `edy

mdny miielibde zexe`dn

mipeilrd zenlerd mieedzn

ezenvrn eze`ivn"y ,`wec "seq oi` zenvr" ,oky .miipgexd mipiprde

zizenvr `id eze`ivny ,"melyeÎqg el zncewd daiqe dlir mey ila

`l" ly oipr da jiiy `ly ze`ivn `l` ,dxvepy ze`ivn `l)

`wec - ("ze`ivnd aiiegn" `edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn

mi`xpd miinybd mi`xapd ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed

mixeywe miielz mdy llk mda d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk

ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy itk) mze` deednd zxg` ze`ivna

xeywe `a `edy d`xp (aaeqn) "lelr"a ,"xe`n"n zehytzd `edy

`a `edy llk d`xp `l inybd xaca eli`e ,ely (daiq) "dlir"aon

lhaeleli`k `id eze`ivny xac dfy d`xp `l` ,epnn deab edyn

.(ezenvrn

oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexrÎoi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `ed xewndyi

oi`n,seqÎoi` zenvr ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn - "

`edy ,envr `edÎjexaÎyecwdnseq oi`mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzd `wecy ,`vei dfn .zeipgexnmiinybdyecwdn `id

mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn dlrnl `edy ,envr `ed jexa

.miipgexd mipiprd

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

."seq oi` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqedy

miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna ,"ezeyrl"a

:xeaice daygna

yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed jexa

,oezgzd inybd mlera dxic `edÎjexaÎyecwdl didzy ,"mipezgza

jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzda zewl` jynezy

oipr ,zewl` lr xzqddedf,oky .zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

mipipra ,zinybd "diyr"l cr zewl` mikiynn `wec dfÎiciÎlr

.xeaicde daygnd oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd

ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad ytpd

rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze` owzl ick

,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky .zeiyrn zeevn ici lr xzei

zipeigd ytpd geka `wec df ixd - ziviv zyial ,oilitz zgpd

.zindad

lk ,xen`l m`zda ixd

wx `id "dyrn" ly dlrnd

d cvnoevxdedpeekly

cvn j` ,`edÎjexaÎyecwd

devnd eay ,xacd mvr

devn dxe`kl ixd ,ziyrp

,miipgex zegeka ziyrpy

zpade zrici zevn enk

zbydae lkya zewl`

dxe`kl `id - ald ly ipgexd ybxa 'd zad` zevn e` ,gend

miinyb mixacae zeinybd micia ziyrpd zinyb dlertn dlrnl

ixd ,`edÎjexaÎyecwd oevx mirvan da mbe devn `id ef mby oeeik)

ÎjexaÎyecwd mr `ian dfy xywde oeilrd oevxd meiw ly oiprdy

oevx mirvany dna xacd mvr cvne ,zipgex devna mb epyi ,`ed

gend zbyd enk - ipgex xac ,dxe`kl ixd - `edÎjexaÎyecwd

dlertd xy`n xzei dwenre dpeilr dcear `ed - ald ybxe

.(ziyrn devn miyer day zinybd

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybd mixacdy

xacd mvrzeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mixaca yi ,oky .miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna oi`y dn

dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd mlrp gek miinybd

.dpeilrd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2xy`ky ,

ycew zxb`a dfd ceqid dlbzpef,"zeiniinyd dnypdÎzeln xtqn" ,

egztp - "seqÎoi` zenvr"n `wec `id miinybd mixacd zeedzdy

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg zepiirn miciqg lv`

dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

wqte dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b zehyta

iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq milna oic

."dxezd

,ãç éäBiçå eäéà"zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr mdy
micge`n wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk) cg` xac

md `l` (seqÎoi` mr) ez`cg` xac,(seqÎoi`d mreäéà¦
"ïBäa ãç éäBîøâe3milkd mdy) epnn mi`ad milkde `ed - §¨¦©§

zenypl miteb enke zexitqd ly zexe`l4oda cg` xac md (
.(zexitqa)Leøt)5ïä ¯ "éäBiç" .úeìéöàc úBøéôñ øNò , ¥¤¤§¦©£¦©¦¥
,úBøBàäody) zexitqd ly -(xe`e zeig ly oipr"éäBîøâ"e ¨§¨¦

,íéìkä ïä ¯zeigl milke mitebk mdy zexitqd ly - ¥©¥¦
,zexe`leïlkL" mr cg` xac mlek mdy itk -,"seq oi` xe` ¤ª¨

mdy iptn,úe÷ìà,zewl` md zexitqd ly milkd mby - ¡Ÿ
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ùã÷ä úøâà
åäéà ë.ïåäá ãç éäåîøâå åäéà ãç éäåéçå

úåøåàä ïä éäåéç úåìéöàã ñ"ò 'éô)
.('åë ò"éáá ë"àùî úå÷ìà ïìåëù íéìëä ïä éäåîøâå
ïä éäåîøâ íò ãç ñ"àä êéà áèéä ïéáäì êéøöå
ù"îë úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïä íéìëä éøä íéìëä
àåøáì úå÷ìà ïäù øîåì àéä äðååëä íðîà .ç"òá
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ixyzעד 'c iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáa ïk-ïéàM-äîly milkd my - ©¤¥¥¦§¦¨§¦¨£¦¨
mpi` - zexitqd ly zexe`dn miieqn wlg oke zexitqd

md `l` ,zewl`mi`xap.zewl`n eedzpyéøöåïéáäì C §¨¦§¨¦
éà ,áèéäãç "óBñ-ïéà"ä C,cg` xac -ïä "éäBîøb" íò ¥¥¥¨¥©¦§¨¦¥

,íéìkä,zexitqd ly - ©¥¦
úðéçáa ïä íéìkä éøä£¥©¥¦¥¦§¦©

,úéìëúå ìeábef `l - §§©§¦
`id dxitq lky cala

oiprcgein`id dnkg ,
`l `ed cqg ,dpia `l
e` dnkgd `l` ,dxeab
ilra ok mb md cqgd
oi`" eli`e ,zilkze leab
heyt ixd `ed "seqÎ
,zehiytd zilkza
lkne xeiv lkn dlrnle

`ede ,cqg e` dnkg enk xcben oiprseq oi`.leabe uw ila ,
?seq oi` mr cg` xac zeidl milkd mileki ,`eti` ,cvikBîk§

'íéiç õò'a áeúkL6..zilkze leab ly dpigaa md milkdy ¤¨§¥©¦
"dxezd xe`"a xiaqn "wcv gnv"d7dpigaa md milky dny ,

mdy dnl dpeekd ,dcne leab lygek,seqÎoi` ly leabd
leaba epnn jyneiy ote`a xi`dl seqÎoi`a epyiy gekd

"ycewd zcear"a xne` `ed ixd ,oky .dcnae8seqÎoi`d" :
ok leabÎlraÎizlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily `ed
leabÎlraÎizlaa gk el yiy xn`z m`y ,leaba gk el yi

enily xqgn dz` ixd leaba gk el oi`e`ed seqÎoi` - "ez
zenilydel yi jk ,leab ilaa gek el yiy myk ,lkd ly

el oi`e leab ilaa wx gek el yiy xn`z m` ,oky .leaba gek
ly ezin`l ,xnelk ,ely zenilya xqgn dz` - leaba gek
`le leab ila wx `edy ,"dlabd" `ed "leab ila" mb xac
wx `edy gek ,ixd ,"leab"d oipra zenily dpyi m`e ,leab
eli`e ,"leab" ly zenilyd ea xqg "leab" `le "leab ila"

ly zenilyd ixd `ed "seqÎoi`"lkdmyky ixd gxkdd on ,
miiqn `ede .leaba mb gek el yi jk ,leab ilaa gek el yiy
xnelk) "zexitq"d md ,dpey`xl epnn `ad leabdy ,my

ly dpigaa mdy (zexitqd ly milkdgekxi`dl gek ,leabd
xe`dn jynezy drtyddy ,dcnae leaba mipipr jiyndle
drtyddy zexnl ,leab ly dpigaa didz ,ilka yalznd
md milkd ixd ,mipt lk lr .leabÎilae seqÎoi` xe`n `id
xac) "cg" md ,`eti` ,cvik ,zilkz lye leab ly dpigaa
?dcnne leabn ixnbl dlrnl `edy ,"seq oi`" mr (cg`

äðekä íðîàxac md milke seqÎoi`dy xne` `edy dna - ¨§¨©©¨¨
,cg`àéä`ed seqÎoi`dy ,xnel `ly :epiax w"k ztqed - ¦

mdy ,`id dpeekd `l` ,zexitqd ly milkd mr cg` xac

lr wx zeyridl dlekiy dlert - dlertl rbepa micg`zn
lr ziyrp ef dlerte ,seqÎoi` mr micg`znyk e` seqÎoi` ici

:owfd epax oeylae .mci lre mda seqÎoi` iciïäL ,øîBì©¤¥
úe÷ìàly oipra -,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàî Lé àøáì- ¡Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦§¨¥

`id "oi`"n "yi" zeedzd
ÎjexaÎyecwd geka wx

`ed9wiga" wx df ,
epinkgy enk ,"`xead

mixne` l"f10m`" :
lk (mitq`zn) oiypkzn
mileki oi` mler i`a
cg` yezi spk `exal
ik ,"dnyp ea lihdle
"yi" zeedzd ly oiprd
wiga" wx `ed "oi`"n
,mixne` jk lre ."`xead
zexitq xyr ly milkd mr cg` xac `ed "seq oi`"y

i`"n "yi" deedzi mci lry :"zeliv`"czewl` mdy ixd ,"o
."oi`"n "yi" mieedzn mci lre mdnyúðéçáa àìå§Ÿ¦§¦©

ìzLäìeìòå älò úeìL,aaeqne daiq -áúkM äîe .ãáì ¦§©§§¦¨§¨§©©¤¨©
÷"îøä11,"zexitq" oipra xne` exiaecxew dyn iax -ïéðò ¨§©¦§©
ìzLä,ìeìòå äléò úeìLly ote`a jynp zexitqdny - ¦§©§§¦¨§¨

,lelre dlirúéLàøa úLøt LBãwä øäfa àeä ïëå12eðéä , §¥©Ÿ©©¨¨¨©§¥¦©§
ìzLäaïîöò úBøéôqa úBøéôqä úeìLdxitqy itk - §¦§©§§©§¦©§¦©§¨

"dpia"y itk lynl enk ,dipy dxitqn zlylzyne d`a zg`
,'eke "dnkg"n d`a,(íéìkä úðéçáa),zexitqd ly - ¦§¦©©¥¦

äøéöé øôña "äî éìa" úBàø÷pL13,"dn ila" ze`xwpd - ¤¦§¨§¦¨§¥¤§¦¨
xtqadxivi14xyr ozcn ,dn ila zexitq xyr" oeyla - ,

- dpeekd "dn ila"e ,"'ekeLé úðéçáa ïðéàL15,âOî úeäîe ¤¥¨¦§¦©¥¨ª¨
,mi`xapl -Bîëedéa àñéôz äáLçî úéìc "óBñ-ïéà"ä §¨¥§¥©£¨¨§¦¨¥

ììk16,jk ,ea dqitz dl didzy xyt` i` daygn mey - §¨
oi`y ,zedn ila ,"dn ila" mi`xwp zexitqd ly milkd mb

lkyl dbydÎzxa `idy zedn mey dflr ixd ,mi`xapd
zg` dxitq oi`y ,"zexitq"a zelylzydd oipr mixne` jk
ixd ik ,"oi`n yi" d`ixa ly ote`a dipy dxitqn deedzn
- "dn ila" `ed `l` ,zbyen zedn didiy "yi" df oi`
ly milkdy ,jk lr ."lelre dlir" ly ote`a `a df ixd

:di`x owfd epax `ian - zbyen zedn mpi` zexitqdBîëe§
áeúkL17éðôe" :,ily zeiniptd -."eàøé àìelit`y - ¤¨¨©Ÿ¥¨

o`k ,zeiniptd ,"ipt"y ,zbyen zedn df oi` epax dyn iabl
d zeiniptl mb dpeekdmilkelit` dlrnl md mby ,

,epax dyn ly dbydde di`xdneðaø äLî úàeáðe§©Ÿ¤©¥
äúéä ,BúâOäå íBìMä-åéìò,wx -çöðc ïBéìò ÷øtî ¨¨©¨§©¨¨¨§¨¦¤¤¤§§¤©

."ïétðà øéòæ"cly "gvp" zpiga ly oeilrd wlgdn - ¦§¥©§¦
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äìéò úåìùìúùä 'éçáá àìå ñ"àä åîë ïéàî ùé
äìéò úåìùìúùä ïéðò ÷"îøä ù"îå ãáì ìåìòå
úåìùìúùäá åðééä úéùàøá 'ô ÷"äåæá ä"ëå ìåìòå
úåàø÷ðù (íéìëä 'éçáá) ïîöò úåøéôñá úåøéôñä
åîëå âùåî úåäîå ùé 'éçáá ïðéàù é"ñá äî éìá
àì éðôå ù"îëå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã ñ"àä
÷øôî äúéä åúâùäå ä"ò åðéáø äùî úàåáðå åàøé
ó÷åî àåä ìåìòä úåìùìúùäáå à"æã çöðã ïåéìò
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עה ixyz 'd iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ה' שישי יום
,258 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àø÷ð ïéàî ùéå,lw 'nr cr.à÷åã

zncewd zxb`a xkfpy itky ,zecnd ray - "oitp` xirf"
drtydd ilk wx od ceqiÎcedÎgvp zexitqd ,(h"i oniq)
`le zexitqd zeipevig wx ody ixd ,lawnd l` dcixide

.zeiniptdìzLäáeìeìòä úeìL,"dlir"dn lylzynd - §¦§©§§¤¨
,äléòäî ówî àeä- ª¨¥¨¦¨

"lelr"dy iptl dfy
,"dlir"dn lylzyn
lelk oiicr `ed `l`
swen f`y ,ezlira
,ely "dlir"a "lelr"d
Bìöà úeàéöna ìèáe¨¥¦§¦¤§
"dlir"l lha `ed -

,elyLîMä åéækitk - §¦©¤¤
lha ynyd eify,LîMa"lelr"dy ixg` mb xak df - ©¤¤

lha "lelr"d z`f lka ,"dlir"dn dlbzne lylzyn
,onvr zexitqd zkynda xacd jky ."dlir"l ze`ivna
dxitql ,"dlir"l ze`ivna lha dlbzne jynpy dny

,zlylzyn `id dpnny dpeilrd'ñcøt'a áeúkL Bîk18 §¤¨©©§¥
.÷"îøäîote`a ixd -zeedzdl leki did `l dfk dkynd ¥¨§©

ze`ivnl envr yibxny ,ezybxda ze`ivn `edy "yi"
:epiax w"k ztqed .exewnl lha epi`e'iyrc yia f"cre-

ãàî íéaø íéîeöîö íb óàå,xe`d z` minvnvnd - §©©¦§¦©¦§Ÿ
iptly xe`l llk jxra epi` mevnvd ixg`y xe`dy

,dl` minevnv elit` ixd - mevnvdúBéäì eìéòBé àìŸ¦¦§
ìzLäî ,øôòk áò íLbíéìëOî úeiðçeøä úeìL ¤¤¨§¨¨¥¦§©§§¨£¦¦§¨¦

elôà íéìcáð:epiax w"k ztqed -milcap milkyn,ìL ¦§¨¦£¦¤
,íéëàìnäz`f lka ,dxeve xneg ilra ixd md mik`ln - ©©§¨¦

zeceqin ixd `ed mdly xnegdy oeeikmiipgex`l -
ixg` `a dfyk elit` - xtr enk "ar" myb dfn deedzi
,zelylzyd ly oipr oiicr df ixd ,oky .miax minevnv
dl yi xzeia dpezgzd zrahdy (zxyxy) zlyly enk
dxeyw `ide jxr
,xzeia dpeilrd zrahl

àlàzelylzydd - ¤¨
,ritydl dlekiúBéäì¦§

éðt"î "äîäaä çeø"©©§¥¨¦§¥
,"øBLdakxnay -

zexnly ,dlrnly
seb z` dignd gexdy
ixnbl dwegx dndad
yi z`f lka ,dpeilrd dakxnay "xey ipt"l jxra dpi`e
,dndad ly gexd lylzyzy ritydl zelylzydd geka

dndad ly gexd mby oeeik`idy `l` ,ipgex xac `id
geka oi` j` ;dakxnay "xey ipt"n dbixcna dhn dhnl
- "ipgex oi`"n "inyb yi" deedziy ritydl zelylzydd

.ixnbl dycg ze`ivn `edy xacíB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
.íL ïiòå ,øçàzpeeky xnel yiy ,o`k oiivn iaxd - ©¥§©¥¨

"zekln yeal e`iai" d"c 'xe` dxez'l - `id owfd epax19,
dnkg elit`y ,owfd epax xiaqn ,my "xe` dxez"a .cere
mya z`xwp `idy oeeik ,"zeliv`"c (dpeilr) d`lir
epi` df mb `lina ,"oi`" `le ,"dn xac" df ixd ,"dnkg"

"n zelylzyd ly ote`a zeedzdl lekim`Îik ,"seq oi`
aezky enk ,"oi`n yi" ly ote`a20dnkgde" :oi`n,"`vnz

."oi`n yi" ly oipr `id dnkgn dlrnl iabl dnkgy

ìa "äàéøa" àø÷ð "ïéàî Lé"åLãwä ïBL21."d`ixa" - §¥¥©¦¦§¨§¦¨¦§©Ÿ¤
enk `ly) dfÎiptl miiw did `ly ycg xac didpy ,epiid
.(xg` ote`a `l` dfÎiptl mb miiw lelrdy "lelre dlir"a
f` ,oky ."yi" lelk didiy xyt` i` "oi`"ay lirl xkfpke
z`xwp dycg zeedzd ."yi" `l` "oi`" did `l ixd df
zyxta xne` o"anxdy itk ,"d`ixa" mya ycewd oeyla

ziy`xa22z` oiivl xg` iehia ycewd oeyla epl oi`y ,
epax oiivi oldl ."`xa" dlna `l` "oi`n yi" ly zeedzdd
iwl`d gekl zn`a "yi"d lha "oi`n yi"a mby zexnl ,owfd
ixd ik ,ynn ynya lha ynyd eify itk cr ,eze` deednd
aygp `edÎjexaÎyecwd iabl lkd - "aiyg `lk 'inw `lek"
yi" deedziy xyt`Îi`y ,`eti` ,mixne` cvik - melk `lk

`ed) f` oky ,"lelre dlir" zelylzyd ly ote`a "oi`n
lha "lelr"dy enk lha did (`l` ,ze`ivne "yi" did `l
ezeida mby ,ixd `id zn`dy drya ,ely "dlir"d iabl
`vnpe eze` deednd iwl`d gekd ,exewn iabl lha `ed "yi"
xen` dfy ,oldl owfd epax xiaqi ?ycgn e`xal cinz ea
dricia `edÎjexaÎyecwd iptl xacdy itk ,"'inw" iabl wx

elymbe jxazi eiabl lha lkdy ,`id zn`dy itk df ixd)
ezybxdae ezricia j` ;(ynya ynyd eifk lha `xapd yid
m` eli`e ,"yi ze`ivn"k ybxp `ed ,envr `xapd yid ly
leki did `l "lelre dlir" ly ote`a dzid zeedzdd

ezriciae ezybxda mb ,zeidl `xapdzinvrdze`ivn" ,
ybxda mb `l` ,"yiely.ze`ivna lha did
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.18‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כלים התהוות גם "שלכן :Ò"È„."עו"ע ע"י א"א - נפרדים כ"א חד שאינן - ב.19.דבי"ע איוב 20.צ,
יב. ˘ËÈÏ"‡:21.כח, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הגשמי יש בבריאת (החידוש הנ"ל על הוכחה שזוהי וי"ל הכא?! שייכותי' מאי "לכאורה

לא  (וגם לשוה"א! בנוגע רק הנ"ל, השתל' כל לאחרי - נאמר אלקים" ד"ברא פשש"מ מובן דעפ"ז - כו') דספירות השתל' לגבי -
"אין")". נק' וא"כ הגשמי, דיש דמציאות באופן החכ' שאין כיון - מאין החכ' א.22.במציאות א,



ixyzעו 'd iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íâäå,zexnl -LiäL,dén÷ áéLç àìk ïk-íb àeä àøápä ©£©¤©¥©¦§¨©¥§¨¨¦©¥
`lk 'inw `lek" ixd ik ,melk `lk jxazi eiptl aygp -
ixd ,melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd iabl lkd - "iaiyg

,melk `lk `ed `xapd yid mbyúeàéöna ìèaL eðéäc- §©§¤¨¥¦§¦
:epiax w"k ztqedhyip

x`p(wx `l)iabl
xcba epi`y - d"envr
`"k ,d`ixade mlerd

,d`ixad oipraéaâì§©¥
Ba òôBMä øBàäå çkä©Ÿ©§¨©¥©
md df xe`e gek ,`xapa -
úBøéôñ øNòc íéìkäî¥©¥¦§¤¤§¦

-äàéøa-úeìéöàc©£¦§¦¨
"åw"äL ,äiNò-äøéöé- §¦¨£¦¨¤©©

,ly-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
,íäa øéàî àeä- ¥¦¨¤

okly23'"inw" `xwp df
xaecny zexnl ,(eiptl)
iwl`d gekd zece`
,oky - eze` deednd
zexitqd ly milka
- iwl`d gekd `a mdny
`edy ,ewd mda xi`n

`ed df lehiae .zenlera "seq oi` xe`" ly ielibdëeenk - §
lehia,LîMa LîMä åéæeze`ivn llk zybxp `l ynyay - ¦©¤¤©¤¤

,ynyd `edy eifd ly xewnde xe`nd wx `l` ,eifd lyBîk§
íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz"d xtq -á ÷ìç24lky - ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

exewna lha eifdy itk ,mxewn iabl zn`a milha mi`xapd
mi`xapd zeedzd m`y ,ep` mixne` ,`eti` ,cvik ,ynya
`l` "yi" ze`ivn eid `l md ,"lelre dlir" ly ote`a dzid
yi" jxca eedzpyk ,zrk mb ixd - mxewn iabl milha eid

"oi`nlehiad ote`ae ,mxewn iabl zn`a milha ok mb ixd md
:owfd epax jk lr uxzn ?ynyd iabl lha ynyd eify enk

"dén÷" eðéä,`edÎjexaÎyecwd iptl -Búòéãé àéäL ,à÷åc ©§©¥©§¨¤¦§¦¨
Cøaúély dricid ote`a mi`xapd z` rcei `edy itk - ¦§¨¥

äòéãéa ìáà .ähîì äìòîlî,oezgz zrc -ähnnL ¦§©§¨§©¨£¨¦¦¨¤¦©¨
äìòîì,`xapd cvny dricid -øác àeä àøápä Liä §©§¨©¥©¦§¨¨¨

,ähnnL Bæ äâOäå äòéãéa éøîâì ãøôðybxp `xapd - ¦§¨§©§¥¦¦¨§©¨¨¤¦©¨
xace "yi" ze`ivnlcxtp`edy `le ,eze` deedny xewndn

el yiy rcei `xapd mby zexnle ;exewn iabl ze`ivna lha
,`eti` ,cvik - iwl` gek `ed df xewnye ,eze` deednd xewn
xiaqi ?"oi`"k xewnd z`e "yi"k envr z` aeygl leki `ed
dpeekd oi` "oi`"l xewnd z` ayeg `edy dny ,owfd epax

`edy`vnp `l,byen epi`y (` :mipipr ipy ea yi "oi`" `l` ,
`xapd oi`y xace ,exewn z` (oian epi`) biyn `xapd oi` ,oky

oi` ely dbydd mlera ik ,"oi`" el `xew `ed biyne oian
y iptn (a .miiw xacddf beqayide `xapdy itk ze`ivn ly

okle ,ixnbl zxg` ze`ivn `ed ik ,exewn miiw `l - mi`vnp
ze`ivnd ote`ay df cvn - miiw `l - "oi`" el `xew `edely

-oi`oeylae .miiw exewn
:owfd epaxçkä ék- ¦©Ÿ©

Îe eze` deedndòôBMä©¥©
,ììëe ììk âOî Bðéà Ba¥ª¨§¨§¨
`xew `ed okle ,`xapl -
mlera ik ,"oi`" xewnl
`ed oi` - ely dbydd
`edy dna ipy oipr .miiw
,`ed "oi`" exewnl `xew
ze`ivnd beqay iptn
`l` ,`vnp `ed oi` ,ely
- ixnbl zxg` zedn `ed

:oldl xiaqiy itkíâå§©
CBøò ïéàmey oi`e - ¥£

,zekiiyììk äæì äæ¤¨¤§¨
,ììëe"yi"d oia oi` - §¨

zekiiye jxr mey "oi`"l
zeiedn izy md ,llk
ze`ivnd beqae ,zecxtp
,lynl enk .`vnp - exewn - "oi`"d oi` ,`vnp "yi"dy
oa`dy ze`ivn beqa ixd ,oa` deedzi lkyny ,xn`py
jdÎepiid df ze`ivn beq iable ,llk `vnp lkyd oi` ,z`vnp
mb ,oky .lkyn deedzn `idy e` "oi`"n oa`d deedzn m`

lkyepi`,ea z`vnp oa`dy ze`ivn ly df beqa `vnpàìŸ
,déúöwî àìå dépî,epnn zvwnn `le epnn `l -Cøòäî ¦¥§Ÿ¦§¨¥¥¨¤¤

äâOä äæéà âéOîe òãBé ìeìòäL ,älòä ìà ìeìòänL¤¥¤¨¤¨¦¨¤¤¨¥©©¦¥¤©¨¨
Búlòadbydde ,ely dbydd mlera z`vnp "dlir"dy ixd - §¦¨

,ea drityn,Bæ äâOäå äòéãé éãé-ìò dìöà ìèáe`edy - ¨¥¤§¨©§¥§¦¨§©¨¨
deednd "oi`"a dbyd mey el oi` "yi"d j` ,ezlira biyn

.eze`íúeîöòå íúeäîa íâå,"dlir"de "lelr"d ly -ïéà §©§¨¨§©§¨¥
,ìeìò äæå älò äfL ÷ø ,Ck-ìk ìBãb Løôäzednd la` - ¤§¥¨¨¨©¤¤¦¨§¤¨

,zecnde lkyd oipra lirl xaqedy itk ,xac eze` md mvrde
,lkyay zecnd - lkya mb xak epyi zecnd zedn mvry
zecnd xy`n xg` ote`a od lkyay zecnd mpn` m`y

,zecn ly oipr zedne mvra od ,od mb j` ,alaydépî àìå§Ÿ¦¥
,déúöwî àìå,epnn zvwnn `le epnn `le -ïéaL Løôääî §Ÿ¦§¨¥¥©¤§¥¤¥

BúBeäì Ba òôBMä øBàäå çkä úeäîì àøápä Liä úeäî̈©¥©¦§¨§¨©Ÿ©§¨©¥©§©
,Léì ïéàî,ixnbl mixg` zedne mvr md "yi"de "oi`"dy - ¥©¦§¥

.llk `vnp "oi`"d oi` "yi"d ly ze`ivnd beqaeàø÷ð ïëìå25 §¨¥¦§¨
,zn`c `ail` mb -.à÷åc "ïéà"î "Lé"dyrp xewndy - ¥¥©¦©§¨
ixdy zexnl ,"oi`"`n `a lkd ,"lkd jnn"`xapde ,zewl
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ùã÷ä úøâà
ùéå
àåä àøáðä ùéäù íâäå ÷"äìá äàéøá àø÷ð ïéàî
éáâì úåàéöîá ìèáù åðééäã äéî÷ áéùç àìë ë"â
å÷äù ò"éáàã ñ"éã íéìëäî åá òôåùä øåàäå çëä
ù"îë ùîùá ùîùä åéæëå íäá øéàî ä"á ñ"à øåà
'úé åúòéãé àéäù à÷åã äéî÷ åðééä .á"ç à"÷ìá
ùéä äìòîì äèîîù äòéãéá ìáà .äèîì äìòîìî
åæ äâùäå äòéãéá éøîâì ãøôð øáã àåä àøáðä
ììëå ììë âùåî åðéà åá òôåùä çëä éë äèîîù
àìå äéðéî àì ììëå ììë äæì äæ êåøò ïéà íâå
òãåé ìåìòäù äìéòä ìà ìåìòäîù êøòäî äéúö÷î
äòéãé é"ò åìöà ìèáå åúìéòá äâùä äæéà âéùîå
ë"ë ìåãâ ùøôä ïéà íúåîöòå íúåäîá íâå åæ äâùäå
äéúö÷î àìå äéðéî àìå ìåìò äæå äìéò äæù ÷ø
øåàäå çëä úåäîì àøáðä ùéä úåäî ïéáù ùøôääî
à÷åã ïéàî ùé àø÷ð ïëìå ùéì ïéàî åúååäì åá òôåùä
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הדיוק "ÍÙÈ‰Ï"דכאן בחצע"ג): בההוספה שמאיר„‡Û(כנ"ל כמו ה"ה כו' מהקו (ÊÁÓÂ˜שהוא Ì‰·
אבל בזה? מוסיף מה דלכאורה - בשמש השמש דזיו בהדוגמא היאÈ¯˜ÈÚ˙זה דהשמש בנדו"ד·ÂÎÈÓÒ˙היא, וגם - להזיו) ÚÈ„È‰ממש
שבידיעה)". ההרגש - (משא"כ באדם גם שייכת - פ"ג.24.שמלמעלמ"ט והאמונה היחוד ˘ËÈÏ"‡:25.שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם"



עז ixyz 'e ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ו' קודש שבת יום
,lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùéä úéùàø äðäå,lw 'nr cr.åúìéò

el yiy rcei envr`ed ,`eti` ,cvik ,eze` deednd xewn
oi`y :mipiprd ipy cvn df ,xen`k ,`l` ?"oi`" el `exwl leki

ze`ivnd beqa `vnp `ed oi`e ,`xapd yil byene oaen `ed
.`xapd yid ly

ze`ivn zeedzdy ,llk jxca lirl xiaqd owfd epaxy ixg`
"oi`n yi" d`ixa ly ote`a wx zeidl dleki ,zeipgexn "yi"
ziy`xdy oldl owfd epax xiaqi ("lelre dlir" ly ote`a `le)

yid ly dlgzdde`xapdly zexitqd xyr ly milkd od
ÎdxiviÎd`ixa zenlerd
oipr dfy zexnly .diyr
jxray "zexitq" ly
od mnvr zenlerd
lka - mleray zewl`d
zexitqd ly milkd z`f
ze`ivn ly oipr xak md
mlera elit`y ,oke ."yi"
ly oipr epyi "zeliv`"d
yi" dfy `l` ,"yi"

lv`pdyi" `le "`xapd"
zeedzd xwiry ,mkqi owfd epaxe .(cxtp xace "yi" `edy)
da `wecy "zeliv`c zekln"n `ed ,cxtp xac `edy "yi"d

."oi`n yi" zeedl "seq oi`" ly gekd `hazn:owfd epax oeylae
øNòc íéìkä ïä ,Búlçúe àøápä Liä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©¥©¦§¨§¦¨¥©¥¦§¤¤

;çeø Lôð úBøBàä íâå ,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ- §¦¦§¦¨§¦¨£¦¨§©¨¤¤©
mday - milkl zeig ly oipr mde milka miyalznd zexe`d
zepigad izy ixd ,dnype gex ,ytp zepigad yly ixd opyi

,"yi" ly oipr ok mb od gexe ytpäîLpä úðéçaî eàøáðå§¦§§¦§¦©©§¨¨
,úe÷ìà àeäL äiNò-äøéöé-äàéøáã úBøéôñ øNòc- §¤¤§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¡Ÿ

ly milkd ly "yi"d oipr z` deedn zexitqd ly zewl`de
,mdly gexde ytpd mbe zexitqdïäådpiga -ef-zexe`d §¥

od - zexitqd ly.úeìéöàc úeëìîc íéìk ã"îlä- ©¨¤¥¦§©§©£¦
zekln" ly milkd zeipevig elit`e milkd mb ixd "zeliv`"a

ae ,zewl` md "zeliv`czekln" ly milkd zeipevig
zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera miyalznd "zeliv`c

,inipt :zepigad yly mdn cg` lka yi - zeige dnyp mdl
,"x"zq" oeyld minrtl aezky itk e` ,oevige irvn`q,se

z,jexyly mr "zekln"ay zexitqd xyr lky ixd - y`
miyalznd ,milk c"nl md - odn zg` lkay zepigad

diyrÎdxiviÎd`ixaa
lye zexe` ly oipr mde
ly "zexitq"l dnyp

.diyrÎdxiviÎd`ixaïëå§¥
,úeìéöàazeedzdd - ©£¦

`id "lv`pd yi"d ly
ly milkd zeipevign
- "zeliv`"ay zexitqd
íéìkä úeiðBöéçî¥¦¦©¥¦
úeìéöàc úBøéôñ øNòc§¤¤§¦©£¦
eàøáð ,úe÷ìà ïäL¤¥¡Ÿ¦§§

úeìéöàc úBìëéäämda milke zexitq ly oipr df oi`y - ©¥¨©£¦
eze` ly zeipevig ly oipr df `l` ,miinipt zexe` miyalzn

,mler,úBøéôñ øNòc íéìebòä úðéça ïäa LaìúnL- ¤¦§©¥¨¤§¦©¨¦¦§¤¤§¦
xi`n epi`y ,zexitqd ly siwne lebir ly oipr `ed "milebir"
`l` - eze` dignd iniptd xe`d enk didi xacdy ,zeinipta
lkei digne xi`n `edy xacdy ,siwn ly ote`a wx xi`n `ed
yi"a `edy itk "yi" miptÎlkÎlr - "yi" ly oiprl ybxp zeidl

,"lv`pdúBôeb íâåd -miteblyïäL úeìéöàc íéëàìnä §©©©§¨¦©£¦¤¥
,Lé úðéçazexitqd ly milkd zeipevign mieedzn - §¦©¥
,"zeliv`"cáeúkL Bîëe26,"äìäz íéNé åéëàìîáe" :- §¤¨§©§¨¨¨¦¨¢¨

mik`ln o`k aezk `l ixdmzqmik`lnd ,"eik`ln" `l` ,
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ixyz 'e ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ו' קודש שבת יום
,lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùéä úéùàø äðäå,lw 'nr cr.åúìéò

el yiy rcei envr`ed ,`eti` ,cvik ,eze` deednd xewn
oi`y :mipiprd ipy cvn df ,xen`k ,`l` ?"oi`" el `exwl leki

ze`ivnd beqa `vnp `ed oi`e ,`xapd yil byene oaen `ed
.`xapd yid ly

ze`ivn zeedzdy ,llk jxca lirl xiaqd owfd epaxy ixg`
"oi`n yi" d`ixa ly ote`a wx zeidl dleki ,zeipgexn "yi"
ziy`xdy oldl owfd epax xiaqi ("lelre dlir" ly ote`a `le)

yid ly dlgzdde`xapdly zexitqd xyr ly milkd od
ÎdxiviÎd`ixa zenlerd
oipr dfy zexnly .diyr
jxray "zexitq" ly
od mnvr zenlerd
lka - mleray zewl`d
zexitqd ly milkd z`f
ze`ivn ly oipr xak md
mlera elit`y ,oke ."yi"
ly oipr epyi "zeliv`"d
yi" dfy `l` ,"yi"

lv`pdyi" `le "`xapd"
zeedzd xwiry ,mkqi owfd epaxe .(cxtp xace "yi" `edy)
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`id "lv`pd yi"d ly
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- "zeliv`"ay zexitqd
íéìkä úeiðBöéçî¥¦¦©¥¦
úeìéöàc úBøéôñ øNòc§¤¤§¦©£¦
eàøáð ,úe÷ìà ïäL¤¥¡Ÿ¦§§

úeìéöàc úBìëéäämda milke zexitq ly oipr df oi`y - ©¥¨©£¦
eze` ly zeipevig ly oipr df `l` ,miinipt zexe` miyalzn

,mler,úBøéôñ øNòc íéìebòä úðéça ïäa LaìúnL- ¤¦§©¥¨¤§¦©¨¦¦§¤¤§¦
xi`n epi`y ,zexitqd ly siwne lebir ly oipr `ed "milebir"
`l` - eze` dignd iniptd xe`d enk didi xacdy ,zeinipta
lkei digne xi`n `edy xacdy ,siwn ly ote`a wx xi`n `ed
yi"a `edy itk "yi" miptÎlkÎlr - "yi" ly oiprl ybxp zeidl

,"lv`pdúBôeb íâåd -miteblyïäL úeìéöàc íéëàìnä §©©©§¨¦©£¦¤¥
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mik`ln o`k aezk `l ixdmzqmik`lnd ,"eik`ln" `l` ,
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אגרות קודש

]בין כסא לעשור תשי"א[

...אמירת העולה לתורה חזק חו"נ - לא חשיב הפסק כי הוא שייך לקריאת הסיום )ראה שו"ע 

אדה"ז סקס"ז ס"ט(. וגם הוא אומר, כי נוסחא שלנו היא ונתחזק...



היום יום . . . עח

ה'תש"גכט אלול, ערב ר"היום רביעי
יִלין.  ְבׁשִ ָרה. ֵערּוב ּתַ ַרת ְנָדִרים, ּוַבֲעׂשָ ִים. ַהּתָ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ְוֵאין ְנִפיַלת ַאּפַ ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ

חומש: האזינו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ. פה־פז.

תניא: האותיות הנגלות . . . כנודע.

יום הולדת את הצ"צ - שנת תקמ"ט.
מפתגמי רבינו הזקן: מען הָאט גָאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת 

דער גוף פון א אידען.

ַנת תקמ"ט. ַמח ֶצֶדק" – ׁשְ ֶדת ֶאת ַה"ּצֶ יֹום ֻהּלֶ

ל ְיהּוִדי. רּוְך־הּוא ּגּופֹו ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ה ָיָקר ֵאֶצל ַהּקָ ּמָ ג, ַעד ּכַ ֵקן: ֵאין ָלנּו ׁשּום ֻמּשָׂ נּו ַהּזָ ֵמי ַרּבֵ ְתּגָ ִמּפִ

ה'תש"דא תשרי, א דר"היום חמישי

חומש: האזינו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. פח־צ.

תניא: כ. איהו . . . ־258־ בלה"ק.

ִעיָלה. ְלָדִוד גו'  יׁש, ְלַבד ִמּנְ ּדִ ּקַ ּבַ א"  ֶהֱחָינּו. ֵאין ּכֹוְפִלין "ְלֵעּלָ רֹון. ׁשֶ ּכָ ל יֹום ַהּזִ רֹות: ׁשֶ ת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ְרּכַ ּבִ
ה מֹוֲעֵדי", ְו"ַאְתִקינּו".  י ֹחק. ְוֵאין אֹוְמִרים "ֵאּלֶ ְקעּו, ּכִ ִקּדּוׁש ַהּיֹום: ּתִ ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה גו' - ֹקֶדם ָעֵלינּו. ּבְ

ית־ָקָטן. ּלִ ִליְך: ְמַנֲעִרים ׁשּוֵלי ַהּטַ ְלַתׁשְ
ָרָכה ְוֹקֶדם ָהֲאִכיָלה. אֹוְכִלים ֹראׁש ַאִיל, ֲאָבל ֵאין אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון"  ּפּוַח - ַאַחר ַהּבְ ַעל ַהּתַ "ְיִהי ָרצֹון" ׁשֶ

ּפּוַח. י־ִאם ַעל ַהּתַ ּכִ

ה'תש"דב תשרי, ב דר"היום ששי
ת מּוָסף. ְתִפּלַ ין - ּבִ ְלֵאל עֹוֵרְך ּדִ

חומש: האזינו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. צא־צג.

תניא: והגם שהיש . . . . ־קל־ עילתו.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

א(,  ַעּמּוד  )ע"ד  ַהֶהְפֵרׁש"  "ְלָהִבין  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ַמע"  ִריַאת־ׁשְ ַהּקְ ַער  "ׁשַ ּדּור  ּסִ ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 
י  ָראׁשֵ ׁשֶ סּוִקים  ֵמַהּפְ נֹות  ּוָ ַהּכַ ֵהם  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ רּוׁשֹו:  ּפֵ ֹכַח",  ּבְ א  "ָאּנָ אֹוְמִרים  ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ּקֶֹדם  ׁשֶ
ָבה, ֲאָבל ֵאין  ַמֲחׁשָ ֹכַח כּו'" ּבְ א ּבְ בֹות "ָאּנָ ִנים ַהּתֵ ַכּוְ ּמְ ם מ"ב, ָאְמָנם ֵיׁש ׁשֶ ֵ ִני ִמּשׁ ם ׁשֵ ֶהם ׁשֵ ּלָ בֹות ׁשֶ ּתֵ
ָנתֹו  ּוָ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ְוָאז ּכַ רּור ּבְ נֹות ָצִריְך ִלְלֹמד ָהִעְנָיִנים ּבָ ַכּוָ בֹות. ְוָהעֹוֵסק ּבְ אֹוְמִרים ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּתֵ

ְרצּוָיה.

ה'תש"דג תשרי ש"תשבת
ת מֹוָצֵאי יֹום טֹוב.  ּבָ ָכל ׁשַ ָנה", ְוֵכן ּבְ ַמְתִחיִלין "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְוֹלא "ְלכּו ְנַרּנְ

מֹוָך - ִמיֵמי ֶקֶדם. לּו ָבם. ִמי ֵאל ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ׁשּוָבה - ִיּכָ
חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: יחכב. צדצו.
תניא: אך נשמת . . . 260 בבי"ע.

ת  ּבָ ׁשַ נּו:  ַרּבֵ לֹו  ר  ִסּפֵ תקס"ד  ֱאלּול  ּבֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ֵצא  ּתֵ ב  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ יִחידּות  ּבִ
ְבּתָ ַעד ֲהָוָי'  יד ִמּמֶעְזִריְטׁש( – ּתֹוָרה, ְוַהְתָחָלָתּה "ְוׁשַ ּגִ י )ָהַרב ַהּמַ בֹוא תקכ"ח ָאַמר מֹוִרי ְוַרּבִ ת ּתָ ָרׁשַ ּפָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עט היום יום . . . 
הּוא ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות, ִיְהֶיה  ר ֲהָוָי', ׁשֶ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ֲאׁשֶ י ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֱאלֶֹקיָך", ּוֵבֵאר ּכִ
ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ָהיּו  א  יׁשָ ַקּדִ א  ַהֶחְבַרּיָ ל  ּכָ ֱאלִֹקים.  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ַבע,  ַהּטֶ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֱאלִֹקים  ֱאלֶֹהיָך, 
יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ֵאינֹו  הּוא  י  ּכִ ָאַמר,  יּפָאִלי  ֵמַאּנִ זּוְסָיא  ְמׁשּוָלם  ר'  יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ַהִהיא.  ִמּתֹוָרה  דֹוָלה  ּגְ
ְהֶיה  ִמים ּתִ בֹות: ת, ּתָ י ּתֵ ׁשּוָבה ָראׁשֵ י ּתְ ׁשּוָבה ַלֲחָלִקים, ּכִ ק ֶאת ַהּתְ ן ְיַחּלֵ זֹו, ְוַעל ּכֵ ׁשּוָבה ּכָ ְלַמֲעַלת ּתְ
ֵעהּו. ה, ַהְצֵנַע  ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ מֹוָך. ב, ּבְ י ָתִמיד. ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ִעם ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך. ש, ׁשִ

ֶלֶכת ִעם ה' ֱאלֶֹקיָך.

ֵמָחֵמׁש  ְצרּוָפה  ׁשּוָבה"  "ּתְ ַבת  ּתֵ ם:  ִסּיֵ "ל,  ַהּנַ ֶאת  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ם  ה ָהֳאָפִנים – ְוֻכּלָ ָ ֲאִריכּות ֲחִמּשׁ ׁשּוָבה – ּוֵבֵאר ּבַ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶרְך ְוֹאֶפן ּבַ ל אֹות הּוא ּדֶ ר ּכָ אֹוִתּיֹות, ֲאׁשֶ

ה. ִפּלָ ִאים ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּבָ

ה'תש"דד תשרייום ראשון
נּו. ְסִליחֹות. ַדְלָיה ִנְדֶחה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ צֹום ּגְ

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. צז־צט.

תניא: אמנם . . . קלא והלידה.

ֹאֶפן ָהא': "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ אּור ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִקּצּור ּבֵ

ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִמימּות,  ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  ּתָ ת, 
ְקֵראת  ַהּנִ  – ב  ַהּלֵ ִמימּות  ּתְ ִהיא  ָנה  ּלָ ּכֻ ַעל  ָהעֹוָלה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶאל  ּוְבַיַחס  ִמימּות,  ַהּתְ ִעְנַין  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות 

ַאְבָרָהם "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך". ָאמּור ּבְ ֶעְרְנְסְטַקייט ]=ְרִצינּות[ – ּכָ

ה'תש"דה תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. ק־קב.

תניא: ובזה יובן . . . קלא וכדלקמן.

אּור ֹאֶפן ַהּב': ִקּצּור ּבֵ

ר ִהְתַהּוּות  ְבָרִאים, ֲאׁשֶ י ָתִמיד. ֲהָוָי' מֹוֶרה ַעל ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ְוִהְתַהּוּות ַהּנִ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ש, ׁשִ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ְוִהיא  ְלֵיׁש.  ֵמַאִין  ֵאין־ֲערֹוְך  ֶדֶרְך  ּבְ ְוַחּיּוָתּה הּוא  ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ

ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִעְנַין ַהֲהָוָי' ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ

ה'תש"דו תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. קג־קה.

תניא: והנה כמו"כ . . . 262 להחיותם.

אּור ֹאֶפן ַהג': ִקּצּור ּבֵ

ֱאלֶֹקיָך",  ֲהָוָי'  ֵאת  ִל"ְוָאַהְבּתָ  ִלי  ּכְ ֶזהּו  ר  ֲאׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹוָך,  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ו, 
ת  ִסּבַ ׁשּוָבה ּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו". ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ ַמֲאָמר "ּכָ ּוֵבאּור ּבְ

ֵלב טֹוב.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ה  אלול כ"ט ראשון יום מדעתו? שלא אדם של ידו קונה מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰øèLa ÷éæçnä©©§¦¦§¨
àì ¯ øèMä BúBàa äáeúkä ò÷øwä úBð÷ì éãk øbä éñëpî¦¦§¥©¥§¥¦§©©§©©§¨§©§¨Ÿ

.BúéçBìö ét ìò BúBà øöì ,ãáìa øèMä àlà äð÷̈¨¤¨©§¨¦§©¨Ÿ©¦§¦
משנה': ה'לחם הקשה

ב)בגמרא מט, קמא שטר (בבא המחזיק סבא: ייבא רב שאל
גר של שהיתה קרקע של מתנה שטר או יורשים)קנין לו (שאין

והשטר  הקרקע את לקנות כדי רק בו מחזיק הוא האם -
עצמו, השטר את לקנות בדעתו אין אבל כראיה, לו ישמש

הקרקע את קונה שאינו בה)וכיון החזיק לא את (כי קונה אינו
צלוחיתו")השטר ע"פ "לצור בו על (להשתמש גם דעתו שמא או ,

על  רק דעתו אכן שאם משמע ומזה בו? וזוכה השטר נייר
כתב  מדוע כן ואם השטר, את קנה לא הנייר על ולא הקרקע
את  קנה הקרקע" לקנות "כדי בשטר שהמחזיק הרמב"ם

צלוחיתו"? פי על אותו "לצור השטר
הש"ך סק"ג)ומבאר ערה סי' :(חו"מ

דעתו  האם ייבא רב של ספיקו מהו לשאול יש לכאורה

דעתו  אין שמא או השטר נייר על גם היא השטר מחזיק של
ידו  כי אותו יקנה השטר על דעתו אין אם גם הרי - עליו

א)כחצרו פו, א. נד, ב"ב שלא (תוס' לאדם קונה שחצר וכשם ,
א)מדעתו  יא, צריך (ב"מ אלא מדעתו? שלא לו קונה ידו כך

שלא  לו קונה אדם של שחצרו סובר אינו ייבא שרב לומר
קונה  חצר שלהלכה כיון אבל מסתפק, הוא ולכן מדעתו
השטר  את קונה בשטר המחזיק כחצרו, וידו מדעתו שלא

לקנותו. תחילה התכוון שלא אף
המשפט' סק"ב)וב'נתיבות התוספות (שם דברי את הביא

א) נד, ידיעתו,(ב"ב בלא אף בה שמונח מה את קונה שחצרו
היה  יודע היה ואילו בחצרו, מונח שהדבר ידע כשלא רק
אינו  ואףֿעלֿפיֿכן בידו שהשטר כאן אבל לקנותו, מתכוון

קנה. לא - לקנותו מתכוון
ידע  אם שאפילו הרמב"ם בדעת נקט הש"ך אבל
אף  ולכן לו, קונה ידו - לקנותו התכוון ולא בידו שהשטר
השטר. את קנה הקרקע, את לקנות כדי רק בשטר שהחזיק

ה'תשע"ו  תשרי א' שני יום מסותרת  מתנה

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰ïúBpä©¥
éøö ...äðzîeáúk' :íéãòì øîà .úîñøôîe äéeìb äéäzL C ©¨¨¨¦¤¦§¤§¨§ª§¤¤¨©§¥¦¦§

ïBîî ãaàì éãk ,àeä íéøòî äfL ;íeìk dðéà ¯ 'Bì eðúe øúqa©¥¤§¥¨§¤¤©£¦§¥§©¥¨
ò÷ø÷ úðzî øèL ìk ,Cëéôì .ïziL øçà økîéå øæçiL ,íéøçà£¥¦¤©£Ÿ§¦§Ÿ©©¤¦¥§¦¨¨§©©§©©§©
äéeìb äðzî Bì eáúk ...ïúBpä éðBìt eðì øîàå' :Ba áeúk ïéàL¤¥¨§¨©¨§¦©¥¦§©¨¨§¨
äëæ àìå ,àéä úøzñî äðzî ànL dì ïéLLBç ...'úîñøôîe§ª§¤¤§¦¨¤¨©¨¨§ª¤¤¦§Ÿ¨¨

.ìa÷îä©§©¥
הרמב"ם  ומבאר מתנה, אינה בסתר שניתנה מתנה
יעשו  והמקבל הנותן שמא לחשוש יש כי הוא שהטעם
המתנה  את הנותן ימכור זו נתינה ולאחר ביניהם, קנוניה
ולכן  מהקונה. אותה ויוציא המתנה מקבל ויבוא אחר לאדם
אינה  – ומפורסמת גלויה שאינה שמתנה חכמים קבעו

מתנה.
והרשב"ם הראב"ד מגבינן)אך לא ד"ה ב מ, ביארו (ב"ב

אחר, לאדם זו מתנה נתן או מכר כבר שמא הוא שהחשש
מתנה  לו נותן לכן זה מאדם הנאה טובת וקיבל היות אך
ולכן  לאחר, נמסרה כבר שהרי אותו מטעה שבאמת אף זו,

בסתר אותה משנה)נותן לחם משנה, .(מגיד
המתנה  שמא הוא שהחשש מפרש, הרמב"ם אין ומדוע
עדיף  זה וטעם כלל, קנה לא המקבל ולכן לאחר נמסרה

קנוניה? עשו והמקבל שהנותן חששו שחכמים שכתב, ממה
האזל': ה'אבן מבאר

שם)הגמרא היינו (ב"ב 'סתמא', לעדים אמר הנותן אם דנה
אמר  לא גם אך לו', ותנו בסתר 'כתבו במפורש אמר שלא
נחשב  הדבר האם – ומפורסמת' גלויה מתנה 'כתבו להם
זה  במקרה שגם היא הגמרא ומסקנת מסותרת'? 'מתנה

היא" מסותרת שמא לה ב)"חוששים בהלכה .(וכמובא
שניתנה  מחשש מתנה אינה מסותרת' ש'מתנה נפרש ואם
זה  לאדם המתנה את להקנות מתכוין ואינו אחר לאדם כבר
והרי  מסותרת", למתנה "חוששים הגמרא אומרת מדוע –
את  נקבל המתנה את לתת התכוין שלא הנותן יטען אם
ואכן  כדין? מתנה זו תהא – כלום יטען לא ואם טענתו,

מיגש הר"י במ"מ)לשיטת שלא (הובא טוען הנותן אם רק
– כלום טוען אינו ואם המקבל, זכה לא להקנות התכוין

המקבל. זכה
לגמרי, פסול 'סתם' שכתוב השטר הרמב"ם לדעת אבל
לפרש  בהכרח ולכן זו, במתנה המקבל יזכה לא ולעולם
כדי  השטר את פסלו חכמים כי במתנה זכה לא שהמקבל

הקונה. כנגד המקבל עם קנוניה יעשה לא שהנותן

ה'תשע"ו  תשרי ב' שלישי יום צדקה  ספק

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰òøî áéëL§¦§©
íéiðòì ï÷lç Bà ,ïøé÷ôä Bà ,íeìk øiL àìå åéñëð ìk Léc÷äL¤¦§¦¨§¨¨§Ÿ¦¥§¦§¦¨¦§¨©£¦¦

.ìka øæBç ,ãîò íà ¯¦¨©¥©Ÿ
ב)בגמרא קמח, כדין (ב"ב דינם האם אלו במקרים הסתפקו

שלא  דעת על אלא לתת התכוון שלא שכיבֿמרע מתנת שאר
בלב  להקנות מתכוון ועניים הקדש שלגבי או מחוליו יעמוד
הספק, נפשט לא ובגמרא ומאחר יעמוד. אם אפילו שלם
הנכסים, את לתת חייב ואינו בו לחזור שיכול הרמב"ם פסק
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המוחזק. מיד מוציאים שאין ממון בדיני ספיקות שאר כדין
כדין  ולשלם להחמיר צריך שמספק וסוברים חולקים ויש
חייב  הוא אם כי לחומרא') דאורייתא ('ספקא איסור ספק
יחל  'לא של תורה איסור על עובר הוא הרי משלם ואינו

ב)דברו' קמח, ב"ב מקובצת .(שיטה
סופר" רמ)וה"חת"ם סי' ונדב (יו"ד לתורה שעלה באדם דן

ושכח  שבעיר, הצדקה מארגוני אחד עבור לצדקה סכום
לכולם  ולתת להחמיר צריך מספק האם – נדר מהם לאיזה

לא? או
להחמיר  צריך הרמב"ם לדעת גם זה שבמקרה וכתב
ספק  כדין כאן להחמיר שאין הרמב"ם של טעמו כי מספק,
(ודאי) 'ברי' טוען עצמו שהבעלֿדין משום הוא איסור

מי  ואין ימות, אם רק להקדיש היתה דעתו כי חייב שאינו
היה  מה יודעים איננו שהרי כנגדו הפוכה טענה שטוען
כגון  חייב הוא אם מסופק עצמו שהוא במקרה אך בדעתו,
ספק  כדין להחמיר עליו התחייב, למי זוכר שאינו באופן

איסור.
בדיני  ובספק מאחר כי הרמב"ם בדעת שביארו יש אך
אלא  ספק כאן אין שוב המוחזק, אצל הממון נשאר ממונות
דאורייתא  'ספקא דין כאן אין וממילא בוודאי, שלו הממון

קיא)לחומרא' פסחים שיעורים קובץ וראה הר"ן, בשם שם שטמ"ק ,(ראה
- חייב האם יודע ואינו מסופק עצמו הוא כאשר גם זה ולפי

להחמיר. חייב אינו

ה'תשע"ו  תשרי ג' רביעי יום תורה  ספר מכירת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰òøî áéëL§¦§©
íò ïélôzäå ...ïéìèìhnä ìk ìèBð ¯ 'éðBìôì éñëð' :øîàL¤¨©§¨©¦§¦¥¨©¦©§§¦§©§¦¦¦
÷ôñ Ba Lé ,äøBz øôñ ìáà .íéñëð ììëa ìkä ;íéøôñ øàL§¨§¨¦©Ÿ¦§©§¨¦£¨¥¤¨¥¨¥
ïéàéöBî ïéà ,BNôz íà Cëéôì ;Bðéà Bà íéñëð ììëa àeä íà¦¦§©§¨¦¥§¦¨¦§¨¥¦¦

.Bãiî¦¨
פירש  ב'נכסים', נכלל תורה ספר האם הספק ו את

שלפנינו)התוספות הגמרא גירסת לפי איבעיא. ד"ה א קנא, בתרא :(בבא
תורה ספר למכור אסור כלל ובדרך א)היות כז, אינו (מגילה

למכרו, מותר שלפעמים כיון שמא או כ'נכס', להחשב יכול
אשה" ולישא תורה "ללמוד 'נכסים'.(שם)כגון בכלל הריהו ,

ערוך' ב'שלחן נפסק סי"א)וכן רמח סי' נכסי (חו"מ "אמר
ספק  בו יש תורה ספר אבל המטלטלין... כל נוטל - לפלוני

נכסים". בכלל הוא אם
חיים' 'אורח ערוך' ב'שלחן ס"י)אך קנג "יש (סי' פסק:

למכרו  מותר תורה ספר אפילו - בשלו דיחיד אומרים
והמרדכי  הרא"ש דעת והיא שירצה". מה כל בדמיו ולעשות

ד"ה) קנג סי' יוסף בבית רק (הובא הוא תורה ספר למכור שהאיסור
ספר  אבל עליו, חלה רבים שקדושת רבים, של תורה בספר

הרמב"ם אך למכור. מותר יחיד של ה"ב)תורה פ"י ס"ת (הל'

השניה  הדעה וזוהי יחיד, של תורה ספר מכירת גם אוסר

ערוך' ללמוד (שם)ב'שולחן אלאֿאםֿכן שאוסר, מי "ויש
אשה". לישא או תורה

אברהם' ה'מגן שם)והקשה במחה"ש וראה סקכ"ב, מדוע (שם :
הרמב"ם, דעת את רק ערוך' ה'שלחן הביא משפט' ב'חושן
'נכסי  האומר ולכן יחיד של תורה ספר אפילו למכור שאסור
ב'אורח  ואילו בנכסים, נכלל תורה הספר אם ספק לפלוני'

שליחיד הדעה את גם הביא תורה xzenחיים' ספר למכור
שהיא  ראשונה כדעה הובאה זו דעה מזו: ויתירה שלו,

העיקרית?
סופר' ה'חתם שם)ותירץ לאו"ח (הגהות

שם)בגמרא רואה (מגילה אינו תורה ספר שהמוכר מבואר
יוסף' ה'בית והביא לעולם, ברכה המרדכי)סימן בשם (שם.

של  תורה ספר למכור המתירים לדעת גם אמורים שהדברים
למכור  המתיר לדעת שגם שכיון לומר, יש זה ולפי יחיד.
בכספי  ברכה סימן המוכר יראה לא יחיד של תורה ספר
יש  זו לדעה גם כן ואם ימכור, לא למעשה זו, מכירה
זה, ולפי כ'נכס'. להיחשב יכול תורה ספר האם להסתפק
ספר  אם ספק לפלוני' 'נכסי שהאומר משפט' ב'חשן ההלכה
תורה. ספר למכור המתירה לדעה גם היא - בהם נכלל תורה

ה'תשע"ו  תשרי ד' חמישי יום החצר? את חולקים כיצד

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰øëNì éeNò Bðéà íàå§¦¥¨§¨¨
eðkLiL øLôà éàL ,äðL äðL da ïéðëBL ,àéä øöç íà ¯¦¨¥¦§¦¨¨¨¨¨¤¦¤§¨¤¦§§

.äwìç ïéc da ïéà éøäL ,äiàø ÷fä éðtî ,ãçàk ïäéðL§¥¤§¤¨¦§¥¤¥§¦¨¤£¥¥¨¦£ª¨
הנכס  לחלוקת אפשרויות מספר קיימות זה במקרה

מסויים: חיסרון יש מהן אחת ובכל המשותף,
ואז  חלקים, לשני הנכס את לחלק היא אחת אפשרות
כי  לשימוש ראוי שאינו מאוד קטן חלק אחד כל יקבל

חלוקה. כדי בה שאין קטנה בחצר מדובר
לפי  בחצר השימוש את לחלק היא נוספת אפשרות

מסוים. זמן בחצר ישתמש שותף כל כאשר זמנים,
אז  אך ביחד, בה ישתמשו ששניהם נוספת ואפשרות

לעיני  גלויים יהיו ומעשיו אחד כל של פרטיותו תיפגע
חברו.

היא  השניה האפשרות הרמב"ם לדעת ולמעשה,
יכול  הוא בכך חפץ השותפים אחד וכאשר המועדפת,
אך  מתנגד, הלה אם אף זמנים לפי חלוקה מחברו לדרוש
לפי  חלוקה השני על לכפות יכול האחד אין הראב"ד לדעת
להיות  אטרח לא 'לעולם לטעון: יכול השני שהרי זמנים,
תהא  מה יפנה להיכן לו אין 'אם ועוד: בשנה', שנה גולה

עליו'?
בסמוך  בחצר הדר הרמב"ם, לדעת המחלוקת: וביאור
להימנע  ניתן ולא מאחר ביניהם, הפרדה כל ללא לחברו



v"ndqeפב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

) גמור היזק זה הרי לעברו מלהביט ראיה'),לחלוטין 'היזק
מידי  ממקומו ולגלות לטרוח רוצה שאינו לטענה מקום ואין
מתירות  לא אלו טענות כי דירה, ימצא לא אף ואולי שנה

לחברו. להזיק לאדם
לטעון  יכול שהרי גמור נזק כאן אין הראב"ד לדעת אך

שימושים  מלעשות נמנע והלה שמאחר אלא בו, יביט שלא
במניעת  רק מתבטא והנזק בו, שיביט מחשש בחצר מסוימים
אצא  מדוע כנגדו: לטעון האחר השותף יכול בחצר, שימוש

אתה? ולא האזל)אני .(אבן

ה'תשע"ו  תשרי ה' שישי יום חריג  לשימוש שכנים התנגדות

:·È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ïéìBëé ,øöçaL úeðç£¤¤¨¥§¦
ìBwî ïLéì ïéìBëé eðà ïéà' :Bì øîBìå Bãéa úBçîì íéðëMä©§¥¦¦§§¨§©¥¨§¦¦Ÿ¦
.÷eMa øëBîe Búeðça Bzëàìî äNBò àlà ,'ïéàöBiäå ïéñðëpä©¦§¨¦§©§¦¤¨¤§©§©£¥©
ïLéì ïéìBëé eðà ïéà' :Bì øîBìå Bãéa úBçîì ïéìBëé ïðéà ìáà£¨¥¨§¦¦§§¨§©¥¨§¦¦Ÿ

.ïk úBNòì ÷éæçä éøäL ,'íéçøä ìBwî Bà Léhtä ìBwî¦©©¦¦¨¥©¦¤£¥¤§¦©£¥
לעיין: ויש

'אין  ולומר למחות השכנים יכולים שבחצר בחנות מדוע
בעושה  ואילו והיוצאים', הנכנסים מקול לישון יכולים אנו

ב)מלאכתו כ, ב"ב - במשנה כמבואר כלים' אינם ('עושה בחנותו
הפטיש  קול והרי והרחיים', הפטיש 'קול על למחות יכולים

והיוצאים"? הנכנסים מקול השינה מונע "יותר
משנה': ה'מגיד ומבאר

ואכן  כן", לעשות ש"החזיק הרמב"ם, כדברי מדובר, כאן
לעכב  השכנים יכולים מלאכתו לעשות הוחזק לא עדיין אם
הפטיש  'קול של הרעש בגלל בחנות המלאכה את גם
הוא  המקרים שני בין וההבדל שנתם. את המונע והרחיים'
אך  עצמו, לגבי חזקתו מועילה בחנותו מלאכתו שבעושה

והיוצאים' 'הנכנסים xvgdלגבי ipan mpi`y חזקתו אין -
חזקה.

סק"ג)וה'דרישה' קנו סי' והיוצאים'(חו"מ 'הנכנסים הוסיף :
זה", ומחר זה נכנס "היום שונים, אנשים כלל, בדרך הם,
"הוא  החצר בני לגבי החנות בעל אבל חזקה, כאן אין ולכן
חזקה. לו יש כך ומשום תמיד" המלאכה את העושה הוא

ראשונים כמה לדעת שם)אך ב"ב רמב"ן השכנים (רשב"א, אין
אין  כי והיוצאים', 'הנכנסים של רעש מחמת לעכב יכולים
נגד  ומחאתם והרחיים', 'הפטיש לרעש זה רעש בין הבדל
והיוצאים  שהנכנסים משום הוא לחנות בחצר השימוש
לחצר  הנכנסים אנשים ריבוי היינו, הדרך', ל'ריבוי גורמים
את  העושה אבל החצר, לבני טורח גורמים ממנה ויוצאים
ויוצאים  נכנסים ואין בשוק, היא והמכירה בחנות מלאכתו

למחות. יכולים אינם מוחזק אינו אם אף -
ערוך ' ס"ב)וה'שלחן קנו סי' הרמב"ם,(חו"מ כדעת פסק

למחות  השכנים יכולים ולא בחנותו", מלאכתו "עושה
יכולים  בתחילה אבל כן", לעשות החזיק שכבר "מאחר
הנ"ל  הראשונים כדעת סובר והרמ"א בידו. ולמנוע למחות

ובביתו בחנותו שעושה מה dligzklש"כל elit` אינן
למחות". יכולין

ה'תשע"ו  תשרי ו' קודש שבת רשות  ללא חברו בחצר שימוש

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰...ïè÷ ílñ ãéîònä©©£¦ª¨¨¨
÷æða ÷éæçä àì ¯ eäãN CBúa Bà Bøáç øöç CBúa Bìúk ãöa§©¨§§£©£¥§¨¥Ÿ¤§¦§¤¤
ìháîe ,ílqä ãöa äðBa ¯ øöçä ìòa äöøiL ïîæ ìëå ;äæ¤§¨§©¤¦§¤©©¤¨¥¤§©©ª¨§©¥
,Bòðîì ìBëé Bðéà ¯ ïè÷ ílñ ãéîòä íà ...Cëéôì ...BLéîLz©§¦§¦¨¦¤¡¦ª¨¨¨¥¨§¨§

éìò ïéà' :Bì ïéøîBà éøäLäzà ,äöøzL ïîæ ìk ;ãñôä E ¤£¥§¦¥¨¤¤§¥¨§©¤¦§¤©¨
.'Bìháî§©§

ה'טור' זה על קנג)וכתב סי' 'דהיאך (חו"מ נראה, 'ואינו :
ג  כלומר: כרחו?', בעל חבירו בשל החצר ישתמש בעל אם ם

חזקה, תיקבע בחצירו הסולם שבהעמדת לחשוש צריך לא
ברכושו. להשתמש לאחר לאפשר לחייבו ניתן איך

שמטעם  חסר' לא וזה נהנה 'זה מדין נחייבנו לא ולמה
פוטרים א)זה כא, ללא (ב"ק חבירו של בביתו שהתגורר אדם

הדברים  ה'טור' שלדעת המהרשד"ם כתב מלשלם? ידיעתו
שכבר  לאחר בדיעבד, תשלומין חיוב לענין רק אמורים
לעכב  הבית בעל יכול בוודאי לכתחילה אך במקום, התגורר
'זה  כאשר לדעת אך רשות, ללא בחצירו מלהתגורר ידו על
אפילו  מחברו למנוע יכול הוא אין חסר' לא וזה נהנה

הפרטי. ברכושו מלהשתמש מלכתחילה
והרמ"א  יוסף הבית סתירה: לכאורה מתעוררת זה לפי אך

סי"ג) קנג סי' יכול (חו"מ החצר בעל שאין הרמב"ם כדברי פסקו
פסק  זאת ועם בחצירו, סולמו את להניח מחבירו למנוע

ס"ו)הרמ"א שס"ג חבירו (סי' את למנוע יכול שלכתחילה
רשות ללא בביתו קנג)מלהתגורר סי' ח"ב מהרש"ם שו"ת  ?(ראה

מלכיאל' קנז)וב'דברי סי' מודה (ח"ג הרמב"ם שגם כתב
העמדת  לגבי ורק בביתו, מלהתגורר חברו את למנוע שיכול
אין  לו: אומרין 'שהרי שמפרש מהטעם חולק, הוא  סולם

בזה, הפסד eplhzעליך dvxzy onf lk להוציאו ויוכל ,'
זמן  כל ולכן הסולם, בעל של רשותו בלי אפילו מחצרו
העמדת  את למנוע הצדקה לו אין זה למקום צריך שאיננו
כשירצה  בביתו לדור נכנס כשחברו אך בחצירו, הסולם
יכול  ולכן ייצא, שהלה עד להמתין יצטרך בבית להשתמש

מכך. למונעו מלכתחילה
השולחן' טז)וה'ערוך קנג, הרמב"ם (חו"מ לדעת שאף כתב

אלא  בחצירו, הסולם את להניח מחבירו למנוע יכול אדם
' וכתב: דקדק cinrdשהרמב"ם m`,'למנעו יכול אינו ...

בו למחות שבא cinrdyהיינו xg`l מנעו לא ומלכתחילה ,
יכול  אינו כך על מקפיד שאינו דעתו שגילה וכיון מכך,

מלכתחילה. למונעו בידו הרשות אך בו, לחזור
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Ï ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚC‡È‰ ¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈc Ú„È ƒ¿«≈«¬»≈«ƒ∆ƒ«∆¿≈≈«
.‰zÓ Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B ÔÈ„Â .‰˜È ‰n·e ‰˜Èƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ≈«»»¿«≈«»»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ BÊ È‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊ È‡Â¿≈«»»∆∆¿≈≈»∆∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
זכה 1) בהם המחזיק שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו

גוי  ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק משפטי ומה בהם,
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו ישראל עם

.à‰ÎÊ - Ba ˜ÈÊÁn‰ Ïk ,¯˜Ù‰‰2ÔÎÂ .3˙B¯a„n‰ «∆¿≈»««¬ƒ»»¿≈«ƒ¿»
ÌÈÏÁp‰Â ˙B¯‰p‰Â4Ô‰aL Ïk ,5Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ - ¿«¿»¿«¿»ƒ…∆»∆∆¿≈¿»«≈

ÏL ˙B¯t‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·OÚ‰ ÔB‚k .‰ÎÊ - Ô‰a»∆»»¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆
¯ÚÈ ÏL ˙BÏÈ‡6.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ»∆««¿«≈»∆

בפרק 2) וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים
ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב יד הלכה נדרים מהלכות ב
בין  במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא
קנהו  בו וזכה הקודם כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות.

שלו". ונעשה הפקר,3)לעצמו של שנייה צורה היינו,
שייכים  היו לא פעם שאף ועומדים, מופקרים שהם דברים

יג: קמא בבא וראה ח,4)לאיש. (דברים הכתוב מלשון
עניים  מתנות מהלכות ג בפרק וראה מים". נחלי "ארץ ז)

ב. הלכה רוצח מהלכות ט ובפרק ב מה 5)הלכה
בסמוך. רבינו שמפרש כמו בהם, הוא 6)שמוצאים יער

ליכנס  ולמזיק לניזק רשות "יער ז: במכות נראה וכן הפקר
על  מוסב - יער" "של רבינו שכתב ומה עוז). (מגדל לשם"
לשון  [ומסתימת ופירות. ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל
ולא  למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו
שאמר: ח פרק קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי
"תלושין  פא: קמא בבא (בבבלי שבמדבר "תלושין
של  הן הרי ומחוברין השבטים, כל של הן הרי שבהרים")
חכמים  ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט", אותו
השבט" לאותו "דווקא שכתב: בהשגה והראב"ד לו. מודים
מגיד  וראה הנ"ל, אלעזר בן שמעון כרבי לפסוק כוונתו

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה

.áÌÈni‰ ÔÓ ÌÈ‚c „v‰7„vL B‡ ,˙B¯‰p‰ ÔÓe «»»ƒƒ««ƒƒ«¿»∆»
˙BiÁ ÈÈÓ B‡ ˙BÙBÚ8,ÌÈÏÚa Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ƒ≈«ƒ¿≈»∆¿»ƒ

B¯·Á ‰„Oa „eˆÈ ‡lL „·Ï·e .‰ÎÊ9ÌL „ˆ Ì‡Â . »»ƒ¿«∆…»ƒ¿≈¬≈¿ƒ»»
‰˜ -10ÌÈ¯·È·a ÌÈ‚c‰ eÈ‰ Ì‡Â .11ÔÎÂ ,ÌÈÏÚa ÏL »»¿ƒ»«»ƒ¿≈»ƒ∆¿»ƒ¿≈

ÏB„b ¯·Èa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·È·aL ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆¿≈»ƒ««ƒ∆≈»»
ÌÈ¯·Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê È¯‰ - ‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰Â12, ¿¿À«ƒ»¬≈∆∆«««≈»ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ÌMÓ „v‰Â13. ¿«»ƒ»¬≈∆«¿»

לו 7) שיש טבריא, של לימה פרט הגדולים. הימים כלומר,

ממון  נזקי מהלכות ה בפרק ראה זה, לעניין מיוחדים דינים
ג. כנ"ל.8)הלכה הפקר, שהם וביערות במדברות

ורק 9) ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס לו שאין לפי
להתהלך  לו התירו שברח, שלו, הדבורים נחיל את להציל

קיד.). קמא (בבא חבירו קניין.10)בשדה עשה אם
עומד  אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר
חצרו  שאין - חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד
עומד  אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של

ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא [ביבר 11)בצידה
ודגים]. חיותֿבר להחזקת כלי הם 12)הוא שהרי

אפילו  לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים
שם). מציעא (בבא מדעתו "לא 13)שלא על עובר כלומר,

שמפרש  כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול"
שם). משנה (לחם ג בהלכה הראב"ד

.âÏ·‡14B˙„BˆÓ CBzÓ ÌÈ‚c Á˜Bl‰15B¯·Á ÏL ¬»«≈«»ƒƒ¿»∆¬≈
‡e‰Lk16Ìi‰ CB˙a17B˙„BˆnÓ ‰iÁ Á˜lL B‡ ,18 ¿∆¿«»∆»««»ƒ¿»

¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯a„na ‰Òe¯Ù ‡È‰Lk19È¯·cÓ ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»¬≈»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ20Ì‡Â .21‰È‰22ÈÏk ‰„Bˆn‰23CBzÓ Á˜ÏÂ , ¿ƒ¿ƒ»»«¿»¿ƒ¿»«ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ‰„Bˆn‰24. «¿»¬≈∆«¿»

קמא.14) וכתנא נט: בגיטין היא:15)משנה זו מצודה
הדגים. ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט

"כשהיא".16) תימן: יד לביברים,17)בכתב בניגוד
מחטים 18)שלמעלה. ובה חוט ידי על היא זו מצודה גם

החיות. שיהא 19)לתפיסת ממש, גזל משום בו אין אבל
הזוכה  ליד הגיעו לא שעדיין "מפני בדיינים, להוציאו אפשר
לפי  יב), הלכה גזילה מהלכות ו בפרק רבינו (לשון בהן"

להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית "מפני 20)שאין
שם). (משנה שלום" וסא.21)דרכי ס: בכתב 22)גיטין

"הייתה". תימן: קיבול.23)יד בית לה שיש
אדם 24) של שכליו (ראב"ד). בדיינים להוציאו ואפשר

ורבי  קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה שם, (גיטין לו קונים
סי).יו 

.ã‰„BˆÓ Ò¯Bt‰25B‡ ‰iÁ da „ˆÂ B¯·Á ‰„Oa «≈¿»ƒ¿≈¬≈¿»»«»
‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ26- ««ƒ∆≈¿«¬»»∆

‰˜27‰È‰ Ì‡Â .28e‰„O CB˙a ‰„O‰ ÏÚa „ÓBÚ29 »»¿ƒ»»≈«««»∆¿»≈
¯Ó‡Â30‰„O‰ ÏÚa ‰˜ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :31ÔÈ‡Â , ¿»«»¿»ƒ»ƒ»»«««»∆¿≈

.ÌeÏk ‰„Bˆn‰ ÏÚ·Ï¿«««¿»¿

למעלה 25) כמבואר מחט, ובה ארוך חוט היא סתם מצודה
להלן. וראה ג, ב.26)בהלכה בהלכה למעלה שכתב כמו

למעלה 27) שכתב כמו שלום, דרכי משום סופרים, מדברי
ג. יא.28)בהלכה מציעא בשדה 29)בבא המדובר

בצד  לעמוד צריך אינו במשתמרת שהרי משתמרת שאינה
ח). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ז (פרק שדהו

במצודה.30) ניצודים היו כבר והעוף שהחיה לאחר
"דרכי 31) משום כאן ואין המצודה, בעל של קניינו ובטל

בשדה  מצודה בפורס אלא זו תקנה תיקנו שלא שלום",
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ובייחוד  ברשות, שלא חבירו בשדה לפורס לא אבל הפקר,
בזה, לזכות רוצה עצמו שהוא וצווח עומד השדה כשבעל
רצה  החכה אם בין רבינו חילק ולא משנה. מגיד ראה
בהלכות  שחילק כמו שבורה רגלה הייתה אם לבין כדרכה
היו  כשכבר המדובר כאן שהרי - יא) הלכה (שם גזילה
פרחו  שלא וכגוזלות שבור כצבי ודינם במצודה, ניצודים
עומד  אם משתמרת, שאינה פי על (אף השדה לבעל שנקנים
ולחם  משנה כסף משנה, ובמגיד בראב"ד וראה שדהו) בצד

משנה.

.äÌÈ‚c32ÏÚa ‰˜ - ‰ÈÙq‰ CB˙Ï eˆÙwL »ƒ∆»¿¿«¿ƒ»»»««
‡È‰ ˙¯nzLn‰ ¯ˆÁk BfL ;‰ÈÙq‰33¯ˆÁ dÈ‡Â . «¿ƒ»∆¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»»≈

˙Îl‰Ó‰34L ,dÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈÎÈÏBnL Ô‰ ÌÈn‰ «¿«∆∆∆««ƒ≈∆ƒƒ»¿≈»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˙ÎÏB‰35. ∆∆≈¬««¿»

ט:32) מציעא בעל 33)בבא עמידת בלי כאמור, וקונה,
אמירתו. ובלי בחצרו (למעלה 34)החצר קונה שאינה

יג). הלכה מכירה מהלכות ג שם.35)פרק בגמרא כן

.å¯b36¯ib˙pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ „ÈÏB‰ ‡ÏÂ ˙nL37- ≈∆≈¿…ƒƒ¿»≈««∆ƒ¿«≈
- ÂÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk ‡l‡ ,ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«≈¿∆¡ƒƒ¿»»

¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .‰ÎÊ38B˜lÒÏ ÏBÎÈ39BfL ,ÌÈÓ„a »»¿≈«««∆∆»¿«¿¿»ƒ∆
‰zÓk40‡È‰41. ¿«»»ƒ

ועוד.36) נג. שם וגמרא מב. בתרא בבבא משנה
שלידתו 37) פי על אף שנתגייר, אחרי הוליד שלא היינו,

שנתגייר  טרם שהולידו כיוון שנתגייר, אחר בקדושה, הייתה
"ולא  א): סעיף (רעב ערוך השולחן ובלשון משנה). (מגיד
יז:ֿיח. קידושין וראה בקדושה". ולידתו שהורתו בן, הניח
בתרא  ובבא שהורתו, כאן המתחיל דיבור שם ותוספות

גיורא. דאיסור בעובדא עם 38)קמט. הגובל השדה, בעל
הגר. שכנים 39)שדה מהלכות י"ב (פרק מצרא בעל כדין
ה). שם 40)הלכה י"ג (פרק מצרא בעל דין אין ובמתנה
א). יכול 41)הלכה המצר בעל אין שבמתנה, שכשם

אחר  במקום לך "קנה - במכר טוען שהוא כמו - לטעון,
במקום  ורק מתנה לו לתת רצה זה שרק בגבולי", תיכנס ואל
יכול  אינו שהרי כן, הדבר בהפקר אף - אחר במקום ולא זה

משנה. בלחם ראה אחר, במקום הפקר נכסי למצוא

.æÈzL42¯ˆÓe ¯b‰ ÈÒÎa ˙B„O43:Ô‰ÈÈa „Á‡ ¿≈»¿ƒ¿≈«≈∆∆∆»≈≈∆
d‡˜ - d˙B˜Ï Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰44da ˜ÈÊÁ‰ . ∆¡ƒ¿««≈∆ƒ¿»¿»»∆¡ƒ»

,‰˜ da ˜ÈÊÁ‰L BÊ - dz¯·Á ˙‡Â d˙B‡ ˙B˜Ïƒ¿»¿∆¬∆¿»∆∆¡ƒ»»»
‰˜ ‡Ï dz¯·Á Ï·‡45È„k da ˜ÈÊÁ‰ .46˙‡ ˙B˜Ï ¬»¬∆¿»…»»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿∆

‡lL ÈtÓ - dz¯·Á ;Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜ ‡Ï - dz¯·Á¬∆¿»…»»««≈∆¬∆¿»ƒ¿≈∆…
È„k da ˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ - d˙B‡Â ,da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»ƒ¿≈∆…∆¡ƒ»¿≈

˜ÈÊÁ‰ .d˙B˜Ï47˙‡ ˙B˜ÏÂ d˙B˜Ï È„k da ƒ¿»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
Ô‰ÈÈaL ¯ˆn‰ ˙‡Â dz¯·Á48¯ˆna ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ¬∆¿»¿∆«∆∆∆≈≈∆∆∆¡ƒ«∆∆

Ô‰ÈzL ˙B˜Ï49˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -50„Á‡ ‡a Ì‡Â ; ƒ¿¿≈∆¬≈∆»≈¿ƒ»∆»
È„k da ˜ÈÊÁ‰ÂÔB¯Á‡‰ ‰ÎÊ - d˙B˜Ï51. ¿∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»»»»«¬

יוחנן.42) רבי בשם אסי רב של מימרא נג. בתרא בבא
נקע 43) או ד) סעיף רעה, סימן (רמ"א שדות בין משעול

גרשום  רבינו פירוש וראה השדות, בין גבול המהווים וגדר,

המצר. המתחיל דיבור נה. כולה,44)שם קנה כלומר,
סביב  (=בגבולות במצריה המצויינת ששדה י הלכה כדלהלן

כולה. קנה אחד מכוש שהכיש כיוון במכר,45)לה), אבל
הנמצאים  ואף הרבה, שדות קנה אחד בשדה החזיק אם
מהלכות  א פרק ולמעלה כז. (קידושין רחוקות במדינות
השדות  כל את מצרף הדמים שמתן משום יט), הלכה מכירה
שכתבו  ויש שם), ורשב"ם מיימוני (הגהות אחת לחטיבה
מקנה  אחרת שדעת מפני זה בעניין כמכר היא הרי דמתנה

למלך). משנה ועיין משנה, (מגיד אדם 46)אותו "שאין
אותה  אף המתחיל דיבור שם, (רשב"ם מדעתו" שלא קונה

קנה). (שם).47)לא בגמרא היא 48)בעייה והבעייה
את  גם לקנות שנתכוון כיוון השניה, השדה את אף קנה אם
דיבור  שם, (רשב"ם המצר את גם קנה לא אולי או המצר,

דלמא). או קנה 49)המתחיל שמא שם, בעייה זו אף
של  (=החבל) ה"אפסר" הוא שהמצר מאחר שתיהן,

נפתרה.50)השדות. לא הבעייה שחזקתו 51)כי
נגדה  לעמוד יכולה המפוקפקת הראשון חזקת ואין ברורה,

משנה). (מגיד

.çÔÎÂ52‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza ÈL53„Á‡a ˜ÈÊÁ‰L , ¿≈¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆∆∆¡ƒ¿∆»
Ô‰Ó54‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÈM‰ ˙‡ ˙B˜ÏÂ B˙B˜Ï ≈∆ƒ¿¿ƒ¿∆«≈ƒ…»»∆»∆

˙‡ ˙B˜Ï È„k Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ .„·Ïa Ba ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«∆¡ƒ¿∆»≈∆¿≈ƒ¿∆
.‰˜ ‡Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê Û‡ - ÈM‰«≈ƒ«∆∆∆¡ƒ…»»

בר 52) רבה בשם נחמן רב של מימרא שם, בתרא בבא
עוברים 53)אבוה. הפנימי שמן חיצוני, ואחד פנימי אחד

החיצוני. לפי 54)אל הוא כן בחיצוני, בין בפנימי, בין
החזיק  אם שלפיה, רשב"ם, לגירסת בניגוד הרי"ף. גירסת

לפנימי. שמשועבד החיצון אף קנה בפנימי

.è˜ÈÊÁn‰55¯ËLa56˙‡ ˙B˜Ï È„k ¯b‰ ÈÒÎpÓ ««¬ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«≈¿≈ƒ¿∆
‰˜ ‡Ï - ¯ËL B˙B‡a ‰·e˙k‰ Ú˜¯w‰57‡l‡ ««¿««¿»¿¿»…»»∆»

¯ˆÏ ,„·Ïa ¯ËM‰58B˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ59‡ˆBiÎÂ60.‰Ê· «¿»ƒ¿«»…«ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מט:55) קמא של 56)בבא מתנה שטר או קניין, שטר
שם. רש"י כפירוש חוב שטר ולא לא 57)הגר, שהרי

בשטרותיו  "המחזיק שם: בגמרא הובא כן קניין, בה עשה
ובארעא  [בשטר] דמחזיק הוא דארעא אדעתא וכו' גר של
הקרקע  קנה שלא הדבר שפשוט הרי - אחזיק" לא הא

השטר. הנייר.58)בהגבהת של אפשרי שימוש
אם 59) בסתם, בשטר שהחזיק באופן הסתפקו שם בגמרא

ולא  לשטר, גם שנתכוון או השטר קנה ולא לקרקע כוונתו
לקנות  בוודאי שנתכוון באופן ואילו הבעייא. נפשטה
כן  ואם השטר. קנה לא שוודאי כלל, הסתפקו לא הקרקע,
כדי  שהמחזיק כתב שהוא צדדים, משני תמוהים רבינו דברי
זו  שסוגיא אומרים יש אבל השטר. קנה הקרקע, את לקנות
(בבא  מדעתו שלא לו קונה אדם של שחצרו סוברת אינה
שחצרו  להלכה, פוסקים שאנו מה לפי אבל - יא.) מציעא
גזילה  מהלכות י"ז (פרק מדעתו שלא לו קונה אדם של
לקנות  כלל נתכוון לא אם שאפילו ספק אין ח), הלכה

ס  ערה סימן (ש"ך השטר קנה - ועיין השטר ג, קטן עיף
אדעתא). המתחיל דיבור נד. בתרא בבא תוספות

הנייר.60) של דומים שימושים
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.é‰„O61˙iˆÓ‰62LÈk‰L ÔÂÈk - ‰È¯ˆÓa63da »∆«¿À∆∆ƒ¿»∆»≈»∆ƒƒ»
„Á‡ LBkÓ64Ì‡Â ;dlk ˙‡ ‰˜ -65˙iˆÓ dÈ‡ «∆»»»∆À»¿ƒ≈»¿À∆∆

LBkÓ B˙B‡a ‰pnÓ ‰B˜ - ‰È¯ˆÓa66CÏiL È„k ƒ¿»∆»∆ƒ∆»¿«¿≈∆≈≈
„Óv‰67¯ÊÁÈÂ ‰LÈ¯Á ˙ÚLa68¯ˆn‰ .69·ˆÁ‰Â70 «∆∆ƒ¿«¬ƒ»¿«¬…«∆∆¿∆»»

ÔÈÓeÁz Ba ÔÈÓÁ˙nL71ÏÎÂ ,¯b‰ ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÒÙÓ ∆¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«≈¿»
„Ú B‡ ¯ˆn‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰„Oa ˜ÈÊÁn‰««¬ƒ«»∆…»»∆»««∆∆«

.·ˆÁ‰∆»»

עשה 61) נחמן שרב מפני שמואל נגד כרב נד. בתרא בבא
משנה). (מגיד כמותו בולטים 62)מעשה שגבולותיה

המסויימת). המתחיל דיבור שם גרשום (רבינו וגלויים
קונה  דמים ונתן במכירה שאילו הגר, בנכסי והמדובר
יט  הלכה מכירה מהלכות א (פרק שדות כמה אחד במכוש

ז). הלכה למעלה חפר.63)וראה חפירה 64)היכה,
שם.65)אחת. שאמרו 66)גמרא מה רבינו מפרש כן

פפא  רב אמר כמה? עד במיצריה, מסויימת "אינה שם:
קונה  הוא כמה עד כלומר, והדר", דתורי תיירא כדאזיל
שם. תוספות ועיין אחרת, מפרש ורשב"ם אחד. במכוש

יחד.67) החורשים שוורים תלם 68)שני עושה שהצמד
וחוזר. - האורך כל לא - השדה, של מסויים באורך אחד

אחד. במכוש קונה הוא זה אורך =הגבול.69)ושיעור
יוחנן. רבי בשם אסי רב של מימרא נה. צמח 70)שם

לכאן  נוטים אינם - הארץ בעומק יורדים שרשים לו שיש
נו.) בתרא (בבא השבטים חלקי יהושע תיחם ובו ולכאן,
א  בפרק לרבינו המשניות (פירוש חצוב נקרא כן ועל

ח). משנה תחומין.71)מכלאים שעושים

.àék‰‡ÙÏ ˜ÈÒÙn‰ Ï72¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -73. »««¿ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈
d· ‡ˆBiÎÂ ÌÈn‰ ˙n‡ B‡ ÏÁ ÌL ‰È‰ ?„ˆÈk74- ≈«»»»««««««ƒ¿«≈»

˜ÈÒÙn‰ ÏÎÂ .‰n‡‰ „Ú B‡ ÏÁp‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï…»»∆»«««««»«»¿»««¿ƒ
˙aL ˙eL¯a75¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -76‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆»»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˙B„O‰ ÈzL ÔÈa77˙ÈÏÓ¯k B‡78elÙ‡ , ≈¿≈«»¿«»ƒ«¿¿ƒ¬ƒ
˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰È‰79ÔÈh‚Ï ˙˜ÏBÁL80. »»≈≈∆¿∆∆∆¿ƒƒ

לתת 72) וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,
על  משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה
א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק ראה חברתה,

בקל 73) רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין
והחצב  "המצר נה. בתרא בבבא אמרו שכן מפאה, וחומר
ואם  - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי מפסיקין
הגר  בנכסי מפסיקים בוודאי בפאה המפסיקים דברים כן

משנה). משנה 74)(מגיד ב פרק פאה לפאה, שמפסיקים
ב. הלכה שם ורבינו שיעור 75)א, חצי הוציא לעניין

ביניהן, הפסק ויש אחרת לרשות שיעור וחצי אחת לרשות
שבת  מהלכות י"ח (פרק מצטרפים השיעור חצאי שאין

כד). בקל 76)הלכה נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף
כלומר  לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר
מפסיקים  אינם הגר, בנכסי מפסיקים שהם והחצב המצר
שהם  בוודאי לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת,

משנה). (מגיד לפאה שם.77)מפסיקים שבת הלכות
שבת 78) ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,

שאינו  החצב גם שהרי כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות

בתרא  בבא (רשב"ם פטור" "מקום המתחיל אלא דיבור נו.
שכן  וכל י), הלכה (למעלה כאן חוצץ אמר) רבא
כרשות  יותר חשובה הכרמלית שהרי מפסיקה, שהכרמלית
מהלכות  י"ד בפרק (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני

משנה. לחם ועיין יא), הלכה מקום 79)שבת אפילו היינו,
להלן. וראה שם. ברשב"ם עיין שאם 80)פטור, היינו,

שמה  לזרוק מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל
המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק הגט,
המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב
מקומות. שני לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל ואם
שיש  מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה
עשרה  שגבוה מקום ב. אמות. ארבע על אמות ארבע בו
ג. אמות. ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף טפחים
על  אמות ארבע בו שאין פי על אף לווי שם לו שיש מקום
מהלכות  ה (פרק טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע
לעניין  רשות חולק פטור מקום שגם הרי ט). הלכה גירושין
רבא  שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי הדין והוא גיטין,
שהשווה  הרי גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא
והחצב  המצר הגר נכסי שלעניין לומר רצו ואם שניהם,
הדין  הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין

גיטין. מלעניין מפסיק יותר הגר שבנכסי

.áé¯·c Ïk81ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ - ‰‡ÓËÏ ˜ÈÒÙn‰ »»»««¿ƒ¿À¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈
¯b‰82‰‡ÓËÂ ,BÊ ‰Ú˜·Ï Ì„‡ ÒÎpL ÔB‚k ?„ˆÈk . «≈≈«¿∆ƒ¿«»»¿ƒ¿»¿À¿»

˙¯Á‡ ‰cˆa ‰Ú˜a·83ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»«∆∆¿≈≈«ƒƒƒ«ƒ¿
‰‡Óh‰84B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁnL ÌB˜Ó Ïk - Â‡Ï Ì‡ «À¿»ƒ»»»∆«¬ƒƒ

.BÓˆÚ ÈÙa ˜ÏÁÓ ¯Á‡ ÌB˜Ók ‡e‰ È¯‰ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¬≈¿»«≈À¿»ƒ¿≈«¿

נו:81) בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק טהרות משנה
שמפסיקין 82) והחצב שהמצר לומר רצו נו.) (שם שהרי

אלו  כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי
הגר. בנכסי שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין

לבקעה 83) שהנכנס פי על שאף אחרת, בבקעה כלומר,
לאיזה  יודע ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש
אליעזר  כרבי ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי נכנס, שדה
ט) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק שם בתרא בבבא
דרבי  לחכמים גם זו, לבקעה נכנס אם מסופק שהוא כאן -

משנה). (לחם טהור הוא אותה 84)אליעזר, כלומר,
הטמאה.. השדה אותה נמצאת שבה הבקעה

.âé‰Ú˜a85ÏL ÔlÎÂ ,˙Ba¯ ˙B„O da LiL ‰ÏB„‚ ƒ¿»¿»∆≈»»«¿À»∆
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡ÏÂ ,„Á‡ ¯b86‡ÏÂ ·ˆÁ ‡ÏÂ ¯ˆÓ ‡Ï ≈∆»¿…»»≈≈∆…∆∆¿…»»¿…

˙ˆ˜Óa ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,ÔÈ˜ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·cÓ ¯·„»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ»∆»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»
B˙B‡ ÌL ÏÚ ‡¯˜p‰ Ïk - dlk ˙‡ ˙B˜Ï ‰Ú˜a‰«ƒ¿»ƒ¿∆À»…«ƒ¿»«≈

.B˙B‡ ‰B˜ ¯b‰«≈∆

מרינוס.85) רבי של מימרא נו. בתרא [ביניהם,86)בבא
המפסיק, דבר שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר,
לא  שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב אבל
ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי אלא קנה לא כן
בדברי  שהאריך מה משנה מגיד ועיין י). הלכה (למעלה

מבורר]. הכל הנ"ל ולפי רבינו,

.ãé‰˜ B‡ ,Ï‡¯OÈÏ ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ì"ekÚ«∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»≈»»
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‰ÎÈLÓa ‰B˜ - Ï‡¯OiÓ ÔÈÏËÏhÓ87‰˜Óe ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»«¿∆
ÌÈÓ„a B‡ ‰ÎÈLÓa88‰B˜ BÈ‡ - Ú˜¯w‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»««¿«≈∆

¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OiÓ B˙B‡89B˙B‡ ‰˜Ó BÈ‡Â , ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»¿≈«¿∆
¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OÈÏ90BzÚc ÔÈ‡L ;91‡l‡ ˙ÎÓBÒ ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿»∆≈«¿∆∆∆»

¯ËM‰ ÏÚ92CÎÈÙÏ .93ÔÓ ‰„O Á˜lL Ï‡¯OÈ , ««¿»¿ƒ»ƒ¿»≈∆»«»∆ƒ
ÌÈÓc‰ Ô˙Â Ì"ekÚ‰94Ì„˜Â ,95‡a da ˜ÈÊÁiL »«¿»««»ƒ¿…∆∆«¬ƒ»»

ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁnL C¯ca da ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«≈¿∆¡ƒ»«∆∆∆«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
¯b‰96ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔBL‡¯Ï Ô˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ‰ÎÊ -97. «≈»»«¬¿≈»ƒ∆«»ƒ

,B˙eL¯ ˜lÒ ÌÈÓc‰ Á˜lL ˙ÚÓ Ì"ekÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»«≈≈∆»««»ƒƒ≈¿
e‡ˆÓÂ ,B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiL „Ú ‰˜ ‡Ï Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈…»»«∆«ƒ««¿»¿»¿ƒ¿¿

¯a„Ó ÈÒÎk el‡ ÌÈÒÎ98.‰ÎÊ - Ô‰a ˜ÈÊÁn‰ ÏkL , ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆»««¬ƒ»∆»»

עא.87) עבודהֿזרה אשי, כרב ולא כלומר,88)כאמימר
משנה  (מגיד בדמים ומקנה וקונה במשיכה ומקנה קונה
למה  בניגוד שם. בעבודהֿזרה שנראה כמו משנה), וכסף
או  בדמים או אלא קונה הגוי שאין יג. בבכורות שנאמר
המתחיל  דיבור שם עבודהֿזרה תוספות ועיין במשיכה.

משנה. וכסף משנה ומגיד הכסף 89)שקילו נתינת עם
הדברים  מקור יז). הלכה מכירה מהלכות א פרק (למעלה

מימרא לה: בתרא אין בבבא "גוי רב: בשם יהודה רב של
ולא  קניין חזקת לעניין רבינו ומפרשה בשטר" אלא חזקה לו
הדבר: וטעם שם. רשב"ם ועיין שנים, שלוש חזקת לעניין
משנה  (מגיד באלימות להחזיק יבוא בחזקה יקנה שאם

גוי 90)שם). מחמת הבא "ישראל רב: של במימרא שם
כנ"ל  ופירשה בשטר" אלא חזקה לו אין - כגוי הוא הרי
הגוי  מן הקונה היינו גוי מחמת הבא וישראל קניין. בחזקת
שמואל. של מימרא נד: שם ועוד שם). משנה (כסף

מגיד 91) וראה למלך, (משנה הגוי מן הקונה הישראל של
שם). משנה וכסף הגוי 92)משנה וייקחנו יחזור שמא

את  כותבין שאין במקום אפילו והיינו, באלימות. ממנו
אינו  מישראל ישראל אף שכותבים, במקום שהרי השטר,
לחם  - ד הלכה שם א פרק (למעלה בשטר אלא קונה

שמואל,93)משנה). בשם יהודה רב של מימרא נד: שם
כשמואל. בה עשה נחמן שרב עובדא, שם וכן

שהרי 94) רבינו), בדברי (כדלהלן הקרקע מן הגוי שנסתלק
אינו  שהישראל אלא הכסף, קבלת ידי על הקניין נגמר אצלו
(גמרא  שטר בלי הגוי על דעתו סמכה שלא מאחר בזה קונה

מן 95)שם). הוא קנה - בה והחזיק הראשון קדם אבל
ויש  השני, של מזו גרועה אינה שלו שהחזקה ההפקר,

משנה). (מגיד בזה רבינו על שחזקה 96)חולקים מפני
ב  בפרק להלן שיבואר כמו הרגילה, מזו שונה הגר בנכסי

אֿב. והממכר 97)הלכה המקח בספר האי רב כתב כן
על  הראשון, הלוקח ביד כמשכון זה שקרקע לפי יד. שער
ישראל  ביד הגר למשכון דומה זה והרי לגוי, שנתן מעותיו
כנגד  הראשון ממנו שלוקח בו, והחזיק אחר ישראל ובא
(רא"ש  טו הלכה ב פרק להלן רבינו שכתב כמו מעותיו,

סה). סימן ג פרק בתרא ראה 98)בבבא הפקר. כלומר,
א. הלכה למעלה

.åèÚe„È ËtLÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈ƒ¿»»«
Ï·‡ ;CÏnÏ99‡lL BËtLÓe CÏn‰ B˙B‡ ÔÈc Ì‡ «∆∆¬»ƒƒ«∆∆ƒ¿»∆…

ÌÈÓc Ô˙Bp‰ B‡ ¯ËLa ·˙BkL ÈÓ ‡l‡ Ú˜¯wa ‰kÊÈƒ¿∆««¿«∆»ƒ∆≈ƒ¿»«≈»ƒ
;CÏn‰ ËtLÓ ÈÙk ÔÈOBÚ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿««∆∆

ÏkL100ÔBÓÓa CÏn‰ ÈÈc101.ÔÈc Ô‰Èt ÏÚ ∆»ƒ≈«∆∆¿»«ƒ∆»ƒ

שם.99) בתרא של 100)בבא הידוע לכלל בהתאם
ועוד. שם, בתרא בבא דינא" דמלכותא "דינא שמואל:

במשנה 101) הוא וכן באיסורים, לא אבל בממון, דווקא
"דינא  משום כשרים גויים של השטרות שכל י: גיטין

נשים. מגיטי חוץ דינא", דמלכותא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החזקה,1) ומהות ההפקר בנכסי קונה חזקה זו אי בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל

.àÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯‚ ÈÒÎ2‰„OÂ ,¯˜Ù‰‰ ÈÒÎÂ , ƒ¿≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«∆¿≈¿»∆
da ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï‡¯OÈÏ Ì"ekÚ‰ d¯ÎnL3- ∆¿»»»«¿ƒ¿»≈«¬«ƒ…∆¡ƒ»

‰ÂL ÌÈc Ìlk4ÈÎ¯cÓ C¯„a Ì‰a ˜ÈÊÁn‰ Ïk : À»ƒ»»∆»««¬ƒ»∆¿∆∆ƒ«¿≈
‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰˜ÊÁ‰5‰˜ -6ıeÁ , «¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»»»

˙B¯t‰ ˙ÏÈÎ‡Ó7. ≈¬ƒ««≈

ו.2) הלכה א פרק למעלה יד.3)ראה הלכה שם
הפקר.4) שכולם ח.5)לפי הלכה משנה 6)פ"א

מב. אלא 7)בבאֿבתרא קונה שאינו ונד. נז. בבאֿבתרא
כדלהלן. השדה, לטובת דבר כשעושה

.áda ˜ÈÊÁ‰Â ,B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk≈««≈««¿«≈¬≈¿∆¡ƒ»
e¯‡aL BÓk ,‰˜ - ‰È˙B¯t ˙ÏÈÎ‡a8ÈÒÎa Ï·‡ ; «¬ƒ«≈∆»»»¿∆≈«¿¬»¿ƒ¿≈

‰nk ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡ elÙ‡ ,¯b‰ ÈÒÎ B‡ ¯˜Ù‰∆¿≈ƒ¿≈«≈¬ƒ»«≈»ƒ»«»
„Ú ,Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡ÏÂ ÔÏÈ‡‰ Ûe‚ ‰˜ ‡Ï - ÌÈL»ƒ…»»»ƒ»¿…««¿««
.ÔÏÈ‡a ‰„B·Ú „·ÚÈ B‡ ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚÓ ‰OÚiL∆«¬∆«¬∆¿»»∆«¬…¬»»ƒ»

‰OÚÓe9Ï˜c ˙B¯t ‰ÏÎ‡L ,˙Á‡ ‰M‡a10LÏL «¬∆¿ƒ»««∆»¿»≈∆∆¿
‰„B·Úa ÔÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»»∆»¿∆¡ƒ»ƒ»«¬»

ÔÏÈ‡‰ Ûe‚a „·ÚL11,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ; ∆»«¿»ƒ»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
.‰˜ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê :e¯Ó‡Â¿»¿∆»«¬»»

על 8) חולק והראב"ד טוֿטז. הלכה מכירה מהלכות בפ"א
ושם. כאן רבינו, נד.9)דברי הפקר.10)שם של

תחתיו 11) חרש =) פורתא תותיה "רפיק שם: בגמרא
מעט)".

.âLÈ12Á˜Bl‰ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡L ,ÌÈa¯ ÌÈ¯·c13- ≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ∆¡ƒ»∆«≈«
¯b‰ ÈÒÎa Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÔÈ„Ú ‰˜ ‡Ï…»»¬«ƒ¿ƒ∆¡ƒ¿∆»≈∆¿ƒ¿≈«≈

‡ˆBn‰ ?„ˆÈk .‰˜ - ¯˜Ù‰ ÈÒÎa B‡14ÌÈ¯ËÏÙ15 ¿ƒ¿≈∆¿≈»»≈««≈«¿≈ƒ
ÌÈÏB„b16‰ ÈÒÎa B‡ ¯b‰ ÈÒÎa ÔÈÈea„iÒÂ ,¯˜Ù17 ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ≈

¯ik B‡ „Á‡ „eiÒ Ô‰a18‰n‡ ÔB‚k ,„Á‡ ¯eik Ô‰a »∆ƒ∆»ƒ≈»∆ƒ∆»¿«»
¯˙BÈ B‡19„‚k20.‰˜ - Á˙t‰ ≈¿∆∆«∆«»»

לבין 12) הגר נכסי שבין ההבדלים, את מנו ושם נז. שם
חבירו. (כמו 13)נכסי מחבירו" "הלוקח רבינו כתב לא

מדובר  לא שכאן לפי ב) הלכה בתחילת למעלה שכתב
אם  קונה אינו שבזה שנים, שלש בחזקת אלא קנין בחזקת
פירותיה, אכל אלאֿאםֿכן אחרים, בדברים היטיבה או נרה
פירש  כן ט. הלכה ונטען טוען מהלכות בפי"ב כמפורש
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בכסףֿמשנה), (הובא רבינו של נכדו הנגיד, יהושע רבינו
שעושה  פעולה בכל קנה - מחבירו שדה בלוקח ואילו
בפ"א  מפורש וכן פירותיה, אכל שלא אע"פ השדה לטובת
כיון  לשדה המים חיבר שאם יב, הלכה מכירה מהלכות
וכיוצא  לנרה שהואֿהדין פשוט כן ואם קנה, לה שהועיל

כה. הערה להלן וראה נג:14)בה. ארמונות.15)שם
(16- זו) גירסא מוחק (והרשב"ם שם בגמרא הוא כן

קונים וכוונ  גדולים בארמונות שאף כנראה, להדגיש, תו
קטן. פעוטים 18)טח.17)בציור ציורים  והיינו, צייר,

שהיא  ד) הלכה (להלן לצורה בניגוד וצעצועים, פרחים כגון
בעלֿחי. של ביותר 19)צורה שאף רבינו, שיטת וברורה

ועיין  רשב"ם). כדעת (שלא הפתח נגד שיהיה צריך מאמה
ולחםֿמשנה. ששם 20)מגידֿמשנה הכניסה, מול בכותל

מיוחדת. חשיבות לו ויש יותר נראה

.ã¯v‰21‰¯eˆ22ÚÈvn‰Â .‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa23 «»»¿ƒ¿≈«≈»»¿««ƒ«
˙BÚvÓ24‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa25¯p‰ .26‰„O‰ ˙‡ «»¿ƒ¿≈«≈»»«»∆«»∆

‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa27ÏvÙÓ‰ .28B‡ ÔÙb‰ ˙B¯BÓÊ ¿ƒ¿≈«≈»»«¿«≈¿«∆∆
È‚È¯O29Ì‡ :¯b‰ ÈÒÎa ÌÈ¯Óz ˙BtÎÂ ˙BÏÈ‡ ¿ƒ≈ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒ
BzÚc30„·ÚÏ31‰˜ - ÔÏÈ‡‰32Î‡‰Ï BzÚc Ì‡Â ;ÏÈ «¿«¬…»ƒ»»»¿ƒ«¿¿«¬ƒ

‰˜ ‡Ï - ‰Ó‰·Ï ÌÈˆÚ‰33. »≈ƒƒ¿≈»…»»

נד.21) שם רב, של עוף 22)מימרא ושל חיה של
אמה  שיעור צריך אין ביותר, חשובה שהיא וכיון (רשב"ם).
למדנו  אגב ודרך (רשב"ם). ג הלכה שלמעלה בכיור, כמו
(הגהות  עוף ושל חיה של צורות בעשיית איסור שאין מכאן,

ב). אות ששת,23)מיימוניות רב של מימרא נג: שם
אחת. ברייתא על לשכיבה.24)המסתמך מחצלאות

ר"י 25) בשם (מגידֿמשנה בהצעתו הקרקע שייפה כיון
ואינו  קנה. הקרקע, ייפה שלא שאע"פ מפרשים ויש מיגש).
ומקור  הקרקע. מגוף שנהנה כיון פירות, לאכילת דומה
מ, (ירמיה תפשתם" אשר בעריכם "ושבו מהפסוק הדברים
בקיצור  הוא וכן (רשב"ם, בישיבה תפשתם במה - י)
כן, לפרש איֿאפשר רבינו בדברי [אבל במגידֿמשנה).
אם  הוא: וקלֿוחומר מחבירו. בלוקח גם קונה זה שבאופן
בוודאי  הקרקע, מגוף שנהנה זה - קונה פירות אכילת
שאם  הט"ו מכירה מהלכות בפ"א רבינו כתב וכן שקונה.

קנה]. - בהמה בה העמיד או פירות בה חרש,26)שטח
נז. בניר.27)שם קנה לא שבמכר מכאן נראה לכאורה

שדה  המוכר רבינו: כתב טז הלכה מכירה מהלכות ובפ"א
קנה". זה הרי - נרה או וזרעה הלוקח בה ונכנס לחבירו
(של  זו בבא כאן חסרה אברבנאל וכ"י רומי שבדפוס ואע"פ
שנשמטה  ברור - קנה") - הגר בנכסי השדה את "הנר
רבינו, בדברי סתירה ישנה זו בבא בלי מזה, וחוץ בדילוג.
אלא  קונה אינו מחבירו שדה שבלוקח בדבריו נראה שכאן
ולפיכך  השדה, לטובת שעשה בפעולה ולא פירות, באכילת
ואילו  קונה, הגר בנכסי שדווקא וכו' צורה וצר בסייד הדגיש
טז) (הלכה וזרעה שנרה רבינו כתב מכירה מהלכות בפ"א
רבינו  של ולפירושו קונה. - יב) (הלכה מים לה ופתח
להוציא  כאן רבינו שכוונת יא) הערה (למעלה הנגיד יהושע
ופשוט. ברור הכל - קנין חזקת ולא שנים שלש חזקת

שמואל.28) של מימרא נד. שם ענפי.29)חותך,

הבאה.30) בהלכה כלהלן מעשיו, ע"י אותה מגלה שהוא
הענפים 31) חיתוך עלֿידי באילן, תיקון לעשות שמתכוון

החזקה.32)המיותרים. מדרכי הוא באילן שתיקון
ואףֿעלֿפי 33) בנר. קונה שאינה פירות, אכילת היא שזו

קונה  אינו לתקן, מכוון שאינו כיון האילן, נתקן שממילא
מיימוניות). (הגהות

.ä?„ˆÈk34‰È‰35Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙¯Bk36B˙˜ÊÁ È¯‰ - ≈«»»≈ƒ»ƒ»¬≈∆¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ˙¯Bk ‰È‰ ;ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»»≈≈«««

ÔÎÂ .ÌÈˆÚÏ ‡l‡ Ôek˙Ó BÈ‡37ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰ ≈ƒ¿«≈∆»»≈ƒ¿≈«¿«≈≈ƒ
ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :‰„O‰ ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈ·OÚÂ38 «¬»ƒ«¬»ƒƒ«»∆ƒ«¿¿«≈»»∆

‰˜ -39ÌÈˆÚÏ Ì‡Â ;40‰˜ ‡Ï -41. »»¿ƒ»≈ƒ…»»

להאכיל 34) או לאילן דעתו אם יודעים אנו איך כלומר,
לבהמה. נד.35)העצים צדי 36)שם מכל כלומר,

שמואל.37)האילן. של שניה מימרא לנקותה 38)שם,
לחרישה. הקרקע.39)ולהכשירה בגוף תיקון שזה

לתשמישו.40) אבנים, או עשבים או עצים לו להכין
פירות.41) אכילת היא שזו

.åËwÏ ?„ˆÈk42Òb‰43˜c‰Â44˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ≈«ƒ≈««¿««¬≈¿∆¿«
È¯‰ - ˜c‰ ‡ÏÂ Òb‰ ËwÏ ;ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿«≈∆»»∆ƒ≈««¿…««¬≈

ÌÈˆÚÏ Ôek˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê45‰ÂLn‰ ÔÎÂ .46Èt ∆¿∆¿«∆ƒ¿«≈»≈ƒ¿≈««¿∆¿≈
BzÚc Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :ı¯‡‰»»∆ƒ«¿¿«≈»»∆»»¿ƒ«¿

„ÈÓÚiL ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï47Ô¯‚ Ba48‰˜ ‡Ï -49. ¿«¿»∆«¬ƒ…∆…»»

גדולים.43)שם.42) קטנים.44)עצים עצים
לשימוש.45) ראויים הגדולים שזו 47)שם.46)שרק

עומדת  והקרקע הואיל תיקון, ולא שימוש, הנאת היא
תבואה.48)לחרישה. שם שם 49)לדוש רשב"ם לדעת

הדישה  שאחרי שכיון קבוע, שאינו בגורן אלא זה אין
גורן  עשהו אם אבל לשדה. תיקון זה אין מקומו, יחרוש

לשדה. תיקון שזהו קנה, - קבוע

.æ‰È‰ ?„ˆÈk50B˙BÂ dB·b ÌB˜nÓ ¯ÙÚ Á˜BÏ ≈«»»≈«»»ƒ»»«¿¿
e‰eÈ‡¯ ;ı¯‡‰ Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ - CeÓp‰ ÌB˜ÓÏ¿»«»¬≈∆¿«≈»»∆¿ƒ
˙B¯B¯v‰Â ¯ÙÚ‰ CÈÏLÓ ‡l‡ ,‰Ê ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«∆∆»«¿ƒ∆»»¿«¿
BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰„t˜‰ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿…«¿»»¬≈∆¿∆¿«∆≈

Á˙Bt‰ ÔÎÂ .LÈ„Ï ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï ‡l‡ Ôek˙Ó51ÌÈÓ ƒ¿«≈∆»¿«¿»¿«ƒ¿≈«≈««ƒ
„eˆÏ Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï Ì‡ :ı¯‡‰ CB˙Ï52 ¿»»∆ƒ¿«≈»»∆»»¿ƒ»

.‰˜ ‡Ï ÌÈ‚c‰«»ƒ…»»

שימוש.52)שם.51)שם.50) הנאת זו אף

.ç„·Ïa ÌÈn‰ Ba eÒkiL ÌB˜Ó ‰OÚ ?„ˆÈk53- ≈«»»»∆ƒ»¿««ƒƒ¿«
Ôw˙Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰54L ‰OÚ ;ı¯‡‰,ÌÈÁ˙t È ¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈»»∆»»¿≈¿»ƒ

„eˆÏ Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï „Á‡Â ÒÈÎ‰Ï „Á‡∆»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈»
.ÌÈ‚c»ƒ

יציאה.53) שער וישקו 54)בלי במקום המים שיתעכבו
השדה. את

.è‰Ba‰55¯Á‡ ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ÌÈÏB„b ÔÈ¯ËÏÙ «∆«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈»«≈
˙B˙Ïc Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Â56ÔB¯Á‡‰ ‰˜ -57ÔBL‡¯‰L ; ¿∆¡ƒ»∆¿»»»»«¬∆»ƒ
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ÌeÏk ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚ ‡Ï58È¯‰Â ,59ÈÓk ‡e‰ …»»¿»»∆¿«¬≈¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰B˜ BÈ‡L ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ·‡ Ï‚ ‰OÚL∆»»«¬»ƒ«»»∆∆≈∆∆¬≈…

¯„‚a ÏÈÚB‰60,LlÙÓe ¯˙BÈa ·Á¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆»»¿≈¿À»
˙ÏÚBÓ ÔÈa‰ B˙B‡ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â61„ÈÓÚiL „Ú BÏ ¿≈««ƒ¿»∆∆«∆«¬ƒ

.˙B˙Ïc¿»

אבוה.55) בר רבה בשם נחמן רב של מימרא נג: שם
גם 56) נעל, לא שאם ונעלן, הדלתות שהעמיד מפרשים, יש

קונה  שבמכירה ואע"פ הראשון, כמו כלום, עשה לא הוא
שם  ועיין י, הלכה מכירה מהלכות (פ"א לחוד דלת בנעילת
גם  צריכים מקנה אחרת דעת שאין בגר - בכסףֿמשנה)
קנה, - נעל בלא שגם מפרשים, ויש (לחם ֿמשנה). העמדה
הרי  לנעול, אפשרות ישנה הדלתות העמדת שעלֿידי שכיון

מיימוניות. בהגהות ראה וקנה, גמורה עשייה נראה 57)זו
הפקר  הוא הראשון שבנה מה שגם מיגש, בן ר"י מדברי

(מגידֿמשנה). השני בו רבו 58)וזכה לדברי בזה כיוון
שחפירות  יסודות, הראשון חפר "שלא שכתב: מיגש, בן ר"י
ואע"פ  לזריעה שמתקנה השדה, את כנר - ליסודות הקרקע
בשם  וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ועיין קנה" - זרעה שלא

יהווה 60)שם.59)הר"ן). זה שבנין לומר אין כלומר,
גדר. היותו מבחינת כל 61)תיקון עדיין אין כלומר,

להנות  עדיין שאיֿאפשר דלתות, בלי שהוא בבנין תועלת
כגון  תועלת, יש שאם ומכאן שהוא. כמו בו ולגור ממנו
(מגידֿמשנה  קנה - בהמות לדיר או לזבל מקום שעשה

וכסףֿמשנה).

.éıÈÙn‰62Ú¯f‰63ÌÈÓÏz‰ CB˙Ï64;‰˜ ‡Ï - «≈ƒ«∆«¿«¿»ƒ…»»
ÌeÏk ÁÈaL‰ ‡Ï Ú¯f‰ CÈÏL‰L ˙ÚaL65˙Ú·e , ∆¿≈∆ƒ¿ƒ«∆«…ƒ¿ƒ«¿¿≈

BÈ‡Â ,‡e‰ ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·L - ÁÈaL‰Â ÁÓvL∆»«¿ƒ¿ƒ«∆««»≈≈»¿≈
.‰B˜∆

יהודה.62) רב של מימרא נד. נג: בגמרא 63)שם אמנם
"לפת". - מסויים זרע הוזכר כבר 64)שם שהיו חריצים,

שם). (רשב"ם הזרע את כיסה לא והוא אחרי 65)לפניו.
הזרע. את כיסה שלא

.àé‰˙È‰66‰OÚÂ ‰Ê ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ‰ˆÈÁÓ »¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈«≈»∆¿»»
‰˜ ‡Ï - dab ÏÚ ˙¯Á‡ ‰ˆÈÁÓ67elÙ‡Â ,68‰ÚÏ· ¿ƒ»«∆∆««»…»»«¬ƒƒ¿¿»

˙ÚaL ;˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È¯‰Â ‰BzÁz‰ ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆∆¿≈
‡a ÂÈÏ‡Ó - ÏÈÚB‰L ˙Ú·e ,ÏÈÚB‰ ‡Ï ‰aL∆»»…ƒ¿≈∆ƒ≈≈»»

.‰OÚn‰««¬∆

חסדא.66) רב של מימרא כה. שהיא 67)עירובין לפי
תועלת. כל בה ואין הלכה 68)מיותרת הוסקה שם בגמרא

הקודמת. להלכה מקור המשמשת למימרא השוואה מתוך זו

.áé˜ÈÊÁn‰69BzÚc ÔÈ‡ ‡e‰Â ¯˜Ù‰·e ¯b‰ ÈÒÎa ««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆¿≈¿≈«¿
‰˜ ‡Ï - ¯„‚Â ‰aL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜Ï70. ƒ¿««ƒ∆»»¿»«…»»

המקור.69) ציון שם וראה הבאה, ההלכה מן נלמד
הגר,70) בנכסי או בהפקר אלא אינו זה שכל אומרים, יש

 ֿ (קצות אותו מקנה אחרת שדעת כיון קנה, - במתנה אבל
ד). ס"ק רעה, סימן החושן

.âé¯„BÚ‰71¯e·ÒÎe ¯b‰ ÈÒÎa72‡Ï - BlL Ô‰L »≈¿ƒ¿≈«≈¿»∆≈∆…

¯„Ú .‰˜73- ¯Á‡ ¯b ÏL ¯e·ÒÎe ‰Ê ¯‚ ÈÒÎa »»»«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆≈«≈
È¯‰ ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ˙BkÊÏ el‡ ÂÈOÚÓa Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬»≈ƒ¿ƒ«∆¿≈¬≈

.‰˜ ‰Ê∆»»

יוסף.71) רב של מימרא נב: יבמות כגון 72)החורש.
הגר. נכסי עם גובלין ונכסיו שכן, מימרא 73)שהוא שם,

אביי. של

.ãé‰È‰74ÔBkLÓ75¯b‰ ˙nLÎe ,¯b‰ „Èa Ï‡¯OÈ »»«¿ƒ¿»≈¿««≈¿∆≈«≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰Ê ÔBkLÓa ˜ÈÊÁ‰Â Ï‡¯OÈ ‡a76B˙B‡ »ƒ¿»≈¿∆¡ƒ¿«¿∆ƒƒ
B„eaÚL ÏËa ¯b‰ ˙nL ÔÂÈkL ;B„iÓ77. ƒ»∆≈»∆≈«≈»«ƒ¿

רבה.74) של מימרא מט: משכנו 75)בבאֿקמא אפילו
רעה, סימן בש"ך וראה (מגידֿמשנה, הלואתו בשעת שלא

ז). זה,76)ס"ק במשכון הבעלֿחוב) =) לגר בו שאין
קונה  "בעלֿחוב שאמרו: ומה להלוואתו, שעבוד אלא
באחריות  להתחייב אלא אינו - פב.) (בבאֿמציעא משכון"
בו  זוכה אינו אבל א), הלכה שכירות מהלכות (פ"י שמירתו
(ראה  בדמים לפדותו תמיד יכול הלוה שהרי כשלו, להיות

ישראל). של משכונו ד"ה שם בו 77)'תוספות' וזוכה
הגר. מיתת עם מיד הלוה,

.åè‰È‰78¯Á‡ Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ï‡¯OÈ „Èa ¯b‰ ÔBkLÓ »»«¿«≈¿«ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«≈
Ba ˜ÈÊÁ‰Â79ÂÈ˙BÚÓ „‚k ÔBL‡¯‰ epnÓ Á˜BÏ -80, ¿∆¡ƒ≈«ƒ∆»ƒ¿∆∆¿»

.¯‡M‰ ˙‡ ‰˜ ÔB¯Á‡‰Â¿»«¬»»∆«¿»

רבה.78) של המימרא המשך שם, לא 79)בבאֿקמא אם
טז. הלכה כדלהלן החוב, בעל שהשעבוד 80)הקדימו

נכ  על ולאו שחל הגר, שמת אף מנכסיו, נפקע אינו הגר סי
הגר  על לו יש אם אף אלא המלוה, בידי משכון שיש דוקא

טז). בהלכה (מגידֿמשנה בעדים או בשטר מלוה

.æè?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na81ÔBkLn‰ ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»««¿
‰B˜ B¯ˆÁ - B¯ˆÁa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBL‡¯‰ ¯ˆÁa«¬«»ƒ¬»ƒ»»«¬≈¬≈»

BzÚcÓ ‡lL BÏ82‰‡ÈˆÓ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,83, ∆…ƒ«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
.ÌeÏk ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬¿

שם.81) הגמרא עומד 82)מסקנות שאינו ואףֿעלֿפי
בבבאֿמציעא  חנינא, בר יוסי רבי של ידוע כלל חצרו. בצד
אינה  אם אבל המשתמרת, בחצר אלא אינו זה וכל יא.
לעיל  וראה ידה, על עומד אם אלא קונה אינה משתמרת,

ד. הלכה ה"ח.83)פ"א ואבידה גזילה מהלכות פי"ז

.æé¯b84ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL85Ô‰a eÈ‰Â , ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»»∆
e˜ - ÌÈÏB„b ÌÈ„·Ú86Ï·‡ ;ÔÈ¯BÁ Èa ÔÓˆÚ ¬»ƒ¿ƒ»«¿»¿≈ƒ¬»

˜ÈÊÁn‰ ÏÎÂ ,‰Ó‰·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈpËw‰ ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ«¿«ƒ¬≈≈ƒ¿≈»¿»««¬ƒ
Ô‰a87e¯‡a ¯·Îe .Ì‰a ‰ÎÊ -88‰˜ÊÁ‰ ÈÎ¯„ »∆»»»∆¿»≈«¿«¿≈«¬»»

.ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ Ì‰· e˜iL∆ƒ¿»∆∆»¬»ƒ

לט.84) מן 85)גיטין בהם וזכו נכסיו תפסו כלומר,
ראה  הפקר, שנכסיו יורשין לו ואין שמת גר כדין ההפקר,

א. הלכה לזכות 86)למעלה לאחרים, קודמים שהם
(וראה 87)בעצמם. בעצמם לזכות יד להן שאין בקטנים

שכן  כחכמים, ולא שאול כאבא קטנים). ד"ה שם 'תוספות'
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'תוספות' וראה שם). (גיטין לוי בן יהושע רבי הכריע
דאמרי. ואיכא ד"ה כג. מהלכות 88)קידושין בפ"ב

אֿד. הלכה מכירה,

.çé¯b89eÚÓLÂ ,ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»¿
˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ ,Ôa BÏ LiL B‡ ,˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL90 ∆¬«ƒ…≈∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆

eÚÓL Ck ¯Á‡Â ,Ôlk e¯ÈÊÁ‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ Ôlk -À»«»ƒ¿«¬ƒ∆¡ƒÀ»¿««»»¿
B‡ ,˙Ó ‰BL‡¯·e ‰˙È‰ ˙Ó‡ ‰BL‡¯ ‰ÚeÓML∆¿»ƒ»¡∆»¿»»ƒ»≈

Ì„wÓ Ba ˙Ó91BzL‡ ‰ÏÈt‰ B‡ ,92˜ÈÊÁn‰ Ïk , ≈¿ƒ…∆ƒƒ»ƒ¿»««¬ƒ
‰iMa93‰BL‡¯·e ,‰˜ -94‰˜ ‡Ï -95. «¿ƒ»»»»ƒ»…»»

רעה,89) (סימן הגר"א וכתב בברייתא. קמב. בבאֿבתרא
בינייהו  "איכא שם: הגמרא במסקנת גרס שרבינו כט) ס"ק
מפני  הראשונה, בחזקה קנו לא שלפיכך שאמר אביי (בין
היה  הראשונה החזקה שבזמן שנתברר באופן מדובר ששם
רבא  לבין מאיליה, הבאה בירושה זכות לו ויש קיים העובר
ב'אבן  (ועיין בירושה זכות לעובר שיש מודה הוא שאף
לבסוף  שנתברר באופן אף מדובר שכאן אלא האזל'),
הפילה, כבר או הבן מת כבר הראשונה החזקה שבזמן
ולא  המחזיקים בידי הדבר שרפוי מפני קנה, לא ואעפ"כ
החזירו  בן לו שיש ששמעו שמיד ראיה והא לקנות, נתכוונו
בתוספות  (וכ"ה ומת" מת, ולא שמת, בו ששמעו הנכסים)
בגר  כלומר בו, שמעו פירושו: וזהו שמח). אור - רי"ד
שוב  כלומר מת, ולא בנכסיו). החזיקו (ואז שמת עצמו,
שוב  כלומר, ומת, הנכסים. והחזירו מת שלא בו שמעו
שמת  שנתברר כיון לאביי, אמת. ראשונה ששמועה שמעו
היה  כאן שגם כיון - קנו לא ולרבא, קנו. - החזקה לפני

כרבא. רבינו ופסק בידם. רפוי שאע"פ 90)הדבר
י), הלכה מכירה מהלכות (פכ"ב קנה לא לעובר שהמזכה
ואף  שם. כאביי זכות, לעובר לו יש - מאליה הבאה בירושה
למעלה  ראה אחר. באופן שתירץ אלא עליו, חלק לא רבא

פז. אחרֿכך 91)הערה מת שאם בראשונה. שהחזיקו לפני
העובר. של הנכסים שהרי בראשונה, קנו של חידוש כל אין

למעלה. מקודם,92)ראה אשתו כשהפילה מדובר כאן גם
כנ"ל. בזה חידוש שום אין כן, לא בפעם 93)שאם

הנכסים. את החזירו שהראשונים אחרי אלה 94)השניה,
אלו. בנכסים הראשונים שהחזירו,95)שהחזיקו שבזה

נתכוונו  ולא בידם, רופף הקנין היה שלכתחילה דעתם גילו
רפיא  "ורפויי רבא: בדברי הפירוש וזהו ממש, של לקנין

בידיהם".

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומהות 1) ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי בו נתבאר

ואשה. ועבד גוי כגון המקבלים

.à‡l‡ da ‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ - B¯·ÁÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»«¬≈≈«¿«≈∆»∆»
BÁwÓa Ô‰a ‰ÎBÊ ‰Bw‰L ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a2Ì‡ : ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆«∆∆»∆¿ƒ»ƒ

CLÓiL B‡ ,dÈa‚iL „Ú - BÏ ÔzÏ ‰ˆB¯ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈«∆«¿ƒ«∆ƒ¿…
·cdÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯3¯‡MÓ „Á‡a ‰˜È B‡ , »»∆≈«¿¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c‰4B‡ Ú˜¯˜ Ì‡Â ; «¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿«
Á˜Bl‰ ˜ÈÊÁnL C¯„k ˜ÈÊÁiL „Ú - BÏ Ô˙ ÌÈ„·Ú5, ¬»ƒ»««∆«¬ƒ¿∆∆∆«¬ƒ«≈«

B„ÈÏ ‰zÓ ¯ËL ÚÈbiL „Ú B‡6‡Ï ÌÈ¯·„a Ï·‡ . «∆«ƒ«¿««»»¿»¬»ƒ¿»ƒ…

¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈∆»»∆»≈∆¬«ƒ»«¬…
Ba7.

חסידא,2) עמרם רב של באמו מעשה קנא. בבאֿבתרא
לא  "והא הגמרא: שם שואלת זה ועל מתנה, לתת שרצתה
 ֿ (מגיד בגמרא מקומות בכמה יש וכן (המקבל)?" משך

אֿב.3)משנה). הלכה מכירה, מהלכות פ"ג ראה
ח)4) הלכה (שם קרקע אגב קנין ז). הלכה (שם חצר קנין

ה). הלכה פ"ה (שם סודר בקרקע 5)וקנין קנין חזקת
שם  בעבדים קניין וחזקת גֿח, הלכה מכירה מהלכות בפ"א

אֿב. הלכה הלכה 6)פ"ב ופ"ב גֿז, הלכה פ"א שם ראה
ממתנה 7)א. חוץ אמנה, מחוסר משום אפילו בזה ואין

ט). הלכה מכירה, מהלכות (פ"ז מועטת

.áÏÁÓ8Ô˙ B‡ ,ÂÈÏÚ BÏ LiL ·BÁ B¯·ÁÏ9BÏ »««¬≈∆≈»»»«
˙È˜p‰ ‰zÓ BÊ È¯‰ - BÏˆ‡ „˜ÙÓ ‰È‰L ÔB„wt‰«ƒ»∆»»À¿»∆¿¬≈«»»«ƒ¿≈

e¯‡aL BÓk ,¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌÈ¯·„a10. ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈»ƒ»»«≈¿∆≈«¿

ב'תוספות'8) ראה אחרים, מקומות ועוד טז. קידושין
קנין. צריכה ד"ה ו. כיון 9)סנהדרין שבפקדון מכאן

לשון  מועילה ולא דוקא מתנה לשון צריך בעין, שהוא
ומשנהֿלמלך). (לחםֿמשנה מהלכות 10)מחילה פ"ה

שם. במגידֿמשנה וראה יא, הלכה מכירה

.â‰ÊÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈»∆
‰˜ -11„Á‡ ÔÈ‡Â ,12Ô˙pL ÔÈa .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó »»¿≈∆»≈∆»«¬…≈∆»«

BÏˆ‡ BÏ LiL ·BÁa ‰n‰13;‰zÓ BÏ B˙pL ÔÈa , «»∆¿∆≈∆¿≈∆¿»«»»
BÏˆ‡ ·BÁ ‰È‰L ÔÈa14BÓk ,BÏˆ‡ ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa , ≈∆»»∆¿≈∆»»ƒ»∆¿¿

e¯‡aL15. ∆≈«¿

יג:).11) (גיטין שלשתן מעמד דין מכל 12)והוא
חייב 13)השלשה. שהיה חוב למקבל פרע הנותן כלומר,

ומקור  א. סעיף קכו, סימן חושןֿמשפט בשו"ע ראה לו.
וכו' גינאי "הנהו יד. בגיטין הרי"ף גירסת לפי הדברים
שם). (הגר"א בטסקא" ארעא למרי ניהליה יהבינהו

הנפקד.14) ח.15)אצל הלכה מכירה, מהלכות פ"ו

.ã‡l‡ ¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»∆»
‰¯ÈÙÎe ‰ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï16, ¿««»»ƒ¿«ƒ»¿»»«¬»¿ƒ»

ÈtÓ ‡l‡ ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BzÓe ˙BÏÈÁÓa Ck»ƒ¿ƒ«»≈¿ƒƒ≈ƒ∆»ƒ¿≈
ÌÈ¯wLÓ‰17. «¿«¿ƒ

לא 16) =) לשקרי אלא סהדי איברו "לא סה: קידושין
השקרנים)". כנגד אלא עדים בפ"ה 17)נבראו כתב כן

ט. הלכה מכירה, מהלכות

.äÌiÒÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBnL ÌLk18BÓk ,¯kÓn‰ ¿≈∆≈»ƒ¿«≈«ƒ¿»¿
e¯‡aL19Ú˜¯˜' B¯·ÁÏ ·˙Bk‰ ?„ˆÈk .Ô˙Bp‰ Ck , ∆≈«¿»«≈≈««≈«¬≈«¿«
ÈÒÎpÓ20B‡ ,'CÏ ‰e˙21ÔÈÈe˜ ÈÒÎ Ïk' BÏ ·˙kL ƒ¿»«¿»»∆»«»¿»«¿ƒ

'Ô˙ˆ˜nÓ ıeÁ CÏ22Ô˙pL ¯·c‰ ÌiÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - »ƒƒ¿»»ƒ¿…ƒ≈«»»∆»«
BÏ23¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï ,Úe„È BÈ‡Â¿≈»«…»»¿¿≈»«

qL „Ú ,'EÈÒÎaL ˙eÁt ÈÏ Ôz' BÏÌB˜n‰ BÏ Ìi ≈ƒ»∆ƒ¿»∆«∆ƒ≈«»
Ï·‡ .BÏ Ô˙pL24‰„Oa CÎÂ Ck ˜ÏÁ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆»«¬»ƒ»«≈∆»¿»¿»∆
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ÌiÒ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÌiÒÂ ÏÈ‡B‰ - '˙ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ≈«»∆««ƒ∆…ƒ≈
‰„O d˙B‡aL ˙eÁt‰ ÔÓ ˜ÏÁ B˙B‡ ÏËB ,˜ÏÁ‰25. «≈∆≈≈∆ƒ«»∆¿»»∆

ומקומו.18) מהותו המכירה, נושא את בפרק 19)להגדיר
אֿג. הלכה מכירה, מהלכות הפסקא 20)כא מתוך יוצא

כפי 21)הבאה. -ט. ח: בגיטין הובאה ח. משנה פ"ג פאה
 ֿ במגיד דבריהם (הובאו מיגש והר"י הרי"ף ע"י שהובנה

נתן 22)משנה). שלא הנכסים מקצת הם מה הגדיר ולא
לכל 23)לו. כוללים שמות הם ו"קרקע" ש"נכסים"

וגבעות  הרים יערות, ופרדסים, גנות וכרמים, שדות הסוגים:
לו  סיים אם אבל ו"קרקע". "נכסים" נקרא שהכל וכו' וכו'
- לך מוכר אני מבתי בית לו אמר אם כגון מיוחד, סוג
מהלכות  (פכ"א שבהם הקטן לו ונותן מכירה, מכירתו
בשדה  וכך כך חלק לו אמר אם כן וכמו יט). הלכה מכירה,

עוז). (מגדל כדלהלן במשנה.24)פלונית, קז: בבאֿבתרא
כב. הלכה מכירה, מהלכות בפכ"א הלוקח 25)וראה שיד

התחתונה. על

.åÔ˙Bp‰ Ïk26ÔÈa Ô˙B ‰˙‰L ÔÈa ,È‡z ÏÚ ‰zÓ »«≈«»»«¿«≈∆ƒ¿»≈≈
Ïa˜Ó‰ ‰˙‰L27Ì‡ :da ‰ÎÊÂ Ïa˜Ó‰ ˜ÈÊÁ‰Â , ∆ƒ¿»«¿«≈¿∆¡ƒ«¿«≈¿»»»ƒ

Ìi˜˙ - È‡z‰ Ìi˜˙28‰zn‰29Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«≈«¿«ƒ¿«≈««»»¿ƒ…ƒ¿«≈
ÏÎ‡L ˙B¯t ¯ÈÊÁÈÂ ,‰zn‰ ‰ÏËa - È‡z‰30‡e‰Â . «¿«»¿»««»»¿«¬ƒ≈∆»«¿

Èe‡¯k È‡z‰ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆«¿«»»

בתנאם 26) הדברים ומקור בתלמוד. מקומות בכמה נזכר
עבר  את להם כשנתן רבינו שמשה ראובן, ובני גד בני של
לב). (במדבר הירדן את שיעברו עלֿמנת עמם התנה הירדן,

את 27) מקבלת האשה =) היא "וכן במשנה מט: קידושין
- תנאה נתקיים ולא עמו שהתנתה =) שהטעתו הקידושין)

הקידושין)". נתקיימו ובשו"ע 28)לא במשנהֿלמלך
"נתקיימה". ט) סעיף התנאי 29)(רמא, קיום מעת היינו,

טו). הלכה אישות, מהלכות (פ"ו בבאֿמציעא 30)ואילך
יא. הלכה מכירה, מהל' בפי"א רבינו וכ"כ ראה 31)סה:

ז. בהלכה להלן

.æe¯‡a ¯·k32Á˜Óa B‡ ˙BzÓa LiL ÔÈ‡z ÏkL , ¿»≈«¿∆»¿»ƒ∆≈¿«»¿∆»
Ô‰Â ,ÏeÙk È‡z ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¯kÓÓe33Ì„B˜ ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈

Â‡ÏÏ34‰OÚÓÏ Ì„B˜ È‡˙e ,35¯LÙ‡L È‡z ‰È‰ÈÂ , ¿»¿«≈¿«¬∆¿ƒ¿∆¿«∆∆¿»
BÓi˜Ï36È‡z‰ - el‡Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â .37,ÏËa ¿«¿¿ƒ»≈∆»≈≈«¿«»≈

È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe38. ¿ƒ≈»¿«

אֿב.32) הלכה אישות, מהלכות התנאי 33)בפ"ו
רבא.34)החיובי. דברי עה: צד.35)גיטין בבאֿמציעא

מעשה  הקונה שעשה לפני שהתנה והיינו עה. וגיטין במשנה
צריך  א) הלכה (שם הראב"ד ולדעת ד). הלכה (שם הקנין

המעשה. על לדיבור יקדים התנאי כרבי 36)שדיבור
החולקים  כחכמים ולא שם), (בבבאֿמציעא תימא בן יהודה
גד  בני מתנאי נלמדו תנאי שדיני לפי אלו, כל וטעם עליו.
סא. קידושין אלו. דברים ארבעה כל היו ושם ראובן, ובני

עלֿמנת. ד"ה שם ו'תוספות' ופד. עה. יתר 37)גיטין על
בפ"ו  מגידֿמשנה ראה רבינו, הזכירם שלא התנאי משפטי

א. הלכה אישות, אישות 38)מהלכות בהלכות גם כתב כן
ב. הלכה שם,

.çÈÓc 'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ39, ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»»≈
È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â40˙ˆ˜Ó e¯B‰ Ck . ¿≈»ƒƒ¿…«¿«»ƒ¿»

ÌÈB‡b‰41È˙Ba¯Â .‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ ,42ÔÈ‡L ,e¯B‰ «¿ƒ¿»∆«¿ƒ»¿««∆≈
ÔÈh‚a ‡l‡ Â‡ÏÏ Ô‰ ÌÈc˜‰Ïe È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿«¿ƒ≈¿»∆»¿ƒƒ

„·Ïa ÔÈLec˜·e43‰È‡¯ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .44. ¿ƒƒƒ¿»¿≈¿»»∆¿»»

הוא 39) (וכן רבי בשם הונא רב של מימרא ושם עד. גיטין
גירושין, מהלכות ובפ"ח יז. הלכה שם, אישות בהלכות
המעשה  נתקיים "מעכשיו" שבאומר כשם כלומר, א). הלכה
מנת". "על באומר כמו התנאי, לכשיתקיים למפרע,

שאיֿאפשר 40) מתנאי חוץ התנאי, משפטי ליתר והואֿהדין
שרק  הוא: בזה והטעם שם. אישות בהלכות ראה לקיימו,
קיום  עם אלא מיד מתקיים המעשה שאין "אם" של בתנאי
התנאי  אילולא שהרי המעשה, מבטל התנאי ונמצא התנאי,
או  "מעכשיו" של בתנאי אבל מיד. מתקיים המעשה היה
מתקיים  שהמעשה "מעכשיו", כמו שהוא מנת", "על של
אין  בזה - המעשה את לגמרי לבטל בא התנאי ואין למפרע
ללאו  קודם הן כפול, תנאי התנאי: ממשפטי לשלשה צורך
בשם  נז הערה שם, אישות (הלכות למעשה קודם ותנאי

כאן). במשנהֿלמלך וראה גאון,41)הראב"ד, האי רב
הערה  שם, אישות (הלכות ט אות פ"ו גיטין ברא"ש הובא

מקצת 42)נג). "יש כתב: יד, הלכה שם אישות ובהלכות
הכהן  חפני בן שמואל ורבינו הרי"ף והם אחרונים", גאונים

מד). הערה כרבי 43)(שם הלכה אין כי ממון: בדיני ולא
ובני  גד בני כתנאי שאינו תנאי ש"כל סא.) (קידושין מאיר
 ֿ (מגיד החמירו וקידושין בגיטין ורק תנאי", אינו ראובן

שם). מה הערה שם, אישות בהלכות ובהלכות 44)משנה
ראוי  "ואין וכתב: לדעתו, ראייה גם רבינו מביא שם אישות
הארבעה  שאר עם התנאי שכפילת שכל זה, דבר על לסמוך
לא  זה ותנאי וכו' יעברו אם חכמים אותם למדו וכו' דברים
הגאונים  גדולי הורו ובזה בקידושין, ולא בגיטין היה
ראוי  וכן מו), הערה שם - ובה"ג השאילתות =) הראשונים
ודחה  האי, רב דעת שקיים כאן ראב"ד ועיין לעשות".

ראובן. ובני גד מבני הראיה

.èÔ˙Bp‰45‰zÓ BÊ È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ46. «≈«»»«¿»¿«¬ƒ¬≈«»»
„iÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa47d¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa , ≈∆ƒ¿»¿«¬ƒƒ»≈∆ƒ¿»¿«¬ƒ»

Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ48B‡ , ƒ¿«»»¿≈«»∆∆»≈∆
ÔÈa ,‰zÓ BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈«»∆¿ƒ¬≈«»»≈

ÔÈÏËÏhÓa49Ú˜¯˜a ÔÈa50ÏÎB‡Â .51ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿≈≈»¿«
.‰zn‰««»»

רבא.45) של מימרא קלז: תנאו 46)בבאֿבתרא קיים אם
 ֿ חושן ושו"ע י, הלכה לולב מהלכות (פ"ח לבסוף וחזר
מקבל, של חייו ימי כל אמר ואם ו). סעיף רמא, סימן משפט
יחזיר  הנותן, חיי ימי כל אמר ואם יורשיו. יחזירו כדלהלן,

הנותן. ליורשי ֿ 47)המקבל (בבא בו לצאת אתרוג כגון
שם). אביי 48)בתרא בר ביבי ורב האשה של בעובדא

וסובר  המקבל. חיי ימי לכל בנתן מדובר שם), (בבאֿבתרא
הנותן. חיי ימי לכל בנותן שהואֿהדין כגון 49)רבינו

שם. ושור. אביי 50)אתרוג בר ביבי ברב הנזכרת בעובדא
האילן 51)(שם). נתנה שהאשה הנ"ל בעובדא כמו
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אכל  והוא אביי, בר ביבי לרב להחזיר, עלֿמנת במתנה
פירותיו.

.é¯ÓB‡‰52ÏÚ ‰zÓa EÏ Ô˙B È‡ ‰Ê ¯BL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈∆¬ƒ≈¿¿«»»«
Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Â BLÈc˜‰ ,e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó53 ¿»∆«¬ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ¬≈∆À¿»

¯ÊÁÓe54ÈÏ e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ .55BÈ‡ - À¿»»««¿»∆«¬ƒ≈ƒ≈
LB„˜56˙‰ ‡lL ;Èe‡¯‰ ¯·c ¯ÈÊÁiL ‡l‡ ÂÈÏÚ ‰ »∆…ƒ¿»»»∆»∆«¬ƒ»»»»

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏ57. ¿≈…«≈»∆

נחמן,52) רב בשם רבא של מימרא שם, בבאֿבתרא
אשי. רב של במתנה,53)וכפירושו זוכה שהוא זמן שכל

הכל. בה לעשות ויכול שלו כולה מוחזר 54)היא שהגוף
החפץ  של החוקי שהמצב ואף התנאי, נתמלא ובזה בעין,
אותו  החזרת על היה התנאי סוףֿסוף הרי בינתיים, נשתנה

הוחזר. והוא להדגיש:55)החפץ, באה זו מיותרת ומילה
בגמרא, שם וההנמקה בו, להשתמש שאוכל לי, הראוי דבר

אשי. רב המתנה,56)בדברי בטלה תנאי, שבטל שמכיון
להקדישה. המקבל בידי באופן 57)ואין החזירו אם

לנותן. לו ראוי שאינו

.àé¯eÒ‡58Ï·‡ ;ÌpÁ ˙zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ »¿ƒ¿»≈ƒ≈¿««¿«ƒ»¬»
·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B59EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL .60 ≈¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆

‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓa - È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…
ÔÈa ‰¯ÈÎÓa ÔÈa - ·LBz ¯‚Ï Ï·‡ ;‰zÓa¿«»»¬»¿≈»≈ƒ¿ƒ»≈

‰È˙a61B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡L ÈtÓ ,62:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«»¿À∆¿«¬∆∆¡«
.CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b≈¿»»«ƒ»

כרבי 58) ולא ככתבם" ש"דברים יהודה כרבי כ. זרה עבודה
מותר 59)מאיר. ואז נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל גוי

מקבלים  ואין תושב". "גר נקרא ולכן בינינו, להושיבו לנו
ביאה, איסורי מהלכות (פי"ד נוהג שהיובל בזמן אלא אותו
ו, הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"י עוד וראה זֿח. הלכה
הלכה  מלכים מהלכות ובפ"ח יד, הלכה שבת מהלכות בפ"כ

"לא 60)יֿיא). הפסוק: גם הביאו שם, זרה עבודה בגמרא
פסוק  רק רבינו הביא ד הלכה ע"ז מהלכות בפ"י וגם תחנם".
נ) (ל"ת המצוות' ב'ספר ועיין וגו'". בשעריך אשר "לגר זה:

תכו). (מצוה חינוך' הכריחתו 61)וב'מנחת לא כלומר,
גם  יכול אבל לתת, בידו רשות אלא במתנה, לו לתת התורה

מאיר. ורבי ד"ה שם 'תוספות' וראה כ.62)למכור. שם
עלֿכלֿפנים. לו, למכור הוא חייב כך ומשום כלומר, וסה.

.áéÏÚa‰ ‰˜ - ‰M‡Ï B‡ „·ÚÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿∆∆¿ƒ»»»«««
ÔB„‡‰Â63ÛebÏ ‰B˜ ÔB„‡‰L ‡l‡ ;64‰B˜ ÏÚa‰Â , ¿»»∆»∆»»∆«¿«««∆

˙B¯tÏ d˙B‡65. »«≈

גם 63) לרבנן, וגם מאיר לרבי גם הכל, לדברי כג: קידושין
אלעזר. לרבי וגם ששת מסתימת 64)לרב שיוצא כפי

ד"ה  שם 'תוספות' (ראה רבו" בלא לעבד קנין "אין הלשון:
אלעזר). הלכה 65)ורבי נדרים מהלכות בפ"ז גם כתב כן

"אע"ג  שאמרו: פ"ו כתובות בירושלמי, הדברים ומקור יז,
זכה  האשה זכתה רבו, כיד העבד יד עביד מאיר דלרבי
וראה  בלבד". פירות אכילת אלא עליה שאין מודה - בעלה,

שם. 'תוספות'

.âé˙eL¯ dÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙»««»»¿ƒ»«¿»∆≈¿«¿»¿
eL¯ Ba¯Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ „·ÚÏe ,da‰˜ - Ba ˙ »¿∆∆«¿»∆≈¿«¿»»

ÏÚa‰ ‰˜Â ÔB„‡‰66Ï·‡ .67B‡ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ »»¿»»«««¬»«≈«»»¿ƒ»
‰È‰zL ‰zÓ ÏL dÙe‚a Ô˙Bp‰ Ô‰nÚ ‰˙‰Â ,„·ÚÏ¿∆∆¿ƒ¿»ƒ»∆«≈¿»∆«»»∆ƒ¿∆

CÎÂ CÎÏ68.ÏÚa‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ¿»¿»…»»»»¿…»»«««

כרבי 66) או מאיר, רבי דברי ולפי ששת כרב שם קידושין
ושמואל. כרב פח. ונדרים הכל, דברי ולפי אלעזר

יד.67) הלכה להלן וראה כשמואל, שם נדרים
האדון 68) יזכה שלא שהתנה, השלילי מהתנאי חוץ כלומר,

האשה  או שהעבד חיובי, תנאי גם התנה אלא הבעל, או
יכול  הבעל אין וממילא מסויימים, לשימושים בחפץ יזכו
לדבר  אלא קנין, בו אין עצמם ולעבד שלאשה שאף לקנות,

לבעל. או לאדון קנין שום בו אין זה,

.ãéÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ?„ˆÈk≈««≈«»»¿ƒ»¿»«»¬≈
ÈLaÏzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa CÏ ÌÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»«¿»∆ƒ¿¿ƒ
Èˆ¯zM ‰Ó ÈOÚ˙Â ,Ì‰a ÈzLzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,Ô‰a69 »∆«¿»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¬ƒ«∆ƒ¿ƒ

ÏÚa‰ ˙eL¯ ‡Ïa70¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï - ¿…¿«««…»»«««¿≈ƒ»«
„·ÚÏ71˙Ó ÏÚ ,Ô‰a ‰zL˙Â Ô‰a ÏÎ‡zL ˙Ó ÏÚ : ¿∆∆«¿»∆…«»∆¿ƒ¿∆»∆«¿»
‡ˆzL72Ïk Ì‰· ‰OÚzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,˙e¯ÁÏ Ì‰· ∆≈≈»∆¿≈«¿»∆«¬∆»∆»

.ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ElL ÔB„‡ ˙eL¯ ‡Ïa ‰ˆ¯zM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…¿»∆¿…»»»»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להלן 69) כתב וכן וכו'". שתרצי מה תעשי "או כלומר:
צריך  שאמר: שם) (נדרים כרב ודלא (משנהֿלמלך). בעבד
אותה  קנה תעשי", שתרצי "מה לה: אמר אם אבל לפרט,
הבעל  קנה לא זה באופן שאף (שם) כשמואל אלא - בעלה

ע"מ 70)(מגידֿמשנה). - השלילי, תנאים: שני שצריך
(מגידֿמשנה). החפץ בגוף התנאי והחיובי, וכו', שאין

וראה 71) זה, בתחום שוים והאשה העבד שדין רבינו דעת
ג. אות מיימוניות אלעזר 72)הגהות כרבי שם, קידושין

- אדון" רשות "בלא להוסיף צריך אין וכאן חכמים. לדעת
מדברי  נראה וכן לחירות". בהם "שתצא לו: שאמר כיון
זאת  נזכר לא אמנם וכן ה"א, עבדים מהלכות בפ"ה רבינו

(לחםֿמשנה). שם קידושין בגמרא

.åèÔ˙Bp‰73,ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈÂ ,‰˜ - Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿«¿»»¿»»∆ƒ
Ì‡Â .ÌÈÒÎp‰ ¯‡L ‰˜Â74elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆¬ƒ

ÔÈÏËÏhÓ75ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï -76˙e¯Á Ëb ‰Ê ƒ«¿¿ƒ…»»¿∆≈∆≈≈
¯iL È¯‰L ,¯eÓb77Ëba Ba78¯¯ÁzL ‡lL CBzÓe , »∆¬≈ƒ≈«≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈

.ÌeÏk ‰˜ ‡Ï…»»¿

קמט:73) ובבאֿבתרא ח: בגיטין והובאה מ"ח, פ"ג פאה
יוסף 75)שם.74) בר דימי רב של מימרא קנ. בבאֿבתרא

בוודאי  שבזה קרקע, שייר אם דוקא ולאו אלעזר. רבי בשם
העבד  לשייר שהכוונה לפרשו שאפשר לחירות, יצא לא

כקרקע. שהוא ט.76)עצמו בגיטין אשי רב של ההנמקה
קנ: בבבאֿבתרא נחמן רב צריך 77)ושל - אשה גט

שנאמר  לפי והאשה, הבעל בין היחסים לגמרי כורת שיהיה
בגזירה  שנלמד עבד, של חירות גט וכמוֿכן כריתות", "ספר
האדון  שבין היחסים שיכרות צריך מאשה, לה" "לה שוה
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עצמך 78)והעבד. לו: שאמר ואףֿעלֿפי השחרור. בשטר
כורת  אין - פלונית מטלית חוץ וכו' לך קנויים נכסיי וכל
 ֿ מגיד וראה ה"א) עבדים מהלכות פ"ז (להלן בטל והגט

ולחםֿמשנה. משנה

ה'תשע"ו  תשרי א' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הגיעה 1) שלא או בה רוצה ואינו מתנה המקבל בו נתבאר

רשותו, יד על או אחרים יד על במתנה  הזוכה ודין לידו,
או  קיבלתיה לא אומר וזה נתתיה אומר זה נחלקו אם ודין

בהיפך. שאומר

.à‰ÎÊÂ ‰zn‰ ˙‡ Ïa˜Ó‰2B„ÈÏ ‰‡aL ¯Á‡Â ,d· «¿«≈∆««»»¿»»»¿««∆»»¿»
'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡Â Ba ¯ÊÁ ˜˙BL ‡e‰Â3ÈÈ‡' B‡ , ¿≈»«¿»«≈ƒ∆»≈ƒ

'dÏa˜Ó4'‰ÏËa ‡È‰ È¯‰' B‡ ,5‰Ê ÌeÓ' ¯Ó‡L B‡ , ¿«¿»¬≈ƒ¿≈»∆»«∆
'da ÈÏ ‰‡¯6ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -7Ô˙Bp‰ ÔÈ‡L ÌLÎe . ƒ¿»ƒ»…»«¿¿≈∆≈«≈

¯Á‡ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ïa˜Ó‰ Ck ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…»«¿«≈≈»«¬…««
¯Á‡ 'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' Ïa˜Ó‰ ¯Ó‡L BÊ ‰zÓ .‰ÎfL∆»»«»»∆»««¿«≈≈ƒ∆»««
‰ÎÊ - da Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ ‡È‰ È¯‰ - B„ÈÏ ˙‡aL∆»¿»¬≈ƒ∆¿≈¿»«≈»»»
Ï·‡ .da ‰ÎfL ¯Á‡ Ïa˜Ó‰ d¯È˜Ù‰ È¯‰L ;da8 »∆¬≈ƒ¿ƒ»«¿«≈««∆»»»¬»
˙¯ÊBÁÂ ,Ïa˜Ó‰ ‰˜ ‡Ï - B¯wÚÓ ÁÂBˆ ‰È‰ Ì‡9 ƒ»»≈«≈ƒ»…»»«¿«≈¿∆∆

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ

הראוי.2) קלז:3)בקניין בתרא בבא בה". אפשי "אי
הלה  ואמר לאחר נכסיו הכותב שמואל אמר יהודה רב "אמר
שתק  אם וצווח", עומד ואפילו קנה, - בהן אפשי אי

ורבינו 4)מעיקרא. שם. שבברייתא מתנה" "אינה היינו
שהובאה  כד. ובכריתות לב. בגיטין הספרים כגירסת גרס
בטלה  בה, אפשי "אי מבוטלת המתחיל דיבור שם בתוספות
בכריתות  הגמרא וכמסקנת קיימין" דבריו - מתנה אינה היא,
לא  שהוא אלא לבעלים שיחזרו אינו קיימין" ש"דבריו שם
המתנה  לבעל וחוזר לעבר הכוונה אין הפקר והם אותם, קנה

הפקר. והם לעתיד היא"5)אלא "בטלה שם בגמרא
להלן  נראה וכן ראב"ד). (ועיין ביניהם מחלק אינו ורבינו
סתם  אמר אם אבל בטילה, שאמר "או שכתב יג הלכה
שם. משנה המגיד כתב וכן כלום. אמר לא היא", "בטילה

ומכיוון 6) מיד אותו ראה שוודאי גלוי במום המדובר
זה  "מום עתה וכשאומר וקיבל, הסכים ודאי אז ששתק
כסף  (ראה למפרע המתנה את לבטל יכול אינו בה" לי נראה

המתנה 7)משנה). לבטל עבר, של לשונות אינן אלו שכל
להבא. של לשונות אלא קלח.8)למפרע, בתרא בבא

ממל. בר אבא רבי (שם 9)מסקנת התוספות פירוש לפי
כאן). המתחיל דיבור

.á‰kÊÓ‰10ÏÚ ‰zÓa B¯·ÁÏÔÂÈk - ¯Á‡ È„È «¿«∆«¬≈¿«»»«¿≈«≈≈»
ÚÈb‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ CLnL ÔB‚k ,¯Á‡ da ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»«≈¿∆»««ƒ«¿¿ƒƒƒ«
Û‡ ,B¯·Á ‰ÎÊ ,Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰ B‡ B„ÈÏ Ú˜¯w‰ ¯ËL¿«««¿«¿»∆¡ƒ««¿«»»¬≈«
ÏBÎÈ Ô˙Bp‰ ÔÈ‡Â ,B„ÈÏ ‰zn‰ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒƒ«««»»¿»¿≈«≈»

Ï·‡ .Ba ¯ÊÁÏ11Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - Ïa˜Ó‰ «¬…¬»«¿«≈»«»∆¿»ƒ
‰ˆ¯12ÔÈÎfL .Ïa˜Ó BÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ;Ïa˜Ó -13 »»¿«≈ƒ…»»≈¿«≈∆»ƒ

˙eÎÊe ;ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»¿»»¿

‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,‰ˆ¯È Ì‡ ,‰zÓ BÏ Ô˙pzL ‡e‰∆ƒ»≈«»»ƒƒ¿∆¬»ƒ…ƒ¿∆
.BÁ¯k ÏÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -≈¿ƒ«»»¿»»¿«»¿

במשנה.10) יא: קלח.11)גיטין בתרא הסכים 12)בבא
מחה. ולא שתק או לידו, המתנה קבלת עם מיד מפורש

במשנה.13) שם גיטין

.â‰kÊ14,˜˙L Ïa˜Ó‰ ÚÓMLÎe ,¯Á‡ È„È ÏÚ BÏ ƒ»«¿≈«≈¿∆»««¿«≈»«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'dÏa˜Ó ÈÈ‡' ¯Ó‡Â ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â15 ¿««»»«¿»«≈ƒ¿«¿»¬≈∆»≈

‰ˆ¯ ¯·k ˜˙ML ‰Ê Ì‡16¯ÊÁ ÁÂˆÂ ¯ÊÁL ‰ÊÂ , ƒ∆∆»«¿»»»¿∆∆»«¿»«»«
Ba17ÈtÓ ˜˙ML B‡ ;18B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»«ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ«¿»

ÌeÏk19ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰ÊÂ ,20B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ21. ¿¿∆∆»«ƒ««¿ƒ»
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ da ‰ÎÊÂ ¯Á‡ Ì„˜ Ì‡ :CÎÈÙÏ22 ¿ƒ»ƒ»««≈¿»»»¿«¿≈

¯Ó‡L ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ Ïa˜Ó‰ ‡nL ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆»«¿«≈»»¿≈»∆»«
e¯‡aL BÓk ,d¯È˜Ù‰ È¯‰ 'da ‰ˆB¯ ÈÈ‡'23‰ÊÂ , ≈ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆

ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁ Ì‡Â .‰ÎÊ - ¯˜Ù‰‰ ÔÓ dÁ˜Ïe Ì„wL∆»«¿»»ƒ«∆¿≈»»¿ƒ»¿«¿»ƒ
ÔÈ‡ - da ‰ÎÊÂ Ì„wL ‰Ê „iÓ ‰eOÙ˙e ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»»ƒ«∆∆»«¿»»»≈
ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ ‡Ï Ïa˜Ó‰ ‡nL ;Ì„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»ƒ»»∆»«¿«≈…»»¿≈»
‡ÏÂ ,B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ '‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡L∆»«≈ƒ∆ƒ««¿ƒ»¿…
˙Ói˜ ‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯·e ,d˙B‡ ‰»̃»»ƒ¿¿»ƒ»ƒƒƒ«∆∆

.ÔÈ„Ú¬«ƒ

בר 14) נחמן רב של מימרא שם. בתרא וברייתא בבא יצחק,
החכמים  בין זה נושא על מחלוקת ובה ידו, על המובאת
לט: בחולין רבא של הפירוש לפי גמליאל, בן שמעון ורבן

(שם)15) ובחולין התנאים, בין הכריעו לא שם בתרא בבבא
להכריע. בה רצו שלא עובדא, זו 16)הביאו ששתיקה

הסכמה. שפירושה שתיקה כל שכתב 17)כמו כמו ודינו
א. שם).18)בהלכה בתרא (בבא רבא ואין 19)כדברי

למחות. או לצווח מה על עדיין שאף 21)גילה.20)לו
לשלילה. הייתה דעתו כששתק ספק 22)אז כל כדין

א.23)בממון. בהלכה

.ãÁÏLÂ ,ÔBÚÓLÏ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÔzÏ ‰ˆ¯L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ≈≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»«
‰ÎÊ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :ÈÂÏ È„È ÏÚ ‰‡n‰ BÏ24eÊ ‰‡ÓaÊ «≈»«¿≈≈ƒƒ»«¿≈¿≈»

Ôz' B‡ ,'ÔBÚÓLÏ25ÏBÎÈ BÈ‡ - 'ÔBÚÓLÏ ÊeÊ ‰‡Ó ¿ƒ¿≈≈»¿ƒ¿≈»
Ba ¯ÊÁÏ26CÏB‰' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;27ÊeÊ ‰‡Ó «¬…¬»ƒ»«≈≈»

„ÈÏ ‰‡n‰ ÚÈbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - 'ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»«¬…«∆«ƒ««≈»¿«
.ÔBÚÓLƒ¿

פי 24) על אף המקבל, זכה שוודאי ספק כל אין זו בלשון
יד. יא: גיטין ראה השליח, ליד שבא כיוון לידו, הגיע שלא

זכו".25)ועוד. כאומר תנו האומר "כל יא: גיטין
כזכה",26) - "תן אמרו בו, לחזור יכול שאינו זה, לעניין רק

שיגיע  עד זוכה אינו אלא כן, הדבר אין זכייה לעניין אבל
אלא  אינו זה כל אולם יא. הלכה להלן כמפורש לידו,
ו  פרק (ראה מיד זכה - "זכה" באומר אבל "תן", באומר
יכול  "אינו רבינו שכתב ומה א). הלכה עבדים מהלכות
"זכה". על ולא "תן" על אלא כתב לא - בו" לחזור

ולא 27) להולכה, שליח רק אותו עושה שהנותן ומשמעותו
(וראה  ולב: יד: שם המקבל, בשביל מיד לזכות לו שנותן
לכתוב  רבינו ודקדק מרע). שכיב בדין יב הלכה י פרק להלן
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אבל  כן, הדין במתנה שדווקא וכו'" ליתן שרצה "ראובן
מלוה  מהלכות ט"ז (פרק בו לחזור יכול אינו חוב בפריעת
עד  בו כפר כשהנפקד פיקדון בהחזרת וכן ב) הלכה ולוה

ראב"ד. ועיין ו), הלכה שכירות מהלכות א (פרק עכשיו

.äCÏ‰28ÔÎÈÏB‰Ï BnÚ eÁlzLpL ÊeÊ ‰‡Óa ÈÂÏ »«≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
¯ÈÊÁÈ - e‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔBÚÓL Lw·e ,ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿…¿»»«¬ƒ

Ô·e‡¯Ï29˙Ó .30¯ÈÊÁÈ - Ô·e‡¯ ÈiÁa ÔBÚÓL ƒ¿≈≈ƒ¿¿«≈¿≈«¬ƒ
Ô·e‡¯Ï31ÂÈL¯BÈÏ B‡32- ÔBÚÓL ÈiÁa Ô·e‡¯ ˙Ó . ƒ¿≈¿¿»≈¿≈¿«≈ƒ¿

ÂÈL¯BÈÏ B‡ ÔBÚÓLÏ ‰‡n‰ ÔzÈ33‰ÂˆnL ;34Ìi˜Ï ƒ≈«≈»¿ƒ¿¿¿»∆ƒ¿»¿«≈
‡È¯a ‡e‰Â ÌÈ¯·c‰ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙n‰ È¯·c35, ƒ¿≈«≈¿««ƒ∆»««¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ„Ú ÁÈÏL ÏL B„Èa ‰‡n‰ È¯‰L36. ∆¬≈«≈»¿»∆»ƒ«¬«ƒ

"הולך".28) לו כשאמר והמדובר הקודמת להלכה המשך
יד: שם בברייתא הדברים לאו 29)ומקור הולך שהרי

המקבל. בשביל השליח זכה ולא שם.30)כזכי, ברייתא
רק 31) התכוון והנותן שמעון, עדיין זכה שלא כנ"ל,

ליורשיו. ולא אחרי 32)לשמעון ראובן מת אם ראובן של
שמעון. בהם 33)מיתת זכה ראובן, מיתת עם מיד שהרי

דברי  לקיים ש"מצוה בסמוך הבא הטעם מפני שמעון,
וש" שם רש"י (עיין היורשים זכו וממנו קכה המת", סימן ך

לג). קטן מאיר.34)סעיף רבי בשם ברייתא שם גיטין
פרק 35) להלן ראה מרע, שכיב ובדין שם. פפא רב כדברי

יב. הלכה ובידו 36)י זה של בחייו לראובן החזיר שלא
הא, המתחיל דיבור ע. כתובות [בתוספות המת. דברי לקיים
נמסר  אם אלא המת דברי לקיים מצוה אמרו שלא הוכיחו
בהגהות  כג הלכה י"א פרק להלן (וראה כך לשם שליש ליד
מרע  בשכיב לתקן הוצרכו למה כן לא שאם ט), אות מיימוני
רבינו]. לדברי מקור גם וזה וכמסורין. ככתובין דבריו שיהיו

.å‰ÎBf‰ ‰È‰iL „Ú B¯·ÁÏ ‰zÓa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»∆¿«»»«¬≈«∆ƒ¿∆«∆
ÏB„‚37‰M‡ „Á‡Â LÈ‡ „Á‡Â .˙Úc Ô·e38elÙ‡Â , »∆««¿∆»ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒ

LÈ‡ ˙L‡39‰ÁÙLÂ „·ÚÂ ,40kÚ‰ Ï·‡ .BÈ‡ Ì"e ≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¬»»«≈
ÌÏBÚÏ ˙eÁÈÏLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÎBÊ41BÈ‡ Ck , ∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»≈

Ï‡¯OÈÏ ‰ÎBÊ42ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡L ÌLÎe . ∆¿ƒ¿»≈¿≈∆≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«
Ì"ekÚÏ43Ì"ekÚÏ ‰ÎBÊ BÈ‡ Ck ,44. ¿«»≈∆¿«

רב 37) של מימרא מב. וקידושין במשנה עט: עירובין
שם.38)יצחק. ידי 39)עירובין "על שם: עירובין

ושפחתו 40)אשתו". עבדו ידי על "ולא שם: בעירובין
יכול  אינו עבדו ידי על שרק הרי כידו", שידן מפני הכנענים,
הוא  יכול אחר של כנעני עבד ידי על אבל לאחרים, לזכות
כ. הלכה עירובין מהלכות א בפרק וראה לאחרים. לזכות

מציעא 41) בבבא אחת לשון לפי אשי רב מדברי להוציא
אחר  לעניין אבל לגוי, שליחות אין תרומה לעניין שרק עא:

שליחות. לו שליחות.42)יש מטעם היא שזכייה
אחרונה.43) בלשון אשי לרב בניגוד שם, הגמרא מסקנת
שישראל 44) שאמר לרבינא, בניגוד שם, הגמרא מסקנת

סופרים. מדברי לגוי זוכה

.æÔË˜45¯B¯ˆ BÏ ÔÈ˙BpL46B˜¯BÊÂ47BÏËBÂ ÊB‚‡ ,48 »»∆¿ƒ¿¿¿¡¿¿
BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ -49˙BÁt ;ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡Â ,50‰fÓ ∆¿«¿¿≈∆«¬≈ƒ»ƒ∆

BÈ‡ ‰ËBM‰ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎÊ ‡Ï -…»»¿«¿¿…«¬≈ƒ¿≈«∆≈

BÏ ‡Ï ‰ÎBÊ51ÏÚ ‰ËBLÏ ‰kÊÓ‰Â .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ∆…¿…«¬≈ƒ¿«¿«∆¿∆«
‰ÎÊ - ˙Úc Ôa È„È52‰ÎBÊ L¯Á‰ Ï·‡ .53BÓˆÚÏ54, ¿≈∆««»»¬»«≈≈∆¿«¿

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk55. ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

רבא.45) של מימרא סה. יודע 47)אבן.46)גיטין הרי
הרע. מן לברוח בטוב.48)הוא לבחור שיודע הרי

כאן 49) משנה (מגיד לו מקנה אחרת שדעת לפי התורה. מן
אבל  שם), עיין א. הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק
דרכי  משום מדרבנן אלא התורה מן קניין לו אין במציאה

יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שם.50)שלום
מפני 51) ממנו לגזול ואסור זכה, מדרבנן, אבל התורה, מן

הדבר  ומקור יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי
(קצות  לקנות יד לו אין ששוטה קיג: ביבמות שאמרו ממה
מסוגיית  שהביאו ויש ה). קטן סעיף רמג סימן החושן
מדובר  ששם פי על [ואף כ. וכתובות לא. ביבמות הגמרא
שנתינת  כיוון התורה, מן אינו בקטן שגם וממכר, במקח
מהלכות  כ"ט פרק משנה (מגיד נתינה אינה שלו הדמים
חכמים  תקנת עיקר שכל רבינו סובר - א) הלכה מכירה
כ"ט  (פרק חייהם כדי משום וממכר במקח וחרש בקטן
קניין  להם שיש מפני אלא אינו א) הלכה מכירה מהלכות
במקח  קניין חכמים בו תקנו שלא ושוטה במתנה. התורה מן
לא  ואף התורה, מן קניין שום לו שאין מפני הוא וממכר,

חרש]. לגבי להלן וראה גרוע 52)במתנה, אינו שוודאי
קטן  סעיף רמג (סמ"ע ח הלכה דלהלן אחד יום בן מקטן
זכתה  שוטה, שנשא שפיקח קיג. ביבמות שאמרו ומה ל).
אחר, ידי על לה כשזיכה כורחך על - לה שכתב בכתובה
בבבא  שאמרו ממה עיון צריך אבל משנה. במגיד וראה
זכין  ואין גדול, להיות שעתיד מפני לקטן שזכין עב. מציעא
שוטה, גם כן ואם ישראל, יהיה לא גירות מעשה שבלי לגוי
ממילא  יהיה לא זה יתרפא אם ואף יתרפא, אם יודע מי
ו. קטן סעיף שם החושן בקצות וראה מעשה. ידי על אלא

מן 53) ובמתנה שלום, דרכי מפני במציאה כאמור, והיינו,
מקח 54)התורה. שמקחו חכמים שתיקנו מה מתוך [נלמד

מהלכות  כ"ט פרק (למעלה חייו כדי משום ממכר, וממכרו
במתנה  התורה מן קניין עיקר לו אין ואם א) הלכה מכירה
שוטה  בין וההבדל וממכר. במקח מתקנים חכמים היו לא
יש  חרש ואילו קיג:) (יבמות יד לו אין שוטה הוא: לחרש
בקצות  ראה קיב:), (שם גיטה מקבלת חרשת שהרי יד לו
לזכות  אבל יד לו יש לעצמו ורק ה]. קטן סעיף שם החושן

ח. מציעא בבבא כמפורש יכול, אינו יז 55)לאחרים פרק
הקודמת. בהערה (ראה לאחרים מקנה אינו שחרש ד, הלכה

משנה). ולחם עוז מגדל ועיין

.çÔÈÎÊ56„Á‡ ÌBÈ Ôa elÙ‡ ÔË˜Ï57ÏB„‚Ïe ,58ÔÈa »ƒ¿»»¬ƒ∆∆»¿»≈
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ÂÈÙa59B¯ˆÁÂ .60BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL ¿»»≈∆…¿»»«¬≈∆»»»

ÔÂÈk ,ÌL „ÓBÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .BzÚcÓ ‡lL∆…ƒ«¿««ƒ∆≈≈»≈»
B¯ˆÁÏ ‰zn‰ ÚÈb‰L61¯Á‡ da ‰ÎÊ el‡k -62. ∆ƒƒ«««»»«¬≈¿ƒ»»»«≈

במשנה,56) קנו: בתרא בבא עבורו, זוכה אחר כלומר,
הספרים  וכנוסחת התורה. מן שזהו רבינו מדברי ונראה
מטבילין) המתחיל דיבור יא. כתובות בתוספות (שהובאה
ליה  דלית גב על אף - "קטן שגרסו שם מציעא בבבא
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בכמה  הוא וכן "מדרבנן" גרסו ולא זכייה" ליה אית שליחות
שם. מציעא לבבא סופרים בדקדוקי ראה יד. כתבי

לעולם 57) בא שלא לדבר מקנה אדם דאמר למאן [שהרי
כ"ב  פרק למעלה וראה קמא: בתרא בבא לעובר. אף מזכין

י]. הלכה מכירה רבי 58)מהלכות לפי במשנה קנו: שם
רבי  לדברי גם - שם בברייתא מאיר רבי ולפי יהושע.

ב.59)אליעזר. הלכה למעלה וראה יא: בגיטין משנה
חנינא.60) בר יוסי רבי של מימרא מט: קמא או 61)בבא

ג. הלכה גירושין מהלכות ה בפרק ראה חצרו, לאוויר
מטעם 62) שחצר שליח, ידי על בה זכה כאילו כלומר,

י:). מציעא (בבא היא שליחות

.èÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙¯nzLn‰ ¯ˆÁa ?64; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆
˙¯nzLÓ dÈ‡L ¯ˆÁa Ï·‡65B˙a¯ÁÂ e‰„O ÔB‚k , ¬»¿»≈∆≈»ƒ¿«∆∆¿»≈¿À¿»

dcˆa „ÓBÚ ‰È‰iL „Ú -66È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :¯Ó‡ÈÂ67. «∆ƒ¿∆≈¿ƒ»¿…«»¿»ƒ»ƒ
Úa¯‡ ÔÎÂ68˙Bn‡69Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L Ì„‡ ÏL70 ¿≈«¿««∆»»∆≈¿ƒ»
BÏ ÔÈB˜71‡ËÓÒa ,72ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡73B‡ ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿»«ƒ

ÌÈÏÚa dÏ ÔÈ‡L ¯ˆÁa74ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;75B‡ ¿»≈∆≈»¿»ƒ¬»ƒ¿»«ƒ
B¯·Á ‰„Oa76.B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbiL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡ - ƒ¿≈¬≈≈∆«∆«ƒ««»»¿»

‰pË˜e77d¯ˆÁ dÏ ‰kÊz78Ï·‡ ;dlL ˙Bn‡ Úa¯‡Â ¿«»ƒ¿∆»¬≈»¿«¿««∆»¬»
ÔËw‰79„Ú B‡ B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbzL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡ «»»≈∆«∆«ƒ««»»¿»«

.¯Á‡ BÏ ‰kÊiL∆ƒ¿∆«≈

שם.63) עומד שאינו פי על אף לו, קונה שם 64)שחצרו
ידו  על הנשלח דבר המשמר כשליח נחשבת היא שאז יא.

הר"ן). בשם משנה לשליח 65)(כסף דומה אינו שאז
משנה 66)(שם). במגיד וראה ידו. על משתמרת היא שאז

בין  מחלוקת שיש ח. הלכה גזילה מהלכות י"ז פרק
לעמוד  שאפשר או השדה בתוך לעמוד צריך אם המפרשים
בצד  שיעמוד צריך במתנה שגם רבינו, ודעת לה. מחוצה גם
התירוץ  כפי אלא יא: מציעא בבבא פפא כרב ודלא שדהו
פוסקים  ויש כו: בקידושין נראה וכן בגמרא. שם הראשון

משנה). (מגיד פפא שאינה 67)כרב שבחצר רבינו דעת
שאמרו  כמו אמירה. גם צריך בצידה ועומד משתמרת
שדי  לי זכתה ואמר וכו' רצין אותן "ראה יא.): (שם במשנה
שם  ובתוספות שם. גזילה בהלכות רבינו כתב וכן וכו'".
דווקא. לאו ש"אמר" כתבו זכתה, המתחיל דיבור

כהן 68) אבא משום לקיש ריש של מימרא י. מציעא בבא
במציאה  גם שקונות (שם) הירושלמי בשם ורא"ש ברדלא,

במתנה. ידיים 69)וגם בפישוט אדם של קומה שיעור
צריך 70)ורגליים. משתמרת, שאינה שבחצר פי על ואף

אין  אמות, בארבע - כנ"ל אמירה, וגם בצידה עמידה גם
וליטלה" עצמו לנטות יכול שהוא "מפני באמירה צורך
בחצר  שגם הדבר [וברור שם). גזילה בהלכות משנה (מגיד
בתוך  אליו קרובה המציאה הייתה אם משתמרת, שאינה
כיוון  אמר, שלא פי על אף בה, זכה שוודאי אמות, ארבע

לה]. קרוב יריבו 71)שעומד שלא כדי היא חכמים תקנת
ט). הלכה שם גזילה (הלכות זה עם זה המוצאים

משנה 72) (מגיד הרבים רשות של זווית קרן או צדדי, רחוב
שבסימטא  י: מציעא בבבא ששת רב של מימרא והיא שם).

רבים". דחקי שכיחי 73)"לא לא שם וגם שם. גמרא
לא:). (כתובות ולפי 74)רבים פפא, רב תשובת שם,

הרי"ף. הרבים 75)גירסת "רשות ששת: רב בדברי שם
אמות]". [ארבע רבנן תקינו לא רבים דחקי שם,76)דקא

פפא. הכל,77)לרב ולדברי האחרונה, הלשון לפי יא. שם
ינאי. רבי משום יוחנן וכרבי האחרונה, שלפני זו או

לעניין 78) כידה נחשבת שחצרה התורה גילתה שבקטנה
ומתנה, מציאה כגון השטחים, ליתר גם מזה ולומדים גט.

בקטן. כן שאין כיד,79)מה אצלו נחשבת אינה שהחצר
שליחות  שאין כשליחות, נחשבת להיות יכולה אינה וגם
הרי  ח), הלכה (למעלה לקטן שזכין פי על ואף לקטן.
לשליח  חצר דומה אינה - שליחות מטעם אינה שזכייה
(וראה  הקטן עבור וזוכה הקניין פעולת שעושה ממש
יב  הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק כאן הראב"ד בהשגת

יא). קטן סעיף רמג סימן החושן וקצות

.é‰zn‰80Ë‚k81ÌÈ¯·c ¯ÒÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ,82 ««»»¿≈∆≈»»»ƒ¿…¿»ƒ
ÁÈÏLÏÈBÏÙe ÈBÏÙÏ e¯Ó‡ :‰LÏLÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk . ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ ‰ezÈÂ ‰zÓ ¯ËLa eÓzÁÈÂ e·zÎiL∆ƒ¿¿¿«¿¿ƒ¿««»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈
ÌeÏk ‰Ê83e˙Â e·˙ÎÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Ï e¯Ó‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ»¿¿»»≈ƒ¿»¿¿»¿

e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï - Ïa˜ÓÏ«¿«≈…»»¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒƒ¿
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ e‰e˙e ‰zÓ ¯ËLa eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ
BÓk ,ÔÈ·˙Bk ÔÓˆÚ Ô‰ ‡l‡ ,·zÎÏ ¯ÙBÒÏ ¯ÓBÏ«¿≈ƒ¿…∆»≈«¿»¿ƒ¿

Ë‚a84. ¿≈

ואביי.80) כרב ולא וכרבא, כשמואל כט. וראה 81)גיטין
ו. הלכה גירושין מהלכות ב יאמר 82)פרק שהשליח

מסויימת. פעולה שיעשה במקום למישהו, מסויימים דברים
אפילו 83) סו:) גיטין (משנה לשליח נמסרים אינם שדברים

בהלכות  וראה עא.). (שם לאחרים שיאמרו להם אמר אם
לאשתי". גט "תנו רק: להם אמר אם שכן וכל שם. גירושין
ביתֿדין  אותם שעשה ונראה שלושה שהם פי על שאף
עדיף  זה שאין קנה לא - ולחתום לכתוב לאחרים שיאמרו
גירושין  מהלכות ב פרק משנה בלחם וראה אמרו" מ"אומר
חתמו  אם שכן "וכל הראב"ד בשם הטור [וכתב ה. הלכה
פי  על ואף תנו" להם אומר אם הדין והוא בעצמם הם
היא  הטור שנוסחת נראה כן. הנוסחא אין בראב"ד שלפנינו
למה  מועיל לא אמרו" "אומר אם פירושו: וזהו הנכונה,
לא  שאם שכן כל - קנה לא וכתבו לעדים אמרו ואם שאמר
עשו  לא שוודאי בעצמם, הם חתמו אלא כמאמרו עשו
אלו  מלים נפלו הנראה (ולפי נצטוו לא זה על שהרי כלום,
הראב"ד  מלשון בטעות בעצמם" הם חתמו אם שכן "וכל
"והוא  משנה) לחם ועיין המגידֿמשנה, דברי תוך אל הנ"ל
תנו, להם באומר גם כלומר תנו" להם אומר אם הדין
הם  אם מועיל ולא ביתֿדין שעשאם הדבר שברור  אומרים
שליח  ולעשות כך, על נצטוו לא שהרי בעצמם, חתמו
לשליח, נמסרים אינם שדברים יכולים, אינם כן גם לכתיבה

הבאה]. בהערה להלן וראה גיטי 84)כנ"ל. במשנה ן שם
יכתבו  אלו הרי לאשתי גט תנו לשניים "אמר סו.ֿסו:
מפורש  אומר שאפילו רבינו כתב שכבר פי על [ואף ויתנו".
הוא  וחומר קל אם - מועיל לא וכו'", ולפלוני לפלוני "אמרו
לסופר  לומר יכולים שאינם וכו'", וחתמו "כתבו שבאומר
ב"אומר  שהרי וחתמו", "כתבו באומר חידוש יש - לכתוב
ואילו  כנ"ל, בעצמם, וחתמו כתבו אם מועיל לא אמרו",
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מקום  ויש כותבים", עצמם הן "הרי וחתמו", ב"כתבו
יכולים  - מעשה לעשות יכולים עצמם שהם שכיוון לטעות,
אינם  זה באופן שגם רבינו ומשמיענו שליח, גם לעשות
עוז): במגדל (הובא הראב"ד וכתב שליח. למנות יכולים
לכתבו". הם צריכין תנו (לשניים) להם אמר אם הדין "והוא
ביתֿדין, אותם שעשה תנו, לשלושה לאומר בניגוד כלומר,
יכולים  שאינם ממה (חוץ בעצמם לכתוב יכולים ואינם
ביתֿדין, עשאם לא "תנו", לשניים באומר - שליח) לעשות
שם, גיטין במשנה מפורש וכן בעצמם. שיכתבו כוונתו אלא
וראה  "יכולין", להיות צריך - שבדבריו "צריכין" ובמקום

שמח]. באור

.àé·˙Bk‰85Èz˙' ¯ËLa86,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O «≈ƒ¿»»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ
‰Èz˙' ·˙kL B‡87È¯‰ - 'BlL ‡È‰ È¯‰' B‡ ,'BÏ ∆»«¿«ƒ»¬≈ƒ∆¬≈

Ï·‡ .B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiLk da ‰ÎBÊ88¯ËLa ·˙k Ì‡ ∆»¿∆«ƒ««¿»¿»¬»ƒ»««¿»
‰pz‡'89‡Ï - ÌÈ„Ú‰ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,'BÏ ∆¿∆»««ƒ∆≈ƒ»»»≈ƒ…

Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ90‰zÓ ¯ËL e·˙k' ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡iL „Ú , »»«¿«≈«∆…«¿≈ƒƒ¿¿««»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,'BÏ e˙e91ÔÈ‡L ;BÏ ÔÈ˙BÂ92‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ¿¿¿ƒ¿¿ƒ∆≈«¿«≈∆

B„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ÚÈbiL „Ú93B‡ ,Ba BÏ ‰kÊiL „Ú «∆«ƒ«¿«««»»¿»«∆¿«∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ94. «¿≈¬≈ƒ¿∆≈«¿

בברייתא.85) מ: עבר.86)גיטין גירסת 87)לשון זוהי
שניהם  - ל"נתתיה" "נתתי" בין מה עיון וצריך הרי"ף.
שם: ובגמרא א). קטן סעיף רמה, סימן (סמ"ע עבר מלשון

הווה. לשון והוא מאיר 88)"נתונה", כרבי ולא כחכמים
עתיד.89)(שם). אלא 90)לשון נתינה כאן שאין

לתת. אם 91)הבטחה שרק לו", "אתננה הלשון אפילו
צריך  מיד, מתקיימת שהמתנה המקבל, ליד מידו השטר נותן
אבל  "נתונה", הווה בלשון או "נתתי" עבר בלשון לכתוב
עתה  מתקיימת המתנה שאין ויתנו, שיכתבו לעדים אומר אם
- המקבל לידי השטר כשיבוא כך אחר אלא לעדים כשנותן
משנה). (כסף "אתננה" עתיד לשון גם לכתוב אפשר בזה

שאין 92) אחרי טובה, היא "אתננה" הלשון: אף וממילא
ולשעה  לידו, השטר את שמוסרים אחרי אלא זוכה, המקבל

משנה). (כסף "אתננה" בלשון הנותן כיוון [ראה 93)זו
ולא  כ"זכה" אינו ש"תן" א הלכה עבדים מהלכות ו בפרק
שם]. וברי"ף ט: גיטין ברש"י וראה לידו. שיגיע עד זכה

ב.94) הלכה למעלה

.áé¯ÓB‡‰95‡e‰Â ,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O Èz˙' »≈»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ¿
'ÈÏ Ô˙ ‡Ï' ¯ÓB‡96ÔÈLLBÁ -97ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ≈…»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«

¯Á‡ È„È98'BÏ Èz˙Â Èz·˙k' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .99‡e‰Â , ¿≈«≈¬»ƒ»«»«¿ƒ¿»«ƒ¿
‡e‰ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ Ì‡ :'ÈÏ Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿…»«ƒƒ«¿«≈«»»

ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ôk ¯Ó‡L100,‡e‰ ÌÈ„Ú ‰‡Ók ∆»«≈»«««ƒ¿≈»≈ƒ
‡e‰ Ïa˜Ó‰ Ôa Ì‡Â ;e‰„O ˙B¯t ÏÎB‡ Ô˙Bp‰Â¿«≈≈≈»≈¿ƒ∆«¿«≈
Èz·˙k' ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,'BÊ ‰„O È·‡Ï z˙ ‡Ï' ¯Ó‡L∆»«…»«»¿»ƒ»∆¿≈»«¿ƒ
„Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ - 'BÏ Èz˙Â¿»«ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈»ƒ«

‡e‰ C‡È‰ ¯·c‰ Ú„eiL101. ∆ƒ»««»»≈«

הברייתא.95) המשך רוצה 96)שם, כשהמקבל המדובר,
סעיף  רמה (סמ"ע קיבלה שלא האמת שמספר אלא במתנה

ז). וודאי 97)קטן אלא ספק, שאינו "חשש" לשון יש

התוספתא  לשון וכן חיישינן). המתחיל דיבור שם (תוספות
שאין  והיינו, כלום", אמר "לא י): פרק בתרא (בבא
חושן  בשולחןֿערוך ברם המקבל. דברי עם כלל מתחשבים
"דאיכא  לשון המחבר מביא ד, סעיף רמה, סימן משפט
ולכאורה, גמורה. וודאות ואין לומר, שיש והיינו, למימר",

"שמא". המלה פירוש כלל.98)זהו זה על ידע לא וזה
שביניהם  הסתירה את לסלק זה ידי על יכולים אנו וכך

שניהם. דברי את שהוא 99)ולאמת מדגיש שהנותן היינו,
בזה. לטעות יכול המקבל ואין המקבל, לידי נתן בעצמו

שהנותן 100) לפי הנותן, מן יותר זכור שהוא המקבל הוא
סבור  שהוא ופעמים שייתן, לפני לתת מחשבה לו הייתה
מפרשים, ויש התוספות). בשם משנה (מגיד נתן שכבר
הנתבע, של ולא התובע של ההודאה את מקבלים שלעולם
הודאתו  לבין זה של הודאתו בין התנגשות שישנה מאחר
שם). (רשב"א בחזקתו ממון העמד אומרים אנו זה, של

את 101) זה קיבל שמא ספק, שהדבר מפני עדים. ידי על
(גיטין  הודאה הודאתו אין כן ואם יודע, אינו והבן המתנה

שם).

.âédÈ‡ È„È ˙ÁzL BÊ :¯Ó‡Â ÔÚhL ‰zÓ Ïa˜Ó¿«≈«»»∆»«¿»«∆««»ƒ≈»
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÏÚ È‡ ¯ÓBL ‡l‡ ,È„Èa ‰zÓ«»»¿»ƒ∆»≈¬ƒ»∆»¿«≈
‰ÈzÏa˜ ‡lL ÈÙÏ ,d˙lÁzÓ ‰˙È‰ ‰ÏËa :¯Ó‡L∆»«¿≈»»¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆…ƒ«¿ƒ»
ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,˙eÚËa B‡ Ò‡a ÈÁ¯k ÏÚa ‡l‡∆»¿«»¿ƒ¿…∆¿»¿«≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - el‡102˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ; ≈¿»»«»ƒ¿ƒ¿»«∆¿«
˙q‰103.‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁ˙Â , ∆≈¿«¬…ƒ¿»∆

שלפנינו):102) נוסחה (לפי ששת רב של מימרא לב. גיטין
היא  בטילה - לידו מתנה שבאת לאחר שאמר מתנה "מקבל
אינה  רש"י), - שקיבלתי מקודם הייתה בטילה (משמע
א. הלכה למעלה וראה קיימן". דבריו - מתנה

"רעיון 103) הוא כאן השבועה שעניין כאן מעיר הראב"ד
הדין, בעל הודאת אצל שבועה מצינו לא ואמנם רוח",
אך  לשבועה? מקום ומה שלו, על מוותר הוא שהרי
המקבל  של חוב שבעלי מדובר, שכאן מפרש, המגידֿמשנה
להישבע  צריך ולפיכך מהשדה, חובם את לגבות רוצים
רמה  סי' בשולחןֿערוך הביא וכן עליהם, מערים שאינו
ב  הלכה ולוה מלוה מהלכות ב שבפרק פי על ואף ז. סעיף
אחרים  של שהוא וטוען ממון ללווה לו יש שאם רבינו כתב
של  הנכסים שהיו שידוע כאן, - בעדים אלא נאמן אינו
ושנשארו  במתנה קבלם שלא לאמר הוא נאמן הנותן,

משנה). (לחם הנותן של ברשותו

.ãé¯Ó‡L B‡ ,'‰ÈÏÚ ‰z‡ ¯ÓBL' ¯Ó‡Â Ô˙Bp‰ ÔÚË»««≈¿»«≈«»»∆»∆»«
ÈzÚcÓ ‡lL'104‰ÊÂ ,'E„Èa ‡È‰ ‰ÏeÊb' B‡ ,'‰Èz˙ ∆…ƒ«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ¿»¿¿∆

ÚaL - 'ÈÏ z˙ ‰z‡' ¯ÓB‡105˙q‰ ˙Úe·L Ïa˜Ó‰ ≈«»»«»ƒƒ¿»«¿«≈¿«∆≈
.¯ËÙÂ¿ƒ¿»

מרצוני.104) כיוון 105)שלא בכול, כופר כל כדין
הלכה  ונטען טוען מהלכות ח פרק ראה בידו, שהמטלטלין
י"א  פרק ועיין שנים, שלוש חזקת לו כשיש ובקרקעות, א,

א. הלכה שם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תהיה 1) שלא שצריך המתנה עשיית איכות בו נתבאר
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שדה  על שטרות שתי ודין זה, אחר הנמשך וכל מסותרת,
וכל  במכר, ואחד במתנה אחד או במכר שניהם אחת

הנמשך.

.àÔ˙Bp‰2¯a ÔÈa ,‰zÓ‰ÏBÁ ÔÈa ‡È3‰È‰zL CÈ¯ˆ , «≈«»»≈»ƒ≈∆»ƒ∆ƒ¿∆
¯Ó‡ .˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚4BÏ e˙e ¯˙qa e·˙k :ÌÈ„ÚÏ ¿»¿À¿∆∆»«¿≈ƒƒ¿«≈∆¿

ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ „a‡Ï È„k ÌÈ¯ÚÓ ‰fL ;ÌeÏk dÈ‡ -5, ≈»¿∆∆«¿ƒ¿≈¿«≈»¬≈ƒ
.ÔziL ¯Á‡ ¯kÓÈÂ ¯ÊÁiL∆«¬…¿ƒ¿…««∆ƒ≈

טמירתא 2) ש"מתנה יהודה, רב של מימרא מ: בבאֿבתרא
כלום. אינה ֿ 3)(מסותרת)" בבבא הרי"ף מדברי נלמד

הלכה  פ"ט להלן רבינו והעתיקו האי, רב בשם שם בתרא
שם  (ראה נכסיו בכל בין נכסיו, במקצת במתנה ובין א.

ב). בפירוש 4)הערה שאמר יוסף, רב של הראשון כלשון
לכתוב  אמר לא אם זה, ולפי (שם). יהודה רב של מימרתו
"מתנה  זו אין - בפרהסיא לעשותה אמר שלא אע"פ בסתר,
כיון  טמורה, מתנה היא זו גם השני, ללשון ואילו טמורה".
ה. הערה להלן וראה בפרהסיא. לעשותה אמר שלא

רבינו.5) דברי כהמשך למתנה, המאוחרים הלקוחות היינו
כלומר: המתנה, מקבל היינו - ש"אחרים" מפרש, והראב"ד
במתנה  נותנה הוא ואחרֿכך לאחר מקודם אותה מכר הוא
מערים  והוא בסתר, ייעשה שהדבר רוצה הוא ולפיכך לזה,
ממקבל  מקודם שקיבל הטובה היינו אחרים", "ממון לאבד
שהיה  שבספר וכנראה המתנה. לו נתן שתמורתה המתנה
אחר  וימכור "שיחזור המילים חסירות היו הראב"ד לפני

מגידֿמשנה. ועיין שיתן",

.áCÎÈÙÏ6Ú˜¯˜ ˙zÓ ¯ËL Ïk ,7:Ba ·e˙k ÔÈ‡L ¿ƒ»»¿««¿««¿«∆≈»
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa e·L Ô˙Bp‰ ÈBÏt eÏ ¯Ó‡Â¿»«»¿ƒ«≈¿«¿»ƒ»¿

‡ˆBiÎÂ ,˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ BÏ e·˙ÎÂ8ÌÈÈÚa ¿ƒ¿«»»¿»¿À¿∆∆¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÔÈLLBÁ - el‡9‡ÏÂ ,‡È‰ ˙¯zÒÓ ‰zÓ ‡nL dÏ ≈¿ƒ»∆»«»»¿À∆∆ƒ¿…

.Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈

אם 6) כלום, אינה מסותרת", ש"מתנה שאמרנו לפי כלומר,
שתי  נחלקו שבזה לפרסם, אמר לא וגם להסתיר אמר לא

למעל  (ראה יוסף רב של הוא,הלשונות ספק ג), הערה ה
בגמרא  שאמרו וכמו היא, מסותרת מתנה שמא וחוששין
חיישינן" והלכתא חיישינן, אמר אשי רב - מאי "סתמא שם:

"מתנה 7)(לחםֿמשנה). של דין יש במטלטלין גם
הוא  "קרקע" רבינו שכתב ומה (מגידֿמשנה), מסותרת"
מסותרת  מתנה שמא "חוששין שכתב: הדברים סוף מחמת
שעומדת  בקרקע אלא שייך לא וזה המקבל". זכה ולא היא,
ביד  הם אם במטלטלין, אבל הראשונים, בעליה בחזקת

י). ס"ק רמב, סימן (הגר"א בחזקתו הם היינו,8)המקבל,
הפומביות. את המדגישים דומים, אשי 9)ביטויים כרב

ה. הערה למעלה וראה הרי"ף. שכתב וכמו שם,

.â·˙Bk‰10‰BL‡¯‰ ,˙Á‡ ‰„O ÏÚ ˙BzÓ ÈzL «≈¿≈«»«»∆««»ƒ»
‰˜ ÔB¯Á‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏb ‰B¯Á‡‰Â ˙¯zÒÓ11. ¿À∆∆¿»«¬»¿»¿À¿∆∆«¬»»

ÔÈÚ ‡Ï da ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»»ƒ»¿»¿≈»…ƒ¿«
Ì˙Ò ‰zÓ ‡l‡ ,Èelb ÔÈÚ ‡ÏÂ ‰¯È˙Ò12ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»¿…ƒ¿«ƒ∆»«»»¿»»«¬

.‰»̃»

שם.10) יכולה 11)בבאֿבתרא הראשונה המתנה ואין

מהלכות  פ"י (ראה השניה המתנה לבטל כמודעה לשמש
הגמרא  (מסקנת בסתר שנעשתה לפי - א) הלכה מכירה

מתנה 12)שם). שמא שחוששים למעלה שאמרנו
בחזקת  שקרקע כיון מספק, המקבל זכה ולא היא, מסותרת
הבעלים  ברשות היא הרי - ו) הערה (למעלה עומדת בעליה

לאחר. ליתנה

.ãe¯‡a ¯·k13- Ô˙ Ck ¯Á‡Â ‰Ú„BÓ ¯ÒBn‰L , ¿»≈«¿∆«≈»»¿««»»«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa ‰zn‰14ÔÈ‡L .Ò‡ ‰Ê ««»»¿≈»««ƒ∆≈∆…∆∆≈

‰zÓa ÔÈÎÏB‰15ÏÈ‡B‰ ;Ô˙Bp‰ ˙Úc ¯Á‡ ‡l‡16 ¿ƒ¿«»»∆»«««««≈ƒ
.‰ÏËa B˙zÓ - da ‰ˆB¯ BÈ‡L BzÚ„ ‰l‚Â¿ƒ»«¿∆≈∆»«¿»¿≈»

CÎÈÙÏ17ÔzÏ BzÚc ÔÈ‡L ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒƒƒ∆≈«¿ƒ≈
BÊ ‰zÓ18˙‡ˆÓÂ ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ d˙pL elÙ‡ , «»»¬ƒ∆¿»»«»»¿»¿ƒ¿≈

˙Bzn‰ ÈzL È¯‰ - ˙¯zÒÓ ‰zÓ Ì„wÓ d˙pL∆¿»»ƒ…∆«»»¿À∆∆¬≈¿≈««»
‰iM‰Â ;˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ - ‰BL‡¯‰ :˙BÏËa¿≈»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿«¿ƒ»
BÊ ‰Ó„˜ È¯‰Â ,‰ˆB¯ BÈ‡L ÁÈÎBÓ ¯·c‰L ÈtÓ -ƒ¿≈∆«»»ƒ«∆≈∆«¬≈»¿»

dÏ ‰Ú„BÓ BÓk ‰‡ˆÓpL ‰zn‰19. ««»»∆ƒ¿¿»¿»»»

הדברים 13) ומקור ג. הלכה מכירה מהלכות י בפרק
שם. ד"ה 14)בבבאֿבתרא שם, רשב"ם לפירוש בניגוד

בעלמא. מילתא כסף,15)גילוי שמקבל למכר, בניגוד
כי  אנוס, הוא אם אלא מספיקה, גרידא מודעה אין שאז
לדמים, צריך שהיה מפני למכור גמר המכירה שבשעת יתכן

במתנה. כן לומר שאין גילוי 16)מה "במתנה, שם:
היא". בעלמא רבינו 17)מילתא שהסיק מופשט כלל

(שם). בגמרא המובאת הבאה שבהלכה מהעובדא
המתנה 18) לבטל יכולים אנו אין גרידא, זו ובהוכחה

כאן  המשמשת המוסתרת המתנה גם בהצטרף אלא השניה,
כשהיא 19)כמודעה. טמירה שמתנה ואף שם. בבאֿבתרא

למעלה  כאמור כמודעה, לשמש מספיקה אינה לעצמה,
ליתן  הנותן דעת שאין ההוכחה, מצטרפת כאן - ג הלכה

השניה. המתנה לבטל לשני, זו מתנה

.ä‰OÚÓ20:BÏ ‰¯Ó‡ .‰M‡ ‡OÏ ‰ˆ¯L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆»»ƒ»ƒ»»¿»
Ba ÚÓL .EÈÒÎ Ïk ÈÏ ·zÎzL „Ú EÏ ˙‡O ÈÈ‡≈ƒƒ≈¿«∆ƒ¿…ƒ»¿»∆»«¿
eÎÏ :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ .Ô˜È¯ BÁÈpnL ÏÚ ÁÂˆÂ ÏB„b‰«»¿»««∆«ƒ≈»»«¿≈ƒ¿
·˙k Ck ¯Á‡Â .‰zÓa ÈÒÎ Ïk BÏ e·˙ÎÂ e‡·Á‰Â¿≈»¿¿ƒ¿»¿»«¿«»»¿««»»«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e .d‡Oe ÂÈÒÎ Ïk dÏ»»¿»»¿»»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ

˜ ‡Ï ‰M‡‰Â ‰˜ ‡Ï Ôa‰ :e¯Ó‡Â‡Ï È¯‰L ;‰˙ ¿»¿«≈…»»¿»ƒ»…»¿»∆¬≈…
Òe‡Îe ,dÏ ·˙k BBˆ¯a21‰l‚ È¯‰L ,‡e‰ ¯·ca ƒ¿»«»¿»«»»∆¬≈ƒ»

‰ÏËa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰BL‡¯‰ ‰zna BzÚ„«¿««»»»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»
el‡ ÌÈÈÚa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ22. ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿≈…«≈¿ƒ¿»ƒ≈

שם.20) בבבאֿבתרא אנוס 21)הובאה ולא "כאנוס",
ולא  ישאנה לא ירצה אם שהרי גמור, אונס היה שלא ממש.
המתנה  בטלה זאת ובכל - (מגידֿמשנה) נכסיו לה יתן

המסותרת. המתנה ע"י המודעה, כל 22)בצירוף היינו,
המתנה, בגוף הוכחות גורמים: שני של צירוף שיש מקום
אינה  גרידא טמירה מתנה כי אם לה, קודמת טמירה ומתנה
לבטל  מספיקות אינן כשלעצמן וההוכחות מודעה, נחשבת

המתנה. את מבטלות ביחד שתיהן - המתנה את

.åÈL23ÔpÓfL ˙B¯ËL24ÏÚ ÔÈ·e˙k Ô‰Â ,„Á‡ ÌBÈa ¿≈¿»∆¿«»¿∆»¿≈¿ƒ«
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ÈL‡ C¯c Ì‡ :‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa ,˙Á‡ ‰„O»∆««≈¿∆∆≈¿«»»ƒ∆∆«¿≈
˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰25‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk -26ÔÈ‡ Ì‡Â ; «»ƒ¿…»»«≈»»¿ƒ≈

¯eÒÓ ¯·c‰ È¯‰ - ˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰ C¯c∆∆«»ƒ¿…»¬≈«»»»
ÌÈicÏ27‰ËB ÌzÚcL Ïk :28B„Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ««»ƒ…∆«¿»»¿«¬ƒ»∆¿»

e„ÈÓÚÈ -29. «¿ƒ

צד.23) השטרות.24)כתובות נכתבו שבו התאריך,
גם 25) כשר הוא עדים בו שחתמו שכיון עדים, בלי [ונמסר

כן  ואם טז), הלכה גירושין מהלכות (פ"א מסירה עדי בלי
במסירה]. קדם מי לברר כל 26)איֿאפשר כלומר צד: שם

בוודאי  קודם נכתב ששטרו שכיון זכה, הוא מוקדם, ששטרו
אחרים, בשטרות כך תולים שאנו כשם קודם, נמסר גם
(מגידֿמשנה). ימים בכמה או ביום מוקדם מהם שאחד

וכשמואל 27) דדיינא". "שודא התלמודי: לביטוי מקביל
שם). (כתובות לרב היתה 28)בניגוד למי משערים, שהם

השני, על מעדיף היה ואותו יותר נוטה הנותן של דעתו
ד"ה  לה. בבאֿבתרא וה'תוספות' מקודם. מסר לו ובוודאי
עושים  שהדיינים היינו דדיינא" ש"שודא פירשו שודא,

יב. ס"ק רמ, סימן בסמ"ע וראה שהרי 29)כרצונם.
חותכים  או (כורתים כרתי מסירה שעדי אלעזר, רבי לשיטת
השטר  נמסר למי תלוי הכל השטרות, ובכל בגט הגט) את
יודעים  אנו אין כי אם שזכה, אחד כאן שיש וברור ראשון,
ואין  נדירה היא כאחד נמסרו שהשטרות האפשרות - מיהו

לאח  לתת איפוא, לנו, ומוטב - בחשבון סמך להביאה על ד
(מגידֿמשנה). חלוקה לקיים מאשר הדיינים, השערת

.æ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na30ÔÈ‡L ¯ËLa31BaÔÈ˜32, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
‡l‡33ÈÓ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯ËLa BÊ ‰„O ‰˜ ∆»»»»∆ƒ¿»∆∆≈»¿ƒƒ

ÚÈb‰L Ì‰ÈMÓ ‡e‰34Ì‡ Ï·‡ ;‰lÁz B„ÈÏ B¯ËL ƒ¿≈∆∆ƒƒ«¿»¿»¿ƒ»¬»ƒ
ÔÈ˜ Ô‰Ó ¯ËL ÏÎa ‰È‰35ÔÈw‰ BÏ Ì„wL Ïk - »»¿»¿»≈∆ƒ¿»…∆»««ƒ¿»

eÏ‡LÈÂ ,‰ÎÊ36ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Ú‰37‰fL ÌÈ„Ú »»¿ƒ¿¬»≈ƒ¿≈ƒ»»≈ƒ∆∆
ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰lÁz B˙zÓ ¯ËL B„ÈÏ ÚÈb‰38. ƒƒ«¿»¿««¿»¿ƒ»»»»ƒ

הוא 30) קודם, לו שנמסר שמי השטר, במסירת תלוי שהכל
(שם). נשוי שהיה מי פרק בכתובות הרי"ף שלא 31)זכה.

בו. חליפין.32)הוזכר קנין הוא קנין, שהשטר 33)סתם
הקנין. הוא המסירה,34)הוא עם אלא קונה השטר ואין

אנו  ולפיכך תחלה, קונה - תחלה לידו שהגיע מי ולפיכך
אין  ואם המסירה, לקדימת כראייה שעות על מסתמכים
שפורט  כמו הדיינים, הכרעת על סומכים - שעות כותבים

שלמעלה. מפלוני 35)בהלכה "וקנינא בו שכתוב כלומר,
לראייה. אלא השטר ואין מי 36)וכו'" החתימה, עדי את

כמו  נוהגים קדם, מי לברר איֿאפשר ואם בקנין. קדם
רמ). סימן (טור דדיינא" "שודא הקודמת: בהלכה

קנין.37) בו כתוב שלא שאינו 38)באופן אף למסירה,
באותו  הוא אף נמסר השני שהשטר ואף לכתיבה, הראשון

טו. ס"ק שם סמ"ע וראה היום,

.çÈL39‰B˜ ÌLa ˙Á‡ ‰„O ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰ ˙B¯ËL ¿≈¿»«¿ƒ«»∆««¿≈∆
‰ÂL ÌpÓÊ ÔÈ‡Â ,„Á‡40¯ÎÓ „Á‡ ¯ËL ‰È‰ Ì‡ : ∆»¿≈¿«»»∆ƒ»»¿»∆»∆∆

ÈM‰Â ‰zÓ ÔBL‡¯‰ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :‰zÓ „Á‡Â¿∆»«»»ƒ»»«¿»»ƒ«»»¿«≈ƒ
LiL ;ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔB¯Á‡‰ Ïha ‡Ï - ¯ÎÓ ÂÈ¯Á‡L∆«¬»∆∆…ƒ≈»«¬∆»ƒ∆≈

˙eÈ¯Á‡ BÏ ÛÈÒB‰Ï :¯ÓBÏ41¯ÎÓ ÌLa ·˙ÎÂ ¯ÊÁ42. «¿ƒ«¬»»«¿»«¿≈∆∆
˙eÈ¯Á‡L ,˙eÈ¯Á‡ ÌL ·e˙k ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»»»«¬»∆«¬»

˙eÚË43ÔÎÂ .‡e‰ ¯ÙBÒ44ÈM‰Â ¯ÎÓ ÔBL‡¯‰ Ì‡ »≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿«≈ƒ
BÏ ·˙k ‡lL ;ÔBL‡¯ ÔÓfÓ ‰„O‰ ‰˜ - ‰zÓ«»»»»«»∆ƒ¿«ƒ∆…»«
Ôa ÔÈc ÌeMÓe ,BÁk ˙BtÈÏ ‡l‡ ‰zÓ ¯ËL¿««»»∆»¿«…ƒƒ∆

¯ˆn‰45. «∆∆

נחמן.39) רב של מימרא מד. אחד,40)כתובות ביום זה
הראשון, את השני ביטל אולי ספק ונתעורר שני. ביום וזה
כאילו  זה הרי השטרות, שני השטר בעל ביד שיש שכיון

ט. הלכה להלן וראה בטל, שהראשון שאם 41)מודה
דמיו. לו יחזיר חובו, בעל מתנה 42)יטרפנו סתם שהרי

אחריות. בה אין ציוה 43)- שהמוכר אומרים, שאנו
לא  אפילו ולפיכך ושכח, טעה והסופר באחריות, לכתוב
 ֿ (בבא כתובה כאילו היא הרי מפורש, אחריות כתובה
ג). הלכה מכירה מהלכות פי"ט ולמעלה יד. מציעא

שם.44) בגמרא זה השדות 45)אף לקנות קודם שהוא
אבל  ה), הלכה שכנים מהלכות (פי"ב שדהו עם הגובלות
ואע"פ  א). הלכה פי"ג (שם ברֿמצרא דין אין במתנה

כמ  דינה אחריות, בה שכתוב דין שמתנה בה ויש כירה,
אחריות  שום מתנה בשטר כתב שלא כאן - (שם) ברֿמצרא
ברֿמצרא  דין בו אין - מכר שטר גם לו שכתב אע"פ
כיצד  כאן, להבין יש אבל רשב"א). בשם (מגידֿמשנה
 ֿ (משנה שאחרֿכך מתנה בשטר המכירה לבטל אפשר
לו  שתהיה היינו כחו" ש"לייפות אומרים ויש למלך).
את  רק ולגלות המכירה שטר את להעלים ללוקח האפשרות
ואם  הברֿמצרא, טענת את ממנו יסלק ובזה המתנה, שטר
המכירה  שטר את מבטל המתנה ששטר ראיה אין כן
שיש  יתברר אם ואמנם נכתב. הנ"ל לצורך שהרי שלפניו,
 ֿ במגיד וראה הברֿמצרא, יסתלק לא מכר, שטר גם לו

משנה.

.èÌ‡ :‰zÓa Ì‰ÈL B‡ ¯ÎÓa ˙B¯ËM‰ ÈL eÈ‰46 »¿≈«¿»¿∆∆¿≈∆¿«»»ƒ
ÌeÏk ÈMa ÛÈÒB‰47Ìi˜ ÔBL‡¯‰ È¯‰ -48‡lL , ƒ«≈ƒ¿¬≈»ƒ«»∆…

Ì‡Â ;˙ÙÒBz‰ ÈtÓ ‡l‡ ÈM‰ ·˙k49- ÛÈÒB‰ ‡Ï »««≈ƒ∆»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ…ƒ
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÈL ¯ËL Ïha50‡l‡ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡Â , ƒ≈¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¬»∆»

ÈM‰ ÔÓfÓ51CÎÈÙÏ .52Á˜Bl‰ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk , ƒ¿««≈ƒ¿ƒ»»«≈∆»««≈«
Ì˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ÈL ÔÓÊ „Ú ÔBL‡¯ ÔÓfÓ53‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«ƒ«¿«≈ƒ«¬ƒ»¿ƒ»»

B‡ Ô˙Bp‰ - ‰L ÏÎa CÏnÏ ˜Á ‰„O d˙B‡ ÏÚ«»»∆…«∆∆¿»»»«≈
ÈM‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ „Ú ˜Á‰ B˙B‡ Ô˙B ¯ÎBn‰54. «≈≈«…«¿««¿»«≈ƒ

והוספה 46) כפירוש פפא, רב של מימרא שם, כתובות
נחמן. רב שזוהי 47)לדברי בשטר הודגש שלא אע"פ

לשטר  ביחס זה, בשטר הוגדלה השטח שמידת אלא הוספה,
להלן. וראה שאת 48)הקודם, רבינו, שכוונת וכנראה

מזמן  התוספת ואת הראשון, מזמן המקבל גובה העיקר
מהן  ובאחת כתובות שבשתי ואע"פ (מגידֿמשנה). השני
רבינו  פסק התוספת), הדגשת (בלי השניה על תוספת
מהן  באיזה ש"גובה כט) הלכה אישות, מהלכות (בפט"ז
כן, להיות צריך כאן גם כן ואם השניה", ותבטל שתרצה
בו, הכתוב כפי אלא לו אין הראשון השטר לפי רצה שאם
העיקר  גם לו יש השני, השטר לפי רצה ואם התוספת , בלי
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בכתובות  רש"י דעת אמנם (וכן השני מהזמן התוספת וגם
ש  לדמות אין - לכתוב שם) הדרך שבכתובה לכתובה, טר

בכתובה  ההוספה הדגיש שלא וכיון וכו'", לך "ואוסיפית
ואם  מזו גובה רצתה אם אלא להוסיף, כוונתו אין השניה,
ולפיכך  כן, לכתוב הדרך אין במכירה אבל מזו, גובה רצתה
וגובה  הדגיש, כאילו הוא הרי ההוספה, הדגיש שלא אף
רמ  סימן (סמ"ע שני מזמן והתוספת ראשון מזמן העיקר

ח). ס"ק שם והגר"א ז, נחמן,49)ס"ק רב של מימרא
אחא 50)שם. לרב דבר: של בטעמו נחלקו שם, בגמרא

על  המקבל מוותר השני, השטר שבקבלת מפני הוא,
ולרפרם, השני. של זה עד הראשון השטר מזמן שעבודו
פסק  ורבינו מזויף, שהראשון המקבל מודה שבזה מפני

להלן. ראה או 51)כרפרם, הנותן של חובו בעל בא שאם
השטר  זמן עד הראשון השטר מזמן ממנו וטרף המוכר
מהמוכר. או מהנותן ולתבוע לחזור יכול אינו השני,

רבינו 52) שהרי תמוהה, זו מילה שם, הגמרא סוגיית לפי
שם  נחלקו זה ועל כלשונם, (שם) נחמן רב דברי את העתיק
הלוקח  אם ביניהם שההבדל ואמרו הנ"ל, ורפרם, אחא רב
לבין  הראשון השטר זמן שבין הפירות מחזירים הנותן או
הנ"ל  לזמן המלך מס משלם הוא אם וכן השני, השטר זמן
מחזיר  אינו שעבודו, על מוותר שהלוקח אחא, רב שלדעת -
שהלוקח  רפרם, ולדעת המלך; מס משלם והוא הפירות,
הפירות, את הוא מחזיר מזויף, הראשון שהשטר מודה
ברורה  להלן רבינו דעת והנה המלך. מס משלם והמוכר
את  שני שטר "ביטל במילים כלול לא זה אבל כרפרם,
(לחםֿמשנה). לפיכך? מאי כן ואם כנ"ל, הראשון",

לו 53) ואין מזויף, הראשון שהשטר מודה שהלוקח אחרי
השני. השטר מזמן אמרו 54)אלא ושם רפרם. לדעת כנ"ל

הראשון  השטר עדי אחא, שלרב - שלישי הבדל עוד
שם  ב'תוספות' (וראה פסולים הם לרפרם, ואילו כשרים.
(לחםֿמשנה). זה דבר השמיט ורבינו בינייהו), איכא ד"ה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כוונת 1) שאומדין במתנה האומדנות משפטי בו נתבאר

הדברים  ומשפטי זה, אחר נתכווין ולמי הייתה למה הנותן
בקניין, שלא באמירה או בלבד הדעת בגילוי נקנין שהן
נגמר  ולא לארוסתו איש שבין והסבלונות הקידושין ומשפט

זה. אחר והנמשך ביניהם, העניין

.àÌÏBÚÏ2ÔÈ„ÓB‡3˙Úc4ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ .Ô˙Bp‰ ¿»¿ƒ«««≈ƒ»«¿»ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,„Ó‡‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - BzÚc ÛBÒ ÔÈ‡¯Ó«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»…∆««ƒ

ÈÓ ?„ˆÈk .L¯t ‡lL5,Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ba CÏ‰L ∆…≈≈≈«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ««»
ÚÓLÂ6ÂÈÒÎ Ïk ·˙ÎÂ ,˙nL7‰ÈeÏ‚ ‰zÓ ¯Á‡Ï ¿»«∆≈¿»«»¿»»¿«≈«»»¿»
‰¯eÓ‚8;˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Ba ‡a Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»»¿≈«¿»«∆∆

‰È‰ ‡Ï - Ìi˜ BaL Ú„È el‡L ,ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒƒƒ∆ƒ»«∆¿«»…»»
ÂÈÒÎ Ïk Ô˙B9CÎÈÙÏ .10Ïk ÂÈÒÎpÓ ¯iL Ì‡ , ≈»¿»»¿ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»»»

ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L11˙Ói˜ B˙zÓ -12. ∆≈«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ«¿»«∆∆

"אזלינן 2) שאמר: מנסיא בן שמעון כרבי קמו: בבאֿבתרא
קלב. שם נחמן, רב פסק וכן אומדנא". בדיני 3)בתר

ויש  זֿח), הלכה פ"ג (למעלה כפול תנאי וצריך יש ממונות,
מכירה  מהלכות פי"א (למעלה גרידא דעת גילוי שמספיק

וראה  כאן. כמו קובע, הדעת אומד שאפילו ויש ח), הלכה
שבלב. דברים ד"ה מט: קידושין רקע 4)'תוספות' על

דעתו  משערים אנו פסיכולוגית, הערכה יסוד ועל הנסיבות
אותה. פירש לא עצמו שהוא אף הנותן, ֿ 5)של בבא

שם. אף 6)בתרא או מרע, בשכיב זה אם רבינו פירש לא
שהדברים  אומרים, ויש ב. בהלכה שפירש כמו בבריא,
בנו, שבא אע"פ בבריא אבל מרע. בשכיב רק אמורים
לעצמו  השאיר ולא חס לא עצמו על שאם קיימת, מתנתו
עט. בכתובות (וראה חס אינו בנו שעל קלֿוחומר כלום,
הגר"א  ביאור וראה הרמב"ן, בשם רמו סימן חו"מ 'טור'

ג). ס"ק לעצמו 7)שם השאיר אם אבל נכסיו", "כל דוקא
וכן  בסמוך, שמפרש כמו קיימת, מתנתו - מנכסיו שהוא כל

להלן. עוד וראה הנזכרת, הברייתא לשון ראה 8)הוא
אֿב. הלכה פ"ה לבנו.9)למעלה כלום להשאיר מבלי

כלום 10) השאיר שלא מזה היא ההוכחה שכל כיון כלומר,
לפיכך  -- הנ"ל ההוכחה שבטלה שהוא, כל השאיר אם

קיימת. להלן 11)מתנתו ראה קמט: בבבאֿבתרא הוא כן
של 12)בסמוך. הנ"ל הברייתא מלשון רבינו, דברי מקור

בתוספתא  הוא (וכן נכסיו" כל "וכתב מנסיא בן שמעון רבי
ווין  כ"י לפי (265.14 עמ' צוקמ. (הוצאת פ"ד כתובות
אם  אבל נכסיו, כל כתב אם שדווקא הרי - ראשון) ודפוס
שם, בבאֿבתרא שבגמרא ועוד כנ"ל. מתנה, מתנתו - שייר
מפורש  ושם מרע, שכיב מתנת לדין זו ברייתא  דין השוו
קרקע  ושייר לאחרים, נכסיו כל שכתב מרע "שכיב במשנה:
אין  - שהוא כל קרקע שייר לא קיימת, מתנתו - שהוא כל
אלא  דוקא, לאו שקרקע אמרו קמט: ושם קיימת". מתנתו
הלכה  פ"ח להלן וראה קיימת, מתנתו מטלטלין, שייר אפילו

מח. והערה ז הלכה ושם (מגידֿמשנה), טו

.áÔÎÂ13·˙Bk‰14‰zÓ ÂÈÒÎ Ïk15,ÂÈaÓ „Á‡Ï ¿≈«≈»¿»»«»»¿∆»ƒ»»
‡È¯a ‰È‰L ÔÈa16elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa17‰È‰ ≈∆»»»ƒ≈∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»»

‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰ ÔË˜ Ôa18‡l‡ e‰OÚ ‡Ï -19 ≈»»«À»«¬ƒ»…»»∆»
ÒBtB¯ËBt‡20.ÂÈÁ‡Ó „Á‡k ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , «¿«¬≈¿»«¿»ƒ¿∆»≈∆»

ÂÈÁ‡ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡lL ,‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡À¿«««∆…ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆»
ÔÈÚÓL21ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL Ì‡Â .BÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈

‰zna Ôa‰ ‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓa22. ¿ƒ«¿¿ƒ»»«≈««»»

זו 13) כמו זו, הלכה שאף לציין באה זו, קישור מילת
הדעת, אומד מטעם ההלכות למסגרת שייכת הקודמת,

מתקיימת. מתנתו - שהוא כל שייר אם שם 14)ובשתיהן,
ולהחשיבו  קול להוציא מכוון שבכתיבה כותב, [דוקא קלא:
בוודאי  קול, לה שאין בלבד באמירה אבל שיכבודוהו, כדי
פ"ו  להלן רבינו כתב וכן אפוטרופוס. לעשותו כוונתו אין
ברא"ש  (הובא הר"ח דעת והיא ב, הלכה נחלות מהלכות
ומקורם  שם. והרי"ף שם) עיין לא, סימן נוחלין יש פרק
אמר  שאם קל.) בתרא (בבא ברוקא בן יוחנן רבי ממשנת
א). הלכה פי"ב להלן (ראה קיימין דבריו - יירשני פלוני בני
מיגאש  ר"י קנה. שוודאי מתנה, בלשון אמר אם וכלֿשכן

זו]. דעה לפי קלא: והרי"ף,15)ב"ב הר"ח רבינו, [לדעת
כותב  בין אלא ירושה, לבין מתנה בין זה בענין הבדל אין
(ראה  בירושה ובין במתנה בין זכה - שבאומר לאומר,
(שלא  בירושה ולא במתנה לא זכה לא - ובכותב למעלה),
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(ב"ב  רשב"ם כדעת ולא שם), הרי"ף על חוותֿיאיר כהגהת
של  חשש שיש מתנה, בין החילוק שעיקר קל.)
לפי  אפוטרופסות, בה שייך שלא ירושה לבין אפוטרופסות,
שאמר  ממה יסודו שבנה שם ועיין יורש. אינו שאפוטרופוס
- לאחר נכסיו כל שכתב מרע "שכיב קלג.): (ב"ב הונא רב
לדעת  ואילו ירושה" משום נוטלן ליורשו, ראוי אם רואים
שלא  בזה, וכיוצא הבנות בין בבת שם מדובר ורבינו, הרי"ף
ומה  ה). הלכה פ"ט להלן (ראה אפוטרופסות ענין שם שייך
"בריא" מחמת הוא "מתנה", כאן לכתוב רבינו שדקדק
נכסים  בהעברת ירושה לשון מועילה לא שבו להלן, שהביא
וקכו: קלא. (בבאֿבתרא דוקא מתנה לשון אלא לבן, מבן
מהלכות  ובפ"ו ב, הלכה פי"ב להלן רבינו בדברי וראה

דֿה]. הלכה רבא,16)נחלות של בעיא קלב. בבאֿבתרא
להיות  אלא נתכוון שלא אמרו, מרע בשכיב דוקא  שאולי
לא  בבריא, אבל למות. הולך שהוא מאחר לו, נשמעין אחיו
הלכתי  ספק שבכל ומכיון זו, בעיא נפתרה ולא כן. אמרו
כאן  מוציאים אין - לנתבע לקולא הולכים ממונות, בדיני
אלא  עשאו שלא להלכה וקובעים הבנים, מחזקת

שם). (רי"ף חנילאי 17)אפוטרופוס רב של מימרא שם,
שם. שהועלתה לבעיא כתשובה שמואל, בשם אידי בר

לכבודו.18) זו להשתדלות מקום אין שלכאורה,
שם.19) כל 20)בבאֿבתרא "הכותב בדין ד, הלכה להלן

לא  - מידו שקנו "אףֿעלֿפי רבינו: כתב לאשתו", נכסיו
כאן. השמיטו למה וצריךֿעיון אפוטרופא", אלא עשאה

את 21) ויתן הבנים, בין הפלייה אדם שיקיים להניח שאין
את  לחזק רק התכוון הסתם ומן מהם, לאחד רק נכסיו כל
לזר, נכסיו כל כתב אם אבל האחים. בין ומשמעתו כבודו

שהתכוון זו להשערה מקום שאין שאין אחרי למשמעת,
מתנה. מתנתו - זה אדם של לכבודו הדאגה שם 22)עליו

כל  לו כתב שלא שכיון נחמן. רב בשם רבא של מימרא קנ:
לעשותו  ולא גמורה, למתנה נתכוון בוודאי הנכסים,

אפוטרופוס.

.â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô·Ï ·˙kL24;ÌÈa‰ ÔÈa «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈≈«»ƒ
˙Ba‰ ÔÈa Ô·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡25˙·Ï B‡ ,26 ¬»ƒ»«»¿»»¿≈≈«»¿«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa27¯‡L ÔÈa ≈«»¿∆»ƒ«¿ƒ≈¿»

zÓ - ÌeÏk ¯iL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰B˙ «¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈¿«¿»
˙Ói˜28. «∆∆

(קלא:),23) נוחלין יש פרק בבאֿבתרא ברי"ף הוא כן
מרע  "שכיב קלג.): (שם הונא רב שאמר ממה דבריו ומקור
שם  זה על וכתב ירושה". משום נוטלן כו' נכסיו כל שכתב
בין  ואח הבנות בין בת כגון יורשין, בשאר הונא רב שדברי
אלא  עשאו לא בכתיבה הבנים בין בן אבל האחים,
בכתובה  קנה לא טעמא מאי "בנו תאמר: ואם אפוטרופוס.
בלא  דהלכתא בגמרא עלה אמרו כבר - קנו היורשים וכל -
ובגמרא  חכמים". שאמרו מה אלא לנו ואין היא, טעמא
בת  להו, "איבעיא קלא:) (שם כתוב היה לא הרי"ף שבידי
אליבא  מפורש שלפי"ז האחים", אצל ואשה הבנים אצל
כתוב: היה אלא קנתה, לא - הבנים" אצל "בת שגם דרבינא
לא) סימן שם (רא"ש האחים" אצל אשה להו, "איבעיא
סופרים". "דקדוקי בעל שבידי ה' כ"י בגמרא וכ"ה

(24- טעם בלי הלכה זוהי (למעלה) הרי"ף שלדעת אע"פ
הבן. את יכבדו זה בלא שהבנות ההגיון, מן קצת בזה יש

(ערוך 25) בחייו שמתו בניו בנות כגון יורשות, שהן בנות
 ֿ בבבא וראה א, ס"ק רמו סימן 'נתיבות' [ועיין השלחן).

קאתי"]. מעישור לברתי "ולסלוקי קמג: שאין 26)בתרא
הבן. של לזה כמו לכבודה דואג אינו 27)הוא שוודאי

לכבודו. מבניו.28)דואג לאחד בכותב אלא אמרו שלא

.ãÔÎÂ29·˙Bk‰30ÂÈÒÎ Ïk31ÔÈa ‡È¯a ÔÈa ,BzL‡Ï ¿≈«≈»¿»»¿ƒ¿≈»ƒ≈
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL32d‡OÚ ‡Ï - ¿ƒ¿«««ƒ∆»ƒ»…¬»»

ÂÈa ÂÈL¯BÈ eÈ‰L ÔÈa .ÂÈL¯BÈ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ ‡l‡∆»«¿»«¿»≈∆»¿»»»
˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ33ÂÈÁ‡ B‡ ,34¯‡L B‡ ƒ∆»≈ƒ»«∆∆∆»¿»

ÔÈL¯BÈ35Ì‡Â .36ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈
.dÏ ·˙kL Ïk ‰˙˜ - ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ»¿»»∆»«»

הדעת.29) אומד בענין מדובר כאן קלא:30)אף שם
שמואל. בשם יהודה רב של מתנה 31)מימרא בלשון

שם) בגמרא גרס שכן ב, הלכה למעלה במגידֿמשנה (וראה
לפי  קנתה, לא שהוא כל שייר אם אפילו ירושה בלשון שאם
בֿה. הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה ליורשו, ראויה שאינה

בקנין.32) צורך אין אפוטרופוס לעשות שלכאורה, אף
- נכסיו" כל "הכותב בסתם: שאמר ממה לזה, והמקור
מדין  וכן (נמוקיֿיוסף). בקנין שלא ובין בקנין בין משמע
שאמרו  ממה וכן קנין. צריכה שהיא שאמרו בריא, מתנת
קנין  שגם הרי קנין, צריך בזה וגם שהוא" כל "שייר להלן
ב). ס"ק קז, סימן לאבןֿהעזר הגר"א (ביאור כאן מועיל אינו
בלשון  לכתבו צריך השכיבֿמרע בשטר הקנין נכתב ואם
לגמרי, השטר בטל כן, לא שאם המתנה, על ותוספת כח יפוי
א). ס"ק שם מחוקק' ('חלקת י הלכה פ"ח כדלהלן

רב 33) ושל רבינא של הדעות, ולשתי שנפתרה, בעיא שם,
רבא. בשם ושניהם ולא 34)עוירא, רבא, בשם כרבינא

שם). הרי"ף גירסת (לפי עוירא אחיו,35)כרב מדין למד
שם  מחוקק' ב'חלקת ראה זה, על חולק בתשובה והרא"ש

ג. נחמן.36)ס"ק רב בשם רבא של מימרא קנ: שם

.ä?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37·˙k Ì‡ Ï·‡ ;‰‡eOa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ»«
‰Òe¯‡ BzL‡Ï ÂÈÒÎ Ïk38Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚Ï B‡ »¿»»¿ƒ¿¬»ƒ¿»««ƒ

Ì„‡ Èa ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ÌeÏk ¯iL ‡lL39, ∆…ƒ≈¿¬≈ƒƒ¿»¿≈»»
.˙Ói˜ B˙zÓe«¿»«∆∆

פשוט.37) כדבר קלא: כך 38)שם כל דואג אינו שעדיין
-39)לכבודה. יורש שאינו שאחר, ו הלכה להלן ראה

קנה.

.å·˙Bk‰40‰Ê - ¯Á‡Ïe ÂÈaÓ „Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿∆»ƒ»»¿«≈∆
ÈˆÁ ‰˜ ¯Á‡‰41ÈˆÁ‰ ¯‡LÂ ,‰zÓa ÌÈÒÎp‰ »«≈»»¬ƒ«¿»ƒ¿«»»¿ƒ¿««¬ƒ

¯‡L ÏÚ e‰pÓ ÒBtB¯ËBt‡ - BÏ B˙pL Ôa‰Â ;ÂÈ·Ï¿»»¿«≈∆¿»«¿ƒ»«¿»
ÂÈÁ‡42. ∆»

פשיטא,40) ד"ה ברשב"ם שם ועיין פשוט, כדבר קלא: שם
רבינו, כפירוש מפרשים יש דברי ודחה אחר, באופן שפירש

מיימוניות. בהגהות החצי 41)וראה את שנתן ואחרי
הנכסים". "כל הוא הנשאר החצי לאחר, הראשון
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שנתן 42) קודם לאחר, הראשון החצי את נתן שאילו שכשם
"כל  הוא השני שהחצי ברור - לבנו השני החצי את
סימן  בסמ"ע, וראה ביחד. כשנתן הדין הוא כן הנכסים",

טז. ס"ק רמו

.æÔÎÂ43ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡44‰Ê - ¯Á‡Ïe BzL‡Ï ¿≈ƒ»«»¿»»¿ƒ¿¿«≈∆
.‰ˆÁÓ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ BzL‡Â ,‰ˆÁÓ ‰˜ ¯Á‡‰»«≈»»∆¡»¿ƒ¿«¿»«∆¡»

בגמרא.43) וכחכמים.44)שם ברייתא, קלב. שם

.ç‰zÓa dÏÚa ÈÒÎ Ïk ‰˙wL ‰M‡ Ïk45- »ƒ»∆»¿»»ƒ¿≈«¿»¿«»»
d˙a˙k ‰„a‡46Ú¯w˙Â ,47¯ËL ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿À»»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»»¿«

‰zn‰ Ì„wL B·BÁa ÌÈÒÎp‰ Ïk eÎÏ‰Â ,ÂÈÏÚ ·BÁ48 »»¿»¿»«¿»ƒ¿∆»«««»»
d˙a˙Îa Áwz ‡ÏÂ ,ÌeÏÎ ‡Ïa ‡È‰ ¯‡Mz -ƒ»≈ƒ¿…¿¿…ƒ«ƒ¿À»»

·BÁ‰ ‰Ó„wL49ÔcÓ‡L ;50‰‡‰aL ,‡e‰ ˙Úc51 ∆»¿»«∆À¿«««∆«¬»»
‰„a‡ ÂÈÒÎ Ïk dÏ ·˙kL BÊ ‰ÚeÓLa dÏ ‰‡aL∆»»»ƒ¿»∆»«»»¿»»ƒ¿»

ıeÁ ÌÈÒÎpa dÏ LiL ˙eÎÊ Ïk52.BÊ ‰znÓ »¿∆≈»«¿»ƒƒ«»»

או 45) גרושה אשתו כגון במתנה, שקנתה באופן דוקא
שכתב  אלא רבינו, כלשון אשה, כל או שם), (גמרא ארוסה
אבל  אפוטרופסות. ולא מתנה היא שזו ברורה בלשון לה
 ֿ (מגיד כתובתה אבדה לא אפוטרופסות, שעשאה באופן

שם). מהגמרא על 46)משנה כתובתה שעבוד היינו,
להלן. ראה אלו, על 47)נכסים רק שהרי דוקא. לאו

חל  חדשים, נכסים קונה הבעל אם אך ויתרה, אלו נכסים
כתובתה, אבדה ד"ה שם (רשב"ם עליהם הכתובה שעבוד
והביתֿשמואל  ח, ס"ק קז סימן מחוקק' ה'חלקת כתבו וכן

ו). ס"ק המתנה,48)שם של אלו מנכסים הדין מן וגובה
היא  היתה ויתרה, ולולא לחוב. קודם הכתובה ששעבוד אך

החוב. מן כתובתה את לגבות "שקדמה 49)קודמת צ"ל
לפי  אלו, מנכסים כתובתה לגבות דינה והיה כלומר, לחוב".
ויתרה. שהרי גובה, אינה אעפ"כ – למתנה קודמת שהיא

שם.50) הגמרא מסקנת רוח 51)כן נחת לה גורם שזה
שהוא  עד לבעלה, חשובה שהיא שמועה שיוצאת מיוחדת.
היא  זו הנאה ותמורת במתנה, נכסיו כל את לה לתת מוכן

הכתובה. שעבוד על לזכות 52)מוותרת זו, מזכות חוץ
מתנה. בתורת אלו בנכסים

.è·˙Bk‰ ÔÎÂ53ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ ¿≈«≈¿»»¿»»≈¿»ƒ≈
˙B·˜54‡È¯a ÔÈa ,55BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ÔÈa ¿≈≈»ƒ≈¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿

Ú˜¯˜ Ô‰nÚ56ÛzL d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ - ‡e‰L Ïk ƒ»∆«¿«»∆ƒ¿»»»À»
d˙a˙k ‰„a‡ ,‰˙ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÔÈa57dÈ‡Â , ≈«»ƒ¿…»¬»ƒ¿»¿À»»¿≈»

Ï·‡ ;ÌeÏk el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ù¯BË58e‡B·iL ÂÈÒÎpÓ ∆∆ƒ¿»ƒ≈¿¬»ƒ¿»»∆»
.d˙a˙k Ô‰Ó ˙ÏËB - el‡ ¯Á‡ BÏ««≈∆∆≈∆¿À»»

קלב.53) בבבאֿבתרא והובאה ז, משנה פ"ג פאה
לברת".54) "פלגא קלב: שם העובדא, מתוך יוצא
שמצפה 55) בבריא שאולי רבא של בעיא שם, בגמרא

ולפיכך  נפתרה. ולא כלום, מוותרת אינה נכסים עוד שיקנה
המשנה  בפירוש ועיין מספק, ממון להוציא יכולה אינה

(מגידֿמשנה). שם מטלטלין,56)לרבינו ולא קרקע דוקא
י. הלכה להלן שהפכה 57)ראה זו, הנאה עלֿידי כלומר,

כתובתה. שעבוד על היא מוותרת הבנים, יתר עם שותף

שם. בבבאֿבתרא נחמן רב מימרת צורך והיא שאין ונראה
אבדה  - מחתה שלא מכיון אלא המפורשת, בהסכמתה

ב  רבינו כתב [וכן והביא כתובתה. שם) (פאה המשנה פירוש
אמר  ולא כתובתה אבדה "שאמרו המשנה מלשון לכך ראיה
ראה  "איבדה", אמנם הנוסחא כתביֿיד (ובכמה איבדה"
לומר, רוצה פישל) הרי מכון במשנת המשנה" ב"נוסחאות
שהגמרא  ואע"פ שם). רבינו (לשון אבדה" - בשתיקותה כי
שהיתה  "אימתי שאמר יהודה רבי של מברייתא הוכיחה שם
להלכה, אינה זו שסוגיא רבינו סובר - עליה" וקבלה שם
חכמים  דברי לפרש יהודה דרבי שאימתי שאמרו שמה
(רמב"ן  בברייתא ולא במשנה אלא אינו כה.) (סנהדרין
ועיין  ה"ג. ד"ה פא: בעירובין ו'תוספות' שם, במלחמות
שיש  ועוד הריטב"א). בשם ק' הערה 364 עמוד שם בדק"ס
(ריטב"א  אמורים" דברים "במה יהודה רבי בדברי גורסים
בפאה  ובריבמ"צ שם וברמב"ן ברז"ה וכ"ה שם, בדק"ס
יוחנן  רבי לדעת לחלוק, הוא אמורים" דברים ו"במה שם)
עליו  (שגם שמואל סובר וכן שם), (רמב"ן פב. בעירובין
של  מהבעיא וגם פא: בעירובין שם) הגמרא קושיית סובבת
שאין  נראה טז) הערה למעלה (ראה בריא בדין שם, רבא
בריא  בין מה בפירוש, קבלה שאם בפירוש, שתקבל צורך
דברי  שהביאו שם בפאה הירושלמי דעת וכן מרע. לשכיב
הקשו  ולא שם) (שבבבלי חנינא בר' יוסי ורבי ושמואל רב
שבירושלמי  הרי - יהודה רבי של הנ"ל מהברייתא עליהם
בפירוש]. קבלה בלא חכמים, דברי שפירוש הבינו

מוסכמת.58) וכהלכה כהנא, רב מדברי קלג. שם

.é·˙k59ÔÈÏËÏhÓ Ô‰nÚ dÏ60B‡ ,„·Ïa61¯iML62 »«»ƒ»∆ƒ«¿¿ƒƒ¿«∆ƒ≈
Ú˜¯˜ BÓˆÚÏ63˙w˙Â .˙Ói˜ d˙a˙k - ‡e‰L Ïk ¿«¿«¿«»∆¿À»»«∆∆¿«»«

ÌÈB‡b‰64.‡e‰L Ïk ÌÈÏËÏhÓ ¯iL elÙ‡L ,‡È‰ «¿ƒƒ∆¬ƒƒ≈ƒ«¿¿ƒ»∆
È¯‰L65˙¯ÓB‡ ‡È‰66;‰·B‚ È‡ ¯iMM ‰nÓ : ∆¬≈ƒ∆∆ƒ«∆ƒ≈¬ƒ»

ÌÈÒÎ ¯‡LÏ „¯z ¯iMM ‰ÓÏ „¯zL CBzÓeƒ∆≈≈¿«∆ƒ≈≈≈ƒ¿»¿»ƒ
Û¯Ë˙Â67. ¿ƒ¿…

כתוב 59) - הקודמת בהלכה הנ"ל הדין המביאה בברייתא,
נחמן  רב בדברי מפורש וכן קרקע", לה "וכתב מפורש:

קלב:). (שם מסויימת עובדא רקע על דיון מפני 60)בתוך
כתובתה, על ויתרה לא ובוודאי בעיניה, חשובים שאינם

עובדא 61)בגללם. רקע על יימר רב מדברי קלג. שם
ההלכה.62)מסויימת. בסוף רבינו שמביא הטעם, מפני

לא 63) אבל קרקע, ודוקא יימר). רב בדברי (שם דקל אפילו
גבתה  לא התלמודית שבתקופה מפני קנ:) (שם מטלטלין

ממטלטלין. מיתומים כתובתה לפי 64)האשה כלומר,
היתומים  מן כתובתה לגבות יכולה שהאשה הגאונים, תקנת
אין  - ז) הלכה אישות מהלכות טז (פרק ממטלטלין אף
 ֿ (מגיד מטלטלין לשייר קרקע שייר בין כאן גם להבדיל
ב). סעיף קז סימן אהע"ז בשו"ע וראה משנה,

קלג.).65) (שם יימר רב בדברי הבאה ההנמקה
היא 66) שהרי שעבודה, על כלל מוותרת היא אין וממילא

מטלטלין. ובין קרקע בין שנשאר, מזה לגבות בטוחה
עליהם.67) לה שיש השעבוד בכח תגבה

.àé·˙Bk‰68˜ÏÁ BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿»»¿»«¿ƒ¿≈∆
Ô‰nÚ69ÂÈ·‡ ÈiÁa ÌÈa‰ ÔÓ „Á‡ ˙Óe ,70BÊ È¯‰ - ƒ»∆≈∆»ƒ«»ƒ¿«≈»ƒ¬≈
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˜ÏÁÓ d˙a˙k ‰a‚z71d˙a˙k ‰„a‡ ‡lL ;˙nL ‰Ê ƒ¿∆¿À»»≈≈∆∆∆≈∆…ƒ¿»¿À»»
Ô‰Ó Û¯ËlÓ ‡l‡72. ∆»ƒƒ¿…≈∆

כהנא.68) רב של מימרא קלג. קלב: כנ"ל 69)שם
ט. את 70)בהלכה יורש אביו כן ואם בנים, הניח ולא

לו. שנתן נכסים 71)החלק הבעל קנה כאילו זה שהרי
(מגידֿמשנה).72)חדשים. היורשים מן מלטרוף כלומר,

מהן  נוטלת היא הרי אלו, אחר לאב, לו, שבאו מנכסים  אבל
אחרי  האב, שירש אלו ונכסים ט). הלכה (למעלה כתובתה
מאחר, שקנה מנכסים פחותים אינם - מבנו נכסיו, כל שכתב

שם). (גמרא מהם וגובה

.áé‰ˆB¯‰73d·Ï ÔÈa ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙ÎÂ ,‡Op‰Ï74 »»¿ƒ»≈¿»¿»»¿»∆»≈ƒ¿»
¯Á‡Ï ÔÈa75‰L¯b˙Â ,˙‡O Ck ¯Á‡Â ,76B‡77˙nL ≈¿«≈¿««»ƒ≈¿ƒ¿»¿»∆≈

‰ÏËa d˙zÓ - dÏÚa78‡ÏÂ ,‡È‰ ˙Á¯·Ó BfL ; «¿»«¿»»¿≈»∆«¿««ƒ¿…
dÏÚaÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡ ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙k79‡lL »¿»»¿»∆»∆»¿«¿ƒ«ƒ«¿»∆…

‰pL¯ÈÈ80Ô‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‰zLÎe ,81dÏ e¯ÊÁÈ82. ƒ»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»∆«¿¿»
Ïa˜Ó‰ ‰˜ - dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿«≈«¿»»»«¿«≈

Ïk‰ ˙‡ ‰zÓ83Ì‡Â .84elÙ‡ ,ÌeÏk ‰¯iL «»»∆«…¿ƒƒ¿»¿¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓ85˙Ói˜ d˙zÓ -86‰L¯b˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ; ƒ«¿¿ƒ«¿»»«∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»¿»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆

בשם 73) אידי בר חנילאי רב של מימרא עט. עח: כתובות
ובבבאֿבתרא 74)שמואל. "בתו". נזכרה שם בכתובות

"בנו". נזכר לבנה 75)קנא. בכותבת אם הוא: וכלֿשכן
לאחריני" ויהיב נפשיה איניש שביק "לא אמרו לבתה, או
בכותב  קלֿוחומר – לאחרים) ונותן עצמו מזניח אדם (=אין

רבא). בדברי בגמרא (שם תוספת 77)שם.76)לאחר
רבינו. היא 78)של הרי פירות, לגבי אבל הגוף. קנין לגבי

ואע"פ  יג). הלכה (להלן בעלה תחת שהיא זמן כל שלו,
שעשאום  יורשה, הבעל אין - הגוף קנין בה למקבל שאין
כלל  בהם זכה ולא לבעל, ידועים שאינם כנכסים חכמים
חֿט). הלכה אישות מהלכות בפכ"ב וראה עט. (כתובות

(79 ֿ (מגיד בפירוש כן אמרה שלא אף הוא, הדעת אומד
ד"ה  עח: כתובות 'תוספות' וראה מיגאש, הר"י בשם משנה
זו  הלכה סדר שהרי רבינו, מדברי נראה וכן כתבתינהו,

הדעת). אומד של אחרות להלכות לגבי 80)בסמוך רק
ולא  יירשה שלא מבעלה, הברחה כוונת היתה הגוף קנין
אכילת  לגבי אבל מותה, לאחר אצלו הנכסים יחלטו
כוונת  היתה לא - ברשותו שהנכסים זמן כל הפירות,
אוכל  המקבל אלא הפירות, יאכל שלא כדי מבעלה, הברחה

יג]. הלכה כדלהלן או 81)פירות, כשתתגרש, היינו,
הבעל. לגמרי 82)כשימות עצמו את מזניח אדם שאין

רבא  מדברי עט. (כתובות בניו הם ואפילו אחרים, לטובת
נחמן). שם 83)ורב אישות בהלכות גם רבינו כתב כן

ט. רב 84)הלכה בשם ורבא עט. בכתובות זירא כרבי
קנ: בבבאֿבתרא שם.85)נחמן ֿ 86)בבאֿבתרא אלא

מתנה, מתנתה אין שאז מפורש, דעתה גילתה אםֿכן
ד"ה  ב'תוספות' שם (ועיין קנא. ובבאֿבתרא שם כתובות

שם. אישות בהלכות וראה אפילו)

.âée¯ÊÁÈÂ ‰zn‰ ÏË·zMÓ ,Ì‰ÈÒÎ Ïk ÔÈ˙Bp‰ Ïk»«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«««»»¿«¿¿
‰zÓ Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk»«¿»ƒ«¿»ƒ»ƒƒ≈«¿«≈«»»

˙B¯t ¯ÈÊÁÓ87Ùa ‰zÓ Ì„‡‰ Ô˙ elÙ‡L ;ÏÚ Le¯ «¬ƒ≈∆¬ƒ»«»»»«»»¿≈«
˙B¯t ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó¿»¿«¬ƒ»¿≈«≈¿ƒ¬≈∆≈≈

e¯‡aL BÓk ,‰zn‰ ÔÓÊ Ïk88. »¿«««»»¿∆≈«¿

וכן 87) המקבל. ברשות היא בעלה, תחת שהיא זמן שכל
- גליא ד"ה שם ב'תוספות' ועיין קנא. בבבאֿבתרא נראה

שמח'. ב'אור וכלֿשכן 88)וראה ט. הלכה פ"ג למעלה
אנו  ורק לתמיד, כאילו סתמי, באופן ניתנה שהמתנה כאן
במתנה  אבל גרידא. זמנית שהיא הדעת מאומד מסיקים
 ֿ (לחם חוזרים הפירות - א הלכה למעלה כמו בטעות

משנה).

.ãéÈÓ89Ìi‰ ˙È„nÓ ÌÈÏk ÁÏML90e˙pÈ :¯Ó‡Â , ƒ∆»«≈ƒƒ¿ƒ««»¿»«ƒ»¿
Èe‡¯‰ .˙BaÏÂ ÌÈaÏ e˙pÈ el‡ È¯‰ - È·Ï el‡91 ≈¿»«¬≈≈ƒ»¿«»ƒ¿«»»»

ÌÈ¯ÙÒ ÔB‚k ,ÌÈ·Ï92‰ÓÁÏÓ ÈÏÎe93;ÌÈaÏ - ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»»«»ƒ
ÌÈÚe·v‰ ÈLÓ ÈÏk ÔB‚k ,˙B·Ï Èe‡¯‰Â94ÈÏÁÂ ¿»»¿»¿¿≈∆ƒ«¿ƒ«¬ƒ

·‰Ê95˙Ba‰ ÌeÏhÈ -96˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ . »»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈ¯Îf‰ Ô˙B‡ eÏhÈ -97ÔÎÂ .98ÁlLÓ‰99B˙È·Ï ÌÈÏk ƒ¿»«¿»ƒ¿≈«¿«≈«≈ƒ¿≈

˙B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏk Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò100Ô˙B‡ eÏhÈ - ¿»¿»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙Ba101BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁÏL Ô‰lL ‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡ ; ¿»À¿«««∆»∆»«¿ƒ≈

ÈL Ô˙B‡ eÏhÈ - ˙B‡eO ÂÈ˙Ba eÈ‰L B‡ ,˙Ba»∆»¿»¿ƒ¿»¿≈
ÂÈ·102.ÁÏL Ô‰lL ‰ËB ˙Úc‰L ; »»∆«««»∆»∆»«

ברי"ף 89) הובא גזרות, דייני שני פרק כתובות ירושלמי
מרע  בשכיב אבל ובבריא, שם. וברשב"ם קמג: בבבאֿבתרא
וכן  שם, בבאֿבתרא ובבלי שם, (ירושלמי בכלל הבנות אין
בנותיו  לכבד רוצה שבחייו א). הלכה פי"א להלן רבינו כתב
אינו  מיתה בשעת אבל בעליהן, על חביבות שתהיינה כדי
שם, בבאֿבתרא (נמוקיֿיוסף דאורייתא נחלה לעקור רוצא

ע"ב). סו דף ווילנא הנמצאת 90)דפוס רחוקה, מארץ
לים. לא 91)מעבר למדו זה אבל שם, בירושלמי נזכר

ששלח  באופן קמג: בבאֿבתרא בבבלי שאמרו ממה רבינו
ההלכות  שתי את הרכיב ורבינו להלן), (הובא סתם לביתו
(כסףֿמשנה). התלמודים שני דעת את להשוות בכדי יחד

את 92) המלמד כל שהרי ללמוד, אשה של דרכה [שאין
תורה  ואף כ.) (סוטה תפלות מלמדה כאילו - תורה בתו
בפ"א  רבינו שכתב כמו לכתחילה, אותה ילמד לא שבכתב

יג]. הלכה תורה תלמוד אסורה 93)מהלכות [שהאשה
ופי"ב  נט. נזיר - אשה" על גבר כלי יהיה "לא משום בהם,

י]. הלכה זרה, עבודה "ונשים 94)מהלכות קח. פסחים
צבעונין". בבגדי - להן מהלכות 95)בראוי פי"ב זהב. נזם

שם. זרה, הן 96)עבודה שאם רבינו הזכיר לא כאן
"לביתי" אמר בדין להלן שכתב כמו לכלותיו, יתן - נשואות
אמר  אם אבל בכלל, כלותיו אף "לביתי" אמר אם שדווקא -
 ֿ (משנה "כלותיו" ולא בכלל, ובנותיו בניו רק - "לבני"
וש"ך  בסמ"ע וראה רמז, סימן בחושןֿמשפט וב"ח למלך

א). ס"ק יותר 97)שם קרובה אדם של שדעתו הוא, פשוט
יותר  קרובה דעתו בנו לאשת אפילו שהרי מלבתו, לבנו
שעל  מפני והטעם, "לביתי"). באמר (להלן הנשואה מלבתו
אצל  יותר קרובה שדעתו ובבתו, בבנו כלֿשכן לפרנסה, בנו
(כתובות  הירושלמי בלשון גם נראה וכן (מגידֿמשנה). הבן
מנמקים  ויש לבנים. קדימה שדין - בכלל" "והבנות שם)
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במשמעותו  זה ביטוי "לבני" שאמר כיון הדבר שבעצם בזה,
ראויים  שהם דברים יש אם ורק לבנים, רק מכוון הראשונית
לבנים  בזה שהתכוון יתכן שלא משערים אנו לבנות, רק
ובדין  לבנים. ינתן לשניהם הראוי דבר אבל לבנות, אלא
ולבנות, לבנים הראויים דברים והיו דלהלן, "לביתי" אמר

צט. הערה להלן יש 98)ראה אם המפרשים, בין דיון יש
(באומר  למעלה שנאמר מה לבין זו, הלכה בין דמיון

צט. הערה להלן ראה קמג:99)"לבני"). בבאֿבתרא
שם).100) (גמרא לבנים ינתן לבנים, ראויים הם ואם

ואם  למעלה. כן כתב שכבר מפני כאן, רבינו זאת והשמיט
למעלה, כמו כאן, שאף אומרים יש ולבנות, לבנים ראויים
למעלה  אלא אמור זה שאין אומרים, ויש קודמים. הבנים
לחםֿמשנה). (ראה קודמים הבנים ואז "לבני", כשאמר

יש 101) ואם שם). (גמרא בניו לנשי קודמות והן פנויות.
סימן  חו"מ ובשו"ע במשנהֿלמלך ראה דינו? מה אשה, לו

ב. סעיף בנותיו 102)רמז יטלו - לבניו נשים היו לא ואם
ה). ס"ק רמז סימן (סמ"ע הנשואות

.åè‡ÈOn‰103ÏB„‚ Ba104‰˜ - ˙È·a ‰Ïe˙·Ï105 ««ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»»
‡e‰Â .˙Èa‰106,Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈBL‡¯ ÔÈ‡eO eÈ‰iL ««ƒ¿∆ƒ¿ƒƒƒƒ¿∆«≈

BÏ Ì„˜ ¯Á‡ Ôa ·‡‰ ‡ÈO‰ ‡ÏÂ107‡ÏÂ ,108¯iL ¿…ƒƒ»»≈«≈…∆¿…ƒ≈
ÌÈ¯·„e .ÌeÏk BÏ „ÁiL ˙Èa‰ ‰Êa ·‡‰109el‡ »»¿∆««ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ≈

eÚ‚Â ,Ì‰ ÌÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰k110¯·ca ÌÈÓÎÁ «¬»»∆≈»∆««≈¿»¿¬»ƒ«»»
¯Ób B˙·‰‡Â B˙ÁÓO ·¯nL ,˙Úc‰ ÔcÓ‡Ó ‰f‰111 «∆≈À¿««««∆≈…ƒ¿»¿«¬»»«
ÌeÏk BÓˆÚÏ da ¯iL ‡Ï È¯‰L ,˙Èa‰ e‰˜‰Â112. ¿ƒ¿»««ƒ∆¬≈…ƒ≈»¿«¿¿

Ct elÙ‡ ÌL ¯iL Ì‡ ,CÎÈÙÏ113‰˜ ‡Ï - „Á‡ ¿ƒ»ƒƒ≈»¬ƒ«∆»…»»
„ÁÈ .˙Èa‰114Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa ÈÏÎe ˙Èa BÏ115¯iML ««ƒƒ≈«ƒ¿≈«ƒ««ƒ∆ƒ≈

B‡ ,BÓˆÚÏ „Á‡ ÈÏk ˙Èaa116¯ˆB‡ ÌL BÏ ‰È‰117 ««ƒ¿ƒ∆»¿«¿»»»»
.‰˜ ‡Ï ˙Èa‰ Ï·‡ ,˙Èa‰ ÈÏk ‰˜ - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»»¿≈««ƒ¬»««ƒ…»»

חנינא.103) רבי של מימרא קמד. בבאֿבתרא
(רמ"ה).104) שבבניו" "גדול הבן.105)כלומר:
ודוקא.106) קודם 107)כלומר: בת האב, השיא אם אבל

ראשונים, הם עכשיו של הנישואין זכרים, שלגבי כיון - לו
יא). סימן פ"ט (בבאֿבתרא הרא"ש כתב וכן בבית, הבן זכה

שהובאה 108) ברייתא שתירץ שם, ירמיה רב מדברי
חנינא. רבי למימרת אמוראים.כסתירה עוד שם אמרו וכן

שם.109) זוטרא, מר של של 110)מימרא הוא הנימוק
בלא  "כהלכתא אמרו: ולפיכך התלמודי. במקור ואינו רבינו,
יש  טעם שקצת - טעמא" בלא "הלכתא אמרו ולא טעמא",

כהלכתא. ד"ה שם, 'תוספות' וראה ושיערו 111)בזה.
כל  כשישנם דוקא אלא גמורה, ושמחה אהבה שאין חכמים

הנ"ל. למוסרו 112)התנאים הבית את שרוקן הוכחה וזו
בנו.113)לבנו. את כשהשיא אשי רב של עובדא שם,
שם.114) שאם 115)ברייתא המגידֿמשנה, דקדק מכאן

כלֿשכן  עצמו, הבית את הבן וקנה בבית, כלום השאיר לא
רבינו  שאומר שזהו הבית, כלי את אף הבית עם שקנה
אם  וכלֿשכן הכלים, את קנה הבית את קנה לא שאפילו

הכלים. קנה שוודאי הבית, רב 116)קנה של מימרא
לתבואה.117)ירמיה. מחסן

.æè„ÁÈ118‰iÏÚÂ ˙Èa BÏ119‡Ï ‰iÏÚ ,‰˜ ˙Èa - ƒ≈«ƒ«¬ƒ»«ƒ»»¬ƒ»…

‰˜120ÔÎÂ .121‰¯„ÒÎ‡Â ˙Èa BÏ „ÁÈ Ì‡122˙Èa - »»¿≈ƒƒ≈«ƒ¿«¿«¿»«ƒ
‰˜ ‡Ï ‰¯„ÒÎ‡ ,‰˜123ÈL .124ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza »»«¿«¿»…»»¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒ

Ó.Ba ‡OpL „Á‡‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰fƒ∆…»»∆»»∆»∆»»

פשוט.118) כדבר התקיימו 119)שם, שבו שלבית היינו,
עלייה. עוד יש חלק 120)הנישואין אינה שהעלייה מפני

בפכ"ה  [וראה נפרדת רשות והיא זה, לענין הבית של
טו]. הלכה נדרים מהלכות ופ"ט א, הלכה מכירה מהלכות

ספק 121) כל כדין ומספק, נפתרה. שלא בגמרא בעיא
האב  היינו, המוחזק, מן מוציאין אין ממונות, בדיני הלכתי

מיימוניות). לבית.122)(הגהות נכנסים שממנה מרפסת,
בית 123) ד"ה שם, ('תוספות' בית תשמיש בה שאין מפני

שם.124)ואכסדרה). נפתרה, שלא בעיא זו אף

.æéÔÈ‡eOa e¯‡a ¯·k125ÌÈML ,126Ì‰ÈÈa ‰È‰L ¿»≈«¿¿ƒƒ∆¿«ƒ∆»»≈≈∆
ÔÈÎecL127˜ÒÙe ,128È„È ÏÚ ‰Ê129È„È ÏÚ ‰ÊÂ Ba ƒƒ»«∆«¿≈¿¿∆«¿≈

e¯Ó‡Â ,Bza130‰nk :131?E·Ï Ô˙B ‰z‡132Ck ƒ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»
?Ez·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ !CÎÂ133e„ÓÚÂ !CÎÂ Ck ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»¿»¿»¿

eLc˜Â134‰¯ÈÓ‡a e˜ -135ÔÈ‡Â .136‰¯ÈÓ‡a ÔÈB˜ ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿≈ƒ«¬ƒ»
˜ÒBt‰ ÏkL ;ÔÈ‡eO ˙ÚL „Ú BÊ137.ÒÎÏ BzÚc - «¿«ƒƒ∆»«≈«¿ƒ¿…

ÔÈÈeˆÓ ÔÈ˜ÒBt Ô‰L ÌÈ¯·c‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
ÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙eL¯a,Ì ƒ¿∆≈»»«¿∆»»∆…»»»

e¯‡aL BÓk138·˙k‰Ï ez ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„e .139, ¿∆≈«¿¿»ƒ≈…ƒ¿¿ƒ»≈
CÎÈÙÏ140¯ËLk ÔÈ‡141Û¯ËiL „Ú142.Ô‰a ¿ƒ»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…»∆

יבֿטו.125) הלכה אישות מהלכות אבי 126)פכ"ג היינו,
הוסיף  יב) הלכה (שם אישות ובהלכות הכלה, ואבי החתן
במגידֿמשנה. וראה עצמם. והאשה האיש אף רבינו

לנישואין.127) בשביל.129)התחייב.128)התקשרות
וכתיבה.130) קנין בלי בלבד, קב:131)אמירה כתובות

רב. בשם גידל רב של (שם 132)מימרא אישות בהלכות
המגידֿמשנה  ולפני ראשונים". "ובנישואין רבינו ציין יד)
מגידֿמשנה  ראה הגדול", "לבנו הגירסא: שם כנראה היתה

כאן. רבינו:133)ולחםֿמשנה כתב שם, אישות בהלכות
גדולה". ובין קטנה גידל.134)"בין רב של לשונו זו

ולא  לזה קודם ולא ממש, קידושין בעת שדווקא נראה, ומזה
ובהערה  יז, הלכה אישות מהלכות בפכ"ג וראה מכן. לאחר

שם. שם)135)עה (כתובות בגמרא והטעם קנין, בלי
דעת  גמירות כאן יש החיתון, הנאת מפני רבא: דברי בסיום
מוחשי  סמל משמש שכרגיל, קנין, צריך ולא כלומר, גמורה.

דעת. סו.136)לגמירות כתובות המשנה, דברי מתוך יוצא
טו. הלכה שם אישות הלכות וראה שם. בירושלמי ומפורש

שם.137) בירושלמי ספרא, רב מהלכות 138)דברי פכ"ב
המקנה, של ברשותו שאינו שדבר ושם, ה. הלכה מכירה
אבןֿהעזר  שמואל' 'בית ועיין לעולם. בא שלא כדבר הוא
פ"ח  ולהלן י, הלכה שם מכירה [בהלכות ד. ס"ק נא סימן
לעולם  בא שלא אע"פ לעובר, שהמזכה רבינו כתב ה הלכה
מהלכות  ובפכ"ג בנו, אצל קרובה אדם של שדעתו קנה, -
אדם  של ש"דעתו בסברא, רבינו השתמש יד הלכה אישות
באמירה, נקנין אלו שדברים לזה כסיבה בנו", אצל קרובה
לפי  בעולם, בא שלא לדבר להקנות מועיל לא זה ואעפ"כ
דברים  חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי כאן שיש
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וג  קנין, בלי פ"ח בעלמא להלן וראה לעולם, בא שלא דבר ם
סב]. הערה לרב 139)שם רבינא "א"ל שם: בכתובות

לא  או ליכתב ניתנו באמירה] [=הנקנין הללו דברים אשי,
ניתנו  "לא רבינו ופירש ליכתב" ניתנו לא א"ל ליכתב, ניתנו
שטר  של תוקף להם אין נכתבו אם שאף כלומר, ליכתב"
שם) במאירי הגאונים דעת וכן ומגידֿמשנה, בראב"ד (וראה
'תוספות' ועיין (ראב"ד, בזה שוות המפרשים כל דעות ואין

שטר,140)שם). של תוקף להם שאין מכיון כלומר,
בעלֿפה,141)כנ"ל. מלוה בין הפרש כידוע, שיש,

הלוה, של ברשותו שנמצאים חורין, בני מנכסים רק שגובה
היינו, משועבדים, מנכסים אף שגובה בשטר, מלוה לבין

לאחרים. עלה 142)שנמכרו שלא הלקוחות. מן שיגבה
מנכסים  ולא חורין, בני מנכסים אלא להשתעבד דעתם על

ומאירי). (מגידֿמשנה משועבדים

.çéLc˜Ó‰143ÛÏ‡a dLc˜ elÙ‡ ,‰M‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»ƒ»¬ƒƒ¿»¿∆∆
¯Èc144‡È‰ ‰¯ÊÁL ÔÈa ,145‡e‰ ¯ÊÁL ÔÈa146ÔÈa , ƒ»≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈
˙nL147ÔÈLecw‰ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ∆≈≈∆≈»ƒ≈«ƒƒ

ÔÈ¯ÊBÁ148ÔÈ‡L ‰¯eÓ‚ ‰zÓ Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ¿ƒ¿»∆»¬≈≈«»»¿»∆≈
.‰¯ÊÁ Ì‰Ï»∆¬»»

והאמוראים 143) התנאים בין פלוגתא קמה. בבאֿבתרא
להלן. וראה ובגמרא, שם:144)בברייתא בברייתא

בככר". בהסכמתו 145)"קדשה אותה גרש ובעלה
א). ס"ק נ סימן מחוקק' ('חלקת וגירשה.146)לדרישתה
גרם. הוא הרי כי פלוגתא, שום אין בזה 147)ובזה ואף

בעלי  לי הבו לטעון: יכולה שהיא מכיון מודים, הכל
 ֿ "דמאן עו: לכתובות [וברש"י שם). (גמרא בו ואשמח
החתן  מת שאם - ניתנו לטיבועין לאו קידושין דאמר
מת  אם שם, בבבאֿבתרא הגמרא ולפי חוזרין", הקידושין
אין  ניתנו, לטיבועין לאו קידושין למאןֿדאמר אף - החתן
שם) (בשטמ"ק קמא מהדורא ברש"י אבל חוזרין. הקידושין
את  להחזיר חייב האב ומתה, הבתולה את "במארס כתב:
לטיבועין"]. קידושין ניתנו שלא לפי לבעל, הקידושין

הוא,148) שמת בין הלכתא פפא, רב "אמר שם: בגמרא
קידושין  - הוא) בו (=חזר הוא ביה והדר היא שמתה בין

הד  חוזר), אינו הקידושין (=כסף הדרי איהי לא ביא רא
אמר, אמימר הדרי. נמי קידושי אפילו היא) בה (=חזרה
תופסין  קידושין יאמרו שמא גזירה הדרי, לא קידושי
יחשבו  חוזרין, שהקידושין יראו אם כלומר, באחותה".
המקדש  מותר וממילא תפסו, ולא בטעות היו שהקידושין
בחזרה  זו גזירה העתיק לא שרבינו זה, [ומתוך באחותה.
שאין  נראה - היא וחזרה הוא חזר ביחד כלל ואדרבה היא,
יהודה  כרבי שפוסק מפני הדין, עלֿפי אלא גזירה, מטעם זה
שם) (בבאֿבתרא ניתנו" לטיבועין "קידושין שאמר הנשיא
ולא  אצלה לעולם נשקעין נטבעין, הקידושין כסף כלומר,
אלא  ביחד, יחיו אם דוקא לה ליתן המקדש בדעת היה
כאן  זו הלכה הביא ולפיכך אופן. בכל גמורה למתנה נתכוון
דעת  באומדן עוסק שכולו זה, ובפרק ומתנה. זכיה בהלכות
מפני  טעמה שאין אישות, בהלכות הביאה ולא במתנה,
עלֿפי  גמורה מתנה שזוהי אלא אחותה, את שיתירו החשש
(823 (עמוד עו: בכתובות המאירי פסק וכן המתנות. דיני

במרדכי  וראה ניתנו. לטיבועין קידושין כמאןֿדאמר
כאן]. ובמגידֿמשנה תקלה, סימן פ"ג קידושין

.èé˙BÚn‰ ÔÈ¯ÊBÁ - ˙eÚË ÈLec˜ eÈ‰ Ì‡Â149. ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ«»

יצחק.149) בר נחמן רב בדברי שם, בכתובות מפורש כן

.ëLc˜Ó‰Â150B˙BÁ‡151‰zÓ ˙BÚn‰ -152Ì„‡ . ¿«¿«≈¬«»«»»»»
,‰ÚBË ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L Ú„BÈ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»¿≈∆∆

.‰zÓ ÌLÏ Ô˙Â ¯Ó‚ ‡l‡∆»»«¿»«¿≈«»»

בין 150) בזה מחלוקת ושם טו: ובבאֿמציעא מו: קידושין
שהלכה  הידוע לכלל בהתאם כשמואל, ופסק ושמואל, רב

ממונות. בדיני העריות 151)כשמואל מן שהיא
ואין  ה) הלכה אישות מהלכות (פ"א בתורה המפורשות

יב). הלכה פ"ד (שם בה תופסין בפ"ט 152)קידושין
מחבירו  שדה בקונה רבינו, פסק ז, הלכה גזילה מהלכות
הקרן, לו שמחזיר המוכר, ביד היא שגזילה הלוקח והכיר
אין  שקרקע יודע שאדם לשמואל), (בניגוד שם רב כדעת
הגמרא  סוגיית לפי מחלקים, ויש פקדון. לשם ונתן וגמר לו,
לבין  לפקדון, רק לו שנותן נכרי בין שם, בבבאֿמציעא
כאן, לחםֿמשנה ועיין מתנה. לשם לה שנותן אחות

שם. גזילה בהלכות ומשנהֿלמלך

.àëÁÏBM‰153˙BBÏ·Ò154ÔÈa¯Ó ÔÈa ,ÂÈÓÁ ˙È·Ï155 «≈«ƒ¿¿≈»ƒ≈¿Àƒ
ÔÈËÚeÓ ÔÈa156ÏÎ‡L ÔÈa ,157ÔÈa ÔÈÒe¯‡ ˙cÚÒ ÌL ≈»ƒ≈∆»«»¿À«≈ƒ≈

¯ÊÁL B‡ ,‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ˙nL ÔÈa ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«≈∆≈≈∆≈»ƒ∆»«
Ôlk ˙BBÏ·q‰ e¯ÊÁÈ - LÈ‡‰ Ba158ÏÎ‡n‰ ÔÓ ıeÁ , »ƒ«¿¿«ƒ¿À»ƒ««¬»

‰˜Ln‰Â159. ¿««¿∆

וקמו:153) קמו. משא,154)בבאֿבתרא סבל, מלשון
בפירוש  רבינו (מדברי זה ליד זה מיד אותו שנושאין

שם.155)המשניות). במשנה כמפורש חוזרים, שוודאי
חוזר  אכל אם שאפילו מיגאש, בן הר"י של וכפירושו

להלן. ראה שם 156)וגובה, במשנה מפורש במועטין,
ראה  קמו:), (שם רבין כדעת פוסק רבינו אבל נגנבין, שאין

בן 157)להלן. ר"י כדעת הנ"ל המשנה מפרש רבינו
וסוף  כשאכל, מדובר במועטין ובין במרובין שבין מיגאש,
שאינו  אכל בין (שחילקה הרישא של המשך הוא המשנה
וגובה  חוזר אכל לא שאם שגובה), אכל לא לבין נגבה
ואילו  במועטין, גובה אינו אכל ואם במועטין, אפילו
ואמר  שם רבין וכשבא וגובה. חוזר אכל אם אפילו במרובין
במועטין  שאפילו עלֿכרחנו חוזרים, סבלונות שלעולם

חוזרים. הם אכל, אם שעודם 158)ואפילו אלה כל היינו,
כמו  ומשקה, כמאכל דינם - בלו אם אבל בלו. ולא קיימים

שם. המשנה בפירוש רבינו ואינם 159)שכתב שנאכלו
קיימים.

.áëÌL LnzL‰Ï dÏ ÁÏML ÌÈËÚeÓ ÌÈÏk ÔÎÂ¿≈≈ƒ»ƒ∆»«»¿ƒ¿«≈»
·‡ ˙È·a‰È160- e„·‡ B‡ eÏ·e Ô‰a ‰LnzL Ì‡ : ¿≈»ƒ»ƒƒ¿«¿»»∆»»¿

,Ïk‰ ¯ÊBÁ - ÔÈÓi˜ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓlzLÓ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ≈«…
ÌÁÏL ‡lL Úe„È ¯·c‰L ;ÔÈc ˙È·a Ì˙B‡ ‰·B‚Â¿∆»¿≈ƒ∆«»»»«∆…¿»»

.„·Ïa ÈB C¯„ ‡l‡∆»∆∆ƒ¿»
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לה 160) פירש שהרי נגבין שאינן שם, במשנה המפורש
ואמר  רבין שם חלק זה על גם - אביה, בבית שתשתמש

לעולם. חוזר קיים שהוא שכל

.âë‰¯ÊÁ161ÏÎ‡n‰ elÙ‡Â ;Ïk‰ ¯ÊBÁ - da ‡È‰ »¿»ƒ»≈«…«¬ƒ««¬»
‰˜Ln‰Â162ÏBÊa ÂÈÓc ˙˙B163eÓÈkÒ‰ ¯·Îe . ¿««¿∆∆∆»»¿¿»ƒ¿ƒ

‰ML [‰ÂL] ‰˜LÓe ÏÎ‡Ó ÈÓ„ eÈ‰ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰«¿ƒ∆ƒ»¿≈«¬»«¿∆»∆ƒ»
‰Úa¯‡ ˙ÓlzLÓ -164dÏ Ô˙ ‡lL ;da ‰¯ÊÁ Ì‡ , ƒ¿«∆∆«¿»»ƒ»¿»»∆…»«»

.da ¯ÊÁz ‡lL ˙Ú„Ï ‡l‡ BÊ ‰zÓ«»»∆»¿««∆…«¬…»

רבין.161) של המימרא סוף שם, שכבר 162)בבאֿבתרא
משלמין 163)כלו. האוכל, של האמיתי משווים פחות

בהוצאות, ישא שהוא האוכל זה ידע שאלמלי מכיון בזול,
היקרים. המאכלים את אוכל היה בגמרא 164)לא

אבל  תילתא". עד בזול כמה "עד כן: מפורש שם, שלפנינו
ברי"ף. אינן וכן אלו, מילים חסרות שם כתביֿהיד בכל

הגאונים. בשם רבינו זאת מביא ולפיכך

.ãë‰OÚiL ‰È„n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰««∆ƒ»»ƒ¿««¿ƒ»∆«¬∆
˙BÚÓ ˜lÁÈ B‡ ,ÂÈÚ¯Ï ÏÈÎ‡ÈÂ ‰cÚÒ Ì„‡ Ïk»»»¿À»¿«¬ƒ¿≈»¿«≈»

ÔÈfÁÏÂ ÌÈLnMÏ165C¯„k ‰OÚÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆∆
È¯‰L ;Ïk‰ ˙ÓlLÓ - da ‰¯ÊÁÂ ,ÌÚ‰ Ïk ÔÈOBÚL∆ƒ»»»¿»¿»»¿«∆∆«…∆¬≈
B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ ,ÔBÓÓ „a‡Ï BÏ ‰Ó¯‚»¿»¿«≈»¿»«≈¿«≈»¬≈

ÌlLÓ -166ÔÈ‡L ,‡ÈˆB‰ ‰nk ÌÈ„Ú BÏ eÈ‰iL ‡e‰Â . ¿«≈¿∆ƒ¿≈ƒ«»ƒ∆≈
ÏËBÂ ÚaL ‰Ê167. ∆ƒ¿»¿≈

מהלכות 165) בפי"ד רבינו דעת וכן ציבור. שליחי [היינו
ד"ה  לד. ברכות ה'תוספות' שכתבו כמו ולא ח. הלכה תפלה

הכנסת]. בית שמש הוא שחזן יענה, שכתב 166)לא כמו
מטעם  והיינו ז. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז רבינו
כב: (בבבאֿבתרא ה'תוספות' שהסבירו וכמו דגרמי", "דיני
בשעת  ההיזק נעשה שאם הר"י) בשם אומרת, זאת ד"ה
כעת  כאן ואף לשלם, וחייב דגרמי דיני זה הרי מעשה,
ד). ס"ק נ סימן באהע"ז (ט"ז ההיזק נעשה בה, שחוזרת
[ואע"פ  במגידֿמשנה. וראה רבינו, דברי על חולק והראב"ד
חיוב  אין רבינו ולדעת להזיק, נתכוונה לא שבחזרתה
סנהדרין  מהלכות בפ"ו (ראה להזיק במתכוון אלא ב"גרמי",
נחייבהו  שאם שטעה, דיין בין להבדיל יש - א) הלכה
דסנהדרין  בפ"ד הרי"ף שכתב כמו לעולם, ידון לא לשלם,
שאע"פ  אחר, מזיק לבין ו), ס"ק כה סימן בסמ"ע (ראה
רבינו  שכתב ומה לשלם. חייב - להזיק התכוון שלא
נתכוון  שאם חברו, בהמת לפני גדר הפורץ בדין בתשובה
פ"ד  (ראה פטור לכך נתכוון לא ואם חייב, - שתזיק כדי
- ובמגידֿמשנה) במגדלֿעוז ב, הלכה ממון נזקי מהלכות
מיד  בא אינו שההיזק מפני יותר, הקילו גדר שבפורץ כנראה

המעשה]. שיהא 167)בשעת חכמים תיקנו שבנגזל [אע"פ
במזיק  כן וכמו א) הלכה גזילה מהלכות (פ"ד ונוטל נשבע
חבירו  ממון ובמוסר יז) הלכה ומזיק חובל מהלכות (פ"ז
עשו  אם ב"תיקו" חכמים השאירו דגרמי, מדיני שהוא לגוי,
הנמסר  תפש שאם רבינו ופסק סב.) (ב"ק לא או זו תקנה
פ"ח  (שם שתפש במה וזוכה ונשבע מידו, מוציאין אין
הדין  אין להזיק התכוונה שלא בה בחזרה כאן - ז) הלכה
גזילה  (הלכות קנס מדין אלא אינה זו תקנה שכל מפני כן,

רבינו  שכתב כמו מזיד, אטו שוגג חכמים קנסו ולא שם)
באבןֿהאזל]. וראה ג. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז

ה'תשע"ו  תשרי ב' שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ברוב 1) מנהג והוא - השושבינות משפטי בו נתבארו

- חתונתן ביום מעות לזה זה החברים ששולחים המדינות
על  אלא גמורה מתנה שאינן לפי ודין משפט ביניהם ויש

בזה. הנמשך וכל להשתלם, דעת

.à‚‰Ó2Ì„‡ ‡OiL ÔÓÊaL ,˙BÈ„n‰ ·¯a ËeLt ƒ¿»»¿…«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ»»»
˜fÁ˙iL È„k ,˙BÚÓ ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯ BÏ ÔÈÁlLÓ ‰M‡ƒ»¿«¿ƒ≈»¿À»»»¿≈∆ƒ¿«≈
Ô˙B‡ ÌÈ‡·e ,BzL‡a ‡ÈˆBnL ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ Ô‰a»∆««»»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»
ÌÚ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â BÏ eÁÏML ÌÈÚcÈÓ‰Â ÌÈÚ¯‰»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¿¿¿ƒ¿ƒƒ

Á‰‚‰Ók Ïk‰ ,Ô˙ˆ˜Óa B‡ ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·La Ô˙ ∆»»¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»»«…¿ƒ¿«
˙BÚn‰ el‡Â .‰È„n‰3ÔÈ‡¯˜ ÔÈÁlLnL «¿ƒ»¿≈«»∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ

˙eÈ·LBL4ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ˙BÚn‰ eÁÏML Ì˙B‡Â ; ¿ƒ¿»∆»¿«»¿¿ƒ¿ƒ
.ÔÈÈ·LBL ÌÈ‡¯˜ Ô˙Á‰ ÌÚƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

שם 2) ובגמרא קמד: בתרא בבא במשנה השושבינות דין
בלבד"3)קמה: במעות אלא שושבינות דיני נאמרו ש"לא

שם). מהמשנה טו, הלכה וראה 4)(להלן ריעות. מלשון
האחין. גרסינן הכי המתחיל דיבור שם רשב"ם

.á˙eÈ·LBM‰5ÌÈ¯·c‰ .‰¯eÓ‚ ‰zÓ dÈ‡ «¿ƒ≈»«»»¿»«¿»ƒ
ÏÎ‡iL ÏÈ·La ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰Ê ÁÏL ‡lL ,ÌÈÚe„È¿ƒ∆…»«∆¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆…«

‰Êa ‰zLÈÂ6,‰È‰ BzÚ„aL ÈtÓ ‡l‡ ÁÏL ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿∆»∆¿…»«∆»ƒ¿≈∆¿«¿»»
ÁÏML BÓk BÏ ÁÏLÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰M‡ ‡e‰ ‡OÈ Ì‡L∆ƒƒ»ƒ»«¬…¿ƒ¿«¿∆»«
BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰M‡ ‰Ê ‡O Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ»¿…∆¡ƒ

ÔÈca BÚ·Bz ‰Ê È¯‰ - ˙eÈ·LBM‰7.epnÓ ‡ÈˆBÓe «¿ƒ¬≈∆¿«ƒƒƒ∆

קמה:5) שם וגמרא אברבנאל:6)משנה יד [בכתב
שם: בגמרא וראה אחד". "בזוז תימן: יד ובכתב "בזוז",

זוזא"]. שם.7)"עד וברייתא משנה

.â‡e‰ ‡OpL C¯„k ‡OiL „Ú BÚ·˙Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡Â8. ¿≈»¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»
‰Ïe˙a ‡OpL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk9ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ , ≈«¿≈∆»»¿»¿»«ƒ¿

‰ÓÏ‡ ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â ,˙eÈ·LBL10BÈ‡ - ¿ƒ¿««»»»ƒ¿«¿»»≈
¯ÓB‡ È¯‰L ;˙eÈ·LBM‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Úa˙Ï ÏBÎÈ»ƒ¿…«¿«¬ƒ«¿ƒ∆¬≈≈
.ÈÏ z˙pL BÓk ,‰Ïe˙·a ‡l‡ EÏ ¯ÈÊÁÓ ÈÈ‡ :BÏ≈ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ¿»¿∆»«»ƒ
BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÏ‡ È‡eOa BÏ ÁÏL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ≈«¿»»≈»¿»¿

.‰Ïe˙a È‡eOa BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ≈¿»

מעולים,8) ולא גרועים לא ממש, התנאים באותם כלומר,
עימו  "עשו שם: בברייתא דבריו ומקור להלן. שמפרש כמו
עימו  לעשות וביקש שנייה), אשתו (=בנישואי בשנייה
אעשה  אחרת, אשה לכשתינשא לו לומר יכול בראשונה,
יכול  אינו קטנה בשמחה עימו עשה שאם מוכח ומזה עמך".
בבא  רבינו שהשמיט עיון צריך אבל גדולה. לשמחה לתבעו

מרובה.9)זו. מועטת.10)ששמחתה ששמחתה

.ã‰OÚ11‰OÚÂ ,‡ÈÒ‰¯Ù·e ÈeÏ‚a ‰zLÓ Ô·e‡¯ »»¿≈ƒ¿∆¿»¿«¿∆¿»¿»»
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B‡ ,‰Úˆa ÔBÚÓL12ÔBÚÓLÂ ,‰Úˆa Ô·e‡¯ ‰OÚL ƒ¿¿ƒ¿»∆»»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿
ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa¿«¿∆¿»≈»¿»¿∆¬≈≈≈ƒ

.ÈnÚ ˙ÈOÚL C¯„k ‡l‡ EnÚ ‰OBÚ∆ƒ¿∆»¿∆∆∆»ƒ»ƒƒ

בברייתא.11) בברייתא.12)שם הוזכר לא זה אף

.ä˙eÈ·LBL ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ ,‰M‡ ‡OpL Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»¿»«ƒ¿¿ƒ
BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â13È‡eOk ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿»»ƒ¿««»»»ƒ¿¿ƒ≈

B‡ ;BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â Ô·e‡¯ ‡·e ,ÔÓˆÚ Ô·e‡¿̄≈«¿»»¿≈¿»«¿»»ƒ
‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÔBÚÓL BÏ ‡¯wL14‰È‰L B‡ ; ∆»»ƒ¿¿…»»»∆»»

‡Ï·Ë ÏB˜ ÚÓLÂ ‰È„na15Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa , «¿ƒ»¿»««¿»¿»∆≈«¿»
‡ÏÂ ÚÓLÂ ,‡B·È ÚÓBM‰ Ïk ‡l‡ „Á‡ „Á‡ ˙B¯˜Ïƒ¿∆»∆»∆»»«≈«»¿»«¿…

dlk ˙eÈ·LBM‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‡a16È¯‰L ; »«»¿«¬ƒ«¿ƒÀ»∆¬≈
Ú„È17˙B¯˜Ï Ôk¯cL ÌB˜Óa BÏ ‡¯˜ B‡ ,‡a ‡ÏÂ »«¿…»»»¿»∆«¿»ƒ¿

.‡a ‡ÏÂ „Á‡ „Á‡∆»∆»¿…»

השושבינות.13) כל לו מחזיר בוודאי בזה 14)בזה גם
כלום, לו מנכה ואינו השושבינות כל לו שמחזיר ספק אין

בא. ולא לו קרא מכים 15)שהרי שעליו חלק לוח
הייתה  רבינו שלפני [וכנראה האורחים. להזמנת בקורנוס
בעיר) (=היה במתא "הווה קמה: בתרא בבבא הגירסא
לבוא)". עליו (=הרי למיתא ליה איבעי טבלא, קול ושמע

אחרת]. גירסה כלל.16)ולפנינו ניכוי בלי כלומר,
אחד.17) כל קוראין שאין במקום הטבלא, קול ידי על

.å‡Ï18ÔÈkÓ - ‰È„na Ô·e‡¯ ‰È‰19‰Ó ÈÓ„ BÏ …»»¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¿≈«
¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÓe ,BÏˆ‡ ÔBÚÓL ‰˙LÂ ÏÎ‡M∆»«¿»»ƒ¿∆¿«¬ƒ¿»

˙eÈ·LBM‰20e‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .21B‡ «¿ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿…¿»»
BÚÈ„B‰ ‡Ï22˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ BÏ LÈÂ ;BÏ ÔÈkÓ -23 …ƒ¿«ƒ¿≈»»«¿…∆

.BÚÈ„B‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ

היה 18) אם שדווקא שם, המימרא ראשית מתוך נלמד
לבוא. צריך בגמרא.19)במדינה עליו 20)שם לו ואין

היה  לא שהרי לו, הודיעו ולא לו קראו שלא על תרעומת,
כתבֿיד 21)במדינה. כגירסת שם גרס שרבינו נראה

תרעומת  אודעיה לא לאודועיה, ליה איבעי ידע, "לא מינכן:
ואחד. אחד כל לקרות שדרכן במקום והיינו, ליה". אית

ואחד.22) אחד לכל קוראים שאין במקום טבלא קול ידי על
לבוא  עליו היה טבלא קול שמע שאם שם מהרישא ונלמד
שלא  על תרעומת עליו לו יש שמע, לא שאם מוכח ומזה -

בגמרא.23)יעו.הוד  שם

.æ‰nÎÂ24e‚‰ ?ÔÈkÓ25ÁÏL „Á‡ ¯Èc Ì‡ :Èeka ¿«»¿«ƒ»¬¿ƒƒƒ»∆»»«
ÔBÚÓL BÏ26È¯‰L ,ÌeÏk BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ -27ÈÓc ‰Ê ƒ¿≈«¬ƒ¿∆¬≈∆¿≈

ÚÏÒ „Ú ¯Èc‰ ÏÚ ¯˙È Ì‡Â ;ÏÎ‡M ‰Ó28‰kÓ - «∆»«¿ƒ»≈««ƒ»«∆«¿«∆
‰ˆÁÓ BÏ29. ∆¡»

גננא.25)שם.24) בני נהגו שכן אביי, שם אמר כך
שושבינות.26) חתן 27)בתור בסעודת אדם אוכל כרגיל

דינר. רק לו שלח אם אחד, דינר מאכילים 28)בעד שאז
יותר. בריווח אין 29)אותו קטן הוא שהסכום [ומכיוון

עיין  עין, צר הוא שמא חוששין ואין המשלח, דעת אומדין
משנה]. לחם

ç.30¯eÚLÂ ÁlLÓ‰ ˙Úc ÔÈ„ÓB‡ - ‰ÏÚÓÏe ÚÏqÓƒ∆«¿«¿»¿ƒ«««¿«≈«¿ƒ
‰ˆÁÓ BÏ ‰kÓ - ·eLÁ Ì„‡ Ì‡ :˙eÈ·LBM‰31; «¿ƒƒ»»»¿«∆∆¡»

‡l‡ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - B˙‡ˆB‰a ˜c˜„Óe ÔÈÚ ¯ˆ Ì‡Â¿ƒ««ƒ¿«¿≈¿»»≈¿«∆∆»
‰˙LÂ ÏÎ‡M ‰Ó ¯eÚL32.¯‡M‰ BÏ ÌlLÓe , ƒ«∆»«¿»»¿«≈«¿»

ביחד:30) קשור שהכול טעות, הוא כאן ח הלכה [ציון
כלומר, (רש"ש). השושבינות ושיעור המשלח דעת "אומדין
שלח  כמה מחשבין כן וכמו עין. צר הוא אם דעתו אומדין
חשוב. אדם שהוא באופן מחצה, היא כמה לדעת בכדי לו,
וכן  כנ"ל. מחובר הכול רומי ובדפוס תימן בכתבֿיד וכן

ס]. סימן העזר אבן יוסף בבית שמסכום 31)נראה אף
של  מדרכו אין שאכל, ממה יותר הרבה המחצית הרי גדול
יותר  להעניק מוכן והוא מדוייק. חשבון לעשות חשוב אדם

מקבל. שהוא ואף 32)ממה יותר. ולא אחד דינר [כלומר,
ומחצה  דינר לו מנכה דינרין שלושה שלח שאם פי על
אומדין  שאין הנ"ל באופן אלא אינו זה למעלה, כמבואר
מחשבין  - ומחשבין שאומדין כאן אבל כלל, מחשבין ואין
מכירה  מהלכות יח בפרק רבינו שכתב מה כעין בדיוק,

שם]. עיין הכל, את מנפה לנפות בא שאם יא, הלכה

.è˙Ó33B‡ ,‰M‡ ‡OiL Ì„˜ ÔBÚÓL34˙Óe ‡OpL ≈ƒ¿…∆∆ƒ»ƒ»∆»»≈
ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a¿¿≈«ƒ¿∆≈¿≈«»¿«¬ƒ¿¿≈
ÈÈ·LBL ÈÏ ez :Ì‰Ï ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌeÏk ÔBÚÓLƒ¿¿∆¬≈≈»∆¿ƒ¿ƒƒ

.BnÚ ÁÓO‡Â¿∆¿«ƒ

בגמרא.33) קמד: (שם 34)שם יוסף רב דברי מתוך יוצא
אפשר  המשתה ימי שבעת כל שכלו אחרי שדווקא קמה.)

השושבינות. את לדרוש

.éCÎÈÙÏ35BnÚ ÁÓO Ì‡ ,36,ÔBÚÓL ˙Ó Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»ƒ»«ƒ¿««»≈ƒ¿
‡a ‡ÏÂ BÏ ‡¯˜ B‡37‰È„na ‰È‰ ‡lL B‡ ,38B‡ , »»¿…»∆…»»«¿ƒ»

BÚÈ„B‰ ‡lL39¯Á‡Â ‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ÏÈ‡B‰ - ∆…ƒƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿««
˙eÈ·LBM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ·iÁ ,ÔBÚÓL ˙Ó Ck»≈ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ«¿ƒ

dlk B‡ ;ÂÈL¯BÈÏ40‡Ï B‡ BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Èeka B‡ , ¿¿»À»¿ƒƒ…ƒ…
‰È„na BnÚ ‰È‰41. »»ƒ«¿ƒ»

(שם).35) יוסף רב של להחזיר 36)מימרא נתחייב שכבר
זה 37)השושבינות. שבמקרה ה הלכה למעלה כאמור

השושבינות. כל לו השושבינות 38)מחזיר לו שמחזיר
ו). הלכה (למעלה ושתה שאכל מה בזה 39)בניכוי שגם

(שם). לו בא.40)מנכה ולא לו שאינו 41)כשקרא
לשושבין  משלם שהיה כמה אלא ליורשים, לשלם חייב

עצמו.

.àé˙Ó42eÓÏLÂ ,‰M‡ ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â Ô·e‡¯ ≈¿≈¿««»»»ƒ¿ƒ»¿»¿
e‚‰pL ÌB˜Ó :‰zLn‰ ÈÓÈ˙eÈ·LBM‰ ˙Ba‚Ï ¿≈«ƒ¿∆»∆»¬ƒ¿«¿ƒ

Èeka ¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ ÔÈÙBk - ÔÈL¯BiÓ43; ƒ¿ƒƒ¿≈¿≈¿«¬ƒ¿ƒ
.ÌeÏk ÔÈÓlLÓ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - e‚‰ ‡lL ÌB˜Óe»∆…»¬≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿

בעניין 42) למנהג בגמרא מקור שאין הראב"ד העיר כבר
כשם  בקידושין סבלונות מדיני כן למד רבינו אולם שובינות.
אין  שמעון מת שאם ט) בהלכה שנאמר (מה משם שלמדו
לי  תנו שמעון: ליורשי שאומר מפני להחזיר חייב ראובן
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שם  שאמרו כמו נלמד וזה בו, ואשמח ראובן שושביני
להחזיר  חייבת האשה אין הבעל מת שאם קידושין לעניין
- עימו ואשמח בעלי לי תנו להם שאומרת מפני המתנות
ממה  במנהג, שתלוי ראובן מת של זה דין רבינו למד כן כמו
להחזיר  שנהגו "מקום האשה מתה שאם שם שאמרו
מחזירין". אין להחזיר שלא שנהגו מקום מחזירין, קידושין

מיגאש. ר"י כתב אכל 43)וכן ולא היה לא אביהם שהרי
ראובן  היה לא שאם ו) (הלכה למעלה כתב וכבר שם,

אצלו. שמעון ושתה שאכל מה דמי לו מנכין במדינה

.áé˙Ó44eÓÏLÂ ,‰M‡ ÔBÚÓL ‡OpL ¯Á‡ Ô·e‡¯ ≈¿≈««∆»»ƒ¿ƒ»¿»¿
‰zLn‰ ÈÓÈ45ÔÈÓlLÓe ÂÈL¯BÈ ˙‡ ÔÈÙBk - ¿≈«ƒ¿∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ

.ÌlLÏ Ô‰È·‡ ·iÁ˙ È¯‰L ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙eÈ·LBM‰«¿ƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¬ƒ∆¿«≈
Ì‡Â ;dlk ÔÈÓlLÓ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ dlk Ì‡Â¿ƒÀ»»»«»¿«≈¿«¿ƒÀ»¿ƒ

.Èeka ÔÈÓlLÓ - Èeka¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

על 44) ומסתמך מיגאש הר"י דברי את מביא המגידֿמשנה
היורשים  חייבים - האב שנתחייב שכיוון הפשוטה, הסברה
מפורש  מקור למצוא אפשר באמת אבל חובו, את לשלם
יוחנן  רבי בשם אסי רב של המימרא והיא: זו, להלכה
מת  שאם ושם למשנה, כפירוש שם) בתרא (בבבא
הנ"ל  באופן והיינו מבניו, השושבינות נגבית השושבין,
אחר  באופן שהרי המשתה, ימי שבעת אחרי ראובן כשמת

יא). הלכה (למעלה במנהג תלוי זה ששמח 45)- כגון או
ומת  שמח לא שאם י). הלכה (למעלה מת כך ואחר עימו

ט). הלכה (למעלה חייב ראובן אין המשתה ימי בתוך

.âé‰MÓÁ46˙È·a ˙Èa‚ :˙eÈ·LBLa e¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ¬ƒ»¿»ƒ∆∆¿¿¿ƒƒ¿≈¿≈
‰ÂÏÓ BÓk ‡l‡ dÈ‡L ,ÔÈc47‡l‡ ˙ÓlzLÓ dÈ‡Â . ƒ∆≈»∆»¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«∆∆∆»

d˙BÚa48ÔBL‡¯ È‡eO ÔÈÚk49È‡z BÓk ‰fL ; ¿»»¿≈ƒ≈ƒ∆∆¿¿«
dÁÏL ‰Ê ˙Úc ÏÚL L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰50. ««ƒ∆…≈≈∆«««∆¿»»

¯ÈÊÁ‰Â ¯È„ BÏ ÁÏL elÙ‡ .˙Èa¯ ÌeMÓ da ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬ƒ»«ƒ»¿∆¡ƒ
ÛÈÒB‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡lL ;¯zÓ - ‰¯OÚ BÏ51.ÁÏL BÏ ¬»»À»∆…«¿»¿ƒ»«

dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â52B˙B‡ ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ; ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»∆≈»ƒ…
‡e‰ ‡OpL C¯„k ‡OiL „Ú BÚ·˙Ïe53¯BÎa‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»¿≈«¿

ÌÈL Èt da ÏËB54‡e‰L ÈtÓ ;ÔÈL¯BiÏ ¯ÊÁzLk ≈»ƒ¿«ƒ¿∆«¬…«¿ƒƒ¿≈∆
Èe‡¯55‰ ÔÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ,Èe‡¯a ÏËB ¯BÎa »¿≈«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa56. ƒ¿

קמה:46) שם בגמרא שלה וההנמקה קמה. שם ברייתא
כמתנה.47) ולא הנישואין 48)כלומר, עונת כשמגיעה

ה.49)לחבירו. והלכה ג הלכה למעלה רבינו שכתב כמו
לומר 50) "שיכול לכן קודם ולא נישואיו בעת לו שיחזיר

כדרך  עימך, לשמוח רוצה שאני [עתה] לקבל רוצה איני לו:
משנה). (מגיד עימי לתת 51)ששמחת גם היה שיכול

וריעות. ידידות מחמת הטוב, מרצונו לו והוסיף פחות,
שמיטה.52) אחרי השושבינות את לתבוע והרי 53)ויכול

שזמן  היינו, שנים, לעשר חבירו את למלווה דומה זה
(פרק  משמטתו השביעית שאין לשביעית, מאוחר הפירעון
ליגוש  יכול שאינו אחרי ט), הלכה ויובל שמיטה מהלכות ט
היו  אם ואמנם השביעית. השנה בהגיע עכשיו אותו
בסופה, משמטתה השביעית - השביעית בשנה הנישואין

משנה). (מגיד זמנה הגיע שנוטל 54)שהרי בכור, כדין
בירושה. כפול בעת 55)חלק המוריש ביד מוחזק שאינו

ג  (פרק ראוי הוא הרי אחרים ביד שהוא וחוב מיתתו,
א). הלכה נחלות שם.56)מהלכות נחלות בהלכות

.ãé‰¯eLz ÁÏBM‰57B¯·ÁÏ58˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ , «≈«¿»«¬≈∆»«»
B„È ‰ËnLk59È‡L ÚaL ‰ÊÂ ,ÁwÏ Ô‡ÓÓ ‡e‰Â , ¿∆»»»¿¿»≈ƒ«¿∆ƒ¿«∆ƒ

Á˜lL „Ú Ba ¯ÈˆÙ‰Â ,Áwz ‡lL ¯LÙ‡60Ïk ÔÎÂ , ∆¿»∆…ƒ«¿ƒ¿ƒ«∆»«¿≈…
,‰zÓ el‡ È¯‰ ,L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆««ƒ∆…≈≈¬≈≈«»»

‡e‰ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â61‡e‰L L¯ÙiL „Ú ,Úa˙ÏÂ ¿≈»«¬…¿ƒ¿…««∆¿»≈∆
.‰ÂÏÓƒ¿»

(57 ֿ (שמואל שנאמר כמו אוכלים ממיני שלוחה מנחה [היא
ולא  להביא". אין ותשורה מכלינו אזל הלחם "כי ז): ט, א

בסתם]. לו שלח אלא מתנה שהיא פי 58)פירש על [ואף
ממיני  שתשורה לפי בו. הפציר ולא לקבל, מיאן שלא
בדין  טו הלכה להלן שכתב וכמו מתנה, היא לעולם אוכלים,

יין]. כדי לחבירו צדקה 59)שולח לו לתת מצווה שאינו
עשיית  או הלוואה ידי על גם בידו להחזיק אלא דווקא
ידו  את לחזק כדי - מלאכה לו להמציא או איתו שותפות
מתנות  מהלכות ח בפרק כמפורש לבריות, יצטרך שלא עד

ז]. הלכה של 60)עניים זאת בצורה נתן אם [דווקא
כמו  הלוואה זו הרי סתם מעות נתן אם אבל הפצרה,
ונראה  טו). הלכה ולהלן א הלכה (למעלה בשושבינות
תבשיל  או בשר שישלח בפורים מנות במשלוח תיקנו שלכך
ועיין  טו, הלכה מגילה מהלכות ב (פרק אוכלים  מיני או
מעות  ואילו למתנה הוא זה שמשלוח במשנה), יד: ביצה
פי  על שאף לאביונים, למתנות פרט כנ"ל. להלוואה הם
בוודאי  ומבקש, יד הפושט לעני שנותנן כיוון מעות, שהן
הנותן  שעני זה, לפי ומסתבר, להלוואה. ולא למתנה כוונתו
להחזיר. מנת על כוונתו בוודאי פירות אפילו לחבירו
יז: הלכה עניים מתנות מהלכות ו בפרק רבינו כתב ולפיכך
בנתינת  שגם הרי שושבינות", עושין ואין וכו' עני "מעשר
ואילו  עני. הוא שהנותן כיוון שושבינות, דין יש פירות
שם  ו (פרק כתב בעני, מדובר שלא ויובל, שמיטה בהלכות
שושבינות", בהן עושין ואין וכו' שביעית "דמי י): הלכה
דין  יש בדמים שרק שביעית", "דמי לכתוב דקדק
כן  וכמו כנ"ל. שושבינות דין אין בפירות אבל שושבינות,
מדובר  לא שם שאף כא), הלכה ג (פרק שני מעשר בהלכות
ועליהם  שם) (עיין שני מעשר בדמי שהמדובר נראה בעני,
דין  אין בפירות אבל שושבינות", בהן עושין ש"אין כתב
עני  מעשר שדין התוספתא דברי מדוקדקים וכן שושבינות.
דיני  ואילו שם, פאה במסכת לחוד נשנה בפירות המדבר
ביחד  נשנו בדמים, בהם שהמדובר ושביעית, שני מעשר
עמוד  שם בפאה כפשוטה, בתוספתא וראה ז. פרק בשביעית

"הוא".61)40]. תיבת חסרה תימן יד בכתב

.åèÁÏBM‰ ÔÎÂ62˙B¯Ùe ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck B¯·ÁÏ ¿≈«≈««¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆≈
‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈa‚ ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOp‰ ˙Úa¿≈«ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ
‡l‡ ˙eÈ·LBL ÈÈ„ e¯Ó‡ ‡ÏÂ ;ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚¿ƒ¬»ƒ¿…∆∆¿ƒ≈¿ƒ∆»

„·Ïa ˙BÚÓa63. ¿»ƒ¿«

המשנה.62) בסוף קמד: שתי 63)שם על כתב הראב"ד

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



קז dpzne dikf zekld - oipw xtq - ixyz 'a iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לפי  מחוור, אינו זה שדבר טו) והלכה יא (הלכה ההלכות
הנישואין  בעת שלא מדובר שכאן כרשב"ם, מפרש שהוא
ליין, מעות בין הבדל אין זה ולפי אצלו, אוכל כשאינו או

שמח. באור ועיין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מרע 1) כשכיב נידון זה ואי כבריא נידון אדם זה אי נתבאר

מרע  שכיב בין שיש והחילוק במתנות, דיניהן חילופי לעניין
ומתנותיהם. ומשפטיהם מיתה מחמת למצווה

.àÁqt‰ B‡ ‡ÓBq‰2Ìcb‰ B‡3BL‡¯a LLBÁ‰ B‡ , «≈«ƒ≈««ƒ≈«≈¿…
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏ‚¯· B‡ B„È· B‡ BÈÚ· B‡4‡e‰ È¯‰ - ¿≈¿»¿«¿¿«≈»∆¬≈

ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k5.ÂÈ˙BzÓe B¯kÓÓa B‡ BÁwÓa ¿»ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»

רגליו.2) ידיו.3)שנקטעו חושש 4)שנקטעו שאינו
גופו. (בבאֿבתרא 5)בכל מרע שכיב בשטר כתוב שכן

בערסיה ורמי קציר הוה "כד ושוכב קנג.): חולה (=כשהיה
נחשב  אינו זה למצב הגיע שלא שכל ומכאן, במיטה)".

מרע. כשכיב

.áBÁk ÏLÎÂ Ûeb‰ Ïk Ák LLzL ‰ÏBÁ‰ Ï·‡¬»«∆∆»«…«»«¿»«…
,˜eMa ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ≈¬«∆√ƒ«∆≈»¿«≈««¿»«
·ÈÎL [‡¯˜p‰] ‡e‰ - ‰hn‰ ÏÚ ÏÙB ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈««ƒ»«ƒ¿»¿ƒ

Ú¯Ó6?„ˆÈk .‡È¯a ˙zÓk ÌÈ‡ ÂÈ˙BzÓ ÈËtLÓe ,7 ¿«ƒ¿¿≈«¿»≈»¿«¿«»ƒ≈«
k ÈBÏÙÏ ÔzÏ ¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎLÔÈa ,CÎÂ C ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»≈

ÏÁa8˙aLa ÔÈa9·˙k ÔÈa ,10‡Ï ÔÈa11eÎÊ - ·˙k ¿…≈¿«»≈»«≈…»«»
˙eÓiLk Ïk‰12BÈ‡Â ,Ì‰Ï Ô˙pM ‰Ó ÏÎa13CÈ¯ˆ «…¿∆»¿»«∆»«»∆¿≈»ƒ

ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;ÔÈ˜14ÔÈ¯eÒÓÎÂ15Ô‰16. ƒ¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â17Èt ÏÚ Û‡Â .18‡l‡ BÈ‡L ¿»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿««ƒ∆≈∆»

‰¯Bz ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ19‡lL È„k , ƒƒ¿≈∆»»¿∆»¿≈∆…
Û¯hz20ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡L Ú„iLk ÂÈÏÚ BzÚc21. ƒ»≈«¿»»¿∆≈«∆≈¿»»«»ƒ

חליו"6) את חלה "ואלישע חולה". "שוכב כלומר,
מרעיה". ית מרע "ואלישע תורגם: יד) יג, (מלכיםֿב

ולא 7) יהושע, וכרבי קנו.). (שם אליעזר כרבי ולא כחכמים,
קנו:). (שם אליעזר לכתוב.8)כרבי שאינו 9)שיכול

לכתוב. מרע,10)יכול שכיב במתנת עובדא קנג. שם
ראה  בשבת, וכתב עבר [ואם מקומות. ועוד בה, כתוב שהיה

ז]. הלכה מכירה מהלכות ל קנו:11)בפרק שם משנה,
קעה. שם ח.12)וכן הלכה להלן וראה קלז. שם

נחמן.13) רב של מימרא קנא: כקרקע 14)שם היינו,
בשטר. או 15)שקונים במסירה שקונין כמטלטלין היינו,

קנא.16)במשיכה. רב 17)שם, בשם כרבא קמז: שם,
בר  רבה בשם נחמן וכרב רב, בשם זירא כרבי ולא נחמן,
לדעתם  שגם אומרים ויש התורה. מן זאת שלמדו אבוה,
אסמכתא, אלא אינם שמצאו והפסוקים סופרים, מדברי הוא

מנין. ד"ה קמז. שם ב'תוספות' הגמרא 18)וראה מסקנת
נחמן. רב של מימרות שתי בין סתירה של רקע על שם,

ב.19) הלכה פ"י להלן וראה (שם). חוב שטר מחילת לענין
השני 21)תבולבל.20) הפירוש ולפי נחמן, רב בדברי שם

ועשאוה  ד"ה שם שכתב וכמו מתנת. ד"ה שם הרשב"ם של
כשל  עשאוה דעתו, תטרף שלא הטעם, שמאותו תורה, כשל

תורה.

.âCÎÈÙÏ22Ì‡ ,23e˜' ¯Ó‡24˙aLa elÙ‡ - 'ÈpnÓ25 ¿ƒ»ƒ»«¿ƒ∆ƒ¬ƒ¿«»
ÔÈB˜26CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈw‰ ‰fL ;epnÓ27. ƒƒ∆∆∆«ƒ¿»≈»ƒ

עליו.22) דעתו תטרף שמא שחששו כיון כלומר,
קנו:23) בבבאֿבתרא לוי, רבי של לו 24)מימרא שאין

גרידא. באמירתו דבריו את שיקיימו גמור בטחון
וממכר 25) מקח של פעולה וכל קנין, בו לעשות שאסור

אינו  הקנין שזה [ואע"פ יב). הלכה שבת מהלכות כג (פרק
שם  ועיין כקונה. שנראה מפני אסור, - מועיל ואינו צריך

יד]. כדי 26)הלכה זאת עושים - מיותר הקנין כי אם
שם). (גמרא דעתו ולפיכך 27)להפיס אינו, כאילו והריהו

כגון  הכרחי הקנין שאם ומכאן, מרע. בשכיב התירוהו
התירוהו  לא - טו) הלכה (להלן במקצת מרע שכיב במתנת
קונין  ד"ה שם הרשב"ם לשיטת בנגוד מרע, בשכיב אף
ומה  משכ"מ. קונין ד"ה שם, וה'תוספות' וכו', ומרע משכיב
הגט  ותקנה הדלת ותפתח שתסגור מרע שכיב בגט שהתירו
אלא  כלֿכך ניכר החזקה קנין אין שם - עז:) (גיטין בשבת
מרע  בשכיב התירוהו ולפיכך לשמרו, בית כנועל דומה

כאן). ולחםֿמשנה שם, (מאירי

.ãÔÈ‡Â28'È„Ú Ìz‡' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ú¯Ó ·ÈÎL29‡l‡ , ¿≈¿ƒ¿«»ƒ««∆≈«∆»
ÔÈ‡L ;„Ú ‰Ê È¯‰ ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÓBM‰ Ïk30Ì„‡ »«≈«∆¿»»¬≈∆≈∆≈»»

‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰hLÓ31. ¿«∆ƒ¿«ƒ»

רבא.28) של סופית מסקנה קעה. כדין 29)בבאֿבתרא
"משטה  לו: אומר - לא שאם כן, לומר שצריך הודאה כל
הלכה  ונטען טוען מהלכות ופ"ו כט: (סנהדרין בך" הייתי

הבעיא 30)ו). את שפתר אחר מסקנתו, את רבא נמק כך
א). אות שם הב"ח הגהות לא 31)(וראה אם בריא, אבל

כמבואר  בך, אני משטה לומר יכול עדי", "אתם אמר
לומר  צריך שאין גם, הכריעו בגמרא [ושם למעלה.
בשם  במגידֿמשנה וראה השמיטו. ורבינו "כתובו",

וצ"ע]. הרשב"א,

.äÚ¯Ó ·ÈÎL32ÈÚÓaL ¯aÚÏ ‰zÓ ˙˙Ï ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»»≈«»»¿À»∆ƒ¿≈
‰ÎÊ - Bn‡33ÈtÓ ;¯aÚ‰34‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ƒ»»»À»ƒ¿≈∆«¿∆»»¿»

Ba Ïˆ‡35e¯‡aL BÓk ,36. ≈∆¿¿∆≈«¿

בפכ"ב 32) רבינו מדברי שנראה כמו לבריא, הואֿהדין
אלא  שם), מגידֿמשנה (ראה י הלכה מכירה מהלכות
קנין. צריך בבריא ואילו באמירה, מספיק מרע שבשכיב
שמת  מי פרק בבבאֿבתרא לרבינו, המשניות פירוש וראה
אצל  קרובה אדם של ש"דעתו זה שמטעם [ואע"פ (קמ:)
נקנית  הקידושין בעת ולבת לבן דמים שפסיקות אמרו בנו",
אישות  מהלכות ובפכ"ג יז, הלכה פ"ו (למעלה באמירה
פ"ו  (למעלה לעולם שבא בדבר אלא זה אין - יד) הלכה
חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי ישנם אם אבל הי"ז),
האומר  בריא כמו בעולם אינו וגם קנין, בלי בעלמא דברים
שדעתו  הסברא מועילה ולא קנה, לא - לעובר מתנה לתת
קלז]. הערה פ"ו למעלה וראה בנו, אצל קרובה אדם של

שלא 33) כמי הוא שהרי קנה, לא לעובר שהמזכה אע"פ
שם). מכירה, (הלכות לעולם רבי 34)בא בשם יצחק כרבי

שם  המשנה את להסביר זה נימוק שהעלה קמב: שם יוחנן,
ו. הלכה להלן תוכנה את מביא שרבינו כאן 35)קמ: ויש
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בעולם. שאינו אף מועיל וזה גמורה, דעת גמירות
שם.36) מכירה, בהלכות

.å¯Ó‡37Ì‡ :38‰„ÏÈ39Ì‡Â ,‰Ó ÏhÈ - ¯ÎÊ ÈzL‡ »«ƒ»¿»ƒ¿ƒ»»ƒ…»∆¿ƒ
ÌÈ˙‡Ó - ‰·˜40‰„ÏÈ ;‰Ó ÏËB - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ , ¿≈»»«ƒ¿»¿»»»≈»∆»¿»

‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB - ‰·˜41¯Îf‰ - ¿≈»∆∆»«ƒ»¿»»»¿≈»«»»
ÌeËÓË ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ‰·˜p‰Â ,‰Ó ÏËB42 ≈»∆¿«¿≈»»«ƒ»¿»À¿

ÒBÈ‚B¯c‡Â43Ì‰ÈLaL ˙eÁtk ÏËB -44. ¿«¿¿ƒ≈«»∆ƒ¿≈∆

שהרי 37) לעיל, הנזכר מרע, שכיב והיינו, קמ: שם משנה
במגידֿמשנה  וראה בלבד. באמירה די ולא קנין צריך בבריא

מיגאש. ר"י בשם שכתב אם 39)שם.38)מה כלומר
שם. במשנה וכ"ה יותר 40)תלד, לדאוג אב של דרכו כן

קמא.). (שם כבן מזונותיה, אחר לחזר יכולה שאינה לבתו,
הנוסחא 41) היתה רבינו שלפני [ונראה תאומים. כלומר,

ילד  מנה, יטול זכר אשתי ילדה אם "האומר שם: ה במשנה
מאתים. נוטלת נקבה ילדה מאתים, נקבה מנה. יטול זכר
וכן  מאתים". נוטלת נקבה מנה, נוטל זכר ונקבה, זכר ילדה
מאתים" נקבה אם מנה, זכר "אם (והמילים מינכן בכ"י הוא
ולפי"ז  חסרות) - ונקבה" זכר "ילדה המילים שלפני
תאומים, שילדה היינו - ונקבה" זכר "ילדה נפרש עלֿכרחנו
היינו  וכו'", אשתי ילדה אם "האומר ברישא שאמרו ומה
נקבה  מנה, יטול זכר ילדה אם ביחד: הדברים שני שאמר
ופירש  לפנינו, שהוא כמו במשנה גרס שם ורשב"ם מאתים.
זכר  ילדה היינו ונקבה, זכר וילדה במשנה. הן בבות ששתי
כן  והוכיח כלום. להם אין בתאומים אבל נקבה, או
שרק  סובר ורבינו "המבשרני". באומר קמא: שם מהגמרא,
בשורה  אינה תאומים שלידת מפני כלום, להם אין שם
שהרי  לתאומים, גם מזכה - לבניו כשמזכה אבל בשבילו.

לחםֿמשנה]. – ילדיו אברי 42)הם של שמקומם אדם
בפ"ב  וראה נקבה. או זכר הוא אם ידוע ולא אטום. - המין

א. הלכה שופר המין,43)מהלכות אברי שני לו שיש זה
זכר  כספק שדינו רבינו, ודעת נקבה. של וגם זכר של גם
ולגבי  כד. הלכה אישות מהלכות בפ"ב ראה נקבה, וספק
בפ"ב  וראה מב. (בכורות בפירוש נתמעט הבכור, קדושת

ה). הלכה בכורות, בפ"ה 44)מהלכות גם פסק כן
של  מהרישא הדברים, ומקור ב. הלכה נחלות, מהלכות
הזכרים  וכו' וטומטום ובנות בנים "הניח שם: המשנה
אצל  אותו דוחות הנקבות וכו' נקבות אצל אותו דוחים
לו", ויש אותו ש"דוחים שם בגמרא רבא ובדעת זכרים",
אם  "האומר שם: במשנה שאמרו ומה שבשניהם. כפחות
לדעת  הוא - נוטל" אינו טומטום ילדה וכו' זכר אשתי תלד
זכר  אם עובר מקדיש בדין שאמר גמליאל, בן שמעון רבן
קדושה  אין ואנדרוגינוס, טומטום ילדה ש"אם נקבה, ואם
ודאי  לזכר אלא המקדיש כוונת אין שלדעתו עליהן", חלה
"אם  אמר שאם אלא כמותו, הלכה ואין ודאית. לנקבה או
על  חלה קדושה אין לשלמים" נקבה ואם לעולה, זכר
אינו  לכך בפירוש הקדישו אם אפילו שהרי הטומטום,
זכר  "אם יאמר אם אמנם לקרבן, ראוי שאינו לפי קדוש,
ויביא  ימכר - טומטום וילדה למזבח", אלו הרי - נקבה ואם
טומטום  במקדיש הדין שכן שירצה. קרבן כל בדמיו
י). הלכה מזבח, איסורי מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס

מעשה  מהלכות בפט"ו שכתב במה רבינו נתכוון ולזה
וילדה  וכו' זכר תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות
נמשך  ודאי וזה שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום
בהלכות  שביארנו "כמו ו בהלכה לפניֿזה שכתב למה
שאינו  כלומר י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי
אמר, לשון באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש
אמר  ואם כלל. קדושה עליו אין - "לעולה" אמר אם
הדין  שכן שירצה. קרבן כל בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
איסורי  מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס טומטום במקדיש
בפט"ו  שכתב במה רבינו נתכוון ולזה י). הלכה מזבח,
זכר  תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
וזה  שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום וילדה וכו'
שביארנו  ו"כמו בהלכה, לפניֿזה שכתב למה נמשך ודאי
כלומר  י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי בהלכות
לשון  באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש שאינו
אמר  ואם כלל קדושה עליו אין "לעולה" אמר אם אמר,
כנ"ל, שירצה, קרבן איזה בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
וכמו  ואנדרוגינוס. לטומטום גם המקדיש כוונת לעולם אבל
ובלח"מ  כאן, ולחםֿמשנה מגידֿמשנה ועיין כאן. שכתב

שם. מזבח איסורי בהלכות

.æÚ¯Ó ·ÈÎL45:Ì‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈÓÏ ÂÈÒÎ :BÏ e¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»¿¿»»¿ƒ¿»«»∆
‰ÓBc46ÂLÎÚ ,˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ Ôa BÏ LiL47 ∆∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆«¿»

ÈBÏÙÏ ÂÈÒÎ ˙¯aÚÓ BzL‡ ÔÈ‡L B‡ Ôa BÏ ÔÈ‡L48; ∆≈≈∆≈ƒ¿¿À∆∆¿»»ƒ¿ƒ
Ôa BÏ LiL Ú„BÂÏÚ Û‡ ,˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰L B‡ ¿«∆≈≈∆»¿»ƒ¿¿À∆∆««

ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ Ôa‰ ˙Ó B‡ ‰ÏÈt‰L Èt49B˙zÓ ƒ∆ƒƒ»≈«≈««»≈«¿»
.‰zÓ«»»

קמז.45) - קמו: חשב.46)שם, עכשיו עד
הטעות.47) על אותו העמידה ולא 48)ששאלתם "נכסיו"

להלן. וראה שהוא, כל לעצמו ששייר הרי - נכסיו" "כל
רבי 49) על שחולקים לחכמים אפילו שזה אמרו שם בגמרא

באופן  הדעת, אומד אחרי הולכים ואינם מנסיא, בן שמעון
נכסיו  כל וכתב ועמד שמת ושמע הים למדינת בנו שהלך
דעתו  שגילה כיון כאן הם מודים - בנו בא ואחרֿכך לאחר
(לעיל  מנסיא בן שמעון כרבי פוסק שרבינו ואע"פ מפורש.
שאע"פ  להשמיענו זו, הלכה גם הביא - א) הלכה פ"ו
נכסיו  כל כתב בין הבדל יש שם) (בפ"ו אומדנא שלענין
שייר  אם אפילו במפרש, כאן - שהוא כל לעצמו שייר לבין

מתנה. מתנתו אין לעצמו,

.ç˙zÓ50¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ Ú¯Ó ·ÈÎL «¿«¿ƒ¿«≈»»∆»¿««
‰˙ÈÓ51ÔÈa ,BÏ ‰evL ¯·ca ‰ÎBÊ ¯Á‡ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈«≈∆«»»∆ƒ»≈

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÈÏËÏhÓa ÔÈa ÈÚ˜¯wÓa52. ¿ƒ«¿¿≈≈¿ƒ«¿¿≈∆»¿««ƒ»

קלז.50) שם מפורש ויותר קלה. כלומר,51)בבאֿבתרא
כאביי, ולא וכרבא המיתה. גמר עם ולא המיתה, גמר לאחר

(שם). בו חזר אביי שאין 52)ואף בלבד זו לא כלומר,
למפרע  בזה זוכה אינו שגם אלא - מיתה לאחר אלא קנינו
הא) ד"ה יד: (גיטין ה'תוספות' כדעת ולא אמירה משעת
א  ס"ק רנ סימן החושן' 'קצות וראה למפרע. שזוכה

בזה. שהאריך

.èCÎÈÙÏ53˙a˙ÎÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ54‰ÓÏ‡‰ ÔBÊÓe ‰M‡‰ ¿ƒ»ƒƒƒ¿À«»ƒ»¿»«¿»»
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˙Ba‰Â55Ì‰Ï ˙˙Ï ‰evL el‡ „iÓ56È¯‰L ; ¿«»ƒ«≈∆ƒ»»≈»∆∆¬≈
B˙˙ÈÓa57el‡Â ,˙BBÊn·e ‰a˙ka ÌÈÒÎp‰ e·iÁ˙ ¿ƒ»ƒ¿«¿«¿»ƒ«¿À»«¿¿≈

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ e˜È ‡Ï Ì‰Ï Ô˙pL∆»«»∆…ƒ¿∆»¿««ƒ»

לאחר 53) אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת לפי כלומר,
מהלכות 54)מיתה. (פט"ז דכרין" בנין "כתובת היינו,

מנכסים  גובה ואינה כירושה שהיא ז), הלכה אישות
בכתובות  כמפורש מתנה) ומקבלי (=לקוחות משועבדים
סתם  אבל ט. הלכה שם בפי"ט רבינו פסק וכן ונה. נב:
ועיין  י). הלכה שם (פט"ז ממשועבדים אף גובה - כתובה

והבנות 55)מגידֿמשנה. האשה למזון מוציאין שאין
אישות  מהלכות יח ופרק מח: (גיטין משועבדים מנכסים

יג). לגבי 56)הלכה רבא, של מימרא קלג. בבאֿבתרא
הבנות  למזון שהואֿהדין רבינו וסובר האלמנה. מזון
שם  אישות מהלכות בפי"ט והראב"ד דכרין. בנין ולכתובת

שם. עיין בזה, רבינו על גמר 57)חולק ל"עם הכוונה אין
מיתה" גמר "לאחר שהיא מרע שכיב מתנת לעומת מיתה",
היא  דיכרין בנין כתובת שהרי קלז.), בבאֿבתרא (ראה
גמר  לאחר אלא אינה וירושה נג) הערה (למעלה כירושה
אלא  - א) ס"ק רנב סימן החושן' 'קצות (ועיין מיתה
וגם  והבנות, האשה ומזון דיכרין בנין בכתובת גם בשניהם,
מיתה. גמר לאחר אלא נגמר הדבר אין מרע, שכיב במתנת
ולפי  המיתה, גמר לאחר היינו "במיתתו" שכתב ומה
לבטל  יכולה מרע שכיב מתנת אין - כאחד באים ששניהם
הרי"ף  כתב וכן דיכרין. בנין וכתובת והבנות האשה מזון
בפי"ט  בעצמו רבינו גם כתב וכן (קלג.) ח פרק בבבאֿבתרא
קונה  אינה מרע שכיב ומתנת "הואיל שם: אישות מהלכות
אלו  בתנאים הנכסים וחיוב המתנה הרי - מיתה לאחר אלא
כאחד, באין דיכרין) בנין וכתובת והבנות האלמנה (=מזון
יורשים  ובניו מנכסיו, ניזונות ובנותיו אלמנתו ולפיכך

בעלה" בחיי שמתה אמן שם כתובת החושן' וב'קצות .
עם  אחת בבת שבאה מרע שכיב שמתנת זו, הלכה הטעים
מרע  שכיב שמתנת מפני אותם, מבטלת אינה הנ"ל התנאים
עצמו, האדם של מרצונו כלומר תלמיד", "דברי אלא אינה
"דברי  הם דיכרין בנין וכתובת והבנות האשה מזון ואילו
הרב  דברי - בידינו הוא וכלל חכמים, תקנת כלומר הרב",
הגמרא  דברי לזה ומקור קודמין, הרב דברי התלמיד, ודברי
(=שאז  רובו יציאת עם הבכור על "אמר כה. בתמורה
- לעולה) (=יתקדש עולה בכורה), בקדושת מאליו נתקדש
ודברי  התורה) במצות שהיא בכורה (=קדושת הרב דברי
דברי  האדם) של לבו בנדבת שהיא עולה (=קדושת התלמיד
וראה  בכורה. קדושת עליו חלה כלומר, שומעים?" מי
נז. הערה שם אישות בהלכות ועיין כאן. בלחםֿמשנה

מג. ובהערה י הלכה יב פרק ולהלן

.é˙zÓ58ÔÈ˜ da ·e˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL59‰˙È‰L ÔÈa , «¿«¿ƒ¿«∆»»ƒ¿»≈∆»¿»
˙ˆ˜Óa60ÂÈÒÎ ÏÎa ‰˙È‰L ÔÈa ÂÈÒÎ61ÔÈLLBÁ - ¿ƒ¿»¿»»≈∆»¿»¿»¿»»¿ƒ

¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL dÏ62ÏÈ‡B‰Â ;63 »∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»¿ƒ
¯ËL ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰˜z ‡Ï BÊ ‰zÓe«»»…ƒ¿∆∆»¿««ƒ»≈¿»

‰ÏËa ‰zn‰ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï64. ¿««ƒ»«¬≈««»»¿≈»

בדיני 58) כמותו שהלכה כשמואל, קנב. בבאֿבתרא

כרב. ולא בלי 59)ממונות, גרידא לקנין והואֿהדין
מיימוניות). (הגהות דעתו 60)כתיבה שגילה והיינו,

(להלן  קנין צריך אינו שאז מיתה, מחמת שנותן בפירוש
אדרבה  אלא מיותר אינו הקנין אחר, באופן אבל יז), הלכה
וראה  (מגידֿמשנה). טו הלכה להלן כמבואר הכרחי, -
מרע. שכיב מתנת ד"ה שם וב'תוספות' ברשב"ם

ב).61) הלכה (למעלה קנין צריך על 62)שאין שוויתר
רגיל. בקנין לו להקנות ורוצה שכיבֿמרע, של הזכות

מרע,63) שכיב למתנת אלא מכוון אינו זה, כל עם שהרי
כנ"ל. מיתה, לאחר נמסר 64)שהיא אם שאף אומרים, יש

הנותן  שכוונת אחרי קונה, אינו הנותן, בחיי למקבל השטר
מיימוניות) (הגהות מיתה אחר שיקנה להלן היתה וראה .

יב  פרק להלן שכתב [ומה שם. שכתבנו ובמה יב, הלכה
להקנות  שכוונתו עליו מוכיח שטר של שזמנו טו) (הלכה
לפירות  אלא אינו מיתה" "לאחר שכתב ומה מהיום, הגוף
אין  מרע, שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא זה אין -
לא  שוודאי - מהיום, הגוף לו שמקנה עליו, מוכיח זמנו

מיתה]. לאחר אלא לו להקנות נתכוון

.àéÌ‡Â65È„k epnÓ e˜66Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ67, ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿«…««¿«≈
ÔB‚k68- BÊ ‰zÓ ÏÚ ÛÈÒBÓ epnÓ eÈ˜Â :·e˙kL ¿∆»¿»ƒƒ∆ƒ««»»

˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰69. ¬≈ƒ«∆∆

ואחרים.65) רבא דברי בגמרא, זה 66)שם את והדגיש
כדלהלן. בשטר או הקנין בעת לבטל 67)מפורש ולא

שכיבֿמרע. מתנת להלן 68)זכות ראה אחר, נוסח על
יג. מרע.69)הלכה שכיב מתנת והיא

.áéÚ¯Ó ·ÈÎL70e·˙k' ¯Ó‡L71ÈBÏÙÏ e˙e ¿ƒ¿«∆»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ
'‰Ó72BÏ ezÈÂ e·zÎiL Ì„˜ ˙Óe ,73ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - »∆≈…∆∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈¿ƒ

,¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¯ËL ÔÈ‡Â¿≈¿»¿««ƒ»

יוחנן.70) רבי לו והסכים אלעזר, רבי של מימרא קלה: שם
קנין.71) (וראה 72)שטר בשטר שקנינה מנה, שוה קרקע

צריך  שאינו מיתה מחמת במצווה [והמדובר לחםֿמשנה).
י]. הלכה למעלה וראה יז). הלכה (להלן שאם 73)קנין

ממתנת  גרועה שאינה מיד, המקבל קנה בחיים, ומסרו כתבו
שוה  קרקע היינו ומנה קנין, בשטר שמדובר ומכאן בריא,

(לחםֿמשנה). מנה

.âéÔB‚k ,Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ È„k 'e·˙k' ¯Ó‡ Ì‡Â74 ¿ƒ»«ƒ¿¿≈¿«…««¿«≈¿
'BÏ e˙e e·˙k Û‡Â' ¯Ó‡Â ,'ÈBÏÙÏ ‰Ó ez' ¯Ó‡L∆»«¿»∆ƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ¿¿
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ»

קלו.74) שם

.ãéÚ¯Ó ·ÈÎL75Ïk ·˙kL76Ì˙Ò ‰zÓ ÂÈÒÎ77, ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«»»¿»
ÌeÏk ¯iL ‡ÏÂ78¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ ,79elÙ‡Â .80e˜ ¿…ƒ≈¿ƒ»«≈«¬ƒ»

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ81ÂÈÒÎ Ïk ‰˜‰L ÔÈa . ƒ»¿≈¿«∆…≈∆ƒ¿»»¿»»
„Á‡Ï82ÌÈLÏ Ì·˙kL ÔÈa83,‡e‰ ˙Úc „Ó‡L . ¿∆»≈∆¿»»ƒ¿«ƒ∆…∆««

Ïk‰ ‰Ê Ô˙ ‡lL84ÌeÏk e˜È ‡lL Ôek˙pL ‡l‡ , ∆…»«∆«…∆»∆ƒ¿«≈∆…ƒ¿¿
.B˙BÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««
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קנא:75) שם שמואל של ומימרא קמו: שם משנה,
כדלקמן.76) כל, היא 77)ודוקא שזו מפורש כתב שלא

יז. הלכה להלן וראה מרע, שכיב שם:78)מתנת במשנה,
לאו  שקרקע קנ: שם בגמרא אבל בקרקע", שייר "ולא
טו. הלכה להלן וראה שיור. הם - מטלטלין ואפילו דוקא,

קיימת",79) מתנתו "אין שם: ובמשנה שמואל. של כלשונו
עמד, אם מאליה, בטלה המתנה במפורש, חזר לא שאפילו

ב. סעיף רנ סימן ובשו"ע כו, הלכה להלן שם,80)וראה
שמואל. לאחר 81)כדברי אפילו קונה אינו זה שבלי

יא. הלכה למעלה כמבואר מימרא 82)מיתה, ט. גיטין
נחמן. רב "הכותב 83)של שמואל: של ובמימרא במשנה,

סעיף  שם בשו"ע וראה רבים. לשון - לאחרים", נכסיו כל
ובסמ"ע  לב.יא, ס"ק אדם 84)שם שאין בחייו, כלומר

חי. שהוא זמן כל לאחרים נכסיו כל נותן

.åè¯iL85Ú˜¯˜ ÔÈa ,BÓˆÚÏ ÌeÏk86ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa87 ƒ≈¿¿«¿≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ
È¯‰ -88dÓ˙Òe ,˙ˆ˜Óa ‰zÓ BÊ89,‡È¯a ˙zÓk ¬≈«»»¿ƒ¿»¿»»¿«¿«»ƒ

‰·È˙k‰ ÔÓfÓ ‰BwL90¯ÊBÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ .91‡e‰Â . ∆∆ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈≈¿
‰ÎÈ¯ˆ ˙ˆ˜Óa Ú¯Ó ·ÈÎL ˙znL ;B„iÓ ewL∆»ƒ»∆«¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ»

ÔÈ˜92„ÓÚ ÔÈa ,93.„ÓÚ ‡Ï ÔÈa ƒ¿»≈»«≈…»«

קנא:85) שם וגמרא קמו: שם שם.86)משנה, משנה,
קנ:87) שם שם.88)גמרא כתב 89)משנה, כשלא

מרע. שכיב מתנת היא כי מהלכות 90)מפורש [בפ"א
"כיון  מתנה: או מכירה בשטר רבינו כתב ז, הלכה מכירה
הוא  וכן יח. הלכה להלן כתב וכן קנה", לידו השטר שהגיע
בביאור  שם (ועיין א סעיף קצא סימן חושןֿמשפט בשו"ע
הנתינה", "מזמן כאן: להיות צריך כן ואם ב), ס"ק הגר"א

המקבל]. ליד השטר נתינת קנה 91)כלומר: שכבר כיון
בלשון  כן הביא טז) הלכה (להלן והמגידֿמשנה מחיים.
קרקע  "שייר קמו:) (שם ובמשנה קנא: בבאֿבתרא הגמרא

קיימת". מתנתו - שהוא קנא:92)כל שם גמרא
בריא.93) מתנת ככל

.æèe‡ È¯‰L ;Ì˙Ò Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»∆¬≈»
¯iLÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡Â BzÚc ÔÈ„ÓB‡94Ôek˙ ‡Ï , ¿ƒ«¿¿¿ƒƒ¿ƒ≈…ƒ¿«≈

.‡È¯a ˙zÓa ÌÈiÁÓ BÏ ˙B˜‰Ï ‡l‡∆»¿«¿≈«ƒ¿«¿«»ƒ

לעצמו,94) שייר שהרי נתן, מיתה מחמת שלא סימן וזהו
זה. לשיור ויצטרך עוד שיחיה האמין אלא

.æéÏ·‡95·ÈÎL ˙zÓa Le¯Ùa ˙ˆ˜n‰ BÏ Ô˙ Ì‡ ¬»ƒ»««ƒ¿»¿≈¿«¿«¿ƒ
Ú¯Ó96Á‡Ï ‡l‡ BÈ‡L ,.ÔÈ˜ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰˙ÈÓ ¯ ¿«∆≈∆»¿««ƒ»≈»ƒƒ¿»

.˙ˆ˜n‰ ‰Ê ‰˜ - „ÓÚ ‡Ï Ì‡Â ;¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«≈¿ƒ…»«»»∆«ƒ¿»
‰tÈÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÔÈ˜ da ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ¿»…»»∆»ƒ≈»»¿«∆

e¯‡aL BÓk ,BÁk97. …¿∆≈«¿

בגמרא.95) בגמרא 96)שם מיתה" מחמת "מצוה זהו
הראב"ד. בהשגת וראה כג. הלכה ולהלן למעלה 97)שם,

יֿיא. הלכה

.çéL¯Ùe ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎLa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«∆»«»¿»»≈≈
ÌÈiÁÓ ‰˜‰Â ÂLÎÚÓ Ïk‰ Ô˙pL98ÔÈ‡L ;99˙zÓ ‰Ê ∆»««…≈«¿»¿ƒ¿»≈«ƒ∆≈∆«¿«

Ì‡L ,ÌÈ‡È¯a‰ ˙BzÓ Ïk ¯‡Lk ‡l‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»ƒ¿»»«¿«¿ƒƒ∆ƒ

˜ - Ô˙Bp‰ „iÓ ewL B‡ Ïa˜Ó‰ „ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈb‰‰ ƒƒ««¿»¿««¿«≈∆»ƒ««≈»»
.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ,Ïk‰«…¿≈»«¬…

מרע.98) שכיב מתנת שזוהי תטעה אל כלומר,
שפירש 99) כיון מרע, שכיב מתנת זה שאין דע אלא כלומר,

שאם  הבאה, ההלכה מתוך נלמד וזה מחיים. לו שמקנה
בכמה  הוא וכן בריא. מתנת זו הרי בלבד מחיים לו כתב
במתנת  שהיא מרע שכיב מתנת שישנה בתלמוד, מקומות

(מגידֿמשנה). בריא

.èéÔ˙Bp‰100da ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk ‰zÓ «≈«»»¿∆¿ƒ¿«¿»«»
ÌÈiÁÓ' B‡ ,'˙Ân·e ÌÈiÁa'101ÔÈa Ïka ÔÈa ,'˙Ân·e ««ƒ«»∆≈«ƒ«»∆≈«…≈

˙ˆ˜Óa102˙zÓ BÊ È¯‰ ,'˙Ân·e' Ba ·e˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»ƒ¿»«»∆¬≈«¿«
‰˜È ‡lL - '˙Ân·e' da ·e˙kL ‰fL .Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆∆∆»»«»∆∆…ƒ¿∆

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡103- 'ÌÈiÁÓ' da ·e˙kL ‰ÊÂ ; ∆»¿««ƒ»¿∆∆»»≈«ƒ
‰Ê ÈÏÁÓ ‰ÈÁiL BzÚc ˙‡ ·MÈÏ ÔÓÈÒ104. ƒ»¿«≈∆«¿∆ƒ¿∆≈√ƒ∆

רקע 100) על ושמואל רב מחלוקת ושם קנג. בבאֿבתרא
כרב. פסקו ונהרדעי מסויימת, ולא 101)עובדא כאמימר

גם  אלא מחיים, שיקנה כוונתו "מחיים" כתב שאם כרבא,
דעתו, וליישב טוב לסימן כוונתו "בחיים", כאומר בזה,

(וראה 102)כדלהלן. "ובמות" בפירוש כתב שהרי
ולחםֿמשנה. במגידֿמשנה וראה טז). הלכה למעלה

כוונתו 103) כן, הכותב בריא ואולם, מרע. שכיב שהוא כיון
טז). הלכה פי"ב (לקמן עולם ועד מהיום לו להקנות

פותח 104) להיות רצה לא מיתתו, שהזכיר שלפי שם. גמרא
לאמר: "מחיים", או "בחיים" שם כתב ולפיכך לשטן, פיו

שם). (רשב"ם אמות ולא זה מחולי יצילני המקום

.ëÚ¯Ó ·ÈÎL105ÌÈÒÎp‰ Ô˙pL106ÈeÏb ¯·c‰L ,107 ¿ƒ¿«∆»««¿»ƒ∆«»»»
,˙ˆ˜Óa ‰zÓk ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL ÌÈÒÎ Ïk Ô‰L∆≈»¿»ƒ∆≈¬≈∆¿«»»¿ƒ¿»

B„iÓ e˜ Ì‡Â108„ÓÚÂ109ÔÈLLBÁ ;¯ÊBÁ BÈ‡ -110 ¿ƒ»ƒ»¿»«≈≈¿ƒ
‡nL ,e‡111.Ìi‰ ˙È„Óa ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ BÏ e¯‡L »∆»ƒ¿¬¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ««»

'el‡ Ô‰L ÈÒÎ Ïk' ¯Ó‡iL „Ú112B‡ ,113‰È‰L «∆…«»¿»«∆≈≈∆»»
˜ÊÁÓ114‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,el‡ ‡l‡ ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡L À¿»∆≈¿»ƒ∆»≈¿««»ƒ¿∆

.Ïka ‰zn‰««»»«…

רב 105) בשם מניומי בר אחא רב של מימרא קמח: שם
ומה 106)נחמן. לך". נתונים נכסי "כל בשטר כתב ולא

כל  שפירט היינו לאחרים", נכסיו כל "שכתב שם: שאמרו
שם). מיגאש ור"י (רשב"ם לנו הידועים הנכסים

נכסים 107) כאן לו אין לנו, וידוע שגלוי כמה שעד כלומר,
קנין.108)אחרים. צריכה במקצת מתנה שהרי

שכיב 109) מתנת כדין קנין, בלי אף המקבל זוכה מת ואם
אינו  במקצת, מתנה היא שמא החשש, וכל בכולה. מרע
וראה  עליו. חולקים ויש (מגידֿמשנה). המקבל לטובת אלא
ט. סעיף רנ סימן לחושןֿמשפט הרמ"א הגהת

אף 110) "חוששים" בביטוי משתמשים התלמודית, בספרות
כט. ס"ק שם סמ"ע וראה כתב 111)להקל, שלא אחרי

מראה  הקנין שגם אומרים ויש הנכסים". "כל מפורש:
הרשב"א). בשם (משנהֿלמלך בריא למתנת שהתכוון

הן".112) אלו נכסיי "כל והרי"ף: הר"ח גירסת כעין
"כל  הלשון שאם אומרים ויש נכסי". "כל שם: ובנוסחתו
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"כל  שהלשון כלֿשכן לשיור, מקום נותן אינו הן" אלו נכסיי
מיגאש, ר"י בשם (מגידֿמשנה יותר לו שאין מוכיח נכסיי"

בכסףֿמשנה). שם.113)וראה אשי, רב בר מר כתשובת
נכסים 114) לו אין זה שאדם זו, בסביבה שמקובל והיינו,

לא. ס"ק שם סמ"ע וראה כך. על עדים שצריך ולא יותר,

.àëÚ¯Ó ·ÈÎL115- ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«¬≈ƒ
˜lÁÓk Ì‡ :ÔÈ‡B¯116e˜ - ˙Ó :Ì·˙k117„ÓÚ ,Ôlk ƒƒƒ¿«≈¿»»≈»À»»«

¯ÊBÁ -118Ì‡Â ;ÔlÎa119CÏÓk120¯ÊÁ ¯iML ¯Á‡ , ≈¿À»¿ƒ¿ƒ¿«««∆ƒ≈»«
e˜Â ,·˙ÎÂ121e˜ - ˙Ó :„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ B„iÓ ¿»«¿»ƒ»«»∆»¿∆»≈»

Ôlk122Ô˙ È¯‰L ;ÔB¯Á‡a ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - „ÓÚ , À»»«≈≈∆»»«¬∆¬≈»«
.ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÒÎp‰ Ïk BÏ»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

(שם).115) נחמן רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא
כגון 116) נכסיו, כל את לחלק בדעתו היה שלכתחילה

רנ  סימן שו"ע ראה הפסק. בלי אחת, בבת לכולם שחילק
יא. (שו"ע 117)סעיף מרע שכיב כדין קנין, בלי אפילו

שם).118)שם). שו"ע (ראה כח בייפוי קנין היה אם אף
המימרא.119) בדעתו 120)לשון היה לא שלכתחילה

מתן  שבין ההפסקה היא לכך וההוכחה נכסיו. כל לחלק
ולאחרון  במקצת, מתנה זו היתה שלראשונים ויוצא למתן,

בכולה. מתנה במקצת,121)היא מרע שכיב מתנת כדין
קנין. מתנת 122)שצריכה היא שאצלו ואע"פ האחרון, גם

כח, בייפוי היה שקנינו לאמר וצריך בכולה. מרע שכיב
ומגידֿמשנה). (ראב"ד יֿיא הלכה כנ"ל

.áë·˙Bk‰123ÂÈÒÎ Ïk124Bc·ÚÏ125¯ÊBÁ - „ÓÚÂ «≈»¿»»¿«¿¿»«≈
ÒÎpa‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈ126ÌL ÂÈÏÚ «¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»»»≈

.ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ

נחמן.123) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
קנה 124) לא עצמו אף - שייר אם אבל נכסיו, כל דוקא

א). הלכה עבדים מהלכות לו,125)(פ"ז קנויים שנכסיו
שם  עבדים (הלכות לחרות ויוצא לעצמו קנוי עצמו הוא וגם

ב). ואדוניו 126)הלכה עבד, ונעשה חוזר חורין בן ואין
לשחרר  היתה שכוונתם להניח יש ולפיכך זאת, יודעים
(מגידֿמשנה  ואינו ד"ה שם 'תוספות' וראה מיד. העבד
טו, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט ובשו"ע הרשב"א, בשם

מח). ס"ק שם וסמ"ע

.âëÚ¯Ó ·ÈÎL127‰˙È‰L ÔB‚k ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»≈¬«ƒ»¿∆»¿»
¯kÂ ,È‡cÂ ˙Ó ‡e‰L ‰ËB BzÚ„128ÏÏkÓ ‰Ê ¯·c «¿»∆≈««¿ƒ«»»∆ƒ¿«

ÂÈ¯·c129B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,130„ÓÚ Ì‡ ,˙ˆ˜Óa ¿»»««ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»«
.¯ÊBÁ -≈

מרע,127) שכיב ודוקא נחמן. רב של דין פסק קנא: שם
מחמת  כמצוה דינו אין המיתה, מחמת שציוה בריא אבל
יומיים  או יום לצוואתו סמוך מת אלאֿאםֿכן מיתה,

הכ"ד). להלן מיימוניות אמר 128)(הגהות שלא אף
שם  בשו"ע וראה מפורש, כן אמר אם וכלֿשכן מפורש,

ז. סעיף רנ "וי,129)סימן ואמרה: שהתאוננה האשה כמו
מיתה  מחמת מצוה זוהי ואמרו למות", הולכת זו שאשה

שם). והיינו 130)(בבאֿבתרא שם. נחמן רב פסק כן

עמד, כשלא אפילו המקבל קונה היה לא אחרת כח. בייפוי
יז. הלכה למעלה כאמור

.ãëO¯ÙÓ‰Â131Ìia132‰Â ,‡¯iLa ‡ˆBi133‡ˆBi‰Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿«≈
¯ÏB˜a134ÔkÒÓ‰Â ,135ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL ‡e‰Â ,136 ¿»¿«¿À»¿∆»«»»∆√ƒ

BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â137ÔzÚa¯‡Ó „Á‡ Ïk -138‰eˆÓk ¿ƒ¿ƒ»»»¿»∆»≈«¿«¿»ƒ¿«∆
,ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îk ÂÈ¯·„ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ»«¬≈¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙Ó Ì‡ Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Óe139„ÓÚÂ Ïv Ì‡Â ;140elÙ‡ , ¿«¿ƒ»ƒ≈¿ƒƒ«¿»«¬ƒ
˙ÓÁÓ ‰eˆÓ Ïk ÔÈ„k ,¯ÊBÁ - ˙ˆ˜Óa B„iÓ e»̃ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«∆≈¬«

.‰˙ÈÓƒ»

גט.131) לענין סה: גיטין משנה רחוקה. לדרך המפליג
המשווה  הונא, רב של המימרא הביאו סו. שם ובגמרא
מחמת  כמצוה אלו דין - במתנה שגם והיינו, לגט. מתנה

סכנות.132)מיתה. הרת היא בים עם 133)שהדרך
שם. לרבינו, המשניות פירוש וראה למדבר, אנשים חבר

וראה 134) לגרדום, הסוהר מבית המלכות מטעם מובל
שם. המשניות, שזורי 135)פירוש שמעון רבי של הוספה

כמותו. פסקו עה: ובחולין שם. ירושלמי 136)במשנה
שם). לגיטין בר"ן (הובא ז הלכה פ"ו היינו,137)גיטין

הגוף. כל שאמר 138)שתש שמה הרי"ף, שיטת היא זו
מיתה, מחמת כמצוה שהוא לגט, דומה שמתנה הונא רב
בשיירה  שהיוצא ואע"פ האלו, הדברים ארבעת בכל היינו
הם  אף - למות הולכים ואינם לחזור, דעתם בים, והמפרש
זה, מקום לעזוב שדעתם לפי הם, מיתה מחמת כמצוי
מתנתם  לכאן, חזרו אם לפיכך אחר, במקום ולהשתקע
(נמוקיֿיוסף  ובקנין מנכסיהם מקצת נתנו אם אפילו בטלה
כב). ס"ק רנ סימן סמ"ע וראה יונה, רבינו בשם פ"ט לב"ב
בקולר  ויוצא מסוכן שרק ואומרים זה על חולקים ויש
בגיטין  (הרא"ש מיתה מחמת כמצוי דינם למות, שהולכים

יוצא 139)שם). ואילו ובמסוכן, בקולר ביוצא [זהו
והשתקעו  חפצם למחוז כשהגיעו - בים ומפרש בשיירא
ס"ק  רנ סימן היטב' 'באר ועיין למעלה]. בהערה וראה שם,

למקומם 140)יז. שחזרו בים ומפרש בשיירא ויוצא
כנ"ל. הראשון,

.äëÚ¯Ó ·ÈÎL141Ì‡ ,ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ ˜zpL142‡Ï ¿ƒ¿«∆ƒ«≈√ƒ»√ƒƒ…
„ÓÚ143˜eMa BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰ ‡ÏÂ144B˙zÓ - »«¿…»««ƒ¿«¿««¿»

‰zÓ145. «»»

מקצת 141) וחילק מיתה מחמת ציוה או נכסיו, כל שנתן
מסקנת  וכן רב, בשם אלעזר רבי של מימרא עג. גיטין נכסיו.

שם. שם.142)הגמרא הגמרא החולי 143)מסקנת בין
השני. החולי לבין הלך 144)הראשון אבל בשוק. דוקא

סעיף  רנ סימן (חושןֿמשפט עמידה זו אין בבית במשענת
הרמ"א). בהגהת מחולי 145)ב עדיין בו יש שבוודאי

מחמתו. ומת ראשון,

.åë„ÓÚ146˙nL ÈÏÁ‰ ÔÈ·e Ba ‰evL ÈÏÁ‰ ÔÈa »«≈∆√ƒ∆ƒ»≈∆√ƒ∆≈
BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰Â epnÓ147Èt ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ƒ∆¿»««ƒ¿«¿¿ƒ«ƒ

ÌÈ‡ÙB¯148B˙zÓ - ˙Ó ÔBL‡¯‰ ÈÏÁ ˙ÓÁÓ Ì‡ : ¿ƒƒ≈¬«√ƒ»ƒ≈«¿»
Ì‡Â ;˙Ói˜149CÏ‰ Ì‡Â .˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï «∆∆¿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

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



dpzneקיב dikf zekld - oipw xtq - ixyz 'a iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ˙ÚLÓ ‡Ïa ˜eMa150‡l‡ , «¿…ƒ¿∆∆≈»ƒ…∆∆»
eÏËa151.˙BBL‡¯‰ ÂÈ˙BzÓ »¿«¿»»ƒ

אמר 146) עב:) (שם ובגמרא גט. לענין במשנה, עב. גיטין
שם  הר"ן וכתב כמתנתו, מרע שכיב של שגיטו הונא רב

הם. שווים הענינים כדרכו 147)שלכל עוד הלך שלא כיון
הבריא  לא עוד שמא ספק, אצלנו מתעורר משענת, בלי

ראשון. של 148)מחולי תוספת והיא במשנה, נזכר לא זה
עלֿפי  רק להיות יכולה בריאות של אמידה כי רבינו,
הביא  לא יח, הלכה גירושין מהלכות ובפ"ט לה. מומחים

רבינו. שם.149)זאת השקלאֿוטריא, מתוך יוצא
הסובר 150) הונא רב לדעת גט, לענין שם בגיטין אמרו [כן

- במתנתו כמו חוזר עמד אם מרע, שכיב של בגיטו שגם
שהואֿהדין  ופשוט אומד, צריך אינו משענת בלי הלך שאם
שהחולי  יתכן משענת, בלי בהלך שגם ואףֿעלֿפי במתנה.
אין  - מת ממנו אשר השני לחולי ליפול לו גרם הראשון
בטלה  הראשון, מחוליו שעמד כיון אלא לכך, חוששים אנו
עמד  אם שגם הונא, רב לדעת הגט בטל כן וכמו המתנה,
(שם  הונא רב על שחלקו ורבא רבה דברי לפי אבל חוזר.
הספק  וכל חוזר, אינו עמד אם אפילו שבגט וסוברים עג.)
מתי  אם מהיום גיטך "זה בתנאו: שאמר מפני אלא אינו
לו  גרם שמא משענת בלי בהלך אף חשש יש - זה" מחולי
זה  מחולי שמת ונמצא השני, לחולי ליפול הראשון החולי
גירושין  מהלכות בפ"ט רבינו חילק לא ולפיכך דיבר. שעליו
אם  מעכשיו גיטך זה הרי "האומר של זה בדין יח הלכה

במשע  הלך בין זה" מחולי משענת,מתי בלי הלך לבין נת
זה  הרי "עמד" שלענין שאע"פ אומד, צריך אופן שבכל
שמותו  חשש יש זה" מחולי מתי "אם לענין כנ"ל, "עמד"

כסףֿמשנה]. ועיין הראשון, מחוליו לו היינו 151)נגרם
בשו"ע  הוא וכן בו. שחזר אמר שלא אע"פ מאליהן,
ס"ק  הגר"א בביאור שם ועיין ב, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט

לזה. מקור שהביא ה

.æë˙zÓ152da ·e˙k ÔÈ‡L Ú¯Ó ·ÈÎL153CBznL «¿«¿ƒ¿«∆≈»»∆ƒ
˙Ó Ba ‰evL ‰f‰ ÈÏÁ‰154ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ∆√ƒ«∆∆ƒ»≈¿≈»≈ƒ¿ƒ

Ì‰Ï Ï‡LÏ155˙Ó ‰eˆÓ‰ ‰Ê È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,156- ƒ¿…»∆««ƒ∆¬≈∆«¿«∆≈
‰ÏËa ‰zn‰ È¯‰157‰È‡¯ B˙˙ÈÓ ÔÈ‡L .158‡nL ; ¬≈««»»¿≈»∆≈ƒ»¿»»∆»

‡t¯ ‰zn‰ Ba Ô˙pL ÈÏÁÓ159ÈÏÁ ‰ÏÁ Ck ¯Á‡Â , ≈√ƒ∆»«««»»ƒ¿»¿««»»»√ƒ
˙ÓÂ ¯Á‡160ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa ÌÈÒÎp‰ CÎÈÙÏ .161„Ú , «≈»≈¿ƒ»«¿»ƒ¿∆¿««¿ƒ«

‡È·iL162‰È‡¯163‰zÓ Ba Ô˙pL ‰f‰ ÈÏÁ‰ CBznL ∆»ƒ¿»»∆ƒ∆√ƒ«∆∆»««»»
.˙Ó BÊ≈

קנג 152) העמידו שם רבה שיטת שאת כרבה, ולא וכאביי .
שהוא  מאיר רבי עם כן אחרי זיהו נתן רבי ואת נתן, כרבי
בניגוד  שם), (רי"ף כחכמים אלא כמותו, הלכה ואין יחיד
שהוא  נתן, וכרבי כרבה שפוסק חולים, ד"ה שם לרשב"ם

מומחה. כדיין התלמודית בספרות וכיון 153)מפורסם
מת  ושוב חולי מאותו שנתרפא אפשר כן, בו כתבו שלא
כו. הלכה כנ"ל כלום למקבל ואין אחר, מחולי

לראיה 154) שישמש שטר עושים היו המצווה, מות אחרי
מת  חולי אותו שמתוך בו כותבים והיו המקבל, ביד

שם). זה 155)(רשב"ם חולי מתוך שמת עדים יש שאם

קנג: שם יעקב רבי דברי מתוך יוצא כן המקבל. זוכה -
הונא  רב מדברי נראה וכן והן). ד"ה שם 'תוספות' (וראה

קנד. כלומר,156)שם עליו, מוכיח שקברו לומר לנו והיה
של  (=חזקה דהשתא" "חזקה כאן ויש לפנינו, מת הוא הרי
מת  בוודאי מת, עכשיו אותו שרואים שמכיון עכשיו),
מת  שמא חוששים אלא כן, אומרים אנו אין - זה מחולי

כדלהלן. אחר, ראשון 157)מחולי מחולי עמד אם שהרי
הקודמת. בהלכה כמבואר המתנה, נתבטלה כאביי 158)-

עם  מתחשבים אנו אין ולפיכך חיים, החולים שרוב שם,
שהבריא  מניחים אלא לפנינו, מת שהוא עכשיו, של המצב
אחרת. ממחלה אחריֿכן ומת הראשון מחוליו

בידינו.159) הדבר ספק אלא ודאית, הנחה כאן אין כלומר,
כנ"ל.160) בטלה, המתנה כן, שהדבר 161)ואם מכיון

הראשונים, הבעלים בחזקת הנכסים מעמידים כאמור, ספק,
החזיק  שאם כג הלכה פ"ט להלן וראה ספק, כל כדין

ראיה. להביא הנותן על במטלטלין, המקבל.162)המקבל
בעדים.163)

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתנתו,1) להסתיר שציווה מרע שכיב משפטי בו נתבארו

המקבלים  ואיכות באמירתו, מועיל שהוא הלשון ומשפט
חזרת  ודיני במתנה, רוצה המקבל ואם וגר, ועבד כגוי
והנמשך  מעשיו מתוך ניכרת שהיא או בפירוש מרע השכיב
הכתב  יצא ולא נכסיו חלוקת כתב אם כן גם וכן זה, אחר

לזה. והדומה מרשותו,

.àÚ¯Ó ·ÈÎL2‡ÏÂ BÊ ‰zÓ el‚z ‡Ï :¯Ó‡Â ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«…¿««»»¿…
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ Ì„‡ d· eÚÈ„Bz3‰zÓ BÊ È¯‰ - ƒ»»»∆»¿««ƒ»¬≈«»»

‰˜‰L ˙ÚaL ;˙¯zÒÓ ‰zÓ dÈ‡Â ,˙Ói˜4‡e‰L , «∆∆¿≈»«»»¿À∆∆∆¿≈∆ƒ¿»∆
¯Ó‡ È¯‰ ,B˙BÓ ¯Á‡5.'d˙B‡ elb' ««¬≈»««»

לזה 2) ומקור - גאון האי רב בשם ג פרק בבבאֿבתרא רי"ף
מרע) שכיב (=מתנת דייתיקי "הכותב פ"ח: שם בתוספתא
אותו  כמבקרין אצלו נכנסין היורשין, מן מתיירא והיה
הרי  מבחוץ". וכותבין ויוצאין מבפנים דבריו ושומעין
שלהלן, טמורה" "מתנה זו אין לגלות, שלא שנזהר שאע"פ

מ:). בבבאֿבתרא (רמב"ן מתנה שאם 3)שאינה מכאן
"מתנה  כל כמו מתנה, אינה מיתה, לאחר אף  להעלים צוה
את  יחד א הלכה פ"ה לעיל רבינו כלל ולפיכך טמורה",
 ֿ (מגיד גלויה מתנה של זה בדין השכיבֿמרע ואת הבריא
אינו  טמורה" "מתנה פסול עיקר שכל ואףֿעלֿפי משנה).
ונמצא  זו, נתינה אחר לאחר, וימכור הנותן יחזור שמא אלא
שהרי  כאן, שייך לא וזה שם), (למעלה ללוקח מפסיד
וגם  יד). הלכה פ"ח (למעלה בו לחזור הוא יכול מחיים
עורר  טמורה, מתנה הנותן רק כי חשש, אין מיתה לאחר
אין  היורשים את אבל טמורה, מתנה בנתנו החשד, את עליו
בגזירתם, חכמים חילקו שלא לומר וצריך - בכך לחשוד
('קצות  מרע בשכיב גם גזרו - בבריא כן שתיקנו וכיון

ד). ס"ק רמב סימן חל.4)החושן' והיינו,5)שהקנין
לעשות  שצוה כמו מותו אחר להעלים צוה שלא רק שלא
אחרי  אותה שיגלו מפורש אמר גם אלא מותו, לפני זה את
כן  אמר שלא שכל ב, הלכה פ"ה למעלה וראה מותו,

מתנה. ואינה טמורה, מתנה היא הרי - מפורש
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.á‰eˆÓ6˙‡ elb' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ¿«∆≈¬«ƒ»≈»ƒ««∆
'‰zn‰7ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰·e˙k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡l‡ , ««»»∆»««ƒ∆ƒ¿»¿»≈

‡È‰ ˙¯zÒÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ8. ¿ƒ»∆»¿À∆∆ƒ

גאון.6) האי רב בשם שם אינו 7)הרי"ף, טרדתו שמתוך
"תנו" לומר גט, לענין בו, הצריכו לא כן וכמו להאריך, יכול

(כסףֿמשנה). סו: בגיטין להם 8)כמפורש אמר אם אבל
ת  "אל כלום במפורש: ואינה טמורה מתנה זו הרי - גלו"

שם). החושן' ('קצות

.âÚ¯Ó ·ÈÎL9ÈBÏt ÏhÈ :¯Ó‡Â ‰evL10,ÈÒÎ Ïk ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ…¿ƒ»¿»«
ÈÒÎ ˙ˆ˜Ó B‡11'‰˜È' B‡ ,'‰kÊÈ' B‡ ,'˜ÈÊÁÈ' B‡ , ƒ¿»¿»««¬ƒƒ¿∆ƒ¿∆

‡È‰ ‰zÓ ÔBLÏ Ôlk -12ÔÎÂ .13¯Ó‡ Ì‡14'ÔÒÁÈ'15 À»¿«»»ƒ¿≈ƒ»««¿≈
ÏÚ 'L¯ÈÈ' B‡16Èe‡¯L ÈÓ17.‰˜ ‰Ê È¯‰ - BL¯ÈÏ ƒ««ƒ∆»¿»¿¬≈∆»»

ששת.9) רב של מימרא קמח: כי 10)בבאֿבתרא אם
מהלכות  פ"ב (למעלה בבריא קונה ואינו הוא, עתיד לשון

ח). הלכה לפרש 11)מכירה צריך להלן, המבואר [לפי
 ֿ שכיב במתנת לו נותן שהוא במפורש שציוה באופן כאן
כמתנת  דינה כן, לא שאם יז). הלכה פ"ח למעלה (ראה מרע

עתיד]. לשון בה מועילה ולא "הן".12)בריא תימן: בכ"י
במתנת  מועילות ואינן הן, עתיד לשון אלו שכל [ואע"פ
- שם) ובראב"ד ח, הלכה מכירה מהלכות פ"ב (ראה בריא
משטה  אדם שאין לפי מועילות, הן מרע שכיב במתנת
(רמ"ה  גמורה להקנאה הוא מכוון ובוודאי מיתה בשעת
נגמר  הקנין אין שבשכיבֿמרע מפני מפרשים, ויש שם).
סימן  (ב"ח עתיד לשון מועילה ולפיכך מיתה, לאחר אלא
עליו  דעתו תטרף שלא הקילו מרע שבשכיב מפני או רנג),
אמורים  הדברים אין הנ"ל הטעמים כל ולפי שם, (לבוש
מרע  שכיב במתנת אבל בכולה, מרע שכיב במתנת  אלא
לשון  מועילה אינה בריא, כמתנת שדינה נכסיו, במקצת

שלמעלה]. בהערה וראה שם.13)עתיד, ברייתא
הן.14) עתיד של לשונות אלו ירושה 15)ואף לשון

קל.),16)בארמית. (שם ברוקה בן יוחנן רבי שיטת לפי
הראוי  אחד לעשות יכול מרע ששכיב כמותו, שהלכה
הלכה  נחלות מהלכות פ"ו להלן (ראה יחידי כיורש ליורשו

היורשין,17)ב). מן אחד להיות השעה באותה שראוי
בן. כשאין האחים בין אח או הבנים בין בן כגון

.ã¯Ó‡18‰‰È'19ÔÚMÈ' ,'Ô‰a „ÓÚÈ' ,'Ô‰a ÈBÏÙ »«≈»∆¿ƒ»∆«¬…»∆ƒ»≈
‰˜ ‡Ï - 'Ô‰a20. »∆…»»

נפתרה.18) שלא בעיא שם, מקום 19)בבאֿבתרא יש
כל  הנאה לאיזו או מתנה של להנאה כוונתו אם לספק,
ברור  לא "ישען" "יעמד" הסמוכים: בביטויים וכן שהיא,
היא  וזו מסויימים, שמושים לאיזה או למתנה, התכוון אם

עליו 20)הבעיא. - מחבירו שהמוציא משפטי, ספק כבכל
ראיה. להביא

.äÚ¯Ó ·ÈÎL21¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL22BÈ‡ Ì‡ : ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈ƒ≈
‰zÓ ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡¯23Èe‡¯ Ì‡Â ; »¿»¿¿»ƒ«»»¿ƒ»

‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ24ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿¿»ƒ¿À»«∆¿»ƒ
B‡ ,ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡ ‰f‰ L¯Bi‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«≈«∆««ƒ¿»
‡ˆBiÎÂ ,ÂÈÁ‡ ÏÏkÓ „Á‡ B‡ ,ÂÈ· Èa ÏÏkÓ „Á‡∆»ƒ¿«¿≈»»∆»ƒ¿«∆»¿«≈

- ÂÈaÓ „Á‡Ï e‰·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈL¯BÈ ¯‡MÓ Ô‰·»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿»»¿∆»ƒ»»
e¯‡aL BÓk ,ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï25. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

הונא.21) רב של מימרא קלג. כתב 22)שם אפילו
רבינו  וכ"כ ו. הלכה להלן (ראב"ד מתנה בלשון מפורש

ד). הלכה פי"ב לפלוני"23)להלן "אחריך לזה: אמר ואם
כמבואר  האחר, לפלוני הנכסים שייכים זה, מות אחרי -

ה"ד. פי"ב לפלוני",24)להלן "אחריך לו: אמר ואפילו
כיון  הראשון, מות אחרי בנכסים כלום פלוני לאותו אין
שם). להלן (ראה הפסק לה אין וירושה בירושה, שמקבל
בין  זה בענין ההבדל בביאור שם בבאֿבתרא בגמרא הוא כן

ומתנה. בֿג.25)ירושה הלכה פ"ו למעלה

.åÈÓ26˙ÚLa BÏ e¯Ó‡L27?Ô‰ ÈÓÏ EÈÒÎ :B˙˙ÈÓ ƒ∆»¿ƒ¿«ƒ»¿»∆¿ƒ≈
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ ?ÈÓÏ ‡l‡ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈBÏÙÏ ‡nL∆»ƒ¿ƒ¿»«»∆∆»¿ƒƒƒ
ÔÏËB - Â‡Ï Ì‡Â ;‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡»̄¿»¿¿»ƒ¿À»¿ƒ»¿»

‰zÓ ÌeMÓ28. ƒ«»»

נחמן.26) רב של מימרא שם. תשובה 27)בבאֿבתרא
אמר  וכאילו לדבריהם, כהסכמה נחשב וזה תמיהה. בלשון

לפלוני. נכסיו את לתת בהבדל 28)מעצמו למעלה, ראה
מתנה. לבין ירושה שבין

.æ¯b29‰M„˜a B˙¯B‰ ÔÈ‡L Ôa BÏ LiL30ÏÈ‡B‰ - ≈∆≈≈∆≈»ƒ¿À»ƒ
BL¯BÈ BÈ‡Â31BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,32BÈ‡ Ck , ¿≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÒÎ Ïk BÏ ÔzÏ ÏBÎÈÏk ‡Ï ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÂÈ »ƒ≈»¿»»¿«¿«¿ƒ¿«…»
Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ ÂÈÒÎ33Èa‚Ï ‰zÓe ‰M¯È ÔBLlL . ¿»»¿…ƒ¿»»∆¿¿À»«»»¿«≈

Ô‰ „Á‡ L¯BÈ34L¯BÈ ‰Ê ‡ˆÓ ,‰˜È ¯Ó‡z Ì‡Â ; ≈∆»≈¿ƒ…«ƒ¿∆ƒ¿»∆≈
ÂÈ·‡ ˙‡35. ∆»ƒ

של 29) העובדא רקע על רבא, של מימרא קמט. בבאֿבתרא
הגר). (איסור גיורא ממנו 30)איסור נתעברה כלומר,

נתגיירו. ואחרֿכך גוי, שהרי 31)בעודו שם. בבאֿבתרא
מדברי  לא גר, יורש אינו וגר גרים, הם האב וגם הבן גם

יז:) (קידושין סופרים מדברי ולא מהלכות 32)תורה פ"ו
י. הלכה שכיב 33)נחלות, במתנת בפירוש לו נתן [אם

כמתנת  דינה כן לא שאם מיתה, לאחר אלא שאינו מרע
סי' השלחן' ('ערוך טזֿי הלכות פ"ח למעלה כמבואר בריא,
שם, בבבאֿבתרא הגמרא מסוגיית לכך וראיה א). ס"ק רנו
ודברי  במקצת. מרע שכיב מתנת נתן לא גיורא שאיסור ממה

צ"ע]. א ס"ק רנו סימן מתנת 34)הגר"א דין שכל כלומר,
אפילו  שהרי ירושה, מתורת רק הוא ביורשים, מרע שכיב
הלכה  פי"ב (להלן כירושה זה הרי מתנה, בלשון לו אומר

שם. הרי"ף מלשון והוא ('בית 35)ד). היא חכמים גזירת
מרע, שכיב מתנת זר לבן שנתן ששמע שמי רנו) סימן יוסף'
יורש  זה שבן יחשוב מתנה, בלשון ובין ירושה בלשון בין
שני  עוד לו יהיו ואם דבר, לכל גמור בנו והוא אביו את

וימות  בקדושה, ולידתם שהורתם בלי אחים מהם אחד
(עיין  לשוק שתנשא יאמרו - לאשתו יחלוץ והוא בנים,

שם). השולחן' ו'ערוך כאן, ד"ה יח. קידושין 'תוספות'

.çCÎÈÙÏ36ÌÈ¯b‰ ¯‡MÓ ¯‚Ï Ô˙ Ì‡ ,37B˙zÓ - ¿ƒ»ƒ»«¿≈ƒ¿»«≈ƒ«¿»
˙Ói˜38. «∆∆
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שם.36) הרי"ף בדברי מפורש שלא 37)כן שהורתם
מאביו. גם ירושה בדין ואינו בזה 38)בקדושה, שאין

למעלה. ראה יורשו, לבנו יחשבוה שמא גזירה שום
וראה  לישראל. מרע שכיב מתנת ליתן שיכול וכלֿשכן
לו  שאין שגר שכתבו כל, ד"ה שם בבאֿבתרא ב'תוספות'
כיון  אדם, לשום מרע שכיב מתנת לתת יכול אינו - יורשין

מוריש. אינו כלומר ירושה, בר אינו שהוא

.èÚ¯Ó ·ÈÎL39Ck ÈÏˆ‡ ÈBÏÙÏ BÏ LiL ‰„B‰L ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
CÎÂ40BÏ e‰ez ,41‡e‰ ÔB„wt ÈBÏÙ ÈÏk :¯Ó‡L B‡ ; ¿»¿∆»«¿ƒ¿ƒƒ»

ÈBÏt ÏL ˙ÈBÏt ¯ˆÁ ;BÏ e‰ez ,ÈBÏÙÏ È„Èa¿»ƒƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆¿ƒ
ÈBÏt ÏL ,ÈlL BÈ‡ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL ·BÁ ;‡e‰∆≈ƒ¿«¿ƒ≈∆ƒ∆¿ƒ
B˙‡„B‰ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - ‡e‰¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»»

‰È„B‰42elÙ‡Â .43B˙¯B‰ ÔÈ‡L B·Ï ¯b‰ ‰„B‰ »»«¬ƒ»«≈ƒ¿∆≈»
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰M„˜a44Ú¯Ó ·ÈÎL ‰„B‰ elÙ‡ . ƒ¿À»¿»»«»ƒ¬ƒ»¿ƒ¿«
Ì"ekÚÏ45ÔÈ˙B -46.BÏ ¿«¿ƒ

שם.39) שם.40)בבאֿבתרא ושמואל רב מדברי
להשביע 41) שלא רק שהתכוון חשש יש כן, אמר לא שאם

אמנם  זה חשש שאין ובמקום ד), הלכה פ"י (להלן בניו את
שם). (עיין "תנו" שיאמר צריך בעל 42)לא שהודאת

אינו  עמד שאם בריא, כהודאת והיא עדים, כמאה - הדין
המקבל  של שהדבר הודאה אלא מתנה זו שאין חוזר,

מיגאש). ר"י בשם שם,43)(מגידֿמשנה בבאֿבתרא
הורתו  היתה שלא לבנו שייכים שנכסיו הודה הגר שאיסור

שהנכסים 44)בקדושה. הודאה אלא מתנה זו שאין
מרע. שכיב מתנת ענין כאן ואין כנ"ל. למקבל, שייכים

שכיב 45) מתנת דין בו ואין חנם, מתנת לו לתת שאסור
כמבואר  הודאה 46)להלן.מרע, אלא מתנה כאן שאין

כנ"ל. לגוי, שייכים שהנכסים

.éÔÈ‡ - ‰zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL Ï·‡¬»¿ƒ¿«∆ƒ»ƒ≈¿««»»≈
‰¯·Ú ¯·ÚÏ ‰evL ÈÓk ‰fL ;BÏ ÔÈÚÓBL47.ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ»«¬…¬≈»ƒ¿»»

לגוי.47) מתנה לתת שאסור יא, הלכה פ"ג למעלה כמבואר
הגולה  (באר בגמרא זו להלכה מקור נמצא שלא ואע"פ
היא  מרע שכיב שמתנת כיון היא: סברא - ח) אות רנו סימן
 ֿ (משנה איסור במקום חכמים תיקנו לא - חכמים תקנת

למלך).

.àé¯Ó‡48ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ eOÚ Èc·Ú ÈBÏt :49B‡ ,50 »«¿ƒ«¿ƒ¬∆ƒ
¯Ó‡L51ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ È˙ÈOÚ :52Ôa ‡e‰ È¯‰ B‡ , ∆»«»ƒƒ∆ƒ¬≈∆
ÔÈ¯BÁ53ÔÈÙBk -54B˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLÓe ÔÈL¯Bi‰ ˙‡55; ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿¿ƒ

˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa BLÈ „·ÚL56. ∆∆∆∆¿¿ƒ¿»ƒ¿

(48:(330.14 עמ' צוקמ. (הוצאת פ"ה גיטין תוספתא
אמר  לא - מיתה לאחר חורין בן עבדי פלוני עשו "האומר
הוא  וכן המת". דברי לקיים היורשים את וכופין כלום,
שחררו  מפורש אמר שאם ה, הלכה פ"א שם בירושלמי
פסק  וכן היורשים. את שכופין מודים הכל ציווי), (בלשון
גיטין  בבבלי וכן ד. הלכה עבדים מהלכות פ"ו להלן רבינו

כלשון 49)מ. מותו, לאחר שישחררוהו לצוות כוונתו
לאחר  אלא אינה מרע שכיב מתנת שהרי הנ"ל, התוספתא
במצוה  או נכסיו בכל מרע שכיב במתנת והמדובר מיתה,

ידֿטז).מחמת  הלכות פ"ח (למעלה ירושלמי 50)מיתה
מ: שם בבבלי וכן אמרו,51)שם. שם ובבבלי בירושלמי

הלכה  עבדים מהלכות בפ"ז רבינו כתב וכן בשטר, זה שכל
שיהא  אבל לגמרי, משוחרר שיהא אלא אינו זה כל ברם, ב.
בלבד. באמירה די - לשחררו היורשים ושיכופו כהפקר דינו

השחרור 52) ושיחול אותו, לשחרר רוצה זה בלשון כלומר,
כנ"ל. מיתה, להלן.53)לאחר וראה שחרור, לשון זה אף

וירושלמי 54) חורין") בן אותו עשו ("לענין שם תוספתא
הוא"). ו"הרי "עשיתי" (לענין אותו 55)שם "עשו בלשון

לשחררו, שציוה שכיון אלא גמור, עבד הוא עדיין חורין" בן
חורין" בן אותו "עשיתי ובלשון המת. דברי לקיים מצוה
כנ"ל, הפקירו, כאילו הוא הרי חורין" בן הוא ו"הרי
(פ"ח  שחרור גט לו כותב היורש ומת, עבדו והמפקיר
סעיף  רסז סימן יו"ד בשו"ע וכ"ה יג, הלכה עבדים מהלכות
לקיים  היתומים על מצוה - לשחררו דעתו שגילה ולפי עד),
(פ"ט  בעשה עובר עבדו שהמשחרר ואע"פ אביהם. דברי
היורשים  את כופים אנו והיאך ו), הלכה עבדים מהלכות
כל  - תורה דברי על לעבור חורין") בן אותו "עשו (באומר
מה  כעין בחינם, בשחרור אלא אינו עבדו לשחרר האיסור
כ.): (ע"ז חכמים ודרשו תחנם", "לא בגויים תורה שאמרה
טובה, העבד לו עשה אם אבל חינם", מתנת להם תתן  "לא
לו  עשה בוודאי שישחררוהו שאמר וכיון זה. איסור אין
לעבור  יצווה לא ובוודאי כשרות, בחזקת הוא שהרי טובה,
וראה  רשב"א. בשם (מגידֿמשנה 'עשה' איסור על

לח:). לגיטין הרמב"ן חייבת 56)בהשמטות שהאשה אלו
באופן  אף מתנה, שום לתת אסור שלגוי אע"פ כלומר, בהן.
נלמד  לגוי מתנה איסור שהרי מתנה, פעם לו נתן שהגוי
ואכלה  תתננה בשעריך אשר "לגר כא) יד, (דברים מהפסוק
(פ"י  בנתינה" ולא במכירה "לנכרי - לנכרי" מכור או
חייב  אינו שהרי מכירה, אינה וזו ד), הלכה ע"ז מהלכות
מותר  מצוות, במקצת ישנו שעבד כיון - זו מתנה לו לתת
למה  מבורר, לא עדיין [אבל (אבןֿהאזל). מתנה לו ליתן
גם  הרי מצוות, במקצת ישנו שעבד זה, לטעם רבינו הוצרך
הלכה  פ"ג למעלה כמפורש מתנה, ליתן מותר תושב לגר

יא].

.áé¯Ó‡57È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :58- Áe¯ ˙¯˜ dÏ eOÚ »«¿ƒƒ¿»ƒ¬»…««
‰„B·Ú ‡l‡ ˙„·BÚ dÈ‡Â ,Áe¯ ˙¯˜ dÏ ÔÈOBÚƒ»…««¿≈»∆∆∆»¬»
ÌÈ„·ÚÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„B·Ú‰ ÏkÓ da ‰ˆB¯ ‡È‰L∆ƒ»»ƒ»»¬«¿«¬»ƒ

ÌB˜Ó B˙B‡a59. ¿»

רבי 57) בשם יהודה בר שמואל רב של מימרא מ. גיטין
(מגידֿמשנה).58)יוחנן. לעבד כדעת 59)והוא ֿהדין

רוח, קורת לה ועושין ד"ה שם, רש"י ולדעת שם. הרי"ף
היורשין  את כופין בשחרור, אלא מתקררת רוחה אין אם
(גמרא  המת דברי את לקיים מצוה משום זה וכל לשחררה.

שם).

.âéÚ¯Ó ·ÈÎL60:‰l‰ ¯Ó‡Â ,¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈¿»««»
.‰˜ ‡Ï - Ô‰a ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ∆»∆…»»

שמואל 60) של מנוגדות מימרות קלח. קלז: בבאֿבתרא
מיד, אמר שאם שם, ממל בר אבא רבי והכריע יוחנן, ורבי
בשכיב  שהמדובר הרי"ף שם וכתב קנה. לא - רוצה אינו
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מספיק  לא בבריא, אבל וכמסורים. ככתובים שדבריו מרע
למעלה  וראה למקבל. השטר למסור צריך אלא שכתב מה

בריא. מתנת בדין א הלכה פ"ד

.ãé˜˙L61Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˜ - ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â »«¿««»»«»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˜˙ML ÔÂÈÎÂ ,Ô‰ ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îkƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿≈»∆»«≈»«¬…

.Ô‰a»∆

והמדובר 61) ממל. בר אבא רבי של ההכרעה כדברי שם,
צווח  ושוב מחיים שתק אם אבל מיתה, לאחר גם כששתק
לאחר  אלא קונה אינה מרע שכיב מתנת שהרי קנה, לא -
ווילנא  דפוס פ"ט בבבאֿבתרא הנמוקיֿיוסף כתב וכן מיתה.
ב'משפט  רמה, סימן (נתיבותֿהמשפט משזכה ד"ה סב. דף

ו). ס"ק האורים'

.åèÚ¯Ó ·ÈÎL62- ¯Á‡Ï ·˙ÎÂ ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»∆¿»«¿»«¿«≈
‰˜ ÔB¯Á‡‰63LiL ;64˙eÓiL „Ú ¯ÊÁÏ BÏ65ÔÈa . »«¬»»∆≈«¬…«∆»≈

˙ˆ˜Óa ÔÈa Ïka66¯Á‡Ï ÔÈa BÓˆÚÏ ÔÈa ,67elÙ‡Â .68 «…≈¿ƒ¿»≈¿«¿≈¿«≈«¬ƒ
‰kÊÂ ·˙k69ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡Ï ‰kÊÂ ·˙ÎÂ ,ÔBL‡¯Ï »«¿ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ»»«¬»«¬

Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ„Ú ,‰kfL Ú¯Ó ·ÈÎML ;‰»̃»∆¿ƒ¿«∆ƒ»¬«ƒ«¿«¿ƒ¿«
.‡È‰ƒ

דייתיקי".62) מבטלת ש"דייתיקי דימי, רב מימרת קנב: שם
הראשונה.63) את ביטלה השניה קמו:64)שהכתיבה שם

מיתה.65)במשנה. אחר כיֿאם חלה המתנה אין שהרי
בו 66) וחזר נכסיו, בכל מרע שכיב למתנת רבינו כוונת

במקצת  מועילה שחזרה הדברים ומקור נכסיו. ממקצת
ל. ס"ק רנ סימן (הגר"א שם עיין יז, מהלכה הוא נכסיו,

כאן). כסףֿמשנה בו 67)ועיין חוזר שהוא כאן, כגון
לאחר. אותה לתת כדי כשמואל 68)מהמתנה קנב: שם

כרב. לו 69)ולא שזיכה היינו שם, מיגאש בן ר"י לדעת
פ"ח  למעלה (ראה כחו לייפות כדי כן ועשה אחר, עלֿידי

מג). ס"ק שם ובסמ"ע יז, הלכה ולהלן י, הלכה

.æèÏ·‡70e˜Â ‰kÊÂ ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL71ÔÈ‡ - B„iÓ ¬»¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»ƒ»≈
¯Á‡Ï ‡Ï Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÌeÏk ÔÈ˜ ¯Á‡Ï¿««ƒ¿»¿¿≈»«¬……¿«≈

BÓˆÚÏ ‡ÏÂ72˙ˆ˜Ó Ô˙pL ÔÈa Ïk‰ Ô˙pL ÔÈa ,73. ¿…¿«¿≈∆»««…≈∆»«ƒ¿»

שם.70) שמואל, של דברים:71)מימרא שני שיש היינו,
שהתכוון  הוא סימן - כלֿכך שטרח ומכיון וקנין. זיכוי

מיד. וקנה בריא, הונא 72)למתנת רב בשם קנג. שם
כשפירש 73)מכופרי. היינו טז) ס"ק (רנ הש"ך לדעת

שכיב  כמתנת דינה אחר שבאופן מרע, שכיב במתנת שנותן
זיכוי  לנו למה כן לא שאם יז) הלכה פ"ח (למעלה מרע
ברם, בריא. כמתנת היא לעולם במקצת מתנה הרי וקנין,
- מרע שכיב כמתנת דינה פירש שאם מיגאש, בן ר"י דעת

וקנה. שזכה אע"פ

.æéÚ¯Ó ·ÈÎL74Ïka ¯ÊÁ - ˙ˆ˜Óa ¯ÊÁL75?„ˆÈk . ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿»»««…≈«
Ô˙76e˜Â ,ÔBL‡¯Ï ÂÈÒÎ Ïk77˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ »«»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿≈¿«∆
BÁk78È„k B„iÓ e˜Â ,¯Á‡Ï Ô˙ˆ˜Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ , …¿»«¿»«ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ»¿≈

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ79‰˜ ÈM‰ -80‡Ï ÔBL‡¯‰ Ï·‡ , ¿«∆…«≈ƒ»»¬»»ƒ…
ÌeÏk ‰˜81.˙nL ÔÈa „ÓÚL ÔÈa , »»¿≈∆»«≈∆≈

שנפשטה.74) בעיא קמח: שם 75)שם ערוך' [ב'שולחן

דבר  זה שאין כנראה בכל", חזר "מסתמא כתב: יב סעיף
וראה  היורשים. מן מספק ממון להוציא אין ואעפי"כ ברור,

עח]. הערה ולהלן כז, הלכה פ"ח ברייתא 76)למעלה
(מגידֿמשנה).77)שם. מידו קנו שגם אף כלומר,
הלכה 78) פ"ח למעלה שכתב כמו גורע, הקנין כן, לא שאם

כתב 79)י. - עג) הערה למעלה (ראה ספק שהדבר [מכיון
לייפות  ו"כדי במקצת, מתנה היא שמא מידו" "וקנו רבינו
קנין, צריכה ואינה בכולה" "מתנה היא שמא כחו" את
כחו  את ייפה אלאֿאםֿכן י, הלכה פ"ח כדלעיל גורע והקנין

שמח']. ב'אור וראה יא) הלכה כתב 80)(שם ראשון, [גבי
שאינו  ונראה פירש, לא וכאן שמת, בין שעמד בין קנה שלא
מתנה  היא שמא הוא ספק שהרי מיתה, לאחר אלא קונה
הערה  למעלה ראה מיתה, לאחר אלא קונה שאינה בכולה,

הנותן.81)עג]. בו חזר שהרי

.çéÔ˙82ÂÈÒÎ ˙ˆ˜Ó83e˜Â84Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,B„iÓ »«ƒ¿»¿»»¿»ƒ»¿««»»«
¯Á‡Ï Ôlk85e˜Â ,86BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ87Ì‡ : À»¿«≈¿»ƒ»¿≈¿«∆…ƒ

˙‡ ÈM‰ ‰˜Â ,˙ˆ˜n‰ ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ˙Ó≈»»»ƒ«ƒ¿»¿»»«≈ƒ∆
¯‡M‰88‰˜ ÔBL‡¯ - „ÓÚ Ì‡Â ;89‰˜ ‡Ï ÈL ,90. «¿»¿ƒ»«ƒ»»≈ƒ…»»

הגמרא.82) מסקנת ולפי שם, כמתנת 83)ברייתא שדינה
(למעלה 84)בריא. במקצת מתנה כדין כח יפוי בלי סתם

טו). הלכה בכולה,85)פ"ח מרע שכיב מתנת היא וזו
כא. הלכה פ"ח למעלה שקנו.86)ראה שאם 87)אף

י. הלכה פ"ח כדלעיל - גורע הקנין כן, כדין 88)לא
בכולה. מרע שכיב שדינה 89)מתנת במקצת, מתנה שהיא

בריא. שאם 90)כמתנת בכולה, מרע שכיב מתנת כדין
יד). הלכה פ"ח (למעלה חוזר עמד

.èéÚ¯Ó ·ÈÎL91,ÌeÏk ¯iL ‡ÏÂ ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»¿»»¿…ƒ≈¿
,ÌÈiÚÏ Ô˜lÁ B‡ ¯È˜Ù‰ B‡Ì‡92¯ÊBÁ - „ÓÚ ƒ¿ƒƒ¿»«¬ƒƒƒ»«≈

Ïka93. «…

כדין 91) דינם אלו אף אם נפשטו, שלא בעיות קמח: שם
והפקר  ועניים להקדש ביחס שמא או מרע, שכיב מתנת כל
בלב  להקנות הוא מתכוון - לעשירים וגם לעניים גם שהוא

ימות. אם ובין יחיה אם בין שלא 92)שלם, הבעיות
בתיקו. ונשארו בגמרא, בממון,93)נפתרו ספק כל כדין

רבינו, ולדעת ראיה. להביא עליו - מחבירו שהמוציא
ה"מוציאים" הם ההפקר, מן והזוכים העניים או ההקדש
שאין  מיימוניות), הגהות (הביאו הרא"ש לדעת בניגוד

ספק. של אומדנא יסוד על מעשה מבטלים

.ë¯ÎÓ94‡e‰Lk95.‡È¯ak Ìi˜ B¯kÓÓ - Ú¯Ó ·ÈÎL »«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»«»«»ƒ

הבאה.94) בהלכה שנאמר ממה (סימן 95)נלמד השו"ע
מכר  אם שהרי מכר". מקצתם "אם כאן: מוסיף ג) סעיף רנ

הבאה. בהלכה הדין זהו הכל,

.àë¯ÎÓ96˙BÓi˜ ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ì‡ :ÂÈÒÎ Ïk97, »«»¿»»ƒ«»«¿»«»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙BÚn‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ƒ»«≈¿ƒƒ«»≈»

.¯ÊÁÏ«¬…

קמט.96) שהתכוון 97)שם הוכחה לנו יש כאילו הרי
כסף  על במיוחד שמר שלפיכך יעמוד, אם בו, לחזור
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להיפך: פירש מיגאש ור"י הבראתו. עם להחזירו המכירה,
ואין  שיור, הן הללו שהמעות חוזר, אינו קיימות, המעות אם

מגידֿמשנה. ועיין בכולה". "מתנה זו

.áë‰zÓ98‰È‰L da L¯t˙ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ‡È‰L «»»∆ƒ¿»¿…ƒ¿»≈»∆»»
:¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L B‡ Ô˙pLk ‡È¯a»ƒ¿∆»«∆»»¿ƒ¿«≈

È˙ÈÈ‰ Ú¯Ó ·ÈÎL99Èz„ÓÚ È¯‰Â ,100;È˙zÓa ¯ÊÁ‡Â , ¿ƒ¿«»ƒƒ«¬≈»«¿ƒ¿∆¡…¿«¿»ƒ
‰È‰ ‡È¯a :¯ÓB‡ ‰zÓ Ïa˜Óe101BÎÈ BÈ‡Â ,¯ÊÁÏ Ï ¿«≈«»»≈»ƒ»»¿≈»«¬…

Ïa˜Ó‰ ÏÚ -102‰È‡¯ ‡È·‰Ï103‡Ï .‰È‰ ‡È¯aL ««¿«≈¿»ƒ¿»»∆»ƒ»»…
ÚaL - ‰È‡¯ ‡ˆÓ104˙q‰ ˙Úe·L Ô˙Bp‰105,¯ËtÈÂ »»¿»»ƒ¿»«≈¿«∆≈¿ƒ»≈

Ô˙Bp‰ ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰ „ÓÚ˙Â106. ¿«¬…««¿«¿∆¿««≈

מאיר.98) כרבי ולא כחכמים במשנה, קנג. שם
לאחר 99) המקבל בהם שיזכה נכסיי כל ונתתי כלומר,

מעמידים 100)מיתה. אנו אין בריא, הוא שעכשיו אף
קנג: שם נתן כרבי ודלא בריא, בחזקת ונתן 101)אותו

בקנין. שהמוציא 102)נכסיו בממון, ספק כל כדין
ראיה. להביא עליו - כדין 104)בעדים.103)מחבירו

בכל. כופר חכמים.105)כל שקרקע 106)מתקנת
הראשונים. בעליה בחזקת תמיד עומדת

.âëCBzÓ - Ïa˜Ó‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿««¿«≈ƒ
'Ô‰ ÈlL' ¯ÓBÏ ÏBÎiL107˙q‰ Ú·MÈ ,108‰È‰ ‡È¯aL ∆»«∆ƒ≈ƒ»«∆≈∆»ƒ»»

.BÊ ‰zÓ BÏ Ô˙pLk¿∆»««»»

ונטען 107) טוען מהלכות (פ"ח במטלטלין מחזיק כל כדין
במגידֿמשנה. וראה א). הטוען 108)הלכה גם שהרי

שם). ונטען טוען (הלכות היסת נשבע הן", "שלי

.ãëÈÓ109˙‡ˆÓÂ ˙nL110ÏÚ ‰¯eL˜ ‰zÓ ƒ∆≈¿ƒ¿≈«»»¿»«
BÎ¯È111˙BtÈÏ B„iÓ e˜Â ,ÌÈ„Úa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈««ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»¿«

Ì‰Ï Ô˙pL el‡ Ák112È‡L ;ÌeÏk dÈ‡ BÊ È¯‰ - …«≈∆»«»∆¬≈≈»¿∆¬ƒ
CÏÓÂ d·˙k :¯ÓB‡113. ≈¿»»¿ƒ¿«

קלה:109) "ונמצאת".110)בבאֿבתרא תימן: בכ"י
מזויף.111) השטר שמא החשש, את שמסלק מה
להקנות 112) גמר לא שמא לחשוש אין כחם, וייפה והואיל

למעלה  כמפורש - מיתה לאחר שטר ואין בשטר, אלא להם
וכן  נמלך, שמא לטעם רבינו הוצרך ולפיכך יא. הלכה פ"ח
"מצא  יח. בבבאֿמציעא במשנה [וכ"ה מיגאש. ר"י פירש
היו  כתובין אומר שאני יחזיר, לא זה הרי וכו' דייתיקי
פירשה, שם הרשב"ם אבל ליתנן"]. שלא עליהן ונמלך
שכיון  הדברים, בטעם שם כתב שהרי כח, יפוי בלי כנראה,
לא  שמא - שטר כתב אלא שיתנו, השכיבֿמרע אמר שלא
מיתה. לאחר שטר ואין בשטר, אלא להקנות גמר

פירש 113) וכן בפיו. ציוה שלא כיון כן, וחוששין התחרט.
מיגאש. ר"י

.äëÌ‡Â114¯Á‡Ï da ‰kÊ115ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈa ,116 ¿ƒƒ»»¿«≈≈ƒ«¿ƒ
daL ÌÈ¯·c‰ Ïk - ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ BÈ‡L ÔÈa≈∆≈ƒ«¿ƒ»«¿»ƒ∆»

ÔÈÓi˜117.Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÏÎk , «»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«

שם.114) אנשים 115)משנה, כמה כללה שהמתנה כגון
ולדעת  מהם. לאחד המתנה את וזיכה בשטר, שהזכירם

וכ"ה  "לאחד", צ"ל ו) משנה פ"ח (בבאֿבתרא התוי"ט
תימן. השטר 116)בכ"י זיכוי שאף שבדבר, והחידוש

סמ"ע  וראה יורש, שאינו למי גם דעת גילוי משמש ליורש,
רצונו 117)שם. על דעת גילוי משמשת לאחד, שהמסירה

דעתו  ושאין בשטר, הכתובים הדברים את לקיים הנותן של
בו. לחזור

.åëÔÎÂ118ÌLa BÓˆÚ ÏÚ ·BÁ ¯ËL ·˙kL ÈÓ ¿≈ƒ∆»«¿«««¿¿≈
¯Á‡119Ô˙Â ,ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ [B‡] ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa B‡ , «≈¿≈∆»ƒ»»ƒ«¿ƒ¿»«

ÏÚ ¯ËM‰120‰Ê ‰È‰È :BÏ ¯Ó‡Â ,LÈÏL „È,EÏˆ‡ «¿»««»ƒ¿»«ƒ¿∆∆∆¿¿
ÌeÏk BÏ L¯t ‡ÏÂ121¯Ó‡L „Ú Áp‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ , ¿…≈≈¿∆»««««∆…«

.ÌeÏk dÈ‡ BÊ È¯‰ - ˙ÓÂ ,‰OÚz ‰Ó EÏ¿««¬∆»≈¬≈≈»¿

שטרותיו,118) בין שטר "מצא כ. בבבאֿמציעא משנה
שמא  אליהו", שיבוא עד מונח יהא - טיבו מה יודע ואינו
סימן  הגולה (באר לוה ולא ללוות וכתב אצלו הלוה הפקידו
וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ועיין כה, סעיף רנ

אחר.119) לאותו ממון חייב שהוא אחר, בשביל
נדפס 120) חדשים ובדפוסים תימן. ובכ"י רומי בדפוס כ"ה

"עד". כנ"ל.121)בטעות לוה, ולא ללוות כתב שמא

ה'תשע"ו  תשרי ג' רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
או 1) חובות או מעות הנותן מרע שכיב משפטי בו נתבארו

נאמר  אם וכן זה, אחר שנמשך ומה לאחרים , בהן המודה
היתומים  אמרו אם ודין אחרים, של שהן בחלום ליורש
ודין  נאמנין, אם בו שחזרו שאמרו או אביהם, כדבר שעשו
הנותן  ודין לידו, הגיע ולא לאחר מתנה השולח מרע שכיב
לשעורי  הנכסים הספיקו ולא הרבה לאחרים מתנות
מרע  שכיב ודין דינן, כיצד חוב עליהן שיצא או המתנות,

ממש. בו שאין דבר הנותן

.àÚ¯Ó ·ÈÎL2ez :¯Ó‡L3‰Ó4- ˙Óe ,ÈBÏÙÏ ¿ƒ¿«∆»«¿»∆ƒ¿ƒ≈
ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ezÈƒ¿¿««ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

eÓc ÔÈ¯eÒÓÎÂ5ÔÈ‡Â ,6¯e·˜ ‰Ó ÏÚ ‡nL ÔÈLLBÁ7 ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»«»∆»
¯ÓB‡ ‡e‰8. ≈

פפא.2) רב של פירושו ולפי במשנה, יג. לעומת 3)גיטין
ותנו  "כתבו אמר: שאם יב הלכה ח פרק למעלה שכתב מה
שכיוון  מיתה, אחר ונותנין כותבין שאין מנה", לפלוני
שטר  ואין בשטר אלא להקנות גמר לא "כתבו", גם שאמר

מיתה. סתם.4)לאחר מנה בין זו" "מנה בגמרא 5)בין
כל  במחלק כאן ומדובר בש"ס. מקומות בכמה ועוד שם,
מנה  לאחד בנותן אף או מנה, בחלקו יצאה שלאחד נכסיו,
הלכה  שם למעלה (ראה מיתה מחמת שמצווה אלא בלבד,
(שם  קניין שצריכה בריא כמתנת זו הרי כן, לא שאם יז),
אינה  מטבע שהרי יועיל, לא קניין אפילו וכאן טו), הלכה
וראה  א), הלכה מכירה מהלכות ו (פרק בחליפין נקנית

יח. סעיף רנג סימן שם,6)שולחןֿערוך הגמרא מסקנת
רב. לדעת איֿשם.7)בניגוד נותנים 8)טמון אלא

(הובא  הרשב"א לדעת ברם לו. שיש הגלוי מהרכוש
אבל  נותנים, בעין, כסף יש אם אלא זה אין במגידֿמשנה)
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את  לו לתת מהנכסים מוכרים אין בעין, כסף אין אם
מנה. שווה ולא מזומן, כסף פירושה: "מנה" כי תמורתם,
הלכה  ונטען טוען מהלכות ג בפרק רבינו מדברי נראה וכן

שם). ועיין משנה, (מגיד ח

.áÔÎÂ9‰‡ÂÏ‰ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL10ÔB„wÙ B‡11 ¿≈¿ƒ¿«∆»««¿»»ƒ»
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÈBÏÙÏ d˙B‡ ez ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»«»ƒ

ÔzLÏL „ÓÚÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â12ÔÎÂ .13ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿»¿≈ƒ»«¿
¯ËMa LiL ‰na ‰ÎÊ - ÈBÏÙÏ ÈBÏt ¯ËL14el‡Îe , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»»«∆∆≈«¿»¿ƒ

·˙k15¯ÒÓe16ÔÈ‡Â .¯ËM‰ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,17 »«»«««ƒ∆…»««¿»¿≈
L¯Bi‰18·ÈÎL ˙zÓa Ô˙pL ‰Ê ¯ËL ÏÁÓÏ ÏBÎÈ «≈»ƒ¿…¿»∆∆»«¿«¿«¿ƒ

,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL Ô˙B B‡ ¯ÎBn‰ ‰Ó ÈtÓe .Ú¯Ó¿«ƒ¿≈»«≈≈¿««¬≈
ÏeÁÓ - L¯Bi‰ BÏÁÓe ¯ÊÁÂ19Ô˙pL Ú¯Ó ·ÈÎLe ; ¿»«¿»«≈»¿ƒ¿«∆»«

ÔÈwL ÈtÓ ?ÏÁÓÏ ÏBÎÈ L¯Bi‰ ÔÈ‡ ,·BÁ ¯ËL¿«≈«≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«
Ì‰È¯·cÓ ¯ËLa ‰È‡¯‰20‰Ê ÔÈ„Ú L¯Bi‰ CÎÈÙÏ , »¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»«≈¬«ƒ∆

·ÈÎL ˙zÓe ;BÏÁBÓe ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰ BlL ¯ËM‰«¿»∆ƒ«»¬«¿«¿ƒ
ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó¿«««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿∆
ÚÈb‰Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLaL ÔBÓÓ ‰˜ el‡Îe ,‰¯Bz»¿ƒ»»»∆ƒ¿»ƒ«»¿ƒƒ«
.ÏÁBÓ BÈ‡ CÎÈÙÏe ,ÔÈ˜ Ba L¯BiÏ ¯‡L ‡ÏÂ B„ÈÏ¿»¿…ƒ¿««≈ƒ¿»¿ƒ»≈≈

נחמן.9) רב בשם רבא של מימרא וקמח. קמז: בתרא בבא
מיתה. מחמת במצווה או נכסיו כל במחלק כאן אף

שביד 10) בהלוואה אלא אמור זה דין שאין אומרים יש
קמד, (תהלים עליו שנאמר גוי, שביד בהלוואה אבל ישראל,
אמון  אין שקר", ימין וימינם שווא דיבר פיהם "אשר ח):
עליו, סומכת דעתו אין מרע השכיב ואף בהם, לישראל
ממיץ). אליעזר רבינו בשם מיימוני (הגהות חובו שיפרע

בבבא 11) (ועיין בעין שאינה מהלוואה, הוא וחומר קל
מועיל  אינו שלושתן" ש"מעמד סברא שישנה שם בתרא
דברי  מועילים כן, פי על ואף בהלוואה), ולא בפיקדון אלא
מועילים  שדבריו שכן כל - בבריא כקניין מרע שכיב
בעניין  קמט. בתרא בבבא נראה וכן בעין. שהוא בפיקדון

גיורא. שכיב 12)איסור דברי כלומר, שם. הרי"ף מדברי
בבריא  המועיל שלושתן", ב"מעמד מסר כאילו הם מרע
בתרא  (בבא בגמרא מבואר וכן ג). הלכה ג פרק (למעלה

נחמן.13)שם). רב של הלכה פסק קנא. שם
שכתוב 14) במה גם אלא השטר, של בנייר רק לא כלומר,
הזה.15)בו. השטר על מתנה ו 16)שטר בפרק ראה

שאינו  מפורש ששם פי על ואף יא. הלכה מכירה מהלכות
שטר  "קנה המתנה) (או המכירה בשטר כתב אם אלא קונה
פי  על אף מרע, בשכיב כאן - בו" שיש השעבוד וכל פלוני
שהכביד  תולים אנו שעבודו, וכל השטר שיקנה פירש שלא
אמרו  וכן ביטוי, לידי מחשבתו באה לא ולפיכך חליו עליו
גט  "כתבו האומר שבריא פי על שאף גיטין לעניין גם
בשכיב  - "תנו" שיאמר עד ונותנים כותבים אין לאשתי"
בפרק  רבינו שכתב כמו זה באופן אף ונותנים כותבים מרע,
הר"ן). בשם משנה (כסף יב הלכה גירושין מהלכות ב

נחמן.17) רב של מימרא קמז: היורש,18)שם דווקא
ממתנתו, בו לחזור גם יכול הוא הרי עצמו השכיבֿמרע אבל
שם). בתרא (בבא שמת מי בפרק ברי"ף מפורש וכך

יב.19) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמפורש

להלן 20) (וראה ריאלי דבר אינו בו הכתוב התוכן כלומר,
מהלכות  ו פרק (למעלה רבינו של וכלשונו טו), הלכה
אין  ולפיכך ביד", נתפסת הראייה "ואין י): הלכה מכירה

התורה. מן קניין בו

.âÚ¯Ó ·ÈÎL21¯Ó‡ Ì‡ ,È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»«
'ez'22‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈ˙B -23 ¿¿ƒ…»«¿≈¿ƒ∆»

‡lL È„k ‡l‡ 'È„Èa ÈBÏÙÏ LÈ ‰Ó' ¯Ó‡ ‡Ï…»«»∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»¿≈∆…
ÔBÓÓ Ô‰Ï LiL ÂÈL¯BÈ ÏÚ e¯Ó‡È24. …¿«¿»∆≈»∆»

ושמואל.21) רב של מימרא קעד: אין 22)שם ששוב
להם  שיש יורשיו על יאמרו שלא כדי כן עושה שמא חשש

בגמרא.23)ממון. "אדם 24)שם שם: הגמרא בלשון
בניו". את להשביע שלא עשוי

.ãCÎÈÙÏ25‰‡„B‰ C¯c ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡ ,26‰È‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ»«∆∆∆»»¿…»»
¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙B - ‰Ó¯Ú‰ LLÁ ÌL»¬««¬»»¿ƒ««ƒ∆…»«

.'ez'¿

ממימרא 25) זאת והוכיח פשוט, גט בפרק ברי"ף הוא כן
מנה  שאמר מרע "שכיב ח): הלכה להלן (הובאה שם אחרת
פרעתיו  אבא לנו ואמר חזר יתומים ואמרו בידי לפלוני
בין  חילק ולפיכך נותנין, - כן אמרו לא שאם הרי נאמנין",

הערמה. דרך כן אמר לבין הודאה דרך כן היינו,26)אמר
שבבריא  פי על ואף רצינית. הודאה היא שזו מדבריו שניכר
הודאה, בדרך הודה אם אפילו "השבעה" טענת יש שהודה
א  הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק רבינו בדברי כמפורש
טענת  שהרי ראייה, והא כך. כל חוששים אין מרע בשכיב -
(למעלה  כלל מרע בשכיב ואינה בבריא ישנה "השטאה"

כאן. משנה לחם ועיין ד). הלכה ח פרק

.ä‡ˆBik27˙BÚÓ ÔÈÓË‰L Ì‰È·‡ ˙‡ e‡¯ :Ba «≈»∆¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»
‰cLa28ÏL' ,'Ô‰ ÈBÏt ÏL' ¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«∆¿ƒ≈∆

¯ÒBÓk Ì‡ :'Ô‰ ÈL ¯OÚÓ29Ì‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - «¬≈≈ƒ≈ƒ¿≈¿»»«»ƒƒ
ÌÈ¯ÚÓk30.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ¿«¬ƒ…»«¿

זו 27) הלכה נתן שם, הרי"ף ואף ל. בסנהדרין ברייתא
הקודמת. להלכה מסויים.28)כדוגמא בלשון 29)ארון

ל"השבעה". כך כל חוששים אין ולפיכך שם). (רש"י צוואה
כעשיר.30) יראוהו שלא

.åÔÎÂ31„Á‡ ‡a Ì‡32˙‡ È˙È‡¯ È‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ¿≈ƒ»∆»¿»«»∆¬ƒ»ƒƒ∆
¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa ˙BÚÓ ÔÈÓË‰L ÔÎÈ·‡¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«

Ó ÏL' ,'Ì‰ ÈBÏt ÏL'¯OÚ33ÔÈeÓË eÈ‰ Ì‡ :'Ô‰ ∆¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ»¿ƒ
˙Èaa34ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -35‰„Oa ;36ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -37. ««ƒ…»«¿«»∆¿»»«»ƒ

;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÏhÏ ÏBÎÈ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»…∆ƒ»ƒ…¿»»«»ƒ
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»…»«¿

שאמרנו 31) ממה שחוץ לומר ורוצה שם. בברייתא זה אף
ישנה  כן כמו נאמן, - כמוסר דבריו אמר שאם למעלה
כמוסר  מפורש אמר שלא פי על אף דלהלן בהא נאמנות

כן. מוכיח שהעניין "מיגו",32)אלא צריך באחד דווקא
"מיגו". בלי אפילו ממון להוציא יכולים שניים אבל

שני".33) "מעשר תימן: יד אינו 34)בכתב שהעד במקום
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אליו. להגיע אחד.35)יכול עד פי על ממון מוציאין שאין
בעצמו.36) ליטול יכול שהוא לו 37)במקום יש שהרי

כרצונו, בהם ולעשות בעצמו ליטלם הוא שיכול מיגו,
שלא  פי על ואף כן. לו אמר אביהם כי לאמר נאמן ולפיכך
שהטמין  מאחר "השבעה", של חשש אין כמוסר, דבריו אמר
משם, ליטלו יכול שהעד ובמקום הזה העד בפני הכסף

שם). יוסף (נימוקי לו מסר אמת דברי בוודאי

.æÈ¯‰38ÂÈ·‡ BÏ ÁÈp‰L ˙BÚÓ ÏÚ ¯ÚËˆÓ ‰È‰L ¬≈∆»»ƒ¿«≈«»∆ƒƒ«»ƒ
CÎÂ Ck :ÌBÏÁa BÏ e¯Ó‡Â ,Ì‡ÈaÁ‰ ÔÎÈ‰ Ú„È ‡ÏÂ¿…»«≈»∆¿ƒ»¿»¿«¬»¿»
¯OÚÓ ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,Ì‰≈ƒ¿¿ƒ≈¿∆¿ƒ≈¿∆«¬≈
ÔÈn·e BÏ ¯Ó‡pL ÈBÏt ÌB˜Óa Ô‡ˆÓe ,Ô‰ ÈL≈ƒ≈¿»»ƒ¿¿ƒ∆∆¡««ƒ¿»
È¯·c :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,‰OÚÓ ‰È‰ ‰Ê - BÏ ¯Ó‡pL∆∆¡«∆»»«¬∆¿»¿¬»ƒƒ¿≈

.ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ˙BÓBÏÁ¬…«¬ƒ¿…ƒƒ

שם.38) בברייתא זה אף

.çÚ¯Ó ·ÈÎL39‰„B‰L40,‰Ó B„Èa ÈBÏÙÏ LiL ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ¿»»∆
'ÂÈzÚ¯t' eÈ·‡ eÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁ :ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â41- ¿»¿¿ƒ»«¿»«»»ƒ¿«¿ƒ

ÔÈÚaLÂ ,ÔÈÓ‡42.˙q‰ ˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ∆¡»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆¿«∆≈

רבה.39) של מימרא קעה. בתרא שם:40)בבא בגמרא
שהיה  בזה, להדגיש רצה רבינו אבל שאמר". מרע "שכיב

ד. הלכה למעלה שכתב וכמו הודאה, כלומר:41)בדרך
חייב  שעודנו היה סבור בידי" לפלוני "מנה להם שאמר בעת
המתחיל  דיבור שם (תוספות לו שפרע נזכר כך ואחר לו
בזה, נאמן עליו, מיושבת דעתו שאין מרע, שכיב ורק חזר)
נאמן  כך אחר שפרע אמר ואם שם). (תוספות בריא ולא
מיימוני). בהגהות וראה שם, (תוספות בריא היה אם אפילו

ידו 42) זזה שלא טוען כשהתובע והיינו, הכל. כופר כל כדין
אחרת  כי פרעתי, אמר שלא לו וברי אביהם של ידו מתחת
טוען  מהלכות א (פרק שמא טענת על היסת נשבעים אין

ז). הלכה ונטען

.è¯Ó‡43eÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁ :ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â ,'ez' »«¿¿»¿¿ƒ»«¿»«»
'ÂÈzÚ¯t' eÈ·‡44ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ -45. »ƒ¿«¿ƒ≈∆¡»ƒ

שם.43) בגמרא המסקנה לפי רבה של המימרא המשך
כנ"ל.44) שפרע כך אחר נזכר שאמר 45)כלומר, שכיוון

נאמן  ואינו פרע, שלא וידע בדבר היטב דקדק ודאי "תנו",
אביהם  להם שאמר טוענים אם אולם, כך. אחר שנזכר לומר
יד. קטן סעיף שם ש"ך וראה נאמנים, ודאי כך אחר שפרע

.é¯Ó‡46È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :47:ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â , »«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
ep˙48'ez' ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ -49ÔÈpÓe , »«≈∆¡»ƒ∆¬≈…»«¿ƒ«ƒ

ÔzÏ ÔÈ·iÁL eÚ„È50? »¿∆«»ƒƒ≈

הגמרא.46) בסוגיית שם בתרא בדרך 47)בבא והיינו,
המדובר  שהרי "השבעה" של חשש יש כן לא שאם הודאה,
מזה, ידעו לא שהיתומים אלא כדלהלן, "תנו" אמר כשלא

להלן. להלכות 48)ראה בניגוד בעצמם, פרעו שהם
פרע. שאביהם הייתה שטענתם חשש 49)הקודמות, ויש

שנתברר  אלא ג הלכה למעלה כמבואר "השבעה", של
כנ"ל. הודאה, בדרך הייתה שאמירתו שהרי 50)לבסוף

הדבר  שנתברר עד הודאה בדרך הייתה שאמירתו ידעו לא
בניו  את להשביע שלא כן שאמר סברו ודאי כן ואם לבסוף,
יז. מציעא בבבא שאמרו מה לכך דוגמא נתנו. לא ובוודאי
ואמר  חובך) (=לבעל לו תן צא הדין) (=בית לו "אמרו
נאמן", אינו פרעתי ואמר לו ליתן אתה חייב - נאמן פרעתי,
ליתן, שעליו ויודע ברור פסקֿדין הוא לו" תן ש"צא לפי
אינו  ולפיכך ברור פסקֿדין אינו לו" ליתן אתה "חייב אבל
לו  ברור שלא כיוון פרע לא שוודאי פרעתי, לומר נאמן

בראב"ד. וראה משנה). (מגיד לשלם שצריך

.àé,ÔÈÓ‡ - 'ep˙' ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â ,'ez' ¯Ó‡»«¿¿»¿¿ƒ»«∆¡»ƒ
.e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈∆»¿

.áéÚ¯Ó ·ÈÎL51CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â „Á‡Ï ‰Ó Ô˙pL52 ¿ƒ¿«∆»«»∆¿∆»¿»«≈
‰È‰ Ìi˜ Ì‡ :˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó»∆∆ƒ¿ƒ¿»«¿»∆≈ƒ«»»»

Ú¯Ó ·ÈÎM‰ BÏ Ô˙pL ‰ÚLa53ÈÓ ÈL¯BÈÏ e˙pÈ - ¿»»∆»««¿ƒ¿«ƒ»¿¿¿≈ƒ
È¯·cL ;BÏ eÁlzLpL54ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL ∆ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ¯eÒÓÎÂ55Ìi˜ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .Ô‰56ÈL¯BÈÏ e¯ÊÁÈ - ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ…»»«»«¿¿¿¿≈
˙ÓÏ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;ÁlLÓ57. ¿«≈«∆≈ƒ¿»¿≈

יד:51) ואין 52)גיטין כזכי", לאו ש"הולך הוא וכלל
זה  - ד) הלכה ד פרק (למעלה לידו שיגיע עד  זוכה המקבל
כזכי" "הולך אמרו מרע בשכיב אבל בבריא אלא אינו

שם). בעבורו.53)(גמרא לזכות השליח היה יכול שאז
שם.54) הרי"ף פי 55)מדברי על ואף קניין. צריך ואינו

(למעלה  מיתה לאחר אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת
מרע? השכיב בחיי המקבל מת הרי וכאן ח) הלכה ח פרק
מיד  שיקנה דעתו בוודאי לשליח המנה ונתן שטרח כיוון -
בית  בשם לו קטן סעיף קכה סימן משפט בחושן (ש"ך

לשליח.56)יוסף). השכיבֿמרע שנתן בשעה
שם.57) הרי"ף מדברי

.âéÚ¯Ó ·ÈÎL58ez :¯Ó‡L59,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
- ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡Â ,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó LÏLe¿≈ƒ¿ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ

‰ÎÊ ¯ËMa Ì„Bw‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡60CÎÈÙÏ .61‡Ï Ì‡ , ≈¿ƒ«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ…
ÈÙÏ ‡ˆÓp‰ ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó ÚLz ÁÈp‰62·˙kM ‰Ó ƒƒ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«∆»«

Ì‡Â .Ô‰Ï63ÔlkÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ64, »∆¿ƒ»»»»¿«∆ƒÀ»
Ô‰Ï ·e˙kM ‰Ó ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ65„ˆÈk .66? ƒ»∆»¿∆»¿ƒ«∆»»∆≈«

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa - ÌÈMÓÁÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ ·BÁ‰ ‰È‰»»««¿«≈«¬ƒƒ«««»«ƒ
ÏÚ·e ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó Ô˙B≈≈»«««¿≈≈»«¬ƒƒ««

.ÌÈ˙‡Ó Ô˙B ˙B‡Ó Úa¯‡‰»«¿«≈≈»«ƒ

קלח.58) בתרא ללא 59)בבא נכסיו כל במחלק והיינו,
מיתה. מחמת במצווה או יכול 60)שיור, אדם שאין

לכולם  לתת בעצם התכוון והוא כאחד, משפטים שני להוציא
המקבלים  שמות את לפרט לו היה שהכרחי אלא אחת, בבת
שהיה  בכולם, שווה הסכום שאם אומרים ויש זה. אחרי בזה
דין  כאן יש - זה, אחרי בזה לפרט ולא יחד, לכוללם יכול

משנה). (מגיד הרי"ף.61)קדימה לפי 62)מדברי היינו,
אותנו  מעמידה זו שחלוקה הרי"ף, שמסביר כמו האחוזים,
מן  וחצי פעם או כפליים לזה לתת הנפטר, של רצונו על
הלכה  אישות מהלכות י"ז פרק עיין כתובה, ולעניין השני.
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ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות כ בפרק עיין חוב, ולעניין ח.
שם.63) הברייתא את 64)המשך קיבלו שכולם אחרי

ליורשים, נכסיו הניח כשלא והמדובר אחת. בעת המתנה
יד  הלכה להלן משנה (מגיד מהם גובה להם, הניח שאם

הרשב"א). כדלהלן.65)בשם האחוזים לפי היינו,
שם.66) הרי"ף, מדברי

.ãéÏ·‡67,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¬»ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒ
ÂÈ¯Á‡Â68˙B‡Ó Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ˙B‡Ó LÏL ¿«¬»¿≈ƒ¿ƒ¿«¬»«¿«≈

Ì„Bw‰ Ïk - ÈBÏÙÏ69‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÊ ¯ËMa ƒ¿ƒ»«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ»»
‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ»»¿«∆ƒ»«¬≈∆

.ÂÈÙ ÈÙÏMÓ ‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÂÈÙlMÓƒ∆¿»»≈∆ƒ∆ƒ¿≈»»

שם.67) הברייתא, את 68)לשון מדגיש הוא שכאן
והאיחור. בעיזבונו 69)הקדימה מספיק סכום אין שאם

קודם  המתנה, את שקיבל הראשון, ייקח כולם, לחלוקת
אחריו. שבאים לאלו

.åèÚ¯Ó ·ÈÎL70ÏÎ‡È ,‰Ê ˙È·a ÈBÏt ¯e„È :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»¿ƒ¿«ƒ∆…«
‡lL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê Ï˜c ˙B¯t ÈBÏt71‰˜‰ ¿ƒ≈∆∆∆…»«¿∆…ƒ¿»

Â ‰ÏÈÎ‡‰Â ‰¯Èc‰L ,LnÓ Ba LiL ¯·c Ì‰Ï‡ˆBiÎ »∆»»∆≈«»∆«ƒ»¿»¬ƒ»¿«≈
ÔÈ˜ ÔÈ‡L ‰LÎe ¯ea„k Ô‰ È¯‰ Ô‰a72Ï·‡ .73Ì‡ »∆¬≈≈¿ƒ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¬»ƒ

ÔÓÊ „Ú Ba ¯e„iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê ˙Èa ez :¯Ó‡»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈∆»«¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê Ï˜„ ez :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈∆…«≈»

˙B¯tÏ Ûeb‰ Ì‰Ï ‰˜‰ È¯‰L ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -74, ¿»»«»ƒ∆¬≈ƒ¿»»∆««≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ba LiL ¯·c Ûeb‰Â¿«»»∆≈«»¿≈…«≈»∆

נחמן.70) רב של מימרא קמז: הר"י 71)שם מדברי
טעם  נחמן) רב אמר המתחיל דיבור (שם ולרשב"ם מיגאש.

פירות. אכילת על בקניין.72)אחר בבריא אף כלומר,
אינה  קניין, במקום שהיא בשכיבֿמרע, האמירה גם כן ואם

שם). (גמרא שם.73)מועילה המימרא ראה 74)המשך
א. הלכה מכירה מהלכות כג פרק

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) בדבריו, באר שלא מרע שכיב משפטי בו נתבארו

הדבר  שיעור באר שלא אם המקבלים, הם מי באר שלא
כוונתו  לדון וכן זה, אחר הנמשך וכל עניינו, או להם הניתן

בזה. נמשך שהוא ומה בזה התלוי וכל במתנותיו

.àÚ¯Ó ·ÈÎL2ÔÈ‡ - È·Ï el‡ ÌÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»ƒ≈¿»«≈
ÌÏÏÎa ˙Ba‰3‰È‰ .4Ô·e Ôa B‡ ,˙·e „Á‡ Ôa BÏ «»ƒ¿»»»»≈∆»«≈∆

Ôa‰5ÔBLÏ ‡e‰L ,'È·Ï' ¯Ó‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆»«¿»«∆¿
‡¯˜ „Á‡‰ Ôa‰L ;B·Ï ‡l‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈa«̄ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿∆«≈»∆»ƒ¿»

ÌÈa6. »ƒ

שלפנינו.2) ההלכה המשך מתוך בשכיב 3)יוצא דווקא
רוצה  אינו מיתה שבשעת לפי בניו, בכלל הבנות אין מרע
הבנות  אף - בריא במתנת אבל דאורייתא, נחלה לעקור
הערה  שם ועיין יד, הלכה ו פרק למעלה כמפורש בכלל,

ורב 4)פח. רבא עלֿידי שנפתרה בעיא קמג: בבאֿבתרא
בני 5)יוסף. בלשון שם) (בבאֿבתרא בניו בכלל שאינו

שם). (רשב"ם פלוא 6)אדם "ובני ח: כו, בבמדבר כמו
אליאב".

.áÚ¯Ó ·ÈÎL7‡·e ,˙ÓÂ ,'‰i·BËÏ ÈÒÎ' ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«¿ƒ»»≈»
ÔÏËB - '‡e‰ È‡' ¯Ó‡Â ‰i·BË BÓML „Á‡8Ì‡Â . ∆»∆¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿ƒ

˜ÊÁ‰9·¯ BÓL10ÔÏËB BÈ‡ - ‰i·BË11‰È‰ Ì‡Â . À¿«¿«ƒ»≈¿»¿ƒ»»
Òb Ú¯Ó ·ÈÎL12BÓLa B˙B‡ ‡¯B˜Â Ba13ÔÏËB -14. ¿ƒ¿««¿≈ƒ¿¿»

יוחנן.7) רבי של מימרא פה: שיש 8)כתובות אע"פ
להביא  אפשר אותו שגם טוביה, ושמו אחד עוד בסביבה
(שו"ע  לו נותנים לבוא, הזדרז שלפנינו שזה כיון - בחשבון
ואין  לו, כיוון שוודאי כט). סעיף רנג סימן חושןֿמשפט
ס"ק  שם (סמ"ע להגלות הדבר סוף שהרי לרמאות, חשש

בגמרא.9)סג). להוראה.10)שם מפני 11)מוסמך
קורא  היה לא שלרב סתם, טוביה עם אותו לזהות שאין

בו.12)בשמו. ֿ 13)רגיל (משנה עצמו לבין בינו
שרגיל 14)למלך). כיון - אחרים בפני כן לו שקרא אע"פ

תמ  (משנהֿלמלך).לקראו עצמו לבין בינו כן יד

.âe‡a15BÓL ˜ÊÁÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Úa˙Ï ÌÈL »¿«ƒƒ¿…«¿»∆»≈∆À¿»¿
„ÈÓÏz - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,‰i·BËƒ»ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ»»«¿ƒ

Ì„B˜ ÌÎÁ16Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ‡ . »»≈≈»∆«¿ƒ»»¿»»∆»≈∆
ÔÎL17‰È‰ .Ì„B˜ ‡e‰ - ·B¯˜ B‡18„Á‡Â ÔÎL „Á‡ »≈»≈»»∆»»≈¿∆»

Ì„B˜ ÔÎL - ·B¯˜19Ì‰ÈL .20Ì‰ÈL B‡ ÌÈ·B¯˜ »»≈≈¿≈∆¿ƒ¿≈∆
eOÚÈ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ì‰ÈL B‡ ÌÈÎL21ÔÈic‰ ¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ«¬««»ƒ

‰‡¯iL BÓk‰Ê ÏÚL ‰ËB ÔzÚcL ÈÓ Ïk ;Ì‰Ï ¿∆≈»∆»∆»ƒ∆«¿»»∆«∆
.ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˙B - ¯Ó‡»«¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ

שם.15) הסוגיא אדם,16)המשך רוצה הסתם מן כי
היא  רבה שמצוה מנכסיו, תלמידֿחכם להנות למות, ההולך

רש"י). - לד: אצלו 17)(ברכות הרגיל חבר כלומר,
שם). (רמ"א ומתן שם.18)במשא שנפתרה, בעיא

קרוב 19) שכן "טוב י: כז, במשלי שנאמר למה בהתאם
שאם  ליורשו, ראוי אינו כשהקרוב והמדובר רחוק". מאח
לח  ס"ק רנג סימן (ש"ך לשכן קודם הוא - ליורשו ראוי

ה'טור'). רבינו 21)שם.20)בשם של פירושו זהו
לפי  יעשו שהדיינים והוא, דדייני. שודא התלמודי: למונח

דעתם, רש"י אומד פירש וכן לתת. הנותן כוונת היתה למי
פירשו: דדייני, שודא ד"ה שם, ה'תוספות' ברם שם.
כא  פרק למעלה וראה רוצים. שהם למי נותנים שהדיינים
 ֿ (בבא בתוספתא שאמרו ומה טו. הלכה מכירה מהלכות
מאתים  תנו "האומר :(414.18 עמ' צוק"מ יא פרק בתרא
אין  שמעון, בן יוסף שני שם והיו שמעון, בן ליוסף דינר
היה  לזה ולא אוהב היה לזה לומר הדיוט לשון דורשין
כדעת  - "התוספתא - בשוה". חולקים שניהם אלא אוהב,
הלכה  ואין צד.) (כתובות יחלוקו] [שאמר: שטרות בשני רב
מאירי  - דדייני]" שודא שאמר שם כשמואל [אלא כן
שהתוספתא  שם הרא"ה כתב וכן .380 עמוד פה: בכתובות
 ֿ כסף ועיין דילן". בגמרא לה מייתינן מדלא "משובשת,
באופן  שהמדובר לט) ס"ק (שם הש"ך וכתב משנה.
רוצים  אם אבל מהם, לאחד לשלם מסכימים שהיורשים
שמעון  בן יוסף בשני כמו כן לעשות הם יכולים - לדחותם,
לדחותו  יכולים ששניהם מהם, אחד על חוב שטר שיצא
בלחםֿמשנה  וראה ח). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פכ"ד

כאן.

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



dpzneקכ dikf zekld - oipw xtq - ixyz 'b iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ãÚ¯Ó ·ÈÎL22ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¬ƒ≈≈»

במצוה 22) או במחלק ומדובר הבאה. ההלכה מתוך יוצא
מיתה. מחמת

.ä¯Ó‡23ÏËB ÈBÏt :ÔÈ˜ÏBÁ - È·Ïe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ : »«¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ≈
‰ˆÁÓ ÂÈa ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ24‰OÚÓe .25¯Ó‡L „Á‡a ∆¡»¿»»»∆¡»«¬∆¿∆»∆»«

‡È‰ Ïhz :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;CÈ·ÏÂ CÈÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿¬»ƒƒ…ƒ
.‰ˆÁÓ ÌÈa‰ ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ∆¡»¿»«»ƒ∆¡»

יוסף.23) רב כדעת קמג. דברי 24)בבאֿבתרא הם וכך
לאהרן  מחצה - ולבניו לאהרן "והיתה שם: בברייתא רבי

לבניו". שם.25)ומחצה בבאֿבתרא

.åÈa ÔÈÏËB - ÈBÏt È·ÏÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ :¯Ó‡»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈
ÁÓ ÈBÏt‰ˆ26.‰ˆÁÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰Â , ¿ƒ∆¡»¿«¿«ƒ»ƒƒ∆¡»

במקום 26) רק לא מחצה, תמיד נוטל הכלל רבינו, לשיטת
פרטים. כמה כלפי אף אלא הקודמת, כבהלכה אחד פרט

.æÚ¯Ó ·ÈÎL27ÏhÈ - ÈÒÎa ÈBÏt ˜ÏÁÈ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»««¬…¿ƒƒ¿»«ƒ…
‰ˆÁÓ28ez .29˜ÏÁ30„Á‡ ÏhÈ - ÈÒÎa ÈBÏÙÏ ∆¡»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ…∆»

¯OÚ ‰MMÓ31ÚÈ·¯ ÏhÈ :‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒƒ»»»¿≈ƒ∆»ƒ…¿ƒ«
ÌÈÒÎp‰32. «¿»ƒ

מרע",27) "שכיב מפורש נזכר לא ושם סג. בבאֿבתרא
שמדובר  רבינו סובר - "האומר" שם שהובא מכיון אלא
בבריא  שהרי וכמסורים, ככתובים שדבריו מרע, בשכיב

קנין. "יחלוק".28)צריך במילה: כלול בעיא 29)שזה
הבאה. בהלכה הובא שתוכנה מברייתא, שנפתרה שם,

מהו?30) "חלק" לנו ידוע הפחות 31)ולא והוא
רבינא  של הכוונה היתה וזו הבאה. שבהלכה שבשיעורים

הבעיא. לפתרון קיסי "שאין 32)בר הרי"ף: שכתב כמו
וכוונת  מרביע". פחות על סתם חלק לומר אדם בני דרך
מתחילת  לפתור היתה הבעיה, בפתרון קיסי בר רבינא

מרביע". פחות אין - בבור לפלוני חלק "תנו הברייתא

.çÚ¯Ó ·ÈÎL33¯B·a ÈBÏÙÏ ˜ÏÁ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿≈∆ƒ¿ƒ¿
ÔÈi‰34Ba BÏ ez :¯Ó‡ .ÔÈi‰ ÚÈ·¯ ÏhÈ - ÈÏ LiL ««ƒ∆≈ƒƒ…¿ƒ«««ƒ»«¿

˙È·ÁÏ ˜ÏÁ35ËeÚÓ È¯‰ -36˙ÈÈÓL ÏhÈÂ ,37.ÔÈi‰ ≈∆∆»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿ƒƒ««ƒ
‰¯„wÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :¯Ó‡38ÌÈMÓ ˜ÏÁ ÏËB - »«¿≈∆«¿≈»≈≈∆ƒ¿≈

ÁÈÙhÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :¯Ó‡ .ÔÈi‰ ÔÓ ¯OÚ39- »»ƒ««ƒ»«¿≈∆«»ƒ«
‰l‚ È¯‰L ;¯BaaL ÔÈi‰ ÔÓ ¯OÚ ‰MMÓ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆ƒƒ»»»ƒ««ƒ∆«∆¬≈ƒ»

Ôek˙ ËÚeÓ ˜ÏÁlL BzÚ„40. «¿∆¿≈∆»ƒ¿«≈

שם.33) מים.34)ברייתא של בור וברשב"ם: ברי"ף
החבית.35) לתוך הבור מן ל"חבית"36)למלאות שמילת

אלא  הבור, מן צריך שלא כלומר, הבור. ממדת למעט באה
חבית. למלאות שם).37)בכדי (רי"ף חכמים שיערו שכך

מחבית.38) הקטנה בקדרה, לשים שצריך כד 39)מה
לשתייה. במתנה,40)קטן רק זו שהלכה הר"ח, שיטת

לפי  חלק מקבל שהוא היינו, מודיעים, הדמים - במקח אבל
סובר  אינו רבינו אבל (מגידֿמשנה). שנתן המעות חשבון

מהלכות  פכ"ז למעלה שנראה כמו מודיעים, שהדמים
(לחםֿמשנה). ג הלכה מכירה

.èÔÈ‡Â41.¯Á‡ ÔÈ„Ï el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓ ÔÈ¯ÓBb ¿≈¿ƒƒ«ƒƒ»≈¿ƒ«≈

את 41) לנמק יפה יודעים אנו שאין לפי שם. הרי"ף מדברי
חלק  "תנו לענין ורק חכמים. כאן שנתנו האלו השיעורים

שם). (רי"ף בכאן למדו בנכסי", לפלוני

.éÚ¯Ó ·ÈÎL42Ïhz :¯Ó‡L43ÔÓ „Á‡k ÈzL‡ ¿ƒ¿«∆»«ƒ…ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈa‰44Ì‡Â .ÂÈaÓ „Á‡k ˙ÏËB -45e„ÏB46BÏ «»ƒ∆∆¿∆»ƒ»»¿ƒ¿

ˆÓ - ‰‡ev‰ ¯Á‡ ÌÈa˙ÚLa eÈ‰L el‡ ÌÚ ÔÈÙ¯Ë »ƒ««««»»ƒ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿«
‰LÏL eÈ‰ ?„ˆÈk .Ôlk ÌÚ ˜ÏÁ ˙ÏËBÂ ,‰‡ev‰««»»¿∆∆≈∆ƒÀ»≈«»¿»
- ÌÈL BÏ e„ÏB ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰‡ev‰ ˙ÚLa ÌÈ·»ƒƒ¿«««»»¿««¿«¿¿«ƒ
.ÔBÓn‰ Ïk ˙e˙L ‡e‰L ,‰MÓÁ‰ ÔÓ „Á‡k ˙ÏËB∆∆¿∆»ƒ«¬ƒ»∆¿»«»

בר 42) יוסף לרב אבא רבי ששלח מימרא קכח: בבאֿבתרא
ז  הלכה למעלה וראה מרע, שכיב הוזכר לא שם ואף חמא.

הבאה. בהערה ולהלן כו, המועיל 43)והערה לשון וזהו
ג). הלכה ט פרק למעלה (ראה מרע בשכיב היינו,44)רק

הבנים. מן כאחד שוה רבא,45)חלק של התוספת כדברי
שם. חלקם 46)בגמרא ונתרבה הצוואה, אחר מתו ואם

(רשב"ם). מהם כאחד היא אף נוטלת - שנשארו אלה של
הראב"ד). בשם (מגידֿמשנה בזה מפקפקים ויש

.àédÈ‡Â47BÏ eÈ‰L ÌÈÒÎa ‡l‡ Ì‰nÚ ˙ÏËB ¿≈»∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿»ƒ∆»
ÔÓÊ ¯Á‡ BÏ e‡aL ÌÈÒÎ Ï·‡ .‰‡ev‰ ˙ÚLaƒ¿«««»»¬»¿»ƒ∆»««¿«

‰‡ev‰48¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;˜ÏÁ Ô‰a dÏ ÔÈ‡ - ««»»≈»»∆≈∆∆≈»»«¿∆»»
.B˙eL¯a ‡a ‡lL∆…»ƒ¿

רבא.47) ובנכסים 48)מדברי ד"ה שם, ברשב"ם גם כן
עכשיו. של

.áéÚ¯Ó ·ÈÎL49ÈBÏÙÏ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ
BLÈÓLz ÈÏk ÏËB -50ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ‡Ï Ï·‡ , ≈¿≈«¿ƒ¬»…ƒƒ¿ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51¯Ó‡ .52ÏËB - ÈlL ÔÈÏËÏhÓ Ïk : ¿«≈»∆»«»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈
Ïk‰53. «…

שמכיון 49) אלא מרע" "שכיב הוזכר לא שם וגם קנ. שם
בשכיב  שמדובר ע"כ קנין, בלי אמירה אלא הוזכרה שלא

"מטלטלין"50)מרע. בכלל הם אלו שרק הבית, תשמישי
אדם. בני לבד 51)בלשון ד"ה שם (רשב"ם בהמות כגון

בכלל  שאינם (רמ"ה), ופרקמטיאות וסחורות ושערי) מחיטי
לרבות,53)שם.52)"מטלטלין". באה "כל" שמילת

אלו. אף

.âéÌÈ„·Ú‰Â54ÏÏÎa55¯ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ÌÈÁ ¿»¬»ƒƒ¿««ƒ«¿¿ƒ¬»…≈«ƒ
ı¯‡Ï ˙¯aÁÓ ‡È‰ È¯‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰56. ««¿»¿«≈»∆¬≈ƒ¿À∆∆»»∆

אותה 54) פתר הרי"ף אך נפשטה, שלא שם, בגמרא בעיא
מיתומים  חובו גובה המלוה שאין קכח. שם שאמרו ממה
להסתירם, שאפשר כיון כמטלטלין, שהם הרי ומעבדים,
שם. נמוקיֿיוסף ועיין כקרקע. הם הדין שמן אע"פ

הם 55) כן, לא שאם שלי". מטלטלין "כל אמר אם והיינו,
(מגידֿמשנה). ושעורים נוהגים 56)כחיטים אין כלומר,
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כדי  לטלטלה שרגילים העליונה, הריחיים אבל לטלטלה.
שם). ורי"ף (גמרא מטלטלין בכלל היא - לתקנה,

.ãé¯Ó‡57ÏËÏhn‰ Ïk :58ÌÈÁ¯ Û‡ ÏËB - »«»«ƒ«¿≈≈«≈«ƒ
.da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰««¿»¿«≈»

אין 58)שם.57) כי אם לטלטלו, שאפשר מה כל משמע,
כן. לעשות נוהגים

.åèÚ¯Ó ·ÈÎL59Ïk ÏËB - ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ≈»
ÔÈÏËÏhn‰60˙BÚ˜¯w‰ ÏÎÂ61ÌÈ„‚a‰Â62ÌÈ„·Ú‰Â «ƒ«¿¿ƒ¿»««¿»¿«¿»ƒ¿»¬»ƒ

˙BÙBÚ‰Â ‰Ó‰a‰Â63- ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÌÚ ÔÈlÙz‰Â . ¿«¿≈»¿»¿«¿ƒƒƒ¿»¿»ƒ
˜ÙÒ Ba LÈ - ‰¯Bz ¯ÙÒ Ï·‡ .ÌÈÒÎp‰ ÏÏÎa Ïk‰64 «…ƒ¿««¿»ƒ¬»≈∆»≈»≈

ÏÏÎa ‡e‰ Ì‡65BÈ‡ B‡ ÌÈÒÎ66BÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -67.B„iÓ ≈ƒƒƒ»

וקנא.59) קנ: אבל 60)שם בגמרא, מפורש נאמר לא
דלהלן. הדברים פירוט מתוך שם.61)יוצא מפורש

שם.62) מפורש זה והעיר 63)גם שם. מפורש זה כל
שם, בגמרא שנזכרו ושטרות" "כספים על בלחםֿמשנה

רבינו. בגמרא.64)והשמיטם שם יכול 65)בעיא שהרי
(שם). אשה לישא כגון מסויימים, לצרכים למוכרו

אם 66) להעיר: ואין דבר. לכל למוכרו רשות לו אין שהרי
השכיבֿמרע, במתנת שיור אינו למה הנכסים, בכלל אינו
שכיון  - טו)? הלכה פ"ח (למעלה בריא כמתנת קנין שיצריך
(אורֿשמח). שיור זה אין הנכסים, בכלל שאינו

מרע,67) שכיב במתנת ספק בדין ד) הלכה ט (פרק למעלה
מוציאין  אין תפס ש"אם כתב ולא קנה", "לא רבינו פסק
ספק  אין כאן אבל בספק, מוטלת המתנה כל שם - מידו"
בכלל  הוא גם אם ספרֿהתורה על אלא המתנה, עיקר על
ונטען  טוען מהלכות בפ"ט [וראה (לחםֿמשנה). לא או

וצ"ע]. יב, הלכה

.æèÚ¯Ó ·ÈÎL68ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
BÏ Èe‡¯k È¯BÎa69.B˙¯BÎa ÏËBÂ ÔÏËB - ¿ƒ»»¿»¿≈¿»

בברייתא.68) קלח. מילים 69)בבאֿבתרא הן אלו
חלק  על נוסף שנוטלן לרבות באות הן ולפיכך מיותרות,
זו. מיותרת מילה הזכיר לא אם בסמוך וראה שלו. בכורה

.æé¯Ó‡70'B˙¯BÎ·a'71˜ÏÁ ‰ˆ¯ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - »«ƒ¿»»«»∆¿»»»≈∆
ÏËB - ‰¯BÎa72‰ˆ¯ ,73.ÏËB - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»≈»»»«ƒ≈

הברייתא.70) המשך לו.71)שם, כראוי אמר: ולא
יכול 72) שאינו זוז, ממאתיים יותר הוא הבכורה חלק אם

יתר  של מחלקם לגרוע יכול כי אם מהבכורה, אותו לסלק
סימן  ובסמ"ע ג, הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה היורשים.

יח. ס"ק ולא 73)רנג לו" "כראוי לא הזכיר לא ואם
לקמן. ראה "בבכורתו",

.çéÔÎÂ74ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
dÏ Èe‡¯k75¯Ó‡ Ì‡Â .d˙a˙k ˙ÏËBÂ ÔzÏËB - »»»«¿»¿∆∆¿À»»¿ƒ»«

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ d„È - 'd˙a˙Îa'76. ƒ¿À»»»»«»∆¿»

שם.74) הברייתא מילים 75)המשך כאן יש ושוב

הכתובה. על העודף את לרבות הבאות מיותרות,
יותר 76) הכתובה ואם כתובתה, את לבטל יכול שאינו

הכתובה. נוטלת - מהמתנה

.èéÈe‡¯k È·BÁ ÏÚa ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡»«¿»«ƒƒ¿ƒ««ƒ»»
BÏ ÔÈ‡ - 'B·BÁa' ¯Ó‡ .B·BÁ ˙‡ ÏËBÂ ÔÏËB - BÏ¿»¿≈∆»«¿≈

B·BÁ ‡l‡77. ∆»

יותר 77) היא אם המתנה, את לקחת העליונה על ידו ואין
כריבית, נראה זה מחובו, יותר לוקח הוא שאם מפני מחובו,
לו", "כראוי כשאומר משא"כ "בחובו", הזכיר שהוא אחרי
איזו  בעד תודה הכרת לו שחייב המוכיח, דיבור שהוא
שם  בסמ"ע וראה ההלואה, בעד כתוספת ולא חסד, גמילות

טז. ס"ק

.ëÚ¯Ó ·ÈÎL78ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
Ïk ,˙BzÓ ÈzL BÏ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Èz· ‡OÈÂ¿ƒ»ƒƒ¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈«»»

ÁwÈ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰ÊÈ‡79ÁwÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈∆≈∆∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ»ƒ»»ƒ«
ÁwÈ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÁwÈ - ˙a‰ ‡OÈ ‡ÏÂ ˙BÚn‰«»¿…ƒ»««ƒ«¬»ƒ»«ƒ«

È‡z ‰Ê È¯‰ - ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ BÏ e˙e Èza80‡ÏÂ , ƒƒ¿«¿«≈¬≈∆¿«¿…
.˙a‰ ÁwiL „Ú ˙BÚna ‰kÊÈƒ¿∆«»«∆ƒ«««

מסויימת,78) עובדא רקע על פפא. רב של מימרא כ. ביצה
הר  של ביאורו (דפוס ולפי שמת מי פרק בבבאֿבתרא י"ף
ע"ב). סו דף לקיים 79)ווילנא צריך היה זה, טעם [לולא

קודם  הוא אם אלא קיים התנאי שאין אע"פ התנאי, את
מהלכות  (בפ"ו רבינו לדעת - צד.) (בבאֿמציעא למעשה
כלומר  המעשה, את ממש הקדים שלא כל ד) הלכה אישות
המעשה  את שהזכיר אע"פ קיים, תנאו - נתן שלא זמן כל

הרמב"ן]. בדברי להלן עוד ועיין התנאי, אע"פ 80)לפני
(הלכות  תנאי אינו כפול שאינו תנאי וכל תנאו, כפל שלא
הלכה  שם (עיין כן הלכה בממון ואף ב), הלכה שם אישות
הצריכו  שלא כשם תנאי דיני הצריכו לא מרע, בשכיב - יד)
שם, במלחמות (רמב"ן עליו דעתו תיטרף שלא קנין, בו

שלמעלה). בהערה וראה

.àëÚ¯Ó ·ÈÎL81Èz·Ï ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈¿ƒƒ
ÛÈÒB‰Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡ C¯c Ì‡ ,d˙a˙ÎÏ B‡ ,d˙a˙Îa82 ƒ¿À»»ƒ¿À»»ƒ∆∆«¿≈»ƒ¿ƒ

‡Èe„p‰ ˙ÓeLa83dÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ·zÎÏÂ ¿««¿¿»¿ƒ¿…¿∆»∆¿»«ƒ≈»
˙B‡Ó Úa¯‡ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ ˙ÏËB∆∆∆»»«ƒ∆¬≈…»««¿«≈
‰È‰zM ‰Ó dÏ ez :¯ÓBÏk .d˙a˙Îa ‡l‡ ,Ì˙Ò ÊeÊ¿»∆»ƒ¿À»»¿«¿»«∆ƒ¿∆

.ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙Îa B˙ÓeL»ƒ¿À»»«¿«≈

הגמרא.81) מסקנת לפי קד: כבוד 82)בבאֿמציעא משום
בגוף 83)הכלה. בהם, זוכה ושהוא לו, מכניסה שהיא

ועם  כך, לשם נכסיו ומשעבד להם אחראי והוא ובפירות,
את  בחזרה מקבלת היא מיתתו לאחר או ממנו פרידתה
אישות  מהלכות טז (פרק ברזל" צאן "נכסי והם תמורתם,
ערך  את שמים היו האשה של כבודה ומשום א) הלכה
(פרק  משויים יותר חצי או בשליש מכניסה שהיא הנדוניה
סו:). בכתובות גמליאל בן שמעון כרבן יא, הלכה שם כג
המנהג  כפי הסכום מן מנכים היו יוצאת כשהיא וכמובן

יב). הלכה (שם להוסיף שהיה
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.áë¯Ó‡84CÎÂ Ck ,ÌÈ„‚a CÎÂ Ck Èz·Ï ‡Èe„ ez : »«¿¿¿»¿ƒƒ»¿»¿»ƒ»¿»
ÁÂ¯‰ - Ôk ¯Á‡ ÌÈÏk‰Â ÌÈ„‚a‰ eÏÊe‰ ;ÌÈÏk≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈ƒ««≈»∆«

ÔÎÂ .ÏBf‰ ¯ÚLk dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ85‡ Ì‡:¯Ó «¿ƒ¿¿ƒ»¿«««¿≈ƒ»«
ÔÈi‰ ÈÓc ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez86- ÔÈi‰ ¯˜e‰Â ,Èz·Ï ¿«¿«≈¿≈««ƒ¿ƒƒ¿«««ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ÁÂ¯‰87. »∆««¿ƒ¿¿ƒ»«¿«≈
‰OÚÓ88¯ÏB˜a ‡ˆBÈ ‰È‰L ,„Á‡a89ez :¯Ó‡Â «¬∆¿∆»∆»»≈¿»¿»«¿

ÔÈi‰Ó ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÈBÏÙÏ90;ÈBÏt ÌB˜Ó ÏL ƒ¿ƒ«¿«≈≈««ƒ∆»¿ƒ
B˙B‡ ÈÓcÓ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÏhÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ…«¿«≈ƒ¿≈
Úa¯‡ Ï˜LÓ ÔÈi‰ ÔÓ BÏ ÔzÏ ‰Ê Ôek˙ ‡lL .ÔÈi‰««ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒ≈ƒ««ƒƒ¿««¿«

ÊeÊ ˙B‡Ó91ÌÈÓ„Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ,92Ô„ÁiL ‰ÊÂ ;93, ≈¿…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ¿∆∆ƒ¬»
BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k94·eLÂ .95:¯Ó‡L „Á‡a ‰OÚÓ ¿≈¿«∆…¿«¬∆¿∆»∆»«

Ï˜„ È‡ˆÁ ÈL ÁÈp‰Â ,Èz·Ï Ï˜c‰96:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ; «∆∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈¬»≈∆∆»¿¬»ƒ
ˆÁ ÈM‰ Ïhz.Ï˜„ ‡¯wL Ì‰Â ,Ôek˙ ‰ÊlL .ÌÈ‡ ƒ…«¿≈¬»ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿≈∆»»∆∆
‰OÚÓ ·eLÂ97˙Èa ÈBÏÙÏ ez :¯Ó‡L „Á‡a ¿«¬∆¿∆»∆»«¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÔÈ¯Bk ‰‡Ó ˜ÈÊÁn‰98‰ÊÏ LiL ˙Èa‰ ‡ˆÓÂ , ««¬ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿∆
‰ÎÊ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰eˆÓ‰«¿«∆«¬ƒ≈»¿∆¿ƒ¿»¿¬»ƒ»»

‰Ê ˙È·a99‰ÊÏ B˙ekL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L .100;‰˙È‰ ¿«ƒ∆∆«¿»ƒ«¿ƒ∆«»»»∆»¿»
Ô˙Bp‰ ÏkL101Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa -102‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»«≈¿«ƒ»»≈¿≈…«≈

.el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈

אנו 84) ואין אבין. בר אידי רב של מימרא נד. כתובות
ואם  הצוואה. שעת של השער לפי דמים לה שיתנו אומרים,
לתת  וצריכים היתומים, הפסידו והכלים, הבגדים הוקרו

(מגידֿמשנה). היוקר מימרא 85)כשעת נד: שם זה אף
יוסף. רב היין),86)של (=מן חמרא" "מן שם: בגמרא

הראב"ד  הרי"ף, גרסו וכן חמרא". "מדמי שם גרס ורבינו
"מן  אמר שאילו שם. והמאירי סו.) לגיטין ברשב"א (הובא
ארבע. ד"ה שם 'תוספות' וראה להלן. מבואר דינו - חמרא"

יין.87) ולא לה, לתת ציוה היין דמי סה:88)שהרי גיטין
לגרדום.89)סו. הסוהר מבית הצואר שעל בסוגר
במשקל".90) "יין אמר ולא היין", "דמי אמר לא
"משקל".91) הזכיר לא הזכיר 92)שהרי שלא אע"פ

היין". מוכיח 93)"דמי שזה פלוני", מקום "של לומר:
שאם  יין, מאותו זוז מאות ארבע למשקל הכוונה כאילו
פלוני. מקום של יין הזכיר למה היין, לדמי כוונתו היתה

בשם 94) שם ורשב"א (רמב"ן לדחותו היתומים יוכלו [שלא
שלי", מיין זוז מאות "ארבע אומר היה אם כלומר: ר"ח)
יכולים  היו - פלוני" מקום של "מהיין מפרש היה ולא
וכמו  התכוון. מקום, באיזה לו שיש קבור שליין לדחותו
לפלוני  מנה תנו שאמר מרע "שכיב יג. בגיטין שאמרו
שמא  חיישינן נותנין, אין סתם מנה נותנין, זה מנה מנכסי,
"והלכתא  אמרו: שם שבמסקנא ואע"פ קאמר". קבור מנה
הלכה  י פרק למעלה רבינו פסק וכן חיישינן", לא לקבורה -
והטענות", הדינים מן "להסתלק כחו את לייפות כן כתב - א
שם  ובגמרא יד. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ד רבינו כלשון
לא  ופירש"י כחו", לייפות כדי "מחמרא, שם: שלפנינו
שכתב  מה (ועיי"ש יין" "דמי ולא "יין" לא בפירוש הזכיר
נראה  רבינו, דברי ומתוך כחו"). לייפות "כדי שאמרו במה
כחו"]. לייפות כדי פניא, דנהר "מחמרא שם: שגרס

אבימי 95) עלֿידי שנפשטה אשי רב בעיית קט: כתובות

רבא. בשם דקלים 96)מהגרוניא בשני שותפות לו שיש
יש  בדבר: המפרשים ונחלקו חצי. - מהם אחד בכל נפרדים,
יכולים  אם היה והספק אחרים, דקלים גם שהניח אומרים
להלכה  ופסקו אלה, חצאים שני לה ולתת לדחותה היורשים
הניח  שלא מפרשים, ויש שם). (רש"י התחתונה על שידה
כיון  ליטלם, יכולה אם היה והספק אלה, חצאים שני אלא
דעה  ולפי ליטלם. שיכולה להלכה ופסקו שלם, דקל שאינו
שלם  דקל לתבוע יכולה בוודאי אחרים דקלים לו יש אם זו,
שדעת  רנג, בסימן הביתֿיוסף וכתב יד). סימן שם (רא"ש

מג  ועיין השניה, כדעה נוטה ֿ 97)ידֿמשנה.רבינו בבא
אשי. רב כדעת עא. וכ"ה 98)בתרא "כדין", תימן: בכ"י

שאפשר  שם. שבגמרא גולפי" "מאה והיינו רומי. בדפוס
כדים. מאה - וברוחב באורך שלו, השטח פני על לסדר

מזה.99) פחות אחר לו אין יותר 100)אם שהוא למרות
אמר. משהוא אשי.101)גדול רב בדברי שם,

רק 102) לו לתת שהתכוון זוטרא כמר אומרים אנו ואין
ליורשים  השאיר והיתר הבית, מתוך כורים מאה של שטח

ועשרים). מאה ד"ה שם (רשב"ם

.âëÚ¯Ó ·ÈÎL103Ï˜L È·Ï ez :¯Ó‡L104ÏÎa ¿ƒ¿«∆»«¿¿»«∆∆¿»
B‡ ,˙aL105,Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ezz Ï‡ :¯Ó‡L «»∆»««ƒ¿»∆∆»∆∆

- ˙aL ÏÎa ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï ˜ÈtÒÓ BÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ»∆∆»∆«¿»«»
Ôk¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÌÈ˙B106‡lL ;107·ÈÚ¯‰Ï ‰Ê Ôek˙ ¿ƒ»∆»»¿»∆…ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ

‰‡ˆB‰a eÁÈÂ¯È ‡nL ,Ì˙B‡ Ê¯ÊÏ ‡l‡ ,ÂÈa ˙‡108 ∆»»∆»¿»≈»∆»«¿ƒ¿»»
.ÈcÓ ¯˙BÈ≈ƒ«

סט:103) בכתובות סלע.104)ברייתא כרב 105)חצי
בניגוד  ההלכה את שסיכם ע.) (שם עוקבא מר בשם חסדא

בברייתא. כדלקמן.106)לנאמר רצונו, היה זה שבוודאי
שם.107) הוצאתם.108)גמרא ויגדילו ירחיבו כלומר,

.ãëÔÈ‡ - e‰e„tÒz Ï‡ :¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»««ƒ¿¿≈
B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ109Ï‡ .110ÂÈÒÎpÓ e‰e¯a˜z111ÔÈ‡ - ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»»≈

ÏÚ BÓˆÚ ÏÈtÈÂ ÂÈa ÔBÓÓ ÏÚ ÒeÁiL BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆»«»»»¿«ƒ«¿«
‰¯e·˜ ‡Ïa BÁÈp‰Ï ¯eÒ‡L ,¯eav‰112ÔÈÙBk ‡l‡ , «ƒ∆»¿«ƒ¿…¿»∆»ƒ

.ÂÈÒÎpÓ B¯·˜Ï ÔÈL¯Bi‰ ˙‡∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

ויכול 109) הוא המת כבוד אם בזה נסתפקו מו: בסנהדרין
ונפשטה  לוותר, בידו ואין החיים, כבוד הוא או עליו, לוותר
רבינו  פסק וכן המת. כבוד שהוא נתן רבי של מברייתא

א. הלכה אבל, מהלכות יב מח.110)בפרק כתובות
מתנה. רב של שם).111)מימרא (רש"י הצדקה מן אלא

תקברנו 112) קבור כי שנאמר א הי, מצוה שהקבורה
בלאֿתעשה  עליו עובר מתו המלין וכל שם). אבל (הלכות
היא  בעיא כלל, לקברו שלא ציוה ואם מז:). (סנהדרין

שם. אבל בהלכות וראה שם, בסנהדרין

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) ליורשיו נכסיו שנתן מרע שכיב משפטי בו נתבארו

ואחריו  לאחר נכסיו הנותן כל וכן בהן, והתנה מהן לאחד
לזה. הדומה וכל מותו, לאחר נכסיו והנותן דינן, מה לאחר
שיש  במה להסתפק לחסידים שראוי בביאור הפרק ונסתיים

יחיה. מתנות ושונא שנאמר מתנות יקבלו ולא להם
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.àÚ¯Ó ·ÈÎL2¯Ó‡L3Èa :4ÈL¯ÈÈ ÈBÏt5È¯‰ - ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¬≈
Bc·Ï B˙B‡ L¯BÈ ‰Ê6.ÌÈa‰ ¯‡L e‰eL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ∆≈¿«¿…ƒ»¿»«»ƒ

ÔÎÂ7,ÔÈÁ‡‰ ÔÈa Á‡ B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa ˙a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«««≈«»»≈»«ƒ
ÔÈL¯BÈ ¯‡L B‡8.ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ¿»¿ƒ¿»»«»ƒ

שנפסקה 2) ברוקה, בן יוחנן וכרבי במשנה, קל. בבאֿבתרא
- בריא אבל מרע, שכיב ודוקא בגמרא. שם כמותו, הלכה

ב). הלכה (להלן קנה 3)לא לא - כתב אבל אמר, דוקא
הלכה  פ"ו (למעלה אפוטרופוס לעשותו אלא כתב שלא בנו,

ב). הלכה נחלות מהלכות פ"ו ולהלן למי 4)ב, אבל
יורשים  שיש במקום להוריש יכול אינו ליורשו, ראוי שאינו

א). הלכה נחלות מהלכות בפ"ו וכ"ה שם, דוקא 5)(גמרא
אין  - מתנה בלשון אמר אם אבל ירושה, בלשון כשאומר
לבין  ליורשו שראוי מי ובין מרע, לשכיב בריא בין הבדל
נפשו  כאוות ליתן יכול אופן בכל - ליורשו ראוי שאינו מי

ה). הלכה שם נחלות והלכות ה, הלכה ולמדו 6)(להלן
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים מהפסוק כן
(בבאֿבתרא  שירצה" מי לכל להנחיל רשות נתנה "התורה -
- בניו את הנחילו אלא בניו שינחלו נאמר לא שהרי שם)
שם). (רשב"ם מבניו שירצה מי לכל המנחיל שהוא הרי

אמר והמ  לא - בכור יש שאם בכור, שאין במקרה דובר
שם  נחלות (הלכות וגו'" לבכר יוכל "לא שנאמר כלום,

ב). שם.7)הלכה כשאין 8)ברייתא הבנות, בין בבת
ובשאר  בנות. ולא בנים לא כשאין האחים, בין באח בנים;

להם. קודמים אחרים ואין היורשים, הם כשרק יורשין,

.á‡È¯a‰ Ï·‡9ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -10. ¬»«»ƒ≈¿»»«»ƒ

ובקנין,9) ירושה, בלשון מיורשיו, לאחד נכסיו כל שנתן
בריא. מתנת ולדעת 10)כדין רבא. של בעיא קלא. שם

"ולא  נפתרה שלא בעיא היא מיגאש, ור"י הרי"ף האי, רב
'נמוקי  וראה מעשה), בה עושים (=לא עובדא" בה עבדינן
נראה  וכן ממנו, מוציאים המקבל תפס שאפילו יוסף',
סו. והערה טו הלכה פי"א למעלה וראה רבינו. מלשון

שם. ובלחםֿמשנה ד, הלכה שם נחלות בהלכות ולהלן

.âÚ¯Ó ·ÈÎL11ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L12ÂÈ¯Á‡Â ,13 ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡14. ƒ¿ƒ≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ

גמליאל,11) בן שמעון וכרבן בברייתא, קלז. בבאֿבתרא
מרע. שכיב ודוקא כמותו. הלכה שם, יוחנן רבי פסק שכן

ראוי 12) שאינו לפלוני, מרע שכיב במתנת נכסי כלומר:
אמר 13)ליורשו. אם והואֿהדין פלוני, של מותו אחרי

רבינו  בשם רמח, סימן חושןֿמשפט ('טור' תמות" "אם לו
גם 14)יונה). שלו, כולה היא - בידו שהמתנה זמן שכל

לשני  לו אין ואז למכרה. יכול ולפיכך הפירות, וגם הגוף
לפי  לו, יש ששייר מה אבל י. הלכה להלן ראה כלום,
ראוי  אינו הראשון והמקבל לפלוני", "ואחריו שאמר

הפסק. לה שיש מתנה אלא זו ואין ליורשו,

.ãÌ‡Â15BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯‰ ‰È‰16‰È‰L ÔB‚k , ¿ƒ»»»ƒ»¿»¿¿∆»»
ÌÈa‰ ÏÏkÓ Ôa17ÌeÏk ÈMÏ ÔÈ‡ -18ÔBLÏ ÏkL ; ≈ƒ¿««»ƒ≈«≈ƒ¿∆»¿

‰zÓ19ÔÈ‡ ‰M¯ÈÂ ,‰M¯È ÔBLÏk ‡e‰ È¯‰ L¯BÈÏ «»»¿≈¬≈ƒ¿¿À»ƒÀ»≈
˜ÒÙ‰ dÏ20.'ÈBÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â' ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »∆¿≈¿««ƒ∆»«¿«¬»ƒ¿ƒ

עויא.15) רב של  בנו אחא רב בשם קלג. אע"פ 16)שם
(מגידֿמשנה). ליורשו ראוי השני שאין 17)שגם ובאופן

משהו, ששייר כגון אפוטרופוס, אלא עשאו שלא חשש
באמירה  שהיה או ה"ב) פ"ו (לעיל נכסיו כל לו נתן שלא
בין  לבת והואֿהדין ב). הלכה נחלות מהלכות (פ"ו בלבד
בנים  לו אין אם האחים בין ולאח בנים, שאין במקום הבנות

ליורשין.18)ובנות. הכל אלא הראשון, מת כן 19)אם
זו  הרי מתנה, לשון במפורש כתב שאפילו הגאונים, דעת
אלא  בירושה נותן שאינו במפורש שכתב לא (אם ירושה
(מגידֿמשנה). זה על חולקים ויש כדלהלן). במתנה,

אינו 20) ליורש, שעשאו שמכיון שם, אחא רב של מימרא
רצונו  את ומגלה הירושה, שלשלת את להפסיק שוב יכול
שם). (רשב"ם התורה מן דבר לעקור מתנה אדם שאין בזה,

.ä‡È¯a ˙zÓ Ô˙pL ‡È¯a‰ Ï·‡21,‰Ê C¯c ÏÚ ¬»«»ƒ∆»««¿«»ƒ«∆∆∆
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :‰ÊÏ ·˙ÎÂ¿»«»∆¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ≈«≈ƒ

ÔBL‡¯‰ ‰È‰L ÔÈa ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡22Èe‡¯ ∆»«∆ƒ≈ƒ≈∆»»»ƒ»
BL¯ÈÏ Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ÔÈa BL¯ÈÏ23. ¿»¿≈∆…»»»¿»¿

דבריו 21) אין ירושה בלשון שהרי מתנה, בלשון דוקא
ב. הלכה למעלה כמבואר כלל, רבינו 22)קיימים [כוונת

הנוסח  וכפי לשני, לו יש ראשון ששייר שמה להשמיענו,
הראשון"]. שמשייר מה קונה "השני ו: הלכה להלן שכתב

בתורת 23) שירצה למי להנחיל בכחו אין שבריא אחרי
לה  יש מתנה - מתנה בלשון אלא אינו כחו וכל ירושה,

ראשון. ששייר מה לשני ויש הפסק,

.å,ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»«¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ
ÌeMÓ ‡Ï :¯Ó‡Â L¯Ùe ,BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯ ‰È‰Â¿»»ƒ»¿»¿≈≈¿»«…ƒ
,‰zÓa ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ,CÏ Ô˙B È‡ ‰M¯È¿À»¬ƒ≈»∆≈»∆¿≈∆»¿«»»

ÔBL‡¯‰ ¯iLnM ‰Ó ‰B˜ ÈM‰ - ‰Èz˜ÒÙ‰ È¯‰Â24. «¬≈ƒ¿«¿ƒ»«≈ƒ∆«∆¿«≈»ƒ
LÈÏL „È ÏÚ ˙BÚn‰ Ô˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25:¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ»ƒ»««»««»ƒ∆»«

È‡ ‰M¯È ÌeMÓ ‡ÏÂ ,˙aL ÏÎa Ï˜L È·Ï ez¿¿»«∆∆¿»«»¿…ƒ¿À»¬ƒ
‰È‰È Ì˙BÓ ¯Á‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,Ì‰Ï Ì˙B¿»»∆¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ««»ƒ¿∆

Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ»∆∆»∆∆««ƒ
Ó BÈ‡LÌ‰Ï ˜ÈtÒ27. ∆≈«¿ƒ»∆

קכט:):24) (בבאֿבתרא שאמרו ממה רבינו, למד זה דבר
סלע, להם ליתן וראויין בשבת, לבני שקל תנו "האומר
אחרים  יירשו מתו אם אמר ואם וכו' סלע להם נותנין
שאפילו  הרי - שקל" אלא להם נותנים אין כו' תחתיהם
יורשים  - תחתיהם אחרים יירשו מתו אם אמר אם בבנו
דרב  בריה אחא רב של במימרא בברייתא ושם האחרים,
ואחריך  לך נכסי ליורשו: שראוי למי שאמר מפורש עויא
הלכה  למעלה (הובא כלום ראשון במקום לשני אין - לפלוני
מדובר  לבני, שקל תנו באומר שכאן עלֿכרחנו אלא - ד)
משום  אלא נותן, אני ירושה משום לא ואמר כשפירש

הבאה. הערה להלן וראה ראב"ד. ועיין אפילו 25)מתנה,
שיש  במתנה אלא בירושה זה שאין פירש ולא סתם, נתן אם
לשליש  מסר אלא היורשים ליד בא שלא כיון - הפסק לה
ה'בית  כתב וכן בידו. שהושלש מה שליש יעשה עבורם,
את  שם מתרץ זו ובסברא הר"ן. בשם רמח, סימן יוסף'
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הקודמת. בהערה למעלה שהובאה בניגוד 26)הסתירה
כג. הלכה יא בפרק שכתב האופנים 27)למה שבשני

אותם  לזרז היתה הצמצום שכוונת אומרים אנו אין הנ"ל
האחרים, למען הנכסים מן לחסוך אלא שם), יא בפרק (כמו

אלה. של מותם לאחרי נכסיו המקבלים

.æÈÒÎ28‰˜ - ÔBL‡¯ ˙Ó :ÈBÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ»»
ÈM‰ ÈL¯BÈ ÏL el‡ È¯‰ - ÈL ˙Ó ;ÈL29ÈL ˙Ó ; ≈ƒ≈≈ƒ¬≈≈∆¿≈«≈ƒ≈≈ƒ

.ÔBL‡¯ ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ eÈ‰È - ÔBL‡¯ ÈiÁa¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ

בשלשה 28) מעשה ושם קכט: בבבאֿבתרא ברייתא
(ראה  לשלשה והואֿהדין בשנים כתב ורבינו מקבלים,

אין 29)מגידֿמשנה). ראשון של מותו שבשעת שכיון
כיון  לא שהנותן אלו. בנכסים זוכה אינו בחיים, השני

עצמו. לשני אלא השני ליורשי

.çÈt ÏÚ Û‡Â30,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ ÈMÏ ÔÈ‡L ¿««ƒ∆≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ
¯eÒ‡31ÏÎB‡ ‡l‡ ,BÙeb ÔzÏÂ ¯kÓÏ ÔBL‡¯Ï »»ƒƒ¿…¿ƒ≈∆»≈

˙B¯t‰32.ÈM‰ ‰kÊÈÂ ˙eÓiL „Ú «≈«∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ

כסותרת 30) הנראית השנייה, בברייתא כרשב"ג קלז. שם
הדברים  שפורשו וכפי ז). (שבהלכה הראשונה לברייתא

שם. בדיעבד,31)בשקלאֿוטריא - ראשונה שברייתא
הנותן, של רצונו שיתקיים כדי לכתחילה. - שניה וברייתא

בנכסים. הוא אף יזכה אותם 32)שהשני מוכר או
לאחרים.

.èÌ‡Â33ÔÈ‡ - ‰zÓa Ô˙Â ¯ÎÓe ÔBL‡¯‰ ¯·Ú ¿ƒ»«»ƒ»«¿»«¿«»»≈
ÔÓ ‡Ï ÈMÏ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰«≈ƒƒƒ««»∆≈«≈ƒ…ƒ

Lp‰ ‡l‡ ˙B¯t‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ûeb‰‡ÈOn‰ ÏÎÂ .¯‡34 «¿…ƒ«≈∆»«ƒ¿»¿»««ƒ
ÚL¯ ‡¯˜ - ¯kÓÏ ÔBL‡¯Ï ‰ˆÚ35Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ≈»»ƒƒ¿…ƒ¿»»»«¬ƒ»»»∆
˙e¯ÁÏ ÔBL‡¯‰ Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈ„·Ú36Ô‡OÚÂ ÌÈÏk B‡ , ¬»ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ«¬»»

˙ÓÏ ÌÈÎÈ¯Îz37.ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ - «¿ƒƒ¿≈«¬»«»ƒ

שם.33) הראשונה בברייתא של 34)כרשב"ג מימרא
שם. חוטא 35)אביי, שהוא אחרי רשע, נקרא המשיא רק

זאת  שעשה שמכר, עצמו המתנה מקבל אבל לו, ולא
שם). (רשב"ם רשע נקרא אינו איסור, עשה כי אף - להנאתו

ואע"פ 36) שם. יוחנן, רבי בשם זירא רבי של מימרא
הלכה  עבדים מהלכות (פ"ט ב'עשה' עובר עבדו שהמשחרר
עבירה  שיעשה עלֿמנת לו נתן לא שמא טענה כאן ויש ו),
בגמרא). (שם עשוי שעשה מה זאת בכל - בנכסיו

שהם 37) ואע"פ שם. יוחנן, רבי בשם יוסף רב של מימרא
הלכה  אבל, מהלכות (פי"ד המת כלי כדין בהנאה  אסורים
בני  שיהנו עלֿמנת אלא נתן לא שמא טענה כאן ויש כא)
מה  זאת בכל - בהנאה לאסרם עלֿמנת ולא מנכסיו, אדם

שם). (גמרא עשוי שעשה

.é‰na38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c39Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ ¯ÎnLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»ƒ»«
‰zÓ40Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ Ô¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ¯Á‡Ï «»»«¬≈ƒ¬»ƒ¿»»»ƒ¿»»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÂÈL¯BiÓ „Á‡Ï B‡ ‰zÓ B·Ï41. ƒ¿«»»¿∆»ƒ¿»…»»¿
ÔÎÂ42B˙ Ì‡43- ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«¬ƒ«¬≈ƒ

¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï‡l‡ ‰B˜ Ú …»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿«∆∆»
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï44˙eÓiLÎe ,45ÈM‰ ‰˜È46. ¿««ƒ»¿∆»ƒ¿∆«≈ƒ

יהושע,38) רב של בנו הונא רב של מימרא קלז: שם
שהיה. מוציא 39)במעשה השני אין - ומכר עבר שאם
הלקוחות. בריא.40)מיד הנותן 41)מתנת שכוונת

המקבל  שיוכל בדעתו היה לא לפלוני", "ואחריך כשאמר
ולא  עשה לא כן שאם ליורשיו, או לבניו לתתם הראשון
כשאינו  אבל לבניו. נותן הוא לאדם שיש מה שכל - כלום
לאחרים, לתתם שיוכל אע"פ ליורשיו, או לבניו לתתם יכול
כנ"ל  לאחרים ולתת למכור אסור (שהרי חוטא אדם אין
והראב"ד  ולרשב"ם (מגידֿמשנה). לאחרים ונותן ח) הלכה

שם. הגמרא בדברי אחר של 42)פירוש מימרא קלז. שם
יוחנן. זה.43)רבי ראשון של 44)מקבלֿמתנה מימרא

ט. הלכה פ"ח למעלה רבינו פסק וכן שם. היינו,45)אביי
בנכסים  לזּכֹות רצה שהנותן המיתה, גמר לפני מיתה, ְַבשעת
ולא  להם, זקוק שהוא זמן כל רק הראשון המקבל את
הוא  רוצה שאז מהם, להנות יכול ואינו למות, עומד כשהוא
לאחרים, נכסיו הנותן מרע שכיב אבל לאחרים. שיעברו
אינו  ולפיכך האחרון, הרגע עד בהם להחזיק הוא מעוניין
ד"ה  שם רשב"ם ראה המיתה, גמר לאחר אלא המקבל זוכה
במתנת  ולשני לראשון נתן כשהנותן [והמדובר קדמו. וכבר
צריך  אין ובקנין, בריא במתנת נתן אם אבל מרע, שכיב
שניהם  אפילו אלא מהראשון, למקבל קודם שהשני לדקדק
ואילו  התורה, מן קונה הוא שהרי קודם, השני - שווים
מרע, שכיב מתנת מדין אלא זוכה אינו מהראשון המקבל
פ"ח  למעלה וראה וכמסורים, ככתובים דבריו עשו שחכמים

שם]. נו ובהערה ט, מיתה,46)הלכה בגמר הזוכה שהוא,
שאינו  מרע, שכיב מתנת בתורת הראשון מן למקבל קודם

מיתה. לאחר אלא זוכה

.àé‰M‡ ˙a˙k B‡ ÔBL‡¯‰ ÏÚ ·BÁ ‰È‰47e‡·e , »»«»ƒ¿À«ƒ»»
ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ÌÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈««ƒ∆»ƒ

ebÓ Ì˙B‡ ÔÈa‚Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - Ìi˜ÌÈÒÎp‰ Û48, «»≈≈ƒ«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ
„·Ïa ˙B¯t‰ ÔÓ ‡l‡49,ÔBL‡¯‰ ˙Ó .Ì‰Ï ÔÈÓL ∆»ƒ«≈ƒ¿«»ƒ»∆≈»ƒ

ÔÈ‡ - el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ba‚Ï BzL‡Â B·BÁ ÏÚa ‡·e»««¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈≈
ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈa‚Ó50È˜È˙Bt‡ Ô‡OÚ elÙ‡ .51B‡ , «¿ƒ»∆¿¬ƒ¬»»«≈≈

el‡ ÌÈÒÎpÓ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - d˙a˙Îa BzL‡Ï Ô„ÁÈiL∆ƒ¬»¿ƒ¿ƒ¿À»»≈»ƒƒ¿»ƒ≈
.ÈL ÏL Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»¬≈≈∆≈ƒ

אשתו.47) את שגירש לעיל 48)כגון שאמרנו אע"פ
מיד  מוציא השני אין נתן, או ומכר עבר שאם ט) (הלכה
גבתה  ולא בחובו המלוה גבה שלא זמן כל - הלקוחות
זה  אין להם, משועבדים שהנכסים אע"פ בכתובתה, האשה
במעות, חובו לסלק יכול שהרי במתנה, נתן או ומכר כעבר
ומהר"ם  (מגידֿמשנה). במעות הכתובה לסלק יכול וכן

רמח). סימן ('טור' רבינו על חולק שהם 49)מרוטנבורג
ח). הלכה (למעלה לכתחילה אפילו למכרם יכול והוא שלו,

כלום,50) לו אין מותו שלאחר הפירות, מן ולא הגוף מן לא
יח). סעיףֿקטן שם (סמ"ע לשני שייך שמייחד 51)שהכל

ופירושה  יוונית, מילה והיא החוב. לגביית מסויימים נכסים
אומרים  ויש ב). אפתק ערך הערוך, (מוסף ושעבוד משכון
ממנה  כלומר, קאי", תהא פה) (=על "אפה נוטריקון שהיא

יא:). ב"ק ורש"י שם, (ערוך חובך תתבע

.áéÚ¯Ó ·ÈÎL52,CÏ ÈÒÎ :‰Èet ‰M‡Ï ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»¿»«»
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˙‡OÂ ‰„ÓÚÂ ,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â53Á˜BÏ ÏÚa - ¿«¬«ƒƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ≈««≈«
‡e‰54ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ ÔÈ‡Â ,55Ì‡Â .56¯Ó‡ ¿≈«≈ƒƒƒ««««¿ƒ»«

,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â ,CÈÏ ÈÒÎ :‰‡eO ‡È‰Lk dÏ»¿∆ƒ¿»¿»«ƒ¿«¬«ƒƒ¿ƒ
‰˙ÎfL ÔÂÈkL ;ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ - ‰˙ÓÂ»≈»«≈ƒƒƒ««««∆≈»∆»¿»
el‡k ‡ˆÓ ,‰‡eO ‡È‰Lk ‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈÒÎaƒ¿»ƒ«¿«∆¿∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
.ÏÚa‰ ‡Ï ,ÈBÏt ‰˜È CÈ¯Á‡ :Le¯Ùa dÏ ¯Ó‡»«»¿≈«¬«ƒƒ¿∆¿ƒ…«««

‰¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ57˙Áz ‡È‰Lk el‡ ÌÈÒÎ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ≈¿∆ƒ««
dÏÚa58„Èa ÌÈÒÎ e„ÓÚÈ - dÏÚa ˙Áz ‰˙Óe , «¿»≈»«««¿»««¿¿»ƒ¿«

Á˜Bl‰59ÈtÓ Á˜Bl‰ „iÓ ÏÚa‰ ‡ÈˆBÈ Ì‡L . «≈«∆ƒƒ«««ƒ««≈«ƒ¿≈
‰‡eO ‡È‰Lk ‰¯ÎnL60„iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ È¯‰ - ∆»¿»¿∆ƒ¿»¬≈«≈ƒƒƒ«

ÏÚa‰61È¯‰L ,ÈM‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ¯ÊBÁ Á˜Bl‰Â , «««¿«≈«≈ƒƒ««≈ƒ∆¬≈
ÔÈ‡Â ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰¯ÎÓ»¿»¿≈∆»«∆ƒ≈ƒ¿≈

Á˜Bl‰ ‡l‡ ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓ ÔzLÏLa62CÎÈÙÏe , ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆»«≈«¿ƒ»
‰OÚÓ .B„Èa „ÓÚz63Èn‡Ï ÈÒÎ :¯Ó‡L „Á‡a64, «¬…¿»«¬∆¿∆»∆»«¿»«¿ƒƒ

˙a‰ ‰˙Óe ,‰‡eO ˙a BÏ ‰˙È‰Â ,ÈL¯BÈÏ ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿¿«¿»¿»«¿»≈»««
;‰˜f‰ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰È·‡ Ì‡ ÈiÁ·e dÏÚa ÈiÁa¿«≈«¿»¿«≈≈»ƒ»¿««»≈»«¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â65ÈtÓ ,ÌÈÒÎ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ : ¿»¿¬»ƒ≈«««≈»¿»ƒƒ¿≈
‡l‡ ‰M‡‰ Ô‰a ‰˙ÎÊ ‡ÏÂ ,BzL‡Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿¿…»¿»»∆»ƒ»∆»

‰˙nL ¯Á‡66‰ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .67eÈ‰ ,˙a B‡ Ôa ˙a‰ ««∆≈»¬»ƒƒƒ»««≈«»
ÈL¯BÈ elÙ‡Â ÔÈL¯BÈ ÚÓLnL ;ÌÈÒÎp‰ ÔÈL¯BÈ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿«¿ƒ«¬ƒ¿≈

ÔÈL¯BÈ68Èz·Ï Ô‰ È¯‰ ‰˜f‰ ˙eÓzLÎe :¯Ó‡ el‡Â . ¿ƒ¿ƒ»«¿∆»«¿≈»¬≈≈¿ƒƒ
‰È‰ ,ÂLÎÚÓ69˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ≈«¿»»»«««≈»««ƒ«

BzL‡70. ƒ¿

שפירשו 52) וכמו אביי, של ראשונה מימרא צה: כתובות
שם. בשקלאֿוטריא עצה 53)אותה לה להשיא אין אבל

וכמו  בגמרא, (שם השני מן הנכסים את להבריח כדי זו
ט). הלכה למעלה (כתובות 54)שאמרנו אושא מתקנת

ט).55)נ.). הלכה (למעלה לאחר מכרה כאילו
שם.56) שפירשוה וכמו אביי, של שניה זו 57)מימרא

ואחריך  ליך "נכסי נשואה: כשהיא מרע, שכיב לה שאמר
או 58)לפלוני". מלוג (=נכסי בנכסיה המדובר היה שאם

מהלכות  (פכ"ח הלקוחות מיד מוציא הבעל ברזל) צאן נכסי
ז). הלכה הנכסים 59)אישות מעמידים שלכתחילה היינו

בידו, לעמוד עתידים הם דבר של בסופו שהרי הלוקח, בידי
לפירוש  בניגוד וזה (מגידֿמשנה). בחינם לטרוח צריך ולמה
ומוקמינן. ד"ה שם 'תוספות' וראה ומוקמינן. ד"ה שם רש"י

הלוקח,60) מיד מוציא אינו ארוסה, כשהיא מכרה שאילו
אישות  (הלכות שיכנוס עד כלום ארוסתו בנכסי לבעל שאין

ח). הלכה כשהיא 61)שם לה אמר שהשכיבֿמרע שכיון
כנ"ל. הבעל, ולא אחריך לה: אמר כאילו זה הרי נשואה,

מיד 62) שהרי וסובבים, חוזרים הדברים שבאמת לפי
השני  בא ושוב ונוטל, הבעל שוב בא מחזיקם כשהלוקח
וחוזר  השני מיד מוציא הלוקח ושוב הבעל, מיד ומוציא
נשארים  שהנכסים חכמים קבעו ולפיכך וכו' וכו' חלילה

שם). (גמרא הלוקח הוא ממון, שהוציא מי ֿ 63)ביד בבא
קכה: הרשב"ם:64)בתרא ומפרש "לסבתא", שם:

אמו. - והיא לבתו, ביחס "סבתא" מפרש: ורבינו "לזקנתי".
שם.65) מהלכות 66)בבאֿבתרא בפ"א רבינו פסק וכן

יא. הלכה תימן.67)נחלות בכ"י הונא,68)כ"ה כרב
בחיי  שני מת כדין הסבתא, יורשי בהם זוכים היו אחרת שם.

ז). הלכה (למעלה רבי 69)הראשון הסברת מתוך יוצא
חולקים  ויש שם. הרי"ף דייק וכן הונא, רב לדברי אלעזר

(מגידֿמשנה). ביד 70)בזה מוחזק אלא "ראוי" זה שאין
המכר  בטל האם, מכרה אם מזה ושכתוצאה למפרע. הבת

שם). (רשב"ם למפרע

.âé·˙Bk‰71B·Ï ÂÈÒÎ72¯Á‡Ïe73B˙BÓ74È¯‰ - «≈¿»»ƒ¿¿««¬≈
„Ú ·‡Ï ˙B¯t‰Â ,¯ËM‰ ÔÓfÓ Ôa ÏL Ûeb‰«∆≈ƒ¿««¿»¿«≈»»«

˙eÓiL75CÎÈÙÏ .76¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ·‡‰ :77ÈtÓ , ∆»¿ƒ»»»≈»ƒ¿…ƒ¿≈
¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ôa‰Â ;ÔaÏ ÔÈe˙ Ô‰L78tÓ ,Ô‰L È ∆≈¿ƒ«≈¿«≈≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈

ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó .·‡‰ ˙eL¯a79ÌÈ¯aÁÓ ˙B¯t ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ80Ôa ÏL Ô‰ È¯‰ -81ÈtÓ ,82BzÚcL83ÏL ««¿«¬≈≈∆≈ƒ¿≈∆«¿∆

Ba Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡84eÈ‰ .85eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz »»¿»≈∆¿»¿ƒ∆ƒƒ
¯ˆa‰Ï86ÔÈL¯BÈ ÏL Ô‰ È¯‰ -87¯·Ú .88¯ÎÓe ·‡‰89 ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿ƒ»«»»»«

ÔÈ¯eÎÓ -90Ôa‰ ‡ÈˆBÓ ·‡‰ ˙eÓiLÎe ,˙eÓiL „Ú ¿ƒ«∆»¿∆»»»ƒ«≈
Ì‡Â .˙BÁB˜l‰ „iÓ91ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÌL eÈ‰92- ƒ««»¿ƒ»»≈¿À»ƒ

ÔÈÓL93Á˜BlÏ Ì˙B‡94eÈ‰ .Ì‰ÈÓc Ôa‰ Ô˙BÂ , »ƒ»«≈«¿≈«≈¿≈∆»
.Á˜BÏ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆≈«

¯·Ú95ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ¯ÎÓe Ôa‰96˙eÓiL „Ú »««≈»«≈«≈«¿«∆»
¯ÎÓ .·‡‰97˙Ó Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Óe ,·‡‰ ÈiÁa Ôa‰ »»»««≈¿«≈»»≈«≈¿««»≈

‡l‡ ·‡Ï ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ·‡‰ ˙eÓiLk - ·‡‰»»¿∆»»»»»«≈«∆≈»»∆»
ÔÈ˜Â ,˙B¯t98Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t99. ≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

יוסי.71) ר' כדעת במשנה, קלו. לו 72)בבאֿבתרא והיו
אחרים. בנים ֿ 73)עוד במגדל וכ"ה "לאחר". תימן: בכ"י

ובמגידֿמשנה. זה 74)עוז והרי הנתינה, זמן כתוב ובשטר
רבי  שיטת לפי מותו", ולאחר "מהיום כתוב: היה כאילו

טו. הלכה להלן וראה כמותו, שהלכה (שם), כן 75)יוסי
"מהיום" האלה: הביטויים שני את שם, בגמרא פירשו
- זה, את זה סותרים הם שלכאורה מותו", ו"לאחר
זמן  שכל מיתה, לאחר ופירות מהיום, גוף שכוונתם:
אנו  סתירה, בהם תהיה שלא דבריו, את לפרש לנו שאפשר
וראה  גט, ואינו גט ד"ה שם רשב"ם ועיין זאת. עושים

הבאה. שם.76)בהלכה מכירה 77)משנה, כלומר:
הפירות. וגם הגוף גם שמשמע מכירה 78)סתם, כאן אף

כנ"ל. כמו 79)סתם, קלח: שם המשנה, מתוך יוצא
קלט.). (שם בגמרא הם 80)שהסיקו הדין שעלֿפי

של  ולא האב של הם הפירות שהרי היורשים, לכל שייכים
המקבל. של 81)הבן ולא נכסיו, כתב שלו זה, בן של

האחרים. שם.82)בניו בגמרא עולא, של מימרא
(הרי"ף).83) לבנו מחל מיתתו שבשעת אומרים ואנו
(84- זו סברא ואלמלא ה. הלכה ח פרק למעלה ראה

צב. הערה להלן ראה היורשים, לכל הפירות שייכים
שם.85) מהלכות 86)משנה, בפ"א ראה כתלושים, שהם

יז. הלכה הקרקע,87)מכירה גוף אלא לבן נתן לא שהרי
כל  לפני לירושה נפלו ובמותו לאב, נשארו הפירות ואילו

קלו.88)בניו. שם שמוכר 89)משנה, פירש ולא סתם
(רשב"ם). הפירות גוף 90)רק אבל הפירות. היינו,

ואם  לבנו. שנתנה מכיון שלו, אינו שהרי מכור, אינו הקרקע,
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רצה  הוא שהרי בו, חוזר המקח, מן בו לחזור הלוקח רצה
(נמוקיֿיוסף). הפירות וגם הגוף גם בבאֿבתרא 91)לקנות

להבצר.92)קלט. הגיעו שלא לה, וצריכים לקרקע,
עוד 93) וצריכים מחוברים שהם זה, במצב שוים מה

וכשמכר 94)לקרקע. האב, של הם הדין עלֿפי שהרי
האב  ברשות עודם שאם אלא ללוקח. הכל - ללוקח האב
קרובה  שדעתו מפני לבנו, אותם מוחל הוא מיתתו, בשעת

מגידֿמשנה. וראה למעלה, כמבואר בבאֿבתרא 95)אליו,
במשנה. בפירות.96)קלו. שם,97)כלומר: בבאֿבתרא

לקיש. כריש והלכה לקיש, וריש יוחנן רבי פלוגתת
הפירות 98) קנין אם זה, בעיקרון זו הלכה תלו שם בגמרא

ואז  הגוף, כקנין לאו או למכור, יכול אינו ואז הגוף, כקנין
למכור. הבן היה זו 99)יכול שהלכה שם. לקיש כריש

ביבמות  לקיש כריש פסק שרבא ההלכות שלושת בין היא
מכירתו  אין הגוף, כקנין פירות קנין הסובר יוחנן ולרבי לו.
הנכסים  שבאו בחייו, האב מת אם אלא מכירה, הבן של
הנכסים  באו שלא האב, בחיי הבן מת אם  אבל לרשותו,
האב, של הם כאילו נחשבים הנכסים הרי הבן, של לרשותו
הגוף. כקנין פירות שקנין - פירותיהם אלא לו שאין אע"פ

.ãé˙zÓ100‡È¯a101¯Á‡Ïe ÌBi‰Ó' da ·e˙kL «¿«»ƒ∆»»≈«¿««
‰˙ÈÓ102‰B˜ BÈ‡L ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓk ‡È‰ È¯‰ - ' ƒ»¬≈ƒ¿«¿«¿ƒ¿«∆≈∆

ÏÚ Û‡L :el‡ ÌÈ¯·c ÚÓLnL ;‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»∆«¿«¿»ƒ≈∆««
˙B¯t ÏÎB‡Â Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ ,ÌBi‰Ó Ûeb‰ ‰wL Ètƒ∆»»«≈«≈∆¿≈≈

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»

אביי.100) עלֿידי וכפירושה קלה: שם ברייתא
סימן 101) סמ"ע ראה בריא, ככל קנין בה שעשה והיינו,

יא. ס"ק מרע,102)רנז שכיב כמתנת דינה זה, לענין רק
לחזור  שיכול מרע שכיב כמתנת דינה אין חזרה, לענין אבל
פירשו  וכן בו. לחזור יכול אינו קנין שעשה מכיון אלא בו,
דינה  - חזרה לענין שגם אומרים, ויש ורמב"ן. רשב"ם

(מגידֿמשנה). מרע שכיב כמתנת

.åè¯ËL103‰zÓ104‰„O ÈBÏt ‰˜iL Ba ·e˙kL ¿««»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ»∆
ÔÈ˜ ¯ËMa ‰È‰L ÔÈa ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙ÈBÏt105ÔÈa ¿ƒ¿««ƒ»≈∆»»«¿»ƒ¿»≈

ÔÈ˜ Ba ‰È‰ ‡lL106‰Ê ÔÓÊ·e ÔÓÊ Ba ·e˙kL ÔÂÈk , ∆…»»ƒ¿»≈»∆»¿«ƒ¿«∆
ÁÈÎBÓ ÔÓf‰ ,‰È‰ ÈÁ107BÏ ‰˜‰ ÌÈiÁnL108BÈ‡Â , «»»«¿«ƒ«∆≈«ƒƒ¿»¿≈

‰ÎBÊ109‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡110BzÚ„a ‰È‰ el‡L ; ∆∆»¿««ƒ»∆ƒ»»¿«¿
·˙Bk ‰È‰ ‡Ï ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰Ê ¯ËLa BÏ ˙B˜‰Ï¿«¿ƒ¿»∆¿««ƒ»…»»≈

ÔÓÊ Ba111ÌBi‰Ó' Ba ·e˙k ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿ƒ»««ƒ∆≈»≈«
ÔÈ·˙BkL ‰ÊÂ .‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰B˜ - '‰˙ÈÓ ¯Á‡Ïe¿««ƒ»∆¿««ƒ»¿∆∆¿ƒ
LiL Èt ÏÚ Û‡Â 'ÂLÎÚÓ' ˙B¯kÓn‰Â ˙Bzn‰ ÏÎa¿»««»¿«ƒ¿»≈«¿»¿««ƒ∆≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÔÈ·˙Bk ¯·c‰ ÁÈÂ¯‰Ï - ÔÓf‰ ¯ËMa«¿»«¿«¿«¿ƒ««»»¿ƒ««ƒ

CÈ¯ˆ BÈ‡L112. ∆≈»ƒ

החולק 103) יהודה כרבי ולא במשנה, קלו. שם יוסי, כרבי
(שם). כמותו הלכה רב שפסק וכמו שם. של 104)עליו

מרע  שכיב מתנת ואילו א). ס"ק רנז סימן (סמ"ע בריא
שנתכוון  חשש יש קנין, צריך שאינו כיון - קנין בה שכתוב

ולדעת  י). הלכה ח פרק (למעלה מיתה לאחר בשטר להקנות
ע"ב) עא ווילנא דפוס ט פרק (בבאֿבתרא יוסף' ה'נמוקי
בריא  כמתנת דינה מהיום, בה שכתוב מרע שכיב מתנת

קט. הערה להלן וראה לקנין, רבי 105)וזקוקה אף שזה
שם. בשקלאֿוטריא שהעלו כמו מודה, אלא 106)יהודה

(פ"א  המקבל ליד כשהגיע קנין משמש עצמו השטר
ז). הלכה מכירה בשיטת 107)מהלכות נחמן רב כדברי

שם. יוסי רבי של בברייתא מפורש וכן יוסי, גוף 108)רבי
פירותיה.109)הקרקע. בידינו:110)לאכול  הוא וכלל

קנב.). (בבאֿבתרא מיתה" לאחר שטר זה 111)"אין [כל
הזמן  אין מרע שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא אינו
ראה  מיתה, לאחר אלא להקנות נתכוון לא ודאי כי מוכיח,

סב]. והערה י, הלכה פ"ח ברשב"ם 112)למעלה ראה
מוכיח. ד"ה קלו.) (שם

.æè‡È¯a113ÌÈiÁÓ' ¯ËMa ·˙ÎÂ ‰zÓ Ô˙pL »ƒ∆»««»»¿»««¿»≈«ƒ
È¯‰ - '˙Ân·e‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÊ114·e˙k È¯‰L ,ÌÈiÁÓ «»∆¬≈«»»¿»≈«ƒ∆¬≈»
'ÌÈiÁÓ' Ba115ÈÓk - '˙Ân·e' Ba ·e˙kL ‰ÊÂ ; ≈«ƒ¿∆∆»«»∆¿ƒ

‡e‰ ¯ËM‰ ÈÈB BÓÎe ,'ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ' ¯ÓB‡L∆≈≈«»¿«»¿≈«¿»
.‰Ê∆

שבו 113) קנג.), (שם ושמואל רב פלוגתת מתוך יוצא
ונראה  יט, הלכה ח פרק למעלה הובאה כרב, ההלכה נפסקה
שכתב  וזה מיתה, לאחר כוונתו מרע בשכיב שרק משם
להיפך, אומרים אנו בבריא אבל יפה, לסימן הוא "מחיים"
כמו  הוא "ובמות", שכתוב וזה מחיים, כוונתו שעיקר
רבינו. שכתב וכמו עולם", ועד "מעתה שאומרים

ולפירות.114) כן 115)לגוף שכתב לומר אין ובבריא
מרע  בשכיב שאמרו כמו זה", מחולי שיחיה דעתו "ליישב

יט). הלכה (פ"ח

.æéÌÈ˜Ècv‰116eÏa˜È ‡Ï ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ¯eÓb‰ ««ƒƒ«¿ƒ¿«¿≈«¬∆…¿«¿
‡Ï ,BÓL Ce¯a '‰a ÌÈÁËBa ‡l‡ ,Ì„‡Ó ‰zÓ«»»≈»»∆»¿ƒ«»¿…

ÌÈ·È„a117.‰ÈÁÈ ˙zÓ ‡BOÂ :¯Ó‡ È¯‰Â . ƒ¿ƒƒ«¬≈∆¡«¿≈«»…ƒ¿∆

לקבל 116) רצה שלא גידל ברב מעשה ושם נט. קידושין
ליה  משדרי הוו כי אלעזר "רבי אמרו: מד: ובחולין מתנה.
אזיל" לא ליה מזמני הוו וכי שקיל, לא מידי נשיאה מבי
מקבל. היה לא מתנה, איזו הנשיא מבית לו (כששלחו
בעי  קא לא אמר: הולך), היה לא לסעודה, אותו וכשהזמינו
מתנות  ושונא דכתיב שאחיה?) רוצה (אינו דאיחי? מר
אתייקורי  אמר אזיל, ליה מזמני הוו כי - זירא רבי יחיה,
כתב  לא [ורבינו בי)". הם (=מתכבדים בי דמתייקרו הוא
אלעזר  כרבי שפסק מפני מותר, - אותו מזמינים שאם

מיימוניות]. בהגהות וראה זירא, רבי על ֿ 117)החולק על
מבטחו" ה' והיה בה', יבטח אשר הגבר "ברוך הפסוקים: פי
לו  שאין אדם בבן בנדיבים תבטחו ו"אל ז) יז, (ירמיה
כאן  שכתבו במגדלֿעוז, וכתב ג). קמו, (תהלים תשועה"
האלו  ההלכות לחתום כדי ומתנה, זכיה הלכות בסוף רבינו

ויפה. טוב בענין

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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ה'תשע"ו  תשרי ד' חמישי יום

-oipwxtq
mipkW zFkld¦§§¥¦

ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ˜elÁ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒƒ««¿»≈
BÎMÓ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ˜Ê ˙˜Á¯‰Â .ÔÈÙzM‰1 «À»ƒ¿«¿»«≈∆»∆»≈∆ƒ¿≈

BlL ¯ˆn‰ ÏÚaÓe2.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â . ƒ«««∆∆∆¿ƒ«««∆∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ»≈ƒ¿»ƒ≈

בו.1) וכיוצא ראייה היזק רכוש.2)כולל נזקי כולל

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
כופין 3) דברים באלו השותפין חלוקת משפטי בו נתבארו

חלק  ויקנה הכול מהם לאחד שיישאר או לחלוק לזה זה
זה. אחר והנמשך בדמים, חבירו

.à„Á‡4ewL ÌÈL B‡ ,e‰„O ÈˆÁ B¯·ÁÓ ‰Bw‰ ∆»«∆≈¬≈¬ƒ»≈¿«ƒ∆»
B‡ ,‰zÓa Ô‰Ï ‰zpL B‡ ,eL¯iL B‡ ,‰„O „Á‡Ó≈∆»»∆∆»¿∆ƒ¿»»∆¿«»»

¯˜Ù‰‰ ÔÓ d· e˜ÈÊÁ‰L5BÏÏk ,¯‚ ÈÒÎ B‡ ,6ÏL ∆∆¡ƒ»ƒ«∆¿≈ƒ¿≈≈¿»∆
„Á‡ Lw·e ,Ú˜¯˜a ˙eÙzL Ì‰ÈÈa LiL Ïk :¯·c»»…∆≈≈≈∆À»¿«¿«ƒ≈∆»

Ì‡ :Bc·Ï B˜ÏÁ ÏhÏÂ ˜ÏÁÏ ÔÈÙzM‰ ÔÓ7LÈ ƒ«À»ƒ«¬…¿ƒ…∆¿¿«ƒ≈
‰wÏÁ ÔÈc Ú˜¯˜ d˙B‡a8ÔÈÙzM‰ ¯‡L ˙‡ ‰ÙBk - ¿»«¿«ƒ¬À»∆∆¿»«À»ƒ

„Á‡ ÔÈ‡ - ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ÔÈ˜ÏBÁÂ¿¿ƒƒ¿ƒ≈»ƒ¬À»≈∆»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .˜ÏÁÏ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó≈∆»»…∆¬≈«¬…¿≈«ƒ

ÔÈÏËÏhÓa9ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .10„Á‡ ÔÈ‡La ? ¿ƒ«¿¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈∆»
B˜ÏÁ ˙‡ ¯ÈkÓ Ô‰Ó11‡l‡ ,Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÌB˜na ≈∆«ƒ∆∆¿«»∆≈À»ƒ∆»

„Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜n‰ ÏÎa LnzLÓ Ôlk „È«À»ƒ¿«≈¿»«»¬»ƒ»»∆»
- ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˜ÏÁ ¯ÈkÓ Ô‰Ó≈∆«ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ¬À»

ÏÈc·‰Ï B¯·Á ˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰ÙBk12B˜ÏÁ ÔÈa ∆»∆»≈∆∆¬≈¿«¿ƒ≈∆¿
B¯·Á ˜ÏÁÏ13. ¿≈∆¬≈

יוחנן 4) רבי בשם אסי רבי של פירושו לפי ב. בתרא בבא
במשנה. יא. ושם ג.) ז:5)(שם מציעא בבבא נראה כן

שמח). (אור שם חננאל רבינו המשנה 6)ובפירוש כלשון
הבדל, כל ללא סתמית לשון "השותפין", המסכת: בראש

זו. שותפות הוקמה לפי 7)איך ג. ושם יא. שם משנה
ב. שם במשנה יוחנן רבי בשם אסי רבי של פירושו

ד.8) הלכה להלן - חלוקה דין יא.9)פרטי שם במשנה
ה. הלכה להלן וראה מטלטלין. שהם דברים גם מפורטים

של 10) מהמימרא זאת ולמד יא. הנ"ל למשנה סמוך הרי"ף,
(וראה  והחזיק" שלו בתוך זה "שהלך ג. שם אשי רב
להלן  רבינו כתב וכן אשי) רב המתחיל דיבור שם תוספות
בחלקו  והחזיק בעצמו זה הלך אם "וכן י: הלכה ב פרק
לחזור  יכול מהם אחד אין מידם, קנו שלא פי על אף וכו'

להלן. ועיין יכול 11)בחבירו". "ואינו נוסף: שם ברי"ף
להלן. וראה חבירו", של בחלקו מאחר 12)להשתמש כי

כאן  התקיימה הרי - חלקו ואחד אחד כל מכירים ששניהם
שלא  פי על ואף בחצר. עוד שותפים ואינם ביניהם חלוקה
כי  שחלקו, אחר עוד לחזור יכולים אינם בקניין, זאת עשו
על  ואף שיתחלקו עד רק מתחילה הייתה השותפות כל הרי
ואין  הם" לקוחות שחלקו "האחים להלכה פוסקים שאנו פי
קיבל  ואחד אחד שכל למפרע הדבר שהוברר אומרים אנו
כל  כי קובעים אנו מעכשיו מקום מכל - לו המיוחד חלקו

התחלת  בעת מתחילה לו המיועד חלקו קיבל ואחד אחד
קניין  צריכים אינם ולפיכך ביניהם, לכשיתחלקו השותפות

י). הלכה ב פרק להלן האזל מחיצה 13)(אבן זו הבדלה
ראייה, היזק בו שיש מקום בין הבדל שיש אלא היא,
הלכה  ב פרק (כדלהלן אמות ארבע גבוהה להיות שצריכה
כל  בגובה לה שדי ראייה, היזק בו שאין מקום לבין טז)

משנה). (מגיד שהוא

.á„Á‡14ÔÈÙzM‰ ÔÓ15ÔÈ‡L ÌB˜Óa B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ∆»ƒ«À»ƒ∆»««¬≈¿»∆≈
B‡ ,‰wÏÁ ÔÈ„ Ba16ÔB‚k ,e˜ÏÁiL ¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ƒ¬À»¿»»∆ƒ∆¿»∆«¿¿¿

‰˜ B‡ ,CÎÂ CÎa E˜ÏÁ ÈÏ ¯ÎÓ :ÈÏk B‡ ‰ÁÙLƒ¿»¿ƒ¿…ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈
ÈpnÓ17‰f‰ ¯ÚMa18Úa˙p‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,BnÚ ÔÈc‰ - ƒ∆ƒ««««∆«ƒƒ¿ƒ∆«ƒ¿»

Ú·Bz‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .epnÓ ˙B˜Ï B‡ B¯·ÁÏ ¯kÓÏƒ¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆¬»ƒ≈«≈«
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰˜È ‰na ‡ˆÓÈ ‡Ï B‡ ,˙B˜Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈»
;ÏBf‰ ¯ÚMk elÙ‡ ,epnÓ ˙B˜Ï B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ»…∆¬≈ƒ¿ƒ∆¬ƒ««««
‡l‡ ,‰˜‡L ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B¯·Á È¯‰L∆¬≈¬≈»«≈¿ƒ∆∆¿∆∆»

¯kÓ‡L19CÎÈÙÏ .20„Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL : ∆∆¿…¿ƒ»¿≈«ƒ∆»»ƒ¿∆»
Ì‡ :„a‰ ˙Èa B‡ ıÁ¯Ó Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰L ,¯ÈLÚ»ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆∆¿»≈««ƒ

·‡‰ Ô‡OÚ21ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎOÏ22ÔÓÊ Ïk , ¬»»»»¿»»«»»»∆¿«»¿«
˙eÙzMa „ÓÚÏ eˆ¯iL23Ô‡OÚ ;24- BÓˆÚÏ ·‡‰ ∆ƒ¿«¬…«À»¬»»»»¿«¿

‡l‡ ,Ì˙B‡ ¯ÈkO‰Ï ÂÈÁ‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»…»ƒ¿«¿ƒ»∆»
È¯‰Â .Ì‰È·‡ LnzL‰L C¯„k Ì‰a ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ»∆¿∆∆∆ƒ¿«≈¬ƒ∆«¬≈
Ì˙B‡ ‰OÚÂ ‡B·e ,ÌÈ˙ÈÊ EÏ Á˜ :ÈÚÏ ¯ÓB‡ ¯ÈLÚ»ƒ≈∆»ƒ«¿≈ƒ«¬≈»
eˆÁ¯ÈÂ B‡B·ÈÂ ,ÌÈ„·Ú EÏ ‰˜ ;„a‰ ˙È·a¿≈««¿≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ¿¬

ıÁ¯na25˙B˜Ï ¯ÈLÚ‰ ˙‡ ‰ÙBk ÈÚ‰ ÔÈ‡Â . «∆¿»¿≈∆»ƒ∆∆∆»ƒƒ¿
B˜ÏÁ26¯ÎÓ B‡ ÈpnÓ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ . ∆¿∆»ƒ≈»«¿≈ƒ∆ƒ¿…

‰B˜Â ‰ÂÏ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏ27¯ÎBÓ B‡28ÔÈB˜Â ÌÈ¯Á‡Ï ƒ«¬≈ƒ…∆¿∆≈«¬≈ƒ¿ƒ
‡l‡ ,‰B˜ ÈÈ‡ :Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯Ó‡ .BnÚ ÔÈc‰ -«ƒƒ»«»∆»≈∆≈ƒ∆∆»
Ïk ¯Ó‡ .ÌÈ¯Á‡Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - È˜ÏÁ ¯ÎBÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»«»
‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,¯ÎBÓ ÈÈ‡ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ≈∆»»∆»≈∆∆
‡Ï ‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L B‡ ,B¯·Á ˜ÏÁ ‰˜iL∆ƒ¿∆≈∆¬≈∆≈∆»≈∆∆…
e¯‡MÈ ‡l‡ ,B˜ÏÁ ¯kÓÏ ‡ÏÂ B¯·Á ˜ÏÁ ˙B˜Ïƒ¿≈∆¬≈¿…ƒ¿…∆¿∆»ƒ»¬
ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ?ÔÈOBÚ Ô‰ C‡È‰ - Ûeba ÔÈÙzLÀ»ƒ«≈«≈ƒƒ»»«»

¯ÎOÏ ÈeOÚ29Ì‡Â ;B¯ÎO ÔÈ˜ÏBÁÂ B˙B‡ ÔÈ¯ÈkOÓ - »¿»»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰L da ÔÈÎBL - ‡e‰ ¯ˆÁ Ì‡ :¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡≈»¿»»ƒ»≈¿ƒ»»»

‰L30ÈtÓ ,˙Á‡k Ì‰ÈL ekLiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L , »»∆ƒ∆¿»∆ƒ¿¿¿≈∆¿««ƒ¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ È¯‰L ,‰i‡¯ ˜f‰31Ì„‡ ÔÈ‡Â , ∆≈¿ƒ»∆¬≈≈»ƒ¬À»¿≈»»

,¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BpÙÏ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Á¯ËÏ ÈeOÚ»ƒ¿…«»¿ƒ¿«≈»≈¿»≈
dÏ ÔÈÒÎ - ‡e‰ ıÁ¯Ó Ì‡Â ;‰LÏ ‰MÓ ‡l‡∆»ƒ»»¿»»¿ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ»

ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz Ì‰ÈL32Èe‡¯L ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»ƒ¿»¿≈»»»∆»
„ÈÓz Ba LnzL‰Ï33ÔB‚k ,¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡Â , ¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿»»¿

:BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÚvÓ B‡ ıÁ¯Ó∆¿»«»≈∆»≈»«
ÌBÈ ‰z‡ LnzL‰ÏÎa :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÌBÈ È‡Â ƒ¿«≈«»«¬ƒ∆¬≈≈¿»

.Ba LnzL‰Ï ‰ˆB¯ È‡ ÌBÈ¬ƒ∆¿ƒ¿«≈

אומרים 14) אם נחמן ורב יהודה רב פלוגתת ושם, יג. שם
שפסק  כמו יהודה, כרב והלכה להלן), (ראה אגוד" או "גוד

שם. שהובאה וכברייתא יג:) (שם אלה 15)אמימר היינו,
שדה, שקנו שניים שדה, חצי מחבירו קונה למעלה: שנזכרו
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של  דין יש ובכולם ההפקר. מן זכו מתנה, לה ניתנה ירשו,
וכתב  זה על חולק ג הלכה להלן והראב"ד אגוד". או "גוד
במקח  אבל ומתנה, בירושה אלא אגוד" או "גוד אמרו שלא
כן  דעת על לו: אומר השני שהרי כן, אמרו לא וממכר

שם. ועיין ניחלק, שלא רבא 16)נשתתפנו, מדברי נלמד
יג. שם נחמן, שם.17)לרב שבגמרא אגוד" או "גוד זהו

גוד: הכסףֿמשנה): נוסחת לפי ב, גד (ערך הערוך וכפירוש
היינו  אקנה, כלומר, אמשוך, אגוד: קנה. כלומר, משוך,

הקובע 18)מכור. הוא הוא החלוקה את התובע כן ואם
לחבירו  ובין קונה, שהוא במקרה לעצמו, בין השער, את
דינא, אית המתחיל דיבור שם לרש"י (בניגוד הוא כשיקנה
את  קובע הקונה שלעולם, אקוץ, אגוד: קוץ. גוד: שפירש
שאפשר  רבינו מדברי ונראה משנה). כסף וראה השער
ויש  החפץ, של האמיתי שוויו על העולה שער גם לקבוע

משנה). במגיד (ראה זה על תלוי 19)חולקים והכול
בשני  כן לומר שיוכל אגוד", או "גוד האומר בתובע
אבל  יקנה. שהוא אגוד וגם יקנה, שהאחר גוד, גם הצדדים:
לתובע  מפריע זה אין לקנות, יכול ואינו עני הוא הנתבע אם
בניגוד  שם הרי"ף הכריע כן מכור". או קנה "או לו להגיד

משנה). (מגיד זה על החולקים קעב.20)לדעת שם משנה
יג. שם שהכול 21)והובאה נראה רבינו דברי מפשטות

אומרים  ויש משנה). (כסף המוריש האב בהתנהגות תלוי
וראויים  גדולים הם שאם ובקטנם, בגדלם תלוי שהעיקר
שאינם  קטנים, הם ואם לאמצע. והשכר משכירים להשכיר,
משנה. (מגיד להשכיר לכופו יכול אינו להשכיר, ראויים

אם). המתחיל דיבור יג: שם בתוספות ואין 22)וראה
הרי  כי בחלקו, להשתמש רוצה שהוא לומר, יכול העשיר
בשם  משנה (מגיד השני החלק את להשכיר יפריע זה

את 23)הרשב"א). לבטל יכול העשיר ירצה אם אבל
מיגאש  ור"י אגוד", או "גוד לו שיאמר זה ידי על השותפות
דינו  ואולי לשכר עומד שהדבר מאחר בספק, זאת השאיר

מגידֿמשנה. וראה חלוקה, דין בו שיש משנה 24)כדבר
להשתמש 25)שם. יכול העני שאין פי על אף כלומר,

איכפת  מה העשיר: לו אומר - המרחץ בבית או הבד בבית
עבדים  או זיתים לקחת תוכל מצידי יכול, אינך אם לי

בהם. משני 26)ולהשתמש אפשרות נותן שאינו שכל
להכריחו. יכול אינו - אגוד" או "גוד אף 27)הצדדים:

כנעני  עבד שגם יג. שם נראה וכן משלו. לו שאין פי על
שילווה  ידי על "אגוד" בכלל הוא הרי לשלם לו שאין

לבקש 28)מאחרים. הוא יכול כסף, לו שאין אף כלומר:
ויש  לאחרים. מכירה ידי על זאת לו שיאפשר מהשותף
ו). סעיף קעא, סימן ערוך (שולחן זה על חולקים

האב"29) עשאם "אם למעלה שאמר שמה משמע מכאן
אלא  הכסףֿמשנה של כפירושו האב עשאה דווקא לאו
וכמו  לאו או להשכיר ראוי אם תלוי שהכול האומרים כדעת

המגידֿמשנה. לזמנים,30)שכתב החלוקה עיקרון את
שאין  הסובר יג.) שם ) נחמן רב מתשובת מיגאש הר"י למד
בחפץ  יעשו מה רבא, לשאלת אגוד", או "גוד אומרים
משתמש  שזה נחמן רב ענה כך ועל ופשוט, לבכור השייך
אפשרות  שאין למקום הדין והוא יומיים. וזה אחד יום בו
על  חולק בהשגתו והראב"ד משנה). (מגיד אגוד או גוד של
לחלוקת  השני את להכריח יכול האחד שאין ואומר זה

ונד. נע להיות מוכן אינו שהוא לטעון, יכול שהשני שנים,
או  אלא: עליו, תהא מה יפנה, להיכן לו אין אם ועוד,

תחלוק. או ראייה היזק על 31)תסבול לכוף ואיֿאפשר
ראייה. היזק שיש פי על אף לדברים 32)חלוקה, מקור

שעשה  שבמרחץ למעלה) והובאה יג. (שם בברייתא אלו
בה  שהשתמש כדרך ביחד בה משתמשים לעצמו האב
ממה  ראייה ועוד מיגאש). ר"י בשם משנה (מגיד אביהם
עבד  להם שהניח ופשוט בבכור עושים מה שם ששאלו
כל  הייתה לא ופשוט שבפשוט מכלל - טמאה ובהמה
מיגאש, (ר"י יחד להשתמש יכולים ששניהם מפני בעייה,
אינו  ואם ופשוט). בכור המתחיל דיבור שם בתוספות וראה
לימים  אותו שמחלקים אומרים יש יחד, בו להשתמש ראוי

מיגאש). לקיים 33)(ר"י אפשר הרי לזמן, מזמן רק שאם
נפרדים. לזמנים בשימוש השותפים בין חלוקה

.âÔÈ‡L ‰„O B‡ ¯ˆÁ ˙ˆ˜Ó B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡∆»«≈≈¬≈ƒ¿»»≈»∆∆≈
‰wÏÁ ÔÈc da34„Á‡ ÌB˜Ó e¯ÎOL ÌÈL B‡ , »ƒ¬À»¿«ƒ∆»¿»∆»

¯ÓBÏÂ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙eÙzLa¿À»»∆»≈∆»»…∆¬≈¿«
E˜ÏÁ ÈÏ ¯kO‰ B‡ ,È˜ÏÁ ÈpnÓ ¯ÎO B‡ :BÏ35Ì‡Â . ¿…ƒ∆ƒ∆¿ƒ«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ

.ÔÈ˜ÏBÁ - ‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»¿ƒ

חושן 34) (ובשולחןֿערוך בשדה ולא בחצר לא כלומר,
חצר  או שדה "מקצת הסדר: היפך ט סעיף קעא סימן משפט

חלוקה"). דין בה ולדעתו,35)שאין זה על חולק הראב"ד
בירושה  אלא אגוד או גוד של אלו, להלכות מקום אין
שיכול  מפני ובמקחֿוממכר בשכירות לא אבל ומתנה,
לכתחילה  קנו או שכרו כן מנת שעל לטעון, השותף
יכול  התובע כי סובר ורבינו ככה. שימשיכו בשותפות,
השכירות  שבזמן נגדית, בטענה השותף טענת את לדחות
כן  אחרי ורק זה, עם בשותפות להיות שיוכל אמנם חשב
הרשב"א). בשם משנה (מגיד רוחו לפי אינו שזה לו נתברר

.ãÏk ?‰wÏÁ ÔÈ„ e‰Ê È‡36ÈÙÏ ˜ÏÁÈ el‡L ≈∆ƒ¬À»…∆ƒ≈»≈¿ƒ
˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÔÈÙzM‰37Èe¯˜ Ïk‰ ÌML ˜ÏÁ Ì‰aL «À»ƒ«ƒ««»∆»∆≈∆∆≈«…»

ÔÈ‡ - ˜ÏÁ‰ ÏÚ ‡¯˜ Ïk‰ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ»»¬»ƒ≈≈«…ƒ¿»««≈∆≈
„ˆÈk .‰wÏÁ ÔÈc da38¯ˆÁ Ïk ?39Úa¯‡ da ÔÈ‡L »ƒ¬À»≈«»»≈∆≈»«¿«

˙Bn‡40ÏÎÂ .¯ˆÁ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ «««¿««≈»¿»»≈¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ‰„O41dÈ‡ - »∆∆≈»¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ≈»

‰„O ‰Èe¯˜42‰pb ÏÎÂ .43ÈˆÁ ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ¿»»∆¿»ƒ»∆≈»¿≈¿ƒ«¬ƒ
ÏÎÂ .‰p‚ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ·˜44Òc¯t45È„k Ba ÔÈ‡L «≈»¿»ƒ»¿»«¿≈∆≈¿≈

CÎÈÙÏ .Òc¯t Èe¯˜ BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰LÏL ˙ÚÈ¯Ê46ÔÈ‡ : ¿ƒ«¿»«ƒ≈»«¿≈¿ƒ»≈
„Á‡ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰È‰iL „Ú ,¯ˆÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆∆»≈«∆ƒ¿∆«¿««¿»∆»

zM‰ ÔÓ „Á‡Âda ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÔÈÙ ¿∆»ƒ«À»ƒ¿…∆«»∆«∆ƒ¿∆»
˙‡ ‡ÏÂ ;[„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ] ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»∆»¿∆»¿…∆
‡ÏÂ ;„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ·˜ ÈˆÁ da ‡‰iL „Ú ,‰pb‰«ƒ»«∆¿≈»¬ƒ«¿»∆»¿∆»¿…
„Á‡ ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰LÏL ˙Èa Ba ‡‰iL „Ú ,Òc¯t‰ ˙‡∆««¿≈«∆¿≈≈¿»«ƒ¿»∆»

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„Á‡Â47‡ˆBiÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ? ¿∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈
da48da ‡ˆBiÎÂ Ï··a Ï·‡ ;49˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - »¬»¿»∆¿«≈»≈¿ƒ∆

È„k da ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰50‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯Á51 «»∆«∆ƒ¿∆»¿≈¬ƒ«»∆
Òc¯t‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯ÁÂ52Ba ‰È‰L „Ú , «¬ƒ«»∆¿…∆««¿≈«∆»»
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˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ] ‰ÊÏ ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒƒ»»∆¿ƒ»¿ƒƒ»
‰„OÂ ;„Á‡ ÌBÈa „Á‡ Ì„‡ ˙„B·Ú È„k ,[‰ÊÏ53 »∆¿≈¬«»»∆»¿∆»¿»∆

‡lÓiL È„k da ‡‰iL „Ú - ÈÏÎa d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«∆¿≈»¿≈∆¿«≈
.‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈÂ ‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈ ÏÚBt‰«≈∆»»∆¿∆»»∆

יא.36) בתרא בבבא הרבה 37)משנה יש אם היינו,
אף  - קטן חלק אלא לו שאין אחד, ביניהם ויש שותפים,
מעכב  לאו, ואם חלוקה. דין של בשיעור לקבל צריך הוא

ה). קטן סעיף קעא (סמ"ע החלוקה את משנה 38)הוא
ה).39)שם. אות מיימוני (הגהות כחצר - ובית
א).40) הלכה ב פרק (להלן פתחים של אמות מארבע חוץ
רוחב 41) על אורך סאה וחצי קבין) (=שישה סאה היינו

וחמישים  מאות שבע אלפים שלושת של שטח והוא סאה
שם). המשניות בפירוש (רבינו כדאי 42)אמה שלא

(תוספות  מזה קטן בשטח וזריעה בחרישה מאמצים להשקיע
השדה). את ולא המתחיל דיבור בה 43)שם שזורעין

קטן.י  בשטח אף חשובה והיא יב.44)רקות, שם גמרא
אחר,45) אילן שדה או פרדסא) המתחיל דיבור (רש"י כרם

משנה). (מגיד ההלכה בסוף יא.46)כמבואר שם משנה
יב.47) שם דומה 48)גמרא ושווייה חשובה שהקרקע

ישראל. שבארץ כך.49)לזה כל חשובה אינה שהקרקע
יב.50) שם יוסף רב מיום 51)מסקנת לפחות פועל שאין

חרישה  ליום הכוונה אם בדבר דנו שם ובגמרא שם). (רש"י
לא  ורבינו הזריעה. בעונת חרישה ליום או החרישה, בעונת
כתב  המשניות ובפירוש לזו, או לזו כוונתו אם כלל, ציין
אחד, יום עבודת של שיעור חלק בכל שיהיה שהעיקר
לחםֿמשנה. וראה בהן", וכיוצא זריעה או "בחרישה

שם.52) קטינא בר רבא נחמן,53)מימרת רב מימרת שם
והיינו, דוולא) המתחיל דיבור שם (תוספות הר"ח וכפירוש
בזה  וסרה משנה (לחם ישראל בארץ לגינה בהקבלה בבבל,

שם). התוספות קושיית

.äÔÈ‡54Ô¯Bn‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÈÏ˜¯h‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ55, ≈¿ƒ∆«¿«¿ƒ¿…∆«»
˙‡ ‡ÏÂ ,„a‰ ˙Èa ˙‡ ‡ÏÂ ,C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«»¿…∆≈««¿…∆
Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa ‡‰iL „Ú ,˙Èlh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿…∆««ƒ«∆¿≈¿»≈∆≈∆

‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k56‡‰iL „Ú - e˜ÏÁ ıÁ¯Ó Ì‡ . ¿≈»∆¿≈»∆ƒ∆¿»»¿«∆¿≈
‡‰iL „Ú - C·BL Ì‡Â .ıÁ¯Ó È„k Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa¿»≈∆≈∆¿≈∆¿»¿ƒ»«∆¿≈
Ïk ¯‡L·e ˙ÈlËa ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa C·BL ˜ÏÁ Ïk»≈∆»ƒ¿≈«¿¿≈¿«ƒƒ¿»»

ÔÈ‡ .ÌÈ¯·c‰57ÔÈÏÚÓ - ‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k Ô‰a58 «¿»ƒ≈»∆¿≈»∆¿≈»∆«¬ƒ
B‡ ÈÏ ¯ÎÓ B‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ [BÏ] LÈÂ ,ÌÈÓ„a B˙B‡¿»ƒ¿≈««¬≈¿…ƒ

¯Ó‡ .ÈpnÓ ‰˜59Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ˜ÏÁ :Ì‰Ó „Á‡ ¿≈ƒ∆ƒ»«∆»≈∆¬…∆««ƒ
‡LÌÈÂL ÔÈ˜ÏÁ‰ ÔÈ60ÏËÂ ˙eÁt‰ ˙‡ Ïh‡ È‡ , ∆≈«¬»ƒ»ƒ¬ƒ∆…∆«»¿…

¯˙i‰ ˙‡ ‰z‡61:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «»∆«»≈≈¿ƒ∆¬≈≈
‰zÓ ÁwÏ ÈBˆ¯ ÔÈ‡62ÔÈc da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ , ≈¿ƒƒ««»»∆»ƒ¿≈»ƒ

.ÌÈÓ„a ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ ‰ÂLa ‰wÏÁ¬À»¿»∆¬≈»«¬ƒ¿»ƒ

יא.54) שם (רבינו 55)משנה ארמונים" ממיני "מין
המשניות). כל 56)בפירוש של השיעורים כמה פורש ולא

אלו. בדברים וחלק יג:57)חלק שם ברייתא
בסמוך.58) כמבואר אגוד, או גוד של העיקרון לפי והיינו,
(רי"ף 59) טעמו" ש"מסתבר שם גמליאל בן שמעון כרבן

טול  לו לומר שיכול קמא כתנא ופוסקים חולקים ויש שם).
ט). אות מיימוני (הגהות פחות ואני שיעור ויש 60)אתה

קטן. ואחד גדול מהם כשיעור.61)אחד בו ויש
שנימקו 62) כמו יחיה", מתנות "ושונא לכתוב: בהתאם

וכסף  ומתנה. זכייה הלכות בסוף למעלה וראה שם. בגמרא
שם). (גמרא לי אין - הדבר מחיר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתים 1) לבעלי המשותפת החצר חלוקת משפטי בו נתבארו

ל  בית כל השותפין מיוחדים רצו אם וכן מהם, אחד כל
על  זה לשותפין שיש ומה חלוקה, דין בו שאין דבר לחלוק

זה. אחר והנמשך שחלקו, אחר הנזקין משמירת זה

.à˙B¯ˆÁ2ÌÈ¯Ùk‰3˙Èa BÏ ‰Ba „Á‡Â „Á‡ ÏkL ,4 «¿«¿»ƒ∆»∆»¿∆»∆«ƒ
ÌÈza‰ ÈL ÔÈaL ¯ˆÁ‰ ˙‡ˆÓÂ5Èa ÏÎÏ ˙ÙzLÓ ¿ƒ¿≈∆»≈∆≈¿≈«»ƒ¿À∆∆¿»¿≈

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LÈ È¯‰ - ÌÈza‰6˙Bn‡ Úa¯‡7 «»ƒ¬≈≈¿»∆«»∆««¿««
ÂÈÙÏ8Á˙t‰ Ïk ·Á¯a9Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ; ¿»»¿…«»«∆«¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ

ÛzLÂ ÛzL ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba LÈ≈«¿««««¿««¿»À»¿À»
ÏkL .d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡L ¯ˆÁ»≈∆≈»«¿««««¿««≈»

e¯‡aL BÓk ,¯ˆÁ ‰Èe¯˜10,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk . ¿»»≈¿∆≈«¿≈«»¿≈À»ƒ
ÌÈza ÈL ‰ÊÏ11ÈL BÏ LiL ‰Ê :„Á‡ ˙Èa ‰ÊÏÂ »∆¿≈»ƒ¿»∆«ƒ∆»∆∆≈¿≈

˙Èa ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ˆÁ‰ ÔÓ BÏ ÔÈ„„BÓ - ÌÈza»ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿««¿»«ƒ
;˙Bn‡ ¯OÚ ‰È‰ elÙ‡ ,Á˙t‰ ·Á¯ Ïk ÏÚ ˙È·Â»«ƒ«»…««∆«¬ƒ»»∆∆«
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - „Á‡ ˙Èa BÏ LiL ‰ÊÂ¿∆∆≈«ƒ∆»¿ƒ«¿««
LÈ Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ;BÁ˙t ÈÙÏ BÁ˙t ·Á¯a¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ≈
ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏ ‡‰iL È„k ,˙Bn‡ ‰BÓL da»¿∆«¿≈∆¿≈»∆«¿«««
ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏÂ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»∆«¿««««¿««
˙BÁt ;ÔÈ˜ÏBÁÂ ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ - ÌÈÁ˙t‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»ƒ¬À»¿¿ƒ»

.‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ - ‰fÓƒ∆≈»ƒ¬À»

רבי 2) בשם אסי רבי של ומימרא ברייתא יא. בבאֿבתרא
שיטת 3)יוחנן. לפי וזה להם, והדומה הכפרים של דוקא

בסמוך. ראה מיגאש, בונה 4)הר"י ואחד אחד כל כלומר,
פתח  לו שיש זה ולפיכך בחצר, זוכה אחד וכל הפקר בקרקע
שני  לו יש ואם פתחו, כנגד אמות בארבע הוא זוכה אחד,
בשותפות, חצר שקנו שנים אבל אמות, בשמונה זכה פתחים
אלא  לו אין פתחים, שני לו שיש בין אחד פתח לו שיש בין
שם, בבבאֿבתרא מיגאש ר"י דעת וכן בלבד, אמות ארבע

לחםֿמשנה. ועיין במגידֿמשנה, שמקודם 5)והובא היינו,
את  הקיפו הבתים שהקימו ואחרי כנ"ל, הפקר, אדמת היתה
הפתחים  למספר בהתאם בחצר, אחד כל זכה ואז השטח,

היו 6)שלו. ואם להלן, כמבואר בית, לכל פתח היינו
לכל  יש אחרת, ברוח פתח כל אם אחד, בבית פתחים כמה
שם. עיין ב, הלכה להלן כמבואר אמות, ארבע ופתח פתח

לו 7) יש החצר ויתר ג). הלכה (להלן משאו שם לפרק
אחרים. החצר.8)תשמישים בעומק כמדת 9)כלומר,

רוחב  לו יש שלעולם אומרים, ויש השטח. מדת כן רחבו,
לפי  אמות, ארבע רחב אינו שהפתח באופן אף אמות, ארבע
סימן  שם (רא"ש אמות מד' בפחות משאו לפרק שאיֿאפשר
יש  אלו: אמות בד' זכותו מה הראשונים, ונחלקו לח).
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יכול  חבירו גם - לו מיוחדות שהן שאע"פ אומרים
לגמרי  לו קנויות שהן אומרים ויש לפרקים, בהם להשתמש

ג). הלכה להלן במגידֿמשנה פ"א 10)(ראה למעלה
ד. שני 11)הלכה ולזה אחד, פתח "לזה שם: בברייתא

שני  יש שאם בתים. "פתחים": רבינו ומפרש פתחים".
פתח  בשביל אמות ארבע אלא לו אין אחד , בבית פתחים

ב. הלכה כדלהלן רוחות בשני שהם לא אם בלבד, אחד

.á˙Èa12LÈ - ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t BÏ LiL «ƒ∆≈¿»ƒ«ƒƒ»»≈
Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ13Ì‡Â .14BÏ „ÁÈ15- Á˙t «¿««¿»«¿ƒƒ≈∆«

BÁ˙t „‚k ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡16. ≈∆»«¿««¿∆∆ƒ¿

ברי"ף 12) הנוסחא (כן בחפירה אמימר, של מימרא יא. שם
(=מקום  דסופלי במגידֿמשנה) שהובא מיגאש ובר"י
פתחים  ארבעה לה שיש מיגאש) ר"י - עורות בו שמעבדים
חידוש  לפנינו הרי פתח. לכל אמות ארבע לה ויש צד מכל
(ר"י  אמות ארבע לו ויש כבית, דינו זה שמקום א' כפול:
אחד  כשכל ופתח פתח לכל אמות ארבע שיש ב' מיגאש).
רבינו  שבדברי זו הלכה של מקורה וזהו אחר. ברוח ואחד
יש  דסופלי לחפירה שגם הראשון, החידוש את [והשמיט
של  שלול ה) (הלכה להלן שכתב שממה - אמות ארבע
שם  בגמרא ההסברה וכפי אמות, ארבע לו אין תרנגולין
שמקומות  מוכח בעצמם, ועולים מטפסים שהתרנגולים
ארבע  להם יש - תרנגולים של ללול דומים שאינם אחרים

כנ"ל.13)אמות]. ורוח, רוח לכל אחד שם,14)פתח
אמימר. של הפתחים 15)במימרא כל השאיר כלומר,

ז  הלכה להלן ועיין מהם. באחד אלא משתמש ואינו
שם. רבינו,16)ובהערה דברי על כאן השיג הראב"ד

אלא  הרוחות שאר מפקיע שייחוד בגמרא אמרו שלא וכתב
ארבע  לו ויש מפקיע, אינו בבית אבל דסופלי, בחפירה

רוח. לכל אמות

.â‰¯„ÒÎ‡17B‡OÓa dÎB˙Ï Òk‰Ï BÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : «¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»≈¿»¿«»
Úa¯‡ dÏ LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡ -≈»«¿««¿ƒ»≈»«¿«
Úa¯‡ Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LiL e¯Ó‡ ‡lL .˙Bn‡«∆…»¿∆≈¿»∆«»∆««¿«

.B‡OÓ ÌL ˜¯ÙÏ ‡l‡ ,˙Bn‡«∆»ƒ¿…»«»

לה 17) שאין "אכסדרא", הונא. רב של מימרא יא: שם
ופתוחה  דפנות שלשה רק לה שיש או (רש"י), כלל דפנות

הכא). ד"ה שם (תוספות רביעי מצד

.ã˙Èa18¯ÚL19˙Òt¯Ó B‡20Úa¯‡ Ì‰Ï LÈ - ≈««ƒ¿∆∆≈»∆«¿«
˙Bn‡21eÈ‰ .22Òt¯nÏ ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰MÓÁ,˙ «»¬ƒ»»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

Úa¯‡ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¯ˆÁÏ ‰Áe˙t ˙Òt¯n‰Â¿«ƒ¿∆∆¿»∆»≈≈»∆»«¿«
˙Bn‡23. «

שם.18) אמות 19)ברייתא ארבע בו (שיש קטן חדר
הגדול  השער יד על שהוא ח) הלכה להלן ראה לפחות,
דרך  עוברים החצר בני וכל החצר, מבני לאחד שייך והוא
אמות  ארבע לו ויש בית דין לו יש ואעפ"כ הזה, החדר
הוא  צריך - החדר דרך המשאוי שמכניסים [ואע"פ בחצר
להלן  וכ"ה המשאוי, את לפרק בכדי בחצר, אמות ארבע
רמ"ה]. יד ועיין חוץ, כלפי וקירויו מקורה שחציו בבית

אליו.20) פתוחים העליות שפתחי בחצר, גבוה מקום

המפרסת.21) לצורך החצר, ליד שם.22)למטה ברייתא
כבית 23) הכל ונחשב המרפסת, דרך נכנסים כולם שהרי

אחד. וכפתח אחד

.äÏeÏ24˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈÏB‚¯z ÏL25. ∆«¿¿ƒ≈«¿««

שנפתרה.24) בעיא ועולה 25)שם, מטפס שהתרנגול
שמפרקים  חמור, כמו אמות לארבע זקוק ואינו ויורד, מטפס

שם). (גמרא ממשאו אותו

.å˙Èa26‰¯˜Ó BÈˆÁ ,27‰¯˜Ó BÈ‡L BÈˆÁÂ28ÔÈa , «ƒ∆¿¿À∆¿∆¿∆≈¿À∆≈
ÌÈt ÈtÏk BÈe¯wL29ıeÁ ÈtÏk BÈe¯wL ÔÈa30ÔÈ‡ - ∆≈¿«≈¿ƒ≈∆≈¿«≈≈

˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ31. «¿««

שנפתרה.26) בעיא בתקרה.27)שם, ויש 28)מכוסה
מקום  בו אין כן, לא שאם אמות. ארבע על אמות ארבע בו
בשם  (מגידֿמשנה בחצר לו יש ובוודאי משאו, לפרק

שאינו 29)הרשב"א). בחלק בחוץ לפרק יכול שוודאי
אל 30)מקורה. המקורה החלק דרך להכניסו שצריך

שם. ולפרקו מקורה שאינו מפרק 31)החלק אלא בחצר.
כנ"ל. בבית, החמור את

.æ˙Èa32Ìe˙Ò33˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ LÈ -34˙‡ ı¯t . «ƒ»≈«¿««»«∆
ÂÈÓÈvt35˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ -36. ¿ƒ»≈«¿««

יב.32) אותו 33)שם, וסתמו בלבד אחד פתח בו שהיה
ב). הלכה למעלה שאמרנו 34)(כסףֿמשנה ואע"פ בחצר.

ואינו  רוח בכל פתחים לו יש שאם ב) (הלכה למעלה
ארבע  לו אין סתמם, שלא אע"פ מהם, באחד אלא משתמש
לו  שאין כאן, - בו משתמש שהוא הפתח כנגד אלא אמות
לפתחו  הוא עומד בוודאי וסתמו, בלבד אחד פתח אלא
שם). (כסףֿמשנה אחר פתח לו אין שהרי מחר, או היום

הפתח.35) פתח,36)מסגרת מתורת שביטלו שכיון
אמות  שארבע אומרים, ויש שבחצר. אמותיו מארבע הסתלק
סעיף  קעב, סימן (רמ"א לו יש - שבפתח מאלה חוץ שבחצר

ז).

.ç˙Èa37˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L38- «ƒ∆≈«¿««««¿««
¯ˆÁa ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡39¯ˆÁa LÈ Ì‡ ‡l‡ . ≈«¿««∆»≈∆»ƒ≈∆»≈

‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡Â ‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡40˙Èa‰ Á˙t „Ú «¿««»∆¿«¿««»∆«∆«««ƒ
Ï·f‰Â .ÔÈ˜ÏBÁ - ‰f‰41¯ˆÁ ÏL42ÈÙÏ ˜lÁ˙Ó «∆¿ƒ¿«∆∆∆»≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÁ˙t‰43Ï·‡ .44‡ÈÒÎ‡45Èa ÈÙÏ - CÏÓ ÏL «¿»ƒ¬»«¿«¿»∆∆∆¿ƒ¿≈
.Ì„‡»»

שם.37) שפירשוה ולפי ברייתא, ג: אין 38)סוכה שאז
שם). (סוכה, ליהרס עומד והוא בית, תורת היינו 39)עליו

משל  חוץ בחצר, אמות ארבע אבל הפתח. של אמות ארבע
כדלהלן. לו, יש - ששני 40)פתח כגון המדובר,

כל  אמות מארבע פחות קטנים, בתים להם יש השותפים
בו  יש אם בחצר, לחלוק השני את אחד כופה ולפיכך אחד,
אחד  לאף שאין אע"פ לזה, אמות וארבע לזה אמות ארבע
הנ"ל  אמות מארבע חוץ הפתח, בשביל אמות ארבע מהם

בראב"ד). וראה בבבאֿבתרא 41)(מגידֿמשנה, ברייתא
השכנים 42)יא: עלֿידי הזמן במשך בחצר שנערם

לזכות  רוצה מהם ואחד אחד וכל בתיהם, מתוך הזורקים
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שם). (רש"י שדותיו בו לזבל הפתחים 43)בו, דרך שהרי
שם). (רש"י שם מברייתא 44)השליכוהו שנפתרה בעיא

למילה 45)שם. פירושים שני שם מביא הרי"ף
והר"י  הר"ח פירשו (וכן אכסניא של זבל א ' "אכסניא":
פירש"י  (וכן אותם כשגובים מלך של אכסניא ב' מיגאש).
אכסניא  להם לתת העיר בני על המוטל מלך של "חיל שם:

מלך" של "אכסניא רבינו שכתב ומכיון נראה בבתיהם").
(מגידֿמשנה), וביפרש"י שברי"ף השני כפירוש שהיינו

" דומים: אינם הנ"ל הדינים ששני הוא באופן חצר" של זבל
לחובה  הוא מלך" של "אכסניא ואילו החצר, לבני לזכות

כ. ס"ק קעב, סימן סמ"ע ועיין החצר. לבני

.èÔÈÙzM‰46‰wÏÁ ÔÈc Ba ÔÈ‡L ¯·c ˜ÏÁÏ eˆ¯L «À»ƒ∆»«¬…»»∆≈ƒ¬À»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡47ÔÈ˜ÏBÁ - BÓL ˙‡48. ««ƒ∆≈«¿ƒƒ∆¿¿ƒ

È·˙Î·e49L„w‰50e˜ÏÁÈ ‡Ï - eˆ¯L Èt ÏÚ Û‡ ,51. ¿ƒ¿≈«…∆««ƒ∆»…«¬…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52„Á‡ C¯Îa53ÈzLa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆»¬»ƒ¿≈

ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÎÈ¯k54. ¿ƒ¿ƒ

יא.46) שם את 47)משנה, לשאת ראוי יהיה לא שהחלק
השלם. העצם של הקודם חידוש,48)השם כל אין בזה

אין  שרצו אע"פ הקודש שבכתבי להשמיענו בא אלא
רש"י). בשם (מגידֿמשנה היינו,50)שם.49)חולקין

לכתבם  רגילים היו ובזמנם התנ"ך, ספרי וארבעה עשרים
הקודש). כתבי ד"ה שם (רש"י כספרֿתורה בגליון

(רש"י 51) הקודש כתבי בזיון משום בה יש זו שחלוקה
שלם, ספר אחד לכל יגיע אם שאפילו שכתבו, ויש שם).
של  כבודם אין - נביאים ולזה תורה לזה יגיע אם ואפילו
אחד  בכרך שנתחברו אחר בב"ד שיחלקו הקודש ספרי

רשב"א). בשם שם 52)(מגידֿמשנה שמואל, של מימרא
כנ"ל.53)יג: בזיון, שם כריכה 54)שיש שבכל אע"פ

שכתב  כמו לחלוק, רצו אם והיינו, הקודש. מכתבי אחר ספר
וכן  שם. בגמרא שלמן, רב שאמר וכמו ההלכה, בתחילת
אחד  שיקח לחלוק, "ורצו שם: המשניות בפירוש רבינו כתב
בלחםֿמשנה. וראה אחר", ספר וחבירו זה, ספרֿתורה מהם

.éÌB˜Ó55,B˜ÏÁÏ ÔÈÙzL eˆ¯L ‰wÏÁ ÔÈ„ Ba ÔÈ‡L »∆≈ƒ¬À»∆»À»ƒ¿»¿
Èt ÏÚ Û‡56¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ì„iÓ ewL ««ƒ∆»ƒ»»»∆»≈∆»«¬…

ÌÈ¯·c ÔÈ˜ ‰fL ;Ba57e¯‡aL BÓk ,‡e‰58Ï·‡ .59 ∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆≈«¿¬»
Áe¯a ‰ˆ¯ ‰ÊÂ ÈBÏt Áe¯a ‰ˆ¯ ‰fL Ì„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»»∆∆»»¿«¿ƒ¿∆»»¿«

Ì‰a ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÈBÏt60ÔÎÂ .61Ì‡62CÏ‰ ¿ƒ≈»¿ƒ«¬…»∆¿≈ƒ»«
BÓˆÚa ‰Ê63˜ÈÊÁ‰Â64˜ÈÊÁ‰Â BÓˆÚa ‰ÊÂ ,B˜ÏÁa ∆¿«¿¿∆¡ƒ¿∆¿¿∆¿«¿¿∆¡ƒ

B˜ÏÁa65Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - Ì„iÓ e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿««ƒ∆…»ƒ»»≈∆»≈∆
.B¯·Áa ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬≈

לפי 55) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
יוחנן. רבי בשם אסי בשקלאֿוטריא 56)רב שביררו כמו

כגון 57)שם. ממש, בו שיש דבר על אלא חל קנין שאין
של  פעולה ואילו קרקעות. של שעבוד על אף או חפץ, על

עליה. חל הקנין ואין ממש, בה אין - בפ"ה 58)חלוקה
שכתב  "הרי שם: וזהֿלשונו יד. הלכה מכירה, מהלכות
זה  הרי - שביניהם השדה שיחלקו - מפלוני וקנינו בשטר:
דבר  לחבירו הקנה לא שהרי כלום, מועיל ואינו דברים קנין

וידוע". המימרא 59)מסויים לבירור שם, הגמרא מסקנת

יוחנן. רבי בחלקו,60)של אחד כל וזכה נחלקו, שהרי
ממש. בו שיש לבירור 61)בקנין אשי, רב של מימרא

שם. יוחנן, רבי של שהסכימו 62)דבריו אחרי היינו,
החלוקה. על המלים 63)ביניהם אין בגמרא לפנינו

כ"י  בגמרא ישנם אבל רבינו, שבדברי "בעצמו", - "בעצמו"
רבינו  שלדברי להלן, [וראה ראשונים. ובעוד וברי"ף מינכן
צריך  אין ולפיכך השותפות. בחלוקת קנין לשום צריך אין
הלכו  אם אף אלא וקני", חזק "לך לחבירו אחד כל שיאמר
זו  הרי - קנין זה שאין אע"פ - בעצמו ואחד אחד כל

חזקה,64)חלוקה]. קנין כאן אין והרי"ף רבינו לדעת
ביניהם, נתחלקו הרי חלקו, נטל ואחד אחד שכל מכיון אלא
א  הלכה פ"א למעלה כמבואר קנין, צריכה אינה וחלוקה

יב. אלא 65)הערה חזקה, קנין שום כאן היה שלא [מאחר
אלא  ויחזיק, ילך שאחד בזה די לא - כנ"ל, חלוקה, זוהי

מגידֿמשנה]. ועיין בשלו, אחד כל יחזיקו ששניהם צריך

.àéÔÈÁ‡‰66e˜ÏÁL67ÔÂÈk - Ï¯Bb Ì‰ÈÈa eOÚÂ , »«ƒ∆»¿¿»≈≈∆»≈»
lk e˜ Ô‰Ó „Á‡Ï Ï¯B‚ ‰ÏÚLÔ68‰È‰a .69˙ÈOÚpL ∆»»»¿∆»≈∆»À»«¬»»∆«¬≈

eÓÈkÒ‰L ¯·cÏ ‰fÓ ‰Ê eÚÓML ,Ì‰Ï70¯Ób ,ÂÈÏÚ »∆∆»¿∆ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»»»«
B¯·ÁÏ ‰˜Óe Ô‰Ó „Á‡ Ïk71. »∆»≈∆«¿∆«¬≈

יוסי.66) רבי של ברייתא קו: היינו,67)בבאֿבתרא
כל  שייך למי להכריע צריך והגורל שוים, חלקים שביררו

שלשה 68)חלק. הם ואם חלקו. השני קנה שנים, הם אם
האחרים, החלקים שני את והשנים חלקו, קנה הראשון  -
ויש  יחלקו. - לחלוק רוצים ואם ביניהם, מחולקים כשאינם
שמעון, ראובן, תולדותם: לפי החלקים כשסומנו מפרשים,
שמעון  זכה וזה, זה בחלק זכה שראובן וכיון וכו' לוי

(מגידֿמשנה). וכו' וכו' לוי ואח"כ רב 69)עלֿידו מסקנת
שם. מעוניינים 70)אשי, ובוודאי השותפות, את לחסל

עוד. יתעכב ולא מהר יקום החלוקה ביצוע שדבר הכל
שם,71) בגמרא נראה וכן קנין. הוא שהגורל רבינו, דעת

מה שלמדו  שם: ששאלו ואע"פ בגורל. הארץ מחלוקת זאת
הרי  - ותומים' ב'אורים גם שהיתה ישראל ארץ לחלוקת
היום  לנו יש ותומים' 'אורים שבמקום אשי רב שם תירץ
(הובאה  בתשובה הרא"ש אולם ההדדית. מההסכמה ההנאה
אינו  שגורל כתב ברמ"א) ב סעיף קעג סימן בחושןֿמשפט
בגמרא  הנוסחא היתה שלפניו ונראה קנין. ולא בירור אלא
חזרו  שלפי"ז - וכו'" הנאה בההיא אשי רב אמר "אלא שם
ס"ק  שם (הגר"א ישראל ארץ מחלוקת שלמדו ממה בהם
דברי  לו נתחוורו שלא שכתב בהשגה, הראב"ד דעת וכן ד),
שייכת  הראב"ד שהשגת כתב ואורֿשמח (לחםֿמשנה, רבינו

עו). בהערה שם עיין יב, בהלכה להלן

.áéÔÈÁ‡‰72‰fÓ ‰Ê ˙BÁB˜Ïk Ô‰ È¯‰ - e˜ÏÁL73, »«ƒ∆»¿¬≈≈¿»∆ƒ∆
C¯c Ì‰Ï ÔÈ‡Â74‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BÓlÒ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê75, ¿≈»∆∆∆∆«∆¿…À»∆«∆

;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈn‰ ˙n‡ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BBlÁ ‡ÏÂ¿…«∆«∆¿…««««ƒ∆«∆
˜ÏÁa ˙eÎÊ Ô‰Ó „Á‡Ï ¯‡L ‡Ï ,e˜ÏÁL ÔÂÈkL∆≈»∆»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿¿≈∆
dlk ‰„O‰ ‰˙È‰Lk :ÔÈÁ‡Ï ¯ÓBÏ LÈ CÎÈÙÏ .B¯·Á¬≈¿ƒ»≈«»«ƒ¿∆»¿»«»∆À»
ÌB˜nÓ ˙‡f‰ ÌÈn‰ ˙n‡ da ¯È·ÚÓ ‰È‰ - „Á‡Ï¿∆»»»«¬ƒ»««««ƒ«…ƒ»
ÈÏ LÈ - È˜ÏÁ ‰Ê ˙ÈOÚpL ,‰zÚ Ï·‡ ;ÌB˜ÓÏ76 ¿»¬»«»∆«¬≈∆∆¿ƒ≈ƒ
ÔBlÁ‰ Ì˙BÒ ÔÎÂ .ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ¯ÈÒ‰Ï77 ¿»ƒ««««ƒ≈»«¿≈≈««
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‰B·e ,B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈ˜Ln‰78Èt ÏÚ Û‡ ,Ìlq‰ „ˆa ««¿ƒ«∆¿∆¿««À»««ƒ
ewL ÌÈLa ÔÈc‰ ‡e‰Â .BLÈÓLz Ïh·Ó ‡e‰L79 ∆¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ∆»

˙eÎÊ Ì‰Ó „Á‡Ï ¯‡L ‡Ï - e˜ÏÁÂ ,„Á‡Ó ‰„O»∆≈∆»¿»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿
Ì˙BÒÂ B˜ÏÁÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙÓe ,B¯·Á ˜ÏÁa¿≈∆¬≈«¿ƒ««««ƒ≈∆¿¿≈

˙BBlÁ‰80. ««

בניגוד 72) שמואל, בשם נחמן רב של מימרא ועוד. ז: שם
רב. הדבר 73)לשיטת הוברר "ברירה": אומרים אנו ואין

לקוחות  אלא זה של חלקו וזהו זה של חלקו שזהו למפרע
מהלכות  פי"א ורמב"ם כה. גיטין החלוקה, בעת מזה זה הם
שזהו  מפני זו, בהלכה זאת והקדים כ. הלכה ויובל שמיטה
לזה  זה מוכרים הם מזה, זה כלקוחות שהם שכיון יסודה,
כל  כדין חבירו, אצל אחד כלום משיירים ואינם יפה, בעין
ג), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ה סד: (בבאֿבתרא מוכר
זו  הלכה של טעמה שזהו בגמרא, מפורש זה שאין ואע"פ
מגידֿמשנה. ועיין סה. ב"ב הגמרא בסוגיית כן נראה -

הפנימי 74) אין פנימית, ואחד חיצונה חצר קבל אחד שאם
היתה  כזו דרך כי אף החיצונה, מהחצר דרך לדרוש יכול
חלקו, את מכר כאילו החלוקה עם שהרי אביו, בחיי קיימת
בעין  המוכרים כדרך ומכר לאחים, החיצונה החצר היינו,
ביחס  החיצונה, החצר ובעל דרך, לעצמו השאיר ולא יפה
יפה. בעין שמכר עליו גם שנאמר מוכר, אינו שלו, לחצר
דרך  להם אין ד"ה סה. שם (רשב"ם הוא לוקח אלא

דרך). להם אין ד"ה ז: בית 75)ו'תוספות' קיבל שאחד
השני  של בחצרו עומד הסולם ונמצא עלייה, - והשני וחצר,
בית, קיבל שאחד או סולמות). ולא ד"ה ז: שם (רש"י
השני  של ביתו על נשען הסולם ונמצא ועלייה, חצר - והשני

שם). יכ 76)('תוספות' ולפי"ז לו". "יש תימן: ול [בכ"י
הרא"ש  כתב וכן מעליו. להסירה המים אמת לבעל לכוף
החלון  לסתום "שצריך רבינו בשם כ) סימן פ"א (ב"ב
מדברי  השמיט והכסףֿמשנה מעליו". המים אמת ולהסיר
זה  ומתוך מעליו", המים אמת "ולהסיר המילים את הרא"ש
מהלשון  כן והוכיח לכופו. יכול אינו המים שבאמת לו, יצא
לפרש  בא ולפיכך הניזק, על שהמדובר להסיר" לי "יש
ממה  כן ומוכיח בעצמו. הוא סותם בחלון שגם רבינו בדברי
לבעל  הכוונה שוודאי הסולם" בצד "ובונה להלן: שכתוב

העלייה]. לבעל ולא כוונת 77)החצר (שם) הרא"ש לדעת
כתב  וכן חלונו, שיסתום החלון לבעל לכוף שיכול רבינו
שם) (ברא"ש הראב"ד אבל בכסףֿמשנה). (הובא הריב"ש
רצה  שאם אלא חלונותיו, לסתום לכופו יכול שאינו סובר
והטעים  זאת. לעשות יכול - להם סמוך כותל לבנות
בבנין", לו נתחייב לא "שהוא משום בחידושיו הרשב"א
על  ובהסתמך הסתימה. הוצאות לו לתת נתחייב לא כלומר
שכן  שמח' ב'אור כתב ברא"ש שהובאו הנ"ל הראב"ד דברי
יא: בהלכה שכתב כאן, בהשגה הראב"ד דברי כוונת גם
אלא  יא להלכה שייכת אינה זו והשגה דבריו", נתחוורו "לא
"האחין  - שחלקו" "האחין הדומות וההתחלות יב, להלכה
למעלה, וראה ממקומם. להעתק לדברים שגרמו הן שחלקו"
כדעת  דעתו - רבינו בדברי הכסףֿמשנה פירוש שלפי

למעלה.78)הראב"ד. וראה החצר, כל 79)בעל שהרי
כלקוחות  שהם מפני הוא שחלקו באחים הטעם עיקר

סימן  (הגר"א סה. בבבאֿבתרא כמפורש יפה, בעין המוכרים
ה). ס"ק כנ"ל.80)קעג הסולם, בצד שבונה והואֿהדין

.âéÏ·‡81ÌÈL‡ ÈMÓ ‰„O ewL ÌÈL82ÈMÓ B‡ ¬»¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈
ÔÈÁ‡83‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡ - «ƒ≈¿∆»≈∆¿«¿ƒ««««ƒ¿…

ÔÈ¯ÎBn‰ Ô‰a e˜ÈÊÁ‰L ÌÈ˜Êp‰ ÔÓ ¯·c ˙BpLÏ84. ¿«»»ƒ«¿»ƒ∆∆¡ƒ»∆«¿ƒ

מיגאש).81) ר"י בשם היו 82)(מגידֿמשנה שלא
מיגאש). הר"י בשם (מגידֿמשנה כאן 83)שותפים אף

(שם). בשותפות היו מהמוכרים,84)שלא קנינם כל שהרי
הם  ולפיכך כלל, לזה זה מוכרים ואינם מזה זה קונים ואינם

המוכרים. של הזכויות כל את מקבלים

.ãé¯ˆÁ85LiL ÔÈÙzM‰86B‡ ,‰wÏÁ ÔÈc da87 ¬««À»ƒ∆≈»ƒ¬À»
ÌBˆ¯a ‰e˜ÏÁL88LÈ - ‰wÏÁ da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¬»»ƒ¿»««ƒ∆≈»¬À»≈

Ï˙k‰ ˙B·Ï B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ89 ¿»∆»≈∆»…∆¬≈ƒ¿«…∆
ÚˆÓ‡a90LnzLnL ‰ÚLa B¯·Á e‰‡¯È ‡lL È„k , »∆¿«¿≈∆…ƒ¿≈¬≈¿»»∆ƒ¿«≈

‡e‰ ˜f‰ - ‰i‡¯ ˜f‰L ;B˜ÏÁa91‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡Â . ¿∆¿∆∆≈¿ƒ»∆≈¿≈¬»»
ÏÚ Û‡ ‡l‡ ,¯ˆÁa‡Ïa ˙Ba¯ ÌÈL Ck e„ÓÚL Èt ∆»≈∆»««ƒ∆»¿»»ƒ«¿…

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ e‰ÙBk - ‰ˆÈÁÓ92. ¿ƒ»≈«¬¿ƒ»¿»≈∆ƒ¿∆

לפי 85) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
השניה. שאם 86)הלשון שם, השקלאֿוטריא מתוך יוצא

שהיזק  משום מחיצה, לעשות כפייה יש - חלוקה דין יש
היזק. שמו יוחנן,87)ראיה רבי בשם אסי רב של מימרא

שם. במסקנא שפירשוה ובקנין,88)כפי לחלוק שהסכימו
י). (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו כבר, שחלקוהו או

כדלהלן.89) אמות, ארבע כפייה 90)שגבהו שיש היינו,
בנייתו  על ב' הכותל. בניית עצם על א' דברים: שני על

להלן. וראה שניהם. של בחלקם כלשון 91)באמצע,
וראה  כמותו. סובר יוחנן רבי שגם ג. שם בגמרא אחרון
זו. כדעה שהלכה הוכחות כמה מיימוניות בהגהות

(מאלו),92) [זה] נזק סובלת אדם של דעתו שאין "לפי
פי"א  (להלן קבוע" היזק שהיזקו מוחל, שאינו וחזקתו
שלפי  ב:) (ב"ב בגמרא שאמרו ממה לכך וראיה ז). הלכה
בונין  - מחיצה לעשות שרצו "השותפין שם במשנה המפרש
שהיזק  כרחנו על - "מחיצהֿכותל" - באמצע" הכותל את
רצו  אם שרק במשנה נאמר שהרי היזק, שמיה לאו ראיה
אין  ראיה, בהיזק חזקה יש ואם המחיצה. את בונים שניהם
כאן  שהרי היזק, שמיה לאו ראיה שהיזק מהמשנה ראיה
 ֿ שלמאן עלֿכרחנו אלא מחיצה. בלי שנים כמה החזיקו
(ר"י  חזקה מועילה לא - היזק שמיה ראיה היזק דאמר
חזקה  שמועילה אֿו) הלכה (פ"ז להלן שאמרו ומה מיגאש).
את  מזיק אחד כאן - ראיה היזק שם שיש אע"פ בחלון,
ניזוק  אתה גם הרי לו שאומר בו, מיחה לא ולפיכך השני,
כמו  המחיצה, בנין את תתבע שאתה מצפה והייתי ממני,
ברא"ש  עוד ועיין בבאֿבתרא. בתחלת מיגאש ר"י שכתב
ר"י  בשם עוד שהביא במגידֿמשנה [וראה ב. סימן שם
מעשה  עשה שבחלון בזה לחצר, חלון בין שמחלק מיגאש

ב]. והערה א הלכה פ"ז להלן ראה אבל החלון, בפתיחת

.åè·Á¯93‰È‰È ‰nÎÂ .Ì‰ÈL ÏMÓ - Ï˙k‰ ÌB˜Ó …«¿«…∆ƒ∆¿≈∆¿«»ƒ¿∆
Ïk‰ ?BaÁ¯94‰È„n‰ ‚‰Ók95elÙ‡Â .96e‚‰97 »¿«…¿ƒ¿««¿ƒ»«¬ƒ»¬
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ÔÈˆe‰·e ÌÈ˜a Ì‰ÈÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ98„·Ï·e . «¬¿ƒ»≈≈∆¿»ƒ¿ƒƒ¿«
.B¯·Á ˙‡ ‰‡¯ÈÂ Ba ÏkzÒiL ¯ÈÂ‡ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆¬ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆¬≈

ב.93) שם השותפים 95)שם.94)משנה, כמנהג היינו,
במדינה  הבנינים שאר כמנהג ולא ביניהם, כשחולקים לבנות

ד.96)(מגידֿמשנה). הוא 97)שם המנהג אם אבל
צריכה  למה כן, לא שאם בו. משגיחים אין מזה, פחות
בשם  כ אות מיימוניות (הגהות דוקא אלו את לפרוט הגמרא
כמנהג  "הכל שאמרו במקום שאף ומכאן ה'תוספות'),
וראה  הכלל. מן יוצאים גם ויש בכלל. הכל אין המדינה"

בגויל. ד"ה ב. שם (רש"י 98)ב'תוספות' תמרים כפות
גרשום). ורבינו

.æè‰nk99˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ï˙k‰ d·‚100. «»…««…∆≈»≈«¿««
‰p‚a ÔÎÂ101e‰ÙBk ,102B¯·Á ˙pbÓ B˙pb ÏÈc·‰Ï ¿≈¿ƒ»≈¿«¿ƒƒ»ƒƒ«¬≈

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓa103Ï·‡ .104- ‰Ú˜·a ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¬»¿ƒ¿»
‡l‡ ,B¯·Á ˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»

e‚‰pL ÌB˜Óa105‰ˆ¯ .106˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï ¿»∆»¬»»¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙ÈÊÁ ‰OBÚÂ .‰B·e BlL CB˙Ï ÒBk - B¯·Á107 ¬≈≈¿∆∆¿∆¬ƒ

BÓk108ıeÁaÓ „ÈÒa ‰n‡109Ï˙k‰L ÚÈ„B‰Ï È„k , ¿«»¿ƒƒ«¿≈¿ƒ«∆«…∆
CÎÈÙÏ .BlL110ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ , ∆¿ƒ»ƒ»««…∆«»¿»¬»ƒ
Ì‡Â .BlL111Ï˙k‰ ÌÈBa - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ eOÚ ∆¿ƒ»ƒ««¿≈∆ƒ«…∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙ÈÊÁ ÔÈOBÚÂ ,ÚˆÓ‡a112Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿«¿ƒ¬ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ
.Ô‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ»««…∆«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆

במשנה.99) ה. מזה,100)שם פחותה שבמחיצה מפני
אינו, אדם של שגבהו [ואע"פ מעליה להסתכל אפשר עדיין
עצמו  להגביה הוא יכול - אמות משלש יותר כלל, בדרך
– אמות ארבע גובה עד ולהציץ אצבעותיו ראשי על

ברום]. ד"ה יא. חגיגה לפי 101)'תוספות' ב. שם משנה
וראה  לזו. זו סמוכות גינות בשתי שהמדובר הפשוט הפירוש

קיב. הערה מנהג 102)להלן שם שאין בסתם, אפילו
יז  הלכה להלן עוד ועיין להלן. ראה לבקעה, בניגוד לגדור,
מחייבין  - לגדור שלא שנהגו במקום שאפילו קיז) (והערה

לרשותו",103)אותו. נכנס אם כגנב, אותו שיתפוס "כדי
אבל  ו). הלכה ג פרק ולהלן ו: (בבאֿבתרא לגג גג בין כמו
(מלשון  שמשתמש" בשעה חבירו יראה "שלא ראיה היזק
משתמשים  אין שהרי בגינה, אין יד) הלכה למעלה רבינו
טפחים  עשרה במחיצה שדי אמרו שעליו מבגג, יותר בה
 ֿ בשקלא ב:) (שם בגמרא שאמרו ומה בתשובה). (רבינו
"וכן  במשנה שנאמר שמה ראיה", "היזק בסוגיית וטריא
היזק  משום הוא אותו" מחייבין לגדור שנהגו במקום בגינה
היזק, שמיה לאו ראיה היזק למאןֿדאמר מזה והקשו ראיה,
רב  אמר הונא רב אמר אבא כדרבי שאני, "גינה ותירצו:
עומדת  שהיא בשעה חבירו בשדה לעמוד לאדם אסור
שגינה  הרי (רש"י). רעה" בעין יזיקנו "שלא בקמותיה",
והשיב  רבינו, זה על נשאל כבר - זה? לענין מחצר חמורה
שיראה  גדול, היזק שהוא ראיה היזק בין גדול הבדל שיש
היזק  ובין צרכיו, ועושה ויושב עומד שהוא בעת חבירו אדם
דברי  שאלו רעה, עין משום חבירו קמת שיראה ראיה
אינו  התירוץ ואותו רעה, בעין בו יעיין שלא הם חסידות

ד  אדם אליבא שבני מקום בחצר ראיה היזק שעיקר הלכתא,

שרב  שאע"פ דבריו: בביאור להוסיף [ויש רבינו. עכ"ד דרין,
ולא  גמור איסור שזהו הרי וכו'", לעמוד לאדם "אסור אמר
קז:) (בבאֿמציעא שאמר לשיטתו רב - חסידות מדת
ותשעה  תשעים [רעה], עין זו - חולי כל ממך ה' "והסיר
להסתכל, שאסור הוא דין שלפי"ז רעה". בעין [מתים]
אבל  אמות. ארבע גבוה כותל לעשות אותו כופין ולפיכך
- חולי כל ממך ה' "והסיר ואומר (שם) עליו חולק שמואל
ולפי  [רעה]". ברוח [מתים] ו"הכל רעה)". רוח =) הרוח זה
הכלל  ולפי חבירו. בקמת בהסתכלות איסור אין דבריו,
לעשות  לכוף אין ממונות, בדיני כשמואל שהלכה הידוע,
איסור  שאין מאחר לגינה, אמות ארבע גבוה כותל
שאמרו  כמו בלבד. חסידות מדת אלא כאן ואין בהסתכלות.
כוסות  שני לשתות סכנה =) "זוגות" בעניני קי: בפסחים
ואעפי"כ  ניזוק, אינו זה, על מקפיד שאינו שמי ביחד),
עלֿכרחנו  כן, ואם לחשוש). טוב =) מיבעי" "למיחש
לגדור  היינו אותו" מחייבין - בגינה "וכן המשנה שפירוש
כגנב, עליו ייתפס שלא כדי בלבד טפחים עשרה של בגדר
שינוי  וגם רעה. עין משום אמות ארבע של בכותל ולא
ובגינה  "כותל", אמרו שבחצר כן, מוכיח במשנה הלשון
טפחים, עשרה הוא גדר וסתם "גדר". מלשון לגדור אמרו
ברמב"ם  ג משנה פ"ב ובפאה ח, משנה פ"ב בכלאים ראה
"גדר" רבינו כלל ג, הלכה בפ"ג להלן אבל שם. ורע"ב
ובהערה  ח הלכה פ"ג להלן וראה שם. עיין ביחד, ו"כותל"

ד.104)עא]. שם הגמרא, מסקנת ולפי שם, משנה
כמו 105) השנה כל הזרעים עומדים אין שבבקעה מפני

הרמב"ן). בשם ג ס"ק קנח, סימן (סמ"ע בגינה
מנהג.106) שאין ובמקום מראה,107)האחד, מלשון

המשניות). בפירוש (רבינו בולט דבר כרבי 108)היינו
ד: ד. שם גם 109)יוחנן, יעשה שמא מבפנים, לא אבל

לחשוש, אין זה, סימן חבירו יקלוף שמא אבל בפנים. חבירו
למעלה  (ראה והוצים קנים של ובמחיצה זאת, יכירו שהרי
ורבינו  מיוחדים סימנים שם בגמרא נתנו טו) הלכה

(כסףֿמשנה). וצ"ע ב.110)השמיטם, שם משנה,
יעשה 112)שם.111) שמא איֿאפשר, כלל סימן ובלי

שהרי  איֿאפשר, ולקלוף הוא. שלו ויאמר חבירו בצד אחד
ט). ס"ק קנח, סימן סמ"ע וראה שם, (גמרא כנ"ל הוא, ניכר

.æé¯ÎBn‰113Ì˙Ò B¯·ÁÏ ‰pb114ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰˙È‰Â , «≈ƒ»«¬≈¿»¿»¿»¿…∆∆ƒ
˙B¯Á‡ ˙Bpb115˙‡ ˙B·Ï Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ƒ¬≈ƒ∆«≈«ƒ¿∆

Ï˙k‰116Ì‰ÈÈa117‡lL e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â , «…∆≈≈∆«¬ƒ¿»∆»¬∆…
˙Bpba ¯c‚Ï118Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰Ú˜a ¯ÎÓ ƒ¿…«ƒ¬»ƒ»«ƒ¿»¿»≈

.e‚‰pL ÌB˜Óa ‡l‡ ,¯c‚Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ¿…∆»¿»∆»¬

בבאֿבתרא,113) בתחילת המשניות בפירוש רבינו פירש כן
מחייבין  לגדור שנהגו מקום בגינה "וכן שם ששנו מה

קיז. הערה ולהלן במגידֿמשנה, וראה היינו 114)אותו".
המחיצה. עשיית דבר את לו הזכיר שנשארו 115)שלא

ומגדלֿעוז). ראב"ד (ועיין מוכר של ראה 116)בידו
גבוהה  מחיצה אלא צריך אין שבגינה טז, הלכה למעלה

טפחים. שישתתף 117)עשרה הלוקח את כופין כלומר,
בדברי  לפרש יש וכן הראב"ד, דעת (כן המוכר עם זה בבנין

מגידֿמשנה). ועיין בירושלמי:118)הרמב"ם, הוא כן
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שלא  שנהגו מקום בין לגדור, שנהגו מקום בין בגינה "תני:
מפרש  שכן כתב א) ס"ק קנח (סימן והגר"א כופין". - לגדור
שלפנינו. מזו שונה שם ושגירסתו ד.) (שם בבבלי גם רבינו

ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין

.çéÌB˜Ó119ÔÈÏÈc·n‰ ÌÈÏ˙k ˙B·Ï e‚‰pL120 »∆»¬ƒ¿¿»ƒ««¿ƒƒ
˙Bpba B‡ ˙B¯ˆÁa121˙ÈÊb ÔÈ‡L ÌÈ·‡a122‰Ê - «¬≈«ƒ«¬»ƒ∆≈»»ƒ∆

Ô˙B123.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô˙B ‰ÊÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL ≈¿»¿»ƒ¿∆≈¿»¿»ƒ
˙ÈÊ‚a124ÌÈÁÙË Ô˙B ‰ÊÂ ,‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê - ¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ∆¡»¿∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒÈÙÎa .‰ˆÁÓe125ÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê -126Ô˙B ‰ÊÂ , ∆¡»ƒ¿ƒƒ∆≈ƒ¿«ƒ¿∆≈
ÌÈ·Ïa .ÌÈÁÙË127‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B ‰Ê -128‰ÊÂ , ƒ¿«ƒƒ¿≈ƒ∆≈∆«∆¡»¿∆

Ï˙k‰ È·Ú - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ .‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B≈∆«∆¡»¿»«ƒƒ»≈√ƒ«…∆
„Èq‰ ÌÚ129ÏÈ‡B‰Â .130,Ì‰ÈL ÏMÓ Ï˙k‰ ÌB˜Óe ƒ«ƒ¿ƒ¿«…∆ƒ∆¿≈∆

.Ì‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ È¯‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ƒ»««…∆¬≈«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆
elÙ‡Â131ptL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯Ï ÏÙÔ‰Ó „Á‡ ‰ «¬ƒ»«ƒ¿∆»≈∆∆ƒ»∆»≈∆

B˜ÏÁ B¯·Á BÏ ¯ÎnL ÔÚËÂ ,B˙eL¯Ï ÌÈ·‡‰ Ïk ˙‡∆»»¬»ƒƒ¿¿»«∆»«¬≈∆¿
ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa BÏ B˙ B‡132Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , ¿»¿«»»≈∆¡»∆»¬≈≈

„Ú Ì‰ÈL ÏL ˙eL¯a133‰È‡¯ ‡È·iL134. ƒ¿∆¿≈∆«∆»ƒ¿»»

ב.119) בבאֿבתרא סתם,120)משנה כתלים לא היינו,
(מגידֿמשנה). שותפים בנכסי המבדילים כתלים אלא

מוסב 121) שזה בגמרא, ופירשו בגינה". "וכן במשנה: שם
הכתלים. רחבי כלומר וגזית, גויל "גויל"122)על והיינו

מהוקצעות. בלתי אבנים כלומר, כלומר,123)שבמשנה.
פחות. ולא טפחים ששה ברוחב הוא דין - בגויל המנהג אם
(מגידֿמשנה). זה מנהג אחר הולכין אין בפחות, נהגו ואם

רחבן 124) מתמעט הקיצוע שעלֿידי מהוקצעות, אבנים
לחמשה. טפחים לבנה 125)מששה וחצי מכאן לבנה חצי

באמצע. וטיט חצאי 126)מכאן לשני טפחים שלשה
לטיט  וטפח כדלהלן) טפחים שלשה הלבנה (שהרי הלבנה

שלמות.127)שביניהם. לבנים שהלבנה 128)היינו,
טפחים. שכן 129)שלשה הרי"ף, וכתב הטיח. עם כלומר

אלא  נפשטה, שלא בעיא היא ג: שם ולפנינו הגמרא. מסקנת
וסידן". ש"הן שמסתבר שם אמר יצחק בר נחמן שרב

שם.130) של 131)משנה, חידושה כל שזהו ד. שם
במשנה. זו שותפים 132)פסקא - הם ששותפים שכיון

הידוע  דבר אם ולפיכך, השני. על אחד מקפידים אינם
לו. שמכרו ראיה אין מהם, אחד אצל נמצא לשניהם

שהיה 133) במיגו, הוא נאמן - ידו תחת האבנים אין ואם
ולחםֿמשנה). (מגידֿמשנה לחבירו שהחזירם לטעון יכול

שלו.134) שהם בעדים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נפלו,1) אם השותפין בין שיש המחיצות משפטי בו נתבארו

מגדירת  לזה זה לעשות לשכנים שיש ממה הדינין וקצת
המשותף. הרשות ומתיקון המחיצה

.àÏ˙k2LÈ - ÏÙpL ,ÔÈÙzL ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ ,¯ˆÁ …∆»≈««¿ƒ≈¿≈À»ƒ∆»«≈
d·b „Ú B˙B·Ï B¯·Á ÏÚ ÛÎÏ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»ƒ¿≈∆»…«¬≈ƒ¿«…«

˙Bn‡ Úa¯‡3Ï·‡ ;‰Ê ˙‡ ‰Ê e‡¯È ‡lL È„k ,4¯˙È «¿««¿≈∆…ƒ¿∆∆∆¬»»≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ5B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -6„Á‡‰ ‰ˆ¯ . ««¿««≈¿«¿ƒ»»»∆»

Ï˙k‰ dÈa‚‰Â7Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ8B¯·Á ‡a ¿ƒ¿ƒ««…∆≈««¿««ƒ»¬≈

ÔÈ·iÁÓ - Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ „‚k dB·b „Á‡ Ï˙k ‰·e»»…∆∆»»«¿∆∆«…∆∆≈≈∆¿«¿ƒ
B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡9BÏ˙k „‚kL d·ba10‰a ?„ˆÈk . ƒ≈∆¿«…«∆¿∆∆»¿≈«»»

B¯·Á ‡·e ,˙Bn‡ ¯OÚ B‰Èa‚‰Â Ô‰ÈÈaL Ï˙k „Á‡∆»…∆∆≈≈∆¿ƒ¿ƒ∆∆«»¬≈
Bcˆa B‡ Bc‚k „Á‡ Ï˙k ‰·e11˙Èa BÏ ˙BOÚÏ12, »»…∆∆»¿∆¿¿ƒ«¬«ƒ
Bn‡ LL ¯Á‡‰ Ï˙k‰ dÈa‚‰ÂÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ˙ ¿ƒ¿ƒ««…∆»«≈≈«¿«¿ƒƒ≈

È¯‰L ;˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒBnL ˙Bn‡ ÈzLa B˜ÏÁ∆¿ƒ¿≈«∆ƒ««¿««∆¬≈
ÂÈOÚnÓ ‰‡¯13Ô‰a ‰ˆB¯ ‡e‰L14˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆ƒ«¬»∆∆»∆¿≈ƒ»«

Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ L‡¯a15˙B¯Bw‰ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó16, ¿…«…∆∆≈≈∆»¿«ƒ««
‰¯B˜ ÂÈÏÚ ‰aL B‡17ÔÈÚL ˙B¯Bw‰L ‰ÏB„‚ ∆»»»»»¿»∆«ƒ¿»ƒ

Ôlk ˙Bn‡‰ LLa B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰ÈÏÚ18 »∆»¿«¿ƒƒ≈∆¿¿≈»«À»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡‰ ÏÚ B¯·Á ÛÈÒB‰L∆ƒ¬≈«»«¿««««ƒ∆…

Ï˙k‰ Ïk ‰a19ÏÎa ‰ˆB¯ ‡e‰L BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L ; »»»«…∆∆¬≈ƒ»«¿∆∆¿»
.‰f‰ d·b‰«…««∆

במשנה.2) ה. היזק 3)בבאֿבתרא למניעת השיעור שזהו
חידוש  כל ואין טז. הלכה פ"ב למעלה כמבואר ראיה,
ד) הלכה פ"ב (למעלה רבינו פסק שכבר אחרי זו, בהלכה
זה  את זה כופים שחלקו ושותפין היזק, שמיה ראיה שהיזק
אם  קלֿוחומר – ביניהם אמות ארבע גבוה כותל לעשות
השני  את אחד לכוף שיכולים ונפל, ביניהם כותל היה כבר
מארבע  שלמעלה הוא, החידוש עיקר אלא מחדש, לבנותו
ב:). בבאֿבתרא (גמרא זה את זה כופים אין אמות

שם.4) ראיה.5)משנה, היזק עוד אין אע"פ 6)שאז
(כסףֿמשנה). אמות ארבע על יתר הכותל היה שמקודם

השני.7) של השתתפותו בלא הוצאותיו משנה,8)על
זוכה 9)שם. הוא זה, ובתשלום לשלם. שעליו החצי

שמחייבין  שכשם שניהם, של המקום שהרי הכותל, בחצי
הכותל  חצי הוא ונוטל חבירו, את מחייבין כן לשלם, אותו

ומשנהֿלמלך). (מגידֿמשנה למעלה 10)עלֿכרחו אבל
(שם  נחמן וכרב בסמוך, רבינו כהדגמת חייב, אינו מכתלו
לא  - סמך דלא למאי סמך, - דסמך "למאי שאמר: ו.)
לכולה". סמך לפלגא, "סמך שאמר: הונא כרב ודלא סמך",
ב'תוספות' שם (ועיין הגובה שיעור לעניין רבינו ומפרשה

סמך). "סמך 11)ד"ה סתם נאמר ה.) (שם במשנה [שהרי
סמך  בין משמע הכל", את עליו מגלגלין - אחר כותל לו
גם  שהמדובר זה, ולפי הצד. מן לו סמך ובין מכנגדו לו
נחמן  ורב הונא רב של שהפלוגתא עלֿכרחנו הצד, מן בסמך
באורך]. ולא בגובה אלא אינה הקודמת) הערה (ראה

ועל 12) עליו לשים האמצעי בכותל להשתמש רוצה שהוא
שלא  אף ממעשיו, שנראה כמו תקרה, - הנגדי הכותל

התקרה. את עוד עשה ולא עדיין בניית 13)השתמש
הנותרות,14)הכותל. אמות בארבע לחייבו אין אבל

בלבד. השתים על אלא דעתו גילה לא בניגוד 15)שהרי
שסמך. בכותל שחקק שם, "קבעתא 16)לפרש"י זהו

פסק  שרבינו נחמן, רב שאף ו.) (שם אמרו שעליו דכשורי",
לכולה". סמך - לפלגא ש"סמך מודה עץ 17)כמותו,

עליהם  מגן והוא הקורות, את שמים שעליו ועב, ארוך
מודה  בזה שגם (שם) "אפרזתא" וזהו הכותל. מלחלוחית

נחמן. דעת 18)רב גילוי משמשים מעשיו כאן שהרי
האמצעי. הכותל בכל להשתמש שברצונו בכ"י 19)ברור,
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אמות  עשר בנה לא כלומר, הכותל". כנגד בנה "שלא תימן:
(ועיין  כנ"ל בלבד, אמות שש אלא כותל, של גבהו כל כנגד

כז). ס"ק קנז, סימן סמ"ע

.á„Á‡20‰aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ21BÈa ÏÈc·nL Ï˙k‰ ∆»ƒ«À»ƒ∆»»«…∆∆«¿ƒ≈
B˜ÏÁ ÔzÏ B¯·Á Ú·˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú B¯·Á ÔÈ·e≈¬≈««¿««¿»«¬≈ƒ≈∆¿

Èz˙' ¯Ó‡Â ,‰‡ˆB‰a22˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - 'È˜ÏÁ «»»¿»«»«ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆¿«
Ô˙pL23˙q‰ ÚaLÂ ,24‡È·iL „Ú ,¯ËÙÂ Ô˙pL ∆»«¿ƒ¿»∆≈∆»«¿ƒ¿««∆»ƒ

Ô˙ ‡lL Ú·Bz‰ ‰È‡¯25Ï·‡ .26B˙B‡ Úa˙Ï ‡a Ì‡ ¿»»«≈«∆…»«¬»ƒ»ƒ¿…«
Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒB‰L d·b‰ ¯‡L ˙‡ˆB‰a B˜ÏÁ ÔzÏƒ≈∆¿¿»«¿»«…«∆ƒ««¿«

BÏ CÓqL ÈtÓ ,˙Bn‡27- 'Èz˙' ¯Ó‡Â ,Bc‚k B‡ «ƒ¿≈∆»«¿∆¿¿»«»«ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡28‡l‡ ;29ÚaL B¯·Á30ıÙÁ ˙ËÈ˜a31 ≈∆¡»∆»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,epnÓ ÏËBÂ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«¿≈ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏËBÂ32.BÏ Ô˙pL ‰Ê ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú , ¿¿ƒ«∆»ƒ¿»»∆∆»«

שם.20) בנה 21)משנה, אחד שרק בוודאות, לנו שידוע
לנו  ידוע לא אם וכלֿשכן השני, השתתפות בלי הכותל את

נאמן. שהשני לבדו, בנה שזה 22)שהאחד אחרי היינו,
ההוצאות. את ממנו שהואיל 23)תבע לפי "והטעם,

לומר  יש העולם, לכל ידוע וזה לבנות, חייבין ששניהם
שם). המשנה, בפירוש (רבינו חלקו" מדרבנן,24)שנתן

מ:). (שבועות הכל כופר כדין חפץ, נקיטת בלי
הנתבע 25) עם הזמן כל שהיו עדים, שיעידו כלומר,

סימן  בשו"ע וראה נתן. שלא וראו ואילך, הבנייה מהתחלת
ח. סעיף סוף שם.26)קנז, בצדו.27)משנה, היינו,

כדי 28) לשלם, חייב שאתה ידעת האיך לו: שנאמר "לפי
המשניות), בפירוש (רבינו בדין?" שתעמדו קודם לו שתתן
רבנן". לי דמיחייבו יימר "מי ה:) (ב"ב הגמרא וכלשון

רבינו.29) הלוה 30)מתוספת מן חובו שהתובע אע"פ
אפילו  שבועה, בלא גובה פרעתי, הלה: וטען זמנו, בתוך
ולוה  מלוה מהלכות פי"ד ורמב"ם שם (ב"ב היתומים מן
זמנו, בתוך שילם לא שוודאי "חזקה" ישנה שם - א) הלכה
ומה  שילם. לא שוודאי "חזקה" אין שלנו בנידון כאן אבל
יימר  "מי של שהסברא שם) (ב"ב הגמרא בסוגיית שנראה
תוך  פורע אדם "אין של מהסברא עדיפה רבנן" לי דמיחייבו
ה"סלקא  לפי רק זהו - שם ורבא אביי בה שנחלקו זמנו"
זמנו" תוך פורע אדם אין - מ"חזקה עוד ידעו שלא דעתין"

ֿ 31)(אבןֿהאזל). ספר כגון קדושה, של חפץ באחיזת
לח:). (שבועות תפילין או שאין 32)תורה אףֿעלֿפי

שבמסכת  ונוטלין הנשבעין ברשימת כזו שבועה למצוא
קיד: בבבאֿקמא זו לשבועה אחר מקור יש - ז פרק שבועות
נתן  כמה לוקח לו ישבע אחר, ביד וספריו כליו "המכיר
לו  שיש חוב מחבירו לתובע הגאונים למדו שמשם ויטול",
נשבעין  כדרך ונוטל חפץ בנקיטת שנשבע - משכון עליו
ברא"ש  ועיין ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"ג ונוטלין
לכל  שידוע בנידוןֿדידן וכמוֿכן ד), סימן דשבועות פ"ז
ודינו  בו, מוחזק כאילו זה שהרי הכותל, בנה שהראשון
ועיין  (אבןֿהאזל, כנ"ל משכון, עליו לו שיש חוב כתובע

מגידֿמשנה).

.â‰È‰L ÈÓ33„ÓÚÂ ,B¯·Á ˙B·¯Á ÔÈa ‰a¯Á BÏ ƒ∆»»»¿»≈»¿¬≈¿»«
„Ú ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Áe¯ ¯„‚Â B¯·Á¬≈¿»««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ«

ÔÈ‡ - ‰¯e„‚ ‰È˙BÁe¯ LÏMÓ BÊ ‰a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»ƒ»∆»¿»≈
‡Ï È¯‰L ;ÌeÏk ‰‡ˆB‰‰ BÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ≈«»»¿∆¬≈…
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t B˙a¯Á È¯‰Â ,BÏ ÏÈÚB‰34 ƒ«¬≈»¿»¿»ƒ¿»«ƒ

BÏ ¯„b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˙È‰Lk35„Ú ,˙ÈÚÈ·¯ Áe¯ ¿∆»¿»¿ƒ»ƒ»««¿ƒƒ«
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - ¯„b ˙ÙwÓ B˙a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»À∆∆»≈¿«¿¿ƒ»»∆
Úa¯‡a ‰Ê ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,Ïk‰«…¿≈¬ƒ«»»∆ƒ∆¿«¿«

˙BÁe¯36˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú37ÌB˜Ó ‰È‰iL „·Ï·e . ««¿««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿
Ì‰ÈL ÏL Ï˙k‰38. «…∆∆¿≈∆

משלש 33) חבירו את "המקיף ד:): (בבאֿבתרא במשנה
אין  - השלישית ואת השניה ואת הראשונה את וגדר רוחותיו
- הרביעית את וגדר עמד אם אומר, יוסי רבי אותו. מחייבין
יהודה  רב "אמר בגמרא שם ואמרו הכל". את עליו מגלגלין

י  כרבי הלכה שמואל, את אמר וגדר עמד אם דאמר וסי
שנא  לא ניקף, עמד שנא לא הכל, את עליו מגלגלין הרביעית
ובמקום  בבקעה מדברת זו שמשנה אומרים, ויש מקיף". עמד
לבנות  אותו לכוף יכול בחצר שאילו לגדור, נהגו שלא
(רשב"ם  ידֿטז הלכה פ"ב למעלה כמפורש באמצע הכתלים
אין  - לגדור נהגו לא שבבקעה כיון רבינו, לדעת אבל ועוד).
להעמיד  רבינו הוצרך ולפיכך וגדר. עמד אם אפילו לחייבו
בה  משתמשים ולא שחרבה חצר כלומר בחורבה, ז הלכה
הוא  הרי רוחותיה, ארבע מכל וגדרה המקיף עמד ואם עכשיו,
שדה  היתה שאם ונטעה, ברשות שלא חבירו לשדה כיורד
(בבאֿמציעא  העיר כאריסי ונוטל לו שמין ליטע, העומדת
חרבה  חצר שהרי ד), הלכה ואבידה גזילה מהלכות ופ"י קא.
ז  ס"ק קנח סי' והגר"א ד, הלכה (כסףֿמשנה להיגדר עומדת
ג]. הלכה פ"י בבאֿמציעא בירושלמי [וכ"ה ירושלמי), בשם
ואבידה  גזילה (הלכות להבנות עומד אינו חרב שבית ואע"פ
רבי  על החולקים חכמים ולדעת אבןֿהאזל). ט, הלכה שם
שגילה  וגדר, עמד שהניקף באופן אלא מחייבים ואינם יוסי,
ודינה  להיגדר, עומדת אינה חרבה חצר - בגדר שרוצה דעתו
דעתו  גילה השדה בעל אם שרק ליטע, עומדת שאינה כשדה
שם). (בבאֿמציעא העליונה על וידו לו לשלם חייב

שגדרו 34) כ: בבבאֿקמא כפירש"י שם, במשנה מפרש רבינו
את, ד"ה שם ב'תוספות' ועיין הניקף. לבין המקיף בין היה

מסביב. שהקיף יוסי,35)שפירשו רבי וכדעת המקיף,
שאמר 36)כנ"ל. רב בר כחייא ולא (שם) הונא כרב

ליטע, העשויה שבשדה [ואף בזול קנים דמי רק שמשלם
מבעל  ונוטל ליטעה זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדים
שהנאתם  בחורבה כאן - ה"ד) שם גזילה (הלכות השדה

שווה]. הוצאתם גם חצרות 37)שווה, שבין הכותל כגובה
טז). הלכה פ"ב בכתלים,38)(למעלה להשתמש שיכול

יא  ס"ק קנח, סימן הגר"א ובביאור ד. הלכה להלן כמבואר
למשנה  בבאֿבתרא מהירושלמי רבינו לדברי מקור הביא

הנ"ל.

.ã‰a B˜ÏÁ·e ,‰aL ‰Ê ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«…∆∆∆∆»»¿∆¿»»
BÓk ËÚeÓ ¯·„ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È -≈»∆ƒ∆≈¿«¿¿ƒ»»∆»»»»¿
LnzL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ;ÔÈic‰ e‡¯iL∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈

Ï˙kaÌÈ39ÔÎÂ .40Áe¯ ¯„bL ‡e‰ BÓˆÚ Ûwp‰ Ì‡ «¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿∆»««
ÏL ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,BzÚ„ ‰l‚ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¬≈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

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98



mipkyקלו zekld - oipw xtq - ixyz 'c iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÁe¯ LÏL41ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰ Ì‡ ,42ÔÎÂ .Ì‰ÈL ÏL »ƒ»«¿»ƒ∆¿≈∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

בנה 39) אם להיפך. ולדעתו רבינו, על חולק והראב"ד
את  לו שהרויח השני על בזה הקל הרי שלו, על הראשון
את  כך בשביל להפסיד לו אין ולפיכך הכותל, מקור

כל 40)ההוצאות. גדר שהמקיף באופן רק לא כלומר,
שלש  אלא גדר לא המקיף אם אפילו אלא הרוחות, ארבע
הניקף  חייב זאת בכל כלום, מעשיו הועילו שלא רוחות
טו). ס"ק קנח, סימן (סמ"ע לגדור גמר עצמו הוא אם לשלם

(ערוךֿהשולחן).41) הרביעי הכותל חצי הוצאת בניכוי
ובאבןֿהאזל 42) הכתלים". "היו רומי: ובדפוס תימן בכ"י

הכתלים". מקום "היה תיקן

.äÔÎÂ43ÈL44‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈza45Ô‰Èb‚ eÈ‰Â , ¿≈¿≈»ƒ∆¿«∆¿»«≈∆
‰¯È„Ï ÔÈÈeOÚ46ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa eÈ‰ elÙ‡ ,47 ¬ƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ

‰˜ÚÓ ‰OBÚ ‰Ê -48‰ÊÂ ,Ba ¯„ ‡e‰L Bb‚ ÈˆÁÏ ∆∆«¬∆«¬ƒ«∆»¿∆
‡lL ‰ÊÂ ,Bb‚ ÈˆÁÏ ‰˜ÚÓ ‰OBÚ49‰Ê „‚k50, ∆«¬∆«¬ƒ«¿∆∆…¿∆∆∆

ÛÈcÚÓe51‰Ê ˙‡ ‰Ê e‡¯È ‡lL È„k ,52Èt ÏÚ Û‡Â .53 «¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆¿««ƒ
¯ÓBÏ „Á‡ Ïk ÏBÎÈ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÈaL∆¿≈¿»«ƒƒ»»∆»«

ÌBia ‡l‡ È˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ el‡ :B¯·ÁÏ54˙Úa «¬≈≈≈ƒƒ∆»«¿≈
„ÈÓz È˙B‡ ‰‡B¯ ‰z‡Â ,Èbb ÏÚ „ÓÚ‡L55. ∆∆¡…««ƒ¿«»∆ƒ»ƒ

גם 43) (וכ"ה נוסחתנו ולפי זו, מילה חסרה תימן [בכ"י
לחייב  שאין שכשם הקודמת, להלכה נמשך זה רומי) בדפוס
של  מקום על עומד הוא אלאֿאםֿכן הכותל חצי בהוצאות
להשתתף  אחד לחייב אין גגות בשני כן כמו שניהם,
יוכל  לא שהרי גגו, על חבירו שיבנה הכותך חצי בהוצאות
גגו  חצי על בונה אחד כל אלא זה, בכותל להשתמש

אביי.44)ומעדיף]. של מימרא ו: שאחד 45)שם היינו,
בניגוד  ביניהם, מפסקת הרבים רשום ואין לשני סמוך
בשני  שדווקא ר"ה, צדי בשני ד"ה שם, ה'תוספות' לשיטת
בחבירו  מרגיש האחד שאין לגדור חייבים הרבים רשות צדי
הרבים  רשות אין אם אבל ממנו. שיזהר בגגו, כשעולה

א  - ביניהם נחמן:מפסקת רב דאמר והיינו לגדור, צריך ין
להלן  וראה לגדור)" צריך (=אין לא לגג, גג בין "אבל
אביי  של מימרתו בין הנ"ל, הסתירה מיושבת רבינו שלדעת

אחר. באופן נחמן, רב של מימרתו גגים 46)לבין כלומר,
בין  הנ"ל הסתירה מיושבת ובזה משופעים. ולא שטוחים

נחמן. רב מימרת לבין אביי רשות 47)מימרת שבני
רבינו), בדברי ולהלן שם, (גמרא אותם רואים הרבים
בגמרא). (שם ביניהם מפסיקה היחיד כשרשות וכלֿשכן

(דברים 48) התורה בלשון "מעקה" נקראת הגג על מחיצה
ח). דרום.49)כב, לצד ואחד צפון, לצד אחד כגון

כנגד 50) שלא "זה וצ"ל זה". כנגד שלא "זה תימן בכ"י
זה". כנגד שלא וזה יותר 51)זה, קצת מושך אחד כל

כנגד  זה כשהם אלא אינה זו שהעדפה וכמובן מהמחצית,
ה). ס"ק רנט, סימן (סמ"ע זה בצד זה כשהם ולא זה.

ראיה.52) היזק ביניהם יהיה שיש 53)ולא החידוש וזהו
שם). (גמרא ר"ה צדי גג 54)בשני על גם רואים שאז

אינם  ושבים, לעוברים מספיק אור שאין בלילה, אבל גבוה.
יכולים  הבית בחלון אבל בגגות. למעלה לראות יכולים

 ֿ (לחם ו הלכה פ"ה להלן כמפורש בלילה, גם לראות
זו 55)משנה). אחרונה מילה ו) ס"ק (שם הסמ"ע לדעת

את  גם לרבות שאנשי באה והיינו, בגמרא. האחרון הנימוק
ואילו  עומד. כשהוא ורק והתאמצות, בעיון רק רואים ר"ה
ללא  וגם כשיושבים, גם היינו תמיד, רואים הגגות אנשי

מאמץ.

.å‚b56CeÓq‰57‰OBÚ - B¯·Á ¯ˆÁÏ58‰˜ÚÓ BÏ ««»«¬«¬≈∆«¬∆
Ï·‡ .˙Bn‡ Úa¯‡ dB·‚59ÔÈbb‰ ¯‡MÓ ‚‚Ï ‚b ÔÈa60 »««¿««¬»≈«¿«ƒ¿»««ƒ

ÔÈ¯c Ì„‡ Èa ÔÈ‡L ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï ˜e˜Ê BÈ‡ -≈»¿«¿««∆≈¿≈»»»ƒ
Ï·‡ .‰i‡¯ ˜f‰ ˙Bbba ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙Bbba61CÈ¯ˆ ««¿ƒ»≈««∆≈¿ƒ»¬»»ƒ

‰¯OÚ ‰‰B·b ÔÈbb‰ ÈL ÔÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»≈¿≈««ƒ¿»¬»»
.B˙eL¯Ï ÒÎ Ì‡ ·p‚k B˙B‡ Òt˙iL È„k ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆ƒ¿…¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

בגג 56) כאן ואף שמואל. בשם נחמן רב של מימרא ו: שם
ב). ס"ק קס, סימן (סמ"ע כנ"ל לדירה, היינו,57)העשוי

ראיה  היזק לענין שהרי החצר, של לזו שוה הגג שקרקעית
בהלכה  שנראה כמו סמוך, ובין רחוק בין הבדל אין
(ועיין  הרבים רשות צדי בשני גגות שני בדין הקודמת,

ז. ס"ק קנט, סימן סמ"ע - שם) היינו 58)מגידֿמשנה
שאינו  החצר בעל ולא החצר, לבעל מזיק שהוא הגג, בעל
לו  שקבוע החצר שבעל ב: בבבאֿבתרא שאמרו כמו מזיק,
לו  קבוע שלא הגג בעל מפני להזהר יודע אינו תשמישו,
שבעל  ז), הלכה (סוף להלן רבינו מדברי ונראה תשמישו.
עליו  ייתפס שלא טפחים בעשרה אפילו משתתף אינו החצר
שהוא  הגג שבעל שכיון גגות) שני בדין להלן (ראה כגנב
אמות  ארבע גבוה כותל לעשות חייב ראיה, בהיזק המזיק
עליו  נתפס החצר בעל אין שוב - ראיה היזק לסלק כדי
ס"ק  קנט, סימן (סמ"ע ביניהם מפסיק הכותל שהרי כגנב,
בת  במחיצה אתו משתתף החצר שבעל הרשב"א ודעת ז).
סט. הערה להלן וראה (מגידֿמשנה), טפחים עשרה

(שם).59) שמואל בשם נחמן רב של מימרא המשך
(ראב"ד).60) לתשמיש" ראויים שאין "פירוש:
(שם).61) עצמו נחמן רב של התוספת מדברי

.æÈzL62BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙B¯ˆÁ63¯Ó‡È ‡Ï - ¿≈¬≈¿«¿»ƒ……«
Èc‚kÓ ‰Ba ÈÈ¯‰ :ÔBÈÏÚ‰64ÌÈBa ‡l‡ ;‰ÏBÚÂ »∆¿¬≈ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆∆»ƒ

‰hÓlÓ Ì‰ÈL65‰ÏBÚÂ66Bc·Ï ÔBÈÏÚ‰ ‰B·e , ¿≈∆ƒ¿«»¿∆∆»∆¿¿«
Bc‚kÓ67Ì‡Â .‰ÏÚÓÂ68BbbÓ ‰ÏÚÓÏ B¯ˆÁ ‰˙È‰ ƒ¿∆¿»«¿»¿ƒ»¿»¬≈¿«¿»ƒ«

B¯·Á ÏL69ÏÏk ÔBzÁzÏ ˜e˜Ê ÔBÈÏÚ‰ ÔÈ‡ -70. ∆¬≈≈»∆¿»««¿¿»

שם.62) בברייתא הוא וכן הונא, לרב בניגוד חסדא, כרב
ראיה.63) בהיזק לשני אחד מזיקים שאינני 64)ושניהם

השני. של הקרקע משפלות לסבול העליון,65)צריך אף
ארבע  עד והיינו, (מגידֿמשנה). בנין אין - יסוד אין שאם
לבנות, יחד שניהם צריכים שלמטה. החצר מקרקעית אמות
מארבע  יותר צריך כאן ואולי בחצרות, שותפים שני כל כדין
זה  אם לעליון להזיק עוד יכול שהתחתון כמה עד אמות.
שם  ב'תוספות' וראה השני, הפירוש לפי (מגידֿמשנה עומד

חצרות). שתי זו.66)ד"ה מילה חסרה קס, סימן בב"ח
ומשם 67) הראשון, של ראיה היזק שכלה המקום מן היינו,

בראיה  הוא יזיק שלא אמות ארבע לבדו הוא בונה והלאה
(מגידמשנה). התחתון שם.68)את שאין 69)ברייתא
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הערה  ו (הלכה למעלה כמבואר הגג, לבעל מזיק החצר בעל
הוא 70)נז). שהרי לעליון, זקוק הגג, בעל התחתון, ברם

זקוק  העליון שאין רבינו, מדברי ונראה החצר. לבעל מזיק
חייב  שהתחתון שמכיון טפחים, עשרה למחיצת אפילו
יכול  העליון אין שוב ראייתו, היזק להסיר כדי כותל לבנות
כתב  והראב"ד נז. הערה למעלה ראה לגגו, למטה לרדת
למה  בניגוד זהו ואמנם כלל". ברורין דבריו "אין בהשגה:
ארבע  למחיצת זקוק העליון שאין שם, בסוגיא שאמרו
שייתפס  כדי טפחים עשרה למחיצת הוא זקוק אבל אמות,
א, ס"ק קס סימן וה'דרישה' (מגידֿמשנה). כגנב עליו
שם. עיין הרמב"ם, שיטת לפי הנ"ל הגמרא סוגיית מיישב

.çÈÓ71B¯·Á ˙p‚Ï CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L72- ÏÙÂ , ƒ∆»»»¿»¿ƒ«¬≈¿»«
BÏ ¯Ó‡ .ÂÈ·‡ ˙BpÙÏ B˙B‡ ÔÈÙBk73È¯‰Â ,EeÚÈb‰ : ƒ¿«¬»»»«ƒƒ«¬≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ElL Ô‰74Ì‡Â .75ÏÚa Ô‰· ‰ˆ¯ ≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆««
Ì˙B‡ ‰pt Ì‡ :'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,‰pb‰76BÈ‡Â ,‰˜ - «ƒ»¿»«≈ƒƒ»»»»¿≈

Ïh‡Â EÈ˙B‡ÈˆÈ CÏÈ‰ :¯Ó‡ elÙ‡Â ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬ƒ»«≈»¿ƒ∆¿∆…
;‰˜ ‡Ï - ‰pt ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·‡¬»«≈¿ƒ¬»ƒ…ƒ»…»»

.B˙BÁ„Ï ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆»ƒ¿

במשנה.71) וקיח. קיז: מפני 72)בבאֿמציעא גינה, [נקט
טפחים  עשרה בת למחיצה אלא חבירו כופה אינו שבגינה
גבוה  כותל לעשות וכשרצה הט"ז), פ"ב (למעלה בלבד
א), ס"ק קסו, סימן ('פרישה' לבדו אותו בנה אמות, ארבע

א]. ס"ק שם בסמ"ע הגינה.73)וראה לבעל הכותל בעל
רוצה.74) אינו אם לקנות, חבירו להכריח יכול שאינו
שם.75) בגמרא בשקלאֿוטריא זה בפני 76)הבדל

באמת  שהתכוון ברורה, הוכחה לנו יש שאז הבעלים,
קסו  סימן וש"ך הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה לו להקנות
לא  - כלל פינה שלא או בפניו, שלא פינה אם אבל א). ס"ק
משתמט  אלא לו, להקנות הכותל בעל נתכוון שלא קנה,
לאמר: אותו ומדחה מגינתו, האבנים לפנות מתביעתו, הוא

שם). (גמרא שלך הן

.èLÓÁ77,„Á‡ ÔÈÚnÓ ÌÈÓ ˙B˜tÒÓ‰ ˙Bpb »≈ƒ«¿«¿«ƒƒ«¿»∆»
‰BÈÏÚ‰ ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ÔÈÚn‰ Ï˜Ï˜˙Â78. ¿ƒ¿«¿≈««¿»À»¿«¿ƒ»∆¿»

˙w˙Óe ,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BzÁz‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««¿»¿«∆∆ƒÀ»¿«∆∆
dÓˆÚÏ79‰BL‡¯‰Â ;80,‰iM‰ ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ¿«¿»¿»ƒ»≈»¿«∆∆ƒ«¿ƒ»

ÔÈÎÙBML ˙B¯ˆÁ LÓÁ ÔÎÂ .‰hÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ81 ¿…≈«¿ƒ»¿«»¿≈»≈¬≈∆¿ƒ
·È·Ï ÌÈÓ82ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ·Èa‰ Ï˜Ï˜˙Â ,„Á‡ «ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈«ƒÀ»¿«¿ƒ
‰BzÁz‰83,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ . ««¿»ƒ¿≈»∆¿»¿«∆∆ƒÀ»

dÓˆÚÏ ˙w˙Óe84ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ‰BzÁz‰Â ; ¿«∆∆¿«¿»¿««¿»≈»¿«∆∆ƒ
.‰ÏÚÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿…≈«¿ƒ»¿«¿»

ז,77) הלכה אגב כאן [וכתבה בברייתא. קח. בבאֿמציעא
התחתון]. עם מלמטה הכותל בונה אין 78)שהעליון שאם

לתחתונות. יהיו לא - בעליונה העליונות 79)מים ואין
בתיקונה. העליונה.80)משתתפות כלומר,

שמעבירה 82)מלוכלכים.81) תעלה שופכין. של לביב
המלוכלכים. המים כולן 83)את להיפך, כאן שהרי

שלא  תקלה, ללא התחתונה מן יצאו שהמים מעוניינות
העליונות. בגינות משתתפות 84)יתעכבו התחתונות ואין

של  השופכים שמי בזה מעוניינות אינן שהרי בתיקונה, אתה
אליהן. ירדו העליונה

.éÈa85¯‰p‰86¯„q‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ -87‰ˆ¯ .88„Á‡ ¿≈«»»«¿ƒ««≈∆»»∆»
Ô‰Ó89‰lÁz ‰˜LÈÂ ,ÌÈn‰ BÏ ¯ÊÁiL È„k ,¯kÒÏ ≈∆ƒ¿…¿≈∆«¬…««ƒ¿«¿∆¿ƒ»

Ïk - ‰lÁz ˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ ¯Á‡Â ,ÁzÙÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿«≈∆¿«¿¿ƒ»»
‰ÎÊ ¯ab˙n‰90¯B·e .91·B¯w‰92‰n‡Ï93‡lÓ˙Ó - «ƒ¿«≈»»«»»«»ƒ¿«≈

ÔBL‡¯94ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,95. ƒƒ¿≈«¿≈»

ס:85) פניהם.86)גיטין על עובר שנהר שדות בעלי
דרכי 87) מפני זה שגם [וכנראה קודם ראשון שראשון היינו

שמפרש  במיזל) ד"ה (שם רש"י לפירוש בניגוד שלום],
בהשקאה. שוים (שם).88)שכולם ושמואל רב מחלוקת

לשמואל 89) רב בין המחלוקת את העמידו שם בגמרא
קע, סימן ב"ח ועיין תחתון, שדה לבעל עליון שדה בבעל
לא  רבינו אבל האמצעים. ולא בטענה באים הם שרק שכתב
ב. ס"ק שם סמ"ע ועיין ותחתון, עליון כלל כתב

שמכיון 90) שם) (גיטין תחליפא בר הונא רב של מימרא
יש  ושמואל, רב של במחלוקתם ההלכה, הוכרעה שלא
כל  היינו: גבר", דאלים "כל הידוע: בכלל כאן לנקוט

זכה. נט:91)המתגבר שם רגילים 92)משנה, שהיו
בתוכם  המים את לעצור המים, לאמת סמוך בורות לחפור
כאן  עברה שכבר לאחרי נחפר שהבור והמדובר מצוא. לעת

להלן. ראה המים, הנהר 93)אמת מן מים המוליכה תעלה
רב,94)לשדות. לפי המשנה של זה משפט פירשו בגמרא

כשקדם  והיינו הבור", פי על המהלכת ב"אמה שהמדובר
שאנו  המסקנא לפי ברם, (רשב"א). המים לאמת הבור
שחפר  כיון כאן, גם - זכה המתגבר שכל להלכה פוסקים
שגם  עשה, – שעשה כיון כדין, שלא שעשה אע"פ הבור,
ומגידֿמשנה  ראב"ד (ראה זכה המתגבר כל בכלל זה

בעניננו,95)ולחםֿמשנה). קדימה דיני לכל הטעם שזהו
שם. במשנה בתורה, הקריאות בסדר כן וכמו

ה'תשע"ו  תשרי ה' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממקום 1) אדון הוא שהאחד השותפין משפטי בו נתבארו

דיניהן  וכל והעלייה הבית כגון תחתון, ממקום והשני עליון
בשל  ושתלן זיתיו נהר משטף לזה להדומה בשלימות,
מדין  לזה והנמשך הקרקע, בעל וזה האילן בעל שזה חבירו

יקצץ. טרם פירות ועשה לקוץ אילנות המוכר

.àÈ‰L ÈÓB¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ BÏ ‰˙2, ƒ∆»¿»¬ƒ»¿«¿»ƒ≈∆¬≈
BÏ Ô˙B ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ÈÏ˙kÓ Ï˙k ÏÙÂ¿»«…∆ƒ»¿≈««ƒ≈««»¬ƒ»≈

ÂÈ˙B‡ÈˆÈa ÌeÏk3‰ÙBÎÂ ,4B˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ¿ƒƒ»¿∆∆««««ƒƒ¿
Ï·‡ .‰È‰Lk5‰iÏÚ‰ ÏÚ·Ï ‰ÙBk ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ¿∆»»¬»≈««««ƒ∆¿««»¬ƒ»

‰¯˜z‰Â .ÏÙpL ‰iÏÚ Ï˙k ˙B·Ï6È¯‰ - ˙Èa ÏL ƒ¿…∆¬ƒ»∆»«¿«ƒ¿»∆«ƒ¬≈
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‡È‰7‰·ÈÊÚn‰Â ,8È¯‰ - ‰¯˜z‰ ÏÚL ƒ∆««««ƒ¿««¬ƒ»∆««ƒ¿»¬≈

‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏL ‡È‰9. ƒ∆««»¬ƒ»

קיבל 2) שאחד באופן אביהם, ירושת שחלקו אחים כגון
דיבור  ברש"י קיז. מציעא בבא וראה עלייה, ואחד בית

שנים. של "הבית 3)המתחיל שם: במשנה אמרו שכן
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[את  לבנות העלייה בעל אמר שנפלו שניים של והעלייה
של  השתתפותו בלי לבדו בונה הבית שבעל הרי - ביתו]"

משנה). (כסף העלייה ביתֿהדין 4)בעל ידי על כלומר,
בירושלמי  אלו דברים ומקור משנה). (כסף לנכסיו שיורדין
בנוי  שהוא הבד בית בדין ד) הלכה מציעא דבבא י (פרק
היא  הבד, בית של גגו ונפחת גביו על אחר וגינת בסלע
יורד  הגינה שבעל שם במשנה שאמרו הגינה, של קרקעיתה
על  ואמרו גגו, את הבד בית בעל שיתקן עד למטה וזורע
הבד  בית בעל כשאין אלא אינו זה שכל בירושלמי כך
אלא  ולזרוע לירד צריך אין לפנינו הוא אם אבל לפנינו,

לתקן. אותו פשוט,5)כופין דבר לבעל זהו אין שהרי
על  עלייה אין אם ואדרבה העלייה, בתיקון עניין כל הבית

משנה). (מגיד יותר שווה הבית - (בבא 6)גביו הנסרים
קיז.). מן 7)מציעא חלק שהיא לתקנה, צריך הוא כלומר,

העלייה. מן ולא על 8)הבית שטוחין והעפר הטיט "והוא
לרבינו  המשניות (פירוש העלייה]" לבעל [כרצפה התקרה
ירושלים" "ויעזבו ח) ג, (נחמיה הפסוק מלשון והוא שם)

שם). עשוייה 9)(רש"י שהיא לעשותה, צריך הוא
עליו. מוטל תיקונה ולפיכך ברשותו הגומות את להשוות
ו  (פרק רבינו פסק ומשכיר שוכר שלעניין פי על ואף
חייב  המשכיר, הוא שהתחתון, ד) הלכה שכירות מהלכות
"שהמעזיבה  מפני העליון שברשות המעזיבה את גם לתקן
- קטז:) (שם במשנה חכמים וכדעת היא", התקרה חיזוק
בשוכר  אלא יוסי ורבי חכמים נחלקו שלא רבינו סובר
את  מתקן העלייה שבעל מודים הכול בשותפין אבל ומשכיר
שגם  כתב ז. בתרא בבא והרשב"א שברשותו. המעזיבה

משנה). (מגיד המעזיבה את לתקן התחתון על בשותפין

.áeÏÙ10‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ,Ì‰ÈL11Ì‰ÈL È¯‰ - »¿¿≈∆««ƒ¿»¬ƒ»¬≈¿≈∆
¯ÙÚ·e ÌÈ·‡·e ÌÈˆÚa ÔÈ˜ÏBÁ12Ì‡Â .13e¯azL ¿ƒ»≈ƒ»¬»ƒ∆»»¿ƒƒ¿«¿

ÔÈ‡B¯ - ÌÈ·‡‰ ˙ˆ˜Ó14Ì‡ ,¯azL‰Ï ‰Èe‡¯ BÊ È‡ ƒ¿»»¬»ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ
C¯cÓ Úe„È ‰Ê ¯·„Â .‰iÏÚ‰ È·‡ B‡ ˙Èa‰ È·‡«¿≈««ƒ«¿≈»¬ƒ»¿»»∆»«ƒ∆∆

BÒ¯‰Â ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÏÙ Ì‡ :‰ÏÈÙp‰15B‡ , «¿ƒ»ƒ»«»∆¿«««¿«¬»
Ò¯‰Â ÔBÈÏÚ‰ ÏÙÂ ÔBzÁz‰ ËÓL16ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿«««¿¿»«»∆¿¿∆¡«¿ƒ≈»

ÏÙ „ˆÈk ÔÈÚ„BÈ17˙BÓÏM‰ ÌÈ·‡‰ ÔÈ˜ÏBÁ - ¿ƒ≈«»«¿ƒ»¬»ƒ«¿≈
.˙B¯e·M‰Â¿«¿

קטז:10) שם שלא 11)משנה ביניהם הסכימו ושניהם
רבינו  מדברי [ונראה ג. הלכה להלן וראה מחדש, לבנותם
שכאן  - האבנים", מקצת נשתברו "ואם בסמוך: שכתב
כן  ואם שבורות, שכולן או שלימות, שכולן באופן מדובר
אלא  לזה, וכמה לזה, ושבורות שלימות כמה על הבעייה אין
שבנוסחת  להלן וראה מהם. אחד לכל שתגיע הכמות  על
"עלייתא  בגמרא גרסינן לא מינכן וכתבֿיד ורש"י הרי"ף
איתבור" ו"תתייתא נשברה) (=העלייה איתבור"
עוד  וראה כנ"ל, הוא הפירוש אלא נשברה) (=התחתונה

בפרק 12)להלן]. (וראה ואחד אחד לכל חצי כחלק, [חלק
מחצה). הוא ש"יחלוק" ז הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"א
בחבסא  אי ניחזי חולקין אמאי "רישא הקשו: שם ובגמרא
וליחזינהו  בליליא, דנפיל צריכא לא נפיל, בחבטא אי נפיל,
ובכתבֿיד  ברש"י ברי"ף, הנוסחא (כן דפנינהו" בצפרא
כאן  שאין סברה הגמרא כלומר: רמב"ן). ועיין מינכן,

הכמות  על אלא והשבורות השלימות האבנים על סכסוך
כמו  וסברה למעלה. שכתבנו וכמו מהם, אחד לכל שתגיע
אין  - שווים חלקים לשניהם שיש נפרש אם זה, שלפי כן,
גבוה  שהאחד כורחנו על אלא בשווה. שחולקים חידוש כאן
שפירש  וכמו חבירו משל מרובה ועפרו ואבניו מחבירו
ועיין  בדבריו. והרשב"א הרמב"ן שהביא הנוסחא (לפי רש"י
וצריך  קסד). סימן ובב"ח שלמה ובמלאכת משנה במגיד
נפילה  של שבמקרה השותפות מתנאי אחד שזהו לומר
מקשה  זה ועל שם), ורשב"א רמב"ן (ועיין ביניהם יתחלקו
החומה  נפלה אם נראה = נפיל" בחבסא אי "ניחזי הגמרא:
לבעל  והתחתונים העלייה לבעל העליונים וודאי תחתיה,
- למרחוק העלייה נפלה אם = נפיל" בחבטא "אי הבית,
זה  ועל הבית, לבעל והמקומיים העלייה לבעל הרחוקים
רבינו  אולם ידוע. ולא משם אותם ופינו בלילה שנפל מתרץ
ופינוה, בלילה כשנפלה פירשה ולא כלשונה המשנה הביא
י"א  (פרק התוספתא על שסמך מפני בגמרא, שאמרו כמו
לשניהם  כשיש משנתנו המפרשת א) הלכה מציעא דבבא
בחבסא  אי "ניחזי כלל קשה לא זה ולפי שווים, חלקים
בלילה  כשנפלה לפרש צורך ואין נפיל" בחבטא אי נפיל,
שניים  של והעלייה "הבית התוספתא: לשון וזה ופינוה.
הוא  כן - ובעפר ובאבנים בעצים חולקין [שניהם שנפלו
בזמן  אמורים דברים במה ראשון] ובדפוס ווין בכתבֿיד
זה  קטן, ואחד גדול אחד היה אם אבל שווין, שניהם שהיו
משנה  ובמגיד ברמב"ן עוד ועיין שלו", נוטל וזה שלו נוטל

רשב"א]. בשקלא 13)בשם פירושה ולפי שם, משנה
בגמרא. שאפילו 14)וטריא או ביום, הבית שנפל כגון,

פונו. לא עדיין אבל בלילה, העליונות 15)נפלו שאז
משתברות.16)משתברות. התחתונות משנה 17)שאז

וזה  פונו, והאבנים בלילה שנפל כגון בגמרא, והוסברה שם,
אותו. שישאלו ואיננו הלך שפינה

.â¯Ó‡18˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰iÏÚ‰ ÏÚa19È„k , »«««»¬ƒ»¿««««ƒƒ¿¿≈
ÏÚa È¯‰ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â ,ÂÈab ÏÚ B˙iÏÚ ‰·iL∆ƒ¿∆¬ƒ»««»¿≈∆¬≈««
BÎB˙a ¯„Â ·LBÈÂ ,‰È‰Lk ˙Èa‰ ˙‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆∆««ƒ¿∆»»¿≈¿»¿

ÂÈ˙B‡ÈˆÈ Ïk ÔzÈ ¯L‡ „Ú20‰·ÈÂ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â , «¬∆ƒ≈»¿ƒ»¿««»≈≈¿ƒ¿∆
.‰ˆB¯ Ì‡ B˙iÏÚ¬ƒ»ƒ∆

יהודה.18) כרבי ולא וכחכמים קיז. שם על 19)משנה
בלבד. הבית בעל שכר 20)חשבון לו להעלות צריך ואינו

[ומה  כ:) קמא (בבא לעלייה משועבד שהבית מפני דירה
בעל  את העלייה בעל שכופה א הלכה למעלה רבינו שכתב
שהבית  משום אלא זה אין - שנפל הכותל את לבנות הבית
שם), קמא (בבא משתעבד" לעלייה "ביתא שהרי קיים,
(ודלא  שנפל הכותל לבנות אותו לכוף העלייה בעל ויכול
משתעבד  הבית שרק המגידֿמשנה שהביא הרשב"א כדעת
העלייה  בעל אין הבית שנפל כאן אבל הבית), בעל ולא
אין  הבית שנפל שמכיוון ולבנות לחזור הבית לבעל כופה
במגיד  וראה הרשב"א, סברת (כעין עוד משועבד הבית בעל
גביו  על וגינה בסלע הבנוי הבד ובבית משנה). וכסף משנה
הבד  בית לבעל לכופו יכול וודאי - הבד בית של גגו ונפחת
למה  להבין יש אבל שם. בירושלמי מפורש וכן גגו, שיתקן
לכופו]. שיכול כתב ולא ח, בהלכה להלן רבינו זאת השמיט
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.ãÌ‡Â21˙B·Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡22‰iÏÚ‰ ÏÚa - ¿ƒ≈∆»≈∆»ƒ¿««»¬ƒ»
ÏËB23LÈÏL24.ÌÈLÈÏL ÈL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,Ú˜¯w‰ ≈¿ƒ««¿«««««ƒ¿≈¿ƒƒ

כמותו.21) שהכריע וכרבא נתן וכרבי בברייתא שם
עניים.22) שטח,23)שהם על לזרוע רוצים שהם כגון,

דיבור  שם תוספות וראה אותו, למכור שניהם שרוצים או
טו. יד, קטן סעיף שם וסמ"ע לזה, ולא לזה לא המתחיל

שליש,24) בקרקע אוכלת שהעלייה הגמרא. שמנמקת וכפי
ראוי  אינו שנה, תשעים לעמוד ראוי הבית היה שאם היינו,
(תורת  בקרקע לו יש וכן שנה, שישים אלא לעמוד כעת

שם). חיים

.ä‰ˆ¯25‰È‰Lk ‰Ba - B˙Èa ˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa26. »»««««ƒƒ¿≈∆¿∆»»
‰a¯‰Â Ô˙B‡ ˜fÁ Ì‡ :ÌÈÏ˙ka ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â27 ¿ƒ»¿««¿»ƒƒƒ≈»¿ƒ¿»

eÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈ ÔaÁ¯a28ËÚÓÏ ‰ˆ¯ ;BÏ ÔÈÚÓBL - ¿»¿»≈ƒ«∆»¿ƒ»»¿«≈
Lw·e ÌÈ·‡ eÈ‰L ÔB‚k ,Ô˜ÊÁÓ ˙ÁÙÏ B‡ ÔaÁ¯a¿»¿»ƒ¿…≈»¿»¿∆»¬»ƒƒ≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï29‡a .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -30 ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆≈¿ƒ»
ÔÈÚÓBL - ÔÈ˜ÊÁÂ ÔÈ„·k ˙B¯B˜Ï ‰¯˜z‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆«ƒ¿»¿¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÈ‰M ‰nÓ ˙BÁt ÔaÁ¯a ˙ÁÙÏ ;BÏƒ¿…¿»¿»»ƒ«∆»≈¿ƒ

˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ31d·‚a ÛÈÒB‰L B‡32- ˙Èa‰ ƒ¿»««∆ƒ¿…«««ƒ
d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈««∆ƒ≈¿…«

ÔÎÂ .BÏ ÔÈÚÓBL - ˙Èa‰33,d˙B‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰ ÏÚa ««ƒ¿ƒ¿≈««»¬ƒ»∆»
,ÌÈÏ˙k‰ ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â .‰˙È‰Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿∆»¿»¿ƒ»¿««¿»ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰Ïe ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒƒ¿≈∆
.BÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓÏ Ï·‡ ;ÔBzÁz‰ Ï˙k ÏÚ „ÈaÎÓ«¿ƒ«…∆««¿¬»¿«≈¿ƒ
ÌÈl˜Ï Ì˙B‡ ‰pL Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ‰¯˜z ˙B¯B˜a ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿»»∆¿»ƒƒ»»¿«ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰Ó ÌÈ„·ÎÏ ;BÏ ÔÈÚÓBL - eÈ‰M ‰nÓƒ«∆»¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆≈
‰iÏÚ‰ d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ ÌÈÚÓBL¿ƒƒ¿»««∆ƒ≈¿…«»¬ƒ»
‰a¯‰ B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ÔÈÚÓBL -¿ƒ¬»ƒƒ≈««ƒ¿»

.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d‰·‚a¿»¿»≈¿ƒ

עולא.25) של משמו אדא בר אחא רב של מימרא שם
כבסמוך.26) חוסנו ממידת למעט לו אסור אבל
ברוחב.27) שהרבה או לבנים 28)כלומר, שהיו כגון,

הלכה  ב פרק (למעלה טפחים שלושה אלא רוחבם שאין
וראה  (שם). טפחים שישה שרוחבם אבנים ועשאם יח)

(שם)29)להלן. טפחים חמישה שרחבה מגזית כגון
בבא  בגמרא הוא כן (שם). טפחים שישה שרוחבו לגוויל

שם. שם.30)מציעא ואף 31)מימרא הנ"ל. במימרא
הבית. של מהחוזק גורע חזק 32)זה יותר נמוך שבית

ביחס 33)מגבוה. אבל לשנות, שלא לעיקרון היינו,
וברוחבו, הבית בחוזק למעט לו אסור הבית בעל הפוך:
להרבות  לו אסור העלייה בעל ואילו להרבות, לו ומותר
כל  נובעים הזה הכלל ומן למעט. לו ומותר העלייה בכובד

דלהלן. הפרטים

.åeÏcÏc˙34Ì‡ :˙Èa‰ ¯ÈÂ‡Ï e„¯ÈÂ ˙Èa‰ ˙B¯B˜ ƒ¿«¿¿««ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒƒ
CB˙Ï eÚÈb‰35¯˙BÒ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ36‰B·e37Ì‡Â ; ƒƒ¿¬»»¿»ƒ≈∆¿ƒ

elÙ‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏBÎÈ - eÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ»««»¬ƒ»¿«≈»»«¬ƒ
¯e„zL È„k ÌB˜Ó EÏ ¯kO‡ È‡ :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡»«««««ƒ¬ƒ∆¿…¿»¿≈∆»
È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰¯˜z‰ Ôw˙‡L „Ú Ba«∆¬«≈«ƒ¿»≈¿ƒ∆¬≈

È„k ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ∆∆∆¿«ƒ»¿»¿≈
.E˙Èa ˙‡ Ôw˙zL∆¿«≈∆≈¿

שהכתלים 34) היינו, נתדלדלו, חמא. וכרב ז. ו: בתרא בבא
המפרש  כרש"י שלא ירדה, התיקרה ורק חזקים נשארו

בקרקע. טבעו למטה 35)שהכתלים לדור יכול אדם שאין
סימן  (סמ"ע מרשותו לדחותו יכול זה ואין טפחים, מעשרה

ו). קטן סעיף הרעועה.36)קסד התקרה היינו,37)את
כמו  המעזיבה את והעליון התקרה, את בונה הבית בעל

משנה). (מגיד א בהלכה

.æe˙‰38‰Ê ¯·c Ì‰ÈÈa39˙Èa‰ d·‚a ¯‡L Ì‡ : ƒ¿≈≈∆»»∆ƒƒ¿«¿…«««ƒ
‰ÏÈ·Á Ì„‡ ÁwiL È„k40ÒkÈÂ BL‡¯ ÏÚ ˙ÈBÈa ¿≈∆ƒ«»»¬ƒ»≈ƒ«…¿ƒ»≈

BÈ‡ Ì‡Â ;¯˙BÒ BÈ‡ - eÓ˜ÚpL el‡ ˙B¯B˜ ˙Áz da»««≈∆∆∆¿≈≈¿ƒ≈
Ôw˙Óe ¯˙BÒ - BL‡¯ ˙‡ ÛÎiL „Ú da Òk‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈»«∆»…∆…≈¿«≈
e˙‰ È¯‰L ,·kÚÏ ÏBÎÈ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,‰B·e∆¿≈««»¬ƒ»»¿«≈∆¬≈ƒ¿

.‰lÁz Ì‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ»

שם.38) חמא רב של התנו 39)במימרא כשחלקו כלומר,
של  בנו הונא כרב מחדש. ויבנו יסתרו העלייה תשפל שאם

שם. יהושע, המתחיל 40)רב דיבור (שם רש"י
קנים". "חבילת מפרש: איסורייתא)

.ç˙Èa41„a‰42˙Á‡ ‰p‚Â ¯‰‰ È·Úa Èea ‡e‰L43 ≈««∆»»√ƒ»»¿ƒ»««
ÂÈab ÏÚ44„a‰ ˙Èa ÈÓL e˙ÁÙÂ ,45‰Úa¯‡k ««»¿ƒ¿¬¿≈≈««¿«¿»»
ÌÈÁÙË46¯BÈ ‰pb‰ ÏÚa È¯‰ - ¯˙BÈ B‡Ú¯BÊÂ „ ¿»ƒ≈¬≈«««ƒ»≈¿≈«

ÔÈtk Bca ˙È·Ï ‰Ê ‰OÚiL „Ú ,‰hÓÏ47Ôw˙ÈÂ , ¿«»«∆«¬∆∆¿≈«ƒƒƒ«≈
ÔBÈÏÚ‰48.B˙pb Ïk Ú¯ÊÈÂ B˙pb Ú˜¯˜ »∆¿«¿«ƒ»¿ƒ¿«»ƒ»

במשנה.41) קיז: מציעא בו 42)בבא שעוצרים מקום
שמנם. מהם להוציא לאחר.43)זיתים, שייכת והיא

הגינה.44) של קרקעיתה היא הבד בית שתקרת באופן
הבד.45) בית קיח.).46)תקרת (שם כרב ולא כשמואל

ואם  (שם). למטה וחציו למעלה חציו זורע אדם שאין לפי
שאין  לפי לנו איכפת לא - טפחים מארבעה בפחות נפחת
בכמה  שאמרו כמו טפחים מארבעה בפחות חשוב מקום לך

בתלמוד. המעזיבה 48)תקרה.47)מקומות שתיקון
א. הלכה למעלה רבינו כשיטת לעליון, שייך

.èÈzL49BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚50d·‚a ÌÈ˙Èa ˜¯i‰Â , ¿≈ƒ««¿«»»≈¿«ƒ¿…«
Ì‰ÈÈaL ı¯‡‰ È·Ú51˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ÔBÈÏÚ‰L Ïk : √ƒ»»∆∆≈≈∆…∆»∆¿»ƒ¿…∆

B¯wÚÓ B˙B‡ ÏhÏÂ B„È52BlL ‡e‰ È¯‰ -53„·Ï·e ,54 »¿ƒ…≈ƒ»¬≈∆ƒ¿«
BÓˆÚ ˙‡ Ò‡È ‡lL55ÔBzÁz ÏL - ¯‡M‰Â ;56‰È‰ .57 ∆…∆¡…∆«¿¿«¿»∆«¿»»

ÔBÈÏÚ‰ ÏhÈ ‡Ï - B¯wÚÏ ÚÈbÓ BÈ‡Â ,BÙBÏ ÚÈbÓ58; «ƒ«¿¿≈«ƒ«¿ƒ»…ƒ…»∆¿
ÔÏÈ‡‰ Ï·‡ .B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏË Ì‡Â59 ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»¬»»ƒ»

‰„O CB˙Ï ‰ËB ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ˆn‰ ÏÚ „ÓBÚ‰»≈««∆∆««ƒ∆∆¿¿≈
ÔÈ˜ÏBÁ Ì‰ÈL È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡60.ÂÈ˙B¯Ùa ∆»≈∆¬≈¿≈∆¿ƒ¿≈»

במשנה.49) קיח: ההר,50)שם במורד סמוכות ששתיהן
חברתה. משל גבוהה האחת ֿ 51)וקרקעית דין ונתעורר

גדל, שבקרקעי הוא, שלי אומר העליון ביניהם: ודברים
רצה  שאם גדל, שלי שבאוויר הוא, שלי אומר והתחתון

ירק. כאן ואין למעלה עד בעפר שאינו 52)ממלא אף
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ואין  לעיקרו "מגיע שם: בגמרא שנמצא ומה לנופו, מגיע
לפסוק  ויש בספק, נשאר זה כן ואם תיקו" מאי, לנופו, מגיע
לה. גרס לא שרבינו נראה - כדלהלן העליון ייטול שלא

קיט.53) שם לקיש ריש פסק שכן שם, במשנה שמעון כרבי
שהכול  שם יהודה כרבי שמעון רבי סובר הדין ומעיקר
כאן  אין עפר גינתו למלאות התחתון ירצה שאם לתחתון,
- וליטול ידו את לפשוט עליון שיכול מה כל אלא ירק".

תחתון. לגבי הוא שם 54)מפקיר ינאי רבי דבי מימרת
לידי 55)קיט. שיגיע עד כך כל יתפשט שלא כלומר,

שם). לרבינו המשניות (פרוש השורשים.56)סכנה [אפילו
עליון  של הם הירק ששורשי קיח:) (שם רבא שאמר ומה
לפשוט  יכול הוא אם אלא זה אין - יהודה רבי לדעת אפילו
הוא  הרי וליטול, ידו לפשוט יכול אינו אם אבל וליטול, ידו
המתחיל  דיבור במשנה שם רש"י ועיין לתחתון, מפקירו

נפתרה.57)והשאר]. שלא ענן רב של בעייה קיט. שם
שהתחתון 58) מפני בממון, ספק כל כדין שיחלוקו, פסק לא

יהודה  כרבי הלכה שהרי ועוד משנה). (כסף המוחזק הוא
וכיוון  לעליון מפקיר שהוא אלא כנ"ל, לתחתון, שהכול
(=בחזקת  בחזקתו הוא הרי לעליון מפקיר אם הוא  שספק

ענפיו 59)התחתון). כלומר כרב. ולא כשמואל קז. שם
(תוספות  שניהם של שהוא המצר, בתוך שורשיו אבל נוטים,

אילן). המתחיל דיבור מקרקע 60)שם יונק שהוא כיוון
שניהם. של

.éÛËL61,B¯·Á ‰„O CB˙a ÌÏ˙Le ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ ¯‰ »«»»∆≈»¿»»¿¿≈¬≈
ÌeMÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÏËB È‡ È˙ÈÊ :‰l‰ ¯Ó‡Â62 ¿»««»≈«¬ƒ≈≈¿ƒƒ

ı¯‡‰ ·eMÈ63ÔÓB˜Óa e„ÓÚÈ ‡l‡ ,64Ì‡Â .65Ô¯˜Ú ƒ»»∆∆»««¿ƒ¿»¿ƒ¬»»
Ô‰ÈLe‚a ¯‰p‰66ÏÚa ˙B¯t‰ e˜ÏÁÈ - ÔÏ˙MLk , «»»¿≈∆¿∆¿»»«¿¿«≈««

ÌÈL LÏL Ïk ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÌÚ ‰„O‰67¯Á‡Ïe , «»∆ƒ«««≈ƒ»»»ƒ¿««
‰„O‰ ÏÚ·Ï Ïk‰ - LÏL68Ô‰ÈLe‚a e¯˜Ú ‡Ï Ì‡Â . »«…¿«««»∆¿ƒ…∆∆¿¿≈∆

„iÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï Ïk‰ -69. «…¿««««¿«ƒ»

קא.61) שם קטן 62)ברייתא סעיף קסח סימן סמ"ע ראה
זה  ואילו ייטע, להבא אף עכשיו עד שנטע שהראשון א.
מעצמו, נוטע היה לא לרשותו, הזיתים את הנהר שהביא

בארץ. במטעים להרבות מעוניינים של 63)ואנו מימרא
ליטול  ויכול לו, שומעים בחו"ל אבל שם. בגמרא יוחנן רבי
סעיף  קסח סימן ערוך בשולחן הוא וכן קא:), (שם זיתיו את

שמח. אור ועיין (סמ"ע 64)א. בהם רוצה השדה בעל אם
ה). קטן קא.65)סעיף שם לקיש ריש בשם מימרא

היו 66) ניטעו לא אם ואף האילנות שסביב העפר גושי
ואין  נעקרו שלא כמו הם והרי עפר, מאותו לחיות יכולים
רבעי  ונטע שני מעשר מהלכות י (פרק ערלה משום בהם

יב). מהגושים 67)הלכה לחיות שיכולים פי על שאף
(מגיד  זה של הקרקע בלי פירות לגדל יכולים אינם - בלבד
מחמת  אסורים היו הגושים, ובלי הרשב"א). בשם משנה
על  ואף בהם. חלק לשניהם יש ולפיכך שם) (גמרא ערלה
הרי  נהר של ובשלוליתו ים של בזוטו אבידה שהמוצא פי
מהלכות  י"א (פרק ממנה הבעלים נתייאשו שוודאי שלו היא
אבל  במטלטלין, אלא זה אין - י) הלכה ואבידה גזילה
וכיוון  יד) הלכה שם ח (פרק מועיל הייאוש אין בקרקע
למלך). (משנה קרקע דין להם יש גושיהם עם שנעקרו

נוטע 68) אני הייתי אם הזיתים: לבעל אומר הוא שהרי
פירותיהם? אוכל הייתי לא האם שנים, שלוש לפני אותם

שם). דין 69)(גמרא - גושיהם בלי שנעקרו שכיוון
של  זוטו כדין בייאוש השדה בעל בהם וזכה להם, מטלטלין
שהרי  ובשבחם, העצים בגוף והמדובר למלך). (משנה ים
סימן  (סמ"ע הרביעית השנה עד בערלה אסורים הפירות

ד). קטן סעיף קסח

.àéBa ‡ˆBik70¯ÎBn‰ ,71ÌÈˆÚÏ ÂÈ˙ÈÊ72Ì‡ :73˜Òt «≈«≈≈»¿≈ƒƒ»«
ÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰ eOÚiL ˙B¯t‰ Ïk - „iÓ ı˜Ï BnÚƒ»…ƒ»»«≈∆«¬¬≈≈¿««

Ú˜¯w‰74Ì‡Â ;75- ‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ı˜Ï BnÚ ‰˙‰ ««¿«¿ƒƒ¿»ƒ»…»¿«∆ƒ¿∆
Ì‡ :Ì˙Ò ¯ÎÓ .ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï e‡ÈˆBiL ˙B¯t‰ Ïk»«≈∆ƒ¿««»≈ƒ»«¿»ƒ

˙BÁt eOÚ76‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈ·¯Ó77‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ78- »»≈¿ƒƒƒ¿»ƒ«»»
ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÏL el‡ È¯‰79‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈ·¯ eOÚ ; ¬≈≈∆«««≈ƒ»¿ƒƒƒ¿»

e˜ÏÁÈ el‡ È¯‰ - ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ80. ƒ«»»¬≈≈«¬…

לבעל 70) הכל שנים שלוש שלאחר שאמרנו כשם כלומר,
הקרקע. לבעל הכל דלהלן בהא כן כמו בבא 71)השדה,

במשנה. ק: לגדל 72)מציעא ולא לבניין, או להסקה
פשוט.73)פירות. כדבר שם, וטריא בשקלא התברר

הרשב"א,74) כשיטת (ולא הלשון במשמעות הכל היינו,
בהם). חלק תמיד יש הזיתים שלבעל המגידֿמשנה, שהביא

פשוט.75) כדבר שם, וטריא בשקלא זה אין 76)אף שאז
מזה. מקפידים שסאה 77)הבעלים עד כך, כל רעים שהם

שמן. הלוג רביעית מוציא אינו המסיקה 78)מהם של
בן  שמעון רבי של מימרא קא. ק: שם וכדומה, והעצירה,

מקפיד 79)פזי. הקרקע בעל אין כך כל רעים שהם שלפי
שם). (גמרא לעצמו נוטלם הזיתים בעל שיש 80)אם

ארצי  אומר וזה גדלו זיתי אומר זה בהם: חלק לשניהם
שם). (משנה גדלה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו 1) שכופין לעשותו בחצר לשותפין שיש מה בו נתבאר

לעשות  לחבירו למנוע האחד שיכול והדברים זה, את זה
ומה  לעשות, לזה זה מבוי בני שכופין מה וכן בחצרו,

לעשותו. לאחר האחד שמונעין

.à¯ˆÁ2‰ÙBk Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ÔÈÙzM‰3B¯·Á ˙‡ ¬««À»ƒ»∆»≈∆∆∆¬≈
¯ÚL ˙Èa da ˙BOÚÏ4˙Ï„Â5ÔÎÂ ,6ÌÈ¯·c‰ Ïk «¬»≈««»∆∆¿≈»«¿»ƒ

e‚‰pL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÏB„b C¯ˆ Ì‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¯ˆÁ‰L∆∆»≈¿ƒ»»∆…∆»¿»ƒ∆»¬
ÚÏ ‰È„n‰ ÈaÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡L Ï·‡ ;Ì˙BO ¿≈«¿ƒ»«¬»¬»¿»«¿»ƒ¿

¯eiÎÂ ¯eiˆ7e‰ÙBk BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ8„Á‡ ‰OÚ . ƒ¿ƒ¿«≈≈≈»»∆»
‰na BÏ ÁBpL BzÚ„ ÈM‰ ‰lb Ì‡ ,BÓˆÚÓ Ô‰Ó≈∆≈«¿ƒƒ»«≈ƒ«¿∆««∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - B¯·Á ‰OÚL9B˜ÏÁ Ô˙BÂ , ∆»»¬≈¿«¿¿ƒ»»∆«…¿≈∆¿
.‰‡ˆB‰a«»»

כרבן 2) ולא תנאֿקמא וכדעת במשנה, ז: בבאֿבתרא
בכמה  יוחנן, רבי בשם הנמסר הכלל כי גמליאל, בן שמעון
מוסכם, אינו במשנה, כרשב"ג שהלכה בתלמוד, מקומות
מעולם  יוחנן רבי כן אמר לא שלדעתם האמוראים מן ויש
וראה  מיגאש. ר"י בחידושי וכ"ה הר"ן, בשם (כסףֿמשנה

לח:). להשתתף 3)בבבאֿמציעא רוצה אינו השני אם
אלו. בהוצאות הטוב יושב 4)מרצונו החצר ששומר תא,
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בראייתם  בחצר יזיקו שלא ושבים עוברים מפני לשמור בו
שער  בית עשיית התירו לא שם ובגמרא ב:). (בבאֿבתרא
לא  כן לא שאם וכו', דלת לו ואין בחוץ הוא אם אלא זה,

זה. כל השמיט ורבינו להכנס. העניים נגר 5)יוכלו וכן
ב). מהלכה וכלֿשכן קסא. סימן ('נתיבות' ומנעול

פ"א,6) ב"ב ברי"ף (הובאה יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
חצר  באותה עמהם שרוי היה שאם הבאה), בהלכה ותוכנה

הכל. על אותו ציור.7)משעבדין מין הוא למד 8)אף
פ"ג  למעלה (הובא ה. בבאֿבתרא במשנה שאמרו ממה כן
לבנות  אותו מחייבין אין אמות מארבע שלמעלה א) הלכה
קסא, סימן (הגר"א לכסותו אין הכרחי, שאינו שדבר הרי -

ג). גבוה 9)ס"ק שהוא בכותל שאמרו ממה רבינו למדה
את  עליו מגלגלין אחד כותל לו סמך שאם אמות, מארבע
וראה  שם). בפ"ג למעלה (הובא שם בבאֿבתרא הכל,

וכסףֿמשנה. ומגידֿמשנה מיימוניות בהגהות

.áÈÓ10˙¯Á‡ ¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL11¯ˆÁ‰ Èa - ƒ∆≈«ƒ¿»≈«∆∆¿≈∆»≈
˙Ïc Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ12¯‚Â13;ÏeÚÓe ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»∆∆∆¿∆∆«¿

‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ ¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»«¿»ƒ≈¿«¿¿ƒ¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ - ¯ˆÁ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L»ƒ»∆¿»»≈¿«¿¿ƒ««…

פ"א.10) בבאֿבתרא ברי"ף הובאה שם, תוספתא
שם.11) גר לא 12)ואינו שער" ו"בית בתוספתא. הוא כן

וכיון  ראיה, היזק מחמת שמירה הוא שער בית הרי כי  נזכר,
שהם  ומנעול נגר אבל זה, בכלל אינו בחצר גר שאינו
החיוב  בכלל הוא גם בחצר, הקבועים לדברים גם  שמירה

שם). בריח.13)('נתיבות'

.âda „ÈÓÚ‰Ï LwaL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆ƒ≈¿«¬ƒ»
B¯·Á - ÔÈÏB‚¯z da Ïc‚Ï B‡ ,ÌÈÁ¯ B‡ ‰Ó‰a¿≈»≈«ƒ¿«≈»«¿¿ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ·kÚÓ14ÔÎÂ .15ÈL‡ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¿«≈»»¿≈¿»«¿»ƒ∆≈∆∆«¿≈
ÔÈÙzM‰ ÔlÎa - Ô‰È˙B¯ˆÁa Ô˙BOÚÏ ÌB˜n‰«»«¬»¿«¿≈∆¿À»«À»ƒ

‰ÒÈ·k‰ ÔÓ ıeÁ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ16ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆«∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ∆≈
¯‰p‰ ·b ÏÚ ˙Bfa˙‰Ï Ï‡¯OÈ ˙Ba ÏL Ôk¯c17. «¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿««««»»

להם 14) אין הנ"ל שהתשמישים רבינו, מביא ה הלכה להלן
נז. בבבאֿבתרא הדברים ומקור השותפין, בחצר חזקה דין
כשהוא  השני על אחד להקפיד השותפים דרך שאין נז:
שהחזיק. לטעון יכול הוא אין ולפיכך אלו, דברים עושה
יכול  - אלו בדברים גם מקפיד הוא שאם הדבר ברור אבל
מדברי  נראה וכן בחצר, אותם יעשה שלא חבירו בידי לעכב
דברים  "ואלו ה) הלכה להלן שהובאה נז. (שם המשנה
ריחיים  תנור בחצר בהמה מעמיד היה חזקה, להם שאין
ויכול  חזקה להם שאין הרי - תרנגולים" ומגדל וכיריים
טו. הערה עיין הכביסה, בדין להלן נראה וכן עליו. לעכב
ועיין  אסורים. ושניהם ד"ה מו. בנדרים הר"ן כתב וכן

ד. הלכה נדרים מהלכות פ"ז רבי 15)רמב"ם של מימרא
נז: שם בנאה, רבי בשם מנהג 16)יוחנן יש אפילו כלומר,

מן  אחד יכול הנהר, יד על מכבסות שהנשים זו, בעיר
קפא, סימן (סמ"ע בחצר ולעשות המנהג לשנות השותפין

ז). מעכבין 17)ס"ק השותפין - זה טעם שלולא משמע
דרך  ואין מחיצה עשיית כאן שאין אע"פ זה, על זה
בכגון  שגם - ה) הלכה להלן (ראה בכך להקפיד השותפין

למעלה. וראה ז), ס"ק שם (הגר"א ירצה אם לעכב יכול זה

.ãÈB·Ó „Á‡Â ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁ „Á‡18LlÙÓ BÈ‡L19 ∆»¬««À»ƒ¿∆»»∆≈¿À»
LnzL‰Ï ‡lL ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÈB·n‰ Èa Ïk -»¿≈«»¿«¿ƒ∆«∆∆…¿ƒ¿«≈
LnzL‰Ï ‰È„n‰ Èa C¯cL ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÈB·na«»∆»ƒ¿»ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

.˙B‡B·na Ô‰a»∆«¿

(18,401 עמ' צוק"מ (הוצאת ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
של  בחצר זה ידי על זה למחות יכולין חצר שבני "כשם (6
של  במבוי בזה זה למחות יכולין מבוי בני כך שותפין,
פרק  בבאֿמציעא מתוספתא הביא ובמגידֿמשנה שותפין".
שלא  זה את זה מבוי בני "כופין (9 ,396 עמ' (צוק"מ יא
עורות)". (=מעבד בורסי ולא חייט לא ביניהם להושיב

יא. והלכה ח, הלכה ו פרק להלן שהוא 19)וראה היינו,
צדדים  משני פתוח הוא שאם צדדים. משלשה סתום
הרי"ף  כתב וכן הרבים. כרשות דינו הרבים, לרשות ומפולש

ע"ב). ז ווילנא (דפוס א פרק בבבאֿבתרא

.ä„Á‡20B‡ ‰Ó‰a „ÈÓÚ‰L ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆∆¡ƒ¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁ¯21¯ˆÁa22- BÙzL Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ≈«ƒ¿«≈»∆∆»≈¿…ƒ»À»

‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚ ·kÚÓ ‰Ê È¯‰23Ì‡Â .24„ÈÓÚ‰ ¬≈∆¿«≈»»»¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¡ƒ
‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓ da ‡ˆBiÎÂ BÊ ‰Ó‰a ÈÙaƒ¿≈¿≈»¿«≈»¿ƒ»¿»¬»»

˜ÈÊÁ‰ - ÌÈÁÙË25,‰ˆÈÁn‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÙzM‰L . ¿»ƒ∆¡ƒ∆«À»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ»
ÏÁÓ - BÁÈp‰Â ÏÈ‡B‰Â26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿ƒƒ»««∆¿»ƒ¬ƒ

„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,B¯·Á ¯ˆÁa Ï·‡ ;ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁa«¬««À»ƒ¬»«¬«¬≈¬ƒ∆¡ƒ
,Úe„È ¯·c‰L .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰OÚÂ BzÓ‰a¿∆¿¿»»¿ƒ»…∆¡ƒ∆«»»»«

ÚÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ï‡L C¯„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L„ÈÓ ∆≈∆∆»∆∆¿≈»¿«ƒ¿»«¬ƒ
Ì‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏB‚¯z Ïc‚Óe ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»∆∆ƒ
ÌB˜Ó ÏÈ‡LnL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰ :¯Ó‡z…«∆¡ƒ≈¿»»∆«¿ƒ»

B¯·ÁÏ27. «¬≈

בשם 20) נחמן רב ע"י וכפירושה במשנה נז. בבאֿבתרא
בסמוך. וראה אבוה, בר או 21)רבה וכיריים תנור כגון,

תרנגולין. נחמן,22)גידול רב מימרת של הראשון כנוסח
שם. ברי"ף ועיין שם, פפא וכרב כתיקונה היינו,23)ולא

זה, על להקפיד השותפין דרך שאין שנים. שלש אחר אפילו
אני  ומעכשיו הקפדתי, לא עכשיו עד לו: לומר ויכול

נחמן.24)מקפיד. רב וכמימרת במשנה. היינו,25)שם
מיגאש  הר"י מדברי משמע וכן שנים. שלש לאחר ולא מיד,
להלן  עוד ועיין במגידֿמשנה. ראה בעקבותיו, הולך שרבינו
שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא ופרק א, הלכה ח פרק

טוען 26) אינו שהמחזיק שאע"פ נראה רבינו, של זה מלשון
שבחזקת  שאע"פ חזקה, זו הרי לו שמחל או לו שמכר
חזקה" אינה טענה עמה שאין חזקה "כל אמרו קרקעות
- יב) הלכה ונטען טוען מהלכות ופי"ד מא. (בבאֿבתרא
להלן  וראה טענה. צריך אין כבנידוןֿדידן, תשמישים בחזקת
 ֿ בבא רשב"ם ועיין שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא פרק

מא. ֿ 27)בתרא במגיד (הובאו מיגאש ר"י מדברי זה כל
שלש  חזקת אבל טענה, ובלי מיידית בחזקה והיינו, משנה).
זה, בנידון גם חזקה היא הרי - טענה עמה שיש שנים
בהשגת  וראה הי"ד. ונטען טוען מהל' בפי"ב רבנו וכמ"ש

הראב"ד.
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.å„Á‡28CB˙a ÔBlÁ BÏ ÁzÙÏ LwaL ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆ƒ≈ƒ¿…««¿
ÏkzÒnL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á - ¯ˆÁÏ B˙Èa29Ba ≈∆»≈¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈

epnÓ30Ì‡Â .31ÌzÒÈ - Á˙t32ÔÎÂ .33‡Ï34eÁzÙÈ35 ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿…¿≈…ƒ¿¿
„‚k ˙Èa Á˙t ,¯ˆÁa ÔÈÙzM‰36ÔBlÁ B‡ ˙Èa Á˙t «À»ƒ∆»≈∆««ƒ¿∆∆∆««ƒ«

Ï·‡ .ÔBlÁ „‚k37Á˙t ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ì„‡ Á˙Bt ¿∆∆«¬»≈«»»ƒ¿»«ƒ∆«
ÈtÓ ;ÔBlÁ „‚k ÔBlÁÂ Á˙t „‚k38:BÏ ¯ÓB‡L ¿∆∆∆«¿«¿∆∆«ƒ¿≈∆≈

E˙B‡ ÔÈ‡B¯L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÈaÓ „Á‡k ÈÈ¯‰39. ¬≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¿»«ƒ∆ƒ¿

נט:28) בבבאֿבתרא היזק 29)משנה משום בזה ויש
בראיה 30)ראיה. להזיקו הוא יכול כך ובין כך שבין שאף

גם  יזיקנו עכשיו הרי - החצר מן הסתכלות עלֿידי
השותפין, לחצר אבל ד"ה שם (רשב"ם הבית מן בהסתכלות
שאסור  וכלֿשכן בעינא). לא בבית ד"ה שם ו'תוספות'
שם). (גמרא שותפו שאינו חבירו לחצר חלון לפתוח

יוסי.31) ברבי ישמעאל כרבי ולא חייא וכרבי שם. עובדא
הרי"ף. פסק ראה 32)וכן אם אבל לאלתר, מחה אם דוקא

(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א להלן ראה החזיק. - ושתק
במשנה.33) ס. יוחנן,34)שם רבי בשם שם, בגמרא

שנאמר  למה זה ענין וסמך צניעות. מטעם הוא זה שאיסור
מה  לשבטיו. שוכן ישראל את "וירא ב) כד, (במדבר בבלעם
אמר: לזה, זה מכוונין אהליהם פתחי שאין ראה ראה,

שכינה". עליהם שתשרה הללו שם 35)ראויין במשנה,
בלשון  וכתב שינה ורבינו אדם", יפתח "לא יחיד: בלשון
ואין  ביחד, פתחו ששניהם מדובר שכאן לציין, בכדי רבים
צניעות, מטעמי אסור ואעפ"כ ראיה, היזק משום איסור כאן

י). הלכה (פ"ג בירושלמי הוא שצריך 36)וכן אומרים יש
להרחיק  שצריך אומרים ויש (רשב"ם), משהו רק להרחיק
ברורה. לא רבינו ודעת (רשב"א), הראיה אפשרות מלוא

שם.37) שם.38)משנה, גבוהים 39)בגמרא וחלונות
יתירה  בהתאמצות אלא אותו רואים הרבים רשות בני שאין
רואים  אינם הרבים רשות בני לו: אומר שהרי לפתוח, אסור
ראה  תמיד, אותי רואה ואתה יתירה, בהתאמצות אלא אותי

מגידֿמשנה. ועיין ה, הלכה פ"ג למעלה

.æÁ˙t „‚k ˙eÁ Ì„‡ ÁzÙÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈…ƒ¿«»»¬¿∆∆∆«
B¯·Á ¯ˆÁ40˙eL¯ Èa È¯‰L ;„ÈÓz Úe·˜ ˜f‰ ‰fL , ¬«¬≈∆∆∆≈»«»ƒ∆¬≈¿≈¿

ÌBi‰ Ïk B˙eÁa ·LBÈ ‰ÊÂ ,ÌÈ·LÂ ÌÈ¯·BÚ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¬»«
.B¯·Á Á˙Ùa ËÈaÓe«ƒ¿∆«¬≈

ברי"ף 40) והובאה (401 .4 עמ' (צוקמ. פ"ב ב"ב תוספתא
להרחיק, כמה רבינו הבהיר לא ושוב שלישי. פרק ב"ב
כלל". לראות יכול שלא "עד ג: סעיף קנד, סימן ובשו"ע

.ç„Á‡41¯ˆÁa ˙Èa Á˜lL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆»««ƒ¿»≈
ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁÏ BÁ˙t ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙¯Á‡42 «∆∆≈»ƒ¿…«ƒ¿«¬««À»ƒ

elÙ‡ .BlL43‰OÚÈ ‡Ï - B˙Èa Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰a ∆¬ƒ»»¬ƒ»««≈≈…«¬∆
ÈÙÏ ,¯ˆÁ‰ CB˙Ï Á˙t dÏ44˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰a¯nL »∆«¿∆»≈¿ƒ∆«¿∆¬≈∆∆

C¯c‰45BÏ eOÚÂ ,„Á‡ ÔÎL ‰ÊÏ ‰È‰L ÈÓk ‰OÚ . «∆∆«¬»¿ƒ∆»»»∆»≈∆»¿«¬
Ï·‡ .‰a¯‰ ÌÈÎL46‰iÏÚ Á˙t ‡e‰ Á˙Bt47CB˙Ï ¿≈ƒ«¿≈¬»≈«∆«¬ƒ»¿

Ì‡Â .B˙Èa48.˜ÏBÁ - ÌÈLÏ B¯„Á ˜ÏÁÏ ‰ˆ¯ ≈¿ƒ»»«¬…«¿ƒ¿«ƒ≈

במשנה.41) נט: הוא 42)בבאֿבתרא יכול לביתו אבל

שהוא  כשם (כסףֿמשנה) בתשובה הרי"ף כדעת לפתוח,
הבית  פתח את לסתום שצריך אלא ביתו, לתוך עליה פותח
לחצר  האחרת החצר מן יעברו שלא בכדי האחרת, שבחצר

שם). (הרי"ף שם.43)זו בגמרא 44)משנה, ההנמקה,
ס. לחכות 45)שם אחד צריך - שכנים הוספת שעלֿידי

יותר. ארוכה הדרך נעשית וכאילו שם.46)לשני, משנה,
שגם 47) במגידֿמשנה) (הובאה בתשובתו הרי"ף דעת כן

לחצר. פותחה אינו אם ביתו, על לבנות מותר ממש עליה
דרך  שיעברו כזה מקום לאחרים להשכיר עשוי שאינו לפי
בתוספתא  נראה וכן הדרך, את עליהם מרבה ואינו עליו,
ברשות  גג לו "יש :(398 ,19 עמוד (צוק"מ פ"א בבאֿבתרא
וכו' לו עושה וכו' עלייה גביו על לבנות ומבקש הרבים
"ומאי  ס.) (שם בגמרא שאמרו ומה ביתו". לתוך ופותחה
"אפתאי", שרק שם רשב"ם סובר שלפי"ז אפתאי", עליה
אלא  כלל, הבנין על מוסיף שאינו הבית, בתוך יציע כלומר
ממש, עליה לא אבל מותר, זה רק לשנים, הבית גובה מחלק
בגמרא  זאת נקטו שלא והרי"ף רבינו לדעת לומר, צריך -
"אפתאי" כמו שהיא כזו עליה רק כלומר לדוגמא, אלא
אפילו  מותר ולעולם מותר, - הבית בתוך אלא פתחה שאין
'נמוקי  ועיין כנ"ל, בבית פתחה אם הגג, גבי על ממש עליה

שם. הגמרא 48)יוסף' שהביאה הראשונה הדוגמא היא
לומר  צריך "ואין כתב: א, סעיף קנד סימן ובשו"ע שם.

מעליה. הוא כלֿשכן ואמנם לשניים" לחלוק רצה שאם

.èÔ‡kÓ49‡È·‰L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆∆»ƒ«À»ƒ∆≈ƒ
˙¯Á‡ ˙Èa ÈL‡ B˙È·Ï BÏˆ‡50·kÚÏ B¯·ÁÏ LÈ - ∆¿¿≈«¿≈«ƒ«∆∆≈«¬≈¿«≈

ÂÈÏÚ51¯ÈkOn‰ ÔÎÂ .C¯c‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ , »»ƒ¿≈∆«¿∆»»∆«∆∆¿≈««¿ƒ
˙ÈaÂÈ·B¯˜ BnÚ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡ ˙Èa ÏÚ·Ï B ≈¿«««ƒ∆»¿««»≈ƒƒ¿»

ÔkLÏ ÂÈÚcÈÓ B‡52È¯‰ - ‰Ê ˙È·a „Á‡k BnÚ ¿À»»ƒ¿…ƒ¿∆»¿«ƒ∆¬≈
.ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ÈkOn‰««¿ƒ¿«≈»»

הקודמת.49) ההלכה של הראשונה המחצית מן היינו,
נכון.50) וכן "אחרים", תימן: הכלל 51)בכ"י שזה

בבנין  להרבות ומותר בדיורים, להרבות אסור רבינו: לשיטת
בדיורים  אלא אינו זה וכל כנ"ל. בדיורים מרבה אינו אם
וראה  מותר, ושבים עוברים אורחים להכניס אבל קבועים,
הגהות  (הביאו והרשב"ם הראב"ד לדעת אולם להלן.
בדיורים, להרבות מותר מהופך: הדבר ה) אות מיימוניות

בבנינים. להרבות אבל 52)ואסור קבוע, שיכון היינו,
ולחינם  ספק. ללא מותר - שולחנו על הסמוכים אורחים

הראב"ד. כך על תמה

.é‰È‰53ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL Á˙t »»∆«∆∆»ƒ«À»ƒ»»≈»
È¯‰L ;B·ÈÁ¯‰Ï54È‡ ÔË˜ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ BÙzL ¿«¿ƒ∆¬≈À»≈¿∆«»»¬ƒ

ÏBÎÈ ÈÈ‡Â ,LÈÓLz ˙ÚLa EnÓ ¯˙q‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ»
ÏB„b Á˙Ùa EnÓ ¯˙q‰Ï55Ì‡Â .56ÏB„b Á˙t‰ ‰È‰ ¿ƒ»≈ƒ¿¿∆«»¿ƒ»»«∆«»

È¯‰L ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï -57„Á‡ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ …«¬∆¿«ƒ∆¬≈≈¿∆«∆»
ÏBÎÈ ÈÈ‡ - ÌÈLa ,¯˙q‰Ï ÏBÎÈ È‡58. ¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»

במשנה.53) ס. של 54)שם כזו ולא שם, רבא כהנמקת
להלן. ראה חמא, בר בין 55)רמי פתח אפילו זה, ולפי

שעלֿידיֿזה  אף אמות. ארבע עד להרחיבו אסור אמות שתי
גם  שהרי פתח, לכל הניתן לשטח ביחס כלום מרויח אינו
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חמא  רב רמי (ולדעת השטח נותנים אמות שתי בן לפתח
כן). הדבר אין במשנה.56)שם, ושוב 57)שם

חמא. בר רמי של כזו ולא רבא, של ומטעם 58)כהסברתו
אמות, שמונה בן גדול מפתח שנים לעשות אפילו אסור זה,

הפתח. יד שעל בשטח כלום מרויח אינו כי אף

.àéÏ·‡59ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔË˜ Á˙t BÏ ‰È‰L ÈÓ ¬»ƒ∆»»∆«»»ƒ¿»«ƒ
- ÌÈL B˙BOÚÏ ‰ˆ¯Â ·Á¯ ‰È‰ B‡ ,B·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯Â¿»»¿«¿ƒ»»»»¿»»«¬¿«ƒ

ÔÈ‡60¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ·kÚÓ Bc‚kL B¯·Á ≈¬≈∆¿∆¿¿«≈»»¿≈»ƒ«
.ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa¿≈¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈»»

שם.59) בין 60)משנה, שהרי שם, בגמרא שאמרו וכמו
הרבים. רשות בני מפני להשמר הוא חייב כך ובין כך

.áékÔÈÙB61B‡ ÈÁÏ Ô‰Ï ˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÈB·Ó Èa ƒ¿≈»∆∆∆«¬»∆∆ƒ
ÈB·nÏ ‰¯B˜62. »«»

(61(13 ,369 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
עירובין  בגמרא הוא וכן א. פרק בבאֿבתרא ברי"ף והובאה

בשבת 62)פ. בו הטלטול להתיר שאפשר מפולש, שאינו
ב), הלכה שבת מהלכות (פי"ז קורה עלֿידי או לחי עלֿידי
הפתח  צורת עלֿידי אלא להתיר אין מפולש מבוי ואילו
ועיין  ג). הלכה (שם שני מצד קורה או ללחי נוסף אחד מצד
כופין  מפולש במבוי שגם שכתב, א ס"ק קסב סימן בסמ"ע
שלענין  [אע"פ כדינו בטלטול ולהתירו להכשירו זה את זה
כמבואר  הרבים, כרשות דינו - שונים תשמישים עיכוב

ד]. הלכה למעלה

.âéÈÓ63ÈB·nÏ Á˙t BÏ LiL64ÔÈÙBk ÈB·Ó Èa ÔÈ‡ - ƒ∆≈∆««»≈¿≈»ƒ
ÈB·nÏ ˙Ïc ˙BOÚÏ B˙B‡65ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ ÏBÎiL ; «¬∆∆«»∆»«¿ƒ

ÈÁ˙t „Ú È˙ÏÈ·Áa Òk‡L66ÈB·Óe .67LlÙÓ‰ ∆∆»≈«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿À»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï68Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÈB·n‰ Èa eL˜·e , ƒ¿»«ƒƒ¿¿≈«»¿«¬ƒ»∆

ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa - ˙B˙Ïc69 ¿»¿≈¿»«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
ÌÈÓÚtL70Ba ÔÈÒÎÂ ÌÈa¯‰ ÔÈ˜ÁBc71. ∆¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ

שם.63) ברי"ף מובאת (369 ,7 עמוד (שם תוספתא
אסור 64) לכתחילה שהרי ברשות, זה בפתח החזיק [כלומר,

בני  של הסכמתם בלי מפולש שאינו במבוי פתח לפתוח
יד]. הלכה להלן כמבואר למעט 65)המבוי, במטרה

קסב  סימן ושו"ע וב'טור' למבוי. ממבוי רבים בהילוך
המבוי] [בני באו "אם אחר: בניסוח זו הלכה העתיק
אחד  אפילו צידיו), (=משני דלתות (=למבוי) לו להעמיד

ולומר לעכב יכול עד מהם בחבילתי ליכנס רוצה אני
פתחי".66)פתחי". עד כתפי "על מביא יוסף' ה'נמוקי

השתתפותו  בלי למבוי דלת לעשות רוצים הם שאם וברור
מיגאש  ר"י בשם (מגידֿמשנה ידם על לעכב הוא יכול -

יוסף'). ה'נמוקי כתב וכן ענן 67)ורשב"א, רב של מימרא
יב. בבבאֿבתרא שמואל, שאינו 68)בשם אומרים יש

בשם  (מגידֿמשנה הרבים לרשות אחד לצד אלא מפולש
שם.69)רשב"א). (סמ"ע 70)גמרא השוק בימי כגון

ו). ס"ק קסב, להם.71)סימן יפריעו והדלתות

.ãéÈÓ72LlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa Á˙t ÁzÙÏ LwaL73 ƒ∆ƒ≈ƒ¿…«∆«¿»∆≈¿À»
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -¿≈»¿«¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆

LlÙÓ ÈB·Ó ‰È‰ Ì‡Â .C¯c‰74Á˙t Ïk Á˙Bt - «∆∆¿ƒ»»»¿À»≈«»∆«
‰lÁzÎÏ ‰ˆ¯iL75. ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»

שביקש 72) מבוי מבני "אחד בברייתא: יא: בבאֿבתרא
וכתב  עליו". מעכבין מבוי בני - אחד למבוי פתחו להחזיר
במבוי  אבל מפולש, שאינו במבוי זה שכל הרי"ף, שם
הרבים. כרשות הוא שהרי לעכב, יכולים אינם מפולש

צדדים.73) משלשה סתום צדדיו.74)שהוא משני
מעולם.75) הפתח קיים היה שלא היינו,

.åè‰È‰76Ìe˙Ò Á˙t BÏLlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa77- »»∆«»¿»∆≈¿À»
BÁ˙Bt ‰Ê È¯‰78˙‡ ı¯t Ì‡Â ;‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ¬≈∆¿¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ»«∆

ÂÈÓÈvt79ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -80ÔÎÂ .81„Á‡ ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»»¿≈∆»
ÌzÒÏ LwaL ÈB·Ó ÈaÓ82B¯ÈÊÁ‰Ïe BÁ˙t83ÈB·ÓÏ ƒ¿≈»∆ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿«¬ƒ¿»

¯Á‡84Ì‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ;ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa - «≈¿≈»¿«¿ƒ»»∆»»¬≈∆
Èa ÏÚ ·eˆw‰ Òn‰ ÔÓ Ô˜ÏÁÓ ËÚÓ˙Óe ,ÒÓ«ƒ¿«≈≈∆¿»ƒ«««»«¿≈
Èa ÏÚ ·eˆ˜ Òn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó ,CÎÈÙÏ .ÈB·n‰«»¿ƒ»»∆≈««»«¿≈

.‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa BÁ˙t Ì˙BÒ ‰Ê È¯‰ - ÈB·n‰«»¬≈∆≈ƒ¿¿»≈∆ƒ¿∆

בברייתא.76) כרבי יא: מותר 77)שם מפולש, הוא שאם
הקודמת. בהלכה שכתב כמו לכתחילה, שהרי 78)אף

זכותו. את אבד לא שסתמו ועלֿידיֿזה פתוח, פעם היה
והמזוזות.79) המשקוף היינו הדלת, נתונה שבהן המסגרות,

רבא  של (מימרא לגמרי הפתח מתבטל זו פריצה שעלֿידי
בני 80)שם). גם כי ויתכן לכתחילה. הפתח פותח כאילו

הראשון  המבוי בני וגם מעכבים, הסתום הפתח שבו המבוי
רבינו, דברי בהמשך וראה מס, של ענין יש אם מעכבים,

ט. אות מיימוניות הגהות בעיות 81)ועיין שתי יא: שם
להחזיר  שביקש מבוי, מבני "אחד אחת: שהן הונא, רב של
מעכבין  אין או עליו מעכבין מבוי בני אחר, למבוי פתחו
פתחים  לפי או מתחלקת אדם בני לפי אכסניא עליו,
בני  לפי ואכסניא עליו, מעכבין מבוי בני לו: אמר מתחלקת,
הובא  וכן קושטא, דפוס ברי"ף הגירסא (כן מתחלקת" אדם
נוסחאות, כמה בעוד וכן וכסףֿמשנה במגידֿמשנה בשמו
בזה  הוא העיכוב שטעם הרי - סופרים) בדקדוקי ראה
עליו  מעכבין ולפיכך אדם, בני לפי מתחלקת שאכסניא
שאכסניא  נכריע ואם הקצוב. המס מן מחלקם שממעט

כל  מחלקם מיעט לא פתחים, לפי פרץ מתחלקת לא שהרי ל
במס  חייב עודנו כן ואם ביטל, ולא הפתח של פצימיו את

רמב"ן. בשם כסףֿמשנה ועיין מבוי, אפילו 82)באותו
את  לגמרי ביטל ולא פצימיו, את לפרוץ ולא בלבד לסתום
כלל, בעיא כאן אין פרץ שאם הבעיא, היתה זה שעל הפתח,
ראה  הפתח. את ביטל הרי פתחים, לפי מתחלק אם שאף

עט. הערה למבוי 83)למעלה פתוח יותר יהיה שלא
לזה. אלא שהרי 84)ראשון, האחר, המבוי בני בהסכמת

או  למעלה. רבינו שהביא כמו לעכב, יכולים הם אף
כמבואר  לעכב, יכולים שאינם מפולש, במבוי שהמדובר

למעלה.

.æèLÓÁ85LlÙÓ BÈ‡L ÈB·ÓÏ ˙BÁe˙t‰ ˙B¯ˆÁ86 »≈¬≈«¿¿»∆≈¿À»
‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙BLnzLÓ Ôlk -87‰BˆÈÁ‰Â , À»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»¿«ƒ»

dÓˆÚÏ ˙LnzLÓ88‰iM‰ ÔÎÂ .89˙LnzLÓ ƒ¿«∆∆¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ¿«∆∆
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dÓˆÚÏ90dÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙LnzLÓe , ¿«¿»ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ»¿≈»
˙LnzLÓ ˙ÈÓÈt‰ ˙‡ˆÓ .¯‡M‰ ÌÚ ˙LnzLÓƒ¿«∆∆ƒ«¿»ƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿«∆∆
‰iM‰ ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÓˆÚÏ ˙LnzLÓe Ôlk ÌÚƒÀ»ƒ¿«∆∆¿«¿»¿ƒ»ƒ«««¿ƒ»

‡aËˆ‡ ‰a91‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡ - BÓ˙Òe BÁ˙t „‚k »»ƒ¿«»¿∆∆ƒ¿¿»≈«ƒ»
ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ92ÔÈ·kÚÓ ˙BiÓÈt‰ Ïk Ï·‡ ; ¿»¿«≈»»¬»»«¿ƒƒ¿«¿ƒ

È¯‰L ,C¯‡a C¯c‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆«∆∆»…∆∆¬≈
B¯ˆÁÏ Á˙tL ‰iM‰ ÏÚa ÔÎÂ .‡aËˆ‡‰ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ»ƒ¿«»¿≈«««¿ƒ»∆»««¬≈

‰BˆÈÁ‰ ÔÈ·e BÈa ÈL Á˙t93‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡ - ∆«≈ƒ≈≈«ƒ»≈«ƒ»
BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙·kÚÓ94BÁ˙tÓ ‡l‡ LnzL‰Ï ¿«∆∆»»∆≈¿ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿

ıeÁÏÂ95ÔÈ·e BÈa ÈM‰ Á˙t‰ Á˙t Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»ƒ»««∆««≈ƒ≈≈
˙ÈÓÈt‰ - ÈLÈÏM‰96BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙·kÚÓ «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«∆∆»»∆≈

ÔBL‡¯‰ B¯ˆÁ Á˙tÓ ‡l‡ ÈB·na LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆«¬≈»ƒ
ıeÁÏÂ97ÔlÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .98. ¿«¿≈«ƒ¿À»

אלעזר.85) בן שמעון כרבי ולא וכרבי בברייתא, יא: שם
החצרות 86) בני וכל הרבים. כרשות הוא מפולש שהרי

בשוה. בו הרבים.87)משתמשים לרשות הקרובה
"לעצמה"88) בפירוש וראה ממנה. שבפנים זאת עם ולא

פנימית. אבל 89)לגבי החיצונה, על הליכה זכות לה שיש
הפנימית. על זכות לה זה,90)אין בנידון "לעצמה"

ו  עמה, אחרות ולא היא רק ('תוספות'פירושו, למעלה ראה
והפנימית). ד"ה ולהנחת 91)שם לישיבה קטן ספסל

דוחק 92)פרקמטיא. יש שלפעמים לטעון יכולה ואינה
עליהם  סותם וזה פנימה, שנדחקים והשבים, העוברים מן
החיצונה  של בקטע התנועה את מעכב כך ומתוך הדרך, את
ולא  רבי, וכשיטת בפנים, שימוש זכות לה שאין מפני -

הונא. ורב אלעזר בן שמעון הואֿהדין 93)כרבי
להשתמש  שיכולה כיון לעכב: יכולה אינה שהפנימית
שטח  באותו פתח לפתוח היא רשאית - לחוץ מפתחה

החיצונה.94)(כסףֿמשנה). בשטח 95)לבעל אבל
שימוש. זכות לו אין מפתחו, כל 96)שלפנים היינו,

כסףֿמשנה. וראה מפתח 97)הפנימיות, פתח אם אבל
למעלה. ראה עליו, לעכב יכולים אינם - ולפנים חצרו

חדשים 98) פתחים לפתוח יכולה חצר כל הדברים: וסיכום
לה  יש הזה השטח שבכל ולחוץ, שמפתחה השטח בכל
ולא  לעכב יכולה ממנה החיצונה לא ולפיכך, שימוש. זכות
והפנימית  זכות, לה אין מפתחה, לפנים אבל הפנימית,

עליה. לעכב יכולה ממנה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומה 1) לעשות, זה את זה כופין העיר שבני מה בו נתבאר

מונעין  שקצתן ומה פטורין, שקצתן לעשות לכולן שיש
בין  שיש ממה קצת לזה ונמשך אחרת, עיר לבני או לקצתן
של  מביתו לפנים בור לו שיש מי ודין בזה, החצרות בני

חבירו. מגינת לפנים גינה לו שיש מי וכן חבירו

.àÔÈÙBk2Èa3¯ÈÚ‰4‰Ê ˙‡ ‰Ê5‰ÓBÁ ˙BOÚÏ ƒ¿≈»ƒ∆∆∆«¬»
ÁÈ¯·e ÌÈ˙Ïc6˙B·ÏÂ ,¯ÈÚÏ7,˙Òk‰ ˙Èa Ô‰Ï ¿»«ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆≈«¿∆∆

ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·e ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙B˜ÏÂ8‡¯˜iL È„k , ¿ƒ¿≈∆»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»
k Ô‰a.¯eav‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ Ï »∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ

ז:2) בבבאֿבתרא הם 3)משנה מי ה, הלכה להלן ראה

זה. לענין העיר בני יוצא 4)הנקראים בלי עיר כל משמע,
רחוקה  עיר שאף שם, משנה וסתם כחכמים הכלל, מן
של  פתאומית פלישה מפני הגנה לחומת צריכה מהספר,
שרק  ואומר החולק גמליאל, בן כר"ש (ולא האויב גייסות

לחומה). זקוקה לספר הסמוכה שם:5)עיר במשנה
ולפי  ובריח" ודלתים חומה לעיר לבנות אותו "כופין
היחיד  את כופים כשהרבים המדובר הלשון, פשטות
לומר: רצונו "כופים, כתב: שם בפירושו רבינו אבל המסרב,
ומקור  זה", על לחבירו יכוף העיר מבני ואחד אחד כל
,396 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא בתוספתא הדברים
זה  את זה העיר בני "כופין וספרֿתורה: ביתֿכנסת גבי (29
ונביאים", ספרֿתורה להם ולקנות ביתֿכנסת להם לבנות
ס"ק  קסג סימן (הגר"א יחידים אפילו משמע זה" את ו"זה
שם). (רמ"א המרובים את כופין המיעוט ואפילו ב)

לכל 6) והואֿהדין ה). הלכה (להלן ושומרים פרשים וכן
מיימוניות). (הגהות העיר צרכי ֿ 7)יתר בבא תוספתא

ברי"ף  הובאה ד) הערה למעלה (ראה יא פרק מציעא
ז:). (בדף הנ"ל למשנה סמוך פ"א, מילה 8)בבאֿבתרא

המובא  בנוסח ישנה אבל שלפנינו, בתוספתא אינה זו
רק  היא הכפייה מודפסים, ספרים שמצויים בזמננו ברי"ף.

סימ  (סמ"ע ספרֿתורה ספרֿתורה על [פירוש: ב ס"ק קסג ן
אינם  לנביאים ואילו הקריאה, בימי בציבור בו לקרוא נצרך
בסימן  (מגןֿאברהם מודפס בספר לקרוא שאפשר נזקקים,
שבת  ראה בציבור, אינה בכתובים וקריאה בתחילתו) רפד

וקטז:]. קטו.

.áÈÓ9˙Èa B˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÚ Á˜lL ƒ∆»«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈
ÔÈc10·eMÈ ÌeMÓ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó C¯„ BÏ ÁwÏ ƒƒ«∆∆≈«¿«∆»ƒƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡11ÔÈÙBÎÂ .12˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰Ú˜a Èa ∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆∆∆«¬
ıÈ¯Á Ì‰ÈÈa13ıÈ¯Á Ô·e14. ≈≈∆»ƒ∆»ƒ

רבי 9) בשם נחמני בר שמואל רב של מימרא פ: בבאֿקמא
ֿ 10)יונתן. שבית נזכר ולא אותו" "כופין : שם [בגמרא

שעלֿכרחנו  רבינו סבור אבל אותו, שכופין הם דין
כגון  לכופו, יכולים אינם העיר שבני באופן שהמדובר
ישוב  משום להטעים הוצרכו ולכן במתנה, בתים להם שנותן
שאם  זה. על אותו כופין ביתֿדין רק ואםֿכן ישראל, ארץ
מה  - אותו לכוף יכולים עצמם שהם ממנו, קנו העיר בני

ישראל?]. ארץ ישוב משום בטעם שתהא 11)צורך
סביבותיה. כל עם בבאֿמציעא 12)מחוברת תוספתא

בבאֿבתרא  ברי"ף והובאה (14 ,396 עמוד (צוק"מ פי"א
ראשון. לבקעה 13)פרק מסביב טפחים ששה בת תעלה

מכירה,(בבא  מהלכות כא פרק ולמעלה וקח. קז: ֿבתרא
כב). ושם).14)הלכה (שם טפחים שלשה בת תעלה

הבקעה. על שמירה לשם - שניהם את הצריכו ולמה

.âÈÓ15˙¯Á‡ ¯ÈÚa ¯ˆÁ BÏ LiL16¯ÈÚ‰ Èa - ƒ∆≈»≈¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ
˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba Ì‰nÚ ¯tÁÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ«¿…ƒ»∆ƒƒ¿»

ÌÈn‰ ˙n‡Â17ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡La Ï·‡ ;18ÔÈ‡ - ¿««««ƒ¬»ƒ¿»»«¿»ƒ≈
¯ÈÚ‰ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L ‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»∆¿»»ƒ

Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ -19. ¿«¿¿ƒ««…

צוק"מ 15) ראה ווין. כ"י (לפי יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
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כלשונה. פ"א בבאֿבתרא ברי"ף הובאה ,(13 ,396 עמ'
אחרת.16) בעיר חצר לו ויש זו בעיר גר הוא כלומר:
המים".17) ואמת המקוואות את "ולתקן שם: בתוספתא

אלו, בכל חייב עיר באותה עמהם דר שאינו מי ואם
למעלה  רבינו זאת כתב ולא עמהם. שדר למי קלֿוחומר
לשון  העתיק ושם מפורש, זה דבר שאין מפני א, בהלכה

א. ס"ק קסא סימן סמ"ע ראה שם. פירש 18)המשנה לא
לאלו  כוונתו ואם האלו? הדברים" "שאר הם מה רבינו
מקוה  בין מה להבין יש הקודמת, בהלכה המנויים
שאין  לביתֿהכנסת למעלה) (ראה אותו שמשעבדין
שאינו  שכיון שמירה, לעניני שכוונתו ונראה אותו. משעבדין

השולחן'. ב'ערוך ראה להם, זקוק אינו - שם ראה 19)גר
ה. הערה למעלה

.ãÔ‰Lk20‰ÓBÁ‰ ˙B·Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ÔÈ·Bb21- ¿∆≈ƒ≈«¿≈»ƒƒ¿«»
CeÓq‰ Ïk .‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈza‰ ˙·È¯˜ ÈÙÏ ÔÈ·Bbƒ¿ƒ¿ƒ««»ƒƒ«»»«»

.¯˙BÈ Ô˙B ‰ÓBÁÏ«»≈≈

בשתי 20) יוחנן מרבי אלעזר רבי של בעיא ז: בבאֿבתרא
כלשון  רבינו ופסק יוחנן, רבי עלֿידי ופתרונה לשונות,
הזכירו  ולא בתים, קירוב לפי אלא הזכירו שלא האחרון,
מיגאש  ר"י ודעת הרי"ף. דעת וכן כלל, ממון" שבח "לפי

ממון. שבח ולפי בתים קירוב לפי שנותנין שאם 21)-
הבתים  על תחילה הלסטים מתנפלים פרוצה, החומה

הקיצוניים.

.ä¯c‰ ÏÎÂ22da ‰wL B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯ÈÚa ¿»«»»ƒ¿≈»»…∆∆»»»
‰¯Èc ˙Èa23ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ¯ÈÚ‰ Èa ÌÚ Ô˙B - ≈ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»ƒ

Ôew˙Ï ÔÈÎÈ¯v‰24ÔÈL¯t‰ ¯ÎOe ,˙B˙Ïc‰Â ‰ÓBÁ‰25 «¿ƒƒ¿ƒ«»¿«¿»¿««»»ƒ
el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È„n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆«¿ƒ»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBML26. ∆¿ƒ∆»ƒ

במשנה.22) ז: דעתו 23)שם ודאי - שקנה שכיון
כ). ס"ק קסג סימן (הגר"א בה שם.24)להשתקע משנה,

ח.25) שם פפא, רב של בעול 26)מימרא לשאת ואילו
ופ"ט  ח. (שם אחרים זמנים ישנם בעיר, השונות הצדקות

יב). הלכה עניים, מתנות מהלכות

.åÌÈ¯·c‰ Ïk27ÔÈÁ˜BÏ - ¯ÈÚ‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÈÎÈ¯vL »«¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ
ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ elÙ‡Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÏkÓ28ıeÁ ,29 ƒ»«¿≈»ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ

ÔÈ‡L ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏzÓ30ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ∆≈«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒƒ
Ôz¯ÓBL ‰¯Bz‰L ,‰¯ÈÓL31ÌÈÎ¯c‰ Ôew˙Ï Ï·‡ . ¿ƒ»∆«»¿«»¬»¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ elÙ‡ - ˙B·BÁ¯‰Â32Ì‡Â .33ÌÚ‰ Ïk ¿»¿¬ƒƒ«¬»ƒ¿ƒ»»»
ÔÓˆÚa ÔÈw˙Óe ÔÈ‡ˆBÈ34ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz e‡ˆÈ ‡Ï - ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»…≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ

Ô‰nÚ35ÈÙÏ ÏÊÏcÊ‰Ï ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯c ÔÈ‡L , ƒ»∆∆≈∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈
.ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆

פפא.27) ורב יהודה רב יוחנן, רבי של מימרות ח. שם
(שם 28) היתומים אף בו חייבים ממנו, שנהנים מה שכל

פפא). רב של וכן 29)במימרא הנזכרות, במימרות שם
יהודה  לרבי בניגוד ז:) (שם יוחנן ורבי לקיש ריש בדברי

ז:). (שם יוחנן,31)שם.30)נשיאה רבי של כהנמקתו
עליהם. מגינים שמעשיהם משום לקיש, ריש של כזו ולא

אפילו 32) פתיא לכריא "הכל שם: יהודה, רב בדברי
ר"ח, בשם פתיא כריא ד"ה שם ה'תוספות' וכפירוש מרבנן"

הרחובות. תיקון  שם.33)דהיינו יהודה, ואינם 34)רב
במקומם. אחרים פועלים רבינו 35)מעמידים הזכיר לא

ב'שולחן  ועיין במקומם, פועלים לשכור מהם גובים אם
בפ"ו  רבינו ובדברי א, סעיף רמג סימן יורהֿדעה ערוך'
מוכרחה. אינה שם י והערה י, הלכה תורה תלמוד מהלכות

.æeÈ‰36ÔÈ·Bb - ‰È„nÏ ÌÈÓ Ba ‡È·‰Ï ¯‰ ÔÈ¯ÙBÁ »¿ƒ»»¿»ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ
BfL ;ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ Û‡37e˜LiL È„k ,Ì‰Ï ˙eÎÊ «ƒ«¿ƒ∆¿»∆¿≈∆«¿

Ì‰ÈÓ¯ÎÂ Ì‰È˙B„O epnÓ38ÍÎÈÙÏ .3940Ú¯‡ Ì‡ , ƒ∆¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ≈«
Ô‰Ó e‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ÌÈn‰ e‡a ‡lL ¯·c Ì‰Ï»∆»»∆…»««ƒƒ¿…∆¡≈∆

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌÈÓB˙È‰41ÔÎÂ .Ô‰Ó Á˜ÏpM ‰Ó Ïk Ì‰Ï «¿ƒ«¬ƒƒ»∆»«∆ƒ¿«≈∆¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk42. …«≈»∆

פפא.36) רב של מימרא ח. רבינו,37)שם הסברת
כו. הערה למעלה הנזכר פפא רב של לכללו בהתאם

שנתנו.38) הכסף תמורת מקבלים הם כתשובת 39)והרי
אידי. רב של בנו שישא לרב פפא שיתומים 40)רב מפני

מידויל). לא ד"ה שם (רש"י מחילה בני כלומר,41)אינם
ממנו. הנאה להם שיש כא:42)דבר בבאֿבתרא

כברייתא.

.çÔÈÙBk43ÈB·Ó Èa44‰Ê ˙‡ ‰Ê45‡lL46·ÈLB‰Ï ƒ¿≈»∆∆∆∆…¿ƒ
Ô‰ÈÈa47ÈÒ¯a ‡ÏÂ ËiÁ ‡Ï48‡ÏÂ ,49ÈÏÚaÓ „Á‡ ≈≈∆…«»¿…À¿ƒ¿…∆»ƒ«¬≈

‰È‰ .˙Bin‡50ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ÈB·na ÌL51,Ôn‡ À»À»»»«»∆»ƒ¿≈»À»
Ba eÁÓ ‡ÏÂ52‰˙È‰L B‡ ,53B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó ÌL ¿…ƒ∆»¿»»∆¿»¬

B‡ Bc‚k ˙¯Á‡ ıÁ¯Ó ‰OÚÂ B¯·Á ‡·e ,ÌÈÁ≈̄«ƒ»¬≈¿»»∆¿»«∆∆¿∆¿
ÔBÁË54BÈ‡ - ˙¯Á‡55‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÓÏ ÏBÎÈ ¿«∆∆≈»¿»¿¿««»
˜ÒBt56elÙ‡Â .ÈiÁ57ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÈB·Ó ÈaÓ ‰È‰ ≈«»«¬ƒ»»ƒ¿≈»«≈≈»

BÚÓÏ ÔÈÏBÎÈ58˙en‡ d˙B‡ Ì‰ÈÈa LÈ È¯‰L ,59. ¿ƒ¿»¿∆¬≈≈≈≈∆»À»
Ï·‡60‰È„nÓ ¯b61„ˆa ˙eÁ ˙BOÚÏ ‡aL ˙¯Á‡ ¬»≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«¬¬¿«

LÈ - ‰Ê ÏL ıÁ¯Ó „vÓ ıÁ¯Ó B‡ ,‰Ê ÏL B˙eÁ¬∆∆∆¿»ƒ«∆¿»∆∆≈
Ì‡Â .BÚÓÏ Ô‰Ï62CÏn‰ ˙Ó Ì‰nÚ Ô˙B ‰È‰63- »∆¿»¿¿ƒ»»≈ƒ»∆¿»«∆∆

BÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡64. ≈»¿»¿

מג.43) הערה להלן ראה מפולש, היינו,44)שאינו
וראה  טז). ס"ק קנו סימן (סמ"ע לעכב יכול היחיד שאפילו

ד. והערה א הלכה רבינו 45)למעלה שמביא הטעם מפני
והמדובר  והיוצאים", הנכנסים ריבוי "מפני יא: הלכה להלן
הרבים  כרשות הוא מפולש מבוי כי מפולש, שאינו במבוי
וביאור  בלחםֿמשנה וראה יד). הלכה ה פרק למעלה (ראה
הנ"ל  בברייתא לפרש הוכרח שרבינו טו) ס"ק (שם הגר"א

אחרים. מפרשים כדעת כמו 46)שלא זה, מבוי בן אפילו
יא. הלכה להלן וכמפורש בסמוך, מעבד 47)שנראה

תינוקות",48)עורות. מלמד "ולא נוסף: שם, בברייתא
יא. הלכה להלן וראה ליתא. שם מינכן בכתבֿיד אבל

וכרב 49) כרשב"ג, ולא וכתנאֿקמא שם, הברייתא המשך
הונא, כרב ולא האחרונים, מן שהוא יהושע, רבי בן הונא

שם. הרי"ף פסק להשמיענו 50)וכן מבוי" "מבני כתב
לעכב. יכול אינו מבוי מבני אחד אףֿעלֿפי 51)שאפילו

כמפורש שאין תמיד, למחות ויכולים כאן, מועלת החזקה
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מיחו  שלא זמן כל זאת בכל ה, הלכה יא בפרק להלן
יב. הלכה להלן וראה לשני, לעכב יכולים אינם בראשון,

(52.(401 ,8 עמוד (צק"מ ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
קמח.53) למנעו 54)טחנת יכול אינו האומן אף כלומר,

המבוי  שבני הואֿהדין אבל פרנסתו, מפסיד שהוא אע"פ
זו  אומנות כבר שיש מכיון למנעו, יכולים אינם האחרים
טז. ס"ק שם סמ"ע וראה בסמוך, רבינו שכתב כמו במבוי,

אתה 55) לו: לומר שיכול "מפני בברייתא: והטעם חותך.
בשלי". עושה ואני בשלך, הונא 56)עושה רב של בעיא

רבינו  הכריעו ולפיכך נפתרה, שלא שם, יהושע ברבי
משנים  שאין תיקו, כל כדין לעכב, יכולים שאינם והרי"ף

הקיים. המצב בני 57)את ולא כאמור, עצמו, האומן לא
ויוצאים.58)המבוי. נכנסים היו מקודם גם כן, ואם

שם.59) יהושע, ברבי הונא רב של עיר,60)מימרא היינו
"מתא  שם: בגמרא וכן א. הלכה מגילה מהלכות בפ"א ראה

אחרת). (=עיר יהושע 61)אחריתי ברבי הונא רב מימרת
למלך.62)שם. הגולגולת בן 63)מס ולא העיר בן לא

יכול  המבוי שבן שם ה'תוספות' לדעת בניגוד המבוי,
למנוע. יכול אינו העיר בן ורק בשמים 64)למנוע, מוכרי

לנשים.

.èÔÈÏÎB¯65˙B¯ÈÚa ÔÈ¯ÈÊÁn‰66‰È„n‰ Èa ÔÈ‡ - ¿ƒ««¬ƒƒ»¬»≈¿≈«¿ƒ»
,ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰iL ‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wzL ;Ô·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿»∆«»«∆¿»ƒ∆ƒ¿«¬ƒƒ

Ï‡¯OÈ ˙B·Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓOa‰ eÈ‰iL È„k67Ï·‡ .68 ¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¬»
Ba ÔÈ·LBÈÂ ÌB˜Ó ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡69Èa ˙ÚcÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»¿¿ƒ∆»ƒ««¿≈

Ì‡Â .¯ÈÚ‰70ÏÎa ÌB˜Ó Ú·B˜ - ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz »ƒ¿ƒ«¿ƒ»»≈«»¿»
‰ˆ¯iL ÌB˜Ó71. »∆ƒ¿∆

הדין 65) מן כן ואם זו, בעיר המלך מס משלמים ואינם
כמבואר  למנעו, שיכולים אחרת ממדינה גר בכלל שיהיו

סב.66)למעלה. בבבאֿקמא וראה כב. בבאֿבתרא
עזרא. שתיקן תקנות מעשר אחת היא זו שם.67)שתקנה

ס"ק 68) קנו, סימן בסמ"ע וראה למכור. סחורתם עם היינו,
שם.69)יט. בבבאֿבתרא הגמרא שלא 70)מסקנת כדי

מתלמודו. ֿ 71)יבטל בבבא ורבינא, כהנא רב של מימרא
שם. בתרא

.éÌÈ¯ÁBq‰72CB˙a ¯kÓÏ Ì˙¯BÁÒ ÔÈ‡È·nL «¬ƒ∆¿ƒƒ¿»»ƒ¿…¿
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ¯ÈÚ‰ Èa - ˙B¯ÈÚ‰73Ì‡Â .74e¯ÎÓ »¬»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ»¿

„·Ïa ˜eM‰ ÌBÈa75ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ -‡e‰Â .Ì˙B‡76 ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»¿
˜eMa e¯kÓiL77elÙ‡ ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ e¯fÁÈ ‡Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿«¬»…¿«¿««¿»ƒ¬ƒ

Ì‡Â .˜eM‰ ÌBÈa78‰ÂÏÓ Ô‰Ï LÈ79ÔÈ¯ÎBÓ - ¯ÈÚa ¿«¿ƒ≈»∆«¿∆»ƒ¿ƒ
Ì˙Ò¯t È„k80eÚ¯ÙiL „Ú ,˜eM‰ ÌBÈ ‡Ïa elÙ‡81 ¿≈«¿»»»¬ƒ¿…««∆ƒ¿¿

.Ô‰Ï eÎÏÈÂ Ô·BÁ»¿≈¿»∆

סחורתם 72) ואם כנ"ל. המלך, מס כאן משלמים אינם שהרי
העיר, סוחרי של מזו יותר זולה או יותר טובה הסוחרים של

במגידֿמשנה. שם.73)ראה הגמרא אבל 74)מסקנת
שם). (גמרא אחרים בימים שם.75)לא זה שאז 76)אף

שם). (גמרא החוץ מן לאנשים ומוכרים החוץ, מן באים
ברם  למכור, אסור העיר אותה שלאנשי לכאורה ומשמע
שמותר. ה'טור' בשם כתב כ) ס"ק (שם הסמ"ע

שם.77) כהנא, רב לאחרים 78)מסקנת חייבים שהם
אשראי) לן אית ד"ה (שם ורש"י עח). הערה להלן (ראה
כב. ס"ק שם סמ"ע וראה להם. שחייבים מפרש,

ר"ת,79) בשם המגידֿמשנה וכתב "חיותם", שם: ובגמרא
כדי  שירויחו אלא בלבד, חיותם לשיעור הכוונה שאין

שאחרים 80)מזונותם. כלומר "ׁשיּפרעּו", לנקד ְִֶָ[אין
להיות  צריך היה כן שאם להם, שחייבים חוב להם יפרעו
הרי  - חובך את "שיפרעו תימן ובכ"י חובם". ָ"שיּפרע
אותו, פורעים והם לאחרים, חייבים שהם בחוב שהמדובר

עו]. הערה ולמעלה כב, ס"ק שם בסמ"ע ֿ 81)וראה בבא
בברייתא. כא. בתרא

.àé„Á‡82ÈB·Ó ÈaÓ83LlÙÓ BÈ‡L84LwaL85 ∆»ƒ¿≈»∆≈¿À»∆ƒ≈
‡ÙB¯ ˙BOÚ‰Ï86Ôn‡ ,87Èc¯‚ B‡ ,88„nÏÓ B‡ , ¿≈»≈À»«¿ƒ¿«≈

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B˜BÈz89ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -90 ƒ∆¿≈»ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰Â ÔÈÒÎp‰ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ91 »»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈

¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL ÈÓ92ep¯ÈkOÈ ‡Ï - ÔÈÙzM‰93 ƒ∆≈«ƒ«¬««À»ƒ…«¿ƒ∆
¯ÙBÒÏ ‡ÏÂ ,Èc¯‚Ï ‡ÏÂ ,Ôn‡Ï ‡ÏÂ ,‡ÙB¯Ï ‡Ï94 …¿≈¿…¿À»¿…¿«¿ƒ¿…¿≈

È„e‰È95˙B¯ËM‰ ·˙BkL96˙B˜BÈz È„nÏÓÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ∆≈«¿»¿…ƒ¿«¿≈ƒ
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL∆¿≈»ƒ

נאמרו 82) לא זה ולפי חצר", מבני "אחד שם בגמרא לפנינו
יכולים  אינם מבוי בני אבל חצר, באותה אלא הדברים
ולגירסת  מותר. אחרת שבחצר ב:) (שם אביי וכדעת לעכב,
בחצר  גם אלא כאביי הלכה אין מבוי", מבני "אחד רבינו
שם, ה'תוספות' בעלי לפני גם היתה זו וגירסא אסור, אחרת
לרבינו  אבל אביי, דברי על חולק שאין בטענה אותה ודחו
חולק  אחר באופן המשנה שפירש שם שרבא לומר, צריך
להבין, יש אבל ג). ס"ק קנו סימן (הגר"א אביי דברי על
כאן  נשנה ולמה ח, בהלכה למעלה כתוב כבר זה דין הלא
פה. הערה להלן וראה כסףֿמשנה. ועיין פעם. עוד

טענת 83) בו ואין הרבים, כרשות הוא הרי מפולש שמבוי
וכן  פ"א), (בבאֿבתרא הרי"ף שכתב כמו ויוצאים, נכנסים

יד. הלכה ה פרק למעלה רבינו אם 84)כתב והואֿהדין
וכמו  ב), ס"ק שם (סמ"ע חזקה אין זה שבעניין נעשה, כבר

ה"ה. בפי"א להלן רבינו רופא,85)שכתב ד"ה שם רש"י
של  תינוקות במלמד למחות שאין ואע"פ "מוהל". מפרש:
מצוה  עושה בכל למחות אין וכן יב) הלכה (להלן ישראל
לעשות  אפשר אם - ג) סעיף קנו סימן חושןֿמשפט (שו"ע
הנכנסים, ירבו שלא לעכב יכולים נכנסים, ריבוי בלי המצוה
אלא  לביתו, המצוה יבוא שלא לו אומרים במוהל, כן ואם

שם). (ט"ז המילה לבית הוא (רש"י 86)ילך דם מקיז
- לאומן" או "לרופא שכתב: בסמוך, להלן נראה וכן שם).
ג. ס"ק שם סמ"ע ועיין שנים. הם ו"אומן" ש"רופא"

על 87) העיר שהמגיה שכתב כסףֿמשנה וראה בגדים. אורג
ח  בהלכה למעלה ואילו אלו, את רק כאן רבינו שפירט זה
פ. הערה למעלה וראה אומניות". בעלי "כל כתב:

המובאת 88) רבא, לשיטת ובהתאם שם, הגמרא כמסקנת
ישראל  של תינוקות שבמלמד הבאה, ההלכה בסוף לקמן,
אם  "אבל רבינו: כתב המשניות, ובפירוש למחות. אין
ולפי"ז  למנעו", רשות לו יש תשבורת או חשבון מלמד
ישראל  של תינוקות ואפילו דוקא, לאו גוים של תינוקות
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בשו"ע  כתב כן תורה. לומדים אינם אם לעכב, אפשר
של  שאינו לימוד תינוקות "מלמד א: סעיף שם חושןֿמשפט

קא. הערה להלן וראה מועילה,89)תורה". לא חזקה ואף
ה. הלכה בפי"א להלן שם.90)כמפורש ברייתא, היא אף

במבוי 91) שאף למעלה רבינו ולשיטת הברייתא, כלשון
צריך לעכב, אע"פ יכולים להשכיר לו אסור שבחצר לומר

רבינו: הזכיר לא שהרי בידו, השכנים מיחו לא שעוד
במבוי, מהֿשאיןֿכן ישכירנו", "לא סתם אלא "מעכבין",

למנעו. יכול בידו, מוחה מישהו אם מפני 92)שרק והכל
והיוצאים. הנכנסים ריבוי ה'תוספות'93)טענת כפירוש

שברש"י. הפירושים כשני ולא מתא), בסופר ד"ה (שם,
גוי.94) חול 95)וכלֿשכן של בשטרות שרק קצת, משמע

ומזוזות  תפילין תורה, ספרי בכתיבת לא אבל לעכב יכול
וראה  מצוה. פעולת לכל והואֿהדין תינוקות, כמלמד שדינם

פג. הערה ולמעלה ג, סעיף שם כ:96)שו"ע שם משנה,
חזקה, אינה ואףֿעלֿפיֿכן בחנות החזיק שכבר ומשמע

צח. הערה להלן וראה

.áé˙eÁ97¯ˆÁaL98˙BÁÓÏ ÌÈÎM‰ ÔÈÏBÎÈ -99 ¬∆∆»≈¿ƒ«¿≈ƒƒ¿
ÌÈÒÎp‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa¿»¿«≈»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¿»ƒ
¯ÎBÓe B˙eÁa BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ ‡l‡ ;ÔÈ‡ˆBi‰Â¿«¿ƒ∆»∆¿«¿«¬≈
ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ï·‡ .˜eMa«¬»≈»¿ƒƒ¿¿»¿«≈
;ÌÈÁ¯‰ ÏBwÓ B‡ LÈht‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒƒ…ƒ««ƒƒ»≈«ƒ

˜ÈÊÁ‰ È¯‰L100ÔÎÂ .Ôk ˙BOÚÏ101„nÏÏ BÏ LÈ ∆¬≈∆¡ƒ«¬≈¿≈≈¿«≈
‰¯Bz Ï‡¯OÈ ÏL ˙B˜BÈz102ÔÈ‡Â ,B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒ¿»≈»¿≈¿≈

e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«≈»
Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ103. ¿ƒƒ…ƒ«ƒ∆≈«»

ח 97) בהלכה למעלה רבינו [ולשיטת שם. במשנה, הוא כן
שנקט  לומר צריך לעכב, יכול במבוי שאף יא, והלכה
לעכב  יכול אינו ישראל של שבתינוקות להשמיענו "חצר"

בחצר]. כמו 98)אפילו חזקה, אף מועילה ולא תמיד,
לקמן  מפורש אומר שרבינו וכמו ההמשך, מתוך שיוצא

ה. הלכה שם.99)פי"א -100)משנה, חזקה בלי אבל
רשות  בין ההבדל שזהו רבינו ודעת למחות. כאן גם יכולים
לא  שלגביהם והיוצאים, הנכנסים לקול ביחס המחאה
לבין  ה, הלכה פי"א להלן שכתב וכמו חזקה, מועילה
שלגבי  והריחיים, הפטיש לקול ביחס המחאה רשות שלילת
וכתב  מגידֿמשנה. ועיין החזקה, מועילה המלאכה עצם
שנים, שלש צריך לא זו שבחזקה יא) ס"ק קנו (סימן הסמ"ע
ד. הלכה יא פרק להלן שכתב כמו רבינו, לדעת

סא.101) שם בגמרא, הברייתות פירשו וכן כ: שם כרבא
למשניות.102) בפרוש רבינו כדברי חול, לימודי לא אבל

פו. הערה למעלה גמלא 103)וראה בן יהושע מתקנת
ומדינה  מדינה בכל תינוקות מלמדי להושיב שהתקין ואילך,

כא.). (שם ועיר עיר ובכל

.âéÈÓ104- B¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ÌÈÙÏ ¯Ba BÏ LiL ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ≈∆¬≈
ÒÎ105‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL106BÈ‡Â .107BzÓ‰a ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆¿
.ıeÁaÓ ‰˜LÓe ‡lÓÓ ‡l‡ ,B¯BaÓ ‰˜LÓe«¿∆ƒ∆»¿«≈«¿∆ƒ«

Ì‰ÈLe108˙Á˙Bt ÔÈOBÚ109¯Ba‰ ÏÚ110¯Ba‰ ÏÚa . ¿≈∆ƒ«««««««
¯ÓLÏ È„k -111ÌeMÓ - ¯ˆÁ ÏÚ·e ;ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¿≈ƒ¿…∆≈»««»≈ƒ

„LÁ112.BzÚcÓ ‡l‡ ÌLÏ Òkz ‡lL ,BzL‡ ¬«ƒ¿∆…ƒ»≈¿»∆»ƒ«¿

צט.104) שם בשעת 105)משנה, כך שהתנו כגון
סימן  (סמ"ע הבור אל דרך לזה שיהיה המכירה, או החלוקה

א). ס"ק בשו"ע 106)קסט שכתוב כמו ביום, והיינו,
דרך  לו שיהיה שהתנו שאע"פ א. סעיף שם חושןֿמשפט
שם  (סמ"ע לו ולפתוח בלילה לקום זה הסכים לא - בביתו

ב). הבור 107)ס"ק אל בהמתו להכניס הכרחי זה שאין
לו  לתת הסכים דחופים לצרכים ורק בחוץ, להשקותה ויכול

כניסה. שם.108)רשות את 109)משנה, שסוגר מנעול,
הבור. שם.110)דלת יוחנן יגנוב 111)כרבי שלא

הבית. בעל לבורו 112)אותם סמוך זה יסתובב שלא
לשאוב  נכנס שהוא אמתלא, מתוך הבית בעל של בהעדרו
אצל  כזה חשד שיעורר או אשתו, עם ויזנה  הבור, מן
אינו  מפתח, הבית לבעל גם יש אם מהֿשאיןֿכן הבריות,
הבית. בעל שנמצא בזמן אלא יכנס ולא שם להסתובב יכול
ד"ה  שם (רש"י שם שומרת שאשתו אין, בבית גניבה וחשש

אשתו). חשד משום

.ãéÈÓ113- B¯·Á ÏL B˙pbÓ ÌÈÙÏ ‰p‚ BÏ LiL ƒ∆≈ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»∆¬≈
ÒÎ114Â ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa‰ÚLa ‡ˆBÈ ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL115dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»
ÌÈ¯bz116˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ ÒkÈ ‡ÏÂ .117. «»ƒ¿…ƒ»≈ƒ»¿»∆«∆∆

Ú¯BÊ ÔBˆÈÁ‰Â118e¯ÈÊÁ‰ .C¯c‰ ˙‡119ÔÓ C¯c‰ ˙‡ ¿«ƒ≈«∆«∆∆∆¡ƒ∆«∆∆ƒ
„v‰120‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ÒÎ ‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ««ƒ««¿≈∆¬≈∆ƒ¿»¿≈¿»»

‰ˆB¯ ‡e‰L121ÌÈ¯bz dÎB˙Ï ÒÈÎÓe ,122ÒkÈ ‡ÏÂ ; ∆∆«¿ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»≈
˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ123„Á‡ ÏÎÂ .124BÏ LÈ Ô‰Ó ƒ»¿»∆«∆∆¿»∆»≈∆≈

.„v‰ ÔÓ e˙pL C¯c‰ ˙ÚÈ¯Êa B¯·Á ÏÚ ·kÚÏ¿«≈«¬≈ƒ¿ƒ««∆∆∆»¿ƒ««

במשנה.113) צט: הסכים 114)שם החלוקה שבעת
לו). שיש מי ד"ה שם (רש"י לפנימי כניסה לתת החיצוני

לבעל 115) הפסד גורמת הגינה באמצע זו הליכה שהרי
גדול. לצורך אלא הסכים ולא החיצונה, הגינה

תגרין).116) ד"ה שם (רש"י ירקות שלא 117)לקנות
אחרים. לצרכים ולא הגינה לצורך להליכה אלא הסכים

הפסד 118) לו שיצא מכיון - ההליכה את קצת שמעכב אף
הסתם  מן שדהו, באמצע יזרע לא אם לחיצון גדול
ה). ס"ק שם (סמ"ע זה באופן רק הסכים לכתחילה

שם.119) המשנה, הדרך 120)המשך את שביטלו
הצד. מן חדשה דרך ועשו שבאמצע, הראשונה

החיצונה.121) הגינה לבעל כלֿכך מפריע זה שאין
עלֿידיֿזה,122) כלֿכך הפסד לו נגרם לא הצד שמן כנ"ל,

הגינה. מצרכי אלא 123)והוא לו לתת הסכים שלא
אחרים. לצרכים ולא הגינה הגינה 124)לצרכי שבעל

היתה  אילו כמו זו, דרך לזרוע כלֿכך זקוק אינו החיצונה
בעל  וגם להחליפה, הסכימו כך ולשם הגינה, באמצע זו
גרידא  להליכה הדרך את שקיבל לזרוע, יכול אינו הפנימית

ה. ס"ק שם, סמ"ע וראה לזריעה, ולא
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ה'תשע"ו  תשרי ו' קודש שבת יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכל 1) האחר, על לאחד שיש החלונות משפטי בו נתבארו

בשלימות. החלונות ענייני

.àÈÓ2‰OÚÂ B¯·Á ‡·e ,BÏ˙Îa ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»«¿»¿»¬≈¿»»
¯ˆÁ3Ì˙Ò :ÔBlÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Bcˆa »≈¿ƒ≈»«¿««««¿…

Èa ËÈaz ‡lL È„k ,‰Ê ÔBlÁ4˜f‰a ˜ÈÊÁ‰ È¯‰L ; «∆¿≈∆…«ƒƒ∆¬≈∆¡ƒ¿∆≈
‰Ê5Ì‡Â .6È„k ÔBlÁ‰ „‚k BÏ˙k ˙B·Ï B¯·Á ‡a ∆¿ƒ»¬≈ƒ¿»¿¿∆∆««¿≈

„‚kÓ BÏ˙k ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - B˙i‡¯ ˜f‰ ¯eÒiL∆»∆≈¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰7ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL È„k ,8. «««¿««¿≈∆…«¬ƒ»»

דין 2) בחלונות שיש מבואר ושם במשנה. כב. בתרא בבא
יד. הלכה ב פרק למעלה וראה כתב 3)חזקה. [לא

החצר  את עשה כלומר, חצר", "ועשה אלא חצר", "לעשות
חבירו, של בכתלו חלון שיש זה על מיחה ולא ושתק
כאן  רבינו והשמיענו ו). הלכה להלן (ראה בו החזיק ולפיכך
החצר, את שעשה לפני מקודם, היה שהחלון פי על שאף
שעשה  עד חזקה, דין היה ולא ראייה, היזק שום היה לא ואז
עשה  לא כן ואם בידו, מיחה ולא ושתק המצר, חבירו
ולהוציא  בחזקה. קונה הוא כן פי על ואף להחזיק, מעשה
לפי  בתרא) בבא מסכת (בתחילת שכתב מיגאש ר"י מדברי
השותפין, בחצר ראייה היזק בין החילוק שזהו אחד, תירוץ
בו  שיש חלון לבין מעשה, שם שאין לפי חזקה, שם שאין
ואם  החלון. בפתיחת מעשה שעשה לפי ראייה, להיזק חזקה
השותפין  שבחצר אחר: באופן ביניהם לחלק מוכרחים כן
שלפיכך  לטעון ויכול ראייה בהיזק זה את זה מזיקים שניהם
אין  בחלון ואילו ידו, על ניזוק חבירו שגם מפני מיחה, לא

ניז  החלון לפי בעל שם מיגאש הר"י שכתב וכמו כלל, וק
סימן  א פרק בתרא (בבא הרא"ש שכתב כמו או אחר. תירוץ
אינו  בחלון ואילו תמידי היזק הוא השותפין שבחצר ב)

ומסתכל]. החלון ליד שעומד בשעה אלא והיינו,4)מזיקו
ראייה. שבכל 5)היזק ד הלכה יא פרק להלן שכתב [כמו

שם.]. עיין טענה, ובלי לאלתר, חזקה מועילה ההרחקות
שם.6) עליו,7)משנה מאפיל עוד הוא אם אף בזה, ודי

ערוך  (שולחן יותר ולא פחות לא החכמים: שיעורי הם שכך
כא). סעיף קנד, כב:8)סימן שם ברייתא

.á‰˙È‰9B¯·Á ˙‡ ‰ÙBk - Ï˙ka ‰hÓÏ ÔBlÁ‰ »¿»««¿«»«…∆∆∆¬≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a dc‚k ˙B·Ï10ÔÈa‰ dÈa‚‰Ïe ƒ¿¿∆¿»¿ƒ«¿««¿«¿ƒ««ƒ¿»

‡ Úa¯‡˙Bn11È„k ,12ÔBlÁ‰ ÔÓ Ba ËÈaÈ ‡lL13. «¿««¿≈∆…«ƒƒ««

שם.9) וברייתא כנ"ל.10)משנה יאפיל, שלא כדי
אומרים 11) ויש החלון לראש מעל אמות ארבע כלומר,

אם  אבל כדין, אמות ארבע שהרחיק באופן אלא זה שאין
להציץ  יוכל כן, לא שאם יותר, להגביה יש - יותר הרחיק

ד]. הלכה להלן [וראה משנה). (מגיד ברייתא 12)בחלון
פנימה.13)שם. הבית לתוך החלון דרך היינו,

.â‰˙È‰14Ï˙k B¯·Á ‰·e ,Ï˙ka ‰ÏÚÓÏ ÔBlÁ‰ »¿»««¿«¿»«…∆»»¬≈…∆
‰aL Ï˙k‰ L‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ :‰hÓlÓ ÔBlÁ‰ „‚k¿∆∆««ƒ¿«»ƒ»»≈…«…∆∆»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ d·b ÔBlÁ‰ „Ú«««…««¿««≈≈»

;ÌeÏk ÔBlÁ‰ Ï˙kÓ ˜ÈÁ¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÚÓÏ¿»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒƒ…∆««¿
ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡‰ ‡Ï È¯‰L15‰i‡¯a B˜ÈfÓ BÈ‡Â ,16Ï·‡ . ∆¬≈…∆¡ƒ»»¿≈«ƒƒ¿ƒ»¬»

˙BÁt ÔBlÁ‰ „Ú Ï˙k‰ L‡¯Ó d·b ¯‡L Ì‡ƒƒ¿«…«≈…«…∆«««»
‡lL È„k ,Ï˙k‰ ËÚÓÏ e‰ÙBk - ˙Bn‡ Úa¯‡Ó≈«¿««≈¿«≈«…∆¿≈∆…
dÈa‚È B‡ ;ÔBlÁ‰ ÔÓ ÛÈ˜LÈÂ Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ „ÓÚÈ«¬…«…«…∆¿«¿ƒƒ«««¿ƒ«
˜BÁ¯ Ï˙k‰ ‰È‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ï˙k‰«…∆««««¿««¿ƒ¿∆«…∆»
ıÈˆÈ ‡ÏÂ ÏÈÙ‡È ‡lL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ ÔÓƒ«««¿««¿≈∆…«¬ƒ¿…»ƒ

.‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿∆

שם.14) וברייתא מקום 15)משנה שאין באופן והמדובר,
(סמ"ע  ט הלכה ט פרק לקמן המובאת הדוושא. לטענת

נב). קטן סעיף קנד של 16)סימן הרחקה שישנה כיוון
והחלון. הכותל בין אמות ארבע

.ã‰a17„Á‡ Ï˙k18„ˆa19˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ÔBlÁ‰ »»…∆∆»¿«««»ƒ¿«¿ƒ
ÁÙË ÔBlÁ‰ ÔÓ20˙Bn‡ Úa¯‡ Ï˙k‰ dÈa‚Óe ,21ÏÚ ƒ««∆««¿ƒ««…∆«¿«««

B‡ ,ÔBlÁ‰22ÒBk23ÂÈÏÚ ·LÈ ‡lL È„k ,Ï˙k‰ L‡¯ ««≈…«…∆¿≈∆…≈≈»»
.‰‡¯ÈÂ ıÈˆÈÂ¿»ƒ¿ƒ¿∆

בגמרא.17) פירושה ולפי כב: שם בנה 18)ברייתא אם כי
ה. הלכה להלן ויבואר אחר, דין הוא כתלים, שני

הוא בצ 19) החלון שבו שהכותל כגון למולו, ולא ידו
לדרום. הצפון מן השני והכותל למערב, ממזרח

ורא"ש 20) ברי"ף אבל חלון". רוחב "כמלוא שם: בגמרא
בדקדוקי  ה' בכתבֿיד הוא (וכן טפח" - "וכמה נוסף שם

שם). והלא 21)סופרים המתחיל דיבור שם לרש"י אבל
כאן  מועיל לא במדיר, המתחיל דיבור שם ותוספות מציץ,
ולשחות  הכותל בסוף לעמוד שיוכל לפי אמות, ארבע גובה
רקע  על כרבינו שהכריע משנה במגיד וראה ולהציץ.
שאם  ב) (בהלכה למעלה שכתבנו פי על [ואף המציאות.
אמות  מארבע יותר להגביה צריך אמות מארבע יותר הרחיק
הצד, שמן בכותל לא אבל שממול בכותל אלא זה אין -

מגידֿמשנה]. זביד.22)ועיין כרב כלומר,23)שם
למעלה. צר אותו עושה

.ä‰a24˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ÔBlÁ‰ Ècˆ ÈMÓ ÔÈÏ˙k ÈL »»¿≈¿»ƒƒ¿≈ƒ≈««»ƒƒ¿
˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ô‰ÈÈa25ÚˆÓ‡a ÔBlÁ‰Â , ≈≈∆…««¿««¿««¿∆¿«

Úa¯‡‰26Â .‡Ï27˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰Èab ÏÚ CkÒÈ »«¿«¿…¿«≈««≈∆∆»ƒ≈ƒ¿ƒ
È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ Ba LiL Ï˙k‰ ÔÓ Cekq‰«ƒƒ«…∆∆≈«««¿««¿≈

ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL28ÈÓ ,CÎÈÙÏ .29ÔBlÁ ÁzÙÏ ‡aL ∆…«¬ƒ»»¿ƒ»ƒ∆»ƒ¿…««
ÔÈa ,‰pË˜ ÔBlÁ ÔÈa ‰ÏB„b ÔBlÁ ÔÈa ,B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈≈«¿»≈«¿«»≈
È¯‰L .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰ ÏÚa - ‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿«»««∆»≈¿«≈»»∆¬≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰i‡¯a ÈÏ ˜Èfz :BÏ ¯ÓB‡≈«ƒƒƒ¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ

.‰‡¯˙Â ÌlÒa ‰ÏÚz ,‰‰B·‚¿»«¬∆¿À»¿ƒ¿∆

כב:24) שם בגמרא הסופי וכפירושה כב. שם משנה
מאפיל.25) הצל אחרת הוא 26)כי החלון שרוחב היינו,

מחוץ  אמות ארבע שצריך הטור, כשיטת (ולא הארבע בכלל
החלון  ואם נז). קטן סעיף קנד סימן סמ"ע - החלון לרוחב
החלון  מן הכתלים שני להרחיק צריך אמות, ארבע רחב
משנה). (מגיד למעלה כמבואר צד מכל לפחות, טפח,

שכתב 27) ממה ונלמד פשוט, הוא אבל בתלמוד, אינו

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



קמט mipky zekld - oipw xtq - ixyz 'e ycew zay mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משנה). (מגיד שצריך 28)למעלה מכנגד כותל כדין
הסיכוך, גבי על לעלות אפשר כשאי והמדובר, אמות. ארבע
הלכה  (למעלה ויראה יציץ שמא חשש גם יש כן לא שאם

שאפילו 29)בֿג). שם שאמר אילעא, רבי וכדעת נט. שם
הלכה  להלן ראה זו, בסוגייה רבינו (כפירוש המצרית בחלון
למחות  החצר בעל יכול - אמות מארבע למעלה ואפילו וֿז)

בידו.

.åÈ¯‰30ÏÁÓe ,B¯·Á ¯ˆÁÏ ÔBlÁ Á˙tL31ÏÚa BÏ ¬≈∆»«««¬«¬≈»«««
ÚiÒÂ ‡aL ÔB‚k ,BÁÈp‰L BzÚ„ ‰lbL B‡ ;¯ˆÁ‰∆»≈∆ƒ»«¿∆ƒƒ¿∆»¿ƒ«
˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˜Êp‰ Ú„iL B‡ ;BnÚƒ∆»««∆∆¿…ƒ¿≈¬≈∆∆¡ƒ

Ck ¯Á‡ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÔBlÁa32ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ««¿≈»««»«¬…¿«¿≈»»
ÌzÒÏ33„ˆÈÎÂ .34dÁÈp‰L ,‰Ê ÔBlÁ ÏL dÈc ƒ¿…¿≈«ƒ»∆«∆∆ƒƒ»

Ì‡ ?dÁ˙ÙÏ35,‰pnÓ ÒkÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ¿»¿»ƒ…∆»»»ƒ»≈ƒ∆»
B‡36ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰hÓÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿«»≈«¿««««ƒ∆≈

˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÒÎ BL‡…̄ƒ¿»ƒ∆»≈««∆»≈»ƒ¿
˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈcvÓ B‡ dc‚k37Úa¯‡ ¿∆¿»ƒƒ∆»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿«

e¯‡aL BÓk ,˙Bn‡38. «¿∆≈«¿

ומפרשה 30) חזקה, לה יש צורית שחלון במשנה, נח: שם
לה  יש כן פי על ואף ראייה, היזק בה שיש בחלון רבינו

בחזקת 31)חזקה. לא צורך אין שבנזקין לשיטתו רבינו
ה. הלכה ה פרק למעלה ראה בטענה, ולא שנים שלוש

בשלוש 32) צורך אין רבינו לדעת שהרי מיד, אפילו היינו,
אם 33)שנים. ואף קטן, בחלון אף החלונות, בכל והיינו,

חזקה  דין בהם שאין פי על שאף אמות, מארבע למעלה הוא
חזקה  בהם יש ידו, על כותל לבנות השני יכול שלא לעניין

החלון. את לסתום יכול שאינו זה, משנה 34)לעניין
ונט. נח: שם חלון 35)וגמרא בין חילקו שם, במשנה

חזקה, בה שאין מצרית, חלון ובין חזקה בה שיש צורית,
יכול  אדם של ראשו שאין קטנה, היא מצרית שחלון ופירשו
אדם  של שראשו חלון היא צורית, חלון כן ואם בה, להיכנס

בה. להיכנס ורבי 36)יכול זירא רבי מבדילים שם בגמרא
דין  בה שיש אמות, מארבע למטה שהוא חלון בין אילעאי,
דין  בה שאין אמות, מארבע למעלה שהוא חלון לבין חזקה
המתחיל  דיבור שם התוספות כתבו (וכן רבינו ולדעת חזקה;
למעלה  אף גדול, בחלון אבל קטן, חלון על המדובר למטה)
כאן) (בהשגתו הראב"ד אך חזקה. דין בו יש אמות מארבע
פירשו  זירא) רבי אמר המתחיל דיבור (שם והרשב"ם
למטה  אף קטן בחלון אבל גדול, בחלון שהמדובר להיפך,
והגהות  משנה מגיד וראה חזקה, בה אין אמות מארבע

לפי 37)מיימוני. בצדדין וכן בגובה, הדין והוא מכנגד,
המתאימים. אֿה.38)השיעורים הלכות למעלה

.æ‰˙È‰39ÔBlÁÒÎ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ÔÈ‡L ‰pË˜ »¿»«¿«»∆≈…∆»»ƒ¿»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰Â ,‰pnÓ40¯ˆÁ‰ ÏÚa - ƒ∆»¿»¿»¿«¿»≈«¿««««∆»≈

˙B·Ï ÏBÎÈ41:¯ÓB‡Â ÔÚBË È¯‰L .‰È„„ˆ·e dc‚k »ƒ¿¿∆¿»ƒ¿»∆»∆¬≈≈¿≈
ÁzÙÏ EÈzÁp‰ ‡Ï42ÈtÓ ‡l‡ ,43‰pË˜ ‡È‰L …ƒ«¿ƒƒ¿…«∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»

‡Ï - ÔÈa‰ ˜ÈÁ¯‡L „Ú ÈÏÚ ˜ÈÊÁzL Ï·‡ ;‰‰B·‚e¿»¬»∆«¬ƒ»««∆«¿ƒ«ƒ¿»…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈzÁp‰44LÈÓL˙Ï dÁ˙tLa ?45 ƒ«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰¯B‡Ï dÁ˙t Ì‡ Ï·‡ ;Áe¯‰ da ÒkiL È„k B‡46, ¿≈∆ƒ»≈»»«¬»ƒ¿»»¿»
‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡47‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯˙BÈa ‰‰B·‚e ¯˙BÈa ¬ƒ»¿»¿«»¿≈¿»¿≈ƒ¿…

dc‚k ˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,˜ÈÊÁ‰ - ¯Ú¯Úƒ¿≈∆¡ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿¿∆¿»
‡lL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ‰È„„vÓ B‡ƒ¿»∆»«∆«¿ƒ«¿««¿≈∆…

ÔÎÂ .‰¯B‡‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È48ÈÓ «¬ƒ»»∆¬≈»««»»¿≈ƒ
‰·e B¯·Á ‡·e ,˙˜ÊÁÓ ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L49B‡ dc‚k ∆»¿»«À¿∆∆»¬≈»»¿∆¿»

ÔBlÁ‰ ÏÚa ˜˙LÂ ,dÓ˙Ò B‡ ,‰˜Á¯‰ ‡Ïa ‰È„„vÓƒ¿»∆»¿…«¿»»¿»»¿»«««««
˜ÈÁ¯‰Ï B‡ ÔBlÁ‰ ÁzÙÏ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»«¬…¿«¿≈ƒ¿…«««¿«¿ƒ
ÈeOÚ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÏÁÓ - ˜˙ML ÔÂÈkL ;ÔÈa‰«ƒ¿»∆≈»∆»«»«∆≈»»»
.ÏÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜˙BLÂ ÂÈÙa B¯B‡ ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ¿»»¿≈∆»ƒ≈»«

שם.39) וגמרא אם 40)משנה שרק לשיטתו, רבינו
חזקה. דין בה אין האלו, התנאים שני אבל 41)מצטרפים

החלון. סתימת את לדרוש יכול שעל 42)אינו ומשמע
אותו  לכוף יכול ואינו לערער יכול אינו עצמה הפתיחה

והרשב"ם 43)לסתום. ביותר. גדול ההיזקֿראייה אין שאז
הוא  יכול זה ולפי קבע, בו אין קטן החלון שאם כתב

הפתיחה. על אף שמואל.44)למחות של מימרא נט. שם
(כסףֿמשנה).45) אור גם בה יש כי תלוי 46)אם והכל

שיהא  שצריך אומרים ויש משנה). (כסף הפותח של בדעתו
ורחב  מבחוץ צר שהוא כגון לאורה, עשוי שהוא בחלון ניכר

מיימוני). (הגהות לפחות 47)מבפנים שיהיה וצריך
הרמב"ן). בשם משנה (כסף מקדח כלומר:48)כמלוא

חזקה  דין יש כן החלון, בפתיחת חזקה דין שיש כשם
אף 49)בסתימתו. רבינו, ולדעת "ולסתום", בגמרא:

בהשגתו  הראב"ד ולדעת זה. בכלל החלון, מול כותל בניית
כמו  יום, שלושים לאחר אלא כותל בבניין חזקה אין כאן

(לחםֿמשנה). ז הלכה ח פרק להלן בסוכה,

.çÈÓ50B¯·Á ‡·e ,BÏ˙Îa ‰hÓÏ ˙BBlÁ BÏ eÈ‰L ƒ∆»«¿«»¿»¿»¬≈
˙BBlÁ EÏ ÁzÙ‡ È‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰ÈÙa ˙B·Ïƒ¿ƒ¿≈∆¿»«¬ƒ∆¿«¿«
‰Ê È¯‰ - el‡Ó ‰ÏÚÓÏ BÓˆÚ ‰Ê Ï˙Îa ˙B¯Á‡¬≈¿…∆∆«¿¿«¿»≈≈¬≈∆
˙BBlÁ‰ ÁzÙzL ˙Úa :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ¿«≈»»¿≈¿≈∆ƒ¿«««
È‡ :¯Ó‡ elÙ‡Â .B˙B‡ Ï˜Ï˜˙e Ï˙k‰ ˙‡ „ÈÚ¯z«¿ƒ∆«…∆¿«¿≈«¬ƒ»«¬ƒ
Ba ‰OÚ‡Â ,L„Á EÏ B˙B‡ ‰·‡Â ,Ï˙k‰ Ïk ¯zÒ‡∆¿…»«…∆¿∆¿∆¿»»¿∆¡∆

BBlÁ„Ú Ba ¯e„zL ˙Èa EÏ ¯kO‡Â ,‰ÏÚÓÏ ˙ «¿«¿»¿∆¿…¿«ƒ∆»«
ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ - ‰·‡L∆∆¿∆»¿«≈»»¿≈≈¿ƒ

ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L51ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆¿«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ…»»»
ÏÏk Á¯Ë52·kÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙BtÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , …«¿»¿≈»ƒƒ»≈»¿«≈

‰Ê ÔBlÁ Ì˙BÒ B¯·Á ‰È‰iL B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆ƒ¿∆¬≈≈«∆
˙cÓ BfL ;‰ÏÚÓÏÓ ÔBlÁ BÏ ‰OBÚÂ ,epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¿∆«ƒ¿«¿»∆ƒ«

Ì„Ò53ÔÎÂ .54B¯·Á ÔÈ‡Â ,Ba ‰‰ ‰fL ¯·c Ïk ¿…¿≈»»»∆∆∆¡∆¿≈¬≈
.ÂÈÏÚ ÔÈÙBk - ÌeÏk ¯ÒÁ ÔÈ‡Â „ÈÒÙÓ«¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»»

חמא.50) רב של מימרא ז. השיבו 51)שם שם בגמרא
סתירת  על ואילו הבית, כל את שיסתור הטענה על כך
כתלים  שלושה עם אחד חדש שכותל השיבו לבדו, הכותל

מעמד. יחזיקו לא כל 52)עתיקים טורח יש שאם מכלל
ובית  התבן בית גם זה ובכלל עליו, לעכב יכול שהוא

משנה). (לחם שם בגמרא שאמרו כמו זה 53)העצים אין
וראה  למעלה. מהמבואר ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש

נט. בתרא החלון 54)בבבא לפתיחת בקשר נט. שם
לשני. היזק שום כשאין אמות, מארבע למעלה
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.èÏ·‡55,BBlÁ ÌB˜Ó ˙BpLÏ ‰ˆ¯L ˙BBlÁ‰ ÏÚa ¬»««««∆»»¿«¿«
‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ ÔÈa56elÙ‡ ;57,‰ÏB„‚ ‰˙È‰ ≈¿«¿»≈¿«»¬ƒ»¿»¿»

‰pË˜ ˙¯Á‡ ÁzÙ‡ :¯Ó‡Â58ÏÚa - BÊ ÌzÒ‡Â , ¿»«∆¿««∆∆¿«»¿∆¿…««
ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰59ÔBlÁa ·ÈÁ¯‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ∆»≈¿«≈»»¿≈≈»¿«¿ƒ««

.‡e‰L Ïk»∆

יכול 55) הפתח בעל שאין ושם במשנה, ס. בתרא בבא
הדין, והוא שניים, לעשותו או להרחיבו הפתח, את לשנות

מפורש. הוזכר לא כי אם בחלון, רבינו, שאם 56)לדעת
מזיקו  ששם למטה לעשותו אסור אמות מארבע למעלה היה
וכן  למעלה, לעשותו אסור למטה היה ואם בראייה, יותר

משה  רב בעל דעת ידע למטה, שכשהיה משנה). (מגיד גאון
ממנו, ונשמר החלון ליד תמיד מצוי הכותל שבעל החצר
יודע  אינו החלון ליד תמיד מצוי ואינו כשעושהו אבל
הסולם  על לטפס דעתו על שעולה בעת ממנו להישמר
(לחם  ממנו לשמור ידע ולא החלון, יד על פתאום ולהופיע

האמורים.57)משנה). הטעמים אחר,58)מפני במקום
למטה. או למעלה והוא 59)או בפתח, במשנה, ס. שם

בחלון. הדין

.éÈL60ÔÈÁ‡61ÔzÚcÓ ¯ˆÁ e˜ÏÁL62eÓLÂ , ¿≈«ƒ∆»¿»≈ƒ«¿»¿»
ÔÈa‰63˙ÓeL ÏÚ eÁÈbL‰ ‡ÏÂ ,‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈˆÚ‰Â «ƒ¿»¿»≈ƒ∆¿∆∆∆¿…ƒ¿ƒ««
¯ÈÂ‡‰64¯ˆÁ‰ ıa¯z B˜ÏÁa Ô‰Ó „Á‡Ï ÚÈb‰Â ,65, »¬ƒ¿ƒƒ«¿∆»≈∆¿∆¿«¿≈∆»≈

‰¯„ÒÎ‡‰ ÈMÏÂ66‰ˆ¯ Ì‡ ,67˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ¿«≈ƒ»«¿«¿»ƒ»»««∆»≈ƒ¿
‰Ba - B˜ÏÁ ÛBÒa Ï˙k68ÏÚ Û‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰ ÈÙa …∆¿∆¿∆ƒ¿≈»«¿«¿»¿««

.¯ÈÂ‡‰ eÓL ‡Ï È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡nL Ètƒ∆«¬ƒ»»∆¬≈…»»¬ƒ

חמא.60) כרב ז. (הגהות 61)שם שותפים הדין והוא
היו 62)מיימוני). שאילו האוויר, את לשום ושכחו

היו  ולא כהוגן השומא עושים וודאי היו בביתֿדין, חולקים
האוויר. את מלשום דעתם מסיחים

את 63) בדמים לזה העלה הבניין את שקיבל שזה היינו,
הריק. המגרש נגד והעצים הבניין ששווים ההפרש,

דמים 64) שהעלאת הדגישו אם אלא זה שאין אומרים יש
אין  ולכן והבניין, העצים של הייתרון כלפי מכוונת זו
חלק  נגד זה חלק סתם: שמו אם אבל השומא, בכלל האוויר

(מגידֿמשנה). השומא בכלל האוויר גם - בגמרא 65)זה
לדעת  כן ואם "גינה". שם: רש"י ופירש "תרביצא", שם:

החצר. גינת היא "איספלידא",66)רבינו שם: בגמרא
בתוספות, שם הר"י פירשה וכן "אכסדרה" רבינו ומפרשה
כתלים  שלושה לה שיש באכסדרא, שרק שם וכתב
אור, הרבה בה יש שהרי להאפיל, יכול פרוצה, והרביעית
אינו  אור בלי "שבית להאפיל, יכול אינו רגיל בבית אבל

כז). סעיף קנד סימן (רמ"א כלום" מיד,67)שווה והיינו,
המתחיל  דיבור שם רש"י וראה בו, יחזיק שזה לפני

האבות,68)בדנפשאי. חזקת על להסתמך יכול זה ואין
שגרו  כמו לגור רוצה שהוא לטעון, יכול היורש שאין

מיימוני). (הגהות אבותיו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
והסולמות 1) האחר, על לאחד שיש הזיזין משפטי נתבארו

בכתלים. הקורות ונעיצת מים, המקלחות והצינורות

.àLw·Ó‰2ÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï3B¯·Á ¯ˆÁ ¯ÈÂ‡ ÏÚ BÏ˙kÓ «¿«≈¿ƒƒƒ»¿«¬ƒ¬«¬≈
‡e‰L Ïk4ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰ ÏÚa -5B˜ÈfÓ È¯‰L ; »∆««∆»≈¿«≈»»∆¬≈«ƒ

‰i‡¯a6Ba ‰ÏBzL ˙Úa7Ba LnzLÓe8˙‡ ‡ÈˆB‰ . ƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈ƒ∆
˜ÈÊÁ‰ È¯‰ - ¯ˆÁ‰ ÏÚa ¯zÏ‡Ï Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÊÈf‰«ƒ¿…ƒ»¿«¿«««∆»≈¬≈∆¡ƒ

ÊÈf‰ ÏÚa9. «««ƒ

ונט:2) נט. בבאֿבתרא וגמרא הבנין 3)משנה "הוא
שם). המשנה בפירוש (רבינו הכותל" מן אפילו 4)היוצא

מטפח. פחות הונא.5)הוא רב בדברי ולולא 6)שם,
מלהשתמש  הזיז בעל את למנוע יכול היה לא זו, טענה
על  אותו וכופין חסר, לא וזה נהנה זה שהרי חצרו, באויר

(שם). סדום מלא,7)מדת לשימוש ראוי אינו כי שאם
בעת  ואז חפצים, בו לתלות הוא ראוי - שטחו קוטן לרגל

בראיה. להזיקו הוא עלול זו, היינו,8)פעולתֿשימוש
ותולה. חלון דרך ידו מוציא אלא חבירו, לחצר להכנס מבלי
החצר  בעל כי אזיקך, ולא פני את אחזיר לטעון: יכול ואינו
עצמך  תעשה או כך, לעשות תפחד שמא כנגדו: טוען
שם). (גמרא בראיה ותזיקני בחצר, תסתכל ובינתיים מפחד,

זה 9) החזיק מיחה, ולא למחות היה שיכול מכיון כלומר,
פי"א  להלן (ראה שנים שלש לחזקת צריך ואינו לאלתר
(ראה  זה באופן ראיה בהיזק חזקה ומועילה ד). הלכה
שיכול  לענין אלא אינה זו וחזקה א). הלכה פ"ז למעלה
החצר  מבעל למנוע וכן חבירו, בחצר זה בזיז להשתמש
מלבנות  החצר בבעל למחות יכול אינו אבל בו, מלהשתמש
הלכה  (להלן טפח שהוא בזיז למנעו שיכול כשם הזיז, תחת
ויכול  חזקה לו יש טפח עד "הזיז שם: המשנה לשון וזה ב).
למחות". יכול ואינו חזקה לו אין מטפח פחות למחות,
בבעל  למחות יכול שהוא הגג בבעל שם, הונא רב ומפרשה
בעל  אבל מטפח, בפחות למחות יכול ואינו טפח בזיז החצר
שאם  הדבר וברור מטפח, בפחות אפילו למחות יכול החצר
בזיז  אפילו הגג, בעל החזיק שוודאי החצר, בעל מיחה לא
מטפח  שבפחות במשנה שאמרו מה כן, ואם מטפח. פחות
שלענין  בו, השימוש לענין זה שאין עלֿכרחנו חזקה, לו אין
החצר, בעל בו מיחה שלא מאחר חזקה, לו יש בוודאי זה
אמרה  זה ועל תחתיו, לבנות החצר מבעל מניעה לענין אלא
לו  יש שימושים לענין אבל בו, למחות יכול שאינו המשנה
הוא  וכן בו. מלהשתמש החצר לבעל לעכב ויכול חזקה

שם. לרבינו המשניות בפירוש

.á‰È‰10ÁÙË ÊÈf‰11˜ÈÊÁ‰ -12¯ÈÂ‡a13¯ˆÁ‰ »»«ƒ∆«∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈
ÊÈf‰ ˙Áz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ì‡Â ;Bc‚k¿∆¿¿ƒ»»««∆»≈ƒ¿«««ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ÊÈf‰ ÏÚa - BLÈÓLz Ïh·Ïe¿«≈«¿ƒ«««ƒ¿«≈»»¿ƒ≈

¯ˆÁ‰ ¯ÈÂ‡a ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ÁÙË ÊÈfa14˙Ú ÏÎÂ ; «ƒ∆«…∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈¿»≈
BLÈÓLz Ïh·Ïe ÂÈzÁz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««∆»≈ƒ¿«¿»¿«≈«¿ƒ

ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÊÈf‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ÊÈÊ ÏL15. ∆ƒ≈«««ƒ»¿«≈»»

במשנה.10) חשוב.11)שם, מקום אם 12)שזהו היינו,
למעלה. כמבואר החצר, בעל מיחה למניעת 13)לא היינו,

פירוש  זהו טפח. בזיז רק שיש זכות הזיז, במקום הבנין
למחות". ויכול חזקה לו יש טפח עד "הזיז במשנה: הפסקא

החצר 14) מבעל ולמנוע בו להשתמש בזיז החזיק אבל
למעלה. כמבואר בו, של 15)מלהשתמש הפירוש וזהו
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יכול  ואין חזקה לו אין מטפח "פחות במשנה: הפסקא
הונא. רב וכדברי למחות",

.â‰È‰16¯ÈÂ‡a CeLÓe ,ÁÙË ·Á¯ ‡ÈˆB‰L ÊÈf‰ »»«ƒ∆ƒ»»∆«»«¬ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·Á ÏL B¯ˆÁ17- Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ¬≈∆¬≈«¿»»¿»ƒ¿…ƒ»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡a Ba ˜ÈÊÁ‰18·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿«¿»»««¿»»¿ƒ»»¿«¿ƒ

‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ‰OÚiL „Ú ÊÈf‰ ˙‡19‰Ê È¯‰ - ∆«ƒ«∆≈»∆«¿»»««¿»»¬≈∆
B¯ˆÁ ¯ÈÂ‡a ˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .·ÈÁ¯Ó«¿ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈
d·b ÂÈzÁz BÏ ÁÈp‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÊÈf‰ ˙Áz«««ƒ¿∆»ƒ≈ƒƒ««¿»…«

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡20.ÊÈfa LnzLiL È„k , ¬ƒ¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«ƒ

רבי 16) בשם יעקב רבי או אסי רבי של מימרא בגמרא, שם
אביי. עלֿידי וכפירושה טפח 17)מני, שרחבו זיז היינו,

ארבעה. ארבעה,18)וארכו של באורך לו שנתרצה שכיון
שאין  ארבעה, ברוחב גם לו נתרצה חשוב, מקום שהוא
ורבינו  (רשב"ם). ארבעה על מארבעה בפחות חשוב מקום
לא  ושעבודים שבנזקים ה"ד) (פי"א להלן לשיטתו כאן
ולדעת  מחאה. העדר או מחילה ומספיקה טענה, צריך
שזה  "לפי טענה מחמת הוא אם אלא החזיק לא הראב"ד,
מכר  בטענת דוקא אלא במחילה, נקנה ואינו חשוב, מקום

(מגידֿמשנה). מתנה" ולא 19)או רוחב ארבעה עד ורק
בשם  (מגידֿמשנה מארבעה יותר באורך יש ואפילו יותר,

היא,20)רשב"ם). סברא אבל בגמרא, נזכר לא זה שיעור
הזיז  תשמיש כן וכמו טפחים, עשרה היא דירתֿבית שהרי
שיעור  הזיז תחת לו שמשאיר כתב והרי"ף (מגידֿמשנה).

טפחים. ארבעה

.ã„ÈÓÚn‰21ÔË˜ ÌlÒ22ÔÈ‡L ,23‰Úa¯‡ BÏ ««¬ƒÀ»»»∆≈«¿»»
˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ)[ÔÈ24ÏL ¯ˆÁ CB˙a BÏ˙k „ˆa , ¬»ƒ»ƒ¿«»¿¿»≈∆

B¯·Á25e‰„O CB˙a B‡26‰Ê ˜Êa ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -27; ¬≈¿»≈…∆¡ƒ¿∆∆∆
ÌlÒ „ˆa ‰Ba - ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏÎÂ28 ¿»¿«∆ƒ¿∆««∆»≈∆¿«À»

Ì‡Â .BLÈÓLz Ïh·Óe29ÏB„b ÌlÒ ‰È‰30BÏ LiL , ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»»À»»∆≈
[ÔÈ˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ) ‰Úa¯‡31Ì‡Â ;˜ÈÊÁ‰ - ¯˙È B‡ «¿»»¬»ƒ»ƒ»≈∆¡ƒ¿ƒ

„Ú ÂÈÏÚ ·kÚÓ Ìlq‰ ÏÚa - BÏh·Ïe ˙B·Ï ‡a»ƒ¿¿«¿«««À»¿«≈»»«
ÏÁÓ È¯‰L ,¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL32ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï BÏ ∆«¿ƒ«ƒ∆¬≈»«¿«¬ƒÀ»

CÎÈÙÏ .ÏB„b33ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï ‚b‰ ÏÚa ‡B·iLk , »¿ƒ»¿∆»«««»¿«¬ƒÀ»
˜ÈÊÁÈ ‡lL È„k ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa - ÏB„b»««∆»≈»ƒ¿¿≈∆…«¬ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÌlÒ „ÈÓÚ‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ∆¡ƒÀ»»»≈»

BÚÓÏ34‰Êa „ÒÙ‰ EÈÏÚ ÔÈ‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;35, ¿»¿∆¬≈¿ƒ≈»∆∆¿≈»∆
‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk36epÏhz -37. »¿«∆ƒ¿∆ƒ¿∆

במשנה.21) נח: שבמשנה,22)שם המצרי" "סולם והיינו
נט.23)שם. שם ינאי, רב תלמידי של כפירושם
בגמרא 24) רומי בכ"י הוגה וכן רומי, בדפוס ברמב"ם כ"ה

180 עמוד שם (דק"ס מחאה ערך בעיטור הוא וכן שם,
חּוקים. = "חווקים" תימן: כ"י ברמב"ם אבל ח). ִָהערה
מדריגות. = שלבים והם שלפנינו. בספרים שם בגמרא וכ"ה

חצר 25) שבתוך השני, בצד כותלו על הסולם את שסומך
סימן  בסמ"ע וראה והרא"ש. הרשב"ם פירשו וכך חבירו,

כט. ס"ק כי 26)קנג, להורות חצר, וגם שדה גם פירט
שאין  היינו ראיה, היזק בו שאין לשדה דומה הזה החצר
ודאי  כן, לא שאם ב"ח). בשם י, ס"ק שם (ש"ך בית שם

למנעו  שיכול כשם קטן, סולם מלהעמיד למנעו יכול
ההלכה. בסוף להלן וראה א), הלכה (למעלה זיז מלהוציא

ואינו 27) עליו, מקפיד החצר בעל אין קטן, שהוא מכיון
של  היסוד שהיא כמחילה, נחשבת זו שתיקה ואין מוחה.

הסולם,28)החזקה. את מלהשאיר למנעו יכול אינו אבל
ההלכה. בסוף להלן שם.29)ראה והיינו 30)משנה,

שם. שבמשנה, צורי" כג.31)"סולם הערה למעלה ראה
חזקה 32) לרכישת מספיקה לבד שמחילה לשיטתו, רבינו
התלמודי.33)זו. במקור מפורש ואינה רבינו, מסקנת

אינו 34) הסולם, במקום לבנות רוצה שאינו זמן כל כלומר:
לסלקו. אותו להכריח שאמרו 35)יכול מה בכלל והוא

נהנה  זה שהרי סדום, מדת על כופין מקומות: בכמה חז"ל
חסר. לא הסולם.36)וזה במקום להנות ואין 37)היינו,

מכיון  א), הלכה (למעלה בזיז כמו ראיה היזק משום כאן
חבירו, לחצר נכנס אם אלא זה בסולם להשתמש יכול שאינו
היזק  לו צפוי ואם מחבירו, רשות לבקש צריך הוא זה ועל
(מגידֿמשנה), תמיד ממנו זאת למנוע חבירו יכול ראיה,

הב"ח. בשם שכתבנו מה כה, הערה למעלה וראה

.ä‰ˆB¯‰38¯Bpˆ ‡ÈˆB‰Ï39È„k ,B¯·Á ¯ˆÁ ÏÚ »∆¿ƒƒ«¬«¬≈¿≈
‰ÏÈÁÊÓ ‰OÚL B‡ ,ÌÈn‰ ÌL Ál˜iL40,BÏ˙k ÏÚ ∆¿««»««ƒ∆»»«¿ƒ»«»¿

ÏÚa - B¯·Á ¯ˆÁÏ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¬«¬≈««
ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰41Ì‡Â .42‰Ê ˜ÈÊÁ‰ - Ba ‰ÁÓ ‡Ï ∆»≈¿«≈»»¿ƒ…ƒ»∆¡ƒ∆

¯Bpva43ÌzÒÏ Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ .44¯ˆÁ‰ ÏÚa - ¯Bpv‰ «ƒ»»««»ƒ¿…«ƒ««∆»≈
ÂÈÓÈÓ CtLÏ ‚b‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰L ÌLkL ;ÂÈÏÚ ·kÚÓ¿«≈»»∆¿≈∆∆¡ƒ«««»ƒ¿…≈»
Bb‚ ÈÓÈÓ eÈ‰iL ¯ˆÁ‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ Ck ,B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈»∆¡ƒ««∆»≈∆ƒ¿≈≈«
¯˜ÚÏ ‚b‰ ÏÚa ‰ˆ¯ .B˙eL¯Ï BÏˆ‡ ÔÈ‡a B¯·Á ÏL∆¬≈»ƒ∆¿ƒ¿»»«««»«¬…

¯Á‡ „ˆa B¯ÈÊÁ‰Ïe ‰Ê „vÓ ¯Bpv‰45C¯‡ ‰È‰L B‡ , «ƒƒ«∆¿«¬ƒ¿««≈∆»»»…
B¯v˜Ï ‰ˆ¯Â46;ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ¿»»¿«¿≈««∆»≈»¿«≈»»

BÏˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰ È¯‰Â ,‚b‰ ÈÓÈÓa ‡l‡ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL∆…∆¡ƒ∆»¿≈≈«»«¬≈≈»ƒ∆¿
ÌB˜Ó ÏkÓ47ÔÎÂ .48˙Áz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ì‡ ƒ»»¿≈ƒ»»««∆»≈ƒ¿««

ÔÈ‡L ;ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ‚b‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ¯Bpv‰«ƒ≈«««»»¿«≈»»∆≈
¯ÈÂ‡a ˜ÈÊÁiL È„k ,ÊÈÊk LÈÓL˙Ï ÈeOÚ ¯Bpv‰«ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿≈∆«¬ƒ«¬ƒ

¯ˆÁ‰49ÌÈn‰ Áel˜Ï ‡l‡ ÈeOÚ BÈ‡L ,50. ∆»≈∆≈»∆»¿ƒ«««ƒ

יהודה 38) רב של מהמימרא גם ויוצא במשנה. נח: שם
נט. שם שמואל, שם,39)בשם שבמשנה ה"מרזב" הוא

שמימיו  כך עשוי והוא שם, שמואל שבדברי ה"צינור" והוא
הכותל. פני על זוחלים ולא החצר לתוך מרחוק מקלחין
הצינור  (=הוא במזחילה פה ופעם פה פעם אותו וקובעים

לגג). המחובר גדול 40)הגדול צינור והוא שם. משנה,
פני  על הגג מעל נזחלים שמימיו הכותל, לאורך נמשך

חזקה 41)הכותל. להם שיש שם במשנה שנראה מכיון
יכול  - חזקה לו שיש שכל לעכב, יכול ודאי - להלן) (ראה

כב). ס"ק קנג סימן (הגר"א למחות שם.42)הוא משנה,
חזקה 43) למקומו ויש חזקה לו אין "המרזב שם: במשנה,

בצינור  התחיל ורבינו חזקה". לה יש המזחילה להלן), (ראה
לומר  וכוונתו בלבד. בצינור וגמר ובמזחילה, (=במרזב)
ביאור  וראה מזחילה, וכלֿשכן חזקה, לו יש צינור שאפילו
לבין  בינו במרזב מחלק רבינו [ואין כג. ס"ק שם הגר"א
מפרש  שרבינו משום שם, במשנה ששנו כמו מקומו,
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לעקור  רשאי הגג בעל אם החצר, בעל חזקת לענין משנתנו
כדל  לקצרו או למקום ממקום המרזב בחזקת את ולא הלן,

דנים  שאנו זה, ומתוך להלן). (ראה החצר בעל על הגג בעל
שבעל  למדים, אנו לקצרו, או לעקרו יכול הגג בעל אם
ממקום  לשנותו לא גם ואולי לעקרו, יכול אינו ודאי החצר

בצינור]. החזיק הגג שבעל הרי נט.44)למקום, שם
שמואל. בשם יהודה רב של מה 45)מימרא מפרש רבינו

למשנה  בפירושו שמואל, בשם יהודה רב נח:) (שם שאמר
קאמר, "הכי חזקה": למקומו ויש חזקה לו אין "המרזב שם
בצד  להחזירו (שאפשר אחת מרוח חזקה לו אין המרזב
לעקרו  (שאיֿאפשר רוחות" משתי חזקה למקומו ויש אחר),
החצר  בעל על הגג בעל בחזקת המדובר שאין - לגמרי)
בעל  על החצר בעל בחזקת אלא הרשב"ם), שפירש (כמו
למעלה). שהובאה נט. שם שמואל של (וכמימרא הגג
ובעל  המרזב, על חזקה יש הגג לבעל כי הדבר ברור ולפי"ז
לצד  מצד להחזירו לא אף ואולי לעקרו יכול אינו החצר
רבינו  על השיג שהראב"ד אלא מב). הערה למעלה (ראה
שמואל, בשם אמרה יהודה רב זו הלכה הלא עליו: והעיר

במשנתנו? לפרשה אפשר האיך כן מפרש 46)ואם כן
הנ"ל: למשנה בפירושו נח:) (שם חנינא רבי בדברי רבינו
למקומו  ויש מקצרו, ארוך היה שאם חזקה, לו אין "המרזב
אין  דבריו לפי שאף - עוקרו" אינו לעוקרו בא שאם חזקה,
החצר, בעל בחזקת שוב אלא הגג בעל בחזקת המדובר
הגג  בעל אם כלומר: חזקה", לה יש ["והמזחילה כנ"ל.
בעל  של מימיו את למעט כדי המזחילה את לקצר רוצה

ראב"ד]. ועיין עליו. מעכב החצר בעל - לא 47)החצר
בעל  מעכב במזחילה אבל בלבד, צינור אלא רבינו כתב

כנ"ל. לקצרו, ושלא להחזירו שלא מדברי 48)החצר שם
לו  אין "המרזב הנ"ל: למשנה בפירושו אבא בר ירמיה רב
חזקה, למקומו ויש בונה, תחתיו לבנות רוצה שאם חזקה,
מודה  רבינו גם [וכאן עוקרו". אינו לעוקרו בא שאם
למעלה). (ראה החצר בעל על הגג בעל בחזקת שהמדובר
יסודות  יערער החצר בעל יבנה שאם חזקה, לה יש ומזחילה
הזכיר  לא ולכן וטיט. באבן הרוב עלֿפי הבנויה המזחילה
שגם  כנראה, חשב, והראב"ד מזחילה, ולא צינור אלא רבינו
ולכן  הגג, בעל על החצר בעל בחזקת מתפרשת זו בבא
לערער  רוצה עצמו הגג בעל אם החצר, לבעל לו מה שאל:

שלו?]. המזחילה א.49)בנין הלכה למעלה כמבואר
שגם  ב, הלכה למעלה (ראה טפח שגדלו בצינור והמדובר

כא. ס"ק קנג סימן בסמ"ע וראה כן). הדין ואין 50)בזיז
עליו. לתלות שצריך בזיז, מהֿשאיןֿכן לזה. מפריע הבנין

.åÈÓ51Â ,B¯·Á ¯ˆÁ ÏÚ Bb‚ ÈÓ „È¯B‰L‰ÁÓ ‡Ï ƒ∆ƒ≈««¬«¬≈¿…ƒ»
ÔÈÙhÓ ÌÈn‰ Ì‡ :‰Ê ¯·„a ˜ÈÊÁ‰Â ,Ba52‰ˆ¯Â , ¿∆¡ƒ¿»»∆ƒ««ƒ¿«¿ƒ¿»»
‰OBÚ - ¯Bpˆ Ì˙BOÚÏÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ Ìˆa˜Ï53ÔÎÂ .54 ¿«¿»¿»∆»¿«¬»ƒ∆¿≈

Ô˜lÁÂ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯Bpˆ C¯c ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡55ÏÚ ƒ»»ƒ∆∆ƒƒ»«≈¿ƒ¿»«
elÙ‡Â .‰OBÚ - ÔÈÙËB Ô¯ÈÊÁ‰Â Ï˙k‰ ·Á¯56˙B·Ï …««…∆¿∆¡ƒ»¿ƒ∆«¬ƒƒ¿

ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk Bbb ÏÚ57‰¯‰Óa ÌÈn‰ e„¯iL „Ú ,58 ««¿ƒ¿ƒ«∆≈¿««ƒƒ¿≈»
‰Ê ÏL ÂÈÓÈÓ e˜ÊÁ‰ È¯‰L ;‰Ba - B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈∆∆¬≈À¿¿≈»∆∆

.B¯·Á ¯ˆÁÏ „¯ÈÏ≈≈«¬«¬≈

שנמסר 51) יוסף, ורב נחמן רב בין ויכוח ו. בבאֿבתרא

לשונות. פני 52)בשני על טיפין טיפין יורדין שהן
הצינור,53)הכותל. דרך במרוכז עכשיו יורדים שהמים

שמותר. בזה מודים הכל ולפיכך החצר, לבעל נוח יותר וזה
לפי 54) ואילו יוסף. רב כן סובר הראשון, הלשון לפי

נחמן. רב גם כן סובר השני, את 55)הלשון שהסיר
הכותל. כל פני על מתפשטים שוב והמים הצינור,

בצריפא 56) עובדא "ועבד האחרון, הלשון לפי יוסף כרב
דבוקות 57)דאורבני". הדפנות וראשי גג לו שאין בנין,

כזה: בזו, ז.Aזו הלכה סוכה מהלכות בפ"ד וראה .
וכן 58) יתר, במהירות המים יורדים משופע, שהגג שמתוך

מיגאש. ר"י כתב

.æÏ˙k59da ÔÈÙzL eÈ‰ Ì‡ :ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÔÈaL …∆∆≈¿≈¿ƒ¿ƒ»À»ƒ»
ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰Ê ;Ba ÔÈLnzLÓ Ì‰ÈL -¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆≈ƒ«∆«¿ƒ

Ô‰L Ïk ÂÈ˙B¯B˜60ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰ÊÂ , »»∆≈¿∆≈ƒ«∆«¿ƒ
ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ .ÂÈ˙B¯B˜»»»«…∆∆¿≈¿«≈ƒ¿

Ba LnzL‰Ï ÏBÎÈ61¯ÙÁ .62,‰Ê Ï˙Îa ÔBÚÓL »¿ƒ¿«≈»«ƒ¿¿…∆∆
˜˙LÂ ,˙Á‡ ‰¯B˜ da ÒÈÎ‰Â63e‡¯Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ Ô· ¿ƒ¿ƒ»»««¿»«¿≈¿…ƒ»

‰ˆ¯Â ,‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰¯Bw‰ ÌB˜Óa ˜ÈÊÁ‰ -∆¡ƒƒ¿«»¬ƒ»¿»¿«»¿»»
ÛÈÏÁÓ - ‰·ÚÂ ‰ÏB„‚ ‰¯B˜a dÙÈÏÁ‰Ï ÔBÚÓL64. ƒ¿¿«¬ƒ»¿»¿»¿»»«¬ƒ

‰˙È‰65È‡¯Ú ˙kÒ ‰¯Bw‰66‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk : »¿»«»À«¬«»¿ƒ…
ÈzÏÁÓ ‡Ï :¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ,Ì˙Ò da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»∆¬≈¿≈≈…»«¿ƒ
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ;È‡¯Ú ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,EÈzÁp‰Â¿ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿≈∆¬«¿««¿ƒ

Ì‡Â .È‡¯Ú ‰Ê ÔÈ‡L ,˜ÈÊÁ‰ - ÌBÈ67‚Á‰ ÈÓÈ ˙kÒ ∆¡ƒ∆≈∆¬«¿ƒÀ«¿≈∆»
‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk :‡È‰68¯Á‡Ï ;˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -69 ƒ»ƒ¿«¿≈∆»…∆¡ƒ¿««

Ì‡Â .˜ÈÊÁ‰ - ‰Ú·L70Ï˙ka ‰¯Bw‰ L‡¯ ¯aÁ ƒ¿»∆¡ƒ¿ƒƒ≈…«»«…∆
ËÈËa71‡e‰Â .˜ÈÊÁ‰ „iÓ -72Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL ¿ƒƒ»∆¡ƒ¿∆»ƒ¿»»∆¿≈

.‰ÁÓ ‡ÏÂ ‰‡¯ B‡ ,BnÚ ÚiÒƒ«ƒ»»¿…ƒ»

ה.59) יותר 60)בבאֿבתרא לא אבל הם, כבדים אם אף
סעיף  קנג סימן (רמ"א המנהג אחר בזה והולכים המדה, על

ו.61)יד). שם ובגמרא שם, במשנה נראה וכן פשוט.
להלן. הובא שתוכנה נחמן רב של ו.62)כמימרא שם

נ. הערה למעלה אלו 63)וראה שבחזקות לשיטתו, רבינו
(מגידֿמשנה). בטענה ולא שנים בשלש לא צורך אין

יוסף.64) וכרב נחמן, רב של שני ו:65)כלשון שם
רבינא. של בלבד 66)מימרא לצל שעשויה קייצית סוכה

שמונה,68)שם.67)(שם). אלא דוקא, לאו שבעה
מיימוניות  (הגהות לסתרה יכול אינו בשמיניֿעצרת שהרי

'תוספות'). חג,69)בשם לשם נעשתה זו שסוכה מפני
שדעתו  ברור כן ואם חג, לסוכת יותר צריך לא ועכשיו
מהֿשאיןֿכן  ושנה. שנה לכל החג לסוכת אולי או לקבע,
שם  ברש"י וראה יום, לשלשים אלא דרכה שאין צל, בסוכת

דמצוה. סוכה ואי ברור 71)שם.70)ד"ה סימן שזה
לקבע. לשיטתו.72)שכוונתו בהתאם רבינו של תוספת

מז). ס"ק שם (הגר"א מא. בבבאֿבתרא דבריו ומקור

.çÈÓ73ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a ‰Ê Ï˙Îa ˜ÈÊÁ‰L ƒ∆∆¡ƒ¿…∆∆¿»««≈»
ÏÚ ‡l‡ BÏ ÏÁÓ ‡Ï È¯‰L ;‰iL ‰¯B˜a ˜ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«
Ï˙k‰ ÔÈ‡L ‰„B‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Á‡‰»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»∆≈«…∆

‰Ê74;BÊ ‰¯B˜ ˙ÒÎ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ B¯·Á ‡l‡ ,BlL ∆∆∆»¬≈»«««¿»«»
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‰Ê Ï˙kL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡75da È‡ ÛzL76ÏÈ‡B‰ , ¬»ƒ»«∆…∆∆À»¬ƒ»ƒ
ÔÓ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a da LnzL‰Â77zLÓe ,Ln ¿ƒ¿«≈»¿»««∆¡»ƒ¿«≈

˙q‰ ˙Úe·L Ú·MiL ¯Á‡ ,ÔlÎa78ÏÎa ÛzL ‡e‰L ¿À»««∆ƒ»«¿«∆≈∆À»¿»
.Ï˙k‰«…∆

מהויכוח 73) יוצאת היא אך זו, להלכה מפורש מקור אין
קטנה  מקורה מחזיקים אם ו.) (שם יוסף ורב נחמן רב שבין
אלא  היקל לא המיקל שאף הרי - למעלה) (ראה לכבדה
נחלקו  לא - נוספות קורות הכנסת לענין אבל זה, באופן

הזה".74)(מגידֿמשנה). "הכותל תימן: שעד 75)בכ"י
(כסףֿמשנה). השני בחזקת היה מתחילת 76)עכשיו

בו. תימן: ובכ"י להלן. וראה (מ"מ). מיד,77)בנייתו
מתחילת  שותף שהוא שטוען כיון שנים, ג' חזקת צריך ואינו
(בבא  שאמרו מה זו להלכה ומקור (מגידֿמשנה), הבנייה
וזוהי  חזקה", הוי לא כוי בי הונא, רב "אמר ו.): בתרא
בתוך  ראובן של קורותיו "היו להלן: המבוארת ההלכה
אינו  אחת בקורה החזיק שאם רבינו ולדעת וכו'", הכותל
בדין  כאן יש חידוש מה כנ"ל, שניה, בקורה להחזיק יכול
אלא  בכותל? כלל נשתמש לא שעוד כוי" "בי של זה
בזה  ומשמיענו שותפות, בטענת מדובר שכאן עלֿכרחנו
כבר  שאם הרי - חזקה לו אין השתמש שלא זמן שכל
מט). ס"ק קנג, סימן (הגר"א חזקה לו יש השתמש

שלקחה 78) וטוען שנים, שלש בקרקע מחזיק כל כדין
א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פי"א

.èeÈ‰79Ï˙k‰ CB˙a Ô·e‡¯ ÏL ÂÈ˙B¯B˜80„ˆ·e , »»∆¿≈¿«…∆¿«
ÒÈÎ‰Ï ÔÈ¯eÙÁ ˙BÓB˜Ó ÔBÚÓL81ÈL‡¯ Ô‰a ƒ¿¿¬ƒ¿«¿ƒ»∆»≈

˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ˙B¯Bw‰82da ÒÈÎ‰Ï ÔBÚÓL Ô‰a83 «…∆¡ƒ»∆ƒ¿¿«¿ƒ»
ÔÈ‡ È¯‰L .Ba ÛzL ‡e‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙B¯B˜¿≈»ƒ¿…∆À»∆¬≈≈

LÈÓLz Ba BÏ84ÏBÎÈÂ ,85Èz¯ÙÁ È‡L :ÔÚËÏ Ô·e‡¯ «¿ƒ¿»¿≈ƒ¿…∆¬ƒ»«¿ƒ
‰˜zL „Ú ÌÈÎeÓ eÈ‰iL È„k ,Ecˆa el‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆
˙B¯Bw‰ ÒÈÎ˙Â ,EÏ ÏÁÓ‡Â ÈpnÓ Lw·zL B‡ ÈpnÓƒ∆ƒ∆¿«≈ƒ∆ƒ¿∆¿«¿¿«¿ƒ«

ËÓËÓ˙È ‡lL È„k ,Ï˙ka ‰¯ÈÙÁ ‡Ïa86˙Úa ÈÏ˙k ¿…¬ƒ»«…∆¿≈∆…ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿≈
.‰¯ÈÙÁ¬ƒ»

הונא.79) רב של הנ"ל מימרא הוחזק 80)שם, ובזה
בשלו. לא 81)הכותל עדיין זה אבל להכניס, מוכנות

מה 82)הכניס. עדיין לו היה שלא לפי מחילה, מטעם
למחות. מה ונגד בהן.83)למחול תימן: בכ"י

שותפות.84) בטענת שהמדובר שם,85)כנ"ל, הוא כן
הונא. רב דברי תימן:86)בסוף ובכ"י יתמוטט.

"יתנדנד".

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בתוך 1) לעשות רשאי אדם שאין הדברים מן קצת נתבארו

אם  חבירו, את יזיק שלא כדי חבירו לרשות סמוך שלו
והשני  עלייה בעל כשהאחד אם כאחד, שווים בששניהם

נשלמו. ולא התחתון. הבית בעל

.àÌ„‡ ¯tÁÈ ‡Ï2¯Ba3ÁÈL ‡ÏÂ4‰¯ÚÓ ‡ÏÂ5‡ÏÂ , …«¿…»»¿…ƒ«¿…¿»»¿…
‡È·È6˙Î¯a ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡7˙B¯LÏ ÌÈn‰8 »ƒ««««ƒ¿…«¬∆¿≈«««ƒƒ¿

BÏ˙k „ˆa ,ÒaÎÏ ÌÈ„‚a da9B¯·Á ÏL10Ì‡ ‡l‡ , »¿»ƒ¿«≈¿«»¿∆¬≈∆»ƒ
„ÈÒÈÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙kÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk11Ï˙ÎÏ „ÈÒa ≈ƒ¿ƒƒ…∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆

„vÓ ‰n‡‰ Ï˙k B‡ ‰Ê ÌÈn‰ ‰Â˜Ó B‡ ‰Ê ¯Ba∆ƒ¿≈««ƒ∆…∆»«»ƒ«
ÌÈn‰ eÚÈÏ·È ‡lL È„k ,B¯·Á12e˜ÈfÈÂ13.B¯·Á Ï˙k ¬≈¿≈∆…«¿ƒ««ƒ¿«ƒ…∆¬≈

סמוך 2) בור אדם יחפור "לא יז.): (בבאֿבתרא במשנה
ולא  המים אמת ולא מערה ולא שיח ולא חבירו של לבור
שלשה  חבירו מכותל הרחיק אלאֿאםֿכן כובסין נברכת
שם  מקובצת' (ב'שיטה הראב"ד ופירש בסיד". וסד טפחים
יחפור  "לא א. בבות: לשתי מחולקת הנ"ל שהמשנה יט.)
מערה  ולא שיח "ולא ב. חבירו". של לבורו סמוך בור אדם
בו  שאין בבור עוסקת הראשונה והבבא בסיד". וסד וכו'
בחפירה, מזיק הוא עמוק הוא שהבור שמכיון אלא מים,
מרפית  קא מחיית, דקא ומרא מרא "כל שם: אמרו זה ועל
אתה  מכה, שאתה וחפירה חפירה כל =) לארעאי" לה
כיון  בסיד", "וסד נזכר לא זו ובבבא קרקעי). את מרפה
החפירה  עלֿידי נדנוד אלא מים) לחות =) מתונא שאין
שאינם  ומערה, שיח בדבר השניה הבבא ואילו בלבד.
מים, בהם כשיש מדובר כך, כל מזקת חפירתם ואין עמוקים
=) דמתונתא" היזיקא "רישא יט.): (שם אמרו זה ועל
הרחקה  גם צריך ולפיכך המים). לחות משום ההיזק ברישא,
(שם  בגמרא שאמרו ומה בסיד. לסוד וגם טפחים שלשה
על  אלא זה אין שנינו" בורו מכותל יהודה, רב "אמר יז:)
"מכותל  בה שנזכר השניה הבבא אבל הראשונה, הבבא
רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה בנין, כותל בכל מדובר חבירו"
מ). סימן שלישי חלק ראובן' ('דגל להלן שיבואר כמו

לשתי 3) המשנה שחילק התנא. של מדרכו שינה רבינו
בו  שאין מים, בו שאין בבור הראשונה בבבא ודיבר בבות,
והמדובר  וכו' ומערה ושיח בור כלל אלא - בסיד לסוד צורך
וכמו  וכו', המים ואמת ומערה שיח כמו מים, בו שיש בבור
בור  ודין וכו'". המים יבליעו שלא "כדי בסוף: שמסיים
ראובן' ('דגל שם עיין י, הלכה להלן הביא מים בו שאין

כלֿכך 4)שם). עמוק ואינו ארוך שהוא בור, מין הוא אף
בור. ומכוסה 5)כמו מרובעת שהיא אלא כבור, היא אף

אמה.6)בתקרה. שרחבה "נברכת",7)תעלה במשנה:
צורך  ויש הגשמים. מי מתקבצים ובה בקרקע, חפירה והיא
המים  המים, שבאמת לחוד, ובריכה לחוד המים אמת לפרט
בכל  ויש ועומדים, נקווים המים ובבריכה תמיד. נגררים
פירוש  וראה יט.). שם (גמרא ושלילה חיוב מהם אחד

לרבינו. "מחמצן"8)המשניות בין חילקו יט, שם בגמרא
להלן, הובא שדינו "נדיין" לבין כאן, שהובא לזה המתאים

ה. למעלה 9)הלכה וראה חבירו, של בנין כותל היינו
א. תימן,10)הערה בכ"י זה וכעין רומי, בדפוס הוא כן
נכון. גם 11)וכן דברים: שני שצריך מורה, החיבור "ו"

שם  בגמרא הוא וכן בסיד. לסוד גם טפחים, שלשה הרחקת
שניהם, שצריך כלומר, תנן". בסיד, דוסד "פשיטא, יט.
שאין  רבינו סובר - הנ"ל בסוגיא זאת שדחו ואע"פ
בתקפה. נשארת הנ"ל וה"פשיטא" הדיחוי, עם להתחשב

א.12) הערה למעלה וראה יט. שזהו 13)שם לומר וצריך
שעל  יוסי, כרבי פוסקים אנו זה בלי שהרי בידים, נזק כמו

ר  דברי וראה עצמו, את להרחיק י הניזק בפרק להלן בינו
ה. הלכה

.áÔÈ˜ÈÁ¯Ó14˙Ùb‰ ˙‡15˙Ùf‰ ˙‡Â16ÁÏn‰ ˙‡Â «¿ƒƒ∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆«∆«
ÌÈÚÏq‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡Â17‰LÏL B¯·Á ÏL BÏ˙kÓ ¿∆«ƒ¿∆«¿»ƒƒ»¿∆¬≈¿»
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B‡ ,ÌÈÁÙË18ÔÈ˜ÈÁ¯Óe .„ÈÒa „Ò19ÌÈÚ¯f‰ ˙‡20 ¿»ƒ»¿ƒ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ
‰L¯Án‰ ˙‡Â21‡nb‰ ˙‡Â22ÈÓÈÓ da ıa˜˙nL ¿∆««¬≈»¿∆«À»∆ƒ¿«≈»≈≈
ÌÈÏ‚¯23Ï˙k‰ ÔÓ24ÌÈÁÙË ‰LÏL25. «¿«ƒƒ«…∆¿»¿»ƒ

שם.14) המשנה, אחרי 15)המשך הזיתים, "פסולת
[ובמסכת  המשניות). בפירוש (רבינו השמן" את שמוציאין
השומשמין". פסולת "וכן רבינו: כתב א, משנה פ"ד שבת
א  הלכה שבת מהלכות בפ"ד וראה מז: שם בגמרא וכן

ב]. במשנה,16)והערה הוא (וכן "הזבל" תימן: בכ"י
לחםֿמשנה. וראה מדעתו, מרכבתֿהמשנה הגיה וכן שם).
ראה  שבהם, החום מחמת הכותל את מקלקלים אלו וכל

שם. שבת מתחת 17)בהלכות האדמה את מחלידים והם
ד"ה  ב'תוספות' יט. (שם תיחוח עפר אותה והופכים לכותל,

ר"ח). בשם אחד 18)משום, אמצעי שמספיק ברור, כאן
בסיד", סד "או שם: במשנתנו מפורש בגירסתנו לרבינו. אף
מתוך  שהעלו בסיד) וסד ד"ה (שם ה'תוספות' לדברי ואף
מפורש, יוצא - החיבור) (=ב"וו" "וסד" הגירסא: את  דיון
אחד. אמצעי מספיק שכאן יט. בגמרא וטריא השקלא מתוך

א. הלכה למעלה בלחםֿמשנה המשך 19)וראה זה, אף
שם. את 20)המשנה סמכו שם, בגמרא בשקלאֿוטריא

בזרעים, אך רטיבות. משום הזאת: הבבא כל של הטעם
ומעלים  הקרקע את "שמחלידים והוא: מיוחד, טעם נאמר

יט:) (שם תיחוח" כי עפר כללית, בלשון רבינו וכתב
יש  אז שהרי מחרישה, בלי יד, במפולת כשזרעו גם המדובר
בלחםֿמשנה. וראה בגמרא. שהעלו כמו לאסור, אחר טעם

לאילנות,21) בחרישה כאן שמדובר ציינו, שם, בגמרא
יש  הרי אחרת כי מים, בבריכת צורך שאין ישראל, ובארץ
הכוללת  סתמית, בלשון כתב ורבינו לאסור. אחרים נימוקים

לחםֿמשנה. וראה המקרים, "מי 22)כל שם: במשנה,
חנה, בר בר רבה לדעת פירשוה יט:) (שם ובגמרא רגלים".
ב"שופכין". חבירו, של כתלו בצד מים להשתין המתיר
שפירשו  מיגאש ור"י כרש"י (דלא "גומא" רבינו ופירשה
פסק  שרבינו ואע"פ אחת). בבת ושופכם רגלים מי שמקבץ
ישתין  "לא אלא חנה, בר בר כרבה שלא ו) הלכה (להלן
ממנו  הרחיק אלאֿאםֿכן חבירו של כתלו בצד מים אדם
שכותל  משום "גומא" כאן רבינו כתב - טפחים" שלשה
אין  אצלו מים שהמשתין כותלֿאבנים גם כולל כאן האמור
ואילו  שם), להלן (ראה בלבד אחד טפח אלא להרחיק צריך
 ֿ (כסף טפחים שלושה ממנו גם להרחיק צריך ב"גומא"

המגיה). בשם סתם 23)משנה לא אבל רגלים, מי ודוקא
תדירים  שהם הכובסין, ונברכת לבור דומה זה ואין מים,

(מגידֿמשנה). ראה 24)יותר כותלֿאבנים, גם והיינו
כ. הערה אינו 25)למעלה וכן "סיד". רבינו הזכיר ולא

שם  הרמ"א ובהגהת קנה, סימן ב'טור' ועיין שם. במשנה
יד. סעיףֿקטן שם הגר"א וביאור ה, סעיף

.âÔÈ˜ÈÁ¯Ó26ÌÈÁÙË ‰LÏL [Ï˙k‰ ÔÓ] ÌÈÁ¯‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆»≈«ƒƒ«…∆¿»¿»ƒ
‰BzÁz‰ ÌÈÁ¯‰ ÔÓ27Ô‰L ,28ÔÓ ‰Úa¯‡ ƒ»≈«ƒ««¿»∆≈«¿»»ƒ

‰BÈÏÚ‰29B˙B‡ „ÈÈ ‡lL È„k ,30‡lL È„k B‡ , »∆¿»¿≈∆…»ƒ¿≈∆…
ÌÈÁ¯‰ ÏB˜a epÏ‰·È31. ¿«¬∆¿»≈«ƒ

שם.26) המשנה, שהוזכר 27)המשך "השכב" הוא 
גבי 28)במשנה. על זו אבנים משתי מורכבות שהריחיים

טפח. מהתחתונה קצרה שהעליונה "הרכב"29)זו, הוא
שם. ויש 30)שבמשנה, גדולים שהריחיים ובאופן יח. שם

רבה. תנודה כגון 31)בהם גדולה, תנודה שאין באופן
כ:). (שם קטנים בריחיים

.ãÔÈ˜ÈÁ¯Ó32ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ¯epz‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆««ƒ«…∆¿»¿»ƒ
B˙ÈÚ˜¯wÓ33B˙ÙOÓ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,34ÌÁÈ ‡lL È„k , ƒ«¿»ƒ∆≈«¿»»ƒ¿»¿≈∆…»≈

.Ï˙k‰«…∆

שם.32) המשנה, שבמשנה.33)סוף "הכליא" הוא
העליונה 34) ושפתו ומתקצר, ועולה מלמטה רחב שהתנור

טפח. הקרקעית מן פחותה

.äÔ·‡35- eaÏ˙iL „Ú ‰ÈÏÚ ÌÈ„‚a ‰kÓ Ò·Bk‰L ∆∆∆«≈«∆¿»ƒ»∆»«∆ƒ¿«¿
;B¯·Á ÏL Ï˙kÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ d˙B‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ»«¿««ƒ…∆∆¬≈

ÔÈÊz ÌÈn‰ ,‰ÈÏÚ ‰kÓ Ò·Bk‰L ˙ÚaL36ÔÈ˜ÈfÓe ∆¿≈∆«≈«∆»∆»««ƒƒ»ƒ«ƒƒ
Ï˙kÏ37. «…∆

יט.).35) (שם אבוה בר רבה של ומימרא ואז 36)ברייתא
גדולה. יותר הרחקה צריכה ולפיכך למרחוק, אף נתזין הם
בה  ששורים יז.) (שם שבמשנה הכובסין" ל"נברכת בניגוד
בלבד, טפחים שלשה אלא להרחיק צורך שאין הבגדים

יט.). שם (גמרא א הלכה למעלה מכיון 37)כמבואר
(כמו  לבנים לכותל אבנים כותל בין רבינו הבדיל לא שכאן
בדבר  חילוק אין שכאן נראה - ו) הלכה להלן שחילק

בזה. חולקים שיש מיימוניות הגהות וראה (מגידֿמשנה),

.å‡Ï38‡l‡ ,B¯·Á ÏL BÏ˙k „ˆa ÌÈÓ Ì„‡ ÔÈzLÈ …«¿ƒ»»«ƒ¿«»¿∆¬≈∆»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÁÙË ‰LÏL epnÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ·‡ Ï˙Îa Ï·‡ ;ÌÈ·Ï Ï˙Îa ?ÌÈ¯eÓ‡39˜ÈÁ¯È - ¬ƒ¿…∆¿≈ƒ¬»¿…∆¬»ƒ«¿ƒ
ÌÈ·‡‰ eÈ‰ Ì‡Â .ÁÙË40ÁÈÁˆ41ÔÈzLÓ - ÚÏÒ42 ∆«¿ƒ»»¬»ƒ¿ƒ«∆««¿ƒ

.‰˜Á¯‰ ‡Ïa Bcˆa¿ƒ¿…«¿»»

יט:38) שם הובאה פ"א, בבאֿבתרא שהם 39)תוספתא
יותר. הם 40)חזקים הכותל, עשוי מהם אלו, שאבנים

הגר"א  ביאור וראה אחר, פירוש שם ולרש"י הסלע. ממין
לז. ס"ק קנה, מזקת 41)סימן הרטיבות ואין מאוד, יבש

כלל. מותר,42)לה להשתין שרק רבינו מלשון כנראה
דעת  זו אין אך להרחיק. צריך רגלים מי של גומא אבל

כב. ס"ק שם סמ"ע וראה רבינו, לפי יוסף' ה'בית

.æÔÈ˜ÈÁ¯Ó43È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ C·BM‰Ó Ìlq‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆«À»≈«»«¿««¿≈
‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL44Ìlq‰ ÁÈpnL ˙Úa45‰ÏÚ˙Â , ∆…ƒ¿…«¿ƒ»¿≈∆«ƒ««À»¿«¬∆

˙BÏÊBb‰ ÏÎ‡˙Â C·BMÏ46. «»¿…««»

במשנה.43) כב: עופות.44)שם הטורפת קטנה, חיה
פוסק 45) (שרבינו יוסי רבי שגם בידים, מזיק זה נקרא שאז

בזה. מודה ה"ה) פ"י לקמן אלא 46)כמותו, זה אין כי אם
אלא  פטרוהו לא - מלשלם פטור נזק והגורם בלבד, נזק גרם
אסור  - ההיזק לכתחילה לעשות אבל ההיזק, עשה כשכבר
הסולם, בעל של אינה כשהנמיה [והמדובר שם). (בגמרא
ראה  שהזיק, שורו כדין נזקה על הוא חייב שלו, היא שאם

א]. הלכה ממון נזקי מהלכות פ"א

.çÔÈ˜ÈÁ¯Óe47‰ÏÈÁÊn‰ ÔÓ Ï˙k‰ ˙‡48B¯·Á ÏL «¿ƒƒ∆«…∆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

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96



קנה mipky zekld - oipw xtq - ixyz 'e ycew zay mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌB˜Ó ‰È‰iL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡49‰ÏÈÁÊn‰ ÏÚ·Ï «¿««¿≈∆ƒ¿∆»¿««««¿ƒ»
Û˜ÊÏ50Ôw˙Ïe ÌlÒ51ÏÈ‡B‰ ,BlL ‰ÏÈÁÊÓ52˜ÈÊÁ‰Â ƒ¿…À»¿«≈«¿ƒ»∆ƒ¿∆¡ƒ

da53. »

שם.47) המשנה, המחובר 48)המשך הגדול הצינור
הצינור  דרך החצר אל הגג מן המים יורדים ובו לגג, מסביב

ה. הלכה פ"ח למעלה וראה למעלה 49)הקטן. כי ואם
כדי  אלא למזחילה מתחת לבנות אסרו שלא מבואר שם
תחתיה, בבונה אלא אינו זה כל - הבנין את יערער שלא
הסמוך  בשטח בנייה אבל הסולם, לזקיפת מפריעה שאינה
(מגידֿמשנה). הסולם לזקיפת מפריעה למזחילה,

מהלכלוך 51)להעמיד.50) המזחילה את לנקות
המים. קילוח את שמעכבים בה, הנופלים והצרורות

ולא 52) טענה לא אלו בענינים צריך שלא לשיטתו, ורבינו
אחרים. ראשונים לשיטת בניגוד שנים, שלש חזקת

שמסביב 53) בשטח ולא במזחילה, אלא החזיק שלא ואף
המזחילה, את לתקן האפשרות לו תנתן לא אם - לה
כאן  ואין (מגידֿמשנה). כלום ממנה יהנה ולא תתקלקל

מיידי. היזק כאן אין שהרי נזק, הרחקת משום
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eLe„iL È„k59ÌÈ¯·c ‰na .ı¯‡‰ ˜fÁ˙˙Â ÌÈa¯ Ba ¿≈∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»»∆«∆¿»ƒ
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ı¯‡‰ ˜efÁ CÈ¯ˆ BÈ‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt64. »≈«¿««≈»ƒƒ»»∆

חבירו 54) לכותל סמוך כותלו שהיה "מי במשנה: כב. שם
ארבע  ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן אחר, כותל לו יסמוך לא -
(=הכותל  סמיך?" היכי "וקמא הקשו: שם ובגמרא אמות".
שהיה  מי קתני, "הכי רבא: ומתרץ סמך), האיך הראשון
כותל  לו יסמוך לא - אמות בארבע חבירו לכותל סמוך כותלו
מיגאש  ר"י ובפירוש מינכן, בכ"י שם הנוסחא (כן אחר"
גרסינן  ולא שם, סופרים בדקדוקי ראה מקורות. כמה ובעוד
"שרוחב  מיגאש: ר"י ופירשה ונפל"). אמות ארבע "ברחוק
שכתב  וכמו גאם, (כמין חבירו של כותלו לאורך סמוך כותלו
כנגד  אחר כותל לו יסמוך לא המשנה) ובפירוש כאן רבינו
(בית) ממנו לעשות חבירו של כתלו אורך כנגד ארכו,
וכסףֿמשנה  מגידֿמשנה ועיין רבינו, (כדברי [בי"ת]"

לב). ס"ק קנה, סימן צריך 55)והגר"א לא הצד ומן
הנ"ל. גמרא (=דריסה), דוושא חוסר משום בו שאין הרחקה,

הצד"). מן עסקינן, במאי "הכא שם: ולשמעון 56)(ועוד
היה  לא ראובן של שכותל כיון זה, כותל לבנות מותר היה

ע. הערה להלן וראה ל"ך"57)אז, דומה יוונית, אות
שמעון.58)עברית. של כותלו ויש 59)מכנגד שידרסו.

המלך, מן הקרקע שניהם כשקנו כאן שהמדובר מפרשים,

הכותל  מן חוץ קרקע אמות ארבע להם נשתעבדו שבסתמא
(מגידֿמשנה). דוושא ורבי 60)לשם רב בדברי שם,

שלא 61)אושעיא. בפנים,מתוך בגינה ללכת מרבים
גינה). כותל אלא ד"ה שם (רש"י מבחוץ דישה היא צריכה

לרב.62) אף חנינא, בר יוסי רבי הכרעת ולפי אושעיא, רבי
ונקראת 63) הקרקע, את כהוגן לדוש הספיקו לא שעדיין

וראה  יג, סעיף קנה סימן (רמ"א שנה חמשים עד חדשה
לג). ס"ק שם היא,64)סמ"ע יפה שסברא הראב"ד כתב

מי  קתני, "הכי למעלה: שהובאה מיגאש, ר"י נוסחת ולפי
מפורש  - אמות" בארבע חבירו לכותל סמוך כותלו שהיה
היה  שאם הרי אמות, ארבע היה חבירו של שהכותל בגמרא
קנה  סימן (הגר"א "דוושא" דין בו אין - אמות מארבע פחות

במגידֿמשנה). וראה לו, ס"ק

.éÈÓ65¯Ba ¯tÁÏ ‡aL66¯ˆÓÏ CÓÒÏ e‰„O ÛBÒa ƒ∆»«¿…¿»≈ƒ¿…¿∆∆
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¯Ba‰ Ï˙k ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - Bcˆa ¯Ba ¯tÁÏ«¿…¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ…∆«
˙B¯Ba‰ ÈL ÏÏÁ ÔÈa ‡‰iL „Ú ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«∆¿≈≈¬«¿≈«

ÌÈÁÙË ‰ML70Ì‡Â .71‰ÈeOÚ B¯·Á ‰„O ‰˙È‰72 ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿»¿≈¬≈¬»
CÓBÒ BÈ‡ - ˙B¯B·Ï73˜ÈÁ¯iL „Ú ,74¯ˆn‰ ÔÓ ¿≈≈«∆«¿ƒƒ«∆∆

- ¯tÁÏ B¯·Á ‡B·iLÎe .¯tÁÈÂ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿«¿…¿∆»¬≈«¿…
.¯tÁÈÂ e‰„O CB˙a ÌÈÁÙË ‰LÏL ‡e‰ Ìb ˜ÈÁ¯È«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿…

יז:65) ההיזק 66)בבאֿבתרא וכל מים, בלי בור היינו
א. הערה למעלה וראה בלבד, החפירה עצם הוא

בור.67) שם אין ולחבירו חבירו. בית 68)לגבול שהוא
בידים. אותו משקים ואין גשמים, במי לו שדי הבעל,

בור.69) לחפור פעם וירצה ימלך שמא כיון 70)בטענה,
להרחיק  השני צריך - בהיתר וסמך כדין, עשה שהראשון
ויש  אביי). ד"ה יז: (שם ה'תוספות' כתבו וכן כשיעור,
זה, בגלל לסבול מחוייב שאינו לטעון יכול שזה אומרים,
(מגידֿמשנה). הרחקה בלי לחפור לזה ונתן מקודם שוויתר

השני.71) הלשון וכפי כאביי, ולא בית 72)כרבא כגון
בידים. אותה להשקות שצריך שלא 73)השלחין, מכיון

אלא  שם, הניזק עוד כשאין למצר סמיכה דין רבינו הזכיר
המגידֿמשנה  סובר - ההרחקות ביתר ולא בלבד בבור
ביתר  ולא כרבא, הלכה בבור שרק ד) הלכה (למעלה
את  להרחיק הניזק שעל יוסי כרבי שהלכה לפי ההרחקות,
אז  המזיק), של (=חיציו דיליה" "גירי זהו אם ורק עצמו,
לומר  איֿאפשר קיים, הנזק שאין זמן וכל להרחיק, הוא חייב
החפירה  שעצם בגמרא אמרו בבור ורק שלו, חצים הם שאלו
ולא  כותל לא בה לחבירו אין אם אפילו חבירו, לקרקע מזיק
והגהות  יחפור, לא ד"ה יז. שם 'תוספות' וראה בור,

כאן. ולחםֿמשנה ב, אות כאן הזכיר 74)מיימוניות לא
בבור  מדובר שכאן לפי א, בהלכה כמו הסיד ענין רבינו כאן
וכל  אחרים, לתשמישים עשוי שהוא מים, בו שאין ריק

א  אינו שבמשנה,ההיזק הראשונה הבבא וזוהי החפירה. לא
א. והערה א הלכה למעלה ראה יחפור, לא פרק בתחילת
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‰¯ÈÎ·e83ÁÙË -84Ì‡Â .85ÌÈÓBzÁ ÏL ¯epz86‡e‰ ¿ƒ»∆«¿ƒ«∆«¿ƒ
ÏL ‰¯ÈÎ·e .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈzÁz ‡‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆¿≈«¿»«¿»»¿»ƒ¿ƒ»∆
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈÁÙË ‰LÏL - ÔÈÓBzÁ«¿ƒ¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

¯eÚM‰87‰Ó ÌlLÓ - ‰˜Èf‰Â L‡‰ ˙‡ˆÈ Ì‡ , «ƒƒ»»»≈¿ƒƒ»¿«≈«
‰˜Èf‰M88¯‡a˙iL BÓk ,89BÓB˜Óa90. ∆ƒƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במשנה.75) כ: וכן 76)שם זה, על זה מעכבים ושניהם
(ולא  אדם יעמוד לא ד"ה סא: בבאֿקמא ה'תוספות' פירשו
מעכבים, העיר שבני יעמיד, לא ד"ה שם רש"י כפירוש

אחד). אדם של כולו הוא שהבית מפי 77)והיינו, היינו,
כן). אם אלא ד"ה שם, לב"ב (רש"י התקרה עד התנור

שם).78) (רש"י ריק (רש"י 79)חלל התקרה תשרף שלא
בידים  כמזיק הוא הרי הנ"ל, כשיעור הרחיק לא ואם שם).
פד, הערות להלן עוד וראה א, ס"ק קנה סימן החושן' ('קצות

פז). שם.80)פה, התקרה.81)משנה, של הטיח
התקרה 82) תשרף שלא ממנו, למעלה אמות ארבע כן וכמו

תחתיו). שיהא עד ד"ה שם עשוי 83)(רש"י "בנין הוא
לרבינו), המשניות (פירוש קדרות" שתי בו ששופתין לבשל,

כלֿכך. גדולה האש גם 84)ואין צריך למעלה, אבל למטה.
ב). ס"ק קנה סימן (סמ"ע אמות ארבע ברייתא 85)בכירה

משנתנו. את סותרת תהא שלא אביי, אותה שפירש וכפי שם,
בדנחתומין).86) ד"ה שם (רש"י תדירות ביתר בו שמסיקים
עו).87) הערה למעלה (ראה בידים כמזיק כדעת 88)ואינו

שם. הרי"ף פסק וכן שמעון. כרבי ולא שם, במשנה חכמים
שזו  פטור, - והזיקה ועברה כראוי האש "הרחיק שאם ואע"פ
ב), הלכה ממון נזקי מהלכות (פי"ד היא" שמים בידי מכה
כראוי, הרחיק שם - במשנה סא: בבבאֿקמא שמעון כרבי
הרחיק  שלא כאן אבל "אש", של היזק מכלל גם שיצא באופן
אבל  המזיק", "אדם מכלל אלא יצא לא אמות, ארבע אלא
 ֿ בבבא רי"ף ועיין שם, החושן' ('קצות יצא לא "אש" מכלל

שם). נכון].89)קמא וכן "שנתבאר", הביא עוז [במגדל
ועברה 90) כראוי, הרחיק לא שאם שם, ממון נזקי [בהלכות

לשלם]. חייב - והזיקה האש

.áéÈÓ91¯ˆB‡ ˙Áz ˙eÁ BÏ ‰˙È‰L92‡Ï - B¯·Á ƒ∆»¿»¬«««¬≈…
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B„Èa ˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡106. ≈»ƒ¿¿»

שם.91) המשנה, תבואה,92)סוף בה שאוצרים עלייה,
שאין  ותמרים, רימונים לשומשמין, (פרט וכדומה ויין שמן

להלן). ראה להם, מזיק "לא 93)החום שם: במשנה

הרשב"ם  בשם קנה) (סימן ה'טור' כתב ולפיכך יפתח",
צבעים  של או נחתומים של חנות לו היתה אם שאפילו
האוצר, שתחת לבית חנות אותה לפתוח אסור אחר, בבית
סעיף  (שם, הרמ"א הביא וכן למקום. ממקום עובר שההבל
ולא  "יעשה", וכתב המשנה, מלשון שינה ורבינו בהגהה). ב
אבל  אסור, בה לעשות שדווקא יתכן ולפי"ז "יפתח". כתב
איסור. אין - האוצר שתחת לבית אחרת חנות לפתוח

נחתומין".94) של "חנות שם: מעבדה 95)במשנה,
שם: ובמשנה הרבה. מסיקים בה שגם צבע, לעשיית

צבעין". של הביאה 96)"[חנות] שלא תבואה שחת,
שם). ששת, רב של (מימרא בקר כרפת והיא שליש,

גם 97) יש שבה אלא הבל, עולה בקר מרפת שאף כנראה
לחםֿמשנה. ראה רע, ה'תוספות'98)ריח גם כתבו כן

אוצר) ד"ה (שם כרש"י ולא יפתח). לא ד"ה יח, (שם
להם". קשה "שהעשן חוץֿלארץ 99)שפירש: של יין אף

וראה  שם), יוסף רב של (מימרא לו מזיק שהחום בכלל
שם.100)להלן. וברייתא הישראלי 101)משנה שהיין

משביחו, עוד ואדרבא מפסידו החום ואין חריף, הוא
(שם). לו מזיק הנר חום שאף מחו"ל, ביין משא"כ

שם.102) וברייתא רע.103)במשנה והשמיט שריחה
לענין  בקר לרפת שדומה שאע"פ "אספסתא", כאן רבינו
וראה  (לחםֿמשנה, רע ריח לענין דומה אינה - החום

ח). ס"ק שם שם.104)בסמ"ע בברייתא 105)ברייתא
ביתר  הוא הטעם אותו אך בקר. רפת אלא נזכרה לא שם
היתה). ואם ד"ה יח. (שם ה'תוספות' גם כתבו וכן הדברים.

קודמת 106) בקר רפת היתה "אם נאמר: שם, בברייתא
אינו  האוצר, את פתח שזה לאחר שאף הרי מותר". - לאוצר

הרפת. את לסלק זה צריך

.âé„ak107ıa¯Â ˙Èa‰ ÏÚa108B‡ ,B˙iÏÚ109‰a¯L ƒ≈««««ƒ¿ƒ≈¬ƒ»∆ƒ»
˙BBlÁ da110‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â ,¯ˆB‡ Ba ˙BOÚÏ È„k , »«¿≈«¬»¿»«∆¿»»

B‡ ;¯ˆB‡Ï ˙B¯t ÒÈÎiL Ì„˜ ¯epz111ÏÈÁ˙‰L «…∆∆«¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ
ÔÈÓLÓeL ¯ˆ‡Ï112‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óz B‡ ÌÈBn¯ B‡ ∆¡…¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈

Ô‰a113;ÔÈhÁ‰ ¯ˆ‡L Ì„˜ ¯epz‰ ‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â , »∆¿»«∆¿»»««…∆∆»««ƒƒ
B‡114˙eÁ‰ ÏÚa ‰OÚL115‰lÁÓ116dab ÏÚ ∆»»«««¬¿ƒ»««»

ÏÚa el‡ ÏÎa - ¯ˆB‡‰ ÔÈ·e ˙eÁ‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«¬≈»»¿»≈««
ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆB‡117‡ˆBiÎÂ ¯epz ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â , »¿«≈»»¿ƒ»«¿»»«¿«≈

.el‡ ÏÎa ¯epz‰ ¯ÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ¯ˆB‡‰ ÏÚa ÔÈ‡ - Ba≈««»»»¿»ƒ««¿»≈

נפתרו.107) שלא בעיות, של שורה כ: זילף 108)שם
הרצפה. פני על של 109)מים ושתיהן שם, בעיא זו גם

לחלונות.110)אביי. אור להרבה זקוק והאוצר
שם.111) יהושע, דרב בריה הונא רב של אין 112)בעיא

שם. בגמרא שלנו להם 113)בגירסא מזיק החום שאין
י). ס"ק שם שם.114)(סמ"ע אביי, של בעיא היא זו אף

האוצר.115) בעל הכל עשה פירושו 116)ובקודמים זהו
ר"ח  פירשו וכן (שם). ביתו" גבי על עלייה ל"בנה רבינו של
בנה  האוצר שבעל פירש ורש"י (מגידֿמשנה). מיגאש ור"י

שם. עיין בכיבד 117)אותה, נפתרו: שלא בעיות שכולן
השני. הוא ומי הראשון להיות זכה מהם מי וריבה, וריבץ
אין  ועשה עבר ואם לכתחילה, לעשות לו אין ומספק

מספק. מעשיו מבטלים
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קנז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` h"k oey`x mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil '` wxt m"anx ixeriye"ryz ixyz 'eÎd"ryz'd lel` h"k -

ה'תשע"ה  אלול כ"ט ראשון יום

-dyecwxtq
d`iA ixEqi` zFkld¦§¦¥¦¨

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ואם 1) תושב גר הוא זה ואי הצדק; גרי מקבלין כיצד יבאר

אומרים  הגויים מן שנלקח עבד הזה]; [בזמן אותו מקבלין
וכיצד  דמי; שנולד כקטן שנתגייר גר שבאתה; ראית מה לו

ובשניות. בעריות הגרים דין

.à¯ib˙‰Ï „Á‡ ‡B·iLk ?˜„v‰ È¯b ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ≈≈«∆∆¿∆»∆»¿ƒ¿«≈
‡ÏÂ ÂÈ¯Á‡ e˜c·ÈÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓƒ»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿¿«¬»¿…
˙‡aL ˙È‡¯ ‰Ó :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰lÚ e‡ˆÓÈƒ¿¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»∆»»
ÌÈÈeÂc ‰f‰ ÔÓfa Ï‡¯OiL Ú„BÈ ‰z‡ È‡ ?¯ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈«∆ƒ¿»≈«¿««∆¿ƒ
?Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÔÈ¯eqÈÂ ÔÈÙ¯ËÓe ÔÈÙÁÒÓe ÌÈÙeÁ„e¿ƒ¿À»ƒ¿…»ƒ¿ƒƒ»ƒ¬≈∆
.„iÓ B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - È‡„k ÈÈ‡Â Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿«¿ƒƒ»

.áÌM‰ „eÁÈ ‡e‰L ,˙c‰ È¯wÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒƒ»≈«»∆ƒ«≈
.‰f‰ ¯·ca ÔÈÎÈ¯‡Óe ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯eq‡Â¿ƒ¬«»ƒ«»«¬ƒƒ«»»«∆
˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿
ÔBÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ÔÈ‡Â ,˙B¯eÓÁ¬¿≈«¬ƒƒ¿»»∆ƒƒ¬
ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .ÈL ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï∆∆ƒ¿»≈»«¬≈≈ƒƒƒ»¿»
‡lL „ÚL ,Ú„BÈ ÈÂ‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙BˆÓ ÏL∆ƒ¿≈«¿ƒ¡≈≈«∆«∆…
,˙¯k LeÚ ‰z‡ È‡ - ·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,BÊ ˙„Ï ˙‡a»»¿»ƒ»«¿»≈∆ƒ«»»»≈
ÂÈLÎÚÂ ;‰ÏÈ˜Ò LeÚ ‰z‡ È‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ƒƒ«¿»«»ƒ«»»¿ƒ»¿«¿»
,˙¯k LeÚ ‰z‡ - ·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,¯ib˙zL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»≈∆«»»»≈
ÔÈa¯Ó ÔÈ‡Â .‰ÏÈ˜Ò LeÚ ‰z‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ƒƒ«¿»«»«»»¿ƒ»¿≈«¿ƒ
B„¯ËÏ Ì¯‚È ‡nL ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿≈¿«¿¿ƒ»»∆»ƒ¿…¿»¿
ÔÈ‡ ‰lÁzaL .‰Ú¯ C¯„Ï ‰·BË C¯cÓ B˙Bh‰Ïe¿«ƒ∆∆»¿∆∆»»∆«¿ƒ»≈
‡e‰ ÔÎÂ .ÌÈk¯Â ÔBˆ¯ È¯·„a ‡l‡ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ¿ƒ∆»»»∆»¿ƒ¿≈»¿«ƒ¿≈
˙B˙B·Úa Ck ¯Á‡Â ,ÌÎLÓ‡ Ì„‡ ÈÏ·Áa :¯ÓB‡≈¿«¿≈»»∆¿¿≈¿««»«¬

.‰·‰‡«¬»

.âCk ,˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL ÌLÎe¿≈∆ƒƒ»¿»∆ƒ¿»
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎO B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓƒƒ¿»»∆ƒ¿ƒƒ
ÔÈ‡LÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈ el‡ ˙BˆÓ ˙iOÚaL∆«¬ƒ«ƒ¿≈ƒ¿∆¿«≈»»«»¿∆≈
˙BˆÓ ‰OBÚL ‰ÓÎÁ‰ ÏÚa ‡l‡ ¯eÓb ˜Ècˆ ÌeL«ƒ»∆»«««»¿»∆∆ƒ¿

.ÔÚ„BÈÂ el‡≈¿¿»

.ãÔeÙˆ BÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L ,Ú„BÈ ÈÂ‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¡≈≈«∆»»«»≈»
Ï‡¯OÈ ‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ï‡¯OÈ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÈcvÏ ‡l‡∆»««ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÔÈ‡L ,Ì‰Ï ‰eÙˆ ‡È‰ ‰·BË - ‰f‰ ÌÏBÚa ¯Úˆa¿««»»«∆»ƒ¿»»∆∆≈»
‡nL ,˙Bn‡k ‰f‰ ÌÏBÚa ‰·BË ·¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ¿ƒ¿«≈…»»»«∆»À∆»
ÔÈÚk ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ¯ÎO e„ÈÒÙÈÂ eÚ˙ÈÂ ÌaÏ Ìe¯È»ƒ»¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«»»«»»ƒ¿»

.ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ ÔÓLiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿À«ƒ¿»

.ä,˙eÚ¯t ·¯ Ô‰ÈÏÚ ‡È·Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡Â¿≈«»»≈ƒ¬≈∆…À¿»
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk ‡l‡ ;e„·‡È ‡lL È„k¿≈∆……¿∆»»»¿≈»ƒ«»
È„k ,‰f‰ ¯·ca ÔÈÎÈ¯‡Óe .ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,ÔÈÏk»ƒ¿≈¿ƒ«¬ƒƒ«»»«∆¿≈
;Bk¯„Ï CÏB‰ - Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô·aÁÏ¿«¿»ƒ»«¿…»»¿«≈≈¿«¿
.„iÓ B˙B‡ ÔÈÏÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Ïa˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈≈«¿ƒ∆»»ƒƒ»
ÌÈ‰LÓe .˙È¯a Ì„ epnÓ ÔÈÙÈhÓ - Ïe‰Ó ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»«ƒƒƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
ÔÈÏÈaËÓ Ck ¯Á‡Â ,‰ÓÏL ‰‡eÙ¯ ‡t¯˙iL „Ú B˙B‡«∆ƒ¿«≈¿»¿≈»¿««»«¿ƒƒ

.B˙B‡

.å˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÂÈab ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ‰LÏLe¿»¿ƒ««»ƒƒƒ¿»
‡e‰Â ,‰iL ÌÚt ˙B¯eÓÁ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬««¿ƒ»¿
˙B·ÈLBÓ ÌÈL - ‰M‡ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈna „ÓBÚ≈««ƒ¿ƒ»¿»ƒ»»ƒƒ
ÔÈÚÈ„BÓe ,ıeÁaÓ ÔÈic‰Â ,d¯‡eˆ „Ú ÌÈna d˙B‡»««ƒ««»»¿««»ƒƒ«ƒƒ
˙·LBÈ ‡È‰Â ,˙B¯eÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó d˙B‡»ƒ¿»ƒ¿««¬¿ƒ∆∆
Ô‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ Ô‰Â .Ì‰ÈÙa ˙Ï·BË Ck ¯Á‡Â .ÌÈna««ƒ¿««»∆∆ƒ¿≈∆¿≈«¬ƒƒ¿≈∆
.ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚzLk d˙B‡ e‡¯È ‡lL È„k ,ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿»¿∆«¬∆ƒ««ƒ

.æ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ê ?·LBz ¯‚ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆≈»∆≈»ƒ«»
¯‡L ÌÚ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÈ ‡lL ÂÈÏÚ ÏawL∆ƒ≈»»∆…«¬…»ƒ«»ƒ¿»
‰Ê È¯‰ - Ï·Ë ‡ÏÂ ÏÓ ‡ÏÂ ,Á Èa eeËˆpL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿…»¿…»«¬≈∆
‰nÏÂ .ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ ‡e‰Â ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈À»»¿»»
eÈÈa B·ÈLB‰Ï eÏ ¯znL ÈÙÏ ?·LBz BÓL ‡¯˜ƒ¿»¿»¿ƒ∆À»»¿ƒ≈≈
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

.˙BÏfÓe«»

.ç;‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ ·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«∆«≈≈
dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜ elÙ‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï·‡¬»«¿««∆¬ƒƒ≈»»»«»À»

.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ˜ec˜cÓ ıeÁƒƒ¿∆»≈¿«¿ƒ

.èÔÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜Ïp‰ „·Ú‰»∆∆«ƒ¿»ƒ»≈»ƒ«»≈
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ?˙‡aL ˙È‡¯ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿ƒ
ÔÓ ‰È‰˙Â Ï‡¯OÈ È„·Ú ÏÏÎÏ ÒkzL EBˆ¿̄¿∆ƒ»≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆ƒ
,˙c‰ È¯wÚ BÏ ÔÈÚÈ„BÓ - ‰ˆ¯ Ì‡ ?‡Ï B‡ ÌÈ¯Lk‰«¿≈ƒ…ƒ»»ƒƒƒ»≈«»
BÓk ,Ô¯ÎOe ÔLÚÂ ,˙B¯eÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿»ƒ¿««¬¿»¿»¿»»¿
ÔÈÚÈ„BÓe ,¯‚k B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe .¯b‰ ˙‡ ÔÈÚÈ„BnL∆ƒƒ∆«≈«¿ƒƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÏbÏ‚Ó - Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈna ‡e‰Lk B˙B‡¿∆««ƒ¿ƒ…»»¿«≈¿«¿¿ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎBÓe L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk ÂÈÏÚ»»»¿≈»»…∆¿¿≈»ƒ
ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .Ôk ÏÚ ¯˙BÈ BÓi˜Ï ¯eÒ‡Â ,˙BÏÊÓe«»¿»¿«¿≈«≈¿ƒƒ¿»»»
·LBz ¯‚ ‰È‰È ‡l‡ ÏaËÈ ‡ÏÂ ÏBnÈ ‡lL ‰lÁzÓƒ¿ƒ»∆…ƒ¿…ƒ¿…∆»ƒ¿∆≈»
ÔÈ‡Â .·LBz ¯‚ ‡e‰Lk B˙„B·Úa BÓi˜Ï ¯zÓ -À»¿«¿«¬»¿∆≈»¿≈

.Ï·Bi‰ ÔÓÊa ‡l‡ ‰Êk „·Ú ÔÈÓi˜Ó¿«¿ƒ∆∆»∆∆»ƒ¿««≈

.éÌ‰ÈÏÚ ÌÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»≈¬ƒ¬≈∆
,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ,ÂÈ·‡ ˙L‡Â ,Bn‡ ‡l‡ ‰Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ«¬≈ƒ



d`iaקנח ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz '` ipy mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰Ó‰·e ,¯ÎÊÂ ,LÈ‡ ˙L‡Â¿≈∆ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
ÔÈ¯zÓ - ˙BÈ¯Ú ¯‡L Ï·‡ ;Ô‰È˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ¿»ƒƒ¿¬≈∆¬»¿»¬»À»ƒ

.Ô‰Ï»∆

.àé¯¯ÁzLpL „·ÚÂ ¯ib˙pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆∆ƒ¿«¿≈
BÏ eÈ‰L ¯Oa ¯‡L ÏÎÂ ,„ÏBpL ÔË˜k ‡e‰ È¯‰ -¬≈¿»»∆»¿»¿≈»»∆»
ÔÈ‡ - „·Ú ‡e‰Lk B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk¿∆≈»ƒ«»¿∆∆∆≈»
˙Á‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ - Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙ Ì‡Â ,¯Oa ¯‡L¿≈»»¿ƒƒ¿«≈¿≈≈«»«««

.ÏÏk ‰Â¯Ú ÌeMÓ Ì‰Ó≈∆ƒ∆¿»¿»

.áé‡OiL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯znL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆À»¿≈»ƒ«»∆ƒ»
e¯Ò‡ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ ;e¯ib˙pL Bn‡Ó B˙BÁ‡ B‡ Bn‡ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«¿¬»¬»ƒ»¿
‰¯eÓÁ ‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,‰Ê ¯·„»»∆¿≈∆……¿»ƒ¿À»¬»
ÌBi‰Â ,‰¯eÒ‡ BÊ BÏ ‰˙È‰ LÓ‡L ;‰l˜ ‰M„˜Ïƒ¿À»«»∆∆∆»¿»¬»¿«
d˙ei‚a ‡È‰Â B˙BÁ‡ B‡ Bn‡ ÏÚ ‡aL ¯b ÔÎÂ .˙¯zÓÀ∆∆¿≈≈∆»«ƒ¬¿ƒ¿«»

.˙È¯Îp‰ ÏÚ ‡·k ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿»««»¿ƒ

.âéÌ‡ ?¯Oa ¯‡L ÏL ˙BÈ¯Úa ÌÈ¯b‰ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«≈ƒ«¬»∆¿≈»»ƒ
B‡ Bn‡Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk ÈeO ‰È‰»»»¿∆≈»ƒ«»¿ƒ
;e¯‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - e¯ib˙Â B˙BÁ‡Ï«¬¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ»¿∆≈«¿
- BzL‡Â ‡e‰ ¯ib˙Â ˙BÈ¯Ú ¯‡LÏ ÈeO ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ¿»¬»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿
¯Á‡ Ì‡‰ ¯‡La ¯eÒ‡ ¯b .Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ»≈»ƒ¿≈»≈««
ÏÚ Û‡ .·‡‰ ¯‡La ¯zÓe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ib˙pL∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ¿≈»»««
,ÌÈÓB‡z ÔB‚k ,ÂÈ·‡Ó B¯‡L ‰fL È‡cÂa Ú„BiL Ètƒ∆≈«¿««∆∆¿≈≈»ƒ¿¿ƒ
Û‡ ,‰Ê ÏL ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡L ¯e¯a ¯·cL∆»»»∆»ƒ∆∆»ƒ∆∆«
¯b‰ ‡OB CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ¯‡L ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈…»¿«¿≈»ƒ¿ƒ»≈«≈
,ÂÈ·‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
B‡ ÂÈ·‡Ï B‡ ÂÈÁ‡Ï ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ˙L‡Â¿≈∆¿««ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ
Bn‡ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .e¯ib˙pL ¯Á‡ B·Ï B‡ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Ï«¬ƒ»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿≈¬ƒ
.BÏ ˙¯zÓ - ‰¯ib˙pL Bz·e ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ,‰È·‡Ó≈»ƒ»«¬≈»ƒƒ∆ƒ¿«¿»À∆∆
Bn‡ ˙BÁ‡ ‡ÏÂ ,Bn‡Ó B˙BÁ‡ ‡Ï ‡OB BÈ‡ Ï·‡¬»≈≈…¬≈ƒ¿…¬ƒ
Bn‡Ó ÂÈÁ‡ d‡OpL Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡ÏÂ ,dn‡Ó≈ƒ»¿…≈∆»ƒ≈ƒ∆¿»»»ƒ≈ƒ

˙pL ¯Á‡„·BÚ ‡e‰Lk ÂÈÁ‡ d‡O Ì‡ Ï·‡ ;¯ib ««∆ƒ¿«≈¬»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈
.BÏ ˙¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¬≈∆À∆∆

.ãé‰M„˜a ‡lL Ô˙¯B‰ ‰˙È‰L ÌÈÓB‡z ÌÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒ∆»¿»»»∆…ƒ¿À»
.Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÔÈ·iÁ - ‰M„˜a Ô˙„ÏÂ¿≈»»ƒ¿À»«»ƒƒ≈∆»

.åèÔÓ ˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ ,˙¯Bib‰ dz·e ˙¯Bi‚ ‡OBp‰«≈ƒ∆ƒ»«ƒ∆¿≈¬»ƒ
‡O .‰iM‰ L¯‚Óe ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÌÚ ·LBÈ - Ì‡‰»≈≈ƒ««≈∆¿»≈«¿ƒ»»»
;dza B‡ dn‡ ‡OÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ ˙¯Bi‚ƒ∆»≈»¬≈∆À»ƒ»ƒ»ƒ»
ÈzL ‡OÏ Ì„‡Ï ¯zÓe .Ô‰ÈiÁa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL∆…»¿∆»¿«≈∆À»¿»»ƒ»¿≈
BÓk ,·‡‰ ¯‡La e¯Ê‚ ‡lL ;·‡‰ ÔÓ ˙B¯Bib ˙BÈÁ‡¬»ƒƒ»»∆…»¿ƒ¿≈»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

.æèCÎÈÙÏ .ÌÈ¯‚a Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - Ôlk ˙BiM‰«¿ƒÀ»…»¿¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ»
Ì‡Â ˙¯Bib Ì„‡ ‡OBÂ .Bn‡ Ì‡ ‡OÏ ¯b‰ ¯zÓÀ»«≈ƒ»≈ƒ¿≈»»ƒ∆¿≈

.˙BiM‰ ¯‡La ÔÎÂ .dza ˙a ˙a B‡ dn‡ƒ»««ƒ»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

.æéCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ú ‡e‰Lk Bn‡ ‡OÏ ¯zÓ „·Ú‰»∆∆À»ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»ƒ
ÏÏkÓ ‡ˆÈ ¯·kL .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡Â Bza ¯ÓBÏ«ƒ«¬¿«≈»∆∆¿»»»ƒ¿«
ÏÚ ˙B¯eÒ‡‰ ˙BÈ¯Ú‰ ÔÈ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿≈»¬»»¬«
‡a ‡ÏÂ ;ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¬»»¿…»
ÏÚ ˙B¯eÒ‡‰ ˙BÈ¯Ú ÂÈÏÚ e¯Ò‡iL È„k ,Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏƒ¿«ƒ¿»≈¿≈∆≈»¿»»¬»»¬«

.ÌÈ¯b‰«≈ƒ

.çé- ‰Ó‰·e ¯eÎf‰ ÏÚ „·Ú‰ ‡a Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆ƒ»»∆∆««¿¿≈»
.Ì„‡‰ ÏÎa ‰ÂL el‡ ˙BÈ¯Ú ÈzL ¯eq‡L ;e‚¯‰È≈»¿∆ƒ¿≈¬»≈»∆¿»»»»

.èé¯eÒ‡L Ïk .ÌÈ¯‚k Ô‰ È¯‰ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿¬≈≈¿≈ƒ…∆»
.Ô‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯‚Ï ¯zn‰ ÏÎÂ ,Ô‰Ï ¯eÒ‡ - ÌÈ¯‚Ï¿≈ƒ»»∆¿»«À»¿≈ƒÀ»»∆
¯ÒBÓe ,B¯·Á „·ÚÏ B‡ Bc·ÚÏ B˙ÁÙL Ì„‡ Ô˙B≈»»ƒ¿»¿«¿¿∆∆¬≈≈
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰lÁzÎÏ ÌÈ„·Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙLƒ¿»««ƒ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ

L ‰ÁÙLÂ .˙BÓ‰·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,¯·c ÌeL‡È‰ »»∆»¬≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ
ÈÙÏ ;‡È‰ ˙Á‡ - ˙„ÁÈÓ dÈ‡L B‡ „·ÚÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆¿∆∆∆≈»¿À∆∆««ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ˙eLÈ‡ ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»¿ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ
‡Ï Ï·‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÚ ˙BÏÊÓe«»«»¿≈»ƒ«»¬»…

.Ï‡¯OÈ ÏÚ ÌÈ„·ÚÏ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ ÌÈ„·ÚÏ«¬»ƒ«»¬»ƒ¿…«¬»ƒ«ƒ¿»≈

ה'תשע"ו  תשרי א' שני יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
גרושתו;1) המחזיר בתורה; האמור ממזר הוא זה אי יבאר

ומי  שפחה; שנשא ממזר ישראלית; על שבא ועבד וגוי
הבא  וגוי איש; אשת על שבא חורין בן וחציו עבד שחציו
איפכא; או גיורת לישא מותר אם ממזר השפחה; על
פנויה  ואסופי; שתוקי הוא ומי הם; ממזרים מיני שלושה
אם  האב הוא; מי [של] בנה על [לה] נאמין אם שנתעברה
בבית  והיא שנתעברה ארוסה ממזר; שהוא בנו על נאמן
אם  בעלה תחת מזנה שהיא קול עליה שיצאה אשה אביה;

לבניה. חוששין

.à‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡2‰Â¯ÚÓ ‡a‰ ‰Ê ?3 ≈∆«¿≈»»«»∆«»≈∆¿»
Ìe‚t ‰pnÓ Ôa‰L ,‰cp‰ ÔÓ ıeÁ .˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ4BÈ‡Â ƒ»¬»ƒ«ƒ»∆«≈ƒ∆»»¿≈

¯ÊÓÓ5Ò‡a ÔÈa ,˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ .6ÔÈa «¿≈¬»«»«¿»»¬»≈¿…∆≈
„Á‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a¿»≈¿»≈ƒ¿»»«»»«¿≈¿∆»
¯Bc Ìb :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eÒ‡ ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿∆»¿≈¬ƒ¿»∆∆¡««

.ÌÏBÚÏ ,¯ÓBÏk .È¯ÈOÚ¬ƒƒ¿«¿»

ה'".2) בקהל ממזר יבוא ביאתו 3)"לא שאסר "כל
אחרי  בפרשת האמורות והם כרת ביאתו על וחייב בתורה
כגון  ערווה, נקראת מהן אחת וכל עריות הנקראות הן מות

בהן". וכיוצא ובת ואחות מיוחס.4)אם אינו כלומר,
כרת,5) הוא הנדה על הבא שעונש פי, על משום אף

בתפיסת  גם תלוייה וממזרות בנדה תופסין שקידושין
אינו 6)קידושין. ושוגג מזיד ואונס, רצון בין שהחילוק

עונשין. לגבי אלא

.á‡OpL ÈÏ‡¯OÈ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ ‡OpL ¯ÊÓÓ „Á‡∆»«¿≈∆»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈ƒ∆»»
Lc˜ .ÔÈ˜BÏ - ÔÈLecw‰ ¯Á‡ eÏÚaL ÔÂÈk ,˙¯ÊÓÓ«¿∆∆≈»∆»¬«««ƒƒƒƒ≈
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קנט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz '` ipy mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ7ÏÚa .8ÔÈ‡ - Lc˜ ‡ÏÂ ¿…»«≈∆»«¿…ƒ≈≈»
ÔÈ˜BÏ9˙e¯ÊÓÓ ÌeMÓ10ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ÏÎa EÏ ÔÈ‡L ; ƒƒ«¿≈∆≈¿¿»«»≈»ƒ

ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÔÈLec˜ ‡Ïa ‰ÏÈÚa ÏÚ ‰˜BlL ÈÓƒ∆∆«¿ƒ»¿…ƒƒ∆»…≈»
MÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁn‰ .¯‡a˙iL BÓk ,‰ÓÏ‡a˙‡Op ¿«¿»»¿∆ƒ¿»≈««¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»

¯Lk „Ïe‰ -11.‰Â¯Ú dÈ‡ È¯‰L , «»»»≈∆¬≈≈»∆¿»

לאו.7) אין לבד בקידושין יבוא 8)כי "לא הוא: שהלאו
בקידושין". אלא הוי לא בקהל "וביאה ה'" בקהל

לוקה"9) "אינו כתב: בעל ולא בקידש בלשונו, דקדק רבינו
לשון  לוקין" "אינם כתב: קידש ולא ובבעל יחיד, לשון
לבד, הקידושין על לאו היה אם אף שבקידושין מפני רבים,
בלי  קידושיה לקבל שיכולה משום לוקה, היא אין כן גם
לתוך  או לחצרה הקידושין שיזרוק ידי על מצידה, מעשה
מעשה  בו שאין לאו אצלה זה הרי כן ואם ברצונה, חיקה
לוקה" "אינו כתב קידש גבי לכן עליו. לוקין שאין
ממלקות, פטורה היא כי המקדש, על עליו, הוא שהחידוש
קידש, ולא בבעל אבל הקידושין, על לאו היה אם אפילו
שהרי  פטורין, והיא הוא שניהן, כלומר, לוקין" "אינם כתב
הנאתה. מפני מעשה, כעושה היא גם נחשבת בבעילה

קדשה.10) תהיה לא משום הוא לוקה "היא 11)אבל
בהלכה  כתב שכבר פי על ואף תועבין". בניה ואין תועבה
להשוות  יטעו שלא רבינו חשש מעריות, אלא ממזר שאין א'
ולפיכך  "תועבה", בה שכתוב מפני לעריות, גרושתו מחזיר

לאוין. חייבי שאר כדין שדינו להדגיש, לנכון מצא

.âÏ‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿∆∆«»««ƒ¿»≈
Ò‡a ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡a ÔÈa ‰Èet ÔÈa ;¯Lk „Ïe‰ -«»»»≈≈¿»≈¿≈∆ƒ≈¿…∆
ÏÚ ÌÈ‡a‰ „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ .ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈»ƒ«»¿∆∆«»ƒ«

¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ˙¯ÊÓn‰12˙„·BÚ‰ ÏÚ ‡a‰ ¯ÊÓÓe ; ««¿∆∆«»»«¿≈«¿≈«»«»∆∆
¯ib˙ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Ïe‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«»»≈»ƒ«»ƒ¿«≈
‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈ¯b ¯‡Lk ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ -¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»««ƒ¿»
ÌÈ„·Ú ¯‡Lk ,¯Lk „Ïe‰ - B¯¯ÁL .„·Ú „Ïe‰ -«»»∆∆ƒ¿¿«»»»≈ƒ¿»¬»ƒ

.Ï‡¯OÈ ˙·a ¯zÓe ,ÔÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»¿«ƒ¿»≈

כמוה.12) שהוולד מפני

.ã„·BÚ‰ ÔÓ B‡ „·Ú‰ ÔÓ ‡a‰ Ôa :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»≈«»ƒ»∆∆ƒ»≈
˙„·BÚ ˙a ÔÓ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«∆∆
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,Bn‡k ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¬≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«

e¯Èz‰ ,‰Ê ¯·„ ÈÙÏ .·‡‰13,‰ÁÙL ‡OÏ ¯ÊÓÓÏ »»¿ƒ»»∆ƒƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿»
Ì˙B‡ ¯¯ÁLÓ ‡e‰ È¯‰L ;ÂÈa ˙‡ ¯‰ËÏ È„k¿≈¿«≈∆»»∆¬≈¿«¿≈»

‰ÁÙM‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .ÔÈ¯BÁ Èa e‡ˆÓÂ14,¯ÊÓÓÏ ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿…»¿««ƒ¿»¿«¿≈
.ÌÈa‰ ˙wz ÈtÓƒ¿≈«»««»ƒ

לכתחילה.13) לבן 14)ואפילו אסורה "השפחה שהרי
גזרו. לא בממזר אולם סופרים. מדברי וזה חורין".

.ä„·Ú BÈˆÁL ÈÓ15˙L‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«»«≈∆
Ôa‰ B˙B‡ - LÈ‡16‰wz BÏ ÔÈ‡17„vL ÈtÓ , ƒ«≈≈«»»ƒ¿≈∆«

˙e¯ÊÓÓ18˙e¯Lk „ˆÂ19¯eÒ‡ CÎÈÙÏ ,Ba ÔÈ·¯ÚÓ «¿≈¿««¿¿…»ƒ¿ƒ»»
‰ÁÙLa20ÂÈa e‡ˆÓÂ ,21ÌÏBÚÏ B˙BÓk22. ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»¿¿»

חלקו.15) את מהם אחד ושחרר שותפים שני של עבד

זו.16) מביאה לישא 17)שנולד הקודמת בהלכה שנאמרה
על 18)ממזרת. הבא כישראל שהוא חירות צד משום

ממזר. שהוולד איש הבא 19)אשת ועבד עבד, צד משום
איש. באשת גם כשר הוולד ישראל בת צד 20)על מפני

בשפחה. שאסור שבו באיסור.21)כשרות שנולדו
שפחה.22) ולא ישראל בת לא לישא שאסורין

.å‰Ï·hL ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ23 ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»∆»¿»
˙„·BÚ ÏÚ ‡aL Ï·hL „·ÚÂ ;„·Ú ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆¿∆∆∆»«∆»«∆∆

BÏÊÓe ÌÈ·ÎBkCl‰ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Ïe‰ - ˙ »ƒ«»«»»≈»ƒ«»«≈
ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .Ì‡‰ ¯Á‡««»≈¬»≈»ƒ«»«»«

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ‰ÁÙL24„·BÚ „·Ú B‡ , ƒ¿»∆∆»ƒ«»∆∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk25˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚ ‡aL »ƒ«»∆»«∆∆»ƒ«»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a26. «ƒ«≈«««»»

עבדות.23) טבלה.24)לשם שלא שלא 25)כלומר,
ומכיוון 26)טבל. הזכר". אחר הלך באומות הכלל, "זה

עבדות  דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא
ושפחות.

.æ.¯‚Ï ˙¯zÓ ˙¯ÊÓn‰ ÔÎÂ ,˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ¯ÊÓÓ«¿≈À»ƒ»ƒ∆¿≈««¿∆∆À∆∆¿≈
¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰L ,ÌÈ¯ÊÓÓ Ì‰ÈMÓ ÌÈa‰Â¿«»ƒƒ¿≈∆«¿≈ƒ∆«»»≈««
Èe¯˜ BÈ‡ ÌÈ¯b Ï‰˜e ,ÈÈ Ï‰˜a :¯Ó‡pL .Ìe‚t‰«»∆∆¡«ƒ¿«¿»¿«≈ƒ≈»

.ÈÈ Ï‰¿̃«¿»

.çÈt ÏÚ Û‡ ,Ôa e„ÈÏB‰Â ¯‚Ï ˙‡OpL ˙¯Bibƒ∆∆ƒ»¿≈¿ƒ≈««ƒ
ÔÎÂ .˙¯ÊÓÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰L∆»¿≈»ƒ¿À»¬≈∆À»¿«¿∆∆¿≈
Ú„eÈ ‡ÏÂ epnÓ B˙e¯b ÌL ÚwzLiL „Ú ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«∆ƒ¿««≈≈ƒ∆¿…ƒ»«
ÌÈ¯b‰ „Á‡Â .˙¯ÊÓÓa ¯Ò‡È Ck ¯Á‡Â ,¯‚ ‡e‰L∆≈¿««»≈»≈¿«¿∆∆¿∆»«≈ƒ

ÔlÎÏ „Á‡ ÔÈc ÔÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·Ú‰ „Á‡Â27. ¿∆»»¬»ƒ¿À¿»ƒƒ∆»¿À»

לגרים 27) שאסור כל כגרים, הן הרי שנשתחררו "עבדים
להן". מותר לגרים המותר וכל להן אסור

.èÏ‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯b28˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈ B‡29 ≈∆»»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈∆»»ƒ∆
.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ „Ïe‰ -«»»ƒ¿»≈¿»»»¿»¿«¿∆∆

ואסור 28) כשר שהוולד ישראל בת על הבא מגוי גרע לא
ואין 29)בממזרת. קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי

ישראל. אביו והרי הזכר", אחר הולך הוולד עבירה

.é,˜ÙÒ ¯ÊÓÓe ,È‡cÂ ¯ÊÓÓ :Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‰LÏL¿»«¿≈ƒ≈«¿≈«««¿≈»≈
‡aL ‰Ê ?È‡cÂ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓe«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«¿≈««∆∆»
‰Ê - ˜ÙÒ ¯ÊÓÓe .e¯‡aL BÓk ,˙È‡ce‰ ‰Â¯Ú‰ ÔÓƒ»∆¿»««»ƒ¿∆≈«¿«¿≈»≈∆

,‰Â¯Ú ˜ÙqÓ ‡aLa‰ ÔB‚k‰Lc˜˙pL ‰M‡‰ ÏÚ ‡ ∆»ƒ¿≈∆¿»¿«»«»ƒ»∆ƒ¿«¿»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙ B‡ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ¿≈ƒƒƒ¿»¿»¿≈≈ƒ¿«≈»∆
dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ‰M‡‰ ÔB‚k - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ,˙‡OÂ30‰ÈÏÚ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ‡·e , ¿ƒ»«¬≈«¿»«»»«¿»»ƒ»∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓ Ôa‰ È¯‰ - ÈM‰ ˙Áz ‡È‰Â¿ƒ«««≈ƒ¬≈«≈«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ

מהשני,30) גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר  הוא שנולד והבן סופרים. מדברי איש אשת והיא
שהיא  פי על אף השני, גרשה אם אבל סופרים, מדברי
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ממחזיר  גרע שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה
ממזר. הוולד שאין גרושתו

.àé¯aÚ‰ e‰Ó :dÏ e¯Ó‡ ,˙efÓ ‰¯aÚ˙pL ‰Èet¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»«»À»
,‡e‰ ¯Lk Ôa :‰¯Ó‡ Ì‡ ?‰f‰ „Bli‰ B‡ ‰f‰«∆«ƒ«∆ƒ»¿»≈»≈
Û‡Â .¯Lk Ôa‰Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈzÏÚ· Ï‡¯OÈÏe¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¡∆∆¿«≈»≈¿«

ÌÈÏeÒt da ‰˙fL ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ31. «ƒ∆…»ƒ∆»¿»»¿ƒ

נתינים.31) או ממזרים

.áé‰˙È‰L B‡ ,‰˙nL „Ú Bn‡ ‰˜c· ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿»ƒ«∆≈»∆»¿»
ÈBÏÙÏ :‰¯Ó‡L B‡ ,‰ËBL B‡ ˙Ól‡ B‡ ˙L¯Á≈∆∆ƒ∆∆»∆»¿»ƒ¿ƒ

ÈzÏÚ· ¯ÊÓn‰32B˙B‡ elÙ‡ ,ÔÈ˙p‰ ÈBÏÙÏ B‡ , ««¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ¬ƒ
˜ÙÒ „Bli‰ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‡e‰L ‰„BÓ ÈBÏt¿ƒ∆∆ƒ∆¬≈∆«ƒ¿≈
ÌÚ ‰˙f Ck ,dÏ ‰„B‰L ‰Ê ÌÚ ‰˙fL ÌLk .¯ÊÓÓ«¿≈¿≈∆»¿»ƒ∆∆»»»»¿»ƒ

¯Á‡33Bn‡ ˙‡ ¯ÈknL ,È˜e˙L ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «≈¿∆«ƒ¿»¿ƒ∆«ƒ∆ƒ
.È‡cÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ¯ÈkÓ BÈ‡Â¿≈«ƒ∆»ƒ««

לפוסלו,32) לא אבל הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה
לא  אבל בנו, את לפסול נאמנות התורה נתנה לאב שרק
הוא  לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם,

ממזר. בממזרת,33)ספק אסור ובנו כשר אביו שמא
ממזר. כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך

.âé- ÈÙeÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˜eMa ‡ˆÓp‰ Ôa‰ ÔÎÂ¿≈«≈«ƒ¿»«¿«ƒ¿»¬ƒ
.‡e‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰¬≈¿≈«¿≈∆≈»¿ƒ«

.ãéÌ‡ ,‡e‰ ÈBÏt Ôa ‰Ê Ôa :‰¯Ó‡Â ,‰˙pfL ‰Èet¿»∆ƒ¿»¿»¿»≈∆∆¿ƒƒ
¯Lk Ôa‰ È¯‰ - ¯Lk ÈBÏt B˙B‡34˙Ó‡ dÈ‡Â ,35 ¿ƒ»≈¬≈«≈»≈¿≈»∆¡∆∆

ÔÈLLBÁL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÈBÏt ÏL Ba ‰Ê ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿∆¿ƒ¿≈»∆ƒ∆¿ƒ
‰È¯·„Ï36ÈBÏt B˙B‡ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ƒ¿»∆»¿ƒ¿∆«≈»ƒ¿¿ƒ

˙BÈ‰Ï ˙Ó‡ dÈ‡ - ¯ÊÓÓ ÈBÏt B˙B‡ Ì‡Â .˜ÙqÓƒ»≈¿ƒ¿ƒ«¿≈≈»∆¡∆∆ƒ¿
‰È‰È ‡l‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰Èt ÏÚ È‡cÂ ¯ÊÓÓ Ôa‰«≈«¿≈«««ƒ»¿∆≈«¿∆»ƒ¿∆

.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ¿≈«¿≈

נבעלתי.34) לכשר לומר אשתו 35)שנאמנת את לפטור
ליורשו. או הייבום נאמנת 36)מן שאינה פי על אף

ערווה. באיסור מחמירים פלוני, אותו של בבנו להחזיקו

.åè‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ‰fL ˜ÊÁ‰L ·‡‰ Ï·‡¬»»»∆À¿«∆∆¿¿»«¿ƒ∆
.ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈa ÔaÏ LÈ Ì‡Â .ÔÓ‡ - ‡e‰ ¯ÊÓÓ«¿≈∆¡»¿ƒ≈«≈»ƒ≈∆¡»
Èk :¯Ó‡pL ,Ba ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ»»∆»«¿∆∆¡«ƒ

.ÌÈ¯Á‡Ï ep¯ÈkÈ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡∆«¿…∆«¿»«ƒ«ƒ∆«¬≈ƒ

.æèÔÓ‡ Ck ,¯BÎa ‰Ê Èa :¯ÓBÏ ÔÓ‡pL ÌLÎe¿≈∆∆¡»«¿ƒ∆¿»∆¡»
.‰ˆeÏÁ Ôa B‡ ‰Le¯b Ôa B‡ ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯ÓBÏ«¿ƒ∆«¿≈∆¿»∆¬»
‰Ê ¯aÚ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ - ˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿¿À∆∆∆¡»«À»∆
ÏÚ ¯ÓB‡‰Â .È‡cÂ ¯ÊÓÓ ‰È‰ÈÂ ,‡e‰ ¯ÊÓÓe Èa BÈ‡≈¿ƒ«¿≈¿ƒ¿∆«¿≈««¿»≈«

ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‡e‰L BÓˆÚ37˙·a BÓˆÚ ¯Ò‡Ï «¿∆«¿≈∆¡»∆¡…«¿¿«
˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,Ï‡¯OÈ38‡e‰L È‡cÂ Ú„eiL „Ú ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆«∆ƒ»«««∆

e‰BÓk B·e .¯ÊÓÓ39BÈ‡ - ÌÈa Èa BÏ LÈ Ì‡Â . «¿≈¿»¿ƒ≈¿≈»ƒ≈
ÂÈa Èa ÏÒÙÏ ÔÓ‡40.BÓˆÚ ‡l‡ ÏÒÙÈ ‡ÏÂ , ∆¡»ƒ¿…¿≈»»¿…ƒ¿…∆»«¿

התלמוד:37) ובלשון ישראל. בת עליו אסר עצמו שהוא
דאיסורא". חתיכא אנפשיה לו 38)"שווייה להתיר כי

נאמן. אינו בנו 39)ממזרת על נאמנות לאב נתנה שהתורה
בנים.40)לפוסלו. בני לו כשיש נאמן אינו בניו על וגם

.æé„Ïe‰ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰¯aÚ˙pL ‰Òe¯‡¬»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒ»¬≈«»»
¯ÊÓÓ ˙˜ÊÁa41.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â Ï‡¯OÈ ˙·a ¯eÒ‡Â , ¿∆¿««¿≈¿»¿«ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆

- Èz¯aÚ˙ ÈÒe¯‡Ó :‰¯Ó‡Â Bn‡ ‰˜c· Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¬ƒƒ¿««¿ƒ
:¯Ó‡Â Òe¯‡‰ dLÈÁÎ‰ Ì‡Â .¯Lk „Ïe‰Â ,˙Ó‡∆¡∆∆¿«»»»≈¿ƒƒ¿ƒ»»»¿»«
elÙ‡L ;¯ÊÓÓ „Ïe‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ È˙‡a ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ»∆»¬≈«»»«¿≈∆¬ƒ
.ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ˙˜ÊÁa ‰È‰»»¿∆¿«¿¿»«¿ƒ∆«¿≈∆¡»

˙Ó‡ ‡l‡ ,‰BÊ ˙˜ÊÁa dÈ‡ ‰M‡‰Â42:¯ÓBÏ ¿»ƒ»≈»¿∆¿«»∆»∆¡∆∆«
‡Ï - Ô‰ÎÏ ˙‡O Ì‡Â .‰BÊ dÈ‡Â ,ÈzÏÚ· Òe¯‡Ï»»ƒ¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ»¿…≈…

‡ˆz43¯Lk - epnÓ d„ÏÂe ,44. ≈≈¿»»ƒ∆»≈

וודאי.41) ממזר ולא  ממזר ספק נאמן 42)שהוא שאינו
האשה. את להינשא 43)לפסול אסורה לכתחילה אבל

מכחישה. שהארוס מאחר חלל.44)לכהן שאינו לכהונה,

.çé‰Òe¯‡ ‡È‰Â ,‰È¯Á‡ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰ eÈ‰45ÌÚ , »»»¿«¿ƒ«¬∆»¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ ÌÚÂ dÒe¯‡46‰ÈÏÚ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ¬»ƒ¬≈ƒ««ƒ∆»»∆»

ÌLk ;¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓÁ ˙È·a dÒe¯‡¬»¿≈»ƒ¬≈∆¿≈«¿≈¿≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯È˜Ù‰ ,dÒe¯‡Ï dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L47Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»«¿»«¬»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ

BÓk ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÈÒe¯‡Ó ‰Ê ¯aÚ :‰¯Ó‡Â ‰˜c·ƒ¿¿»¿»¿»À»∆≈¬ƒ¬≈∆»≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

ארוסה.45) שהייתה ומלעיזים 46)בזמן אותה חושדים
אחרים. עם זנתה וגם ארוסה עליה כשהיא 47)שבא אבל

עליה, בא שארוסה וידוע אחרים, עם שזנתה חשודה אינה
אותה. לבדוק צריכים ואין כשר, הוולד

.èé‰Ê ¯aÚ :‰¯Ó‡Â ,˙¯aÚÓ ‰˙È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»¿À∆∆¿»¿»À»∆
˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰Â ,BÏÒÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚaÓ BÈ‡≈ƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿»¿«¬≈«≈¿∆¿«
:·‡‰ ¯Ó‡ .·‡‰ ‡l‡ ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ‡lL ;˙e¯Lk«¿∆…∆¡ƒ»»∆»»»»«»»
‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa ‰È‰L B‡ ,Èa BÈ‡≈¿ƒ∆»»«¿»ƒ¿ƒ««»¬≈∆

¯ÊÓÓ ˙˜ÊÁa48˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ :‰¯Ó‡ Ì‡Â . ¿∆¿««¿≈¿ƒ»¿»≈≈»ƒ«»
¯Lk „Ïe‰ È¯‰ - Èz¯aÚ˙ „·ÚÂ49ÏÚa‰ ÔÈ‡L ; ¿∆∆ƒ¿««¿ƒ¬≈«»»»≈∆≈«««

ÈÚÓa ‰‰zLÓ ¯aÚ‰ ÔÈ‡Â .‰È¯·„a dLÈÁÎ‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»ƒ¿»∆»¿≈»À»ƒ¿«∆ƒ¿≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È Bn‡50. ƒ»≈«¿≈»»…∆

כשר.48) והוולד נתעברה מגוי שאולי ממזר, ספק כלומר,
פסולין.49) ברוב אפילו וולדה להכשיר נאמנת שהיא
עשר 50) שנים בתוך כשנולד אלא הוולד להכשיר ואין

חודש  עשר משנים שיותר אותה, עזב שבעלה מיום חודש
אמו. במעי לשהות יכול העובר אין

.ë˙Áz ‰BÊ ‰˙È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»»∆»∆»¿»»««
‰È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó Ïk‰Â ,dÏÚa«¿»¿«…¿«¿ƒ«¬∆»≈¿ƒ¿»∆»
¯zÓe ,ÏÚa‰ Ïˆ‡ ˙BÏÈÚa ·¯L ,Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‡nL∆»«¿≈ƒ≈∆…¿ƒ≈∆«««À»

zÎÏ dza ‡OÏdÏ ÔÈLLBÁ - dÓˆÚ ‡È‰ Ï·‡ .‰lÁ ƒ»ƒ»¿«¿ƒ»¬»ƒ«¿»¿ƒ»
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‰BÊ ÌeMÓ51Û‡ - ÈcÓ ¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»¿»¿»≈ƒ««
ÔÈLLBÁ ‰È·Ï52. ¿»∆»¿ƒ

רוצה 51) אם וישראל התורה, מדין אותה לישא אסור כהן
הכיעור. מן ומספק 52)להתרחק נפשטה, שלא בעייה

מחמירים.

.àë;Ï‰wa ‡B·Ï ¯zÓ ¯ÊÓÓ ˜ÙqL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆¿≈«¿≈À»»«»»
¯eÒ‡ È‡cÂ ¯ÊÓÓ - ÈÈ Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…»…«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈««»
‰ÏÚÓ eOÚ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ .˜ÙÒ ‡ÏÂ ,Ï‰wa ‡B·Ï»«»»¿…»≈¬»¬»ƒ»«¬»
,CÎÈÙÏ .Ï‰wa ‡B·Ï ˙B˜Ùq‰ Ì‚ e¯Ò‡Â ,ÔÈÒÁBÈa¿¬ƒ¿»¿««¿≈»«»»¿ƒ»
¯ÊÓÓ Ï·‡ ,˙È‡cÂ ˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ - È‡cÂ ¯ÊÓÓ«¿≈««À»ƒ»«¿∆∆«»ƒ¬»«¿≈
.Ï‡¯OÈ ˙a ‡OÏ ¯eÒ‡ - ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L B‡ ˜ÙÒ»≈¿ƒ¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈

.áë¯eÒ‡Â53˜ÙqÓ ˙¯ÊÓÓ elÙ‡Â .˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¿»ƒ»«¿∆∆«¬ƒ«¿∆∆ƒ»≈
¯ÊÓÓ ÈM‰Â ¯ÊÓÓ BÈ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡nL ,BÏ ‰¯eÒ‡¬»∆»∆»≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ«¿≈
ÏL ˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ - Ì‰È¯·c ÏL ¯ÊÓÓe .È‡cÂ«««¿≈∆ƒ¿≈∆À»ƒ»«¿∆∆∆
.‰fÓ ‰Ê ‡OÏ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙B˜Ùq‰ ¯‡L ÔÎÂ .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈¿»«¿≈¬ƒƒ»∆ƒ∆

ואסופי.53) לשתוקי ממזר, לספק

.âë- ÌÈ¯ÊÓÓ ˜ÙÒe ÌÈÙeÒ‡Â ÌÈ˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ«¬ƒ¿≈«¿≈ƒ
,eÓi˜È ‡Ï - e‡O Ì‡Â .‰Ê ÌÚ ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆ƒ∆¿ƒ»¿…¿«¿

Ë‚a e‡ÈˆBÈ ‡l‡54ÔÈ‡Â .ÂÈ˙B·‡k ˜ÙÒ „Ïe‰Â . ∆»ƒ¿≈¿«»»»≈«¬»¿≈
‰wz el‡ ˙B˜ÙÒÏ55.ÌÈ¯b‰ ÔÓ e‡OiL ‡l‡ , ƒ¿≈≈«»»∆»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ

.Ìe‚t‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â¿«»»≈«««»

תופסים 54) שקידושין גט, צריכה באיסור שנשא פי על ואף
לאווין. אשה.55)בחייבי לשאת

.ãëB‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ¬ƒ∆»»ƒ∆
B‡ ˙È˜e˙L ‡OpL ¯¯ÁLÓe ¯‚ B‡ ,˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆≈¿À¿»∆»»¿ƒ

.ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L „Ïe‰ - ˙ÈÙeÒ‡¬ƒ«»»¿ƒ¬ƒ

.äëÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ÈÚa ‡ˆÓpL ÈÙeÒ‡‰»¬ƒ∆ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿≈»ƒ
·B¯ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ·¯ ‰È‰L ÔÈa ,˙BÏÊÓe«»≈∆»»…¿≈»ƒ«»
ÔÈÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈƒ¿»≈¬≈∆¿≈≈»ƒ«»¿ƒ¿«

˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ‰M‡ Lc˜ .ÔÈÒÁBÈ56B‚¯‰L ÈÓ . ¬ƒƒ≈ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ∆¬»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ -57. ≈∆¡»»»

על 56) כמחצה קבוע "כל בידינו שכלל מפני והטעם,
חנויות  "תשע מקומות: בכמה ל"קבוע" אבֿדוגמא מחצה".
מאחת  ולקח נבילה בשר ואחת שחוטה בשר מוכרות
ספיקו  לקח, מהן [=חנות] מאיזו יודע ואינו אלו מחנויות
בו  נמצא המיעוט שגם במקום נולד שהספק מפני אסור".
אחר  הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע. באופן
שהבשר  פי על ואף הקבוע ממקומו שפירש מפני הרוב"
ופירש  נמצא הילד כאן והרי עצמן, החנויות מאותן הוא
הוא, הטעם הרוב? אחר הולכין אין ולמה הקבוע ממקומו
גם  יתירו שמא ביוחסין" עשו "מעלה החמירו, שביוחסין
הלכו  ולא איש אשת באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע
אחרי  בו הלכו ולא הקילו נפשות ובספק גויים, רוב אחרי

ישראל. ישראל.57)רוב שרובה בעיר אפילו

.åëÔÈc ˙Èa e‰eÏÈaË‰58Ï·hL B‡ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈∆»«
‡e‰ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ59ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÙeÒ‡ ¯‡Lk ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰ .Ï‡¯OÈ È¯Úa60 ¿»≈ƒ¿»≈»»…»ƒ¿≈»ƒ«»
˙BÏ· BÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -61- Ï‡¯OÈ Ôa¯ ‰È‰ . À»¿«¬ƒ¿≈»»À»ƒ¿»≈

- ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ .Ï‡¯OÈk B˙„·‡ BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¬≈»¿ƒ¿»≈∆¡»«∆¡»
Ïb‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓe ,Ï‡¯OÈk B˙BÈÁ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¬¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»»∆««

˙aLa62:ÔBÓÓ ˜ÙÒ ÏÎk ÔÈ˜Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«»«¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰63. «ƒ≈¬≈»»»¿»»

דין"..58) בית דעת על אותו מטבילין קטן שדינו 59)"גר
אבל  גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר, כספק
שמא  ספקות, שני כאן שיש פי על ואף ממזר. מספק לא
אינו  שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי גוי הוא
בדין  ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין ממזר,
התורה  מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו,
נימוק  עוד להוסיף ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר

קבוע. שהוא מפני התגייר.60)לאיסור כרב 61)ולא
אכילת  לעניין הרוב אחרי הולכים גויים שברוב פפא,
ממקומו  פירש הילד כי קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים,
בהלכה  כלמעלה החמירו איש ובאשת ביוחסין ורק הקבוע,

שבת.62)כ"ה. דוחה נפש פיקוח ספק גם שהרי
פטור,63) השור בעל ישראל שורו, נגח ישראל של שור אם

ואם  לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול
לישראל  משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור נגח שורו
שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא
כל  את לך ואשלם אני שגוי ראייה הבא לניזק: לומר שיכול

הנזק.

.æë˘iL ‰È„Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È64B‡ ‰ÁÙL da ≈»∆ƒ∆»¿ƒ»∆≈»ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ∆∆»ƒ«»»¿»≈≈ƒ
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ÌL ‡ˆÓp‰ ÈÙeÒ‡‰Â¿»¬ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»ƒ«»
BÊ È¯‰ - e¯‡aL BÓk ˙¯Bib‰ ‡OiLk ,„·Ú ˜ÙÒ¿≈∆∆¿∆ƒ»«ƒ∆¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡L ;¯eËt - ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ¿≈≈∆ƒ¿«»»∆»»∆≈¿ƒ
‰M‡ ‡OpL È˜e˙M‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˜ÙÒ ÏÚ«»≈¿≈≈»∆ƒ∆«¿ƒ∆»»ƒ»
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â - ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ∆¿»»»«¬≈ƒ¿≈≈∆

.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;LÈ‡ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»

ישראל.64) שרובה בעיר ואפילו

.çë‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡‰ ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»
Ìi˜ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È·‡ ‰È‰L ‰M‡ Ïk ?ÂÈÏÚ»»»ƒ»∆»»»ƒ»»ƒ»«»

Bn‡ Ba ‰¯aÚ˙pLk65B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ ÏÎÂ . ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿»¿»
‰ÓÏ‡˙66ÈÁ‡ ˙L‡ B‡ ‡È‰ ÂÈ·‡ ˙L‡ ‡nL , ƒ¿«¿¿»∆»≈∆»ƒƒ≈∆¬ƒ

.ÂÈ·‡»ƒ

היא.65) אביה אחות או אחותו הקודם 66)ושמא ובעלה
אמו. בו כשנתעברה קיים היה

.èë¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡‰Â È˜e˙M‰ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ ÔÈpÓeƒ«ƒ¬ƒ≈∆≈«¿ƒ¿»¬ƒ»
È¯‰L ?ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»∆¬≈
‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ BÈ‡ - Bn‡ ‰˜c·pL ¯Lk‰«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿»ƒ»
Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»«¬≈∆¡««»«
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Ì‡L :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,d˙BÊ‰Ï Eza ˙‡ ÏlÁz¿«≈∆ƒ¿¿«¿»¿»¿¬»ƒ∆ƒ
;B˙BÁ‡ ‡OB Á‡Â Bza ‡OB ·‡ ‡ˆÓ ,‰Ê ‰OÚÈ«¬∆∆ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¬
- È‡cÂa ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏkL ,ÔÈc‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«ƒ∆»ƒ∆≈≈«»ƒ¿««
‡Ï ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡»¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»…
ı¯‡‰ ‰È‰z ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙‡f‰ ‰cnÏ ÌÈ‡a eÈÈ‰»ƒ»ƒ«ƒ»«…¿»¿…ƒ¿∆»»∆
˙BÈ¯Ú ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‰nÊ ‰‡ÏÓ¿≈»ƒ»»»«¿»∆≈¿ƒ¬»
È‡cÂa Ú„eiL „Ú ,˜ÙÒa ¯Oa ¯‡La Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓe«¬ƒƒ»ƒ¿≈»»¿»≈«∆ƒ»«¿««
ÌÈÓB˙È‰ Ïk ,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BfL∆∆¿»»»∆ƒ«»≈≈»«¿ƒ
‡Op‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ Ì‰È˙B·‡ e¯Èk‰ ‡lL ÌÏBÚaL∆»»∆…ƒƒ¬≈∆»¬ƒ¿ƒ»≈

.‰Â¯Úa eÚbÙÈ ‡nL ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿¿¿∆¿»

.ìÈa :¯Ó‡Â „Á‡ ‡·e ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰L „Ïe‰«»»∆»»À¿»«∆∆»∆»¿»«¿ƒ
ÛÒ‡ .˙Ó‡ Bn‡ ÔÎÂ .ÔÓ‡ - ÂÈzÎÏL‰ È‡Â ‡e‰«¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈ƒ∆¡∆∆∆¡«
ea :e¯Ó‡Â Ôk ¯Á‡ Bn‡Â ÂÈ·‡ e‡·e ,˜eM‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ««≈¿»¿¿≈
.ÈÙeÒ‡ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ‡e‰≈∆¡»ƒƒ¿»»»»≈¬ƒ
Ô‰Â ,e‰eÎÈÏL‰ ·Ú¯ ÈtnL ;ÔÈÓ‡ - ÔB·Ú¯ ÈL·eƒ¿≈¿»∆¡»ƒ∆ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈
„Ú e˜˙L CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯Á‡ B˙B‡ eeÊiL ÔÈˆB¯ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»»¿«

.ÛÒ‡pL∆∆¡»

.àìÏzÁ‰L B‡ ,Ïe‰Ó „Ïe‰ ‡ˆÓ67ÁÏÓ‰L B‡68, ƒ¿»«»»»∆À¿«∆»¿«
ÏÁk‰ ‰È‰L B‡69B‡ ,B¯‡eˆa ÔÈÚÈÓw‰ B‡ ÂÈÈÚa ∆»»«…«¿≈»«¿≈ƒ¿«»

‰È‰Â BÏ ˙ÒÎ ‰iÁ ÔÈ‡L CaÒÓ ÔÏÈ‡ ˙Áz ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««ƒ»¿À»∆≈«»ƒ¿∆∆¿»»
˙eL¯Ï CeÓq‰ ˙Òk‰ ˙È·a ‡ˆÓpL B‡ ,¯ÈÚÏ CeÓÒ»»ƒ∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆«»ƒ¿

¯ Ècˆa B‡ ÌÈa¯‰ÌeMÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL »«ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ≈»ƒ
,˙eÓÈ ‡lL B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ô‰L ¯Á‡Ó ;ÈÙeÒ‡¬ƒ≈««∆≈¿«¿ƒ∆…»

‡e‰ ¯Lk ˙˜ÊÁa70ÚˆÓ‡a CÏLÓ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¿«»≈¬»ƒƒ¿»À¿»¿∆¿«
ÔÏÈ‡ ˙Áz elÙ‡ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜BÁ¯ B‡ ,C¯c‰71B‡ , «∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ««ƒ»

‰iÁL ÌB˜Ó ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡ˆÓpL B‡ ,˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»»¿ƒ»¿∆«»
.ÈÙeÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ˙ÚbÓ«««¬≈∆¬ƒ

בבגדים.67) ומכורך כדי 68)מעוטף הילד את שמולחין
איבריו. כחול.69)שיתקשו שצבעה עיניים משחת

עשו 70) שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן פי על ואף
ולוי 71)ביוחסין. כהן אשת אחד, בבית שילדו נשים

וממזר.

.áì‰iÁ ˙Ó‡72ÈÂÏ B‡ ‡e‰ Ô‰k Ôa‰ ‰Ê :¯ÓBÏ ∆¡∆∆«»«∆«≈…≈≈ƒ
e‡ ÔÈ‡Â ,˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ ;¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡»ƒ«¿≈ƒ¿≈∆…À¿«¿≈»
‰˜ÊÁ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÒeÁÈ ÔÈÚ„BÈ¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆À¿¿»

‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˙eÓ‡a73¯Ú¯Ú Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ¿∆¡»¿…ƒ¿≈»∆»»»¬»ƒƒ¿≈
dÈ‡ - ‰„ÈÚÓ ¯˜La :¯Ó‡Â „Á‡ elÙ‡ ‰ÈÏÚ»∆»¬ƒ∆»¿»«¿∆∆¿ƒ»≈»

¯Lk ˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰Â ,˙Ó‡74ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡Â75. ∆¡∆∆«¬≈«≈¿∆¿«»≈¿≈ƒ

המעידה.73)מיילדת.72) החיה על זה 74)כלומר,
ידי  על שהוכחשה מכיוון ממזר, שהוא עליו העידה שהחיה

אחד. כהן.75)עד שהוא עליו שהעידה זה

.âì¯e¯a ¯·c76,˙È˜e˙L ‡OÏ ¯eÒ‡ È˜e˙M‰L , »»»∆«¿ƒ»ƒ»¿ƒ
Ï·‡ .˙B˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,˙ÈÙeÒ‡a ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡Â«¬ƒ»«¬ƒƒ¿≈∆≈¿≈¬»
,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈÈ˙e ÌÈ‡cÂ ÌÈ¯ÊÓÓ«¿≈ƒ«»ƒ¿ƒƒÀ»ƒ»∆»∆

ÌÈÈ˙a ÔÈ¯zÓ - ÈÙeÒ‡Â È˜e˙Le .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ«¬ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ
Â ,ÌÈ¯b‰ ¯‡L·e.˜ÙÒ „Ïe‰ ƒ¿»«≈ƒ¿«»»»≈

זה.76) בפרק השנויים ממזרות דיני רבינו מסכם זו בהלכה

ה'תשע"ו  תשרי ב' שלישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
אם 1) ישראל; בת שנשאו שפכה וכרות דקה פצוע יבאר

ומסרס  לסרסם; לגוי יאמר ואם חיים; בעלי כל לסרס אסור
מסרס. אחר

.àÏ‡¯OÈ ˙a e‡OpL ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt¿««»¿»¿»∆»¿«ƒ¿»≈
˙e¯Îe ‡k„ ÚeˆÙ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜BÏ - eÏÚ·e»¬ƒ∆∆¡«…»…¿««»¿
.˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚ ‡OÏ ÔÈ¯zÓe .ÈÈ Ï‰˜a ‰ÎÙL»¿»ƒ¿«¿»À»ƒƒ»ƒ∆¿À¿∆∆
˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ‡kc Úeˆt ‡e‰L Ô‰k elÙ‡Â«¬ƒ…≈∆¿««»À»ƒ»ƒ∆
B‡ ‰È˙ elÙ‡Â .B˙M„˜a BÈ‡L ÈÙÏ ,˙¯¯ÁLÓe¿À¿∆∆¿ƒ∆≈ƒ¿À»«¬ƒ¿ƒ»

.BÏ ˙¯zÓ ˙B˜Ùq‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿≈À∆∆

.áe¯Ê‚ ‡Ï ,Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡kc ÚeˆÙe ÏÈ‡B‰ƒ¿««»»»«»»…»¿
‡kc Úeˆt Ï·‡ .˙B˜Ùq‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÈ˙p‰ ÏÚ Ba««¿ƒƒ¿…««¿≈¬»¿««»
‰¯eÒ‡ È¯‰L ,˙È‡cÂ ˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡ ‰ÎÙL ˙e¯Îe¿»¿»»¿«¿∆∆«»ƒ∆¬≈¬»

.‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»

.â.BlL ÌÈˆÈa‰ eÚˆÙpL Ïk ?‡kc Úeˆt e‰Ê È‡Â¿≈∆¿««»…∆ƒ¿¿«≈ƒ∆
‰LÏL·e .BlL „Èb‰ ˙¯ÎpL Ïk ?‰ÎÙL ˙e¯Îe¿»¿»…∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»
,ÌÈˆÈa·e ,„Èba :¯Îf‰ ÏÒtiL ¯LÙ‡ ÔÈ¯·È‡≈»ƒ∆¿»∆ƒ»≈«»»«ƒ«≈ƒ
ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,Ú¯Ê ˙·ÎL ÏMa˙z Ô‰aL ÔÈÏÈ·M·e«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«≈ƒ¿«∆«¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯·È‡ ‰LÏMÓ „Á‡ ÚˆÙpL ÔÂÈÎÂ .ÌÈˆÈa ÈËeÁ≈≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»ƒ

.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Cc B‡ el‡≈ƒ«¬≈∆»

.ã‰¯ËÚ‰ ˙¯ÎpL B‡ ,Cc B‡ „Èb‰ ÚˆÙ ?„ˆÈk≈«ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿«»¬»»
L‡¯Ó ˙¯Î Ì‡Â .ÏeÒt - ‰¯ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ B‡¿«¿»≈¬»»»¿ƒƒ¿«≈…
ÛwÓ ‰¯ÚO‰ ËeÁk elÙ‡ ‰pnÓ ¯izLÂ ‰¯ËÚ‰»¬»»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒ¿««¬»À»
‰¯ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Èb‰ ˙¯Î .¯Lk - „Èb‰ ÏÎÏ¿»«ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿«¿»≈¬»»

.¯Lk - ·Ê¯Ók B‡ ÒBÓÏ˜k¿À¿¿«¿≈»≈

.ä,dÓˆÚ ‰¯ËÚ‰ ‰·w .¯Lk - ‰¯ËÚÓ ‰hÓÏ ·wƒ«¿«»≈¬»»»≈ƒ¿»»¬»»«¿»
.ÏeÒt - ·˜p‰ ÔÓ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ˆz È¯˜ ‰‡¯iLk Ì‡ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ≈≈ƒ¿«∆«ƒ«∆∆»
‰¯ËÚÓ ‰hÓÏ ·w .B¯LÎ‰Ï ¯ÊÁ - ·˜p‰ ÌzÒƒ¿««∆∆»«¿∆¿≈ƒ«¿«»≈¬»»
‰¯ËÚ‰L ;ÏeÒt - ‰¯ËÚ‰ CB˙a ‰ÏÚÓÏ Bc‚kL∆¿∆¿¿«¿»¿»¬»»»∆»¬»»

.˙·kÚÓ dlkÀ»¿«∆∆

.åÚ¯Ê ˙·ÎL ˙B‡¯Ï ¯ÊÁÂ ,Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÈ·L ÌzÒƒ¿«¿ƒƒ¿«∆«¿»«ƒ¿ƒ¿«∆«
.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba ÔÈzLnL ÏÈ·MÓƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»

.æ˙Á‡ ‰ÚˆÙpL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa‰ e˙¯Îƒ¿¿«≈ƒ««≈∆∆ƒ¿¿»««
- ‰·wpL B‡ ‰¯ÒÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎBcpL B‡ ,Ô‰Ó≈∆∆ƒ»««≈∆∆»¿»∆ƒ¿»
CcpL B‡ ,˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa ÈËeÁ e˙¯Î .ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿¿≈≈ƒ««∆ƒ«

.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÚˆÙ B‡ƒ¿«¬≈∆»
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קסג d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'b iriax mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.çÈ¯‰Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÏÈ·LÏ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁÓ ËeÁ ·wƒ«ƒ≈«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿«ƒ«¬≈
ÌÈn‰ ÏÈ·MÓ :˙BÓB˜Ó ÈMÓ ÌÈÓ ÏÈËÓ ‡e‰≈ƒ«ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ««ƒ

.¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÈ·MÓeƒ¿ƒƒ¿«∆«¬≈∆»≈

.èÈ„Èa eÈ‰ ‡lLk - ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L ÏeÒt Ïk»¿∆»«¿¿ƒ¿»∆¿∆…»ƒ≈
ıB˜ e‰k‰ B‡ ·Ïk B‡ Ì„‡ B˙¯kL ÔB‚k ,ÌÈÓL»«ƒ¿∆¿»»»∆∆ƒ»
B‡ ‰ÎÙL ˙e¯k „ÏB Ì‡ Ï·‡ ;el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ«¿»¿»
˙ÓÁÓ ‰ÏÁL B‡ ,ÌÈˆÈa ‡Ïa „ÏBpL B‡ ,‡kc Úeˆt¿««»∆«¿…≈ƒ∆»»≈¬«
ÔÈÁL Ì‰a „ÏBpL B‡ ,el‡ ÌÈ¯·‡ epnÓ eÏË·e BÙeb»¿ƒ∆≈»ƒ≈∆«»∆¿ƒ
;Ï‰wa ‡B·Ï ¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯k B‡ Ô˙B‡ ‰ÒÓ‰Â¿ƒ¿»»¿»»¬≈∆»≈»«»»

.ÌÈÓL È„Èa el‡ ÏkL∆»≈ƒ≈»«ƒ

.é‰Ó‰·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ,Ú¯Ê È¯·È‡ „ÈÒÙ‰Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ≈¿≈∆«≈¿»»≈ƒ¿≈»
ı¯‡a ÔÈa ,ÌÈ¯B‰Ë „Á‡Â ÌÈ‡ÓË „Á‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆»¿≈ƒ¿∆»¿ƒ≈¿∆∆
:¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈¿»»»∆««ƒ∆∆¡«
¯·cL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - eOÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e¿«¿¿∆…«¬ƒƒ«¿»»¿∆»»
˙‡Ê ‰OÚÈ ‡Ï :·e˙k‰ ÔÈÚÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ‚‰B ‰Ê∆≈¿»»¿ƒ¿««»…≈»∆…
Ò¯ÒÓ‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯Á‡ Ûe‚a ÔÈa ÔÙe‚a ÔÈa ,Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¿»≈¿¬≈ƒ¿»«¿»≈
¯Á‡ Ò¯ÒÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -∆ƒ«»¿»»«¬ƒ¿»≈««

.‰˜BÏ - Ò¯ÒÓ¿»≈∆

.àé¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ „Á‡ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»∆»¿»«∆«ƒ»«≈
ÈËeÁ ˙¯ÎÂ ¯Á‡ ‡·e ,Ô˜z B‡ ÌÈˆÈa‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ¿»«∆«≈ƒƒ¿»»«≈¿»«≈
¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ CÚÓe „Á‡ ‡aL B‡ ;ÌÈˆÈa≈ƒ∆»∆»»«∆«ƒ»«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ôlk - B˙¯Îe ¯Á‡ ‡·e ,B˜zÂ¿ƒ¿»«≈¿»À»ƒ¿««ƒ
ÔÈa Ì„‡a ÔÈa .Ò¯ÒÓ ‡l‡ ÔB¯Á‡‰ Ò¯Ò ‡lL∆…≈«»«¬∆»¿…»≈¿»»≈
Ì„‡a ÔÈa ,‰·˜p‰ ˙‡ Ò¯ÒÓ‰Â .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿«¿»≈∆«¿≈»≈¿»»

.¯eËt - ÌÈÈÓ ¯‡La ÔÈa≈ƒ¿»ƒƒ»

.áéÈ„k ÌÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ Ì„‡Ï ÔÈ¯wÚ ‰˜Ln‰««¿∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈
- ‰M‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÒ¯ÒÏ¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ»»¿ƒ»
È¯‰ .„Ïz ‡lL „Ú dÒ¯ÒÏ È„k ÔÈ¯wÚ ˙BzLÏ ˙¯zÓÀ∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»«∆…≈≈¬≈
„Ú ˙BiÁ ¯‡L B‡ ·Ïk Ba ‰qLÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰ÙkL∆»»∆»»»¿ƒ»∆∆¿»««
B‡ ÌÈÓa B·ÈLB‰L B‡ ,‰ÎÙL ˙e¯k e‰e‡OÚL∆¬»¿»¿»∆ƒ¿«ƒ
,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÓLz È¯·È‡ epnÓ ÏhaL „Ú ‚ÏLa¿∆∆«∆ƒ≈ƒ∆≈¿≈«¿ƒ≈∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï Èe‡¯Â .B„Èa Ò¯ÒiL „Ú«∆¿»≈¿»¿»¿««««¿

.âé‰Ó‰a Ò¯ÒÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯eÒ‡»«¿≈»ƒ«»¿»≈¿≈»
Ì‡Â .¯zÓ - dÒ¯ÒÂ BÓˆÚÓ ‡e‰ dÁ˜Ï Ì‡Â .elL∆»¿ƒ¿»»≈«¿¿≈¿»À»¿ƒ
d¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰Ê ¯·„a Ï‡¯OÈ ÌÈ¯Ú‰∆¿ƒƒ¿»≈¿»»∆¿ƒ¿»
.d¯ÎÓÏ ¯zÓ ÏB„b‰ B·Ï elÙ‡Â .¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«≈«¬ƒƒ¿«»À»¿»¿»
.BÏ d˙B ‡ÏÂ BÏ d¯ÎBÓ BÈ‡ - ÔËw‰ B·Ï Ï·‡¬»ƒ¿«»»≈¿»¿…¿»

ה'תשע"ו  תשרי ג' רביעי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גדול;1) לכהן וארבע לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

אם  גדול כהן מוסיף; ואיסור כולל ואיסור אחת בת איסור
כהן  ונתמנה בעולה אירס ואם עץ; מוכת או בוגרת ישא
תחתיו; היא והרי אשתו את שגירש קול, עליו יצא גדול;

בעיר. מזנה שם לה יצא

.à‰BÊ ,‰Le¯b :ÌÈ‰k‰ Ïk ÏÚ e¯Ò‡ ÌÈL LÏL»»ƒ∆∆¿«»«…¬ƒ¿»»
Ô‰k ÏÚÂ .‰ÏÏÁÂLÏM‰ el‡ :Úa¯‡ - ÏB„b «¬»»¿«…≈»«¿«≈«»

B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ ÏB„b Ô‰k „Á‡ .‰ÓÏ‡‰Â¿»«¿»»∆»…≈»»«¿∆∆«ƒ¿»
ÏB„b Ô‰k „Á‡Â „·BÚ‰ Ô‰k „Á‡Â ,ÌÈ„‚a ‰a¯Ó‰«¿À∆¿»ƒ¿∆»…≈»≈¿∆»…≈»
ÔÈeˆÓ Ôlk - ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰k ÔÎÂ ,¯·ÚÂ e‰epnL∆ƒ¿»«¿≈…≈¿«ƒ¿»»À»¿Àƒ

.‰ÓÏ‡a ÔÈ¯eÒ‡Â ,‰Ïe˙a‰ ÏÚ««¿»«¬ƒ¿«¿»»

.áÔÈa ,el‡ ÌÈL LÏM‰Ó ˙Á‡ ‡OpL Ô‰k Ïk»…≈∆»»««≈«»»ƒ≈≈
C¯„ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .‰˜BÏ - ÏÚ·e ,ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b»≈∆¿»«∆¿ƒ»»∆»∆∆
;‰ÏÏÁ B‡ ‰Le¯‚ B‡ ‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙eÊ¿≈∆ƒ»¿»¬»»

.ÏÚ·ÈÂ ÁwiL „Ú - eÁwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»«∆ƒ«¿ƒ¿«

.â,˙Á‡ ‰˜BÏ - ‰ÓÏ‡ ÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰k Ï·‡¬»…≈»∆»««¿»»∆««
ÔÂÈk - ÏlÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;Lc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ≈∆∆¡«…¿«≈≈»
‰ÏÏÁÂ ‰BÊ Ï·‡ .‰p‰kÏ dÏÒÙe dÏlÁ dÏÚaL∆¿»»ƒ¿»¿»»«¿À»¬»»«¬»»
.B˙ÏÈÚa Ì„˜ ˙B„ÓBÚÂ ˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ‰Le¯‚e¿»¬≈≈¿À»¿¿…∆¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙ÏÈÚa ÏÚ Bc·Ï ÏB„b Ô‰k ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆…≈»¿««¿ƒ««¿»»
,dÏlÁ È¯‰L ;ÔÈLec˜ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dc·Ï¿«»««ƒ∆≈»ƒƒ∆¬≈ƒ¿»
.BÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ,ÌÈ¯Lk ÏlÁÈ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â¿À¿»∆…¿«≈¿≈ƒ…ƒ»¿…«¿

.ã:ÌÈzL ‰˜BÏ - dÏÚ·e ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k Lcƒ̃≈…≈»«¿»»¿»»∆¿«ƒ
.ÏlÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â ,ÁwÈ ‡Ï ‰ÓÏ‡ ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ«¿»»…ƒ»¿««ƒ…¿«≈
ÔÓ ‰M‡ ‡OpL ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈ·e ÏB„b Ô‰k ÔÈ·e≈…≈»≈…≈∆¿∆»»ƒ»ƒ

.‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡‰»«¿«¿…»«≈∆

.äÌB˜Ó ÏÎÂ ;‰˜BÏ ‡È‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆ƒ»¿»»
L¯Ù‰ ÔÈ‡L .‰˜BÏ dÈ‡ ‡È‰ - ‰˜BÏ BÈ‡ ‡e‰L∆≈∆ƒ≈»»∆≈∆¿≈
‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa È˙ÏeÊ ,ÔÈLÚÏ ‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa≈ƒ¿ƒ»»√»ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬»

.e¯‡aL BÓk ,„·Ïaƒ¿«¿∆≈«¿

.å- ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ïk»…≈«»««ƒ≈»≈∆¿
‡e‰Â ,ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È¯‰L ;‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ∆ƒ»∆¬≈≈»«ƒƒ¿

.˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ‰BÊ ˙ÏÈÚ·a ¯eÒ‡»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ

.æÈtÓ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ‰ˆeÏÁ‰«¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈
.Ì‰È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰Le¯‚k ‡È‰L∆ƒƒ¿»«ƒ«««¿ƒƒ¿≈∆
d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ‡OpL Ô‰k…≈∆»»¿≈¬»≈ƒƒ»
e¯Ê‚ ‡lL ÈtÓ ;¯Lk d„ÏÂe ‰¯Lk ‡È‰Â ,ÂÈzÁzÓƒ«¿»¿ƒ¿≈»¿»»»≈ƒ¿≈∆…»¿
ÈÓ ÔÎÂ .˙È‡cÂ ‰ˆeÏÁ ÏÚ ‡l‡ ,‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ÏÚ«¿≈¬»∆»«¬»«»ƒ¿≈ƒ
‰BÊ ˜ÙÒ B‡ ‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ B‡ ‰Le¯b ˜ÙÒ ‰˙È‰L∆»¿»¿≈¿»¿≈«¿»»¿≈»
.Ë‚a ‡ÈˆBÓe ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰ÏÏÁ ˜ÙÒe¿≈¬»»«ƒ«««¿ƒ∆≈

.çÔÈ‡L ,‰¯BzaL ÌÈ¯eq‡ ÏÎa ‡e‰ ÏB„b ÏÏk¿»»¿»ƒƒ∆«»∆≈
ÔÈ¯eq‡ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ¯eq‡ƒ»«ƒ∆»ƒ≈»¿≈ƒƒ
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d`iaקסד ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'c iying mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ¯·c ÛÈÒBÓ „Á‡‰ ¯eq‡‰ ‰È‰L B‡ ,˙Á‡k ÔÈ‡a»ƒ¿««∆»»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯·c ÏÏBk ‰È‰ Ì‡ B‡ ,¯eq‡‰ B˙B‡ ÏÚ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»ƒƒ»»≈¿»ƒ

.‰Ê ¯eq‡ ÌÚ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒƒ∆

.è,‰Le¯b ˙OÚÂ ,‰ÓÏ‡ ‰˙È‰L ‰M‡ ,CÎÈÙÏ È¿ƒ»ƒ»∆»¿»«¿»»¿«¬»¿»
ÏB„b Ô‰k ‰ÈÏÚ ‡·e ,‰BÊ ˙OÚÂ ,‰ÏÏÁ ˙OÚÂ¿«¬»¬»»¿«¬»»»»∆»…≈»
ÈÙÏ .˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ ˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - Ck ¯Á‡««»∆«¿««¿À«ƒ»««¿ƒ
.ËBÈ„‰Ï ˙¯zÓe ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ÓÏ‡‰L∆»«¿»»¬»¿…≈»À∆∆¿∆¿
Ô‰ÎÏ ˙¯Ò‡Â ¯eq‡ da ÛÒB - ‰Le¯b ˙BÈ‰Ï ‰¯ÊÁ»¿»ƒ¿¿»«»ƒ¿∆¡∆∆¿…≈
¯eq‡ ÏÚ ¯Á‡ ¯eq‡ da ÛÒB CÎÈÙÏ ,ËBÈ„‰∆¿¿ƒ»«»ƒ«≈«ƒ
˙OÚ .‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ˙¯zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ .‰ÓÏ‡‰»«¿»»«¬«ƒƒÀ∆∆∆¡…ƒ¿»«¬»
.‰Óe¯˙a ˙¯Ò‡ È¯‰L ,¯eq‡ da ÛÒB - ‰ÏÏÁ¬»»«»ƒ∆¬≈∆¡∆∆ƒ¿»
LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰BÊ ˙OÚ .Ï‡¯OÈÏ ˙¯zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿≈
BzL‡ ‰˙pÊ Ì‡ ,Ï‡¯OÈ ÏÚ d¯ÒB‡L ˙eÊ ÌL∆¿∆¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿
Ô‰ÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .¯Á‡ ¯eq‡ da ÛÒB - ÔBˆ¯a¿»«»ƒ«≈¿«ƒ¿…≈
Ck ¯Á‡Â ‰ÏÏÁ ˙ÈOÚpL ‰Le¯b‰ ÏÚ ‡aL ËBÈ„‰∆¿∆»««¿»∆«¬≈¬»»¿««»
Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ LÏL ‰˜BÏ ‡e‰L ,‰BÊ»∆∆»«ƒ»««¬»ƒ

- ‰Ê ¯„Ò ‰pzL.˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ ƒ¿«»≈∆∆≈∆∆»««

.àé‰L¯b˙ B‡ ‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ‰ÓÏ‡˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿¿»≈¬»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»
Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÌÈL‡Ó≈¬»ƒ«¿≈≈ƒ»∆»∆»«««»
- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰ÓÏ‡ .‰‡Èaƒ»«¿»»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ

.‰¯eÒ‡¬»

.áéÔÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡ ˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈»ƒ««ƒ∆ƒ
BÏ ‰ÏÙ .ıÏBÁ ‡l‡ ,ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¬≈∆…¿«≈∆»≈»¿»
,ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰ Ô‰k ‡e‰Â ‰Ó·È¿»»¿…≈∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»
- ËBÈ„‰ Ô‰Î ‡e‰Lk ¯Ó‡Ó da ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»»«¬»¿∆…≈∆¿
˙‡ Ò¯‡ Ì‡ Ï·‡ .‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…¿«≈««∆ƒ¿«»¬»ƒ≈≈∆
ÒÎÈ ‰Ê È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,‰ÓÏ‡‰»«¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»¬≈∆ƒ¿…
˙Óe ,ÔÈLec˜ ˜ÙÒ ˙Lc˜Ó ‰˙È‰ .‰pÓ˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«»»¿»¿À∆∆¿≈ƒƒ≈

.‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÒe¯‡¬»¬≈¿≈«¿»»

.âé,‰Ïe˙a ‰¯Ú ‡OiL ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«…≈»∆ƒ»«¬»¿»
‰M‡ ‡e‰Â :¯Ó‡pL .ÂÈÏÚ ¯Ò‡z - ¯b·zMÓeƒ∆ƒ¿…≈»≈»»∆∆¡«¿ƒ»
‡ÏÂ - ‰ÈÏe˙·a ,‰pË˜ ‡Ï - ‰M‡ .ÁwÈ ‰ÈÏe˙··ƒ¿∆»ƒ»ƒ»…¿«»ƒ¿∆»¿…
ÏÏÎÏÂ ,˙eË˜ ÏÏkÓ ˙‡ˆÈ ?„ˆÈk ‡‰ .˙¯‚Ba∆∆»≈«»»ƒ¿««¿¿ƒ¿«
ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .‰¯Ú BÊ .‰‡a ‡Ï ˙e¯‚a«¿…»»«¬»¿≈≈¿≈»ƒ
.ÌÈzL ‡ÏÂ ˙Á‡ - ‰M‡ :¯Ó‡pL ;˙Á‡k ÌÏBÚÏ¿»¿««∆∆¡«ƒ»««¿…¿«ƒ

.ãé‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ıÚ ˙kÓ ‡OÈ ‡Ï ÏB„b Ô‰k…≈»…ƒ»À«≈««ƒ∆…
‰ÏÚ·k BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·] .‰ÏÚ·ƒ¿¬»ƒ¿¬»∆…¿«¿»¬≈¿ƒ¿¬»

.[˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Ó‰·Ï ‰ÏÚ· .dk¯„k¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¬≈À∆∆

.åèÏ·‡ ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡OpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆»»¿»≈∆¬»
.Ìi˜È ‰Ê È¯‰ - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡O .Ë‚a ‡ÈˆBÓƒ¿≈»»∆∆À«≈¬≈∆¿«≈
¯Á‡ ÒÎÈ ‰Ê È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ‰ÏeÚa Ò¯‡≈≈¿»¿ƒ¿«»…≈»¬≈∆ƒ¿…««

.‰pÓ˙pL∆ƒ¿«»

.æè Ò‡dÒ‡ elÙ‡ ,d˙B‡ ‰zt B‡ ‰Ïe˙· ‰¯Ú »««¬»¿»ƒ»»¬ƒ¬»»
ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ËBÈ„‰ Ô‰Î ‡e‰Lk d˙B‡ ‰zt B‡ƒ»»¿∆…≈∆¿¿ƒ¿«»…≈»
.‡ÈˆBÓ - Òk Ì‡Â ;ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÒÎiL Ì„…̃∆∆ƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«ƒ

.æé- ÔÈ‡eO Ì„˜ ÂÈzÁz ‰¯‚·e ‰pËw‰ ˙‡ Ò¯‡≈≈∆«¿«»»¿»«¿»…∆ƒƒ
- Òk Ì‡Â ;dÙe‚ ‰pzLpL ÈtÓ ,ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«»»¿ƒ»«

.‡ÈˆBÈ ‡Ï…ƒ

.çéÏ·‡ .ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰Le¯b ˙Á‡««¿»ƒ»≈ƒƒ«ƒƒ¬»
- Ba ‰‡Óe d¯ÈÊÁ‰Â Ë‚a dL¯‚ elÙ‡ ,˙‡ÓÓ‰«¿»∆∆¬ƒ≈¿»¿≈¿∆¡ƒ»≈¬»
.ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿…≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ
‡Ï - ‰ˆÏÁ Ì‡ ,‰ˆÈÏÁÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈»¿»«¬ƒ»ƒ∆¿¿»…

.‰p‰kÏ ‰ÏÒÙƒ¿¿»«¿À»

.èéBzL‡Ï Ëb ·˙k Ô‰k ÈBÏt LÈ‡ :ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»ƒ¿ƒ…≈»«≈¿ƒ¿
ÂÈzÁz ˙·LBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,BzL‡Ï Ëb Ô˙ B‡»«≈¿ƒ¿«¬≈ƒ∆∆«¿»
Ì‡Â .dÏÚa ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - BzLnLÓe¿««¿≈ƒƒ»ƒ«««¿»¿ƒ

.ÈM‰ ÔÓ ‡ˆz - ¯Á‡ Ô‰ÎÏ ˙‡Oƒ»¿…≈«≈≈≈ƒ«≈ƒ

.ëÔÓ ‰L¯b˙Â ‰Lc˜˙pL ¯ÈÚa dÓL ‡ˆÈ»»¿»»ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,dÏ ÔÈLLBÁ - ÔÈLecw‰«ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈ‡ - ‰ˆeÏÁ ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈLe¯b≈ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ¬»≈

.dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»

.àëÔÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡È‰L ‰Ïe˙a‰ ÏÚ ÏB˜ ‡ˆÈ»»««¿»∆ƒ¿»≈
ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ .ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»¿ƒ»≈¿…≈»»»»∆»
elÙ‡ ‡Op˙Â ,dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÁÙL ‡È‰L∆ƒƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯ÈÚa ‰pÊÓ ÌL dÏ ‡ˆÈ .Ô‰ÎÏ¿…≈»»»≈¿«»»ƒ≈¿ƒ»
˙È„e‰È ˙c ÏÚ ‰¯·ÚL ÌeMÓ dÏÚa d‡ÈˆB‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ»«¿»ƒ∆»¿»«»¿ƒ
È¯‰ - Ëb dÏ ÔziL Ì„˜ ˙Óe ,¯ÚÎÓ ¯·„ È„Úa B‡¿≈≈»»¿…»≈…∆∆ƒ≈»≈¬≈
‡l‡ el‡Ó ‰M‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L .Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊÀ∆∆¿…≈∆≈¿ƒƒ»≈≈∆»

.‰Èt ˙‡„B‰a B‡ ‰¯e¯a ˙e„Úa¿≈¿»¿»«ƒ»

ה'תשע"ו  תשרי ד' חמישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שאמרה 1) כהן אשת בתורה; האמורה זונה היא זו אי יבאר

אשה  (נמצאתי); איש דרוסת [שנמצאת] או נאנסתי לבעלה
אם  נבעלתי, לכשר שאמרה פנויה ונסתרה; בעלה לה שקינא
שלא  עד לה יש ואם לכהן אסורה אם שבויה נאמנת;
האשה  [זו]; (זה) לעדות נאמן אם וקטן עמה; נתייחד
שאמר  האב נאמנת; אם אני, וטהורה נשביתי שאמרה
עיר  נאמן; אם ופדיתיה נשבית או וגירשתיה בתי קדשתי
אשה  לכהונה; פסולות הנשים אם ונכבשה, במצור שבאה

נפשות. או ממון ידי על גויים ביד שנתפשה

.à‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Bf‰L ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»«¿∆«»»¬»«»
Ï‡¯OÈ ˙a dÈ‡L Ïk ‡È‰3‰ÏÚ·pL Ï‡¯OÈ ˙a B‡ ; ƒ…∆≈»«ƒ¿»≈«ƒ¿»≈∆ƒ¿¬»

BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ì„‡Ï4;ÏkÏ ‰ÂM‰ ¯eq‡ ¿»»∆ƒ¬»¿ƒ»≈ƒ«»∆«…
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קסה d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'c iying mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÏÁÏ ‰ÏÚ·pL B‡5‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»¿»»««ƒ∆ƒÀ∆∆¿ƒ»≈
BÏ6‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰·Ï ˙Úa¯p‰ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»«ƒ¿««ƒ¿≈»««ƒ∆ƒ

‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ‰ÏÈ˜Òa7,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰cp‰ ÏÚ ‡a‰Â .Ì„‡Ï ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿¬»¿»»¿«»««ƒ»««ƒ
,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ˙¯Îa ‡È‰L∆ƒ¿»≈…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

.BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈

שבעל 2) תורה והם השמועה מפי אותן שלמדו "דברים
הגויים 3)פה". מן שבאה לפי נבעלה, שלא אפילו

בזימה. ומשוחררת 4)השטופים גיורת אלא זונה "אין
זנות". בעילת כגון 5)ושנבעלה כהונה, מאיסורי הנולד

בן. ממנה והוליד גרושה שנשא כהן 6)כהן בת ואפילו
לחלל. להינשא אם 7)מותרת גדול לכהן אפילו ומותרת

כמוכת  היא הרי כדרכה נבעלה שאם כדרכה, שלא נבעלה
עץ.

.á‰L„˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰Èet‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿»¬ƒ»¿»¿≈»
˙e˜ÏÓa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏkÏ dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L8- ∆ƒ¿ƒ»«¿»«…««ƒ∆ƒ¿«¿

dÈ‡ È¯‰L ,‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï…«¬»»¿…ƒ¿¿»ƒ«¿À»∆¬≈≈»
È¯eq‡Ó „Á‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ï·‡ .BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡¬»¿ƒ»≈¬»«ƒ¿∆∆¿∆»≈ƒ≈
È¯eq‡Ó B‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡Â Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï»ƒ«»ƒ«…¿≈¿À»ƒ«…¬ƒ≈ƒ≈

‰OÚ9ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÈÓÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»ƒ«¿ƒ∆ƒ¬»ƒ
ÏÈ‡B‰ - „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B‡ ,‰Â¯Ú∆¿»¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ

.‰BÊ BÊ È¯‰ ,‡Op‰Ï BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â¿ƒ¬»¿ƒ»≈¬≈»

ישראל".8) מבנות קדשה תהיה "לא הלאו גר 9)משום
שלישי. דור לפני ואדומי מצרי

.â‡ ,˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯Bib‰ ÔÎÂ‰¯ib˙ elÙ ¿≈«ƒ∆¿«¿À¿∆∆¬ƒƒ¿«¿»
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰¯¯ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒƒ¿≈»
Ô‡kÓ .Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡Â ,‰BÊ BÊ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈¬≈»«¬»¿…≈ƒ«
B‡ ¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ :e¯Ó‡»¿≈»ƒ«»»ƒ«¿≈
B‡ ÈLÂ ÔBL‡¯ ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ B‡ È·‡BÓe ÈBnÚ ¯‚≈«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
˙È„e‰i‰ ÏÚ e‡aL ÏÏÁ B‡ ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt¿««»¿»¿»»»∆»««¿ƒ
˙‰k ‰˙È‰ Ì‡Â .‰p‰kÏ ‰ÏÒÙÂ ,‰BÊ d˙B‡ eOÚ -»»»¿ƒ¿¿»«¿À»¿ƒ»¿»…∆∆

‰Óe¯z‰ ÔÓ ‰eÏÒt -10‰Ó·È ÔÎÂ .11¯Ê ‰ÈÏÚ ‡aL ¿»»ƒ«¿»¿≈¿»»∆»»∆»»
˙ÈBÏÈ‡‰Â .‰BÊ d‡OÚ -12dÈ‡Â ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ - ¬»»»¿»«¿ƒÀ∆∆¿…≈¿≈»

.‰BÊ»

בתרומת 10) היא זר לאיש תהיה כי כהן ובת קרא "אמר
שהוא  (לאדם לה לפסול שנבעלה כיוון תאכל לא הקדשים

פסלה".ז  לה) ולחליצה 11)ר לייבום הזקוקה אשה
תהיה  "לא שנאמר והחליצה, הייבום לפני לאחר ונבעלה
איסורי  משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה המת אשת
י"ד: הלכה אישות מהלכות ד' בפרק כמבואר לאווין
(לחוץ) לשוק ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק
כערווה", בה תופסין קידושין אין או לאווין חייבי כשאר
לאווין. חייבי כשאר הכהונה מן שפסלה ברור ולפיכך

זכר:12) כאיל ללדת, מטבעה ראוייה שאינה אשה
ילדה. דלא דוכרניתא

.ã˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰13‡a‰ ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»«««≈«¿ƒ¿«≈»∆¿«»

B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ÏÚ14B˙ˆeÏÁ ÏÚ B‡15‰OÚ ‡Ï - «¿«¬»«¬»…»»
ÔÓ BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L ,‰BÊ d˙B‡»»∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈ƒ

.ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰«»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

והן 13) סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות "שהן
שניות". קרובותיה 14)הנקראות ... ליבמתו "החולץ

שגרשה". כאשתו היא הרי ... עליו "החולץ 15)אסורות
החולץ". על ... החלוצה נאסרה ליבמתו

.äÏL ‰ÏÈÚ·a ‰ÏBz ‰BÊ d˙BÈ‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈¡»»»ƒ¿ƒ»∆
˙Úa¯p‰Â ‰L„w‰ ÏÚÂ ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ È¯‰L .¯eq‡ƒ∆¬≈«»««ƒ»¿««¿≈»¿«ƒ¿««
;‰BÊ ˙OÚ ‡ÏÂ ¯eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»ƒ¿¬»¿ƒ»∆ƒ¿…«¬»»
BÓk ,¯z‰ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ÏÏÁÏ ˙‡OpL ÈÓeƒ∆ƒ»¿»»ƒ¿¬»¿ƒ»∆∆≈¿
‡l‡ ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡Â .‰BÊ ˙OÚÂ ,¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿«¬»»¿≈«»»»∆»
‡l‡ ‰Óe‚t dÈ‡L e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,‰ÓÈ‚Ùa«¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿∆≈»¿»∆»

.e¯Ó‡L BÓk ,ÏÏÁÓ B‡ dÏ ¯eÒ‡‰ Ì„‡Ó≈»»»»»≈»»¿∆»«¿

.åÒ‡a ÔÈa ,‰BÊ d˙B‡ ‰OBÚL Ì„‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ïk»«ƒ¿∆∆¿»»∆∆»»≈¿…∆
ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈¿«¿»≈
.‰BÊ ÌeMÓ ‰ÏÒÙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„Î ‡lL∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿¿»ƒ»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL „·Ï·e16‰È‰ÈÂ , ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆»¿ƒ¿∆
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÏÚBa‰17,CÎÈÙÏ . «≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»¿ƒ»

- ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÏÚ·pL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆ƒ¿¬»¿«≈≈¿…∆≈¿»
.‰p‰kÏ ‰ÏÒÙƒ¿¿»«¿À»

ביאה.16) ביאתה אין מזה אין 17)שפחות ובפחות
ביאה. ביאתו

.æÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ dÏÚa - ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»«¿»∆»∆»ƒ
¯L‡ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰‡ÓËÀ¿»∆∆¡«…««¿»»ƒ¬∆
¯L‡ È¯Á‡ ‰M‡Ï BÏ ˙BÈ‰Ï dzÁ˜Ï ·eLÏ dÁlLƒ¿»»¿«¿»ƒ¿¿ƒ»«¬≈¬∆
ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ - eÏÚ· Ì‡L ,ÏÏka Ïk‰ .‰‡nh‰À«»»«…«¿»∆ƒƒ¿¬¬ƒ«

Ô‰ÈÏÚa18‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡a ·e˙k‰ EÏ Ë¯t . «¿≈∆»«¿«»¿≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

‰BÊ ‡È‰ È¯‰L ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a - Ô‰k ˙L‡ Ï·‡19. ¬»≈∆…≈¿ƒ»∆∆∆¬≈ƒ»

בין 18) באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר
זונה.19)ברצון. משום אף ולוקה כלומר

.ç˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»««ƒ∆ƒÀ∆∆
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - dÏÚ·Ï20‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ . ¿«¿»¬»«¿À»≈∆…≈∆»¿»

‡aL B‡ ,„Á‡ ÈÏÚ ‡·e Èz‚‚L B‡ ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ»»«∆»∆»
ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú≈∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿»≈¿…∆≈
‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ;ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ÔBˆ¯a¿»¬≈≈»¬»»»∆»≈∆»»¿»

¯Á‡a21CÓÒÂ BÏ ÔÓ‡ „Ú‰ B‡ BÏ ˙Ó‡ ‡È‰ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ∆¡∆∆»≈∆¡»¿»«
È„È ˙‡ˆÏ È„k ,‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·„Ï BzÚc22 «¿¿ƒ¿≈∆¬≈∆ƒ¿≈»≈¿≈

.˜ÙÒ»≈

בעלה.20) מת נאנסתי.21)אם שאמרה היא על מוסב
נאמן  אינו אחד שעד מהטעם, נאסרת, אינה אחד ובעד
אל  לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור
לו. שקינא האיש עם ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי
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שמים.22) ידי לצאת כלומר

.èÈt ÏÚ Û‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ««ƒ
e¯‡aL BÓk dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L23‡È‰ È¯‰ - ∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿∆≈«¿¬≈ƒ

dÏÚa ˙eÓiL ¯Á‡ ÌÏBÚaL Ô‰k ÏÎÏ ‰¯eÒ‡24; ¬»¿»…≈∆»»««∆»«¿»
˙OÚÂ ,dÓˆÚ ‰¯Ò‡Â ,‰BÊ ‡È‰L ˙„B‰ È¯‰L∆¬≈»∆ƒ»¿»¿»«¿»¿«¬»

.‰¯eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák«¬ƒ»»¬»

נתנה 23) עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, בהלכה
אמרה 24)באחר. שאם בפירוש, אמרו ט"ז. בכתובות

מכהונה. עצמה פסלה שנתארסה, אחרי שנאנסה

.éÔÓÊ ¯Á‡Â ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„b LcwL Ô‰k25‡a …≈∆ƒ≈¿»¿«»¿««¿«»
LÈ‡ ˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ‰ÈÏÚ26ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - »∆»¿»«∆¿»»¿«ƒ∆∆¿»»»

‰ÏÚ· ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL ,˜ÙqÓ27¯Á‡ B‡ ƒ»≈∆»…∆ƒƒƒ¿¬»««
ÔÈLec˜28‰¯Ò‡ ‡Ï - BÊ ‰ÚË ÔÚhL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»««¬»…∆∆¿»

ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈL Ô‡k LiL .ÂÈÏÚ»»∆≈»¿≈¿≈∆»…∆ƒƒ
,ÔÈLec˜ ¯Á‡Ï ¯Ó‡ elÙ‡Â ;ÔÈLec˜ ¯Á‡ ‡nLÂ¿∆»««ƒƒ«¬ƒ…«¿««ƒƒ
,Ï‡¯OÈÏ ˙¯zÓ ‰Òe‡‰L .ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL∆»¿…∆∆»¿»∆»¬»À∆∆¿ƒ¿»≈

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

הקידושין.25) אחרי שזנתה לומר שיש שלא 26)כלומר,
בתולה. לו.27)מצאה אפילו 28)ומותרת לו ואסורה

נאנסה. אם

.àé‰˙eÁt ‡È‰Â Ï‡¯OÈÏ ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»
˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓƒ«»»ƒ¿∆»¿»«∆¿»»¿«

˜ÙqÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - LÈ‡29˜ÙÒ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡L ; ƒ∆∆¿»»»ƒ»≈∆≈»∆»»≈
ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL :„Á‡30ÏL ¯eq‡ ˜ÙÒe , ∆»∆»¿…∆∆»¿»¿≈ƒ∆

.‡¯ÓÁÏ - ‰¯Bz»¿À¿»

קטנה 29) שאפילו רבינו שדעת קטנה, היא אם ואפילו
ישראל. בעלה על נאסרה ברצון והספק 30)כשזינתה

הייתה  אז שהרי כאן, אין הקידושין לפני נבעלה שאולי
חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש מבת פחותה
קידושין. לאחר נבעלה הרי בתולים, לה היו שלא ומכיוון

.áé‡pwL ‰M‡ Ïk31‰¯zÒÂ dÏÚa dÏ32˙˙L ‡ÏÂ , »ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿…»»
‰ËBÒ ÈÓ33Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ -34˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ , ≈»¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰BÊ35‰ˆ¯ ‡lL ÔÈa ,˙BzLÏ ‡È‰ ˙ˆ¯ ‡lL ÔÈa . »≈∆…»»ƒƒ¿≈∆…»»
˙e„Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï36dÚBnL ¿«¿»≈∆»¿»»≈∆¿»

ÔÈc ˙Èa dÏ e‡wL ÔÈa ,˙BzLlÓ37ÔÓ ‰˙È‰L ÔÈa , ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ≈∆»¿»ƒ
˙˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰«»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿…»»

.˜ÙqÓ ‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¬»«¿À»ƒ»≈

לה 31) שיאמר הוא, אשתו את וקינא בתורה האמור "קינוי
פלוני". איש עם תיסתרי אל עדים "הסתירה 32)בפני

האיש  אותו עם שתיסתר היא ונסתרה, בתורה האמורה
עדים". שני בפני עימו, תיסתרי אל לה שאילו 33)שאמר

מי  ששתתה סוטה היא מותרת מתה ולא סוטה מי שתתה
היה  ואפילו לבעלה מותרת היא הרי מיד מתה ולא המרים

בעלה.34)כהן. מבואר 35)כשמת סוטה ובהלכות

בין  ישראל בין בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים
זה 36)כהן. עם נבעלה שהיא שראה העיד אחד שעד

וודאי  בעלה, על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה שקינא
רבינו  כאן שסיים ומה לכהונה. שכן ומכל מספק, לא

המקרים]. לשאר נמשך דין 37)"מספק" שבית "ואלו
שהיה  או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי להן, מקנין

האסורין". בבית חבוש שהיה או אחרת במדינה

.âée¯Ó‡Â ,BÏ CÏ‰Â „Á‡Ï ‰ÏÚ·pL ‰e‡¯L ‰Èet¿»∆»»∆ƒ¿¬»¿∆»¿»«¿»¿
- ¯Lk Ì„‡ :‰¯Ó‡Â ?CÈÏÚ ‡aL ‰Ê ‡e‰ ÈÓ :dÏ»ƒ∆∆»»«ƒ¿»¿»»»»≈
,˙¯aÚÓ ‰e‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰¬≈∆¡∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿À∆∆
- ¯Lk Ì„‡Ó :‰¯Ó‡Â ?z¯aÚ˙ ÈnÓ :dÏ e¯Ó‡Â¿»¿»ƒƒƒ¿««¿¿¿»¿»≈»»»≈

‰È‰˙Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰38.Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ ¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿∆À∆∆¿…≈

כשרות 38) חזקת לה שאין פי על ואף נקבה, העובר אם
לאמה. כמו

.ãé‰ÏÚ·pL ÌB˜n‰ ‰È‰iLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿∆«»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯·BÚ Ïk‰L ˙B„OaL ˙B¯wa B‡ ÌÈÎ¯c ˙L¯t Ba»»«¿»ƒ«¿»∆«»∆«…¿ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯Â ,ÌÈ¯Lk ÌL ÌÈ¯·BÚ‰ ·¯ eÈ‰Â ,ÌL»¿»…»¿ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ
eOÚ ÌÈÓÎÁ‰L .ÌÈ¯Lk ‰pnÓ ÔÈ¯·BÚ‰ el‡ eL¯tL∆»¿≈»¿ƒƒ∆»¿≈ƒ∆«¬»ƒ»

˙Ba¯ ÈL eÎÈ¯ˆ‰Â ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ39eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»¿¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈À¬»ƒ»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔB‚k ,d˙B‡ ÌÈÏÒBt ÌÈ¯·BÚ‰ ·…̄»¿ƒ¿ƒ»¿¿≈»ƒ
·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÊÓÓ B‡ ˙BÏÊÓe«»«¿≈ƒ¿«≈»∆««ƒ∆…
ÈL‡ ·¯ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯Lk ‰pnÓ e‡aL ÌB˜n‰«»∆»ƒ∆»¿≈ƒ∆»…«¿≈
ÌÈ¯Lk ÌL ÔÈ¯·BÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÒt ÌB˜n‰«»¿ƒ««ƒ∆…»¿ƒ»¿≈ƒ
‡ÏÂ ,‰ÏÚ· d˙B‡ ÏÒBtL ÈÓÏ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈»ƒ¿¬»¿…

Ô‰ÎÏ ‡Op˙40‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;41. ƒ»≈¿…≈¿ƒƒ»≈≈

שם.39) העוברים ורוב העיר תושבי הכשיר 40)רוב אבל
לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת היא הבת את

כדיעבד. הוא תצא",41)שהוולד "לא הנכונה: הגירסה
תימן. יד בכתב וכן

.åè¯ÈÚa ‰ÏÚ·pL ‰e‡¯42elÙ‡ ,¯ÈÚa ‰¯aÚ˙ B‡ »»∆ƒ¿¬»»ƒƒ¿«¿»»ƒ¬ƒ
„Á‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ ÌL ÔÎBL ‰È‰ ‡Ï…»»≈»∆»≈»ƒ«»∆»
‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „·ÚÂ „Á‡ ÏÏÁ B‡»»∆»¿∆∆¿«≈»∆¬≈…ƒ»≈
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk - Úe·w‰ ÏkL ;Ô‰ÎÏ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿…≈∆»«»«¿∆¡»«∆¡»

‡e‰43:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â .¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿ƒ∆∆
.ÈzÏÚ· ¯LÎÏ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

ושבים.42) בעוברים לתלות שאנו 43)שאין הדין כל
אדם  או דבר על דנין אנו אם אלא אינו הרוב, אחר הולכים
יודעים  ואיננו אחר, למקום והגיע הקבוע ממקומו שנעקר
שהולכין  אומרים אנו אז מהמיעוט, או מהרוב בא הוא אם
מאחר  כלומר פריש", מרובא דפריש "וכל הרוב, אחר
אבל  בא. הוא מהרוב וודאי הקבוע, ממקומו נד שהדבר
האדם  על הוא והספק במקומם, עומדים והמיעוט כשהרוב
אל  או הרוב אל אם ובא, ניגש הוא  למי לשם, שהלך
מכיוון  הרוב, אחרי שהולכין הדין אין זה, במקרה המיעוט,
קבוע, הוא והרי נפרש, ולא במקומו נמצא שהמיעוט
הלך  כשהבועל שאפילו רבינו ודעת הוא. מחצה על וכמחצה
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מרובא  "דפריש מכיוון לומר, לנו יש הדין שמצד אצלה,
לא  כן פי על אף הם, כשרים הרי העיר בני ורוב פריש",
- שהיא מקרים, משום גזרה לכהן, לכתחילה תינשא
קבוע, הוא הבועל שאז כלומר, הבועל, אל תלך הנבעלת
יש  כאשר ורק הרוב, אחרי הולכים אנו אין הרי זה ובמקרה

לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני

.æè˙Ú„BÈ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡L B‡ ,˙L¯Á B‡ ˙Ól‡ ‰˙È‰»¿»ƒ∆∆≈∆∆∆»¿»≈ƒ««
ÔÈa ˙¯kÓ dÈ‡L ‰pË˜ ‰˙È‰L B‡ ,ÈzÏÚ· ÈÓÏ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿«»∆≈»«∆∆≈

‰BÊ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÏeÒÙÏ ¯Lk44Ô‰ÎÏ ˙‡O Ì‡Â . »≈¿»¬≈¿≈»¿ƒƒ»¿…≈
dÏˆ‡ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈa¯‰ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡ˆz -≈≈∆»ƒ≈»¿≈»Àƒ«¿ƒ∆¿»

ÌÈ¯Lk45. ¿≈ƒ

ממזר.44) ספק הוא בפרשת 45)והוולד שנבעלה כגון
אלו  שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב דרכים

כשרים. ממנה

.æé‰Èe·M‰46ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ˙ÈcÙpL «¿»∆ƒ¿≈¿ƒ«»»ƒ¿
„Á‡47˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ;Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ∆»»≈¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

LÈ Ì‡Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰ÏÚ· ‡nL ,‰BÊ»∆»ƒ¿¬»¿≈»ƒ«»¿ƒ≈
- dnÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „ÁÈ˙ ‡lL „Ú dÏ»≈∆…ƒ¿«≈»≈»ƒ«»ƒ»
B‡ ‰ÁÙL B‡ „·Ú elÙ‡Â .‰p‰kÏ ‰¯Lk BÊ È¯‰¬≈¿≈»«¿À»«¬ƒ∆∆ƒ¿»
Ïk ‰„ÈÚ‰L ˙BÈe·L ÈzLe .BÊ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ ·B¯»̃∆¡»¿≈¿≈¿∆≈ƒ»»
ÏÈ‡B‰ .˙BÓ‡ el‡ È¯‰ - dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆«¬∆¿»¬≈≈∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ôlk ˙B˜Ùq‰ Ïk ¯eq‡Â48CÎÈÙÏ , ¿ƒ»«¿≈À»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
.‰Èe·La el˜‰≈≈ƒ¿»

הגויים.46) בין שנשבית ישראל כבר 47)בת שהיא
לביאה. לגוי.48)ראוייה נבעלה שמא חשש רק שזה

.çéBnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L ÔË˜ ÔÎÂ49.ÔÓ‡ - ¿≈»»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»
‰OÚÓ50ÈÙÏ ÁÈÒÓ d·e ,Bn‡Â ‡e‰ ‰aLpL „Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï eÈaL :¯Ó‡Â BnzÀ¿»«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ«»
Ë˜ÏÏ ,Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈÓ ·‡LÏ È˙‡ˆÈ ,Èn‡Â È‡¬ƒ¿ƒƒ»»ƒƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ«ƒƒƒ¿…
Ô‰ÎÏ ÌÈÓÎÁ d˙B‡ e‡ÈO‰Â ;Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈˆÚ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»¬»ƒ¿…≈

.ÂÈt ÏÚ«ƒ

לעדות.49) בכוונה שלא דבר למסיח 50)מספר דוגמא
תומו. לפי

.èé‡lL ‰Èe·M‰ BzL‡a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««∆¡»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…
‡Ï d˙ÁÙL ÔÎÂ .BÓˆÚÏ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËƒ¿¿»∆≈»»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»»…
d˙ÁÙLÂ .dÏ ‰„ÈÚÓ - dÏÚa ˙ÁÙL Ï·‡ .dÏ „ÈÚz»ƒ»¬»ƒ¿««¿»¿ƒ»»¿ƒ¿»»

.˙Ó‡ - dnz ÈÙÏ ‰ÁÈÒÓ ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»¿ƒÀ»∆¡∆∆

.ë‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L ‰Èe·LÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»¬≈∆…
da „ÈÚ‰Â d‡„t Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ,‰p‡OÈƒ»∆»∆»≈»»«»¿ƒ¿»»¿≈ƒ»
- ‰¯B‰Ë ‡È‰L Ú„È ‡Ï el‡L ;‰p‡OÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ»∆»∆ƒ…»«∆ƒ¿»

.ÂÈ˙BÚÓ da Ô˙ ‡Ï…»«»¿»

.àë;˙Ó‡ - È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ∆¡∆∆
„Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ .¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L∆«∆∆»««∆∆ƒƒ¬ƒ»»»≈

‰Èe·L ‡È‰L „ÈÚnL „Á‡51ÈL ÌL LÈ Ì‡ Ï·‡ . ∆»∆≈ƒ∆ƒ¿»¬»ƒ≈»¿≈

„Á‡ dÏ „ÈÚiL „Ú ,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿≈≈»∆¡∆∆«∆»ƒ»∆»
„ÚÂ ,˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰ .‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈
dÏ „ÈÚÓe B˙B‡ LÈÁÎÓ „Á‡Â ,˙‡ÓËpL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»«¿ƒ≈ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¿…ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰¯B‰Ë ‡È‰L „ÈÚnL ‰Ê elÙ‡ ,˙ÈcÙpL „Ú ˙BÏÊÓe«»«∆ƒ¿≈¬ƒ∆∆≈ƒ∆ƒ¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÁÙL B‡ ‰M‡52. ƒ»ƒ¿»¬≈À∆∆

בשני 51) רק אותה פוסלין שאין להכחישו, יכולה שהיא
שנשבית. בא 52)עדים שנטמאה, המעיד עד אם ואפילו

אחד  עד להאמין הקילו שבשבוייה מותרת, כן גם תחילה,
בהכחשה. אפילו להכשירה

.áë˙Èa ‰e¯Èz‰Â ,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ÈÓƒ∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ¿ƒƒ»≈
È¯‰ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ck ¯Á‡Â ,‡Op‰Ï ÔÈcƒ¿ƒ»≈¿««»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¬≈
ÒÎ elÙ‡Â .d¯z‰Ó ‡ˆz ‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊƒ»≈¿«¿ƒ»¿…≈≈≈∆≈»«¬ƒƒ¿«

L ‡È‰ È¯‰Â ,È‡aL ‰È¯Á‡‰ÈB„‡ „Èa eÈÙÏ ‰Èe· «¬∆»«««¬≈ƒ¿»¿»≈¿«¬∆»
ÔÈ¯nLÓe .‰e¯Èz‰L d¯z‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -¬≈…≈≈≈∆≈»∆ƒƒ»¿«¿ƒ

.‰„tzL „Ú ‰zÚÓ d˙B‡»≈«»«∆ƒ»∆

.âëelÙ‡ ,˙‡ÓËpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÈL dÏ e‡a»»¿≈≈ƒ««»∆ƒ¿»¬ƒ
‡a Ì‡Â .‡ˆz BÊ È¯‰ - ÌÈa dÏ eÈ‰ elÙ‡Â ˙‡Oƒ»«¬ƒ»»»ƒ¬≈≈≈¿ƒ»
,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡ .ÌeÏk BÈ‡ - „Á‡ „Ú≈∆»≈¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ
„Ú ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë È‡L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈÂ¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
,„BÚ ‡ÏÂ .„iÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL∆»»≈ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»¿…
- ‰‡ÓË È„Ú ‰ÈÏÚ LiL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»»»∆»∆≈»∆»≈≈À¿»

.el˜‰ ‰Èe·LaL .e‡B·iL „Ú d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ»«∆»∆ƒ¿»≈≈

.ãëÈ¯‰Â ,‰ÈzL¯‚Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿ƒ»«¬≈
ÔÓ‡ - ‰pË˜ ‡È‰53‰˙È‰Lk ‰ÈzL¯‚Â ‰ÈzLc˜ . ƒ¿«»∆¡»ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆»¿»

d˜ÈÊÁ‰Ï ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰pË¿̃«»«¬≈ƒ¿»≈∆¡»¿«¬ƒ»
‰Le¯b54ÔÈa ‰ÏB„‚ ‡È‰L ÔÈa ,‰È˙È„Ùe ˙ÈaL . ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»≈

‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL .ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰pË˜ ‡È‰L∆ƒ¿«»≈∆¡»∆…∆¡ƒ»»
Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL ,˙eLÈ‡ ÌeMÓ d¯Ò‡Ï ‡l‡∆»¿»¿»ƒƒ∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ

.˙eÊ ÌeMÓ dÏÒÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,‰f‰ LÈ‡Ï»ƒ«∆¬»…¿»¿»ƒ¿

לכהן.53) ואסורה גרושה נאמנות 54)להחזיקה שיש
בגדולה. ולא הקטנה בבתו רק לאב

.äëÏÈ‡B‰ ,‰Èe·L ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»»»ƒ¿»ƒ
È¯‰ - ˜ÙÒ ¯·c‰Â;˙Á‡ ¯ˆÁa BnÚ ¯e„Ï ˙¯zÓ BÊ ¿«»»»≈¬≈À∆∆»ƒ¿»≈««

.B¯ÓLÏ „ÈÓz B˙Èa È·e ÂÈa BnÚ eÈ‰iL „·Ï·eƒ¿«∆ƒ¿ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»¿

.åëÈ„·BÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :‰LaÎÂ ¯Bˆna ‰‡aL ¯ÈÚƒ∆»»«»¿ƒ¿¿»ƒ»»¿≈
,‰È˙BÁe¯ ÏkÓ ¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒƒ∆»ƒƒ»∆»
‰OÚ˙Â d˙B‡ e‡¯iL „Ú ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈ƒ»«««∆ƒ¿»¿≈»∆
‰p‰kÏ ˙BÏeÒt dÎB˙aL ÌÈLp‰ Ïk È¯‰ - Ô˙eL¯aƒ¿»¬≈»«»ƒ∆¿»¿«¿À»
‡l‡ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ eÏÚ· ‡nL ,˙BÈe·Lkƒ¿∆»ƒ¿¬¿¿≈»ƒ«»∆»
.e¯‡aL BÓk ,‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»ƒ«»»ƒ¿«»¿∆≈«¿

.æëeÚ„È ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnzL ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»∆ƒ»≈ƒ»««¿…≈¿
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d`iaקסח ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'd iyiy mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dÈ‡ elÙ‡ ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓ ¯ÈÚa ‰È‰zL B‡ ,da»∆ƒ¿∆»ƒ«¬»««¬ƒ≈»
.Ïk‰ ÏÚ ˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰M‡ ‡l‡ ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆∆»ƒ»««¬≈«∆∆««…

.çëÈ‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡L ‰M‡ ÏkL ?˙ÏvÓ „ˆÈk≈««∆∆∆»ƒ»∆»¿»¿»¬ƒ
‰ÏBÎiL CBzÓ .„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ -∆¡∆∆¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¿»
È˙ÈÈ‰ ‰‡B·Ána B‡ ¯ÈÚ‰ ‰LaÎpLk ÈzËÏÓ :¯ÓBÏ«ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿¿»»ƒ««¬»»ƒƒ
‡ÏÂ È˙‡aÁ ‡ÏÂ ÈzËÏÓ ‡Ï :¯ÓBÏ ˙Ó‡ ,ÈzÏvÂ¿ƒ«¿ƒ∆¡∆∆«…ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿≈ƒ¿…

.È˙‡ÓËƒ¿≈ƒ

.èë,˙eÎÏÓ d˙B‡ ÏL „e„‚a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿∆»«¿
ÔÈLLBÁ CÎÈÙÏ ,ÔÈ‡¯È ÔÈ‡Â ¯ÈÚa ÔÈ·MÈ˙Ó Ì‰L∆≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
˙¯Á‡ ˙eÎÏÓ ÏL „e„b Ï·‡ ;eÏÚa ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»¬¬»¿∆«¿«∆∆
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈLp‰ e¯Ò‡ ‡Ï - ¯·ÚÂ ÛËLÂ ËLtL∆»«¿»«¿»«…∆∆¿«»ƒƒ¿≈∆≈
.Ì‰Ï ÔÈÁ¯B·e ÏÏLa ÌÈ˜ÒBÚ Ô‰L ,ÏÚ·Ï È‡t Ì‰Ï»∆¿«ƒ¿…∆≈¿ƒ¿»»¿ƒ»∆
eÙ„¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙eL¯a eOÚÂ ÌÈL e·L Ì‡Â¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ¿»««ƒ∆»¿
Ô‰ È¯‰ - Ì„iÓ Ô˙B‡ eÏÈv‰Â Ï‡¯OÈ Ì‰È¯Á‡«¬≈∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ»»¬≈≈

.˙B¯eÒ‡¬

.ìÏÚ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ‰LaÁpL ‰M‡‰»ƒ»∆∆¿¿»¿«¿≈»ƒ«»«
˙¯zÓ - ÔBÓÓ È„È55.‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - ˙BLÙ È„È ÏÚ , ¿≈»À∆∆«¿≈¿»¬»«¿À»

ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe56‰na . ¿ƒ»ƒ»»«¿»…≈∆∆¿»»»«∆
ÏÚ ‰ÙÈwz Ï‡¯OÈ „iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»«
ÔÓÊa Ï·‡ ;Ì‰Ó ÔÈ‡¯È Ì‰Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿≈¿≈ƒ≈∆¬»ƒ¿«

wz ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iLÈ„È ÏÚ elÙ‡ - ‰ÙÈ ∆«»¿≈»ƒ«»«ƒ»¬ƒ«¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙eL¯a ˙ÈOÚpL ÔÂÈk ,ÔBÓÓ»≈»∆«¬≈ƒ¿¿≈»ƒ«»
BÓk ,‰Èe·Lk ,„Á‡ dÏ „ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰¯Ò‡∆∆¿»∆»ƒ≈≈ƒ»∆»ƒ¿»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

אותה.55) יבעלו אם ממונם שיפסידו אבל 56)שמפחדים
נתרצתה  שמא חוששים שאין לבעלה מותרת ישראל אשת

ישראל. לבעלה מותרת הרי ובאונס היא,

ה'תשע"ו  תשרי ה' שישי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ומה 1) מדבריהם, וחלל בתורה האמורה חללה זו אי יבאר

מאלו; אלו שנשאו ומשוחררים וגרים חלל ספק לזה; זה בין
את  הפוסל כל עומדות; הן כשרות בחזקת המשפחות כל
ומי  ערער; עליה שקרא משפחה לו; שחוששין אחרים
משפחה  ודין ושותק; – חלל או נתין או ממזר לו שקורין

חלל. ספק בה שנתערב

.à¯eq‡Ó ‰„ÏBpL BÊ ?‰ÏÏÁ ‡È‰ BÊ È‡ÔÎÂ .‰p‰k ≈ƒ¬»»∆¿»≈ƒ¿À»¿≈
- Ô‰ÎÏ ‰ÏÚ·pL ‰p‰kÏ ˙B¯eÒ‡‰ ÌÈLp‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ«»ƒ»¬«¿À»∆ƒ¿¬»¿…≈
‡Ï - ‰¯·Ú‰ ¯·ÚL BÓˆÚ Ô‰k‰ Ï·‡ .‰ÏlÁ˙ƒ¿«¿»¬»«…≈«¿∆»«»¬≈»…

.ÏlÁ˙ƒ¿«≈

.áÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰ÏÚ·pL ÔÈ·e≈∆ƒ¿¬»¿…∆ƒ¿»»≈¿«¿»≈
‰È‰iL ‡e‰Â .‰ÏlÁ˙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„k ‡lL∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿«¿»¿∆ƒ¿∆

BÊ ‰È‰˙Â ,‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k…≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»¿ƒ¿∆
.‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»«»»ƒ¿∆»»«¿»

.âÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ?„ˆÈk≈«…≈∆≈«»ƒ¿∆»∆»«
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰ÎÂ ,‰Bf‰ ÏÚ B‡ ‰Le¯b‰«¿»««»¿…≈»∆»¬≈∆
el‡ È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e ‰ÏeÚa ‡OpL B‡ ,‰ÓÏ‡‰ ÏÚ«»«¿»»∆»»¿»»»∆»¬≈≈
‰Ê ÔÈa ,Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ eÏlÁ˙ƒ¿«¿¿»¿ƒƒƒ∆»≈≈∆
LcwL Ô‰k Ï·‡ .ÏÏÁ „Ïe‰ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa dÏlÁL∆ƒ¿»≈…≈«≈«»»»»¬»…≈∆ƒ≈
ÔÓ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰p‰k È¯eq‡Ó ‰M‡ƒ»≈ƒ≈¿À»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»ƒ
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡O Ì‡Â .‰ÏlÁ˙ ‡Ï - ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ…ƒ¿«¿»¿ƒƒ»««ƒ∆…
,‡È‰ ‰ÏeÚa ˙˜ÊÁa ‰‡eO ÏkL ;‰ÏlÁ˙ - ‰ÏÚ·ƒ¿¬»ƒ¿«¿»∆»¿»¿∆¿«¿»ƒ

.‰Ïe˙a ˙‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿≈¿»

.ã.dÏlÁ ‡Ï - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡OpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆»»∆∆À«≈…ƒ¿»
‡Ï - ÔÈ‡eO ‡Ïa ‰ÏeÚa ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ.dÏlÁ ¿≈ƒ»«¿»¿…ƒƒ…ƒ¿»

.äB‡ ,‰cpÓ ıeÁ ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ô‰k…≈«»«∆¿»ƒ»¬»ƒƒ»
d˙B‡ ‰OÚ - Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ«««≈«»≈»ƒ«»ƒ«…»»»
ÔÈa ,‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡·e ¯ÊÁ .e¯‡aL BÓk ,‰BÊ»¿∆≈«¿»«»»∆»ƒ»¿ƒ»≈
‰pnÓ BÚ¯ÊÂ ,‰ÏÏÁ ˙ÈOÚ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa ‡e‰≈…≈«≈«¬≈¬»»¿«¿ƒ∆»
‰¯aÚ˙Â Ì·ÈÏ ‰˜e˜Ê ÏÚ ‡aL Ô‰k ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏÏÁ¬»ƒ¿ƒ»…≈∆»«¿»¿»»¿ƒ¿«¿»
È¯eq‡Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,¯Lk „Ïe‰ - ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓƒƒ»ƒ»«»»»≈¿ƒ∆≈≈ƒ≈
,‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡·e ¯ÊÁ .‰BÊ ˙ÈOÚÂ ,‰p‰k¿À»¿«¬≈»»«»»∆»ƒ»¿ƒ»
‡e‰L ÈÙÏ ,ÏÏÁ d„ÏÂe ‰ÏÏÁ ‡È‰ - ‰„ÏÈÂ ‰¯aÚ˙ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¬»»¿»»»»¿ƒ∆

.‰p‰k È¯eq‡Ó≈ƒ≈¿À»

.å,dÏlÁ - ˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯Bib‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k ÔÎÂ¿≈…≈«»««ƒ∆¿«¿À¿∆∆ƒ¿»
„Ïe‰ - ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ…≈«»««ƒ»«»»
,ÌÈ‰ka „ÁÈÓ ‰cp‰ ¯eq‡ ÔÈ‡L ,ÏÏÁ BÈ‡Â ¯Lk»≈¿≈»»∆≈ƒ«ƒ»¿À»«…¬ƒ

.Ïka ‰ÂL ‡l‡∆»»∆«…

.æ,¯Á‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,˙¯aÚÓ ‰Le¯‚ ‡OpL Ô‰k…≈∆»»¿»¿À∆∆≈ƒ∆≈≈«≈
‡a ‡Ï È¯‰L ,¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ ‡È‰Lk ‰„ÏÈÂ¿»¿»¿∆ƒ¬»»«»»»≈∆¬≈…»

.‰¯·Ú ˙thÓƒƒ«¬≈»

.ç.Ì‰È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰L e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈∆
‰ÏÏÁ BÊ È¯‰ - ‰ˆeÏÁ‰ ÏÚ ‡aL Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈∆»««¬»¬≈¬»»
‡aL Ô‰k Ï·‡ .Ô‰È¯·cÓ Ïk‰Â ,ÌÈÏÏÁ Ô‰kÓ dÚ¯ÊÂ¿«¿»ƒ…≈¬»ƒ¿«…ƒƒ¿≈∆¬»…≈∆»
‰pnÓ BÚ¯ÊÂ ‰¯Lk ‡È‰ - ˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈«¿ƒƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»
,‡e‰ Ïka ‰ÂM‰ ¯eq‡ - ˙BiM‰ ¯eq‡L ;ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆ƒ«¿ƒƒ«»∆«…

.ÌÈ‰ka „ÁÈÓ BÈ‡Â¿≈¿À»«…¬ƒ

.èB‡ ˙¯Bib ˜ÙÒ ÔB‚k ,‰BÊ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL Ô‰k…≈∆»«¿≈»¿¿≈ƒ∆
ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰Le¯b ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL B‡ ,˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆∆»«¿≈¿»¿≈…≈»
d„ÏÂe ,‰ÏÏÁ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL∆»«¿≈«¿»»¬≈¿≈¬»»¿»»

.ÏÏÁ ˜ÙÒ¿≈»»

.é‡ˆÓÏÏÁÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÏÁ :‰LÏL ÌÈÏÏÁ‰ e ƒ¿¿«¬»ƒ¿»»»ƒ«»¿»»
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קסט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'd iyiy mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ÏÏÁ ˜ÙÒ ÏÎÂ .ÏÏÁ ˜ÙÒe ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈»»¿»¿≈»»¿ƒ»»
,‰Óe¯za ÏÎB‡ BÈ‡ :Ï‡¯OÈ È¯ÓÁÂ ÌÈ‰k È¯ÓÁÀ¿≈…¬ƒ¿À¿≈ƒ¿»≈≈≈«¿»
Ì‡Â .Ô‰ÎÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OBÂ ,ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¿…≈¿ƒ
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰Le¯‚ ‡O B‡ ‡ÓË B‡ ÏÎ‡»«ƒ¿»»»¿»«ƒ««
ÏÏÁ Ï·‡ .Ì‰È¯·c ÏL ÏÏÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â .˙ec¯Ó«¿¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈∆¬»»»
‰Le¯‚ ‡OBÂ ,¯Êk ‡e‰ È¯‰ - È‡ce‰ ‰¯Bz ÏL∆»«««¬≈¿»¿≈¿»
Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓeƒ«≈¿≈ƒ∆∆¡«¡…∆«…¬ƒ¿≈
eÈ‰iL „Ú ,Ô¯‰‡ Èa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ - Ô¯‰‡«¬…««ƒ∆≈¿≈«¬…«∆ƒ¿

.Ìe‰Îa¿ƒ»

.àé¯eÒ‡ - ‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÎÊ Ô‰k…≈»»∆»ƒ»»«¬»»»
Ï·‡ .e¯‡aL BÓk ,‰BÊk ‡È‰L ,˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚a¿ƒ∆¿À¿∆∆∆ƒ¿»¿∆≈«¿¬»
‡lL .¯¯ÁLÓÏÂ ¯‚Ïe ÏÏÁÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ˙‰k‰«…∆∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»¿≈¿ƒ¿À¿»∆…
Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL ;ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê‰À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈«¬…
˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ ¯b‰ ‡ˆÓ .Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ -¿…¿«¬…ƒ¿»«≈À»ƒ»«¿∆∆

.˙‰k ‡OÏÂ¿ƒ»…∆∆

.áé,˙a e„ÈÏB‰Â el‡Ó el‡ e‡OpL ÌÈ¯¯ÁLÓe ÌÈ¯b≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿≈≈≈¿ƒ«
Ô‰a ·¯Ú˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙B¯B„ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡¬ƒ¿«««»ƒ¿…ƒ¿»≈»∆
Ì‡Â .Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ˙a‰ d˙B‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ú¯Ê∆«ƒ¿»≈¬≈»««¬»¿…≈¿ƒ
.‰M„˜a d˙„ÏÂ d˙¯B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡Oƒ»…≈≈ƒ¿»»¿≈»»ƒ¿À»
Ï‡¯OÈ B‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯¯ÁLÓ B‡ ¯b Ï·‡¬»≈¿À¿»∆»»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈
‰p‰kÏ ‰¯LÎ Bza - ˙¯¯ÁLÓ B‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL∆»»ƒ∆¿À¿∆∆ƒ¿≈»«¿À»

.‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»

.âéÈL È¯ˆÓ ÔÎÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b≈«ƒ∆»»«ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ
È¯‰Â ‰¯·Úa Ì˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL∆»»«ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ»»«¬≈»«¬≈

a - e¯‡aL BÓk ,˙BBÊ Ô‰È˙BL˙B¯Lk Ì‰È˙B ¿≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿≈
.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ«¿À»¿«¿ƒ»

.ãéÔa ÔÎÂ .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯Ê - ‰¯Lk ‡OpL ÏÏÁ»»∆»»¿≈»«¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈∆
‡e‰ ¯Îf‰ ÏÏÁ‰ ÔaL .¯Bc ÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,Ba Ôa∆¿«¬ƒ««∆∆∆∆∆»»«»»
,‰p‰kÏ ‡È‰ ‰¯eÒ‡ - ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ÏÏÁ»»¿»¿ƒ»¿»«¬»ƒ«¿À»
„Ïe‰ - ‰ÏÏÁ ‡OpL Ï‡¯OÈ Ï·‡ .‰ÏÏÁ ‡È‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¬»»¬»ƒ¿»≈∆»»¬»»«»»
‰p‰kÏ ‡Opz BÊ È¯‰ - ˙· ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Lk»≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬≈ƒ»≈«¿À»

.‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»

.åè,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÔÈ¯zÓ - ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒÀ»ƒ»∆»∆
ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ) .¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â¿«»»≈«««»»¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ
(.¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ -À»ƒ»∆»∆¿«»»≈«««»»
˙Èa - Ì˙·‡ ˙È·Ï Ì˙ÁtLÓ ÏÚ e„ÏÈ˙iÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»¿≈¬…»≈

.BzÁtLÓ Bn‡ ˙Èa ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓ ‡e‰ ÂÈ·‡»ƒƒ¿«¿¿≈≈ƒƒ¿«¿

.æèÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯b ,ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ«¬»ƒ
¯¯ÁLÓ‰Â ¯b‰Â .‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»ƒ»∆»∆¿«≈¿«¿À¿»
Ôa‰ È¯‰ - ‰ÏÏÁ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ‰iÂÏ ‡OpL∆»»¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¬»»¬≈«≈
B‡ ˙¯Bi‚ e‡OpL ÏÏÁ B‡ ÈÂÏ B‡ ÈÏ‡¯OÈÂ .ÈÏ‡¯OÈƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ»»∆»¿ƒ∆

.¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰ - ˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆«»»≈«««»»

.æéÔ‰Ó ‡OÏ ¯zÓe ,˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ˙BÁtLÓ‰ Ïk»«ƒ¿»¿∆¿««¿À»ƒ»≈∆
˙BÁtLÓ ÈzL ˙È‡¯ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿««ƒ≈ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»
‡È‰L ‰ÁtLÓ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz BÊa BÊ ˙B¯b˙nL∆ƒ¿»»»ƒ»ƒ»ƒ¿»»∆ƒ
‡e‰L LÈ‡ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz ‰·È¯Óe ‰vÓ ˙ÏÚa«¬««»¿ƒ»»ƒ»ƒ»ƒ∆
ÔÈLLBÁ - ¯˙BÈa ÌÈt ÊÚÂ Ïk‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰a¯Ó«¿∆¿ƒ»ƒ«…¿«»ƒ¿≈¿ƒ
.Ì‰ ˙eÏÒt ÈÓÈÒ el‡L ;Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Èe‡¯Â ,Ô‰Ï»∆¿»¿ƒ¿«≈≈∆∆≈ƒ»≈«¿≈
ıÓL Ô˙BpL ÔB‚k ,„ÈÓz ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ÏÒBt‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆¬≈ƒ»ƒ¿∆≈∆∆
ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L Ô‰ÈÏÚ ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÈÁÈa B‡ ˙BÁtLÓa¿ƒ¿»ƒƒƒ¿≈¬≈∆∆≈«¿≈ƒ
Ì‰L Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡Â ;‡e‰ ¯ÊÓÓ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ∆»«¿≈¿ƒ»«»∆∆≈
ÏÒBt‰ ÏkL .‡e‰ „·Ú ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ÌÈ„·Ú¬»ƒ¿ƒ∆»∆∆∆»«≈
B‡ ÌÈt ˙efÚ Ba LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÏÒBt BÓeÓa -¿≈¿≈»ƒ∆≈«»ƒ

¯ÊÎ‡- „ÒÁ Ì‰Ï ÏÓB‚ BÈ‡Â ˙Bi¯a‰ ˙‡ ‡BOÂ ˙ei «¿¿ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈≈»∆∆∆
ÈÓÈqL .‡e‰ ÈBÚ·‚ ‡nL ¯˙BÈa BÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈
ÈÏÓB‚Â ÌÈÓÁ¯ ,ÔÈLia :‰LB„w‰ ‰n‡‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈»À»«¿»«¿»ƒ«¬»ƒ¿¿≈
ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚ·b‰Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈBÚ·b·e ;ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ«ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈
‡ÏÂ eÒit˙ ‡ÏÂ Ì‰Èt efÚ‰L ÈÙÏ ,‰n‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»¿ƒ∆≈≈¿≈∆¿…ƒ¿«¿¿…
ÏÁÓÏ „ÒÁ Ï‡¯OÈÏ eÏÓ‚ ‡ÏÂ ,Ïe‡L Èa ÏÚ eÓÁƒ̄¬«¿≈»¿…»¿¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿…
.‰lÁza ÌeÈÁ‰Â „ÒÁ Ì‰nÚ eOÚ Ì‰Â ,ÌkÏÓ È·Ïƒ¿≈«¿»¿≈»ƒ»∆∆∆¿∆¡«¿ƒ»

.çéÌÈL e„ÈÚÈL ‡e‰Â ,¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL ‰ÁtLÓƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿∆»ƒ¿«ƒ
- ˙e„·Ú Ô‰a LiL B‡ ÏÏÁ B‡ ¯ÊÓÓ Ô‰a ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈»∆«¿≈»»∆≈»∆«¿
‡OÈ ‡Ï - ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁtLÓ Ì‡Â .˜ÙÒ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿ƒƒ¿««…¬ƒƒ…ƒ»
Ô‰L ˙B‰n‡ Úa¯‡ ‰ÈÏÚ ˜c·iL „Ú ‰M‡ ‰pnÓƒ∆»ƒ»«∆ƒ¿…»∆»«¿«ƒ»∆≈
Ì‡ Ì‡Â ,dn‡ È·‡ Ì‡Â ,dn‡ Ì‡Â ,dn‡ :‰ÓL¿…∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¬ƒƒ»¿≈≈
Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡ Ì‡ ÏÚ ˜„Ba ‡e‰ ÔÎÂ ;dn‡ È·‡¬ƒƒ»¿≈≈«≈»ƒ»¿≈≈

.‰È·‡ È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡ È·‡ Ì‡Â ,‰È·‡»ƒ»¿≈¬ƒ»ƒ»¿≈≈¬ƒ»ƒ»

.èéÌiÂÏ ¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ ‰ÁtLÓ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿ƒƒ
‡ˆÓÂ ,„Á‡ ‚eÊ Ì‰Ï ˜c·Ï ÛÈÒBÓ - ÌÈÏ‡¯OÈ B‡ƒ¿¿≈ƒƒƒ¿…»∆∆»¿ƒ¿»
¯˙È ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌiÂÏa ·e¯Ú‰L .˙B‰n‡ ¯OÚ ˜„Ba≈∆∆ƒ»∆»≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»≈

.ÌÈ‰k‰ ÔÓƒ«…¬ƒ

.ëÏk ,ÌÈL‡‰L ÈtÓ ?„·Ïa ÌÈLpa ˜„Ba ‰nÏÂ¿»»≈«»ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»¬»ƒ»
LiL ÏeÒÙa B¯·Á ˙‡ Û¯ÁÈ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê e·È¯iL ˙Ú≈∆»ƒ∆ƒ∆¿»≈∆¬≈ƒ¿∆≈
Ï·‡ .ÚÓL ‰È‰ - ÏeÒt ÌL ‰È‰ el‡Â ;BÒeÁÈa¿ƒ¿ƒ»»»¿»»ƒ¿»¬»

.ÔÈÒÁBÈa ˙BÙ¯ÁÓ ÔÈ‡ ÌÈLp‰«»ƒ≈¿»¿¿¬ƒ

.àëBÊ ‰ÁtLnÓ ‡OÏ ‰ˆ¯iLk LÈ‡‰ ˜c·È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿…»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ¿»»
?Ô‰Ï ‡OpzL ‰M‡ ˜c·z ‡ÏÂ ,d˙˜ÊÁ ‰Ú¯e‰L∆¿»∆¿»»¿…ƒ¿…ƒ»∆ƒ»≈»∆

‰ ‡lL ÈtÓ.ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê ƒ¿≈∆…À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

.áë,˜˙BLÂ ÔÈ˙ B‡ ,˜˙BLÂ ¯ÊÓÓ BÏ ÔÈ¯BwL Ïk…∆ƒ«¿≈¿≈»ƒ¿≈
BÏ ÔÈLLBÁ - ˜˙BLÂ „·Ú B‡ ,˜˙BLÂ ÏÏÁ B‡»»¿≈∆∆¿≈¿ƒ
,ÔÈ˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓÏe¿ƒ¿«¿¿≈¿ƒ≈∆∆»ƒ≈¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

.âë‰ÓÏ‡ Ïk - ÏÏÁ ˜ÙÒ da ·¯Ú˙pL ‰ÁtLÓƒ¿»»∆ƒ¿»≈»¿≈»»»«¿»»
˙‡O Ì‡Â .‰lÁzÎÏ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ÁtLÓ d˙B‡Ó≈»ƒ¿»»¬»¿…≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ»
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d`iaקע ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'e ycew zay mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
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˙ÓÏ‡ BÊ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈzL Ô‰L ÈtÓ ,‡ˆz ‡Ï -…≈≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈∆»«¿»«
‡È‰L ¯Ó‡ Ì‡Â ;B˙ÓÏ‡ dÈ‡ ‡nL ÏÏÁ B˙B‡»»∆»≈»«¿»»¿ƒ…«∆ƒ
Ì‡ Ï·‡ .ÏÏÁ BÈ‡ ‡nL ‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ,B˙ÓÏ‡«¿»»∆»»»∆»≈»»¬»ƒ
Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ‰M‡ Ïk - È‡cÂ ÏÏÁ da ·¯Ú˙ƒ¿»≈»»»««»ƒ»≈∆¬»¿…≈
Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;˜c·iL „Ú«∆ƒ¿…¿ƒƒ»≈≈¿«ƒƒ
¯ÊÓÓ ˙L‡L ;È‡cÂ ¯ÊÓÓ B‡ ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ da ·¯Ú˙ƒ¿»≈»¿≈«¿≈«¿≈««∆≈∆«¿≈
.e¯‡aL BÓk ,‡e‰ „Á‡ ¯eq‡ ‰p‰kÏ ÏÏÁ ˙L‡Â¿≈∆»»«¿À»ƒ∆»¿∆≈«¿

ה'תשע"ו  תשרי ו' קודש שבת יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
חלה 1) הם; כהנים בחזקת הזה בזמן הכהנים שכל יבאר

משמרות  מעלין אם התורה; מן הם הזה בזמן ותרומה
האחר; וכן כהן וחברי אני אומר זה שבאו, ושנים לכהונה;
אביו  שהוחזק מי נאמן; הוא אם אני כהן ואמר שבא מי ודין
כהן  ולד נתערב אם גרושה; בן שהוא קול עליו ויצא כהן

ישראל. ולד עם

.àÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k Ì‰ ‰˜ÊÁa - ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ‰k Ïk»…¬ƒ«¿««∆«¬»»≈…¬ƒ¿≈
‰Óe¯z ‰È‰zL ‡e‰Â .Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡l‡ ÔÈÏÎB‡¿ƒ∆»¿»¿≈«¿¿∆ƒ¿∆¿»
‰¯Bz ÏL ‰lÁÂ ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯z Ï·‡ ;Ì‰È¯·c ÏL∆ƒ¿≈∆¬»¿»∆»¿«»∆»

.ÒÁÈÓ Ô‰k ‡l‡ d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡ -≈≈»∆»…≈¿À»

.áÌÈ„Ú ÈL BÏ e„ÈÚ‰L Ïk ?ÒÁÈÓ Ô‰k e‰Ê È‡≈∆…≈¿À»…∆≈ƒ¿≈≈ƒ
,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa ÈBÏÙe ,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa Ô‰k ‡e‰L∆…≈∆¿ƒ«…≈¿ƒ∆¿ƒ«…≈
LnML Ô‰k‰ ‡e‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡L LÈ‡ „Ú«ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«…≈∆ƒ≈
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e˜„a ‡Ï el‡L ;ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆ƒ…»¿≈ƒ«»
ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .„·ÚÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï - ÂÈ¯Á‡«¬»…»«ƒƒ«¬…¿ƒ»≈
;‰ÏÚÓÂ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÂ ÁaÊn‰Ó ÔÈ˜„Ba¿ƒ≈«ƒ¿≈«»«¿»¿…ƒ««¿∆¿ƒ»«¿»
ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰qa ÔÈpÓÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ««¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ

.ÔÈÒÁÈÓ¿À»ƒ

.âÏL dÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ«»«¿««∆«¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆
‡ÏÂ ÌÎlk ˙‡Èa - ı¯‡‰ Ï‡ ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL .‰¯Bz»∆∆¡«¿…¬∆∆»»∆ƒ«À¿∆¿…
.Ìlk eÏÚ ‡Ï - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa eÏÚLÎe ;ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿∆¿∆»ƒ≈∆¿»…»À»
CÎÈÙÏe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL - ‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯z ÔÎÂ¿≈¿»«¿««∆∆ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»

.‰˜ÊÁa Ô‰L epÓÊaL ÌÈ‰k‰ d˙B‡ ÌÈÏÎB‡¿ƒ»«…¬ƒ∆ƒ¿«≈∆≈«¬»»

.ã‰È‰L e‰e‡¯L ÌÈ„Ú [ÈL] ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿≈≈ƒ∆»∆»»
ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a ÏÎB‡≈ƒ¿»∆»¬≈∆¿À»¿≈
‰‡È¯wÓ ‡ÏÂ ,ÌÈtk ˙‡ÈOpÓ ‡Ï ÔÈÒÁBÈÏ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿¬ƒ…ƒ¿ƒ«««ƒ¿…ƒ¿ƒ»
,˙B¯b‰ ˙È·a ‰Óe¯z ˜elÁÓ ‡ÏÂ ,ÔBL‡¯ ‰¯Bza«»ƒ¿…≈ƒ¿»¿≈«¿»

.„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‡ÏÂ¿…«ƒ≈∆»

.äÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L ÒÁÈÓ Ô‰k…≈¿À»∆»«¿ƒ∆…≈≈«¬ƒ
.Ba ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,ÂÈt ÏÚ ÔÈÒÁBÈÏ B˙B‡¿¬ƒ«ƒ«∆»ƒ≈ƒ∆¿

.å‡È‰L eÚ„iL BzL‡Â ‡e‰ ‡ˆiL ÒÁÈÓ Ô‰k…≈¿À»∆»»¿ƒ¿∆»«¿∆ƒ
ÔÈÎe¯k ÌÈ·e ‡È‰Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰¯Lk¿≈»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ

el‡Â BÊ ‡È‰ ÈnÚ ˙‡ˆiL ‰M‡ :¯Ó‡Â ,Ô‰È¯Á‡«¬≈∆¿»«ƒ»∆»»ƒƒƒ¿≈
‡ÏÂ ‰M‡‰ ÏÚ ‡Ï ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰Èa»∆»≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ…«»ƒ»¿…
ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â ‰˙Ó .ÌÈa‰ ÏÚ««»ƒ≈»¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ≈ƒ
‡È‰L Ôn‡ ÏÚ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÂÈa el‡L∆≈»»¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ«ƒ»∆ƒ
‰M‡k enÚÓ ‰‡ˆiL ˜ÊÁ‰ ¯·kL ÈtÓ ,‰¯Lk¿≈»ƒ¿≈∆¿»À¿«∆»¿»≈ƒ»¿ƒ»

.‰¯Lk¿≈»

.æBzL‡Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ÒÁÈÓ Ô‰k ‡ˆÈ»»…≈¿À»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ¿
È˙‡O BÊ ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·eCÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â »»¿»«ƒ»»»ƒ¿≈»∆»»ƒ

ÌÈ„Ú ‡È·Ó BÈ‡Â ,‰¯Lk BÊ ‰M‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»∆ƒ»¿≈»¿≈≈ƒ≈ƒ
‡a Ì‡Â .‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯k eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Èa el‡L∆≈»∆»¿∆ƒ¿¿ƒ«¬∆»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Â ,ÌÈL ÈzLaƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»«»««««ƒ
‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯Îe ÌÈpË˜ ÌÈa‰L∆«»ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬∆»»ƒ¿»ƒ¿»»
BÊ ¯Á‡ eÎ¯ÎÂ Ì‰ ˙¯Á‡‰ ÔÓ ÂÈa ‡nL ;Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆»»»ƒ»«∆∆≈¿ƒ¿¿««

.˙ÒÁÈÓ‰«¿À∆∆

.çel‡Â ‰˙ÓÂ È˙‡O ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·e ‡e‰ ‡a»»»¿»«ƒ»»»ƒ»≈»¿≈
‰˙È‰ ‰¯Lk ‰M‡‰ d˙B‡L ÌÈ„Ú ‡È·Ó - ‰Èa»∆»≈ƒ≈ƒ∆»»ƒ»¿≈»»¿»
ÈÂÏ·e ÒÁÈÓ Ï‡¯OÈa ÔÈc ‰f‰ ÔÈcÎÂ .‰Èa el‡Â¿≈»∆»¿«ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿»≈¿À»¿≈ƒ
È„k ,ÒÁÈÓ ‡e‰L ‰Ê Ba ÏÚ „ÈÚ Ck ¯Á‡Â .ÒÁÈÓ¿À»¿««»»ƒ«¿∆∆¿À»¿≈

.ÔÈ¯„‰qÏ Èe‡¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»««¿∆¿ƒ

.è‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .‰p‰ÎÏ ˙B¯ËMÓ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ¿»ƒ¿À»≈«¬≈∆»»
Ck e‰ÂÏ‰Â ÈBÏtÓ ‰ÂÏ Ô‰k ÈBÏt :¯ËLa ·e˙k»ƒ¿»¿ƒ…≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
‰Ê Ô‰k Ì‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â ,CÎÂ»»¿»≈ƒƒ¿«»≈«¬ƒƒ»∆…≈∆
‰na .‰ÂÏn‰ ÏÚ ‡l‡ e„ÈÚ‰ ‡Ï ‡nL ,ÒÁÈÓ ‡e‰L∆¿À»∆»…≈ƒ∆»««ƒ¿∆«∆
‰È‰iL ‰˜ÊÁÏ Ï·‡ :ÒeÁÈ ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»«¬»»∆ƒ¿∆
È¯·c ÏL ‰lÁÂ ‰Óe¯z ÏÎ‡ÈÂ ,‰Ê ÔÓÊ È‰Îk Ô‰k…≈¿…¬≈¿«∆¿…«¿»¿«»∆ƒ¿≈
,˙B¯ËM‰ ÔÓ ÔÈÏÚÓ - Ïe·b‰ ÈL„˜ ¯‡L·e ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒƒ¿»»¿≈«¿«¬ƒƒ«¿»
‰¯Bza ‰‡È¯wÓe ,ÌÈtk ˙e‡ÈOpÓe ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚÂ¿«ƒ≈∆»ƒ¿ƒ««ƒƒ¿ƒ»«»

.ÔBL‡ƒ̄

.éBÏÈÎ‡‰Ï ÔÓ‡ - Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L Ô‰k Ïk ÔÎÂ¿≈»…≈∆»«¿ƒ∆…≈∆¡»¿«¬ƒ
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ô‰k ˙˜ÊÁa B˙BÈ‰ÏÂ ‰Óe¯˙aƒ¿»¿ƒ¿¿∆¿«…≈¿≈»ƒ¿»ƒ

.‰M‡‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÏÚ ‡Ï ‰È‡¿̄»»…««»ƒ¿…«»ƒ»

.àé,Ô‰k È¯·ÁÂ È‡ :¯ÓB‡ ‰Ê ,‰È„ÓÏ e‡aL ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿ƒ»∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈
ÔÈ‡¯pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k È¯·ÁÂ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈««ƒ∆ƒ¿ƒ
Ì‰ÈLe ,ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k¿¿ƒ∆∆∆¬≈≈∆¡»ƒ¿≈∆
‡OpL ‰Ê È˙È‡¯ :¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .ÌÈ‰k ˙˜ÊÁa¿∆¿«…¬ƒ¿≈≈∆»«»ƒƒ∆∆»»
B‡ ,Ô¯b‰ ÏÚ ˜ÏÁL B‡ ,‰Óe¯˙a ÏÎ‡L B‡ ,ÂÈtk«»∆»«ƒ¿»∆»«««…∆

¯wLÔÈ˜ÈÊÁÓ - ÈÂÏ ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜Â ÔBL‡¯ ‰¯Bza ‡ ∆»»«»ƒ¿»»«¬»≈ƒ«¬ƒƒ
ÈL ‡¯˜ ‰fL „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈt ÏÚ ‰p‰Îa B˙B‡ƒ¿À»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ∆∆»»≈ƒ

.‰iÂÏa B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ - Ô‰k ¯Á‡ ‰¯Bza«»««…≈«¬ƒƒƒ¿ƒ»

.áéÔÈc ˙È·a ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁL ‰Ê ‰‡¯L „ÈÚ‰≈ƒ∆»»∆∆»«ƒ∆»¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - Ô‰k‰ Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰Óe¯z¿»∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆«…≈≈«¬ƒ
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קעי lel` h"k oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

˜ÏÁ Á˜ÏÂ ,‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ‰p‰kÏ«¿À»¿≈∆»»»¿»«≈∆
.‰¯ÎÓÏ ‰Óe¯zÓ B˙M¯È¿À»ƒ¿»¿»¿»

.âé,ÔÓ‡ BÈ‡ - È‡ Ô‰k :¯Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓƒ∆»«¿««∆¿»«…≈¬ƒ≈∆¡»
‡¯˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡Â¿≈«¬ƒ«¿À»«ƒ«¿¿…ƒ¿»
ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,ÂÈtk ˙‡ ‡OÈ ‡ÏÂ ,ÔBL‡¯ ‰¯Bza«»ƒ¿…ƒ»∆«»¿……«
¯ÒB‡ Ï·‡ .„Á‡ „Ú BÏ ‰È‰iL „Ú ,Ïe·b‰ ÈL„˜a¿»¿≈«¿«∆ƒ¿∆≈∆»¬»≈
.ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ BÈ‡Â ,‰ÏÏÁÂ ‰BÊÂ ‰Le¯‚a BÓˆÚ«¿ƒ¿»¿»«¬»»¿≈ƒ«≈¿≈ƒ
˜ÙÒ (BÏ) ˙ÏÚ·p‰Â ,‰˜BÏ - ‡ÓË B‡ ‡O Ì‡Â¿ƒ»»ƒ¿»∆¿«ƒ¿∆∆¿≈

.‰ÏÏÁ¬»»

.ãé‰OÚÓ ?„ˆÈk .ÔÓ‡ - Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»≈««¬∆
È‡ ¯eÎÊ :¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L „Á‡a¿∆»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»¬ƒ
,È·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó È˙ÈÈ‰Â ˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk¿∆»ƒƒƒ¿»ƒƒÀ¿»«¿≈∆»ƒ
ÈeÏÈaË‰Â Èzzk ÈeËÈLÙ‰Â ¯Ùq‰ ˙ÈaÓ Èe‡ÈˆB‰ƒƒƒ≈«≈∆¿ƒ¿ƒƒÀ»¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
eÈ‰Â ÈpnÓ ÔÈÏ„Ba È¯·ÁÂ ,·¯ÚÏ ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï∆¡…¿»»∆∆«¬≈«¿ƒƒ∆ƒ¿»
ea¯ e‰ÏÚ‰Â .˙BlÁ ÏÎB‡ ÔÁBÈ È˙B‡ ÔÈ‡¯B˜¿ƒƒ»»≈«¿∆¡»«≈

.BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ LB„w‰«»«¿À»«ƒ«¿

.åè˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :¯ÓBÏ ÏB„b ÔÓ‡∆¡»»«»¬ƒ¿∆»ƒƒƒ
ÔÈ˜ÈÊÁÓe ,·¯ÚÏ ‰Óe¯˙a ÏÎB‡Â Ï·BË ÈBÏt È˙È‡¯Â¿»ƒƒ¿ƒ≈¿≈ƒ¿»»∆∆«¬ƒƒ
:¯Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓ .B˙e„Úa ‰p‰Îa B˙B‡ƒ¿À»¿≈ƒ∆»«¿««∆¿»«

‰kÏL ÂÈ·‡L Ú„BÈ È‡L :BÏ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,È‡ Ô …≈¬ƒ¿≈∆»≈ƒ∆¬ƒ≈«∆»ƒ∆
‡nL ,‰Ê ˙e„Úa ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - Ô‰k ‰Ê∆…≈≈«¬ƒ«¿À»¿≈∆∆»
˜ÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ Ô‰k ‰fL „ÈÚiL „Ú ,‡e‰ ÏÏÁ»»«∆»ƒ∆∆…≈¬»ƒÀ¿«
‰Ê ÏL ÂÈ·‡L e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL B‡ ,Ô‰k ÂÈ·‡»ƒ…≈∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆∆

.ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k…≈¬≈¿∆¿«»ƒ

.æè‡e‰L ÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,Ô‰k ÂÈ·‡ ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«»ƒ…≈¿»»»»∆
.B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe BÏ ÔÈLLBÁ - ‰ˆeÏÁ B‡ ‰Le¯b Ôa∆¿»¬»¿ƒƒƒ
ÔÈÏÚÓ - ¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â Ck ¯Á‡ „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»««»¿≈ƒ∆»≈«¬ƒ
Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÌÈL e‡a .ÂÈt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡«¿À»«ƒ»¿«ƒ≈ƒ««»
‡a .‰p‰k‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ - ÏÏÁ ‡e‰L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»ƒƒƒ«¿À»»
.‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú≈∆»¿≈ƒ∆»≈«¬ƒ«¿À»
ÌÈL È¯‰Â ,ÔBL‡¯ „ÚÏ Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰ ‰fL∆∆»«¬ƒ¿»≈¿≈ƒ«¬≈¿«ƒ

;ÏeÒt ‡e‰L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe ¯Lk ‡e‰L ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ∆»≈¿«ƒ¿ƒƒ∆»
,‰‡Ók ÌÈM‰L ,ÏBw‰ ‰ÁcÈÂ ,el‡Â el‡ eÁcÈƒ»≈»≈¿ƒ»∆«∆«¿«ƒ¿≈»

.ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa Ô‰k ¯‡MÈÂ¿ƒ»≈…≈¿∆¿«»ƒ

.æédÏÚa ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL ‰M‡ƒ»∆…»¬»¿»√»ƒ«««¿»
Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆
Ï‡¯OÈ ÈM‰Â Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·Lƒ¿»»«¬¿»»∆»≈∆…≈¿«≈ƒƒ¿»≈
„ÏÂa Ô‰k „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰k ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿≈…≈¿≈ƒƒ¿»≈¿«…≈ƒ¿«
˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙B·B¯Úz‰ eÏÈc‚‰Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬»∆»≈∆¿≈
:ÌÈ‰k È¯ÓÁÂ Ï‡¯OÈ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙BÂ .Ô‰k…≈¿¿ƒ¬≈∆À¿≈ƒ¿»≈¿À¿≈…¬ƒ
ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,‰p‰ÎÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈL ÔÈ‡OB¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿À»¿≈ƒ«¿ƒ
- ‰Le¯‚ e‡O Ì‡Â ;‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿…¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿¿»

.ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿≈»ƒ

.çéÔ‰k ˙L‡ B‡ ,Ì‰È˙B„ÏÂ e·¯Ú˙pL ÌÈ‰k ÈL¿≈…¬ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈∆≈∆…≈
˙‡OÂ ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ¿ƒ»
B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯Á‡ Ô‰ÎÏ¿…≈«≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
È¯ÓÁ „Ïe‰ ÏÚ BÏ ÔÈ˙B - ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa∆ƒ¿»»«¬¿ƒ««»»À¿≈
‡e‰ ;ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ô‰Â ,Ì‰ÈÏÚ ÔB‡ ‡e‰ :Ì‰ÈL¿≈∆≈¬≈∆¿≈¿ƒ»»
‰ÏBÚÂ ;BÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ì‰Â ,Ì‰Ï ‡nhÓ ÔÈ‡≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ¿∆

LÓaeÈ‰ Ì‡Â .˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÏLÂ ‰Ê ÏL B¯Ó ¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¿≈≈¿ƒ»
˜ÏÁ ÏËB - „Á‡ ·‡ ˙È·e „Á‡ ¯ÓLÓa Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈»∆»≈≈∆

.„Á‡∆»

.èéÁkÓ ÔÈ‡a Ô‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»ƒƒ…«
ÔÈ˜zLnL ÌÈÓÎÁ e¯Êb - ˙eÊa Ï·‡ ;ÔÈ‡eOƒƒ¬»ƒ¿»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ
ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ƒƒ¿À»¿»ƒ¿≈≈«»ƒ
„Ú - ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL .È‡ce‰«««∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»«

.ÂÈ¯Á‡ ÒÁÈÓ BÚ¯Ê ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿¿À»«¬»

.ë,ÏÚ·e Ì‰Ó „Á‡ L¯tL ÌÈ‰k ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»…¬ƒ∆≈≈∆»≈∆»«
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂ Ô‰k „Ïe‰ È¯‰L∆¬≈«»»…≈««¿««ƒ≈ƒ¿≈
,‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - BÏ ÒÁÈ˙iL ÂÈ·‡ Ú„BÈ≈«»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒƒ¿À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡ÓË Ì‡Â .˜ÏBÁ ‡ÏÂ ÏÎB‡ ‡ÏÂ „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿…≈¿…≈¿ƒƒ¿»¿≈ƒ

.¯z‰ ˜ÙÒ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰˜BÏ - ‰Le¯‚ ‡O B‡»»¿»∆∆≈»¿≈∆≈
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ה'תשע"ה  אלול כ"ט ראשון יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: ֿ ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמה

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
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à:äøôé åéLøMî øöðå éLé òæbî øèç àöéåáäöò çeø äðéáe äîëç çeø äåäé çeø åéìò äçðå §¨¨¬−Ÿ¤¦¤´©¦¨®§¥−¤¦¨¨¨¬¦§¤«§¨¨¬¨−̈´©§¨®¯©¨§¨´¦À̈³©¥¨Æ
:äåäé úàøéå úòc çeø äøeáâeâåéðæà òîLîì-àìå èBtLé åéðéò äàøîì-àìå äåäé úàøéa Bçéøäå §½̈¬©©−©§¦§©¬§¨«©£¦−§¦§©´§¨®§«Ÿ§©§¥³¥¨Æ¦§½§«Ÿ§¦§©¬¨§−̈

:çéëBéãúéîé åéúôN çeøáe åét èáLa õøà-äkäå õøà-éåðòì øBLéîa çéëBäå íélc ÷ãöa èôLå ¦«©§¨©³§¤Æ¤Æ©¦½§¦¬©§¦−§©§¥¨®¤§¦«¨¤Æ¤Æ§¥´¤¦½§¬©§¨−̈¨¦¬
:òLøä:åéöìç øBæà äðeîàäå åéðúî øBæà ÷ãö äéäååìâòå õaøé éãb-íò øîðå Nák-íò áàæ øâå ¨¨«§¨¬¨¤−¤¥´¨§¨®§¨¡−̈¥¬£¨¨«§¨³§¥Æ¦¤½¤§¨¥−¦§¦´¦§¨®§¥̧¤

:ía âäð ïè÷ øòðå åcçé àéøîe øéôëeæ:ïáz-ìëàé ø÷ak äéøàå ïäéãìé eöaøé åcçé äðéòøz áãå äøôe §¦³§¦Æ©§½̈§©¬©¨−ŸŸ¥¬¨«¨¨³¨ŸÆ¦§¤½¨©§−̈¦§§´©§¥¤®§©§¥−©¨¨¬«Ÿ©¤«¤
ç:äãä Bãé ìeîb éðBòôö úøeàî ìòå ïút øç-ìò ÷ðBé òLòLå§¦«£©¬¥−©ª´¨®¤§©Æ§©´¦§¦½¨−¨¬¨¨«

i"yx
.È˘È ÚÊ‚Ó ¯ËÂÁ ‡ˆÈÂ תנחומין (‡) הרי תאמרו ואם

הגולה  על תהא ומה בידו יפלו שלא ועמו לחזקיהו
אבד, לא סברם, אבד שמא וחבור בחלח הגלה אשר

ויגאלם: משיחנו מלך שיבא מלוכה:ËÂÁ¯.סוף שבט
.¯ˆÂ:אילן יונק ÙÈ¯‰.ל' ÂÈ˘¯˘Ó ¯ˆÂ הענין ובכל

הרי  ידו שנית ה' יוסיף ההוא ביום והיה ובסופו
(אמר  מאשור, הגולים לנחמת זו נבואה שנאמרה
גאונים  לכמה לשאול הקשיתי חורפי בימי המעתיק
בהלכות  בהגה''ה הרמ''א זקני א''מ שכתב מה על
גי' גם הוא והלא ח''ט בגימטריא שאגוז השנה ראש
את  ר''א שהקשה מה הזוהר פי על ותרצתי טו''ב,

רשב''י): ‰'.אביו ˙‡¯È· ÂÁÈ¯‰Â רוח (‚) ימלא
איראונמירלו''י: ובלע''ז ה' ÂÈÈÚיראת ‰‡¯ÓÏ ‡ÏÂ

.ËÂÙ˘È זכאי מי ויבין ידע בקרבו הקב''ה בחכמת כי
חייב: ·Â˘ÈÓ¯.ומי ורך:(„) נוח ‡¯ıלשון ‰Î‰Â

.ÂÈÙ Ë·˘·:ארעא חייבי וימחי ÁÂ¯·Âכתרגומו
.ÂÈ˙Ù˘:ספוותיה ‡ÂÊ¯ובממלל ˜„ˆ ‰È‰Â (‰)
.ÂÈ˙Ó בו דבקים ליה סחור סחור צדיקיא ויהון
È¯ÓÂ.כאזור: (Â):פטם Ú˘Ú˘Â.שור (Á):ושחק

.Ô˙Ù ¯ÂÁ ÏÚ בתוכו מקנן שהנחש עפר חור על
ונקרא  חרש נעשה משהזקין נחש פתן בלע''ז, קרו''ט

שנאמר לחש לו אין שוב נח)פתן לא (תהלים אשר
מלחשים: לקול ˆÈÂÚÙ.ישמע ˙¯Â‡Ó ÏÚÂ יונתן

בו  פתר ומנחם חורמן, חיוי עיני גלגלי חיזו תירגם
כשדים אור וכן עפר וחורי נקב י''א)לשון וכן (בראשי'

ה' את כבדו כד)באורים הגמול ‚ÏÂÓ.:(לקמן תינוק
אמו: ‰„‰.משדי Â„È הרים הד כמו יושיט ידוהי ת''י

ז) הידד(יחזקאל טו)וכמו אף (לקמן קול הרמת ל' שהוא
נופל  יסוד בתוכה באה אחרונה וה''א הרמה לשון זה

קנה: בנה עשה כמו

cec zcevn
(‡).¯ËÂÁ ‡ˆÈÂכי הזה  הגדול מהפלא תתמהו אל  כאומר

מלוכה שבט יצא  כי מזה יותר עוד  לעשות  שיפליא זמן יבוא
המשיח: מלך  הוא  דוד  מזרע  ישי ÂÎÂ'.משורש  ¯ˆÂ כפל

במ''ש : ‰'.(·)הדבר ÁÂ¯: נבואה ÂÎÂ'.רוח  ‰ÓÎÁ ÁÂ¯ כל
ימצאו : ובו  עליו ינוחו  היאÂÁÈ¯‰Â.(‚)אלה  שהריח  לפי

ור ''ל  ריח  בשם קלה להרגשה קורא לכן מאד  קלה הרגשה
המה הטובים  אדם  בבני ויבחין ירגיש והתבוננות הבנה  במעט

רעים: ‰'.אם ˙‡¯È·היראה בעבור לו תהיה  הזאת  ההרגשה
ÂÎÂ'.מה': ‰‡¯ÓÏ ‡ÏÂלראות יצטרך  לא אדם  בני בהשפטו

מדעתו: יבין בלבבו כי באזניו ולשמוע בעיניו  („)הדברים
.ÌÈÏ„ ˜„ˆ· ËÙ˘Âהעשירים מן בצדק  הדלים משפט  יקח 

הראוי כפי במישור יוכיח  החזקים ואת הגדולים פני יהדר ולא
מעתה : עוד יגזלום שלא הארץ ענוי  ‡¯ı.בעבור ‰Î‰Âרשעי

המכה : כשבט הוא  והרי פיו בקללת  יכה ÂÎÂ'.הארץ ÁÂ¯·Â
במ ''ש : הדבר ÂÎÂ'.(‰)כפל  ˜„ˆ ‰È‰Âוהאמונה הצדק

שהוא במתניו אזור החגור כאדם לחוזק לו יהיו בהן שיחזיק
ומחוזק : Ê‡·.(Â)מזורז ¯‚Âוהזאב טרף יטרפו לא החיות  אף 

יטרפנו : ולא הכבש עם יחד ירעדוÂ„ÁÈ.ידור ולא יחדו  ירבצו
מזה : ·Ì.זה ‚‰Â: הנער את יזיקו אחת˙¯ÈÚ‰.(Ê)ולא כל 

טרף: יטרף לא  הדוב  ואף מרמה במקום  במקוםÂ„ÁÈ.תרעינה 
מזה : זה יחרדו ולא  האריה :Î·˜¯.ילדיהן יאכל  כן תבן אוכל הבקר  בהושטתÚ˘Ú˘Â.(Á)כמו  לשמוח יתעסק היונק  תינוק 

ש יושב הפתן  אשר הנקב על יזיקנו:ידו ולא  Â‡Ó¯˙.ם  ÏÚÂ:שם יושב הצפעוני אשר  הבקע משדי‚ÏÂÓ.על  הנגמל  תינוק
יוזק: ולא ידו שם יושיט  אמו

oeiv zcevn
(‡).¯ËÂÁורצה יד ) (משלי  גאוה חוטר  וכן מטה  כמו  ענינו 

מלוכה : שבט  מחליףÚÊ‚Ó.לומר  גזעו ובדרז''ל משורש 
מ): (לקמן גזעם בארץ שורש בל אף וכן כה) Âˆ¯.(תענית 

יד): (לק ' נתעב  כנצר כמו  פרי:ÙÈ¯‰.ענינו (‚)יעשה 
.ÂÁÈ¯‰Â: ריח דבר:ÁÈÎÂÈ.מלשון ברור ÁÈÎÂ‰Â.(„)ענין

ומוסר: תוכחה יושר:·Â˘ÈÓ¯.מלשון הלמ''ד ÈÂÚÏ.מלשון
לא): (משלי  לאלם פיך פתח  כמו בעבור במקום  ÁÂ¯·Â.הוא

הפה: רוח  בהסחת הבא הדבר ÂÈ˙Ó.חגורה:‡ÂÊ¯.(‰)הוא 
להם: אחד  פתרון חיה:ÓÂ¯.ידור:Â‚¯.(Â)חלציו שם

.ı·¯È:לנוח השכיבה האריה:ÈÙÎÂ¯.ענינו  משמות שם 
.‡È¯ÓÂ:( א (לעיל מריאים וחלב  וכן פטומה  ·Ì.בהמה ‚‰Â

אותם: אניÚ˘Ú˘Â.(Á)יוליך כמו  לשמוח התעסקות  ענין
קיט ): (תהלים  שעשעתי אחד ÂÁ¯.תורתך  חור והנה כמו נקב 

ח ): (יחזקאל  רע:Ô˙Ù.בקיר נחש בקועÂ‡Ó¯˙.מין ענינו
כד): (לקמן ה ' כבדו באורים  כמו נחשˆÈÂÚÙ.וחריץ מין

כמו‚ÏÂÓ.רע : גמול  נקרא אמו משדי מקרוב הנעתק תינוק
הג כא):ביום (בראשית  יצחק את היד ‰„‰.מל הרמת  ענין

אשר טז) (לקמן השבתי הידד מלשון קרוב והוא להושיט 
קול : הרמת ענין  על יאמר

ixyz 'eÎ'b ycew zayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,
אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ

ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תשע"ו  תשרי א' שני יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‰"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  תשרי ב' שלישי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‰"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  תשרי ג' רביעי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‰"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  תשרי ד' חמישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

והּכהֿ אנׁשים ֿ יריבן "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,
ֿ רעהּו" את gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּבּק ׁשּבא ּגֹוביםּכמֹו אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבלה: ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו ֿ האדם את ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ֿ הּדינים ּכל הרי ― ֿ הּבהמה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאת

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.(aa`)ּבפרק
יום שני ֿ שבת קודש ג 'ֿ ו 'תשרי 

ְִֶֶַָ

ה'תשע"ו  תשרי ה' שישי יום

Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"Ï¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  תשרי ו' קודש שבת יום

È˘ÈÓÁ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"Ï¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון דסליחות, בו כותב אודות הרצון לעשות תשובה, ואיך להביא 

לפועל, והרי כמה ענינים ישנם שמבלבלים.

 - והשו"ע   - דתורה  בנסתר  פוסק   - ]בעל התניא  הזקן  רבנו  היטב במ"ש  היטב הדק  ויתבונן 

פוסק בנגלה דתורה[ - בספרו תניא קדישא ריש פרק מא, ומה טוב שילמוד בעל פה מהתחלת הפרק עד 

לעמוד שני, תיבת המלך, וידוע דרז"ל הלואי שיהי' מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם )שם בתניא 

דף נ"ז ע"א(. כן יתבונן מענינא דימים אלו שילמדם באגרת התשובה לרבנו הזקן ועוד, ותקותי שיחליט 

בתוקף שעליו בתוככי כלל ישראל לשוב אל ה' אלקינו, ובפרט בימים אלו שההמשכה היא על כל השנה 

כולה הנה הרוצה לטהר מסייעין לו ביותר, ומוסגר בזה מכתבי כללי לראש השנה שגם בו מדובר בענין 

האמור אף שלא בנקודה זו.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו.

בברכת חתימה טובה וגמר חתימה טובה.
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i"yx
.È˘È ÚÊ‚Ó ¯ËÂÁ ‡ˆÈÂ תנחומין (‡) הרי תאמרו ואם

הגולה  על תהא ומה בידו יפלו שלא ועמו לחזקיהו
אבד, לא סברם, אבד שמא וחבור בחלח הגלה אשר

ויגאלם: משיחנו מלך שיבא מלוכה:ËÂÁ¯.סוף שבט
.¯ˆÂ:אילן יונק ÙÈ¯‰.ל' ÂÈ˘¯˘Ó ¯ˆÂ הענין ובכל

הרי  ידו שנית ה' יוסיף ההוא ביום והיה ובסופו
(אמר  מאשור, הגולים לנחמת זו נבואה שנאמרה
גאונים  לכמה לשאול הקשיתי חורפי בימי המעתיק
בהלכות  בהגה''ה הרמ''א זקני א''מ שכתב מה על
גי' גם הוא והלא ח''ט בגימטריא שאגוז השנה ראש
את  ר''א שהקשה מה הזוהר פי על ותרצתי טו''ב,

רשב''י): ‰'.אביו ˙‡¯È· ÂÁÈ¯‰Â רוח (‚) ימלא
איראונמירלו''י: ובלע''ז ה' ÂÈÈÚיראת ‰‡¯ÓÏ ‡ÏÂ

.ËÂÙ˘È זכאי מי ויבין ידע בקרבו הקב''ה בחכמת כי
חייב: ·Â˘ÈÓ¯.ומי ורך:(„) נוח ‡¯ıלשון ‰Î‰Â

.ÂÈÙ Ë·˘·:ארעא חייבי וימחי ÁÂ¯·Âכתרגומו
.ÂÈ˙Ù˘:ספוותיה ‡ÂÊ¯ובממלל ˜„ˆ ‰È‰Â (‰)
.ÂÈ˙Ó בו דבקים ליה סחור סחור צדיקיא ויהון
È¯ÓÂ.כאזור: (Â):פטם Ú˘Ú˘Â.שור (Á):ושחק

.Ô˙Ù ¯ÂÁ ÏÚ בתוכו מקנן שהנחש עפר חור על
ונקרא  חרש נעשה משהזקין נחש פתן בלע''ז, קרו''ט

שנאמר לחש לו אין שוב נח)פתן לא (תהלים אשר
מלחשים: לקול ˆÈÂÚÙ.ישמע ˙¯Â‡Ó ÏÚÂ יונתן

בו  פתר ומנחם חורמן, חיוי עיני גלגלי חיזו תירגם
כשדים אור וכן עפר וחורי נקב י''א)לשון וכן (בראשי'

ה' את כבדו כד)באורים הגמול ‚ÏÂÓ.:(לקמן תינוק
אמו: ‰„‰.משדי Â„È הרים הד כמו יושיט ידוהי ת''י

ז) הידד(יחזקאל טו)וכמו אף (לקמן קול הרמת ל' שהוא
נופל  יסוד בתוכה באה אחרונה וה''א הרמה לשון זה

קנה: בנה עשה כמו

cec zcevn
(‡).¯ËÂÁ ‡ˆÈÂכי הזה  הגדול מהפלא תתמהו אל  כאומר

מלוכה שבט יצא  כי מזה יותר עוד  לעשות  שיפליא זמן יבוא
המשיח: מלך  הוא  דוד  מזרע  ישי ÂÎÂ'.משורש  ¯ˆÂ כפל

במ''ש : ‰'.(·)הדבר ÁÂ¯: נבואה ÂÎÂ'.רוח  ‰ÓÎÁ ÁÂ¯ כל
ימצאו : ובו  עליו ינוחו  היאÂÁÈ¯‰Â.(‚)אלה  שהריח  לפי

ור ''ל  ריח  בשם קלה להרגשה קורא לכן מאד  קלה הרגשה
המה הטובים  אדם  בבני ויבחין ירגיש והתבוננות הבנה  במעט

רעים: ‰'.אם ˙‡¯È·היראה בעבור לו תהיה  הזאת  ההרגשה
ÂÎÂ'.מה': ‰‡¯ÓÏ ‡ÏÂלראות יצטרך  לא אדם  בני בהשפטו

מדעתו: יבין בלבבו כי באזניו ולשמוע בעיניו  („)הדברים
.ÌÈÏ„ ˜„ˆ· ËÙ˘Âהעשירים מן בצדק  הדלים משפט  יקח 

הראוי כפי במישור יוכיח  החזקים ואת הגדולים פני יהדר ולא
מעתה : עוד יגזלום שלא הארץ ענוי  ‡¯ı.בעבור ‰Î‰Âרשעי

המכה : כשבט הוא  והרי פיו בקללת  יכה ÂÎÂ'.הארץ ÁÂ¯·Â
במ ''ש : הדבר ÂÎÂ'.(‰)כפל  ˜„ˆ ‰È‰Âוהאמונה הצדק

שהוא במתניו אזור החגור כאדם לחוזק לו יהיו בהן שיחזיק
ומחוזק : Ê‡·.(Â)מזורז ¯‚Âוהזאב טרף יטרפו לא החיות  אף 

יטרפנו : ולא הכבש עם יחד ירעדוÂ„ÁÈ.ידור ולא יחדו  ירבצו
מזה : ·Ì.זה ‚‰Â: הנער את יזיקו אחת˙¯ÈÚ‰.(Ê)ולא כל 

טרף: יטרף לא  הדוב  ואף מרמה במקום  במקוםÂ„ÁÈ.תרעינה 
מזה : זה יחרדו ולא  האריה :Î·˜¯.ילדיהן יאכל  כן תבן אוכל הבקר  בהושטתÚ˘Ú˘Â.(Á)כמו  לשמוח יתעסק היונק  תינוק 

ש יושב הפתן  אשר הנקב על יזיקנו:ידו ולא  Â‡Ó¯˙.ם  ÏÚÂ:שם יושב הצפעוני אשר  הבקע משדי‚ÏÂÓ.על  הנגמל  תינוק
יוזק: ולא ידו שם יושיט  אמו

oeiv zcevn
(‡).¯ËÂÁורצה יד ) (משלי  גאוה חוטר  וכן מטה  כמו  ענינו 

מלוכה : שבט  מחליףÚÊ‚Ó.לומר  גזעו ובדרז''ל משורש 
מ): (לקמן גזעם בארץ שורש בל אף וכן כה) Âˆ¯.(תענית 

יד): (לק ' נתעב  כנצר כמו  פרי:ÙÈ¯‰.ענינו (‚)יעשה 
.ÂÁÈ¯‰Â: ריח דבר:ÁÈÎÂÈ.מלשון ברור ÁÈÎÂ‰Â.(„)ענין

ומוסר: תוכחה יושר:·Â˘ÈÓ¯.מלשון הלמ''ד ÈÂÚÏ.מלשון
לא): (משלי  לאלם פיך פתח  כמו בעבור במקום  ÁÂ¯·Â.הוא

הפה: רוח  בהסחת הבא הדבר ÂÈ˙Ó.חגורה:‡ÂÊ¯.(‰)הוא 
להם: אחד  פתרון חיה:ÓÂ¯.ידור:Â‚¯.(Â)חלציו שם

.ı·¯È:לנוח השכיבה האריה:ÈÙÎÂ¯.ענינו  משמות שם 
.‡È¯ÓÂ:( א (לעיל מריאים וחלב  וכן פטומה  ·Ì.בהמה ‚‰Â

אותם: אניÚ˘Ú˘Â.(Á)יוליך כמו  לשמוח התעסקות  ענין
קיט ): (תהלים  שעשעתי אחד ÂÁ¯.תורתך  חור והנה כמו נקב 

ח ): (יחזקאל  רע:Ô˙Ù.בקיר נחש בקועÂ‡Ó¯˙.מין ענינו
כד): (לקמן ה ' כבדו באורים  כמו נחשˆÈÂÚÙ.וחריץ מין

כמו‚ÏÂÓ.רע : גמול  נקרא אמו משדי מקרוב הנעתק תינוק
הג כא):ביום (בראשית  יצחק את היד ‰„‰.מל הרמת  ענין

אשר טז) (לקמן השבתי הידד מלשון קרוב והוא להושיט 
קול : הרמת ענין  על יאמר
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i"yx
(·).·ÂË ‡Ï ˘Ù ˙Ú„ ‡Ï· Ì‚ לאדם טוב אין

תורה: בלא ËÂÁ‡.שהוא ÌÈÏ‚¯· ı‡Â רופס החוטא
עליו, אעבור זה הוא קל ואומר בעקביו העוונות ודש
אשתו  את בכופה דעת, בלא גם פירשו ורבותינו

כרחה: בעל המטה ËÂÁ‡.לתשמיש ÌÈÏ‚¯· ı‡Â זה
בשבת: עשבים גבי על המהלך זה ד''א ושונה, הבועל

(‚).ÂÎ¯„ ÛÏÒ˙ Ì„‡ ˙ÏÂ‡ כי הרע לו בא בעוונו
ובבוא  ממנו ונפרעין עבירו' ועבר דרכו תסלף באולתו
הדין  מדת אחר וממהר הקב''ה על לבו זועף הצרה לו

לנו אלהים עש' זאת מה שאמרו יוסף אחי (בראשית כגון

¯·ÌÈ.(„):מב) ÌÈÚ¯ ÛÈÒÂÈ ÔÂ‰ ויש רבים אוהבים
תורה: שלמד במי È„·(Â)לפותרו ÈÙ ÂÏÁÈ ÌÈ·¯

.Ú¯‰ ÏÎÂ:רעים נעשים Ô˙Ó.הכל ˘È‡Ï לפותרו יש
תורה: במרביצי לפותרו ויש צדקה ‡ÈÁ(Ê)בנותני ÏÎ

¯Â˜Á.קרוביו:¯˘. Â‰Ú¯Ó ÈÎ Û‡ מרעיו וכלֿשכן
ואוהביו: ‰Ó‰.ושושביניו ‡Ï .ÌÈ¯Ó‡ Û„¯Ó אומר

דברי  והכל מרעי ופלוני ופלוני קרובי ופלוני פלוני
ובמעשים  בתורה רש שהוא במי לפותרו ויש הבל,

‡ÌÈ¯Ó.טובים: Û„¯Ó.‰Ó‰ ‡Ï'הלכ להורות מחזר
על  מוציא שהיה ביוסף פותרו והמדרש בידו, ולאו
החי  מן אבר על חשודין שהן לאביו ואמר דבה אחיו
שקר  דבת מוציא שהיה לפי רש ונקרא שנאוהו לכך

ומחז  ומרדף עליהם. קרינן לו המה. לא אמרים אחר ר
חזרו  עליו כי המה, לו יוסף ולענין להנאתו אמרים
החי  מן אבר אוכלים שהיו אומר היה הוא דבתו
היו  הקלקלה בשעת אפילו עליהם מעיד והכתוב

עזים שעיר וישחטו שנאמר עזים שעיר לו)שוחטין (שם

לעבד  לכך השפחות בבני מזלזלין שהיו אמר הוא
בבנות  עיניהם נותנים שהיו אמר הוא יוסף, נמכר
לכך  הדוב את בך מגרה שאני חייך הקב''ה אמר הארץ

וגו' אדוניו אשת לט)ותשא Â‡‰(È):(בב''ר)(שם ‡Ï
.„·ÚÏ ÈÎ Û‡ ‚ÂÚ˙ ÏÈÒÎÏ נאה שאין הוא ק''ו

בנדיבים: ימשול ‡ÂÙ.(È‡)שעבד ÍÈ¯‡‰ Ì„‡ ÏÎ˘
לו: הוא שכל כן עשה אם להאריך, Â˙¯‡Ù˙Â.כמו

מדותיו: על שיעבור ÍÏÓ.(È·)הוא ÛÚÊ ¯ÈÙÎÎ Ì‰
הקב''ה:

cec zcevn
(·).˙Ú„ ‡Ï· Ì‚ מ''מ וכונה  דעת  בלא עבירה  העובר אפי'

און: כל  לצדיק יאונה לא כי  נפשו טובה לא ı‡Â.בודאי 
לחוטא הנה לבו נשאו אשר המקום אל ללכת ברגלים  הממהר
פשע: דבר מזה  יבא פן  תחילה להתבונן מהראוי כי  יחשב 

(‚).˙ÏÂ‡ע''י כי דרכו מעקמת  היא עושה שהאדם האולת 
אחר להרהר ה' על יזעף כי ידמה כן לא ולבו נכשל  אולתו 

הוא‰ÔÂ.(„)מדותיו : כי רבים  רעים  לבעליו יוסיף העושר
כמוהו: הדל  מרעהו  אפילו  הוא  נפרד  הדל אבל  לעשירים בין לעניים בין לכל  È˜‰.(‰)אהוב  ‡Ïולא בב ''ד  הוזם לא כי עם

מעלה של מדין ינקה  לא ענשו ËÏÓÈ.:קבל  ‡Ïכאשר העונש  מן ימלט  ולא  שקר להעיד  סופו כזב  לדבר שרגיל בעבור כי
מתן :¯·ÌÈ.(Â)יוזם : הנותן לאיש  יתחברו הרעים וכל  לבו  נדבת להשיג הנדיב פני מחלים העם ÈÎ.(Ê)גדולי Û‡אחיו אם 

כולם : רחקו כי עד  ממנו  רחק מרעהו אחד  שכל  כ ''ש  שנאוהו ובשרו  עצמו עמהםÛ„¯Ó.שהם  להשתעשע אמרים ירדף כי אף
להם: שומע  ואין הואיל  לעצמו לו  והמה  לו ישמעו  לא  בעלמא  Ï·.(Á)בדברים  ‰Â˜לב קונה  אמר בלב הוא  שהדעת  לפי 

טוב : למצוא סיבה  הוא  ישכחה  לבל  בלבו  תבונה  והשומר נפשו אוהב  הוא  הדעת קונה È˜‰.(Ë)ור''ל  ‡Ïהוזם לא  אם אף 
מעלה : של מדין ינקה  שקר :È‡·„.לא עדות לידי יבא  כי לאבדון Â‚Â'.(È)סופו  ‰Â‡ ‡Ïיחזיק בטוב  מתענג  בהיותו כי

ÈÎ.בכסילות : Û‡: בעבודתו קנה  אשר תכונתו רוע  אחר כולם  יכריח עוד כי בשרים  ימשול  שהעבד  נאה  שלא ˘ÏÎ.(È‡)כ ''ש
מהר : לריב לצאת שלא  תייסרו היא  כי אפו מארכת  היא שבאדם שהואÂ˙¯‡Ù˙Â.השכל עליו  שיאמרו היא בו הנאמר התפארת 

נגדו: שפשע למי ומוחל  Â‚Â'.(È·)עובר Ì‰ על היורד  כטל טובה  היא המלך  ורצון אריות  כפיר כנהמת יחריד המלך  כעס
לרומם: או להשפיל המלך ביד  כי העשב 

oeiv zcevn
(·).ı‡Âלבא אץ ולא כמו מהירות  י'):ענין ˙ÛÏÒ.(‚)(יהושע

בה וסלף  כמו ט''ו):תעקם  אשאÛÚÊÈ.(לעיל ה ' זעף  כמו יכעס
ז'): אמירה:ÁÈÙÈÂ.(‰)(מיכה וחשובים¯·ÌÈ.(Â)ענין גדולים

המלך  רבי מא):כמו משהÂÏÁÈ.(ירמיה ויחל  כמו (שמות יבקשו

ויפה :Â‡‰.(È)לב): האריÌ‰.(È·)נאה שאגת  נקרא  כן 
נוהם ארי כ''ח):וכן כעס:ÛÚÊ.(לקמן
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:änä¯Bì-(àì)ç:áBè-àöîì äðeáz øîL BLôð áäà ál-äð÷èíéáæk çéôéå ä÷pé àì íéø÷L ãò ¥«¨«Ÿ¤¥ −Ÿ¥´©§®Ÿ¥¬§¹À̈¦§Ÿ«¥´§ −¨¦´Ÿ¦¨¤®§¨¦−©§¨¦´

:ãáàéé:íéøNa ìLî | ãáòì-ék óà âeðòz ìéñëì äåàð-àìàééøàä íãà ìëNBzøàôúå Btà C Ÿ¥««Ÿ¨¤´¦§¦´©£®©¹À¦«§¤³¤§ÄŸ§¨¦«¥´¤¨ −¨¤¡¦´©®§¹¦§©§À
:òLt-ìò øáòáé:BðBöø áNò-ìò ìèëe Cìî óòæ øéôkk íäð £´Ÿ©¨«©©´©©−§¦©©́¤®¤§©−©¥´¤§«

i"yx
(·).·ÂË ‡Ï ˘Ù ˙Ú„ ‡Ï· Ì‚ לאדם טוב אין

תורה: בלא ËÂÁ‡.שהוא ÌÈÏ‚¯· ı‡Â רופס החוטא
עליו, אעבור זה הוא קל ואומר בעקביו העוונות ודש
אשתו  את בכופה דעת, בלא גם פירשו ורבותינו

כרחה: בעל המטה ËÂÁ‡.לתשמיש ÌÈÏ‚¯· ı‡Â זה
בשבת: עשבים גבי על המהלך זה ד''א ושונה, הבועל

(‚).ÂÎ¯„ ÛÏÒ˙ Ì„‡ ˙ÏÂ‡ כי הרע לו בא בעוונו
ובבוא  ממנו ונפרעין עבירו' ועבר דרכו תסלף באולתו
הדין  מדת אחר וממהר הקב''ה על לבו זועף הצרה לו

לנו אלהים עש' זאת מה שאמרו יוסף אחי (בראשית כגון

¯·ÌÈ.(„):מב) ÌÈÚ¯ ÛÈÒÂÈ ÔÂ‰ ויש רבים אוהבים
תורה: שלמד במי È„·(Â)לפותרו ÈÙ ÂÏÁÈ ÌÈ·¯

.Ú¯‰ ÏÎÂ:רעים נעשים Ô˙Ó.הכל ˘È‡Ï לפותרו יש
תורה: במרביצי לפותרו ויש צדקה ‡ÈÁ(Ê)בנותני ÏÎ

¯Â˜Á.קרוביו:¯˘. Â‰Ú¯Ó ÈÎ Û‡ מרעיו וכלֿשכן
ואוהביו: ‰Ó‰.ושושביניו ‡Ï .ÌÈ¯Ó‡ Û„¯Ó אומר

דברי  והכל מרעי ופלוני ופלוני קרובי ופלוני פלוני
ובמעשים  בתורה רש שהוא במי לפותרו ויש הבל,

‡ÌÈ¯Ó.טובים: Û„¯Ó.‰Ó‰ ‡Ï'הלכ להורות מחזר
על  מוציא שהיה ביוסף פותרו והמדרש בידו, ולאו
החי  מן אבר על חשודין שהן לאביו ואמר דבה אחיו
שקר  דבת מוציא שהיה לפי רש ונקרא שנאוהו לכך

ומחז  ומרדף עליהם. קרינן לו המה. לא אמרים אחר ר
חזרו  עליו כי המה, לו יוסף ולענין להנאתו אמרים
החי  מן אבר אוכלים שהיו אומר היה הוא דבתו
היו  הקלקלה בשעת אפילו עליהם מעיד והכתוב

עזים שעיר וישחטו שנאמר עזים שעיר לו)שוחטין (שם

לעבד  לכך השפחות בבני מזלזלין שהיו אמר הוא
בבנות  עיניהם נותנים שהיו אמר הוא יוסף, נמכר
לכך  הדוב את בך מגרה שאני חייך הקב''ה אמר הארץ

וגו' אדוניו אשת לט)ותשא Â‡‰(È):(בב''ר)(שם ‡Ï
.„·ÚÏ ÈÎ Û‡ ‚ÂÚ˙ ÏÈÒÎÏ נאה שאין הוא ק''ו

בנדיבים: ימשול ‡ÂÙ.(È‡)שעבד ÍÈ¯‡‰ Ì„‡ ÏÎ˘
לו: הוא שכל כן עשה אם להאריך, Â˙¯‡Ù˙Â.כמו

מדותיו: על שיעבור ÍÏÓ.(È·)הוא ÛÚÊ ¯ÈÙÎÎ Ì‰
הקב''ה:

cec zcevn
(·).˙Ú„ ‡Ï· Ì‚ מ''מ וכונה  דעת  בלא עבירה  העובר אפי'

און: כל  לצדיק יאונה לא כי  נפשו טובה לא ı‡Â.בודאי 
לחוטא הנה לבו נשאו אשר המקום אל ללכת ברגלים  הממהר
פשע: דבר מזה  יבא פן  תחילה להתבונן מהראוי כי  יחשב 

(‚).˙ÏÂ‡ע''י כי דרכו מעקמת  היא עושה שהאדם האולת 
אחר להרהר ה' על יזעף כי ידמה כן לא ולבו נכשל  אולתו 

הוא‰ÔÂ.(„)מדותיו : כי רבים  רעים  לבעליו יוסיף העושר
כמוהו: הדל  מרעהו  אפילו  הוא  נפרד  הדל אבל  לעשירים בין לעניים בין לכל  È˜‰.(‰)אהוב  ‡Ïולא בב ''ד  הוזם לא כי עם

מעלה של מדין ינקה  לא ענשו ËÏÓÈ.:קבל  ‡Ïכאשר העונש  מן ימלט  ולא  שקר להעיד  סופו כזב  לדבר שרגיל בעבור כי
מתן :¯·ÌÈ.(Â)יוזם : הנותן לאיש  יתחברו הרעים וכל  לבו  נדבת להשיג הנדיב פני מחלים העם ÈÎ.(Ê)גדולי Û‡אחיו אם 

כולם : רחקו כי עד  ממנו  רחק מרעהו אחד  שכל  כ ''ש  שנאוהו ובשרו  עצמו עמהםÛ„¯Ó.שהם  להשתעשע אמרים ירדף כי אף
להם: שומע  ואין הואיל  לעצמו לו  והמה  לו ישמעו  לא  בעלמא  Ï·.(Á)בדברים  ‰Â˜לב קונה  אמר בלב הוא  שהדעת  לפי 

טוב : למצוא סיבה  הוא  ישכחה  לבל  בלבו  תבונה  והשומר נפשו אוהב  הוא  הדעת קונה È˜‰.(Ë)ור''ל  ‡Ïהוזם לא  אם אף 
מעלה : של מדין ינקה  שקר :È‡·„.לא עדות לידי יבא  כי לאבדון Â‚Â'.(È)סופו  ‰Â‡ ‡Ïיחזיק בטוב  מתענג  בהיותו כי

ÈÎ.בכסילות : Û‡: בעבודתו קנה  אשר תכונתו רוע  אחר כולם  יכריח עוד כי בשרים  ימשול  שהעבד  נאה  שלא ˘ÏÎ.(È‡)כ ''ש
מהר : לריב לצאת שלא  תייסרו היא  כי אפו מארכת  היא שבאדם שהואÂ˙¯‡Ù˙Â.השכל עליו  שיאמרו היא בו הנאמר התפארת 

נגדו: שפשע למי ומוחל  Â‚Â'.(È·)עובר Ì‰ על היורד  כטל טובה  היא המלך  ורצון אריות  כפיר כנהמת יחריד המלך  כעס
לרומם: או להשפיל המלך ביד  כי העשב 

oeiv zcevn
(·).ı‡Âלבא אץ ולא כמו מהירות  י'):ענין ˙ÛÏÒ.(‚)(יהושע

בה וסלף  כמו ט''ו):תעקם  אשאÛÚÊÈ.(לעיל ה ' זעף  כמו יכעס
ז'): אמירה:ÁÈÙÈÂ.(‰)(מיכה וחשובים¯·ÌÈ.(Â)ענין גדולים

המלך  רבי מא):כמו משהÂÏÁÈ.(ירמיה ויחל  כמו (שמות יבקשו

ויפה :Â‡‰.(È)לב): האריÌ‰.(È·)נאה שאגת  נקרא  כן 
נוהם ארי כ''ח):וכן כעס:ÛÚÊ.(לקמן
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

 אגודת השוחטים תל-אביב יפו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הד"ש מאתם, ע"י החבר הרה"ח אי"א נו"נ בעל מדות ובעל פעלים הרמ"מ שי' 

רסקין בצירוף מכתבם מעש"ק אתם נצבים היום כולכם.

זי"ע, מתאים  נבג"מ  זצוקללה"ה  על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  רצון אזכירם  ובעת 

לתוכן כתבם.

ויהי רצון אשר בהמצאנו בימים בהם הורונו רבותינו ז"ל, אשר כח היחיד הוא ככח הצבור 

בשאר ימות השנה )ר"ה י"ח ע"א(, עאכו"כ כח הצבור והאגודה בימי רצון אלו.

הנה א-ל כביר לא ימאס )ברכות ח, א. וראה חדא"ג שם(, ויקבל התפלות והבקשות, בתוככי 

תפלות כל בני ישראל, לחתימה ולגמר חתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ובזה גם כן - בעבודתם בקדש מתאים להוראת חז"ל, אין ושחט אלא ומשך, תרתי ש"מ )חולין 

ל, סוף ע"ב. ובתוס' שם( גם בעבודה הרוחנית - להמשיך את הבהמה )שבאדם( עד שיעשוה מוכשרה 

להיות דם ובשר מבשרו של אדם )כלשון רבנו הזקן בספר התניא( אתם קרוים אדם ע"ש אדמה לעליון, 

לעבדו ית' בכל לבבך בשני יצריך, האדם והבהמה, נפש האלקית ונפש הבהמית גם יחד.

בכבוד ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה.



קפג `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ומשקה: מאכל צירוף בענין נוסף דין ב: עמוד פ éabדף ìòL øéö ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦¤©©¥

÷øé,הירק מן היוצא משקה -óøèöîלירקìשיעור.íéøetkä íBéa úáúBëk ¨¨¦§¨¥§§¤¤§©¦¦
הגמרא: הגמרא:àèéLt,מקשה מתרצת הירק. עם לאכילה ראוי הוא eäîשהרי §¦¨©

àîéúcשציר לומר סבור תהא שמא -àeä ä÷Lî,הירק עם מצטרף ואינו אוכל, ולא §¥¨©§¤
ïì òîLî à÷ ש לפי מצטרף. ל ìkשהוא הבא àìëBàמשקה éøeLëà למתק - ¨©§©¨¨©§¥§¨

כ  בירק, ציר כמו האוכל, àeäאת àìëBà.נידון §¨
ר  שאמר נוסף הכפורים:דין ביום אכילה על חיוב בענין לקיש Lé÷ì,יש Léø øîà̈©¥¨¦

äqb äìéëà ìëBàä,שבעו מרוב בה קצה שנפשו אכילה -,íéøetkä íBéa וכגון ¨¥£¦¨©¨§©¦¦
המפסקת, מסעודה שבע היה כשעדיין הכפורים יום ליל בתחילת éàîשאכל .øeèẗ©

àîòè,הּנפׁש' הכפורים שביום áéúkמשום 'äpòú àì øLà(כט כג ,(ויקרא ©£¨ֶֶַ£¤Ÿ§ª¤§¦
מתענה, שאינו מי את התורה ìשחייבה èøt העינוי את ממנו מבטל שאינו כזו אכילה §¨§

רק עצמו.éfî÷אלא ואת המאכלים את ©¦
תרומה: שאכל זר בענין דומה ìëàLדין øæ ,Lé÷ì Léø øîà ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨©¥¨¦¨¤¨©

,äîeøz ב אכלה אם וחומש, קרן לכהן לשלם חייבתו ílLîשהתורה ,äqb äìéëà §¨£¦¨©¨§©¥
.LîBçä úà ílLî Bðéàå ïøwä úàנאמר חומש שבתשלומי כב משום (ויקרא ¤©¤¤§¥§©¥¤©¤

ìëàé'ואיׁשיד) ék הוא אכילה בדרך שרק ומשמע עליו', חמׁשיתֹו ויסף ּבׁשגגה, קדׁש ְִ¦Ÿ©ְְֲִִִֶַָָָָָֹ

חומש, ìחייב èøt אלא התרומה את אוכל שאינו גסה הוא éfî÷אכילה לפיכך אותה, §¨§©¦
החומש. מן פטור

זו: מעין מדרשה הנלמד נוסף øæדין ,ïðçBé éaø øîà ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨¨
א. עמוד פא חייםññBkLíéøBòNדף שעורים אוכל -,äîeøz ìL דרך זו שאין ¤¥§¦¤§¨

LîBçä.אכילתם, úà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLî נאמר חומש שבחיוב משום §©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©¤
,÷éfîì èøt ,'ìëàé ék'.היזק אלא אכילה חשובה אינה שעורים וכסיסת ¦Ÿ©§¨§©¦
זרים: שאכלוה בתרומה נוסף òìaLדין øæ ,ïðçBé éaø øîà ,éáæéL áø øîà בלא] ¨©©¦§¦¨©©¦¨¨¨¤¨©

ïàé÷äåלעיסה] ,äîeøz ìL ïéôæL,שלמים כךåכשהן øçà.אחר ïìëà ה,ïBLàø §¦¦¤§¨¤¡¦¨§£¨¨©¥¦
ílLîלכהן,LîBçå ïø÷ (úà) וה היא. אכילה דרך בליעה שגם ïéàלפי ,éðL §©¥¤¤¤¨¤¥¦¥
ílLî,התרומה התחללה כבר הראשון שבאכילת כיון חומש, ולא קרן לא àlàלכהן §©¥¤¨
íéöòמשלם éîcלהסקה הראוים -ïBLàøìשבלעם לזה -,ãáìa שכבר כיון §¥¥¦¨¦¦§¨

בתשלומיהם. והתחייב קנאם כשבלעם

במשנה: ïéôøèöî.שנינו ïéà äúBMäå ìëBàä:הגמרא ה ïàîשואלת àpzהוא ¨¥§©¤¥¦§¨§¦©©¨
הגמרא: משיבה מצטרפים. אינם ושתיה שאכילה הסובר משנתינו áøשל øîà̈©©

,àcñçמשנתינוäéeðL ú÷Bìçîaå כ , אלא הכל כדברי àéäאינה òùBäé éaø ¦§¨§©£¤§¨§©¦§ª©¦
מצטרפים. אינם שוה שיעורם שאין שדברים יז.)cïðúהסובר éaø,(מעילה øîà ììk ¦§©§¨¨©©¦

òùBäé,לטמא הראוי לשיעור טומאה מיני שני צירוף Lבדין ìk זמן åגם Búàîeh גם §ª©¨¤§¨§
BøeòéL,לטמא אחר,äåLהראוי טומאה רק óøèöîלמין אם אבל ומטמא. אליו ¦¨¤¦§¨¥

BúàîeèשוהBøeòéL àìå,רק BúàîeèשוהBøeòéLאו àìå,אם àìוכל־שכן §¨§Ÿ¦¦§Ÿ§¨Ÿ
BúàîeèשוהBøeòéL àìå,שוהïéôøèöî ïéà. §¨§Ÿ¦¥¦§¨§¦

i"yx

úàîåèì ïàëî :á ãåîò ô óã
äéåâoi`nh oilke` ici lr .

:`ziixe`cïðáøãîe`l `xwc .
xac jl oi`y `z` d`nehl
`l` dlik` ici lr mc` `nhn

:xedh ser zlapàúëîñà àìà
àîìòáwxta opiyxc `xw xwire .

(.hl sc lirl) dpennd mdl xn`
oi`nhn hrn envr `nhn mc`

:daxd eze`àçìéîå àöîåà.
:dilryàìëåà éøåùëàdwyn .

`lke` lke`d z` wznl `ad
:`edäñâ äìéëàmei ilil lk`y .

ray didy rayd lr mixetkd
dn lke da wiqtdy dcerqn
dqb dlik` dkiygyn lk`y

:d`pdl `lye dzid÷éæîì èøô.
iepir mey epnn lhan epi`y dfl
`ed wifn `l` ef dlik` ici lr

:envr z`e oilke`d z`ìëàù øæ
äîåøúaezkd eaiigy bbeya .

m` xeht ynege oxw inelyz
:rayd lr dlk`÷éæîì èøôz` .

:dnexzd
ññåëù .à ãåîò àô óãxac lk .

ezlik` jxck `ly elke` `edy
:qqek dil ixwïéôæùy''pext .

:dqiqk `la rlay f''rlaïåùàø
ùîåçå ïø÷ íìùîjxc `id s`y .

:ozlik`íéöò éîã íìùî éðùå
ïåùàøìoey`xd o`pw ixdy .

opi` ode odinelyza aiigzpe
:dwqdl `l` cer zeie`x

ú÷åìçîáxg` mewna diepyd .
lkd ixac `le epzpyna diepy
:`id ryedi iax `l` `id

äåù ïøåòéùå ïúàîåèùipy oebk .
izyn e` mizn ipyn mizif i`vg
ipyn dycr i`vg izy e` zeliap

:cg` xeriya `nhl dey oxeriye dey oz`neh onfy mivxyåøåòéù àìå åúàîåèodipyy dliape uxy oebk .
:dycrka dfe zifka dfy `nhl dey oxeriy oi` la` axr z`nehåúàîåè àìå åøåòéùodipyy dliape zn oebk .

:axr z`neh dfe dray z`neh dfe zifka



xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc xifp(oey`x meil)

dwel dpi` `nw `pz zrcly `tiqa eprinydy yecigd ab`e
,llkúâôBñ àLéø énð àðzdl xtd `l m`y `yixa mb epipy - ¨¨©¦¥¨¤¤

.yecig dfa oi`y it lr s` ,mirax`d z` zbteq dlra
:rxtnl xcpd z` xwer lray di`x d`ian `xnbdòîL àz̈§©

,`ziixaa epipyy dnn di`xúàîèðå ,øéæða äøãpL äMàämiznl ¨¦¨¤¨§¨§¨¦§¦§¥
,zepaxw dyely `iadl daiigzpedìòa dì øôä Ck øçàåz` §©©¨¥¥¨©£¨

,dzexifpäàéáîwx.óBòä úìBò äàéáî dðéàå ,óBòä úàhçdfne §¦¨©©¨§¥¨§¦¨©¨
,`xnbd dgikenCzòc à÷ìñ éàåy jzrc lr dlrz m`e -ìòa §¦¨§¨©§¨©©

ezxtdaæééb æâéîzry cr la` ,`adle o`kn wx zexifpd z` ¥©¨¥
dyw ok m` ,zniiw dzexifp dzid dxtddóBòä úìBò énð éúééz©§¥©¦©¨

d`nhpy dryay oeik ,`nhpy xifp oick serd zler mb `iazy -
,rxtnl xcpd z` xwer lray gikedl yi `l` .dxifp dzid
d`ian dpi` okle ,d`neha dxq`p `l mlerny xxazp ezxtdae

.serd zler
:`xnbd dywnéàî àlàålray ,gikedl jpevx dn `l` -ø÷òéî §¤¨©¦£©

,ø÷òok m` ,serd zler d`ian dpi` okleàì énð óBòä úàhç ¨©©©¨©¦Ÿ
éúéézdxifp dzid `l mlerny xxazpy oeik ,`iaz `l mb - ©§¥

.dz`neh lr zepaxw `iadl zaiig dpi`e
d zvxzn:`xnbénð éëäxcpd z` xwer lray `ed jk ok` - ¨¦©¦

zaiig mewn lkne ,dxifp dzid `l mlerny `vnpe rxtnl
,serd z`hg `iadlépî àäå,ok xaeqd `pzd `ed ine -éaø §¨©¦©¦

,àéä øtwä øæòìàzexifp zlaw mvra `hg yi ezrc itly ¤§¨¨©©¨¦
serd z`hg d`ian dxifp dzid `ly xxazpy s` okle ,oldlck

.zexifpd zlawa d`hgy lràéðúc,`ziixaa epipyy -éaø §©§¨©¦
éaéøa] (éáø øá) øtwä øæòìàxecd lecb -øîBì ãeîìz äî ,øîBà [ ¤§¨¨©©¨§¦¦¥©©§©

`nhpy xifpa xen`d weqtd epcnll `a dn -(`i e xacna)xRke'§¦¤
eilr,'Lôpä ìò àèç øLàî`la `nhpy mc`a xaecny oeik ¨¨¥£¤¨¨©©¨¤

,'ytpd lr `hg' oeyl aezkd qtz dn iptn x`al jixv dpeekéëå§¦
äæ àèç Lôð Bæéàaxeng e`hg oi` `lde ,eytpa `hg dna - §¥¤¤¨¨¤

.bbeya mi`hg x`ynàèBç àø÷ð ïéiä ïî Bîöò øòévL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¦¥©§¦©©¦¦§¨¥
envr xrive ,dxezd ezaiig `ly zexifp envr lr laiwy dna -

iax siqene .'eytpa `hg' edfe ,`hg `xwp ,oii zezyl `ly
,xtwd xfrl`øîBçå ì÷ íéøác àìäåxnege lw oecl yi - ©£Ÿ§¨¦©¨¤

,mixen`d mixacdnäf äîe[xifpd-]ïéiä ïî àlà Bîöò øòéö àlL ©¤¤Ÿ¦¥©§¤¨¦©©¦
ok it lr s`e ,oii caln ze`pd x`yn zepdil envrl gipdeàø÷ð¦§¨

àèBçmc` ,eytpaänëå änk úçà ìò ,øác ìkî Bîöò øòönä ¥©§©¥©§¦¨¨¨©©©©¨§©¨
z` `ziixad daiig ezhiy itle .`heg `xwpe miievx eiyrn oi`y
dxrivy xg`n ,dl xtd dlray it lr s` z`hg `iadl dy`d

.daiigl oi` xcpd lelig lry it lr s` ,oiid on dnvr z`
o`kn xcpd z` fiib fbin lray `ziixan di`x d`ian `xnbd

:`adleàéãäa àéðúc ,òîL àzyiy zyxetn `ziixa epipyy - ¨§©§©§¨§¤§¨
,df wtq dpnn heytläøîàå dzøéáç äòîLå ,øéæða äøãpL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨¦§¨§¨£¤§¨§¨§¨

'éðàå',jzenk dxifp did` ip` mb -ìL dìòa àáedy`d ©£¦¨©£¨¤
ddì øôäå äðBLàø,dzexifp z`úøzeî àéäixdy ,dzexifpn ¦¨§¥¥¨¦¤¤

,dl xtd dlraäøeñà dzøéáçåxiag la` -dqitzdy dz ©£¤§¨£¨
.dxeqi`a zcner `l` dnr zxzen dpi` dzexifpadpéî òîL- §©¦¨

y ,o`kn gikedl yiæééb æâéî ìòa,`adle o`kn wx zexifpd z` ©©¥©¨¥
dzid oiicr 'ip`e' dxn` xy`ky oeik ,dxeq` dzxag okle
z` xwer lray xn`z m` la` .zniiw dpey`xd ly dzexifp
dzid `l dpey`xdy xxazpy oeikn ok m` ,rxtnl zexifpd
dzr ixdy ,zxzen zeidl dkixv dzid dipyd mb ,mlern dxifp
.zniiw dpi`y zexifpa dzexifp z` dqitzdy dxtdd i"r xxazn

:`ziixad ixac meiq z` d`ian `xnbdïBòîL éaølr siqen ©¦¦§
e `nw `pz ixac,øîBàly dlra `a m`y `ziixaa epipyy dny ¥

`weec df lk ,dxeq` dzxage zxzen `id ,dl xtde dpey`xd
la` ,'ip`e' oeyla zexifp dipyd dqitzd m`éðéøä' dì äøîà íà¦¨§¨¨£¥¦

éúBîk'Czexifp z` xtd dpey`xd ly dlra m`y ,dpey dpic §¥
ezy`,úBøzeî ïäézLzernyn 'jizenk ipixd' zxne`d ik §¥¤¨

zepzdl dzpeeke ,oipr lka dzxag enk zeidl dvex `idy dixac
`l ,didiy mrh dfi`n zxzen didz dpey`xd seqa m`y xnele

.xwir lk zexifp dilr legz
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

האברך יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ו אלול, ומוסגר בזה המענה לקבוצת הנוער החרדי, שבטח יסבירם, 

באם זקוקים לזה, מתאים להבנתם והשגתם, ובודאי למותר להעיר שהיגיעה ע"ד הוספת חברים עיקר 

גדול ובפרט מבין אלו שכבר פעם השתתפו בקבוצה זו, כפי שכותב במכתבו.

ויהי רצון שכפי שכותב, שהוא כבר טעם מפרי השתדלותו בהאמור הנה יוסיף השי"ת העזר גם 

בהשתדלותו וגם בהטעימה, שילך מחיל אל חיל בתורה ומצות וכן בהשפעתו בכיוון האמור.

בברכה לבשו"ט וחתימה וגמח"ט.

נ.ב. בשאלתו במכתבו במרז"ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול, שאינו מובן, שהרי כשזה קם זה 

נופל, והפירוש בהאמור הוא, כשנותנים לאדם נשמה גדולה נפש אלקית נעלית במדריגתה, הרי מתאים 

לזה גם כן נפש הבהמית גדולה היא במדותי' וענינה ז.א. בהתנגדותה ]והוא מכמה טעמים, שלא יבואו 

בטענות, שנצח המלחמה ע"י שנתנה לו נפש אלקית נעלית ונפה"ב חלושה ביותר[, ולאחרי זה כשלוחם 

בכחות נפשו האלקית להאיר בנר מצוה ותורה אור, הרי מתחילה הפעולה דאור דוחה חשך וכשזה קם 

זה נופל, עד שסו"ס יכול להגיע גם להדרגא שאין לו יצר הרע כי הרגו בתענית וע"ד המבואר בתניא 

קדישא בנוגע לדוד מלך ישראל.



קפה
oiglbn el`e` cenr ak sc ± iyily wxtxifp

úâôåñ àùéø éîð àðú.dkixv dpi`c ,mirax`d z` Ðúàîèðå øéæðá äøãðù äùàä
óåòä úàèç äàéáî äìòá äì øôä êë øçàåezny z`hgk iedizc opixn` elit`c Ð

.dzinl lifizc da ogky` `l Ð dl xwr xwrin lrac oeik ,dilraóåòä úìåò éîð éúéð
zexifpa qpkil jixvy mewna `l` `a my` oi`c ,my` inp iziizc jixt `l my`ne Ð

.dxdha zexifp eilr legizc ikid ik ,zxg`àä
éðî,zexifp dil xwrizc ab lr s` ipzc Ð

z`hg dil iziin.serdàéä øô÷ä øæòìà éáø
.oiid on envr xrivy lr dxtk jixvc xn`c Ð

äøåñà äúøéáçå úøúåî àéä.fiib fbin lrac Ð

dxn` m` :xne` oerny iax :`ziixad miiqne

jizexifp miiwzp m` :rnync ,"jizenk ipixd"

dl xtdy oeike ,`l Ð e`l m`e ,miiwl ilr

.zexzen odizy Ð dpey`xl dlra
øî
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éëäserd zler iziiz fiib fbin jzrc `wlq i`e opiqxbdl irai` inp my`c oicd `ede Ð

.iaizk `xw cga serd zlere serd z`hgc meyn serd zler hwp `l` ,iiez`làä
`id iax xa xtwd xfrl` iax ipnzler d`ian dpi` jkle ,xwr xwrin mlerl :yexit Ð

.(`,i) mixcpc `nw wxta `zi` ikde .wtqd lr `iz`c meyn Ð `ziin serd z`hge .serd

i`n :dywe .xwr xwrin lrac opiwqn `zyde

,xtwd xfrl` iaxc `zlin dlek iziin `kd `py

iin `l lirle,xwr xwrin mlerl :xn`wc ,dl iz

d`xp ok lr ?'eke] ded dxtk dkixvc oeike

dil ded Ð dxtk dkixv `lc oeike :ikd [opiqxbc

mlerl :eyexit ikde .dilra ezny z`hgk

`l Ð dzyicwdy oeik mewn lkne ,xwr [xwrin]

z`hgk dl ded Ð dl xtid ike ,oilegl `wtp

,`gip inp mixtqd zqxibl inp i` .dilra ezny

oi`c Ð xfrl` iaxk lke lkn opicar `l lirlc

iaxc `zlin xity iziin axwc `kd la` .axw

.lke lkn dizeek iedc ,xfrl`àú`ipzc rny

lrac `nl` dxeq` dzxiage zxzen `id `icda

fiib fbind`iancn hiyt lirlc :dyw zvwe Ð

xcdn dzre ,xwrw xwrinc Ð dler `le z`hg

!cenlzd zhiy df oi` ,fiib fbin lrac hytinl

xfrl` iaxk dil `pniwe` `iddc :xnel yie

i`pzc `zbeltc dfl iziine .opax jde ,xtwd

ipixd" dxn` m` :xn` oerny iaxc ,`id

fbinc oeik dzxiag zxzda zxzen didz ji` ,dilr lge ,zexifp dlaiwy oeik :dnize .zxzen ip` mb did` Ð xzezykle ,jikxc lkl jizenk ipixd :rnync ,zexzen odizy Ð "jizenk

ikdc :wgvi epax xne`e :(`,d xifp) `nw wxta opzck ,mei miylyn zegt zexifp oi`c ,mei miyly xifp ied Ð "xifp ipi` xgnle meid xifp ipixd" xn` eli`e .oi`vgl zexifp oi` `d ?fiib

ilr legi `l Ð zxzen didzy jteq m` :dl dxn`w ikdc oerny iaxl dil rnync meyn ,ikd dxn` m` zexzen odizy Ð "jizenk `l` zeidl izpeekzp `le" :(b"t) `ztqeza `zi`

cal "ip`e" elit` oerny iaxlc :ocr eznyp uxt iax axd epixen xne`e .dil dcen `nw `pz mbe .dilr siqedl `l` ,`nw `pzc `zln lr ibeltl `a `l oerny iaxe .xwir lk zexifp

.oerny iaxe opax ibilt `dae ,[jizenk] zeidl `l` [izpeekzp] `l :yexita dxn` eli`k ,ikd `zlinl opiyxtn

[a cenrl jiiy]øî`l e` qitzn `xwirna ypi` qitzn ik edn minly igaf xyak ilr ixd `ng xa inx irac `ng xa inxc epiid xn` ixn axc dixa `xhefrnyn (a,`i) mixcpa Ð

.dlik`a xzen dwixf xg`e ,dlik`a xeq` dwixf mcew minly xyae ,"minly igaf xyak ilr df xkk" xn`e ,mincd ewxfpy xg` `ng xa inxl dil `irainc dil

xg` `zyd minly xyak ezrc `ny e` ,xeq` xkkde ,dwixf mcew ,`xwirn minly gaf xya didy enk xnel xcepd zrc m` "minly igaf xyak ilr df xkk" xn` ik dil `iraine

xkkd mbe ,ixyc ,dwixfhiyte ,dxeq` dzxiage zxzen `id `icdl `ipzc `ziixan cenlzd hyty `zehiytd igcinl ira ixn axc dixa `xhef xnc miyxtn yi oizrnyae .xzen didi

,xnelk ,dqtzin `xwirnac meyn epiid Ð dxeq`c dzxiage .serd zler d`ian dpi`e serd z`hg d`ianc `iddn `pwiq`ck ,xwr xwrin mlerl :igc `xhef xn `zyde .fiib fbin `nipc

,ikd dil `iran `ng xa inxc ogky`ck .rxtnl dxcp xewrie dlra xti elit` cenrle xecpl dzrc xeqi` eze`ae ,dxeq` `idy ,dlra dl xti `ly cr dzenk zeidl dytp dqtzin

dwixfn `l` xyad zxzn dpi` dwixfd `ng xa inxc `iraa mzdc :cere .qitznw `xwirnac dil hiyt `l `ng xa inxc :`cg ;`yexit i`dl `aeh dywe .qitzn `xwirnak opixn` i`

ixdy ,zxzen zeidl dl did Ð dzxiag qitzn `xwirnk zxn` m` elit` ,xwrw xwrin i` ,lrac dxtd iab la` .xeq` Ð qitzn `xwirnk xn` i` i`ce mzde .rxtnl `le ,jli`e

exwirn xcpd xwr lrad m` elit` xninl opira [`kde] .exwirn xcpd xwer mkgc meyn ,mlek inp exzed oey`xd xzed ik ipzwc ,oizipznn `py i`nc :cere .mlern lg `l eli`k xcpd

dfd xcpd did `l eli`k ied oey`xd xizdyk ,jklde .`xwirn zerh xcpl dil [deyne] ,dhxge gzta `l` xizn epi` mkgd ik :xnele ,wgeca ayiil opivn [dfe] ?dxeq` dzxiag Ð

.dxeq` dzxiage ,zvw xcp dilr x`yp eli`k aiyg df oiprl xwrw xwrin i` elit` jkld ,aezkd zxifbn ,gzte dhxg `la ezy`l xtin lrad la` .mlek exzed jkld ,llk mlern

,dzxiag drnye xifpa dxcpy dy`l Ð dpin `wtp i`nl `zehiyta cenlzd xn`w lirle .dzxiag xqziz xwrw xwrin lra i` elit` xninl ira `xhef xn `zydc :dyw cere .wgece

"minly igaf xyak ilr ixd" xn`c oeik mzd ,inc in :igc ik ,ikd xzac :dyw cere .`ibeq `idd xzeq `xhef xn `vnp .i`xzyi` inp (idi`) Ð xwr `w xwrin zxn` i` ,"ip`e" dxn`e

(`kdc) ab lr s` ,xnelk .`ed dpeyn xifp oeyle .`id `xhef xnc dizlin dleke ,inc ine yiwl yixc :xnele ayiil yie .dketd `xaqdc ,`yexit i`dl xity diigcd `z` `l Ð 'eke

wirnac xnel epl yi ,`irad `kdn [lc] ?`ng xa inxc `irad `iadl epl dn :cere .wgece .(inc) qitznw `xwirnac zehiyta xnel epl yi i`ce `kd Ð dheyt dpi` `irad [mzdc]`x

`xwirnac `kd dl xn`p `l Ð `xaq `d `nlra [opirny e`l] i`c .qitznw `xwirnac `xaqd epricedl Ð `irad `iad ikd meync :wgeca ayiil yie !lif`e yxtnck qitznw

,zehiytd igc `l `xhef xnc :yxtl dyn epiax axdl d`xp okle .i`we "`icda `ipz" inp (`,`k) lirl `ipzck ,`niiw zehiytd [rnyn] "`icda `ipz"c `pyilc :dyw cere .qitznw

,qitzn `xwirna `nl` Ð "ip`e" dxn` ik dxeq` dzxiagc opixn`c ikid ikc ,`ng xa inxc `ira `ziixa jdn heytz :xnelk ,`ng xa inxc epiid :xn`we .fiib fbin lrac `niiw `l`

xkk" xn`yk `nip inp ikd .ip` mb did` Ð eiykr dxeq` dxn`y enk ,`xwirnk "ip`e" opixn` `l` ,dlra xtiy ici lr xzid icil `al dleki dy`d z`fy zrcei dzxiagc ab lr s`

`ng xa inxc la` ."ip`e" dxn`e dxcp dzxiag xeqi` zryac meyn ,`xwirn` dzrcc opixn` dy` iab i`cec ?inc inc :dyw j` .dwixf mcewk xninl irac "minly gaf xyak df

df xkk ixd" xn`wc ,`peeb i`dka ixii` inp `ng xa inxc `irac dil `xiaq [`kdc] `ibeqc xnel jixve ?`xwirn` dizrcc `nip i`n`e ,minc zwixf xg` xzid zrya xcep xcepd

mzdc minc zwixf xg`lc xninl `ki`c (d"dbd) ."minc zwixf xg`l minly igaf xyak ilr ixd" xn`wc ,mzd mixcpc `ibeq` ocic `ibeq ibilt ikdae "dwixf mcew minly gaf xyak

iptlc zeidl lekie .dwixf xg` qitzny Ð dwixf xg`l :cenlzd yxtn ok lre ?edn "minly igaf xyak ilr ixd" :`l` ,xzei xn` `l `ng xa inxc .`ng xa inxc `pyiln dpi` `xnba

`aa) "`nw lfebd" wxtae ,oilz la xaer oiprl (`,aiw `rivn `aa) "lawnd" wxta cenlzd dl yxtnc ,ilk gaya dpew one`c `iraa yxtn oke .`kdc `ibeq xaeq oke ,dl`y dwixf

cenlzd igce .(d"dbd) mipencw zra yxcnd ziaa `zlnl dl`yp ji` `irad mipt dnka yxtn cenlzd ,zexexvl iepiy yic (`,hi) `nw `aac ipy wxta oke .xg` oipra (`,hv `nw

dyecw yi izk` xnelk ,yicw ycwin Ð uega dil lik` ivn mincd ewxfpy xg`lc ab lr s` "minly igaf xyak ilr ixd" xn`c oeik ,mzdc .inc `lc ,`ziixa jdn `d heytz `lc

ke ,sebd z`neha minly xya lek`l xeq`c ,sebd z`neh oiprl dyecw da zi`c xninl ivnc oicd `ede .milyexil ueg lek`l xeq`c oiprl xyaa:xnelk .hwp ediipn `cge ,opnfl ueg o

`ki` jkle Ð dia iqetz`l jiiy ,ueg oiprl dwixf xg` mb dyecw xyaa yiy ixg` `nil Ð dreh mc`dy itl ,dwixf xg`l e` dwixf mcewa Ð qitzn `xwirna m` xninl `ki` mzd

jzrc `wlq i`c .dlra dl xtiy mcewa xq`ile qtzil `xwirn` dzrcc xnel epevx i`cec xnel epl yi "ip`e" dxn`y dy`d z`f ,`kd la` .xg` e` `xwirn` ezrc m` iwetql

Ð iqetzi`l [`ppiva] i`e .dlra dl xtidy mcewa ,qitznw `xwirnac xnel yi ok lr .xeqi`d el jlde ophvpy xg` ,dxtdd xg` Ð `ppiv yexit .dlra dl xtd `d Ð qitzn `ppiva

.ziyixtc ,ilin dnke ueg oiprl dwixf xg` xyaa mb dyecw yiy itl ,dwixf xg` mb qitzdl dreh minlya la` ?dxtdd xg` qitzdl irhiz dnae ,llk xeqi` o`k oi` ok m`
`ki`
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קפו
oiglbn el`ea cenr ak sc ± iyily wxtxifp

øîà éøî áøã äéøá àøèåæ øîdrnye ,xifpa dxcpy dy` `kd ol `irainc `d Ð

fbin lra xn`c o`nl elit` ,dl xtde dpey`x ly dlra rnye ,"ip`e" dxn`e dzxiag

.mixcp zkqnc `nw wxta `ng xa inx irac epiid Ð fiibíéîìù éçáæ øùáë éìò éøä
edn ,"dfk df" xn`e ,dinw `xzidc inp zigne ,minly gaf xya eiptl gpeny oebk Ð?

ñéôúî àø÷éòá ùéðéà ñéôúî éëipd oiiedck Ð

.`xiq`e ,dwixf mcew minly igafàîìéã åà
ñéôúî àððöáepiide ,dia zi`c `xizda Ð

.`ixye ,dlik`a xya xzedy ,dwixf xg`l

mg `edy xac lkc ,seqal epiid Ð `ppva

ik ,`zzi` jd iabl inp ikde .seqal ophvn

Ð qitzn `xwirac zxn` i` ,"ip`e" dxn`

zxn` i`e .`xiq`e ,dxtd mcewk dl `ied

,dxtd xg`lk dl `ied Ð `ppva dqtzinc

.`ixyeøùáë éìò éøä øîà éë íúä éîã éî
íéîìù éçáæ,qitzin `ppvac zxn` elit` Ð

zwixf xg`l minly igafc .xeq` ikd elit`

ipyl `l` lk`p epi`c ,yicw ycwin minc

qitzi` ikd xninl `ki`c .cg` dlile mini

dixeaic ipd` i`n Ð ok `l m`c ,`ppiva?ìáà
'åë àëä.heytz `l `kdne ,llk inc `le Ð

àîç øá éîøã åðééä éøîàã àëéàs` :xn`c Ð

oeik ,yicw ycwin minc zwixf xg`lc ab lr

,xird lka dxfr znegl ueg dil lik` ivnc

zxn` i`ikd `l` .ixy i`ce Ð qitz `ppiva

jiawira ipixd .el dxn` (i`ce) ,jl `irai`

o`nc `ail` ,dl xtde dpey`x ly dlra `ae

edn fiib fbin lra xn`c?`d :opixn` [in]

`zln ileka "jiawira ipixd" dl dxn`wc

Ð xtidl m` ,zexifpl Ð zexifpl m` ,rnyn

`ixzyin Ð dpey`xl dlra xtidc oeike ,xtid

.seqa :rnyn "jiawira" [i`de] .dzxiag inpåà
äìòá äì øôéìã éî÷éîë àîìã.rnyn Ð

cr jizenk dxifp ipixd" dxn`c enk rnync

,lrac dxtdl jenq epiidc ,"jizexifp seq

.lra dl xtdy cr dlf`e dkyn dzexifpc

.dzexifp seqa dl dlf` Ð lra dl xtdyke

xtd ike ,dxn`w lra dl xtilc inwin mlerle

.dzxiag dxeq` Ð dpey`xl dlra dlàú
øîàå äìòá òîùå øéæðá äøãðù äùàä òîù

àø÷éòîë êéá÷éòá éðéøä äì øîà éëã êúòã à÷ìñ éàå øôäì ìåëé åðéà éðàåinwn Ð

xn` `le ,mzq "ip`e" xn`c `kid oky lke .fiib fbin lrac inp ol `niiwe ,rnyn dxtd

rnyn "ip`e" dl xn`w ikc gkzy` ok m` Ð qitzin `xwirac rnync ,"jiawira"

xtile .zexifp 'ielir liawle "ip`e" edi` `nilc cr zexifp delir miiwzzc dil `gipc

`l` !dxtd inwna `l` dxcpa qitzi` e`l `d .dicic zexifp miiwle ,dcic zexifp dl

ivn `l `ed ,jklde .qitzin `zlin dlekac Ð dl xtdl leki epi`cn ,dpin rny e`l

ipixd" dl dxn`c zxg` dy` `d .ely z` xtin `vnp Ð dly z` xtin i`c ,xtin

.zxzen inp idi` Ð dpey`xl lra xtidc oeik ,"jiawiraíìåòì àìjl `ni` Ð

.qitzn `xwiracàëäå"ip`e" dl xn`c oeikc ,dl xtin ivn `lc `ed i`n `nrh Ð

.inc "ikil miiw" xne`k Ðúàå øéæð éðéøääìù úà øôéî ïîà äøîàåxn`c i`de Ð

.xifpa ezy` z` xifdl leki mc` oi`y itl ,meiw ied `l "z`e" dlåøãð äìúù éðôî
äøãðáÐ "on`" dxn` `lc oeike ,dxifp `dz z` m` xifp ipixd :xn`wc rnync Ð

.oixzen mdipyàîéú åìéôà øîà ééáàopiwqr i`nae .`iyw `le ,oixzen mdipy Ð

`dz m` xifp ipixd :dl xn`wc rnync ,"z`e xifp ipixd" dl xn`c oebk Ð `ziixaa

mdipy Ð "on`" dxn` `l ike ,oixeq` mdipy Ð "on`" dxn`c `kid ,jklde .dxifp

.dxfpa exfp dlez `ed oky ,oixzen
ïéúéðúîå

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

àëéài`ce `ng xa inxc epiid ixn`c,lirlc `ziixan inxc `ira hytinl `ki` Ð

.iccd` enc i`cec ,mdipia wlgl `ay ef digc zegcl oi`eäøîàipixd dl

jiawira."jiawira ipixd" dl dxn`e dzxiag drnye ,xifpa dxcpy dy`d :yexit Ð

m` ,jkxc seqa :xnelk ,(b ziy`xa) "awr epteyz dz`e" oeyl ,jteqa ipixd :dxn` eli`k

law` `ly ,zxzen did` ip` mb Ð z` xzez

inwn ik `nlc e` .ilr legi `le zexifp ilr

yi "jiawira" ik ,dxeq`e ,dlra dl xtilc

'ebe "ilewa mdxa` rny xy` awr" enk eyxtl

dipyd Ð dpey`xd xzez m` elit`e ,(ek my)

dl xtiy mcew `xwirnk zeidl dzrcac ,dxeq`

,"ip`e" dxn` eli`k "jiawira" dxn`yke ,dlra

dzxiage zxzen `id :`ziixaa lirl opixn`c

rwt `l Ð zexifp dilr lgc oeikc .dxeq`

.fiib fbin lrac ,dpey`xd zxzdaéàå`wlq

qitznw `xwira jiawira xn` ik jzrcÐ

ok m` ,dxeq` dipyd dpey`xd xzez elit`e

dl xtil ?dl xtin epi` i`n` ,inp oizipzna

dleka dpin rny `l` !dicic miwele ,dcic

`id Ð "jiawira" dxn`y dze`e ,qitzin `zln

inp ikde .`ed `nlra oeyl zekix`e ,zxzen inp

dlek` dizrc Ð "ip`e" dl xn` ik lrad zrc

,xzen didi `ed mby Ð `id xzez m` ,`zlin

lgi `l"a i`wc ,xtin ivn `l jkld .legi `le

m` ik xn` `l oizipzna `de :xn`z m`e ."exac

ikid ikc ,dil incn ikdc :xnel yie !"ip`e"

dleka Ð "jiawira ipixd" dxn`c dy`c

.qitzin `zlin dleka Ð lra inp ikd ,`zlin

ezrc "ip`e" xn`y `nlra yipi`c i`cec idpc

ozep epi`e ,xizdl ecia oi`y iptn ,`xwirnk

ezrc Ð dxizdl eciay lra la` .xizdl ezrc

xn` eli`k iede ,miqitzn x`yn xzei xizdl

`xwirnk mlerl ,`l :igce ."jiawira ipixd"

oeik ,`kd xtdl leki epi` mewn lkne .qitzn

liyzin i` ,inc "ikil miiw" xne`k "ip`e" xn`c

.`l Ð `l i`e ,xtin Ð eznwd`

åäðéîøåmdipy on` dxn`e z`e xifp ipixd

iptn mixzen mdipy e`l i`e oixeq`

dxcpa excp dlzyxwrin lrac dil `xiaqe Ð

Ð dl xti i`e ,xwr `w`l"a [i`we] ,xzei ely mb

."m`" xn` `l elit`e ,z` m` xifp ipixd :xn`w ikdc `ziixac `pzl dil `xiaqc ."lgi

ipixd" dl xn` ik ipzwc ,oizipzn` jixtwc epiide .oixeq` odipy Ð "on`" dxn` m` ,jkle

iptn ,oixzen mdipy Ð "on`" dxn` `ly ,e`l m`e ,miiw elye dly xtinc Ð "z`e xifp

.dxifp `id mb didz `l m` xifp zeidl `pic `le .dxcpa excp dlzyøîàipz dcedi ax

`le .xti `ly cr oixeq` mdipy :`yixa ipze ,oizipznk ,miiw elye dly xtin :`yixa Ð

excp dlzy rnyn `tiqc idpc .dly z` xtdl leki epi`y `xwirn oixeaq epiidy enk

dil `xiaqc meyn ,dly xtdl leki ikd elit` Ð oixzen mdipy e`l m`e :xn`wc ,dxcpa

lk mixeq` :ipzwc `yix la` .opireny`l `z`c yecigd edfe .fiib fbin lrac `pz i`dl

.xtd `ly onf lk oixeq` mdipyc `hiytc ,yecig mey df oi` Ð xtd `ly onfééáà
ipzwc oizipzn dxcpa excp ilz `wc z` m`e xn`c oebk `ziixa ipzwck `niz elit` xn`

miiw elye dly xtin ikd meyn z`e xifp ipixdipixd" dl xn`c oebk `ziixa [:yexit] Ð

mdipy [jkitl] ,legi izexifp mb Ð dxifp z` m` :xnelk ,dxcpa excp dlzy ,"z` m`e xifp

dlzy itl Ð `nrh epiide ."oixeq` mdipy"c `pyil rnynck ,xtdl leki epi`e ,oixeq`

lrac dil `xiaqc ,"lgi `l"a i`we ,lhazi ely z` mb Ð dly z` xti m`e ,dxcpa excp

`ed `l` ,dxcpa excp dlez epi`y :yexit ,"z`e xifp ipixd" ipzwc oizipzne .xwr xwrin

lawn `ed `l` ,dxcpa excp dlez epi`y Ð yexit ,"z`e" .jytp dnn diytp` lawn

l `ivn `id mb m` dl l`yy Ð xn`wc "z`e" ,diytp` zexifp"z`e" ,dytp` zexifp law

?ok enk zxcep zeidl z` dvex :xnelk ,dl xn`w dl`y oeyla ,dinza ,l`yy Ð xn`wc
dy`a
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éîøc eðééä éàä :øîà éøî áøc déøa àøèeæ øî̈§¨§¥§©¨¦£©©©§§¨¦
çáæ øNák éìò éøä" :àîç øa éîø éòác .àîç øa©¨¨§¨¥¨¦©¨¨£¥¨©¦§©¤©
,ñétúî àøwéòa ¯ Léðéà ñétúî ék ?eäî "íéîìL§¨¦©¦©§¦¦¦§¦¨¨©§¦
ïåék íúä !?éîc éî ¯ ?ñétúî àððöa àîìc Bà¦§¨¦§¨¨©§¦¦¨¥¨¨¥¨
áb ìò óà "íéîìL çáæ øNák éìò éøä" øîàc©£©£¥¨©¦§©¤©§¨¦©©©
Lc÷éî ¯ õeça déì ìéëà éöî Bîc ÷øæpL øçàìc¦§©©¤¦§©¨¨¥¨¥¥©¦§¨
ñétúî à÷ àððöa Czòc à÷ìñ éà ,àëä ìáà .Léã÷̈¥£¨¨¨¦¨§¨©§¨¦§¨¨¨©§¦
éîøc eðééä :éøîàc àkéà !dìòa dì øôä àä ¯¨¥¥¨©§¨¦¨§¨§¦©§§¨¦

éáwéòa äøéæð éðéøä" dì äøîà .éàcå àîç øa"C ©¨¨©©¨§¨¨£¥¦§¦¨§¦§©¦
éáwéòa éðéøä ?eäîBà .àéøLå ,àúléî àleëa ¯ C ©£¥¦§¦§©¦§¨¦§¨§©§¨

:òîL àz ?àøéñàå ,dìòa dì øôéìc énwéîk àîìc¦§¨§¦©¥§¥¥¨©§¨©£¦¨¨§©
¯ "éðàå" øîàå dìòa òîLå ,øéæða äøãpL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨¦§¨©©§¨§¨©©£¦
éðéøä" dì øîà ék Czòc à÷ìñ éàå .øôäì ìBëé Bðéà¥¨§¨¥§¦¨§¨©§¨¦£©¨£¥¦

éáwéòa,dãéãì dì øôéì ¯ ñétúî à÷ àøwéòa "C §¦§©¦§¦¨¨¨©§¦¥¥¨§¦¨
àúìéîc àleëa dpéî òîL ,åàì àlà !déãéc íé÷Bìå§¦¦¥¤¨¨§©¦¨§¨§¦§¨
äMà àä ,øôéî éöî àìc àeä ,Ckìäå .ñétúî©§¦§¦§¨§¨¨¥¥¥¨¦¨

éáwéòa éðéøä" äøîàc,àì ¯ .úøzeî éîð àéä ¯ "C §¨§¨£¥¦§¦§©¦¦©¦¤¤¨
"éðàå" dì øîàc ïåék ,àëäå ,ñétúî àøwéòa íìBòì§¨§¦¨¨©§¦§¨¨¥¨©£©¨©£¦
¯ Búîwäà ìéLúî éàå ,éîc "éëéì íéi÷" øîBàk ¯§¥©¨¥¦¨¥§¦¦§¦©©¨¨
äøîàå "zàå øéæð éðéøä"" .àì ¯ àì éàå ,øôéî éöî̈¥¥¥§¦¨¨£¥¦¨¦§©§§¨§¨
éðéøä" :eäðéîøe ."íéi÷ BlLå ,dlL úà øôéî ¯ "ïîà"¨¥¥¥¤¤¨§¤©¨§¦§£¥¦
íàå ,ïéøeñà íäéðL ¯ "ïîà" äøîàå "zàå øéæð̈¦§©§§¨§¨¨¥§¥¤£¦§¦
!døãða Bøãð äìzL éðtî ,ïéøzeî íäéðL ¯ åàì̈§¥¤¨¦¦§¥¤¨¨¦§§¦§¨
."íéi÷ BlLå dlL úà øôéî" éðz :äãeäé áø øîà£©©§¨§¥¥¥¤¤¨§¤©¨

øîà ééaàïBâk ¯ àúééøa ,éðú÷ãk àîéz eléôà : ©©¥£©£¦¥¨¦§¨¨¥¨©§¨§
,døãða Bøãð éìz à÷c ,"zàå øéæð éðéøä" dì øîà÷c§¨¨©¨£¥¦¨¦§©§§¨¨¥¦§§¦§¨

ïéúéðúîå
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נזיר. מי שאמר - פרק רביעי דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc xifp(oey`x meil)

:lirl x`eandn cenll yiy sqep oic d`ian `xnbdàøèeæ øî©§¨
éàä ,øîà éøî áøc déøam`y ,`ziixaa x`eand dfd oicd - §¥§©¨¦¨©©

dipyd ,dpey`xd ly dlra xtde dzxag zexifpa dqitzd
,dxeq`àîç øa éîøc eðééä,`ng xa inx ly oecipl dnec df - ©§§¨¦©¨¨

.o`kn ewtq z` heytl lkepe xg` oipra wtzqdy
:dixac zx`an `xnbd,àîç øa éîø éòáczgpen dzidy mc` §¨¥¨¦©¨¨

qitzne ,enc wxfp `l oiicry minly oaxwn xya zkizg eiptl
,oeyld dfa oileg x`y e` zexit eaéìò éøäel` zexitçáæ øNák £¥¨©¦§©¤©

íéîìL,dfeäîm`d .Léðéà ñétúî ékxyaa mc` qitzn xy`k - §¨¦©¦©§¦¦¦
,minlyñétúî àøwéòaitk minlyd xyaa qitzn `ed ixd - §¦¨¨©§¦

xyady ,dwixfd mcew [dzr `edy enk epiidc] ezligza `edy
,dlik`a ixnbl xeq`àððöa àîìc Bà[seqa-]ñétúî`ny - ¦§¨¦§¨¨©§¦

,dwixfd xg`l eteqa didiy itk minlyd xyaa qitzdl ezpeek
`xhef xn `ae .zexitd exq`p `l ok m`e ,dlik`a xzen didiy
dzxag dxn`e zexifp zlawndy ,xen`d oicd on wtqd heytl
dipyde zxzen dpey`xd ,dpey`xd ly dlra xtde 'ip`e'
dzidy itk dpey`xa dqitzd dipydy dfn gkene .dxeq`
xteiy xg`l ,seqal didzy itk `le ,dqtzdd zrya dligzn
itk qitzdl ezpeek oi` ,minly xyaa qitznd oicd `ede .dxcp

.mcd zwixf xg`l eteqa didiy
:`xhef xn ixac z` dgec `xnbdéîc éîmipicd ipy minec ike - ¦¨¥

,mdipia wlgl yi ixd ,dfl dfíúämcew minly xyaa qitzna - ¨¨
,dwixf,'íéîìL çáæ øNák éìò éøä' øîàc ïåékezpeeky okzi ¥¨§¨©£¥¨©¦§©¤©§¨¦

c oeik ,dwixf xg`l eidiy itk mda qitzdløçàìc áb ìò óà©©©¦§©©
õeça déì ìéëà éöî Bîc ÷øæpLleki dwixf xg`ly t"r` - ¤¦§©¨¨¥¨¦¥©

df xya oiicr mewn lkn ,milyexi lka dxfrl uegn elke`l
Léã÷ Lc÷éî,milyexil uegn e`ivedl xeq`y ,dyecw ea yi - ¦§©¨¦

xyt`y zerha xaeq `edy okzi okle.ea qitzdlàëä ìáà- £¨¨¨
da qitzdl dzpeek i`ce ,dzxaga zexifp dqitzdy dy`a

c oeik ,dxifp `idy ,dligzakñétúî à÷ àððöa Czòc à÷ìñ éà- ¦¨§¨©§¨¦§¨¨¨©§¦
xtiy xg`l seqal didzy itk da qitzdl dzpeeky xn`z m`

c ,dxcpl zernyn oi` ixd ,dlra dldìòa dì øôä àädpi`e ¨¥¥¨©£¨
.dxifp dpi`y ina qitzdl dipyd dpeekzpy okzi `le ,llk dxifp

mle`éøîàc àkéàxn ixac z` zegcl oi`y ,mixne` yi - ¦¨§¨§¥
,`xhef`l`,éàcå àîç øa éîøc eðééä:dfa wlgl oi` mzrcle ©§§¨¦©¨¨©©

drnye 'dxifp ipixd' dxn`y dy` :dqtzd iabl xg` wtq
e dzxagéá÷éòa äøéæð éðéøä' ,dì äøîàeäî ,'Cote`a oicd ¨§¨¨£¥¦§¦¨§¦§©¦©

.`l e` dxeq` dipyd didz m`d ,dl xti dpey`xd ly dlray
dixac yexit m`d :wtqd iccv z` `xnbd zx`anéðéøä'£¥¦

éá÷éòa'àúléî àleëa Clk iabl jteqa iidz z`y enk ipixd - §¦§©¦§¨¦§¨
,jzenk did` ip` mb ,dxifp iidz `l seqal m`e .xacåok m` §

td xg`ldipyd mb ,dpey`xd zxàéøL.[zxzen-],àîìc Bà ¨§¨¦§¨
dzxaga qitzdl dzpeekdìòa dì øôéìc én÷éîkdzidy enk - §¦©¥§¥¥¨©£¨

,dxtdd mcewåok m`àøéñà.dxtdd xg`l s` §£¦¨

:wtqd heytl dqpn `xnbd,òîL àz,epizpynnäøãpL äMàä ¨§©¨¦¨¤¨§¨
øôäì ìBëé Bðéà ,'éðàå' øîàå dìòa òîLå ,øéæðaoeik ,dzexifp z` §¨¦§¨©©£¨§¨©©£¦¥¨§¨¥

.envr ixcp xtdl mc`l xeq`e ,ezexifp mb lhazz df ici lry
.'jiawira ipixd' xne`k `ed ixd 'ip`e' xne`y lraeà÷ìñ éàå§¦¨§¨

Czòccéá÷éòa éðéøä' dì øîà ékñétúî à÷ àøwéòa ,'Cm`y - ©§¨¦¨©¨£¥¦§¦§©¦§¦¨¨¨©§¦
mcew dligza `idy enk zeidl epevx 'jiawra ipixd' lrad xn`

,dxtdddãéãì dì øôéì,dxcp z` xti -déãéc íé÷Bìåelye - ¥¥¨§¦¨§¦¦¥
ok m`e ,dligza dxifp dzidy itk da qitzd ixdy ,miiw x`yi

.dl xtdl leki epi` recndpéî òîL åàì àlàipixd' xne`dy ¤¨¨§©¦¨
'jiawirañétúî àúléîc àleëalk iabl exiagk zeidl ezpeek - §¨§¦§¨©§¦

,lhazz ezexifp mb exiag zexifp lhazz seqal m`y ,xacCkìäå§¦§¨
øôéî éöî àìc àeäxtin jkay oeik ,xtdl leki lrad oi` okle - §Ÿ¨¥¥¥

ok enke .ezexifp z` mbäMà àäef dy` -éá÷éòa éðéøä' äøîàc'C ¨¦¨§¨§¨£¥¦§¦§©¦
,dl xti dpey`xd ly dlra m`y ,ok dpicàéä[dipyd-]énð ¦©¦

.úøzeî¤¤
:di`xd z` dgec `xnbdàì,xnel yiy ,o`kn di`x oi` -íìBòì Ÿ§¨

ñétúî àøwéòaezy` zexifpa qitzn 'ip`e' xne`d lra zn`a - §¦¨¨©§¦
,ezexifpa cenri ,dl xti m` mbe ,dligza `idy itkàëäådn - §¨¨

dfa mrhd oi` ,ezy`l xtdl leki epi`y dpyna o`k epipyy
,`ed mrhd `l` ,excp mb xtei df ici lry meyndì øîàc ïåék¥¨§¨©¨

'éðàå'e ,eiptl dvexne laewn dxcpy ezrc dlib'éëéì íéi÷' øîBàk ©£¦§¥©¨¥¦
éîc.'jl miiewn' xn` eli`k -åxcp lrad miiw m`y ,`ed oicd ¨¥§

wx ,ezy`øôéî éöî Búî÷äà ìéLúî éàeznwd lr l`yi m` - ¦¦§¦©£¨¨¨¥¥¥
,dxcp z` xtdl leki ,mwdd z` el lhaie ,mkg lv`àì éàå§¦Ÿ

,mwdd lr l`yiàì:eniwdy xg`n ,dl xtdl lkei Ÿ
ezy`l xne`d :dpyna epipy,'ïîà' äøîàå ,'zàå øéæð éðéøä'øôéî £¥¦¨¦§©§§¨§¨¨¥¥¥

dlL úà,dzexifp z` -å,dl xtdy it lr s`:íéi÷ BlL`xnbd ¤¤¨§¤©¨
:dfl dxizq dywneäðéîøexne`d ,`ziixaa epipyy dnn §¦§

ezy`lïéøeñà íäéðL ,'ïîà' äøîàå ,'zàå øéæð éðéøä'-leki epi`e £¥¦¨¦§©§§¨§¨¨¥§¥¤£¦
,dxcp z` xtdlåàì íàå,on` dxn` `l m` -,ïéøzeî íäéðL §¦¨§¥¤¨¦

,zexifp dlg `l eilr s`edøãða Bøãð äìzL éðtîlr lawny - ¦§¥¤¨¨¦§§¦§¨
m`y `yixa epipyy dne .lawz `id mb m` wx zexifp envr
ixacl xzeq ,dl xtdl leki epi`e mixeq` mdipy on` dxn`

.miiw elye dly z` xtiny epizpyn:`xnbd zvxznáø øîà̈©©
éðz ,äãeäé,`ziixaa zFpWl yi -,'íéi÷ BlLå dlL úà øôéî'enk §¨§¦¦§¥¥¤¤¨§¤©¨

.dpyna
:xg` uexizéðz÷ãk àîéz eléôà ,øîà éiaàenk qexbz elit` - ©©¥¨©£¦¥¨¦§¨¨¥

ay ,dxizqd uxzl yi ,`qxibd dpyz `le ,epiptl `edyàúééøä©§¨
xaecn,'zàå øéæð éðéøä' dì øîà÷c ïBâkoeyla `le `zegip oeyla §§¨¨©¨£¥¦¨¦§©§

mb m` xifp did`' eixac zernyne ,dl`yepi` okle ,'ok iidz z`
oeik ,dxcp z` xtdl lekidøãða Bøãð éìz à÷cexcp z` dlzy - §¨¨¥¦§§¦§¨

mb dxcp z` xti m` ,exwirn xcpd z` xwer lray oeike ,dxcpa
.envr ixcp z` xtdl mc`l xeq`e ,lhazi excp
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ולכן לא רק שאינו מקבל את דברי היצר הרע. אלא עוד זאת, הוא בורח ממנו, ואינו רוצה כלל 
לשמוע את דבריו.

והוראה נוספת – בהמשך להנ"ל – מסוף השיעור: יתירה מזו, מכיון ש"כל ישראל ערבין 
ואחראי לעוד  אי אפשר שיסתפק בהנהגתו שהיא כדבעי, אלא עליו להיות ערב  בזה"6,  זה 
יהודים, שגם הם יתנהגו כדבעי. כפי שזה מתבטא בסוף השיעור היומי “הודו להוי'’ כי טוב 
כי לעולם חסדו": שפונה בלשון רבים לכלל ישראל – “הודו" ושבחו על גילוי חסדו לכאו"א 

מישראל – “כי טוב כי לעולם חסדו"7.

6( שבועות לט, א. וראה סה"ש ה'תש"א ע' 144. 
7( משיחת כ"ד אלול – לילדי צבאות ה' ה'תשמ"ה.

המשך מעמוד ג



xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc xifp(ipy meil)

ïéúéðúîexaecn dpyna la` -,'øéæð éðéøä' dì øîàc ïBâkl`ye ©§¦¦§§¨©¨£¥¦¨¦
dl'éàî zàå'-,dzexifpa ezexifp z` dlz `le ,lawl ivxz m`d §©§©

eéëä íeMîokl -:íéi÷ BlLå dlL úà øôéî ¦¨¦¥¥¤¤¨§¤©¨

äðùî
äànhîe ,ïééa äúBL äúéäå ,øéæða äøãpL äMàä[d`nhpy e`-] ¨¦¨¤¨§¨§¨¦§¨§¨¨§©¦¦©§¨

íéúîì,cifnaíéòaøàä úà úâôBñ Bæ éøäm` j` .zewlndì øôä §¥¦£¥¤¤¤¨©§¨¦¥¥¨
dìòa,dzexifp z`äúBL äúéäå ,dìòa dì øôäL äòãé àì àéäå ©£¨§¦Ÿ¨§¨¤¥¥¨©£¨§¨§¨¨

íéúîì äànhîe ïééaxeqi`l dpeekzpy it lr s` ,cifnadðéà §©¦¦©§¨§¥¦¥¨
,íéòaøàä úà úâôBñ.lreta xeqi` lr dxar `lyäãeäé éaø ¤¤¤¨©§¨¦©¦§¨

,øîBàs`íày xacd oekpíéòaøàä úà úâôBñ dðéà,dxezd on ¥¦¥¨¤¤¤¨©§¨¦
mewn lknúecøî úkî âBtñz:xearl dpeekzpe li`ed ,opaxcn ¦§©©©§

àøîâ
,ïðaø eðzdxeza xn`p(bi l xacna)lha ,xcpd z` lrad xtd m`y ¨©¨¨

' ,aezkd miiqne ,xeqi`d'dì çìñé 'äå íøôä dLéà,xn`p recn ¦¨£¥¨©¦§©¨
d`hg dna ,'dl glqi 'de'`l` ,àì àéäå dìòa dì øôäL äMàa§¦¨¤¥¥¨©£¨§¦Ÿ

øaãî áeúkä äòãé`la dl xtd dlray ote`a xaecn weqtd - ¨§¨©¨§©¥
'de' aezkd xn`e ,dxtdd xg`l dxcp lr dxar `ide ,dzrici

,'dl glqiäçéìñe äøtk äëéøö àéäL.drxd dzpeek lräéäLëe ¤¦§¦¨©¨¨§¦¨§¤¨¨
àáé÷ò éaø òébîecenilaäëBa äéä ,äæ ÷eñt ìöà,cenll yi oky ©¦©©¦£¦¨¥¤¨¤¨¨¤
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.dxtk jixv `edyøîBà äãeäé ïa éñéàote`a xnege lw yxec - ¦¦¤§¨¥

,xg`'BðBò àNðå íLàå òãé àìå'äîe ,iabl m`úBìòì ïåekúpL éî §Ÿ¨©§¨¥§¨¨£©¦¤¦§©¥©£
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ì énðïéåekéà äåöî íeL.eizepak devnl oeekzp hel mb `ny - ©¦§¦§¨¦©¥

wqerd weqtd lr opgei iax yxcy dn it lr zvxzn `xnbd
xn`py :mdxa`n hel zcixta(i bi ziy`xa),eipir z` hFl `UIe'©¦¨¤¥¨

,'ebe 'dwWn DNk iM ocxid xMM lM z` `xIeìk ,ïðçBé éaø øîà ©©§¤¨¦©©©§¥¦ª¨©§¤¨©©¦¨¨¨
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'ïcøiä økk ìk úà'iabl 'xkk' xkfpy ep`vn oky ,zepf lr fnxn ¤¨¦©©©§¥
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קפט
oiglbn el`e` cenr bk sc ± iyily wxtxifp

éàî úàå éøîâì øéæð éðéøä øîàã ïéúéðúîådxifp zied in z`e ,xnelk Ð?i` ,jklde

.dxcpa excp dlz `ly itl ,xtdl leki lra ixd Ð zexifpa dl `gipc ,"on`" dxn`

.(xtdl leki odipyc Ð ipzw `ziixae ,dly z` xtdl lekic ipzwc oizipzne)

äðùîíéòáøàä úà úâôåñ åæ éøä.(a,`k) lirl dl yxtn Ðâåôñú øîåà äãåäé éáø
úåãøî úëîon zewlna daiigzp `l m` Ð

ick ,opaxcn zekn dwel `dz Ð dxezd

.dcifn `dz `ly ,dgikedlàøîâïðáø åðú
äì çìñé 'äå íøôä äùéàaezkd dna Ð

xacn?Ð dlra dl xtde dxcpy dy`a m`

dnl ef dgilq?dy`a jgxk lr 'ek `l`

,xacn aezkd drci `l `ide dlra dl xtdy

`ipi dyi` reny meia m`e" aizk xak `dc

in .dzricia dl xtdy epiidc Ð "dze`

Ð dlh xya lk`e xifg xya lek`l oiekzpy

opiqxb Ð xifg xya lek`l oeekznd .opiqxb.

ïååëéà àøåñéàì àø÷éòîãdrci `l `dc Ð

dxtk dkixv ikd meyne ,dlra dl xtdc

.dgilqeäìòá äì øôäã äùà ìáài`wc Ð

.dgilq iraiz `l `ni` Ð `xizda ,dabàìã
àøåñéà òá÷éà.`ed oneyc xeaq `edc Ðìáà
úåëéúç éúùály zg`e alg ly zg` Ð

.dcedi oa iqi`c `iddk ,oneyàøåñéà òá÷éàã
.alg ly ediipin `cgc rci ded `din `dc Ð

äçéìñå äøôëá äéì éâñú àì àîéàcifnkc Ð

.incàðù àìã ïì òîùî à÷`le ,elek rci Ð

xtkzne ielz my` `ian Ð ezvwn rci `py

.eläñâ äìéëà íùì åìëà ãçàåzngn e` Ð

.oearxa elk`y ,de`zãçáã ïðéøîà ïðà éîã éî
êøã.cg` lykpe ,cg` jled Ðéðù àëäå

íéëøãezy` el dpncfp dflc ,ezeg`e ezy` Ð

.ezeg` dfleøîàð äøéáò íåùì äæä ÷åñôä ìë
.zekf skl epecl leki dz` i` jkle Ðçà

èåì äæ òùôðaizkck ,mdxa`l g` `xwpy Ð

"epgp` mig` miyp` ik 'ebe daixn idz `p l`"

.(bi ziy`xa)íäøáà äæ æåò úéø÷îaizkc Ð

.(`p diryi) "mzaveg xev l` ehiad"
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äùàáxacn aezkd drci `l `ide dlra dl xtdydgilq dkixv i`n` ,drci i`c Ð

?xtkl dxtke

àåäåeper `ype my`e rci `loebk ,xifg xya ecia dlre ,aizk ielz my`c `xwa Ð

`nw `pzl dil `xiaqc Ð oney ly `id wtqe alg ly `id wtq ,zg` dkizg

.aiigin zg` dkizg` elit` ielz my`c

éñéà] xne` dcedi oa`ype my`e rci `le

oebk `l` ,lirlck `xw yxit `le .[eper

.oney ly zg`e alg ly zg` ,zekizg izy

my` aiigin `lc dcedi oa iqi`l dil `xiaqc

.zekizg izyn zg` dkizg` `l` ielzìòxac

dfee"ci,"`ype my`e rci" zeaizd iy`x Ð

.ielz my`a xacn aezkdçñôciarw `dinÐ

wxtac :dywe .dlik` dny dqb dlik`c rnyn

dqb dlik` lke`d :opixn`w (a,t) `neic `xza

xne`e !dlik` dny `lc ,xeht Ð mixetkd meia

`edde ,yi zeqb zelik` ipiipr ixzc :mz epiax

aexn dlik`a dvw eytpy oebk Ð [`neic]

epi`y `l` ,dvw eytp oi`y Ð `kde ,eraey

oea`izl lek`l arx.éîjxc cg op` inc

opixn`wlykp ryxde ea jled wicvdy Ð

dfy Ð mikxc ipy md [`kde] ,envr jxc eze`a

.ezeg` lr `a dfe ezy` lr `aèåììizye

ma elyki miryete dxiarl oeekzpy `ed eizepa

"zezin rax`" wxta xn`c o`nk epiide Ð

o`nl elit`e .ezaa xeq` ieb :(a,gp oixcdpq)

onvrn [zene`d] eyxit xak Ð xzen xn`c

.zeixrnàîìãåoeekn miny myl inp edi`Ð

,daxc` :ipyne .dnifa sehy didy ea epivn `ly

weqtd lke ,"hel `yie" xn`py ,did sehy

.dxiarl opiyxc

àäåqip`w qpini`dae ,oii edewyd ixdy Ð

,llk dxiarl ezpeek did `l `caer

?ryet dil zixw i`n`eäîìe"ie lr cewp

,dizilc o`nk `ed ixdc jl xnel Ð dnewaec

.rci dnewac[a cenrl jiiy]çàzixwn rytp

hel df ferik" aizkck ,mdxa`l g` `xwpy Ð

,mdxa` df Ð "fer zixwn" ,"epgp` mig` miyp`

."mzaveg xev l` ehiad" aizkck
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øNa Bãéa äìòå øéæç øNa Bãéa úBìòì ïåekúnä©¦§©¥©£§¨§©£¦§¨¨§¨§©
äzà øáca àöBik !änëå änk úçà ìò ¯ øéæç£¦©©©©¨§©¨©¥©¨¨©¨
ïåekúpL én äîe ;"BðBò àNðå íLàå òãé àìå" :øîBà¥§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£©¦¤¦§©¥
ïBâk ,øéæç øNa Bãéa äìòå äìè øNa Bãéa úBìòì©£§¨§©¨¤§¨¨§¨§©£¦§
àø÷ øîà ¯ áìç ìL ÷ôñ ïneL ìL ÷ôñ äëéúç£¦¨¨¥¤¨¨¥¤¥¤¨©§¨
øéæç øNa Bãéa úBìòì ïåekúpL éî ,"BðBò àNðå"§¨¨£¦¤¦§©¥©£§¨§©£¦
éñéà !änëå änk úçà ìò ¯ øéæç øNa Bãéa äìòå§¨¨§¨§©£¦©©©©¨§©¨¦¦
äîe ;"BðBò àNðå íLàå òãé àìå" :øîBà äãeäé ïa¤§¨¥§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£©
øNa Bãéa äìòå äìè øNa Bãéa úBìòì ïåekúpL én¦¤¦§©¥©£§¨§©¨¤§¨¨§¨§©
ìL úçàå áìç ìL úçà úBëéúç ézL ïBâk ,øéæç£¦§§¥£¦©©¤¥¤§©©¤
øéæç øNa Bãéa úBìòì ïåekúnä ,"BðBò àNðå" ¯ ïneL¨§¨¨£©¦§©¥©£§¨§©£¦
ìò !änëå änk úçà ìò ¯ øéæç øNa Bãéa äìòå§¨¨§¨§©£¦©©©©¨§©¨©
;ïéëéøö ¯ ?éì änì éðä ìëå .íéåBcä eåãé äæ øác̈¨¤¦§©¦§¨¨¥¨¨¦§¦¦
.ïåekéà àøeqéàì àøwéòîc íeMî ,äçéìñe äøtk àéòác àeä íúä ¯ äMà éab àðz éàc§¦§¨©¥¦¨¨¨§¨£¨©¨¨§¦¨¦§¥¦¨¨§¦¨¦©©
éàå .äçéìñe äøtk éòa àì ¯ ïéekéà àøzéäìc ,ïneL ìL ÷ôñ áìç ìL ÷ôñ äëéúç ìáà£¨£¦¨¨¥¤¥¤¨¥¤¨¦§¤¥¨¦©¥¨¨¥©¨¨§¦¨§¦

äåä ¯ ézøz éðä øîzéà éàå .äçéìñe äøtk éòaéz àì ¯ àøézäc ,dìòa dì øôäc äMà ìáà ,àøeqéà àkéàc ¯ àãä øîzéà¦§©¨¨§¦¨¦¨£¨¦¨§¥¥¨©§¨§¤¥¨¨¦¨¥©¨¨§¦¨§¦¦§©¨¥©§¥£¨
,ïneL ìL úçàå áìç ìL úçà úBëéúç ézL ìáà ,àøeqéà òáwéà àìc ,äçéìñe äøtëa ïBäì ébñc àeä ézøz éðä :àðéîà̈¦¨¨¥©§¥§©¦§§©¨¨§¦¨§¨¦©©¦¨£¨§¥£¦©©¤¥¤§©©¤¨

áéúëc éàî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà .àðL àìc ïì òîLî à÷ ,äçéìñe äøtëa déì ébñ àì ¯ àøeqéà òawéàcék" §¦©©¦¨¨©¦¥§©¨¨§¦¨¨©§©¨§¨§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©¦§¦¦
ì ìLî ?"íá eìLké íéòùôe íá eëìé íé÷cöå 'ä éëøc íéøLéì Bìëà ãçà ,ïäéçñt úà eìvL íãà éða éðLBìëà ãçàå äåöî íeL §¨¦©§¥§©¦¦¥§¨Ÿ§¦¦¨§¨¨¨¦§¥§¥¨¨¤¨¤¦§¥¤¤¨£¨§¦§¨§¤¨£¨

ìì BìëàL äæ ;äqb äìéëà íeLì BìëàL äæå ,"íá eëìé íé÷cöå" ¯ äåöî íeL."íá eìLké íéòLôe" ¯ äqb äìéëà íeLdéì øîà §£¦¨©¨¤¤£¨§¦§¨§©¦¦¥§¨§¤¤£¨§£¦¨©¨§¦¦¨§¨¨©¥
ì ìLî ,àlà !ãéáò à÷ àäéî çñt ¯ øçáenä ïî äåöî ãéáò à÷ àìc éäð !?déì úéø÷ òLø éàä :Lé÷ì Léøäæ ,íãà éða éðL ¥¨¦©¨¨¨¥¥§¦§¨¨¨¥¦§¨¦©§¨¤©¦¨¨¨¥¤¨¨¨¦§¥§¥¨¨¤

eëìé íé÷cö" ¯ BzLà Bì äðncæpL äæ ;BúBçà Bì äðncæð äæìå ,BzLà Bì äðncæð äæì .Bnò BúBçàå BzLà äæå ,Bnò BúBçàå BzLà¦§©£¦§¤¦§©£¦¨¤¦§©§¨¦§§¨¤¦§©§¨£¤¤¦§©§¨¦§©¦¦¥§
èBìì ìLî ,àlà !íéëøc éðL àëä ¯ Cøc àãç ïðéøîà÷ ïðà ?éîc éî ¯ ."ía eìLké íéòLôe" ¯ BúBçà Bì äðncæpL äæå ,"íá̈§¤¤¦§©§¨£§¦¦¨§¦¨¥£©¨¨§¦©£¨¤¤¨¨§¥§¨¦¤¨¨¨§

ì eðåekúpL ïä .Bnò åéúBðá ézLeì ïéekúpL àeä ,"íá eëìé íé÷cöå" ¯ äåöî íLàeä àîìãå ¯ ."íá eìLké íéòLôe" ¯ äøéáò íL §¥§¨¦¥¤¦§©§§¥¦§¨§©¦¦¥§¨¤¦§©¥§¥£¥¨§¦¦¨§¨§¦§¨
ì éîð:øîàð äøéáò íL ìò äfä ÷eñtä ìk :ïðçBé éaø øîà ?ïéåekéà äåöî íeL,"äéðéò úà åéðãà úLà àOzå" ¯ "èBì àOiå" ©¦§¦§¨¦©¥¨©©¦¨¨¨©¨©¤©¥£¥¨¤¡©©¦¨©¦¨¥¤£Ÿ¨¤¥¤¨

iå" ,"éðéòa äøLé àéä ék" ¯ ["åéðéò úà"]økk ãò äðBæ äMà ãòá ék" "ïcøiä økk ìk úà" ,"øBîç ïa íëL dúà àøiå" ¯ "àø ¤¥¨¦¦¨§¨§¥¨©©§©©§Ÿ¨§¤¤£¤¨¦©©©§¥¦§©¦¨¨©¦©
¯ "ä÷Lî dlë ék" ,"íçìíeMî àðz ¯ !ñéðà ñðéî àäå ¯ ."ééewéLå éðîL ézLôe éøîö éîéîe éîçì éðúð éáäàî éøçà äëìà" ¨¤¦ª¨©§¤¥§¨©£¥§©£©Ÿ§¥©§¦¥©©§¦¦§¦©§¦§¦¨§¨¥©£¦¨¨¦

åä éàîe ¯ .òãé dîe÷a ìáà ,òãé àì dáëLaL øîBì ¯ äøéëa ìL "dîe÷áe" å"éå ìò ãe÷ð änì :éðBç áø øa éñBé éaødéì ä ©¦¥©©¦¨¨¨©§¨¤§¦¨©¤§¦§¨Ÿ¨©£¨§¨¨©©£¨¥
æò úéøwî òLôð çà" áéúëc éàî :àáø Løc .àøîç ézLéîì éòaéà àì àðéøçà àéðôìc ,dpéî à÷ôð ¯ !äåä äåäc éàî ?ãáòéîì§¤¡©©©£¨£¨¨§¨¦¨¦§©§¨©£¦¨¨¦¨¥§¦§¥©§¨¨©¨¨©¦§¦¨¦§¨¦¦§©Ÿ
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc xifp(ipy meil)

íéðéãîemdipia dcixtn daixnde -çéøákixry ea milrepy ¦§¨¦¦§¦©
,'ïBîøà.ea eqpki `ly,`ax yxceäæ ,'æBò úéøwî òLôð çà'xn`p ©§¨¦§¨¦¦§©¤

lrèBì,mdxa`l 'g`' `xwpyíäøáàî LøétLcxtpe ea cxny - ¤¥©¥©§¨¨
eteqe ,mecqa ayil jlde epnnìéèäL ,'ïBîøà çéøák íéðéãîe'¦§¨¦¦§¦©©§¤¥¦

ïBîøàå ïéçéøák íéðéãîly erxfl erxf oia zeaixn jka mxby - ¦§¨¦¦§¦¦§©§
`ypiln repn erxfe ,mdipia cixtd ok zngne ,mlerl mdxa`

xn`py ,l`xyia(c bk mixac),''ä ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé àì'. Ÿ¨Ÿ©¦¨¦¦§©
:hel dyrn oipra zxg` dyxcàîéúéàå ,àáø Løcmixne` yie - ¨©¨¨§¦¥¨

y÷çöé éaø,ok yxcáéúëc éàîaezkd zpeek dn -(` gi ilyn) ©¦¦§¨©¦§¦
'òlbúé äiLez ìëáe ãøôð Lwáé äåàúì'äæ ,'ãøôð Lwáé äåàúì' . §©£¨§©¥¦§¨§¨¦¨¦§©¨§©£¨§©¥¦§¨¤

èBì,dxiara ezee`z `lnl ick mdxa`n cxtpyäiLez ìëáe'§¨¦¨
BðBì÷ älbúpL ,'òlbúé,[ldwa xeq` erxfy] hel lyúBiñðk ézáa ¦§©¨¤¦§©¨§§¨¥§¥¦

úBLøãî ézááeziaa dze` mi`xewy azkay dxeza oia - §¨¥¦§¨
dxeza oiae ,''d ldwa ia`ene ipenr `ai `l' xn`py ,zqpkd

,yxcnd ziaa zcnlpd dt lrayïðúc(b"n g"t zenai),éðBnò' ¦§©©¦
éáàBîe,exiibzdyïéøeñà,l`xyin dy` z`yle ldwa `al ¨¦£¦

'íìBò øeqéà ïøeqéàå.zexecd lk seq cr mdipa ipale mdipal - §¦¨¦¨
:dxiard ziiyra dpeekd oiprn yexcl dkiynn `xnbdøîà̈©

øîz ,àìeòawri oa dcedi ly ezlk -äúpéæ,enreokéøîæoa ¨¨¨¦§¨¦§¦
oerny hay `iyp `elqäpéæ`l` ,oicn `iyp xev za iafk mr ¦¨

,mzpeeka miwelg eidyäúpéæ øîzrxf cinrdl ick ,miny myl ¨¨¦§¨
y dzkfe ,miwicvd oníéëìî äpnî eàöémdipae dnlye cec - ¨§¦¤¨§¨¦

,miklndíéàéáðe.diryi epae uen` -eli`eäpéæ éøîæmyl §¦¦¦§¦¦¨
,dxiaråéìò eìôðeiyrn zngn dtibna ezn -úBááø änk ¨§¨¨©¨§¨
ìàøNiî. ¦¦§¨¥

:miny myl dxiar oipra ceräøéáò äìBãb ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¨£¥¨
ziyrpyìdîL,xzeiäåönîziyrpyì àlL.dîL ¦§¨¦¦§¨¤Ÿ¦§¨

,ok xnel okzi cvik :`xnbd dywn,áø øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©©
eléôà úBöîáe äøBúa íãà ÷Bñòé íìBòìcnelymiiwn e`àlL §¨©£¨¨§¨§¦§£¦¤Ÿ

ì,ïîLmeynCBznLzevnd meiwe dxezd cenil ici lr -àlL ¦§¨¤¦¤Ÿ
ìïîL`edàamneiw icil xac ly eteqaìïîL.meiwy ixd ¦§¨¨¦§¨

zvxzn .miny myl `ly s` ce`n aeyg zevnde dxezd
:`xnbdàîéà àlàdnyl dxiar dlecb' ,xnel jl yi -äåöîk ¤¨¥¨§¦§¨
ì àlL'dîL.mzlrna miey mdipye ,xzei `le ¤Ÿ¦§¨

:dnyl dxiar dlecby eixacl xewn `ian ongp axáéúëc¦§¦
(ck d mihtey),ìäàa íéLpî ,éðwä øáç úLà ,ìòé íéLpî CøBáz'§©¦¨¦¨¥¥¤¤¤©¥¦¦¨¦¨Ÿ¤

'CøBáz.yxtneìäàaL íéLð ïàî'ld`ay miyp'd od in - §¨©¨¦¤¨Ÿ¤
el` .weqta zexkfendäàìå ìçø ä÷áø äøNdxeza mda xkfeny ¨¨¦§¨¨¥§¥¨

`dz miny myl dxiar dzyry lri zkxa ,xnelk .'ld`' oeyl
miny myl dxiary ixd ,oz`pdl zevn eyry zedn`d zkxak

.miny myl `ly devnk dzlrna dey

:lri ly dnyl dxiard dzid dn zx`an `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
òLø BúBà ìòa úBìéòa òáL[`xqiq-]äòL dúBàalv` didy ¤©§¦¨©¨¨§¨¨¨

,lri'drixk' ly zepeyl weqta mixkfen minrt ray oky
,'daiky'e 'dlitp'øîàpL(fk d my),bx.`'òøk äéìâø ïéa''ìôð'áëL' ¤¤¡©¥©§¤¨¨©¨©¨©

,'Bâåmyle .'cEcW ltp mW' 'rxM xW`A' 'ltp' 'rxM' 'dilbx oiA §¥©§¤¨¨©¨©©£¤¨©¨¨©¨
.ebxdl lkezy eyizdl ick ,dzyr miny

`xnbd dywn:déìéc äìéòaî àéðäúî à÷ àäådzpdp mb ixd - §¨¨¦§©§¨¦§¦¨¦¥
.jk lk dgayn weqtd recne ,dxiard dyrnn:opgei iax uxzn

ìöà äòø àlà dðéà íéòLø ìL ïúáBè ìk ,ïðçBé éaø øîà[iabl-] ¨©©¦¨¨¨¨¨¤§¨¦¥¨¤¨¨¨¥¤
øîàpL ,íé÷écö(ck `l ziy`xa)z` xidfd `ed jexa yecwdyk] ©¦¦¤¤¡©

,[awri ixg` scxyk dlild melga oalá÷òé íò øacî Eì øîMä'¦¨¤§¦©¥¦©£Ÿ
,'òø ãòå áBhî,dyweàîìLaxaci `ly exidfdy dn,øétL ,òø ¦§©¨¦§¨¨©©¦

àlàenr xaci `ly el xn`y dnòîL åàì àlà ,àì éànà ,áBè ¤¨©©Ÿ¤¨¨§©
dpéîy ,jkn cenll yi -BúáBèryxd lyàéä äòø,wicvd lv` ¦¨¨¨¨¦

.eil` xaci `l aeh mby exidfd okledpéî òîLo`kn gken ok` - §©¦¨
.miwicvl d`pd dpi` miryxn d`ad d`pdyly ezlirae

myl wx ik aezkd dgayne ,drxl lri lv` daygp `xqiq
:jkl dzvxzp miny

:dcedi ax ixacl zxfeg `xnbdàôeb,lirl epcnl -áø øîà ¨¨©©
íìBòì ,áø øîà äãeäéàlL eléôà úBöîáe äøBúa íãà ÷Bñòé §¨¨©©§¨©£¨¨§¨§¦§£¦¤Ÿ

ìïîL,miny myl `ly -CBznLmiiwnyì àlLàa ,ïîLoniiwl ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨
ìïîL.,dfl di`xe÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL ¦§¨¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨

,òLøä,l`xyi zllw jxevl `l` devn myl oaixwd `ly s` ¨¨¨
úeø epnî äàöéå äëæzegayze zexiya daxdy cec dpnn `viy ¨¨§¨§¨¦¤
.`ed jexa yecwdlåokBða úa úeø ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàìL §¨©©¦¥§©¦£¦¨©§¤

,äúéä áàBî Cìî ïBìâò.wla i`v`vn did oelbre ¤§¤¤¨¨§¨
:hel zepa dyrna yexcl zxfeg `xnbdàaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨

äçéN øëN eléôà çt÷î àeä Ceøa LBãwä ïéàL ïépî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¤¥©¨¨§©¥©£¦§©¦¨
äàð,iwp xeaic -äøéëa eléàc,hel ly dxekad eza -déúéø÷c ¨¨§¦§¦¨¦§¦¥

,dpal d`xwy -,áàBî`le ,dia`n `ay my lr 'a`n' ernyny ¨¥¨
,dzepf z` dripvdàðîçø déì øîàdynl d"awd el xn` - ¨©¥©£¨¨

(h a mixac)à øöz ìà','äîçìî ía øbúz ìàå áàBî úrnyne ©¨©¤¨§©¦§¨¨¦§¨¨
`weecyàìc àeä 'äîçìî',l`xyil xizdïðéøòö éøeòö ìáà- ¦§¨¨§Ÿ£¨©¥©£¦¨

,ma zexbzdle mxrvl md mi`yxeléàåd zadäøéòö,hel ly §¦§¦¨
,'énò ïa' ,déúéø÷c,dia`n `ay dnqxt `le ,diwp oeylaøîà ¦§¦¥¤©¦¨©

déìoenr ipa lr dynl d"awd(hi a my),,'ía øbúz ìàå íøeöz ìà' ¥©§¥§©¦§¨¨
y rnyn ,'dngln' xikfd `leøîà .ììk ïðéøòöz àì éøeòö eléôà£¦©¥Ÿ§©£¦¨§¨Â¨©

íãà íéc÷é íìBòì ,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ïéáà øa àéiç éaø©¦¦¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¨§¨§¨©§¦¨¨
[fxcfi-]äåöî øáãì,lkeiyk cin eniiwl -úçà äìéì øëNaL ¦§©¦§¨¤¦§©©§¨©©

dzîãwLd zad dnicwdy -äøéòöì äøéëa,dyrnd eze`a ¤§©§¨§¦¨¦§¦¨
.devn did dzrc itly
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oiglbn el`ea cenr bk sc ± iyily wxtxifp
ïåîøà çéøáë íéðéãîåaizkck ,mdxa` oiae epia daixn lihdy liaya Ðidz `p l`"

oi`y ,oenx`l oilrepy migixak df cbpk df eyrpe ,dfn df ecxtpy el mxb Ð "daixn

ldwa `al oixzen opi`y ,mia`ene mipenr eyrp ok Ð ekeza qpkidl oileki mipevigd

."ia`ene ipenr `ai `l" aizkck ,l`xyiãøôð ù÷áé äåàúìin ywai dxiar xacl Ð

,mdxa` lrn cxtpy hel Ð df dfi`e ,cxtpy

,(bi ziy`xa) "eig` lrn yi` ecxtie" aizkck

cxtp `edy Ð "mcwn hel rqie" dil jinqe

.dligzòìâúé äéùåú ìëáå`l "diyezae" Ð

jl xnel ,"diyez lkae" `l` ,o`k xn`p

z`xwp dxezc ,zexez izya epelw rlbzpy

"diyez licbd dvr `iltd" aizkc ,diyez

.dt lray dxeze azkay dxez ,(gk diryi)

`l" aizkck ,zeiqpk izaa Ð azkay dxeza

izaa Ð dt lray dxeza ,"ia`ene ipenr `ai

.'ek ia`ene ipenr :opzck ,zeyxcnòìâúéÐ

,(fi ilyn) "yehp aixd rlbzd iptle" enk

oixcdpq zkqna opiqxbc ,ielib oeyl `edy

.'ek oicd jl dlbpy mcew :(a,e)äúðéæù øîúÐ

,rxf cinrdl ick ,devn myl dpeekzpe

.(gl ziy`xa) "dly lcb ik dz`x ik" aizkck

äðéæ éøîæ.dxiar myl oeekzpe Ðäðîî åàöéå
íéàéáðå íéëìîmi`iape .cecn mikln Ð

divn`e uen` :(a,i dheq) xn xn`ck ,diryin

mewn lk :(`,eh dlibn) ixinbe ,eed mig`

Ð ze`iapa eia` mye `iap aezkd xikfdy

.`iap oa `iap `edy reciaäîùì äøéáò äìåãâ
.devn myl ,xnelk Ðàá äîùì àìù êåúî

äîùì,`aiyg dnyl `ly devnc ,`nl` Ð

dxiarc zxn` z`e .d`ian `id devn icilc

!dpnid dlecb dnyläøéáò äìåãâ àîéà àìà
äîùì àìù äåöîë äîùì.zeey odizyy Ð

êøåáú áéúëãéðé÷ä øáç úùà ìòé íéùðîÐ

zevn eyry oda epivny miyp oze`k ,xnelk

.ld` oda xn`p olekae ,dnyl `lyêøåáúÐ

egk yizdl ick Ð dnyl dxiar dzyry lr

.ebxedl dleki `dzy ick ,ryx eze` lyäøù
äàìå ìçø,ozgty l` `al odilral exn`y Ð

ze`pwzny ick `l` ,epeekzp devn myl `le

.zedn`a d`le dxye ,dzeg`a lgx Ð efa ef

.i`xw iaizkck ,"ld`" oda xn`p olekeòáù
úåìéòáeda zi` daikye dlitpe drixk oia Ð

.`xw i`da rayéàîà áåè àìàdil xdfn Ð

enr xacl `ly?åúáåè äðéî òîù åàì àìà
àéä äòøyitn i`c Ð `ki` drx i`ne Ð

dcear mya 'il ireazy`l iz` dicda ilina

"jit lr rnyi `l" dxn` dxezde ,ely dxf

`ki` drx i`n xag zy` lri iabe .(bk zeny)

:xn xn`c ,`ndef ryx eze` da lihdc Ð dab

.(a,bw zenai) 'eke l`xyi 'eke ygp `ay drya

úåø åðîî äàöéåedeixy ,cec dpnn `viy Ð

.zegayzae zexiya `ed jexa yecwdlíéòáøà
úåðáø÷ íéúùåjxry zegafn rayn Ð

xt dlrd cg`e cg` lk lre ,zenewn dylya

,cnrne cnrn lkl xyr drax` mdy ,li`e

myl `ly eed wla ly eizepaxwe ,mizye mirax` oiler xyr drax` minrt ylye

.devnáàåî äéúéø÷ã.ia`n rnyn Ðéîò ïáricedl dzvx `lc ,`ed diwp oeyla Ð

.dxarzp dia`ncíá øâúú ìàå íøåöú ìà øîàrny ,dngln eda aizk `lcne Ð

aezkd Ð a` dizixwc dxika elit`c ,cer `le .edl ciaril `l `xrv elit`c dpin

."enr akyze" aizk dxirvae ,"dia` z` akyze" aizkc ,dnqxt
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íéðéãîåoenx` gixakici lr .oenx`l migixak (l`xyi oial epia mipicn xirdy lr) Ð

daixn el dnxbe "daixn idz `p l`" aizkck ,mdxa` oiae hel oia didy aix

oi`y oenx`d z` oilrepy migixak dyrpe ,eizepaa lykp ok ici lre ,mdxa`n cxtdl

.ldwa `al oixeq`y mia`ene mipenr eyrp jk Ð miptl qpkidl oileki mipevigd

ldwa oixeq`y itl :yixc dax ziy`xaae

.mi`nhk dxfraeäåàúìhel df cxtp ywai

,"ecxtie" aizkck ,mdxa`n cxtdl ywiay Ð

.dxiara eze`z ze`lnl ickìëáådiyez

rlbziizya Ð epelw rlbzi dxezd lka Ð

"ia`ene ipenr `ai `l" Ð azkay dxeza ;zexez

izaa Ð dt lray dxezae ,zeiqpk izaa epiid

] ipenr :mda mipeyy ,zeyxcnoixeq` [ia`ene

.mler xeqi` oxeqi`eøîúdzpifla` Ð

lcb ik dz`x ik" aizkck ,miny myl dpeekzp

zex seqa aizkck ,mikln dpnn e`vie ,"dly

xn`c ,mi`iape .iyi cr 'eke "uxt zeclez dl`e"

jlnd divn`e ,eed mig` divn`e uen` :xn

:ixinbc ,eid mi`iap uen`e diryie .cec rxfn

Ð ze`iapa [eia`] my (dxez) xikfdy mewn lka

.`iap did inp eia` mb

êåúîùdnyl `a dnyl `ly:xn`z m`e Ð

(`,fi zekxa) `nlra opixn` `de

!`xap `ly el gep dnyl `ly devna wqerd

`ly dxeza wqery ixiin mzdc :xnel yie

dxeza wqery xn`w `kde ,mixg` gtwl dnyl

.my zepwle xcbzdl dnyl `lyêåúîù
dnyl `a dnyl `lydxiarc zxn` z`e Ð

da yic ,dnyl `ly devnn `ticr dnyl

.zvw `ticrïàîådxy ld`a miyp oepi`

d`le lgxe dwaxe`id dpde" aizk dxya Ð

wgvi d`iaie" aizk dwaxa ,(gi ziy`xa) "ld`a

aizk d`le lgxa ,(ck my) "en` dxy dld`d

,(`l my) "lgx ld`a `aie d`l ld`n `vie"

.miyp aizkc epiid Ð miypneòáùzelira

`xqiq lradlitp drixk aizk minrt rayc Ð

.daikyeàäådxiarn `ipdzn`lc inp idpe Ð

wxt idliy opixn`ck ,xearz `le bxdz el dyw

rwxw xzq`c (a,cr oixcdpq) "dxene xxeq oa"

?aezkd dgayn dnl mewn lkn ,dzid mler

dl dzid `l :ipyne !dxiard on zipdp `id `lde

xnyd" aizkc ,drx miryx ly ozaehc ,d`pd

zevn" wxtae ."rx cre aehn awri mr xacn jl

,oal iab `nlya :wiqn (a,bw zenai) "dvilg

i`n Ð lri iab `l` ,dxf dcearc my xkcnwc

.`ndef da `cyc :ipyne ?drx

íéòáøàzepaxw mizyedylya dyry Ð

lkae ,zegafn dray zenewnd

mirax` ixd Ð li`e xt aixwd gafne gafn

oaixwdc Ð dnyl `ly epiide .zepaxw mipye

.l`xyi llwl ickúáoelbr ly epae`l Ð

(a,dw oixcdpq) ["wlg"a] oke .epa za hwp `wec

daxd `l` ,`wec e`l Ð oelbr ly eza :xn`c

ulegd wxt xn`c oelbr xg` dzid zexec

Ð dfd onfa mipern mixb dn iptn :(a,gn zenai)

jzxekyn idze jlrt 'd mlyi" Ð `xw i`n ,dpiky itpk zgz `al onvr ediyy iptn

yi ixde ,dxiibzpyk dphw zex dzidy rnyn ,"eitpk zgz zeqgl z`a xy` dnly

df ova` (`,`v `xza `aa) [opixn`e] ,gkyze wece ,dpy miz`nn xzei ova` cre oelbrn

.dphw dzid `l ok m` Ð dzid oelbr ly eza i`e ,frea
drax`
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¯ "ïBîøà çéøák íéðéãîe" ,íäøáàî LøétL èBì¤¥©¥©§¨¨¦§¨¦¦§¦©©§

íéðéãî ìéhäL¯ ïBîøàå ïéçéøákéðBnò àáé àì" ¤¦¦¦§¨¦¦§¦¦§©§Ÿ¨Ÿ©¦
'ä ìä÷a éáàBîeéàî :÷çöé éaø àîézéàå àáø Løc ." ¨¦¦§©¨©¨¨§¦¥¨©¦¦§¨©

"òlbúé äiLez ìëáe ãøôð Lwáé äåàúì" áéúëc¦§¦§©£¨§©¥¦§¨§¨¦¨¦§©¨
"òlbúé äiLez ìëáe" ,èBì äæ ¯ "ãøôð Lwáé äåàúì"§©£¨§©¥¦§¨¤§¨¦¨¦§©¨

,úBLøãî ézááe úBiñðë ézáa BðBì÷ älbúpL ¯:ïðúc ¤¦§©¨§§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨¦§©
øîà .íìBò øeqéà ïøeqéàå ,ïéøeñà éáàBîe éðBnò©¦¨¦£¦§¦¨¦¨¨©
eàöé ¯ äúpéæ øîz .äpéæ éøîæ ,äúpéæ øîz :àleò¨¨¨¦§¨¦§¦¦¨¨¨¦§¨¨§
änk åéìò eìôð ¯ äpéæ éøîæ ,íéàéáðe íéëìî äpnî¦¤¨§¨¦§¦¦¦§¦¦¨¨§¨¨©¨
äìBãb :÷çöé øa ïîçð áø øîà .ìàøNiî úBááø§¨¦¦§¨¥¨©©©§¨©¦§¨§¨

ì äøéáòì àlL äåönî dîLáø øîàäå ¯ .dîL £¥¨¦§¨¦¦§¨¤Ÿ¦§¨§¨¨©©
úBöîáe äøBúa íãà ÷Bñòé íìBòì :áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨©£¨¨§¨§¦§

ì àlL eléôàì àlL CBznL ,ïîLì àa ïîL!ïîL £¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨
ì àlL äåöîk :àîéà àlàCøáz" áéúëc ,dîL ¤¨¥¨§¦§¨¤Ÿ¦§¨¦§¦§Ÿ©

,"Cøáz ìäàa íéLpî éðéwä øáç úLà ìòé íéLpî¦¨¦¨¥¥¤¤¤©¥¦¦¨¦¨Ÿ¤§Ÿ̈
éaø øîà .äàìå ìçø ä÷áø äøN ¯ ìäàaL íéLð ïàî©¨¦¤¨Ÿ¤¨¨¦§¨¨¥§¥¨¨©©¦
,äòL dúBàa òLø BúBà ìòa úBìéòa òáL :ïðçBé¨¨¤©§¦¨©¨¨§¨¨¨

øîàpLà÷ àäå .'åâå "áëL ìôð òøk äéìâø ïéa" ¤¤¡©¥©§¤¨¨©¨©¨¨§¨¨
ïúáBè ìk :ïðçBé éaø øîà ¯ !déìéc äìéòaî àépäúî¦§©§¨¦§¦¨¦¥¨©©¦¨¨¨¨¨
øîàpL ,íé÷écö ìöà äòø àlà dðéà íéòLø ìL¤§¨¦¥¨¤¨¨¨¥¤©¦¦¤¤¡©
àîìLa ,"òø ãòå áBhî á÷òé íò øacî Eì øîMä"¦¨¤§¦©¥¦©£Ÿ¦§©¨¦§¨¨
òîL åàì àlà ?àì éànà áBè àlà ,øétL ¯ òø©©¦¤¨©©¨¤¨¨§©

.dpéî òîL ,àéä äòø BúáBè :dpéîáø øîà ,àôeb ¦¨¨¨¨¦§©¦¨¨¨©©
úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì :áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨©£¨¨©¨©¦§

ì àlL eléôàì àlL CBznL ,ïîLì àa ïîL.ïîL £¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨
òLøä ÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨¨¨¨
:àðéðç éaøa éñBé éaø øîàå .úeø epnî äàöéå äëæ ¯¨¨§¨§¨¦¤§¨©©¦¥§©¦£¦¨
éaø øîà .äúéä áàBî Cìî ïBìâò ìL Bða úa úeø©§¤¤§¤¤¨¨§¨¨©©¦
Ceøa LBãwä ïéàL ïépî :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦¤¥©¨¨
äøéëa eléàc ¯ äàð äçéN øëN eléôà çt÷î àeä§©¥©£¦§©¦¨¨¨§¦§¦¨
úà øöz ìà" àðîçø déì øîà ,"áàBî" déúéø÷c¦§¦¥¨£©¥©£¨¨©¨©¤
¯ àìc àeä äîçìî ,"äîçìî ía øbúz ìàå áàBî¨§©¦§¨¨¦§¨¨¦§¨¨§¨
,"énò ïa" déúéø÷c äøéòö eléàå .ïðéøòö éøeòö ìáà£¨¨¥©£¦¨§¦§¦¨¦§¦¥¤©¦
éøeòö eléôà ¯ "ía øbúz ìàå íøöz ìà" déì øîà£©¥©§ª¥§©¦§¨¨£¦¨¥
éaø øîà ïéáà øa àéiç éaø øîà .ììk ïðéøòöz àì̈§©£¦¨§¨¨©©¦¦¨©¨¦¨©©¦
,äåöî øáãì íãà íéc÷é íìBòì :äçø÷ ïa òLBäé§ª©¤¨§¨§¨©§¦¨¨¦§©¦§¨
äøéòvì äøéëa dzîã÷L úçà äìéì øëNaL¤¦§©©§¨©©¤§©§¨§¦¨©§¦¨
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc xifp(ipy meil)

íéðéãîemdipia dcixtn daixnde -çéøákixry ea milrepy ¦§¨¦¦§¦©
,'ïBîøà.ea eqpki `ly,`ax yxceäæ ,'æBò úéøwî òLôð çà'xn`p ©§¨¦§¨¦¦§©¤

lrèBì,mdxa`l 'g`' `xwpyíäøáàî LøétLcxtpe ea cxny - ¤¥©¥©§¨¨
eteqe ,mecqa ayil jlde epnnìéèäL ,'ïBîøà çéøák íéðéãîe'¦§¨¦¦§¦©©§¤¥¦

ïBîøàå ïéçéøák íéðéãîly erxfl erxf oia zeaixn jka mxby - ¦§¨¦¦§¦¦§©§
`ypiln repn erxfe ,mdipia cixtd ok zngne ,mlerl mdxa`

xn`py ,l`xyia(c bk mixac),''ä ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé àì'. Ÿ¨Ÿ©¦¨¦¦§©
:hel dyrn oipra zxg` dyxcàîéúéàå ,àáø Løcmixne` yie - ¨©¨¨§¦¥¨

y÷çöé éaø,ok yxcáéúëc éàîaezkd zpeek dn -(` gi ilyn) ©¦¦§¨©¦§¦
'òlbúé äiLez ìëáe ãøôð Lwáé äåàúì'äæ ,'ãøôð Lwáé äåàúì' . §©£¨§©¥¦§¨§¨¦¨¦§©¨§©£¨§©¥¦§¨¤

èBì,dxiara ezee`z `lnl ick mdxa`n cxtpyäiLez ìëáe'§¨¦¨
BðBì÷ älbúpL ,'òlbúé,[ldwa xeq` erxfy] hel lyúBiñðk ézáa ¦§©¨¤¦§©¨§§¨¥§¥¦

úBLøãî ézááeziaa dze` mi`xewy azkay dxeza oia - §¨¥¦§¨
dxeza oiae ,''d ldwa ia`ene ipenr `ai `l' xn`py ,zqpkd

,yxcnd ziaa zcnlpd dt lrayïðúc(b"n g"t zenai),éðBnò' ¦§©©¦
éáàBîe,exiibzdyïéøeñà,l`xyin dy` z`yle ldwa `al ¨¦£¦

'íìBò øeqéà ïøeqéàå.zexecd lk seq cr mdipa ipale mdipal - §¦¨¦¨
:dxiard ziiyra dpeekd oiprn yexcl dkiynn `xnbdøîà̈©

øîz ,àìeòawri oa dcedi ly ezlk -äúpéæ,enreokéøîæoa ¨¨¨¦§¨¦§¦
oerny hay `iyp `elqäpéæ`l` ,oicn `iyp xev za iafk mr ¦¨

,mzpeeka miwelg eidyäúpéæ øîzrxf cinrdl ick ,miny myl ¨¨¦§¨
y dzkfe ,miwicvd oníéëìî äpnî eàöémdipae dnlye cec - ¨§¦¤¨§¨¦

,miklndíéàéáðe.diryi epae uen` -eli`eäpéæ éøîæmyl §¦¦¦§¦¦¨
,dxiaråéìò eìôðeiyrn zngn dtibna ezn -úBááø änk ¨§¨¨©¨§¨
ìàøNiî. ¦¦§¨¥

:miny myl dxiar oipra ceräøéáò äìBãb ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¨£¥¨
ziyrpyìdîL,xzeiäåönîziyrpyì àlL.dîL ¦§¨¦¦§¨¤Ÿ¦§¨

,ok xnel okzi cvik :`xnbd dywn,áø øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©©
eléôà úBöîáe äøBúa íãà ÷Bñòé íìBòìcnelymiiwn e`àlL §¨©£¨¨§¨§¦§£¦¤Ÿ

ì,ïîLmeynCBznLzevnd meiwe dxezd cenil ici lr -àlL ¦§¨¤¦¤Ÿ
ìïîL`edàamneiw icil xac ly eteqaìïîL.meiwy ixd ¦§¨¨¦§¨

zvxzn .miny myl `ly s` ce`n aeyg zevnde dxezd
:`xnbdàîéà àlàdnyl dxiar dlecb' ,xnel jl yi -äåöîk ¤¨¥¨§¦§¨
ì àlL'dîL.mzlrna miey mdipye ,xzei `le ¤Ÿ¦§¨

:dnyl dxiar dlecby eixacl xewn `ian ongp axáéúëc¦§¦
(ck d mihtey),ìäàa íéLpî ,éðwä øáç úLà ,ìòé íéLpî CøBáz'§©¦¨¦¨¥¥¤¤¤©¥¦¦¨¦¨Ÿ¤

'CøBáz.yxtneìäàaL íéLð ïàî'ld`ay miyp'd od in - §¨©¨¦¤¨Ÿ¤
el` .weqta zexkfendäàìå ìçø ä÷áø äøNdxeza mda xkfeny ¨¨¦§¨¨¥§¥¨

`dz miny myl dxiar dzyry lri zkxa ,xnelk .'ld`' oeyl
miny myl dxiary ixd ,oz`pdl zevn eyry zedn`d zkxak

.miny myl `ly devnk dzlrna dey

:lri ly dnyl dxiard dzid dn zx`an `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
òLø BúBà ìòa úBìéòa òáL[`xqiq-]äòL dúBàalv` didy ¤©§¦¨©¨¨§¨¨¨

,lri'drixk' ly zepeyl weqta mixkfen minrt ray oky
,'daiky'e 'dlitp'øîàpL(fk d my),bx.`'òøk äéìâø ïéa''ìôð'áëL' ¤¤¡©¥©§¤¨¨©¨©¨©

,'Bâåmyle .'cEcW ltp mW' 'rxM xW`A' 'ltp' 'rxM' 'dilbx oiA §¥©§¤¨¨©¨©©£¤¨©¨¨©¨
.ebxdl lkezy eyizdl ick ,dzyr miny

`xnbd dywn:déìéc äìéòaî àéðäúî à÷ àäådzpdp mb ixd - §¨¨¦§©§¨¦§¦¨¦¥
.jk lk dgayn weqtd recne ,dxiard dyrnn:opgei iax uxzn

ìöà äòø àlà dðéà íéòLø ìL ïúáBè ìk ,ïðçBé éaø øîà[iabl-] ¨©©¦¨¨¨¨¨¤§¨¦¥¨¤¨¨¨¥¤
øîàpL ,íé÷écö(ck `l ziy`xa)z` xidfd `ed jexa yecwdyk] ©¦¦¤¤¡©

,[awri ixg` scxyk dlild melga oalá÷òé íò øacî Eì øîMä'¦¨¤§¦©¥¦©£Ÿ
,'òø ãòå áBhî,dyweàîìLaxaci `ly exidfdy dn,øétL ,òø ¦§©¨¦§¨¨©©¦

àlàenr xaci `ly el xn`y dnòîL åàì àlà ,àì éànà ,áBè ¤¨©©Ÿ¤¨¨§©
dpéîy ,jkn cenll yi -BúáBèryxd lyàéä äòø,wicvd lv` ¦¨¨¨¨¦

.eil` xaci `l aeh mby exidfd okledpéî òîLo`kn gken ok` - §©¦¨
.miwicvl d`pd dpi` miryxn d`ad d`pdyly ezlirae

myl wx ik aezkd dgayne ,drxl lri lv` daygp `xqiq
:jkl dzvxzp miny

:dcedi ax ixacl zxfeg `xnbdàôeb,lirl epcnl -áø øîà ¨¨©©
íìBòì ,áø øîà äãeäéàlL eléôà úBöîáe äøBúa íãà ÷Bñòé §¨¨©©§¨©£¨¨§¨§¦§£¦¤Ÿ

ìïîL,miny myl `ly -CBznLmiiwnyì àlLàa ,ïîLoniiwl ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨
ìïîL.,dfl di`xe÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL ¦§¨¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨

,òLøä,l`xyi zllw jxevl `l` devn myl oaixwd `ly s` ¨¨¨
úeø epnî äàöéå äëæzegayze zexiya daxdy cec dpnn `viy ¨¨§¨§¨¦¤
.`ed jexa yecwdlåokBða úa úeø ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàìL §¨©©¦¥§©¦£¦¨©§¤

,äúéä áàBî Cìî ïBìâò.wla i`v`vn did oelbre ¤§¤¤¨¨§¨
:hel zepa dyrna yexcl zxfeg `xnbdàaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨

äçéN øëN eléôà çt÷î àeä Ceøa LBãwä ïéàL ïépî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¤¥©¨¨§©¥©£¦§©¦¨
äàð,iwp xeaic -äøéëa eléàc,hel ly dxekad eza -déúéø÷c ¨¨§¦§¦¨¦§¦¥

,dpal d`xwy -,áàBî`le ,dia`n `ay my lr 'a`n' ernyny ¨¥¨
,dzepf z` dripvdàðîçø déì øîàdynl d"awd el xn` - ¨©¥©£¨¨

(h a mixac)à øöz ìà','äîçìî ía øbúz ìàå áàBî úrnyne ©¨©¤¨§©¦§¨¨¦§¨¨
`weecyàìc àeä 'äîçìî',l`xyil xizdïðéøòö éøeòö ìáà- ¦§¨¨§Ÿ£¨©¥©£¦¨

,ma zexbzdle mxrvl md mi`yxeléàåd zadäøéòö,hel ly §¦§¦¨
,'énò ïa' ,déúéø÷c,dia`n `ay dnqxt `le ,diwp oeylaøîà ¦§¦¥¤©¦¨©

déìoenr ipa lr dynl d"awd(hi a my),,'ía øbúz ìàå íøeöz ìà' ¥©§¥§©¦§¨¨
y rnyn ,'dngln' xikfd `leøîà .ììk ïðéøòöz àì éøeòö eléôà£¦©¥Ÿ§©£¦¨§¨Â¨©

íãà íéc÷é íìBòì ,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ïéáà øa àéiç éaø©¦¦¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¨§¨§¨©§¦¨¨
[fxcfi-]äåöî øáãì,lkeiyk cin eniiwl -úçà äìéì øëNaL ¦§©¦§¨¤¦§©©§¨©©

dzîãwLd zad dnicwdy -äøéòöì äøéëa,dyrnd eze`a ¤§©§¨§¦¨¦§¦¨
.devn did dzrc itly
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אגרות קודש

ב"ה ז' תשרי, ה'תשי"א

מחו' הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"ר גרשון שי'

שלום וברכה!

...ת"ח על השורות האחדות שכותב לי בדבר הכינוס שהי' בח"י אלול, ובטח, כפי המנהג, עשו 

פרטי-כל מהשקו"ט והמו"מ שהי' שם.

הנני מסגיר פה קונטרס לשבת תשובה ויוהכ"פ שזה עתה הו"ל ובטח יזכה בו את הרבים באופן 

המתאים.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה והצלחה בעבודתו בקדש, המחכה לבשורות טובות.

מנחם שניאורסאהן



xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc xifp(iyily meil)

äúëædxikadäîã÷ådxirvd z`úeëìîì ìàøNéa úBøBc äòaøà ¨§¨§¨§¨©§¨¨§¦§¨¥§©§
-iptl zexec drax` l`xyi llka zeidl encw dxikad i`v`v

caer dpnn e`vie ,dxikad i`v`vn dzid zex .dxirvd i`v`v
did oey`xd ,dxirvd i`v`vn eli`e .jlnd cec ia` iyi ia`
ixg` zexec drax` ,zipenrd dnrpn clepy dnly oa mragx

:caer

äðùî
øéæða äøãpL äMàä,zexifp dnvr lr dlaiwy -úà äLéøôäå ¨¦¨¤¨§¨§¨¦§¦§¦¨¤

dzîäa,zexifpd meza `iadl dkixv `idy zepaxwd z` -øçàå §¤§¨§©©
dìòa dì øôéä Ck,jk `ed zepaxwd oic ,zexifpd z`BlL íà ¨¥¥¨©£¨¦¤

äîäaä äúéäoi` ,dlra ly oennn eid dyixtdy zendad m` - ¨§¨©§¥¨
`l` llk zeyecw odözàdndadøãòa äòøúåzenda lkk ¥¥§¦§¤¨¥¤

meyn ,oileg,dkixv `idy dn wx epennn ezy`l dpwn lrady
epi` `linn ,zepaxw `iadl dkixv dpi`e zexifpd dxtedy oeike
dnda yicwnde ,dly opi`e ,oyicwdl ick zendad z` dl dpwn

.ycwdd lg `l ely dpi`y
äîäaä äúéä dlL íàå,dly oennn zendad epwpy -úàhçä §¦¤¨¨§¨©§¥¨©©¨

úeîz,daxwd `lai` oaxwa zaiig dy`d oi` eiykry xg`n ik ¨
milra dl yi m` `l` daxw z`hg oi`y ,daixwdl xyt`

.da miaiegndådáø÷z äìBòk,äìBòd okeáø÷z íéîìLkíéîìL, §¨¦¨¥¨§¨¦¦¨¥§¨¦
.milra `la mb aixwdl xyt` minlye dleryåminlydïéìëàð §¤¡¨¦

wx mlk`l xzen -íBéìdlileãçàx`yk `le] xifp inly oick , §¤¨
myl eycwedy meyn ,[cg` dlile mini ipyl milk`py minly

.cala dlile meil lk`idl mpicy xifp inlyåiably it lr s` §
,xifp inlyk mpic dlik`d onfïéðeòè ïðéàz`adíçìlk `iany ¥¨§¦¤¤

xn`p xifp inglay oeik ,minlyd mr xifp(hi e xacna)iRM lr ozpe'§¨©©©¥
mgld zzl xyt` i` dxifp dpi`e zexifpd dxtedy oeike ,'xifPd©¨¦

.ditk lr
m`eñ úBòî dì eéäïéîeú,zexifpd zepaxw jxevl dyixtdy - ¨¨¨§¦

,eidi oaxw dfi`l dyxit `leeìtézernd lkäáãðìeaixwi - ¦§¦§¨¨
.dacp zeler mdnla`ïéLøBôî úBòîeidi zern el` dyxity - ¨§¨¦

,jk `ed zernd oic ,dlerl el`e minlyl el` ,z`hgléîc§¥
dúàhçmca`l jixv [z`hgl eyxtedy-]eeëìé[mekilyi-]íéì ©¨¥§§¨

çìnäz`hgd oick ,mc` mdn dpdi `le my elk`zie eca`iy ©¤©
myl mekileiy cre .dzinl zkledyïäa ïéìòBî àìå ïéðäð àì- Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¨¤

oi` mc` mdn dpdp m` la` ,[opaxcn] d`pda zexeq` zernd
.ycwda lren `edäìBò éîc,dlerd xear eyxtedy -eàéáé §¥¨¨¦

mdnäìBò,dacpmipewy oeiknemd ixd daxwdl oaxw mda ¨
xenb ycwdïäa ïéìòBîe.ycwda lrn mdn dpdpd -okeéîc £¦¨¤§¥

deàéáé íéîìLmdníéîìL,dacpïéðeòè ïéàå ãçà íBéì ïéìëàðå §¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥§¦
íçì:x`azpy enk ¤¤

àøîâ
diepy `idy e` `nlr ilekl `id dpynd m`d dpc `xnbd

:zwelgnadì ãaòzLî àì ìòác àðz ïàîly `pzd `ed in - ©¨¨§©©Ÿ¦§©§¥¨
xnelk ,zepaxwl ezy`l careyn `l lrady xaeqy epizpyn
zendad oica welig yi okle ,dizepaxw z` dl zepwl aiig epi`
zendad m`y ,dl xtid lrad m` dizepaxwl dyixtd dy`dy
.oilegl ze`vei opi` dly eid od m`e ,oilegl ze`vei od ely eid

,àcñç áø øîàef dpynàéä ïðaømixaeqd minkg zhiy itl - ¨©©¦§¨©¨¨¦
zenda dyixtd m` okle ,ezy` zepaxwl careyn epi` lray

.oilegl ze`vei zendad ,dl xtid jk xg`e ,elyà÷ìñ éàc§¦¨§¨
Czòczhiya epizpyny jzrc lr dlrz m`y -,àéä äãeäé éaø ©§¨©¦§¨¦

ok m` ,ezy` zepaxwl careyn lray jenqa `ziixaa xaeqy
,dyw didiéànày dpic ely dzid dndad m` recn -àöz ©©¥¥

,øãòa äòøúå,oilegl z`veiy xnelkdì ãaòzLî àäoeik `ld - §¦§¤¨¥¤¨¦§©§¥¨
e` elyn dndad m` welig oi` ezy` zepaxwl careyn lrady

.oilegl z`vei dpi`e ,dlyn
mi`pzd ewlgp :opaxe dcedi iax zwelgn z` d`ian `xnbd
dkixv m`d ,cxeie dler oaxw zaiig `ide ,xiyr dlray dy`a
aiigy df `ede ,xiyr dlray meyn xiyr oaxw `iadl
`linn ,dlral mikiiy dici dyrn lke li`edy e` ,dizepaxwa

.ipr oaxw `iadl dlekie dipr `idàéðúc,`ziixaaäãeäé éaø §©§¨©¦§¨
,ezy` lr ipr oaxw `iadl leki mc`y exn`y opax lr wleg

eíãà ,øîBàxiyr `edyBzLà ìò øéLò ïaø÷ àéáî`edy oeikn , ¥¨¨¥¦¨§¨¨¦©¦§
dlyn oenn dl oi`y t"r` ,xiyrïëå .xear `iadl mc` aiig §¥

ezy`úáéiç àéäL äéúBðaø÷ ìk.lray oeikn ,xacd mrhe ¨¨§§¤¨¤¦©¤¤
,dizepaxw z`adl ezy`l careynmeynáúk CkLaiigzdedì ¤¨¨©¨

,dzaezkaéì úéàc úeéøçà ìk'éìò ,C,jiizeaeg ly zeixg` lk - ¨©£¨§¦¥¨©
,mze` mly` ip` xnelk ,ilr didz'àðc úîã÷ ïîz` mbe - ¦©§©§¨

`idy zepaxwde ,mly` ip` oi`eyipd iptln miniiwd zeaegd
epi` lray dpyna x`eany dn ok m` .dizeaeg llka md zaiig

.dcedi iax zrck epi` ezy`l careyn
äãeäé éaø àîéz eléôà ,øîà àáødpyndy xn`z m` elit` - ¨¨¨©£¦¥¨©¦§¨

lrad dl xtid m` recn dyw `l ,dcedi iax zrcl mb `id
dcedi iax zrcl mby oeik ,xcra drxze `vz dndadãaòLî ék¦§©§¥

dì àëéøöc àúléîa dìmlyl ezy`l lrad carzyny dn - ¨§¦§¨¦§¦¨¨
,dkixv `idy xaca wx df dizeaeg z`dì àëéøö àìc àúléîa§¦§¨§Ÿ§¦¨¨

àìla` -xtidy o`ke ,mlyl carzyn epi` dkixv dpi`y xac Ÿ
,zepaxw `iadl dkixv dpi`y `vnp ,dzexifp z` lrad dl
m` okle ,zenda dl dpwn epi`e dfl dl carzyn epi` `linne
rxtnl xxazd ixdy ,oilegl `vz dndad dzid elyn

.llk dly mpi`y zenda dyicwdy
:`axe `cqg ax zwelgna zxg` dhiy d`ian `xnbdàkéà¦¨

éøîàc.xg` ote`a `axe `cqg ax zwelgn z` exn`y yi -ïàî §¨§¥©
àpz.dpyna xen`d oicd z` xaeqy `pzd edin -áø øîà ©¨¨©©

,àcñçzhiya epizpynàéä äãeäé éaøcareyn lray xaeqd ¦§¨©¦§¨¦
lrad lyn dzid dndad m` okle ,dizepaxw z` mlyl ezy`l
it lr s`e ,oilegl dndad `vz `l ,zexifpd z` xtd `l `ede
,elyn dzid dndad m` oilegl dndad `vz ,dl xtd m` ok

li`ed mrhdeì àëéøöc àúléîa ,dì ãaòLî ékåddn - §¦§©§¥¨§¦§¨¦§¦¨¨
,dizeaeg z` mlyl ezy`l lrad carzyny`idy xaca wx df

,dkixvàì dì àëéøö àìc àúléîala` -dkixv dpi`y xac §¦§¨§Ÿ§¦¨¨Ÿ
`iadl dkixv dpi`y `vnp dl xtdy oeike ,mlyl carzyn epi`
z` xiaqdl xyt` i`e .dndad z` lrad dl dpwd `le ,zepaxw

oeik ,opax zhiya dpyndïðaø éàc`id dpyndy x`ap m`y - §¦©¨¨
y mixaeq md `ld ,minkg zrcl mbììk dì ãaòLî àì- Ÿ§©§¥¨§¨

ok m`e ,dizepaxw z` `iadl ezy`l careyn epi` llk lrady
`l m` oiae zexifpd z` lrad xtd m` oia dyecw dpi` dndad

,oky oeike ,dly dpi`y dnda dyicwd ixdy ,xtdéîc éëéä àlà¤¨¥¦¨¦
dì ãaòLîclg xtd `l m`y dpynd z` x`al xyt` ji` - ¦§©§¥¨

wx ,eizendan aixwdl dlekie ycwdddì dééð÷àc ïBâkozpy - §§©§§¨¨
,elyn dnda dpzna dlå,dfk ote`adLôðc äåä dì éð÷àc ïåéë §¥¨§©§¥¨£¨§©§¨

,ixnbl dl zkiiy dndady `vnp ,dndad z` dl dpwdy oeik -
oicd enk zenz z`hgd dl xtid m`y oicd zeidl jixv ok m`e
dpyna aezk recn ,dywe ,dly dzid dndady dpyna ipyd
gkene .xcra drxze `vz z`hgd ,dl xtid m` df dxwnay

.opaxk `le dcedi iax zhiyk diepy epizpyny
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קצג oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtxifp
ìàøùéá úåøåã äòáøà äîã÷å äúëæzz` `l dxirv eli`e .dnly cec iyi caer Ð

.zipenrd dnrpn dedc ,mragx cr l`xyiaäðùîúåîú úàèçädndad dze` Ð

`iede ,dxtk dkixvc ,lirl opiyxtc `nrh `idd ike .zenz z`hg myl dyixtdy

.dlf` dzinlc ixinbc ,dilra ezny z`hgkãçà íåéì ïéìëàðåyi jkl :xnelk Ð

meil oilk`pc Ð minly zxez oiicr odilr

opi`c Ð xifp inlyk mpi` df oiprle ,cg`

.mgl oiperhïéîåúñ úåòîel`" yxit `ly Ð

el` ixd Ð "minlyl el`e dlerl el`e z`hgl

gafnl xyad ,zeler oda migwele ,dacpl elti

.mipdkl zexerdeíéîìù åàéáé íéîìùoi`e Ð

wxta yxtncke ,oda milren oi`c xnel jixv

.(a,e) dlirn zkqnc `nwàøîâàðú ïàî
äì ãáòùî àìãxaqwc ,ipzc `pz `ed o`n Ð

dilr liig `l Ð ely dndad dzid m`y

Ð xcra drxze `vz :xn`c ,llk dyecw

dizepaxw `iadl dl caryn `l lrac meyn

`ed ixd Ð zexifpl `id dl dyixtn ike ,llk

eixaca oi`c ,ely epi`y xac yicwny enk

.melkà÷ìñ éàã àéä ïðáø àãñç áø øîà
àöú éàîà àéä äãåäé éáø êúòãoeik `d Ð

Ð dyicwd ikc gkzyi` dizepaxwa carync

`rivn `aaa dil opirny `dc ,dyicwd xity

oeyl yxec didy (`,cw) ["lawnd"] wxta

.heicdïáø÷ àéáî íãà øîåà äãåäé éáø àéðúã
åúùà ìò øéùòdaiigzpe dipr dzid m`y Ð

cr ipr oaxw `iadl dwitqd `le ,ipr oaxw

zqipylr xiyr oaxw `ian df ixd Ð el

,okl mcew zaiig `idy zepaxw lka oke .ezy`

.cxeie dlera epi`y reaw oaxw elit`eêëù
'åë äúáåúëá äì áúëli`edc jklde Ð

ely dnda ied `l i`n` Ð dl carzyne

m`e ,zenz Ð z`hg dzid m`e ,dly dndak

.dler axwz Ð dleräì àëéøö àìã àúìéîá
carzyn `l Ð dlra dl xtidc ,`kd oebk Ð

.xcra drxze `vze ,dycw `l ikd meyne .dl

àéä äãåäé éáø àãñç áø øîàikc ol rnynwe .ezy` oaxw `ian mc` :xn`c Ð

`l` ,xcra drxze `vzc dl xtd ikc xninl `iran `l Ð opaxl i`c .'ek carzyn

.llk dl carzyn `l edciclc ,`vz inp Ð dl xtd `l ik elit`éîã éëéä àìàå
ãáòùîã`nwezin `l izk` Ð dzexifpl dldip diipw`c oebk Ð opaxk `nwe`l irae Ð

,xcra drxze `vzc opira op`e ,zenz z`hge ,dytpc ded Ð dl diipw`c oeikc .opaxk

.opaxk llk `nwezin `l jklde
àáø
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äòáøàl`xyia zexeccr l`xyia zed `l dxirv eli`e .dnly cec iyi caer Ð

.zipenrd dnrpn `ay dnly oa mragxäùàädyixtde xifpa dxcpy

dzndaxifp oaxw ody ,minlyl li`e ,dlerl yake ,z`hgl dyak :zenda dyly Ð

dl xtidc oeikc .xcra drxze `vz dndad dzid elyn m` .dlra dl xtd jk xg`e ,xedh

yixtdy dndade ,llk zexifp o`k oi` Ð dlra

Ð dl ipw` ik :`xnba xn`ck ,dilr oileg oic

`l Ð dl `kixv `lc icin ,dl `kixvc icin

.llk ycew dzid `ly `vnpe ,dl ipw`íàå
dndad dlyndl `az oi`n yxtn `xnbae Ð

.ea zeyx dlral `di `lyúàèçä][zenz

`nrh dl yxtnck ,dl xtdc ab lr s` Ð

z`hgk `ied Ð dxtk `irac oeik :oizipznc

.dilra ezny

äìåòäådler axwziaxle :xn`z m`e Ð

dlerc (`,hi) lirl xn`c l`rnyi

dlra dl xtd ik daixw `le `ed ,oexec e`l

pzn` inp bilt eh` Ð`icda ipzc ,`kdc oizi

?dlra dl xtidc ab lr s` ,dler daixw dlerc

xifpa dcen l`rnyi iax elit`c :xnel yie

xifp iab `wecc .`ed oexec dnda zlerc xedh

`idda dler aizke "xtke" dia aizkc `nh

.dxtkl d`a inp dlerc dil rnyn Ð `xw

íéîìùcg` meil oilk`pe minly eaxwi (inp)

lra xn`c o`nl elit`e .xifp inly xnegk Ð

xifp inly oicl mycw `idy [oeik] ,xwr xwrin

:`xnba xn`wc `de .oday xnegd lka elk`i Ð

mdl oi` (epiid) ozevnk `ly ohgyy xifp inly

rexf mdl oi` epiid Ð ikdl dil dncne ,rexf

rexfd mewn lkn la` .dtepza oerhiy ,ezevnk

:mz epiax xne` cere .xifp inly xnegk ,xqzin

rexf oic mdl oi`c epiid Ð rexf mdl oi`c

.dipixq` ecal `l` ,li`d mr lyaziy ,dliya

éëämgl oiperh mpi`e :opiqxbaizkc ,x`yk Ð

.dl xtdc ,xifpd itk o`k oi`e "xifpd itk lr"

i` elit`e ,diict oerh Ð xak eyicwd m`e

,zectl ivn inp Ð fiib fbin i`e .diict `la `vei ycwd exn`i `ny dxifb Ð xwr xwrin

.oaxwd eilr hgyiy cr sebd zyecw el oi`céëäelti minezq zern dl eid :opiqxb

dacplepiidc ,gafnle oilegl dacpl elti minezq edpdc yxtn `xnba .dl xtdc `kid Ð

yg `le ,dacpl elti `pipzc izkec lka eyexit oke .xeaiv lyn oi`a dikqpe ,dacp zler

.`yixa ipzck ,oileg od ely m` :`kd ipzinl

íéùøåôî.minlyl el`e ,dlerl el`e ,z`hgl minc el` :yxity Ðéîãz`hg

glnd mil ekli`le .dzinl dlf` ded Ð dndad dzid eli`c oeik Ð

iycw" dia opixw `l Ð elf` glnd milc oeikc oilren `le ,opaxcn Ð zern oze`n [oipdp]

.oilren `le oipdp `l :ipzinl ivn dnda iab lirlc oicd `ede ."['d]éîãdler e`iai dlerd oexecc Ð.gafnl oiaixwc oeik ,mda oilrene .`eéîãoilk`pe minly e`iai minly

`xnb .ziyixtck ,mgl oiperh oi`e cg` meilïàîdl carzyn `lc `pzi`c .zenz z`hg Ð [dly] m`e ,xcra drxze `vz :ipzc ,dicic dnda oia wlgl `xaq yi jkle Ð

.dzndal eznda oia wlgl `xaq did `l Ð dl carzynøîà`id opax `cqg ax.dl ipw`c oeik ,dzaegl dzaixwn dzid Ð dl xtd `l m` ,mewn lkne .lif`e yxtncke Ð

.dl ipw` `l Ð dl xtidc oebk ,dl `kixv `lc icina ,dl `kixvc icin Ð dl ipwn ik .(jenqa yxtnck ,dcic zenda eed `dc xn` `l dl xtd) jenqa yxtnckeéàã`wlq

.dl careyn inp dl `kixv `lc icina elit`e ,sicr daezk i`pzc jzrc `wlqe .lif`e yxtnck ,[daezk i`pza dl careyn] `d xcra drxze `vz i`n` `id dcedi iax jzrc

àéðúãezy` lr xiyr oaxw mc` `ian xne` dcedi iaxoi` `lde :xnel lkei `le ,dilr xiyr oaxw `iadl jixv Ð [cxeie dler oaxw zaiig `ide] `ed xiyr m` :yexit Ð

dler sl` xecil dpink lk e`l Ð zeacpe mixcp la` ,dafe zclei oebk ,zaiig `idy zeaeg `weece .dxeara oaxw `iadl ,zaiig `idy dizepaxw lk oke .ipr oaxw `iaze ,melk dl

.z`ypy mcew daiigzpy `le ,jli`e z`ypyn daiigzpy oze` `wecc :wgvi epiax xne`e .meiléëäikde .`pc zncwn jlr il zi`c zeixg` lk [dil] zazek jky :i"yx qixb

"`pc zncw on jlr il zi`c zeixg` lke izaezk izlawzd" xaey el zazek ,dzaezk dlra dl mliyy xg`l dlra dyxby dy`c :yexite .[rxevn zyxt mipdk zxeza] `zi`

.oiyexib zrya exhetl dkixv dl careync [meync] `nl` ,izlgn lkd Ðåìéôà] `kixvc `zlina dl caryn ik dcedi iax `nizÐ dl xtdc oebk .[`kixv `lc icina dl

.dzndak eed `le oixenb oileg eedc ,xcra drxze `vz ely dnda jkld .oic zia i`pza dl careync ab lr s`e ,llk dl caryn `làëéà`id dcedi iax `pz o`n ixn`c

'ek dl `kixvc `zlina daezk i`pza dl caryn ikeoebk Ð dl xtd `l m` eizendan aixwdl dlekiy ,dl carzyny inc ikide .daezk i`pza caryn `l Ð opaxl i`c Ð

,dl xtd `l m` oebk ,dl `kixvc `zlina Ð dl ipw` ik ![dlya] enk zenz z`hgc xninl ol dede ,dytpc dl `ied Ð dl ipw`c oeike .eizendan dpzna dl ozpy ,dl ipw`c
`zlina
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.úeëìnì ìàøNéa úBøBc äòaøà äîã÷å äúëæ̈§¨§¨§¨©§¨¨§¦§¨¥©©§
äðùî,dzîäa úà äLéøôäå øéæða äøãpL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨¦§¦§¦¨¤§¤§¨

äîäaä äúéä BlL íà .dìòa dì øôéä Ck øçàå§©©¨¥¥¨©§¨¦¤¨§¨©§¥¨
,äîäaä äúéä dlL íàå .øãòa äòøúå àöz ¯¥¥§¦§¤¨¤¤§¦¤¨¨§¨©§¥¨
¯ íéîìL .äìBò áø÷z ¯ äìBòå ,úeîz ¯ úàhçä©©¨¨§¨¦§©¨§¨¦
.íçì ïéðeòè ïðéàå ãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL áø÷z¦§©§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥¨§¦¤¤
,ïéLøBôî úBòî .äáãðì eìté ¯ ïéîeúñ úBòî dì eéä̈¨¨§¦¦§¦§¨¨¨§¨¦
ïéìòBî àìå ïéðäð àì ,çìnä íéì eëìé ¯ úàhç éîc§¥©¨¥§§©©¤©Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
éîc .ïäa ïéìòBîe ,äìBò eàéáé ¯ äìBò éîc .ïää¤§¥¨¨¦¨£¦¨¤§¥
ïéàå ,ãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL eàéáé ¯ íéîìL§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥

.íçì ïéðeòèàøîâãaòzLî àì ìòác àpz ïàî §¦¤¤©©¨§©©¨¦§©§¥
Czòc à÷ìñ éàc .àéä ïðaø :àcñç áø øîà ?dì̈¨©©¦§¨©¨©¦§¦¨§¨©§¨
àä ?øãòa äòøúå àöz éànà ¯ àéä äãeäé éaø©¦§¨¦©©¥¥§¦§¤¨¤¤¨

!dì ãaòzLîàéáî íãà :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ¦§©§¥¨§©§¨©¦§¨¥¨¨¥¦
àéäL äéúBðaø÷ ìk ïëå ,BzLà ìò øéLò ïaø÷̈§©¨¦©¦§§¥¨¨§§¤¨¤¦

éì úéàc úeéøçà ìk" dì áúk CkL ,úáéiçéìò C ©¤¤¤¨¨©¨¨©£¨§¦¥¨©
,äãeäé éaø àîéz eléôà :øîà àáø ."àðc úîã÷ ïî¦©§©§¨¨¨£©£¦¥¨©¦§¨
àìc àúléîa ,dì àëéøöc àúléîa ¯ dì ãaòLî ék¦§©§©¨§¦§¨¦§¦¨¨§¦§¨§¨
áø øîà ?àpz ïàî :éøîàc àkéà .àì ¯ dì àëéøö§¦¨¨¨¦¨§¨§¦©©¨£©©
àúléîa ¯ dì ãaòLî éëå ,àéä äãeäé éaø :àcñç¦§¨©¦§¨¦§¦§©§©¨§¦§¨

¯ dì àëéøö àìc àúléîa ,dì àëéøöcïðaø éàc ,àì ¦§¦¨¨§¦§¨§¨§¦¨¨¨§¦©¨©
.ììk dì ãaòLî àì ¯dì ãaòLîc éîc éëéä àlà ¨§©§©¨§¨¤¨¥¦¨¥¦§©§©¨

.dLôðc äåä ¯ dì éð÷àc ïåéëå ,dì déið÷àc ïBâk ¯§§©§¦¨¨§¥¨§©§¥¨£¨§©§¨
àáø
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc xifp(iyily meil)

ïðaø àîéz eléôà ,øîà àáødiepy dpyndy xn`z m` elit` - ¨¨¨©£¦¥¨©¨¨
meyn ,dyw `l ,excrn dnda dl dpwdy xaecne ,minkg itl

xnel yiydì àëéøöc àúlîa énð dì éð÷î ékdl dpwn lrad - ¦©§¥¨©¦§¦§¨¦§¦¨¨
la` ,dndad z` dkixv `id m` wxàì dì àëéøö àìc àúléîa§¦§¨§Ÿ§¦¨¨Ÿ

dì éð÷îoeike ,dl dzepwdl ezrc oi` dze` dkixv dpi` m` - ©§¥¨
dl dpwd `le ,zepaxw `iadl dkixv dpi`y `vnp dl xtdy

:oilegl z`vei okle ,dndad z` lrad
:dpyna epipy,dzîäa äúéä dlL íàdå úeîz úàhçdäìBò ¦¤¨¨§¨§¤§¨©¨¨§¨

:áøwz:zxxan `xnbddì àðî ,àéä`idy dnda dl yi oipn - ¦¨¥¦§¨¨
,dlra ly `le dlyzøîàä`ed oicd `ld -äMà äúðwM äî ¨¨§©§©¤¨§¨¦¨

.dìòa äð÷:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàote`a xaecndzöîwL ¨¨©£¨¨©©¨¨¤¦©§¨
dúqéòîikxvl dlran dlaiwy zernn dndad z` dzpwy - ¥¦¨¨

dcia ex`yp jk ici lre oefn ziipwa dhirnde dvniwy ,oefn
.dlral `le dl zkiiy dndad df ote`ae .dnda ziipwl zern

,dl jiiyd oenn yi dy`ly sqep ote`àîéà úéòaéàoebk ,éð÷àc ¦¨¥¥¨§©§¥
øçà dì,dpzna zern dl ozp xg` mc`y -,dì øîàåjl ixd ¨©¥§¨©¨

dpzna el` zernéìòáì ïéàL úðî ìò.ïäa úeLø Cdf ote`ay ©§¨¤¥§©£¥§¨¤
:zerna dkef lrad oi`

,dndad dzid dlyn m` :dpyna epipyäìBò áøwz äìBòä̈¨¦¨¥¨
'eë áøwz íéîìMäå:mgl oiperh opi`e cg` meil oilk`pe minly §©§¨¦¦¨¥

miaixwny dpyna enk mda oicdy mitqep mixwn d`ian `xnbd
:xifp ingl ez` mi`ian oi`e xifp inlyl li`ìàeîL déì øîà̈©¥§¥

áéúéz àì ,éäéà øa deáàìcenrz `l` ,ayz `l -éòøk ìòC- ©£¨©¦¦Ÿ¥¥©©§¨
,jilbx lràúléî àãä éì zøîàc ãò,df xac il xn`zy cr - ©§¨§©§¦¨¨¦§¨

on dpeya ,xifp ingl `la xifp inlyk li` miaixwn mipte` el`a
:dea` el aiyd .xifp zyxta xen`dïðéàL íéìéà äòaøà ïä elàå§¥¥©§¨¨¥¦¤¥¨

íçì ïéðeòè,od el`e ,opyi drax` -,dlLå ,BlLmixwn ipy mdy §¦¤¤¤§¤¨
,jenqa `xnbd x`azyàlLåäúénä øçli` yixtdy xifp - §¤§©©©¦¨

,eaixwdy mcew xifpd zne ,minlyläøtk øçàlLåxifp - §¤§©©©¨¨
minlyl xg` li` `iade ,li`d ca`e ,minlyl li` yixtdy
el` mixwn drax`a .oey`xd li`d `vnp jk xg`e ,ea xtkzde

.xifp ingl ez` mi`ian oi` la` ,li`d z` miaixwn
:mxewn z`e mixwnd z` zx`an `xnbdïøîàc àä ,'dlL'edf - ¤¨¨©£¨¨

xg`e ,dlyn dnda dy`d dyixtdy ,epizpyna iepyd dxwnd
.mgl `la li`d z` miaixwny .dzexifp dxted jk

ïðúc ,'BlL'(:gk onwl),øéæða Bða úà øécî Léàäxicdl leki a`d - ¤¦§©¨¦©¦¤§§¨¦
epeeviy e` ,'xifp ipa `di' xn`iy ici lr ,xifp didiy ohwd epa z`

.zexifp envr lr lawløéæða dða úà úøcî äMàä ïéàåm`de - §¥¨¦¨©¤¤¤§¨§¨¦¥
minrt ,epa z` xicn a`dyk s`e .dpa z` xicdl dleki dpi`

m` oebk .zlhazn zexifpdyçlébezrc dlib dfae ,exry z` oad ¦©
,xifp zeidl epevx oi`y,íéáBø÷ eäeçlébL Bàoi`y elib jkae ¤¦§§¦

m` oke .oad ly ezexifpa mpevxäçéîepevx oi`y xn`e oad ¦¨
,zexifpaíéáBø÷ eäeçénL Bàlka ,ezexifpa mpevx oi`y exn`e ¤¦§¦

dlha zexifpd el` mipte`,m` ,jkitleïéîeúñ úBòî Bì eéä- ¨¨§¦
eidi oaxw dfi`l yxit `le ,zexifpd zepaxw jxevl yixtdy

,zerndeìtézerndäáãðì.xeaiv ly dacp zeler odn eaixwi - ¦§¦§¨¨
el eid m` la`ïéLøBôî úBòîeidiy ozvw lr xn`e yxity - ¨§¨¦

yxetnk opic ,minlyl ozvwe dlerl yixtd ozvwe z`hgl
,dzexifp dxtedy dy` iabl epizpynaúàhç éîcmca`l jixv §¥©¨

eeàéáé äìBò éîc ,çìnä íéì eëìémdnoaxwäìBò,xeaiv ly dacp ¥§§¨©¤©§¥¨¨¦¨
ïäa ïéìòBîeoke ,oaxwl micner md ixdyéîcdeàéáé íéîìLmdn £¦¨¤§¥§¨¦¨¦

oaxwíéîìL,dacpïéìëàðåwx mlk`l xzen -ãçà íBéìdlile §¨¦§¤¡¨¦§¤¨
mini ipyl milk`py `nlra minlyk `le] xifp inly oick ,cg`
lkn ,xifp inlyl `le dacpl miaxw mdy t"r` ik ,[cg` dlile
ixneg lk mda bedpl jixv ,xifp inly myl eycwedy oeik mewn

.xifp inlyïéðeòè ïðéàåz`adíçìmrhde .xifp lkk minlyd mr §¥¨§¦¤¤
xn`p xifp ingla ik ,dfa(hi e xacna)oad o`ke ,'xifPd iRM lr ozpe'§¨©©©¥©¨¦

dea` zpeek dzid ef .eitk lr mgld z` zzl xyt` i`e xifp epi`
a.'ely' exn`a idi` x

:dea` xn`y iyilyd ote`dïìðî ,'äúéî øçàlL'ep` oipn - ¤§©©¦¨§¨¨
daiyn .mgl oerh epi` xifpd zzin xg`l `aend li`y mircei

:`xnbdàéðúcúBòî Léøônä ,zepaxw jxevl,Búeøéæðìyxit `le §©§¨©©§¦¨¦§¦
,minlyl dfi`e ,dlerl dfi` ,z`hgl odn dfi`ïéðäð àìxeq` - Ÿ¤¡¦

,mdn zepdilåmle`ïäa ïéìòBî àìepic oi` odn dpdpe xary in - §Ÿ£¦¨¤
,dlirn oaxw `ian epi`e lrenkïleëa àéáäì ïééeàø ïäL éðtî¦§¥¤¥§¦§¨¦§¨

íéîìL`vni m` oebk ,minly zernd lka zepwl leki ixdy - §¨¦
,mixg` zernn dpwi zepaxwd x`ye ,dpnye dlecb dnda

m`e .mcd wxfpy mcew dlirn xeqi` oi` minlyaeúî,xifpdeéäå ¥§¨
íéîeúñ úBòî Bìyxit `le ,zexifpd zepaxw jxevl yixtdy - ¨§¦

,oaxw dfi`leìtézernd lkäáãðìzeler zernd lkn eaixwi - ¦§¦§¨¨
.xeaiv ly dacpd eid m` la`ïéLøBôî úBòîxn`e yxity - ¨§¨¦

,oldlck opic ,minlyl el`e dlerl el`e z`hgl eidi el`éîc§¥
éìBé úàhççìnä íéì Cdpic dilra ezny z`hg oky ,mca`i - ©¨¦§¨©¤©

.ca`l jixv z`hgd inc z` okle ,daixwdl xyt` i`e ,zenl
glnd mil mekileiy creïéðäð àì,d`pda mixeq` zernd -àìå Ÿ¤¡¦§Ÿ

ïéìòBî.odn dpdpe xary inl dlirn oaxw aeig oi`y ,mdaéîc £¦§¥
äìBò,dlerl eyxtedy -eàéáémdnäìBò,dacpïäa ïéìòBîe ¨¨¦¨£¦¨¤

oke ,daxwdl micner md ixdyéîcdeàéáé íéîìLmdníéîìL §¥§¨¦¨¦§¨¦
,dacpåminlydïéìëàðwxãçà íBéì,xifp inly oick cg` dlile §¤¡¨¦§¤¨

dligzny oeikn ,[mini ipyl milk`py `nlra minlyk `le]
.xifp inly myl eycwedåmle`íçì ïéðeòè ïðéàxifp lk `iany §¥¨§¦¤¤

inly miaixwny ,dea` xn`y iyilyd ote`d edf .minlyd mr
.mgl `la zexifp

:iriaxd ote`d'äøtk øçàlL',minlyl li` yixtdy xifp - ¤§©©©¨¨
`l ,oey`xd li`d `vnp jk xg`e ,eizgz xg` li` `iade ,ca`e

dn mewn meya yxtzp`l` ,oey`xd li`d ly epicàeä àøáñ§¨¨
xifp ingl `la eze` miaixwny.minlya ixdyäúénä øçàlL¤§©©©¦¨

,xifpd lyíòè éàîmeyn ,mgl `la miaxw mdyàéæç àìc ©©©§Ÿ©§¨
äøtëìoicd miiwzn `le ,zn ixdy ,dxtkl ie`x epi` xifpdy - §©¨¨

minly ok enk ,'xifpd itk lr ozpe' lyàä énð ,'äøtk øçàlL'¤§©©©¨¨©¦¨
äøtëì àéæç àìxtkzd xak ixdy ,dxtkl ie`x xifpd oi` - Ÿ©§¨§©¨¨

,xg` oaxwaote`d edf .'xifpd itk lr ozpe' ly oicd miiwzn `le
.dea` xn`y iriaxd

:`xnbd dywnàkéì eúåmiaixwny mitqep mipte` oi` ike - §¥¨
,mgl `la xifp inlyàkéàäå,oldlc ote`a ok epivn `lde - §¨¦¨

`ziixaa epipyy(:gn zegpn),øàLeàlL ïèçML øéæð éîìL ìk §¨¨©§¥¨¦¤§¨¨¤Ÿ
ïúåöîk,xg` oaxw myl xnelk ,onyl `ly -íéøLkinlyl §¦§¨¨§¥¦

,dacpì íéìòaì ïéìBò àìåäáBç íeLzaeg ici mda `vei epi` - §Ÿ¦©§¨¦§¨
,xg` li` `iadl jixve ,xifp inlyåel` dacp inlyíBéì ïéìëàð §¤¡¨¦§

ãçàmilk`py `nlra minlyk `le] xifp inly oick cg` dlile ¤¨
lkn ,dacpl `l` xifp inlyl miaxw mpi`y s`e ,[mini ipyl
ixneg lk mda bedpl jixv ,xifp inly myl eycwedy oeik mewn

.xifp inlyàì ,ïéðeòè ïðéàåz`adíçì`lyky lirl x`eank , §¥¨§¦Ÿ¤¤
,mgl mi`ian oi` 'xifpd itk lr ozpe' miiwznòBøæ àìåleyia - §Ÿ§©

dtipdle li`d mr rexfd z` lyal jixv xifp inlyay ,rexfd
zexifpdy meyn ,bdep df oic oi` el` minlyae ,xifpd itk lr
recn ,dywe .mixg` minly `iadl jixv `l` ,mda zxzip dpi`
ingl `la minly li` ly mipte` drax` wx idi` xa dea` dpn
mipte` yi ok`y :`xnbd zvxzn .df ote` mb ep`vn `ld ,xifp
meyn elld drax`d z` wx hxit idi` xa dea`e ,mitqep

yáéLç à÷ ïúåöîkla` ,ozevnk ehgypy mili` wx dpny - §¦§¨¨¨¨¦
ehgypy mili`áéLç à÷ àì ,ïúåöîk àlL:dpn `l - ¤Ÿ§¦§¨¨Ÿ¨¨¦

:lirl d`aedy dpyna epipyúîxifpd,íéîeúñ úBòî Bì eéäå ¥§¨¨§¦
äáãðì eìté: ¦§¦§¨¨
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oiglbn el`ea cenr ck sc ± iyily wxtxifp
ïðáø àîéú åìéôà øîà àáø`de .dildip dl diipw`c oebk Ð dl carync inc ikide Ð

`zlna Ð dl ipwn ikc ,[`iyw] `l `d Ð dytpc `ied dl diipw`c oeik zxn`c

`lc oeike .jly dnda `dz Ð dxtk meyl dkixv `dz m` :dl xn`c ,'ek dl `kixvc

.xcra drxze `vze ,ely `ied Ð dlra dl xtdc ,dl `kixväì àðî àéä`d Ð

dnda?dpw dy` dzpwy dn :ol `niiw `d

!dlraäúñéòî äúöî÷ùdl dxydc oebk Ð

"it lr s`" wxta opze .yily ici lr zepefn

ipyn reaya dl zegti `lc (a,cq zeaezk)

,ci lr dizepefnn dgtiwe ef dklde .oihig oiaw

.ef dnda oda dgwly créð÷àã àîéà úéòáéà
øçà äì:inp opixn` dzqirn dzvniw i`c Ð

.dlra dpw dy` dzvnwy dnäéì øîà
äìù 'åë éäéà øá äåáàì ìàåîù[oxn`c `d] Ð

.mgl miperh oi`c epzpynaçìâini jeza Ð

.ezexifpíéáåø÷ä åäåçìéâù åàini jeza Ð

Ð glbzp `ly it lr s` ,dginy e` .ezexifp

.zexifp dlhaåìôé ïéîåúñ úåòî åì åéä íàå
äáãðìoi`c ,gafnd uiwl zeler odn e`iaie Ð

dkldy ,onwlck ,oday z`hg incl oiyyeg

.jk xifpa `idíçì ïéðåòè ïðéàåo`k oi`y Ð

."xifpd itk lr" ea zexwl leki ip` oi`e ,xifp

åúåøéæðì úåòî ùéøôîä.oinezq eide Ðàì
àéáäì ïéåàø ïäù éðôî ïäá ïéìòåî àìå ïéðäð

íéîìù ïìåëáleki odly drne drn lkac Ð

dlirn) opixn` minlyae ,minly oda `iadl

.minc zwixf iptl dlirn `kilc (a,eúåòî
äìåò åàéáé äìåò éîã ïéùøåôîoicd `ede Ð

.glnd mil ekli z`hg incc ipzinl dil dedc

äøôë øçàìù,dca`e eznda yixtd m`y Ð

xg`e odizgz mixg` yixtde ,oca`e zern e`

mil jilei z`hg inc e` z`hg Ð e`vnp jk

minlyde ,dler axwz dlerde ,glnd

.mgl oiperh opi`e cg` meil milk`pe ,minlyl

.'ek `ed `xaqcàëéì åúådrax` ipd `l` Ð

mgl oiperh edi `ly mili`?àëéà àäåipzc Ð

oizipzna iel(a,gn) zegpn zkqna xn`c ,

.(iriax wxt) xifpc `ztqezaeéîìù ìë øàùå
øéæð.minlya ixii` lirl Ðàìù ïèçùù

ïúåöîëmyl mipy izy oa `iadl ozevnc Ð

.xifp inlyéðú÷ ïúåöîë`l` eed `lc Ð

.drax`
øîà
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dl ozpy ixiin `lc :m"xd yxite dl .ipw` `l Ð dl xtdy oebk ,dl `kixv `lc `zlina

dl xn`c oebk `l` .xtdl lkei `l aeye ,dxcp dl miiw ok m`c Ð zexifp zepaxwl dzr

.izendan igwz zepaxwl ikxhvz m` :miax mini okl mcew

[úøîàä]`l` `a `l `ede ,zeywdl `a eli`k rnyn iedc ,"opz" opiqxb `l Ð

dzpwy dn opixn` `de .yxtl

ikd :xnelk `l` ,`weec e`l Ð dlra dpw dy`

.`nlra ol `niiw

äöîé÷ùdzqirnxn` `de :xn`z m`e Ð

(`,hp zeaezk) "it lr s`" wxta

ixiin `kdc :xnel yie !lral zepefn xzenc

zvxzpe ,"jizepefna jici dyrn i`v" dl xn`y

.`ed dcic i`ce `de .dici dyrnn dxizede ,jka

zepefn xzen opixn`c `dc :m"xd uxiz cere

,zayl oixpic jke jk dl eavwy oebk Ð lral

dray ick davw dze`a dl icy ,zepefnd elfede

ixiin `kd la` .lral xzen eze` Ð xzede

`l` zepefnd elfed `ly ,dzqirn dvniwy

raey ick dlk` `ly ditn dzgite dvniw

.dcic i`ce ied xzen `eddcøîàåzpn lr dl

oda zeyx jilral oi`y,axk wqt mz epiax Ð

d`pd xcend :(`,gt) mixcpc `xza wxt xn`c

zern ixd :xne` ,ezal zern ozil dvexe epzgn

jilral `di `ly calae ,dpzna jil mipezp

.jita zpzepe z`yep z`y dn `l` ,oda zeyx

z`yep z`y dn" `l` epy `l :dlr ax xn`e

ivxzy dn" dl xn` la` ,"jit jezl zpzepe

l`enyc ab lr s`e .lra oedzi dpw Ð "iyrz

lkn ,ipica dizeek `zklde ,mzd dilr bilt

.liyzi` oixeqi` oiprl Ð liyzi` ik mewn

dn" dl xn`y l"ie ,cenlzd xviw oizrnyae

."jitl zpzepe z`yep z`yøîàl`eny

aiziz `l idi` xa dea`llr .cenr `l` Ð

iaxc dirxk izezn" enk ,jilbx lr Ð jirxk

il zxn`c cr ,(a,f) oilegc `nw wxta "`pipg

.`zln `cdåìàxg` lye dlye ely mili` od

dxtk xg` lye dzinzeipyn olekc ab lr s` Ð

`icda `pipz `lc dxtk xg`ly `ny ,md

:l`eny ixacn df lk ,inp i` .dil `irainw

,`kil eze" dil [jixtc] cr "oxn`c `d dly"

jixt df lk Ð "xifp inly x`ye `ki` `de

`l ozevnk `ly :aiyde .idi` xa dea`l l`eny

.aiygwäìùoxn`c `depiid) oizipzna Ð

.(dpenna

åìùxifpa epa xicn yi`d opzc`id oizipzn Ð

dil yxtn oiwxit idliyae .(a,gk xifp) oiwxita

l lekic Ð lawzp [dklde] ,epa xicn yi`c `id dkldc xn.exeaica Ð dginy e` ,eia` zexifp lhal eteba dyrn dyre Ð `ed glb jkitl .eiaexw oia `ed oia zegnøçàìùdzinÐ

minlyl `niiwc ab lr s` ,xeq` `ziixe`cn elit` `ny e` .opaxcn Ð oipdp `l .oilren `le oipdp `l Ð ezexifpl zern yixtnd :(`,`i) dlirnc iyily wxt `id dpync opiqxb "opzc"

.`ki` `ziixe`c xeqi` Ð `kil dlirnc idpc ,miign minly` dedc icin Ðéðôîminly `al mlek oie`xyoleka `iai Ð dpiny [dnda el inxzi] m` ,melk yxit `ly oeikc Ð

.oda oilren oi` jkle ,ezian `iai x`yde ,dvxi m` minlyåéädacpl elti minezq zern el.`ied dler xeav zacp Ðïéàåmgl oiperh:opiyxt (oi`e ligznd xeaic a,c) zegpna Ð

.`kile ,dtepzl xifp itk lr irac

øçàìù`nrh i`n dzinxg`e ,oda xtkzpe mixg` `iade Ð eca`e eizepaxw yixtde xcpy oebk ,inp dxtk xg`ly .xifp itk o`k oi`e ,dxtkl `ifg `lc Ð mgl minly ira `l Ð

.mgl `la oiaixw inp minly oze` Ð mipey`xd e`vnp jkåúåozevnk `ly ohgyy xifp inly x`ye `ki`de `kilcer .onyl `ly ohgyy :(a,gn) zegpna i"yx yxit Ð

.dacp inlyl [mixyk] Ð dpy ipa m`iade ,mipy izy oa ,dia aizk li`c Ð ozevnk `ly :`pixg` `pyil my yxitïéìëàðåcg` meiloilk`p minly x`yc .xifp inly xnegk Ð

Ð "einly zcez gaf lr" :xn xn`c ,dcezk opicc .mini ipyl.(`,hi zegpn) xifp inly zeaxlïéàårexf `le mgl `l oiperhlyazdl rexf oiperh oi` jkl Ð oda xzip xifpd oi`e li`ed Ð

.rexf `le :ipzinl dil ded oizipznac d"de .dtepz zeyrle ,li`d mråéäminezq zern el`le ,dlirn zkqnc ezexifpl zern yixtn` i`wc rnyne .el eide :mixtqa opiqxb ikd Ð

la` .dler oleka iziin ira i`c ,dacpl elti jkle ,"zexifpl" xn`c inewe`l `ki`c meyn Ð [`kdc] oizipzn` dil `iyw `l jklc d`xpe .minezq zern dl eidc [`kdc] oizipzn`

`zyd crc oizipzna la` .(lirlc) `pic jda ixii` oinezqa `de ?zenezq zern `pz i`n` Ð ok `l m`c ,"izexifp zepaxwl" xn`c `kid ixiin jgxk lrc ,dil `iyw mzdc oizipzn`

.d"dbd .elti minezq mzdc `d` jixt ikdle ,oinezq zernc oic zepyl ligzd dzre ,zendaa ixii`

åìôéoda oiaxern z`hg inc `lde dacpldlek iedc gafnl uiw zlerl dacpl elti ji`e ,lilk opi`y ,oiaxern minly inc `lde :iaeze`l ivn dedc oicd `ede ?dacpl elti ji`e Ð

.lif` glnd mil `l` ,dzind xg`l daxwd xa llk epi`y ,z`hgn ,jixt `ticrc `l` ?lilkoie`xy iptn :lirl xn`ck ,[dler] oleka `iadl oie`xy iptn :[ipzile] :xn`z m`e

yi cere .z`hgl mb miyxetnk md ixde ,dyxtd zligzk md ixde ,jilnin xninl jiiy `l Ð znyk la` ,jilnin xninl jiiy ig `edyk meyn `kdc :xnel yie !minly oleka `iadl

m` e` ,minly yilyae z`hg yilyae dler yilya `ia` dvx` m` :rnync "izexifpl zern el`" xn`c `kid `weec epiid Ð minlyl olek o`iadl zepyl lekiy xn`c `dc :xnel
dvx`
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dì àëéøö àìc àúléîa ,dì àëéøöc àúlîa ¯§¦§¨¦§¦¨¨§¦§¨§¨§¦¨¨
úàhç dzîäa äúéä dlL íà" .dì éð÷î àì ¯¨©§¥¨¦¤¨¨§¨§¤§¨©¨
äî :zøîàä ?dì àðî àéä ."áø÷z äìBòå úeîz̈§¨¦§©¦§¨¨¨¨§©§©
dzönwL :àtt áø øîà ¯ !dìòa äð÷ äMà äúðwM¤¨§¨¦¨¨¨©§¨£©©©¨¤¦©§¨
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:íçì ïéðeòè ïðéàL íéìéà äòaøà ïä elàå ;àúléî¦§¨§¥¥©§¨¨¥¦¤¥¨§¦¤¤
dlL .äøtk øçàlLå ,äúénä øçàlLå ,dlLå ,BlL¤§¤¨§¤§©©©¦¨§¤§©©©¨¨¤¨
Bða úà øécî Léàä :ïðúc ¯ BlL .ïøîàc àä ¯¨©£¨©¤¦§©¨¦©¦¤§
Bà çléb .øéæða dða úà úøcî äMàä ïéàå ,øéæða§¨¦§¥¨¦¨©¤¤¤§¨§¨¦¦¥©
eéä ;íéáBø÷ eäeçénL Bà äçéî ,íéáBø÷ eäeçìébL¤¦§§¦¦¨¤¦§¦¨
éîc ,ïéLøBôî úBòî .äáãðì eìté ¯ ïéîeúñ úBòî Bì¨§¦¦§¦§¨¨¨§¨¦§¥

úàhç¯,äìBò eàéáé ¯ äìBò éîc ,çìnä íéì eëìé ©¨¥§§©©¤©§¥¨¨¦¨
ïéìëàðå ,íéîìL eàéáé ¯ íéîìL éîc .ïäa ïéìòBîe£¦¨¤§¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦
ïìðî äúéî øçàlL .íçì ïéðeòè ïðéàå ,ãçà íBéì§¤¨§¥¨§¦¤¤¤§©©¦¨§¨©
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úBòî .äáãðì eìté ¯ íéîeúñ úBòî Bì eéäå úî¥§¨¨§¦¦§¦§¨¨¨

éìBé ¯ úàhç éîc ;ïéLøBôîïéðäð àì çìnä íéì C §¨¦§¥©¨¦§©©¤©Ÿ¤¡¦
.ïäa ïéìòBîe ,äìBò eàéáé ¯ äìBò éîc .ïéìòBî àìå§Ÿ£¦§¥¨¨¦¨£¦¨¤
,ãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL eàéáé ¯ íéîìL éîc§¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨
:àeä àøáñ ¯ äøtk øçàlL .íçì ïéðeòè ïðéàå§¥¨§¦¤¤¤§©©©¨¨§¨¨
,äøtëì àéæç àìc ¯ íòè éàî äúénä øçàlL¤§©©©¦¨©©©§¨©§¨§©¨¨
eúå ¯ .äøtëì àéæç àì àä ¯ éîð äøtk øçàlL¤§©©©¨¨©¦¨¨©§¨§©¨¨§
àlL ïèçML øéæð éîìL ìk øàLe :àkéàäå ?àkéì¥¨§¨¦¨§¨¨©§¥¨¦¤§¨¨¤Ÿ
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc xifp(iyily meil)

ïðaø àîéz eléôà ,øîà àáødiepy dpyndy xn`z m` elit` - ¨¨¨©£¦¥¨©¨¨
meyn ,dyw `l ,excrn dnda dl dpwdy xaecne ,minkg itl

xnel yiydì àëéøöc àúlîa énð dì éð÷î ékdl dpwn lrad - ¦©§¥¨©¦§¦§¨¦§¦¨¨
la` ,dndad z` dkixv `id m` wxàì dì àëéøö àìc àúléîa§¦§¨§Ÿ§¦¨¨Ÿ

dì éð÷îoeike ,dl dzepwdl ezrc oi` dze` dkixv dpi` m` - ©§¥¨
dl dpwd `le ,zepaxw `iadl dkixv dpi`y `vnp dl xtdy

:oilegl z`vei okle ,dndad z` lrad
:dpyna epipy,dzîäa äúéä dlL íàdå úeîz úàhçdäìBò ¦¤¨¨§¨§¤§¨©¨¨§¨

:áøwz:zxxan `xnbddì àðî ,àéä`idy dnda dl yi oipn - ¦¨¥¦§¨¨
,dlra ly `le dlyzøîàä`ed oicd `ld -äMà äúðwM äî ¨¨§©§©¤¨§¨¦¨

.dìòa äð÷:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàote`a xaecndzöîwL ¨¨©£¨¨©©¨¨¤¦©§¨
dúqéòîikxvl dlran dlaiwy zernn dndad z` dzpwy - ¥¦¨¨

dcia ex`yp jk ici lre oefn ziipwa dhirnde dvniwy ,oefn
.dlral `le dl zkiiy dndad df ote`ae .dnda ziipwl zern

,dl jiiyd oenn yi dy`ly sqep ote`àîéà úéòaéàoebk ,éð÷àc ¦¨¥¥¨§©§¥
øçà dì,dpzna zern dl ozp xg` mc`y -,dì øîàåjl ixd ¨©¥§¨©¨

dpzna el` zernéìòáì ïéàL úðî ìò.ïäa úeLø Cdf ote`ay ©§¨¤¥§©£¥§¨¤
:zerna dkef lrad oi`

,dndad dzid dlyn m` :dpyna epipyäìBò áøwz äìBòä̈¨¦¨¥¨
'eë áøwz íéîìMäå:mgl oiperh opi`e cg` meil oilk`pe minly §©§¨¦¦¨¥

miaixwny dpyna enk mda oicdy mitqep mixwn d`ian `xnbd
:xifp ingl ez` mi`ian oi`e xifp inlyl li`ìàeîL déì øîà̈©¥§¥

áéúéz àì ,éäéà øa deáàìcenrz `l` ,ayz `l -éòøk ìòC- ©£¨©¦¦Ÿ¥¥©©§¨
,jilbx lràúléî àãä éì zøîàc ãò,df xac il xn`zy cr - ©§¨§©§¦¨¨¦§¨

on dpeya ,xifp ingl `la xifp inlyk li` miaixwn mipte` el`a
:dea` el aiyd .xifp zyxta xen`dïðéàL íéìéà äòaøà ïä elàå§¥¥©§¨¨¥¦¤¥¨

íçì ïéðeòè,od el`e ,opyi drax` -,dlLå ,BlLmixwn ipy mdy §¦¤¤¤§¤¨
,jenqa `xnbd x`azyàlLåäúénä øçli` yixtdy xifp - §¤§©©©¦¨

,eaixwdy mcew xifpd zne ,minlyläøtk øçàlLåxifp - §¤§©©©¨¨
minlyl xg` li` `iade ,li`d ca`e ,minlyl li` yixtdy
el` mixwn drax`a .oey`xd li`d `vnp jk xg`e ,ea xtkzde

.xifp ingl ez` mi`ian oi` la` ,li`d z` miaixwn
:mxewn z`e mixwnd z` zx`an `xnbdïøîàc àä ,'dlL'edf - ¤¨¨©£¨¨

xg`e ,dlyn dnda dy`d dyixtdy ,epizpyna iepyd dxwnd
.mgl `la li`d z` miaixwny .dzexifp dxted jk

ïðúc ,'BlL'(:gk onwl),øéæða Bða úà øécî Léàäxicdl leki a`d - ¤¦§©¨¦©¦¤§§¨¦
epeeviy e` ,'xifp ipa `di' xn`iy ici lr ,xifp didiy ohwd epa z`

.zexifp envr lr lawløéæða dða úà úøcî äMàä ïéàåm`de - §¥¨¦¨©¤¤¤§¨§¨¦¥
minrt ,epa z` xicn a`dyk s`e .dpa z` xicdl dleki dpi`

m` oebk .zlhazn zexifpdyçlébezrc dlib dfae ,exry z` oad ¦©
,xifp zeidl epevx oi`y,íéáBø÷ eäeçlébL Bàoi`y elib jkae ¤¦§§¦

m` oke .oad ly ezexifpa mpevxäçéîepevx oi`y xn`e oad ¦¨
,zexifpaíéáBø÷ eäeçénL Bàlka ,ezexifpa mpevx oi`y exn`e ¤¦§¦

dlha zexifpd el` mipte`,m` ,jkitleïéîeúñ úBòî Bì eéä- ¨¨§¦
eidi oaxw dfi`l yxit `le ,zexifpd zepaxw jxevl yixtdy

,zerndeìtézerndäáãðì.xeaiv ly dacp zeler odn eaixwi - ¦§¦§¨¨
el eid m` la`ïéLøBôî úBòîeidiy ozvw lr xn`e yxity - ¨§¨¦

yxetnk opic ,minlyl ozvwe dlerl yixtd ozvwe z`hgl
,dzexifp dxtedy dy` iabl epizpynaúàhç éîcmca`l jixv §¥©¨

eeàéáé äìBò éîc ,çìnä íéì eëìémdnoaxwäìBò,xeaiv ly dacp ¥§§¨©¤©§¥¨¨¦¨
ïäa ïéìòBîeoke ,oaxwl micner md ixdyéîcdeàéáé íéîìLmdn £¦¨¤§¥§¨¦¨¦

oaxwíéîìL,dacpïéìëàðåwx mlk`l xzen -ãçà íBéìdlile §¨¦§¤¡¨¦§¤¨
mini ipyl milk`py `nlra minlyk `le] xifp inly oick ,cg`
lkn ,xifp inlyl `le dacpl miaxw mdy t"r` ik ,[cg` dlile
ixneg lk mda bedpl jixv ,xifp inly myl eycwedy oeik mewn

.xifp inlyïéðeòè ïðéàåz`adíçìmrhde .xifp lkk minlyd mr §¥¨§¦¤¤
xn`p xifp ingla ik ,dfa(hi e xacna)oad o`ke ,'xifPd iRM lr ozpe'§¨©©©¥©¨¦

dea` zpeek dzid ef .eitk lr mgld z` zzl xyt` i`e xifp epi`
a.'ely' exn`a idi` x

:dea` xn`y iyilyd ote`dïìðî ,'äúéî øçàlL'ep` oipn - ¤§©©¦¨§¨¨
daiyn .mgl oerh epi` xifpd zzin xg`l `aend li`y mircei

:`xnbdàéðúcúBòî Léøônä ,zepaxw jxevl,Búeøéæðìyxit `le §©§¨©©§¦¨¦§¦
,minlyl dfi`e ,dlerl dfi` ,z`hgl odn dfi`ïéðäð àìxeq` - Ÿ¤¡¦

,mdn zepdilåmle`ïäa ïéìòBî àìepic oi` odn dpdpe xary in - §Ÿ£¦¨¤
,dlirn oaxw `ian epi`e lrenkïleëa àéáäì ïééeàø ïäL éðtî¦§¥¤¥§¦§¨¦§¨

íéîìL`vni m` oebk ,minly zernd lka zepwl leki ixdy - §¨¦
,mixg` zernn dpwi zepaxwd x`ye ,dpnye dlecb dnda

m`e .mcd wxfpy mcew dlirn xeqi` oi` minlyaeúî,xifpdeéäå ¥§¨
íéîeúñ úBòî Bìyxit `le ,zexifpd zepaxw jxevl yixtdy - ¨§¦

,oaxw dfi`leìtézernd lkäáãðìzeler zernd lkn eaixwi - ¦§¦§¨¨
.xeaiv ly dacpd eid m` la`ïéLøBôî úBòîxn`e yxity - ¨§¨¦

,oldlck opic ,minlyl el`e dlerl el`e z`hgl eidi el`éîc§¥
éìBé úàhççìnä íéì Cdpic dilra ezny z`hg oky ,mca`i - ©¨¦§¨©¤©

.ca`l jixv z`hgd inc z` okle ,daixwdl xyt` i`e ,zenl
glnd mil mekileiy creïéðäð àì,d`pda mixeq` zernd -àìå Ÿ¤¡¦§Ÿ

ïéìòBî.odn dpdpe xary inl dlirn oaxw aeig oi`y ,mdaéîc £¦§¥
äìBò,dlerl eyxtedy -eàéáémdnäìBò,dacpïäa ïéìòBîe ¨¨¦¨£¦¨¤

oke ,daxwdl micner md ixdyéîcdeàéáé íéîìLmdníéîìL §¥§¨¦¨¦§¨¦
,dacpåminlydïéìëàðwxãçà íBéì,xifp inly oick cg` dlile §¤¡¨¦§¤¨

dligzny oeikn ,[mini ipyl milk`py `nlra minlyk `le]
.xifp inly myl eycwedåmle`íçì ïéðeòè ïðéàxifp lk `iany §¥¨§¦¤¤

inly miaixwny ,dea` xn`y iyilyd ote`d edf .minlyd mr
.mgl `la zexifp

:iriaxd ote`d'äøtk øçàlL',minlyl li` yixtdy xifp - ¤§©©©¨¨
`l ,oey`xd li`d `vnp jk xg`e ,eizgz xg` li` `iade ,ca`e

dn mewn meya yxtzp`l` ,oey`xd li`d ly epicàeä àøáñ§¨¨
xifp ingl `la eze` miaixwny.minlya ixdyäúénä øçàlL¤§©©©¦¨

,xifpd lyíòè éàîmeyn ,mgl `la miaxw mdyàéæç àìc ©©©§Ÿ©§¨
äøtëìoicd miiwzn `le ,zn ixdy ,dxtkl ie`x epi` xifpdy - §©¨¨

minly ok enk ,'xifpd itk lr ozpe' lyàä énð ,'äøtk øçàlL'¤§©©©¨¨©¦¨
äøtëì àéæç àìxtkzd xak ixdy ,dxtkl ie`x xifpd oi` - Ÿ©§¨§©¨¨

,xg` oaxwaote`d edf .'xifpd itk lr ozpe' ly oicd miiwzn `le
.dea` xn`y iriaxd

:`xnbd dywnàkéì eúåmiaixwny mitqep mipte` oi` ike - §¥¨
,mgl `la xifp inlyàkéàäå,oldlc ote`a ok epivn `lde - §¨¦¨

`ziixaa epipyy(:gn zegpn),øàLeàlL ïèçML øéæð éîìL ìk §¨¨©§¥¨¦¤§¨¨¤Ÿ
ïúåöîk,xg` oaxw myl xnelk ,onyl `ly -íéøLkinlyl §¦§¨¨§¥¦

,dacpì íéìòaì ïéìBò àìåäáBç íeLzaeg ici mda `vei epi` - §Ÿ¦©§¨¦§¨
,xg` li` `iadl jixve ,xifp inlyåel` dacp inlyíBéì ïéìëàð §¤¡¨¦§

ãçàmilk`py `nlra minlyk `le] xifp inly oick cg` dlile ¤¨
lkn ,dacpl `l` xifp inlyl miaxw mpi`y s`e ,[mini ipyl
ixneg lk mda bedpl jixv ,xifp inly myl eycwedy oeik mewn

.xifp inlyàì ,ïéðeòè ïðéàåz`adíçì`lyky lirl x`eank , §¥¨§¦Ÿ¤¤
,mgl mi`ian oi` 'xifpd itk lr ozpe' miiwznòBøæ àìåleyia - §Ÿ§©

dtipdle li`d mr rexfd z` lyal jixv xifp inlyay ,rexfd
zexifpdy meyn ,bdep df oic oi` el` minlyae ,xifpd itk lr
recn ,dywe .mixg` minly `iadl jixv `l` ,mda zxzip dpi`
ingl `la minly li` ly mipte` drax` wx idi` xa dea` dpn
mipte` yi ok`y :`xnbd zvxzn .df ote` mb ep`vn `ld ,xifp
meyn elld drax`d z` wx hxit idi` xa dea`e ,mitqep

yáéLç à÷ ïúåöîkla` ,ozevnk ehgypy mili` wx dpny - §¦§¨¨¨¨¦
ehgypy mili`áéLç à÷ àì ,ïúåöîk àlL:dpn `l - ¤Ÿ§¦§¨¨Ÿ¨¨¦

:lirl d`aedy dpyna epipyúîxifpd,íéîeúñ úBòî Bì eéäå ¥§¨¨§¦
äáãðì eìté: ¦§¦§¨¨
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc xifp(iriax meil)

,dacp zler zernd lkn aixwdl xzen ji` :`xnbd dywnàìäå©£Ÿ
ïäa ïéáøBòî úàhç éîcoaxw xear eyxted zerndn wlg `ld - §¥©¨§¨¦¨¤

lk z` mda `iadl ick zernd z` yixtd ixdy ,z`hg
zvxzn .dacpa m`iadl xyt` i` z`hg ly zerne ,zepaxwd

:`xnbdäëìä ,ïðçBé éaø øîàipiqn dynløéæða àéäzerny ¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦
zern mb mda yiy it lr s` ,dler mdn e`iai zexifp ly minezq

.z`hgÂ
øîà Lé÷ì Léøweqtdn z`f micnely ,xg` uexiz(gi ak `xwie) ¥¨¦¨©

FpAxw aixwi xW` l`xUiA xBd onE l`xUi ziAn Wi` Wi`'ìëì ¦¦¦¥¦§¨¥¦©¥§¦§¨¥£¤©§¦¨§¨§¨
íúBáãð ìëìe íäéøãðep` df weqtne ,'dlrl 'dl Eaixwi xW` ¦§¥¤§¨¦§¨£¤©§¦©§Ÿ¨

y micneläøîà äøBzäyäáãðì àäé øãð øúBîexzepy zerny - ©¨¨§¨©¤¤§¥¦§¨¨
zler mda e`iai xcpd eze` jxevl m`iadl xyt` i`e xcpn
.xcp `id zexifp zlaw ixdy ,xcp xzen md zexifp zerne ,dacp

:`xnbd dywnì àîìLaitäëìä øîàc ïðçBé éaøipiqn dynl ¦§¨¨§©¦¨¨§¨©£¨¨
øéæða àéä,dacp zler minezq zernn mi`ianyéëäì eèîà- ¦§¨¦©§§¨¦

y `ed oicd jk meynàì ïéLøBôî ,ïéà ïéîeúñzernd m` wxy - §¦¦§¨¦Ÿ
,dlerl dfi` ,z`hgl eidi zerndn dfi` xn` `ly ,minezq eid
eid m` la` ,dacpl zernd lk zekled ,minlyl dfi`e
opi` ,zepaxwdn cg` lkl eidi zerndn dfi` xn`y ,miyxetn
dkldd dxqnp jky oeik ,dpyna x`eanke ,dacpl zekled

minezq wxy ipiqn dynl.dacpl ekliLé÷ì Léøì àlàxn`y ¤¨§¥¨¦
weqtdn micnely'íúBáãð ìëìe íäéøãð ìëì'`di xcp xzeny §¨¦§¥¤§¨¦§¨

,dacpl ekli zernd lk okle ,dacpl,dywàéøéà éàîïéîeúñ- ©¦§¨§¦
dfi` yxit `lyk wx `ed dacpl ekli zernd lky oicd recn

`ld ,oaxw lk xear od zernïéLøBôî eléôàdfi` yxit m` mb - £¦§¨¦
,dacpl zernd ekliy oicd zeidl jixv oaxw lk xear od zern

.xifpd zn m` 'xcp xzen' zernd mi`xwp dfk dxwna mb ixdyÂ
:`xnbd zvxzn,àáø øîàzernaïéLøBôîzern dfi` xn`y - ¨©¨¨§¨¦

,zepaxwdn cg` lkl eidiàìzøîà úéöîz` xnel leki jpi` - Ÿ¨¦¨§©§
y meyn ,dacpl didi xcp xzeny oicdéaø éác àpz d÷ñt øák§¨©§¨©¨§¥©¦

ìàòîLéeyxcn ziaa dzpypy `ziixaa oicd dfa wqtp xak - ¦§¨¥
dxeza aezky dn lr ,l`rnyi iax ly(ek ai mixac)éLã÷ ÷ø'E ©¨¨¤

éøãðe Eì eéäé øLàE.''d xgai xW` mFwOd l` z`aE `UYweqte £¤¦§§§¨¤¦¨¨¨¤©¨£¤¦§©
xak yxetn mpic ixdy ,mnvr minlye dler lr xacn epi` df

`xwiea(`k-`i f ,a e)y xnel jixv `l` ,íúøeîúáe íéLã÷ éãìåa¦§¨¥¨¨¦¦§¨¨
øaãî áeúkäzcnerd minly znda cle lr xacn weqtdy - ©¨§©¥

lr xn`e dler e` minly znda el dzidy in lr e` ,axwidl
zendad izyy `ed oicdy ,'ef zxenz ef didz' zxg` dnda

e .'miycw zxenz' z`xwp dipyd dndade ,zeyecwïúðwz äîly ©©¨¨¨
,weqtd jynda aezkk ,dlere minly ly zexenze zecle mze`

,''ä øçáé øLà íB÷nä ìà úàáe àNz'x`yn dpey epi` mpicy ¦¨¨¨¤©¨£¤¦§©
.ycwnd zial m`iadl jixve miycw

:`ziixad zl`eyïBæîe íéî íäî òðîéå ,äøéçaä úéáì íìòé ìBëé̈©£¥§¥©§¦¨§¦§©¥¤©¦¨

eúeîiL ìéáLalik`dl `le ycwnd zial mzelrdl jixv ile` - ¦§¦¤¨
,[dzxenzae z`hg clea mibdepy enk] my ezeniy ick mze`
ixdy 'z`ae `yz' weqtd miiwzn dfae ,maixwdl jixv oi`e

.ycwnd zial [m`iad-] m`ypøîBì ãeîìzjynda aezk - ©§©
weqt eze`éúBìBò úéNòå','ícäå øNaä Eweqtd `ae,Eì øîBì §¨¦¨¤©¨¨§©¨©§

dúøeîúa âBäð äìBòa âäBð äzàL Cøãkyiy mipicd mze` - §¤¤¤©¨¥§¨§¦§¨¨
e ,dlerl miaixwn dxenzd z` mbe ,dzxenza mb yi dleraCøãk§¤¤

íäéãìåa âBäð íéîìLa âäBð äzàLminlya yiy mipicd mze` - ¤©¨¥¦§¨¦§§©§¥¤
zxenz oke ,minlyl miaixwn zecled z` mbe ,mdizeclea mb yi

.minlyl axwiz minly
:`ziixad dkiynnìBëéy df weqtn cnlp ile` -óàaúàhç ãìå ¨©§©©¨

íLà úøeîúeoicd,ïkjixv dzxenz e` z`hg znda ly cle mbe §©¨¨¥
daixwdl jixv my` znda ly dxenz mb oke ,z`hgl maixwdl

.my`løîBì ãeîìzd weqta -aezk xen`÷ø'Eidi xW` LiWcw ©§©©¨¨¤£¤¦§
oicd minlyae dlera wxy hrnl d`a 'wx' dlinde ,'LixcpE Ll§§¨¤

,okéøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøácCjixv `l - ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¨¦
weqtn `l` ,my` zxenz miaixwn `ly 'wx' dlindn cenll

y ,z`f micnel xg`øîBà àeä éøäweqta aezk -(d f `xwie)iabl £¥¥
my`,'àeä íLà'y micnel '`ed' dlindneàäé Búééåäa- ¨¨©£¨¨§¥

.ezxenz `idy zxg` dnda `le envr eze` wx my`l eaixwiy
xzen `aiwr iaxl oiae l`rnyi iaxl oiay `ziixaa x`eane
mil ekliy z`hg zern xzenl oicd `ede ,dzn z`hg znda
mdixcp lkl' weqtdn cenll yiwl yix leki `l okle ,glnd

.dacpl ekli miyxetn zerny 'mzeacp lkle
:`ziixad ixaca dpc `xnbdéðz÷d`aedy `ziixaa epipy - ¨¨¥

zexenze zecle zelrdl mikixvy weqtd on epcnly ixg` ,lirl
,ycwnd zial dlere minly lyòðîéå äøéçaä úéáì íìòé ìBëé̈©£¥§¥©§¦¨§¦§©

éúBìBò úéNòå' øîBì ãeîìz ,eúeîiL ìéáLa ïBæîe íéî íäî,'E ¥¤©¦¨¦§¦¤¨©§©§¨¦¨¤
,mzxenze mdizeclea mb yi minlye dlera yiy mipicd mze`y

:`xnbd dywne .`ziixaa lirl x`eankéànàjixv recn - ©©
oi`e dlere minly ly zexenze zecle miaixwny weqtn cenll

,ezeniy ick oefne min mdn mirpenïéøéîâc àeä úàhç ãìå àä̈§©©¨¦§¦¦
äúéî daze`hg yng iabl ipiqn dynl dkld dxn`p `ld - ¨¦¨

zecle iable ,z`hg zxenze z`hg cle mb mdipiae ,zezn mdy
ekliy ipiqn dynl dkld dxn`p `l dlere minly ly zexenze

.dfn mhrnl weqt jixv `le ,dzinl
:`xnbd zvxznàø÷ åàì éàly cgein weqt did `l m` - ¦¨§¨

minly ly zexenze zecle miaixwny cnll 'jizeler ziyre'
,dlereàðéîà äåäipiqn dynl dklddy xnel mileki epiid - £¨£¦¨

el` ze`hgy envr oicd z` cnll d`a `l ,z`hga dxn`py
y cnll `l` ,zeznúàhç ãìåxyt` zeznd ze`hgd z`y - §©©¨

zindl,íB÷î ìëa,ycwnd ziaa `weec e`le §¨¨
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אגרות קודש
 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הבהיר ח"י אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

לא נראית לי הסברא שילמוד בביה"ס בכתות מעורבות וכיו"ב, שהרי זה נתינת הכשר, ולא 

עוד אלא שגם מעין פרצות גדר דהנהגת החוג בו נמצא, והרי הזן ומפרנס לכל המציא לו פרנסתו עד 

עתה, ובודאי שגם בשנה זו החדשה ימציא לו פרנסתו בחן ובחסד וברחמים, ואף שבתקופתנו זו עבודה 

בחינוך עטה"ק ענין הכי נעלה וחיוני הוא, הרי עוד חזון למועד כשאפשר יהי' לסדר הדבר באופן שלא 

תהינה כל סרכות בהאמור.

בברכת חתימה וגמח"ט.



קצז
oiglbn el`e` cenr dk sc ± iyily wxtxifp

øéæðá àéä äëìä ïðçåé éáø øîàÐ od oiaxerny it lr s` ,od oinezqe li`edc ,jk Ð

.dacpl eltiäáãðì àäé øãð øúåîzn xaky ,ikixv `l zern ipdc oeik ,inp `kde Ð

.oday z`hg incl oiyyeg oi`e ,dacpl eltie ,xzen edl eed Ðïéîåúñ éëäì åèîàÐ

.oinezqn `l` epicia dkld oi`c ,dacpl eltic opzùé÷ì ùéøì àìàon dil witnc Ð

oinezq `ixi` i`n ,`xw?oeik ,oiyxetn elit`

z`hg inc :ipz i`n`e ,xzen dil ded Ð znc

glnd mil ekli?éáø éáã àðú ä÷ñô øáë
ìàòîùé.`lf` dzinlc Ðøùà êéùã÷ ÷ø

'åâå êì åéäé,eiykr ody miycw oze` od in Ð

daixy ,mdizgz mixg` cinrdl micizre

miycw icle xne` ied Ð "jl eidi xy`" aezkd

xn`py enk Ð ozpwz od dne ,ozxenze

.eixg`líå÷îä ìà úàáå àùúdpiy `ly Ð

l` milery Ð miycw x`yn aezkd oda

dler m`" `xwie zyxta aizkck ,mewnd

ld` gzt l` epaixwi minz xkf xwad on epaxw

.minly igafa aezk jke ,"creníìòé ìåëé
ïåæîå íéî íäî òðîéå äøéçáä úéáìmqipkiy Ð

eixg`l xnel cenlz Ð ezeniy liaya dtikl

jizeler ziyre"mce 'ebe gafn lr mcde xyad

,"lk`z xyade jidl` 'd gafn lr jtyi jigaf

bedp Ð dlera bdep dz`y myk :jl xnel

bedp Ð minlya bdepy jxck ,dzxenza

,aiyg `l dler iabl odizecle .mdizeclea

m`" Ð minly la` .xkf `l` d`a dler oi`c

,cle `kil my`a inp oke .aizk "dawp m` xkf

.xkf `l` `a epi`c÷ø øîåì ãåîìúoi`y Ð

zecle dler zxenza `l` xacn aezkd

mce" .my` zxenze z`hg clea `le ,minly

.minly epiid Ð `xwa aizkc "jtyi jigaféáø
êéøö åðéà øîåà àáé÷òixdy ,my` hrnl Ð

yxtn onwle .eziieda "`ed my`" xne` `ed

.xn`w i`níìòé ìåëé éðú÷xn xn` :enk Ð

jizeler ziyre" xnel cenlz Ð mlri leki

icle eznei `l ikd meyn Ð "jizeler ziyre" `pngx azkc `nrh ."mcde xyad

.dzinl ilf` Ð `xw azk `l i` `d ,dler zxenze minlyúàèç úåãìå éáâ àä éàîà
äúéî éøîâã àåämiycw zecle x`y iab `le ,(a,`k) dxenz zkqna ,cala Ð

.mdizexenzeàø÷ åàì éàlka mizn z`hg icle :`pin` ded Ð "jizeler ziyre" Ð

.ody mewn
ìáà
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.ezexifp zvwnl xity rnyn Ð "zexifpl"c ,minly olekn e` ,z`hg olekn dyr` dvx`

zern" xn`e zern yixtda ixii`c ,dacpl eltic oinezq zern el eide znc `kid la`

,jklid .xn`w "zepaxw" `dc ,cg` oaxw oleka `iadl lkei `l Ð "izexifp zepaxwl elld

oiaxern z`hg inc `lde ?dacp oleka `di ji` :jixt jkl .z`hg inc elld zerna yi

sc) dlirnc oizipzn oeyl ayiizn dfae .oda

oilren oi` Ð zexifpl [zern] yixtnd :(`,`i

ixiine] ,minly oleka `al oiie`xy iptn ,oda

.oinezq zern el eide zn :ipz ikd xzae .['ipzn

zn :xninl dil irai` ikde ,opixii` oinezqa `de

`wec xn`c [ixiin `w] `kd `l` !dacpl elti

cg` oleka `iadl leki f`c ,"izexifpl"

jkle .xn`w eizepaxw lk` rnync ,eizepaxwn

inp elit`e ,oinezq zern el eide zn :`tiqa ipzw

.dacpl elti olek Ð "izexifp zepaxwl el`" xn`

el`" :(a,ek) [onwlc] (`axlc) `eddn gken oke

inc Ð zne "izexifp x`yl x`yde iz`hgl

dler eivga `iai x`yde ,glnd mil ekli z`hg

x`yd" xn`c meyn rnyne .minly eivgae

zepaxwl" xne`k dil opiaygc ,"zexifp x`yl

`le ,"izexifpl x`yde" xn` la` ,"izexifp

minly e` ,dler mdn dyri olekn Ð "x`yl"

.d"dbd :wgvi epiax yxit jk ,olekn

äëìäxifpa `id`ed ipiqn dynl dkld Ð

incy it lr s` ,dacpl elti [oinezqc]

`gken onwl ,daxc`e .oda oiaxern z`hg

(xcp) [f`] oda axern `wec z`hg incyk

dler inc m` la` .dacpl eltiy dkld dlawzp

eltiy oda xn`p `l Ð cgi oiaxern cal minlye

.minly oiivge dler oiivg `iai `l` ,dacpl

éáøl xne` yiwl oa oernylkle mdixcp lk

dacpl didi xcp xzen dxn` dxezd mzeacpÐ

xcpy ici lr ,oi`a md xcpa Ð xifp zepaxw lke

inewe`l `ed `xaqe .z`hgd elit`e ,xecpa

,dl zgkyn `l xzen x`yac ,i`d ik xzena

oke ,dler mdn aixwdl leki Ð zendad elfedy ,exzezpe dlerl [zern] yixtd m`c

minlye dler z`hg ,i`d ik mezq xzena mcinrdl `xaqe .dligzn yixtdy enk minly

.cgi oiaxern

àîìùá`l oiyxetn oi` oinezq ikdl ehn` xifpa `id dkld xn`c opgei iaxloky Ð

:`nipc ,oiyxetn elit` yiwl oa oerny iaxl `l` .ipiqn dynl dkld zipyp

?`l oiyxetn :oizipzna ipz i`n`e ,aezkd xac `ln `xwn

ïéùøåôîzxn` zivn `lxzen `xwp lkdc .dacpl `le ,lif` ceai`lc dly xzena `nip inp ikde .dacpl `le ,dzn z`hg clec l`rnyi iax iac `pz dwqt xakc ,dacpl eltic Ð

zern el eide ,zne ezexifpl zern yixtdc `kid (`,`i) dlirn zkqna opzc `idd e` ,dlra dl xtide oiyxetn yixtnc `kd ik ,z`hg zxenz oia z`hg cle oia ,z`hg

,dzn Ð z`hg [`pzc] ,l`rnyi iax iac `pz iiez`l dil `gip `l` ,dzn z`hg dl ixinb dkldc xninl ivnc oicd `ede .mdilr zexzen my Ð onvr z`hg opi`y dl` lk ,oiyxetn

.dler axwiz dler :xn`wc ,epizpyna enk ,dipick cg` lk minly eaixwi Ð minlye dler÷øjl eidi xy` jiycwel` Ð "jiycw wx" :yixc "miycw el`" wxt yixa dxenza Ð

."minly zxeze dler zxez z`f" `xwiea yxetn xak ixdy ,jixhvi` `l ediiteb minlye dlerlc .zecleed el` Ð "jl eidi xy`" ,zexenzdéàîåleki milyexia z`ae `yz ozpwz

ezeniy ick oefne min mdn rpnie dxigad zial mlri.dzinl elf`c ,z`hg zxenzae z`hg clea oiyery jxck mqipki ,xnelk Ðãåîìúmcde xyad jizeler ziyre xnel`tiq Ð

dz`y jxcke ,ozxenza bedp Ð gafnl oiaixwy xnelk ,dlera bdep dz`y jxck :jl xnel ,"jiycw wx" `xw i`d dil jinqe ,minly epiide Ð "lk`z xyade jtyi jigaf mce" `xw i`dc

.cle hwp dawpc minly iabe ,cle dia jiiy `l xkfc ,dler iabl dxenz hwpe .dclea bedp Ð "lk`z xyade" aizkc ,minlya ixii` `xwc ditiqc ,minlya bdepìåëéz`hg cle s`

'eke my` zxenzeaxwiy xnelk ,my` oic my` zxenzae ,z`hg oic ea bedpz z`hg clea s` leki :xn`w ikde .xkf `a `edy ,dxenz my` iabe ,dawp d`a `idy ,cle hwp z`hg iab Ð

.oiherin oiwxe oik`c ,my` zxenze z`hg cle ihernl Ð "wx" xnel cenlz Ð my` myle z`hg myléáø] xne` `aiwr.envr my` `l` my`l `ian epi`c .[jixv epi`éðú÷leki

mlri.xn xn` :enk Ðéàîàådzin ixinbc `ed z`hg cle iab `dextkzpye ,dilra ezny z`hge ,z`hg zxenze ,z`hg [cle] :od el`e ,zezn ze`hg yngc dl ixinb `zklidc Ð

?ezeniy iziz `kidn Ð dlere minlya ixii` `le li`ede .dzpy dxarye ,xg`a dilraéàmewn lka z`hg cle `pin` ded `xw e`lminlyne dlern la` .ezeniy ,oileaba dvxiy Ð

.dxigad zial m`iai Ð[a cenrl jiiy]éðú÷i`c ,my` axw epi`y xnel Ð `z`c `ed my`l 'ek eaixwi [`lc] `xw il dnl `d wx xnel cenlz ok my` zxenze z`hg cle s` leki

jixt ,dler my`a dzn z`hgay lk yxitc ,mz epiax yexitl .drex my`a dzn z`hgay lkc [`zklid inp `d :jixte .dler zxenz oick] my` zxenza bedpz `pin` ded Ð `xw e`l

jixv inp z`hgl i`cec :ipyne !dler `l` ,my` daixw `l my` zxenzc dkldc ,`zile .dler oic dler zxenza bdepy oick [my` zxenz oicc `pin` ded `xw e`l i`c] rnync :ikd

ziyre z`ae `yz" aizkck ,minly myl i`de dler myl i`d ,epina cg` lk axwi [minly] clee dler zxenz :`xw rnyn ikdc .dyra dlr i`w Ð my`e z`hg [axw m`y] xnel ,`xw

,"xyad jizeler,dler myl aixw `zklidn my` zxenze ,`zklidn dzn z`hg cle `l` .dler myl my` zxenze z`hg myl aixwze `yz `l Ð my` zxenze z`hg cle [`d]

.`xw ol rnyn `w ,aiigin `l Ð dil aixwn i`c ,my`e z`hg aixwi `ly `zklid `pin` ded Ð `zklidn i`c .dyr dyr llkn `ad e`l ,jenqac mz epiax yexitl
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קצח
oiglbn el`ea cenr dk sc ± iyily wxtxifp

íéùã÷ éãìåå ìáà."z`ae `yz" aizkck ,ezenie dxigad zial elri Ðïì òîùî à÷
.minlye dlerl edl exyc Ð "jizeler ziyre" Ðàúëìäî éà àìàrnyn `w `le Ð

diaixw` i` la` ,drex my`e z`hg cle dlf` dzinlc `zklid :`pin` ded ,`xwn ol

.dlr aiigil `l Ðàø÷ ïì òîùî à÷`ed ipdc ,hrnl `l` "wx" oi`e ,"wx" aizkc Ð

aixwn Ð "jizeler ziyre" `xw eda yxtnc

z`hg cle la` ,mdizexenze odizecle dz`

Ð my` zxenzeediilr i`w edl aixwn i`

.dyr Ð dyr llkn `ad e`lc ,dyraíùà
äééòøì ÷úéðùdxary e` ,my` zxenz oebk Ð

wzipe .ezny e` ,eilra extkzpy e` ,ezpy

xknie ,a`zqiy cr drxie `viy Ð diirxl

.dler myl ehgye yicwdy ,dacpl einc eltie

øùëxknp `ed men ea letiykl eteqe li`ed Ð

:ol rnyn `we .dacp zler einca oi`iane

ehgy `ly s` ,wzip `l `d ,wzipc Ð `nrh

.xyk epi` Ð mzq ehgyy `l` ,dler myl

àäé åúééåäá àåä àø÷ øîàã`ly onf lkc Ð

:xg` oipr .leqt Ð eilrn my` zxez wzip

yixtde ca`e eyixtdy oebk Ð wzipy my`

:xn`e xafb `ae ,`vnp jk xg`e ,eizgz xg`

Ð dler myl ehgye xare ,diirxl df wzpi

lilk ezeyrle dler myl enc wexfl xyk

iycwe xkf dfc meyn ,dligzkl elit` dlerk

dlere my`ac ,miycw iycwe xkf dfe miycw

ohgyy miycw iycw x`y la` .dawp `kil

,dler myl onc wexfl xeq` Ð dler myl

myl ohgy ik od oixykc ,dlerk lilk opi`e

`l` ,dpey`xd ozxezn oi`vei oi` la` ,daeg myl milral elr `ly `l` dler

,dlerk lilk ezeyrle enc wexfl ixy `l Ð wzip `l `d wzipc `nrh .eniiw ozwfga

,dler ozeyrl xeq` mlerlc ,migaf x`y iab la` .`di eziieda Ð "`ed" `xw xn`c

zkqna xn`ck ,dler myl onc wexfle zepyl xeq` Ð dler myl ohgyy it lr s`y

.`di eziieda "`ed" azkinl jixhvi` `l jklid Ð [lefile] ipyil ipd lk :(`,a) migaf

,leqt Ð wzip `l la` ,dler myl enc wexfl xyk dler myl ehgye wzip :xg` oipr

xn`c Ð `l dler myle ,eilra extkzp ixdy ,dil wixf ivn `l my` mylc meyn

m` ,extkzpy mcewy mykc .`di eziieda Ð "`ed" `xw`l` epi` Ð dler myl ehgy

wxef epi`e my` zwfga ied izk` Ð wzip `le li`ed ,extkzp ik inp ikd ,my` myl

x`y la` .sxyi xyade jtyi mcd `l` ,extkzp `dc ,`l inp my` myle .dler myl

enc wexfl xyk Ð minly myl gqtn wzip `l elit` ,diirxl wewfy gqt oebk ,miycw

i`" xninl `ki` inp `aiwr iaxl :`iyw i`e .minly myl exihwdle minly myl

`ad e`le ,daixw ezxenz oi`e axw `ed my` inp `nipc ,'ek "`pin` ded `zklidn

sili `wc `nw `pzl `nlyac ,ikd xninl `kil `aiwr iaxl !dyr dyr llkn

dilr i`wc rnynl `ki` ikdl Ð "ziyre" `xwa dyr aizk `dc "jizeler ziyre"n

`ed" aizk `le ,`xwa dyr aizk `l `dc ,ikd xninl `kil `aiwr iaxl la` ,dyra

.`cegl "`ed" `l` `xwa "axwøéæðá àéä äëìä øî øîàz`hg incy it lr s`c Ð

.dacpl elti Ð oda miaxernàëéì åúåxifpa `l` Ð?.`ipzc `d `ki`deéáééç øàùå
äøåúáù ïéðé÷.cxeie dlera ody Ð
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`w ,dvxi m` minlye dler daixwi la` ,my`e z`hg daixwi `l `pin` ded `xwn i`e

.`wec dler daixw my` zxenze ,dzn z`hg :`zklid ol rnynéáøoi` xne` `aiwr

`xw il dnl `d daixw ezxenz oi`e axw `ed `ed my` xne` `ed ixd jixv:xn`z m`e Ð

:xnel yie !l`rnyi iaxl lirl ipyck ,dyra dilr mwinl `xw jixhvi`c dil ipyil

iedc "wx" enk [jk lk] dyr rnyn `l "`ed"c

iaxl `aiwr iax xn`w i`ne :xn`z m`e .`herin

`xw xity jixhvi` `d ?jixv epi` l`rnyi

jixve "`ed"n rnyn `lc ,dyrl l`rnyi iaxc

iaxc dizlina irhw `rhin `aiwr iaxc :xnel

iaxl dil zilc dizrc `wlqc ,l`rnyi

iax iziin `le ,ze`hg yngc `zklid l`rnyi

`l` ,dyr` cnll "wx"c `xw l`rnyi

epi` :[xn`] ikd meyne .axw epi`y ,`herin`

`herin xity rnync ,['eke xne`] `ed ixd jixv

dil xn`w i`n ,izk`e :xn`z m`e .axw epi`c

`l diteb `aiwr iax [`d] ?jixv epi` `aiwr iax

xn` `ped axckl `l` ,`yxc i`dl "`ed" yixc

l`rnyi iaxl mb ok m` Ð dil `xiaq ax

iax dil xn`w i`ne ,`ped axckl dil jixhvi`

oeik ,jixve jixv `d ?"wx" jixv epi`c `aiwr

yie !`ped axck ,`pixg` `yxcl `z` "`ed"c

`aiwr iaxc ,xity iz` ziyixtc i`nlc :xnel

dil zilc xaqe ,l`rnyi iax ixaca drh

"wx"c `xw izii` `le ,ze`hg yngc `zklid

jcicle :xn`w ikdle ,daxwdn ihernl `l`

axw `lc xnel "wx" zkxvne ,dkldd jl zilc

"`ed"n yxcinl ivn xityc ,"wx" jixv epi` Ð

il `kixv `l my`ae ,zezn ze`hg ynga `zklid il zi`c icicl `nlya .diteb my`a

"`ed" opiyxce ,my` axw `lc `zklidn dil `wtpc ,daxwdn my` ihernl "`ed"c `xw

`yxc `l` ,`zklid jl zilc jcicl `l` .dyrl Ð "wx"c `xw `z` ike ,`ped axckl

my` zxenz htyn yexczy aehc ,"wx"l jixv epi` Ð daxwd xeqi`l "wx"c `xwn

.`ped axckl yexczyn xzei ,diteb my`a aezkd "`ed"néëå`xw `z`wzipy my`l

lke .zenz Ð dzpy dxar ,dilra extkzp ,dilra ezny z`hg :ol `niiwc diirxl

[ca`py] my` oebk .drexl xqnpy Ð diirxl wzip epiide .drex my`a Ð dzn z`hgay

`iaie ,a`zqiy cr drxiy jixhvi`c ,drex Ð `vnp ok ixg`e ,xg`a eilra extkzpe

[mzq] ehgye egwl ,zendad drxnl epzpe ewzpy xg` m`c `ped ax [xn`we] .dler einca

.dlerl oiltep eid einc seqaly oeik .dler iede ,xyk Ð÷úéðxn`c `l wzip `l oi`

`di eziieda `ed `xw,ikdl i`w `lcn ,rnyn "`ed"n :yexit .leqte ,my` eziiede Ð

`d ?"`ed"c `xw il dnlc :`qxib i`dl dywe .wezip irac opireny`l "`ed" `z`

irac `nl` ,drex my`a Ð dilra extkzp epiidc ,dzn z`hgay lkc `ed `zklid

xg`l dxifb :ipyne !inp wzip `l ik ikd i` :xn`w (`,ai) zereayc `nw wxtac ,eze !wezip

`xwn dil witn `kde ,`nlra opaxcn `l` ied `l wezipc `nl` .dxtk iptl eh` dxtk

:zipyip [`zklidc] ,mz epiax yxite !wezip irac `id dkld `de :dyw inp mzd`e !"`ed"c

Ð drex my`a :cenlzd xn`wc `de .wezip mey `la ,dler my`aÐ [dzn z`hgay lk]

xne` `kde .dxtk iptl eh` dxtk xg`lc dxifb meyn ,[diirx] irac opax exfbc meyn

opax `l` ,wezip irac `ed `xwn `l i`cec ,"`l wzip `l oi`" wzip opiqxb `lc mz epiax

dxtk xg`l dxifb :xn`wc ,(my) zereayc `nw wxta gkenck ,diirxl wezip irac exfb

.dxiwr ira `ped axc xn`c o`nl `ki` (a,br) "mixac el`" wxt migqtae .dxtk iptl eh`

dlerl einc cner seq seq `lde ?yexita dler myl ephgyiy jixvy ,dxiwr ira `nrh i`n :eyexit ikd dicicle ,`nrh i`n :opiqxbe .xyk dler myl ehgy :`ped axc dizlina ipze

`ped axc migqta mzd xn`c o`nl `ki`edlerl xyk inp dxiwr `la oicd `ed `zkldn `d .dler myl yexita epxwriy cr my` ziieed ,`di eziieda Ð "`ed" `xw xn` !a`zqiyk

meyn i`c ?eilr my` my dide li`ed ,dxiwr ira `l `nrh i`n :`yexit ikde ,`nrh i`n :opiqxb inp dicicle ,dlerl xyk Ð mzq ehgy :`ped axc dizlina `pze ,dxiwr ira `l

xw xn`c (`ed) :ipyne !dxiwr ici lr `weec `ni` Ð dler [axwc] zipyipc `zklidzeidl cizry enk .[dxiwr iptl s` (dide) dlerl cner dxtk xg`l `diy] `di eziieda Ð "`ed" `

.opiyxtck ,`nlra opaxcn `l` ira `l diirxl wezip xnl oia xnl oia .dxiwr mey `la didi Ð dler epiid Ð a`zqiykøîàxifpa `id dkld xn.dacpl elti minezqc :yexit Ð

dnda z`hg `iadl oleka [dvx] ,xiyrde ,lc ecera epiwl zern yixtde `ed lc m` ,serd zlere serd z`hg ezxdhl `iany rxevn oebk ,dxezay oipiw iaiig x`ye :`ipzde ?`kil eze

xiyrdyk okle ,dler ly e` z`hg ly zg` dcixt oleka `iadl ecia dide ,"ezrxvl el` ixd" xn` dligz zernd yixtdy dryay xnel jixve :b"de !ezian `iai dlerde ,`iai Ð

lkei `l xiyriykle ,dlerl zvwne z`hgl einc zvwn lg cin dyxtd zrya "ezrxv zepaxwl" xn` la` .lirl izyxitck ,dnda zler e` dnda z`hg eze` inp oleka oda `iai

.minly oleka `iadl ecia oi` Ð "zexifp zepaxwl el`" xn` la` ,"ezexifpl" xn`c `kid `l` minly oleka `iadl ie`xy iptn opixn` `lc .dnda zler e` dnda z`hg olekn `iadl

zvwn yixtdy :inp i` ,"ezrxv [zepaxwl"] xn`c ixiin Ð z`hg olekn `iadl leki oi`c rnyn ,ezler siqen oi`e ez`hg incn ezaeg `iane siqen :(`,`n `nei) "itlwa sxh" wxtae

.d"dbd o`k cr .dlerl zvwne z`hgl
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.øéæða àéä äëìä :øî øîà .àäé Búééåäa ¯ "àeä"©£¨¨§¥¨©¨£¨¨¦§¨¦
äøBzaL ïépé÷ éáéiç øàLe :àéðúäå ?àkéì eúå§¥¨§¨©§¨§¨©¨¥¦¦¤©¨
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc xifp(iriax meil)

äøéçaä úéáa íéLã÷ éãìåeminly ly zexenze zecle la` - §¨¥¨¨¦§¥©§¦¨
`weec zindl jixv ,ipiqn dynl dkld mda dxn`p `ly dlere

,'mewnd l` z`ae `yz' aezky enke ycwnd ziaaïì òîLî à÷̈©§©¨
àìczecle aixwdl mikixvy cnln 'jizeler ziyre' weqtd - §Ÿ

.dzinl mikled mpi` mde ,dlere minly ly zexenze
:`ziixad ixaca oecl dkiynn `xnbdéðz÷`ziixaa epipy - ¨¨¥

(`"r lirl)zecle aixwdl mikixvy weqtd on epcnly ixg` ,
,dlere minly ly zexenze,ïk íLà úøeîúe úàhç ãìå óà ìBëé̈©§©©¨§©¨¨¥

÷ø' øîBì ãeîìzzhrnn dxezde ,'LixcpE Ll Eidi xW` LiWcw ©§©©¨¨¤£¤¦§§§¨¤
z`hg ly zexenze zecle la` ,ok oicd minlye dlera wxy

:`xnbd dywne .diirxl my` lye dzinl mikledàø÷ él änì̈¨¦§¨
`ld ,weqtdn df oic cenll `ziixad dkixv recn -àúëìéä¦§§¨

dì éøéîby ipiqn dynl dkld epcnl xak -äúéîì úàhç ãìå §¦¥¨§©©¨§¦¨
ìéæà:`xnbd zvxzn .dzinl jled -énð éëäcley oicd ok` - ¨¦¨¦©¦

,ipiqn dynl dkldn cnlp dzinl jled z`hgàeä íLàì àø÷e§¨§¨¨
àúàcoi` df lry ,my` zxenz iabl cnll `a 'wx' weqtde - §¨¨

.my`l daixw dpi`y ipiqn dynl dkld
,`xnbd dywndì éøéîb àúëìéä énð íLàmb `ld -my` iabl ¨¨©¦¦§§¨§¦¥¨

y ,ipiqn dynl dkld yiäòBø íLàa äúî úàhça eléàL ìk- ¨¤¦§©¨¥¨§¨¨¨
`ed my`a oicd ,zenz dndady oicd z`hgay dxwn lk
minca e`iaie dze` exknie ,men da letiy cr drxz dndady
z` miaixwn `ly oicd xn`p xak my`a mb ok m`e .dacp zler

.'wx' zaizn z`f cenll jixv recne ,my`l dxenzd
:`xnbd zvxznàúëìéäî éà àlàm` ,weqtdn herind `lel - ¤¨¦¥¦§§¨

miaxw mpi` my`e z`hg zxenze cley oicd z` micnel epiid
,ipiqn dynl dkldn wxàì déáéø÷à éàå ,àúëìéä àðéîà äåä£¨£¦¨¦§§¨§¦©§¦¥Ÿ

íeìk àìå déìò áéiçéìdkld yi mpn`y xnel iziid leki - ¦©©£¥§Ÿ§
z` aixwde xar m` carica la` ,dndad axwiz `l dligzklc

,melk df oaxw lr aiigzi `l my`l e` z`hgl dndadà÷̈
àø÷ ïì òîLîepcnll weqtd `a -déìò íéà÷ déì áéø÷î éàc ©§©¨§¨§¦©§¦¥¨¥£¥

äNòawx' xn`py ,dyr xeqi`a xar ,mze` aixwd m`y - ©£¥
aixwdl jixv minlye dler zxenze cle wxy cnlne ,'jiycw
,weqtdn wx micnel epiid m`e .my`e z`hg zxenze cle `le
cle aixwdl xeq`y mixne` epiid ,ipiqn dynl dkld dzid `le
maixwdl xzen la` ,my`e z`hgl wx my`e z`hg zxenze
epcnll ipiqn dynl dkldd d`ae ,minlyl e` dlerl

:drxi my`de zenz z`hgdy
`ziixaa epipy cer(`"r lirl):àáé÷ò éaøl`rnyi iax lr wleg ©¦£¦¨

,miaxw mpi` my`e z`hg zxenze cley 'wx' herindn cnly
eøîBàyéøö BðéàC,'wx' dlindn z`f cenllyøîBà àeä éøä- ¥¥¨¦£¥¥

my` iabl weqta aezk,'àeä íLà'micnel '`ed' dlindne ¨¨
yàäé Búééåäa.ezxenz z` `le envr eze` wx my`l eaixwiy - ©£¨¨§¥Â

:`aiwr iax ixac lr `xnbd dywnàø÷ él änìjixv recn - ¨¨¦§¨
,'`ed my`' weqtdn axw epi` my` xzeny cenll `aiwr iax

`lddì ïéøéîb àøîbipiqn dynl dkld epcnl -yúàhçaL ìk §¨¨§¦¦¨¨¤§©¨
,äòBø íLàa äúî:`xnbd zvxzn .lirl x`eankénð éëäok` - ¥¨§¨¨¨¨¦©¦

dkldn mircei ep` my` zxenz miaixwn oi`y oicd mvr z`
,ipiqn dynlàø÷ àúà éëåmy`' `aiwr iax `iady weqtde - §¦¨¨§¨

cnll `a '`edáøãì,ax ly epic z` -,áø øîà àðeä áø øîàc ¦§©§¨©©¨¨©©
äéiòøì ÷zépL íLàoebk ,men ea letiy cr zerxl epicy my` - ¨¨¤¦©¦§¦¨

xqnpe ,`vnp jk xg`e xg` oaxwa eilra extkzde ca`y my`
,dler einca e`iaie men ea letiy cr ezerxl ick drexlåmcew §

men ea ltpyì BèçLíLoaxwäìBò,øLk ,mixen` eid eincy oeik §¨§¥¨¨¥
.men ea letiy ixg` dlerl letil

:`xnbd zwiicne÷zéðc àîòèxyk dlerl ehgy m`y mrhd - ©§¨§¦©
,drexl xqnpy iptn `ed÷zéð àì àäxqnp `l oiicr m` la` - ¨Ÿ¦©

,dler myl ehgye drexlàì.dlerl xyky ax ly oicd xn`p Ÿ
drexl xqnpy mcew dlerl my`d z` eaixwd m`y df oice

n `aiwr iax cnl ,leqtàø÷ øîàcmy`' weqtd oeyln -,'àeä §¨©§¨
rnynyàäé Búééåäaaxwi `le my` oaxw x`yi my` oaxwy - ©£¨¨§¥

.diirxl wzpiy cr ,dlerl
ipiqn dynl dklda oecl zxfeg `xnbd(`"r lirl)zerny

:dacpl elti minezqøî øîàminezq zerny ,opgei iax zhiy - ¨©©
,mda miaxern z`hg incy it lr s` dacpl mikledàéä äëìä£¨¨¦

øéæða,zexifp zern oiprl dxn`py ipiqn dynl dkld `id - §¨¦
:`xnbd dywn .ok epi` oicd zenewn x`yaeàkéì eúåoi` ike - §¥¨

z`hg incy it lr s` dacpl miltep zerndy mitqep mixwn
,mda miaxernàéðúäå,`ziixaa epipy `ld -ïépé÷ éáéiç øàLe §¨©§¨§¨©¨¥¦¦

[mixetiv-]äøBzaLexn`py 'cxeie dler' oaxwa miaiigd lk - ¤©¨
,dlerle z`hgl zenda `iadl mikixv mixiyr md m`y ,dxeza
cg` dpei ipa ipy e` mixez izy `iadl mileki miipr md m`e

zclei e` rxevn oebk ,z`hgl cg`e dlerl
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

בו כותב אודות סברתו, ללמוד מלאכת סת"ם, ונכון הדבר במאד ומכמה טעמים.

ביר"ש שלו, אלא שאין הקב"ה בא  לעוררו אשר סופר סת"ם צריך להרבות  ובודאי למותר 

ואין הדבר תלוי אלא בהאדם, ואדרבה  זה,  ונותן מראש היכולת והכחות על  בטרוניא עם בריותיו, 

מוסיפין בסיוע שלו, וכמרז"ל הבא לטהר מסייעין לו, ועיין לקו"ת דברים פט, ד.

בברכת חתימה וגמח"ט.



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc xifp(iying meil)

Lmiipr eideíäépé÷ì úBòî eLéøôäexn`e ,mixetivd ziipwl - ¤¦§¦¨§¦¥¤
epiidc ,xiyr oaxw miaiige exiyrd jk xg`e ,'izrxvl el` ixd'

m` ,mixetiv `le zendaïäa àéáäì äöøzernd lka -úàhç ¨¨§¨¦¨¤©©
àéáé ,äîäazernd lka `iadl dvx m`e ,äîäa úìBòàéáé ,. §¥¨¨¦©§¥¨¨¦

lekie ,dler mbe z`hg mb zerndn `iaiy yxit `ly meyn
m`e .mdn cg` mda zepwlúî,df mc`ïéîeúñ úBòî Bì eéäå- ¥§¨¨§¦

,dlerl e` z`hgl md m` yxit `lyeìtézernd lkäáãðì- ¦§¦§¨¨
incy it lr s`e ,xeaiv ly dacp zeler zernd lkn eaixwi
dklddy opgei iax xn` recn ,dyw o`kne .mda miaxern z`hg

.mipiw iaiig lka oicd `ed `ld ,xifpa wx `id ipiqn dynl
:`xnbd zvxznðzdéì eîãc ïépé÷ éáéiçå øéæð àiax xn`yk - ¨¨¨¦§©¨¥¦¦§¨¥

mdy ,oipiw iaiigl oke xifpl ezpeek dzid ,'xifpa `id dkld' opgei
cg` xac lr cg` oaxwn xzei `ian xifpy myky ,xifpl minec
xac lr [z`hge dler] zepaxw ipy mi`ian oipiw iaiig mb jk

.cg`
:opgei iax ixac `xnbd zyxtne`id dkld' opgei iax xn`y dn

`a ,ipiqn dynl dkld yi xifpa `weecy rnyny ,'xifpaé÷etàì§©¥
àéðúc àäî,`ziixaa epipyy ,ok oicd oi`y dxwn `ivedl -éî ¥¨§©§¨¦

,úàhç áéieçî äéäLcifna dypery dxiar bbeya xary epiidc ¤¨¨§¨©¨
xcpe ,zxk `ed'äìBò éìò éøä' øîàåz`hgd caln dacp zler - §¨©£¥¨©¨

,aiig `edyúBòî Léøôäå,zepaxwd xear'éúáBçì elà éøä' øîàå §¦§¦¨§¨©£¥¥§¨¦
mb ,aiig ip`y dn lk xear zernd eidiy drnyn ef oeyly -

.dlerd mbe z`hgdm`ïäa àéáäì äöøz` el` zerna zepwl - ¨¨§¨¦¨¤
däîäa úàhç,aiig `edyàéáé àìz` yixtdy oeik ,leki epi` - ©©§¥¨Ÿ¨¦

oke .dlerd z` mb mda zepwl jixve ,eizeaeg lk xear zernd
mda zepwl dvx m`d z`äîäa úìBò,aiigzdyàéáé àìepi` - ©§¥¨Ÿ¨¦

dvxi m` mbe .z`hgd xear mb zernd z` yixtd ixdy ,leki
zerna miaxerny oeik ,leki epi` zendad izy z` zerna zepwl
inca z`hgd z` zepwl lelr `ede ,dler ince z`hg inc
inc lk' xnele ,zenda izy zgwl eilr `l` ,jtidl e` dlerd
yiy dlerd inc lke ,ef dnda lr elegi el` zerna yiy z`hgd

.'ef dnda lr elegi el` zernam`eúîixd' xn`y mc` eze` ¥
,'izaegl el`íéîeúñ úBòî Bì eéäåeidi zern dfi` yxit `ly - §¨¨§¦

,dlerd xear eidi zern dfi`e z`hgd xeareëìémekilyi -íéì ¥§§¨
çìnäoeik ,mc` mdn dpdi `le my elk`zie eca`iy - ©¤©

hrnl opgei iax `a dfd dxwnd z`e .z`hg inc mda miaxerny
dkldd z` oi` df dxwnay ,'xifpa `id dkld' xn`y dna
mixac ipy lr mi`a dlerde z`hgd o`ky oeik ,dacpl eltiy
dkldde ,xcpy llba dlerde xary dxiard lr z`hgd ,mipey
oebk ,cg` xac jxevl md dlerde z`hgd xy`k wx dxn`p

.zrxv e` zexifp

dpyna epipy(.ck lirl)dlra dl xtde ,xifpa dxcpy dy` iabl
zernd eid m`y ,zexifpd zepaxw xear zern dyixtdy ixg`
ekli z`hg inc ,miyxetn zernd eid m`e ,dacpl ekli minezq
e`iai minly ince ,dacp zler mdn e`iai dler inc ,glnd mil

.dacp inly mdn
:'miyxetn zern' md dn `xnbd zyxtnàä ,éMà áø øîà̈©©©¦¨

zøîàcmikled minezq zern wxy lirl epxn`y dfd oicd - §¨§©§
zern la` dacplàì ïéLøBôî,dacpl mikledàîéz àìl` - §¨¦ŸŸ¥¨

dxwnl `weec dpeekd miyxetn zerny xn`zøîàcxifpdelà' §¨©¥
ì elàå ,éúìBòì elàå ,éúàhçì,'éîìLyely yixtdy xnelk §©¨¦§¥§¨¦§¥¦§¨©

,dlerl efe ,z`hgl didz ef ,odn zg` lk lr xn`e ,zern ixeav
,minlyl efeøîà eléôà àlàzern ly zg` dveaw lrelà' ¤¨£¦¨©¥

ìå éúìBòìe éúàhçì'éîìLdlere z`hg oaxw `ia` el` zernn - §©¨¦§¨¦§¦§¨©
,minlyef` mb.ïä 'ïéLøBôî'mixxean zernd eid m` oia welgde §¨¦¥

eid m`y ,`ly e` minlye dlerl dfi`e z`hgl mdn dfi`
glnd mil ekli z`hgd incy dpyna enk `ed oicd mixxean
ote`a la` ,dacp zepaxw mi`ian minlyde dlerd incne
miyxetn' mi`xwp zernd ,zern ly zg` dveaw wx dzidy
ixnbl minezq zerna wxe ,glnd mil mlek miklede 'zaexrza

yk epiidceltiy dkldd dxn`p ,'izaegl el` zern' xn`
.dacpl

:iy` ax ixaca sqep oeyléMà áø øîà éøîàc àkéàåyie - §¦¨§¨§¥¨©©©¦
,iy` ax ly enyn exn`yàîéz àìly oicdy xn`z l` - Ÿ¥¨

`weec `ed 'oiyxetn'ìå éúìBòìe éúàhçì elà' øîàc ãò'éîìL- ©§¨©¥§©¨¦§¨¦§¦§¨©
zepaxwl eidi el` zern' zern ly zg` dveaw lr xn`yk

,'minlye dler z`hgeléôà àlàm`øîàly zg` dveaw lr ¤¨£¦¨©
zern'éúáBçì elà'ip`y daegd lkl eidi el` zern xnelk - ¥§¨¦
,aiig,ïéLøBôîk ïä éøäzernn `iaiy `id oeyld zernyny oeik £¥¥¦§¨¦

m` wxe ,glnd mil zekled zernd lke ,zepaxwd lk z` el`
,minezql zernd miaygp 'izexifp zepaxwl el` zern' xn`

.dacpl eklie
:dacpl miltepd minezq zern oica dpc `xnbdàä ,àáø øîà̈©¨¨¨

ïøîàceid m`y epxn`y oicd -ïéîeúñ úBòîmdilr yxit `ly ©£¨¨¨§¦
,md oaxw dfi` xear,äáãðì eìtéxn`p `lúàhç éîc äìôð íà ¦§¦§¨¨¦¨§¨§¥©¨

ïäéðéaîwlg gwly oebk ,zernd x`yn ecxtp z`hgd inc m` - ¦¥¥¤
mixzepd zernd f`y ,'z`hgl eidi el`' xn`e zerndnïä éøä£¥¥

ïéLøBôîkdler incn miaxerny zerne ,minlye dler xear ¦§¨¦
z` mda oi`e ,minlyl miivge dlerl miivg mikled minlye
z`hg incyk wx `l` ,dacpl eltiy ipiqn dynl dkldd

.dkldd dxn`p mda miaxern
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בבית  כ'  ע"י  מרות  קבלת  העדר  של  ענין  נתעורר  אשר  לכאן,  שהגיעה  להשמועה  נצטערתי 

הספר...

המשמעת  לקבל  שעליו  זה  בהשואות  או  בהערכות  כלל  נכנסים  ואין  נוגע  אין  בהנ"ל  והנה 

בדקות  כי  אף  להנ"ל,  דוגמא  ומעין  המשרות,  בין  אלא  האישים,  בין  השואה  בזה  אין  כי  והמנהל, 

דדקות, סיפור הידוע ע"ד רבי יהושע ור"ג, ואדרבה בנדון דידן ההכרח גם עוד יותר, כיון שהעדר קבלת 

עול ומשמעת, פועל היפך הכוונה בהחלט על התלמידים-ות שי'.

המשך בעמוד גג



רי
oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtxifp

ïäéðé÷ì úåòî åùéøôäù,od dlere z`hg iaiig m` .rxevn oebk ,exiyrd jk xg`e Ð

.`iai Ð dnda z`hg odn `iadle odilr siqedl dvx m`ïéîåúñ úåòî åì åéäå úî
äáãðì åìôé.oday z`hg incl oiyyeg oi`e Ðäéì åîãã ïéðé÷ éáééçå øéæð àðúxifpc Ð

m`y ,xedh xifp iabl inp opixn` ,ikd `nh xifp iab ol `niiwc li`ede .oipiw `ian `nh

.dacpl elti Ð oinezq zern el eide zn

úàèç áééåçî äéäù éî àéðúã àäî é÷åôàìå
øîàå úåòî ùéøôäå äáãðì äìåò éìò éøä øîàå
àì äîäá úàèç ïäá àéáäì äöø éúáåçì åìà

àéáéitl Ðlg dler my `ny xnel yiy

`ny Ð xyt` i` dnda zler `iadle .odilr

edl zile .zernd oze` yixtd z`hg myl

incce xifp iab `ed ikdc ol rnyn `we .dpwz

mzdc ,zg` zaa dlerae z`hga aiigc ,dil

`kid lk la` ,dacpl eltic dkld xn`c `ed

Ð cg` dyrn lr dlerae z`hga aiigzp `lc

oipr .glnd mil ekli `l` ,ikd opixn` `l

zclei epiidc Ð z`hg aiiegn didy in :xg`

.serd zler `le ser z`hg d`ianc ,dxiyr

zern dyixtde ,"serd zler ilr ixd" dxn`e

`iadle siqedl dzvx ,"izaegl el`" dxn`e

zaiiegn dpi` `dc ,`iaz `l Ð dnda z`hg

`l Ð dnda zler `iadl dzvx .dnda z`hg

,zn .serd zler `l` dxcp `l `idy ,`iaz

mil ekli Ð minezq zern dl eide ,dzn xnelk

z`hg myl `ny xninl `ki`c meyn ,glnd

cgia olek erawed `l ixdy ,ozyixtd cala

serd zler lre ,envr ipta aeigd did serd z`hg lrc .serd zlerle serd z`hgl

.glnd mil ekli xn`c `pz i`dn iwet`l i`de .inc yxetnkc ,envr ipta dxecp dzid

erawede li`ed ,serd zlere serd z`hg `iadl miaiigc ,oipiw iaiig x`y iab la`

elti Ð oinezq zern dl eide dzn ik jklid ,zg` zaa daiigzp mdipy lrc ,cgia

.`ilrn oinezq oiiedc ,dacplïðéøîàã àä éùà áø øîàoiyxetn eid m`y ,zern iab Ð

oiyxetn eed `lc `niz `l Ð 'ek dler eaxwi dler ince glnd mil ekli z`hg incc

,oiyxetn el` ixd Ð "izaegl el`" [xn`] elit` `l` ,"iz`hgl el`" xn`c e`l i`

elti xn`c minezq inc ikide .'eke dler eaxwi dler ince ,glnd mil ekli z`hg ince

.melk eiztya `ived `le ,mzq cgia oyixtdy oebk Ð dacplúàèç éîã äìôð íà
ïäéðéáî.odipian z`hg inc xeriyk cxtp e` ca`p m` Ðïéùøåôîë ïä éøäx`yde Ð

.mgl `la minly oiivg incae ,dler oiivg inca `ian la` ,dacpl elti `l
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úîdacpl elti oinezq zern el eide.oda oiaxern z`hg incy it lr s` Ðéðúxifp

dil incc lkei`na :xn`z m`e .dil incc lke xifp :zipyp jk dkldc miyxtn yi Ð

rxevne zcleie ,ezexifp lr xifp enk ,zepaxw ipy cg` xac lr oi`iany Ð xifpl inc

.zepaxw ipy cg` xac lr md mb mi`iany

é÷åôàìå`pz i`dnopgei iax ,xnelk Ð

:rnync ,xifpa `id dkld :xn`wc

,`pz i`dn iwet`l Ð xg` xac `le xifpa

xn`e ,alg lk`y ,z`hg aiiegny in :`ipzc

aiiegn `ed ixde Ð dacp epiidc ,"dler ilr ixd"

,od cg` xac [lr] `l [z`hge] dlere .z`hg

yixtde .xcpa dlerde ,algd lr `a z`hgdy

,"izaegl el`" yixtdyk (mya) xn`e ,zern

dvx m` ,jkitl .aiig didy dn lkl Ð rnyne

zler ,`iai `l Ð dnda z`hg oleka `iadl

el oi`e .oiaxern ody iptn ,`iai `l Ð dnda

yiy dn lk :xn`ie ,zenda izy `iaiy cr dpwz

.ef dnda lr legi Ð z`hg zyecwl el` zerna

zern yixtd iab ,lirlc `py i`nc :oeir jixve

,`iai Ð dler ,`iai Ð oda z`hg `iadl dvx

`l` ,`wec mdipyl dzid dyxtdc opixn` `le

oke .dler e` z`hg e` (`l`) olekn `iadl ecia

iptn :xn` ,ezexifpl zern yixtn ik ,lirl

ik :xnel yi `nye !minly oleka `iadl oiie`xy

`edy dn lkl rnyn Ð "izaegl" df oeyla xn`

lkei `le ,mdipyl dzid dyxtd jklid .aiig

e` "ezexifpl" la` .mdn cg` oleka `iadl

yixtdc `kid :wlgl yi cere .ezrxv zvwnl e` ezexifp zvwnl xity rnyn Ð "ezrxvl"

zrxve zcleie xifp zepaxw lke ,ezrxvl e` ezexifplleki jkl ,(d`vei) `zwa cg ipa Ð

`ian Ð xiyrdyk ,jklid .dler e` z`hg e` ,zg` dcixt owd inc lkn dligzn `iadl

ipa e`l Ð dxecp dlere ,lk`y algn z`hg aiiegnc ,`kd la` .dler e` z`hg e` olekn

.odn zg` olekn `iadl leki oi` Ð mnyl zern yixtnyke ,oepi` `zwa cgúîel eide

'eke glnd mil ekli minezq zern`l Ð `zlin cg` dlere z`hg iziin `lc oeikc Ð

la` .cg` xac liaya oi`a dlerde z`hgdyk `l` ,dacpl eltic `zklid da ixinb

.dacpl eltic da ixinb `l Ð dxecp dlerde ,algd lr d`a z`hgdy `kidé÷åôàìå
`le `pz i`d` opgei iax bilt `le .`pz i`dc dizlnl xifp inc `lc :yexit Ð `pz i`dn

.opgei iax` `pz i`d

àä`l miyxetn zxn`copixn` `le ,'eke glnd mil ekli z`hg inc :zeipyna epipyy Ð

lk oixeav dyly yixtdy oebk ,"iz`hgl el`" `wec `niz `l Ð dacpl olek elti

el`" xn`e ,cg` xeava yixtdy elit` `l` .dacp Ð cg` xeava la` ,envr ipta cg`

,daxc` `l` .dacpl elti mda oiaxern z`hg incc oeik `nipc ,dkldd oda zipyip `le ,zeaexrza miyxetn :yexit .od oiyxetn Ð llk mcixtd `le "izlerle inlyle iz`hgl `di

z`hg ince ,epick axw cg` lk ,minlyl ellde ,z`hgl elld minc oixxean ,od oixxean mzdc Ð dler axwz dlerc xn`wc ,oizipznc oiyxetnc oic epiid e`le .glnd mil ekli olek

epeyl zernyna oi`y ,oixenb oinezq eed "izexifp zepaxwl" xn`yk xaca mrh zzl yi :d"dbd ."izaegl el`" xn` ik epiid Ð dacpl elti minezqc ixinb ik ,`pyil i`dle .glnd mil

"izaegl"c ,glnd mil eklie ,od zeaexrza oiyxetnk inp Ð "izaegl" xn` ik ,ixn`c `ki` :d"dbd .dacpl `le daegl dler jk Ð daegl d`a z`hgdy enkc ,zepaxw x`yn xzei z`hg

leki did `le ,xn`w zepaxw lklc inp rnyn mewn lkne .oda z`hg yxit `ly ,"izexifp zepaxwl" xn` ik epiid Ð dacpl eltic minezqe .dlerl oia z`hgl oia ,izaeg lkl rnyn Ð

ixdy ,dacpl elti xifpa dlawzp dkld Ð zn m`e ,rnyn ezexifp zvwnlc ,cg` oaxw oleka `iadl lkei Ð zepaxw xikfd `ly ,`cixb "izexifpl" xn` la` .cg` oaxw oleka `iadl

xifpa elit`e ,glnd mil eklic "izaegl" xn` ik ,ok m`c :dywe .dler oleka `iadl lekixn`wc oebk ixii` `pz `eddc oeike ?'ek `pz i`dn iwet`le :lirl xn`wc i`d i`n ok m`e ,

i`n Ð i"yx yexitl `l` ,`gip Ð mz epiax yexitl `nlya !glnd mil eklic `pyil i`dl opixn` "izaegl" xn` ik inp zexifpa mb `lde ,glnd mil eklic eriiqn `dn Ð "izaegl"

,i`w `wec `yix` i`c .glnd mil ekli Ð "izepaxwl eidi el`" xn` `l` ,"izaegl" mdilr xikfd `ly ,oinezq zern el eide zn :ipzwc ,`wtn lirl `ziixac `tiqc :xnel yie ?`wtn

xikfd `ly ipixg` minezq xninl iz` i`ce `l` !iniiw oinezqa inp `yixa `de Ð oinezq zern el eide zn :xn`wc i`d i`nc ,glnd mil ekli zn :`nil Ð "izaegl" xn`c `kid

.dacpl elti Ð "izexifp zepaxwl" xn` ik `peeb i`dke ,glnd mil eklic Ð "izepaxwl" xn` ik elit`c xninl iz` `tiqe "izaegl" xn`c ixii` `yixac ,`yixaøîàoxn`c `d `ax

.oiyxetnk zernd x`y ixd Ð zne "minlyle dlerl izexifp x`yl x`yde ,z`hgl el`" xn`e ,xeavd zvw on yixtdy enk [ded] Ð mdipian z`hg inc dltp m` ,dacpl elti oinezq

:xn`c opgei iaxl gpizd :xn`z m`e .oda oiaxern z`hg incyk `l` zipyp `l dklde ,minlyl oiivge dlerl oiivg `iai `l` ,dacpl olek eltic opixn` `l `da Ð minezq ody s`e

zepaxw lkc ,`ed xcp xzen inp i`dc ,dacpl elti Ð oda oiaxern z`hg inc oi` elit` ,dacpl xcp xzenc `xw yixcc iel oa oerny iaxl `l` .dkldd dlawzp jkc xne` ,xifpa dkld

(a,bk dxenz) "z`hg cle" wxta xn`ck ,dacpl `a z`hg xzenc `nlra zgkyn ikdc ,`wec oda miaxern z`hg incyk `xw cinrdl `ed `xaqc :xnel yie !mi`a md xcpa xifp

'dl `ed my` odkl `ed my`" odkd rciedi yxc yxcn df :(`,bw) "mei leah" wxta migafae,milral xyade ,dnda mda gwli Ð z`hg xzennmy` xzenn `ad xac lk `iadl Ð "

.oda oiaxern z`hg ince zern yixtdy `kid weqtd df cinrdl `xaq Ð dacpl oi`a z`hg xzenc `nlra epivny itle .mipdkl zexerde
`ipz
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc xifp(iying meil)

:`ax ly epicl di`x d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðzepipy - ©§¨§¨¥§¨¨
mwlg lr xn`e zern yixtdy xifp ,`ax ixack `ziixaaelà'¥

'éúàhçì,aiig ip`y z`hgd oaxw xear -ì øàMäå''éúeøéæð øàL §©¨¦§©§¨¦§¨§¦¦
minlye dler ,zexifpd zepaxw x`yl eidi zernd x`ye -
mbe dlerd z` mb zernd x`ya `iadl jixv ef oeyla xn`yke]
z` dpwy mcew yi`d zne ,[cala cg` `le ,minlyd z`

,zepaxwdéîcdçìnä íéì eëìé úàhç,mc` mdn dpdi `ly §¥©¨¥§§¨©¤©
,øàMäå,minlye dlerl eyxtedy zernd epiidcBéöç àéáé §©§¨¨¦¤§

ì Béöçå äìBòìíéîìLminlyd inc lk' xn`ie ,zenda izy gwi - §¨§¤§¦§¨¦
zerna yiy dlerd inc lke ,ef dnda lr elegi el` zerna yiy
.minlyl zg`e dlerl zg` `iaie ,'ef dnda lr elegi el`

ïleëa ïéìòBîedlerl zeycwend zernd lka mc` ynzyd m` - £¦§¨
ly owlg ixdy ,oaxw aiige dlirn xeqi` lr xar ,minlye

,dlirn xeqi` yi dlerae ,dlerïúö÷îa ïéìòBî ïéàåm` la` - §¥£¦§¦§¨¨
oeik ,dlirn xeqi` lr xar `l zerndn zvwna wx ynzyd

.dlirn mda oi`y minlyd inca wx ynzydy okziym`e
mwlg lr xn`e ,zern yixtd'éúìBòì elà'dlerd oaxwl - ¥§¨¦

' ,izexifpl `iadl izaegnyì øàMäå'éúeøéæð øàLzernd x`y - §©§¨¦§¨§¦¦
x`yn `iadl jixv ok m`e ,minlye z`hg ,zepaxwd x`yl eidi

` mb zerndz` dpwy mcew zne ,minlyd z` mbe z`hgd z
,zepaxwdéîcdeàéáé äìBòmdnäìBò,dacpïäa ïéìòBîem` - §¥¨¨¦¨£¦¨¤

xeqi` yi dler oaxwa ixdy ,oaxw aiige lrn mc` mda ynzyd
,dlirnøàMäå,minlye z`hgl eyxtedy ,zernd x`y -eìté §©§¨¦§
äáãðìdkldn cnlp jky ,xeaiv ly dacp zler mdn eaixwi - ¦§¨¨

.dacpl elti oda miaxern z`hg incy zern lky ipiqn dynl
ïleëa ïéìòBîeaiig ,zernd x`y oze` lka mc` ynzyd m` - £¦§¨

,z`hgd inca mb ynzyd i`cey oeik ,dlirn oaxwïéìòBî ïéàå§¥£¦
ïúö÷îalr xar `l zerndn zvwna wx ynzyd m` la` - §¦§¨¨

mda oi`y minlyd inca ynzydy okziy oeik ,dlirn xeqi`
z`hg inc xy`k wxy ,`ax ly epick `ziixaa x`eane .dlirn
inc wx oda miaxerny zern la` ,dacpl elti zerna miaxern
dler oiivga mi`ian `l` ,dacpl zeltep opi` minly ince dler

.minly oiivgae
opic m`d ,zne eizepaxwl zenda yixtdy xifpa dpc `xnbd

:minezq zernkeðL àì ,áø øîà àðeä áø øîàdxn`p `l - ¨©©¨¨©©Ÿ¨
,dacpl elti minezq zerny ipiqn dynl dkldàlàote`a ¤¨

yixtdyúBòî,oaxw dfi`l yxit `leìáàyixtd m`äîäa ¨£¨§¥¨
xn`p `l dfa ,zne ,xiry e` xt oebk ,xifp zepaxwl die`x dpi`y

`l` ,dacpl dndad didzyúLøBôîk àéä éøädndad oic - £¥¦¦§¤¤
z`hgd wlgy oeikne ,z`hgl `idy dwlg lr yxit eli`k
zenda yely yixtd m` oke .zenz dndad ,zaexrza yxetnk
,zaexrza zeyxetnk mlek oic ,xifp zepaxwl zeie`x opi`y
m`e .ezeni ozylye ,minlye dlera daxrzpy z`hgk ,xnelk
dacpl eltiy dkld dxn`p `ly .glnd mil mdinc ekli ,oxkn
mil mikled dince ,dzinl zkled dnda la` ,zerna `l`

.glnd
:ax xn` `ped ax ly epic z` zyxtn `xnbdàä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨

éøîàcyixtd m`y ax mya `ped ax xn`y dfd oicd -äîäa §¨§¥§¥¨
zexifpl die`x dpi`yúLøBôîk àéä éøä,dzinl jlzeeðL àì £¥¦¦§¤¤Ÿ¨

xn`p `l -àlàdnda yixtdykäîéîzoeikne ,men da oi`y ¤¨§¦¨
leki epi`e sebd zyecw dilr dlg ,xg` oaxwl daixwdl lekiy
cin xknidl zcner dpi`y oeike ,men da letiy cr dxkenl

.dkldd da dxn`p `le zernk zaygp dpi`ìáàyixtd m` £¨
dnda,íeî úìòa,sebd zyecw dilr dlg `lyäîeúñk àéä éøä ©£©£¥¦¦§¨

dinca `iadle cin dxkenl lekiy oeikny ,minezq zernk -
mikledy dkldd mda dxn`py ,zernk dndad zaygp ,oaxw

.dacpl,dacpl elti minezq zern `weecy ,ongp ax siqed cere
ìáàyixtd m`àkñðadf ly e` sqk ly dkizg -àì ,dxn`p £¨©§¨Ÿ

dzvwny yxit eli`k dpic `l` ,dacpl jlzy dkldd da
yixtd m`e .my ca`zy glnd mil dkiledl jixve z`hgl
oeike ,cg` oaxwl `id ixd dkizg lk ,adf e` sqk zekizg yly
zekixve ,zaexrza zeyxetnk mpic ,oaxw dfi`l yxit `ly

.glnd mil zkll mlek÷çöé øa ïîçð áøåe wlg,øîàyeléôà Â§©©§¨©¦§¨¨©£¦
yixtd m`àkñð,oaxw dfi` yxit `le eizepaxw dpnn zepwl ©§¨

.dacpl letize zernk dpic ,zerna dxknl zelibxdy oeiknìáà£¨
yixtd m`úBøB÷ ìL øàeñ,oipal zecnerd zexew ly dliag - §¨¤

y dcen wgvi xa ongp ax mb dfaàì,zernk zeaygp opi`y - Ÿ
mc` `vniy cr oizndl jixv `l` cin mxknl leki oi`y oeik
eltiy dkldd mda dxn`p `l jky oeikne ,mgwiy oipaa wqerd
xknil lekiy dna e` ,zerna `weec dxn`p dklddy] dacpl

.glnd mil zekled `l` ,[zernk epicy ,cin
:mixen`d mixacd lr dywn `xnbdéMà øa éîéL áø déì øîà̈©¥©¦¦©©¦

ïðaøc eäééîòè éàî ,àtt áøì,minkgd ly mnrh edn -éøîàc §©¨¨©©§©§§©¨¨§¨§¥
`weecyúBòîdacpl eltiäîäa àìå,dninzàkñð àìå`weece . ¨§Ÿ§¥¨§Ÿ©§¨

àøåeñ àìå úBòîmikled ,zern caln ,el` lky ,zexew zliag - ¨§Ÿ§¨¨
ipiqn dynl dklddy meyn dfl mrhdy xn`p m` .glnd mil

,zerna wx dxn`päzòî àlàwxy ok enk xn`púBòîelti ¤¨¥©¨¨
dacplúBôBò àìådpei ipa izy e` mixez izy `iadl aiegnd - §Ÿ

yxity mcew zne ,mdn cg` yixtde ,dlerl cg`e z`hgl cg`
minezq zernk serd oic didi `l ,z`hgl e` dlerl `ed m`

.dzinl mpicy miyxetnk `l` ,dacpl mikleddéëä àîéz éëå§¦¥¨¨¦
énðe -yi ,dzinl mikled zeter mbe ,`ed jk ok`y xn`z m` ©¦

,zeywdlïépéwä ïéà ,àcñç áø øîàc àä àlàe` mixez izy-] ¤¨¨§¨©©¦§¨¥©¦¦
[dpei ipa izyúBLøtúî,dlerl efi`e z`hgl efi`éà àlà ¦§¨§¤¨¦
íéìòa úçé÷ìa,mze` dpew milradyk e` -ïäk úéiNòa éàe` - ¦§¦©§¨¦¦©£¦©Ÿ¥

xez dfi` dipwd zrya yxit `l m`e .maixwn odkd xy`k
elti mipiwd ,maixwd odkdy mcew zne ,dlerl dfi`e z`hgl
llka mpi` zetery xn`p m` ,dywe .minezq zern oick dacpl

,dklddéànà,dacpl elti dnl -dì ïéøéîb úBòî àäixd - ©©¨¨§¦¦¨
oeikne ,miyxetnk md ixd zeter la` ,zerna wx dxn`p dkldd
didi ,milrad ezn m` ,dlerl dfi`e z`hgl dfi` reci oi`y
xn`y `cqg ax ixacne .zaxernd z`hgd llba dzinl mpic
`le 'minezq' ly dkldd llka zeter mby gken ,dacpl eltiy

.zexew ly x`eqe `kqp oicd `ed ok m`e ,zern wx
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miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtxifp
'åë éúåøéæð øàùì øàùäå éúàèçì åìà àáøã äéúååë àéðúeivg `iai x`yd z` Ð

ecxtpy inke ,inc eca`y ink Ð "iz`hgl el`" xn`c oeikc .minlyl eivge dlerl

.oiyxetnk edl ied x`yde ,incïìåëá ïéìòåîådlerae ,dler yi x`yac .x`yd lka Ð

.dlirn `ki`ïúö÷îá ïéìòåî ïéàå`kil minlyae ,od minly ly xninl `ki`c Ð

.minc zwixf iptl dlirnïäá àéáé äìåò éîã
äáãðì åìôé øàùäå äìåòaxernc `kid lkc Ð

.inc oinezqk Ð odipia z`hgïìåëá ïéìòåîåÐ

`de :`iyw i`e .mdipiay z`hg inc meyn

`l !oilren `le oipdp `l z`hg inc :opixn`

oilren `le oipdp `l oizipzn ipzc `dc ,`iyw

oiie`x oi`e ,znc meyn Ð z`hg inca

,minca oilren Ð zn `l ik la` .daxwdl

.daxwdl miie`x ixdyïúö÷îá àìå[`ny] Ð

.od minlyúùøåôîë àéä éøä äîäá ìáàÐ

`id ixd zenda yly gipde zn m`y

`iedc jdc ,xkid dia zi`c meyn ,zyxetnk

,dler Ð xkf iedc i`de ,z`hg jxevl Ð dawp

.minly jxevl Ð mipy izy oa li` iedc i`de

,zenz z`hg Ð oiyxetnk edl oiiedc oeike

.oizipzn ixack ,eaxwi minlyeàìà åðù àì
íéîéîú.opiyxtc `peeb i`dke Ðúìòá ìáà

íåî,oinen ilra zenda yly gipde ,zn m` Ð

`nzqc ,odincl `l` iniiw daxwdl e`lc oeik

oinezq zernke ,eyixtd minc jxevl `zlinc

.dacpl olek eltie oiincàëñð ìáàgipd m` Ð

gipd ;oiyxetnk edl eed Ð sqk zekizg yly

ylyodn zg`a zepwl ick sqk zekizg

minly odn zg`ae ,dler odn zg`ae ,z`hg

.glnd mil ekli z`hg inc Ðàëñð åìéôà øîà ÷çöé øá ïîçð áøå,inc oinezqk Ð

cg ,inc oiyxetnk Ð zexew ly x`eq dyly la` .zern odn zeyrl oiie`xe li`ed

.minlyl cge dlerl cge z`hglïðáøã àîòè éàîixn`c ,wgvi [axe ongp] axc Ð

zexew ly x`eq `le `kqp `le ,oinezqk eed zern?eedc dl ixinb zernc meyn i`

.`l `pixg` icin la` ,oinezqkúåôåò àìå äúòî àìà.oiyxetnk edl eed `nzqn Ð

íéìòá úçé÷ìá 'åë úåùøôúî ïéðé÷ä ïéà àãñç áø øîàã àä àìà éîð éëä àîéú éëå
bef `iai Ð odk ziiyr mcew mlerd xie`l gxt e` mdn cg` lk`p m`y ,weyd on Ð

ly x`eqe dnda Ð `cqg axcke ,oinezqk edl oiied zetercn dpin rny `l` .ipyl

.oinezqk edl oiied inp zexew
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àéðúglnd mil ekli z`hg inc izexifp x`yl x`yde iz`hgl el` `axc dizeek

.zne :`icda opiqxb (dlirnc oey`x wxt) `ztqezae .ixiin [znae] Ðøàùäå
minlyl eivge dlerl eivg"izexifp x`yl x`yde" xn`c oeikc ,mdipyl oicner i`cec Ð

dler e` odn cg` zernd [lkn `iadl] leki epi`c "izexifp zepaxwl" xn` eli`k ied Ð

el oi`e] ,(` cenr lirl) ziyixtck ,z`hg e`

zernd llgne ,zenda [izy] `iaiy [cr dpwz

dler inc mda yiy mewn lka :xne`e ,mdilr

eltic ixinb ike .ef dnda lr millegn eidi Ð

miaxern z`hg incyk `wec epiid Ð dacpl

,dler inca ynzyp m` Ð oleka oilrene .oda

oicd `edc Ð oleka `wec e`le .dlirn mda yiy

.dler inc oda `kilc (i`) xyt` i`c ,oaexa

zern jpd lk `nyc Ð ozvwna oilren oi`e

icin ,oilren oi` minly incae ,edpip minlyc

.miign minly` dedc

øàùäådacpl eltiz`hg inc ixdy Ð

.xifpa `id dklde ,oda oiaxern

oerny iaxle.dil zi`ck yiwl oa

ïéìòåîåoiaxernd z`hg inc liaya .oleka

.dlirn ipa ode ,oda

ïéàåie`x zvwn eze` ik Ð ozvwna milren

[dnlc] :m"xd dywde .minly elek `eal

olek oiltepc oeik ?zvwna elit` elrni `l

ynzyn ,gafnl uiw zler epiidc Ð dacpl

,daxwd zry crc :xnel jixve !dler inca dl

eidy minly myn wtp `l ,dlerl eaixwny

.dpd cr mdilrìáàzyxetnk `id ixd dnda

enk ,xifpl dil `ifgc dndaa ixii` dxe`kle Ð

ax xn`wc "oiyxetnk"e .minly axwy li`e ,dler axwy yake ,z`hg daixwy dyak

df" yxit `lc idp :`ped ax ol rnyn `we .dipick epaxw cg` lk aixwiy epiid Ð `ped

m`c ,d`xp `le .dipic ik cge cg lk iaixw mewn lkn Ð "minlyl df ,dlerl df ,z`hgl

l`ilnb oa oerny oax :jenqa iziinc ,`id oizipzn `de ?`ped ax ol rnyn `w i`n ok

`herin jda `ped ax ixii` `nzqnc :cere .'ek yxit `le zenda yly `iad :xne`

,d`xp jkl !daxwdl ifg `lc ,zexew x`eqe `kqp epiidc ,zernn inp hrnnc dndac

yake li` xifpac ,mixiry dyly e` mixt dyly oebk ,xifpl `ifg `lc dndaa ixii`c

zaexrza zyxetnk xnel dvex Ð "zyxetnk" `ped ax xn`wc `de .`ki`c `ed dyake

oiyxetn "einlyle ezlerle ez`hgl" elit` `l` :iab ,lirlc oiyxetnay enk ,olek oze`n

ixiinc oeik :xn`z m`e .ceai`l oiklede ,oiinc zaexrza miyxetn Ð eyexit iedc ,od

mixiry dyly e` mixt dyly oebk `l` ,ziyixtck daxwda xifpl `ifg `lc dndaa

lkn Ð incl m` ik ,xifpl daxwdl `ifg `lc ab lr s` ,i`ce mininzc :xnel yie !mininza inp ikd Ð oinezq aiyg oinen ilrac ikid ik ?mininza il dn oinen ilra il dn Ð

zyecw yecwc ,dler incl epiidc dlerl einca zepwl `l` ,dlerl envr xacd yicwd `ly ,eincl xkf yicwn` dedc icin ,men `la zictp [dpi`c] ,sebd zyecw dilr lg mewn

dxenzc opaxk dl xaqc :xnel yie !ziyixtck ,`ifg `l `dc ,zexifpl oyicwdl ecia oi` Ð `kd la` ,dteb dlerl sebd zyecw oyicwdl ecia mzd ?inc ine :xn`z m`e .sebd

lr zectl men irac ,sebd zyecw dilr lg mewn lkn ,xkf `a `edy my`l `ifg `lc ab lr s` ,my`l dawp yixtnd :ixn`c (a,hi)`py i`nc ,dyw seq seq :xn`z m`e .di

!mikqpl `ifg `l ditebc meyn (`,`i) zereaya opixn`ck ,sebd zyecw dil `zgp `lc ,mikqp icil xkf yicwndn my`l dawp yixtndc (ipdc) ,dxenzc `edde `kdc mininz

oaxwl ie`x mewn lkn Ð eilr yixtdy oaxw i`dc sebd zyecwl efg `lc idp ,dxenzc dawpe ,`kdc mininz la` ,mleray mikqp meyl llk ifg `l mzdc ,inc `lc :xnel yie

men zlrac ,`pye `pyc :xnel yie ?mininz `py i`n ok m` ,iniiw incl seq seq Ð eilr zectl men `irae ,sebd zyecw ediilr `zgpc idpe :xn`z m`e .dndaa inp ikd ,xg`

ddyc oeik :mz epiax yxite .diidy `ki`e ,eilr zectl men irac ziyixtck ,cin xknil `ifg `l Ð mininz la` ,el mikixvd zenda yly xifp zepaxw zepwle cin xknil die`x

yie .cea`l ekilede ,zaexrza oiaxern eedc "einlyle ezlerle ez`hgl" xne`k iede ,xxia `l j` ,mdn zg` lr z`hg my xikfdl eal ozp ile` opiyiig Ð daexn onfl elv`

zaexrza eala yxti dnlc ,zaexrza yxtl eal ozp `ny yginl `kil jkl Ð xifpl oikixvd onvr zepaxwd oda zepwle xzl`l dil efgc men zlrae zernc :mrh zzle siqedl

.ikd xninl `kil Ð diidy `ki`c `kid la` .xifpl oikixvd oipr zepaxwd dpwiyk cin xxale yxtl eciae li`edìáàzepal zexew x`eq la` `l `kqpi`w "la`" i`d Ð

olek oikledc ,zaexrza oiyxetn oic `l` ,oinezq oic mdl oi` Ð zexew yly e` zekqp yly yixtd la` ,zernd `wec ;i`w dlre ,dacpl elti oinezq zern :ipzwc oizipzn`

zexew la` .cin oipewy minrty ,oinezq aiyg inp `kqp ongp axl .xweia mxknie mdl jixvd mc` `vniy cr cin eitqk xeknl jxc oi`c ,ziyixtck ,diidy meyn `nrhe .cea`l

.oipad jxevl mzepwl jixvd mc` `vniy cr zedydl jxc Ðàìàzeter `le zern [dzrn]`inec Ð oilebpxze oifee` oebk ,daxwdl ifg `lc zetera ixiinc rnyn dxe`kl Ð

dnda edl iede ,men `la xzl`l oxkenl lekie ,odilr sebd zyecw `liig `l oaxw meyl oilebpxze oifee`c ,ok xnel xyt` i`e .zernn lirl inp hrnnc ,zexew x`eqe `kqpc

in dlr iziinc `cqg axc `eddc ,cere .zernk lirl aiygc men zlraopiniiw ,xifpa `d seq seq :xn`z m`e .dpei ipae oixeza zeter jpd yxtl yi inp ikde ,dpei ipae oixeza ixi

.lirl epyxitc mixiry`e mixt` dedc icin ,ediilr sebd zyecw `liig Ð oaxw meyl ifgc oeik :xnel yie !oilebpxze oifee` enk xifp iabl edl eed inp edpi`e ,llk efg `l xifpae

!eizepaxw aixwdl `le xknil `l ,llk xifpl ie`x oi` ok m` Ð men mda letiyk elit` oeict zeterl oi`c ,(einc) iwxtin `l ez sebd zyecw ediilr `liig i`c :dyw izk` ,edine

eda jiiyc oipiw iaiiga mbe ,oda `veike dafe af enk ,oipiw i`ce ixiinc :il d`xp jkl !oipiw iaiiga inp `kxit i`dc rnyn ,oipiw iaiiga ixiin dlr iziinc `cqg axc `iddc :cere

cge z`hgl cg ,oixez izy jixvy ,`nh xifpa oebke ,xifpa elit` inp mwezin ,inp i` .oipiw iaiiga enk ,dil incc lke xifpa xen`d `zklid :lirl opixn`ck ,xifpa enk oinezq oic

,daxwd mcew zne ,dgiwl zrya yxit `le dpei ipae oixez yixtd oipiw iaiig m` xnelk ,zeter `le zern :eyexit ikde .oiwxit idliya rnynck ,`zklid inp `nhac .dlerl

,dnda `le oinezq eed `wec zern xne` dz`y jixac itl ,dler dvxiy df i`e z`hg dvxiy df i` odkd aixwiy df oiprl oinezqc oic edl opiadi `lc Ð dlra dl xtd e`
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ì øàMäå éúàhçì elà" :àáøc déúååk àéðzøàL ©§¨§¨¥§¨¨¥§©¨¦§©§¨¦§¨
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ì øàMäå éúìBòì elà" .ïúö÷îa ïéìòBî,"éúeøéæð øàL £¦§¦§¨¨¥§¨¦§©§¨¦§¨§¦¦

eìté øàMäå ,ïäa ïéìòBîe äìBò eàéáé ¯ äìBò éîc§¥¨¨¦¨£¦¨¤§©§¨¦§
áø øîà .ïúö÷îa ïéìòBî ïéàå ïleëa ïéìòBîe ,äáãðì¦§¨¨£¦§¨§¥£¦§¦§¨¨¨©©
éøä äîäa ìáà ,úBòî àlà eðL àì :áø øîà àðeä¨¨©©Ÿ¨¤¨¨£¨§¥¨£¥
éøä äîäa éøîàc àä :ïîçð áø øîà .úLøBôîk àéä¦¦§¤¤£©©©§¨¨§¨§¦§¥¨£¥
úìòa ìáà ,äîéîz àlà eðL àì ¯ úLøBôîk àéä¦¦§¤¤Ÿ¨¤¨§¦¨£¨©£©
ïîçð áøå .àì ¯ àëñð ìáà ,äîeúñk àéä éøä ¯ íeî£¥¦¦§¨£¨©§¨¨§©©§¨
¯ úBøB÷ ìL øàeñ ìáà ,àëñð eléôà :øîà ÷çöé øa©¦§¨¨©£¦©§¨£¨§¨¤
éàî :àtt áøì éLà øa éîéL áø déì øîà .àì̈£©¥©¦¦©©¦§©©¨©
àìå ,äîäa àìå úBòî :éøîàc ¯ ïðaøc eäééîòè©£©§§©¨©§¨§¦¨§Ÿ§¥¨§Ÿ
àìå úBòî äzòî àlà ?àøåeñ àìå úBòî ,àëñð©§¨¨§Ÿ©¨¨¤¨¥©¨¨§Ÿ
:àcñç áø øîàc àä àlà ,éîð éëä àîéz éëå !úBôBò§¦¥¨¨¦©¦¤¨¨©£©©¦§¨
éà íéìòa úçé÷ìa éà àlà úBLøtúî ïépéwä ïéà¥©¦¦¦§¨§¤¨¦¦§¦©§¨¦¦
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc xifp(iying meil)

:`ax ly epicl di`x d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðzepipy - ©§¨§¨¥§¨¨
mwlg lr xn`e zern yixtdy xifp ,`ax ixack `ziixaaelà'¥

'éúàhçì,aiig ip`y z`hgd oaxw xear -ì øàMäå''éúeøéæð øàL §©¨¦§©§¨¦§¨§¦¦
minlye dler ,zexifpd zepaxw x`yl eidi zernd x`ye -
mbe dlerd z` mb zernd x`ya `iadl jixv ef oeyla xn`yke]
z` dpwy mcew yi`d zne ,[cala cg` `le ,minlyd z`

,zepaxwdéîcdçìnä íéì eëìé úàhç,mc` mdn dpdi `ly §¥©¨¥§§¨©¤©
,øàMäå,minlye dlerl eyxtedy zernd epiidcBéöç àéáé §©§¨¨¦¤§

ì Béöçå äìBòìíéîìLminlyd inc lk' xn`ie ,zenda izy gwi - §¨§¤§¦§¨¦
zerna yiy dlerd inc lke ,ef dnda lr elegi el` zerna yiy
.minlyl zg`e dlerl zg` `iaie ,'ef dnda lr elegi el`

ïleëa ïéìòBîedlerl zeycwend zernd lka mc` ynzyd m` - £¦§¨
ly owlg ixdy ,oaxw aiige dlirn xeqi` lr xar ,minlye

,dlirn xeqi` yi dlerae ,dlerïúö÷îa ïéìòBî ïéàåm` la` - §¥£¦§¦§¨¨
oeik ,dlirn xeqi` lr xar `l zerndn zvwna wx ynzyd

.dlirn mda oi`y minlyd inca wx ynzydy okziym`e
mwlg lr xn`e ,zern yixtd'éúìBòì elà'dlerd oaxwl - ¥§¨¦

' ,izexifpl `iadl izaegnyì øàMäå'éúeøéæð øàLzernd x`y - §©§¨¦§¨§¦¦
x`yn `iadl jixv ok m`e ,minlye z`hg ,zepaxwd x`yl eidi

` mb zerndz` dpwy mcew zne ,minlyd z` mbe z`hgd z
,zepaxwdéîcdeàéáé äìBòmdnäìBò,dacpïäa ïéìòBîem` - §¥¨¨¦¨£¦¨¤

xeqi` yi dler oaxwa ixdy ,oaxw aiige lrn mc` mda ynzyd
,dlirnøàMäå,minlye z`hgl eyxtedy ,zernd x`y -eìté §©§¨¦§
äáãðìdkldn cnlp jky ,xeaiv ly dacp zler mdn eaixwi - ¦§¨¨

.dacpl elti oda miaxern z`hg incy zern lky ipiqn dynl
ïleëa ïéìòBîeaiig ,zernd x`y oze` lka mc` ynzyd m` - £¦§¨

,z`hgd inca mb ynzyd i`cey oeik ,dlirn oaxwïéìòBî ïéàå§¥£¦
ïúö÷îalr xar `l zerndn zvwna wx ynzyd m` la` - §¦§¨¨

mda oi`y minlyd inca ynzydy okziy oeik ,dlirn xeqi`
z`hg inc xy`k wxy ,`ax ly epick `ziixaa x`eane .dlirn
inc wx oda miaxerny zern la` ,dacpl elti zerna miaxern
dler oiivga mi`ian `l` ,dacpl zeltep opi` minly ince dler

.minly oiivgae
opic m`d ,zne eizepaxwl zenda yixtdy xifpa dpc `xnbd

:minezq zernkeðL àì ,áø øîà àðeä áø øîàdxn`p `l - ¨©©¨¨©©Ÿ¨
,dacpl elti minezq zerny ipiqn dynl dkldàlàote`a ¤¨

yixtdyúBòî,oaxw dfi`l yxit `leìáàyixtd m`äîäa ¨£¨§¥¨
xn`p `l dfa ,zne ,xiry e` xt oebk ,xifp zepaxwl die`x dpi`y

`l` ,dacpl dndad didzyúLøBôîk àéä éøädndad oic - £¥¦¦§¤¤
z`hgd wlgy oeikne ,z`hgl `idy dwlg lr yxit eli`k
zenda yely yixtd m` oke .zenz dndad ,zaexrza yxetnk
,zaexrza zeyxetnk mlek oic ,xifp zepaxwl zeie`x opi`y
m`e .ezeni ozylye ,minlye dlera daxrzpy z`hgk ,xnelk
dacpl eltiy dkld dxn`p `ly .glnd mil mdinc ekli ,oxkn
mil mikled dince ,dzinl zkled dnda la` ,zerna `l`

.glnd
:ax xn` `ped ax ly epic z` zyxtn `xnbdàä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨

éøîàcyixtd m`y ax mya `ped ax xn`y dfd oicd -äîäa §¨§¥§¥¨
zexifpl die`x dpi`yúLøBôîk àéä éøä,dzinl jlzeeðL àì £¥¦¦§¤¤Ÿ¨

xn`p `l -àlàdnda yixtdykäîéîzoeikne ,men da oi`y ¤¨§¦¨
leki epi`e sebd zyecw dilr dlg ,xg` oaxwl daixwdl lekiy
cin xknidl zcner dpi`y oeike ,men da letiy cr dxkenl

.dkldd da dxn`p `le zernk zaygp dpi`ìáàyixtd m` £¨
dnda,íeî úìòa,sebd zyecw dilr dlg `lyäîeúñk àéä éøä ©£©£¥¦¦§¨

dinca `iadle cin dxkenl lekiy oeikny ,minezq zernk -
mikledy dkldd mda dxn`py ,zernk dndad zaygp ,oaxw

.dacpl,dacpl elti minezq zern `weecy ,ongp ax siqed cere
ìáàyixtd m`àkñðadf ly e` sqk ly dkizg -àì ,dxn`p £¨©§¨Ÿ

dzvwny yxit eli`k dpic `l` ,dacpl jlzy dkldd da
yixtd m`e .my ca`zy glnd mil dkiledl jixve z`hgl
oeike ,cg` oaxwl `id ixd dkizg lk ,adf e` sqk zekizg yly
zekixve ,zaexrza zeyxetnk mpic ,oaxw dfi`l yxit `ly

.glnd mil zkll mlek÷çöé øa ïîçð áøåe wlg,øîàyeléôà Â§©©§¨©¦§¨¨©£¦
yixtd m`àkñð,oaxw dfi` yxit `le eizepaxw dpnn zepwl ©§¨

.dacpl letize zernk dpic ,zerna dxknl zelibxdy oeiknìáà£¨
yixtd m`úBøB÷ ìL øàeñ,oipal zecnerd zexew ly dliag - §¨¤

y dcen wgvi xa ongp ax mb dfaàì,zernk zeaygp opi`y - Ÿ
mc` `vniy cr oizndl jixv `l` cin mxknl leki oi`y oeik
eltiy dkldd mda dxn`p `l jky oeikne ,mgwiy oipaa wqerd
xknil lekiy dna e` ,zerna `weec dxn`p dklddy] dacpl

.glnd mil zekled `l` ,[zernk epicy ,cin
:mixen`d mixacd lr dywn `xnbdéMà øa éîéL áø déì øîà̈©¥©¦¦©©¦

ïðaøc eäééîòè éàî ,àtt áøì,minkgd ly mnrh edn -éøîàc §©¨¨©©§©§§©¨¨§¨§¥
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ימים אלו  ענין  ובפרט שהרי דוקא  בין כסא לעשור  בענינים אלו,  אין מהצורך כלל להאריך 

הוא קבלת מרות ומשמעת מבלי כל נגיעה בדעת ושכל, מתחיל מקב"ע של ר"ה על כל השנה, והלואי 

שאתבשר טוב בדואר החוזר, שגם מלכתחלה לא הי' העדר האמור או שעכ"פ מכאן ולהבא נתתקן 

הענין במילואו.

בברכה לבשו"ט וחתימה וגמח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המשך מעמוד ג



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc xifp(iyiy meil)
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,øîBà ìàéìîby xifpìL àéáäúBîäa Lli`e dyak yak - ©§¦¥¥¥¦¨Ÿ§¥
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d lk miklede minezq zernk mpic ,[mixtrecne ,dacpl dyly

,zexifpd zepaxwl zeie`xd zenda yly `iand mby xn`p `l
`la maixwdl didi xyt` i`e ,ixnbl miyxetnk mpic didi `l

.minlye ,z`hg ,dler my mdl `xwiy
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zeterd lr rawp dlere z`hg myy cnlp dfneúçé÷ìa éà¦¦§¦©

íéìòa,mze` dpew milrady drya e` -ïäk úéiNòa éàe` - §¨¦¦©£¦©Ÿ¥
z` milrad yxit `l dgiwl zrya m`e .maixwn odkdy drya
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la` .minezq zern enk dacpl elti maixwd odkdyénð àëä- ¨¨©¦
zenda yely `iady xaecny ,l`ilnb oa oerny oax ixaca
zendad oic didiy xnel xyt` i` ,xifp zepaxwl zeie`xd

,minezq zernk
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק שנתקבל ז"ע, בו כותב ע"ד צערו כשנזכר, איפוא הי' בשעת כתיבת 

המכתב לפני שלש שנים, ואיפוא נמצא עכשיו.

ויעיין בהמבואר בדא"ח במשנה יפה שעה אחת בתשובה ומעש"ט, ומהם בהמשך וככה הגדול,

להשי"ת, וחיי עוה"ב  אלו הם הענינים הגורמים נח"ר  ונקודה התיכונה, שתשובה ומעש"ט, 

הם הגורמים נח"ר להאדם,

שמזה מובן, גודל הריחוק וגודל דיפה זה,

ומענין זה ה"ז ג"כ בהנוגע למצבו לפני שלש שנים שאז הי' העיקר נח"ר לאדם, ומצבו עתה שבו 

הוא העיקר נח"ר להשי"ת ע"י פעולותיו בהפצת המעינות חוצה, וק"ל וגם פשוט,

והאומנם על שינוי זה שהוא יפה יותר, יש לומר שח"ו מצטערים.

ולא רחוקה היא, אלא  נפלאת היא  וכו', הנה בימינו אלה לא  ובמ"ש אודות ריחוק המקום 

שהאלקים עשה הכל יפה בעתו.

במ"ש אודות שידוכים, ידוע פסק רז"ל בנות ישראל יפות הן, ופשוט שגם... בכלל זה, ובפרט 

בשנים הכי אחרונות ששינוי גדול לטוב בעניני יהדות ניכר גם לעיני בשר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחתימה וגמח"ט.
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!dlerl dvxiy dfi`e z`hgl dvxiy dfi` dze` aixwdl odkd lkei `le ,dlerl cge z`hgl

[a,ek scl jiiy]éëå'ek `cqg ax xn`de inp ikd `nizipd la` .ziyixtck ,men erac meyn ,diidy `ki`c meyn epiid Ð dnda `le zern zxn`c `lde ?jixt [i`ne] :xn`z m`e Ð

eyxit `lc oeikc (idpc) :xnel yie !oiyxetnk eedilc dlerl i`de z`hgl i`d eala yxtl ezrc ozp `ny yegl oi` jkle ,diidy jixv oi`e ,daxwdl efg zeter

,myixtdl mcia oi` aey dgiwl zrya milrad

epi` odk ziiyre ,odk ziiyra yxtzdl era `dc

dgiwl xg`c xninl `ki` jklid .milrad cia

za myxtl eal ozp ile``de :xn`z m`e .zaexr

yie !dgiwld xg` milrad yexit liren oi`

dgiwl xg` milrad yexit liren oi`c idp :xnel

lkn ,dler axwi dfi`e z`hg axwi dfi` xxal

yginl `ki`e .zaexrza yxit ipdn mewn

i`d dgiwld xg` yxtl ezrca ozp `nyc

`l dzrne ,zaexrza iedc dlerl i`de z`hgl

z`hg dvxiy dfi` epevxk maixwdl odkd lkei

oi` `niz ike :jixt ikdle .dler dvxiy dfi`e

,odkd ziiyra `l` 'ek `cqg ax xn`de inp ikd

milradyk odk ziiyr zrya eyxtziy `vnz ji`e ,zaexrza oiyxetn enk eedeÐ mxxal mzrc [`ni`e] ,dgiwld zrya milrad exxiae eyxit `lc `kid yxtin odk ziiyra `d ,xnelk

epi` m`c .z`hgl dfi`e dlerl dfi` mlern zelfebd lr mzrc epzp m` milrad it l`yi `l m` ,ezrc itl dlerl cg`e z`hgl cg` zeyrl i`yx odkd didi `l ,daxc` ?miniiw

,mlern mdilr mdipir milrad epzpy yegl epl oi`c dpin rny Ð zeyxtzn odkd ziiyrac `cqg ax xn`wcn i`ce `l` !milrad zrc zpizpn `kti` dyri `ny Ð mdit z` l`ey
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odkd ziiyrnc oeik :n"xd dywde .zetqezd zhiy o`k cr .dler dvxiy dfi`e z`hg dvxiy dfi` dyer odkdy ,ediizlinl oinezqk eed zeterc ikid ik ,`wec zern `nip `le .dacpl

!eziiyra xxan odky rnync ,dgiwl zrya milrad eyxit `ly :yexit ,oinezq oipiwa ixii`c ,oipiw zkqnc zeipyn dnkn dil iywiz Ð `cqg axcn opiywnc` ok m` ,ziyixtck ,jixt

`l ok m`e ,z`hgl dvxiy dfi`e dlerl dvxiy dfi` ,ezrca maixwdl odkl mze` mi`ian md `lde ?dyer odkdy dnn `kti` mexxia milrady yegip ikidc ?jixt i`n :dyw cere

zaexrza milrad [zyixt] lirei j`id :dyw cere ?jixt [i`ne] ,zexew ly x`eqe `kqp enk ,zaexrza miyxetnk eedc Ð odkl seqal me`iad `lc `kidc jl `ni` mlerle .llk meyxit

e` milra zgiwla e` :xn`ck ,dgiwld xg` liren epi`c ,dler dfe z`hg df `icda xn` eli`n xzei ,mzepyl odkd lkei `l aeyy ,yxtl ezrca ozp ile` opiyiigc ,dgiwld xg`

dyxtd zry oiay minia epiidc ,diidyd inia zaexrza yxtl ezrca ozp `nye ,diidy `ki`c meyn :yexit ,dnda `le zern :lirl xn`c `d` jixtc m"xdl d`xp okl !odkd ziiyra

xikfnyk ,zaexrza elit`e .daxwd zrylmilrad yexit ipdn `l `nl` Ð 'ek `cqg ax xn`de :jixt .dlerl dfe z`hgl df reawl eyexit ipd`c ,dlerl efi`e z`hgl efi` yexita

`wec rnyn Ð zeyxtzn oipiwd oi` `cqg ax xn`wc `dc :dywe .m"xd yexit o`k cr !zepaxw x`y iab oicd `ed `nzqne ,oipiw iab daxwd zry oiae ,dyxtd epiidc ,dgiwld oia

la` .oipiwc `inec ,onvr od daxwdl ifgc oaxw `l` oipiwl zencl `ed `xaq oi` mewn lkn Ð oipiwn zepaxw x`y silic xnel ivnz m` elit` :cere ."zepaxwd oi`" xn`w `lcn ,oipiw

zern ixn`wc opaxc ediinrh i`n :xn`wc ,jk lk epeyla jix`dl el dn :cere !oipiwn edl slinl `kil ,ediiteb daxwdl efg `lc ,xifp iabl mixirye mixt oke .`l Ð zexew x`eqe `kqp

zhiy itl epiae epia milrad [zyixt] ipdn `lc igeke`le ,`cqg ax xn`de ?ipi` Ð zyxetnk `id ixd dnda la` :xn`c ,`ped ax` iieyw`l dil ded xzl`l ?lirl 'eke dnda `le

ozp `ny opiyiig diidy `ki`c oeikc ,`kqp `le dnda `le zern xn`c `dc :zetqezd eyxity mrh eze`l dyw cere .eyexitl ,ixinb zern `de :xn`e wiqnc ,dyw oeyld mbe .m"xd

`kqp `le dnda `le zern xn`wc `dc ,qxhpewd yexitk `ibeqd yxtl `ibeqa d`xp jkl .xtqa llk fenx epi` df mrhy ,lecb wgec edfe .iediyde onfd eze`a zaexrza myxtl eal

.dpynd oeyla ,dacpl elti minezq zern :zipypy dkldd oeyla `l` jl oi`c meyn `l` ,eala zaexrza [yxit ik] `yyg meyn mrhd oi` ,edine .`ed diidy meyn Ð `nrh i`n 'eke

jpd epze` oirinyn `zeaxc ,`id `ide .zexew x`eqe `kqp oke .mixiry e` mixt oebk ,daxwdl xifpl `ifg `lc dninz dnda `le :yexit ,dnda `le ixinb zern `wec :xn`w df lre
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z`hgl dfi` dgiwld xg` yxtl milrad elkei `ly df oiprl `l` ixii` `l `cqg ax `nlice ?df yexitl `cqg axn jixt i`ne ,izk`e :xn`z m`e .dacpl eltic oinezqk eed df oiprl
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ide dlerl ide z`hgl id daxwd zrya yexita xifpd yxite xfgyk ixii` l`ilnb oa oerny oax [`nlic ?jixt] i`n izk`e :xn`z m`e .oiyxetnk ixnbl (ediipia) ayginl ol ded `l Ð

yi ,daxwd mcew s` Ð eiykrne ,dlerl axwz dlerl ie`xd :dil rnyne ,'eke yxit `le zenda yly `iad :ipzwc ,ikd rnyn `l `pyil Ð `cgc :xnel yie !minlyl
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc xifp(iyiy meil)

ikäìBò áø÷z úàhçc ïéãä zøîà úéöî éîleki dz` m`d - ¦¨¦¨§©§¨¥§©¨¦§©¨
axwz [dyakd-] z`hgl die`xd ef dnday xnelixd ,dlerl

àëä äá÷ð àëäøëæ`weec `iadl jixv z`hg oaxwa o`k - ¨¨§¥¨¨¨¨¨
zendadn zg` lky oeikne ,xkf `weec `iadl yi dlerae ,dawp
oaxwl didzy eita yxit eli`k df ixd ,cg` oaxwl wx die`x
zendal ,minezq zernk mpicy zeter zencl oi` jk meyne ,df
`cqg ax ixacn gikedl yi dzrne .ezexifp zepaxwl zeie`xd
z`hgd dyxtzp `ly lky ipiqn dynl dklddy ,zeter iabl
mpi`y mixaca mb dxn`p ,dacpl didz zaexrzd lk zaexrza
zerna wxy eyxity mi`xen`d ixac lr `iyewd zxfege ,zern

.ef dkld dxn`p
ongp ax ixac lr dywn `xnbd(:ek lirl)men zlra dnday ,

:minezq zernk dpicïðéøîà éîe ,àðeðîä áø áéúîep` ike - ¨¦©©§¨¦©§¦¨
y mixne`àéîc äîeúñk íeî úìòa äîäaminezq zernk dpic - §¥¨©£©¦§¨¨§¨

,dacpl zkledeòîL àz.`ziixaa epipyy dnn df lr `iyew ¨§©
eøîà ãöéky ipiqn dynl dkld dxn`p dxwn dfi`a -Léàä ¥©¨§¨¦

åéáà úeøéæð ìò çlâîezexifp zepaxw z` `iadl leki xifpy - §©¥©©§¦¨¦
dfa `vie ,envr ly zexifp jxevl eia` yixtdy ezexifp zernn

,zepaxw `iadl ezaeg iciíéøéæð åéáàå àeä äéäL ïîæaLéøôäå , ¦§©¤¨¨§¨¦¨¦¦§¦§¦
Búeøéæðì úBòî åéáà,ezexifp zepaxw xear -dfi` xear yxit `le ¨¦¨¦§¦
,zernd eidi oaxwúîe,zepaxwd z` aixwdy mcew a`dåixg` ¥§

a`d zzinøîà,oadàaà úBòî ìò çlâàL úðî ìò øéæð éðéøä- ¨©£¥¦¨¦©§©¤£©¥©©§©¨
xear ia` yixtdy zerndn zepaxwd z` `ia`y zpn lr
z` aixwdl leki xifpy ote`d edf ,envr ly zexifpd zepaxw
.envr zexifp xear eia` yixtdy zernn zexifpd zepaxw
,a`d iiga xifp did xak oad m`y ,x`ean `ziixad jyndae
leki epi` oad ,zne ezexifp zepaxw xear zern a`d yixtde
jxevl eia` yixtdy zerndn zexifpd zepaxw z` `iadl

,jk `ed zernd oice ,[a`d ly] ezexifp zepaxwúBòî Bì eéä̈¨
úBîeúñdfi` xear yixtdy zernd lr yxit `l a`d m` - §

,md oaxwäáãðì eìtézern xzen oick ,dacp zler mdn eaixwi - ¦§¦§¨¨
m`e .zexifp lyBì äúéäa`l -úLøôeî äîäadfi`l yxite ¨§¨§¥¨§¤¤

d xear dze` yixtd m` ,didz oaxwúeîz ,úàhçoick ,dndad ©¨¨
d xear dze` yixtd m`e ,dilra ezny z`hgáøwz ,äìBò¨¦¨¥

oaxwläìBò,dacpåd xear dze` yixtd m`é ,íéîìLeáøw ¨§§¨¦¦¨§
oaxwlíéîìL.dacp`ziixaa xen`dn `pepnd ax wiicne §¨¦

m` la` ,dacpl elti zern wxy ,dacpl elti minezq zerny
`l dfay meyn ,ok oicd didi `l zenezq zenda a`d xi`yd

.ipiqn dynl dkldd dxn`píeî úìòa eléôà åàì éàî- ©¨£¦©£©
elit` dxe`kleyxit `le men zelra zenda yely yixtdyk

zeyxetnk olek eidi ,zendadn zg` lk didz oaxw dfi`l
,dzinl eklie zaexrzayi men zlra dnda mby o`kn gkene

dpic men zlray xn`y ongp ax lr dywe ,'zyxetn' oic dl
.dnezqk

,`ziixadn jk wiicl oi` :`xnbd zvxzneàìdndady ep`vn Ÿ
dndaa `l` dzinl jlzy 'zyxetn' oic dl yi,äîéîzla` §¦¨

.dacpl jlze zernk dpic men zlra dnda
dninz dnda yixtd m` wxy epvxizy dn itl :`xnbd dywn

,'zyxetn' oic dl yiìáàdnda yixtd m`äîeúñk ,íeî úìòa £¨©£©¦§¨
àéîcok m` ,dacpl jlze dnezqk dpic -úBòî àéøéà éàî- ¨§¨©¦§¨¨

,zern iabl dacpl eltiy oicd z` `pzd xn` recnàîéìdid - ¥¨
y dxwna df oic xnel elBì äúéäa`l -,íeî úìòa äîäa,zne ¨§¨§¥¨©£©

men zelra zenda yely yixtd m`e ,dacpl jlzyeìtéolek ¦§
,äáãðìel dide ,dndaa zwqer 'zyxetn' iabl `tiqdy oeik ¦§¨¨

.dndaa [zyxetn lye dnezq ly] mipicd ipy z` xnel
:`xnbd zvxznénð éëä,men zlra dndaa mb oicd ok zn`a - ¨¦©¦

xn`y dna men zlra dnda oic z` `pzd dpy eli`k df ixde
y oeik ,'zern'àLéc÷ éàîì íeî úìòazlra dnda dn iabl - ©£©§©©¦¨

wx ,dyecw menéîãìdze` ixdy ,oaxw dinca zepwle dxknl - ¦§¥

e ,aixwdl xyt` i` dnvrúBòî eðééä éîc`l` ie`x epi`y xac - §¥©§¨
`pzd dpyyk `linne ,mnvr zernk aeyg `ed minca xknidl

.men zlra dnda mb dfa llk 'zern'
zlra dnday ongp ax ixac lr ztqep `iyew dywn `xnbd

:minezq zernk dpic men,àáø áéúîdpyna epipy(:fk zezixk), ¨¦¨¨
aiegn epa mbe ,zne dnda yixtde z`hg aiegn didy mc`y

epi` oad ,z`hgm` oke .eia` yixtdy dndad z` aixwdl leki
leki epi` ,dyry cg` `hg lr z`hgl dnda yixtd mc`
z`hgd z` yixtd m` elit`e ,xg` `hg liaya dze` aixwdl
.alg lk`y zxg` mrt liaya dze` `iai `l ,alg lk`y lr¥¤¥¤
oiprl weqta aezky ,el` mipicl xewnd x`ean my `ziixaae

`hgy `iyp(bk c `xwie)DA `hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F`' ,©¥¨©¨£¤¨¨¨
z` `iadeBðaø÷micnel 'epaxw' dlindne ,'minY xkf miGr xirU §¥¦¤¨§¨§¦¦¦¨¨¨¦

wxyBðaø÷aelyàeä[oad-]àöBé,ezaeg iciàöBé Bðéàåici §¨§¨¥§¥¥
ezaegïaø÷ayixtdyåéáà,envr xearleki oad oi` okle §¨§©¨¦

.eia` ly z`hga xtkzdl
:`ziixad zl`eyìBëéoady weqtdn epcnly dn ile` -àöé àì ¨Ÿ¥¥

ezaeg ici,åéáà ìL Bðaø÷amdipy ly zexiard oi`yk `weec df §¨§¨¤¨¦
oebk ,ozxnega zeeyäLäøeîçä ìò älwä ïî Léøôa`dy - ¤¦§¦¦©©¨©©£¨

e` dcp oebk ,dlw dxiar xary meyn z`hgl dnda yixtd
dzin e` zxk wx `l` oic zia zzin mda oi`y ,mce alg zlik`
,dxeng dxiar lr z`hgd z` `iadl dvex oade ,miny icia

,dliwq da yiy zay lelig oebkälwä ìò äøeîçä ïî Bàe` - ¦©£¨©©©¨
oade ,dxeng dxiar xary meyn z`hgl dnda yixtd a`dy
opi` zexiardy oeiky ,dlw dxiar lr z`hgd z` `iadl dvex

,eia` oaxwa ezaeg ici z`vl leki epi` okl ozxnega zeeyìáà£¨
àöBéezaeg ici oad,åéáà LéøôäL ïaø÷amdipy ly zexiard m` ¥§¨§¨¤¦§¦¨¦

oebk ,ozxnega zeeyälwä ìò älwä ïîz` yixtd a`dy - ¦©©¨©©©¨
,dlw dxiar lr z`hg aiigzd oad mbe ,dlw dxiar lr dndad

äøeîçä ìò äøeîçä ïî Bàlr dndad z` yixtd a`dy e` - ¦©£¨©©£¨
oeike ,dxeng dxiar lr z`hg aiigzd oad mbe ,dxeng dxiar
z` `iadl oad lkei ozxnega zeey oad lye a`d ly zexiardy

.envrl yixtd eia`y z`hgd:`ziixad daiynøîBì ãeîìz- ©§©
xn`p'Bðaø÷' 'Bðaø÷',lirl `aedy weqta zg` mrt ,miinrt ¨§¨¨§¨

ztqep mrte(gk my)`iade `hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F`'©¥¨©¨£¤¨¨§¥¦
dnne ,'`hg xW` Fz`Hg lr dawp dninY miGr zxirU FpAxẅ§¨§¦©¦¦§¦¨§¥¨©©¨£¤¨¨

y micnel miinrt 'epaxw' dlind dazkpyBðaø÷aenvr lyàeä §¨§¨
àöBé,ezaeg iciåéáà ìL Bðaø÷a àöBé Bðéàåzexiard m` elit` ¥§¥¥§¨§¨¤¨¦

a` lye ely.ozxnega zeey ei
:cer `ziixad zl`eyìBëéy dn ile` -àöé àìezaeg iciïaø÷a ¨Ÿ¥¥§¨§©

yixtdyåéáàwx df ,envrlLéøôäL äîäáayixtd eia` m` - ¨¦¦§¥¨¤¦§¦
`vi `l dfae ,envr xear dndaeléôàmdipy ly zexiard m` £¦

oebk ,zeeyälwä ìò älwä ïîe`äøeîçä ìò äøeîçä ïîizyy - ¦©©¨©©©¨¦©£¨©©£¨
,zexeng odizy e` zelw zexiardéøäLoad oi`y ep`vn xak ¤£¥

y `ziixaa x`eank ,yixtd eia`y zenda aixwdl lekiíãà ïéà¥¨¨
úeøéæða åéáà úîäa ìò çlâîzenda mc` yixtd m`y - §©¥©©¤¡©¨¦¦§¦

liaya mze` `iadl leki epi` epa ,envr ly zexifp zepaxwl
dnda yixtd a`d m` wx z`hga mby xn`p ok m`e ,ely zexifp

.ef dndaa ezaeg ici `vei oad oi`àöBé ìáàezaeg ici oad £¨¥
åéáà LéøôäL úBòîaenvr ly z`hg oaxw xeareléôàoi` m` §¨¤¦§¦¨¦£¦
oebk ,zeey zexiardìò älwä ïî Bà ,älwä ìò äøeîçä ïî¦©£¨©©©¨¦©©¨©

äøeîçädxiar lr oaxw `iadl ick zernd z` yixtd a`dy - ©£¨
oky lke ,jtidl e` dlw dxiar lr oaxw mda `ian oade ,dxeng
,zexeng odizy e` zelw odizyy oebk zeey zexiard eid m`

éøäLx`eank ,eia` ly zernn aixwdl leki oady ep`vn xak ¤£¥
y ote` yiy `ziixad dze`aúeøéæða åéáà úBòî ìò çlâî íãà- ¨¨§©¥©©§¨¦¦§¦

xear yixtd eia`y zernn eizepaxw z` `iadl leki xifpy
xifp ipixd' oad xn`e a`d zn m` oebk ,envr ly zexifpd zepaxw

,'`a` zern lr glb`y zpn lr
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miwxt dyelyaa cenr fk sc ± iriax wxtxifp
äìåò áø÷ú úàèç àéåäã êéàäã úøîà úéöî éî,dawp `ied z`hg meylc `idd `d Ð

dlerc i`de,`inc dnezqk men zlra dndac opixn` ine Ð `pepnd ax aizn .xkf ied

eia` zexifp lr glbn yi`d exn` cvik :opiqxb ikd .'ek glbn yi`d exn` cvik `ipzde

.'ek zne zexifpl zern eia` yixtde xifp eia` didy onfaçìâàù úðî ìò øéæð éðéøä
åéä åéáà úåòî ìò çìâî äæ ïéà àáà úåòî ìò

'åë ïéîåúñ úåòî åì,ok dpi` dpynd xcqe Ð

zexifp lr glbn ipzinl dil ded `xwirnc

`kxit iiezi`l irac `pepnd ax `l` .`a`

`ed cvik ipzinl `zlin dil `gixh dpin

irac meyn `tiqa hiwpe ,da blcn `ede ,glbn

li`ed ,eia` zern lr glbn df oi` :dpin ikext

.zexifp df eilr laiwy mcew eia` zn xake

lr glbn cvik yxtn `ziixac `tiqa la`

.oizipznc `tiqa yxtnck ,eia` zexifpäúéä
úùøôåî äîäá åìyly yixtdy ,xnelk Ð

efi`e z`hgl efi` yxit `l la` ,zenda

.dlerlíåî úìòá åìéôà åàì éàîilra ody Ð

:xn`wc ,miyxetnk edl aiyg `we ,oinen

xknz xnelk ,axwz dlerde zenz z`hgd

:xn`c ongp axl `iywe .dler dinca `iaie

dacpl dinc eltie ,`inc dnezqk men zlra

.oinezq zern oickäîéîú àìdie`xd Ð

.oiyxetnk edl oiied ikd meyne ,axwiléàî
àéøéàoiinc oinezqk zern ipzc Ð?ipzil

`inc dndacn :`pin` `p`e ,men zlra dnda

!zern oky lk Ð dnezqkéîð éëä.ipzw Ð

ince ,incl Ð `yicw i`nl men zlra dndac

jixhvi` `l Ð zern ipzwc oeike ,edpip zern

`hgi `iyp xy` `ax aizn :men zlra ipzinl

.`vei `ed epaxwa epaxw z` `iade 'ebeàì ìåëé
åéáà ïáø÷á [àöé]dxiar on eia` yixtdy Ð

.iehia zreaye zecrd zreay oebk ,xary dlw

ìòäøåîçäalg lk`y oebk ,`hg oady Ð

.oic zia zezin iaiiga aiigzpy e` ,mceãåîìú
øîåì(z`) `iade `hgz zg` ytp m`e" Ð

."epaxwåéáà úîäá ìò çìâî íãà ïéà éøäù
úåøéæðá`ed didy in :(`,l xifp) opzck Ð

.'ek oinezq zern eia` yixtde oixifp eia`e

.dnda lr `le ,glbnc `ed zern lrc dpin rny Ð dnda xn` `le zern xn`wcn
ïîæá
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oiyxetna i` ,cere .`lf` dzinlc ,milrad ezn m` s` da lernl s` dler my dilr

m`e ?l`ilnb oa oerny oax ol rnyn `w i`ne ?xninl jixv Ð daxwd zrya yexita

,oiinc oinezqk zeterac `cqg axcn `gken `de ?`tt axc dizrc `wlq `w i`ne :xn`z

dnkac ,`zile .[`zeca] `cqg axc dil `xiaq `tt axc xnel wgec yie !dndaa oicd `ede

`tt axc :xnel jixve !`cqg axcl [iziin] izkec

zeterc xnel ivnz m` elit`c dil `xiaq i`ce

Ð zernn edl opihrnn `le ,oiinc minezqk

dnecd xac `l` hrnl epl oi`y meyn epiid

efg `lc mixtv oebk ,daxwdl efg `lc ,zernl

daxwdl ediiteb efgc zeter la` .daxwdl xifpl

oinezq zerna yxtzpy dkldn ohrnl oi` Ð

cpl eltielrn eed oinezq i`cec oicd `ede ,da

gwle" :dil xn`e iniy ax dil ipyne .dacpl

.ok xne` milra zgiwla ,`pngx xn` "dyre

dgiwld zrya milrad eyxit `l m`e ,xnelk

xn`c `ped axc oicd `ede .oinezqk eed Ð

sebn giken epi`y itl ,oinezqk eedc zendaa

yixtdyk oke .dler ide z`hg id mixezd

id melk zendad sebn giken oi` Ð mixt dyly

oinezqk eedc xnel lkep jklid ,dler ide z`hg

oa oerny oaxc oizipzna `kd la` .ixnbl

,zeie`xd zenda yly `iad ipzwc ,l`ilnb

ide dlerl ide z`hgl id dndad sebn gikenc

,dawp d`a z`hgy ,z`hgl dyakc .minlyl

,xkf `a dlerdy ,dler axwzc xninl `kile

`icdl migqta yxetn li` oke .yak epiidc

yak oke ,z`hgl dyak oke ,minly axwc

lecb yxetn oi`c ,enc oiyxetnk jklid .dlerl

xn`p `le ,oiinc oinezqk mixt dyly la` .dfn

eed inp ikd minezqk eed mixt dyly i`

.dywnd xaq [jk] .oinezqkáéúîax`pedÐ

,ongp axl ?`inc minezqk men zlra zxn`

yi`d cvik :`ipzde .jixt ,ikd lirl xn`c

did eia`y onfa :opiqxb ikd .eia` zexifpl glbn

.zne ,oinezq :yexit ,ezexifpl zern yixtde xifp

lr glbn ip`y zpn lr xifp ipixd :oad xn`e

:yexit .eia` zern lr glbny `edcÐ ia` zern

zern yixtd eia` m`c opiziin onwlc ab lr s`

zernn ez`hg `ian epi` Ð alg z`hg `ed mb oad aiigzpe ,zne alg lk`y ,ez`hgl

.ezexifpl eia` yixtdy zern lr glbny xifpa `id dkld inp ikd ,z`hg eia` yixtdy

in la` :ipzwck ,`l Ð eia` iiga xcp la` ,jlede wiqnck ,eia` iiga oad xcp `ly `wece

,`kti` iqxbc mixtq zi`e .dkld `id jkc ,dacpl elti `l` ,mdilr glbn epi` Ð ia` zern lr glbn ipixd :oad xn`e ,zne ,`nzqa yexit ,zern eia` yixtde ,mixifp eia`e `ed didy

.xwir ef `qxibeäúéämen zlra dnda elit` e`l i`n minly axwz minlye dler axwz dler zenz [z`hg] zyxten dnda elzenda yly eia` yixtd elit` e`l i`n ,xnelk Ð

ectl oinezq zern oic mdl ozip `le ,ezeni Ð zaexrza zeyxetn oic mdl ozipc ?zne men ilra.[inc oiyxetnk] men ilrac ,dacp odinca `iadle mzàìdninzzgkyn `l ,xnelk Ð

.oiaxerna ,oiinc oinezqk Ð men zlra la` ,dninz dndaa `l` zyxetn oic

éàî'ek zern ipzc `ixi`:xn`z m`e ![zendaa lkd yxetne minezq oic ipzinl ith xity ied ikdc ,men zlra dnda el dzid `yixa ipzinl dil ded ?zern `yixa hwp i`n`] Ð

`ziixa dlekc rnync ,xity jixt `ziixanc :xnel yie !men zlra dnda ipzil Ð oinezq zernk men zlra dnda i`e .dacpl elti oinezq zern :ipzwc ,oizipznn jixt `l i`n`e

lkd wlgne ,oinezq zern ikd xza ipzw ikdl ,oiyxetn zern ipzw oizipzna la` .dninz oia men zlra oia ,lkd dcica ipzile beltile ,dndaa dlek ipzil ok m`e Ð ixiinoinezqa

.[zern] mewna oinezqk iedc men zlra dnda ipzil :jxtinl `kil ikdl Ð zernaáéúîepaxw `axcge dyaka cge `iypa cg ,iaizk zepaxw dylye ."`hgi `iyp m`" zyxta Ð

.dxiryaåðéàåeia` oaxwa `veila`" :ikd xza inp xn`wc i`d i`ne ,`lf` dzinl dilra ezny z`hgc i`ce `d ?`xw jixhvi` dnc :oeir jixv Ðyixtdy eia` oaxwa `ed `vei

.'eke "dlwd lr dlwd on

éøäùzexifpa eia` znda lr glbn mc` oi`zipyp dkldc ,minezq zern `l` dpynd oeyla xkfed `lc ,oinezq zern lr m` ik eia` lr glbn epi`y oiwxit idliya opixn`ck Ð

did `ly ixiin mzdc ,wlgl yie !xtik `lc xn` `kde ,dxyk Ð mc z`hg myl ehgyy alg z`hg :(a,h) migafc `nw wxta xn`c m"xd wcwcn did.`wec oinezq zerna

o`n `ki` Ð jkl zcner dzidy ,alg z`hg liaya ea xtkzdl oiprl i`cec :xnel yi cere .xzei dxiwr ied Ð odizy aiigzpy ,`kd la` .sicr jkle ,alg z`hg m` ik mdizy aiig

.xtik `l jkl ,dligzn didy dnn exwerl dvexy ,mc z`hg meyn ea xtkzdl ixii` `kd la` .dxyk xn`c

éëäeia` zern lr glbn oky zerna `vei la` :opiqxb`zkec meyac oeik ,mewn lkn Ð eia` ly zern lr glbn epi` `peeb i`dke ,eia` z`hgl miyxetn eid zerndy ab lr s`e Ð

[`,gk scl jiiy o`kn] .eia` zern lr glbnìáàenvrl yixtdy oaxwa `vei.zxg` dxiarl ep`iaie ,ef dxiarl Ðãåîìúez`hg lr epaxw xnel`hgz ytp m`" zyxta Ð

.cg` mc` elit`e ,z`hg myl epaxw `diy cr Ð "ez`hg lr" yexcl `a dzr ,zepaxw dyly xak epyxcy it lr s`e ."ez`hg lr mifr zxiry epaxw `iade ,'ebeìåëé`vi `lÐ

.xg` z`hgl daixwne ,ef dcearl zyxetnd dnda cifna yixtnyk
ixdy
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc xifp(iyiy meil)

ikäìBò áø÷z úàhçc ïéãä zøîà úéöî éîleki dz` m`d - ¦¨¦¨§©§¨¥§©¨¦§©¨
axwz [dyakd-] z`hgl die`xd ef dnday xnelixd ,dlerl

àëä äá÷ð àëäøëæ`weec `iadl jixv z`hg oaxwa o`k - ¨¨§¥¨¨¨¨¨
zendadn zg` lky oeikne ,xkf `weec `iadl yi dlerae ,dawp
oaxwl didzy eita yxit eli`k df ixd ,cg` oaxwl wx die`x
zendal ,minezq zernk mpicy zeter zencl oi` jk meyne ,df
`cqg ax ixacn gikedl yi dzrne .ezexifp zepaxwl zeie`xd
z`hgd dyxtzp `ly lky ipiqn dynl dklddy ,zeter iabl
mpi`y mixaca mb dxn`p ,dacpl didz zaexrzd lk zaexrza
zerna wxy eyxity mi`xen`d ixac lr `iyewd zxfege ,zern

.ef dkld dxn`p
ongp ax ixac lr dywn `xnbd(:ek lirl)men zlra dnday ,

:minezq zernk dpicïðéøîà éîe ,àðeðîä áø áéúîep` ike - ¨¦©©§¨¦©§¦¨
y mixne`àéîc äîeúñk íeî úìòa äîäaminezq zernk dpic - §¥¨©£©¦§¨¨§¨

,dacpl zkledeòîL àz.`ziixaa epipyy dnn df lr `iyew ¨§©
eøîà ãöéky ipiqn dynl dkld dxn`p dxwn dfi`a -Léàä ¥©¨§¨¦

åéáà úeøéæð ìò çlâîezexifp zepaxw z` `iadl leki xifpy - §©¥©©§¦¨¦
dfa `vie ,envr ly zexifp jxevl eia` yixtdy ezexifp zernn

,zepaxw `iadl ezaeg iciíéøéæð åéáàå àeä äéäL ïîæaLéøôäå , ¦§©¤¨¨§¨¦¨¦¦§¦§¦
Búeøéæðì úBòî åéáà,ezexifp zepaxw xear -dfi` xear yxit `le ¨¦¨¦§¦
,zernd eidi oaxwúîe,zepaxwd z` aixwdy mcew a`dåixg` ¥§

a`d zzinøîà,oadàaà úBòî ìò çlâàL úðî ìò øéæð éðéøä- ¨©£¥¦¨¦©§©¤£©¥©©§©¨
xear ia` yixtdy zerndn zepaxwd z` `ia`y zpn lr
z` aixwdl leki xifpy ote`d edf ,envr ly zexifpd zepaxw
.envr zexifp xear eia` yixtdy zernn zexifpd zepaxw
,a`d iiga xifp did xak oad m`y ,x`ean `ziixad jyndae
leki epi` oad ,zne ezexifp zepaxw xear zern a`d yixtde
jxevl eia` yixtdy zerndn zexifpd zepaxw z` `iadl

,jk `ed zernd oice ,[a`d ly] ezexifp zepaxwúBòî Bì eéä̈¨
úBîeúñdfi` xear yixtdy zernd lr yxit `l a`d m` - §

,md oaxwäáãðì eìtézern xzen oick ,dacp zler mdn eaixwi - ¦§¦§¨¨
m`e .zexifp lyBì äúéäa`l -úLøôeî äîäadfi`l yxite ¨§¨§¥¨§¤¤

d xear dze` yixtd m` ,didz oaxwúeîz ,úàhçoick ,dndad ©¨¨
d xear dze` yixtd m`e ,dilra ezny z`hgáøwz ,äìBò¨¦¨¥

oaxwläìBò,dacpåd xear dze` yixtd m`é ,íéîìLeáøw ¨§§¨¦¦¨§
oaxwlíéîìL.dacp`ziixaa xen`dn `pepnd ax wiicne §¨¦

m` la` ,dacpl elti zern wxy ,dacpl elti minezq zerny
`l dfay meyn ,ok oicd didi `l zenezq zenda a`d xi`yd

.ipiqn dynl dkldd dxn`píeî úìòa eléôà åàì éàî- ©¨£¦©£©
elit` dxe`kleyxit `le men zelra zenda yely yixtdyk

zeyxetnk olek eidi ,zendadn zg` lk didz oaxw dfi`l
,dzinl eklie zaexrzayi men zlra dnda mby o`kn gkene

dpic men zlray xn`y ongp ax lr dywe ,'zyxetn' oic dl
.dnezqk

,`ziixadn jk wiicl oi` :`xnbd zvxzneàìdndady ep`vn Ÿ
dndaa `l` dzinl jlzy 'zyxetn' oic dl yi,äîéîzla` §¦¨

.dacpl jlze zernk dpic men zlra dnda
dninz dnda yixtd m` wxy epvxizy dn itl :`xnbd dywn

,'zyxetn' oic dl yiìáàdnda yixtd m`äîeúñk ,íeî úìòa £¨©£©¦§¨
àéîcok m` ,dacpl jlze dnezqk dpic -úBòî àéøéà éàî- ¨§¨©¦§¨¨

,zern iabl dacpl eltiy oicd z` `pzd xn` recnàîéìdid - ¥¨
y dxwna df oic xnel elBì äúéäa`l -,íeî úìòa äîäa,zne ¨§¨§¥¨©£©

men zelra zenda yely yixtd m`e ,dacpl jlzyeìtéolek ¦§
,äáãðìel dide ,dndaa zwqer 'zyxetn' iabl `tiqdy oeik ¦§¨¨

.dndaa [zyxetn lye dnezq ly] mipicd ipy z` xnel
:`xnbd zvxznénð éëä,men zlra dndaa mb oicd ok zn`a - ¨¦©¦

xn`y dna men zlra dnda oic z` `pzd dpy eli`k df ixde
y oeik ,'zern'àLéc÷ éàîì íeî úìòazlra dnda dn iabl - ©£©§©©¦¨

wx ,dyecw menéîãìdze` ixdy ,oaxw dinca zepwle dxknl - ¦§¥

e ,aixwdl xyt` i` dnvrúBòî eðééä éîc`l` ie`x epi`y xac - §¥©§¨
`pzd dpyyk `linne ,mnvr zernk aeyg `ed minca xknidl

.men zlra dnda mb dfa llk 'zern'
zlra dnday ongp ax ixac lr ztqep `iyew dywn `xnbd

:minezq zernk dpic men,àáø áéúîdpyna epipy(:fk zezixk), ¨¦¨¨
aiegn epa mbe ,zne dnda yixtde z`hg aiegn didy mc`y

epi` oad ,z`hgm` oke .eia` yixtdy dndad z` aixwdl leki
leki epi` ,dyry cg` `hg lr z`hgl dnda yixtd mc`
z`hgd z` yixtd m` elit`e ,xg` `hg liaya dze` aixwdl
.alg lk`y zxg` mrt liaya dze` `iai `l ,alg lk`y lr¥¤¥¤
oiprl weqta aezky ,el` mipicl xewnd x`ean my `ziixaae

`hgy `iyp(bk c `xwie)DA `hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F`' ,©¥¨©¨£¤¨¨¨
z` `iadeBðaø÷micnel 'epaxw' dlindne ,'minY xkf miGr xirU §¥¦¤¨§¨§¦¦¦¨¨¨¦

wxyBðaø÷aelyàeä[oad-]àöBé,ezaeg iciàöBé Bðéàåici §¨§¨¥§¥¥
ezaegïaø÷ayixtdyåéáà,envr xearleki oad oi` okle §¨§©¨¦

.eia` ly z`hga xtkzdl
:`ziixad zl`eyìBëéoady weqtdn epcnly dn ile` -àöé àì ¨Ÿ¥¥

ezaeg ici,åéáà ìL Bðaø÷amdipy ly zexiard oi`yk `weec df §¨§¨¤¨¦
oebk ,ozxnega zeeyäLäøeîçä ìò älwä ïî Léøôa`dy - ¤¦§¦¦©©¨©©£¨

e` dcp oebk ,dlw dxiar xary meyn z`hgl dnda yixtd
dzin e` zxk wx `l` oic zia zzin mda oi`y ,mce alg zlik`
,dxeng dxiar lr z`hgd z` `iadl dvex oade ,miny icia

,dliwq da yiy zay lelig oebkälwä ìò äøeîçä ïî Bàe` - ¦©£¨©©©¨
oade ,dxeng dxiar xary meyn z`hgl dnda yixtd a`dy
opi` zexiardy oeiky ,dlw dxiar lr z`hgd z` `iadl dvex

,eia` oaxwa ezaeg ici z`vl leki epi` okl ozxnega zeeyìáà£¨
àöBéezaeg ici oad,åéáà LéøôäL ïaø÷amdipy ly zexiard m` ¥§¨§¨¤¦§¦¨¦

oebk ,ozxnega zeeyälwä ìò älwä ïîz` yixtd a`dy - ¦©©¨©©©¨
,dlw dxiar lr z`hg aiigzd oad mbe ,dlw dxiar lr dndad

äøeîçä ìò äøeîçä ïî Bàlr dndad z` yixtd a`dy e` - ¦©£¨©©£¨
oeike ,dxeng dxiar lr z`hg aiigzd oad mbe ,dxeng dxiar
z` `iadl oad lkei ozxnega zeey oad lye a`d ly zexiardy

.envrl yixtd eia`y z`hgd:`ziixad daiynøîBì ãeîìz- ©§©
xn`p'Bðaø÷' 'Bðaø÷',lirl `aedy weqta zg` mrt ,miinrt ¨§¨¨§¨

ztqep mrte(gk my)`iade `hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F`'©¥¨©¨£¤¨¨§¥¦
dnne ,'`hg xW` Fz`Hg lr dawp dninY miGr zxirU FpAxẅ§¨§¦©¦¦§¦¨§¥¨©©¨£¤¨¨

y micnel miinrt 'epaxw' dlind dazkpyBðaø÷aenvr lyàeä §¨§¨
àöBé,ezaeg iciåéáà ìL Bðaø÷a àöBé Bðéàåzexiard m` elit` ¥§¥¥§¨§¨¤¨¦

a` lye ely.ozxnega zeey ei
:cer `ziixad zl`eyìBëéy dn ile` -àöé àìezaeg iciïaø÷a ¨Ÿ¥¥§¨§©

yixtdyåéáàwx df ,envrlLéøôäL äîäáayixtd eia` m` - ¨¦¦§¥¨¤¦§¦
`vi `l dfae ,envr xear dndaeléôàmdipy ly zexiard m` £¦

oebk ,zeeyälwä ìò älwä ïîe`äøeîçä ìò äøeîçä ïîizyy - ¦©©¨©©©¨¦©£¨©©£¨
,zexeng odizy e` zelw zexiardéøäLoad oi`y ep`vn xak ¤£¥

y `ziixaa x`eank ,yixtd eia`y zenda aixwdl lekiíãà ïéà¥¨¨
úeøéæða åéáà úîäa ìò çlâîzenda mc` yixtd m`y - §©¥©©¤¡©¨¦¦§¦

liaya mze` `iadl leki epi` epa ,envr ly zexifp zepaxwl
dnda yixtd a`d m` wx z`hga mby xn`p ok m`e ,ely zexifp

.ef dndaa ezaeg ici `vei oad oi`àöBé ìáàezaeg ici oad £¨¥
åéáà LéøôäL úBòîaenvr ly z`hg oaxw xeareléôàoi` m` §¨¤¦§¦¨¦£¦
oebk ,zeey zexiardìò älwä ïî Bà ,älwä ìò äøeîçä ïî¦©£¨©©©¨¦©©¨©

äøeîçädxiar lr oaxw `iadl ick zernd z` yixtd a`dy - ©£¨
oky lke ,jtidl e` dlw dxiar lr oaxw mda `ian oade ,dxeng
,zexeng odizy e` zelw odizyy oebk zeey zexiard eid m`

éøäLx`eank ,eia` ly zernn aixwdl leki oady ep`vn xak ¤£¥
y ote` yiy `ziixad dze`aúeøéæða åéáà úBòî ìò çlâî íãà- ¨¨§©¥©©§¨¦¦§¦

xear yixtd eia`y zernn eizepaxw z` `iadl leki xifpy
xifp ipixd' oad xn`e a`d zn m` oebk ,envr ly zexifpd zepaxw

,'`a` zern lr glb`y zpn lr
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc xifp(ycew zay meil)

yïäL ïîæazernd -ïéîeúñxear md m`d yxit `l a`dy - ¦§©¤¥§¦
zepaxw z` oda `iadl oad leki ,dlerd xear e` z`hgd

,ezexifpïéLøBôî ïäL ïîæa àìåzernd eidi m` yxit a`d m` - §Ÿ¦§©¤¥§¨¦
.ezexifp zepaxw z` mda `iadl leki epi` oad dlerl e` z`hgl
yixtdy zernn z`hg `iadl oad lekiy xn`p o`k mb ok m`e

:`ziixad daiyn .envrl a`døîBì ãeîìzziyily mrt xn`p - ©§©
dyxt dze`a(al c `xwie)`iai UaM m`e'Bðaø÷,'z`Hglzaizn §¦¤¤¨¦¨§¨§©¨

'epaxw'y micnelBðaø÷aenvr lyàöBé àeä,ezaeg iciBðéàå §¨§¨¥§¥
ïaø÷a àöBéyixtdyåéáàzern lr cnln dfe ,envr xear ¥§¨§©¨¦

e`aedy miweqtdn cnlp xak ynn oaxw ixdy ,eia` yixtdy
lirl(:fk).

:cer `ziixad zl`eyìBëéy dn ile` -àöé àìzaeg ici oad ¨Ÿ¥¥
z`hgLéøôäL úBòîae ,envr ly z`hgl eia`eléôàm` §¨¤¦§¦£¦
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc xifp(ycew zay meil)

ïãéc àpz`nw `pz -dìò ÷éøcæéàc ïåék ,øáñdxear wxfpyk - ©¨¦¨¨©¥¨§¦§§¦£¨
íc,zepaxwd cg` lyàøîça àéøL øzìàìzxzen `id cin - ¨§©§©©§¨§©§¨

,oiiaìeeéð dì úéì àäålrad oi` okle ,ytp iepir dl oi` xake - §¨¥¨¦
.xtdl leki,øáñ àáé÷ò éaøåyúèéçzLéà eléôàwx m` elit` - §©¦£¦¨¨©£¦¦§§¦©

dhgypäîäa,zg`,øôäì ìBëé Bðéàs`,oiia dxeq` `id oiicry §¥¨¥¨§¨¥
mrhdeíéLã÷ ãñôä íeMîcqtei dzexifp z` eiykr xti m`y - ¦¤§¥¨¨¦

lkei `ly oeik ,hgypy oaxwd.eaixwdl e
:`aiwr iax ixaca df xe`ia lr dywn `xnbdé÷úîéaø dì ó ©§¦¨©¦

éànàå ,àøéæxyt` `ld ,miycw cqtd o`k yi recn -÷Bøæìz` ¥¨§©©¦§
ïîczepaxwd lyì àlLïîL,xifp oaxw myl `ly -ådf ici lr ¨¨¤Ÿ¦§¨§
øézéd z`àéðz àì éî .äìéëàa øNa,`ziixaa epipy ixde -éNák ©¦¨¨©£¦¨¦Ÿ©§¨¦§¥

úøöò,zereayd bga miaxwend minly iyak ipy -ïèçML £¤¤¤§¨¨
opnfaì àlLïîL,xg` oaxw myl `l`Bàonyl ohgy m` elit` ¤Ÿ¦§¨
`l`ïpîæ éðôì ïèçML,bgd iptl -Bàohgyyïpîæ øçàìxg`l - ¤§¨¨¦§¥§©¨§©©§©¨

mpic ,bgdy÷øfé ícä,gafnd lrøNaäåoaxwd lyìëàéjixv - ©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥
.elk`l÷øæé àì ,úaL äúéä íàåoewiz enk dfy oeik ,mcd z` §¦¨§¨©¨Ÿ¦§Ÿ

.opaxcn xeq`e ,dlik`e dxhwdl oaxwd z` xiznyíàåxar §¦
e÷øæ,zayaäöøeäxzeny oaxwd liaya dwixfd dlired - ¨©§¨

øéè÷äìd z`ïéøeîéàlr dxhwdl epnn miend oaxwd iwlg - §©§¦¥¦
gafndáøòìwexfl xyt`y ,`ziixaa x`eane .zay i`vena - ¨¤¤

dlra dl xtdy dy`a mb ok m`e ,onyl `ly zepaxwd mc z`
`ly mcd z` wexfl xyt` ,oaxwd hgypy xg`l dzexifp z`
,miycw cqtd o`k oi`y `vnpe ,dlik`a xyad xzeie enyl
dhigyd ixg` xtdl leki epi` lrady `aiwr iax xn` recne

.miycw cqtd meyn
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -éàote`a xaecn m` - ¨§¥¦

èçLcd oaxw z` dligzaBà äìBòdíéîìL,dxifpd lyénð éëä §¨©¨§¨¦¨¦©¦
z` xizdl df ici lre onyl `ly mcd z` wexfl xyt` zn`a -
o`k oi` `linne ,[minlya] dlik`l e` [dlera] daxwdl oaxwd

.dzexifp z` xtdl lrad lekie miycw cqtdéàîa àëä àlà¤¨¨¨§©
ïðé÷ñòzxacn epizpyn -èçML ïBâkd z`àLéøa úàhç- ©§¦¨§¤¨©©¨§¥¨

z`hgd mc z` wexfl xyt` i`y oeik miycw cqtd yie ,dligza
s`e ,dleqt dnyl `ly dzyrpy z`hgy meyn ,dnyl `ly
itl .dacpa d`a dpi` z`hgy meyn ,dacpa d`iadl xyt` i`
dhgyp z`hgdy ote`a xacn `aiwr iaxy `xnbd xe`ia
zwixf zryn wxy xaeqd] `nw `pz mby xnel jixv ,dligz
iepir oi` xake oiia dxzedy meyn ,xtdl leki lrad oi` mcd
zx`an `xnbde ,dligz wxfp z`hgd mcy ote`a xacn [ytp

e`a s`ycin oiia dy`d dxzed ,dligz wxfp z`hgd mcy df ot
z` xtdl leki epi` lrad okle ,ytp iepir oi`e gelibd xg`

:zexifpdïðúãkdpyna epipyy enk -(.dn onwl)yçléb íàxifpd §¦§©¦¦©
ìMî úçà ìòïzL,`iady zepaxwd zyelyn cg` lr -àöé. ©©©¦§¨§¨¨¨

lrad okle ,oiia xifpd xzen z`hgd lr glib m` mby x`eane
oi` xak ixdy ,mcd zwixf ixg` zexifpd z` xtdl leki epi`

:ytp iepir
:dpyna epipyíéøeîà íéøác änaepi` lrad mcd zwixf xg`y ©¤§¨¦£¦

,xtdl lekiìBëiL éðtî) øôé äàîeè úçìâúa ìáà ,äøäè úçìâúa§¦§©©¨¢¨£¨§¦§©©§¨¨¥¦§¥¤¨
úçìâúa eléôà ,øîBà øéàî éaøå .(úìåeðî äMàa éLôà éà øîBì©¦¤§¦§¦¨§¤¤§©¦¥¦¥£¦§¦§©©

:úçlâî äMàa éLôà éà øîBì ìBëiL éðtî ,øôé äøäè`xnbd ¨¢¨¨¥¦§¥¤¨©¦¤§¦§¦¨§©©©
:zwelgnd zxaq z` zx`anCì øîà àn÷ àðúåixac lr aiyi - §¨¨©¨¨©¨

,xi`n iaxy iptn ,leeip aygp78 gelibd oi`yøLôàdy`l ¤§¨
dy`x zeqklúéøëð äàôazglbza okle ,zxkip dzglbz oi`y §¥¨¨§¦

.xtdl leki lrad oi` dxdh,øáñ øéàî éaøåyéãéià ,úéøëð äàôa §©¦¥¦¨©§¥¨¨§¦©§¥
déì àçéð àì àîäeæcdtebn dpi`y dndef d`ta yiy xg`n - §£¨Ÿ¦¨¥

repnl ick xtdl leki okle ,lrad ipira dpebn df ixd ,dy`d ly
:jkn

äðùî
m`de ,ohwd epa xear zexifp lawl leki a`dy zx`an ef dpyn
mivex mpi` m` zegnl mileki eiaexw e` oady oke .dleki dpi`

.okl mcew eyxted m` zepaxwd oic dne ,ea
Bða úà øécî Léàäohwdøéæðadfe .zexifp icil e`iadl leki - ¨¦©¦¤§§¨¦

envr lr lawl epal devny .'xifp ipa `di' xn`iy ,mipte` ipya
.zexifpøéæða dða úà úøcî äMàä ïéàådleki dpi` m`de - §¥¨¦¨©¤¤¤§¨§¨¦¥

.xifp didiy ohwd dpa z` xicdl
:zlhazn oad ly zexifpdy mipte` yiy zx`an dpyndãöék, ¥©

çléb,xifp zeidl epevx oi`y ezrc dlib df ici lre ,exry z` oad ¦©
áBø÷ eäeçlébL Bà,åéezexifpa mpevx oi`y mzrc elib df ici lre ¤¦§§¨

m` oke .oad lyäçéî,zexifpa epevx oi`y xn`e oadeçénL Bà ¦¨¤¦
åéáBø÷el` mixwn lka ,oad ly ezexifpa mpevx oi`y exn`e §¨

.dlha zexifpd
Bì äúéäa`l -úLøôeî äîäazexifpde ,epa zexifp zepaxwl ¨§¨§¥¨§¤¤

y ,`ed zepaxwd oic ,d`gn e` gelib ici lr dlhazdúàhçä©©¨
úeîz,dpwz dl oi`eäìBò áø÷z äìBòäå,dacp zler zxeza - ¨§¨¨¦¨¥¨

íéîìL eáø÷é íéîìLedacp inly zxeza -ãçà íBéì ïéìëàðåoick §¨¦¦§§§¨¦§¤¡¨¦§¤¨
,xifp inlyåel` minlyïéðeòè ïðéàz`adíçìxifp lk `iany §¥¨§¦¤¤

.minlyd mr
m`eïéîeúñ úBòî Bì eéä`le ,zexifpd zepaxw jxevl yixtdy - ¨¨§¦

,el` zern eidi oaxw dfi`l yxiteìtézernd lkäáãðìeaixwi - ¦§¦§¨¨
eid m` la` .dacp zeler zernd lkndúBòîyixtdyíéLøBôî ¨§¨¦

dlerl eidi el` zerne z`hgl eidi el` zern' xn`e yxity -
,mdilr yxity dn itl `ed zernd oic ,'minlyleúàhç éîc- §¥©¨

e mca`l jixv z`hgd xear eyxtedy zerndeëìémekilyi - ¥§
,çìnä íéìdid dpic z`hgl dnda mda mipew eid m`y meyn §¨©¤©

glnd mil mekileiy cre .dzinl jlzyïéðäð àìzernd - Ÿ¤¡¦
,opaxcn d`pda mixeq`ïéìòBî àìådlirn oaxw aeig oi`y ,mda §Ÿ£¦

aezk dlirn zyxtay meyn ,zerndn epdpe exar m`(eh d `xwie)

.'d iycw mpi` glnd mil mikledy ef z`hg ince ,''d iycw'éîc§¥
äìBò,dlerd xear eyxtedy zernd -eàéáémdnoaxwäìBò ¨¨¦¨

,dacpïäa ïéìòBîeoke ,oaxwl micner md ixdyéîcdíéîìL- £¦¨¤§¥§¨¦
,minlyd xear eyxtedy zerndeàéáéoaxw mdníéîìL,dacp ¨¦§¨¦

ãçà íBéì ïéìëàðå,xifp inly oickíçì ïéðeòè ïðéàålk `iany §¤¡¨¦§¤¨§¥¨§¦¤¤
:minlyd mr xifp

àøîâ
wxy dpyna x`eanïéà Léà,zexifpa epa z` xicdl leki [ok`] - ¦¦

àì äMà ìáà:`xnbd zxxan .zexifpa dpa z` xicdl dlekiéàî £¨¦¨Ÿ©
àîòèmrhd dne ,zexifpa epa z` xicdl leki a`dy mrhd dn - ©§¨

mi`xen`d ewlgp .zexifpa dpa z` xicdl dleki dpi` m`dy
:ef dkld mrhaäëìä ,øîà ïðçBé éaønlipiqn dy,øéæða àéä ©¦¨¨¨©£¨¨¦§¨¦

.m`l `le ,zexifpa epa z` xicdl gk yi a`l wxyéaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦
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miwxt dyelyaa cenr gk sc ± iriax wxtxifp
ïãéã àðúìåzile ,`xnga `ixzy` xzl`l Ð mincd on cg` dlr wixcfi`c oeik Ð

."zleepn dy`a iyt` i`" xnel leki epi` Ð leeip dl zilc oeike .leeip dlìåëé åðéà
íéùã÷ ïåéæá íåùî øôäì.lk`p xyad oi` Ð ea mixtkzn milrad oi`e li`edc Ð

é÷úîéàîà àøéæ éáø äì ómiycw oeifa ied Ð?xya xizie ,onyl `ly onc wexfl

!onyl `ly mc zwixfa dlik`aïðú àì éî
÷øæé íãä.onyl `ly Ðàì úáù äúéä íàå

÷øæéoi`y ,zaya lk`p xyad oi`y itl Ð

.zayd z` dgec miycw ziilväöøåä ÷øæ íàå
.axrl xihwn oixeni`y calae Ðèçùã éà

íéîìùå äìåòxyt`c inp ikd Ð `yixa Ð

`pin`w ikd `l` .dwixfa `zpwz edl iedinl

dl xtin i`c ,`yixa z`hg hgyc oebk Ð jl

z`hgk dil dedc ,`zpwz dil ied `l ez lra

irac i`n lkc `xniz `pne :dilra extkzpy

zg` lr glib m` :opzck Ð `yixa higy

.`vi ozylyníéøåîà íéøáã äîáoeik Ð

Ð xtdl leki epi` mincd on cg` dilr wxfpc

,meia ea oii dzeye li`ed ,dxdh zglbza

.oxn`ckeäàîåè úçìâúá ìáàit lr s` Ð

xi`n iax .xti Ð mincd on cg` dilr wxfpy

.'ek dxdh zglbza elit` :xne`àî÷ àðúå
êì øîà,xtdl xyt` `l zglbz meyn Ð

xyt`c ,zglbz meyn zleepn dilr `ied `lc

.zglbn dpi`k `ifgine ,zixkp d`ta dléáøå
àîäåæã éãééà úéøëð äàôá øáñ øéàîzi`c Ð

itl ,dl xtdl leki jkle .dil `gip `l ,dl

."zglebn dy`a iyt` i`" xnel lekiy

äðùîçìéâe` ,ezexifp ini jeza Ð

dginy e` ,ezexifp ini jeza eiaexw edegliby

.oexg` meia elit`e ,ezexifp ini jez oadåà
åéáåø÷ åäåçéîùince ,ezexifp dlha df ixd Ð

.glnd mil ekli z`hgïéìòåî àìå ïéðäð àìÐ

z`hg ince zeznd ze`hg :xn xn`ck

`le oipdp `l oleka ,glnd mil oikledd

Ð oilren `le ,opaxcn Ð oipdp `l ;oilren

.edpip daxwd ipa e`lc meynàøîâäëìä
øéæðá àéä.dy`d `le xifn yi`dy Ð
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íåùîmiycw cqtd,elld zepaxwl dkixv dpi` aeye dwixf mcew dl xti m`y Ð

xzeie ,enyl `ly enc wexfle ,dl xti ?cqtd `ki` i`n` :jixte .mc wexfl xeq`e

fp cer dpi`e ,dl xtidc oeikc !onyl `ly egafpy migafd on dlik`a xyadaey Ð dxi

:xn`w ikde .iniiw onyl [`ly] `nzqc ,oixyk Ð mzq onc wexfi elit`e ,onyl oicner oi`

myl `l` iniiw onyl `ly `nzqc ,enc wxfi

.dxifp cer dpi`c oeik ,dacp inly

éùáëohgyy zxvre` .zxvr myl `ly Ð

e` ,zxvr axra zxvr iptl ohgyy

i`we .envr aeh meia wxfi mcd Ð zxvr xg`l

lre ,dacp inly myl (e`) onyl `ly ,`yix`

mixcp dil zil i`c .dlik`a xyad xzed ok ici

xihwi `l ok m` Ð aeh meia oiaxw zeacpe

,axrd cr xyad lk`i `le ,axrd cr mixeni`

`l xya Ð oixeni` ixhwin `lc [dnk lkc]

mixcp oi` inp ik ,mewn lkne .dlik`a ixzyin

m`e .mcd wexfl xzen Ð aeh meia oiaxw zeacpe

,opaxcn epewiz enk iedc ,wexfi `l Ð zay dzid

!onyl `ly mcd wexfl [xzen] :`nl` .xeq`e

:(`,ck xifp) oizipzn iziin `l i`n` :xn`z m`e

yie !minlyl eaxwi minlye ,dler axwz dler

,dl xtid dhigy zrya mzdc ,inc `lc :xnel

la` .onyl `ly cner dhigya oiae dwixfa oiae

dzre ,onyl cner did dhigy zryac ,`kd

xykzin `l Ð onyl `ly cner dwixf zrya

inp zxvr iyak jdlc :xnel jixve .onyl `ly

oeik `kd la` ,onyl ehgyp `l mzdc ,inc `l

`lc onyl ehgypc oeik [`ny] Ð onyl ehgypc

zegpn) "zlkzd" wxtac !onyl `ly ixykn

ohgyy miyak `d :cenlzdl `irain (a,fn

miyak ly onc wexfpy edn ,mgld ca`e onyl

ixiin Ð wexfi xn`wc `d ok m`e ?'ek onyl `ly

,inc `lc xnel jixve !onyl `ly ehgypy

gafd xwire ,gaf zhigya `xwirn miyak mzdc

`vnp Ð mgl ca` ik jklid ,xykzn mgla

oeik ,`kd la` .ca` enk iede ,liqtin gafd

migaf yixa xn`ck ,onyl enk xyk `nzqc

Ð dpwz meyne ,onyl ohgyc inp `zyd ,(a,a)

wexfl xizdl oiprl ,`nzq dyrp eli`k dyrp

.oncéà]iaxl inp ikd minly e` dler hgyc

[opiwqr i`na `kd] `l` .[cqtd `kilc `aiwr

wexfl dpwz el oi`c ,[`yixa] z`hg hgyc Ð

meyl ,onyl `ly lqtin z`hgc ,onyl `ly

.dacp `a epi` z`hgc ,dacp inlyïðúã`vi mdn zg` lr glib m`,xtin epi`c Ð `aiwr iax dia ixii`c z`hg elit` Ð mincd on cg` wxfp ikc `nw `pz xn` jkle ,xnelk Ð

oizipzna opzc `ed minlyd lr glb `wec [`niz `lc] ,jkl di`x iiezi`l jxved jkle .leeip `kile ,minly e` dler e` z`hg e` Ð odn zg` lr glbn ixdy ,oii zezyl cin xzenc

dler z`hg yiwnc ,dl yxtn (`,dp migaf) "onewn edfi`" wxtae .ozylyn cg` lr `vi lrac xn`we ."cren ld` gzt xifpd glbe" aizkc ,`vi minlyd on `wecc ,mincd on cg` wxfp

.minlye

éëä`ndefc icii` :opiqxb.dil `gip `le ,lral ipbn Ð dtebn epi`e ,`ndef mda Ðùéàäxifpa epa xicneia`y rcei od oi` elit` ,cin minid oipn eligzie .xifp ipa `di :xn`iy Ð

xifpa epa xicnc :inp i` .xifpa exicd."xifp ipixd" xn`iy epal deviy Ðïéàåxifpa dpa zxcn dy`d.`xnba yxtnck Ðãöéë.opiqxb `lçìéâjl oi`c Ð edeglby e`

,ernyyk cin eginyk `wece .minrhd yxtn `xnbae .zexifpd lhazn Ð xifp dyriy epevx oi`y ,mixaca eginy e` dgin elit` `l` ,edeglby e` glib `irain `le .z`fn dlecb d`gn

izyc meyn Ð oizipzna ipz `lc `de .zexry izy `iady e` :ipd icda ipzw (iyily wxt) `ztqezae .zexifpd ligzdy ixg` melk jka oi` Ð egin minil aeye ,egin `l m` [la`]

[xg`l] oilhan d`gne zglbz xn`p m` elit`e .zexifpd zriny zligza epiid Ð dgine glibc ,`kdc ipd la` .xifpn mini dnk zepnl xak ligzdy xg` s` zexifpd zelhan zexry

.zexifpd lhal mc` ciac icin `l` ipzw `lc ,inp i` .dcedi iaxa iqei iaxe iax da ibilt `xnbac ,ixiinw `l `zbeltac ,`pz `lc `gip [ikd] elit` Ð drinyäúéäzyxten dnda el

.lirlck Ðäùà`l.xifpa dpa zxcn dy`d oi` :ipzwc Ðäëìä.xifpa ipiqn dynl

hk scl jiiy o`kn)(éãëekpgl.opaxcne Ðåðá`l eza oi`zenai) `nlra xn`c `d :dniz .`l eza la` ,ekpgl a`d lr lhen Ð lcbiykl zevna jiiyc epa :`id dkld jkc Ð

miiwle zeyrl exidfdl `l` jiiy `l jepigc :xnel yie !a`d lr lhen devn zeyrl ekpgl s` :[`pipg xa iqei iax] xn`de .eyixtdl eilr oieevn oic zia oi` zeliap lke` ohw :(`,ciw

`l Ð `pixg` yipi`a la` ,a`a `l` jiiy `l jepigc :wgvi epiax xne` cer ."mzipre" devn meiw epiid Ð (`,at) `neic `xza wxtc `edde .jepig df oi` Ð xearln xidfdl la` ,devn

.xaca wlgl jixve .mixetikd meia zeprzdl mze` oikpgn zwepiz cg`e wepiz cg` :opixn` mzde ,`l eza :opixn` `kde .jiiy

íéøãðá.alele dkeq zevn miiwl eilr lawy e` ,oaxw `iadl oebk ,mixcpa epa xicn epi`c .ogky` `løáñ÷aiyg `lc jepig lk,exry glbnc `ed ipeifa zexifpc jepig oebk Ð

.glbn ikd meyn ,el `ed `peifa dfe ,eaiygdl `ed jepig lk :eyexit ikde .`aiyg `lc :oiqxeb yie .zegnl leki jklid [dipal dil] `gip `le

ãéáòådtwd.`ed dkldc ,dtwd zeyrl ixye :xnelk Ðúô÷äopaxcn y`xd lk.xzen dxezd onc Ðàäådxfra oileg iziinepi`c z`hg iziinc ,ezxdh zexifp ini e`lnyk Ð

.dacpa mi`ac ,`iyw `l minlye dlernc .dacpa `a
xaqw
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øzìàì ¯ íc dìò ÷éøcæéàc ïåék :øáñ ïãéc àðz©¨¦¨¨©¥¨§¦§§¦£¨¨§©§©
øáñ àáé÷ò éaøå .ìeeéð dì úéì àäå ,àøîça àéøL©§¨§©§¨§¨¥¨¦§©¦£¦¨¨©
íeMî ,øôäì ìBëé Bðéà ¯ äîäa úèéçzLéà eléôà£¦¦§§¦©§¥¨¥¨§¨¥¦

é÷úî ¯ .íéLã÷ ãñôä÷Bøæì ?éànàå :àøéæ éaø dì ó ¤§¥¨¨¦©§¦¨©¦¥¨§©©¦§
ì àlL ïîcàì éî !äìéëàa øNa øézéå ,ïîL:àéðz ¨¨¤Ÿ¦§¨§©¦¨¨©£¦¨¦¨©§¨

ì àlL ïèçML úøöò éNákéðôì ïèçML Bà ,ïîL ¦§¥£¤¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¤§¨¨¦§¥
íàå .ìëàé øNaäå ,÷øfé ícä ¯ ïpîæ øçàì Bà ,ïpîæ§©¨§©©§©¨©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥§¦

àå ,÷øfé àì ¯ úaL äúéäøéè÷äì äöøeä ¯ ÷øæ í ¨§¨©¨Ÿ¦¨¥§¦¨©§¨§©§¦
íéîìL Bà äìBò èçLc éà :éøîà ¯ !áøòì ïéøeîéà¥¦¨¤¤¨§¦¦§¨©¨§¨¦
èçML ïBâk ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä àlà .éîð éëä ¯¨¦©¦¤¨¨¨§©¨§¦©§¤¨©

ìMî úçà ìò çléb íà :ïðúãk .àLéøa úàhçïzL ©¨§¥¨§¦§©¦¦¥©©©©¦§¨§¨
ìáà ,äøäè úçìâúa ¯ íéøeîà íéøác äna" .àöé̈¨©¤§¨¦£¦§¦§©©¨¢¨£¨
éLôà éà :øîBì ìBëiL éðtî ,øôé äàîeè úçìâúa§¦§©©§¨¨¥¦§¥¤¨©¦¤§¦
eléôà :øîBà øîBà øéàî éaøå .úìeeðî äMàa§¦¨§¤¤§©¦¥¦¥¥£¦
éLôà éà :øîBì ìBëiL éðtî ,øôé äøäè úçìâúa§¦§©©¨¢¨¨¥¦§¥¤¨©¦¤§¦
äàôa øLôà :Cì øîà àn÷ àpúå ."úçlâî äMàa§¦¨§ª©©§©¨©¨¨©¨¤§¨§¥¨
àîäeæc éãéià ,úéøëð äàôa :øáñ øéàî éaøå .úéøëð̈§¦§©¦¥¦¨©§¥¨¨§¦©§¥§£¨

.déì àçéð àì ¯äðùî,øéæða Bða úà øécî Léàä ¨¦¨¥¨¦©¦¤§§¨¦
?ãöék .øéæða dða úà úøcî äMàä ïéàåBà ,çléb §¥¨¦¨©¤¤¤§¨§¨¦¥©¦¥©

Bì äúéä ;åéáBø÷ eçénL Bà äçéî ,åéáBø÷ eäeçìébL¤¦§§¨¦¨¤¦§¨¨§¨
áø÷z äìBòäå ,úeîz úàhçä ¯ úLøôeî äîäa§¥¨§¤¤©©¨¨§¨¨¦§©
,ãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL eáø÷é íéîìLe ,äìBò¨§¨¦¦§§§¨¦§¤¡¨¦§¤¨
.äáãðì eìté ¯ ïéîeúñ úBòî Bì eéä .íçì ïéðeòè ïðéàå§¥¨§¦¤¤¨¨§¦¦§¦§¨¨
àì ,çìnä íéì eëìé ¯ úàhç éîc ;íéLøBôî úBòî̈§¨¦§¥©¨¥§§©©¤©Ÿ
ïéìòBîe ,äìBò eàéáé ¯ äìBò éîc .ïéìòBî àìå ïéðäð¤¡¦§Ÿ£¦§¥¨¨¦¨£¦
,ãçà íBéì ïéìëàðå íéîìL eàéáé ¯ íéîìL éîc ;ïää¤§¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨

.íçì ïéðeòè ïðéàåàøîâ¯ äMà ìáà ,ïéà ¯ Léà §¥¨§¦¤¤¦¦£¨¦¨
àðéðç éaøa éñBé éaøå .øéæða àéä äëìä :øîà ïðçBé éaø ?àîòè éàî .àì̈©©£¨©¦¨¨¨©£¨¨¦§¨¦§©¦¥§©¦£¦¨
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נזיר. מי שאמר - פרק רביעי דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י



ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc xifp(ycew zay meil)

ïãéc àpz`nw `pz -dìò ÷éøcæéàc ïåék ,øáñdxear wxfpyk - ©¨¦¨¨©¥¨§¦§§¦£¨
íc,zepaxwd cg` lyàøîça àéøL øzìàìzxzen `id cin - ¨§©§©©§¨§©§¨

,oiiaìeeéð dì úéì àäålrad oi` okle ,ytp iepir dl oi` xake - §¨¥¨¦
.xtdl leki,øáñ àáé÷ò éaøåyúèéçzLéà eléôàwx m` elit` - §©¦£¦¨¨©£¦¦§§¦©

dhgypäîäa,zg`,øôäì ìBëé Bðéàs`,oiia dxeq` `id oiicry §¥¨¥¨§¨¥
mrhdeíéLã÷ ãñôä íeMîcqtei dzexifp z` eiykr xti m`y - ¦¤§¥¨¨¦

lkei `ly oeik ,hgypy oaxwd.eaixwdl e
:`aiwr iax ixaca df xe`ia lr dywn `xnbdé÷úîéaø dì ó ©§¦¨©¦

éànàå ,àøéæxyt` `ld ,miycw cqtd o`k yi recn -÷Bøæìz` ¥¨§©©¦§
ïîczepaxwd lyì àlLïîL,xifp oaxw myl `ly -ådf ici lr ¨¨¤Ÿ¦§¨§
øézéd z`àéðz àì éî .äìéëàa øNa,`ziixaa epipy ixde -éNák ©¦¨¨©£¦¨¦Ÿ©§¨¦§¥

úøöò,zereayd bga miaxwend minly iyak ipy -ïèçML £¤¤¤§¨¨
opnfaì àlLïîL,xg` oaxw myl `l`Bàonyl ohgy m` elit` ¤Ÿ¦§¨
`l`ïpîæ éðôì ïèçML,bgd iptl -Bàohgyyïpîæ øçàìxg`l - ¤§¨¨¦§¥§©¨§©©§©¨

mpic ,bgdy÷øfé ícä,gafnd lrøNaäåoaxwd lyìëàéjixv - ©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥
.elk`l÷øæé àì ,úaL äúéä íàåoewiz enk dfy oeik ,mcd z` §¦¨§¨©¨Ÿ¦§Ÿ

.opaxcn xeq`e ,dlik`e dxhwdl oaxwd z` xiznyíàåxar §¦
e÷øæ,zayaäöøeäxzeny oaxwd liaya dwixfd dlired - ¨©§¨

øéè÷äìd z`ïéøeîéàlr dxhwdl epnn miend oaxwd iwlg - §©§¦¥¦
gafndáøòìwexfl xyt`y ,`ziixaa x`eane .zay i`vena - ¨¤¤

dlra dl xtdy dy`a mb ok m`e ,onyl `ly zepaxwd mc z`
`ly mcd z` wexfl xyt` ,oaxwd hgypy xg`l dzexifp z`
,miycw cqtd o`k oi`y `vnpe ,dlik`a xyad xzeie enyl
dhigyd ixg` xtdl leki epi` lrady `aiwr iax xn` recne

.miycw cqtd meyn
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -éàote`a xaecn m` - ¨§¥¦

èçLcd oaxw z` dligzaBà äìBòdíéîìL,dxifpd lyénð éëä §¨©¨§¨¦¨¦©¦
z` xizdl df ici lre onyl `ly mcd z` wexfl xyt` zn`a -
o`k oi` `linne ,[minlya] dlik`l e` [dlera] daxwdl oaxwd

.dzexifp z` xtdl lrad lekie miycw cqtdéàîa àëä àlà¤¨¨¨§©
ïðé÷ñòzxacn epizpyn -èçML ïBâkd z`àLéøa úàhç- ©§¦¨§¤¨©©¨§¥¨

z`hgd mc z` wexfl xyt` i`y oeik miycw cqtd yie ,dligza
s`e ,dleqt dnyl `ly dzyrpy z`hgy meyn ,dnyl `ly
itl .dacpa d`a dpi` z`hgy meyn ,dacpa d`iadl xyt` i`
dhgyp z`hgdy ote`a xacn `aiwr iaxy `xnbd xe`ia
zwixf zryn wxy xaeqd] `nw `pz mby xnel jixv ,dligz
iepir oi` xake oiia dxzedy meyn ,xtdl leki lrad oi` mcd
zx`an `xnbde ,dligz wxfp z`hgd mcy ote`a xacn [ytp

e`a s`ycin oiia dy`d dxzed ,dligz wxfp z`hgd mcy df ot
z` xtdl leki epi` lrad okle ,ytp iepir oi`e gelibd xg`

:zexifpdïðúãkdpyna epipyy enk -(.dn onwl)yçléb íàxifpd §¦§©¦¦©
ìMî úçà ìòïzL,`iady zepaxwd zyelyn cg` lr -àöé. ©©©¦§¨§¨¨¨

lrad okle ,oiia xifpd xzen z`hgd lr glib m` mby x`eane
oi` xak ixdy ,mcd zwixf ixg` zexifpd z` xtdl leki epi`

:ytp iepir
:dpyna epipyíéøeîà íéøác änaepi` lrad mcd zwixf xg`y ©¤§¨¦£¦

,xtdl lekiìBëiL éðtî) øôé äàîeè úçìâúa ìáà ,äøäè úçìâúa§¦§©©¨¢¨£¨§¦§©©§¨¨¥¦§¥¤¨
úçìâúa eléôà ,øîBà øéàî éaøå .(úìåeðî äMàa éLôà éà øîBì©¦¤§¦§¦¨§¤¤§©¦¥¦¥£¦§¦§©©

:úçlâî äMàa éLôà éà øîBì ìBëiL éðtî ,øôé äøäè`xnbd ¨¢¨¨¥¦§¥¤¨©¦¤§¦§¦¨§©©©
:zwelgnd zxaq z` zx`anCì øîà àn÷ àðúåixac lr aiyi - §¨¨©¨¨©¨

,xi`n iaxy iptn ,leeip aygp78 gelibd oi`yøLôàdy`l ¤§¨
dy`x zeqklúéøëð äàôazglbza okle ,zxkip dzglbz oi`y §¥¨¨§¦

.xtdl leki lrad oi` dxdh,øáñ øéàî éaøåyéãéià ,úéøëð äàôa §©¦¥¦¨©§¥¨¨§¦©§¥
déì àçéð àì àîäeæcdtebn dpi`y dndef d`ta yiy xg`n - §£¨Ÿ¦¨¥

repnl ick xtdl leki okle ,lrad ipira dpebn df ixd ,dy`d ly
:jkn

äðùî
m`de ,ohwd epa xear zexifp lawl leki a`dy zx`an ef dpyn
mivex mpi` m` zegnl mileki eiaexw e` oady oke .dleki dpi`

.okl mcew eyxted m` zepaxwd oic dne ,ea
Bða úà øécî Léàäohwdøéæðadfe .zexifp icil e`iadl leki - ¨¦©¦¤§§¨¦

envr lr lawl epal devny .'xifp ipa `di' xn`iy ,mipte` ipya
.zexifpøéæða dða úà úøcî äMàä ïéàådleki dpi` m`de - §¥¨¦¨©¤¤¤§¨§¨¦¥

.xifp didiy ohwd dpa z` xicdl
:zlhazn oad ly zexifpdy mipte` yiy zx`an dpyndãöék, ¥©

çléb,xifp zeidl epevx oi`y ezrc dlib df ici lre ,exry z` oad ¦©
áBø÷ eäeçlébL Bà,åéezexifpa mpevx oi`y mzrc elib df ici lre ¤¦§§¨

m` oke .oad lyäçéî,zexifpa epevx oi`y xn`e oadeçénL Bà ¦¨¤¦
åéáBø÷el` mixwn lka ,oad ly ezexifpa mpevx oi`y exn`e §¨

.dlha zexifpd
Bì äúéäa`l -úLøôeî äîäazexifpde ,epa zexifp zepaxwl ¨§¨§¥¨§¤¤

y ,`ed zepaxwd oic ,d`gn e` gelib ici lr dlhazdúàhçä©©¨
úeîz,dpwz dl oi`eäìBò áø÷z äìBòäå,dacp zler zxeza - ¨§¨¨¦¨¥¨

íéîìL eáø÷é íéîìLedacp inly zxeza -ãçà íBéì ïéìëàðåoick §¨¦¦§§§¨¦§¤¡¨¦§¤¨
,xifp inlyåel` minlyïéðeòè ïðéàz`adíçìxifp lk `iany §¥¨§¦¤¤

.minlyd mr
m`eïéîeúñ úBòî Bì eéä`le ,zexifpd zepaxw jxevl yixtdy - ¨¨§¦

,el` zern eidi oaxw dfi`l yxiteìtézernd lkäáãðìeaixwi - ¦§¦§¨¨
eid m` la` .dacp zeler zernd lkndúBòîyixtdyíéLøBôî ¨§¨¦

dlerl eidi el` zerne z`hgl eidi el` zern' xn`e yxity -
,mdilr yxity dn itl `ed zernd oic ,'minlyleúàhç éîc- §¥©¨

e mca`l jixv z`hgd xear eyxtedy zerndeëìémekilyi - ¥§
,çìnä íéìdid dpic z`hgl dnda mda mipew eid m`y meyn §¨©¤©

glnd mil mekileiy cre .dzinl jlzyïéðäð àìzernd - Ÿ¤¡¦
,opaxcn d`pda mixeq`ïéìòBî àìådlirn oaxw aeig oi`y ,mda §Ÿ£¦

aezk dlirn zyxtay meyn ,zerndn epdpe exar m`(eh d `xwie)

.'d iycw mpi` glnd mil mikledy ef z`hg ince ,''d iycw'éîc§¥
äìBò,dlerd xear eyxtedy zernd -eàéáémdnoaxwäìBò ¨¨¦¨

,dacpïäa ïéìòBîeoke ,oaxwl micner md ixdyéîcdíéîìL- £¦¨¤§¥§¨¦
,minlyd xear eyxtedy zerndeàéáéoaxw mdníéîìL,dacp ¨¦§¨¦

ãçà íBéì ïéìëàðå,xifp inly oickíçì ïéðeòè ïðéàålk `iany §¤¡¨¦§¤¨§¥¨§¦¤¤
:minlyd mr xifp

àøîâ
wxy dpyna x`eanïéà Léà,zexifpa epa z` xicdl leki [ok`] - ¦¦

àì äMà ìáà:`xnbd zxxan .zexifpa dpa z` xicdl dlekiéàî £¨¦¨Ÿ©
àîòèmrhd dne ,zexifpa epa z` xicdl leki a`dy mrhd dn - ©§¨

mi`xen`d ewlgp .zexifpa dpa z` xicdl dleki dpi` m`dy
:ef dkld mrhaäëìä ,øîà ïðçBé éaønlipiqn dy,øéæða àéä ©¦¨¨¨©£¨¨¦§¨¦

.m`l `le ,zexifpa epa z` xicdl gk yi a`l wxyéaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦
àðéðç£¦¨
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אגרות קודש

]שלהי תשרי תשכ"ו[

עיקר דיבור הנ"ל הי' לאלו - שאין להם עוד סדר ע"פ תורה בהנ"ל - משא"כ תלמידי ישיבה 

שלכל לראש צ"ל הלימוד ע"פ סדרי הישיבה - ורק בהזמן שמחוץ לסדרים שייך הנ"ל, וג"ז לא לכאו"א. 

וצ"ל בזה ע"פ התייעצות והוראת המשפיע.



c"agריב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.ãì àáì ìkä íéëéøvL äðøçàé Bà äðîéã÷é àlà Løãnä úòa äcòñ òa÷ì øeñàåBà äLøcä òîL §¨¦§Ÿ©§ª¨§¥©¦§¨¤¨©§¦¤¨§©£¤¨¤§¦¦©Ÿ¨Ÿ¦§Ÿ©©§¨¨
øçàúðå íéîL úàøé íááìa ñéðëäìe íéäìàä éwç íòì LøBcäå éeàøk LøBc íL ïéàLk íîöòa ãîìì¦§Ÿ§©§¨§¤¥¨¥¨¨§©¥¨¨ª¥¨¡Ÿ¦§©§¦¦§¨¨¦§©¨©¦§¦§©¥

úéLéìL äcòñ ìéáMa äLøcä çépé àì Løãnä úéáì àáì[dÎcíã÷ íéaøì íéîL úàøéå äøBz ãenlL éôì ¨Ÿ§¥©¦§¨Ÿ©¦©©§¨¨¦§¦§ª¨§¦¦§¦¤¦¨§¦§©¨©¦¨©¦Ÿ¥
äøBzaL úBöîä ìëì15: §¨©¦§¤©¨

ד  סעיף בפירות ברכות מאה ישלים בשבת רצ, סימן

1

2

3

4

`zax `zkld
úéùéìù äãåòñ [ã לרבים לדורש אלא התירו לא -

סעודה  לבטל יכולים אינם השומעים אבל בלבד,
הדרשה  שמיעת לצורך .13שלישית

úéùéìù äãåòñ [ä מנחה תפילת וכלֿשכן -14.

zetqede mipeiv
או 13) הדרשה קודם שלישית סעודה לאכול השומעים על

ויאכלו. יצאו אכלו, ולא נאנסו ואם לאחריה,
שמים  ויראת תורה לימוד שרק היא הלשון שמשמעות

יחיד. של תורה לימוד ולא המצות, לכל קודמים לרבים
מנחה 14) מתפילת חמורה בתורה שנרמזה שלישית סעודה

ס"א). רעד סי' (ראה
דוחה 15) פלפולים) (לא כדבעי שדרשה משמע זה בסימן

בהל' אבל ס"ד). קו בסי' משמע (וכן שלישית סעודה
מפסיקים  שאין כדעה משמע ה"ד) (פ"ד תלמודֿתורה
שמחזיר  גדול אדם הדורש אלאֿאםֿכן שלישית לסעודה
עדהו  ולשוב רשע דרך לעזוב בתוכחתו בתשובה העם
צריך  זו למדה הגיע לא הדורש אם אבל באמת, לעבדו
החמה  שקיעת קודם שלישית סעודה להתחיל כדי להפסיק

כדבעי). דורש אם (גם

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

ÊÈ שדרכן רמשים מיני כל לצוד מותר לכתחלה ואפילו
אפילו  בהם וכיוצא ועקרבים נחשים כגון להזיק
עתה  רצין אין ואפילו בנשיכתן ממיתין שאינן במקומות
או  אחריו ירוצו שמא העתיד על שחושש אלא כלל אחריו
מהם  עצמו ישמור לא שמא או וינשכוהו אחר אדם אחר
מהם  להשמר ידעו שלא לאחרים יזיקו שמא או וינשכוהו
זה  הרי מהיזקן להנצל בשביל אלא צדן שאינו שכיון
שאינה  מלאכה שכל ואף לגופה צריכה שאינה מלאכה
התירו  כאן סופרים מדברי אסור אבל פטור לגופה צריכה

הגוף. היזק חשש מפני לגמרי חכמים

עליה  חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים ואף
היזק  בשביל תורה של גמורה במלאכה שבת מחללין ואין
שאינו  כיון כאן מכלֿמקום נפשות סכנת בשביל אלא הגוף
שכופה  להזיק יוכלו שלא בהם מתעסק אלא כדרכו צדן
לפיכך  יזיקו שלא כדי קושרן או עליהן מקיף או כלי עליהן
אלא  כלל ממיתין שאינן ברמשים אפילו כן לעשות התירו

בלבד: שמזיקין

ÁÈ נחשים כגון ממש להזיק שדרכן ברמשים זה וכל
כל  על בנשיכתן ממיתין שאינן במקומות אף ועקרבים
כל  אבל בהן כיוצא כל וכן בנשיכתן הגוף מזיקין הן פנים
וזבוב  צרעה כגון בלבד שמצערו אלא הגוף מזיק שאינו
אסור  ולכן לצודן אסור בהן וכיוצא ופרעושין ויתושין
לבשר  סמוך מבפנים הוא אפילו בגדיו שעל פרעוש לתפוש

אב  לתופסו אסור עדיין עוקצו ואינו בשרו על הוא ל ואפילו

ולהשליכו  עקיצתו בשעת ליטלו מותר כבר עוקצו הוא אם
אלא  לצידה כמתכוין אינו עקיצתו בשעת שכשנוטלו
צער  במקום אפילו בזה גזרו ולא יעקצנו שלא בו כמתעסק
במקום  גזרו לא וגם ניצוד במינו שאין דבר שהוא כיון בלבד
אם  וכן מוקצה שהוא אע"פ הפרעוש טלטול איסור על צער
אם  ולהשליכה בידו ליטלה מותר בה וכיוצא צרעה עוקצתו

להפריחה. אפשר אי

כיון  מבפנים בגדיו מעל אפילו הפרעוש לצוד מתירין ויש
לצודו  מותר מבחוץ חלוקו מעל ואפילו שם לצערו שיוכל
משם  הפרעוש שיבא ואפשר לבשר סמוך הוא שהחלוק כיון
ענין  באותו האדם על הוא הפרעוש אם אבל ויעקצנו לבשר
אסור  מבחוץ העליון בגד על שהוא שיעקצנו לחוש שאין

ניעור. ע"י מעליו להפילו מותר אבל שם לתפסו

נטילה  בלי מעליו להפילו בקלות לו אפשר אם הלכה ולענין
אבל  מבפנים חלוקו על הוא אם אפילו כן לעשות יש ביד
אם  הפרעוש להפיל לו וקשה שוקים בבתי לבוש הוא אם
לא  סופרים בדברי המקילין על הסומך תחלה ביד יטלנו לא

הפסיד:

ËÈ לדברי אסור להרגו אבל הפרעוש צידת לענין זה וכל
בעלמא  צער שמשום ועוקצו בשרו על הוא אפילו הכל
צידה  אין ולכן ניצוד במינו שאין לפי צידתו אלא התירו לא
גמורה  מלאכה היא הריגתו אבל כלל מלאכה חשובה זו
 ֿ מכל עליה שפטור אומרים ויש לגופו צריך שאינו אלא
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בעלמא  צער משום התירוה ולא סופרים מדברי אסורה מקום
ואפילו  לגופה צריך אם דהיינו התורה מן ועיקרה הואיל
גזרה  אסור אליו יחזור שלא כחו להתיש באצבעותיו למוללו

ויזרקנו: בידו יטלנו אלא יהרגנו שמא

Î חיים בעלי מיני על אלא נשמה נטילת משום חייבין אין
רמשים  אבל ונקבה מזכר ונהוין ורבים פרים שהם
כגון  בהן וכיוצא שהבאישו הפירות ומן הגללים מן הנהוין
פטור  ההורגן הקטנית שבתוך וכתולעים בשר של תולעים
ותחשים  באילים אלא נשמה נטילת היתה לא שבמשכן מפני

ונקבה. מזכר ונהוין ורבים פרים שהם וחלזון

אע"פ  נשמה נטילת משום בו יש הפרעוש ומכלֿמקום
מן  המתהווה שכל לפי ורבה פרה ואינו העפר מן שהווייתו
תחלת  כי ונקבה מזכר ורבה פרה כאלו בו יש חיות העפר
תוצא  אלהים ויאמר כמ"ש העפר מן היתה חיים בעלי בריית
לבנה  אבל הקופצת שחורה היא זו פרעוש ואיזהו וגו' הארץ
מפני  בשבת להורגה ומותר כינה הנקראת היא הרוחשת

הזיעה. מן שהיא

על  שמצאה או בשרו על כינה במוצא אמורים דברים במה
מוללן  מכנים בגדיו המפלה אבל מקרה דרך בגדיו
בידיו  להורגן אסור אבל למים) (אפילו וזורקן באצבעותיו
פרעושים  ג"כ ימצא שמא חוששין בגדיו שמפלה שכיון

ג"כ. ויהרגם

מותר  ראשו במפלה אבל בגדיו במפלה אמורים דברים במה
בראש: מצויין פרעושים שאין מפני בידיו הכנים להרוג

‡Î בהם וכיוצא שועלים מעורות הכנים אדם יקח לא
גוזז  משום בזה ויש העור מן שיער מנתק שהוא משום

הוא: ימות ולא רישיה פסיק לכך מתכוין שאינו ואע"פ

·Î נחשים כגון ודאי וממיתין נושכין שהן ורמש חיה כל
מהמזיקין  בהם כיוצא וכל שוטה וכלב השרפים
אפילו  בשבת להורגם מותר בודאי ממיתין הן שכשנושכין
כי  בהריגתן נפש פיקוח שיש מפני כלל אחריו רצין אינן
את  דוחה נפשות ספק וכל מישראל אדם שום ימיתו שמא
להאומרים  אף תורה של גמורה במלאכה אפילו השבת
מן  עליה חייבים לגופה צריכה שאינה מלאכה שאפילו

התורה.

אלא  בנשיכתן ממיתין אין שבודאי אותן אפילו מזיקין ושאר
במקומות  ועקרבים נחשים כגון בלבד הגוף את שמזיקין
כל  וכן בלבד שמזיקין אלא בנשיכתן לעולם ממיתין שאין
להורגם  מותר אחריו רצים הם שאם אומרים יש בהם כיוצא
אסורה  אינה לגופה צריכה שאינה מלאכה שכל להאומרים
ואינו  גזרו לא הגוף היזק שבמקום לפי סופרים מדברי אלא
אינו  שהפרעוש להרגו שאסור בשרו העוקץ לפרעוש דומה

בלבד. מצערו אלא הגוף מזיק

אסור  העתיד על שחושש אלא אחריו עתה רצין אינן ואם
מותר  אבל במתכוין נעשית שהיא הניכרת הריגה להרגם
אלא  להרוג כדי במתכוין ואפילו בהליכתו תומו לפי לדרסם
כלל  מכוין ואינו תומו לפי לו הולך כאילו עצמו שמראה
אסורה  אינה לגופה צריכה שאינה שמלאכה שכיון להרוג

הגו  היזק במקום כלל עליה גזרו לא סופרים מדברי ף אלא
הצריכו  שבזה אלא בעלמא חשש אלא שם אין אפילו
להראות  דהיינו לשנות דאפשר מה בכל בהריגתן לשנות
שיש  ורמש חיה מיני ואפילו להרגם מכוין אינו כאלו עצמו
אין  ולפעמים ממיתין הן שלפעמים נפשות ספק בנשיכתן
אבל  אחריו רצין שאינן כל בהריגתן לשנות צריך ממיתין
אסור  בהם וכיוצא נמלים כגון מזיקין שאינן רמשים מיני
רישיה  פסיק שהוא אלא להרגם מתכוין אינו אפילו לדרסם

מצויים. שהם במקומות בהילוכו לדקדק וצריך

חייבים  לגופה צריכה שאינה מלאכה שאפילו ולהאומרים
תומו  לפי ולדרוס אחריו כשרצין להרוג התירו לא עליה
בנשיכתם  שיש ורמש חיה במיני אלא אחריו רצין כשאין
אסור  בנשיכתו לעולם ממית שאינו דבר אבל נפשות ספק
שבת  מחללים שאין אחריו רץ ואפילו לדרסו אפילו

הגוף. היזק בשביל תורה של גמורה במלאכה

לו  יש נפש בעל כל ומכלֿמקום הראשונה כסברא והעיקר
דהיינו  שאפשר במקום תורה של באיסור עצמו על להחמיר
ממנו  להשמר לו אפשר אם ידרסנו אל אחריו רץ אין אם

ממנו: שישמרו לאחרים ולהזהיר

‚Î שקורין) השממית בשבת שהורגין האנשים אותן
שיש  ואף מזקת אינה שהרי בידם למחות צריך שפי"ן)
מצוי  שאינו דבר מכלֿמקום המאכל לתוך שתפול לחוש
היא  מאלף אחת וגם המאכלים לכסות אפשר וגם הוא
אלא  התירו לא סכנה חשש בה היה אם וגם במאכל מסוכנת

תומו: לפי לדרוס

„Î שמגדל מי כגון אדם של ברשותו הגדילים ועוף חיה
ויונים  ותרנגולים אווזים או בחצירו או בביתו צביים
יוני  הצד אבל הן ועומדין ניצודין שהרי פטור בשבת הצדן
בא  שכשאדם הן צידה שמחוסרין חייב עלייה ויוני שובך
שאין  מה מקיניהן ולברוח להשמט עשוין הן מקיניהן ליטלן
נוח  בערב לכלובן באין שכשהן בבית הגדילים עופות כן
ולפיכך  ולברוח להשמט עשויין אינן שאז מפני שם לתופסן
כיון  צידה מחוסרים נקראים אינן לכלובן חוץ כשהן אף
סופרים  מדברי ומכלֿמקום מאליהן לכלובן יבואו שלערב
שנוח  למקום שיכנסו עד אחריהן לרדוף דהיינו לצודן אסור
משום  צידה איסור בלא אסור ביד לטלטלן אבל שם לתופסן

מוקצה.

שאם  כך כל גדול בית או בחצר כשהן אמורים דברים במה
לבקש  דהיינו מצודה צריכים היו אדם בני בין גדלו לא
כגון  צידה מחוסרים נקראים והיו שם לתפסם תחבולות
במרוצה  שם לתפסו יכול שאינו כך כל גדול בית שהוא
כל  גדול שאינו לחדר שיכנסו עד אחריהם שם ורודף אחת
כל  גדול שאינו בבית הם אם אבל בפניהם הדלת ונועל כך
כך  כל גדול בבית הן אפילו או הן ועומדין ניצודין כך
לבית  שיכנסו עד אותם ודוחה הרבים ברשות הן ואפילו

ומותר: כלל צידה כאן אין כך כל גדול אחר

‰Î של ברשותו הגדילים בהמות אבל ועוף בחיה זה וכל
הרבים. מרשות אפילו לצודן מותר אדם
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שנתבאר. דרך על אלא לצודו ואסור חיה כשאר דינו וחתול

ואין  שמרדה פרה אפילו מרדו אם אבל מרדו בשלא זה וכל
הצד  כמו חייב בשבת הצדן שמרדו ועוף חיה לומר צריך
לערב: לכלובן יבואו לא ג"כ הללו שהרי הבר ועופות חיות

בשבת: והמותרת האסורה צידה שטז סימן ב חלק

היו ‡ במשכן שכן מלאכות מאבות הן והמתיר הקושר
רשתות  שכל ברשתותיהן ומתירין קושרין חלזון צידי
שצריך  ופעמים קיימא קשרי והן קשרים קשרים עשויות
וקושר  מכאן ומתיר זו על ולהוסיף זו מרשת חוטין ליטול

מכאן.

העומד  קיימא של קשר על אלא חייב אינו התורה ומן
זמן  כל כן שישאר דעת על שקושרו דהיינו לעולם להתקיים
להתירו  לו יצטרך שלא זמן וכל קיים להיות לו שאפשר
ויתירנו  קרוב בזמן להתירו לו שיצטרך שאפשר ואע"פ
יתירנו  מתי בדעתו זמן קוצב אינו וכשקושרו הואיל אעפ"כ
קיימא  של קשר נקרא זה הרי לעולם כן שישאר ואפשר
איזה  בדעתו קוצב אם אבל התרתו ועל קשירתו על וחייבים
זה  אין מאד ארוך זמן הוא אפילו בודאי יתירנו שאז זמן
התרתו  על בין קשירתו על בין ופטור התורה מן קיימא של
ועומד  הואיל קיימא של ג"כ זה נקרא סופרים מדברי אבל
אם  אבל להתירו בין לקשרו בין ואסור זמן איזה להתקיים
קשרים  כגון ביומו להתירו אלא כלל להתקיים עומד אינו
קושרן  שחרית שכשלובשן ומנעלים שבמלבושים

בשבת. ולהתירן לקשרן מותר מתירן ערבית וכשפושטן

תלמידי  כגון ביומן להתירן שלא בדעתו הוא אם אבל
ולא  מנעליהן חולצין ואינם בלילות שלומדים חכמים
שחרית  בשבת לקשרם אסורים בלילה מלבושיהן פושטים
בשבת  להתירן אסורים וכן ערבית להתירן שלא בדעתם אם
שלא  בדעתם היה החול מימות באחד אותן כשקשרו אם
כלום  בדעתם אין אם אבל שלאחריו בלילה מיד להתירם
ואף  בשבת לקושרם מותרים סתם קושרים אלא כשקושרין
אינן  זמן איזה לאחר עד בלילה אותן מתירין אינן שאח"כ
הקשירה  ובשעת הואיל קיימא של קשר כך בשביל נקראים
שבת  מוצאי בליל אותן יתירו שלא ודאי הדבר היה לא
מנעליהם  חולצים חכמים התלמידי גם לפעמים שהרי
קשרו  אם בשבת להתירן מותרין וכן ישכבו טרם בלילה
התירו  ולא מרובה זמן השבת לפני קשרו אפילו סתם
בודאי  זמן איזה לקיימן דרכו שלעולם קשרים אבל בינתיים

דרכ  אפילו ואין בשבת לקושרן אסור ביומן להתירו לעולם ו
להתירם. או בסתם

אינו  ימים ז' להתקיים עומד שאינו קשר שכל אומרים ויש
לקשרו  ומותר סופרים מדברי אפילו קיימא של קשר נקרא
ז' לקיימן דרכו הפעמים רוב אם ואפילו בשבת ולהתירו
תלמיד  כגון ז' בתוך אותו מתיר ג"כ שלפעמים אלא ימים
מלבושיו  פושט ולא מנעליו חולץ אינו הפעמים שרוב חכם
ימים  ז' קשריהם מקיים שנמצא לשבת משבת אם כי
קיימא  של קשר נקראים אינן ז' תוך מתירן ג"כ ולפעמים
עד  להתירן שלא קשירתן בשעת בדעתו יש כן אם אלא

אלא  קיימא של נקראים אינן סתם קושרן אם אבל ז' לאחר
המשיחות  כגון ימים שבעה לקיימם לעולם דרכו כן אם
לעולם  דרכו שאין מי הכתונת של הצואר בית בהן שקושרין
לקשרן  אסור לשבת משבת הכתונת כשמחלף אלא להתירן

בשבת. ולהתירן

כן  אם אלא הראשונה כסברא להחמיר יש הלכה ולענין
נכרי: ע"י לעשות להקל יש אזי לכך הרבה צריך

קשר · על אפילו התורה מן חייבים שאין אומרים יש
אומן  מעשה הוא כן אם אלא לעולם להתקיים העומד
עושים  שהאומנים כקשרים ואמיץ חזק קשר שהוא דהיינו
שקושרין  וסנדל מנעל רצועות קשרי כגון מלאכתן בשעת
הקושר  אבל בזה כיוצא בכל וכן עשייתן בשעת הרצענין
לו  נפסקה כיצד פטור אומן מעשה ואינו קיימא של קשר
או  בדלי חבל שקשר או וקשרו החבל נפסק וקשרה רצועה
שהם  הקשרים באלו כיוצא כל וכן הבהמה רסן שקשר
אסור  אבל פטור לקיימא אותם קושר אדם וכל הדיוט מעשה
אלא  לעולם להתקיים עומד אינו אפילו סופרים מדברי

שנתבאר. כשיעור

להתקיים  עשוי אינו אפילו אומן מעשה שהוא קשר אבל
לקשרו  סופרים מדברי אסור ביומו להתירו אלא כלל
העשוי  אומן מעשה קשר משום גזרה בשבת ולהתירו

התורה. מן עליו שחייבים לעולם להתקיים

למעשה  אומן מעשה בין כלל חילוק שאין אומרים ויש
מן  עליו חייבים הדיוט מעשה שהוא קשר שאפילו הדיוט
כלל  להתקיים עומד אינו ואם קיימא של הוא אם התורה

אומן. במעשה ג"כ מותר הדיוט במעשה שמותר בענין

לקשור  שלא ליזהר נהגו ולכן הראשונה כסברא להחמיר ויש
הוא  אפילו זה על זה קשרים ב' שהוא קשר שום להתיר או
נקרא  קשר איזה בקיאין אנו שאין מפני ביומו להתירו עומד
עומד  אינו אפילו ולהתירו לקשרו שאסור אומן מעשה
יש  היטב הדק קשור שהוא אמיץ קשר וכל כלל להתקיים

קשר  וב' אומן מעשה זהו שמא בו גבי להסתפק על זה ים
אין  צער במקום ומכלֿמקום אמיץ קשר כן גם הוא זה
עומד  אינו אם להתירו ומותר סופרים בדברי להחמיר
שלפי  כיון הדיוט מעשה בודאי שמותר בענין כלל להתקיים

אומן: מעשה בודאי אפילו מותר האחרונה סברא

קשר ‚ אבל זה על זה קשרים בב' אמורים דברים במה
מעשה  בקשר כלל בו להסתפק אין גביו על ועניבה אחד
עומד  אינו אם ענין בכל ולהתירו לקשרו ומותר אומן
עניבה  בלא בלבד אחד קשר אלא אינו ואם כלל להתקיים
אפילו  ולהתירו לקשרו ומותר כלל קשר נקרא אינו גביו על

לעולם. להתקיים עומד אם

בראש  קשר עשה אם אבל ביחד דברים ב' בקושר זה וכל
על  זה קשרים כב' דינו משיחה או חוט או חבל של אחד

דבר: לכל זה

מדברי „ אלא התורה מן קיימא של נקרא שאינו קשר
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אחד  למדוד שקושר כגון מצוה לצורך לקשרו מותר סופרים
אם  לקשור מותר אומן מעשה קשר ואפילו תורה משיעורי

אחר: בענין למדוד אפשר אי

למקומן ‰ להחזירן מותר וסנדל מנעל רצועות לו נשמטו
שלא  כדי הרצועה בראש קשר יעשה שלא ובלבד
דברים  במה קיימא של קשר שהוא מפני הנקב מן תשמט
אבל  זה קשר לקשור שם רגילין שאין במקומות אמורים
שמא  גזרה להחזיר אפילו אסור לקשרו שרגילין במקומות
אלא  התירו לא רגילין שאין במקומות ואפילו יקשור
מפני  בשבת הרצועה ליתן אסור חדש במנעל אבל להחזיר
כשהנקב  אלא התירו לא להחזיר ואפילו כלי מתקן שהוא
צר  הוא הנקב אם אבל טורח בלי להחזיר ויכול רחב הוא
אלא  כמחזיר זה אין בתוכו הרצועה להכניס טורח שצריך
ברצועות  הדין וכן כלי תיקון משום ואסור בתחלה כנותן
בתחלה  במכנסיים להכניס מותר אבנט אבל מכנסיים של
תדיר  ולהוציא להכניס ועשוי שם מבטלו שאינו מפני בשבת
משיחה  להכניס אסור אבל כלי תיקון משום בו אין לפיכך

שם: שמבטלה מפני לשם

Â של קשר שאינו כובס שקשרו מקשר הצואר בית מתירין

שרוב הכביסה קיימא אחר מיד ביומו אותו מתירין הפעמים
וחייב  כלי מתקן שהוא מפני מחדש אותו פותחין אין אבל
א"כ  אלא חייב אינו קורע משום אבל בפטיש מכה משום

ש"ב. בסי' שנתבאר כמו לתפור מנת על עושה

ותפרו  האומן שחזר רק הצואר בית נפתח כבר אם אפילו
יכול  ואינו האומן שקשרו או עושים שהאומנים כדרך ביחד

החוטין. לחתוך אסור להתירו

גמר  קודם האומן שקשרו זה בקשר אמורים דברים במה
מכה  משום בה יש זה קשר חוטי שחתיכת הבגד מלאכת
מתוקן  כך ידי שעל הבגד מלאכת גמר שהיא לפי בפטיש
וכל  ללבשו מעולם מתוקן היה לא לכן וקודם ללבשו הבגד
כמו  בפטיש מכה משום בו יש מלאכה גמר שהוא דבר
גמר  אחר שנקשרו קשירות שאר אבל ש"ב בסי' שנתבאר
שבכתונת  המשיחות או הכיבוס קשרי כגון הבגד מלאכת
אין  ומכלֿמקום לחתכן מותר להתירן יכול ואינו שנקשרו
רגיל  אינו ואם בצנעא יעשה אלא הארץ עם בפני להקל
לשבת  משבת הכתונת כשמחליף אלא המשיחות להתיר

להתיר: שאסור כמו לחתכן אסור

בשבת: ועניבה קשירה דין שיז סימן ב חלק
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התורה  פנימיות

úéîéðô ãåîéì ïéðò ïëåú äæ éôì ïéáäì êà
'íééç õò'áå íéðå÷éúå øäæá åëéøàäù ,äøåúä

.äæ ãåîéì áåéçá
וכמ"ש  גמור, חיוב הוא התורה פנימיות לימוד
צריכה  נפש ש"כל שלו תורה תלמוד בהל' רבינו
עד  בגלגול לבא צריך כו' בפרד"ס לעסוק לתיקונה
בפשטי  הן כו' לנשמתו שאפשר מה כל וידע שישיג
ובתניא  וסודות", ודרשות ברמזים הן ההלכות
האחרונים  אלו בדורות דדוקא האריז"ל "וכמ"ש

"וכל ומצוה מותר שם ולהלן החכמה", זאת לגלות
כו' לגלות יוכל ישראל הן ולחדש איש חדש שכל

בנגלה הן באגדות הן בנסתר בהלכות כו'והן
בדבר  "ידיעת ומחוייב אחרון' ב'קונטרס ולהלן ,"

רבה  מצוה ג"כ היא מההשתלשלות המציאות
שזו  כו' כולנה על עולה ואדרבה ונשאה, [רמה]

מתרי"ג". אחת מצוה היא

.àø÷îá ùéìù ïéðò äìçú íéã÷äá äæ ïéðò ïáåéå
שליש  שנותיו, אדם ישלש "לעולם בגמ' איתא

להבין  ויש בתלמוד". ושליש במשנה שליש במקרא
ימיו. שליש המקרא לימוד ענין

ãåîéì êøã ìò åðéà àø÷îá ãåîéìä ïéðò äðä éë
äîëçä âéùäì àåä ø÷éòäù ,ãåîìúå äðùî
åæ äîëçá íãàä ìëù øù÷úé æ"éòù ïäáù
íéøáãä àéöåäì ë"â êéøöã àìà ,'åë äøåúáù
øîåà íà íå÷î-ìëî ìáà ,à÷åã äô øåáéãá
.ììë ãåîéìì åì áùçð åðéà ïéáî åðéàå äëìää
מה  מבין האדם אין אם שבעלֿפה בתורה
הלכה  שיש (אלא כלל לימוד נחשב אינו שלומד
י"ח  יוצא ואינו בשפתיו, ד"ת להוציא שצריך

בהרהור). גו' ולמדתם

íà ,áúëáù äøåúå àø÷îä ÷ñòá ë"àùî
ùåøéô åìéôà ïéáî åðéàù ô"òà åéúôùá àéöåî
íéé÷î äæ éøä õøàä-íò àåäù éðôî úåìîä
êøáî õøàä-íò ìë êëéôìù ,íúãîìå úåöî
ïëå íé÷åñôä éðôì øçùá äøåúä úëøá

.ú"ñì äìåòùë
dxez oia df weligl mrh dn xe`ia jixve]
ic azkay dxezay ,dtÎlray dxezl azkay
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áúëáù äøåúäî àáù äî äðä éë ,ïéðòäå
êéà úòéãé åðééäã ,äô-ìòáù äøåúá úåìâúäá
åäæ ,î"ãò 'åë ïéìéôúäå úéöéöä úåùòì äîå

.äîëç úðéçáá óåñ-ïéà øåà úåùáìúä
הקב"ה, של רצונו הן הלא התורה מצוות

הוא שבעלֿפה תורה של פרטי לבאר ועניינה
מתברר  שעי"ז אותה, לקיים צריכים וכיצד המצוה
תורה  שענין ונמצא זו, במצוה ית' רצונו מהו
בבחינת  איןֿסוף אור "התלבשות הוא שבעלֿפה
הבנה  לידי בא הקב"ה של שרצונו כלומר, חכמה",

והשגה.

ð äàìéò äîëçåãò äàúú äîëçá äùáìú
íùîå ,äøéöé äàéøáã äîëçá äùáìúðù
ãò äô-ìòáù äøåúã úåëìäá äùáìúð
ìëùá ñôúðå âùåî úåéäì äîëçä äùáìúðù

.éùåðà
והלבישה  חכמתו את הוריד שהקב"ה ידי על
חכמת  להשיג האדם גם יוכל האנושי, בשכל
שהאדם  שבעלֿפה תורה לימוד גדר וזה התורה,
של  גדרה גם היא כך כי שלומד, מה להבין חייב
ית' רצונו הלבשת - הקב"ה מצד שבעלֿפה תורה

.חכמה בבחינת

ùáìúäì åðúéð àìù íéøáã äøåúá ùé íðîà
ãøåä óñåéå åîëå ,ììë ìëùå äîëçá äèîì
äëùîää úðéçáù ,øôéèåô åäð÷éå äîéøöî
äæ øåôéñå åìà úåéúåàá æîåøîä óåñ-ïéà øåàî

.ìëùå äîëçá ììë ùáìúäì ìëåé àì
הורד  ויוסף (כמו: שבמקרא מעשיות בסיפורי
"גילוי" שום כאן אין פוטיפר) ויקנהו מצרימה
שאירעו  מאורעות סיפור רק הקב"ה, של מחכמתו

וכו'. לאבותינו

ותיבות  דבאותיות להיפך, הוא באמת אך
התלבשות  ישנה מעשיות) סיפורי של (גם התורה
מגדר  למעלה שהוא כפי בעצמו ב"ה איןֿסוף אור

עילאה. בחכמה התלבשות

úåéúåàä éãé ìò ÷ø àéä äëùîää ïëìå
.'åë ïúìçúá ïôåñ õåòð éë ,ãáìá íé÷åñôäå

וסופן  בסופן תחלתן "נעוץ הכלל ידוע
אינו  ביותר גבוה גבוה שהוא דמה בתחלתן",
וכך  ביותר, תחתונים דברים דרך אלא מתגלה
ש"פשוט  בעצמו, ב"ה איןֿסוף שאור בעניננו,
נמשך  חכמה), מגדר (ולמעלה הפשיטות" בתכלית
גילוי  שום בהן שאין פשוטות ותיבות אותיות דרך
- "דומם" כמו נחשבות שהאותיות (עד ית' חכמתו

להלן). שיובא כפי - תחתונה הכי הדרגא

àåäù åðééäã ,äîëçá ùáìúð àìù äî íâ ïëìå
ë"ôòàå ,äîëçäî äìòîìù øúë úðéçáî
.áúëáù äøåúáù úåéúåàä é"ò ë"â àåä êùîð
אור  גילוי נמשך התורה אותיות דרך דוקא
נק' זו (בחינה מהחכמה שלמעלה ב"ה איןֿסוף
ומקיף  מהראש למעלה שהוא הכתר כמו "כתר",

אותו).

øåà úåìâúä êéùîîå àøå÷ù ,àø÷î àø÷ð ïëìå
ãé ìò óåñ-ïéà.ììë âéùî åðéàù óà ,úåéúåàä é

וכן  קריאה, לשון - "מקרא" נקרא שבכתב תורה
" נקרא המקרא שעל קורא לימוד "פירוש בתורה",

כביכול, אליו לבוא להקב"ה קורא התורה עסק ידי
הקורא  קטן וכבן אליו, שיבוא לחבירו הקורא כאדם

חדא". בצוותא עמו להיות אליו לבא לאביו

 ֿ שבעל תורה לימוד ידי על לה' דההתקשרות
(שבה  ית' שחכמתו ידי על היא והשגה בהבנה פה
במוחו; ונתפסת נקלטת ב"ה) איןֿסוף אור מלובש

קריאת  אלא כאן שאין שבכתב בתורה אך
ההתקשרות  כלל, השגה שום בלי בלבד, האותיות
למעלה  מעוררת בתורה זו שקריאה ע"י היא לה'
הקורא  (כאדם לאדם יתגלה שהקב"ה כביכול

אליו). שיבוא לחבירו

ãåîéì ë"â àåä àø÷îä ãåîéì ììëá äðäå
íé÷åñôä ìò íä úåãâàä áåø éøäù ,úåãâàä
àø÷î ììëáå íéâùåî ïéà íä íâå ,øñåî èòîå

.áùçé
גם  ולפיכך הכתובים דרשות הם האגדות רוב
אגדות  הרבה לכך, ונוסף מקרא. לימוד בכלל הם

האנושי. בשכל (כ"כ) מובנות אינן

úéîéðô ãåîéì ë"â àåä àø÷î ììëá äðäå
é÷åñô ìò àåä øäæä ùøãî éøäù ,äøåúä
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ריז c"ag i`iyp epizeax zxezn

÷ø âéùî åðéà àúééøåàã ïéæø ãåîéìá íâù ,ãåòå
ë"à ,úåäîä àìå úåìùìúùääî úåàéöîä
úåäî âéùîù ãåîìúå äðùîì äîåã åðéà
âéùî åðéà úåìùìúùää ãåîéìáå ,'úé åúîëç
úåéçå íéðôåà úðéçá åäî ,åæ äîëç úåäî ììë
÷ø àìà ,'åë øúåé äìòîì ïëù ìëå ,íéôøùå

.úåàéöîä úòéãé

øùôà éàã ïåéë ,ãàî àåä ìåãâ øáã ë"ôòàå
.úåäîä úâùä äæá úåéäì

"השגת  התורה פנימיות בלימוד שאין זה דוקא
מאד". גדול "דבר הוא שהלימוד מורה המהות"

úåéäì øùôà éàù ô"òà ,àø÷îáù åîë äæ éøäå
äìòîì äùøùù ïåéë äîëç úðéçáá äâùää
øáã úåéúåàä øîåàù äî íâ ïëì ,äîëçäî
äðéçá ÷ø àåä úåéúåàù óà ,àåä íåöòå ìåãâ
.'åë ìëùä éáâì íîåã úðéçá àø÷ðå ,äðåøçàä
גדר  בהן אין שהרי "דומם", בחי' הן האותיות
שהן  הוא אותיות של ענינן שכל וצמיחה, גידול
רגש  של ביטוי או שכלי רעיון המכילים "כלים"
שום  עצמן מצד לאותיות אין אבל וכיו"ב, הלב

ויתגדל)," יתרבה שהאור לומר (ששייך אור"
צמיחה. בו שאין דומם כמו שהן ונמצא

לפיכך  המדריגות, כל סוף דומם, להיותן ודוקא
מגדר  שלמעלה ב"ה איןֿסוף אור ידן על נמשך

חכמה.

ô"òà ,úéîéðôäî úåàéöîä úòéãé ïë åîë
ãò àåä ìåãâ øáã ,úåäîä ììë âéùî åðéàù

:àéìôäì
השגת  בזה שאין תורה רזי לימוד ועד"ז
קורא  שהוא המקרא לימוד "כעין הוא המהות
כלל  משיג שאינו אע"פ הקב"ה של בשמותיו
הזהר  בלימוד הוא זה וכעין בהן, הגנוז עצמיות

והעץֿחיים".

אין  התורה פנימיות שבלימוד אע"פ כלומר:
על  מורה גופא זה מ"מ המציאות, ידיעת אלא כאן
עליונה  מדריגה מלובשת התורה שבפנימיות כך
כ"כ  נתלבשה שלא ב"ה איןֿסוף מאור יותר

בהשגה.

שמבוארים  (וכפי להפליא" עד גדול "דבר וזה
בהגהות  התורה פנימיות לימוד במעלת פרטים עוד

המאמר)). בסוף ולהלן (כאן הצמחֿצדק

`le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn ,"ziayz
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בעשיית ‡Í(לז) מותר למה להבין יש מעתה הנה
ביו"ט  כמו עליה גזרו ולא בפורים מלאכה
גדולה  השמחה בפורים שאם מיו"ט הוא ק"ו והלא
שמונע  המלאכה לאסור ראוי יותר יו"ט משמחת
החלו  אשר את היהודים שקבלו מאחר ובפרט השמחה
התורה  ע"פ ראוי יותר הרי באונס ולא ברצון שקבלוה
שרש  הנה אמנם כו' השבועות מבחג בפורים לשמוח
לפי  הוא ביו"ט מלאכה אסור בטעם ידוע בהיות הענין
מלה  קדש שנק' שבת מבחי' קדש מקרא נק' שיו"ט
וז"ש  העבודה מן והשביתה המנוחה בחי' כו' בגרמיה
בחי' למעלה והוא כו' תעשו לא עבודה מלאכת כל
עצמו  והוא כו' וזורע חורש מלאכות דט"ל הבירורים
לפ"ז  והנה במ"א כמ"ש ביו"ט השמחה לענין הטעם
לפי  במלאכה העבודה מצד השמחה אל מניעה יש

ברורים  לברר הוא דחול עובדין כי הפכים ב' שהמה
עליות  בחי' הוא וביו"ט דז"א דו"ק ירידה בחי' שהוא
ביו"ט  מלאכה לאיסור ג"כ הטעם וז"ש כו' דז"א לו"ק
רק  שייך לא כ"ז הנה אך כו' השמחה שממנו מפני
השתלשלות  בבחי' הבא קדש בחי' השמחה בבחי'
אבל  כנ"ל כו' בממלא סובב מבחי' שנמשך כו' דחו"ב
דוקא  ית' עצמותו מצד היא שהשמחה פורים בחי'
הוא  כו' וממלא דסובב ההשתלשלות מן שלמעלה
כמ"ש  ואור חשך שוין דשם הדעת מן שלמעלה בבחי'

ק  דכולא משום כו' כאורה כנ"ל כחשיכה כו' כלא מיה
לבחי' וכלל כלל ומניעה בטול מלאכה עשיית אין א"כ
שמצד  בשמחה דוקא כי למטה הזאת הגדולה שמחה
אבל  כנ"ל מלאכה בעשיית ובטול מניעה לה יש הדעת
נחשב  עבודה בחי' אין הדעת מן שלמעלה בשמחה
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מלאכות  דל"ט הבירור ענין ג"כ ולמעלה כלל ליש
אין  דחול עובדין שנק' כו' לנהורא חשוכא לאהפכא
שמצד  השמחה לבחי' כלל וביטול מניעה בחי' זה
ולהיות  כו' כאורה כחשיכה דקמיה ממש אא"ס עצמו'
לא  חשך גם כו' השתלשלות מבחי' למעלה הוא כי
תופס  זה שאין מלאכה בעשיית מותר ע"כ כו' יחשיך
המלאכה  על לגזור רצה מרדכי רק כו' כלל מקום

ע"פ  השמחה להיות והוא דאורייתא לפורים לעשות
להיות  והוא ברצון קבלוה דהדר משום דווקא תורה
בפי' כנ"ל בירורים לברר החכמה בחי' מרדכי בחי'
קצת  ומניעה ביטול המלאכה ולדעתו מרדכי כתב אשר
הנ"ל  מטעם זו גזירה מיניה לקבולי בעו לא אבל
כו' דאוריי' יו"ט משמחת למעלה פורים שמחת ששרש

וד"ל:

mixetd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â לחבר שצריך דהיינו אחד קנין תורה מ"ש יובן
שלמעלה  אא"ס עם ח"ע בחי' שהוא תורה בחי'
ומבחי' דוקא, חכ' בבחי' ג"כ משם שיומשך החכ' מן
אתברירו. בחכ' כי משם לקבל הקליפות יוכלו לא חכ'
עאכו"כ, רצונו לעושי כך רצונו לעוברי אם וזמשארז"ל
מבחי' מקבלים שהם כיון כי הק"ו מובן אינו ולכאורה
דאף  הוא הענין אך ק"ו, זה אין וא"כ כאורה שחשיכ'
להם  א"א מ"מ כאורה דחשיכ' זה מבחי' ג"כ שמקבלי'
בחי' להיות שכדי רק דהיינו חיצוניות מבחי' רק לקבל
להם  א"א פנימי' מבחי' מ"מ אבל לבד, אפים ארך
חכ', בבחי' רק נמשך להיות א"א אא"ס שפנימי' לקבל
פנימית  מבחי' מקבלים שהם עאכו"כ רצונו לעושי וזהו

בחי' עם אא"ס בחי' לחבר אחד קנין תורה וזהו כו'.
הי' דוד שארז"ל וכמו דוקא, חכ' בבחי' שיומשך חכ'
בחי' הוא קדב"ה בהקדב"ה, מעלה של תורה מחבר
תושלמ"ע  מחבר הי' ודוד החכ' מן שלמעלה אא"ס
למטה  מ"מ אך דוקא, בחכ' אא"ס שיומשך בהקדב"ה,
הרע  נתברר לא שעתה לפי עתה, הגילוי שיהי' א"א
למטה  עדיין נמשך להיות א"א ולכך וכל מכל עדיין
נצחי  קיום לו ויהי' להתברר הרע יוכל לא שא"כ לפי
רוח  ואת כמ"ש לגמרי הרע שיבורר לע"ל רק ג"כ,
כו', למטה גם זו בחי' יומשך אז כו ' אעביר הטומאה
שנמשך  דהיינו לרשות מרשות שהוא קנין לשון וזהו

חכ'. בבחי' החכ' מן שלמעלה אא"ס גילוי בחי'

mipipw dyng
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Á·ÊÓ‰ זה אלי וידבר וגו' גובה אמות שלוש עץ
נ"ה, (ברכות וארז"ל ה'. לפני אשר השולחן
שבהמק"ד  בזמן כו' בשולחן וסיים במזבח פתח וש"נ)
עליו. מכפר אדם של שולחנו עכשיו מכפר מזבח קיים
מזבח, לגבי אדם של שולחנו ההתדמות מ"ע וצ"ל
מזבח  בערך אינו א"כ ז"ל שפירש"י מה לפי שגם

כלל. הכפרה
Ô·ÂÈÂ בתד"א בדרז"ל שמצינו נט"י ענין שורש בהקדם

בלא  האוכל אמרו מכאן שפ"ו רמז תשא בילקוט הובא
לדמות  היתכן יפלא דלכאו' איש, אשת על כבא נט"י
חומר  שהרי איש, אשת על כבא נט"י בלא האכילה ענין
ונט"י  דין, בית מיתות שבד' בחמורה הוא איש אשת
לתרומה, גם גזרו דבר דח"י ורבנן שלמה תיקן לקדשי'
לגזי', סרך ענין שהוא תרומה, סרך מפני הוא ולחולין
מדמין  ואיך כלל), טהורה תרומה יש שלא בזה"ז (וכ"ש

איש. אשת על כבא נט"י בלא האכילה

(b) zen` yly ur gafnd

.a"l ,xen` t"y .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

,äéìà åàø÷å íéìùåøé áì ìò åøáã åäæåמה שהקשה 
ב' נרמז בזה גם הנה ל"קראו ", "דברו " שמקדים 

é÷îהנחמות, øåà úðéçá àåä áì ìò åøáãó שלכן
"על" בלשון øåàמשתמש úðéçá àéä äéìà åàø÷å

éîéðô."אליה "קראו בפנימיות שחודר åîëåאור
úòãéåã 'áä øåàéáäá äøåú éèå÷ìá øàáúðù53.

øîåì ùéåהבחינות ב' את כאחד מונה  שהפסוק מה
הפנימי , והאור המקיף é÷îäהאור äéäéù ãéúòì äðäãó

øçà íå÷îá øàáúðù åîëå ,ùîî éîéðô úðéçáá54ïéðòá
הפסוק ìåçîáיהללו 55פירוש  åîù שמרמזäéäéù

é÷îä úåøáçúä'åë éîéðôäå ó האור הוא המחול שענין
ענין  הוא ו"שמו" בעיגול, הנעשה  כריקוד המקיף

יחד. יתחברו לבוא ולעתיד הפנימי , האור היושר ,
éãé ìò àéä äðåéìòä äîçðä íâù äî åäæù øîåì ùéå)

,('åë íéàéáðä ישר מהקב"ה  נמשך לא למה  ולכאורה -
את להמשיך כדי  אלא הנביאים? ידי  על לעבור וצריך

(הנביאים). בפנימי  העליונה) (הנחמה המקיף åäæåאור
äìçú åøáãהמקיף האור äéìàשזהו åàø÷ êë øçàå

.'åë ùîî éîéðô úðéçáá øéàéù
åäæå,"עונה נרצה כי צבאה מלאה "כי  הפסוק המשך

"כי או נחמה, תהיה מתי  שמדבר הוא הפסוק שפשטות
צבאה עוונה",מלאה נרצה "כי  או הזמן, שהגיע  היינו "

הבחינות : ב' מרומז בזה שגם äàáöומבאר äàìî éë
é÷î øåà úëùîäá äðåò äöøð éë ,éîéðô øåà úðéçá,ó

íùîãהמקיף מהאור –òåãéë úåðååò úçéìñ àåä
.øçà íå÷îá øàåáîå

åäæå:הענין éîòסיכום åîçð åîçðנחמות íúàב' åîçð
ãåòå ,éîéðô øåàä úëùîä àåäù äàåáðä éåìéâá éàéáð
íëîçðà éëðàã äðåéìòä äîçð úðéçáá éîò úà åîçð

גופא é÷îוזה  øåàä éåìéâ úëùîäáúåéîéðôá øéàéù ó
íéìùåøé áì ìò åøáã åäæå .ùîîמקיף אור בבחינת

.'åë éîéðô øåà úðéçáá äéìà åàø÷å
.øåöé÷

àåä úåìéöàä úéòöîàã øàáúð äðäã øîåì ùé ãåòå
'æ úðéçáá åäæå ,éåìéâä ìéáùá íâå úååäúää ìéáùá
íâ àåä ïë åîëå ,éäåéçå éäåîøâ ,úåðåùàø 'âå úåðåúçú

,úåììëã úåìéöà úðéçá úåøåàä éùøùá
é÷î øåàä íðîà÷ø àåäå ,óåñ-ïéàä øåà àåä åùøùá ó

,ùîùä øåà åîë àìå ,ïååâå äàøî åîëå ,íöòä éåìéâ
åæðâù ïåùàø íåéã øåàä àåäå ,úåîìåò àìá íâ êééùå

é÷î øåà úðéçáá ÷ø úåéäì.ó
.éîò åîçð åîçð ÷åñô øàáúé ìéòì øëæðä éô ìòå

המאמר: סיכום 
בספירות יש  כי הקודמים במאמרים שביאר [לאחר
מהי מבאר זה  במאמר ומטה] מעלה של התחלקות 
האצילות שבעולם  בעולמות, ומטה מעלה התחלקות 
הבריאה ובעולם האלוקות, מעצמות  היא ההשגה
ההבדל פי על זה (וביאר אחר דבר ידי על היא  ההשגה
דרגות בכמה למידות , השייכים למוחין בעצם  מוחין בין 
והמוחין  מידות, הוא העיקר היצירה ובעולם  ואופנים),
המעשה, הוא העיקר העשיה ובעולם המידות. לצורך הן

המעשה. לצורך הוא  והשכל
להאיר  עניינו  שכל הפנימי  באור דוקא  הוא זה וכל
שכל המלכות בספירת במיוחד וניכר בעולמות,
שהתעוררותם המידות וכן העם, ידי  על היא התגלותה
מהזולת. בהבדלה הן המוחין ואילו הזולת, ידי  על הוא
לצורך הן והבינה החכמה  שגם כתב הפרד"ס אמנם,
יהיו  שהמידות בכדי כי  בדבריו , והביאור העולמות.
וכן  מהמוחין , שנמשכים ידי  על הוא פנימי  אור באופן
(וללא בעולם אלקי  וגילוי  השגה היה לא המוחין ללא
ובעומק בעולם). אלקית התפעלות היתה לא המידות
לצורך היא  עצמו " "ידיעת של הדרגה  גם יותר ,
חכמת שהיא האצילות חכמת שגם כיון העולמות,
הראשין  ג ' דרגת  וזה הנשמות, השגת לצורך היא התורה

שבכתר.
הוא אצילות של תחתונות ז' המשכת כי מבאר, ועוד
הוא ראשונות ג ' והמשכת ההתהוות, עצם בשביל
הפנימי האור המשכת הוא זה וכל הגילוי . בשביל

פעולה. איזה  לפעול בשביל לעולמות שנמשך
בשביל ולא העצם  גילוי עניינו המקיף האור אמנם
(כפי העולמות ללא אף ושייך פעולה  איזה  לפעול

הבאים). במאמרים ויבאר שיאריך
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שם:53. לשונו `dil.וזה e`xwe milyexi al lr exac oipr edfe
c"r zednd zbyda ynn t"` 'igaa jyneiy dn epiid dil` e`xwe 'it
jyneiy xg`l ik epiide siwn 'iga `ed al lr exace .e`xi oira oir
xzei lecbe oeilr xe` jynei if` t"` 'igaa zeidl eiykrc mitiwnd

xe` 'wp zeidn mb dlrn dlrnl `ed eiykry dn siwn 'igaa zeidl
siwn.

דזמרה.54. בפסוקי זה פסוק על דא"ח עם בסידור ראה

ג.55. קמט, תהילים
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הקב"ה  תומ"צ. באור יאיר נמצא, שהוא מקום שבכל הכוונה, פנימיות להבין צריך האדם
דרכים. בכמה האדם את בוחן

ּדבההנהגה e‰ÊÂז) פני", ּבּקׁשּו לּבי אמר ל" ¿∆ְְְְִִִַַַַָָָָָ
ולּבֹו מחֹו לתת האדם צרי ּפרטית ְְְְִִִֵַָָָָָָָָֹּדהׁשּגחה
ההׁשגחה  ּׁשּגזרה מה זה והינּו הּכּונה, ּפנימית ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָלהבין
ּבדר לֹו ּבאים ּופרנסתֹו אדם ׁשל ּדמזֹונֹותיו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהעליֹונה

וענין ּבכלל, ּכּנ"ל ּבפרט,ההּגרה יגיעה למקֹום מּמקֹום ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָ
ּבכל  אׁשר היא והּכּונה ּפנימית, ּכּונה ּבזה יׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה
ויׁשּתּדל  ּומצוֹות ּתֹורה ּבאֹור יאיר ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַָָָמקֹום
רעים, ּבאהבת טֹובֹות הּמּדֹות ּובקנין ּתֹורה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָּבהרּבצת
האדם  את ּבֹוחן ּדלפעמים ,יתּבר לפניו ּדרכים ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָוכּמה
ּבנסיֹונֹותיו  האדם היעמד לראֹות עסקים ּוברּבּוי ְְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָֹֹּבעׁשר
וחסֿוחלילה  חסֿוׁשלֹום ולפעמים לּתֹורה, עּתים ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָֹלקּבע
ההפכית  ּבמּדה האדם את ּבֹוחן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּנה
עסקים  והּבעלי רחמנאֿלּצלן, הענּיּות מּדת ְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיא
טרּודים  הּמה עסקיהם רּבּוי מּצד אׁשר ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָהעׁשירים

לּבם  אל יּתנּו הּנה לּתֹורה, עּתים קֹובעים ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשאינם
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אׁשר זאת ּבגלל האם ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלהתּבֹונן
ּבגלל  האם מרּבה הׁשּפעה להם ּומׁשּפיע ּבעׁשר ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמברכם
זה  והוי יֹום, ּבכל ּבּתֹורה לעסק ּפנאי להם אין ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֹזאת
עד  ונּׂשאֹו רֹוממֹו ּגדֹול מל אׁשר ּפׁשּוט איׁש – ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֻּדגמא
ּברּבּוי  אליו ּפנּו ועׁשירים חכמים ּכּלֹו העֹולם ּכל ְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֻאׁשר
טרּוד  ּפׁשּוט האדם ונעׂשה מאד, וכּבדּוהּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹעניניהם
אל  לבֹוא זמן לֹו היה ׁשּלא עד ועׁשרֹו, ּבכבֹודֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹוׁשקּוע
חדׁש ׁשהּוא אלּול ּובחדׁש ורֹוממֹו. ּגּדלֹו אׁשר ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַֹֹהּמל
פני", ּבּקׁשּו לּבי אמר ל" אֹומרים אז הּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהחׁשּבֹון,
ּכל  לתּקן ּבּנפׁש צדק חׁשּבֹון לעׂשֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּצריכים
מלכּות  על ּבקּבלת זֹו טֹובה הכנה ידי ּדעל ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָֹהחסרֹונֹות,
ּומתּוקה  טֹובה לׁשנה זֹוכים לּתֹורה עּתים לקּבע ְְְִִִִִַַַָָָָָָֹׁשמים

ורּוחנּיּות. ְְְִִַָּבגׁשמּיּות
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חסיד. מהו ב.
הסברים, הרבה ישנם חסיד" "מהו בשאלה
עברו, מזמנים עוד שונים, התוועדות בזמני שנאמרו

קטן. ילד עדיין  כשהייתי
זכרונות  רשמתי בהן תרנ"ד, משנת ברשימותיי
ההורים  עם בהיותי שעוד רשום, ילדותי, משנות
אבי  לי הסביר תרמ"ז, בשנת  ביאלטה־קרים
קרובות  לעתים התפילה. בנוסח רק לא הוא שחסיד
ואשר  מלידה חסיד שאני לי מזכיר אבי היה מאוד
מדבר, שאני בשעה האוכל, בשעת זאת לזכור עלי

והלימוד. התפילה ובשעת
הורי  של שהותם על כותב אני מרשימותיי באחת

מיאלטה 55בחרקוב  בנסענו  תרמ''ז אייר 
לפני   בעומר ל"ג  אבי דיבר שם  לליובאוויטש

מאוד  נרעש הייתי חסיד. מהו על גדול חסידים קהל
כן  גם לבנים זקנים בעלי ויהודים מבוגרים שיהודיים
להם  לומר צריך שאבי כך חסיד, מהו יודעים אינם

זאת.
ר' הרב  וכאשר להתאפק, אופן בשום יכולתי לא

גראצמאן  אשר ור' ארלוזורוב נ"ע יצאו 56יחזקאל
בחורף  אבי אמר כבר שלי להם אמרתי בריקוד, איתי
מהו  להם אומר הוא עתה רק להם ואילו חסיד מהו

חסיד.
אמר  לך לי: ואמר בצחוק פרץ ארלוזורוב הרב 

חסיד. מהו אמר ולנו חסיד־קטן מהו אביך
חסיד־  בין ההבדל להבין יכולתי לא אופן בשום
ולא  גדולה ברצינות לכך התייחסתי לחסיד. קטן

לאבי. הכל שסיפרתי עד להירגע  יכולתי
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ע'55) ה'תשט"ו) (ברוקלין, ד' חלק המאסר ברשימת גם עד"ז ראה
כח.

מפאריטש 56) הלל ר' ממחונכי מניקולייעב. שו"ב מאיר ב"ר ר"א

התעסק  נ"ע. מהורש"ב אדמו"ר ואח"כ נ"ע מוהר"ש אדמו"ר ומחסידי
ע"ד  .(?) ה'תר"פ מרחשון נפטר תר"ס. וילנה דהוצאת התניא בהגהת

ואילך. ז' אות תרצ"ד כסלו כ' שיחת ג"כ ראה זו התוועדות
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את  עזבו שההורים לפני ימים כמה זה היה
הפנוי  הזמן היה לא לאבי מאוד. עסוקים והיו חרקוב

לחסיד. חסיד־קטן בין ההבדל לי ולהסביר לדבר
חרקוב, את עזיבתנו למחרת ברכבת, בנסענו

במשל  לחסיד, חסיד־קטן בין ההבדל אבי לי הסביר
שנותיי  ערך שלפי דבר גדול, פרי ועץ קטן משיח

טוב. די הבנתי
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תרפ"ט  שני אדר כ"א ג' ב"ה

אי"א  וו"ח והנעלה הנכבד ידידי כבוד

הכהן  שי' שלום ברוך מוהר"ר

וברכה. שלום

ובריאות  בריאותו יחזק השי"ת כתבו, על במענה

הר[ר]"נ  ידידי לבנו טובה פרנסה השי"ת ויזמין תי' זוגתו

ביחוד, לו כתבתי שי' א"ל מר התלמיד בנו ובדבר שי'.

לו. יעזר והשי"ת

פנימי, ההתקשרות ת"ל היא וגדולה חפצי, חפצכם

וימלא  עמכם ולבי ומוחי מקום, בכל הנכם עמי אתי

בגו"ר. ולברכה לטובה לבבינו משאלות השי"ת

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק. יוסף

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אליעזר ארי' הלוי שי'

המכונה פרופ' פינקלשטיין

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו, ואף שמפני רבוי הטרדות לא עניתי עליו בכתב, אבל מובן שעוקב אני 

אחרי ההתפתחויות והשנויים במוסד שבראשו עומד, והעיקר במצב רוח תלמידי המוסד.

וזה מביאני להדגיש עוה"פ הנקודה עלי' דברתי בכמה הזדמנויות, וכמדומה גם במכתבי לכ', 

והיא, אשר עד כמה שאפשר לברר לא היתה עוד שעת הכושר, כזו שבימינו, לעורר את הנוער והצעירים 

לקבלת עול תורה ומצוות כפשוטו, זאת אומרת לקיים המצוות בחיי היום יום, מצוות המעשיות בקיום 

בפועל. וכל רגע ורגע וכל הזדמנות ואפשרות שאין מנצלים לזה כראוי, הרי זו אבידה שאינה חוזרת.

ומיד  תיכף  הרי  בהנ"ל  והתעוררות  מוסר  דברי  הטפת  ידי  שעל  בהאמור  כוונתי  שאין  מובן 

ייהפכו השומעים לשומרי כל התורה ותרי"ג מצוותי', אבל בודאי, כמו שהוכיח הנסיון, יפעלו הדברים 

לא רק הזזה תיאורטית כי אם גם הכשרת הנפש לשינוי מעשי, וכנ"ל בקיום המצוות, אשר המעשה 

הוא העיקר.

ומשפיעים, שמטבע הדברים שהם  ומצער הדבר שדווקא אלו הנמצאים במצב של מנהיגים 

שנה,  שלושים  או  עשרים  לפני  נקבעה  הרוחנית  וצורתם  והתלמידים,  מהשומעים  מבוגר  יותר  בגיל 

עדיין שרוים הם בפחד שהי' לו מקום אז, המיוסד על הסיסמא תפסת מרובה לא תפסת וחוט השערה 

נדמית להם כהר וכתפיסה מרובה, וקשה לשכנעם, כיון שטענת יראת שמים בידם לאמור, שאם יעוררו 

את הנוער והשומעים באופן האמור בתחילת מכתבי, עלול שיפחידו את השומעים ויופסד כל הקשר 

עמהם, ומי יודע לאיזה מקום יתדרדרו.



רכב

זו על פי השמועה הנה כ' אינו שרוי בפחד האמור,  גלוי, כי דווקא בנקודה  כתבתי כל הנ"ל 

אבל בכל זה בוודאות אצלי שאינו מנצל כל כח השפעתו בכיוון האמור ]אולי מפני התנגדות מצד אלו 

שבגיל הממוצע אודותם כתבתי לעיל. וגם חשש זה, לאחרי בקשת סליחתו, אין לו מקום במציאות, 

יהיו על צדו, והרי בארצות הברית ביחוד האבות הולכים  כיון שכנ"ל השומעים והתלמידים בודאי 

ונשמעים לבנים והמורים לתלמידים[.

דרך אגב זהו ג"כ מסימני עקבתא דמשיחא, דור אחרון שבגלות - הדור שלפני התחלת הגאולה, 

וכיעוד הנביא והשיב לב אבות על בנים, פירש"י על ידי בנים, ואף שמלכתחילה הרי זה היפך הברכה, 

כתוספתא סוף סוטה, נערים פני זקנים ילבינו, בן מנוול אב וכו' - הרי נצטוינו להפוך חשוכא לנהורא 

ומרירו למיתקא.

לכתבו אודות ערך הלימוד והעיון וכו', הנה אף שהלכה פסוקה היא, גדול לימוד, אבל על אתר 

מודגש הטעם, מפני שמביא לידי מעשה, ולא עוד אלא בכדי שיצליח הלימוד ויוקבע בנפש, מוכרח שלא 

יהי' בסתירה, עכ"פ שלא בסתירה בולטת, לחיים היום יומיים של העוסקים בלימוד, הן המורה והן 

התלמיד. ועוד יותר, על פי ביאור תכונת נפש בני ישראל אשר בתורת החסידות, הנה הכשרת הנפש 

לקלוט דברי תורתנו - אשר תורה קדושה היא וביחד עם זה תורת חיים היא - היא דוקא על ידי חיי 

יום יום המתאימים להוראותי'. שבזה חילוק עקרי בין תורתנו - אף שעלי' נאמר כי היא חכמתכם 

ובינתכם לעיני העמים - לשאר החכמות ומדעים, שבלימוד חכמה, אפילו חכמת המוסר, אין סותר 

להבנתה אפילו אם הלומד מתנהג בפועל בניגוד מוחלט למוסר האמור, משא"כ בלימוד חכמת התורה, 

לא רק חלק המוסרי שבה אלא גם בהלכות טומאה וטהרה וכיו"ב. וכמודגש כל זה בפתגם קצר של 

חכמינו ז"ל - והוי' עמו, שהלכה כמותו בכל מקום. כי רק ע"י זה שהוי' עמו מכוונים ההלכה, ובנוסח 

המשנה, ע"י שיראתו קודמת לחכמתו.

כל הנ"ל אמור לפי השיטה המבוארת במכתב כ' על דבר הכרח קדימת הלימוד, אבל לשיטתי 

אני, גם בלאו הכי מוכרחת ההדגשה על העשי', שהרי זהו הכלי-יד להשפיע על הנוער והצעירים השפעה 

מידית מתמדת, שיוכלו אח"כ לנצלה גם להתמדה בלימודם.

בודאי ידוע לכ' שהשנה היא שנת המאתיים להסתלקות-הילולא של מורנו הבעל שם טוב ז"ל. 

בקשר עם זה הוצאנו לאור ספר הבעל שם טוב, שנשלח לכ' בפני עצמו.

ואף שלא ידוע לי יחסו לעניני תורת החסידות, בטוחני שימצא בספר רוב ענין ואולי גם תוספת 

ביאור וביסוס להכתוב לעיל.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

]י"ג תשרי תשכ"א[

במענה למכתבו מערב יום הקדוש,

בעת רצון יזכירוהו עוד הפעם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 

והוראות רבותינו נשיאינו ודבריהם קיימים לעד "טראכט גוט וועט זיין גוט", ויוכל לבשר טוב בתוכן 

מכתבו כנ"ל, ובמצוה דהוי זהיר בה טפי - להפיץ תורת ה' בכל מקום שידו מגעת והרי לכ"ז זקוקים 

לגוף בריא ושלם שמדרכי השם הוא.

המצפה לבשו"ט ובברכת חג שמח.

ז"ע נתקבל מכתבו השני - מבש"ט בהנ"ל. ופס"ד רז"ל שכל שמטיבין לו ה"ז לאויוש"ט )ב"ב 

יב, ב(.

אגרות קודש
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êìéå úùøô
àìàCìiåälàä íéøácä-úà øaãéå äLî ©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤

:ìàøNé-ìk-ìàáäàî-ïa íäìà øîàiå ¤¨¦§¨¥«©´Ÿ¤£¥¤À¤¥¨Á
úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´
ïcøiä-úà øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬

:äfäâéäìà ýåýééðôì øáò | àeä E-àeä E ©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«
éðôlî älàä íéBbä-úà ãéîLéízLøéå E ©§¦º¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§®̈

éðôì øáò àeä rLBäé:ýåýé øac øLàk E §ªÀ©µŸ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"lyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

Ï‡¯NÈ Ïk Ï‡ . . ‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆∆»ƒ¿»≈

עלֿידי  חיל אל מחיל והתעּלה הל מׁשה – מׁשה" ויל"ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

יׂשראל". ּכל "אל עצמֹו את וחּבר ׁשּקּׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָזה

éåìéðùãïBçéñì äNr øLàk íäì ýåýé äNrå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬
îLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî âBòìeãé §²©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−

:íúàäíäì íúéNrå íëéðôì ýåýé íðúðe Ÿ¨«§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½
:íëúà éúéeö øLà äåönä-ìëkåeöîàå e÷æç §¨̧©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½

ýåýé | ék íäéðtî eöørz-ìàå eàøéz-ìà©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´
éäìààìå Etøé àì Cnr Cìää àeä E ¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

:jáæréñ ©«©§¤«¨
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"kyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆

‡ÙÏ‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÊ‡Â(יֹונתן (ּתרּגּום «¬«…∆¿ƒ¿«≈À¿»»ְִָָ

לביתֿהּמדרׁש הל לבניֿיׂשראל, הֹוראה נתן ׁשמׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלפני

ׁשמּועתֹו. את ּוללּבן ּולברר ּבדבר לעּין ּכדי אלפנא"), ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ("ּבית

:ל ְַלֹומר

ּבּתֹורה  ידיעתֹו סמ על הלכה לפסֹוק לאדם לֹו ְְְֲִִַַַַָָָָָָָאל

יֹוציא  אחרּֿכ ורק ,ּבׁשלחןֿערּו ׁשּוב לעּין עליו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוזכרֹונֹו;

הּדין. ּפסק ְִֶַַאת

ּכּבדּוהּו ׁשּפעם הרׁש"ּב, אדמֹו"ר על מסּוּפר זה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָּבענין

לחדר  יצא הרּבי מראׁש. ּכ על לֹו להֹודיע מּבלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּב'מפטיר'

לּתֹורה. ועלה לביתֿהּכנסת חזר אז ורק ּבהפטרה, ועּין ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָסמּו

ìàøùééùéìùæåéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈
àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë éðérì§¥¥´¨¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ
ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²

:íúBà äpìéçðz äzàå íäì úúì íúáàì©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«
çéðôì Cìää | àeä ýåýéåCnr äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈

:úçú àìå àøéú àì jáæré àìå Etøé àì¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«
è-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤

ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®
:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå
éùéîç-ïåùàø

§¤¨¦§¥−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"lyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆
לאחרי  מׁשה עמד ונׂשגבה רמה ּדרּגה ּבאיזֹו לׁשער ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹנקל

ּביֹומֹו עסק ּבּמה – ּובכלֿזאת ה', עבֹודת ׁשנֹות ועׂשרים ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹמאה

יֹותר. עֹוד נעלית לדרּגה ועלּיה הליכה ,"ּב"וּיל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהאחרֹון?

éòéáøéíéðL òáL | õwî øîàì íúBà äLî åöéå©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À
:úBkqä âça ähîMä úðL ãrîaàéàBáa §Ÿ¥²§©¬©§¦−̈§©¬©ª«§´

ðt-úà úBàøì ìàøNé-ìëéäìà ýåýé éE ¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ

:íäéðæàa ìàøNé-ìk ãâðáéírä-úà ìä÷ä ¤¬¤¨¦§¨¥−§¨§¥¤«©§¥´¤¨À̈
éørLa øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàäE ¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´¦§¨¤®

ýåýé-úà eàøéå eãîìé ïrîìe eòîLé ïrîì§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ¤§Ÿ̈´
äøBzä éøác-ìk-úà úBNrì eøîLå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−©¨¬

:úàfäâéeãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe ©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½
øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧
íéøár ízà øLà äîãàä-ìr íéiç ízà©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯

:dzLøì änL ïcøiä-úàô ¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr ci zegiy ihewl)

e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe eÚÓLÈ ÔÚÓÏ . . ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰(יב (לא, «¿≈∆»»¿««ƒ¿¿¿««ƒ¿¿
ÏÈ‰˜‰Ï] Ì‰È„Èa ·‰Ê ÏL ˙B¯ˆBˆÁÂ . . ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒ«¬¿∆»»ƒ≈∆¿«¿ƒ

[Lc˜n‰ ˙È·Ï ÌÚ‰ ח)‡˙ ז, סוטה העּקרי (ּתֹוספּתא ּתפקידֹו ∆»»¿≈«ƒ¿»ְְִִִֶַָָָ

ּכפי  לקדּׁשה, ּביֹותר הּנמּו את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשל

ׁשּיׁש הּקטרת, ּבעבֹודת ׁשּמצינּו ּדברים מּׁשלׁשה לראֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁש

:("ּבאּפ קטֹורה "יׂשימּו (ּכּכתּוב מיחדת חׁשיבּות ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֻּבּה

הרע הּיצר ׁשל הּזהמא את ראּויה (זהר)מעבירה אינּה ; ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

רע. ׁשריחּה חלּבנה, ּבּה יׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלמאכל

הּנמּו הּיהּודי ּגם העם, ּכל את ּומרים מקהיל ׁשּכהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזהּו

ְֵּביֹותר.

éùéîçãééîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»
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ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé-úà àø÷ úeîì̈¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−
ìäàa eávéúiå rLBäéå äLî Cìiå epeöàå©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤

:ãrBîåèãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé àøiå ¥«©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ
:ìäàä çút-ìr ïðrä ãenræèýåýé øîàiå ©¬¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

pä äLî-ìàéúáà-ír áëL Eäfä írä í÷å E ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹
àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
øLà éúéøa-úà øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬

:Bzà ézøkæéàeää-íBiá Bá étà äøçå ¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«Â©Â
ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå íézáærå©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ
àeää íBia øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ©´©½
úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà ïéà-ék ìr àìä£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬

älàä:çéàeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå ¨¥«¤§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½
íéäìà-ìà äðô ék äNr øLà ärøä-ìk ìr©¬¨¨«¨−̈£¤´¨®̈¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−

:íéøçàèéúàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzrå £¥¦«§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ
ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà dãnìå§©§¨¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©
:ìàøNé éðáa ãrì úàfä äøéMä él-äéäz¦«§¤¦¹©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr gi jxk zegiy ihewl)

˙B¯ˆÂ ˙Ba¯ ˙BÚ¯ e‰‡ˆÓe . . Ì‰Ó ÈÙ Èz¯zÒ‰Â(יז (לא, ¿ƒ¿«¿ƒ»«≈∆¿»À»«¿»

הּוא  מהקב"ה מתנּתק יׂשראל עם ׁשּכאׁשר הרמב"ם, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכתב

"מציאה", ּבדר עליו ּבאֹות והּצרֹות לּמקרה", "מפקר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻנעׂשה

ּפרטית. ּבהׁשּגחה היא עצמּה זֹו הנהגה אמנם, מעצמן. ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָּכאּלּו

ּכאן ּכאן elÒ˜אין ּגם הׁשּגחה קּיימת ּבאמת ׁשהרי ההׁשּגחה, ֵָƒְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הׁשּגחה אּלא ּופרט, ּפרט ּכל ּפני"),zÒÓ¯˙על ("והסּתרּתי ְְְֶַַָָָָָָÀ¿∆∆ְְְִִַַָ

ּבמקרה. ּבאֹות ׁשּצרֹותיו לחׁשב עלּול ׁשאדם ּכ ּכדי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעד

éùéùëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
øôäå éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−

:éúéøa-úààëúBòø Búà ïàöîú-ék äéäå ¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´
ãrì åéðôì úàfä äøéMä äúðrå úBøöå úBaø©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½
Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ étî çëMú àì ék¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À
õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤

:ézraLð øLàáëäøéMä-úà äLî ázëiå £¤¬¦§¨«§¦©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää íBia úàfä©−Ÿ©´©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

âëék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa rLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´

-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤
àå íäì ézraLð:Cnr äéäà éëðãë| éäéå ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«©§¦´

úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
:ínz ãr øôñ-ìr©¥®¤©−ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr bl jxk zegiy ihewl)

„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â(כו Bz¯‰(לא, ¯ÙÒ ÈÙÏ ·LBiL ÈÓ Ïk ¿»»»¿¿≈»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»
ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L . . L‡¯ „·Îa ·LÈ רמב"ם) ≈≈¿…∆…∆»≈«∆¡»¿»»≈»

תורה) ספר הלכות ׁשּבחר סוף ּכ על עדּות היא ּתֹורה ׁשּספר ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

והּנּכר  הּנראה ּדבר על אינּה עדּות והּנה, העּמים. מּכל ּבנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָה'

-,‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰ Ìei˜ כן ּכמֹו לעין. הּנראה ּדבר ׁשהּוא ƒ«»¿«ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַָָָ

- לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּבעדּות צר Ï‡¯NÈאין ˙M„˜, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ¿À«ƒ¿»≈
רצֹון) ּבעת (ּכגֹון ׁשּלפעמים יהּודי, ׁשּבכל הּקדֹוׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנפׁש

- הּנעלם ּדבר על היא העדּות ּבגּלּוי. מאירה ‰Lw¯היא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ«∆∆
ÈÓˆÚ‰.יתּבר עצמּותֹו עם יהּודי ׁשל »«¿ƒְְְִִִֵֶַָ

éòéáùäë-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«
:øîàì ýåýéåëäfä äøBzä øôñ úà ç÷ì §Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½

íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà ãvî Búà ízîNå§©§¤´Ÿ½¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®
:ãrì Ea íL-äéäåæëéøî-úà ézrãé éëðà ékE §¨«¨¨¬§−§¥«¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½

íBiä íënr éç épãBòa ïä äLwä Etør-úàå§¤¨§§−©¨¤®¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À
:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-ír íúéä íéøîî©§¦³¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«

çëíëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
äãéràå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨

:õøàä-úàå íéîMä-úà íaèëéøçà ézrãé ék ½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤¦´¨©À§¦©«£¥³
Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz úçLä-ék éúBî¦Æ¦«©§¥´©§¦½§©§¤´¦©¤½¤
ärøä íëúà úàø÷å íëúà éúéeö øLà£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ
ýåýé éðéra òøä-úà eNrú-ék íéîiä úéøçàa§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½

:íëéãé äNrîa Bñérëäììéðæàa äLî øaãéå §©§¦−§©«£¥¬§¥¤«©§©¥´¤À§¨§¥Æ
ãr úàfä äøéMä éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk̈§©´¦§¨¥½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−

:ínzttt ª¨«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥



רכה iriay ,iyiy - `l - jlie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé-úà àø÷ úeîì̈¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−
ìäàa eávéúiå rLBäéå äLî Cìiå epeöàå©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤

:ãrBîåèãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé àøiå ¥«©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ
:ìäàä çút-ìr ïðrä ãenræèýåýé øîàiå ©¬¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

pä äLî-ìàéúáà-ír áëL Eäfä írä í÷å E ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹
àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
øLà éúéøa-úà øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬

:Bzà ézøkæéàeää-íBiá Bá étà äøçå ¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«Â©Â
ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå íézáærå©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ
àeää íBia øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ©´©½
úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà ïéà-ék ìr àìä£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬

älàä:çéàeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå ¨¥«¤§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½
íéäìà-ìà äðô ék äNr øLà ärøä-ìk ìr©¬¨¨«¨−̈£¤´¨®̈¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−

:íéøçàèéúàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzrå £¥¦«§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ
ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà dãnìå§©§¨¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©
:ìàøNé éðáa ãrì úàfä äøéMä él-äéäz¦«§¤¦¹©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr gi jxk zegiy ihewl)

˙B¯ˆÂ ˙Ba¯ ˙BÚ¯ e‰‡ˆÓe . . Ì‰Ó ÈÙ Èz¯zÒ‰Â(יז (לא, ¿ƒ¿«¿ƒ»«≈∆¿»À»«¿»

הּוא  מהקב"ה מתנּתק יׂשראל עם ׁשּכאׁשר הרמב"ם, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכתב

"מציאה", ּבדר עליו ּבאֹות והּצרֹות לּמקרה", "מפקר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻנעׂשה

ּפרטית. ּבהׁשּגחה היא עצמּה זֹו הנהגה אמנם, מעצמן. ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָּכאּלּו

ּכאן ּכאן elÒ˜אין ּגם הׁשּגחה קּיימת ּבאמת ׁשהרי ההׁשּגחה, ֵָƒְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הׁשּגחה אּלא ּופרט, ּפרט ּכל ּפני"),zÒÓ¯˙על ("והסּתרּתי ְְְֶַַָָָָָָÀ¿∆∆ְְְִִַַָ

ּבמקרה. ּבאֹות ׁשּצרֹותיו לחׁשב עלּול ׁשאדם ּכ ּכדי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעד

éùéùëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
øôäå éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−

:éúéøa-úààëúBòø Búà ïàöîú-ék äéäå ¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´
ãrì åéðôì úàfä äøéMä äúðrå úBøöå úBaø©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½
Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ étî çëMú àì ék¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À
õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤

:ézraLð øLàáëäøéMä-úà äLî ázëiå £¤¬¦§¨«§¦©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää íBia úàfä©−Ÿ©´©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

âëék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa rLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´

-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤
àå íäì ézraLð:Cnr äéäà éëðãë| éäéå ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«©§¦´

úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
:ínz ãr øôñ-ìr©¥®¤©−ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr bl jxk zegiy ihewl)

„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â(כו Bz¯‰(לא, ¯ÙÒ ÈÙÏ ·LBiL ÈÓ Ïk ¿»»»¿¿≈»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»
ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L . . L‡¯ „·Îa ·LÈ רמב"ם) ≈≈¿…∆…∆»≈«∆¡»¿»»≈»

תורה) ספר הלכות ׁשּבחר סוף ּכ על עדּות היא ּתֹורה ׁשּספר ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

והּנּכר  הּנראה ּדבר על אינּה עדּות והּנה, העּמים. מּכל ּבנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָה'

-,‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰ Ìei˜ כן ּכמֹו לעין. הּנראה ּדבר ׁשהּוא ƒ«»¿«ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַָָָ

- לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּבעדּות צר Ï‡¯NÈאין ˙M„˜, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ¿À«ƒ¿»≈
רצֹון) ּבעת (ּכגֹון ׁשּלפעמים יהּודי, ׁשּבכל הּקדֹוׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנפׁש

- הּנעלם ּדבר על היא העדּות ּבגּלּוי. מאירה ‰Lw¯היא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ«∆∆
ÈÓˆÚ‰.יתּבר עצמּותֹו עם יהּודי ׁשל »«¿ƒְְְִִִֵֶַָ

éòéáùäë-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«
:øîàì ýåýéåëäfä äøBzä øôñ úà ç÷ì §Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½

íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà ãvî Búà ízîNå§©§¤´Ÿ½¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®
:ãrì Ea íL-äéäåæëéøî-úà ézrãé éëðà ékE §¨«¨¨¬§−§¥«¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½

íBiä íënr éç épãBòa ïä äLwä Etør-úàå§¤¨§§−©¨¤®¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À
:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-ír íúéä íéøîî©§¦³¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«

çëíëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
äãéràå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨

:õøàä-úàå íéîMä-úà íaèëéøçà ézrãé ék ½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤¦´¨©À§¦©«£¥³
Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz úçLä-ék éúBî¦Æ¦«©§¥´©§¦½§©§¤´¦©¤½¤
ärøä íëúà úàø÷å íëúà éúéeö øLà£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ
ýåýé éðéra òøä-úà eNrú-ék íéîiä úéøçàa§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½

:íëéãé äNrîa Bñérëäììéðæàa äLî øaãéå §©§¦−§©«£¥¬§¥¤«©§©¥´¤À§¨§¥Æ
ãr úàfä äøéMä éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk̈§©´¦§¨¥½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−

:ínzttt ª¨«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

xihtn - `l - jlie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
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במענה למכתבו מיום 13/9, בו כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו והחלטתו לאחרונה ללמוד 

במשך שנה בישיבה, ועלה במחשבתו הספק, מה יהי' בהנוגע לפרנסתו ומה יהי' לאחרי שיצא מהישיבה.

ואין ברור במכתבו, האם באמת מטרידה אותו המחשבה, שדוקא חדשים אלו שילמוד בישיבה, 

הם הן המבלבלים ענין פרנסתו! ואדרבה יש לקוות, שלאחרי שיטעום טעם לימוד תורתנו תורת חיים 

מבלי לימודים אחרים המבלבלים, יראה כי טוב הוא, טוב אמיתי, ולא רק בהנוגע לחיי עולם הבא כי אם 

גם לחיי עולם הזה, והרי רואים במוחש, אשר הענין הכי עיקרי, אשר בו תלוי אושר האדם, הוא הרגשתו 

שעומד בחיים לא מבודד )הוא מצד אחד וכל העולם והסביבה מצד השני(, ששלילת נקודה זו אצל אלו 

העושים חשבון עולמם הוא רק על ידי האמונה בבורא עולם ומנהיגו ומשגיח על העולם גם עתה, ובסגנון 

חז"ל למטה מעשרה טפחים, ואם בכל התקופות הי' הענין האמור עיקרי למנוחת הנפש של האדם, על אחת 

כמה וכמה בתקופתנו לאחרי השמדות והגזירות, אשר רק זה אחיזתנו ועמידתנו בחיים אמונה טהורה 

ואמונה חזקה, והרי פשיטא שלא יחזק האמונה ע"י לימוד מקצוע ומלאכה ואפילו לימוד מדע, ואדרבה 

כשעוסקים במדעים כמו שהם בתקופתנו זו ה"ה מערערים כל היסודות ]ביותר מערערים היסודות עליהם 

נבנו המדעים הנקראים מדעים מדוייקים[ אין כאן המקום להכנס בראיות כל האמור, כי אם להדגיש 

שהתנאי הראשון לפרנסה כדבעי, הוא שלות נפש האדם ויכולתו להתרכז בעניני פרנסה, וביותר מי שהוא 

עולמו  השקפת  לבסס  עליו  בסביבתו,  הנעשה  למראה  מכאוב  יוסיף  דעת  יוסיף  נאמר  שעליו  דעת,  בר 

ולייסדה יותר ויותר אי אפשר כי אם על ידי הקדשת זמנו והמצאו בסביבה החדורה השקפת עולם תורתנו 

תורת חיים וקשורה עם העמקה בלימוד התורה )וכנ"ל מבלי בלבולים מלימודים אחרים(, ולאחרי שיונח 

היסוד באופן חזק ואיתן כנ"ל אזי יש להשתדל בהקמת "הבנין" לפרנסה ע"י לימוד מקצוע וכיו"ב. במלות 

אחרות, החדשים ושנים שיקדיש אך ורק ללימוד התורה ה"ה המבססים ענין פרנסתו בעתיד.

שינוי  בעצמו  לגלות  שעלול  בגיל  הוא  שנמצא  כיון  הרי   - זמן,  לאחרי  יתפרנס  במה  לשאלתו 

בשאיפתו במה יהי' ענין פרנסתו, ובפרט לאחרי שיקדיש זמנו משך תקופה מסוימה באופן האמור, אין 

כדאי להחליט בזה עתה )בהנוגע למלאכתו בעתיד(, ודיו לענין זה בשעתו, ז.א. כשיגיע הזמן להתענין 

בזה בהנוגע לפועל.

המורם מהאמור, שעליו ללמוד בישיבה המקודשת כולה ללימוד תורתנו הק' משך זמן מסוים 

וכל המרבה בזה ה"ז מבוסס יותר בחיים, ולאחרי זה או סמוך לסיום תקופה זו יתענין בהנוגע לפרנסה, 

ויהי רצון מהשי"ת שהוא המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית שינחהו בטוב לפניו באמת.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. תקותי שיש לו קביעות עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, 

שהיא הנותנת תוספת חיות בחיי איש הישראלי בעולמו זה, חיות מצד הטוב והטוהר, למרות שברחוב 

נושבות רוחות בלתי מצויות וק"ל ומה טוב שילמוד שיעור בתורה זו בכל יום, ובהוספה ביום השבת 

קדש, אשר קדש הוא לה'.

זמן תחילת קידוש לבנה:
מוצאי שבת קודש ונוהגים לקדש במוצאי יום הכיפורים



רכט
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לוח זמנים לשבוע פרשת וילך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:236:278:548:559:289:2910:3210:3218:5018:4219:1619:0818:2319:18באר שבע )ק(

6:226:268:528:539:279:2810:3110:3118:5318:4419:1619:0818:1619:18חיפה )ק(

6:226:258:528:539:269:2710:3010:3018:5318:4519:1419:0618:0619:17ירושלים )ק(

6:236:278:548:559:289:2910:3210:3218:5118:4319:1619:0818:2419:19תל אביב )ק(

6:286:368:528:569:379:4010:4310:4419:1219:0019:4619:3318:4419:46אוסטריה, וינה )ק(

6:256:158:428:369:199:1310:1910:1518:0918:1518:3618:4117:5618:52אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:326:398:579:009:409:4310:4610:4719:1419:0219:4619:3418:4619:47אוקראינה, אודסה )ק(

6:026:118:268:309:119:1410:1710:1818:4618:3419:2019:0718:1819:20אוקראינה, דונייצק )ק(

6:136:218:378:409:229:2510:2810:2918:5818:4519:3119:1918:2919:32אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:376:468:599:049:479:5110:5310:5519:2519:1120:0019:4618:5520:00אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:306:398:528:569:409:4310:4610:4719:1719:0419:5219:3918:4819:53אוקראינה, קייב )ק(

6:597:069:249:2710:0710:0911:1211:1319:4119:3020:1119:5919:1420:12איטליה, מילאנו )ק(

6:076:058:388:369:069:0410:0910:0718:1318:1118:3518:3317:5318:42אקוואדור, קיטו )ח(

6:566:489:169:119:519:4610:5210:4818:4418:4919:1019:1518:3019:25ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:507:4010:059:5910:4410:3811:4411:4019:3319:3920:0220:0819:2020:20ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:466:519:149:169:529:5310:5710:5719:1819:0919:4719:3718:5219:49ארה״ב, בולטימור )ק(

6:346:409:029:049:419:4310:4610:4619:0918:5819:3819:2818:4219:39ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:356:419:029:059:419:4310:4610:4719:0918:5919:3819:2818:4319:40ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:107:169:379:3910:1710:1911:2211:2219:4619:3520:1620:0519:1920:17ארה״ב, דטרויט )ק(

7:057:089:369:3610:0910:0911:1311:1319:3019:2319:5519:4719:0619:57ארה״ב, האוסטון )ק(

6:346:389:049:059:399:4010:4310:4319:0118:5319:2819:2018:3619:30ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:067:089:379:3710:0910:0911:1311:1219:2819:2119:5219:4519:0419:55ארה״ב, מיאמי )ק(

6:306:368:578:599:379:3810:4110:4219:0518:5419:3419:2418:3819:35ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:286:358:558:589:359:3710:4010:4119:0418:5319:3419:2318:3719:35ארה״ב, שיקגו )ק(

6:306:258:578:549:279:2410:2910:2618:2818:2818:5118:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

7:147:239:359:3910:2410:2711:3011:3120:0219:4820:3820:2419:3320:38בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:147:239:369:4010:2410:2811:3011:3220:0219:4920:3820:2419:3320:38בלגיה, בריסל )ק(

6:066:008:318:279:028:5810:0410:0018:0418:0618:2418:2617:4818:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:545:488:198:158:508:469:529:4817:4817:5018:1218:1417:3118:23ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:316:418:528:579:429:4510:4810:4919:2219:0819:5619:4218:5519:56בריטניה, לונדון )ק(

6:386:498:579:039:499:5310:5610:5819:3119:1620:0819:5319:0320:08בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:376:478:579:029:479:5110:5410:5519:2919:1420:0419:5018:5920:04גרמניה, ברלין )ק(

6:577:069:209:2410:0710:1111:1311:1519:4419:3120:1920:0619:1520:19גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:076:018:328:279:038:5910:0510:0118:0618:0818:2418:2717:5018:36דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:266:278:588:579:289:2810:3210:3018:4318:3819:0719:0118:2119:10הודו, מומבאי )ח(

6:226:238:548:549:249:2410:2810:2718:3918:3419:0318:5718:1719:06הודו, פונה )ח(

6:186:268:428:459:269:2910:3210:3319:0118:4919:3419:2118:3319:34הונגריה, בודפשט )ק(

6:386:449:069:089:459:4710:5010:5119:1419:0419:4319:3318:4719:44טורקיה, איסטנבול )ק(

7:057:109:339:3510:1110:1211:1511:1619:3719:2820:0519:5619:1120:07יוון, אתונה )ק(

6:396:479:039:079:489:5010:5310:5419:2219:0919:5419:4218:5319:55מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת וילך בערים שונות בעולם רל
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:236:248:558:549:259:2510:2910:2818:4018:3519:0418:5818:1819:07מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:386:268:488:419:309:2310:3010:2518:1418:2218:4618:5318:0219:06ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:485:508:198:198:528:529:569:5518:1118:0418:3618:2917:4818:39נפאל, קטמנדו )ח(

6:576:559:289:269:579:5511:0010:5719:0419:0219:2619:2418:4419:33סינגפור, סינגפור )ח(

6:066:168:278:329:179:2110:2310:2518:5718:4319:3319:1918:2719:33פולין, ורשא )ק(

6:046:008:338:309:028:5910:0410:0118:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:167:239:419:4410:2410:2711:2911:3119:5719:4520:2920:1719:2920:29צרפת, ליאון )ק(

7:247:329:479:5110:3310:3611:3911:4020:1019:5720:4320:3019:4220:43צרפת, פריז )ק(

5:485:468:208:188:488:469:519:4917:5717:5418:1918:1617:3618:25קולומביה, בוגוטה )ח(

6:547:019:209:2310:0210:0411:0711:0819:3419:2320:0319:5119:0720:03קנדה, טורונטו )ק(

6:306:378:558:589:389:4010:4310:4419:1118:5919:4119:3018:4319:42קנדה, מונטריאול )ק(

6:276:318:568:589:329:3310:3610:3618:5618:4719:2319:1418:3119:25קפריסין, לרנקה )ק(

6:246:358:428:479:369:4010:4210:4519:1919:0419:5819:4218:4819:58רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:566:088:138:199:099:1310:1510:1818:5718:4119:3419:1718:2619:33רוסיה, מוסקבה )ח(

5:556:038:208:239:049:0710:1010:1118:3818:2619:1118:5918:1019:12רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:007:089:249:2810:0910:1211:1411:1519:4719:3520:1620:0319:1920:16שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:398:389:099:0810:1210:1018:2118:1718:4418:4018:0018:49תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zaye dpyd y`xl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
צריכים  ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם נותנים השנה ראש ראש (בערב

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה

dpyd y`x ly '` lil axr

המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
של  השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *

השנה. ראש
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית), או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpyd y`x ly 'a lil

ראש־השנה. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
את  ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
תברך  זאת בכל – חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים 'שהחיינו',

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay lil

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ יושב על מדין,

מנהל עדתו במישרין מו"ה שלמה שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתב כת"ר מז"ך אלול, בו כותב אודות לימוד תורה ברבים, דברי אגדה ומוסר.

והרי ידועים דברי רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה, והשולחן ערוך - פסוק בנגלה 

דתורה, באגה"ק שלו )תניא ח"]ד[ סי' כ"ג( אשר האגדה שבס' ע"י רוב סודות התורה גנוזין בה ומכפרת 

עונותיו של אדם כמבואר בכהאריז"ל - דברים נפלאים ונצורים.

ויהי רצון שיוסיף בהאמור כהנה וכהנה ומתוך שמחה וטוב לבב, וכהוראת המורה הגדול רבנו 

הרמב"ם בספרו יד החזקה בסיום וחותם הלכות לולב.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו, וזכות פעולתו האמורה, תעמוד לו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו.



רלי

ycew zaye dpyd y`xl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
צריכים  ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם נותנים השנה ראש ראש (בערב

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה

dpyd y`x ly '` lil axr

המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
של  השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *

השנה. ראש
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית), או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום
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dpyd y`x ly 'a lil

ראש־השנה. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
את  ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
תברך  זאת בכל – חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים 'שהחיינו',
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ycew zay lil

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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